
اوجد الفرق

)دافو���س(  العامل��ي  االقت�ص��ادي  املنت��دى  ق��دم 
اح�صائية للبلدان التي يعي�س �صكانها اأطول معدل 
اأعمار يف العامل، من خالل متو�صط العمر املتوقع، 
اأهمه��ا م�ص��توى  اأ�ص��باب  باالعتم��اد عل��ى ع��دة 

الرعاية ال�صحية.
ويتوقع اأن ي�ص��بح م�صتوى الرعاية ال�صحية اأعلى 
مع منو االقت�ص��اد، ما يجعل معدالت االأعمار لدى 
�ص��كان بلد ما ت�ص��بح اأطول.  وهن��اك بلدان تعترب 
فيها مع��دالت االعمار هي من اطول املعدالت يف 

العامل
ومنه��ا ال�ص��ويد حيث يعي���س ال�ص��ويديون عامني 
اأط��ول م��ن متو�ص��ط العم��ر يف كل بل��دان منظم��ة 
التعاون والتنمية، واأ�صارت املنظمة اإىل اأن نوعية 
املي��اه اجلي��دة ت�ص��اهم يف جعل ال�ص��ويديني اأوفر 
�صح��ة، يف ح��ني تتمي��ز اآي�صلن��دا ب�"اأف�ص��ل نظام 
غذائ��ي يف العامل" وفقا لت�صوي��ت خرباء التغذية، 
وهو ما يقل��ل من خطر االإ�صاب��ة مبر�س ال�صكري 

واأمرا�س القلب.
ام��ا يف كوريا اجلنوبية حيث ارتفع متو�صط العمر 

املتوق��ع يف الب��الد عل��ى م��دى ال�صن��وات القليلة 
املا�صي��ة. ويعود ذل��ك اإىل التح�صن يف االقت�صاد، 
وم��ع ذلك، ف��اإن منظم��ة التع��اون والتنمية حتذر 
م��ن التلوث املرتفع هناك مقارنة بالدول االأخرى 
االأع�صاء يف املنظمة، مبا اأن عدد �صكان البالد يف 
لوك�صمب��ورغ قليل مقارنة بباقي الدول االأوروبية 
فاإن الدخل الفردي مرتفع وهو ما ي�صهل احل�صول 

على نظام غذائي �صحي ورعاية �صحية اأف�صل.
فيم��ا يحظى الرجال يف اإ�رسائيل باأعلى املعدالت 
للعم��ر املتوقع يف العامل، عل��ى الرغم من اخلدمة 
ال�صح��ة  منظم��ة  وتق��ول  االإلزامي��ة،  الع�صكري��ة 
العاملي��ة اأن حت�صن الرعاي��ة ال�صحية يف ا�صرتاليا 

عزز متو�صط العمر املتوقع فيها.
يف ح��ني تعد فرن�صا واحدة م��ن البلدان التي فيها 
اأدن��ى مع��دالت بدان��ة ب��ني دول منظم��ة التعاون 
االقت�ص��ادي، وه��و االأم��ر الذي ي�صه��م يف ارتفاع 
متو�صط العمر املتوق��ع يف البالد، وارتفع متو�صط 
العم��ر املتوقع يف �صنغافورة عل��ى مدى ال�صنوات 
ال��� 30 املا�صي��ة، وذل��ك بف�صل امل�صت��وى العايل 

للرعاية ال�صحية الوقائية والعالجية
" اإن   The Lancet " وقال��ت املجل��ة الطبي��ة 
االإيطالي��ني يعي�صون عمرا اأطول نظرا الأن م�صتوى 
الفق��ر منخف���س يف الب��الد م��ا يعن��ي اأن غالبية 
ال�ص��كان قادرون على تناول طعام �صحي وطازج 

ي�صمن لهم �صحة جيدة.
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 كان االآب��اء يخ�ص��ون على اأبنائهم من ع��دم ح�صولهم على كمية 
كافي��ة من ال�صم���س الالزمة لنموه��م وكذلك اله��واء النقي، لذلك 
كان��ت ُت�صن��ع اأقفا���س ُت�صمى “�صنادي��ق النوافذ” يت��م تعليقها 
على حافة ال�رسفات والنوافذ يف ال�صقق ال�صكنية وُيو�صع بداخلها 

االأطفال.
اأهمي��ة تق��دمي  وكان تق��دمي ال�ص��ودا لالأطف��ال ب��ذات م�صت��وى 
حلي��ب االأطفال، فعلى م��ا يبدو اأن اخلط��وط الفا�صلة بني العلوم 
والت�صويق مل تكن وا�صحة لدرجة اأن �رسكات امل�رسوبات الغازية 

