
اوجد الفرق

 ال ي��زال الربي��د ي�ستخ��دم حت��ى يومن��ا احلا�رض 
عل��ى الرغم م��ن التطور الكبري يف جم��ال النقل و 
املو�س��ات اإال انه ال غنى عن��ه يف حياتنا اليوم 
، يف الق��دم كل ه��و احل��ل الوحي��د لرتا�س��ل ب��ن 
اال�سخا���ص عرب الدول��ة الواحدة او ب��ن الدول و 
بع�سها او بن الدول و القارات، كان الربيد قدمًيا 
ه��و الو�سيلة االرخ�ص لنقل اال�سياء نظًرا الرتفاع 
ا و  يف تكالي��ف التنقل و ال�سف��ر و �سعوبتها اي�سً
لذلك �سوف نتعرف على اغرب ما مت نقلة بالربيد 

عرب العامل بالقدم.
كان هن��اك رج��ل يدع��ى دبلي��و ريجنال��د ب��راي 
بريط��اين ق��ام بجمع ع��دًدا م��ن طواب��ع الربيد و 
تذاكر القطارات، كان يحفظ الدليل الكامل للربيد 
الربيط��اين حيث ذك��ر ان ا�سغر �سيء مت نقلع عرب 
الربي��د ه��و نحلة و اكرب �س��يء كان فيل لذلك قرر 
اختب��ار ذلك فق��ام باإر�سال راأ�ص اأرن��ب و قرر ان 
��ا و لذلك �سوف  ير�سله��ا لنف�سه ع��ام 1900 اي�سً
نتعرف عل��ى اغرب ما مت نقلة بالربيد عرب العامل 

بالقدم.

وب��ن عام��ي 1913 و 1914 كان من القانوين 
ار�سال الكائن��ات احلية كاحل�رضات و غريها الأنه 
لي���ص باالإم��كان دف��ع تذكرة قط��ار لذل��ك قاموا 

بو�س��ع طواب��ع الربيد عل��ى جاكيت طفل 
الربي��د  ع��رب  واإر�سال��ه 

العاملية  اثناء احلرب 
االوىل عندم��ا مات 
والدت��ه  و  وال��ده 
اإىل  فرن�س��ا  م��ن 
حي��ث  بريطاني��ا 
ت�سكن جدته، كذلك 
طفل��ة  ار�س��ال  مت 

اخ��رى تدعى ماي 
ع��ام  بري�ست��ورف 
1914 حيث كانت 
ر�س��وم الربي��د اق��ل 
م��ن تذك��رة القطار 
 70 كان��ت  حي��ث 
�سن��ت فق��ط مل يت��م 

و�سعه��ا يف الربي��د بل جل�ست يف قط��ار الربيد و 
و�سع والدها طوابع الربيد على املعطف اخلا�ص 

بها .
يف حن قام هرني بوك�ص براون 
وهو اأحد العبيد باأمريكا قام 
بو�س��ع نف�س��ه يف حاوي��ة 
�سحن ال�سفن ليو�سل نف�سه 
بالربيد م��ن فرجينيا اإىل 
كان��ت  الت��ي  بن�سلفاني��ا 
و  ال��رق  نظ��ام  الغي��ت 
العبودية لكي يحرر نف�سه 
و كان ذل��ك ع��ام 1849 

ميادية.
هم��ا  �سيدت��ان  وقام��ت 
اإليزابيث دوجا�ص، وديزي 
نف�سهما  باإر�سال  �سوملان، 
رئي���ص  اإىل  الربي��د  ع��رب 
ال��وزراء الربيط��اين للف��ت 

