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{ صـــوفــــيـــا-(أ ف ب) - تـــريـــد
بــلـغـاريــا إلـغـاء مــشـاركــتـهـا في
مـعرض يـقـام في مـتحف الـلـوفر
مُـخصّص ألعـمـال فنـيـة بلـغـارية
تــعــود إلـى الــفــتــرة الــتي كــانت
فـــــيـــــهـــــا الـــــبالد حتـت احلـــــكم
الــعــثــمــاني وهــو حـدث وصــفه
الـتـيـار الـقـومي داخل احلـكـومـة
بـــأنه (إهـــانـــة) لـــلـــبالد. وقـــالت
مــتـحــدّثـة بــاسم وزارة الــثـقــافـة
الـبـلغـاريـة لـوكـالـة فـرانس برس
ـعرض إنه (من احملـتـمل إلـغـاء ا
ـــعـــرض آخــر) أو اســـتـــبـــداله 
مــشــيــرة إلى أن الــنــقـاشــات مع
ــــتـــحـف الـــبـــاريــــسي ال تـــزال ا
مـستـمـرة. وكانـت وزارة الثـقـافة
تـمــنت في بـيــان الـثالثــاء إلـغـاء
وقف الكنيسة عرض (مراعاة  ا
األرثـوذكـسـيـة الـبـلـغـارية وردود

فعل الرأي العام).

ـعـرض ـتــوقّع أن يـنــظّم ا ومن ا
خالل الـنـصف الـثـاني من الـعـام
2020 في مــتـحـف الـلــوفـر وأن
يحمل عنوان (الفـنون والثقافات
في بلغاريا ب القرن السادس
عــشــر والـــثــامن عــشــر) عــلى أن
يتـضـمّن حوالى 60 قطـعـة فنـية
من ضـــمــنـــهــا أيـــقــونــات وأوان
كنسية ومخطوطات ومجوهرات
تعود إلى حقبة احلكم العثماني
وســيــطــرته عــلى بــلــغــاريــا بـ

العام  1396و1878.
ووصف الــــــتــــــيــــــار الـــــقــــــومي
البلـغاري وهـو حليف احلـكومة
ــعــرض بــأنه احملــافــظـــة هــذا ا
) ويــبـرز (تــأثــيـر اإلسالم (مــهـ

سيحية) على ا
ــقــابل أعــلــنت الــكــنــيــسـة في ا
األرثوذكـسية الـتي ينـتمي إلـيها
ئـة من الـبـلـغار أكثـر من 80 بـا
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{ الـقـاهـرة-(أ ف ب) - سـجّل تـعداد
مـــصـــر الــســـكـــاني الـــثـالثــاء عـــلى
سـتوى احمللي 100 مليـون نسمة ا
لـيـظلّ الــبـلـد الـعـربـي األكـثـر سـكـانـا
والثـالث في الـقارة اإلفريـقيـة حسب
ــركـزي لــلــتـعــبــئـة بــيـان لــلــجـهــاز ا
ــصــري. وظــهــر الــرقم واالحــصــاء ا
اجلـــديــد عــلـى عــدّاد الــســـكــان عــلى
واجــــهـــة مــــقـــر اجلــــهــــاز في شـــرق
الـقـاهرة. وجـاء في بـيـان للـجـهاز أن
(عدد سكـان جمهـورية مصر الـعربية
بــالــداخل بــلغ 100 مــلــيــون نــســمـة
الـــثـالثـــاء). وبــــلغ مـــعــــدل الـــزيـــادة
ـواليد الطـبيـعية (الـفرق بـ معدل ا
ـئـة عـام ومـعــدل الـوفـيـات) 1.74 بـا
ئة عام 2018 2019 مقابل 1.87 با
ـــئــة) بـــانــخـــفـــاض قــدره (0.09 بـــا
بـحـسب الـبـيان. وقـال الـلـواء خـيرت
بــركــات رئــيس اجلــهــاز في مــؤتــمـر
ناسبة (كانت 2019 صحافي بهذه ا
مـن أســـرع الــــســــنـــوات الــــتي ازداد
لـيون نسمة). خاللها عدد الـسكان 
وأضــاف (وصـــلت الــزيـــادة مــلــيــون
نـسـمة خالل  216يـومـا). وكـان عدد
سـكـان مـصـر 95 مـلــيـون نـسـمـة في
اخــر تــعــداد ســكــاني قــام بـه جــهـاز
االحــصــاء عــام 2017. وبــلغ تــعــداد
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ـــعـــرض عـن رفـــضـــهــــا إمـــداد ا
بــاأليـقــونــات واألعـمــال الــفـنــيـة
ـتـاحف ـوجـودة في األديـرة وا ا
الـــتــابــعـــة لــهـــا. إلى ذلك أشــار
ـانــويل مـوتـافـوف في ـؤرّخ إ ا
حــــديث لــــهـــيــــئـــة (بـي بي سي)
اإلثن إلى أن (تـأثيرات اإلسالم
سيحيـة في بلغاريا كانت على ا
غـــيـــر مـــبـــاشـــرة ومـــتـــقـــطّـــعـــة
كنـها تـاليا أن ومحـدودة). وال 
تشكّل جـوهر معـرض في متحف

