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وجرى  عدة،  وأجيال  وأقوام  قرون  عبر  بنيت  الموصل 
تدميرها في معركة تحريرها التي أنجزتها القوات العراقية 
الدولي قبل ثالث سنوات ، وتلك أولى عالمات  والتحالف 
 . زمني العمارها  أفق  أي  الى  النظر  في  الواجبة  التفكير 
التضحيات كانت كبيرة جداً من أهالي المدينة وجثث بعضهم 
لم تخرج حتى اللحظة من تحت االنقاض ، وكذلك تضحيات 
في  تظهر  الحين،  ذلك  منذ   . األخرى  والتشكيالت  الجيش 
اعمار  إعادة  عن  أحاديث  العملي،  وليس  ،السياسي  االفق 
وإزالة اثار الحرب، لكن المنجز ضئيل وال يكاد يرى في 

الجانب االيمن والبلدة القديمة.
إلعادة  الدعوة  فيها  يتم  التي  السهولة  بهذه  ليست  المسألة 
االعمار، كما انَّ العملية ليست -فزعة عرب- وال مشاريع 
لن  ذلك  كّل  المبعثر،  واالنجاز  بالموازنة  المتيسر  بحسب 
قرنين،  مدى  على  األوسط  الشرق  حواضر  أهم  بناء  يعيد 
السيما ان االتهامات المتبادلة حول تقاسم الظاهر والباطن 
من المشاريع وما يتخلل ذلك من فساد ومحسوبيات ، وهذا 
موضوع ال ينتهي على نحو مقبول مهما طال الحديث حوله.

اذن ما هو الحل ؟
اليمكن اعادة بناء مدينة عمرها قرون من خالل زاجتهادات 
اكبر  القضية   . المحافظة  داخل  في  ومزايدات  ومناقصات 
كثيرا والبد من توفير جهد عظيم من الدولة العراقية وتبني 
عقد  مؤتمر دولي يتولى تخصيص موازنة للبناء واالستثمار 
والضمانات  المراقبة  من  سياقات  اطار  في  المدينة  في 
المشاريع  لحماية  العالمية  الشركات  من  المباشر  والتنفيذ 
فيه  يشترك  كبير  مؤتمر  اّنه البّد من عقد  كما  الفساد.  من 
متخصصون في الهندسة والتاريخ والثقافة والفن والخدمات 
الطبية وسواها لتدارس خطة تصمية المدينة بحسب اعادة 

االعمار.
هذه مسؤولية جيل في رسم مالمح مدينة عراقية ، ارتكب 
وعدم  سائغة  لقمة  لالرهاب  تسليمها  جريمة  الحمقى 
أن  قبل   ، عنها  الدفاع  في  المسؤولية  بشرف  االضطالع 
يتبارى أبناء العراق الغيارى تحت الغطاء الجوي االمريكي،  
بعد ثالث سنوات في تقديم التضحيات من أجل استعادتها، 

ولكن الوضع اليزال سيئاً وافق االمل ضيقاً .

رسالة كاتيوشا
شائع  اسم  وإكاترينا  إكاترينا  اسمها  روسية  فتاة  السم  وتحبيب  تصغير  كاتيوشا 
آلنسات وهوانم روسيا اللواتي خصهن الباري بالحسن الوفير، وأشهر من حمل هذا 
االسم هي األملانية صوفي فردريك دورنبرغ التي تزوجت االمبراطور الروسي بطرس 
الثالث وتربعت على عرش اإلمبراطورية بعد أن قتل االمبراطور في انقالب وأخذت 
اسم االمبراطورة إكاترينا الثانية ولقبت بإكاترينا العظيمة حيث انتعشت روسيا على 
عهدها الذي امتد من عام 1762 حتى 1796 م وأصبحت فيه روسيا دولة عظمى.
لنترك إكاترينا العظيمة ونعود الى كاتيوشا الشابة اليافعة والتي كانت بطلة وعنوان 

أغنية كتبها ميخائيل إيزاكوفسكي ولحنها ما تفي بالنتر عام 1938.
تقول كلمات األغنية:

أزهرت   أشجار التفاح والخوخ
وهبط فوق النهر ضباب الصباح

صعدت الصبية كاتيوشا
على كتف النهر الذي غلفه الضباب

وعلى أعلى كتف النهر بدأت كاتيوشا تغني
أيا أغنية هذه الصبية البسيطة طيري الى الجندي عند الحدود البعيدة

لعله يتذكر كاتيوشا القروية الحلوة، بلغيه سالم كاتيوشا
وكما يحرس هو أرض الوطن ستحرس كاتيوشا حبهما الى األبد.

