
مراسل حربي من سوريا..
والكاميرا تضبطه بالفعلة املشينة

كثيرا م��ا تلتقط الكاميرات 
أثناء البث املباشر مشاهد غير 
ع���ادي���ة، ألش���خ���اص ت��ص��ادف 
وجودهم أثناء تصوير األحداث، 

وبثها على الهواء مباشرة. 
غ��ي��ر أن م��ا ق���ام ب��ه م��راس��ل 
أخ����ب����اري إلح�����دى ال��ق��ن��وات 
التلفزيونية الفضائية، يتابع 
ال��ت��ط��ورات ف��ي س��وري��ا ل��م يكن 
م��ع��ه��ودا ك��م��ا أف����ادت صحيفة 

»ميترو« البريطانية.
فهذا املراسل الصحفي، يبدو 
أن��ه علم أن شعره غير مصفف 
وال مرتب، ولذلك، وقبل أن يبدأ 
ب��احل��دي��ث ع��ن ال��ت��ط��ورات في 
سوريا، ح��اول تصفيف شعره 
قبل أن يبدأ البث املباشر، »على 

حد علمه«.
ولم يجد مراسل قناة »أن بي 
س��ي« في ش��رق سوريا طريقة 
لترتيب شعره سوى »البصاق« 
كما ظهر أثناء البث املباشر في 

نشرة الساعة التاسعة مساء.
وك�������ان م����ذي����ع ال���ن���ش���رة 
اإلخ��ب��اري��ة، علي ول��ش��ي، بدأ 
ال��ن��ش��رة ب��احل��دي��ث ع��ن هزمية 
داع��ش والتطورات في املنطقة 
ث��م ق��دم امل��راس��ل م��ات ب��رادل��ي 
م��ن ش��رق س��وري��ا للحديث عن 

التطورات.
وس���أل امل��ذي��ع ع��ل��ي زميله 
برادلي »ما هو الوضع عندك؟« 
وسرعان من انتقلت كاميرا البث 

من سوريا إلى املراسل برادلي، 
حيث ص��دم اجلميع ملشاهدته 
وهو »يبصق في يديه ويحاول 

تصفيف شعره«.
 ومن الواضح أن برادلي لم 
يكن مدركا أن الكاميرا تصوره 
وت���ب���ث م��ب��اش��رة ل��ق��ط��ات له 
وه��و ي��ح��اول تصفيف شعره 

بالبصاق.
وبعد ه��ذا املشهد للمراسل، 

عاد البث إلى االستوديو، بينما 
ظهر املذيع وهو غير مرتاح، لكنه 
حاول أن يكمل اخلبر واالتصال 

مع مراسله في سوريا.
وأخير قال املذيع علي »يبدو 
أننا فقدنا االت��ص��ال ببرادلي، 

سنعود إليه الحقا«.
غير أن املمثلة فاليري برميان 
مت��ك��ن��ت م��ن ال��ت��ق��اط احل��ادث��ة 
ونشرتها على حسابها على 

موقع تويتر، فجلبت اللقطات 
اهتماما كبيرا من املتابعني، كما 
جذبت تعليقات عديدة أغلبها 

تعليقات ساخرة.
فما كان من املراسل الصحفي 
أن أعاد تغريد اللقطات له وهو 
يبصق في يده ويصفف شعرة 
على حسابه في تويتر، وعلق 
على اللقطات بوسم »احل��رب 

جهنم«.
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طبيب مصري يصبح »مرجعا عامليا« في عالجات الليزر
بات محمد مجدي النجار استشاري أمراض 
ال��ش��رج واملستقيم، أول طبيب مصري يصبح 
مرجعا ألطباء العالم في استخدام الليزر لعالج 
أمراض عدة، حسبما أفادت وسائل إعالم مصرية. 

