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متاهات

لعبة التغطية
رؤساء  خطابات  العراق  في  الفساد  مكافحة  قضية  تتصدر 
الحكومات. وبات أي زعيم سياسي يستهل خطابه أو مشروعه 

بالدعوة لضرب الفاسدين .
العراقيون سوى على طبقة  أن يحصل  دون  األيام من  وتمر 

جديدة من الفاسدين . 
لن يصل  تأخذ صيغة مستقبلية  الفساد  مكافحة  لغة  دائما  
أحد إلى زمن تطبيقها . ال توجد أية آلية ولو بسيطة لفحص 
الزمن املاضي واسترجاع األموال املنهوبة ،السيما ان الطواقم 
السياسية السابقة التي رعت وتبنت  الفساد ألسباب شتى ، ال 
تزال تمارس أنشطتها السياسية والعامة من دون ان يستطيع 

احد ادانتها أو حتى اإلشارة بالتلميح اليها .
هيئة النزاهة، تحدثت قبل أيام عن نهب نصف ترليون دوالر من 

املال العام وعبر موازنات السنوات العجاف املاضية . 
ال أدري ،إن كان اصحاب نشر هذه التصريحات يعون املغزى 
دون  من  املجملة  اللغة  بهذه  الفضائح  هذه  عن  الكشف  من 

تخصيص أو توجيه االتهام إلى احد ؟
 حتى ليبدو ذلك اإلعالن يشبه بحد ذاته ترويجًا لزمن الفساد 
على  النهب،  طريق  في  لإليغال  قصد،  دون  ،من  وتشجيعًا 

اعتبار  اّن ما جرى مّر من دون أن تطال العقوبات أحدًا .
إّن تحول مكافحة الفساد الى شعار سياسي براق ، هو أخطر 
أغطية الفساد وأثقلها ، ومن هنا ال يبدو للعراق أفق فيه أسس 
واضحة إليقاف النهب الذي تتعدد أساليبه وصيغه وفنونه، ولم 

يعد عمليات اختالس تتم بطرق بدائية .
في  وستمر   ، كثيرة  سياسية  تداعيات  املقبلة ستحمل  األيام 
طياتها ملفات فساد جديدة اكتسبت أغطيتها من هذا الضجيج 
السياسي املفتعل في تشكيل حكومة ، بان عنوانها املصاغ من 

اللغة القديمة املستهلكة .
 العراقي مقهور جّدًا اليوم بأكداس الشعارات الزائفة وفروض 
الترقيعات الرثة، لكنه اليزال متمسكًا بأمل التغيير الجوهري 

العابر إلى الضفة األخرى .

فنانة مصرية تشارك جمهورها الصور من أمام الكعبة كالم صريح

١ - هناك خفَّاش في صدري
سأطردُه بجنوني وضيائي.

٢ - كل ما في األمر
أنا طفل

يجلس في زورق
وسط الصحراء
وينتظر السراب
يتحول إلى ماء

حتى يبحر.
٣ - لقد وضعوا الوطن

في جوف عمامة
وغابوا في منتجعاتهم

يتنزهون.
٤ -يالهم من أتقياء

تركوا القرآن في املساجد
وانشغلوا بنعيم
قصور الرئاسة.
٥ - في الحرب

ُقتلُت أكثر من مرَّة
لكن الشعر

كان يركلني في قلبي
فأعود إلى الحياة.

٦ - كلُّما
كبرت

أصبحت طفال.
٧ - رغيف الخبز

أصغر من شكل األرض
لكنه يشبع الفقراء

أكثر من وطن محتل.
٨ -عندما أخذني الوطن

كسائق دبابة
بحروبه ..

أحببتُه بجنون
وكرهُت الطاغية

يالها من مفارقة!
٩ - حني أموت

في املنفى
ويعجز الوطن

عن حمل جثتي
إلى الغاضريات

ادفنيني
يا أم 

اطفالي

في تربة الصالة
ألنها من طني أرض السواد.

١٠ - معاقرة الخمرة
أهون

من اإلدمان
على عشق الوطن

أعني العرااااااااااااااق.
11 - قلبي

فرن يشتعل
حطبُه

ذكرى الحروب
وزيتُه

عبرات املنفى.
12 - حزيٌن

على وطني
كما لو أنَّ حياتي

مقبرة.
13 - الوطن

الذي انجبنا
ال يمكن أْن يفكر بقتلنا

لكن الذين لم ينجبهم الوطن
هم وحدهم

الذين يسعون
لدمارنا.

