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استخدم فريق من الباحث من أكثر
من دولـة عـطـرا مـصـنـوعا مـن خشب
ـو الـصــنـدل الــصـنـاعي لــتـحـفــيـز 
بـــصـــيـالت الـــشـــعـــر الـــبـــشـــري في
اخملــتـبـر. وكـشف الــبـاحـثـون عن أن
بصيالت شعر اإلنسـان بها مستقبل
جيـني لهـذا العطـر وكأنـها تسـتطيع
شـمه. وقال الـبـاحثـون في دراسـتهم

الــتـي نــشــرت نــتــائــجــهــا االســبـوع
االخــــيــــر في مــــجــــلــــة (نــــيــــتــــشــــر
ــمـكن كــومــيـونــيـكــيــشـنــز) إنه من ا
االعـــــتــــمــــاد عــــلـى هــــذا الــــوســــيط
الـكـيـمـيــائي لـيـكـون بـدايـة لـتـطـويـر

وسيلة ضد تساقط الشعر.
وتـــعــتـــبـــر مـــســتـــقـــبالت الـــشم من
وجودة في ستقبالت الكيميائية ا ا
الــنــظـــام الــبــشــري لــلـــتــعــرف عــلى
اإلشـارات الـهـرمـونـيـة. وتـوجـد هـذه
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ذكــرت تــقــاريـر صــحــفــيــة أن هـاتف
(آيــفـون إكس مــاكس) الـذي أطــلـقـته
أبل في 12 سـبتـمـبر اجلـاري يـعتـبر

هو األثقل ب جميع هواتف أبل.
تأتى نـسخـة (ماكس) مع شـاشة هي
األكــبــر مـن نــوعــهـــا في تــاريخ أبل
بـقـياس 6.5 بـوصـات بـدقة  1242×
ثير لالهتمام 2688  بكسل ومن ا
أن هـذا ال يجـعل (إكس مـاكس) أكـبر
هــاتف ذكى من نــوع أبل حــتى اآلن
حــــــيث إن iPhone 8 Plus أطـــــول
قــلــيالً وأوسع لــكــنـه يـعــد الــهــاتف
الــذكـي األثــقل بـــ هــواتـف آيــفــون
ــتــاحــة اآلن في األســواق إذ يـأتي ا
بوزن 208 غـرامـات أي 6 جـرامـات
أكثر من ثاني أثقل طراز وهو آيفون
8 بلس الذي يأتي بوزن 202 جرام
ولـكـن هـذا الــفــرق لـيس كــبــيـراً فال
ــكـن مالحــظــة الـــفــرق عــنــد حــمل
اجلــهـــازين بـــ يـــديك ومع ذلك ال
يــزال وزن (إكس مـاكس) أمــراً يـجب
مــراعــاته عــنــد الـــتــخــطــيط لــشــراء

اجلهاز.

وإذا كــنت تـعــتـقـد أن 208 جـرامـات
أكـثر من الـالزم يأتي هـاتف (آيـفون
إكس) بـــحــجم  5.8بـــوصــات ويــزن
177 غراماً وهو يضم شاشة
صغيرة وعمر البطارية أقصر قليالً
وســـــــــعــــــــره أقـل من 100 دوالر عن

نسخة (ماكس).
من جــــانـب آخــــر أعـــلــــنـت شــــركـــة
متخصـصة في توصيل الـطعام أنها
سـتــمــكن عــمالء أبل احملـتــمــلـ من
طـــلب الــطــعــام أثـــنــاء الــوقــوف في
طــوابــيـــر الــشــراء بـــعــد أن اعــتــاد
مــــســـتــــخــــدمــــو هـــواتـف أبل خالل
ـــاضــيـــة الــوقــوف في الـــســنــوات ا
طوابير طويلـة خارج متاجر الشركة
حـول الـعــالم يـتـضــورون جـوعًـا من
أجـل شـراء الـهـاتف وحـجـز مـكـانـهم

في قائمة االنتظار.
وأعـلـنت الـشـركــة أنـهـا سـتـقـدم هـذا
الـعـرض في  12دولــة حـول الــعـالم
وتــشــمل قــائــمــة الــدول أســتــرالــيــا
ـانـيـا وهـونغ وبـلـجـيـكـا وفـرنـسا وأ
كـونغ وإيـطـالـيـا وأيـرلـنـدا وهـولـندا
وسـنـغــافـورة وإسـبــانـيـا واإلمـارات

تحدة. ملكة ا وا
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الــوســائط الــكـيــمــيــائـيــة أيــضـا في
أنسجـة خارج األنف حسـبما أوضح
الـبـاحـثـون. وعـنـدمـا حتط عـلى هذه
ـسـتـقـبالت مـواد مـنـاسـبـة حـامـلـة ا
للرسائل الهرمـونية فإن ذلك يتسبب
في سلسلة من اإلشارات في اخلاليا
ـكن أن يؤدي ذات الـصـلة وهـو مـا 
إلى الـتــعـرف عــلى رائــحـة أو يــثـيـر

