
الق��ى حتني��ط املوت��ى �شعبي��ة 
كب��رة خ��ال الع�ش��ور القدمية، 
ال �شيم��ا عن��د 
امل�رصي��ن 
م��ى  ا لقد ا
والفراعن��ة. 
فق��د كان 
حفظ 

اجلث��ث بلفها ب�شم��ادات من اأب��رز املمار�شات 
ال�شعبي��ة ل��دى الفراعنة.موؤخ��ًرا، مت الك�شف عن 
تل��ف يف الفلبن،  جث��ث حمنط��ة م��ن ن��وع مخُ
رفت با�ش��م مومياء النار نظ��ًرا للطريقة التي  عخُ

فظ بها. حتخُ
�ِشفت مومياوات  فم��ع اأوائل القرن الع�رصين، اكتخُ
الن��ار يف كه��وف الفلب��ن. ولغرابته��ا وف��رادة 
نوعه��ا وم��ا تعك�ش��ه من ثقاف��ة قبلي��ة فريدة، 
مت��ت �رصقة الكث��ر منها حتى ق��ررت احلكومة 

الفلبينية اإخفاءها وجعل موقعها �رصي.
عت��ر كه��وف مومي��اء النار م��ن اأكرث  الي��وم، تخُ

املواقع املهددة باالنقرا�ض يف العامل.
قبائ��ل اإيبالوا هي اأح��د ال�شعوب االأ�شلية التي 
�شكن��ت منطق��ة كابايان يف اجلب��ال املنعزلة 
�شم��ايل الفلبن.تتك��ون اأرا�شي �شع��ب اإيبالوا 
بالغالب م��ن مدرجات االأرز، لذل��ك فاإن معظم 
اأف��راد القبيل��ة يعمل��ون بزراع��ة االأرز. لك��ن ما 
ه��رت ب��ه القبيل��ة ع��ن غرها ه��و تقليدها  ا�شتخُ
الغري��ب بالتعامل مع اجلثث بع��د املوت.حيث 

يت��م حتنيط اجلث��ث بطريقة معينة ث��م و�شعها 
عل��ى جب��ل تيمباك. عل��ى اجلب��ل، تتواجد جثث 
يع��ود تاريخه��ا اإىل �شن��ة 1200م.لي���ض م��ن 
ال�شهل العثور على مومياوات النار نظًرا الإخفاء 
احلكوم��ة الفلبيني��ة موقعه��ا االأ�شل��ي. كما اأن 
الرحل��ة للعث��ور عليه��ا �شعبة وطويل��ة. واإن مت 
�شع��ت بها اجلثث  العث��ور على الكه��وف التي وخُ
املحنط��ة، ف��اإن مداخله��ا م�ش��دودة ببواب��ات 
و�ش��ع  حديدي��ة ملن��ع دخ��ول اأي �شخ���ض.اإذ تخُ
اجلثة بعد غ�شلها عل��ى م�شدر حراري بو�شعية 
اجللو���ض. ويتم تعري�شها لدخ��ان اأو لهب فعلي 
��ف كل �شوائ��ل اجل�شم بب��طء ويخُرتك اجل�شد  لتخُجفَّ
جم��رد عظام وطبقة جل��د تك�شوها.وبعد اأن يتم 
جتفيف اجل�شم بالكامل من اخلارج، تبداأ عملية 
التجفي��ف الداخل��ي وذل��ك ع��ر و�ش��ع دخ��ان 
التب��غ يف فم اجلث��ة لتجف االأع�ش��اء الداخلية.
و�شع املومي��اء يف تاب��وت خ�شبي حولها  ث��م تخُ
االأع�شاب للحفاظ عليه��ا ويخُرتك التابوت بعناة 

يف الكهوف املخفية.
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اإذا كن��ت تخطط لرحلة اإىل فرن�شا يف امل�شتقبل القريب، فعليك 
اأن تك��ون ح��ذراً من الطريق الذي ت�شلكه م��ن اأال يختفي متامًا 
اأثن��اء �شرك به! ال لي�ض اإىل ه��ذه الدرجة، فاالأمر لي�ض باملثل 
يف جمي��ع طرق��ات فرن�شا.لك��ن هناك طريق واح��د يربط بن 
دعى ممر  خلي��ج Burnёf م��ع جزي��رة Noirmoutier، يخُ
“Passage du Gois” وهو فريد من نوعه لكنه يف غاية 
اخلطورة، اإذ اإنه يختفي حتت �شطح املاء مرتن كل يوم.عندما 
يرتفع املد فاإن هذا الطريق الذي يبلغ طوله  2.58 ميل )4.1 

