
يعت��رب الربيط��اين دوميني��ك اأوبراين �ص��احب 
اأق��وى ذاكرة لإن�ص��ان ح��ي على وج��ه الأر�ض، 
الع��امل يف  بطول��ة  حي��ث حق��ق 
جم��ال التذكر ل� 8 مرات 
كما دخل مو�ص��وعة 
غيني���ض للأرقام 
يف  القيا�ص��ية 
بع��د   2002
تذك��ر  اأن 
 2 8 0 8
لع��ب  ورق��ة 
)54 باكيت( 
بع��د اأن راآه��ا 
واح��دة،  م��رة 
يتمت��ع  وه��و 
يف  هائل��ة  بق��درات 
هذا اجلان��ب، ويعمل الرجل 
الي��وم يف جم��ال التاألي��ف حيث ل��ه العديد من 
الكت��ب ح��ول الذاك��رة، كذلك يق��دم حما�رضات 

ودورات تدريبية حول العامل يف هذا املجال.
واملثري يف ق�ص��ته اأن��ه مل يولد بذاكرة قوية، بل 
كان �صخ�ص��ا عاديا وتلمي��ذا اأقل من عادي يف 
املدر�صة كما يروي هو بنف�صه، واأنه كان يخطئ 
يف المتحانات ويوبخ دائما، لكن كل ذلك تغري 
لحقا كما �ص��وف نرى! عندما بداأت الق�ص��ة يف 
1987 لي�صري يف طريق جديد بذاكرة خمتلفة. 
وقد عمل بالإ�رضار والبتكار يف الأفكار ليبني 
ذاك��رة غري م�ص��بوقة، فائقة الق��درة، وهو يعزز 

هدفه باللتزام يف تطوير قدراته الدماغية.
وعندما ب��داأ رحلته مع الذاكرة اجلديدة والقوية 
كان يف الثلث��ن م��ن عم��ره، وط��ّور نظريت��ه 
اخلا�ص��ة يف ذل��ك ليق��در عل��ى تذك��ر الأ�ص��ياء 
بطريق��ة غ��ري اعتيادي��ة، اإىل اأن ك�ص��ب غيني�ض 
بو�ص��فه قد حفظ تلك ال� 54 باكيت يف حن اأن 
الرقم ال�ص��ابق هو 6 باكي��ت اأو جمموعات ورق 

فقط.
نظرية "الرحلة" يف التذكر

اإنه��ا  يق��ول  للتذك��ر  طوره��ا  الت��ي  الطريق��ة 

لي�ص��ت جديدة م�ص��تمدة من الإغريق وا�ص��ماها 
"الرحل��ة"، تق��وم على التذكر م��ن خلل الربط 
بن الأرقام اأو الكلمات و�ص��ور ذهنية م�ص��بقة 

لها يف دماغنا، وذلك يف ت�صل�صل ق�ص�صي.
وق��د �ص��جل ذل��ك يف اأول كت��اب ل��ه �ص��در عام 
1994 ���رضح في��ه كيفية بناء ذاك��رة مثالية، 
ويف ع��ام 1991 ا�ص��تطاع يف اأح��د التج��ارب 
اأن يتذك��ر كل علبة بطاقات الورق يف 2 دقيقة 
و29 ثانية، وهو ل يزال اإىل الآن يحتفظ بالرقم 

القيا�صي الذي و�صل 20 ثانية فقط.
والفك��رة اأن الدم��اغ يتذك��ر م��ن خلل ال�ص��ور 
ب�صكل اأف�صل، ولهذا فاإذا اأردت مثل تذكر قائمة 
م�ص��ريات من 10 اأغرا�ض واأنت ذاهب للت�صوق 
فعلي��ك اأن تخزنه��ا يف دماغك يف �ص��كل �ص��ور 
ولي�ض اأ�ص��ماء. وهكذا، واإذا مت ربط هذه ال�ص��ور 

من خلل ق�صة، يكون ذلك اأف�صل للتذكر.
الع��ام  دب��ي  يف  قدمه��ا  كان  حما���رضة  ويف 
املا�ص��ي، عندم��ا ا�صت�ص��افته الإدارة العام��ة 
للإقام��ة و�ص��وؤون الأجانب �ص��من �صل�ص��لة من 
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فتح مطار غوانغ�ص��و الدويل، جنوبي ال�صن، ممرات 
اأمنية خا�ص��ة للم�ص��افرين الرجال، "ليتمتع ال�صادة 
ببع�ض المتيازات"، بح�صب ما ذكرت و�صائل اإعلم 

ر�صمية.
ويبدو اأن هذا امل���رضوع اعتمد على احرام عادات 

وتقالي��د الأجانب، والأف��راد املنتمن ملختلف 
املجموعات العرقية.

