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ـا يـنبـغي ان توجـه اليه لـقامت ان لم نوجه بـوصـلة الـعقل 
هي بتـوجـيهـنـا ألوهام أمـاني ال نـهايـة لـها فـنـسقط في فخ
التـركـيـز عـلى األحالم عـوض الـتركـيـز عـلى الـعـيش فـكرة
عظيمة و ان كنت على علم بهـا لكنني تذكرتها ح قراءتي
ـؤلـفتـها الـروائيـة و كـاتبـة السـينـاريو و لروايـة هاري بـوتر 
منتجة األفالم البريطانية ج.ك رولينغ حيث صاغت نفس
الفـكـرة كـالـتـالي إنـها لم تُـخـلق(تـقـصـد الدنـيـا طـبـعـا( لكي

نركز على األحالم و ننسى ان نعيش.
فن العيش فن بسيط للـغاية لدرجة التعـقيد أو قل هو معقد
للـغايـة لدرجـة الـبسـاطة و هـو ما عـبـر عنه الـعبـقري ألـبرت
اينـشتـاين بـقوله: ال يـوجد سـوى طـريقـت لـتـعيش حـياتك.
واحد كـما لـو أن ال شيء معـجزة. واآلخـر هو أن كل شيء

معجزة.
تـلــخـيص فن الــعـيش بــسـيط جــدا و مـعــقـد جـدا بــحـسب
نـظـرتــنـا له و ان تــأمـلـنــا تـلــخـيص احلـكــمـاء لـفـن الـعـيش
لوجدناهم يـلخصـونه في ثالث او اربع كلمـات على االكثر
ـقـدسة و عـلى رأسـهـا القـرآن الـكر انه تلـخـصه الـكتب ا
لــعب و لــهــو و تــكــاثـــر و تــفــاخــر في حــ أن  الــشــاعــر
ــعـروف روبــرت فـروسـت  احلـائــز اربع مـرات االمـريــكي ا
على جائزة بولـيتسار في االدب يلخـصه في كلمة واحدة و

هي االستمرارية.
أما الكاتب االمريكي الـساخر صامويل النغـهورن كليمنس
شـهـور بـ(مـارك توين) مـؤلف روايـة تـوم سويـر الـتي كـنا ا
نتابعهـا كرسوم متـحركة ح كنـا صغارا وصاحب رواية
هكـلـيـبيـري فـ العـظـيـمة فـيـلخص احلـيـاة  أو فن الـعيش
بقـوله األصدقـاء احلـقيـقيـون و الكـتب اجلـيدة و الـضمـير
ثالية و ال ينبغي ان يفهم النائم: هذه هي أوصاف احلياة ا
من قوله الضمير النائم موت الضمير فاحلكماء يختارون
تعابيرهم جيـدا فنوم الضمـير الهدف منه االشارة الى فن
التـجـاهل حـتى ال يـعـكـر صـفـو تأمـالته كل دقـيق و بـسيط

من األمور.
ـان و احلـكـمـة في جـمـيع األديـان الـتـشبث من صـفات اإل
بـاحلـيـاة و الـرغـبـة فـيـهـا آلخـر رمق حـيث تـوصي األديـان
وت جمـيـعهـا بـتعـمـير األرض آلخـر نـفس حتى لـو جـاءت ا
ألحدنا و في يده فسيلـة فليغرسهـا فكذلك جاء على لسان
ـــســـرحي و عــازف اجلـــاز و اخملــرج وودي آلن الـــكــاتب ا
وت ـعروف حكـمته الشـهيرة أنـا ال أخاف من ا األمريكي ا

ا ال أريد أن أكون هنالك ح يحدث ذلك. و إ
أمــا األديب االســـتــرالي مـــاركــوس زوســان وكـــاتب كــتب
ـعروف بروايتـه سارقة الكـتب فله قولة األطفال و الروائي ا
بلـيـغـة في هـذا الشـأن جـاء فـيـها ”يكـون الـنـاس في بعض
ا ـا يقـولون و إ األحيان رائـعون لـيس في نظـراتهم أو 
فقط فيما هم عـليه و هو بذلك غالـبا ما يقصـد بقوله أحيانا
أن احــدنــا إن هــو حــافظ عــلـى تــوازنــاته في احلــيــاة فــانه