كم( يختفي حتت �شطح املاء مل�شافة 13 قدم.
ميك��ن للنا���ض ا�شتخ��دام ه��ذا الطريق مرت��ن يف الي��وم فقط 
مل��دة ب�ش��ع �شاعات )هناك لوحة خا�شة عل��ى جانب الطريق 
تظه��ر عندما يك��ون الطري��ق اآمن(عل��ى الرغم م��ن اأن النا�ض 
يت��م حما�رصته��م يف بع�ض االأحيان بن امل��د واجلزر، اإال اأنه 
حل�ش��ن احلظ هناك اأب��راج اإنقاذ مرتفعة لك��ي يت�شلقها النا�ض 

وينتظرون انقاذهم.

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

ع�ش��ام ك�شي�ض: املبداأ "اللي يًكول اذا واحد �شار وياك مو زين انت 
ه��م �شر مو زين واذا واحد ل�شانه ب��ذيء وياك انت هم خل ي�شر 
ل�شان��ك ب��ذيء واذا واحد كان يحبك وبعد ما يحب��ك انت هم اتركه 
والحتب��ه" ...ه��ذا املبداأ ا�شميه مب��داأ ) الدًكم��ة ( الن بالواقع يطلب 
منك تدو�ض دًكمة معينة وتنقلب فجاأة اىل ان�شان مو زين و�شاحب 

ل�شان بذيء و�شليط وواحد كاره الن االخر تغر عليه .
ال�شالف��ة ابد م��و هيج الن اذا االخر يعرف نف�ش��ه مو زين و�شاحب 
ل�ش��ان و�شخ ف��اين اعرف نف�شي واق��در قيمت��ي واذا كان ما يعرف 

يحرتم امل�شاعر فاين احرتمها واقد�شها .
بالنهاية االن�شان مو األة وبيها دًكم �شوكت ما يريد يتغر .

���رص على اأنه داع�شي، كان  احم��د ال�شيخ ماجد: الرجل الكبر الذي نخُ
واحدا م��ن مئات ال�شحايا الذي��ن يخُ�رصبون عل��ى روؤو�شهم يوميًا، 
يف م���رصح الت�شلي��ل والتجهيل ه��ذا.. لتنقلب اأخباره��م فجاأة، اإىل 

اأو الرف�ض. "يقينية" ال تقبل النقا�ض، 
�شلل هدف��ه الت�شقيط اأو تزيي��ف احلقائق، حتّول اإىل  ك��م من خر مخُ
راأي ع��ام؟ وكم م��ن كذبة ن�رصتها ال�شفح��ات املمّولة، حتّولت اإىل 

ق�شية م�شَلّم بها!؟
�شباح��ًا وم�ش��اًء، يقول��ون يف �شفحاته��م: كله��م دواع���ض.. ياأتي 
الواق��ع، لي�شفعه��م ويعر�ض حقيقة املظلومن م��ن اأبناء املناطق 
املحررة.. ي�شتقبلون اجلي�ض باالأح�شان والدموع، يرفعون راياتهم 
البي���ض، يحلفون بالعبا�ض، واملقد�شات، ث��ّم يقولون لهم: ال، كلكم 

دواع�ض!
كاأن الزم��ن، اأدار ظه��ره منه��م، جتّم��ع عليه��م االإره��اب، والقمع، 
والذبح، والنزوح، واالإعام اخلارجي، وعبيده، وكل �شيء يف اأر�ض 

العذابات هذه.
عب��د العظيم فنجان: هناك قاريء عام: ق��اريء عابر، ال يهمه من 
هذا املكان � الفي�شبوك � اإال ا�شتعرا�ض نف�شه وتو�شيع عاقاته ، وهو 

� لذلك � مهتم بكتابة تعليقات كثرة ، وبتوزيع الايكات ب�شخاء .
الق��اريء اخلا�ض، قاريء مقي��م يف اجلمال، فهو داأبه، يبحث عنه، 
ويحر�ض عليه، وهو لي�ض بخيا بالتعليق اأو باالإعجاب، لكنه لي�ض 
ب�ش��دد ذلك: تكفيه من اجلمال �شعقت��ه، وال�شمت بح�رصة اجلمال 

