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مـعـروفـون في صـفـوف الالعـبـ في
نـتخب الـوطني. الفـرق احمللـيـة أو ا
وكان الالعب هاني رمزي الذي حمل
صـري أواخر نـتـخب ا شارة قـائـد ا
التسعينات وقد احترف في اخلارج
ــعــروف لــدى الـــقــبــطـي الــوحــيـــد ا

. صري ا
ـــاضي قـــال فـي نـــيـــســـان/ابـــريل ا
ـدرب السـابق لـفـريق كرة الالعب وا
ــصــري الــقــدم فـي نــادي الــزمــالك ا
احـمـد حسـام الـشـهـيـر بـ "مـيدو" في
ــدرج" عــلى قــنـاة "دي ام بــرنــامج "ا
ـصـريـة اخلـاصة سي" الـفـضـائيـة ا
ـصـريـة حتـضن "بـعض العب ا إن ا
الناس الـذين لديـهم عنـصرية كـبيرة

جدا ال يخفونها".
وجاءت تـعليـقات مـيدو تعـقيـبا على
تعلـيقـات عنصـرية بعـد نشر الالعب
صـري احملترف في نـادي فانـكوفر ا
فـي الـــدوري األمـــيـــركي عـــلي غـــزال
ـتـزوج من هـولـنديـة صـورة له مع ا
ابـنـته في عــيـد مـيالدهـا األول عـلى
مواقع التواصل االجـتماعي. وركزت
التعلـيقات على اخـتالف لون بشرته

السمراء مع بشرتها البيضاء.
وقال ميدو الذي احترف في دوريات
اوروبــيـــة عــديــدة ولـــعب في أنــديــة
كـبــيـرة في الــدوري االنـكـلــيـزي مـثل
تـوتـنـهـام "هل يـعـقل في تـاريخ كـرة
صرية أن يكون هناك خمسة القدم ا
العـب مـسـيحـيـ فـقط يلـعـبون في

ستوى األول?". ا
وأضـاف "هـناك العـبـون مـسـيـحـيون
يتـوقفـون عن اللـعب في عمـر صغـير
" ـدربـ بـســبب عـنــصـريـة بــعض ا
داعـيــا الى مـواجــهـة هـذه الــظـاهـرة

ب"التوعية والتثقيف".

ويـــقــــدر عـــدد االقــــبـــاط في مــــصـــر
بــــحـــــوالى  %10من  96مـــــلــــيــــون
مصري وهم ال يصلون بسهولة الى
مناصب االدارة العليا. وقد تعرضوا
ـاضـيـة لـسـلـسـلـة خالل الـسـنــوات ا

اعتداءات دامية.
’U ý« d¼UEð

ويحـاول البـعض التـصدي لـلظـاهرة
في مــجــال كـرة الــقــدم مـثـل مـحــمـد
خلـيفـة مدرب فـريق "كهـرباء" شـمال
الـقـاهـرة الــذي يـسـتـعـ في فـريـقه
ب"ثالثة العب مسيـحي أساسي

وهبة". لعب ألن لديهم ا في ا
عــلى صــعــيــد اخــر  تــظــاهــر مــئـات
األشخاص ليـلة السبت في مـحافظة

عـلـيـهـا شـعـار يـتـضـمن كـرة قـدم مع
تاج يحـمل الصـليب (رمز مـسيحي).
ويــتـحــركـون بــحــمـاس شــديـد حتت
أشعة شمس الظـهيرة احلارقة على
ـلـعب مـسـددين الـركالت في أرض ا

رمى. اجتاه ا
ـــيـــة ويــــقـــول بـــنـــداري إن االكـــاد
سـتـكمل فـي حزيـران/يـونـيـو الـقادم
سنتها الثالثة مشيرا الى انها تقدم
حلّا لـلمسيـحي الـذين "يتم رفضهم
ـجرد أن من فـرق يـتـقدمـون إلـيـهـا 
ينطقـوا بأسمائهـم بغض النظر عن

مستواهم في اللعب".
ثم يـشيـر بـنداري الى أحـد الالعـب
عت عيـناه حماسـة "هذا الولد وقد 
ـنتصف الذي يحـمل الكرة في خط ا

ليس له مثيل".
·ËdF  œU½

ويتابع "نطلق عليه اسم كريستيانو
ي ألنه يــــشـــبـه جنم الــــكــــرة الـــعــــا
كـريـستـيـانـو رونـالدو ويـقـلّـد جـميع
حركاته. ومع ذلك  رفـضه في أكثر

