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مدیرعام��ل یک مرکز روان درمانی به دلیل پرداخت پول به فالگیر به زندان محکوم ش��د. البته گوشه و کنار جهان
مش��کل اینجا بود که ׳׳اروین برینکر׳׳ این هزینه را از پول ش��رکت و برای اس��تخدام این فالگیر 
پرداخته بود! او رئیس مرکز روان درمانی ׳׳س��امیت پوینت׳׳ در فلوریدا بود و به تازگی مشخص 
شد که مبلغ 510 هزار دالر از پول شرکت را به یک زن فالگیر و شوهرش پرداخت کرده است. او 
از راهنمایی های پوچ آنها در کار ها استفاده می کرده و عقیده داشت که آنها می توانند در پیشرفت 
ام��ور مرکز به او کمک کنن��د و به صورت پنهانی این مبلغ هنگفت را به عنوان دس��تمزد به آنها 
پرداخت مي كرده است. همچنین او باید عالوه بر 32 ماه زندان، دو برابر این مبلغ را هم به عنوان 
جریمه پرداخت کند. فقط بعد از گذراندن محکومیت 32 ماهه خود ممکن اس��ت مش��مول عفو 
مش��روط ش��ود. زیرا این اقدام او، با جان و سالمت بس��یاری از بیماران ارتباط داشته و آنها را به 
خطر انداخته اس��ت. ظاهرًا این زن فالگیر راهنمایی های عجیب و غریب و حتی گاه ناخوشایندی 
به اروین ارائه می کرده و وعده می داده که به وس��یله آنها ش��رایط جسمی و روحی بیمار مذکور را 
می تواند بهبود بخش��د. برخی از معترضین و ش��اکیان اروین نیز بر این باورند که باید او را از نظر 

روانی هم معاینه کرد و در صورت لزوم خود او را هم بستری کرد! 

استخدام فالگیر 

بستن فلکه آبشار  مس��ئوالن اداره فضای س��بز نیویورک تصمیم دارند که در مقطعی در سالهای پیش 
رو، ب��رای مدتی آبش��ار های نیاگارا را موقتًا قطع کنند ت��ا بتوانند دو پل قدیمی 115 
س��اله که در این منطقه وجود دارد را بازس��ازی و یا تعویض کنن��د. اگر این تصمیم 
قطعی شود که احتمالش زیاد است، آبشار معروف نیاگارا برای مدتی خشک خواهد 
ش��د، بدین ترتیب که آب رودخانه نیاگارا را به آبش��ار هورسشو هدایت می کنند تا 
مراحل ساخت پل تکمیل شود. دو پل قدیمی که روی رودخانه نیاگارا قرار دارند بین 
سال های 1900 و 1901 ساخته شده اند و راه عبور مردم به جزیره گاوت هستند اما 
بس��یار قدیمی و فرسوده شده اند، به حدی که به دلیل خطرات ایمنی در سال 2004 
اقداماتی برای محکم کردن پایه هایشان انجام شد. البته پروژه های مشابه نشان داده 
است که احداث پل های موقت در چنین زمان هایی چندان مورد استقبال مردم قرار 
نگرفته و ناراضی خواهند ش��د. اما حفظ جان و امنیت مردم مهم تر اس��ت و بعدًا از 
دیدن پل های تازه تاس��یس خشنود خواهند شد. پیش بینی می شود که این بازسازی 
حدود 37 میلیون دالر هزینه داش��ته باش��د. البته زمان زیادی هم برای این کار الزم 
است و شاید مجبور شوند آبشار نیاگارا را تا 2 سال قطع کنند تا ساخت پل ها به اتمام 
برس��د. همه اینها در ش��رایطی است که هیچ مش��کلی پیش نیاید و بودجه مورد نیاز 
پروژه نیز در زمان مورد نیاز فراهم باش��د. این آبش��ار ها هر س��اله میزبان حدود 12 

میلیون توریست و بیننده هستند. 

قلمرو گربه ها  
جزیره ای به نام اوش��یما در جنوب ژاپن قرار دارد كه میزبان صد ها و ش��اید هزاران گربه 
است، به طوری که آن را جزیره گربه ها می نامند. این جزیره یک جزیره ماهیگیری محسوب 
می ش��ود و گربه ها نیز از جمله ساکنان آن هس��تند که در گوشه و کنار خانه های متروکه 
س��اکن ش��ده اند. تعداد گربه ها در این جزیره به حدی زیاد ش��ده است که جمعیتشان، 6 
برابر جمعیت مردم ساکن جزیره است. این جزیره اخیرًا مورد توجه بیشتری قرار گرفته 
و مش��هور شده است، به همین دلیل هم توریست های زیادی به سوی آن راهی شده اند تا 
این گربه ها را از نزدیک ببینند. البته این جزیره همیشه میزبان گربه ها نبوده است. ماجرا 
به سالها قبل برمی گردد، زمانی که این جزایر یکی از قطب های ماهیگیری ژاپن محسوب 
می ش��دند اما جانوران موذی بسیاری هم در آن زندگی می کردند، به خصوص موش ها. 
این جانوران که در همه جا النه کرده بودند، وارد محموله های ماهی می شدند و خسارات 
زیادی را به ماهیگیران وارد می کردند. به منظور حل این مشکل و از میان بردن موش ها، 
تعدادی گربه به این جزیره آورده ش��دند تا موش ها را ش��کار کنند. خوشبختانه این ایده 
مفید واقع ش��د و حیوانات موذی از جزیره برچیده ش��دند اما گربه ها در جزیره ماندند و 
از آن س��ال تاکنون زاد و ولد کرده و تعدادشان به هزاران عدد رسیده است. جایی در این 
جزیره نیس��ت که گربه ای دیده نشود. تعداد زیادشان باعث شده است که این جزیره به 

خاطر گربه هایش به یکی از مقصد گردشگری اصلی ژاپن تبدیل شود.  


