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ال يوجد شيء مستحيل الحدوث في عالم االقتصاد، ما دام 
 . والكوارث  واالزمات  بالحروب  تتأثر  عاملية  بسوق  مرتبطًا 
احتكارات عظيمة  املتحدة صاحبة  كالواليات  الكبرى  والدول 
في مجال الطاقة ومساراتها، تستطيع أن تنهض بسرعة من 
نكسة أصبح فيها سعر النفط ال يساوي شيئًا، بل عليك أن 

تدفع لكي تبيعه .
أّما الدول التي اقتصاداتها كالبقاالت، لها دخل يومي ال ظهير 
له وال سند مثل العراق، فمن املمكن أن ينهار كل شيء في 
ملح البصر لو تعرض سعر النفط أو انتاجه أو طرق تسويقه 
النهيارات عظيمة ال توجد في الحسابات التقليدية في بغداد . 
فما زال سعر النفط العراقي ضمن أوبك بسعر منخفض لكنه 

ليس معدومًا .
هذه مناسبة لنعيد فيها القول اّن األهم من النفط هو استثمار 
عائداته وعدم تركها تذهب سدى في مجرى االستهالك اليومي 
للرواتب ومصاريف الدولة التي ال تعرف الترشيد والتقشف إاّل 

في الكالم  أو في مواقف معينة .
التفكير بحماية مصادر الطاقة قد يكون شأنًا محليًا غير دولي 
في يوم من االيام  ، ومن هنا يجب ان تكون عملية انتاج النفط 
كافية لقيام صناعات محلية وسد الحاجة االستهالكية لجميع 
النفطي  البلد ، وجعل االستثمار  العمل والحياة في  مجاالت 
ومواجهة  الوطنية  العملة  ملساندة  الصعبة  العملة  مصدر  هو 

التضخم وليس سعر النفط املجرد .
الى متى يبقى العراق من دون مصاف للنفط بعد تدمير مصفاة 
بيجي العمالقة في الحرب ومن ثم نهب املصفاة وبيعها . وهل 
املشتقات  ويستورد  املصافي  بناء  عن  البلد  يعجز  أن  يجوز 

النفطية من الخارج ، وبعد ذلك نظل نقول انه بلد نفط ؟ 
ما أكثر املشهد تعاسة، بلد نفطي ليست فيه صناعة، ويستورد 
املشتقات لتوليد الطاقة الكهربائية واالحتياجات اليومية للناس. 
الحصار  بعد  لفترة ما  الزمان  قليل سنطوي عقدين من  بعد 
على البلد ، لكن هل نستطيع مواجهة استحقاقات االفادة من 
ثروة النفط للبناء واالعمار وتأسيس القاعدة الصناعية لجيل 

مقبل قد يرى النور في نهاية النفق بداًل عّنا ؟

نغمة األرقام وكورونا األيام
ُ الليلة الرئيس الهائج املائج دونالد ترامب ، كما لو أنني أتفرج  ولقد شاهدت
النار على  يطلق  ، وهو  بنك سمني  ببطن  بطله مزروع  فلم هوليودي  على 
اليمني فيأتيه الرد من الشمال ، فيفز ويرتعب ويصنع حوله دائرة طلقات 
، فتمطر عليه مثلها من كل صوب ، وعندما يعرض عليه صاحب الشرطة 
التعقل ويمنحه فرصة مجانية لالستسالم ، يرد املجنون بأصبعه الوسطى 
ويوجه فوهة مسدسه الى رأسه ، فيخرج صوت نهاية الفلم مضرجًا بدم 

الحماقة .
في بداية فصل كورونا اللعني ، جلس ترامب على كرسي ووضع رجاًل على 
رْجل ، ورسم ابتسامة رضا على وجهه الشاسع ، وهو ينظر الى شارع 
الصني وعداد الضحايا وحشود املصابني ، حتى سولت له نفسه املريضة 
بأن التّنني قد مرض وربما سيسقط ، وساعتها ستحصل أمريكا بقيادته 
على اتفاقية تجارية رابحة ومنعشة مع خصمه االقتصادي ، وعندما يرسم 
فوق ورقها الكثير توقيعه الطويل ، يكون قد دقَّ طابوقة األساس نحو والية 

ثانية مريحة بني جدران البيت األبيض العتيق !!
لم تسر األمور كما اشتهى الرئيس التاجر غليظ القلب ، حيث تعافى التنني 
الصيني العبقري القوي ، وطار كورونا وعبر املحيط والبحر والنهر ، ومأل 
الضحايا  االف  بمئات   ، االوربية  االفتراضية  وأختها  األمريكية  الشاشة 
وصار   ، املهتز  وكرسيه  قلبه  على  يده  الرجل  وضع  حتى   ، واملصابني 