ردود فعل أخرى تماما.
ـثال أن ـعـروف عـلى سـبـيـل ا فـمن ا

مـســتـقـبل R2AT4 اخلـاص بـالـشم
يؤثـر على الـتئـام اجلروح في خاليا
بعينها في جلد اإلنسان.تعقب فريق
الــبـاحــثــ بــقــيـادة رالـف بـوس من
جـامــعــة مـانــشـســتــر الـبــريــطـانــيـة
وجـــيـــرمي شــــيـــريت من مـــخـــتـــبـــر
مــونــاســتــر في أحــد اخملــتــبـرات
البحثية اخلاصة في مدينة مونستر
ستقبل انية احـتمال لعب هـذا ا األ

و الشعر. دورا في 
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حــــذرت دراســــة طــــبــــيــــة من
صعوبة السيطرة على حاالت
ــا اجلـلـديـة اإلصــابـة بـاألكـز
بـــ األمـــريـــكـــيـــ الـــســـود
لـتــصـبح أكـثــر فـتــكـا بـهم إذ
ــــــا تــــــؤدى حـــــــاالت األكــــــز
لـلـمــعـانـاة من حــاالت جـفـاف

وحكة جلدية والتهاب.
ووجـد الـعـلـمـاء الـذين قـاموا
بـفــحص األنــسـجــة اجلـلــديـة
ــســـــــتــوى اجلــزيــئي عــلى ا
ـــــــــرضى أن لـــــــــعـــــــــدد مـن ا
األمـريـكـيـ من ذوى األصول
اإلفـــريــقـــيــة قـــد يــتـــطــلـــبــون

جرعات أعلي من
ــــا وقـــــالـت الـــــدكـــــتـــــورة "إ
جـــوتــمـــان يـــاســكى" أســـتــاذ
األمــراض اجلـلــديـة في كــلـيـة
"إيـكــان" لـلـطب في نـيـويـورك:
ـئة "تظـهر األبـحاث أن 19 با
مـن األمـــــريــــكـــــيـــــ من ذوي
األصــــول األفــــريــــقــــيـــة و 16

ـــــئــــة من األمــــريــــكــــيــــ بــــا
األوروبي مصابون بالتهاب

اجللد التأتبي".
وأضــافت: "وجــدت دراســتــنـا
أن هــنـاك فـروقـا مــعـنـويـة في
ــصــابـ جــلــد األشــخــاص ا
بـالـتـهـاب اجلـلـد الـتـحـسـسي
من أولــئك الــذين ال يــعــانــون

من هذه احلالة".
وقـــال "جـــوتـــمـــان يـــاســـكى":
"عـالوة عــلى ذلـك وجــدنــا أن
األمـريـكـيـ من أصل أفـريـقي
ــصــابــ بـالــتــهــاب اجلــلـد ا
الـتـأتـبي لـديهم الـتـهـاب أكـثر
من األمــريــكــيــ األوروبــيـ
الــــذيـن يــــعـــــانــــون مـن هــــذه

احلالة".
وأظـهــرت نـتـائج الـدراسـة أن
ـنـاعــيـة كـانت الـصـفـــــــــات ا
غــــــيــــــر مــــــتـــــــــــــوازنــــــة في
ـصاب األمريـكي األفـارقة ا
بــالــتــهـــاب اجلــلــد الـــتــأتــبي
مــــقــــارنــــة بــــاألمــــيــــركــــيــــ

." األوروبي
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في زمن احلــصــار الـظــالم الــذي فـرضه الــعــالم عـلى
العـراق في اعقـاب حرب الـكويت عام 1990 انتـعشت
واد الـبالسـتيـكـية عمـلـيـات اعادة الـتـصنـيع وتـدويـر ا
سـتـهـلـكة النـتـاج أدوات مـفيـدة جـديـدة  بـالرغم من ا
إنّــهـــا ال تــتــوافـــر عــلـى الــشــروط الـــصــحـــيــة الفــراز
الــبالســتــيك  لــكن لم يــكن هــنــاك بــديل لــلــعــراقــيـ
احملـاصـريـن الـذين حـرمـهـم الـعـالم من اســتـيـراد قـلم

الرصاص .
ــــواطــــــن يــــجـــــمع الــــنــــعـــــاالت واالنــــابــــيب كـــــان ا
ــة  ويـقــايـضــهـا (الــصـونــدات) الـبالســتــيـكــيـة الــقـد
ألشخـاص يـجـوبون احملالت الـسـكـنيـة لـيـجمـعـوها ثم
يقدمـون مكانـها مواد جديـدة مصنوعـة من البالستيك

