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جون بولتون: 
الغرفة التي وقع فيها احلدث

يعيد إلى االذهان قرار الرئيس االمريكي دونالد ترامب بسحب العديد من 
قواته من العراق، والتلويح بغلق سفارته في بغداد، قرارات ذات طبيعة 
مشابهة اتخذها الرئيس االمريكي االسبق جورج دبليو بوش عندما قرر 
السابق  الرئيس  قرار  بعده  ومن   ،2008 سنة  العراق  من  قواته  سحب 
باراك اوباما بسحب آخر جندي امريكي من العراق مطلع سنة 2012. 
لقد أعلن اوباما في حينه من دون اية مواربة انه ال يريد بقاء قواته في 
العراق يوما اضافيا، وتفاصيل قرار اوباما في حينه معروفة. إلى ذلك، 
يرى جون بولتون، املستشار السابق للرئيس دونالد ترامب لشؤون األمن 
القومي، في كتابه الذي صدر مؤخرا في الواليات املتحدة حتت عنوان 
"الغرفة التي وقع فيها احلدث"، أن الرئيس ترامب لم يحاول اخفاء رغبته 
واالبتعاد  برمتها،  املنطقة  من  بل  العراق فحسب،  من  ليس  باالنسحاب 
عن دائرة "احلروب الرهيبة في منطقة الشرق االوسط"، على حد وصفه. 
يلفت بولتون في كتابه املذكور إلى أن مستشاري الرئيس االمريكي كانوا 
منقسمني حيال طول فترة التواجد االمريكي في املنطقة، غير أن ترامب، 
والكالم دائما على لسان بولتون، لم يرغب ببقاء قواته في املنطقة إطالقا، 
اذ ينقل عن رئيسه قوله في الصفحة 198: "ال أفهم ملاذا نقاتل داعش 
في سوريا. ملاذا  ال تفعل روسيا وايران ذلك؟ لقد مارسُت هذه اللعبة 
والعراق،  وايران،  روسيا  عن  نيابة  داعش  نقاتل  ملاذا  جدًا.  طويلة  ملدة 
الذي تسيطر عليه إيران؟ ".  لقد توصل الرئيس ترامب، حسب بولتون، 
الى قناعة مفادها بأن بالده "حتارب تنظيم داعش نيابة عن دول هي في 
في صفحات  بولتون  يروي  ذلك،  إلى  املتحدة".  للواليات  عدّوة  حقيقتها 
ترامب  بحضور  واشنطن  في  عقدت  عاصفة  اجتماعات  تفاصيل  كتابه 
الدفاع  وزير  حالة  في  كما  بعضهم،  باستقالة  انتهت  مساعديه،  وكبار 
السابق ماتيس، بعدما طالبهم الرئيس ترامب بتحديد موعد مبكر إلعالن 
انسحاب القوات االمريكية من افغانستان. حاول كل من وزير الدفاع، 
وبولتون، وحتى بومبيو، تقدمي املبررات التي حتول دون االنسحاب املبكر، 
لكن ترامب كان يواجه اجلميع باعتراضات غاضبة متسائال دائما "ما 
الدوالرات  مليارات  املتحدة  الواليات  تنفق  وملاذا  هناك"،  نفعله  الذي 
في  كان  ترامب  بأن  بولتون  يضيف  مقابل.  دون  من  حدودها  خارج 
معظم اجللسات يبحث عن الذرائع لسحب قواته من املنطقة، مبا في ذلك 
العراق، وحتى االنسحاب من كردستان العراق، قائال في الصفحة 40 
من كتابه: "أنا ال أحب األكراد... إنهم يفّرون أمام العراقيني، ويفّرون أمام 
األتراك، واحلالة الوحيدة التي ال يفّرون فيها هي عندما نقصف ما حولهم 
بطائراتنا املقاتلة." خالصة املوقف االمريكي، حسب ما يعرضه بولتون 
"اإلرهابيني  بان  لم يؤمن  الكتاب، هي ان ترامب  في الصفحة 168 من 
لهذا  املتحدة.  الواليات  تستهدف  حرًبا  يشنون  املتطرفني"  اإلسالميني 
السبب، عارض ترامب التورط مبا كان يصفه "حروب ال نهاية لها" في 
ذلك اجلزء من العالم، وينقل عن ترامب انه كان غالبا ما يصرخ قائال 
إن منطقة الشرق األوسط  بعيدة، "تبعد عنا آالف االميال". لكن بولتون 
رأى في كتابه ان الرئيس ترامب لم ميتلك خطة متماسكة ملا يتعني فعله 
بعد انسحاب القوات االمريكية من املنطقة، معتبرا ان انسحاب القوات 
االمريكية يعني من الناحية الفعلية التخلي عن حلفاء إقليميني. اخلالصة 
الزعماء  دفع   2003 عام  العراق  في  االمريكية  املغامرة  فشل  أن  هي 
االمريكان الثالثة الذين حكموا البيت االبيض منذ 
ذلك التاريخ على االجماع على ضرورة االنسحاب 

