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هذه  مكان  نفس  في  ندعو  كّنا  بعيدة،  سنوات  منذ   
السطور، كلّما سنحت الفرصة، الى قانون يمنع ويجرم 
الفعل الطائفي في سياقات عمل الدولة العراقية وعموم 
الحياة االجتماعية، بالرغم من علمنا أّن الكيان السياسي 
العام يقوم على الطائفية. وكانت االمور تتجه بتسهيل 
من حكومات اعتاشت على منتجات طائفية نحو األسوأ 
دائماً . وعانت المؤسسات العسكرية واألمنية من التمييز 
بدفع من السياسيين، في حين انَّ هناك  الطائفي عملياً 
وتضحي  تعمل  كثيرة  وطنية  عراقية  قيادات عسكرية 
في سبيل العراق وال تلتفت إلى المستنقع الطائفي الذي 

كان يغذيه السياسيون بالطفيليات والطحالب .
وقد أثبت العراقيون في مناسبات عدة، ومنها انتفاضة 
أنَّ من  بل  الطائفية  أنَّهم شعب فوق  المباركة،  تشرين 
العراق  اسم  اعالء  الجوهرية هو  االنتفاضة  محّركات 

ونبذ االنقسام والتمييز العرقي والمذهبي .
زعماء  ُيحال  أن  الممكن  من  أخرى،  دولة  أية  في 
التوظيف  قواعد  أرسوا  ألنَّهم  المحاكم  الى  سياسيون 
الطائفي وسلكوا مسالك االنحياز والتفرقة، بما يضعف 
والنكبات  االزمات  في  العراقيين،وخاصًة  تالحم  من 

والحروب .
 اليوم نسمع قراراً مهماً من رئيس الحكومة يمنع بموجبه 
أن تتضمن استمارة التقديم  للقبول في الكلية العسكرية 
التي  المعيبة  الفقرة  تلك  الطائفي،  للمذهب  اشارة  أية 
لكّن  الدولة.  دّسها سياسيون من شّذاذ اآلفاق في جسم 
ذلك اليكفي والبلد ليس كلّيات  عسكرية فقط، كما أّنه 
ال توجد ضمانات كافية في عدم الغاء هذا القرار من 
رئيس حكومة جديد يأتي بعد سنة ونصف السنة، والبلد 
المصالح وصفقات  وتبادل  والتخبط  الّرجة  هذه  يعيش 

الكواليس السرية.
العراقي  البرلمان  يتصّدى  أن  واألضمن  األفضل  إّن 
ويناقش قانون تجريم الطائفية مستنداً الى مواد دستورية 
لم تجد لها صدى في التطبيق.  لعّل هذا القانون بات حلم 
المستضعفين وهم االغلبية الساحقة لعموم العراقيين من 

البصرة إلى النجف إلى الموصل إلى زاخو.

