
اوجد الفرق

متكن �لثنائ��ي �لربيطاين م��ن �أ�صول هندية 
م��ن حتطيم �لرقم �لقيا�ص��ي لأطول زو�ج يف 
�لع��امل بع��د �أن �أمت "ك��رم ت�صان��د" وزوجت��ه 

كارتاري �لتي عا�ش معها 90 عامًا!
ت��ويف ك��رم بع��د �لحتف��ال بعي��د مي��اده 
لأ�صب��اب طبيعية وُيعتقد �أن��ه �صاحب �لرقم 

�لقيا�صي لأطول زو�ج يف �لعامل!
تزوج كرم ت�صاند من زوجته يف عام 1925 
يف حف��ل لل�صيخ يف دي�صمرب، حيث �أن ت�صاند 

ول��د ع��ام 1905 يف عائل��ة مز�رع��ن م��ن 
�إقليم �لبنجاب خ��ال فرتة �حلكم �لربيطاين 
للهن��د، وهاج��ر م��ع زوجت��ه �إىل بريطاني��ا 
ع��ام 1965 وعمل يف م�صان��ع �لن�صيج يف 
مدينة بر�دف��ورد. وتتك��ون عائلتهما حاليًا 
من �أربعة �أجيال هم �أولدهما �ل�صبعة، ووقد 
�أكد �بنهما مدير بنك متقاعد ذو �ل� 67 عامًا 
�أن��ه متت دع��وة و�لديه �إىل ق���ر باكنغهام 
م��ن قبل �مللك��ة ليح�صا على وثيق��ة �أطول 

زو�ج يف تاريخ بريطانيا، وعربت كارتاري 
ت�صان��د ع��ن "�صدمته��ا �لبالغ��ة �إث��ر رحي��ل 
زوجها"، لكن �بنها بول يقول: "�إنها �صتكون 
بخ��ر"، م�صيف��ًا: "�أن��ا فخ��ور ج��د� بو�لدي، 
وجمي��ع �لعائلة فخورة ب��ه، وبف�صل �هلل فقد 
رح��ل ب�صام. �ملوت �أحد تلك �لأ�صياء �لتي ل 
ي�صتطيع �ملرء �إيقافها، وكل �صخ�ش عليه �أن 

يرحل يوما ما.
بع��د �أن ��صتهرت ق�ص��ة �حلب �لتي د�مت 90 
عام��ًا ب��ن ك��رم ت�صان��د )111( وكارتاري 
)103( عام��ًا تهاف��ت عليهم��ا �ل�صحفي��ون 
لي�صاألوهم��ا ع��ن ���ر �لعم��ر �ملدي��د و�حلب 
�لكب��ر ف��كان �جل��و�ب �أن �ل���ر يف �لطعام 

�ل�صحي �لقليل و�حلب �لكثر!
حتى �لي��وم مل يدخل ه��ذ� �ل��زو�ج مو�صوعة 
يف  زو�ج  �أط��ول  ويعت��رب  ر�صمي��ًا  غيني���ش 
�لعامل با�صم �لزوج��ن �لأمركين �لر�حلن 
ظ��ا  �للذي��ن  في���ر،  وزيلم��ار�  هرب��رت 

متزوجن طيلة 86 عامًا
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لو كنت م��ن حمب �ل�صينما �صيبهرك بالفع��ل �لأعمدة �جلر�فيكيه 
و ت�صميمه��ا م�صمم��ي  باإعد�ده��ا  ق��ام     Avatar فيل��م  يف 
�جلر�في��ك لكوك��ب موج��ود يف �لأحد�ث و لكن م��اذ� لو علمت �أن 
ه��ذه �لأعمدة موجودة يف �لعامل و ل تق��ل يف �لغر�بة عن �عمدة 
�أفت��ار �أنها يف �ل�ص��ن �لآن تزول �لده�ص��ة فال�صن بلد من باد 

