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افقيا :  
 1 ( – فقيه ماليك من العهد الحفيص يف 

القرن الثامن الهجري – من آلهة الفراعنة.
2( – نــد و نظري – الحــرف الثاين من 

األلفباء اليونانية .
3( – معلق ريايض لبناين اشتغل قدميا 

.. BBC يف القسم العريب إلذاعة الـ
4( – للتمني ) معكوســة ( – أحد أبناء 

يعقوب عليه السالم .
5 ( – مؤسسات للدولة متنوعة املهام ) 

نكرة ( – مبعنى َعُظَم ..
6 ( – أصلــح البناء – حرب يف الجاهلية 
بني قبيلة كنانة و قبائل قيس عيالن شــارك 

فيها الرسول صىل الله عليه و سلم ..
7 ( – االســم الثاين ملمثــل إذاعي راحل 

جزائري – مرادف لكلمة موت ..
 ( املدينة  8( – مــن مرادفات كلمــة 

معكوسة ( .
9 ( – من الزوائــد الجلدية ) نكرة ( – 

الدأب ) نكرة ( .
10( – مبعنى وثب األسد عىل الفريسة 

) فعل ماض ( - جبابرة و طغاة .

عموديا :
1 ( – مبعنــى أبو األتراك – رجل غليظ 

الطباع ) نكرة – معكوسة ( .
2 ( – رئيس وزراء باكستاين سابق .

3 ( – مام يعطى كعلــف للحيوانات ) 

معكوسة ( – وصف للريح الباردة ) نكرة – 
معكوسة ( .

4 ( – إتاوات و رضائب .
5 ( – دولة أوروبية ) معكوسة ( – نوع 

من القنافذ الشائكة ) نكرة (.
6 ( – يتناوله أهــل اليمن خاصة , قليله 
منبه و كثريه مخدر ) نكرة ( – أداة تفسري .
7 ( – جزيــرة كويتية ) معكوســة ( –

النائم حينام ينفــخ يف نومه )فعل ماض ( 
– مرادف ذر ) فعل أمر (.

8 ( – متشابهات – مرادف لؤلؤة .
9 ( – تجدها يف كلمة » تطري » – آت .

10 ( – عام جــدب و قحط زمن خالفة 
عمر بن الخطاب ريض الله عنه .

 الكلمات المتقاطعة

 كشفت دراســة علمية حديثة، أن مصطلح »إجهاد الزووم«، والذي 
يوصف عىل أنه شكل من أشكال »اإلرهاق العقيل« الذي يصيب األشخاص 
ممن يعملون أو يتعلمون من املنزل باستخدام التطبيق، هو مرض حقيقي.

وأشــارت الدراســة التي أجراها باحثون يف جامعة »ســتانفورد« 
األمريكية، ونرشت نتائجها يف مجلة »تكنولوجي، مايند آند بيهيفري«، إىل 
أن البقاء يف حالة »ظهور مستمر« عىل تطبيقات مؤمترات الفيديو والتي 
شاع استخدامها بشــكل كبري يف ظل جائحة كورونا، من شأنه أن يزيد 

من التوتر.
وقام الربوفيسور جريميي بيلنسون، املدير املؤسس ملخترب »ستانفورد 
للتفاعل البرشي االفرتايض«، بتحليل األرضار النفسية الناجمة عن قضاء 
ســاعات أمام برامج مؤمترات الفيديو مثل »زووم«، مشــريا إىل دورها 

الرئييس يف ظهور أعراض مثل التعب واإلرهاق.
ونقلت شــبكة »فوكس نيوز« عن بيلنســون قوله، إىل جانب إرهاق 
العينني باستخدام برامج مؤمترات الفيديو، فإن الشعور بوجود أشخاص 
يتابعون ما يقوم به أو يقوله املتحدثون، يكون محفزا للشــعور بالتوتر 

والقلق.
واقرتح بيلنســون تصغري النافذة الخاصة باالجتامعات التي تتم عرب 
»زووم« أو غــريه من التطبيقات املامثلة، بحيث يخفف الدماغ بشــكل ال 

إرادي من تأثري صورة األشخاص الظاهرين يف تلك اللقاءات االفرتاضية.
وأضاف أن »القلق االجتامعي من التحــدث أمام الجمهور يعترب أحد 
أكرث أنواع )الرهاب( انتشارا«، داعيا إىل التحرك خالل االجتامعات التي تتم 

عن بعد، وإيقاف بث الفيديو لفرتات قصرية تخصص للسري يف الغرفة.