)مالحظة: تم التصرف واالختصار من قبلنا( 
كان من املمكن أن يعطي ملحن ومخرج األغنية املسحة الجمالية والرومانسية واألمل 
الحرب  شفا  على  كانت  فالبالد  معذورًا  كان  ولكنه  األغنية  لهذه  الحروب  نهاية  في 
فأعطى اللحن ثورية ومعذورة هي األخرى الفرقة املوسيقية الحمراء للجيش السوفيتي 
بألوانها  الريفية  ومالبسها  الرشيقة  الهيفاء  بقامتها  القروية  الفتاة  استبدلت  عندما 
الجميلة بفتاة أخرى على املسرح تلبس الخاكي وتتفجر القوة من مقاطعها، تضرب 
األرض بقدميها وكأنها تفعص بهما األعداء، تلف وتدور على املسرح وكأنها تبحث عن 
غريم لتقتله. لكنني ال أعذر الجيش األحمر تسميته لسالحه الذي أدخله امليدان عام 
1941 تحت اسم الصبية الوادعة الجميلة كاتيوشا فهو عبارة عن حمم تصب على ما 
خلق اهلل بدون دقة تعتمد على الكمية والصوت املرعب والكلفة الواطئة في اإلنتاج وقد 
أطلق األملان على هذا السالح اسم بيانو ستالني وكان من الجدير أن يسميه الروس 

قبلهم باسم محبوبة ستالني بداًل من املسكينة كاتيوشا.
في عام 1952 أدخل الروس عربات صغيرة تحتوي على عدد قليل من الصواريخ 
يمكن سحبها أو نقلها بأبسط الوسائل الى أماكن االطالق وأضيف لها اآلن بجهود 
اإلرهابيني قواعد مصنعة محليا قابلة للنقل »تحت األبط » أو بالكونية ذات صاروخ 

واحد أو صاروخني تطلق إلرسال رسالة الى الكاظمي وأمريكا.
استجابت أمريكا للرسالة وجاءت بسالح الـ سي رام لينسج من رصاصه لكاتيوشا 
ضفائر حمراء جميلة تطرز سماء الخضراء وتمتد دون انقطاع  من فوهة الـسي رام 
الى  رأس كاتيوشا ليفجرها بعيدا عن ضيوف العراق ولربما على رأس العراقيني 

حسب القسمة والنصيب ذاك اليوم .
لقد نجحت كاتيوشا في غلق  باب الرزق على العراقيني  من أي اتجاه يأتي فاملستثمر 
كاتيوشا  يرى  عندما  الى صدره  بعنف  ويضمها  املخدة  في  نقوده  سيبقي  الوطني 
الخارج  في  العراقيون  واملستثمرون  بغداد  سماء  في  تستعرض  الحمر  بجدائلها 
أما   . السقيمة  االستعراضات  هذه  تنتهي  ريثما  هناك  استثماراتهم  على  سيبقون 

املستثمرين األجانب فأرض اهلل بدون كاتيوشا »أم الجدايل«  ال زالت واسعة.
إن  كاتيوشا القروية الروسية الحلوة بريئة من كاتيوشا التي  خلق بإسمها  الروس 
في  أطفالنا  ونوم  أهلنا  نوم  يؤرق  سالحًا  واالرهابيون 
واألخرى  الفينة  بني  رؤوسهم  على  البيوت  ويهدم  بغداد 

وهلل املشتكى.