من ناد ألن اسمه مينا".
ويـــروي مــيــنـــا ســمــيــر ( 17عــامــا)
الشهير بـ "كريستيانو" والذي يلعب
نتصف الدفاعي أنه في مركز خط ا
قام بأداء اختبارات في ناد معروف
"وبعدما  اختياري في التصفيات
درب عـن اسمـي فقـلت له: سـألـني ا
ميـنا فـردّ وقد فـقد حـماسـته: سوف
نقوم باالتصال بك ولم يتم االتصال.
ويقول سميـر الذي ال يزال طالبا في
درسـة إن أهـله "عـندمـا عـلمـوا بأن ا
هـنــاك مـشـكــلـة" قـالــوا له إن "الـكـرة
لـيــست لـنــا واالفـضل أن تــركّـز عـلى

مذاكرتك".
وال يـــوجــد العــبــو كـــرة قــدم أقــبــاط
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ـــنــــطــــقـــة بـــعـض الـــســــحب فـي ا
اجلنوبـية . فيمـا تمكن  عـلماء فلك
أســتـرالــيــون من رصـد أكــبــر ثـقب
أسود في الكون مؤكدين انه  ينمو
بـوتــيـرة مـتــسـارعـة تــفـوق مـا هـو

مألوف.
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ـنبئ اجلـوي صـادق عـطـية تـوقع ا
الــتـابع لــلــهـيــئـة  الــعـامــة لالنـواء
اجلوية والرصـد الزلزالي ان تكون
اجـواء العـراق الـيـوم الـثالثـاء ب
صــحـو وغــائـمــة جـزئــيـا تــتـخــلـله بغداد
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قــفــصـة فـي جـنــوب تــونس وقــامـوا
بـاشـعـال إطارات مـطـاطـيـة واغـلـقوا
الــطـرق اثــر مــبـاراة فـي كـرة الــقـدم

شهدت جدال حول التحكيم.
بـاراة الـتي جمـعت نادي وتخـلـلت ا
قـــوافـل قــفـــصـــة واحتـــاد بـن قــردان
(فريـقـان من اجلـنوب الـتـونسي) في
ملعب رادس قـرب العاصـمة فوضى
كبيرة بعد انتقادات وجهت للتحكيم
وتـــدخل مـــســــؤولـــ ســـيـــاســـيـــ

لعب. ومشادات على أرض ا
ـلـعب وغـادر العــبـو قـوافل قـفــصـة ا
قـبل نصف سـاعـة من انـتـهاء الـلـقاء
. فأعلن بينما كان الفريـقان متعادل
ـبــاراة مـعــتـبـرا ان احلــكم نـهــايـة ا
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تساؤالت كثيـرة وجدل كبير أُثيرَ قبل اإلنتخـابات هل ستُجرى هذه األنتخابات في الوقت
دة ستـة أشهر علـى أقل تقديـر بحجة اذا التـؤجل  ـاذا هذا الوقت بـالذات?  احملـدد لها? و
وقف ناطق لـكن احملكمة اإلحتادية حسمت ا أن الوقت غير مـناسب إلجرائها في بعض ا
بـأن اإلنتخابـات ستُجرى في الوقت احملـدد لها عنـدها بدأ التحـضير لهـا وإستعرت حمى
ـتنـافسـةعلى نـاكفـات والتـسقـيط الـفردي واجلـماعي بـ األحزاب والـكتل ا الـصراعـات وا
عروفـة والفـاعلة في ان الـقادم واحلكـومة الـقادمة ودخـلت على اخلط الـدول ا مقـاعد البـر
والـية لها والتي تُفضل مصاحلها شهد العـراقي  دخلت بقوة إلسناد األحزاب والكتل ا ا
انـية هي الـرابعـة الـتي جتري مـنذ إسـقاط عـلى مصـلحـة الوطـن. أن هذه األنـتخـابات الـبـر
النظام الـسابق من قِبلْ األمريكان وحتى اآلن وأن تلك األنتـخابات الثالث السابقة لم تُنتج
ـانــاً فـاعالً شـريــفـاً ونـزيــهـاً يـعــمل من أجل خـدمـة الــفـرد الـعــراقي وإسـعـاده ألن جُلَ بـر
أعضائه من اجلهلـة واألمُي والسراق التي أتت بـهم األحزاب والكتل الدينيـة وغير الدينية
ان احملاصصة ـتعاقبة التي أنتـجها بر صـير العراق  وكذلك احلكومات ا التي حتكمت 
ألن (هـذا اخلـبـز من ذاك ــواطن وتـدمـيـر الــوطن الـبـائس فــهي كـذلك أسـهــمت في إفـقـار ا
)وكـمـا قال الـشـاعـر الرصـافي ( أسـماء لـيس لـنـا سوى ألـفـاظـها.... أمـا مـعانـيـها الـعـج
واطن الـعراقي يـعاني من فـليـست تُعـرف).  لذلـك فعـندمـا إقتـربت فتـرة اإلنتـخـابات كـان ا
إحــبـاط ويـأس شــديـدين وقـررت الــغـالـبــيـة عـدم الــذهـاب الى اإلنـتــخـابـات مــتـنـاسـ أن
أصواتـهم  وأوراقهم ستـسرقـها حيـتان األحزاب الـفاسـدة الذين أمتـهنـوا الكذب والـسرقة