يتصرف مثل زعيم أثول من زعماء العالم الرابع البائد !!
في أولها قال انها فالونزا عادية وسترحل ، وعندما كبر مشهد الضحايا 
قال انها لعنة صينية متعمدة . بعد أيام فتح نار الكالم الثقيل على منظمة 
الصحة العاملية واتهمها بالعمالة واالنحياز الى الحزب الشيوعي الصيني 

الذي خنق كورونا وجعلها في خبر كان !!
البارحة قال ان الصني كذابة ، وان عدد ضحاياها اكثر من عدد الضحايا 
في بالده ، وتمادى بلعبة األرقام على الرغم من أنَّ الشاشة املعلقة على 
يمني املنظر ، كانت تركض بسرعة صوب املليون بني ضحية واصابة مؤكدة 
، وعندما ارتفع ضجيج حكام الواليات وخصومه املجانني مثله في الحزب 
الزعيم  حسم   ، العجيب  املريض  التشفي  حال  في  بدا  الذي  اليمقراطي 
املترنح املعمعمة وأفتى بفتح االقتصاد االمريكي من جديد ، بعد ان عرف 
من فريقه الطبي ونائبه املرتبك ، أن عدد املوتى لن يتجاوز الستني الفًا على 

كل حال !!
األرض قبل كورونا سوف ال تشبه األرض بعدها 
ابدًا ، خاصة بباب التحالفات واالولويات والحروب 
التي  املجنونة  والسفن   ، واألخالق  والصناعات 

ستعود قريباً الى الديار . 

األمير هاري وزوجته
يقاطعان أربع صحف بريطانية 

لوس اجنلس - الزمان 
فيروس  انتشار  من  احلد  في  منها  مساهمة 
كورونا أعلنت شركة غوغل عن ميزة جديدة في 
نظام تشغيل الساعات الذكية Wear OS، أال وهي 

التذكير بغسل اليدين كل ثالث ساعات.
وأوضحت الشركة األمريكية أن امليزة اجلديدة 
 .Clock لتطبيق   5.4.0 التحديث  من  جزء  هي 
وساعة  الوقت  عداد  الوظائف  هذه  وتتيح 

اإليقاف ومنبه.
بتذكير  التطبيق  يقوم  اجلديد  التحديث  وبعد 
املستخدم كل ثالث ساعات بغسل يديه، ويوفر 
بغسل  للتذكير  ثانية   40 ملدة  مؤقت  التطبيق 

اليدين جيدًا.
وميكن للمستخدم إلغاء تنشيط التذكير بغسل 

اليدين في إشعارات التطبيق.
أطلقت شركة كاسيو، أول ساعة رياضية مزودة 
بوظيفة قياس معدل نبضات القلب من إنتاجها.
وأوضحت الشركة اليابانية أن الساعة الرقمية 
G-SHOCK اجلديدة ليست ذكية، ولكنها تزخر 
بالكثير من الوظائف املتطورة وميكنها إرسال 
عن طريق  املقترن  الذكي  الهاتف  إلى  البيانات 
الساعة  أن  إلى  وأشارت  البلوتوث.  تقنية 

مستشعرًا  يضم  موديل  أول  تعتبر  اجلديدة 
نتائج  وتعرض  القلب،  نبضات  لقياس  مدمجًا 
MIP-LCD، وتدعم الساعة  القياس على شاشة 
تفيد  والتي  مختلفة،  الرياضية خمسة متارين 

بيانات معدل نبضات القلب.
للساعة  التقنية  التجهيزات  باقة  وتشتمل 
البارومتر،  مثل  املستشعرات  من  العديد  على 
واجليروسكوب،  احلرارة،  ومقياس  والبوصة، 
عالوة   ،SSS املواقع  لتحديد  العاملي  والنظام 
واملسافة  اخلطوات  احتساب  إمكانية  على 

املقطوعة.
ميكنه  املستخدم  أن  اليابانية  الشركة  وأكدت 
إرسال البيانات، التي جتمعها الساعة الرقمية 
بتقنية  املقترن  الذكي  الهاتف  إلى  اجلديدة، 
البلوتوث عبر تطبيق G-SHOCK MoveP، لتخزينها 
على  للحصول  واستعمالها  الطويل،  املدى  عىل 

حتليالت واجتاهات أكثر تفصياًل.
من  متنوعة  مجموعة  على  الساعة  وتشتمل 
مع  اإليقاف  ساعة  مثل  اإلضافية  الوظائف 
للمؤقتات  باالهتزازات  ومنبه  اجلوالت  وظيفة 
اإللكتروني  البريد  رسائل  وإظهار  املنتهية، 

الواردة على الهاتف الذكي املقترن بالساعة.

