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»إقبال كبير« على "الهاتف الغبي" 
في 50 دولة بالعالم

معارض الكتب العربية: روزنامة إلرهاق الناشرين!

تقنية تسمح للطبيب التجول داخل 
دم المريض في الوقت الحقيقي

عادات خاطئة تدمر أسنانك.. تخلص منها

على أبل بطريقة ذكية.. 
فصنعا ثروة تقدر بـ900 ألف دوالر

فيسبوك وهواوي تطوقان 
أفريقيا "من تحت الماء"

�إذ� كن��ت ممن �سئمو� �لهو�تف �لذكية �لتي بات��ت تر�فقنا طيلة �لوقت بعدما �أوقعتنا 
يف �لإدم��ان "�لتقن��ي"، ف��اإن �رشك��ة �أمريكية ط��ورت هاتف��ا "غبيا" يق��وم مبز�يا 

حمدودة.
و�أعلن��ت �رشك��ة "ليت" �لأمريكية، ع��ن Light Phone 2 ثاين ن�سخة مما يعرف 
ب�"�لهات��ف �لغبي"، وهو جهاز ميكنه �أن يجري �ملكاملات ويبعث بالر�سائل، ف�سال 

عن �لإر�ساد �إىل �لجتاهات و�سبط �ملنبه، ول يتيح �أي خدمات �أخرى.
وبح�س��ب "بزن���س �إن�سايدر"، ف��اإن هاتف "لي��ت 2" ميتاز بحجم��ه �ل�سغري ووزنه 
�خلفي��ف، ول ي�س��م �جله��از �أي تطبيق��ات، وهو ما يعن��ي �أن م�ستخدمي��ه لن يجدو� 

طريقة للو�سول �إىل �ملن�سات �لجتماعية.
ومت تزوي��د �لهات��ف ب�سبكة �لت�س��ال من �جلي��ل �لر�ب��ع )LTE(، و�سيكون �جلهاز 

"�لغبي" متاحا باللونني �لأبي�س و�لأ�سود.

ط��ورت جامع��ة و��سنط��ن تقني��ة و�ق��ع �فرت��سي 
جدي��دة تتيح لالأطباء �لدخ��ول يف �أوردة �ملري�س 
و�لتجول يف دمه يف �لوقت �حلقيقي �أثناء �لك�سف 
و�لروؤي��ة ب�س��كل و��س��ح ودقيق عرب �س��ور ثالثية 
�لأبع��اد، مم��ا ُيلغ��ي �حلاج��ة �إىل غ��رف �لأ�سع��ة 

�ل�سينية و�سا�ساتها �لعمالقة.
و�عتمد �لباحثون على ق�سطرة جديدة، مت تطويرها 
با�ستخد�م م�ست�سعر�ت كهرومغناطي�سية وبرنامج 
و�قع �فرت��س��ي، ليتمكن �لأنبوب من �لت�سوير يف 
�لوقت �حلقيقي ما بد�خل �لأوعية �لدموية، ثم نقل 
�لبيان��ات مبا���رشة وحتويله��ا �إىل �س��ورة ثالثية 
�لأبعاد تظهر على نظار�ت �لو�قع �لفرت��سي �لتي 
يرتديه��ا �أطباء �لأ�سع��ة، ما ُي�سه��ل عملية �لك�سف 

وجعلها �أكرث دقة و�أمانًا.
مز�يا �لتقنية �جلديدة

و�أو�س��ح طبيب �لأ�سع��ة "و�يني مون�سك��ي" مز�يا 
�لتقليدي��ة  بالإج��ر�ء�ت  مقارن��ة  �لتقني��ة،  ه��ذه 
�ملتبع��ة حاليًا، و�لت��ي تتطلب �لت�سوي��ر بالأ�سعة 
نف�س��ه  و�لطبي��ب  �ملري���س  وتعري���س  �ل�سيني��ة 
لالإ�سع��اع طو�ل ف��رتة �لت�سخي���س، وعر�س �سور 
ثنائي��ة �لأبعاد معقدة على �سا�سات عمالقة د�خل 