من العراق وتركه للمجهول!

زواج فنان وفنانة يعيد عزت العاللي الى الظهور 

نوبل  جائزة  منحت   - ب(  ف  ستوكهولم-)أ 
إميانويل  للفرنسية  األربعاء  للكيمياء 
وهما  داودنا،  جنيفر  واألميركية  شاربانتييه 
عاملتا وراثة طورتا "مقصات جزيئية" قادرة على 
تعديل اجلينات البشرية، في ما يعتبر إجنازا 

ثوريًا في مجال الكيمياء.
عن  اإلعالن  خالل  التحكيم  جلنة  وأوضحت 
اجلائزة  أن  ستوكهولم  في  الفائزتني  اسمي 
وسيلة  "تطوير  في  لنجاحهما  لهما  أعطيت 
صوغ  إلعادة  "أداة  بواسطة  اجلينات"  لتعديل 

قانون احلياة".
 56( وداودنا  عامًا(   51( شاربانتييه  وباتت 
بنوبل  تفوز  امرأة  وسابع  سادس  عامًا( 

شاربانتييه  وأملت   .1901 العام  منذ  الكيمياء 
في أن يكون فوزها وزميلتها "رسالة قوية جدًا" 
اجلائزة  تعطى  األولى  املرة  أنها  إذ  للشابات، 

بأكملها للنساء.
وقالت خالل مؤمتر صحافي أقامته جلنة نوبل 
بعد وقت قصير من إعالن النتيجة إنها تعتبر 
نفسها "عاملة قبل أن تكون امرا' علم"، مالحظة 
أن "النساء العاملات يستطعن أيضًا أن يحققن 

أثرًا بواسطة األبحاث التي يجرينها".
وكانت العاملتان وزمالؤهما أعطوا في حزيران/
يونيو 2012 في مجلة "ساينس" مواصفات أداة 
جديدة تسّهل تعديل اجلينوم، وهي آلية تسّمى 
"كريسبر/كاس9"وتعرف بـ"املقّصات اجلزيئية".

وإذا كانت الطريقة العالجية اجلينية املعروفة 
في  سليمة  طبيعية  جينة  إدخال  على  تقوم 
على  خاطئة،  جينة  تتضمن  التي  اخلاليا 
طريقة حصان طروادة، لكي تتولى العمل الذي 
فإن  به،  القيام  اخلاطئة  اجلينة  تستطيع  ال 
فبداًل من إضافة  ذلك.  ابعد من  "كريسبر"ذهبت 
جينة جديدة، ميكن من خالل هذه األداة تعديل 

اجلينة املوجودة أصاًل.
وقليلة  االستعمال،  سهلة  األداة  هذه  وُتعتَبر 
النووي  قّص احلمض  للعلماء  وتتيح  التكلفة، 
بدّقة في املكان الذي يريدونه، ألهداف منها مثاًل 
التسبب بطفرة جينية أو تصحيحها ومعاجلة 

أمراض نادرة.

طوكيو-)أ ف ب( - تفتتح شركة "نينتندو" 
مخصصًا  قسمًا  املقبل  الربيع  في 
ماريو"  "سوبر  الفيديو  ألعاب  لشخصية 
في مدينة "يونيفرسال ستوديوز" للمالهي 
األولى  للمرة  بذلك  مقتحمة  اليابان،  في 

قطاع مدن املالهي.
ضخمة  مالٍه  مدينة  في  هذاالقسم  وأقيم 

اليابان(، وكان من  تقع في أوساكا )غرب 
من  متوز/يوليو  في  ُيفتتح  أن  املفترض 
السنة اجلارية قبل دورة األلعاب األوملبية 
كانت  اليابان  أن  وخصوصًا  طوكيو،  في 