 عبد الهادي كاظم احلميري
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الفنان  قال   - ب(  ف  ليوبليانا-)أ 
نحت  فكرة  وراء  كان  الذي  األميركي 
متثال خشبي مليالنيا ترامب في بلدها 
األم سلوفينيا، إّنه يفكر في رّد فّني على 
إحراق التمثال من قبل مجهولني نهاية 

األسبوع املاضي.
داوني  براد  التصّوري  الفنان  وَنَصب 
قرب  ترامب  ميالنيا  متثال  عام  قبل 
وذلك  رأسها،  مسقط  سيفنيتسا،  بلدة 
في إطار مشروع يهدف الى استكشاف 
لكّن  األولى.  األميركية  السيدة  جذور 
التمثال أثار حينها ردود فعل متباينة، 
فالبعض رأى فيه محاكاة ساخرة، فيما 
الفّزاعة  يشبه  أّنه  اآلخر  البعض  اعتبر 
من  املزارعني  محاصيل  حتمي  التي 

الطيور وطالبوا بإزالته.
وأعلنت الشرطة السلوفينية أّنها فتحت 

في  التمثال  إحراق  حادثة  في  حتقيقًا 
باسم  املتحدث  وقال  متوز/يوليو.     5
فرانس  لوكالة  بيرتس  روبرت  الشرطة 
برس إّن "جناة مجهولي الهوية حاولوا 
إحراق التمثال اخلشبي في وقت مبكر 

من صباح 5 متوز/يوليو".
وجوده  صودف  الذي  داوني،  ومتّكن 
التمثال، من  في سلوفينيا وقت إحراق 
قبل  وإزالته  سيفنيتسا  إلى  الوصول 
وسائل  على  محروقًا  تنتشر صوره  أن 

التواصل االجتماعي.
لفرانس  عامًا   40 البالغ  الفنان  وقال 
برس "ال أحّب أن تتحّول الصور املريعة 
على  للتهّكم  مادة  إلى  احملروق  للوجه 
أوردتها  تكّهنات  رافضًا  اإلنترنت"، 
إحراق  على  أقدم  بأّنه  إعالم  وسائل 
التمثال بنفسه في إطار مشروعه الفني.

كان  الذي  األميركي  الفنان  قال   - ليوبليانا-)أ ف ب( 
وراء فكرة نحت متثال خشبي مليالنيا ترامب في بلدها 
األم سلوفينيا، إّنه يفكر في رّد فّني على إحراق التمثال 

من قبل مجهولني نهاية األسبوع املاضي.
قبل عام متثال  داوني  براد  التصّوري  الفنان  وَنَصب 
رأسها،  مسقط  سيفنيتسا،  بلدة  قرب  ترامب  ميالنيا 
جذور  استكشاف  الى  يهدف  مشروع  إطار  في  وذلك 
السيدة األميركية األولى. لكّن التمثال أثار حينها ردود 
فعل متباينة، فالبعض رأى فيه محاكاة ساخرة، فيما 
حتمي  التي  الفّزاعة  يشبه  أّنه  اآلخر  البعض  اعتبر 

محاصيل املزارعني من الطيور وطالبوا بإزالته.
في  فتحت حتقيقًا  أّنها  السلوفينية  الشرطة  وأعلنت 
وقال  متوز/يوليو.     5 في  التمثال  إحراق  حادثة 

املتحدث باسم الشرطة روبرت بيرتس لوكالة فرانس 
برس إّن "جناة مجهولي الهوية حاولوا إحراق التمثال 

اخلشبي في وقت مبكر من صباح 5 متوز/يوليو".
سلوفينيا  في  وجوده  صودف  الذي  داوني،  ومتّكن 
سيفنيتسا  إلى  الوصول  من  التمثال،  إحراق  وقت 
وسائل  على  محروقًا  صوره  تنتشر  أن  قبل  وإزالته 
عامًا   40 البالغ  الفنان  وقال  االجتماعي.  التواصل 
لفرانس برس "ال أحّب أن تتحّول الصور املريعة للوجه 
رافضًا  اإلنترنت"،  على  للتهّكم  مادة  إلى  احملروق 
أقدم على إحراق  بأّنه  أوردتها وسائل إعالم  تكّهنات 
التمثال بنفسه في إطار مشروعه الفني. وأشار داوني 
إلى أّن هذا االعتداء ميكن أن يكون مرتبطًا باحتفاالت 

عيد االستقالل األميركي في الرابع من مّتوز/يوليو.

