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ملاذا القلق من الشعب الذي ينتفض دائمًا ضد الفساد إذا 
حاربت احلكومة الفساد ؟ سؤال بسيط للغاية يتوافر ضمنًا 

على جوابه ويريح البالد والعباد .
في  جادة  احلكومة  رؤية  من  اكثر  اليريد  العراقي  الشعب 
الهوامش واخمللفات  الفساد في مقتل منه وليس في  ضرب 
الفساد  ديناصورات  يخيف  ال  ذلك  ألن   ، واملبعثرة  املتناثرة 

احملّصنني .
هذه صفحة مخزية ما عرفها تاريخ العراق احلديث أو القدمي 
قّدم  الذي  التضحيات، والشعب  بلغت  أن تطوى مهما  والبد 
سبعمائة شهيد يدرك طريق التضحيات ، لكن األمل  معقود 
بإجراءات رسمية ، ال تستدعي أن ينزف الشعب دائمًا وحده 
في الشوارع مكافحًا الفساد بصوت سلمي دافعًا حياته ثمنًا 

لكلمة حق .
أعلن  قد  بالفاسدين  اخلاصة  احملكمة  الشعب  يرى  حني 
بالنزاهة  املعروفون  القضاة  لها  ،وانبرى  مرسومها وقانونها 
نشاط  اي  سيتحول  عندها   ، النظيف  والتاريخ  واالستقامة 
انتجت  التي  للقرارات  تأييد ومساندة  وقفة  الى  للمتظاهرين 
احملكمة  عن  التي ستصدر  للقرارات  ثّم  ومن  احملكمة،  هذه 

ذاتها .
احيانًا  دموية  نهايات  من  اليه  وصل  وما  العراقي  الوضع   
هو وضع استثنائي ومفتوح على مخارج خطيرة بكل معنى 
، ال جتامل  أيضًا  استثنائية  اجراءات  له من  ، والبد  الكلمة 
تريد  ال  سياسية  قوة  اية  أمامها  تقف  ان  تخشى  وال  أحدًا 
النقلة النوعية في حياة العراقيني املتعبني منذ سنوات طويلة 

في خضم احوال سيئة وقد متّكن اليأس منهم .
 العراقي يريد أن يحول االمل أمامه الى واقع . ال أحد سيقف 
مع الفاسدين اال عدد محدود من الفاسدين امثالهم وهؤالء 
قيادة  لها  قيضت  اذا  الشعب  إرادة  محاربة  يستطيعوا  لن 

رسمية  . 
الفاسدون هم احللقة االضعف في البالد ، فِلَم اخلوُف منهم؟ 
رمبا ستكون هناك خسائر هنا وهناك في سبيل حترير البلد 
الوطن  قيمة  ازاء  قليل  ثمن  لكنه   ، الفاسدين  قبضات  من 
وسموه وترابه وثرواته وتاريخه ايضًا . واّن االنتصار حتمي 
لصالح الشعب في هذه املعركة ، فَمن يتجّرد خلوضها ،وَمن 

يطمح لتخليد اسمه في التاريخ ؟
الفوري  للتطبيق  قابلة  قوانني  استحداث  أو  تفعيل  دون  من 
ستكون   ، واألحكام  املهام  تنفيذ  على  قادرة  هيئات  وقيام 
اجلهود والدعوات الفردية حملاربة الفساد كساٍع الى الهيجاء 

بغير سالح .
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جليزة )مصر(- اوتاوا -)أ ف ب( - 
احللو،  أشرف  يتوجه  واجم  بوجه 
الى  الشاب  املصري  األسود  مدّرب 
اللبؤة ذات األربع سنوات  جومانة، 
فيما  زعالن"،  أنا  "جوجو..  ونصف 
تتردد هي في االستجابة لتعليماته 
في  االستعراضية  حركاتها  بأداء 

غرفة االستقبال مبنزل أسرته.
ومنذ أن قررت احلكومة املصرية في 
جتوال  حظر  آذار/مارس  منتصف 
ساعات  أثناء  كليا  وإغالقا  مسائيا 
ملكافحة  التدابير  إطار  في  احلظر 
أوصدت  املستجد،  كورونا  فيروس 
كان  الذي  القومي  السيرك  أبواب 
أسود  مروضو  وهم  احللو،  آل 
توارثوا مهنتهم أبا عن جد، يقدمون 

