
يعت��ر بح��ر �ساراجا�سو ه��و البح��ر الوحيد من 
نوع��ه يف الع��امل ب��دون �ساط��ئ فمن��ذ م��رور 
للع��امل  الأوىل  رحلت��ه  يف  علي��ه  كولومبو���س 
و  ال�سائع��ات  م��ن  الكث��ر  انت���رت  اجلدي��د 
الأ�ساط��ر ح��ول ه��ذا البح��ر ال��ذي يق��ع مثلث 
برم��ودا يف جزئه الغربي . يقع بحر �ساراجا�سو 
يف منت�س��ف املحي��ط الأطل�سي ال�سم��ايل و هو 
حم��اط مبياه املحيط من جميع اجلهات و يبلغ 
عر�س��ه �سبعمائة ميل تقريَب��ا وطوله األفي ميل 
��ا , 3200 ك��م ط��وًل ( وهو  ) 1100 ك��م عر�سً
بي�ساوي ال�سكل تقريًبا ويعتر اأكر من جزيرة 
جرينالند و يدور باجتاه عقارب ال�ساعة , ويقع 
امتداده م��ن دائرة عر�س 70 درج��ة اإىل دائرة 
عر���س 40 درج��ة غرًب��ا , وبني خ��ط طول 25 
اإىل خ��ط طول 35 �سم��اًل , م�سكلة م�سطح مائي 

هائل ي�سل اإىل 2 مليون ميل مربع .
يتمي��ز بح��ر �ساراجا�س��و بوج��ود الطحال��ب و 
الأع�س��اب البحري��ة الت��ي تنمو ب��ه وتطفو على 
�سطحه ,و مياه��ه زرقاء و ماحله وتعتر دافئة 

م��ع حترك بط��ئ للتي��ارات البحري��ة التي تدور 
باجتاه عقارب ال�ساعة.

متت��از مياه��ه بتواجد ن��وع من حام��ول البحر 
ي�سم��ى "�سارجا�سام" � والذي ل��ه تن�سب ت�سمية 

البح��ر �, وهذا النوع من احلام��ول يتواجد فوق 
�سط��ح بح��ر �سارجا�س��و بكمي��ات كب��رة ت�سل 
اإىل ح��د اإعاقة �سر الق��وارب وال�سفن ال�سغرة, 
ويح��دد ه��ذا النب��ات اأط��راف بح��ر �سارجا�سو, 
فتجع��ل بذلك منطقته مميزًة عّما يحيط بها من 

مياه.
والغري��ب يف اأمر ه��ذا النبات اأن��ه ل يتواجد اإل 
عن��د ال�سواط��ئ, لذا يعد وج��وده يف و�سط البحر 
كما يف حالة بحر �سارجا�سو اأمر نادر احلدوث! 
)كري�ستوف��ر  والرحال��ة  امل�ستك�س��ف  اأن  حت��ى 
كولومب���س( الذي م��ّر باملنطقة انخ��دع حينما 
راأى حام��ول البح��ر بتلك الكمي��ات الكبرة يف 
بح��ر �سارجا�س��و, فق��د ظ��ن اأن��ه قد و�س��ل اإىل 
ال�ساط��ئ, وظ��ل ُيبحر وُيبحر حت��ى ات�سحت له 

اخلدعة.
وم��ن غرائ��ب ه��ذا البح��ر اأنه بن��اًء عل��ى اأقوال 
الكث��ر م��ن البحارة الذي��ن عروا مياه��ه اأنهم 
�ساهدوا حيوانات بحرية �سخمة وخميفة تظهر 

من وقٍت لآخر على �سطح البحر.
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 اأربع �سن��وات وماليني الدولرات هي ثم��ن �ساحنة ملحمية 
ل��� بران فرين املتعدد املواهب , واح��دة من اأكر التحديات 
ل��ه لتكون هدية لبنته البالغة من العمر اأربع �سنوات وتكون 
و�سيل��ة لل�سف��ر يف العامل وجعله��ا تكت�سب اخل��رة واملعرفة 
.ب��ران فري��ن ه��و الرئي���س التنفي��ذي ل�رك��ة التكنولوجيا 
والت�سميم كم اأنه الرئي�س ال�سابق للبحوث والتنمية يف والت 
دي��زين , وقام ببناء �ساحنة مغامرة كبرة تعرف با�سم كرا 
ف��ان لبنته البالغة من العمر اأربع �سن��وات لتكون هدية لها 
.و�ساحن��ة ك��را ف��ان مت تكييفها م��ن �سي��ارة مر�سيد�س بنز 
اأكرث تف�سياًل من  UNIMOG لتكون مركب��ة ا�ستك�ساف 
اأي وق��ت م�س��ى عندما ت�سر يف الطريق اآخ��ر العام احلايل , 
ويبل��غ طول ال�ساحنة 31 قدم م��ع مقطورة طولها 10 اأقدام 
, واإط��ارات ال�ساحن��ة ك��را فان هي من كيفل��ر املقوى وهي 
ق��ادرة على ال�سفر على اأي ت�ساري�س تقريبًا من امل�ستنقعات 
اإىل م�سارات الطرق املغطاة بال�سخور اإىل هياآت �سغرة من 

