
األغ��از الب�رشي��ة  اأك��ر  يعت��ر مثل��ث برم��ودا 
الت��ي ح��رت العلم��اء والباحث��ني واملهتمني 
بالطبيعة، فقد اختفت مئات ال�سفن والطائرات 
ب��ني اأ�س��العه الثالث��ة، ليطل��ق عليه ت�س��مية 
"مثلث ال�سيطان". وهناك ثالث ر�سائل غريبة 
ومرعبة، ا�س��تقبلتها ف��رق الإنقاذ من طائرات 
و�سفن فقدت يف "مثلث ال�سيطان". يف دي�سمر 
عام 1945 انطلقت 5 قاذفات بحرية اأمريكية 
بالق��رب من املثلث، ليتفاجاأ طياروها بتعطل 
البو�سالت اخلا�سة بطائراتهم يف وقت واحد، 
اإل اأنهم ا�س��تطاعوا اأن يت�سلوا باأبراج املراقبة 
واملخت�س��ني مبتابعة الرحل��ة، لي�رشخ القائد 
ويق��ول "نحن ل ن�س��تطيع التحك��م بطائراتنا 
وثمة �س��يء اآخر يقودنا اإىل مكان غر معلوم" 
ث��م اختف��ت الطائ��رات بع��د ذل��ك دون العثور 
على اأي اأثر لها. ويف ر�س��الة اأخرى ل�س��ائحني 
م��ن ميامي، انطلقا مبركبهما يف رحلة �س��يد 
وا�س��تجمام وتعط��ل مركبه��م ق��رب امل��كان 
امل�س��وؤوم، قال اأحد ال�س��ائحني "تعطل مركبنا 

ونظ��ن اأنن��ا راأين��ا �س��يئا غريب��ا ل ن�س��تطيع 
و�س��فه"، وعند و�سول رجال الإنقاذ مل يجدوا 
اأثرا لل�س��فينة ول لل�س��ائحني، وكانت الر�سالة 
غر وا�س��حة لرجال الإنقاذ، الذين ا�ستقبلوها 
بده�سة. اأما الر�سالة الثالثة فكانت من �سفينة 

رايغو كومارو الياباني��ة عندما اأبحرت داخل 
الأخ��رة  برم��ودا، وكان��ت كلم��ات طاقمه��ا 
"تعال��وا ب�رشعة… لي�س لن��ا مهرب اإنه يجز 
اأرواحن��ا". وكان باحثون م��ن جامعة القطب 
ال�سمايل الرنويجية قد اكت�سفوا حفرا مرتاكمة 
اأ�س��فل البحر يف املحيط الأطل�س��ي ناجمة عن 
انفج��ارات �س��خمة لكريات من غ��از امليثان 
�س��فن  ال�س��بب وراء غ��رق  اأن تك��ون  رجح��وا 
وطائ��رات يف املنطق��ة الت��ي تع��رف ب�"مثلث 
برم��ودا". وقال الباحث��ون اإن قطر هذه احلفر 
املكت�س��فة ي�س��ل اإىل 500 م��رت وعمقها يبلغ 
الغازية  "النبعاثات  اأن  45 مرتا"، ويقدرون 
م��ن تلك احلف��ر عن��د اختالطها بكمي��ة كبرة 
م��ن غ��از امليث��ان تت�س��بب بارتف��اع ح��رارة 
مي��اه املحي��ط الأطل�س��ي". ويعت��ر الباحثون 
اأن اكت�س��افهم هذا هو مبثابة احلل للغز "مثلث 
برم��ودا"، ويرجح هوؤلء اأن تكون مياه املثلث 
ق��د فقدت ن�س��بة مهم��ة م��ن كثافته��ا نتيجة 

اختالطها بالغاز
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اإذا لحظت اأن عالقاتك بالآخرين بداأت تتال�س��ى تدريجيا 
ب��دل م��ن اأن تك��ون قوي��ة، اأو اأن زم��الءك بالعم��ل ب��داأوا 

يتفادونك، فكن على يقني اأن هناك م�سكلة تتعلق بك.
فغالب��ا ما تكون العالق��ات مع الآخرين مقيا�س��ا للنجاح 
وعامال يدفعك لتحقيق اأهدافك املهنية وال�سخ�س��ية، لأنه 
من ال�سعب اأن جتعل اجلميع يحبك بقدر ما هو من ال�سهل 
جعلهم يكرهونك، وهنا بع�س ال�س��لوكيات ال�س��ائعة التي 