الطالب  جميــع  بذل   
خــالل فــرتة االمتحانات 
جهــدا مضاعفــا وتركيزا 
أعىل  عىل  للحصــول  أكرب 
الدرجــات واملرتبات، وهذا 
صحة  تعزيز  بدوره  يتطلب 
الجســم واتباع منط حياة 

صحي متوازن.
أطباء  من  العديد  وأكد 
التغذيــة أن تنــاول أنواع 
معينة مــن األطعمة خالل 
فــرتة االمتحانــات ميكن 

ويعزز  اليقظة،  من  يزيد  أن 
االحتفاظ بالذاكرة، وميكن أن يعزز مستويات الطاقة أيضا، وذلك وفقا ملا نرشه موقع »تاميز أوف إنديا«.

من جهة أخرى، هناك العديد من األطعمة التي تعترب غري مفيدة وميكن أن تكون ســيئة للدماغ يف تلك الفرتة، 
لذلك يجب االمتناع عنها قدر اإلمكان.

وتشمل قامئة األطعمة التي يجب أن تكون جزءا من النظام الغذايئ ألي طالب عند التحضري ألي فحص ما ييل:
الخضار الورقية الخرضاء: ينصح األطباء باستمرار بتناول الخضار ذات األوراق الخرضاء الداكنة لكونها مفيدة 
للعينني والدماغ، تحتوي الخضار الخرضاء عىل كمية عالية من الحديد، والتي ميكن أن تســاعد يف زيادة مستوى 
الهيموجلوبني وزيادة اليقظة والرتكيز، لذلك يجب محاولة تضمني املزيد من الخضار الخرضاء يف النظام الغذايئ 

عند التحضري ألي نوع من أنواع االمتحانات.
الربوتني: يعد الربوتني أحد أهم ثالثة مغذيات أساســية يحتاجها الجســم بكميات كبرية للقيام بالعديد من 
الوظائف الداخلية، وميكن أن يســاعد يف تعزيز الذاكرة يزيد من االنتباه ويحسن مستوى الطاقة، ويجب عىل كل 

فرد أن يأكل 0.8 جرام من الربوتني لكل كيلو من وزن الجسم.
املاء: إن تناول كمية كافية من املاء أمر بالغ األهمية للجميع، خاصة عند الدراســة والتحضري لالمتحانات، ألن 
ذلك يحفز عمل الدماغ ويســهم يف زيادة الرتكيز ويحمي الجسم من الجفاف والصداع، وبشكل عام يجب عىل كل 

فرد رشب 2 لرت من املاء كل يوم من أجل صحة مثالية.
مــن جهة أخرى، يجب تجنب األطعمة التي تحتوي عىل نســبة عالية من الســكر قبل الفحص مبارشة، ألن 
األطعمة التي تحتوي عىل كمية عالية من الســكر مثل الكعك والشــوكوالتة ميكن أن متنح الجسم بالتأكيد طاقة 
فورية، ولكن بعد فرتة ســوف يحدث انخفاض مفاجئ يف مستوى الطاقة، وسيؤدي ذلك إىل اإلرهاق والنسيان، 

وهذا األمر غري مرغوب به يف فرتة االمتحانات.
كام أن الحصول عىل النوم الكايف خالل فــرتة االمتحانات من األمور، التي يتم الرتكيز عليها أيضا، ألن النوم 
ملدة 8-7 ســاعات ال يجدد الطاقة والنشاط فحسب، ولكنه مهم أيضا لحفظ األشياء لفرتة طويلة، إذ يساعد النوم 
الكايف عىل تحويل الذاكرة قصرية املدى إىل ذاكرة طويلة املدى، وميكن أن يساعدك ذلك عىل تذكر كل األشياء التي 

تعلمتها قبل الفحص، يف حني أن النوم لفرتات قصرية يسبب الشعور بالتعب والخمول وعدم الرتكيز.

حل العدد المايض»اإجهاد الزووم« حقيقي وهذه نتائجه

اأطعمة تفيد يف الرتكيز واالمتحانات


