
اوجد الفرق

وظائ��ف غريب��ة للأ�سخا���ص الك�س��اىل والت��ي ال 
حتت��اج اإىل اأي م�ؤهلت اأو جه��د ولكن اأ�سحابها 

يجن�ن من ورائها الكثري من االأم�ال.
ومنها وظيفة اختب��ار الفنادق وهذه لي�ست �س�ى 
مهن��ة احلل��م، اإذ اإن �ساحب ه��ذه ال�ظيفة كل ما 
يق�م ب��ه ه� ق�س��اء ال�قت يف الفن��ادق الفاخرة 
الت��ي تريد اأن تتاأك��د من اخلدمة الت��ي يقدم�نها 
ل�سي�فه��م، ويق���م �ساحب ه��ذه ال�ظيفة بدوره 
يف اختب��ار الفن��ادق وق�س��اء ليلة فيه��ا، من ثم 

تقدمي تقرير الأرباب العمل عن جتربته.
ان  الفيدي���، حي��ث  األع��اب  ا�ساف��ة اىل اختب��ار 
ال�سخ���ص ال��ذي يق���م باختب��ار األع��اب الفيدي��� 
يك�س��ب م��ن 10 اإىل 18 دوالر لل�ساع��ة ال�اح��دة، 
وه��ذا ه� يف املت��سط نح� 30 األف دوالر �سن�يًا. 
وتكم��ن مهمته��م يف العث���ر على نق��اط ال�سعف 
للعب��ة واالإبلغ ع��ن اأي من امل�س��اكل اأو االأخطاء 
يف اللعبة. وهن��اك طريقة اأخرى لك�سب املال من 
ن�مك، حي��ث تبحث امل�ؤ�س�س��ات الطبية املختلفة 
ع��ن اأ�سخا���ص ه��م عل��ى ا�ستع��داد للم�ساركة يف 

التجارب واالأبح��اث املتعلقة بالن�م. امل�ساركني 
يف ه��ذه الدرا�س��ة يح�سل���ن يف املت��س��ط عل��ى 
1000 دوالر يف الي�م ال�احد ويف اأغلب لقطات 
االأف��لم ن�ساه��د اأ�سخا���ص يف اخللفي��ة، وه���ؤالء 
االأ�سخا���ص ال ي���ؤدون الكث��ري م��ن امل�ساه��د اأو 
االأعمال الهامة، وهم لي�س�ا مهتمني يف املناف�سة 
على ج�ائز االأو�سكار، فقط هم يرغب�ن يف ق�ساء 
بع���ص ال�قت يف �رشك��ة كب��رية، واحل�س�ل على 

اأم�ال اإ�سافية.
اإذ اإن ه���ؤالء االأ�سخا�ص يح�سل���ن على حد اأدنى 
كان  واإذا  ال�اح��د.  الي���م  يف  دوالر   100 يبل��غ 
فق��د  ال�سينمائي��ني  الفنان��ني  نقاب��ة  ع�س���اً يف 
يح�س��ل على ح��د اأدن��ى 150 دوالر ي�مي��ًا. واإذا 
ا�ستخ��دم بع�ص م��ن املعدات اخلا�س��ة يف الفيلم 
مث��ل امللب���ص وال�سيارات وما اإىل ذل��ك فاإنه من 

املفرت�ص اأن يرتفع اأجره.
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ال�سغ��ف مب�ساه��دة االأف��لم ال�ثائقية عن حي��اة الغابة وال�رشاع 
االأب��دي ب��ني ف�سائله��ا، دف��ع بفت��اة �سع�دي��ة مل تتج��اوز العقد 
الث��اين م��ن عمرها اإىل خ����ص غمار تربية احلي�ان��ات املفرت�سة 
من��ذ عام. ورغم االنتق��ادات التي وجهت له��ا يف بداية االأمر من 
املحيط االأ�رشي، اإال اأنه��ا ت�ؤكد تخطيها هذه اجلدران العازلة اإىل 
ع��امل ما وراء ال�لع بتلك احلي�ان��ات. وبح�سب �سحيفة “عكاظ”، 
تقل��ل روزانا الدين��ي من االنتقادات ملرب��ي احلي�انات املفرت�سة 
كاالأ�س���د والنم���ر، وت�سي��ف: اإن “كث��رياً ممن اأع��رف كان�ا �سد 
فكرتي متامًا، ولكن بعدما �ساهدوا جتربتي يف املعاي�سة الي�مية 
م��ع االأ�س�د عل��ى ح�ساب��ي يف ال�)�سناب �سات( تغ��ريت اآراء كثري 
منه��م، وبت اأ�سم��ع كلمًا اإيجابيًا، من املمك��ن اأن يحب ويخل�ص 
حي���ان مفرت���ص ل�ساحب��ه”. وت��رى اأن “اهلل مل يع��ط احلي�انات 
عق���اًل كالب�رش، ولكن مل يحرمها من م�ساعر احلب اأي�سًا”، م�سرية 
اإىل اأن تكاليف تربية احلي�انات املفرت�سة تختلف متامًا من فرتة 
الأخ��رى، “وذل��ك يعتمد على ن�عي��ة اللح�م والع��لج”، يف حني 

