
صدرك.
نــفس وســعــال يــجب ان يــتــكــرر كل
ثــانـيــتـ بــاسـتــمـرار حــتى وصـول
سـاعدة او الـشـعور بـضربـات قلب ا

طبيعية مرة اخرى.
8- النفس العميق يوصل االكسج
لــلــرئــتــ والـكــحــة تــضــغط الــقـلب

وتبقي الدم يدور. 

كـمـا ان الضـغط عـلى الـقـلب يـسـاعد
على عودة انتظام دقات القلب. بهذه
ـصاب بـالنـوبة الطـريقـة يـستـطيع ا

الوصول للمستشفى.
وطـــالب الـــبـــار بــابـالغ (اكــبـــر عــدد
تعـرفه من الـنـاس عن هذا األمـر فـقد
ـعلـومة). واكد (ان كل تنـقذهم هذه ا
شـــخص ارســـله الى 10 اشـــخــاص

سوف يـتم انـقاذ شـخص واحـد على
االقل).ودعــــا الى ارســــــــــــــال هـــذه
ــــــــــــكن ان ــــعــــلـــومــــات الـــتـي  ا
تنـــــــــــقـذ حيـاة شـخص.وقال الـبار
علـومات اكثر من (لو وصلتك هـذه ا
مــرة فـال تــتــضــايق بـل كن ســعــيــداً
لـــوجــود عــدد كــبـــيــر من االصــدقــاء

الذين تهمهم صحتك).
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يـوما 18 و 23 تمـوز  اقرار اسـماء اجملمـوعة الـقياديـة حلركـة تموز 1968
التي انـهت حكم عبـدالرحمن عـارف و رئيس الوزراء طـاهر يحـيى وليلة الـ  30

من تموز ازيح اسمان من مجلس قيادة الثورة.
كانوا:

احمد حـسن البـكر عسـكري اصبح رئـيسا لـلمـجلس وخرج من الـسلطـة سنة
1979 ليموت عام 1982.

لم يكن رئـيسا بال صالحيات و ليس الوجه الوديع اال اذا تمت مقارنته بقسوة
. صدام حس

رسـيـدس الـتي ركب فـيـهـا البـكـر لـيـلة حـردان الـتكـريـتي عـسـكـري صـاحب ا
احلركة التي اطاحت بعارف  قتله بالرصاص في الكويت.

صـالح مـهــدي عـمـاش عـســكـري  اسـتـبــعـاده من مـنـاصـب كـبـرى ثم صـار
شفى في فنلندا. سفيرا وانتهى 

عـبـدالـرزاق الـنــايف عـسـكـري ثـاني اثـنــ مع ابـراهـيم الـداوود جـرى ابـعـاده
معزوال و طرده  اغتياله في لندن سنة 1978.

ـملكة العربيـة السعودية بعد طره ابراهـيم الداوود عسكري اصبح الجئا في ا
والنايف في الـ 30 من تموز 1968.

سعـدون غيدان عسكري فاحت بوابة القصر وزير سابق مرض ثم مات بشكل
طبيعي.

حماد شهاب عسكري فقد حياته خالل عملية ناظم گزار سنة 1973.
صدام حـس شغل مـنصبـي رئيس الدولـة ورئيس مجـلس قيادة الـثورة اعدم

في سنة 2006.
ضـابط احيل للـتقـاعد برتـبة صغـيرة قـائد اجليش الـشعبي طه ياسـ رمضان
اعدم في 2007.عزت الـدوري نائب صدام حس الزال حيا بحسب تسريبات
ن لم يـتـسن الـقـبض علـيـهم.صالح عـمـر الـعـلي وزير ـطلـوبـ  خـطـبه احـد ا
وسفـير سـابق شهـر السالح مع صـدام العتقـال عبـدالرزاق الـنايف يوم الـ 30
من تمـوز اصبح الجئـا سياسـيا. عـزت  ال يحمل مـؤهال علمـيا عالـيا صدام و
ـذهب ديني واحـد واجلميع من صالح انهـيا دراسة احلـقوق اجلـميع ينـتمون 

القومية العربية بأستثناء طه ياس رمضان.
مالحظـة: صدام و عزت لم يكونا موظف حكومي وما
يعـرف عن عـمل عزت فـي بيع الـثـلج ليس امـرا مـعيـبا
لكن الـغـريب بالـنـسبـة لـصدام انه لم يـعـرف عنه- غـير
العـمل احلزبي- مهارة او صنعة توضح مصدر دخله

والعائلة!.
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غياب الطبقة الوسطى في العراق من جانب 

 واحـتياج حوالي  7 ماليـ مواطن عراقي لالغاثـة الدولية  –حـسب تقرير دولي
أكل من جـانب آخـر  جـعل الـفـقـراء في مـأزق كبـيـر ال بـالـنـسـبـة الى الـسكـن وا

راجعات الطبية وحتى الدراسية ..!! لبس فحسب بل في ا وا
بـاالمـس احـتـجــنـا ( مــفـراســاً) لـلــرئـتـ و (ســونـاراً) لــلـســاقـ فـكــانت األجـرة

350000 دينار عراقي 
أما األدوية التي وصفت لنا فهي قد جتاوزت  200000 دينار عراقي ..

