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طــّور علــاء 
مــا  أســراليون 
بــ«أفضل  وصفوه 
لقيــاس  اختبــار 
الســكر  مســتوى 
ملرىض  الــدم«  يف 
وهو  السكري،  داء 
رشيط  عن  عبــارة 
مستويات  يفحص 
الغلوكوز عن طريق 

اللعاب.
يقوم  ما  وعادة 
الســكري  مرىض 

بوخز أصابعهم عــدة مرات يف اليوم، ثم يضعون قطرة دم عىل رشيط اختبار، وذلك ملراقبة مســتويات 
السكر يف الدم والسيطرة عليها.

وتدفع طريقة االختبار هذه بعض املصابني بداء الســكري لتجنبها، وذلــك تفاديا لهذه العملية وما 
يرافقها من أمل، وتقليل عدد االختبارات قدر اإلمكان.

ويعمل االختبار الجديد عن طريق إدخال إنزيم يســتطيع الكشف عن وجود الغلوكوز يف جهاز ميكنه 
بعد ذلك نقل وتحديد مســتويات هذا املركب، وذلك حسبا نقلت »رويرز« عن بول داستور أستاذ الفيزياء 

بجامعة نيوكاسل يف أسراليا وقائد الفريق الذي ابتكر االختبار.

 تحلم كل فتاة بارتداء فســتان الزفاف بجانب عريسها والسري يف 

ممر الحفل وســط حضور األقارب واألصدقاء، وبدا الســري يف ممر 

الزفاف حلًا مستحياًل بالنســبة لعروس بريطانية تدعى أللينا بانفيلد 

بسبب اإلصابة بشــلل دماغي منذ الطفولة، لكنه تحقق بفضل عزمها 

وعزميتها، وقررت أن تتخىل عن كرسيها املتحرك ومتكنت من الوقوف 

وامليش.

ووفق ما ذكرت صحيفة »مريور« الربيطانية، فإن ألينا البالغة من 

العمر 29 عامًا كانت عاجزة ملعظم حياتها من الســري عىل قدميها، إال 

أن عزمها عىل التغيري قبل موعد الزفاف جعلها تســتعني مبدرب خاص 

ثالثة أيام يف األسبوع وتتلقى حتى دروسًا يف املالكمة لبناء عضالتها، 

وبالنسبة لشخص مصاب بالشلل الدماغي ويعتمد عىل كريس متحرك 

متكيف، كان هذا جهًدا مذهاًل.

العروس ألينا كانت مصممة عىل عدم الساح إلعاقتها بالتحكم يف 

يومها الكبري، ويف نهاية األسبوع املايض، سارت بفخر 10 أمتار أسفل 

املمر لتقول »أنا أفعل« لخطيبها املبتهج فيليب، وأقيم الحفل يف حديقة 

بريستول، حيث كان لها هي وفيليب الذي التقت ألول مرة عرب اإلنرنت، 

وكان موعدها األول بعد لقاء طويل عرب االنرنت.

وتعاين ألينا منذ والدتها من شــلل دماغــي، ما يحد من حركتها 

وتنســيقها، وقالت: »لدي ساقان غري متوازنة وليست مستقيمة، ويف 

املدرسة االبتدائية كان بإمكاين امليش بشكل مستقل. لكن يف املدرسة 

الثانوية مل ُيسمح يل بالذهاب بسبب الصحة والسالمة ».

ومن خالل املدرســة والجامعة ، أصبحت ألينا تعتمد عىل كرسيها 

املتحرك ، لكنها أرادت دامًئا امليش مرة أخرى.
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افقيا:
1ـ من العرشة املبرشين بالجنة.

2ـ اديبــة وكاتبة فلســطينية لبنانية من 

مؤلفاتها بني الجزر واملد ـ بحر عميق متالطم 

االمواج.

3 ـ نصف راديــوم ـ مدينة جزائرية يطلق 

عليها )لؤلؤة املغرب الكبري(.

4 ـ دخل ـ رفضت. 

5 ـ راويا »مبعرثة« ـ طبيعي باإلنجليزية.

6ـ  صحــراءـ  حيــوان يعيــش يف ثغور 

الصخور  ـ للربق اذا مل يعقبه مطر.

7 ـ نصف »نشنل”ـ الزار »مبعرثة«ـ منعت 

»للهجوم »معكوسة.

8ـ للعني ـ قوات النخبة من املشاة.

9 ـ متشــابهان ـ من بينكــم ـ يدخل يف 

خلسة.

10 مدينة مبحافظة املهرة ـ من الكوارث 

ارتبطت قصته بالنبي نوح.

11ـ اديب انجليزي شهري.

12 ـ تكرير “مبعرثة”.

عمودياً
1ـ شــاعر جاهيل مجيد مــن اصحاب 

املعلقات.

2ـ ابرز دراما مرصية كتبها “اسامة انور 

عكاشة “.

3ـ اســم آخر ملوك الدولة الساسانية ـ 

صبي. 

4ـ  بواسطتي ـ  حيوان  له عظام براسة 

تسمى “القرون املتساقطة” ـ ابسطي. 

5 ـ تجدها يف نادمــان ـ مولوديه )نادي 

جزائري( ـ للسؤال عن العدد »معكوسة”.

6 ـ نصف وداد ـ عــامل ريايض من القرن 

التاسع الهجري” مخرع االلة الحاسبة”.

7 ـ كذب وافرى ـ من انظمة الحكم .

8ـ  اهــم مدن الرشق االملاين ـ  من االواين 

)باملحلية(.

9ـ حامل البرشى “ناقص الحرف االخري” ـ 

الشعر الذي يغطي جسم االبل.

10 احدى طبقات الغالف الجوي.

11 ـ عمــر  معلوم »معكوســة« ـ عملة 

عربية.

12ـ قصة شهرية لنجيب محفوظ.

 الكلمات المتقاطعة
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اختبار جديد لقيا�س »ال�سكر«
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