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قضية تعيني الخريجني في العراق، تبدو في هذه االيام مثل 
فزعة جماعية أو نخوة شخصية أو تكتيك المتصاص نقمة 

أو فهلوة على الطريقة املصرية لجذب األضواء.
 إذ كلما تجّمع أربعمائة خريج في اعتصام وصمدوا في 
االحتجاج شهرين أو ثالثة أشهر، ينالون عقودًا مؤقتة في 
أَنّ  حني  في  احتجاجهم.  عناوين  تتفاقم  أن  قبل  التعيني 
الرؤية الحكومية الواجب تحقيقها ترتبط ببرنامج الحكومة 
يتم  ولم  غائبة  الرؤية  وهذه  البلد،  لبناء  العام  التخطيطي 
مناقشتها يومًا، رب سائل يقول : َمن يمكنه أن يفعل ذلك، 
على  للتعينيات  رؤيتهم  بنوا  الذي  االحزاب  هؤالء  هم  هل 
االساس الغنائم التي تحولت الى ميدان الفساد واإلفساد 
مع ترك املشكلة مشرعة األبواب. وهنا ال أضع في مرمى 
مجرد  اّنها  ذلك  حصرًا،  الحالية  الحكومة  القضية،  هذه 
ارتكبت  التي سبقت  والحكومات  الريح،  في مهب  حكومة 
إّنه  للمجتمع.  الناظمة  االدارية  الرؤية  غياب  فحش  خطايا 
البناء الحكومي القائم على عبثية امللفات االساس التي تقوم 

عليها مسارات الثروة البشرية في البلد.
 نحتاج الى دراسات معمقة تنتهي بورشة عمل يشترك فيها 
واالكاديميون  والخبراء  العاملة  بالقوى  املعنيون  الوزراء 
العلمية  االختصاصات  من  البلد  حاجة  على  للوقوف 
واالنسانية في الجامعات بالتفصيل، بما يغطي مساحات 
رؤى البناء والتطور والطاقات االنتاجية التصميمية معًا مع 

هامش  من خمس سنوات لالمام . 
ال تقل لي اَنّ الدراسات واللجان كانت موجودة، ألّن الواقع 
العبثي املزري يقول شيئًا آخر، والبّد من اعادة الحسابات 
الجامعة  لدخوله  االول  اليوم  من  طالب   كّل  أّن  لنعرف 
سيسد مكانًا في حاجة املجتمع للبناء والتقدم حني التخرج، 

وليست األمور سائبة. لكن عرب وين ..وطنبورة وين.

صعلكة
)٢(

ذات ليلة من عام ١٩٩٤كنُت أجلُس في نادي األدباء مع حيدر شقيق أم تبارك، وقد دعوتُه من البصرة لكي 
أتباهى أمامُه بأصدقائي من األدباء الذين يفدوَن عند املساء إلى النادي، لم أكْن متزوجًا من أم تبارك بعد؛ 
بيننا عقد قران حكومي وشرعي. خالل اجللسة الهادئة كنُت أشيُر بيدي بني حني وآخر على موائد األدباء 
فًا إيَّاُه بهم.. هذا الشاعر الكبير حسب الشيخ جعفر، وهذا  الذين ازدحمْت بهم حديقة النادي الغنَّاء، معرِّ
القاص عبد الستار ناصر، وهذا فالن وهذا علَّان؛ لم أكْن على يقني أنَُّه قد سمع بهم من قبل، فهو شاب 
بعيد كل البعد عن األدب واألدباء، ومع ذلك كان ال بدَّ أْن أدعوُه حتى يعرف مكانتي بينهم، ولطرد فكرة 
د صعلوك اقترن بأختِه. كان يشرب كأس اجِلعة ببطء، حني أقبل  خبيثة وصلت لهم من مغرضني بأّني مجرَّ

صديقي الغجري نصيف الناصري إلى مائدتنا، قال بعفويتِه املعهودة:
-  محتاج ربع عرق حسون.