عروضهم فيه.
الى  عروضهم  نقل  على  فأقدموا 
مع  اتصال  على  للبقاء  املنزل 
التواصل  شبكات  عبر  جمهورهم 

االجتماعي.
احللو  آل  قدمه  عرض  أول  وحصد 
إنستغرام  على  حساباتهم  على 
اآلف  املاضي  الشهر  وفيسبوك 

باحلصول  يأملون  وهم  املشاهدات. 
للعرض  املشاهدات  من  مزيد  على 

املقبل وبعض الدخل.
املربعة  الكبيرة  االستقبال  غرفة  في 
التي تبلغ مساحتها 80 مترا مربعا، 
اجملال  إلفساح  األثاث  إزاحة  متت 
جومانة  فيها  ستقدم  التي  للحلبة 
املكان  في  ووضعت  عروضها. 
بدون  ومقعدان  صلبتان  منضدتان 
ظهر يستخدمها املروضون عادة في 

السيرك.
ويقول أشرف احللو "قبل الكورونا، 
ألن  جيد  بشكل  تسير  االمور  كانت 
السيرك  يحبون  مصر  في  الناس 
كل  ولكن  األسود،  ملشاهدة  ويأتون 

شيء توقف".
حتى  أنه  يؤكد  احللو  كان  وإذا 
لسداد  أموره"  تدبير  "يستطيع  اآلن 
وإطعام  موظفا   30 قرابة  رواتب 
بأنه  يقر  أنه  إال  أسدا،   40 حوالى 
لن يستطيع حتمل "استمرار الوضع 

كما هو لفترة طويلة".
آل  استغل  هذا،  اجلائحة  زمن  وفي 
وهي  رسالة  لنشر  شهرتهم  احللو 

وذلك  نفسك"،  أَمن  البيت،  في  "ابق 
تقدمها  التي  العروض  خالل  من 
التواصل  وسائل  عبر  جومانة 
االجتماعي. وفي انتظار أيام أفضل، 
تتدرب جومانة في شقة أسرة احللو 
مببنى  الثامن  بالدور  تقع  التي 
القاهرة،  وسط  في  ضخم  إسمنتي 

الذي سيتم  املقبل  العرض  أجل  من 
أقل  خالل  أي  الفطر،  عيد  في  بثه 
احللو  أشرف  ويقول  أسبوعني.  من 
"هذه أول مرة أنقل أسدا كبيرا الى 

البيت".
جواره  الى  يقف  فيما  ويضيف، 
بشرى  وشقيقته  يوسف  شقيقه 

وهما مروضا أسود كذلك، "تضايقت 
والدتي في أول األمر بسبب خوفها 
أشرف  ويوّجه  املنزل".  أثاث  على 
باللغة  للتحرك  جومانة  الى  أمرا 
الفرنسية، بحسب ما تقتضي تقاليد 

الترويض.
فوق  لتقفز  مقعدها  جومانة  وتترك 

لتلتهم  تذهب  ثم  خشبية  طاولة 
نهاية  في  موضوعة  حلم  قطعة 
اللبؤة  وتستقل  خشبي.  ممر 
جومانة املصعد مرتني أسبوعيا مع 
مروضيها من أجل إجراء التدريبات 
الوقت  بقية  أما  األسرة.  منزل  في 
فهي تعيش في حديقة خارج املدينة 

آلل  مملوكة  أخرى  حيوانات  مع 
احللو. 

