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في  ق��م��ي  ل��ر ا ي��ر  ل��ت��ص��و ا ل��م  ع��ا ه��ا  ش��ه��د ل��ت��ي  ا ة  ل��ط��ف��ر ا ظ��ل  ف��ي   [
ت  جا حتيا ال ا من  قمية  لر ا ر  لصو ا لجة  معا صبحت  أ  ، ة خير أل ا نة  و آل ا

 . ء ا سو حد  على  ة  ا لهو ا و فين  للمحتر ية  ر و لضر ا
مج  نا بر ي��ل  ت��ن��ز يتطلب  ر  ل��ص��و ا لجة  معا ن��ت  ك��ا  ، ض��ي ل��م��ا ا ف��ي  و
ن  أ ح��ظ��ة  م��ا م���ع  ت��ر  ل��ك��م��ب��ي��و ا ع��ل��ى  ل  ل��م��ج��ا ا ا  ه���ذ ف���ي  م��ت��خ��ص��ص 
ل  و م��ت��ن��ا ف��ي  ل��ي��س��ت  و ل��ث��م��ن  ا ه��ظ��ة  ب��ا ن��ت  ك��ا م��ج  ا ل��ب��ر ا ه  ه��ذ م��ن  ك��ث��ي��ر 

 . ي د لعا ا م  لمستخد ا
ن��ي��ة  و ل��ك��ت��ر إ ق��ع  ا م��و ك  ه��ن��ا ص��ب��ح��ت  أ  ، ل��ي ل��ح��ا ا ق��ت  ل��و ا ف��ي  ل��ك��ن  و

 . نًا مجا نت  نتر إل ا عبر  قمية  لر ا ر  لصو ا لجة  معا مة  خد م  تقد
ب  ش��و ت��و ف��و ل  ل��م��ج��ا ا ا  ه��ذ ف��ي  ل��م��ت��خ��ص��ص��ة  ا ق��ع  ا ل��م��و ا ه��م  أ م��ن  و

 . بيكنيك و ت  سنيبشو و يس  كسبر إ
لجتها  معا ث��م  ة  ر ل��ص��و ا تحميل  ى  س��و قع  ا لمو ا ه  ه��ذ تتطلب  ال  و
 . ه��ا ي��د ت��ر ل��ت��ي  ا لصيغة  با ينها  تخز ث��م  ن��ت  ن��ت��ر إل ب��ا ل  ت��ص��ا ال ا ء  ث��ن��ا أ
ه  ه��ذ ي��ا  ا م��ز م���ن  و  ، ن��ًا م��ج��ا ت��ت��م  ت  ا ل��خ��ط��و ا ه  ه���ذ ج��م��ي��ع  ن  أ ك��ر  ي��ذ و
نحو  على  ي��ة  ق��و مها  تقد ل��ت��ي  ا ر  ل��ص��و ا لجة  معا ت  ا و د أ ن  أ ق��ع  ا ل��م��و ا

 . هشة لد ا يثير 

مواقع إلكترونية لمعالجة  الصور الرقمية على اإلنترنت 
] تم فصل صحفي بارز في مدينة هو تشي من عمله بسبب ضغوط 
من جهات رفيعة المستوى في الحكومة، بعد نشره تعليقات استفزازية 

على مدونته اإللكترونية.  
قد  كان  دوك  هوي  أن  الحكومية  اإلعام  وسائل  في  مصادر  وذكرت 
فصل من عمله بصحيفة »سايجون تيب ثي« في أغسطس/ آب الماضي 

بسبب آرائه التي نشرها عبر موقع تدوين إلكتروني يسمى »أوسين«.
وجهتها  التي  الشكر  رسالة  في  رأيه  دوك  نشر  أغسطس   23 يوم  في 
أمام  حدودها  فتح  لقرارها  للمجر  ميركل  أنجيا  األلمانية  المستشارة 

مهاجري ألمانيا الشرقية في ديسمبر/ كانون األول 1989. 

