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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم

�صبح الربيعي 
ق�صة ق�صرية جدا جدا

- كان يامل ان يدخل اىل املدر�صة االبتدائية ، فدخل ..
وكان يامل ان ينهي الدرا�صة ،ليتزوج ، وفعل ..
وكان ياأمل ان ينجب �صبيانا وبناتا ، فاجنب .. 

وكان ياأمل ، بعد ان و�صل اىل اخلم�صني من العمر ، اىل ان يعود اىل 
ايام طفولته االوىل فعاد ..

االمور  ان   ، مرة  والول  ادرك   ، طفال  يزل  ملا  وهو   ، ال�صتني  وملابلغ 
لي�صت كمايجب ، وان عليه ان يبداأ امل�صوار من جديد ، ومل يقدر ان 

يفعل �صيئا هذه املرة ، فجل�س ملوما حم�صورا ، اليلوي على �صيء
 

عبد العظيم فنجان
خ�صرتِك الأن كل �صيء لي�س على ما يرام ، الأنني اأحببُت الت�صرد حتت 
املطر والرك�س وراء الغيوم ، الأنني جل�صُت على �صياج املدر�صة اأرمي 
اأ�صماء  حفظُت   ، باملو�صيقى  اآمنُت  الأنني   ، ال�صاحلني  على  اأحجارا 

جميع املمثالت ، وت�صممُت باالأغاين اجلميلة .
خ�صرتِك الأنني قراأُت كل الكتب ال�صحيحة .. !

ه�صام الها�صمي
تلعفر

تلعفر  معركة  تدير  �صوف  اأنها  يظن  التي  الداع�صية  القيادات  ا�صماء 
احلياة  من  يائ�صة  قيادات  العراقية،  املحررة  القوات  من  بال�صد 
تاريخ  اي  متلك  ال  اأنها  لدي  ظهر  االأجرامي  تاأريخها  درا�صة  وبعد 
تنتهي  كانت  العراقية  القوات  مع  مواجهاتهم  كل  باالجنازات  حافل 
بالهزمية، كل ما كان عندهم التوح�س القذر واجلبان بال�صد من العزل 

االإيزيدين.
-مال ها�صم فرحات من العراقيني االفغان، امل�صرف الع�صكري املكلف 

مبعركة تلعفر واطرافها.
لوالية  الع�صكري  القائد  خمي�س  بحجي  ال�صهري  ذنون  -يون�س 

اجلزيرة يف داع�س التي مل يبق منها اال تلعفر والعيا�صية.
-قا�صم ال قلچي ابو حبيب العفري، م�صوؤول ملف االأمن.

االنتحاريني  كتيبة  م�صوؤول  العفري،  الوليد  ابو  الهالبيك  -عبا�س 
واالنغما�صيني.

-عدي العفري حجي حممود م�صوؤول ملف املالية واالإدارية.
-اكرم القرة با�صي ال�صهري مبال مي�صر م�صوؤول ملف الق�صاء والهيئات 

ال�صرعية.
-حممد اآل �صرو م�صوؤول ال�صجون واقامة احلدود والتعزيرات.

-عادل عبو�س العفري م�صوؤول امل�صافات واحلدود يف والية اجلزيرة 
.

-خالد اآل هزو ابو الوليد العفري، م�صوؤول ملف التطوير والت�صنيع 
الع�صكري.

