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إنها  املوعود.  االمريكي  العراقي  االستراتيجي  احلوار  وانطلق 
يريد أن يصحح املسارات ويوقف االنهيارات  ملَن  املنتظرة  الفرصة 
، المجال  الكلمة  بلد محطم مبعنى  العراق   . ويفتح صفحة جديدة 
للمزايدات واجملامالت ، بلد غني بكل شيء لكنه ال ميلك أي شيء 
ولم تعد له خيارات كثيرة في النهوض، وهذه فرصة اذا ضاعت لن 

تعود .
االن الواليات املتحدة بعد جتربتها التي جتاوزت سبعة عشر عامًا 
والتمردات  االجتهادات  حتتمل  ال  طريق  خارطة  تضع  أن  تريد 
واالنقالبات ، خارطة ميكن أن تتأسس عليها اتفاقيات استراتيجية 
مع العراق الذي تعرف واشنطن قيمته اكثر بكثير مما يعرف حّكامه 

املتعاقبون منذ ما يقرب من عقدين تلك القيمة .
قبل كل شيء ، يجب أن نستخدم  هنا نفس الرؤية االمريكية عبر 
خارطة طريق خاصة بنا ، في املطالبة بحقوق بلد استبيحت بسبب 
مباشر ال ميكن نسيانه هو االحتالل االمريكي العام ٣٠٠٢ ، ومن ثم 
الطواقم السياسية التي كانت حتكم بالتراضي بني واشنطن وطهران 
من اجل العبور مبصاحلهما املشتركة الى امام في ملفات ال عالقة 
وما  سوريا  وحرب  االيرانية  النووية  املفاعالت  منها   ، بها  للعراق 

يتصل بها في لبنان .
العراق  مصلحة  اّن  يقول  استراتيجي  بعنوان  تفريط  أي  اليوم   
باجملاالت كافة هي األولى  والعليا، وهي التي يدور حولها اي حوار 

يفضي الحقا الى اتفاقيات  ثقيلة ، إّنما هو خيانة عظمى .
عقلية الدخول في حوار ، البّد أن تكون جديدة ، ال صلة لها بفترة 
مفاوضات سيئة للغاية ترجع الى العام ٨٠٠٢ ، إذ مت عمليًا حتويل 
ذلك  االتفاق الى مسارات امور سائبة من دون اتفاق ورأينا نتائجها 
الحقًا حني كان البلد لقمة سائغة بيد عصابات احتلت ثلث مساحته 

ومليشيات استباحت قوانينه .
 بعد اكثر من عقد من الزمان على اتفاقيات ال شرعية فيها كونها 
لدولة  االمريكية  املتحدة  الواليات  دولة  احتالل   راية  حتت  دارت 
العراق العضو القدمي في االمم املتحدة ، هذا توصيف علمي تاريخي 
وليس توصيفا سياسيا مع أو ضد . من هنا فإّن تلك االجواء وما 
تلك  من  واحدة  امريكية  ،فال شخصية  يعاد  أن  بها الميكن  يتصل 
املرحلة الغابرة ستشترك في هذا احلوار اجلديد وال ينبغي للعراق 

إال أن ينفتح بإطار جديد في املفهوم واالجراءات واملفاوضني .
العراق يحتاج الى رد اعتباره، يحتاج تعويضات من االمريكان ليس 
بصيغة الشعارات السياسية االنتهازية حملور يجامل ايران مثاًل ، 
وامنا تعويضات في سياق اعتراف واشنطن بأّن املسؤولية تاريخية 
واخالقية تقع عليها في اعادة اعمار البلد ، وفي ضوء ذلك جتري 

مناقشة التفاصيل .
لقد حتطم كل شيء ، ونريد كل شيء ، هذه هي املعادلة.

