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أعلن علـماء من جامعـة سيئول
في كـوريا اجلـنـوبيـة أن تـناول
الـقهـوة لفـترة طـويلـة قد يـكون
لـه تــأثـــيـــر ســلـــبي عـــلى جــزء

سؤول عن النوم. الدماغ ا
وأجـرى الـعـلمـاء فـحـصا لـ162
شــخــصــا مــســنــا يــتــمــتــعـون
بـصحـة جـيدة وال يـشـكون من

أي مرض مزمن. 
وطــلب الـبــاحــثــون من جــمـيع
ــشـتـركـ إبالغــهم عن كـمـيـة ا
القـهوة التي يـتناولـونها خالل
حـــيــاتـــهم.  وبـــعـــد ذلك قــارن
ــعــلــومــات الــبــاحــثــون هــذه ا
بــنــتــائج الــتـصــويــر بــالــرنـ

. شارك غناطيسي ألدمغة ا ا
وتــمــكن الــبــاحــثــون من خالل
هـذه الـعمـلـية من اكـتـشاف أن
الـــذين يـــتـــنـــاولـــون الـــقـــهــوة
بصـورة منـتظمـة تقـلص لديهم

حـجم الغـدة الصـنـوبريـة (جزء
الـــدمـــاغ مـــســـؤول عن إنـــتــاج
( ــيالتــونــ هــرمــون الـــنــوم ا

ئة. بنسبة 20 با
ويــضـــمن تـــقــلص حـــجم هــذه
الغدة بسبب اإلفراط في تناول
الـــقـــهـــوة ســـوء الـــنـــوم مـــدى

احلياة. 
فــيـمـا تـوصــلت دراسـة جـديـدة
إلى أن تنـاول األسـبرين بـشكل
ـكن أن يـقـلل من خـطر يـومي 
إصابـة النسـاء بفـيروس نقص
ـنــاعـة الـبــشـريـة بــنـسـبـة 35 ا
ـئــة وإلصــابــة شــخص مـا بــا
يـــتـــطـــلـب الـــفـــيـــروس خاليـــا
حـساسـة في اجلهـاز التـنازلي
وأظهرت الدراسات السابقة أن
الـــذيـن يـــعـــانـــون من ارتـــفـــاع
ضــغط الــدم هـم أكــثــر عــرضــة
المتالك هذه اخلاليا الضعيفة.
واخـتبـر الـباحـثـون في جامـعة

مانيتوبا.
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{  فـلـوريدا  –وكـاالت - اطـلـقت
وكالـة الفـضاء األمـريكـية (نـاسا)
مــهــمــتــهــا الــتــاريــخــيــة إلرسـال
مـــســبـــار يـــقــتـــرب من الـــشــمس
بصورة غـير مسـبوقة حـتى يكاد
يالمـســهـا.و إطـالق الـصـاروخ
سبار باركر سوالر الذي يحمل ا
بـــروب األحـــد من قـــاعـــدة كـــيب
كـانـافــيـرال بـواليــة فـلـوريـدا في
مــــهــــمــــة ســــتــــســــتــــمــــر ســــبع
ــقــرر أن يـصــبح ســنــوات.ومن ا
ـــســبــار أســـرع شيء يـــتــحــرك ا
صـــنـــعه الـــبـــشـــر في الـــتـــاريخ
وســــتـــــتــــجــــاوز ســــرعــــته 190
ـسـبار من كم/ثانـيـة. سيـقـترب ا
الـشــمس مــســافـة 6.16 مـلــيـون
كــيـلــومــتــر وهي مـســافــة أقـرب
بكثـير من أي مـسبار أخـر اقترب
ســـابـــقـــاً مـــســـافــة  43مـــلـــيــون

