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لو كان هناك مجلس احتاد لتفادينا 

الدرس في العراق قبل ليبيا
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ليبيا  االندفاع العاملي الكبير من أجل إطفاء حرب 
اليوم ،سببه واحد هو التفاهمات الدولية االستثمارية 
األقرب من  الحيوي  الجزء  واالستراتيجية في هذا 

سواه إلى قلب أوروبا .
سيطرة  أو  إنسان  لحقوق  اعتبار  أي  هناك  ليس 
وقيام  طرابلس  في  الحكم  على  اخوانية  مليشيات 
حكم مختلف تحت رعاية بعض العرب في بنغازي 
. ال شيء يهم العالم سوى األفق االستثماري الذي 
سوف يتدمر  في حال نشبت حرب اكبر في ليبيا 
، وهي حرب غير مسيطر عليها وال أحد يعلم ما 
التركية  الضمانات  بعد  ستنتهي،  وكيف  أفقها 

لطرابلس وضمانات عربية لبنغازي .
تجربة العراق ، ستكون حتمًا ماثلة أمام أي قارىء 
النتائج  اّن  ذلك   . ليبيا  في  للخارطة  استراتيجي 
ستكون مختلفة  ،لو انه جرى صرف ترليون دوالر 
سلميًا  ومسمياته  وضعه  وتغيير  العراق  بناء  على 
فّرخت  كبرى  حرب  دون  من  استثماريًا  ثّم  ومن 
أو  القاعدة  بانتهاء  أبدًا  تنتهي  ال  أصغر  حروبًا 

داعش أو املليشيات.
النفطي  االستثمار  في  العظمى  الدول  أمام  ليس 
والغازي واالستراتيجي وتركيا من ضمنهم ، سوى 
التعامل مع دول مستقرة لتحقيق أهدافها من خالل 
أو  سياسية  نعرات  عن  بعيدًا  املصلحي  التخادم 

حزبية أو مذهبية أو عرقية.
أّما التعامل مع جزيئات الدول املتفتتة بسبب التناحر 
فهذا ال يوفر سقفا آمنًا لالستثمار الحقيقي ، ربما 
بمستوى  ليست  لكنها  وقتية  منافع  هناك  تكون 
االستقرار االنتاجي املولد لديمومة في اقتصاديات 
ملخص  وهو   ، العاملي  االستثماري  وافقها  الدول 
سوى  أسباب  وال   ، القرن  هذا  في  الحروب  قيام 

ذلك.

عبد الهادي كاظم احلميري

اخلبراء يوصون بحذف تطبيقات محددة من الهواتف 
لوس اجنلس - الزمان  كشف خبراء أن تطبيقات 
تزعج  بالي"  "غوغل  متجر  في  ظهرت 
حال  في  إعالنات حتى  بإطالق  املستخدمني 
عثروا  أنهم  الباحثون  وزعم  فتحها.  عدم 
على أدلة تبرز استخدام مطوري التطبيقات 
اكتشاف  لتجنب  املختلفة،  الحيل  من  الكثير 
الخلل، وملء املتجر اإللكتروني بأكثر من 10 
تطبيقات الستنزاف البطارية، بحسب روسيا 
اليوم. وأبلغ الخبراء الذين يعملون مع مزود 
مكافحة الفيروسات Bitdefender، عن عدد من 
التكتيكات التي استخدمها املطورون لخداع 
املستخدمني وتجنب رصدهم من قبل غوغل. 
عرض  إيقاف  هذه  التكتيكات  وتضمنت 
اإلعالنات  وعرض  ساعات،   4 ملدة  اإلعالنات 
إلى  الرمز  وتقسيم  عشوائية  فترات  على 

ملفات متعددة.
التطبيقات أيضا مظهرا شرعيا من  وأعطت 
خالل احتواء رمز العمل لألمور، التي وعدت 

بها في وصف "غوغل بالي".
ووجد الباحثون 17 مثاال على هذه التطبيقات 
البطارية،  عمر  الستنزاف  املسببة  املزعجة 

