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سمعُت جماًل عابرة عن نّيات إلصالح النظام االداري في 
العراق . وهذا االمر من أصعب ملفات بناء الدولة . وإذا 
اّن خلاًل ظاهرًا في االدارات  أو هناك  اعتقد مسؤول هنا 
وسياقاتها  اليوم هو الذي يضر مبستقبل االستثمارات في 
البالد، فإن املسألة أبعد من ذلك كثيرًا، وموغلة في تراكيب 

البناء السياسي املتداول اليوم وما قبله أيضًا .
اذا كان املقصود باإلصالح حلقة أو طبقة خارجية من أجل 
غاية قصيرة األجل أوعاجلة ، فإّن ذلك ال فائدة منه ورمبا 
ال يصح أن نسميه إصالحًا في االساس ، وقد ميوت في 

مهده أيضًا.
واذا كانت النّية متجهة إلصالح شامل فإّنها وقفة تتطلب 
طواقم  الى  كما حتتاج  واالجناز  االعداد  من  مريحًا  زمنًا 
مستعدة، وهذا ال يتوافر في الوضع العراقي ، الذي أعيد 
تشبيهه هنا مرة أخرى بعمل البقالني والدكاكني الصغيرة، 

حيث الرؤية ال تبعد سوى أمتار قليلة عن مكان العمل .
جلميع  وخاضعة  السياسي،  النسيج  من  جزء  االدارة 
الفساد  منظومات  اعمال  عن  تنتج  التي  السلبية  املؤثرات 

القائمة علنًا أو املستترة ، تلك هي العقبة األولى العظيمة.
بنائي في  قائمة على خلل  اليوم  الواحدة   الوزارة  تركيبة 
وزارات  وكيلي  نشهد  نزال  فال  التطوير،  يتيح  ال  االدارة 
في مناصبهم وقد تغيرت خمس حكومات عليهم، و هناك 
أيضًا ما يلحق بهؤالء من طبقة سياسية نالت مناصب مدير 
عام ورئيس مؤسسة منذ أول حكومة ابان احتالل امريكا 
من  حتجبه  وما  املتكّلسة  مواقعهم  في  واليزالون  للعراق 
أدران وما تنطوي عليه من مفاسد في املال أو التعيينات أو 

التصرف باملمتلكات العامة أو الصالحيات الوظيفية.
تتوافر على  الفاسد، لكنها  بالهواء  باتت مختنقة  االدارات 
حتى  املوبوءة  االجواء  في  للعيش  وتكيفت  اعتادت  طواقم 
اليدخلها هواء نظيف أو متتد اليها يد التغيير واالصالح .

الذين يسعون لالصالح االداري يجب أن يعلموا اّنهم في 
مواجهة سياسية، ورّبما أمنّية في بعض األحيان، واّن هذه 
بإطالق شعارات ومن دون متهيد  تنجز  العظيمة ال  املهام 
عميق يصل الى األسس اخلائسة والكواليس اجلائفة التي 
تقوم عليها طبقات مهترئة ملا بعد منصب الوزير نزواًل الى 

درجة مدير عام وحتى مدير ورئيس مالحظني .

 حصار الفيروس

فضاء  رائدا  واجه   - ب(  ف  موسكو-)أ 
الدولية  الفضاء  محطة  في  روسيان 
على  موجودا  شطرجن  بطل  الثالثاء 
األرض خالل مباراة بثت مباشرة وكانت 

نتيجتها التعادل.
وإيفان  إيفانشني  أناتولي  تسلح  وقد 
رقعة  من  بدال  لوحي  بجهاز  فاغنر 
انعدام  حالة  في  وواجها  الشطرجن 
في  الكبير  الدولي  االستاذ  اجلاذبية 
في  جلس  الذي  كارياكني  سيرغي  اللعبة 

متحف الفضاء في موسكو.
الروسية  الفضاء  محطة  ونقلت 
مباشرة  املباراة  "روسكوسموس" 
تعادل  على  انتهت  وقد  يوتيوب،  عبر 
أناتولي  وعلق  دقيقة.   15 حوالى  بعد 
إيفان  جانبه  إلى  جلس  وقد  إيفانيشني 

فاغنر "كان شرف عظيم لنا أال نخسر".
وقال البطل سيرغي كارياكني من جهته إن 
"املباراة كانت على حد السيف ومبستوى 
جيد" رغم قصرها إذ ال ميكن لرواد الفضاء 

أن يبقوا في بث مباشر لفترة طويلة.