�لعجائب .
بالفع��ل توجد �لأعم��دة يف حديق��ة ت�صانغجياجي��ه �لوطنية يف 
�ل�صم��ال يف مقاطع��ة هون��ان بو�ص��ط �ل�صن �لت��ي حتتوي على 
243 عم��ود �صخري �صاهق و يبلغ �رتفاعها لأكرث من 1000 
م��رت يعط��ى �لأعمدة غمو�صه��ا �لغاب��ات �ل�صتو�ئي��ة �ملحيطة ، 
�لغاب��ات عبارة عن غابات بد�ئي��ة كثيفة لغاية �أما قمم �لأعمدة 
فتتك��ون من حج��ر �لكو�رتز �لرملي ، �أما �حلديق��ة فاإنها حتتوي 
عل��ى ع��دًد� م��ن �ل�صخ��ور �لغريب��ة و �ملده�صة حتت��وي على 23 
ن��وع نادر من �حليو�ن��ات كما �أن بها �أكرث م��ن ثاثة �ألف نوع 
من �لنب��ات �أدرجته��ا �ليون�صكو منطقة تابعة ل��رت�ث �حل�صاري 

كو�حدة من �أهم �حلد�ئق �جليولوجية يف �لعامل عام 2004 م

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

حام��د �ملالك��ي: �ىل وز�رة �لرتبي��ة... �ن�ر ه��ذه �لر�صالة كما 
و�صل��ت يل م��ن �ح��دى �ل�صديق��ات، وياري��ت م��ن �ل�صدق��اء 

ي�صاركوها حتى ت�صر ق�صية ر�أي عام
"�ل�صام عليكم ��صتاذ حامد 

�صونك يا رب تكون بخر
��صتاذ 

ميك��ن ت�صتغرب وميكن ت�صحك .. ب���ش �ين ما عندي �حد غرك 
�لتج��ئ له .. �ين من ف��رتة بديت ��صتغل مبكتبة طبع و��صتن�صاخ 

...
و�كت�صفت من خال عملي �نو وز�رة �لرتبية و�لتعليم بدت عام 

در��صي من دون كتب 
�ول �ملناه��ج �مغريه��ا وميعتم��دون عل��ى �لق��دمي و�لطبع��ة 
�جلدي��دة مموج��ودة ب���ش عند �ملكتب��ات �يل ت�صتن�ص��خ �لكتاب 

وتبيعه باأ�صعار غالية 
وثانيا ..�لكادر �لتدري�صي �يل باملد�ر�ش من معلمن ومدر�صن 
ب��دو� ينط��ون �ملادة ومي�ص��ون بيه��ا و�لطاب معده��م كتب .. 

فالطالب ي�صطر ي�صرتي �لكتاب م�صتن�صخ 
�يل خاين �ر�صل حل�رتك هاي �لر�صالة ..

�لي��وم وخ��ال عملي جتي مرية وياها بناته��ا من �صئلت على 
�لكت��ب وبدي��ت �عددله��ا �ل�صع��ار تفاج��اأت وكال��ت ل خال��ة 
غالي��ات ما �ريدهن ، و�لتفتت على بناتها وكلتلهن خل�ش ميه 
مث��ل ما كال �بوج��ن كعدن و�صكنت بالبي��ت وطبعا �لبنات مو 
�ول �بتد�ئ��ي حتى �لو�حد يكول تتعو�ش عل��ى �ل�صنه �جلاية .. 

بيهن �ل�صاد�ش �بتد�ئي وبيهن �ملتو�صطة 
و�ملوق��ف �لث��اين ، �أجت��ي م��رة ه��ي و�بنه��ا ودت�ص��رتي كتب 
وقرطا�صي��ة ومن �صافت �ل�صعار تو�صل��ت ب�صاحب �ملكتبة �نو 
يرخ�صله��ا ومقب��ل لن �ل�صع��ار ثابته .. بجت وظل��ت تتو�صل 
ودك��ول و�هلل �بوه ج��ان باحل�صد وم�صاب وم��ا عدنه وما �ريد 

�بطله .. 
طبعا هاي موقفن من ع�ر�ت �ملو�قف ..