عاد .  ا
وكانت تلك البضائع الـبسيطة ذات لون واحد ألنّ فرز
االلـوان وتـنــــــــقـيـتـهــا كـان بـحــاجـة الى أمـور تــقـنـيـة
صـانع البـسيـطـة التي أقـامهـا مواطـنون التـوجـد في ا
ـلحـقـة بـأطراف ـنـاطق الصـنـاعـيـة الصــــغـيـرة ا في ا

دن . ا
وبالنـتيـجة فـإنك تعـطي نـعاالً بالـياً وتـستـرجعه بـشكل
ســطل أو صــونـدة  وإذا أعــطــيت ســطالً أو صــونـدة
مــقـطــــــــعــة مـزروفــة مــائــة زرف  تـعــود إلــيك نــعـاالً

. جديداً
صنـاعـات التـدويـر ال تـزال موجـودة في الـعـالم لكـنـها
تـصــحـبـهــا مـحــاذيـر صـحــيـة جـمــة  وتـســتـخـدم في
مجاالت ضـيقة جداً  مثل االكـياس البالستـيكية ح
تتـسوق من احملـال التجـارية رخـيصة الـبضائع . اهل
العـراق كانوا في زمن احلـصار مضـطرين لصـناعات
الـتدويـر ألنّ البـدائل نادرة ومـحدودة وغـالبـًا ما تـكون

معدومة .
يــخـشـــــــــى الــعــراقي الــيـوم أن تــتــســرب عـمــلــيـات
الـتــدويـر الى الــتـشــكــيالت الـســيـاســيـة اجلــديـدة في
الـبالد ذلك إنّه أمر مـحــــزن بـعد خـمسـة عشـر عاماً
من حـــكم جـــديــد أن تــــــــــــبـــقى خـــيــارات الـــعــراق
مـــحـــدودة الى حـــد االنـــعــــــدام  وأنّ البـــديل ســـوى

التدوير .
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ـعـرفي الـذي يشـهـده الـعالم راحت مع التـطـور الـعلـمي وا
اللغـات احليـة تواكب هـذا احلراك فوسـعت  استـخدامـاتها
بــاســتــعـــارة مــفــردات من ثـــقــافــات الــعــالـم ودمــجــهــا في
قوامـيسـها وبـالـتالي بـثقـافاتـها لـكي تـواكب العـلم والتـطور

عبر االنفتاح االجتماعي والثقافي على جتارب العالم. 
إلى ذلك  ذكـرت محـطـة سي.ان.ان االخـبـاريـة أن قـاموس
ويـبسـتـر اصـدر نـسـخـته اجلـديدة هـذا الـعـام مـضـيـفاً الى
اللغـة االنكلـيزية 850 مفردة جديـدة. ونقلت اإلخـبارية عن
بــيــان صـحــفـي اصـدرتـه مـؤســســة (مــيــريــام ويــبــســتـر )
االمريكـية ان اضافـة هذه الكـلمات اجلـديدة تعـكس اتساع
استـخدامـات اللـغـة االنكـليـزية ومـا يـتطـلبه ذلك من اضـافة
ُضافـة كلـمات لم تكن فـردات ا مفردات جـديدة. وشمـلت ا
غريـبة عن الـلغـة االنـكلـيزيـة حيث  دمـج بعـضهـا كمـفردة
(hangry)  الـــــــــتي جتـــــــــمـع كــــــــلـــــــــمــــــــتـــــــــ هــــــــمــــــــا
(hungry+angry) اَي جـائع وغــاضب. ولــوحظ أيــضـا
نزوع الـلـغة االنـكـليـزيـة إلى اسـتخـدام اخملـتصـرات بـشكل
واسع حـيـث ضـمت االضــافــات مـخــتــصـرات عــديــدة مـثل
too long; didn’t) :وهي مخـتصـر عبارة (TL;DR)

; لم اقرأه).  read) اَي (طويل جداً
ـفـردات اجلـديـدة كـلـمـات اجـنـبـية مـثـل كـلـمة كـمـا ضـمت ا
(إفطـار) الـعـربـيـة التـي كتـبت عـلى الـنـحـو الـتالي: iftar و
كـلـمـة (هـريس) الـتي جــاءت من الـدول الـعـربـيـة في شـمـال
أفريقيا.  ويقول اخملتصون في قاموس ويبستر أن اللغة ال
تسـتـطيع أن تـتـمتع بـإجـازة وليس بـوسـعهـا أن تـتوقف عن
الـنمـو وكـذلك حـال الـقـوامـيس فـالـكـلـمـات حـسب هؤالء