- تدلَّل
- َمْن األخ الذي يجلس معك؟

- أخو رجاء .. حيدر
كان يعرف أني عقدت القران على فتاة بصرية، وقد أخبرتُه عن اسمها، إْذ أني استعرُت قميصه السمائي 

الذي كان يلبسُه حتى أكون مبظهر مناسب أمام عائلتها عندما ذهبُت إلى البصرة لعقد قراني عليها.
عُه: ما أْن عرف أنَّ الذي يجلس معي شقيق رجاء حتى فتح فمه بكالٍم لم أتوقَّ

ُب على جسدي  د؟ هذا جسمه مستوطنة للقمل، وبعض قمله يدِّ - عيني حيدر، أنتم لم جتدوا غير هذا املتشرِّ
اآلن.

ابتسَم حيدر مجاملًة، و نظر إلى وجهي باستغراب؛ فارتبكُت وسيطر على أفكاري احلرج، حتى متكنُت 
أْن أقول:

- نصيف يحب املزاح عندما يسكر.
اك تنزع قميصك أمام حيدر. - ال مزاح وال هم يحزنون، احتدَّ

- ملاذا؟
- حتى يرى القمل الذي يعشش فيه.

- نصيف اشرب ربع عرق على حسابي.. واتركنا.
- أريد نص عرق.

لقد جنح في ابتزازي قلت بجزع:
- لك ما تريد... قبل أْن ينصرف قال حليدر: - نصيحة لله طلِّقوا رجاء منُه.

و؛  في اليوم الثاني عند الظهيرة وجدُت نصيف الناصري في حانة روافد دجلة يجلس مع گزار وجان دمُّ
بعد أْن جلست سألتهما وقد نظرُت بإزدراء إلى عيني نصيف الغارقتني بلون الشهد:

ان على سؤالي: - هذا  - هل تقبالن ما فعلُه ليلة أمس؟ ضحَك گزار بعفويته املعهودة بينما أجاب جان باتزَّ
الغجري ال يريد ملربَّع صعلكتنا أْن ينفرط. ولذا فعل ما فعل أمام شقيق من ستقترن بها. 

- لستْم مع فكرة زواجي إذًا؟
قال گزار بنبرِة حزٍن واضحٍة:

َم أحد أضالع مربَّع الصعلكة، وسيبقى مقعدَك شاغرًا، ومن احملال أْن جند من يشبهك  - بزواجَك تهشَّ
رًا: حتى يكون معنا. هنا نهض الغجري حانقًا ولعَن السماء ثمَّ هتَف متحسِّ

- غير الله يهدي أنخيدوانا حتى تتزوجني، وليذهب مربَّع الصعلكة إلى اجلحيم.
فضحكنا شامتني من عشقِه املستحيل.

و لم جند مكانًا نناُم فيه، إْذ لْم يسمح لنا »رضا املصري« الذي كان  يعمل في فندق  ذات ليلة مع جان دمُّ
دنا أحد أرصفة ساحة  الصياد قضاء ليلتنا حتت السلُّم، برغم تعاطفُه معنا، لوجود صاحب الفندق، توسَّ
ُع في شارع اجلمهورية بحثًا عن مكاٍن   امليدان، لكن الشرطة أمرتنا في البحث عن مكان آخر، ذهبنا نتسكَّ

نهجع فيِه، وفي حلظة شاهدُت حاويًة كبيرًة لألزبال، قلُت جلان: 
ننام فيها

سألني: وكيف أصل إليها؟
صعَد على ظهري

ومننا... كنُت أخرُج من نادي األدباء في عام ١٩٩٣، وليس أمامي سوى حديقة ساحة األندلس أناُم فيها؛ 
ل كان يناُم فيها؛ دعوني أصفُه، برغم أني أكره هذه التفاصيل؛ كان يرتدي دشداشة  ذات ليلٍة فوجئُت مبتسوِّ

