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أن  لقيادته  دعوته  أمس  كردي  سياسي  من  سمعت 
تفكر جدياً باالنسحاب وعدم االشتراك في االنتخابات 
قانون  أزمة  خلفية  على  المقبلة  المبكرة  العراقية 
االقتراض وعدم شمول اقليم كردستان فيه، واستمرار 
التصويت  ان  ذلك   . االقليم  موظفي  رواتب   أزمة 
التوافقات  كسر   ، السائدة  القناعات  بحسب  باالجماع 
التي اعتاش، وال أقول اعتاد، عليها البرلمان العراقي 

في جميع دوراته. 
مبدأ التوافق كان أقوى من الدستور وأمضى بأساً وقوة 
من القوانين وأعلى شأناً من مصالح قطاعات وفئات 
كبيرة في المجتمع، طوال سنوات عديدة ، واليوم هناك 
التي رّبما اصيب  السياسية  اللعبة  أساليب  تطوير في 
وحان  الماضي  في  نحوها  المؤقت  بالعمى  بعضهم 

وقت اإلبصار اليوم.
عن  تعبير  هي  التوافقات  أنَّ  يقول  أحدنا  كان  حين 
مصالح انتهازية ضيقة وانَّ شهَر عسلِها مهما طال فإّنه 
قصير جداً، كّنا نسمع الرد السريع بالشعارات المترعة 
بكلمات الوطنية ومتطلبات القضايا العليا للبلد، بما يسد 
الجزئية  هذه  في  موضوعي  نقاش  أي  على  الطريق 
التي نخرت في بنيان الدولة وسّفهت معنى االداء الحر 

والديمقراطية.
ركبتها  التي  العملية  هذه  في  المنغمسين  السياسيون 
الواليات المتحدة بعد احتالل العراق على ثالث قوائم، 
قائمتين،  على  سارت  ان  سريع  ظرف  في  لبثت  ما 
لتتحول بعدها الى قائمة واحدة تتيح السير عبر القفز 
لضمان عدم السقوط، ولكن هل يمكن أن تستقيم الحياة 

السياسية في العراق على هذا النحو؟
في  االشتراك  عدم  امكانية  في  الكردي  االيحاء 
االنتخابات المقبلة، ربما يكون قابالً للتنفيذ، وقد تفكر 
في  شرطاً  ليس  العراقيين،  من  أخرى  قطاعات  فيه 
بقيت  إذا  تليها  التي  في  بل  القريبة،  االنتخابات  هذه 
مع  ومّرًة  الدستور  مع  مّرًة  التعاطي  في  االزدواجية 
توافقات الُغرف المغلقة والهواتف العاجلة آخر الليل.

