استراحة املدى

قرية احليل يف اجلزائر تشكو قلة الصانعني
اجلزائر/وكاالت

يف قـرية بـني ينـي مبنطقـة القبـائل اجلزائـرية
يحـافـظ محتـرفـون ومحتـرفـات غـالـبيتـهم من
اجليل القـدمي علـى حـرفـة قـدميـة متثل جـزءا
من اقتـصاد القرية .ويبـدع احملترفون االمازيغ
مصـوغـات وحلـى مـصنـوعـة يـدويـا بــاستخـدام

أدوات تقليـديـة .وتعكـس ألــوان وتصـامـيم هـذه
احللـي الـبـيـئ ــة احملـيـط ــة مـن شـمــس س ــاطع ــة
وتالل خـض ــر ومي ــاه وسمــاء زرقــاء لــواح ــد من
أقـاليم الـبحر املـتوسـط .وتنتج نـشيش ملـيحة
( 82عــامــا) الـتي عــاشـت عمــرهــا كله يف قــريــة

بنـي ينـي مبنـطقــة الـقبــائل قـطع ــا من احلـلي
يـدويـا بطـريقـة تـشبه الـى حـد بعيـد الطـريقـة
الـتي كــان يـسـتخــدمه ــا اسالفهــا ال ــذين بــدأوا
هـذه احلرفـة بشكلهـا احلالـي يف القرن الـثامن
عـشر يف اجلـزائر ويف مـناطق أخـرى من شـمال
غرب افـريقيـا .وتعتبـر مليـحة واحـدة من أكـبر
احملـتــرفــات سـنــا يف مـنـطق ــة القـب ــائل .وتـبــدع
مليحـة املصـوغـات االمـازيغيـة الـتقليـديـة منـذ
ان تعلمـت احلرفة علـى يد جدهـا عندمـا كانت
فتــاة صغيـرة .وقــالت مـليحـة "اســرتنــا تتـوارث
هـ ــذا العــمل مـن االب ال ــى االبــن فج ــدي ك ــان
ميــتهـن ه ــذه احل ــرف ــة .وح ــرف ــة اس ــرتـن ــا هـي
صنــاعــة احلـلي الـتقـليــديــة ".وجتلـس ملـيحــة
الى طـاولة العـمل وتسـتخدم مـشعال تصـهر به
القــطع الــصغـي ــرة مــن الف ـض ــة لـتـنــتج مــنه ــا
تـصــامـيم دقـيقه وقــويــة الســاور وحلـي للــرأس
وقالئـ ــد كـبـي ـ ــرة تغ ـطـي ال ـص ـ ــدر كلـه .وحتلـ ــى
الفضـة بقـطع من املـرجـان واالحجـار الكـرميـة
االخــرى .كمــا تــزيـن بعـض احلـلي بـطـبقــة من
املـينــا الــزرقــاء او اخلـضــراء او الـصفــراء الـتي
تـوضع يف فـرن درجـة حـرارته  600درجـة مئـويـة
لتـكتـسب لـونـا كـثيفـا ونــاعمـا وسـطحـا بـراقـا.
وحـظيـت ملـيحـة بـتقـديــر اقلـيمـي عن عـملهـا
عـندمـا شاركـت يف مهرجـان للحلي يف اجلـزائر
ع ــام  2004.ويـن ـظ ــر ال ــى امل ـص ــوغـ ــات واحللـي

