
واجـهة يأتي فـتح جـسر الـسـنك في بغـداد الـذي كان واحـدا من سـاحـات ا
رحلة ـتظاهرين والـقوات التي قمـعتهم كـتطور اخر يـكرس ا الرئيـسية ب ا
الـثــانــيــة من احلـركــة االحــتــجـاجــيــة. شـهــد جــســر الـســنك اكــثــر من مـرة
ـواجـهـات ـتـظـاهــرين وقـامـعــيـهم كـانت اشـد تــلك ا مــواجـهـات دامـيــة بـ ا
مـاحـصل في ديـسـمـبـر كانـون االول  عـنـدمـا هـاجم مـسـلـحـون يـعـتـقد انـهم
ـتظـاهرين واطـلقـوا النـار علـيهم بـينـما تـصدر يـليـشيـات ا يـنتـمون الحـدى ا
واجهة لذلك عناصر القبعـات الزرق التابع لزعيم التيار الصدري عملـية ا
مقـتدى الصدر. هاهي عـملية فتح جـسر السنك تأتي بـعد ان افترق الصدر
وحـركـته عن احلـركـة االحـتـجـاجـيـة لـكن ايـضـا بـعـد ان امـر بـحل الـقـبـعات
ـتـظاهـرين وقـتـلـهم ايـضا في الـزرق الـتي اتـهم عنـاصـرهـا بـالهـجـوم عـلى ا

االسابيع االخيرة. 
ـرحلة اجلـديدة. في الـبداية كل هذه االحـداث تسـتدعي وقفـة لتـدبر مالمح ا
ـا يتـوقع اجلميع بـحجـمها كان واضـحا ان تظـاهرات تـشرين كانـت اكبر 
وباهدافها فقد اهتزت الطبقة السياسية العراقية وفشلت اذرعها االمنية في
التـعامل مع الـتظـاهـرات رغم القـمع الدمـوي و حمـالت الشـيطـنة االعالمـية.
بـينـمـا جاء انـضـمـام التـيـار الـصدري بـعـد ذلك لـلتـظـاهـرات ليـجـعـلهـا اكـبر
واقوى ,الى ان اتت حلظـة الفراق التي كانت متوقعـة. فالتيار الصدري تيار
سيـاسي ولـكنه ثـوري اسالمي ايـضا له قـيادة وتـنـظيـمـات وهو مـشارك في
ـيز نـفسه عن الـعمـلـية الـسيـاسـية و مـتصل بـابـعادهـا االقـليـميـة. فـزعيـمه 
شـروع االيراني لـكنه ال يـعادي ايران طـبعا. ـندمجـة تمـاما مع ا االطراف ا
ا جلس كما انه يـتحالف مع الشيوعي والعلمانـي لكنه ال يتبعهم. وهو طا
مصغـيا بلـطف الوقات طويـلة لكثـير من الصـحفي والـناشطـ في جلسات

ا سمعه منهم.  جماعية او ثنائية لكن هذا اليعني انه اقتنع 
اما حركـة التظـاهرات فهي حـركة ناقـمة على كل العـمليـة السيـاسية ولـكنها
ـرحـلـة ايـضـا لـم  تـفـرز هي قـيــادة واضـحـة الســبـاب عـديـدة. اهم مـالمح ا
يدانـية الـذي بات مـطلـبا تـركز عـليه اطراف اجلديـدة هي تطـبيع االوضـاع ا
عـديـدة مـنـهــا الـتـيـار الـصـدري. وقــد اوضـحت تـطـورات االيـام االخـيـرة ان
عمـليات تصفية التظاهرات في منـاطق عديدة في بغداد ومحافظات اجلنوب
ـتـنـفـذة محـلـيـا ودولـيـا. فـقد دانت لم تـعـد تـثـير نـفس االدانـة من االوسـاط ا
ـرجـعيـة الشـيـعيـة الـعلـيـا ما حـدث في ساحـة الـصدرين في الـنـجف ولكن ا
ليس بـنفس الـطريـقة الـتي دانت بهـا اعمـال قمع سـابقـة في نوفـمبر تـشرين
ـتـحـدثون بـاسـمـها صـراحـة الى ضرورة الـثـاني في الـنجف عـنـدمـا اشار ا
ـهدي مـباشرة تشـكيل حـكومة جـديدة فـاستـقال رئيـس الوزراء عادل عـبد ا
نـصب. اما االن فمن الواضح بعـد تلك االشارة وهـو الذي كان متـمسكـا با
ان اوسـاطـا عـديدة مـؤثـرة تريـد دعم تـكـليف مـحـمد تـوفـيق عالوي واعـطائه