جوازات..في سبيل اهلل والوطن
أحاول في هذه القطعة أن أخرج على القاعدة الشائعة الرديئة والتي مفادها » عدم 
ذكر محاسن الشخص مهما كان شأنه في مجال عمله وتخصصه سواء كان مبدعاً أو 
موظفاً إال بعد مماته  وأتبع المبدأ الشرعي  »الثواب والعقاب« قبل يومين كنت في 
زيارة إلى مكتب جوازات كربالء لغرض تجديد جوازات عائلة أخت صديقي لي بعد 
أن كلفني فيما إذا كانت لدي بعض المعارف والعالقات لتسهيل مهمتهم ألنهم يقيمون 
في تركيا وعلى عجلة من أمرهم، وعند ذهابي إلى الدائرة المذكورة  شعرت بشكل 
مفاجئ برهبة اإلحراج والتردد، كيف سأنجز المهمة في ظل معلوماتي السابقة عن 
أو تجديده، ألسباب عديدة ومعروفة  الجواز  الحصول على  صعوبة ترويج معاملة 
الموظفين،  ومزاجية  اإلداري،  والروتين   ، الشديد  االزدحام  منها  عراقي  كل  لدى 
فضال عن حرارة الجو الذي يجعل وضع الموظف حادا للغاية، ناهيك عن انتشار 
ولكن   ،25% بنسبة  الموظفين  دوام  جعل  إلى  أدى  الذي  كورونا  اللعين  الفيروس 
المفاجأة المفرحة بالنسبة لي كانت مثل شرية كأٍس من الماء البارد بعد أن أهلكني 
الباب،  ابتسامة  حارس  استقبلتني  دخلت  فحين  الالهب،   في ظهيرة صيفنا  الظمأ 
ودفء عبارات التحية العراقية الجميلة، بعدها وجدت نفسي وعائلة صديقي برفقتي 
يتجاوز  ال  المواطنين  بعض  من  إال  فارغة  وهي  الكبيرة  االنتظار  قاعة  وسط  في 
عن  فضال  الجلوس،  مقاعد  من  كبير  بعدد  مجهزة   وهي  اليدين،  أصابع  عددهم 
التي تسهل  بالتعليمات الضرورية  واإلرشادات  المغطاة  التكييف والجدران األنيقة 
للمواطن عملية الحصول على وثيقة الجواز بشفافية وارتياح، وانا أراجع اإلرشادات 
المدونة على الجدران لفت انتباهي رجال في منتصف العمر يرتدي زيا عسكريا أنيقاً 
جدا، ونسرا وعدد من النجمات تزَين كتفيه، والكمامة تغطي نصف وجهه األبيض، 
ُه  أنَّ السؤال عرفت  وبعد  الملفات،  من  مجموعة  يحمل  وهو  كفيه،  تغطي  وقفازاٍت 
استماعي   وأثناء  كربالء،  مدير جوازات  الفتالوي  ديوان  علي حسن  العميد حسين 
وتفاؤل ال حدود  قلبي،  يغمر  كبير  بفرٍح  أحدهم، شعرت  الجواب على سؤالي من 
له بأن عراقنا مازال بخير رغم طعنات الغدر المتوالية على ظهره، وعند متابعتي 
الضباط  مكاتب  بين  يتحرك  وهو  الصحفي  التي حشرها فضولي  العميد  السيد  إلى 
والتعجب  الذهول  وعالمات  الجوازات،  إنجاز  بخطوات  يقومون  الذين  والموظفين 
»العشب  من  لوحة  مثل  بالهموم  المثقل  وجهي  مساحات  على  ترتسم  والسرور 
األخضر« شاخصة على سريِر صحراء قاحلة، تقدمت نحوه بخطوات يمتزج فيها 
الفخر واالنبهار والتردد والتوجس والدهشة، القيت عليه السالم، التفت نحوي وعليكم 
السالم مع ابتسامة حميمة، مسترسال تفضل أستاذ، بعد أن عرفته بشخصيتي، قلت 
له سيادة العميد فقط أحببت ألعبر لجنابكم الكريم عن إعجابي الشديد عن ما شاهدته 
من نشاط وحيوية ونبل في أداء عملكم المقدس لخدمة المواطن في زمٍن يكاد يتالشى 
يراجع  مواطن  أي  بإمكان  ليس  أتخيل  كنت  حيث  تماما،  فيه  العراقية  الدولة  دور 
دائرتكم للفوز بوثيقة الجواز، أن يحظى برؤية مدير الجوازات ألنه من المؤكد ال 
يفارق مكتبه الفخم،  خاصة في هذا الزمن الكوروني الموبوء أيضا بفساد حكومة 
العراق الجديد، هنا ابتسم ابتسامة عريضة ينافسها التواضع والحنان في ذات اللحظة 
مجيبا: ال يا أخي ليس هذه الصورة المرسومة في ذهنك هي حقيقة دائرتنا، بالعكس 
ولكن يبقى كل موظف سواء كان مديًرا أو دون ذلك يعمل وفق ما يمليه عليه ضميره 