جمال.
ح�ش��ن ه��ادي زبون: من �ش��دة حر�شي على ام��ي رحمها اهلل كنت 
ارف�ض ان تخرج من البيت كونها مري�شة مبر�ض ال�شكر وهذا املنع 
ي�شب��ب انزعاج لها ، كانت ت�شتغ��ل املنا�شبات االجتماعية واملاآمت 
ك��ي ترى �شديقاته��ا واقاربها ، نحن نعتق��د ان امل�شن يحتاج اىل 
الراح��ة ) الع��زل ( وباحلقيقية ه��و بحاجة اىل االخت��اط باأقرانه 
م��ن نف���ض العم��ر ، امل�شنات تعاين اك��رث من امل�شن��ن ، ال )مقاهي 

للم�شنات( وال ب�رص ان�شانيون يقومون مب�شاعدتهم 
التعالي��م يف جمتمعن��ا تو�ش��ي باالأقرب��ون فق��ط )االقرب��ون اوىل 
باملع��روف( ومن يف ال�شارع لي�ض م��ن االقربون، ال اأحد ي�شاركهم 
يف اختي��ار ماب�شه��م، ال اأح��د ي�شاعده��م يف و�ش��ع برام��ج يف 
هواتفه��م، بع�شهم ال ميلك مكان خا���ض )يخلوهم بالهول( ال احد 
ي�شتم��ع اليه��م، واملخجل ي�شمون ذل��ك بكل وقاح��ة )ارذل العمر(، 

لاأ�شف جمتمعات م�شتذئبة )البقاء لاأقوى(

أجمل تعليق في الفيسبوك

-م�شتمرون.. فاحلياة ت�شتحق اأن نحياها ..!
ال حياة مع الياأ�ض „!

أعضاء في جسم اإلنسان 
اختراع القطار الكهربائيتستمر بالعمل بعد الموت

كرات ثلج عمالقة 
في سيبيريا

هن��اك وظائف ت�شتمر اأع�ش��اء اجل�شم القيام بها بع��د دقائق اأو �شاعات 
اأو حت��ى اأيام م��ن املوت وقد ي�شتمر االأمر الأ�شابي��ع؟ قد يبدو �رصًبا من 
اخلي��ال، لكنه اأمر حقيقي متاًم��ا! عملًيا، ال تنمو اأن�شجة جديدة لل�شعر اأو 
االأظاف��ر، اإال اأنهم��ا ي�شتمران يف النمو بعد االأي��ام التي تعقب الوفاة. ما 
يح��دث ه��و اأن الب���رصة تفقد رطوبتها، كم��ا اأنها تتاآكل، وه��و ما يجعل 
ال�شع��ر واالأظاف��ر تب��دو اأمامنا وكاأنه��ا اأطول. وحن يتوق��ف القلب عن 
العم��ل، وكذلك يتوقف التنف�ض، يعلن االأطباء ع��ن وفاة ال�شخ�ض، وذلك 
عل��ى الرغ��م من اأن الدماغ ق��د يكون ال يزال يعمل، حي��ث تق�شي خايا 
الدم��اغ الدقائ��ق االأوىل بعد ذلك يف البحث ع��ن االأوك�شجن والعنا�رص 
املغذي��ة للبق��اء على قيد احلي��اة. هذه الدقائق قد متت��د الأيام وقد يعود 
عم��ل القل��ب، بف�شل ا�شتخ��دام عقاقر معينة وحتت ظ��روف معينة قبل 
الو�ش��ول ملرحلة التلف الكّلي. وهو ما قد يعط��ي االأطباء فر�شة الإنقاذ 

حياة املري�ض، اإال اأنه �شيء غر م�شمون.