فرصه لتشكيل حكومته والنظر بعدها الى تأثير ذلك على الوضع. 
ـتـظـاهـرين مـا زالت مـسـتـمرة ,وقـد تـوقع كـثـيرون ان حـركـة الـتـظـاهـرات وا
تــخـمـد وتـفـتــر ولـكـنـهــا تـعـود كل مـرة بــقـوة. وفي اخـر االمـثــلـة لـذلك كـانت
ـواجـهـة بـ الــتـظـاهـرات الـرافـضــة لـتـكـلـيف مــحـمـد تـوفـيق عـالوي. لـكن ا
ـتـظـاهرين والـنـظـام الـسـيـاسي طـالت ولـذلك تبـعـاته طـبـعـا ومن اهـمـها ان ا
شـرائح عـديـدة ايدت الـتـظاهـرات في الـبدايـة بـدأت تفـتـر بسـبب عـدم حتقق
هدف احـداث تغيـيرات جـذرية في النـظام. ال يـعني هذا ان الـتظـاهرات على
ـتـظـاهـرين وشك ان تـنـتـهي فـهـذا امـر حتـدده عـوامل عـديـدة اهـمـهـا هـمـة ا
ـعـارك ـنــظـمـة هي من يــكـسب ا انـفـسـهـم لـكن في الـعــمـوم فـان االطـراف ا
ـتظـاهرين الـطويـلـة. هنـاك طبـعـا قضـية الـتـوظيف الـسيـاسي لـلتـظاهـرات وا
كلف وجة. فمثال ترى رئيس الوزراء ا وهي اكثـر تعقيدا من قضية ركوب ا
تـظاهـرين باالسـتمـرار بالتـظاهـر. يضع ذلك كـجزء من ادعـائه بانه يطـالب ا
يحتـاج دعما في مـواجهة الـقوى السـياسيـة. لكن تلك الـقوى السـياسية هي
ـنصب. كما ان قـوى عديدة مؤثـرة تعرب بشـكل منتظم عن من اتى به الى ا
تظـاهرين ثم تـردف ذلك بعبـارات تضم معـاني عديدة دعمـها للـتظاهـرات وا
هي في احلقـيـقة شـروط واعـتبـارات ومـحـددات تضـمن مـصالح تـلك الـقوى

وتؤكد مواقفها. 
افتتـاح جسـر السـنك ليس نـهاية لـلحـركة االحـتجاجـية ولـكن تأكـيد على ان
ـرحـلـة تـصطـف القـوى الـسـيـاسيـة بـاذرعـها مـرحـلة ثـانـيـة بـدأت. في هذه ا
العسـكرية ضد فكرة اسـقاط النظام السـياسي او حتى تغييـره بطريقة تؤثر
عـلى مـصـاحلـهـا. وقــد اتـضح هـذا بـعـد تـغـيــر مـوقف الـتـيـار الـصـدري من
شـاركة في التظاهـرات الى السيطرة عـليها. ال بل و يكـاد التيار الصدري ا
سلحة االخرى في التعامل مع يتصـدر ايضا استراتيجية القوى الشـيعية ا
شـاكل الـتـاريـخـية لـلـتـيـار مع تلك الـتـظـاهـرات رغم ا
ـطعم القـوى. يـسـيـطـر التـيـار الـصـدري اذن عـلى ا
التـركي وتقـوم السلـطات بـافتتـاح جسـر السنك في
ـتـظـاهرون عـمـلـيـة تـطـبيـع لالوضاع. فـيـمـا يـواجه ا