تقوم بها عادة، قد تدفع الآخرين بعيدا عنك.
 اأن��ت تتح��دث كث��را حي��ث ل اأح��د يري��د اأن يكون اأ�س��را 
ل�س��خ�س يتحدث على نحو متوا�س��ل عن "اأن��ا ..اأنا .. اأنا"، 
لذلك عليك اأن تركز انتباهك على خلق حوار يف اجتاهني، 
ع��ن طريق طرح اأ�س��ئلة مفتوحة للجمي��ع واإيالء الهتمام 
لإجابتهم، ومن الأف�س��ل ال�س��تماع اأكرث من التحدث، من 

اأجل احل�سول على حمبة اجلميع.
وتن�رش الإ�س��اعات وكثر ال�س��كوى اإذا كنت تت�س��اءل ملاذا 
توقف اجلميع عن ال�س��وؤال عنك، فقد يكون ذلك ب�س��بب اأن 
لديك �س��يء �سلبي يف طريقة توا�س��لك مع الآخرين، كذلك 
دائم��ا م��ا تاأت��ي متاأخرا فه��ذا النم��ط يجعلك غ��ر جدير 

باحرتام الآخرين

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

عب��د اهلل مهودر: يف كل منطقة �س��كنية يقال ان هناك خ��ط طوارئ للكهرباء 
خم�س���س للم�ست�س��فيات ... ويق��ال ان يف كل منطق��ة اي�س��ا م��ن ي�س��ارك 
امل�ست�س��فيات بخ��ط الط��وارئ وينع��م با�س��تمرار التي��ار الكهربائ��ي رغم ان 
بيوتهم وموؤ�س�س��اتهم لي�س فيها �سالت للعمليات اجلراحية .. هوؤلء ل ميكن 
العرتا�س عليهم او معاتبتهم ول حتى حما�س��بتهم .. وامل�س��كلة ان بع�س��هم 
واجب��ه ال�رشعي المر باملعروف والنهي عن املنكر ولي�س امل�س��اركة باخلط 

ال�ستثنائي .. ل ي�سيخ !
حممد الزيدي: لكي ل نلعن الظالم علينا ايقاد ال�سموع 

مقتب�س من اأحد افالم الراحل خالد �سالح 
ه��ذا الكالم الب�س��يط قد مي�س الكثر من الب�رش اعتقد وه��ذا راأي خا�س بي ان 
ه��ذا الكالم ل يق�س��د به ال�س��معة احلقيقية ول الظالم، امنا ا�س��ياء اخرى يف 
جم��الت احلياة مث��اًل ان ل تثق بكل ب�رش وتطلق عليه �س��فة ال�س��ديق حتى 
ل ياأت��ي الي��وم ويغدر بك وتلعن ال�س��داقات احلقيقية ال�س��ادقة كلها٠ ويف 
داخل كل فرد قد يكون هنالك مثل يرتبط مع م�سمون وق�سد الكالم املقتب�س 

للفنان الراحل خالد �سالح.
كن اأن يتحقق ال�س��الم، ما مل نوؤمن باأننا لبع�س��نا،   م�س��طفى �س��عدون: ل ميمُ
واأن العي���س معًا مهما كانت الختالفات، ���رشورة تاأخذنا لر الأمان. يجب 
األ تكون ال�رشاعات نتيجة لعدم ت�س��ابهنا باللون والدين واملذهب واملعتقد 

والفكر، بل يكون التوا�سل هو نتيجة ذلك الختالف.
يف احل��روب اجلميع يخ�رش، ويف ال�س��الم اجلميع ينت�رش. ل توجد ق�س��ية يف 

دمر بلدان. قتل من اأجلها طفل، وتمُ هذا العامل ت�ستحق اأن يمُ
ري��د اأن نعي�س يف بيئ��ة ملونة فكريًا  ال�س��الم يب��داأ م��ن داخلنا، يب��داأ عندما نمُ

و�سيا�سيًا ودينيًا وقوميًا.

