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أسـعار الـنفط تـتجه لـالرتفـاع في ضوء اسـتمرار
التصـعيـد في التصـريحـات الناريـة حول امـكانات
أكثـر من دولـة عـلى غلق مـضـيق هرمـز . والـعراق
برغم مصاعبه االقتصادية وديونه  سيزداد دخله
السـيما بـعد كالم وزير الـنفط العـراقي االخير عن
الـطــفـرة الــنـوعــيـة في االنــتـاج والــعـصـر الــذهـبي

للنفط.
ومعظم الدول النـفطية الغنيـة لها صناديق سيادية
اسـتثـماريـة مسـتقـرة  تدعم اقـتصـادياتـها وتـمنح
قبلة. وبات من الضروري أن يقبل أمالً لألجيال ا
احلكم في العـراق على خطوة مـثل هذه في انشاء

عوقات كبيرة . صندوق سيادي  مهما كانت ا
أعـرف انّ الـفـســاد كـائن كـبـيـر يــعـيش في جـمـيع
ــنح الــبالد مــثل هــذه الــفــرصـة األوســاط  ولن 
بــســهـــولــة  ولــكن هـي مــعــركــة الـــرجل الــوطــني
نـتسب لـلعـراق قبل أي شيء آخـر ولعـلهـا أبرز ا
مـــعــايـــيـــر الــوطـــنــيـــة في تـــرســيـخ دعــائم الـــقــوة

االقتصادية للبلد.
ـواطنـ ثـقة أكـبر نح ا إنّ الـصنـدوق السـيـادي 
بـبـلـدهم ويـقوي وطـنـيتـهم الـتي جـرّفـها الـفـاسدون
واللصوص . فهو ضرورة وطنية قبل أي توصيف

آخر .
من دون شك انّ الـصنـدوق الـسيـادي يـحـتاج الى
ـا غــرق بـدهــالـيـز ــان الـذي طــا تـشــريع من الــبـر
مــواضــيـع رثـة  وحــان الــوقت لــلــبــحث فـي أمـور
ــعـارك ــمــاحــكــات وا مــصــيــريــة واالبــتـعــاد عن ا
اضي الـلـفـظيـة والـدوران في دائـرة احلـقـد علـى ا

وسوى ذلك من الترهات.
ــان أمـام مـســؤولـيـة اتــخـاذ قــرار كـبـرى في الــبـر
تـشـريعـات تـضـمن مـسـتـقـبل الـبـلـد في االقل في

نظور . ستقبل ا ا

عجبا لنـبتة في احلديقة حتسب نفـسها مختلفة عن
سـائـر مـكـونات احلـديـقـة و تـظن انـها غـيـر راجـعة
اليـه النه قد سُـمِح لـهـا بـكـيـفيـة مـا عـلى غـيـر عادة
ـســافـة لـلــتـحــرك يـخـاطب اخـوتــهـا في الـوجــود 
القانـون احلق  الذي أوجد احلديـقة و أبدع قواعد
العيش فيها مكـوناتها عبر رُسُل من نفس النوع و
اجلـنس بخطـاب ياتي من علـياء سمـاوات داخلية ال
يـسمـعه اال من وصل الى سـدرة منـتهـاه احلسي و
تصل بنفخة القانون احلق. بقي بجوهره و معناه ا
عـجـبـا لـعـلـو قـانـون يـسـري بـاطالقـيـته فـي الـعـلو و
الـدنو في ظـاهر االشيـاء و باطنـها أم كـيف تسعى
مـكونـات احلديـقة لـرؤيتـه بعـيونـها احلـسيـة و و هو
ا سمعت و ا كانت و لواله  يسري بداخلها فلواله 
ا تـكلـمت أم كيف تـدعي الـنبـتة صالبـة و قوة من
نازل و مساكن غيـر نسبتهـا له أم كيف تكتـسي 
تــرابـيــة حتـجب اصــلـهــا الـتــرابي احلـدائــقي الـذي
يـجمع سـائـرها من حـيث الـتكـوين حتـى تظن انـها