واأكد املط��ار اأن املمرات اخلا�ص��ة اجلديدة 
تهدف اإىل حت�ص��ن اخلدمة، واخت�صار زمن 

اإمتام الإجراءات.
بع��د  اأن تخ�ص���ض  عل��ى  الع��ادة  وج��رت 
املوؤ�ص�ص��ات "طوابري" خا�ص��ة بال�ص��يدات، 
لكنها املرة الأوىل التي يعلن مطار عن تلك 

"امليزة" للرجال، ولي�ض لل�صيدات.
فاإن��ه يج��ب فح���ض  للوائ��ح املط��ار،  ووفق��ا 

وتفتي�ض ال�صيدات امل�صافرات، من قبل مفت�صي اأمن 
اإناث اأي�صا.

وتعامل مطار غوانغ�ص��و يف 2016، مع 55 مليون 
م�صافر.

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

عبد الهادي مهودر: ل اعرف ملاذا �صكتت ال�صوات التي �صدعت روؤو�صنا حن 
انطلقت عملية حترير املو�صل 

وملاذا ا�صيبوا بالحباط 
وملاذا هبطت بطاريات حما�صهم 

وخر�صت الهتهم 
قارنوا بن ن�صاطهم قبل وبعد املعركة 

و�صرون ان الكثري من النواب وال�صيا�صين واتباعهم ماكانوا يعملون ال على 
خداع النا�ض وك�ص��ب ال�صوات ... معركة املو�ص��ل ك�صفت عن جبل من الكذب 

واخلداع
م�رضق عبا�ض: )ملحظة لحقة ملن يقراأ بانتقائية ..املن�ص��ور ي�صمل بالدرجة 
ال�صا�ض / مرتكبي اجلرائم / كما اين ادعو اىل توثيق اجلرائم بطريقة قانونية 

ولي�ض با�صلوب التحري�ض عرب و�صائل التوا�صل!(
لي���ض عل��ى القائ��د الع��ام ال ان ي�ص��در تعميمًا يعاقب فيه بال�ص��جن امل�ص��دد 
واملحاكمة لكل جندي ي�ص��ارك او ي�ص��ور او ين�رض ا�رضطة تظهر اعمال تعذيب 

او متثيل باجلثث ..
املند�ص��ون واملدفوعون و املوتورون يتجاوزون ال�ص��ياقات الع�صكرية بتعمد 
والقان��ون الع�ص��كري ميك��ن ان يحتويهم اذا مت ت�ص��ديد العقوب��ة بحقهم .. كما 
ان��ه اذا كان اله��دف من ن���رض مقاطع الفيدي��و املذكورة هو عرقل��ة العمليات 
الع�ص��كرية ون���رض اج��واء من ال�ص��كوك حوله��ا بغر�ض دع��م داع�ض ف��اأن على 
اجلمي��ع تطويق تل��ك النيات اخلبيثة مبحا�رضة ومنع انت�ص��ار هذه املقاطع .. 
وا�صح جداً ان ل معنى لدى البع�ض للتمثيل او التعذيب ال اذا كان م�صوراً !!!

ال�ص��وؤال هل الغاي��ة هي التعذيب بحد ذاته والتمثيل ام ن�رض �ص��ور التعذيب او 
التمثي��ل .. يف كل احلالت��ن يج��ب ان يت�ص��دى القان��ون لذلك .. لك��ن اذا كان 
اله��دف هو الن�رض فقط فان الواجب ان ل تتم م�ص��اعدة هوؤلء وحتقيق هدفهم 
باملزيد من الن�رض .. طبعًا الن�رض امل�صيطر عليه مفيد للتاأ�صري على املتجاوزين 
بغر���ض متابعته��م قانونيًا .. وذلك دور الدولة وو�ص��ائل الع��لم التي تدرك 
واجبه��ا وحدود امل�ص��موح وغري امل�ص��موح ن�رضه .. لكن الن�رض بق�ص��د التعميم 
والرويج على غرار مايح�ص��ل يف و�ص��ائل التوا�ص��ل هو م�ص��اعدة وت�ص��جيع 

