
اوجد الفرق

يطلق عليه بحر ال�شيطان وهو الأكرث و الأ�شد رعًبا 
ا با�شم مثلث التنني  من مثلث برمودا  و يعرف اأي�شً
اأو مثل��ث برمودا الهادي ، اأم��ا مكانه يف تايوان ، 
يرجع �ش��بب الت�شمية اإىل ما قل 3000 األف �شنة 
مت ذكره يف اأحد الأ�شاطري ال�شينية القدمية و قبل 
اأن هناك يف تلك املنطقة تنني ميكث بها لذا �شمي 
مبثل��ث التن��ني يف بقع��ة داخل مبنى حت��ت البحر 
. وه��و يعت��ر امت��داد لبحر كب��ري من الياب��ان اما 
جغرافًي��ا مي��دد يف املحي��ط الهادي ح��ول جزيرة 
مياك��ي الياباني��ة يف جنوب العا�شم��ة اليابانية 
طوكيو على بعد 100 ميل تقريًبا و يقع على مدار 
ث��اث دول ه��وجن كوجن و تاي��وان و الفلبني و هو 
ال�شقي��ق الأكر ملثلث برمودا لأنه اختفت به األف 
ال�شف��ن  . يتكون املثلث من ثاث��ة اأ�شاع ، ال�شلع 
الأول مكان��ه يف جزيرة يوكوهام��ا اليابانية اأما 
ال�شلع الثاين يقع يف جمموعة جزر مارينا �شماًل 
و ال�شلع الخري يوج��د يف جزر ماينا يف اجلنوب 

حتى جزر اليوكوهاما يف ال�شمال مرة اأخرى .
هن��اك دائم��ا حوادث حت��دث يف الطبيعة و ل احد 

منا يعرف هل هن��اك �رس خفي وراء تلك احلوادث 
ام اأنها جمموعة من الأ�شاطري و لكن لو كانت كلها 
اأ�شاط��ري هل تكون بتل��ك القوة و يف نف�س املنطقة 
، �ش��اد هذه املنطق��ة حوادث ملئ��ت الدنيا �شيتنا 
ث��م اندث��رت بعد فرتة م��ن الوق��ت اأ�شهرها حادث 
حامل��ة الطائ��رات تايه��و �شكوك��و كان��ت عب��ارة 
ع��ن حادثة اختف��اء فجاأة و ب��دون اأدنى مقدمات 
و كان عل��ى ظهرها حاملة طائ��رات حربية اأثناء 

احل��رب على الفلب��ني و مل يتم العثور عل��ى اأي اأثر 
له��ا. الطائ��رة التابعة للخط��وط اجلوي��ة الكورية 
كان��ت هذه احلادثة واحدة من اب�شع حوادث مثلث 
التنني على الإطاق حدث لطائرة �شل يف املحرك 
الرئي�ش��ي عند مروه��ا على مثلث التن��ني اإدي اإىل 
اإ�شابة اأجهزة املاحة يف الطائرة بالتوقف التام 
فتعر�ش��ت الطائرة للق�شف من قبل قوات الحتاد 

