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نـع مواطـنـاً عـراقـياً من ال أحـد يـسـتـطـيع أن 
ان العراقي رفع دعوى أمام القضاء على البر
كـله ألسباب كثـيرة ال حتيط بـها سطور قـليلة 
ـان الــذي يـفـتـرض أنّه أول سـبب هـو انّ الــبـر
ــثل الــشــعب لـم يــتـمــكـن من أن يــنــعـقــد في
جـلـسـات مـتـصـلـة مفـتـوحـة تـضـامـنـاً مع أبـناء
ـعـلـوم الــعـراق الـذين يـحــصـدهم الـرصــاص ا

واجملهول. 
اني الـذي يخشى والـسبب الـثاني هـو أنّ البـر
ان أو عـلى حيـاته من الوصول الى مـبنى الـبر
يخـشى من سخط رئيس كتـلته أو رئيس حزبه
نـعه من احلـضور  ال يـسـتحق تـمـثيل الـذي 
ـكان الذي مع نـفسه ولـيس الشـعب في هذا ا
األسف تـدنّس بخـطـايا الـسيـاسـي وحـبائـلهم

وخبائث طيشهم وفراغ أدمغتهم. 
ــان بــات والــســبب الــثــالـث هــو أنّ هــذا الــبــر
شاهداً أخرسَ على جرائم عظيمة ترتكب ضد
الـعراقيـ العُزّل  من دون أن يـحرّكه الواجب
ـــاني الـــدســتـــوري  وال أقـــول الــغـــيــرة الــبـــر
الـعـراقـيـة فـذلك أمـر مـسـتـبـعـد  في اسـتـدعاء
الــذين  بــيــدهـم الـســلــطــات كــائــنــاً مَـن كــانـوا
ومــســاءلـتــهم عن قــطــرة دم واحـدة ســالت من
أولـــئك الـــشـــبـــاب الــذيـن تــصـــدّوا لـــرصــاص
العـدوان الغـاشم عليـهم وهم يهـتفـون : سلـمية

سلمية وحبّاً للعراق.
 الـذين يطلقـون النار عـلى مواطن يلـتحف بعَلم
العـراق  ويصيح: لبـيك ياعراق نريـد وطناً فيه
عــــدل اجـــتــــمـــاعي وخـالص من الــــلـــصـــوص
تـنفـذين ليـسوا سـوى أشخـاص ال صلـة لهم ا

بتراب هذا البلد في أبسط توصيف. 
أنـتـم الـذين حتـمـلـون صـفـة اســمـعـوهـا جـيـداً 
ـسـتـحيل أن يـسـتـثني ـانـيي الـعراق  من ا بـر
ـواطن مــنــكم أحــدًا تـســتــحــقـون احملــاكــمـة ا
ـسؤولة عن العـادلة قـبل السـلطـات التنـفيـذية ا
ـودعـة الـقـمع  ألنّـكم خـنـتم أمـانـة األصـوات ا

لديكم على شحتها.

حتى الدول والـفضائيـات التي كانت وما زالت 
تشكّل حواضن دافئة وآمنة للوحوش البشرية 
ــنــاســبــة قــتل زعــيم الــدواعش هــنّــأَتْ تــرامب 
البغداديّ . اآلن بدأت حفلة الرقص حول جثة. 
كلُّ ذبـــابــةٍ تــطــنـــطن وتــقــول : أنـــا الــذي قــدمتُ
قتل  اخلدمة احلاسـمةَ  من أجل إجناح هذا ا
بانتظار غداديٍّ جديد  ستصنعه أمريكا الحقاً 
أعـالناً شاهقـاً لوالية رئـاسية ونـفطيـة أُخرى لقد
كــان الـــســـرد الـــذي قـــدمه دوني تـــرامـب حــول
الـواقعـة  يـشـبه كثـيـراً مـا يفـعـله الـسيـنـاريست
ـقـدوره اخلـيالي الـهـولـيـودي احملـتـرف  الـذي 
أن يخلط الـكذب باخلـيال باحلـقيقـة القلـيلة  من
أجـل انتاج فـلم بطـولي ماجد  لـكن تلك الـنشوة
ـؤقتـة لم تدم طويالً  فـجاءت الطـعنة الترامـبية ا
األولى من الدب الروسـي الذكي  الذي نفى أيّ
تــواصل مع واشـنـطن بــشـأن قـصـفـة إدلب  بل
ـنـطـقـة لم تـشـهـد أي قصف زاد عـلى ذلك بـأن ا
أو انـزال خالل الـيـوم الــذي سـبق الـعـمـلـيـة ومـا
بـــعـــدهـــا  وفق الـــتـــوقـــيـت الـــذي أعـــلـــنه دوني

