
 ت�ص��در قب��ل اأي��ام قليل��ة املراه��ق روب��ن 
ن�ص��يمو عناوين ال�ص��حف العاملية بعدما 
ا�ص��تيقظ م��ن غيبوب��ة يتحدث اال�ص��بانية 
بطالق��ة، رغ��م اأنه مل يكن يع��رف من هذه 

اللغة م�صبقًا �صوى االأ�صا�صيات!
روبن �ص��احب ال��� 16 عامًا الذي يقيم يف 
مدين��ة اأتالنتا االأمريكية، ويلعب حار�ص��ًا 
م�صبق��ًا  تعر���ض  الثانوي��ة،  املدر�ص��ة  يف 
الإ�صاب��ة يف راأ�ص��ه اأثناء لعب ك��رة القدم، 
اأدت اإىل دخول��ه يف غيبوب��ة ا�صتمرت ل� 3 

اأيام.
م��ن  ا�صتيق��ظ  عندم��ا  روب��ن  اأن  الغري��ب 
الغيبوب��ة مل ي�صتط��ع حت��دث االإجنليزي��ة 
ب�صكل طبيعي. قال روبن: “�صعرت وكاأنني 
يف طبيع��ة ثاني��ة، كان ذل��ك غريب��ًا حقًا، 
لكنن��ي مل اأك��ن خائف على االإط��الق، فقد 
اأحبب��ت ذلك كث��راً، و�ص��عرت باأنني فريد 

حقًا”.
ُيذكر ب��اأن روب��ن تعر�ض الرجتاج �ص��ديد 

دخول��ه  اإىل  اأدى  الدم��اغ،  يف 
م��ن  اأي��ام  وبع��د  امل�صت�ص��فى، 
تلقيه العالج يف وحدة العناية 
امُلركزة، ب��داأ روبن ُيحرك يده 
م�ص��راً للطع��ام. وق��ال “اأن��ا 

جائع” باللغة اال�صبانية.
االأ���رة  يخ��روا  مل  االأطب��اء 

على الفور باأنه ا�ص��تيقظ 
اال�ص��بانية  يتح��دث 

بطالق��ة، بل قاموا 
مب�ص��اورة طبي��ب 

االأع�صاب اأواًل.
روب��ن،  ق��ال 

باأنه كان يقراأ 
اجلمل  بع�ض 
لب�ص��يطة  ا
للغ��ة  با
نية  �ص��با الإ ا

قب��ل 

وقوع احلادث، وقد �صمع اأخيه يتحدث 
االإ�صبانية اأثناء درا�صته لها، وبع�ض 

زمالئه الناطقني باالإ�صبانية.
وق��وع  تل��ت  الت��ي  االأ�ص��ابيع  يف 
احل��ادث، تعاف��ى روب��ن تدريجيًا، 
واأ�ص��بح يتح��دث اللغ��ة االإجنليزية 
االآن  وه��و  ال�ص��ابق،  يف  كم��ا 
بطالق��ة،  اللغت��ني  يتح��دث 
عل��ى الرغم من اأن��ه يقول 
ب��داأت  االإ�ص��بانية  ب��اأن 

تتال�صى.
بلغ��ت الفواتر الطبية 
األ��ف   250 ح��وايل 
دوالر، وق��د مت جم��ع 
األ��ف   16 م��ن  اأك��ر 
موق��ع  عل��ى  دوالر 
 G o F u n d M e
تكاليف  لتغطية  لروبن 
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 طريق��ة غريب��ة ا�ص��تعان به��ا فن��ان مك�ص��يكي االأ�ص��ل لتخليد 
ذك��رى املوتى واالأحب��ة بعد رحيلهم عر �ص��ناعة اأواين منزلية 
م��ن رفاتهم ورماده��م! فقد قام الفنان “جو�ص��ن كرو” بتقدمي 
“Nourish” والقائ��م عل��ى  ال��ذي �ص��ماه  الفن��ي  م�روع��ه 
ا�ص��تعمال رماد املوتى يف �صناعة اأواين طعام كاأطباق واأكواب 
من��ذ العام املا�ص��ي. ومنذ الك�ص��ف عن فكرته الغريب��ة، انهالت 
علي��ه الطلبات م��ن قبل معارفه واأ�ص��دقائه لت�ص��نيع مثل هذه 
االأواين. الفك��رة حتولت اإىل �ركة متخ�ص�ص��ة يف جمال حتويل 
العظ��ام الب�ري��ة والرم��اد االآدم��ي اإىل اأواين طعام! واأ�ص��بحت 
�ركت��ه الي��وم ُتق��دِّم للنا���ض فر�ص��ة لتخلي��د ذك��رى اأحبائه��م 
االأموات بهذه الطريقة املريبة عر دمج رمادهم ب�صيء ُي�صتعمل 

