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لقطة

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم

االلكرتونية" احلكومة  تطبيق  "فوائد 
د. لوؤي ح�سني 

املرجوة  االأهداف  االإلكرتونية  م�ساريع احلكومة  لكي حتقق 
منها و لكي تقدم خدمة ذات جودة عالية ينبغي توفر عدد من 

العوامل.
و من اأهم هذه العوامل :

احلكومة  خدمات  ت�سهم   : منا�سبة  حتتية  بنية  توفر   1-
االإلكرتونية يف زيادة الطلب على خدمات تقنيات املعلومات 
قادرة  متطورة  حتتية  بنية  توفر  يتطلب  مما  واالإت�ساالت 
على اإ�ستيعاب هذه الزيادة يف الطلب بدون اأن يكون ذلك على 
ح�ساب جودة اخلدمة . كما ينبغي اأن تكون هذه اخلدمات يف 
متناول اجلميع واأن تتمتع بكفاءة وموثوقية عاليتني . ومن 
Un - للجميع  متاحة  التحتية  البنية  هذه  تكون  اأن  )املهم 
اخلدمات  من  االأدنى  احلد  توفر  واأن   )versal access

. )Universal service( للجميع
خدمات  تقدم   : املنا�سبة  والت�سريعات  االأنظمة  وجود   2-
التنظيمية  للجهات  جديدة  حتديات  االإلكرتونية  احلكومة 
باملرونة والقدرة  تتمتع  اأن  ينبغي عليها  والت�سريعية والتي 
مع  تتما�سى  بحيث  والت�سريعات  االأنظمة  تطوير  على 

متطلبات احلكومة االإلكرتونية . 
 : احلكومية  املعامالت  �سري  طريقة  يف  النظر  اإعادة   3-
جمرد  يكون  اأن  ينبغي  ال  االإلكرتونية  احلكومة  تطبيق  اإن 
اأختزال  اأجل  من  احلديثة  التقنيات  الإ�ستعمال  حماولة 
تكون  اأن  ينبغي  ولكن  البريوقراطية  الروتينية  العمليات 
فر�سة لتطوير �سري هذه العمليات وت�سهيلها بحيث تتنا�سب 

مع اأ�ساليب احلكومة االإلكرتونية .
املعلومات  واأمن  اخل�سو�سية  من  الكايف  القدر  توفري   4-
يقدمه  ما  مع  االإنرتنت  على  احلكومية  اخلدمات  تقدمي  اإن   :
�سوء  املجال ملحاوالت  يتيح  قد  اأنه  اإال  فوائد وت�سهيالت  من 
منا�سبة  و�سائل  اإعتماد  ينبغي  لذا  اخلدمات.  هذه  اإ�ستخدام 
اأهميتها وح�سا�سيتها  حلماية هذه اخلدمات مبا يتنا�سب مع 
ومبا يتنا�سب مع متطلبات كل قطاع . ومن املهم وجود توازن 
تقدمي  يف  واملرونة  املعلومات  اأمن  متطلبات  اإ�ستيفاء  بني 
الثقة  يعطي  الذي  بال�سكل  االإلكرتونية  احلكومة  خدمات 

للم�ستفيد من هذه اخلدمات . 
تطبيقات  حتتاج   : الب�سرية  والطاقات  القدرات  بناء   5-
من  قدر  على  عاملة  اأيدي  توفر  اإىل  االإلكرتونية  احلكومة 

املهارة والقدرة على التعامل مع التقنيات اجلديدة باإقتدار .

اجمل تعليق 

ال�سيء ي�ستحق اخلوف ..التدع القلق من امل�ستقبل املجهول 
عائقا امام حتقيق االهداف ..ارادة النجاح اكرب من كل �سيء 

