
اوجد الفرق

فن��دق كب�س��ولة هو نوع م��ن فن��دق املتقدمة يف 
الياب��ان والتي حتتوي عل��ى عدد كبري من الغرف 
ال�س��غرية للغاي��ة )كب�س��والت( والتي ته��دف اإىل 
توفري اقامة رخي�سة يف الليلة لل�سيوف الذين ال 
يحتاج��ون اإىل العديد من اخلدم��ات التي تقدمها 

املزيد من الفنادق التقليدية.
تاأتي فنادق الكب�س��ولة يف تقدمي غرف ال�س��يوف 
املرن��ة املكون��ة م��ن اخلام��ات الزجاجي��ة التي 
حتجب االأ�س��ياء القريبة من 2 يف 1 بن�سبة 1.25 
م��ر )6 اأق��دام و 7 بو�س��ات بن�س��بة 3 قدم 3 يف 
خ��ال 4 قدم ( . تختلف املرافق من غرفة الأخرى 
، ولكن معظم الكب�س��والت ت�س��مل جهاز تلفزيون ، 
ووحدة حتكم اإلكرونية ، وات�سال اإنرنت ال�سلكي 
. تعت��ر الغرفة من االماكن املكد�س��ة باخلدمات 
اال�سا�س��ية مثل احتوائها على اثنني من الوحدات 
العالي��ة ، م��ع خطوات توفري �س��بل الو�س��ول اإىل 
الغ��رف ذات امل�س��توى الث��اين ، وهن��اك �س��تارة 
واأبواب من األي��اف زجاجية . يتم تخزين االأمتعة 
يف اخلزان��ة . وهن��اك دورات املي��اه اخلارجي��ة 

. يطل��ب م��ن ال�س��يوف ع��دم التدخ��ني اأو تن��اول 
الطعام يف الكب�س��والت . كما تقدم بع�ض الفنادق 
الرفيهي��ة  واملراف��ق   ، واحلمام��ات   ، املطاع��م 
االأخرى . تختلف فنادق الكب�سولة يف احلجم ، من 
خم�س��ني اأو حتى 700 كب�س��ولة ، والتي ت�ستخدم 
يف املق��ام االأول من قبل الرجال . بع�ض الفنادق 

تقدم كب�س��ولة ذات اأق�س��ام منف�سلة لل�سيوف من 
الذك��ور واالإن��اث . يتم تبادل املاب���ض واالأحذية 

يف اأماكن خم�س�سة ، كما يتم توفري من�سفة .
هدف هذه الفنادق هو تقدمي و�سيلة الراحة ب�سعر 
رخي�ض ، وعادة ما تكون �س��عر الكب�س��ولة حوايل 
 )USD 20-41( 4000-2000 اأي حوايل ¥
يف الليل��ة . اأنه��ا توفر بديا جي��داً للمنزل اإىل من 
يحت��اج اإىل الراح��ة ملدة ق�س��رية ، فقد يكون يف 
ي��وم عمل طوي��ل وبحاجة اإىل راحة يف كب�س��ولة 
قريب��ة من موق��ع العمل . مع ا�س��تمرار الركود يف 
الياب��ان من��ذ مطل��ع ع��ام 2010 ، اأقب��ل املزي��د 
واملزي��د م��ن ال�س��يوف له��ذه الكب�س��والت نظ��راً 
لزي��ادة عدد العاطلني ع��ن العمل كلي��ا اأو جزئيا 
ليت��م تاأج��ري الكب�س��والت ملدة ت�س��ل اإىل �س��هر . 
هذا النمط من الفندق مل يكت�س��ب �س��عبية وا�س��عة 
خارج اليابان ، على الرغم من املتغريات الغربية 
املعروفة با�سم “فندق اجلراب” والتي قد و�سعت 
مكان اأك��ر لاإقامة وحمامات خا�س��ة يف كثري 