ديباجة مواطن:ليلٌة َثِملة
ْملَة أو الثُّمالَة ( بني عامة الناس مبختلف مستوياتهم  رمبا هناك فهم شائع وخاطئ عن ) الثُّ
الطبقة  يتعدى  ال  اخلاطئ  املفهوم  هذا  وكذلك  اجلنسني،  كال  قبل  ومن  العمرية  وفئاتهم 
املثقفة على صعيد الشعراء والفنانني والكتاب، ويتلخص هذا املفهوم اخلاطئ والشائع، 
بأن الُثمالَة هي مجرد نتيجة حتصل بعد تعاطي اخلمر بشكل مفرط، وهكذا تتداول هذه 
املفردة بهذا القدر من املعنى، حيث يقول شخص لصاحبه َشِرْبت حتى الثمالة، بهذا املعنى 
البسيط يكمن اخلطأ الشائع، وإن أردنا أن نوضح جانبا بسيطًا من املعنى الصحيح ملفردة 
الُثمالة نكون قد حققنا فائدة ومنفعة إنسانية وفكرية للقارئ العزيز، أفضل من الكالم عن 
فساد حكوماتنا التي أوَدعت شرفها في مؤخرة خنزير، وكذلك األحزاب التي تسلطت على 
خيرات الوطن وتشكلت أصال على قاعدة النهب والسلب واغتصاب احلقوق، إذن تعريف  
َملَُة أو الثُّمالَة هو مبعنى اخلرقة أو الصوفة التي ُتغمر في الدهان ومن ثم يدهن بها.  الثَّ
وفي جانب آخر عندما يقال َثَمَل َثْمال وُثُموال، أي أقام واسَتَقر، وكذلك ُيقال: َثَمَل في بيتِه 
أو مسكنِه، وَثَمل اخلنجر في غمدِه، وعندما نقول َثَمَل الشيء َثْمال: أي أبقاه أو َثَمَل أي 
به، وكذلك إذا  املُِقيَم  أْثَمل املكاُن: مبعنى طاَب وأْمَسَك  ستَّره وغّيبه، وهكذا عندما نقول 
قلنا أْثَمل اللنُب: أي كُثَرت َرغوة اللنب، و أْثَمل الشراُب فالنًا: أسكَرُه. وهنا قد توصلنا الى 
املعنى الشائع بني عامة الناس ولكن هذا اليعني بأن معنى الثمالة كله يكمن في التفسير 
األخير الذي يتضمن الُسكر، وتعرف الثمالة أيضا بأنها الشيء الذي تبّقى في أسفل اإلناء 
أي البقية في قعر الكأس، وهذا يوصلنا نحو معنى الرغوة، وفي املعجم الوسيط يعرف 
الثّمال بالسم املنقع، والِثمال يدُل على امللجأ والغّياث، وهذا ما يؤكده أبو العالء املعري 

في هذا البيت من الشعر:
بيت شعر  وفي  ُثمال.  ِثماِل  من  فاْعَجْب  باخَلمِر،  ــــــ  وانَتَشْوا  الّضاللَة،  من  األناُم  َثِمَل 

للشاعر جرير حيث قال:
َعّزْت َكَواِهُلها الَعَراِئَك، َبعَدما ــــ  حلَق الثميُل فما لهنَّ ثميُل .

بعد هذا اإليجاز ملعنى الثمالة والثمال َأوُد أُلفرغ كل هذه املعاني التي َأشرُت لها في ليلٍة 
واالجتماعية  والعاطفية  اإلنسانية  املعاني  بكل  ثملة  ليلة  إلى  لتتحول  ويتيمة  بائسة  رمبا 
والوجدانية، فتسكب في تلك الليلة دموعك على صدِر امرأة نّصْبتها أميرتك، وتعزف حلن 
وحدتك على أوتار حاجتك لعشٍق ال تدرك مداه، وتذرف جنونك فوق مجتمع وزمن قاسيان ال 
يرحمان والعقل لهما، وترقص وتغني على نغم االفتراض، وتبوح لنفسك أسرار زمن مضى 
حزينا، ومستقبل تنشده دون أن تعرف مالمح وجهه املكتظ بالتجاعيد، ورمبا تؤسس الى 
نظرية جديدة عن سر احلرمان في أرض ال عدالة فيها، وتفسر هذه التناقضات التي بنيت 
عليها أركان الديانات، واألكاذيب التي اعتاد عليها املتوهمون فصدقوها، ورمبا ُتمّشط هذه 
الليلة واحدٍة من األمنيات التي شنقْتها أيامك البائدة، فتتخيلها عروسك البعيدة القادمة من 
اقاصي احلرمان هي األخرى وتلثمها مثل أرض وحبة مطر، وتراقصها مثل دمعٍة وعني، 
ورمبا جتعل في هذه الليلة كل شيء يبكي احلمام والهواء والشجر والصور واللغة واملعاني 
والبوح املتدفق والرحيل في الالمرئي وغياب في اجملهول وصراخ في اجلمجمة وطيران في 
دهليز معتم يدمي األجنحة، وُتلبس كل هذه الكائنات احلية ثوبا 
من األبنوس األسود ومتشي في موكب عزائها اجلليل مشْيعا 
لَْت ليلتك من عادية الى  إياها حزينا ويائسا. بهذه املعاني حوَّ
مقاييس  بكل  ثملة  ليلة  فأصبحت  الثمالة  رغوة  جتها  توَّ ليلة 

اجلمال واملبادئ السامية، ويكفي أنها ليلٌة ثملة!

