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يـحـتـوي عـلـى مـاكـنـة فـرم رئـيـسـية
بـطــاقـة (10طن/ســاعـة) ومــكـابس
ومــكــائن حــديــثــة وثالثــة خــطــوط
إنـتـاجـية إلنـتـاج حـبيـبـات ومـفروم
ــــطــــاط بـــطــــاقــــة ( طن/ســــاعـــة) ا
ــطــاطــيـة ـطــبــات ا والــبالطــات وا
بطاقة (300 متر/ يوم) إضافة الى
خط إنتاج الـزيوت بأنـواعها فضالً

عن إنتاج منتجات أخرى .
ـصنـع الى ان (هذه وأشــار مـديـر ا
العب ــنــتـجــات تــســتــخــدم في ا ا
الرياضية ورياض األطفال ومرائب
الـــــســـــيـــــارات وفي الـــــســـــاحـــــات
والــشـواطـئ واسـتــخـدامــات أخـرى
كـثــيــرة وتـكــون حــسب الـطــلب من
حـيث القـوة والصالبـة والـقيـاسات
والنوعيات واالستخدامات  مؤكداً
ـنــتـجـات في ذات الــوقت ان هــذه ا
ــســتــوردة ــثــيالتــهــا ا مــنــافــســة 
ـنــتج الــتـركـي من حـيث السـيــمــا ا
الــنـــوعـــيـــة والــصـالبــة الـــعـــالـــيــة
ـــنـــاســـبــة مـع تـــوفــر واألســـعـــار ا
االمــكــانــيــة لــســد حــاجــة الــســوق

احمللية بالكامل).
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وأعـــلـن مــديـــر عـــام شــركـــة ديــالى
الــــعــــامــــة إحــــدى شــــركـــات وزارة
ـهـنـدس عـبـد ـعـادن ا الـصـنـاعـة وا
الــرســول مــحــمــد عــارف عن قــيــام
شـــركــته خالل شــهــر كــانــون االول
ــاضي بـتـجـهـيـز الـشـركـة الـعـامـة ا
ـحـولـة لـتـوزيع كـهـربـاء اجلـنـوب 
قـــــدرة ســـــعـــــة (MVA 16) وفق
ـــبـــرم مـــعــهـــا  مـــبـــديــاً الـــعــقـــد ا
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أعلـنـت الـشركـة العـامة لـلصـناعات
طاطـية واإلطارات إحـدى شركات ا
ــعـادن عن بـدء وزارة الــصـنـاعـة وا
ــشــروع تــدويـر اإلنــتــاج الــفــعــلي 
ـستـهلـكة أو الـتالـفة في اإلطارات ا
مـصــنع إطـارات الـديـوانـيـة الـتـابع
ــشـاركـة مع شـركـة لــهـا وفق عـقـد ا

أبراج الكوت . 
وأفـــصـح مـــديـــر مـــصـــنـع إطــارات
الديوانيـة نعمان محـمد خضير في
تـــصـــريح لـــلـــمــكـــتـب اإلعالمي في

الــوزارة تــلــقــته (الــزمــان) امس عن
إنــتــاج ثالثــة أنــواع من حــبــيــبــات
طـاط والبالطات طاط او مـفروم ا ا
طـاطيـة بأنـواعهـا وطرحـها لـلبيع ا
ــحـافــظـتي في مـعــارض الـشــركـة 
الــديــوانــيــة والـــنــجف االشــرف مع
جتهيز عدد من التجار بنماذج منها
طـاطية طـبات ا والشـروع بإنتـاج ا
والـزيـوت بأنـواعـهـا خالل األسـبوع
الـقـادم   مـؤكـداً أن مـشـروع تـدويـر
ــشـــاريع اإلطـــارات الـــتـــالــفـــة مـن ا
الــبـيـئـيـة الـنـاجـحـة والـواعـدة الـتي

األسـتـعـداد لـتـلـبيـة كـافـة الـطـلـبات
التي ترد من وزارة الكهرباء أو آية
جــهــة أخــرى لــتــجــهــيــز مــحـوالت
الــــقـــــدرة ومـــــحـــــوالت الــــتـــــوزيع
ـقـايـيس الكـهـربـائـية بـأنـواعـها وا
وســعــاتـهــا وأطــوارهــا اخملــتــلــفـة
والــــقـــابـــلـــو الـــضــــوئي بـــأنـــواعه

اخملتلفة . 
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ـدير الـعام في بـيان تـلقته واشار ا
(الــزمـــان) امـس الى ان (الـــشـــركــة
أقـــامت وفي الـــشــهـــر ذاته ومــــــن
خالل شـعــــــبـة التـدريب مـجمـوعة
خــــــتلف من الدورات التدريبـية 
األخـتصـاصـات ضمن مـنــــــهاجـها
ـــــاضي الـــــتـــــدريـــــبـي لـــــلـــــعـــــام ا
2019شملت (12) دورة حول عدد
ـرتـبـطة بـالـعـمـلـية ـواضـيع ا من ا
اإلنــتـاجـيـة والـسـانـدة لـهـا أشـتـرك
فـيــهـا (94) مـنــتـسب من مــخـتـلف
ـسـتويـات واألخـتـصاصـات فـيـما ا
 أشــــراك 4 من مالك الـــــشــــركــــة
ــتــقــدم في ورشــة حتــديث خــطط ا
الـــعــمل لـــلــعــام 2020 والــــــــــتي
أقــيـمت في مــقـر وزارة الـصــنـــاعـة