نتشي. ا
وألن خطـاب دوني لم يـكن مكـتـوباً  فـلقـد سمح
ريض  بـالـتحـرك صوب فـخاخ ـادي ا خليـاله ا
ال يـقـع فـيــهــا حــتى اســمــاعــيل يــاسـ  حــيث
حتدث بـع صلـفة ال تـستـحي  عن بدء مـرحلة
حصول امريكا على حصتها من النفط السوري
احملــتل  وزاد أنـه سـيــتــفق مـع شــركـة أوكــسن
علنة. موبيل لهذا اإلستثمار والسرقة النهارية ا
قـال أيـضـاً أن بوش اإلبـن ارتـكب خـطـأ عـظـيـماً
في غــزو الــعــراق  وخــســرت امــريــكــا في ذلك
األمر تـرلـيـونات الـدوالرات وعـشرات اآلالف من
القتلى واجلرحى  باإلسـتناد على قصة أسلحة
الـدمـار الــشـامل  الـتي تــبـ أنـهـا كــذبـة وغـيـر
مـوجـودة تـمـامـاً  وهـو بـذلك قـد وضع األسـاس

القـانوني واألخالقـي  دون أن يدري  حتت 
الـعـراقـيـ  كي يـذهـبـوا الى الـعـدالـة ويـطـالـبوا
بـثمن تـدميـر بالدهم  ودماء مـئات اآلالف الذين
قتـلتـهم اآللة الـهمجـية األمـريكـية  الـتي لم تترك
ـا سالحـاً حـديـثـاً اال وجـربـته عـلى رؤوسـنـا  
في ذلك أنـواع مــعـلـنـة من أســلـحـة دمـار شـامل
جنجنحتدث هذا التاجر اللع على مدى ساعة 
وواصـل صمته اخملـزي ولم يقل كـلمة مـستـنكرة
ـحمـيـة بـغداد وغـاضبـة  ضـد عـمّالـهِ اجلبـنـاء 
الـــثـــائــرة  عـــلى الـــرغم من
ارتفاع عدد شهداء وجرحى
ثورة األول من تشرين األول
اليتيمة النقية الطاهرة  الى

اكثر من ثمانية آالف.
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{ الـربــاط - وكـاالت - يــعـرض
ـتـوســطي لـلـسـيـنـمـا ـهـرجـان ا ا
ـغـرب  14فـيـلـمـا والـهـجـرة في ا
في دورته الـثــامـنــة الـتي تــنـطـلق
ـــقــــبل حتت شـــعـــار الـــشـــهـــر ا
(الــــــســــــيـــــنــــــمــــــا فـي خــــــدمـــــة
الـــشــــعـــوب).وقــــالت جــــمـــعــــيـــة
التضامن للتـنمية والهجرة وهي
ـنـظـمـة لـلـمـهـرجـان في اجلـهـة ا
بـــــيـــــان (إن الـــــدورة اجلـــــديــــدة
ستـشـهد مـشـاركة  14فيـلـما من
ــغـرب ـتــوسط كــا دول الـبــحــر ا
واجلزائـر ومصـر ولبـنان وتـركيا
وفرنـسا وإيـطالـيـا باإلضـافة إلى
أفالم مخرج مهاجرين مقيم
ـــــانـــــيــــا ـــــهـــــجـــــر كـــــأ بـــــدول ا

