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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم

مينا اخلزاعي
جن���د الكثري من النا����س يرغبون يف تغيري حياتهم ! وهذا �ش���ئ 

جيد 
و جن���د البع����س منه���م متذمري���ن و ال يطيقون العي����س يف هذه 
احلي���اة ! الأنهم ال ميلكون خطط���ًا و ال اأهدافًا و ال طموحات و ال 
روؤى م�ش���تقبلية ت�شاعدهم يف اإظهار مواهبهم الدفينة و اي�شًا ال 

يعرفون كيف ينموها و ي�شقلوها ب�شكل جيد ... 
طيب هل هنالك حل ؟ 

- نع���م احل���ل ب�ش���يط ج���دًا وم���ن خالل خربت���ي املتوا�ش���عة يف 
احلياة و درا�ش���تي الت���ي اأهلتني واحتكاك���ي بالكثري من النا�س 

واملجتمعات املختلفة اتبعت هذه اخلطوات االآتية :
١.اإي���اك و مقارن���ة نف�ش���ك بغ���ريك، الأن غريك يختل���ف متامًا عن 

ظروفك و ما متوفر لديك 
٢.قف اأمام املراآة و انظر لنف�شك، ماذا تريد من احلياة.

املخزونة  معارفك  و  مهاراتك  بنف�شك  اوجد   .3
٤.اأجلب ورقة و قلم ثم اكتب هدفك. 

٥.اأجعل من العزمية و الرغبة رفيقك اليومي وال تتكا�شل ابدًا.
٦.التميز هو عادة ولي�س فعل معني، من خالل االإرتقاء مبوهبتك 

و تطوير قابليتك
٧.تناغم مع حميطك لكي تبدع اكرث و تنطلق نحو ف�شاء او�شع 

٨.اأفهم اواًل و تكلم قلياًل.
٩.اتخذ من قاعدة االأهم ثم املهم م�شروعًا يف �شلم اولوياتك 

١٠.تفه���م ب���اأن النجاح من ح���ق اجلميع و جناح���ك حمفوظ يف 
احلياة ف لكل فرد ر�شالة معينة مقرونة باالبداع و التميز

لقطة اليوم من الر�شامة �شرى اخلفاجي 
عنوانها 

ذبي العباية ذبي العباية 
�شوي علية اح�شان ذبي العباية
يا حلوة الن�شوان ذبي العباية 

باحل�شن اية باحل�شن اية
   هوبي العراقي 
معناة �شهر متوز 

تعرفن نحن بنف�س ال�شهر ال�شار به العيد و�شارت به امتحانات 
ال�ش���اد�س  واالك���راد هددوا باالنف�ش���ال  و�ش���تة وت�ش���عني عركة 
بالفي����س  اب���و االيج���ار زي���د االيج���ار وحت���ررت املو�ش���ل ب���ه 
ومظاه���رات النجف والب�ش���رة والنا�ش���رية به وعم���ار احلكيم 
ا�ش����س تيار جديد به  واملالكي �شافر لرو�ش���يا به والعبادي عمل 
ا�ش���تعرا�س ع�ش���كري و �ش���افر مرتني لل�ش���عودية ب���ه واحليايل 
�شافر اليران به ونادية مراد �شافرت الإ�شرائيل به ولوليتا �شوت 

روحها ميته حتى تن�شهر به
وقا�شم االعرجي �شافر اليران وال�شعودية به  واحلرارة و�شلت 
٦٠ في�ش���انات تركيا  قطر تهدد و�ش���عودية تهدد  ابو كوريا هدد 

بنووي  احتمال ٣١-٧ يو�شل نيزك وو�شعنا ي�شري �شو�شن 

اجمل تعليق 

الميكنك م�شح اخطائك مادمت مت�شي بنف�س الطريق ..