كـــيـــلـــومـــتـــر مـن الـــشـــمس.ومن
ـتـوقع أن تـصل درجـة احلـرارة ا
عـــلى الـــدرع الـــواقـي له حـــوالي
1300 درجـة مـئـويـة. واسـتـغـرق
ــهـمـة 60 الـعــمل عـلى جتــهـيـز ا
عاما منذ اإلعالن عن خطط أولية
إلرســــــال مـــــــســـــــبــــــار نـــــــحــــــو
الـــشـــمس.ويـــأمـل الـــعـــلـــمــاء أن
تــــســـاعـــدهم الـــبــــيـــانـــات الـــتي
ــســبـار فـي كـشف ســيــرسـلــهــا ا
أسـرار سـلـوك الـشـمس. ويـهـدف
سـبـار إلى االنـغـماس مـبـاشرة ا
في الــــغالف اجلــــوي اخلــــارجي
لــلــشـمـس أو مـا يــعــرف بــهــالـة
(إكـــلــــيل) الـــشــــمس. و إطالق
ـــســبـــار عــلـى مــ الـــصــاروخ ا
الـثقـيل  الـذي سـيقـذفه مـبـاشرة
في الـــــــنــــــظــــــام الــــــشـــــــمــــــسي
ـســبـار الــداخـلي.وســيــتـجــاوز ا
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أحـرق مخـرّبـون مقـنّـعون نـحو
80 ســـــيــــــارة لـــــيـال في غـــــرب
الــسـويــد بــحــسب مــا أعــلـنت
الـــشــرطـــة الـــثالثــاء فـي عــمل
تــشــتــبه بــأنه اعــتــداء مـنــسّق
يـأتي قــبل أســابــيع من مــوعـد

االنتخابات العامة.
وتــركـزت غــالــبــيـة الــســيـارات
الــتي  إحـراقـهــا لـيل االثـنـ
في نـحو 20 مـوقـعـا في مـديـنة
ـدن غــوتــنــبــرغ ثــاني أكــبــر ا
الـسويـديـة. وأعلـنت الـسلـطات
توقـيف شخصـ مشتبـه بهما
في الـسـادسة عـشـرة واحلـادية

والعشرين في غوتنبرغ.
لكن الشرطة أعلنت أنها حددت
هويات عدة أشخاص مرتبط
بـعــمـلــيـات إحــراق الـســيـارات
الـتي تشـتبه بـانهـا نظّمـت عبر

وسائل التواصل االجتماعي.
ـتـحـدث بـاسم الـشـرطـة وقـال ا
هــانـز لــيــبـنــز لـوكــالــة فـرانس

بــرس (لم نــشـهــد فـي الـســابق
إحـــــــــــراق هـــــــــــذا الــــــــــكـم مـن
الـــســـيــــارات). وأثـــار الــــعـــمل
الـتـخريـبي مـوجـة غـضب عارم
بـ الـسـيـاســيـ الـسـويـديـ
ــــنـــــهـــــمــــكـــــ بــــاحلـــــمالت ا
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االنــــتــــخــــابــــيــــة حتــــضــــيــــرا
ــــقـــرر في 9 لالســــتـــحــــقـــاق ا
أيـلـول/سـبـتـمـبـر. وقـال رئـيس
الـــــوزراء شـــــتــــيـــــفــــان لـــــوفن
ـــوقــــراطي االشــــتــــراكي الــــد
لإلذاعـة الـرســمـيـة الــسـويـديـة

ــرتـكـبـ (أنــا غـاضب. أسـأل ا
مــاذا الـذي تــفــعــلـونـه). وتـابع
(أنـــتـم تـــخـــربـــون أوضـــاعـــكم
وأوضـاع أهـالـيـكم وجـيـرانكم)
مـضيـفا ان (الـعـمل بدا مـنسـقا
جدا وأشـبه بعـمليـة عسـكرية).

عـصـبــيـة بـاســتـخــدام أسـالـيب
الــهــنـدســة احلــيـويــة ثم زراعـة
هــــذه اخلاليــــا عــــلـى اجلــــهـــاز
ــصـنــوع بــطـريــقــة الـطــبــاعـة ا
اجملــســمــة بــحــيث تــســتــخـدم
الــطــابــعــة ثالثــيــة األبــعــاد في
طبـاعة كل من اجلـهاز واخلاليا
احلية. وطور البـاحثون بالفعل
وذجـا أوليـا من هذا اجلـهاز
ـقرر زراعـته داخل نـخاع ومن ا
شـوكي مــصـاب لـلـمـسـاعـدة في
الـربط بـ اخلاليـا احلـيـة عـلى

جانبي اإلصابة.

