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 ترفض حذف فيديو نانسي 
بيلوسي المثير للجدل

الفيلم العراقي "قصص العابرين" يفوز بجائزة لندن الدولية

طرق سحرية gتناول كل شيء 
من دون ان يزيد وزنك

أطعمة كفيلة لمحاربة التعرق الزائد في فصل الصيف!

يخترقون واليات أميركية 
NSA باستخدام أداة وكالة

البرامج "متحيزة" 
ضد المرأة

اأعلن��ت �رشكة "في�سبوك" اأنه��ا لن حتذف فيديو مت التالع��ب يف حمتواه لرئي�سة 
جمل���س الن��واب االأمريكي، نان�س��ي بيلو�سي، قائلة اإنه ال توج��د �سيا�سة حتدد اأن 
املحت��وى يف موقع التوا�سل االجتماعي يجب اأن يك��ون دقيقا. وتظهر بيلو�سي 
يف مقطع الفيديو وكاأنها تتلعثم يف الكالم كما لو كانت يف حالة �سكر اأو "خمتلة 
عقليا". وتفيد وكالة اأنباء "بلومبريغ" اأن �سخ�سا ما قام بحذف مقطع جزء من 
خطاب لها كانت تتحدث فيه بطريقة طبيعية، وغريرّ �رشعة املقطع ونغمة �سوت 
بيلو�س��ي. وت�سدر و�سم يطال��ب بحذف الفيديو وذلك بعد رف���س موقع التوا�سل 
االجتماع��ي  حذف الفيدي��و املف��رك. وكان حمامي الرئي���س االأمريكي دونالد 
ترام��ب ال�سخ�س��ي رود جولياين، من ب��ن اأن�سار الرئي�س الذين ن���رشوا الفيديو، 
فن���رش لين��ك للفيدي��و ف��ى تغريدة على "توت��ري" قب��ل اأن يحذفه الحق��ا، واأرفقه 

بتعليق: "ما خطب نان�سي بيلو�سي؟ طريقتها فى اخلطاب غريبة".

حتدث خراء التغذية عن الطرق التي ي�ستطيع ال�سخ�س 
من خاللها اأن تتناول اأي �سيء واحلفاظ على ر�ساقتنا، 
م�سريي��ن اىل اأن عدد وجبات الطعام يف اليوم يجب اأال 
يزي��د على ثالث. ولكن اإذا كان ال�سخ�س ي�رشف طاقة 

كبرية وي�سعر باجلوع فيمكنه تناول �سيء خفيف.
وتق��ول اخلبرية يف الغ��دد ال�سماء ماي��را راو اإنه "من 
املهم اأن يبداأ ال�سخ�س يومه بوجبة الفطور"، وت�سيف: 
"اإذا كان باالإمكان تناول وجبة الفطور يف البيت فهذا 
اأم��ر جي��د، واإذا كان ال ب��د م��ن الذهاب للعم��ل مبكرا، 
فيج��ب تن��اول الفطور قب��ل املبا�رشة بالعم��ل، ولي�س 

تناول فناجن القهوة للتغلب على ال�سعور باجلوع".
اأما وجبة الغداء فيجب اأن تكون متوازنة وحتتوي على 
اخل���رشوات واحلبوب الكاملة والروتينات، ما ي�ساعد 
عل��ى العمل ب�سكل مثمر، وع��دم تناول وجبة د�سمة يف 

الع�ساء.
وم��ن جانبها ت�سري الدكتورة داري��ا رو�ساكوفا، كبرية 
اأطب��اء م�ست�سف��ى "التغذي��ة وال�سح��ة" اإىل اأن��ه يج��ب 
التفك��ري بالنظام الغذائ��ي م�سبقا. اأي يجب التفكري مبا 

�ستاأكله غدا.
ويف ح��ال تع��ذر تن��اول وجب��ة غ��ذاء كامل��ة فيمك��ن 
تناول وجبة خفيفة من منتجات االألبان واخل�رشوات 
والفواك��ه. ولك��ن م��ن االأف�س��ل واالأ�سهل الذه��اب اإىل 
الأن  ال�ساورم��ا  وتن��اول  ال�رشيع��ة  الوجب��ات  مطع��م 