عادن) . وا
واســتـقـبل وزيــر الـتـخــطـيط نـوري
صباح الدلـيمي في ديوان الوزارة
وفـداً من مــحـافــظـة بــابل بـرئــاسـة
احملـافظ حـسن مـنـديل الـسـريـاوي
بــــحــــضــــور رئــــيس جلــــنــــة األمن
والـدفـاع الـنـيـابـيـة مـحـمـد رضا آل
حـيـدر وضم الـوفـد نـواب احملـافظ
ورؤسـاء الــدوائـر اخلـدمـيـة وعـدداً

ابيض اسود

ـثلي تـنسـيقـيات الـتظـاهرات من 
وشـيــوخ ووجـهـاء احملـافـظـة. وقـال
بـــيـــان تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس ان
(الــدلـــيـــمي اوضح خـالل الــلـــقــاء 
ـــــــســــــاعي الــــــتـي مــــــضت وزارة ا
الـتــخـطـيط في حتــقـيـقــهـا لـتــوفـيـر
سـبل الدعم لـلـحكـومـات احمللـية في
شاريـع احليوية زيـد من ا تنفـيذ ا
وتوحيد اجلهود الـوطنية والدولية
نـــــحـــــو االســــــتـــــثـــــمـــــار األفـــــضل
لــلــتـخــصــيــصـات وفــقــاً ألولــويـات
ــواطن وحـــاجـــته من اخلـــدمــات ا
ـشاريع سـاهـمة من خـالل هذه ا وا
فـي تـوفـيـر فـرص الـعــمل لـلـشـبـاب
وحتــسـ واقع اخلـدمــات السـيـمـا
في قــطــاعــات الـصــحــة والــتــعـلــيم

واخلدمات البلدية). 
واضـاف الــبــيــان ان (الـلــقــاء الـذي
حـــضــره وكـــيل وزارة الـــتــخـــطــيط
ـديـرين الــعـامـ بـحث وعـدد مـن ا
شاريع اخلدمية ومستويات واقع ا
التنفيذ وأبرز التحديات التي تقف
شاريع في تـوقيتـاتها أمام تـنفيـذ ا
ـدارس احملـددة السـيـمـا مـشـاريع ا
ـراكـز الـصـحـيـة وإكـسـاء الـطرق وا

واجملاري). 
من جـهـته أعرب الـوفـد الـضيف عن
خــالص تــقــديـــره لإلجــراءات الــتي
وجه وزيـر الـتـخـطيـط بهـا مـبـيـن
(أهـمــيــة هــذه الــرؤيــة في حتــسـ
الـــواقع اخلـــدمـي لـــلـــمــــحـــافـــظـــة
ومـــؤكـــديـن عـــلى تـــعـــزيـــز الـــعـــمل
ـــا يــــخـــدم مـــواطـــني ــــشـــتـــرك  ا

احملافظة).
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ستسـهم في التـخلص من اإلطارات
الـتــالــفــة في جـمــيع أنــحــاء الـبالد
واالستفادة منها من خالل تدويرها
وفــرمـهـا وحتـويـلـهـا الى مـنـتـجـات
مطاطيـة مختلـفة ذات فائدة وبدون
اية مـخلـفات سـيمـا وان هنـاك اكثر
من عــشـرة مـلـيــون إطـار يـدخل الى
الـعــراق ســنــويــاً  مــشـيــراً الى ان
ــشـــروع يــعــد االول من نــوعه من ا
حـيث طــاقـتـه اإلنـتــاجـيــة الـعــالـيـة
ومـكـائـنه احلـديـثـة والتـكـنـولـوجـيا
ــسـتــخــدمـة فــيه حـيث ـتــطـورة ا ا
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نـــــعت االوســــاط الـــــســــيــــاســــيــــة
والـصـحـفيـة الـشخـصـيـة العـراقـية
الـبارزة عـزيز احلـاج  حيث انـتقل
الى جـوار ربه في بـاريس عن عـمر

94 عاماً .
وفي كتـابتنـا عنه  هنـا  نركز على
اجلـوانب الـسـيـاسـية والـصـحـفـية

في شخصيته .
فـاحلـاج  سـيـاسي عـراقي يـساري.