غــاليــة الثـمن الـتي تــرتــديهــا املــرأة يف الغــالب
الول م ــرة ي ــوم زف ــافه ــا ب ــاعـتـب ــاره ــا ن ــوع ــا مـن
االمـ ـ ــان االق ـتـ ـص ـ ـ ــادي لالسـ ـ ــرة والـ ـ ــوجـ ـ ــاهـ ـ ــة
االجتمـاعيـة كمـا يعتقـد انهـا تقي من احلـسد
واحل ــظ العـ ــاثـ ــر .ولـكـن هـن ـ ــاك مخـ ــاوف مـن
انــدثــار هــذه احلــرفــة الـتقـليــديــة مـع االجيــال
االم ــازيغـي ــة االصغ ــر سـن ــا ال ــذيـن ع ــزف ــوا عـن
امتهـان هـذا الفن ويـرجع ذلك يف جـانـب كبيـر
منـه الى ارتـفاع اسـعار املـواد اخلام .وقـال هالل
مـصـطفــى الــذي ميـتلك مـتجــرا لـلمـصــوغــات
الـبــربــريــة الــتقلـيــديــة خــارج قــريــة بـنـي يـنـي
مـبــاش ــرة "االن هجــر غــالـبـيــة احلــرفـيـني هــذا
الفن .بـاالضـافـة الـى ذلك فـانه قبل عـام 1992
ك ـن ـ ـ ــا  396شخـ ـصـ ـ ــا م ــن مح ـتـ ـ ــريف ص ـنـ ـ ــاعـ ـ ــة
امل ـصـ ــوغـ ــات االن عـ ــددن ـ ــا  29شخ ـص ـ ــا فقــط.
والـ ـسـبـب يف هـ ــذا ارتفـ ــاع اسعـ ــار املـ ــواد اخلـ ــام
والــنقــص يف املـ ــرج ـ ــان ".و يف شهـ ــر آب مــن كل
سـن ــة حتــتفل ق ــري ــة"بـنـي يـنـي" بعـي ــد الفـض ــة
وذلك مـن ــذ العــام  1995.ارتـبـط اسـم الفـضــة
بـ ــاملـن ــطقـ ــة واصــبح اجلـ ــزائـ ــري ي ــطلـق علـ ــى
الفـضة اسم "فـضة بـني يني" أو فـضة القـبائل
نسـبة للمنطقـة التي تخصص لهـا عيدا كامال
يشـارك فيـه العديـد من احلـرفيـني يف مجال
الـف ـ ـض ـ ـ ــة مــن مـخ ـتـلـف م ـن ـ ـ ــاطـق اجل ـ ـ ــزائ ـ ـ ــر
وخصوصا من االوراس وبني ميزاب واجلنوب.

خيتبئ يف صندوق سيارهتا ملراقبتها

()...

حوار يف الكيا...

روما /وكاالت
كشـفت الشـرطة اإليـطالـية أمـر زوج غيـور اختـبأ
يف صندوق سيارة زوجتـه ملراقبة حتركـاتها بعدما
استبد به الشك حيال تصرفاتها.
ونقـلت الـصحـف عن الــرجل قــوله للـشــرطــة إنه
قفز إلى الصندوق الصغير عندما وصلت شكوكه
بزوجته وحتركاتها املشبوهة حداٌ ال يطاق.
وق ـ ـ ـ ــال "ك ـ ـ ـ ــان األم ـ ـ ـ ــر األول ال ـ ـ ـ ــذي قـف ـ ـ ـ ــز إل ـ ـ ـ ــى
ذهني"،ولكن لسوء حظه لم يتسع صندوق سيارة
زوج ــته الـ ــصغ ـيـ ـ ــرة وهــي مــن طـ ـ ــراز ف ـيـ ـ ــات 500
جلسمه فاضطر إلى إخراج يده واإلمساك بظهر

بني قوسني

املقعد اخللفي.
واستدعى عـامل يف محطة وقود ،الشـرطة بعدما
شاهـد يد رجل على ظهر املـقعد اخللفي للسيارة
بينما كان يزود سيارة الزوجة بالوقود.
ومتكـنت الـشــرطــة مـن اللحــاق بــالــسيــارة خــارج
متجر للتسوق حيث ركنتها املرأة.
وكــان ال ــرجل يـن ــوي اللحــاق بــزوجـته إل ــى داخل
املـتجــر ولـكن الـشــرطــة وصـلت إلـيه وهــو مــا زال
ب ــال ـصـنـ ــدوق مف ـسـ ــدة مخ ـطــطه لـلقـبــض عل ــى
زوجته باجلرم املشهود .

