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ش��ارك رئي��س ال��وزراء الهن��دي نارين��درا
مودي ،في تنظيف مدرس��ة بمدينة نيودلهي،
ف��ي إط��ار حملة نظافة ش��ملت جمي��ع أنحاء
البالد ،بمناسبة اليوم العالمي للنظافة.
والتق��ط م��ودي المخلف��ات وكن��س فن��اء
مدرس��ة ثانوية ،أمام عشرات التالميذ الذين
تجمع��وا حول��ه وهتفوا له ،حس��ب ما ذكرت
وكالة رويترز.
وكان رئيس الوزراء قد أطلق في أكتوبر
من عام  ،2014حملة تحت اسم (مهمة الهند
نظيف��ة) ،لتطوي��ر نظ��ام الصح��ة العام��ة
بحلول عام .2019
وتنتش��ر المخلفات في بلدات ومدن الهند
بس��بب الهج��رة للحض��ر ،وس��وء التخطي��ط
ف��ي الم��دن ،وقص��ور ش��بكة التخل��ص م��ن
المخلف��ات ،وتل��وث األنه��ار والبحي��رات
بالصرف الصحي والمخلفات الصناعية.

شركات تمنح موظفيها إجازة لفقدان حيوان أليف
يحص��ل الموظف��ون ع��ادة عل��ى إج��ازة
إث��ر فقده��م أح��د أف��راد أس��رتهم أو أقاربه��م،
إال أن بع��ض الش��ركات منح��ت موظفيه��ا
إج��ازة خارج��ة ع��ن المأل��وف عند نف��وق أحد
حيواناتهم األليفة.
وقال��ت كايت��ي أدكين��ز إنه��ا ش��عرت
بامتن��ان كبي��ر حي��ن منحته��ا جه��ة العم��ل
يومي��ن إج��ازة عن��د نف��وق كلبه��ا م��ن ن��وع
الكورغ��ي الق��زم ،مضيف��ة أن مديرته��ا (أبدت
تعاطف��ا ش��ديدا وس��ارعت بالق��ول إن��ه لي��س
عل��ي أن أقل��ق تجاه العمل ب��ل علي أن آخذ ما
يلزمني من وقت).
أغل��ب الم��دراء ربم��ا ل��ن يب��دوا ه��ذا القدر
م��ن التفه��م ،ب��ل إن طل��ب الموظ��ف إج��ازة
ربم��ا يُقاب��ل باالس��تغراب ف��ي معظ��م أماكن
العم��ل ،لك��ن م��ع االهتم��ام المتزاي��د
بالحيوان��ات األليف��ة س��واء في العمل
أو البي��ت وزي��ادة اإلنف��اق عليها ،يظل
الس��ؤال عم��ا إذا كان الوق��ت قد حان
لتخصي��ص إجازة لم��ن يفقد حيوانه
األليف.
ووفق �اً لموق��ع ب��ي .ب��ي .س��ي
البريطاني ،أكدت س��وزان ستيليك،
مدي��رة برنام��ج االتص��االت اإلداري��ة
بجامع��ة نيوي��ورك ،ردا عل��ى س��ؤال
ح��ول م��ا إذا كان يتعي��ن من��ح

كولورادو ..تعويض
«مليوني» ملسلمني أقيلوا
بسبب الصالة

وافقت ش��ركة تعبئة لح��وم أميركية على
س��داد تعويض��ات بقيم��ة  1.5ملي��ون دوالر ال��ى
 138صومال��ي -أميرك��ي مس��لم ،كان��وا ق��د
أقيلوا من عملهم في مصنع بكولورادو ،بعدما
رفض طلبهم بالتوقف عن العمل للصالة.
وقالت اللجنة األميركية لتكافؤ الفرص
الوظيفي��ة الجمع��ة ،إن ش��ركة (كارغي��ل
مي��ت سولوش��نز) الت��ي تتخذ من ويتيش��يتا
بكنس��اس مق��را له��ا ،ق��د تعه��دت أيض��ا
بالموافق��ة عل��ى تخصيص وق��ت للصالة في
مصنعها بفورت مورغان.
ونقل��ت وكال��ة (أسوش��يتد ب��رس) ع��ن
اللجن��ة أن كارغي��ل نف��ت ارت��كاب أي خط��أ،
إال أنه��ا وافق��ت عل��ى التس��وية لتجنب مزيد
من الدعاوى القضائية.
والع��ام الماضي وج��دت اللجنة أن العمال
أقيل��وا في  ،2016عقب احتجاجهم على قرار
ادارة المصنع عدم وقف العمل للصالة.
ويعم��ل مئ��ات م��ن الصوماليي��ن -
األميركيي��ن بمصن��ع ف��ورت مورغ��ان ،عل��ى
مسافة  115كيلومترا شمال شرق دنفر.