في  كانت   2004 العام  برلين  في  لمتحف  زيارته  أن  دوك  وأوض��ح 
ما  حقبة  خال  الشرقية  ألوروب��ا  السوفيتي  للقمع  الحاد  االنتقاد  إطار 
تبجيل  بين  وق��ارن  المحتلة«.  »األم��م  باسم  وصفها  والتي  الحرب  بعد 
وكراهية  وسخط  من ناحية  لجنود التحالف  لمقابر  الغربية  أوروبا  أبناء 

أبناء أوروبا الشرقية لمقابر الجنود الروس. 
لتحرير  حربًا  الحرب  اعتبار  يمكن  »ال  تصريحاته  منهيا  دوك  وقال 
بعد  واالس��ت��ق��ال  الحرية  بتلك  بالتمتع  للشعب  يسمح  ل��م  إذا  الشعب 
الحرب«. إذ يمكن اعتبار أن هذه الجملة تحوي إشارة خفية لحرب توحيد 

فيتنام والتي غالبًا ما يطلق عليها هناك بحرب »تحرير« الجنوب. 

فصل مدّون فيتنامي من عمله لكتابة عمود يشيد فيه بسقوط سور برلين 

»ويندوز« يشترط ضرورة
 إغالق الملف قبل حذفه 

تشغيل  نظام  مستخدم  يحاول  األحيان،  بعض  في   [
ويندوز حذف ملف معين ولكن يواجه برسالة مفادها أنه 

ال يمكن حذف الملف طالما أنه جاري استخدامه.
أن  المستخدم  على  يتعين  المشكلة،  ه��ذه  ول��ع��اج 
عملية  في  يشرع  أن  قبل  أواًل  إلغائها  المراد  الملفات  يغلق 

الحذف. 
الكمبيوتر  بإغاق  فينصح  الخطوة،  هذه  تفلح  لم  وإذا 
وهناك  ال��م��ح��اول��ة.  ت��ك��رار  قبل  ج��دي��د  م��ن  فتحه  وإع����ادة 
المراد  الملف  يحرر  »أونلوكر«  اسم  يحمل  مجاني  برنامج 
يتيح  وبالتالي  الكمبيوتر  على  تطبيقات  أي��ة  من  حذفه 

إمكان إلغائه بسهولة.
خال  م��ن  مجانًا  »أون��ل��وك��ر«  برنامج  تحميل  ويمكن 

الموقع اإللكتروني »ميجور جيكس دوت كوم«.

موتوروال تطرح هاتفا محموال 
جديدا يعمل بنظام تشغيل أندرويد 

لإلليكترونيات  األميركية  موتوروال   شركة  أزاحت    [
فئة  من  هاتف  أول  عن  )الخميس(  األول  أم��س  الستار 
بنظام  يعمل  إنتاجها  م��ن  الذكية  المحمولة  الهواتف 
تهدف  خ��ط��وة  ف��ي  ج��وج��ل  ش��رك��ة  م��ن  أن��دروي��د  تشغيل 
الشركات  ص��دارة  في  مكانتها  استعادة  إلى  ورائها  من 

العالم.  في  المحمولة  للهواتف  المصنعة 
في  »كليك«  اسم  يحمل  الذي  الجهاز  طرح  المقرر  ومن 
خال  من  المتحدة  ال��والي��ات  في  العام  ه��ذا  الح��ق  وق��ت 

موبايل«.  »تي  اتصاالت  شركة 
خدمة  لمس  بشاشة  ال��م��زود  الجديد  الجهاز  وي��ق��دم 
ج���دي���دة م���ن م����وت����وروال ت���ع���رف ب���اس���م »م��وت��وب��ل��ور« 
على  االتصال  وقوائم  الرسائل  تحديث  في  وتستخدم 

الهاتف.
خال  جها  سانجي  م���وت���وروال   ش��رك��ة  رئ��ي��س  وق���ال 
األميركية  فرانسيسكو  سان  مدينة  في  صحفي  مؤتمر 
اإلليكتروني  البريد  رسائل  تجعل  موتوبلور  »خدمة  إن 
مواقع  م��ن  اآلت��ي��ة  وال��ص��ور  وت��وي��ت��ر  فيسبوك  وم��واق��ع 
بحيث  واحدة  قائمة  في  تظهر  وياهو  وجيميل  مايسبيس 

الطريقة«.  بنفس  كلها  استعراضها  يمكن 
وزودت موتوروال الهاتف كليك بلوحة مفاتيح منزلقة 
جميع  على  ال��دخ��ول  وإمكانية  ميجابكسل   5 وكاميرا 

أندرويد. نظام  خال  من  وجوجل  وتطبيقات  مواقع 
اسم  عليه  سيطلق  الجديد  الهاتف  أن  جها  وأض��اف 
في  يطرح  وسوف  األميركية  األسواق  خارج  »ديكست« 
هذا  الحق  وقت  في  الاتينية  وأمريكا  وبريطانيا  فرنسا 
حتى  الجديد  الجهاز  سعر  الشركة  تحدد  ول��م  ال��ع��ام. 

