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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم

اجلمال عالمات  من  تعترب  غريبة  10عادات 
واملعوجة: املائلة  الأ�سنان   -  1

يف اأغل���ب بل���دان العامل الكل يح���اول احل�سول على اأ�سن���ان م�ستقيمة 
والت���ي متنح���ك ابت�سامة مثالي���ة. فالكثري م���ن النا�س ينفق���ون اأموال 

طائلة من اأجل اأ�سنان مرتا�سة وعلى ا�ستقامة واحدة. -2
 الندوب:

يف غيني���ا اجلديدة وع���دد من البل���دان الإفريقية تعت���رب الندوب زينة 
بالن�سب���ة للن�س���اء، اإذ مي���الأن وجوهه���ن بها بطريق���ة فنية. كم���ا يقوم 

الرجال بنف�س الأمر خالل الإحتفالت والطقو�س اخلا�سة. 
القلب: وجه   -  3

تعت���رب اجلراح���ات التجميلي���ة الأك���ر �سعبي���ة وانت�س���ارا يف كوري���ا 
اجلنوبي���ة، اإذ ل ميكن���ك اأن مت���ر م���ن اأح���د ال�س���وارع الرئي�سي���ة دون 
م�ساه���دة اإعالنات هذه التج���ارة يف جنباتها اإذ تدعو النا�س للقيام بها 

لتح�سني مظهرهم اإىل الأجمل.
البدانة:  -  4

يف موريتاني���ا وبع�س ال���دول الإفريقية لي�س فيها للم���راأة ن�سيب من 
اجلم���ال اإن مل تكن متتلك الكثري من ال�سحوم والدهون يف ج�سمها. اإذ 

يقومون بتعليف الن�ساء حتى ي�سبحن �سمينات جدا 
الأنف: على  اجلراحية  ال�سمادة   -  5

اإن كن���ت ق���د زرت اإي���ران م���ن قب���ل فاإن���ك �ستنده����س للع���دد الكبري من 
الأ�سخا����س الذي���ن ي�سعون �سم���ادة عل���ى اأنوفهم وذلك لأنه���م اأجروا 

عملية جراحية عليه اأو ليظن النا�س اأنهم اأجروها. 
ال�ساحبة. الب�سرة   -  6

يف بل���دان ال�سني والتايلند ينفق العديد من النا�س الكثري من الأموال 
عل���ى كرميات ومراه���م تبيي����س الوجه وللوقاي���ة من اأ�سع���ة ال�سم�س 

ولكي يحافظو على ب�سرتهم بعيدا عن ال�سمرة. 
والكبرية: العالية  اجلبهة   -  7

�سعب الفول يف اإفريقيا يقد�س اجلبهة العالية اإذ هي من �سمات اجلمال 
عندهم كما اأن بع�س الن�ساء يوهمن النا�س باإمتالكهن جبة عالية وذلك 

بحلق مقدمة روؤو�سهن.

الطويلة: الرقبة   -  8
يف اأح���د قرى بورما امل�سماة "قرية الن�س���اء الزرافات" ت�سع املراأة يف 
عنقها اأ�ساور وحلقات حتى تبدو رقبتها طويلة جدا. حيث اأنه يف هذه 

القرية �ساحبة الرقبة الأطول هي الأكر جمال. 
الطويلة: ال�سفاه   -  9

تق���وم ن�ساء �سع���ب املور�س���ي يف اأثيوبيا برتكي���ب اأقرا�س خا�سة يف 
�سفاههن وذلك لتكون ممطوطة وطويلة حيث اأن املراأة �ساحبة ال�سفاه 

املمطوطة هي الأكر جمال 
امللت�سقة: احلواجب   -  10

يف بع����س مناط���ق طاجك�ستان وهو بل���د يف �سرق اأورب���ا وكان حتت 
�سيادة الإحت���اد ال�سوفياتي. تعترب املراأة �ساحب���ة احلواجب املت�سلة 

هي الأكر جمال بني كل الن�ساء 

ما بها الأر�س تدور على جرح ل ينتهى 
و يئن فى العتم نور .. ل ت�سلنى ما به

و برغم �سدوده و برغم عذابه 
اأع�سق احلب و لن اأتوب عن حبه

 

