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التوجد تركيبة سياسية في اي بلد بالعالم خرجت من 
عمق طبخة احتالل االمريكان لبلدهم كما حصل في 
العراق. حتى الذين نراهم اليوم يحملون على الجانب 
االمريكي انما كانوا لصيقين بالتركيبة السياسية التي 
االمريكي سيء  الحاكم  تكوينياً  وليس  اجرائياً  انتجها 

الصيت بول بريمر ووضعها على سكة الحكم . 
تأسيساً على تلك العالقة الوثيقة التي نراجعها االن في 
آالف الصور والفيديوهات والتصريحات واالجتماعات 
التي تجمع بين الطبقة السياسية في العراق والجنراالت 
العام ٢٠٠٣، يمكن ان نستنتج  المحتلين لبالدهم بعد 
من  الخبرة  اكتساب  في  فشلوا  السياسيين  هؤالء  ان 
تلك المعاشرة، ولم يفيدوا في استخدامها الحقاً إلعادة 
دون  من  المنطقة  دول  بين  سليم  وضع  الى  العراق 
تلك االلتواءات في اللعب بالملفات االقليمية بحثاً عن 

مصالح صغيرة انتهت الى الشيء .
أول خطأ استراتيجي ، هو في توقيع اتفاقية انسحاب 
القوات االمريكية بعد العام ٢٠١٠ من دون أن يدرك 
الخطوة  ما  ببغداد  منصبه  في  الموضوع  السياسي 
التالية، وماذا يجب أن يدفع االمريكان من استحقاقات 
ال يمكن للشعب العراقي أن يتنازل عنها لقاء احتالل 
بلدهم وتمزيقه بغض النظر عن المقوالت واالغراض 
يعد  ولم  للتعبئة  يوم شعاراً  ذات  كانت  التي  السياسية 
الطفل  فيها  بلغ  عاماً،  عشر  ثمانية  بعد  ذكر  أي  لها 
الرضيع يوم احتلوا بغداد عنفوان شبابه اليوم ، ليجد 
نفسه في واقع ماكث تحت خط الفقر ، حتى في اغنى 
بقاع العراق بالثروة النفطية ، في البصرة التي نسبة 
الواقعين تحت خط الفقر اكثر من اربعين في المائة. 
الشاب  هذا  عينا  تلتقطه  ان  يمكن  الذي  االفق  هو  ما 
العراقي الذي ليس له ماض سياسي او معرفي ماقبل 

العام ٢٠٠٣.
المفاوضات الخاصة بقضية االنسحاب االمريكي من 
العراق ليست منتهى االهداف ، ذلك أّن واشنطن نفسها
، ومن دون ضغوط، تميل في هذا الجزء الزمني من 
استراتيجيتها في الشرق االوسط  الى أن تخفف عدد 

جنودها.

أملانيا بني احللم والعلم
ثقافي وحضاري كبير. فهي  ارث  اقتصادي وشعب ذو  املانيا عمالق 
طاقتها  حيث  من  اقتصاديًا  استقرارًا  العالم  دول  أكثر  من  واحدة 
االنتاجية ومنوها واستقرارها املالي ومعدالت التضخم والبطالة، ناهيك 
عن رصانة بناها التحتية ونصيب االقتصاد املعرفي في ناجتها ودخلها 

القومي.
في املقابل فإن املانيا يثقلها تاريخ حروبها وجرائم نازيتها وما ترتب 
عليها من قرارات واجراءات على الواقع قيدتها في حريتها وسيادتها، 

ال بل لعبت حتالفاته دورًا احتالليًا في شؤونها.
كان على أملانيا بعد اندحارها واحتاللها وتقسيمها بعد احلرب العاملية 
الثانية أن تقبل وترضخ التفاقيات ال تخلو من حيف وعقوبات ظاملة، لكن 
أملانيا لم تكن مخيرة في ذلك، بل مرغمة ومجبرة على ذلك. حتى أنظمة 
لم تكن كل قيم باحلر متامًا في اقراره. من هنا جاءت  إدارة دولتيها 
وفيدرالية  السوفيتية،  الوصفة  وفق  املانيا  الشرقي من  شيوعية اجلزء 
تكن  ولم  والفرنسية.  والبريطانية  األمريكية  اإلرادة  الغربي وفق  اجلزء 
لكال  الدولية  التحالفات  وحتى  العسكرية  والصناعات  التسلح  حرية 

