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تجهز العالن صادم!

عبد الرحمن األبنودي.. حرر شعر العامية وكتب حلم الفقراء 

األسماك .. أمل عالج مرض عصبي مستعص

دراسة: الرفاق "دواء" 
لمريض السكري

تطرح تحديثا يزيح أخطر المخاوفيرضخ ويسمح بتنزيل الصور

ك�سف��ت تقاري��ر اإعالمي��ة عدي��دة عن ب��دء �سبكة التوا�س��ل االجتماع��ي "في�سبوك" 
يف جتهي��ز اأوىل خط��وات اإعالن و�س��ف ب�"ال�سادم". ون�رشت مدي��رة العمليات يف 
في�سب��وك، �سريي��ل �ساندبرغ، بيانا، نقل��ه موقع "اإجنادجي��ت" التقني املتخ�س�ص، 
و�سعت فيه اأن ال�سبكة تدر�ص ب�سورة جدية خطوات عملية لتطبيق فكرة اأن يتحول 
اإن ال�سبكة تدر�ص  اأداة مدفوعة االأجر. وقالت �ساندبرغ يف بيانها  "في�سبوك" اإىل 
اإمكاني��ة ط��رح ن�سخة خالي��ة من اأي اإعالن��ات الأي �رشكات اأو تطب��ق فيها ال�سبكة 
خوارزميات تتبع اأن�سطة م�ستخدميها، ولكن �ستكون مبقابل ولي�ست جمانية. وجاء 
بي��ان م�سوؤولة "في�سب��وك" خالل اإعالنها عن النتائج املالي��ة للربع االأول من عام 
2018 اجلاري. وكانت �ساندبرغ قد خرجت يف ت�رشيحات �سابقة ل�سبكة "اإن بي 
�س��ي" االأمريكية وقالت اإنه للتحرر من تكرار االإعالنات على في�سبوك �سيكون على 
امل�ستخ��دم التح��ول اإىل منت��ج مدفوع. وق��ال �ساندبرغ يف بيانه��ا اجلديد: "فكرنا 
بالتاأكي��د يف الكثري من و�سائل الدخل االأخرى، مبا يف ذلك اال�سرتاكات، و�سن�ستمر 

دائًما يف التفكري يف كل �سيء". 

تع��د االأ�سماك جزءا هاما يف الكثري من االأنظمة الغذائية 
ال�سائ��دة يف الع��امل، اإذ ت�ساع��د الدم��اغ يف اأداء وظائفه 
املختلف��ة. وعل��ى الرغ��م م��ن اأن العلم��اء مل يكت�سف��وا 
بع��د مل��اذا يفيد ال�سم��ك يف عمل الدم��اغ، اإال اأنهم كانوا 
يعتق��دون اأن احت��واءه عل��ى ن�س��ب كبرية م��ن اأحما�ص 

اأوميغا 3 واأوميغا 6 هو �سبب تلك الفائدة.
ال�سويدي��ة  �سامل��ر  جامع��ة  م��ن  علم��اء  واكت�س��ف 
للتكنولوجي��ا، اأن فائ��دة تن��اول ال�سم��ك لي�س��ت متعلقة 
فق��ط باالأحما���ص الدهنية، فه��و يحتوي عل��ى بروتني 

ي�ساع��د اجل�س��م على مكافح��ة مر�ص باركن�س��ون. ويعد 
املوؤ���رشات  م��ن   ،"Alpha-synuclein"بروت��ني
احليوي��ة للمر�ص، ويك��ون ت�سكي��الت اأميلويدية تك�سف 
اأثن��اء فح�ص املر�سى، وتدل على االإ�سابة بباركن�سون. 
 "Parvalbumin" ويحت��وي ال�سم��ك عل��ى بروت��ني
 "Alpha-synuclein" الذي ي�سيط��ر على بروت��ني
ومينع��ه من ت�سكي��ل لويحات �سارة حمتمل��ة، ما يوؤدي 

اإىل تباطوؤ تطور مر�ص باركن�سون.
لتن��اول  العالج��ي  التاأث��ري  اأن  عل��ى  العلم��اء  ويوؤك��د 

