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األمام جتنبـاً لإلصابة بـنزالت البرد
والزكام.

اء أمر هام شرب كميات كـبيرة من ا
جداً خـاصة عـند الـسفـر ويفضل أن
تصل الكمية التي يتم إمداد اجلسم
بـهـا إلى 3 لـتـرات فـي الـيـوم سـواء

كانت ماء أو عصيرا أو شايا.
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يـتـعـ صف الـسـيـارة لالنـتظـار في
الـظل ومراعـاة مـسـار الـشـمس على
مـدار الـيـوم. وإذا لم يـكن هـنـاك مـفر
من الـــصف حتـت أشــعـــة الـــشــمس
فـإنه يـتـعــ وضع حـاجب لـلـشـمس
ــــكن خــــلـف الـــزجــــاج األمــــامي. و
تغطية مـقاعد األطفال بـقطعة قماش
خفيفة لـكن ال يجوز ترك األطفال أو
احلــيـوانــات في الــسـيــارة عــلى أيـة

حال.

السيارة وضبط التهوية في البداية
ـستـويـات وعـدم الـبدء عـلى أعـلى ا
ـا أن عـجـلـة الـقـيادة في الـقـيـادة طا
سـاخــنـة. حلـمــايـة جـيــدة من أشـعـة
ــكن تـــغــطــيــة الــنــوافــذ الـــشــمس 
اجلانـبيـة بواسـطة واقـيات الـشمس
اخملــصـــصــة لــذلك والـــتي ال تــقــوم
بـحــجب األشـعـة فـوق الـبــنـفـسـجـيـة
فحسب ولـكن أيضاً حتـجب األشعة
سؤولة عن احلرارة حتت احلمراء ا
في الـسيـارة. يـتـع أال يـزيـد الـفرق
بـ درجـة احلــرارة خـارج الـسـيـارة
وداخـــلــهـــا عن  6درجـــات جتــنـــبــاً
ـــــشـــــاكل فـي الــــدورة لإلصـــــابــــة 

الدموية.
 ويتم ضـبط جميـع فتحـات التـهوية
بحـيث يتم نـشر الـهواء الـبارد أعلى
كـــتـف األشـــخـــاص اجلـــالـــســـ في
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الـرياح الـشمالـية الـغربيـة يعـود اليوم
اخلــمـيـس  في مـدن مــيـســان وذي قـار
والــبـصـرة وجـنـوب واسط والـسـمـاوة
تـؤدي الى موجـات غبار تـقلل من مدى
الــرؤيـة االفـقـيـة).  واضـاف ان (نـشـاط
الـريـاح يـتـوسع غـدا اجلـمـعـة  لـيـشمل
ايـــضـــا مـــدن الـــفـــرات االوسـط ومــدن
الـــنـــجف واسـط  وانه ال تـــتـــغــيـــر في
ــقـبــلـة درجــات احلــرارة خالل االيـام ا
وتـسـتـمـر تـسـجل حـول مـعـدالتـهـا الى
ـتــوقع ان تــرتـفع في أقـل قـلــيال ومن ا
ـقبل) .فيـما قضى مـنتـصف األسبوع ا
 15شــخـصــا عــلى االقل جـراء ســيـول
تـسببت بها امطار غزيرة انهمرت ليال
عــلى مــديـنــة ابـيــدجـان في حــصـيــلـة
كــبــيــرة ســبق ان ســجـلـت في االعـوام
الـــفـــائـــتــة خـالل مــوسـم االمــطـــار في
عـاصمة سـاحل العاج.وقـال بيان امس
ان (وزيـر الــداخـلـيـة الـعـاجي صـديـقي
ديـاكــيـتي اعـلن خالل اجـتـمـاع خلـلـيـة
االزمـة ان 15 شـخـصا القـوا مصـرعهم
جــراء الـــفــيــضــانــات الـــتي اجــتــاحت
ــديـنـة). ونــقل الـبــيـان عن ديــاكـيـتي ا
الــقـول ان (115 شــخـصــا  انـقـاذهم
خـالل الـــلـــيل من دون أن يـــشـــيـــر الى
ســــقــــوط جــــرحى) مــــشــــيــــرا الى ان
(امـــطـــارا غـــزيـــرة انـــهـــمـــرت من دون
انـقـطـاع عـلى ابـيـدجـان الـتي يـقـطـنـها
نـحـو خـمـسة ماليـ نـسـمة) ,واوضح
الـبـيان ان (الـسكـان اكـدوا ان مسـتوى
ـيـاه بلغ مـترين ونـصف متـر في عدد ا
ـواطـنـ  اضرا نـازل احلـقـت بـا مـن ا
را  مـاديـة كـبـيـرة) ’فـيـمـا عـبـر  رئـيس
الـــوزراء امــادو غــون كـــولــيـــبــالي عن
ا خـلفـته الـسيـول ولتـكرار هذه اسـفه 