وهـولــنــدا).وأضــاف الــبــيـان (
انتقاء ستة أفالم منها للمشاركة
ـسـابــقـة الـرســمـيـة لألفالم في ا
الـطـويـلـة وثـمانـيـة أفـالم قـصـيرة
لـلـمـشـاركــة في مـسـابـقـة األفالم
القـصيـرة التي  إدراجـها ألول
ـهرجان هـرجان). يـقام ا مرة بـا
في الـــــفــــتـــــرة من الـــــثـــــاني إلى
اخلـــامس مـن تـــشـــريـن الـــثـــاني
ـديـنــة وجـدة في شــمـال شـرق
غـرب.ويـشمل الـبـرنامج تـنـظيم ا
نـدوة فــكـريــة بــعـنــوان (الـهــجـرة
وحتــــديـــــات االنـــــدمـــــاج في ظل
ـة) إضـافـة إلى ورش عـمل الـعـو
ــكــيــاج واخلــدع في مــجــاالت ا
السـينـمائـية وكـتابـة السـينـاريو.
ــهـــرجــان هـــذا الــعــام ويــكـــرم ا
الكـاتب مـراد الـريـفي واإلعالمي
ــغـرب بـلــعــيــد أبــو يــوسف من ا
ــــنــــتـج اإلســــبــــاني واخملــــرج وا

بسيرا أورتيز ميجل.
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السـعوديـة قبل  6سنوات ولم
تـنــجح مـحــاوالت إنـقــاذهـا في
ذلك الوقت في إبقائها على قيد

احلياة.
غردون أما في اجلزائر فتذكر ا
واقـعـة وفـاة الـشـاب عـياش في

البئر االرتوازي عام .2018
ولم تــكن نــهــايـة كـل الـقــصص
ــمــاثــلــة ألــيــمــة فــفـي تــمـوز ا

جنح غواصون في 2018
إخراج  12طـفال ومدربـهم بـعد
أن علقوا  17يوما في كهف في
شــمـال تـايالنـد بـعـدمـا غـمـرته
مـيـاه الفـيـضـانات.وقـد حـوصر
األطفال حينـها وكانوا أعضاء
في فريق لـكرة الـقدم ومـدربهم
في كـهف يوم  23حـزيـران عام

بعدما هطلت أمطار 2018
غـزيـرة فـأغـرقت الـكـهف وسدت

مخارجه.

جسـد الطفل هـناك صـعوبة في
اخـــراجه.وشـــدد آخـــرون عـــلى
صـعـوبة الـتـعـامل مع مـثل هذه
احلـــوادث.وقــالـــوا إنه مـــهـــمــا
تـطــورت وســائل اإلنــقــاذ الـتي
تـســتـخــدمـهـا الــسـلــطـات فـإن

التعامل مع اآلبار أمر معقد.
حـادثة سـقـوط الطـفل سـوجيث
ذكّـــرت الــكـــثـــيـــريـن بـــحــوادث
ــاثــلــة حــصــلت قــبل أعــوام
وتـــبـــايـــنت نـــهـــايـــاتـــهـــا بـــ
ـــأســاويــة والــســـعــيــدة.فــفي ا
ى السعودية عاد اسم الطفلة 
الروقي للـظهور في قائـمة أكثر
الـوسوم اسـتخـداما عـلى موقع
تــويـتـر.وقـارن كـثـيـرون بـ مـا
يجـري مع الطـفل سوجـيث وما
ى الـتي كـانت تـبـلغ حـدث مع 
ى قد 6 سنوات حينها.وكانت 
ـديـنـة تـبوك سـقـطت فـي بـئـر 

كـانت تـصـرخ طـالـبـة من ابـنـها
أال يـــبـــكي.كـــمـــا شـــوهـــدت في
راحل األولى من اإلنقاذ وهي ا
تـــصـــنـع حـــقـــيـــبـــة أمال في أن
تستخدم في إخراجه من البئر.
ونـشــر الـفـنــان الـهـنــدي سـيـفـا
كومار رسما يظهر الطفل عالقا
فـي الـبــئــر وذيّــلــهــا بــتــعـلــيق:
أنـقـذوا سـوجـيث الـذي سـرعان
ما تناقله رواد مواقع التواصل
ـوضـوع االجـتــمـاعي .وجـذب ا
اهــتــمـــام مــســتــخــدمي مــواقع
الــــــتــــــواصـل االجــــــتــــــمــــــاعي
ــغــردون الــعــرب.واســـتــخــدم ا
وســــــم #) savesurjeethأو
أنـقـذوا سوجـيث) لـلـتعـبـير عن
تـــعــــاطـــفــــهم مـع أهل الــــطـــفل
ودعــائـــهم لــنــجـــاته في أســرع
وقت.يـــبـــلغ قـــطـــر الـــبـــئـــر 10
سـنتـمتـر فـقط و بسـبب موضع