مغايرة ألصلها.
أليست الفراشة غير الدودة? و هي عينها في نفس
ــاء الــدافق الــذي يـلــقح ذكــر الـنــبــتـة اآلن? ألـيس ا
االنسانية أنثاها? فهو نفسه سائر هيكله العظمي و
شحمـه و حلمه الذي تـتغـاير تسـميـته عن مسـميات
أنسجة النـباتات االخرى تغايرا مـوهما الختالفهما
عن بعضهما في اصـلهما الترابي رغم انهما شيء
واحد خلروج كليهما من االرض و رجوعهما اليه?
عجـبا خليوط تـربط اوراق شجرة االنسـانية ال ترى
بـعـ مجـردة لـكنـهـا تُحس بـالـقلـوب حـ ترى األم
في الـرؤيا ان ابـنـها يـعيـش في مشـكلـة و هـو بعـيد
ـسافات ال يبقى لها عنها آالف الـكيلومترات تلك ا
اثر مع حـضـور تلك اخلـيوط الـروحـية الـتي ال ترى

اال بالقلوب.
عجـبا لـنباتـات تتـقوت بـصلة بـعضـها الـبعض غذاء
روحيـا ليس له مـثيل كـما تـرد ماء واحـات التـوحيد
جتـعل ورود انـبائـهـا و اوليـائـها تـزهـر لتـفـوح منـها
روائح الـتـوحيـد تعـبق عـلى غيـرهـا لتـعـلم انهـا على
طــريق الـعــودة لالصل فــتـصــدر مـنــهـا اصـوات و
زفرات خشـوع كما يصـدر من الناي صوت شجي
ينـبئ عن حـنيـنه الصـله فهـذا جالل الـدين الرومي
ينبه كل لـبيب قائال: استـمع إلى صوت الناي كيف
يـبث آالم احلـنـ يـقـول: مُـذ قُـطـعت من الـغـاب وأنا

أحنُ إلى أصلي.
لـرجوع النـبتة الصلـها العـلوي في علـو ال متناه في
عـلــو قــريب حــتى ان ذلك الــعــلــو يـتــدلى فـي بـاطن
الـنبـتـة حتى يـصـير قـاب قـوس او ادنـى فتـشرب
النبـتة من ماء ذكرها لـلقانون العـلوي احلق فتشعر
باثر ذلك في بـاطنها طمأنـينة و سكينـة شرابا منها

اليها فيترآى محبوبها من طلعتها هي عينها.
هـاهـو احـمـد احلراق يـعـبـر عن مـعنى عـشـته نـبـتته

الداخلية في بحثها عن اصلها قائال:
وَلَـمّـا أَزَل مُــسـتَــطـلِــعـاً شَـمسَ

وَجهِها           
إِلى أَن تَراءَت مِن مَطالِعِ
صورَتي.