دير ماما )سوريا(,-)أ ف ب( - بعدما طال انتظاره 
اعتاد  وكان  احلرب  سنوات  غّيبتها  التي  القز  لديدان 
قّرر  منها،  احلرير  واستخراج  بها  والعناية  تربيتها 
محمد سعود االحتفاظ بورشته وجتهيزاتها وحتويلها 
مجددًا  تنبض  أن  أمل  على  سوريا،  وسط  في  متحفًا 
إلى  منزله  عامًا(   65( سعود  محمد  وقّسم  باحلياة. 
جزأين: قسم مخصص إلقامته مع عائلته بينما حّول 
اآلخر، وهو األكبر، إلى متحف واسع يختصر كل مراحل 
صناعة احلرير التي ُتعرف بها بلدته دير ماما في ريف 
سعود  ترك  الكبيرة،  املنزل  باحة  في  )وسط(.  حماه 
الصغيرة  البيوض  تشبه  التي  احلرير  شرانق  بعض 
داخل أوعية، وعجلة خشبية كبيرة تدور بشكل يدوي 
يصنع من خاللها خيوط احلرير بعد جتميعها. ويقول 
ثالث  إال  سوريا  في  يوجد  "ال  برس  فرانس  لوكالة 
وحيدًا  أقاتُل  واليوم  الصنعة،  هذه  متتهن  عائالت 
والتقت  قيد احلياة".  إبقائها على  أجل  بلدتي من  في 
فرانس برس سعود قبل عشر سنوات، وحتدث حينها 

عن 48 عائلة في 16 قرية تعمل في زراعة دودة القز. 
وبلغ إنتاج عائلته العام 2010 أكثر من 35 كيلوغرامًا، 
قبل أن يتوّقف بشكل شبه كامل نهاية العام 2011 مع 
طن  البالد 3,1  أنتجت  وقد  في سوريا.  النزاع  بدء 
مع  يعمل  أن  الرجل  واعتاَد   .2010 العام  احلرير  من 
الذي  التوت  شجر  زراعة  في  الثالثة  وأبنائه  زوجته 
الستخراج  الشرانق  إنتاج  ثم  القز،  دود  عليه  يعيش 

خيوط احلرير منها، وحياكتها على مغزل خشبي قدمي، 
لتخرج في النهاية قطع قماش أو مالبس مصنوعة من 
الذي  محمد  ويضيف  كامل.  بشكل  الطبيعي  احلرير 
أحّول  أن  "قّررت  احلرير  صناعة  كار"  ب"شيخ  يلقب 
منزلي إلى متحف عندما أدركُت أنه يضم جميع مراحل 
صناعة احلرير، حتى يغدو نقطة سياحية يزورها كل 

من يطلب احلرير ويحّبه".

إحراق متثال مليالنيا ترامب في مسقط 
رأسها سلوفينيا

صانع حرير حّول منزله متحفًا بعدما طال 
انتظاره لديدان القز في سوريا

اختفاء جنمة أمريكية في بحيرات كاليفورنيا
وطفلها ظل ينتظرها عند القارب

لوس اجنليس-)أ ف ب( - رجحت السلطات 
األميركية اخلميس أن تكون جنمة مسلسل 
إثر  توفيت  قد  ريفيرا  نايا  املمثلة  "غلي" 
والية  بحيرات  إحدى  في  غرق  حادثة 
فيها  عمليات بحث شارك  بعد  كاليفورنيا، 
زوارق  خاللها  واستخدمت  غواصون 