ضمد  هذا فضالً عن أجور ا
والسؤال اآلن :

راجعاتهم الطبية ? بالغ  كيف يستطيع الفقراء تأم هذه ا
سـتوصفـات احلكومـية تـقدّم خدمـاتها اجملـانية وتـنقذ ستـشفـيات وا لقد كـانت ا

آزق ولكنها اآلن ليست كذلك يقينا . الفقراء من هذه ا
-2-

ايها السلطويون :
ـسؤولون أمام الـله وأمام التاريـخ عن كل ما يقع في البالد وكل ال تنـسوا أنكم ا

ما يعانيه العباد .
ــنـهـوبـة من الـثـروة الـوطــنـيـة الـعـراقـيـة لـكي وسـارعـوا الى اسـتـرجـاع األمـوال ا
ـواطـنون الـعراقـيـون من حرمـان وسوءٍ في تُـسـدلوا الـستـار عـلى كل ما يـعـانيه ا

اخلدمات .
نادي : سوف تقفون أمام حاكم عادل وينادي ا

{ وقفوهم انهم مسؤولون } 
-3-

سؤول ان يتعالج هو وابناؤه وزوجته كيف يـرضى صاحب الضمير احلر من ا
واطن العـراقي الفقيـر يئن من وطأة ـستشـفيات في الـعالم ويبـقى ا في أحسن ا

وت الزؤام ? األمراض واألوجاع وهو في انتظار ا
ان الـعـراق  –كـمـا هـو مـعـلوم  –من أغـنى الـدول في الـعـالم فـكـيف تـدحـرج الى

الي من ابنائه ? الهاوية لتتصدق االغاثة الدولية على ا
انه العار في الدنيا 
والنار في اآلخرة 

-4-
أن اخلطـأ واخللل لـيس فرديـاً فلـقد أصـبح الفـساد ثـقافـة معـروفة وحـ تعرض
اليـ من ـنـاصب احلـسـاسـة لـلـبـيع في الــبـورصـات الـسـيـاسـيـة وتـشـتـرى بـا ا
ناصب الدوالرات يـسارع أصحـابها السـترجاع مـا انفقـوه للحـصول على تـلك ا

مضروبةً بأرباحٍ فلكية .
وهنا تكمن الطامة .

-5-                    
ـؤسـسـات مـالم تـثبت لن تبـقى حـرمـة الي مـؤسـسـة من ا
ـال الـعام نـزاهـتـهـا الـعـالـيـة وحـرصـهـا الـشـديـد عـلى ا
وعـلى تـوفـيــر اخلـدمـات لـلـمـواطـنـ الـعـراقـيـ في كل
اجملـاالت واال فـأن الـبـركان قـد يـنـفـجـر وحيـنـهـا يـنـقلب

السحر على الساحر .
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ركزت ورشـة اقتـصاديـة نظـمت بالـتعاون
ماب منـتدى بغـداد االقتصادي ومـنظمة
ــانــيــة عــلى االهــتـمــام بــالــطــاقـة  JiZاال
الـــشـــمــســـيـــة. رئـــيس مـــنـــتـــدى بـــغــداد
االقتصادي فارس ال سلمان قال: يشرفنا
ان يـحـتـضـن مـنـتـدى بـغـداد االقـتـصـادي
انية بالتعـاون مع منظمـة جي آي زد اال
ورشــة عـمل الــطـاقــة الـشــمـسـيــة والـتي
زايـا هذه الـتقـنية تهـدف الى التـعريف 
وتـــشــجـــيع الــقـــطــاع اخلــاص الـــعــراقي
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ـا توفـره من ايـجابـيات بـيئـية لتـبـنيـها 
وتــوفــيــرهــا لــفــرص عـمـل واعـدة اي ان
الــهــدف هــو تــنــمــيــة وعى وفــهم وإدراك
اجلـــــمــــــهـــــور والـــــشـــــبـــــاب عـــــلـى وجه
اخلـصــوص بـاهـمـيــة الـطـاقـة الــنـظـيـفـة
ــتــجــددة من نــاحــيـة تــاثــيــراهــا عـلى وا
ـستدامة . واكد انه في البيئة والـتنمية ا
منطقـة الشرق االوسط تتصـارع عقيدتان
النتـاج الطاقـة االولى باسـتخدام الـطاقة
الـنـوويـة والـثـانـيـة بـاسـتـخـدام  الـطـاقـة
ـتـجـددة و بـاالخص الـطـاقة الـنـظـيـفـة وا