�صئل��ت �صاحب �ملكتبة لي�ش �ل�صعار غالية كال �لورق و�حلرب 
�رتف��ع �صع��رة و�حنا ه�صه باملكتبة منطب��ع ملون لن �لحبار 

غالية ب�ش طبع عادي .. 
�ين من ناحيتي ممكن ��صاعد �صخ�ش ب�ش �كرث هم ما �كدر 

و�هلل ��صت��اذ ميت��ة قه��ر على �لنا���ش وما �عرف �ص�ص��وي ولهذ� 
ر�صلتلك هاي �لر�صالة 

و��صفه �ذ� �زعجتك"
#حيدر_�لعبادي

#حممد_�قبال

م�صطف��ى رحي��م �لعكيل��ي: يطب��خ جارن��ا 3 �كيا�ش م��ن �لرز 
لاأمام �حل�صن!!

فيق��وم جارنا �لث��اين بطبخ 5 �كيا�ش من �ل��رز حتى يثبت �نه 
�أف�صل من �لثاين 

وجارنا �لثالث �صهيد 
و�طفاله يحتاجون ماب�ش للعام �لدر��صي �جلديد

هناك عقول تبحث عن كيف ��صت�صهد �لمام 
ونحن بحاجة ملن يفهم ملاذ� ��صت�صهد

#بل_�فلح_من_فكر

أجمل تعليق في الفيس بوك

-�لتاريخ ل يق��ول �حلقيقة كاملًة، �لعقل وحده يحاول �لعثور 
على جزئها �ملفقود.

كيف يحدث كسوف
 الشمس وخسوف القمر 

فوز الكاتب الصيني مو يان 
بجائزة نوبل لآلداب

قوة المصافحة دليل على الحالة 
الصحية الجيدة

ك�ص��وف �ل�صم���ش هو تغطي��ة �لقمر لل�صم���ش ، ومنع �صوئه��ا، ميكن �أن 
يح��دث ه��ذ� �لك�ص��وف من خ��ال حت��رك �لقمر مبا���رة ب��ن �ل�صم�ش 
و�لأر���ش، ولك��ن هذ� ل يعني بال���رورة �أن �ملح��اذ�ة تنتج �لك�صوف 
�لكلي لل�صم�ش، يحدث ك�صوف �ل�صم�ش يف �ملتو�صط 2.4 مر�ت يف �ل�صنة، 
عندم��ا مير �لقمر بن �لأر���ش و�ل�صم�ش ، وبالتايل يحدث �لك�صوف �إما 
كلي��ا �أو جزئي��ا من خال تعتي��م �صم�ش على �لأر���ش،  �لك�صوف �لكلي 
لل�صم���ش يحدث عندما يظهر �لقمر ب�صكل �أكرب من �ل�صم�ش، وبذلك مينع 
م��رور جميع �أ�صع��ة �ل�صم�ش �ملبا���رة، ويف ذلك �لي��وم يتحول �لنهار 
�إىل ظ��ام،  بينم��ا يحدث خ�ص��وف �لقمر عندما مت��ر �لأر�ش بن �لقمر 

و�ل�صم�ش، ويظهر ظل �لأر�ش ليحجب �صوء �لقمر �أو جزء منه .
ويحدث خ�صوف �لقمر عندما مير �لقمر مبا�رة خلف �لأر�ش يف �لظل. 
و ميكن �أن يحدث �خل�صوف من خال حماذ�ة �ل�صم�ش و�لأر�ش، و�لقمر 
)يف “نقطة �لقرت�ن”( �أو ب�صكل وثيق جد� جد�، مع �لأر�ش يف �لو�صط. 
وبالت��ايل، ميكن �ن يح��دث خ�صوف �لقمر فقط يف ليل��ة �كتمال �لقمر. 

نوع وطول ك�صوف تعتمد على مدى قرب �لقمر �إىل �لعقد �ملد�ري.

