
اوجد الفرق

هي مهن علمية تثري ف�ضول واهتمام العاكفني 
عليه��ا ولكنه��ا من منظ��ور الكرثي��ن لي�ضت اإال 
�رضب��ا م��ن الغراب��ة واحلماقة ورمب��ا اجلنون، 
فلك اأن تتخيل نف�ضك اأو اأحد املقربني منك وهو 
يعم��ل كمن�ض��ت للأ�ضج��ار اأو م�ضتن�ضق ل�ضالح 
"نا�ض��ا" اأو م�ضت�ض��ار زواج لدببة الباندا، حتى 

تقف على الغرابة يف اأف�ضح طللتها.
فمهنة االن�ضات للأ�ضجار تتطلب موؤهلت لهذه 
املهنة تتلخ�ص يف متتع ال�ضخ�ص املطلوب بيد 
ح�ضا�ض��ة واأذن قوي��ة، ليق��وم باالإن�ض��ات اإىل 
االأ�ضجار م�ضتندا اإىل تقنية ي�ضتخدمها األك�ضندر 
غ��ري  خمت��ر  يف  الفيزيائ��ي  بونومارينك��و، 
نوبل الفرن�ضي متع��دد االخت�ضا�ضات، لتحديد 

االأعرا�ص االأولية للجفاف لدى هذه االأ�ضجار.
وتقوم هذه التقنية على االإن�ضات على م�ضارات 
الن�ض��غ ال�رضوري الذي تعي�ص عليه ال�ضجرة يف 
خمتل��ف اأجزائها واملتكون اأ�ضا�ضا من جزيئات 

املاء واملعادن املوجودة يف الرتبة.
ويف ح��االت اجلفاف فاإن كمية هذه اجلزيئات 

تق��ل اأك��رث فاأك��رث يف اجل��ذور املوج��ودة يف 
ال�ضج��رة، وعندم��ا ته��ب الري��ح تخل��ف �ضدى 
داخ��ل ال�ضجرة نف�ضها ميكن ت�ضجيله مبيكرفون 
مره��ف ال�ضم��ع، وهن��ا ي�ضب��ح عل��م االأ�ضوات 

مفيدا لتقييم �ضحة ال�ضجرة.

اأما مهن��ة امل�ضتن�ضق ل�ضال��ح "نا�ضا"، فتتطلب 
متتع �ضاحب هذه املهنة بحا�ضة �ضم ال تخطئ، 
حيث يتم اختبار قدرته املتميزة يف ال�ضم كل 4 
اأ�ضه��ر بعر�ص 10 روائح خمتلفة على ال�ضخ�ص 

املعني.
ملب���ص، معجون اأ�ضن��ان، �ضور عائلي��ة اأو اأي 
�ض��يء اآخر ال يت��م اإر�ضال��ه اإىل الف�ض��اء اإال بعد 
عر�ضه��ا عل��ى اأنف ج��ورج الدري��خ، وهو رجل 
يعمل من��ذ 40 عاما كم�ضتن�ض��ق ي�ضم كل �ضيء 
ت��ود اإر�ضاله وكالة الف�ض��اء االأمريكية "نا�ضا" 

اىل الف�ضاء.
وال�ضبب الذي يجعل هذه املهنة ح�ضا�ضة ومهمة 
للغاي��ة يف الرح��لت الف�ضائية ه��و اأن و�ضول 
اأي �ضيء اإىل املدار مينع البتة اإمكانية تهويته، 
كم��ا ال يوج��د جم��ال الإلغ��اء مهم��ة ف�ضائي��ة 
ب�ضبب حمولة فا�ض��دة، لذلك ال ميكن اإر�ضال اأي 
�ض��يء للف�ضاء اإال بع��د اإجراء اختب��ارات �ضمية 
عليه، وهنا ي�ضب��ح م�ضتن�ضق الروائح املخت�ص 