ب�صكل يومي.
ويق��وم ك��رو ب�ص��حق العظ��ام الب�ري��ة وخلطها مع ال�صل�ص��ال 
لت�ص��نيع االأكواب واالأطباق. ويحتاج ل�ص��ناعة ك��وب واحد اإىل 
ح��وايل 100 ج��رام من الرم��اد الب�ري.  وكان كرو قد ا�ص��رى 
يف ع��ام 2015م حوايل 200 عظم ب�ري ال�ص��تعمالها يف هذا 
املجال. وكان كرو قد و�صع اإعالًنا على االإنرنت عن نيته �راء 
عظاًم��ا ب�ري��ة، واملثر اأن��ه تلقى ثالث��ة عرو�ض من �ص��منها 

تهديد من امراأة مبحا�صبته على هذا العمل.

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

باللق��اءات  ال�صيا�ص��يني" ي�ص��يحون  "املحلل��ني  بع���ض  �ص��عدون:  م�ص��طفى 
التلفزيوني��ة، ميك��ن مي��درون ان التحلي��ل يحتاج اله��دوء والروؤي��ة ولي�ض اىل 

التهوي�ض.
هوؤالء لي�صوا من العراق فقط، بل من دول اخلليج و�صوريا وحتى بع�ض االأتراك 

والرو�ض الذين يتحدثون العربية.

م�رق عبا�ض: ماكو فايدة!
ال ات�ص��ور ان عراقي��ًا مل ت��ردد هذه اجلملة على ل�ص��انه مبنا�ص��بة او من دون 
منا�ص��بة .. لكنن��ا نتج��اوز يف كل مرة على ���رورات التاري��خ عندما نختزل 
املطلوب واملفرو�ض والالزم العاجل بذواتنا وباملرحلة الزمنية التي نعي�صها.
اكو فايدة .. مادام االمل قائما .. ولن ينجح افاق مدع للدين او مري�ض جمبول 

على الطائفية والعن�رية يف تبديده..
اكو فايدة .. بدليل اننا اليوم رغم خماوفنا وحتدياتنا العميقة نواجه التطرف 

وننت�ر عليه ..
اك��و فاي��دة.. مادمنا ن�ص��عر تدريجيًا) ولو ب�ص��كل بطيء( ان الوط��ن لي�ض ملك 
طائفة او مكون او عرق .. وان العي�ض امل�ص��رك يتطلب تنازالت م�ص��ركة تليق 

بال�صعوب التواقة اىل احلياة.
#املو�صل_تعود_الهلها

احم��د ف��الح: عل احد ان يق��ول للحكوم��ة العراقية و احزابه��ا ان وجودكم يف 
ال�صلطة هو لك�صف املوؤامرات و االطاحة بها ولي�ض للحديث عنها او ادانتها

زاهر مو�صى: #وجهة_نظر
بع���ض املواد يف الدرا�ص��ات االأولية حتولت الكتب فيها اىل �ص��بب من اأ�ص��باب 
تخل��ف الطالب .. جمم��ل ما نقوم بتدري�ص��ه نقوم بتلخي�ص��ه وتقدميه بطريقة 
مب�ص��طة للطالب على ال�صبورة ولكي تعلق يف ذهنه نطلب منه كتابة امللخ�ض 
يف الدفر، امل�ص��كلة ان الطالب يكتب امللخ�ض بطريقة بائ�ص��ة يف الغالب ومن 
ث��م ال يع��ود الدفر ال يف الواجب اليومي وال يف مرحلة ما قبل االمتحان .. كل 
هذا وعدد كبر من املدر�ص��ني ال يتابع��ون دفاتر الطلبة وال يقومون بتقوميها 

ك�صال
دائم��ا ما يذهب الطال��ب اىل امللزمة او الكتاب والنتيج��ة يف الغالب هي عدم 
الفه��م واإمن��ا ما ي�ص��طلح عليه ب��� " الدرخ " وهو م��ا يدمر التعلي��م يف العراق 

