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حل العدد المايض

افقيا 
1 - من شعراء املعلقات.

2 - يخجل – يكفر.

3 - العب برتغايل يلعب مع مانشسرت 

يونايتد اإلنجليزي )معكوســة( – االسم 

األول ألمري قطر.

4 - رصير )مبعرثة( – رمز حسايب.

5 - فنان ميني من الجيل الجديد.

6 - للتعريف – من حروف الجر.

7 - من روايــات الكاتب الكبري محمد 

عبدالويل.

8 - مــن علــاء املذاهــب األربعة 

)معكوسة(.

9 - يقنط )معكوسة(.

10 - أخبــار – يوجد يف جســم 

اإلنسان.

عموديا:
1 - دولة أفريقية تشــتهر بزراعة 

أوراق الشاي –نيس )معكوسة(.

2 - مدينة سعودية – مرادف فقر.

3 - ما يستلمه املوظف نهاية الشهر 

)معكوسة( –موساد.

4 - حصــن شــهري يف محافظة إب 

بنــاه العثانيون أثنــاء احتاللهم لليمن 

)معكوسة( – حيوان أسطوري.

5 - عملة آسيوية –عفوي.

6 - فرائيض )معكوسة(.

7 - مــن أغاين الفنان أيوب طارش –

سحابة.

8 - طريقي )معكوسة( – متشابهان.

9 - وحدة قياس )معكوسة( –قروي.

10 - أحد الوالدين – متشابهان.

 الكلمات المتقاطعة

حل العدد المايض

ما هو معدل تناول القهوة ال�صحي يف اليوم؟

ما �صر »الأطباق البلورية« يف موكب املومياوات امللكية مب�صر؟

إعالن فقدان
يعلن املواطن/ مروان قاسم محمد محسن فقدان 
جواز سفر يف مدينة الحبيلني وعىل من يجده االتصال 
عىل األرقام التالية: 772516885  - 730144404 وله 

جزيل الشكر.
------------------------------------ 

يعلن املواطن/ صالح عبدالفتاح محمد حسني عن 
فقدان لوحة معدنية تحمل رقــم ) 4014 (, ويرجى 
عىل من يعــرث عليها االتصال عىل األرقــام التالية : 
الشــكر  737780936 ولــه جزيل   -   774519253

والتقدير.

أنتونينا  الدكتــورة  أعلنت 
خرباء  كبرية  ســتارودوبوفا، 
الصحــة  وزارة  يف  التغذيــة 
قيود  توجد  ال  أنه  مبوســكو، 
القهوة  كميــة  تحدد  صارمة 
التي ميكــن تناولها يف اليوم، 

ومع ذلك يجب تناولها بحذر.
الخبــرية:  وأوضحــت 
قيود  توجد  ال  عامة،  »كقاعدة 
تناول كوب  صارمة، وميكــن 
واحــد أو كوبني مــن القهوة 

يوميا. ولكن بعض الخرباء يقرتحون الحد من تناول الكافيني، بحيث ال تزيد كميته عن 3 ملليغرامات لكل كيلوغرام 
من وزن الجســم. وهذا يعني، إذا كان وزن الشخص 70 كلغم، فيمكنه تناول 210 ملليغرام من الكافيني، أي 5-6 

أكواب من الشاي األسود، أو ثالثة فناجني من القهوة يف اليوم«.
ووفقا لها، األشــخاص الذيــن لديهم االســتعداد لإلصابة بارتفاع 
مســتوى ضغط الدم وأمراض القلب واألوعية الدموية، عليهم أن يكونوا 
حذرين عند تنــاول مرشوب القهوة. كا ال ينصــح بتناول القهوة عند 
وجود مشــكالت يف الجهاز الهضمي، مثل القرحة والتهاب املعدة، ألن 

للقهوة بعض التأثري املهّيج.

تصدر موكب نقل املومياوات امللكية 
من ميدان التحرير إىل متحف الحضارة 
حديــث مواقع التواصــل االجتاعي، 
بعدما أبهر العامل بطريقة التنظيم التي 

قدمتها مرص.
وكان موكــب املوميــاوات امللكية 
الوسم األكرث انتشــارا يف أغلب الدول 
العربية، حيث عــرب عرشات اآلالف من 
التواصل االجتاعي  مستخدمي مواقع 

عن فرحتهم بهذا الحدث املهيب.
22 مومياء  التاريخي  املوكب  ونقل 
ملكية تنتمــي إىل عرص األرسة الـ 17 

و18 و19 و20، من بينها 18 مومياء مللوك 
و4 مومياوات مللكات.

وملوك وملكات الفراعنة الذين ينقلهم املوكب، هم »امللك رمســيس الثاين رمسيس الثالث ورمسيس الرابع 
ورمسيس الخامس ورمسيس الســادس ورمسيس التاســع وتحتمس الثاين وتحتمس األول وتحتمس الثالث 
وتحتمس الرابع وســقنن رع وحتشبســوت وأمنحتب األول وأمنحتب الثاين وأمنحتب الثالث وأحمس نفرتاري 

ومرييت آمون وسبتاح ومرنبتاح وامللكة يت وسيتي األول وسيتي الثاين«.
وشــهد الحفل عددا كبريا من الحركات االستعراضية، كان من بينها ظهور بعض األشخاص يحملون أشياء 

بني أيديهم تشبه إىل حد كبري األطباق البلورية، وهو األمر الذي أثار تساؤل البعض عن رس حملها.
ونقلت صحيفة »الوطن« املرصية عن الباحث األثري عاد مهدي أن سبب ظهور البعض يحمل أطباق بلورية، 
خالل حفل موكب نقل املومياوات من التحرير إىل متحف الحضارة املرصية مبدينة الفســطاط هي متثيل لقرص 

الشمس رع.
وأوضح مهدي أن األطباق املضيئة، ترمز إىل قرص الشــمس رع، الذي يشــع نوره لينري الظالم، وذلك سبب 

ظهوره بشكل يشبه البلورة املضيئة.


