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افقيا : 
-1 مخرج أخرج العديد من املسلســات 

الكوميدية الرمضانية.

-2 أحد األنبياء ـ نهز أو نرعش.

-3 ُشهرة ـ أول من قدم فكرة إقامة كأس 

العامل وسميت باسمه.

للتعريف )معكوسة( ـ رواية شهرية   4-

للكاتب زيد مطيع دماج.

5 - معلم تاريخي يف محافظة عدن.

-6 ثلثا كلمة ديتول)معكوسة( ـ اترك.

-7 منطقة يف الحديدة ـ  دليل أو إمارة.

-8 أُمراء ـ الجواد أو الخيل.

-9 قائد الطائرة ـ آالم وأوجاع.

-10 منطقة يف مديرية الشيخ عثامن 

ـ مكتمل.

عموديا:
-1 رئيس تحرير صحيفة مينية.

-2 مديرية يف صعدة ـ الندى.

-3 حرف ناســخ يفيد التمني ـ دولة 

أوروبية ينتمي إليها نوبل.

-4 متشابهان ـ ساجد )معكوسة(. 

-5 يرتهل )مبعرثة( ـ سقاية.

-6 ممثلة أردنية.

-7 نتوعد ـ للتعريف.

-8 خرباء ـ مرادف أُدرك.

-9 يضعُه مقابل الحصول عىل القرض ـ 

عقبات.

-10 ممثلة مرصية راحلة.
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ماذا يحدث اإذا تخليت عن القهوة ب�شكل كامل؟

درا�شة: م�شابو الأمرا�ض التح�ش�شية حم�شنون �شد كورونا

قالــت خبرية التغذية ســفيتانا بانتشــينكو لـ »ســبوتنيك« إن 
االســتهاك اليومي لكميات كبرية من القهوة يؤثر سلًبا عىل عمل الكبد 

والغدة الدرقية.
وأضافت: »أويص الجميع بالتخيل عن القهوة ملدة أســبوعني عىل 
األقل )كتجربة(. ميكن أن تؤدي القهوة إىل تعطيل إفراز املعدة بشــكل 
كبري، وبالتايل، ســيتم امتصاص الربوتينات والحديد من الطعام بشكل 

أسوأ، وستبدأ البكترييا املسببة لألمراض بالنمو«.
وأشارت بانشــينكو إىل أن الكافيني يؤدي إىل إطاق الصفراء لدى 
بعض الناس، والتي ميكن أن تكون جيدة وســيئة. من ناحية، يعد هذا 
أحد أنواع امللينات الخفيفة؛ يف حالة اإلمســاك، سيكون التأثري إيجابًيا. 
من ناحية أخرى، فإن اإلخاء الرسيع للكتلة الغذائية ال يســمح لألمعاء 
بامتصاص جميــع العنارص الغذائية منها. كام تحفــز القهوة الجهاز 
العصبــي املركزي وتزيد من ضغط الدم. وحــذرت خبرية التغذية من أن 
»للقهوة تأثرًيا مفيًدا لألشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم، 
وبالنســبة لألشخاص الذين يعانون من ضغط الدم الطبيعي، فإن تناول 

القهوة يزيد من مخاطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية«.
وتابعت: »كوبان أو ثاثة أكواب من حبوب القهوة الكاملة العطرية 
عالية الجودة يومًيا ميكن أن تكون مصدًرا للسريوتونني )هرمون الفرح( 
وترفع الحالة املزاجية، ويف حالة اإلكثار من تناولها، ميكن أن تؤدي إىل 
اضطرابات النوم والتهيج والطاقة والتأرجح العاطفي. »لقهوة هي أيضا 
من مضادات األكسدة. تعزز طرد املعادن من الجسم. باإلضافة إىل ذلك، 

عليك أن تتذكر أن القهوة تسبب اإلدمان«.

Tho- مجلة  »نرشت 
مطولــة  دراســة   »rax
الذين  األشخاص  أن  تثبت 
يعانون من الحساســية، 
الربــو  ذلــك  يف  مبــا 
خطر  لديهم  واألكزميــا، 
إىل  تصــل  بنســبة  أقل 
%40 لإلصابــة بفريوس 

كورونا.
األحياء  علامء  درس 
من جامعــة كوين ماري 
من  بيانــات  لنــدن  يف 
بريطاين  بالــغ   16000
إىل   2020 مايو/أيار  من 
 ،2021 فرباير/شــباط 
املتطوعني  مــن  وطلبوا 

الكشــف عن معلومات حول منط حياتهم يف مجال التغذية والراحة والعمل والبيانات الجسدية مثل الوزن والطول 
واألمراض املختلفة.

أثناء الدراســة، تم اكتشــاف إصابات بفريوس كورونا مبا ال يتجاوز %3 من املشــاركني، وكان عددهم 446 
شخًصا، بحسب الصحيفة.

وكشــف تحليل مفصل للبيانات أن املرىض الذين يعانون من أمراض تحسســية، مثل األكزميا والتهاب الجلد 
الناجم عن مسببات الحساسية، وكذلك حمى القش أو التهاب األنف، لديهم خطر أقل بنسبة %40 لإلصابة بفريوس 

كورونا.
باإلضافة إىل ذلك، فإن مرىض الربو أقل عرضة لإلصابة بفريوس كورونا بنســبة %38، حتى عند اســتخدام 

أجهزة االستنشاق بالستريويد.


