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 عودة الى الترشيق الحكومي، في دمج وزارات ومديريات 
عامة وأقسام  ودوائر، تبرز أمامنا مشكلة تطوير االدارات 
من حيث النوع. قد تكون عملية دمج الكفاءات العملية من 
حملة الشهادات باباً من أبواب التطوير ، لكن اليمكن أن 
نقف عند هذا المستوى من دون االنتباه الى حصيلة تراكم 
سلبي  واحد   ، مهمان  حّدان  لها  التي  الوظيفية  الخبرات 
في اجترار االمراض االدارية وتوريثها بما يقمع التطوير 
يتمثل في  ايجابي  القاتل، وحد  الروتين  والتجديد ويكرس 
الجدد  الموظفين  تمنح  التي  التجارب  من  الوظيفي  العمق 

امكانات لالفادة منها والعمل في ضوء نتائجها .
تطوير  في  النوعية  الدورات  هو  المفقود  شبه  االساس 
واساليب  التكنولوجيا  مع  االتصال  حيث  من  الموظفين 
العمل الجديدة ، وعدم المرور بتلك الدورات مرور الكرام 

كنوع من اسقاط الفروض. 
في  الخارج  الى  يوفدون  الذين  المديرين  من  المطلوب 
اتفاقات تبادل المنافع والمصالح مع دول أخرى أن يعودوا 
الوزارة  مديريات  في  عمل  ورشات  الى  تقود  بدراسات 
ليوم أو يومين يتم فيها نقل المعارف والتجارب المكتسبة، 
بها  ُتحشى  إدارية  تقارير  حبيسة  المعلومات  ترك  وعدم 

الملفات من دون مناقشة الغث والسمين منها.
الحياتية  للتجارب  استنباط  هو  الدولة  إدارات  تطوير   
المتراكمة والجديد  الخبرات  بالتالقي مع  المعاشة  اليومية 

في العلم واالدارة. 
الحزبي  للتقسيم  االدارية تخضع  الوظائف  لو كانت  حتى 
المقيت، فإنَّ هذا ليس سبباً لالستسالم، واّنما لتحقيق ادارة 
رشيدة في حوكمة االدارات بما يخدم الدولة العراقية كجسم 

راسخ وليس مجرد الحكومات العابرة.
الهيكل  لتحسين  عميقة  اجرائية  عملية  عودة  من  البّد 
التنظيرات  في  االغراق  عن  بعيداً  بالعراق،  اإلداري 
بشكل مجد  نقلها  في  كثيراً  فشلنا  التي  االكاديمية  والكتب 
والتسويقية  االنتاجية  والمؤسسات  المعامل  الى  ونافع 

والتجارية وسواها .