{ نـــــيــــــودلـــــهي  –وكـــــاالت -
تــعــاطـف مــســتــخــدمــو مــواقع
التواصل االجتماعي العرب مع
مـحـنـة الطـفل سـوجـيث الـعالق
في بئـر ضيـق في الهـند بـعدما
دخـلـت عـمـلــيـة إنــقـاذه يــومـهـا
الـــرابع.وقـــد ســقـط ســوجـــيث
الذي يبلغ من العمر عام في
بـئـر مـهـجـورة أثـنـاء اللـعب مع
أصـدقـائه خـارج بـيـتـه اجلـمـعة
ـــاضـــيــــة.وعـــلق الــــطـــفل في ا
الــبــدايــة عـلـى عـمق  10أمــتـار
ولــكــنه ســقط إلى أكــثـر من 21
مــتـــرا في وقت الحق وال تــزال

عملية إنقاذه مستمرة.
ويــــــــضـخ رجــــــــال اإلنــــــــقـــــــاذ
األوكـسـجـ إلى الـصبـي ولكن
طبقـات من الط تـعني أنهم ال
يسـتطيـعون تـقييم حـالته.وقال
صـحـفيـون مـحلـيـون إن والدته
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التقطت عدسات الباباراتزي الفنانة التركية
بورجو أوزبيـرك في أحدث ظهـور لها خالل

نزهة جمعتها بإحدى صديقاتها.
بـورجـو الـتي بـدت أنـيـقة فـي (لـوك) كـاجول
أسـود قـالت لـلـصـحـفـيـ إنـهـا تـسـتـغل أي
فرصـة فراغ مـن التـصويـر لـلتـنـزه وعنـدما
ســألــهــا أحــدهم: (مـــنــذ فــتــرة لم نــراك مع
أحـــــد.. هل لـــــديك حـــــبـــــيـب)  والالفت أن
الـفـنـانـة لم تـنف أو تـؤكـد صـحـة ارتـبـاطـهـا
الـعــاطــفي واكــتـفـت بـاإلجــابــة:  (ال تـروني
ألنــــنـي أقــــيـم في اجلـــــانب األســـــيــــوي من
إســطـنــبــول) وهــو مــا اعـتــبــره الــكــثــيـرين
تـصـريح غـيــر مـبـاشـر من الـفــنـانـة الـشـابـة

بوجود قصة حب في حياتها.
شائعة قويـة كانت قد اثيرت مـنذ فترة حول
دخـــول بـــورجـــو فـي عالقـــة عــــاطـــفـــيـــة مع
(أوالش كياك) وهو العب كـرة طائرة تركي
في أحد أشهر األندية التـركية (فنربخشة)
ويبلغ   37 عامـاً من عمـره إال أن أوزبيرك
لم تـظــهــر مع أوالش حـتـى اآلن في الـوقت
الـذي روج الــبـعـض مـؤخــراً لـتــحـول قــصـة
احلب الــتي تــعـيــشــهــا بـورجــو مع الــفــنـان
الـتـركـي تـشـاغـالر أرطـغـرل ضــمن أحـداث
مـســلــسـلــهـمــا اجلــديـد (الــعـشـق الـفــاخـر)
حلقيقة بيـنما التزم النـجمان الصمت جتاه

هذه األنباء.
يُـذكـر أن بـورجـو ارتـبط اســمـهـا بـأكـثـر من
عالقة عـاطفيـة أخرهـا كان بـطلـها الـفنان
ـاز الــذي وقـعت في الـتــركي ألـبــيــران دو
وقد غرامه خـالل تصـويـرهـمـا ألحد األفالم 
سـبق وارتـبــطت بـورجـو بــبـطل مـسـلــسـلـهـا
(الــعــريس الــرائع) الـــفــنــان الــتــركي عــلي
إرسـان دورو كــمـا ارتــبط اسـمــهـا بــعالقـة
عاطـفيـة جـمعـتـها بـالفـنـان بيـرك أتان خالل
مـشـاركــتـهــمـا في بــطـولـة مــسـلــسل (بـنـات

الشمس).