ولد عام 1926.
ويـــعـــتـــبـــر في رأي الـــعـــديـــد من
ـراقـب وفي صـدارتـهم الـباحث ا
ــطــبـــعي في مــوســوعــة حـــمــيــد ا

(اعالم وعلماء العراق) 
 من الـــكــادر الـــفــكـــري في احلــزب
الـشــيــوعي الــعـراقي . ومـن الـذين
نهج الدعائي ألفـــــــكاره أسسوا ا
مـنـذ أواســـــــــط اربـعـيـنـات الـقرن
ـــــاضــــــــي وحـــــتـى مـــــغـــــادرته ا

احلزب. 
ـلـكي. دخـل الـسـجـون في الـعـهـد ا
وكــان في طـلـيـعــة من طـالب حـزبه

بالتصحيح والتغيير. 
أصــــدر عـــام 1981 كـــتــــابـــاً حتت
عـنوان: (مع االعـوام) يشـرح فيـها
قـصـته مع احلـزب الـشـيـوعي. ع
ـثًال لـلـعراق في بـعـد عام 1969 
اليـونـسكـو بـالـعاصـمـة الـفرنـسـية

باريس.
ــيـاً يــسـاريـاً كـان عــزيـز احلـاج أ
. وكـان من الـكـرد ووطـنـيـاً عـراقــيـاً

.. الفيلي
االنشقاق

وعام 1966 قـاد تـكـتالً في احلـزب
الـشـيوعي   الـعـراقي وانـشق عنه
ركزية) مؤسساً (تـنظيم القـيادة ا
ـقـابل يـعـمل بـيـنـمـا بقـي الـكيـان ا

ركزية). بقيادة (اللجنة ا
لـم اتـعـرف عـلى هـذه الـشـخـصـيـة.
ـا ولـكـني تـابـعــته عن بـعـد قـارئـاً 
يكتبه في الصـحف ومنها: جريدة

(صوت األحرار). 
ولم أتذكر أنني قرأت له في جريدة
احلزب الشيـوعي (احتاد الشعب).
ـعاجلات وهـجومياً في كان حاد ا

طروحاته. 
لــكـنه كـان الـبــارز اعالمـيـاً من بـ

قــادة احلـزب الـشـيــوعي الـعـراقي.
كـان في الــواجـهــة االمـامــيـة ومن
يـــكـــون في مـــثل هـــذه الــواجـــهــة
يحصد الـشهرة من جهة وأول من
تـصـيـبه سـهـام اخلـصـوم من جـهة

أخرى.. وهو ما حصل...
نحو االفتراق

وبـدأت الـغـيـوم تـتـجـمع فـي سـماء
الـــــعـالقــــة بـــــ الـــــزعـــــيم قـــــاسم

والـشيـوعيـ وتـوقع مراقـبون ان
هـذه العالقـة تتـجه نـحو االفـتراق
ـا الـقـطـيـعـة. في اجـواء كـهذه ور
غادر عزيـز احلاج العراق مـتوجهاً
نـحو الـعاصـمة اجلـيكـوسلـوفاكـية

(براغ).
ـغادرة واالقـامة: ويـقول عن هـذه ا
ـــثل احلـــزب الـــشــيـــوعي (كـــنت 
الــعــراقي في اجملــلــة الــشــيــوعــيـة
الــدولــيــة ومــســؤول تــنــظــيــمــات
الــشـيــوعــيــ هــنـاك. كــان ذلك في

...( 1966Æ1961 السنوات
شخصيات في حياتي

حــــصــــلت من رصــــيف ومــــؤخــــراً
عــلى نـســخـة من ـتــنـبي بـشــارع ا
كـتـاب لـعـزيـز احلـاج حـمل عـنوان:
(راحلون وذكريات- شخصيات في

حياتي).
وقــبل عـــرض مــا هــو مــتــاح مــنه
ـعــنـيــ عـرفـوا أقـول: ان بــعض ا
الـشـيخـوخـة بـقولـهم: الـشيـخـوخة
تـعني ان مـا تتـذكره يـتفـوق كثـيراً

على ما حتلم به..
وأضــيف: ان الـشـيــخـوخـة تـوصـد
جزءاً كبـيراً من باب احللم لـتخلو
اال من سـاحــة احلـيــاة   تــقـريــبـاً 
الــــــذكــــــريــــــات. ولـــــعـل احلـــــاج و
(الـــشـــيـــوخ) ال يـــشـــذون عـن هــذه

القاعدة.
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ونــسـتـنـتج من هـذه الـذكـريـات ان
ـاً وهــادئـاً وهـو احلـاج كــان مـســا
يــتــحــدث عن شـخــصــيــات تــعـرف
عــلـيــهـا او عــمل مـعــهـا. وهــا هـو
يــكـــتـب حتت عـــنـــوان: (مـــيـــنــاس
ميناسيـان.. الصديق الذي لم التق
به) بـــقـــوله: (كم كـــانت حـــيـــاتـــنــا
ســتـكـون افـضل ورائــقـة لـو طـغت
تخالف العالقات االنسانية ب ا

