
انطل��ق �رشطي �ساب��ق يف ال�سباحة نحو 
األف��ي ميل ع��ر املحي��ط الأطل�سي 

نوفمر/ت�رشي��ن   5 ال�سب��ت 
اأول  بذل��ك  لي�سب��ح  الث��اين 

حميط��ا  يع��ر  �سخ���ص 
بذل��ك  ويدخ��ل  �سباح��ة 

مو�سوعة غيني�ص.
هوب��ر"  "ب��ن  ب��داأ  وق��د 
 38 العم��ر  م��ن  البال��غ 

عام��ا، مغامرته من داكار 
ُقبالة �سواحل ال�سنغال على 

ال�ساحل الغربي لأفريقيا، بعد 
وق��ت ق�سري م��ن ���رشوق ال�سم�ص، 

متجه��ا اإىل مين��اء نات��ال يف الرازيل 
حيث ياأمل يف الو�س��ول اإىل هدفه بحلول �سهر 

مار�ص/اآذار عام 2017.
وم��ن املتوق��ع اأن يحرق هوب��ر 12000 �سعرة 
حرارية يف الي��وم الواحد باعتب��ار اأنه �سي�سبح 
مبع��دل ع���رش �ساع��ات يومي��ا �سيجاب��ه فيه��ا 

التي��ارات القوي��ة الت��ي ت�سل 
عق��د   7 اإىل  �رشعته��ا 
العاتي��ة  والأم��واج 
اإىل  ترتف��ع  الت��ي 

نحو 30 قدما.
�سيواج��ه  كم��ا 
ال�رشطة  �سابط 
والذي  ال�ساب��ق 
اأي�س��ا  عم��ل 
اجلي���ص  يف 
 ، ين يط��ا لر ا
ح��رارة  درج��ات 
و  الق�س��وى،  املي��اه 
املكعب��ة  البح��ر  قنادي��ل 
ال�ستوائي��ة  ال�سم���ص  واأي�س��ا  القاتل��ة 
القا�سي��ة، ورمب��ا �سيك��ون �سمك القر���ص العقبة 
الكب��رية الت��ي ميكنه��ا اأن حت��ول دون حتقيقه 
حلمه يف احل�سول على الرقم القيا�سي العاملي، 

باعتبارها تنت�رش يف املحيط الأطل�سي.

ت�سلتن��ام مبقاطع��ة  ويق��ول هوب��ر وه��و م��ن 
غلو�سرت�س��ري باإجنلرتا اإن��ه �سريتدي بذلة جتعله 
غري مرئ��ي للحيوان��ات وتنبعث منه��ا ترددات 
عالية يف حماولة منه لإبعاد بع�ص اخلطر عنه 
واأ�س��ار اإىل اأنه "متاأك��د من اأن كل �سيء �سيكون 

على ما يرام".
واأ�س��اف ال�سب��اح الريطاين اإن��ه �سي�سبح جنبا 
اإىل جن��ب م��ع قاربني عل��ى متنهم��ا فريق من 
اخل��راء وفريق طب��ي ملراقبة حالت��ه ال�سحية 
ومتابع��ة الرحل��ة واأ�س��ار هوبر اإىل اأن��ه �سينام 

على منت اأحدهما خالل رحلته الطويلة.
وق��رر هوبر خو�ص هذا التح��دي ب�سبب تعر�سه 
حل��ادث مرع��ب يف ف��رتة الطفول��ة حي��ث كاد 
ميوت غرقا خ��الل در�ص ال�سباح��ة عندما كان 
بعم��ر اخلم�ص �سنوات، وعلق��ت تلك احلادثة يف 
ذهنه طوال ما يزيد عن 30 عاما، وهو ما دفعه 

للقيام بال�سباحة عر املحيط الأطل�سي.
هوب��ر  رحل��ة  ت�سوي��ر  يت��م  اأن  املق��رر  وم��ن 

وحتويلها اإىل فيلم وثائقي تلفزيوين.
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م��ن ي�ستطيع حتم��ل �ساعة كامل��ة من قوان��ني الريا�سيات 
و���رشح املعلمني؟ الأطفال بالتحديد ل ي�ستطيعوا حتمل هذا 
الأمر. اإل اأن معلمة م��ن ولية كارولينا ال�سمالية ا�ستطاعت 
اأن تزي��د من تركيز الطالب خالل ح�س��ة الريا�سيات، حيث 
قام��ت برتكي��ب اآلت الدراج��ات الهوائي��ة حت��ت ط��اولت 