د. خالد اخلفاجي

الطيور املهاجرة.. مسافات طويلة وعمر قصير 

نيوزيلندا متنع السياح من قضاء حاجتهم في الطبيعة

)الهند(-)أ ف ب( - وجدت كلبة 
في  لها  ملجأ  شاردة  صغيرة 
قطار  صدمها  بعدما  بريطانيا 
من  إسعافها  عملية  وهّزت 
البالغة مشاعر رواد  إصاباتها 

منّصات التواصل في الهند.
وقد بترت القائمتان األماميتان 
سنوات  ثالث  البالغة  للكلبة 
وهي أمضت عاما تقريبا تتدّرب 
بواسطة  التنّقل  على  خالله 
ما  وفق  اصطناعيني،  طرفني 
كشف لوكالة فرانس برس رافي 
"بيبول  جمعية  رئيس  دوبي، 
فور أنيمالز إنديا" )بي اف ايه( 

التي أطلق  الكلبة  . وُعثر على 
"روكي"  اسم  مسعفوها  عليها 
على  بالدّم"  "مضّرجة  وهي 
سكة حديد في فريد آباد )والية 
تشرين  في  الشمالية(  هريانا 
وأخذت   .2019 األول/أكتوبر 
ايه"  اف  "بي  تديره  ملجأ  إلى 
التي نقلتها بدورها إلى عيادة 
الطبيب  وقال  البيطري.  للطّب 
في  فرما  ماهيش  البيطري 
تسجيل نشره عناصر اإلسعاف 
إنقاذ  املستحيل  شبه  من  "كان 
خطرة  بإصابات  أصيب  كلب 
خسرت  وقد  الدرجة.  لهذه 

روكي الكثير من الدّم". وتطّلب 
األمر نقل دّم لها وبتر قائمتيها 
األماميتني "لتنجو روكي. وهي 

مناضلة"، بحسب دوبي.
تسجيال  اجلمعية  ونشرت 
ويظهرها  روكي  نضال  يروي 
مستعينة  التنّقل  على  تتدّرب 
الثاني/يناير  كانون  في  بفّكها 
سرعان ما لقي انتشارا واسعا 
الكلبة  ولفتت  اإلنترنت.  على 
البريطانية  اجلمعية  انتباه 
فاوندايشن"  هارت  آت  "وايلد 
الكالب  إنقاذ  في  املتخصصة 
وراحت  العالم.  في  الشاردة 

مأوى  عن  تبحث  اجلمعية 
يعيش  هندي  وعرض  لروكي 
طرفني  متويل  لندن  في 

اصطناعيني لها.
وخطت روكي خطواتها األولى 
في  االصطناعيتني  بقائمتيها 
سافرت  وهي  متوز/يوليو 
من  أقلعت  طائرة  في  األربعاء 

نيودلهي باّتجاه لندن.
 وقال دوبي إن "روكي كلبة جّد 
مثابرة  أظهرت  وهي  شجاعة 

وقّوة وعزمية ال مثيل لها".
 ويقّدر عدد الكالب الشاردة في 

الهند بنحو 30 مليونا.

باريس-ويلينغتون,- )أ ف ب( 
- كشفت دراسة حديثة أن الطيور 
تبذل  التي  املهاجرة  والثدييات 
مسافات  قطع  إثر  كبيرة  طاقة 
موقع  أو  القوت  إليجاد  طويلة 
أصغر  سّن  في  تنفق  للتعشيش 
األقّل  املتجانسة  احليوانات  من 

حركة لكّن نسلها يكون أكبر.
وحّلل القّيمون على هذه الدراسة 
مجّلة  في  تفاصيلها  نشرت  التي 
أكثر  كوميونيكايشنز"  "نيتشر 
و540  الطيور  من  نوع   700 من 
إلى  خلصوا  وهم  الثدييات  من 
أن ما من إستراتيجية أفضل من 
األخرى من حيث تطّور األصناف.
في  احملاضر  األستاذ  وقال 
البريطانية  إكسيتر  جامعة 
"إنهما  بيرهوب  ستيوارت 
ملواجهة  مختلفتان  وسيلتان 
وتقضي  الوجودية.  املشاكل 
منطا  بالعيش  الطريقتني  إحدى 
في  والنفوق  باحلركة  مفعما 
تقضي  حني  في  صغيرة،  سّن 
باعتماد  الثانية  اإلستراتيجية 
منط هادئ"، وما من غلبة ألّي من 