اجلزئني بغير املشروطة واملقيدة.
أملانيا  لبناء  ثرواتها  وادخار  جهودها  تركيز  في  جنحت  أملانيا  لكن 
وبناها التحتية بعدما أصبح اقتصادها من القوة مبكان تدعمه علومها 

واختراعاتها وتطويراتها التكنولوجية.
وبعد انتهاء احلرب الباردة واعادة الوحدة االملانية عام ١٩٩٠ وانهيار 
املنظومة االشتراكية بدأ الشوق ثانية في املانيا للبحث عن مكان حتت 
الشمس مبا يليق بها اقتصادًا وعلمًا وحضارة ودورًا سياسيًا. وملا ال 
بعد ما دفعت املانيا الكثير كفارة لذنوبها وخطاياها. فهي تسعى ألن 
يكون لها مقعدًا دائميًا في مجلس األمن، أو على األقل اصالح منظومة 
اتخاذ قراراته. كما تسعى أملانيا لرفع قيود السالح عنها انتاجًا وبيعًا 
ما  لعنة  تعيش  ال  أن  اجلديدة  الجيالها  املانيا  تنتظر  وأخيرًا  وشراًء. 

اقترفه النازيون بحق اليهود والشعوب األخرى.
لكن هذه األحالم ترتطم بواقع، أصدقاء قبل أعداء،  ال يزال يصر على 
وفرنسا  وبريطانيا  امريكا  يسر  أنه  أعتقد  ال  بتحقيقها.  السماح  عدم 
أملانيا  تكون  أن  الصديقة،  الدول  من  وغيرها 
عن  ناهيك  واقتصاديًا،  وعسكريًا  سياسيًا  قوية 

أعدائها التقليديني.
د. نزار محمود
برلني

اخملرج ستيف ماكوين يروي قصة السود في بريطانيا
من خالل مسلسل سمال آكس

ارتفاع  من   - ب(  ف  )أ  )الصني(-  تشانغجياجي 
326 مترا يطل املصعد اخلارجي األعلى في العالم 
في غابة تشانغجياجي بوسط الصني على مناظر 
جيمس  اخملرج  منها  استوحى  مذهلة  طبيعية 

كاميرون ديكورات فيلمه الشهير "أفاتار".
ينزلق املصعد على هيكل معدني مثّبت على جرف 
الثالث  الزجاجية  مقصوراته  فتحمل  صخري، 
السياح في رحلة ال تستغرق سوى 88 ثانية، تتم 

بسرعة تزيد عن خمسة أمتار في الثانية.
يقع املصعد "بايلونغ" أو "مئة تنني" في محافظة 
 2002 عام  أمام اجلمهور  وُفتح  اجلبلية،  هونان 
وهو مدرج في كتاب غينيس لألرقام القياسية منذ 
العام 2015 بصفته "املصعد اخلارجي األعلى في 

العالم".
وقال جني شيباو لدى خروجه من املقصورة "إنه 
فائق السرعة"، مؤكدا "لم أشعر بأي خوف" خالل 
الرحلة املدهشة التي دفع الرجل املسن ثمنها 125 

يوانًا )16 يورو( صعودا ونزوال.
وأوضح كياو كي السائح البالغ 45 عاما الذي قدم 
برفقة عائلته "من األسباب الرئيسية التي دفعتنا 
إلى اجمليء، أن املوقع ألهم +أفاتار+. الفيلم طبعنا 

كثيرا. واملنظر رائع فعال".
على  املصعد  حيث  وولينغيوان  منطقة  ومتتد 
من  أكثر  فيها  وترتفع  هكتار،  ألف   26 مساحة 
ثالثة آالف كتلة صخرية من احلجر الرملي تنبثق 
بعضها  علو  يتخطى  شاهقة  أعمدة  شكل  على 

مئتي متر.
اليونسكو  منظمة  قائمة  على  مدرجة  واملدينة 

للتراث العاملي.
إذ  عاملية  شهرة  الطبيعي  املوقع  هذا  واكتسب 
ديكورات  لوضع  كاميرون  جيمس  استلهمه 
وقائع  جتري  حيث  باندورا  اخليالي  الكوكب 
وحقق   2009 عام  عرض  الذي  "أفاتار"  فيلمه 
مدير  جي  ليو  وأوضح  النظير.  منقطع  جناحا 
الشركة املشرفة على إدارة املصعد "بنينا املصعد 
ألن تضاريس املوقع )املليء باملرتفعات العمودية( 

يستدعي حقا وسيلة النقل هذه".