الكارثة مع كل موسم امطار.
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اكـدت الـهـيـئة الـعـامـة لالنـواء اجلـوية
والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل
ان طـقس الـيـوم اخلـمـيس سـيـكون في
ــنـطـقــة الـوسـطى صــحـوا و درجـات ا
احلــرارة مـقـاربـة لـلــيـوم الـسـابق وفي
الــشـــمــالــيــة  طـــقس صــحــو  درجــات
احلـرارة مقاربة للـيوم السابق الرياح
شـمـالــيـة غـربـيـة خـفـيـفـة الى مـعـتـدلـة
الــســرعــة  وفي اجلــنــوبــيــة  الــطــقس
صـحو كـما يـتصـاعد الـغبـار في بعض
االمـاكن.طـقس يـوم غـد اجلـمـعة ,فـيـما
قـــضـت االمـــطـــار الـــغـــزيـــرة عـــلى 15
شـــخــصــا في ســاحـل الــعــاج ومــئــات
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وقــال بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) أمس ان
(طـــقس يــوم غـــد اجلــمـــعــة ســـيــكــون
ـنطـقة الـوسطى ودرجات صـحوا قي ا
احلـــرارة مــقــاربـــة لــلــيـــوم الــســابق 
الــريـاح شـمــالـيـة غـربــيـة خـفــيـفـة الى
مـعتدلة السـرعة وفي الشمالـية  طقسا
صـحـوا وفي اجلنـوبيـة  طقـسا صـحو
كـــمــا يـــتـــصــاعـــد الــغـــبــار فـي بــعض
أقـسـامـهـا وخـاصة الـشـرقـيـة ودرجات
احلـرارة مقاربة للـيوم السابق الرياح
شــمـالـيـة غـربــيـة مـعـتــدلـة الى نـشـطـة
الــســرعـة من 30-40 كــيــلــو مــتـرا في
الـسـاعة  وتـشـتد أحـيـانا الى  50مـدى
الـرؤية سيكون من  8- 10وفـي الغبار
ــنــبئ 3- 5 كـــيــلــو مــتـــرات).  وكــان ا
اجلـوي في الهـيئة صـادق عطـية توقع
اسـتمرار سـرعة الريـاخ لتصل الى 60
كـيلو مـترا  في السـاعة خالل الـظهيرة
تـثـيـر غـبـارا خـفـيـفـا. وقال عـلى مـوقع
الــتــواصل االجــتـمــاعي ان (ان نــشـاط
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سؤول ان أو ا قـراطية على ان  عضـو البر جتسـد شعوب العالم مـصطلح الد
طـلوب فـيمـا طرحه من الذي وضع الـشعب ثـقتـه به و انتـخابه ولم يـود دوره ا
ـانيا ورسـميا  ,سـيكون مـكانه الرمي في ـنصب بر مشـاريع ووعود بعـد تسلم ا
قـراطية في العالم ولـيس الثراء الفاحش صفـائح النفايات .. الن هـكذا هي الد
والـسـرقات والـقـصـور الفـخـمـة وفقـراء الـشـعب يتـضـورون جـوعا ويـبـحـثون في
أكوام القـمامة عن كـسرة خبـر في بلد يـطفو عـلى بحيـرة نفط. فتـصبح  موازنته
ـشـاريع شـحـيـحـة  التــكـفي فـقط لــتـسـديـد االجــور والـروا تب وايـقـاف مــعـظم ا
عامل  عن اخلدمـية واالنتـاجية نـاهيك عن تدهـور الصنـاعة وتوقف نـحو مئـات ا
ـصــانع تـسـتـنــزف الـعـمـلـة ــسـتـورد ومن نـفس انــتـاج تـلك ا االنــتـاج مـا جـعل ا
الصعـبة لكي يسـتفيد نـفر من القطط الـسمان من الـوساطة و(القومـسيون) على
ـصنعـات احملليـة واحلال نفـسه  في الزراعة والـتجارة حسـاب انتاج الـبلد من ا
وغــيــرهــا من الــقــطــاعــات االخــرى ..ومع ان انــفض مــســلــسـل ( االنــتــخــابـات