تتوقع أعدادًا كبيرة من السياح.
املرتقب  القسم  هذا  افتتاح  موعد  لكّن 
أرجئ  نينتندو"  "عالم سوبر  والذي سمّي 

مدينة  أعلنت  ما  وفق   ،2021 ربيع  إلى 
يضم  أن  ويتوقع  بيان.  في  املالهي 
من  مستوحاة  دّوارة  حلقة  هذاالقسم 
يوشي،  الظريف  األخضر  الديناصور 
سيارات  لسباقات  كارت"  "ماريو  وحلبة 
ميكن  أخرى  تفاعلية  وألعابًا  الكارتينغ، 
ما  على  بهدايا،  يفوزوا  أن  فيها  الزوار 

نظرًا  االفتتاح  وأرجئ  البيان.  أوضح 
إلجراءات التباعد اجلسدي التي قرضتها 

اليابان في مواجهة جائحة كوفيد19-.
نهاية  في  بأكملها  املالهي  مدينة  وأغلقت 
عاودت  لكنها  الفائت،  شباط/فبراير 
نشاطها تدريجًا منذ نهاية حزيران/يونيو 

وسط تدابير وقائية صارمة اتخذتها.

القاهرة -الزمان
احتفلت الفنانة هنادي مهنا، أمس الثالثاء، 
الفنان أحمد خالد صالح،  بعقد قرانها على 
أن  دون  صالح،  خالد  الراحل  النجم  جنل 

متهد جلمهورها إعالن زواجها قريًبا.
وبعد مرور تقريًبا 10 أشهر على خطوبتهما، 
من  سلسلة  بتداول  أمس  اجلمهور  تفاجئ 
الصور والفيديوهات من عقد القران، والذي 
يبكي  وهي  مهنا  هاني  والدها  فيها  ظهر 
متأثًرا بإبنته، وعدد قليل من النجوم أبرزهم 

النجم عزت العاليلي واملطربة بوسي
بإطاللة  قرانهما  عقد  في  هنادي،  وظهرت 
غير  فستاًنا  ارتدائها  خالل  من  بسيطة 
مبالغ فيع، مع تسريحة شعر اتسمت أيًضا 
أمير  رقة.  أكثر  تبدو  بالبساطة، مما جعلها 
أمير  الفنان  احتفل  الله  جاب  ومنة  شاهني 
شاهني، شقيق النجمة إلهام شاهني، والتي 
املاضية،  القليلة  األيام  ابنها،  مثل  تعتبره 
الله،  جاب  منة  املونتيرة  على  قرانه  بعقد 

عدد  تواجد  وسط 
جنوم  من  كبير 
من  وكان  الفن. 
احلضور  أبرز 
النجمة منة شلبي، 
ليلى  صدقي،  هالة 
محمد  علوي، 
هنا  الشرنوبي، 
سرا،  شيحة، 
عمرو  الهضبة 
ودينا  دياب 
رانيا  الشربيني، 
شوقي،  فريد 

بوسي  واإلعالمية  العدل،  جمال  واملنتج 
شلبي، والكينج محمد منير.

بومباي-أ ف ب( - أخلي األربعاء سبيل املمثلة 
البوليوودية ريا شاكرابورتي بكفالة بعد شهر 
على توقيفها في قضية انتحار حبيبها السابق 
حتظى  التي  راجبوت  سينغ  شوشانت  املمثل 

باهتمام إعالمي واسع.
والعشرين  الثامنة  البالغة  املمثلة  اُتِهَمت  وقد 
عامًا(   34( لراجبوت  مخدرات  اشترت  بأنها 
في  بومباي  في  منزله  في  ميتًا  ُوِجد  الذي 
في  محكمة  وأمرت  الفائت.   حزيران/يونيو 
ما  على  بكفالة،  بتخليتها  األربعاء  بومباي 
أعلن وكيلها احملامي ساتيش مانيشيندي الذي 
"للعدالة واحلقيقة".  وصف القرار بأنه انتصار 
أما شويك، شقيق املمثلة، الذي أوقف في الوقت 
انتحار  وأثار  التوقيف.   قيد  فأبقي  نفسه، 
راجبوت زوبعة إعالمية رأى فيها البعض نوعًا 

