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كاريكاتري

ثعلب يحدث فوضى داخل البرلمان البريطاني
تج��ول ثعلب داخ��ل أروق��ة البرلمان
البريطان��ي ،مم��ا أدى إل��ى حال��ة م��ن
الفوض��ى إث��ر مطاردت��ه ومحاول��ة إلق��اء
القبض عليه.
قال��ت صحيف��ة (ذي غاردي��ان)
البريطانية إنه ليس من الواضح كيف
دخ��ل ه��ذا الحي��وان إل��ى المبن��ى ،فيم��ا
نف��ذت الش��رطة عملية مطاردة س��ريعة،
حي��ث قامت المراس��لة الصحفية كيت
فيرغوس��ن بتقدي��م إحداثي��ات مباش��رة
أثناء تفتيش المسؤولين عنه ،ومحاولة
إلق��اء القب��ض علي��ه ف��ي كثي��ر م��ن
الطواب��ق .وتمكن��ت الش��رطة ف��ي نهاي��ة
المطاف ،من محاصرة الثعلب ،ووضعته
داخ��ل صن��دوق ،ورافقت��ه إل��ى خ��ارج
المبن��ى ،ث��م أعادت��ه إل��ى ش��وارع لن��دن.

وأث��ارت الواقع��ة اس��تغراب السياس��يين
والموظفين المدنيين ،إذ كتب كيري
مكارث��ي ،وزي��ر بيئ��ة الظ��ل الس��ابق ف��ي

أنني فوت كل هذه األحداث الدرامية).
وأضاف��ت النائب��ة المحافظة جوليا
لوبيز( :مغادرة المكتب في وستمنس��تر،
ومش��اهدة ثعل��ب يتس��لق الس�لالم ف��ي
بورتكولي��س ه��اوس ...لق��د رأين��ا بع��ض
األش��ياء الغريب��ة ف��ي البرلم��ان من��ذ
ع��ام  ،2017لك��ن ه��ذا األم��ر يف��وق كل
م��ا س��بق) ،فيم��ا تس��اءل آخ��رون عم��ا
إذا كان��ت مط��اردة الثعال��ب تع��د أح��د
الطقوس البرلمانية الغريبة.
يذك��ر أن هذه ليس��ت المرة األولى
الت��ي يُعث��ر فيه��ا عل��ى حي��وان داخ��ل
المباني البرلمانية .ففي يناير /كانون
الثان��ي ع��ام  ،2018وج��د طائ��ر مع��روف
باس��م (أب��و الح��ن) طريق��ه إل��ى غرف��ة
مجلس العموم.

ح��زب العم��ل( :يب��دو أن��ه كان هن��اك
ثعل��ب يرك��ض ف��ي مبن��ى بورتكولي��س
ه��اوس من��ذ نحو نصف س��اعة ،ال أصدق

وصل ألعلى خمس قمم من أصل سبعة ...أيهم محرز يحقق إنجازا سوريا جديدا
تمك��ن المغت��رب الس��وري أيه��م مح��رز م��ن تحقي��ق
حلم��ه بالوص��ول ألعلى قم��م العالم ،في إنج��از تاريخي
ل��ه .ويعتب��ر أيه��م أول س��وري يحق��ق ه��ذا اإلنج��از الذي
ب��دأ عندم��ا وص��ل ألعل��ى قمة ف��ي إندونيس��يا التي يبلغ
ارتفاعها  4884متر ،تبعها بأعلى قمة بأمريكا الشمالية
وتدعى قمة جبال مانكي وتبلغ  6194متر.
ثم نجح بالوصول ألعلى قمة في جبال أوروبا ،قبل
أن يتس��لق قم��ة كليمنج��ارو ،أعل��ى جب��ل ف��ي أفريقي��ا
ويبلغ  5895متر ،لينجح منذ أيام في رفع العلم السوري
فوق أعلى قمم القطب الجنوبي ،وهي قمة فينس��ون في
أنتارتيكا ،التي يبلغ ارتفاعها  4892متر.
وقال محرز في فيديو نش��ره على حسابه الشخصي
في انس��تغرام( :إنه ش��عور كبير تحقيق حلم طفولتي،

