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الصور األولى لسفينة الفضاء التي ستقل البشر إلى املريخ

مازالت سفينة الفضاء التي ستنقل البشر
إل��ى كوكب المريخ ف��ي المراحل األولى من
عملي��ة تصنيعها ،وقد تدخ��ل مرحلة االختبار
في مارس أو أبريل المقبلين.
ووفق �اً لم��ا أظهرت��ه تغري��دة للرئي��س
التنفي��ذي لش��ركة (س��بيس إك��س) إيل��ون
ماسك على صفحته في موقع تويتر ،فقد بدأ
النموذج األولي لس��فينة الفضاء (س��تار شيب)
الت��ي تطورها الش��ركة ،يأخذ ش��كله النهائي،

حيث بدأت تجميع األجزاء معاً.
ووفقاً لصورة نش��رها ماس��ك على تويتر،
ف��إن المهندس��ين يعمل��ون عل��ى االنته��اء م��ن
مقدم��ة س��فينة الفض��اء المخروطية الش��كل،
باإلضاف��ة إل��ى جزء آخر كبير م��ن المركبة
التي يخطط ماس��ك إلرس��ال بشر بواسطتها
إلى الكوكب األحمر.
وف��ي سلس��لة م��ن التغري��دات الالحق��ة
والردود على أس��ئلة من المتابعين له ،كش��ف
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ماس��ك ع��ن خطط تتعلق باختب��ار المركبة
الفضائية المأهولة للمريخ.
وكشف ماسك أن بدن المركبة سيكون
مصنوع��ا م��ن الف��والذ ،مث��ل سلس��لة صواري��خ
(أطل��س) ،باإلضافة إلى مزيج من مواد أخرى،
بحسب صحيفة (ديلي ميل) البريطانية.
وع��زز ماس��ك م��ن مزاع��م س��ابقة بأن��ه
سيكون على األرجح من بين أوائل المسافرين
إل��ى المريخ ،رغم إدراكه لضآلة فرص الحياة
واحتمال الوفاة هناك.
وبحس��ب المعلوم��ات األولي��ة ،ف��إن س��عر
تذكرة الس��فر إلى الكوكب األحمر بواسطة
صواريخ ماسك ستصل إلى  200ألف دوالر.
وكان��ت (س��بيس إك��س) ق��د كش��فت
ف��ي س��بتمبر الماض��ي ع��ن بع��ض التفاصي��ل
المتعلق��ة بالص��اروخ ،مث��ل ارتفاع��ه المق��در
بحوالي  112مترا.
وعبر ماس��ك عن أمله ف��ي البدء باختبار
عملي��ات إط�لاق المركبة في وقت متأخر من
الع��ام الج��اري ،مش��يرا إلى أن س��فينة الفضاء
س��تكون ق��ادرة عل��ى القي��ام بمه��ام إل��ى القم��ر
والمريخ وما وراءه.
كم��ا تأم��ل الش��ركة أن تب��دأ بتس��يير
رح�لات غير مأهولة إلى المريخ في عام ،2022
على أن تبدأ الرحالت المأهولة عام .2024

