* مصارع الثيران الفرنسي خوان باتيستا
يقدم عرضا يف باريس.

* شخصيات متثل ميكي ماوس يف استعراض
يف بكني.

* رجل وامرأتان يعرضون ازياء الكومونو
اليابانية يف طوكيو مبناسبة الصيف.

* املصلون ميألون ساحة القديس
بيتر يف الفاتيكان.
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كوكب االرض مهدد بارتفاع حرارته ثالث درجات مئوية
لندن :حذر املستشـار العلمي للحكومة
الـبــريـطــانـيــة ان حــرارة كــوكـب االرض
مهـددة بـاالرتفـاع ثالث درجــات مئـويـة
خالل الـعق ـ ــود القـ ــادم ـ ــة مع مـ ــراعـ ــاة
التـوقعـات االكثـر تفـاؤال ملعـدل انبعـاث
غازات االحتباس احلراري.

وقــال البـروفـســور ديفيـد كـينغ الـذي
نـشــر تقـريـرا بـعنـوان "لـتفــادى تغـييـر
مـنـ ــاخـي خ ـطـيـ ــر" ان "نـ ـسـبـ ــة ارتفـ ــاع
احل ــرارة ق ــد ت ــزي ــد عـن ثالث درج ــات
مئـويــة" .واوضح "اننــا نتحــدث هنـا
عـن شـيء سـيح ــدث خالل عقــود انـنــا

نتـحدث عن مائـة سنة او تقـريبا ذلك"
مضيفا ان ذلك سـيشكل "حتديا كبيرا
للدول النامية".
واعـتـب ـ ــر الـب ـ ــروف ــس ـ ــور كـيــنغ ان ه ـ ــذا
االرتفــاع يف درجــات احلــرارة سـيعــرض
نحـ ــو  400ملـيـ ــون شخــص يف الع ــالـم
للــمجـ ــاعـ ــة ومـ ــا بـني  1،2ال ـ ــى ثالثـ ــة
مليارات شخص الى نقص املياه.
واكـد ايضـا ان هـذا االرتفـاع يف درجـات
احل ــرارة سـي ــؤدي كـ ــذلك الـ ــى خفــض
انـتــاج احلـب ــوب يف العــالـم مبــا بـني 20
الى  400مليون طن.
وت ـسـتـنــد هــذه الـت ــوقعــات ال ــى معــدل
انـ ـبـعـ ـ ـ ــاث " 500جـ ـ ـ ــزء يف املـل ــيـ ـ ـ ــون يف
الـغـالف اجل ـ ـ ــوي وه ـ ـ ــو عـل ـ ـ ــى االرجـح
افـضل م ــا ميكـن ان نحـققه مـن خالل
اتفاق شامل".
واعتبر ان هـذا املستوى النبعاث غازات
الـدفـيئـة هـو ضعف مـستـواهـا مــا قبل
العصر الصناعي.
وكانـت احلكومـة البريـطانيـة واالحتاد
االوروبي قــد حــددا كهــدف علــى املــدى
الــبعـيـ ــد قــص ـ ــر ارتفـ ــاع درجـ ــة حـ ــرارة
االرض عـلـ ـ ـ ـ ـ ــى درج ـ ـتـ ــني فـقـ ـ ــط عـ ــن
مستواها ما قبل الصناعة.