آمنة عبد العزيز

ستة افالم تتنافس عىل جوائز املهرجان
القومي للسينام املرصية

جلــس عـنــد أول كــرسـي يف (الكـيــا) وبــدأ يــأخ ــذ نف ـس ـاً
عـمــيق ـ ـاً مـن سـيـكـ ــارته الـتـي تـ ـشـتـعل مـثـله ،راح يــنفـث
الدخـان الى االعلـى مصحـوباً بـ(االوف) دون مـوال وهو
يـنظـر الـى وجـوه الـركـاب لعل احـدهـم يسـأله مـاذا بك؟
لكن الـركـاب منـشغلـون عنه بحـوارات جـانبيـة حتـى من
كان صامتاً فحواره مع نفسه.
الشـاب الذي أخـذ املقعد االمـامي للكيـا كان يـدندن مع
األغـنيـة الـتي تـصــدح من مــسجل الــسيــارة حتــى طغـى
صوت املطرب وامله على حوارات الركاب.
كانـت فرصـة لصـاحبنـا الراكـب االول ان يدخـل يف حوار
انـتظـره ليقـول :حتــى اغنيـاتنـا مـثلنـا حـزينـة ،بــاالمس
قـتل ج ــاري الـطـبـيـب ام ــام داره ولـم اسـتـطـع فعل شـيء
إلنقاذه ،كانت حلـظات انهت حياة الـرجل وعلمه ،منظر
الــطبـيب جــاري ال ميـكن ان يــذهـب من بــالـي ،رفع يــده
اليـسرى الى اعلى رمبـا كان يقول للجـناة ملاذا؟ ا ويقول
مـازال بلـدي بحـاجـة لـي ،لكن بـالتـأكيـد لـم يكن يـطلب
الـرحمـة منهـم :وانتهـى مـرميـاً علـى األرض دون حـراك
امــا أنظـار املـارة وهلـعهم! قــال أكثـر مـن راكب يف الـكيـا:
أطبـاء كثـيرون خـسرنـاهم ومـازلنـا نخسـرهم واحـداً تلو
اآلخر.
سـادت حلظـات من الهـدوء بعـد ان تـوقف صـوت املطـرب
وحـزنه ،الن احلزن الذي احـدثته وقصة الـطبيب وغيره
أكبر من ان يعادله حزن آخر.
راكـب يف مؤخـرة الكـيا كـان ينصـت مثلي لـيدخـل احلوار
بنقطة نظام ويسأل وأين احلكومة ؟
امـا آن االوان لتتـشكل ؟ منـذ أربعـة أشهـر ونحـن ننتـظر
بع ــد ان ذهـبـن ــا وانـتخـبـن ــا واع ـطـيـنـ ــا ثقـتـن ــا لـلق ــوائـم
االنـتخ ــابي ــة  ،انتـظــرنــا الكـثيــر ،خــدمــات ،فــرص عـمل،
ايجـاد حل لالزمـات ،الكهـربـاء ،املـاء ،اليـوم اصبـح همنـا
االول االمان وليس شيئاً آخر.
ثـم احـت ــد الـنق ــاش بـني رك ــاب ال ـسـي ــارة وكل واح ــد ب ــدأ
يـتكلم بحـسب وجـهة نـظره وثـقافـته وحتليلـه ملا يـجري
يف الشارع.
لكـن ذلك الــرجـل البــسيـط حــاول ان يـضـفي شـيئ ـاً من
الـدعـايـة علـى ركـاب الـكيـا وقـال :أن مـشـكلتـي أكبــر من
تشكيل احلكـومة؟ (نسـواني االثنني مـتعباتنـي) الكبيرة
عاقلـة ومتفهـمة وطلـباتهـا معقولـة ،الصغيـرة ال تنتهي
طلبـاتهـا ،وعنـدمـا غـزتنــا الصحــون الالقطـة طـالـبتـني
(ب ـســتاليــت) ونفـ ــذت له ــا رغـبــته ــا مت ــاشـي ـ ـاً مع ع ـص ــر
االنفـتاح على العالم ،الـيوم تطالبني مبـوبايل وتشترط
ان يكون (دمعة).
الطـفه راكـب آخـ ــر :هـ ــذه بـ ـسـي ـطـ ــة زوجـتـي ت ـطـ ــالـبـنـي
مبوبايل دمعتني.
بعــد هــذه احلــوارات نـسـيـت ايـن اقـص ــد فقلـت للـســائق
ممكن ان أنزل من السيارة يف أقرب مكان مسموح ؟
ليرد بالقـول كل االماكن ممنـوعة وكلها مـسموحة (وين
تنزلني ؟).

