
12 www.alomanaa.net

Thursday - 23 sep 2021 - No: 1294 اخلمــــــــي�س 23 �صبتمرب 2021م - املوافق 1٦ �صفر 1٤٤3هـ - العدد 129٤
اسرتاحة

أفقيا:
1ـ ممثل مرصي له عدة أفالم  من الجيل القديم.

2ـ مخــرج مرصي أخرج عدة أفــالم منها طيور 

الظالم ـ ُمعظم.

3ـ اعمل معروف )معكوسة( متشابهان ـ نصف 

كلمة تدير )معكوسة(.

4ـ حتمي)مبعرثة( ـ عزميــة وإرادة ـ ثلثا كلمة 

قو.

5ـ آلهة )معكوسة( ـ مضت )معكوسة( ـ تقرتف 

)معكوسة(.

6ـ زوجة)معكوسة(ـ للمنادى البعيد ـ طابور.

7ـ متشــابهان ـ واحــد باإلنجليزيــةـ ماركة 

سيارات )معكوسة(.

8ـاالسم االول لفنان مرصي ـ متشابهان. 

أنــواع  مــن  ـ  وفــر  ـ  متشــابهان  9ـ 

الرياضة)معكوسة(. 

10ـ سباق سيارات ـ فدية )معكوسة( ـ مكان 

مرتفع عن األرض ـ)معكوسة(.

11ـ لحنا )معكوسة( ـ البرش )معكوسة(.

عموديا:
1ـ ممثلــة مرصيــة قديــرة لها عــدة أفالم 

ومسلسالت ومرسحيات منها العيال كربت. 

2ـ لقب يطلق عىل رئيس جنوب إفريقيا الراحل 

ـ مشابهة.

3ـ عاصمة أوروبية ـ مرادف طوى. 

4ـ منطقة يف الســعودية )نكرة( ـ لقب شاعر 

كولومبي راحل حاز عىل جائزة نوبل لآلداب.

5ـ مشابهه.

6ـ أداة نفي وجزم ـ مدينة مرصية )نكرة(.

7ـ ممثل هندي مشــهورـ  رئيــس دولة باللهجة 

املرصية.

8ـ من أشهر املســاجد يف السعودية يصيل فيه 

الحجاج  أثناء الحج.

9ـ منطقة يف ذمار.

10ـ مراسلة قناة الجزيرة يف أمريكا ـ مشابهه.

11ـ رئيس رويس راحل ـ لقب العب إسباين 

يلعب لفريق اتلتيكو مدريد.

الكلمات المتقاطعة
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حل العدد المايض

 صفع رجل »جحا« عىل قفاه بعرض الطريق يريد أن يســخر منه: فأخذ 
جحــا بتالبيبه إىل القايض ومل يقبل منه اعتــذاره بالخطأ فيه؛ ألنه ظنه من 

أصدقائه الذين ميازحونه مبثل هذا املزاح الثقيل.
وكان الرجــل العابث من معارف القايض فأحــب أن ينجيه من العقاب، 
وحكــم لجحا بأن يصفعه كام صفعه أو يتقبل منه عرشة دراهم عىل ســبيل 

الجزاء أو التعويض.
وطمع جحا يف الدراهم فســأل القايض املدعى عليــه: أمعك الدراهم؟ 
وفطن صاحبنا لغرض القايض فقال: كال، ولكنني أحرضها بعد قليل من البيت.

وأذن لــه القايض باالنرصاف إلحضار الدراهــم، فذهب ومل يعد. وطال 
االنتظــار عىل جحا، فأدرك حيلة القايض واقــرتب منه كأنه يهمس يف أذنه، 
ثم صفعه صفعة عنيفة، وقال لــه وهو ينرصف: إذا عاد إليك الرجل بالدراهم، 

فخذها حوالة مني إليك.

حل العدد المايض من طرائف جحا

قيادة  خــالل  لألغنيات  االســتامع 
املركبــة عادة رمبــا غالبية الســائقني 
يقومون بها، إال أن دراسة حديثة حذرت 
من أن هذه العادة لهــا مخاطر جمة مل 

نعرف عنها.
فقــد حذرت دراســة صــادرة عن 
جامعة برونيل يف لندن، من أن االستامع 
إىل أغنيات ذات موســيقى صاخبة أثناء 
القيادة يــؤدي إىل حالــة إرهاق عقيل 

ويعرض السائق لخطر ارتكاب أخطاء.
فيها  شارك  بتجارب  الباحثون  وقام 
بالقيادة  قاموا خاللها  بالغًا  34 متطوعًا 
محاكاة  جهاز  مســتخدمني  االفرتاضية 

مربمج ملسارات محددة، وفق صحيفة »دييل ميل« الربيطانية.
وخالل كل جولة محاكاة مدتها مثاين دقائق، واجه السائقون خمسة أحداث يجب التعامل معها، 

تراوحت ما بني عبور املشاة للطريق وإشارات املرور الحمراء وتجاوز شاحنة.
إىل ذلك، راقب الباحثون سلوك وأداء كل سائق يف ظل واحدة من ستة ظروف صوتية اشتملت عىل 
ضوضاء املرور يف املناطق الحرضية والكلامت املنطوقة واملوســيقى الهادئة أو الصاخبة مع أو بدون 

كلامت.
والحظ الباحثون أن رسعة وأداء الســائقني مل يتأثرا يف الغالب مع تغر اختيارات املوسيقى رمبا 

ألنهم كانوا يعرفون أنهم يخضعون للمراقبة.
لكن اكتشفوا أن االستامع إىل املوسيقى الصاخبة بصوت عاٍل أو التي تحتوي عىل كلامت أدت إىل 

مستويات أعىل من اإلثارة العاطفية مقارنة باملقاطع الناعمة غر الغنائية لها تأثر خطر.
وأشارت دراسات سابقة إىل أن املوســيقى الصاخبة الغنائية ميكن أن ترفع مستويات العدوانية 

وتشجع الثقة املفرطة، خاصة بني السائقني األصغر سنًا.
وخلص الباحثون إىل أن الســائقني يجب أن يفكروا يف استخدام املوسيقى الهادئة غر الغنائية 

لتحسني حالتهم العاطفية أثناء القيادة داخل املدن.
بدوره، قال الباحث وعامل النفس كوســتاس كاراغورغيس من جامعة برونيل لصحيفة »التاميز« 
إن »أهم يشء يجب مراعاته عند االســتامع إىل املوسيقى أثناء القيادة هو التأكد من أن الشخص غر 

مثقل عقليًا«.
وميكن أن يؤثر عدد من العوامل الداخلية والخارجية عىل ذلك، ولكن من أسهل العوامل التي ميكن 

التحكم فيها هو اختيارنا للتحفيز السمعي، سواء كان ذلك يف الراديو أو البث الصويت أو املوسيقى.
ومن خالل تقليل عوامل التشــتيت، يكون سائقي الســيارات أكرث قدرة عىل الرتكيز عىل الطريق 

وبالتايل لديهم فرصة أفضل لتحديد املخاطر املحتملة يف الوقت املناسب لصفاء الذهن.

»خطرية جدًا« جتنبوا املو�صيقى ال�صاخبة اأثناء القيادة


