
احلمام��ات العام��ة يف الياب��ان تفخ��ر لكونها 
حمط اأنظار الكثريين، وذلك ب�س��بب حتولها اإىل 
اأماكن فاخرة واأكرث ُرقيًا، اإذ اإن هذه احلمامات 
املوج��ودة يف املتاج��ر واملط��ارات وحمط��ات 
عل��ى  حتت��وي  الياب��ان  يف  ال�رسيع��ة  الط��رق 
و�س��ائل الراحة املختلفة مث��ل الأرائك الفاخرة 
واملو�س��يقى التي حتي��ط بامل��كان واملعار�ض 
الفني��ة. وق��د مت العث��ور عل��ى ه��ذه امليزات يف 
28 حم��ام عام مت اختيارها من ِقبل احلكومة 
الياباني��ة جلائ��زة “مرحا�ض ال�س��نة”.لكن ما 
اإىل حتوي��ل احلمام��ات  الياب��ان  ال��ذي يدف��ع 
العام��ة اإىل اأماك��ن فاخرة؟كانت ه��ذه اجلائزة 
من ن�س��يب حمامات مطار ناريتا الدويل، التي 
تتمي��ز بتكنولوجي��ا املراحي���ض العالي��ة. كما 
وذكرت هذه اجلائزة حمامات خم�س�س��ة لذوي 
الإعاقة، وحمامات متنقلة م�س��ممة خ�سي�س��ًا 
للناجني من الك��وارث الطبيعية.هدف احلكومة 
الياباني��ة م��ن وراء هذه احلمام��ات هو لزيادة 
م�س��اركة الن�س��اء يف حياة العم��ل.اإن احلكومة 

تعم��ل عل��ى ت�س��جيع املزيد م��ن الن�س��اء للعمل 
خ��ارج املنزل لتحريك اقت�س��اد الب��اد الراكد. 
تعتق��د الوزيرة هاروكو اأرمي��ورا اأن املراحي�ض 

العامة ذات اجل��ودة العالية ميكنها اأن ت�س��اعد 
يف ه��ذا الأم��ر. واأ�س��افت: “م��ن دون البيئ��ات 
مراف��ق  ا�س��تخدام  للم��راأة  املنا�س��بة ل ميك��ن 
ال���رسف ال�س��حي، وبالت��ايل تقيي��د و�س��ولها 
املدار���ض  يف  الجتماع��ات  يف  للم�س��اركة 

واأماكن العمل”.
وكان عدد من املراحي�ض الفائزة يف امل�سابقة 
تتن��وع مبزاي��ا خمتلفة مث��ل مراحي�ض حتتوي 
عل��ى غرف الر�س��اعة، واملزيد م��ن املراحي�ض 
املخ�س�سة للن�ساء اأكرث من الرجال وذلك لتقليل 
الطوابري الطويلة التي تعاين منها الن�س��اء. كما 
ومنحت احلكوم��ة جائزة للمراحي���ض الوردية 
املحمول��ة يف مواق��ع العمل، وهي التي ت�س��مح 
للعام��ات الوق��وف بها لتغيري ماب�س��هن دون 

مل�ض الأر�ض.
يف الواق��ع، كان��ت بع���ض الن�س��اء الياباني��ات 
م�سككات من هذا الأمر، م�سريات اإىل اأن العقبات 
اأكرب م��ن وجود حمامات �س��ديقة للمراأة جلعل 