وردة يف مسلسل تلفزيوين
القاهرة/وكاالت

القاهرة/وكاالت

كومبيوتر وانترنيت

رشـح النقــاد املصـريــون ستــة افالم من
 26للفوز بجـوائز الدورة احلادية عشرة
للمهـرجـان القـومي لـلسـينمـا املصـريـة
الـذي سيفـتتح يف  18نـيسـان ويـستمـر
ثمـانيـة ايـام .واالفالم الـستـة املـرشحـة
للفـوز باجلوائـز التي تصل قيـمتها الى
 480الف جـنيـه مصـري نحــو مئـة الف
دوالر) بـعـ ـي ـ ـ ـ ــدة ع ــن م ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ــة االفـالم
الكـوميـديـة والغنـائيــة السـائـدة واقـرب
الـى الــسيـاسـة والـدرامـا االجـتمــاعيـة.
ويف مقــدم االفالم التـي رشحهــا النقـاد
فــيلــم "لــيل ـ ــة سق ـ ــوط بغ ـ ــداد" اخ ـ ــراج
وتاليف محمد امني بطولة احمد عيد
وبــسمــة وحــسن حــسنـي ،وذلك "جلــرأة
فكـرته الـتي تعـالج سقـوط بغـداد علـى
صعـيـ ــد الـ ـش ـ ــارع العـ ــربــي" يلــيه فــيلـم
"مـلك وكتـابـة" اخـراج كـاملـة ابـو ذكـري

بـطــول ــة محـمــود حـمـيــدة
وه ـن ـ ــد ص ـبـ ـ ــري ،ويعـ ـ ــالج
"احلـيـ ــاة الـ ــروتـيـنـيـ ــة بـني
الزوجني واخليـانة وامكان
احـداث تغـييـرات حقـيقيـة
يف ح ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــاة الـف ـ ـ ـ ـ ــرد رغـ ــم
تـاثيـرات الطالق املـدمرة"،
كمــا يق ــول النــاقــد اشــرف
الـبيـومي .امــا فيلـم "بنـات
وسـط الـبلــد" حملمـد خـان
تــالـيف وس ــام سلـيـمــان وبـطــولــة هـنــد
صبـري ومنـى شلـبي وخـالـد ابــو النجـا
ومحـمد جنـاتي ،فـاعتبـرت النـاقدة عال
الشـافعـي انه يصــور "حلظــات انسـانيـة
يف حيـاة الـفتيـات العـامالت يف احملالت
الـتجــاري ــة واللــواتـي يـتقــاضـني اجــورا
مـتواضعة ويـرغنب رغم ذلك يف حتقيق
طموحاتهن .ويحتل املرتبة الرابعة من
حيـث التــرشـيح ــات فيـلم "الــسفــارة يف
الـعمــارة" لـعمــرو عــرفــة تــالـيف يــوسف
املع ــاطـي وبـط ــول ــة ع ــادل ام ــام ودالـي ــا
ال ــبح ـيـ ـ ــري .ورأى ال ـ ـش ـنـ ـ ــاوي ان هـ ـ ــذا
الفيـلم "ميكن ان يفـوز ببعض اجلـوائز
بـسـبب لـغتـه البـصــريــة" عـلمــا انه اثــار
جـ ــدال واسعـ ــا بـني الــنقـ ــاد ،اذ اعـتـبـ ــره
الـ ـبـعـ ــض دع ـ ـ ــوة ال ـ ـ ــى الـ ـت ـ ـطـ ـبـ ـيـع مـع
اسـرائيل يف حني اكد البعض االخر انه
يح ــارب التــطبـيع .وحل خــامـس ــا فيـلم

