
رمى اأح��د الأ�ضخا�ص بر�ضالة كتبها وو�ضعها 
�ضم��ن زجاجة يف مياه البح��ر قبل 56 عاما 
وتويف منذ اأعوام لتفاجاأ ابنته بعودة الر�ضالة 

اإىل الديار بعد قطعها اأكرث من 4 اآلف كم.
وكاف��اأت هذه ال�ضي��دة ال�ضخ�ص الذي عرث على 
150 دولرا ح�ض��ب و�ضي��ة  الر�ضال��ة مببل��غ 
والده��ا، وا�ضمه كلينت بوفينغت��ون من ولية 
اأوت��ا الأمريكي��ة ال��ذي يهت��م بجم��ع القمامة 
البحرية من��ذ �ضنوات، يف زجاج��ة كوكا كول 
قدمية راأى اأنها حتوي ر�ضالة بداخلها يف اأثناء 
ق�ضائ��ه عطلة يف جزر هاواي، وفقا ل�ضحيفة 
"بيلد" الأملانية. وقال بوفينغتون يف مقابلة 
م��ع موق��ع "دبلي��و م��ور": "تب��دو الزجاج��ة 
وكاأنه��ا و�ضع��ت هن��اك من��ذ ف��رة طويل��ة"، 
واأ�ضبحت الكتابة املوج��ودة يف الر�ضالة غري 
قابلة للق��راءة ب�ضهولة. وق��ال بوفينغتون اإنه 
ا�ضتطاع حل األغاز بع�ص الكلمات يف الر�ضالة 
مثل "اأر�ضلها من جديد" و"بيجكومرب". وُيذكر 
اأن الن�ص الأ�ضل��ي للر�ضالة كان يقول: "اأر�ضل 

ه��ذه الر�ضالة من جدي��د اإىل اأو�ضيان بوليفارد 
419 يف هامبت��ون، وا�ضتلم 150 دولرا من 
تين��ا، مالك��ة بيجكوم��رب". وبعد بح��ث طويل 

اأج��راه بوفينغت��ون ا�ضتمر عدة اأ�ضه��ر، تو�ضل 
اإىل اأن "بيجكوم��رب" ه��و عب��ارة ع��ن فن��دق 
كان موج��ودا يف هامبت��ون واأغلق اأبوابه منذ 
�ضن��وات. وتعود ملكية الفن��دق اإىل باول وتينا 
يف �ضتيني��ات القرن املا�ض��ي، وقد رمى باول 
حينذاك بالر�ضالة يف البحر على �ضبيل املزاح، 
ومل يك��ن يعتق��د اأنه��ا �ضتع��ود اإليه يوم��ا ما. 
وتويف باول وزوجته منذ �ضنوات فيما ل تزال 
ابنتهم��ا باول بري���ص على قيد احلي��اة. وعرث 
بوفينغتون على باول التي تفاجاأت بالر�ضالة 
وتعرف��ت عليها من خ��ال م�ضاهدتها خلط يد 
اأبيه��ا، وقالت باول يف حديث مع موقع دبليو 
م��ور: "ه��ذه الر�ضال��ة �ض��يء خا���ص بالن�ضبة 
اإيل لأنه��ا حتم��ل ج��زءا م��ن وال��دي ووالدتي 
ذكري��ات  اإىل  بالإ�ضاف��ة  اأي�ض��ا،  وطفولت��ي 
م��ن فن��دق بيجكومرب". وق��ررت ب��اول تنفيذ 
و�ضي��ة والده��ا واإعط��اء ال�ضخ���ص ال��ذي عرث 
عل��ى الر�ضال��ة 150 دولرا، كما ذك��ر والدها 

يف الر�ضالة.
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اأوردت �ضحيفة "ذي �ضن" الربيطانية اأن كاثرين بوكمان 
وه��ي من �ضكان نيويورك قررت رف��ع دعوى على كازينو 
حمل��ي، لرف���ص اإدارته دفع الأم��وال الت��ي ربحتها بقيمة 
43 مليون دولر. وقال املحامي األن ريبكي اإن مثل هذا 
الت�رصف مع موكلته غري من�ضف. و�رصحت اإدارة كازينو 
Resorts World م��ن جهتها باأن اجلهاز الآيل الذي 
ربح��ت من خاله كاثرين هذا املبلغ الهائل، كان متعطا 
واأن مق��دار الرب��ح الذي ظه��ر على �ضا�ضت��ه ل يتنا�ضب مع 
الواق��ع. واقرح��ت الإدارة عل��ى امل��راأة اأن تت�ضل��م ربحها 
احلقيقي وق��دره 2.25 دولر. كما وعدته��ا بتقدمي وجبة 
غ��داء جمانية لها، واأ�ضافت اأن اأك��رب قيمة ربح من خال 