)باالقـتراع يدويا او الكـترونيا وفاز من فاز وفـشل من فشل من الذين كانت لهم
ان ـصري ( شـنه او رنه )اال انه وجـد نفـسه خارج اسـوار البـر ـثل ا كمـا هو ا
!!وحـسـب احـصـائـيـة ان عـدد االعــضـاء اخلـاسـرين يـربـو الى 200 وكـان عـدد
الكـيانـات السـياسيـة التي شـاركت في االنتـخابـات نحو 55 حتـالفـا وكذا حـزبا
سـياسـيـا ضـمن تـلك التـحـالـفـات والبـعض مـنـها دخـلت  بـإسـمـاء ومصـطـلـحات
جـديدة وعـصـرية تـتـناسـب وتطـلـعات تـلك اجلـاهيـر الـتي تتـظـاهر كل جـمـعة في
ساحة الـتحـرير مطـالبة بـاالصالحات  ومحـاسبة الـفاسدين ...وهـنا بدا حـلقات
سلسل هو ( تزوير )!! في حمالت اعالمية قادها اخلاسرون طبعا جديـدة من ا
فوضية العـليا بالعد والفرز يدويا تمخـضت بتعديل قانون االنتخابـات ومطالبة ا
والـغـاء نتـائج عدد من مـحطـات اخلـارج لشـبهـة  التـزوير وبـذلك تـعطـلت تشـكيل
احلكـومة ودخلت الكـتل السياسـية الى نفق مظـلم من الصعوبـة ايجاد ضوء في
نـهـايته خـاصـة بعـد ان  حـرق صـناديق االقـتـراع واالجهـزة االلـكتـرونـية لـلـعد
اليـ الـدوالرات من امــوال الـشـعب ..والى االن لم والــفـرز الـتي  شـراؤهــا 
ـتهم دعـو ( تمـاس كهـربائي ) ا يتـحدد هل ان احلـريق بفـعل فـاعل !!ام اتهـام ا
ة سـتفيـدة اخفاء مـعالم اجلر البـر في مئات احلـرائق التي حتاول اجلـهات ا
وتـوجـيه اصـابع االتهـام الـعشـرة !! لـلتـمـاس الـكهـربـائي اجملرم !! هـادم الـلذات
شهد السياسي العراقي ان حرق الصناديق ومفـرق اجلماعات !!ويرى محللو ا
اذا ? كيـفا جـرى مؤشـر على ان هـنـاك تزويـرا جرى .. مـانسـبته ومن وراءهـا و
ا ـوقف اكثر  هي اسئـلة من الصعب االجـابة عليـها بشكل صـريح النه يعقد ا
ـا  (احلل األفـضل هـو أن تـوضع مـواصـفـات ومـؤهالت هـو عــلـيه االن ولـكن ر
وشروط مهـنية فـنية تـخصصـية للـحقائـب  الرسمـية بكل تـفاصيـلها وتـشعبـاتها
رشح ـناصب وأن يـكـون ا ـرشح إلشغـال ا مـحـددة ليـست لـهـا عالقة بـانـتمـاء ا
مـستـقال من النـاحيـة السـياسـية وغـير حـائز عـلى جنـسيـة بلـد أخر غـير الـعراق
هـنية والوطـنية ). اي اخلروج وغيـر مرتبط بأي عـمل قد يؤثـر على استقاللـيته ا
من قيـود قانون !! من ان هذه احلقائب للكتلة (ص) وتلك الوزارات للحزب (س)
واخـرى (جلـيم) ولـ(دال) وهـكـذا كمـا كـان يـجري مـنـذ اول تـشـكيـل للـحـكـومات
الـعـراقــيـة بـعــد االحـتالل عـام 2003 والى االن ولـعــدم الـدقـة في االخــتـيـارات
ـانية يـجني الـعراقـيون  نـتائـجها الـكارثـية الـواضحـة للـعيان من لـلمـناصب الـبر
مـعـانـاة وويالتــهـا يـومـيــا مـنـذ تـلك الــسـنـوات الـعــجـاف في اوضـاعـهم
اخملتـلفـة  والتي اليـحـسدون عـليـها (كـما يـقال ) وان تـكون
ـالـية ـعـاجلـة االوضاع ا هنـاك فـعال (اصالحـات )عمـلـية 
واالقتـصاديـة واالمنـية للـبالد  وليس اسـتهالكـا للـمفردة
اء من حولنا .. قوم وتفـسيرها كما هـي مقولة (كأننـا وا