من الـسـاسة الـوطـنـي عـلى نـقاط
اخلالف. وقــــــد كـــــتـــــبـت مـــــرة في
الصـحف ان مذكرات بـعض ساسة
ـلكـي كانت اكـثـر انصـافاً الـعـهد ا
لــلـــخـــصـــوم من مـــذكـــرات بـــعض

..( الساسة اليساري
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ومن الــشـــخــصــيــات الــتي حتــدث
عـنــهـا عــزيـز احلـاج الــشـخــصـيـة
الـيـسـاريـة عـامـر عـبـد الـله. ويـنقل
احلــاج عـن عــامــر عــبـــد الــله: (مــا
احـسن ما يـقولـه عامـر ح يـؤكد
ان الـواقع لم يـكن ولم يـصبح رهن
ــتــحــزب االحــكــام واالحالم امــا ا
ـتـحــجـر ثم الــقـائـد ـتــحـيــز وا وا
عتز بجالله وسلطان ماضيه او ا
احلـــريص عــــلى اســــتـــبــــقـــائه او
ـقدوره ان اسـتعـادته فـلن يـكون 

سار). يحرك ا
وهــــذا الــــقـــول يــــنــــســـبـه احلـــاج

لليساري الراحل عامر عبدالله.
واالتـــــيـــــان عـــــلـى هـــــذا الـــــقــــول
والــتـــوافق الــضــمــنـي مــعه دلــيل
مـــرونــة مـــســـتــجـــدة في تـــفــكـــيــر

ارسة عزيز احلاج. و
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فـي كـــــتـــــابـه هـــــذا ذكـــــر احلـــــاج
شــخــصــيـات عــراقــيــة: سـيــاســيـة
وفـكريـة عديدة. مـنهـا- على سـبيل
ـثــال ال احلــصـر- : عــبـد الــكـر ا
قـاسم- اجلـواهــري- عـبـد الــفـتـاح
ابـراهـيم- عـبـد الرحـمن قـاسـمـلو-
- علي باباخان- جـعفر محمد كر

محمد بشقه.
ومن الـطـريف
ان عـــــزيــــز

احلــــاج يـــتـــحــــدث حتت عـــنـــوان:
(رحــلـتي مـع عـبــد الــكــر قـاسم)
ويـــذكــر تـــفــاصـــيل عن لـــــــــــقــائه
الــثــانـي مع الــزعــيم عــبــد الــكــر
قاسم. فيـقول : ذهبت كـمندوب عن
جريدة (احتـاد الشعب) لـسان حال
احلــــزب الــــشــــيــــوعي الــــعــــراقي
ؤتـمر الصـحفي لـلزعيم حلضـور ا
حـــول احـــداث كـــركــوك الـــدامـــيــة.
ـا قـيل لي في مـقـر وكـنت مــزوداً 
الـصـحـيـفـة من مـعلـومـات تـتـحدث
عن (مؤامرة طـورانية استـعمارية)

على الثورة. 
كـان الزعــــــــيم شـبه منـفـعل وهو
يــهـاجم من اعـتـبــرهم مـعــــــــتـدين
ـــواطـــنــ ومـــــــــــعـــكــرين عـــلى ا
لألمـن.. وكـــــــان يــــــــقــــــــــــــــصـــــــد

 . الشيوعي
وقـــد رددت بـــحـــمــاس وانـــفـــعــال
وقــــــلـت: ان مــــــا نــــــقل لـه من
معلومات غـير صحيح. وهنا
نظر الزعـيم الي وقال بتهكم
وبنـوع من االسـتخـفاف: روح
لــلــمـــدرســة والــعب ريــاضــة.
قــاصـداً حــجــمي الـصــغــيـر
وعمـري الـذي بدأ اصـغر من

احلقيقة...
اغنية الوداع
في هذا الكتاب
اكـتــشـفت ان
السياسي
العراقي

اخملــضــرم (عــزيــز احلــاج) شــاعــر
رقيق. 

وهـــا هـــو يـــقـــول في قـــصــيـــدة له
حـمـلت عنـوان: (اغـنيـة الـوداع) ما

يلي:
اذكروني ح ال شمساً ارى

او طريقاً حافالً بالبشر
او فتاة حلوة رائعة

تتهادى حتت ضوء القمر
ح ال ابكي على مأساتنا

وأمان اكلت من عمري
اذكروني عندما جتمعكم

سوح بغداد وقصوا خبري...

-1-
قيل :

يلون اليه ويرغبون فيه . ال ماالً الن الناس  ا سمي ا ا
ال وال يتنمى ان يكون وافر النصيب منه . ويكذب من يقول لك بانه ال يحب ا

ا الـعيب كل الـعيب واالثم كل وليس عـيبـاً ان تتـمنى الـسيـولة الـنقـديـة عنـدك وا
ـوازين الـشـرعـيـة ـال بـكل طـريـقـة ووسـيـلـة تـاركـاً وراءك ا االثم ان تـلـهث وراء ا

والطرق السلمية حليازته ...
-2-

ـؤشـرات التي يُـسـتـدل بـها عـلى حـقـيـقة االنـسـان عُـلّوا ـال هـو أحد أكـبـر ا ان ا
وانحدارا .

