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في ورطة بعد "فضيحة الصورة"

نساء حلمي التوني: فن قريب من العين والذاكرة

7 نصائح.. كيف تحمي 
عظامك مع تقدمك في العمر

عقدة الملح التاريخية.. "الخطأ ينكشف"

 سارعوا بالتحديث وإال ستتعرضون 
لالختراق

.. هاتفك يحتفظ بـ"سر خطير"

نب��ه خ��راء تقني��ون، اإىل اأن �رشكة "ه��واوي" ال�صينية، قامت بحمل��ة ترويجية 
و�صفوه��ا باأنها "مزيفة وم�صللة" يف الآونة الأخ��رة حني ادعت اأن �صورا ذات 
جودة عالية مت التقاطها بهاتف "P30 Pro" املرتقب يف الأ�صواق. وبح�صب ما 
نقل��ه موقع "ذا فرج" ف��اإن ال�صور التي تدعي ال�رشكة ال�صيني��ة اأنها من عد�صة 
 DSLR الهاتف، جرى التقاطها يف الواقع عن طريق كامرا احرتافية من نوع
اأي اآلة ت�صوير ذات عد�صة اأحادية عاك�صة. وعر�صت هواوي �صورة مذهلة لفوهة 
ب��ركان تلق��ي احلمم اإىل اخل��ارج، وتبني بع��د عملية حتلي��ل وبح��ث ب�صيطة، اأن 
ال�ص��ورة موج��ودة منذ ف��رتة يف موقع "غيت��ي" ال�صهر، مما يجع��ل ال�رشكة يف 
ورط��ة وموقف حمرج اأم��ام م�صتخدميها. واأ�صاف امل�صدر اأن ه��ذه لي�صت املرة 
الأوىل الت��ي تق��وم فيها "هواوي" برتوي��ج �صور احرتافية والق��ول اإنها ملتقطة 

بعد�صة هاتف، ففي اأغ�صط�س 2018،

يق��ول العلم اإن��ه كلما تق��دم الإن�صان يف العم��ر، اأ�صبحت 
عظام��ه اأكرث رقة واأقل كثاف��ة، الأمر الذي يجعلها عر�صة 
لأمرا���س عدة، وهو ما يتطل��ب عناية خا�صة حتميها من 

الك�رش.
وحل�صن احل��ظ، ميكن للإن�صان اتخ��اذ خطوات متنع ترقق 
العظام وحتول دون ه�صا�صتها، وفق ن�صائح من اأطباء يف 

كليفلند كلينيك بالوليات املتحدة.
اأف�ص��ل م�ص��در  تن��اول اخل���رشاوات: اخل���رشاوات ه��ي 
لفيتام��ني C ال��ذي يحفز اإنتاج اخللي��ا املكونة للعظام. 
وق��د اأظهرت درا�صات ع��دة اأن اخل�رشاوات ت�صاعد على مد 

العظام باملعادن اللزمة لتقويتها.
متاري��ن القوة:ممار�ص��ة متاري��ن الق��وة، اأي ال�صغ��ط على 
بع���س املفا�صل، لها اأهمية خا�صة بالن�صبة لأولئك الذين 
يعان��ون من ق�ص��ور املف�ص��ل يف الأط��راف ال�صفلية، مثل 

الركبة اأو التهاب مف�صل الورك.
الكال�صي��وم،  امت�صا���س  عل��ى  دال:للم�صاع��دة  فيتام��ني 
يحت��اج معظم البالغني م��ن 1000 اإىل 2000 وحدة من 
فيتامني دال يوميا. ولأن حبوب الكال�صيوم وفيتامني دال 

ل تلبي هذا املطلب، ين�صح الأطباء بالتعر�س لل�صم�س.
حم��ل الأوزان:تعد متارين حمل الأوزان من بني التمارين 
الأف�ص��ل لبن��اء العظ��ام والأك��رث فاعلي��ة، لكن يج��ب اأن 
تك��ون هذه الأوزان حمدودة، وين�صح اأن تكون با�صت�صارة 
طي��ب اأو مدرب ريا�صي على اطلع عل��ى احلالة ال�صحية 

للمتدرب.
ل تف��رط بالتدخني:يرتبط فقدان كثافة العظام بالتدخني 
و���رشب الكحول. ف��اإذا كنت تدخ��ن، فابحث ع��ن برنامج 
مل�صاعدت��ك عل��ى الإقلع ع��ن التدخني ال��ذي يوؤثر ب�صكل 

�صلبي على العظام.
فح�س الكثافة:ميك��ن للأطباء احل�صول على �صورة اأ�صعة 
�رشيع��ة للتاأكد من اأن كثافة العظ��ام �صليمة. وي�صاعد هذا 
الفح���س يف حتدي��د خماط��ر الإ�صاب��ة مبر���س ه�صا�ص��ة 

العظام والك�صور.