مسابقة للخط والكتابات األولى في طوكيو

بالوزن والطول ..كعكة «امللوك الثالثة» تتحدى العالم

اقي��م ف��ي العاصم��ة الياباني��ة طوكيو
مس��ابقة للخ��ط والكتاب��ات األولى..ويبل��غ
ع��دد المش��اركين ب��اآلالف ..وأمله��م بع��ام
جديد يحمل الخير والفوز في المسابقة..
الكاكي��زوم او الكتاب��ات األول��ى ..تقليد
يابان��ي يرمز إلى العزم والتصمي��م والقرارات
للع��ام الجدي��د ..أكث��ر م��ن خمس��ة آالف
ش��خص تت��راوح أعماره��م بي��ن ثالث��ة اع��وام
وثالث��ة وتس��عين عام��ا تجمع��وا ف��ي س��احة
(نيبون بودوكان) بطوكيو للمش��اركة في مس��ابقة الخط التي ُتنظم س��نوياً في مطلع
وبداي��ة كل ع��ام جدي��د ..ويب��دأ المش��اركون بخ��ط ورس��م احرفه��م بفرش��هم عل��ى رق��ع
مخصصة للكتابة ويعطون مهلة أربع وعشرين دقيقة إلنجاز العمل كما يحق لكل مشارك
استخدام رقعتين للكتابة ..اما ما يخطه المشاركون فهي كلمات او عبارات مأثورة حول
التبص��ر والبصي��رة والقوة االنس��انية ..كما تترك حرية اختيار العبارات وس��ياقاتها نس��بة
ألعمارهم ومستوياتهم العلمية والثقافية .يدق الطبل معلنا انتهاء المسابقة والتوقف عن
الكتابة ويرفع المشاركون اعمالهم ..ويتم الحكم على العمل الفني وفقا لجمال ضربات
الفرش��اة عل��ى رق��ع لكتاب��ة .ام��ا االع�لان ع��ن الفائزي��ن فيتم بحف��ل منفصل ف��ي الخامس
والعشرين من فبراير/شباط المقبل .يذكر ان تقليد الكاكيزوم كان يمارسه منذ مئتي
عام نبالء البالط المسؤولون عن فن الخط وانتشر فيما بعد بين الشعب الياباني ..وهناك
اعتقاد شائع أن كتابة الحروف الصينية تشحذ العقل وتحسن التركيز.

صنع��ت منذ أي��ام كعكة قياس��ية عالمية
ف��ي إس��بانيا ،حيث ثم��ة تقليد ش��عبي من بين
تقالي��د كثي��رة خالل احتف��االت عيد الميالد
(كريس��ماس) ويتمث��ل ف��ي صن��ع (كعك��ة
الملوك الثالثة).
في الليلة التي تسبق وصول (كعكة الملوك
الثالث��ة) وتوزيعه��ا ،يق��وم أطف��ال متحمس��ون
م��ن أعض��اء المنظمة غي��ر الحكومية اإلس��بانية
(ألدياس إنفانتيليس) بتوزيع شرائح من الكعك
وأك��واب م��ن الش��وكوالتة الس��اخنة .ويصطف مواطنون وزائرون في س��احة بورتا ديل س��ول وس��ط
مدريد لتناول شرائح الكعك الدسمة.
يطلق على الكعكة اسم (روسكون) ،الكلمة التي تترجم على نحو فضفاض إلى (عجلة).
ودائما ما تحتوي الكعكة المغطاة بمسحوق السكر على مفاجآت.
وثم��ة هدي��ة لم��ن يتن��اول ش��ريحة الكعك��ة الفائ��زة ه��ذا الع��ام ،وتتمث��ل ف��ي زي��ارة إل��ى
(يوروديزني) .يصل طول كعكة العام الحالي إلى  50مترا ووزنها إلى ألف كيلوغرام .الكعكة
ضخمة فعال ،ولكن صفوف محبيها في الساحة المكتظة طويلة أيضا.
يحل عيد الغطاس في الس��ادس من يناير من كل عام ،حيث  -وبحس��ب اإلنجيل  -قدم
ثالثة من الملوك أو الحكماء هدايا من الذهب وزيت العطر لـ(المسيح) عند مولده.
اعتادت (ألدياس إنفانتيليس) تقديم الكعكة على مدار األعوام القليلة الماضية كدعاية
لدور التبني ومالجئ األطفال المعوزين التابعة لها.