#يوم_السالم_العالمي

فائ��ز �س��مران: مل يكف عن ال�س��عال ليل نهار و�س��اءت �س��حته بع��د ان عجز 
ال�س��ادة والعراف��ني من ايج��اد الدواء ال�س��ايف..قررت زوجته م�س��احبته اىل 
املدينة وعر�س��ه على الطبيب ومن الفجر �سعدا البا�س اخل�سبي يودعهم كل 
املحبني بهذه ال�س��فرة اىل املجهول حتت �س��عار )الراح باأمره..ما رد باأمره ( 
وحني و�س��ال اىل الكوت توجها اىل امل�ست�س��فى م�سيا متكئا على زوجته مما 
زاد امل�سي من نوبة ال�سعال لديه ،ما ان راأه الطبيب حتى كتب له ورقة وقال 
له ) روح �سوي ا�سعه (اخذت زوجته الورقة بيد مرجتفة وقد ا�سودت الدنيا يف 
عينيها فالأ�س��عة قد تكون عملية جراحية معقدة..وعلى م�س���س ظلت ت�ساأل 
:-يبعد امك وين ال�س��اعه ؟؟ دخلوا اىل غرفة ال�س��عة ا�س��تلم امل�سور الورقة 
وا�س��طحب زوجه��ا قائال:-خال��ه انتي ظلي هن��ا ،ومع كل تو�س��التها التي 
تدم��ي القلب مل يوافق على دخولها..م��رت الدقائق ثقيلة خرج زوجها يحمل 
كي�س��ا ا�س��فر قال لها :-احلمد هلل �س��ويت ال�س��اعه ول ح�س��يت ب�سي ..ودون 
الرج��وع اىل الطبي��ب عادوا اىل اهلهم ا�س��تقبلهم اجلميع ي�س��األون عما جرى 
وكان جوابه :-�س��ويت ا�س��اعه و�رشت زين..نعمه من اهلل !!لكن ال�س��يد ا�رش 
على روؤيتها جلبوها له اخرجها من الكي�س نظر اليها طويال ثم �س��فق بيديه 
:-�سيب موتاك ولك ا�سلون ظال عدل !!�سوف هاذ ال�سواد چان نامی على كلبك 
ب�س ال�س��اعه م�س��ت كل الغاذورات و�رشت زين �سالوات على حممد چانت 
بي�س��ه من املر�س انكلبت �سوده..دكوم اذبحلنه طلي و�سويلنه ع�سه لويه اهلل 
!!! واهلل اجلماعه..ب�س طكولنه ا�ساعه ول اطونه دوه ول حتى زقنبوت..وتاىل 

حلكونه عالطلى ذبحوه !!!

أجمل تعليق على الفيس بوك

-اتعامل مع النار منذ ١٢ عاما، واليوم فقط ادركت �رش قوتها..
تبدو كمثل كاأ�س متقلب املزاج.. ول حتتاج �سوى خرة يف ادارة القوة..

ه��ذه الن��ار التي نكت��وي بها منذ ما يزي��د على قرن كام��ل، تخرنا كل حني 
باأنها روح ونف�س.. تاأتي وتغيب..

منوت، والنار اأي�س��ا متوت.. ولكن �ستان بني موتني. موت تتحكم به اناملنا، 
وموت تقدره نوعية احلطب..!

من اأي حطب اأنتم اأيها العراقيون..

سائق التكسي
أهم 5 لغات تضمن لك 
وظيفة عالمية!

خاتم زواج يعود إلى 
صاحبه بعد 37 عاما

بداي��ة ل ب��د ان نق��ول ان مهن��ة ال�س��ائق متعب��ة وم�س��نية ومهلكة يف و�س��ط 
الزحام��ات الغارقة بالكاآبة وه��ي مهنة �رشيفة لها ابعادها الن�س��انية وقيل 
قدميا عن مهنة ال�س��ياقة ) فن وذوق واخالق ( وما زال البع�س متم�س��كا بهذه 
املعادلة الرائعة لكن مما ي�س��رتعي النتباه وجود حالت غر اخالقية تتمثل 
ل��دى البع�س من دافع الف�س��ول وا�س��ياء اخرى حي��ث يعاك�س ال�س��ائق الفتاة 
او ال�س��يدة ويقوم بطرح بع�س ال�س��ئلة غر املحببة،  ا�س��مك ؟ اين ت�س��كنني ؟ 
ه��ل ان��ت متزوجة ؟ هل انت ارملة ؟ وتت�س��ايق الفتاة التي تريد ان ت�س��ل اىل 
العم��ل او اىل البي��ت باأ�رشع ما يكون وهناك حالت خمتلفة حيث تقوم بع�س 
الفتيات ب�رشح ق�سة حياتها وكيفية معاملة زوجها القا�سية فيتبادلن ارقام 
الهواتف، هذه احلالة لي�س��ت نادرة احلدوث بل هي م�س��تمرة ب�سكل يومي حيث 
امل�سايقات من هذا الطرف او من ذاك ال�سمر و الواعز الخالقي و الديني من 
يق��ف حائال دون ح�س��ول مثل ه��ذه اخلروقات التي ا�س��بحت ظاهرة طبيعية 
لالأ�سف ال�سديد، حيث امل�ساكل الجتماعية بداأت وتتكاثر ب�سكل مرعب وما من 
عالج فعال تقوم به اجلهات املعنية ونتاج ذلك ولدة جيل �سائع بال مالمح 

وا�سحة وانحدار قيمي واخالقي و�سول اىل ما ل يحمد عقباه.