وقالوا إن تحميلها تم نحو 550 ألف مرة.
على  هذه  التطبيقات  تحميل  وبمجرد 
3 فرص  الهاتف، هناك فرصة واحدة من كل 
قفل  فيها  ُيلغى  مرة  كل  في  إعالن،  لظهور 
"يرى   :Bitdefender تقرير  في  وجاء  الجهاز.  
عند  إما  متعددة  إعالنات  املستخدمون 
عند  حتى  أو  مختلفة  أزرار  على  الضغط 

عدم فتح التطبيق". وفي وقت نشر التقرير، 
 17 الـ  التطبيقات  إزالة  قيل إن غوغل بصدد 
التطبيقات  ُتصّنف  وال  "بالي".  متجر  من 
ضارة،  برامج  أنها  على  الفنية  الناحية  من 
عرض  على  تقتصر  املخفية  وظائفها  ألن 

اإلعالنات.
البطارية  عمر  استنزافها  فإن  ذلك،  ومع 
أخرى،  مخفية  مليزات  إضافتها  وإمكانية 
بحذف  للتوصية   Bitdefender دفعت 
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اربيل -الزمان 
والعلمية  الجامعية  االوساط  احتفت 
في  الكردي  االقليم  عاصمة  اربيل  في 
الدين  صالح  جامعة  بنيل  العراق 
للجامعات  االقليم  في  االولى  املرتبة 
انور  احمد  وقااللدكتور   . الحكومية  
ان  الدين  صالح  جامعة  رئيس  دزيي 
شهادات  توزيع  تضمن  التكريم  حفل 
جامعيا  استاذا  خمسني  على  تقديرية 
ساهموا في االرتقاء باملستوى العلمي 
للجامعة ، واضاف ، ان وزارة التعليم 
في  علمية  معايير  تعتمد  العالي 

تصنيف الجامعات ومراقبة ادائها .
ان  الى  الجامعة  رئيس  الدكتور  ولفت 
انجازا  حققت  الدين  صالح  جامعة 
بارتفاعها  وذلك    ، ايضا  عاميا  علميا 
رقم  املركز  الى  الفًا   ١٥ رقم  املركز  من 
أربعة آالف ، وان املؤشرات املقبلة تدل 
اسرع   بشكل  لالرتقاء  امكانات  على 

الى مراكز اكثر تقدمًا . 

جامعة صالح الدين تنال املرتبة العليا
الورطة التي ال ناقة لنا فيها وال جمل. الورطة التي ألسباب عقائدية أو تسلطية 
أدخلت فيها الطبقة السياسية اإليرانية والطبقة السياسية األمريكية الشعب 

اإليراني املسكني والشعب األمريكي في صراع مدمر.
السبب  هو  هذا  إسرائيل  تدمير  تريد  وإيران  إسرائيل  حماية  تريد  أمريكا 
لألعداء  مجلبة  إسرائيل   ألمريكا  بالنسبة  بينهما.  للعداء  املعلن  الرئيسي 
وإسرائيل حلبت أموال  دافع  الضرائب األمريكي  منذ نشوئها  وحتى بعد 
جدًا  كبير  بقدر  جيرانها  على  وتفوقت  والتقدم  القوة  أسباب  من  تمكنت  أن 
القضية إن كانت  العظة من أصحاب  تأخذ  أن  بالنسبة إليران فعليها  .وأما 
جاّدة وتركز على أمن وسالمة ورفاه الشعب اإليراني فقد استغل االنقالبيون 
رقاب  في  تسلطهم  لتعزيز  نشوئها  منذ  إسرائيل  معاداة   العرب  والحكام 
هفواتهم حتى  نضب ضرع  في  العربية  الجيوش  ودمروا  العربية  الشعوب 
فلسطني من الدعاية املضللة واضطروا الى مغادرة  هذا النهج وليتهم تركوا 
األمر للشعب الفلسطيني منذ عام ١٩٤٨ وساندوه بقدراتهم السياسية واملالية 
واالقتصادية  لكان الفلسطينيون والعرب في وضع أفضل بكثير عما هم عليه 
منذ  العراق  وهذه مصيبة  اإلثنني  براثن  بني  وقع  العراق  أن  املصيبة   . اآلن 
األزل فكل من يبتغي شرًا برهط من عباد اهلل يجد في العراق املال والرجال 