وطوافات من دون إيجاد أي أثر لها.
وأوضح مكتب قائد شرطة منطقة فينتورا 
في بيان أن العملية التي نفذتها السلطات 
عاما   33 البالغة  املمثلة  موقع  لتحديد 
بيرو  بحيرة  من  انتشال"  مهمة  "استحالت 
التي تبعد ساعة بالسيارة شمال غرب لوس 
أجنليس. وأشار إلى أن "احملققني يعتقدون 
حادث  أنه  يبدو  ما  في  غرقت  ريفيرا  أن 
التي اشتهرت من  مأسوي". وكانت ريفيرا 
خالل تأديتها شخصية سانتانا لوبيز في 
بعد  األربعاء  اختفت  قد  "غلي"،  مسلسل 
استئجارها قاربا في البحيرة التي تستخدم 
الترفيهية. وهي  للتخييم واألنشطة  موقعا 

كانت برفقة ابنها البالغ أربع سنوات.
وقد عثر شخص آخر كان في البحيرة بعد 
ثالث ساعات على الطفل في القارب "نائما 
ومرتديا سترة جناة"، وفق ما أبلغ املتحدث 
إريك  فينتورا  منطقة  شرطة  قائد  باسم 

بوشو وكالة فرانس برس.
وقال جنل املمثلة إنه ووالدته كانا يسبحان 
من  القارب  إلى  يعود  أن  قبل  البحيرة  في 

دون والدته، وفق ما جاء في البيان.
وقد أغلقت البحيرة في وجه العامة وسط 
ينفذها  التي  البحث  عمليات  استمرار 
حوالى مئة شخص بينهم عناصر من خفر 
هيئات  من  وآخرون  األميركيني  السواحل 

اإلغاثة من مناطق مجاورة.
أنحاء  سائر  من  غواصني  فرق  وشاركت 
الرؤية  أن  غير  البحث  عمليات  في  املنطقة 
عمق  تتخط  ولم  محدودة  كانت  املاء  حتت 
30 سنتيمترا خالل النهار، ما جعل عملية 
أجهزة  استخدام  مع  حتى  بطيئة  اإلغاثة 

الكشف الصوتي )سونار(.
واشتهرت ريفيرا بدورها في مسلسل "غلي" 
وقد حقق  مواسم.  لستة  فيه  الذي شاركت 
أحداثه  تدور  الذي  التلفزيوني  العمل  هذا 
كبيرا،  جناحا  أميركية  ثانوية  مدرسة  في 

وانتهى عرضه في 2015.
بابنها  جتمعها  صورة  ريفيرا  نشرت  وقد 
بعبارة  إياها  مرفقة  الثالثاء،  تويتر  عبر 
"كالنا فقط". وقد كتب اآلالف تعليقات على 

هذا املنشور متمنني السالمة للممثلة.

عند   - ب(  ف  )اليابان(,-)أ  تاتسونو 
مغيب الشمس في مدينة تاتسونو اجلبلية 
الصغيرة في اليابان، تبدأ آالف من حشرات 
سراج الليل باللمعان في الظلمة في مشهد 
عادة  ويستقطب  الصيف  بداية  مع  يحصل 

أعدادًا كبيرة من الزوار. 
احلشرات  لهذه  املضيئة  الرقصة  إن  غير 
هذه السنة لم حتصل كالعادة أمام جمهور، 
فرضتها  عزلة  وفي  األضواء،  من  بعيدًا  بل 
أزمة فيروس كورونا، إذ أن منّظمي مهرجان 
فضلوا  الليل  سراج  حلشرات  تاتسونو 
بجائحة  املرتبطة  اخملاطر  من  للحّد  إلغاءه 
املهرجان  إلغاء  قرار  كان  وإذا  كوفيد19-.  
غير  مناخًا  وّفر  فهو  الكثيرين،  آمال  خّيب 
للرقصات  والسكينة  الهدوء  من  مألوف 
الليلية لهذه احلشرات التي يشتعل ضوؤها 
على  تدور  فيما  آخر  حينًا  وينطفىء  حينًا 

نفسها وكأنها في لوحة باليه. 
سوى  الطبيعي  االستعراض  هذا  يدوم  وال 

عشرة أيام في شهر حزيران/يونيو، ويشكل 
سراج  حشرات  حياة  من  األخير  الفصل 
الليل. ففي حياتها التي تدوم سنة فحسب، 
ال تلمع هذه احلشرات إال في األيام العشرة 
أو اخلمسة عشر من حياتها، لكي تترك من 
بلدية  رئيس  شرح  ما  على  ذريتها،  بعدها 
تاتسونو يازوو تاكي لوكالة فرانس برس. 