جلوس حولهم ماء).. او (دك .. عيني .. دك )!! 

ـتـعـدد االشكـال  كل سـبـعـون عـاما والـشـعب الـفـلـسـطـيـني مـاض في كـفـاحه ا
ارسـة حقه الوطني في سيـاسات القمع والـعنصـرية  والتهـويد  لن تثـنيه عن 
رحلة اصبح ستقلة وعاصمتها القدس  في هذه ا حتريـر ارضه واقامة دولته ا
الــصـراع حـادا مــكـشــوفـا بـ قــوتـ  شــعب بـاجــسـاده الـعــاريـة يــخـتـرق كل
احلواجـز ويتقدم في مـسيرة العودة نـحو وطنه  وعدو مـدجج بالسالح ومدعوم
سلم  يخشى تلك اجلموع من اكبـر دولة في العالم ومن الصامت العرب وا
ـة واحلجـارة والطـيارات الـورقيـة  يتـحاشى البـشريـة التي التـملك سـوى العـز

ئات .  االصطدام بهم ويطلق الرصاص احلي عليهم عن بعد ويقتل ويجرح ا
ــيـدانـيـة  إال إن سـنـوات ـيـزان الـقـوة ا ـتـكـافـئــة  ـعـادلـة غــيـر ا فـي ظل هـذه ا
ؤمـنة بـحقوقـها الـوطنـية  التـستـطيع قوة الصراع الـطويل اثـبت بان الـشعـوب ا
ـاضي الـسـالح أن تـثــنـيـه عن الـوصــول ألهــدافه  وقـد حــدث ذلك في الــقــرن ا
لـلـعديـد من الـشعـوب في امريـكـا الالتيـنـية وافـريقـيـا واسيـا  ثم البد من ادراك
حقـائق اساسية  بـان اسرائيل التي كـانت تتصرف بـعجهية وبـصلف المثيل له
 لم يعـد االن هي وحـدهـا الـتي تسـتـطـيع ان تـضرب وحتـتل  بل إن هـنـاك قوة
فـعـليـة استـطـاعت هي االخـرى أن تخـلق خـلال كبـيـرا أو جزئـيـا في بنـيـة الكـيان

يدان . االسرائيلي  وهذا بالتأكيد له حساباته في ساحة ا
من يتـابع تاريخ الـشعب الـفلـسطـيني  يـستـطيع أن يـشخص بـان الشـعب الذي
دة ( 6) اشهـر متواصـلة ضد سـياسات االسـتعمار قاومة واالعـتصام  أعـلن ا
الـبريطاني عام (1936) بقـيادة الشـيخ القسـام ورفاقة  هـو ذات الشعب الذي
ـسيـرة العـودة في قطـاع غزة ومـدن الضـفة زحف باالالف بـاجسـاده العـارية  

الغربية وحيفا ويافا والناصرة احملتلة عام ( 1948).
ـا بــطـبـيــعـة اخلـلل ـتــكـافىء  وإ ـشــكل االن لـيس بــطـبـيــعـة الـصـراع غــيـر ا ا
االخالقي واالنسـاني لدى الـعديـد من دول العـالم . فـدول عربيـة واسالمـية ترى
اجلـرائم االسـرائـيــلـيـة بـحق شـعب اعـزل وتــسـكت  ودولـة كـبـرى هي الـواليـات
سـلمـ والعـرب والفـلسـط الـقدس ـتحـدة االمريـكيـة تـتبـرع باقـدس مالـدى ا ا
قاومة بكافة ا اليدع مجاال للشك بان ا الشـريف السرائيل  وهذا االمر يؤكد 

اشكالها هي السبيل الوحيد النتزاع احلقوق .
ـعـاييـر الدولـيـة اختـلت  والوضع الـعـربي مشـحون بـاالنـقسـامات والـضعف  ا
قراطـية الـغرب مـاهي سوى هـرطقـة سيـاسيـة لتـمريـر اهداف اسـتعـمارية  ود
ـتـحـدة وقـراراتـهـا لـعبـة بـيـد الـكـبـار  واسـرائـيل هي وحـدها ومـنـظـمات اال ا
الدولـة االستعـمارية الـعنصـرية احملمـية من امـريكا والـغرب  فمـثل هذا الوضع
لم يـعـد امام الـشـعب الـفـلسـطـيـني سـوى الـكفـاح وابـتـكار اشـكـال الـنـضال في
واجـهة . وبالفعل فإن ابتكار مسـيرات العودة واحدة من اشكال النضال التي ا
حركت الـشعوب االوروبـية واالفـريقيـة وجزء يـسير من الـعرب  كـونها مـسيرات
ـغتـصبة  سلـمية الالف الـبشـرعلى اخـتالف االعمار  نـحو بـيوتهـم واراضيهم ا
واجهـتـهم اسرائـيل بـالرصـاص واستـشـهد اكـثر من  ( 120)  شـخصـا بيـنهم
(7) اطـفـال واكـثر من (12) الف جـريح  هـذا الوضع اثـار الـشعـوب االوروبـية
واالفـريقـيـة وامـريـكـا الـالتيـنـيـة  لـكـنه لـم يـحـرج امـريـكـا وال اسرائـيـل كـونـهـما

