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طيب!!!

بعيدًا عن السياسة (٤)
تطبيق قوانني املرور في مصر بحاجة 
إلى «ثورة» حقيقية حتى ال تتحول «نعمة» 
الشوارع الواسعة، وميزة اجلسور العابرة 
لالزدحامات إلى «نقمة» على املشاة، وقادة 

السيارات امللتزمني.
(ك.هـ) مرتكب جرمية قتل ٤ أشخاص 
بينهــم ٣ أطفال في حادث الشــيخ زايد 
الشهير، مت احلكم عليه بالسجن املشدد 
٣ سنوات مبعدل ٩ شهور سجنا عن كل 
«روح» أزهقها، وذلك بعد ثبوت قيادته 
للسيارة «بإهمال ورعونة وعدم احتراز 
وعــدم مراعاة للقوانني وبســرعة هائلة 
حتت تأثير تعاطي املواد املخدرة واملسكرة 
وحيازتــه ملخدر «الكوكايــني» واحتواء 
العينــات املأخوذة منه علــى الكوكايني 

والكحول.
وقبل أيام قليلة وحتديدا يوم السبت 
املاضي قررت النيابة إجراء حتليل املخدرات 
ملراهق قاد سيارة أبيه بسرعة فائقة في 
ضاحية «التجمع اخلامس» الراقية، دون 
احلصول على رخصة قيادة، فصعد على 
الرصيف وأطاح بثالثة أطفال أشقاء كانوا 
يسيرون مع والدتهم، ونقلوا للمستشفى 

مصابني بجروح وكسور خطيرة.
وقبل شهور تعرضت زوجتي وشقيقها 
مهندس الســيارات حلادث مروع أســفر 
عن جروح متعددة، بســبب شاب يقود 
سيارة والده دون احلصول على رخصة 
ويقل أصدقاءه، وأثناء هبوطه من كوبري 
امليرغني، مبصر اجلديدة، فوجئ بلجنة 
شرطة في نهاية الكوبري، فعاد بالسيارة 
للخلف بسرعة جنونية محاوال الهروب 

لتصطدم مؤخرة سيارته مبقدمة سيارة 
شقيق زوجتي فتتهشم السيارتان متاما 
ويصاب كل من فيهما، وطبعا حضر أهل 
الشــاب فورا وترجوا زوجتي وشقيقها 
بعدم اتخــاذ اإلجراءات حتــى ال يضيع 

مستقبله!!
وملا بدا في حالة غير طبيعية أرجعوا 
ذلك إلى تعاطيه حبوبا للسهر واملذاكرة!!
وفي مثل هذه األيام من العام املاضي 
حصل حفيد رجل أعمال شهير على البراءة 
(سنة مع إيقاف التنفيذ) بعد تسببه في 
مصرع سيدة وإصابة سائقها، لقيادة حفيد 
رجل األعمال ســيارته «برعونة وإهمال 
وعكس اجتاه الســير وتناوله املخدرات 
واملسكرات حسب تقرير الطبيب الشرعي».

وإذا علمنا ان املادة ٧٦ من قانون املرور 
رقــم ١٢١ لعام ٢٠٠٨ تقضي بأنه في حال 
ثبوت تعاطي املخدرات يتم سحب الرخصة 
والتحويل للنيابة، وإذا ترتب على احلادث 
وفاة أو عجز كلي تكون العقوبة احلبس 
مدة ال تقل عن ٣ سنوات وال تزيد على ٧ 
وغرامة ال تقل عن ٢٠ ألف جنيه (حوالي 

١٠٧٠ دوالرا أمريكيا)!!
أال تعتقدون أن القانون بحاجة لتعديل 
ينص صراحة على مســؤولية الشخص 
الكاملة عن أي جرمية تنتج عن تعاطيه 
اإلرادي للمسكرات واملخدرات ثم القيام 
بعمل ينتج عنه جرميــة، بحيث يعامل 

معامل القصد املتعمد؟!
أعتقد ان حماية أرواح األبرياء من إهمال 
املدمنني واملتعاطني تستحق إعادة النظر.
وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