غرفة �لعمليات �خلا�سة.
كل  تتج��اوز  �جلدي��دة  �لتقني��ة  �أن  �إىل  و�أ�س��ار 
�لإج��ر�ء�ت �ملعق��دة، وتتلخ�س فق��ط يف �لق�سطرة 
ونظ��ار�ت و�ق��ع �فرت��س��ي، و�إلغ��اء �حلاج��ة �إىل 
�لعمالق��ة  و�ل�سا�س��ات  �ل�سيني��ة  �لأ�سع��ة  �أجه��زة 
�لأوعي��ة  د�خ��ل  للت�سوي��ر  �لأدو�ت  وجمموع��ة 
�لدموية، �إ�سافة �إىل حماية �ملري�س و�لطبيب من 

�لتعر�س �مل�ستمر لالإ�سعاعات.
رخي�سة و�سهلة �حلمل

و�أك��د "و�ين��ي" �أن �لتقني��ة �جلدي��دة �لقائمة على 
�لو�ق��ع �لفرت��س��ي �أرخ���س يف �لتكلف��ة مقارنة 
بالتقليدي��ة �حلالي��ة، �إ�ساف��ة �إىل �سهول��ة حمله��ا 
و�لنتق��ال بها، بح�سب م��ا ورد يف �سحيفة د�يلي 

ميل �لربيطانية.

�فقي
1. �كرب بلد م�سنع لل�سيار�ت - ير�ها �لنائم)م(

2. ممثل م�رشي
3. مر�س �سدري )م(- خري �سديق يف �لزمان)م(

4. يف باطن �لر�س- قوة �لعدد )م(- قدح
5. دمار )م( - ممثل م�رشي )م(

6. يحمله كل �سيء)م( - م�سجر - علم موؤنث )م(
7. �لر�حة )م( - �ن�ساف )م(

8. يعار�سان )م( - �هز )م( - حرف �جنبي
9. عك�س �لنهار - عا�سمة �ل�سباب - مت�سابهة

10. �سورة قر�نية )م( - ينفعه )م(
11. �فكه - تتعلق بامل�ستقبل

12. منزلته - حرف هجائي - بخيل )م(
13. مرتفع - للتعريف - لم )م(

14. فيلم من بطولة �حمد حلمي ونور - جنون- 
بلد�ن )م(

15. �ساحبات �ل�سمو - �لعلم

عمودي
1. �در�سكما - عك�س خلفهما

2. عندما - حرف �جنبي - نتابع - ندى
3. رهني �ملحب�سني )م(

4. عك�س ��سيقه - ��ساعده - طر�س
5. �لهو )م( - �لثقب )م( - علم مذكر

6. فني - مقيا�س �ر�سي )م( - د�ر حول نف�سه-  
حم�سن

7. نظري - �ملتح�رش )م( - �كرر )م(
8. �سهري ميالدي - عك�س ي�سبحن- حرف عطف 

)م( - �ساي بالنكليزي )م(
9. �ملحايد )م( - من �للقاب )م(
10. �هلك - �بن)م( - رجاء )م(

11. تع��ب )م( - �وط��ان - ملك��ه )م( - مر���س 
�سدري

12. خدع - و�حد بالنكليزي - �سوت �لنمل
13. �لمتام - �لتف�سري )م(.

14. ممثل م�رشي
15. حمافظة م�رشية - �جهزة وعتاد

يق��ع كث��ريون يف �أخطاء تدمر �أ�سنانه��م، ليتحملو� لحقا نفقات 
زي��ار�ت متك��ررة لطبي��ب �لأ�سن��ان يف حماولة منه��م لإ�سالح 
�لأ���رش�ر �لت��ي ت�سبب��و� بها لأنف�سه��م. وبينما يحر���س كثريون 
عل��ى �تباع طرق خمتلف��ة ون�سائح ت�سمن له��م �أ�سنانا �سحية، 
ف��اإن �آخري��ن يت�سببون لها باأ���رش�ر ج�سيمة من ج��ر�ء �تباعهم 
لع��اد�ت خاطئة ح�سب ما نقلت �سحيفة "ديلي ميل" �لربيطانية 
ع��ن موق��ع "بيوتي هيفن" �لطب��ي �لذي ك�سف ع��ن تلك �لعاد�ت 

و�ملمار�سات:
طحن �لأ�سنان وت�سنج �لفك

يف بع���س �لأحي��ان، ي�سحو �ملرء وه��و ي�سعر بال�س��د�ع مع �أمل 

حاد يف �لفك، فاملوؤكد �أنه كان ي�رش على �أ�سنانه �أثناء �لنوم.
وي�سب��ب �رشي��ر �لأ�سنان، عد� ع��ن �لأمل، �سحذ� وت��اآكال لها، وقد 
يعمل على تغيري �س��كل �لفك. ولتاليف هذه �مل�سكلة، رمبا ي�ساعد 
طبيب �لأ�سنان يف ذلك عن طريق منح �ملري�س و�قيا لالأ�سنان.