حيث كان من الصعب جدا الوصول إلى هنا).
وأض��اف (هذه المناظر من الخالق كانت تس��تحق
المغامرة ،ووصولي كان تحد كبير في وجه الفشل).
والق��ى ه��ذا اإلنج��از الكثير من الفخ��ر والتهليل له
بين السوريين في مواقع التواصل االجتماعي ،معتبرين
إياه دفع معنوي كي ال يسيطر اليأس على أي أحد في
س��بيل تحقي��ق حلم��ه ،وأم��ر مف��رح لس��وريا بعد س��نوات
الحرب.
جدير بالذكر أن أيهم محرز مواطن سوري يعيش
ف��ي كن��دا ،وه��و م��ن مدين��ة جبل��ة التابع��ة لمحافظ��ة
الالذقية السورية ،ويرفع قماشة بيضاء على هيئة الفتة
مكت��وب عليه��ا باللغتين االنجليزي��ة والعربية (الس�لام
ألجل سوريا) ،فوق كل قمة يصل إليها.

حل لغز «حلقات الجليد» الغامضة في أعمق بحيرة مياه عذبة في العالم
حي��رت (حلق��ات الجلي��د) الضخم��ة الت��ي
تظه��ر ف��ي أعمق بحيرة في العالم خالل أش��هر
الش��تاء والربيع ،س��كان س��يبيريا منذ عقود ،ما
جعل تشكلها موضوع بحث للعلماء.
واعتقد العلماء في السابق أن هذه الدوائر
الغامضة ناتجة عن نشاط بيئي غريب أو ظروف
جوي��ة مح��ددة أو حت��ى فقاع��ات الميث��ان الت��ي
ترتفع من قاع البحيرة ،لكن الدراس��ة الجديدة
الت��ي أجراه��ا علم��اء م��ن مختلف الجنس��يات،
ع��ن طريق أجهزة استش��عار وضعوها في الماء،
وج��دت أن الدوامات الدافئة والممتلئة بالمياه
تحت س��طح الجليد السميك لبحيرة بايكال،
ه��ي المس��ؤولة ع��ن ه��ذه الحلق��ات الجليدي��ة،
والت��ي يص��ل قط��ر بعضه��ا إل��ى  7ك��م ،ويمكن
رصدها من الفضاء.
ول��م يك��ن حل ه��ذا اللغز أمرا س��هال ،حيث
اضط��ر الفريق الدول��ي المكون من علماء كل
من فرنس��ا وروس��يا ومنغوليا ،للس��فر إلى البحيرة مرتين في الس��نة ،بين عامي  2016و ،2017وقاموا بحفر ثقوب في
الجليد بالقرب من الحلقات ،وإسقاط أجهزة استشعار في الماء أدناه.
وتشكلت حلقات الجليد في بحيرة بايكال منذ عام  ،1969ويمكن أن يستمر ظهورها من أيام إلى أشهر كما تظهر
صور األقمار الصناعية.
ومع ذلك ،فإن هذه الحلقات لها س��لوك ال يمكن التنبؤ به ،وتظهر في أجزاء مختلفة من البحيرة من س��نة إلى
أخرى.
وعالوة على ذلك ،فإنها تميل إلى الظهور في أواخر أبريل ،لكن يمكنها الظهور في وقت مبكر من ش��هر يناير أو
حتى شهر مايو.
وبعد تحليل البيانات من المستشعرات ،وجد العلماء أن البحيرة بها دوامات دافئة تتدفق في اتجاه عقارب الساعة
تحت الغطاء الجليدي .وقال كوراف إن التيارات لم تكن قوية في وسط الدوامات ،وهو ما يفسر لماذا ال تزال مراكز
هذه الحلقات تحتوي على جليد كثيف .ومع ذلك ،كان التيار على حافة الدوامات قويا ،وهو ما أوضح السبب في
أن الثلج الموجود على هذه الحافة كان أقل سماكة.
كش��فت أجه��زة االستش��عار أن الم��اء ف��ي ه��ذه الدوام��ات كان بي��ن  2-1درج��ة مئوي��ة ،أي أكثر دفئا م��ن المياه
المحيطة .واألكثر من ذلك ،أنه كان للدوامات شكل يشبه العدسة ،وهي ظاهرة شائعة في المحيطات ولكنها نادرة
في البحيرات.