فال تتخلى عن اهدافك 

 حظر أجهزة الالبتوب مرتبط 
بالخوف من تفجير مباشر

هاتف "سينشل" يواجه 
مشكالت قانونية قبل 

حذف أغنيات أبل ميوزيك 
بسرعة وسهولة

ق��ال الرئي���س التنفيذي ل�رشك��ة يونايت��د اإيرلينز الأمريكي��ة للطريان 
اأو�ش��كار مونوز اإن امل�ش��وؤولني الأمريكيني يخ�ش��ون من اإمكان تفجري 
مواد نا�شفة على هيئة اأجهزة كمبيوتر حممولة ب�شكل مبا�رش على منت 
طائرة. ونظراً لعدم وجود خطر مت�شور يذكر لتفجري مثل هذه الأجهزة 
ع��ن بعد قال مون��وز يف موؤمتر ل�شناعة الطريان اإن ال�شلطات تعتقد اأن 
هن��اك فر�ش��ة اأقل لتفجريه��ا على منت طائ��رة. وقال كب��ار املديرين 
التنفيذي��ني يف الجتم��اع ال�شن��وي لالحتاد ال��دويل للنق��ل اجلوي اإن 
ارتف��اع درجة ح��رارة بطاريات الليثيوم يف اأجه��زة كمبيوتر حممولة 
خمزن��ة متث��ل خط��راً اأي�ش��ًا. وق��ال املدي��ر التنفيذي ل�رشك��ة اخلطوط 
اجلوي��ة املاليزي��ة بيرت بيلي��و "اأعتق��د اأن اخلطر الأكرب ه��و وجود 40 
اأو 50 جه��از كمبيوتر حممول على م��نت الطائرة". ويف مار�س )اآذار(، 
فر�ش��ت احلكوم��ة الأمريكي��ة قيوداً على وج��ود الأجه��زة الإلكرتونية 
الكبرية يف مق�ش��ورات الطائرات خالل رحالت من ع�رشة مطارات يف 

دول منها الإمارات العربية املتحدة وقطر وتركيا.

    مل مي�س على اإعالن مبتكر نظام الت�شغيل اأندرويد، اأندي روبن، عن الهاتف 
الذك��ي الث��وري اجلدي��د "ا�شين�ش��ل ف��ون" اأقل م��ن اأ�شب��وع، حتى ب��داأت تظهر 
م�ش��كالت ق��د متنع طرحه يف الأ�ش��واق. اإذ بعثت �رشكة اأمريكي��ة ر�شالة تطلب 
م��ن "ا�شين�ش��ل"، وهي ال�رشك��ة النا�شئة الت��ي اأ�ش�شها حديث��ًا ويديرها روبني، 
التوق��ف عن ا�شتخ��دام ال�شم لأنها بذلك تنتهك حق��وق امللكية الفكرية، ثم اإن 
ذل��ك �شوف "ي�شبب اإرباكًا".  ومتلك �رشكة "�شبيجن"، املتخ�ش�شة يف �شناعة 
امللحق��ات والأغطية، بالفعل عالمة جتارية با�ش��م "اإ�شين�شل" وت�شتخدمه مع 
ع��دد من منتجاتها، وكتب��ت ل�رشكة روبني ر�شالة تعرت�س فيها على ا�شتخدام 
ال�ش��م مع هاتف ال�رشكة اجلديد. وتلزم الر�شال��ة �رشكة روبني النا�شئة بوقف 
والكف عن جميع ا�شتخدامات عالماتها التجارية مبا يف ذلك ا�شم "ا�شين�شل". 
وحاول��ت ال�رشكة الت��ي قال روبن اإن��ه اأ�ش�شها كرد فعل حلال��ة الإحباط الذي 
تع��اين منه��ا �شناعة التقني��ة يف الوق��ت الراهن، ت�شجي��ل عالم��ة "اإ�شين�شل" 
التجاري��ة يف الوليات املتح��دة مرتني، لكن طلبها قوب��ل بالرف�س ب�شبب اأن 

�رشكة "�شبيجن" متتلك بالفعل حقوق هذه العالمة التجارية.

�رشع��ان ما توؤدي الأغنيات املخزنة يف خدمة املو�شيقى اأبل موزيك 
اإىل امت��الء ذاك��رة الهاتف الذكي متامًا، وهن��ا ي�شطر امل�شتخدم اإىل 
ح��ذف بع���س الأغنيات عن طريق غ��الف الألبوم، وهو م��ا ي�شتغرق 
ف��رتة طويلة، ولكن نظ��ام اأب��ل "اآي اأو اإ�س" يتي��ح للم�شتخدم طريقة 