االأ�سم��اك يرتفع اأكرث يف اخلري��ف، الأن التمثيل الغذائي 
ل��دى ه��ذه الكائن��ات ين�سط بحل��ول نهاي��ة ال�سيف بعد 
التعر���ص الأ�سع��ة ال�سم�ص. كم��ا ي�سري الباحث��ون اإىل اأن 
ه��ذا االكت�ساف ميك��ن اأن ي�ساعد يف اإبط��اء تطور جميع 
االأمرا���ص التنك�سية الع�سبية مثل األزهامير وهنتنغتون 

والت�سلب اجلانبي ال�سموري.
ويخط��ط العلم��اء، يف املرحل��ة القادم��ة، لدرا�سة كيفية 
م��ن  املاأخ��وذ   "Parvalbumin" بروت��ني  انت�س��ار 

االأ�سماك، يف اأن�سجة خاليا اجل�سم.

خل�س��ت درا�س��ة اأمريكي��ة حديث��ة، اإىل اأن دع��م 
االأ���رشة واالأ�سدقاء قد ي�ساع��د مر�سى ال�سكري 

على التح�سن والتغلب على �سغوط املر�ص.
واعتم��دت الدرا�س��ة عل��ى اأكرث م��ن 300 حالة 
م��ن كب��ار ال�سن يعان��ون م��ن ال�سك��ري، لديهم 
جميع��ا �سخ���ص يعتمدون علي��ه يف م�ساعدتهم 
يف التعام��ل مع املر�ص، ع��ادة ما يكون �رشيك 

احلياة اأو اأحد االأبناء.
ورك��ز الباحث��ون عل��ى ال�سغ��وط الت��ي تتمل��ك 
املر�س��ى وم��دى معرف��ة االأق��ارب واالأ�سدقاء 
يف  يبذل��ه  ال��ذي  واجله��د  املري���ص  مب�ساع��ر 
فع��ل اأ�سي��اء مث��ل االهتم��ام ب��االأكل ال�سح��ي 
والتدريب��ات وتن��اول االأدوي��ة وفح�ص م�ستوى 

ال�سكر يف الدم.
وكان��ت النتيج��ة اأن املر�س��ى الذي��ن يعان��ون 
اأق�س��ى درجات القلق ج��راء طريقة التعامل مع 
ال�سك��ري يعان��ون من م�ستويات اأعل��ى من �سكر 
الدم، مقارنة باملر�س��ى الذين ال يعانون كثريا 

من مثل هذا التوتر.
وك�سفت الدرا�سة اأنه حينما وجد املر�سى، االأكرث 
قلقا، من ي�ساندهم وي�سجعهم حت�سنت م�ستويات 
ال�سكر لديهم، وكانت م�سابهة للمر�سى الذين مل 

ي�سعروا ب�سغط كبري نتيجة املر�ص.
وتتطل��ب م�ساع��دة املر�س��ى للتغل��ب على هذه 
اأك��رث  االأمريكي��ة،  الدرا�س��ة  ح�س��ب  امل�ساع��ر، 
من جم��رد النواي��ا احل�سن��ة، اإذ عل��ى االأ�سدقاء 
م��ع  اإيجاب��ي  ب�س��كل  يتعامل��وا  اأن  واالأق��ارب 
املري���ص، اإذ اأن التذم��ر واالنتق��اد واإلقاء اللوم 
عليه��م لف�سله��م يف التكي��ف مع ما ه��و مطلوب 
لل�سيطرة على املر�ص ميكن اأن يوؤدي اإىل نتائج 
عك�سية ويزيد االأمور �سوءا، ويجب على االأقارب 
واالأ�سدق��اء االإ�سادة بجهود املر�سى يف رعاية 

اأنف�سهم.

�سيتي��ح تطبيق "اإن�ستغرام"، مل�ستخدميه تنزيل جميع �سورهم ال�سخ�سية املن�سورة على 
التطبي��ق باالإ�سافة للبيانات ال�سخ�سي��ة التي مت م�ساركتها، على خطى موقع في�سبوك، 
ال��ذي ميل��ك تطبيق "اإن�ستغ��رام". ومل تكن هن��اك اأي طريقة لتنزيل ال�س��ور على تطبيق 
"اإن�ستغرام" يف ال�سابق، ولكن قانون حماية البيانات من االحتاد االأوروبي الذي اأجرب 
مواق��ع التوا�سل االجتماعي عل��ى التعامل ب�سفافية اأكرب، اأج��رب "اإن�ستغرام" على توفري 
تل��ك اخلدم��ة. وذك��رت �سحيف��ة "اإندبندين��ت" اأن التحدي��ث اجلديد للتطبي��ق �سيت�سمن 
خا�سي��ة تنزيل ال�سور والبيان��ات، التي مل تتوافر يف ال�سابق. واأعطى االحتاد االأوروبي 
مهلة ملواقع التوا�سل االجتماعي حتى 25 من ايار/مايو، لك�سف بيانات امل�ستخدمني، 
وذل��ك بعد ف�سيح��ة ت�رشيب موق��ع في�سب��وك بيان��ات امل�ستخدمني ل�رشك��ة ا�ست�سارات 

