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عملياً كان عمر الوزارة السابقة كمعدل ستة أشهر بين 
تعيين وزير مبكر أو التأخر في تعيين آخرين، وكذلك 
هذه الوزارة كما يقولون عمرها سنة وستة أشهر، يعني 
الزمنية  الفترات  وهذه   ، تهبط  حتى  تقلع  ان  تلبث  ما 
الخدمات  في  حقيقي  وتغيير  بناء  أي  التخدم  القصيرة 
حقائب  أنَّ  افترضنا  إذا  االنتاجية  والبرامج  العامة 
بين  وترضيات  فراغ  سدَّ  ليست  العراقية  الوزارات 

األحزاب وما يتصل بها .
في العالم قد ال تدوم الوزارة سنة أو أقل وتتغير جزئياً 
بأوضاع  العراق  مقارنة وضع  اليمكن  لكن   . كلياً  أو 
الدول االخرى، حيث السياقات هناك مستقرة، والوزير 
هو موظف كبير لخدمة عامة كبيرة وليس شيئاً آخر. 
وهنا ليس المقصود الوزراء كأشخاص، وإّنما المناصب 

كواقع حال مع الفرشة الحزبية السائدة.
واّنما  الوزارات،  في  ليست  االساسية  المشكلة  لكن 
منفذ  يد مدير  تتيح اطالق  قد  التي  العامة  االنظمة  في 
حدودي اكثر من وزير الداخلية او تحركات مير عام 
خارج السياقات في محافظة اكبر من امكانات وزيرِه 
في  الداخلية  التنسيقات  بحكم  التحرك  على  بغداد  في 
العامين  المديرين  عن  فضالً   . ومجالسها  المحافظات 
قد تحولوا الى طبقة متكلّسة غير قابلة للتغيير، والمدير 
الواحد يعاصر خمسة وزراء  متعاقبين ،وهو مطمئن 
بأّن أّي تغيير حكومي ال يعني أّنه مشمول به ، ويمكن 

أن نحسب وكيلي الوزارات مع هؤالء أيضاً .
اآلن الدولة العراقية بحاجة لالعداد الجيد لمؤتمر عام 
لالصالح االداري مع ربطه بالطاقات االنتاجية الفعلية 
بد  وقفة صعبة ال  إّنها  القطاعات.  لجميع  والتصميمية 
أن تكون بمثابة مراجعة بعيداً عن االحزاب . المسألة 

ليست سياسية هي اعادة بناء أساسيات دولة مفّككة.

 صديقي أو َمْن كنَت كذلك 
كْن حرامياً ومرتزقاً وخائناً ومنافقاً وكذاباً . إزرْع ضميَرك المعطوب بمعدتك . 
ِبْع حرَفَك لمواخير الغزاة والمنغلة . إكتْب وارسْم وغنِّ وِهز مؤخرتِك ، كما 
يشتهي صاحُب المزاد الكبير . إحمل الطبلة والمزمار وبّوْق بباب السلطان . 
واصل خلَع وريقات التوت المتهرئة من على جسدك التالف ، كما لو أنك بفرجة 

» ستربتيز » مكتظة بناثري الدنانير ، 
أْن  مّنَي  تبّقى فيك من أوشال شرف وآدمية ، ال تطلْب  باهلل عليك وبما  لكْن 

أكون مْثَلْك .
طلبُت منك أن تكتب سطراً واضحاً بائناً صارخاً ضد الغزاة والمنغلة والحثالة . 