والدجل من دون وازع ضمير أودين.
مواطـن مُحبط ويائس أحـزاب وكتل دينيـة وسياسيـة إستمكـنت بحكم سيـطرتها وجتـربتها
السابقة حكـومة ضعيفة ومهلهلة أمريكا وأيران بالدرجة األولى والدول احمليطة بالدرجة
رجعية التي أعطت رأيها عادلة قبل األنتخابات  وبينهم كلهم ا الثانية هؤالء هم أطراف ا
ـلموس العملي في يوم بشكل أو بآخر قـبل األنتخابات بفـترة قصيرة كل هذا حتول الى ا
 12/5وفي الساعة الـسادسة من مسـاء السبت رست سفيـنة اإلنتخـابات ب تلك األمواج
ـدة خمـسة ـعاقـبة من سـامه الذل والـهوان  واطن  تالطـمة  رست عـلى شاطئ رغـبـة ا ا
( ستقلة (جداً فوضية ا ئـة ولكن ا عشر عـاماً وتبينت نتيجة األقتراع بأنها أقل من 20 با
ـئـة وبـدالً من أن تُـعـلن الـنـتائـج النـهـائـيـة في الـيـوم الـثـاني كـما أعـلـنـتـهـا أكـثر من 44 بـا
دة أسبوع وبعدها تبينت فضيحة التزوير الكبيرة والتي فوضية مـسبقاً تأجلت  صرحت ا

كانت أكبر فضيحة تزوير في تاريخ اإلنتخابات العراقية.
عطيات نستنتج مايلي: في ختام هذه ا

واطـنـ ومـعـاقـبـتـهم لـلسـيـاسـيـ الـذين سـرقـوهم(بـإسم الديـن)حيث 1- صـحـوة أغـلب ا
تدنية التي حصلوا عليها . شاهدنا عدد األصوات ا

2- إزاحـة نـواب ووزراء سابـقـ ومن أحـزاب مـتـحـكـمـة مـكـثـوا في أمـاكنـهم ثالث دورات
توقعة بالنسبة لهم. متتالية  وكم كانت صدمتهم كبيرة بالنتيجة غير ا
3- صعود وجوه جديدة ولو بنسبة قليلة وهذا يدل على بداية التغيير

4- صدمـة رؤوساء الكتل الـدينيـة وغير الديـنية بحـصولهم عـلى نسب متـدنية لهم ولـكتلهم
نافسة وخروج بعضهم من ا

5- تعطي هذه اإلنتـخابات مؤشراً كبيرة على إختيار الـفرد العراقي للمواطنة على حساب
الطائفية واحملاصصة.

6- حصول تزوير كـبير في التحالفات بتغييرحساب األصوات من مرشح  في حزب مع
الى مرشح اخرفي نفس التحالف حسب الدفع والتأثير

ايـتطلب إجراء 7- فـشل مفوضيـة اإلنتخابـات فشالً ذريعاً في إدارة الـعملـية األنتخـابية 
فوضية. عاجال وفوريا جتاه ا

لكل ماتقدم  فقد رشح من خالل اإلنتخابات  إجتاهان.
األول- يضم سائرون والنصر واحلكمة وبعض القوى السنية والكردية وأخرون مدعوم 

من قبل إمريكياً وحلفائها
الكي وبعض الـقوى الكرديـة واخرون مدعوم والـثاني- يضم الـفتح ودولة القـانون بقيـادة ا

من قِبل إيران .
وقـد يـحــصل صـدام مــسـلح بــ هـذه الـقــوى وحتـصل هــنـالك إغــتـيـاالت
مـتبـادلـة يكـون نتـيجـتهـا فـرض حكـومة طـوار أو قد يـكون هـنالك
تصـارعة وهـذا يجنـبنا رئـيس وزراء تسويـة تتـفق عليه االطـراف ا
فـاجئات سوء الـعاقـبة. في كل األحـوال األيام الـقادمـة مليـئة بـا
وأن لـيـالي العـراق حـبلى وسـتـلد يـومـاً أتمـنى أن يـكـون مشـرقاً