جرد تواجده بيننا. سيكون رائعا 
نـفس االمــر يـشــيـر الـيـه ألـبـرت آيــنـشــتـاين الــغـني عن كل
تــعــريف بــقــوله تــشــبه احلــيــاة ركــوب الــدراجــة ان أردت

احلفاظ على الـتوازن ينـبغي االستمـرار في احلركة فإن 
ذلك تمت روعة الـلوحة الـفنيـة بتواجـده يسيـر على عجـلت
فيـمـا بـينـنـا فـتتـشـابه بـذلك الصـورة الـفـنيـة الـتي صـورها

آينشتاين بتلك التي أرادها االسترالي ماركوس زوسان.
و نختم بقـولة االديبة االمـريكية بـيسي أندرسون سـتاينلي
زيـد من أمراض الـقلب الرائـعة شـعرا و نثـرا في كـتابهـا ا
لقد حقق النجاح ذلك الـشخص الذي عاش بشكل جيد 
رأة النقية ضحك كثيرًا  وأحب كثيرًا ; الذي يتـمتع بثقة ا
واحترام الـرجال األذكـياء ومـحبـة األطفـال الصـغار ; الذي
مأل مكـانتـه اخلاصـة وأجنز مـهـمته ; الـذي لم يـكن ينـقصه
أبدًا تـقديـر جمال األرض أو فـشل في الـتعـبير عـنه ; الذي
ــا وجـــده  ســواء كـــان ذلك زهــرة تــرك الـــعــالم أفـــضل 
خـشـخـاش مـغـروسـة  أو قـصـيـدة مـثـالـيـة أو روح مـنـقذة ;
الــــذي كــــان يــــبــــحـث دائــــمًــــا عن
األفــــضـل في اآلخـــــريـن ومــــنـــــحه
أفــــضل مــــا لــــديـه ; الــــذي كــــانت
احلــيــاة مـصــدر إلــهــام لـه ; الـذي

لديه الذاكرة عطاء الهي رائع. 
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{ أورومـاكـو  –وكـاالت - كـشف
بـاحـثـون عـن حـفـريـات لـنـوع من
السالحف كان في حجم السيارة
نـطقة الـشمالـية من أمـريكا في ا
اجلنـوبيـة.ويُعتـقد أن الـسلـحفاة
سـتـوبـيـنـدمي كـانت جتـوب هـذه
نـطقـة قبل نـحو سـبعة إلى 13 ا

مليون عام.
وعُثر على احلفريات في صحراء
تتاكوا في كولومـبيا وفي منطقة
أوروماكـو في فنـزويال.وكان أول
كشف عن حـفـريات سـتـوبيـندمي
في حقبة الـسبعيـنيات من القرن
ــــاضي لــــكنْ ظـل الـــغــــمـــوض ا
يــحـيـط بـكــثـيــر من األمــور حـول
السلحفاة التي يـبلغ طولها نحو

أربعة أمتار. 
وكانت سلحـفاة ستـوبيندمي في

حـــجـم ووزن ســـيـــارة صـــالـــون
ــسـتـنــقـعـات في وكـانـت تـقـطن ا
الشمال من أمريكا اجلنوبية قبل
ظـــــــهـــــــور نـــــــهـــــــرَي األمــــــازون
وأوريـــنــوكـــو. كــان لــلـــذكــور من
سالحـف ســتــوبــيـــنــدمي قــرنــان
أمـامـيـان مــوجـهـان عـلى جـانـبي