الساقطون في سقر
الساقطون، ســارقون، 
فاسـدون، يكذبــــون،  

يــــغدرون، يتحجبــون، 
يصومــون، يصلُّون، 

ون البيت ويعتمرون،  يحجُّ
منافقون ويلبسوَن السواد 

في عاشوراء ويلطمون
كل هذه األوبئة
املعلبة بقصص

استخبارية
وأجندات دموية
ت على ثراك حطَّ
يا وطني باسم

التحرير
والوطنية 

لكن القتل يا الله
 صار

على الهوية
لم يسلم من

عيونهم الصفراء
ال فنان وال مسالم
وال شاعر وال عالم

قتلوا حتى
احمد آدم  1

وفي وضح النهار
سرقوا وحق أمي
احلصة التموينية
ببساطيل العمالة
مسحوا غيرتهم

وفي الغرف احلمراء
تنازلوا عن رجولتهم 

وبوقاحة املومسات
يظهرون 

يتمنطقون 
على القنوات الفضائية

وأهلنا بويلهم
كل يوم ميوتون
ونسائنا يترملنَّ

وبغصن زيتون
حبيباتنا يحلمنَّ

وأطفالنا مشردون
وشبابنا فضلوا
املوت في البحر

مهاجرون
ع املستشارة توجَّ

قلبها عليهم
وسياسيونا منتفخون

ال يعطفون
منحرفون

 يحكموننا
يا ويلنا

متسلطون
جاؤوا على ظهور

احلمير
يهتفون

يا ويلك يا عراق
ويا سواد ليلك

سنجعل الدم في
كل شارع 

على جسدك يراق
حتى جعلوا الفجيعة

في دمنا حتتضر
وهم يتباهون مبالمح

ضحكاتهم النتنة
وفرقوا صحبتنا

وغدونا بال 
رفاق 

وصار علينا اجلار
يتنمر

ويقيم بيننا
الشقاق

أنا ممزق يا قرائي
من أولي

الى كل ما فيَّ 
من اعتناق

أنا بكم أعيش
من أول الليل
حتى الغبش
دلّوني عليكم

أحبتي
أنا إليكم أشتاق

والساقطون
ال نأبه بهم

ألنهم ساقطون
ونحن منشي الى

االنتصار
وحتما سيرقص
بيننا االنتصار

وهم زائفون
زائلون

ألنهم ساقطون
ثوروا عليهم

ساقطون
الساقطون هم ال يختلفون

عن ساقطة
تبيع الهوى

 بفنون
وتدعي احلب

 بجنون
وَتكيد للعشق
بعيون التشبه

العيون
حتيك املؤامرات

وتغدر
تغازل الصبح

 بدالل
وتفجر 

تناغي الليل بهمسات
احلب

وفي نفس الوقت فيه
تكفر

والنتيجة وال درهم
آخر الشهر                                             

 اسحقهم يا عراق
 يا وطن الصبر
 واحملبةوالوفاق
 انهمساقطون

 وفيسقر
 مصيرهم

يطحنون ...
خالد اخلفاجي

ـــأحمد آدم شاعر وصحفي 
عراقي شاب مبدع غدروه 

إثناء عودته من العمل 
إلى بيته.   

د. خالد اخلفاجي
lكربالء

 مكسيكو -ا اف ب : فيما اتخذت "باربي" 
حول العالم أشكاال كثيرة، فظهرت كأميرة 
مشاة  سالح  في  وعنصر  بالد  ورئيسة 
البحرية ورائدة فضاء وجندية في "حرب 
هذه  فصنعت  املكسيك  في  أما  النجوم"... 
الدمية على شكل هيكل عظمي في مناسبة 

يوم "تذكار املوتى".
وفي حني أن محبي هذه الدمية األيقونية 
لتقاليد  تكرميا  اخلطوة  هذه  يعتبرون 
من  أكثر  ليست  إنها  النقاد  يقول  البالد، 

مجرد استفادة من ثقافة معينة.
باربي  دمية  ثاني  "ماتيل"  شركة  وأطلقت 
استنادا إلى "كاترينا"، وهي متثيل هيكلي 
الكاريكاتور خوسيه  ابتكره رسام  للموت 
أهم  ألحد  رمز  وهو  بوسادا،  غوادالوبي 

املهرجانات في املكسيك.
تصنع  التي  األميركية  الشركة  وتقول 
دمى باربي إن هذه الدمية "تكرم التقاليد 
والرموز والطقوس" في يوم تذكار املوتى 
الثاني/ تشرين  و2   1 في  يحتفل  الذي 

نوفمبر.
هذه  أن  يرون  املكسيك  في  البعض  لكن 

 72 حوالى  سعرها  يبلغ  التي  الباربي 
دوالرا، هي مجرد مثال آخر على العالمات 
تراث  تستغل  التي  الكبرى  التجارية 

البالد.
ألفاريز  روبرتو  االجتماع  عالم  ويوضح 
"األهمية الثقافية والوراثية والرمزية التي 
حتملها هذه العطلة للمكسيك تفتح فرصا 

في السوق تستغلها هذه الشركات".
ويضيف ألفاريز أن يوم تذكار املوتى "من 

لكنه  جديا"  موضوعا  يكون  أن  املفترض 
أصبح حدثا جتاريا في الواليات املتحدة 
منذ عرضه في أفالم مثل "كوكو" وهو فيلم 
رسوم متحركة من إنتاج "بيكسار" التابع 

لشركة "ديزني" في العام 2017.
أن  األيقونية  الدمية  هذه  محبو  ويرى 
"كاترينا" التي حتمل بعض أوجه التشابه 
الرسامة الشهيرة فريدا كالو، كتكرمي  مع 

للتقاليد.