خمسني  مرور  مبناسبة  املباراة  ونظمت 
عاما على أول مباراة شطرجن أقيمت بني 
رواد فضاء سوفيات في مهمة ونظراء لهم 
على األرض في التاسع من حزيران/يونيو 
1970. وكانت الشطرجن لعبة شعبية جدا 
في كل أرجاء االحتاد السوفياتي السابق.
إيفانيشني  أناتولي  الروسيان  ووصل 
كاسيدي  واألميركي كريس  فاغنر  وإيفان 
التاسع  في  الدولية  الفضاء  محطة  إلى 
من  انطالقهما  بعد  نيسان/أبريل  من 
مركز بايكونور الروسي في كازاخستان. 
أيار/مايو   31 في  إليهما  انضم  وقد 
في  هورلي  ودوغ  بنكن  بوب  األميركيان 
أول رحلة مأهولة نفذتها شركة "سبايس 
هذه  وشكلت  اخلاصة.  األميركية  اكس" 
املهمة عودة ملركبات النقل األميركية إلى 
محطة الفضاء الدولية بعد تسع سنوات 
وكان  األميركية.  املكوكات  سحب  على 
في  احملطة  إلى  يتجهون  األميركيون 
"سويوز"  صواريخ  بواسطة  الفترة  تلك 

روسية.

يينا-)أ ف ب( - صدحت املوسيقى مجددا 
االثنني بحضور  فيينا مساء  أوبرا  دار  في 
حفنة متفرجني جلسوا مبعثرين في القاعة 
الفسيحة الحترام قواعد التباعد االجتماعي 

الصارمة املفروضة.
وقد غابت عن هذه األمسية في الدار العريقة 
على  السيلفي  وصور  الطويلة  الفساتني 

الدرج املركزي الطويل.
بسبب  الدار  إغالق  على  أشهر  ثالثة  فبعد 
على  احلضور  حصل  كوفيد19-  جائحة 
معقم لليدين بدال من املشروبات االعتيادية 
الشاسع  املبنى  لدخول  الكمامات  ووضعوا 

الذي بدا مهجورا.
فيما  فقط  شخص  مئة  بحضور  سمح  فقد 

تتسع الصالة ل1700.
وقال مدير الدار دومينيك ميير "من املؤسف 
جدا تقدمي عرض ملغنني بهذا املستوى أمام 

مئة متفرج فقط".
أبوابها من دون  فتح  أرادت  الدار  أن  وأكد 
"رمزية".  مبادرة  في  البطاقات  سعر  رفع 
أهملها  التي  للثقافة  املهم  "من  وأوضح 

سياسيو العالم نوعا ما أن تّذكر بوجودها". 
عرضا   120 إلغاء  إلى  الدار  اضطرت  وقد 
ألف   600 تستقبل  بينما  اجلائحة  بسبب 

متفرج سنويا.
البطاقات  كل  بيعت  احلجوزات  بدء  ومع 
للعروض ال14 املقررة حتى نهاية حزيران/

يونيو في غضون نصف ساعة.
أيار/مايو  نهاية  منذ  النمسا  وتسمح 
شخص  مئة  مبشاركة  ثقافية  مبناسبات 
إلى  العدد  يرتفع  أن  على  الداخل،  في  فقط 
آب/ في   500 وإلى  متوز/يوليو  في   250

أغسطس.
 57( غرونفالد  أولريكه  النمسوية  وقالت 
فرانس  لوكالة  فرنسا  في  املقيمة  عاما( 
وقادت  كورونا  لفحص  إنها خضعت  برس 
عرض  حلضور  ساعة   16 مدة  سيارتها 

مساء االثنني مع ابنتها.
سعيدة  أنا  رائع  بحماسة"األمر  وأكدت 
الثقافة  يعشق  الشخص  كان  إن  للغاية. 
وقد  إليها".  يشتاق  فهو  يحياها  أن  ويجب 

دفعت مئة يورو ثمنا لبطاقتها.