ــنــطــقـة الــشــمــســيــة حــيث بــدات دول ا
بــســـبــاق مــحـــمــوم في انـــتــاج الـــطــاقــة
الكـهربـائـية من الـطاقـة النـووية فـايران
الــسـعـوديــة االمـارات الــكـويت تــركـيـا
االردن ومــصـر هــرعت النـشــاء مـحــطـات
نـــوويــة بـــعض هـــذه الــدول كـــاالمــارات

ومصر شرعت بذات الوقت.
wŽUL'« qLF «

عـضــو جلــنـة الــطــاقــة الـنــيــابـيــة امــجـد
الـعقـابي قـال: "هنـاك حـتـميـة في الـتوجه
شروعات اجلـديدة وتنوع انشاء صوب ا
مشاريع الطاقة
واعــطـــاء طــرق
جـــــــــــــديـــــــــــــدة
لـلـمـسـتـثمـرين
وان وزارة
الكهرباء انفقت
تــخــصــيــصـات
مــالـيــة كـبــيـرة
ولـم تـــــوفـــــيـــــر
الـطــاقـة بــشـكل
مـــــــتــــــــواصل"
مؤكـدآ "ضرورة
الـــــــــــــعــــــــــــــمـل
اجلـماعـي لدعم
الـتـوجه صـوب
الـــــــــطـــــــــاقــــــــة
ــــــتــــــجــــــددة ا
مـنــاشـدا وزارة
الــكـهــربــاء بـان
تكـون جادة في
دعــم هـــــــــــــــــــذه
االفــــــكـــــــار. عن
jiz مــــنــــظــــمـــة
ادل نبهت: ان

ـنـظـمه ركـزت في بـرنـامج عـمـلـهـا عـلى "ا
االدارة والطـاقه الشـمسـيه  والعـمل على
تـوسـطه في ـشـاريع الـصـغـيـره وا دعم ا
مـيـدان الــطـاقه الـشـمـســيه كـونـهـا تـوفـر
الكهرباء وفرص العمل لشريحة الشباب
 لــذلك نـعــمل عـلـى تـنــظـيم ورشــات عـمل
مــتـخــصـصـةبــالـثــقـافــات في هـذا اجملـال

تجددة. تنهض بالطاقه ا
w*UF « ÂUL²¼ô«

مـسـتشـار وزارة الـنـفط د. فالح الـعـامري
ب ان واقع الطاقة الشمسية يحتاج الى
ـتـجددة تـنظـيم وتـطـويـر نشـاط الـطـاقة ا
ـــعــنـــيــة في يــجب ان تـــقــوم اجلـــهــات ا
احلـكـومـة وبــالـتـحـديـد وزارة الـتـخـطـيط
ـهــنـة لـلــقـطـاع بــاصـدار اجـازة مــزاولـة ا
اخلاص وخاصة قطاع الطـاقة الشمسية
وانــشــاء مـــشــاريع كـــبــيــرة من الـــطــاقــة
الــشــمـســيــة بـطــريــقـة Thermal النــتـاج
الـكـهـرباء كـمـا البـد من اخـتـيار الـتـقـنـية
وجب نـاسبة الجـواء العـراق وبيـئته  ا
منهـجية مجـموعة الـبنك الدولي واصدار
ــنـهــجــيـة ارشـــــــادات لــتــطـبــيق هــذه ا
وكذلك تقـسم هذه االرشادات الى قـسم

Top roof solar energy projects
لـلمـناطق الـسـكنـيـة والتـجاريـة والـثانـية
Mega للمشاريع الضخـمة كبيرة االنتاج
projects for mass production ويـجب
ن يـعمل الـعـراق علـى ان يكـون مـغطى ب
ـــشـــاريـع اســـتـــثـــمــار RISE Platform 
الطاقة و يـقوم العراق بـتحقيق  3شروط
هي  ايصـال الكهـرباء لكـل مواطني الـبلد
وحتــقـيق كــفـاءة الـطــاقـة وان اســتـخـدام
تـجـددة  (الطـاقة الـشـمسـية في الطـاقـة ا
ـثل وزارة الـكـهـربـاء احـمد الـكـهـربـاء). 
كــــاظـم هــــلـــــيل قـــــال: ان "الــــوزارة اولت

مـوضــوع الــطــاقـة الــشــمــسـيــة اهــتــمـام
واضح ونـعمل عـلى قـانـون ينـظم الـعمل
ـفصل كمـا تبنت الـوزارة مشاريع بهذا ا
فعـلية في هـذا اجملال مـنهـا حتويل انارة
الطرق باالعـتماد على الـطاقة الشـمسية"
داعـــيــا اجلـــمــيع الـى الــتــعـــاون في هــذا
ــوضــوع ــفـــصل من اجل الـــنــهــوض  ا