مجبول بانتهاك حقوق الشعوب .
كن ـغتـصـبة بـاجـساد عـاريـة  ال مـثل هـذا الـشعب الـذي يـزحف نحـو ارضه ا
واجهة وتـأثيراتـها لم تعد بأي حـال من االحوال إال وينال حـقوقه  فمـتغيـرات ا
ـقاومة بيـد اسرائيل وحـدها  فـتأثـيرات احلرب تـشمل اجلـميع  وآلبنـاء غزة وا
تد الماكن ومواقع اخرى. انصار خارج حدود غزة  لذلك فتطور االحداث قد 
فالـشعب الفلسـطيني اليتراجع عن حـقوقه ابداً  فمنذ (100) عـام وهو يناضل
واصلـة مسيـرته الكفـاحية  وقد ويقدم الـشهداء ومـستعـد اكثر من هـذا الزمن 
تــأخــذ اشــكــاال اخــرى يــخــســر فــيــهــا االســرائـيــلــيــون . الــضــعف لــيـس عــنـد
ـا في اجلـانب الـعربـي  والقـدس احملـتـلـة هي مـلك الـعرب الـفـلـسطـيـنـيـون  وإ
سـلم  فلماذا هـؤالء يساومون على أولى الـقبلت  في ح وا
يقـدم الشـعب الـفلـسـطيـني الشـهـداء دفاعـا عـنهـا  اليس
ذلك تــعـبـيــرا عن الـتــنـاقض بــ الـضــعف والـقـوة  دول
ـال لكـنهـا ضعـيفة  وارد وا مجـجة بـالسالح وتـمتـلك ا
وشـــعب مــحـــاصــر اعــزل لـــكــنه يـــقــاوم ولن يـــتــراجع 

قاوم .. وسيشهد التاريخ حتمية انتصار الشعب ا
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ال يـعـد ارتـفـاع درجـة احلـرارة داخل
الــســيــارة أمــراً مــزعــجــاً لــقــائــدهــا
فـحــسب لـكـنـه يـنـطـوي أيــضـاً عـلى
خــطــر شـــديــد عــلى حــيــاته بــســبب
الــشـعــور بـالــتــعب وعـدم الــتـركــيـز.
ولـتــجـنب هـذا اخلـطــر يـقـدم خـبـراء
ـاني الـنـصـائح نـادي الـسـيــارات األ
التالـية خلـفض درجة احلرارة داخل
السـيـارة: ينـبـغي جتنب الـقـيادة في
السـاعات الـتي تـرتفع فـيهـا درجات
احلـرارة ومــحــاولـة جــعل الـرحالت
الـطـويلـة خالل سـاعـات الـصـباح أو
ساء ويفـضل االستراحة في الظل ا

. ب الساعة 12 و3 ظهراً
يوصي اخلبراء بفتح أبواب ونوافذ
السيارة وفتحة السقف  –إن وجدت
 –خلــروج الــهـــواء الــســاخن خــارج
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يــبــدو أن خــبــراء عــلم الــســكــان في
روســيـا ســيـولـون اهــتـمــامـا كــبـيـرا
بــبـطــولـة كــأس الــعـالم لــكـرة الــقـدم
ـبـاراة لـفـتـرة طــويـلـة بـعـد انـتـهـاء ا

قبل. النهائية في  15تموز ا
وسـوف يــركـز اخلـبــراء عـلى فـحص
ـواليـد بـغـيـة الـتحـقق من سـجالت ا
كـنـهـا مرة إذا مـا كانت كـرة الـقـدم 
أخـــرى أن تـــؤثـــر بـــاإليـــجـــاب عـــلى
ـضيف والـيـد في الـبـلـد ا مـعـدالت ا

ألكبر بطولة رياضية في العالم.
وأظـهـرت بـحـوث سـابـقـة أن تـنـظـيم
الــبــطــوالت الــريــاضــيــة لــهـا عـالقـة
واليـد في البلدان بارتفاع مـعدالت ا
ــضــيــفـة بــوصــفــهـا "مــؤثــر جــيـد" ا
يـتحـول إلى "مـؤثـر يسـتـفـاد منه في
وقت مــنـاسـب". وقـد تــرحب روســيـا
بـهـذه األنـبــاء نـظـرا لـكـونـهـا تـواجه
أزمــة سـكــانـيــة مـســتـمــرة مـنــذ عـام
و 1992 عندما دخل سكانها فترة 
عنى زيـادة أعداد الـوفيات سلـبي 
ـوالــيــد. ويـشــيـر مــقــارنـة بــأعــداد ا
تقـرير مؤسـسة "رانـد" مركـز أبحاث
ـية إلى أن أمـيـركي لـلسـيـاسـة الـعـا
روسـيـا تـواجـه األزمـة لـلـمـرة األولى
في وقـت الـــســلـم. وأظـــهــرت بـــعض
الـتـقـديـرات إلى تـسـجـيل تـراجع في

إجنـلـترا سـجـلت ارتـفـاعـا كـبـيرا في
ـوالـيــد في األشـهـر الـتي تـلت عـدد ا
اسـتضـافـتهـا وفـوزهـا بكـأس الـعالم
1966. وكــان أقـوى األدلــة عــلى ذلك
في عام 2007 عـندمـا ذكـرت تـقـارير
انـيـا سـجلت زيـادة في مـعدالت أن أ
ـــئــــة في ــــوالــــيـــد بــــواقع 15 بــــا ا
مستشفـيات البالد بعد تـسعة أشهر