"مالكــي اسكـن ــدري ــة" ل ـس ــان ــدرا ن ـش ــات
بطـولـة خـالـد صـالح واحمـد عـز وغـادة
عادل ،ووقع اختيار النـاقد عادل عباس
علـيـه "النه ميـتـ ــاز بـلغـ ــة سـيـنـمـ ــائـيـ ــة
سـ ــريعـ ــة" .والفــيلـم الـ ـسـ ــادس هـ ــو "دم
الغـزال" حملمـد يـاسني سـينـاريـو وحيـد
حــامــد وبـطــولــة نــور الـشــريف ويـســرا
وصالح عـبــد اهلل ومـنــى زكـي ،ويـتـنــاول
ارهـ ــاب اجلـمـ ــاعـ ــات الـ ــديـنـيـ ــة م ـطـلع
الـ ـ ـس ـت ـي ـن ـ ـ ــات يف م ـ ـص ـ ـ ــر .وع ـ ـ ــزت عـال
الـ ـشـ ــافعـي اخـتـيـ ــار هـ ــذا الفــيلـم الـ ــى
"اجلـهـ ـ ـ ــد الـفـ ـن ــي املـ ـبـ ـ ـ ــذول فـ ـيـه رغ ــم
اخلـط ــاب املـب ــاش ــر ال ــذي س ــاد ب ــدايـته
ونهايـته القامتـة" .ويف املقابل ،اسـتبعد
النقـاد سلفـا افالمـا كـوميـديـة مثل "يـا
انـا يا خـالتي" حملمـد هنـيدي و"حـمادة
ب ـ ـيـلـعـ ــب" الح ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــد رزق" و"ج ـ ـ ـ ـ ــاي يف
الـســريع" ملـاجــد الكــدواني ،الـى جــانب
بعـض االفالم التـي انطـوت علـى درامـا
مفــتعل ــة مــثل "ويج ــا" خل ــال ــد ي ــوسف
و"احلاسـة السـابعة" الحـمد الفيـشاوي
و"احالم ع ـم ـ ــرن ـ ــا" لع ـث ـم ـ ــان اب ـ ــو لــنب.
ويعــرض املهـرجـان اضـافـة الــى االفالم
الـ 26الـروائية الطويلـة  86فيلما روائيا
قـصيــرا وتـسـجيـليــا ورســومــا مـتحــركــة
تتنـافس عـلى جـوائز قـيمتهـا مئـة الف
جنيه.