فالـرجل (األصيل) لن يـبيع ديـنه ومروءتَهُ حتـى لو عُرضت عـليك أكـبر االغراءات
الية .. ا

قدسات من أجل حَفْنَةٍ من بيـنما يسارع (الوضيع) الى التنـازل عن كل القيم وا
الدراهم ..!!

وجميل في هذا الباب قول الشاعر :
رءِ قميص رقعّْه  ال يَغُرَنْكَ مِنَ ا

أو إزار فوقَ نصفِ الساقِ منه رفَعَهْ
أو جب الح فيه أَثَر قد وَضَعَهْ
أَعْطِهِ الدرهَم تعرفْ غَيَّهُ أو وَرَعَهْ

-3-
ن كانـوا يتـظـاهرون بـالتـمـسك بأهـداب الدين ولـقد كـنـا نحـسن الظـن بالـكثـيـر 
واألخالق قـبل أنْ يـصـلـوا الى مـواقع ومـنـاصب تُـمـكّـنُـهم مِـنَ االسـتــحـواذ عـلى
ال الـعام فلـما وصلـوا ضربـوا االرقام القـــــاسية الـتي لم تكن مـعــــهودة في ا

التاريخ ..!!
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فسدين في العراق اجلديد . ومن أهم االسباب التي أعاقت مالحقة الفاسدين ا
ـلفـات اآلخـرين مـن زمالئه وهـو يـهدّد أنَّ كلَّ واحـد منـهـم علـى اطالّع ودرايـة 
بـكشـفـها مـتى كُـشِفَتْ مـلـفاتُ فـسـاده  وهذا مـا يـجعـلـهم يتـواطـئون عـلى إعـاقةِ

محاسبة اللصوص والقراصنة ..!!
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ـلـيـارات من الـدوالرات دون هـوادة وهـذه لـقــد حـوّل أحـدهم الى خـارج الـبالد ا
اء الى لـيارات تـكفي لـتزويـد العـراق بأعـظم شبـكة تُـوصلُ الكـهربـاءَ والغـازَ وا ا

كلّ أرجائه على أحسن نحو .
-6-

فسدين واسترجاع ما نهبوه من الثروة  اننا نصر على وجوب محاسبة ا
الوطنية وإحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل .

وما ضاع حق وراءه مطالب .
-7-

تالعب لقـد شمل العـفو قسمـاً كبيـراً من احملتالـ وا
ـسـتـضـعــفـ من أصـحـاب الـرقـاب بـقـوت الــفـقـراء وا
ن الـــغالظ  ولـــكــنه لم يـــشــمل  –ولالسـف- أحــداً 

يستحق العفو
فارقات في العراق اجلديد. وهذه هي احدى أكبر ا
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بغداد
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قـبل ايام وفـي العـاشـر من كانـون الـثاني اجلـاري مـرت على االنـتـفاضـة الـشعـبـية
ـاضي انـتـفـاضة والـسلـمـيـة مـئـة يـوم مـنذ إنـطالقـهـا في االول من تـشـرين االول ا
كـانـت شرارتـهـا شـبـابـيـة وسـرعـان مـا احـتـضـنت الـشـيب واالطـفـال ومن مـختـلف
ـذاهب والـقومـيات  مـئة يـوم من الـتظـاهرات الـسلـمـية مـازال الشـعار الـشرائح وا
ـتـظـاهـرين في االقـوى واالكـبـر نـريـد وطن وارحـلـوا هـو الـصـوت االقـوى جلـمـيع ا
ئات العاصـمة واحملافـظات االخرى  مـئة يوم وشـعبنـا العراقي الـصابر ضـحى 
ـختلف االسـلحة والوسـائل وقدم االف اجلرحى مازالت الشـهداء سالت دماؤهم 
جـراحهم لم تـلـتئم  نـعم مئـة يوم مـرت على انـطالق االنـتفـاضة الـسلـميـة ومازالت
ـتـظاهـرين يـتسـابقـون لـلوصـول الى سـاحة الـتحـريـر السـاحة جـموع الـثوار من ا
التي تـستحق ان تـوشح باسم الـشهـداء واجلرحى والـشجعـان  مئـة يوم ومازالت
واطن العراقـي التي تطالب بحـقوق العائـلة وتوفير احلكومـة عاجزة والتلـبي نداء ا
ـان على مـستـلـزمات الـعـيش بسالم وامـان  مـئة يـوم ورغم تـعهـد احلـكومـة والـبر
معـاجلـة البـطالـة التي تـتفـشى ب الـعـراقيـ وتتـعهـد بتـوفيـر اخلدمـات االساسـية
ستمرة بالـتيار الكهربائي التي تضاعفت اليوم لكنـها عجزت في ظل االنقطاعات ا
لتتـجاوز ساعات االنقـطاع اكثر منـها في فصل الصيف  مـئة يوم واجواء العراق
مـنتـهكـة  مـئة يـوم والتـهديـدات من دول اجلوار تـتـكرر  مـئة يـوم واخلوف والـقلق
يـجـتـاح الـشـارع الـعراقـي بعـد تـهـديـدات بـعـقـوبات اشـد مـنـهـا عـلى ايـران بـسبب
ـطـالـبـة بـخـروج قـوات الـتـحـالف. وتـتـصـاعـد الـتـنـاحـرات الـسـيـاسـيـة بـ الـكـتل ا
واالحزاب والسـاسه  مئـة عام وعـوائلنـا التنـام واليهدا لـها بـال بسـبب الصواريخ
التي تسـيرها وتطيرها ايران بحجة استهداف اجلنود االمريكان وفي النتيجة انها
التترك عـندما تسـقط حفرة في االرض وتتضـاعف االنتهاكـات بعد صمت طال من