-مقداد الرتكي ابو عبيدة م�صوؤول ملف اال�صتخبارات واملعلومات.
#حمو_الداع�صية

اجمل تعليق 

التلتفت اىل املا�صي فتبقى يائ�صا ..دع امل�صتقبل ياأخذ طريقه 

تعلن هاتف Q8 النسخة 
V20 األصغر من

تحدد رسميًا موعد الكشف عن 
8 Galaxy Note

تستكشف أداة نمطية 
يمكن أن تكون هاتفًا

 اأطلقت �رشكة اإل جي الكورية اجلنوبية هاتفًا جديداً يحمل ا�سم Q8، والذي 
يعترب مبثابة الن�سخة الأ�سغر من هاتفها الرائد V20، بحيث عملت ال�رشكة 
عل��ى اإ�سالح بع�ض امل�ساكل التي ظهرت بالن�سب��ة للم�ستخدمني مع الهاتف 
الأك��رب V20، وتتمح��ور فك��رة الهات��ف اجلديد ح��ول جلب بع���ض ال�سمات 
املميزة من هاتف G6 مع انخفا�ض ملحوظ من الناحية ال�سعرية. وتتعامل 
اإل ج��ي بحما�سة مع منت�سف عام 2017 وذلك عرب اإطالقها الهاتف اجلديد 
وطرحه��ا �سابقًا هات��ف G6 الذي ح�س��ل على حت�سين��ات ملحوظة مقارنة 
بالهات��ف ال�ساب��ق G5، كما اأطلق��ت �سل�سلة هوات��ف Q6، ويت�سابه الهاتف 
اجلدي��د ال�سغري م��ع الهاتف الأك��رب حتى من حي��ث امتالكه ل�سا�س��ة ثانية. 
ويب��دو الهاتف مثرياً لالإعجاب من ناحية املوا�سف��ات العتادية، وذلك على 
الرغم من اأنه لي�ض الهاتف الرائد لل�رشكة يف عام 2017، كما اأنه لي�ض ببعيد 

.G6 جداً عن هاتف

 تخط��ط �رشكة �سام�سونغ لعق��د حدث بتاريخ 23 اأغ�سط���ض )اآب( القادم 
يف ال�ساعة 11 �سباحًا بالتوقي��ت ال�رشقي للوليات املتحدة الأمريكية 
 Galaxy "8 لك�س��ف النقاب عن هاتفها الرائد املنتظر "غالك�سي نوت
Note 8، وينعق��د احلدث يف بارك اأفينيو اأرموري يف نيويورك. ويعد 
الهات��ف املنتظ��ر الداع��م لتعدد امله��ام مبثاب��ة اأحدث ع�س��و يف عائلة 
غالك�س��ي، وهو خم�س�ض لأولئك الذي��ن يرغبون يف القيام باأ�سياء اأكرب 
م��ع هواتفهم، واأظهرت الدعوة املر�سل��ة اإىل ال�سحافة اخلطوط العري�سة 
للهات��ف الذي ي�سبه �سكل هات��ف Galaxy S8. وتظه��ر ال�سا�سة ب�سكل 
منحن��ي م��ن الطرفني وحواف جانبي��ة رقيقة من الأعل��ى والأ�سفل، كما 
يظه��ر القل��م الأزرق ال�ساطع S Pen، الذي كان ميزة رئي�سية من ميزات 
هوات��ف نوت م��ن �سام�سوجن منذ اأن ظه��ر اأول جهاز من ه��ذه الفئة، مع 

عبارة تظهر �سمن الهاتف ت�سري اإىل "القيام باأ�سياء اأكرب".

 تقدم��ت �رشكة في�ض بوك بطلب احل�سول على براءة اخرتاع جديدة ت�سري 
تفا�سيله��ا اإىل جه��از كهروميكانيك��ي منط��ي، وهو مبثاب��ة اأداة جديدة 
حممول��ة باليد م��ع اأجزاء قابل��ة للتبديل ميكن ا�ستخدامه��ا مثل الهاتف 
الذك��ي اأو مك��رب ال�سوت املحمول، بحيث اأن اجله��از قد يكون مزيجًا من 
مك��رب �سوت وميكروف��ون و�سا�سة تعمل باللم�ض ونظ��ام حتديد املواقع 
العامل��ي GPS، وقد يعمل حت��ى كهاتف. وتوفر الأجه��زة ال�ستهالكية 
النمطي��ة للم�ستخدم��ني اإمكانية مبادل��ة مكونات خمتلف��ة على اجلهاز، 
ب�س��كل ي�سبه اإىل حد كبري قطع األع��اب ليغو LEGO التي ميكن و�سلها 
وف�سله��ا وتبديلها، وقد طال انتظار فك��رة الهاتف الذكي القابل للو�سل 
والت�سغيل و�سكل حتديًا كبرياً ل�رشكات التقنية، حيث ق�ست �رشكة غوغل 
ع��دة �سنوات يف تطوير م�رشوع اآرا للهاتف النمطي اإل اأنها اأوقفته ب�سكل 

فجائي يف العام املا�سي.