يـــســـاعــد عـــلى عـــدم اإلصـــابــة
بـالسـمـنة. وحـلل الـباحـثون من
جـامعـة هارفـارد مـعلـومات عن
الــــوزن والــــنــــظــــام الــــغــــذائي
والـــنــــشـــاط الـــبــــدني في ثالث

. شارك مجموعات ضمن ا
وتــــوصـــلـت الـــنــــتــــائج إلى أن
ازديـــاد اســـتــهـالك أي نــوع من
أنــواع اجلــوز يــرتـــبط بــزيــادة
دى البعيد وتقليل الوزن على ا

خطر اإلصابة بالسمنة.
كما وجد الباحثون أن استبدال
الوجبات اخلفيفة غير الصحية
ـكسرات ا يـعادل حفـنة من ا
ـعـدل 0.41 مـنع زيـادة الـوزن 
كـلغ إلى  0.7كـلغ عــلى مـدى 4

سنوات متتالية.

واحملـافـظة عـلـيه أمـر مـهم وقد
يقلل خطر اإلصابة بالسرطان).
 وكـتب الــبــاحـثــون في الــورقـة
ـــنـــشـــورة مـن دراســـتـــهم أن ا
ألـــيـــاف اجلــــوز عـــلى ســـبـــيل
ــثـــال تــرتــبط بـــالــدهــون في ا
األمــعـاء مـا يـعــني إفـراز مـزيـد
من السعرات احلرارية. وتعرف
كـسرات بأنـها غـنية بـالدهون ا
ـــشـــبـــعـــة الـــصـــحـــيـــة غـــيـــر ا
ـــعــادن والـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات وا
واأللـيـاف وال تـعـد جـيـدة عـادة
لـلتـحـكم في الـوزن ألنهـا كـثيـفة
الـسعـرات احلراريـة. لـكن األدلة
اجلديـدة تشـير إلى أنـها جتنب
اجلوع وتزيـد من كميـة الدهون
التي تفرز وبالتالي فإن ذلك قد

فــقط مـن حــاالت الـســرطــان في
ـنخفضـة الدخل فيما البلدان ا
شـكّـلـوا سـبـعـة إلى ثـمـانـيـة في
ـئة من حـاالت الـسرطـان التي ا
 تشخـيصهـا في بعض الدول
ــرتــفع الــغــربــيــة ذات الــدخل ا
وفي بــــلــــدان الـــشــــرق األوسط
وشمال أفريقيا.  وقالت هيوانا
ســـــونـغ الـــــتـي قـــــادت فــــــريق
الـــدراســـة وهي من جـــمـــعـــيــة
السرطان األمريـكية في أتالنتا:
حلال يعـرف كثيـر من الناس عن
عـالقـــــــــــــة زيـــــــــــــادة الــــــــــــوزن
بــالــســرطـــانخل. وأضــافت في
رســالــة بــالــبــريــد اإللـكــتــروني
لـوكـالـة (رويـتـرز) أن (مـحـاولـة
احلــــصــــول عــــلى وزن صــــحي
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أكدت دراسة أمريكية جديدة أن
زيادة وزن اجلـسم مسـؤولة عن
ئـة من جـمـيع حاالت نـحو 4بـا
الــسـرطــان في الـعـالم ونــسـبـة
كبيرة من األورام اخلـبيثة التي
 تــشــخــيــصــهــا في الــبــلـدان
الـنــامـيـة.  وقـال الـبـاحـثـون في
دوريــــة (سي إيه إيـه كـــانــــســـر
جـورنـال فـور كـليـنـيـكـانز): (إنه
ابــتــداء مـــــــــــن  2012 كــانت
زيــــادة الــــوزن مــــســــؤولــــة عن