لند ن-الزمان 
نشرت  بريطانية،  دراسة  قالت 
كمامات  استخدام  أن  األربعاء، 
السكان  مستوى  على  الوجه 
مبرض  اإلصابة  يقلص  قد 
انتقال  عن  الناجم  كوفيد19-، 
إلى  كورونا،  فيروس  عدوى 
مستويات ميكن السيطرة عليها 
الوباء  بانتشار  يتعلق  فيما 
موجات  دون  يحول  أن  وميكن 
عندما  الوبائي  للمرض  ثانية 

يقترن ذلك بإجراءات اإلغالق.
به  قام  الذي  البحث  ويشير 
كمبردج  جامعتي  من  علماء 
إلى  بريطانيا،  في  وغرينتش 
لن  وحدها  العزل  إجراءات  أن 
حتول دون ظهور موجة جديدة 
يسبب  الذي  الكورونا  لفيروس 
التهاب اجلهاز التنفسي احلاد، 

لكن الكمامات مبا في ذلك حتى 
أن  ميكن  املنزل  في  املصنوعة 
معدالت  كبير  نحو  على  تقلل 
بها  التزم  إذا  العدوى  انتقال 
عدد كاف من الناس في األماكن 

العامة.
الذي  ستوت،  ريتشارد  وقال 
في  الدراسة  قيادة  في  شارك 

جامعة كمبردج »تدعم حتليالتنا 
الفوري  الناس  التزام  ضرورة 

والشامل بوضع الكمامات«.
إلى  تشير  النتائج  أن  وأضاف 
على  الكمامات  استخدام  أن 
بالتباعد  مقرونا  واسع  نطاق 
إجراءات  وبعض  االجتماعي 
مقبولة  »وسيلة  يكون  قد  العزل 

فتح  الوباء وإعادة  للتعامل مع 
فترة  قبل  االقتصادية«  األنشطة 

طويلة من توافر لقاح فعال.
مجلة  الدراسة  نتائج  ونشرت 
أ«  امللكية  اجلمعية  »أعمال 
بريطانيون  العلمية.حذر خبراء 
قاتال  تنفسيا  مرضا  أن  من 
وخفيا قد يكون في طريقه إلينا 
كورونا،  بفيروس  اإلصابة  بعد 

وفق ما نشرته روسيا اليوم.
اإلغالق  قيود  رفع  بدء  ومع 
سيتم  العالم،  أنحاء  جميع  في 
إعادة العديد من األشخاص إلى 
املباني املهجورة التي مت تركها 
أصبحت  والتي  شهور،  منذ 
أن  للعدوى ميكن  أرضا خصبة 
تؤوي أمراضا مثل داء الفيالقة، 
يكون  حاد  تنفسي  داء  وهو 

قاتال أحيانا.

ساو باولو-)أ ف ب( - قّدم ناشط في حقوق 
واملتحولني  اجلنس  ومزدوجي  املثليني 
ساو  في  العامة  النيابة  لدى  جنسيا شكوى 
كرة  جنم  ضد  املثلية،  رهاب  بشأن  باولو 
شريك  وصف  الذي  نيمار  البرازيلية  القدم 
النيابة  وأكدت  جنسيا".  بـ"الشاذ  والدته 
الشكوى  تلقيها  برس  فرانس  لوكالة  العامة 
اذا  ما  ويقرر  العام  النائب  سيدرسها  التي 
سان  باريس  نادي  مهاجم  سيقاضي  كان 
الناشط  وكان  عدمه.  من  الفرنسي  جرمان 
مباشرة  املعني  غير  مغاليايس،  أغريبينو 
على  حسابه  في  االثنني  أعلن  قد  بالقضية، 
"رهاب  حول  شكوى  تقدمي  نيته  انستاغرام 
املقربون  ورفض  الكراهية".  وخطاب  املثلية 
من النجم البرازيلي التعليق على هذا اخلبر.
في  للمثليني  املعادية  االهانات  وُسمعت 
تسجل صوتي مسّرب خالل حديث خاص بني 
نيمار واصدقائه. وصف نيمار الشاب تياغو 
نادين  والدته  شريك  عاما(،   22( راموس 