 ¡U*« »dA   U Ë√ WF³Ý qC √

غرب ا

ÊU e « ≠ ”uK$« ”u

جـــددت دراســة حــديـــثــة اجلــدل
حــــول ارتـــــبــــاط أكل الـــــبــــيض
بأمـراض الـقلب بـعـدما تـوصلت
إلى نتـائج تفيـد بأن تنـاول أكثر
من  4بيضات في األسبوع يهدد
صـحــة الـقـلب ويـرتــبط بـالـوفـاة
ـبــكــرة.  ويــوجــد الــكــثـيــر من ا
الـــكــولـــســتـــرول في الـــبــيـــضــة
الــــواحــــدة وتــــعــــتــــبــــر زيـــادة
الـــكـــولـــســـتـــرول من الـــعـــوامل
الــــرئــــيــــســــيــــة وراء انــــســــداد
الـــــشــــــرايــــــ واجلـــــلــــــطـــــات.
الكـولسـترول الذي يـوجد بـكثرة
شـكـلة في صـفار الـبـيض هـو ا
واالسـتـهالك الـقـلـيل أو احملـدود
لــلــبــيض يـــقــلل خــطــر أمــراض
الــقــلب وتــمـتــاز الــدراســة الـتي
أجريت في جامعة نورثويسترن
بــــيـــــشـــــكــــاغـــــو ونــــشـــــرت في
(الغـارديان) باالتـساع والـتنوع
خـــاصــة أنـــهـــا اعــتـــمـــدت عــلى
الـبـيـانـات الـصـحـيـة والـغـذائـية
ألكــــــثـــــر من  29ألف شــــــخص
وبلغت نـسبة الرجـال بينهم 45
تابعة  17سنة. كما بلغت مدة ا
وتـسـمـح الـتـوصـيـات الـغـذائـيـة
األمـريكـيـة بـتـناول  300ملغ من
الـكولـسـتـرول في اليـوم الـواحد
لألصــحـاء وهي كـمــيـة تـقل عن
الــكــولـســتـرول الــذي يــوجـد في

. بيضت
من جــــهـــة اخــــرى نـــقـل مـــوقع
(سـتانـدرد مـيديـا) عن مـجمـوعة
من األطـــبـــاء واألخـــصـــائـــيـــ
ــاء أفــضل  7أوقـــات لـــشـــرب ا

لــتـحــقــيق الــفــائــدة الــقــصـوى
شــمــلت: عــنـــد االســتــيــقــاظ من
النوم فغالباً ما تشعر باجلفاف
ــاء يــســاعـد وشــرب كــوب مـن ا
على التـخلص من السـموم التي
تراكمت في جـسمك خالل الليل
ــاء دافـئـاً وخـصــوصـاً إن كـان ا
قــلـيالً.  وقـبـل وجـبـات الــطـعـام
ــاء حـــيث إن شـــرب كـــوب مـن ا
قــــبـل اإلفــــطـــــار أو الــــغــــداء أو
الــعــشــاء بــنـــصف ســاعــة عــلى
األقل سـيـجعـلك تـشـعر بـالـشبع
في وقت أقل وبـالـتـالي تـتـجنب
اإلفـــراط فـي تـــنــــاول الـــطــــعـــام
وحتـــافظ عـــلى وزنـك واحــرص
ــاء بـ الــوجـبـات عــلى شـرب ا
الـرئـيـسـيـة فـهـو يـسـاعدك عـلى
ســـد اجلــــوع بـــدالً مـن تـــنـــاول
وجبات خفيفـة قد تشعرك الحقاً

بالرغبة في األكل أكثر فأكثر.
وأثــنـاء وبـعــد الـوجــبـات حـيث
ــاء يـــســاعــد تــنــاول كــوب من ا
أثــنـــاء وبـــعــد الـــوجــبـــات عــلى
اء الـهـضم كمـا يـحـسن شـرب ا
رحلة من قدرة جسمك في هذه ا
عـــلى امـــتـــصــاص الـــعـــنـــاصــر

الغذائية.
وكذلك قبل التمرينات الرياضية
وبــعــدهــا حــيث يــفــقـد اجلــسم
ـــاء عــــنـــد أداء الــــكـــثــــيـــر مـن ا
التـمارين الـرياضـية وعـليه فإن
ـاء قبل الـتـمـرين وبـعده شـرب ا
يــسـاعـد فـي تـعـويـض الـسـوائل
ــارسـة الــتي فــقــدتــهــا أثــنــاء 

الرياضة.
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ـوجـودة األيـقــونـات اإلعـالنـيــة ا
فـــيــــهــــا حــــتى في حــــالــــة عـــدم
اسـتـخـدامه وتشـغـيـله لـلـتـطـبيق
أصـال وكــــــان من ضــــــمـن تــــــلك
ـنتـهـكة لـسيـاسات التـطـبيـقات ا
Selfie Camera تـجر تـطبيق ا