سوداء وحجمه يعادل وزن ثالثة أشخاص، عيناُه تسعان فندق الشيراتون عندما يبصُر بهما، 
ة اأُلولى التي أنام في حديقة األندلس، فمن أين جاء هذا  لم تكن املرَّ
اخلرافي لها، عندما وطأت قدمايَّ احلديقة، أشار بيده لرفضي؛ كما لو 
ام حسني، فزحفُت إليه على عشب احلديقة حتى  كان حكومة غير صدَّ
اني مبا كان يتدثَّر  صار يضحك، أعطاني كأس عرق؛ وملَّا شربتُه غطَّ

به، ملا أفقُت صباحًا قال لي:
بقية املقال على موقع )الزمان(- أنت صعلوك حقيقي. 

حسن النواب

االصابة  تتجنب  ان  شئت  اذا 
بسرطان البروستات ، ينصح األطباء 
 ، الطعام  دسم  تخفيف  امور)  بثالثة 
ممارسة الرياضة واستهالك فيتامني 
اجراء  الى  باالضافة   ) الطبيعي    D

الفحوصات الدورية .
هنالك مقولة طبية قدمية مفادها :

عندما يكون العالج ممكنًا ،فهل يكون 
ضروريًا،  يكون  وعندما  ؟  ضروريًا 
فهل يكون ممكنًا ؟ هذا الكالم احملير 
استئصال  عمليات  على  الينطبق  قد 
انه  اذ   ، اجلراحية  البروستات 
الخباراملصاب  طريقة  هناك  ليست 
ضرورية  عمليته  بأن  بالبروستات 

أم ال .
اصل  في  البروستات  موقع  يكون 
هو  وعملها  املثانة،  أمام  القضيب 

تغذي  التي  املنوية  السوائل  افراز 
املصانع  من  واحد  وهو  النطف، 
الكثيرة املوكلة بانتاج السائل املنوي 
اليعرفها  والسباب  قذفه،  وتسهيل 
يبلغ  التي  الغدة  هذه  فان  انسان  اي 
حجم  الطبيعية  االحوال  في  حجمها 
تضخمًا  تتضخم  أن  ميكن   ، اجلوزة 
متفاوت االحجام مع التقدم في السن 
، حتى تعوق التدفق احلر للبول من 
وميكن  مجراه  تسد  قد  أو   ، االحليل 
مأوى  البروستات  غدة  تصبح  أن 
ثلث  يصيب  ضئيل  سرطاني  لورم 
اخلمسني  سن  فوق  تقريبا  الرجال 
تتجاوز  الذين  الرجال  وثلثي   ،
االورام  الثمانني وأكثر هذه  أعمارهم 
تنمو  البروستات  في  السرطانية 
لدى  املثال  سبيل  فعلى  بطيئًا  منوًا 

رجل جتاوز السبعني من عمره تكون 
عملية منهكة قاتلة للوقت اذ ان كبار 
الى   يتعرضون   الرجال  من  السن 
ان  أكبر مما ميكن  اختالطات بنسبة 
جراء  والكهول  الشباب  له  يتعرض 
يندر  هذا  ،وعلى  البروستات  عملية  
أن جتري للرجل فوق السبعني عملية 

استئصال سرطان البروستات .
ومع ذلك فان العمليات من هذا النوع 
جترى فعاًل وذلك لسبب بسيط هو ان 
اجراء  على  يصر  قد  نفسه  املريض 
العملية مهما كان سنه وان اجلراحني 
اذا  اجرائها  في  اليترددون  انفسهم 

ماقوبلوا مبثل هذا االحلاح .
اخلامسة  حتت  عمراالنسان  كان  اذا 
على  مقتصرًا  الورم  وكان  والستني 
الى  ،ولم ينتقل بعد  البروستات  غدة 

واملريض  اجلسم  من  أخرى  انسجة 
،فعندها  جيدة  عامة  بصحة  يتمتع 
الستئصال  اجلراحية  العملية  تكون 
عالجية  وسيلة  خير  البروستات 
الورم  ازالة  كهذه  ظروف  في  وتكون 
واستئصال   ، األمثل  العالج  هي 
استئصال  يعني  عندها  البروستات 

السرطان .