صغير"  "شاذ  بانه  عاما(،   52( غونسالفيس 
وكلمة أخرى مهينة. وقال احد اصدقائه انه 
مؤخرته".  في  صغيرة  مكنسة  وضع  "يجب 
وكانت غونسالفيس أعلنت عالقتها براموس 
في نيسان/ابريل املاضي، فيما كشفت وسائل 

إعالم الحقا بان راموس ثنائي اجلنس.
وكان نيمار يناقش مع اصدقائه مزاعم شجار 
من  بعدها  االخير  ُنقل  وراموس،  والدته  بن 

الثالثاء  املستشفى  الى  غونسالفيس  منزل 
املاضي مع جروح بيده بحسب الشرطة.

عائلتها،  على  كذبت  والدته  ان  نيمار  وقال   
مشيرا الى انه لم يصدق قصتها بان شريكها 
زجاجي،  بلوح  يده  وجرح  الدرج  على  تعثر 
وفي  والدته  يعنف  كان  راموس  ان  متوقعا 
الشرفة  زجاج  لكم  عندما  حالة غضب شديد 

وجرح نفسه.

 دراسة بريطانية:الكمامات أساس ملنع
االصابات وحتذير من الفيلقية

نيمار يواجه شكوى جزائية
بسبب رهاب املثلية

كورونا يجبر البريطانيني على طب األسنان املنزلي
ف  املتحدة-)أ  )اململكة  ساليسبري 
املتحدة  اململكة  في  كثر  اضطر  ب(  
خالل  األسنان  طبيب  مبهمة  للقيام 
تدابير اإلغالق التي فرضت في البالد 

ملواجهة وباء كوفيد19-.
دومينيك  أسنان  طبيب  أخبر  عندما 
برايس في أواخر آذار/مارس بضرورة 
املفقودة  ضرسه  حشوة  استبداله 
بنفسه، لم يصدق هذا البريطاني األمر 

في البداية.
لكن برايس وهو واحد من بني كثيرين 
في اململكة املتحدة اضطروا للعب دور 
طبيب األسنان أثناء تفشي الوباء مع 
البالد،  في  اجلراحية  العملية  توقف 
قال "هذا هو الوضع الذي كنا نعيشه".
بعدما  يتغير  بدأ  الوضع  ذلك  أن  إال 
أعيد استئناف هذه العمليات في وقت 
إلى  بالنسبة  لكن  الشهر،  من  مبكر 

الكثيرين، الضرر حصل.
فرض  من  يومني  "بعد  برايس  وروى 
تدابير اإلغالق، كنت أمضغ السكاكر... 
فمي  في  قاس  بشيء  شعرت  وفجأة 
على  حصل  ما  أيقنت  أنني  وأعتقد 

الفور".
أسنانه،  حشوات  إحدى  سقطت  فقد 
بطبيب  واتصل  الهاتف  إلى  فهرع 

أسنان هاتفيا.
لديهم  يكون  قد  أنه  "اعتقدت  وأضاف 
لكن  التشغيل،  قيد  ما  نظام  من  نوع 
من  متكنهم  طريقة  أي  هناك  يكن  لم 

معاينة أي شخص".
وبدال من ذلك، علم برايس أن خدمات 
الطوارئ  حاالت  في  األسنان  طب 
الذين  األشخاص  على  مقتصرة  كانت 
يحتاجون إلى قلع وقيل له أن يشتري 
األدوات  مجموعة  اإلنترنت  عبر 

اخلاصة مللء التجويف موقتا بنفسه.
أن طبيب  أصدق  أن  أستطع  "لم  وقال 
أعالج  إلى  أن  لي  يقول  كان  األسنان 

أسناني بنفسي".
منزل  إلى  املعدات  وصلت  عندما 
جنوب  في  سالزبوري  في  برايس 
إنكلترا، باشرت زوجته سوزي العمل.