اسئلة مهمة عن وجهتهم القادمة. 
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جزيرة بـرمودا وذلك وفقـا خلفر
الــــســــواحل األمــــريـــكـي الـــذين
شـكلـتها. أصبـحوا على درايـة 
ومع بقاء مـؤونة يـوم فقط من
الطعام على م السفينة أرسل
خـفـر الـســواحل الـطـعـام وغـيـره
من اإلمـدادات إلى طــاقـمـهـا.ومع
اقتراب أحد األعاصـير قرر خفر
الـــســـواحل إنـــقـــاذ أفــراد طـــاقم
تعطـلة البالغ عددهم السفينـة ا
عــشــرة أشـخــاص ونــقـلــهم إلى

بورتـوريـكو.وقـال مـتحـدث باسم
مــركـز الـعــمـلـيــات الـبــحـريـة في
: (ال تـزال بـرمـودا فـي ذلك احلـ
السفينة ألتا منجرفة إلى جنوب
شـــرق بـــرمـــودا مـع اســـتـــمــرار
مـــحــاوالت إنـــقــاذهـــا من جــانب
أصـحـابـهـا). تـضـررت الـسـفـيـنة
جـــزئـــيــا وأصـــبـــحت بال طـــاقم
وتركت لالجنراف مع التيار.بعد
ذلك بـعـام واحــد في سـبـتـمـبـر/
أيـــلـــول عـــام 2019 رصـــدتـــهـــا
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سـتـارلـيـنك وهي مـشـروع ضـخم
لــلـــشــركـــة يـــهــدف إلـى تــوفـــيــر
اإلنـتــرنت من الـفــضـاء.وأحـدثت
سبايس اكس ثورة في صناعات
الفـضـاء من خالل تـطويـر تـقنـية
كن تسـمح بتـصـنيع صـواريخ 
اســــتـــــعــــادة طــــابـــــقــــهــــا األول
الســـتــخـــدامه مــرات أخـــرى مــا
يقلّص التكاليف بشكل كبير.لكن
االثـنـ لم يـظـهـر الطـابق األول
من الــــصـــاروخ الـــذي أقـــلع من
كاب كانافيـرال في فلوريدا على
ـنـصـة الــبـحـريـة في كـامــيـرات ا
احملـــــــيط األطــــــلـــــــسي فـي وقت

كــيــومــارس أشـكــان اســتــشـاري
جراحـة األعصـاب في مـستـشفى
كينجز كولدج خطة مفادها رسم
خريطة للـمخ وفتح اجلمجمة ثم
حـــثــــهـــا عـــلـى الـــعــــزف أثـــنـــاء
اسـتــئـصـال الــورم.وقـال أشـكـان
في تصـريح (كانت هـذه أول مرة
يعـزف فـيـها مـريض لي عـلى آلة

أثناء جراحة. 
ئة جنحنـا في استـئصال 90 با

ـــا في ذلـك جـــمـــيع من الــــورم 
ــنـاطق الــتي يـشــتـبه فـي أنـهـا ا
تشـهد انـتشـارا سريـعا لـلخاليا
مع احلــفـاظ عــلى كــافــة وظـائف

يدها اليسرى).
. وشـــكــرت داجـــمــار اجلـــراحــ
وقـــالت (الـــكـــمـــان هي شـــغـــفي
أعــزف عـلــيـهــا مـنــذ أن كـنت في
العاشرة. التفـكير في فقد قدرتي

