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في ظــــاهـــــرة نــــادرة شــــهــــدت
ـــكــــســـيك ثــــوران الـــبـــركـــان ا
كـوكـوكـاتـيبـتل أكـثـر الـبـراك
نـشـاطا فـي البالد 14 مرة في

ليلة واحدة منذ أيام.
ورصــــدت وكــــالـــــة الــــكــــوارث
ــكــســيــكــيــة بــحــسب مــواقع ا

اخــــبـــاريـــة في لـــنـــدن  فـــوران
الـبـركـان بـعـد مــنـتـصف الـلـيل
واسـتـمـر الـثـوران من الـسـاعـة
الــواحـدة بـعـد مـنـتـصف الـلـيل

إلى ما بعد السابعة صباحا.
وذكــــــــــر مـركـز مـنع الـكـوارث
في الــــيــــــــابــــان أن الــــثــــوران
تتالي ليلة األربعاء اخلميس ا
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ضـاقت الـفـنـانــة الـسـوريـة كـنـدة عـلـوش
ـسيئة التي يكتبها ذرعاً من التعليقات ا
الـــــبـــــعض عـــــبـــــر مـــــواقع الـــــتـــــواصل
االجتـماعي وقـررت توجـيه رسـالة حادة
ـتـابـعـيـهــا وطـلـبت مـنـهم الـتـزام األدب
وتــــوخي الــــدقـــة فـي اخـــتــــيـــار ألــــفـــاظ

تعليقاتهم.
كـنـدة كتـبت عبـر حـسابـهـا الرسـمي على
تـويـتـر: (كالمك عـالـسـوشيـال مـيـديـا هو
واجهتك انا مابشوف وشك بقرا كالمك..
كالمـك هـــو وشـك وصـــوتك وحــــضـــورك
وتــربـــيــتـك وأخالقك). واضـــافت: (خــلي
كالمـك محـتـرم نـضـيف حـلـو وراقـي النو
بـيــعـبـر عـنـك حـتى اذا حـابب تــنـتـقـد او
الفظ تـشـتـكي انـتــقـد بـاحـتـرام وبـأدب ا
ســـعــد عــبـــر عن رأيك بــكـل احلــريــة الي
بـالــكـون بس اخــتـار الــفـاظك ومــفـرداتك

وأسلوبك).
يُـذكـر أن كــنـدة عـلـوش اوقـفـت نـشـاطـهـا
الـفـني مــؤقـتـاً لـلــتـفـرغ لــرعـايـة ابــنـتـهـا
الـوحيـدة (حيـاة) التي اجنـبتـها نـوفمـبر
) آخر اضي حيث كـان فيلـم (األصلي ا
أعمال كندة السينمائية وقد شاركت في
بطولـته أمام منـة شلبي خـالد الصاوي
دوح وغيرهم ماجد الكدواني محمد 
والـعــمل من تـألـيف أحـمـد مـراد وإخـراج
مروان حـامد بـينـما كان مـسلـسل (حجر
جـهـنم) آخر أعـمـال كـندة عـلـوش والذي
شــاركــهــا بــطــولــته إيــاد نــصـار وأروى
جــودة وشـيــرين رضـا وهـو مـن تـألـيف
هالة الزغندي وإخراج حا علي وخالد

احلجر.

لألطـــفــال اجلـــدد كل مـــا يــلــزم
لـــذلك خـالل األشــهـــر الـــثـالثــة
األولـى مــن احلـــــــــــــــمــل. وأهـم
األغـذيـة الـبـحــريـة لـلـدمـاغ هي
األسماك الدهنية وفقا للبحث
أمــا األمـهــات الـلـواتـي تـنـاولن
ـعـلب احملــار وسـمك الــتـونــة ا
حــصــلت أوالدهـن عـلـى نـتــائج
أقل. ومــا يـؤكـد هـذه الـدراسـة
نــتـائج األبــحـاث الــتي أجـريت
عام 2016 التي أظهـرت أهمية
ـــطــبـــوخ لألمـــهــات الـــســـمك ا

احلوامل. 