الصَدفة. 
ووُجـــدت نــــدوب عــــمــــيــــقــــة في
احلـفريـات تـشـيـر إلى أن الـقرون
ـا كـانت تُـسـتـخـدم كرمـاح في ر
الصراعـات مع اخلصـوم. ويقول
الــبــاحــثــون وفـق لــلــبي بي سي
(إنــهم عـثــروا عـلى صَــدفـة يــبـلغ
طـولــهـا ثالثــة أمـتــار وعـظـام فَكّ
ـا يــلـقي الــضـوء عـلى سُـفــليّ 
الــكــثــيــر من األمــور عن الــنــظـام

الغذائي لتلك السالحف).
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مثلة التركية فهرية أفج اضي والد ا وت االربعاء ا { اسطنبول  –وكاالت  –غيب ا
ستشفيات التركية حيث كان يخضع للعالج. بعد حوالي الـ 4 سنوات داخل إحدى ا
رض السرطان.وكانت صحة والد أفج تعرضت إلنتكاسة مع أواخر على إصابته 
مثل التركي بوراك أوزجيفيت عدم السفر خارج اضي إذ قررت هي وزوجها ا العام ا
تركيا لقضاء ليلة رأس السنة وقررا قضاء عطلتهما في إحدى القرى اجلبلية القريبة

ستشفى لذلك قررت فهرية إمضاء إجازتها من اسطنبول بسبب وجود والد فهرية في ا
في مكان قريب من اسطنبول لالطمئنان إلى والدها.
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{ اسـطنبول- دبي - وكاالت - أزاح فنان
روسـي السـتـار عـن أربع لـوحـات ضـخـمة
ــيــر بــوتـ في لــلــرئــيس الــروسي فالد
وسط مــديـنــة اسـطــنـبــول الـتـركــيـة امس
االول الــسـبت قــائال (إنه يــريـد أن يــظـهـر
الـصالت اجليدة بـ أنقرة ومـوسكو رغم
اخلـالفـــات بــــشــــأن ســــوريـــا ومــــلــــفـــات
أخـرى).لـكن وبعـد فـترة وجـيـزة من كشف
ألــكـســنـدر دونــسـكــوي عن الـلــوحـات في
شـارع االستقالل أزالتها السلطات ألنه لم
يـحصل على تصريح بعرضها هناك.وقال
دونــســكــوي في تــصـريـح(حـالــيــا لــديــنـا
احـتـدام في الـعالقـات مـع تـركيـا... ولـذلك
عــرضت هـنـا في وسط تـركـيـا وفي شـارع
رئــيــسي حــيث تــقع الــسـفــارة الــروســيـة
ألقــــول أن بـــوتـــ هـــو روســــيـــا).وتـــابع
قـائال(أردت أن ألفت االنتباه للكيفية التي
نــرى بــهــا بــوتــ في روســيــا مــثل بــطل

خـارق. لـذلك كـتـبت علـى اللـوحـات بـوت
بـطل خارق).وتدعم تـركيا وروسـيا طرف
مـتـنـاحريـن في احلرب الـسـوريـة لكـنـهـما
تـــعـــاونـــتــا فـي مــســـاعي الـــتـــوصل حلل

ســـيــاسي وأقــامـــتــا عالقــات وثـــيــقــة في
مـجالي الـدفاع والـطاقة.وتـبادلت مـوسكو
وأنـقـرة االتهـامات والـتصـريحـات احلادة
ـاضـية بـشـأن مـخـالـفة عـلى مـدى األيـام ا

اتـفـاقـات لـلـحـد من الـعنف فـي إدلب.وقال
ـشـاعـر لـدى دونــسـكـوي (إنه أراد إثـارة ا
ـــرون بـــجـــوار لــــوحـــاته ويـــرى رد مـن 
زيد فـعلـهم). وأضاف (أنه يـعتـزم إقامـة ا

