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وهواوي تطوقان أفريقيا "من تحت 
الماء"

روبرتو قبرصلي: طبيب عشاق يقصي مرضاه

أسباب يجهلها كثيرون.. متى يصبح 
العصير الطبيعي ضارا بالصحة؟

"كل واكسب".. نساء يكسبن 10 آالف دوالر شهريا من األكل

تعتزم إطالق Pro 20 Honorفي ورطة  بسبب "فضيحة البصمة"

جت��ري �رشك��ة في�س��بوك حمادث��ات لتنفي��ذ خط��ة تطوي��ر كواب��ل بيانات تلت��ف حول 
ق��ارة اأفريقيا، م��ن اأجل تعزيز الرتباط بال�س��وق الأفريقية ومتكني امل�س��تخدمني من 
ال�س��تفادة من خدماتها يف القارة ال�س��مراء. وتتطلع �رشكة في�سبوك اإىل بناء حلقة من 
كوابل الإنرتنت حتت املاء حول قارة اأفريقيا، �سمن خطة اأطلقت عليها ا�سم "�سيمبا"، 

وهو ا�سم الأ�سد الذي يج�سد دور البطل يف فيلم "ذا ليون كينغ" ال�سهري.
ونقلت �س��حيفة "وول �س��رتيت جورنال" الأمريكية، الثنني، عن مطلعني على اخلطط، 
اأن امل�رشوع يتكون من 3 مراحل و�س��ريبط روؤو�س ال�سواطئ يف العديد من البلدان على 

ال�سواحل ال�رشقية والغربية واملتو�سطية للقارة.
ورف�س املتحدث با�س��م في�س��بوك، ترافي���س ريد، التعليق على خطط ال�رشكة ب�س��اأن مد 
الكواب��ل يف اأفريقي��ا، واكتفى بالق��ول: "اإننا ننظر اإىل جميع اأنح��اء العامل عندما نفكر 

يف مد الكابالت البحرية".

�س��يطرت �س��ناعة الع�س��ري الطبيع��ي عل��ى الأ�س��واق يف 
خمتل��ف اأنح��اء العامل يف ال�س��نوات القليلة املا�س��ية، ل 
�س��يما م��ع ازدياد الهتم��ام بتن��اول الأطعمة ال�س��حية 
وجلوء الكثريين اإىل احلميات الغذائية. لكن اخت�سا�س��ي 
التغذي��ة فيلي��ب كويد�س، له راأي اآخر عن هذه الع�س��ائر، 
حت��ى واإن كان��ت طبيعية، اإذ يوؤكد اأن تناول الع�س��ري قد 
يك��ون �س��ارا بال�س��حة، وفق ما ذك��ر موقع "�س��تاندرد 
تلق��ي اجله��از  اإن  ميدي��ا" الربيط��اين. وق��ال كويد���س 
اله�س��مي للفاكهة على �س��كل ع�س��ري ي�س��عف مع مرور 
الوق��ت وظائ��ف الأمعاء، حت��ى اإن اإفرازاته��ا الهرمونية 
ت�س��بح اأق��ل فعالية عن��د التعامل مع املواد ال�س��لبة من 
الطعام. ف�سال عن ذلك، فاإن ت�سفية الع�سري من الألياف 
املخزن��ة في��ه يحرم اجل�س��م الكثري من الفوائ��د الغذائية، 
فالألياف عن�رش اأ�سا�س��ي من اأجل نظام غذائي �س��حي، 
فهي تبقي اجل�س��م يف حالة �سبع لفرتة اأطول، ولها تاأثري 
ق��وي للوقاية م��ن الأمرا�س. واأو�س��ح كويد�س اأن �رشب 
الفاكهة كع�س��ري، يجعل الإن�سان يتناول اأكرث من طاقته 
من هذه الفاكهة، م�س��ريا اأن �س��نع كوب واحد من ع�سري 
الربتقال يحتاج اإىل 4 حبات، وهو ما ل ميكن لالإن�س��ان 
تناوله��ا يف حالته��ا الطبيع��ة دفع��ة واح��دة. واأك��د اأن 
ال�س��عرات احلرارية يف كوب من الع�سري من 4 برتقالت، 
اأك��رب بكثري م��ن تلك املوج��ودة يف حبة واح��دة. كما اأن 
تن��اول حبة الربتقال كما هي ميد اجل�س��م بالألياف التي 
تعد اأكرث قابلية للذوبان ب�س��كل كبري. ولأنه ميكن للج�سم 
امت�س��ا�س الع�س��ائر ب�س��كل اأ�رشع من الطعام ال�س��لب، 
فاإنها تدفع لل�س��عور باجلوع، وبالتايل ا�س��تهالك املزيد 
من ال�س��عرات احلرارية، التي قد ل تكون مفيدة لل�س��حة. 
ويحت��اج الته��ام تفاحة مثال اإىل عملية ه�س��مية معقدة 
تب��داأ م��ن الفم مع امل�س��غ، و�س��ول اإىل اإف��راز الإنزميات 
اله�س��مية يف املعدة. لكن مع الع�س��ري، يت��م جتاوز هذه 