الن�ساء تن�سم اإىل القوى العاملة.
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عن��د النظ��ر م��ن حول��ك �س��تجد الكثري م��ن النا���ض ل يبت�س��مون مبا 
في��ه الكفاية، نظ��راً لتاأثري �س��غوطات احلياة العملية وان�س��غالتهم 
وم�سوؤولياتهم، لكن كيف تتوقع اأن تكون ردة فعل هوؤلء الأ�سخا�ض 
اإذا طلب��ت منه��م اأن يبت�س��موا بدًل من دفع املال ل�رساء �س��يء معني؟ 
هذا ما فعلته �رسكة بريتانيا الهندية واملخت�سة ب�سناعة الب�سكويت 
والكوكي��ز، حي��ث قامت باإعطاء النا�ض �س��ببًا اإ�س��افيًا لابت�س��امة، 
وقررت اأن تكافئ كل �سخ�ض يبت�سم هذه ال�رسكة �سجعت النا�ض على 
البتهاج، عن طريق حتميل �سورة �سخ�سية لهم وهم يبت�سمون على 
SmileM o  ح�سابهم اخلا�ض يف تويرت وم�ساركتها يف ها�ستا ك
reForAGoodDay#، وكانت هذه و�سيلة رائعة لتحفيز النا�ض 
على البت�س��امة. بعلبة ب�سكويت جمانية. مت اإطاق هذه احلملة يف 6 
اأكتوب��ر من هذا العام، احتفاًل بيوم البت�س��امة العاملي )7 اأكتوبر(، 
ومت تنفيذه��ا يف 12 مدينة يف الهند. نال ه��ذا العمل اعجاب الكثري 
م��ن النا���ض، وق��د اأحدث �س��جة عل��ى و�س��ائل الع��ام الجتماعي، 
وخا�س��ة على تويرت، حيث تفاعل عدد كبري من الأ�س��خا�ض مع هذه 

احلملة وقاموا بتبادل �سورهم التي يبت�سمون بها.

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

احمد �سعداوي: قريبًا �سنحتفل بالن�رس يف املو�سل.
من �ساحب هذا الن�رس؟

هل هم ال�سّنة اأم ال�سيعة اأم الكرد؟
التحالف الدويل، اأم دول اجلوار؟

�س��احب الن���رس ه��و احلكيم والعق��اين والواقع��ي يف كل هوؤلء. بعد اأن �س��ّيع 
املغام��رون والثورجية من ال�س��نة وال�س��يعة والكرد، اأ�س��حاب ال�س��وت العايل 

والوجوه املكفهّرة البلد وما فيه.
�سنك�س��ب الأر�ض، ولكن احلكيم والعقاين والواقعي �سريى هذا الن�رس منقو�سًا، 

اأو جمرد عتبة للن�رس احلقيقي، حني نك�سب القلوب والعقول.
حني نق�س��ي عل��ى ثقافة التم��ّرد والثورجية بالت�س��ويات ورف��ع الظلم وتاأمني 

امل�سالح داخل الدائرة الوطنية.
احلكيم والعقاين والواقعي هو الوطني اليوم ولي�ض الثورجي. وهو الذي �سريى 
اأن الهدف الأكرب اليوم هو "انهاء احلرب" ولي�ض انهاء معركة املو�سل فح�سب.

الوطني اليوم هو من ي�س��رتي ال�سام باأي ثمن، وينهي هذه احلرب الطويلة منذ 
اأخرى. اأبوابًا  اأن يغلق لنا بابًا للحرب ويفتح  13 عامًا. ل 

تب��ًا للثورجي��ة من اأي ل��ون وجن�ض كانوا، وب��اأي عقيدة وفكر ودي��ن يعتقدون 
ويدينون.

نعم لل�سام وبناء ال�سام.

كفى موتًا نريد اأن نعي�ض.
�رسمد الطائي: #املو�سل و#الب�رسة مت�سابهتان

قبل ايام جمعني وا�س��دقاء حوار مع �س��باب رائعني من املو�س��ل حول الثورة 
والبنادق وداع�ض واملو�سل

�سمعت منهم التايل يف ماحظة عميقة مت�سني �سخ�سيا:
ان ابن��اء مدين��ة املو�س��ل الت��ي �س��اهمت يف بناء احل�س��ارة يف ه��ذه املنطقة 
ي�س��تحون حتى من حم��ل اخلنجر. انهم يعتربون من يحمل خنجرا �سخ�س��ا با 
�س��جاعة لن احلكيم وال�س��جاع يف املدين��ة ميكنه ان يقوم بت�س��وية النزاع با 
خناج��ر ول �س��يوف. املدينة املتح�رسة ت��درب ابناءها على ت�س��وية متح�رسة 

مثلها.
انا ابن ابي اخل�سيب قفزت مثل طفل و�سط النقا�ض وقلت لهم:

