
اوجد الفرق

هناك العديد م��ن املناطق الطبيعية اخلالبة 
الت��ي تكونت نتيجة عوام��ل طبيعية ال دخل 
الإن�شان فيها و مع ذلك تكونت ب�شكل خمتلف 
عما هو متعارف عليه و معروف اأن �شواطئ 
البحار عبارة عن رمال �شفراء و بحر و لكن 

هذه املرة خمتلفة ال�شاطئ لونه اأحمر .
اأغ��رب  م��ن  ال�ش��ن  يف  باجن��ن  �شاط��ئ 
ال�شواط��ئ البحري��ة يف الع��امل يق��ع يف نهر 
دلياوه��ي يف اجلن��وب الغرب��ي يبتع��د ع��ن 
مدين��ة باجن��ن ال�شيني��ة 30 م��ًرا ، يغطى 
االأع�ش��اب  لوج��ود  نظ��ًرا  االأحم��ر  بالل��ون 
البحري��ة و تتح��ول لل��ون االأحم��ر يف ف�شل 
ال�شتاء فقط بينما ط��وال العام لونها اأح�رض 
و تنمو هذه االأع�شاب يف البيئة امللحية فقط 

لذا وجدت على �شفتي النهر .
و تعت��ر ال�ش��ن ال�شاط��ئ حممي��ة طبيعي��ة 
ال اأح��د يدخله��ا اإال اأج��زاء �شغ��رة و ال اأحد 
ي�شتطي��ع امل�ش��ي على الع�شب ب��ل على جدار 
مبني مل�شي علية و يف عام 1988 مت اإ�شدار 

هذا القرار باعتبارها حممية طبيعية ، ياأخذ 
ال�شاط��ئ 155 كليو مر من املدينة و البحر 
100مر مربع ، و يتمتع ال�شاطئ بالطبيعة 
املده�ش��ة و املناظر اخلالب��ة باالإ�شافة اإىل 
االأر���ض الرطب��ة و ه��و يعتر من��زاًل ل260 
ن��وع من الطي��ور و 399 حي��وان خمتلف و 
منه��م اأنواع مه��ددة باالنقرا�ض بي��ه اأنواع 

من ال�رضطانات.
يب��دو ال�شيف رائًعا هن��اك فيكون اأكرث دفًئا 
ع��ن باق اأجزاء ال�ش��ن باالإ�شافة اإىل اللون 
االأرج��واين و هو يدخل �شمن اأغرب املناطق 
يف العامل ، فيبدو كاأنه لوحة مر�شومة باليد 
�شبحان ال��ذي اأبدع ، الوق��ت املثايل لزيارة 
يف �شه��ر اأيل��ول ، اأما عن االأع�ش��اب البحرية 
هي نوع من امللح مت�شامح و الع�شب يتحول 
لل��ون ال��وردي عند الن�ش��وج و تنظم ال�شن 
ع��دة رح��الت يف الي��وم لزيارة ه��ذا املكان 
القط��ار ال�رضيع ياأخذ 3 �شاعات اأما  البطيء 

ياأخذ 6 �شاعات.
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ه��و بالفع��ل من اأغرب املنبه��ات ، هل تعاين من ع��دم اال�شتيقاظ 
م��ن النوم هذا املنب��ه الغريب �شوف يقوم باإيق��ادك.. جاءت فكرة 
املنب��ه الغريبة من اإهدار كمية كبرة م��ن الوقت يف النوم فيعمل 
املنب��ه ع��ن طريق و�شع عملة نق��وم بداخل��ة اإذا مل ت�شتيقظ �شوف 

يقوم بتمزيقها بذلك ي�شاعد على اال�شتيقاظ ب�شكل اأف�شل.
ع��ادة م��ا يواجه بع���ض النا�ض م�شكل��ة يف اال�شتيق��اظ مبكًرا من 
النم��و فال يوجد لديهم ما يحفزهم على اال�شتيقاظ ، فجاءت فكرة 
ه��ذا املنب��ه املده�ض باأن تق��وم بو�شع عملة ورقي��ة ح�شب اأهمية 
املوع��د و اإذا مل ت�شتيق��ظ من النوم �شوف يقوم بتمزيق هذه العملة  
و ق��د تكون ه��ذه طريقة حمفوف��ة باملخاطر ب�شكل كب��ر و لكنها 
�شتك��ون اأف�ش��ل لروؤ�شاء النعا���ض فاالإن�شان يق��در النقود اأكرث مما 

يقدر الوقت و فقد جاء الوقت ليت�شاوى الوقت بالنقود.
ف��اإذا مل ت�شتيقظ �شوف تفقد اأمواك هذا �شعار من قام بت�شنيع هذا 
املنب��ه املده���ض من املمك��ن �شبط اأك��رث من منبه ح��ال ال�شياح 
االول يعط��ى ل��ك االنتب��اه و املوع��د النهائي يك��ون موعد متزيق 

النقود ..

