
اوجد الفرق

يتعر���ض الكث��ر من��ا ملواق��ف يومية و�ض��غط 
نف�ض��ي اأثن��اء فرتات العم��ل، ويف الوقت نف�ض��ه 
نبح��ث عن الن�ض��يحة للتخل�ض من ه��ذا التوتر 
اليومي وما ينتج عنه من اآالم نف�ضية وج�ضمية.

ويعت��ر البع�ض اأن الفر�ض��ة االأوىل للنجاة من 
هذه املواق��ف بالتوجه ل�ض��احب العمل وطرح 
�ض��وؤال وا�ض��ح ع��ن مواعي��د ت�ض��ليم امله��ام، اأو 
التعام��ل مع االنتقادات املوجه��ة بحكمة دون 
حتليلها باأنها انتقادات �ضخ�ضية، بل النظر لها 

من الناحية العملية وارتباطها بالوظيفة.
النف�ض��ية  "الطبيب��ة  ديفي��د  �ض��وزان  وتق��ول   
بجامعة هارفارد" يف كتابها "حركة امل�ض��اعر 
العاطفي��ة" اإن اجلميع ال ي�ض��تطيع اإع��ادة ثقته 
بنف�ض��ه اأثناء هذه املواقف، وال يتوقف عن لوم 
نف�ض��ه واالآخرين مع تكرار طلب اال�ضت�ضارة من 

االأ�رسة واالأ�ضدقاء اأغلب االأوقات.
البع���ض  ل��دى  ارتباط��ا  اأن هن��اك  واأو�ض��حت 
يف �ض��عوبة الف�ض��ل ب��ن امل�ض��اعر واالأف��كار، 
والتعر���ض ل�ض��غوط م�ض��تمرة وال�ض��عور بقل��ة 

احليلة و�ضعوبة الت�رسف ملواجهة االنتقادات 
من املدير اأو من اأ�ضدقاء العمل. ووجدت ديفيد 

بع���ض االأدوات ملواجه��ة ه��ذه 
ه��ذه  يف  وتعتم��د  املواق��ف 
م�ض��افة  ت��رك  عل��ى  احلل��ول 

منا�ضبة بن امل�ض��اعر واالأفكار 
الت��ي  ال�ضخ�ض��ية  واملعتق��دات 
كونه��ا ال�ض��خ�ض ع��ن روؤ�ض��اء 

العم��ل. اوال، اأثن��اء املوقف فكر يف 
ال�ض��خ�ض املنا�ض��ب الذي تكن له 

كل احرتام، وتف�ضل اأن ي�ضبح 
زميلك اأو رئي�ضك يف العمل، 

اذهب له بطلب الن�ضيحة.
ه��وؤالء  كان  اإذا  ثاني��ا، 

االأ�ضدقاء يف نف�ض موقفك، 
تعام��ل معه��م بنف���ض املنط��ق 

وقدم��ت  املطلوب��ة.  الن�ض��يحة  وق��دم 
ديفيد ن�ض��يحة ب���رسورة اتباع مترين 
يوم��ي خلل��ق م�ض��افة مت�ض��اوية بن 

معتقداتك والظروف املحيطة بك ب�ضكلي يومي، 
لتنظيم اأف��كارك واملهام الواج��ب اإجنازها يف 
العمل. خا�ض��ة واأن عب��ارة "اأنا مهتم" ترتجم 
ب�ض��كًل فورًي��ا يف التفك��ر وتعن��ي اأن 

تفكرك وم�ضاعرك يف نف�ض االجتاه.
"م��اذا  عب��ارة  ت��ردد  عندم��ا  بينم��ا 
ه��ذا  ويف  الي��وم  اأفعل��ه  اأن  يج��ب 
املوق��ف" توح��ي بالكثر م��ن التوتر 
وال�ض��غط النف�ض��ي اليوم��ي مل��ا يتبع��ه 

ن�ض��ائح  تكوي��ن من  ب���رسورة 
جدد  اأ�ض��دقاء 
ت  ن�ض��ا الإ ا و
عن��د  بجدي��ة 

. توجي��ه  ئح لن�ض��ا ا
ولكن توؤك��د الطبيبة النف�ض��ية �رسورة 
النظ��ر للم�ض��كلة مبنظ��ور اآخ��ر بعي��ًدا 
وامل�ض��اعر  ال�ضخ�ض��ية  معتقدات��ك  ع��ن 
الت��ي تكون�����ت م�ض��بق�ا ع��ن االأ�ض����خا�ض 

