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يقول الخبر اّن جمعية بيطرية خيرية في بريطانيا تسمى 
»مستوصف الشعب للحيوانات المريضة«ُمِنَحت جرذا 
ميدالية  الطعام  لتخزين  جراب  له  الحجم  كبير  أفريقيا 
األلغام  عن  الكشف  في  عمله  لقاء  مرموقة  ذهبية 

األرضية.
واكتشف الجرذ المسمى ماجاوا عن طريق حاسة الشم 
39 لغماً أرضياً و 28 قطعة ذخيرة دفينة خالل حياته.
لتفانيه في القيام بواجبه في حفظ  ونال الميدالية تقديراً 
في  المميتة  األرضية  األلغام  إزالة  بمواقع  األرواح، 

كمبوديا”.
نطارده  الذي  الجرذ،  ذلك  خلف  اّن  شك  دون  من 
لقتله، رجالً هو موظف عالي المهارة  بالمصائد دائماً 
ومتقن المهنة قام بتدريبه وتعليمه على أداء هذا الواجب 

الوظيفي الذي أسهم في انقاذ حياة البشر .
في بلداننا أعداد كبيرة من الموظفين مع انتاجية قليلة ال 
فاعلة وقابليات  العدد، وهناك طاقات  تتناسب مع ذلك 
كثيرة ذات مهارات عالية أو مواهب الفتة، تموت مع 
الزمن في أماكن مهملة أو في سلّم وظيفي واطىء من 

دون اهتمام من أحد .
االدارات الناجحة وأنظمة الحوكمة الرشيدة التي توازن 
استخالص  في  والطبيعية  البشرية  الموارد  جميع  بين 
الجرذ  جعلت  التي  هي  العام،  النفع  ذات  الوظائف 

عنصراً منتجاً في المجتمع . 
انتاج  ايجاد طرق  على  واصرار  ومهارة  تدريب  ثّمة 
جديدة بموارد أقل واستهالك تحت الترشيد والسيطرة، 
وتوفير  االنتاجية  زيادة  في  النجاح  أسباب  هي  تلك 
البشري،  المورد  توجيه  للكفاءات وإعادة  فرص عمل 
من حقل كان وجوده فيه مشلوالً الى حقول انتاجية ذات 

فاعلية يمكن أن يبدع فيها ويضيف الجديد.
االدارة الحديثة فن وعلم و األهم هو أّنها جزء من نظام 
سياسي، أّما إذا كانت األنظمة السياسية مجّرد طربكة، 

فإّن الفرص معدومة ألي تطوير إداري .

التمرد األوروبي على الهراوة 
األمريكية ضد إيران

 اعلنت كل من بريطانيا وأملانيا وفرنسا يوم أمس األحد التمرد على قرارات 
اإلدارة األمريكية بخصوص إعادة العقوبات االقتصادية ضد إيران بسبب 
عدم التزام األخيرة باشتراطاتها، حسب ما تدعي الواليات املتحدة ومبوجب 
األوروبية ذلك بحجة  الدول  تلك  بآلية "سناباك"، في حني ترفض  ما يسمى 
عدم الزاميتها القانونية حيث لم تعد الواليات املتحدة عضوًا في االتفاقية منذ 

خروجها في شهر مايو من العام ٢٠١٨.
تنطبق  ال  التي  لهم مصاحلهم  فاألوروبيون  مختلفة:  روايات  احلكاية  ولهذه 

مع املصالح األمريكية متامًا في كل مجال وفي كل زمان ومكان، كما يقال.
أو رمبا كانت هناك حياكة مريبة في توزيع األدوار!