فنانة  وهي  مونتاني  زويال  وتقول 
الدمى  وجتمع  عاما   54 العمر  من  تبلغ 
يعني  "هذا  باربي  دمية   2000 ولديها 
مواطنها  ويلفت  تقاليدنا".  يدركون  أنهم 
متثل  الدمية  أن  إلى  ساندوفال  كارلوس 
"تقليدا جميال جدا، مثلها مثل حفنة منها 

في العالم".
من  فستانا  العام  هذا  باربي  ترتدي 
األزهار  من  تاجا  وتضع  األحمر  الدانتيل 
بخالف  عظمي،  هيكل  يدا  بطرفيه  متسك 
الباربي  هذه  من  املاضي  العامي  نسخة 
وكانت  املوتى  تذكار  يوم  أطلقت  التي 

ترتدي فستانا أسود.
املكسيكي  املصمم  مبتكرها  ويوضح 
إلى  سعى  أنه  ميابي  خافيير  األميركي 
الذي  االحتفال"  هذا  حول  الوعي  "زيادة 
أدرجته منظمة اليونسكو في العام 2003 
املادي  غير  الثقافي  التراث  الئحة  على 
للبشرية. ويعتقد أن املهرجان يقام عندما 
األحياء  بني  تفصل  التي  البوابة  تفتح 
واألموات ما يسمح للناس بتوجيه حتية 

إلى أرواح األشخاص الراحلني.

اجليش  يقيم   - ب(  ف  تايبيه-)أ 
زفاف  حفلة  اجلمعة  التايواني 
األولى  للمرة  فيه  تشارك  جماعية 
قرانهما  ستعقدان  مثليتان  جنديتان 
حدث  في  املدنيتني،  شريكتيهما  على 
في  املثليني  حقوق  صعيد  على  بارز 
طليعيا  موقعا  تايوان  وحتتل  آسيا. 
آسيا،  في  املثليني  حقوق  مجال  في 
املنطقة  في  بلد  أول  استحالت  وهي 
أيار/مايو  في  املثليني  بزواج  يسمح 

2019 بعد معركة سياسية طويلة.

بانتظام  املسلحة  القوات  وتقيم 
لعناصرها،  جماعية  زفاف  حفالت 
تنظمها اجلمعة  التي  أن احلفلة  غير 
ستشهد للمرة األولى مشاركة زوجني 
اجليش  وقال  نفسه.   اجلنس  من 
التايواني في بيان "بلدنا )...( أصبح 
أول بلد في آسيا يشرع زواج املثليني 
للعناصر  مباركتها  متنح  والوزارة 
الذين يتزوجون أشخاصا من اجلنس 
للثنائيني  صورتان  ونشرت  نفسه". 
فيسبوك.  على  اجليش  صفحة  على 

بالبزة  جندية  منهما  كل  أظهرت  وقد 
ترتدي  وهي  شريكتها  مع  العسكرية 
غالبا  الذي  التقليدي  تشيباو  فستان 
التايوانيات  العرائس  تلبسه  ما 
املنشور  وحقق  الزفاف.  حفالت  في 
إذ  فيسبوك  على  سريعا  انتشارا 
 25 من  أكثر  الصور  إحدى  حصدت 
من  سيل  مع  "إعجاب"،  عالمة  ألف 

تعليقات املهنئني.
نظام  املاضي  في  تايوان  وحكم 
شيانغ  اجلنرال  بقيادة  استبدادي 

كاي-شيك، لكنها استحالت في العقود 
الدميوقراطيات  أكثر  إحدى  األخيرة 

الليبرالية حيوية في آسيا.
املاضي  العام  منذ  تايوان  باتت  وقد 
قانونية  زواج  يشهد حفالت  بلد  أول 
أقر  بعدما  املنطقة،  في  للمثليني 
البرملان قانون زواج املثليني. وُسجل 
ملثليني  أربعة آالف عقد زواج  حوالى 

منذ دخول القانون حيز التنفيذ.
انقسامات  في  تسببت  القضية  لكن 
مع  سيما  ال  اجلزيرة،  في  عميقة 

األجيال  وأبناء  احملافظة  اجملموعات 
األكبر سنا.

ويفرض قانون زواج املثليني قيودا ال 
هذه  تتاح  إذ  األزواج،  بقية  يواجهها 
في  الراغبني  للتايوانيني  الزيجات 
نفسه،  اجلنس  من  بأجانب  االقتران 
التي  البلدان  من  يكونوا  أن  شرط 
املثليني،  بزواج  أيضا  فيها  ُيعترف 
يكون  أن  شرط  بالتبني  لهم  وُيسمح 
البيولوجيني  األبناء  من  الطفل 

للشريك.

