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قرب  عراقي  منزل  على  اطلقته  الذي  الصاروخ  بدا 
والسالم  الحرب  اعالن  على  تصر  مليشيات  المطار 
بقرار منها بعيدا عن العراق وحكومته، رسالة عقب  
انتهاء زيارة وزير الخارجية العراقي الى طهران في 

اّن المهمة مستمرة ، ولن تتدخل طهران لوقفها.
الضربة كانت مأساوية في قتل خمسة عراقيين آمنين 
انَّ  داللة على  واطفال. وهذه  نساء  بينهم  منزلهم  في 
مطار  محيط  عمق  في  كيلومترات  خمسة  من  أكثر 
ساحة  تكون  أن  الممكن  من  حرام  أرض  هي  بغداد 
بغداد  أمن  على  سنعكس  وهذا  لحظة.  أية  في  حرب 
ومطارها المدني الدولي وسمعته أمام الطيران الدولي 

القادم.
الرسائل االمريكية وصلت الى ايران التي بيدها امر 
ايقاف الهجمات على المطار اذا اصدرت أوامرها الى 
ابداً وال  التابعة ألوامرها، وليس هذا سّراً  المليشيات 

تهمة ضد أحد، واّنما هو امر واقع .
ما تسّرَب حول اغالق واشنطن سفارتها هائلة الضخامة 
انهزامي  قرار  هو   ، اربيل  الى  والمغادرة  بغداد  في 
يتجلى فيه العجز االمريكي فيما لو كان صحيحاً، إال 
عسكرية  قرارات  تنفيذ  الخطوة  لهذه  البديل  كان  اذا 
العراق  داخل  هدفاً  مائة وعشرين  في قصف  مجمدة 
كرد على استهداف المصالح االمريكية، وهذه الخطوة 
االستراتيجية  المواقف  من  تغير  وال  حاسمة  ليست 
لدى ايران والمرتبطين بها أي شيء ، ذلك اّن االذى 
سيقع على أرض عراقية والقتلى سيكونون عراقيين ال 
محالة، سواء من المليشيات أو ما يحيط بمقدرهم من 

منازل ودوائر حكومية .
اآلن ، الحكومة  أكثر حرجاً، فالدماء التي سالت في ذلك 
المنزل كانت عراقية، وهي ليست جزًء من الصراع 
االقتصاص  اجراءات  واّن  االيراني،  االمريكي 
الحكومي لن تمس العالقة مع الجيران ذلك اّنها شأن 
محبطين  وأمنيات  وسهل  نظري  كالمنا  لكن  داخلي. 
الدم  يعوض  لن  أحداً  أّن  على  اعتدنا  فقد  أكثر،  ليس 

العراقي الذي يهدر في أي مكان وزمان.

باصات بغداد احلمراوات
أّما صاحبي البعيد الشاعر خير الله سعيد ، فلقد ضربه الهوى واحلنني على رأس قلبه ليلَة قرأ منبوشنا 
الفيسبوكي وشاف صورة الباص األحمر ذا الطابقني الرائعني ، وعلى بركة الذاكرة سأزيد فوق ما كتبته 
وأعجب الصحب البغداديني من الصوبني وما حولها وما تبقى ، وقد تكون الكتابة على حلقتني مستعجلتني 

، واحدة عن سنواتي برصافتها والثانية عن سنواتي بكرخها .
سأبدأ من فصل الطفولة وفورة الشباب وأذهب إلى أرقام باصات مصلحة نقل الركاب التي ركبتها ورمبا 
كتبت اسمي على متكأ كرسي ال يراه السائق احلازم بوساطة املرآة الكاشفة ، وكنت مبفتتح الستينيات وكل 
السبعينيات البديعة من سكنة رصافة بغداد العزيزة بواحد من أشهر جيوب الفقر العمالقة ، وهو مدينة 
الثورة وأول مربعاتها املالصقة جلميلة الصناعية والذي يحمل مسمى قطاع ستني الذي تلفظه الناس وقوفًا 