على العزف كان مفجعا).
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ــــفــــتـــرض.وقــــالت الـــهــــبــــوط ا
ــهــنــدســة لــدى ســبــايس اكس ا
جــيــســيــكــا أنــدرسن لألسف لم
نـتـمـكّـن من إعـادة الـطـابق األول
نصة ولكنه من الصاروخ إلى ا
هـــبط بــهـــدوء في الــبـــحــر عــلى
مـقـربة مـنـهـا ويـبـدو أنه ال يزال
قـطـعـة واحـدة.لم تُـعـرف أسـبـاب
هـــذا الـــفــــشل بـــعــــد لـــكن هـــذا
الــصـــاروخ يــســـتــخـــدم لــلـــمــرّة
ــهــمــة شـمــلت الــرابــعــة.وكــان ا
إطالق دفعة خامسة من  60قمراً
اصطناعـياً من كوكبـة ستارلينك
الــتي يــبــلـغ مــجــمــوع أقــمــارهـا

{ رام الله  –وكاالت - بالتزامن
مع خـــتــام فـــعـــالـــيـــات الـــقــدس
عــاصــمــة لــلـثــقــافــة اإلسالمــيـة
غنـية الفلسـطينية دالل طرحت ا
أبو آمـنة هـذا األسـبوع ألـبومـها
اجلــــديـــد (نـــور) والـــذي يـــأخـــذ
طـابـعـا روحـانـيـا خـاصـا ويـضم
أغــــــانـي من أشــــــعــــــار كــــــبــــــار
تصوفـة.وقالت دالل في مؤتمر ا
صحفي في رام الـله ( إن األلبوم
اجلــديــد رحــلــة مــوســيــقــيــة مع
الـــشـــعـــر الـــصـــوفي تـــتـــضـــمن
مقطوعات غنائية متواصلة على
مدى  50دقيقة لشـعراء صوفي
مــــثـل ابن عــــربـي وجالل الــــدين
الــــرومي ورابـــــعــــة الــــعــــدويــــة
واحلـالج وابـن الــــــــــفــــــــــارض).
وأضافت (اخـترت مـقاطع جلالل
الدين الرومي ألنـها متـرجمة من
الفارسية إلى العربية وليس لها
قـــافـــيـــة لـــتــــكـــون وصالت بـــ

األغـــــــــــانـي األخـــــــــــرى نــــــــــزوال
وصعودا).

ودالل من مواليد مدينة الناصرة
عام 1983  وهي تـهــتم بـتـقـد
األغـــاني الــــطـــربــــيـــة وإحــــيـــاء
الـفـلـكلـور الـفـلـسـطـينـي. أسست
مشروع (يا ستي) باالشتراك مع
مـــــجــــــمـــــوعـــــة مـن الـــــنـــــســـــاء
الــفـلـســطـيـنــيـات إلحــيـاء أغـاني
األعراس واحلفالت في األراضي

ا. الفلسطينية قد
وعن فـــكـــرة األلـــبــوم قـــالت دالل
احلـاصــلـة مـؤخـرا عــلى شـهـادة
الدكـتوراه في عـلم األعصاب (إن
الـفـكـرة بـدأت قبـل ثالث سـنوات
وإنــــهـــا قـــدمت بـــعـض أغـــانـــيه
مـــؤخــــرا في كـــنـــدا والـــواليـــات
تـحـدة وفرنـسا لـكـنه سيُـطرح ا
اآلن في مدينـة القدس).وأضافت
(أن من بــ أسـبــاب اخــتـيــارهـا
لشكل ومضمـون هذا األلبوم هو

حــالــيـاً حــوالى 300 قــمــر. وقـد
سـتقبل تضم هذه الـكوكـبة في ا
آالف األقـمـار لـتــشـكل شـبـكـة في
السماء لتوفير اإلنترنت السريع
.إلى ذلك تــطــمح لــلــمــشـــتــركــ
شـــركـــات أخـــرى مـــثل وان ويب
لــتـوفــيــر اإلنـتــرنت الــسـريع في
الـــفــضـــاء. ويـــأمل إلـــون مــاسك
مـــــــؤسـس ســــــبـــــــايـس اكس أن
تــسـتـحــوذ شـركــته في الـنــهـايـة
ــئــة من ســوق عـلى 3 إلى 5 بــا
ي وهي حــصّـة اإلنـتــرنت الــعـا
تقـدّر قيمـتهـا بحوالى 30 مليار

دوالر في السنة.