على العراقي الذين عانوا ويالت احلروب ومرارة األلم
وإن غداً لناظره قريب.

oz«bŠ∫  الجئون سوريون في كردستان يحولون مخيماتهم الى حدائق مزهرة
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هـربت أفـ الـبـالـغـة من الـعـمـر 35
عــامـــا وعــائــلــتــهــا من دمــشق عــام
2012 وتعيش اآلن في مخيم دوميز
ـت األزهــــــار في اربـــــــيـل حــــــيـث 
وأشـجـار اللـيـمـون وسط اخلـرسـانة

والتراب.
وتــقـول الــفـتــاة الـســوريـة: “إنـشـاء
حـديــقـة كـان بـالــنـسـبـة لــنـا وسـيـلـة

نازلنا.” للتداوي وتذكيرنا 
وجـــلس ألـــفــونـــســو مـــونــتـــيل من
مـؤسـسـة شجـرة الـلـيـمـون اخلـيـرية
(ليمون تري تراست) في العديد من
ــسـاحــات اخلـضـراء الــضـيــقـة في ا

اخمليم.
ويـقول: “سـترى فـي بعـض احلاالت
أن تـلك األمــاكن مـلـيــئـة بـاألزهـار(..)
والـسـؤال األول الـذي سـيـتـبـادر إلى

اذا ال تمتلئ بالطعام. ذهنك هو: و
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وتــعـــمل مـــؤســســة “لــيـــمــون تــري
تــراست ”في مــخــيــمــات الالجــئــ
شمالي الـعراق على مـدار السنوات
ـاضـيـة وتـديـر مـنـافـسات الـثالثـة ا
ـقيـم لـلتـشجـيـر بهـدف تـشجـيع ا
عــلى إنــشــاء احلــدائق وتــوفـر لــهم

البذور والنباتات.
ودوميز واحد من أكبر اخمليمات في
إقــلـيم كــردسـتــان ويـأوي نــحـو 30

ألف شخص معظمهم من سوريا.
ويقول مـونتيل: “أحد األشـياء التي
يــصـطــحــبـهــا الـســوريـون حــيـنــمـا
يـغــادرن وطـنــهم هي الـبــذور إنـهم
يــفـــضــلــون الــبــذور الـــتي تــأتي من

نباتاتهم وأماكنهم وعائالتهم.”

أو يـــكـــونــوا قـــادرين عـــلى إضـــفــاء
كان احمليط بهم وأن البهجة عـلى ا
يــشــعــروا بـأنــهم كــائــنـات بــشــريـة.
وتُعرض حديقة مؤسسة ليمون تري
تــراست ”في مـــعـــرض تــشـــيـــلــسي
لـلزهـور في لـندن. ونـشـرت صحـيـفة
الغارديان البريطانية امس مقاال عن
انـيـا بـعـنـوان "مثل ـهـاجرين فـي أ ا
الـــســـجــون: مـــراكـــز إيــواء جـــديــدة

لــلـمــهـاجـريـن تـثــيـر االنـتــقـادات في
انيا". أ
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قـــالت فــيه إن (مــنـــظــمــات مــهــتــمــة
ـهــاجــرين في أوروبــا قـد بــشــؤون ا
ـانية من الـنظام حذرت احلكـومة األ
الذي قالت إنـها ستـتبعه بـخصوص
إنــشــاء مـراكــز جــديــدة عـبــر أنــحـاء

البالد لدراسة طلبات اللجوء(.

ـراكـز وكـانـت بـرلـ قــد أعـلــنت أن ا
اجلديدة صـممت لإلسـراع في اتخاذ
الـقـرار بـشــأن طـلـبـات الـلـجـوء الـتي
تتلقاها من مـهاجرين على أراضيها
ـهـاجرون الـذين ال بـحـيث سـيُـرحل ا
ؤهالت الـكافية يدعمـون طلباتـهم با

للحصول على حق اللجوء.
ـنـظـمات حـذرت احلـكـومة لـكن تلك ا
راكز اجلديدة تشبه انية من أن ا األ

دد الـتي يلزم بعـد أن انتهـت عملـية انـتخـابات مـجلس الـنواب جتـدر اإلشارة إلى بـعض ا
الدستور التقيد بها وهي التالي:-