االستخدام  سهلة  "إنها  وصرحت 
وليست مخيفة... لكن كتب على جهتها 
اخللفية +اذهب إلى طبيب أسنانك في 
هذه  استخدام  من  ساعة   48 غضون 

املعدات+ وهذا لم يكن خيارا متاحا".
طب أسنان منزلي 

ونقص العناية باألسنان في بريطانيا 
أثناء إغالق البالد الذي فرض في 23 
واحد  مجال  مجرد  هو  آذار/مارس، 
املعطلة،  الرعاية الصحية  من مجاالت 
ألمراض  العالجات  تقدمي  جتنب  مع 
إلغائها  أو  مختلفة  مرضية  وحاالت 
أو تأجيلها. وقد يتم الكشف عن بعض 
أو  السرطان  مثل  اخلطيرة  األمراض 
املعتاد  معاجلتها في وقت متأخر عن 
للوفيات  الهائلة  احلصيلة  يفاقم  مبا 
ثاني  بريطانيا  سجلت  وقد  بالوباء. 
كورونا  بفيروس  وفيات  أكبر حصيلة 
بعد الواليات املتحدة. وقال لني ديكروز 
من نقابة أطباء األسنان في بريطانيا 
من  متزايد  بشكل  املرضى  عانى  "لقد 
األسنان،  أطباء  إلى  الوصول  أجل 
األسنان اخملصصة  مراكز طب  وحتى 
للحاالت الطارئة، وجلأوا إلى ممارسة 
طب األسنان في املنزل وهو أمر مخيف 

حقا".
أنفسنا  بتحويل  قمنا  "لقد  وأضاف 
القرن  من  ثرية  دولة  من  ما  نوعا 
احلادي والعشرين إلى بلد من احلقبة 

املرضى  يداوي  حيث  الفيكتورية 
أنفسهم بأنفسهم".

 حاجة إلى الصبر 
وبعد  حزيران/يونيو  من  الثامن  في 
فتح  بإعادة  سمح  شهرين،  من  أكثر 
جلراحات  اخملصصة  العيادات 
في  األخرى  الطبية  واملرافق  األسنان 

بريطانيا.
إلى  املنشآت  هذه  ذلك، ستحتاج  ومع 
العدوى  من  الوقاية  متطلبات  تنفيذ 
التزود  ذلك  في  مبا  ومكافحتها، 

مبعدات احلماية الشخصية. 
لكنها  اخلطوة  بهذه  النقابة  ورّحبت 
االحتواء  تدابير  أن  من  حذرت 
من  تقلل  قد  االجتماعي  والتباعد 
الطبية  للمراكز  االستيعابية  القدرة 
مبا يصل إلى الثلثني. وهي أضافت أن 
توافر معدات الوقاية الشخصية ميكن 
أن يختلف أيضا بني املمارسات ويحد 
ميك  وقال  املمكنة.  املواعيد  عدد  من 
"سيحرص  النقابة  رئيس  ارمسترونغ 
تقدمي  في  البدء  على  األسنان  أطباء 
آمنة  ما ميكن بطريقة  بأسرع  الرعاية 
التحلي  اجلميع  من  سنحتاج  لكننا 
إلى  األحوال  عودة  مع  بالصبر 
طبيعتها". وتابع "ميكن طبيب األسنان 
أن يعود إلى العمل واستقبال املرضى 
الرعاية  توفير  من  يتمكن  لن  لكن 

الالزمة بدون األدوات الالزمة".
إنها  الصحة  وزارة  باسم  ناطق  وقال 
لضمان  الساعة"  مدار  على  "تعمل 
الرعاية  ملوظفي  متوافرة  تكون  أن 
مبا  األمامية  اخلطوط  في  الصحية 
طب  مركز   500 في  العاملني  فيهم 
الوقاية  الدولة، معدات  أسنان تديرها 

الشخصية.