أن الـغنـاء الـصوفـي يلـقى الـيوم
قــبـوال كــبــيـرا بــالــعـالم وهــو مـا
ـــســــته بــــنــــفـــســــهــــا من خالل
الـــعـــروض الـــتي قـــدمـــتـــهـــا في
الــغـــرب).وتــابــعت قــائــلــة (هــذا
الـتــزاوج الــروحـاني والــصـوفي
يتطـلب عمقـا في البحث الـعلمي
في عـلم الـدمـاغ وعـنـدمـا دخـلت
هـــــذا اجملــــال كـــــنت أبـــــحث عن
الـــرابط بـــ اجلـــســـد والـــروح

ومشروع نور هو الروح).
واأللبوم اجلديـد من أحلان كنان
أبـو عـفش الــذي أجـرى مـداخـلـة
ــؤتـــمـــر الــصـــحـــفي عـــبــر فـي ا
تــطــبــيق ســكــايب مـن الــواليـات
ـتــحـدة قـال فـيــهـا (إن اخـتـيـار ا
ــا كـــلـــمـــات أغـــاني األلـــبـــوم ر
اســــتـــغـــرق الــــوقت األطـــول في
التـحضـيـر له ثم جاءت بـعد ذلك

مرحلة التلح والتوزيع).
وعـــرضت دالل أبـــو آمــنـــة خالل

لــــلـــــفـــــنـــــانــــة
ســـــــيــــــســــــيل
كــــاحــــلي من
وحــــــــــــــــــــــي
األلــــــــبـــــــوم
وكــــــــــــــذلـك
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{ مـــونــتـــريـــال (أ ف ب) - لم
يــعــد غي اللـــيــبــيـــرتــيه مــؤسس
ســـــــيـرك دو سـولـيه مـسـاهـما
في الـشـــركــة بـعـد بــيع حـصـته
األخـــــــيــرة الــبـالــغـة نــســبـتــهـا
ـــئـــة لـــصـــنــدوق عـــــــــشــرة بـــا
اإليداع واالسـتثـمـار في كيـبيك
وفـــق مــــا أعـــــلن الــــصــــنــــدوق

. االثن
وقال الصندوق الكندي في بيان
نـقال عن اللـيــبـيـرتــيه الـبـالغ 60
عــــامـــــا ســـــــــــــأســـــتــــمـــــر في
شـاركـة في األفـكار اإلبـداعـية ا
لــــلـــــعـــــروض وقــــبـل كل شيء
سأواصل دعـم صنـاعـة الـتـرفيه
في كيـبـيك من خالل مـشـاريعي
األخــــــــــــرى.ومـن خـالل هــــــــــــذا
االســــتــــثــــمـــــار ضــــاعف هــــذا
الصندوق الذي يـدير العديد من
اخلـطط الــتـقــاعـديــة الـعــامـة في
مـــقـــاطــعـــة كـــيـــبـــيك الـــنـــاطـــقــة
بالفرنسيـة مشاركته في سيرك
ـلك حـالـيا دو سـوليـه وأصـبح 
ـــئـــة من مـــا يـــقـــرب من 20 بـــا

األسهم في الشركة.
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{ هـــانـــوي - وكـــاالت - اســـتـــضـــافت
فـيـتــنـام حـيث يـنـظـر الــبـعض لـلـقـطط
بـاعتـبارهـا وجبـة شهـية أول مـهرجان
ـاضي وضم لـلـقــطط في الـبالد األحـد ا
60 قطة أصيلة حتمل أسماء منها
ألـيس الـغـاضـبـة ودي مـاريـا والـعـظـيم
ي وتيموسا سومو.ويقيم االحتاد العا
لــلــقـطـط وهـو أكــبــر احتــاد في الــعـالم
لــلـقـطط الـعـرض الـذي يـضم نـحـو 12
ساللة مختلفة من القطط. وقال جنوين
تشوان سـون منظم الـعرض (إن الهدف
منه تغيير نظـرة الناس للقطط ليدركوا
أنـهـا كـائنـات تـسـتـحق احلب).وأضاف
ســون في تــصــريح(نــريــد كــذلك إقــامـة
ســـاحــــة ألـــعـــاب وطـــنـــيـــة ألصـــحـــاب
احلـيـوانـات األليـفـة لـلتـدرب واكـتـساب
ــشــاركــة في الــعـروض اخلــبــرة قــبل ا
الدوليـة).وعلى مدار الـيوم ربت احلكام
عـــلـى الـــقـــطط وحتــــســـســـوا فـــراءهـــا
ومــلــســوا عــلى ذيــولــهــا وتــفــحــصــوا

