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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:
لطفية الدليمي : ع�سريتي االن�سان والكتب والكلمات ووطني يفء املحبة 

الاع��رف بهم جميعا، الانتم��ي لطائفة وال ح��زب والايدولوجيا وال ع�سرية 
والفئة تكبلها احلدود ....

ع�سريتي االن�سان و الكتب والكلمات ، طائفتي الع�ساق و املو�سيقى و مالذي 
املحبة 

حزب��ي الب�ساتني واالأفق والزهور وال��رق واملطر ، كبلني اأبي بلقب الاأطيقه  
وورطتني اأمي باالأنوثة واالأمل : كوين امراأة كما ينبغي للن�ساء ..فبكيت 

قيدوين بني املرايا والغيوم واأحالمهم العتيقة و�سنعوا مني هيئة بنتٍ على 
�ساكلة اأهوائهم ،

اعر���ض ج��ّدي فعلمن��ي املروق ، اختطفن��ي منهم والقى ب��ي يف قارب من 
كتب واأ�ساطري وحكايات ، قالت يل الكتب : كوين اأنت والت�سدقي اأحدا منهم 
وّمنا، ثقي بحد�سك وحده ، ان�سي اأمك واأباك واأ�سماء الكتب وام�سي يف طرق 

الي�ستدلون فيهاعلى اأنفا�سك .
عندها تعلمت اأن اأقيم يف املخيلة فال ي�سع اأحد العثور علي.،، 

 انت�سلتن��ي روايات��ي وق�س�سي وترجمات��ي من ورطتي باحلي��اة ،حررتني 
احلكاي��ا م��ن االأب واالم والع�س��رية والق��ت ب��ي عن��د مف��رق النج��اة : بني 

خديعتنا باأوهامنا وبني بهجة االفاقة على �رس الوجود ..
ه��ا اأنا وحدي اأقف حرة ومزده��رة على حطام قيودهم : حرة وعزالء متاما 

بني الن�سو�ض واأفياء املحبة وجوهر احلرية..

عبد العظيم فنجان : "هناك مو�سة ، مو�سة خا�سة ببع�ض الن�ساء ، ال�سابات 
حتدي��دا ، هي الت�رسف اأو الكتابة كمتمردة ، خارجة عن تقاليد التعارف اأو 
االبداع ، وال تقف اأمام هذا الت�رسف لغة اأو قانون : �سباب ، �ستائم ، ونكات 

حتت عنوان حت�سي�سات .
كل هذا مقبول ، وال اعرا�ض عليه ، مهما كانت غاياته اأو منافعه اأو �سيئاته 
، لك��ن املث��ري لال�ستغ��راب هو القناع��ة التام��ة اأن الواحدة منه��ن تت�رسف 
وكاأنها ختمت االبجدية ، عرفت �رس الكون ، ومل تعد بحاجة الأن تفتح كتابا 
اأو ت�ساهد �سينما ، فالكل ي�سفق لها عر دعابة الاليكات والتعليقات الفجة .

حرية املراأة ال تعني اخالء م�سوؤوليتها بحق املعرفة والعلم

قي�ض عبد املغني : خم�سون عامًا واأنِت تكتبني ق�سيدتك القا�سمة..
خم�سون عامًا 

رغم اأنِك مل جتتازي عتبة الثامنة من ُيتمك بعد..
خم�سون عامًا 

واأن��ا اأنتظر الفر�سة املجازي��ة الأ�ستن�سق اإنبعاث��ك، الأ�سوي/بالنيابة عنك/ 
خالفاتِك مع نف�سك

ن�سف قرٍن من املوت اإختناقًا وال ثمة اأثر لغيابك
ملا المتوتني االأن ،يف هذه اللحظة 

ك��ي ت��ري/ بعين��ّي غرابك/ م��ا و�سلن��ا اإليه م��ن اإندحار وم��ا اأجنزناه من 
خراب..

ليتِك متوتني االأن اأمامي الأداعب خ�سالت روحك
الأ�ستدرك ن�سيانِك لوهلٍة عمودية

لتقبيلك اإن �سنحت يل الُغربة
ليت��ِك متوت��ني االأن لتتاأكدي بنف�س��ك اأن حبيبًا نحا�سيًا اأخ��ر هو من يدغدُغ 

رفاتك الغ�ض..
خم�سون عامًا يا "�سيلفيا"

يا حبيبتي
يا نطفة" يف رحم العدم.

اجمل تعليق في فيسبوك
الدموُع زجاُج اجَل�َسد.