ح��دث يف مث��ل ه��ذ� �ليوم م��ن ع��ام 2012 ف��وز �لدي��ب �ل�صيني م��و يان 
بجائ��زة نوب��ل لاآد�ب وقال��ت جلنة نوبل ل��اأدب يف �لأكادميي��ة �ل�صويدية، 
بي��رت، �ل�صكرت��ر �لد�ئم لأكادميية �ل�صويدية �ن مو ي��ان "�لذي يدمج �لهلو�صة 
�لو�قعي��ة باحلكايات �ل�صعبية، و�لتاري��خ و�ملعا�رة " هو �ول كاتب �صيني 

يفوز بتلك �جلائزة جلمهورية �ل�صن �ل�صعبية.
وول��د م��و ي��ان يف بل��دة �صم��ال غاوم��ا يف مقاطع��ة �صاندون��غ لعائل��ة من 
�ملز�رع��ن، ت��رك �ملدر�ص��ة �أثن��اء �لث��ورة �لثقافي��ة ليعمل يف م�صن��ع ينتج 
�لب��رتول، �لتحق بجي�ش �لتحرير �ل�صعبي يف �لع�رين من عمره، وبد�أ �لكتابة 
- وه��و مايز�ل جنديا - يف �لعام 1981. بعد ثاث �صنو�ت بد�أ يعمل كمعلم 
يف ق�ص��م �لآد�ب باأكادميي��ة �جلي���ش �لثقافي��ة. يف 1991 ح�صل على درجة 

�ملاج�صتر يف �لآد�ب من جامعة بكن للمعلمن.
يف كتابات��ه ير�ص��م مو يان �صورة حي��ة عن جتاربه حينم��ا كان �صابا وعن 
�حلي��اة يف مقاطعت��ه، وظهر ذلك و��صح��ّا يف رو�يته �ل��ذرة �لرفيعة �حلمر�ء 
و�لت��ي تك�صف ع��ن عقود من �لقرن �لع�رين �أثن��اء �لحتال �لياباين لل�صن 
و�لتي �صور فيها ثقافة �لل�صو�ش وثقافة �ملحتل �لياباين و�لظروف �لقا�صية 

�أ�ص��ارت نتائ��ج عدد كبر من �لدر��صات �لعلمي��ة �إىل �أن قوة �مل�صافحة دليل 
عل��ى �حلالة �ل�صحية �جليدة ل��دى �لإن�صان. وبينت �لنتائ��ج �أن تلك �لقوة قد 
تك��ون دليا على حال��ة �لع�صات لديهم، كم تاأك��د �أن �صعف قوة �لع�صات 
موؤ���ر على �ل�صيخوخ��ة �ملبكرة وتر�كم �ل�صطر�ب��ات �ل�صحية و�لتي توؤدي 
بدوره��ا �إىل �ملر���ش و�لوف��اة. وللتاأك��د من �صح��ة تلك �لنظري��ات، قامت " 
Nadia Steiber" �ملوظف��ة يف ق�ص��م عل��م �لجتم��اع يف جامع��ة فينا 
�لنم�صاوي��ة بو�ص��ع ج��دول ل�ص��دة ق��وة �مل�صافح��ة للعدي��د م��ن �ل�صخا�ش 
ل�صتخد�مه كو�صيل��ة ب�صيطة ورخي�صة لتقيم �حلالة �ل�صحية لديهم، ون�رت 

."PLOS ONE "تلك �لنتائج يف جملة
ولو�ص��ع ذل��ك �جل��دول، ��صتخدم��ت Steiber جه��از قيا���ش ي��دوي ب�صيط 
قا�ص��ت فيه �صدة �ل�صغ��ط �لذي يطبقه �لأ�صخا�ش ح��ن �مل�صافحة بالأيدي، 
وقام��ت بت�صجيل بيان��ات �أخذت من 12 �ألف �صخ�ش م��ن �جلن�صن تر�وحت 
�أعماره��م ب��ن �ل� 17 و 90 عام��ا، و�صنفت Steiber بيان��ات �مل�صاركن 
ح�صب �جلن�ش و�لعمر و�لنمو عندهم، لت�صتطيع يف نهاية �لطاف بو�صع تقييم 

جلميع �لفئات �لعمرية. 

سيلفيهل تعلم في مثل 

متقاطعة كلمات

ك��رثت �لفن��ون �لغريب��ة يف �لعامل 
فاأ�صبحنا ناحظ �أن �لفنانون 

�ص��يء  �أي  ي�صتخدم��ون 
لعمل �أي عم��ل �صو�ء فني 
معم��اري  �أو  تقن��ي  �أو 
�صمة  �لغر�بة  فاأ�صبح��ت 
و من �صم��ات �لت�صاميم 
�لت��ي يكتب له��ا �ل�صهرة 

�صم��ن  م��ن  �لنج��اح  و 
ه��وؤلء �لذي يدخ��ل �لقائمة 

�لغريب��ة  بالأعم��ال  �خلا�ص��ة 
 )Carl Warner( هوكارل و�رنر

�ل��ذي ين�صج من خياله لوح��ات فنية من �لغذ�ء 
�ليومي ..!!