طالبها.
بع��د اأن لحظت باأن ثمانية طالب من ال�سف لديهم م�ساكل 
يف الرتكي��ز خ��الل ح�س��ة الريا�سيات، قررت ه��ذه املعلمة 
الت��ي ُتدع��ى بيت��اين لمب��ث، تثبي��ت اآلت الدراج��ات حتت 
منا�س��د طالبها، واأ�سارت باأن اأدائهم حت�سن وزاد تركيزهم، 

والأهم من ذلك عدم متلملهم يف احل�سة.
لمب��ت قامت بتثبي��ت اآلت الدراج��ات الهوائي��ة يف نهاية 
الع��ام املا�س��ي، وكانت تكلف��ة كل اآلة ح��وايل 150 دولر. 
بعد جناح م�رشوع لمبث، فاإن م�سوؤويل املدر�سة متحم�سون 
ب�س��كل خا�ص ب�ساأن ما ميكن لهذه الآلت اأن تقدمه للطالب 

يف ف�سول الرتبية اخلا�سة.

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

ر�سل��ي املالك��ي: �س��ار تقريب��ا 10 اي��ام واين ا�ستخ��دم النقل الع��ام للحركة 
لدائرتي والرجعة منه م�ستغل اعتدال اجلو ..

ب�رشاحة اكو �سغالت بالنقل العام اريح بهوايه من ال�سيارة ال�سخ�سية.. منهه:
- متحري بالبارك ووين تركنهه.

- متع�س��ب وت�سري اع�ساب ب�سبب ال�سواق الغبي��اء وب�سبب )ال�سواق ال�سياب 
الطلعو روحي( .

- ي�س��ري عندك جمال تقرالك كتاب خ�سو�س��ا اذا �رشت ذكي واخذت املقعد 
الخري بال�سيارة حته ل كل �سوية ينطوك كروة وتعرهه( ..

- اي ازدح��ام او عق��دة �س��ري تنزل ب��كل �سهولة وتتم�س��ه، تتجاوزهه وت�سعد 
�سيارة لخ .

- متتعب بال�سياقة ويتك�رش ظهرك وانته وره ال�سترين.
رغم م�ساوئ النقل العام اللي هي التاأخري مرات وقلة اخلدمات بال�سيارة، ب�ص 

تبقه اريح بهوايه من ال�سيارة ال�سخ�سية بداخل العا�سمة ..
ثقافة النقل العام:

اك��ر دول الع��امل تط��ورا ت�ستخدم النقل الع��ام لتقليل الزخم امل��روري، النقل 
اجلماع��ي يقل��ل هواية من عدد ال�سي��ارات بال�سارع، وبالت��ايل اذا كان عندك 
نظام نقل عام مرتب ومنظم راح تقلل عدد ال�سيارات بن�سبة كل�ص جبرية، ب�ص 

�سلون لزم يكون النقل العام ؟
ال�ستغناء عن �سيارات املايكرو با�ص )الكيات( عن طريق املناف�سة احلكومية 
اللي ت�ستخدم �سيارات اكر حجم )احلافلة بطابقني والكو�سرتات( واللي تكون 
اري��ح واكر، وفر�ص تكييف ال�سي��ارة على ال�سائق، يعني تنفر�ص غرامة على 
ال�سائق اللي �سيارته مو مكيفة خ�سو�سا بال�سيف، لن �سعودك ل�سيارة نقل 

عام بال�سيف عدنه �سبه تعذيب.

من��ى �س��داد: لعب كرة القدم �سغلت��ه تعتر وطنية ومع ذل��ك ياخذ اجور على 
لعبه، 

امام امل�سجد �سغلته دينية واملفرو�ص يخدم ال�سالم ومع ذلك ياخذ راتب 
املعلم يربي الجيال لي�ص ياخذ راتب ؟

ال�رشطي يف خدمة ال�سعب لي�ص ياخذ راتب ؟
بب�ساط��ة لن مهم��ا كان نوع الوظيفة ان�ساني��ة او دينية او وطنية فهي تبقى 

وظيفة و�ساحبها م�سوؤول عن بيت وعائلة ومن حقه ياخذ مقابل ع تعبه 
نف�ص ال�سي بالن�سبة للطبيب، اوك �سغلته ان�سانية ب�ص منو كال الن�سانية لزم 

