
تتكّون جزر “دايوميد” من جزيرتين، تمتلك روسيا الجزيرة األكبر بينهما، بينما تمتلك 
بين  مسافة  أقرب  وهي  كلم،   ۳٫۸ الجزيرتين  بين  المسافة  تبلغ  الثانية،  الجزيرة  أميركا 

البلدين، لكن فرق التوقيت بينهما هو ۲۱ ساعة!
تتقدم الجزيرة الكبيرة على األخرى بـ۲۱ ساعة ويعود سبب ذلك إلى مرور الخط الزمني 

العالمي بينهما، 

يحتوي سهل ِشميريل في موريشيوس (وهي دولة وجزيرة تقع بقرب مدغشقر) على  
مساحة صغيرة من التالل الرملية التي تتكون من رمال بسبع ألوان متمايزة ومختلفة، حيث 

يمكن رؤية ألوان هذه التالل بوضوح عندما يصل إليها ضوء الشمس.
اختالف  كان  حيث  المنصهرة  البركانية  الصخور  برودة  اختالف  إلى  ذلك  سبب  يعود 

البرودة نتيجة تعّرض أجزائها المختلفة للتبريد بدرجات حرارة مختلفة.
بالرمال تظهر  الندى  يمتزج  األلوان، فحين  لرؤية هذه  أفضل وقت  الصباح هي  فترة 

تدرجات األلوان بمنتهى السطوع والصفاء.

 تُعتبر روسيا أكبر بلد في العالم، حيث تحتل مساحة ما يقارب ۱۷ مليون كلم مربع، 
وتمتد على ۱۱ منطقة زمنية مختلفة.

لذا يتراوح التوقيت المتّبع في روسيا بين UTC+۰۲ وUTC+۱۲. فبينما تستمتع 
منطقة من روسيا بشروق الشمس، تستمتع منطقة في جانب آخر بغروبها.

تغطي الكتل الجليدية حوالي ۱٥ مليون كلم مربع، والتي تمثل ۱۰٪ من منطقة البرعلى 
كوكبنا، وإذا ذابت كل الكتل الجليدية سيرتفع مستوى البحر حوالي ۷۰ مترا. هذه الكتل 

الجليدية تحتوي على ۷٥٪ من المياه العذبة الموجودة على سطح األرض، 

ضربت الهزات األرضية منطقة نيو مدريد في عامي ۱۸۱۱ و۱۸۱۲ وسجلت بقوة ۸ 
ريختر، مما سبّب اندفاع المياه بقوة لتشكيل حوض أصبح فيما بعد بحيرة ريلفوت في والية 

تينيسي األميركية.
شهد الناس خالل الهزات األرضية جريان نهر المسيسيبي بشكل عكسي إلى الخلف، 
وقد أظهرت دراسات العلماء فيما بعد أن الهزة األرضية سببت أمواجاّ متحركة في الشمال 
الغربي مما خلق الوهم عند الناظرين أن نهر المسيسيبي يجري بشكل عكسي لعدة ساعات.

المحيط الهادي هو أكبر محيط في العالم حيث تبلغ مساحته 165.25 مليون كم مربع. 
يمتد بين الواليات المتحدة شرقاً، وآسيا وأستراليا غرباً، والمحيط المتجمد الجنوبي جنوباً، 

والمحيط المتجمد الشمالي شماالً.
لكي تستوعب أكثر مدى كبر حجمه فتخيل أن شخصا غطس في أحد جانبي المحيط ثم 
نزل واخترق الكرة االرضية بأكملها إلى أن خرج من الجهة المقابلة؛ فإنه يبقى في المحيط 

الهادي!

كهف “إر وانغ دونغ” في الصين الذي يبلغ عمقه 441 متر، وكهف “هانغ سن دونغ” في 
فيتنام هما كهفان هائالن جداً، حيث أنهما يحتويان حياة نباتية ونظام طقس مستقل داخلهما. 

أكثر  العالم بعمق ۳۰٤ متر، وتعتبر مياهه  الميت هو أعمق بحيرة ملحيّة في  البحر 
ملوحة من مياه المحيط بمقدار ۹٫٦ مرات، بسبب ذلك ال يحيا فيه أي نباتات أو حيوانات 
ومن هنا اكتسب اسم “البحر الميت”، وقد تم ذكره عدة مرات في قصص الكتب المقدسة. 

حالياً، أكثر مشكلة مقلقة هي ازدياد انخفاض البحر الميت بمعدل متر واحد في السنة.
أول مرة تم قياسه فيها كانت عام ۱۹۲۷، واآلن تتم مراقبته من قبل المعهد الجيولوجي 
ألبحاث مياه البحيرات. تشير الدراسات أن مستوى المياه في البحر الميت قد انخفض أكثر 

من ٤۰ متر منذ خمسينيات القرن الماضي.

يعيش أكثر من نصف سكان العالم ضمن دائرة تغطي نسبياً قسماً صغيراً من العالم، 
متضمنة الصين والهند وجنوب شرق آسيا. عدد الذين يعيشون داخل هذه الدائرة  أكبر من 
عدد الذين يعيشون خارجها. تحتوي الدائرة التي تظهر في الصورة أكثر من نصف سكان 

العالم رغم أن أغلبها عبارة عن مياه.