ال�ساورما حتتوي على كل املواد ال�رشورية للج�سم.
وي�س��ري خراء التغذي��ة اإىل اأنه من ال�رشوري االهتمام 
لي���س فقط بامل��واد الغذائية، ب��ل وبامل�رشوبات اأي�سا. 
ف��ال بد من املاء البارد وخا�س��ة يف االأيام التي تكون 
فيه��ا درجة احلرارة مرتفعة ملنع جف��اف اجل�سم، كما 
ميكن تناول ال�ساي ومغلي االأع�ساب والقهوة املهم اأن 

تكون من دون �سكر.
ويف نف���س الوق��ت يوؤكد اخل��راء على ���رشورة جتنب 
تن��اول امل�رشوب��ات الغازي��ة املح��الة ق��در االإمكان، 
م�سريي��ن اإىل اأنه ميكن تن��اول القهوة مع احلليب ولكن 

مرة واحدة يف اليوم.

التع��رق الزائ��د م�سكل��ة مزعج��ة وحمرج��ة يف الوق��ت عينه 
وبخا�س��ة يف ف�س��ل ال�سي��ف بحي��ث ت��زداد ب�س��كل ملحوظ 

نتيجة لالإرتفاع الكبري يف درجات احلرارة.
ولتفادي هذه امل�سكلة نقدم اليك بع�س االأطعمة الفعالة جًدا 

يف حماربة التعرق الزائد، اأدخليها اىل نظامك الغذائي!
• اخل�رشوات والفواكه

م��ن اأف�س��ل االأطعم��ة املحارب��ة للتع��رق الزائد وذل��ك نظًرا 
الحتوائه��ا على كمي��ة وفرية م��ن املاء، ه��ذا وحتتوي على 

عنا�رش غذائي��ة كثرية. من اأف�سل االأطعم��ة يف هذا ال�سياق، 
القرنبيط، والروكلي، والباذجنان. 

كم��ا واأنرّ البطيخ والعنب من الفواكه التي حتتوي على ن�سبة 
عالي��ة م��ن املاء وم��ن االألياف، م��ن دون اأن نن�س��ى اأنرّ هذه 

االأطعمة �سهلة اله�سم وال ت�سبب اأي م�ساكل ه�سمية.
• االألبان واالأجبان واحلليب

ت�ساع��د االأطعمة الغنية بالكال�سيوم على تنظيم درجة حرارة 
اجل�س��م وبالت��ايل متن��ع التع��رق. وانطالًقا من هن��ا، اأدخلي 

االألبان واالأجبان واحلليب اىل نظامك الغذائي اليومي.
• زيت الزيتون

ي�ساهم زيت الزيتون يف تنظيم عملية االأي�س واله�سم وبذلك 
يكافح زيادة درجة حرارة اجل�سم ومينع التعرق املفرط.

• ال�سوفان
بف�س��ل احتوائه على كمية كبرية من االألياف. ومبا اأنه قليل 
الدهون ي�ستطي��ع اجل�سم ه�سمه ب�سهولة و�رشعة كبرية لذلك 

ال ي�سطر اجل�سم اىل التعرق له�سمه.

اأف��اد تقري��ر ن�رشته �سحيف��ة "نيويورك تاميز" ب��اأن اأداة االإخ��راق، التي طورتها 
وكالة االأمن القومي االأمريكية NSA، ت�ستخدمها االآن جمموعة من القرا�سنة يف 

�سن حملة هجمات وا�سعة، على عدد من املدن والبلدات االأمريكية.
Eterna l  وذك��رت ال�سحيفة اأن الثغرة التي ُت�ستخدم يف الهجمات احلالية هي
 Shadow التي ك�سفت عنها يف عام 2017 جمموعة القر�سنة ال�سهرية ،Blue
Brokers. وُتوج��د الثغ��رة يف احلوا�سي��ب العامل��ة بنظام��ي وين��دوز اإك�س بي 

وويندوز في�ستا.
وم��ع اأن �رشكة مايكرو�سوفت �سارعت اإىل اإطالق اإ�سالح للثغرة فور الك�سف عنها، 
اإال اأن االأم��ر يتطل��ب م��ن ال���رشكات واملوؤ�س�س��ات احلكومية اأن تب��ادر اإىل حتديث 
اأنظمته��ا للحيلولة دون ا�ستغ��الل الثغرة. ويجعل اأي تاأخ��ري يف التحديث االأنظمة 

عر�سًة للهجمات.