املاء , حتى مع �سطحها اخلارجي .

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

احمد ال�سيخ ماجد: ما اأفهمه عن الوطنّية, هو ان تكون مع حدودك, وخارطتك, 
و�سعب��ك.. ان تنتمي اإىل دولتك, وتدعم �سلطته��ا, وت�سون م�ساحلها, وتكون 
معه��ا حني تتعّر���س لأي تهديد. الوطنية, ان يكون موقفك مع وحدة الوطن.. 
ويكون العراقي ال�سّني, اأهم عندك بال�رورة من ال�سيعي الإيراين.. والعراقي 
ال�سيع��ي اأه��م عندك م��ن ال�سّن��ي اخلليج��ي, والرتك��ي. فنحن ل�سن��ا يف زمن 
الر�سول, وحكم اخلالفة.. واأنتم اأبناء بلد واحد, فرق بينكم التحّكم اخلارجي, 
وامل�سال��ح ال�سيا�سّي��ة, والتجهيل والت�سليل.. ال��خ. الآن, انت حمكوما بدولة, 
له��ا ح��دود و�سي��ادة, اأم��ا ان تدعو لالرتب��اط املذهب��ي, والعقائ��دي.. فاأنت 
جمنون وبحاجة لأن تغادر جنونك التاأريخي املدّمر.. كان جان جاك رو�سو 
مث��ال, "يعّر ع��ن ارتيابه ممن ُيظه��رون انتمائه��م لالإن�ساني��ة, دون التزاما 
لأقوامه��م"!. ق��د ترى يف كالم��ي اإن�س��اء اأو مثالية, لكن اأعلم ل��و كان العراق 
ه بكلمة  كذل��ك, لن يتجراأ ل �سليم��اين ول اأردوغان, ان يدخل لأر�سك, اأو يتفَوّ
واح��دة, جتعلك مثرا لل�سفقة يف نظر الآخرين ! با�سم خمي�س: من ال�سهل جداً 

قول ال�سعار ولكن من ال�سعب جداً تطبيقه اأن مل يكن من امل�ستحيالت !!!! 
اح��د ال�سدقاء ال�سابقني م��ن ال�سالحيني اجلدد ما بعد متوز 2015 عر�س 
علي��ه يف 2006 وظيفة يف دائرة حكومية مقابل حتويل با�سمه قطعة اأر�س 
�س��وف ات�سلمه��ا م��ن الدائ��رة املذك��ورة !! اذ جرت الع��ادة على ذل��ك وا�ستلم 

ال�سالحي التموزي ما يقرب 10 اىل 12 قطعة ار�س .
ا�سالحات بطيخية

عل��ي �ستار: النفجار ا�سبح روتني عراق��ي, الرواح التي ُتزهق يومًيا ا�سبح 
�سيء عادي جًدا...

اأن مي��وت ال�سخا���س يومًي��ا يف الع��راق فه��و �س��يء ل باأ���س ب��ه ول يحرك 
العراقيني قيد �سعره...

النفجار اقطابه ثالثة:
ارهاب��ي يحم��ل قن��دره يف عقله, و�رط��ي يجل���س يف ال�سيط��رة و "مكنك", 
و�سيا�سي��ون خون��ة مل يحمل��وا جه��ًدا من اأج��ل ح��راك �سيا�سي لنه��اء ملف 

الأرهاب.
و�سف اآخر لهذه القطاب:

تنظي��م ارهاب��ي, جه��از امني فا�س��ل وفا�س��د, �سيا�س��ي فا�سل-طائفي دخل 
لل�سيا�سة بال�سدفة...