اننا مئة يوم وكـانها مئة عام واصوات شبابنا حكومـتنا وبر
تتـصاعد من ساحة التحرير وهي ترفع نريد وطن الشعار
الـذي ســيـبـقى مـدويـا لـغـايـة مـاتـتــحـقق جـمـيع مـطـالـبـهم
ــان قــرارات ــشــروعه وان الــوقت حــان لــيــتــخــذ الــبــر ا
ـــواطن الــعــراقي وهي شــجــاعـــة وحــاســمــة النــصــاف ا
ل لغـاية ـواطن اليهـدأ واليـكل وال مـئـة يوم وا مشـروعة 

ماتتحقق مطالبه السلمية.

اذج مـحاكـاة كـشرط دراسي لـقادة الـدولة تعـد إدارة مخـاطـر األزمات أصـعب 
ـتساقطـة وامكانية دخالت ا في معـاهد متخصـصة .. تتعـامل هذه احملاكاة مع ا
ـكن للـعراق الـتعامل حتويل عـناصـر الفشـل إلى عوامل جنـاح .عراقيـا .. كيف 
ـتـساقـطـة أمـام مـجلس ـدخالت ا مع مـحـاكـاة إدارة مخـاطـر األزمـة احلـاليـة ?? ا
واقف ما ب الكرد والسنة والشيعة ... هذا النـواب واضحة وصريحة في فرز ا
ـكـون الشـيعي ـواطنـة الـفاعـلـة .  وحتى ا الـنـموذج الـقبـيح الـذي جتاوز مـفـهوم ا
ـواقف بـ اقطـابه .. حـتى مـع حمـى الغـضب سـيـواجه تـسـقـيط اجـبـاري لـفـرز ا
الشـعبي ... فـإن واقع الـيوم في قـراءة للـبـيانـات وحضـور مـرت الـتشـيع وقراءة
حـركــة اجلـسـد أمـام عــدسـات الـتـلـفــاز .. تـظـهـر هـذا الــتـبـاين . هل بــاسـتـطـاعـة
ـتصـدين لـلـسـلطـة إدارة مـخـاطـر األزمة احلـالـيـة? اكيـد لن يـسـتـطيـعـوا ...لـعدة ا

اسباب موضوعية .
األول . مطـلب الغاء االتـفاقيـات مع واشنطن يـعني الغـاء حمايـة األموال العـراقية
ـرفوض من السـنه والكـرد اضافة إلى أسـباب أخرى ال أريـد التطـرق لها األمر ا

بدبلوماسية سلبية حتترم حالة احلداد على الشهداء .
الثـاني. امكانـية شـمول الـعراق بـالعقـوبات األمـريكـية مع أيـران ... للـرد على أية

عمليات وفق تغيير قواعد االشتباك  
السؤال كـيف تواجـه القيـادات السـياسـية الـشيـعيـة أوال معـارضة الـسنـة والكرد
حتى لـتهديد ترامب وضع الـعراق حتت ذات العقوبـات مع أيران وهناك حتليالت

أمريكية تضع لبنان واليمن أيضا ضمن هذه العقوبات .. 
اجلـواب لن يـقـبل حـتى جـمـهـور االحزاب مـن الشـيـعـة الـعـودة لـنـظـام احلـياة في
حصـار التسـعيـنات وبذلك سـيكـون هنـاك مواقف كرديـة وسنـية لالفالت من هذه

العقوبات .
كن أن يـنـتهي بـاعادة الـعراق ان الـعـراقي  ثـالـثا . طـرد امريـكـا من شبـاك البـر
الى الـفـصل السـابع بـطلب  مـن فرقـاء الشـراكـة مع الكـرد والـسنـة ولن تـستـطيع

موسكو استخدام حق النقض النه مطلب قانوني عراقي!! 
خـتلف الـسؤال هل ثـمـة ضمـانـات سيـاسيـة تـتعـامل مع االنـتهـازية الـسـياسـيـة 
األنواع ??  اجلـواب الواضح والصـريح ال يقـبل الكرد بـغير ضم كـركوك ونصف