أنباء سورية

سورية ضمن ٢٠ «بؤرة ساخنة» للجوع في العالم على حافة االنهيار
وكاالت: حذر تقرير لألمم 
املتحدة من «عام جوع كارثي» 
خــالل ٢٠٢٢، مشــيرا إلى أن 
سورية ضمن ٢٠ دولة تعتبر 

«بؤرة ساخنة للجوع».
ودعا تقرير مشترك صادر 
عــن برنامج األغذيــة العاملي 
ومنظمــة األغذيــة والزراعة 
«الفاو»، إلى ضــرورة اتخاذ 
إجراءات إنســانية عاجلة في 
٢٠ دولــة وصفهــا أنها «بؤر 
ساخنة للجوع» حول العالم، 
إلى جانب ٤ دول عربية، هي 

بالغا»، في حني تظل إثيوبيا 
ونيجيريا وجنوب السودان 
واليمن والصومال وأفغانستان 
في «حالــة التأهب القصوى، 
وهي حالة الظروف الكارثية، 
ما يعني أن هناك شرائح من 
الســكان تواجه انعــدام أمن 
غذائي كارثي أو معرضة خلطر 
التدهور نحو ظروف كارثية».
وأدرج التقرير كال من دول 
غرب أفريقيا الســاحلية (بنني 
وغينيــا والــرأس األخضــر)، 
وسريالنكا وأوكرانيا وزميبابوي 

يزيد النزوح ويدفع باملاليني 
إلى حافة الهاوية في البلدان 

العشرين».
وحذر برنامج الغذاء العاملي 
ومنظمة «الفاو» من أن الصراع 
في أوكرانيا «يؤدي إلى تفاقم 
ما هو بالفعل عام من اجلوع 
الكارثي، مطلقا العنان ملا يتبع 
ذلك من موجة جوع تنتشر في 
جميع أرجاء العالم، وحتول 
سلســلة مــن أزمــات اجلوع 
الرهيبة إلى أزمة غذاء عاملية 

ال يستطيع العالم حتملها».

إلى بقية بلدان «البؤر الساخنة»، 
ومدغشــقر  ولبنــان  أنغــوال 

وموزمبيق.
وخلــص التقريــر األممي 
إلــى أنه «إلى جانب الصراع، 
املناخية  ستستمر الصدمات 
في التسبب باجلوع احلاد في 
فترة التوقعات من يونيو إلى 
ســبتمبر من العام ٢٠٢٢، مع 
دخول العالم الوضع الطبيعي 
اجلديــد، حيث تقضي فترات 
اجلفاف املتكررة والفيضانات 
واألعاصيــر على الزراعة، ما 

الســودان واليمن والصومال 
ولبنان.

وحذر التقرير من «احتمال 
انعــدام األمــن  أن يتدهــور 
الغذائي في الدول العشــرين 
خالل األشهر الثالثة املقبلة، 
أي في الفترة مــا بني يونيو 

وسبتمبر املقبلني».
ووفــق التقريــر األممــي، 
فــإن ســورية ال تــزال، إلــى 
جانــب الســودان والكونغو 
الدميوقراطية وهايتي ومنطقة 
الســاحل، بلدانــا «تثير قلقا 

«قسد» تعرض التنسيق مع اجليش السوري 
في مواجهة الهجوم التركي احملتمل

عواصم - وكاالت: أعربت ميليشيات قوات 
سورية الدميوقراطية «قسد» التي يهيمن عليها 
األكــراد، عن رغبتها فــي التعاون مع حكومة 
دمشق، في وجه الهجوم الذي تلوح به أنقرة 
على مدينتي منبج وتل رفعت الستكمال إقامة 

املنطقة اآلمنة شمال سورية بعمق ٣٠ كلم.
وقالت «قسد» املدعومة من الواليات املتحدة 
إنها ستنسق مع قوات احلكومة السورية لصد 
الهجــوم. وأضافت ان القرار جاء بعد اجتماع 
طارئ لكبار قادتها تناول التهديدات التي كررها 
الرئيس رجــب طيب أردوغان في األســابيع 

املاضية حول عملية عســكرية جديدة جنوب 
احلدود التركية داخل األراضي السورية.