العملية وتقليل مدة الوجبة ب�سكل كبري.

جنح��ت جمموعة من الن�س��اء ال�س��ابات يف حتويل توجه غريب �س��اع 
موؤخرا على و�س��ائل التوا�سل الجتماعي اإىل مهنة جمزية تدر عليهم 
اأرباح��ا طائل��ة، وفق��ا ملوقع مي��ل اأونالي��ن الربيطاين. ويق��وم ذلك 
التوجه على قيام الن�س��وة بت�سوير وبث �س��ور لأنف�سهن وهن ياأكلن، 

خالل جل�سة واحدة فقط، كميات من الطعام تكفي عائالت كاملة.
وظهر هذا التوجه الذي انت�رش على و�س��ائل التوا�س��ل الجتماعي يف 
البداية يف كوريا اجلنوبية، ومتكنت بع�س هوؤلء الن�سوة من حت�سيل 
دخل �سهري يقدر بحوايل 10 اآلف دولر نتيجة لذلك. وت�ستمر جل�سة 
الأكل يف بع�س الأحيان عدة �س��اعات يف اليوم الواحد، ثم ي�سار اإىل 

رفعها على موقع يوتيوب. وان�س��مت ن�س��اء من اأ�س��رتاليا اإىل الن�س��اء 
الكوري��ات يف ه��ذا التوجه اجلنوين يف الأكل ل�س��اعات، والذي �س��ار 
يطلق عليه ا�سم "موك بانغ"، ويت�سمن احلديث اإىل جانب الأكل اأمام 
الكام��ريا. وظهر م�س��طلح موك بان��غ اأول يف كوري��ا اجلنوبية، وهو 
م�ستق من كلمتي "ميوك بانغ" وتعنيان "بث عملية الأكل". ومن بني 
هوؤلء الن�س��وة، الأ�س��رتالية تانار اإيكوت، البالغة من العمر 23 عاما، 
التي حظي اأحدث فيديو اأكل لها على قناتها على يوتيوب، يبلغ طوله 
20 دقيقة، باأكرث من ن�سف مليون م�ساهدة. وت�سمن الفيديو اخلا�س 
بها تناول وجبات عائلية من مطاعم "كاي اأف �سي"، �سملت البريغر 

وقط��ع الدج��اج والبطاط���س املقلي��ة وفو�س��ار الدج��اج والبطاط���س 
املهرو�سة وغريها. ويبلغ عدد متابعي قناة الأ�سرتالية ال�سابة حوايل 
290 األف متابع، وتتحدث فيها، خالل ت�س��وير الفيديو، عن نف�سها 
وع��ن ع�س��قها ل��الأكل، وتق��ول "الأكل هو كل �س��يء". وم��ع ذلك ففي 
الفيديو الأخري لها مل تتمكن تانار، من غو�سفورد يف نيو �ساوث ويلز، 
م��ن اإنهاء الوجبة العائلية الكبرية، وعلقت على ذلك قائلة "ب�س��فتي 
�سخ�س��ا �س��غري احلجم.. اأعتقد اأن ما تناولته يعد كافيا".وتانار هي 
واحدة من بني عدة مئات من الآلف الذين ان�سموا لتوجه الأكل على 