مفاجأة غير متوقعة ملزارع
هندي حاول ري أرضه
حص��ل مزارع عل��ى مفاجأة غي��ر متوقعة
أثناء محاولته ري حقله.
ووفق��ا لم��ا نش��رته صحيف��ة ديل��ي مي��ل
البريطاني��ة ،أصي��ب الم��زارع ال��ذي يدعى دها
نيرام عندما فتح المياه وانتظر استقبالها من
خرطوم المياه لكن بدال من ذلك بدأت قطع
الثلج تخرج متقطعة منه.
استمر الثلج يخرج بقطع شبه متساوية،
وينزل��ق عل��ى األرض الزراعي��ة وه��و م��ا أدخ��ل
الم��زارع ف��ي نوب��ة ضح��ك .جاء األمر بس��بب
الصقيع الش��ديد وموجة البرودة التي أصابت
شمال الهند ليال.

ثروة رئيس هذه الدولة ال تزيد عن  23ألف دوالر فقط!
ذكر الكشف المالي لرئيس المكسيك ،أندريس مانويل
لوبيز أوبرادور ،أنه ال يملك من المال إال ّ
أقل من  23ألف دوالر
فق��ط ،وه��ي ليس��ت إال م ّدخ��رات ،بحس��ب م��ا جاء في الكش��ف
المالي منذ توليه السلطة ،في األول من ديسمبر.
وأوضح لوبيز أوبرادور ( 65عاماً) ،في تصريح للصحفيين،
إن زوجت��ه ح ّقق��ت أكث��ر من��ه بقلي��ل ،وه��ي تمل��ك ش � ّقة ف��ي
العاصم��ة مكس��يكو حيث يعيش��ان ،مضيف �اً( :لم أك��ن مهتماً
أب��داً بالم��ال ..لق��د كن��ت أناض��ل م��ن أج��ل المب��ادئ واألفكار
والقيم).
وأش��ار إل��ى أن المزرع��ة الت��ي ورثه��ا عن أبيه ،ف��ي مقاطعة
�جلة
ش��ياباس بجن��وب الب�لاد ،ومس��احتها  1.2هكت��ار ،مس� ّ
بأس��ماء أبنائ��ه األربعة ،وفقاً لما ذكرته صحيف��ة (الغارديان)
البريطاني��ة .وتع ّه��د أوب��رادور ،ال��ذي يط َل��ق عليه لق��ب (أملو)،
ب��أن يحكم بح��رص وتدبّر من دون تبذير ،وأن يقتطع من راتبه

بحدود  65ألف دوالر سنوياً ،وهو أقل بحدود النصف مما فعله
الرئي��س الس��ابق .وح��ول ث��روة زوجت��ه بياتري��ز غوتيري��ز مولر،

أوضح الكشف المالي أنها تمتلك في حسابها ما يصل إلى 72
ألف دوالر فقط ،مشيراً إلى أنه ال يملك بطاقة ائتمان ،كما
أنه ال يملك وديعة في أي بنك.
وخ�لال المؤتم��ر الصحف��ي ،أخ��رج أمل��و م��ن محفظت��ه
دوالري��ن أمريكيي��ن كانا قد أُعطيا له كتميمة ّ
حظ من قبل
رج��ل مكس��يكي يعيش في الواليات المتح��دة ،كما أخرج 200
بيزو مكسيكي قال إنها كل ما في جيبه.
ّ
التقشف مع السياسيين
وتتناقض طريقة الرئيس أملو في
المكس��يكيين اآلخرين ،كما أن إدارة الرئيس الس��ابق ،إنريكه
بينا نييتو ،وُصمت بفضائح الفساد.
وكذلك تعهّد الرئيس أملو بأن يبيع الطائرة الرئاسية،
وأن يس��افر متن ّق�ل ً
ا بالطائ��رات التجارية وس��يارة فولكس��فاغن
جيت��ا ،كم��ا تعهّد بإح��داث (تغيير جذري) في بالده ،ال س��يما
فيما يتع ّلق بمظاهر البذخ في الطبقة السياسية.