ت�ستبعد اأن يقابل احلي�ان املفرت�ص مربيه ب�”االأذى”.

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:
قا�س��م �س��لح : تركي��ا ولن��دن وباري�ص وم���رش مليان��ة عراقيني...

اأمريكا وكندا واأملانيا �سارت كلها الجئني عراقيني
وج�رجي��ا وماليزي��ا واإندوني�سي��ا اأغلبه��م �سي��اح عراقيني...ودبي 

واالأردن ن�سهم عراقيني
والل��ي يحارب�ن بالعراق و�س�ريا عراقيني واللي طالعني مظاهرات 

ملي�نية عراقيني....والنجف اال�رشف مرتو�سة عراقيني 
ون���ص املر�س��ى اللي مب�ست�سفي��ات الهند واإي��ران عراقيني...وطريق 

حممد القا�سم ال�رشيع ازدحام. و�سيطرة الهلل ازدحام
وطريق الدورة ال�رشيع ازدحام. وباب ال�رشجي كتل. وم�ل املن�س�ر 

مقبط. وال�س�رجة �سايرة هري�سة من الب�رش. 
واأب� ن�ؤا�ص ازدحام. وبغداد اجلديدة والكرادة ازدحام. والتقدمي على 

الكليات االأهلية واحلك�مية ازدحام. 
واجلامعات امنلت وامل�ست�سفيات ازدحام وعيادات االأطباء ازدحام

و�سيط��رة الط�بج��ي االزدحام وا�س��ل للج�رش �ساع��د ليف�ك وج�رش 
اجلادرية االزدحام وا�سل للبياع

والتعيين��ات مف�لة لدينها والزوراء مليانة ب�رش...واملطاعم ازدحام 
..حتى ع ال�سم�ن ازدحام

ك�ل�لنا ال�سدك: اإحنا �سكم ملي�ن؟
علمًا اأن ال�سني 2 مليار 

وال �سفناه��م وال له��م ح���ص وال نف���ص .. وم��ا نعرف منه��م غري ب�ص 
جاكي �سان!!

زليخة اب� ري�سة: ال ي�جد اي �سبب بي�ل�جي مينع الرجل من رعاية 
طفله والقي��ام باأعمال البيت، با�ستثن��اء الر�ساعة الطبيعية. وك�ن 
الرج��ل بل ثديني يطعم��ان ال يعني اإعفاءه م��ن الت�سارك يف جميع 
اأعب��اء االأ�رشة داخل البيت.. فاملراأة لي�ست م�ؤهلة بي�ل�جيا اأكرث من 
الرج��ل لكي مت�سح وتكن�ص وتطبخ وتخي��ط، وهي اأعمال حني تك�ن 
م��ن املهن خارج البيت، فاإن الرجل ي�س��ارع اىل احتللها ف�را.. كم 
�سيف امراأة بني جي��ص ال�سيفات يف العامل؟ وكم امراأة بني اأ�سحاب 
مهن��ة اخلياط��ة اأو التنظي��ف اأو الك���ي... اإلخ؟ كل ال��كلم ح�ل هذا 
امل��س���ع وح���رشه يف املراأة يخب��ئ راأيا و�سيعا يف امل��راأة واأنها 
هي فقط، يف املنزل، من لها هذه املهن ال��سيعة يف �سلم املهن. وال 
يتفل�سف��ن اأحد ليق�ل اإن خدمة املراأة الأطفالها لي�ست مهنة و�سيعة.. 
و�ساأق���ل: نع��م.. هي لي�ست كذلك، اإال عندما ي��رى الزوج او املجتمع 
ان م��ن "العي��ب" اأن يل���ث الذكر يدي��ه فيها. عندئ��ذ يتك�سف الزوج 
واملجتم��ع عن راأيه احلقيقي يف املراأة: انه��ا خلقت ل��سيع املهن.. 
بينما الرجل له العمل يف اخلارج، وقد يك�ن عمله يف اخلارج �سديد 
الت�ا�س��ع؛ عامل نظافة اأو طباخا يف مطعم اأو قاطع تذاكر اأو حفار 
قب���ر او منف��ذ حك��م االع��دام اأو ب�اب��ا اأو اأو اأو ... اإلخ. ف��اإذا عاد اإىل 
بيت��ه اراد طعام��ه جاهزا وملب�س��ه مغ�س�لة وبيته خمدوم��ا. اأو قد 
يك�ن م�ظفا مرت�سيا اأو قد يك�ن ل�سا اأو تاجر خمدرات اأو جا�س��سا 
اأو قات��ل حمرتفا... وه��ذه املهن االخرية م��ن ال��ساعة بحيث يرى 
اأ�سحابه��ا و�ساع��ة للرج��ل اإذا مار�ص اأعمال املن��زل..!!! اي جمتمع 
ه��ذا ال��ذي ميلأ روؤو���ص الذك�ر ومن��ذ الطف�لة، بافتتانه��م بذواتهم 
ككائن��ات عل�ية؟ وت�سديق اأن متيزا خارق��ا ي�لد يف جبلتهم الأنهم 