#انفجار_ال�سعب
#داع�س

#ف�سادكم_يقتلنا

خل��دون اقبال: ال�سخرية من بع�س اخلراف��ات او بع�س كلمات الكراهية التي 
يتداوله��ا خطباء الف�سائيات ل تعني ال�سخرية من الق�سية احل�سينية ول من 
من��ر احل�س��ني ول م��ن عا�سوراء .. ماك��و واحد منهم عنده وكال��ة من المام 

حتى تكون ال�سخرية من كالمه �سخرية من المام !
خطب��اء الف�سائيات يتحدثون بق�سايا تخ�س بن��اء املجتمع الذي نعي�س انا 
وانت فيه , يعني اي �رر �سيلحق باملجتمع نتيجه كالمه �سيوؤذيني ويوؤذيك 
.. وه��ذا الأمر يعطينا احل��ق ان نعطي انطباعنا ح��ول كالمهم وال�سخرية من 

خرافاتهم ورف�س بع�س كالمهم الطائفي ان وجد .
ل تربط��ون اخلطي��ب باحل�سني , ول تعترين �سد الم��ام , المام ماله عالقة 
, ايل طالعل��ك بالف�سائي��ة �سخ�س عادي رايح ق��اري بالكتب وجاي ي�سولف 
وياخذ اتعابه واجور نقله من اهل املوكب .. ل تباوعله بقد�سية وتخاف منه 

وت�سدك كل �سوالفه , حاله من حال اأي واحد .
اذا كالمه منطقي وي�ساعدنا على التعاي�س ال�سلمي األف هال بيه وعلى را�سنة 
.. اذا ميح��رتم عقولن��ة ويجيبلن��ة خراف��ات ويدخ��ل نف�سه ب�سغ��الت تاأذينة 
وت�سّخ��ف وع��ي جمتمعن��ا ن�سخ��ر م��ن كالم��ه وننق��ده ونعار�سه حت��ى بعد 

مي�سويها .

اجمل تعليق على الفيسبوك

-عليك اأن ت�سامح الناين دائما , لأنه لي�س هنالك من عالج ملر�سه..!

فوز االم تريزا  لماذا يتساقط شعر الرأس
العلماء يحذرون من 
حمام الشمس

ح��دث يف مث��ل هذا الي��وم من عام 1979 ف��وز الم تري��زا بجائزة نوبل 
لل�س��الم وذل��ك نظ��را جلهوده��ا الن�ساني��ة يف م�ساعدة الفق��راء يف الهند 
والع��امل. وكذل��ك العناي��ة باجلائع��ني والع��راة وامل�ردي��ن والعاجزي��ن 
والعميان واملنبوذين. كل هوؤلء الب�ر الذين ي�سعرون باأنهم غر مرغوب 
فيه��م اأو حمروم��ون م��ن العناي��ة واملحبة, اأولئ��ك الذين يعتره��م اأفراد 
املجتم��ع عبئا عليه��م فيتجنبونه��م. والم تريزا ا�سمه��ا الأ�سلي اآغني�س 
غونك��زا بوجاك�سيو ول��دت يف 26 اأغ�سط���س 1910 م يف قرية �سوكجية 
من عائلة متدينة للغاية مهاجرة اإىل يوغ�سالفيا اأ�سلها من األبانيا كانت 
تعم��ل يف الفالح��ة. و يف كلكوتا حول��ت الأم تريزا جزءا م��ن معبد كايل 
)اإلهة املوت والدمار عند الهندو�س( اإىل منزل لرعاية امل�سابني باأمرا�س 
غ��ر قابلة لل�سفاء والعناية بهم يف اأيامه��م الأخرة لكي ميوتوا بكرامة, 
ويح�سوا بالعط��ف والقبول بدل البغ�س والرف�س م��ن جمتمعهم, وتوالت 
بع��د ذلك املوؤ�س�س��ات الت��ي اأن�ساأتها الأم تري��زا, فاأقام��ت "القلب النقي" 
)منزل للمر�سى املزمنني اأي�سا(, و"مدينة ال�سالم" )جمموعة من املنازل 

ال�سغرة لإيواء املنبوذين من امل�سابني باأمرا�س معدية(. 