للمجرم
ع��راك غنام: رغم �ص��حته، ل ميكن��ك ان تدافع عن حقوقك ب�ص��كل معتاد، انت 
جم��رب حت��ت ارداة مازالت تنظر اليك على انك الآخر ال�ص��يء املت�ص��ارع معه، 

ومادونك هم م�صاملون.
*** الي��وم وكل ي��وم يتعبن��ي هذا الكائ��ن الب�رضي احليواين، كل ي��وم ارادته 
متقلب��ة، غ��ري متزن��ة، يت�ص��ر على عورات��ه رغم ان ال��كل تعرفها، ال��كل يفهم 
ويع��رف انك تعرف هذا العورة، ولكن الكل هذا �ص��يلومك ان قلت ان م�ص��كلتنا 
هن��ا وان عوراتنا هنا ل بد ان ننقذها لبد ان نعاجلها، الكل حتب ال�ص��ر وان 

اهلل يحب ال�صتارين، ونحن منار�ض البغاء يف الوقت ذاته.
*** ل يهمن��ي م��ن انت ول��ن اغري طريقة تعامل��ي مع افكاري وم��ع النا�ض، 
ال مل��ا اراها واقتنع انها م�ص��يبة بدلي��ل علمي او بدليل واقعي ملمار�ص��اتي 
اليومي��ة، لين وب�رضاحة ارى واب�رض بداخل��ي بعمق وحكمة، ولن النا الذي 
بداخلي احكمت تقييده وحب�صه ب�صكل جيد، وغري مندفع وعاطفي فل حتركني 

اقوالك التي و�صلت �صيوان اذين، وبعدها اختفت واختفت.
*** نحتاج ل�ص��تجمام نف�صي، وا�صتن�صاق هواء ل�صباحات كثرية، ن�صينا من 
نكون، وملا كنا ، وما �صنكون، فالنطهر انف�صنا من اي �صي �صلبي، يدعو للعنف 
يدع��و للكراهية والتحري���ض واملر�ض والرذيل��ة، وللنظر لتب�ص��يط معاملتنا 
اليومية، م�ص��اعدة النا�ض واملحتاجن والفقراء والنازحن، ودعم قواتنا �صد 

العداء، وتب�صيط مهور الن�صاء وعدم م�صاحبة ال�صحبة ال�صوء والن�صح ...
*** دائما ل يوجد �صي ثابت فكل �صي ن�صبي وقابل للتاأويل والتف�صري والنقد، 
وحت��ى قويل ل جتعله مذهب او طري��ق حق،فقد يكون باطل، ومبطننا ملاآرب 

اخرى، انظر اليه فما كان �صاحلا فخذه وما كان �صيئا فتجنبه.

اجمل تعليق على الفيسبوك

- �صن�ص��رط يوما على من يزور ار�ص��نا ان يخلع نعليه على حدودنا ... لأنها 
طاهرة طهرناها بدماء �صهدائنا

أين تقع جزر
 النجرهانس

اإلدمان على العمل يؤدي 
إلى الموت المبكر

اندالع الثورة المجرية

ُيعترب البنكريا�ض من الغدد ال�صماء ذات اللون الوردّي املائل اإىل الأ�صفر، وتقع 
خلف املعدة عند بداية الأمعاء الدقيقة، ولهذه الُغّدة العديد من اخلليا ال�صغرية 
وت�صّمى اأي�صًا اجلزر التي ُيقدر عددها بحوايل مليون جزيرة بجزر لجنرهان�ض، 

وهي م�صوؤولة بالدرجة الأوىل عن تنظيم م�صتوى ال�صكر واجللوكوز يف الدم.
 مّت اكت�صاف هذه اجلزر على يد العامل الأملاين "باول لجنرهان�ض" عام 1869 
وذلك خلل قيامه بفح�ض اإحدى اجلثث التي مّت ت�رضيحها حتت املجهر، ولحظ 
وجود جمموعات �ص��غرية تاأتي منف�ص��لة عن باقي خ��لي البنكريا�ض ومغلفة 
بن�صيج رفيع، وبعد عّدة درا�صات تو�صل هذا العامل اإىل اأن هذه اجلزر لها خم�صة 
  pp اأن��واع من اخلليا هي، خليا األفا وخلي��ا بيتا وخليا دلتا وخليا بيبي
وخليا ا�ص��يلون  وان هذه اخلليا تقوم بعملها ب�ص��كل ُمنّظم واإّن اأي خلل فيها 
ُيوؤدي بالدرجة الأوىل اإىل اإ�ص��ابة الإن�صان مبر�ض ال�صكري فعندما ُتفرز خليا 
األفا اللوكاجون يتوّقف عمل خليا بيتا عن العمل موؤقتًا حتى يت�ص��ّنى للج�ص��م 
اأن ياأخ��ذ حاجت��ه من اجللوكوز وبعد اأن ي�ص��ل اجللوكوز اإىل م�ص��تويات عالية، 
وهذا عادة ما يتّم بفعل تناول الإن�ص��ان للماأكولت الن�صوّية وال�صكرّية فُت�صارع 