ـستقلة لالنـتخابات فور حـسم الطعون بإرسـال قوائم الفائزين فوضيـة العليا ا 1- تـقوم ا
بعـضوية مجـلس النواب إلى احملـكمة االحتـادية العلـيا للـمصادقة عـليهـا من خالل التحقق
نـصوص عـليه في من االسـماء من الـناحـيتـ الدسـتـورية والـقانـونيـة وفق اختـصـاصهـا ا
ادة (93/سابـعاً) من الـدستـور و ال يوجـد الزام زمـني دستـوري او قانـوني للـمصـادقة ا
قـدمة ونوعـها ولـكن في ظل التـجارب السـابقة وان ذلك يتـوقف على حـجم االعتـراضات ا

. صادقة ال تستغرق وقتا طويالً فأن عملية ا
وفي هذا الـصـدد نشـير الى حـكم احملـكمـة االحتاديـة الـعلـيا رقم (56/احتـادية/ 2011)
) تــتم بـعــد اعالن نــتـائج االنــتـخــابـات من ـنــتـخب (نــائــبـاً الــذي نص عـلـى أن "صـيــرورة ا
ستقلة لالنتخابات وبعد مصادقـة احملكمة االحتادية العليا على النتيجة فوضية العلـيا ا ا

ادة (50) من الدستور". نصوص عليها في ا علنة وبعد ان يحلف الفائز اليم ا ا
ـصادقـة على نـتـائج االنتـخـابات يـدعو رئـيس اجلـمهـوريـة خالل خمـسة 2- بـعد أن تـتم ا
رسوم جمـهوري مجلس النواب اجلديـد لالنعقاد برئاسة صادقة  عشر يوماً من تـاريخ ا
باشر وفق احكام اكبر األعضاء سـناً النتخاب رئيس للمجلس ونائبيه باالقتراع السري ا
ـادة (54) من الـدســتــور ونـشــيــر هـنــا إلى حــكم احملــكـمــة االحتــاديـة الــعــلـيــا بــالـرقم ا
ـفتـوحـة وعدهـا غـير (55/احتـادية/ 2010) الذي ألـغى اجلـلسـة االولى جملـلس النـواب ا

ادت ( 54و  (55من الدستور.  دستورية كونها تخالف احكام ا
شـار إلـيهـا آنـفاً يـنتـقل مـجلس 3- وعـنـد اختـيـار رئيس مـجـلس النـواب ونائـبـيه باآللـيـة ا
ادة (70) من ـنصوص عـليه في ا الـنواب الختـيار رئيـس اجلمهـورية وذلك وفق السـياق ا
ـنصب رئـيس اجلـمهـورية رقم (8) لـسـنة 2012 الدسـتور وفـي قانـون احكـام الـترشـيح 
نصب رئيس اجلـمهورية خالل مدة ادة الـثانية منه عـلى ان "يعلن التـرشيح  حيث نصت ا
(3) ثالثـة أيـام من تـاريخ انـتـخـاب رئــيس مـجـلس الـنـواب ونـائـبــيه في دورته الـتـشـريـعـيـة

عنى بعد ثالثة ايام من تاريخ اجللسة األولى جمللس النواب. اجلديدة" اي 
ـرشحون لـرئاسة اجلـمهوريـة طلـباتهم خالل ثالثـة أيام من تاريخ االعالن عن حـيث يقدم ا
ـرشحـ الذين تـوافرت فـيهم بـدء التـرشـيح ومن ثم تعـلن رئاسـة مجـلس الـنواب اسـماء ا
الشـروط القانـونية ومن لم يـظهـر اسمه بامـكانه االعتـراض لدى احملـكمة االحتـادية العـليا
خالل ثالثة ايام من االعالن الـتي عليهـا أن تبت باالعـتراض خالل ثالثة ايام من تـسجيله
ويكون قرارها بـاتاً وملزماً ومن ثم جتـري عملية اخـتيار رئيس اجلمـهورية وفق االلية التي
ـنتـخب اليـم رسمـها الـدسـتور والـقانـون وعنـد تمـام االخـتيـار يؤدي رئـيس اجلمـهـورية ا
الـدستـورية امـام مجـلس النـواب وبـحضـور رئيس احملـكمـة االحتاديـة العـليـا استـناداً إلى

شار اليه انفاً. نصب رئيس اجلمهورية ا ادة (10) من قانون احكام الترشح  احكام ا
4- يـكلف رئـيس اجلمـهوريـة مرشح الـكتـلة الـنيـابيـة االكثـر عدداً بتـشكـيل مجـلس الوزراء
ادة (76/أوالً) من الدستور والذي اكد حكم خالل (15) يوماً من انتخابه استنادا الى ا