فن��ان   )Carl Warner( و�رن��ر  ه��وكارل 
بريط��اين �ملن�صاأ ول��د يف ليفربول يف بريطانيا 
ع��ام 1963 ث��م �نتق��ل �إىل كينت بع��د ذلك مع 
و�لديه حياته كان��ت عبارة عن ر�صم و ��صتماع 
�إىل �ملو�صيق��ى و �إب��د�ع و عم��ل ع��و�مل خيالية 

لنف�ص��ه كما يذك��ر عنه تخ��رج من 
كلي��ة �لفن��ون و عم��ل م�صوًر� 
�ت�صم��ت   ، فوتوغر�فًي��ا 
�أعماله �لفنية و �لإبد�عية 
�ل�صديدة فيقوم  بالغر�بة 
م��ن  �أنو�ًع��ا  بو�ص��ع 
بع�صه��ا  ف��وق  �لطع��ام 
خاله��ا  م��ن  ليحاك��ي 
�أ�صي��اء حميط��ة كالأنهار 
و �جلبال و �لبحار و �ملباين 
م�صاه��د  ببن��اء  يق��وم  حي��ث 
كامل��ة م��ن �لأطعم��ة �لت��ي يق��وم 

باإ�صافتها على بع�صها �لبع�ش .
يحت��اج و�رن��ر م��ا بن يوم��ن �إىل ثاث��ة �أيام 
لإمتام عمل و�حد و يقول عرب موقعة �لإلكرتوين 
�أن لوحات��ه �لفني��ة حتاك��ي �لكارت��ون و لكنها 
تك��ون �ص��ور طبيعي��ة ق��ام ب�صنعه��ا بنف�صه و 
ت�صتع��ن به ���ركات �لغ��ذ�ء و �لأطعمة لعمل و 

ت�صميم �إعاناتها �لتجارية ..!!

أعمدة تشانغجياجيه فنان يستخدم الطعام لعمل مناظر فنية
الصينية

أطول زواج في العالم يعلن نهايته بعد 90 عامًا!

�أفقيًا 
�أفريقيا يف  قمة  �أعلى   1

خيالء  o يهتز   2
ماء على  ج�سر   3

4 خ�س���وم �ليوناني���ن يف قرب����ص o حرف 
عطف

�ملر�ص لدرجة  �سعف   o ح�سام   5
6 بح���رة يف �أم���ركا �جلنوبي���ة �لأعلى يف 

�لعامل عن �سطح �لبحر
o جمع �سرير  7 ج���دة )باللهج���ة �مل�سري���ة( 

)معكو�سة(.
8 �لذهب �لبني o �أ�سهر ملكة فرعونية �متاز 

ع�سرها بال�ستقر�ر
�ل�سماء يف  �رتفع   o يده�ص   9

10 �سل�سلة ق�س�ص جت�س�ص �سينمائية كتبها 
�إيان فلمنج

عاموديًا
بيزنطة �لقدمي  ��سمها   1

�ليابان عملة   o �ل�سمر  فيها  يحلو   2
�أريج ن�سف   o تفنن   o حلو  عك�ص   3

�أو  للحبيبة  تق���ال   o 4 مات���ت �حليو�نات 
�حلبيب

 o �أ�س���در �سوت���ا )معكو�س���ة(  5 �لهات���ف 
تلقى �لهتمام

6 ميل���ك �لأر����ص ومن عليه���ا o ذو طباع 
حادة وغر حمبوب

مقبول وغر  �سعيف   7
�خلا����ص  �ملعل���م   o �لدو�ج���ن  م���ن   8

لال�سكندر �ملقدوين
ح�سن طه  لق�سة  فيلم  يف  جاء  دعاوؤه   9

عملة �وروبية o ��ستعاد  10

هذا اليوم