وأضاف "عندما نرى استعراض هذه األنوار 
السريعة الزوال، ال ميكن إال أن نتأثر ونقول 

إلى  نحارب  أن  الضروري  من  إن  ألنفسنا 
"رؤية  الرقصة  هذه  في  ورأى  النهاية". 

جمالية يابانية جدًا". 
تاتسونو  السياحة في  وشرح املسؤول عن 
التي  األضواء  أن  فوناكي  ماتسينوري 
تشّكل  الطائرة  احلشرات  هذه  تصدرها 
تواصل  ووسيلة  املغازلة،  طقوس  من  نوعًا 
"أداة  أنها  وأوضح  وإناثها".   ذكورها  بني 
تتيح لهذه احلشرات على مدى نحو عشرة 

ووضع  )للتزاوج(  شريك  على  العثور  أيام 
جتتمع  وعندما  املقبلة".   للسنة  بيوضها 
الظروف املالئمة وتغيب األمطار أو الرياح، 
الراقصة  الليل حفلتها  تبدأ حشرات سراج 
في  ألفًا،   30 نحو  عددها  ويبلغ  املضيئة، 
هذه احمللة من منطقة ناغانو التي مير فيها 
نهر. وأشار رئيس البلدية إلى أن "األرشيف 
سراج  حشرات  من  كبيرًة  أعدادًاً  أن  يظهر 
تنريو  نهر  امتداد  على  ُتشاَهد  كانت  الليل 
بداية  إلى  عشر  التاسع  القرن  نهاية  من 

القرن العشرين".
لكّن هذه الكائنات الضعيفة اختفت كليًا من 
على  صناعات  ظهور  مع  ذلك،  بعد  املنطقة 
منها صناعة  بتلّوث،  تسببت  النهر  ضفاف 
احلرير.  وبعد احلرب العاملية الثانية، بذلت 
تأهيل  كبيرة إلعادة  املدينة جهودًا  سلطات 
البيئة وحماية حشرات سراج الليل، ودأبت 
على إقامة هذا املهرجان املذهل منذ أكثر من 

70 عامًا.      بقية اخلبر على موقع )الزمان(

حشرات سراج الليل في اليابان تؤدي رقصتها املضيئة بال جمهور 

على  األرض  سكان   - ب(  ف  )أ  باريس- 
املريخ  مع  الصيف  هذا  جديد  هاّم  موعد 
باجتاه  استكشاف  مهام  ثالث  انطالق  مع 
الكوكب األحمر، أفق البشرية اجلديد، أمال 
على سطحه  سابقة  حياة  مؤشرات  برصد 

مأهولة  مهمات  إلرسال  وحتضيرا 
مستقبال.

توفر  وال 
الفلكية  الدورة 

إمكانية  إال 
وحيدة  إطالق 

حني  شهرا   26 كل 
بني  املسافة  تكون 

أقصر  واألرض  املريخ 
يجعل  ما  العادة  من 

 55 عندها  املسافة  وتكون  أسهل.  الرحلة 
ستة  غضون  في  تقطع  كيلومتر  مليون 
ثالث  املهمات  هذه  وراء  وتقف  أشهر. 
املتحدة  العربية  اإلمارات  فتفتح  دول. 