أعلى مصعد خارجي 
في العالم يطل على 
مشاهد فيلم  أفاتار 

يقدم   - ب(  ف  )فرنسا(-)أ  ميتز 
)شمال  ميتز  في  "بومبيدو"  متحف 
موقعه  على  السبت  فرنسا(  شرق 
شبكات  ومختلف  اإللكتروني 
جولة  االجتماعي،  التواصل 
افتراضية ملعرضه "مارك شاغال، لو 
باسور دو لوميير" الذي كان يفترض 
أن يفتتح في التاريخ نفسه لوال أزمة 

كورونا.
ويضم املعرض مناذج زجاج معّشق 
 1956 عاَمي  بني  شاغال  صّممها 
منطقة  في  مبان  لواجهات  و1984 
غران إيست )ميتز، رميس، ساربور( 
فوتزاك(  )نيس،  فرنسا  وجنوب 

وكذلك في أملانيا وسويسرا وإنكلترا 
وإسرائيل والواليات املتحدة.

جانب  لى  النماذج  هذه  وُتعرض 
واملنحوتات  اللوحات  من  مجموعة 
والسيراميك والرسوم من مجموعات 
ملركز بومبيدو ومتحف مارك شاغال 
الوطني ومتاحف عاملية ومجموعات 
االستثنائي  املعرض  لهذا  خاصة 
الذكرى  من  كجزء  تنظيمه  مت  الذي 
سانت  لكاتدرائية  الثامنة  املئوية 

إتيان دو ميتز.
امللونة  الزجاجية  النوافذ  وتشّكل 
لكنيسة "سايان" في كوريز جانبًا من 
على  الضوء  يلقي  بحيث  املعرض، 

قصة كل من هذه األعمال التي نفذت 
د  والَتَجدُّ اإلعمار  إعادة  مرحلة  في 

الفني بعد احلرب العاملية الثانية.
ووفرت هذه األعمال لشاغال

طليعي  فنان  وهو   ،)1887-1985(
للتعبير  فرصة  يهودية،  جذور  ذو 
كان  الذي  املقدس  للكتاب  رؤيته  عن 
في  للشعر  مصدر  "أعظم  يعتبره 
كل  يتجاوز  أنه  ويرى  العصور"  كل 

العقائد.
تلك  فيها  مبا  امللونة  شاغال  نوافذ 
التي تضيء كاتدرائية ميتز، صممت 
مسيرة  من  األخيرة  املرحلة  في 
الفنان الغزيرة اإلنتاج والتي متيزت 

باستكشاف تقنيات متعددة.
للزائر  املعروضة  األعمال  وتتيح 
اكتشاف مدة تأثر لغة شاغال الفنية 
التي  البصرية  الثقافات  مبختلف 
شّكلت خياله. فمن مسقطه فيتيبسك 
اليديشية  باللغة  تأثر  )بيالروس(، 
والترانيم  املقدس  الكتاب  وقصص 
األرثوذكسية التي كانت تصدح بني 

األيقونات.
وفي إمكان زائر املعرض أن يكتشف 
أيضًا أعمال شاغال الباريسية التي 
املكعبة  األشكال  جتزئة  بني  تراوح 
الطريقة  أللوان  املشع  والبريق 
اجلولة  هذه  وستترافق  الوحشية.  

تعليق  مع  االفتراضية  اإلرشادية 
القّيم على املعرض إيليا بيزونسكي 
من  والعديد  شاغال  حفيدة  ومعه 
املعرض  وسيكون  املتخصصني. 
و"فيسبوك"  "إنستغرام"  على  متاحا 
إن"  و"لينكد  و"تويتر"  و"يوتيوب" 
ملركز  اإللكتروني  املوقع  وعلى 

بومبيدو- ميتز.
  ومن املقرر أن يستمر املعرض حتى 
متحف  وسيفتح  آذار/مارس،   15
اجلمهور  أمام  أبوابه  بومبيدو 
اإلجراءات  احلكومة  ترفع  عندما 
املفروضة ملكافحة جائحة  التقييدية 

كوفيد19-.

