
استراحة املدى
ت

كومبيوتر وانترني

L*a*b* منط األلوان
صـمم هـذا الـنمــوذج من األلـوان لـيكـون
مــسـتـقال عــن اجلهـــاز املــســتخـــدم ونـــوع
الـشــاشــة واملــاسحــة الـضـــوئيــة. ويـتكــون
هـــــــذا الــنــمــــط مــن درجـــــــة الـــــســــطـــــــوع
) Luminance (Lومـن لـــونـني هـمـــا
 (a)األخــضــــر إلــــى األحـمــــر و (b)مـن

األزرق إلى األصفر.
Grays- منط التدرج الرمادي

cale
يستخـدم هذا النمط 256 تـدرجاً رمادياً
مـــن األســـــــود )0( إلـــــــى األبـــيــــض )255(
وميـكـن قـيــــاس قـيـمــــة اللــــون الــــرمــــادي
بنـسبـة خلـط اللــونني األبـيض واألسـود
حـيــث 0% تعــطـي ابـيـــض و100% تعــطـي
اســود وبـينـهمــا درجــات اللــون الــرمــادي
وهنـاك 256 درجـة لـون رمـادي مـختلف.
وميـكـن حتـــــويل الــصـــــور امللــــون بـنـمــط
 RGBأو  CMYKإلـى منـط التـدرج

الكثـيرة يف الـصورة مبـا ال يزيـد عن 256
لـونـاً ويــستخـدم هـذا الـنمـط يف الـصـور
املـتحــركــة أو الـتي تـسـتخــدم لـإلنتــرنت.
ينـصح استـخدام هـذا النـمط بعـد إمتام
عـمليـة حتـريــر الصـورة الن العـديــد من
خيــارات حتــريــر الـصــورة ســـوف تتــوقف
بعــد تـطـبـيق هــذا الـنـمـط مـثل تـطـبـيق
املؤثرات Effects، أما يف حالة احلاجة
إلـى حتـريـر الـصـورة قـم بتحــويلهـا إلـى
الـنـمـط  RGBبـصـــورة مـــؤقـتـــة ثـم قـم
Indexed بـــتـحــــــــويـلـهــــــــا إلــــــــى منــــط
 color modeعـنــــد إمتــــام املهـمــــة --
Image -Mode -Indexed
 Colorعــنـــــــد اخــتــيـــــــار منــــط الـلـــــــون
املـفهــــــرس يــــظهــــــر لـك مـــــــربع احلــــــوار
اخلـــاص بهــذا الـنـمــط وبه العــديــد مـن
االخـتيــارات لــضبـط وحتــديــد الـكيـفيــة
الـتـي سـيقـــوم علــى أســـاسهــا الـبــرنـــامج

بتحويل منط الصورة.

Mode الرمادي من خالل األمر
Image - Mode – Grayscale.

منط ثنائي اللون
يقــوم هــذا الـنمــط من األلــوان بـتحــويل
الـصــور ذات الـتــدرج الــرمــادي إلــى صــور
tri- أو ثالثة ألوانdutone  من لونني
quadtone -- أو أربعـــــة ألـــــوانtone 

Image - Mode – Dutone. 
كـمــــا ميكــنك مـن خالل الـــزر  Loadيف
مــربع احلــوار اخـتيــار منــاذج مـن مكـتبــة

البرنامج املعدة مسبقاً.
منط اللون املفهرس
Indexed color mode

يـسـتخــدم هــذا الـنمـط 256 لــونــاً ويقــوم
البـرنــامج عنـد حتـويل األلـوان إلـى هـذا
الـنمـط بــإنـشــاء جــدول مفهــرس أللــوان
تلـك الــصـــــورة، ويــنــتج عــن ذلـك تـقلــيل
حـجـــم املـلـف ألنـه يــــــســـتـــبـــــــدل األلـــــــوان

الصور يف برنامج الفوتوشوب )4( 

 املغنـية العـامليـة شاكـيرا
سـوف تـشتـرك يف حفلـة
مــوسـيقـيــة خـيــريـــة مع
مجمـوعـة مـن الفنــانني
الكولومبيني ،وقد أكدت
أنهـا تـريـد أن يكـون هـذا
املـهـــــــرجـــــــان احـــتـفـــــــاالً
يجــــذب انـتـبــــاه العــــالـم
إلـــى الـفقـــر يف أمـيـــركـــا
الالتيـنيــةومن املقـرر أن
يعود ربح هذا االحتفال
ملساعدة الفقراء يف دول
أميـركــا الالتيـنيــة التـى
ــــر مــــرئــيــــة ــــر غــي تعــتــب
بــــالـنـــسـبــــة لــبقـيــــة دول
العـــالـم . جتـــدراالشـــارة
الــــى أنه ســـوف يــشـــارك
ــــاء املهــــرجــــان فــــى إحـي
املقــررة إقــامـته فــى عــام
2007 إلى جـانب شاكيرا
كـل مــــن خـــــــــــوانــــيــــــــس،
وألــيخــــانــــدر، و ســــانــــز ،