الموظفي��ن إج��ازة بع��د فق��د حي��وان ألي��ف،
(م��ن الجان��ب المتعل��ق بش��ؤون العاملي��ن
أب��ادر بالق��ول :ال ،مش��يرة إل��ى أن العدي��د من
العاملي��ن ف��ي مجاله��ا اس��تغربوا كثي��را من
مجرد طرح السؤال.
لكنه��ا أضاف��ت أن��ه م��ن الجان��ب اإلنس��اني
يتطل��ب إب��داء المدراء تفهم��ا لذلك الوضع
(فعليه��م أن يدركوا مدى تعلق البش��ر بأمور
معين��ة ،فالمدي��ر الذي ال يتحل��ى بالتعاطف
يعط��ي الموظ��ف فرصة ليقول إن بيئة العمل
سيئة).
وأفاد دان رايان ،خبير التوظيف بالجمعية
األميركي��ة إلدارة الم��وارد البش��رية ،ب��أن
الحيوان��ات األليف��ة (انتش��رت وزاد أثرها على
حياتنا بش��كل مطرد خالل الس��نوات الخمس

«قرية مدفونة» تكتشف
في القارة القطبية
الجنوبية
ذكرت تقارير إعالمية أنه جرى اكتشاف
بل��دة صغيرة طوله��ا ال يتعدى كيلومترين،
يعتق��د أنه��ا ظه��رت بع��د ذوب��ان الجلي��د ف��ي
القارة القطبية الجنوبية.
وقال المصدر إن المنطقة ،التي تنخفض
فيه��ا درج��ات الح��رارة إل��ى أكثر م��ن ()90-
درج��ة مئوي��ة ،يوجد فيه��ا مهب��ط للطائرات
ومسارات للسيارات.
وحدث أول اكتش��اف للمنطقة من خالل
عملي��ة بح��ث ف��ي خرائط (غوغ��ل) ،وأجراها
ش��خص يطل��ق عل��ى نفس��ه لق��ب (مس��تودع
المؤامرة).
وق��ال( :نظ��رت إل��ى اإلحداثي��ات وتتبع��ت
كل المس��ارات ،ووج��دت أن أق��رب م��كان إلى
ه��ذه المنطقة هو مرك��ز نرويجي لألبحاث
العلمية يبعد بحوالي  200ميل).
وأضاف الش��خص ،ال��ذي يزعم أنه محقق
س��ابق ف��ي االس��تخبارات األميركي��ة ،أن��ه
يفترض أن هذا (الموقع المدفون) مخصص
لألبح��اث العلمي��ة .وتاب��ع( :م��ا وجدت��ه ف��ي
المكان هو مدرج ومركز للعمليات).

إلى العشر الماضية).
كم��ا بدأت الحيوانات تنتش��ر في أماكن
العم��ل الت��ي أصبح��ت أع��داد متزاي��دة منه��ا
تخص��ص أيام��ا يمك��ن خالله��ا للموظ��ف
اصطح��اب حيوانه األليف ،وأفس��حت بعضها
المج��ال بالكامل لوجود تلك الحيوانات في
مكتب العمل ،فالشركات العمالقة في وادي
الس��يليكون مثل غوغل وأمازون تعج بالكالب،
وتس��تقبل ش��ركة في��راي لتكنولوجي��ا
المعلومات في طوكيو قطط العاملين.
وذهب��ت إح��دى ش��ركات التس��ويق
بمنيابولي��س بالوالي��ات المتح��دة إل��ى أبع��د
م��ن ذل��ك ،بمن��ح موظفيه��ا عطل��ة خاص��ة
لقض��اء الوق��ت م��ع حيواناته��م األليف��ة
الجديدة.
وأوض��ح كاري كوب��ر ،أس��تاذ عل��م
النف��س الوظيف��ي بجامعة مانشس��تر،
أن تجاه��ل طلب��ات م��ن ه��ذا القبي��ل
يثب��ط هم��ة الموظ��ف ،ف��دون من��ح
الوق��ت المناس��ب للتعام��ل م��ع أل��م
الفقد (يتواجد الموظف بجس��ده (في
مكان العمل) أما عقله فيكون غائبا).
ويعتق��د أن قل��ة ه��م م��ن س��وف
يس��يئون اس��تغالل أم��ر كه��ذا ،ألن
ه��ذا قد يؤدي إلى فق��دان وظائفهم إن
انكشف األمر.