أسنانها واختبروا رشاقتها.
وفــازت ســبع قـطط بــلـقـب (األفـضل في
ساللـتـها) لـكن قـطا واحـد هـو تيـمـوسا
سومـو كسب قلـوب احلكام واجلـماهير
عـلى حـد ســواء فـصـفـقــوا له بـحـمـاس
شـديـد.وقـال صـاحـبه ديـنه تـشـاو هـيـو
عن قــــــطـه وهــــــو من سـاللــــــة فــــــولـــــد
االســكـتــلـنــديـة (إنه يــنـشــر احلب عـلى
اجلـمـيع).وقال جنـوين ديـو هـوجن أحد
حـــضـــور الـــعـــرض (في بـــلــد مـــا زالت
الــقــطط تــقــدم فــيه كــوجــبــات وتـشــيع
ـثل إسـاءة مـعـامـلـة الـقـطط الـضـالـة 
العرض فرصة لتوعية الناس).وأضاف
(الــقـــطط ال جتـــلب احلظ الــسـيء كــمــا
يتصـور العديد من الـفيتنـامي ويجب

أن تغمر باحلب).
وفـرضت العـاصمـة الفـيتـنامـية هـانوي
حظرا على أكل القطط في  2018لكنها
مــا زالت تــؤكل فـي مــنــاطق أخــرى من

البالد.

جــمـهــور الـعــرض في احلــضـرة
الـصـوفـيـة الـعـرض الـصـوفي ال
ــشـهــد فـيه إال إذا كـان يـكــتـمل ا
اجلـــمــهـــور جــزءا من الـــعــرض
إضافة إلى معرض للوحات فنية

ؤتـمـر الصـحـفي الذي عـقد في ا
مــعــهـد إدوارد ســعــيــد الــوطـني
لــلـمـوســيـقى تــسـجــيال مـصـورا
إلحدى مقطوعات األلبوم تضمن
رقـصـا صـوفـيـا.وقـالت (سـيـكون

{ لـــــنـــــدن - وكـــــاالت - عـــــزفت
ـستـشفـيات مريـضة فـي إحدى ا
الــبــريـــطــانــيـــة الــكــمـــان أثــنــاء
خـضـوعـهـا جلـراحـة اسـتـئـصال
ـخ كـي يــــــــتــــــــســــــــنى ورم في ا
للـجـراح احلـفـاظ علـى قدرتـها
ـوســيـقى شـغــفـهـا عـلـى عـزف ا
ـمـتد ألربـعـ عـامـا بـهـذه اآللة ا

وسيقية. ا
وعزفت داجمار ترنر (53 عاما)

وهي مـسـتـشـارة
إدارة سـابقـة من
جـــــزيـــــرة وايت
الـــكــمـــان أثـــنــاء
عملية استئصال
ورم من الـــــــفص
اجلبـهي األمامي
ــخ ــن فــي ا األ
كـــان قــريـــبــا من
ـــنــطـــقـــة الــتي ا
تـــــــتــــــحــــــكـم في
احلـركة الـدقـيـقة
لـــــــــــيـــــــــــدهـــــــــــا
اليسـرى.وللحيل
ولـة دون تــضـرر
قـــدراتــــهـــا عـــلى
الـــــعــــــزف عـــــلى
الــــكـــمــــان وضع
الـــبــروفـــيـــســور

