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(تمديد اعالن مشاركة لتشغيل مشروع القرض الياباني في محافظة بغداد)
ـشـار لـهـا في االعـلى والـشـركات ـنـاقـصـة ا ـتـقـدمـة عـلى ا الى كـافـة الـشـركات ا
الراغـبة باالشـتراك فيـها يسـر الشركة الـعامة لـالتصاالت احدى تـشكيالت وزارة
االتـصـاالت ان تـنـوه لـكم بـانه  تـمـديـد مـدة اعالن (مـشـاركـة لـتـشـغيـل مـشروع
الـقرض الـيابـاني في محـافظـة بغـداد) وان تاريخ غـلقه وفـتح العـطاءات سـيكون
ـصـادف 5/3/ 2018 ولـهـذا الـســاعـة الـثـانـيــة عـشـر ظـهـرا من يــوم اخلـمـيس ا
ــعـلـومـات االتــصـاالت عـلى ارقـــــام الـهـــواتف ـزيـد من ا اقـتــــضى الــتـنـــويـه و
وقع )(07600017122) ,(07600017078 او البريد االلكتروني او مراجعة ا

درجة ادناه . االلكتروني ا
 مع التقدير..

E-mail: legal_itpc@yahoo.com
www.itpc-gov.iq, www.moc.gov.iq
legal_itpc@hotmail.com
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تـنفيـذا لقرار السـيد قاضـي حتقيق مـحكمة
ــــؤرخ في ٢٩ / ١١ / ٢٠١٧ ابـي غــــريب وا
ـتـضـمن تعـمـيم اوصـاف اخملـطـوف كل وا

من
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 وذلك من قــبـل مــســلــحــ مــجــهــولــ في
مـنطـقـة ابي غـريب بـني زيـد/ ١٠ مـنـاصـير
بــتــاريخ ٢٧ / ٤ / ٢٠١٥ واشــعــاركم بــذلك

مع التقدير.
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W¹eFð
بسم الله الرحمن الرحيم

وت) (كل نفس ذائقة ا
صدق الله العلي العظيم

تـتـقـدم (الزمـان) بـالـتعـزيـة الصـادقـة لإلعالمي عـلي وحـيد الـعـبودي
مديـر قسم االتصال احلـكومي في مكتب االعالم واالتـصال احلكومي

رحوم باألمانة العامة جمللس الوزراء لوفاة والده ا
·UBš bOŠË 

رحم الـله الفقيد بـرحمته الواسعـة واسكنه فسـيح جناته وألهم اهله
وذويه الصبر والسلوان 

انا لله وانا اليه راجعون
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ـا عـاهـدت نـفـسك في مـسـتـهل ر
ـمــارسـة عــام جــديـد عــلى الــهم 
التمـارين الرياضية بـانتظام قبل
أن تـخــفق في االلــتـزام بــأهـدافك
فـــإذا كــان األمــر كــذلك فال تــركــز
كـثيرا عـلى إخفـاقاتك فقـد كشفت
بـحـوث حـديـثـة ارتـبـاطـا مـفـاجـئا
بــ قــنـاعــات األفــراد وصـحــتـهم
العـامـة فـالبـعض يـفتـرض دائـما
األســوأ فــيــمـا يــتــعــلق بــصــحـته

البدنية ما يضر فعال بالصحة.
فــقــد أطــلـع الــعــلــمــاء بــجــامــعــة
تحدة على ستانفورد بالواليات ا
بيانات تتعلق بـ 61 ألف شخص
بالغ مسجل على مدار 21 عاما
ـا في ذلك عـشـرات الـقــيـاسـات 
التمارين التي زاولها األشخاص
واألهم مـن ذلك كــيف قـــارنــوا مــا
ـــا زاوله زاولــــوه من تــــمـــاريـن 
أقـرانـهم من نـفس الـعـمـر. وخالل
تــــلـك الــــفـــــتـــــرة تــــوفـي بــــعض
ـــشـــاركـــ في الـــدراســـة جــراء ا

أمراض عدة.
وبتحلـيل العناصر اخملـتلفة التي
ا أسهمت في احلـالة الصحية ر
للمـشارك كشف الـباحثون أمرا
غـــيــــر مـــتــــوقع وهــــو أن الـــذين
اعــتـقــدوا بــقـلــة مــا مــارسـوه من
تمـارين مـقارنـة بـأقرانـهم تـوفوا
قبل الـذين اعـتـقدوا بـتـفـوقهم في
الــتــمـريـن حـتى وإن كــان مــقـدار

التمرين في احلالت متساويا.
ولم تــتـغـيــر الـنـتــيـجـة بــعـد أخـذ
احلــالـــة الـــصــحـــيـــة الــســـابـــقــة
لـلـمـشـاركـ في االعـتـبار وكـذلك

الـــعـــوامل مـن قـــبـــيل الـــتـــدخـــ
وخالفه.