تجددة". الطاقة ا
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ــركـزي الـعــراقي د. مـاجـد ـثـل الـبـنك ا
تـجددة الصـوري اكد ان "ثـقـافة الـطاقـة ا
فـي الــعــراق تــعــانـي تــراجع كــبــيــر وان
ــشـاريع ــركــزي مـســتــعـد لــدعم هــذه ا ا
الســـيــمـــا حـــ تـــقـــدم بـــدراســـة جــدوى
اقتصـادية مـعمقـة حتدد مدى الـفائدة من
هكذا مشاريع". مدير عام شركتي التام
العراقيه والوطنيه هيفاء شمعون عيسى
كن أن قالت: ان "جهودنا في الـشركت 
سيـرة تطوير قـطاع الطاقة تكون مكـملة 
الــشــمــســيــة من خـالل تــوفــيــر الــغــطــاء
هم فصل ا شاريع في هـذا ا التاميـني ا
ــلك االســتــعــداد الــتــام لــتــامــ حــيـث 
احملــــطــــات وكـــذلـك الــــقــــطــــاع اخلـــاص
شاريع والقروض الـتي تمـنع الصحـاب ا
والـــتــامــ عـــلى احلــيـــاة وفق االســعــار

ية". العا
مستشار منظمة  jiz خالد اجلسار تطرق
إلى جتــربــتــ اعــتــمــدتــا عــلى الــطــاقــة
ــئـة األولى مــطـار في الـشـمــسـيـة 100بـا
جنوب الهنـد بحجم مطار بـغداد يستقبل
يوميا 700طائرة واألخرى مدينة كشمير
الـــتـي تـــتـــمــــيـــز أجـــواءهــــا بـــالـــبـــرودة
وانــخــفــاض كــبــيــر في درجــات احلـرارة
وتـعـتـمـد الـطـاقـة الـشـمـسـيـة في تـغـطـيـة

دينة. متطلبات ا
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لم اتوقع ان ادخل (الـقصر الـعدناني) مـرة اخرى بعـد العام 2006 اذ كـنت محـملة
بـقسـوة الـظلم الـذي وقع عـلي انا وزمـيل لي بـرفع دعـوى قضـائـية من مـسـؤول رفيع
علـينـا ضمن تـفاصـيل عملـنا الـصحـافي الذي قـد يلـقي علـينـا تهـما اليـدركها اال من

توغل في حيثيات هذا العمل الذي كنت ومازلت افخر باالنتساب اليه .
مـرت سـنـوات وكـلـما ذكـر اسم (الـقـصـر الـعـدناني) تـذكـرت تـلك الـواقـعـة .. وشاءت
بنى مرة اخرى .. الصورة اختلفت  تماما .. ظروف عمـلي ايضا ان اكون في هذا ا
واطـن ياخـذون ادوارهم للـدخول اليه .. غـرفة االستـعالمات كبـيرة تسع جمع من ا
راجـعـ بـكل احـترام راجـعـ .. مـوظف االسـتعـالمات يـسـتـقـبل ا لـلـعـشرات مـن ا
واطن بنى ذا الـبوابة الشـاهقة نحـو قاعة كـبيرة تسـتقبل نـفس ا وتـقدير .. تـدخل ا
للـقاء مـسؤول رفـيع فيـها يـجلس ويـستـمع وينـادي على مـوظفـيه ببـدالتهم الـعسـكرية
ـواطـنـات كـبـيـرات السن الجنـاز مـعـامالت الـقـادمـ من كل انـحـاء بـغداد  احـدى ا
ـسؤول واودعـته سـرا انهـا التسـتـطيع الـذهـاب الى احدى الـدوائر اقـتربت من هـذا ا
الـعدليـة الكمال مـعاملـتها ومن ثم الـعودة اليه .. لـينتـفض هذا الضـابط الكبـير ويامر
بـان يـرافـقـهـا احـد اجلـنـود  بـسـيـارة تـابـعـة لـلـجــيش ويـكـمل مـعـامـلـتـهـا لـتـعـود الـيه
مرةاخرى لالجنـاز االخير .. في مـكان اخر من هـذه البنـاية ايضـا خليـة نحل اخرى
لقسم االعالم فـيها اجـهزة تصويـر وملفـات ومذكرات .. كـتب صادرة حتكي مواقف
ومـعارك واخـرى توثق مـاحصل في سـنوات عـجاف مـرت على الـعراق افالم وثـاقية
ـتابع لـها بـان شيئـا لم يـتركه ضـباط ومراتـب هذا الـقسم اال ووثـقوه للـتاريخ تـطلع ا
سـتقـبل  ..نعـود لنـكمل الـرحلة في وتـصلح بان مـادة ارشيـفيـة العمـال دراميـة في ا
واطنـ .. يكمل رحلة يومه نتـسب وا فتـوحة ابوابه امام ا سـؤول الرفيع ا مكتب ا
ويـواصل الليـل بالنـهار .. يـخرج مسـرعا بـعد تـكليـفه بواجب عـسكـري .. ويعود الى
مـواطنـيه من اهل بغـداد .. يتـذكر فـجاة ان في الـيوم بـقيـة وعلـيه ان يودع في دفـتره
الحظات لـيوم جديـد قادم ورحلة اخـرى ب ضفـتي بغداد رصـافتهـا وكرخها اهم ا
لـيكون اول من يـؤكد اخليـر على صبـاحتهـا ضمن مسـوؤلياته كـنائب لقـيادة عمـليات
بغداد اذ تتـوسد مطمئنة عـلى  اكتاف هذا اجلندي  رتبـة اللواء باسم (كر صبحي