تزيل تطبيقات "VPN" من متجر آب 
ستور في الصين طاعة للحكومة

تخزين واحدة لجميع األجهزة 
"USB" يعد األكل العضوي أفضل للصحة؟مع دعم كل منافذ

 ب��داأت �رشك��ة اآب��ل اإزالة خدمات م��ا ُيعرف ب��� "ال�صبكة االفرتا�صي��ة اخلا�صة" 
)VPN( م��ن متج��ر التطبيقات التاب��ع لها يف ال�صني، وفًقا مل��ا ذكره مزودو 
خدم��ة )VPN( ال�صبت، متهم��ني ال�رشكة االأمريكية بالر�ص��وخ ل�صغوط بكني 
لاللت��زام بقواع��د الف�صاء ال�صي��راين ال�صارم��ة. وت�صمح ال�صب��كات االفرتا�صية 
اخلا�ص��ة للم�صتخدمني يف ال�صني، التي تعد اأك��ر �صوق لالإنرتنت يف العامل مع 
ما يزيد عن 730 مليون م�صتخدم، بتجاوز ما ي�صمى ب� "جدار احلماية العظيم" 
الذي يهدف اإىل تقييد الو�صول اإىل املواقع اخلارجية. وقد اأغلقت بكني ع�رشات 
ال���رشكات التي تتخ��ذ من ال�صني مقراً له��ا وا�صتهدفت اخلدم��ات اخلارجية، اإذ 
اإنه��ا تعتزم ت�صديد �صيطرتها على االإنرتنت، خا�صة قبل موؤمتر احلزب ال�صيوعي 
املزم��ع عقده يف �صه��ر اأغ�صط�س )اآب( املقبل. وقالت �رشك��ة "اإك�صري�س يف بي 
اإن" )ExpressVPN( خلدم��ات )VPN( ال�صب��ت، اإنه��ا تلق��ت اإ�صع��اراً من 
�رشك��ة اآبل باأن براجمه��ا �صُتزال من متجر التطبيق��ات ال�صيني "الأنها تت�صمن 

حمتوى غري قانوين يف ال�صني".

 اأطلق��ت �رشك��ة "�صيليك��ون ب��اور" )Silicon Power(، املتخ�ص�ص��ة 
يف حل��ول التخزي��ن، وح��دة تخزي��ن فال�س "ي��و اإ�س ب��ي" )USB( متتاز 
ع��ن غريها باأنها تق��دم ثالثة مو�صالت مع��ًا ت�صمح بو�صله��ا باحلوا�صب 
ال�صخ�صي��ة والهوات��ف الذكي��ة من خمتل��ف االأنواع. وتاأت��ي وحدة تخزين 
فال���س اجلدي��دة، "موبايل �ص��يMobile C50( "50(، م��ع مو�صل "يو 
اإ���س بي ن��وع-اأي" )USB Type-A( التقليدي، ومو�ص��ل "يو اإ�س بي 
مايكرو-ب��ي" )USB Micro-B(، ومو�ص��ل "يو اإ�س ب��ي نوع-�صي" 
 )USB Type-A( مو�ص��ل  وي�صم��ح  اجلدي��د.   )USB Type-C(
با�صتخ��دام وح��دة التخزين اجلديدة م��ع كافة مناف��ذ )USB( التقليدية، 
يف ح��ني ي�صم��ح )USB Micro-B( با�صتخدامها م��ع معظم الهواتف 
 )USB Type-C( الذكي��ة العاملة بنظام الت�صغيل اأندرويد، اأما مو�صل
فه��و ي�صتهدف احلوا�ص��ب ال�صخ�صي��ة واللوحية والهوات��ف الذكية احلديثة 

التي تبنت هذا النوع من املنافذ.

 املنتج��ات الغذائي��ة الع�صوي��ة )االأورجاني��ك( يف من��و متزاي��د، وم��ن 
الأن  القري��ب  امل�صتقب��ل  يف  عليه��ا  االإقب��ال  يت�صاع��ف  اأن  املتوق��ع 
امل�صتهلكني يعتقدون اأنها اأف�صل ل�صحتهم، اأو على االأقل جتّنبهم بع�س 
امل�ص��اكل ال�صحية. لكن امل�صاأل��ة لي�صت توجهًا ا�صتهالكي��ًا، هناك اأدلة 
علمية عل��ى اأف�صلية االأطعمة الع�صوية، هي: االأطعمة الع�صوية حتتوي 
عل��ى �صموم اأقل بن�صبة 48 باملائة مقارنة باخل�رشوات والفواكه التي 
تعّر�صت للر�س باملبيدات املبيدات احل�رشية. تنمو اخل�رشوات والفواكه 
واحلبوب الع�صوية دون اأن يت��م ر�صها باملبيدات احل�رشية الكيميائية، 
ودون اأن يت��م تخ�صيبه��ا مبنتج��ات تخ�صي��ب �صناعي��ة. ويعن��ي ذلك 
بالن�صب��ة للم�صتهلك ع��دم اإنهاك جهاز املناعة بكمي��ات من امل�صادات 
احليوي��ة وال�صم��وم الت��ي يتم ر���س النبات به��ا اأو تقدميه��ا للحيوانات 

�صمن الغذاء.

لماذاآبل وحدة

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

عموديًا اأفقيًا

ه��ذه الش��بكة مكّونة م��ن 9 مربعات 
كبي��رة وكل مربع كبير مقّس��م إلى 9 
خانات صغيرة. من شروط اللعبة وضع 
األرقام من 1 إلى 9 ضمن اخلانات بحيث 
ال يتكرر الرقم ف��ي كل مربع كبير وفي 

كل خط أفقي أوعمودي.