و�سائل التوا�سل الجتماعي، 

عر���س باح��ث اأمن��ي م��ن خ��الل فيدي��و ن���رشه موق��ع imgur، اخ��رتاق هاتف 
�سام�سونغ من طراز "غالك�سي اإ�س 10 بل�س"، با�ستخدام ب�سمة مزيفة ا�ستن�سخت 
بطابع��ة ثالثي��ة الأبعاد. وا�س��تطاع الباحث الأمني الذي مل يك�س��ف عن ا�س��مه من 
و�سع "�سام�سونغ" يف موقف حمرج، وذلك بعد اأن اأكدت ال�رشكة الكورية اجلنوبية 
�س��ابقا اأمان ح�سا�س ب�سمة الهاتف، نظرا لعتمادها تقنية الأمواج فوق ال�سوتية 
بدل من م�س��ح الب�س��مات ب�رشيا. وقام الباحث بطباعة ب�س��مة اإ�سبعه م�ستخدما 
طابعة ثالثية الأبعاد، حيث قام بثالث حماولت قبل الو�سول للب�سمة ال�سحيحة، 
ح�سب ما نقل موقع AIT NEWS التقني. و�رشح كيفية ا�ستن�ساخ الب�سمة باأنه 
التقط بداية �سورة لها على جانب كاأ�س، وا�ستخدم بعدها هاتفه للتقاط ال�سورة، 
وزاد من تباين الب�س��مة عرب "فوتو�س��وب" واأن�ساأ بديال هند�سيا لها وطبعها لحقا 

بطابعة ثالثية الأبعاد.

اأفادت ت�رشيبات من ال�سني باأن "هونور"، العالمة التجارية التابعة ل�رشكة هواوي، تعتزم 
الإع��الن ع��ن "هون��ور 20 برو" الطراز اجلديد م��ن هاتفها الذكي الذي حق��ق جناحًا كبرياً 
"هونور فيو 20"، الذي باعت منه اأكرث من 1.5 مليون وحدة خالل ال�سهر الأول من اإطالقه.
ومن املتوقع الإعالن عنه يوم 25 اأبريل )ني�سان( اجلاري. وفيما يتعلق بباقي املوا�سفات، 
ُي�س��اع اأنه �س��يقدم �سا�سة من نوع "اأوليد" بقيا�س 6.1 بو�س��ات مع ح�سا�س ب�سمة حتتها، 
ليكون بذلك اأول هاتف من هونور يتمتع بهذه امليزة خارج ال�س��ني. و�سي�س��م معاجلًا من 
ن��وع Kirin 980، وذاك��رة "رام" بحجم 6 اأو 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية ب�س��عة 
128 اأو 256 غيغابايت، بالإ�سافة اإىل بطارية ب�سعة 3650 ميلي اأمبري/�ساعة. وُي�ساع 
اأي�س��ًا اأن كامريا الهاتف �س��تكون اأف�س��ل من نظريتها يف Honor View 20، اإذ �سوف 
تقدم ذات الكامريا بدقة 40 ميغابك�سل التي جاء بها هاتف "هواوي بي30 برو"، وكامريا 

خلفية ثانية بدقة 20 ميغابك�سل للت�سوير العري�س، وثالثة بدقة 8 ميغابك�سل

هونورفيسبوك سامسونغ

ظهرت  التي  قرب�سلي  روب��رت��و  �سخ�سية  م�سار  تابع  من 
هذه  لفرادة  �سيتنّبه  املدينة"،  "مرتو  ن�سوء  منذ  فاأكرث  اأكرث 
ال�سخ�سية التي بناها الكاتب املخرج امل�رشحي ه�سام جابر 
�سخ�سية  اأتت  الب�سطة،  ملنطقة  ال�سعبّية  الأحياء  تخوم  على 
كوميدي"  اأب  ال�"�ستاند  ن��وع  رواج  بدايات  يف  قرب�سلي 
يلعب  وه��و  جابر  له�سام  الأول  العر�س  فكان  ب��ريوت،  يف 
 2010 عام  املونديال"  على  نظر  "بخ�س  يف  قرب�سلي  دور 
يوؤ�ّس�س هذا املخرج واملمثل ف�ساء مرتو  اأن  وكان ذلك قبل 
املدينة يف عام 2012. منذ البداية بنى ه�سام جابر خطابًا 
ال�ستاند  يف  ي�ستغل  اأن  حاول  للمتداول،  مغايراً  ل�سخ�سيته 
له،  م�رشحية  يف  قّدمها  منطّية  �سخ�سية  ا�ستثمار  على  اأب 
غري   Not for public" بعنوان   2008 ع��ام  ُعر�ست 
لثالثة  امتّد  ت�سل�سليًا  عر�سًا  فيها  قّدم  للجمهور"  �س  خم�سّ
الواقع،  تلفزيون  وحتديداً  التلفزيون  عامَل  فيها  انتقد  اأي��ام، 
الإعالم  و�سائل  با�ستغالل  تتعّلق  متعّددة  اإ�سكاليات  طارحًا 
نقد  من  حمّرمة.  موا�سيع  اإىل  ومتطّرقًا  الواقع،  عن  وُبْعدها 