مـن تــلك
ــــعــــارض ا

فـي أمـــاكن أخـــرى
مـن بـــيـــنــــهـــا الـــواليـــات

ــتــحــدة). الى ذلك بــدأت إيــفــانــكـا ا
تــرامب ابــنـة الــرئـيس األمــريـكي دونــالـد
تـرامب وأحـد مسـتـشاريه زيـارة لإلمارات
ــقـرر أن تــلـقي كــلـمـة الــسـبت حــيث من ا
ـرأة في مـجـال خالل مــؤتـمـر لـتـشــجـيع ا
ريــادة األعـمـال هـذا األسـبــوع.وسـتـلـقي
ـرأة إيـفــانـكـا كـلـمـتــهـا أمـام مـنـتـدى ا
ي الـــذي تـــســـتـــضـــيـــفه دبي الـــعـــا
حـالـيا.وزارت إيـفانـكـا يوم الـسبت
جامع الشيخ زايد الكبير والتقت
بــــنــــســـاء رائــــدات في مــــجـــال
األعــمــال في مــتـحف الــلــوفـر
بـــأبـــوظـــبي قـــبل أن تـــقــوم

تحف. بجولة في ا
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{ لـوس اجنـلـوس  –وكاالت -
طـرحت جنمـة موسـيقى الـبوب
األمـريـكـية بـيـلي إيـليش أغـنـية
ـقـبل (ال فـيــلم جـيــمس بـونــد ا
وقت لــــلــــمـــــوت )  اخلــــمــــيس
ــاضي عـبـر قـنـاتـهـا اخلـاصـة ا
عـلى الـيـوتـيـوب بـاإلضـافة الى
الـــــعـــــديــــد مـن مـــــواقع الـــــبث
ـوســيـقي وحـقـقت حـتى األن ا
أكـــــــثــــــــر من  14مـــــــلـــــــيـــــــون
ة عن مـشاهـدة.وهي أغنـية مـؤ
اخلـــيــانـــة والــيــأس اشـــتــركت
غـنيـة الشـابة في تـأليـفها مع ا
أخوهـا األكبر فـينيـاس ومدتها

اربـع دقـــــائق. وإيـــــلـــــيش (18
عـامــا) هي أصـغــر فـنـانــة عـلى
اإلطـالق تـكــتب وتــؤدي أغـنــيـة
في أحـــد أفالم جـــيــمس بـــونــد
لتمضي بـذلك على خطى جنوم
مـــــثل أديـل ومـــــادونـــــا وبــــول
مـكـارتـني. و فـيـلم (نـو تـا تو
داي) هـو اخلــامس والـعـشـرين
في سلـسلـة أفالم جيـمس بوند
ــقــبل ويــعـــرض في نــيــســـان ا
حــيـث يــواصل دانـــيــيـل كــريج
لـــعب دور الــــعـــمـــيـل الـــســـري
ـــرة خـــامـــســـة الـــبـــريـــطـــاني 

وأخيرة.

{ نـــيـــويـــورك (أ ف ب) - أدين
ــشـــاهـــيـــر مــايـــكل مـــحــامـي ا
أفـيــنـاتي الــذي مـثّل ســتـورمي
مـثـلة اإلبـاحـيـة التي دانـيـالـز ا
قــــاضت الــــرئــــيس األمــــريـــكي
اضية دونالد ترامب اجلمعة ا
في مـحكـمة مـانـهاتن الـفدرالـية
بـاالبــتـزاز.وتــمـثل هــذه اإلدانـة
ضــربـة قــاســيـة لــهــذا احملـامي
الـذي قــدم في مـرحــلـة مــعـيــنـة
نـفـسـه عـلى أنه خـصم أسـاسي
لتـرامب. ودانت هيـئة احملـلف
حاولته أفيناتي بتهـم تتعلق 
ابــتـــزاز ماليـــ الــدوالرات من
البـس الـــريـــاضـــيـــة شــــركـــة ا
الـعــمالقــة نــايــكي.لـكـن وضـعه
احلـالي أصبح بـعيـدا جدا عـما
متدة من كان عليه في الـفترة ا
شـــبـــاط  2018إلى آذار 2019