واحترامه لنفسه وأبناء وطنه وشرفه، بالنسبة لنا أستطيع أن أأوكد لك خالل وجودي 
كمدير منذ عام 2017 بأننا حققنا طموح المواطن من خالل توفير األجواء المريحة 
ومستمسكاته  وثائقه  يسلم  األول  اليوم  فقط،  يومين  خالل  جواز  على  للحصول  له 
جوازه  يستلم  الثاني  اليوم  وفي  والرسوم  البصمة  مثل  القانونية  اإلجراءات  ويؤدي 
بكل احترام وتقدير، لذلك لم تشاهد مواطنين ينتظرون في القاعة، وهذا النجاح الذي 
تم تحقيقه بعون هللا لم يكن عفويا بل يعود إلى عدة إجراءات اتخذت منها نقل الكادر 
القديم كله، واالستعانة بكادر جديد متخصص في تقنية الحاسوب، وزيادة  اإلداري 
كذلك  المواطن إلعطاء بصمته وغيرها،  يراجعها  التي  ات  والمنّصً الحاسبات  عدد 
القضاء على الرشوة تماما، والقضاء على الروتين وإلغاء عملية المناطق مما أدى 
إلى القضاء على االزدحام بشكل تام، وكل هذا بفضل هللا تعالى ودعم وتوجيه معالي 
السيد الوزير والسيد المدير العام، ونعمل حتى في يومي الجمعة والسبت حيث تم 
تخصيصهما لعمل الطباعة واألرشفة، وفي أيام األسبوع األخرى يكون الدوام بنظام 
الشفتات، وأنا شخصيا أواصل عملي حتى الساعة الثانية عشر ليال، مما أدت هذه 
اإلجراءات الى تحقيق نسب عالية في إصدار الجوازات وصلت الى 1200 جواز 
عملنا،  يتوقف  لم  االستثنائية  الظروف  هذه  في  وحتى  كورونا،  قبل ظروف  يوميا 
فقط انخفض إصدار الجوازات يوميا الى 250 جواز. ال أخفي عليكم ماذا حصل 
العميد، شعرت بفخر كبير ألني عراقي، وتخيلت  السيد  إلى حديث  لي وأنا أستمع 
ونسيت  الثالث،  العالم  دول  معطف  مودعا  المتقدمة  الدول  من  أصبح  العراق  بأن 
أفراد  أبطالها غالبية  التي  والمالي  اإلداري  الفساد  العراق من قصص  يقال عن  ما 
عن  ناهيك  وصغار،  كبارا  وموظفون  عامون  ومدراء  وزراء  و  رؤساء  الحكومة 
فضائح البرلمانيين التي ما أنزل هللا بها من سلطان، وأدركت مدى أهمية العمل الذي 
يبدأ من أبسط موظف في الدولة  وينتهي برئيسها، إذا كان نزيها كم يجعل المواطن 
محترماً؟ أقول هذا ألن ما نسمعه وما نواجهه من تراجع وتردي ورشاوى في أداء 
الوزارات والمؤسسات والقطاعات، والمسؤولين يغطون في  الدولة بعموم  موظفي 
نوم العسل والصفقات تاركين خلفهم أطنان من الفساد الذي يمارسه حتى الموظف 
الصغير، وأبسط مثال أنطلق من قضيتي هي باختصار أني أحمل شهادة دكتوراه في 
تخصص مهم ونادر وهو العالقات الدولية والقانون الدولي، عدت إلى وظيفتي  في 
الثقافة العراقية في شهر أيلول عام 2019 واآلن نحن في شهر أيلول عام  وزارة 
2020،  ومازلت موظفا فنيا بالدرجة الثامنة وبراتب خريج إعدادية حتى كتابة هذا 
ل درجتي الوظيفية والمالية حتى تعبت من  المقال؟ لم تضف شهادتي العليا ولم تعدَّ
لذلك  الوزراء إذن نحن ضحاياها؟  يا رئيس  أية بيروقراطية  المضنية،  المراجعات 
وألسباب كثيرة جعلتني في حالة انبهار وسعادة لما لمسته من هذا العراقي الشريف 
وموظفيه النجباء الذين يؤدون عملهم بنزاهة وإخالص، تمنيت لحظتها لو كان جميع 
موظفي الدولة العراقية يتحلون بنزاهة وإخالص هذا العميد الباسل، لذلك أدعو كل 
وزارة أن تضع في برنامجها تحفيًزا وتشجيًعا لموظفيها على العمل المخلص والنزيه 
القدوة«،  »الموظف  عنوان  تحت  نشاط  تفعيل  خالل  من 
لتكرمه، األمر الذي يدفع اآلخرين إلى التنافس الشريف في 
أداء الواجب. خرجت من دائرة جوازات كربالء وغبطة 
هائلة ترفعني إلى أعالي الشعور الوطني، وأنا أردد في 
سري موطني موطني، وآخر ما سمعته من السيد العميد 

