
اوجد الفرق

ج�رس العمالقة هو عبارة عن جمموعة من الأعمدة 
مرتا�ضة جنب بع�ضها البع�ض و متعددة الأ�ضالع 
يف م�ضه��د غريب و اأعتربها الع��امل اأعجوبة العامل 
الثامن��ة نظ��ًرا لغرابته��ا و يحك��ى جمموع��ة م��ن 
الأ�ضاط��ر حول ه��ذا املم��ر اأو اجل���رس و ي�ضدقها 
البع���ض و يروج لها منه��ا اأن املحارب الأيرلندي 
في��ون ماك��ول ه��و م��ن ق��ان ببن��اء ه��ذا اجل���رس 
ليع��رب علي��ه اإىل ا�ضكتلن��دا و البع���ض الأخر يقول 
اأن العم��الق الأ�ضكتلن��دي بيناندون��ر اأعلن حتديه 
لفي��ون كان يتحداه ليك���رس اجل�رس فقامت زوجتة 
بحيل��ة حتى يرتاجع ول يك���رسه و هناك اأ�ضطورة 
اأخرى تق��ول اأن اأوناج اأعط��ي �رسيحة حلم عادية 
لفيون و  �ضخور �ضبيهة ب�رسائح اللحم لبيناندونر 
و عندم��ا راأي طف��ل في��ون قادر عل��ى تناولها فر 
هارًب��ا ت��ارًكا اجل�رس  و لكن احلقيق��ة اأنها تكونت 

نتجة اإنفجار بركاين يف القدم.
و تق��ع هذه ال�ضخور يف دولة اأيرلندا على ال�ضاحل 
ال�ضم��ايل م��ن مقاطع��ة اأن��رتمي و يق��در عدده��ا 
باأربع��ن األ��ف عمود تر�ض��ت ب�ض��كل مت�ضابك من 

العم��دة البازلتي��ة الت��ي تكون��ت نتج��ة ب��ركان 
ق��دمي و تتبعد ثالث اأمي��ال عن �ضمال �رسق مدينة 
بو�ضملي��ز و مت �ضمه��ا ملنظقة ال��رتاث احل�ضاري 
التاب��ع ليون�ضك��و ع��ام 1986 ملا لها م��ن �ضهرة 
عاملي��ة يتواف��د اإليها العديد و العدي��د من ال�ضياح 
 The ب�ض��كل �ضنوي و تع��رف بالإجنليزي��ة با�ضم

Giant’s Causeway
و مت يف ع��ام 1987 اأع��الن املنطق��ة كمحمي��ة 

طبيعي��ة م��ن قب��ل وزارة البيئة يف اأيرلن��دا و تعد 
م��ن رابع اأجمل اجل�ض��ور يف اململكة املتحدة فهي 
عبارة عن اأعم��دة متدرجة من ال�ضفح اإىل املنحدر 
و تت��وه متاًم��ا عن��د البح��ر و تاأخد �ض��كل �ضدا�ضي 
الأ�ض��الع و بع�ضه��ا يحتوي على �ضب��ع جوانب و 

البع�ض الخر اأربعة و البع�ض خم�ضة .
يبل��غ ط��ول العمود الواح��د 12 م��رًتا و ال�ضمك يف 

املنحدر 28 مرت 
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يتف��ن الإن�ضان بتقدمي الغريب والعجي��ب من املتعارف علية يف 
عم��وم الثقاف��ة اأن املقاب��ر مت تخ�ضي�ضه��ا لدفن املوت��ى فقط لو 
فكرن��ا يف اغ��رب املقاب��ر يف اعتقدنا تكون للحيوان��ات والطيور 
اأي كائ��ن ح��ى ولك��ن ل ياأت��ي اأب��ًدا يف افكارنا ان هن��اك مقابر 
لدف��ن الأي���ض ك��رمي ، يف ولي��ة Vermont الأمريكي��ة يوج��د 
 Ben and Jerry م�ضن��ع خم�ض�ض لبيع الي���ض كرمي ي�ضم��ى
ق��ام امل�ضن��ع باإيجاد مق��ربة تخيلية يق��وم فيها بو�ض��ع �ضواهد 
املوت��ى التي يكتب عليها ا�ضماء نكه��ات الي�ض كرمي حيث يقول 
امل�ضئول��ون يف امل�ضن��ع  ان��ه يت��م و�ض��ع �ضاهد املوت��ى للنكهة 
مبجرد النتهاء من الطلب حيث ي�ضمح امل�ضنع لل�ضياح والزائرين 