خالل  من   - ب(  ف  )أ  نيويورك- 
"سمال آكس" وهي سلسلة تلفزيونية 
تروي  حلقات  خمس  من  قصيرة 
يضيء  بريطانيا،  في  السود  تاريخ 
اخملرج ستيف ماكوين احلائز جائزة 
من  عاما   20 حوالى  على  أوسكار، 

التاريخ غير املدون رسميا.
أبرز  أحد  آكس"  "سمال  تصبح  وقد 
ترقى  إذ  البريطاني،  اخملرج  أعمال 
بأفالمها  بامللحمة،  وصفها  إلى 
من  السّت  وساعاتها  اخلمسة 

املَشاهد.
ماكوين  ستيف  جذور  أن  والواقع 
املهاجرين  إلى موجة  تعود  اخلاصة 
الكاريبي  البحر  منطقة  من 
اخلمسينات  في  بريطانيا  إلى 
 12" فيلم  مخرج  أن  إذ  والستينات، 
في  ولد   2013 عام  إيه سليف"  ييرز 
وترينيداد  غرينادا  من  ألسرة  لندن 

وتوباغو.
السوداء  البشرة  ذو  اخملرج  ويريد 
البريطانيني  أن يروي قصص هؤالء 
الذين ولدوا في مستعمرات أصبحت 
إنكلترا  وقصدوا  تدريجا  مستقلة 
خالل  من  أفضل،  حياة  إلى  سعيًا 
عرضه  يبدأ  الذي  القصير  املسلسل 
الواليات  في  "أمازون"  على  اجلمعة 
في  سي"  بي  "بي  وعلى  املتحدة 

بريطانيا.
آكس"  "سمال  مسلسل  يعرض 
مثل  الدرامية  حلقاته  بعض  في 
احلياة  من  قصصا  "مانغروف" 

حلقات  حتاول  فيما  الواقعية، 
متثيل  روك"  "لوفرز  مثل  أخرى 
خالل  سائدة  كانت  التي  األجواء 
تلك احلقبة. وقال ماكوين )51 عاما( 
هامش  على  تنظيمه  نقاش مت  خالل 
الذي  السينمائي  نيويورك  مهرجان 
أن  املسلسل"أردت  من  مقاطع  عرض 
يتم  لم  قصصا  الشاشة  إلى  أنقل 
ألن  مهما جدا.  ذلك  كان  بها.  اإلقرار 
من  العديد  وقصص  حياتي  قصة 
األشخاص اآلخرين، لم يتم توثيقها". 
التاريخ  كتب  في  تدّون  "لم  وأضاف 
جدا  مهمة  كانت  احلقبة  تلك  أن  مع 
ماكوين  ولفت  بريطانيا".  إنشاء  في 
الكاريبية جلّي  الثقافة  تأثير  أن  إلى 
وكرنفال  بريطانيا،  في  كبير  بشكل 
نوتنغ هيل الذي يجذب مئات اآلالف 
من األشخاص إلى غرب لندن كل عام، 

أحد أفضل األمثلة على ذلك.

حلظات تاريخية
في  املقابالت  مئات  ماكوين  وأجرى 
"كنت  وقال  مسلسله،  إعداد  إطار 
متحمسا نوعا ما للتحدث مع الناس 

وتسجيل قصصهم".
حقائق  إظهار  إلى  يسعى  وكان 
بريطانيا،  في  املؤسسية  العنصرية 
اإلعالم  وسائل  في  موثقة  وهي 
املرئية أقل مما هي تلك املوجودة في 

الواليات املتحدة.
)الفأس  آكس"  "سمال  حلقات  وفي 
بواقعيته  ماكوين  يعيد  الصغيرة(، 

املعهودة في السينما، تكوين حلظات 
رئيسية في تاريخ بريطانيا ومنطقة 
إلى  باإلضافة  الكاريبي،  البحر 

ذكريات أصغر من احلياة اليومية.
في  املسلسل  شخصيات  ومتّثل 
آمنوا  عاديني  أشخاصًا  معظمها 
إلى  ُيعتَبر  مجتمع  في  مبواقعهم 
إميانهم  وكان  لهم،  معاديًا  كبير  حد 
التي  الصغيرة"  "الفأس  مبثابة  هذا 
أغنية  في  مارلي  بوب  يشيرإليها 
حتمل االسم نفسه، والتي، بضرباتها 
"الشجرة  النهاية  في  تقطع  املتكررة، 