القوية في المراهقة مفيدة للصحة النفسيةلتحسين امتصاص جسمك لفيتامين دعلى الرأس يهدد باختالالت هرمونية

ح��ذرت �جلمعية �لأملانية لطب �لغ��دد �ل�صماء من �أن �إ�صاب��ات �لر�أ�س قد ت�ؤدي 
�إىل �خت��الت هرم�ني��ة يف �جل�صم، كم��ا ه� �حلال مع ما يع��رف "بالر�ص��س 
�لدماغي��ة" "Traumatic brain injury"، �لتي حت��دث ب�صبب �ل�صق�ط �أو 
�ل�صط��د�م مبركب��ات �أو �لعنف.  وعزت �جلمعية ح��دوث �ختالت هرم�نية �إىل 
وج�د �رضر ممكن بالغدة �لنخامية �مل�ج�دة يف قاع �جلمجمة، وه� ما يجعلها 
ُعر�ص��ة للمخاطر ب�صكل خا�س مع �إ�صابات �جلمجمة. وتعد �لغدة �لنخامية �أهم 
�لغ��دد �ل�صم��اء يف ج�صم �لإن�صان، حيث تتحكم هرم�ناته��ا يف �لعديد من �لغدد 
�ل�صماء �لأخرى، مثل �لغدة �لدرقية، كما �أنها ت�ؤثر على وظيفة �جلهاز �لتنا�صلي 
و�إف��ر�ز هرم�نات �لنم�. �صع�بة �لت�صخي�س �ملبك��ر ويف �لغالب ل يتم �كت�صاف 
�خلل��ل ب�ظائف �لغدة �لنخامي��ة �رضيعًا، وذلك لأن �لأعر����س تتط�ر ببطء، كما 
�أنها تك�ن غري مميزة. وقد ي�ؤدي نق�س هرم�نات �لنم� لدى �لبالغني �إىل تر�جع 

�لقدرة على بذل �ملجه�د و�صعف �لرتكيز.

    ذك��رت جمل��ة "وومان" �لنم�صاوية �أن فيتامني "د" يتمتع بف��ئد �صحية 
جّمة، حيث �إنه يحظى باأهمية كبرية لاأع�صاب ويعمل على بناء �لعظام. 

و�أ�صاف��ت �ملجل��ة �ملعني��ة بال�صحة و�جلم��ال يف م�قعها �لإلك��رتوين �أن 
فيتام��ني "د" ين�صط ويق�ي جهاز �ملناعة ويعم��ل على تثبيط �للتهابات، 
بالإ�صاف��ة �إىل �أن��ه ي�صب��ط �لنظ��ام �لهرم���ين ويح�ّصن �مت�صا���س �جل�صم 
للمع��ادن وعنا�رض غذ�ئية �أخرى مهمة م��ن �لأمعاء. �ل�قاية من �لأمر��س 
وبن��اء عل��ى ذل��ك، يع��د فيتام��ني "د" مبثاب��ة درع �ل�قاية م��ن �لإ�صابة 
باأمر����س عدة، مث��ل ه�صا�صة �لعظ��ام و�لأمر����س �لروماتيزمية و�ل�صكري 
و�لع��دوى و�ل�صدفي��ة و�لكتئ��اب.  وميك��ن �صح��ن خم��زون �جل�ص��م م��ن 
فيتامني "د" من خ��ال �لتعر�س لأ�صعة �ل�صم�س، حيث ت�صاعد �لأ�صعة ف�ق 
�لبنف�صجية �ملت��صط��ة "UVB" خايا �جللد على �إنتاج فيتامني "د" عند 

�لتعر�س �ملبا�رض لأ�صعة �ل�صم�س. 