رائدان روسيان في الفضاء يتعادالن
مع بطل شطرجن على األرض

بطل أفالم هاري بوتر ومؤلفتها..
خالف حول املتحولني جنسيًا

ندن- )أ ف ب( - انضم املمثل البريطاني 
دانيال رادكليف الذي جسد على الشاشة 
شخصية هاري بوتر، الثالثاء إلى منتقدي 
كاتبة هذه السلسلة الناجحة ج. ك. رولينغ 
املتهمة بكتابة تغريدة على "تويتر" تنطوي 

على كراهية للمتحولني جنسيا.
انتقادات  الشهيرة  الكاتبة  أثارت  فقد 
بعض مستخدمي اإلنترنت بعد مشاركتها 
دورة  لديهم  الذين  "األشخاص  عن  مقاال 
عن  بسؤال  الرسالة  مرفقة  شهرية"، 
الطريقة األنسب لتسمية هؤالء األشخاص 
مع إيحاء بأن هؤالء هم حصرا من النساء.
بأن  للكاتبة  انتقاداتهم  في  البعض  وذّكر 
دورة  لديهم  جنسيا  املتحولني  الرجال 
ليست  املتحوالت  النساء  فيما  شهرية 
لديهن هذه الدورة. وقال دانيال رادكليف 
داعم  موقع  نشرها  مفتوحة  رسالة  في 
جنسيا  واملتحولني  املثليني  جملموعات 
"مسؤولة بال  رولينغ  ك.  رغم كون ج.  إنه 
أدنى شك عن اجملرى الذي اتخذته حياتي، 
أشعر أني ملزم كإنسان أن أقول أمرا ما 
حاليا". وأضاف املمثل البالغ 30 عاما "إلى 
لّطخ  األمر  هذا  بأن  شعروا  الذين  جميع 

جتربتهم مع الكتب، أنا آسف للغاية".
"املضامني  على  التركيز  إلى  دعا  كذلك 
يشمل  مبا  القصص"  هذه  في  الثمينة 
"قوة احلب" و"التنوع" وأيضا بأن "األفكار 
قمع  إلى  تقود  النقاء  عن  العقائدية 
الكاتبة  وكتبت  الضعيفة".  اجملموعات 
البالغة 54 عاما في تغريدة "أحب وأعرف 
أن  غير  جنسيا،  املتحولني  األشخاص 
محو مفهوم اجلنس يقضي بدرجة كبيرة 
هؤالء  حياة  عن  التكلم  على  القدرة  على 

بطريقة مالئمة".
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

مونتريال-)أ ف ب( - أعربت املسؤولة 
الرئيسية عن الصحة العامة في كندا 
عن قلقها من عواقب جائحة كوفيد19- 
للمواطنني  النفسية  الصحة  على 
زاد  منهم  أكبر  عددا  أن  إلى  مشيرة 
غير  واملأكوالت  للكحول  استهالكه 

الصحية.
وقالت مديرة وكالة الصحة العامة في 
كندا الطبيبة تيريزا تام في بيان "أنا 
النفسية"،  الكنديني  صحة  على  قلقة 
دراسة  نتائج  فيه  تناولت  بيان  في 
مكرسة  كندا  في  االحصاءات  ملعهد 

لتأثير اجلائحة على السكان.
الدراسة  أن  املسؤولة  وأوضحت 
من   %  20 نحو  أن  إلى  أشارت 
آراؤهم  املستطلعة  األشخاص 
نفسي  حصر  أعراض  عن  "حتدثوا 
معتدل أو كبير. وتظهر النتائج أيضا 
أن عددا أكبر من الكنديني يستهلكون 
املزيد من الكحول فضال عن مأكوالت 
بدء  منذ  وسكريات  صحية  غير 

اجلائحة".
وتابعت "في اجملتمع علينا أن نتعلم 
النفسية"  للصحة  األولوية  إعطاء 
عن  البحث  "إلى  املواطنني  داعية 
اجتماعية  عالقات  إلقامة  آمنة  طرق 
والقيام  جسدية  نشاطات  وممارسة 
بخيارات سليمة على مستوى الطعام" 
السلطات  تعليمات  احترام  مع 

الصحية.
ورحبت بكون 92 % من األشخاص 
معهد  دراسة  شملتهم  الذين 
االحصاءات الكندي ميارسون التباعد 
االجتماعي وأن 95 % منهم يؤكدون 

انه يغسلون أياديهم بشكل متزايد.