اللوفر.
عرض في توقّع أن يـنظّم ا من ا
قـــسـم الـــفـــنـــون اإلسالمـــيـــة في
تـحف البـاريسي الـكبـير وهو ا
ـؤرّخ الـبـلـغاري مـكـان اعـتـبـره ا

غير مناسب.
وقد حـاولت وكـالـة فـرانس برس
ـتـحف اللـوفـر لكـنـها االتـصال 

لم تلقَ أي ردّ.
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التـضـحيـات الـكبـيـرة للـمـتظـاهـرين في بـغداد وجـنوب
الـبالد وزخم االحـتـجاجـات الـقوي لـم تمـنع أن يـكون
هـنـاك مَن يتـربص الفـرص لـلفـوز بغـنـائم في تسـويات
ـا ـتـظـاهـرين  ور ـنـاصب  حـتى لـو عـلى حـسـاب ا ا
باسمهم أيضاً  لكن الـشارع العراقي بات يقظاً على
نـحـو مـثـيـر لـلـدهشـة . وأصـبح الـسـيـاسي في مـوقف
اليـحـســد عـلــيه ومـضـطــرا جلـدولــة أولـويـاتـه بـحـسب

نتفض . قراءات الشارع ا
 في خالل ذلك ظـــهــرت خــارطـــة طــريق ذات الـــبــنــود
الـعـشـر ثم انـثلـمت اخلـارطـة في بـيـانـات مـخـتـلـفة في
ا الـشـارع مع طـول أيام احلـراك لـتصـبح ثـمانـيـة ور
ـتـظــاهـرين لم يـفـرزوا سـبـعـة وأقـل . وسـبب ذلك انّ ا
ولم يـضعوا ـرحلـة جديدة مـن تصعـيدهم  خـطة عمل 
ذلك واضـــحــاً في االجــابـــة عــلى تــســـاؤل فــيــمــا لــو
اسـتــمــرت الـتــظــاهـرات ســنـة أخــرى مــاذا سـتــكـون

اخلطوة التالية?
هنـاك انقسـام واضح ب مَن يـريد نسف كل بـناء قام
بعـد الـعام 2003 ومَن يـريد اصالح الـبـناءات الـقائـمة
من خالل وتنقـيتها مـن الفساد حتت سـقف الدستور 
ـنـقذ الـتـمـسك بـشـرعـية رئـيس اجلـمـهـوريـة بـوصـفه ا

دخل لفتح باب التغيير . وا
 امــتـزج الــغـضب بــالـعــقالنـيــة مـرات عـدّة فـي مـسـار
شـروع بسـبب الـدماء االحتـجاج الـشـعبي الـسـلمـي ا
والـذي الــطـاهـرة الــتي سـفــكـهـا الــرصـاص الــغـاشم 

ندس . يصرون على وصفه باجملهول وا
ـعلـنـة هـو تـشـكيل ـسار الـذي تـتـجه إلـيه األحـداث ا ا
ـبـكـرة . وهذا حـكومـة مـسـتـقلـ تـتـبنى االنـتـخـابات ا
ـهم سالح ذو حــدين  ذلك انّ االنـتــخـابـات اخلـيــار ا
ـبـكـرة حتـتــاج الى ضـمـانـات و اشـتـراطـات ال تـبـدو ا
مــتــوافــرة أو مــتــاحــة أو حــاضـرة فـي األذهـان اآلن 
لتـكون وسيـلة للـتغييـر وليست اعـادة التدويـر السيما
انّ األحزاب والقوى الـفاسدة استعـدت منذ زمن لهذا
االحتمال وباشرت بتهيئة بدائل من الصفوف الثانوية
شـهد االنـتـخابي اجلـديد في ظل لـكوادرهـا لـتصـدر ا
اسـتـمـرار وجـود جـمـيع عـنـاصـر الـقـوة والتـنـظـيم في
اإلمكانـات واحلركة ب قـوى معينـة  وهو األمر الذي