باريس- مكسيكو -)أ ف ب( - أظهرت 
دراسة دولية نشرت نتائجها الثالثاء 
أن التعرض املطّول للتلوث اجلوي قد 
جراء  الوفاة  خطر  زيادة  إلى  يؤدي 
كوفيد19-، بنسبة تقرب من 15 % في 

املعدل عامليا.
التي  الدراسة  في  الباحثون  وركز 
نشرت نتائجها مجلة "كارديوفاسكولر 
تأثير  درجة  تقومي  على  ريسرتش" 
وفيات  عن  املسؤول  التلوث  هذا 
جراء  الوفيات  على  كثيرة،  مبكرة 
تقديرات  وبّينت  أيضا.  كوفيد19- 
من  ليليفيل  جوس  اجلامعي  األستاذ 
معهد ماكس بالنك للكيمياء في أملانيا 
من  تقرب  النسبة  هذه  أن  وزمالئه 
أميركا  % في  أوروبا، و17  % في   19

الشمالية، و27 % في شرق آسيا.
الهواء  لتلوث  التعرض  أن  كما 
 29 في  ساهم  الطويل  املدى  على 
في  كوفيد19-  جراء  الوفيات  %من 
في   % و27  التشيكية،  اجلمهورية 
الصني، و26 % في أملانيا، و22 % في 

سويسرا، و21 % في بلجيكا، و19 % 
في هولندا، و18 % في فرنسا، و15 % 
في إيطاليا، و14 % في بريطانيا، و12 
% في البرازيل، و11 % في البرتغال، 
و9 % في إسبانيا، و6 % في إسرائيل، 
في  فقط   % و1  أستراليا  في   % و3 

نيوزيلندا. 
وبائية  بيانات  الباحثون  واستخدم 
والصني  املتحدة  الواليات  من  سابقة 

وعن  وكوفيد19-  الهواء  تلوث  بشأن 
بكوفيد19-  الشبيه  "سارس"  مرض 

سنة 2003.
مع  املعطيات  هذه  هؤالء  وجمع 
بيانات من األقمار االصطناعية بشأن 
الدقيقة  للجزيئات  العاملي  التعرض 
املسببة للتلوث )بقطر 2,5 ميكرومتر(، 
مراقبة  شبكات  من  أخرى  وبيانات 

تلوث التربة بغية إجراء احلسابات.

عالقة  أي  الدراسة  معدو  يقم  ولم 
التلوث  هذا  بني  مباشرة  سببية 

والوفيات الناجمة عن كوفيد19-.
اجلزيئات  أن  إلى  الباحثون  وأشار 
يبدو  ما  على  تزيد  للتلوث  املسببة 
املوجودة  املستقبالت  أحد  نشاط 
"إيه  باسم  ُيعرف  اخلاليا  سطح  على 
سي إي 2-" ويؤدي دورا في اإلصابة 

بكوفيد19-.
جامعة  من  مونزل  توماس  وقال 
معدي  أحد  وهو  غوتنبرغ  يوهانس 
إذ  مزدوجة+،  +ضربة  "لدينا  الدراسة 
إن تلوث الهواء يؤذي الرئتني ويزيد 
نشاط +إيه سي إي2-+ ما يؤدي إلى 

امتصاص أفضل للفيروس".
"االنتقال  أن  إلى  الباحثون  وأشار 
مصادر  مع  للبيئة  مراع  اقتصاد  إلى 
طاقة نظيفة ومتجددة سيشكل عامال 
على  العامة  والصحة  للبيئة  مساعدا 
من  احمللي  املستوى  على  السواء، 
وعامليا  الهواء،  جودة  حتسني  خالل 

عبر احلد من التغير املناخي".

معارض املوضة تلقى رواجًا في فرنسا..
زخارف وعطور وأحجار كرمية

أزمة  خضّم  في   - ب(  ف  )أ  باريس- 
كوفيد19-، يزداد الفرنسيون إقباال على 
كـأّول  املتاحف،  في  املوضة  معارض 
وآخر  شانيل  عن  استعادي  معرض 
استكشافي للوجه اخلفّي للفّنان مان راي 

مرورا بتاريخ األحجار الكرمية.
سايار  أوليفييه  املوضة  مؤّرخ  ويقول 
الثقافية...  القيم  إلى  ميوال  "نشهد 

ومعارض املوضة هي في املتناول".
ويقّدم اخلبير منذ أواخر أيلول/سبتمبر 
يزاوج  الذي  املعرض  من  الثاني  اجلزء 
وكريستوبال  علية  الدين  عز  أعمال  بني 