من كأس العالم 2006.
وقـــال رولف كــلـــيش طـــبــيب والدة
ــانــيــة :"الــســعـادة لــوســائل إعالم أ

تطلق هرمونات وتسهّل احلمل".
وأضـاف : "تدوم الـسـعـادة بالـنـسـبة
لــلــكــثـيــرين خـالل احلـدث وتُــوظّف
بــطـرق أخـرى بــعـد صــافـرة انــتـهـاء
ــبــاراة". وذكــرت تــقــاريـر  فـي عـام ا
2015 أن بـــاحــــثــــ مـن جــــامــــعـــة
ويتـوواترزسـاند في جـنوب أفـريقـيا
واليد رصدوا زيادة غير عادية في ا

الذكور في البالد.
وخـلصت االسـتـنـتـاجات إلى أن ذلك
حـــدث بــســـبب كــأس الـــعــالم 2010
رة األولى عـلى اإلطالق التي وهي ا
تنظم فيها البطولة في قارة أفريقيا.
ووفـقـا لـلــبـاحـثـ أدى كـأس الـعـالم
ـمارسـات اجلـنـسـية من إلى زيـادة ا
جانب مـوطني جنـوب أفريـقيا خالل
البطـولة والـفضل في ذلك يرجع إلى

موجة البهجة التي سادت البالد.
وقــال غــويــنــاي مــاســوكــومي أحــد
ـــعـــروف أنه إذا الـــبـــاحـــثـــ :"من ا
مـــارس الــــنـــاس اجلـــنس أكـــثـــر من
ـوالـيد الـذكور ـعتـاد فـتكـون كـفة ا ا

أكثر من اإلناث".
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حتى في الـبرازيل الـتي استـضافت
كــأس الـــعــالم 2014 وانــهـــزمت في
انيا 7-1 مباراة قبل النـهائي أمام أ
ـوالــيـد. وأشـار سـجــلت زيـادة فـي ا
مكتب اإلحصاء البرازيلي إلى زيادة
واليد في مارس/آذار 2015 أعداد ا
مــقـــارنــة بــعـــام ســابق وهي زيــادة

ئة. بواقع  7في ا
وال يـحـتـاج الـتـأثـيـر اإليـجـابي لـكرة
ــوالــيــد إلى الــقــدم عـــلى مــعــدالت ا
تــنـظــيم بــطـوالت كــبــيـرة. فــفي عـام
 2013أشارت دراسة نشـرتها دورية
بريـطانـية مـعنـية بشـؤون الطب إلى
نــحت مــصــطــلح أطــلق عــلـيـه "جـيل
إنيـستـا" إشارة إلى مـواليـد ما بـعد
الــهــدف األخــيــر الـذي ســجــله العب
مـنـتـخب أسـبانـيـا ونـادي بـرشـلـونة
أنــدريس إنـيــسـتــا في الــسـادس من

مايو/أيار 2009.
سُجل هدف في الدقيـقة األخيرة ضد
نـــادي تــشــيـــلــسي في لـــنــدن جــعل

الـنـادي الكـتـالـوني يـلـعب في نـهائي
دوري أبطال أوروبا.

ـوالـيد في ورصدت الـدراسـة أعداد ا
ــســتـشــفــيــات بــوسـط كــتــالــونــيـا ا
وأشـارت إلى أنه في فــبـرايـر/شـبـاط
2010 بـعــد تـســعـة أشــهـر من هـدف
واليد اجلدد" إنيستا سجل معدل "ا

ئة. زيادة بواقع 16 با
ويـــتــنـــاقض ذلك بـــشــكـل كــبـــيــر مع
الـــنــتـــائج فـي الــنـــصف الــثـــاني من
ـوالـيـد الـعـام إذ سُـجـل تـراجع في ا
ـشـرفـون عـلى الـدراسـة إلى أرجـعه ا
مـــخـــاوف من األزمـــة االقــتـــصـــاديــة

اإلسبانية في ذلك الوقت.
وكـتب الـبـاحـثـون :"تـظـهـر نـتـائـجـنـا
ـــوالــيـــد من أيــضـــا تـــراجـــعـــا في ا
ا الـنـصف الـثانـي من عام 2010 ر
بسبب األزمـة االقتصـادية اإلسبـانية
والـــتـي يـــفــــتــــرض أن لــــهـــا عـالقـــة
والـيد". كما عـرفت إيطاليا عدالت 
الــظـــاهــرة فــفي وقـت ســابق الــعــام
احلــالي حــقق نــادي "إيه سـي رومـا"
عـودة تــاريـخـيـة أمـام بــرشـلـونـة في
رومــــا بـــــفـــــضل هـــــدفـه في الـــــوقت
احملـتـسب بــدل الـضـائع واسـتـخـدم
الـنـادي حـسـابـه عـلى تـويـتـر لـيـعـلن