لتنفيذ مآربه.
بعد ٢٠٠٣ أقام العراقيون االسالمويون العراق الجديد على ثالثة ركائز  العرب 
الشيعة والعرب السنة والكرد ووضعوا الدستور وباشروا الحياة النيابية وبداًل 
أن يستكملوا تشريعات بناء الدولة أوغلوا في الفساد من خالل املحاصصة 

وأهملوا مصلحة البالد والعباد.
الذي  الشعب  على حساب  السياسية  الطبقة  بتوافقية  األمور  سارت  وهكذا 
أنهكه العوز والبطالة ونقص الخدمات حتى بلغ السيل الزبى وانتفض الشباب 
في أكتوبر وطرحوا شعار نريد وطن بمعنى أن ال مكان للصراعات اإلقليمية 
والدولية والفساد على أرض العراق وقدموا ٦٠٠ شهيد وأكثر من عشرين ألف 
جريح على مذبح حرية العراق. يبدوا أن االنتفاضة ذهبت بسيطرة منسقي 
طبقة املحاصصة على أتباعهم ولجم غلو أسيادهم فأمسكت إيران وأمريكا 
بخناق بعضهما على أرض العراق بالواسطة وباملباشر. وصدر قرار إخراج 

القوات األمريكية من البرملان ضاربا التوافقية عرض الحائط.
ستكون  البقاء  على  أمريكا  وإصرار  أمريكا  خروج  على  اإلصرار  حالة  في 
وحدة العراق في خبر كان. ستخرج أمريكا من بغداد وتنزل أرض الغربية 
واإلقليم وتبطش عن بعد بالوسط والجنوب وإيران معًا جزاء أي تحرش قد 
يطالها. هذا الوضع ما كان لينشأ لو كان لدينا مجلس االتحاد الذي يمثل 
جميع املحافظات العراقية املنتظمة بإقليم وغير املنتظمة بإقليم وهذا املجلس 
ومجلس  الفرنسي  الشيوخ  ومجلس  األمريكي  الشيوخ  مجلس  شأن  شأنه 
واالقليم  املحافظات جميعا  أخذ مصالح  كان سيعمل على  الروسي  االتحاد 
في القوانني والقرارات املصيرية التي تصدر عن مجلس النواب وتعديلها إن 
إقتضت املصلحة ويخفف األعباء على مجلس النواب مثل توليه إقرار ترشيح 

الوزراء واملصادقة على املعاهدات واالتفاقيات وغيرها.
اللجنة الدستورية أن ُتَضمن تشكيل  نأمل أن ال يكون الوقت قد تأخر على 
الدستور  تعديالت  في  وصالحياته  املجلس 

املرتقبة.
حمى اهلل وحدة العراق

زمان جديد

القيمة  وصلت   - ب(  ف  نيويورك-)أ 
املالكة  ألفابت  لشركة  السوقية 
للمرة  دوالر  تريليون  الى  لغوغل 
رابع شركة  لتصبح  الخميس،  األولى 
هذا  تحقق  أميركية  تكنولوجيا 
شركة  سهم  سعر  االنجاز.وارتفع 
باملئة   0,76 العمالقة  االنترنت 
خالل النهار، لتصل قيمة ألفابت الى 

تريليون دوالر مع إغالق التعامالت.
وتنضم مجموعة ألفابت في سيليكون 
حققت  التي  آبل،  شركة  الى  فالي 
 2018 عام  سوقية  كقيمة  التريليون 
 1,38 الى  الخميس  وتجاوزته 
التي  ومايكروسوفت  دوالر،  تريليون 
تريليون   1,26 الى  قيمتها  وصلت 
حاجز  تخطت  التي  وأمازون  دوالر، 

لكنها  أيلول/سبتمبر  في  التريليون 
عادت وتراجعت الى 930 مليار دوال.