Total Cleaner.و
فــيـــمــا اعــتــرفت شــركــة أمــازون
ــــوظـــفـــيـــهـــا بـــأنـــهــــا تـــســـمح 
باالستماع إلى بعض احملادثات
ــســتــخــدم مع الــتي يــجــريــهــا ا
ساعد الصوتي   Alexaبهدف ا
ـسـاعد إجـراء حتـسـيـنـات عـلى ا
الصوتي مـثل زيادة دقة الـتعرف
على الكـلمات أو الـسياقات. ومَن
يــرغب في مــنع تــنــصـت أمـازون
ـكــنه إيــقـاف عــلى مـحــادثــاته 
هـــــذه اخلـــــاصـــــيـــــة عن طـــــريق
تــــعـــطــــيـــلــــهـــا عــــلى صـــفــــحـــة

Privacy . اخلصوصية
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ــســتــخـدم اســتــخــدام أذونــات ا
إلنـتــاج نـقــرات إعالنـيـة وهــمـيـة

للحصول على إيرادات.
وأعـلـنت غـوغل في بـيـان رسمي
أنّ قرارها إيقاف تلك الـتطبيقات
ـــســتـــخــدمــ يـــأتي حلـــمــايــة ا
ـعـلـنــ من الـتـحـايل مـؤكـدة وا
ضـرورة االســتـثــمـار في األدوات
ـــكـــافــحـــة االحـــتـــيــال ـــوارد  وا
وإساءة االستخدام على مستوى
العـالم كما تـضمّن بـيان الـشركة
تــأكــيــدا عــلى الــتـحــقــيق في أي
ـطـوّر سـلـوكـيــات خـاطـئـة وأن ا
الصيني الشهير جلأ إلى تسهيل
تـــــطـــــبـــــيـــــقـه وتـــــزيـــــيف عـــــدد
AdMob. ستخدم من خالل ا
BuzzFeed? وأفاد تقـرير نشره
بـأنّ نـحـو  6تـطــبـيـقــات من تـلك
التي تقوم الـشركة بطـرحها على
ـتجـر تـتـضـمّن رموزا بـرمـجـية ا
ـستـخدم قـد نقـر على تظـهر أنّ ا
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حــــذفت شــــركـــة غــــوغل بــــشـــكل
مــفـــاجئ تــطـــبــيـــقــات الـــشــركــة
الصينية  DO Globalمن متجر
(بـالي ســـــتــــور) فـي الــــهـــــواتف
الـعـاملـة بـنـظـام أندرويـد كـمـا لو
أن احلرب التـجارية بـ البلدين
وصـلت لــتـطـبـيـقــات اإلنـتـرنـيت.
وادعت غـوغـول األمــريـكـيـة أنـهـا
حـــذفت عــددا من الـــتــطــبـــيــقــات
الـتــابـعـة لــلـمـطـور الــصـيـني من
مـتـجـرهـا الشـتـبـاهـها فـي تورّط
تـلك الــتـطـبـيـقــات في الـهـجـمـات
اإللــكــتــرونـيــة الــضــارّة وإمــكـان

. ستخدم خرق بيانات ا
وقع (ذا فـيرج) فـإن عدد ووفقـا 
الـتـطـبـيــقـات الـتي تـمت إزالـتـهـا
وحظرها وصل إلى  100تطبيق
شهير  تـنزيلـها أكثر من 600
مليـون مرة بزعم ارتـكاب عمـلية
احــــتــــيـــــال في اإلعالن وإســــاءة
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ـتلك لـيـفـربول وولـفـرهامـبـتـون. و
حـــالــيــا  91نـــقــطــة فـي الــصــدارة
الحـــقه مـــانــشـــســـتــر مـــقــابل  89
سـيتي الذي لعب مباراة أقل وذلك
قــبل مــرحـلــتــ من خط الــنــهــايـة.
ويـأمل لـيـفـربـول في اسـتـعـادة لقب
الـــدوري اإلجنــلـــيـــزي الــغـــائب عن
خـــزائن الــنـــادي مــنـــذ عــام .1990