ان العراقي وصل وديـالى لسلطات االقـليم باعتراف الـبر ا
ا على تعديل االتفاقيات دون الغاء امتيازات للتصويت ر
الوجود األمريكي في العراق وحتويل الوجود العسكري

للقوات األمريكية حتت سلطة االقليم الكردي .
ـقـبـل غـضب يـنـفـجـر عـلى وجـود الـعـراق ... ألسـبـاب ا
تبـدأ بـعجـز كيـان دولـة مواجـهة حتـديـات إدارة مخـاطر

األزمات ... وللحديث صلة
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تـوصــلت دراسـة أمـريـكـيـة إلى أنه
ــكن لـــلــمــرأة أن تـــنــعم بـــعــشــر
سـنوات إضـافـية من احلـيـاة بدون
سرطان أو أمراض قلبية أو مرض
كن السـكري من الـنوع الـثاني و
لــلــرجل أن يــنــعم بــســبع ســنـوات
إضـافيـة من ذلك الـنوع من احلـياة
الـصــحـيــة.وقــالت الـدراســة الـتي
نشرتها اجمللة الطـبية البريطانية
إنه يــتــعــ لــلــحــصـول عــلى تــلك
ـارسـة تـمـارين الـلـيـاقة الـنـتـائج 
البدنية بـانتظام وعدم اإلفراط في
شرب اخلـمور واحلـفاظ على وزن
صـحي ووجـبـات غـذائــيـة صـحـيـة
.وتـــــابع واإلقالع عـن الــــتـــــدخـــــ
الــقــائـمــون عــلى الــدراســة حـاالت
111 ألف شـخص عـلى مـدى أكـثر
من عـشـرين عـاما.وقـال قـائـد فريق
الـبـاحـثـ فـرانك هـو من جـامـعة
هارفارد إن الدراسة تبعث "رسالة
إيـجـابـيـة لـلعـامـة مـفـادهـا أنهم لن
يعـيشـوا سنوات إضـافيـة فحسب
ـا سيـحـيون حـيـاة أفضل عـبر وإ

ط حياة صحي". اتباع 
ط احلياة الصحي? { ما هو 

- فـي سن اخلــــمـــســــ طــــولـــبت
احلـاالت الــتي شـمـلــتـهــا الـدراسـة
بأن تـلبي أربـعة عـلى األقل من ب
خـمسـة معايـير هـي: عدم الـتدخ

نهائيا; واتباع نظام غذائي صحي
ارسة 30 دقيقة من ومتـوازن; و
توسط أو القـوي يوميا; النشـاط ا
واحلفـاظ على مؤشـر كتـلة اجلسم
ب  18.5و24.9 وعــــدم اإلفـــراط
في شـرب الكـحـول حتـى ال يتـعدى
كـأسـا صـغـيـرة من الـنـبـيـذ يـومـيـا
لــــلـــنـــســــاء وكـــأســـا مـن الـــبـــيـــرة
للـرجال.وتـوصلت الـدراسة إلى أن
الـــنـــســـاء الالئـي الـــتـــزمن بـــتـــلك
ـعايـير تـمـتّعن مـقارنـة بغـيرهن ا
بـأكـثـر من عـشـر سـنـوات إضـافـيـة
بــدون سـرطــان وال أمـراض الــقـلب
واألوعـــيـــة الـــدمـــويـــة وال الـــنــوع
الــثـاني مـن الـســكـري.وبــالــنـســبـة
لـــلـــرجـــال فـــإن الـــذين الـــتـــزمـــوا
ـعايـير تـمـتعـوا بـأكثـر من سبع بـا
سـنـوات إضــافـيـة خـالــيـة من هـذه

األمراض مقارنة بغيرهم.
{ لم هذا الفارق ب النساء والرجال?
ـــا كـــان الـــســبـب عــائـــدا إلى - ر
حقيقة أن الـنساء أطول أعمارا من
الــرجــال.وكـشــفت الــدراسـة عن أن
الــرجـال والـنـسـاء الـذين يـدخـنـون
أكــثــر من 15 ســيــجـــارة يــومــيــا
ن يـزيـد مـؤشــر كـتـلـة والـبـدنــاء 
اجلــــــسـم لــــــديــــــهـم عن 30 كــــــان
نـصـيـبـهم أقلّ من احلـيـاة اخلـالـية
مـن األمــراض.ومن الــنـتــائج الــتي

انطبق ظهورهـا على اجلنس أن
ط حيـاة صـحي ال يـقلّص اتـبـاع 
خطر اإلصابة بالسرطان وأمراض
الـقـلب واألوعـيـة الـدمـويـة والـنـوع
ا الثاني من السـكري فحسب وإ
يـــحــسّـن كــذلك مـن قــدرة الـــرجــال
ـــقـــاومـــة حــال والـــنـــســـاء عـــلى ا