بالنسياغا.
وقد دّشن هذا املعرض املقام في مؤسسة 
علية في باريس، كفعاليات أخرى كثيرة 
في هذا اجملال، في سياق أسبوع املوضة 
عبر  السنة  هذه  أقيم  الذي  باريس  في 

اإلنترنت بجزء كبير منه.
 قائمة انتظار ألسبوعني 

املفروضة  القيود  تشديد  من  وبالرغم 
االنتظار  باملرء  يجدر  اجلائحة،  نتيجة 
أسبوعني قبل أن يتسّنى له حجز تذكرة 
قصر  في  شانيل  ملعرض  إلكترونية 

غالييرا.
وتقول ميرين أرزالوز مديرة قصر غالييرا 
إذ  باملوضة،  جّدا  حميمة  عالقة  "تربطنا 
لباسنا.  خالل  من  شخصيتنا  عن  نعّبر 
الناس  يشعر  املوضة،  معارض  وفي 
البصرية  التصاميم  هذه  وسط  بالراحة 
وهم ال يتوانون عن اإلعراب عن آرائهم".

املعرض  هذا  في  الزّوار  ويستكشف 

الصيت،  الذائع  الفعلي  شانيل"  "أسلوب 
قماش  من  املصنوع  املقّلم  القميص  من 
البّزات  إلى   1916 سنة  اجليرسي 
النسائية في الستينات، مرورا بالفساتني 
السوداء القصيرة وعطر "نوميرو 5". في 
اإلقبال  ليس  ليون،  في  األقمشة  متحف 
شديدا على املعرض اخملصص للمصّممة 
البريطانية فيفيني ويستوود الذي دّشن 
السابق  باملعرض  مقارنة  األزمة  عّز  في 
إيف  تعاون  حول  املتمحور  املوقع  في 
سان لوران مع صانعي احلرير في ليون 
األزمة  قبل  زائر  ألف   80 استقطب  الذي 

الوبائية. 
وتقول إسكالرمود مونتاي مديرة املتحف 
إن األرقام مقبولة نظرا للظروف الراهنة، 
إلى   350 يستقبل  ويستوود  فمعرض 
 700 مقابل  في  اليوم،  في  زائر   500
إلى  اإلشارة  مع  لوران،  لسان   800 إلى 
والسّياح  كثيرا  يتفّسحون  ال  "الناس  أن 

غائبون".
في  املوضة  حّلت  املعرضني،  هذين  ومع 
بعد  العالم  في  لألنسجة  متحف  أكبر 

خضوعه لعملية ترميم وحتديث.
 تفاعل مع الفنون الزخرفية 

غير  "املوضة  أن  إلى  مونتاي  وتشير 
هذا  نستشعر  ونحن  مبفردها.  قائمة 
والفنون  املوضة  بني  القائم  التفاعل 
إذ  بالفعل،  شّيق  ألمر  وإنه  الزخرفية. 
من  يحضرون  الذين  الزّوار  يستكشف 

أجل املوضة مجاالت أخرى".
في  الطبيعي  التاريخ  متحف  ويسعى 

باريس إلى أن "يبهر ليثّقف" في معرض 
تنصهر  حيث  الكرمية  األحجار  عن 
مجوهرات  من  بوتقة  في  اجليولوجيا 
مدير  ويقول  آربلز".  أند  كليف  "فان  دار 
الكرمية  "األحجار  إن  بوس  نيكوال  الدار 
الطبيعة  جمال  تعكس  جامدة  قطع 

ما  بالضوء،  تتالعب  وهي  وهشاشتها. 
خاض  وقد  باحلياة".  انطباعا  يعطي 
أيضا  باريس  في  لوكسمبورغ  متحف 
الفّنان  يقّدم  معرض  مع  املوضة،  مجال 
معروف  غير  بوجه  راي  مان  األميركي 
موضة،  كمصّور  اجلمهور  من  كثيرا 

الرائدة  أن نظرته اجلمالية  مظهرا كيف 
انتشرت بواسطة صور التقطت في بادئ 
األمر في سياق إعالن ترويجي ملسكارا. 
معرض  على  القّيم  ساياغ  آالن  ويقول 
تكن  لم  "املوضة  إن  واملوضة"  راي  "مان 
املتحف.  في  يقام  ملعرض  عنوانا  يوما 

وهو خيار متعّمد يقضي بإدخال املوضة 
من خالل فّنان معروف" إلى متحف "تقام 
فيه عادة معارض حول التراث والرسم".

