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تعاطف كبير مع القط «بي جاي»
بعد عرضه للتبني

عر�ضت �سيدة من والية بن�سلفانيا الأمريكية القط «بي جاي» الذي �أ�صبح
واحدا من م�شاهري مواقع التوا�صل االجتماعي ب�سبب معاناته من ال�سمنة
املفرطة للتبني.
وجل�أت �سيدة لن�رش �صورتها وهي حتمل القط الذي بلغ وزنه  26رط ً
ال على
ح�سابها ال�شخ�صي مبوقع «تويرت» لعر�ضه للتبنى ،وانت�رشت ال�صورة
على ال�سو�شيال ميديا بعد � 12ساعة وح�صلت على � 33ألف �إعجاب و10
�آالف م�شاركة ،وفق ًا ملا ذكره موقع «ديلى ميل» الربيطاين.
ولقى القط «بي جاي» �إعجاب الكثري من رواد مواقع التوا�صل االجتماعي
الذين �سارعوا لطلب تبنيه حتى ان امللج�أ �أعلن يف تغريدة عن �سعادته
باهتمام الكثري بالقط واعتذاره ال�شديد يف الت�أخر على الرد عليهم لكرثة
ردود امل�ستخدمني الذي جعلهم ال ي�ستطيعون الرد فى وقت �رسيع.

• قلعة هاري بوتر مت ت�شييدها خ�صو�ص ًا للطفلة

• الطفلة لوجان

قلعة «هاري بوتر» هدية لطفلة عمرها عامان
�شيد اجل����دان روب���ي ودي���ف دن��ل��وب قلعة
م�ستوحاة من �سل�سلة �أف�لام «ه��اري بوتر»
كهدية حلفيدتهما ذات العامني لتلعب فيها
هي و�صديقاتها املقربات و�إخوانها ال�صغار.
يبدو �أن حب اجلدين حلفيدتهما «لوجان»
وع�شقهما لأفالم هاري بوتر فاق التوقعات،
�إذ �ش ّيدا منز ًال كبري ًا على �شكل القلعة يف
حديقتهما اخللفية بلغت م�ساحته  350قدم ًا

مربع ًا ،وا�ستوحيا فكرته من تيمة �سل�سلة
هذه الأفالم العاملية ،وفق �صحيفة «مريور»
الربيطانية.
وت��ت��ك��ون قلعة ه���اري ب��وت��ر املخ�ص�صة
وامل��ه��داة للحفيدة ال�صغرية م��ن طابقني
بت�صميمات رائعة مثرية للإعجاب �شملت قلعة
«هوجورت�س» ال�شهرية ومتجر «�أوليفاندر»
للع�صي ال�سحرية ،ومن�صة « »¾9من حمطة

كينجز كرو�سوالتي.
واحتوت القلعة كذلك على ج�رس خ�شبي ي�ؤدي
�إل��ى غرفة  Owleryالتي كانت تقع على
قمة الربج الغربي لقلعة «هوجورت�س» يف
�سل�سلة الأفالم ،وجمموعة كاملة من الأراجيح
واالنزالقات ،وخزانة للأطباق حتت ال�سلم.
داخل الربج الرئي�سي ،توجد كرا�سي مب�ساند
�ضخمة ،جنفة جميلة ،وحتى منزلق ي�ؤدي

«غوغل» لموظفيها :ممنوع الحديث في السياسة
طلبت «غوغل» من موظفيها الرتكيز على العمل بد ًال من
الدخول يف مناق�شات �سيا�سية حادة يف مكاتب هذه ال�رشكة
التي لطاملا ُعرفت بت�شجيع الأ�شخا�ص على التعبري عن
�آرائهم.
املحدثة ملكان العمل دعت
و�أطلقت غوغل مبادئ توجيهية
ّ
خاللها املوظفني �إلى �أن يكونوا م�س�ؤولني ومتعاونني

�أثناء التحدث على من�صات تبادل الر�سائل الداخلية �أو
منتديات املحادثة الأخرى.
وجاء يف املبادئ املحدثة «يف حني �أن تبادل املعلومات
والأفكار مع الزمالء ي�ساعد يف بناء املجتمع ،ف�إن الدخول
يف نقا�ش حمتدم حول ال�سيا�سة ال ي�ؤدي هذه املهمة».
و�شددت الإر�شادات اجلديدة على �أن التعليقات التي يديل

�إل��ى �أ�سفل املنزل ،وه��ذا لي�س كل �شيء،
فالقلعة حتتوي �أي�ض ًا على عدد من اللم�سات
ال�سحرية املنت�رشة يف املكان ،مبا يف ذلك
ع�صا املق�شة ،كرة ثلج هوجورت�س ،و�صور
لهاري ورون وهريميون و�ألبو�س دمبلدور.
كما يحتوي الطابق العلوي املكان املثايل
للنوم ،على �رسير مريح مع مدف�أة كهربائية
لتدفئة الأطفال يف �أ�شهر ال�شتاء الباردة.