ضحكَت بوجهي ضحكة مومس بائرة وقلت أنك ال تفهم في السياسة !!
بالحرير ،  يمينك ماٌل وفير ، وفي بطنك طعاٌم كثير ، وجسمك مكّفٌن  تحت 
وعمرك راكٌض صوب األخير ، ومؤخرتك الضخمة مزروعٌة فوق كرسيٍّ 
وثير ، وسريرك العالي ليس على صرير ، فقل الحقَّ قبل أن تغادر األرض 
وما عليها ، حتى ال تلعنك الناس وتصير قياساً ومثاالً لمن ال هو راكب بالعير 

وال خارٌج بالنفير .
كان عليك أن تقرأ ابتسامتي جيداً ، يوَم قلَت لي أنك تنتُج الجمال وهو صنف 

من أصناف مقاومة ومقاتلة الباطل !!
أعلم أنك كنت تكذب وتستعمل سطراً باهتاً بغير محله ، وقد صنعه قبلك جوٌق 

من نقدة حّيالين شياطين ، وفصلوه لباساً لك وتقّيًة عرجاء لزمان أعرج !!
 ، االنسان  يحيا  وحده  بالخبز  ليس   : العتيق  المسرح  دكة  فوق  تصرخ  كنَت 
البعيدة عن  الكواليس  في  تختفي  وعندما   ، المغفلون  المتحمسون  لك  فيصفق 

الفرجة ، فأنك تعرض لسانك كي يصير ملطعةً لتلميع حذاء السلطان !!
رأيتك مرًة في ساحة الثائرين وانت ترسم صورة وردة حمراء ضخمة على 
جدار مشهور ، وعندما طلب منك النبالء رسَم وجه جيفارا ، أعدَت عليهم نفس 

الجملة الطقطوقة التي تتكلم عن الجمال !!
وقد  الزمنين  في  منشار  فأنت   ، أبداً  األيام  تبدلك  لم 

ملكت المشيتين . 
أنت الحبل والسيرك والمهرج وقاطع التذاكر والزهر 

والحية والدَرج !!
هل فكرت بيوٍم أغبر أرمد ال بيع فيه وال شراء ؟! 

باريس- لوس اجنلس - الزمان 
املؤسس  بينهم  مليونيرًا   83 من  مجموعة  دعت 
املشارك لشركة "بن أند جيريز" األميركية لصناعة 
البريطاني  واخملرج  غرينفيلد  جيري  املثلجات 
من  مزيد  فرض  إلى  االثنني  كورتيس،  ريتشارد 
"على  العالم  في  األثرياء  أكبر  على  الضرائب 
الفور" و"بشكل مستدام"، بهدف اإلسهام في عملية 
الناجمة عن فيروس كورونا.  اإلنعاش بعد األزمة 
في  اإلنسانية"  أجل  من  "أثرياء  مجموعة  وكتبت 
العالم،  كوفيد19-  يضرب  "فيما  مفتوحة  رسالة 
ألصحاب املاليني أمثالنا دور أساسي يؤدونه من 

أجل املساهمة في تعافي العالم".
عزل  فرض  إعادة  االثنني  اإلسباني  القضاء  وعلق 
)شمال  كاتالونيا  في  ليريدا  منطقة  سكان  على 
اتخذتها  التي  التدابير  هذه  أن  معتبرًا  شرق(، 

احلكومة احمللية األحد "تتعارض مع القانون".
وبؤرة العدوى هذه التي يقطنها 200 ألف شخص 

وتقع على بعد 150 كلم من برشلونة، واحدة من 
البؤر الوبائية التي تثير قلقًا خاصًا في البالد.

قررت السلطات املغربية إعادة فرض تدابير العزل 
اعتبارا  اململكة  شمال  طنجة  مدينة  في  الصحي 
لوباء  جديدة  بؤر  تسجيل  "عقب  االثنني  ظهر  من 
كوفيد19- باملدينة"، بحسب بيان لوزارة الداخلية.
وفي مانيال، يبدأ فرض العزل خالل األيام املقبلة 

وألسبوعني على سكان نافوتاس البالغ عددهم 250 
التي  الكبيرة  األحياء  من  واحد  وهو  نسمة،  ألف 

تتألف منها العاصمة الفيلبينية.
باتت أميركا الالتينية االثنني ثاني املناطق األكثر 
العالم بوباء كوفيد19- من حيث عدد  تضررا في 
وفاة  ألف   145 من  أكثر  تسجيل  مع  الوفيات، 

رسميا، بحسب تعداد وكالة فرانس برس.