)أستراليا(-الهور  بريزبني 
اكتشف   - ب(  ف  )باكستان(-)أ 
كانوا  أنهم  أستراليون  باحثون 
في  األرقام  شأن  من  يقللون 
السالحف  لتعشيش  موقع  أكبر 
البحرية في العالم بعد استخدام 
تكنولوجيا الطائرات بدون طيار 

للمرة األولى.
تقع  التي  جزيرة    وتستقبل 
قبالة الطرف الشمالي ألستراليا، 
حوالى 60 ألف سلحفاة خضراء 
من  الكيلومترات  مئات  تهاجر 
لوضع  العظيم  املرجاني  احلاجز 
العلماء  وكافح  عام.  كل  بيضها 

الذين يعملون على حماية األنواع 
املهددة باالنقراض إليجاد أفضل 
التي  السالحف  لتتبع  السبل 
كشفوا  وهم  بيوضها  تضع 
مجلة  في  نشرت  دراسة  في 
املاضي  األسبوع  وان"  "بلوس 
أظهرت  طيار  بدون  الطائرات  أن 
أعدادها  من  يقللون  كانوا  أنهم 
بنسبة تزيد عن %50 من األعداد 
بطائرة  لقطات  وتظهر  الفعلية. 
مؤسسة  نشرتها  طيار  بدون 
العظيم"  املرجاني  "احلاجز 
تسبح  السالحف  آالف  الثالثاء، 
النقي.  األزرق  احمليط  مياه  في 

في  أحصوا  قد  الباحثون  وكان 
السابق في ليلة واحدة نحو 23 
ألفًا من السالحف أثناء وصولها 
البيوض،  لوضع  الشاطئ  إلى 
عن طريق متييزها بصبغة قابلة 
لتسهيل  سامة  غير  للذوبان 

تتبعها في احمليط.
املؤلف  دنستان  أندرو  وقال 
الرئيسي للدراسة "كانت محاولة 
املعلمة  السالحف  آالف  تعداد 
وغير املعلمة بدقة أمرًا صعبًا من 
قارب صغير في الطقس الرديء".

طائرة  استخدام  "إن  وأضاف 
أمانا  وأكثر  أسهل  طيار  بدون 

وأكثر دقة عدا عن إمكانية تخزين 
البيانات على الفور وبشكل دائم".
 فيما  يتغذى الدجاج في باكستان 
باجلراد في إطار مبادرة ملكافحة 
أسراب احلشرات هذه التي تهدد 
اإلمدادات الغذائية في البلد الذي 

يعاني من الفقر.
عمران  الوزراء  رئيس  وافق  وقد 
خان على خطط لتوسيع مشروع 
ريادي في مقاطعة البنجاب حيث 
حصل القرويون على أموال جلمع 
اجلراد الذي مت جتفيفه وتقطيعه 

وإضافته إلى علف الدواجن.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

علماء يالحقون السالحف بالطائرات املسّيرة ومزارعون يكافحون اجلراد بتحويله الى علف
ياباني  طبيب  توفي   - ب(  ف  )أ  طوكيو- 
الذي  الغامض  كاواساكي"  "مرض  اكتشف 
الصحف  عناوين  في  مجددا  الظهور  عاود 
بعد أوجه التشابه الذي يتشاركها مع فيروس 
 95 عن  طبيعية  ألسباب  املستجد،  كورونا 
عاما، وفق ما أعلنت منظمته غير احلكومية 

لألبحاث األربعاء.
توميساكو  األطفال  طبيب  الحظ  وقد 
كاواساكي املرض للمرة األولى في الستينات 
عندما كان طبيبا مبتدئا أثناء معاجلته أطفاال 
مصابني باحلمى واحمرار في العينني وطفح 

جلدي دون سبب واضح.
أفاد عن 50 حالة من هذا  العام 1976،  وفي 
الغامض، وقد أصبح هذا املرض  االضطراب 
األطفال  على  األحيان  معظم  يؤثر  الذي 
"مرض  أنه  على  دوليا  به  معترف  الصغار، 

كاواساكي".
والقدمني  اليدين  تورم  األعراض  تشمل  وقد 
والتهاب  الرقبة  في  الليمفاوية  الغدد  وتورم 
للمراكز  وفقا  واحللق،  والشفتني  الفم 
منها  والوقاية  األمراض  ملكافحة  األميركية 

)سي دي سي(.