ن�رش موقع " بيزن�س اإن�س��ايدر" مقال بنينّ فيه اأهم 5 لغات تفتح على الإن�س��ان 
اأبوابا كثرة يف احلياة ال�سخ�س��ية واملهنية، وتدر عليه دخال م�س��مونا طوال 
حياته. وبالرغم من اأن تعلم اللغات الأجنبية قد يكون �س��عبا لدى البع�س، اإل 
اأن هذا ل يعني ال�ست�س��الم لذلك مبا�رشة، فعلى �س��بيل املثال، وبح�سب منظمة 
“غالوب" املتخ�س�س��ة يف ال�ست�سارات الإدارية واأمور املوارد الب�رشية، فاإن 
واح��دا من اأ�س��ل 4 اأ�س��خا�س يف الوليات املتح��دة، قادر عل��ى التحدث بلغة 
اأخ��رى غ��ر الإجنليزية. وبح�س��ب "بيزن�س اإن�س��ايدر" فاإن هن��اك 5 لغات غر 
الإنكليزية، تعد الأكرث ا�س��تعمال يف العامل من حيث عدد الأ�س��خا�س الناطقني 
بها، وعدد البلدان التي ت�س��تخدمها، وهي بح�س��ب الدرا�س��ة ق��ادرة على توفر 
دخ��ل م�س��مون ملن يتحدثون بها بطالق��ة، من هذه اللغ��ات العربية غالبا ما 
نقراأ مقالت خمتلفة، تتحدث عن �سعوبة اللغة العربية ملا فيها من تعقيد يف 
الكتابة والقواعد، و�س��عوبة يف نطق الكلمات بالن�سبة لغر العرب، بالرغم من 
ذلك ت�س��ر تقارير علماء اللغات، اإىل اأن العربية ت�س��غل املرتبة الرابعة من بني 
اللغات الأكرث �س��عبية من حيث عدد املتكلمني بها يف العامل. وكذلك ال�س��ينية 

والرو�سية والهندية واليابانية. 

ع��اد خ��امت زواج مفق��ود منذ اأك��رث من 37 �س��نة ل�س��احبه بعد اأن 
عرثت عليه مدرب غط�س يف مياه قبالة بينيدورم الإ�س��بانية ال�سهر 

املا�سي.
اأعادت خي�س��يكا ني�س��و�س اخل��امت اإىل اأغو�س��تني األيان��ا يف حانته 

الواقعة يف قرية اأوتيبو بالقرب من مدينة �رشق�سطة.
وجدت ني�سو�س خامت الزواج الذهبي اأثناء ممار�ستها الغط�س ال�سهر 

املا�سي قبالة بينيدورم على �ساحل البحر املتو�سط يف اإ�سبانيا.
وعندما وجدت اخلامت، قالت ني�س��و�س، اإنها "�س��عرت باحلزن قليال 

عندما فكرت يف ال�سخ�س البائ�س الذي فقده".
وقررت اأن تن�رش على موقع في�س��بوك �س��ورة للخ��امت وعلى جانبه 

نق�س مبوعد الزفاف يوم 17 فراير 1979.
 اأك��رث م��ن 70 األف �س��خ�س ت�س��اركوا املن�س��ور اإىل اأن علمت بذلك 
خ��واين �سان�س��يز، الت��ي طلبت م��ن زوجه��ا اأن يرى هذه امل�س��اركة 

ليتاأكد مما اإذا كان اخلامت يخ�سه، وفقا األيانا.
 وقال األيانا اإنه فقد اخلامت اأثناء ال�سباحة.

سيلفيمعلومة رأي

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

تعاونت �رشط��ة الدمنارك مع �رشكة 
 "Guard from Above"

البي�س��اء  الن�س��ور  تعلي��م  يف 
واختط��اف  اإيج��اد  الراأ���س 
طي��ار،  دون  م��ن  الطائ��رات 
الأمر الذي ميكن اأن ي�ساعد يف 

حماية امل�س��وؤولني من هجمات 
�رشط��ة  ووج��دت  الإرهابي��ني. 

