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افقيا : 
1 - شــاعر ميني كبري لــه عدة قصائد 

تغني بها العديد من الفنانني.
-2 ابتسامه او ضحكة ـ بجلوهم أو جللوهم. 

ـ العب هولندي  3 - حرف موســيقي 
يلعب مع غلطة رساي الرتيك.

ـ  )معكوسة(  وأنســابنا  احسابنا   -  4
شِحاتة )معكوسة(.

-5 موكــب العريس )معكوســة( ـ 
مبتغاة )معكوسة(.

6 - ينتسب للديانة اليهودية ـ شقي.

7 - متشابهة ـ املساكن )معكوسة(.
8 - عملة آسيوية.

9 - مــن الجواهــر الثمينة ـ ضمري 
للمفرد الغائب املذكر.

10 - شاعر وناقد واديب وكاتب ميني.

11 - والديت )معكوسة( ـ شك ـ فاصل.

عمودًيا:
-1 شاعر سوداين كبري. 

-2 ممثل مرصي كبري  ـ متشابهان. 
-3 متشابهان ـ وجوب ـ متشابهان.

-4 استغراب ـ متشابهة.

-5 فريق ـ دولة اوروبية)نكرة(.
-6 ُمقر او قدر)معكوسة(  ـ تالل.

-7 منطقة يف الضالع )نكرة(  ـ يطلق 
عىل الطيور مجتمعة يف الجو.

-8 الشامخات ـ للتوجع.
-9 مدينة مرصية ـ ضمري جمع للمفرد 

الغائب املؤنث.
-10 مرادف قط )معكوسة( ـ تكح.

-11 يعرب ـ عزاء )معكوسة( حب.
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اأول �سخ�ص يح�سل على عني اأنتجت با�ستخدام طابعة ثالثية الأبعاد

اأخطر من الأ�سود والأفاعي.. ملاذا يعد البعو�ص اأكرث احليوانات املميتة يف العامل؟

أصبح ســتيف فارز أول شــخص يف العامل يحصل عىل عني 
اصطناعية أنتجت باستخدام طابعة ثالثية األبعاد.

وأفاد مستشــفى »مورفيلد« الربيطاين، الذي أجرى فيه فارز 
العملية، عرب حسابه عىل اإلنرتنت، أنه من املنتظر أن تصبح العني 
الجديدة بداية لتقنية توفــر أعينا أفضل، وأكرث فاعلية من األعني 

االصطناعية املعتادة.
كام أشار إىل أن التقنية الجديدة من شانها تقليل وقت االنتظار 
يف املستشفيات بالنسبة للمرىض، الذين يحتاجون لرتكيب أعني 
اصطناعية إىل النصف لتصبح فرتة االنتظار نحو ثالثة أســابيع 

فقط بدال من شهر ونصف الشهر.
وقال فارز، وهو يف األربعينيات من عمره: »لقد كنت بحاجة 
لعني اصطناعية، منذ كنت بسن العرشين، ولطاملا شعرت بالقلق 
حيال ذلك«، مضيفا: »قبل أن أخرج من منزيل، غالبًا ما أنظر مرة 

أخرى إىل املرآة، ومل أكن أحب منظر عيني«.
وواصــل قائال: »أما العــني الجديدة، فتبــدو طبيعية، ومع 

استخدام تقنية الطباعة الثالثية األبعاد ستكون أفضل وأفضل«.
ومن املعتــاد أن يجري األشــخاص الذيــن يحتاجون عينا 
اصطناعية، جلسة تستمر نحو ساعتني ملسح محجر العني بشكل 

كامل، باستخدام أشعة التصوير قبل طباعة العني املناسبة.
وســوف تقلل التقنية الجديدة فرتة إنتاج العني االصطناعية 

إىل ما يرتاوح بني أسبوعني و3 أسابيع.

عندمــا تفكــر يف أخطر 
عرفتهــا  التــي  الحيوانــات 
البرشية، فقد يخطر عىل بالك 
األسود والنمور والدببة، ولكن 
األمراض  عىل  السيطرة  كشف 
البرشية هو  يهدد  أكرث حيوان 
من  املزيد  يقتل  الذي  البعوض 
البرش أكرث من أي مخلوق آخر 

عىل هذا الكوكب.
وعىل الرغم من أن معظمنا 
يعترب البعــوض مجرد مصدر 
إزعاج بســبب صوته الطنان، 
أنه يرتبــط بقامئة طويلة  إال 
من األمــراض املدمرة: املالريا 

الضنك  وحمــى  زيكا  وفريوس 
والشــيكونغونيا وفريوس غرب النيــل، وهي بعض من الطرق املعروفة التي شــوهت الجنس 
البرشي، وبحسب منظمة الصحة العاملية، فإن هذه األمراض التي ينقلها البعوض مجتمعة تؤدي 

إىل »ماليني الوفيات« سنويا.
ويوضــح تيمويث يس وينغارد، مؤلف كتــاب )البعوض: تاريخ إنســاين للمفرتس األكرث 
دموية(: »عىل مدار 200000 عاما املاضية، عاش 108 مليار شخص عىل األرض، وما يقرب من 

النصف، 52 مليار، قتلوا بسبب البعوض«.
والســؤال التايل هو: »ملاذا ال نتخلص منهم متاما؟« واإلجابة هي قبل أن ندمر جميع أنواع 
البعــوض يف العامل البالغ عددها 3500 نوع، فإنه تجدر اإلشــارة إىل أن جزء صغريا فقط هو 
املسؤول عن كل هذا الدمار، إذ يشري وينغارد إىل أن هناك 200 نوع من البعوض يعض، ومن تلك 

املجموعة هناك عدد قليل فقط منها ناقل لألمراض.