تشارليز ثيرون تكشف عن  سّرها.. هكذا قتل والدها على يد والدتها!

o ياب�س 1 طلب ومنا�صدة 
2 ن��اد ريا�صي �صع��ودي اختري نادي القرن 

يف اآ�صيا
3 ف��و o الع��ب مغرب��ي يف �صف��وف بوردو 

الفرن�صي
o ثلثا موج. اأكرث قربا   4

o نفذ بجلده o ذهب  5 ن�صف �صامح 
o دق )الهاتف(. 6 ع�صبية )عامية( 

7 خاف من o اطلب o ت�رشف بال م�صوؤولية
8 متثال على مدخل خليج نيويورك o حيز 

ومكان
اأبو الطب اليوناين  9

10 اأدوات للر�ص��م املل��ون o يجمع ال�صورة 
من الف�صاء لال�صتقبال التلفزيوين.

الع��رب  قدمي��ا  ا�صتخدم��ه   o ن�ص��ب  ح��رف   1
وامل�صلمون للمالحة وحتديد موقعهم اجلغرايف

o قام وثار وانتف�س. اإغالق )معكو�صة(    2
3 م��ن اأه��م املمال��ك العربي��ة القدمي��ة يف بالد 

ال�صام o امل�صباح واملر�صد الهادي
 o اأعط��ى ع��ذرا الأم��ر ما o 4 الق��ردة ال�صغ��رية

منطقة يف جبال الهماليا ت�صمى �صقف العامل
o القارة ال�صمراء 5 مت�صابهة 

6 ���رشب �صيئا اأو اأمرا حت��ت �صتار ما مثل �صتار 
الليل o �صدة وعدم تراخ o ثلثا ورل

o ن�صف ناعم 7 حطم 
o مت�صابهات 8 بلدة عريقة يف ال�صمال اللبناين 

o رك�س 9 مت�صابهات 
o انق�صام 10 ف�صل اجللد عن اللحم 

 Charlize ث��ريون  ت�صارلي��ز  العاملي��ة  النجم��ة  حتدث��ت 
Theron ع��ن تفا�صيل تخ�س فرتة "�صوداء" يف حياتها، 
انتهت مب�رشع والدها قتاًل على يد والدتها، يف حادثة دفاع 

عن النف�س.
وك�صفت املمثل��ة البالغة من العمر 41 عامًا، اأنها اأبقت على 
احلادثة الفظيعة �رشاً بل وتظاهرت بعدم وقوعها اأ�صاًل عدة 

�صنوات.
وقال��ت املمثل��ة يف لق��اء م��ع االإعالم��ي املع��روف ه��وارد 
�صت��رين، نقل موق��ع Justjared جزءاً من��ه: "مل اأخر اأحداً 
وتظاهرت باأن االأمر مل يحدث.. وكلما �صاألني اأحد عن والدي 
اأق��ول اإنه تويف يف ح��ادث �صيارة.. من ال��ذي يريد اأن ي�رشد 

ق�صة كهذه؟! ال اأحد".
واأ�صاف��ت: "مل اأرغب يف اأن اأ�صع��ر باأنني �صحية، لقد عانيت 
ه��ذا ال�صع��ور �صنوات حت��ى خ�صعت للع��الج النف�ص��ي اأواخر 

الع�رشينات من العمر".
وقال��ت ث��ريون ع��ن والدته��ا: "ل��دّي اأم رائعة، اإنه��ا م�صدر 

اإله��ام كب��ري يف حيات��ي.. كان��ت فل�صفتها )ما ح��دث مرعب 
واعلم��ي حقيقة اأن الواقعة مرعب��ة.. االآن عليك اأن تختاري: 
ه��ل �صت�صمح��ني له��ذا ب��اأن يوؤث��ر عليك؟ ه��ل �صت�صبح��ني اأم 

�صتغرقني؟( هذا كل ما يف االأمر".
وج��اء يف  احل��ادث،  تفا�صي��ل  و�ص��ف   The Fix موق��ع 
تقري��ره: "كان��ت ثريون يف ال���15 من العم��ر عندما اتخذت 
حي��اة العنف املنزيل التي تعي�صها منحاها االأخري؛ اإذ قامت 
خالته��ا باالت�ص��ال مبن��زل ث��ريون؛ لتحذرهم��ا م��ن توجه 

والدها و�صقيقه اإىل البيت وهما يف حالة �ُصكر �صديد".
وورد يف ال�صه��ادات التي اأُديل به��ا اأمام املحكمة بالق�صية: 
"عندم��ا و�صل والد ثريون اإىل املنزل، ب��ادر باإطالق النار 
على البوابة اخلارجية املغلقة، فتعّداها اإىل باب املطبخ، ثم 
و�صل اإىل باب غرفة ثريون املغلقة وهو ي�رشخ: )�صاأقتلكما 
ه��ذه الليلة به��ذا امل�صد�س(، ثم اأطلق الن��ار بالفعل على باب 
الغرف��ة. عندها، اأم�صكت والدته��ا ب�صالح ناري واأطلقت النار 

على الرجلني؛ فجرح العم وُقتل الوالد على الفور".
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