14 - السماء

تمطر في الشتاء
وأحيانًا

في الصيف
ربما قليال في الربيع

والخريف
لكن عيون األمهات

تمطر كل يوم
وعلى مدار السنة.

15 - املنطقة الخضراء

من عزلتها
أصابها الجرْب

والفقراء من حرمانهم
صار طعامهم املزابل

والقصْب
وطني

أما كفاك ظلمًا لنا
أْم ترانا مجرد لـُعْب

فحتى اهلل خرج عن طوره
وداهمته نوبة غضْب.

روما- الزمان
من  الجديدة  الساللة  عبرت 
إلى  الحدود  كورونا  فيروس 
على  قضت  أن  بعد  أخرى  بلدان 
الصني،  في  ثالثمائة  من  اكثر 
ويثير  برأسه  الخطر  يطل  فيما 
ويرجح  الصحة،  خبراء  انزعاج 
قد  الثعابني  من  نوعًا  أن  العلماء 
للفيروس،  األصلي  املصدر  يكون 
في  خبراء  يقول  ذلك،  ومع 
الخفافيش  إن  املعدية،  األمراض 
رئيس  وقال  العدوى.  مصدر  هي 
 »EcoHealth Alliance« منظمة 
الربحية،  غير  والبيئية  الصحية 
تنظر  »عندما  إنه  داسزاك،  بيتر 
للفيروس،  الجيني  التسلسل  إلى 
كورونا  فيروسات  مع  وتطابقه 
أخرى معروفة، فإن نوعيتها أقرب 
أن تكون من الخفافيش«. وأشارت 

من  وو،  جويزن  البروفيسور 
األمراض  ملكافحة  الصيني  املركز 
والوقاية منها، في دراسة نشرتها 
يوم  الطبية،  النسيت«  »ذا  مجلة 
التي  البيانات  أن  إلى  األربعاء، 
تتفق مع نظرية  اآلن  لديهم حتى 
الخفافيش  في  نشأ  الفيروس  أن 

منذ البداية.
وُتعد الثدييات املجنحة مستودعًا 
لعدة فيروسات فتاكة مختلفة مثل 
تسببت  التي  ونيباه  ماربورغ 
من  كل  في  املرض  تفشي  في 
وبنغالديش،  وماليزيا،  أوغندا، 

وأستراليا.
هي  الخفافيش  أن  وُيعتقد 
لفيروس  الطبيعية  املضيفة 
واملتالزمة  الكلب،  وداء  إيبوال، 
الوخيمة  الحادة  التنفسية 
كورونا  وفيروس  »سارس«، 

الشرق األوسط  املرتبط بمتالزمة 
التنفسية.

هناك  األوقات،  من  كثير  وفي 
وسيط متورط، كما كان الحال مع 
»سارس« في عام 2003، وفيروس 
الشرق  بمتالزمة  املرتبط  كورونا 
ظهر  الذي  التنفسية،  األوسط 

الحقًا وُوجد في اإلبل.
ويسمي العلماء هذه الفيروسات، 
تنتقل  ألنها  املنشأ،  بحيوانية 
وفي  البشر،  إلى  الحيوانات  من 
يمكن  الذي  نيباه،  فيروس  حالة 
األعراض  من  أن يسبب مجموعة 
بما في ذلك التهاب الدماغ القاتل، 
إلى  أخرى  مرة  العدوى  تتبع  تم 
عصارة  من  املصنوع  العصير 
والتي  التمر،  نخيل  شجرة 
أو  الخفافيش  ببول  ملوثة  كانت 
اللعاب. وكانت الخفافيش تتجول 

بني األشجار حيث وضع السكان 
النسغ  لجمع  حنفيات  املحليني 
ستاثيس  الدكتور  وقال  اللذيذ. 
في  الفيروسات  عالم  جيوتيس، 
قسم األمراض املعدية في جامعة 
إن  لندن،  في  كوليدج  إمبريال 
الفيروس  هذا  ارتباط  حقيقة 
»ال  بالخفافيش  الجديد  التاجي 
لعلماء  بالنسبة  مفاجأة  تشكل 
في  يعملون  الذين  الفيروسات 
تنقلها  التي  الفيروسات  مجال 
الخفافيش  تعرف  إذ  الخفافيش. 
حيوانية  للفيروسات«  كـ«خزان 
من  إنه  جيوتيس  وقال  املنشأ.« 
حدوة  خفاش  يكون  أن  املحتمل 
من  نوع  وهو  الصيني،  الفرس 
الصني،  في  الشائعة  الخفافيش 
فيروس  انتشار  عن  املسؤول  هو 

كورونا الجديد.