قصر «عمران خان» یتحول
لجامعة حكومية نخبوية!

تنازل رئيس الوزراء الباكس��تاني ،عمران
خ��ان ،ع��ن قص��ره الحكوم��ي بش��كل طوع��ي،
بينم��ا تس��تعد ورش��ات البن��اء لتحويل��ه إل��ى
مقر لجامعة حكومية من الطراز األول.
ووج��ه خ��ان أوام��ر للحكوم��ة بتحوي��ل
المزي��د م��ن العق��ارات الحكومي��ة الفاره��ة
لمتاح��ف وفن��ادق ومراك��ز ثقافي��ة ،تك��ون
لخدمة المصلحة العامة.
ويهدف خان من قراره األخير إلى تخفيف
قيم��ة الضرائ��ب التي يدفعها الش��عب ،والتي
يذه��ب ج��زء منه��ا إل��ى العناي��ة بالعق��ارات
والمساكن الحكومية الفارهة ،المخصصة
للمسؤولين الرسميين وعائالتهم.
وفي سياق متصل ،شكلت باكستان لجنة
حكومي��ة متخصص��ة في دراس��ة آلية تحويل
العق��ارات الحكومي��ة الفاره��ة إل��ى منش��آت
ترفيهية وخدمية.
وكان خ��ان ق��د تعه��د خ�لال خوض��ه
االنتخاب��ات األخي��رة كمرش��ح ع��ن ح��زب
 ،PTIبتحوي��ل قص��ره إل��ى جامعة مرموقة ال
مثي��ل له��ا في باكس��تان ،وكذلك بتحمل
نفق��ات تعدي��ل التصميم الهندس��ي للقصر،
ليناسب متطلبات الحرم الجامعي.

متجر يصرف  8ع ّمال بسبب بيعهم لزبون واحد «الرضيعة املعجزة» عمرها عام وتسبح مثل احملترفني

ص��رف ع �دّة عاملي��ن في متجر كبي��ر في كوبا إث��ر بيعهم  15ألف
تفاح��ة لزب��ون واح��د ف��ي بل��د يعان��ي بي��ن الحي��ن واآلخ��ر من ش� ّ�ح في
الموارد الغذائية.
وكشف عن عملية البيع هذه األسبوع الماضي في مدوّنة لصحافي
كوبي شهد عليها في متجر كبير في هافانا.
وج��رى ت��داول الخب��ر ف��ي الصحاف��ة الرس��مية وأوردت صحيف��ة
(غرانما) الرسمية العقوبات التي فرضت على العاملين المعنيين.
وج��اء ف��ي المد ّون��ة الت��ي يديرها الصحاف��ي إرويل سانش��يز (في عملية
منظم��ة تنظيم��ا ش��به عس��كري بتواط��ؤ العاملي��ن الالمبالي��ن دخل ش��اب
واشترى في خالل بضع دقائق  15ألف تفاحة ( 150صندوقا من مئة ح ّبة)).
ودفع الشاري ما يوازي  45سنتا للتفاحة الواحدة ،بحسب اإليصاالت التي
أرفقت بالمدوّنة .ومن الشائع في بلد مثل كوبا يشهد باستمرار انقطاعا
لبع��ض الم��وارد الغذائي��ة ،م��ن الفواكه إل��ى الحليب والزبدة ،أن يش��تري
تاج��ر مخزون��ا كبي��را ويعيد بيعه بالتجزئة بأس��عار أغل��ى بكثير .وأوردت
الصحيف��ة أن��ه (ينبغ��ي ع��دم تق ّبل االس��تيالء عل��ى الموارد ح ّت��ى لو كان
ذل��ك م��ن األم��ور الش��ائعة ،ف��ي ّ
ظل ش� ّ�ح ف��ي المنتج��ات) ،مش��يرة إلى أن
عمال في المتجر صرفوا من مهامهم.
ثمانية ّ