اآلن.
هواتف  إنتاج  على  اآلن  تركز  موتوروال  أن  جها  وذكر 
كليك  الهاتف  أن  موضحًا  تكنولوجيًا  متطورة  محمولة 

بالشركة. النهوض  اجل  من  كبيرة  أهمية  على  ينطوي 

baraha@alwasatnews.com

األح���ج���ار  ب��ج��م��ع  اه��ت��م��ام��ك  وج�����دت  ك��ي��ف   [
الثمينة؟

كنت  منذ  والنادرة  الثمينة  باألحجار  تعلقت 
في  ل��أح��ج��ار  ه���اوي  وال����دي  ك���ان  إذ   ص��غ��ي��راً، 
ويجمع  ال��ه��واي��ة  ه��ذه  ي��م��ارس  وك���ان  ال��ع��راق، 

األحجار الكريمة واقتناءها.
ال��ث��م��ي��ن��ة  األح����ج����ار  ه����ذه  ت��ج��م��ع  أي����ن  م���ن   [

والنادرة؟
أق�����وم ب��ج��ل��ب��ه��ا م���ن ك���ل م���ك���ان خ��ص��وص��ا 
فهذه  وك��رب��اء  والنجف  واليمن  السعودية 
ال������دول ت��ع��ت��ب��ر م��ص��ب األح����ج����ار ال��ث��م��ي��ن��ة، 
إذ  ال��ع��ق��ي��ق،  بحجر  يتميز  ال��ي��م��ن  خ��ص��وص��ًا 
يوجد أول جبل كرمه اهلل سبحانه وتعالى في 

اليمن.
 ] ماهو هدفك من اقتناء هذه األحجار؟

بها  اهتمامي  وم��ن  ال��ه��واي��ة،  ه��ذه  أعشق 
األح��ج��ار  ن��وع��ي��ة  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  تستيطع 
الثمينة والنادرة فأقوم مثًا بشراء الخواتيم 
ال��ت��ي ت��وج��د ف��ي��ه��ا م��م��ي��زات ن����ادرة وأي��ض��ا 
الثمينة منها, وبعض األحجار هي ذكرى من 

والدي.
منفعة  فيها  األحجار  بعض  هناك  أيضًا 
هي  وال��ف��ي��روز  العقيق  وأفضلها  للبسها، 

المرغوبة عند العرب.
] أنت تمتلك حجرا نادرا في العالم، ممكن 

إعطاءنا فكرة عن هذا الحجر؟
من  ج��دي  وك��ان  ج��دي  عند  ك��ان  الحجر 
إلى  أعطاه  ثم  وم��ن  األحجار  جمع  ه��واة 
بعض  م��ع  ب��ه  وال����دي  ف��اح��ت��ف��ظ  وال����دي 

في  حتى  ج��دي  م��ن  ك��ت��ذك��ار  األغ���راض 
بعد  والدي  إياه  أعطاني  األيام  من  يوم 
وقد  األحجار،  حب  إلى  ميولي  ألحظ  أن 

العراق  في  معروفا  كان  الذي  جدي  من  األحجار  حب  توارثت 
الهواية. بهذه 

واعتبر  جداً  النادرة  األحجار  من  يعتبر  حجر  وصلني  اهلل  والحمد 
األي��ام  م��ن  ي��وم  وف��ي  ن���ادرا  حجرا  المتاكي  المحظوظين  م��ن  نفسي 
كحديث  الحجر  عن  أوروب��ا  في  الموجود  األصدقاء  أحد  إلى  تحدثت 
إذ  الحجر،  ن��درة  عن  وأبلغني  بي  باالتصال  قام  يومين  وبعد  عابر، 
وأبلغ  الجنسية  ألماني  وهو  باألحجار  المهتمين  أحد  الصورة  شاهد 
إلى  الحجر  بإرسال  فكلفني  جداً  نادر  أمتلكه  الذي  الحجر  أن  صديقي 