توؤدي بع�س العادات التي ميار�سها املرء يوميا اإىل ت�ساقط �سعر الراأ�س 
ب�رع��ة وقد ي�سل الأمر اإىل ال�سلع, هذه العادات تتلف مادة الكراتني 
"Keratin" ) بروتني ال�سعر(. ويقال اإن العدو الرئي�س والقاتل ل�سعر 
الراأ���س ه��و جمف��ف ال�سع��ر الكهربائي " ال�س�س��وار" ال��ذي ي�ستخدم بعد 
احلم��ام وعند ت�سفيف ال�سعر, هذا ال�س�سوار يقتل الكراتني الذي يتكّون 
من��ه ال�سع��ر بن�سب��ة %97. وغ�سي��ل ال�سعر يومي��ا با�ستخ��دام ال�سامبو 
يخر���س ف��روة الراأ�س ومع مرور الوقت ي�ساه��م يف تقليل كثافة ال�سعر. 
ويف املق��ام الثالث تاأتي �سبغة ال�سعر التي تت�سبب موادها الكيميائية 
بت��اآكل ال�سع��ر وتتلفه. ويق��ال اإن التدخ��ني والإدمان علي��ه يوؤثر �سلبا 
على تروية ب�سيالت ال�سع��ر بالدم فتتقل�س تغذيتها وبالتايل تت�ساقط 
اأو تفق��د ن�سارته��ا. وي�ر ب�سع��ر الراأ�س كذلك تغطيت��ه على الدوام مبا 
يف ذل��ك ع��ن طريق ارت��داء الب��اروكات والقبعات املختلف��ة واحلجاب 
وغره��ا, فتغطية ال�سعر, ب�سفة دائمة, حترمه م��ن الأك�سجني وال�سوء 
وهذا ما يخنقه متاما مثلما يخنق طالء التجميل الأظافر معيقا منّوها 

ال�ريع.

وفق��ا لدرا�سة اأجراه��ا باحثون من كلية الط��ب بجامعة جونز هوبكنز 
ف��اإن اأغلب حمبي حم��ام ال�سم���س ل ي�ستخدمون واق��ي �سم�سي عندما 
يجل�س��ون حت��ت ال�سم���س ول يرت��دون مالب���س ذات اأكم��ام طويل��ة. 
وبالإ�ساف��ة اإىل ذلك ل يق��وم هوؤلء النا�س بزي��ارة الطبيب للح�سول 
عل��ى فح�س وقائي ل�رط��ان اجللد, وقد ن�رت هذه الدرا�سة يف جملة 
JAMA اخلا�سة بالأمرا�س اجللدية. واعتمد الباحثون يف درا�ستهم 
عل��ى نتائ��ج حتليل بيان��ات اأكرث م��ن 10 اآلف رجل وام��راأة, والذين 
ت��رتاوح اأعماره��م ب��ني 18 و60 عام��ا. وقد اأجاب كل م��ن �سارك يف 
الدرا�س��ة يف عام 2015 عل��ى اأ�سئلة ا�ستق�سائي��ة تتعلق بنمط احلياة 
وال�سح��ة. وذكر %7 م��ن امل�ساركني اأنه خالل الع��ام املا�سي قاموا 
م��رة واحدة على الأق��ل بال�ستلقاء حتت اأ�سعة ال�سم�س, حيث اأن 3.6٪ 
منه��م مل يقوموا بذلك ب�سكل متك��رر. وقد اأظهرت حتليل البيانات التي 
مت جمعها اأن حمبي حمام ال�سم�س ب�سكل عام مييلون اإىل ال�ستخفاف 
بخط��ورة الأ�سعة ف��وق البنف�سجية, فه��م غالبا ل يرغب��ون با�ستخدام 

واقي �سم�سي.

سيلفيهل تعلم في مثل 
هذا اليوم

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

ذك��رت مو�سوع��ة غيني�س عدة اغرب ح��الت للوفاة 
ومنه��ا  يف اأحد احلق��ول امل�رية تناولت 

اأح��د العام����الت م��اء ب��ارد ولكنها 
اأ�سيب��ت بالذع��ر عندم��ا لحظت 

وج��ود بع���س النم��ل يف املاء 
فاأ�رع��ت اإىل املنزل و�ربت 
فحدث��ت  ح���ري  مبي��د 
توفي��ت  ث��م  ت�سنج��ات  له��ا 

بامل�ست�سف��ى, يف ح��ني  غ��رق 
عامل يدع��ى " روبرت هر�سي 
" كان يعم��ل مب�سن��ع للفطائر 

بولي��ة  اأوننغت��ون  مدين��ة  يف 
مل��يء  ق��در  يف  �سقوط��ه  بع��د   , بن�سلفاني��ا 