ط  لشو متوز/يوليو ا  15 في 
بإرسالها  احلالي 
عربي  مسبار  أول 
ف  ستكشا ال
يحمل  الكواكب 
"األمل"  اسم 
غالف  لدرس 
يخ  ملر ا

اجلوي.
سينطلق  و
دون  من  اآللي  املسبار 

الفضائي  تانيغاشيما  مركز  من  طيار 
برنامج  ضمن  جديدة  محطة  في  الياباني، 
بناء  على  يقوم  لإلمارات  طموح  فضاء 
املئة  خالل  املريخ  على  بشرية  مستوطنة 
ويأتي   .2117 سنة  بحلول  القادمة  عام 
أول  سترسل  التي  الصني  دور  بعدها 
مهمة  مع  األحمر  الكوكب  إلى  لها  رحلة 
تضم  التي  السماء(  إلى  )أسئلة  "تيانوين" 
مركبة وروبوتا صغيرا مسّيرا بني 20 و25 
وضع  في  املهمة  وتتلخص  متوز/يوليو. 
وإنزاله على سطح  املريح  مدار  مسبار في 
على  بعد  عن  توجيهه  ثم  األحمر  الكوكب 
السطح إلجراءا حتليالت. وتستثمر الصني 
مليارات الدوالرات في برنامجها الفضائي 
بني إطالق أقمار اصطناعية وإرسال مهمات 

مأهولة أما أكثر هذه املهمات طموحا فهي 
في  تنطلق  التي   "2020 "مارس  األميركية 
30 متوز/يوليو ويحط في إطارها املسبار 
"برسفيرنس" على سطح الكوكب األحمر في 
بداية برنامج غير مسبوق بضخامته ألخذ 
هذه  وتشكل  األرض.  إلى  ونقلها  عينات 
آثار  عن  البحث  في  أساسية  املهمة محطة 

للحياة على هذا الكوكب.
وكان من املقرر إرسال مهمة رابعة روسية-
مع  "إيكزومارس"  اسم  حتمل  أوروبية، 
مسبار حفار. لكن املهمة أرجئت إلى العام 

2022 بسبب جائحة كوفيد19-.
ليس  األحمر  الكوكب  على  اإلقبال  هذا 
لألرض،  كوكب  أقرب  فاملريخ/  مستجدا. 
يشكل منجما علميا حقيقيا، واستقبل منذ 

الستينات في مداره أو على سطحه عشرات 
املسبارات اآللية األميركية بغالبيتها، فِشل 
الكثير منها. لكن منذ مطلع األلفية الراهنة 
على  السائلة  للمياه  قدمية  آثار  واكتشاف 
الذي  املريخ  جاذبية  زادت  الكوكب،  سطح 
استكشاف  مهمات  في  أولوية  استحال 
اخلبير  فيزو  ميشال  وأوضح  الفضاء. 
الوطني  املركز  في  الفلكي  األحياء  علم  في 
الفرنسي لألبحاث الفضائية )وكالة الفضاء 
الفرنسية( لوكالة فرانس برس "هو الكوكب 
فرصة رصد شكل  لنا  الذي تسنت  الوحيد 
سطحه  على  السابقة  احلياة  أشكال  من 
زادت  كلما  حولة  معرفتنا  زادت  وكلما 
أن شيئا مثيرا  به. نشعر  املرتبطة  الوعود 
فيه".  مشاركني  نكون  أن  ويجب  يتحضر 

أحد  الفرنسية  الفضاء  وكالة  وصممت 
األجهزة الرئيسية في مسبار "برسفيرنس" 

التابع لوكالة الفضاء األميركية )ناسا(.
الواليات  منها  كثيرة  أطراف  وحتاول 
املتحدة وأوروبا والهند والصني واإلمارات 
هي  كما  املسعى  هذا  في  نقاطا  تسجل  أن 
نفسها  لتفرض  للقمر،  بالنسبة  احلال 
وتلتحق  كبرى.  وفضائية  علمية  قوة 
اليابان بهذا السباق عام 2024 مع إرسال 
أقمار  أحد  "فوبوس"  الستكشاف  مسبار 
أكبر يتمثل  املريخ. ويرتسم وراء ذلك حلم 
"باملساهمة في مغامرة االستكشاف البشري 
للمريخ الذي يشكل احلدود القصوى والذي 
قد يتوجه إليه اإلنسان بعد 20 أو 30 أو 40 

عاما" على ما يقول ميشال فيزو.

صيف 2020 زاخر باملهمات على خط املريخ مع أول مسبار عربي

أنثى حمار في كندا حتولت جنمة
ووسيلة جلمع األموال


