
ع��ر على ورق��ة نقدية تعود لعه��د �أ�رسة مينغ 
�ل�صينية ويتخطى عمره� �ل�700 ع�م، خمب�أة 
د�خل متث���ل بوذي عتيق. وق��د وجده� رئي�س 
مو�صغري��ن  م��ز�د  د�ر  يف  �لآ�صيوي��ة  �لفن��ون 
تفق��ده  �أثن���ء  تريغ��صكي��ز،  ر�ي  �لأ�ص��ر�يل، 
�جل�ن��ب �ل�صفل��ي م��ن �لنحت �لب��وذي �خل�صبي 
�ل��ذي يعود للق��رن �ل�14.  وهذه �مل��رة �لأوىل 
�لتي ُيع��ر فيه� على ورقة نقدية، ُتعد من بني 
�أق��دم �لعمالت �لت��ي ُطبعت �ص�بق��ً�، يف متث�ل 
ب��وذي خ�صب��ي، رغ��م ��صته���ر ه��ذه �لتم�ثي��ل 
ب�حتو�ئه��� يف �لكثري من �لأحي���ن على كنوز 
دفين��ة مثل �لبخ��ور، و�لأحج�ر �صب��ه �لكرمية، 
و�لأور�ق ورغ��م �أن �لعلم���ء مل يتمكن��و� م��ن 
حتدي��د �ل�صب��ب م��ن ور�ء وج��ود نق��ود خمب�أة 
د�خ��ل �لعمل �لفن��ي، �إل �أنهم بف�ص��ل �لتو�ريخ 
م��ن  �ملطبوع��ة عليه���، متك��ن متخ�ص�ص��ون 
د�ر مو�صغري��ن م��ن �لتحق��ق من عم��ر �لتمث�ل 

�ملنحوت ومعرفة ت�ريخه.
�لزب�ئ��ن ك�ن ق��د  �أح��د  �أن  �لعلم���ء   ويعتق��د 

و�ص��ع �لورق��ة �لنقدية مبث�بة تكلف��ة �إ�صالح، 
بعد ح��و�يل 40 �أو 50 ع�مً� م��ن ت�ريخ �صنع 
�لتمث���ل، �إذ �أن �أ�صل��وب نح��ت �لتمث���ل ي�ص��ري 
ن��ع يف ف��رة هون��غ  �إىل �أن �لعم��ل �لفن��ي �صُ
وو �ل�صيني��ة. وميث��ل �لنح��ت �خل�صب��ي ر�أ���س 
"لوه�ن،" �لذي هو �صخ�س حكيم مّر مبر�حل 
�لتنوير �لأربعة وو�صل �إىل "�ل�صكينة،" بح�صب 
�لثق�ف��ة �لبوذي��ة. �أم��� �لورقة �لنقدي��ة، فيبلغ 
عمره��� �أك��ر م��ن 700 ع���م، �إذ �صنع��ت يف 

عهد حكم �أ�رسة مينغ عندم� ��صتبدلت �لعمالت 
�لذهبية و�لف�صية بعمالت ورقية.  وتظهر على 
�لورق��ة �لنقدية �ص��ورة �لإمرب�ط��ور مع ثالثة 
�أخت���م ر�صمية وكت�ب��ة تن�س عل��ى �أن �لعملة 
"مرخ�ص��ة م��ن قب��ل وز�رة �مل�لي��ة، ولديه��� 
�لوظيف��ة ذ�ته��� للعمالت �لنقدي��ة،" ف�صاًل عن 
ر�ص�ل��ة �أخرى كتب فيه���: "�لأ�صخ����س �لذين 
ي�صتخدم��ون �لأور�ق �لنقدية �مل��زورة �صُتقطع 
روؤو�صه��م، وم��ن يبل��غ عنه��م �صيك�ف���أ ب�250 
�إىل كل ممتل��ك�ت  ب�لإ�ص�ف��ة  ي�نغ��ً� ف�صي��ً�، 

�ملجرم. �ل�صنة �لث�لثة من فرة وو كونغ."
وت�ص���وي �لورق��ة �لنقدي��ة �لي��وم ح��و�يل 98 
دولر�ً، وتق��در قيمته� يف �ملز�د �ليوم بحو�يل 

�ألفني �أو 4 �آلف دولر.
وم��ن �ملق��رر، �أن يعر���س �لتمث���ل و�لورق��ة 
م��ن  كج��زء  �مل��ز�د  يف  للبي��ع  مع��ً�  �لنقدي��ة 
جمموع��ة "ر�يف �صت���ر للفن �لآ�ص��وي �ملهم،" 
فيم� من �ملتوق��ع �أن ُتب�ع �لقطعتني مبجموع 

