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بالعراق  السياسية  العملية  في  بقوة  ظهر  سياسي،  هناك 
مقابالت  منقطع عن  اليوم،  وتوارى  اندفاعاتها،  أوج  في 
وتصريحات تتوافر على توصيف واقعي بليغ لم يسبقه اليه 
أحد في االختصار والجرأة  والتوقيت . ال حاجة لي لذكر 
اسمه فالعراقيون شاهدوا مقابلته التلفزيونية التي قال فيها 
انَّ األمريكا واالسرائيليين أخذوا الدولة وأعطونا السلطة 
نفعل بها ما نشاء من انتقامات وقتل تنفسياً عّما في داخلنا 
من معاناة قديمة. وزاد بالقول: اّننا كحال ذلك الطفل الذي 
ثميناً ) هي الدولة( فيأتون اليه ويعطونه  يحمل بيده شيئاً 
قطعة حلوى فيفرح بها )هي السلطة( ويأخذون منه ذلك 
العراق.  في  الوضع  مع  حصل  ما  وهذا  الثمين،  الشيء 
وختم بالقول أّن يوم الحساب آت ولن ينجو منه أحد بمن 

فيهم هو المتحدث نفسه.
للبلد،  ماحصل  بفداحة  السياسية  القوى  تشعر  هل  ياترى 
وهل توّقف احد منهم في مؤتمره الحزبي الداخلي ليعترف 
االنتقال  اجل  من  الجراح  عّمقت  كثيرة  مسارات  بأخطاء 
الى بداية صحيحة في طريق جديد؟ هل من المسموح أن 

تقع هكذا نقاشات واعترافات داخل االحزاب؟
حتى هذا اليوم، وبعد ثماني عشرة سنة تعيسة، لم تحدث 
مراجعة حقيقية لبناء العراق من خالل االفصاح عن نضج 
في ادبيات وسلوكيات القوى التي تصدرت المشهد الحاكم 
والقائم اليوم على خرابة كبيرة، ال ينفع معها اصالح جزء 

منخور أو ترقيع جزء مشقوق.
المقبلة  السنين  في  وقواهم  أحزابهم  تاريخ  سيكتبون  هل 
اآلخر  يحملون  الذي  العسكريين  االنقالبيين  بطريقة 

المسؤولية في كل انهيار وتصدع سابق؟
هل تحتمل الحياة الحزبية الداخلية، المفروض انها تتوافر 
االكاذيب  هذي  ُكّل  الصراحة،  من  عالية  نسبة  على 
والبالونات المنتفخة بالدجل والتزوير والرياء واالزدواجية 

والتسويف؟ 
قبل  لالحزاب  قاتمة  العراق  في  السياسية  الحياة  صورة 
السلطة الرسمية، ألنَّ الجميع انغمس سريعاً بقطعة الحلوى 
ومنحوا الدولة للمجهول  وال اقول  كما قال ذلك السياسي، 
منحوها ألمريكا واسرائيل، بدالً من العمل على استعادتها 
من دون مزايدات وشعارات بات الجميع يعرف لماذا ترفع 
هنا وتصدح هناك مع المواسم االقليمية والدولية.. وألجل 

عيون َمن؟

خزنة دوالرات الكترونية مدهشة
يحدث هذا منذ عشرين سنة وكمشة شهور وأربعني دقيقة ، يوم دخلت باب البريد األلكتروني الذي 
تسميه األفرجنة واألعاجم » اإلمييل » وقد صنعه لي صديق أديب ناقد اسمه حسن ناظم ويعمل اآلن 
بوظيفة وزير ثقافة وآثار ببغداد العليلة ، وقد أمت األمر بنفس السهرة وأرسل إليَّ رسالة جتريبية واحدة 

فرددت عليه بأحسن منها .
ليلتها قلت وداعًا لساعي البريد ودراجته الهوائية والورق األبيض وامللون واملكتوم بأثر الورد والقلب 
املرسوم بنهاية املكتوب ، ويظهر فيه سهم نافٌذ ضرب الفؤاد برعدة حب عذري بديع خجول لذيذ راح 

ولن يعود !!
لم تكد السنة البريدية األلكترونية األولى تنقضي حتى تكحلت عيناي املندهشتان بقراءة رسالة مكتوبة 
بلغة إجنليزية سهلة ، فهمت منها على قدر علمي أنني قد فزت بجائزة مقدارها مليون دوالر من جهة 
لم أعد أتذكرها اآلن ، وما علّي سوى إرسال عنواني ورقم هاتفي واإلتصال بفالن الفالني لترتيب أمر 