وأكــدت في بيــان أن «أي هجوم ســيعيد 
السوريني إلى املربع األول من األزمة». وأضافت 
في البيان الذي نشر في حسابها الرسمي على 
فيسبوك: «ناقش االجتماع تأثير أي غزو تركي 
جديد على الوضع اإلنساني في مناطق شمال 
وشــرق ســورية واملناطق املســتهدفة بشكل 
خاص». واعتبــرت امليليشــيات التي أعلنت 
ما يســمى اإلدارة الذاتية من جانب واحد، أن 

الهجوم «مقدمة لتقسيم سورية».

مصر تقود اجلهود الدولية من أجل 
التصدي لظاهرة التغير املناخي

القاهرة - هالة عمران - مجدي عبدالرحمن

 نشــر املركز اإلعالمي ملجلــس الوزراء 
تقريرا تضمن إنفوغرافات تســلط الضوء 
على جهود مصر الدولية من أجل التصدي 
لظاهرة التغيــر املناخي، من خالل تكثيف 
وتنسيق السياســات البيئية وفقا ألهداف 

التنمية املستدامة.
وأشــار التقرير إلــى الترتيبات احمللية 
والدولية إلعداد جبهة موحدة ملكافحة التغير 
املناخي، حيث أطلقت مصر في مايو ٢٠٢٢ 
اإلستراتيجية الوطنية لتغير املناخ في مصر 
٢٠٥٠ للتصدي بفعالية لتداعيات تغير املناخ.
التقريــر أن اإلســتراتيجية  وأوضــح 
تعمل على حتقيق خمســة أهداف رئيسية 
تتمثــل في حتقيق منو اقتصادي مســتدام 
وتنميــة منخفضــة االنبعاثات في مختلف 
القطاعات، وبناء املرونة والقدرة على التكيف 
مــع تغير املناخ واآلثار الســلبية املرتبطة 
به، فضال حتســني البنية التحتية لتمويل 
األنشطة املناخية. وباإلضافة ملا سبق، تعمل 
االســتراتيجية على حتسني حوكمة وإدارة 

العمــل في مجــال تغير املنــاخ، إلى جانب 
تعزيز البحث العلمــي ونقل التكنولوجيا 
وإدارة املعرفة والوعي ملكافحة تغير املناخ.

وأضاف التقرير أن مصر ستســتضيف 
مؤمتر األطراف التفاقية األمم املتحدة لتغير 
 COPاملناخ للمرة األولى في دورته القادمة ٢٧
بشــرم الشيخ في نوفمبر ٢٠٢٢، بعد أن مت 
إعالن اختيارها الستضافة هذه الدورة خالل 

مؤمتر جالسجو عام ٢٠٢١.
فــي ذات الســياق، أكدت وزيــرة البيئة 
د.ياسمني فؤاد أن مصر متتلك استراتيجية 
وطنية واضحة ملواجهة التغيرات املناخية 
تعمــل على تنفيذها مع جميع اجلهات ذات 
الشأن، مشددة على التزام مصر إلى جانب 
دول العالــم باخلطــة التي ســيتم تنفيذها 
بشأن إجراءات التصدي لتغيرات املناخ وفقا 

التفاقية باريس لتغير املناخ.
جاء ذلك خالل اجللســة العامة ملجلس 
النــواب امس واملخصصة ملناقشــة طلبات 
إحاطة وأســئلة ومناقشــة عامة مقدمة من 
عدد من النواب بشأن مشاكل وقضايا التغير 

املناخي.

وزيرة البيئة أمام «النواب»: لدينا إستراتيجية وطنية ملواجهة التغيرات املناخية

القوات األوكرانية تنصب «فخًا» لروسيا في سيفيردونيتسك
وكييڤ تكّذب مدير «الطاقة الذرية» وترفض زيارته «زابوريجيا»

عواصــم ـ وكاالت: أعلنت 
روســيا أمس ســيطرتها على 
«األحياء السكنية» في مدينة 
سيفيرودونتســك في شــرق 
أوكرانيــا، فيما تشــير مواقع 
اخبارية أوكرانية الى ان القوات 
املدافعة عن املدينة نصبت فخا 

للقوات الروسية. 
وقال وزير الدفاع الروسي 
أمــس إن  ســيرغي شــويغو 
اجليش الروسي «حرر بالكامل» 
املناطق السكنية في املدينة التي 
يســعى الى احــراز نصر فيها 
بأي ثمن لتغطية انتكاســاته 