أن  الطبيعي  األبواب. ومن  األمريكية على  االنتخابات  فإن  ناحية أخرى  من 
بوالية  فوزه  لضمان  أوراق  من  لديه  ما  جميع  األمريكي  الرئيس  يستخدم 
ثانية. وبالطبع، فإن ورقة إيران ذات األلوان املتعددة، هي ورقة ثمينة في لعبة 

االنتخابات. فإيران تعني الكثير لترامب.
فهي تعني:

 موقف دول اخلليج ودعمها
 موقف وعالقة طهران من أمريكا

موقف إسرائيل واللوبي
 مصالح روسيا والصني وكوريا الشمالية

موقف تطبيع الدول العربية مع إسرائيل خوفًا من إيران
املوقف من النفط والغاز االيراني

األوضاع واملصالح في العراق
 قضية حسن نصرالله وحزب الله

األوضاع في سورية واليمن
كل هذه القضايا، ورمبا غيرها، تشكل صورة العالقة واملوقف األمريكي من 

إيران.
للسياسة وجوه كثيرة، وأن االنتخابات األمريكية لم حتسم بعد،  وحيث أن 
ومن يدري إذا كان ترامب سيفوز أم ال، فإن األوربيني يريدون احملافظة على 
مصاحلهم أواًل، ويتفاهمون الحقًا بعد االنتخابات األمريكية، على قاعدة لكل 

حادث حديث.
من هنا فإنني ال أجد ما يثير االستغراب من موقف األوروبيني جتاه تهديدات 
ضد  األمريكية  االقتصادية  العقوبات  إعادة  هراوة 
األوروبيني  أن  أجزم  أن  أستطيع  بل  ال  إيران، 

سيستفيدون منها!

د. نزار محمود
برلني

ماكواري هاربر )أستراليا(,-)أ ف ب( - بعد أيام من 
العمل املضني في املياه اجلليدية وسط صيحات مئات 
احليتان الطيارة املنازعة بسبب جنوحها عند خليج 
عناصر  يخوض  األسترالية،  تاسمانيا  جزيرة  في 
جيف  سحب  في  تتمثل  شاقة  مهمة  اجلمعة  اإلغاثة 
حوالى  جنح  هائلة،  جهود  وإثر  النافقة.  احليوانات 
البيئة  حماية  في  أخصائيون  بينهم  مسعف  مئة 
ومتطوعون مؤهلون، في إنقاذ 94 من احليتان الـ470 
التي جنحت عند خليج ماكواري هاربر في تاسمانيا.

نوعها  من  األكبر  هي  هذه  اجلماعي  اجلنوح  حادثة 
األحياء  عالم  أعلن  ما  على  أستراليا،  تاريخ  في 
حكومة  به  استعانت  الذي  كارليون  كريس  البحرية 
تاسمانيا لهذه الغاية. وقال كارليون "واجهنا وضعا 
غير مسبوق"، إذ إن مثل عمليات اإلنقاذ البحري هذه 
املتنزهات  إدارة  هيئة  وقدمت  الشائع.  باألمر  ليست 
الطبيعية في تاسمانيا اجلمعة حصيلة مخفضة بشأن 
الثدييات البحرية التي راحت ضحية احلادثة، إذ بات 
عدد احليتان النافقة 350 بدل 380، فيما يحاول عمال 

اإلغاثة إنقاذ ما يصل إلى 20 حيوانا بحريا آخر.
الواجب  الطريقة  على  أيضا  هؤالء  جهود  وتتركز 
اعتمادها إلزالة جيف احليتان في أسرع وقت ممكن 
خليج  في  بيئيا  ضررا  حتللها  يلحق  أن  خشية 
ماكواري هاربر أو أن يتسبب باضطرابات في حركة 

املالحة أو يجذب أسماك القرش إلى املوقع.

متحف  يكشف   - ب(  ف  )هولندا(-)أ  روتردام 
هذا  روتردام  في  بوينينغن"  فان  "بوميانز 
األسبوع عن مستودعه اجلديد قيد اإلنشاء وهو 
للجمهور  يتيح  الذي  العالم  في  األول  سيكون 
الكاملة  الفنية  التحف  مجموعة  على  التفّرج 

ملتحف ما.
ويفتح "مستودع بوميانز فان بوينينغن" أبوابه 
من اجلمعة إلى األحد ليتابع سكان هذه املدينة 
املرتقب  تدشينه  بانتظار  األعمال،  تقّدم  املرفئية 