اأف��ادت درا�س��ة ل��الأمم املتحدة ب��اأن برامج امل�ساع��دة ال�سوتي��ة الرقمي��ة ذات االأ�سوات 
االأنثوية ت�سهم يف تعزيز �سور منطية �سلبية موؤذية بحق املراأة.

حي��ث جاء يف التقرير اأنه متت برجمة امل�ساعدات ال�سوتيات االإناث ليظهرن "خدومات، 
ومتلهفات الإر�ساء" امل�ستخدم، مما يعزز فكرة "خنوع" املراأة.

واالأم��ر ال��ذي يثري القل��ق على نحو خا�س، بح�س��ب التقرير، هو طبيع��ة ردود امل�ساعدات 
الرقميات على اإهانات امل�ستخدم والتي غالبا ما تكون ردودا "هزيلة اأو اعتذارية".

ويدعو التقرير االأممي �رشكات التكنولوجيا اإىل التوقف عن ا�ستخدام �سوت االإناث ليكون 
ال�سوت التلقائي على اأجهزتهم الرقمية.

وحمل��ت الدرا�سة التي اأجرتها منظمة االأمم املتحدة للربي��ة والعلم والثقافة )اليون�سكو( 
عنوان "�ساأحمر خجال اإن ا�ستطعت"، وهو اقتبا�س ا�ستعاره معدو التقرير من رد "�سريي" 

على نعتها بو�سف جن�سي ا�ستفزازي.

هذهفيسبوك قراصنة

قتيبة  العراقي  للمخرج  العابرين"  "ق�س�س  فيلم  ح�سد 
يف  دويل  جتريبي  روائ��ي  فيلم  اأف�سل  جائزة  اجلنابي 
يف  الدولية  ال�سينمائية  لالأفالم  لندن  جائزة  توزيع  حفل 

العا�سمة الريطانية لندن. 
الريطانية  االأف���الم  من  جمموعة  مع  الفيلم  وتناف�س 
والعاملية على جائزة الفيلم الروائي التجريبي التي متنح 

عادة لالإنتاج االأف�سل على مدار �سنة كاملة.
والفيلم اإنتاج م�ستقل مت ت�سويره على مدار 30 عاما، وهو 
حكايا  ت�ستعر�س  �سخ�سية  ب�رشية  يوميات  عن  عبارة 
العابرين الذين يغادرون اأوطانهم بفعل احلروب الطاحنة 

والقمع ال�سيا�سي.
وعر تلك احلكايا يتناول املخرج �سريته الذاتية وجتربته 

الذين  املهاجرين  من  االآالف  وحياة  لتجارب  املوازية 
االأربعة  العقود  م��دى  على  االأر����س  جهات  يف  ت��وزع��وا 

املا�سية.
واأوجاعه،  املا�سي  اأ�سباح  الفيلم  يف  املخرج  ويواجه 
اجلديدة  الفوتوغرافية  وال�سور  امل�ساهد  عر  وي�سيف 
االأجواء  اإىل  جديدة  قتامة  للفيلم  خ�سي�سا  �سورها  التي 
ال�سابقة.  الروائية  اأفالمه  اأ�سال لعوامل �سخ�سيات  املعتمة 
كما يفتح املخرج جرح والده الذي مل يندمل والذي اعتقل 
يف �ستينيات القرن املا�سي الأ�سباب �سيا�سية ومت اإعدامه، 

حيث اإن هناك اإ�سارات عدة لهذا الوالد عر زمن الفيلم.
املخرج يتناول يف الفيلم �سريته الذاتية وجتربته املوازية 
لتجارب وحياة االآالف من املهاجرين وكحال الطرق التي 
اأفالم اجلنابي تهيم بها، ال ينتهي فيلم  كانت �سخ�سيات 
الطريق  اإن  حيث  وا�سحة،  مبحطة  العابرين"  "ق�س�س 