بالتجول بن تذكارات النكهات .
هن��اك نكه��ة �ضكولته توقف النا�ض عن طلبه��ا عام 1991 كتب 
عليه��ا تذكار املوتى اخلا�ض بها كان��ت النكهة املخ�ض�ضة اثناء 
ال�ضرتخ��اء عل��ى الكر�ض��ي اله��زاز او املتح��رك وميك��ن احل�ضول 
عليه��ا يف كل ليل��ة وال�ضتثنائي حلميات الده��ون من الغريب ان 
هن��اك عدد هائل م��ن ال�ضياح والزائرين الذي��ن يق�ضدون املقربة 
مل�ضاهدته��ا و اأخذ ال�ض��ور التذكارية معها ومع امل�ضنع، هي من 
الف��كار املجنونة �ضديدة اجلذب التج��اري بالفعل احياًنا يف�ضل 
الزائري��ن تن��اول تلك النكهات الت��ي قل طلبها م��ع الوقت لتذوق 

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

عبا���ض احلم��داين: الي��وم دخل��ت جمم��ع جت��اري .. بالنا�رسي��ة مركز 
حمافظة ذي قار .. هذا املجمع خمت�ض مبنتجات �رسكة الكفيل التابعة 

للعتبة العبا�ضية املطهرة ..
اول م��ا دخل��ت فرحت رغم جنت �ضايج حي��ل واح�ض نف�ضي نغلبت لكن 
من �ضفت هذا املجمع واملنتجات ح�ضيت بفرحة جبرة واهلل فرحت من 

كل كلبي ..
لكن من بقيت اق��راأ باملنتجات مالكيت بيها �ضي م�ضنوع بالعراق غر 
الكليج��ة .. لكي��ت �ضنع يف ُعم��ان تركي��ا الباك�ضتان اإي��ران الربازيل .. 

ل�ضالح ق�ضم ال�ضتثمار يف العتبة !! 
طل��ع ال�ضتثمار �رسكة ا�ضتراد.. وامل�ضنع يف دولة اأخرى عماله اأجانب 
لك��ن امل�ض��رتي عراقي ي�ضتلم راتب من النفط وي�ض��رتي بيه مواد غذائية 
ت�ضتورده��ا اله �رسكة الكفيل ويرمي خملفاتها مبجاري ن�رسفت عليها 
ملي��ارات وهي مثل ماهي .. وياريت مثل الردن نحول هذي املخلفات 

�ضماد !! 
مع اأي ب�رس نعي�ض ؟ واي اخلداع نخدع ..

وي��ن ال�ضتثمار وبي�ض تنفع القت�ض��اد من جتيب منتجات الدول تخلي 
عليه��ن عبارة وليبل وتبيع بالعراق ؟ وحتى لو جانت املعامل الك انت 
مراح تنف��ع بلدك مادام عمال امل�ضنع مو من بلدك واملواد امل�ضنع مو 
م��ن بل��دك ... �ضوكت ما جنت تبيع منتجك عده��ا مو عدنا بذيج ال�ضاعة 

�ضدك تنفعنا ..