بالنص: أنا أعمل إرضاء هلل والوطن.

د. خالد اخلفاجي

والرقة  الدقة  ُتمّيز   - ب(  ف  سيول-)أ 
الكوري  يرسمها  التي  الوشوم 
زبائنه،  أجسام  على  دوي  اجلنوبي 
بيت  براد  كاملمثل  جنوم  أبرزهم  ومن 
وأعضاء فرقة "إكسو" الكورية، لكّن هذا 
الفن ال يزال مهنة غير شرعية في كوريا 

اجلنوبية.
في  يعمل  أن  اليوم  بعد  يريد  ال  وألنه 
اخلفاء، أطلق دوي حملة إللغاء قانون 
يعود إلى احلقبة التي كان فيها الوشم 
اجلرمية  عصابات  مظاهر  من  ُيعَتَبر 
ليس  نفسه  الوشم  أن  ومع  املنظمة. 
اجلنوبية،  كوريا  في  للقانون  مخاِلفًا 
إال  يرسمه  أن  املسموح  غير  فمن 
مخاَلفة  عقوبة  وتصل  مجاز.  طبيب 
على  سنتني  احلبس  إلى  القانون  هذا 
األقل، لكّن العقوبات التي ُتفَرض على 

اخملالفني غالبًا ما تكون أقّل من ذلك.
ويلقى الوشم رواجًا واسعًا في كوريا 

اجلنوبية كما في كل أنحاء العالم، وقد 
الكورية  البوب  موسيقى  جنوم  ساهم 
والرياضيون وسواهم من املشاهير في 
جعله شعبيًا، لكّن التشريعات لم تطّور 

ملواكبة هذه املوضة.
ويتجسد هذا التناقض في حالة دوي، 
كوريا  في  الوشم  رّسامي  أبرز  أحد 

على  متابعيه  عدد  ويبلغ  اجلنوبية، 
إنستغرام نحو 500 ألف شخص.

وإذا كان دوي ميتنع عن إفشاء الوشم 
الفائت  العام  بيت  لبراد  رسمه  الذي 
شهرته  فإن  املهنية،  السرية  بداعي 
رسومه  إلى  تعود  والعاملية  احمللية 
شكل  على  وشوم  مثاًل  ومنها  املميزة، 

عصفور أو قفزة العب جمباز. لكّن دوي 
ال يعمل علنًا، وال الفتة مثاًل تشير إلى 
وقال  سيول.  وسط  في  للوشم  مركزه 
فرانس  لوكالة  عامًا   40 البالغ  الفنان 
عن  تعّبر  أن  ميكن  كلمات  "ال  برس 
إلى  املرء  يعود  عندما  بالفخر  الشعور 

بيته وقد رسم وشمًا لبراد بيت".