طريق  مثل  مثله  امل��ع��امل،  وا���س��ح  وغ��ري  طويال  م���ازال 
الذي �سوره املخرج يف يوم  العراق  الطويل يف  العجالت 

غائم مب�سهد طويل موؤثر.
�سي�ستقر يف  الرحيل؟ وهل  العابر عن  �سيتوقف  ولكن هل 
اأنه �سيوا�سل البحث  اأم  مكان ما بعيدا عن املكان االأول؟ 

يف كل االأمكنة عن الوطن املفقود؟
يجيب قتيبة اجلنابي قائال "�سيبقى املهاجر حاماًل حلمه 
عابرة  حلظة  يف  فقده  وطن  عن  باحثًا  ظهره  على  وهمه 
من زمن، و�سيكون ذلك الوطن املفقود بالن�سبة له مبثابة 

البو�سلة التي تر�سده اإىل كل االأمكنة، حتى اأكرثها بعداً".
تهيم  اجلنابي  اأفالم  �سخ�سيات  كانت  التي  الطرق  كحال 

بها، ال ينتهي فيلم "ق�س�س العابرين" مبحطة وا�سحة
بهذه  "�سعادتي كبرية  باجلائزة  فوزه  بعد  اجلنابي  وقال 
حتت  جتمع  التي  املدينة  لندن  با�سم  املرتبطة  اجلائزة 

االنفتاح  بهذا  لتغدو  متنوعة،  ولغات  ثقافات  خيمتها 
كوزموبوليتية  عا�سمة  واحل�����س��اري  الفني  وال��ت��ع��دد 

بجدارة".
خمرجا  كنت  العابرين"  "ق�س�س  فيلم  "يف  وي�سيف 
متاما  م�ستقلة  �سينمائية  جتربة  وهي  وم�سورا٬  ومنتجا 
ق�س�س  فيلم  ويعتر  ع��ام��ا.   30 التجربة  ه��ذه  وعمر 
العابرين اجلزء الثاين من ثالثية املنفى التي انطلقت مع 
فيلمي  �سيكون  فيما  بغداد"  اإىل  "الرحيل  الروائي  فيلمي 
الروائي القادم "رجل اخل�سب" اجلزء االأخري من الثالثية".

من  ع��دد  يف  ُعر�س  العابرين"  "ق�س�س  فيلم  اأن  يذكر 
املهرجانات ال�سينمائية العاملية، ونال ا�ستح�سان الكثري 
�سيعر�س  يونيو/حزيران   15 ويف  والنقاد.  املتلقن  من 
الفيلم يف لندن يف قاعة معهد الفيلم الريطاين BFI يف 

"�ساوث بانك".

بغداد  - الجورنال 

متقاطعة كلمات

مهني��ًا: ي��وم متع��ب وبانتظ��ارك الكث��ري م��ن االأعب��اء 
العالق��ة، وتواج��ه �سغوطًا م��ن قبل مناف���س �رش�س او 

خ�سم ذي عالقات وا�سعة
عاطفيًا: كن متحفظًا ج��داً وجتنب اخلالفات وال�سجار، 
وال ته��ب ثق��ة عمي��اء مل��ن ال ي�ستحقه��ا، وت�سط��ر اىل 

معاجلة بع�س االو�ساع املعقدة

مهني��ًا: يرك��ز اهتمامك عل��ى اإدخ��ال تعديل على 
اأم��ورك املالي��ة، الفر�س��ة متاح��ة لذل��ك وال �سيما 

اليوم
عاطفيًا: تنجح يف تعزيز عالقتك باحلبيب باحلوار 

وال�رشاحة والروية

مهني��ًا: ي��وم منا�س��ب ملالحق��ة بع���س االأعم��ال 
واالت�س��االت املهني��ة وتظه��ر عن �سجاع��ة كبرية 

وقدرة على التكيف
عاطفي��ًا: ت��راودك م�ساع��ر حتم��ل اإلي��ك احلما�س��ة 
والعزمي��ة الإحداث تغي��ري كبري، اأو للق��اء حبيب اأو 

لالإقدام على مغامرة ا�ستثنائية

مهني��ًا: تتح��رر من القي��ود وتعي�س يوم��ًا واعداً 
بالنج��اح عل��ى ال�سعي��د املهن��ي، وتتفاهم مع 