األكثر  البحث  محرك  هو  وغوغل 
استخداما في العالم والذي أنتج نظام 

تشغيل أندرويد للهواتف الخلوية.
 2015 عام  تأسيسها  تم  وألفابت 
أخرى  كيانات  تضم  قابضة  كشركة 
وتشمل  رائدة،  مشاريع  على  تعمل 
القيادة  الذاتية  للسيارات  »وايمو« 

و«فيرلي« املختصة بعلوم الحياة.
أن  املاضي  العام  الشركة  وأعلنت 
سوندار  لغوغل  التنفيذي  الرئيس 
مهام  ايضا  يتولى  سوف  بيتشاي 
يثير  ما  ألفابت،  إدارة  رئاسة مجلس 
تكهنات حول ما اذا كانت هناك عملية 
إعادة هيكلة جديدة يتم التخطيط لها.

 قيمة غوغل تصل الى تريليون دوالر

علماء يكتشفون 
سر التعاسة
لدى البشر 

 لندن - الزمان 
البشر  أن  علمية  دراسة  كشفت 
يشعرون في التعاسة في سن الـ 47 
رغم أية إنجازات وصلوا لها خالل 
حياتهم، وبما يمكن أن يشكل »أزمة 

منتصف العمر« للبعض.
أعدها  التي  الدراسة  وأشارت 
دارتموث  جامعة  في  باحثون 
يشعر  اإلنسان  أن  إلى  البريطانية 
بالسعادة خالل العشرين والسبعني 

من عمره بطريقة متشابهة.
العمر  فترات  أسوأ  أن  وأظهرت 
للذين يعيشون في دول متقدمة مثل 
بريطانيا وأمريكا تأتي في عمر الـ 
47، وفي العديد من الدول األخرى 

عند 48 عاما.
في  السعادة  أن  الباحثون  ويرى 
 »U« حياة اإلنسان تمر في منحنى
أوقات  في  ذروات  تشهد  بحيث 
تتقارب  أنها  وجد  والتي  معينة، 
يمر  الذي  السن  بحسب  وتختلف 

فيه اإلنسان.
تحليل  على  الدراسة  واعتمدت 
العالم  حول  دولة   132 من  بيانات 
 1979 لألعوام  مؤشرات  تضم 

وحتى 2018.
ديفيد  البروفيسور  وأشار 
على  أشرف  الذي  بالنشفالور 
السعادة  منحنى  أن  إلى  الدراسة 
عدد  في  بالعمر  املرتبط  والتعاسة 
وليس  حقيقة  أنه  أثبت  الدول  من 

»خرافة«.
قد  راوخ  جوناثان  الصحفي  وكان 
منحنى  عن  فيه  شرح  كتابا  أعد 
في  »الركود  أسماه  وما  السعادة 
هذا  أن  إلى  مشيرا  األربعينيات«، 
فقط  اإلنسان  على  ينطبق  ال  األمر 
وحتى  الحيوانات  بعض  أن  بل 
في  األمر  بذات  تصاب  األشجار 

منتصف حياتها.