من االأحيان .
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النح��ت من الفن��ون القدمية ج��ًدا ال�س��اربة بجذوره��ا يف اأعماق 
التاريخ، و هناك ح�س��ارات قدمية عرفنها من خال النحت منها 
الفرعونية و الرومانية و الفينيقية وال�سينية وغريها و ما بني كل 
زمن و زمن يختلف املنحوتات ب�س��كل كب��ري فقدمًيا كانت النحت 
م��ن اج��ل التوثيق حلقب الزمني��ة املختلفة اأم��ا االآن فهو هواية و 
يت�س��ابق الفنان��ون بالنح��ت فيه��ا باالأ�س��كال و االأدوات الغريبة 
لي��رزوا موهبته��م قدمنا من قبل النحت با�س��تخدام امل�س��امري و 
النح��ت عل��ى راأ�ض القلم الر�س��ا�ض ، اأما اليوم ف�س��وف نقدم النت 
با�س��تخدام االأ�ساك الكهربائية املعدنية . ا�ستخدمت هذه االأ�ساك 
كم��ادة حديثة لنحت بوا�س��طتها و بع فيه��ا العديد من الفنانون و 
قدم��وا لوح��ات فنية و اعم��ال نحت غريبة لي�ض يف امل�س��نوع بل 
ا نظًرا ل�سهولتها و حركتها ال�سهلة  يف اخلامة امل�س��تخدمة، و اي�سً
يف الت�س��كيل و التاعب بها مثل الذهب و الف�س��ة ل�س��نع اأ�س��كال 
مبدعة و من مميزاتها اأنها ت�س��لح كقط��ع ديكور يف املنزل اأو يف 
وجه��ات البي��وت ، او التقدمي كهدية ل�س��ديق نقدم اليوم جمموعة 

من االعمال الفنية الرائعة من اال�ساك املعدنية الكهربائية.

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

افراح القي�س��ي: عودة لبدء العام الدرا�س��ي اجلدي��د يف العراق.. هوه 
وينه؟؟

انريد ن�سوفه ؟ 
ن�سعر به ونفرح ؟

ونعلم اوالدنا يفرحون بيه...
املدار���ض يف بغ��داد معظمه��ا حمتل��ة م��ن قب��ل الطلب��ة املكمل��ني 
وامتحان��ات الدور الثال��ث.... وال مكان للعام اجلدي��د.. الذي تاأجل 
حت��ى االحد الق��ادم ..كان البد من خطة ملعاجلة ه��ذه االزمة بدل 
ت�س��ييع اال�س��بوع الث��اين من عم��ر العام الدرا�س��ي .. وينك��م وزارة 

الربية .. �سنو غاطني بالنوم؟

م�سطفى �سعدون: التعامل ال�سيء من قبل �سلطات اقليم #كرد�ستان 
#العراق مع ال�سحافيني، يوؤكد ان من ي�سيطر على االقليم، رجاالت 
�سلطة ولي�سوا رجاالت دولة. وي�سري اي�سا اىل ان احلديث عن وجود 

م�ساحة ِمن احلرية، بداأ يتا�سى.
وليعلم اجلميع، ان ال دميقراطية با �سحافة حرة.

حممد با�س��م: اكو واحد ر�سح لانتخابات راح ل�سيخ القرية ال�ساكن 
بيها و كله �سيخنا اين اول �سي ا�سويه بعدما افوز ا�سحب مي �سالح 

لل�رشب للقريه خو مو اعوف اهلي ي�رشبون مي النهر الو�سخ ! 
ال�سيخ كله عفيه ابني هاي من ا�سلك الطيب ! 

واين من ناحيتي ا�سمنلك 4000 �سوت من اهل القريه حتى تفوز.
جان ينتخبوه و فاز و طفر بعد مامر عليهم.

املهم : خل�س��ت 4 �س��نوات و رجع لل�س��يخ مرة ثانية وطلعله چذبه 
و�سد �سالفته الغّمه ! 