الصورة. صحة  من  يتأكد  حتى  أوروبا 
أرسله  الذي  أوروبا  في  المقيم  عمي  ابن  إلى  الحجر  أرسلت  وبدوري 
العالم،  ف��ي  ف��روع  خمسة  لديها  التي  الشركات  إح��دى  إل��ى  بنفسه 
جيولوجي  وخبير  األحجار  خبراء  أحد  عند  الحجر  بفحص  وقاموا 
ومن  نادرة  حشرة  على  يحتوي  الحجر  أن  فتفاجأة  المتحجرات  في 
بدراسة  يقومون  حتى  للشركة  الحجر  أبيع  أن  مني  فأراد  العقيق  نوع 
ودرجة  ضغط  بفعل  تتكون  العقيق  مثل  األحجار  ألن  التحجر  كيفية 

يكسر. أو  يتلف  أن  من  الحجر  على  خوفًا  فرفضت  جداً  عالية  حرارة 
كانت  معينة  مادة  إن  تقول  الخبير  فرضها  التي  الفرضية  وكانت 
الجيولوجي  التغير  وع��وام��ل  الحشرة  بين  إح��ال��ة  طبقة  أو  غ��اف 
ال��ح��ج��ر  ي��ش��ت��روا  أن  م��ن��ي  ط��ل��ب��وا  وق���د  ف���ري���دة  ح��ال��ة  وه���ي  ل��ل��ح��ج��ر 

الحشرة  وجود  تأكد  شهادة  بإخراج  فقمت  فرفضت  
عليه  عرضوا  ألنهم  الشركة  نفس  من  الحجر  داخل 
باكتشاف  السباقين  هم  يكونوا  أن  مقابل  الشهادة 

الحجر.  مابداخل 
باألحجار  تهتم  بجمعيات  ات��ص��االت  لديك  هل   [

؟ لثمينة ا
مهتمين  وخبراء  بجمعيات  اتصاالت  لدي  نعم 
البحرين  خ���ارج  وال���ن���ادرة  ال��ث��م��ي��ن��ة  ب��األح��ج��ار 

أو  إلقتنائها  األحجار  بعض  شراء  أو  اآلراء  تبادل  في  منهم  واستفيد 
للبيع. عرضها 

بعرض  أق���وم  ل��ي  م��ع��ارض  ع��م��ل  أس��ت��ط��ع  ل��م  ال��ب��ح��ري��ن،  ف��ي  أم���ا 
أو  لتمويل  ال��م��ع��ارض  ه��ذه  مثل  تحتاج  إذ  األح��ج��ار،  م��ن  مقتنياني 

والجهد. الوقت  من  بعضا  يتطلب  وهذا  رعاية 
الثمينة؟ األحجار  هذه  لتشتري  التمويل  لك  أين  من   [

مبالغ  على  حصلت  ف��إذا  ب��ال��ت��ج��ارة،  استثمر  شخصي  التمويل 
أو  أخ��رى  أح��ج��ار  ب��ش��راء  أق��وم  ع��ن��دي،  التي  األح��ج��ار  بعض  بيع  م��ن 

الديناصورات. وبيض  عظم  مثل  متحجرات 
عليها؟ بالتركيز  قمت  التي  األسواق  أي 

اإللكتروني  الموقع  في  العرض  على  رك��زت  العالم  مستوى  على 

بي  ال���خ���اص 
)روح  وه������و 
األح������ج������ار(، 
بعرض  فأقوم 
أو  األح�����ج�����ار 
ال���م���ق���ت���ن���ي���ات 
بحوزتي  التي 
وب�����������ع�����������ض 
ال���م���ع���ل���وم���ات 
ع���ل���ي���ه���ا أق�����وم 
على  ب��ع��رض��ه��ا 
ال���م���وق���ع، وم��ن 
ث������م أت�����واص�����ل 
م���ع األش��خ��اص 
ال�������رغ�������ب�������ي�������ن 
ف�������ي ش����رائ����ه����ا 
ع�����ب�����ر ال����ب����ري����د 
اإلل����ك����ت����رون����ي، 
وك�������ث�������ي�������ر م����ن 
األح��������������ج��������������ار 
ق����م����ت ب��ب��ي��ع��ه��ا 
ع�����ب�����ر ال����م����وق����ع 