تصل  إن  "ما  دوي،  قول  على  ولكن، 
تخشى  الدولي،  إنشيون  مطار  إلى 
التي  الوشم  رسم  معدات  ُتكَتَشف  أن 

حتملها في حقيبتك".
دو  كيم  األصلي  )واسمه  دوي  والحظ 
عددهم  البالغ  الوشم  رّسامي  أن  يون( 
اجلنوبية  كوريا  في  ألف   200 نحو 
ومداهمات  للمالحقات  معّرضون 
الشرطة أو لالبتزاز من زبائن حقودين 

أو غير راضني".
إلى  دوي  بادر  أشهر،  بضعة  وقبل 
الوشم  لفناني  نقابة  أول  تأسيس 
الدستورية  احملكمة  دعوة  ويعتزم 
سريعًا إلى أن تشّرع لغير األطباء رسم 

الوشم. 
ولكن عندما أوردت وسائل اإلعالم خبر 
إلى  أحدهم  سارع  النقابة،  تأسيس 
وفتحت  دوي،  في حق  بشكوى  التقّدم 

الشرطة حتقيقًا فيها.

رّسامو الوشم تعبوا من العمل في السر
ويطالبون بتشريع مهنتهم

النساء محور بارز في مهرجان البندقية
وجنمة بريطانية تتألق في فيلمني

عالم أزهري
يثير جدالً حول 
تعدد الزوجات

النساء  تشّكل   - ب(  ف  فينيسيا-)أ 
محور  حقوقهن  أجل  من  ونضالهن 
على  املنافسة  في  تشارك  أفالم  عّدة 
متنح  التي  الذهبي  األسد  جائزة 

السبت في ختام مهرجان البندقية.
في  اُنتقد  الذي  املهرجان  أن  ويبدو 
املساواة  النعدام  األخيرة  السنوات 
استنهض  خياراته  في  اجلنسني  بني 
مع  والسبعني  السابعة  للدورة  هّمته 
أصل  من  مخرجات  ثماني  اختيار 
املسابقة  في  للمنافسة  سينمائيا   18

الرسمية.
النساء  مكانة  حول  اجلدل  يزال  وال 
الذي يتصّدر النقاش العام منذ حملة 
للتحّرش اجلنسي  املناهضة  تو  #مي 
ويعّج  السينما.  بعالم  يعصف 
القوّيات  بالنساء  البندقية  مهرجان 
في  فعالياته  انطالق  منذ  واملؤّثرات 

الثالث من أيلول/سبتمبر.
تخرج إليانور ماركس ابنة الفيلسوف 
وضع  الذي  ماركس  كارل  الشهير 
بفضل  الظّل  من  الشيوعية  أسس 
حياتها  عن  فيلم  مع  السابع  الفّن 
في  يشارك  ماركس"  "مس  بعنوان 
املسابقة الرسمية. ويشّكل هذا الفيلم 
سوزانا  اإليطالية  توقيع  يحمل  الذي 
نيكياريلي حتية إلى النضال النسوي، 
مازجا بني املوسيقى املعاصرة وصور 
ومتأرجحا،  عشر  التاسع  القرن  من 

مثل بطلته، بني املنطق والعواطف.
لكارل ماركس  االبنة الصغرى  وكانت 
النسويات  الناشطات  أولى  من 
أجل  من  النضال  دمجن  اللواتي 
املساواة بني الرجل واملرأة في صراع 
الطبقات االجتماعية، وذلك في أواخر 

القرن التاسع عشر.
واملتمّيزة  املثّقفة  الفتاة  فإليانور، 
كانت   ،1855 سنة  لندن  في  املولودة 
للثقافة  التحريرية  باملزايا  مقتنعة 
الثالثة  في  انتحرت  وهي  والفّن. 
خلفية  على  العمر  من  واألربعني 

مشاكل عاطفية.
إليانور  "قصة  إن  اخملرجة  وقالت 
جّد  مواضيع  طّياتها  في  حتمل 
اليوم  تزال  ال  أنها  لدرجة  عصرية 
الصعوبات  وتبرز  ثورية...  تعتبر 
حترير  مسار  في  والتناقضات" 

النساء.
تتمّيز  التمثيل،  صعيد  وعلى 
إحدى  كيربي،  فانيسا  البريطانية 

جنمات مسلسل "ذي كراون"، بتأديتها 
الدور الرئيسي في فيلمني اثنني.