�لأغذية �ملحالة توؤثر على �سحة �لأ�سنان
ه��ذه حقيق��ة يعرفها كثريون، فال�سكر يعد و�ح��د� من �أكرب �أعد�ء 
�لأ�سن��ان، وعند تن��اول �أي �أطعمة �أو �أغذية حتت��وي على �ل�سكر، 

فاأف�سل طريقة للحد من �رشرها هي غ�سل �لفم باملاء.
معجون �أ�سنان

طبع��ا، ثم��ة تناق���س هن��ا، فالتماري��ن �لريا�سي��ة �أم��ر �سحي 

ويو�سي به جميع �لأطباء، لكن ما ل يعرفه �لنا�س �لعاديون هو 
�أن هن��اك بع�س �لتمارين �لتي ت�سب��ب �ل�رشر لالأ�سنان. و�ل�سبب 
ه��و �أن �لتماري��ن �لريا�سية تقل��ل �إفر�ز �للع��اب، وهو �رشوري 
ل�سح��ة �لأ�سنان، مبا يحتويه من مع��ادن تغذي �لأ�سنان وتعمل 

على حتييد �ملو�د �حلم�سية يف �لفم.
ع�س �لأظافر

�إىل جان��ب �أنه��ا حال��ة مكروه��ة �جتماعيا، فاإن ع���س �لأظافر 
يوؤذي �لأظافر نف�سها وكذلك �لأ�سنان.

ولذل��ك ين�سح بتجنب هذه �لع��ادة �لتي تلح��ق �لأذى بالأ�سنان 
على �ملدى �لبعيد.

قال��ت �سحيفة "ديلي ميل" �لربيطانية �إن طالبني من جامعة �أوريغون �لأمريكية 
يو�جه��ان �ل�سج��ن، بع��د �تهامهما بخد�ع �رشك��ة "�أبل" �لأمريكي��ة بهو�تف �آيفون 
م��زورة. و�أو�سح �مل�سدر �أن �لطالبني يانغيان زو وكون جيانغ �أر�سال ما جمموعة 
1500 هاتف �آيفون مزيف �إىل �أبل، حيث كانا يزعمان يف كل مرة �أن بها عيوب، 
من �أج��ل ��ستبد�لها باأجهزة حقيقية، م�سيفا "�لطالبان ربحا من �لعملية �أكرث من 

�ألف دولر".  895
وذك��رت �ل�سحيفة �أن يانغيان زو ميكن �أن يق�سي 5 �سنو�ت خلف �لقب�سان ودفع 

10 �آلف دولر، يف حال كانت �لتهمة �سحيحة.
و�أ�س��ارت �إىل �أن �لطال��ب �لثاين يو�جه عقوبة حب�س ت�س��ل �إىل 30 عاما وغر�مات 
قيمته��ا ميل��وين دولر، يف ح��ال ثبت��ت �إد�نته بتهم��ة �لجتار يف �ل�سل��ع �ملزورة 

و�لحتيال و�لن�سب.