كانت تّدعي اأنها جيدة لالأطفال الر�صع.
وهن��اك معلوم��ات مقّدمة يف اأح��د املجالت عن فوائ��د الفازلني 
للطف��ل، فتن�صح املجل��ة با�صتخدامه لع��الج اأمل االأ�صنان، واالأذن، 

وارتفاع درجة احلرارة، وال�صعال، ونزالت الربد، وداء ال�صل!
يف ح��ني و�صع االأطف��ال يف مقاعد غريبة للتج��ول داخلها اأثناء 
حرك��ة ال�صي��ارة، حي��ث كان��ت هناك ���رسكات متخ�ص�ص��ة تقوم 
بتنفي��ذ رح��الت بال�صي��ارة للر�ص��ع حي��ث يتجول��ون داخلها يف 

مقاعد مت�صعة وخم�ص�صة لهم.

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

قفار فا�صل: ُحلم اأمي اأّن اأكوَن طياراً
اأو مهند�صًا اأو طبيبًا مهما

كانت تقراأ املعوذات
وتزّر العلق' العلك" يف قماطي

ومع بداية العام الدرا�صي
َكلفّت اأخي اأن ياأخذ �رُسَّتي

ويدفنها يف املدر�صة
لعلَّ اأن اأهرب من �رساوة احلرب

وخدمة اجلي�س االجبارية
ف اأ�صاعها اأخي

وتاهت اأمي باحثًة عني يف املقابر اجلماعية

هب��ة حمي��د: نائب��ان بالربمل��ان اال�رسائيلي طالب��و بتعطيل 
الدوام يف ا�رسائيل حزناآ على موت پرييز !! 

رد وزي��ر التعلي��م اال�رسائيل��ي نفت��ايل بينت ان م�ص��رية العلم 
والتق��دم ال يجب ان تتوقف الأي �صبب من اال�صباب و�صنتوقف 

اليوم من خالل الدوام بوم�صات يف حياة پرييز !! 
ذك��روين بفد نا�س تعطل ٤ ا�صه��ر بال�صنة ولي�س فقط املدار�س 

واأمنا تن�صل احلياة متاماآ 
ل��و ذاك ايل كان خاب�صن��ة بفل�صط��ني وكل م��ا مي��وت واح��د 

بفل�صطني الزم نطلع م�صرية باملن�صور ويتعطل الدوام

ان�س مر�صد: الع�صبيَّة الوطنيَّة:
كان البغدادي��ون ال ي��رون بلًدا من بالد اهلل ي�ص��اوي بلدهم اأو 
يدانيه، وكان اأحدهم اإذا فارق بغداد ال ينفك َيِحنُّ اإليها ويذكر 
مباه��ج جانبيها، مما ل��و جمعنا بع�صه حل�صل لدينا باب من 

االأدب طريف، وغر�س من اأغرا�س ال�صعر �رسيف:
اأ�صتودع اهلل يف بغداد يل قمًرا

بالكرخ من فلك االأزرار مطلُعُه
ْعُته وبودِّي لو يودعني ودَّ
ُعُه �صفُو احلياة واأين ال اأودِّ

ف اأهلها: قال ابن جبري يف رحلته عند الكالم على بغداد َي�صِ
ر كلٌّ منهم يف معتقده وخلده اأنَّ الوجود كله ي�صغر  »ق��د ت�صوَّ
باالإ�صاف��ة اإىل بلده، فه��م ال ي�صتكرمون يف معم��ور الب�صيطة 
هم ال يعتقدون اأنَّ هلل ب��الًدا اأو عباًدا  مث��وى غري مثواه��م، كاأنَّ

�صواهم.«
)كتاب بغداد مدينة ال�صالم - طه الراوي(

اأين البغداديون اليوم ؟
عم��ار ال�ص��واد: �صعورن��ا بالتميز اأم��ر كارثي، التمي��ز هو فعل 
ا�صتعالئ��ي، نرج�ص��ي، �صم��ويل، يختل��ف ع��ن الثق��ة بالنف���س 

وال�صعور بامتالك �صيء نقوله. 
�صعورن��ا بالتمي��ز ينق�ص��ه الوع��ي مب��ا ميتلك االخ��رون، هو 
ا�صتق��راء ناق���س للكثريين من حولنا، كاأنن��ا �صفادع ال ترى 
�ص��وى اأف��ق م�صتنقعه��ا، اآ�صن��ًا كان ام �صافيًا. وبه��ذا ال�صعور 
ح��اول االن�صان منذ اأن اكت�صف الفك��رة املطلقة، اأن يجعل كل 

ما �صوى فكرته، خطاأً اأو �صالاًل او كفراً...

أجمل تعليق في الفيس بوك

_ اأزعج �صوتني ممكن ت�صمعهم:
�صوت وهابي يدعي وي�صوي نف�صه يبجي ..