على حرف الطاء ربع ساعة . 
كان لدى أبي وأخي األكبر دكان مبطلع شارع السعدون وحتت ظل عمارة مرجان وبركة مطعم تاجران وأذان 
جامع األورفلي أسمه ألبان وشنينة فوزي ، وكانت كاسات وطاسات وجناين اللنب التي تخصصنا بصنعها 
هي األقرب الى طعم القيمر وصفرته احملببة ، خاصة إذا تناولته صحبة كيكة سادة مشطورة الى أربع فلعات 
، وكان الرزق وفيرًا ومبهجًا على الرغم من صداع متأخر كانت تنتجه املطارق الكبرى التي استعملها املقاول 

سامي علوان العاني في نحته وبنائه نفق ساحة التحرير املشهور واملشهورة .
كنا نغلق الدكان قبل بلوغ احلادية عشرة لياًل ، بعد أن نسقي العطاشى اخلارجني من دور السينما بشارع 
السعدون ، والذين كانوا يفضلون في هذا امليعاد شربت الرمان والقليل منهم يرى في شنينة صانعنا سبتي 
الكردي دواء ليل وطمأنينة ونومًا عزيزًا وأحالمًا لذيذة مع شادية ونادية لطفي وصوفيا لورين وكاترين دينوف 
، وسيء احلظ منهم قد يأتيه في املنام القلق شامي كابور باكيًا الطمًا ، أو بود سبنسر ساكرًا هاجما هو 

وشقيقه ترانس هيل على حانة !
في رحلة العودة الى املنزل كنا نستقل الباص الشائل الرقم ستًا وأربعني ، وموقفه كان لصق حديقة األمة 
من جهة سينمات ميامي واحلمراء وغرناطة ودكاكني ابن عمتي خميسة املسرحي صبحي حسن حسني ، 
الذي طّلق املسرح ويوسف العاني ووجيه عبد الغني وزينب وصحبة الصعاليك األفذاذ ، وخاض بأعمال 
الطعام والشرابت والعصائر والكرزات ، فأنتج من مشهورات احملالت البغدادية املدهشة ، كبة الكبة وشربت 

سمير وكص عادل .
يتحرك الباص ثقياًل مكتظًا بالكادحني وبالسكارى املساملني الذين منهم من يفتعل إغفاءة مريبة جتنبًا لصوت 

اجلابي ونغزة دفع بطاقة ضئيلة سعرها عشرون فلسًا على أغلب ظني !
إن كنت عائدًا وحدي فسوف أفّضل الهبوط بساحة خمسة وخمسني املعروفة مببتدأ الثورة ، ممتعًا عيني 
وأذني مبنظر املقاهي ولواعيب كرة القدم ومطعم الباجة الكبير وأبخرة القدورة الكبيرة ، واستعدادات بعض 
طالبي الرزق احلالل لصباح الساحة ومسطر العمال الشاسع ، وإن كنت صحبة أبي وأخي فالنزول سيكون 
بباب خزان املاء الضخم العالي ، ومنه نشق الدرب مرورًا بقطاعي سبعة وخمسني ورمبا ستة وخمسني أو 
ثمانية وخمسني ، وعلى مييننا سيكون جامع كامل الرضوي وشارعه املرشوش بالنفط األسود والقطط ، 
وشمالنا معطرًا برائحة الفواكه واخلضر التي جتيء مسافرة من علوة جميلة ، لكن هذه األعطار الرحيمة 
احللوة ال متنع ما تصدره سواقي املياه اآلسنة التي تتلوى في القطاع 
حتى وصولنا الدار التي كان رقمها أربعة على ستة على ستني ، ومن 
حوشها درج اسمنتي جميل يصعد بنا إلى سطح الدار اآلمنة صيفياتها 

والباردة أفرشتها وأول حكاياتها الناعسات !
عشت هناك نحو عشرين سنةً ثم عبرتُ صحبة أخي جمعة نحو كرخها 

وجسورها ودجلتها .