ساعات ذكية ملواجهة كورونا 

تونس - الزمان
الفترة  خالل  قوية  أنباء  اثيرت 
املاضية  القليلة 
قصة  وجود  عن 
في  جديدة  حب 
الفنانة  حياة 
التونسية درة، 
بعد  وخاصة 
صور  تبادل 
ت  تعليقا و

رومانسية بينها وبني بطل هذه القصة عبر مواقع 
التواصل االجتماعي.

بطل قصة احلب املثيرة هو مصمم الديكور ورجل 
الفتة  صورًا  انتشرت  حيث  سعد،  هاني  األعمال 
لم  أنه  حتى  عالقتهما،  قوة  عكست  بدرة،  جتمعه 
يجد حرجًا في االعتراف بحبه لها علنًا في تعليق 
مع  »أحبك«  فيه:  كتب  الفنانة،  نشرتها  على صورة 
الرد عليه  رمز لقلب، والالفت أن درة حرصت على 
»أحبك  بادلته فيه نفس االعتراف، وكتبت:  بتعليق 

أيضًا«، مع وضع نفس القلب.
هاني ظهر في محيط درة القريب ألول 
مرة علنًا في عيد ميالدها األخير، 
معًا  صورهما  تنتشر  بدًا  ثم 
من  املاضي  الشهر  منتصف 
ونزهات  مختلفة،  مناسبات 
جمعتهما، حتى أن مصادر 
أكدت  الثنائي  من  مقربة 

ارتباطهما،  عن  الرسمي  اإلعالن  بصدد  كانا  أنهما 
إال أن جائحة كورونا أجلت هذا االحتفال.

جديد  فيلم  حديثًا  لدرة  ُعرض  أخرى،  ناحية  من 
فكري،  يحيى  تأليف  من  وليلة«،  »يوم  بعنوان 
أمام  بطولته  في  درة  مكرم، وتشارك  وإخراج أمين 
وحنان  ودرة،  الفيشاوى،  وأحمد  النبوى،  خالد 
وحمزة  عادل،  ومحمد  سرحان،  وخالد  مطاوع، 

العيلى، ومحمد جمعة وشادي أسعد.
دليل«  »بال  في مسلسل  مؤخرًا  تألقت  درة  أن  ُيذكر 
املصرية،  الفضائية   SSS شاشة  عبر  ُعرض  الذي 
دورها، وقد شاركت  وحصلت على عدة جوائز عن 
سمير  وحازم  سليم،  خالد  أمام  العمل  بطولته  في 
وجمال عبدالناصر وإسالم جمال وأكرم الشرقاوي 
اجلريتلي  وإنعام  كرارة  وأحمد  الشناوي  وعمر 
إخراج  عرفة،  وشيرين  هشام  وديانا  نصار  ومها 
منال الصيفي وتأليف إجني عالء وإنتاج سينرجي، 

املنتج الفني فتحي إسماعيل.

هل تعيش درة التونسية
قصة حب جديدة؟
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برلني - الزمان 
الدموية  األملانية لطب األوعية  حذرت اجلمعية 
من  العمل  بسبب  طويلة  ملدة  اجللوس  أن  من 
ترفع  كورونا  فيروس  تفشي  فترة  املنزل خالل 

خطر اإلصابة بجلطة الساق.
طويلة  ملدة  اجللوس  أن  اجلمعية  وأوضحت 
ثم  ومن  السيقان،  في  الدم  تكدس  إلى  يؤدي 
لإلصابة  الطريق  ميهد  ما  األوعية،  انسداد 
بجلطة الساق، والتي تتمثل أعراضها في تورم 
السيقان والشعور بآالم بها وحتول لون اجللد 

إلى اللون األزرق.
لدى  الساق  بجلطة  اإلصابة  خطر  ويرتفع 
األشخاص الذين يعانون من البدانة أو دوالي 
األشخاص،  وكذلك  القلب،  قصور  أو  الساقني 

الذين أصيبوا من قبل بجلطة الساق.
الدورة  تنشيط  ينبغي  اخلطر،  هذا  ولتجنب 
األنشطة  دمج  خالل  من  الساقني  في  الدموية 

الدرج  اليومية، كصعود  احلركية خالل احلياة 
متارين  وممارسة  املصعد،  استخدام  من  بداًل 
اجلوارب  ارتداء  ميكن  كما  البدنية،  اللياقة 

الضاغطة.
وإذا لم تفلح هذه التدابير في تخفيف املتاعب، 

فيجب حينئذ زيارة الطبيب.
فيما حذر مركز حماية املستهلك بوالية بافاريا 
في  املفتوحة  باملعلبات  االحتفاظ  من  األملانية 

الثالجة، وذلك خلطورتها على الصحة.