دائم��ا م��ا يثر مل��ح الطعام اجل��دل، بقلته وكرثت��ه واأثره عل��ى ال�صحة 
ومق��دار م��ا يجب تناول��ه من هذه امل��ادة التي يعتقد ب�صلته��ا الوثيقة 
م��ع ارتفاع �صغط الدم. ولهذا ال�صبب فقد حددت منظمة ال�صحة العاملية 
مق��دار ما ينبغي تناوله من امللح بحوايل 5 غرامات يوميا اأو ما يعادل 
ملعق��ة �صغ��رة منه، يف ح��ني تقدر هيئ��ة ال�صحة الوطني��ة الريطانية 
الكمي��ة املثل��ى من��ه بحوايل 6 غرام��ات يومي��ا. ولكن ثمة ع��دد متزايد 
م��ن الأكادميي��ني الذين يق��ول اإىل الكمية املقرتحة م��ن منظمة ال�صحة 
العاملي��ة )5 غرام��ات( وهيئة ال�صحة الوطني��ة الريطانية )6 غرامات( 

اأق��ل م��ن ال��لزم. وتنب��ع التو�صيات ب�ص��اأن مقادي��ر املل��ح اليومية من 
حقيق��ة العلق��ة املبا�رشة بني املل��ح وال�صحة، بح�صب م��ا ذكر املحقق 
الرئي�ص��ي لرنام��ج ال�صح��ة العام��ة يف معهد اأبح��اث ال�صح��ة العامة، 
اأن��درو مينت. لكنه يقول اإن "املل��ح مادة غذائية �رشورية، اإذا مل يتناول 
امل��رء اأي كمية من ال�صوديوم، فاإنه �صيم��وت". ويو�صح مينت اأن بع�س 
ال�صودي��وم ���رشوري للج�ص��م، خ�صو�صا لوظائ��ف مثل ت��وازن ال�صوائل 
وحال��ة الأع�ص��اب وانكما���س الع�صلت. لذلك ف��اإن النظري��ات احلديثة 
ت�ص��ر اإىل اأن هناك "نتيجة مفرح��ة" ب�صاأن كمية ال�صوديوم التي ينبغي 

ا�صتهلكها يوميا بحيث تعطي الفائدة املرجوة من دون التعر�س ل�صبهة 
خطر الوفاة. واخلر اجليد يف هذا ال�صاأن بالن�صبة ملحبي الطعام املالح، 
عل��ى الأقل، هو اإن احل�صة  املو�صى بها من خمتلف املوؤ�ص�صات ال�صحية 
والطبي��ة �صت�صبح اأكر من املق��ررة حاليا. وبح�صب درا�صة اأجراها مينت 
بالتع��اون م��ع زملئه يف جامعة مكما�صرت يف كندا، �صملت اأكرث من 90 
األ��ف �صخ�س م��ن اأكرث من 300 جمتم��ع يف 18 دولة، ف��اإن التو�صيات 
احلالي��ة وهي 5 غرامات من امللح )حتتوي على 2 غرام من ال�صوديوم( 

تعتر كمية قليلة خ�صو�صا بالن�صبة للنتائج العامة على ال�صحة.

حذرت �رشك��ة غوغل من عملية اخرتاق اإلكرتوين ملت�صفح "غوغل كروم"، قد يعر�س 
امل�صتخدمني خلطر حقيقي، اإذا مل يحدثوا املوقع فورا.

وحذر مهند�س اأمني كبر يف �رشكة غوغل امل�صتخدمني من خطر التعر�س للخرتاق 
الإلك��رتوين، ب�صب��ب ثغ��رة يف الن�صخ��ة ال�صابق��ة للموقع عل��ى احلا�ص��وب، وطلب من 

امل�صتخدمني حتديث املوقع فورا لتجنب اخلطر، وفقا ل�صحيفة "ديلي ميل".
واكت�صف��ت ال�رشك��ة اخرتاق��ا اأمني��ا للمت�صف��ح عل��ى احلوا�صي��ب، والت��ي ق��د تعر�س 

احلوا�صيب لخرتاقات يف البيانات املحفوظة عليه.
وق��ال خ��راء اإن مثل ه��ذه الثغرة تتيح "للهاك��رز" اخرتاق احلوا�صيب م��ن على بعد، 