بي�ل�جيا ذك�ر؟؟ بئ�ست الثقافة وبئ�ست املجتمعات...

أجمل تعليق في الفيس بوك

مل اجلد .. ْ _ ال تاأخذوا الفي�ص على حمحَ
نحَح ج�زاف�ًا . اإمنا الليكات � غالبًا � متمُ

نا�رشة للمراأة _ ال تكتب ب��ستات ممُ
قدة �سد املراأة وانت عندك ملي�ن عمُ

تخلف وچذاب ! تخلف فقط، اح�سن مما ت�سري ممُ يعني ابقى ممُ
_   حزن ال�ساحب �سيء ي�سبه اجلل��ص حتت ال�سم�ص.. 

ميك��ن اأنت ما رح حت�ص كيف هي حترتق حتديداً لكنك ت�سعر بحرها 
، ت�رشك ، ترتك اآثارها على وجهك

الضحك يحمي القلب
السير فرانسيس ينتهي

 من الطواف حول الكرة االرضية 
كائنات غريبة 
في أعماق المحيط الهادي

ب��ني الباحث�ن اأن ال�سحك مائة مرة ل��ه تاأثري م�ساٍو ملمار�سة الريا�سة على 
عجلة ملدة 15 دقيقة؛ فال�سحك يعمل على ت�سغيل اجلهاز التنف�سي واحلجاب 
احلاج��ز، ومنطقة البط��ن، وع�سلت ال�ج��ه واالأرجل والظه��ر، وثبت اأن من 
يعان�ن من اآالم العم�د الفقري، وال ميكنهم اال�ستغراق يف الن�م، اإذا مار�س�ا 
ال�سح��ك ملدة ع�رش دقائق ميكنهم الن�م ح���ايل �ساعتني مت�سلتني من دون 
اآالم. اأن ال�سحك يحمي القلب ب�سكٍل غري مبا�رش، و ذلك الأن ال�سغ�ط العقلية 
ت�سب��ب خلًل للبطانة التي حتمي االأوعية الدم�ية، وما اإن تتاأثر تلك البطانة 
فاإن��ه ينجم عنها بع�سًا من ردود الفعل التي تت�سبب يف تراكم الك�لي�سرتول 
عل��ى جدار ال�رشاي��ني التاجية مما ي���ؤدي بالنهاية اإىل ح��دوث االأزمات يف 
القلب، وعندما ي�سحك االإن�سان من قلبه يفرز هرم�ن الك�رتيزول )الهرم�ن 
فرز عندما يك�ن االإن�سان حتت تاأثري ال�سغ�ط( ب�سكٍل قليل؛ لذا عندما  الذي يمُ
يك���ن االإن�س��ان يف حالة �سغ�ط ويق���م مبمار�سة ال�سح��ك؛ فاإنه يقلل من 
مع��دالت اإفراز اجل�سم لهرم�ن الك�رتيزول، كما يق�ي اجل�سم من خلل اإفراز 
االأج�س��ام امل�سادة التي حتارب الع��دوى، والتي متنع ت�سلب ال�رشايني، ومن 