مصادرة ديك بسبب
شكوى دبلوماسية يثير
جدال في الجزائر
تناول��ت مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي
واقعة (مصادرة س��ردوك (دي��ك)) في أحد
أحي��اء العاصم��ة الجزائري��ة ،عقب ش��كوى
تقدمت بها دبلوماس��ية في س��فارة إيطاليا
لدى الجزائر.
ونش��ر نش��طاء مقطع فيديو استهجن
فيه صاحب الديك قيام عناصر الش��رطة
بمص��ادرة الدي��ك ،مطالب��ا بإرجاعه حيث
ترك (دجاجة و 7صيصان).
وذكر صاحب الديك أن الدبلوماسية
اإليطالي��ة اش��تكت من تعرضه��ا إلى إزعاج
متك��رر م��ن صي��اح الدي��ك ،فق��ررت رف��ع
شكوى ضده دون سابق إنذار.
وأطل��ق جزائري��ون متضامن��ون م��ع
صاحب الديك هاشتاغات مثل (#الحرية
للس��ردوك) ،و(#أطلق��وا الديك) ،وذكرت
بع��ض المواق��ع أن عناصر الش��رطة أبلغوا
صاحبه بعدم معرفتهم بوجهة ديكه ومكان
وجوده حاليا.

قرية أمريكية صغيرة تجلب اآلالف إليها للتحدث إلى الموتى
انتقل��ت قري��ة  Lily Daleالصغي��رة ف��ي نيوي��ورك ،إل��ى
مرحلة متقدمة من الروحانيات ،حيث أصبح سكانها الـ275
يطلقون على أنفسهم اسم (الوسطاء) ،مدعين أنهم قادرون
على االتصال بالموتى.
وتأس��س مجتم��ع  Lily Daleالروحان��ي ف��ي ع��ام ،1879
من قبل أعضاء حركة روحانية من القرن  ، 19والتي تشدد
عل��ى أن أرواح الموت��ى لديه��ا ق��درة على التواصل مع البش��ر
األحي��اء .وتش��ير التقارير إل��ى أن  50فردا من المقيمين في
 Lily Daleهم من الوسطاء الدائمين على مدار العام ،ومن
بينهم قائدات في الدفاع عن حقوق المرأة.
وتحول��ت الروحانيات إلى صناعة بملي��ارات الدوالرات،
ف��ي المنطق��ة م��ع تزاي��د ع��زوف األمريكيي��ن ع��ن األدي��ان
المنظمة لصالح االتجاهات الروحانية األخرى.

وحظيت الحركة بدعم من  ،Goopوهي شركة ُتعنى
بالصح��ة ،أسس��تها المغني��ة والكاتبة والممثل��ة األمريكية،
غوينيث بالترو ،ما أدى إلى تزايد االهتمام بقرية Lily Dale
وتسليط الضوء عليها بشكل دائم.
وبحس��ب تقري��ر لش��ركة أبح��اث الس��وق ،IBISWorld
فإن��ه م��ن المتوق��ع أن يكس��ب األش��خاص الذي��ن يقدم��ون
خدمات نفس��ية نحو  2.3مليار دوالر قبل عام  ،2023ويش��كل
الوسطاء الروحانيون نحو  %20من هذا الرقم.
فيم��ا قال��ت لي��ن فورغي��ت ،وه��ي إح��دى الوس��طاء
الروحانيي��ن ف��ي  Lily Daleلموق��ع (بزن��س إنس��ايدر)( :في
وقت ما ،كانت القرية جميلة وفريدة ،بس��بب أن هذا النوع
من األشياء لم يكن عاديا .لكن اآلن ،أصبح في كل مكان)،
مش��يرة إل��ى أنه��ا الحظ��ت ارتفاع��ا في ع��دد الش��باب الذين

يبحث��ون عن الوس��ائل الروحانية في اآلون��ة األخيرة ،بينهم
الرج��ال عل��ى وج��ه الخص��وص ،والذي��ن (يأت��ون ع��ن طي��ب
خاطر ،وهم يؤمنون بهذا حقا).
وتج��ذب الروحاني��ات ،الت��ي تحول��ت إل��ى عم��ل تجاري
ضخ��م ،اآلالف إل��ى قري��ة  Lily Daleس��نويا ،للتح��دث إل��ى
الموتى.
وتوضح شانون تاغارت ،التي وثقت الحركة الروحانية
في كتاب بعنوان  ،Séanceأن نحو ثلث السكان األمريكيين
في القرن التاسع عشر كانوا روحانيين .وكان األمر أكبر
م��ن مج��رد اتج��اه ع��ام ،إذ تمتع��ت الحركة بنفوذ سياس��ي،
وتفاخرت بأتباعها المؤثرين مثل الس��يدة األولى ماري تود
لينكول��ن ،وناش��طة حق��وق الم��رأة فيكتوري��ا ووده��ل ،وعالم
النفس كارل يونغ ،وتوماس أديسون.

