
حصل الروائي النمساوي بيتر هاندكه 
على جائزة نوبل في األدب اليوم الثالثاء 
وسط انتقادات له في السويد وفي اخلارج 
ل��ت��ب��ري��ره ج��رائ��م احل����رب ال��ص��رب��ي��ة في 

تسعينيات القرن املاضي.
تسلم ه��ان��دك��ه اجل��ائ��زة ال��ت��ي تبلغ 9 
ماليني كرونر ) 948 ألف دوالر( من امللك 
ك���ارل ال��س��ادس عشر غ��وس��ت��اف ف��ي حفل 
أقيم في ستوكهولم مع الفائزين بجائزة 
نوبل األخرى باستثناء جائزة السالم التي 

مت تقدميها في أوسلو. كان هاندكه مؤيدا 
قويا للصرب ونفى أن تكون مذبحة 8000 
مسلم بوسني في بلدة سريبرينيتسا إبادة 
جماعية. قاطع ممثلو سبع دول حفل توزيع 
اجلوائز احتجاًجا على ذل��ك، كما فعل أحد 
أعضاء األكادميية السويدية ال��ذي اختار 

الفائز بجائزة األدب.
واستقال عضو في اللجنة التي رشحت 

املرشحني للجائزة من منصبه.
قاطعت ألبانيا والبوسنة وكوسوفو 

وك��روات��ي��ا وم��ق��دون��ي��ا الشمالية وتركيا 
وأفغانستان حفل توزيع اجلوائز وشجب 

بعض قادة تلك البالد اجلائزة.
وق���ال رئ��ي��س ك��وس��وف��و ه��اش��م تقي إن 
“العدالة ستسود، ال األكاذيب واحلرمان 

وتزوير جوائز نوبل”.
في العاصمة البوسنية سراييفو، أقامت 
جمعية ضحايا احل��رب عرًضا إلكترونًيا 
كبيًرا يصور هاندكه كشرير يقف إلى جانب 

جماجم.

هاندكه يتسلم جائزة نوبل 
في األدب وسط احتجاجات 

إصبع قدم بدال من إصبع يد.. 
مقاطع فيديو للجراحة »العجيبة«

وجد أطباء بديال “غريبا” إلبهام 
رجل فقده في حادث أثناء عمله في 
ورش��ة جن��ارة، بوالية ميشيغان 
األم��ي��رك��ي��ة، وفقما ذك���رت شبكة 

“فوكس نيوز” اإلخبارية. 
وت��ع��ود ف��ص��ول احل��ك��اي��ة إلى 
ش��ه��ر أب��ري��ل امل��اض��ي، ح��ني ك��ان 
أيدن أيكنز يحضر هدية مصنوعة 
م���ن اخل��ش��ب حل��ب��ي��ب��ت��ه، ق��ب��ل أن 
يتعرض إلصابة مأساوية أدت إلى 

بتر إصبع اإلبهام األيسر.
وقال أيكنز إلذاعة محلية: “رأيت 
إصبعي يطير. كنت أعتقد أنه قطعة 

خشب، لكنه كان إبهامي”.
ولسوء احل��ظ، لم يكن اإلصبع 

املفقود قابال إلع��ادة التثبيت في 
ك��ف ي���ده، وه��و م��ا جعل األط��ب��اء 

يفكرون في “بديل غريب”.
وبعد عدة أشهر من العيش من 
دون إبهام، قرر األطباء استبدال 
إبهامه بإصبع من قدمه اليسرى، 
حيث أجريت العملية اجلراحية 
“العجيبة” في مستشفى جامعة 
ميشيغان، خالل أغسطس املاضي.

ب��ع��د اجل����راح����ة ال��ن��اج��ح��ة، 
قضى أيدن عدة أشهر في “عالج 
يده” لتقوية إصبعه إلى أقصى حد 
ممكن، حتى باتت يده تبدو بشكل 
أقرب إلى الطبيعي، فيما سيعيش 

بقدم حتتوي على 4 أصابع فقط.