فهي تلعب في "ذي وورلد تو كام" دور 
عشر  التاسع  القرن  أميركا  في  امرأة 
تتحايل على زوجها الغّيور لتكون مع 

عشيقتها )كاثرين واترستون(.
من  وهو  هذا،  فاستفولد  مونا  وفيلم 
املشاركة  النادرة  األميركية  األعمال 
البندقية،  مهرجان  في  السنة  هذه 
وقالت  املرأة.  حترير  مسألة  يتناول 
ليست  فترة  "منذ  كيربي  فانيسا 
املرأة  استطاعة  في  يكن  لم  ببعيدة، 
ومن  يومها  ستمضي  كيف  تقّرر  أن 

ستحّب".
وتشارك املمثلة التي جتّسد شخصية 
في  كراون"  "ذي  في  مارغريت  األميرة 
"بيسيز  في  بدورها  أيضا  املسابقة 
أوف ايه وميان" الذي أخرجه اجملري 
مع  نّصه  وأّلف  موندروسو  كورنيل 

زوجته كاتيا فيبير.
وهي تؤدي فيه دور أم تخسر طفلها 
الذي  التوليد  ومشهد  الوالدة.  عند 
صّور من زاوية واحدة ملّدة 40 دقيقة 

جدير بالثناء.
هذه  قدرة  حول  الفيلم  ويتساءل 
قيود  من  االنعتاق  على  الوالدة 
وعائلتها  زوجها  وجه  في  اجملتمع 
ومعارفها بعد صدمة من هذا القبيل. 
وأقّرت كيربي بأن نقل معاناة النساء 
في ظروف كهذه كان "أمرا هائال" خالل 

التصوير.
"األكثر  النسائية  الشخصية  لعّل  لكن 
هي  املوسترا  شاشات  على  قّوة" 
التي  ديوريتش  ياسنا  البوسنية 
إنقاذ  جاهدة  حتاول  أّم  دور  تؤّدي 
عائلتها من مجزرة سريبرينيتسا )في 
متوز/يوليو 1995( في "كوو فاديس، 

عايدة؟" لياسميال جبانيتش.
احلرب  أن  البوسنية  اخملرجة  وترى 
أن  أرادت  وهي  رجال"  "لعبة  هي 

تعرضها من منظور نسائي.
نيكول  الفرنسية  اخملرجة  وحرصت 
تعكس  أن  على  أيضا  هي  غارسيا 
نوع  من  فيلم  في  لكن  نسائية  نظرة 
شابة  مشاكل  حول  "آمان"  هو  آخر 
عالقة  في  عالقة  مارتان(  )ستايسي 

ثالثية.
األخرى،  األفالم  لبطالت  خالفا  لكن 
عن  عاجزة  القّصة  هذه  بطلة  تبدو 

التحّكم مبصيرها.

القاهرة- مصطفى عمارة
فجر الشيخ يسرى عالم احد علماء االزهر 
جدال واسعا عندما افتى بان تعدد الزوجات 
غير جائز شرعا النه التوجد آية قرانية او 
الزوجات ولكن  بتعدد  يأمرنا  نبوى  حديث 
املتشددين متسكوا بجزء من االيات وتركوا 

اجلزء االخر .
وفى اول رد فعل لها على تلك الفتوى قالت 
والفلسفة  العقيدة  استاذة  نصير  امنه  د/ 
االسالمية وعضو مجلس النواب ان مسألة 
او  فرض  وليس  واجبة  ليست  التعدد 
حتى سنه ولكن ميكن اعتبارها رخصة او 
استثناء ميكن اللجوء اليه فى حاالت معينة 
اما  العدل  حتقيق  االعتبار  فى  االخذ  مع 
الى  التعدد  يلجأ  فلن  ربه  العبد  اذا خشى 
سبيل  على  العقم  مثل  الشديدة  للضرورة 