ح��دث يف مثل هذا اليوم من عام 1891 ح�ش��ول املخرتع االأمريكي جرانفيل 
وودز على براءة اخرتاع »القطار الكهربائي« الذي ظهر للمرة االأوىل يف تاريخ 
الب�رصي��ة بعد �شنوات م��ن ظهور »القطار البخ��اري«، وكان لهذا االخرتاع االأثر 
الكبر يف التقدم الذي ح�شل لاآن. وولد جرانفيل يف 23 اأبريل 1856، وتويف 
يف 30 يناي��ر 1910، يف الوالي��ات املتح��دة االمريكي��ة. وميك��ن اأن نع��رف 
القط��ار باأن��ه اإح��دى و�شائل النق��ل والت��ي ت�شتخدم لنق��ل الب�شائ��ع والركاب 
م��ن مكان اإىل م��كان اآخر، والقط��ار اأو القاطرة هي عبارة ع��ن �شل�شلة مت�شلة 
م��ن العرب��ات والتي تتحرك يف اجتاه واحد وحم��دد، وحتتاج اإىل خطوط �شكك 
حديدي��ة لت�ش��ر عليه��ا، وهذه ال�ش��كك احلديدية عب��ارة عن خط��ن متوازين. 
م�شمم��ان ل�ش��ر عجات القط��ار دون خروجها من م�شاره��ا، وعادة ما تكون 
يف اجتاه��ن متلفن اأو اجتاه واحد والقط��ار عادة يتكون من عدة عربات اأو 
قاطرات والقاطرة االأوىل يف العادة تكون حتوي املحرك الذي يعمل باأكرث من 

طريقة مثل خرق الفحم اأو بالنفط اأو بالكهرباء كما يف وقتنا احلايل.

اأظه��رت �شور واأ�رصط��ة فيديو من غرب �شيبريا عل��ى خليج اأوب كرات من 
الثل��ج غط��ت ال�شاطئ باأكمله، وتبدو وكاأن املياه قد جرفتها اإىل هناك. وقد 
���رصت اأوىل ال�شور على االنرتنت عر موق��ع "�شيبريا تاميز"، حيث تظهر  نخُ
ام��راأة جال�ش��ة عل��ى تلك الك��رات املتجمدة، ث��م ن�رصت �ش��ورة اأخرى يظهر 
فيه��ا كلب يرك�ض بالقرب من كرات الثلج.ظهرت كرات الثلج هذه قبل نحو 
اأ�شبوع��ن وانت�رصت على طول 1.1 مي��ل على ال�شاطئ وترتاوح اأحجام تلك 
الكرات ما بن كرة التن�ض وكرات يقارب قطرها 3 اأقدام ويرجح اخلراء اأن 
تك��ون ك��رات الثلج ت�شّكلت "نتيج��ة لعملية بيئية نادرة حي��ث تتجمع قطع 
ثلجي��ة �شغرة يف �شكل ك��رة وتتدحرج بفعل حركة الري��اح واملاء لينتهي 
به��ا االأمر اإىل ك��رات ثلجية عماق��ة. ونقل التلفزي��ون الرو�شي عن �شرغي 
لي�شنك��وف املتحدث با�ش��م معهد بحوث القطبن ال�شم��ايل واجلنوبي قوله: 
"كقاع��دة عام��ة، بادئ ذي بدء هناك ظاه��رة طبيعية، نتجت عن روا�شب 

ووح��ل  ثلجي، ثلجي��ة 

سيلفيهل تعلم في مثل
هذا اليوم

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

لي���ض م��ن امل�شتغ��رب اأن تق��ّدم ال���رصكات الناجحة 
الهام��ة  االإج��ازات  اأي��ام  يف  للعامل��ن  مكاف��اآت 
كاالأعياد، لكن هل من املمكن اأن تكون تلك املكافاآت 
كمكافاآت �شفاجي دوالكيا الرئي�ض التنفيذي ل�رصكة 
“ه��اري كري�شناه لل�شادرات”، الذي اأهدى موظفيه 
املجتهدي��ن واملخل�ش��ن 1200 �شيارة و400 �شقة 
�شكنية؟!بداأ دوالكيا ه��ذا التقليد منذ 20 عاًما، حن 
من��ح 3 من اأه��م موظفيه �شي��ارات، ثم اأ�شب��ح يكّرر 
ذل��ك كل ع��ام. يف ع��ام 2014 ق��ّدم حواف��ز بقيم��ة 
7.5 ملي��ون دوالر، فيما ق��ّدم العام املا�شي 491 
�شي��ارة و200 �شقة، لكن على ما يب��دو اأن هذا العام 
خا���ض ومتلف.فبمنا�شب��ة االحتف��ال بالذكرى ال� 
عَرف عنه  25 لتاأ�شي���ض �رصكت��ه قّدم الرجل ال��ذي يخُ
اأن��ه االأك��رث كرًم��ا يف الهن��د، 1260 �شي��ارة و400 
�شق��ة الأكرث م��ن 1700 من موظفيه.يق��ول دوالكيا: 
“لق��د مت اختي��ار 1716 موظًف��ا كاأف�ش��ل موظفن 
له��ذا العام، وق��د قمن��ا برتتيب بيوت مل��ن ميتلكون 
�شي��ارات، اأم��ا الذين لي���ض لديهم �شي��ارات فقد جرى 