جت��ري �رشك��ة في�سب��وك حمادث��ات لتنفي��ذ خطة تطوي��ر كو�بل بيان��ات تلتف ح��ول قارة 
�أفريقي��ا، من �أجل تعزيز �لرتب��اط بال�سوق �لأفريقية ومتك��ني �مل�ستخدمني من �ل�ستفادة 

من خدماتها يف �لقارة �ل�سمر�ء.
وتتطل��ع �رشك��ة في�سبوك �إىل بناء حلقة من كو�بل �لإنرتنت حت��ت �ملاء حول قارة �أفريقيا، 
�سم��ن خط��ة �أطلقت عليه��ا ��سم "�سيمبا"، وهو ��س��م �لأ�سد �لذي يج�س��د دور �لبطل يف فيلم 
"ذ� لي��ون كين��غ" �ل�سهري. ونقلت �سحيفة "وول �سرتيت جورنال" �لأمريكية، �لثنني، عن 
مطلعني على �خلطط، �أن �مل�رشوع يتكون من 3 مر�حل و�سريبط روؤو�س �ل�سو�طئ يف �لعديد 

من �لبلد�ن على �ل�سو�حل �ل�رشقية و�لغربية و�ملتو�سطية للقارة.
ورف�س �ملتحدث با�سم في�سبوك، تر�في�س ريد، �لتعليق على خطط �ل�رشكة ب�ساأن مد �لكو�بل 
يف �أفريقيا، و�كتفى بالقول: "�إننا ننظر �إىل جميع �أنحاء �لعامل عندما نفكر يف مد �لكابالت 

�لبحرية".

فيسبوكتقنيات مؤسسات

َمن يتجّول بني �أروقة "معر�س تون�س �لدويل للكتاب" �لذي 
ي�ستطيع  �جل��اري،  �ل�سهر  من   14 حتى  فعالياته  تتو��سل 
�أن يالحظ غياب عدد كبري من دور �لن�رش �لعربية، بع�سها 
كانت ل�سنو�ت قليلة خلت ت�سارك بانتظام، وبع�سها حت�رش 
كتبها لكن من خالل موّزعني، وهو ما يجعل �أ�سعارها يف 

غري متناول �لقدرة �ل�رش�ئية �ملتو�سطة للقر�ء.
و�إمن��ا  وح���ده،  تون�س  مبعر�س  تتعّلق  ل  �ل��ظ��اه��رة  ه��ذه 
تز�من  هو  �لرئي�سية  �أ�سبابها  �أحد  ولعل  عديدة،  مبعار�س 
�لتظاهرة مع "معر�س �أربيل للكتاب"، وهذ� يوؤّدي منطقيًا 
�أنها  �إىل تون�س، باعتبار  �إىل عدم ح�سور دور ن�رش عر�قية 

ل ت�ستطيع �أن ترتك "�سوقًا" م�سمونة و�لدخول يف مغامرة 
�لتي ميّثل معر�سها نافذة للبيع تتوجه لالأفر�د  يف تون�س 

ولي�س �ملوؤ�س�سات مثل معار�س عربية �أخرى.
هي  فكثرية  ��ستثناء،  لي�س  �ملعر�سني  ه��ذي��ن  تقاطع 
�ملعار�س �لتي تتز�من، �سو�ء بالكامل �أو يف بع�س �لأيام. 
ل نن�سى مثاًل �أن معر�سني �أ�سا�سيني يف �لعامل �لعربي هما 
�لقاهرة و�لد�ر �لبي�ساء كثري�ً ما تقاطعا يف بع�س �لأيام، 
�أنها  �أو  �إىل �ملغرب  �لتوّجه  فتقّرر دور م�رشية كثرية عدم 
�ملعر�س  من  �لأول��ني  �ليومني  خالل  تظل  �أجنحة  حتجز 

فارغة يف �نتظار �لكتب و�أ�سحابها.
كتب،  معار�س  مار�ثون  عن  �حلديث  ميكن  �حلقيقة،  ويف 
خالل �لأ�سهر �لأربعة �لأوىل من كل �سنة )توجد جولة �أخرى 

�لبي�ساء �رشعان  �لد�ر  ينتهي معر�س  يف �خلريف(، فحني 
فعلية  رحلة  يو�فق  ما  وهو  م�سقط،  على  �ل��دور  ياأتي  ما 
وجيزة  فرتة  يف  تقام  ذلك،  وبعد  �خلليج.  �إىل  �ملحيط  من 
�إىل  "�لإ�سكندرية" و"�لريا�س" و"بغد�د" و�سوًل  معار�س 