ـصــري والـسـنــغـالي والــبـرازيـلي ا
ــــــــــــوسـم اجلــــــــــــاري هـي خـالل ا
هــادرســفـيــلــد وفــولــهـام وكــارديف
سـيــتي وبـرايــتـون وســاوثـمــبـتـون
ــاوث ونــيــوكـاسل وبــرنــلي وبـور
يـــونـــايـــتـــد وكــــريـــســـتـــال بـــاالس
ووسـتهـام يونـايتـد وليـستـر سيتي
وإيـــــــــفــــــــــرتـــــــــون وواتـــــــــفـــــــــورد
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كــشــفت االحــصــائــيــات مع تــصـدر
لـيفربول جلـدول الدوري اإلجنليزي
ـمـتـاز ولـو بـشـكل مـؤقت أرقـامـا ا
كون ثلث الهـجوم القوي ا مـذهلة 
من مــحــمــد صالح وســاديــو مــاني

وروبرتو فيرمينو.
ويـــتــصـــدر صالح قـــائـــمــة هـــدافي
الـدوري اإلجنليزي بـ 21هـدفا يليه
ـركز الـثاني بـ 20هـدفا مـاني في ا
فـيما هـز فيرمـينو الـشباك  12مرة
لـيكون مـجمـوع ما سجـله الالعبون
الـــثالثــة مـــجـــتــمـــعــ  52هـــدفـــا.
ويـــكــــشف هـــذا الــــرقم أن (مــــثـــلث
الـرعـب) في لـيــفـربـول ســجل أكـثـر
ــا سـجـله  14فــريـقــا في الـدوري
ــوسم. ــمــتـاز هــذا ا اإلجنــلــيــزي ا
والــفـرق الـ 14الــتي تـفــوق عـلــيـهـا

w  VŽd « YK¦* …dO¦  ÂU —√

 ÍeOKJ½ô« Í—Ëb «

 ÊU e « ≠ ”uK$« ”u

تصدر فـيلم (أفينـجرز إند غيم)
ــنـتــقـمــون: نـهــايـة الــلـعــبـة) (ا
ــنـافــســة في شــبـاك الــتــذاكـر ا
األمـــيــركـي مــحـــقــقـــا عــددا من
األرقـام القـياسـية غـداة عرضه.
أعلـنت شركـة (والت ديزني) أن
الـفيـلم الذي بـدأ عرضه مـحلـيا
اجلـمـعـة سـجل  156.7مـلـيـون

دوالر حــتى اآلن مـتـفــوقـا عـلى
(ســـــــتـــــــار وورز: ذي فـــــــروس
أوكـينـز) (حرب الـنـجوم: الـقوة
تــســـتــيــقـظ) الــذي ســجل 119
مـــلــيــون دوالر عــام  2015رغم
عـــــرضه عـــــلى شـــــاشــــات أقل
و(أفــيــنــجــرز: إنــفــيــتــني وور)
ـنــتــقـمــون: احلـرب األبــديـة) (ا
الـــذي ســـجل 106مالي دوالر

عام .2018
تحدة حطم وخارج الواليات ا
الــفــيـــلم رقــمــا قــيـــاســيــا آخــر
بــإجــمــالي  487مــلــيــون دوالر
بنـهايـة اجلمـعة مـتجاوزا (ذي
فـــيـت أوف ذي فـــيـــريـــوس) أو
(فــاست آنــد فـــيــريــوس ســريع
وغـــاضب  8الـــذي ســـجل 443
مــــــــــلــــــــــيــــــــــون عـــــــــام .2017
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ـئة يتـراوح ب  60إلى  90بـا
درسة في من األطفال في سن ا
العالم يعانون تسوس األسنان
ا قد يتسبب في ألم والتهاب
كن ودخـولهم لـلمـسـتشـفى. و
أيـضـا أللم األسنـان أن يـتـسبب
ـدرسـة وسوء في الـغيـاب عن ا
ا يـؤثـر سـلـبـا عـلى الـتـغـذيـة 
ــو وتــطــور األطــفــال ويــؤثـر
سـلـبـا أيـضـا عـلى جـودة حـيـاة