املثال.
واضاف د/ احمد كرمية استاذ الفقه املقارن 
سنه  وال  واجب  التعدد  ان  االزهر  بجامعة 
على  انه  قالوا  الشافعية  وان  حراما  وال 
يتعرض  ال  حتى  واحدة  يتزوج  ان  الرجل 
وال  مائل  وشقه  القيامة  يوم  ويأتى  للظلم 
بالتزوج  الرسول  فعله  ما  نأخذ  ان  يجب 
بأكثر من امرأة كحجة للتعدد ، الن الرسول 

كان يتزوج بأمر الهى.
زواج زوجها  بعدم  املرأه  اشتراط  اما عن   
من امراة اخرى بعقد الزواج فهو امر جائز 
ال اثم فيه اما د/ سعد الهاللى استاذ الفقه 
نص  اليوجد  انه  فيقول  االزهر  بجامعة 
يحرم التعدد كما اليوجد نص واضح بانه 
وان  تقول  التى  القرانية  وااليه  الهى  امر 
خفتم اال تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما 
ورباع  وثالث  مثنى  النساء  من  لكم  طاب 
اخر  مقطع  فى  وقال  العدل  فيها  فاشترط 
النساء  بني  تعدلوا  ان  تستطيعوا  ولن 
من  ان  واضحه  دالله  ،وهذا  حرصتم  ولو 

الصعوبة ان يعدل النسان بزوجاته.

أيام  منذ  حرائق  تلتهُم   - ب(  ف  دمشق-)أ 
واملناطق  الغابات  من  واسعة  مساحات 
بينما  وغربها،  سوريا  وسط  في  احلرجية 
تبذل فرق اإلطفاء واجليش السوري جهودًا 
حثيثة لتطويقها ومنع وصولها إلى املنازل، 
فرانس  وكالة  محلي  مسؤول  أفاد  ما  وفق 
إيرانية  طائرة  األربعاء  وانضمت  برس. 
إلى حوامات  املياه  حتمل نحو 40 طنًا من 
اجليش السوري، التي تشارك للمرة األولى 
مناطق  في  الكبيرة  احلرائق  إخماد  في 
االنباء  وكالة  ذكرت  ما  وفق  وعرة،  جبلية 

الرسمية )سانا(.
في  صغيرة  حرائق  اخلميس  واندلعت 
والالذقية  حماه  أرياف  في  متفرقة  مناطق 
حتولت  أن  لبثت  ما  جغرافيًا،  املتداخلة 
درجات  ارتفاع  ساهم  ضخمة  حرائق  إلى 
احلرارة وسرعة الرياح بزيادة انتشارها في 

مساحات واسعة.
وبّث التلفزيون الرسمي خالل األيام القليلة 
النيران  ألسنة  تظهر  مشاهد  املاضية 
املندلعة في الغابات واألحراج، والتي حولت 
مساحات كبيرة من األشجار إلى رماد. وقال 
حسان  الزراعة  وزارة  في  األحراج  مدير 

فارس لوكالة فرانس برس "مّت إخماد العديد 
من احلرائق والسيطرة على حرائق أخرى"، 
ريف  في  مشتعلة  النيران  تزال  ال  بينما 

الالذقية اجلنوبي الغربي.
املقبلة  الساعات  في  اخمادها  يتم  أن  وأمل 

بعد تدخل مروحيات اجليش.
احلّزوري  محّمد  حماة  محافظ  وقّدر 
املساحات املزروعة املتضررة في ريف حماة 

بنحو ثمانية آالف دومن.
ولم يصدر حتى اآلن أي تقدير رسمي جململ 

املساحات التي أتت عليها النيران. ولم توقع 
النيران أي إصابات في صفوف السكان.