جهاز Sphinx الآيل ت�ضاوي 6.5 األف دولر.
وق��د حقق��ت بوكم��ان فوزه��ا يف اأغ�ضط���ص/اآب املا�ضي 
حينم��ا ترجته��ا اإدارة الكازين��و اأن تغ��ادر ن��ادي القمار 

وتعود اإليه يف اليوم التايل.

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

عبا���ص احلم��داين: اكو مري��ة مراجعة حتجيل��ي تكول اين اع��رف ابوك 
در�ضن��ي مبح��و الأمي��ة وجن��ت من تك��وم وحدة م��ن الطالب��ات وياي 
بالدر���ص ايل ه��ن امهات وتكتب على ال�ضب��ورة اأ�ضل ا�ضحك فهو يكول 
لي���ص ت�ضحكني اكوله ا�ضحك لأن كتابتها ت�ضحك .. واو�ضفها بو�ضف 

معني )عكاريك ( فيوبخني ومن يطلع برة ي�ضل ي�ضحك .. 
ه��ذي املراأة تذكر املعلم وموق��ف بالدر�ص قبل 30 �ضنة او اكرث .. ومن 

خال ال�ضكل اأو ا�ضم الب عرفت اين ابنه 
�ضاألته��ا وين �ضاكنه كالت بكرب��اء من زمان ... و�ضاألتني اخوك حممد 
وين �ضار كلت الها ما عندي اخو ا�ضمه حممد كالت جانوا ي�ضمونه ابو 
حممد .. لوما اعرف انه حلد الن طاب ابوي مبدر�ضة ام الودع ي�ضمونه 

ابو حممد جان �ضكيت انه عنده زوجة ثانية..
م��ن رجعت للبي��ت �ضاألت والدي ع��ن جتربة برنامج حم��و الأمية كلت 
ال��ه اك��و نا�ص كمل��ت درا�ضتها م��ن خال��ه ؟ كال قلة قليل��ة معدودين 
وحمفوظ��ني وه��و ج��ان اأ�ضب��ه بربنام��ج توع��وي اأو دعاي��ة �ضيا�ضية 
والط��اب ايل جنح��وا اختربوه��م اختبار مرك��زي اإل دخل��و املتو�ضطة 

وكملو ..
التعلي��م اأ�ضا���ص لبن��اء الوعي ل��كل فرد والتعلي��م ال�ضحيح ه��و ي�ضنع 

نه�ضة وفكر حقيقي اأو خايل من ال�ضوائب .. 
ه��ذي املراأة راجعت حتى تنقل نفو�ص زوجة ابنها من دائرتنا املمكنة 
اإىل دائ��رة ورقي��ة فكل��ت اله��ا خالة ما ي�ض��ري اإل حت���رص الزوجة لأن 
النظام تغ��ري و�ضارت معلومات بايومري ل��كل مواطن فازم حت�رص 
.. امل��راأة ا�ضتجاب��ت وفعا راح��ت وراجعت الأ�ضب��وع ايل بعده وجابت 
املواطنة ايل واجب ح�ضورها لأنها فهمت انه هذا �ضي يخ�ص املوظف 

فماكو داعي تلح لأن هو اعرف ب�ضغلة ..
ايل خاين اأذكر هل �ضي هو اأنه مواطن عراقي حمامي لب�ص قاط وبيده 
جنط��ة يراج��ع حتى ينقل �ضخ���ص اإىل دائ��رة اأخرى وكلنال��ة الأنظمة 
تغ��ريت و�ضار نظ��ام اإلكروين فالق�ضية ما تره��م اإل يح�رص ال�ضخ�ص 
لكنه �ضحك وكال اين حمامي واعرف ) اأح�ضن منكم ( و�ضل م�رص على 

اأنه احنة غلطانني ويعيد انه �ضخ�ص حمامي واعرف بالقانون .. 
وا�ضتمر ينظر النه باأنه احنه نا�ص ما نفهم .. 