وفاة الطبيب 
الياباني مكتشف 

املرض النادر

رسالة من املوصل
الى الرئيس مع التحية
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سيدي الرئيس وانت متسك بشريط افتتاح جسر احلرية تذكر قبل قص الشريط ان اخر من امسك هذا 
الشريط قبلك كان امللك فيصل رحمه الله عام ٨٥٩١، وقد استغرق بناء هذا اجلسر من الصفر ٣ سنوات،  

رغم ضعف تقنيات البناء وامكانيات العراق املادية انذاك.
وها انت االن تعيد افتتاح تصليح وترميم نفس اجلسر بعد مرور ٣ اعوام على تدميره، رغم تطور تقنيات 

البناء خالل اكثر من ٠٦ سنة، هل هذا االمر طبيعي سيدي الرئيس؟!
من نفس مكانك انظر جنوبًا لترى اجلسر الرابع مبتورًا ويعلوه جسر عبور مؤقت منذ اكثر من ٣ سنوات، 
ثم انظر شمااًل وحاول جتاوز اجلسر العتيق ) الذي قص شريط افتتاحه سلفك العبادي( وانظر الى اجلسر 
انقاضه لتسهيل حركة املرور،  افتتاح جسر عائم حتت  الذي اصبحت اكبر اماني املوصليني  اخلامس، 
وفي اقصى الشمال هناك يقبع سور الصني العظيم ) اجلسر الثالث( الذي ال زالت اعمال البناء فيه تراوح 

مكانها والله وحده يعلم من رئيس الوزراء الذي سوف يقص شريط افتتاحه.
على رأس اجلسر الثالث الغربي سترى انقاض فندق املوصل الذي كان فيما مضى درة المعة على كتف 
سينا،  ابن   ( املوصل  مستشفيات  اكبر  وفيها  املوصل  في  الطب  مدينة  انقاض  مباشرة   وامامه  دجلة، 
التابع جلامعة  املستشفى اجلامعي  االورام، مستشفى احلروق،  ، مستشفى  للوالدة  البتول  اجلمهوري، 
املوصل وكلية طب املوصل اعرق كليات املوصل، ومعهد االشعة ومركز جراحة القلب ومركز االخصاب 

والعقم ومركز السكري والطب العدلي ومركز طب االسنان التخصصي االمين(
هذه اخلرائب املاثلة امامك في مدينة الطب كانت قبل ٣ اعوام متثل اكثر من ٠٤٪٣ من قدرات محافظة 
نينوى الصحية، باقي املستشفيات خارج مدينة الطب في ايسر املدينة واالقضية والنواحي ال تفرق كثيرًا عن 

حال مدينة الطب في املوصل.
سيدي الرئيس لن نحدثك عن خرائب املدينة القدمي وشبهات الفساد التي شابت عمليات رفع االنقاض 
النابض  االقتصادي  املدينة  قلب  كان  الذي  الطوب  باب  القدمي  املوصل  سوق  عن  وال  املنازل،  وجتريف 
العادة  الصراعات  هذه  وعرقلة  القدمية  املوصل  اسواق  عائدية  على  الوقفني  عن صراعات  وال  باحلياة، 
بناء  اعادة  التي ترفض ومتاطل في  املالية  وزارة  وزارة في حكومتك،  اغنى  بل سنحدثكم عن  اعمارها، 
مصارفها احلكومية، والبنك املركزي الذي تباطأ في اعادة بناء فرعه في نينوى، واحلصار االقتصادي 
املفروض على نينوى عبر عرقلة عمل مكاتب الصيرفة على مدار ٣ سنوات بني اغالق وفتح. سيدي الرئيس  
اذهب الى دائرة البلدية واسألهم عن مصير املساحات اخلضراء في املدينة، كيف مت التجاوز عليها وكيف 

سرقها املتنفذون.
اجلس في دائرة استثمار نينوى واسألهم عن املشاريع التي نفذوها منذ التحرير.