في وقت سـابق من هـذا الـعـام
ـاركـية إلى تـوصـلت دراسـة د
أن اتــبــاع نــظـــام غــذائي غــني
كن بـاألسـمـاك واخلـضـروات 
أن يقلل من خطر ارتفاع ضغط
الـــدم لـــدى احلــوامـل وتــســـمم
احلــمل بـيـنــمـا وجـدت دراسـة
أجـــــريت عــــام 2018 شــــاركت
فـــيـــهــا 736 امـــرأة أن تـــنــاول
األسـمـاك الـزيـتـيـة في الـنـصف
الـــثــانـي من احلـــمل يـــزيــد من
احـــتــمــال والدة طـــفل يــتـــمــتع

بصحة جيدة جدا.
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أعـقبه ثـوران يـوم اخلـميس ثم
ثـــــــورانـه ثـالث مـــــــرات يـــــــوم
ــــا أدى النـــطالق اجلــــمـــعـــة 
غـــازات ودخــان وكـــمـــيــات من
الــرمـــاد الــبــركــانـي من فــوهــة

البركان.
ـواطنـ وطلب ـركز ا وحذر ا
ــنــاطق مــنــهم االبـــتــعــاد عن ا

الـقــريـبــة من الـبــركـان خــاصـة
بـــالــقــرب من فـــوهــة الــبــركــان
بـــســـبب اخلـــطـــر الـــنـــاجم عن
الـشــظـايــا الـبـالــيـســتـيـة وفي
حـالــة هـطـول األمــطـار يــتـعـ
عـلــيـهم تــرك األوديـة الــقـريــبـة
حتسـبا خلطـر وقوع انـهيارات

أرضية).
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من بـ الـشـعـارات الـتي رددهـا الـشـباب فـي إنـتـفاضـتـهم
! على الهواء الطلق:   نريد وطناً

اذا ال يرى في ما ذا يعـني أن يقـول مواطن أريـد وطنـاً?  و
األرض الـعــراقـيــة الـتي حــبـاهــا لـلـه بـاخلــيـرات بــحـدودهـا

عترف بها وطناً? اجلغرافية ا
إن الوطن بـالفـطـرة حتى عـند وحـوش الـغاب يـتمـثل بأرض
معـلومـة احلدود فـاألسد وغـيره يـعـلم قطـعة أرض بـطريـقته
نثور اخلاصة ويا ويل من يتجاوز على إدرار أبو خميس ا
على كـواعب أشـجـار حـدود أرضه واجملـموعـات الـبـشـرية
ـوت إن جتـاوز مـنـذ األزل حتـدد أوطـانـهـا وحتـارب حـتى ا

قوم عليها.
إذن الوطن لـيس بـقعـة أرض بـحدود مـعتـرف بـها بـالـنسـبة

عاصر الذي ذاق األمرين في هذا الوطن. للعراقي ا
بتالت بالـفقر وقلة العراقيون وغـيرهم من مواطني الـدول ا
األمـان والــكـرامــة إقـتــحـمــوا عـلى مــدى الـعــشـر ســنـوات
ـتـوسط وبـحـر إيـجـة واحملـيـطات األخـيرة الـبـحـر األبـيض ا
احملـيـطــة بـأسـتــرالـيـا وحــتى بـحـر الــبـلـطــيق في األصـقـاع
البالغة البرودة شـباباً وعوائل يخاطـرون بأن تبلعهم أمواج
ــهــربـ الــبــحـر وتــأكــلــهم أســمــاك الــقــرش في قــوارب ا
ـستـهـلكـة بـحثـاً عـما ـة ا ـتـهـرئة والـسـفن القـد طـاطـية ا ا
ـنـحـهم الـفـرصـة لـتـوفـيـر لـقـمـة يـسـتـحق أن يـسـمى وطن 
ــدرســة اجلــيــدة ألطـفــالــهم ويــوفــر لــهم األمـان الــعـيش وا
والكرامة اإلنسـانية التي يـؤمنها قانـون عادل وقضاء عادل