�سولف لل�سيخ نف�ض ال�سالفه ال�سابقه فال�سيخ كله ي�سري خري.
جاب ال�س��يخ طا�سة مي من النهر الو�سخ ايل ي�رشب منه اهل القريه 
كلها طحالب كله ا�رشب ف�س��احبنا �س��ل متحري اذا ي�رشب يتمر�ض 

و اذا ما ي�رشب راح ينحرج كدام العامل ! 

فكام يبچي جان يكله ال�سيخ انت لي�ض تبجي ؟ 
كل��ه �س��احبنا : تذكرت عط���ض احل�س��ني)ع( .... چان يكوم ال�س��يخ 
يبو�س��ه من ك�س��ته و بچ��ه وياه و اه��ل القريه هم يبج��ون و چان 

يرجعون مرة ثانية ينتخبوه و هم انطرحوا زواج..

ت�سامن عبد املح�سن: يوميات املوظف العراقي...
....١

املوظف العراقي... نامي..
ومن تفززه على �سغلة.. يكلك اريد مكافاأة تفزيز..

ابو ي�رش عرف فلمهم..
كله��م روح��وا اخ��ذوا اج��ازة خم�ض �س��نني نام��وا وتغط��وا واخذوا 

راتب....
يوميات املوظف العراقي..

2
املوظف يقاتل يف �س��بيل احل�س��ول عل��ى حقه يف االج��ازات التي 

و�سعتها له الدولة �سمن قانون العمل...
وحري���ض على وقت ترفيعه، ويتعارك اذا فات يوم، ويجادل اذا ما 

وفرتله دائرته �سيارات نقل، وميتع�ض اذا تغيب وهو غايب..
وملن تكله انت مق�رش بواجبك.. جوابه... يا�سغل يابطيخ.. هي دولة 

خربانة

أجمل تعليق في الفيس بوك

_ كيف نثق يف التاريخ اإذا كان احلا�رش يتم تزويره اأمام اأعيننا ؟.

لماذا توجد المرآة في المصعد؟
اغتيال رئيس 
مصر أنور السادات

شعورنا باالنشغال
 الدائم شعور خاطئ

ال ميك��ن ت�س��ور احلي��اة يف مدينة كبرية ذات مب��ان عالية من دون 
امل�س��عد، حيث ي�س��تخدمه الكثري من��ا يوميا، لكن هل ت�س��اءلتم عن 

فائدة وجود املراآة يف معظم امل�ساعد؟.
وق��د يك��ون اجل��واب عل��ى ه��ذا ال�س��وؤال مفاج��اأة كب��رية للكثريين. 
واحلقيقة هي اأن املراآة و�س��عت يف امل�س��عد الأ�س��باب نف�سية. فكان 
النا�ض لدى بدء ا�س��تخدامهم اأوىل امل�س��اعد لانتقال من طابق اإىل 
اآخر، ي�س��تكون من بطئها. ويف اأثناء بحثهم عن حل للم�س��كلة، خطر 
يف ب��ال املخت�س��ني فكرة اأن ركاب امل�س��اعد ينظ��رون اإىل حيطان 
امل�س��عد خ��ال الرحلة، وهو اأمر ممل جدا يجع��ل الوقت يبدو وكاأنه 

مير ببطء.
وب��ات اأمام العلماء طريقان حلل املع�س��لة: اأولهما حتديث امل�س��عد 
لرفع �رشعته، والثاين يتمثل يف نقل اهتمام ركاب امل�سعد اإىل �سيء 
اآخر ليبدو لهم وكاأن امل�سعد �رشيع. واختاروا الطريق الثاين فلجاأوا 
اإىل امل��راآة، �س��يما بع��د االأخذ بعني االعتب��ار الفرق بني ثم��ن املراآة 

وثمن حتديث وتطوير كل امل�ساعد.