ير�وح بني 30 �ألف و45 �ألف دولر.
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مت ر�صد �أول �ملهرجني يف ولية ك�رولين� �جلنوبية يف �صهر 
�أغ�صط���س/ �آب �مل��ص��ي، ولكن من بعد ذل��ك مت �لإبالغ عن 
م�ص�هدت��ه يف جمي��ع �أنح�ء �لع�مل. ويف �صه��ر �أغ�صط�س ع�م 
2016، ذكر �لن��س يف ولية ك�رولين� �جلنوبية �أن مهرج� 
ح���ول ��صت��در�ج �أطف���ل �إىل �لغ�ب��ة، ومن��ذ ذل��ك �حلني، مت 
�لإبالغ ع��ن ع�رس�ت �ملهرجني �لذين �صوهدو� بجميع �أنح�ء 
�لع�مل من �ململكة �ملتحدة…�إىل �أ�صر�لي� و�صول �إىل كند�.

وتق��ول �ح��دى �لن�ص���ء "عندم��� ر�آين �أتوق��ف ب�صي�رت��ي بد�أ 
ب�جلري ب�جت�هي، لذ� بد�أت بت�صغيل �ل�صي�رة و�ل�صري للخلف 

فبد�أ ب�لرك�س �أ�رسع ف�أ�رسع”.
يف ح��ني ق���ل �رسط��ي: "ب�صكل ج��دي يجب �أخ��ذ �ملو�صوع 
ب�هتم���م و�لت�ص���ل م��ع ب�ق��ي �ل��وك�لت و�لت�أك��د م��ن 
من�ص�أه���".ل �أح��د يعل��م مل���ذ� ب��د�أت ه��ذه �حلرك��ة، ولك��ن 
�ل�صلط���ت ل��ن تت�ص�ه��ل يف �لأمر يعتق��د �لبع���س �أنه� فكرة 
حلمل��ة ت�صويقي��ة �صخم��ة…�أو �أنه��� مو�ص��ة عل��ى و�ص�ئل 

�لإعالم �لجتم�عية

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

حمم��د �ص�م��ي: ق��ر�ر حظر �لكحول ه��و "كلمة ح��ق �أريد به ب�ط��ل" من خالل 
��صع���ل ح��رب كالمي��ة ب��ني �ملتدين��ني وغريه��م وجمه��ور �ملتدين��ني �لذين 
�صيد�فع��و� عن �لقر�ر �صيظهرون �صي��صي� بج�نب �ص�حب �لقر�ر �لذي قدم طلب 

�ملنع..لكن من جهة �خرى 
�لكح��ول ب�صن��و ر�ح تفيدك��م بكل �أدي�نك��م وطو�ئفك��م مب�صلميك��م وملحديكم 
وم�صيحك��م و و و �ل��خ من �لكوكتيل �لالمتن�هي. وحلد يكلي حري�ت، �حلري�ت 

ببلد مثل ببلدكم مت�رسف
وح�صب م� يقول �لعلم �نو م�رس ب�لدم�غ و�لكبد ويغيب عقل �لإن�ص�ن، وبلدكم 

حمت�ج عقولكم و�كب�دكم، �صحو� من �أجل بلدكم ي� وطنيني وعوفو� �ل�رسب.

�صلوى ز�كو: هذ� ند�ء موجه �ىل �لق�دة �مليد�نيني يف خمتلف �جلبه�ت
�منع��و� ب�لق��وة �ي �صحف��ي ل يلت��زم ب���رسوط �ل�صالم��ة �ملهنية م��ن مر�فقة 

�لعملي�ت �لع�صكرية.
�منعو� �ي �صحفي ل يرتدي �خلوذة �لو�قية على ر�أ�صه �و و�قي �لر�ص��س على 

�صدره.
�منع��و� �ي �صحف��ي يتق�فز بني �لعج��الت �لع�صكرية �ثن�ء �لتق��دم كي يحظى 
بلقط��ة ن�درة ي�صك��ره عليه� رئي�ص��ه �جل�ل�س يف مكتبه ببغ��د�د ي�رسب �ل�ص�ي 

و�لقهوة.
�منع��و� ب�لقوة �ي �صحفي ل يلتزم بتعليم�تكم ف�لق�ئد �مليد�ين وحده هو من 

ي�صدر �لو�مر.
�لي��وم فقدن��� علي ري�ص�ن �ص�ب دفع حي�ته �لأغلى م��ن كل �لقنو�ت �لف�ص�ئية 

ثمن� للقطة تلفزيونية بعد �ن ��صط�ده قن��س يف مو�صع �لقلب.
لعله مل يكن يرتدي �صرة و�قية ولعل �حد� مل يكرث ب�أن يقول له حي�تك �ثمن 

من �ي خرب �صحفي.
كلهم يقولون لهم يف نه�ية �ملط�ف عفية ب�بني �ل�صبع.