حالة سرطان  544300
تـشـخـيـصهـا سـنـويـاً في جـميع
أنـحــاء الــعــالم). ومــثّـل األفـراد
الــذيـن يــعـــانــون زيـــادة الــوزن
ـئة والـبدانـة نـسـبة واحـد في ا
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{ طوكـيـو(أ ف ب) - كشـف منـظـمو ألـعـاب طوكـيو
ــبــيـة  2020 أمـس الـثـالثـاء عن مــلــعب جــمــبـاز األو
بـكــلـفــة  188مـلـيــون دوالر أمـيـركي مــسـتـوحى من
ـعمـارية اليـابانـية التي تـستـخدم اخلشب الهـندسة ا
من جـميع انحاء البالد.واستخدم  2300 مـتر مكعب
من اخلـشب لبـنـاء مركـز أريـاكي لـلجـمـباز في وسط
طوكـيو والهادف للرجوع إلى تقنيـات البناء التقليدية
ـواد احلديثة.ويتـميز الهيكل التي سـبقت استخدام ا
بسـقف قليل التموج فيما  بناء اجلدران اخلارجية
من ألــواح خـــشب األرز. وتــســـمح قــضـــبــان الــدعم
ـبــنى من مـسـافـة بـعـيـدة لـيـبـدو وكـأنه بـالـنـظـر الى ا
معـلق في الـهـواء.وقال مـنـظـمون ان الـغـرض منه ان
يـــبــــدو كـ"وعــــاء خــــشــــبـي يــــطـــفــــو فـي مــــنــــطــــقـــة
ـلـعب كـويـتـشي فـوكوي انه اخللـيج".أضـاف مـديـر ا
ـبياد صـممـة خصيـصا لالو ـعدودة ا ـباني ا أحد ا
ــكن "يـــرمـــز إلى ثـــقــافـــة اخلـــشب في الـــيـــابـــان و
لــلــمــشــاهــدين الــشــعــور بـجــمــاله الــبــســيط".وتــابع
كـننـا شم اخلشب "نسـتخـدم الـكثـير من اخلـشب. 
ــــلـــعب الــــذي بـــني والـــشـــعــــور بـــدفـــئـه". ويـــضم ا
بـكـلـفـــــــــــة  20,5 مـلـيـار ين يـابـاني بـسـقف مـقـبب
مصـنـوع من الـصنـوبـر الـيابـاني دون إطـار فوالذي
وهــو من بـــ األكــبــر من نـــوعه في الــبـالد.ويــتــسع
ـلعب لـ 12ألف متـفـرج عـلى مقـاعـد طويـلـة.ويتـمـيز ا
ــعـمـاري ــهـنـدس ا ـلــعب الـرئــيس الـذي صــمـمه ا ا
اليـاباني الشهير كينغو كوما باستخدام اخلشب في

إشارة الى التقنيات التقليدية.

سـتويـات بـشأنـها حتـذير بـأعـلى ا
. حتى صباح االثن

وصــدرت األوامـر لــنـحـو  180ألف
ا في شخص بـاالخالء الـقسـري 
ذلك فـي اجــــزاء من ســــانــــتـــا روزا
وجـزء كـبـيـر من مـقاطـعـة سـونـوما

. حتى احمليط الهاد
وتهدد النـيران نحو  80ألف مبنى
ومــنـــشـــأة بـــحــسـب الــســـلـــطــات
احملـلـيــة. وقـال مــسـؤولــو االطـفـاء
إنهم ال يـتوقـعون احـتواء احلرائق

قبل  7تشرين الثاني/نوفمبر.
وانــدلـعـت احلـرائق الــتي تــعــتــبـر
األكـثر تـدمـيرا في كـاليـفـورنيـا هذا
الـعـام األربعـاء وانـتـشرت بـسـرعة
بـســبب قــوة الـريــاح الــتي وصـلت
ســرعــتــهــا إلى نــحـو  145كـلم في
الساعة. وبحـلول صباح االثن لم
ــئــة من يـــتم احــتــواء ســوى  5بــا
احلـريـق. وبـحـلـول مـسـاء الـسـبت
دمـر  77مــبــنى بــيــنــهــا  31بــنــاء
ســـكــنــيًــا جــرّاء احلـــرائق بــيــنــمــا
اسـتــدعي أكـثـر من  2800اطـفـائي
ـتحـدث باسم ـكان بـحسب ا إلى ا
جـــهـــاز الــغـــابــات واحلـــمـــايــة من
احلـرائق في كالـيفـورنيـا جونـاثان

كوكس.