أظه��ر تس��جيل مص��ور لحظ��ات ال ت��كاد تص��دق لطفل��ة تبلغ من
العم��ر س��نة واح��دة تس��تعرض مهاراتها االس��تثنائية في الس��باحة،
وفق ما ذكرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية.
وب��دت الطفل��ة الرضيع��ة ،وتدع��ى (كاس��يا) ،مس��تمتعة للغاي��ة
وه��ي تتقل��ب عل��ى ظهره��ا وبطنه��ا بي��ن الفين��ة واألخ��رى وتح��رك
قدميه��ا وذراعيها في حوض الس��باحة بوالي��ة فلوريدا األميركية،
بمفردها ومن دون مساعدة من أحد.
وقال��ت غري��س فانيلي ،والدة الطفلة كاس��يا ،إنها تحث أوالدها
عل��ى النزول إلى حوض الس��باحة في س��ن مبك��رة لكي تعودهم على
كسب الثقة بأنفسهم ولتعلم السباحة أيضا.
وبع��د أن اس��تعرضت كاس��يا مهاراته��ا ف��ي الس��باحة تمكنت من
الوص��ول إل��ى ال��درج المؤدي للخروج من الحوض بس��هولة ،ووقفت
على حافته وهي تبتسم.
وقال��ت غري��س إن ابنته��ا الكب��رى ،الت��ي تبل��غ  3س��نوات حالي��ا،
أتقنت الس��باحة وهي في س��ن تسعة أش��هر فقط ،ونصحت األمهات
بأن يبدأن في تعليم أبنائهن الس��باحة عند بلوغهم س��تة أش��هر من
العمر.

أول غواصة سوفيتية ذرية شقت جليد املتجمد الشمالي!
ظ��ل القط��ب الش��مالي م��ن وجهة النظ��ر العس��كرية منطقة اس��تراتيجية
هام��ة بالنس��بة للوالي��ات المتح��دة واالتح��اد الس��وفيتي إبان الح��رب الباردة
األولى.
وتع��د (ناوتيل��وس) الذرية األمريكية أول غواصة قامت في مطلع س��تينات
الق��رن الماض��ي برحلة طويلة تحت جليد المحيط المتجمد الش��مالي من
ش��به الجزي��رة أالس��كا ف��ي الش��رق إل��ى غرينالند ف��ي الغرب .ثم م��رت إحدى
الغواص��ات الس��وفيتية ع��ام  1962بالطري��ق نفس��ه م��ن الغ��رب إل��ى الش��رق.
لكنهما لم تتزودا آنذاك بصواريخ باليستية نووية.
وألول م��رة ،ف��ي  14س��بتمبر ع��ام  ،1963قام��ت غواص��ة (كا )178-الذري��ة
الس��وفيتية الحامل��ة للصواري��خ الباليس��تية والتابع��ة لألس��طول الش��مالي
الس��وفيتي ،برحل��ة بحري��ة صعب��ة تح��ت الجليد م��ن ميناء مورمانس��ك في
شمال غرب البالد ،إلى إقليم الشرق األقصى.
وأوكل��ت إل��ى طاق��م الغواص��ة بقي��ادة العقي��د البح��ري ،أركادي
ميخايلوفس��كي ،مهم��ة البح��ث ع��ن مناط��ق م��اء س��ائل ف��ي حق��ول الجلي��د
الواس��عة ،تصل��ح إلط�لاق الصواريخ الباليس��تية ودراس��ة إمكاني��ات االتصال
الالس��لكي م��ن تح��ت الجلي��د ،وفح��ص إمكانات أجه��زة المالحة ف��ي ظروف
منطق��ة القط��ب الش��مالي القاس��ية ،وغيره��ا م��ن المه��ام الالزم��ة لتحقي��ق
المشاريع االستراتيجية.
وحض��ر قائ��د البحري��ة الس��وفيتية آن��ذاك األميرال ،س��يرغي غورش��كوف،
وداع الغواص��ة عن��د انطالقه��ا م��ن مين��اء
مورمانسك السوفيتي ،ما يدل على أهمية
تل��ك الرحل��ة البحري��ة الجريئ��ة بالنس��بة
للقيادة العسكرية السوفيتية.
وتع��د (كا )178-إح��دى الغواص��ات
الس��وفيتية األول��ى والت��ي كان بوس��عها
حم��ل صواريخ (آر )13-الباليس��تية المزودة
ب��رؤوس نووي��ة .وكان بوس��ع الغواص��ة
الغط��س إلى عمق  300متر والتس��ارع حتى
 26عقدة بحرية تحت الماء و 8عقد بحرية
عل��ى س��طح الم��اء .كم��ا كان بمقدوره��ا
البق��اء ف��ي البحر م��دة  50يوم��ا .وبلغ عدد
أفراد طاقمها .104