خبراء:الثعابني مصدر الفيروس واخلفافيش وسيلة نقل العدوى 

فاحت عبد السالم 
fatihabdulsalam@hotmail.com

ملاذا توقف واتساب 
عن املاليني؟

نيويورك- الزمان 
»واتساب«  بدأ تطبيق املحادثة الشهير 
من  املاليني  على  خدماته  وقف  أمس 
هواتف »أندرويد« و»آيفون« التي تعمل 

على نسخ قديمة من نظامي التشغيل.
وبموجب ذلك توقفت الخدمة في جميع 
أندرويد  بنظام  تعمل  التي  الهواتف 
2.3.7 باإلضافة إلى الهواتف بنظام 8 

أو ما قبلها.
وأوصت »واتساب« التابعة لـ»فيسبوك« 
بنظام  أندرويد  هواتف  باستخدام 
إلى  باإلضافة  بعدها،  ما  أو   4.0.3
هواتف »آيفون« بنظام iii أو ما بعده 
ويمكن للمستخدمني نقل تاريخ رسائلهم 
على التطبيق تصدير تلك الرسائل إلى 

هواتف حديثة.
هواتف  عدد  فإن  »غوغل«  وبحسب 
القديمة  التي تعمل باألنظمة  »أندرويد« 
أن  »آبل«  قالت  فيما  ماليني   7 يبلغ 
نظام  تستخدم  جهاز  مليون  نحو800 

.12 iii أقدم من

 برلني -لندن- الزمان 
إن  هافركامب  سفني  الدكتور  قال 
حكة فروة الرأس تعد من الظواهر 
إلى  مشيرًا  واملحرجة،  املزعجة 

أنها ترجع ألسباب عدة.
وأوضح طبيب األمراض الجلدية 
الصحية  غير  التغذية  أن  األملاني 
تعد أبرز أسباب حكة فروة الرأس؛ 
القارسة  الحميات  تتسبب  حيث 
فقدان  في  النباتية  والتغذية 
الحديد  مثل  مهمة  ملعادن  الجسم 
والزنك، ما يؤدي إلى جفاف فروة 

الرأس، ومن ثم الحكة.
وقد ترجع حكة فروة الرأس أيضًا 
التي  الهرمونية،  التغيرات  إلى 
تؤدي إلى جفاف الفروة، ومن ثم 

حدوث الحكة.
أسباب  ضمن  الفطريات  وتندرج 
هذه  وفي  الرأس،  فروة  حكة 
مصحوبة  الحكة  تكون  الحالة 
ظهور  مع  الرأس  فروة  باحمرار 

قشور بها.
سببًا  النفسي  التوتر  يعد  كما 

يتسبب  الرأس؛ حيث  فروة  لحكة 
الفروة،  حمضية  فرط  في  التوتر 
بنقص  يقترن  ما  عادة  والذي 
حكة  سبب  يكمن  وقد  املعادن. 
فروة الرأس في العناية الخاطئة 
العناية  في  املبالغة  أي  بالشعر، 
استخدام  أدق  بمعنى  بالشعر، 
العناية  منتجات  من  الكثير 
ساخن  بماء  الشعر  غسل  وكثرة 
بشكل  الشعر  مجفف  واستخدام 
مفرط، ما يؤدي إلى تهيج الفروة 

وتعرضها للجفاف والحكة.
استشارة  يجب  حال  أية  وعلى 
لتحديد  جلدية  أمراض  طبيب 
وراء  الكامن  الحقيقي  السبب 
في  وعالجه  الرأس  فروة  حكة 
حكة  ألن  نظرا  املناسب؛  الوقت 
في  تتسبب  قد  الرأس  فروة 
تقصف الشعر وتساقطه وفقدانه 
العديد  وحاول  وبريقه.  للمعانه 
يتعرضون  الذي  األشخاص،  من 
تجربة  باستمرار،  الشعر  لفقدان 
أي شيء لوقف التساقط بأي ثمن.