اإلصابة بأي من تلك األمراض.
× لم التركيز على تلك األمراض?
- الـــســـرطــان ومـــشـــاكل األوعـــيــة
الـــدمـــويــــة والـــنـــوع الــــثـــاني من
الـــســكـــري هي األمــراض الـــثالثــة
ـتقـدمة األكـثر شـيـوعا في الـسن ا
وهي مرتبطـة ارتباطا وثـيقا بنمط
ـتبّع.الـبـدانـة أو السـمـنة احلـيـاة ا
ثـال يُـعـتـقد ـفـرطـة عـلى سـبيـل ا ا
ارتبـاطها بـ 13 نوعـا مخـتلـفا من
السـرطانات بـينـها سرطـان الثدي
واألمــــعـــــاء والـــــكُــــلـى والــــكـــــبــــد
ـريء.وأفــادت إحـصـاءات مـركـز وا
ـــمــلــكــة أبــحــاث الــســـرطــان في ا
ـتـحــدة بـأن أربـعـا بــ كل عـشـر ا
ـكن تــفـاديـهـا ـرض  إصـابـات بــا
ـتـبّع ط احلـيــاة ا عـبــر تـغـيــيـر 
ــتــنــاول من ـــقــدار ا كـــتــقــلــيص ا
ـقدار ـصـنـعـة وزيـادة ا الـلـحـوم ا
تناول من األلياف وحماية اجللد ا

ح التعرّض للشمس.
ـكـن لـعــوامل أخــرى أن تــلـعب { هل 

دورا مؤثرا?
- اتــســمت هــذه الــدراســة بــأنــهــا
مـوسـعـة وراصـدة ومن ثم لم يـكن
تـعلقة لها أنْ تُـغفل تلك الـعوامل ا
سؤولـة بشكل بأسـلوب احليـاة وا
مــبــاشــر عـن إضــافــة ســنــوات من
احلياة اخلـالية من األمـراض.ولقد
أشارت الدراسة إلى عوامل أخرى
ــرضـي في الــعــائــلــة كــالـــتــاريخ ا
واخلــلـفـيـة الـعِـرقـيـة والـسِنّ وهي
عوامل كـفيـلة بـالتأثـير عـلى نتائج

الدراسة.

ويـظن الـكـثيـر من الـنـاس ان تـعدد
الــواجــبــات الــيــومــيــة يــجــعــلــهم
همات في ينجزون عددا اكثر من ا
وقت اقل لكن احلقـيقة هي ان هذا
الـظن غـير صـحـيح. ورأى العـلـماء
ان الـشخص يـستـغـرق وقتـا اطول
عنـد االنتقـال من مهـمة الى اخرى.
ووضع الـــعـــلـــمـــاء حـــلـــوال لـــهــذه
ــشـكــلـة تــكـمن فـي اخـتــيـار وقت ا
مـنـاسـب لـتـعدد الـواجـبـات. فـمـثال
الـتحـدث في الـهـاتف اثنـاء تـرتيب
نزل لكن ذلك البس او تنظيف ا ا

ال يتم في الـعمل الوظـيفي. واكدوا
ـهمات الـتي نؤديـها قد ان بعض ا
لل سريعـا فنفقد جتعلـنا نشعر بـا
الرغبـة في العمل والتـركيز ونكون
اكثـر عرضة لـلتشـتت. اما حل هذه
ـكـافـأة الـشـخص ـشـكـلـة فـيـتم  ا
لـنفـسه بارتـشاف كـوب من القـهوة
او وجبـة خفـيفـة من الطـعام كـلما
ينجز جزءا من الـعمل. كما يوصي
الـعـلمـاء بـاعطـاء الـشخص لـنـفسه
قـسـطا من االسـتـراحـات القـصـيرة
في كل فـــــتــــرة من الــــزمن اثــــنــــاء
الـــــعـــــمل. وهـــــنـــــاك كـــــثـــــيـــــر من
ـــوضـــوعـــات الـــتـي قـــد تـــشـــغل ا
تـفكـيـرك اثـنـاء مـحـاولـتك الـتـركـيز
عــلى اداء عــمــلـك كــالـتــفــكــيــر في
ــال او وجـود وســيـلــة لـتــوفــيـر ا
مشكلة ما تبحث لها عن حل فكيف
ـــشــكـــلـــة? واجلــواب نـــحل هـــذه ا
بـسـيط ان نـقـوم بـكتـابـة مـا يـشغل
بــال احــدنــا فـي دفــتــر مالحــظــات
صـــــغــــيــــر وان جنـــــعل لـه وقــــتــــا
مـسـتـقـطعـا في قـائـمـة االعـمال كي
نـتــولى حــله فـمــثال ان كــنت قـلــقـا
بشأن مـشكلة مـا جد وقتا لـلتحدث
ـشـكـلـة مع شـخص تـثق عن هـذه ا
فــيه فــمــجـرد حــديــثك مع شــخص
يـسـتــمع الـيك ويــتـفــهـمك فـان ذلك

تص كثيرا من الضغوطات.   
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