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

د.ازه��ار �شبيح: مت��الأ راأ�شي كلمات معدودات ، كن��ُت �شمعتها ذات 
مرة ، �شمن �شياق حوار يف م�رضحية عراقية ..

املمثل الذي اأدى دور ) املجنون ( يف امل�رضحية ، ردد الكلمات تلك 
، ب�رضخ��ة غا�شب��ة مت�شاِئلة ، خماطبًا َم��ن حوله من ) ممثلن( و ) 

جمهور ( :
م�خ�ّب�ل وي�وجع�ني ال�ع�راق

�ش�ل�ون ما ي��وج�ع�ك�م ؟!
�شادي��ار عل��ي: قبل �شوية ج��اي امت�شه ب�شارع �ش��امل، مريت من مي 
ح�شيني��ة �شف��ت جمموع��ة �شي��ارات �رضط��ة واكف��ة هن��اك، اقربت 
حت��ى ا�شوف �شكو! طلع ال�رضط��ة قاطعن ال�شارع وديحمون الن�شاء 

والرجال من الزائرين للح�شينية الأحياء مرا�شم عا�شوراء.
احلل��و باملو�ش��وع، عل��ى بعد تقريب��ا 100 مر م��ن احل�شينية اكو 
حمالت بيع م�رضوبات كحوليه ديزاولون عملهم بكل حرية وبدون 

ما احد يجي ويكلهم لي�ض متعزلون الن عا�شوراء!
هاي ي�شموها #دميقراطية

ام��ا قط��ع ال�ش��وارع، وت�شغي��ل اللطميات مبك��رات ال�ش��وت وعدم 
احرام �شعور وراحة النا�ض، فهاي ي�شموها #فو�شى

انت حر باختيار طريقة حياتك ومعتقدك، وكذلك النا�ض!
#ثورة #دميقراطية  #العراق  #عا�شوراء 

ميادة داوود: املوديل االعالمي اجلديد..
ا�شطي��اد عائل��ة يف حالة فق��ر مدقع..ويبقى املذي��ع يهتف..!! وين 

احلكومة؟؟ 
اذا ه��و مع��اق وما عندة �شنعة وال �شغل حت��ى بيت �شفيح ماعندة 
امكاني��ة يبني..وخملف خم�ش��ة. ..واملذيع ي�شيح وين احلكومة!!! ال 
وزوجت��ة تقول حتى ترر كارثة اجناب هذا العدد من خطوط الفقر 

"اجوي بدون رغبتنا"..
اغل��ب دول الع��امل الثال��ث ينجب��ون به��ذه الطريقة...والنتيجة عدد 
ب��ال نوع..فق��ر ..جوع..حرمان..جهل..تخلف..تراجع..كاأننا قطعان 

ت�شاق اىل ....
وبغ���ض النظ��ر ع��ن حراج��ة املو�شوع..حج��م الراج��ع االعالمي 

بالعراق هائل..
#اعالمي�ض

احم��د ال�شيخ ماجد: يف الغال��ب، النا�ض يبكون على اأنف�شهم، ال على 
احل�شن !

تتج�شد م�شيبة علي االأكر مثال، مبن فقدوا اأبنائهم.. اآباء واأمهات، 
امة  تنهم��ر دموعه��م بحرق��ة، الأنهم فق��دوا "عل��ي اأكره��م" يف دَوّ

الفو�شى العارمة التي مر بها عراقنا.
م��ن فق��د اأخ��اه، �شيبك��ي بحرق��ة عل��ى العّبا���ض، َرم��ز االإخ��وة يف 
ال�رضدي��ات ال�شيعّية، وال��ذي يحتل مرتبة عالي��ة يف نفو�ض العرب، 

لكونه ميّثل ما يحلمون به، من �شجاعة، ووفاء، وغر ذلك.
الن�ش��اء العراقيات تكاد تتوّقف قلوبهن عند �شماع ق�شة ليلى، االأم 
الت��ي تنتظ��ر اأبنها، وال يعود.. رغم ان هن��اك روايات كثرة، تقول : 

ان ليلى لي�شت موجودة يف الطف اأ�شال.
امله��م، ان حم��ّرم فر�شة طيبة لذوي القل��وب املكلومة، الذين ق�شم 
ظهورهم دهر الع��راق، وم�شائبه.. يجدون مب�شيبة احل�شن، ف�شاًء 

وا�شعًا للتعبر عن اأحزانهم، و�شوقهم ملن يحّبون!