ه��ذا املحام��ي واآخ��رون من اأمثال��ه بهيج منط��ق وا�ضاح��ب ال�ضهادة 
اجلامعي��ة حم�ضلة الدرا�ضة عده��م حفظ مو فهم ومل ي�ضاهم التعليم يف 

تطوير قابلية تفكريهم اأو فهمهم ..
لأن اأ�ضا���ص التعلي��م كان يعلمونه �ضلون يحف��ظ اأو يحفظ مو لي�ص لزم 
يحف��ظ ومل تط��ور اأ�ضاليب التعليم من قدراته الذهني��ة على الفهم حتى 
يك��ون موؤم��ن بالتخ�ض�ص وهو ان�ضان مو مو�ضوع��ي حتة يكون اح�ضن 

من املوظف املخت�ص بعمله .. 
مع م�ضتوى الدار�ضني واملعدلت العالية يف العراق اكو قلة فهم وا�ضعة 
وخميف��ة واكو تناق���ص رهيب بني الأفعال واملطال��ب بني انك تطالب 
الدول��ة بعدال��ة وانت ل توؤمن به��ا من خال ت�رصفاتك م��ن تاأخذ حق 
غ��ريك اأو دوره يف طاب��ور النتظ��ار ... فقط لأنك طبي��ب اأو حمامي اأو 

اإعامي!
التعلي��م لزم يكون اأ�ضا���ص لزم املتعلم يتعلم �ض��ح حتى يفهم معنى 
التخ�ض���ص والعدال��ة واملنط��ق .. واللت��زام .. لزم يع��رف �ضبب اإيجاد 

القانون مو ب�ص يحفظه

أجمل تعليق على الفيسبوك

_التطور احل�ضاري والإن�ضاين والأخاقي ل يحدث يف جمتمع ل ت�ضيع 
في��ه ذهنية امل�ضاواة وحرية الراأي والعتق��اد لأنها حق اإن�ضاين اأ�ضيل 

لكل اإن�ضان بالكون .

أول امرأة تتولى منصب 
الرئاسة في إيرلندا

لماذا يتم طالء سيقان 
األشجار باللون األبيض؟

علماء يكشفون سر 
حب كثيرين ألجهزتهم 

ح��دث يف مثل هذا اليوم من ع��ام 1990 انتخاب م��اري روبن�ضون رئي�ضة 
جلمهورية اإيرلندا، لت�ضبح اأول امراأة تتوىل الرئا�ضة فيها.

وم��اري روبن�ضون ه��ي �ضيا�ضي��ة وحقوقي��ة اإيرلندية )ول��دت يف 21 مايو 
1944(، تولت من�ضب الرئي�ص يف جمهورية اإيرلندا من 3 دي�ضمرب 1990 
اإىل 12 �ضبتم��رب 1997، فكان��ت بذلك �ضابع رئي�ص لتل��ك اجلمهورية، واأول 

امراأة ت�ضبح رئي�ضًا لإيرلندا.
عمل��ت مفو�ض��ة الأمم املتح��دة حلق��وق الإن�ض��ان م��ن 1997 اإىل 2002 
تعر�ض��ت لنتق��ادات ب�ضبب انتقاده��ا لل�ضيا�ض��ة الإ�رصائيلي��ة يف الأرا�ضي 
الفل�ضطيني��ة املحتلة، لدرج��ة اأن اأكادميي��ًا اأمريكيًا يف اأمري��كان اإنربرايز 
اإن�ضتيتي��وت   يدع��ى مايكل روبن اق��رح حماكمتها بتهم��ة ارتكاب جرائم 

حرب لقيادتها )ح�ضب زعمه( "مذبحة فكرية �ضد اليهود واإ�رصائيل".
واإيرلندي��ا تتبع نظ��ام برملاين دميقراطي، حيث رئي���ص الدولة يتم انتخابه 
كل �ضب��ع �ضنوات مبا�رصة م��ن ال�ضعب، وي�ضتطيع متدي��د وليته مرتني فقط. 
الرئي���ص ل��ه رئا�ضة فخرية ول ميلك �ضلطة الق��رار يف كثري من الأمور اأهمها 

ال�ضيا�ضة اخلارجية.