بها موظفو «غوغل» ،بغ�ض النظر عن نية مطلقيها ،قد
تن�رش وتن�سب �إلى ال�رشكة ما ي�ؤدي �إلى انطباعات خاطئة
عنها.
ُ
وطلب من امل�رشفني على هذه املنتديات التدخل يف حال
انتهاك �سيا�سة ال�رشكة وحذف التعليقات و�إنهاء املناق�شات
�أو حتى اتخاذ �إجراءات ت�أديبية بحق املخالفني.

• القط بي جاي

بعد انتشار حوادث إطالق النار بشكل مخيف في الواليات المتحدة

مدارس أميركا تتحصن بالحواجز اإلسمنتية
لمواجهة العنف

• زوجات يت�أهنب ل�رضب �أزواجهن

مهرجان لـ «ضرب األزواج» في الهند
تعبيراً عن الحب
ك�شف م��وق��ع ت��راف��ي��ل لياجنل
الهندي ،عن طقو�س مهرجان يقام
�سنويا يف الهند ،للتعبري عن
احلب بني الرجل واملر�أة ،فبدال
من تقدمي الهدايا الورد والدباديب
والأك���ل على �أ���ض��واء ال�شموع،
للتعبري ع��ن الرومان�سية بني
الأزواج ،يقام مهرجان بعنوان
«��ضرب الأزواج» وهو من �أغرب
التقاليد املنت�رشة يف الهند.

وذك��ر امل��وق��ع الهندي� ،أن��ه يف
بداية مهرجان �رضب الأزواج يقوم
الرجال بالرق�ص والغناء ،قبل
�أن تبد�أ ال��زوج��ات يف ال�رضب،
كما يقوم الرجل با�ستفزاز زوجته
بال�شتائم والأل���ف���اظ ال�سيئة
لكي ت��ق��وم ب�رضبه ب�شدة كما
تقوم الزوجات ب�رضب �أزواجهن
بالع�صي على الر�أ�س والظهر حتى
يت�أملوا من �شدة ال�رضب.

وي��ج��ب على ال���زوج �أن يتحمل
ال�رضب والأمل املربح من زوجته
وكلما ا�ستطاع �أن يتحمل ال�رضب
فيكون دلي ً
ال على احلب وال�شجاعة
والقوة ،ومن املمكن �أن يرتدي
الزوج املالب�س الثقيلة والدروع
لتخفيف �أمل ال�رضب ،ولكن يتهم
باجلنب وال�ضعف لعدم حتمل
نادرا ما
�رضب زوجته له ،لذلك
ً
يرتدي الرجال هذه الأقنعة.

�أنفقت مدر�سة �أمريكية  48مليون
دوالر على �إع��ادة ت�صميم مبانيها
لتت�ضمن مم��رات منحنية و�أماكن
اخ��ت��ب��اء وح��واج��ز �إ�سمنتية يف
حماولة للت�صدي حل��وادث �إطالق
النار التي انت�رشت ب�شكل خميف
يف الآونة الأخرية.
و���ش��ه��دت ال���والي���ات املتحدة
الأمريكية العام املا�ضي  24حادث
�إط�لاق نار �أ�سفر عن وق��وع قتلى
وم�صابني.
وذك�����رت ���ص��ح��ي��ف��ة «ت��ل��غ��راف»
الربيطانية �أن م����شروع مدر�سة
«ف��روت��ب��ورت» الثانوية بوالية
مي�شيغان الأمريكية ي�ستهدف احلد
من عدد ال�ضحايا يف حالة وقوع
هجوم ،من خالل �إ�ضافة عوائق
مب�ساحات الر�ؤية املتاحة �أمام
امل�سلح يف �أروقة املدر�سة.
ومبوجب هذا امل�رشوع ،و�ضعت
حواجز �إ�سمنتية يف املمرات من
�أجل �أن تكون مبثابة غطاء يحتمي
به الطالب واملعلمون حال وقوع
�أي هجوم.
ومت ت���زوي���د ن���واف���ذ احل��ج��رات
الدرا�سية املطلة على املدخل
ب�أغطية حتميها من التك�سري.
كما �سيكون بكل حجرة درا�سية
زاوي���ة ت�سمى «منطقة الظل»،
التي ال ميكن ر�ؤيتها من املدخل،

• • �أمريكية تطالب البيت الأبي�ض بفعل �أي �شيء يف مواجهة العنف

قادرا
وب�سببها لن يكون امل�سلح
ً
على ر�ؤية الطالب املختبئني.
ك��ل ه���ذا �إل���ى ج��ان��ب وج���ود زر
�إغالق �سي�ستخدمه مديرو املدر�سة
لتمكينهم من �إغالق جميع الأبواب.
وق�����ال م���دي���ر امل���در����س���ة ب��وب
�سيمونياك� ،إن هذا املبنى �سيكون
الأكرث �أمانً ا يف والية مي�شيغان،
و�إن تقلي�ص م�ساحات الر�ؤية �أمام

امل�سلح �سيقلل م��ن ق��درت��ه على
�إحلاق �أي �رضر.
ويزاح ال�ستار عن تلك التغيريات
يف دي�سمرب ،وميكن �أن تدفع مدار�س
�أخرى يف الواليات املتحدة التخاذ
ت��داب�ير م�شابهة� ,إذ مت توظيف
�رشكة ت�صميم لتطبيق موا�صفات
ال�سالمة التي طبقت �سابقًا مبباين
ال�سجون.