احملكمة االحتادية العليا رقم (25/احتادية/ 2010) عليه.
ووضع الدستور لـلمكلف بتـشكيل احلكومـة مهلة قدرها (30)يومـاً تبدأ من تاريخ التكليف
) من الـدسـتـور واذا لم ينـجح يـقـوم رئيس ادة (76/ثـانـياً لـتـسـميـة اعـضـاء وزارته وفق ا
اجلـمهـورية بـتكـليف مـرشح جديـد من نفس الـكتـلة خالل خـمسـة عشـر يومـاً استـنادا الى

ادة (76/ ثالثاً) من الدستور. ا
ـكلف أسـماء وعنـد االنتـهاء من اعـداد التـشكـيل الوزاري يـعرض رئـيس مجـلس الوزراء ا
وافـقة على نهـاج الوزاري على مـجلس النـواب ويعد حـائزاً ثقـتها عـند ا أعضـاء وزارته وا
) من ـادة (76/رابـعـاً ـطـلـقـة وفق ا ـنـهـاج الـوزاري بـاالغـلـبـيـة ا الـوزراء مـنـفـردين وعـلى ا

الدستور الذي اشار اليه حكم احملكمة االحتادية العليا رقم (93/احتادية/ 2010).
أمـا في حالة عدم نـيل الوزارة الثـقة يتولى رئـيس اجلمهـورية تكلـيف مرشح آخر بـتشكيل

ادة (76/خامساً) من الدستور.  الوزارة خالل خمسة عشر يوماً وذلك وفق ا
5- وهنا نشير إلى حكمي احملكمة االحتادية العليا االول بالرقم (8/احتادية/ 2018)
الذي أكـد عـلى وجوب اجـراء انـتخـابـات عضـويـة مجـلس الـنواب
في مـــوعـــدهـــا احملـــدد واحلـــكم الـــثـــاني رقم (89/احتـــاديـــة/
2010) الذي أكـد أن تـاريخ انـعـقـاد اجلـلـسـة االولى هـو بـداية
الـفـصل الـتـشــريـعي االول وال يـعـتـد بـالـتـواريخ االخـرى - أي

مـــؤكـــدا (اســـتـــمـــراراالرتـــفـــاع فياجللسة التي كانت برئاسة رئيس السن-. 
ــدن درجــات احلـــرارة في عــمــوم ا
ويـزداد الـشـعـور بـاحلـرارة بـسـبب
ســـكــون الــريــاح احــيــانــا لــتــكــون
االجــــواء حـــــارة خـالل الـــــنـــــهــــار
ومـعـتـدلـة لــيال لـذلك يـنـصح بـعـدم
ـــبــــاشـــر لالشـــعـــاع الـــتـــعـــرض ا
الــــشــــمـــسي واالكــــثــــار من شـــرب

السوائل بعد االفطار).
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فيما توقعت الهـيئة في بيان تلقته
(الــزمــان ) أمس أن (يــكــون طــقس
اليـوم الثالثـاء في الوسـطى غائـما
جزئـيـا واحيـانا غـائـما مع تـساقط
زخـات مطـر خـفـيفـة مـتـفرقـة تـكون
رعـديـة وفـي الـشـمـالـيــة غـائـمـا مع
تـسـاقط زخـات مطـر خـفـيـفـة تـكون
رعـــديــة وفي اجلــنـــوبــيــة صــحــوا
يتحول تدريجيا ماب غائم جزئي
وغـــائـــمـــا  وارتـــفـــاع فـي درجــات

احلرارة ).
فيمـا تمكن  علـماء فلك أسـتراليون

مـن رصـــد أكــــبـــر ثـــقـب أســـود في
الـكــون مـؤكـديـن ان الـثـقب  يــنـمـو
بـوتــيـرة مـتــسـارعـة تــفـوق مـا هـو

مألوف. 
وقال عـلمـاء من اجلامـعة الـوطنـية
األســتـــرالــيــة فـي بــيــان امس ان (
يـشـكل  في الـعـادة الـثـقب األسـود
مـــنــطــقــة في الـــفــضــاء تــفــوق في
الغالب مليون كتلة شمسية وتبلغ
اجلــاذبــيــة فــيـهــا درجــة عــالــيـة ال
يــنــجــو مــنــهــا حــتى الــضــوء وان
ـكتـشف حـديثـا يـأتي على الثـقب ا
كل شيء في طريقه ذلك أنه يـبتلع
مــا يــعــادل كــتــلــة الــشــمس في كل

.( يوم
ونـقل الـبـيــان عن الـبـاحث مـدرسـة
بحوث الـفلك باجلامـعة كريـستيان
وولف الــقــول انـه (عــلى الــرغم من
كــون الــثــقب مـخــتــبــئــا في أرجـاء
الكون إال أنه يـصدر كـميات مـهمة
من الـطـاقــة السـيـمـا األشـعـة فـوق

البنفسجية).