ويعر�س اأنظمة امل�صتخدمني للخرتاق، اإىل اأن يتم حتديثها.
وح��ذر كب��ر املهند�ص��ني الأمنيني يف غوغ��ل، جا�صنت �ص��وه، يف تغري��دة على موقع 

"الأمر جاد. حدثوا موقع كروم لديكم.. يف هذه اللحظة فورا". "تويرت": 

اإذا كن��ت م��ن م�صتخدم��ي هواتف اآيفون، فيج��ب اأن تكون على درجة عالية م��ن احلذر، وذلك 
لوج��ود خا�صي��ة فيه تر�صد اأ�صياء خا�صة جدا، ما يتطلب اإبطاله��ا. ووفقا ل�صحيفة "مرور" 
الريطانية، فاإن �رشكة اأبل حتتفظ بداخل هاتفك الذكي على �صجل كامل جلميع الأماكن، التي 
قمت بزيارتها من قبل، وتوقيت ومرات الرتدد عليها. ومبقدور اخلا�صية التعرف على املكان 
الذي تعي�س وتعمل فيه، كما ميكن اأن توفر معلومات ب�صاأن رحلتك وتنقلتك اليومية، وهي 
موجودة داخ��ل قائمة حتمل ا�ص��م )Significant Locations(. ومتكن اخلا�صية �رشكة 
اأب��ل من معرف��ة الأماكن التي يرتدد عليه��ا امل�صتخدمون وتوقيت وعدد م��رات زيارتها، هذا 
اإىل جان��ب القدرة على حتديد زمن الزيارة، والزمن ال��ذي احتاجه امل�صتخدم للو�صول، وباأي 
و�صيل��ة م��ن و�صائل املوا�ص��لت. وبالرغم من تاأكي��دات اأبل على اأن بيان��ات الزيارات لي�صت 
قابلة للم�صاركة مع الغرباء، واأن ال�رشية التامة هي اأ�صا�س العمل بتلك الهواتف، اإل اأن هناك 

طريقة لإلغاء عمل خا�صية التتبع من اأبل.

احذر من هواوي

آيفون

غوغل تحذر

وجوه اأنثوية �رشقية ومظهر ناعم يتحقق من خلل الألوان 
احلاملة، ي�صيف اإليها الفنان تفا�صيل قليلة ت�صر اإىل الرتاث 
باملزيد  العري�صة  اخلطوط  مي��لأ  ثم  امل�رشي،  والفلكلور 
للأذن  ب�صيطة  اأخرى  خطوط  على  ويحافظ  الإ�صارات،  من 
وهكذا  الأخ��رى،  ال�صغرة  امللمح  وبع�س  للعني  ودقيقة 
امل�رشي  الفنان  ير�صمهن  اللواتي  الن�صاء  جماليات  تكتمل 
حاليًا  املقام  معر�صه  بهن  ويكتظ   ،)1934( التوين  حلمي 
يف "غالري بيكا�صو" بالقاهرة حتت عنوان "للن�صاء وجوه" 

واملتوا�صل حتى 21 من ال�صهر اجلاري.
التوين  ب��داأ  اأن  منذ  عامًا  اأربعني  جت�صد  قد  لوحة،  اأربعون 
البورتريهات، فهو ي�صتعيد يف بع�س منها  يف ت�صوير هذه 

"بطلت"  اعتبارهن  ميكن  واللواتي  القدمية،  لوحاته  ن�صاء 
اأو "جنمات" اأعماله يف بداياتها. وعلى الرغم من اأن الوجوه 
تختلف لكن الفنان الواحد الذي يقف خلفها، ير�صم التعبرات 
والرقة، موليًا  الهادئة نف�صها واملميزات املحددة بو�صوح، 
يف  امل�رشيون  اأ�صلفه  فعل  مثلما  للعيون،  خا�صة  اأهمية 
الوجه  ملمح  على  تهيمن  العيون  حيث  الفيوم،  وج��وه 

الأخرى وتبدو كما لو كانت حاملة لها.
ل تختلف املراأة يف لوحات التوين عنها يف عرائ�س امل�رشح 
التي كان يعدها، كما اأنها ت�صبه كثراً ال�صخ�صيات املر�صومة 
للأطفال، فل تخلو نظرة الفنان للمراأة من كل�صيكية حتى 
ويجعل  فرا�صة  جناَحي  يعطيها  لكنه  ال�صكل،  �صعيد  على 
اأذنها، كما لو كانت كائنًا ل ينتمي  الهدهد يهم�س لها يف 
دون  الطيور  وحمادثة  التحليق  ميكنه  بل  اأر�صي،  عامل  اإىل 