برس  لفرانس  احللو  أشرف  ويؤكد 
أنه "ال توجد أي مشكلة مع اجليران 

فهم يثقون بنا".
قفصها  في  جومانة  تصل  عندما 
أشرف  سيارة  في  املوضوع  الكبير 
احللو  آل  يغلق  الدفع،  الرباعية 
أن  الى  البناية  مدخل  ومساعدوهم 

تستقل اللبؤة املصعد.
املبنى  في  األمن  مسؤول  ويقول 
اي  يتلق  "لم  إنه  سليمان  حسني 
محبوبة  "األسرة  ويضيف  شكوى". 
مع  الصور  اللتقاط  يأتون  والناس 

جومانة أحيانا".
حيواناته  يدرب  أنه  أشرف  ويؤكد 
السياط  "ضربات  ويضيف  "بحب". 
املتحركة  الرسوم  في  فقط  موجودة 
ترويض"  عن  خاطئة  صورة  وهي 
أنه  مؤكدا  املفترسة،  احليوانات 

يستخدم أحيانا عصا صلبة.
على  السير  في  مبكرا  أشرف  وبدأ 
عرض  أول  قدم  إذ  أسالفه،  خطى 

وهو في اخلامسة عشرة من عمره.

صورة غير مسبوقة لكوكب املشتري 
لندن -الزمان 

اكتشاف فلكي جديد ، بات من النوادر اليوم بعد ان عرف العلماء 
حدود جتاربهمالفلكية السابقة ، لكن كانت ثمة مفاجأة قبل ايام حني 
كواكب  أكبر  املشتري  لكوكب  وقريبة  دقيقة  صورة  فلكيون  التقط 
اجملموعة الشمسية وأكبر حجمًا من كوكب األرض 11 مرة، وتعتبر 
التقاط الصورة  هي األوضح للكوكب على اإلطالق حتى اآلن. ومت 
باألشعة حتت احلمراء بواسطة تلسكوب »جيمني نورث« في هاواي. 
وُتظهر الصور الطبقات الدافئة والعميقة من الغالف اجلوي لكوكب 
السحابي  الغطاء  في  الفجوات  خالل  من  تتوهج  والتي  املشتري، 
السميك حوله. ولتحقيق دقة الصورة، قام علماء باستخدام تقنية 
التأثير  تعرف باسم »التصوير االنتقائي«، والتي تعمل على مسح 
حسبما  لألرض،  املضطرب  اجلوي  الغالف  عبر  للنظر  الضبابي 
التقاط  مت  التقنية  تلك  وفي   . البريطانية  »تلغراف«  نقلت صحيفة 
عدة صور لكوكب املشتري واحلفاظ فقط على تلك األجزاء من الصور 
ذات االضطراب األقل وانتقاء األكثر وضوحًا، لتكوين صورة كلية 
مجمعة دقيقة للكوكب. وقال مايكل وونغ من جامعة كاليفورنيا في 
التلسكوب  كوكب  بيانات  »كانت  البحث:  فريق  قاد  والذي  بيركلي، 
حاسمة ألنها سمحت لنا بالتحري بعمق في سحب املشتري وفقًا 
جلدول منتظم، وقد استخدمنا تقنية قوية جدًا وهي تقنية التصوير 
االنتقائي«. ومن خالل تلك الصور، يعمل الباحثون على فهم األنظمة 
التي  العظيمة  العواصف  سيما  وال  بالكوكب،  التي حتيط  اجلوية 

ميكن أن تستمر لعقود، بل وحتى قرون على سطحه.

من  بات   ، جديد  فلكي  اكتشاف  -الزمان   لندن 
حدود  العلماء  عرف  ان  بعد  اليوم  النوادر 
ثمة  كانت  لكن   ، السابقة  جتاربهمالفلكية 
صورة  فلكيون  التقط  حني   ايام  قبل  مفاجأة 
كواكب  أكبر  املشتري  لكوكب  وقريبة  دقيقة 
كوكب  من  حجمًا  وأكبر  الشمسية  اجملموعة 
للكوكب  األوضح  هي  وتعتبر  مرة،   11 األرض 
الصورة  التقاط  ومت  اآلن.  حتى  اإلطالق  على 
تلسكوب  بواسطة  احلمراء  حتت  باألشعة 
الصور  وُتظهر  هاواي.  في  نورث«  »جيمني 
اجلوي  الغالف  من  والعميقة  الدافئة  الطبقات 
خالل  من  تتوهج  والتي  املشتري،  لكوكب 
السميك حوله.  السحابي  الغطاء  الفجوات في 
باستخدام  علماء  قام  الصورة،  دقة  ولتحقيق 
تقنية تعرف باسم »التصوير االنتقائي«، والتي 
عبر  للنظر  الضبابي  التأثير  مسح  على  تعمل 
الغالف اجلوي املضطرب لألرض، حسبما نقلت 

f . صحيفة »تلغراف« البريطانية
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