في الغرب.
وأضاف في تصريح موجز 
بثه التلفزيون ان قواته تواصل 
مســاعيها للســيطرة «علــى 
منطقتهــا الصناعية والبلدات 
املجاورة». بحسب وزير الدفاع 
الــذي باتــت إطالالتــه نادرة 
منذ بدء الهجوم الروســي في 
اوكرانيا، فان موسكو تسيطر 
حاليا علــى ٩٧٪ مــن منطقة 
لوغانسك األوكرانية التي تقع 

سيفيرودنتسك ضمنها.
وقال «مت حتريــر مدينتي 
ليمان وسفياتوغيرسك وكذلك 

١٥ مدينة أخرى».
وفــي حال الســيطرة على 
هاتني املدينتني سيتم إزالة آخر 
عقبة نحو مدينة سلوفيانسك 
الرمزية ونحو كراماتورســك 
عاصمــة منطقــة دونيتســك 

اخلاضعة لسيطرة أوكرانيا.

وفورونوف.  ولكن وفقا ملوقع 
«نيو فويــس أوف أوكرين»، 
فإن الرئيس الروسي، فالدميير 
بوتني، يحتاج إلى فوز دعائي، 
وبالتالي فهو يريد من جيشه 
أن يستولي على ليسيتشانسك 
وسيفيرودونتســك في أسرع 

وقت ممكن.
وحســب املوقع، فقد ألقت 
روســيا بكل قواتها في هجوم 
على سيفيرودونتسك، لكن تبني 
أن اجليش األوكراني نصبا فخا 

لنظيره الروسي في املدينة.
ويقول املوقع األوكراني إن 
قوات كييڤ استعدت حلصار 

مبيزة العدد األكبر وكان الوضع 
«صعبا»، لكن أوكرانيا استغلت 

«كل الفرص» للرد.
إلى ذلك، انتقدت أوكرانيا 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
وأعلنت رفضها لزيارة مديرها 
رافاييل غروســي الى محطة 
زابوريجيا النووية (جنوب) 
طاملا يحتلها الروس. وكتبت 
شــركة «إنيرجواتوم»علــى 
تلغرام أن «أوكرانيا لم توجه 
دعوة الــى غروســي لزيارة 
محطــة زابوريجيا ورفضت 
في الســابق قيامه مبثل هذه 
الزيــارة. ان زيــارة احملطــة 
لــن تصبــح ممكنــة إال حني 
تســتعيد أوكرانيا السيطرة 

على املوقع».
وكان غروســي ذكــر فــي 
تغريدة أمس األول أن الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية تستعد 
إلرسال بعثة خبراء إلى محطة 
أكبر محطة  زابوريجيا، وهي 
نوويــة في أوروبــا، وحتتلها 
القــوات الروســية، مؤكدا أن 

أوكرانيا «طلبت» ذلك.
وكذبت الوكالة األوكرانية 
ذلك، قائلة «املدير العام للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية رافائيل 

غروسي يكذب مرة أخرى».
واضافت «نعتبر هذا اإلعالن 
مبنزلة محاولة جديدة للوصول 
إلى محطة زابوريجيا إلضفاء 
الشرعية على وجود محتليها 

واملوافقة على أفعالهم».

سيفيرودونتسك لفترة طويلة 
جــدا، وزرعت ألغاما ونصبت 
الكمائن للجيش الروسي، حيث 
مت السماح لقواته بالدخول «ثم 
مت إبادتهم»، بحسب تعبيره. 

وخالل مطلع األسبوع، جنح 
املدافعون األوكرانيون في صد 
الروس، وبدوا على وشك حتقيق 
النصر في سيفيرودونيتسك، 
وفقا لرويترز. وكانت القوات 
األوكرانية تخوض حرب شوارع 
مع القوات الروسية أمس األول، 
حيث قال الرئيس األوكراني، 
فولودمييــر زيلينســكي، إن 
القوات الروسية كانت تتمتع 

موسكو تلقي بكل ثقلها للسيطرة على املنطقة الصناعية فيها

اوكرانيون يعيشون في ملجأ لالحتماء من القصف في مدينة ليسيتشانسك باقليم دونباس      (أ.ف.پ)