احـتـفلـت امل ـطـ ــرب ـ ــة القـ ــديـ ــرة وردة
اجلـزائـريـة ببــدء تصـويـر مـسلـسلهـا
"آن األوان" الـ ـ ــذي تع ـ ــود مــن خـالله
جلـمه ــور الـتلـيف ــزيـ ــون بع ــد غـي ــاب
طـويـل ،وتصـوّر وردة حــاليـاً املـشـاهـد
الـ ــداخلـي ــة يف امل ــسل ــسل ب ــإسـت ــدي ــو
نح ـ ــاس ،حتــت إدارة اخمل ـ ــرج أح ـم ـ ــد
صـق ـ ـ ـ ـ ــر ،وإش ـ ـ ـ ـ ــراف م ـ ـن ـ ـتـج الـع ـ ـمـل
املوسيقار صالح الشرنوبي.
حضر حفل اإلحتفال ببدء املسلسل
عـدد كبير من أبطـاله الذين أجمعوا
على أهميـة مشاركتهم يف حدث فنيّ
تق ــوده الفـنّــان ــة العــربـي ــة الكـبـيــرة .
يــدور املــسلــسل حــول سـيــدة حتــاول
م ـ ــواجهـ ــة تـ ــردّي ال ـ ــذوق العـ ــام مـن
خـالل دع ـ ــم امل ـ ـ ـ ـ ـ ــواه ـ ــب اجلـ ـ ـيّ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة
ومح ــاص ــرة األصـ ــوات القـبــيح ــة يف
مجتمعنـا ،إال أن األحداث لن تتـركّز
علـى اجملـال الفـني فقـط ،بل تـشمل
رص ـ ــد أم ـ ــور ع ـ ــدي ـ ــدة طـ ـ ــرأت عل ـ ــى
اجملـتـمع املـص ــريّ م ــؤخ ــراً ح ـسـبـم ــا
صرّح مؤلف العمل يوسف معاطي .
وبجــانب األغـنيــات الـتي سـتقــدمهــا
وردة ،ول ــم يـ ـتـ ـمّ اإلسـ ـتـقـ ـ ـ ــرار عـلـ ـ ـ ــى
ع ـ ــددهـ ـ ــا بع ـ ــد ،س ـت ـتـ ـ ــاح الف ـ ــرص ـ ــة
للـمطربني خالد سليم وإدوار للغناء
يف املسلـسل الذي يشارك يف بطولته
أيضـاً ،حـسن حـسـني ،ويـاسـر جالل،
وروجـيـن ــا ،واملـنـتـص ــر ب ــاهلل ،ون ـش ــوى

مـصطفـى ،وضيـاء امليـرغـني  .ومن
املقـ ـ ــرر عـ ـ ــرض امل ـ ــسل ـ ـسـل يف شهـ ـ ــر
رمـ ـض ـ ـ ــان املق ـبـل علـ ـ ــى الـ ـ ـشـ ـ ــاشـ ـ ــة
الـصـغي ــرة ،وحتــى اآلن لـم يعلـن عن
أس ــم الـقـ ـن ـ ـ ــاة الـف ـ ـض ـ ـ ــائـ ـي ـ ـ ــة الـ ـت ــي
س ـتـع ـ ـ ــرضـه ،لـكــن مــن امل ـ ـ ــؤك ـ ـ ــد أنـه
سـيكــون ضـمن مــسلــسالت الـقنــوات
األرضـيـ ــة امل ـصـ ــريـ ــة خ ـصـ ــوص ـ ـاً أن
مـدينـة اإلنتــاج اإلعالمي تـشـارك يف
اإلنتاج .
مــن جهـ ــة أخـ ــرى شهـ ــدت كـ ــوالـي ــس
اإلحـتفــال بـبــدء الـتـصــويــر م ــواقف
صعبـة للصـحفيني ،حيـث تأخـر بدء
اإلحــتف ــال ق ــراب ــة الــثالث س ــاع ــات،
بع ـ ــده ـ ــا متّ م ــنع الـ ـصـحف ـيــني مــن
دخـول الـبالتـوه ،وإجـراء أي حـوارات
مع الفنـانة الـكبيرة بـدعوى شعـورها
ب ـ ـ ـ ــاإلره ـ ـ ـ ــاق ممّ ـ ـ ـ ــا إضـ ـ ـط ـ ـ ـ ــر صـالح
ال ـش ــرن ــوبــي لإلعالن عـن إسـتع ــداده
لل ــردّ نـي ــاب ــة عــنه ــا وه ــو م ــا رفــضه
الـصحفيـون ،كمـا واصل ريـاض جنل
الفـنّانة ومـدير أعمـالها سيـاسة منع
القنوات التلـيفزيونية من التسجيل
مع وال ــدته ب ــدون مق ــابل حـتــى ولــو
لــدق ــائق معــدودة ،وكــانـت قــد نــالـته
انــتق ـ ــادات ح ـ ــادّة أي ـضـ ـ ـاً ألنّه رفــض
تـنظـيم حفل لـوردة يف دار األوبـرا إالّ
مقابل مبلغ كبير من الدوالرات .