عـنـدما كـان مـحـامي الـدفاع عن
دانــيــالــز واســمــهــا احلــقــيــقي
ستـيفـاني كليـفورد. فـقد أصبح
حــيــنــهــا اســمــا مــألـوفــا خالل
ـمـثـلـة الـقـانـونـيـة مع مـعـارك ا
تـــرامب بـــعـــد ادعـــائـــهـــا (بــأن
األخـيـر أعـطـاهـا أمـواال لـلـتـكتم
عـلى عالقــة جـنـســيـة أقـامــتـهـا
مــعه في  2006قــبل انــتــخــابه

تحدة). رئيسا للواليات ا
ونــظـرا لـدوره كـمـنـتـقـد صـريح
لــلـرئــيس ومــقـرب مـن الـيــسـار
األمــريــكي ظـهــر هــذا احملـامي
كــثــيــرا عــلى الــكــامــيـرا وعــلى
وسـائل الـتـواصل االجـتـمـاعي
لك مـا أثار شـكـوكا بـأنه كـان 
طـمـوحـات سـيـاسـيـة قـد تـكـون
حـــدودهــا دخـــوله إلـى الــبـــيت
األبـيض.وهـو أيـضـا سـاعـد في

الــدفــاع عـن الــنــســاء الــلــواتي
يـــؤكــــدن أنــــهن كن ضــــحــــايـــا
اعـتداءات جـنـسيـة لـلمـغني آر.
كيـلي.وبعد أكـثر من عام بـقليل
من ظــــهـــوره عــــلى الـــســــاحـــة
الـوطــنــيـة أوقف أفــيــنـاتي في
آذار  2019حملـاولــة ابـتـزاز من
نـــــايـــــكـي فـــــضال عـن تـــــهــــرب

ضريبي.
وقـال احملــقــقـون (إن أفــيــنـاتي
ـديـرين الـتـنـفـيـذي طـلب مـن ا
البس الرياضية أن في شركة ا
يدفعوا له مالي الدوالرات في
مـقــابل عــدم نـشــره أدلـة يــقـول
إنها توضح كيف قامت الشركة

برشوة العبي كرة سلة).
ــقــرر صــدور احلــكم في ومـن ا
قـــــضــــيــــة أفـــــيــــنـــــاتي في 17
حــزيـــران.لــكــنـه ســيــواجه أوال
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مـحاكـمـة في لوس أجنـلوس
بـ  36تـــهـــمــــة تـــتــــعـــلق
باالختالس واالحـتيال
صـرفي والضـريبي ا
وادعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
اإلفــــــــــالس.وفــــــــــي
نيـسـان  سيـخضع
حملـاكــمــة جـنــائــيـة
ثـالــثـة في مـانـهـاتن
ــرة لـــســرقــة وهــذه ا
هــــويــــة واالحــــتــــيـــال
ـــــصــــرفي.وإذا أدين ا
ــوجــهـة بـكـل الـتــهم ا
إلــيـه قــد يـــحــكـم عــلى
أفـــيــنـــاتي بــالـــســجن

. ئات السن

{ سـيـؤل- وكاالت - يـعـود  الـعضـو الـسـابق لـفريق
(وانــا وان)أونغ ســونغ وو ســيـعــود قــريـبًــا لــتـحــيـة
ــعــجــبــ كــمــغــني من خالل إصــدار الــبــومه ا
ــنـفــرد األول.وكـان جنم الـغــنـاء الــكـوري قـد ا
إنـفصل عن فـريق (وانا وان) في عام 2019
وإجته لـلـتـمـثـيل من خالل بـطـولـة مـسلـسل
ـغـني ) كـمـا أصـدر ا (مـومـنت اوف ايـتـ
الــشــاب أغــنــيــة رقــمــيـة بــعــنــوان(نــحن
ــاضي. نــنــتــمي) في كــانــون الــثــاني ا
وأكـدت وكـالــة ابـنـاء مـحــلـيـة (أن أونغ
ســونغ وو يـخــطط إلصـدار ألــبـوم في
الـنــصف األول مـن عـام  2020 لــكن