الضخمة"، رمز عدم املساواة.
من  ماكوين  أفاد  اإلنتاج،  ناحية  من 
للممثلني  فرصة  لتوفير  املشروع 
املتحدة،  اململكة  "في  وقال  السود. 
تتح  لم  األقل  على  جيالن  لدينا 
إطالقًا  الفرصة  إليهما  للمنتمني 
للظهور وإبراز مواهبهم... وهذا أمر 
مخرج  استعان  كذلك  جدا".  محزن 
ومختلف  متنوع  بفريق  "شامي"  فيلم 
هوليوود  إن  قائال  الكاميرا،  وراء 
"سمال  ماكوين  وأهدى  جدا.  منغلقة 
أميركي  وهو  فلويد،  جلورج  آكس" 
على  توقيف  عملية  قتل خالل  أسود 
حادث  في  األميركية  الشرطة  يد 
مناهضة  كبيرة  احتجاجات  أثار 
للعنصرية بدأت في أواخر أيار/مايو 
يكون  أن  أمتنى  "كنت  وقال   .2020
ما  كل  لكن  اليوم،  هنا  فلويد  جورج 
ميكنني قوله هو إن وفاته لم تذهب 

سدى".

حتتاج   - ب(  ف  -)أ  نيويورك  باريس- 
قدره  إضافي  مبلغ  إلى  الطيران  شركات 
االستمرار،  من  لتتمكن  دوالر  مليار   80
اجلوي  النقل  احتاد  رئيس  أفاد  ما  وفق 
من  العديد  تشدد  بينما  اجلمعة،  الدولي 
الدول القيود في مواجهة موجة جديدة من 

اإلصابات بكوفيد19-.
جونياك  دو  ألكساندر  "إياتا"  رئيس  وقال 
لصحيفة "ال تريبيون" الفرنسية "يقّدر بأن 
القطاع سيحتاج على مدى األشهر املقبلة 
إلى ما بني 70 و80 مليار دوالر كمساعدات 
فلن تصمد". وتعد شركات  إضافية... وإال 
تضررا  األكثر  القطاعات  بني  الطيران 
احلكومات  تبنتها  التي  التدابير  جّراء 
لكنها  املستجد،  كورونا  فيروس  الحتواء 
مليار   160 بنحو  يقدر  مبلغ  على  حصلت 
دوالر كمساعدات. ونقلت الصحيفة عن دو 
جونياك قوله "كلما طال أمد األزمة، ازداد 

خطر حاالت اإلفالس".
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

سان فرانسيسكو- )أ ف ب( - تعتزم شركة "آبل"، 
"آيفون"، إطالق حتديث في بداية  منتجة هواتف 
لشبكة  إزعاج  عنصر  يشّكل  أن  شأنه  من   ،2021
التي  اإلعالنات  تطبيقات  وملنتجي  "فيسبوك" 

تستهدف فئات معينة.
تتبع  )شفافية  تي"  تي  "إيه  ميزة  وستجبر 
على  احملمولة  األجهزة  تطبيقات  التطبيقات( 
طلب إذن املستخدمني لتّتبعهم. وهذا التتبع هو 
الذي يسمح للشبكات والتطبيقات ببيع مساحات 
على  املستخدمني  تستهدف  للمعلنني  إعالنية 
أساس ما البيانات التي جتمعها عما يتصفحونه. 
في  اخلصوصية  احترام  عن  املسؤولة  وكتبت 
"آبل" جاين هورفاث "بعض الشركات التي تفّضل 
أال ترى +إيه تي تي+ النور، اعتبرت أن هذه امليزة 
ستؤثر سلبًا على الشركات الصغيرة واملتوسطة 
من خالل تقليص خياراتها، لكّن التسابق احلالي 
الواقع  في  يفيد  الشخصية  املعلومات  على 
من  كبيرًا  مخزونًا  متلك  التي  الكبرى  الشركات 

البيانات".
ووجهت هورفاث رسالتها اخلميس إلى عدد من 
املنظمات غير احلكومية، منها "رانكينغ ديجيتال 
رايتس" و"هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو 

املاضي  الشهر  انتقدت  كانت  )أمنستي(  الدولية 
املقرر  تي"  تي  "إيه  إطالق  لتأخيرها  "آبل"  شركة 
 "14 إس  أو  "آي  نظام  لتحديث  للتنفيذ  أصاًل 