طوكيو-)أ ف ب( - دعت احلكومة اليابانية مواطنيها اإلثنني إلى "طلب املساعدة" عند مواجهتهم صعوبات شخصية عقب وفاة 
ممثلة حتظى بشعبية كبيرة خالل نهاية األسبوع، في ما بدا واضحًا أنه انتحار، على ما أفادت وسائل اإلعالم احمللية. وجاءت 
وفاة املمثلة يوكو تاكوشي )40 عامًا( بعد موت عدد آخر من املشاهير اليابانيني خالل األشهر األخيرة جّراء انتحارهم على 
األرجح. وأظهرت اإلحصاءات األخيرة أن معّدل االنتحار على املستوى الوطني العام شهد ارتفاعًا. وقال الناطق باسم احلكومة 
كاتسونوبو كاتو إن "زيادة في عدد حاالت االنتحار سّجلت منذ متوز/يوليو" الفائت، مرّجحًا أن يكون تراجع التواصل بني الناس 
خالل مرحلة احلجر الصحي سببًا في شعور البعض منهم بالوحدة. وأضاف كاتو الذي شغل سابقُا منصب وزير الصحة أن 
"كثرًا يضعون حدًا حلياتهم الثمينة"، داعيًا للجوء إلى وسائل الوقاية من االنتحار ومنها اخلطوط الساخة اخملصصة للمساعدة 
اليابانية "مس شرلوك"  التلفزيوني باللغة  في هذه احلاالت. وكانت املمثلة يوكو تاكوشي تتولى الدور الرئيسي في املسلسل 
الذي عرض عام 2018، وشاركت كذلك في فيلم "كريبي" للمخرج كيوشي كوروساوا عام 2016 وفي فيلم الرعب "رينغ" عام 
1998. وُرزَقت املمثلة طفاًل هو الثاني لها في كانون الثاني/يناير من السنة اجلارية.  وتوفيت أيضًا خالل الشهر اجلاري املمثلة 
الشعبية سي أشينا، وسبقها في متوز/يوليو املمثل هارومكا ميورا، وُيعتقد أن اإلثنني انتحرا، وكذلك فعلت في أيار/مايو جنمة 
برنامج تلفزيون الواقع "ترايس هاوس" هانا كيمورا )22 عامًا( التي تعرضت ملضايقات عبر شبكات التواصل االجتماعي.                                                                     

بقية اخلبر على موقع )الزمان(

)أ ف ب( - هاجم ذكر غوريال  مدريد- 
في حديقة احليوانات في مدريد األحد 
حظيرته  لتنظيف  حضرت  حارسة 
وتسّبب  ذراعيها  لها  فكسر  وإطعامه 
أعلنت  ما  على  رأسها،  في  بجرح  لها 

إدارة احلديقة وهيئة األسعاف. 
في  احليوانات  حديقة  وأوضحت 

السادسة  البالغة  احلارسة  أن  بيان 
اليومية  األعمال  تنّفذ  كانت  واألربعني 
من  داخلية  منطقة  في  الصباحية 
عندما  ثالثي،  بباب  محمّية  احلديقة 
وجدت نفسها وجهًا لوجه مع الغوريال 

الذكر ماالبو البالغ 29 عامًا.
احلديقة  "فريق  أن  البيان  وأضاف   

ذلك  وبعد  احليوان،  إبعاد  من  متّكن 
بسهم  تخديره  بيطري  فريق  توّلى 
إلى حظيرته  أعيد احليوان  ثم  مهدئ، 

حيث هدأ". 
حديقة  وإدارة  الشرطة  وحتاول 
القرد  دخول  كيفية  معرفة  احليوانات 

إلى املنطقة احملمية.

تغريدة  في  اإلسعاف  هيئة  واشارت   
إلى أن احلارسة التي تعمل في احلديقة 
منذ 19 عامًا ، ُنقلت على وجه السرعة 
حرجة.   حالة  في  وهي  املستشفى  إلى 
وافادت حديقة احليوانات بأن حراسًا 
وهو  والدته  منذ  ماالبو  تربية  تولوا 

عادة "قريب ممن يقدمون له الرعاية".