في املقابل، قال رئيس بلدية 
سيفيرودونيتسك، أولكسندر 
ســتريوك، فــي تصريحــات 
للتلفزيون األوكراني ان روسيا 
ترسل املزيد من القوات بهدف 
السيطرة على املدينة بأكملها، 
مضيفا «قواتنا املسلحة عززت 
مواقعهــا وصمــدت على خط 

املواجهة»، وفقا لـ«رويترز».
مــن جهتــه، قــال حاكــم 
مدينــة لوغانســك، ســيرغي 
غايداي، إن الروس يواصلون 
مهاجمــة سيفيرودونتســك، 
بينما يصد اجليش األوكراني 
الهجوم في اجتاه نوفواختيركا 

جونسون يحاول طي «صفحة الفضائح» بعد جناته من طرح الثقة
لندنـ  وكاالت: يسعى رئيس 
الــوزراء البريطانــي بوريس 
جونسون، الذي بات في موقع 
أضعف رغم احتفاظه مبنصبه 
بعد تصويت حلجب الثقة داخل 
حزبه، الى طي صفحة الفضائح 
لينكب على معاجلة مشــكالت 
«مهمــة» ورص صفوف حزب 
منقســم وإعادة كســب تأييد 

البريطانيني.
وأفلت بوريس جونســون 
أول من أمس من تصويت على 
حجب الثقة من نواب في حزب 
احملافظني عقب سلسلة فضائح 
بينها فضيحة «بارتي غيت»، 
وهي احلفالت التي نظمت في 
داونينغ ستريت خالل فترات 
اإلغالق ملكافحة «كوفيد-١٩».

ورغم انه ال ميكن استهدافه 
مبذكرة حجب ثقة أخرى على 
مدى ســنة، بحســب األنظمة 
احلالية غير أن جونسون يواجه 
مهمة حساسة تتمثل باستعادة 
كســب قاعدتــه التــي تأثــرت 
التضخم  بالفضائح وبارتفاع 

في أوج أزمة القدرة الشرائية.
وأكد أن «حكومته حتقق أكثر 
ما يهم شــعب هذا البلد» قائال 
«نحن الى جانب البريطانيني 
الذيــن يعملون بجد وســنبدأ 

العمل».
ورغــم أنه رحــب بنتيجة 

البريطاني (٥٧ عاما)  الوزراء 
احلريص على استعادة سلطته 
الى إجراء تعديل وزاري ملكافأة 
حلفائه املقربــني وإقالة الذين 
لم يدعموه بحسب الصحافة.

ومن بني املخلصني له وزير 
العدل دومينيك راب الذي حض 
املتمرديــن فــي احلــزب على 
«احترام التصويت» ودعا الى 
«املضي قدما» في تكرار لرسالة 
رئيس الوزراء، وأكد لشــبكة 
«ســكاي نيــوز» أن بوريــس 
جونسون اســتفاد من «طاقة 
متجددة» بعدما فاز «بوضوح» 

في التصويت.
لكــن مــع جناتــه، يظــل 
الضــرر «كبيــر» وفــق زعيم 
حزب احملافظني السابق وليام 
هيــغ في صحيفة «ذي تاميز» 
قائال «لقد قيلت كلمات ال ميكن 
التراجع عنها وصدرت تقارير 
ال ميكن محوها ومت التعبير عن 
أصوات تثبت مستوى الرفض 
األكبر الذي يســجل لزعيم من 

احملافظني».

تصويــت «مقنعة» فــي ختام 
االقتراع، إال ان أكثر من أربعة 
نــواب مــن أصــل عشــرة من 
معســكره (١٤٨ من أصل ٣٥٩ 
اقترعوا) قالوا إنهم ال يثقون به، 
ما يعكس حجم االستياء إزاءه.