األسلوبني.
وكشفت الدراسة أن بعض األنواع 
أبي  طيور  مثل  النمطني،  تعتمد 
تكون  أن  ميكن  التي  القلنسوة 
مستقّرة في موطنها أو مهاجرة. 

وفي احلالة األخيرة يعيش الطير 
لفترة أقصر وينضج بسرعة أكبر 

ويكون نسله أكبر.
أن  إلى  أيضا  الدراسة  وخلصت 
في  أيضا  يؤّثر  احليوانات  حجم 
فاألنواع  الهجرة،  على  قدرتها 
عادة  تكون  املهاجرة  الطائرة 
أصغر حجما، في حني أن األنواع 
تكون  املهاجرة  والبرّية  البحرية 
حجما  أكبر  األحيان  أغلب  في 
لتخزين ما يكفي من الطاقة لقطع 

مسافات طويلة.
نيوزيلندا  حكومة  تعهدت  فيما 
في  إجراءات  اتخاذ  األربعاء 
يترددون  ال  الذين  السياح  حق 
أجمل  وسط  حاجتهم  قضاء  في 

املناظر الطبيعية في األرخبيل.
دائمًا  النيوزيلنديون  ويشكو 
إلى  يأتون  الذين  السياح  سلوك 
بلدهم في منازل متنقلة ال حتوي 
مراحيض، وال يترددون تاليًا في 
قضاء حاجتهم على طول الطرق.

ستيوارت  السياحة  وزير  وأكد 
اإلستراتيجية  عرض  خالل  ناش 
في  نيوزيلندا  التي  السياحية 
مرحلة ما بعد جائحة كوفيد19- 
أن هذا السلوك ال يطابق الصورة 
تريد  التي  املئة"  في  مئة  "النقية 
نفسها  عن  إبرازها  نيوزيلندا 
الطبيعي  باجلمال  يشتهر  كبلد 

ملناظره الطبيعية. 
تصريح  في  ناش  وشّدد 
التزام  وجوب  على  للصحافيني 
بـ"صورة  األجانب  السياح 
يسعى  التي  املستدامة"  التنمية 
أن  معتبرًا  إعطائها،  إلى  بلده 
الطرق  على طول  احلاجة  "قضاء 
عادات"  يشبه  ال  املائية  واملمرات 

النيوزيلنديني.
ملنع  توجه  عن  ناش  وكشف 
منازل  استئجار  من  السياح 
متنقلة ال حتتوي على مراحيض.

أن  هو  "طموحي  وأضاف 
إلى  تطلبًا  األكثر  السياح  ينظر 
من  واحدة  أنها  على  نيوزيلندا 

أفضل ثالثة أماكن للزيارة".
اجلائحة  قبل  السياحة  وكانت 
الرئيسية  الدخل  مصادر  أحد 
تستقبل  كانت  التي  لنيوزيلندا 
أجنبي  أربعة ماليني سائح  نحو 

كل عام.
على  يدّر  القطاع  هذا  وكان 
مليار   16,2 نحو  االقتصاد 
دوالر نيوزيلندي )9,4 مليارات 

يورو(.
يحذوا  بأن  السياح  ناش  ونصح 
حذوه في املستقبل قبل االنطالق 
الطبيعية  الروائع  الستكشاف 
دائمًا  "أدخل  وقال:  بلده.  في 

)املرحاض( قبل أن أغادر املنزل".