م اإ�سابة االإن�سان بالذبحة ال�سدرية اأو االأزمات القلبية. ثحَ

يف مث��ل ه��ذا الي�م ال�ساد���ص والع�رشين من ايل�ل ع��ام  1580  انتهاء 
املكت�س��ف الربيط��اين ال�س��ري فران�سي���ص دريك م��ن الط�اف ح���ل الكرة 
االر�سي��ة، حيث  كانت رحلة دوران دريك ثاين ط�اف ناجح، بعد جناح 
فردينان��د ماجلن يف 1519. انطلق دري��ك بخم�ص �سفن و160 رجًل، 
وا�ستغ��ل رحلت��ه ملهاجمة ال�سف��ن االإ�سبانية والبحث ع��ن اأرا�ص وطرق 
بحرية جديدة.  حيث اعد عام  1628  كتاب الأبكر و�سف مف�سل للرحلة 
ح���ل العامل الت��ي قام بها ال�س��ري فران�سي�ص دري��ك يف ويت�سدر الكتاب 
�س���رة لدريك وخريطة للعامل مزدوجة الكرة االأر�سية ي�ستند هذا العمل 
عل��ى مذك��رات فران�سي�ص فليت���رش، الذي ابح��رت مع دري��ك، وقد جمعه 
اب��ن �سقي��ق دري، ومن املع��روف اأن دري��ك نف�سه كان يحتف��ظ مبفكرة 
دون فيه��ا رحلته وقدمه��ا اإىل امللكة اإليزابي��ث االأوىل، ولكن هذا العمل 
ا  كت��ب ل��ه البقاء. مل يكن فليت���رش ودوًدا مع دريك، ويب��دو اأن �سخ�سً مل يمُ
م��ا - حفي��د دريك على االأغلب - قد حرر رواي��ة فليت�رش كما يتبني ذلك 
تب لها  م��ن املقارنة بني ن�سخة فليت�رش االأ�سلية )وهي ن�سخة مل تن�رش كمُ

البقاء حمف�ظة يف املكتبة الربيطانية( وبني هذه الرواية. 

اأعل��ن باحث�ن اأمريكي�ن النتائج االأولي��ة التي ت��سلت اإليها بعثتهم 
يف غ�ا�س��ة تت�س��ع لثلث��ة اأ�سخا�ص اإىل ب��ركان ك�ك ال��ذي يقع يف 

اأعماق املحيط الهادئ بالقرب من جزر هاواي.
وقام العلماء بتحقيق اأكرث من اكت�ساف يف اأثناء رحلتهم اإىل الربكان 

املذك�ر ال�اقع على عمق 4 كيل�مرتات. 
ف�ج��دوا بداي��ًة ن�ع��ا جديدا م��ن االأخطب�ط يت�س��ف بزعانف كبرية 

�سبيهة باأذان الدغفل )�سغري الفيل(.
 ث��م اكت�سف�ا ن�عا جدي��دا من املرجان البنف�سج��ي الل�ن الذي �سم�ه 
ب�"ال�سدمي النهدي" تيمنا باإحدى اأغاين عازف اجليتار ال�سهري جيمي 

هندريك�ص.
وي�ؤك��د الباحث�ن اأن كث��ريا من احلي�انات غ��ري املعروفة للعلماء قد 
تعي�ص يف قاع املحيط يف منطقة الربكان مبا فيها تلك االأن�اع التي 

ال حتتاج اإىل ال�س�ء.
ويخطط العلم��اء االأمريكي�ن للقيام ببعثات اإىل 50 بركانا اآخر تقع 

يف قاع املحيط الهادي بالقرب من جزر الهاواي.

سيلفيهل تعلم في مثل 

متقاطعة كلمات

طامل��ا �سهدت ملعب كرة الق��دم يف العامل اأحداثًا 
غريب��ة وطريفة ومث��رية، لكن ما ح��دث يف اإحدى 

مباري��ات دوري الدرج��ة الثالثة االأملاين، 
انته��ت  حي��ث  خمتلف��ًا،  اأم��راً  كان 

ب��ني  جمع��ت  الت��ي  املب��اراة 
و�سيف��ه  اأبريه��س��ن  فري��ق 
اأ�سحاب  بف���ز  ف�ندي��رورت 
قيا�سي��ة  بنتيج��ة  االأر���ص 