و�صوت رادود حاف حواجبه ..
#من_االر�صيف

_  هذاآ العاآمل الآ يتماآ�صىمَع ال�صعفاآء اأبداآ
اَل حًوله َواَل اَدفَع #كرَوتًه

فوائد القيلولة
االتحاد السوفيتي يطلق أول قمر 
صناعي في العالم

معظم سكان 
األرض يفتقدون الراحة

اأكد العلم احلديث على فوائد القيلولة يف زيادة انتاجية الفرد و حت�صني 
قدرت��ه عل��ى متابعة ن�صاط��ه اليومي، و من املع��روف اأن القيلولة هي 
فرتة النوم من مدة ال تقل عن ع�رس دقائق و ال تزيد عن اربعني دقيقة 

تعيد �صحن قدرات االن�صان على التفكري والرتكيز.
وتزي��د اإنتاجيته وحما�ص��ه للعمل واأكدت الدرا�ص��ات اأن القيلولة نهارا 
مل��دة ال تتج��اوز االربعني دقيقة ال توؤثر على الن��وم يف الليل ، اأما يف 

حال امتدت الأكرث من ذلك.
 فاأنه��ا تك��ون عامال م�صبب��ا لالأرق و قل��ة النوم وتق��ول الدرا�صة التي 
متت حتت اإ�رساف الباحث االإ�صباين " د. اإي�صكاالنتي " اإن القيلولة تعزز 
الذاك��رة والرتكي��ز ، وتف�ص��ح املجال اأم��ام دورات جديدة م��ن الن�صاط 
الدماغ��ي يف منط اأكرث ارتياحا كما �ص��دد الباحثون على عدم االإطالة 

يف القيلولة .
 الأن الراح��ة املفرط��ة قد توؤثر على منط النوم العادي واأ�صار الدكتور " 
اإي�صكاالنت��ي " اإىل اأن ال��دول الغربية بداأت ت��درج القيلولة يف اأنظمتها 

اليومية

ح��دث يف مث��ل ه��ذا اليوم من ع��ام 1957 اط��الق اول قم��ر �صناع��ي يف العامل من 
قب��ل االحت��اد ال�صوفيتي ويطلق عليه ا�صم �صبوتنك 1 �صم��ن �صل�صلة االأقمار ال�صناعية 
ال�صوفياتية، ولق��د اعترب هذا ال�صاتل اأو القمر ال�صناعي �صبًقا حققه االحتاد ال�صوفيتي 
�ص��د الوالي��ات املتحدة االأمريكي��ة يف اإطار احلرب الباردة الت��ي مل تكن ت�صمل اإظهار 
القدرة الع�صكرية فقط، بل تعدى ذلك اإيل اإظهار القدرة التقنية والبحثية لكال الدولتني، 

وكان اإطالق هذا القمر ال�صناعي بداية ل�صباق الف�صاء بني القوتني العظميني.
ومن��ذ ذلك الوقت حتى �صنة 2007 و�صع اأكرث من 5500 �صاتل على مدرات ف�صائية 
ح��ول االأر�س، ح�صب جاك في��الن )املهند�س الدار���س لتاريخ االأقم��ار اال�صطناعية( 
وبق��ي 700 �صات��ل منه��ا يف حالة ن�ص��اط. كان �صبوتن��ك1- يدور ح��ول االأر�س يف 
م�ص��ار على �صكل قطع ناق�س، وكذلك تدور االأر���س والكواكب حول ال�صم�س يف م�صار 
ا �صكل القطع الناق�س ت�صكل ال�صم�س اإحدى بوؤرتيه. ال�صاروخ الذي ا�صتخدم  �صكله اأي�صً
الإط��الق �صبوتنك1- كان م��ن ال�صواريخ ذات املراحل الث��الث، وكان ال�صاتل )القمر( 
عل��ى �ص��كل كرة قطرها 58 �صنتيمرًتا، ووزنه��ا 83،6 كيلوجراًما، وات�صح اأن املرحلة 
الثالث��ة ومقدمة ال�ص��اروخ كانا ي�صبحان م��ع القمر ب�رسع��ة 28،8 األف كيلومرت يف 

ال�صاعة الواحدة، وكان القمر يكمل دورة كاملة حول االأر�س كل 96.2 دقيقة

يف اال�صتبي��ان الذي اأطلقته جامعة    Durham University  حتت 
عن��وان "Rest Test" وال��ذي �ص��ارك في��ه قراب��ة ال� 18 األ��ف �صخ�س، 
اعرتف اأكرث من %68 من امل�صاركني بحاجتهم املا�صة للراحة، كما قال 
ثلثا امل�صاركني يف اال�صتبيان اإنهم بحاجة لفرتات اأطول من الراحة اأكرث 
من الفرتة املخ�ص�صة لالإن�صان العادي، بينما قال %10 من امل�صاركني 