عن  يقّل  ال  مبا  املستجّد  كورونا  فيروس  أودى 
569,135 شخصًا في العالم، وفق تعداد لوكالة 
حتى  رسمّية  مصادر  إلى  استنادًا  برس  فرانس 

الساعة 11,00 ت غ االثنني.
والواليات املّتحدة هي البلد األكثر تضّررًا من حيث 
وفيات،   135,205 تسجيلها  مع  الوفيات  عدد 
تليها البرازيل حيث ُسّجلت 72100 وفاة واململكة 
مع  واملكسيك  وفاة،   44819 بتسجيلها  املّتحدة 

35006 وفيات وايطاليا مع 34954 وفاة.
اعتبارًا  فرض حظر جتول  إفريقيا  جنوب  تعيد 
ارتفاع في  من االثنني مع منع بيع الكحول بعد 

عدد إصابات فيروس كورونا املستجد.
سيدني  سكان  من  السلطات  طلبت  أستراليا،  في 
بؤرة  ظهور  بعد  االحتفالية  التجّمعات  من  احلد 
جديدة بفيروس كورونا املستجد في إحدى حانات 
ملبورن  البالد  مدن  ثاني  على  فرض  فيما  املدينة 

عزل جديد لستة أسابيع.

83 مليونيراً ينادون:
افرضوا الضرائب على األثرياء

وفاة املمثلة بريستون زوجة ترافولتا
وحفيد إلفيس بريسلي 

 - ب(  ف  )أ  نيويورك-  اجنليس-   لوس 
بريستون  كيلي  األميركية  املمثلة  توفيت 
التي شاركت في أفالم ناجحة مثل "جيري 
إصابتها  جراء  و"توينز"  ماكغواير" 
بسرطان الثدي على ما أعلن زوجها جون 

ترافولتا.
"بقلب  "إنستغرام"،  عبر  املمثل  وكتب 
الرائعة  زوجتي  وفاة  ابلغكم  جدا  حزين 
التي خسرت معركتها مع  بريستون  كيلي 
لقد  سنتني.  منذ  املستمرة  الثدي  سرطان 
واجهت املرض بشجاعة بدعم وحب الكثير 

من األشخاص".
"بيبول"  جمللة  العائلة  باسم  ناطق  وقال 
املشاهير  بأخبار  تعنى  التي  األميركية 
وأوضح  األحد.  صباح  توفيت  املمثلة  إن 
تخوض  أن  "أرادت  برس  فرانس  لوكالة 
األضواء وخضعت  من  بعيدا  املعركة  هذه 
من  مدعومة  مدة  منذ  طبية  لعالجات 

عائلتها واألصدقاء".
األول/ تشرين   13 في  بريستون  ولدت 
املسرح  ودرست  هاواي  في   1962 أكتوبر 
واشتهرت  كاليفورنيا.  جنوب  جامعة  في 
"توينز"  الكوميدي  الفيلم  في  بدورها 
العام 1988 إلى جانب أرنولد شوارزينغر 

وداني ديفيتو. وشاركت في عشرات األفالم 
مسيرتها  خالل  التلفزيونية  واملسلسالت 
الرومنسي  الكوميدي  الفيلم  في  الفنية. 
إلى   )1996( ماكغوير"  "جيري  الشهير 
زيلويغر، جسدت  توم كروز ورينيه  جانب 

دور صديقة البطل السابقة.
العام  في  ترافولتا  جون  املمثل  وتزوجت 
توفي  أطفال  ثالثة  معا  واجنبا   1991
السادسة  سن  في   2009 العام  أكبرهم 
أند  الروك  جنم  حفيد  فيماتوفي  عشرة. 
األحد  كيو  بنجامني  بريسلي،  إلفيس  رول 
فرانس  لوكالة  أعلن  ما  عن 27 عامًا، على 
ماري  ليزا  والدته  أعمال  مدير  برس 
ام  "تي  موقع  نشره  خبرًا  مؤكدًا  بريسلي، 

زي" اإلخباري.
ولم يعِط مدير األعمال رودجر فيدينوفسكي 
مزيدًا من التوضيجات عن أسباب الوفاة، 
املعلومات  أن  ذكر  ام زي"  "تي  ولكن موقع 
عن  ناجتة  الوفاة  أن  إلى  تشير  األولية 