بكرة من محتواها. قد يفرغ االنتخابات ا
سـألة حتتـاج إلى التـروي والتأني لـكي ال ننزلق إلى ا

متاهة جديدة .
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معارض الـكتب العربيـة متنفس مـهم واستراتيجي في
االتصال الثقافي العربي  السـيما ح يكون النشاط
الـثـقـافي مـعـززا لعـرض الـكـتب  كـمـا ان  الـفـعـالـيات
ـمكن ان تـنهض بـجوانب ـية من ا اجملـتمـعيـة واالكاد
ـعارض الـعربـيـة على تـقد البأس بـها من قـابـليـات ا

اجلديد .
ة تـتكـرر  وأخرى  هـناك في كل سـنة مالحـظات قـد
تـسـتـجـد  وقـد تـشـترك بـهـا  مـعـارض مـخـتـلـفـة لدول
ـعارض قـد جتاوزت عـربـية عـدة. احيـانـا نرى بـعض ا
نـصرم  لكـنهـا قد تـقع في اشكاالت سـلبـيات العـام ا
جــديــدة . لــكـنـه في الــنــهـايــة حــراك ثــقــافي عــربي له
جــمـهـوره واهــمـيـتـه في ظل الـركــود الـثـقــافي الـعـربي

العام.
غـرب مـثالً  نـظلم وزارة رات   فـي ا في كـثـيـر من ا
الثـقافـة ومديـرية الـكتـاب  ونحـملـهمـا ما الطـاقة لـهما
ـشهد ونـعتـبر أن ال درايـة لهـما بـتحـوالت ومتـطلـبات ا
ـــحـــيـــطه الـــعـــربي ـــغـــربي فـي عالقـــته  الـــثـــقـــاقي ا

واألوروبي.
ـشكـلـة ليس في وزارة الـثقـافـة وحدهـا  التي إال أن ا
عارض قد تـعمل مضطـرة للخـضوع ألجندة بـرنامج ا
الدولية للكتاب بـالعالم العربي  ولو أن الوضعية اآلن
في صــنـاعـة الــكـتـاب قــد تـدهـورت بـعــد تـراجع الـدور
الريادي في صـناعة الـكتابة من طـرف بيروت ودمشق

وبغداد .
ـغـرب وفي مــعـرض الـكــتـاب الـدولي مــشـكـلــتـنـا فـي ا

يتحدد في اللجنة العلمية التي تسمى بهذا االسم .
هـذه اللجـنة كـما قلت ال تـدري أن أمورا كـثيرة تـغيرت
في الـسـاحـة الـثقـافـيـة وفي وسـائل الـتـواصل الـبـديـلة
الــتي فـرضت نـفــسـهـا وصـارت لــهـا آلـيــة لالحـتـجـاج

والترافع من أجل مكاسب موضوعية .
فـمعـرض الكتـاب بالـدار البـيضاء هـو مكـسب للـمغرب
وواجــهــة دبــلــومــاسـيــة إال أن مــا يــعــاب عــلــيه غــيـاب
غرب العميق وهل تمثيليات اجلهات وسيما حواضر ا
الـثــقـافـة هي الـكــتـابـة ? أين هم صــنـاع الـكـتـاب  أين

الصناعة الرقمية 
ا نـتكـلم في ندوات عن األدب الـرقمي  أبـعدوا رجـاء 
الـنـقـاد الـذين يـتـحـدثـون عـنه بـكالم فـضـفـاض لـسـبب
بـسيط هو أنـهم اليحـسنون اسـتعـمال هواتـفهم الـذكية
بـاالحـرى اسـتـعـمـال بـريـد إلـكـتـروني  أو الـبـحث عن

قنوات فضائية بأجهزة التلفاز الرقمي 
لـــهــذا نـــحـــتـــاج إلى مـــعـــرض دولي
للـكتاب الـرقمي  وإلى مـشاركات
ـشـهد مـثقـفـ فـي نـدوات تـبـرز ا
ـــغــربي والـــعــربي ال الـــثــقـــافي ا

معرض األفراد والشلل .