تكون جمانية ؟ ك�سفية الطبيب اكو ياخذون 15 الف واكو 25 واكو اكر 
ب���ص ان��ت تروح مي الطبيب ايل ياخذ هواية بحجة ان��ه هذا يفتهم وابو ك�سفية 
قليل��ة مايفته��م ! معناه��ا م�سكلتك هاي م��و م�سكلة الطباء ان��ك ت�سنفهم ع 

ا�سا�ص املبلغ ايل ياخذوه وهذا الت�سنيف غلط
انت قابل كل يوم تتمر�ص حتى ت�ستكر هاملبلغ الب�سيط ع �سحتك ؟ 

زين انت من تعطل �سيارتك �سكد ت�رشف عليها ؟
من جتيب هدية لزوجتك �سكد ت�رشف ؟

ابن��ك من تاخذله درو�ص خ�سو�سية بال�ساد�ص كم مليون تدفع وانت املمنون 
؟

كل م�ساريفك��م م��ا تنتبهون عليها ب�ص من ندف��ع للطبيب نكول عليه ك�ساب 
وهو يدوب ياخذ منك 25 الف ! 

بعدي��ن منو كال هالطبي��ب ماي�ساعد الفقراء ومايعاجله��م ببال�ص ومايترع 
للمحتاجني ؟ وحتى لو ماي�سوي هال�سياء فهو بكيفه! 

من يكون عندك �سغل مي احد طبيعي تدفعله فلو�ص مقابل تعبه 
لي���ص هي��ج نظرتن��ا عدائية لالطب��اء ! �سكد نع��رف نا�ص عاي�س��ني بف�سل اهلل 

والطباء ؟ 
كل وظيف��ة بيه��ا الزي��ن واملو زي��ن واذا تعرف طبي��ب واحد مو زي��ن "ح�سب 

مقيا�سك للموزين" هال�سي مايعني انه كل الطباء مو زينني 
كايف كل واحد يريد يك�سب ر�سا النا�ص عليه يجي ينتقد الطباء !

معركةالضحك يزيد كفاءة جهاز المناعة 
 السموع

االختالف بين الرجل
والمرأة في طريقة التفكير

ب��ني الباحثون ان لل�سحك فوائد عدي��دة ومنها العمل على رفع قدرة 
اجل�سم ملحاربة العدوى عن طريق اإفراز الأج�سام امل�سادة، كما يعزز 
من تواجد اخلاليا املناعية، فعندما ن�سحك اإن اخلاليا الطبيعية التي 
تدم��ر الأورام والفريو�سات تزيد، ويكر اإفراز اجل�سم للروتينات التي 

حتارب العدو.
ويعم��ل ال�سح��ك اي�س��ا عل��ى زي��ادة الن�س��اط يف ال�سب��اح والن��وم 
يف امل�س��اء، حي��ث اأن ال�سح��ك مائ��ة مرة ل��ه تاأثري م�س��اٍو ملمار�سة 
الريا�س��ة عل��ى عجلة ملدة 15 دقيق��ة؛ فال�سحك يعم��ل على ت�سغيل 
اجله��از التنف�سي واحلجاب احلاجز، ومنطقة البطن، وع�سالت الوجه 
والأرج��ل والظه��ر. وثبت اأن من يعانون م��ن اآلم العمود الفقري، ول 
ميكنه��م ال�ستغراق يف الن��وم، اإذا مار�سوا ال�سح��ك ملدة ع�رش دقائق 

ميكنهم النوم حوايل �ساعتني مت�سلتني من دون اآلم.
 ويحقق ال�سحك ال�سع��ادة وال�سالم النف�سي، ومينح التجدد ويزيد من 
القدرة على التاأمل وال�سرتخاء ويفيد مر�سى التهاب ال�سعب الهوائية 
واأزم��ات الربو عن طريق رفع ن�سب��ة الأوك�سجني يف الدم الذي يدخل 

للرئة. ويعطي ال�سحك الثقة بالنف�ص، وينمي القدرة الإبداعية.