جديدة  طريقة  واجهت  ذلك،  ومع 
قبل  من  عنيف  فعل  رد  وغريبة 
أكثر  تضر  قد  إنها  قالوا  أطباء، 
مما تنفع، حيث حثوا الناس على 
الفلفل  زيت  وضع  عن  االمتناع 
الحار أو فرك مسحوق الفلفل على 
ادعاء  من  الرغم  على  رؤوسهم، 
اإلنترنت  مواقع  عبر  البعض 
بصيالت  تجديد  على  يحفز  أنه 
الشعر. ويحذر األطباء من أن هذا 
اإلجراء قد يسبب الحروق، وردود 
وحتى  املؤملة،  الجلدية  الفعل 

تساقط الشعر.
زراعة  في  الرائد  الطبيب  وقال 
فارجو،  بيسام  الدكتور  الشعر، 
غير  "من   :Farjo Hair معهد  من 
املرجح أن يلقى أي شخص يطّبق 
نتائج،  أية  الغريب  العالج  هذا 
تهيج  في  يتمثل  خطر  وهناك 
الرأس  فروة  والتهابات  الجلد 
تساقط  من  ذلك  على  يترتب  وما 
الجديد  اإلجراء  وظهر  الشعر". 
مقاطع  انتشار  بعد  الغريب 

موقع  على  لها  حصر  ال  فيديو 
على  الناس  لتشجيع  "يوتيوب"، 
الحاروذكرت  الفلفل  تجربة خدعة 
الحار  الفلفل  أن   HairGuard قناة 
على  ويساعد  الشعر،  لنمو  مفيد 
تحفيز بصيالت الشعر، وتحدثت 
القناة عن عدد من الوصفات ملراهم 
ذلك مزيج  بما في  الشعر،  تحفيز 
ال يحتوي فقط على الفلفل الحار، 

وعصير  البيض  صفار  أيضا  بل 
القناة  تحذر  ذلك،  ومع  الليمون. 
األشخاص الذين يجربون الطريقة 
هذه، من احتمال تعرضهم لتهيج 
مقاطع  وفي  وااللتهابات.  الجلد 
يوضح  "يوتيوب"،  على  أخرى 
تدليك  كيفية   CandyApple MoMo

الجذور باستخدام الفلفل الحار.
هذه،  الفيديوهات  انتشار  ومنذ 

حث استشاري األمراض الجلدية 
الجلد"  "مؤسسة  باسم  والناطق 
البريطانية، الدكتور شارون وونغ، 
"يمكن  قائال:  الحذر  توخي  على 
على  مباشرة  الحار  الفلفل  لفرك 
إحساسا  يسبب  أن  الرأس،  فروة 
حارقا وفرطا في الحساسية، وهو 
كتأثير  الشعر  تساقط  أمر يسبب 

ثانوي".

 تشخيص أسباب حكة الرأس والفلفل احلار لعالج تساقط الشعر
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السعودية ألداء  العربية  اململكة  إلى  البارودي  الفنانة املصرية ريم  سافرت  القاهرة -الزمان  
الكعبة، على حسابها  أمام  الفنانة  جمهورها بمقطع فيديو من  العمرة. و شاركت  مناسك 
الخاص على موقع “انستجرام”، ظهرت فيه مرتدية عباءة سوداء وحجاب بنفس اللون، بينما 

لم تضع أي من مساحيق التجميل على وجهها.
الفنانة املصرية قالت خالل املقطع: “أنا في أحلى مكان في الكون.. اللهم لك الحمد كما ينبغي 

لجالل وجهك وعظيم سلطانك”.
يذكر أن ريم البارودي كانت قد حققت نجاحا كبيرا مؤخرا من خالل مشاركتها في مسلسل 
»قيد عائلي«، حيث قدمت شخصية درامية من نوع خاص، واستطاعت أن تكشف املزيد من 

موهبتها.
شارك  عائلي«  »قيد  ومسلسل 
ببطولته  كل منعزت العاليلي، 
صالح  أمني،  ميرفت  بوسي، 
محمود  محمد  عبداهلل، 
فضالي،  منة  عبدالعزيز، 
فؤاد،  دينا  نجاتي،  ومحمد 
رياض،  ومحمد  وليد،  ميرنا 
حسني،  وميريهان  وسيمون، 

وغيرهم.
البارودي  ريم  تكريم  تم  وقد 
بعد دورها في العمل، ونشرت 
صور لها أثناء تلقيها التكريم 
في الجزائر، كما تلقت التهاني 
من قبل زمالئها بالوسط الفني 
محمود  ومحمد  زينة،  ومنهم 

عبدالعزيز.
ريم  الفنانة  شاركت  كما 
عرض  في  مؤخرا  البارودي 
مسرحية »جوازة مرتاحة«، مع 
الفنان أحمد صفوت بعد اعتذار 

الفنانة منة فضالي.