�سيا�سية ا�ستثمرتها يف اإعالنات انتخابية.
وتقول ال�سحيفة اإن عملية التنزيل لن تكون ب�سهولة النقر على زر واحد، بل �سيكون على 
امل�ستخ��دم اإر�سال طلب الإن�ستغرام، الذي �سري�سل بدوره رابطا لتحميل ال�سور والبيانات 

على الربيد االإلكرتوين اخلا�ص بامل�ستخدم.

ك�سف��ت تقارير اإخباري��ة عديدة عن طرح تطبي��ق الرتا�سل الفوري ال�سه��ري "وات�ساآب" 
حتديثا جديدا ميكنه اإزاحة "اأخطر املخاوف"، التي تواجه امل�ستخدمني.

واأو�س��ح موق��ع "جادجيت 360" التقن��ي املتخ�س�ص اأن التحدي��ث اجلديد خم�س�ص 
ن�سخة "البيتا" من وات�ساآب، و�سيتم دعمه لكافة امل�ستخدمني يف وقت الحق.

و�سيمك��ن التحدي��ث اجلدي��د كافة م�ستخدم��ي تطبي��ق الرتا�سل من معرف��ة من يجمع 
ويتتبع معلوماته وبياناته اخلا�سة.

و�سيمكن��ه اأي�سا م��ن اإيقاف اأي عمليات جم��ع اأو تتبع ملعلومات��ه وبياناته اخلا�سة 
ور�سائل��ه، وجعل "التحكم بالكامل" يف ي��د امل�ستخدم، ليتحول "وات�ساآب" اإىل تطبيق 
"م�سفر" ب�سورة كاملة. لكن موقع "اإك�ص دي اأيه ديفلوبرز" التقني املتخ�س�ص، قدم 

�رشحا كامال، لكيفية حتميل وت�سغيل التحديث اجلديد.
وج��اء ذل��ك على النحو الت��ايل: �سيتطلب االأم��ر يف البداية اأن يح�س��ل امل�ستخدم على 
ن�سخة "بيتا" من تطبيق "وات�ساآب"، التي ت�سمح بتحميل كافة التحديثات التجريبية، 

اخلا�سة بالتطبيق.

واتساب فيسبوك  انستغرام

متقاطعة كلمات

االأو�س��اع يف حت�س��ن م�ستم��ر ي��ا �سديق��ي ال�رشطان 
وعل��ى االأ�سعدة كاف��ة، وبخا�سة املالي��ة منها، لكنك 
اليوم ك�سول جدا وتكاد ال تفعل اأي �سيء �سوى اجللو�ص 
والنوم، وقد تاأخذ العائلة كل وقتك هذا اليوم، العاطفة 
يف اأوجه��ا لدي��ك ه��ذا امل�س��اء م��ع احلبي��ب، فح��اول 
ا�ستغ��الل الفر�سة لتكون مع��ه وحت�سن عالقتكما التي 

تدهورت يف االآونة االأخرية.

�سغوط��ات من النواح��ي كافة �س��واء العائلية منها اأو 
العاطفي��ة، ف��كل االأم��ور تعاك�س��ك وت�سع��ر بالظلم يف 
بع���ص اللحظ��ات يف الظه��رية، ما يوؤثر عل��ى نف�سيتك 
ب�س��كل كب��ري. مزاجيت��ك تك��ون يف اأوجه��ا يف امل�ساء 
فاأن�سح��ك بع��دم روؤي��ة م��ن حت��ب اأو اأ�سدقائ��ك، الأن 

مزاجك لن يكون هادئا وقد تفتعل امل�ساكل.