اإللكتروني. 
ل���دي���ك  ه������ل    [

معرفة بنوعية األحجار؟
صيني  أو  ال��ي��م��ان��ي  ال��ن��وع  م��ن  ان���ه  ال��ح��ج��ر  ن���وع  أع���رف  إن��ن��ي  ن��ع��م، 
أواآلسيوي أو البرازيلي، وحاليًا تجد نادراً عقيق يماني األصل، إذ يعتبر 

العقيق اليماني من أفضل أنواع العقيق.
ومن الجواهر الثمينة امتلك حجر الياقوت، وللياقوت درجات فيوجد 

ياقوت أغلى من األلماس والزمرد.
أحجار  فتوجد  العربي،  بالوطن  معروفة  ليست  كثيرة  أحجار  وهناك 
في جزيرة واجا في أستراليا فصيلة من حجر العقيق يوجد فيه ترسبات 

الضوء )قوس قزح(.
مثل  البرمائي  النوع  من  ن��ادر  منقرض  ديناصور  ن��اب  أمتلك  أيضًا 
النوع  من  يعتبر  الديناصور  وهذا  ذلك،  تثبت  شهادة  ولدي  التماسيح، 

العماق إذ يبين أن هيكله كبير.

عراقي يمتلك أندر حجر في العالم... حسين عبدالصاحب:

الحجر يعد الوحيد ويحتوي على حشرة نادرة
§ النعيم - محمد باقر أوال

بجمع  فاهتمامه  نادر،  ماهو  كل  لجمع  وعشقه  بحبه  للعالمية  يصل  أن  استطاع  والده  توارث  ومن  احتراف،  الهواية  من  اتخذ   [
في  شركة  ألكبر  األوسط  الشرق  في  الوحيد  الممثل  يكون  أن  استطاع  والده،  من  توارثها  التي  الثمينة  واألحجار  النادرة  المقتنيات 

العالم تهتم باألحجار الثمينة وهي شركة ويب سنتر، فمع حسين عبدالصاحب عراقي الجنسية دار بينا هذا اللقاء:

موقع  لحسين عبدالصاحب يعرض فيه األحجار  الثمينة

شهادة تثبت بأن الحجر نادر ويوجد بداخله حشره نادره
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غالبية مواقع بيع السلع
 اإللكترونية على اإلنترنت مضللة

إن  األوروب��ي  االتحاد  في  المستهلك  حماية  هيئة  قالت   [
اإللكترونية  األدوات  لبيع  األوروبية  المواقع  نصف  من  أكثر 
وذلك  المشترين  تغش  أو  تضلل  اإلنترنت  عبر  للمستهلكين 

بعد فحص 369 موقعا في 28 دولة.
المواقع  هذه  اآلن  الوطنية  التنظيمية  السلطات  وستجبر 
على تحسين ممارساتها البيعية وقد يغلقون مثل هذه المواقع 

إذا لم تستجب.
شبكة  بعد  عن  األوروبيين  المشترين  ربع  نحو  ويستخدم 
اإلنترنت في شراء منتجات إلكترونية مثل الكاميرات الرقمية 
وأجهزة الهاتف المحمول أو مشغات أقراص )دي.في.دي( 
مما ينشئ سوقا بقيمة نحو 6.8 مليارات يورو )9.9 مليارات  

دوالر(.
األوروب���ي  ب��االت��ح��اد  المستهلك  ش��ئ��ون  مفوضة  وق��ال��ت 
األشهر  في  الجهد  من  كثير  بذل  يجب  بيان  في  كونيفا  مجلينا 

المقبلة لتنقية هذا القطاع.
منطقة  ه��ذه  أن  اإلل��ك��ت��رون��ي  ب��ري��دي  حصيلة  م��ن  أع���رف 