وسيشغل النجار، ه��ذا املنصب املرجعي 
خلفا للطبيب العاملي أرن��ي وي��ل��ي��ام، وفقا 

لصحيفة »األهرام«.
ووق���ع االخ��ت��ي��ار على ال��ن��ج��ار، بعد حتقيقه 
أعلى نسب جناح في عمليات الناسور الشرجي، 
وعالجه لعدد كبير من مرضى الشرج من مختلف 

اجلنسيات على مستوى العالم.
ووأوضحت »األه��رام« أن النجار سيوقع عقد 

تعاون مع شركة »بايوليتيك« األملانية، ليكون 
بذلك أول تعاون مصري دول��ي في مجال عالج 
أم��راض الشرج واملستقيم، باستخدام تقنيات 

الليزر احلديثة.
وأض��اف��ت أن الطبيب املصري يستعد لتلقي 

التكرمي من الشركة األملانية، بعد إجنازه الكبير.
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2019 يشحن كل منتجات أبل آيفون 

يتوقع خبراء ومطلعون على شؤون شركة أبل 
ومنتجاتها أن يتضمن هاتف آيفون اجلديد، الذي 
سيطلق في وق��ت الح��ق من العام اجل��اري، ميزة 
جديدة غير مسبوقة، بحسب ما ذكر موقع بيزنيس 

إنسايدر. 
وبحسب احمللل ملنتجات شركة أبل مينغ-تشي 
ك��وب، ف��إن هاتف آيفون اجلديد سيحتوي على 
خاصية الشحن الالسلكي املعكوس، أي استقبال 

وإرسال الشحن.
ودعمت مدونة أبل اليابانية »م��اك أوتاكارا« 
توقعت ك��وب، بعدما تلقت معلومات من مزود 
صيني قام بتوفير هذه اخلاصية التقنية اجلديدة 

ألجهزة الهواتف الذكية اجلديدة من سامسونغ.

وستسمح هذه اخلاصية ألجهزة آيفون اجلديدة 
أن تشحن السلكيا منتجات أخرى من أبل تستخدم 
تقنية الشحن الالسلكي، مثل ساعة أبل، وسماعات 

إيربود، وحتى هواتف آيفون األخرى.
 وم��ن امل��ت��وق��ع أن تعلن أب��ل ع��ن توفير هذه 

اخلاصية في وقت الحق من العام اجلاري.
يشار إلى أن هذه اخلاصية أتيحت ألول مرة في 
هواتف هواوي الذكية مثل »ميت 20 برو«، وكذلك 

في أجهزة سامسونغ غاالكسي أس 10.
وذكرت تقارير أن الشركة األميركية ستكشف 
عن منتجاتها للعام 2019 في شهر سبتمبر املقبل، 
وهو املوعد املعهود سنويا للكشف عن منتجات 

الشركة الشهيرة.

تظاهر ع��ش��رات اآلالف في 
أملانيا، السبت، احتجاجا على 
إصالح قانوني وشيك حلقوق 
النشر على اإلنترنت في االحتاد 

األوروبي. 
وخرجت مسيرات في برلني 
وميونيخ ومدن أوروبية أخرى 
حتت شعار »انقذوا اإلنترنت«، 
داعية البرملان األوروبي لرفض 
مشروع قانون ينظم املسألة في 

تصويت مقرر الثالثاء.
وي��ت��ض��م��ن إص���الح ق��ان��ون 
النشر اإللكتروني في االحتاد 
األوروب����ي مقترحات إلجبار 
م��وق��ع ي��وت��ي��وب وم��ن��ص��ات 
إلكترونية أخ��رى على إزال��ة 
احمل��ت��وي��ات غ��ي��ر القانونية 

بوسائل تلقائية.
كما تتضمن إجبار شركات 
اإلن��ت��رن��ت على دف��ع مزيد من 
األم���وال لوسائل اإلع��الم لقاء 
إع�����ادة إن���ت���اج أو ال��وص��ول 

حملتواها اإلخباري.
وك��ان��ت وس��ائ��ل إع��الم على 
رأس��ه��ا وك��ال��ة ف��ران��س برس 
ض��غ��ط��ت م���ن أج����ل م��ش��روع 

القانون.

وي��ن��ص م��ش��روع ال��ق��ان��ون 
على أن شركات مثل فيسبوك 
وغ��وغ��ل تكسب مليارات عبر 
الترويج لقصص صحافية فيما 
يعاني ناشروها األصليون من 

ضيق املوارد.
لكن املتظاهرين وشركات 
اإلنترنت يقولون إّن اإلصالح 

ال��ق��ان��ون��ي س��ي��ض��ر ب��ح��ري��ة 
املعلومات والناشرين الصغار 

على اإلنترنت.
 وق��ال منظمو املسيرات إّن 
15 أل��ف شخص ش��ارك��وا في 
املسيرات في برلني و40 ألفا 

آخرين في ميونيخ.
ول��ّوح املشاركون بالفتات 

ك��ت��ب ع��ل��ي��ه��ا »ال ت��ك��س��روا 
اإلنترنت«. ونظمت جتمعات 
أخ���رى ف��ي النمسا وب��ول��ن��دا 

والبرتغال.
ووّقع أكثر من 260 صحافيا 
وم��ص��ورا مقاال نشر اجلمعة 
يدعو نواب البرملان األوروبي 

لتبني القانون.