كنديون يرصدون «السيف األحمر السماوي»

ف��ي مش��هد غريب ومثي��ر ،التقط��ت كاميرا
مقط��ع فيدي��و يظه��ر ش��عاعا أحمر أش��به بس��يف
المب��ارزة الح��اد في الس��ماء ،بالق��رب من ضواحي

هاتفه يفقده ساقه!

إدمونت��ون ف��ي محافظ��ة ألبيرت��ا الكندي��ة .وأع��اد
ظهور هذا الش��عاع التذكي��ر بحالتين مماثلتين
ظهرت��ا ق��رب محطة الفضاء الدولي��ة عامي 2016
و ،2017غير أنه هذه المرة كان فوق منازل السكان
ف��ي إدمونت��ون .وق��ال ش��هود عي��ان ش��اهدوا عم��ود
الض��وء األحمر إنه لي��س لديهم فكرة عن ماهيته
وطبيعت��ه وم��ن أي��ن ج��اء ،بحس��ب صحيف��ة (ذي
ص��ن) البريطاني��ة .وتس��اءل أح��د الش��هود العيان
بنبرة يعلوها الخوف ،بينما كان يحاول تصويره
بواسطة الهاتف الذكي( :ما هذا الشيء؟)

وق��ال آخ��ر ش��اهد ه��ذه الظاه��رة الس��ماوية
البراقة ،إن هذا الضوء شبيه بأضواء الليزر ،وعبر
عن اعتقاده بعالقة هذا الضوء (الليزر) ،ببرنامج
عسكري أميركي للتالعب بالطقس.
وأش��ار ش��خص ثالث إلى أنه يبدو مثل سيف
س��ماوي ،بينم��ا ق��ال رابع مم��ن يؤمن��ون بالغرباء
القادمي��ن م��ن الفض��اء إن��ه (ال ب��د م��ن أن��ه أح��د
أس��لحة ه��ؤالء الغرباء) .عل��ى أن كثيرين عبروا
ع��ن اعتقادهم بأن الضوء قد يكون مجرد ظاهرة
جوي��ة يطل��ق عليه��ا (أعم��دة الض��وء) ،كانت قد

ظهرت سابقا في كندا .األمر المؤكد أن أعمدة
الض��وء ه��ذه ،مهم��ا كان��ت طبيعته��ا ،ال ترتب��ط
بأي صلة بظاهرة أضواء الش��مال التي تنجم عن
جزيئ��ات مش��حونة كهربائي��ا .وأعم��دة الن��ور أو
الض��وء هذه تحدث في درج��ات الحرارة المتدنية
ج��دا ،عندم��ا تتش��كل كريس��تاالت جليدي��ة
ف��ي مس��توى منخف��ض ف��ي الج��و عن المس��توى
الطبيعي ،فينجم عنها ما يشبه المرآة العمالقة،
التي تعكس مصادر األضواء مثل أضواء المدينة
أو أضواء السيارات.

أفادت وس��ائل إعالم أرجنتينية أن س��ائحاً س��ويدياً تعرض إلطالق نار ما أدى إلى فقدانه س��اقه اليمنى ،وأش��ارت إلى أن الحادث وقع عندما
حاول رجل سرقة هاتف السائح السويدي المحمول في حي مونسيرات شرقي العاصمة األرجنتينية .ووفقاً لما ذكره أحد المواقع االلكترونية
أن المجرم أطلق النار على ساق السائح عندما حاول مقاومته ،وإثر ذلك خضع السائح ألربع عمليات جراحية ،ولكن األطباء لم يتمكنوا من
إنقاذ ساقه ،التي تم بترها من الركبة.
وذكرت بيانات نقلها الموقع االلكتروني أن السلطات تلقت خالل العام ما قبل الماضي نحو  160بالغاً حول جرائم ضد السياح المحليين
والدوليين.