لتشغيل هواتف "آبل".
امليزة  هذه  إطالق  تأخير  أن  هورفاث  وأوضحت 
بعض  للمطّورين  "يوّفر  املقبلة  السنة  مطلع  إلى 
تصميم  أكدت  لكنها  أنظمتهم".  لتكييف  الوقت 

"آبل" على إطالقه.
وكانت "فيسبوك" احتجت في نهاية آب/أغسطس 

من  الذي  القواعد  في  التغيير  هذا  على  الفائت 
وملطوري  لها  املتوافرة  اإلمكانات  يحّد  أن  شأنه 
التطبيقات اآلخرين الستهداف مستخدمي "آيفون" 

باإلعالنات.
"أن تتراجع  وتوقعت شبكة التواصل االجتماعي 
املداخيل أكثر من 50 في املئة في حال إلغاء إمكان 
االستهداف الشخصي للمستخدمني إعالنيًا على 

األجهزة اجلّوالة".
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

متحف بومبيدو:معرض افتراضي لتسليط الضوء على أعمال مارك شاغال

ستاربكس تزيد رواتب موظفيها في الواليات املتحدة

شركات الطيران بحاجة 80 مليار دوالر لتصمد
آبل حتّد قدرة فيسبوك على االستهداف اإلعالني

وغوغل تشّفر الرسائل املتبادلة
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باريس-  واشنطن -)أ ف ب( - يطلق السبت 
ارتفاع  لقياس  القمر االصطناعي اخملصص 
تستمر  أن  على  "سنتينل6-أ"،  احمليطات 
ال  بدّقة  فيها  يتولى  عامًا   30 نحو  مهمته 
في  األهمية  بالغة  بيانات  جمع  لها  مثيل 

مراقبة أثر تغّير املناخ على بحار العالم.
غرينتش  بتوقيت  الساعة 17,17  وُحّددت 
الفضاء  إلى  "سنتينل6-أ"  إلطالق  موعدًا 
من  األميركية   "9 "فالكون  قاذفة  باستخدام 
هذا  ويزن  كاليفورنيا.  في  فاندنبرغ  قاعدة 
بحجم  وهو  طن   1,2 االصطناعي  القمر 
شاحنة كبيرة. وقال بيريك فويومييه، رئيس 
بني  التعاون  ثمرة  يشّكل  الذي  املشروع 
وكالتي الفضاء األوروبية واألميركية)ناسا(، 
الراهن"  الوقت  "كل األضواء خضراء في  إن 

بالنسبة إلى الطقس.
سلسلة  من  األحدث  "سنتينل6-أ"  وُيعتبر 
ملراقبة  اخملصصة  االصطناعية  األقمار 
بينها.  اخلامس  وهو  البحار،  مستويات 
وكان "توبيكس/بوسايدون" في العام 1992 
املركز  تطويره  تولى  وقد  األقمار،  هذه  أول 
فرنسا  في  الفضائية  للدراسات  الوطني 

ووكالة الفضاء األميركية.
هذه  في  االرتفاع  قياس  أجهزة  وأظهرت 
مستوى  متوسط  أن  االصطناعية  األقمار 
سطح البحر ارتفع بنحو ثمانية سنتيمترات 
خالل 30 عامًا، وهو رقم يبدو صغيرًا لكنه 

يعكس التأثيرات البيئية واملناخية الكبيرة، 
اجلليد  وطوفات  اجلليدية  األنهار  كذوبان 

واالحترار العاملي.
ويشّكل تسارع هذا االرتفاع مصدر قلق لنحو 
770 مليون إنسان في العالم يعيشون على 
ارتفاع يقل عن خمسة أمتار عن سطح البحر. 
األميركية  الوطنية  املؤسسة  أعلنت  فيما 
"أريسيبو"  مرصد  أن  اخلميس  للعلوك 
منذ  اخلدمة  في  املوجود  الشهير  الفضائي 
أنه  إذ  سيفَكك  بورتوريكو  في  عامًا   57
مهدد باالنهيار بعد انقطاع اثنني من أسالك 
الدعم، وهي خطوة تشّكل ضربة قاسية لعلم 

الفضاء.
الفائت  آب/أغسطس   10 في  انقطع  وكان 
وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر اجلاري سلكان 
مربوطان بتجهيزات عائدة إلى املرصد يبلغ 
العاكس  الطبق  فوق  وتقع  طن   900 وزنها 