حتاف��ظ على مظه��رك وتبداأ بعناي��ة باختيار مالب�سك 
يف ال�سباح، الأن��ك تعرف اأنه ينتظرك اليوم الكثري من 
املواعي��د والربام��ج، كم��ا اأن لديك بع���ص امل�سرتيات 

وال�رشف الكثري يف فرتة الظهرية وما بعدها.

اأن��ت الي��وم تب��داأ ب�س��كل اآخ��ر وباندفاع نح��و الرتكيز 
عل��ى عائلت��ك، الت��ي اأن��ت مهمله��ا من��ذ وق��ت طويل، 
�سغ��ط االلتزامات العائلية �سيك��ون يف اأوجه يف فرتة 
الظهرية، و�ست�سعر بقليل من التعب، يف امل�ساء تتح�سن 

االأو�ساع لديك.

لن ت�ستطيع التمييز اإن كان هذا اليوم جيدا اأم ال، لكرثة 
التغي��ريات التي ت�سهدها االأحداث من حولك، مزاجيتك 
عالية وه��ي ال تفيدك ب�سيء، بل تعط��ل عليك وتفقدك 
بع���ص الفر�ص وبخا�سة على ال�سعي��د العاطفي الذي 

�سيتلقى �رشبة موجعة هذا امل�ساء.

علي��ك اإع��ادة ح�سابات��ك يا مول��ود احلم��ل، وال داعي 
للت���رشع يف كل حركة تفعلها، وكن اأك��رث هدوءا اأثناء 
حديثك ونقا�سك، وبخا�سة يف فرتة ال�سباح، يف فرتة 
م��ا بعد الظه��ر تبداأ ت�سعر بالراحة واحل��ظ يلعب دوره، 
فتنف��ذ من م�سكل��ة كبرية تكاد اأن حتط��م ما تعبت من 

اأجله ملدة طويلة.
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ي��وم ه��ادئ هذا م��ا يبدو ل��ك يف وقت ال�سب��اح، لكن 
�رشع��ان م��ا تت�س��ارع االأح��داث يف ف��رتة الظهرية ما 
يجعل��ك ع�سبي��ا. ت�سغ��ط االأح��داث علي��ك يف فرتة ما 
بع��د الظهر، ما يربك مواعيدك، لكن��ك م�ستمتع بكل ما 
يج��ري حول��ك، اترك امل�س��اء للراحة وم��ن االأف�سل اأن 

تق�سيه مع عائلتك.

ي��وم فيه كثري من االأحداث واالأم��ور، فحاول ال�سيطرة 
عليه��ا، واأن ال تك��ون مت�رشع��ا يف تنفي��ذك الأي اأم��ر 
تق��وم به، �سواء على ال�سعيد العائلي اأو العاطفي، فكل 
االأم��ور تبداأ بالهدوء بعد الظه��ر، اأما امل�ساء فهو يعدك 
باالأف�س��ل، وبخا�س��ة اأن هنالك بع���ص املفاجاآت يف 
الطريق اإليك على امل�ستوى العائلي، فتح�رش لها جيدا.

اأي�سا الي��وم اأف�سل، فاالأو�س��اع تتح�سن تدريجيا منذ 
ال�سب��اح، وت�سبح اأكرث قوة ون�ساطا، يف فرتة الظهرية 
ت�سيط��ر على اأو�ساعك ب�سكل كام��ل والفت للنظر، وقد 

يكون لديك بع�ص الربامج ال�ساخبة منذ الظهرية.

لي�ست لديك الرغبة بفع��ل اأي �سيء، وجتد نف�سك متعبا 
وك�س��وال بع���ص ال�س��يء، تعاك�س��ك االأم��ور بق��وة يف 
الظه��رية، م��ا يجعلك تكتئب، وقد يح��دث تال�سن بينك 
وب��ني اأح��د اأف��راد اأ�رشتك يزي��دك ع�سبية، فح��اول اأن 

مت�سي يومك اإما نائما اأو خارج البيت.

اأن��ت غري مهتم باأي �س��يء حولك، الأنه لي�ص لديك وقت 
للتفك��ري اأو اإزع��اج نف�سك مبعاجل��ة املوا�سيع. ال تكن 
عدواني��ا وك��ن اأكرث ه��دوءا وال جتع��ل ع�سبيتك تتلف 
عالقاتك مع االأ�سخا�ص حولك يف فرتة ما بعد الظهر.