اإلعالم  وسائل  وأصدرت  شعواء"،  "حملة  من 
شاكرابورتي  على  مسبقة  أحكامًا  الهندية 
القّنب  حشيشة  إلى  جلأت  بأنها  واتهمتها 
السابق  حبيبها  لدفع  األسود  السحر  وإلى 
إلى االنتحار.  وأثار مقتل املمثل جداًل إعالميًا 
بوليوود  في  النفسية  الصحة  شأن  في  كبيرًا 
السابع.  الفن  صناعة  في  املوجودة  والضغوط 
تقارير  صحة  في  شككت  راجبوت  عائلة  لكّن 
واتهمت  االكتئاب،  يعاني  كان  املمثل  أن  أفادت 
على  ودأبت  أمواله  سرقت  بأنها  شاكرابورتي 
الشابة بشدة.  املمثلة  تنفيه  ما  مضايقته، وهو 
تعاطي  مسألة  على  يتمحور  اجلدل  وبات 
اخملدرات في بوليوود. وقد استجوبت الشرطة 
ديبيكا  النجمة  الفائت  أيلول/سبتمبر  في 

بادوكوني وممثالت أخريات.

من  طّن  مليون   14 نحو  البحار  قاع  في  ينتشر  ب(   ف  سيدني-)أ 
امليكروبالستيك الناجم عن حتّلل كّميات كبيرة من اخملّلفات التي تصّب كّل 
وهذه  لألبحاث.   األسترالية  الوطنية  الوكالة  بحسب  احمليطات،  في  سنة 
الكّمية من اجلزيئات الصغيرة امللّوثة هي أكبر بـ 25 مّرة من تلك املذكورة 

في دراسات سابقة، بحسب املصدر عينه.
 وجلأت الوكالة البحثية األسترالية "اس سي آي ار أو" في تقريرها العاملي 
األول جلزيئات البالستيك الصغيرة في قاع البحار إلى روبوت في وسعه 
الوصول إلى عمق 3 آالف متر أخذ عّينات من مواقع قبالة الساحل اجلنوبي 
املشروع  هذا  في  الرئيسية  الباحثة  هاردستي  دينيس  وقالت  ألستراليا.  
"أظهرت أبحاثنا أن احمليط السحيق هو بئر للجزيئات البالستيكية، مقّرة 

"فوجئنا بهذه الكمّية

نوبل الكيمياء لفرنسية وأميركية طورتا مقصات جزيئية تعّدل اجلينات البشرية

سوبر ماريو جنم مدينة مالٍه في اليابان

رلني- )أ ف ب( - ُحكم على ممرض بولندي 
سابق بالسجن مدى احلياة في أملانيا امس 
إلدانته بقتل ما ال يقل عن ثالثة أشخاص 
اإلنسولني،  من  زائدة  جرعات  بإعطائهم 
ارتكبها  مشابهة  بجرائم  تذّكر  قضية  في 
ضحيتها  وراح  هوغل  نيلز  املمرض 

العشرات.
وصدر احلكم في حق جيغوج ستانيسالف 
بالعقوبة  عاما،   38 البالغ  البولندي  ف. 
مدى  السجن  أي  أملانيا  في  القصوى 
تبلغ  مضمونة  سجنية  فترة  مع  احلياة 
15 عاما يكون خاللها إطالق السراح شبه 

مستحيل.
اجللسات،  خالل  الكالم  رفض  وبعدما 
من  احملاكمة  نهاية  في  املمرض  اعتذر 
أقرباء الضحايا مبديا "عميق الندم". وقال 
"ما فعلته كان وال يزال وحشيا جدا". وفي 
ست  االتهامي  القرار  تناول  األمر،  بادئ 
جرمية  أضيفت  فيما  مفترضة  قتل  جرائم 
تصدر  لم  لكن  احملاكمة،  خالل  سابعة 
ثالث  في  سوى  حقه  في  إدانة  احملكمة 

جرائم.
مرض  من  شخصيا  يعاني  املمرض  وكان 
على  احلصول  له  يتيح  كان  ما  السكري 

مادة اإلنسولني مبوجب وصفة طبية.
كذلك أقر بأنه كان محكوما بالسجن عشر 
سنوات في بولندا بتهمة التزوير، وأمضى 
محكومية بالسجن بني 2008 و2014. وهو 