سفراء  وّجه   - ب(  ف  وارسو,-)أ 
رسالة  األحد  بولندا  لدى  دولة   50 نحو 
دَعوها  البولندية  السلطات  إلى  مفتوحة 
بشكل  املثليني  حقوق  احترام  إلى  فيها 
قضية  إلى  املثليني  أكبر. وحتولت حقوق 
حساسة في بولندا في السنوات األخيرة 
والعدالة  القانون  حزب  تولي  ظل  في 

حملة  احلزب  يشن  إذ  السلطة،  اليميني 
معتبرًا  املثلية"،  "العقيدة  يسميه  ما  ضد 
شكأًل  املثليني  حقوق  تعزيز  إلى  الدعوة 
التي  الرسالة  في  وجاء  الشيوعية.   من 
الواليات  من  دبلوماسيني  تواقيع  حملت 
في  بولندا  شركاء  ومعظم  وكندا  املتحدة 
االحتاد األوروبي، باإلضافة إلى إسرائيل 

عن  "نعرب  أخرى  ودول  واليابان  والهند 
دعمنا اجلهود املبذولة لزيادة وعي الناس 
بالقضايا التي تؤثر على مجتمع املثليات 
اجلنسي  امليل  ومزدوجي  واملثليني 
اجلنس  وثنائيي  جنسيًا  واملتحولني 
تواجه  التي  بولندا  في  األخرى  والفئات 

حتديات مماثلة".

ذكر غوريال يهاجم حارسة في حديقة احليوانات  50 دولة تدعو بولندا إلى احترام حقوق الشواذ جنسيًا

تشكيالت أسبوع املوضة في ميالنو رحلة في أنحاء إيطاليا

عرض أزياء للبدينات أمام برج إيفل لتعزيز التنّوع
مئات  - حتّدت  ب(  ف  -)أ  باريس-ميالنو 
وجائحة  املطر  األحد  البدينات  النساء 
باريس  في  إيفل  برج  أمام  كوفيد19- 
األزياء  في  التنوع  من  مبزيد  للمطالبة 

ومساعدة الناس على تقبل أنفسهم.
على  األوزان  كل  من  النساء  واجتمعت 
باريس  سماء  حتت  األزياء  عرض  منصة 
متدنية،  حرارة  درجات  ظل  وفي  الرمادية 
نظمته  نشاط  في  الكمامات،  يضعن  وهن 

حركة "بادي بوزيتيف".
وفي ميدان تروكاديرو، متايلت العارضات 
بأجسامهّن  أحجامهن،  اختالف  على 
لعارضات  النمطية  للصورة  املطابقة  غير 
والنحيالت  البدينات،  فمنهّن  األزياء، 
مبعظمهّن  وارتدين  القامة،  والقصيرات 
الثياب الداخلية أو قمصان النوم القصيرة، 
وخلفهّن برج إيفل. ولم يتردد بعض الرجال 

في االنضمام إليهّن على منصة العرض.
وراء  تقف  التي  شتاين  جورجيا  وقالت 
حركة "بادي بوزيتيف" لوكالة فرانس برس 
الرابعة  للمرة  أقيم  الذي  العرض  هذا  إن 
 500 فيه  شارك  إذ  حقيقيًا،  حتديًا  "كان 
الفيروس والقيود، جاؤوا من  عارض رغم 
أن  يثبت  ما  وبلجيكا،  فرنسا  أنحاء  كل 

احلركة تكتسب زخمًا".
العالمة  من  أزياء  العارضات  وارتدت 
شتاين  وقالت  "شني".  الصينية  التجارية 
"لم أجد عالمة جتارية فرنسية. كنت أوّد لو 
متكنت من إيجاد واحدة"، لكنها الحظت مع 
ذلك أن األمور في هذا الشأن بدأت تتحسن 
احلمالت  في  يتجسد  ما  وهو  فرنسا،  في 
عروض  منصات  على  وحتى  اإلعالنية 
الفائت،  آذار/مارس  وفي  املوضة.  أسبوع 
أزياء  بعارضة  "شانيل"  دار  استعانت 
قياسها 40، بدا شكلها "الطبيعي" متمايزًا 

عن العارضات األخريات النحيالت.
املصمم  أن  إلى  ارتياحها  شتاين  وأبدت 

القضية  شعلة  حمل  جاكيموس  الفرنسي 
بعدما  بوزيتيف"،  "بادي  بها  تنادي  التي 
هذا  في  طليعيًا  غوتييه  بول  جان  كان 
اجملال. وقالت شتاين "كل املعارك تستغرق 
وقتا. لقد تطورنا بشكل هائل خالل عامني، 
هذه  إلى  في حاجة  الناس  أن  يثبت  وهذا 
احلركة إليجاد أنفسهم فيها وقبول أنفسهم 