خليا بيتا باإنتاج الإن�صولن ملعادلة ال�صكر يف الدم عن طريق خف�صه.

يق�رض العجز عن ال�ص��يطرة عل��ى وقت العمل والإجهاد بن�ص��بة %30 طول 
العم��ر وي��وؤدي اإىل ارتف��اع خطر املوت بعد بلوغ �ص��ن 60 عام��ا اأعلن ذلك 
الباحث )اأريك هون�ص��ال�ض م��ويل( يف جامعة اأنديان��ا الأمريكية قائل" اإن 
نتائج درا�ص��تنا تدل على اأن العمل املتوتر والإجهاد ي�ص��كلن خطورة على 
�ص��حة الإن�صان وخا�ص��ة اإذا رافقت ذلك حرية حمدودة يف اتخاذ القرارات. 
وقد تابع هون�صال�ض وزملوؤه م�صائر 2.4 األف �صاكن يف ولية وي�صكون�صن 
الأمريكي��ة بعد تقاعدهم. وقارن العلماء بن املتقاعدين امل�ص��غولن بعمل 
�صهل وغري متوتر ن�صبيا من جهة وامل�صغولن بعمل �صاق وم�صوؤول من جهة 
اأخ��رى . ودلت نتائج املقارنة على اأن العمل ال�ص��اق يقتل الب�رض يف حقيقة 
الأمر. فاإن اقران العمل ال�صاق بحرية الت�رضف العالية، على �صبيل املثال، 
يزيد من خطر املوت بن�ص��بة %15. اأما اقران العمل ال�ص��اق بغياب حرية 
الت�رضف فيزيد منه بن�صبة %34. ولحظ الباحثون اأن الذين يعملون عمل 
�ص��اقا يف ال�ص��ناعة وعمل بدنيا يف العراء ميوتون اأكرث من الذين يعملون 
يف الزراع��ة واملكت��ب. وي��رى الباحث��ون اأن اأولئك يتوجب عليه��م تقلي�ض 
رواتبه��م وح��ث اأرباب العمل على منحهم حري��ة اأكرث يف الت�رضف، مبا يف 

ذلك تطبيق جداول زمنية اأكرث مرونة وامل�صاركة يف اتخاذ القرارات.

ح��دث يف مث��ل ه��ذا الي��وم م��ن ع��ام 1956 قي��ام ع���رضات اللف م��ن 
املجرين بالتدفق اىل ال�ص��وارع للمطالبة بو�ص��ع نهاية للحكم ال�ص��وفيتي 
يف بلده��م وه��ذه عرفت بالث��ورة املجرية املعروفة اأي�ص��ًا بالنتفا�ص��ة 
املجرية، كانت ثورة معادية لل�ص��وفيت يف املجر دامت من 23 اأكتوبر اإىل 
4 نوفمرب 1956.  هياأت التغريات ال�صيا�ص��ية بعد ال�صتالينية يف الإحتاد 
ال�ص��وفيتي، واحلركات القومي��ة للأحزاب ال�ص��راكية يف اأوروبا ال�رضقية، 
وال�ص��طراب الجتماع��ي ب�ص��بب الأح��وال القت�ص��ادية ال�ص��يئة لعام��ة 
املجرين الظروف لظهور انتفا�صة �صعبية يف اأكتوبر عام 1956. بخلف 
مق��ولت احلركة ال�ص��تالينية الدولية حول الث��ورة املجرية 1956، العمال 
املجريون مل يطلبوا اإعادة الراأ�ص��مالين وعلقات امللكية الراأ�ص��مالية. من 
ب��ن اآلف الق��رارات التي تبنتها جمال���ض العمال، ل يوجد ق��رار يدعو اإىل 
جتريد اجلن�ص��ية للم�ص��انع واملزارع. العمال املجريون رف�صوا ال�صتالينية 
وجميع الرموز البريوقراطية امل�ص��ابهة. لكنهم مل يرف�صوا جوهر الربنامج 
ال�ص��راكي: الرقابة ال�صيا�ص��ية والقت�ص��ادية للطبقة العاملة تبدى خلل 
منظمتهم الر�ص��مية اخلا�ص��ة. منذ البداية حاول ناج خدم��ة البريوقراطية 
ال�ص��وفيتية والعمال. ولكن انتهى به الأمر بعدم الر�ص��اء من قبل الطرفن. 