وغطس��ت الغواص��ة تح��ت الجلي��د العميق ش��مالي أرخبيل أرض فرانس��وا
جوزي��ف واتجه��ت نح��و الش��رق .لك��ن الغواصة صع��دت إلى س��طح الماء بعد
س��اعات م��ن انط�لاق الرحلة ،إذ عثر قائ��د الغواصة عن طري��ق الصدفة على
موضع غير متجمد في البحر.
ومن أجل الوصول إلى هذا الموضع ،كان عليه أن يجعل الغواصة تصعد
إل��ى األعل��ى عموديا ،مع العل��م أنها تحمل على متنه��ا صواريخ وطوربيدات،
كانت األمامية منها ،عند القيام بمثل هذه المناورات ،جاهزة دوما لإلطالق
واخت��راق الجلي��د الذي بلغ س��مكه أحيانا عش��رات األمت��ار ،إذا اقتضى األمر
ذلك.
واس��تغرقت تل��ك الرحل��ة البحري��ة للغواص��ة  16يوم��ا ،قبل أن ترس��و في
خليح (كراش��ينينيكوف) بش��به جزيرة كامتشاتكا السوفيتية .وذلك بعد
أن قطعت مس��افة  4.5ألف كيلومتر ،بما في ذلك  3.5ألف كيلومتر تحت
الماء وألف كيلومتر تحت الجليد.
وق��ال القائ��د األس��بق للغواص��ة النووي��ة االس��تراتيجية وبط��ل االتح��اد
الس��وفيتي ،ألكس��ندر أس��تابوف ،ال��ذي س��بق ل��ه أن م��ر ع��ام  1993بالمس��ار
نفس��ه تقريب��ا ،ق��ال إن مث��ل ه��ذه الرحالت تح��ت الجليد تتطلب ب��ذل جهود
غي��ر عادي��ة ،والتحل��ي ب��روح معنوية عالية ونك��ران الذات من قب��ل كل أفراد
طاقم الغواصة دون استثناء ،ألن ارتكاب أي خطأ ،ولو كان بسيطا ،يمكن أن
يتسبب في وقوع كارثة وموت الجميع في قعر البحر أو في قبضة الجليد.
وأض��اف قائ�لا إن وض��ع بح��ارة الغواصة
الت��ي تس��ير تح��ت الجلي��د يمك��ن مقارنت��ه
بوضع رواد الفضاء.
ومن��ذ ذل��ك الحي��ن تراكم��ت عن��د
البح��ارة الس��وفيت وال��روس خب��رات هائل��ة
الس��تصالح منطق��ة القط��ب الش��مالي
وجلي��د المحي��ط المتجم��د الش��مالي
بص��ورة خاص��ة .أم��ا الغواص��ات الروس��ية
االستراتيجية الحاملة للصواريخ ،فتجوب
حالي��ا بش��كل منتظ��م أعم��اق المحي��ط
المتجم��د الش��مالي .لك��ن قائ��د غواص��ة
(كا )178-الس��وفيتية كان أول م��ن ش��ق
تلك الطريق منذ  55عاما.