التسليم وحتقيق احللم الذي أتى قبل » حلم » مصطفى اآلغا بسنني عجفاوات حائالت !!
قمت على حيلي منتعشًا مذهواًل منتشيًا بقوة اخلبر الذي وجدته يقينًا ، وطرت إلى املطبخ حيث إميان 
اجلميلة تعزف على صحن تشريب منقوع خبز بالطماطة وأجزاء من أجنحة ، وبباب الطبخ والنفخ قمت 
بأداء رقصة هي عبارة عن نسخة مشوهة من رقصة أنطوني كوين في شريط زوربا العظيم ، وقبل أن 
تتهمني بعلتي الطيبة باخلبل والسكر املبني ، سردت عليها النبأ وقبل أن متأل احلارة بهالهل السعد ، 
قلت لها ال تتعجلي ألن لغتي اإلجنليزية ليست على ما يرام ، وعليَّ أن أهبَّ فورًا صوب صديقي القريب 

املترجم والقاص عبد اجلبار ناصر متأبطًا نسخة ورقية من رسالة الكومبيوتر البشارة !!
قرأ صاحبي جبار أول سطرين من رسالة اجلائزة العظمى ، ورشقني بصلية متصلة من ضحكته املميزة 
إلى اجلميع  الرسائل واإلمييالت يصل  قبلة مواساة معلنة وشرح أن هذا الصنف من  بتقبيلي  وقام 
ويستهدف املغفلني واحلاملني الذين إن تواصلوا مع املصدر فإنهم سيخسرون كل رصيد بطاقة الهاتف 

ورمبا ما تبقى من دنانير مضمومة حتى رأس الشهر !!
، وقد استهلكنا من الضحك ما يكفي إلنتاج وطن  الديك  ليلتها سهرت صحبة جّبوري حتى صياح 

مسّور بحلم عظيم .
ركضت السنوات وتراكمت اخلبرات وظلت تلك الليلة مزروعة بذاكرتي مثل عشبة خلود تركها جلجامش 

معلقة أبدية ترفرف على روزنامة السنة .
تواصل هطيل هذا النوع اللذيذ من رسائل الغفلة ، وتعاظمت أقيام اجلوائز ودخلت على نص الرسائل 
أساليب ومسرودات حديثة جذابة ، ثم تطور األمر فصرت أتسلم مكاتيب لطيفة من امرأة زوجها كان 
جنرااًل كبيرًا بجيش دولة أفريقية ، وقد قتل بواقعة انقالب وترك خلفه عشرة ماليني دوالر وكدس ذهب 
من عيار قوي ، وها هي زوجته ميراندا تقترح عليَّ الشراكة املالية والذهبية والعاطفية ، وتسألني إن 

كنت أعرف طريقة سهلة إلخراج هذا الكنز املدفون بحديقة الدار وحتت مدخنة الفنار !!
تعيش مبخيم  وثانية من الجئة   ، فيسبوك  مثل  مرة من شركة مشهورة   ، اليوم  الهطيل حتى  استمر 
قريب وعينها وقلبها على كنز عظيم تركته حتت حطام بيت بعيد ، وثالثة من واحد عثر على منجم ذهب 
نائم بخاصرة جبل ويروم القرب والتشارك باحلالل ، ورابعة من زوجة زعيم مشهور مات وترك لبعلته 
املباركة رقم حساب ببنك ، وهكذا دواليك ودواليها ورسائل مجانية 
ضربت قلبي بأول سكتة لكنني جنوت منها بالرد على املرسلني بنفس 
طرائقهم ، وقبل أن أوصلهم الى شط املاء العذب والسمك الوفير ، 

أعيدهم عطاشى ينامون على جوع وخيبة !!