وحكم نزيه.
كانت آمال العراقيـ كبيرة بعد أن خـلصهم األمريكان من
نظـام لم يـتـصـوروا حتى بـاألحالم أنـهم سـيـتخـلـصـون منه
ومن بطشه ولم تكن آمال الـعراقي مقتـصرة على ما يقوم
به األمـريكـان إلخـراج الـعـراق من عـصـر الـدكـتـاتـورية الى
عصر احلـرية بل كـانت أيضًا مـعلـقة على الـعراقـي الذين
نـافي التي يفترض أن يكونوا قد قضوا فترات طويلة في ا
تعـلـمـوا منـهـا الـكثـيـر وجـاءوا ليـتـحفـوا بـعـلمـهم وجتـربـتهم
أهلهم الذين أتعبتهم األيام. وكـانت صدمة العراقي كبيرة
ن بسوء إدارة األمريكي للبالد وصـدمتهم أكبر بالكثير 
عاد من الهارب من الـنظام السابق حتت جـنح األمريكي
حلـكـم الـبـالد.  فـمـن كـان مـن هـؤالء بــضــيــافــة دول جـوار
العراق جـاء بثـقافتـها الـشمـولية اإلسالمـوية وخـلق األتباع
الـذين يــتـبـعــونه بـدون تـفــكـيـر وحتــايل بـهم عــلى صـنـاديق
اإلقتراع فهم له مصـوتون قامت الدنـيا أو قعدت. ومن جاء
قـراطيـة تب أنه لم يـتعـلم من حياة من الدول البـعيـدة الد
شـعـوبــهـا ونــظـامـهــا شيء إذ عـاش مع رفــاقه حـيــاة عـزلـة
إقتصر االحتكاك فـيها مع احلياة االقتصـادية واالجتماعية
على الـذهـاب الى الـعمل أوالى مـكـتب الـرعايـة االجـتمـاعـية
لسـد الـرمق والـعودة مـنـهمـا لـقضـاء الـوقت في نـقاش هل
ـاء ـاء وحـده أم بـاخلــرقـة وحـدهـا أم بـا يـتم الـتـشـطــيف بـا

واخلرقة? 
واألدهى من ذلـك أن الــكـــثــيـــر من هـــؤالء عــنـــدمــا اســـتــلم
ناصب قام بـتعويض الـنفس عن أيام العـوز والكفاف من ا
ال العام والنتـيجة كانت إدارات متـخلفة شجعت ا
اجلـهل ونــشــرت الـفــســاد في عـرض
البالد وطولهـا وطينت عيـشة الشعب
وجـــاء دور شــــبــــاب وعـــوائـل الـــذين
صـمـدوا في الـداخل أيـام الـنــــــظـام

السابق أن يبحثوا عن وطن.

ÍdOL(« ÍœUN « b³Ž

Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

نـهك من كلّمـا تشـتعل أزمـة يفـجرها غـضب العـراقيـ ا
ـعـيـشـة وارتـفـاع مـعـدالت الـفـساد اجلـوع وسوء أحـوال ا
السيـما بـعد كلّ تـغيـير حـكومي جـديد  تـعلـو نبـرة الدعوة
ـــمــزوج لالصالح  ثـمّ تــأتـي عـــلى عـــجل تـــلك احلـــلـــول ا
بعـضـها بـالوعـود الـترقـيـعيـة الـتي توحي بـأنّ الـسلـطات ال
صالح الناس إالّ إذا بلغ السيل الزبى . كما توحي تلتفت 
الــقـــرارات الــفـــوريــة اليـــقــاف الـــتــداعـي الــســـريع بــأنّه ال
عـيشي في البلد وانّ مخططات مـستقبلـية للتـنمية واالمن ا

كلّ شيء يصدر ارجتاالً  وكرد فعل آني.
رئـيس احلــكـومــة كـان واضـحــاً ودقـيــقـاً في حــسـاب عـدد
االيام  ح قال في لقاء مع اعالمي انّ حَمَلة الشهادات
العـليـا العـاطلـ عن الـعمل تـظاهـروا واعتـصمـوا مائـة يوم
وزادوها سـتةً  لـكنّه بـعد أن انـدلعت تـظاهـرات االحتـجاج
االكبـر التـفت بـحنـان الـيهم  وأصـدر أوامـر تعـييـنـهم على
لف االصالح  ونتساءل  هل هو ملف نحو كامل . نعود 
ان ينبغي احتكاري للسلطة احلكوميـة التنفيذية أم انّ البر

أن يكون معنياً باالمر ? 
متى استجـوب مجلس الـنواب وزيراً ليس لـغرض سياسي
واطـنـ وحتـس ا ألغـراض بـحث مـلف تـعيـيـنـات ا  وا