امن��ار خال��د: العراق بئر م��ن فر�ض العمل ل يف��رغ اأب��داً،، العراقين ل 
ي�ضحب��و م��ن هذا البئر فر�ضه��م لأ�ضباب دميوغرافي��ة �ضايكوجلية يعود 
�ضببه��ا حلقب زمنية مر به��ا تاريخ العراق املعا�رس ، فتولدت م�ضكالت 
البطالة وال�ضبب لي�ض بقلة الفر�ض بل لغياب ثقافة العمل وقيمة العمل 

والإنتاج لدى العراقين .... 
وه��ذا تف�ضر ملاذا غالبي��ة النا�ض تف�ضل الوظيف��ة احلكومية بال انتاج 

على ح�ضاب وظيفة القطاع اخلا�ض والعمل احلر مع انتاج.

�ضابري��ن كاظم: ل��دى كل ان�ضان خياران: ان ي�ض��ع خطة حلياته يلتزم 
باتباعه��ا، او ان يعي�ضه��ا فقط وي�ضبح �ضكل حيات��ه فيها كيفما �ضاءت 

القدار.
احمد ال�ضح��ن: عندما تفي�ض ال�ضوارع بالدي��ن يزحف نحو املدار�ض....
الع��راق ق�ضى دهرا وهو يفتق��ر لعدد املدار�ض ولهذا ال�ضبب كل مدار�ضنا 
تعمل با�ضتحقاق مدر�ضتن ويف بع�ض املناطق تكون ثالثة مدار�ض يف 
بناية واحدة، هذا يعني ان وقت احل�ضة ل يتجاوز ال� 35 دقيقة، ا�ضف 
اىل ذل��ك منا�ضباتنا وعطالتن��ا التي لو اح�ضينا ع��دد ايامها يف ال�ضنة 
لتج��اوزت ال� 90 يوم..اأمل تكتفوا مبلئ ال�ضوارع باأنواع الدين، مدار�ضنا 
ل متل��ك وقتا لتعليم ال�ضالة كما ان جمتمعنا متعدد الطياف واللوان 
والفرق، وبف�ضل الزمن احلايل فاأن عديد جوامعنا وح�ضينياتنا تناثرت 
وه��ي ت�ضخ الدين واظن هذا يكف��ي لن جمتمعنا ا�ضالمي وعائالتنا ل 

تتوانى عن تعليم ابنائها ال�ضالة.
عائالتنا تر�ضل اطفالها لتعلم الريا�ضيات واللغة و�ضائر العلوم.

اجمل تعليق على الفيس بوك

_ كم عمرِك؟ 
احلرب يف بالدي متّر على جميع الأعمار

- طاتف��ي لدرج��ة اله�ضتري��ا وم�ضعور ويحتق��ر الخر ويتمن��ى قتلهم 
وابادته��م ملج��رد اختالف مل يكن م�ض��وؤوًل عنه ودماغ��ه مملوء �ضموم 

وتكفر ، ويجيك بكل �ضالفة ايكول داع�ض �ضناعة اأمريكية ؟؟

األرق واالكتئاب يؤديان إلى الزهايمروقوع مذبحة بابي يار في اوكرانيا ماهي فوائد التصفيق
يعترب الت�ضفيق مفي��داً جداً ل�ضحة الإن�ضان، ويقوم بتح�ضن الدورة الدموية، 
ويعال��ج الآلم الع�ضبي��ة، وان الت�ضفيق باأطراف الأ�ضابع فقط مفيد ل�ضعف 
النظ��ر، وللرعاف املتكرر، وللتهاب الأن��ف التح�ض�ضي، و الّت�ضفيق بكّف اليد 
فق��ط، به��ذه احلالة تكون اأ�ضابع اليد منب�ضطة ومتباع��دة: حيث اإّن ا�ضتخدام 