ورغـم دور الــريـــاضــة في الـــعــمل
على إطالة الـعمر أحملت الدراسة
إلى أن الـــتــقـــيــيم الـــذاتي أمــر ال

كن إغفاله.
وقالت أوكتـافيا تسـارت الباحثة
صـــاحـــبـــة الـــدراســة بـــجـــامـــعــة
ستانفورد إن خبرتها الشخصية
كـانت وراء إجـرائـها هـذا الـبحث
فـبـانتـقالـها إلى سـنوات الـدراسة
في كـالـيـفـورنـيـا وجـدت تـسـارت
نفسها محاطة بأشخاص مولع
بــالــريــاضــة وبــدا عـلــيــهم أنــهم
ـضــون جل أوقـاتـهـم في صـالـة

التمرين.
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وحـ كـانت "تـسـارت" تـعـيش في
ن لــنــدن كــانت تــظن نــفــســهــا 
يـتمـتعون بـليـاقة عالـية إذ كـثيرا
مـا كــانت تــتـنــقل عــلى دراجـتــهـا
فــضـال عن ريــاضــات أخــرى. أمــا
ـقارنـة نفـسهـا بأقـرانهـا اجلدد
فـقــد رأت أن لــيــاقــتـهــا مــتــدنــيـة

بشدة.
وعـنــدهــا تـســاءلت عــمــا إذا كـان
ـسـتوى مـجـرد االعتـقـاد بـتـدني ا
البـدني مـقـارنـة بآخـرين قـد يـؤثر
سلبا على الـصحة وهو ما أثبته

البحث الحقا.
فــقــد تــوصـــلت "تــســارت" إلى أن
ـا يصل احـتماالت الـوفاة زادت 
ـئـة في من يـنـظرون إلى 71 في ا
إلـى أنــفـــســهـم بــاعـــتــبـــارهم أقل
نـشاطـا مـقـارنـة بالـذين اعـتـقدوا

بتفوقهم على اآلخرين رياضيا.

ا ال يصـدق البعض النـتيجة ور
الــتي تــوصــلت إلــيــهــا "تــسـارت"
حـتى يـعــرف أن هـنـاك عـلى األقل
ثالثــة أســبــاب قــد جتـعـل مــجـرد

الظن يؤثر على الصحة.
أول تــــلـك األســــبــــاب هــــو أنــــنـــا
بـــبـــســـاطــة نـــقـــلق أكـــثـــر إذا مــا
اعتـقدنا أنـنا ال نبـذل ما يكفي من
نــشــاط. ومع ســيل الــتــنــويــهــات
الــصـــحــيــة ورؤيــة اجلـــمــيع من
ـــواصـــلــة حـــولــنـــا مـــعـــنــيـــ 
الـتـمـارين قـد يـسـتـبـد بـنـا القـلق

ا يضر بصحتنا. أكثر 
ـرء أكـثر لـلـمران كذلك يـتـحمس ا
إذا رأي في نــفــسه أنه ذو جــســد
رياضي مـوفـور الـنشـاط فـيـدفعه
ـزيد مـن التـمـارين لـلـحـفاظ ذلك 
على تلك الـصورة. هذا االفتراض
تـدعمه دراسـة أُجـريت عام 2015
ـرء بــتـدني أظــهـرت أن اعــتـقــاد ا
لياقته أسوة بأقرانه يجعل توقفه
كلـيـة عن الـريـاضة بـعـد عـام أمرا
أكـثر تـرجـيحـا.وبدال من أن حتـفز
رء الرغـبة في مـنافسـة اآلخرين ا
عــلى مــزيـد من الــتــمـرين يــدفـعه
الشعور بـخيبة األمل إلى التوقف
إذا رأى أنه ال يــــطــــيـق مــــجـــاراة
أقــرانه.أمــا الــتــفـــســيــر الــثــالث
فــيــتــعـــلق بــعــكـس أثــر اإليــحــاء
ـعـروف; فـإذا كــان اجلـسم مـثال ا
يـتــجــاوب بـشــكل أفـضل مع دواء
ـريض جنــاعــته فـإن إذا تـوهـم ا
ـقابل الـتوقع الـسـلـبي يـحـد في ا

من األثر الفسيولوجي للعالج.
ــا كـان وفـي حـالــة الــريـاضــة ر
ــرء نــشـطــا كــاآلخـرين غــيـر أن ا

اعـتـقـاده بـخالف ذلك يـحـول دون
ــا تــمــتــعه بــالــفــائــدة الــكــامــلــة 