 - ب(  ف  -)أ  ايرس  بيونس  لقدس- 
أن  إلى  القدس  في  آثار  علماء  خلص 
اجلزء الشمالي من سور الصني العظيم 
وليس  املدنيني  حركة  ملراقبة  بني 
سابقا،  أشيع  كما  عسكرية  ألغراض 

وذلك وفقا لدراسة نشرت الثالثاء.
السور  من  الشمالي  اجلزء  ويبلغ طول 
في  معظمه  ويقع  كيلومترا   740 نحو 
كامل  بشكل  مرة  ألول  ورسم  منغوليا، 
الغرض  أن  اعتقدوا  باحثني  قبل  من 
منه كان عسكريا. وقال جدعون شيالخ-

القدس  في  العبرية  اجلامعة  من  ليفي 
الذي  البحث  "قبل  الدراسة  قاد  والذي 
يعتقدون  الناس  معظم  كان  به،  قمنا 
زحف  وقف  هو  اجلدار  من  الغرض  أن 

جيش جنكيز خان".

أن  "استنتجنا  شيالخ-ليفي  وأضاف 
حركة  منع  أو  برصد  يتعلق  الهدف 
الناس واملاشية ورمبا لفرض الضرائب 
إلى  اإلسرائيلي  العالم  وأشار  عليهم". 
عن  يبحثون  كانوا  رمبا  السكان  أن 
خالل  اجلنوب  في  دفئا  أكثر  مراعي 

املواسم الباردة في العصور الوسطى.
وبحسب العالم فإنها املرة األولى التي 
يخضع فيها هذا اجلزء من اجلدار ملثل 
سور  بناء  وبدأ  املعمقة.  الدراسة  هذه 
عدة  أجزاء  من  املكون  العظيم  الصني 
العاملي  التراث  قائمة  أدرج على  والذي 
الثالث  القرن  في  اليونسكو،  ملنظمة 
قرونا  تشييده  واستغرق  امليالد  قبل 
عدة. وبني املقطع الشمالي الذي يعرف 
إلى  نسبة  خان"  "جنكيز  بجدار  أيضا 

الوقت،  ذلك  في  املنغولي  اإلمبراطور 
في  عشر  والثالث  احلادي  القرنني  بني 

أرض ساحقة ينتشر حولها 72 مبنى.
من  وفريقه  شيالخ-ليفي  واستخدم 
واملنغوليني  اإلسرائيليني  الباحثني 
واألميركيني، على مدار عامني، الطائرات 
الصناعية  األقمار  وصور  املسيرة 
التقليدية  واألدوات  الدقة  العالية 
املستخدمة في علم اآلثار لوضع خريطة 
للجدار والعثور على القطع األثرية التي 

ساهمت في حتديد التواريخ.
نتائج  نشرت  الذي  العالم  وبحسب 
فقد  "أنتيكويتي"  مجلة  في  دراسته 
دراسة  املعاصرون  العلماء  جتاهل 

اجلزء الشمالي من السور بشكل كبير.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

 

اكتشاف متحجرة ضفدع تعود ملليوني سنة 

دراسة:بناء سور الصني ملراقبة الناس وليس الدفاع عنهم

 ، وأصابه  إال  بلدًا  يستثن  ولم  العالم  كل  من  نال  الفيروس  اّن  اعلم 
لكن نيل الفيروس مّنا في العراق له وقع آخر ،  فحني يحاصر مدننا 
الفيروس القاتل ، نتذكر صفحات التاريخ القاسي ، كم شبعت ارضنا 
حصارات منذ سقوط بغداد بيد جنكيزخان،  إذ لم تهمد احلروب  التي 
ان هذا فيروس  للمرء  ، حتى يخيل  العروبة واالسالم   قلب  تستهدف 

صّممته مجموعة من القتلة لتستكمل الهدم والقتل .
تقودها  التي  اجلديدة   اخلديعة  ،،أو  اجلديد  احلصار  ينتهي  متى 

،،وتسعر نارها قوى الظالم واملوت في العالم ؟
حصار يغلق األبواب والنوافذ على اجملتمع اإلنساني  بكل فئاته  .