اضطرت   - ب(  ف  )إيطاليا(-)أ  تورينو 
في  مجّددا  أبوابها  إغالق  إلى  أنيتا  مدرسة 
في  كوفيد19-  وباء  من  الثانية  املوجة  ظّل 
إيطاليا، لكن التلميذة البالغة 12 عاما رفضت 

البقاء في املنزل.
مدرستها  يوم  كّل  اإليطالية  الفتاة  وتقصد 
في  بييمونتي  )إقليم  تورينو  في  الواقعة 
شمال غرب إيطاليا( للمطالبة بإعادة فتحها، 
ُأغلقت املؤسسة التعليمية منذ بدء  في حني 

العزل العام في املنطقة.
الثاني/نوفمبر،  تشرين  من  السادس  فمنذ 
احلكومة  فيه  صنّفت  الذي  التاريخ  وهو 
احلمراء"،  "املناطق  قائمة  ضمن  بييمونتي 
برفقة  يوم  كّل  إياكوفيلي  أنيتا  تتوّجه 
وتضع  كالفينو  إيتالو  مدرسة  إلى  والدتها 
معها  جلبتهما  وطاولة  كرسيا  مدخلها  أمام 

ملتابعة احلصص من بعد.
وبعد بضعة أيام، انضمت إليها رفيقتها ليزا 
وبعض التالميذ من مدرسة مجاورة للمطالبة 

سلميا بحّقهم في التعّلم.
الفاقع  الزهري  كرسيها  صباح  كّل  أنيتا 
القابلة للطّي وتضعهما  وطاولتها الصغيرة 
فيها  جاء  الفتة  مع  املدرسة  مدخل  أمام 
هو  الدراسية  احلصص  حضور  "حاضرة! 
قّبعة  تعتمر  التي  الفتاة  وتتابع  حّقنا". 
عند  مفتوحني  قّفازين  وترتدي  صوفية 

األصابع احلصص بواسطة جهازها اللوحي.
التعليم  وزيرة  من  اّتصاال  تلّقت  قد  وهي 
املدارس  أن  لها  أّكدت  التي  أتسولينا  لوتشا 
أنيتا  وتخبر  قريب.  عما  مجّددا  ستفتح 
"اتصلت بي وأشادت بنضالي وقالت لي إنها 
املدارس  فتح  إلعادة  وسعها  في  ما  ستبذل 
في أقرب وقت". وتردف "عندما أعلنوا إغالق 
في  يكون  لن  إنه  نفسي  في  قلت  املدارس، 

عن  التعليم  من  جديدة  سنة  حتّمل  وسعي 
بعد. فمن الصعب التركيز أمام احلاسوب".

املدرسة  إلى  "اشتقت  الشقراء  الفتاة  وتقّر 
في  والنظر  فيها  احلصص  حضور  وإلى 
املدّرسني وليس من خالل شاشة وإلى  أعني 
للذهاب  باكرا  واالستيقاظ  أصحابي  رفقة 
أمام  املنزل  في  البقاء  من  بدال  املدرسة  إلى 

احلاسوب بلباس النوم".

هانوي- )أ ف ب( - جذبت األطباق التقليدية 
لكن  العالم،  أنحاء  كل  من  محّبني  الفيتنامية 
شوارع  في  الغذاء  سالمة  فضائح  تصاعد 
القلق بني جيل  أثار موجة متزايدة من  البالد 

األلفية بشأن الطعام الذي يتناولونه.
تبلغ  محاسبة  وهي  الن،  هوونغ  تران  أمضت 
32 عاما، ليلتني في املستشفى في املرة األخيرة 
التي تناولت فيها طبق "بون تشا" املؤلف من 
الرئيس  تناوله  والذي  اخلنزير  النودلز وحلم 
والطاهي  أوباما  باراك  السابق  األميركي 
زيارة  في  بوردان  أنطوني  الراحل  الشهير 

للبالد قبل أربع سنوات.
حوالى  "بعد  برس  فرانس  لوكالة  وقالت 
ساعتني من تناول الغذاء بدأت أشعر بتوعك. 

عدت إلى املنزل وبدأت التقيؤ".
وأخبرها  املستشفى  إلى  بها  زوجها  هرع 
وهو  فقط  واحدا  تفسيرا  هناك  بأن  األطباء 

التسمم الغذائي.