أجمل تعليق في الفيس بوك

كتم��ال ..وال ياأت��ي  �شع��ورك بالنق���ض ،م��ا ه��و اال طموح��ك اىل االأ
كتم��ال اال عن طريق ال�شعي خل��ف هدفك ،هدفك الذي لن يتحقق  االأ

اال بالتحدي ،عندما تقف بوجه كل �شيء معار�ض!

اهم دول العالم
 في انتاج الذهب

افتتاح 
دار االوبرا المصرية

علماء يكشفون سر حاجة 
كبار السن للقهوة أكثر من غيرهم 

تت�ش��در ال�شن ه��ذه القائمة ، وال�ش��ن هي امل�شتهلك رق��م واحد من 
الذهب ، البلد الذي �شحب مئات املالين من النا�ض من الفقر للتنمية ، 
والبل��د الذي يتحك��م تقريبا يف خم�ض االنتاج من قبل جمموعة الذهب 
الوطني��ة ال�شينية ، على الرغم من تواجد مناجم الذهب الوا�شعة ، فاإن 
ال�ش��ن لديها فقط نحو 1،000 طن احتياط��ي ، مع حوايل ٪1.7 من 
احليازات اخلارجية . هناك اأكرث من 1،900 طن ما زال غر م�شتخرج 
يف االأر���ض ، عل��ى الرغ��م من اأنها ت�ش��ر ب�رضعة ، م��ع ارتفاع املعدل 

ال�شنوي الأكرث من 10٪ .
عمال املناجم يف ا�شراليا يعملون بثبات ، بحثًا عن الذهب مل�شافات 
هائل��ة وبذلك فاإنها ت�شدرت املركز الثاين على الئحة اهم دول العامل 
يف انت��اج الذهب مع امتالكها نح��و 270،000 كيلوغراما من الذهب 
. ثلث��ي ه��ذا املبلغ ياأتي من مناجم يف غ��رب اأ�شراليا من برث . اأكر 
منج��م مفتوح يف الق��ارة هو منجم امليل الذهب��ي ، ويقود هذا املنجم 
الإنت��اج قيمة هذه ال�ش��ادرات ، االحتياطيات ، حتتج��ز اأ�شراليا لنحو 

اأو ٪9.3 من االحتياطيات االأجنبية . 80 طنا من الذهب 

ح��دث يف مث��ل هذا اليوم م��ن عام 1988 افتت��اح دار االوب��را امل�رضية يف 
القاه��رة مب�شارك��ة الياب��ان الأول مرة يف م�رض والعامل العرب��ي، ويعتر هذا 
ال���رضح الثق��ايف الكب��ر هو البدي��ل ع��ن دار االأوب��را اخلديوية الت��ي بناها 

اخلديوي اإ�شماعيل.
وابت��داأ ه��ذا ال���رضح الثقافى بعر���ض الكابوكى ال��ذي ي�شم خم�ش��ن ع�شواً 
باالإ�شاف���ة اإىل فنان��ن م��ن اأعل��ى مرتب��ة يف جم��االت املو�شيق��ى واالأوبرا 
والبالي��ه، وهكذا ظهر ه��ذا ال�رضح الكبر اإىل الوجود مرة اأخرى لتكون م�رض 
هي اأول دولة يف املنطقة تقيم داراً لالأوبرا مرتن يف عقد واحد من الزمان.

وت�ش��م االأوب��را احلالية 3 م�شارح ه��ي: الكبر 1200 مقع��د، وال�شغر500 
مقع��د، واملك�شوف 600 مقعد، ولعب��ت دوًرا مهًما يف اإثراء احلركة الفنية يف 
م���رض حيث ت�شم فرق��ة باليه اأوبرا القاه��رة، واأورك�ش��را اأورك�شرا القاهرة 
ال�شيمف��وين، والفرقة القومي��ة للمو�شيقي العربية، وفرق��ة الرق�ض امل�رضحي 
احلديث. وتقيم االأوبرا �شالونات ثقافية ومعار�ض فن ت�شكيلي ومهرجانات 
مو�شيقي��ة �شيفي��ة لفرق اله��واة، كما تعر���ض اأعمال كب��ار الفنانن والفرق 

العاملية باجتاهاتها املختلفة.