ــــصــــاب مـن احلــــبل اجلــــزء ا
بــــحــــيـث يــــربط بــــ اخلاليــــا
الـعــصـبـيـة أعـلى وأسـفل مـكـان
اإلصـابة. وتـهـدف هذه الـتـقنـية
إلى تـخـفـيف اآلالم الـتي يـعاني
ــــرضـى وكــــذلك في مــــنــــهــــا ا
اســـتـــعـــادة بــــعض الـــوظـــائف
البدنية مثل القدرة على حتريك
العـضالت والتـحكم في األمـعاء
ــثــانـة. وتــعــتــمــد الـتــقــنــيـة وا
العالجـية اجلديـدة على حتويل
أي نـــوعــيــة من خـاليــا اجلــسم
مــثل اجلـلــد أو الــدم إلى خاليـا
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في السويد يوجد تيار كهربائي مستقر ومياه صاحلة
لـلــشـرب وشــوارع نـظــيـفـة وضــمـان اجــتـمــاعي وافـر
للمواطن ورعاية صـحية لالنسان واحليوان على حد
سـواء  وأيـنـما تـذهب جتـد االهـتـمـام بـحـقـوق الـبـشر
والتوجد سجـون تقريباً عـوزين  هاجرين وا السيمـا ا
إالّ في نطاق ضيق وكـأنّها فنادق خـمس جنوم يتوافر
فيهـا االنترنت اجملـاني على مدار الـساعة  وليس في
ال الـعام  الـسويـد فسـاد مـنظم أو غـير مـنظم ضـد ا
ويعـيش السياسـيون الكـبار هناك حـياة بسيـطة عادية
غــالـبـاً مـا يـركـبــون الـعـجالت الـهـوائــيـة في الـتـنـقل 
واليــوجـد في الــســـــــــويــد مـلـيــشـيــات قـذرة وأخـرى
نـظيـفـة والكـتـائب وال جـيـوش وال سـرايـا وال ألـوية وال
فيالق وال مفارز تستخدم سيارات الداخلية أو الدفاع
انـية من دون أرقـام  والتـوجد في  الـسـويد وعـود بـر
التـنـفـذ وال قـرارات تـفــرض من اخلـارج والـسـيـاسي
الـسـويدي يـقف بـوجه أية دولـة حـتى لو كـانت  الـدولة
األعـظم ويــقـول لـهـا ال حـ تـسـتــحق هـذه الـكـلـمـة أن

تقال.
ال يتصور أحدكم انني أعمل دعـاية للسويد فهي دولة
ـشـتقـة من ظـروفه مـهـمـا كانت لـها شـعب له هـمـومه ا

عيشة فيها حسنة.  ا
ّ في الـســويـد حـرق ثــمـانـ لـكن بــالـرغم مـن ذلك  

سيارة في ليلة واحدة بالشوارع.
ــاضي إحــراق 1457 ســيــارة (بـــشــكل وفي الــعـــام ا
متعمد) فـي مختلف أنحاء الـسويد وكانت قد أحرقت
1641 سيارة في 2016 بحسب أرقام وكالة الطوار

دنية السويدية. ا
هـنـاك اجـماع لـدى االجـهـزة اخلاصـة في الـسـويد إنّ
فـزعة لـيست من صـنع االرهاب االعـمال الـتخـريـبيـة ا
لــكـنــهـا من شــبـان مــحـرومــ  من دون حتــديـد نـوع

احلرمان الذي يعانون منه .
العـراقيون لـم يخربـوا شيئـاً ح خرجـوا في اجلنوب
لـلـتــــــــظـاهـر حتت درجـة حـرارة  تـفـوق اخلـمـسـ 
ــقــراطي الــراقي ومع ذلـك لم يــــرق هــذا الـفــعـل الـد
لـكـثـيـر من الـطـبـقـــــــــة الـسـيـاسـيـــــة الـفـاسـدة الـتي

ترتعد قلوبها .