املخزن��ة، اأخ��رى لإلقاء نظ��رة �رشيعة  الأغني��ات  عل��ى 
ت�شنيفه��ا  يت��م  وهن��ا والت��ي  الفن��ان،  ح�ش��ب 
ولالط��الع ميك��ن حذفه��ا ب�رشع��ة  و�شهول��ة. 
ت�شف��ح على ذل��ك، يتع��ني على  امل�شتخ��دم 

"عام/ا�شتخ��دام قائم��ة الإع��دادات حتت  بن��د 
وبع��د ذل��ك يتم النق��ر على الذاكرة وخدمة اآي كالود"، 

بن��د "اإدارة الذاك��رة"، وعن��د النقر على بن��د "ميوزي��ك" تظهر قائمة 
عملي��ة باأ�شماء الفنانني وم�شاح��ة الذاكرة، الت��ي ت�شغلها الأغنيات، 
وبالت��ايل يتمكن امل�شتخدم من حذف الألبومات اأو الأغنيات ب�رشعة 

و�شهولة مبجرد حركة م�شح اإىل الي�شار.

يونايتد 
إيرالينز

كيفية تقنية

متقاطعة

مشاهير السودوكو

كلماتالفرق

لعبة

شروط اللعبة

أوجد 

اأف�سل  o ال�سار  واخلرب  اخلري  1الفاأل 
اأو  اإما ب�سب���ب نحلة  اأمل���ا  o ت�سبب  الل���ن  2بل���ون 

بالنار
حلظة قبل   o اجلن  فيه  3يقيم 

o ما يقتل االأحياء 4ما ينزل من االأعني من �سائل 
االإباء( )من  اأبي  جمع   o ال�سكر  لك  5نقدم 

o �سديق مقرب من  6و�سيل���ة الرتا�سل التقلي���دي 
امللك قدميا

األف كيلومرت   300 o �سرعته  7ن�س���ف م�سريون 
يف الثانية

عربية 8عملة 
نافع بن  عقبة  اأفريقية  �سمال  يف  9بناها 

)رو�سي( ف�ساء  رائد  اأول   o البحر  حاالت  10من 

بعد اإلنفصال..ماريا كاري مع حبيبها مجدًدا
بع��د اأقّل من �شهرين على انف�شالهما، فاجاأت النجمة العاملّية ماريا 
كاري Mariah Carey حمّبيه��ا، بعودته��ا اإىل حبيبه��ا الراق�س 
ال�ش��اب براي��ان تن��اكا Bryan Tanaka. فق��د ظه��رت النجم��ة 
البالغ��ة من العم��ر 47 عاًما، مع الراق�س البال��غ من العمر33 عاًما 
م��ن جديد، يف موعد غرامي باأحد املطاع��م ال�شهرية يف مدينة لو�س 
اأجنلو���س الأمريكّي��ة. وقد ذكر بع�س التقاري��ر العاملّية، اأّن ماريا قد 

عادت اإىل حبيبها اآواخر ال�شهر املن�رشم.

األمير هاري على مائدة إفطار رمضاني
افتت��ح الأمري هاري Harry زيارته اإىل �شنغافورة يوم اأم�س الأحد، 
والت��ي ت�شتمر ملدة يومني، بلقاء اأطف��ال يف اأحد املراكز الجتماعّية 
املحلّية، وتناول الإفطار مع م�شلمني. وقد ا�شتقبلت موؤ�ّش�شة اإ�شالمّية 
ت�شع��ى لتمك��ني الأطف��ال املحروم��ني، الأم��ري البالغ م��ن العمر 32 

عاًما، باإقامة حفل، ثّم عر�س لفنون القتال.

الله  ق���ل ب�س���م   o الع���رب  اأ�سع���ر �سع���راء   1
الرحمن الرحيم

2 خلط يف االأمور o غياب الذهن والرتكيز
نريوبي عا�سمتها   o م�سرف   3

 o الدفوف  ت�سرب  مت�سوفة  ديني���ة  فرقة   4
ندخل

اإقامات ن�سف   o 5نحطم 
)معكو�سة( اجلوار  6يف 

رابع ن�سف   o وت�ساوي  7متاثل 
o ثلثا  اأجن���ة الطيور  اأوعية   o 8عك����س مر 

�سور
ياباين حمارب   o 9مت�سابهان 

10لها اأكرب بي�سة بني الطيور o مت�سابهان

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.