في خريف العام 2021.
وستضّم هذه املنشأة املستديرة الشكل واملغطاة 
باملرايا نحو 160 ألف عمل فني سيتسّنى للزّوار 

التفّرج عليها جميعها.
الفنية  األعمال  إجمالي  من   ,  6 عادة  وتكون 
تودع  حني  في  للجمهور،  معروضة  ما  ملتحف 
ما  بحسب  مغلقة،  أماكن  في  املتبقية  النسبة 
قال سياريل اكس مدير "بوميانز فان بوينينغن" 

خالل جولة إعالمية في املبنى.
"هذا  أن  الفكرة  بهذه  أتى  الذي  اكس  ويكشف 
الشكل  يكون  قد  للجمهور  املفتوح  املستودع 

اجلديد األكثر جذرية للمستودعات اليوم".

يهبط  السفر،  أعوام من  أربعة  بعد   - واشنطن-)أ ف ب( 
من  العشرين  في  "أوسايرس-ريكس"  األميركي  املسبار 
تشرين األول/أكتوبر على سطح الكويكب بينو الستخراج 
ورّبما  كوكبنا  إلى  جلبها  أمل  على  أرضه،  من  عّينات 
الشمسية، بحسب  تشّكل مجموعتنا  كيفية  على  اإلضاءة 

ما أعلنت وكالة الفضاء األميركية )ناسا(.
لهذه  بعناية  مترا  قطره 490  البالغ  الكويكب  اختير  وقد 
مالحظات  على  بناء  يعتقدون  العلماء  كان  إذ  املهمة، 
أجريت بالتلسكوبات أن أرضه مغّطاة بالرمل مثل "رمال 
املهمة  عن  العلمي  املسؤول  قال  ما  بحسب  الشواطئ"، 

دانته الوريتا من جامعة أريزونا في مؤمتر عبر الهاتف.
ومن شأن سطح من هذا النوع أن يسّهل عملية استخراج 

العّينات.
لكن املسبار أظهر بعد اقترابه من الكويكب في نهاية العام 
2018 أن صخورا تغّطي سطحه "القاسي والوعر"، بحسب 

العالم.
وأمضى طاقم العمل العام 2019 وهو يرسم بدّقة خريطة 

ووقع  العّينات.  الستخراج  آمن  موقع  الختيار  السطح 
اخليار في نهاية املطاف على فوهة نايتنغايل.

وفي العشرين من تشرين األول/أكتوبر، سيقترب املسبار 
ببطء من بينو قبل أن يبسط ذراعه اإللكترونية الستخراج 

عّينات من منطقة مسّطحة نسبيا يبلغ قطرها 8 أمتار.
إن  الناسا  في  املشروع  رئيس  معاون  مورو،  مايك  وقال 
بهذا  سُتختزل  الدؤوب  والعمل  التحضير  من  "سنوات 

التماس الذي تقتصر مّدته على خمس إلى عشر ثوان".
النيتروجني  الروبوت  سينفخ  األرض،  مالمسة  وعند 
"أوسايرس-ريكس".  ذراع  تلتقطه  صخري  فتات  ليتطاير 

ويقضي الهدف بجمع 60 غراما على األقّل.
العّينات، ميكن  من  يكفي  ما  املسبار  يجمع  لم  حال  وفي 
الثاني/ كانون  في  أخرى  فوهة  على  ثانية  مّرة  احملاولة 

يناير.
"أوسايرس-ريكس"رحلة  يبدأ   ،2021 آذار/مارس  وفي 
العودة إلى األرض، على أن يهبط في صحراء يوتا في 24 

أيلول/سبتمبر 2023.

"غوغل"  أزالت   - ب(  ف  )أ  سيدني- 
للتجوال  فيو"  "ستريت  خدمتها  من 
االفتراضي صورا كانت تتيح للزوار 
أولورو  موقع  في  افتراضيا  التنقل 
السكان  لدى  املقدس  األسترالي 
السياح  أمام  واملغلق  األصليني 

اجملموعة  أعلنت  ما  على  سنة،  منذ 
اجلمعة.