واحلاذق احلل ال�ضحري لهذه املع�ضلة.
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معلمة ت�ضع اآالت الدراجات الهوائية حتت طاوالت طلبها!
م��ن ي�ضتطي��ع حتمل �ضاعة كامل��ه من قوان��ني الريا�ضيات 
و���رضح املعلمني، االأطفال بالتحديد ال ي�ضتطيعوا حتمل هذا 
االأم��ر. اإال اأن معلمة من والية كارولينا ال�ضمالية ا�ضتطاعت 
اأن تزي��د من تركيز الطلب خ��لل ح�ضة الريا�ضيات، حيث 
قام��ت برتكي��ب اآالت الدراج��ات الهوائي��ة حت��ت ط��اوالت 
طلبها. بعد اأن الحظت باأن ثمانية طلب من ال�ضف لديهم 
م�ض��اكل يف الرتكيز خ��لل ح�ضة الريا�ضي��ات، قررت هذه 
املعلم��ة التي ُتدع��ى بيتاين المبث، تثبي��ت اآالت الدراجات 
حت��ت منا�ض��د طلبه��ا، واأ�ضارت ب��اأن اأدائه��م حت�ضن وزاد 

تركيزهم، واالأهم من ذلك عدم متلملهم يف احل�ضة
المب��ت قام��ت بتثبي��ت اآالت الدراجات الهوائي��ة يف نهاية 
الع��ام املا�ضي، وكان��ت تكلفة كل اآلة ح��وايل 150 دوالر. 
بعد جناح م�رضوع المبث، فاإن م�ضوؤويل املدر�ضة متحم�ضون 
ب�ض��كل خا�ص ب�ضاأن ما ميكن لهذه االآالت اأن تقدمه للطلب 

يف ف�ضول الرتبية اخلا�ضة

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

ابراج ها�ضم: ربي، �ضهلها علينا بجاه كل دمعة ام جندي وهي دتودع 
ابنه��ا وه��و راي��ح لل�ضاتر،�ضهله��ا بج��اه رجف��ة اطف��ال املو�ضل وهم 

حمت�ضنني بع�ص بهللحظة ودينتظرون التحرير
الحمد الب�ضري

بجاين واهلل 
نعرف حقرية احلرب ب�ص ماكو غري طريقة نتخل�ص من هالقاذورات

ربي يرجع ابطالنا �ضاملني 
ويجعل النار برد و�ضلم ع اهلنا باملو�ضل 

واهلل �ضايلة هم االطفال
يارب انت احلافظ احفظهم يارب

#و�ضلنا_املو�ضل
# مل تعد_حدباء

#فوج_املو�ضل_االلكرتوين

انع��ام عبد االم��ري: كايف نحج��ي ع بع�ضنا ونكفر ون�ض��كك بوالء هذا 
وذاك با�ضم الدين واملذهب.

الي��وم �ضار الزم على كل عراقي غيور يتكلم باإ�ضم العراق فقط ويرتك 
الطائفية والتق�ضيمات والت�ضميات 

اليوم الزم ن�ضري يد وحدة لطرد داع�ص من كاعنا 
عوف��وا الطائفي��ة ف��دوه �ضح�ضلن��ا منها؟ غ��ري املوت والقت��ل وال�ضبي 

واخلطف وغريها
#خل_نتوحد

#خل_نت�ضافى 
#خلي_نعي�ص 

من �ضدك خل نعي�ص 
من�ضورة يا مو�ضل

�رضيف �ضعود: هاي يَكلك واحد من الفرق ال�ضعبية، وياهم م�ضجع ا�ضمه 
كاظم، وي��ن مايروحون يلعبون يروح وياهم، ماعنده مانع بد�ضدا�ضة 
ابيجام��ة برتاك�ض��وت، نامي ،َكاع��د مري�ص، �ضاحي ب���ص يَكلوله عدنا 
لعب��ة، ابو ج��واد جاهز للنط��لق والت�ضجيع بحما�ص، ف��د يوم عدهم 
مب��اراة ويه فري��ق قوي، وبي��ه العب مهاج��م ماينَك��در، �ضدفة بذاك 
الي��وم واحد من فريق كاظ��م ماجاي، املدرب َكال��ه كاظم باهلل وبيك 
تع��ال انزل دفاع، َكال��ه �ضاااااار، املدرب همات��نَي اإعتمد وخله اثنني 
يلزم��ون مهاج��م الفري��ق اخل�ضم، وبل�ض��وا، لي�ص ما ابو ج��واد يرك�ص 
لن���ص ال�ضاحة ويجيب الطوبة ويهج��م بيها على َكول فريقه ويجيبها 
بالت�ضع��ني!! َك��ول، َكولني ، كلثة ، املدرب ته�ض��رت و�ضاح على فريقه 