واالأماك��ن.
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ي�ض��تمتع كبار ال�ض��ن باإجراء حمادثات على مواقع التوا�ضل 
االجتماعي والريد االإلكرتوين، اإذ يخفف ذلك من �ض��عورهم 

بالوحدة، وي�ضاهم يف حت�ضن و�ضعهم ال�ضحي.
واأفاد االأ�ض��تاذ امل�ض��اعد ملادة علم النف�ض يف جامعة والية 
ال�ض��ن  "كب��ار  اأن  مي�ض��يغان االأمركي��ة، ولي��ام ت�ض��وبيك، 
يعتق��دون اأن فوائ��د التكنولوجي��ا االجتماعي��ة تتفوق على 
تكالي��ف وحتدي��ات ا�ض��تخدامها"، واأك��ّد على اأن ا�ض��تخدام 
هذه التكنولوجيا ميكن اأن يفيد �ض��حتهم النف�ضية واجل�ضدية 
م��ع مرور الوقت. جاء ذلك بعد درا�ض��ة جديدة حول التقاعد 
وال�ض��حة وفوائد ا�ض��تخدام التكنولوجيا ومواقع التوا�ض��ل 
االجتماع��ي ب��ن كبار ال�ض��ن، ن�رسته��ا جريدة عل��م النف�ض 
ال�ض��يراين، ال�ض��لوك وال�ض��بكات االجتماعية، و�ض��ارك فيها 

ال�68 عامًا. اأعمارهم  591 �ضخ�ضًا، بلغ متو�ضط 
�ضمل م�ضطلح "التكنولوجيا االجتماعية" الريد االإلكرتوين 
ومواق��ع التوا�ض��ل االجتماع��ي، باالإ�ض��افة اإىل "�ض��كايب" 

وتطبيقات الر�ضائل الفورية وا�ضتخدام الهواتف الذكية.

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

�ض��اطع راجي: باملنا�ض��بة اال�رساب ال�ضيا�ض��ي ع��ن الطعام يكون 
�ض��قفه حتقي��ق املطلب وال يح��دد بزمن، هو تهدي��د باملوت جوعا 
وله��ذا ع��بء �ضيا�ض��ي واخلقي عل��ى اجله��ة التي بيده��ا حتقيق 

املطلب

حم��دان ال�ض��امل: يف طريق��ي اىل �ض��ارع املتنب��ي اخرتقت �ض��احة 
امليدان. توقفت امام �ض��احب ب�ض��طية عر���ض جمموعة من اخلرز 
امللون��ة وراح ي�رسح موا�ض��فات كل خرزة الحده��م، حمل احداها 
وقال �ضدقني هذه للرزق �ضتجعلك من االغنياء. رد عليه الرجل لو 
كانت كذلك مل ال ت�ضتخدمها انت كي جتعلك غنيا بدال من جلو�ضك 

حتت ال�ضم�ض. مازال كثر من ال�ضذج ي�ضدقون كل �ضي.

قي�ض قا�ضم: قللوا التذمر ..رجاًء.
كم مّرة �ض��معنا عبارات من مثل “�ضديقي عنده ماج�ضتر هند�ضة 
مدنية وي�ض��تغل �ض��ايق تك�ض��ي"، اأو مثل "خري��ج اآداب لغة اأملانية 

وي�ضتغل مبحل فلفل".
هذه العبارات حمتاجة اىل تفكيك، وم�ضارحة مع الذات.

خلينا ن�ض��األ؛ انت لي�ض باالأ�ضل قررت اأن تدر�ض ماج�ضتر هند�ضة 
مدنية يف جمتمع ال يحتاج بال�رسورة لهذا االخت�ض��ا�ض؟ اأو على 
االأق��ل مل تفكر ب�ض��كل معقول بنتائج درا�ض��تك؟. ان��ت تعرف كل�ض 
زي��ن اأن حي��ازة وظيفة الئقة بهكذا موؤهل درا�ض��ي هو اأمر حمتاج 
وا�ض��طات وعلقات وحظ عظيم. وبالنهاية ما �ضفت حولك االآالف 
من حملة ال�ضهادات العليا )ال�ضهادة هي �ضيء يختلف عن املوؤهل( 
كاعدين ي�ضطرون تنظرات �ضمن نظام اقت�ضادي وحكومي فا�ضل. 
اأو هم باالأ�ضل فا�ضلن يف جمتمع ال مييز الف�ضل من �ضوء التدبر.