أستاذة  وارتدت  بالسعادة".  والشعور 
عامًا(   30( دوري  إميلي  العالي  التعليم 
منحنياتها  يبرز  الدانتيل  من  طقمًا  بفخر 
خالل هذا العرض لكي تثبت أن "كل النساء 
كونستانتان،  كريستينا  وكانت  جميالت". 
ترتدي  عامًا،   27 تبلغ  سفر  وكيلة  وهي 
حمالة صدر بلون البشرة وسروااًل رياضيًا 

بوجودي  جدًا  فخورة  "أنا  وقالت  أسود، 
هنا. نحن نساء ونتقبل أنفسنا".

أما داوسون باربا، وهي بائعة في الثالثني، 
وسائل  عبر  بوزيتيف"  "بادي  فاكتشفت 
كان  العرض  وهذا  االجتماعي،  التواصل 
األول لها. وتقول إن مشاركتها فيه "فرحة 
إنها طريقتها في االحتجاج على  عظيمة". 

مجتمع يزرع اجلمال "النمطي".
في  املوضة  أسبوع  األحد  اختتم  فيما 
التي  "فالنتينو"  لدار  أزياء  بعرض  ميالنو 
بداًل  اإليطالية  املدينة  استثنائيًا  اختارت 
اجلديدة  تشكيلتها  لتقدمي  باريس  من 
للرجال والنساء لربيع سنة2021 وصيفها.
وباريس،  لندن  في  املوضة  أسبوَعي  بعد 

بدوره  ميالنو  في  املوضة  أسبوع  نّظم 
قواعد  مثل  صحية  إجراءات  ظل  في 
جائحة  فرضتها  التي  االجتماعي  التباعد 
أزياء،  دار   20 من  أكثر  أن  مع  كوفيد19- 
أند  و"دولتشه  و"ِفندي"  "فالنتينو"  منها 
و"ماكس  و"فيراغامو"  و"إترو"  غابانا" 
حّية  عروض  إقامة  رهان  خاضت  مارا" 

ميكا  املغني  هؤالء  ومن  زبائنها.  بحضور 
في  الحظ  وقد  "فالنتينو"،  دعوة  لّبى  الذي 
"العرض  أن  برس  فرانس  لوكالة  تصريح 
كان رائعًا"، مشيرًا إلى أنه احّب خصوصًا 
"االختيار غير التقليدي للعارضني من نساء 
ورجال مختلفني جدًا يشكلون خير متثيل 

لعالم اليوم".

السلطات  تخوض   - ب(  ف  الرباط-)أ 
آب/أغسطس  نهاية  منذ  املغربية 
اخلمور  حملاربة  واسعة  حملة  الفائت 
التي  الصالحية  املنتهية  أو  املغشوشة 
عدة،  مدن  في  وحانات  مطاعم  تقدمها 
أهّم  بعض  توقيف  عن  أسفرت  وقد 

مروجيهاوإغالق عدد من املطاعم.
احلملة  هذه  إطار  في  السلطات  ونفذت 
"417 عملية مراقبة مباغتة" في مختلف 
آب/أغسطس   31 بني  ما  املغربية  املدن 
ضبط  من  مّكنت  أيلول/سبتمبر،  و22 
كحول  قنينة  مليون   1,2 من  أكثر 
وإغالق 87 مطعمًا وتوقيف 45 شخصا، 
العامة لألمن  أفادت املديرية  بحسب ما 

الوطني وكالة فرانس برس.
بيع  نظريا  املغربي  القانون  ومينع 
يشكلون  الذين  للمسلمني  اخلمور 
اململكة،  سكان  من  العظمى  الغالبية 
على  أيضا  دستورها  ينص  والتي 
األمر  لكن  الدولة.  دين  هو  اإلسالم  أن 
بكل  يتاح  إذ  الواقع  في  متاما  مختلف 
من  كحولية  مشروبات  شراء  يسر 
احملال التجارية أو احلصول عليها في 
مدن  مختلف  في  املطاعم  أو  احلانات 

ستائر  عادة  تسدل  كانت  وإن  البالد، 
حتجب نوافذها.