حدث يف مثل هذا اليوم من عام 1966 ن�سوب معركة ال�سموع  بني 
اجلي���ص الأُردين واجلي���ص الإ�رشائيلي، حيث تذرع��ت اإ�رشائيل بحجة 
وج��ود قاع��دة للعمل الفدائ��ي يف بل��دة ال�سموع يف ال�سف��ة الغربية 
التابعة للمملك��ة الأردنية اآنذاك، واأنها قامت بعدة عمليات ع�سكرية 
يف العم��ق الإ�رشائيل��ي، الأمر ال��ذي دعاها اإىل مهاجم��ة هذه البلدة 
يف ل��واء اخللي��ل، اإل اأن بع�ص اخل��راء يرون اأن ه��ذه العملية كانت 
ل�ست��دراج اجلي���ص الأردين للح��رب واختي��ار م��دى فاعلي��ة القيادة 

الع�سكرية العربية املوحدة، وكانت املواجهة مع لواء حطني.
وا�ستن��ادا اإىل تقري��ر ملجل���ص الأم��ن وبناء على حتقيق��ات مراقبني 
دولي��ني تابعني ملجل�ص الأمن يف اجلان��ب الأردين اأكدوا وبناء على 
م�ساهداته��م اأن قائ��د الل��واء كان م��ن جرح��ى املعركة، كم��ا اأكدوا 
ا�ست�سهاد كل من املالزم طيار موفق بدر ال�سلطي يف املعركة واإعادة 
اأ�سريي��ن اأحدهم��ا جندي يدعى حممد قا�سم حمم��د ح�سني بعد اأن مت 
التحقي��ق معه والثاين اأعيدت جثته بعد ادعاء اجلانب الإ�رشائيلي اأن 
حماولته��م لإ�سعافه مل جتدي وهو الرائد حممد �سيف اهلل الهباهبة 

وجمموع اخل�سائر الأردنية ورد كامال يف التقرير اأي�سا.

يق��ول العلم��اء اإن تركيب��ة الدم��اغ ه��ي التي جتعل ل��كل من امل��راأة والرجل 
Ne -  طريقت��ه اخلا�سة يف التفكري. ويعود الأم��ر، وفقا لدرا�سة ن�رشت يف

اإىل اختالفات جينية يف الدماغ.  ،roscience Research
فه��ذه اجلين��ات التي توجد يف الدم��اغ هي من الأم��ور الأ�سا�سية التي حتدد 
الختالف��ات بني كل م��ن نف�سية امل��راأة ونف�سية الرجل. وقد تب��ني اأن مئات 
اجلين��ات املوج��ودة يف دماغ كل م��ن املراأة والرجل تعم��ل بطريقة تختلف 

عن الأخرى.
واأ�س��اف العلم��اء اأن خا�سي��ة التعاط��ف مع الغري ت��رز لدى الن�س��اء ب�سكل 
ع��ام اأكر منها لدى الرج��ال وبن�سب ملحوظة، بالإ�ساف��ة اإىل اأن العديد من 
الأبحاث النف�سية والتحليالت ال�سخ�سية بينت اأن الن�ساء يبدين �سفقة ورحمة 
اأك��ر م��ن الرجال. كما تبني اأن الرجال اأكر حتم�س��ًا خلو�ص املجازفات من 

الن�ساء.
يف ح��ني اأكدت ه��ذه الدرا�سة اأنه ل يوجد اختالف موؤكد يف ن�سبة الذكاء بني 
امل��راأة والرج��ل، اإل اأن الذاكرة الب�رشي��ة لدى الن�ساء بدت اأك��ر مهارة منها 
لدى الرجال. ويف الوقت نف�سه كان الرجال اأكر قدرة على متييز املج�سمات، 

حني حاول الباحثون تدويرها يف امل�ساهد التي عر�ست عليهم.

سيلفيهل تعلم في مثل 
هذا اليوم

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

تعت��ر منظوم��ة التعلي��م يف فنلندا م��ن الأف�سل 
يف الع��امل وتدخ��ل يف قائم��ة الع���رش الأوىل يف 
الت�سنيف العاملي للتقييم الرتبوي. ومع ذلك قرر 
امل�سوؤول��ون هناك تنفيذ ثورة حقيقية يف النظام 
املدر�س��ي، يت�سم��ن اإلغاء تدري�ص م��واد الفيزياء 
والريا�سي��ات والأدب والتاريخ واجلغرافيا. ويف 
جم��ال تعليقه��ا على ذل��ك قالت رئي�س��ة مديرية 
التعلي��م يف هل�سنكي، م��ارو كيلون��ني، اإن هناك 
مدار�ص ل تزال تعل��م تالميذها بالطرق القدمية، 
الت��ي كان��ت تعتر جي��دة يف بداي��ة الت�سعينيات 
م��ن القرن املا�س��ي ولكنها مل تع��د تتما�سى مع 
املتطلب��ات احلديثة. وبدل م��ن تدري�ص كل مادة 
عل��ى ح��دة، �سيت��م تدري���ص التالمي��ذ الأح��داث 
والظواه��ر ب�س��كل اجلمع ب��ني املواد. عل��ى �سبيل 
املث��ال، �سينظ��ر اإىل احلرب العاملي��ة الثانية من 
وجه��ة نظ��ر التاري��خ واجلغرافي��ا والريا�سيات. 
واأثن��اء درا�سة منهج "العمل يف مقهى" �سيح�سل 
التالمي��ذ على معرف��ة �ساملة باللغ��ة الإجنليزية 
ومه��ارات  القت�س��اد  اأ�س���ص  و�سيتعلم��ون 