ارتكب عمليات سرقة منذ الصغر.
وتذكر هذه الوقائع بقضية املمرض السابق 
"اضطرابا  يعاني  كان  الذي  هوغل  نيلز 
النفسيني.  األطباء  وفق  حادا"  نرجسيا 
 2019 حزيران/يونيو  في  عليه  حكم  وقد 
عن  يقل  ال  ما  لقتله  احلياة  مدى  بالسجن 
85 مريضا في مستشفيني في ساكسونيا 
السفلى في شمال غرب أملانيا. وبني 2000 
و2005، تسبب بنوبات قلبية لدى مرضى 
بعدها  ليحاول  عشوائيا  يختارهم  كان 
يقوم  بأنه  زمالئه  إليهام  سعيا  إنعاشهم، 
بعمل بطولي. ويعتبر احملققون أن حصيلة 
ضحاياه الفعلية قد تتخطى املئتني، إذ إن 

مرضى كثيرين أحرقت جثثهم.

املغني  توفي   - ب(  ف  اجنليس-)أ  لوس 
بفضل  اشتهر  الذي  ناش  جوني  األميركي 
أغنية "آي كان سي كليرلي ناو" سنة 1972، 
عن عمر 80 عاما، بحسب ما أفادت وسائل 

إعالم أميركية.
في  البارز  املوسيقي  الوجه  ناس،  ولد 
احلياة  فارق  وهو  تكساس  في  السبعينات، 
ما  بحسب  الثالثاء،  هيوسنت  في  دارته  في 
بي  "سي  حملطة  جونيور  حوني  ابنه  أعلن 

اس" التلفزيونية في لوس أجنليس.
ناو"  كليرلي  كان سي  "آي  أغنيته  وتصّدرت 
قوائم أفضل املبيعات في الواليات املتحدة، 
بيلو"  ماي  أون  "تيرز  أغنيته  مع  كما احلال 

في بريطانيا سنة 1975.
من  أصله  ليس  أول مغن  ناش  وكان جوني 
البلد،  هذا  في  ريغي  أغنية  يسّجل  جامايكا 

بحسب موقعه اإللكتروني.
زي"  ام  "تي  ملوقع  في تصريحات  ابنه  وقال 
ورّب  رائعا  أبا  "كان  املشاهير  أخبار  حول 
والعالم.  الناس  يحّب  كان  متفانيا.  عائلة 
املوت  غّيب  فيما  كبيرة".  خسارة  ورحيله 
عازف الغيتار إيدي فان هيلني، مؤسس فرقة 
الهارد روك "فان هيلني"، إذ توفّي الثالثاء عن 
65 عاما بعد "صراع طويل" مع املرض، وفق 
ما أعلن ابنه وولف. وغّرد وولف فان هيلني 
هيلني  فان  لودفيك  إدوارد  والدي  "خسر 
هذا  السرطان  مع  والشاق  الطويل  صراعه 
الصباح". أسس إيدي وشقيقه البكر أليكس 
"فان هيلني"  فرقة  روث  لي  ديفيد  املغني  مع 
في  روك  الهارد  مجال  في  الصيت  الذائعة 
لوس  من  بالقرب  باسادينا  في  الثمانينات، 

هولندا  في  هيلني  فان  إيدي  ولد  أجنليس. 
ومتّيز  باسادينا.  في  للعيش  انتقل  لكنه 
وبأداء  الغيتار  على  العزف  في  مبوهبته 
منفرد المع على هذه اآللة املوسيقية ألغنية 
سنة  جاسكون  ملايكل  الشهيرة  إت"  "بيت 
1983. وسطع جنم الفرقة بعد فترة وجيزة 
بالزمة  تتمّيز  التي  "جامب"  أغنية  بفضل 
موسيقية على وقع مرّكبات صوتية وضعها 
رفضتها  الفرقة  بقية  لكّن  هيلني  فان  إيدي 
البداية. ووردت هذه األغنية في األلبوم  في 
األكثر مبيعا للفرقة "1984" وتصّدرت قائمة 
أفضل األغنيات في الواليات املتحدة خلمسة 

أسابيع على التوالي.
العبي  وصول  عادة  األغنية  هذه  وترافق 
وقد  امللعب  إلى  القدم  لكرة  مرسيليا  فريق 
وّجه نادي "أوملبيك مارسيليا" حتية إلى روح 

الفنان الراحل عبر حسابه على "تويتر".
الفرقة  من  روث  لي  ديفيد  انسحاب  وبعد 
سنة 1985، استمّرت "فان هيلني" في إصدار 