"تون�س".
هذ� �لو�سع بات يخلق منطقًا جديد�ً ملعار�س �لكتب �لعربية. 
فاإذ� كان �لنا�رش �لعربي يجد نف�سه �سهريًا يف ورطة �للحاق 
�ختيار  �إىل  م�سطر  �لنهاية  يف  فهو  ذ�ك،  �أو  �ملعر�س  بهذ� 
�ملردودية  ح�سابات  على  بناء  �أخ��رى  دون  من  عا�سمة 
�لبعد  �أو  �لإ�سعاع  يكون  فيما  �سيء،  كل  قبل  �لتجارية 
تنعك�س  ل  �مل�ساألة  لكن  �لأولويات.  �آخر  �أ�سبح  قد  �لثقايف 
على �لعار�سني فح�سب، فهي متتد �إىل جمهور �لقّر�ء �لذين 

يجدون، �سنة بعد �أخرى، �أن �ملعار�س يف مدنهم قد باتت 
حملية �أكرث فاأكرث، وذلك ب�سبب عدم توّفر �لنا�رش �مل�رشي 
يف تون�س، و�ملغربي يف لبنان، وهكذ� دو�ليك. وهي دّو�مة 
�سلبية ت�رّش �ملعار�س يف مرحلة �أوىل، ثم �سيمتّد �أثرها ل 
�ملعار�س متّثل  �أن  �إذ  بلد،  �لن�رش يف كل  �إىل قطاع  حمالة 

فر�سا تناف�سية لتطوير �أد�ء �لنا�رشين �سمن �سوق مو�ّسعة.
تن�سيق  �إىل  �لعربية  �لكتب  معار�س  حتتاج  �أل  ذلك،  حيال 
لكن  و�لقر�ء؟  �لنا�رشين  م�سالح  تهدر  ل  دقيقة  روزنامة 
�لعجز عن جتميع  �أن ناأمل يف ذلك يف ظل  هل ميكن حقًا 
�لعربي على نقاط ب�سيطة، ولعّل من تابع  �ل�سيا�سي  �لقر�ر 
�لقمة �لعربية �لأخرية يقف على ذلك، وهي �لتي ُعقدت منذ 

�أ�سبوع... يف تون�س �أي�سًا.

تونس - الجورنال 

متقاطعة كلمات

يحمل �ليك هذ� �ليوم �أرباحًا، وقد ي�سلك خرب �أو �ت�سال 
من �خل��ارج ورمبا تعّد لإطالق م�رشوع �أو لالإعالن عن 

خطة لفتة، وتفرح لت�سوية و�نفر�ج 
تكت�س��ف �حلب �ذ� كنت خاليًا �أو تعرف بع�س �لتجارب 
و�لعالق��ات �مل�سّوق��ة، وت�ستنت��ج بع��د ط��ول تفك��ري �أن 

�لعي�س وحيد�ً ل يدخل �لفرحة �إىل قلبك

 م��ن �ملمك��ن �أن تو�ج��ه تر�جع��ُا م��ا، �أونز�ع��ًا مع 
�سلطة، كذلك قد تطلب �إليك �لت�سحية يف �ساأن معقد
 م��ن �ملفي��د �أن حتمي عالقت��ك بال�رشي��ك �ليوم، ل 
تو�جه��ه بغ�س��ب ول تتخ��ذ �ي قر�ر ب�ساأن��ه وعليك 

�لهتمام بحالتك �ل�سحية

تظه��ر بلبل��ة وت�ست��د �ل�سغ��وط علي��ك، ورمبا جتد 
نف�س��ك يف مو�جهة �سعبة، مهما حاولت �ن تك�سب 
ثق��ة �لآخري��ن، �إل �ن بع�سه��م م��ا ز�ل ي�س��كك يف 
قدر�تك ، و �لغ��رية �لقاتلة عند �ل�رشيك ترفع عنده 
من�سوب �ل�سك، ف�س��ارع �ىل معاجلة �ملو�سوع قبل 

فو�ت �لأو�ن 

 ُتتاح لك فر�س لها عالقة مبا �أجنزت يف �ملا�سي 
تو�كبها مبه��ارة كبرية. رمبا تفك��ر يف در��سة �و 

تهتم ب�سوؤون بع�س �لولد وتفرح للتطور�ت 
 توق��ع بع���س �لأج��و�ء �لرومن�سي��ة �إذ �إن فينو�س 
يق��رتب ج��د�ً من نبت��ون يف برج �حل��وت، في�سود 