بعد أن أقدم على “فعل وحشي” 
بحق صديقته مستخدما سكني، 
اعتقلت الشرطة األميركية في 
والي���ة ت��ك��س��اس ش��اب��ا يبلغ من 
العمر 19 ع��ام��ا، حسبما كشفت 

تقارير صحفية. 
وأوض��ح��ت صحيفة “مترو” 
البريطانية أن الشاب الذي يدعى 
ج��اك��وب ه��ل��دري��ث، اع��ت��دى على 
صديقته كاتالينا ميريلز )22 
ع��ام��ا( ف��ي مدينة س��ان أنتونيا، 
وح��ف��ر، خ���الل اع��ت��دائ��ه، اسمه 
املختصر “جاك” على جبينها 

مستخدما سكينا حادا.
ووق���ع���ت احل���ادث���ة امل��ؤس��ف��ة 
ف��ي منزل ال��ش��اب بعدما أخبرته 
صديقته برغبتها في االنفصال 

ع��ن��ه، مم���ا أص���اب���ه ب��ح��ال��ة من 
الغضب جعلته يضربها بوحشية 
في وجهها وعلى عنقها، قبل أن 

ينحت اسمه على ناصية رأسها.
وكانت ميريلز قد تواعدت مع 
صديقها هلدريث ملدة 3 أسابيع، 
عقب تعارفهما عن طريق موقع 
“فيسبوك”. وذك�����رت ال��ف��ت��اة 
للشرطة إن صديقها أصيب بنوبة 
من اجلنون عندما أخبرته برغبتها 
ف��ي االف��ت��راق ع��ن��ه، ليسارع إلى 
ضربها بوحشية وع��ن��ف مهددا 
بحسبها في خزانة مالبسه حتى 

يقرر ماذا سيفعل بشأنها.
وأس��ف��ر ال��ض��رب العنيف عن 
ح��دوث 3 كسور في فك كاتالينا 
ون��دب��ات ف��ي وجهها، ناهيك عن 

كلمة “جاك” ال��ت��ي رس��م��ت على 
جبينها.

ورغ��م أن هلدريث س��ارع إلى 
ال��ف��رار قبل ق��دوم ال��ش��رط��ة، فإن 
سلطات إنفاذ القانون متكنت من 
اعتقاله وتوجيه تهم االع��ت��داء 

وحمل سالح بشكل غير قانوني.
ووف��ق��ا ل��ل��ش��رط��ة، ف���إن نفس 
ال��ش��اب ك��ان مطلوبا ف��ي جرمية 
سطو مسلح وسرقة باإلكراه في 

وقت سابق.
وتعقيبا على م��اح��دث قالت 
والدة الفتاة إنها سعيدة باعتقال 
ذل��ك امل��ج��رم، مضيفة: “لقد أذى 
طفلتي بشدة، ال أمتنى خروجه من 
السجن ألنه سيلحق األذى بأناس 

آخرين”.

شّوه وجهها باسمه.. عالقة »فيسبوك« تؤدي إلى اعتداء وحشي

alwasat.com.kw

اليوسفي.. فاكهة الصحة واجلمال
ت��ؤك��د ال��دراس��ات أن فاكهة اليوسفي متتاز 
بالكثير من الفوائد الصحية والغذائية، فضال عن 
مزايا تساعد املرأة بشكل خاص على االهتمام أكثر 

بجمالها. 
وفي هذا الصدد تقول خبيرة التغذية األملانية، 

إمكه ريزه، إن اليوسفي يعد مبثابة مفتاح الصحة 
واجلمال، فهو يزخر بفيتامني سي، ال��ذي يعمل 
على تقوية جهاز املناعة، ومن ثم يقي من اإلصابة 

باألمراض املُعدية في الشتاء كاإلنفلونزا.
 وأضافت ري��زه أن فيتامني سي يساعد أيضا 

على بناء الكوالجني في اجلسم، ومن ثم تتمتع 
البشرة مبظهر مشدود وتبدو أكثر مرونة. كما 
 A حت��ت��وي فاكهة اليوسفي على بروفيتامني
املعروف باسم البيتا كاروتني، الذي يساعد على 

جتدد اخلاليا.
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كشف م��وق��ع ال��ت��واص��ل االجتماعي “تويتر” عن 
التغريدات التي شهدت أكبر تفاعل على املنصة خالل 
ع��ام 2019، التي كشفت حصول جنم الكرة املصري 

محمد صالح على أكبر قدر من “اإلعجاب” في مصر. 
وك��ان��ت ال��ص��ورة ال��ت��ي نشرها محمد ص��الح على 
حسابه في “تويتر” التي جتمعه بابنته مكة، والتعليق 
الطريف الذي أرفقه بها، جعله يحصد املركز األول في 