األلبومات وإحياء العروض مع املغني سامي 
هاغار ثم غاري شيرون لكنها لم تستعد يوما 
أمجادها الغابرة. واضطرت الفرقة في العام 
بسبب  اليابان  في  حفالت  إلغاء  إلى   2012
ثالث  وبعد  هيلني.  فان  إليدي  طارئة  عملية 
سنوات، عاودت الفرقة جوالتها في الواليات 
مشاكل  هيلني  فان  وواجه  وكندا.  املتحدة 
وعانى  واخملدرات  الكحول  على  إدمان 
سرطانا في اجلهاز الهضمي. وتسبب إدمانه 
هذا بطالقه من املمثلة فاليري برتينيلي سنة 

2007 بعد زواج دام 16 سنة.
وأقّر العازف بأنه يعاقر اخلمر ويدّخن منذ 
الثانية عشرة من العمر، لكن ليس ألغراض 
الترفيه بل "لدوافع خاصة وللعمل" ولتحفيز 

احلّس اإلبداعي.
إلى  األطباء  اضطر   ،2000 العام  وفي 
عزاه  ورم  بسبب  لسانه  من  استئصال جزء 
املوسيقي بال أي إثبات إلى استخدامه قطعا 

معدنية للحّك على أوتار الغيتار.

السجن مدى احلياة ملمرض بولندي
في أملانيا قتل مرضاه باإلنسولني

السرطان واخملدرات يقضيان على جنم الروك هيلني 
وفاة  صاحب أغنية

)آي كان سي كليرلي ناو( عن 80 عاما
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اخالء سبيل ممثلة هندية في قضية انتحار حبيبها

هو  العراق  في  الفساد  مكافحة  ملف  في  الجديد 
انَّه ملف خرج من االستخدام السياسي للتصفيات 
والتوافقات  والتحالفات  واالبتزاز  والمساومات 
دوراً  السياسية  المساومات  تلعب  ال  حيز  الى 
فيه، ليس لنزاهة السياسيين اليوم، ولكن  حاسماً 
بمظهر  لظهورهم  المناسب  الوقت  ليس  ألنَّه 
المدافعين عن فاسدين قد يلحقون بالحيتان الكبيرة 
التخلي عنهم ليس  الفائدة وانَّ  الضرر أكثر من 
أمراً غير مسبوق في عالم الموحد القذر للسياسة 

والفساد. 
الفساد  ملفات  فتح  في  المسارات  تبدو  ال  لكن 
حول  وتدور  محدودة  التزال  شاملة،  او  نهائية 
لكثرة  تالفة  أو  محروقة  أو  لها  الظهر  أسماء 

االستخدام .
وفي الوقت ذاته اليمكن نكران الهّزة التي أحدثتها 
قرارات محدودة لمحاربة الفاسدين وكيف، بات 
بعض المسؤولين السابقين، بحسب روايات من 
ِثقاة اليعرفون أين يبيتون ليلتهم، وهم يستشعرون 
آجالهم  واقتراب  عنهم  األقربين  وتخلّي  الخطر 

السياسية.
طالب  التي  الملفات  أهم  من  هو  الفساد  ملف 
شهداء انتفاضة تشرين بفتحها، لذلك اليمكن أن 
الوقت  في  معلنة  نتائج  دون  التحقيقات من  تمر 
تبدأ  كبير،  عراقي  ليوم  مادة  لتكون  المناسب، 
من خالله عملية استعادة جزء يسير من كرامة 

الدولة المهدورة.
استعادة  عملية  في  اخرى،  مهمة  أجزاء  هناك 
المسروق والمنهوب، ربما ستتدخل  العام  المال 
كان  اللصوص  بعض  ألنَّ  تفاصيلها،  في  دول 

خدماً لدول أخرى .
االكثر اهمية هو ضرورة عدم التراجع أمام أي 
ضغط ،حتى تتكشف الحقائق من دون ظلم أحد، 
بتقديم أكباش فداء من صغار  القبول  ومن دون 
في  الفساد  أقطاب  لينعم  والسياسيين  المسؤولين 
على  جديد  من  لالنقضاض  متحفزين  أوكارهم 
فرائسهم من ثروات العراق عندما تسنح الفرص.

14 مليون طّن من امليكروبالستيك 
مكّدسة في قاع البحار 