املتنزهات  إدارة  هيئة  طلبت  وقد 
)باركس  أستراليا  في  الطبيعية 
نزوال  الصور  هذه  إزالة  أستراليا( 
عند رغبة شعب أنانغو، وهم السكان 

األصليون املالكون تقليديا للموقع.
ويستقطب متنزه أولورو-كاتا جتوتا 
واملدرج  أستراليا  وسط  في  املوجود 
على قائمة اليونسكو للتراث العاملي، 
السياح  كبيرة  أعدادا  العادة  في 
الراغبني مبشاهدة تكوينه الصخري 

املعروف أيضا باسم آيرز روك. لكنه 
 26 في  السياح  أمام  نهائيا  أغلق 
تشرين األول/أكتوبر 2019 بطلب من 

شعب أنانغو الذي يعتبره مقدسا.
وقال متحدث باسم "غوغل"، "ندرك أن 
الوطني  جتوتا  أولورو-كاتا  متنزه 

أنانغو".  لشعب  كبيرة  قدسية  يحمل 
وأضاف "أزلنا الصور فور إبداء هيئة 
املتنزهات األسترالية قلقها إزاء هذه 

املساهمة من الزوار".
أن  األميركية  اجملموعة  وأوضحت 
الصور التي أزالتها كان قد التقطها 

للخرائط  خلدمتها  مستخدمون 
"غوغل مابس" قبل إغالق املوقع أمام 
السياح. وملوقع أولورو أهمية روحية 
األصليني  للسكان  كبرى  وثقافية 
األستراليني الذين تربطهم صلة قوية 

معه منذ عشرات آالف السنني.

مسبار أميركي يقتربموقع مثير للتفرج على متحف في روتردام
من الهبوط على كويكب بينو

 شعب أنانغو يعترض على غوغل 

املصورة الكشميرية مسرات زهرة تنال جائزة الشجاعة

املغني البريطاني كيوانوكا يفوز بجائزته احللم
نال   - ب(  ف  )أ  نيويورك-  لندن- 
كيوانوكا  مايكل  البريطاني  املغني 
جائزة "ميركوري برايز" عن ألبومه 
اختير  الذي  "كيوانوكا"  الثالث 
الثالثة  املّرة  وهي  السنة.  ألبوم 
واملؤّلف  املغني  فيها  يرّشح  التي 
البالغ 33 عاما لهذه اجلائزة. وهو 
تقّدم على 11 فنانا آخر، من بينهم 
"هيفي  مع  ستورمزي  الراب  مغني 
إز ذي هيد" ودوا ليبا مع "فيوتشر 

نوستاجلا".
األصول  ذو  كيوانوكا  وقال 
بجائزة  "الفوز  إن  األوغندية 
يتحّقق.  حلم  مبثابة  هو  ميركوري 
وأنا في غاية السعادة"، معربا عن 
أهمية املوسيقى والفّن بالنسبة له.

املطّعم  "كيوانوكا"  ألبوم  واحّتل 
تشيد  والذي  وسول  فولك  بأنغام 
أجل  من  النضال  بأبطال  أغانيه 
احلقوق املدنية في الواليات املتحدة 
املرتبة الثانية في تصنيفات أفضل 
تشرين  في  صدوره  بعيد  املبيعات 

الثاني/نوفمبر 2019.
أطلقت جائزة "ميركوري برايز" في 
أفضل  لتكرمي صاحب   1992 العام 
في  إيرلندي  أو  بريطاني  ألبوم 
األخيرة. وهي  االثني عشر  األشهر 
مصحوبة مببلغ قدره 25 ألف جنيه 
تقريبا(  دوالر  ألف   30( استرليني 
األلبوم  ملبيعات  دفعا  وتعطي 