منذ عقود 
م��ن وجه��ة نظري ان الكت��اب موج��ه للمدر�ض اأكر م��ن كونه موج��ه للطالب 
واالأف�ص��ل االعتم��اد على مبادئ عامة وت�صل�ص��ل لفقرات درا�ص��ية دون �روح 
واالعتماد الكلي على ما يدونه الطالب وهو ما �صيجعل املدر�ض املتميز وا�صح 

الفعالية والقدرة بجوار املدر�ض الهزيل والك�صول
 

مالك عامر: االإمارات العربية املتحدة : ا�ص��تحداث وزارة لل�ص��عادة من �ص��من 
مهامه��ا التجول يف دوائر الدولة ومن��ح مبالغ مالية للموظفني الذي يحملون 

ابت�صامة على وجوههم مكافاأة لهم على �صعادتهم...........!!!!!!!!!
تعقيب...

1_ اهلل يدمي عليهم الرف وال�صعادة
2_ لو كانت الوزارة بالعراق كان فلو�صها نامت ع گلبها 

3_ احنه �صم�صوين بعمرنا �صنو جرميتنا ب�ض فهموين احلمدهلل و ال�صكر

مازن عبد الهادي: ال�ص��للية واملح�ص��وبيات ا�ص��همت بتقوي���ض وانهيار العديد 
من امل�صاريع االعالمية وال�ص��حفية، والكثر من املنظمات املعنية باالأن�صطة 
املدنية. متى ي�صل #العراقي، امل�صوؤول يف �صحيفة او قناة، او منظمة معينة، 
اىل ان م�ص��اويء ال�صللية �ص��تلحقه قبل غره. اكتفيت بذكر هذه النماذج، الأنها 
االك��ر �ص��لليلة م��ن �ص��واها، الن املج��االت االخرى تتح��رك يف دائ��رة الربح 

واخل�صارة، وال ت�صع "الوا�صطات" اال يف مرتبة متاأخرة من �صلم اولوياتها.

لماذا ال يوجد
سجناء في هولندا ؟

انطالق المسيرة 
الخضراء

أقصر خط
 جوي في العالم

��ا كبًرا يف ع��دد ال�ص��جناء، وهو  من��ذ ع��دة اأعوام وت�ص��هد هولن��دا انخفا�صً
م��ا اأجرها على اإغالق نحو 19 �ص��جًنا من �ص��جونها خالل ال�ص��ت �ص��نوات 
االأخرة، لدرجة اأ�ص��بح فيها عدد ال�ص��ّجانني اأعلى من ال�ص��جناء! فما �ص��بب 

انخفا�ض عدد ال�صجناء؟
ُتع��رف هولندا بقوانينها التقّدمية، التي تفّوقت فيها على الواليات املتحدة 
واململك��ة املتح��دة. وهناك اأربعة اأ�ص��باب النخفا���ض عدد ال�ص��جناء. اأواًل، 
مع��دالت اجلرائم اآخذة يف االنخفا�ض ب�ص��كل عام، ال�ص��بب الث��اين اأن نظام 
العقوب��ات يف هولندا يرّكز عل��ى اإعادة تاأهيل املجرمني. ثالًثا، لدى هولندا 
قوانني فّعالة فيما يتعلق باملخدرات. اأما ال�ص��بب االأخر وهو االأكر اأهمية، 
ُيقدَّم لل�صجناء يف هولندا خياران، اإما الذهاب اإىل ال�صجن اأو ارتداء ما ي�صبه 

العالمة اأو ال�صوار االإلكروين.
ي�ص��مح ال�صوار االإلكروين لل�ص��لطات بتعقب حركة املتهم. وعلى نحو فعال، 
فاملجرم اأو ال�صجني لديه اخليار يف اأن يكون حًرا، واأن يقوم برعاية اأ�رته، 
وامل�ص��اهمة يف املجتم��ع بينما هو حت��ت الرقابة. وتقول االإح�ص��اءات يف 
هولن��دا، اأن نظ��ام التتبع االإلكروين �ص��اهم يف توف��ر 50 األف دوالر للفرد 

الواحد �صنوًيا.