جراخو كربالء مينعون اندثار حرفة صناعة هياكل النراجيل اخلشبية 
)أ ف ب( - تعد مدينة كربالء  )العراق(-  كربالء 
في جنوب العراق وجهة أساسية كل عام ملاليني 
الزوار الحتوائها على العديد من املقامات الدينية 
الشيعية البارزة، لكنها أيضًا موقع مهم بالنسبة 
حملبي النرجيلة، وذلك إلبقائها على حرفة صناعة 

الهياكل اخلشبية للنراجيل على قيد احلياة.
من  كلم   120 بعد  على  الواقعة  املدينة  وفي 
الواقعة  املقاهي  تواصل  العراقية،  العاصمة 
على مسافة قريبة من املقامات املقدسة الشيعية، 
املترتبة  اخملاطر  رغم  والنراجيل،  الشاي  تقدمي 
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آالف حالة يوميًا.
يقّدم حسن علي، صاحب مقهى، الشاي والنرجيلة 
التي صنع هيكلها أي القطعة الوسطية املسماة 
محليًا بـ"البكار"، من خشب الصفصاف في مشغل 

يبعد أمتارا فقط.
النرجيلة  رأس  بني  الوصل  صلة  البكار  ويشّكل 
حيث  الزجاجية  والقاعدة  الطني  من  املصنوع 
لسحب  اخلرطوم  وصل  ويجري  املياه،  توضع 
التبغ. ويطلق على احلرفي الذي يقوم بصناعتها 

اسم "اجلراخ".
في  يدويًا  املصنعة  بالنراجيل  علي  ويتمسك 
مدينته من خشب الغابات احمليطة بنهر الفرات، 
رغم انتشار تلك املعّدة من النحاس واملستوردة 
املعسل  نكهة  حفظ  أن  علي  يعتبر  اخلارج.  من 
القوية يستلزم استعمال الهيكل اخلشبي وليس 

املعدني.
املقهى  أمام  من  برس  فرانس  لوكالة  ويروي 
يدخنون  الذين  املكان  رواد  من  عدد  حوله  ومن 
مثل  تريده  الذي  الطعم  يعطي  "البكار  النرجيلة 
التفاح أو النعنع... النحاس ال يعطيك إال دخانًا".
الذين  "اجلراخني"  آخر  من  واحد  باقر  محمد 
وهو  القدمية،  احلرفة  هذه  دوام  على  يحافظون 
يصنع ما معدله 20 بكارًا في اليوم رغم اجلهد 

اجلسدي الشاق الذي يتطلبه حفر التصاميم.

ويقول الرجل البالغ من العمر 56 عامًا فيما ينفث 
مشغله  في  اخلشب  يحفر  وهو  سيجارته  دخان 
املمتلئ بالنثارة "ال يكون ببالي أي نقش... عندما 
التصميم  يظهر  احلفر  آلة  حتت  اخلشب  أضع 

بالشكل اجلميل الذي يرغب به الزبون".
على بعد شارعني من باقر، يقطن اجلراخ محمد 
جاسم في مكان قريب من مشغله. ويحتفظ جاسم 
ليكون  اخلمسينات  في  جده  صنعه  قدمي  ببكار 
مبثابة تذكير دائم بعراقة احلرفة التي ورثها أبًا 
عن جد، والذي بدوره سينقلها إلى ابنه. ويرفع 
على جدران املشغل صورًة جلده من املكان وهو 

يقوم بحفر بكار.
يحفر جاسم توقيع جده بعد أن يضع اللمسات 

األخيرة على منتجه.
املدينة  في  اجلراخني  من  قليل  عدد  إال  يبق  لم 
لكّن جاسم  بينهم.  ما  في  قوية  فاملنافسة  ولذلك 
يؤكد أن مدخني النرجيلة يفضلون عمله بسبب 
يبذل  الذي  الشاق  واجلهد  به،  احمليط  التاريخ 

فيه.
ويقول جاسم "إذا كنت حتب مهنتك تكون مبدعًا 

فيها".
قد  العراق حيث  الزبائن في جنوب  أن  ويوضح 
يفضلون  درجة،   50 إلى  احلرارة  درجات  تصل 
ال  حرارته  ألن  اخلشبي  الهيكل  ذات  النرجيلة 

ترتفع كما املصنوع من النحاس مثال.
تصميم  جاسم،  يتقنها  التي  التصاميم  بني  من 
يشبه قبب املساجد ويسمى التصميم االسالمي.

وتنفس اجلراخون الصعداء بعد إغالق املقاهي 
وارتفع  كوفيد19-.  وباء  بسبب  أشهر  لثالثة 
النراجيل  هياكل  على  مباشر  بشكل  الطلب 
اخلشبية بعد تلك الفترة، في السوق احمللية كما 

في السوق اخلارجية.
ال يشعر جاسم بالقلق حيال مستقبل هذه احلرفة 
القدمية، قائاًل "طاملا هناك معسل، سيكون هناك 

دائمًا طلب على البكار الكربالئي".