ساخرا عن خط إنتاج أطفال.
وفي يـونـيـو/حـزيـران 2016 حـقـقت

تـعـداد الـســكـان احلـالي الـبـالغ 143
مليـون نسمة إلى 111 مليـون نسمة
ــزيج من في عــام 2050  مــتــأثـــرا 
ـعـيـشـة وزيـادة تـراجع مـسـتـويـات ا
مـــعــدالت الـــوفــيــات وتـــراجع أعــداد
ـواليـد. وتـشـير أحـدث أرقـام الـبنك ا
الــدولي إلـى أن روســيــا تــســجل 13
حــالـة والدة لــكل ألف شــخص وهي
أعلى من مـعدالت تـسجـلهـا كثـير من
ــا في ذلك الـعــديـد من دول الـدول 

تحدة. ملكة ا االحتاد األوروبي وا
ـعـدل الـنـصف مـقـارنـة لـكـنـهـا أقـل 
بعام 1960 في الوقت الـذي واجهت
فـيه دول أخـرى انــخـفـاضـا أقل حـدة
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وتـمــثل الــقــضــيـة قــلــقــا بـالــنــســبـة
لـلكـرمـلن فـفي تـشرين الـثـاني الـعام
ــــاضي أطـــلـق الـــرئـــيـس الـــروسي ا
ــــيـــر بــــوتــــ ســـلــــســــلـــة من فالد
اإلجـراءات اإلصالحــيـة الــتي تـهـدف

إلى زيادة أعداد الروس.
وطُرحت عدة قضايا من بينها تقد
مــعـونـات لألســر مـنــخـفــضـة الـدخل
ــوالــيـد جــدد وأيــضـا الــتي رزقت 
ـدة 18 تـقــد مـنح مـالـيـة تــسـتـمـر 

شهرا األولى من عمر الطفل.
أشارت تـقـارير في بـريـطانـيا إلى أن

أيـســلـنـدا وهي أصــغـر الـدول الـتي
تأهلت لـكأس العـالم مفاجـأة مدوية
ـنتخب اإلجنـليزي عندمـا أطاحت با
من نـهـائــيـات كـأس األ األوروبـيـة
2016 وتـــشـــيـــر الـــتــــقـــديـــرات إلى
حـضور 27 ألف أيـسـلـنـدي حـوالي
ـــئـــة من تـــعـــداد الـــســـكـــان 10 بـــا

البطولة.
WOÝUO  …œU¹“

وذكـرت وســائل اإلعالم احملـلــيـة أنه
بــعــد تـســعــة أشـهــر ســجـلـت الـبالد
ــوالـيـد. زيـادة قــيـاســيـة في أعـداد ا
وقـد يـحـدث ذلك مـرة أخـرى بـعد أن
بـدأت أيسـلـنـدا تمـثـيـلهـا في روسـيا
2018 وتعادلت مع األرجنت بهدف
ــتــوقع أن لــكل مــنــهــمــا. لــيس من ا
حتــــــقق الـــــبـالد اجنـــــازا في كـــــأس
الـــعــالـم عــلـى الــرغم مـن ســحـــقــهم
نـتخب الـسعـودي بخـمسـة أهداف ا
نــظـيــفـة في مــبـاراة اإلفــتـتــاح الـتي
أقــيـــمت في  14يـــونــيـــو/حـــزيــران
ــنــتــخب اجلــاري. ويــأتـي تــرتــيب ا
ـنـتخـبات الروسي في أدنـى قائـمة ا

شاركة في كأس العالم 2018. ا
لكن مثال جنوب أفريـقيا يفيد كدليل
عـلـى أن األداء الـضــعـيف في مــلـعب
ــــكـن أن يــــؤدي إلى كـــــرة الــــقــــدم 

انتاجية كبيرة في أماكن أخرى.

االمتـحانيـة بكل جنـاح وانسيـابية
وتـقـديـر الـواقع االسـتـثـنـائي لـتـلك
نـاطق) ,وتـمـنى اقـبـال (الـنـجـاح ا
والتـمـيز لـلـطلـبة  في امـتـحانـاتهم
ليكون ذلك اضافة نـوعية مهمة في

طريق مواجهة االرهاب).
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واضــاف الــبــيــان ان (اقــبــال فـاحت
ـعــنـيـة ــؤسـســات احلـكــومـيــة ا ا
بــغــيــة تــشــكــيـل غــرفــة عــمــلــيــات
مـــشـــتــــركـــة مع الــــوزارة مـــحـــدداً
ساعات القـطع خلدمة االنترنت في
أيــــام االمـــتــــحـــانـــات) ,وتـــابع ان
(الــهـــدف من غـــرفـــة الـــعــمـــلـــيــات
ـــشــتـــركــة احلـــفــاظ عــلـى ســيــر ا