علي) وحتت امـرته في قيادة عـمليـات بغداد  الـتي اتخذت من
يداني الذين القصـر العدناني مقرا لها الكثير من القادة ا
شرفوا الـقصر باداء ومهنـية جعلتـني انسى واقعة االتهام
الى واقـعـة الـفـخـر بـجـنود هـمـهـم الـعراق .. شـكـرا النـكم
بيـنـنا حتـمون وتـباغـتون الـظلم ايـنـما وجـد بخـير سـنكـتبه

ذات يوم على صفحات ذاكرة بغداد .

بغداد
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نـــوبل وخــبـــراء آخــرون مــســـتــقــبل
الــشـيــخــوخـة. ومن الــذين حــضـروا
الــنــشــاط إدمــونــد فــيــلــبس الــفــائـز
بجائزة نوبل في العلوم االقتصادية

عام 2006 وهو حـاليا في
منـتصف الـثمـانيـنيات من
عمره ولم يـتراجع نشاطه
وخـالل زيــــارة قـــــصــــيــــرة
مـــؤخـــراً إلـى الـــعـــاصـــمــة
اإلسـبـانـيـة مـدريـد أمـضى
أيــامه الــقــلــيــلــة هــنــاك في
إلـقـاء مـحـاضـرات جـامـعـية
وتقد أفكار بحثية وإجراء
مقابالت مع وسائل اإلعالم.
ويــــقـــول فـــيـــلـــبس "الـــعـــمل
ضـــروري لـــلــغـــايـــة لــتـــكــون
احلـــيـــاة جـــيـــدة". ويــضـــيف
"العمل هو الذي يعطي معنى
ــعــظم لــلــوجــود بــالــنــســبــة 
الــنـــاس. قــد تـــنــشــغل األم أو
األب بــتـربــيـة األطــفـال لــفـتـرة
عـقــدين من الـزمـن لـكن هـذا ال
يــــــدوم إلى األبـــــد". ويــــــتـــــابع

"بـالـنـسـبــة لـلـجـمـيع تـقـريـبـاً الـعـمل
ضـــروري ويــلـــعب دوراً مــهـــمــا في

اكتشاف أشياء جديدة".
ويرى فـيلـبس "إن بيـئة الـعمل مـكان
ديـــنـــامـــيــكي وهـــو رائع الخـــتـــبــار
كنك القيام به النفس وإظهار مـا 
ـكـنك أن تـنـجـزه أو تـكـتـشـفه. ومـا 
كل هـذا يــحـدث في أرض الــعـجـائب

التي هي بيئة العمل".
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ويــعـتــبـر فــيــلـبس أن حــرمـان كــبـار
الــــــسـن من مـــــــكــــــانــــــهـم في "أرض
الـعــجـائب" هـذه خـطــأ ال سـيـمـا في
الدول الـتي يكون فـيهـا سن التـقاعد
إلــزامــيــاً.الــروائي مــاريــو بــارغــاس
يـوسـا احلـاصل عـلى جـائـزة نـوبل
وهو أيضاً في الثمانينات من عمره
ويعمل يـومياً في مـكتبه من الـساعة
 10صــبــاحـــاً إلى الــســاعــة 2 بــعــد
الـــظــهــر.وقـــال يــوســا لـــبي بي سي
"أعـمل سبـعـة أيـام في األسـبوع 12

شهراً في السنة".
وأضاف الروائي الـشهيـر "ليس لدي
أي شـعــور بـأنـهــا وظـيـفـة. الــكـتـابـة
تـــبــعث الــســـرور في نــفـــسي حــتى

خالل الفترات الصعبة".