وقـــال عــطـــيــة في صـــفــحـــته عــلى
فــــيــــســـــبــــوك امـس ان (الــــصــــور
الفضائـية  للسـحب توضح اندفاع
الـسـحب مـن جـهـة سـوريـا واالردن
نحـو نـواحي شـمـال وغرب ووسط
الــعــراق لــيــكــون الــطــقس  الــيــوم
الـثالثـاء بـ صـحـو وغـائم جـزئي
فـي مـــدن وسـط الــــبالد وصــــحـــوا
يــتـخـلــله بــعض الـســحب في مـدن
اجلـنـوب وغـائـمـا  كـلـيـا في شـمال

البالد).
واضــاف أن (فـرصــا لــزخـات مــطـر
مــتــوقــعــة تــكـون خــفــيــفــة الــشـدة
ورعـديـة عــلى مـنـاطق مــتـفـرقـة من
مـدن الـشـمـال بـدايـتـهـا تـكون عـلى
ـوصل واالنـبـار وتـشـمل االمـطـار ا
مــــــدن صالح الــــــدين وديـــــالـى في
مــنــاطق مــتــفــرقــة مــنــهــا كــمــا ان
االمـطــار اخلـفـيــفـة تـشــمل مـنـاطق
متـفرقة من الـعاصـمة بـغداد وبابل
وكربـالء أما الـريـاح فتـكـون نشـطة

في مدن الوسط البالد ). 
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االسكـندريـة (مصر)) ,أ ف ب) - قرّر
الشاب القبطي ميـنا بنداري التخلي
عن حلـمه بأن يـصبح العـبا مـحتـرفا
في كرة الـقـدم في مصـر بـعدمـا طلب
مـنـه أن يـلـعب بــاسم بـديل ال يــظـهـر
ديـانـته وقـرر تــوجـيه طـاقـاته نـحـو
ية مهمتها الدفاع عن تأسيس أكاد
ــارســة ــســيــحــيــ في  حــقـــوق ا

اللعبة الشعبية األولى في البالد.
صـرية في االسكـنـدرية الـعاصـمـة ا
الـثـانــيـة يـتـجـمّـع عـدد من الـشـبـاب
األقباط بأعـمار تتراوح ب  15و27
عــامــا عــلى مــلــعب عــشــبـي أخــضـر
ــديــنـة صــغــيــر في إحــدى حــارات ا
الـســاحـلــيـة ألداء تـدريب كــرة الـقـدم
حتت أعـ بنـداري صـاحب االثـن
والـــعــشــرين ربــيـــعــا والــذي يــصف
نـفـسه ب"أصــغـر مـدرب كـرة قـدم في
مــصــر". ويــقــطع بــنــداري الــتــدريب
لـيــروي لـوكـالـة فــرانس بـرس قـصـة
يـة الـتي أطلق عـلـيهـا اسـما االكـاد
فــرنـــســيــا "JE SUIS وتــعـــني "انــا
اكـون" موضـحـا أن سـبب التـسـمـية
هــو أن "يــكــون لـكـل شـخـص يـنــضم
إليـنا هـدف أن يكـون وأن يقـدر على

حتقيق ما يسعى إليه".
ويقول بنداري أن الفكرة جاءت "بعد
شكلة. كنت ألعب تعرضي شخصيا 
في نــادي كـرة قــدم في اإلســكـنــدريـة
(رفض تـــســمــيــتـه) وطُــلب مــني ان

ألعب باسم آخر +مسلم+".
ويتابع "تـكرّر األمر مع أكـثر من ناد
ما دفـعـني الى أن أتـوقف عن الـلعب
وأن أركـــــز عــــــلى حـل مـــــشــــــكـــــلـــــة
ـــســيــحـــيــ في كــرة الـــقــدم عــلى ا

مستوى مصر".
ويـرتــدي الالعـبــون قـمـصــانـا زرقـاء
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واضـاف ان (الـثـقب يـنـمـو بـسـرعة
حتى أنه يستطيع أن يسطع بشكل
ـرات من كل مـجـرتـنا أقوى آالف ا
ويـعـود ذلك إلى مـا فـيه من غـازات
ـور به من حـرارة ابـتــلـعـهـا ومــا 
ولو كـان هذا الـثقب في وسط درب
الـتـبـانــة لـكـان سـاطـعـا بـأكـثـر من
عشـر مرات قـيـاسا بـالقـمر كـما أن
ــثـابــة جنـمـة بــوسـعه أن يــظـهـر 
المـعـة بــشـكل مـذهل يــحـجب كـافـة