إلى  يتسرب  األوكسجني  بأن  ذلك  املركز  وعلل 
القصدير  انحالل  إلى  ويؤدي  املفتوحة  العبوة 
من خامة العبوة واختالطه بالطعام، ما يشكل 

خطرا على صحة الكلى.
 ولتجنب هذا اخلطر، ينبغي تفريغ بقية العبوة 
في وعاء قابل للغلق من الزجاج أو البالستيك 

واالحتفاظ به في الثالجة.

 حتذير طبي:اجللوس 
الطويل يسبب جلطة الساق

لندن -الزمان 
قالت وسائل اإلعالم البريطانية، االثنني، إن 
األمير هاري وزوجته ميغان قطعا العالقات 
الشعبية  الصحف  أكبر  من  بعض  مع 
البريطانية وقاال إنهما سينتهجان سياسة 

"عدم االرتباط" مع تلك الصحف.

ومن  البريطانية،  اإلعالم  وسائل  وقالت 
وأي. تايمز  وفاينانشال  الغارديان  بينها 
ساكس،  ودوقة  دوق  إن  نيوز،  تي.في 
اللذين تخليا عن دورهما كعضوين عاملني 
نهاية  في  البريطانية  املالكة  العائلة  في 
األحد  مساء  برسالة  بعثا  املاضي،  الشهر 
و"ديلي  ميل"  و"ديلي  "صن"  صحف  إلى 
فيها  أوضحا  ميرور"  و"ديلي  إكسبريس" 

بشكل تفصيلي سياستهما الجديدة.
إن  قولهما  عنهما  اإلعالم  وسائل  ونقلت 
االنتقاد.  بتفادي  تتعلق  ال  السياسة  "هذه 

وال تتعلق بوقف النقاش العام أو الرقابة 
اإلعالم  لوسائل   )..( الدقيقة  التغطية  على 
رأي  لها  يكون  التغطية وأن  الحق في  كل 
فعال بشأن دوق ودوقة ساكس سواء كان 
جيدا أو سيئا. ولكن ال يمكن أن يعتمد ذلك 

على كذبة".
إنه  تقريرها  في  تايمز  فاينانشال  وقالت 
منع  سيتم  الجديدة  السياسة  بموجب 
تحديثات  على  الصحف  تلك  حصول 
وصور من هاري وميغان، وربما يتم منعها 

من حضور فعالياتهما اإلعالمية.

نيويورك- الزمان
كتبها  التي  الستينيات،  أغاني  أشهر  إحدى  كلمات  تقترب 
مبجال  قياسي  رقم  حتقيق  من  يده،  بخط  ديالن  بوب 
املقتنيات املوسيقية اخلاصة، عند طرحها للبيع مقابل 2.2 
مليون دوالر. وقال جاري زميت صاحب مؤسسة )مومنتس 
لوس  في  املقتنيات  من  النوع  بهذا  املتخصصة  تامي(  إن 
أجنلوس إن كلمات أغنية )ذا تاميز ذاي آر إيه-تشنجني( 
»األوقات تتغير« مدونة في صفحة واحدة داخل مفكرة، وبها 
في  مملوكة  كانت  أنها  إلى  مشيرا  ومالحظات،  تعديالت 
األصل جليف روزن مدير أعمال ديالن احلالي، بينما يقوم 
ببيعها اآلن أحد هواة جمع املقتنيات اخلاصة الذي لم يذكر 
اسمه. وقال زميت لرويترز: »هذا ليس مزادا. إنها عملية بيع 

خاصة. أول من يتقدم سيفوز بها«.
وحققت كلمات أغنية )اليك إيه رولينغ ستون( املدونة بخط 
يد ديالن رقما قياسيا بلغ مليوني دوالر عند بيعها في مزاد 

لدار سوذبي في نيويورك عام 2014.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

كلمات أغنية بخط اليد 
بسعر خيالي 