أمـا اجلـانب األكــثـر إثـارة لالهـتـمـام
الـــذي كــشــفت عــنـه الــدراســة فــهــو
تقاعدين على سؤال تعلق بردود ا ا

كيف يصفون أنفسهم.
وتوضـح أمابـيل "يـقولـون عـادة (أنا
أمـ مـكـتبـة مـتـقـاعـد) أو (أنـا مـعلم
مــتـقــاعـد) أو (أنــا بـاحث كــيـمــيـائي
متقاعد) أي يواصلون ربط أنفسهم
هنة السابقة في جميع األحوال". با
وتــضـيـف "بـعــضــهم يـنــكــرون أنـهم
أحيـلوا إلى الـتقـاعد وهـو أمر الفت
للغاية ويتحـدثون عن مهنتهم على
الرغـم من أنهم مـا عـادوا يزاولـونـها
اذا الـيـوم". وتقـول "حـ سـألـنـاهم 
يفعلون ذلك? أجابوا إنهم ال يرغبون
في أن يـنــظـر إلـيـهم أحــد عـلى أنـهم
أشــخـاص خــارج الــســرب. وأحـدهم
قـال: ال أريـد أن يـنـظر إلـيّ أحد عـلى
أنـني من عـالم األمس أريـد أن أكون

من عالم اليوم".
كــانـت أمــابــيل تــتــحــدث مــعي عــلى
هـامش نـشاط اسـتـضـافـته مـؤسـسة
"نوبل" تناول خالله فائزون بجوائز
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لـو أجـريـنـا بحـثـاً عن كـلـمـة "تـقـاعد"
عــلى اإلنـتــرنت سـرعــان مـا تـمــتـلئ
الــشـاشــة بـصــور أشـخــاص بـشــعـر
ــرح في مــطـابخ فــضي يـرقــصـون 
منازلـهم أو يتزجلـون على األمواج
ـــارســون ريـــاضـــة الــيـــوغــا أو أو 

يقضون الوقت مع أحفادهم.
لكن الـواقع قـد يكـون مخـتـلفـاً تمـاماً
بــالــنــسـبــة لــكـثــيــر من األشــخـاص
خصـوصـاً خالل األشهـر األولى بـعد
ـــكن أن تــكــون الـــتــقــاعـــد والــتي 
ــثــابــة"أزمــة وجــوديــة" حــسب مــا
تـقـول تـيـريـزا أمـابـيل األسـتـاذة في
كــلـــيـــة هـــارفـــارد لألعـــمــال والـــتي
تـــضــيف "قــد تــكـــون فــتــرة صــعــبــة
لـــلـــغـــايــة". أجـــرت أمـــابــيـل وفــريق
مـــتــعـــاون مــعـــهــا عـــلى مــدار أربع
ســنــوات مـقــابالت خــاصــة شــمـلت
ـهن اخملتـلفة في 120 من أصحاب ا
ثالث شــركـات في مـنــاطق مـخـتــلـفـة
ــتـحــدة بــغـيــة مـعــرفـة بــالــواليـات ا
وجــهــات نــظــرهم بـشــأن الــتــقــاعـد.

ـوظـفـ وسـأل الــفـريق مـجـمــوعـة ا
شارك فـي الدراسة عن رأيهم في ا
الـتـقـاعـد خـالل مـراحل مـخـتـلـفـة من
ــهــنـيــة.وكـانـت الـنــتـائج حــيــاتـهم ا
األولـية مـثـيـرة لـلغـايـة فـعـلى الرغم
من أن الــتـــقــاعــد قـــد يــبــدأ بـــفــتــرة
مستحـقة من االسترخـاء سرعان ما
يـــتالشى هـــذا الــشـــعــور بـــعــد وقت
قــصــيــر.وتــقــول أمــابــيل "يــأتي ذلك
مـفاجـأة كبـيـرة بالـنسـبـة لعـدد كبـير
من النـاس". وتـضيف "يـتـركز تـفكـير
ـرحـلة األشخـاص أثـناء االسـتـعداد 
ـالي ليس ـوضوع ا التـقـاعد عـلى ا
أكثر. بيد أن األمـر يحتاج أيضاً إلى
الـــتــركـــيــز عــلـى اجلــانب الـــنــفــسي

واالجتماعي".
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وتــتــابع أمــابـــيل "عــنــدمـــا تــنــتــهي
هنـية رسمياً نحتاج إلى مسيرتنا ا
الـتفـكـيـر في من سنـكـون? ومن نـريد
أن نكـون? واألشـخـاص الذين فـعـلوا
ذلك من ب الذين شملتهم دراستنا
رحلة انتقالية أكثر سالسة". مروا 

ويقـول يوسـا "مـا أعتـبره مـهمـا جداً
هــو االســتـــفــادة من احلــيــاة وعــدم
إضـــاعـــة الـــفـــرص. أعـــتـــقـــد أنه من