الــعـمــلـيـة األمــتـحــانـيـة لــلـمــرحـلـة
االعــداديـة لــلــعــام الـدراسي 2018
والتي ستنطلق اليوم  اخلميس ),
واضـــاف الـــبــيـــان ان (اقـــبــال رفع
كـتـابـاً الـى األمـانـة الـعـامـة جملـلس
فاحتة وزارة الوزراء يطالب فيه 
الداخـليـة لتـوفيـر احلمـاية الالزمة
ـراكز األمتحـانية للـطلبة جلميع ا
فــــضال عـن تـــخــــصـــيـص عـــجالت
إســعـــاف من قــبـل وزارة الــصــحــة
بــالــقــرب من مــحــطــات االمــتــحـان
بــهـــدف الــســيــطــرة عــلى احلــاالت
الطـارئة الـتي قد تُـصيب الـطالب),
وكـــشـف الـــبــيـــان عـن (اســـتـــمــرار
ــتــعــلــقــة بــقــطـع خــدمـة اخلــطــة ا
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ـراكـز تـسـتـثــني وزارة الـكـهـربـاء ا
االمــتــحــانـــيــة لــطــلـــبــة الــســادس
ـعـاهـد من االعـدادي والـكـلــيـات وا
ـبـرج . فـيمـا جتـري الـيوم الـقطع ا
اخلـمــيس االمـتـحــانـات الـنــهـائـيـة
لـــلـــدور االول لــطـــلـــبــة الـــســادس
اإلعـــدادي بـــفـــــــــــروعـه كــافـــة في
الـعــراق لــلـعــام الـدراسي – 2018

 .2017 
وقـال بـيـان لـوزارة الـتـربـيـة  امس
ان (الوزارة  قـررت في وقـت سابق
إعــــــتــــــمــــــاد اجلــــــدول اجلــــــديـــــد
لـإلمــتــحــانــات الــذي يــبــدأ الــيــوم
اخلميس  وينتهي في الثاني عشر
قـبل عـلى أن يكـون ب من تمـوز ا
كل مـادة واخـرى فـاصل ال يـقل عن

.( يوم
واضاف ان ( الـوزارة قـررت اجراء
امتـحانـات طـلبـة حمـام العـليل في
نــيــنـــوى في مــنـــاطــقــهم تـــقــديــرا

لظرفهم ).
واوضح الـبيـان ان (الـوزير مـحـمد
إقـبـال وجه بان تـكـون امـتـحـانات
طلبة مناطق حمام العليل والقيارة
مـن الــــــــســـــــــادس االعـــــــــدادي في

مناطقهم وذلك تقديرا لظروفهم).
وتــابع ان (الــوزارة بــذلت جــهــودا
اسـتـثـنـائـيـة من أجل تـقـد الـدعم
لــلـطـلــبـة وضــمـان سـيــر الـعـمــلـيـة

االنـتـرنيت لـلـسـيـطـرة علـى وسائل
الـغش اإللــكـتـروني مـن الـسـاعـة 7
الى  9صـــــبــــــاحـــــاً خـالل فـــــتـــــرة
االمــتــحــان). فــيــمــا أعــلــنت وزارة
الـتعـلـيم الـعالـي والبـحث الـعـلمي
عن أن إجـمــالي مـقــاعـد الـدراسـات
الـــعـــلـــيــــا في اجلـــامــــعـــات الـــتي
ســيـــتــنـــافس عــلـــيــهـــا مــتـــقــدمــو
الــدراســات الــعــلــيــا بــلــغت 9788

مقعداً.
ـتــحـدث الــرسـمي لــلـوزارة وقــال ا
حيـدر الـعبـودي في بـيان امس  إن
(خــطـــة الــقــبــول لــلــعــام الــدراسي
 2018/ 2019 تـــضــــمـــنت 2508
مــقـعــدا لـدراســة الـدكــتـوراه فــيـمـا
خــــــــصــــــــصت 5964 لــــــــدراســـــــة
اجسيتر و1316 لدراسة الدبلوم ا
ـشـمـول الـعـالي مـا عـدا مـقـاعـد ا
بـــقـــانــــون مـــؤســـســــة الـــشـــهـــداء
,( ومؤسـسة الـسجـناء الـسيـاسي
وأضـــاف أن (مـــوعـــد االمـــتـــحـــان
الـتــنـافــسي ثـابت في يــوم االثـنـ
ـوافق اخلامس والـعشرين قبل ا ا
مـن حــــــــــزيـــــــــــران احلــــــــــالـي وأن
تـاحة بلغت 1709 التخصـصات ا
تـــخــصص مــوزعـــة بــ الــدبــلــوم
ــاجـسـتـيـر والـدكـتـوراه الـعـالي وا
وأن الــــقـــبــــول ســـيــــتم عــــلى وفق
الـضـوابط والـتـعـلـيـمـات وبـحـسب

االستحقاق). 
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