م� �صبع �ل من يح�فظ على حي�ته و�صط �ملجزرة.
م�رسق عب��س: #منع_�خلمور_يف_�لعر�ق

�ل�ص���دة و�ل�صيوخ �ملوؤمنون �لذين يحكمونن� من��ذ �صنو�ت وي�صيدون ق�صورهم 
م��ن �مو�ل نفطن��� �ملنهوب .. ��صتع�نو� كع�دتهم ب )حيل��ة �رسعية( .. �مي�نهم 
وورعه��م ومو�ط��يء ركع�تهم �ب��ت عليهم �ن يفر�صو� )�رس�ئ��ب( على �خلمور 
وف��ق �لق�ن��ون، ف��صتع�نو� بحيلة �خ��رى .. مف�ده� منع �خلم��ور ب�صكل ك�مل 
وفر���س )غر�م��ة( على �ملخ�لفني .. فبدل من �حل�ص��ول على �رس�ئب ق�نونية 
، يح�صل��ون عل��ى غر�م�ت .. مع �لخذ ب�حل�صب�ن ه�م���س �لربح �لذي �صتجنيه 

ع�ص�ب�تهم من حم�ية من يدفع وب�لق�نون!
بربك��م .. هذه دولة وجمتمع �صي��صي �م م�في���ت؟! �صيخربوكم �ن �لوقت وقت 
معركة ولي�س هذ� �و�ن �لختالف .. و�نكم م�صغولون ب�لعرق و�لبرية ي�مثقفي 
�لع��ر�ق فيم� �ل�صب�ب تدف��ع �لدم�ء . هذ� �ملنطق �لف��ص��د �صيتكرر خالل �لي�م 
�ملقبلة. وعليكم ي�ق�دة �لر�أي �ن تقررو� �لوقوف بوجه هوؤلء �لف�قني .. �و �ن 

ت�صت�صلمو� ملنطق مر�وغ �عوج.
#بغد�د_لن_تكون_قنده�ر

�ص��الم �حل�صن: عندم��� تولد يف �إي��ر�ن �أو جنوب �لعر�ق �صتك��ون م�صلمً� �صيعيً� 
وعندم��� تول��د يف �ل�صعودي��ة �صتك��ون م�صلم��ً� �صني��ً� وعندم��� تول��د يف �أورب� 
�صتك��ون م�صيحيً� وعندم� تول��د يف تل �أبيب �صتكون يهودي��� وعندم� تولد يف 
�لهن��د �صتك��ون هندو�صيً� وعندم� تول��د يف �ل�صني �صتكون بوذي��ً� فهن�ك �أكر 
م��ن ٤٠٠٠ دي�نة ويف كل دي�نة ط�ئفة تدعي �أنه� على �حلق وغريه� �لب�طل 
ف��ال تتع�صب لدينك وط�ئفتك و�أف��ك�رك ور�جع نف�صك ول تعتقد �أنت وط�ئفتك 