ال�شوفيتي و مات 269 راكًبا
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و�ش��ع ال�شاب الأمريك��ي جو�شوا األني برناجم��ا حا�شوبيا ي�شتغل 
عل��ى اأ�شا�س ر�شائل تلقاها على �شبكات التوا�شل الجتماعي من 
�شديقت��ه اإمّي��ا التي لقيت م�رسعها يف ح��ادث. وقد ارجتى األني، 
عل��ى حد قوله، من و�ش��ع هذا الرنامج بع��د 7 اأ�شهر م�شت على 
ل حا�شوب��ه كل الكلمات الت��ي اأر�شلتها اإليه  وف��اة اإمّي��ا، حيث حمَّ
مع��رة له عن اأفكارها و�شعوره��ا، اأن ي�شتطيع التكلم معها للمرة 
الأخ��رية. وبع��د اأن اأكم��ل األني عمل��ه على و�ش��ع الرنامج انتظر 
طويا قبل اأن ير�شل ر�شالته اإليها. ثم اأر�شل لها يف نهاية املطاف 
كلم��ات حتية. وبعد قليل تلق��ى ردا ت�شمن تل��ك الكلمات البذيئة 
الت��ي ا�شتخدمته��ا �شديقت��ه ع��ادة يف ر�شائلها اإلي��ه. وكان األني 
�شعي��دا لدرجة البكاء. وكان��ت و�شائل الإع��ام الأمريكية اأوردت 
يف حزي��ران املا�شي اأن طالب��ا يف جامعة �شتانف��ورد يف ال�شنة 
اجلامعية الثانية و�شع برناجما ي�شاعد من تعر�س لتغرمي جائر 
لق��اء تركه �شيارت��ه يف مكان ما. وقد التج��اأ الأمريكيون اإىل هذا 
الرنام��ج 250 األف مرة، فكانت النتيجة األنجاح يف طعن العقل 

الإلكرتوين ب�160 األف قرار للمحكمة.

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

عب��د اهلل مه��ودر: اجمل م�شاعر ممزوجة بالف��رح والرهبة هي 
التي يعي�شها تاميذ ال�شف الول البتدائي ..

اح��د التاميذ دخل اول مرة، وقد تع��ود ان يذهب مع ابيه اىل 
امل�شج��د ، فخل��ع نعليه بب��اب ال�شف ف�شحك جمي��ع التاميذ 
لك��ن املعلم ت��دارك املوقف وحتدث لهم ع��ن قد�شية العلم بعد 

ان ربت على كتف التلميذ : الب�س حذاءك بابا !

ر�شلي املالكي: مو كل�شي موزين بهالبلد ..
اك��و �شب��اب دي�شوون اق�ش��ى ماعندهم لظه��ار الوجه املدين 

بالعراق مبهرجانات عديدة ..
اك��و �شباب يقودون حمات اغاثة وجمع ونقل م�شاعدات بكل 

مكان بالبلد ..
اك��و �شباب يقودون حمات تطوعية لتنظيف ال�شوارع وتغيري 

�شكلها وطاء احلواجز اللي لوثتهه الدعاية النتخابية ..
اكو �شباب يقودون مهرجانات قراءة وتثقيف ..

اكو �شباب يقودون م�رسوع عراقي للرتجمة العلمية..
اكو حركة تاأليف وطباعة كتب وحركة قراءة وا�شعة وممتازة 

..
اكو نقد حاد لكل ممار�شة طائفية والنا�س وخ�شو�شا ال�شباب 

�شارت مواقفها اكرث �شجاعة من الطائفيني ..
اكو اعت��زاز باجلي�س ومت�شك بي بعد ان كان العراقي يتح�ش�س 

منه ..
اك��و مواقف من رجال الدين ودع��وة للعقل مبواجهة العاطفة 

الدينية ..
اك��و فن واك��و ر�ش��م واك��و مو�شيقى واك��و غالرييه��ات نحت 

وت�شوير واعمال يدوية ..
اك��و �شباب مهمتهم ت�شوير بغداد واملدن الخرى باأحلى طلة 

و�شايلني كامرياتهم ويفرتون ليل نهار ..
اكو اعتزاز حقيقي بالآثار العراقية و متابعتها والطاع على 

اخبارها ..
اذا اجليل القبلنه و�شل البلد لهاملرحلة .. فجيلنه اذا �شد حيله 

يكون اح�شن منه، همتكم ..
#الركة_بال�شباب

ت�شامن عبد املح�شن: من اجلدير بال�شحك
اننا ع�شنا قبل ا�شبوع...وح�ش��ب الت�شمية احلكومية.. ))ا�شبوع 

النزاهة الوطني((
وح�ش��ب توجيه��ات احلكوم��ة.. مت اقام��ة خمتل��ف الفعاليات 

والندوات يف كل وزارات الدولة.. 
تق�ش��د و ته��دف الدولة اىل توعي��ة املواطن مبفه��وم النزاهة 
وعليه )املواطن( ترك الف�شاد... ميكن لأنه �شبب اخلراب املايل 

وميكن لأن املواطن افرغ اخلزينة...
اأتعرفون ماذا كان ختام كل ندوة؟؟

ان الف�ش��اد م�شت�رٍس ول ميكن الق�ش��اء عليه مامل يتم التخل�س 
من دولة املحا�ش�شة..