الت�س��الت. و�ستطبق هذه املنظومة على تالميذ 
املدار�ص الثانوية اعتبارا من �سن 16.

ويجب عل��ى التلميذ خالل ذل��ك اأن يختار بنف�سه 
اأي مو�سوع اأو ظاهرة �سيدر�ص وذلك انطالقا من 

احلاجة لها يف حياته يف امل�ستقبل.
و�سيتغري كذلك ال�س��كل التقليدي يف التعامل بني 
املدر���ص والتلميذ. لن يجل���ص التلميذ خلف مقعد 
الدرا�س��ة لينتظ��ر بقل��ق متى �سيطلب من��ه املعلم 

التوجه اإىل ال�سبورة.
ب��دل م��ن ذل��ك، �سيكون هن��اك عم��ل م�سرتك يف 

جمموعات �سغرية ومناق�سة امل�ساكل.
ومن املعروف اأن نظ��ام التعليم الفنلندي ي�سجع 
على العمل اجلماعي �سمن الفريق الواحد، ولذلك 
�ست�سم��ل التغ��ريات عم��ل املعلم��ني. و�سيتطل��ب 
الإ�سالح املذكور وجود تعاون كبري بني مدر�سي 
امل��واد املختلف��ة. وحت��ى الآن مت تدري��ب واإعداد 
نحو ٪70 م��ن املعلمني يف هل�سنكي للعمل وفق 
النظ��ام اجلديد و�سي�سمح ذلك لهم باحل�سول على 

زيادة يف الراتب.

معلمة تضع الدراجات الهوائية فنلندا.. أول دولة ستلغي جميع المواد الدراسية
تحت طاوالت طالبها!

أول شخص في العالم يبدأ عبور األطلسي سباحة

�أفقيًا 
هدم  o �ملتقاطعة  �لكلمات  �بتدع  �مريكي   1

مت�شابهان  o ومو�قع  نز�الت   2
�يرلند� جمهورية  عا�شمة   o حب   3

4 نو�ع���ري o ��شم عل���م موؤنث مبعنى نظر بحب 
و�شغف.

طموحه. يف  �أو  �أد�ئه  يف  يرت�جع   o �له   5
ملاليزيا �لقدمي  �ال�شم   6

 o �لعم���ل ع���ن �ال�شتمر�ر  7 ت�شب���ب يف تعطي���ل 
مهند�س �أملاين ��شرتك يف �شنع �شيارة مر�شيد�س

8 وح���دة قيا����س متناهية �ل�شغر تعادل جزء من 
�ملليون من �ملليمت

حافظ �حلليم  لعبد  �أغنية   9
�ملعلقات. �أ�شحاب  من  جاهلى  �شاعر   10

عاموديًا
 o 1 ذرة من �ملادة م�شحونة ب�شحنة �شالبة �أو موجبة

نبات عطري ي�شتخدم مع �ل�شاي
حايل  o بيوت   2

3 حرف عطف o �حد �لو�لدين o دعاء �أثناء �ل�شالة.
o �شاعر فرن�شي معا�شر متيز �شعره  4 نزي����ف �الأنف 

بالتعقيد )بول ....(.
5 ن�شف و�حد o ينق�س o رمز �لكربيت يف �لكيمياء
�نتف����اء �ل�شيء ونفاده   o �ل����زرع )معكو�شة(  6 �شقي����ا 

)معكو�شة(.
7 حال����ة نف�شي����ة فيها من �حل����زن و�ل�شغط و�لغ�شب 

�لكثري o ي�شبح طريا.
للكمبيوتر كاأو�مر  �أو  للرتفيه  �الأحد�ث  من  �شل�شلة   8

9 �أديبة �أمريكية كانت م�شابة بالعمى و�ل�شمم و�لبكم
مائي حاجز   o منقر�س  �شخم  ز�حف  حيو�ن   10