.)43-0(
وتبدو نتيج��ة املباراة غريبة 

لل�سك���ك ح���ل  ج��دا ومث��رية 
وج�د تلع��ب يف املب��اراة، لكن 

االغرب م��ن ذلك ه� اعتق��ال حار�ص 
مرم��ى الفريق اخلا�رش مارك��� ك�ي�تيك على 

خليفة ه��ذه النتيج��ة الكارثي��ة. وبح�س��ب و�سائل 
اإع��لم اأملاني��ة ف��اإن اأربع��ة م��ن رج��ال ال�رشط��ة 
اإح��دى  ن��ادي ف�ندي��رورت، خ��لل  اإىل  ت�جه���ا 
احل�س�ص التدريبية للفريق الذي يتك�ن اأ�سا�سا من 
الجئني من �س�ريا والعراق وغينيا، حيث ا�ستدع�ا 

حار���ص املرم��ى ث��م ا�سحب���ه اإىل غرف��ة تبدي��ل 
امللب���ص، قب��ل اأن يغ��ادر احلار�ص الن��ادي برفقة 
رج��ال ال�رشط��ة. ورف�ص حار���ص املرمى 
التعليق ب�ساأن �سبب ا�ستدعائه، حيث 
اكتفى باإخبار ال�سحفيني الذين 
التدريب��ات  يتابع���ن  كان���ا 
مرك��ز  اإىل  �سيذه��ب  باأن��ه 

ال�رشطة لت��سيح اأمر ما.
من جهته علق م��درب فريق 
ال�اقع��ة،  عل��ى  ف�ندي��رورت 
وق��ال: “ال نعلم حت��ى ال�ساعة 
ما ح��دث فعل، اأوال �سمح بدخ�ل 
43 هدفا بطريقة غريبة جدا، والحقا 
ن�ستطي��ع  ال  واالآن  الأخ��ذه،  ال�رشط��ة  تاأت��ي 
ال��س���ل اإلي��ه اأبدا، ناأم��ل اأن ي�ستاأن��ف التدريبات 
م��ع الفريق”. جدي��ر بالذكر اأن فري��ق ف�نديرورت 
خا���ص مب��اراة اأخرى ه��ذا االأ�سب�ع بع��د املباراة 
الكارثي��ة، و�س��ارك يف اللقاء حار���ص مرمى اآخر، 

وخ�رش اأي�سا بنتيجة كبرية 8_�سفر.

شابة سعودية تربي اعتقال حارس مرمى بعد تلقيه 43 هدفًا في مباراة واحدة
األسود في منزلها

وظائف غريبة بأجور عالية لألشخاص الكسالى

�أفقيًا 
�إىل باحلاجة  ت�صريح   o �لرعد  �صوت   1

o ما يعطيه  )�ل�صيء(  o جوهر  2 عك�س حلو 
�أقارب �لعرو�س لها يوم زو�جها

3 من طيور �لن�صف �جلنوبي للكرة �لأر�صية 
ول يطري ولكنه �صباح ماهر

ن�صيطا ي�صبح   4
�لزمام  يو�ص���ع  ر�أ�س �حليو�ن حيث  مقدمة   5

�لع�صافري �صوت   o
للند�ء  o )معكو�صة(  �لنحل  �صوت   o قط   6

�ل�صرب. كثري   o )معكو�صة(  �حلمام  �صوت   7
o ن�صف  �أنكر �لأ�ص���و�ت  o يقال عنه  8 هرب 

�صبغة.
�لفيل �صن   9

�لذئب �صوت   o �لبالبل  �صوت   10

عاموديًا
�لغري عند  قيمة  له  لي�س   o �لنعامة  �صوت   1

�ملاء �صوت   o ورل  ثلثا   2
خري عك�س   o �صجاجيد   3

�لفي����ل  �ص����وت   o مل�ص����اء  كب����رية  ح�ص����ى   4
)معكو�صة(.

حال����ة  م����ن  �لأر�����س  عل����ى  �جلم����ل  يجل�����س   5
�لوقوف

و�ص����عف  مر�����س   o ز�ئ����د�  مق����د�ر�  �ص����ع   6
)معكو�صة(.

�لديك. �صياح   o �ل�صفادع  �صوت   7
o ف�صاء o �صوت �لظبي  8 �صنور )معكو�صة( 

9 للتمني o �للعب �ملتميز بحركة د�ئبة للطفل 
ول يخلو من �لتخريب.

�جلمل �صوت   o �لبط  �صون   10

هذا اليوم