اأن يبتعد يف خميلته عن الطفولة واللعب. تتكّرر هذه املراأة 
املعر�س  تخ�س  حالة  وهي  الأعمال،  بع�س  يف  الفرا�صة 

احلايل فقط، وي�صّميها الفنان "املراأة والهدهد".
واإن كان املعر�س يخلو متامًا من اأي بورتريه لرجل، فاإن 
اأعماله، واإن فعل فهو  التوين عمومًا قّلما ير�صم الرجال يف 
يف  املبالغة  خلل  من  ومنتقداً  �صاخراً  ملحمهم،  ي�صّخم 
ل�صلطة  ُتعطى  التي  املبالغة  اإىل  لفتًا  التفا�صيل،  بع�س 
الذكور يف جمتمعاتنا، فرناهم دائمًا مبلمح �صخمة خا�صة 

ال�صارب، واأحيانًا يعطيهم �صخ�صيات تهريجية.
اجلذور  من  ملمح  فيه  لأن  ال�صعبي  الفن  اإىل  التوين  مييل 
كلها، فثّمة من ميزج يف فنه بني الرتاث القبطي والإ�صلمي 
والفرعوين والأفريقي والعربي، دون اأن يفكر يف معنى ذلك، 
بخلف الفنان الذي ميزج واعيًا اأثر الفنون التي ينحدر منها 

ينتمي  هنا  من  ب�صخ�صياته.  واملمتزج  لوحته  يف  واملاثل 
البعيد  العني،  من  والقريب  ال�صعبي  مبعناه  الفن  اإىل  التوين 
لوحة  اأمام  اأننا  ذلك  يعني  اأن  دون  والتكلف،  التعقيد  عن 
�صهلة الر�صم؛ فالتقنية نف�صها بحاجة اإىل يد خبرة يف هذا 
النوع من اخلطوط ال�صاذجة والطفولية، ومن املفارقة فعًل 

اأن حتتاج هذه العفوية يف الر�صم اإىل التقنية واخلرة.
والأغلفة  واملجلت  الكتب  م�صّممي  رّواد  من  التوين  ُيعد 
عدا  كتاب،  اآلف  اأربعة  من  اأكرث  )�صّمم  العرب  واملل�صقات 
الت�صوير  يف  متخ�ص�س  وه��و  الأخ���رى(،  املطبوعات  عن 
الزخرفة  فنون  در���س  فقد  الت�صميم،  جانب  اإىل  الزيتي 
والديكور يف "كلية الفنون اجلميلة" بالقاهرة، والتي تخّرج 
منها عام 1958. ر�صم اأي�صًا كتب الأطفال وا�صتغل م�صّممًا 

يف م�رشح �صلح جاهني.

بغداد = متابعة

متقاطعة كلمات

مهني��ًا: جتد نف�صك منهمكًا يف اإمتام الواجبات الكثيفة، 
نظم وقتك كي ل تهمل بع�س امل�صوؤوليات، وثق بنف�صك 
وخيارات��ك وحد�ص��ك، م��ن دون التطل��ع اىل الآخري��ن  
عاطفي��ًا: كن �صجاع��ًا واعرتف باخلط��اأ ول تتكر، لأن 
ه��ذا يجعلك تخ�رش ال�رشيك، لذل��ك حتدث معه واعرتاف 

باخلطاأ حتى ت�صتعيد ثقته بك 

الوق��ت،  وب�صي��ق  بال�صغ��وط  ت�صع��ر  مهني��ًا: 
�صارع اإىل تكثيف اجلهود تفاديًا لتفاقم امل�صوؤوليات، 
عاطفيًا: جتد نف�صك مملتئًا طاقة وحيوية، وت�صعر اأنك 
حمظ��وظ على الرغ��م من ال�صعاب املهني��ة، وينتابك 

ميل اإىل التمتع باحلياة والعطلة وال�صفر 

مه��ن مهنيًا: اإحذر الوقوع يف خطاأ وجتنب توجيه 
النتق��اد واللوم اإىل اأح��د ول �صيما امل�صوؤولني،  ل 
تت��ورط يف  م�صاكل  الآخرين  عاطفيًا: ت�صعى بكل 
طاقتك اإىل املحافظة على من حتب على الرغم من 
ميل��ك اإىل فر�س طريقتك اخلا�صة يف التعاطي مع 

الأمور 

مهني��ًا: ُتث��ار م�صائ��ل تتعّل��ق مبلكي��ة اأو اإرث اأو 
دي اإىل بع�س اخللف��ات و رواتب، توؤ اأ عقود 
، ل تنفع��ل اأم��ام احل��الت الطارئ��ة،  عاطفيًا: ل 
تفّرط بال�رشيك، فهو الأقرب اإليك واأكرث من يفهم 
اأوجاع��ك احلياتي��ة، ول �صيم��ا اأن��ك خرج��ت من 