تغير.  نا ا تتطور وتتوسع وتتغير كي تعبر عن عا
وعن الـكـلـمــات االجـنـبـيـة الــتي حـلت ضـيــفـا عـلى قـامـوس
ويبسـتر وعلى الـلغة االنـكليـزية بوجه عـام يقول اخملـتصون
أن مـعــظـمــهـا جــاء لـيــعــبـر عن دخــول االطـعــمـة االجــنـبــيـة
والوجبات الغذائـية النادرة الى حيـز التداول والتي بدورها
ـعروف ان جاءت من خالل الـتالقح بـ ثقـافـات العـالم. وا
اللغت االنكليزيـة والفرنسية تضيفـان سنويا الى خزينهما
مـفـردات جــديـدة واذكــر قـبل ســنـوات ان بـعـض قـوامـيس
شتق اللغة الفرنسية اضافت الى مفرداتها فعل (زالتان) ا
من اسم العـب كــرة الــقـــدم الــســـويــدي الـــشــهـــيــر زالتــان
ابراهـيمـوفيـتش كـما  مـؤخرا اعـتمـاد كلـمة (Uber) أو
(أوبر)  وهي كلمة مـستخدمة لالشـارة إلى نظام استخدام
سيارات األجرة اخلاصة الذي بـات شائعا في الغرب وفي
فردة حسب القواميس بعض االقطار العربية فباتت هذه ا
الفرنسـية مصطـلحا اقتـصاديا يعـبر عن ظاهرة اقـتصادية
هن والزبـائن تعتمد على جديدة في العالقة بـ اصحاب ا
ـتـطورة بـشـكل مبـاشر استـخدام تـكـنولـوجـيا االتـصاالت ا

. ب الطرف
عـاجم العربية  وال يعرف حتى اآلن إن كانت الـقواميس وا
قـد شـهـدت مـثل هــذا الـتـطـور ولـكـنـنــا نـقـرأ في كـثـيـر من
االحـيـان في بـعض األوسـاط الـثـقـافـية أن اخلـالف مـا برح
تـخـصصـ حـول اسـتخـدام مـفـردات أجنـبـية قائـمـا بـ ا
ومحاولة ادخالها بكل خجل إلى لغـتنا مثل كلمة (تلفزيون)
حيث حاول الـبعض تـعريـبهـا فصارت
(تــلـــفـــاز) في حـــ أن الـــقــوامـــيس
الغـربيـة لم تـعان من عـقد مـثل هذه. 
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تـــــوفي مـــــقـــــدم الـــــبـــــرنـــــامج
الــــتـــلــــيــــفـــزيــــوني والــــكـــاتب
الـكـومـيـدي ديـنـيس نـوردن عن
عمـر ناهز 96 عامـا وذلك بعد
أن أمـــضـى عـــدة أســـابــــيع في
مـستـشفى (رويـال فري) شـمال

لندن.
ذيع وأعرب (نيك نوردن) ابن ا
الـبـريطـاني الـراحل عن شـكره
جلــــــمـــــيـع األطـــــبــــــاء وطـــــاقم
التمريض الـذي لم يدخر جهدا
في رعــــــايـــــة والــــــده الـــــراحل
وتـوفــيـر أفـضـل نـظم الــرعـايـة
الـطـبـيـة بكـل اإلخالص واجلد.
وقــــــدم نــــــوردن بــــــرنـــــامــــــجه
الــتـلــيــفـزيــوني عــلى مـدار 29
عــامــا حــتـى تــقــاعــده في عــام
2006 وبـعـدهـا تـفـانى في رفع
ـــخــــاطـــر األمـــراض الــــوعي 
الـــبـــقــــعـــيــــة وحـــالــــة الـــعـــ
الـتــنـكــسـيــة لـيـصــبح الـراعي
جلـمــعـيـة األمــراض الـبـقــعـيـة.
خـدم ديـنـيس نـوردن في سالح
ـلــكي الــبــريـطــاني في اجلــو ا

ية الثانية. احلرب العا
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زاد االمـريكي االشهـر بيع لوحـة نادرة بسـعر كبـير قبل ان يبـدأ عرض اللـوحة بشـهرين  فيـما تشـتعل التـوقعات حول { نيويـورك - الزمان : يـترقب ا
السـقف االعلى لـلسـعر والـشاري احملتـمل لهـا . حيث  يـرجح خبـراء الفـنون والـلوحات الـنادرة في نـيويـورك أن تبـاع لوحة »حمـام السـباحة «للـرسام
قبل. وتعود ملكية اللوحة إلى الفرنسي »ديفيد هوكني  بقيمة 80 مليون دوالر وذلك عند طرحها في مزاد بصالة (كريستي) في اخلامس من نوفمبر ا

قيم في جزر الباهاما) ومالك نادي توتنهام هوتسبير لكرة القدم. لياردير »جو لويس (ا ا
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