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اسرتاحة

افقيا : 
1 - مؤســس نظرية الفوىض الخالقة 

وكتاب األمري.
2 - قديم ـ من مديريات محافظة تعز.

3 - ثلثا كلمة ســوط ـ نادي كرة قدم 
فرنيس.

4 - نصف كلمة أراك ـ قائد شيشــاين  
قاد كفاح مسلح ضد الروس.

5 - متشابهان ـ من مؤسيس دول عدم 
االنحياز.

6 - مسار ـ ُجرم ـ للتعريف.
7 - أداة نفي وجزم ـ متشــابهان ـ 

حرف ناسخ.
8 - الكالم الكثري واملكرر )معكوسة( 

ـ فنان تشكييل.
9 - أربعة باإلنجليزية ـ نادي كرة قدم 

إيطايل.
10 - يحرره و يعتقه )معكوســة( ـ 

جحود ونكران)معكوسة(.

عمودي:
1 - فنان ميني كبري.

2 - ينتفض  ـ شاعر هندي.
3 - متشابهة.

4 - عامل مرصي حائز عىل جائزة نوبل.
5 - مذيعة يف قناة الجزيرة.

6 - يشوه ويخرب.
7 - آليات)مبعرثة( ـ مدينة عراقية.

8 - اســم ممثلة مرصية)مبعرثة(ـ  من 
الطيور الجارحة.

9 - يأيت)مبعرثة( ـ أرص بشدة.
10 - زوال ـ من أنواع الطائرات الحربية.
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حل العدد المايض

عقار جديد لعالج �ل�سمنة يزيل 11% من �لوزن �أثبت فعاليته دولًيا

ال ميكن روؤيتها بالعني �ملجردة.. �بتكار »�أ�سغر ثالجة يف �لعامل«

 كشــفت دراسة حديثة عن عقار جديد قادر عىل عالج مشكلة 
السمنة بشكل فعال ورسيع ويقلل من وزن اإلنسان بشكل تدريجي 

خالل 6 أشهر.
وأكدت الدراسة الجديدة التي أجريت يف إيرلندا أن العقار الجديد 
يقلل من وزن الجســم بنسبة %11 ويؤدي إىل خسارة نصف وزن 

الحوض والبطن خالل 6 أشهر.
ويعمــل العقار الجديد الذي يحمل اســم »Cagrilintide« عن 
طريق زيادة الشعور بالشبع للســاح األمر الذي يجعل متناوليه 

يخفضون كمية وجباتهم بشكل تلقايئ.
واخترب الدواء الجديد يف 10 دول مختلفة، ومنح لحوايل 706 
مريضا يعنون من السمنة املفرطة، مع مجموعة أخرى تم منحها 

عالجا وهميا.
وبحسب الدراسة املنشــور يف مجلة »thelancet« العلمية، تم 
حقن العالج مرة واحدة يف األســبوع، وقد وجد أن العالج يحقق 

انخفاًضا يصل إىل %11 من وزن الجسم، خالل 6 أشهر فقط.
وجاء يف الدراســة: »أدى العالج باستخدام cagrilintide لدى 
األشــخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة إىل انخفاض 
كبري يف وزن الجســم وكان جيد التحمــل. وتدعم النتائج تطوير 

آليات عمل جديدة إلدارة الوزن«.

متكن باحثون من جامعة كاليفورنيــا يف لوس أنجلوس من إنتاج »أصغر ثالجة يف العامل« ال ميكن 
رؤيتها بالعني املجردة، األمر الذي قد يحدث طفرة كبرية يف مستقبل تكنولوجيا التربيد.

يف الواقع، الثالجــة الصغرية هي عبارة عن مــربد حراري صغري ال يتجاوز ســمكه 100 نانومرت، 
والنانومرت الواحد يعادل 0.0000001 سنتيمرتا، بحسب موقع »يب جي آر«.

وعىل الرغم من أن الجهاز ال يبدو يف البدايــة أنه يحتوي عىل أي تطبيقات مفيدة يف املطبخ املنزيل 
العادي، إال أنه قد يكون طفرة يف تربيد األجهزة اإللكرتونية القوية، التي متيل إىل السخونة الشديدة.

و«الثالجة الصغرية« مصنوعة باســتخدام أشباه موصالت قادرة عىل التســخني أو التربيد بحسب 
اتجاهها وتصميمها، وعندما يتم تســخني أحــد جانبيها يصبح الجانب اآلخر بــاردا، وهذا مفيد للغاية 
يف تقنيات التربيد وكذلك لتوليد الكهرباء، أما أشــباه املوصالت فمصنوعــة من رقائق البزموت تيلورايد 

واألنتيمون، التي أثبتت فعاليتها مثلا تفعل يف التطبيقات التقليدية ذات املكونات األكرب بكثري.