شهر  ملدة  اخلارج  في  الطعام  الن  تتناول  لم 
بعد تسممها، كما غذت فضائح سالمة الغذاء 

املتكررة مخاوف آخرين.
إلى  شخصا   14 نقل  متوز/يوليو،  في 
املستشفى في حال خطرة بعد تسممهم بفطيرة 
نباتية. عاني العديد منهم تدلي اجلفون وشلل 

عضالت اجلهاز التنفسي.
النظافة،  معايير  بشأن  القلق  إلى  وباإلضافة 
املرتفع  االستخدام  من  متزايدة  مخاوف  ثمة 
التي  واألعشاب  للخضر  احلشرية  للمبيدات 
الشارع  طعام  وجبات  مكّونات  من  تعتبر 
)القريدس(  الروبيان  لفائف  مثل  النموذجية 
الطازجة و"بان بو" والنودلز مع اللحم البقري.
وأفاد حوالى 70 في املئة من األشخاص الذين 
تتراوح أعمارهم بني 16 و30 عاما بأن سالمة 
واحتلت  األكبر،  قلقهم  مصدر  كانت  الغذاء 
املرتبة نفسها مع األمن الوظيفي، في استطالع 
أجرته هيئة "بريتيش كاونسل" في فيتنام هذا 

النباتات  حماية  جمعية  مدير  وأوضح  العام. 
الفيتنامية تروونغ كوك تونغ أخيرا أن املشكلة 

تقترب من "أبعاد أزمة".
"املبيدات  حكومية  إعالم  لوسائل  وقال 
واملنتجات  ملوثة  والبيئة  تستخدم  احملظورة 
إلى  شحنها  بعد  إرسالها  يعاد  الزراعية 

اخلارج".
سالمة  مشكالت  أن  إلى  الدولي  البنك  ويشير 
الغذاء تكلف فيتنام حوالى 740 مليون دوالر 

سنويا في اإلنتاجية.
الريف  حقول  من  البالد،  أنحاء  كل  في  لكن 
احلضرية  األسطح  حدائق  إلى  اخلصبة 
وسعهم  في  ما  الفيتناميون  يبذل  الصغيرة، 

لضمان تناولهم طعاما آمنا.
بيع  عاما(   26( كوييت  شوان  نغو  اعتاد   
قبل  العيش  لقمة  لكسب  احلشرية  املبيدات 

التحول إلى الزراعة "اآلمنة".
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

الواليات  سمحت     - ب(  ف  -)أ  واشنطن  دبي- 
صنع  من  ماكس"   737" لطائرات  األربعاء  املتحدة 
شركة بوينغ بالطيران مجددا بعد منعها اثر حادثني 
تسببا مبقتل 346 شخصا في غضون خمسة أشهر. 
إال أن هذه الطائرة التي كانت محرك مبيعات بوينغ 
فقد  فورا.  رحالتها  تستأنف  لن  املشكلة،  هذه  قبل 
قررت هيئات الطيران املدني في دول أخرى إصدار 

ترخيصات خاصة بها أيضا.
الناظمة  األميركية  املدني  الطيران  هيئة  وأوضحت 
بيانها  في  املتحدة  الواليات  في  اجلوية  للمالحة 
التدريب  على  بعد  املوافقة  عليها  أن  األربعاء 
الضروري للطيارين قبل أي رحلة لهذه الطائرات في 
ايرالينز"  "اميريكن  ان شركة  إال  األميركية.  األجواء 
االول/ديسمبر.  كانون  نهاية  رحلة  تسيير  قررت 
عن  الستار  األربعاء  أميركيون  دبلوماسيون  وأزاح 
جناح الواليات املتحدة في موقع إكسبو دبي 2020، 
في  العاملي  املعرض  انطالق  على  عام  من  أقل  قبل 
الذي  احلدث  وسُيفتتح  الثرية.  اخلليجية  اإلمارة 
خّصصت له اإلمارات 8,2 مليارات دوالر على أمل 
تعزيز قوتها الناعمة وإعادة إطالق اقتصادها، في 