االنتحار.
لوس  مقاطعة  شريف  مكتب  ُيدِل  ولم 
مدينة  ضمنها  تقع  التي  أجنليس، 
كاالباساس، حيث توفي بنجامني كيو، بأي 
معلومات لوكالة فرانس برس عند اتصالها 

تصريح  في  فيدينوفسكي  وأشار  به. 
مكتوب أرسله إلى وكالة فرالس برس إلى 
وال  ومدّمرة  كليًا  "منهارة  كيو  والدة  أن 
شيء يواسيها، لكنها حتاول الصمود من 

أجل ابنتيها التوأم وابنتها البكر رايلي".
كان  بهذاالشاب.  مولعة  "كانت  وأضاف   

أكثر من أحّبته في حياتها".
من  بعيدًا  يعيش  كيو  بنجامني  وكان   
األضواء، ولم يكن يظهر علنًا على اإلطالق 
تقريبًا.  وُتظهر الصور القليلة املنشورة له 
أنه يشبه إلى حّد كبير جّده إلفيس بريسلي 
الذي جعل موسيقى الروك أند رول شعبية.
في  بريسلي  ماري  ليزا  والدته  وقالت   
تي"  إم  "سي  محطة  مع  املقابالت  إحدى 
التلفزيونية معّلقة على شبه ابنها بوالدها 

"أصاب بالذهول عندما أنظر إليه"،
 وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، 
على   2009 العام  كيو  بنجامني  حصل 
عرض بقيمة خمسة ماليني دوالر لتسجيل 
خمس أسطوانات، لكنه لم يصدر أي عمل 

موسيقي منذ ذلك احلني.
باكرًا،  توفي  نفسه  بريسلي  إلفيس  وكان   
الثانية  في  وكان   1977 العام  في  رحل  إذ 

واألربعني. 

جندي هارب مع أسد يعود نادمًا ومالحقة على طريقة رامبو في املانيا 

باريس- نيويورك -)أ ف ب( - ذكرت دراسة 
فيروس  من  املتعافني  أن  االثنني  نشرت 
كورونا املستجد قد يخسرون املناعة ضده 
خالل أشهر، مع إشارة خبراء إلى أن هذه 
املعطيات قد يكون لها أثر "كبير" على كيفية 

تعامل احلكومات مع وباء كوفيد19-.
فحص  نوعها،  من  األولى  هي  دراسة  وفي 
لندن  في  كولدج"  "كينغز  من  باحثون 
من  أكثر  لدى  املضادة  األجسام  مستويات 
املستجد،  كورونا  بفيروس  مصابا   90

وراقبوا كيف تبدلت مع الوقت.

االستجابة  أن  الدم  فحوص  وأظهرت 
لدى  حتى  ظهرت  الفيروس  ضد  املناعية 

األفراد الذين أصيبوا بعوارض طفيفة.
جرى  التي  اجملموعة  من   60, وأبدى 
خالل  "قوية"  مناعية  استجابة  درسها 
إصابتهم  تلت  التي  األولى  األسابيع 
حافظ  أشهر،  ثالثة  وبعد  لكن،  بالعدوى. 
مستويات  على  منهم  فقط   16,7,
لكوفيد19-،  املضادة  األجسام  من  عالية 
أي جسم مضاد  فيما خسر بضعة مرضى 
يتعرض  وعندما  دمهم.  في  للرصد  قابل 

بفيروس،  كاإلصابة  خارجي  اجلسم خلطر 
برصد  تقوم  خاليا  املناعي  اجلهاز  يولد 
وينتج  عليها.  والقضاء  الفيروسات  هذه 
حتمل  بروتينات  الغرض  لهذا  اجلسم 
أجساما مضادة معّدة خصيصًا الستهداف 
يتمتع  الشخص  دام  وما  املستضدات.  تلك 
تلك األجسام املضادة، يكون  مبا يكفي من 
جسده قادرًا على التصدي ألي عدوى وهو 