عامل الإمتاع املظلم كانت بداية �سخ�سية قرب�سلي ال�ساخرة 
ال�ستاند  يف  ي�ستغل  من  معظم  عك�س  على  حد،  اأق�سى  اإىل 
التي  امل�سحكة  املواقف  ناقل  دوَر  امل��وؤّدي  يلعب  حيث  اأب، 
�سخ�سيته.  من  كثرياً  يبّدل  اأن  دون  يومياته،  يف  يواجهها 
روبريتو  �سخ�سية  بداية  كانت  املظلم  الإمتاع  عامل  نقد  من 
من  معظم  عك�س  على  ح��د،  اأق�سى  اإىل  ال�ساخرة  قرب�سلي 
ي�ستغل يف ال�ستاند اأب، حيث يلعب املوؤّدي دوَر ناقل املواقف 
كثرياً  يبّدل  اأن  دون  يومياته،  يف  يواجهها  التي  امل�سحكة 
البذاءة مو�سع ت�ساوؤل يف  اإىل  من �سخ�سيته يبقى الحتكام 
�سعيًا  الأمر  لي�س  الكوميديا:  على  قرب�سلي  روبريتو  ا�ستغال 
وراء مزيد من ا�ستقطاب جماهريي، اإمنا هو خيار يتحّدى فيه 
جابر م�سّلمات البذاءة بحّد ذاتها، ولي�ست البذاءة التي يتحّدث 

عنها اإل م�ستقاة من ال�سارع بكّل ما فيه من عنف وفجاجة
بنى جابر مواقفه منطلقًا من �سخ�سية خيالّية ا�سمها روبرتو 
والكيت�س  الكاريكاتري  اأقا�سي  اإىل  معها  وذهب  قرب�سلي، 
ومتنهما، بنَف�ٍس �َسْعَبوي ي�ستند اإىل عنف ال�سارع والنا�س يف 
جابر  به  يذهب  غطاء  جمّرد  هو  هنا  ال�َسْعَبوي  الواقع،  عامل 
اآفات املجتمع التي قّلما ي�سيء  اإىل نقي�س ال�سعبوية، مفّنداً 

الفرتا�سي  والف�ساء  امليديا  اإىل  كثرياً  ي�ستند  اأح��د.  عليها 
الو�سائل  تلك  تالعب  بني  عامله  ليرتاوح  الإع���الن،  وع��امل 
بالفرد، وبني نقد �سلوكيات الفرد بحّد ذاته يف اأتفه يومياته، 
الأحمر  احل��ذاء  من  قرب�سلي  اأزي��اء  يف  املعتمد  الكيت�س  اأما 
اخلرزي اإىل ربطة العنق، في�سبح اأكرث تنافراً، حني يجاور كل 
العنف الذي ينطق به قرب�سلي، والذي جعل منه مادًة اأ�سا�سية 
املوقف،  عنف  هناك  طبقات:  قرب�سلي  ولعنف  لل�سحك، 
ذاته،  بحّد  املوقف  عنف  اإىل  ُي�ساف  الذي  اللفظي  والعنف 
البع�س  اختلف  واإن  اأحيانًا،  اجلمهور  يوّفر  ل  الذي  والعنف 