لكن اللي فكر فيه �ض��احب املاج�ضرت اأبو التك�ضي، هو على االأرجح 
ان ينخرط بهذا النظام ويكون جزءاً منه على مبداأ )ظلت علّية؟(

املوؤه��ل لي�ض �ض��هادة، امنا علق��ات عامة باالأ�ض��ا�ض )اأي طريقة 
لت�ضويق واقناع االآخرين باأنك �ضاحب موؤهل(. والعلقات ال تعني 

الوا�ضطات بروح ابوكم.
زين، �ض��نو كان يدور بذهنك عندما در�ض��ت اللغ��ة االأملانية؟ )قبل 

مرحلة الفلفل(.
خليني اأ�ضارحك، كنت تت�ضور نف�ضك راح تتعن مرتجم يف وزارة 

اخلارجية مو؟.
اأو ان ال�ض��فارة االأملاني��ة �ض��تبحث عن��ك حتى تتعاق��د معك. وانت 
تع��رف جي��داً ان التعي��ن يف اخلارجي��ة حمجوز مقدم��ًا الأربعن 
�ض��نة ل�ضالح اأحزاب ال�ضلطة. اما ال�ض��فارة االأملانية فهي حمتاجة 

مرتجم واحد او اثنن فقط، وانت دفعتك باملئات!
م��ا فكرتوا وال للحظة واح��دة اأن اختياراتكم املاج�ض��ترية كانت 
رمبا خطاأ؟ ما مر ببالكم اأنكم يف جمتمع ال حاجة به للماج�ضتر؟ 
م��ا خط��ر على بالكم اأن احل�ض��ول عل��ى وظيفة و�ض��يطة )بن بيع 
الفلفل و التعين كملحق يف ال�ضفارة العراقية يف برلن( �ضيكون 

اأمراً جمديًا ورمبا ناجحًا جداً؟.
زين، املجتمع ق�ض��مر وي���رسف اأمواله ) من خ��لل حكومة طايح 
حظها( على تعليم وتخريج اآالف اخلريجن بل جدوى، اأنت �ضبيك 

تق�ضمرت؟.

أجمل تعليق في الفيس بوك

_ الي��وم )االف ب��ي اي( م�رسب��ة التقرير الطب��ي اخلا�ض بهيلري 
#كلينت��ون، وايل يك�ض��ف ان االخرة تعاين م��ن بداية #زهامير، 
واأنها ب�ض��بب ذلك مل تكن حت���رس اىل مكتبها يف وزارة اخلارجية. 
اأم��ا احن��ه فلحد االن م��ا نع��رف رئي���ض جمهوريتنا �ض��نو قائمة 

االمرا�ض ايل يعاين منها!

االضراب ونتائجهاالطفال مجرمون كالكبار
المسبار جونو يلتقط صورا 
مذهلة عن قرب لكوكب المشتري

رمبا من النادر ارتكاب االأطفال جلرائم قوية، ورمبا اأي�ض��ا من االأكرث 
ن��درة اأن يكون هناك طفل قاتل لذلك عندما ظهرت هذه الق�ض��ايا يف 
حاالت االأخبار، اأُ�ضيب القراء بالذهول، كما ظلت حا�رسة يف اأذهانهم 
حت��ى بعد انته��اء املحاكمات بوق��ت طويل. يف بع�ض هذه الق�ض��ايا 
كانت الرغبة يف ال�ض��عور بالقوة هي الدافع نحو ارتكاب اجلرمية، يف 
حن كان الف�ض��ول دافعًا يف البع�ض االآخر، اإذ اأراد مرتكبوها معرفة 
كي��ف يبدو اإح�ض��ا�ض القت��ل. واأحدي الق�ض��ايا االجرامية هي ق�ض��ية 
اإيري��ك �ض��ميث، 13 عامًا عندما كان يق��ود دراجته يف حديقة حملية 
يف مقاطعة �ض��توبن بنيويورك، ا�ض��طدم بطفل يدع��ى ديريك روبي، 
ويبلغ من العمر 4 �ضنوات، والذي كان ي�ضر وحده. جذب �ضميث الطفل 
ال�ض��غر اإىل منطقة خ�ض��بية، وقام بخنقه، واأ�ضقط حجرين من احلجم 

الكبر على راأ�ضه، قبل اأن ينتهكه جن�ضيًا با�ضتخدام جزء من �ضجرة.
اأُدي��ن �ض��ميث يف نهاي��ة املط��اف بارت��كاب جرمية قتل م��ن الدرجة 
الثانية، وح�ض��ل على اأق�ض��ى عقوبة لقتلة االأح��داث، وهي عقوبة قد 

ت�ضل لل�ضجن مدى احلياة.