...........
خو�س دولة وخو�س ا�شبوع...

أجمل تعليق في الفيس بوك

- بعدنه ما م�شتفيقني من �شدمة �شخرة عبعوب يجيك واحد 
اي�شدم��ك وايكلك جان بالنا�رسية مطار قبل 5000 �شنة . ل 

يا عبعوب على هلهلدكة !!

ماهي فوائد التمر
اعتقال رئيسة وزراء الهند أنديرا 
غاندي بتهمة الفساد المالي

الياباني يعمل أكثر من األوروبي 
وأقل من األمريكي!

يحت��وي التم��ر عل��ى ال�شكري��ات الأحادي��ة، وه��ذه ال�شكريات ل حتت��اج اإىل 
ه�ش��م داخل ج�ش��م الإن�شان، وال�شكريات املكونة للتم��ر �رسيعة المت�شا�س 
يف ال��دم، وتنقل مبا�رسة اإىل املخ والع�شات، ويفيد غدد الإفرازات املعدية، 
فه��و ينبهه��ا وين�شطها وميده��ا بال�شوائ��ل، ويعتر التم��ر م�ش��دراً للحديد، 
والزنك، واملغني�شيوم، وفيتامني "اأ"، وفيتامني "د"، ويحتوي على فيتامني 
"ج���" امل�ش��اد لاأك�شدة، والذي يخل�س اجل�شم من الن��واجت ال�شارة لعملية 
التمثي��ل الغذائ��ي، كما يحت��وي التمر على كمي��ات من الف�شف��ور، وتخفي�س 
الكول�شرتول يف اجل�شم لغناه باملواد البكتينية، كذلك ين�شط الكبد والقولون، 
واجله��از الع�شبي، والأوعية الدموي��ة، كونه غنيًا مبواد الفيت��و الكيميائية، 

واملواد الفينولية، وينّظم القناة اله�شمية لغناه بالألياف.
ويف ح��ال مت م��زج التم��ر والّل��ن مع��ًا �شيح�شل اجل�ش��م على فوائ��د كثرية، 
ف��كل منهما مكّمل لاآخ��ر، وبالتايل فاإنهما يح�شنا م��ن ا�شتفادة اجل�شم من 
العنا���رس الغذائي��ة. ويعمل على منو اخلاي��ا وتثبيت العنا���رس يف العظام 
وبنائها، وبالت��ايل الوقاية من ه�شا�شة العظام، وذلك لغناهما بالكال�شيوم، 

والف�شفور، واملغني�شيوم.