الندري ماذا أريد بأهل األرض ؟
لم تكتف تلك القوى  الغامضة واواضحة في آن ، عبر مراحل التاريخ من 
احلروب،واجملاعات اإلنسانية التي تعصف بالقارة السمراء خصوصا 

والعالم بأسره.
واحلروب والنزاعات التي يضرمون نيرانها في بلداننا املتخلف، وتزويد 
مجرد  ونحن  اإلنسان  لتآكل  والوقود  باألسلحة،  املتناحرة،  اجلماعات 
يتلذذ  الكواليس  خلف  ،جالس  الذكي  ،واخملرج  كومبارس  متفرجني 

باملشهد املريع  . اليست تلك حروب الفيروس الدائمة؟
هاهي املدن تغلق ابوابها ،،وحتكم حصارها في معركة صحية موجعة 

دون  الصحية،  اقتصادها،ومنظومتها  في  البسيطة  اجملتمعات  ان 
املستوى ،وليست لديها خطط ناجعة ملواجهة األزمات سوف تفشل فشال 
ذريعا المناص منه  .واملثال شاهد للعيان ،،،منذ ان عصفت كورونا،، 
وتلتها  املقدمة  في  بغداد  ،،ومنها  األخرى  تلو  الواحدة  العراق  مبدن 
،التي بات ظهور احلاالت وزيادتها  العراقية حتى  املوصل  بقية املدن 
قاب قوسني أو ادنى من تفشي الوباء بني ابنائها الذين بالكاد تنفسوا 
كماشة  بني  أصبحوا  االن  و  الشر  براثن   من  بعدالتحرير  الصعداء 
كورونا ،واملؤسسة الصحية املتردية،  والنها  المتتلك مستشفى واحدة 
مؤهلة تأهيًلا كامال الستقبال املرضى واحلاالت املتزايدة  من ضحايا 

الوباء .
أضف إلى ذلك  املستوى املعاشي املتردي للطبقات الفقيرة واملسحوقة  
من  فئات اجملتمع من ذوي الدخل احملدودو،، الكادحني الذين يعيشون 

بقوتهم اليومي   
في  أولوياتها  ان حتدد  اجملتمعات  ،وعلى  الطرق  مفترق  في  أصبحنا 

البقاء ،ومقاومة الوباء حفاظا على الوجوداإلنساني.
ولو كان الثمن باهضا يدفعه اإلنسان الذي هو صلب اخلليقة ،ووجوده

الفيروس  حقيقة  وتتوضح  املبهم  يتالشى  حتى  قريب  لناظره  والغد 
الشجر  كأوراق  األقنعة  وتتساقط  ،،وتداعياته 
زائف،  كل  وتأخذ  ستاتي  التي  الرياح   بفضل 

كدورة مستحقة في التاريخ .
وان  حتى  متوت  ال  كشمس  احلقيقة  وتخرج 

اختفت خلف الغيوم لبعض الوقت .

قلق في كندا
من استهالك 

الكحول 

سيول-)أ ف ب( - سار املعجبون 
ملوسيقى  إس"  تي  "بي  بفرقة 
على  اجلنوبية  الكورية  البوب 
تبرعات  وجمعوا  فرقتهم  خطى 
"بالك  حلركة  دوالر  مليون  قدرها 
اليفز ماتر" خالل 24 ساعة، وهو 
قدمته  الذي  للتبرع  مواز  مبلغ 
أعلن منظمو هذه  اجملموعة، كما 

مديرو  وكان  االثنني.  املبادرة 
حاليا  تعد  التي  الفرقة  أعمال 
العالم،  من أكثر الفرق شهرة في 
أن  األسبوع،  هذا  نهاية  خالل 
دوالر  مبليون  تبرعت  الفرقة 
للعنصرية  املناهضة  للحركة 
وأماكن  املتحدة  الواليات  في 
تغريدة  في  الفرقة  وقالت  أخرى. 