b¹u « w   «—UO «  «dAŽ Êu d×¹ ÊuFÒMI

لــنـــدن - وكـــاالت - حـــصل قط
أبيض يدعى ثيو على لقب قط

UO½UD¹dÐ w  ÂUF « j  ÆÆuOŁ

كوكـب الزهـرة في سـتـة أسـابيع
وســــيـــــكــــون الــــلــــقــــاء األول مع
الشمس بعد ستة أسابيع أخرى.
وعلى مدار سبع سنوات سيدور
ــســـبــار بــاركــر  24مــرة حــول ا
الـشـمس لـدراسـة فـيـزيـاء الـهـالة
ـنــطـقـة الـتي الـشـمــسـيـة وهي ا
حتدث فـيهـا الكـثيـر من األنشـطة
ـهــمــة الـتي تــؤثــر عـلى األرض ا
وتـــــؤدي إلى هــــبـــــوب الــــريــــاح
الــشـمــســيــة احلــارة. وأوضـحت
ـة الــدكـتــورة نــيـكي فــوكس عــا
شـروع الـتي تـعمـل في مخـتـبر ا
جـــونـــز هـــوبــكـــنـــز لـــلــفـــيـــزيــاء
الـتــطـبــيـقـيــة (تـخـيـل أن تـصـبح
الـشـمس واألرض قـريـبـ بـشـدة
وعــلى بــعــد مــتــر واحــد. بــاركــر
سوالر بروب سيـكون على بعد 4

سنتيمترات فقط من الشمس).

