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يـتــوقع خـبــراء ومـطـلــعـون عـلى
شــــؤون شـركـة أبل ومنـتـجاتـها
أن يــــتــــضــــمن هــــاتف آيــــفــــون
اجلـديـد الذي سـيـطـلق في وقت
الحق من الــعــام اجلــاري مــيـزة
جديــــــدة غيـر مسبـوقة بحسب
مــــا ذكــــر مـــــوقــــع بــــيـــــزنــــيس

إنسايدر.
ـنتـجات شـركة وبحـسب احمللل 
أبل مينغ–تشي كوب فإن هاتف
آيـفـون اجلـديــد سـيـحـتـوي عـلى
خـــاصـــيـــة الــشـــحن الـالســلـــكي
عـكـوس أي استـقبـال وإرسال ا

الشحن.
ودعــمت مــدونـة أبل الــيــابـانــيـة
(مــاك أوتــاكــارا) تــوقــعت كــوب
بعـدما تـلقت مـعلـومات من مزود
صـــيــــني قــــام بـــتــــوفـــيــــر هـــذه
اخلــاصــيــة الــتــقــنــيــة اجلــديـدة
ألجهزة الهواتف الذكية اجلديدة

من سامسونغ. 
وســـتـــســـمـح هـــذه اخلـــاصـــيـــة
ألجــــهـــزة آيـــفــــون اجلـــديـــدة أن
تــشـــــــحـن السـلــكـيــا مــنـتــجـات
أخـــــــــــرى مـن أبل تـــســـتـــخـــدم
تـقــنـيــــــــــة الـشــحن الالسـلـكي
مــــثل ســـاعـــة أبـل وســـمـــاعـــات
إيــربـود وحــتى هــواتف آيــفـون

األخرى.
ـــتــوقـع أن تــعـــلن أبل عن ومن ا
تـوفـيـر هــذه اخلـاصـيـة في وقت

الحق من العام اجلاري.
يـــشـــار إلى أن هــذه اخلـــاصـــيــة
أتـــيـــحـت ألول مـــرة في هـــواتف
هواوي الذكية مثل ميت  20برو
 وكــذلك في أجــهــزة ســامـســونغ
غــــــاالكـــــــسي أس  .10وذكــــــرت

تــقـاريــر أن الـشــركـة األمــيـركــيـة
سـتـكـشف عن مـنـتـجـاتـهـا لـلـعام
قبل 2019 في شهـر سبتـمبـر ا

…—ÒuD²  …eO  ‰uŠ  U³¹d ð
b¹b'« ÊuH¹¬ w

 ÊU e « ≠ f¹—UÐ

اســــتـــخــــدم فـــريـق بـــاحــــثـــ
جـسيـمات مجـهريـة تعـمل على
ـسدودة إعادة فـتح الشـراي ا
في الـقــلب. وطــوّر الــبـاحــثـون
نــســخــة صــنــاعـيــة مـن جـزيء
ـعـروف ـفـيـد ا الـكـولـسـتـرول ا
باسم  HDLالغـني بـالبـروت
الـــشـــحــــمي الـــكــــثـــيف الـــذي
يُــســـتـــخــدم فـي عالج أمــراض

القلب. 
ـــــطـــــور ويــــــقـــــوم اجلــــــزيء ا
ـهـمـتـ تـؤدي كـلـتـاهـمـا إلى
(تـــــســـــلــــيـط الـــــضــــوء) عـــــلى
ــتـراكـمـة الـرواسب الـصــلـبـة ا
عـلى جـدار الــشـريـان لــيـتـمـكن
ـــعـــاجلـــون من رؤيـــتــهـــا من ا
ـــا ـــسـح الـــضـــوئي  خالل ا

يـعـمل عــلى إزالـتـهــا. وتـسـمى
الــرواسب الـــتي تــتـــراكم عــلى
جـــدار الــــشـــرايـــ تــــصـــلـــبـــاً
عـصــيـديــاً وتــتـكــون من مـواد
دهــــنـــــيــــة وكـــــولــــســـــتــــرول
وكـــالـــســـيـــوم ومـــواد أخــرى.
ــــــرور الــــــوقت تــــــتــــــراكم و
الــرواسب مـسـبـبــةً ضـيـقـاً في
األوعــيــة الــدمــويــة وحتــدّ من
تدفق الدم إلى عضـلة القلب أو
خ وهـــو مــــا قـــد يـــؤدي إلى ا
أزمات قلـبية وسكـتات دماغية.
فيد فيعمل أما الكولستـرول ا
على إزالـة الكولـستـرول الضار
ونــــقــــلـه إلى الــــكــــبــــد حــــيث