انتباه اإىل حق املراأة.
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يبهرن��ا االن�س��ان من وقت اإىل اخ��ر بابتكارات��ه و ابداعاته �سواء 
الفني��ة اأو العلمية اأو املعمارية باأق��ل التكاليف ي�ستطيع االن�سان 
ان يوج��ه اهتماماته من اأجل االبداع و عمل اال�سياء التي ت�سعده 
و ي�ستطي��ع به��ا ان يعي�ص و يعدل من حيات��ه هذا ما قام به رجل 
كو�ستاريكي يدعى مانويل بارانتي�ص، حيث قام ببناء منزل حتت 
االر���ص يف نح��و  12 عاًم��ا ، ق�س��ى الرجل نح��و 12 عام بحفر 
من��زل حت��ت االر�ص يف دولة كو�ستاريكا تق��ع اجزاء املنزل على 
عمق 19  مرت حتت �سطح االر�ص و عدد من االنفاق االأفقية التي 
تزي��د عن 1000 مرت يقول الرج��ل ان �سببه قيامة بهذا الت�رضف 
الغري��ب انه يري��د ان يعي�ص ه��و و افراد ا�رضته بعي��ًدا عن التلوث 
ال�سو�سائي اختار منطقة �ساحلة للحفر ذات تربة متما�سكة من 
ال�سخور الربكانية يوج��د باملنزل على من الر�سوم و املج�سمات 
عل��ى احلوائ��ط م��ع وج��ود عدد م��ن املداخ��ل واملخ��ارج لبيت و 
يحت��وي املنزل على عدد م��ن اال�سا�سيات املوج��ودة كاحلمام و 
ام��داد الكهرباء و امل��اء و ثاث غرف نوم و غرفة معي�سة و غرفة 

التاأمل و تليفون �سنعت اال�رضة من احلجارة املنحوتة.

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

ب�سام كاكا : #ت�ساوؤل.
الربمل��ان العراق��ي ي�س��وت عل��ى رف���ص تق�سي��م حمافظ��ة نين��وى 
واحلف��اظ عل��ى حدوده��ا االداري��ة احلالية اإث��ر تزايد الدع��وات اىل 
تق�سي��م "نينوى" اىل ع��دة حمافظات مع قرب موع��د معركة حترير 
املو�س��ل واطرافها. ومن ه��ذه املحافظات، مطالب��ة جهات حزبية 
و�سيا�سي��ة م�سيحي��ة ورجال دين باإن�ساء حمافظ��ة �سهل نينوى من 
اأجل حماية وجود املكونات الدينية الذين تعر�سوا للتهجري وال�سلب 
على يد داع�ص وخا�سة امل�سيحين الذين يعي�سون يف اأطراف نينوى.
يف املقاب��ل هناك اأطراف �سيا�سية عديدة ومعهم احلكومة املركزية 
يرف�س��ون ب�سدة هذه امل�ساريع ويعت��ربون "املخططات التق�سيمية" 

بداية تق�سيم الباد على ا�سا�ص عرقي وطائفي.
وال�سوؤال الذي يطرح نف�سه :

ه��ل �سي�سب ان�ساء حمافظة يف �سهل نينوى والتي ت�سم امل�سيحين 
واالقلي��ات االخرى يف م�سلحة الوج��ود امل�سيحي يف ظل حتذيرات 
بتفاق��م االح��داث ون�سوب ���رضاع داخلي يف املنطق��ة حال حتقيق 

م�رضوع التق�سيم؟؟.

ان���ص مر�س��د: حم��ات لرت�سي��د ا�سته��اك الكهرب��اء و املياه...�سبب 
اال�رضاف و التبذير هو كلمة " جماين "..و كل جماين �سيتم تبذيره و 

ا�ستهاكه باأب�سع الطرق .
لي�ص ه��ذا فح�سب بل املجاين يتحول اىل نقم��ة كبرية،،كرثة تبذيره 

تخلق �سحته و �سوء جودته.
العراقي��ن اغلبه��م االن ي�ستخدمون املولد و ي�س��رتون مياه معدنية 

معقمة.
احل��ل الوحيد لتقليل اال�رضاف و �سمان اجل��ودة،، هو �سعر مرتفع او 
معق��ول يجعل امل�ستخدم حري���ص على تقليل اال�ستخ��دام و التبذير 

خوفا من ارتفاع �سعر الفاتورة.
املجاين ي�سنع م�سكلة الت�سوه ال�سعري و التي جتعل احلكومة تخ�رض 
فروق��ات �سعري��ة و م�سكلة اخرى ت�سمى م�سكل��ة الراكب باملجان ال 
اح��د يبادر برت�سيد اال�سته��اك و تقليل التبذير م��ا دام بقية النا�ص 

ي�ستهلكون املجاين ب�رضاهة .
نعم احلكومة فا�سدة وراح ت�ستمر بالف�ساد اإذا بقي جماين.

وراح تكل��ي فقري الفقري الزم يتعلم التوف��ري...وراح حتجيلي بالدين 
الر�سول و�ساك بعدم اال�رضاف.