ـتلك كـان أن  األهمـيـة 

اإلنسان شغفـاً وأن يتمكن من جعله
حـقـيـقـة رغم أن كـثـيـراً من الـناس ال

يتمكنون من ذلك بالطبع".
يشهـد سن التقـاعد ارتفـاعاً في عديد
من الـــدول في أرجــاء الـــعــالم األمــر
الـــذي ســـيـــكـــون له أثــــر بـــالغ عـــلى

األشخاص بطرق مختلفة.
فإن كـنت كـاتبـاً أو خبـيراً اقـتصـادياً
مـثالً سـيـكــون تـأجـيل سن الـتـقـاعـد
بالنسبة لك وتمـديد فترة العمل أمراً
ـــكـــنـــاً في حـــ لن يـــكــون كـــذلك
بــالــنــســبـة لــلــذين يــزاولــون أعــمـاالً

تعتمد على القدرات اجلسدية.
ويحذر ديفـيد بلوم أسـتاذ االقتصاد
ـوغــرافـيــا في كـلــيـة الــصـحـة والــد
الــعــامـة بــجــامـعــة هــارفـارد من أنه
عنـدما تـقرر احلـكومـات أو الشـركات
تـأجيل دفع رواتب الـتـقـاعد وغـيـرها
من استـحقـاقات الـتقـاعد قـد يفضي

ذلك إلى حدوث اضطرابات مدنية.
ويــقـول بـلــوم "هـنــاك أمـر أعــتـقـد أن
اجلـــمـــيع يــتـــذكـــرونه إنه (الـــربــيع
الـــعــــربي) الـــذي انـــطـــلق قـــبل عـــدة
ســـنــوات وكــان األمـــر كــله يـــتــعــلق
بـتـطــلـعـات لم تـتـحــقق في كـثـيـر من
الــدول". ويــضــيف "أعــتــقــد أنــنــا قـد

نواجه نفس احلـالة على األرجح ب
كبار السن".

ويوضح بلـوم قائالً "نـتحدث أحـياناً
عن أعـــمـــال شـــغب
رمــاديــة أو أعــمـال
شــغب فــضــيـة. إذا
رفـــــــــــــــــــــعــت ســن
الــــــــتـــــــقــــــــاعـــــــد
فاألشخاص الذين
كـانـوا يــتـوقـعـون
أن يـتـقـاعـدوا في
غـضــون سـنـة أو
سـنــتـ أو ثالث
أو أربع سنوات
ثم فجأة ال يعود
ـكــنـاً ألن ذلك 
الـــــــسـن الــــــذي
يستحقون فيها
الــــــــــــــــــــــراتــب
الــتـقــاعــدي قـد
تـــــــــغـــــــــيــــــــر".
ويـضـيف "رأيـنــا ذلك في الـكـثـيـر من
الـدول السـيـمـا في أوروبـا وأعـتـقـد

أن األمر قد يزداد سوءاً".
ـــارســـون ويـــرى بــــلـــوم أن الـــذين 
أعماالً تعتـمد على القـدرة البدنية لن
تتـاح لهم فـرصة مـتابـعة الـعمل وهم
في أواخر الستينيـات والسبعينيات
من عـمـرهم مــقـارنـة بـالـذين يـعـتـمـد
عمـلهم عـلى قدرات ذهـنيـة أو تقد
خــدمــات". وهــذا يــعــني "أن تــغــيــيـر
الـسـيـاسـة سـيـخـدم بـعض الـشـرائح

فقط دون الشرائح األخرى".
ـسـألـة عدم ويـقـول "يـجب الـتـصـدي 
ــسـاواة هــذه وإال فــثـمــة احـتــمـال ا
حــدوث احـتــكـاك بــ ذوي الـيــاقـات
الــزرقــاء (الــعــمــال) وذوي الــيــاقــات
) في األوسـاط ــوظـفــ الــبـيــضـاء (ا
األكبـر سنـا".ولعل الـتقـاعد أحـد أكبر
التـحـديات الـتي تـواجه االقتـصادات
ــتــقــدمــة وهــو يــتـــطــلب تــطــويــر ا
ــــواجــــهــــة ســــيـــــاســــات جــــديـــــدة 
الــشـيـخــوخـة ســواء عـلى مــسـتـوى
ا وهو احلكومـات أو الشركـات ور
ـــســـتــوى الـــشـــخــصي األهـم عــلى ا

هني بالنسبة للكثيرين منا.  وا
وإن كـان يـبـدو حـتى اآلن أن احلـلول
الـتي جـرى الـتــوصل إلـيـهـا مـا زالت