سنة  ملدة  أرجئ  بعدما   2021 األول/اكتوبر  تشرين 
رغم  لكن  املستجد.  كورونا  فيروس  خلفية  على 
الواقية  بكماماتهم  العّمال  ينتشر  يزال  ال  التأجيل، 
في  الضخم  دبي"   2020 "اكسبو  موقع  امتداد  على 
جنوب اإلمارة، وهم يعملون على إنهاء أعمال البناء 
الرئيسية الستضافة 192 دولة مبا في ذلك إسرائيل 
أيلول/ في  اإلمارات  مع  عالقاتها  طّبعت  التي 
سبتمبر. وقال السفير األميركي لدى اإلمارات جون 
راكولتا جونيور للصحافيني خالل حفل تسليم بعد 
املرّصع  إّن اجلناح  البناء اخلارجية،  أعمال  انتهاء 
بالنجوم احلديد "سيستعرض قيم" الواليات املتحدة 
املستقبل".  إلى  والتطلع  واحلرية  "احلياة  وأهّمها 
ومبجرد افتتاح املبنى، سيتم اصطحاب الزوار في 

جولة عبر ممر متحرك فيه.
وكاد جناح الواليات املتحدة أال يبصر النور بسبب 
أن  إلى  املاضي،  العام  نهاية  التمويل  في  مشاكل 
أعلنت وزارة اخلارجية األميركية في كانون الثاني/
خالل  من  مبساهمة  سيكون  التمويل  أّن  يناير 
الرئيس  إلدارة  املقرب  احلليف  اإلمارات،  حكومة 

دونالد ترامب.

الكلبة املناضلة روكي تسافر من الهند إلى بريطانيا

فتاة حتتّج أمام مدرستها
في إيطاليا مطالبة بإعادة فتحها

الفيتناميون يغيرون عاداتهم الغذائية بعدحوادث تسمم واشنطن جتيز طائرات  737 ماكس
وتفتتح جناحها املرصع بالنجوم في اكسبو دبي

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol:23  Issue 6816 Thursday 19/11/2020  الزمان - السنة الثالثة والعرشون العدد 6816 الخميس 2 من ربيع ثاين 1441 هـ 19 من نوفمرب )ترشين ثاين( 2020

الوزراء  رئيس  قّدم   - ب(  ف  لندن,-)أ 
 2030 سنة  إلى  جونسون  بوريس  البريطاني 
السيارات  مبيعات  على  سُيفرض  الذي  احلظر 
اجلديدة العاملة بالبنزين والديزل في بريطانيا، 
إلى  تهدف  خضراء"  صناعية  "ثورة  إطار  في 

توفير فرص عمل.
وأفاد مكتب جونسون في بيان أن لديه خطة من 
عشرة بنود بينها تطوير طاقة الرياح البحرية، 
والنقل،  املنازل  لتدفئة  الهيدروجني  واعتماد 
وزرع  الكهربائية،  السيارات  امتالك  وتشجيع 
بريطانيا  وجعل  األشجار،  من  الهكتارات  آالف 
"رائدة على مستوى العالم" من حيث امتصاص 
إلى  إضافة  وتخزينه،  الكربون  أكسيد  ثاني 
غضب  يثير  ما  وهو  النووية  الطاقة  تعزيز 
املدافعني عن البيئة . وتوقع البيان أن توفر هذه 

اخلطة نحو 250 ألف وظيفة.
ويفترض بهذه التدابير أن متّكن بريطانيا التي 
تستضيف مؤمتر األمم املتحدة الرئيسي للمناخ 
)كوب 26( في غالسغو سنة 2021 من حتقيق 
غازات  انبعاثات  خفض  في  املتمثل  هدفها 

االحتباس احلراري بحلول عام 2050.
مع  مكثفة  مشاورات  "بعد  البيان  وأضاف 
الوزراء  رئيس  أكد  السيارات،  تصنيع  شركات 
عن   2030 سنة  بحلول  ستتوقف  بريطانيا  أن 
العاملة  اجلديدة  واملركبات  السيارات  بيع 

بالبنزين والديزل".
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

بريطانيا ستحظر من 2030 بيع السيارات 
العاملة بالوقود أو الديزل