ما مينحه املناعة. فيما "
والية  في  ثالثيني  أميركي  توفي  فيما  
املستجد  كورونا  فيروس  جراء  تكساس 

بعدما أصيب به خالل حفلة "كوفيد بارتي" 
أفادت  ما  على  مصاب  شخص  نظمها 

مسؤولة طبية في مستشفى محلي.
مستشفى  من  أبلباي  جاين  وأوضحت 
"ميثوديست هوسبيتال" في سان انطونيو 
االجتماع  على  السهرات  هذه  فكرة  "تقوم 
كانت  وإن  فعليا  الفيروس  كان  إن  ملعرفة 

العدوى ستنتقل إلى آخرين".
خالل  بالفعل  ثالثيني  رجل  أصيب  وقد 
هذا  أدخل  أن  إلى  وتدهور وضعه  السهرة 
املستشفى حيث توفي على ما قال املصدر 

نفسه. وروت جاين أبلباي ان املريض قال 
أنني  "أظن  سريره  بجوار  كانت  ملمرضة 
ارتكبت حماقة كنت أظن أن الفيروس خدعة 
يقهر  وال  انه شاب  ظن  كذلك.  ليس  انه  إال 

ولن يتأثر باملرض".
يقهر"  ال  منا  أحد  من  "ما  الطبيبة  وقالت 
مشيرة إلى أن عدة مرضى في العشرينات 
املستشفى  في  اآلن  والثالثينات موجودون 
مبرض  مرتبطة  مضاعفات  بسبب 
سلطات  حذرت  أالباما  وفي  كوفيد19-. 
إقامة  من  متوز/يوليو  مطلع  تسكالوسا 

تنظم بحضور  التي  بارتي"  "كوفيد  حفالت 
مصاب أو مصابني عدة بهذا املرض.

إال أن الدراسة التي نشرت االثنني بينت أن 
املناعة ضد فيروس كورونا املستجد قد ال 
أيضًا  احلال  وهي  أشهر،  من  أكثر  تستمر 
بالنسبة للمناعة ضد فيروسات أخرى مثل 

االنفلونزا.
تغير  قد  النتائج  هذه  إن  اخلبراء  وقال 
كيفية تخطيط احلكومات للمرحلة الوبائية 
األبحاث  وتنظيم  متويل  كطرق  املقبلة، 

املتعلقة باللقاحات وتطويرها.

ثالثيني مات في حفلة اختبار جلدّية كوفيد 19
دراسة:املتعافون من كورونا قد تزول مناعتهم خالل أشهر 
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موالن )فرنسا(- )أ ف ب( - عثر على جثة رجل في برميل بالستيكي طاف على نهر السني امس 
في منطقة باريس على ما أفادت مصادر مختلفة وكالة فرانس برس. وقال مصدر في الشرطة 
لوكالة فرانس برس إن اجلثة "حتمل آثار طعنات سكني" وقد عثرت عليها ظهرا فرق اإلسعاف 
في سان-فارجو-بونتيري. وأوضح "لقد رصدوا برميل البالستيك هذا طافيا على النهر وعثروا 
في داخله على اجلثة وقد ربطت إلى أثقال". وأضاف املصدر نفسه "كانت اجلثة في الداخل 
بدأت تتحلل". وقالت املدعية العامة في موالن بياتريس اجنليلي لوكالة فرانس برس "لم يتم 

حتديد هوية الشخص حتى اآلن".

 جثة في برميل بالستيكي
على نهر السني

وارسو- فرانكفورت -)أ ف ب( - أعلنت 
الشرطة البولندية أن جنديًا سابقُا حارب 
الشرطة  إلى  نفسه  سّلم  أفغانستان  في 
قبل ثالثة  بعدما هرب  البالد  في جنوب 
من  أسده  مع  الغابات  إحدى  إلى  أيام 
نوع "بوما" إثر رفضه تسليمه إلى حديقة 