دخلهم وحماية العاطل ?
ـان أن يــفــتح فـمه وفي مـلـف األزمـة  هل يــسـتــطــيع الـبــر
للـمـطالـبة بـتـحقـيـقات حـقـيقـيـة في حتديـد مـسؤولـية اطالق
ــتـظـاهــرين الـسـلــمـيـ  الـرصـاص احلي عــلى  صـدور ا
حملــاسـبــة مَن اعــطى االوامــر ومَن تــهــاون امــنــيــاً فـســمح
ـنــدسّــ وتــسـلّــقــوا أســطح الــبـنــايــات بــكــامل عــدّتـهم بــا
الـعــسـكــريـة وخــطـفــوا أرواح أكـثـر مـن مـائــة شـاب بــعـمـر
الزهـور كانـوا يهـتفـون لعـل أصواتـهم تصل  أم سـيكـتفي
ا سـمعـه من السـلـطات الـتنـفـيذيـة في أنه سـيتم ـان  البـر
التحقـيق في ذلك  على طريـقة اللـجان التحـقيقـية في ستة
عشر عاماً? وكيف يُفتح التحقيق ? ومع مَن ? وهل سيكون
التـحـقـيق في مـتـنـاول مراقـبـة كل اجلـهـات? وهل سـيـجري
االعتماد على شـهادات ميدانيـة للمتظاهـرين أم ال يعترفون

 ? ا يقولونه وشاهدوه بوصفهم خصوماً
?أم ان التـعويـضات وهل سيـكون الـتحـقيق قـضـائيـاً مغـلقـاً
لف نهائياً ? وكثير من احلكومية لذوي الضحايا ستـغلق ا
والتي ـوقف  االسئـلة القـضائـية الـواجب ذكرهـا في هذا ا
ان التدقـيق فيها  وأهمـها سؤال حول إن كان ينبغي للـبر

هناك حتقيق أصالً?
الـقــراءة الـهــادئـة لــلـوضع الــعـراقي والــوعـود االصـالحـيـة
وفي اكثر ترجح انّ مـا حدث سيـتكـرر على نـحو مـختـلف 

ا بعد شهور وليس سنوات. من مكان ور
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كـــشــفت دراســـة أمــريـــكــيــة أن
الــــعـــصــــائــــر الـــطــــبــــيـــعــــيـــة
ـشـروبـات الـغـازيـة اخلـالـية وا
من الـسـكـر قد تـسـبب اإلصـابة
بــــالـــنـــوع الـــثــــاني من مـــرض

السكري.
وقـــالـت الـــدراســـة إن شـــرب 3
أكـــواب ونـــصـف من عـــصـــيـــر
الـبـرتقـال خالل أسـبـوع واحد
قد تكـون كفيـلة برفع احتـمالية
اإلصابة بالـسكري بحوالي 15

ئة.  با
وهـذه الـنـسـبـة قـابـلـة لـلـزيادة
ـــــشــــروبــــات إذا  تــــنــــاول ا
الـغـازيـة مـنـخـفـضـة الـسـعرات
احلــراريـة في األســبـوع نــفـسه
مع الـعصـائر لـتـرتفع إمـكانـية
اإلصــابـــة بــالــســـكــري إلى 18

ئة.  با
ـثـل مـرض الـسـكـري خـطـرا و

وأضـافت : (بــعض األشـخـاص
يعتقدون أن عـصير البرتقال ال
يــتـــســبـب بــإضـــافــة ســـعــرات
حرارية لـلجسم لكـننا في حال
أردنـا شــرب كــوب من عــصــيـر
الـبرتـقال فهـو سيـحتـوي على
األقـل عـــــــــلـى 5 ثـــــــــمـــــــــار من

الفاكهة). 
وأشـارت شلـتـوت إلى أن ثـمرة
البرتقال الـواحدة حتتوي على
ـا يـعـني 60 سـعـراً حـراريـاً 
أن كـــوب الـــعـــصـــيـــر الـــواحــد
ســيــحـــتــوي عــلى 300 ســعــر

حراري.
وتـــابـــعـت: (هـــذا ال يـــعـــني أن
نــــــــتـــــــــــــــــــوقـف عـن شـــــــرب
الـعــصـائــر الـطـبــيـعـيــة بـشـكل
كــامل لــكـن يــجب أن نــحــرص
عــلى تـنــاولــهـا بــاعــتـدال وأن
نـــقـــلــــل مـن إضــافـــة الـــســـكــر

إليها).