النجوم في السماء).
وتـــابع الـــبـــيـــان ان ( االكـــتـــشــاف
ي العلمي للثقب حظي باهتمام عا
واســـــــع حــــيث تــــوفـع عــــلــــمـــاء
فلكـيون أن الثـقب يستـطيع ابتالع
الــــــــــــشــــمس فـي يــــومــــ فــــقط
وبالتالي إذا اقترب من مـجموعتنا
ســــــيــنــذر بـفــنــاء الـبــشــريــة عـلى
األرض االانـه  يـــــقـع عـــــلى بـــــعـــــد
سنوات ضـوئية من األرض ولذلك
ال يـشــكل اي مـخــاوف عـلـى سـكـان

االرض ). شعار هيئة االنواء اجلوية

الــبــســتـانــيــون في اخملــيم يــزرعـون
الـبــذور والـنـبــاتـات الـتي جــلـبـوهـا

معهم من سوريا.
قـيـمـون في اخمليم ومـؤخرا سـاعـد ا
في اختـيار نـباتـات وأزهار من أجل
تــــصـــمــــيـم أول حــــديــــقــــة من وحي
الالجئـ تعـرضهـا مؤسـسة لـيمون
تـري تـراست في مــعـرض تـشـيـلـسي
لــلــزهــور الــذي تــنــظــمه اجلــمــعــيـة

لكية البريطانية للبستنة. ا
ولــــعب ســــامي وهــــو الجئ ســـوري
يــحــمل شــهــادة الــدكـتــوراه في عــلم
النباتات دورا كبيرا في هذا الشأن.
ويـقـول مـونـتـيل: “لـقـد مـشى سـامي
من سوريـا سـيرا عـلى األقـدام طيـلة
ـسكـا بولـديه في كلـتا عشـرة أيام 

يديه حتى وصل إلى اخمليم.”
وأضاف: “لقد كـان مساهـما رئيـسيا
صمم توم في اختيار النباتات مع ا
مــــاسـي وشــــارك في الــــتـــــفــــكــــيــــر
والتـصـميم ?”مشـيراً إلى أن ”فـكرة
هـــذه احلــديــقـــة وتــطــويـــرهــا حــدث

ساعدة الالجئ أنفسهم.”
لكية البريطانية وأرسلت اجلميعة ا
لـلـبــسـتـنـة  2000عـبـوة من الـبـذور
ا اضي  إلى مخيم دوميز الشهر ا
فيها خضروات مثل الفلفل واخليار
وزهـور مــثل زهـرة الـقـطــيـفـة وعـبـاد

الشمس.
ـــديــر الــعــام وتــقــول ســو بـــيــغــز ا
ــلــكـيــة الــبــريـطــانــيـة لـلــجــمــعـيــة ا
لـلبـسـتـنة: “من بـذرة جافـة يـعـلـوها
كن أن تزدهر.” الغبار هناك حياة 
كن لـهؤالء وأضافت: “في النـهايـة 
الالجـئ أن يـأكـلوا طـعـاما صـحـيا

السـجـون وذلك قد يـؤدي إلى تـفاقم
ـواطـنـ ـهـاجـرين وا الـتـوتـر بـ ا

ان. األ
ـانيـا قد وتشـيـر الغـارديـان إلى أن أ
ية اإليجابية لها تخسر النظرة العا
ـــرحـــبـــة بـــســـبـب ســـيـــاســـاتــــهـــا ا
ــهــاجــرين إذا بــدأت في تــرحــيل بــا
هـاجـرين من أراضيـهـا دون توفـير ا

حماية كافية لهم.
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الــفــريق انــســحب. وبــالـتــالي بــقي
القوافل للموسم الرابع على التوالي
ـئات في الـرابطـة الثـانـية. وجتـمع ا
مـن الــشـــبــاب فـي ســاعـــة مــتـــأخــرة
الــســبـت في وسط مــديــنــة قــفــصــة
ــنــطــقــة الــتـي غــالــبــا مــا تــشــهــد ا
اضــطــرابــات اجـــتــمــاعــيـــة بــســبب
ــرتــفــعــة ولــلــمــطــالــبــة الــبــطــالــة ا
راسل وكالة فرانس بالتنميـة وفقا 
بـرس. وأحـرق احملــتـجـون اإلطـارات
ـطـاطـيـة وأغـلـقـوا طـريـقـا لـبـعض ا
الــوقت وقــلــبــوا شــاحـنــة مــحــمــلـة
بالـفـوسفـات وسط الطـريق لـلتـعبـير
عن احــتــجــاجــهم دون تــسـجــيل اي

اصابات.