روبوت جديد يمكنه طهي  300قطعة بيتزا في ساعة
عرض��ت قن��اة روس��يا الي��وم فيدي��و لروب��وت
جدي��د يمكن��ه طهي  300بيتزا في س��اعة واحدة،
من إنتاج الشركة بمدينة سياتل بوالية واشنطن
األمريكية ،وكانت شركة  Picnicالواقع مقرها
ف��ي س��ياتل ،وه��ي ش��ركة مبتك��رة لتكنولوجي��ا
إنتاج األغذية وحلول الروبوتات كخدمة ،أعلنت
ع��ن اختي��ار نظامه��ا اآللي لتجمي��ع األغذية من
قب��ل  ،Centerplateالش��ركة الرائ��دة ف��ي ضيافة
األح��داث الحي��ة ،لخدم��ة الحض��ور ف��ي الح��دث
التكنولوج��ي األكب��ر ف��ي العال��م ،مع��رض
اإللكترونيات االستهالكية . CES

أزمة في أستراليا على خلفية إجبار السلطات سائق قطار على دهس جثة منتحر

أصيب س��ائق قطار ومرافقه بصدمة نفس��ية على
خلفية إجبارهم من قبل الس��لطات على قيادة القطار
فوق جثة شخص.
وأث��ارت ادع��اءات الس��ائق ومرافق��ه غض��ب
االس��تراليين ووس��ائل اإلع�لام واعتبر اتحاد الس��كك
الحديدي��ة ف��ي أس��تراليا طل��ب الش��رطة م��ن س��ائق
القط��ار (غي��ر إنس��اني) ومخالف��ا لجمي��ع اإلج��راءات
القانونية المتعارف عليها.
وأجبرت الشرطة سائق القطار في مدينة سيدني

األس��ترالية عل��ى قي��ادة القط��ار
والمضي إل��ى األمام فوق الجثة ،بعد
أن ألقى أحد األش��خاص بنفسه أمام
القط��ار ،منتحرا ،ليقوم الس��ائق بعد
ذلك بإيقاف القطار على الفور.
وبالفعل توقف القطار ،لكن بعد
أن أصبح الرجل المنتحر جثة هامدة
أسفل العجالت ،لكن الشرطة طالبت
السائق تحريك القطار وقيادته إلى
األم��ام ف��وق الجث��ة به��دف إخراجها،
بحسب (سكاي نيوز).
وفتح��ت الس��لطات االس��ترالية
تحقيقا على خلفية ادعاءات السائق
ومرافق��ه ،والتي أدت إل��ى غضب عارم
في الشارع األسترالي ،ما جعل اتحاد الترام والحافالت
في نيو ثاوث ويلز يتحرك قضائيا وجنائيا.
وطالب سكرتير اتحاد السكك الحديدية ،أليكس
كالسينز ،بتغيير اإلجراءات المتبعة واصفا الحادثة
بالمروعة ،معتبرا أن الطريقة التي تم التعامل بها مع
الجث��ة (ل��م تظه��ر أي احترام أو تعاطف م��ع العمال أو
الركاب أو أس��رة المتوفي  .االتحاد لن يقبل ببس��اطة
بما حصل في هذه الواقعة).

الليزر يرسم في السماء صورا مذهلة ثالثية األبعاد
ابتكر فريق من المهندسين األلمان والهنغاريين نوعا
جديدا من عرض الضوء الليزري.
وقالت صحيفة  IEEE Spectrumإن فكرة المهندسين
قائم��ة عل��ى مب��دأ اس��تخدام الدرون��ات كأجه��زة تنف��ث
الدخ��ان .جدير بالذكر أن الدرونات اس��تخدمت في وقت
س��ابق إلقامة عروض ملونة في س��ماء الليل .لكنها لعبت
دور لمب��ات مضيئ��ة ملون��ة مش��كلة رس��وما مختلف��ة ف��ي
السماء.
لك��ن المهندس��ين طرحوا فكرة أخ��رى حيث ال يلعب
ت��وزع الدرون��ات ف��ي الس��ماء دورا هام��ا .إال أنه��ا تحم��ل
كميات كبيرة من الرذاذ الذي ترشه في سماء الليل ،ثم
توجه أجهزة الليزر إليها أشعتها التي تنعكس من الضباب
والدخان لتشكل صورا مختلفة ثالثية األبعاد ،بما في ذلك رسوم متحركة .ويتطلب عرض ضوء كهذا استخدام
 50درونا لتشكل في السماء صورا تتراوح أبعادها بين  50و 150مترا .ويبقى الرذاذ في الجو لبضع دقائق.