 انحسار مجّلات املوضة 
وتؤّكد إسكالرموند مونتاي أن املوضة لم 
تعد تعتبر منذ نحو 10 سنوات إلى 15 

سنة "كمجّرد صيحات عابرة. وهي باتت 
تندرج في تطّور فّني أكثر استدامة".

بني  جهته  من  سايار  أوليفييه  ويربط 
رواج معارض املوضة و"انحسار مجّلات 
ذات  التلفزيونية  والبرامج  املوضة 

الصلة. 

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol:23 Issue 6796 Wednesday 28/10/2020  الزمان - السنة الثالثة والعرشون العدد 6796 االربعاء 10 من ربيع اول 1441 هـ 28  من اكتوبر )ترشين اول( 2020

هيكل عظمي من دمية الطفولة باربي
ليوم تذكار حزين 

 أول زفاف جماعي جلنود مثليني

تلوث الهواء يزيد خطر الوفاة
بكورونا بنسبة 15 %

واشنطن- باريس - )أ ف ب( - من املقرر 
"أوسايرس-ريكس"  مسبار  يبدأ  أن 
عملية  الثالثاء  "ناسا"  لوكالة  التابع 
جمعها  التي  العينات  لتخزين  دقيقة 
مطلع األسبوع من سطح الكويكب بينو 
لكن تسرب جزء منها إلى الفضاء بعدما 
فتح باب احلجرة اخملصصة لتخزينها.

مهمة  في  "أوسايرس-ريكس"  ومسبار 
جلمع غبار وحصى يأمل العلماء في أن 
تساعد في كشف نشأة نظامنا الشمسي، 
التقط مجموعة  بعدما  عقبة  واجه  لكنه 

كبيرة جدا من العينات.
من  جمعت  التي  العينات  خزنت  فقد 
سطح الكويكب بينو في حجرة في نهاية 
ذراع املسبار البالغ طولها ثالثة أمتار، 
لكنها بدأت تتطاير ببطء في الفضاء ألن 
بعض العينات شّكلت حاجزا أمام باب 

احلجرة ولم يغلق بإحكام.
بينو  المست  التي  هي  الذراع  وهذه 
مهمة  ذروة  في  املاضي  الثالثاء  لثواٍن 
أربع  حوالى  قبل  األرض  من  انطلقت 
سنوات. ويعتقد أن املسبار جمع حوالى 
400 غرام من العينات، أي أكثر من احلد 
وفق  غراما،   60 وهو  املنشود  األدنى 
األميركية  الفضاء  وكالة  أوضحت  ما 

تخزين  إلى  العلماء  ويحتاج  سابقا. 
وسط  في  موجودة  كبسولة  في  العينة 
املسبار وقد مت تقدمي موعد هذه العملية 
 2 في  محددا  كان  بعدما  الثالثاء  حتى 

تشرين الثاني/نوفمبر بسبب التسرب.
إلى  املسبار  يعود  أن  املقرر  ومن 
من  عّينات  حامال   2023 عام  األرض 
العّينة  ستكون  وهي  واحلصى،  الغبار 

منذ  اإلطالق  على  األكبر  الفضائية 
بعثات "أبولو" إلى القمر.

التخزين  عملية  أن  "ناسا"  وأوضحت 
تتطلب  ألنها  عدة  أياما  ستستغرق 

إشراف الفريق وتدخله.
سيرسل  العملية،  من  خطوة  كل  وبعد 
إلى األرض  املعلومات والصور  املسبار 
حتى يتمكن العلماء من التأكد من أن كل 

شيء يسير بشكل صحيح.
واملسبار بعيد جدا لدرجة أنه يستغرق 
إلى  إرساالته  تصل  حتى  دقيقة   18,5
غرفة  من  إشارة  أي  وتتطلب  األرض، 
إلى  للوصول  نفسه  الوقت  التحكم 

"أوسايرس-ريكس".
فيما يكتنز سطح القمر كميات من املياه 
أكبر بكثير من املتوقع، على شكل جليد 

موزع على فوهات صغرى كثيرة، ما قد 
للمهمات  ميكن  محتمال  موردا  يشكل 
على  منه،  اإلفادة  املستقبلية  الفضائية 
نتائجهما  نشرت  دراستان  أظهرت  ما 