أبل يدعو إلى بتكار 
أدوات جديدة ضد األخبار الزائفة

يسعى
 الستعادة ثقة المعلنين

 يحول أي سماعة
 تمتلكها إلى سماعة السلكية

دع��ا رئي���ض جمل���ض اإدارة جمموع��ة "اأب��ل" تي��م ك��وك، ���رسكات القط��اع 
التكنولوج��ي، اإىل ابت��كار اأدوات جدي��دة للت�س��دي لن�رس اأخب��ار زائفة بهدف 
ت�سلي��ل القراء. وقال تيم ك��وك: "علينا نحن ���رسكات التكنولوجيا اأن نبتكر 
اأدوات ت�ساع��د عل��ى احلد م��ن حجم االأخب��ار الزائفة". وتابع م�س��دداً: "علينا 
اأن نح��اول القي��ام بذل��ك ب��دون امل�سا�ض بحري��ة التعبري وحري��ة ال�سحافة، 
لك��ن علينا اأي�سًا م�ساع��دة القارئ". واأ�ساف: "اإنن��ا نعي�ض هنا مرحلة حيث 
بع���ض الذين ينجح��ون هم لالأ�سف الذين يق�س��ون وقتهم حماولني احل�سول 
عل��ى اأك��ر عدد ممكن من النق��رات، ولي�ض الذين يحاولون نق��ل احلقيقة. هذا 
يق�س��ي بطريقة ما على اأذه��ان النا�ض". وقال: "العدي��دون منا يت�سكون من 
ذل��ك حالي��ًا، لكنه��م مل يتبينوا بع��د ما الذي ينبغ��ي القيام ب��ه". ومل يو�سح 
رئي���ض املجموعة االأمريكي��ة العمالقة للمعلوماتية ما ميك��ن اأن يكون �سكل 
ه��ذه االأدوات، لكن��ه دع��ا اإىل القيام ب�"حمل��ة وا�سعة النط��اق" وال �سيما يف 
املدار���ض. وتاأتي ت�رسيح��ات كوك، بعدما قرر موقع في���ض بوك يف دي�سمر 
)كان��ون االأول( اأن يتي��ح مل�ستخدمي��ه اإمكانية االإب��الغ باملعلومات الزائفة 
الت��ي تن�رس على املوقع، وذلك اإثر اتهامه بت�سهيل انت�سار االأخبار الزائفة وال 

�سيما خالل حملة االنتخابات الرئا�سية االأمريكية.

اأعلن��ت في�ض ب��وك التزامها، بالتدقيق واملراجع��ة من قبل جمل�ض 
تقيي��م و�سائ��ل االإعالم للتحق��ق من دقة املعلوم��ات التي تقدمها 
ل�رسكائها من املعلنني، وذلك بعد اعرافها عدة مرات خالل العام 
املا�سي، باأنها قدمت تقارير مغلوطة فيما يتعلق ببع�ض االأرقام 
االإعالني��ة اخلا�س��ة بها. وكان��ت �سناعة الت�سوي��ق االإلكروين قد 
تعر�س��ت خ��الل الع��ام املا�س��ي اإىل ه��زة طفيفة، عندم��ا ك�سفت 
ال�سبكة عن اأنه مت املبالغة فيما يخ�ض متو�سط الوقت الذي يق�سيه 
امل�ستخدمون يف م�ساهدة مقاطع الفيديو لب�سع �سنوات، وبالتايل 
اإعطاء املعلنني معلومات زائفة عن اأداء اإعالناتهم. وترددت اأنباء 
بع��د مرور �سهري��ن على تلك احلادث��ة عن وجود تقاري��ر مغلوطة 
تتعل��ق باأربعة مقايي���ض اإ�سافية ت�ستخدمها ال�سبك��ة لقيا�ض اأداء 
االإعالن��ات والفيديوهات، مما دف��ع ال�سبك��ة االإجتماعية املمولة 
م��ن قبل االإعالنات باتخاذ بع���ض التدابري اجلديدة ال�ستعادة ثقة 
املعلنني من جديد واحلفاظ عليها. واعتمدت ال�رسكة على خدمات 
التحق��ق من��ذ ع��ام 2015 عندم��ا �سارك��ت م��ع �رسك��ة التحليل 

امل�ستقلة Moat لقيا�ض اإعالنات الفيديو.

Jack ه��و عب��ارة ع��ن حمول بلوت��وث بت�سمي��م اأنيق مُيكن��ه حتويل اأي 
�سماعة عادية ك�سماعات االأذن والراأ�ض التقليدية اإىل �سماعة ال�سلكية.