وعلى سبيل املقارنة، أفلتت 
رئيسة الوزراء السابقة تيريزا 
ماي في ٢٠١٨ من مذكرة حلجب 
الثقــة مع هامش أكبر، قبل أن 

تضطر لالستقالة بعد أشهر.
لذلك، يتعني على جونسون 
الــذي وصل الى الســلطة عام 
٢٠١٩، أن يحسن مواقعه بعدما 
تراجعــت شــعبيته كما أكدت 
الصحــف. وحتدثــت صحيفة 
«الغارديــان» اليســارية عــن 
«إذالل» فيمــا أكــدت صحيفة 
«التلغراف» من جانب احملافظني 
أنه «انتصار فارغ يثير انقساما 
في صفوف احملافظني» مشيرة 
الى انها مجرد «مهلة» لرئيس 
الوزراء الــذي خرج «متضررا 

كثيرا».
وميكــن أن يعمــد رئيــس 

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مترئساً اجتماعاً حلكومته امس    (رويترز)

الذي بلغ أعلى مستوياته منذ 
٤٠ عاما. وأعلن جونسون خالل 
اجتماع ملجلــس الوزراء امس 
أن حكومته باتت أخيرا قادرة 
على «إنهاء» اجلدل وهدفها اآلن 
هو «دفع البالد قدما» مستندة 
الى اجراءات تفيد البريطانيني 

واشنطن ُحتذر بيونغ يانغ: ستواجه ردًا «سريعًا وقويًا»
 إذا أجرت جتربة نووية وعليها العودة للديبلوماسية

عواصــم ـ وكاالت: حذرت نائبة 
وزير اخلارجيــة األميركية ويندي 
شيرمان امس من أن كوريا الشمالية 
ستواجه ردا «سريعا وقويا» في حال 
استمرارها في إجراء جتربة نووية 

متوقعة على نطاق واسع.
وقالت شيرمان، في تصريح عقب 
لقائها مع نظيرها الكوري اجلنوبي 
جــو هيــون ـ دونغ حســبما ذكرت 
وكالــة األنباء الكوريــة (يونهاب)، 
إن «أي جتارب نووية ستكون انتهاكا 
كامال لقرارات مجلس األمن الدولي.. 
وسيكون هناك رد سريع وقوي على 

مثل هذا االختبار».

وتطرقت الديبلوماسية األميركية 
إلى وضع ڤيروس كورونا في كوريا 
الشمالية، ودعت الزعيم الشمالي كيم 
جونغ يونــغ للتركيز على التعامل 
مــع قضية الصحــة العامة بدال من 
اتخاذ إجراءات استفزازية وخطيرة 

ومزعزعة لالستقرار.
وفي الوقت نفسه، كررت شيرمان 
رغبــة إدارة جــو بايدن فــي إعادة 
اجللــوس مع الشــمال، قائلــة «إن 
الواليات املتحدة ليســت لديها نية 
عدائية جتاه كوريا الشمالية.. نواصل 
حث بيونغ يانغ على وقف أنشطتها 
املزعزعة لالستقرار، واختيار طريق 

الديبلوماسية».
وبالتوازي مع ذلك، أجرت كوريا 
اجلنوبية والواليــات املتحدة امس 
عرضا جويا مشتركا للقوة اجلوية 
للبلديــن تضمــن ٢٠ طائرة حربية 
فوق البحر االصفر إلظهار اجلاهزية 
الدفاعية بعد اطالق كوريا الشمالية 

صواريخ يوم االحد املاضي.
وقالــت هيئة األركان املشــتركة 
بكوريا اجلنوبية في بيان ان سيئول 
وواشنطن «اظهرتا قدراتهما القوية 
على الضرب بسرعة وبدقة في حالة 
حدوث أي استفزازات من قبل كوريا 

الشمالية ورغبتهما في فعل ذلك».

واضافــت ان اجليــش الكــوري 
اجلنوبــي بالتنســيق الوثيــق مع 
الواليات املتحدة يحافظ على وضع 
ان  االســتعداد «الثابــت»، مؤكــدة 
االستفزازات العسكرية من قبل بيونغ 

يانغ ستقابل بردود افعال مماثلة.
الهيئــة ان كوريــا  وأوضحــت 
اجلنوبيــة شــاركت في املنــاورات 
اجلوية بـــ ١٦ طائرة مــن طائراتها 
احلربية االساســية ومنها مقاتالت 
مــن طراز «اف-٣٥ إيــه» و«اف-١٥ 
كيــه» و«اف-١٦ كيه»، فيما شــارك 
اجليش األميركي بأربع مقاتالت من 

طراز «اف-١٦».