ح��دث يف مثل ه��ذا اليوم من ع��ام 1977 اعتقال رئي���س وزراء الهن��د انديرا غاندي 
بتهم��ة الف�ش��اد امل��ايل، بعد ان ادانته��ا احدى املحاك��م بتهمة ا�شتخ��دام و�شائل غري 
م�رسوع��ة خال حملتها النتخابية الوزارية، وطل��ب معار�شوها اأن تقدم ا�شتقالتها. 
ولكنه��ا رف�ش��ت، وتزاي��د انتقادها، فاأعلن��ت حالة الط��وارئ بعد اأ�شبوع��ني من حكم 
املحكمة، األقت اأنديرا القب�س على معار�شيها الأ�شا�شيني وفر�شت الرقابة ال�شحفية، 
وج��ددت املحكم��ة العليا الهندي��ة اإدانة اأنديرا غان��دي، بالتايل انه��زم حزب املوؤمتر 
)احل��زب احلاك��م( يف النتخابات الرملانية الهندية، وفقدت غان��دي رئا�شة الوزارة، 
ومقعده��ا يف الرملان. وبعد هزميتها، اأعادت تنظيم حزب املوؤمتر )اإ(، وي�شري احلرف 
اإ اإىل احل��رف الأول م��ن ا�شمه��ا، اإنديرا. عا�ش��ت اإنديرا غاندي اأول رئي���س وزراء للهند 
احلي��اة ال�شيا�شية بكل تقلباتها، فكانت على راأ���س ال�شلطة حتكم واحدة من اأكر دول 
الع��امل تارة، وحبي�شة ج��دران ال�شجون واملعتقات بعد هزمية حزبه��ا وانتقام قادة 
املعار�ش��ة منه��ا تارة اأخ��رى. وظلت وفي��ة ملبداأ الق�ش��اء على المتي��ازات اخلا�شة 
واإعاء قيمة النتماء للدولة فوق النتماء الطائفي اإىل اأن �شقطت �رسيعة ر�شا�شات 
غ��ادرة من بع�س ال�شيخ املتع�شبني داخل حر�شها ال�شخ�شي انتقاما لقتحام اجلي�س 

معبدا مقد�شا لهم لتلقى امل�شري نف�شه الذي لقيه اأملهامتا غاندي من قبل.

تثب��ت درا�ش��ات اأن اليابانيني يعمل��ون ب�شكل متو�ش��ط 1735 �شاعة يف 
الع��ام واأما �ش��كان اأوروبا فيعملون من 1380 اإىل 1480 �شاعة، ويعمل 
الأمريكي��ون 1788 �شاع��ة يف ال�شن��ة. ولك��ن ه��ذه املعطي��ات ل تاأخ��ذ 
بالعتب��ار �شاعات العمل الإ�شايف الكثرية الت��ي ل ميكن ت�شور اليابان 
بدونه��ا، ويف ال�شن��وات الأخ��رية، حاولت �شلطات الياب��ان خلق الظروف 
لكي ت�شتخ��دم املوؤ�ش�شات احلكومية والعامة وال���رسكات الكرى "جدول 
ال��دوام العائم" وفر�س اأق��ل حد ممكن من �شاعات العمل الإ�شايف. وترى 
ال�شلط��ات اأن ذل��ك �شيدف��ع العامل��ني لق�شاء اأوق��ات اأكرث م��ع عائاتهم 
وممار�ش��ة الريا�ش��ة والفعاليات الثقافية املختلف��ة ب�شكل اأكر وبالتايل 
�شينفق��ون مبال��غ اأك��رث عل��ى الرتفيه وه��و اأمر ل��ه جوانب��ه القت�شادية 
الإيجابي��ة وخا�ش��ة يف جم��ال اخلدم��ات. وي��رى وزير ال�شح��ة والعمل 
والرف��اه الياب��اين يا�شوهي�ش��ا �شيوزاكي اأن ف��رتة ال��دوام الطويلة تعتر 
اإح��دى املزايا غري املرغوبة لل�رسكات اليابانية. وعلى ما يبدو فقد بداأت 
بع�س ال�رسكات تن�شت اإىل هذه الدعوة ف�رسكة "Yahoo Japan" على 

�شبيل املثال تخطط لتقلي�س عدد اأيام الدوام اإىل 4 اأيام يف الأ�شبوع.

سيلفيهل تعلم في مثل 

متقاطعة كلمات

اأك��ر زه��رة يف الع��امل حي��ث يبل��غ ط��ول الزهرة 
العماقة املذهل��ة 2.27 مرت )7.44 قدم(  

و تتفتح  يف بازل ب�شوي�رسا فقط مرة 
واحدة كل ب�ش��ع �شنوات، فقد مت 

اكت�ش��اف اأك��ر زه��رة بالعامل 
يف �شوي���رسا، وعندم��ا تقارن 
حجم الأ�شخا�س املوجودين 
بنف�س امل��كان املوجودة بها 
الزه��رة ، ميكنن��ا تخيل حجم 