الشعبية على “تويتر” في مصر.
ويظهر العب ليفربول اإلجنليزي في الصورة على 
أرض امللعب وه��و يحمل ج��ائ��زة “احلذاء الذهبي” 
ويتحدث إلى ابنته مكة، مرفقا إياها بتعليق طريف، 
قائال: “نعم، أعلم أن لدينا واحدة في املنزل، هذه أخرى 

جديدة”.
وحصل النجم املصري على احل��ذاء الذهبي مرتني 
متتاليتني في املوسمني األخيرين من الدوري اإلجنليزي 

املمتاز.
ونشر حساب تويتر الرسمي املختص مبنطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا، التغريدات التي تصدرت املوقع 

في عدد من دول املنطقة، حتت وسم #حدث_في_2019.

صالح ومكة والتعليق الطريف.. في 
2019 اتهمت امرأة ضباط الشرطة السويدية صدارة »تويتر مصر« عام 

ب�”تشويه” صورتها على بطاقة الهوية، 
من خالل تغيير شكل أنفها، وفق ما ذكرت 

صحيفة “مترو” البريطانية. 
وق���ال امل��ص��در إن أنيكا ه��ي��رن��روث، 
وه��ي يهودية الديانة، التقطت صورة 
الهوية في مركز للشرطة قريب من مدينة 
ستوكهولم، لكنها صدمت حني حصلت 

على البطاقة.
ونشرت أنيكا )38 عاما( منشورا على 
حسابها في فيسبوك، تصف فيه الواقعة، 
حيث اتهمت الشرطة ب�”تشويه” صورتها 
بطريقة معادية للسامية، على اعتبار أنها 

حتمل “اسم يهوديا”، حسب مزاعمها.
وقالت امل��رأة، التي تعمل صحفية في 
مؤسسة إعالمية إسرائيلية، إنها كانت 
“خائفة وغير مرتاحة”، لذلك لم تقدم 
على الفور بشكوى للهيئة املتخصصة، 
مشيرة إلى أنها قررت فيما بعد “التحرك” 

بعد التشاور مع أصدقائها.
وتابعت “أنا سعيدة ألنني سأطالب 
بحقي.. لست الوحيدة التي اعتبرت هذا 

التصرف معاداة للسامية “.

واعترفت الشرطة السويدية أنه من 
املمكن “التالعب” في أنظمتها الرقمية، 

مضيفة أنها حتقق في مزاعم هيرنروث.

وقالت صحيفة “مترو” إن الشكل الذي 
ظهر به األنف في الصورة املعدلة “شكل 

منطي” يستخدمه املعادون للسامية.

امرأة تتهم الشرطة: شوهوا أنفي بهويتي »متعمدين«
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ق��د ال تكون جائعا، لكن 
تنتابك رغ��ب��ة ش��دي��دة في 
األكل، األمر الذي يدفعك إلى 
تناول أقرب طعام متوفر بني 
يديك والتهامه، خاصة إذا 
تعلق األمر بالرغبة في أكل 
السكريات.ويتوق اإلنسان 
غالبا إل��ى األطعمة الغنية 
ب��ال��ده��ون وال��س��ك��ري��ات، 
خاصة األطعمة املصنعة، 
ألن ه���ذه األط��ع��م��ة حتفز 
الدماغ على إطالق هرمونات 
ح��س��اس��ة تشعر الشخص 
ال���راح���ة، ح��ت��ى ول���و كانت 

مؤقتة.
وترتبط الرغبة الشديدة 
في الطعام مبراكز املكافآت 
والذاكرة في الدماغ، بحسب 
العديد م��ن ال��دراس��ات، مما 
يجعلنا نتوجه سريعا إلى 
األطعمة التي تربطنا بها 
عالقات جيدة، بحسب موقع 

“ستاندرد ميديا”.
ومي��ك��ن أي��ض��ا أن يكون 
الدافع وراء الرغبة الشديدة 
ف��ي األك���ل ع��وام��ل خارجية 
ال ع��الق��ة لها ب��اجل��وع على 
اإلط������الق، م��ث��ل االك��ت��ئ��اب 

والتعب واحلرمان من النوم.
وع���ن���دم���ا ن���ك���ون حتت 
ال���ض���غ���ط، ت����ك����ون ل���دى 
أجسامنا رغبة شديدة في 
ت���ن���اول األط��ع��م��ة الغنية 
بالكربوهيدرات، ألنها تزيد 
من مستويات السيروتونني، 