كل م��ا علي��ك فعله، ه��و و�س��ل ال�سماعات الت��ي متلكها مع املح��ول، ومن 
ث��م عم��ل اق��ران بوا�سط��ة البلوتوث م��ع هاتفك الذك��ي اأو اأي جه��از اآخر، 
واال�ستمت��اع بتجربة �سوت عالية اجل��ودة ال�سلكيًا وذلك بدل من االعتماد 
عل��ى ال�سماع��ات الال�سلكية باهظ��ة الثمن. ومُيكن للمح��ول، الذي يزن 20 
غرام��ًا، العم��ل لغاي��ة 12 �ساع��ة متوا�سل��ة وب��ث املو�سيق��ى ال�سلكيًا مع 
اأ�سدقائ��ك دون اإعاق��ات. ويتمي��ز املح��ول بتوافقه التام م��ع امليكروفون 
الداخل��ي اخلا�ض بال�سماعات العادية التي ت�ستخدمها وكذلك اأزرار التحكم 
بال�س��وت. ي�س��ار اإىل اأن حم��ول Jack متوفر حاليًا كم���رسوع عر من�سة 
كي��ك �ستارتر للتمويل اجلماعي، ومُيكن للم�ستخدمني طلب ن�سخ منه مقابل 
25 دوالر اأمريكي اأو االختيار من �سمن الباقات املتوفرة داخل امل�رسوع.
مع العل��م اأن امل�رسوع ا�ستطاع اأن يجمع متوياًل بقيمة ن�سف مليون دوالر 
اأمريك��ي لغاي��ة االآن، يف ح��ني �ست�ستم��ر حمل��ة التمويل لغاي��ة 25 فراير 
)�سباط( احلايل على اأن يبداأ �سحن املنتج للزبائن يف �سهر يونيو )حزيران( 

املقبل.

"جاك"رئيس فيس بوك

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

�إىل باحلاجة  ت�صريح   o �لرعد  �صوت   1
يعطيه  ما   o )�ل�صيء(  o جوهر  2 عك�س حلو 

�أقارب �لعرو�س لها يوم زو�جها
�لأر�صية  للكرة  �لن�صف �جلنوبي  3 من طيور 

ول يطري ولكنه �صباح ماهر
ن�صيطا ي�صبح   4

5 مقدم���ة ر�أ�س �حلي���و�ن حيث يو�صع �لزمام 
�لع�صافري �صوت   o

للند�ء  o )معكو�صة(  �لنحل  �صوت   o قط   6
�ل�صرب. كثري   o )معكو�صة(  �حلمام  �صوت   7

o ن�صف  �أنكر �لأ�صو�ت  o يقال عنه  8 ه���رب 
�صبغة.

�لفيل �صن   9
�لذئب �صوت   o �لبالبل  �صوت   10

أغرب فساتين المشاهير
كلري كاثرين

�سمم ف�ستانها عل��ي غرار ف�ستان �سندريال ي�سئ 
يف الظ��الم مت ت�سميم��ه باألي��اف �سوئية ت�سمي 
"فاير اوبتك�ض" كم��ا يحتوي علي ٣٠ بطارية 

�سغرية.
ريهانا 

خطف��ت االأنظار كلها وب��دت كاإمراطورة ال�سني 
يف ع�سورها القدمية، بف�ستان اأ�سفر بذيل طويل 
غط��ى ال�سجادة احلم��راء كلها، وه��و لي�ض االأكرث 
ّم��م خ�سي�س��ًا لال�ستعرا�ض على  اأناق��ة، لكنه �سُ
ال�سج��ادة احلم��راء، وه��و م��ن ت�سمي��م امل�سمم 

.Guo Pei ال�سيني
�سارة جي�سيكا باركر

حي��ث كان��ت اإطاللته��ا بنف�سه��ا بالتع��اون م��ع 
عالم��ة H&M، ف�ستان اأ�س��ود بكتف واحدة من 
احلريرالثقيل الالمع، مع �رسيط طويل على جانب 

الف�ستان مطبوع بالر�سوم ال�سينية امللّونة.

�لغري عند  قيمة  له  لي�س   o �لنعامة  �صوت   1
�ملاء �صوت   o ورل  ثلثا   2
خري عك�س   o �صجاجيد   3

�لفي���ل  �ص���وت   o مل�ص���اء  كب���رية  ح�ص���ى   4
)معكو�صة(.

حال���ة  م���ن  �لأر����س  عل���ى  �جلم���ل  يجل����س   5
�لوقوف

و�صع���ف  مر����س   o ز�ئ���د�  مق���د�ر�  �ص���ع   6
)معكو�صة(.

�لديك. �صياح   o �ل�صفادع  �صوت   7
o ف�صاء o �صوت �لظبي  8 �صنور )معكو�صة( 
o �للعب �ملتميز بحركة د�ئبة للطفل  9 للتمني 

ول يخلو من �لتخريب.
�جلمل �صوت   o �لبط  �صون   10

عموديًا �أفقيًا 

ه����ذه �ل�صبكة مكّونة م����ن 9 مربعات كبرية 
خان����ات   9 �إىل  مق�ّص����م  كب����ري  مرب����ع  وكل 
�صغ����رية. من �صروط �للعب����ة و�صع �لأرقام 
من 1 �إىل 9 �صمن �خلانات بحيث ل يتكرر 
�لرق����م يف كل مربع كبري ويف كل خط �أفقي 

�أوعمودي.