�لوحيدين يف �جلنة و�أبني عالق�تك على �لنتم�ء �لول وهي ) �لإن�ص�نية (
 

اجمل تعليق على الفيسبوك

-لن نخ�رس �صيئ� لو �بت�صمن� و�صط م�صتنقع من �لحز�ن

ماهي العالقة بين التثاؤب 
وحجم الدماغ

اليابان تطلق هجمات 
الكاميكاز

اكتشاف حجر كريم ضخم 
قيمته 170 مليون دوالر

وج��د علم���ء نف���س �أمريكيون م��ن ج�معة نيوي��ورك وجود 
عالق��ة ب��ني م��دة �لتث���وؤب وحج��م �أدمغ��ة �لثديي���ت، وقد 
.Biology Letters ن���رست در��صته��م ه��ذه يف جمل��ة 
وبح�ص��ب در��صة �لعلم�ء ف�إن �حليو�ن�ت �لتي متلك عدد� �أقل 
م��ن �خلالي� �لع�صبي��ة يف �لق�رسة �لدم�غي��ة تتث�ءب �أ�رسع 
م��ن �لثديي�ت �لتي متل��ك نظ�م خالي� ع�صبي��ة �أكر تقدم�. 
و�ص��ل �لعلم���ء �إىل ه��ذه �ل�صتنت�ج���ت بع��د �أن حلل��و� 29 
�رسي��ط فيديو للب�رس وبع�س �حليو�ن�ت مثل �لفئر�ن و�لقطط 
و�لثع�لب و�لقن�فذ و�لفيلة.وقد ظهر �أن �لقرود تتث�ءب لفرة 
�أطول من ب�قي �لثديي�ت ب�صت ثو�ن، حيث �أنه� متلك حو�يل 
12 مليون خلية ع�صبية يف �لق�رسة �لدم�غية، ونف�س �ملدة 
تقريب��� ب�لن�صب��ة للفيلة �لأفريقية. �أم��� �لأ�رسع يف �لتث�وؤب 
فه��ي �لفئ��ر�ن، �إذ بلغ��ت م��دة تث�وؤبه��� 1.5 ث�نية.ويعت��رب 
�لعلم���ء �أن �لتث���وؤب ي�صمح بزي���دة تدفق �ل��دم �إىل �لدم�غ 
وتربي��ده ل��ه، مم� يعني �أن��ه كلم� كرب حجم دم���غ �حليو�ن 

��صتغرق تربيده وقت� �أكرب

ح��دث يف مث��ل هذ� �لي��وم من ع���م 1944 �ط��الق هجم���ت �لك�ميك�ز 
من قب��ل �لطي�رين �لي�ب�ني��ني على �ل�صفن �حلربي��ة �لمريكية يف �جلزء 
�لخري من حملة �ملحيط �له�دي �ب�ن �حلرب �لع�ملية �لث�نية، حيث ك�ن 
�لطي���رون �لنتح�ري��ون )�لك�ميك�زي( ي�صطدمون ب�صف��ن �حللف�ء عمد�ً 
بط�ئر�تهم �ملحملة ب�ملتفجر�ت و�لطوربيد�ت وخز�ن�ت �لوقود �ململوءة 
به��دف تفجريه�، ف�لهدف �لذي مت لأجله �صنع ه��ذه �لط�ئر�ت، وهي �أن 
ت���رسب �أو تنقل هذه �ملتفجر�ت ثم تعود، مت و�صعه ج�نبً�. فهدف �غر�ق 
�أو ����رس�ر �أك��رب كمية ممكنة من �ل�صفن وخ��ص��ة ن�قالت �لط�ئر�ت، ك�ن 

مربر�ً لهذه �لنتح�ر�ت �جلم�عية
ك�ن��ت �لهجم���ت �لأوىل للك�ميك�زي حتت قي�دة يوكي��و �صيكي حيث مت 

�لهجوم على �صفن للنقل.
ِبت �صبع �صف��ن، ي�ص�ف �إليه�  وب�ملجم��ل، بل��غ عدد �صفن �لنقل �لت��ي �رسُ
�أربع��ني �صفينة �أخرى )غرق��ت خم�س �صفن، و23 �صفين��ة ت�رسرت �رسر�ً 

كبري�ً، و12 ت�رسرت ب�أ�رس�ر متو�صطة(.
و�لك�مي��ك�ز ه��ي كلمة ي�ب�نية ترجم ع�دة ب�لري���ح �ملقد�صة �أو �لري�ح 

�لإلهية، وهي كلمة ت�صتخدم لالإ�ص�رة �إىل �إع�ص�ر.

ع��ر عم���ل �ملن�ج��م يف مي�من���ر عل��ى حجر عم��الق من �لي�ص��م �أو 
"�لي�صب" )وهو من �لأحج�ر �لكرمية( وزنه 175 طن�، وتقدر قيمته 
بح��و�يل 170 ملي��ون دولر. ويبل��غ �رتف���ع �حلج��ر �لأخ���رس �صبه 
�ل�صف���ف نح��و 4.3 م وطول��ه 5.8 م، وقد �كُت�ص��ف يف منجم بولية 
ك��ص��ني يف �صم���ل �لبالد، وفق� ملوقع BBC. وت�ص��ري �لتقدير�ت �إىل 
�أن نح��و %70 م��ن �أف�ص��ل و�أجود حج���ر �لي�صم �لكرمي��ة يف �لع�مل 
ت�أتي من مي�من�ر )ك�نت ُتعرف ب� بورم� �ص�بق�(، وي�صكل ��صتخر�جه 
ن�صبة حو�يل ن�صف �لن�جت �ملحلي �لإجم�يل للبالد. ومن غري �لو��صح 
م��� �إذ� ك�ن ق��د ُعر �ص�بق� عل��ى حجر بهذ� �حلج��م، ولكن هذ� �حلجر 
�صين�ص��م �إىل عج�ئب �لكت�ص�ف���ت �جليولوجية، مثل ث�ين �أكرب م��صة 
يف �لع���مل �لت��ي ُع��ر عليه� يف �لع���م �مل��صي، و�مل����س �لبنف�صجي 
�لن���در �مُلكت�صف موؤخر� يف �أ�صر�لي�. وب�لرغ��م من �أن معظمن� يفكر 
ب���أن �لي�صم ي��دل على نوع و�حد من �لأحج���ر �لكرمية �خل�رس�ء �صبه 
�ل�صف�ف��ة، ولكنه ي�صري يف �لو�قع �إىل نوعني متم�ثلني ولكن خمتلفني 
 )jadeite( هيكلي���، هم� �ل�صخ��ور �ملتحولة: �جل�دي��ت �أو �لي�صم��ك