فيس بوكإل جي سامسونغ

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.

كايت ميدلتون... لهذا السبب ال يلقبونها باألميرة

اأم كلثوم 1 احلمداين الذي غنت من �سعره 
o �سندوق �سغري 2 من يبني 

اجلاهلي��ة  اأدرك  م��ن   o ال�سم��اء  م��ن   3
والإ�سالم

o ح�سم 4 النتيجة والتايل 
o عبء ثقيل اأداة نفي جازمة   5

 o 6 ممثل��ة م�رشي��ة من اأفالمه��ا جميلة
مت�سابهان
اأبنائي  7

o وراء 8 ن�سب وانتهى 
9 طبي��ب وع��امل وفيل�س��وف م�سلم ولد يف 

دم�سق وتويف يف القاهرة
اأفريقية بناها عقبة بن نافع 10 مدينة 

اأ�سا�ض علم الجتماع 1 مقدمته 
2 ل��ون م��ن األ��وان اخل�س��ب o توقع اخلري 

اأو ال�رش
o ما ل�سق 3 مراقب موؤنب 

o غري نا�سج 4 �رشاب �ساخن لذيذ 
اأعجمي o ا�سم موؤنث  5 فرعون 

o ليت اأبدا  6 ل ميكن ك�رشه 
o بدانة )مبعرثة( 7 نقعة مائية و�سخة 

o ي�سبح عفنا 8 ن�سف بي�سة 
ط��رف   o اأحده��م  عن��د  ترب��ى  م��ن   9

)معكو�سة(.
o حاجز 10 �ساعر �سعراء العرب 

هل �سبق لِك اأن ت�ساءلِت ملاذا ل ُيطلق على دوقة كامربيدج 
بب�ساط��ة، الأم��رية كاثري��ن اأو الأمرية كاي��ت )مثل الأمرية 

ديانا(، على الرغم من اأنها متزوجة من الأمري وليام؟
عندم��ا تزوجت وليام يف ع��ام 2011، ح�سلت كايت على 
لق��ب دوقة كامربيدج، ولكّن ا�سمها الأقل �سهرة هو الأمرية 
"ولي��ام اوف ويل��ز"، اإذ ح��ني تت��زوج الن�س��اء يف العائلة 
املالكة، تاأخذ ا�سم زوجها. ولقبها الكامل، على وجه الدقة، 
ه��و �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية وليام، دوقة كامربيدج، 

كونتي�سة �سرتاثرين، والبارونة كاريكفريجو.
ولك��ن وفًق��ا خلب��رية �س��ي اإن اإن امللكية فيكتوري��ا اأربيرت، 

فلقب "دوقة" هو اأكرث اأهمية، وبالتايل فهو امل�ستخدم.
وقالت ل� "ياهو �ستايل": يف حني اأّن كاثرين اأمرية بطبيعة 
احل��ال، اإّل اأّن لقبه��ا ال�سحيح هو" �ساحب��ة ال�سمو امللكي 
دوق��ة كامربيدج". فهي مل تولد اأمرية بالدم، لذلك ل ُتعترب 
اأم��رية يف ح��د ذاته��ا. وعندما تزوج��ت ولي��ام، اأخذت من 
مرتب��ة زوجها، وهو اأم��ري من عائلة مالك��ة، والإ�سارة لها 

على انها "الأمرية كيت"، بب�ساطة غري �سحيح. "