لم يتم حتديد التاريخ بعد).
ــــمـــــثل الـــــتــــركي إلى ذلـك كــــشـف ا
كـيـفـانش تـاتـلـيتـوغ انـه تـلقـى عـروضا
من شركات انتاج إلصدار ألبوم غنائي
له وذلك بـعد ظهوره في أحد اإلعالنات
وهـو يغـنـي الراب). واضـاف (ان زوجـته
رفضـت ذلك وقـالت له ان يـبـقى في مـجال
الـتـمثـيل فـقط بـسـبب بـراعـته فـيه). واشـترى
تـاتـلــيـتــوغ لـزوجــته مـؤخــرا سـيــارة جـديـدة
ـة بـسـبب عـدم اعـجــابـهـا بـسـيـارتـهـا الـقـد
األمـر الـذي عـرّضـه إلنـتـقـادات الذعـة من قـبل
الـصـحـفـيـ األتـراك اذ اشـاروا الى انه يـوجـد
الــعــديــد من الــفــقــراء في تــركـيــا بــحــاجــة لــهـذه
ـبـالغـة بـصرف األمـوال متـهـمـ اياه (بـا

نقوده).
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{ شيـكاغو  –وكاالت - أظـهرت
ـــغـــني وثـــائق قـــضـــائـــيـــة أن ا
األمــــريــــكي آر. كــــيــــلي يــــواجه
اتــــهـــامـــا جــــديـــدا بــــاالعـــتـــداء
اجلــنـسي فـي مـديـنــة شـيــكـاغـو
فيما يخضع للمحاكمة في ثالث
واليـات بتـهم االعـتـداء اجلـنسي
ــواد واســـتــغالل األطـــفــال في ا
اإلبــاحـــيـــة واخلــطـف وعــرقـــلــة
الـعـدالـة. وتـشـيـر الئـحـة االتـهام
حـكمة شـيكـاجو اجلـزئية إلى

أن من وصفتـها باسم مـاينور 6
ـمـارسة تتـهم كـيلي  53 عامـا 
أفـعال جـنـسيـة معـهـا في أواخر
الـتسـعـينـات حـينـما كـانت تـبلغ
مـن الـــعــــمـــر  14أو  15عـــامـــا.
وتـــســعى الـــتــهم اجلـــديــدة إلى
مــــصــــادرة أصــــول من شــــركــــة
غني اآلر آند اإلنتاج اخلاصـة 
بي الـشهـير احلـائـز على جـائزة
وسيقية وشركة أخرى غرامي ا
ــديــر أعــمــاله ديــريل ــلــوكــة 

تهم في قضية مكديفيد أحد ا
شـــــيــــكــــاجــــو. وقــــال ســــتــــيف
جـــريـــنـــبـــرج مـــحــامـي الـــدفــاع
اجلـنـائي عن كـيـلي عـلى تـويـتـر
(نحن على دراية بقرار االتهام...
وســـنـــواصل الـــكـــفـــاح من أجل
(كيـلي) ونتـطلع إلى الـيوم الذي
سـيـطـلق فـيه سـراحه وهـو غـيـر

مذنب). 
وأقـر كـيـلي بـأنه غـيـر مـذنب في
ـرفوعة جمـيع التـهم اجلنائـية ا

ضـده فـي نـيـويـورك وإيــلـيـنـوي
وشـــيـــكــاجـــو. ويـــواجه كـــيـــلي
صــاحب أغـنــيـة (آي بـيــلـيف آي
كــان فالي) الـشــهـيـرة اتــهـامـات
بــاالعـتــداء اجلـنــسي تــعـود إلى
أكـــثـــر من عـــقـــدين. و عـــرض
بعض هذه االتهامات بالتفصيل
في فــــيـــلم وثــــائـــقي بــــعـــنـــوان
(الـــنــجـــاة من آر. كـــيـــلي) عـــلى
شبكة اليف تا التلفزيونية في