و�أو����ض���ح م��دي��ر امل��در���س��ة �أن
قدما يف امل�رشوع
ق��رار امل�ضي
ً
بالواليات مت اتخاذه بعد حادثة
�إطالق نار مدر�سة «�ساندي هوك»
االبتدائية يف والي��ة كونيتيكت
عام  ،2012وحادث �إطالق النار
يف ثانوية «مارجوري �ستومنان
دوغال�س» بوالية فلوريدا العام
املا�ضي.

دراسة جديدة ترصد احتماالت لوجود مسطحات مائية

كواكب أخرى توفر فرص حياة أكثر من األرض
تو�صلت درا�سة جديدة �إلى �أن بع�ض الكواكب ميكن
�أن توفر املقومات الالزمة للحياة تزيد عما هو
موجود على الأر�ض ،وفق ًا ملوقع �صحيفة الإندبندنت
الربيطانية.
وقالت الباحثة الأمريكية من جامعة �شيكاغو
�ستيفاين �أول�سون« :الو�ضع على عدد من الكواكب مبا
حتتويه من �أمناط لدورة احلياة ميكنها �أن تكون
�أكرث مالئمة حلياة ن�شطة وغزيرة على تلك الكواكب
مقارنة بالو�ضع على كوكب الأر�ض».
وما تو�صلت له الدرا�سة با�ستخدام بيانات وكالة
الطريان والف�ضاء الأمريكية «نا�سا» ،من نتائج
ميكنه �أن ُي�ؤثر ب�شكل جوهري على بحث الإن�سان
امل�ستمر على فر�ص للحياة خارج كوكبنا الأزرق.
ووفق ًا للباحثة �ستيفاين �أول�سون التي عر�ضت نتائج
درا�ستها يف م�ؤمتر «غولد�شميدت للجيوكيمياء»
مبدينة بر�شلونة الإ�سبانية ،تركز وكالة الطريان
والف�ضاء الأمريكية نا�سا يف بحثها عن كواكب
مالئمة للحياة على العثور عن احتماالت لوجود
م�سطحات مائية ,وتعلق �أول�سون يف هذا ال�سياق
قائلة« :لكن لن تكون كل املحيطات ُم َر ِحبة ب�أ�شكال
احلياة بالقدر نف�سه ،بيد �أن بع�ضها �سي�شكل بيئة
�أف�ضل للحياة من غريه ُبناء على �أمناط دورة جتدد

احلياة فيها».
وخالل ال�سنوات الأخرية ،جنح العلماء يف اكت�شاف
ع��دد كبري من الكواكب وال��ع��وامل التي ت��دور يف
فلك جنوم موجودة خارج عاملنا بعيد ًا عن كوكب
الأر�ض� ،إذ �أنه من امل�ستحيل الو�صول �إليها بوا�سطة
�أ��سرع املركبات الف�ضائية املتاحة حالياً ,كما
ي�صعب كذلك ر�ؤية تلك الكواكب بالتف�صيل ،ولهذا
يعمل الباحثون بطرق متعددة يف حماولة التعرف
على تلك العوامل املجهولة.
وواح���دة من الطرق التي يعتمدها العلماء هي
ا�ستخدام تل�سكوبات قادرة على ا�ستك�شاف املناخ
ُ
املكت�شفة والتعرف على ماهيتها
على الكواكب
ومكوناتها .ولكن لفهم كل ما يتم جمعه من بيانات
ومعلومات عرب هذه التل�سكوبات ،يحتاج الباحثون
�إلى و�ضع مناذج مف�صلة ومعقدة ل�رشح مكونات
كل كوكب وخ�صائ�ص مناخه ،وهو ما قام وا�ضعو
الدرا�سة اجلديدة بتنفيذه.
ومبقارنة مكونات ومناخ الكواكب اجلديدة مبناخ
كوكب الأر�ض وخ�صائ�ص املحيطات وامل�سطحات
املائية عليه ،فوجئ العلماء بالتو�صل �إلى �أن
ظروف الأر�ض لي�ست الأف�ضل من نوعها حيث يوجد
احتمال ب�أن تكون احلياة �أف�ضل يف عوامل �أخرى.