ح��دث يف مثل هذا اليوم من عام 1975 انطالق امل�ص��رة اخل�راء 
يف املغرب وهي تظاهرة جماهرية ذات هدف ا�ص��راتيجي نظمتها 
احلكوم��ة املغربي��ة حلمل اإ�ص��بانيا عل��ى ت�ص��ليمها اإقليم ال�ص��حراء 
املتن��ازع علي��ه، وهو اإقليم �ص��به ح���ري م�ص��تقل كان واقًعا حتت 

االحتالل االإ�صباين.
اعل��ن احل�ص��ن الثاين عن تنظيم م�ص��رة كبرة �ص��لمية مكنت املغرب 
من ب�ص��ط �صيطرته على كامل اأرا�صي ال�صحراء الغربية معترا اإياها 
االأقاليم اجلنوبية للمملكة، وقد اأنهت هذه امل�صرة حدا حلوايل ثالثة 
اأرباع قرن من اال�ص��تعمار واالحتالل االإ�ص��باين لل�ص��حراء الغربية و 

مكنت املغرب ح�صب مطالبه من حتقيق وا�صتكمال وحدته الرابية.
وتعد امل�ص��رة اخل�راء اإ�ص��ارة بدء امل�ص��رة من امللك ح�ص��ن الثاين 
َح املتظاهرون باالأعالم املغربية  لعبور ال�ص��حراء املغربية، وقد ل��َوّ
والفت��ات تدع��وا اإىل "ع��ودة ال�ص��حراء املغربي��ة"، كما اُتخ��ذ اللون 

االأخ�ر لو�صف هذه امل�صرة كرمز لالإ�صالم.
وكانت امل�ص��رة اخل�راء اإحدى امل�صرات ال�صعبية التي مت الرويج 

لها على نحو جيد والتي حظيت باأهمية بالغة.

قل��ت �رك��ة اخلط��وط اجلوي��ة اال�ص��كتلندية "Loganair" من��ذ ع��ام 
1967 مليون راكب على اأق�ر خط جوي يف العامل اإذ بلغ طوله 2700 

مر. وقد مت اإدراج هذا امل�صار يف مو�صوعة غيني�ض لالأرقام القيا�صية.
اأفادت بذلك �صحيفة "دايلي اأك�صر�ض" الريطانية.

واأه��دى قائد طاق��م طائرة الثماني��ة الكرا�ص��ي )األك�ض ران��داي( الراكبة 
ال��� ملي��ون )اآن ران��داي( باقة من الزهور و�ص��هادة تذكاري��ة ، وذلك بعد 
انتهاء رحلة جوية من جزيرة وا�صري اإىل جزيرة بابا اأو�صري )ارخبيل 

اأورتني(.
وقد ا�ص��تغرقت الرحلة اجلوية 47 ثانية فقط. وكانت اآن رانداي ت�صتعني 
بخدم��ات �ركة اخلطوط اجلوي��ة "Loganair" لتبلغ رحالتها ع�رة 
اآالف م��رة خالل تنقلها م��ن جزيرة اإىل اأخرى يف داخ��ل االأرخبيل الذي 

ي�صم 70 جزيرة واقعة يف �صمال ا�صكتلندا ، وذلك لبحث م�صائل مالية.
 Islander " وق��ال املدي��ر التنفي��ذي لل�ركة التي ت�ص��تخدم طائ��رات
Norman Britten " جونات��ان هانكل:" يعد م�ص��ارنا خطا جويا 
مهم��ا ل�ص��كان اجل��زر ي�ص��تعني به االأ�ص��اتذة والط��الب ورج��ال ال�رطة 

وغرهم يف عملهم اليومي.

سيلفيهل تعلم في مثل 
هذا اليوم

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

هل �ص��معت برج��ل الثلج احلقيق��ي؟ اإنه 
املغام��ر الهولن��دي “ومي ه��وف” 

الذي ي�صتطيع اأن يتحّمل اأق�صى 
درجات الرودة. فهل تتخّيل 
كيف له اأن يبقى مدة طويلة 
يف مياه متجمدة يف حو�ض 
اال�ص��تحمام دون اأن يتاأّثر؟ 
يف عام 2012، دخل هوف 

مت�ص��ابق  م��ع  م�ص��ابقة  يف 
اآخ��ر، وكان التح��دي البقاء يف 

خزان امل��اء اململ��وء بالثل��ج ملدة 
20 دقيق��ة. ح��ني خ��رج املت�ص��ابق من 

اخلزان، لوحظ انخفا�ض درجة حرارة ج�صمه الأربع 
درجات، يف حني اأن هوف والذي بقي ل� 19 دقيقة 

مل تتاأّثر درجة حرارته، وبقيت كما هي.
متّك��ن ه��وف ع��ام 2007 من ت�ص��لق قمة اإفر�ص��ت 
املعروفة ب�ص��دة برودتها، بال�صورت وال�صندل فقط! 
كم��ا متّكن م��ن الو�ص��ول لقمة كليمنج��ارو بال اأي 
مالب�ض �ص��وى ال�ص��ورت! ويرى هوف اأن تقنيته يف 

التنف���ض ت�ص��مح ل��ه يف اأن تتح��ول ملنّظم 
احلرارة اخلا�ض به.