سيلفيهل تعلم في مثل 
هذا اليوم

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

 ُتع��َرف ع��ن الإمرباطوري��ة املغولي��ة الكث��ري م��ن 
الأ�ص��ياء، بع�صها مثري لل�ص��مئزاز، وبع�صها جيد. 
فم��ن الأمور اجليدة، اعتمادها على نظام فّعال يف 
الربيد وتقارير ال�صتخبارات. اأما اليوم ف�صنتحدث 
ع��ن اأ�ص��واأ �ص��فات املغ��ول فق��د كان��وا يفتق��رون 
للنظاف��ة! فه��ل تعل��م اأن النا���ض يف الإمرباطورية 

املغولية مل ي�صتحموا على الإطلق؟
مل ي�صتحم املغول ب�ص��بب بع�ض اخلرافات ال�صائدة 
يف ذلك الوقت، فقد كانوا يعتقدون اأن دورة املياه 
ت�صيطر عليها التنانن، والتي قد ت�صبح ملوثة بعد 
ال�ص��تحمام، وهو ما قد يوؤدي اإىل غ�ص��ب التنانن 
الت��ي ت�ص��يطر على املي��اه. لذل��ك، اإن التقي��ت باأي 
مغ��ويل يف ذل��ك الوق��ت، ف��ل ت�ص��تغرب غرق��ه يف 

القذارة!
مل يزع��ج املغول اأنف�ص��هم بال�ص��تحمام، فل عجب 
اأنه��م مل يغ�ص��لوا ملب�ص��هم عل��ى الإط��لق. رمب��ا 
تعتق��د اأنهم كانوا يحر�ص��ون على تغيريها كونهم 
ل يغ�ص��لونها، لكن مل يكن هذا ه��و احلال. فلم يكن 
النا�ض يف الإمرباطورية املغولية يبّدلون ملب�صهم 

اإل بع��د اأن تتمزق وت�ص��بح خرًقا بالية. لكن يكون 
ال�ص��تثناء الوحيد يف املهرجانات والأعياد، حيث 

كانوا يرتدون اأثواًبا خا�صة
م��ن الطبيعي اأن تفوح رائحة �ص��يئة من ال�ص��خ�ض 
اإن مل ي�ص��تحم على الإطلق طيل��ة حياته. لكن هذا 
الأمر كان خمتلًفا بالن�صبة للمغول، فقد كانت لهذه 
الرائحة قيمة كبرية. فعلى �ص��بيل املثال، اإن اأعطى 
الإمرباطور جنكيز خان ملب�ص��ه القدمية واملمزقة 
واملت�ص��خة لأحد الأ�صخا�ض، فاإنه �صي�صعر بالفخر. 
م�ص��در هذا ال�ص��عور لي�ض عظم��ة القائ��د، اإمنا لأن 

بحوزتك �صيًئا من رائحته!
ت�ص��به  الت��ي  الطويل��ة  العب��اءات  يرت��دون  كان��وا 
القفط��ان، والت��ي كان��ت تختل��ف ح�ص��ب الو�ص��ع 
الجتماع��ي للفرد. كما كانت تختلف نوعية املواد 
امل�ص��تخدمة يف حياك��ة العب��اءة، والت��ي كان��ت: 
احلري��ر، الف��راء، القط��ن، اجللد، ال�ص��وف، القطيفة. 
وم��ع العباءات، كانوا يرتدون الأحذية امل�ص��نوعة 
من جلد البقر، واأ�ص��واأ ما يف الأمر اأنه كانت تنبعث 

منها رائحة روث البقر!

كيف أصبح هذا الرجل صاحب أقوى ذاكرة في العالم؟مطار صيني "للرجال فقط"لماذا لم يكن المغول يستحمون على اإلطالق؟ 
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