ÊuLŠ— sÐ o(«b³Ž

Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

 Ë¬ eH¹U½ rKO  s  b¹bł ¡eł
{ لـــوس اجنــــلـــوس (أ ف ب) -
أعـــلن راين جـــونــســـون مــخــرج
(نايـفـز آوت) أنه سيـصـور جزءا
ـثـابة جـديـدا من الفـيـلم يـكـون 
ــمـــثل تـــتــــــــمـــة له مع إبـــقـــاء ا
دانـــــــــــيـــــــــــيـل كـــــــــــريـغ فـي دور
احملـــقق.ويـــروي (نـــايـــفـــز آوت)
قـــصــــة مــــقــــتل كــــاتـب روايـــات
بـولـيـسـيـة شـهـيـر في لـيـلـة عـيـد
مـــيـالده اخلــامـس والـــثـــمـــانــ
ة. والتحقيق الذي تال اجلر

وبلغ مـجموع عـائدات الـفيلم في
أنحاء العالم أمس االول الثالثاء
أكثر من 300 مليون دوالر علما
يـزانـية مـقـدارها 40 أنه أنـتج 
مـلـيــون دوالر فـقط.وقـال اخملـرج

وراء انطـالق حركـة (أنـا أيـضا)
إلـى ست ســــنــــوات عـــــلى األقل
فــيــمــا يـرجـع أحـدهــا إلى ثـالثـة

عقود.
ويــواجه وايــنـســتــ الـبــالغ من
الـعـمر  67عـاما فـي حال إدانـته
بــتــهم االعــتــداء اجلــنــسي عــلى
جــيـســيـكــا مـان ومــيـمي هــالـيي
عــقــوبــة قـــد تــصل إلى الــســجن

مدى احلياة.
وتــــدّعي مــــان أن مــــنـــتـج بـــالب
فـيـكشن وسـن سيـتي اغـتـصـبـها
في الـــعــام 2013 فـــيـــمـــا تـــزعم
هالـيي أنه مارس مداعـبة فـموية

قسرية معها في العام 2006.
 وأكد محامو واينست الثالثاء

احملــقـق بــيــنــوا بالن ســتــظــهــر
حللها).

ـنتج الـسـيـنـمائي الى ذلك أكـد ا
هـارفي وايــنـسـتــ الـثالثـاء أنه
(لن يــــــدلي بــــــشــــــهـــــادتـه خالل
مـحـاكـمـته بـاالعـتـداء اجلنـسي)
لتنـتهي بـذلك الشـهادات تمـهيدا
لـتـقـد فــريق الـدفـاع مـرافـعـاته
الـنــهـائـيـة وبــدء مـداوالت هـيـئـة

احمللف والتي تبدو معقدة.
ومـنـذ بـدء تـقـد الـشـهـادات في
22 كانون الثاني  اعتلت ست
نـســاء مـنــصـة الـشــهـود وزعـمن
أنهن تعرضن لالعـتداء اجلنسي
.وتــــعــــود كل من وايــــنــــســــتــــ
االدعاءات الـتي تـعتـبـر أساسـية

ــا لــوكـــالــة فــرانس بــرس (لــطــا
رأيت أن هـذا الـفـيـلم كـان جـيـدا
ـمـتع كـتـابـة لـذلك سـيـكــون من ا

جزء آخر).
وأكدت استوديـوهات الينزغايت
الــتي أنـتــجت الـفــيـلـم خـطــطـهـا
إلنـــتــاج جـــزء ثــان.ورشح فـــيــلم
(نايفز آوت) جلـائزة أوسكار عن
فـئـة أفـضل سـيـنـاريـو أصـلي إال
أنه خــسـر امـام الــفـيــلم الـكـوري

اجلنوبي باراسايت.
وأوضح جــونـســون (سـيــتـنـاول
اجلـزء اجلديـد قـضـيـة أخرى مع
شتبه بهم مجموعة جديدة من ا
ونـوع مـخـتــلف من األلـغـاز لـكن
الشخصـية التي يؤديـها دانييل