 - ب(  ف  )أ  -فرنسا-  ريسول  سيدني- 
حادث  من  عامًا   91 يبلغ  أسترالي  جنا 
باملظلة،  القفز  ممارسته  خالل  له  تعرض 
إذ لم يصب سوى ببعض الرضوض بعد 
سقوطه في البحر، على ما أعلنت الشرطة 

اإلثنني.
من  بالقرب  السكان  من  عدد  وتولى 
واريوود إلى الشمال من سيدني، إسعاف 
مساء  السادسة  قرابة  املاء  في  الرجل 

األحد.
حضرت  التي  اإلسعاف  لفرق  وتبني 
سوى  يتعرض  لم  أنه  الرجل  وعاينت 

لبعض اخلدوش والكدمات.
صورًا  اإلعالم  وسائل  بعض  وعرضت 
يظهر  اسمه،  عن  ُيكشف  لم  الذي  للرجل 

فيها وهو ميشي على الصخور مبساعدة 
مغطاة  اليسرى  ساقه  فيما  املسعفني، 

بضمادة.
"رويال نورث  إلى مستشفى  الرجل  ونقل 
شور" في سيدني إلجراء فحوص إضافية 

له.
وأشارت الشرطة إلى العثور على مظلته 

في املاء.
فرنسا  في  اإلثنني  بدأت  فرنسا  وفي 
حتى  ضربًا  زوجته  أوسع  رجل  محاكمة 
وهي  الغابة،  في  جثتها  أحرق  ثم  قتلها 
زعم  كان  بعدما  بارتكابها  اعترف  جرمية 

في البداية أن زوجته مفقودة.
ويواجه جوناثان دافال )36 عامًا( عقوبة 
بالسجن مدى احلياة لقتله زوجته ألكسيا 

مغطى  املتفحم  رفاتها  على  عثر  التي 
غراي  بلدتهما  من  مقربة  على  باألغصان 
األول/ تشرين  في  فرنسا(  )شرق  الفيل 

أكتوبر 2017.
وكان دافال اّدعى أساسًا أن ألكسيا )29 
مصرف،  في  موظفة  كانت  التي  عامًا( 

ذهبت ملمارسة الهرولة لكنها لم تعد.
وظهر  بأنه مصدوم  تظاَهر  موتها،  وبعد 
أصهاره،  مع  صحافي  مؤمتر  في  باكيًا 
في  أقيمت  التي  النشاطات  أحد  وتصّدر 

فرنسا إحياًء لذكراها.
العامون  املدعون  قال  أشهر،  ثالثة  وبعد 
مجال  في  موظفًا  يعمل  الذي  الرجل  أن 
بجرميته،  اعترف  املعلومات  تكنولوجيا 
بعد  ضربًا  زوجته  على  انهال  بأنه  وأقّر 

باحلائط  وجهها  وضرب  حاٍم،  شجار 
وخنقها. كذلك نفى بدايًة أن يكون أحرق 
جثتها، لكنه عاد واعترف بذلك أيضًا في 

حزيران/يونيو من العام الفائت.
وفي  مرة،  من  أكثر  روايته  دافال  وغّير 
إحداها عاد عن اعترافاته وألقى بالالئمة 

على صهره، ثم أقّر مجددًا بكل شيء.
أّكد  عندما  البكاء  على  دافال  وأوشك 
مستهل  في  مرجتف  بصوت  هويته 

اجللسة األولى حملاكمته اإلثنني.
دافال  أليكسا  والدا  اجللسة  وحضر 

إيزابيل وجان بيار فويو.
جان  جيل  احملامي  األهل  وكيل  وقال   
بورجتوا في حديث تلفزيوني إن موكَليه 
في  تأخذ  عادلة...  "محاكمة  يتمنيان 

األكاذيب  كذلك  ولكن  وجعهما  االعتبار 
السنوات  في  دافال  جلوناثان  املتكررة 

الثالث األخيرة".
وأضاف أنها يأمالن كذلك في أن توضح 
احملاكمة ما إذا كان دافال ارتكب اجلرمية 
عن سابق تصور وتصميم و"ما الذي دفعه 
إلى ضرب زوجته 12 مرة أو أكثر، وإلى 

خنقها ملدة أربع أو خمس دقائق".
وكان دافال قال للمحققني إن زوجته كانت 
في  كان  إنه  وقال  وتهينه،  بعنف  تعامله 

نوبة غضب عندما قتلها ولم يتعمد ذلك.
راندل  احملامي  الدفاع  وكيل  وقال 
"التوصل  احملاكمة  على  إن  شفيردورفتر 
بـ"حلظة  ووعد  فعاًل"،  حصل  ما  فهم  إلى 

حقيقة".