أول اضراب في تاريخ متحف اللوفر في باريس
متحف  أغلق   - ب(  ف  باريس-)أ 
بعد  الجمعة  باريس  في  اللوفر 
مدخله،  مضربون  عمال  سّد  أن 
وفق إدارة املتحف، احتجاجا على 
أنظمة  إلصالح  حكومي  مشروع 

التقاعد.
املحبطني  الزوار  مئات  واحتشد 
يشهد  الذي  املتحف  مدخل  أمام 
وتوجه  العالم،  في  إقبال  أعلى 
بعضهم بشتائم للعمال املضربني، 
وفق ما أورد مراسل وكالة فرانس 
برس الحاضر في مسرح األحداث. 
مئة  حوالي  املقابل  في  وتجّمع 
اللوفر،  هرم  مدخل  في  محتج 
املتحلقني  السياح  من  وطلبوا 
االلتحاق  األمنية  الحواجز  أمام 
»السياح  منادين:  باالحتجاج 

خلفية  على  الغلق  وجاء  معنا!«. 
توسيع  إلى  نقابات  قادة  سعي 
أنظمة  إلصالح  املعارضة  نطاق 
أطول  إلى  أدت  التي  التقاعد 
بفرنسا  النقل  قطاع  في  إضراب 
عن  النقابات  وتبحث  عقود.  منذ 
إطالق موجة ثانية من التعبئة مع 

بداية تراجع حركة االحتجاج.
النقابات  تنسيقية  وقالت 
الحكومي  للمشروع  املعارضة 
اللوفر،  هرم  قلب  »في  بيان  في 
الجمهورية  رئيس  اختار  حيث 
إيمانويل ماكرون أن يتم تنصيبه، 
تشكلت جبهة معارضة نقابية ضد 
يخص  ما  في  الكارثية  توجهاته 
»يأتي  البيان  وأضاف  التقاعد«. 
تحركنا للوقوف إلى جانب جميع 

يناضلون  الذين  املضربني  العمال 
هذه  في  كريمة  حياة  سبيل  في 

البالد«.
ألف شخص   187 وشارك حوالي 
االحتجاج  يوم  في  الخميس 
الوطني  املستوى  على  السادس 
لوزارة  وفقا  اإلصالح،  ضد 
ألف   452 شارك  فيما  الداخلية، 
شخص في مظاهرات مماثلة يوم 

10 كانون الثاني/يناير.
ويهدف اإلصالح إلى اعتماد نظام 
نظامًا   42 من  بداًل  موّحد  تقاعد 
موجودة اآلن وتسمح بخروج مبكر 
إلى التقاعد ومنافع أخرى ملوظفي 
املحامني  وكذلك  العام  القطاع 
الطبيعي  العالج  وأخصائيي 

وحتى عمال أوبرا باريس.

لندن - الزمان  يزداد هوس البريطانيني ألن يصبحوا أشخاصًا أفضل في شكلهم وصحتهم  
النفس  على  عهد  بقطع  أو  رياضة  في صالة  باالشتراك  ليس  الجديد.  العام  انطالق  مع 
بتجنب الحلويات كما جرت العادة، ولكن من خالل جهود جماعية تجاه أشياء مثل عدم 

االفراط في تناول الكحوليات أو أحدث الصيحات النباتية وتجربتها ملدة شهر.
إقناع  العطالت  بعد  ما  الركود  فترة  مستغلة  ربحية  غير  بريطانية  منظمة  وتحاول 
األشخاص بتجربة النظام الغذائي النباتي ملدة شهر يناير )كانون الثاني( وربما لفترة 
أطول بمبادرة »فيجانوري«. وتحظى ببعض املؤيدين الكبار مثل خواكني فينيكس وبول 
ماكرتني وأليسيا سيلفرستون. ولكن إذا ما كان املرء يعتقد أن املسألة بسيطة بقدر التخلي 
عن منتجات اللحوم، فهو مخطئ بالتأكيد. ومثلما يظهر في مقطع مصور انتشر بسرعة 
على موقع فيس بوك، النظام الغذائي النباتي ال يحتوي على مبادئ محددة واضحة، وعلى 
ما يبدو فاألفوكادو واللوز ممنوعان! وال يعتبر األفوكادو والشمام واللوز والكيوي والقرع 

العسلي مواد نباتية بحسب التفسيرات الصارمة لفلسفة أسلوب الحياة.

أغذية نباتية محرمة
في أنظمة احلمية والترشيق 
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