ان ه��ذه نف�ض ال�س��ياغة لل�س��جال يف الب���رسة... هنا ك من يقول ان الب�س��اروة 
جبن��اء لنه��م ل يحمل��ون ال�س��كاكني وامل�سد�س��ات. ولأنه��م يحتق��رون احلرب 
ويوؤمن��ون مببداأ الاعنف واحلوار وال�سيا�س��ة العقانية.. يف حلظة اكت�س��فت ان 
املدن التاريخية تت�س��ابه اىل درجة ميكن من خالها فهم العاقة بني �س��خ�ض 
انتح��اري بايع وخمل�ض وبني �س��خ�ض لديه حياة وجتارة و�س��معة وم�س��تقبل.  
هن��ا نفه��م ان داع���ض ومن ي�س��به داع�ض ه��م ا�س��خا�ض عدميون با م�س��تقبل 
وب��ا ما���ض. انتحاريون. ومن يعار�س��هم ميثل املدين��ة والتزاماتها وقيودها 
وقوانينها. املو�س��ل مدينة مثل بغداد واحللة والنجف و�س��امراء والب�رسة وكل 
مدين��ة ت�س��بههم يف الع��راق واملنطق��ة مدينة تعترب من يحمل �س��كينا �سخ�س��ا 

طارئا �سعيفا وجبانا
لأنه يعجز عن اخذ حقه مبنطق العقانية ويجنح نحو عنف غري مربر.

املدن الناعمة املتح�رسة التجارية والغنائية ترف�ض ال�سكاكني والقامات
ولهذا يجب حتريرها.

بو�س��ات م��ن ب���رساوي ابن �س��ط الع��رب اىل املو�س��ل احلدب��اء التي ت�س��تخدم 
ال�سكني وقت احلاجة لتحمي املدينة الرتفة احللوة. اهلل يحمي املو�سل الناعمة 

املتح�رسة
#ب�سائر_من_املو�سل

أجمل تعليق على الفيسبوك

o النت�س��ار عل��ى "داع�ض" امر مفروغ منه كان ومازال .. الهم هو النت�س��ار 
على انف�سنا المارة بالكراهية!

انتخاب جون كينيدي 
رئيسا للواليات المتحدة

لماذا ال توجد جائزة نوبل 
في الرياضيات؟

فرنسا تعتزم سن قانون 
يتمناه كل موظف

ح��دث يف مث��ل هذا الي��وم من ع��ام 1960 انتخاب ج��ون كينيدي رئي�ًس��ا 
للوليات املتحدة، ويعترب الرئي�ض اخلام�ض والثاثون ح�سب الرتتيب، 

ت��وىل الرئا�س��ة خلًف��ا للرئي���ض دوايت اأيزنه��اور، وكانت الرئا�س��ة يف فرتة 
رهيب��ة وحرج��ة من ال���رساع يف احل��رب الب��اردة، وكان �س��احب مواقف 
قوية يف مواجهة ال�س��وفيت يف كافة املجالت �سواء الع�سكرية منها )ب�سكل 
غ��ري مبا�رس( اأو ال�سيا�س��ية م��ن خال جمل�ض الأم��ن اأو الإع��ام اأو القنوات 
الدبلوما�س��ية، وهو الأمر الذي جعله اأحد اأكرث روؤ�س��اء اأمريكا �س��عبية واأحد 
اأكرثه��م اأهمية.وم��ن اأه��م الأح��داث يف فرتة وليت��ه عملية اقتح��ام خليج 
اخلنازير واأزمة ال�سواريخ الكوبية ، وبناء جدار برلني والإرها�سات الأوىل 
حلرب فيتنام وحركة احلقوق املدنية الأمريكية و�س��باق غزو الف�ساء حيث 
اأن��ه �س��احب الوعد ال�س��هري باإنزال اإن�س��ان عل��ى القمر. كما كان معار�س��ًا 
لنت�سار ال�سيوعية .وقد اأّلف كينيدي عّدة كتب اأ�سهرها كتاب )) ملاذا نامت 
اإجنلرتا (( و )) �سورة عن ال�سجاعة (( ، كما نال �رسف جائزة )) بوليتزر (( .