    يلع��ب �لأ�صدق��اء دور�ً هامًا يف حياة �أي مر�هق، خا�صة �إذ� كانت عاقة �ل�صد�قة 
ق�ي��ة، ويت�ص��ارك �لأ�صدقاء �مل�صاع��ر و�لأفكار خال �أحاديثهم. وق��د وجدت در��صة 
حديث��ة �ُجري��ت يف جامعة فريجيني��ا �أن تاأثري ر�بطة �ل�صد�ق��ة �لق�ية يف �ملر�هقة 
ميت��د �إىل مر�حل لحقة من �لُعمر، وي�صّكل درجة من �ل�قاية من م�صاكل نف�صية مثل 
�لقل��ق و�لكتئ��اب. �لإح�صا���س بالقب�ل وب��اأن �ل�صخ�س حمب�ب م��ن �لآخرين ينّمي 
جمم�ع��ة م��ن �ملكا�ص��ب �ملفيدة لل�صح��ة �لنف�صية ُن���رضت نتائ��ج �لدر��صة يف جملة 
"ت�صايل��د ديفيل�مبن��ت"، ووج��دت نتائجه��ا �أن �ل�صد�قة �لق�ي��ة يف �ملر�هقة تقلل 
�لت�ت��ر، وت�صاع��د على حت�صني درج��ات �لتح�صيل �لعلمي، وتزيد م��ن �لثقة بالنف�س، 
و�أن تاأثريها ميتد �إىل �صن��ت لحقة من �لُعمر، حيث ت�صاعد على تقليل ن�بات �لقلق 
و�لت�تر، وزيادة �لثقة بالنف�س. ومتتاز �لدر��صة باأنها تتبعت جمم�عة من �ملر�هقني 
عدده��م 169 �صخ�صًا مل��دة 10 �صن��ت، و�أن �ملجم�عة متي��زت بالتن�ع �لعرقي ما 

بني �لبي�س و�ل�ص�د و�لأعر�ق �لأخرى.

الصداقةالسقوط نصائح

متقاطعة

وعبرقصص 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.

o �صب و�صتم 1 من بغد�د طاف بكل �لباد 
2 �لأدو�ت لتحقيق هدف ما

o فائدة حمرمة o ملل  3 حرك �صيئا د�خل فمه 
4 فك��رة ح���ل م��ص�ع م��ا )معك��صة( o نب��ات ذو زهرة �صفر�ء 

له ��صتخد�مات طبية
 o قرو���س م�صتحقة o 5 ت�صب��ب يف ح��دوث تي��ار ه��ئ��ي لطيف

ن�صف تامر
6 ��صف��ط �ل�صائ��ل قلي��ا قليا م��ن ك�ب �أو نح���ه o �صائل �حلياة 

�لأحمر
o يطلب برجاء �صديد 7 ق��م 

o جهة �ليمني )معك��صة( 8 مدينة �ل�صندباد 
9 �ل�صخ���س �لذي ير�قب �صري �لعمل يف م�صلحة ما o ��صم �جنبي 