الــــراقـي. وأكـــد جــــيــــمـس أن هـــذه
احلـرائـق تـشــكل خـطــرا حـقــيـقــيـا
وقـــال (اضـــطـــررت إلخالء مـــنـــزلي
) مـضــيــفــا أنه عــثـر بــشــكل طــار
أخـيـرا عــلى مـكــان إليـواء عــائـلـته.
بـدوره اضـطــر حـاكم كــالـيـفــورنـيـا
األســبـق آرنــولــد شــوارتــزيــنــيــغــر
اإلثن إلخالء منزله بسبب النيران
وفق تــغـريـدة أطـلـقـهـا. وكـتب عـلى
ـنزل) بـأمان تـويتـر (لـقد أخـلـينـا (ا
عـنــد الـسـاعـة  3,30فـجـرا) وتـابع
(إن كنتم في مـنطقـة شملـتها أوامر
اإلخالء ال تــتـــلــكّـــأوا. غــادروا. أنــا
ّ ألفــضل عــنــاصــر إطــفــاء في ــ
الــعــالم. إنــهـم أبــطــال حــقــيــقــيـون
يـعرّضـون أنفـسهم لـلخـطر حلـماية
أبـناء كـالـيفـورنـيا). وأجـبـر (حريق
غـيـتي) الـسـلـطـات عـلى إغـالق عدة
مــدارس قــريــبـــة.ودمــرت احلــرائق
نازل والـكروم ومن بينها عشرات ا
مـزرعــة انــتــاج نـبــيــذ (سـودا روك)
الـشهـيـرة التي يـعـود تاريـخـها إلى

.و إخالء مستشفي 150 عاماً
عــلى األقل في ســـانــتــا روزا ونــقل

رضى إلى مرافق أخرى. ا
ويـــــتـــــوقـع خـــــبـــــراء األرصـــــاد أن
تــتــواصل هـذه الــريـاح الــتي صـدر

عــلـيه تـسـمـيـة (حـريق غـيـتي) لـيال
قرب طريق سريع رئيسي وسرعان
مـا تـمـددت ألـسـنـته جـنـوبـا وغـربا
ـا مـدمـرا أكـثـر من  200هـكـتـار 
دفع بـالـسـكـان إلى الـفـرار.ومن ب
ــغـادرة مـنــازلـهم الـذين اضــطـروا 
جنم كـرة الـسـلة األمـيـركي لـيـبرون
ـقـيم فـي حي بـريـنـتـوود جــيـمس ا

األحــد مع انــتــشــار الــنـيــران عــلى
مساحة تزيد عن  14ألف هكتار ما
أجــبــر الــسـكــان عــلى الــفــرار.وفي
لــــوس أجنــــلــــيس أصــــدرت إدارة
اإلطــــفـــاء احملــــلـــيــــة أوامـــر إخالء
إلـزامــيـة بــعــد انـدالع حــريق غـرب
طــريق ســريع بـالــقـرب من مــتـحف
غيتـي.واندلع احلريق الـذي أطلقت

{ لـــــوس اجنــــــلـــــيس - (أ ف ب):
واصل آالف رجـال اإلطــفـاء عـمـلـهم
ــكـــافــحــة حـــتى صـــبــاح االثــنـــ 
احلـرائق الــهـائـلــة الـتي اجــتـاحت
منطـقة سونومـا الشهيـرة بصناعة
الـنـبـيـذ شـمـال كـاليـفـورنـيـا.وأعـلن
حــاكـم واليــة كــالــيــفــورنــيــا حــالــة
الـطوار في جـمـيع أنحـاء الـوالية
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