اخملتار.
لتسليم  العام  هذا  حفل  ينظم  ولم 

فيروس  انتشار  بسبب  اجلائزة 
في  الفائز  عن  اإلعالن  ومّت  كورونا 
حازت  فيما  تلفزيوني.  برنامج 
الكشميرية  الصحافية  املصورة 
على  اخلميس  زهرة  مسرات 
اخملصصة  ماكلير  بيتر  جائرة 
املهنية  واألخالق  الشجاعة  ملكافأة 
ملعاناة  لتغطياتها  الصحافية، 
منذ  املستمر  النزاع  من  النساء 
عقود في الشطر الهندي من كشمير.
عاما   26 البالغة  الصحافية  وقالت 
في  "العمل  افتراضي  احتفال  في 

هذا اجملال يعني إخبار احلقيقة".
وتشهد املنطقة، ذات الغالبة املسلمة 
بني  املقسمة  الهيمااليا  جبال  في 
داميا  نزاعا  وباكستان،  الهند 
اآلالف  مقتل  عن  أسفر  عقود  منذ 
غالبيتهم من املدنيني. ويسلط عمل 
زهرة الضوء على قصص نساء كان 
ميكن نسيانها متاما في مجتمعات 
جنوب شرق آسيا الذكورية. وقالت 
زهرة "صوري تقدم حملة عن النضال 

اليومي لشعب كشمير".
الثانية عشر التي  وهي الصحافية 
حتصل على اجلائزة، التي توزعها 
فوروم"  ميديا  "غلوبال  مؤسسة 
برس  فرانس  وكالة  مع  بالشراكة 

ومراسلون بال حدود.
ملن  صوًتا  "متنح  أّنها  وتابعت 
زهرة  واجهت  الصراع".  أسكتهم 
بعض  من  ثقة  عدم  عملها  بسبب 
الكشميريني الذين اتهموها بالعمل 

وكذلك  الهندية،  اخملابرات  لصالح 
الهندية  السلطات  من  مضايقات 
معلومات  بنشر  تتهمها  التي 

مضللة.
وفي حزيران/يونيو، تبنت حكومة 
إعالمية  "سياسة  وكشمير  غامو 
احلقوقية  اجلماعات  تقول  جديدة" 
بحق  صارمة  برقابة  تسمح  إنها 

الصحافيني بل واضطهادهم.
وقالت زهرة إن كونها امرأة مسلمة 
"يضاعف" من قلقها كصحفية تعمل 
في مثل هذه الظروف، لكن هويتها 

هي التي تدفع عملها أيضا.
في  ماكلير"  بيتر  "جائزة  أنشئت 
رئيس  لذكرى  تخليدا   2008 عام 
فرانس  وكالة  في  السابق  التحرير 
برس ألميركا الشمالية بيتر ماكلير 
قلبية  بأزمة  فجأة  توفي  الذي 
كاثرين  وقالت  نفسه.  العام  في 
التدريب  مجموعة  رئيسة  أنطوان، 
فوروم"  ميديا  "غلوبال  ملؤسسة 
مسرات  "ُتظهر  اجلائزة  ومؤسسة 
رعاها  التي  ذاتها  الصفات  زهرة 
في  ماكلير  بيتر  الراحل  زوجي 
الذين  املراسلني  من  اجلديد  اجليل 

التقاهم".
الكامل  مسرات  "تفاني  أّن  وتابعت 
كانت  مهما  القصص  لتغطية 
الذهني  خوفها  عدم  مع  اخملاطر 
أي  الستخدام  اخلّلاق  ونهجها 
وسيلة حتت تصرفها لنقل شهادتها 

للعالم جعلت اختيارنا سهال".