الرهب��ة ال��ذي كان��وا ي�شعرون 
به��ا عند اكت�شافها، واطلق عليها 

Amorphopha - )العلماء  ا�شم 
lus titanium ( و ح�ش��ب الإح�شائيات 

، تعتر ه��ذه الزهرة الهائلة الأك��ر يف العامل من 
حي��ث زمن اإزهاره��ا و اكتمالها، و ق��د اكت�شافها 
الع��امل ” ادواردو بكاري ” و ذلك يف عام 1878 
ميادي��ا ، و جدي��ر بالذكر اأن الزه��رة تو�شك على 
النقرا���س ، و ال�ش��كان يطلق��وا علي ه��ذه الزهرة 
العماق��ة ا�ش��م ” زه��رة اجلث��ة ” و ذل��ك ب�شب��ب 

رائحته��ا اخلبيثة املنفرة الت��ي ت�شبه رائحة حتلل 
اجلثث .

ح��رارة  اأن  الأم��ر  يف  والغري��ب 
درج��ة  نف���س  ه��ي  الزه��رة  
الإن�ش��ان  ج�ش��م  ح��رارة 
ج��ذب  عل��ى  ي�شاع��د  مم��ا 
تتغ��ذى  الت��ي  احل���رسات 
والأ�ش��اء،  اجلث��ث  عل��ى 
وم��ن املع��روف اأن��ه يعتر 
عملي��ة اإزهارالزه��رة حدث��ًا 
عامليًا نادراً من نوعه ينتظره 
اجلمي��ع، اإذ تظه��ر فق��ط م��رة كل 
100 ع��ام لتت��دوم م��دة ل تتجاوز مدة 
اليومني فقط، و نظ��را لق�رس مدة اإزهارها التي ل 
تتجاوز اليومني فقد ق��ام مركز الأبحاث النباتية 
التجريبي��ة يف جامع��ة "كورني��ل" مبراقبة عملية 
اإزه��اره ع��ن طريق الكام��ريات، وبالت��ايل هذا قد 
اأت��اح الفر�شة مل�شتخدم��ي النرتنت فر�شة نادرة 

مل�شاهدة  الزهرة على مدار ال�شاعة.

شاب أمريكي يستبدل صديقته أكبر زهرة في العالم في سويسرا
الميتة ببرنامج حاسوبي

مثلث فورموزا األشد رعبا من مثلث برمودا

�أفقيًا 

ر�حل فل�سطيني  �ساعر   1
ر�حل �سوري  �ساعر   2
ر�حل م�سري  �ساعر   3

بحر  o �لعيون  ي�سيب  مر�ض   4
�أطر�فه تربط  �لقمي�ض  يف   5

حربا عك�ض   o �ل�سعر  �بيات  �أو�خر   6
�لعربي �خلط  من  قدمي  نوع   o لوؤلوؤ   7

8 �سوء o �مريكي �لف ق�سة �لعجوز و�لبحر
�أو�خر  o ك�سر   9

مثال( )�لتجار  رئي�ض   10

عاموديًا
�ل�سيف حد   o نف�ض   o �سخ�ض  عن  لل�سوؤ�ل   1

حمب  o �لبنطال  به  يرفع   2
3 تكاثر �لأ�سياء مما يوؤدى �إىل �أزمة )معكو�سة( 

رجف  o
و�إمد�د م�ساعدة   o �نتفاخ   4

يخفنه  o باملطرقة  �لدق  من  �أكرث   5
o حيثما تهب  6 جه���از �لعرو����ض )يف �خلليج( 

�لريح
o ثالثة حروف  7 حت���رك يف حمله بدون تقدم 

من فنان
o م���ن ��سم���اء �لله  �أن���اث �جلم���ل )مبع���رثة(   8

�حل�سنى
مت�سابهة حروف  �ربعة   9

ميقات جمع   o بالدر�جة  رحلة   10

هذا اليوم