ارسه من نشاط.
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وإذا نــظــرنـــا لــعــمــال الـــنــظــافــة
بالفـنادق جندهم يزاولـون يوميا
نـشـاطا بـالـغـا إذ يتـطـلب عـمـلهم
ـــشي فـي ردهــات الـــكـــثـــيـــر من ا
الـفنـدق ودفع األشـيـاء وحـمـلـها
ـــبــذول في نــاهـــيك عن اجلـــهــد ا
تـنـظـيف األرضـيات واحلـمـامات
والكنس وتغيـير أغطية الفراش
إلى آخــــره. ومـع ذلك تــــوصــــلت
دراســــــة فـي عــــــام 2007 إلى أن
هــؤالء الــعـمــال لم يــعـتــبـروا ذلك
ريــاضـة حـتـى جـاءت آلــيـا كـرام
من جـامــعـة ســتـانــفـورد لـتــطـلع
وظـف عـلى القدر نصف هـؤالء ا
الــــهــــائـل من الــــريـــــاضــــة الــــتي

ارسونها دون أن يعوا ذلك!
وبــعــد أربـعــة أســابــيـع وُجِـد أن
هــــؤالء الـــعــــمـــال فــــقـــدوا وزنـــا
رتفع لديهم وتراجع ضغط الدم ا
في بـادرة عـلى حتـسن صـحـتـهم;
ـا انــطـوى عــلـيه أي أن إدراكــهم 
ارسـة للريـاضة ترك عمـلهم من 
أثــرا إيـجــابــيــا عــلى أجــسـادهم
ـا ألنهم عمـلوا بـحماسـة أكثر ر

أو بفعل اإليحاء السالف ذكره.
يـــشـــبه ذلـك دراســــــــــــة أُجـــريت
عـــام 2003 حــول االرتـــبــاط بــ
إدراك الــسن واحلــالــة الـصــحــيـة
عـمــومــا فـقــد سُـئـل سـبــعـة آالف
مـوظف بـريـطـاني عن الـسن الذي
بـاعتقـادهم ينتـصف العمـر عنده

وبعده تبدأ الشيخوخة.

وبـتـحـلـيل الـبـاحـثـان هـانـا كـوبر
ومــايــكل مـــارمــوت لــلـــبــيــانــات
تـــوصال إلى أن من اعـــتــقــدوا أن
الشـيخوخـة تبدأ في سن الـست
أو أقل زادت احتماالت إصابتهم
الحـقا باعـتالالت خطـيرة بـالقلب
عمن اعتقدوا أن الشيخوخة تبدأ

في السبع أو بعدها.
ــــا كـــــان اجملــــيـــــبــــون بــــأن ور
الشـيـخـوخة تـبـدأ في السـتـ قد
قـــالـــوا ذلك لـــشـــعـــورهم بـــأنـــهم

شـاخـوا فـعال ووهـنت صـحـتهم
ـــا لــظـــنــهـم أن زمــنـــهم ولى ور
وفات فـيأسوا من الـتمرين وهو
مـــا أثــر تــبــاعــا عــلى صــحــتــهم
ـا كـانوا أكـثر تـوجسـا وقلـقا ور
مـن الـــشـــيـــخـــوخـــة فـــتـــضـــررت

صحتهم جراء القلق.
ا الـتقت تـلك التفـسيرات مع ور
اآللـيــات احملــتـمــلــة في الــدراسـة
األولـى عن مـــــقـــــارنـــــة الــــنـــــفس
بـاآلخــرين. ومـازال يـنــقـصـنـا من

اإلجابات الكثيـر لكن هناك شيئا
آخــذ في االتـضـاح وهـو ضـرورة
ـا نتـصوره عن صحـتنا االنـتباه 

عموما.
وال يــخـــلــو األمـــر من مـــعــضـــلــة
بـالــنـســبـة لـلــعـامــلـ في اجملـال
الـطبي فـهم علـيهم من نـاحية أن
يـنـبهـونا لـضرورة الـنشـاط وعدم
االمــــتـــنـــاع عن الـــريـــاضـــة ومن
نــاحـيـة أخــرى تـشـيــر الـدراسـات
إلى أن اإلحبـاط جراء عـدم إحراز

األهداف الـصعـبـة ينـعـكس سلـبا
عـلى الـصــحـة! وحـالـيـا ال نـعـرف
يـقـيـنا مـا يـجب اتـبـاعه لـتـحـقيق

أفضل النتائج.
زيد وحـتى يتـسنى لـنا مـعرفـة ا
ـا يُـنـصَح اآلن بــعـدم الـتـهـوين 
رء من نـشاط وبـالكف ـارسه ا
رء عن تثـبيط الـهمم وأال يعـير ا
الـتــفـاتــا لـلــمـتــبـاهــ بـاجــتـيـاز
سـافات األمـيال عـدوا والـركض 

طويلة!