ومـــــكــــافـــــحـــــة نــــزالت الـــــبــــرد
واالنــفــلـونــزا ومــكـافــحــة تـراكم
ــعــدة الـــبــراز وعالج امـــراض ا

وعالج الروماتيزم).
الى ذلك أوردت مجـلة سـنيورين
راجتـيـبـر (أن عـدم تـنظـيف طـقم
األسـنـان بــانـتـظـام ال يـؤدي إلى
ـكـن أيــضـا أن تــلــفه فــقط بـل 
تـتـراكم به اجلــراثـيم ثم تـنـتـقل
عــبـر احلــلق إلى بــقــيـة أعــضـاء
اجلـــــسـم) لــــــذا شـــــددت عــــــلى
(ضـرورة تـنـظـيف طـقم األسـنـان
بانتظام وذلك بشطفه حتت ماء
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حدد خـــــبراء الـعالج باالعشاب
12 فـــائـــدة لــــنـــبـــات احلــــنـــظل
ـرارة مذاقه وانـتشار عروف  ا
وجــوده في الـصــحـاري كــنـبـات
طـــبـــيـــعي. وقـــال اخلـــبـــراء( ان
احلــنــظل مـــفــيــد في مـــكــافــحــة
الــســـرطــان ومـــكــافـــحــة مــرض
الــــســـــكـــــري وعالج االمـــــســــاك
ومـكـافحـة الـبـكتـيـريـا ومكـافـحة
الـــفـــصـــال الـــعـــظـــمي وخـــفض
الـــكــولــســتــرول واعــادة انــبــات
الـــشـــعـــر وعالج حب الـــشـــبــاب

جــارٍ بـعـد كل وجــبـة وتـنــظـيـفه
ـعـدل مـرتـ يـومـيـاً بـواسـطـة
فرشاة مـخصصة لـطقم األسنان
ومعجون أسنان مخصص لطقم
ــكن تــنــظـيــفه األســنــان كــمــا 
وجات بواسـطة جـهاز يـعمل بـا
فوق الصوتية.وقبل الذهاب إلى
الـــفـــراش يـــنـــبـــغي وضع طـــقم
األسنـان في حـمام مـاء مع إذابة
ـدة قــرص تــنــظـيـف فـيـه وذلك 
15 دقـيــقـة تـقـريــبـاً ثم جتـفـيف
طـــقم األســـنــان واالحـــتـــفــاظ به

جافاً).

{ واشـنـطـن (أ ف ب) - أخـفـقت
شـركـة سـبـايس اكس األمـريـكـية
تخصّصـة بتقنيـات استكشاف ا
الـفــضـاء في تـأمــ هـبـوط آمن
لــــــلـــــطـــــابـق األول من صـــــاروخ
فـــــالــــكــــون  9الـــــقــــابـل إلعــــادة
االستـخـدام علـى منـصـة بحـرية
.وكان ذلك ليشكل الهبوط اإلثن
اخلمـس الـناجح لـلصاروخ.في
ـــقــابـل تــمـــكّن الـــصــاروخ من ا
إجناز مهمّته التي أطلق ألجلها
وتـــــقــــضـي بــــوضع 60 قـــــمــــراً
دار من اصطـنـاعـياً جـديـداً في ا
دون أي صعوبة في إطـار كوكبة
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جُـرفت سـفــيـنـة شـحن مـهـجـورة
إلى ســاحل مــقــاطــعـة كــورك في
أيـرلنـدا بـسـبب الـطـقس الـسيئ
الـذي ضــرب أوروبـا مــصـاحــبـا
لـلــعـاصـفـة ديــنـيس.ورصـد أحـد
ـعـروفـة بـاسم ـارة الـسـفـيـنـة ا ا
الـسـفـيـنـة الـشـبح عـلى صـخـور
سـاحل قــريـة بـالـيــكـوتـون الـتي
تـــشــتــهــر بــالـــصــيــد.ويــبــدو أن
السفينة قد سافرت آالف األميال
على مدار أكثر من عام وذلك من
جــنــوب شـرقي جــزيــرة بــرمـودا
بـاحملــيط األطـلـنــطي.وقـال جـون
تــاتـان رئــيس مــنـظــمـة مــحـلــيـة
لإلنــقــاذ الــبــحــري: هــذا يــحـدث
ـــلـــيـــون بـــنـــســـبـــة واحــــد في ا
ـلـكي ـعـهـد ا فـقط.وقـال رئـيس ا
إلنــــقـــــاذ الــــقـــــوارب في قـــــريــــة
باليكوتون لصحيفة محلية إنه
(لم يـــر أبـــدا أي شيء مــهـــجــور