وفي تلك التقنية مت التقاط عدة صور لكوكب 
األجزاء  تلك  على  فقط  واحلفاظ  املشتري 
وانتقاء  األقل  االضطراب  ذات  الصور  من 
األكثر وضوحًا، لتكوين صورة كلية مجمعة 
دقيقة للكوكب. وقال مايكل وونغ من جامعة 
فريق  قاد  والذي  بيركلي،  في  كاليفورنيا 
التلسكوب  كوكب  بيانات  »كانت  البحث: 
بعمق  بالتحري  لنا  سمحت  ألنها  حاسمة 
منتظم،  جلدول  وفقًا  املشتري  سحب  في 
وقد استخدمنا تقنية قوية جدًا وهي تقنية 
التصوير االنتقائي«. ومن خالل تلك الصور، 
اجلوية  األنظمة  فهم  على  الباحثون  يعمل 
العواصف  سيما  وال  بالكوكب،  حتيط  التي 
بل  لعقود،  تستمر  أن  ميكن  التي  العظيمة 

وحتى قرون على سطحه.
أكبر  هو  املشتري  كوكب  أن  بالذكر  جدير 
كواكب اجملموعة الشمسية وأكبر حجمًا من 
اإلذاعة  هيئة  مرة، حسب   11 األرض  كوكب 

البريطانية »بي بي سي«.

كورونا  جائحة  تزال  ال   - ب(  ف  دن-)أ 
جتمع  بدأت  املتاحف  لكن  مستعرة 
احلياة  مشاهد  لتوثق  وأشياء  شهادات 

في ظل تدابير اإلغالق.
إحدى  وهي  بيلني  بياتريس  وقالت 
فرانس  لوكالة  لندن  متحف  في  القّيمني 
مضيفة  عادية"  غير  جتربة  "انها  برس 
إغالق،  هناك  سيكون  أنه  علمنا  "عندما 
بدأنا نتحدث على الفور في أننا سنكون 
في حاجة إلى جمع شيء ما للمستقبل".

لتاريخ  املكرس  املتحف  أطلق  وقد 
سكان  إلى  نداء  البريطانية،  العاصمة 
لندن للتبرع باألمور التي تعكس حياتهم 

خالل تفشي كوفيد 19.
مينحك  شيئا  يكون  "قد  واوضحت 
لديك  املفضلة  األخفاف  مثل  الراحة، 

والتي كنت تنتعلها كل يوم".
قد يكون أيضا دليال على مهارة جديدة 
اكتسبها شخص ما، سواء كانت احلياكة 
للعاملني  أقنعة  صناعة  أو  الطهو  أو 

بني  ومن  الصحية.  الرعاية  مجال  في 
وعاء  اآلن،  حتى  جمعت  التي  العناصر 
تصدر  وأداة  الصنع  احمللي  املربى  من 
"التصفيق  ملرافقة  وتستخدم  األصوات 
أنحاء  في  األسبوعي  الرعاية"  ملقدمي 
املثير  "الشيء  بيلني  وتابعت  البالد. 
لالهتمام بالنسبة إلينا هو القصة التي 
العنصر  بالضرورة  وليس  وراءها  تقف 
للناس.  يعني شيئا  أن  ذاته. يجب  بحد 

وقد طلبنا منهم إخبارنا عنه أيضا".