م��ن الأم��ور امللفتة ج��ًدا الط��اء الأبي�ص للج��زء ال�ضفلي م��ن �ضيقان 
الأ�ضج��ار وجذوعها، فم��ا الذي يدفع ملثل هذا ال�ضيء؟ هل الهدف مثًا 

اإعطاء لفتة جمالية لل�ضجرة؟!
حتت��اج الأ�ضجار ال�ضغرية عناية خا�ضة حت��ى ت�ضبح قوية وحم�ضنة 
م��ن الآف��ات والأمرا���ص. هذا الطاء يخ��دم عدة اأغرا���ص، فهو مبثابة 
درع واٍق لاأ�ضجار من كافة اأ�ضكال التلف، حيث مينع ت�ضدع وان�ضقاق 
اللح��اء، والذي اإن ح�ضل له تلف، فيك��ون ذلك مقدمة لأمرا�ص ت�ضيب 
ال�ضج��رة، وت�ضب��ح عر�ضة للفطري��ات، واحل�رصات، لذل��ك فهو يت�ضدى 

لتف�ضي احل�رصات ال�ضارة خا�ضة احل�رصة الثاقبة.
وقد وجدت درا�ضة جلامعة كورنيل اأن الطبقة القوية من الطاء حتمي 
ال�ضج��رة م��ن احل���رصات الثاقب��ة، ويجب احلر���ص على ع��دم ا�ضتخدام 
الط��اء الزيت��ي الذين ل��ن ي�ضمح لل�ضج��رة بالتنف�ص، م��ن فوائد الطاء 
ا اأنه يحمي ال�ضجرة من القوار�ص اأو احليوانات التي تتغذى عليها  اأي�ضً

وتتلفها، لذلك ُين�ضح باإ�ضافة م�ضاد للقوار�ص مع مزيج الطاء. 

ك�ض��ف علماء نف���ص من جامع��ة ماكجيل الكندي��ة اأن �رص تعلق بع���ص النا�ص 
باأ�ضي��اء كالأجه��زة الذكي��ة مثا ياأت��ي كرد فع��ل منهم قد يعو���ص عن حالة 
الوح��دة التي يعي�ضونها. اأجرى الباحثون جتارب �ضملت 178 �ضخ�ضا، وخال 
التجارب مت تقييم العوامل النف�ضية لدى امل�ضاركني، كال�ضعور بالوحدة والقلق 
م��ن النف�ض��ال اأو املي��ل اإىل اأن يكون��وا جزءا م��ن فئة اأو جمموع��ة اجتماعية 
معين��ة. وخال التج��ارب مت تق�ضيم امل�ضاركني اإىل فئت��ني، حيث طلب العلماء 
م��ن امل�ضاركني يف الفئة الأوىل اأن يعددوا 6 �ضفات لأ�ضخا�ص مقربني منهم، 
اأم��ا امل�ضاركون يف الفئة الثانية فطلب منهم تع��داد �ضفات اأ�ضخا�ص عاديني 
يعرفونه��م. كم��ا طلب م��ن امل�ضاركني م��ن كلتا الفئت��ني اأن ي�ضف��وا 4 اأ�ضياء 
اأو اأجه��زة ذكي��ة تعجبه��م وي�ضتخدمونها ب�ض��كل دائم. وبعد مقارن��ة الأجوبة 
باحلال��ة النف�ضي��ة للمت�ضابقني، تب��ني للعلم��اء اأن الأ�ضخا�ص الذي��ن ي�ضعرون 
بالوح��دة اأو قل��ق النف�ض��ال كانوا ميال��ني لو�ضف اأجهزته��م الذكية اأكرث من 
و�ضفه��م لاأ�ضخا�ص، وتعلقهم ال�ضديد بهذه الأجهزة اأو الأدوات جاء كتعوي�ص 
اأو رد فع��ل نف�ضي على احلال��ة الجتماعية التي يعي�ضونها حيث ي�ضعب عليهم 

التوا�ضل مع النا�ص بالطرق التقليدية

سيلفيهل تعلم في مثل
هذا اليوم

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

Yawnie، ه��و املنب��ه اجلدي��د ال��ذي يه��دف اإىل 
جع��ل منط نومك اأكرث انتظامًا، اإذ اإنه بعك�ص مفهوم 
املنب��ه التقليدي الذي يوقظك من النوم، حيث يقوم 
بالتث��اوؤب اأمام��ك يف اإ�ضارة اإىل اأن��ه قد حان موعد 
نوم��ك. ه��ذا املنب��ه العك�ض��ي مت تطوي��ره بوا�ضط��ة 
ط��اب كلي��ة ت�ضمي��م منتج��ات الفن��ون الب�رصية. 