هذا الت�ضفيق يعزز وظائف الأع�ضاء وخا�ضًة الأمعاء. 
ام��ا الت�ضفي��ق بقب�ض��ة الي��د، اأي قب�ض اليد عل��ى ظهر الأ�ضاب��ع حيث ي�ضعر 
ًة يف البداية، ولكن بعد  �ضاحبه بالأمل يف عظام الأ�ضابع واملفا�ضل وخا�ضّ
فرتة قليلة ي�ضع��ر ال�ضخ�ض بالراحة ويختفي الأمل منه، ويعمل هذا الت�ضفيق 
عل��ى الوقاي��ة والعالج من ال�ض��داع والآلم املختلف��ة يف منطقه الكتف، يف 
ح��ن الت�ضفي��ق بالأ�ضاب��ع فق��ط يركز عل��ى تنبي��ه الأ�ضاب��ع، ويعمل على 

الوقاية والعالج من اأمرا�ض القلب وال�ضعب الهوائية.
وطريقة الت�ضفيق عن طريق �رسب كف اليد بظهر اليد الأخرى تعزز منطقتي 
الو�ض��ط والعم��ود الفقري، ويقوم بتقويتهم��ا، والت�ضفيق م��ن وراء العنق اأي 
م��د اليدي��ن خلف الرا�ض والت�ضفي��ق بهما يخفف الّتع��ب يف منطقة الكتفن، 

وي�ضاعد على فقدان الدهون اّلتي ترتاكم يف اليدين.

ح��دث يف مثل ه��ذا اليوم من عام1941  بداأت مذبح��ة بابي يار التي راح 
�ضحيتها ما يقرب من 34 الف رجل وامراأة وطفل على اأطراف مدينة كييف 
خ��الل الحتالل الن��ازي لأوكرانيا. وكان اجلي�ض الأمل��اين قد ا�ضتوىل على 
كيي��ف يوم 19�ضبتمرب م��ن ذلك العام، وبداأت فرق القوات اخلا�ضة اإ�ض اإ�ض 
ال�ضتعداد لتنفيذ اأوامر القائد النازي اأدولف هتلر باإبادة كل اليهود وكذلك 
امل�ضوؤول��ن الرو���ض الذين يعرث عليهم هناك، وب��داأ التنفيذ من 29 �ضبتمرب، 
حيث اأجرب اجلنود ما يزيد على 30.000 يهودي على ال�ضر يف جمموعات 
�ضغ��رة اإىل وادي بابي يار �ضمال املدينة، والتجرد من مالب�ضهم ، وبعدها 

�ضوبوا نحوهم مدافعهم الر�ضا�ضة.
وانته��ت املذبح��ة يف30 �ضبتم��رب ومت��ت تغطي��ة املوت��ى واجلرح��ى على 
ح��د �ضواء بال��رتاب وال�ضخور، وبع��د ان�ضحاب اجلي�ض الأمل��اين من الحتاد 
ال�ضوفيتي حاول النازيون اإخفاء اآثار املذبحة فقاموا بنب�ض املقربة وحرق 
جث��ث املوتى يف حمارق كب��رة، وبالرغم من ذلك، فق��د و�ضف العديد من 
�ضه��ود العي��ان الوح�ضي��ة التي حدث��ت يف بابي ي��ار والت��ي اأ�ضبحت رمزا 

ملعاناة اليهود يف الهولوكو�ضت.