يــهـــــــــدد الـكــثــيــرين خــاصـة
الـــنـــــــوع الــثـــاني مـــنه فـــهــو
يـصـيب اإلنسـان عـنـدما يـعـجز
الـبــنـكــريـاس عـن الـتــعـامل مع
ـــا يــــؤدي إلى الــــســـــــــكــــر 
ارتـفــاع نـســبـة الــغـلــوكـوز في
الــــدم لـــذا تـــنـــصح الـــدراســـة
بـــــتــــقــــلــــيـل اســــتــــهالك هــــذه
شروبات واستـبدالها ببدائل ا
ـــاء والــــقـــهـــوة صــــحـــيـــة كــــا

والشاي. 
ونـقـلت (سـكـاي نــيـوز عـربـيـة)
عن أســــــتـاذة أمـراض الـسـكـر
في جـامــعـة الـقــاهـرة رئــيـسـة
اجلــمــعـيــة الـعــربــيـة لــلـســكـر
الــدكـــتــورة إيــنــاس شــلــتــوت
قـــولــهــا  إن عــصـــيــر الــفــواكه
الــطـــبــــــيـــعي يـــحــتـــوي عــلى
سـعـرات حـراريـة أكـبـر من تـلك
ــوجــودة في ثــمـار الــفــاكــهـة ا

نفسها.
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إذا كـــنـت ال تـــزال تـــســـتـــخــدم
آيـفـون 6 إس أو آيـفـون 6 إس
بـلـس الـذي يـبـلغ من الـعـمـر 4
سنوات فهنـاك احتمال أنك قد
تـواجه مـشـكـلـة تـوقف الـهـاتف

عن التشغيل.
ونـقل مـوقع (بـزنس إنـسـايـدر)
عن أبل قـولـهـا: (بـعض أجـهـزة
أيـفـون 6 إس أو آيـفـون 6 إس
قد ال تعمل بسبب عطل يصيب

األجهزة).
ـشــكـلـة وأضـاف (تــؤثـر هــذه ا

عـــــــلـى األجـــــــهـــــــزة الـــــــتي 
تــصـنــيــــــــــعـهــا بــ أكـتــوبـر
2018 إلى أغــــــســـــطس 2019

ولــــهـــــــا أرقــــام مـــســــلـــســــلـــة
متوالية).

وذكـر مـوقع (بـزنس إنـسـايـدر)
أن شــركـة أبل قـالـت اجلـمـعـة
ـشـكالت إنــهـا سـتـصـلح هـذه ا

مجانا.
وناشدت أبل مستـخدميها (إذا
كـنت تعـتقـد أن جـهاز أيـفون 6
اس أو آيــفــون 6 إس يــخــضع
ـشـكـلـة فيـمـكـنك االنـتـقال إلى
هـذا موقع خـصـصته أبل لـهذه
ـــشـــكـــلـــة وتـــوصـــيل الـــرقم ا
الـــتــــســــلـــســــلي اخلــــاص بك
وستصلح أبل العطل مجانا).
وجلـهــاز آيـفـون 6 إس أهـمـيـة
خاصـة في تاريخ أبل فـقد كان

آخـر خط إنـتـاج أجـهـزة آيـفون
ـــقـــبس الـــتـي كـــانت مـــزودة 
سماعة الرأس التي  إلغاءها
بـــدءا من إصــدار آيــفــون 7 في

 .2016
ويشير مـوقع (بزنس إنسايدر)
إلـى أن أجــــهـــــــــزة آيــــفـــون 6
تـتـميـز بـاستـعـمال جـيـد طويل
األمـد وأن احلل اجملـاني الذي
ـــــنح وفـــــرتـه أبل مـــــؤخــــــرا 
حـامـلـيه فـرصـة أكبـر لـتـفـضيل
أبل عـلى شـركـات تـكـنـولـوجـية

أخرى. 
من جـهة اخـرى  كـشـفت موقع
مـتــخـصص بـشــؤون الـتـقــنـيـة
مـــعــلـــومـــات تــتـــعـــلق بـــشــكل