يتخلص منه اجلسم.
وقالت شانتا دار رئيسة فريق
الــبــاحــثــ الــذي يــعــمل عــلى
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احـتـفـلت الـفـنـانـة الـلـبـنـانـيـة
نـادين نـسـيب جنـيم وزوجـها
( بـعيد مـيالد ابنتـهما (هـيف
والتي أتـمت عامهـا السادس
في حـفل كـبيـر أعد خـصيـصا

لها.
ابـنة الفـنانـة اللبـنانيـة تألقت
فـي حــــفـل عــــيـــــد مــــيـالدهــــا
بــفــســتــان جـمـع الــعـديــد من
األلـــوان كــمـــا أن اخلـــلــفـــيــة
تــضــمـــنت رســومــات لــبــحــر
( ا أظـهـر (هيـف وأسـمـاك 

كعروسة البحر.
نــادين كـشــفت عن مـجــمـوعـة
صور للحفل إال أنها حرصت
عـلى إخـفــاء وجه ابـنـيـهـا في
كـل الــــصـــــور وظـــــهــــرت في
إحـدى الـلـقــطـات وهي تـقـطع

تورتة احلفل مع ابنتها.
يــذكـر أن آخــر أعـمــال نـادين
كــان مـســلــسل (طــريق) الـذي
عرض في السباق الرمضاني
ــــــاضـــــــــي وشــــــاركــــــهـــــا ا
الــــبـــطــــولـــة الــــفـــنــــــــــــــــان
الــســـوري عــابــد فـــهــد وفــاء
ــوصــلــلي خــتــام الــلــحـام ا
عــبـدالــهـادي الــصـبــاغ زيـنـة
مــــكي جــــنــــيــــد زين الــــدين
وغــــــيـرهم والــعـمل مـأخـوذ
عـن قــــــــــصـــــــــــــــــــــة لـألديب
ـــــصـــــري الـــــراحل جنـــــيب ا
مــــحـــــفــــوظ وإخـــــراج رشــــا

شربتجي.
وتــقـوم الــفـنــانـة الــلـبــنـانــيـة
حـالـيـا بـتـصـويـر مـسـلـسـلـهـا
اجلـــديــــد (خــــمــــســــة ونص)
ــقــرر عــرضه في رمــضــان وا
ــــقـــبـل وتـــشـــارك فــــيه إلى ا
جانب قصي خـولي ومعتصم
الــنـهـار ومـن إخـراج فـيــلـيب
أســــمـــــر وإنــــتـــــاج شــــركــــة
ـقرر (الـصـبـاح ميـديـا) ومن ا
عـــــــرضه خـالل الــــــســــــبــــــاق

قبل. الرمضاني ا

تـــطــويـــر الـــعالج اجلـــديــد في
جـامعـة جـورجـيا إن »أبحـاثاً
أخــــرى تــــوصــــلت إلـى أنه في
حال عزل مكونات الكولسترول
تبرع فيد (HDL) من الدم ا ا

به واستنشائه.
وحقنه في شراي احليوانات
يظـهر األثر الـعالجي لذلك على
احلـــيــوانــات وذلك حــسب (بي
بي سي) وعــلى الـرغم من ذلك
ــــمــــكن أن يــــرفض فــــإنـه من ا
ــتـــبـــرع بـــســـبب اجلـــسـم دم ا

ناعية. بعض اخلصائص ا
مكن أن نطوّر وأضافت: »من ا
جــســيــمـات صــنــاعــيـة دقــيــقـة
ـكـنـهـا الـقـيـام بـالـدور نـفـسه
فيد الذي يؤديه الكولسترول ا

 .(ّHDL)