قاصرة وقليلة للغاية.
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ظهر في الطب الصيني التعرف على
شـاكل الـصحـية الصـحـة اجليـدة وا
الــــتي تــــواجــــهك مـن خالل ظــــهـــور
احلــبــوب فـي الــوجه مــثل الــبــثــور
السود وحب الشبـاب وجتد النساء
في فــتـرة تـغـيــر الـهـرمــونـات ظـهـور
حـبـوب في الــبـشـرة ويـجـد الـرجـال
ظــهـور حــبــوب في أمـاكن لـم تـظــهـر
ـشــكـلـة فــيـهــا أبـدا عـنــد اإلصـابــة 
صـحــيـة لــذا سـنـعــرض داللـة أمـاكن
ظـهــور احلـبـوب في الــوجه بـحـسب

راي اخلبراء:
1≠ اجلبهة العليا 

إن ظـــــهــــر لك نــــوع مـن أنــــواع حب
الشبـاب أو الرؤوس السـود فيكون
هــــذا حـــسب الــــطب الـــصــــيـــني من
مــشــاكل في اجلــهــاز الــهــضــمي أو

ثانة.  مشاكل في ا
2≠ اجلبهة السفلية 

وهي تــعـبــر عن قــلـبك وارتــفـاع في
ضـغط الـدم لـذا إذا رأيت بـثـورا في
ـــنــطــقــة من الــضــروري تــرك هــذه ا
النظام الغذائي الذي يعمل على رفع

مستوى الكوليسترول في الدم.
3≠ األذنان أو بالقرب منهما

فــهـــذا يـــعــنـي أنك تـــقــوم بـــتـــنــاول
الــبــروتــيــنــات بـــكــثــرة أو تــتــنــاول

ا ينهك عمل الكلى.  األمالح 
4≠ احلاجبان أو العيون

فــهـذا قـد يــكـون بــسـبب مــشـاكل في
الكبد. 

5≠ اخلدود بـالـقـرب من الـع أو أقل
قليال فهي تدل عـلى خلل في الرئت
واجلــهــاز الــتــنــفــسي ويــكــون هـذا
ســبـــبـــا إلجـــهـــاد الــرئـــة عن طـــريق
التدخـ أو اإلصابة بـأمراض الربو

وحساسية الصدر.
6≠ أسـفل اخلـدود بــالـقـرب من األنف

أو من الفم
فـهي تـعـبــر عن مـشـاكل في األسـنـان

واللثة.
واكـد خـبـراء انـتـشـار الـوفـاة بسـبب
النوبـة القلـبية بـ الكبـار والصغار
على حد سواء وآخرهم الـطفلة التي
لم يـتـجـاوز عـمـرها 9 سـنـوات وقدم
الــدكــتــور عـبــد الــله الــبــار نــصـائح
لتـفادي النـوبة الـقلبـية والسـيما اذا

كان: كان الشخص لوحده في ا
1- لـــنـــقل انـــهــا 7:25مــســـاءً وانت
ذاهب لــلــمـنــزل (لــوحـدك) بــعــد يـوم

صعب في العمل.
2- انـت تـــعـــبــان جـــدًا مـــتـــضـــايق

ومحبط.
3- فـــجــأةً تــصـــاب بــألم شـــديــد في
تد الى ذراعك وفكك. وانت صدرك 
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او احلبوب
عالمة دالة
رض على ا

عــلى بـعــد ٥ كـيــلــو مـتــرات فـقط من
ستشفى القريب من منزلك. ا

4- لـــســـوء احلـظ ال تـــعـــلم ان كـــنت
ستشفى. تستطيع الوصول الى ا
 5- لــقــد تـدربـت في االنــعـاش عــلى
االخــرين ولـــكن لم يــتـم تــدريــبك في

انعاش نفسك.
6- كيف تنجو من نـوبة قلبية وانت

لوحدك?
ا ان الـكـثيـر يكـونون
لوحـدهم عنـد تعـرضهم
لنوبة قلـبية فالشخص
الــــذي يــــنـــبـض قـــلــــبه
بـطـريـقة غـيـر مـنـتـظـمة
ويــــبــــدأ بــــالــــشــــعــــور
بـالدوار لـديه فـقط  10
ثـــــواني قـــــبل فـــــقــــدان

الوعي.
7- لــــــــــــــكـن هــــــــــــــؤالء
باسـتطـاعتـهم مسـاعدة
انــــفــــســــهم عن طــــريق
تكـرر القوي. السعـال ا
نـــفس عـــمــيـق ال بــد ان
يــــســـبـق كل ســـعــــلـــة 
والسعلة يجب ان تكون
عـمــيـقــة وطـويـلــة كـمـا
تـــكـح عـــنــــدمــــا تــــريـــد
التخلص من البلغم في

ؤتمر االقتصادي الذي ناقش موضوع الطاقة الشمسية dLðR∫ جانب من ا