وف��ي بولندا، دع��ا أكثر من 
200 م��ن صانعي األف���الم في 
ك��ت��اب مفتوح ن���واب البرملان 
األوروب�����ي ل��ت��م��ري��ر م��ش��روع 
القانون، بهدف تنظيم استخدام 
مواد امللكية الفكرية خاصتهم 
على منصات اإلن��ت��رن��ت مثل 

يوتيوب.

ش��ه��دت حديقة ح��ي��وان��ات في 
بولندا، أول ظهور حليوان بطريق 
ن��ادر للغاية، بعدما قضى عدة 

أشهر حتت رعاية بيطرية. 
وب��ح��س��ب »روي����ت����رز«، ف��إن 
البطريق األمهق فقس في منتصف 
دي��س��م��ب��ر امل���اض���ي، وظ���ل حتت 

الرعاية منذ ذلك احلني.
وأوض��ح اخلبراء، أن البطريق 
م��ا ك��ان ليبقى حيا ل��و فقس في 
البر، ألنه رفاقه كانوا سيرفضونه 

بسبب هيئته املختلفة.
ويزن البطريق نصف كيلوغرام 
ويبلغ ط��ول��ه 28 س��م، ويعيش 
والده وبطريقان آخران في حديقة 
احليوانات نفسها مبدينة غدانسك.
وق���ال م��دي��ر احل��دي��ق��ة ميشال 
تارغوفسكي، اجلمعة، إن البطريق 
األمهق »ك��ان سيصبح الفريسة 

األولى حليوانات مفترسة«.
وأض��اف أنه يحتاج إلى رعاية 
خاصة، لكونه عرضة لإلصابة 
ب��أم��راض، ألن��ه يفتقر إل��ى صبغة 

سوداء واقية.
وأوض�����ح أن أع���ض���اء فريقه 
ده��ش��وا لكنهم »س��ع��داء بشكل ال 
يصدق« بأن يكون لديهم بطريق 

أمهق صغير.

ملاذا ال تستطيع الطائرات الوصول إلى الفضاء؟أخيرًا.. البطريق »األمهق« النادر يظهر إلى العلن

أوروبا تنتفض:
»أنقذوا اإلنترنت«

مع تقدم التكنولوجيا للوصول 
للفضاء يوما بعد ي��وم، واقتراب 
اإلن��س��ان م��ن تنفيذ ف��ك��رة السفر 
للفضاء بشكل جت���اري، ال ب��د من 
ط��رح ال��س��ؤال، مل���اذا ال تستطيع 

الطائرات الوصول إلى الفضاء؟ 
ووفقا ملوقع »بزنس إنسايدر«، 
ال تستطيع الطائرات املتوفرة حاليا 
قطع نصف ُسمك الغالف اجلوي، 
وذل��ك بسبب عدة عوائق تقف في 

طريق حتقيق ذلك.
املشكلة األول����ى ه��ي جاذبية 
الكرة األرضية، التي على الطائرة 

جت��اوزه��ا أوال للوصول للفضاء، 
ولتحقيق ذل��ك تتطلب الطائرة 

سرعة فائقة جدا.
والخ���ت���راق ح��اج��ز اجل��اذب��ي��ة، 
يجب السفر بسرعة أكثر من 40 
ألف كيلومتر في الساعة، والرقم 
القياسي ألسرع طائرة في العالم 
ه��و 8272 كيلومترا ف��ي الساعة 
ف��ق��ط. أم���ا املشكلة ال��ث��ان��ي��ة فهي 
ال��غ��الف اجل���وي، فكلما ارتفعت 
إلى األعلى قلت كثافة الهواء، مما 
يخلق مشكلتني رئيسيتني، األولى 
هي صعوبة السيطرة على الطائرة 

وإبقائها م��ت��وازن��ة، أم��ا املشكلة 
الثانية ه��ي أن قلة األوكسجني 
تؤدي لقلة احتراق الوقود املطلوب 