االعت�ض��ام ال��ذي مت الب��دء بتنفيذه على خج��ل ام�ض بدع��وة من زعيم 
التيار ال�ض��دري مقتدى ال�ضدر يوؤخذ عليه الكثر من املاآخذ، فمثل هذا 
اال�رساب كان من االف�ض��ل ان تكون الدعوة اليه من�ض��قة منذ اأ�ضهر الأن 
اغل��ب موظفي الدولة تابعن الأحزاب تعتر ال�ض��در خ�ض��مها، هذا اوال 
وثانيا ان انطلق اال�رسار بالتزامن مع وجود ال�ضدر يف بروت نقطة 
�ض��عف اأخرى الأن��ه على االقل يجب ان يكون �ض��من احلدود اجلغرافية 
للبلد، ا�ضافة اىل ذلك فاإن تبعية بع�ض موظفي الدولة الأحزاب ال تتفق 
مع خطوات ال�ض��در، ي�ض��كل عائقًا امام حتقيق اال�رساب ب�ضكل عام او 
كبر على االقل، الأنهم ومع �ض��عادتهم باالإجازة، لكنهم بغ�ضًا بال�ضدر 
�ض��يواظبون على الدوام. باالإ�ض��افة للوزارات التي ي�ضيطر عليها من ال 
يتفق مع ال�ضدر، التي ت�ضدر قرارات مبعاقبة كل من يتغيب عن الدوام 
او يت�ض��امن م��ع امل�رسبن، باملح�ض��لة، جناح احلرك��ة االحتجاجية 
جن��اح ل��كل العراقي��ن، ان جنح��ت بيد �ض��دري او مدين او جمل�ض��ي او 
دع��وي او اي �ض��خ�ض اخر، وقد �ض��اهدنا اليوم مواظب��ة اغلب الوزارت 

على الدوام غر مكرتثن الي دعوة وجهت لهم.

ن�رست وكالة الف�ض��اء االأمريكية )نا�ضا( جمموعة �ضورة مذهلة جديدة 
لكوكب امل�ضرتى التقطها امل�ضبار جونو.

وتظهر ال�ض��ور دوامات ال�ض��حب للعملق الغازي من كل طرفيه، وهي 
من امل�ض��اهد التي مل تنجح اأي مهمة �ض��ابقة يف احل�ض��ول عليها بهذه 
التفا�ض��يل. والتقط جونو البيانات يف عطلة نهاية االأ�ض��بوع املا�ض��ي 
اأثن��اء اقرتابه الأول مرة لهذه النقطة من��ذ دخوله مدار الكوكب العملق 
يف مت��وز املا�ض��ي. واقرتب��ت املركب��ة الف�ض��ائية اإىل م�ض��افة 4200 

كيلومرت فوق الغلف اجلوي متعدد االألوان للم�ضرتي.
وال ت��زال البيانات البالغ حجمها 6 ميغابايت التي جرى اإر�ض��الها اإىل 
االأر�ض تخ�ض��ع للتحليل، لكن كبر الباحثن يف املهمة، �ضكوت بولنت، 

قال اإن ثمة اأمور جديدة باتت وا�ضحة بالفعل.
واأو�ض��ح العامل من معهد اأبح��اث اجلنوب الغربي، يف بيان ل� )نا�ض��ا(: 
"اأول لقطة كانت للقطب ال�ض��مايل للم�ض��رتى، وت�ض��به �ض��يئا مل نره اأو 
نتخيله من قبل. كان اأكرث زرقة من اأي جزء اآخر للكوكب، وكانت هناك 

عوا�ضف كثرة."