رقم��ه  حّط��م   ،2010 ع��ام  يف 
القيا�ص��ي يف طوكيو يف البقاء 
مغموًرا ب�صكل كلي يف حو�ض 
 104 مل��دة  بالثل��ج  ممل��وء 
دقيق��ة. ال يتوق��ف االأمر عند 
ه��وف يف حتّمل ال��رد، ففي 
اإحدى امل��رات رك�ض ماراثون 
كام��ل يف �ص��حراء ناميب بدون 

قطرة ماء!
م��ا ج��رى ماراثون كامل ل��� 42 كيلومًرا 
يف فنلن��دا ف��وق الدائرة القطبية ال�ص��مالية، بدرجة 
ح��رارة 20-، وق��د فع��ل ذل��ك يف غ�ص��ون خم���ض 

ا! �صاعات و25دقيقة، بال�صورت اأي�صً
ويف ع��ام 2011، حّطم رقمه القيا�ص��ي يف البقاء 
مغموًرا يف خزان من الثلج ملدة �صاعة و52 دقيقة، 
كما اأن��ه يحمل 20 رقًما قيا�ص��ًيا عاملًيا، معظمها 

يتعلق بالرودة ال�صديدة.

العب كرة قدم أمريكي استيقظ من غيبوبة يتحدث اإلسبانية بطالقة !!فنان يحول الرماد البشري إلى أكواب وأواني طعام !»ويم هوف« الرجل الذي ال يبرد أبدا!

�أفقيًا 
�إليه �س����كان  o ينت�س����ب  1 جدباء ال خ�س����رة فيها وال ماء 

فل�سطني و�ل�سام
2 ظاهرة طبيعية حتدث لالج�س����ام خ����ارج نطاق جاذبية 

�الأر�ض )كلمتان(
)معكو�سة( وقطعه  �الأمر  ح�سم   o )كلمتان(  قليل  قدر   3

�لنوم على  �لقدرة  عدم   o ونقل  مو��سالت  و�سائل   4
5 �بن����اء ف����الن )معكو�سة( o ي�سع نظاما يتبعه �الآخرون 

)معكو�سة( و�لطيب  بالعطر  متعطر   o عظيم  بحر   6
�مليالدية �ل�سنة  �سهور  من   7

�آخر  بلد  من  �ل�سلع  �سر�ء   o جر  حرف   8
�ليوم �سائد  عاملي  �قت�سادي  نظام   9

�لتعرف على   o �لث����اين كارتر  �أمريكي ��سمه  10 رئي�����ض 
�لرو�ئح بالنف

عاموديًا
1 نب����ات ي�س����رب كمه����دئ لالأع�ساب وم�سك����ن للمغ�ض 

و�ل�سعال o طبيخ
)جمع( �لرمح  ��سماء  من   o �لبرتول  م�ستقات  من   2

)معكو�سة( �أح�ض   o �لبادية  عرب  من  رجل   3
4 �ال�س����م �لث����اين ملمث����ل م�سري طوي����ل )�ال�سم �الأول 

�حمد( o والية �أمريكية جنوبية �سرقية
o قالدة تعطى مكافاأة لعمل عظيم 5 يرتكز عليها �لبناء 
6 ل����ون ب����ني �ال�سود�د و�الحم����ر�ر و�سفت بها �خليل 

قدميا o طر�ز من �ل�سيار�ت �لربيطانية
o خم�س����ة حروف  بن����ا  فيم����ا يحي����ط  �ل�س����وء  �أئ����ر   7

مت�سابهة
Story كلمة  من  �لعربي  �الأ�سل   o وندر  قل   8

�لدولية �ملعلومات  �سبكة   9
�لقوم يتقدم  �سجاع   o مزعجة  قار�سة  ح�سرة   10