ح��دث يف مثل ه��ذا اليوم من ع��ام 1981 اغتيال الرئي�ض امل�رشي االأ�س��بق 
حمم��د اأن��ور ال�س��ادات، خال عر�ض ع�س��كري اأقي��م مبدينة ن���رش بالقاهرة، 
احتف��ااًل باالنت�س��ار الذي حتق��ق خال ح��رب اأكتوب��ر 1973. و نفذ عملية 
االغتي��ال امل��ازم اأول خال��د االإ�س��امبويل الذي حك��م عليه باالإع��دام رميًا 
بالر�س��ا�ض الحق��ًا يف اأبريل 1982، حيث كانت حادث��ة االغتيال يف متام 
الثانية ع�رشة وع�رشين دقيقة، كانت �س��يارة االإ�سامبويل، وهي جتّر املدفع 
الكوري ال�سنع عيار 130مم، وقد اأ�سبحت اأمام املن�سة متامًا، ويف حلظات 
وق��ف القنا�ض ح�س��ني عبا�ض، واأطل��ق دفعة من الطلقات، ا�س��تقرت يف عنق 
ال�س��ادات، بينما �رشخ خالد االإ�س��امبويل بال�س��ائق ياأم��ره بالتوقف، ونزل 
م�رشعًا من ال�س��يارة، واألقى قنبلة ثم عاد واأخذ ر�سا�ض ال�سائق وطار م�رشعًا 
اإىل املن�سة.  كان ال�سادات قد نه�ض واقفًا بعد اإ�سابته يف عنقه وهو ي�رشخ، 
بينما اختفى جميع احل�سور اأ�سفل كرا�سيهم، وجه االإ�سامبويل دفعة طلقات 
جديدة اإىل �سدر ال�سادات، يف الوقت الذي األقى فيه كل من عطا طايل بقنبلة 
ثانية، مل ت�س��ل اإىل املن�س��ة، ومل تنفجر، وعبد احلميد بقنبلة ثالثة ن�س��ي اأن 

ينزع فتيلها فو�سلت اإىل ال�سف االأول ومل تنفجر هي االأخرى. 

تبني اآخر االأبحاث جمموعة من احلقائق املتعلقة باحلياة املعا�رشة التي 
يعتقد فيها االأ�سخا�ض باأنهم غارقون يف االأعمال ولكن واقع احلال يثبت 
عك�ض ذلك. واأجري ا�ستطاع للراأي على اأعداد كبرية من االأ�سخا�ض الذين 
ي�سعرون باأنهم مثقلون باأعباء العمل، على ح�ساب الوقت املفر�ض ق�ساوؤه 
مع العائلة واالأ�س��دقاء. ورجحت درا�سة اأجريت عام 2014 اأن يكون اأحد 
االأ�س��باب الرئي�س��ية لعدم م�س��اركة النا�ض االأكرث ان�س��غاال يف اال�ستطاع 
�سعورهم باأنهم م�س��غولون للغاية. واأو�سح الباحثون كيف اأن االأ�سخا�ض 
يعتقدون اأنهم م�س��غولون ه��ذه االأيام وعليهم اإجناز اأعم��ال كثرية، ولكن 
هذا الواقع لي�ض �س��حيحا. ويقول جوناثان جري�س��هاين، الباحث يف مركز 
اأبحاث ا�س��تغال الوقت بجامعة اأك�سفورد "تقليب العناوين الرئي�سية على 
م��دار اخلم�س��ني عاما املا�س��ية يفيد باأن الن�س��اء بنت يقم��ن باأعمال غري 
مدفوع��ة االأجر اأقل ن�س��بة بكثري من االأعمال املدفوع��ة االأجر، على عك�ض 
الرجال متاما. ولكن يبقى جمموع الوقت الذي نق�س��يه يف العمل كما هو 
دون تغيري". كما تظهر االأرقام واملعلومات اأن االأ�س��خا�ض الذين يقولون 

اإنهم االأكرث ان�سغاال، هم لي�سوا كذلك ب�سكل عام.