وفـي الـوقت نـفـسـه نـسـتـهـدف
التوصل إلى طريقة لوضع تلك

. اجلسيمات في الشراي
 وحتتوي تلك اجلسيمات على
أكـســيـد احلــديـد الــذي يـــؤدي
دور (عـــامل تـــبــايـن) يــســـاعــد
غناطيسي على القيام الرن ا

طلوبة.  سوح ا با
وتـسـمح تـلك الـعمـلـيـة بتـوفـير
ضـــــــــــــوء يــــــكـــــشـف أمــــــاكن
الــــتــــصـــلـب الـــعــــصــــيـــدي أو
تـراكـمة عـلى جدار الـرواسب ا

 . الشراي
ــــــر الــــــبــــــحث وحــــــتى اآلن 
ـــراحــله الــتــجـــريــبــيــة عــلى
اخلـاليــــا لــــكن الـــــبــــاحــــثــــ
يــســـتـــهــدفـــون االنـــتـــقــال إلى
. رحلة السريرية خالل عام ا
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درس خــبـراء الـوكـالـة الـدولـيـة
لـلبـحـوث السـرطـانيـة عدداً من
ـواد الغـذائيـة واكـتشـفوا أن ا
مـادة أكــريالمـيـد الـتي يـحـتـمل
أنـــهــا (مـــســرطــنـــة) مــوجــودة
بــنــسـبــة عـالــيــة في الــبـطــاطـا

قلية والرقائق.  ا
وتــــشــــيــــر (ctvnews) إلى أن
ـواد الـغـذائـيـة نـتـائج دراسـة ا

w  WMÞd  œ«u  ·UA² ≈
 WOKI*« UÞUD³ «

ــعــهــود ســنــويـا ــوعــد ا وهــو ا
لــلـكـشف عـن مـنـتــجـات الــشـركـة

الشهيرة.
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يـهـمــني  كـعـربـي أوالً وكـمـراقب أن ال يــنـزلق الـوضع
اجلـزائـري الى مـا آلت الـيـه االوضاع فـي دول عـربـية
تــقـاذفــتــهـا حــروب داخــلـيــة وخــارجـيــة في الــعــقـدين
االخــــيـــرين حتت مـــخــــتـــلف االهـــداف والـــشـــعـــارات
ــظـالـم… واألكـاذيب ـســمــيـــــــــات والـتــبــريــرات وا وا

. أيضاً
اصدقاء جـزائريون قالـوا انّ اجلزائري  يـبحثون عن
ـشون متـصـد قوي  لـلزعـامـة لكي يـتـوجوه رئـيـساً و
ـؤســسـات . خــلــفه لـكن بــشـرط احلــفــاظ عـلى دولــة ا
واسـتــغــربت لــلــوهـلــة االولى  اســتــنــاداً الى قـراءات
شـرق العـربي عامـةً والعراق لـلوضع الـسيـاسي في ا
كنك أن جتد جـميع السياسي وكل مَن خاصةً إذ 
هـبّ ودبّ وشبّ مــســتــعــداً من دون تــردد أو تــفــكــيــر
ـنصب رئـيس الـوزراء أو رئيس اجلـمهـورية لـلمـسك 
إذا عرض عليه االمر  ويحلم به ويعمل من اجله ح

نصب متاحاً . ال يكون ا
اجلزائـر دولة كبيـرة وغنيـة ومتعددة االعـراق إذ فيها
ثماني قـوميات  ولهـا مشكالت تاريـخية مصـطنعة في
ظـرفـيــة تـاريــــــخـيـة مع بـعـض جـيـرانـهـا  ومن اكـثـر
الــدول الـعــربـيــة الـتـي عـانت من االرث االســتـعــمـاري

الفرنسي .
ــكن ان يـــخــرج قــرار صـــنــاعــة وفي هــذا االطـــار ال
خارطـة سـياسـيـة لـهذا الـبـلد من جـوار مـيدان الـبـريد
ــركــزي في الــعــاصــمــة اجلــزائــريــة وحــده من دون ا
ـقـدمـة ـؤسـسـاتي(والـعـسـكـر في ا الـتـوافق الـوطـني ا
كخيار وطني وليس سبّـةً كما يصوره بعضهم ) لدعم
ـنع اجلــزائـر من الـذهــاب الى حـافـة  اخلـيــار الـذي 
الــــهـــاويـــة فـي غـــفـــلــــة من الـــزمـن  ومن دون األخـــذ