مبعنى ي�حنا
�أح��ل �لطق�س خال �صنة o جمم�عة  10 ثاثة مت�صابهة 

�أب� �لنبياء عليه �ل�صام )معك��صة(  1
2 نتع��اون ب�ص��كل وطيد o ناجت �ملح�ص�ل يف 

نهاية ي�م عمل
�أي عمل 3 متهيد يف بد�ية 

4 ق���ة وق��درة و�حتم��ال o لبا���س وطني يف 
�خلليج

o ل�ل� 5 �لأكرث هيافة 
6 قط��ع لعب م��ن �لبا�صتي��ك �أو �خل�صب عليها 

جمم�عات من �لنقاط o ع�ص� يف �ل�جه
7 عزف غري م�جه على �لع�د

o فاكهة ت�صتهر بها �لهند وم�رض 8 زورق 
o عل� و�أنفة 9 �ناث �لذئب 

10 �صخ�صية تر�ثية عربية �رتبطت بالفان��س 
�ل�صحري

  �لق�صة �لأوىل
ح��دث هذ� يف �أحد �لبي�ت حيث كان هناك �مر�أة مع 
�بنته��ا هند يف �لبيت ومعهم��ا �خلادمة ففي �لنهار 
�أوقعت �خلادمة �صحنًا مزخرفًا غايل �لثمن فك�رضته 
ف�صفعته��ا �صاحب��ة �لبيت �صفعة ق�ي��ة فذهبت �إىل 
غرفته��ا تبك��ي ومر عل��ى ذلك �حل��دث �صنت��ان وقد 
ن�صيت �لأم �حلادثة ولك��ن �خلادمة مل تن�صى وكانت 
ن��ار �لنتقام ت�صتعل د�خلها وكان��ت �لأم تذهب كل 
�صب��اح للمدر�صة وتاأتي وقت �لظهرية وتبقى �بنتها 
هن��د م��ع �خلادمة وبع��د �أي��ام قليلة �أح�ص��ت �لأم �أن 
�بنته��ا يف �للي��ل تن��ام وهي تت��اأمل فق��ررت �لأم �أن 
تتغيب عن �ملدر�صة وتر�قب �خلادمة مع هند �صمعت 
هن��د تق�ل : ل �أريد �لي�م هذ� م�ؤمل ، فلما دخلت �لأم 
علهم��ا فجاأة ف�جئت مب��ا ر�أت��ه ر�أت �خلادمة ت�صع 
لهن��د �لدي��د�ن يف �أنفه��ا فاأ�رضع��ت و�أخ��ذت �بنتها 
�إىل �لطبي��ب م��اذ� ح��دث بعد ذلك ؟ لق��د ماتت هند ، 

فانظرو� �صفعة و�حدة نتيجتها حياة طفلة بريئة .

 �لق�صة �لثانية 
ه��ذه ق�صة يحكيها �صابط عر�قي يق�ل : كان هناك 
رجل يعمل ج��ز�ر�ً كل ي�م ياأخ��ذ �ملا�صية ويذبحها 
كل ي���م عل��ى هذه �حل��ال ويف ي�م م��ن �لأيام ر�أى 
�م��ر�أة يف �ل�صارع مطع�نة ب�صكني فنزل من �صيارته 
لي�صاعدها و�أخرج �ل�صكني منها ثم �أتى �لنا�س ور�أوه 
فاتهم�ه �أنه ه� �لذي قتلها وجاءت �ل�رضطة لتحقق 
مع��ه فاأخ��ذ يحلف له��م باهلل �أن��ه لي�س �ل��ذي قتلها 
لكنه��م مل ي�صدق���ه فاأخ��ذوه وو�صع���ه يف �ل�صجن 

و�أخذو� يحقق�ن معه �صهرين وملا حان وقت �لعد�م 
ق��ال لهم : �أري��د �أن ت�صمع�� مني ه��ذ� �لكام قبل �أن 
تعدم���ين ، لقد كنت �أعمل يف �لق��رب قبل �أن �أ�صبح 
ج��ز�ر�ً �أذهب بالنا���س يف نهر �لفر�ت من �ل�صفة �إىل 
�ل�صف��ة �لثاني��ة ويف �أحد �لأيام عندم��ا كنت �أو�صل 
�لنا���س ركب��ت �م��ر�أة جميلة ق��د �أعجبتن��ي فذهبت 
لبيته��ا لأخطبه��ا لكنه��ا رف�صتني وبعد ذل��ك ب�صنة 
ركب��ت معي نف�س �مل��ر�أة ومعها طف��ل �صغري وكان 
ولدها ، فحاولت �أن �أمكن نف�صي منها لكنها �صدتني 
وحاولت مر�ر�ً وتكر�ر�ً ولكنها كانت ت�صدين يف كل 
م��رة فهددته��ا بطفله��ا �إذ� مل متكنين��ي م��ن نف�ص��ِك 
�صاأرمي��ه يف �لنه��ر وو�صع��ت ر�أ�ص��ه يف �لنه��ر وه� 
ي�صي��ح باأعل��ى �ص�ته لكنه��ا �زد�دت مت�صكًا وظللت 
و��ص��ع ر�أ�صه يف �ملاء حتى �نقطع �ص�ته فرميت به 
يف �لنه��ر وقتلت �أمه ثم بعت �لق��ارب وعملت جز�ر�ً 
، وه��ا �أنا �ألقى جز�ئي �أم��ا �لقاتل �حلقيقي فابحث�� 

عنه.