 " الإجنلي��زي  البن��اء  عام��ل  ب��داأ  و  بال�سوكولت��ه, 
األيك���س ميت�سل " ال�سحك ب��دون ال�سيطرة على نف�سه 
وه��و ي�ساهد م�رحية كوميدي��ة ت�سمى ) ذي غوديز 
( وبع��د ن�س��ف �ساعة �سق��ط ميتًا.  ام��ا يف وار�سوا ) 
بولن��دا ( غ�سب��ت ام��راأة غ�سبا �سديدا عندم��ا اأبلغها 

زوجه��ا اأنه �سيرتكه��ا لدرجة اأنها الق��ت نف�سها من 
نافذة الدور العا�ر ويف هذه اللحظة نف�سها 
كان الزوج يخرج من املبنى , فوقعت 
زوجته علي��ه وقتلته وعا�ست هي,  
وق��د تعر�س " ه��ري زيغالند " 
م��ن تك�سا�س لإط��الق النار من 
�سقي��ق حمبوبت��ه, ولكن الطلقة 
اأ�سابته بع��د ع�رين عاما فقد 
اأخط��اأ الأخ اإ�ساب��ة " زيغالن��د 
قريب��ة  �سج��رة  يف  " وا�ستق��رت 
وعندم��ا ق��ام " زيغالن��د" بن�س��ف 
ج��ذع ال�سج��رة بعد ذل��ك بع�رين عاما 
, انطلق��ت الطلقة واأ�سابت��ه يف راأ�سه فقتلته يف 
احل��ال. ويف املك�سي��ك  كانت اأربع م��ن امل�سعوذات 
يقم��ن باإع��داد جرع��ة م��ن خلي��ط ي�ستخدمن��ه يف 
ال�سع��وذة, ولك��ن اأثن��اء قيامه��ن بغل��ي اخلليط من 
الأع�س��اب والأموني��ا يف مرج��ل , مات��ت ال�ساحرات 

الأربع ب�سبب الأبخرة املت�ساعدة!

رجل يبني شاحنة مغامرات أغرب حاالت وفاة مذكورة بموسوعة غينيس
البنته بماليين الدوالرات

بحر ساراجاسو... لغز محير

�أفقيًا 
رحباين وحلنها  مالئكي  �صوتها   o �ن�صت   1

)معكو�صة( �لعني  فوق   o مهجري  لبناين  �صاعر   2
لق���ب   o �ملعن���ى  يف  لال�صه���اب  ت�صتخ���دم  كلم���ة   3

�جتماعي �جنليزي o زهر يذكر يف حتية �ل�صباح
 o �أذك���ى �ملخلوقات  م���ن  4 حي���و�ن بح���ري ي�صنف 

وحدة �لعملة �للبنانية
حب  o مت�صابهان   5

طرف  o �جلن   o ��صت�صلم  وما  يئ�س  ما   6
ي�صحب  o لبنان  يف  �صهل   7

لبنان يف  �صهري  فل�صطيني  خميم   8
 o 9 ��ص���م موؤن���ث مبعن���ى �خلفيف���ة �للين���ة �لهادئ���ة

مدينة �أثرية يف �لبقاع �للبناين مهمة
10 دول���ة عربية ��صل ��صمه���ا مبعنى لون �للنب لكرثة 

�لثلوج يف جبالها o قرية يف ق�صاء �ملنت بجبل لبنان

عاموديًا
 o 1 و�صل درجة عالية من ح�صن �لأد�ء �أو �ل�صناعة

ن�صف �صابر o ثلثا جبل
2 مبعنى طريق �أو و�صيلة �أو لأجل �صيء ما o حالة 

�لإ�صابة مبكروب �أو عفونة يف �جل�صم
3 عك�س حلو o مطرب ر�حل �صاحب �غنية بنات �ملكال
4 عرو����س �مل�صاي���ف �للبناني���ة o – قري���ة لبناني���ة 

وقعت �صحية غدر �ملحتل
– طاف يف �ملكان   o 5 ��صم حرف من حروف �للغة 

وبحث بنظره
متزوج غري   6

مت�صابهات  o �آخر  �صيء  مكان  �صيئا  ي�صعون   7
8 هز وخ�س o ثلثا �صيد o يقر�أ لنف�صه �أو لالآخرين

ببع�صها �لأ�صياء  ي�صبك   o وفائ�س  كثري   9
10  قري���ة وق�ص���اء يف �لبق���اع �للبن���اين عن���د جبل 

�صنني o مت�صابهان o هجم