وهي مادة لها تأثير مهدئ.
وق���د أث��ب��ت��ت ال���دراس���ات 

أن ت��ن��اول األطعمة الغنية 
بالدهون والسكريات يقلل 
أيضا من هرمونات التوتر 
ل��دى اإلن��س��ان ويدفعه إلى 
االس���ت���رخ���اء ول����و بشكل 
مؤقت. وعلى الرغم من أن 
بعض الناس يعتقدون أن 
الرغبة الشديدة في تناول 
الطعام تعتبر مؤشرا على 

وج��ود نقص بدني، فإنه ال 
يوجد دليل علمي يثبت ذلك.

والرغبة الشديدة في األكل 
ال تنتاب محبي السكريات 
فحسب، بل تدفع أيضا أولئك 
الذين يعانون من نقص في 
الصوديوم إلى اإلقبال على 
األطعمة الغنية بامللح بشكل 

كبير.

مصدر الرغبة الشديدة في األكل.. 
العلم يحدد »السر« 

تيراماستر تطلق ذاكرة 
112 تيرابايت تخزين بسعة 

أطلقت شركة تيراماستر “TerraMaster” وحدة التخزين 
بحد أقصى لسعة تبلغ 112 تيرابايت بسعر يبلغ 1600 دوالر 

أميركي.
وأوضحت الشركة الصينية أن وحدة التخزين تأتي بأبعاد 
6ر26×4ر18×5ر31 سم، وتشتمل على 8 فتحات ألقراص 
بحجم 5ر3 أو 5ر2 بوصة، علما بأن احلد األقصى لسعة التخزين 

يبلغ 112 تيرابايت عند استخدام أقراص سعة 14 تيرابايت.
ويتم توصيل وحدة التخزين بجهاز كمبيوتر واحد عبر منفذ 
Thunderbolt 3، وقد حددت تيراماستر أقصى معدل بيانات 
بسرعة قراءة 1600 ميجابايت/ثانية وبسرعة كتابة 1380 

ميجابايت/ثانية.

التغير املناخي يهدد مصائد األسماك 
و»ثقافات« القطب الشمالي

أدى ارت��ف��اع درج���ات احل��رارة 
وتقلص الغطاء الثلجي واجلليد 
في القطب الشمالي إلى تعريض 
الثقافات احمللية واملوائل ومصائد 
األسماك للخطر، وفًقا لتقرير صادر 
عن اإلدارة الوطنية للمحيطات 
وال��غ��الف اجل���وي ف��ي ال��والي��ات 

املتحدة.
ق������ال دون ب���ي���روف���ي���ت���ش، 
اجليوفيزيائي في كلية دارمتوث 
وال��ذي ساهم في إع��داد التقرير، 
“يعتقد كثيرون أن القطب الشمالي 
مكان بعيد، لكن فقدان اجلليد يؤثر 
على الناس اآلن.. إنه يغير حياة 

أشخاص”.
يعد بحر بيرينغ، الذي يقع بني 
أالسكا وروسيا، أحد أكثر مصائد 

األسماك إنتاجية في العالم.
ووج����د ال��ت��ق��ري��ر أن املنطقة 
القطبية الشمالية ترتفع درجة 

حرارتها بأكثر من ضعفي املعدل 
في باقي أنحاء الكوكب.

خلص التقرير إلى أن العامني 
امل���اض���ي���ني س���ج���ال م��س��ت��وي��ات 
منخفضة من املياه املجمدة التي 
تطفو على بحر بيرنغ خالل فصل 
الشتاء. وانتقلت املوائل السمكية 
التي تعتمد عليها املصائد التجارية 
واملجموعات األصلية نحو الشمال، 
وفًقا للتقرير الصادر في االجتماع 
السنوي لالحتاد اجليوفيزيائي 

األميركي.
وف��ي ال��س��ي��اق، ق��ال ول��ي��د عبد 
ال��ع��اط��ي، ع��ال��م البيئة بجامعة 
ك��ول��ورادو بولدر، إن “صناعات 
الصيد مبنية على اف��ت��راض أن 
األس��م��اك ستكون في مكان معني 
ف��ي وق��ت م��ع��ني، لكن ه��ذا يتغير 
استجابًة للتغير السريع في القطب 

الشمالي”.