الذي يبلغ قطره 305 أمتار.
تنقطع  أن  من  خشيتهم  املهندسون  وأبدى 
تربط  التي  األخرى  األسالك  وقت  أي  في 
أي  يجعل  ما  أبراج،  بثالثة  التجهيزات 

محاولة للتصليح بالغة اخلطورة.
على  للعلوم  الوطنية  املؤسسة  ووافقت 
توصية شركة الهندسة التي عاينت منشآت 
أن  إلى  نظرًا  له،  املضبوط"  بـ"الهدم  املرصد 

كون األسالك املتبقية أضعف من املتوقع.
وأتاح "أريسيبو" عددًا كبيرًا من االكتشافات 

املراصد  أكبر  أحد  ُيعتبر  وهو  الفضائية، 
الوطنية  املؤسسة  مدير  وقال  العالم.  في 
األولوية  إن  بانشاناثان  سيثورامان  للعلوم 
في املرصد هي "لسالمة العاملني واملوظفني 
والزوار، ما يجعل هذا القرار ضروريًا، ولو 
احملترفون  الفلك  علماء  ونشر  مؤسفًا".  كان 
والهواة الذين استخدموا املرصد في عملهم 
لعقود سياًل من عبارات احلزن والشوق إلى 

يعنيه  "ما  وسم  حتت  الشهير  التلسكوب 
أريسيبو لي".

أورتيز  كيفن  احمللي  الفضاء  عالم  وكتب 
مجرد  من  أكثر  "أريسيبو  أن  سيبايوس 
المتهانه  احلقيقي"  السبب  هو  إذ  مرصد، 
علم الفلك. وغّردت أستاذة علم الفلك في كلية 
هافرفورد في بنسلفانيا كارين ماسترز قائلة 
مضيفة  محطم"،  وقلبي  أمل،  بخيبة  "أشعر 

العاكس  الطبق  قرب  طفلها  مع  لها  صورة 
عام 2008.

ضمن  آي"  "غولدن  فيلم  مشاهد  أحد  ويدور 
التلسكوب،  فوق  بوند  جيمس  سلسلة 
الفلك  عاملة  تستخدم  "كونتاكت"،  فيلم  وفي 
املرصد  دورها  فوستر  جودي  تؤدي  التي 
من  إشارات  على  للحصول  سعيها  في 
"سنتينل- وسيرصد  الفضائية.  الكائنات 

6أ" هذا االرتفاع من موقعه على علو 1336 
ما  قطبي  مدار  في  وسيتمركز  كيلومترًا، 
يسمح له بتغطية 95 في املئة من محيطات 
الكوكب في غضون عشرة أيام. ويبلغ عمره 
االفتراضي خمس سنوات ونصف سنة، على 
أن يخلفه القمر املستنسخ منه "سنتينل6-ب" 

سنة 2025.
الستثمار  األوروبية  الوكالة  مدير  وقال 
لألرصاد  اخملصصة  االصطناعية  األقمار 
املهم  "من  راتييه  آالن  )أوميسات(  اجلوية 
التسارع  مراقبة  على  قادرين  نكون  أن  جدا 
والتطورات )على مستوى احمليطات( ملعرفة 
معينة  سيناريوهات  ستتحقق  كانت  إذا  ما 
القطب  في  املناخي جتري  التغير  في مجال 

الشمالي على وجه اخلصوص".
والحظ راتييه أن توقعات الطقس "باتت أكثر 
فأكثر تستخدم مناذج مزدوجة تتعلق بالبحر 
كما  املوسم  بطقس  لتوقع  والغالف اجلوي" 

بوصول موجة حر.
 وفي حيت كان قمر القياس األول "توبيكس/

بوسايدون" يتميز بدقة يصل هامش اخلطأ 
هذا  تقّلص  سنتيمترات،  بضعة  إلى  فيها 
الهامش مع "سنتينل6-أ" إلى سنتيمتر واحد 

بفضل مجموعة أدوات متطورة.
 ويضّم القمر االصطناعي الذي طورته شركة 
للصناعات  سبيس"  أند  ديفنس  "إيرباص 
 " "بوسايدون4-  رادار  والفضائية  الدفاعية 

علماء الفضاء يتلقون بحزن قرار هدم مرصد شهير 

قمر اصطناعي لقياس ارتفاع احمليطات وحتسني توقعات املناخ