على ت�سنيف عالقة قرب�سلي بجمهوره بكونها عنيفة اأم ل.
ب�سفته  احلب  عن  قرب�سلي  يتحّدث  الأخ��رية،  م�رشحيته  يف 
ينتقل  مر�ساه،  حكايا  على  يرّكز  اأن  وبدل  نف�سيًا،  معاجلًا 
الطفولة،  يف  الأول  احلّب  من  منطلقًا  نف�سه،  عن  احلديث  اإىل 
فًا م�ساهد من ال�سفوف الأوىل يف املدر�سة، و�سوًل اإىل  مو�سّ
�سنني املراهقة: وقوعه يف غرام "كل�سون بدبابيب حمر" لأنه 
مل يتمّكن من روؤية وجه الفتاة التي كانت جتل�س بالقرب منه، 
والتي كانت تكربه ب�سنوات، مروراً بروميو وجولييت و"نكدّية 
ب�سبريتو"،  وبيطّفوك  "موجوع  يروَنك  حيث  حكايتهما" 

منذ  والتمّر�س  التعبري،  على  الرجال  قدرة  عدم  اإىل  و�سوًل 
نعومة الأظافر على "تربيد الأحا�سي�س".

رغم ذلك، وقع قرب�سلي يف بع�س اللحظات يف فخ مونوتونية 
ناجتة اأحيانًا، اإما عن فائ�س يف تراكم العنف، اأو عن اإطالة 
حيث  املراهقة،  مرحلة  تو�سيف  كحالة  ذاته،  بحّد  املوقف 
تقام احلفالت بني الأولد على �سبيل املثال ل احل�رش، غالبًا 
للمرة  بعد تقدميها  بالتعديالت على عرو�سه  ما يقوم جابر 
الأوىل للجمهور، كما لو اأن املخرج يعترب اأن هذا اللقاء الأول 

هو ف�سحة جتريب اإ�سافّية ل تخلو من املخاطرة.
جابر  ه�سام  خاطر  وجن��ح،  امل��رتو  ف�ساء  يف  خاطر  كما 
يف  �سري  ل  والفظاظة:  العنف  ا�ستخدام  عرب  بقرب�سلي، 
توظيف العنف كمادة لل�سحك اإذا ما مّتت "دوزنته" بال�سكل 
املالئم، دون اأن يكون العر�س م�سّجعًا لرتكاب اأفعاٍل عنفّية، 
يبقى  ولكن  التوّجه،  ه��ذا  عن  بعيدة  قرب�سلي  و�سخ�سية 
الرهان يف قدرة قرب�سلي يف كل عر�س، على ا�ستمرار خيطي 
الفظاظة والطرافة معًا، وهذا رهاٌن دائم �سيواجهه جابر، لأن 
�سهلة  حباًل  لي�ست  اأب  ال�ستاند  يف  عليها  يلعب  التي  احلبال 

التعّلق.

الجزء الثاني

متقاطعة كلمات

مهني��ًا: ان��ت ذك��ي وتدر�س جمي��ع خطوات��ك بدقة فال 
تت�رشع ه��ذا اليوم، وبالتاأكيد ل ت�س��تبق الأمور وتطلق 
اأحكام��ًا ع�س��وائية بح��ق الآخري��ن وته��ني كراماته��م 
عاطفي��ًا: ت�س��طر اأحيان��ًا اىل تق��دمي تربي��رات لإثبات 
ح�س��ن نياتك، لكن ق��د ل يتجاوب معك احلبيب يف هذه 

احلالة كن لينًا يف التعامل معه 

مهني��ًا: اإعطاء ال��راأي يدفعك اإىل تاأكي��د احلقائق، ما 
ينعك�س اإيجابًا عليك ويجعلك حمل تقدير من الزمالء 
واأرب��اب العم��ل عل��ى ال�س��واء  عاطفي��ًا: م�س��ارحة 
ال�رشي��ك باحلقيق��ة �س��عبة، لكنه��ا قد حت��دد طبيعة 

العالقة لالأيام املقبلة 

مهني��ًا: ل تقدم خدمات جمانية اذا مل ترغب بذلك، 
ول �س��يما اأن��ك لن جتني �س��يئًا من ذل��ك  عاطفيًا: 
ل ل��ك، لك��ن يف  العف��و عن��د املق��درة اجن��از ي�س��جَّ