مجموعة من املشاعر
الناس  أحاسيس  توثيق  الصعوبة  من 
التي يشعرون بها أثناء عزلهم في املنزل 
واألمان  واخلوف  اخلسارة  ومشاعر 

واألمل واحلب.
في  ميوزمي"  "هوم  من  دعوة  على  وردا 
العائالت  إحدى  سجلت  أيضا،  لندن 
طاولتها حتى  أمام  إعداد شاشة  طريقة 
مع  وجبة  مشاركة  من  أفرادها  يتمكن 

عائلة  وقامت  فيديو.  رابط  عبر  األقارب 
اخلاصة  املعيشة  غرفة  بتحويل  أخرى 
بها إلى ورشة عمل لصنع مالبس وقاية 
ملوظفي الرعاية الصحية. ويطلب املتحف 
أيضا من الناس تسجيل ما يشعرون به 
تستخدم  أصبحت  التي  منازلهم  جتاه 
دراسية وصاالت  كمكاتب وصفوف  اآلن 
سونيا  املتحف  مديرة  وقالت  رياضية. 
سوليكاري "أكثر ما يبدو ثابتا في بعض 
الشهادات هو صمود الناس على الوضع 

وكيف يتغيرون ويتأقلمون معه".
في إحدى الشهادات، تصف امرأة عرفت 
عن نفسها بأمارجيت كيف أصبح منزلها 
أثناء  "قصرا"  لندن  في شرق  الفيكتوري 
يحدث  شيء  "كل  أصبح  بعدما  اإلغالق 

فيه اآلن".
التي  أليكس  تقول  ذلك،  عكس  وعلى 
بدون  صغيرة  شقة  في  مبفردها  تعيش 
في  بأنها  تشعر  إنها  خارجية،  مساحة 
مضيفة  السجن"  في  انفرادي  "حبس 

أمان  في  ألنني  ممتنة  أنا  ذلك،  "ومع 
ولست منخرطة في عالقة سيئة املنحى، 
اجليران في الطابق السفلي يتشاجرون 
بكمية  سوليكاري  وعّبرت  باستمرار". 
لوكالة  وقالت  ورتها  التي  الشهادات 
فرانس برس "لقد أصبح لدينا مجموعة 
إلى  باإلضافة  واألحاسيس  املشاعر  من 
الفتة  والشهادات"  الصور  من  مجموعة 
املشاعر  يوثق  فاملتحف  "لذلك  أنه  إلى 
على  جدا  الصعب  من  يكون  قد  التي 

املتاحف جمعها".

 متحف افتراضي
ويبذل القّيمون الفنيون في أنحاء العالم 

جهودا مماثلة لتأريخ هذه األوقات.
"نورديسكا  متحف  يجمع  السويد،  في 
موزيت" في ستوكهولم حاليا انعكاسات 
حياتهم  تغير  طريقة  حول  األطفال 

اليومية ونظرتهم إلى املستقبل.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

 ماذا تفعل متاحف عاملية لتوثيق مرحلة اإلغالق؟

موسكو -الزمان
فيرا شاروشكينا  الروسية  الطبيبة  قالت 
مستشفى  في  التغذية  قسم  رئيسة 
الديوان الرئاسي إن "النوم" يعتبر وصفة 
سحرية ويعد أهم عوامل محافظة اجلسم 

على مناعة عالية ضد األمراض.
بحسب  الروسية  الطبيبة  وأضافت 
أن  يجب  النوم  إن  اليوم  روسيا  موقع 
ساعات   6 عن  تقل  ال  وملدة  هانئا  يكون 
مادة  بإنتاج  للجسم  يسمح  مبا  يوميا، 

امليالتونني.
عن  لالبتعاد  شاروشكينا  فيرا  دعت  كما 
معجنات اخلميرة والسكاكر بأنواعها في 
أن  فيها جميعا  نحتاج  التي  الفترة  هذه 
نكون بوضع صحي مثالي بوجه فيروس 

كورونا وغيره من األمراض املعدية.
عادات  اتباع  عن  اإلقالع  "يجب  وتابعت: 
يجب  بل  للرشاقة،  حصرا  تهدف  غذائية 
تنويع الغذاء الصحي من حلوم وأسماك 
وكوبوهيدرات  ودهون  وخضار  وفواكه 

ومكسرات.
اتباع  علينا  يجب  شاروشكينا  وأضافت 
ألنه  يوم  كل  بجهد عضلي  رياضي  نظام 
من  ويجعل  التوتر  تبديد  على  يساعد 
نومنا أكثر طمأنينة واسترخاء ناهيك عن 
دورها الهام في إيصال األوكسجني لكافة 