حيوانات.
وكانت الشرطة شّنت عملية بحث واسعة 
عنصر،   200 نحو  فيها  شارك  عنه، 

معززين مبروحيات وطائرات مسّيرة.
صفحتهم  في  الشرطة  عناصر  وكتب 
على موقع "فيسبوك" أن اجلندي السابق 
وُيدعى كميل ستانك "حضر مبلء إرادته 
إلى مركز الشرطة في زافييرتشيه)جنوب( 
وغادره بعد استجوابه"، فيما ُسّلم األسد 

إلى حديقة حيوانات.
الذي  األسد  بكون  سعادتهم  هؤالء  وأبد 
يدعى "نوبيا" بات محاطًا "برعاية مهنية 

من العاملني في حديقة خورزو )جنوب( 
للحيوانات".

بحيوانات  االحتفاظ  بولندا  في  وُيمنع 
من  البولندي  القضاء  وطلب  خطرة. 
يسّلم  أن  زافييرتشيه  قرب  املقيم  الرجل 
لكّنه  حيوانات،  حديقة  إلى  احليوان 

رفض.
للحيوانات  بوزنان  مديرة حديقة  وقالت 
زغرابجينسكا"هذا  إيفا  بولندا  غرب  في 
بني  إذ هو مصّنف  لعبة،  ليس  احليوان 
أن  وميكن  العالم،  في  احليوانات  أخطر 
الناس  صحة  على  حقيقيًا  خطرًا  يشّكل 

وحياتهم".
وأفادت وسائل اإلعالم احمللية بأن كميل 
احليوانات  حديقة  ممثلي  هدد  ستانك 
إليه اجلمعة، ثم  بخنجر عندما حضروا 
معه  آخذا  الغابة  اجتاه  في  بالفرار  الذ 

احليوان مربوطًا برسن.

أن  فيبورتسا"  "غازيتا  صحيفة  وذكرت 
اشترى  أفغانستان  في  السابق  احملارب 
أسد البوما قبل سّت سنوات في تشيكيا 

وتولى تربيته في بيته.
عناصر  من  العشرات  انتشر  فيما  
الثاني  لليوم  أملانيا  في  اإلثنني  الشرطة 
على التوالي مدعومني مبروحيات، بحثًا 
عن مسّلح فاّر يرتدي بّزة عسكريةاختبأ 
في الغابة السوداء، في عملية تشبه إلى 

حّد كبير فيلم "رامبو".
أوبيناو  في  احمللية  الشرطة  وطلبت 
املنطقة  سكان  من  أملانيا(  غرب  )جنوب 
التي بدأت فيها العملية األحد أن يلزموا 
منازلهم، ونّبهتهم اإلثنني إلى ضرورة أاّل 
قد  سياراتهم  في  غرباء  أشخاصًا  يقّلوا 

يطلبون منهم التوقف.
الفار،  للرجل  صورة  الشرطة  وعّممت 
وهو مشّرد مدّجج بترسانة تشمل قوس 

نّشاب وخنجرًا وأسلحة نارية، ومعروف 
اجلرمية  سوابقه  إلى  نظرًا  الشرطة  من 
دون  من  أسلحة  حيازة  في  املتمثلة 

ترخيص واالعتداء على رجال األمن.
عناصر  جتريد  في  األحد  الرجل  وجنح 
عندما  أسلحتهم  من  للشرطة  دورية 
فيه.  شوهد  مخبأ  من  إلخراجه  حضروا 
كذلك متكن من الفرار والتوجه إلى الغابة 
عنصر  مئة  نحو  يشارك  السوداء، حيث 
شرطة في البحث عنه، بينهم عناصر في 

القوات اخلاصة، إضافة إلى مروحيات.
"شهر  املطلوب  أن  إلى  الشرطة  وأشارت 
سالحًا ناريًا فجأة وهدد عناصر الشرطة 
لدى  للتصرف"  الوقت  لهم  يتح  لم  الذين 
يختبئ  كان  الذي  املكان  إلى  حضورهم 
معه  "أخذ  املطلوب  أن  وأوضحت  فيه. 
التي  األسلحة  فراره  لدى  األرجح"  على 

جّرد منها عناصر الشرطة.