القاهرة -الزمان 
طفولة  غيث،  عبداهلل  الكبير  الفنان  عاش 
كبير  بشكل  شخصيته  تكوين  في  أثرت 

وانعكس ذلك على حياته الفنية فيما بعد.
عبداهلل غيث، توفي والده وهو مازال طفل 
فارق  أن  رضيع، وكان أصغر أشقائه ورغم 
العمر بينه وبني شقيقه األكبر الفنان حمدي 
غيث كان أربعة أعوام فقط إال انه كان يهتم 

به كطفله.
وكشف نجله الحسيني، بعض تفاصيل عن 
حياته في تصريحات صحفية قائاًل: “والدي 
كان يعيش حياة أدهم الشرقاوي في قريته 
فارًسا،  وكان  بالدراسة،  مغرًما  يكن  ولم 

مهارة  ويمتلك  الخيول،  من  عدد  ولديه 
ركوب الخيول حتى غير املدربة، التي يطلق 
وكان  الغشيمة(،  )الخيل  األرياف  في  عليها 
وسيًما وزعيًما ومحبوًبا بني أهل قريته منذ 

صغره”.
الفني  املجال  دخوله  رغم  غيث،  عبداهلل 
ظل حتى  أنه  إال  فيه،  حققه  الذي  والنجاح 
العمدة  ابن  الفالح  صفات  يحمل  وفاته 
وطباعها  الريفية  بالبيئة  تأثًرا  أكثر  وكان 
ولهجتها، يحرص على زيارة قريته، ويرتدى 
الجلباب، ويشارك في املناسبات والجلسات 
كما  القرية،  أهل  بلهجة  ويتحدث  العرفية، 
كان محافظا يبتعد عن الحفالت والسهرات 

الفنية وأبعد أسرته عن الفن. وقبل أيام من 
رحيل الفنان عبداهلل غيث، ذهب مع شقيقه 
حمدي إلى الجامع األزهر ألداء صالة الظهر، 
وبعدها توجها مًعا لزيارة مسجد الحسني، 
املرض  عليه  تغلب  هناك  تواجده  وخالل 
أثرها  على  ليتوجه  صحية،  بوعكة  وشعر 
األخيرة،  أيامه  فيه  ليقضي  املستشفى  إلى 

وعددها 18.
السابق  الليبي  الرئيس  بذلك  علم  وعندما 
لزيارته،  وفًدا  له  أرسل  القذافي،  معمر 
بدوره  معجب  الليبي  القائد  أن  وأخبروه 
في فيلم الرسالة الذي جسد فيه دور حمزة 
صلى  محمد-  الرسول  )عم  عبداملطلب  بن 

أخذ  الليبي  الوفد  وكان  وسلم(،  عليه  اهلل 
أي  في  عالجه  بتولي  القذافي  من  تكليًفا 
مكان بالعالم، ونقله عن طريق طائرة خاصة 

إلنقاذ حياته.
الطبي،  الفريق  بإخبار  الليبي  الوفد  وقام 
بأن لديهم طائرة خاصة لنقل عبداهلل غيث 
األطباء  ولكن  حياته،  إلنقاذ  مكان  أي  إلى 
فات  قد  الوقت  بأن  أخبروهم  املعالجني 
“غيث”،  ليرحل  بذلك،  تسمح  ال  والحالة 
تارًكا 8 مشاهد في مسلسل “ذئاب الجبل” لم 
يصورها، ما جعل املخرج مجدي أبو عميرة 
يغير من أحداث املسلسل ليقتل )علوان أبو 

البكري( حتى تتناسب األحداث مع رحيله.

عبداهلل غيث توفي
قبل إدراك طائرة القذافي اخلاصة