ابراهي��م جاب��ر: ال اأح��ب ه��وؤالء ال�ُس��ذج الذين يتخرج��ون مبعدالت 
عالي��ة، وتخ�س�س��ات علمية مهمة، لكنه��م ال ي�سمع��ون املو�سيقى، 
وال يعرفون �ساعراً واحداً، ومل يحاولوا كتابة ق�سيدة، اأو اأن يخلطوا 

علبة األوان لري�سموا لوحة!
احلي��اة لي�ست در�ص ريا�سي��ات، و واحد زائد واحد لي�سا بال�رضورة، 

ولي�سا يف كل االأوقات، اثنن!
اأن��ا ال اأفه��م النا���ص الذي��ن با طقو���ص �سخ�سي��ة، با ع��ادات، با 
تفا�سي��ل، ال يهتم��ون باألوان االأزرار، وال خ�س��ب املقاعد، وير�سون 

باأي �سائل �ساخن اأحمر فا يتوقفون عند نوع ال�ساي!
احلياة يف التفا�سي��ل، يف االأحا�سي�ص، يف الذائقة، يف معنى اأن تهز 
راأ�س��ك حزن��ًا اأو فرحًا اأو طربًا ملقطع من اأغني��ة قدمية، اأو اأن تنفعل 

برائحة اليا�سمن تهب من �سارع عتيق على الدوار االأول .!

أجمل تعليق في الفيس بوك

 - م��ن الطبيعي ان تكون عاي�ص حياتك و تنتقد بع�ص احلاالت اللي 
ما تعجبك 

- و من غري الطبيعي ان تكون عاي�ص حياتك حتى ب�ص تنتقد 
االول عاقل ... والثاين فا�سل

للنمل فوائد كثيرة
انفصال سوريا عن الجمهورية 
العربية المتحدة

الذكاء االصطناعي خطر على 
البشرية

قر�ص النمل يوؤدي اإىل تن�سيط الدورة الدموية وزيادة عدد الكريات احلمراء، 
مم��ا ي��وؤدي اإىل زي��ادة ن�س��اط اجل�س��م وحيويته، وتن�س��ط اخلاي��ا الع�سبية 
املوج��دة يف الدم��اغ، ي�سب��ح اجلل��د اأك��رث مقاوم��ة للبكرتي��ا واأك��رث حتمًا 

لدرجات احلرارة املرتفعة.
اي�س��ا يوؤدي قر���ص النمل اإىل تخرث ال��دم، مما يجعل االأوعي��ة الدموية اأكرث 
مقاومة لل�سموم، وقر�سة النملة االأنثى توؤدي اإىل اإفراز اللعاب االأيوين والذي 
يق��وم بح��رق الدهنيات املوج��ودة يف الع�سو املقرو�ص، كذل��ك يفيد قر�ص 
النمل ملر�سى الرماتزيوم والتهاب املف�سلي، وحلاالت احل�سا�سية، كما يقلل 
م��ن التورم، ويخفف من ح��االت الربو، ويعالج املاري��ا واجللطة الدماغية 

ويحتوي اأكرث من خم�سن مادة غذائية مفيدة ل�سحة اجل�سم.
وتع��د النملة من اأطول احل�رضات عم��راً، وتتعدد اأنواعها اإىل ع�رضين األف نوٍع 
منت���رض يف جميع اأنحاء الع��امل، اأغلب النمل من �سن��ف العامات، حتكمهن 
ملك��ٌة وظيفته��ا و�س��ع البي�ص، وتنح�رض وظيف��ة ذكور النمل عل��ى التزاوج 
وبعده��ا ميوت مبا���رضًة، ويعي�سون جميعهم يف م�ستعم��رة، كما يبني النمل 

اأع�سا�سه على عمق ع�رضة اأمتاٍر، حيث احلرارة املنا�سبة طوال ال�سنة.