قال زي��ن ت�ضي وهو اأحد امل�ضممني، اإن 
الإلهام لهذا املنبه جاء ب�ضبب 

ال�ضعوب��ة الت��ي يواجهها 
ال�ضتيقاظ  النا���ص عن��د 

يف ال�ضباح.
وي�ضي��ف: “ال�ضتيق��اظ 

يف ال�ضب��اح ه��و الوقت 
م��ن  لكث��ري  بوؤ�ض��ًا  الأك��رث 

النا���ص. وال�ضب��ب ب�ضي��ط جداً، 
وهو اأن��ك مل حت�ضل على ق�ضط 

كاف من النوم”.
يف املتو�ضط، فاإن الأمريكيني 

الي��وم ينامون ب�ضاعة واحدة اأقل مما كانوا يفعلون 
يف القرن ال20. وامل�ضكلة هي اأن النا�ص ل يدركون 

حتى كيف ميكن لقلة النوم اأن توؤثر على حياتهم.
اأ�ض��اف ت�ضي: “ال�ضوق غري مكتمل باملنتجات التي 
حت��اول م�ضاعدت��ك يف حتدي��د وتتبع الن��وم، والتي 
حت��اول عاج اأعرا�ص النوم ال�ضيئة”. اأدرك الثنائي 
ت�ضي و�رصيكه ني��ك باراخا�ص اأن التثاوؤب 
مع��دي، وه��ذا املنب��ه ال��ذي يتثاءب 
جن��اح  فر�ض��ة  لدي��ه  اأمام��ك 
بوق��ت  تذك��ريك  يف  عالي��ة 

النوم واإجبارك على النوم.
اأن  اإىل  املط��ورون  اأ�ض��ار 
الكث��ري م��ن التث��اوؤب ميك��ن 
اأن يزع��ج ال�ضخ���ص، ف��اإذا كان 
امل�ضتخدم ل ُيعري اهتمامًا لوقت 
الن��وم، ف��اإن هذا املنب��ه �ضيذهب 
تلقائي��ًا اإىل الن��وم بع��د التث��اوؤب 

عدة مرات.

أمريكية ترفع دعوى منبه يذكرك بوقت النوم عن طريق التثاؤب!
قضائية على كازينو

رسالة تعود إلى أصحابها بعد نصف قرن!

�أفقيًا 
�أو  1 نبت���ة ع�شبي���ة جبلية تو�شع لتزكي���ة �ل�شاي 

للعالج o قو�م
فارغ ن�شف   o �أر�شد   o �شائلة  ف�شة   2

o كثري جد� 3 طائر ��شطوري يحيا بعد �حرت�ق 
عربية �إمارة   4

وجو� وبحر�  بر�  نركبه  ما  حترك  ماكنة   5
 o o ن�ش���ف ر�ي���ة  6 �نخفا����ض درج���ة �حل���ر�رة 

�لعزوة و�ملكانة �لعائلية
ياب�شة  o مثله  �شباحك   o �لو�لدين  �حد   7

م�شر جنوب  يف   o �ل�شلطة  يف  طيب  نبات   8
ح�شن قبول   9

10 مث���ل عرب���ي قدمي يق���ال يف تو�فق �ثنني يف 
�ل�شكل �أو �ل�شخ�شية

عاموديًا
1 وحدة معلومات يف �لكمبيوتر o نبات �شحر�وي

مت�شابهان  o م�شوؤول   o �لأمان  ويعطي  يوؤوي   2
3 عملة عربية )جمع ومعكو�شة( o دمر وقلب ر�أ�شا 

على عقب
�شود�ين فول   o موؤن�ض   4

)معكو�شة( ندرة   o �آدم  �ولد  من   5
��شتح�شنه  o �لطر�ف  من   6

وحا�شيته �مللك  وزر�ء   o للخجل  تدعو    7
وبخ  o )معكو�شة(  جهنم   8

فائدة مقابل  دينا  �لنا�ض  يعطي  من   o توقف   9
)كلمتان( جمموعة   10