{ لوس اجنليس- سيول -(أ ف
ـبـاشر حلـفـلة ب) - حقـق البث ا
تـــــوزيـع جـــــوائــــــز األوســـــكـــــار
بـنـسـخـتـهـا الـثـانـيـة والـتـسـع
مـــســــاء األحــــد أســـوأ نــــســــبـــة
مـشـاهــدة في تـاريخ احلـدث مع
23,6 مــــلــــيــــون مـــــشــــاهــــد في
ـتحـدة عـبر قـناة (ايه الواليـات ا
بي سي) في اسـتـكـمـال لـلـمـسـار
ستمر منذ سنوات. االنحداري ا
وكــانت حــفــلــة األوســكــار أبــرز
سهرة للـمكافـآت السينـمائية في
هـولـيـوود قـد اسـتـقـطـبت الـعام
ـاضي 29,6 مــلـيــون مــشــاهـد ا
بــعـد نــسـبــة مـشــاهـدة مــتـدنــيـة
قــــيـــاســــيـــة في 2018 مع 26,5
مـــلــيــون مــشـــاهــدة. وســتــرسخ
نــســخــة 2020 في الــذاكــرة بال
شك لــكـونــهـا شــهـدت فـوز فــيـلم
”باراسايت ”بجائزة أفضل فيلم
ليصبح أول عمل سينمائي بلغة
ـكافأة غيـر إنكـليزيـة ينـال هذه ا
الكبرى. غير أن النقاد يتوافقون
على أن احلفلـة التي امتدت على
أكـثــر من ثالث سـاعــات ونـصف
السـاعـة كانت بـطيـئـة ولن تعـمّر
ــشـــاهــدين. طـــويال في أذهـــان ا
ولـلـسـنـة الـثـانـية عـلـى التـوالي
قـرر مـنظـمـو احلـفـلة االسـتـغـناء
عن فكرة اعتماد مقدم واحد أمال
فـي تــكـــرار الــنـــجـــاح الــنـــســبي
احملــقق في 2019 غــيــر أن أداء
الــنــجــوم الــذين تــعــاقــبـوا عــلى
ــــســـــرح إلطالق الـــــدعـــــابــــات ا
واإلعالن عـن أســمــاء الـــفــائــزين

كان مخيبا في العموم.
وكـــــتـب مــــــوقع (إنــــــدي وايـــــر)
ـتـخــصص أن اخملـرج الـكـوري ا
اجلـنـوبي بـونغ جـون-هـو جـنّب
ـنــاسـبـة إلى واحـدة من حتـوّل ا
األســـــــوأ في تـــــــاريخ (حـــــــفالت
األوسـكار) الفـتـا إلى أن (الـكـثـير

ـا كـان مـقــتـرحـا خالل نـسـخـة
العام 2020 لم ينجح بـبساطة).
أمـــا عـــلى صــــعـــيـــد الـــعـــروض
ـوسـيـقـيـة بـ رانـدي نـيـومـان ا
وإلــتــون جـون (فــهي تــشــبه كل
ســــــهـــــرات األوســــــكــــــار الــــــتي
رأيتموها على مدى العقدين إلى
ــاضـيـة) وفق الـعــقـود الــثالثـة ا

صحيفة (واشنطن بوست). 

وبعـدما تابع 43 ملـيون مـشاهد
حـــفــلـــة األوســكـــار ســنــة 2014
شـاهدة تـدهورا سجـلت نـسبـة ا
اضية في سريعا في السنوات ا
تحـدة على غرار بقية الواليات ا
حـــــــفـالت تـــــــوزيع اجلـــــــوائـــــــز
األساسيـة بينـها (غولـدن غلوب)
و(غـرامي). فـيـمـا كـسـرت جـوائز
األوســكـار الــتي حـصــدهـا فــيـلم

1929. وحقق الفـيلم الذي صوّر
بـــالـــلــغـــة الـــكــوريـــة وبــدون أي
ـيـ إجنازا يـحـتمل ثـلـ عا
أن يغـير قـوان الـلعـبة. وكـتبت
صــحــيــفــة (تــشــوســون ايــلــبـو)
الـيــومـيـة الـرئـيــسـيـة في كـوريـا
اجلنـوبية في مـقالـها االفـتتاحي
الـثالثـاء (لم يـغـيـر اخملـرج بـونغ
تاريخ كـوريا اجلـنوبـية الـثقافي