تخفيض الدسم :
سرطانات  حدوث  نسبة  ان 
الرجال دون  البروستات صغيرة بني 
اخلمسني من العمر ، تساوي حوالي 
تشجع  بيئية  عوامل  وهنالك   30%
على منو هذه السرطانات فاالقالل من 
األطعمة الدسمة رمبا كان يؤدي الى 

تباطؤ سرعة منو السرطان القائم .

ممارسة الرياضة:
الطبية  املنشورات  بعض  تداولت 
نسبة  تخفيف  في  دورالرياضة 
البروستات بنسبة  االصابة بسرطان 
بني  الى 88%  مابني 50%  تتراوح 
مايقارب  اسبوعيًا  يحرقون  رجال 
طريق  عن  حرارية  سعرة   4000

ممارسة الرياضة .

:  D استتهالك فيتامني
الذي  الطبيعي    % فيتامني  ان 
يصنعه اجلسم بفضل تعرضه الشعة 
الشمس  يجب ان يكون معقواًل ،النه 
االصابة  احتماالت  اليجوززيادة 
التقليل  بقصد  اجللد  بسرطان 
بسرطان  االصابة  احتمالية  من 

البروستات .

 )بلجيكا(- )أ ف ب( - وجد طاٍه بلجيكي احلّل ملسألة تعّذر فتح 
مطعمه بسبب تدابير مواجهة جائحة كوفيد19-، فقرر استقبال 
سيارات  ولكن...في  ملطعمه،  التابع  السيارات  موقف  في  زبائنه 
تتلذذ  فيما  جاندوبيني  فرنسواز  وتشرح  الرحالت.  أو  التخييم 
باملأكوالت البحرية مع زوجها في منزلهما املتنقل "جئنا إلى املطعم 
وقد  فريدة  اعتمدها  التي  فالصيغة  بلجيكا،  في  املفتوح  الوحيد 
أعجبتنا وسحرتنا". كانت نحو عشر سيارات تخييم موجودة في 
ذلك املساء في موقف "ماتياس أند سي"،وهو مطعم في تارسيني 
مبقاطعة نامور )جنوب بلجيكا( متخصص في املأكوالت البحرية.

هذااملكان،  في  قائم  غير  كورونا  فيروس  بعدوى  اإلصابة  خطر 
األملنيوم،  بورق  املطبخ، مغطاًة  في  املُعّدة  األطباق  يحمل  فالنادل 
التباعد.  تدابير  احترام  مع  السيارة،  باب  إلى  إيصالها  ويتولى 
االجتماعية،  فقاعتها  ملتزمة  عائلة  كل  تبقى  السيارة،  داخل  في 
الوجبة  بهذه  تكون  أنها  الَفرق  لكّن  منزلها،  في  كانت  لو  كما 
ماتيا كولو  الشيف  يحّول  ولم  رتابة احلجر.  املطعم، كسرت  في 
موقف السيارات إلى صالة مطعم فحسب، بل كذلك إلى فندق، 
يستأجرون  ذلك  شاؤوا  وإذا  املوقع،  في  النوم  للزبائن  إذ ميكن 

املنزل املتنقل.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

نيويورك% 2020-12-6 )أ ف ب( - قد يصبح 
صممته  الرياضية  األحذية  من  فريد  زوج 
شركة "أديداس" للتجهيزات الرياضية وصانع 
نوعه  من  حذاء  أول  "ميسن"،  األملاني  اخلزف 
يباع بسعر مليون دوالر، بحسب توقعات دار 