مع حُــمَّى الـتــظــاهـرات الــتي انــدلـعتْ في وسـط وجـنــوب الـبالد
والـتي مــازالت مـسـتــمـرة في بـعض احملــافـظـات رصــدنـا أربـعـة
ـتــظـاهــرين تـســتـرعـي االنـتــبـاه; أوَّل نــوع من هـؤالء أنـواع مـن ا
ـتـظاهـرين هُم الـذين يتـمـتعـون بـثقـافـة استـعراضـيـة ومن الذين ا
يـتـبـوؤون مـنـاصب إعالمـيـة ال يسـتـهـان بـهـا ويـتـمـتـعـون برواتب
ضـخـمـة ال تــتـنـاسب مع اجلـهــد الـذي يـبـذلـونـه في مـؤسـسـاتـهم
اإلعالمـيـة أحــد هـؤالء اإلعالمـيـ انـبـرى لالصـطـفـاف مع كـتـلـة
ديـنـية لـها شـعـبيـة ضاربـة في الـبالد منـتظـراً مـا جتود عـليه بـعد
تــشـكــيل احلـكــومـة اجلــديـدة ولــذا جلـأ إلى تــصـعــيـد خـطــابـاته
َّا التـحريضـية ضدَّ حـكومة الـعبادي لغـرضٍ في نفس يـعقوب 
دعـا مـديـر شـبـكـة اإلعالم الـعـراقي إلى إعـفـائه مـن عمـلـه كـمـدير
حتـريـر جملـلـة الـشـبـكـة والـذي يـتـقـاضى مـنهُ ثالثـة ماليـ ديـنـار
بالـتمام والكمـال وقد عرفتُ من أصدقاء مـقرَّب لهذا اإلعالمي
إنَّ عـمـله في اجملـلـة كـان مـجـاملـةً ولـلـتـرضـيَّـة من مـديـر الـشـبـكة
ـتظاهـرين يتَّصفُ بـذكاءٍ حاد السـابق ليس إالّ?! هـذا النوع من ا
ـا كل خـطـوة لـديه مـدروسـة ـَّ وال يُـلـقـي األمـور عـلى عـواهـنـهـا إ
بـــإتــقــان وال يــجــذفُ حـــجــراً في الــهــواء عـن عــبثٍ بل البــدَّ أنْ
يقـتنص به صيداً ثمـيناً أو غنيمـةً جديدةً ولعلَّ هذا اإلعالمي هو
أكـثـر الـناس لـهـفـةً إلى تـشكـيل احلـكـومة اجلـديـدة حـتى يـحصل
عـلى مـنـصبه اجلـديـد الذي لـيس بـعيـداً أنْ يـكون مـديـراً لشـبـكة
اإلعالم ويسـتولي على الكـرسي بدالً من الذي عزلـه عن الوظيفة
نافعه الشخصية تظاهرين “براغماتي ”يفكرُ  وهذا النوع من ا
أوالً ويـخـدع الـنـاس الــبـسـطـاء عـلى إنَّهُ جـاء يـدافع عن حـقـوقـهم
ــتـظــاهـريـن فـهــو الـذي خـرج ـهــدورة. أمّـا الــنـوع الــثـاني من ا ا
للـتظـاهر على سـجيَّـتهِ بقـلبٍ نظـيف ويحـترق كـمداً عـلى احلرمان
الذي يـعصف بشرائح كـثيرة من الشعب وكلَّ أمـنياتهِ احلصول
على وظـيفة تـسدَّ رمق اجلوع الذي يـكاد يفـتك بعائـلته; وعادةً ما
تـظاهـر إلى االعتـقال والـتعذيـب وربَّما سـوء حظه يتـعرَّض هـذا ا
تظاهرين يدعه كـبش فداء ويضّحي بحياتهِ كما حدث مع بعض ا
ـتـظاهـرين هم أولـئكَ الذين تـضرَّروا األبريـاء. الـنوع الـثالث من ا
بعـد زوال نظام الطـاغية إذْ خسـروا منافعهـم وصادروا أطيانهم
وفقـدوا مناصبهم الرفيعة وهم خطرون جداً ويسعون إلى تدمير
العـباد والبالد ويأمـلون عودة نظام الـطاغية من جـديد. أمَّا النوع
تـظـاهرين فـهم من الـذين يقف احلـظ معـهم بدون أنْ الـرابع من ا
يتـوقَّـعوا ذلك وهـذا مـا جرى مع مـتـظاهـر من أهـالي الـناصـرية
حيث اشـتهر على مواقع التواصل االجتماعي كالنار في الهشيم
ونُشـرت لهُ أكثر من صورة وهو يحمل صورة ابنه الشهيد ويقف
ـنـدفع من سـيارة مـكـافـحة الـشـغب بل أنَّ أحد اء ا أمام تـيَّـار ا
الـرسـامـ صـمَّمَ مـلـصـقـاً رائـعـاً لـذلك الـشيـخ حـ جعـل قدمـيّهِ
تـتــوغَّلُ إلى عـمق األرض مـثل جـذور شـجـرة وهـو يـقـاوم انـدفـاع
اء لم تمض سوى بضعة أيام حتى شاهده الناس يجلس تيّـار ا
مع رئـيس الوزراء وهو يـطيَّب من خـاطره وخرج هـذا الشيخ من
نـطقة اخلضـراء فرحاً يكـاد يطير بـدشداشتهِ من الغـبطة وليت ا
األمر انـتهى عنـد هذا احلد بل سارع مـراسل فضائيـة احلكومة
تدح ا وصل إلى مدينتهِ وإذا بهِ  الرسـمية إلجراء لقاءً معهُ حـا
تواضع رئـيس الـوزراء ومكـتـبهِ البـسـيط; وليـتهُ اكـتفى بـذلك إنَّـما
ـديـر شـبـكـة اإلعالم الـعـراقي وكـأنَّه لُـقَّنَ بـالـكالم ـديح  أفـرط بـا
الذي صـرَّح به; هذا الشيـخ اشتهر في أرجـاء البالد ويقولون إِنَّ
جيـوبه امتألتْ باخلـيرات حتى فاضتْ منْ الـعطايا والـهدايا وقد
فرحـنا له جميعاً من أعـماق قلوبنا فـالرجل لم يتوقَّع ما جرى لهُ
من شـــهـــرةٍ ومــــا حـــصل عـــلــــيه من مــــغـــا لم تـــكـن في ذهـــنهِ
ـتظـاهر الـبراغـماتي الذي وباحلـسبـان مطـلقـاً على خالف ذلكَ ا
رتنـا أحوال يُخـطط لكـل خطـوة يخـطـوها في الـتـظاهـرات. لقـد ذكـَّ
سيح عـليه السالم; ونتمنَّى ـتظاهرين االنتهـازي بقول ا بعض ا
ــســـيح أمــام أنْ يــضـــعــوا كالم ســـيــدنـــا ا
أبــــــصــــــارهم وفـي ضــــــمـــــائــــــرهـم وهم
يـشــتـركـون بــالـتـظــاهـرات.. مـاذا يــنـتـفعُ
اإلنــســـانُ لَــوْ رَبِـحَ الــعـــالمَ كُــلَّـهُ وخَــسِــرَ