ا�ضطراب��ات الن��وم والكتئاب املزمن ميك��ن اأن ت��وؤدي اإىل الإ�ضابة 
مبر���ض الزهامير مع تقدم العمر، حتى ل��و مل يحمل الإن�ضان جينات 
وراثي��ة له��ذا املر���ض. ه��ذا ما ن���رسه باحثون م��ن جامع��ة فلوريدا 
الدولي��ة يف الولي��ات املتح��دة الأمريكي��ة، وج��اء فيه حتذي��ر يفيد 
ب��اأن قلة النوم والكتئ��اب املزمن يوؤديان اإىل مر���ض الزهامير، يف 
جملة International Psychogeriatrics. وحلل الباحثون 
بيان��ات 11500 �ضخ���ضٍ مل يحم��ل اأي منهم يف بداي��ة الدرا�ضة اأية 
عالم��ات ت��دل على �ضع��ف الق��درات العقلي��ة، وهي ال�ضف��ة املميزة 
ملر���ض الزهامي��ر، ومت��ت مراقب��ة امل�ضارك��ن يف الدرا�ض��ة لفرتات 
طويل��ة، ركز فيه��ا الباحثون على وجود �ضالت ب��ن ا�ضطراب النوم 
والكتئ��اب، وال�ضتع��داد الوراث��ي ملر�ض الزهامي��ر وعالقته بظهور 
املر���ض لحق��ا. واأكدت نتائج الدرا�ض��ة اأن الب�رس الذي��ن يعانون من 
ا�ضطرابات الن��وم اأو الكتئاب، تزيد فر�ضة الإ�ضابة باملر�ض لديهم 
ب�ضكل كبر، يف حالة الكتئاب ترتفع الن�ضبة حتى 10 مرات، اأما يف 

حالة الأرق فقد ت�ضل اإىل 7 مرات.

سيلفيهل تعلم في مثل 
هذا اليوم

متقاطعة كلمات

هن��اك اأكرث من تف�ضر لل�ضبب وراء خمالفة مو�ضع 
اأزرار قم�ضان الرجال لقم�ضان الن�ضاء.

يف املالب�ض الرجالية ت�ضطف الأزرار على 
اجلان��ب الأمين، ويك��ون ا�ضتخدامها 

�ضهاًل بالن�ضب��ة لالأ�ضخا�ض ممن 
يعتمدون على اليد اليمنى.

يف ح��ن اأنها تكون موجودة 
يف  الأي���رس  اجلان��ب  عل��ى 
اأن  رغ��م  الن�ض��اء،  مالب���ض 
الع��امل  يف  النا���ض  معظ��م 

يعتم��دون عل��ى الي��د اليمن��ى 
ولي���ض الي�رسى، فالن�ض��اء اأي�ضًا 

لإغ��الق  اليمن��ى  الي��د  ي�ضتخدم��ن 
الأزرار.

وهن��اك العديد من النظريات الت��ي ت�ضعى لإيجاد 
تف�ض��ر منا�ضب، النظري��ة الأوىل تتعلق بالأمومة، 
فعندم��ا حتمل الأم ر�ضيعها باليد الي�رسى ت�ضبح 

ق��ادرة عل��ى ف��ك الأزرار املوج��ودة عل��ى الي�ضار 
بيدها اليمنى ب�ضكل اأ�ضهل لإر�ضاعه.

النظري��ة الثانية تع��ود اإىل ع�ضور قدمية، 
حي��ث كان ل��دى الن�ض��اء الرثي��ات 
عل��ى  ي�ضاعدنه��ن  خادم��ات 
وكان��ت  املالب���ض،  ارت��داء 
الأزرار وقته��ا عب��ارة ع��ن 
قط��ع غالية الثم��ن وثقيلة، 
اجلان��ب  عل��ى  ووجوده��ا 
للخادم��ة  ي�ضه��ل  الأي���رس 
لأنه��ا  واإغالقه��ا  فكه��ا 
�ضت�ضتخ��دم يدها اليمنى والتي 

عادة ما تكون اأقوى من الي�رسى.
فيما تقول النظرية الثالثة اأن الن�ضاء كن 
يركنب اخليول بو�ضع جانبي، وو�ضع الأزرار بهذه 
الطريقة كان ليخفف دخول الهواء اإىل قم�ضانهن.

أزرار قمصان النساء على اليسار 
والرجال على اليمين… لماذا؟
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د�ئرة يف  تلف   o لل�شود  �مريكية  مو�شيقى   8
o ن�شف  o عملة �ليابان  �أحمر �للون  9 �شائ����ل حي 

�شو�شي
�أ�شبح غري عاقل   o �أمام �جلمهور  10 ق�ش����ة ممثلة 

لالأ�شياء حوله