الدمنارك طريقة جديدة للحماية 
م��ن الطائ��رات ب��ال طي��ار، وهي 

ع��ن طري��ق ا�س��تخدام الن�س��ور 
ب�س��فتها  الراأ���س  البي�س��اء 
م��ن اأك��ر الطي��ور املفرت�س��ة.

وعلم رج��ال ال�رشطة بالتعاون 
 Guard from  " �رشك��ة  م��ع 

Above"، الت��ي زودتهم بالطيور، هذا النوع من 
الن�سور ا�س��طياد تلك الروبوتات الطائرة وت�سليمها 
اإىل طائ��رات ب��ال طي��ار حت��وم يف اجل��و وتخ�س��ع 

لل�رشطة.واأق��ام رجال ال�رشطة عر�س��ا جويا هاجم 
فيه الروبوت الطائر �سخ�سا ميثل دبلوما�سيا، وقام 
الن���رش خ��الل العر�س با�س��طياد الروب��وت الطائر 
و�س��َلمه لل�رشطة.وقررت �رشطة الدمنارك بعد جناح 
التجربة �رشاء دفعة من الن�سور لت�سكل �رشبا خا�سا 
منها �سيقوم بحماية �سماء الدمنارك من الروبوتات 
الطائرة الإرهابية.وقد �س��هدت ال� 15 �سنة الأخرة 
منوا هائال لأجهزة الروبوت، حتى اأن بع�س 
العملي��ات الع�س��كرية اأ�س��بحت تنفذ يف 
بلدان كثرة اليوم، لي�س فقط با�ستخدام 
طائرات اأو قوات برية، بل اأي�سا 
بوا�س��طة طائ��رات من 
دون طي��ار. عالوة 
عل��ى ذلك فاإن اأي 
باإمكانه  �س��خ�س 
�رشاء ن�س��خة مدنية 

والروبوتات لتل��ك  الطائ��رات 
وا�ستخدامها لأغرا�س اأخرى

ثالث رسائل غامضة من "مثلث الشيطان"لماذا ال يحبك اآلخرون؟الدنمارك تستخدم النسور لمكافحة الطائرات بال طيار

�أفقيًا 
و�شتم �شب   o �لبالد  بكل  طاف  بغد�د  من   1

ما هدف  لتحقيق  �لأدو�ت   2
حمرمة فائدة   o ملل   o فمه  د�خل  �شيئا  حرك   3

o نبات ذو  4 فك���رة ح���ول مو�شوع ما )معكو�ش���ة( 
زهرة �شفر�ء له ��شتخد�مات طبية

5 ت�شب���ب يف ح���دوث تيار هو�ئي لطيف o قرو�ض 
م�شتحقة o ن�شف تامر

 o 6 ��شف���ط �ل�شائ���ل قليال قليال م���ن كوب �أو نحوه
�شائل �حلياة �لأحمر

�شديد برجاء  يطلب   o قو�م   7
)معكو�شة( �ليمني  جهة   o �ل�شندباد  مدينة   8

ما  �لعمل يف م�شلحة  ير�قب �شري  �لذي  �ل�شخ�ض   9
يوحنا مبعنى  �جنبي  ��شم   o

�أح���و�ل �لطق����ض  o جمموع���ة  10 ثالث���ة مت�شابه���ة 

عاموديًا
)معكو�شة( �ل�شالم  عليه  �لنبياء  �أبو   1

نهاية  �ملح�شول يف  o ناجت  ب�شكل وطيد  نتعاون   2
يوم عمل

عمل �أي  بد�ية  يف  متهيد   3
�خلليج يف  وطني  لبا�ض   o و�حتمال  وقدرة  قوة   4

لولو  o هيافة  �لأكرث   5
عليه����ا  �خل�ش����ب  �أو  �لبال�شتي����ك  م����ن  لع����ب  قط����ع   6

جمموعات من �لنقاط o ع�شو يف �لوجه
�لعود على  موجه  غري  عزف   7

وم�شر �لهند  بها  ت�شتهر  فاكهة   o زورق   8
و�أنفة علو   o �لذئب  �ناث   9

10 �شخ�شي����ة تر�ثي����ة عربي����ة �رتبط����ت بالفانو�����ض 
�ل�شحري