"سوذبيز" التي تعرضه في مزاد.
وكانت دور املزادات بدأت في السنوات األخيرة 
لهواة  الرياضية  األحذية  ببيع  اهتمامًا  تولي 
اجلمع، لكنها لم تعرض حتى اآلن سوى مناذج 
مجموعات  بعضها  أن  مجموعات،ولو  من 
محدودة. أما النموذج الذي ُيعرض للبيع عبر 
األول/ كانون   16 حتى  االثنني  من  اإلنترنت 
ديسمبر، فهو فريد من نوعه وقدرت "سوذبيز" 
قيمت مبا بني "دوالر واحد ومليون" دوالر. وقد 
"زد  أحذية  من  هذااحلذاء  تصميم  استوحي 
للبيع  "أديداس"  طرحتها  التي   "8000 إكس 
ولقيت إقبااًل شعبيًا كبيرًا. وتولى حرفيون من 
"ميسن" تلوين احلذاء، ثم لصقوا بعد ذلك على 
فردتيه قطعًا خزفية مزينة أيضًا. وهذا احلذاء 
الفعلي،  لالاستخدام  مخصص  غير  الرياضي 
وال ميكن بالتالي انتعاله. وقد يساهم تصميم 
هذا احلذاء وندرته وسعره في االرتقاء بسوق 
إلى مرحلة  لهواة اجلمع  الرياضية    األحذية 
حذاء  لسعر  القياسي  الرقم  م  وُحطِّ جديدة. 
رياضي مرات عدة هذه السنة، آخرها بيع حذاء 
"إير جوردان 1" من شركة "نايكي" مقابل 615 

ألف دوالر خالل مزاد نظمته دار "كريستيز" في 

تنمية  مدير  والحظ  آب/أغسطس.  منتصف 
براهم  "سوذبيز"  في  اإلنترنت  عبر  املبيعات 
باتت  إذ  السوق،  في  تطورًا  "ثمة  أن  واتشتر 
مثل هذه األحذية الرياضية ُتعتبر فًنا". وكانت 
هواة  بني  رواجا  األكثر  اآلن  حتى  "نايكي" 
اجلمع من خالل العالمة التجارية التابعة لها 
"جوردان براند"املرتبطة بالنجم التاريخي لكرة 

أما  جوردان.  مايكل  السابق  األميركية  السلة 
منصة  رئيس  نائب 
للتجارة  "ستوكس" 
فرأى  اإللكترونية، 
املزادات  دور  أن 
تفيد من ظهور ثقافة 
الرياضي"  "احلذاء 
و"تستخدامها جلذب 
إلى  جديد  جمهور 

منظومتها" .
"هذه  أن  على  وشّدد 
النادرة  املنتجات 
تقدمها  التي  للغاية 
حتظى  املزادات  دور 
أغنى  باهتمام  فقط 
من  املئة  في   0%01
هواة اجلمع" ، بينما 

"ستوكس"  مثل  املتخصصة  املنصات  توفر 
إمكانية "الوصول إلى البقية".

أحذية  عرض  يؤدي  أن  واتشتر  براهم  وتوقع 
فريدة أخرى في املزادات إلى إحداث تغيير في 
مجموعات  هواة  دفع  في  سيساهم  السوق،إذ 
جدد إلى دخول السوق، ويفضي إلى "دينامية" 

مختلفة لألسعار.