تب��دو قويا الي��وم وال اأحد ي�ستطيع ال�سيط��رة عليك، فاأنت 
تري��د اأن مي�س��ي كل م��ا تقول��ه �س��واء كان �سحيح��ا اأم 
خاطئا، قرارات��ك جريئة جدا، ولكنها حكيمة وقد ت�ستفيد 
بذل��ك على �سعي��د العائل��ة، لكن الي��وم لي���ص بجيد على 
�سعي��د العاطفة التي توجد بها م�س��اكل يف فرتة امل�ساء، 

لكن اخلطاأ يقع عليك اأنت ال الطرف االآخر.

عبد الرحمن االأبنودي �ساعر م�رشي، ولد يف 1938 يف قرية 
ماأذونًا  اأبنود مبحافظة قنا يف �سعيد م�رش، الأب كان يعمل 
قنا  مدينة  اإىل  وانتقل  االأبنودي،  حممود  ال�سيخ  وهو  �رشعيًا 
ال�سرية  اأغ��اين  اإىل  ا�ستمع  حيث  على  بني  �سارع  يف  وحتديداً 

الهاللية التي تاأثر بها.
حياته: �سافر االأبنودي اإىل القاهرة للدرا�سة، حيث ح�سل على 
ال�ساب  القاهرة، وتخلى  اآداب لغة عربية من جامعة  لي�سان�ص 
مل  الأنها  املحاكم،  اإح��دى  يف  احلكومية  وظيفته  عن  النحيل 
تكن تتفق مع �سخ�سيته، وغادر قنا متجها للعا�سمة القاهرة، 
واأكمل  دنقل،  اأمل  ال�ساعر  وابن مدينته  برفيقه  التحق  وهناك 
�سنة  ح��وايل  اهلل،  عبد  الطاهر  يحيى  القا�ص  املثلث  �سلع 

فيها  كتب  عّوامة  داخل  ي�سكنون  فرتة  فيها  فاأقاموا   ،1956
اأوائل اأغانيه الناجحة، مثل حتت ال�سجر يا وهيبة والتي غناها 
يا  وبال�سالمة  وقتها،  يف  كبريا  رواجا  وحققت  ر�سدي،  حممد 

حبيبي بال�سالمة التي غنتها جناح �سالم.
ال�سهرة: مل ُيفلح ال�ساعر اجلنوبي ال�ساب يف الو�سول اإىل كبار 
املطربني اأو امللحنني، الذين مل يبدوا اكرتاًثا به لتحدثه لهجة 
اأن  لبثوا  ما  اأن هوؤالء  بيد  اآذانهم،  الفهم على  �سعيدية �سعبة 
اأن  بعد  االأدب��اء،  وملتقيات  املقاهي  يف  عنه  يفت�سون  راحوا 
ن�رش له ال�ساعر �سالح جاهني اأوىل ق�سائده يف جملة “�سباح 
اخلري”، ويروي االأبنودي عن تلك الفرتة يف مذكرات عنه قائاًل: 
القطن  زراعة  داهما، يف جمال  نعي�ص خطرا  اأيامها  “كنا يف 
وقتها  املح�سول.  هذا  تهدد  واأ�سبحت  ال��دودة  انت�رشت  حني 
وفوجئت  اخلطر  هذا  نقاوم  وكيف  القطن  عن  ق�سيدة  كتبت 

يف عدد )�سباح اخلري(. اأن �سالح چاهني ن�رش هذه الق�سيدة 
هذه  ن�رشت  اأن  ومنذ  املجلة،  ر�سامي  الأكرب  بر�سم  م�سحوبة 
اأنني قد و�سعت قدمي فوق م�سوار  اأح�س�ست  الق�سيدة العامية 
النا�ص  عرف  حيث  كثرية،  اأبوابا  يل  فتحت  اأنها  كما  ال�سعر، 
اأ�سبحت �ساعرا،  اأنني  اأعي�ص فيه هناك  يف املحيط الذي كنت 
تتوقف  مل  االأغنية  هذه  اأو  الق�سيدة  هذه  اأهمية  اأن  واحلقيقة 
عند هذا احلد، بل جعلتني ارتبط بال�ساعر الكبري �سالح چاهني 
و�ساهمت كذلك يف دخويل عامل الطرب من اأو�سع اأبوابه، حني 
فوجئت باأن كلمات هذه الق�سيدة تغنى يف االإذاعة وملا �ساألت 
االأ�ستاذ �سالح جاهني اأكد يل �سحة هذا اخلرب بل وطلب مني 