ق��ال الم��زارع إن��ه ظن ف��ي بداي��ة األمر أن
عط�لا ما أص��اب موتور الري حت��ى بدأت قطع
الجليد تتدفق فأغلق الموتور على الفور حتى
ال تتأذى أجزائه.
قال أحد مش��اهدي مقط��ع الفيديو بعد
نش��ره عب��ر مواقع التواص��ل االجتماعي ،إن ما
حدث نتيجة انخفاض درجة حرارة الحقل عن
المدينة لكونه منطقة مفتوحة.
وانتشر في الهند مؤخراً تقارير تفيد بأن
العدي��د م��ن المزارعين وج��دوا خزانات المياه
الخاصة بهم مجمدة.

أرملة كالي تبيع قصره
التاريخي بثمن بخس

باع��ت أرمل��ة أس��طورة المالكم��ة العالمية
محم��د عل��ي كالي ،مزرعت��ه الت��ي تض��م قص��ره
التاريخي الذي كان يعيش فيه قبل وفاته ،وتقع
في بريين س��برينغز بوالية ميشيغان األميركية
وتبلغ مساحتها  81فداناً.
وق��د بيع��ت المزرع��ة والقص��ر ال��ذي يحوي
تاري��خ وذكري��ات األس��طورة كالي بمبل��غ 2.5
مليون دوالر لمؤسس��ة إس�لامية مقرها نيويورك،
وه��و أق��ل بحوال��ي  400أل��ف دوالر ع��ن الس��عر
السوقي له دون اعتبار لقيمته التاريخية.
ويش��مل قص��ر المالك��م الراحل تمث��ا ًال له
وحلب��ة للمالكم��ة وصال��ة لأللع��اب الرياضي��ة
كان يت��درب فيهم��ا ،كم��ا يوج��د ب��ه رس��ومات
بالحج��م الطبيع��ي ل��ه ،وحم��ام س��باحة وملع��ب
لك��رة الس��لة ومنطق��ة للمؤتم��رات كان يعق��د
فيها المؤتمرات الصحفية .واش��ترى محمد علي
كالي المزرعة والقصر الواقع على النهر في عام
 ،1975وكان يعيش فيه مع أسرته حتى وفاته في
الثالث من يونيو/حزيران عام .2016

نمر يخرج من الغابة طالبا مساعدة البشر!
تس��بب نم��ر س��يبيري ف��ي إث��ارة
حي��رة خبراء الحياة البرية بروس��يا،
عق��ب خروج��ه م��ن الغاب��ة طلب��ا
للمساعدة بعد تعرضه لإلصابة.
ووفق �اً لصحيف��ة (ديل��ي مي��ل)،
ظه��ر النم��ر ف��ي منطقة نائي��ة على
الح��دود بين الصين وروس��يا ،رافضا
االبتع��اد ع��ن المنطق��ة عل��ى الرغم
من الطلقات التحذيرية.
وإث��ر إص��راره عل��ى البق��اء رغ��م
الطلق��ات التحذيري��ة ،تم اس��تدعاء
فريق من خبراء الحياة البرية الذي
الح��ظ أن س��لوك النم��ر الس��يبيري غير معتاد .ونجح الفريق في إرس��ال النم��ر لعيادة بيطرية
وتلقي العالج الالزم ،وبعد تقديم العالج األولي للنمر ،نقل إلى مركز أكبر لتأهيل النمور.
وق��در الخب��راء عم��ر النم��ر بحوال��ي  15عام��ا ،وربما أكبر م��ن ذلك ،وبه��ذا أصبح عجوزا
بالنسبة لحياة النمور ،ويدرك أن ساعته قد حانت وأنه سيموت.
وأش��ار خب��راء روس إل��ى أن النم��ر س��يخضع للفحوص��ات الالزم��ة لمعالجته م��ن اإلصابة
والمرض ،لكنه أوضح أن النمر قد لن يكون قادرا على العودة إلى الحياة البرية بسبب عمره.