ـكن تـعديـلهـا... هذا أغـلبـها و
قـــد يـــدحض فـــكـــرة أن األفــراد
مــقـــدر لــهم جــيــنــيــا أن تــكــون
أســنـانــهم ضــعـيــفـة ويــدفـعــنـا
ــعــاجلــة لــلــتــوصـل إلى طــرق 
عـوامل اخلطـر الـتي نعـلم أنـها
مـهـمة لـصـحة اإلنـسـان) وأشار
الـبــاحــثـون في الــدراســة الـتي
نـشــرت في دوريـة طب األطـفـال
(بـــــديــــــاتــــــركس) إلـى (ان مـــــا

وجتـــــاويـف األســــنـــــان كـــــانت
ا يشير إلى متساوية تقـريبا 
أن اجلـيـنـات ال تـفــسـر الـكـثـيـر
فــيــمــا يـــتــعــلق بـــصــحــة الــفم

واألسنان. 
وقــالت كــبــيــرة الــبــاحـثــ في
الـدراسـة مـيـهــيـري سـيـلـفـا من
جـــــــامــــــعــــــة مــــــلـــــــبــــــورن في
تــصــريح(بــنــاء عــلى ذلـك تــعـد
ــؤثــرة بــيــئــيــة في الــعــوامـل ا

ـتـطـابـقـة في إصــابـة الـتـوائم ا
اجملـمـوعــة وبـالـتـالي لــديـهـمـا
ذات اخلريطـة اجلينيـة مقارنة
ـتـطـابـقـة التي بـالـتـوائم غـيـر ا
يــشـــتــرك الـــطــفـالن فــيـــهــا في
الــــعـــادة في نـــصـف خـــريـــطـــة
اجلـيــنـات.وخــلص الـبــاحـثـون
إلى أن احتماالت إصابة طفل
تـــوأم مـــتـــطـــابـــقـــ أو غـــيـــر
مــــتـــطـــابــــقـــ بـــالــــتـــســـوس

سـت سـنـوات مـن الـعـمــر حـيث
خــضــعـــوا جــمـــيــعــا لـــفــحص
األســـنــان. وبـــوصــولـــهم لــسن
ـئة من السـادسة أصيب  32با
األطفال بالتسوس فيما أصيب
ـــئــــة بــــتــــجــــاويف في  24بــــا
ــعـرفـة مــدى تـأثـيـر األسـنـان.و
اجلـــــيـــــنـــــات الــــوراثـــــيـــــة في
احـتـماالت اإلصـابـة بالـتـسوس
فـحص البـاحـثون نـسـبة تـكرار

{ مـلــبـورن - وكــاالت- تـشــيـر
دراســة أجـريت عــلى تـوائم في
أســـتـــرالـــيـــا إلى أن الـــعـــوامل
الـبـيـئيـة تـبـدو مسـؤولـة بـشكل
أكـــبـــر من اجلـــيـــنـــات إصـــابــة
أســـــــــــــنــــــــــــان األطـــــــــــــفــــــــــــال
بـالــتـســوس.وإلجـراء الــدراسـة
تــــابع الـــــبــــاحــــثــــون  345من
التوائم مـنذ مرحلـة احلمل عند
 24أســبـوعــا وحــتى بــلــوغـهم
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األطفال واآلباء على السواء).
كـمـا أضـاف فـريق الـدراسة (أن
صحة األسنان في الطفولة هي
أقوى مؤشـر على صحـتها لدى
).وبدا أن ثالثة عوامل البالغـ
بـيــئـيـة لـهــا تـأثـيــر عـلى زيـادة
احـتـماالت اإلصـابـة بالـتـسوس
والتـجاويف وهي الـسمـنة لدى
األم والعيوب في مـينا األسنان
عاجلة بالفلوريد. ياه ا وقلة ا
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