ومـواصـفـات هاتف SE الـقادم
من (آيفون). وبحسب تغريدات
MingChi- نــشـرتـهــا صـفـحـة
Kuo الــشـهـيـرة عـلى (تـويـتـر)
والــــتي غــــالـــبــــا مـــا تــــصـــدق
تـنـبؤاتـهـا بـشـأن هواتف (أبل)
ــكــنــنــا أن نالحظ أن اجلــيل
الــثـــاني من هــواتف SE الـذي
سـيـطـلق الـعـام الـقـادم سـيـأتي
بــهــيــكل شــبــيه جــدا بــهــيــاكل

هواتف (آيفون-8).
SE-2 كمـا يفـترض أن يـحصل
عــــلى شــــاشــــة  LCDكـــــتــــلك
ـوجودة في هـواتف (آيـفون- ا
8) وزر HOME كـــــــــــــــــــــــذلــك

وجود فيها أيضا. ا
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قــالت دراســة جــديــدة نــشـرت
ــأكـوالت مــؤخــرا إن تــنــاول ا
الــبـــحــريـــة أثــنـــاء احلـــمل قــد
ــــو الـــطـــفل يـــســـاعــــد عـــلى 
وبــاألخص يــعـــزز قــدرته عــلى

التركيز.
وشـارك في الــدراسـة الـتي قـام
بهـا مـعـهـد بـرشلـونـة لـلـصـحة
ـــيــة 1641 أمـــاً وطــفالً الـــعــا
وجرى خاللها تسـجيل بيانات
نــظـامـهم الــغـذائي في مـراحل
مـخــتـلـفــة من احلـمـل بـحـسب
صحـيـفة »سـيانـس ديلي .«ثم
جـرى تـسـجيل نـفس الـبـيـانات
ألطــــفــــالــــهن الــــذين تــــراوحت
أعــمـــارهم بــ ســـنــة وخــمس
وثــمـاني سـنـوات كـمـا اخـتـبـر
الــبـاحـثـون قـدرة تـركـيـزهم عن
طـريق اخـتبـار عـلى احلـاسوب
يـقـيم مـسـتـوى الـتـركـيـز ومدى

االهتمام.
وبــالـنــتــيــجـة ســجل األطــفـال
الــــذيـن تــــنــــاولـت أمــــهــــاتــــهم
ــأكــوالت الـــبــحــريــة درجــات ا
أعـلى بـشــكل مـلـحــوظ مـقـارنـة
بــأقـرانـهم هـذا ويـقـوم الـدمـاغ
بــالــتــطــور أثــنــاء احلــمل وقــد
ـــأكـــوالت الـــبـــحـــريــة وفـــرت ا

{ بـاريس  –وكــاالت - أهـدى الـفـنـان
األمــريـــكي جـــيف كــونـــز الــعـــاصــمــة
الفـرنســــــية بـاريس مـنحـوتة تـصور
ــسـكــة بـبــاقـة من يـدا ضــخــــــــــمـة 
ـــلــونــة زهــــــــور الــتـــيــولــــــــــــــيب ا
ـــــــــا لذكرى ضـحايـا الهـجمات تـكر
الـــــــتـي نـــــفــــــــــــــذهـــــا إسالمـــــيـــــون
مـتــشـددون هـنـاك في نــشـرين الـثـاني

 .2015
ــنــــحـوتـة الـتي يــبـلغ طـولـهـا 12  وا
مـتـرا تـضم  11 مـن زهـور الـتـيـولـيب
الــتي تـرمـز فـي بـعض الـثــقـافـات إلى

احلب. 
وقـال كونـز (إنه صنع بـاقة الـتيـوليب
للـتعـبـير عن دعم األمـريـكيـ للـشعب
الفرنسـي بعد الهجمـات التي تسببت

في مقتل 130 شخصا). 
وأضاف للصحفي (عايشت كمواطن
في نيـويورك جتـربة هجـمات احلادي
عــشــر من ســبــتــمــبــر والــكــآبــة الــتي

دينة.  خيمت على ا
لـقــــــد اســتـغــرق األمـر ســنــوات لـكي
ـــديـــنـــة إلى احلـــيـــاة من تـــعــــــــود ا

جديد).
ـئة من عـائدات وقال كـونز (إن 80 با
لكية الفكرية لهذا العمل بيع حقوق ا
الـــفـــني الـــذي كـــشف الـــنـــقــاب عـــنه
اجلـمــعــة سـتــذهب ألسـر الــضـحــايـا
ـئة بـيـنـمـا سـتـخـصص نـسـبة 20 بـا

نحوتة). لصيانة ا