مراسم  أقيمت   - ب(  ف  كالكوتا-)أ 
الكبير  الهندي  للممثل  تكرميية 
سوميترا تشاتيرجي اإلثنني في اليوم 
بعد  عاما   85 عمر  عن  لوفاته  التالي 

مضاعفات مرتبطة بوباء كوفيد19-.
وشارك النجم البوليوودي في حوالى 
لكنه  عقود،  ستة  خالل  فيلم   300
اشتهر دوليا بعمله مع اخملرج احلائز 

جائزة أوسكار ساتياجيت راي.
كالكوتا  في  مستشفى  إلى  ونقل 
بكوفيد19-  إصابته  ثبتت  بعدما 
عانى  إذ  هناك  وبقي  املاضي  الشهر 
وفقا  بالفيروس،  مرتبطة  مضاعفات 

لوسائل إعالم محلية.
على  بوز  بوالمي  ابنته  وكتبت 

فيسبوك أن حالة تشاتيرجي الصحية 
تدهورت وتوفي األحد.

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي إن 
وفاة تشاتيرجي "خسارة كبيرة لعالم 

السينما" واحلياة الثقافية للهند.
غرب  والية  وزراء  رئيسة  وغّردت 
تويتر  على  بانيرجي  ماماتا  البنغال 
والهندية  العاملية  السينما  "فقدت 

والبنغالية عمالقا. سنفتقده كثيرا".
كذلك، كتب النجم البوليوودي أميتاب 
باتشان الذي أصيب بفيروس كورونا 
املستجد في وقت سابق من هذا العام، 
"أحد  كان  تشاتيرجي  إن  تويتر  على 
السينما  صناعة  في  الركائز"  أقوى 

الهندية.

باريس- )أ ف ب( - بيَع حذاء أبيض أنيق 
إلى  عائدا  كان  املاعز  وجلد  احلرير  من 
ملكة فرنسا ماري أنطوانيت بأكثر من 40 
ألف يورو في مزاد أقيم األحد في فرساي 
"أوزنا"  دار  أعلنت  ما  على  باريس،  قرب 

للمزادات.
األبيض 22,5  احلذاء  هذا  طول  ويبلغ 
فيما  ثلثه  احلرير  ويغطي  سنتيمترا، 
اجلزء اخللفي مصنوع من جلد املاعز، مع 
نعل جلدي وأربع شرائط مطوية متداخلة 

 4,7 بطول  وكعب  اجلانب،  على 
سنتيمترات، بحسب "أوزنا".

األبيض 22,5  احلذاء  هذا  طول  ويبلغ 
احلالي  العصر  في  يوازي  ما  سنتيمترا، 

قياس 36.
وُيعتقد أن السيدة كامبان، خادمة امللكة، 
ماري  لصديقتها  احلذاء  هذا  أعطت 
إميلي لوشوفان دو بريوازان، وبعد وفاة 
األخيرة العام 1816 حفظته عائلتها منذ 

نهاية القرن الثامن عشر.

"االهتمام  أن  إلى  "أوزنا"  دار  وأشارت 
"العامليني"،  اجملموعات  هواة  من  الكبير" 
جعل بيع احلذاء يحقق سعرًا أعلى بكثير 
بني  ويراوح  متوقعًا  كان  الذي  ذاك  من 
بيع  إذ  آالف،  وعشرة  يورو  آالف  ثمانية 

مببلغ 43750 يورو.
ماري  امللكة  شخصية  أن  ذلك  ويؤكد 
أصول منساوية  من  املتحدرة  أنطوانيت 
ال   ،1793 سنة  باملقصلة  ُأعدمت  والتي 

تزال محور اهتمام كبير.