اأن اأذهب اإىل االأ�ستاذ حممد ح�سن ال�سجاعي، رئي�ص االإذاعة".
يف  متاما  ف�سلت  “لقد  اللقاءات:  اأحد  “االأبنودي” يف  ويقول 
عن  معرًبا  بالعامية  اأكتب  �ساعًرا  كوين  بني  االأدبية  حياتي 

كنت  لقد  االأغنية،  كتابة  يف  �سناعتي  وبني  وطني،  ق�سايا 
اأموال،  من  عربها  عليه  اأح�سل  مبا  اأعي�ص  كي  االأغنية  اأكتب 
اإنني بالفعل ل�ست �ساعر اأغنية، ولكني �ساعر يكتب االأغنيات، 
لقد راأيت اأن كتابتي لالأغنية هي �سبيلي لالإنفاق علي رحلتي 

االأدبية ورحلة ال�سعر والعامية".
الرحمن  “عبد  بعنوان  له  مقال  يف  عطية  ر�سا  الكاتب  يقول 
مبجلة  ن�رشت  العامية”  ل�سعر  جديدة  �سياغة  االأب��ن��ودي: 
“نزوى”: “جتاوز �سعر االأبنودي ال�سكل الذي كان را�سًخا ل�سعر 
بت�سييد  الق�سيد  هند�سة  اإعادة  من  به  قام  مبا  قبله،  العامية 
معمار �سعري يتجاوز البناء املحدود ل�سعر العامية امل�رشية 
تركيبها  ك��ان  كما  حم���دودة،  باأغرا�ص  مكتفًيا  ك��ان  ال��ذي 
بينها،  ال��رواب��ط  كانت  مهما  ق�سرية  وح��دات  من  الع�سوي 
ات�سمت �سعرية االأبنودي بنف�ص طويل لرتاكيبه مع تنوع اأ�سطره 

بغداد – متابعة 

عموديًا �أفقيًا
 1 �سج��ن كان رم��زا للطغي��ان والظل��م كان يوم 
اقتحامه ي��وم العيد الوطني حتتفل به فرن�سا كل 

عام
2 فرا�ص )معكو�سة( o مبعنى حديث باالجنليزية

o نابع عن الود واملحبة 3 احد الوالدين 
4 مزارع الربتقال يف فل�سطني

5 بن��اء حتت��ي اأ�سفل البن��اء االأ�سا�سي o ن�سف 
بلبل

o �سقيا االأر�ص o نتبع نهجا  اأجل  6 من 
o غ�سن اأ�سم ا�سارة مثنى   7

o يف هذا املكان اأعلى   8
9 مل��وؤه االإب��اء وال���رشف )معكو�س��ة( o ح��رف 

جازم o اليوم ال�سابق
o نبات ي�ستخرج منه ال�سكر 10 حوار للت�سلية 

o ت�ساري�ص بحرية حتتوي على املرجان 1 زخرفة ا�سالمية 
2 دول��ة افريقي��ة ا�س�سها عبيد اأمريكيون حم��ررون اأرادو العودة اإىل 

اأفريقيا o ياب�سة
o ن�سوب وانتهاء o ن�سف رماد  3 حفظ حق الوالدين واحرتامهما 

4 لغ��ة و�سع��ت م��ن االأمم املتح��دة لتك��ون دولية ولكنه��ا ف�سلت 5 
اخلطاط الوزير وا�سع اأ�س�ص خط الثلث يف الدولة العبا�سية

o ثلثا هام 6 تنتهي حياتها 
7 عن���رش م��ن عنا�رش مياه البحر تداوى ب��ه اجلروح o غري نا�سج 

وغري م�سذب اأو مهذب
8 عن��ده o و�س��ف يطل��ق على كل م��ن لديه موهبة ميك��ن تطبيقها 

يف عمل ما
9 كلم��ة اأ�سله��ا فار�س��ي تطل��ق على م��واد التلفزي��ون اأو اجلزء غري 

املرئي من قدرات الكمبيوتر
10 م��ادة تفرزه��ا البنكريا���ص حل��رق ال�سك��ر يف ال��دم o اذا جتاوز 

اثنني �ساع