�لعالقة تو�فق تام

 قد تتاح لك فر�سة قيادة �حد �مل�ساريع ، لكن �لأمر 
ي�سب��ب بع���س �لحت��كاكات، كن على ثق��ة بنف�سك، 
و�س��ارع م��ن �أج��ل �لنت�س��ار لأهد�فك �لت��ي تعلق 
عليها �آماًل كبار�ً ،  �لت�سكيك يف مدى جدية �ل�رشيك 
لي���س جيد�ً، لأنك قد تكت�سف يومًا ما �أنه �أكرث جدية 

منك و�ساحب عزمية ل تلني

يحت��اج �إلي��ك �لزمالء يف �لعمل وي��وؤدون دور�ً يف 
توجهات��ك، فت�ساركه��م �هتمام��ات موحدة وتقدم 

�لن�سائح �و تتخذ �لقر�ر عنهم 
 �لعالق��ة ببع���س �لن�س��اء مهم��ة جد�ً ورمب��ا تقوم 
بعم��ل م�سرتك ���رشي م��ع �إحد�هن �أو 

تعمل و�سط تكتم �سديد 

يب��دو ه��ذ� �ليوم جي��د�ً لل�سفر �أو للح�س��ول على مهنة 
�أو عم��ل ت�سبو �إلي��ه، تتخذ قر�ر�ت �رشيع��ة ومنطقية 

وتتبع حد�سك فتحقق �لإجناز�ت 
يوم من �ملغامر�ت �لعاطفية و�لتنّقل بني قلب وقلب، 
�إل �أن ميلك �إىل �لت�سلط يبدو كبري�ً وقد ت�ستغّل نفوذك 

�أو قوتك �أو تفّوقك على �لآخر 
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ترت��ّد علي��ك بع���س �لأح��د�ث �إيجابي��ًا، فتنته��زو 
��ل عر���س قد  فر�س��ة م��ا لتثبي��ت رجلي��ط، �أو لتقبُّ
ياأخ��ذك �إىل مكان �آخر �أو �إىل عمل جديد �أو من�سب 
كنت حتل��م به ، وتدعمك �حلظ��وظ وتكون �لأجو�ء 
د�عمة وم�سجعة لأي تقارب وقد ُتنجح خمططاتك

 تخ��رج باأفكار خالقة تثري �لإعج��اب، لكن �ملهم �أن 
تاأخ��ذ بع��ني �لعتب��ار كل �لتفا�سي��ل و�ن ل تتوجه 

نحو �همال م�سيء �ليك 
 تعي�س تقاربًا م��ع �أحدهم يطلب منك �حلب ومينحك 

�ملزيد من �ل�سغف

 تتمتع ب�سعبية جّيدة، لذلك �ستنجح يف ت�سكيل فريق 
�أويف قيادة تيار مع��نّي �أوتنظيم حلقة وور�سة مهمة 

ح�سب �خت�سا�سك وتوجّهك 
 تبذل جهود�ً ظاهرة لتكون �أكرث تعاونًا مع �ل�رشيك، 
كما ت�سعى لكي تنفتح �أكرث على �لنا�س �لذين يكنون 

لك �لإعجاب 

 تعال��ج م�سائ��ل مالي��ة طارئ��ة، �أو تناق���س ق�سية 
��ستثمار مهمة وقد تكون م�سريية 

 �إذ� كن��ت عازب��ًا حتت��اج لتك��ون �أك��رث قرب��ًا م��ن 
�ل�سخ�س �لذي حتبه وحتتاج �إليه �ما  �إذ� كنت قلقًا 
حاول لقاء �لأ�سحاب للتخفيف من هذه �ل�سغوط، 

وحاول �ل�سرتخاء

 تو�ج��ه �لي��وم من يح��اول �أن يعرقل بع���س خطو�تك، 
م��ا يجعل��ك ت�ساعف �جله��ود، متحّديًا كل م��ن يروقه 
�أن يعرت���س �لطري��ق و�أدع��وك �إىل ع��دم �ملو�جه��ات 
م��ع �حلبي��ب وجتّن��ب �لتحّدي��ات، كم��ا �لزدو�جية �أو 

�ل�ستهتار ببع�س �للتز�مات 