اذهب الى محطة قطار املوصل وانظر الى خرائب محطة كانت في يوم من االيام تربط البصرة ببرلني، 
واسأل متى كان مرور اخر قطار في هذه احملطة !!

سيدي الرئيس ابحث عن شباب املوصل ومثقفيها، اسأل عن اصحاب املبادرات، واصحاب االقالم احلرة، 
واستمع اليهم ألنهم هم افضل من يعبر عن هموم مدينتهم، وهم االقدر على التأثير في الرأي العام املوصلي 

عبر وسائل التواصل االجتماعي.
اسأل شباب املوصل عن عبث بعض نواب نينوى باقتصادها، وعن حروب النواب و #حروب_الكراسي 
في دوائر الدولة، وكيف اصبح منصب املدير العام جمعية ) سلفة( يقبضها هذا احلزب وتلك الكتلة كل 

شهرين او ثالثة أشهر .
اسأل عن عالقات النواب بشركات املقاوالت املنفذة لكل مشاريع اعادة االعمار، وعن عائدية هذه الشركات 

واصحابها احلقيقيني، وانت رئيس جهاز مخابرات وال تخفى عنك هذه احلقائق.
الشحن  حركة  من  السيطرات  بعض  واردات  عن  واسألهم  السيطرات  ومسؤولي  االمنيني  القادة  اجمع 
التجاري. واخيرًا وبعد ان تودعنا وتستقل مروحيتك، جتول فوق خرائب مطار املوصل الدولي الذي ال يزال 
ينتظر وعود االعمار، وتذكر وانت في طريقك الى مطار القيارة العسكري لو مت اعمار مطار املوصل خالل 
االعوام املاضية ملا كنت بحاجة الى هذه الرحلة باملروحية، ولسافرت مباشرة من املوصل الى بغداد، عندها 
ستشعر مبعاناة   مليون مواطن يسافرون عبر مطارات اربيل وبغداد للعالج واحلج والعمرة والدراسة منذ 
اكثر من خمس سنوات. بعد مغادرة املوصل اسأل الطيار عن منطقة اخلسفة، وعند مرورك بهذه املقبرة 
اجلماعية اقرأ الفاحتة آلالف االرواح التي ازهقها التنظيم االرهابي، ورمى بها في تلك احلفرة الطبيعية، 

وال تزال جثثهم هناك تنتظر اعادة انتشالها ودفنها قرب احبائها.
عندما تصل بالسالمة الى بغداد تذكر ان اليوم  هو ٠١/ حزيران، وهو يوم سقوط املوصل، حاول ان تفتح 

ملف سقوط املوصل، وتعرف على اجملرمني واملقصرين الذين تسببوا بتلك املأساة..
نأسف  التحرير،  بعد  ما  نينوى  معالم  اهم  في  سريعة  سياحية  جولة  هذه  كانت  الرئيس  سيدي  وداعًا 

إلزعاجكم.

األمير  يحتفل   - ب(  ف  لندن-)أ 
التاسع  ميالده  بعيد  فيليب 
في  معزوال  األربعاء  والتسعني 
امللكة  زوجته  مع  وندسور  قصر 
فيروس  بسبب  الثانية  إليزابيث 

كورونا املستجد.
قصر  أصدر  املناسبة،  هذه  وفي 
للزوجني  جديدة  صورة  باكنغهام 
عاما،   72 منذ  املتزوجني  امللكيني 
في بداية حزيران/يونيو في فناء 

القصر الواقع على مسافة حوالى 
40 كيلومترا غرب لندن.

الثانية  إليزابيث  امللكة  وتظهر 
كيلي  أجنيال  توقيع  من  بفستان 
مع بروش )دبوس مزخرف( ماسي 
على شكل قلب. أما زوجها، فارتدى 

سترة مع ربطة عنق عسكرية.
فإن  السن،  في  تقدمهما  وبسبب 
عاما   94 العمر  من  البالغة  امللكة 
يعتبران  إدنبره،  دوق  وزوجها 

بوباء  اإلصابة  عرضة  األكثر  من 
كوفيد19-.