ال�س��بب يعود اىل العامل نف�س��ه نوبل الذي مل يكن مهتًما بالريا�سيات، 
حي��ث مل يفهم اأو يعرف ما هي الفوائد العملي��ة املبا�رسة له، فالهدف 
الأ�سا�س��ي م��ن جائزة نوب��ل، تكرمي الأ�س��خا�ض الذين لهم اإ�س��هامات 
عظيم��ة للب�رسي��ة يف املجالت التي يحبها نوبل يف الأ�س��ا�ض، والذي 
مل ي��َر فائ��دة من تقدمي جائزة لعامل ريا�س��يات، املج��ال الذي ل يثري 
��ل اأن تكون اجلوائ��ز يف املجالت التي  اهتمام��ه عل��ى اأية حال، فف�سّ
كان مهتًما بها، وهي: الفيزياء، والكيمياء، والطب، والآداب، وال�سام.

كان نوبل مغرًما بالفيزي��اء، والكيمياء، وحمًبا ملختلف اأنواع الآداب 
يف ذلك الوقت. كما اأنه كان موؤمًنا بالفائدة التي يعود بها الطب على 
الب�رسية. اأما جائزة ال�سام، فكانت ع�سيقته ال�سابقة بريثا كين�سكي قد 
اقرتحتها، والتي نالتها بعد �س��نوات من انطاق اجلائزة عام 1905. 
كم��ا اأنها اجلائزة التي حاول فيها نوبل التكفري عن الذنب الذي �س��عر 

به حتى موته.

هل �سبق لك اأن كنت يف اإجازة مع اأفراد اأ�رستك اأو اأ�سدقائك وفجاأة 
تلقيت ر�س��الة عاجلة من العمل فعك��رت لك اأجواء العطلة؟ هذا الأمر 

�سي�سبح قريبا "غري قانوين" يف فرن�سا.
ووفق ما ذكرته تقارير اإعامية، فاإن فرن�س��ا �ست�س��ادق قريبا على 
قانون جديد �س��يفر�ض على ال�رسكات التي ت�سم 50 موظفا اأو اأكرث 
عدم الت�س��ال مبوظفيه��ا عرب الربيد الإلكرتوين بعد �س��اعات العمل 

العادية.
وياأت��ي ه��ذا القان��ون بعدما ك�س��فت درا�س��ات اأن املوظفني يجدون 
�س��عوبة يف البتعاد عن مكان عملهم، ب�س��بب ان�س��غالهم الدائم يف 

الرد على الر�سائل التي تردهم عرب الربيد الإلكرتوين.
وقال بينوا هامون، من اجلمعية الوطنية الفرن�س��ية، اإن هذا التعديل 
�س��يجعل املواطنني الفرن�سيني قادرين على ال�س��تمتاع باإجازاتهم 

والبتعاد ب�سفة كاملة عن �سغلهم.

سيلفيهل تعلم في مثل
هذا اليوم

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

�سيا�س��ة مثرية للجدل اتبعها نادي اجتماعي 
افُتِت��ح يف مدين��ة لو�ض اأجنلو���ض الأمريكية، 
الرج��ال  م��ن  املنت�س��بني  باختي��ار  وذل��ك 
والن�ساء من الأ�س��خا�ض اجلذابني واجلميلني 
فقط! وذلك بناًء على ت�سويت موقع اإلكرتوين 

مثري للجدل!
اإذ انطل��ق موق��ع Beautiful people يف 
ع��م 2002م، ومنذ ذلك احل��ني، اأثار املوقع 
ج��دًل كبرًيا ب�س��بب �سيا�س��ة قبول النت�س��اب 
لع�س��ويته التي تعتمد على معايري اجلاذبية 

واجلمال يف ال�سخ�ض املتقدِّم.
حيث ُرف�ض طلب انت�ساب اأكرث من 11 مليون 
�س��خ�ض، يف ح��ني حظي 800 األف �س��خ�ض 

بفر�سة الن�سمام اإىل ع�سوية املوقع.
ويتوجب على املتقدم اخل�سوع لختبار وفق 
�رسوط �س��ارمة ُي�س��ار ك فيها اأع�ساء املوقع 
احلالي��ني خ��ال فرتة 48 �س��اعة بن��اًء على 
ال�سور املرفقة والنبذة الب�سيطة عن املتقدم.