واشنطن-)أ ف ب( - توجه ثالثة رواد فضاء 
محطة  إلى  االثنني  ياباني  وآخر  أميركيني 
الفضاء الدولية في صاروخ من صنع "سبايس 
الفضاء  لوكالة  اجلديدة  النقل  وسيلة  اكس"، 
الدولية )ناسا( بعد تسع سنوات كانت تعتمد 

فيها على روسيا.
خالل  برايندستاين  جيم  الناسا  رئيس  وقال 
للواليات  كبير  يوم  "هذا  صحافي  مؤمتر 

املتحدة ولليابان".
من  األحد  مساء   ،"9 "فالكون  صاروخ  وأقلع 
مركز كينيدي الفضائي ناقال في مركبة مثبتة 
وفيكتور  هوبكنز  مايكل  الرواد  قمته  على 

غلوفر وشانون ووكر وسويشي نوغوشي.
وعّلق قائد البعثة مايكل هوبكنز ما إن أصبح 
في املدار واصفًا عملية إطالق الصاروخ بأنها 
سريعا  األول  الطابق  وانفصل  رائعًة".  "كانت 
 12 وبعد  بحرية.  منصة  على  يهبط  أن  قبل 

دقيقة على اإلقالع وعلى ارتفاع 200 كيلومتر 
وبسرعة 27 ألف كيلومتر في الساعة انفصلت 
الثاني  الطابق  عن  دراغون"  "كرو  املركبة 
املركبة  أن  اكس"  "سبايس  وأكدت  للصاروخ. 
محطة  إلى  للوصول  الصحيح  املسار  على 
إقالعها،  على  ساعة   27 بعد  الدولية  الفضاء 
غوين  وطمأنت  الثالثاء.  فجر  الرابعة  قرابة 
شوتويل، وهي الثانية بني مسؤولي "سبايس 
اكس"، خالل مؤمتر صحافي، إلى أن الصاروخ 
"سنتنفس  أضافت  لكنها  يجب"،  كما  "يعمل 
نسّلم  عندما  26 ساعة،  بعد حوالى  الصعداء 

الطاقم إلى وكالة الفضاء األميركية".
محطة  في  األربعة  الفضاء  رواد  وسينضم 
ورائدة  روسيني  رائدين  إلى  الدولية  الفضاء 
أميركية موجودين فيها، ومن املقرر أن يبقوا 
ارتفاع  على  املداري  اخملتبر  في  أشهر  ستة 
هذه  وتأتي  األرض.  عن  كيلومتر   400 نحو 

استمرت  ناجحة  جتريبية  مهمة  بعد  الرحلة 
فيها  تولت  آب/أغسطس،  إلى  أيار/مايو  من 
"سبايس إكس" نقل رائَدي فضاء أميركيني إلى 
أي  دون  من  األرض  إلى  إعادتهما  ثم  احملطة 
حتقق  خاصة  شركة  أول  جعلها  مما  عوائق، 

هذااإلجناز التكنولوجي.
ومن املتوقع أن تطلق "سبايس إكس" رحلتني 
مأهولتني أخريني سنة 2021 حلساب "ناسا"، 
الفضاء  رائد  وتضم  الربيع  في  إحداهما 
أربع  إلى  إضافة  بيسكيه،  نوماس  األوروبي 
األشهر  خالل  متوينية  مواد  شحن  رحالت 

اخلمسة عشر املقبلة.
وفي برنامج "سبايس إكس" كذلك رحلة خاصة 
شريكتها  خالل  من   2021 سنة  نهاية  في 
إلى  "ناسا"  مّلحت  "أكسيوم سبايس"، في حني 
أن املمثل توم كروز قد يقوم برحلة إلى محطة 
الفضاء الدولية، ولكن لم يصدر أي تأكيد لذلك.

"رحلة  أيضًا  إكس"  "سبايس  تضيف  وقد 
أخرى ممتعة"، على قول شوتويل التي وعدت 

بـ"التحدث عنها الحقًا".
وجّير الرئيس األميركي دونالد ترامب حلسابه 
عهّدي  في  أطلق  الذي  البرنامج  هذا  جناح 
سَلَفيه، إذ كتب في تغريدة "كانت وكالة الفضاء 
كارثة خالصة عندما تولينا زمام األمور. اليوم 
باتت املركز الفضائي األكثر شهرة وتقدمًا في 

العالم، وبأشواط!".
يتسلم  الذي  بايدن  جو  املنتخب  الرئيس  أما 
فهنأ  املقبل  الثاني/يناير  كانون  في  الرئاسة 
من  ولكن  إكس"  و"سبايس  "ناسا"  اآلخر  هو 
زاوية أخرى، إذ كتب في تغريدة "إنه دليل على 
قدرة العلم وعلى ما ميكننا إجنازه إذا جمعنا 