إلى  الثانية  إليزابيث  وانتقلت 
قبل  آذار/مارس،   19 في  وندسور 
بضعة أيام من دخول تدابير العزل 
التنفيذ  حيز  املتحدة  اململكة  في 
بحياة  أودى  الذي  الوباء  ملكافحة 

أكثر من 40 ألف شخص.
وهي احتفلت بعيد ميالدها الرابع 
نيسان/ابريل،   21 في  والتسعني 

دون أفراد عائلتها وبال االحتفاالت 
التقليدية.

الذي  فيليب  األمير  يشاهد  ولم 
في  العامة  احلياة  من  تقاعد 
العامة  األماكن  في   ،2017 العام 
»ألسباب  املستشفى  دخوله  منذ 
كانون  في  وجيزة  لفترة  وقائية« 
»ظروف  بسبب  األول/ديسمبر 
في  منها  يعاني  كان  صحية 

السابق«.

األمير فيليب يحتفل بعيده التاسع والتسعني

نيويورك-)أ ف ب( - سيغير القاموس املرجعي األميركي »ميريام-
سوداء  امرأة  اقتراح  على  بناء  عنصرية  لكلمة  تعريفه  ويبستر« 
شابة أرادت أن تعكس بشكل أفضل اضطهاد األشخاص امللونني. 
دريك  التي تخّرجت حديثا من جامعة  كينيدي ميتشوم  واتصلت 
في والية آيوا بإدارة »ميريام-ويبستر« التي تنشر قواميسها منذ 
العام 1847، القتراح حتديث للمصطلح. وهي قالت لشبكة »كموف« 
احمللية التابعة لـ«سي بي اس«، »لقد أخبرتهم بأنهم في حاجة إلى 

تضمني وجود اضطهاد منظم على مجموعة من الناس. ال يتعلق 
األمر فقط مبسألة ›أنا ال أحب شخصا ما‹«.

 وأكد مدير حترير »ميريام-ويبستر« بيتر سوكولوفسكي لوكالة 
فرانس برس أن املصطلح سيتم تعديله بعد طلب ميتشوم. ويقدم 
القاموس حاليا ثالثة تعريفات للعنصرية، وقال سوكولوفسكي إن 
التعريف الثاني قريب من وجهة نظر ميتشوم لكن »سنجعل ذلك 

أكثر وضوحا في إصدارنا التالي«.

روما%-)أ ف ب( - عثر على عمل أجنزه فنان الشارع البريطاني 
بانكسي تكرميا لضحايا هجمات تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في 
باريس وُسرق سنة 2019 من قاعة "باتاكالن" للحفالت، خالل عملية 

أمنية في وسط إيطاليا، على ما أفاد الدرك اإليطالي األربعاء.
وقال ضابط في الدرك في تيرامو اإليطالية لوكالة فرانس برس "لقد 
استرجعنا الباب املسروق من قاعة باتاكالن وعليه عمل لبانكسي 

ميثل فتاة صغيرة حزينة".

وأوضح هذا املسؤول أن العملية نفذت بطلب من الشرطة الفرنسية 
وبحضور شرطيني فرنسيني. وأضاف "ال ميكنني كشف املزيد قبل 
مؤمتر صحافي ملدعي عام أكويال" كبرى مدن إقليم أبروتسو حيث 
عثر على العمل، "صباح" اخلميس. وكان هذا العمل املنسوب لفنان 
الشارع البريطاني األشهر بانكسي قد ُرسم على باب خلفي في قاعة 
"باتاكالن" في باريس حتية للضحايا الـ90 الذين سقطوا فيها في 

هجمات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في العاصمة الفرنسية.

أشهر قاموس أميركي سيغّير تعريف العنصرية العثور في إيطاليا على عمل لبانكسي مسروق في باريس