جـنـوبـية فـقـيـرة حتـتـال لـضـمان
عــــمل ألفـــرادهــــا في دارة أســـرة
غنية أربع جوائز أوسكار مساء
األحــد كـمــا أصـبح هــذا الـفــيـلم
أول عــمل غــيــر مــنـجــز بــالــلــغـة
االنـكلـيـزية يـفـوز بجـائـزة أفضل
فـيلم وهـي الرئـيـسـيـة في موسم
ــكــافــآت الــهــولــيــووديــة مــنــذ ا
ـسـابقـة في الـعام انطـالق هذه ا

(بـــاراســـايت)األحـــد لـــلـــمـــخــرج
الـكــوري اجلـنـوبـي بـونغ جـون-
هــو ســقـفــا زجــاجـيــا عــمـره 92
عــامـــا وفــتــحت حــقــبــة جــديــدة
لألفـالم الــكـــوريــة وغـــيـــرهــا من
األعـمـال السـيـنـمـائيـة األجـنـبـية
ـي. وقـــد ـــســــرح الــــعـــا عـــلـى ا
حصـدت هذه الكـوميـديا القـاتمة
الــتي تـدور حــول عـائــلـة كــوريـة

فــــــحــــــسـب بل غـــــــيّــــــر تــــــاريخ
هــــــولـــــــيـــــــوود). وأضـــــــافت أن
ــيـــة كـــانت مــهـــووســة (األكـــاد
ـــنــــجــــزة بـــالــــلــــغـــة بـــاألفـالم ا
االنكـليـزية ومن إنـتاج أشـخاص
بــيـض لــذا كــان أســـهل عــلى أي
شخص كوري بـأن يفوز بـجائزة
نوبل لألدب من أن يـحوز جـائزة

أوسكار بفيلم باللغة الكورية).

ـنـتج كـمـا كـان مـتـوقـعـا لن أن ا
يـدلي بشـهـادته.ونـقلـت صحـيـفة
نـيويـورك دايـلي نـيـوز عن جودا
ـنـتج انـغـلـمـايـر الـنـاطق بـاسم ا
أثناء مـغادرته احملكـمة قوله (إن
وايـنسـتـ أراد أن يـروي قـصته
ـنــتـدى لــكن احملـاكــمـة لم تــكن ا

ناسب). ا
ــرافــعـات ــتــوقع إنــهـاء ا ومن ا
اخلتامـية في وقت الحق من هذا
األسـبـوع قبـل مطـالـبـة احملـلـف
بـــــالـــــتـــــداول لـــــلـــــتـــــوصـل إلى
قرار.وستنظر هـيئة احمللف في
ا خـمس تـهم ضـد وايـنـسـتـ 
في ذلـك االغــتــصـــاب واالعــتــداء

اجلنسي.

{ اســـــطــــنــــبــــول-(أ ف ب) - قــــضت
مــحــكــمـة تــركــيــة الـثالثــاء بــالــسـجن
ســنــتــ ونــصف الــســنـة عــلى عــامل
توصـيل بعـدما بـصق في البـيتـزا قبل
تـسلـيـمـهـا إلى الزبـون. وذكـرت وكـالة
أنـبـاء األنـاضول الـتـركـيـة أن مـحـكـمة
إســكي شـهــر في وسط تــركـيــا ادانـته
بتهمة (تعريض حياة اآلخرين للخطر

من خالل تعديل في األغذية).
وخالل اجلـلـسـة األخـيـرة لـلـمـحـاكـمة
نـفـى عـامل الـتــوصـيل أن يــكـون أقـدم
على ذلك. ووقع احلادث في 24 كانون
األول/ديسمبر 2017 في إسكي شهر.
وذكـرت وسـائل إعالم تـركـية أن عـامل
التوصـيل السابق الـذي طرد من عمله
بعد ذلك فتح علبة البيتزا وبصق في
داخـلـهـا قـبل أن يـطـرق الـبـاب لـيـسـلم
الــطــلــبـيــة. وقــد عُـرف بــتــصــرفه هـذا
ـبـنى بـعـدمـا اطـلع أحـد أقـارب مـالك ا
ـراقبة بـعد أيام على مشـاهد كـاميرا ا
بنى عدة على ذلك. وقد أبلغ صاحب ا

بذلك فرفع هذا األخير شكوى.
ـدعي الـعـام وخالل احملـاكـمــة طـلب ا
عــقـــوبــة قـــد تــصل إلى 18 عــامــا في
السجن أي اكثر من العقوبة القصوى
نـصوص علـيهـا لتهـمة االنـتماء إلى ا
(جـمـاعـة إرهـابـيـة مـسـلـحـة) وهي 15

عاما في السجن.