مثل ذلك من قبل).
تعرف السـفينة بـاسم ألتا وكان
ــــالــــكـــ لــــهــــا الــــعـــديــــد مـن ا
واألسـماء. أنـشـئت الـسفـيـنة في
عام 1976 آخر علم كـانت ترفعه
هـو عـلم تـنـزانـيـا.كـانت سـلـطات
دول عديدة على درايـة بإبحارها
بال هدف حـول العـالم بعـد إنقاذ
طاقـمهـا. وشوهـدت آخر مرة في
أيـــلـــول عــام 2019  بـــواســـطــة

لـكـية سـفيـنـة تـابعـة لـلبـحـريـة ا
الـبـريـطانـيـة.بـدأت الـقـصـة التي
انتهت بها إلى أيرلندا في أيلول
عام 2018 عـنـدمـا كـانت ال تـزال
حتـــمل طــــاقـــمــــا وتـــبــــحـــر من
اليـونان إلى هـايتي.أدت مـشاكل
غــيـر مـعــروفـة عــلى مـتــنـهـا إلى
انـقـطـاع الـكـهـربـاء واالتـصاالت
وانـحـرفت الـســفـيـنـة في الـبـحـر
دة 20 يومـا عـلى بـعـد حوالي
2100 كــيـلــومــتـر جــنــوب شـرق

لـكـية سـفيـنـة تـابعـة لـلبـحـريـة ا
الـبــريـطــانـيــة في وسط احملـيط
األطلنطي.وغردت قيادة السفينة
البـريطـانية: قـد تسـتمـر اجلهود
السـتــعـادتـهـا لــكن مـسـتــقـبـلـهـا
يـكــمن في أيـدي آخــرين مـؤكـدة

عدم وجود طاقم على متنها.
عــادة تــظل الــســفن الــتــالــفـة أو
الــغـــارقــة مـــلــكـــا ألصــحـــابــهــا
ـــســــؤولــــ عن تــــوفـــيــــر حل ا
ـا قالـه روبرت لـلـمـشـكـلـة وفـقـا 
مـــاكـــابي مـــديـــر الـــعـــمـــلـــيـــات
الساحـليـة في الهيـئة األيرلـندية
سـؤولة عن السالمـة البـحرية ا
لـــــــبـي بـي سي.ومـع ذلـك فــــــإذا
اعتُبرت مثل هذه السفينة خطرا
الحة فقد تبذل السلطات على ا
احملــلـــيـــة جــهـــودا لـــســحـــبـــهــا
بعيدا.وقال مـكابي: لقد وقع عدد
شابهة في البحر من احلوادث ا
األيرلندي. إذا لم يكن هناك مالك
للـسفيـنة فإن الـهيـئة األيرلـندية
ـسؤولـة عن الـسالمـة البـحـرية ا
تنخرط في األمر.وأضاف: وجود
ـدة 18 سـفــيـنـة جتـوب الــبـحـر 
شـهـرا بـهــذه الـطـريـقـة أمـر غـيـر
شائع. وبالنـسبة لهذه الـسفينة
فكـونهـا رصدت مـرة واحدة فقط
مـنذ أكـتـوبـر/ تـشـرين األول عام
2018 يـــظـــهـــر كـم هـــو اتـــســاع

احمليط.