نَفْسَهُ?
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وبــعــد مــا يــقـرب من  4عــقـود
تـمـكـنت بـيـني فـارمـر شـقـيـقة
كريستوفـر فارمر من الوصول
لـلـقـاتـل عـبر مـوقـع (فـيـسـبوك)
وذلك من خـالل أبـنــائه في عـام
2016 بحسب تصريحاتها

لبرنامج تلفزيوني.
وبــحـــثت بـــيـــني في 2016 عن
أبــنـاء الـقـاتل عـلى (فـيـسـبـوك)
حـــــتى عــــثـــــرت عــــلــــيـــــهم ثم
راســلــتـهـم وتـفــاجــأت بــإقـرار
الولدين بأنهـما شهدا والدهما
ة الـقتل كما وهو يرتـكب جر

أقروا تفاصيلها كاملة.
وســـــاعـــــد حتـــــقـــــيق بـــــيـــــني
(اخلـــاص) عــلـى (فــيـــســـبــوك)
شـــــــــــــرطة مدينـة ساكرمنتو
األمـريــــــكـيــة إلدانـة بــوسـطن
بـــــعـــــد 38 عـــــامـــــا مـن وقــــوع
ــته لــيـلــقى حــتـفه داخل جـر

السجن.

q×¹ „u³ O

U¼dLŽ W1dł eG

œuIŽ WFÐ—√
ÊU e «  ≠ „—u¹uO½

اسـتطـاعت سـيدة من الـوصول
إلى قـاتل شـقـيـقـهـا وصـديـقته
من خـالل موقع (فيسبوك) بعد
ا ذكرته وكالة 38 عامًا وفقا 

األنباء الروسية (سبوتنيك)
وقـــام كــــريـــســـتــــوفـــر فـــارمـــر
وصـديقـته بيـتا فـرامبـتون في
عام 1978 بـرحـلـة عبـر أمـريـكا
الـوسـطى وهـناك تـعـارفـا على
رجل أمـــــريـــــكي يـــــدعى دوين
بـــوســطن وعـــرض عــلــيـــهــمــا
الـــســفـــر بـــ اجلــزر بـــقــاربه
ولــكــنه قـتــلــهـمــا ولم تــتــمـكن

الشرطة من الوصول إليه.
وتــوصل مـــحــقـق خــاص السم
ــة ولــكن الــقــاتل بــعــد اجلــر
اخـتـفـاء اجملـرم أجـبـر احملـكـمة
ــلـف لـــعـــشــرات عـــلى إغـالق ا
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توصل بـحث في بريطـانيا  إلى
أن الفـتيات الـلواتي يـعان من
الــبــدانــة أكــثــر عــرضــة خلــطـر
اإلصــــابـــة بــــاالكـــتــــئـــاب خالل
ـراهـقة مـرحــــــــلـة الطـفـولـة وا
من قريناتــهن اللواتي يزن أقل.
وأظـــهــر حتـــلـــيل بـــيـــانــات 22
دراسة شاركت فـيها في اجململ
قارنة مع  144ألف فتاة أنه با
الفتـيات اللـواتي يتمـتعن بوزن
صــحي فــإن نـــســبــة احــتــمــال