مرحلة �صبابية يف العلقة

مهني��ًا: تزده��ر �صمعت��ك وحتل��ق يف �صم��اء الأعم��ال 
والجتماعي��ات، يوم مذه��ل يحمل نقا�ص��ات اإيجابية 
وعرو�ص��ًا وتقديراً ومكافاآت  عاطفيًا: ت�صكو عدم تفهم 
ال�رشيك لك ومعاك�صته لآرائك، فتختلف معه وت�صطدم 

بالغرباء، طباعك ت�صبب لك العدائية وال�صتفزاز 

مهني��ًا: ت�صع��ى جاهدا لك�ص��ب التاأيي��د اأو املوافقة 
عل��ى م�رشوع ل��ك اأو ق��رار، لكن توق��ع تاأخراً يف 
فُكن واعي��ًا   وتعليقًا لبع�س امله��ام،  املعلوم��ات 
عاطفي��ًا: جتاه��ل اأي عدائي��ة اأو مواجه��ة يفتعلها 
ال�رشيك، قد تتعّر�س خليانة اأو تعي�س 
و�صع��ًا حمرج��ًا يقل��ب حيات��ك راأ�صًا 

على عقب 

مهني��ًا: ل داع��ي اإىل اث��ارة اجل��دال، تكل��م بو�ص��وح 
وه��دوء فاحل��وار اله��ادئ ي�صمن لك جناح��ًا وتاألقًا، 
وتك��رث الت�ص��الت والزي��ارات عاطفي��ًا: حت��اول اأن 
ال�رشي��ك،  الدرام��ا وامل�ص��اكل بين��ك وب��ني  تتجن��ب 
فاأن��ت حتب اأن تعي���س كل حلظة بلحظته��ا وت�صتمتع 

بالأوقات ال�صعيدة معه

االسد

العذراء

امليزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

الرسطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

مهني��ًا: قد تتاأخر بع���س النتائج، لكّن ه��ذا ل يعني اأّنه 
لن يك��ون للت�ص��الت والنقا�صات تاأث��رات نافعة ،بل 
بالعك���س متام��ًا، ثابر وك��ّرر املحاول��ة  عاطفي��ًا: يوم 
جمي��ل جداً او حّتى من اأجمل الأي��ام، يف�صح يف املجال 
لفت��ح حوار على مراحل متعّددة تكون يف النهاية بّناءة 

ومثمرة 

مهنيًا: ترتك انطباعًا جيداً يف اأثناء حفل اأو اجتماع، 
فتك��رث  ذكي��ة،  وباأف��كار  بديه��ة  ب�رشع��ة  وتتمت��ع 
الت�ص��الت ب��ك للح�ص��ول عل��ى خدمات��ك عاطفيًا: 
ال�ص��وؤون  فتب��دو  اج��واء عذب��ة ورومان�صي��ة  تخي��م 

العاطفية اأكرث اأهمية بالن�صبة اإليك، 

مهني��ًا: بغ���سّ النظر عن عمرك وحق��ل اخت�صا�صك، 
يبت�ص��م ل��ك احل��ظ، وترغ��ب يف تعل��م لغ��ة اأو مهارة 
جدي��دة وتبدو �صعيداً ومطمئنًا عاطفيًا: يبدو ال�رشيك 
اأك��رث تفهم��ًا وتقرب��ًا من��ك، وي�صاع��دك عل��ى اتخاذ 

القرارات املنا�صبة يف حينها، وينقذك من اأي ورطة

مهني��ًا: ل حتاول لف��ت انتباه الآخرين واب��َق ب�صيطًا 
وطبيعيًا، تكون الأجواء منا�صبة للنطلق مب�صاريع 
جديدة، ت�ص��ع فيها اأف��كارك املمي��زة وديناميكيتك  
عاطفيًا: ت�صعر بالثقة واحلما�صة ما يجعلك ترمي اإىل 

حتقيق الأف�صل يف حياتك العاطفية،

مهني��ًا: طموح��ك كبر ل ح��دود له، ولكن��ك تبحث عن 
الفر�ص��ة املنا�صب��ة الت��ي ت�صاع��دك عل��ى حتقي��ق هذا 
الطم��وح  عاطفيًا: ال�رشيك يت�رّشف بطريقة غريبة هذا 
اليوم، فحاول اأن ت�صارحه مبا يقلقك لت�صحيح الو�صع 