كانون الثاني 2019 .
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{ نــــيــــويـــورك  –وكـــاالت - ال
تـــمـــلـك الـــكالب الــــقـــدرة عـــلى
الـتـعبـير بـالـكلـمات لـكن الـكلـبة
ـدلـلـة لـرائـدة فضـاء أمـريـكـية ا
عــبــرت عن فــرحـتــهــا بـالــتــئـام
شمـلهمـا بطريـقة مثـيرة للـغاية
ـخـالـبـها بـهـز ذيـلـهـا والـنـقـر 
عـلى الــبـاب في مــقـطع فــيـديـو
انـتـشـر عـلى نـطـاق واسع عـلى
اإلنـتـرنت. نـالت رائـدة الـفـضاء
األمــريــكــيــة كــريـســتــيــنــا كـوك
أوسـمـة عديـدة بـعـد أن حـطمت
األرقـام الـقـيـاسيـة بـبـقـائـها في
ـدة  328يـومــا لـكن الــفـضــاء 
ـدللـة منحـتهـا سعادة كـلبتـها ا
من نــوع خــاص لــدى عــودتــهـا
إلى منزلها. كانت الكلبة تنتظر
عـنـد الـبـاب وتـهـز ذيـلـهـا بـقوة
ـخــالـبـهـا عـلى زجـاج وتـنـقـر 
الـبـاب األمـامي وهي تـرى كـوك
ـنـزل. ظـهـرت هذه تـقـتـرب من ا
الــلـــقــطــات في مــقــطع فــيــديــو
نــشـــرته رائــدة الــفـــضــاء عــلى
وســائل الـتــواصل االجـتــمـاعي
ـاضي.وكـتـبت كوك اخلـمـيس ا
في تغـريدة عـلى تويـتر :لم أكن
أعــرف يـقــيــنـا من مــنــا يـشــعـر
بـإثارة أكـثـر (من اآلخر). أشـعر
بـالـسعـادة ألنهـا تـتذكـرني بـعد
عام من الـغياب. وتـظهر الـكلبة

في الـلقـطـات وهي تـثيـر أجواء
ـكــان عـنــدمـا عـاصــفـة حــول ا
كانت تتطلع إلى الباب األمامي
وتـرفع قـائــمـتـيـهــا األمـامـيـتـ
على عتبة نافذته الزجاجية مع
اقـــتــــراب كــــوك. وتـــصــــاعـــدت
اإلثـــارة عــنـــدمــا دخـــلت رائــدة

نـزل فـقامـت الكـلـبة الـفـضـاء ا
بـحـركـات سـريـعة جـهـة الـيـم
والــيـــســار حــول كـــوك قــبل أن
تلعق خـديها. وهبـطت كبسولة
الفضاء الـتي كانت تقل الرائدة
األمريـكيـة التي تـبلغ من الـعمر
عــامــا في قـازاخــســتـان في 41

الـسـادس من شـباط بـعـد رحـلة
تـاريـخـيـة إلى مـحـطـة الـفـضـاء
الـدولـيـة أتـمت خـاللـهـا مـهـمـة
اسـتـغرقت  328يـوما مـسـجـلة
رقما قـياسيا ألطـول فترة إقامة
المــرأة في الـفـضــاء. وانـضـمت
ــولــودة في ــهــنــدســة ا كــوك ا

واليــــة نـــورث كـــارواليــــنـــا إلى
فـــريق رواد الـــفـــضـــاء الــتـــابع
إلدارة الـــطــــيـــران والــــفـــضـــاء
األمــريـكــيـة (نــاسـا) عـام 2013
وقـادت أيـضـا أول عمـلـيـة سـير
في الــــفـــضــــاء جــــمـــيـع أفـــراد
طاقمها من النساء عام 2019 .
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