إصـابة الـفتـيـات الالتي يعـان
من الـــســمــنـــة  بــاالكـــتــئــاب أو
تشـخيص إصـابتـهن باالكـتئاب
ـسـتـقـبل تـزيـد بـنـسـبة 44 في ا
ـئـة. لــكن ال يـبــدو أن مـجـرد بــا
الـــزيـــادة في الـــوزن  ولـــيـــست
الــــبــــدانـــة فــــقط تــــؤثــــر عـــلى
احــتــمــاالت إصــابــة الــفــتــيــات
بـاالكــتـئــاب كـمــا لم يـكن هــنـاك
ارتـــــبـــــاط بـــــ زيـــــادة الــــوزن
واالكـتـئـاب لـدى الفـتـيـان. فـيـما
ــهــنــدســ ابــتــكــر فــريـق من ا
والــبــاحــثــ في مــجــال الــطب

بجـامعـة ميـنيـسوتـا األمريـكية
جهازا جديـدا مصنوعـا بطريقة
ـكنه الـطـباعـة ثالثـيـة األبعـاد 
مـــســـاعـــدة األشــخـــاص الـــذين
يــعــانــون مـن إصــابــات احلــبل
الـشـوكي عـلى اسـتـعـادة بـعض

الوظائف البدنية. 
صنوع ويقوم اجلهاز اجلديد ا
من الـســلــيــكـون بــدور اجلــسـر
ـصـابـة في لـتـوصــيل األجـزاء ا
احلـبـل الـشـوكي حــيث تـوضع
عــلـــيه مــجـــمــوعـــة من اخلاليــا
احلية ويتم زراعته جراحيا في

العام في بـريطانـيا بعد أن ظل
ساهرا طوال الليل على مالكته

ـنعـها من الـنوم إثـر إصابـتها
بــجـلــطــة دمـويــة.وتــفـوق ثــيـو

الـذي نفق قـبل أيـام قلـيلـة على
مئـات القطط لـيفوز بـاللقب في
احلفل الـسنـوي للـجوائـز الذي
أقيم بـفندق سـافوي. وتـسلمت
ــالــكــة تـشــارلــوت ديــكــسـون ا

اجلائزة.
وقـالت ديـكـسون (قـال الـطـبيب
إنــني كـــنت مــصــابــة بــتــجــلط
دموي وكان أمرا جيدا أنني لم
أ بــفـــضل الــقط ألنه كــان من

احملتمل أال أقوم بعدها).
وكـــانـت ديــكـــســـون قـــد قـــامت
برعاية قطها وهو صغير حتى

تعافى من مرض خطير.
ومن الــقـطط األخــرى الــفــائـزة
الــــــــقط آرثـــــر الــــذي ســــاعــــد
صـــاحــبه عــلـى الــتــغـــلب عــلى
مـــشــــــكالت صــحـــيــة ذهــنــيــة
والـقط تـوبي البـالغ من الـعـمر
عــامـان الــذي نــبه مــالـكـه قـبل

إصابته بنوبة تشنجات.

وإحـراق الـسـيـارات أمـر شـائع
فـي الـــســويـــد حـــيث تـــشـــهــد
ضـــواحـي ســـتـــوكـــهـــولم هـــذا
الـنوع من اجلـرائم بـشـكل شبه
يـومي غـالــبـا مـا يــتّـهم شـبـان

محرومون بتنفيذها.
ـــــاضي  إحــــراق والـــــعــــام ا
1457 ســيـارة (بـشـكل مـتـعـمـد)
في مـخــتــلف أنـحــاء الـســويـد
فـيـمـا أحرقت 1641 سـيارة في
2016 بــــحـــسب أرقــــام وكـــالـــة

دنية السويدية. الطوار ا
ـعتـدلون) وأعلن زعـيم حزب (ا
احملــافظ أولف كــريــتـســرسـون
عــلى فـيــسـبــوك (لــقـد حتــمـلت
السويد طويال. هذا األمر يجب
اضي أن ينتـهي اآلن). العام ا
وبـعـد يــومـ من تـصــريـحـات
لتـرامب ربط فيهـا ب اجلرائم
والـهجـرة في السـويد انـدلعت
أعـــمـــال شــــغب في ريــــنـــكـــبي
الــــضــــاحــــيــــة الــــشــــمــــالــــيـــة
لـسـتـوكـهـولم والـتي يـقـطـنـهـا

هاجرين. عدد كبير من ا