سيلفيتدري رأي

متقاطعة كلمات

اخل��روج م��ن قي��ود اخلوف ر�ض��الة تبثه��ا جمموعة 
"جلف��ط" لريا�ض��ة "البارك��ور" يف مدين��ة طنجة 
املغربية، تظهر يف �ض��ورها اأج�ضاد �ضابة تقفز فوق 
املرتفع��ات بح��ركات ال حدود لر�ض��اقتها "جلفط" 
جمموعة �ض��بابية من مدينة طنجة، �ضمايل املغرب. 
ال تتجاوز اأعمار اأفرادها الثالثة والع�رسين. بدايتهم 
م��ع ريا�ض��ة "البارك��ور" كان��ت ع��ام 2007، لكن 

املجموع��ة تاأ�ض�ض��ت ر�ض��ميًا ع��ام 2010 
به��دف تنظي��م اأوق��ات تدريباتهم 

ت�ض��م  اليومي��ة.   واأن�ض��طتهم 
املجموع��ة ثمانية �ض��بان، 

نف�ض��ها  الق��درات  لديه��م 
اخلا�ض��ة باأداء حركات 
�ض��داقتهم  الريا�ض��ة، 
ت�ض��مح لهم بالتدريبات 
كان  بعدم��ا  امل�ض��رتكة 

كل منهم يت��درب وحده، 
وه��م  ال�ض��بان  يتحدث��ون 

�ض��عد وبدر بن عمر ال�ضقيقان 

التواأمان وه�ض��ام بو�ض��ويع، وبلل اخلراز، هم الذين 
ي�ض��كلون الفريق برفقة اأربعة �ضّبان اآخرين.   ويقول 
�ض��عد ه��ذه الريا�ض��ة تتطل��ب "ج�ض��داً مدّرب��ًا عل��ى 
الرتكي��ز، ف��ل جم��ال للخط��اأ هن��ا، ويج��ب االإحماء 
جي��داً قب��ل اأداء احل��ركات"، ويتاب��ع "كن��ت األعبه��ا 
م��ع اأخي، خ�ضو�ض��ًا اأّننا موؤهلن ج�ض��ديًا لها، هي 
�ض��عبة ومن املحتمل اأن ي�ضت�ض��لم من ميار�ض��ها يف 
اأّي حلظ��ة، ويج��ب عل��ى اللع��ب اأن ينهي 
التمري��ن الذهن��ي واجل�ض��دي مع��ًا 
ك��ي ي�ض��بح الع��ب بارك��ور".  
واجه ال�"اجللفط" �ضعوبة 
احل��ركات،  تعّل��م  يف 
م��دّرب  هن��اك  فلي���ض 
له��م، بل مقاط��ع فيديو 
كم��ا  االإنرتن��ت،  م��ن 
�ض��فحات  �ض��اعدتهم 
التوا�ض��ل  مواق��ع 
االكت�ضاف  يف  االجتماعي 

والتوا�ضل واملعرفة. 

مواقع التواصل االجتماعي تدعم جالفط ال يهابون المرتفعات
كبار السن صحيًا

التوازن بين األفكار والمشاعر.. وسيلة للتخلص من الضغط النفسي

�أفقيًا 
�أفريقيا يف  قمة  �أعلى   1

خيالء  o يهتز   2
ماء على  ج�سر   3

4 خ�سوم �ليونانيني يف قرب�ص o حرف عطف
�ملر�ص لدرجة  �سعف   o ح�سام   5

6 بحرية يف �أمريكا �جلنوبية �لأعلى يف �لعامل 
عن �سطح �لبحر

�س���رير  جم���ع   o �مل�س���رية(  )باللهج���ة  ج���دة   7
)معكو�سة(.

o �أ�س���هر ملك���ة فرعونية �متاز  8 �لذه���ب �لبني 
ع�سرها بال�ستقر�ر

�ل�سماء يف  �رتفع   o يده�ص   9
كتبها  �س���ينمائية  ق�س����ص جت�س�ص  �سل�س���لة   10

�إيان فلمنج

عاموديًا
بيزنطة �لقدمي  ��سمها   1

�ليابان عملة   o �ل�سمر  فيها  يحلو   2
�أريج ن�سف   o تفنن   o حلو  عك�ص   3

�حلبيب �أو  للحبيبة  تقال   o �حليو�نات  ماتت   4
تلق����ى   o )معكو�س����ة(  �س����وتا  �أ�س����در  �لهات����ف   5

�لهتمام
6 ميلك �لأر�ص ومن عليها o ذو طباع حادة وغري 

حمبوب
مقبول وغري  �سعيف   7

لال�س����كندر  �خلا�����ص  �ملعل����م   o �لدو�ج����ن  م����ن   8
�ملقدوين

ح�سني طه  لق�سة  فيلم  يف  جاء  دعاوؤه   9
��ستعاد  o �وروبية  عملة   10