للكرمة  عدة  مزارع  اململكة  تضم  كذلك 
سنويا  النبيذ  قناني  ماليني  تنتج 
أو  احمللي  لالستهالك  ُتخصص 
اإلعالم  وسائل  وأطلقت  التصدير. 
احمللية على هذه احلملة تسمية "األيادي 
البيضاء" أو "عملية باخوس"، نسبة إلى 
الرومانية،  امليثولوجيا  في  النبيذ  إله 

املزورة  اخلمور  ضبط  تستهدف  وهي 
وكذلك تلك املستوردة من اخلارج بشكل 
غير قانوني، فضال عن َدهم مستودعات 

سرية.
امبراطور النبيذ

وأتلفت الشرطة بواسطة جرافة الثالثاء 
منتهية  خمور  قنينة  ألف   20 من  أكثر 
جمركية  ملصقات  حتمل  أو  الصالحية 
الدار  ضواحي  إحدى  في  مزورة، 

االقتصادية  العاصمة  )غرب(  البيضاء 
اإلعالم  وسائل  بحضور  للمملكة، 

احمللية.
وكانت عملية مماثلة أسفرت عشية ذلك 
"منتهية  قنينة  ألف  إتالف نحو 60  عن 
ضبطت  تزويرها"  مت  أو  الصالحية 
)جنوب(  مراكش  مبدينة  مطاعم  في 
بحسب  للمملكة،  السياحية  العاصمة 
أغلق  بينما  لألمن.  العامة  املديرية 

إثر  نحو 12 مطعما في طنجة )شمال( 
عمليات مراقبة األربعاء واخلميس.

وكانت هذه العمليات قد بدأت في الدار 
زبائن  احتجاجات  إثر  على  البيضاء 
مطاعم عبر مواقع التواصل االجتماعي 
على تغرميهم 300 درهم )نحو 30 دوالر( 
التي  الواقية  الكمامات  وضعهم  لعدم 
إلزاميا في املغرب منذ نيسان/ ُفرّضت 

أبريل للتصدي لوباء كوفيد19-.
وشّدد هؤالء على أن القانون يعفي زبائن 
الكمامات  وضع  من  واملطاعم  املقاهي 

أثناء تناول الطعام أو الشراب.
املطاعم  مراقبة  عمليات  مّذاك  وتوالت 
واجلمارك  الشرطة  تنفذها  التي 
احمللية  اإلدارة  في  الصحية  واملصالح 

لعدد من املدن.
ويعد مروج اخلمور سعيد بوقنوف من 
العمليات،  إثر هذه  املوقوفني على  أبرز 
احمللية  اإلعالم  وسائل  تصفه  إذ 
بـ"بارون اخلمور في املغرب". وهو حاليا 
رهن التوقيف االحتياطي منذ 8 أيلول/
سبتمبر، ويعد من أبرز موزعي اخلمور 
وحانات  متاجر  خالل  من  اململكة  في 

ومستودعات تخزين عدة.

 امبراطور النبيذ لديه مفتاح الصندوق األسود للعالم السري الفاسد
حملة أيادي بيضاء في املغرب حملاربة اخلمور املغشوشة

االستغناء عن التحية التقليدية في اخلطوط اجلوية

اليابان:سبل لتفادي االنتحار 
بعد وفاة ممثلة
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يحّرك   - ب(  ف  )روسيا(-)أ  شيبونوفو 
التربة  مبجرفته  كوكسني  غريغوري 
في  الدخان  منها  يتصاعد  التي  الساخنة 
اإلطفاء  رجل  ويحاول  سيبيريا  في  بقعة 
الروسي مع مجموعة من املتطّوعني إخماد 
حريق هائل مقاوم للشتاء في باطن األرض 

ينذر فعال بـ "قنبلة مناخية".
ويقول كوكسني )40 عاما( الذي يرأس قسم 
"غرينبيس"  منظمة  في  احلرائق  مكافحة 
غير احلكومية "هي حرائق جوفية، حرائق 