لتشغيل احملركات.
وال يتجاوز ارت��ف��اع الطائرات 
التجارية ع��ادة 45 أل��ف ق��دم، أما 
الرقم القياسي فهو بحوزة الطيار 
أليكساندر فيدوتوف، ال��ذي حلق 
إلى ارتفاع جتاوز 123 ألف قدم عن 

سطح األرض عام 1977.
وب��ال��رغ��م م��ن ال��رق��م القياسي 
»املبهر«، لم يصل فيدوتوف سوى 

إلى ثلث املسافة إلى الفضاء.
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إنفوغرافيك.. ما اخلضراوات 
والفواكه األكثر تلوثًا باملبيدات؟

تعتبر اخل��ض��ار والفواكه 
أس������اس ال����غ����ذاء ال��ص��ح��ي 
والسليم، غير أن كثيرين منا 
يرغبون في جتنب استهالك 
امل��ب��ي��دات السامة أو بقاياها 
طاملا أمكنهم ذلك، إذ إن كثيرا 
من املبيدات تشكل خطرا على 

الناس. 
ع��م��وم��ا، ارت��ب��ط��ت مبيدات 
اآلف��ات واحلشرات بعدد كبير 
م��ن امل��ش��ك��الت الصحية، مبا 
فيها تسمم ال��دم��اغ، واجلهاز 
العصبي، وأمراض السرطان، 
واالض���ط���راب���ات الهرمونية 

وغيرها.
وال ش��ك أن ش��راء األغذية 
العضوية يساعد على جتنب 
الكيماويات ال��س��ام��ة، ولهذا 
م��ن ال���ض���روري ال��ع��ودة إل��ى 
اخلضار والفواكه التي تزرع 
طبيعيا ومن دون أي مكمالت 
أو ه��رم��ون��ات تساعدها على 
النمو، وجت��ن��ب ق��در اإلم��ك��ان 

األنواع املعاجلة جينيا.
وب��ن��ظ��رة ع��ام��ة على دليل 
املتسوقني ح��ول املبيدات في 
املنتجات أعدته مجموعة العمل 
البيئية األميركية، التي تعرف 
اختصارا باسم »إي دبليو جي« 
اع��ت��م��ادا على بيانات وزارة 
الزراعة األميركية وصدر في 
20 مارس 2019، فإن نحو 70 
في املئة من املنتجات الزراعية 

في الواليات املتحدة يؤكل مع 
بقايا املبيدات الكيماوية.

 واملدهش هو أن اختبارات 
ال����وزارة كشفت أن األغ��ذي��ة 
الصحية الشعبية التي حتتوي 
على أكبر كمية م��ن املبيدات 
واألك��ث��ر تلوثا ه��ي اخلضار 

والفواكه.
  وبحسب الدليل فإن أكثر 
م��ن 92 ف��ي امل��ئ��ة م��ن عينات 
ال��ك��رن��ب ك��ان��ت حت��ت��وي على 
عنصرين أو أكثر من مبيدات 
اآلف���ات، واح��ت��وت عينة على 

األقل على نحو 18 عنصرا من 
املبيدات أو بقاياها.

أم���ا أك��ث��ر م��ب��ي��دات اآلف���ات 
تكرارا في الفواكه واخلضار 
فهو »داك���ث���ال« أو »دي سي 
بي إي��ه«، وال��ذي صنفته هيئة 
ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة ع���ام 1995 
ب��اع��ت��ب��اره م����ادة مسرطنة 
محتملة ل��إلن��س��ان، ف��ي حني 
حظرت أوروبا استخدامه منذ 

العام 2009.
 وأش��ار الدليل إلى أن بقايا 
هذا املبيد عثر عليها في نحو 

60 في املئة من عينات الكرنب، 
على سبيل املثال.

إج���م���اال، وج�����دت وزارة 
ال���زراع���ة األم��ي��رك��ي��ة ح��وال��ي 
225 نوعا مختلفا من مبيدات 
احلشرات واآلفات ومشتقاتها 
ف��ي املنتجات ال��زراع��ي��ة التي 
يتناولها األميركيون يوميا، 
وذل��ك بعد غسل وتقشير تلك 
الفواكه واخلضروات وإعدادها 
ل��أك��ل ب��ص��ورة طبيعية، ما 
يعني أن عملية الغسل لها لم 

تزل كل أنواع املبيدات.