ميعودين عوفوا هجوم ودفاع اخل�ضم والزمولنا كاظم.
ه�ضه وال جماعتنا، عمي عوفوا اإعلم داع�ص والزموا اإعلمنا، �ض�ضالفة

ميادة داوود: باالم�ص �ضاهدت ثوان فديوية لتفجري �رضادق العزاء..
�ضباب تق��اذف الع�ضف اج�ضادهم عل��ى اال�ضفلت..تتناثر حولهم دماء 
وا�ضلء وبقايا وجبة اخرية..بجفون م�ضدلة كانهم يت�ضاغلون باغفاءة 

اخرية عن واقع احلال..
حولهم.. كان ثمة ن�ضاء بثياب العزاء يحاولن بكل ما اوتني من �ضوت 

اعادة االرواح امل�ضلوبة قهرا..
يف نهاي��ة امل�ضهد نه�ضت احداهن تنادي امها ب�ضوت ي�ضبه الهزمية..
ي�ضبه الفجيعة..ي�ضبه اىل حد كبري اختناق روح يف انتفا�ضة ال�ضكرات..

مية زيد راح مية...
نح��ن نعي�ص يف �رضادق كبري.. يا �ضديقي..نعي�ص يف انتظار التعازي..

تلك الكلمات التي افرغوها من معناها وحمتواها..
ان��ا ال اعزي اح��د..يف مثل هذه امل�ضاهد..ال اجي��د التعزية يا �ضديقي..

فانا من النوع الذي يجيد البكاء..

أجمل تعليق في الفيس بوك

_ ال�ضيئون دائمًا ميتلكون االجابات لكل االخطاء العظيمة..

ماهي اقدم مكتبة
 في التاريخ 

البريطانيون ينهزمون أمام األمريكيين بقيادة 
جورج واشنطن في معركة يوركتاون

معاناة النساء من العزلة
 أشد منها عند الرجال

اأق��دم مكتب��ة يف التاري��خ احلدي��ث ه��ي مكتب��ة "خزان��ة   
القروي��ني"، ويرج��ع تاري��خ اإن�ضائه��ا اإىل منت�ض��ف الق��رن 
الثام��ن.  املكتب��ة تابع��ة جلام��ع القروي��ني، وه��ي مكتب��ة 
�ضغرية اأن�ضئ��ت اإىل جانب جامع القروي��ني مل�ضاندة مهمته 
اأب��و عن��ان  اأن ق��ام ال�ضلط��ان املرين��ي  اإىل  يف التدري���ص، 
باالعتن��اء بها ر�ضميا عام 750 ه���/1349 م، وو�ضع لها 
قانونا للقراءة واملطالع��ة والن�ضخ وزودها بكتب نفي�ضة يف 
خمتلف العلوم والفنون. مكتبة خزانة القرويني حتوي كنوزا 
ثمينة من املخطوطات الن��ادرة وت�ضكل موردا عذبا للطلب 
والباحث��ني. وت�ض��كل خزان��ة القروي��ني مبدين��ة فا���ص تراثا 
معرفي��ا وح�ضاريا خ�ضب��ا ووجهة علمية فري��دة للباحثني 
الع��رب واالجان��ب الذي��ن ي�ض��دون اإليه��ا الرح��ال للنهل من 
علمها. وقد اأعيد افتتاح املكتبة خلل �ضهر �ضبتمر املا�ضي 
بع��د اإغلقها ل�ضن��وات بغر�ص ترميمه��ا نتيجة جتمع املياة 

اأ�ضفلها. 