حميطك ب�سكل بنرّاء
عاطفيًا: تعي�س جواً �سعب��ًا وتدفعك االنفعاالت 
تعر���س  وال  نف�س��ك  فتمال��ك  الهاوي��ة،  نح��و 

ا�ستقرارك العاطفي للخطر

مهني��ًا: تعي��د النظر ه��ذا الي��وم يف ا�ستثماراتك 
الوق��وع يف  للم��ال خ�سي��ة  اإ�رشاف��ك  وطريق��ة 

خ�سائر كبرية رمبا تعجز عن تعوي�سها
عاطفي��ًا: ال جتع��ل قلقك وع�سبيت��ك يوؤثران يف 
عالقتك باحلبيب مهما تكن الظروف، فهو بالغ 

احل�سا�سية ويتفهم �سعك جيداً

مهني��ًا: تاأث��ريات اإيجابي��ة وجيرّدة عل��ى �سعيد 
العمل، وهذا يرافق مع مطالبك املالية املحقة 

وقد تبلغ الهدف قريبًا
عاطفي��ًا: علي��ك تقيي��م العالق��ة بال�رشي��ك مبا 
يتنا�سب مع طموحات��ك وتطلعاتك 
امل�ستقبلي��ة، وهذا ي�ساع��د من اأجل 

م�ستقبل اأف�سل

مهني��ًا: تنجح يف ا�ستمال��ة الكثريين اليك، لكن ح�سك 
الكب��ري بامل�سوؤولي��ة وقدرتك على ال�سم��ود والتحمل 

ي�سلطان عليك اال�سواء
عاطفيًا: تبدو حتررّكاتك وحما�ستك يف اأوجها، وتبدي 
ا�ستع��داداً للقي��ام باأم��ور م�ستحيلة الإر�س��اء ال�رشيك 

فقط

االسد

العذراء

امليزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

الرسطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

مهني��ًا: ت�سم��ع اأخب��اراً حتزن��ك كث��رياً، العالق��ات 
عدائية نوعًا ما بينك وبن الزمالء يف املهنة

عاطفي��ًا: املفاجاآت هي �سي��دة املوقف يف حياتك 
العاطفي��ة ه��ذا الي��وم، وق��د تتح��ول عالق��ة ل��ك 

ب�سخ�س التقيته اأخرياً اإىل ق�سة حب حقيقية

مهني��ًا: يتحدث هذا اليوم عن اأو�ساع مهنية متينة 
ر اإذا  وممتازة، وما بداأت به قابل لال�ستمرار والتطورّ

واظبت عليه بجدك ون�ساطك املعهودين
عاطفيًا: غيمة �سوداء قد توؤثر يف عالقتك باحلبيب 

لكن �رشعان ما تعود االأمور اإىل طبيعتها

مهني��ًا: ت�ستد ال�سغوط فت�سب��ح االأجواء م�سحونة، 
��ي ال�سعوبات لكن يتوجب  باإمكان��ك بالطبع تخطرّ

عليك اأواًل �سبط النف�س وعدم االنفعال
عاطفي��ًا: من ال�رشوري التحامل على الذات وعدم 
االجنراف وراء االنفعاالت يف تعاطيك مع ال�رشيك

مهني��ًا: ال �س��ك يف اأن��ك تع��رف حرك��ة كب��رية جداً 
ونقا�سات واجتماعات وحتاول يف بع�س االأحيان 

التخفيف من حدة املواجهات
عاطفي��ًا: يحالف��ك احل��ظ با�ستع��ادة ثق��ة احلبيب، 
وت�ست��د رغبتك يف ك�سب اإعجاب��ه فتغمره بالهدايا، 

وتفاجئه بخر �سار 

مهني��ًا: تب��دو �سعي��داً مبج��رى االأم��ور الت��ي بداأت 
تتح�س��ن من��ذ اأن اأو�سح��ت وجهك نظ��رك يف �سري 
كل  يف  لل�رشي��ك  قلب��ك  اإفت��ح  عاطفي��ًا:   ، العم��ل 
االأوق��ات، و�سارح��ه بكل ما ي�س��اورك من م�ساعر 

و�سكوك وهواج�س