أعضاء اجلسم.
فيما قال مجلس البحوث القومي في كندا، 
بيولوجيكس"  "كانسينو  شركة  إن  أمس، 
وراء واحد من عدد  تقف  التي  الصينية، 

من  للعالج  املرشحة  اللقاحات  من  قليل 
التجارب  قيد  وهو  كورونا،  فيروس 
"لتمهيد  معها  تتعاون  بالفعل،  السريرية 

الطريق" لتجارب مستقبلية في كندا.
وأضاف اجمللس أنه سيدعم عملية إنتاج 
لقاح شركة "كانسينو" املرشح في منشأة 
حكومية في مونتريال، وأن الشركة بصدد 
تقدمي طلب للتجارب السريرية إلى هيئة 
تنظيم  عن  املسؤولة  الكندية  الصحة 

األدوية في البالد.
قيد  يزال  ال  الصينية  الشركة  ولقاح 
التجارب املبكرة، وال توجد طريقة ملعرفة 
ما إذا كان سيصلح أم ال. ولكن إذا ثبتت 
في  التعاون  هذا  يساعد  فقد  جدواه، 

ضمان وصول الكنديني إليه.

أن  احمللية  التجارب  لبيانات  وميكن 
تطمئن وزارة الصحة الكندية بأن اللقاح 
أن  ميكن  احمللي  التصنيع  وأن  آمن، 

يضمن وجود بعض اجلرعات.
خط  باستخدام  اللقاح  هذا  إنتاج  ويتم 
جرى تطويره في مجلس البحوث الوطني 
الكندي. ويعمل اجمللس وشركة "كانسينو" 
معا منذ عام 2013. واستخدمت الشركة 

نفس اخلط لتطوير أحد لقاحات إيبوال.
ولم يرد مجلس البحوث أو هيئة الصحة 
ما  بشأن  أسئلة  على  اآلن  حتى  الكندية 
املمكن  التعاون سيجعل من  كان هذا  إذا 
بيانات  في  النظر  الكندية  الصحة  لهيئة 
في  الصني  في  التي مت جمعها  التجارب 

تقييم اللقاح في نهاية املطاف.

 وصفة سحرية من روسيا لتقوية جهاز املناعة

كهف بلغاري يكشف عن أقدم آثار 
لإلنسان العاقل في أوروبا

حديقة حيوان كندية تعيد دّبني إلى الصني 
مروض أسود مصري يقيم عروضًا في منزله بعد اغالق السيرك 

ويبال )املكسيك(f- )أ ف ب( - قضى 23 شخصا على األقل الثالثاء 
بويبال في وسط  تناولهم كحوال مغشوشا خالل جنازة في والية  بعد 

املكسيك، على ما قال مسؤولون محليون.
وأوضح ديفيد منديز وهو مسؤول بارز في والية بويبال للصحافيني«هناك 
23 ضحية حتى اآلن. نحن نراقب الوضع. نعلم أنهم تناولوا املشروب 

في نهاية هذا األسبوع خالل جنازة حضرها نحو 80 شخصا«.
وحدث هذا التسمم الهائل في تشيكونكواتال على مسافة حوالى 200 
كيلومتر شمال شرق مدينة مكسيكو حيث هرع املرضى الذين يعانون من 

الصداع والغثيان والقيء إلى خدمات الطوارئ في الساعات األخيرة.
وكتب رئيس بلدية املدينة أرتيميو هيرنانديز غاريدو الذي نفى أن تكون 
»ال تشربوا  »فيسبوك«،  على  كورونا،  بفيروس  مرتبطة  الوفيات  موجة 

الكحول )...( يجب حتديد املشروبات املغشوشة وتبليغ املسؤولني«.
خاليسكو  والية  في  شخصا   21 توفي  نيسان/أبريل،  نهاية  وفي 

املكسيكية )غرب( بعد شرب الكحول املغشوش.

الكحول املغشوش
يقتل 23 شخصا  خالل جنازة