ح��دث يف مث��ل هذا اليوم من عام 1961 اعان �سوريا انف�سالها التام عن 
اجلمهورية العربية املتحدة بعد ثورة ع�سكرية قادها عبد الكرمي النحاوي 
ال��ذي كان يعم��ل مدي��را ملكتب امل�سري عب��د احلكيم عامر ال��ذي كان ي�سغل 
من�س��ب حاك��م �سوريا، وقد اتبع اأ�سل��وب ال�رضية التام��ة يف حركته والقى 
ه��ذا االنف�سال قبواًل عند ال�سورين. كانت الوحدة العربية قائمة بن م�رض 
و�سوري��ا وب�سبب النهج ال��ذي اتبعه جمال عبد النا�رض ال��ذي اأ�سبح رئي�ًسا 
للجمهوري��ة املتح��دة عندم��ا ق��ام بت�سكي��ل حكوم��ة يغلب عليه��ا ال�سبغة 
الع�سكري��ة واأ�سبح��ت �سوري��ا تع��ج باملخاب��رات، وح��دث ا�ستي��اء عام يف 
اأو�س��اط الطبق��ة املتعلم��ة يف �سوري��ا ويف اجلي�ص ب�سبب تق��دم امل�رضين 
عل��ى ال�سورين يف املنا�س��ب وامل�سوؤوليات، حيث اأ�سب��ح امل�رضيون �سبه 
م�سيطري��ن على كل املنا�س��ب الهامة واملوؤث��رة، واأخذ التذمر ي��زداد يوًما 
بع��د يوم حيث �سعر ال�سوري��ون اأنهم حمتلون من قبل امل�رضين، ثم جاءت 
الطام��ة عندما جرت انتخاب��ات االحتاد القومي يف االإقليمن على م�ستوى 
الق��رى وجاءت النتائج لت�سدم ال�سورين حي��ث اختري 400 ع�سو م�رضي 

و200 ع�سو �سوري، على اثره قامت �سوريا بانف�سالها عن م�رض.

ق��ال الفيل�س��وف ال�سوي��دي "ني��ك بو�س��رتوم" العام��ل يف جامع��ة 
اأوك�سف��ورد، اإن ال��ذكاء اال�سطناعي قد ي��وؤدي يف امل�ستقبل املنظور 
اإىل فن��اء الب�رضية. ونوه بو�س��رتوم اإىل اأن كل الدالئل تدل على تطور 
االخرتاع��ات الت��ي تعم��ل بوا�سطة ال��ذكاء اال�سطناع��ي ب�سكل كبري، 
حي��ث م��ن املمكن مع حلول ع��ام 2075 اأن ت�سل تل��ك االخرتاعات 
اإىل درج��ة من التط��ور ت�ستخدم فيه��ا قدراتها للق�س��اء على اجلن�ص 
الب���رضي. واأ�سار الفيل�سوف ال�سويدي اإىل اأن مثل تلك االأفكار اخلطرية 
نراه��ا اليوم جمرد تخيات اعتدناها يف اأفام اخليال العلمي، ولكن 
بع���ص العلم��اء ك�"�ستيف��ن هوكين��غ" يوؤك��دون اأن التط��ور ال�رضي��ع 

للتكنولوجيا يجعل تلك االأفكار تبدو اأكرث واقعية.
كما اأكد العديد من العلماء اأن قدرات الذكاء اال�سطناعي بحلول عام 
2022 �ستع��ادل %10 م��ن قدرات االإن�س��ان العقلية، وبحلول عام 
2040 �ستع��ادل %50، اأم��ا يف الع��ام 2075 ف�ست�سل اإىل 90% 
منه��ا، وه��ذا ما يف���رض قلق بو�سرتوم م��ن اأن ت�ستخدم تل��ك "االآالت" 

قدراتها �سد خمرتعيها، اأي اأن ينقلب ال�سحر على ال�ساحر.

سيلفيهل تعلم في مثل 

متقاطعة كلمات

يف معظ��م الثقاف��ات، ف��اإن الب��كاء هو �س��كل من 
اأ�س��كال ال�سع��ف، عل��ى الرغ��م م��ن اأن الن�ساء هم 

اأكرث قبوال على البكاء من الرجال، ونتيجة 
لذلك ف��اإن معظم النا�ص يقبلون على 

اإخفاء م�ساعرهم.
و لق��د �سمعن��ا يف الكث��ري م��ن 
ع��ن  املا�سي��ة،  ال�سن��وات 
الكثري م��ن املطاعم املختلفة 
واملتج��ددة للخروج عن امللل 