مشكات حقيقية للمستهلكين.
المحلية  السلطات  بها  ق��ام��ت  ال��ت��ي  ال��ف��ح��وص  وأظ��ه��رت 
خضعت  التي  المواقع  م��ن  المئة  ف��ي   55 إن  آي��ار  م��اي��و/  ف��ي 
تضلل  كانت   - المواقع  أكبر  من   200 بينها  ومن  للفحص- 
تكاليف  في  أو  كمستهلكين  حقوقهم  يخص  فيما  المشترين 

الشحن أو أعطوا معلومات غير كاملة لاتصال بهم.
وج����رت ع��م��ل��ي��ات ال��ف��ح��ص ف��ي 26 دول����ة ت��ت��ب��ع االت��ح��اد 
نحو  يقم  ول��م  والنرويج.  ايسلندا  إل��ى  باإلضافة  األوروب���ي 
لم  أو  المشترين  بإخبار  الفحص  في  فشلت  التي  المواقع  ثلثي 
تخبرهم بصورة صحيحة عن حقهم في إلغاء أية طلبية خال 

سبعة أيام على األقل وإعادة  المنتج من دون إبداء أسباب.
ولم يعط نحو ثلث المواقع التي فشلت في الفحص عنوانها 
أن  يعني  ما  وه��و  صحيحة  بصورة  بها  االت��ص��ال  بيانات  أو 
مشكات  وج��دوا  إذا  بهم  االتصال  يستطيعوا  لن  المشترين 

في البضائع التي اشتروها.

حسين عبدالصاحب يعرض الحجر النادر وبه حشرة نادرة

بود  »آي  الموسيقي  قارئه  إلى  فيديو  كاميرا  سيضيف  انه  لإللكترونيات  »أبل«  عماق  أعلن    [
نانو« وانه سيخفض سعر منتجاته من هذا الجهاز الواسع الشعبية. 

نانو«  بود  »آي  جهاز  من  جديدة  نسخة  عن  »أبل«  لشركة  التنفيذي  المدير  جوبز  ستيف  وكشف  
للمرة  العلن  على  خاله  ظهر  فرانسيسكو،  سان  في  صحافي  مؤتمر  خال  الفيديو  بكاميرا  مزودة 

األولى منذ حوالي عام بعد ابتعاده بسبب المرض. 
 100 اآلن  حتى  منه  بيعت  ال��ذي  ن��ان��و«،  ب��ود  »آي  جهاز  م��ن  الجديدة  النسخة  إن  جوبز  وق��ال 
وعدادا  ام«  »اف  وراديو  فيديو  كاميرا  ستتضمن  الشركة،  منتجات  مبيعات  ويتصدر  وحدة  مليون 
المصور  الفيديو  شريط  مشاهدة  »يمكنك  جوبز  وق��ال  ص��وت.   ومكبر  وميكروفونا  للمسافات 
)موقع(  إلى  ارساله  واح��دة  بكبسة  ويمكنك  حاسوبك،  إلى  عينها  اللحظة  في  وارساله  النانو  على 
فيديو  كاميرا  دوما  متناولك  في  يكون  ان  حقا  المذهل  »من  انه  التنفيذي  المدير  واضاف  يوتيوب«.  

بهذه الجودة موجودة داخل جهاز نانو«. 
واوضح جوبز انه سيكون هناك طرازان من النسخة الجديدة لجهاز »آي بود نانو«: األولى تتسع 

لثمانية غيغابايت وثمنها 149 دوالرا، والثانية تتسع ل�16 غيغابايت وثمنها 179 دوالرا. 
ستيف  ظهور  ب��ود«  »آي  جهاز  من  فيديو  بكاميرا  مجهزة  نسخة  أول  إط��اق  حدث  على  وطغى 

جوبز العلني للمرة األولى منذ اكتوبر/تشرين األول 2008. 
الى  وعاد  الثاني  الماضي/كانون  يناير  في  مرضية  إجازة  في  غاب  عاما   54 البالغ  جوبز  وكان 

العمل في يونيو/حزيران بعد خضوعه لعملية زرع كبد. 
من  منتجاتها  مختلف  أسعار  تخفيض  تعتزم  انها  ايضا  »أبل«  اعلنت  الجديد،  المنتج  إلى  وإضافة 
إلى  دوالرا   249 من  مثا  غيغابايت   8 سعة  ذي  تاتش«  بود  »آي  سعر  يهبط  بحيث  بود«،  »آي  اجهزة 

199 دوالرا. 