مطعم بلجيكي:الزبائن
في سيارات التخييم 

مزاد يسعى إلى بيع حذاء
رياضي مبليون دوالر
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 أستاذ الفقه بجامعة األزهر:ال مانع شرعًا من الصالة على تربة القمر أو التيمم بها
القاهرة- مصطفى عمارة

أنها  للفضاء  ناسا  آثار إعالن وكالة 
القمر  تربة  من  عينات  ببيع  ستقوم 
إمكانية  حول  اجلدل  من  الكثير 
التيمم  أو  القمر  تربة  على  الصالة 
د.  أكد  اإلطار  هذا  وفي   ، منها 
املقارن  الفقه  أستاذ  كرمية  أحمد 

هاتفي  إتصال  في  األزهر  بجامعة 
من  شرعا  مانع  ال  أنه  معه  أجريناه 
والتيمم  القمر  تربة  على  الصالة 
قرآنية  أيه  هناك  أن  وأضاف  منها 
كانتا  واألرض  السماوات  أن  تقول 
أن  يعني  ما  وهو  ففتقانهما  رتقا 
على  يسري  األرض  على  يسري  ما 

الشمسية  اجملموعة  كواكب  باقي 
تقول  فقهية  قاعدة  هناك  أن  كما 
اإلباحة  األشياء  في  األصل  في  أن 
وأتفق   ، ذلك  يحرم  يوجد نص  مالم 
اجلليل  عبد  سالم  د.  الرأي  في  معه 
وكيل األوقاف السابق وأستاذ الفقه 
بجامعة 6 أكتوبر مؤكدا أنه رغم أن 

هذا األمر ال يزال إفتراضي حيث أن 
الكمية التي سوف يتم بيعها ليست 
جدل  يثير  أن  ميكن  الذي  بالشكل 
التيمم  أو  للصالة  صالحيتها  حول 
إال أنه ال يوجد نص يحرم ذلك خاصة 
أن القمر كان جزءا من األرض ، أما د. 
األعلى  اجمللس  اجلندي عضو  خالد 

ال  أنه  رغم  فأكد  اإلسالمية  للشئون 
والتيمم  الصالة  يحرم  نص  يوجد 
التريث  يجب  أنه  إال  القمر  بتربة 
تربة  يتم حتليل  حتى  الوقت  بعض 
القمر ملعرفة املواد التي تتكون منها 
طاهرة  غير  مواد  بها  يوجد  وهل 

متنع الصالة عليها او التيمم بها .

لندن-)أ ف ب( - تتلّقى ملكة إنكلترا إليزابيث الثانية في األسابيع 
الضوء األخضر  للتّو على  الذي حصل  فايزر-بيونتك  لقاح  املقبلة 
على  كورونا،  فيروس  ملكافحة  البريطانية  الصّحية  السلطات  من 
أون صنداي"  "ميل  وذكرت صحيفتا  بريطانية.   أفادت صحف  ما 
البالغة 94 عاًما وزوجها األمير فيليب  أّن امللكة  و"صنداي تاميز" 

)99 عاًما( سيكونان من بني أول أشخاص يتلقون اللقاح. وأشارت 
الصحيفة األولى إلى أنه سيتم تطعيمهما على أساس األولوية نظًرا 
لسّنيهما وليس مبوجب معاملة تفضيلية. ورفض قصر باكنغهام 
التعليق على األمر عندما تواصلت معه وكالة فرانس برس وأشار 
الطبية.  للقرارات  "الشخصي"  الطابع  إلى  القصر  باسم  متحدث 

األكبر  العضوين  هذين  فإّن  صنداي"،  أون  "ميل  لصحيفة  ووفًقا 
سًنا في العائلة املالكة سيتلّقيان هذا التطعيم بشكل علنّي من أجل 
"تشجيع أكبر عدد من الناس على تلّقيه"، في وقٍت تخشى السلطات 
بني  حوله  الشكوك  سُيثيرون  لّلقاح  املناهضني  النشطاء  أّن  من 
كورونا  فيروس  للقاح  األخضر  الضوء  بريطانيا  وأعطت  السّكان. 

الذي طّورته فايزر-بيونتيك، وذلك استعدادا حلملة تطعيم ستبدأ 
بكبار السن ومن ُيعتبرون األكثر ضعفا، اعتبارًا من الثالثاء بحسب 
أّن  جهتها  من  ميرور"  "ديلي  وأفادت صحيفة  الصحية.  السلطات 
العديد من املشاهير في اململكة املّتحدة التزموا تلّقي اللقاح بشكل 

علني من أجل دعم حملة التطعيم. 