حدث يف مثل هذا اليوم  من عام 1781 انت�رض االمريكيون على الريطانيني 
يف معرك��ة يوركتاون، كانت اإح��دى املعارك احلا�ضمة يف ح��رب اال�ضتقلل 
االأمريكية حيث حا�رضت القوات االأمريكية اجلي�ص االإنكليزي بقيادة اجلرنال 
ت�ضارل��ز ك��ورن والي�ص يف يوركت��اون. وان�ضم��ت اإليها االإم��دادات الفرن�ضية 
الري��ة والبحرية التي و�ضلت مل�ضاع��دة االأمريكيني �ض��د االإنكليز، فاأحكموا 
احل�ض��ار مما ا�ضطر )كورنول�ص( للت�ضلي��م. وكانت كارثة كبرية على االإنكليز 
حي��ث ا�ضط��رت احلكومة الريطاني��ة اإثر هذه املعركة بقب��ول املفاو�ضة مع 
الوالي��ات واالع��رتاف به��ا، ويوركت��اون هي مدين��ة تقع يف والي��ة اآيوا يف 
الوالي��ات املتحدة. وت��ورد امل�ض��ادر التاريخية ان وا�ضنط��ن ذهب اىل قادة 
التم��رد وهو يف حال��ة تاأثري كبري ونظر اليهم وهو يق��راأ كلمة اعدها وعندما 
و�ض��ع نظارت��ه قائل لهم انه مل يعد ي�ضتطيع ان يقراأ النه فقد جزء من ب�رضه 
وه��و يخدم بلده واهدافها. وا�ضف��ر التدخل الفرن�ضي عن تغيري وجهة احلرب 
متام��ا وا�ضتطاع اجلي���ص االمريكي ان ي�ضيطر على املوق��ف، حيث ا�ضت�ضلمت 

اجليو�ص الريطانية وجلت القوات الريطانية من االرا�ضي االمريكية.

تع��اين الن�ضاء من الكاآبة ل�ضعورهن بالعزلة، وقد دلت على ذلك درا�ضة اأجراها 
العلم��اء يف جامع��ة كالغ��ري الكندية حيث اخت��روا ن�ضبة الكاآب��ة لدى ذكور 
الفئ��ران واإناثها. وتعاين الن�ضاء من الكاآبة ل�ضعوره��ن بالعزلة، وقد دلت على 
ذل��ك درا�ضة اأجراها العلماء يف جامعة كالغ��اري الكندية حيث اختروا ن�ضبة 
الكاآبة لدى ذكور الفئران واالإناث منها. وقد مت و�ضع الفئران على اإثر والدتها 
يف جمموع��ات تت�ضم��ن فئرانا من جن�ص واحد. فاأبق��ى العلماء بع�ضها �ضمن 
جمموعات فيها اأزواج من الفئران )ذكر واأنثى( ، ومت عزل بع�ضها عن اجلميع 
خ��لل 18 �ضاع��ة. و�ضهدت نتائج التجرب��ة اأن االإناث الفتية م��ن بني الفئران 
فق��ط جتد يف العزلة االجتماعي��ة نوعا من الكاآبة. واأ�ضارت نتائج التجربة اإىل 

اأهمية �ضبكات التوا�ضل االجتماعي بالن�ضبة اإىل الن�ضاء.
واأو�ض��ح رئي�ص فريق العلماء الدكت��ور )جايدن باين�ص( قائل "ت�ضتفيد غالبية 
احليوان��ات - مب��ا فيه��ا الب�رض - من التوا�ض��ل االجتماعي بغي��ة تخفيف اأثر 
الكاآبة. وبّينت الدرا�ضات االأخرية اأن الفتيات يتاأثرن اأكرث من الفتيان بالكاآبة 
االجتماعية ، ما  يعني اأن الن�ضاء بحاجة اأكرث اإىل �ضبكات التوا�ضل االجتماعي 

ويتاأثرن اأكرث من جراء العزلة االجتماعية" .

سيلفيهل تعلم في مثل 

متقاطعة كلمات

كي��ب بريت��ون جزيرة كندي��ة �ضغرية 
تقع �رضق مقاطع��ة نوفا �ضكوتيا، 

ول�ضب��ب ه��ام تعر���ص اجلزيرة 
مل��ن  اأر���ص  وقطع��ة  وظيف��ة 
والعي���ص  باالنتق��ال  يرغ��ب 
فيه��ا! ال�ضبب اأن ع��دد ال�ضكان 
اآخ��ذ يف االنخفا���ص، وهن��اك 

حاج��ة ملوظف��ني يف قطاع��ات 
 The Farmer’s معين��ة. 