ريرة . باعتبارات التجارب العربية ا
ال ارى في االفق امكــــانـيـة حدوث انـهـيـارات هيـكـلـية
في الـسلـطـة مـــــــــــطـلـقاً فـي اجلزائـر ألن هـذا الـبـلد
كــان يـســيـر  بــشـكـل عـادي بــرغم عـدم وجــود رئـيس
ـارسـة كـامل مـهـمـاته بـشـكل واف بـسبب يـسـتطـيع 

رض .  ا
وال احـد يــسـتــطـيع اغــفـال الــدور الـداخــلي الـســلـمي
الـعــظـيم الــذي ادّاه الـرئـيـس بـوتــفـيـلــقـة في مــشـاريع

صاحلة والسلم بعد الزمن الدامي . ا
اآلن أمــام اجلـزائــر تـخــلــيـد دور بــوتــفـلــيـقــة كــرئـيس
ـكن االسـتـخـفـاف بـهـا  ـرحــلـة صـعـبـة ال  تـاريـخي 
ــــوحـــد لـــبـالدهم وقـــرارهـــا والـــبـــحـث عن اخلـــيـــار ا
ومـؤسسـاتهـا. يـبدو انّ من الـصعب أن يـقول فالن أو
عـلّان أنه يـريد قيـادة اجلزائـر  فتـلك كلمـة لهـا ميزان
الـذهب في هــذا الـبـلـد  ولــيـست كـلــمـة في مـهب ريح

شرقنا العربي.
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

نـاماتي الـقـلقـة غيـر مرةٍ أمّا هـذا احللم اجلـمـيل  فلـقد زارنـي 
ـقدار ـشـاهـد والوجـوه تـكـاد ال تـتـبـدل إال  ومـرات . األمـكـنـة وا
م وجـهي شطر بغداد  زارعاً قلـيل .. أحمل حقيبـتي نفسها وأ
جسمي اخلفيف بسيارة مشهورة اسمها جت  وكنت استقللتها
بــرحــلـتي األولـى من عالوي احلــلـة الى ســاحــة رغـدان قــبل ربع
قــرن.. في مـعــبـر األحـزان واألشــجـان (طــريـبـيل ) ســأجـد نـفس
الـضـابط الـزيـتـوني إبـراهـيم  جـاري وشـقـيق الـطـفـولة فـي جيب

دينة الثورة . الفقر العظيم بقطاع رقمه ستون 
إبـراهـيم وشـرطـته يــفـتـشـون كل احلـقـائب ويـســتـثـنـون حـقـيـبـتي
الصـغيرة  وحيث تنتهي عملـية الفحص وشرب شاي الضيافة 
عـتق بابتـسامته القـائمة الـتي لم تفارق وجهه يودعـني صاحبي ا
األسمـر  حـتى وهو يـتـلـقى نبـأ وفـاة جده الـطـيب حـوشي  بائع

الرقّي والبطيخ والطيب واحلب بباب الزقاق القصير .
أهبط بـكراج الـعالوي نشـطاً قـوياً وأضـعني بـسيارة تـاكسي من
ا تشـتهي روحي  فتمر بـالصاحلية صنف فـولغا  فتسـير بي 
ـعـظم  سـأرفع يدي وشارع حـيـفـا وعنـد أول رقـبـة جـسر بـاب ا
وقلـبي وأسـلّم على مـقام خـضر الـيـاس  ثم ألتـفتُ شمـاالً وألوّح
ـدهـشـة والـرحـمـانـيـة وبـستـان حـجـي مـهدي لـلـعـطـيـفـيـة األولى ا
ومقـهى البيـروتي ومقـهى القبـطان ووجه ابـراهيم اليـتيم  وجامع
دلل وأفـتح دفـتر دكـان الفالفل الـرائع  قـبل أن تنـزل السـيارة ا
عنـد بـاب قاعـة الـشـعب ووزارة الـدفاع  وعـنـد عـتبـة سـوق هرج
ا تـيسـر من دينار مـا زال يحتـفظ بقوته يـدان  أنقد الـسائق  ا
األولى  وما هـي اال مسافة شمـرة عصا حتى أكـون واقفاً بحلق
مـقـهى حـسن عـجمـي  فيـسـتـقـبـلـني بـضحـكـة مـنـعـشـة إثـنان لم
أرهـمـا يـضــحـكـان إال في احلـلم  وهـذان هـمـا أحـمـد أبـو كـرش
ــقــهى  وأبــو داوود الــنــادل الــطــيب الــعــبــوس الــذي صــاحـب ا
ـقـدوره أن يـشـيل عـشـيـرة صقـور وأفـراخـهـا عـلى شـاربه الـفذّ