صري قبل ثالثة عقود 57 مليون ا
نـسمـة. وتأتي الـزيادة الـسكانـية في
الوقت الـذي يعـتبر فـيه الرئـيس عيد
الـفـتاح الـسـيـسي الزيـادة الـسكـانـية
حتــديــا رئـيــســيــا يــواجـهـه وطـالب
ـــصــريــ في أكــثـــر من مــنــاســبــة ا

بتنظـيم األسرة وضبط الزيادة. وفي
تــصــريـــحــات صــحــافـــيــة اجلــمــعــة
ـــاضـي اعـــتــــبـــر رئــــيس الـــوزراء ا
مصـطفى مـدبولي أن (ضـبط معدالت
و الـزيادة السـكانيـة قضية تـتعلق

باألمن القومي).

بــــــاريـس-(أ ف ب) - أعـــــلــــــنت
شـــركــة (إيـــربــاص) األوروبـــيــة
لصناعة الطيران خالل معرض
وذج سـنـغـافـورة اجلوّي عـن 
أصـغر جلـنـاح طـائـر يـهدف إلى
دراسة تصاميم جديدة لطائرات

أقل اســتـهالكــاً لـلــوقـود. ويــعـدّ
شـروع الـذي أطـلق عـليه هـذا ا
وذج ـثـابـة  اسم (مـافـيـريك) 
أولى لــلـتــحــقّق من جــدوى هـذا
ـفـهـوم الـذي لـديه الـقدرة عـلى ا
تقـليل اسـتهالك الـوقود بـنسـبة

ـقـارنـة ـئــة بـا تـصل إلى 20 بـا
ــمـر مع الــطــائــرات احلــالــيــة 
واحــد مــثل (بــويــنغ 737) وإيه
320 على ما أشارت (إيرباص)

في بيان.
وأطلق النـموذج األولي من هذه
الـطــائـرات في الــعـام
2017 بسرّية تامّة
ونـــــفّــــذت الــــرحــــلــــة
األولـــــــــــــــــى فــــــــــــــــي
حــــزيــــران/يـــونــــيـــو
2019 علماً أن طوله
تـرين وعرضه يبـلغ ا
3,2 أمتارً وهو على
شكل حرف V يعلوه
ذيـالن يـــتـــضـــمّـــنـــان

احملرّكات.
وقــــال جــــان-بــــريس
دومـون نائـب رئيس
شــــركـــة (إيــــربـــاص)
ــســـؤول عن قــسم وا
الـهـنـدسـة في الـبـيان
(عـلـى الـرغـم من عـدم

وجــــود جــــدول زمــــنـي مُــــحـــدّد
لــــوضــــعـه في اخلــــدمــــة إال أن
الـعـرض الـتـقـني قـد يـساعـد في
تـــطـــويــر تـــصـــامـــيم لـــهـــيـــاكل
الطـائرات الـتجـارية اخملـصّصة
ستقبل بيئي أكثر استدامة في

صناعة الطيران).
يــســـاهم قــطــاع الـــنــقل اجلــوي
ــئـة من انـبــعـاثـات بـنـحـو 2 بـا
ثــاني أكــســيــد الــكــربــون وفــقـاً
ـدني الدولي نـظّمـة الطـيران ا
وتـتجـاوز االنـبـعاثـات الـصادرة
عن كلّ فـرد في كلّ كيـلـومـتر في
اجلـوّ االنـبـعـاثـات الـتي تـصدر
خالل الـــتــنــقل الـــبــرّي أو عــبــر

السكك احلديد.
وحـاليـاً تـبـذل شركـات صـنـاعة
الــطــيـران حتـت ضـغـط دعـوات
ـقاطـعـة جـهداً كـبـيـراً خلفض ا
انـبـعـاثــاتـهـا بـالـنـصف تـقـريـبـا
ـقـارنـة بـحـلـول الـعـام  2050بـا
ُــســجّـلــة في مع االنــبــعــاثــات ا

العام 2005.