 21متسابقة يتنافسن عىل لقب ملكة مجال مرص
القـاهرة :أعلن يـوسف سبـاهي مـنظم
م ـسـ ــابق ــة مـلك ــة جـم ــال مـص ــر 2006
والـتي سـتُعلـن نتــائجهـا يـوم ،أن عـدد
الفتيـات الالتي يتنـافسن علـى اللقب
أصـبح  21فقـط ،وليـس  22فتـاة ،بعـد
اسـتبعـاد املـتسـابقـة هبـة عبـد العـزيـز،
وقـال يف مـؤمتـر صـحفي مـوسع امـس
االول ،أن خ ــروج أي فتــاة أم ــر متــوقع
يف مـ ـ ــرحلـ ـ ــة ال ــتحـ ـضــيـ ـ ــرات ب ـ ـس ـبــب
مخــالفـتهــا ألي قــواع ــد تنـص علـيهــا
الئحــة املـســابقــة ،وعـن هبــة حتــديــداً
ق ــال أنه ــا تـخلفـت أكـث ــر مـن م ــرة عـن
امل ــواعـي ــد ،ثـم اكـت ـشـف أنه ــا متـثل يف
فيلم سينمائي .
وخـالل امل ـ ـ ــؤمت ـ ـ ــر مت اإلعـالن عــن كـل
تف ــاصــيل احلـفل فـيـم ــا ع ــدا أسـم ــاء
الفـنـ ــانـني امل ـصـ ــريـني أع ـضـ ــاء جلـنـ ــة
الـتحكـيم الــدوليــة ،بيـنمـا تـشـارك يف
عـضــوي ــة جلنــة الـتحـكيـم لهــذا العــام
ملـك ـ ــة ج ـم ـ ــال ك ـ ــرواتــيـ ـ ــا لع ـ ــام 2005
جــيلـيـن ـ ــا جلـيـ ـسـيـك ،ملـكـ ــة جـمـ ــال
اليـونـان لعـام  2005إقــاجنليـا أرفــاني،
ن ــضـ ـ ــال بـ ــشـ ـ ــراوي صـ ـ ــاحــب شـ ـ ــركـ ـ ــة
لع ــارض ــات األزيـ ــاء بلـبـن ــان ،ديـتـيـلف
تيرسيس مـنظم مسابقـة ملكة جمال
أملانـيا ومـسابقـة مس انتـركونـتينـتال،
انـتيجـون كـوسـتنــادا أول ملكــة جمـال
م ـصـ ــريـ ــة تفـ ــوز بـلقــب ملـكـ ــة جـمـ ــال
الع ــالم  ،1954ممـثل لـشــركــة ب ــروكتــر
آنــد جــامـبل ،د.عــواطف ســراج ال ــدين
رئـيس نـادي ليـونـز جـاردن سيـتي ،من

جــانبه قـال آنـدريه أبـو آشقـر املـشـارك
يف ال ـت ـنـ ـظ ـيــم أن مـ ــس ـ ـ ــابقـ ـ ــة م ـيـ ــس
إيـجبـيت تــدخل عــامه ــا الث ــامن وقــد
اصبحت أكثر إستقرار ومتيزا.
م ـشـي ــراً إلـ ــى أن اله ــدف لـي ــس فقــط
إختيـار األجمل من بني الفتيات ،لكن
عل ــى مـص ــر أن ت ـش ــارك وتـت ــواج ــد يف
مثل هـذه األحـداث الــدوليــة ،ألن لهـا
دور كـ ـب ــي ـ ـ ـ ــر يف الـ ـتـع ـ ـ ـ ــريـف مب ـ ــص ـ ـ ـ ــر
وح ــض ـ ـ ــارتهـ ـ ــا .وعــن اإلعــتـ ـ ــراضـ ـ ــات
الـدينيـة التي تتكـرر سنويـاً قال أن كل
اآلراء يجـب إحتــرامهــا ،لـكن ال ميـكن
أن نـتصــور مشـاركـة كل دول العـالم يف
مسابقـة عاملية وتغيب عنها مصر ،مع
الـعلــم أن الفــتـ ـ ــاة الف ـ ــائ ـ ــزة ب ـ ــال ـت ـ ــاج
سـت ـشــارك يف م ـس ــابقــة مـلكــة جـمــال
الكــون التـي ستقـام يف لـوس اجنلـوس
بالـواليات املـتحدة األمـريكيـة يف وقت
الحق هذا العام .