 Daughter Country Market
خمبز ومتجر عام، وهو �رضيان احلياة الذي يغذي 
اجلزيرة، يرغب املتجر بالتو�ضع اأكرث، فلديه جميع 
املقوم��ات با�ضتثن��اء اأم��ر واح��د، وه��و النا�ص اأو 
املوظفون تتمّيز ه��ذه اجلزيرة بطبيعتها الفريدة، 
وبيئته��ا النظيف��ة، والعديد م��ن االأماكن اجلميلة، 
ي�ض��ل عدد �ضكانها ل��� 150 األف ن�ضمة، لكن العدد 
يف انخفا���ص م�ضتمر. هذا اأدى ل��روز م�ضكلة اليد 
العامل��ة لدى املتج��ر، حيث ق��ام بتوظيف جميع 
االأ�ضخا���ص املوؤهل��ني ممن يقطن��ون يف اجلزيرة، 

لك��ن ال ت��زال وظائ��ف �ضاغ��رة. وه��و 
م��ا دف��ع املتج��ر لتق��دمي عر���ص 
عم��ل ع��ر ح�ضابه عل��ى موقع 
في�ضبوك. ين���ص العر�ص على 
اأن اأي �ضخ���ص ينوي االنتقال 
تق��دمي  �ضيت��م  اجلزي��رة  اإىل 
وظيفة له وكذل��ك قطعة اأر�ص 
مب�ضاح��ة 2 ف��دان ليعي�ص فيها. 
�ضخ���ص  ل��كل  مفتوح��ة  الفر�ض��ة 
م���رّضح ل��ه قانونًي��ا العم��ل يف كن��دا، 
حي��ث ال ميكن الأي عامل اأجنب��ي التقّدم للوظيفة، 
الأن كيب بريتون لي�ضت مدرجة يف برنامج العامل 
االأجنبي يف كندا. لك��ن، وبح�ضب القانون الكندي، 
فم��ن يرغب بالعمل يف كن��دا يلزمه احل�ضول على 
وثيقت��ني للح�ض��ول عل��ى وظيفة، الوثيق��ة االأوىل 
دعوة من �ضاحب عم��ل كندي، ومواَفق عليها من 
ِقب��ل وزارة العم��ل والتنمية االجتماعي��ة الكندية، 
اأم��ا الثاني��ة عبارة ع��ن ت�رضيح عم��ل �ضادر بعد 

احل�ضول على تاأ�ضرية دخول موؤقتة،

أغرب العقوبات التي جزيرة كندية تقدم وظيفة وقطعة أرض لمن يرغب باالنتقال إليها!
أصدرها القضاء

مهن غريبة بمؤهالت أغرب

�أفقيًا 
�ليمن قرب  بحري  م�ضيق   1

o ن�ضف  2 �لقدرة على �لر�ؤية بالعقل ال �لعني 
مولع

o يغطي  3 تكل���م ع���ن �ضخ����ص م���ا يف غياب���ه 
�خلر�ف o �الح�ضا�ص �توقع �خلري �أ� �ل�ضر

o �لتقط  4 ��ضتي���اق لدرجة �ملر�ص )معكو�ضة( 
)�لطري( مبنقاره o �إلهي

مكار لطيف  حيو�ن   o �ضنة  �لف   5
6 ذكر �لطري o بيت �حليو�ن �لربي )معكو�ضة(

�لفن ��ضتعر��ص   o �ملجا�ر  �ملنزل   7
8 حول �إىل فتات o غ�ضبا o كثيف غري مرتب
9 رج���ل �لدين �ل���ذي يقدم قر�ر� مبرجعية دينية 

يف �أمور �حلياة
ذبح  o ��ملالمح  �ل�ضفات   10

عاموديًا
1 دب �ضين���ي مه���دد باالنقر��ص o يف �أغاين 

�مو��يل فل�ضطني �بالد �ل�ضام
�لكتب �أمهات   2

 o �لكلب يو�ضف ��ضفا طيبا   o مت�ضابهان   3
قوة �ل�ضرب )�جلرب(

4 �أ�عي���ة لزر�ع���ة �لنب���ات o ��حد يف طا�ل 
�لزهر o يكتب بكل لغات �لعامل �لكنه ال يقر�أ

�لليل منها  �قرتب   o �مر�نة  طر��ة   5
o هزت  ��لزند  �ل�ضاعد  �ملف�ضل بني  6 منطقة 

بجناحيها ب�ضرعة
�جلي�ص مع�ضكر�ت   o جلنة  ن�ضف   7

�ضعبة عملة   o �لقدمية  م�ضر  ملوك  من   8
عنادل  9

�الأ�ل  )�ال�ض���م  مين���ي  ��أدي���ب  ر��ئ���ي   10
��الأخري(

هذا اليوم