ومن اأجل ج��ذب الزبائن حتت 
الزي��ارات  او  الرح��ات  عن��وان 

اأنه��ا  تعتق��د  ق��د  تقليدي��ة،  الغ��ري 
فكاه��ة بوجود فن��دق خم�س�ص ملحبي 

الب��كاء اأو للراغب��ن يف البكاء لوقت م��ا، ولكن ال 
داعي لاندها�ص فهذا الفندق متواجد يف اليابان.
فن��دق ميت�س��وي يف طوكيو وال��ذي ي�سم 8 غرف 
خم�س�س��ة للب��كاء به��دف التخل���ص م��ن التوتر، 
غالب��ًا م��ا تعي���ص ال�سي��دات اليابانية م��ا بن ال� 
20 وال��� 40 يف املزيد من التوت��ر العاطفي، لذا 

فاإن االإقام��ة يف هذا الفندق يتيح الفر�سة للراحة 
النف�سية .

وي�سمح يف بكاء بحرية بتكلفة 83 $ يف 
الليل��ة الواح��دة، حي��ث ياأتي فندق 
ميت�س��وي يف طوكي��و بال�سماح 
م��ن  التخل���ص  يف  للن�س��اء 

التوتر بالبكاء .
الب��كاء  عل��ى  ومل�ساعدت��ك 
جتهي��ز  مت  فق��د  والراح��ة، 
املخ�س�س��ة  الغ��رف  جمي��ع 
الدافئ��ة  االأوراق  م��ع  للب��كاء 
واأقنع��ة  املنا�سب��ة،  واالأن�سج��ة 
العن ومزي��ل ماكياج الت��ي تزيل اأي 

احمرار للعن .
فندق ميت�سوي حديقة يوت�سويا هو الفندق املريح 
ل��زواره يف اإتاحة فر�سة الب��كاء للتخل�ص من كل 
التوت��رات، وتاأت��ي تكلفة االإقام��ة لنحو 10000 
¥ الياب��اين يف الليلة اأي ما يعادل حوايل 83 – 

. 106 $ )هذه االأ�سعار متغرية من حن الآخر( 

منزل تحت األرض لمنع فندق لعشاق البكاء في اليابان
التلوث الضوضائي..!!

اغرب االشياء التي تم نقلها عبر البريد

�أفقيًا 
1 دولة �فريقية فيها منبع �لنيل �لعظيم o ما يرتكه 

�ل�سابقون ملا يليهم )معكو�سة(
�خل�سار. من  نوع   o مت�سابهان   o �أعرف   2

مربح  o �لقدمية  �خلليج  �سفن  من   3
�أ�سله  ��س���م حلم م�س���وي معلق   o �أحد )مبعرثة(   4

تركي.
مبعرثة. ير�ع   o �أ�سحية  ذبح   5

خليجية. دولة  من   o �لفالحني  مز�رع   6
�إخبارية  o �س���حايف يف موؤ�س�س���ة  �أزيز�  �أ�س���در   7

ي�سافر كثري�.
وزن. وحدة   o )معكو�سة(  �ساع  �ثنني  تعدى  �إذ�   8

�مل�س���رية يف ع�س���ر  �لدي���ار  �س���لطان  �ل�سرك�س���ي   9
�ملماليك بنى قلعة م�سهورة يف �ال�سكندرية

�سابقًا �ل�سعودي  و�ملنتخب  �لهالل  نادي  قائد   10

عاموديًا
�أوروبا �أبطال  بدوري  فاز  جز�ئري  العب   1

 o �س���د�دها  من  بد  ال  ديون  �الأحر�ر  على  2 هي 
من مهنته �ل�سقاية

 o 2006 3 �لبلد �لتي ��ست�س���افت كاأ�س �لعامل
حتت �أقد�مها �جلنة.

4 تكلم �سوء� عن �سخ�س ما يف غيابه o ح�سل 
على o مت�سابهان

�لتمام  o جي���ب  �لعمل  �أد�ء  5 مر�ق���ب وموج���ه 
يف �لريا�سيات.

6 ح�سارة يف �أمريكا �لو�سطى. o حرف توكيد
�لقدم لكرة  �لتون�سي  �ملنتخب  لقب   7

بريطانية. جزيرة   8
�لربيع. بد�ية  �سهر   o ��سطوري  طري   9

10 �إمار�تي حاز على جائزة �أف�سل العب يف كاأ�س �لعامل 

هذا اليوم