االمــر ليـس سـهال كمــا يتــوقع مـشـرعــو الفتــاوى القـانــونيـون
حلل الكـثيــر من االشكـاليـات التـي خلفهـا الـنظـام املبــاد فهي
كثيـرة ومتـشعبـة ومتـداخلــة  ،بل منهـا مـا هـو مـستـعص علـى
احلل تبعـا لطـبيعـة تلك الـنظــرة التبـسيـطيـة لالمـور  ،اذا لم
تكـن هـن ــاك ن ــواي ــا مـن اجله ــات املعـنـي ــة بـتلـك االشك ــالـي ــات
بــالـتنـصل عـن مهــامهــا ورمي كــرة العقــد واملـشــاكل يف ســاحــة
اجملـتع الع ــراقي الـتي تـســودهــا الفــوض ــى من جــراء فــراغــات
كثيـرة متصلـة مع بعضهـا تنذر بـتفاقـمات يف العقـد واالزمات
لن يقـوى العـراقيـون علــى حتملهـا الـى أجل غيـر معلـوم .من
بـني املشـاكل اخلطـرة والتي مـازالت عـالقـة الى اآلن  ،الـصراع
الـدائـر واملـتنـامي والـذي وصـل يف بعض احلـاالت الـى تـسـافح
الدماء بـني املتشاكلني بـرغم أن كليهما ضحـية أخطاء ارجتل
مـع سبق االصرار يف تـسويقـها منفـذو برامج وسيـاسة النـظام
السـابق  ،وأعني بـها مـشكلـة العـائديـن من التـسفيـر القـسري
واملـط ــالبــة ب ــاست ــرداد أمالكهـم غيــر املـنقــولــة مـن االراضي أو
العقـارات الـتي صــادرتهــا بعـض وزارات الـدولـة دون أي مـسـوغ
قـانـونـي ،بقيت عـائمـة والضحـايـا يطـالبـون بحلـول مـرضيـة ،
غيـر أن املشـتري الثـاني  ،حتديـدا  ،وليس االول الـذي اشترى
هـ ــذا الـعقـ ــار أو ذاك مـن مـ ــزادات خـ ــزانـ ــة املـ ــالـيـ ــة قــبل ربــيع
الـسقــوط من عـام  ، 2003هــو ضحيـة أيـضــا  ،النه دفع قـيمـة
العقـار ومت تـسجـيله بــاسمـه وفق آليــات التحــويل االصــوليـة
املعـمــول بهــا لــدى الــدوائــر املعـنـي ــة .ان فكــرة االرض ملــالـكهــا
والـبنـاء ملـشيـده  ،أو فكـرة التـراضـي بني االطـراف املـتنـازعـة ،
كـمــا أرى  ،لـيـسـت حال مــرضـيــا الن كل طــرف يـطــالـب بـحقه
كامال غـير منقـوص حتى لـو كلفه ذلك حمل الـسالح والعودة
الـى جـذوره الـقبـليـة  ،طــالبـا مــؤازرته يف الـدفـاع عـن حقــوقه
املغتصـبة !..يحصـل كل ذلك مع تفاقـم اشكاليـات يف مفاصل
حياتية أخرى ال تقل خطورة عن نزاع امللكيات  ،وساستنا الى
اليـوم يتحـاورون ويـختلفـون ويـوأملـون ويـورجئـون مـا يتـرقبه
الـص ــاب ــرون الربع ــة أشه ــر خلـت .بـني ي ــوم وآخ ــر يخ ــرج عل ــى
املـتــرقـبـني احملـبـطـني  ،ممـثل له ــذا الكـيــان الـسـيــاسـي أو ذاك
ليصرح بأن حل االزمة السياسية آت وخالل االربع والعشرين
ساعة القـادمة  ..ممثل آخر يضاعـف الساعات لتصل الى 48
ســاعــة  ،ممـثل آخ ــر يغـلق كل نــاف ــذة أمل حل ـسـم الـتــشكـيل ،
تشـكيل احلكـومـة يـانــاس ! املشـاكل واالزمـات فـضال عن املـوت
الـيــومـي املــروع ق ــد بلغـت فــوق الــزب ــى بكـثـيــر  .املــواطـن أزاء
مـايجري مـن صراع سيـاسي جعله يـشعر أن قـضايـاه أصبحت
ثــانــوي ــة وغي ــر منـظــور الـيهــا بجــديــة شعــارات االحــزاب قـبل
االنتخابات العامـة يف البالد  ،بل أخذ يتحدث عالنية وجهارا
يف الـشـارع العـراقي الـســاخن وامللـتبـس والغــامض أن املـنطقـة
اخلـضــراء بــاتـت تـصــدر الـيه كل يــوم وه ــو يعـيــش صـبــاح ــاته
الغ ــائم ــة وليــالـيه احل ــالكــة  ،محـقنــات م ــورفيـنيــة حتـقن يف
االدمغة مباشرة وليس حتت اجللد كما يشاع!.
تــرى هل يـنحــسم االمــر اليــوم ام ان االفق مــا زال فيـه متـسع
من اجلدل واالنتظار..