ميتة حّية".
محمية  في  بعيدا  الغور  من  بّد  وال 
 130 بعد  على  الطبيعية  سوزونسكي 
نوفوسيبيرسك،  جنوب  من  كيلومترا 
للوصول إلى موقع احلريق في أرض خّث 
والقّنب  القّراص  نبات  يغّطيها  شاسعة 
وحتيط بها غابة كثيفة من شجر الصنوبر.
من  متأتية  أحفورية  مادة  وهو  واخلّث، 
رطبة،  بيئة  في  للنبات  البطيء  التحّلل 

سنوات،  خمس  نحو  منذ  هنا  ينحسر 
بحسب كوكسني.

ويصمد احلريق الكامن على عمق أكثر من 
متر في وجه البرد القارس لشتاء سيبيريا 
نتيحة موجات اجلفاف التي تضرب املنطقة 
ال يحترق من  "اخلّث  لكن  متزايدة.  بوتيرة 
تلقائه، واإلنسان هو دوما املسؤول عن هذه 
عدم  ويكفي  كوكسني.  قول  على  احلرائق"، 
إطفاء سيجارة واحدة كما ينبغي ليشتعل 

لهيب يستمّر لسنوات في باطن األرض.
احلّر،  حلول  ومع  الشتاء  انقضاء  وبعد 
وتشعل  األرض  حتت  من  النار  تنبعث 
في  وتتمّدد  السطح  على  اجلافة  األعشاب 

الغابة. 
املاضي،  الصيف  بالفعل  حصل  ما  وهذا 
أكوبوف  املتطّوع سيرغي  بحسب ما يؤكد 
الرابعة  للمّرة  أتى  الذي  عاما(   60(

للمساعدة على إخماد احلريق.
رأى  كيف  القانوني  اخلبير  هذا  ويروي 

"الثعالب واألرانب تهرب من ألسنة النار".
قنبلة مناخية 

يفيد علماء عّدة بأن سيبيريا وأركتيكا هما 
املناخي.  للتغير  عرضة  األكثر  املناطق  من 
فيهما  وسّجلت  األخيرة،  السنوات  وفي 
سابق  ال  وحرائق  قياسية  حرارة  معّدالت 
احلرارة  ارتفعت  حزيران/يونيو،  لها.وفي 
في بلدة فيرخويانسك في القطب الشمالي 
في  األولى  للمّرة  مئوية  درجة   38 إلى 
تسعة  حوالي  النيران  واجتاحت  التاريخ. 
هذه  الروسية  الغابات  من  هكتار  ماليني 

السنة، أي ما يوازي مساحة البرتغال.
إضافيا  تهديدا  احلرائق  هذه  وتشّكل 
للمناخ، إذ إن اخلّث يصدر الغاز الكربوني 

عند احتراقه.
قنبلة  "إنها  كوكسني  غريغوري  ويؤّكد 

مناخية".
مفرغة،  حلقة  في  ندور  أننا  يعتبر  وهو 
وتزيد  اجلفاف  تفاقم  املناخية  فاالختالالت 

من احلرائق اجلوفية، ما يصدر غازات تزيد 
بدورها من حّدة االضطرابات املناخية.

ويلّخص كوكسني الوضع قائال "نحن نكافح 
هنا تداعيات التغير املناخي وأسبابه".

هذا  في  املتخصص  "نيتشر"  موقع  وكان 
اخلطر  ناقوس  مّدة  قبل  دّق  قد  الشأن 
لإلنذار من هذه "احلرائق امليتة احلّية" في 
املناطق القطبية الشمالية، أكان في أميركا 

أم في روسيا.
مهمة صعبة

وغالبا ما يكون إخماد هذه النيران أصعب 
من إطفاء احلرائق التقليدية.

وقلبها  التربة  "غمر  الغرض  لهذا  وينبغي 
إكاترينا  تقول  ما  بحسب  بعناية"، 
"غرينبيس"  منّسقة  عاما(   38( غرودينينا 

في سيبيريا والشرق األقصى.
اجلوفية.  الطبقة  حرارة  ذلك  بعد  وتقاس 
وفي حال كانت تتخّطى أربعني درجة، ال بّد 

من إعادة الكّرة.
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