.nephrite و�لنفريت

سيلفيهل تعلم في مثل 
هذا اليوم

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

وث��ق �ص�ئق �صي���رة من ولي��ة فلوري��د� �لأمريكية 
حلظ��ة خ��روج �أفع��ى �ص��ود�ء كب��رية ي�ص��ل طوله� 
للمرين من غط�ء حمرك �صي�رته بينم� هو د�خله�.
حي��ث ق�ل م���ذ� تفعل �إذ� ظهر ه��ذ� �ملخلوق فج�أة 
عل��ى غط���ء حم��رك �صي�رت��ك ليق��ول مرحب���، ثم 
ين�ص��ل وينزلق عرب حمرك �صي�رتك."�إنه لق�ء وجهً� 
لوج��ه مع حي��و�ن ز�ح��ف، خ��الل وقت �ل��ذروة".

ويق��ول تيم موك��و� "�عتدن��� �لتق���ط �لأف�عي 
عم��د�ً، كن� نتن�ف�س من ميكن��ه �لتق�ط �لعدد 
�لأكرب من �لأف�ع��ي يف يوم و�حد حني كن� 
�صغ�ر�ً"ب�لن�صبة لهذ� �ملو�طن من فلوريد�، 

�أم��ر�ً  لي�ص��ت  �ملتخفي��ة  �لأف�ع��ي  ف���إن 
ن�ص���أ �ص�دمً�، فمنذ ك�ن طفاًل، 
ه��ذه تي��م م�ك��و� وه��و يلتقط 

�ملخلوق�ت �لز�حفة �ملخيفة.
�أم��ر  "�لأف�ع��ي  طبيع��ي موك��و� 
�ملط��ر  مث��ل  فلوري��د�  يف يف 
�أن  �ل�صيف"ولك��ن  �أي���م 

�أم���م  مب����رسة  �أفع��ى  ت��رى 

عيني��ك، قد يكون �أقرب قلياًل م��ن �أن يجعلك ت�صعر 
ب�لر�حةويق��ول ر�أيت هذ� �ملخل��وق يتحرك ذه�بً� 
و�إي�ب��ً� وب�لن�صب��ة لأغلبي��ة �لن��س، ف���إن لق�ء عن 
ق��رب من هذ� �لن��وع �صي�صبب �لرتب���ك، ولكن تيم 
بق��ي ه�دئً�، وق���م بخط��وة �إ�ص�فية"قمت ب�إقف�ل 
فتح�ت �ملكي��ف، ف�أن� ل �أريده��� �أن تت�صلل، وهذه 
�صي���رة جدي��دة وميكنه��� �لت�صلل 
�إليه�"تب��ني �أن ه��ذ� �ل�صديق 
 6 طول��ه  يبل��غ  �ل��ذي 
�أق��د�م، �ص�ف��ر ط��و�ل 
�لطري��ق م��ن ويكي 
ك�ن  حيث  و�ت�ص��ي، 
تي��م مي�ر�س ري��صة 
خ��الل  �لتجدي��ف 
�لأ�صب��وع،  نه�ي��ة 
وت�صلل��ت �لأفع��ى �إىل 
�صي�رت��ه. يف �لنه�ية �صحك تيم 
مم��� ح�ص��ل، ولكنن��� ل ن��ز�ل 

قلقني.

مهرج مرعب يظهر في كل أفعى تفاجئ سائق بخروجها من غطاء محرك 
مكان.. لغز يحير العالم

ورقة نقدية عمرها 700 عام في رأس تمثال تاريخي
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