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افقيا :
1 فنانة سورية ـ متشابهان

2 ممثلــة مرصية شــاركت يف مسلســل 
العصيان ـ متشابهان

3 شاعر عراقي كبري 
4 مرادف حازم)معكوسة( ـ من انواع املعادن 

)معكوسة(
5 نصف كلمة أرسم ـ مرادف مساندة وتأييد

6 مرادف متنع وتصون ـ عكس حلو
ـ  7 من مديريات محافظــة تعز )نكرة( 

مرادف ُمجمد
8 يســتخدمه الجــزار ليقطــع اللحــم 

)معكوسة(
9 بيوت مبنية من قش ـ مرادف قلة أدب

10 مدينة روسية

عمودي:

1 ممثــل كوميدي مرصي مــن أفالمه   
معلش إحنا بنتبهدل ـ نصف كلمة عسعس

أبداء  ـ مرادف  الرؤية  لتقريب  2 يستخدم 
)معكوسة(

3 االســم االول لالعب قطري )معكوسة( 
ـ أغنية شهرية للفنان املرشدي )معكوسة(

4 ثلثا كلمــة عرين )مبعرثة(ـ  بقع حامء 
بالجلد )معكوسة(

5 مرادف غطاء )معكوســة( ـ  قبائل تسكن 
الصحراء املغربية)نكرة( )معكوسة(

6 مرادف الرسب من الطيور ـ وادي يف جهنم 
7 مرادف فطنة وذكاء )معكوســة( ـــرمز 

حسايب 
8 مرادف ُقرب )معكوسة( ـ مرادف دراسات 

علمية )معكوسة(
9 أداة استثناء ـ مرادف برز)معكوسة( ـ من 
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سوري  ألب  مؤثرة  صورة  حصلت 
بســاق واحدة يحمل طفلــه املولود 
دون أطــراف ســفلية أو علوية عىل 
جائزة أفضل صــورة لعام 2021 يف 
حفل جوائز “سيينا” الدولية. وحصل 
عىل  أصالن،  محمــد  الرتيك  املصور 
جائزة الفائز العام يف املســابقة من 
عنوان  تحمــل  التي  صورتــه  خالل 
“مشقة الحياة” وقد تم التقاطها يف 
ملحافظة  التابعة  الريحانيــة  منطقة 
هاتاي الرتكية عىل الحدود مع سوريا. 
ويصور أصالن لحظة عاطفية بني 
أب فقد إحدى ساقيه وهو يحمل ابنه 
الذي ولد بال أطراف بســبب اضطراب 
خلقي ناتج عن أدوية اضطرت والدته 

لتناولها. 
مديرة  هيديكو،  كاتــاوكا  وتقول 
 ”Newsweek Japan“ التصويــر يف

وأحد الحكام يف اللجنة: “ســعادة األب وابنه، حتى عندما 
يقف الرجل عىل ســاق واحدة، هــي محفوفة باملخاطر”. 
ووفق موقع “بيتا بيكسل” فإن مسابقة “سيينا” مفتوحة 
لجميع املصورين من جميع أنحاء العامل وتلقت املســابقة 
آالف الصور التي قدمها مصورون من 163 دولة، مع عرض 

الفائزين يف ســيينا بإيطاليا اعتبارا من 23 أكتوبر 2021 
كجزء من مهرجان جوائز “سيينا” للفنون البرصية. 

ومينح الفائز بلقب “مصور العام” ما قيمته 1500 يورو 
)حوايل 1745 دوالرا أمريكيا( من معدات التصوير، ومتثال 
كريستايل “جائزة بانجيا”، وجوائز وفرص ترويجية أخرى.

عن  النظر  بغــض 
الذي  الشــاي  نــوع 
فهــذا  تســتهلكه، 
عىل  يحتوي  املرشوب 
كميــة منخفضة جدا 
من السعرات الحرارية. 
عىل ســبيل املثال، 
يحتوي الشاي األخرض 
األســود  والشــاي 
والشاي األسود املنزوع 

الكافيني عىل ســعرتني حراريتني فقط لكل كوب. كام كشــفت دراسة ُنرشت 
باملجلة الربيطانية لعلم األدوية يف شــهر يونيو/حزيران عام 2017 أن الشــاي 

يحتوي عىل الفيتامينات واملعادن ومضادات األكسدة. 
ولكن للحفاظ عىل صحتك، عليك االنتباه إىل ما تضيفه إىل فنجان الشــاي، 
ألن السعرات الحرارية والدهون ومعدالت السكر يف الدم ستتضاعف برسعة جراء 

إضافة العسل أو السكر أو الكرمية. 
هل يسهم الشاي يف ترطيب الجسم؟ 

يقوم إعداد الشــاي عىل نقعه يف املاء. ومع أن الكافيني له تأثري طفيف مدّر 
ا منه يف الشاي لن يكون له تأثري  للبول إال أن استهالك مستويات منخفضة نسبيًّ
كبري يف ترطيب الجسم. ويعّد الشاي الخايل من الكافيني مرطًبا متاما مثل املاء 

العادي. 
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