باريس- الزمان-)أ ف ب(
على  الفراشات  قدرة  تكون  قد 
املناخي  التغّير  وجه  في  الصمود 
تكييف  على  بقدرتها  مرتبطة 
بحجم  رهن  هي  التي  حرارتها 
أجنحتها وألوانها، بحسب دراسة 
حديثة. وال تصدر الفراشات حرارة 
جسمها  حرارة  وتتغّير  داخلية 
مع  احلرارية  التفاعالت  بحسب 
على  قدرتها  وتختلف  اخلارج. 
التكّيف باختالف األجناس، وفق ما 
مجّلة  في  الصادرة  الدراسة  أفادت 

"جورنال أوف أنيمال إيكولوجي".
بالظّل  تستظّل  األصناف  فبعض 
لالتقاء من أشّعة الشمس وتكييف 
"أكثر  وهي  الداخلية.  حرارتها 
املناخي  التغّير  وجه  في  هشاشة 
وتداعياته التي تقضي على املواطن 
القّيم  قال  ما  بحسب  الطبيعية"، 
أندرو  الدراسة  هذه  على  الرئيسي 
بالدون من قسم علم احليوانات في 

جامعة كامبريدج البريطانية.
وبغية فهم طريقة تفاعل الفراشات 
درس  املناخية،  التبّدالت  مع 
من  بّرية  فراشة  آالف   4 الباحثون 

بريطانيا،  في  منتشرا  صنفا   29
ثّم   2009 في  أشهر  عّدة  خالل 
حرارتها  قاسوا  وهم   .2018 في 
لهم  وتبّين  ميزان صغير،  بواسطة 
أن األنواع األكبر حجما ذات األلوان 
البيضاء  الفراشة  مثل  الباهتة، 
تتمّتع  رامني،  غونيبتيريكس  أو 
احلرارة،  تكييف  على  أكبر  بقدرة 
أجنحتها  أن حتني  وسعها  في  إذ 
لتوجيه أشّعة الشمس. وأعداد هذه 
في  آخذة  حّتى  أو  ثابتة  األجناس 

االزدياد، بحسب الباحثني.
بأجنحة  تتمّتع  التي  األنواع  أما 
الفراشة  مثل  ألوانا،  وأكثر  أصغر 
غير  فهي  الصغيرة،  النحاسية 
إلى  بحرارتها  التحّكم  على  قادرة 
هذه الدرجة وهي بحاجة إلى الظّل. 
وقد تراجعت أعدادها في السنوات 

األربعني األخيرة.
أعداد  تشهد  بريطانيا،  وفي 
الفراشات تراجعا لثلثي األصناف.

حديثتان  دراستان  خلصت  فيما   
"ساينس"  مجلة  نتائجهما  نشرت 
قدرة  وجود  إلى  األميركية  العلمية 
لدى بعض الطيور على التفكير، مع 

على  تشابه  عالمات  إلى  مؤشرات 
وشكل  ثدييات  مع  الدماغ  مستوى 
الغربان  لدى  الوعي  أشكال  من 
الرئيسية  املعدة  وأشارت  السود. 
هوزل  هيركوالنو  سوزانا  للبحث 
األستاذة في علم األحياء العصبية 
األميركية  فاندربيلت  جامعة  في 
الطيور  أجناس  من  بعضا  أن  إلى 
الغربان  ساللة  في  خصوصا 
لتلك  موازية  إدراكية  قدرات  "لديها 
املوجودة عند القردة". ولطاملا ساد 
يضم  ال  الطيور  دماغ  بأن  اعتقاد 
من  قشرة مخية جديدة، وهو جزء 
ُيعتبر من  الدماغية  الرمادية  املادة 
خصائص الرئيسيات. هذه القشرة 
خاص  بشكل  متطورة  السطحية 
ما  في  دور  ولها  اإلنسان،  لدى 
العليا،  اإلدراكية  بالوظائف  يسمى 
الفعل.  ورد  احلسي  اإلدراك  مثل 
ساشو  مارتان  دراسة  وخلصت 
في  الباحثني  هيرولد  وكريستينا 
علم األعصاب في جامعتي بوخوم 
ودوسلدورف األملانيتني، إلى وجود 
"هندسة عصبية كانت مجهولة في 

الدماغ األمامي احلسي للطيور".

نفوق 350 حوتًا  تراجع أعداد الفراشات مرتبط بلون أجنحتها وكشف عن وعي جديد للطيور
جامحًا على ساحل 
البحر في استراليا 
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