النادي اجلديد ال��ذي افتتحه املدير التنفيذي 
للموقع “غريغ هودج” اعتربه جت�سيًدا لرغبة 
اأع�س��اء املوقع الذين �س��ئموا تن��اول الطعام 
يف املطاعم الفاخ��رة، واأرادوا مكاًنا مُيثلهم! 

فكان افتتاح هذا النادي تلبيًة لرغبتهم.
فاأع�س��اء املوقع لهم حق الأولوية يف دخول 
م��ن  لل�س��يوف  و�سُي�س��مح  اجلدي��د،  الن��ادي 
غري الأع�س��اء بدخ��ول النادي بع��د مرورهم 

باختبار النت�ساب امل�سابه لختبار املوقع.
ووفًقا مل��ا اأورده موقع “اأوديتي �س��نرتال“، 
فاإن الأ�س��خا�ض غري اجلذابني لديهم فر�س��ة 
الدخول للنادي ب�رسط اأن يكونوا من الأثرياء 

واأ�سحاب املايني!
حي��ث يقول غري��غ اإن املال ه��و عامل جذب 
وميك��ن  للن�س��اء،  بالن�س��بة  وخا�س��ة  ه��ام 
يق��وم  املوق��ع، حي��ث  ع��رب  ذل��ك  ماحظ��ة 
الأع�س��اء بالت�سويت ل�س��الح الأثرياء حتى 

لو كانوا غري جذابني على الإطاق!

الدفع باالبتسامة.. خطة ذكية نادي اجتماعي ال يستقبل سوى األشخاص الجذابين!
لشركة جعلت البسمة عملة لها!

الحمامات العامة  تتحول إلى أماكن فاخرة في اليابان

�أفقيًا 
1 مي���ن o �جل���زء �ل���ذي ي����ؤكل من نب���ات ق�صب 

�ل�صكر )معك��صة(
)كلمتان( �أب��ب  �أو  ن��فذ  فيه  لي�س  بيت   2

قرنا  14 قبل  وحرمها  �ال�صالم  �ألغاها   3
�لزرع �صقاية   o �صاة  من  حرفان   4

خ�صم  o )معك��صة(  �مار�تية  نفط  �صركة   5
o ع�ص� يف �ل�جه 6 يف وقت متاأخر من هذ� �مل�صاء 

�إلي���ه  �حتج���ت  كلم���ا  �لبح���ر  ترمي���ه يف  �ص���يء   7
)كلمتان( o ن�صف �صاهر

o ن�صف مبن �أو �صار على غري هدى  o مهم  �إجابة   8
�أن  9 ي��صل���ك من بيتك �إىل عملك وبالعك�س دون 

يتحرك o غلى �ملاء
د�ري �أدخله  ال  و  مبايل  �أ�صرتيه   -  o فرقة  ن�صف   10

عام�ديًا
�ل�صباح يف  ون�ر  ت�هج   o ميز�ن   1

�لغربي �لتقليدي  �للبا�س   o �ملاء  في�س   2
�المر�ء �أب�   o )معك��صة(  ظالم   3

 o 6 حروف ولكنها جتمع كل �حلروف  4 كلم����ة من 
ن�صف ر��صد

�حل�صان ي�صدره  �لذي  �ل�ص�ت   o للتمني   5
�حلج����اج  عل����ى  �ل�ص����رب  م����اء  ت�زي����ع   o ق�صط����ة   6

)معك��صة(.
�حلياة �صر  فيه  �صائل   o �لق�م  علية    7

�لة   o 8 نقط����ة �رتب����اط و�نف�ص����ال �الأم ع����ن وليدها 
م��صيقية جلدية o يف �ل�صلم �مل��صيقي

9 �صيء ال ي�صري �إال �إذ� �صربته على ر�أ�صه عدة مر�ت
10 �إذ� �صخنت����ه كث����ري� جتم����د o - له����ا عن و�حدة 