الكبير .
يـصـرُّ احلــلم اجلـمــيل عـلى إخــفـاء صـحــبي األدبـاء والـفــنـانـ 

ويستبدلهم بوجوه لم أعاشرها سوى على شاشة األخبار.
ثمـة طاولة مـكتـظة باسـتكـانات الـشاي واحلامض ولـعبـة الطاولي
مـتعـة  يـجلس عـلى سورهـا رئـيس اجلمـهوريـة ونـوابه وكمـشة ا
ــكـافش من ــان  وعـيــاط مــتـصل قــد يـصـل حـدّ ا من أهل الــبـر
الرؤوس  بـسبب رمية زار شكّ اخلاسر بأنهـا مغشوشة بخديعة
الـتَكْ  ومـسك احلـجر األبـيض بـيـدٍ خفـيـفة  تـأتـيك بـالهـبّـيك ولو
ــرة عـلى كـان بــبـطن حــوت .. الـتــبـدّل الــوحـيـد الــذي وقع هـذه ا
حـلـمي الـلـذيـذ  هــو تـلك الـطـاولـة الـتي تــمـارس لـعـبـة الـدومـنـة 
أوالدومـينو كما يـسميها اإلفـرجنة  ومن وجوهها مـيّزت بسهولة
بـاراة حامـية خلـقة دونـالد تـرامب وقاسـمي سـليـماني  وكـانت ا
وعيـاطها يكاد يـصم أذني الشاعر معروف
الـرصافي حارس جسـر الشهداء ودكان
أنــغـام الـتـراث  ونــهـايـتـهــا كـانت الـربط
ـوت الدوشش وسعـادة سلمـان وأحمد
ــنــظـر صــيـنــيـة أبـي داوود وهي تـغص

بكوشر دوالرات .

كـرسة لكـشف احتوائـها على ا
مــــواد تـــشـــكل خــــطـــورة عـــلى
الـصــحـة واحلـيـاة أظـهـرت أن
قليـة والرقائق التي البطـاطا ا
يـنتـشر استـهالكـها علـى نطاق
واسع حتـــتــوي عــلى نـــســبــة
عاليـة من مادة أكريالمـيد التي
يـحـتـمل أنـهـا مـادة مـسـرطـنـة
وتـــــــســـــــبب نـــــــشــــــوء األورام

اخلبيثة. 

ـركب الـكيـمـيائي ويـنتـج هذا ا
بـصـورة طـبـيـعـيـة حتـت تـأثـير
درجــات احلــرارة الـعــالــيــة في
واد الغذائية النباتية بعض ا
مـنـهــا خـاصـة احملـتــويـة عـلى
نسبة عاليـة من الكربوهيدرات
ونـــــســــــبـــــة بـــــســـــيــــــطـــــة من

البروتينات.
واكـــتــشـف الــبـــاحــثـــون أعــلى
ركب في الـبطاطا نسبـة لهذا ا

ـقـلـيـة والـرقـائق كـمـا تـوجـد ا
ـــادة في الـــبـــســـكـــويت هـــذه ا
واخلـــبـــز والـــقـــهـــوة والـــلـــوز
احملـــمص. ويـــعــتـــزم األطـــبــاء
االستمرار في هذه الدراسة من
ركب أجل حتـديـد نسـبـة هـذا ا
واد الغذائية بدقة عاليـة في ا
ما سيساعد على تنظيم النظام
الــــغــــذائـي ومــــراعــــاة شـــروط

واد وطبخها.  تخزين هذه ا