االبتكار واالبداع والتصميم".
وأشارت رئيسة قسم رحالت الفضاء املأهولة 
أن مشكلة طرأت  إلى  لوديرز  كاثي  "ناسا"  في 

املقصورة  حرارة  بدرجة  التحكم  نظام  على 
كانت  أنها  وأوضحت  بسرعة.  حلها  ولكن مت 

"مشكلة صغيرة فحسب في تشغيل النظام".
 متى القمر؟ 

يرّخص  لكي  سنوات  تسع  األمر  واستلزم 
تخلف  التي  الفضائية  للمركبات  األميركيون 
اخلدمة  من  سحبها  بعد  الفضائية  املكوكات 
شراكات  إقامة  "ناسا"  واختارت   .2011 العام 
املتوقع  ومن  واخلاص.  العام  القطاعني  بني 
أن تدخل مركبة أخرى اخلدمة بعد سنة، هي 

"ستارالينر" من إنتاج "بوينغ".
متابعة  في  األميركية  الفضاء  وكالة  وتأمل 
التعاون مع روسيا، وقد عرضت إشراك رواد 
يستمر  أن  وتريد  املقبلة،  املهمات  في  روس 
استخدام  في  األميركيون  الفضاء  رواد 
"سويوز" بانتظام. لكّن املفاوضات بينها وبني 

"روسكوزموس" تشهد تأخيرًا.

الهند تبكي النجم السينمائي تشاتيرجي..
حصيلته 300 فيلم

 بيع حذاء ملكة فرنسا ماري أنطوانيت بأكثر من 40 ألف يورو 

صاروخ سبايس اكس ينطلق بثالثة رواد باجتاه محطة الفضاء الدولية
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مصدرها  زاجلة  حمامة  بيعت   - ب(  ف  )أ  بروكسل- 
بلغ 1,6  قياسي  بسعر  ملشتر صيني  بلجيكية  مزرعة 
مليون يورو في مزاد علني عبر اإلنترنت نظمته منصة 

"بيجون بارادي" املتخصصة )بيبا(.
وأصبحت نيو كيم ، وهي أنثى مصدرها مزرعة شهيرة 
في  نوعه  أغلى طائر من   ، )شمال(  أنتويرب  في منطقة 
هو  فالندر  منطقة  من  آخر  طائر  على  وتقدمت  العالم، 
الذكر أرماندو الذي بيع بسعر 1,25 مليون يورو في 

العام 2019 للشاري نفسه، وفًقا ملسؤولني في "بيبا".
وأكد مؤِسس "بيبا" مديرها العام نيكوالس غيسلبريشت 
به احلمامة  بيعت  الذي  السعر  أن  برس  فرانس  لوكالة 
"اي  أن  موضحًا  عامليًا"،  قياسيًا  "رقمًا  يشّكل  الزاجلة 
عملية بيع موّثفة رسميًا لم حتقق هذا السعر" قبل اليوم.
هذا  إلى  الوصول  اإلمكان  في  أن  أظن  أكن  "لم  وأضاف 
املبلغ"، متوقعًا أن يكون الشاري الذي لم تكشف هويته 
"راغبًا بال شك" في أن تتزاوج األنثى التي اشتراها مع 
ذكور. ولفت إلى أن هذه األنثى تنتمي إلى ساللة مرموقة.
وجتدر اإلشارة إلى أن نيو كيم التي يبلغ عمرها سنتني 
على  درجت  يورو،   200 بسعر  أساسًا  للبيع  وعرضت 
املشاركة في مسابقات احلمام، وقد تضمنت نبذة عنها 

نشرتها "بيبا" الئحة باجلوائز التي فازت بها.
في  متزايدة  شعبية  األوروبي  النخبة  حمام  واكتسب 
في  األخيرة، وخصوصًا  السنوات  في  العالم  أنحاء  كل 
مكاسب  احلمام  رياضة  حتقق  أن  ميكن  حيث  الصني 

ضخمة.
أو دول اخلليج  األثرياء من آسيا  الشراة  اهتمام  وأدى 
العربية، إلى ارتفاع أسعار هذه الطيور التي تتيح لها 
بعدما  منها  انطلقت  التي  النقطة  إلى  العودة  غريزتها 

تكون قطعت أحيانًا مئات الكيلومترات.

حمامة زاجلة بلجيكية بسعر قياسي
بلغ 1,6 مليون يورو