الصور يف برنامج الفوتوشوب
الـصــور نــوعــان نــوع نقــطي Bitmap
وأخـر شعـاعي Vectorوميكـن العمل
عل ــى ه ــذيـن الـن ــوعـني مـن ال ـص ــور يف
برنامج الفوتوشوب يف نفس الوقت.
إن الـصــور الـنقـطـيــة Bitmapالـتـي
تخــزن علــى جهــاز الـكمـبيــوتــر تـتكــون
مـن م ــربع ــات صغـيــرة ت ـسـمــى بـيكــسل
 Pixelوهـي اختـص ــار لكـلم ــة عنـصــر
ال ـ ـ ـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة Picture element.
والـبـيـكـ ــسل ه ـ ــو العـن ـص ـ ــر األس ـ ــاسـي
للـصور الـرقمـية احملفـوظة علـى جهاز
الـكمـبيــوتــر ســواء حـصلـت علـيه ــا من
خالل اسـط ــوان ــة الـص ــور أو مـن خالل
املـاسح الضـوئي أو من خالل الـكامـيرا
الـرقـميـة .وحتـريــر الصــورة من خالل
بـرنامج الفوتوشـوب هو تعديل يف هذه
البيـكسالت من خالل تغـيير عـددها أو
لـونهــا .كل بكـسل له لـون واحـد فـقط
وعندمـا تتجمع هذه الـبيكسالت تكون

الصورة.
كمـا جتـدر اإلشــارة هنـا إلـى أن شـاشـة
الكمـبيوتر مكـونة من بيكـسالت مرتبة
عل ـ ــى شــكل ش ـب ــك ـ ـ ــة أفقــيـ ـ ــة ورأســيـ ـ ــة
ـ
وميكـنك الـتحـكم يف دقــة الع ــرض من
خـالل ت ــع ـ ـ ــديـل ق ـيـ ــم ـ ـ ــة ال ـب ـيـكـ ـ ـسـالت
اخلاصة بالشاشة من خالل خصائص
ـرن ـ ــامج وي ـن ـ ــدوز ح ـيــث
الع ـ ــرض يف ب ـ ـ ـ
زي ـ ــادة ال ـب ـيـك ـ ــسالت مــن 640
ميـك ـنـك ـ
بـيكسل عـرضا و 480بـيكسل طـوالً إلى
 x 600800أو  x 7681024للعـرض
والطول على التوالي.

خصائص الصورة

لكل صـورة خصـائص حتـدد من خالل
حجـم املـلف ودرجـ ــة الـ ــوضـ ــوح وأبعـ ــاد
وه ـ ــذه اخل ــصـ ـ ــائ ــص ميـكــن
ـص ـ ــورة ـ
ال ـ ـ
استعـراضها مـن خالل األمر Image
- Image Size

حجم امللف Pixel Dimen-
sions
يعد حجم ملف الصورة مـقياساً لعدد
ال ـب ـيـك ـ ــسالت ال ـتــي ت ـ ـش ـت ـمـل عل ــيهـ ـ ــا
ال ـص ـ ــورة ،ففـي م ـ ــربع حـ ــوار Image
 Sizeلـصــورة من الـصـور وتـتكــون من
 1536بـيكــسل للعـرض و  1024بـيكـسل
للطول وهـذا يعادل عدد  1572864من
الـبيكسـالت ،حيث تتكـون اغلب الـصور
مـ ــن مـ ــئـ ـ ـ ـ ـ ــات اآلالف أو املـاليـ ــني مـ ــن
البيكسالت.
درجة الوضوح Resolution
حتـ ــدد درجـ ــة الـ ــوض ـ ــوح لل ـصـ ــورة مـن
خالل عـ ــدد الـبـيـك ــسالت الـتـي سـيـتـم
طبــاعـتهــا يف اإلنـش فـفي مــربع حــوار
Image Sizeجن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أن درج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الوضوح  72بيكسل لكل إنش.
املسيحيون يف العراق يحتفلون بعيد الفصح ..امس
تصوير/نهاد العزاوي