املقابل حاول ان تظهر بع�سًا من قوتك 

مهنيا: يحاول بع�س��هم ت�سويه �سمعتك يف العمل 
فكن حذراً، علمًا اأن نتائج اأعمالك لن تظهر قريبًا 
 عاطفيًا:واجه ال�رشيك باحلقيقة فاأنت ل ت�ستطيع 
البتع��اد عن��ه، التفاهم الت��ام بينكم��ا اأقوى من 

اخلالفات 

مهنيًا: اذا كنت تبحث عن اأف�س��ل ال�سبل لتعزيز موقعك 
يف العمل، �ستجد اأمامك جمالت متعددة لتحقيق ذلك 
 عاطفي��ًا: ح��ني تكون الثقة غري موج��ودة بفاعلية مع 
ال�رشيك، فاإن اخلالفات �ستكون عنوان املرحلة املقبلة

مهني��ًا: الرتاج��ع يف جم��ال عمل��ك يعن��ي توّق��ع 
تغي��ريات قريب��ة وفر�س��ًا م��ن ن��وع اآخ��ر وعقوداً 
جديدة   عاطفيًا: متر بيوم ع�س��يب جراء م�سكالت 
عاطفي��ة، وحافظ على رباطة جاأ�س��ك تخل�س من 

الياأ�س وجدد غرامك 

مهني��ًا: تتبّدل الأج��واء اإىل الإيجابية، وتنجز اأعمالك 
وحتقق بع�س امل�ساريع، وت�سعر بحرية اأكرب، فتتو�سع 
الآف��اق وت�س��جل تطوراً مهم��ًا  عاطفي��ًا: يكون احلب 
متطّرفا ومتّلكيًا، وميك��ن اأن ترتكب احلماقات اإثباتًا 

لوجود اأو حر�سًا على حبيب 

االسد

العذراء

امليزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

الرسطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

مهيًا: ميكن اأن يطراأ عامل �سلبي يت�سبب باأحداث مربكة 
اأو تغي��ريات مباغت��ة يف املجال املهني، كاأن ي�س��تغنى 
عن م�س��وؤول اأو ُي�ستبدل بع�س الإداريني  عاطفيًا: تعي�س 
يومًا من القلق، وت�س��طّر اإىل تربير نف�سك اأو �رشح بع�س 
املواق��ف، اأو جُت��رب عل��ى التكي��ف م��ع ظ��روف ل تراها 

مالئمة 

مهني��ًا: يج��ب اأن تكون ح��ذراً لتتمّكن م��ن التخل�س 
من �س��غط العمل بروي��ة، وهذا يجنب��ك اإىل حد كبري 
ارت��كاب اخلطاأ  عاطفيًا: �س��غوط العم��ل تدفعك اإىل 
كن��ف ال�رشي��ك ال��ذي يخفف عن��ك هموم��ك املهنية، 

فيثبت بذلك اأنك ل ت�ستطيع البتعاد عنه 

مهنيًا: تواجه بع�س القلق ب�سبب و�سعك املايل، لكن 
ذلك ي�س��اعدك عل��ى النتباه اأكرث اإىل م�س��اريفك يف 
امل�ستقبل وعدم التبذير  عاطفيًا: للحرية ثمن باهظ، 
فاإذا كنت م�ستعداً لدفعه ل ترتدد مب�سارحة ال�رشيك، 

لكنك ميكن اأن ت�ستاء من عدم تفهمه لك 

مهنيًا: خطوة نوعية تعيدك اإىل دائرة ال�سوء جمدداً، 
وخ�سو�س��ا اأنك واجهت يف الفرتة املا�سية تراجعًا 
لفت��ًا يف عملك  عاطفيًا: جتد نف�س��ك مندفعا للقيام 
بخطوات م�س��تقبلية جت��اه ال�رشيك، لكّن��ه قد يعلمك 

باأنه غري جاهز لذلك بعد 

مهني��ا:ً ميك��ن اأن تتوق��ع اليوم تط��ّوراً كب��رياً وجناحًا 
يف بع�س الدرا�س��ات اأو �س��فراً واعداً جداً، وحت�سل على 
ترقي��ة اأو جائ��زة اأو مكافاأة خالل ه��ذا اليوم  عاطفيًا: 
لي���س م��ن امل�س��تبعد اأن تك��ون ل��ك عالق��ة م��ع اأح��د 

امل�سوؤولني يف عملك اأو الذين يكربونك �سنًا، 

ُ