تع��د نظري��ة اعتب��ار الكافي��ن حمف��زا جيدا لعم��ل الدم��اغ، نظري��ة �شائعة ومت 
اإثباته��ا من خالل التجارب التي اأجريت على الفئران، ولكن اأطباء من جامعة " 
وي�شكون�ش��ن ميلووكي" قرروا امل�شي قدما وقاموا بدرا�شة ملفات حوال 6500 

امراأة جتاوزت اأعمارهن 65 عاما.
راق��ب االأطباء احلالة ال�شحي��ة للن�شاء اللواتي �شارك��ن يف الدرا�شة االإح�شائية 
عل��ى م��دى 10 �شن��وات، كما قام��وا بت�شجيل ع��دد امل��رات التي تناول��ت فيها 
امل�ش��اركات م�رضوب��ات حتت��وي عل��ى الكافين، وربط��وا تلك االأرق��ام باحلالة 
ال�شحية لدماغ امل�شاركات، وبانتهاء الت�شخي�ض تبن اأن 388 من امل�شاركات 

فقط اأ�شنب ب�شعف االإدراك.
كما تو�شل العلماء اإىل اأن �رضب 261 ملغ من الكافين )ما يعادل فنجانن من 

القهوة( خف�ض من احتمال االإ�شابة باخلرف بن�شبة 36%.
ومل يتاأكد العلماء من اآلية تخفي�ض الكافين ملخاطر االإ�شابة ب�شعف االإدراك، 
لكنه��م يعتق��دون اأن��ه يثّبت عم��ل بع���ض امل�شتقِبالت الت��ي تدع��ى )اأدينو�شن 
A2A(، والت��ي اأ�شا�ش��ا تختل طريقة عملها مع التقدم بالعمر حيث توؤثر على 

عمل املناطق امل�شوؤولة عن التعلم والذاكرة يف الدماغ.

سيلفيهل تعلم في مثل 

متقاطعة كلمات

اأظه��ر فيديو ن���رض على يوتي��وب لقطات مذهلة 
يف  املحف��ور  اخلط��ر  اجلبل��ي  للطري��ق 

�شخور جبال تايهانغ، يف ال�شن، 
وال��ذي يطل��ق علي��ه ا�ش��م "ممر 

غوليانغ".
م��ن  النف��ق  �ش��ق  مت  وق��د 
قب��ل 13 رج��ال م��ن قرية 
على  املوج��ودة  غوليان��غ 
ارتفاع يفوق 1700 مر، 

ويبل��غ طول املم��ر 1200 
مر وه��و الرابط الوحيد بن 

قري��ة غوليان��غ البال��غ عمرها 
600 عام والعامل اخلارجي.

ع��ام  يف  املم��ر  ه��ذا  جتوي��ف  مت  وق��د 
1972، باأي��دي القروين العارية التي حطمت 

ق�شاوة ال�شخور.
وكان��ت قرية غوليانغ معزولة قبل اأن يتم بناء 
املمر، حيث تقطنها جمموعة من املزارعن منذ 

اأكرث من �شتة قرون.

 ،Shen Mingxin وبقيادة �ش��ن مينغك�شن
رئي���ض القري��ة، ق��ام فري��ق من 13 
رج��ال ببي��ع املاع��ز وبع���ض 
ما ميلكون ل���رضاء مطارق 
يف  ت�شاعده��م  واأدوات 
وا�شتغ��رق  احلف��ر، 
�شنوات  خم���ض  االأم��ر 
حف��ر  م��ن  لالنته��اء 
النف��ق املتع��رج الذي 
يبل��غ ارتفاع��ه خم�شة 

اأمتار وعر�شه 4 اأمتار.
الوع��ر  املم��ر  �ُش��ق  وق��د 
ليك��ون ق��ادرا عل��ى ا�شتيعاب 
ال�شي��ارات ومت ت�شميم 35 "نافذة" 
احلط��ام  م��ن  للتخل���ض  الطري��ق  ط��ول  عل��ى 

ال�شخري ولل�شماح لل�شوء والهواء بالدخول.
وق��د ظلت القرية واملمر جمهولن طوال �شنوات 
ع��دة حت��ى وق��ت قري��ب عندم��ا و�ش��ل بع�ض 

ال�شياح اإىل هناك.
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