اإنهم يحتاجون لفرتة من الراحة اأقل مما يحتاجه ال�صخ�س العادي.
كم��ا اأظهرت نتائ��ج اال�صتبيان اأن م�صتوى ر�ص��ا االأ�صخا�س عن حياتهم 
مرب��ط مبقدار الراحة الذي يح�صلون عليها، فكل املوؤ�رسات يف اال�صتبيان 
بينت اأن امل�صاركني الذين مل يح�صلوا على كم كاف من الراحة كانوا اأقل 

�صعادة ور�صى عن حياتهم ال�صخ�صية.
وبع��د اأن طل��ب من امل�صارك��ني يف اال�صتبي��ان ذكر عدد �صاع��ات الراحة 
الت��ي يحظون بها يومي��ا، تبني اأن املعدل الو�صطي لع��دد �صاعات الراحة 
لديه��م هو 3 �صاع��ات و 8 دقائق. واأن اأكرث االأ�صخا���س الذين يتعر�صون 
لل�صغوطات الكبرية هم �رسيحة ال�صباب واالأ�صخا�س الذين لديهم عائالت 

كبرية، باالإ�صافة للذين يعملون يف الليل.

سيلفيهل تعلم في مثل 

متقاطعة كلمات

ح��ني تتحدث اإىل �صخ�س ياب��اين، فغالًبا �صت�صمع 
“Eh” اأو  بق��ول  حلديث��ك  مقاطع��ة  من��ه 

اأو  “اأفه��م”،  مبعن��ى   ”Souka“
مبعن��ى   ”!Hontou ni“

“حًقا!”. يف الوقت الذي ُتعترب 
فيه مقاطع��ة حديث االآخرين 
اأم��ر غري الئ��ق يف العديد من 
ال��دول، يف اليابان يعرب ذلك 
ع��ن االهتم��ام فيم��ا ُيق��ال، 

ولليابانيني، هذه هي الطريقة 
للتعبري ع��ن االهتم��ام، والرغبة 

يف �صماع املزيد.
يق��وم  م��ا  ن��ادًرا  احل��االت،  معظ��م  ويف 

اليابانيون بفت��ح االأبواب لالآخرين. ففي اليابان، 
لي���س هناك م��ا يحّتم على ال�صخ���س فتح االأبواب 
للن�ص��اء، وهذا ال يعني اأن الرج��ال اليابانيني غري 
مهذبني، الأنه بالن�صبة للياباين، فتح االأبواب لي�س 

له عالقة يف اأن تكون رجاًل مهذًبا.
ال يوج��د نظام بخ�صي���س اأو اإكراميات يف اليابان، 

الأن ذلك قد يزعج الزبائن واملوظفني يف اآن واحد. 
فب��دون بخ�صي���س، يك��ون هن��اك �صع��ور 
بامل�صاواة ب��ني اجلميع يف جمال 
�صناع��ة اخلدمة، حيث �صي�صعر 
النا���س براحة اأك��رب، كما اأن 
ذل��ك يزي��د م��ن االإنتاجية. 
وبف�ص��ل ه��ذا االأم��ر، ف��اإن 
جم��ال �صناع��ة اخلدم��ات 
يف الياب��ان ُيع��د م��ن بني 

االأف�صل يف العامل.
يف الوق��ت ال��ذي تتن��اول فيه 
�صعريية )الرام��ن، ال�صوبا، اأودون( 
ف��اإن اإح��داث �ص��وت ع��اٍل اأثن��اء االأكل 
يع��ادل التعبري عن احرتام��ك للطاهي الذي ح�رّس 
ل��ك الطبق. ه��ذا ال�صل��وك طبيعي وع��ادي جًدا يف 
الياب��ان، لكن لالأجانب قد يك��ون �صعًبا يف بادئ 
االأم��ر كي يعت��ادوا عليه. ويعتق��د النا�س اأن مذاق 
الطع��ام يكون اأف�ص��ل عند تناول��ه واإخراج �صوت 

مرتفع يف ذات الوقت!

طرق غريبة في تربية عادات يابانية قد تكون غير الئقة في دول أخرى
األطفال قديما

البلدان التي تحتوي اطول معدل عمر في العالم لسكانها

�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
�أزمة  �إىل  ي���وؤدى  �لأ�سي���اء مم���ا  تكاث���ر   3

)معكو�سة( o رجف
و�إمد�د م�ساعدة   o �نتفاخ   4

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

تهب �لريح
7 حت���رك يف حمل���ه بدون تق���دم o ثالثة 

حروف من فنان
م���ن ��سماء   o �أن���اث �جلم���ل )مبعرثة(   8

�لله �حل�سنى
مت�سابهة حروف  �ربعة   9

ميقات جمع   o بالدر�جة  رحلة   10

هذا اليوم