االثنني.
جرم  القمر  بأن  اعتقاد  ساد  ولطاملا 
باحثون  اكتشف  أن  إلى  سماوي جاف، 
سنة 2008 جزيئات مياه داخل صهارة 

)ماغما( جلبها رواد فضاء خالل مهمات 
شكل  على  موجود  املاء  هذا  "أبولو". 
جليد مائي في قاع فوهات كبيرة تبقى 
على الدوام في الظل، بالقرب من املناطق 
درجات  تكون  حيث  القمر  في  القطبية 

احلرارة منخفضة للغاية.
مجلة  نتائجها  نشرت  دراسة  وكشفت 
فوهات  وجود  أسترونومي"  "نيتشر 
دقيقة كثيرة تكتنز جليد املاء في قاعها، 

وتسمى "املصائد الباردة".
وقال بول هاين من قسم الفيزياء الفلكية 
"تخيل  األميركية  كولورادو  جامعة  في 
إحدى  من  بالقرب  القمر،  على  نفسك 
مناطقه القطبية. سترى عددا ال يحصى 
السطح،  على  الصغيرة  الظالل  من 
معدنية.  نقد  قطعة  من  أصغر  معظمها 
مبا  البرودة  شديد  سيكون  منها  كل 

يكفي إليواء اجلليد".
من  أداتني  من  بيانات  فريقه  واستخدم 
االستطالعية  املدارية  أو"  آر  "إل  مركبة 
الفضاء  لوكالة  التابعة  القمرية 
هذه  دمج  ومن خالل  )ناسا(.  األميركية 
األبعاد،  ثالثية  مناذج  مع  القياسات 
الظالل  حجم  إنتاج  إعادة  من  متكنوا 

وتوزيعها، مبقاييس صغرى.

ناسا: عملية تخزين عينات كويكب  أوسايرس-ريكس 
القمر يكتنز كميات من املياه أكبر بكثير من املتوقع

العمر  من  الثالثة  في  طفل  قضى   - ب(  ف  املتحدة(,-)أ  )الواليات  هيوسنت 
في  ميالده  عيد  حفل  خالل  فيه  يلهو  كان  مسدس  برصاص  إصابته  جراء 
مدينة بورتر بوالية تكساس األميركية، على ما أعلنت شرطة املدينة الواقعة 

في جنوب الواليات املتحدة.
وبعد إصابته في الصدر، نقل الطفل بصورة طارئة إلى مركز لفرق اإلطفاء 
املدينة  لشرطة  بيان  وفق  بجروحه،  متأثرا  احلياة  فارق  أن  لبث  ما  حيث 

الواقعة على بعد حوالى أربعني كيلومترا شمال هيوسنت.
واألصدقاء، حني سمع  العائلة  مع  الثالث  ميالده  بعيد  يحتفل  الطفل  وكان 

بالغون حاضرون في املوقع صوت إطالق نار بينما كانوا يلعبون بالورق.
من  وقع  قد  كان  الطفل  بحياة  أودى  الذي  السالح  أن  إلى  احملققون  وأشار 

جيب أحد أفراد العائلة.
جائحة  بسبب  املدارس  إغالق  منذ  النوع  هذا  من  احلوادث  وازدادت 
كوفيد19-، بحسب منظمة »مامز دمياند أكشن« املناهضة النتشار األسلحة 

في بلد يحوز ثلث البالغني فيه سالحا ناريا واحدا على األقل.
وقالت ممثلة املنظمة في تكساس كريستني باركر »مع وجود األطفال لفترات 
أطول في املنزل خالل اجلائحة، من املهم أكثر من أي وقت مضى تخصيص 

مواقع تخزين آمنة« لألسلحة، مشيرة إلى أن »التحدي كبير للغاية«.
على  وفاة   97 غن سايفتي« تسجيل  فور  »إيفريتاون  ملنظمة  وأظهر حتقيق 

األقل جراء »إطالق نار غير متعمد« من أطفال أو قّصر منذ مطلع العام.
صعيد  على  تساهال  األكثر  األميركية  الواليات  بني  من  تكساس  وُتصنف 
في  الثاني  التعديل  يضمن  التي  النارية  باألسلحة  املرتبطة  التشريعات 
الدستور األميركي حيازتها وحملها، وفق منظمات مدافعة عن حمل السالح.

طفل ميوت برصاص 
مسدس كان يلهو به

في عيد ميالده