سيلفيهل تعلم في مثل 

متقاطعة كلمات

مع تطور العل��م والتكنولوجيا حلد الامعقول قام 
باحثون يف جامعة نورث و�سرن و جامعة 

اإلينوي بابتكار جهاز �س��غري ال يرى 
مل��ن يعان��ون يف �س��عوبات يف 

القل��ب و االأوعي��ة الدموية من 
اأج��ل تنبيههم ح��ال فعل اأي 
�س��يء هل يكون خطري على 
وي�س��تخدم  ال  اأم  ال�س��حة 
اجلهاز �سفرة ذكية ال�سلكية 

ت�ستخدم تلك التقنية بلورات 
�س��ائلة �س��غرية احلج��م مرنة 

لا�ست�سعار باحلرارة.
عندما يتغري لون اجلهاز ملن يرتديه 

�س��وف يعرف اأن هناك �س��يء غري طبيعي ، 
�سكل اجلهاز �س��بيه باجللد و حجمة حوايل خم�سة 
�س��نتيمرات مربع��ة و يق��وم املري���ض بو�س��عة 
مبا�رشة على اجللد و ارتداءه ب�سكل دائم للم�ساعدة 
عل��ى الوقوف عل��ى احلال��ة ال�س��حيحة للمري�ض 
ا اجلهاز تغريات اجللد  لكًا  با�ستمرار ، يقي�ض اأي�سً

من الكرميات و املرطبات.
ميكن لتلك اجلهاز اأو ال�س��فرة العجيبة 
اأن تقي���ض م��دى جف��اف اجلل��د 
داخلي��ة  غ��ري  بطريق��ة 
خارجية فقط على الظاهر 
كما اأن م��ن مميزاته اأنه 
بتمدد اجللد اأو ال�س��غط 
لياأخذ  اجله��از  يلت��وي 
�س��كل اجلل��د و يتواف��ق 
معه ، و ي�ستخدم اجلهاز 
ا ملعرفة تدفق الدم و  اأي�سً
قيا�ض درجة حرارة اجل�س��م  
حي��ث يكون مع��دل تدف��ق الدم 
ذات �س��لة مبا���رشة بح��االت القلب و 

االأوعية الدموية .
�س��تتمكن تلك التكنولوجيا يف القريب من تو�س��يع 
اال�ستفادة من اجهزة املحمول على ج�سم االإن�سان 

يف امل�ستقبل القريب جًدا.

النحتشفرة ذكية لمراقبة الحالة الصحية
 بأسالك الكهرباء

فنادق الكبسولة في اليابان

�أفقيًا 
�سوري ممثل   1

�لنار حر   o �لتفاح  ق�سور  من  ي�سنع   2
�النف نزيف   o مت�سابهان   3

�رجع ن�سف   o ذكر  ��سم   4
o كلمة الي  5 لتف�س���ر �ملعن���ى و �ال�سرت�سال 

مبعرثة
معكو�سة لالطر�ء  كلمة   6

معكو�سة يا�س  �سد   o للتعريف   7
 o o و�ح���د باالنكليزي  بي���ده  �س���يء  مل����س   8

عك�س �مين
م�ساحة �لعامل  يف  دولة  �كرب   o للند�ء   9

�لزالزل ر�سد  جهاز  ��سم   10

عاموديًا
�سورية �ثرية  مدينة   o �سنة   1

ما �سيئ  o حمى  كلمة جوهر معكو�سة   2
باالجنبي نعم   o �خلم�سة  �ال�سماء  من   3

لل�س���وؤ�ل   o �ملاج���د  لر��س���د  �غني���ة   4
باالجنبي

�لكهربائي �مل�سباح  �خرتع  من   5
روعة ن�سف   o للتمني   6

7 �ق�س���ر نه���ر يف �لع���امل o كلم���ة �خرى 
للموبايل معكو�سة

�لقمار  o �مل   8
فرعون زوجة  ��سم   o عمر   9

معكو�سة �سغر  حيو�ن   o بالغ  ولد   10

هذا اليوم