مرة  مليون  نشرها  إعادة  متت 
العنصري.  التمييز  ضد  "نحن 
وساهمت  العنف".  ندين  نحن 
مع  الوثيقة  إس"  تي  "بي  عالقة 
مجموعة  إنشاء  في  معجبيها 
املعجبني  ماليني  تضم  عاملية 
"جيشها".  الفرقة  عليهم  تطلق 
وقد أثار اإلعالن عن التبرع الذي 

قدمته الفرقة بسرعة انتشار وسم 
إلى  )الوصول  مليون  #ماتش 
من  مجموعة  وأطلقت  املليون( 
املعجبني تطلق على نفسها "وان 
إن آن آرمي" مبادرة على االنترنت 
جلمع التبرعات. وصباح االثنني، 
ألف   35 أن  اجملموعة  أعلنت 
جهة مانحة تعهدت تقدمي مليون 

إس"  تي  "بي  فرقة  وتعّد  دوالر. 
فهي  عاملية،  موسيقية  ظاهرة 
ملوسيقى  كورية  مجموعة  أول 
البوب تصل إلى الواليات املتحدة 
من  العديد  وأقامت  وبريطانيا، 
في  بالكامل  احملجوزة  احلفالت 
ولندن  وشيكاغو  أجنليس  لوس 

وفرنسا.

معجبو البوب الكوري.. مليون دوالر ملناهضة العنصرية
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رويدا إبراهيم

 عودة ليالي األنس
الى أوبرا فيينا 

وما-)أ ف ب( - ترك سجينان فرا األسبوع املاضي 
ما  بالعودة  فيها  يعدان  رسالة  روما  في  سجن  من 
صحيفة  ذكرت  ما  على  العائلية  مشاكلهما  يحال  إن 

»الريبوبليكا«.
وأوضح داود زوكانوفيتش )40 عاما( وليل احمدوفيتش 
)46 عاما( وهما قريبان وينتميان إلى غجر الروما، في 
رسالتهما التي نقلت فحواها الصحيفة أن ابناءهما في 
وضع سيء على األرجح بسبب قضية تتعلق باالجتار 
باخملدرات وعليهما حمايتهما. وأضافا أنهما اضطرا 
ألن  روما  في ضاحية  ريبيبيتا  من سجن  الهرب  إلى 
زوجتيهما مسجونتان أيضا فقررا أن يحال شخصيا 
الزنزانة  قضبان  الرجالن  ونشر  االبناء.  مشاكل 
بواسطة مبرد ومن ثم صنعا حبال مستعينني بقساطل 
مضادة للحريق قبل أن يقصا أسالكا شائكة بواسطة 
ما  على  السجن  حرم  من  اخلروج  من  ليتمكنا  مقص 

أضافت الصحيفة.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

سنعود.. كتبها 
هاربان من سجن 

إيطالي لدواع عائلية

وارسو-لوس اجنليس)أ ف ب( :  عثر على صندوق مليء بقطع ذهبية وأحجار كرمية 
خبأه مليونير قبل عشر سنوات في جبال روكي في غرب الواليات املتحدة في ختام 

مغامرة أثارت حماسة آالف الشغوفني الذين جازف بعضهم بحياته.
مدونة  في  مكسيكو  نيو  والية  من  ثري  فنية  أعمال  تاجر  وهو  فني  فوريست  وأعلن   
متخصصة "لقد عثر على الكنز" الذي كان أخفاه في 2010 في صندوق يبلغ وزنه حوالى 
عشرين كيلوغراما. وكان املليونير األميركي نظم قصيدة معقدة فيها ألغاز تسمح مع 
خريطة مرافقة لها، بتحديد مكان الكنز. وقد شغل اللغز هذا بعض األميركيني إلى حدود 

غير معقولة. وكتب فني في بيان أن "الصندوق كان حتت القبة السماوية بني الغطاء 
احلرجي الوافر في جبال روكي ولم يتزحزح من املكان الذي خبأته فيه قبل أكثر من عشر 
سنوات". وأوضح الرجل البالغ 89 عاما "أجهل من عثر عليه لكن القصيدة في كتابي 
قادته إليه". ويفترض أن الصندوق يحوي ثروة تتجاوز قيمتها مليوني دوالر على شكل 
ماس وزمرد وقطع نقدية ذهبية خصوصا. وقدر املليونير الغريب األطوار أن يكون نحو 
350 مغامرا حاول العثور على الكنز على مدى عقد من الزمن وقد استقال البعض منهم 

من عمله ليكرس وقته للبحث عنه.

 كنز مخبأ وسط اجلبال وثروة الكوكايني في براميل األناناس