"صعوبات  عن  الزراعة  وزارة  وحتدثت 
املنطقة  وعورة  بسبب  اإلطفاء  فرق  تواجه 
الوصول  من  اإلطفاء  سيارات  متكن  وعدم 

إلى أماكن احلرائق املرتفعة بسرعة".
مواقع  على  وصحافيون  ناشطون  وتداول 
فيديو  ومقاطع  االجتماعي صورًا  التواصل 
تظهر غابات محترقة مرفقة بوسمي "قلوبنا 

حتترق" و"سوريا حتترق".

حرائق تلتهم مساحات واسعة من غابات سوريا
ب(  ف  )املكسيك(,-)أ  زومبانغو 
األساسية  الدعائم  حفر  أن  يبدو   -
قد يخفي  املكسيك  في  إلنشاء مطار 
مفاجآت أحيانا، كان آخرها اكتشاف 
عظام من حوالى مئة ماموث وأنواع 
حقبة  من  احليوانات  من  أخرى 
مطار  موقع  في  التاريخ  قبل  ما 

العاصمة اجلديد.
إلى  احليوانات  هذه  تاريخ  ويعود 
حقبة غابرة تراوح بني عشرة آالف 
وهي  ألفا.  وعشرين  وخمسة  سنة 
السلطات  اختارتها  أرض  في  تقبع 
املكسيكية لتقيم فيها املطار اجلديد 

الفدرالية  العاصمة  في  املنتظر 
االكتشافات  وحصلت  مكسيكو. 
األول/أكتوبر  تشرين  في  األولى 
2019 عند قاعدة تابعة لسالح اجلو 
املكسيكي في زومبانغو في ضاحية 
الدولي  املطار  موقع  حيث  مكسيكو 

املستقبلي.
النماذج  هذه  من  اثنني  على  وُعثر 
في مخزن الوقود املستقبلي، على ما 
رئيس  كانتورال  خيسوس  يوضح 
في  واحلفريات  اآلثار  إنقاذ  فريق 

املوقع لوكالة فرانس برس.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

منصة  بدأت   - ب(  ف  نيويورك-)أ 
البث التدفقي "هولو" األربعاء عرض 
مسألة  يطرح  الذي  "ووك"  مسلسل 
موقع السود في اجملتمع األميركي، 
جائحة  قبل  بالكامل  صّور  أنه  مع 
مقتل  قبل  وبالتالي  كوفيد19- 
االحتجاجات  وموجة  فلويد  جورج 

لكّن هذه األحداث وّفرت  تلته،  التي 
للمسلسل زخمًا كبيرًا. ومن املتوقع 
حركة  حققته  الذي  الزخم  يكون  أن 
ُترجم  والذي  مهمة"  السود  "حياة 
الواليات  في  التظاهرات  مبئات 
الفائت،  أيار/مايو  منذ  املتحدة 
ومسلسالت  ألفالم  إلهام  مصدر 

األشهر  في  ووثائقية  روائية 
والسنوات املقبلة تستوحي من هذه 
باإلنكليزية(  "ووك"  )أو  "الصحوة" 
ضد الظلم والقمع في حق األقليات.

ويواكب "ووك" هذه املوجة ويتقاطع 
قبل  أجِنَز  تصويره  كون  رغم  معها 
فلويد  مقتل  أحدثه  الذي  الزلزال 

حتت ركبة شرطي أبيض.
الرّسام  قصة  املسلسل  ويتناول 
إلى  ينضم  الذي  نايت  كيث  األسود 
عناصر  أوقفه  بعدما  "الصحوة" 
غير  وحشية  بطريقة  بيض  شرطة 

مبررة.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

بقايا حيوانات من حقبة ما قبل التاريخ حتت مطار في مكسيكو

مسلسل  ووك  على منصة  هولو  يتقاطع مع موجة السخط
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