امللكة إليزابيث تقرر تلقي لقاح فايزر-بيونتك 

طوكيو- شنغهاي -)أ ف ب( -  جنح املسبار الصيني 
"شانغي 5" األحد في االلتحام باملركبة التي بقيت في 
القمر  سطح  اخلميس  غادر  كان  بعدما  القمر،  مدار 

اخلميس حاماًل منه عّينات سيعود بها إلى األرض.
املسبار  مهمة  مراحل  أحد  االلتحام  هذا  وشّكل 
الطموحة املتمثلة في العودة إلى ااألرض بعّينات من 

سطح القمر للمرة األولى منذ 40 عاما.
ويتكّون "شانغي 5" من أجزاء عدة، هي مركبة مدارية 
ومركبة  املهمة(،  تنفيذ  خالل  القمر  مدار  في  )بقيت 
هبوط قمرية )حّطت على سطح القمر(، ووحدة صعود 

)من السطح إلى مدار القمر(.
القمر  العّينات من سطح  واجلزء األخير الذي يحمل 
هو الذي التحم صباح األحد باملركبة املدارية، بحسب 
وكالة  عن  الرسمية  اجلديدة  الصني  أنباء  وكالة 

الفضاء الوطنية.
"هو  االلتحام  هذا  أن  الصني اجلديدة  وكالة  وأبرزت 

األول من نوعه في مدار القمر" بالنسبة إلى الصني.
كذلك اكتسبت مغادرة الكبسولة سطح القمر اخلميس 
املرة  كانت  إذ  الصني،  إلى  بالنسبة  تاريخيًا  طابعًا 
موقع  في  موجودة  مركبة  بكني  فيها  تقلع  األولى 

فضائي.
الصعود،  وحدة  في  أواًل  العّينات  وضعت  وبعدما 
األرض،  إلى  ستعود  التي  الكبسولة  في  إفراغها  مت 

بحسب وكالة األنباء.
إلى  بالعينات  العودة  من  املسبار  متّكن  حال  وفي 

بعّينات  تأتي  دولة  ثالث  الصني  ستصبح  األرض، 
من القمر، بعد الواليات املتحدة واالحتاد السوفياتي 
سابقًا. وتعود آخر محاولة سوفياتية بواسطة مركبة 
"لونا 24" غير املأهولة إلى العام 1976، وقد أجنزت 
الفضائي  البرنامج  من  املهمة  هذه  وتشّكل  بنجاح. 
العام 2019 إجنازَا علميَا  التي حّققت مطلع  للصني 
غير مسبوق بعدما حّطت مركبة تابعة لها على جزء 

من القمر تتعّذر رؤيته من األرض. وهذه ليست املرة 
إطار  في  القمر  إلى  مركبات  الصني  ترسل  األولى 
بحسب  القمر  إَلهة  اسم  وهو  "شانغي"،  برنامج 
الصني  أرسلت  أن  سبق  فقد  الصينية.  امليثولوجيا 
تسمية  حمال  مسّيرين  صغيرين  روبوتني  القمر  إلى 

"أرنب اليشم" في العامني 2013 و2019. 
برنامجها  في  الدوالرات  مليارات  الصني  وتستثمر 

املتحدة  والواليات  بأوروبا  اللحاق  بغية  الفضائي 
وروسيا وقد أرسلت أول رائد فضاء صيني في العام 
األحد  السبت  ليل  ياباني  مسبار  عاد  فيما     .2003
إلى األرض حيث أفرغ عّينات ثمينة من كويكب بعيد 
النظام  نشأة  عن  معلومات  توّفر  قد  األرض  من  جدًا 

الشمسي.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

املسبار الياباني يعود بعينات الكويكب 
والصني حتقق أول التحام  في مدار القمر
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