الرتتي��ب اأن يح�شل��وا عليها ه��ذا الع��ام”. وي�شيف: 
”لدين��ا �شادرات بقيمة 700 مليون دوالر يف اأكرث 
م��ن 70 دولة، لكن ال �شيء اأكرث قيمة من موظفينا”.
لد تاجر االأملا�ض دوالكيا والذي يبلغ من العمر 53  وخُ
عاًم��ا لعائلة ريفي��ة يف �شورا�ش��رتا، مل يكمل تعليمه 
املدر�ش��ي، وب��داأ بتج��ارة االأملا�ض مع عم��ه، وهو ال 
ي��زال يف الثالث��ة ع���رص. يف عام 1982 ب��داأ جتارته 
اخلا�ش��ة بدعم من عمه، ث��م �شاركه ثاثة من اإخوته 
ليفتت��ح �رصكة ه��اري كري�شناه الت��ي تبلغ مبيعاتها 
ال�شنوي��ة 750 مليون دوالر.حن كان دوالكيا �شاًبا 
اأثن��اء عمل��ه يف تلمي��ع االأملا���ض، كان يحل��م يف اأن 
يك��ون له منزل، و�شي��ارة جميلة، تلك االأي��ام األهمته 
للعناي��ة اأك��رث مبوظفيه.ويق��ول: “اكت�شف��ت اأنه حن 
حت�شل على االحتياجات االأ�شا�شية لعائلتك كاملنزل 
وال�شي��ارة، باإمكان��ك الرتكي��ز والعط��اء %100 يف 
عمل��ك. فاأنا اأرغ��ب اأن يقّدم املوظف��ون %100 مما 
لديهم، لذلك اأريد اأن يكونوا متحررين من القلق حول 

تلبية االحتياجات االأ�شا�شية”.

في فرنسا طريق يختفي شركة هندية تمنح موظفيها سيارات وشقق سكنية سنويا
تحت الماء مرتين في اليوم!

مومياء النار أغرب طرق تحنيط الموتى في الفلبين!

�أفقيًا 
1 �لأمريكي �لذي �بتدع �لكلمات �ملتقاطعة o هدم

مت�شابهان  o ومو�قع  نز�لت   2
�يرلند� جمهورية  عا�شمة   o حب   3

4 نو�ع���ري o ��ش���م علم موؤن���ث مبعنى نظر بحب 
و�شغف.

طموحه. يف  �أو  �أد�ئه  يف  يرت�جع   o �له   5
ملاليزيا �لقدمي  �ل�شم   6

 o 7 ت�شب���ب يف تعطي���ل �لعم���ل ع���ن �ل�شتم���ر�ر 
مهند�س �أملاين ��شرتك يف �شنع �شيارة مر�شيد�س

�ل�شغ���ر تعادل جزء من  قيا�س متناهية  8 وح���دة 
�ملليون من �ملليمت

حافظ �حلليم  لعبد  �أغنية   9
�ملعلقات. �أ�شحاب  من  جاهلى  �شاعر   10

عاموديًا
o نبات  �أو موجب���ة  1 ذرة م���ن �مل���ادة م�شحون���ة ب�شحن���ة �شالبة 

عطري ي�شتخدم مع �ل�شاي
حايل  o بيوت   2

�ل�شالة. �أثناء  دعاء   o �لو�لدين  �حد   o عطف  حرف   3
بالتعقيد  o �شاع���ر فرن�شي معا�شر متي���ز �شعره  �لأنف  4 نزي���ف 

)بول ....(.
�لكيمياء يف  �لكربيت  رمز   o ينق�س   o و�حد  ن�شف   5

)معكو�شة(. ونفاده  �ل�شيء  �نتفاء   o )معكو�شة(  �لزرع  �شقيا   6
 o 7 حال���ة نف�شي���ة فيه���ا من �حل���زن و�ل�شغط و�لغ�ش���ب �لكثري 

ي�شبح طريا.
للكمبيوتر كاأو�مر  �أو  للرتفيه  �لأحد�ث  من  �شل�شلة   8

و�لبكم و�ل�شمم  بالعمى  م�شابة  كانت  �أمريكية  �أديبة   9
مائي حاجز   o منقر�س  �شخم  ز�حف  حيو�ن   10