وميخيل بوزيه. 
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بـرنـامج )الــواقعيـة اجلـديـدة( الـذي يقـدمه
تلفــزيــون اسـطـنبــول يعــرض ضمـن فقــراته
فقـرة يظهر فيهـا ثمانية رجـال وهم يرتدون
مالبــس نــســائـيــة مـع وضع املــاكـيـــاج علــى
وجــــوههــم، يــثــيــــر هــــذا العــــرض ضجــــة يف
االوساط االعالميـة التركية بـاعتبار ان هذا
يـتـنــــافــــى مع الــتقــــالـيــــد .ســيعــــرض هــــذا
الـبرنامج قـريباً علـى القناة االولـى اخلاصة
حـيـث جـــاءت فـكــــرته االســـاسـيـــة نـقالً عـن
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اكتـشف علمـاء اآلثـار يف املكـسيك مـؤخـراً هـرمـاً ضخمـاً من
اهــرام الهنـود احلمـر يف القـرن الـسـادس، حتت مـوقع العـادة

متثيل صلب املسيح يعود بتاريخه الى عدة قرون.
وكـان هـذا الهـرم، الـذي اقـيم علــى سفح تل يف عهــد الثقـافـة
التيـوتيهـوكيـة  Teotihaucanالغـامضـة، قـد هجـره النـاس
قبـل الف سنـة تقــريبــاً من بـدايــة الكـاثـولـيك بـاعـادة متـثيل
الـصلـب هنــاك يف اوائل القــرن التــاسع عـشــر، وهم ال يـدرون
انهـم كــانــوا يحــتفلــون بــاحــدى اقــدس حلـظــات عقـيــدتهـم
الــديـنـيــة علــى مــوقع كـــان مكــرســـاً يف االصل لعـبــادة آلهــة
األرض، والـريح، واملطـر.ويف الـوقت الـذي يعبـر فيـه املقيمـون
ـــا، علــى اجلــانـب ــابــاالب مـن الــسكــان حــول الــسـفح يف إيــزت
الـشــرقي مـن مكـسـيكــو سيـتي، عـن الفخــر بهــذا االكتـشـاف،
فــانه يـبـني صعــوبــة احلفــاظ علــى الـطـبقــات الكـثـيــرة مـن
التـاريخ املكسـيكي: فقد قـرر اآلثاريـون اال ينقبوا بـالكامل يف
املــــوقع مــن اجل جتـنـب الـتــشـــويـــش علـــى جـــو الـــشعـــائـــر

املسيحية.
وقال عـالم االثار جـيسس سـانشيـز" " عندمـا رآنا النـاس هنا
يف االول ونحن نحفر لـم يستطيعـوا تصديق ان هنـاك هرماً
يف املكــان. فقـط عـنــدمــا ظهــرت مـنحــدرات واشكــال الهــرم،

واالرضيات واماكن القربان صدقونا يف نهاية األمر".
وقال سـانشيـز: "واالن فان غـالبيـة النـاس يشعـرون بالـسعادة

والفخر وقدموا بعض العون " يف صيانة البقايا من االثر.
وكــان النــاس يف إيــزتــابــاالبــا- وهي اآلن ضــاحيــة متــواضعــة
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)هو سيدة( يف تلفزيون اسطنبول
اعداد/ عمران  السعيدي
عن/ ديلي ستار

آهلة األرض املكسيكية 
وشعائر صلب املسيح يف موقع واحد

ترجمة/ املدى

وبعــد اخملـضــرمـني امـثــال روبــرت
ريدفـورد وكيفن كـوستنـر او ستيغ
ــــــدا جـــيل كـــــــامل مــن املــمـــثلــني ب
واملمثالت من ليوناردو دي كابريو
وكاميـرون دياز مرورا مبات دميون
يخــوض نـضــاال شــرســا يف سـبـيل
القـضـايـا املــرتبـطـة بــالبـيئــة كمـا
صـرح لي بوستون مـدير العالقات
يف "الــصـنــــدوق العـــاملـي حلـمـــايـــة
احلـيــــاة الـبــــريــــة" )وورلـــــد وايلــــد

اليف( يف واشنطن. 
الـــــى مـــــات دميـــــون الـــــذي شـــــارك
مـتـطــوعــا يف فـيلـم وثـــائقـي بـثـته
القـنــــاة الـتـلفــــزيــــونـيـــــة العــــامــــة
مبنـاسبـة يـوم االرض والـذي يعـد
فــيلـمـــــا اخـــــر لـلعـــــام القـــــادم عـن

ـ ـ

البـريـوس كـبيـر جـدا ومـؤكـدا انه
بــــاع واحــــدة مــنهــــا للــنجـم آلـيـك
بــــــولــــــدويــن يف كــــــانــــــون الــثــــــانــي

املاضي. 
مـن جـــانـبه اخـتـــار جـــورج كلـــونـي
ـــــــر ـــــــدد فـــيـلـــمـه االخـــي ـــــــذي يـــن ال
"سيــريــانــا" مبــؤامــرات الـسـي.ايه
ايه يف امارة خليجـية للمحـافظة
علـى امــدادات النفـط االميــركيـة
ـــــــي عـــــــن ســـــــيـــــــــــــــــــــارتـــه ـــــــتـــخـــل ال
الـبي.ام.دبـليــو واسـتخــدام سيــارة

تعمل فقط بالكهرباء. 
وقـال كلــوني جمللـة "فـانـيتـي فيـر"
الـشهـريـة "اذا صـنعنـا فـيلمــا عن
استهـالك النفـط والفـسـاد فــاننـا
ال نـــسـتــطــيع االكــتفــــاء بــــالـكالم
ــــــى ــــــا االنـــتـقــــــال ال ولـكـــن عـلـــيـــن

الفعل". 
وقد ظـهر النجم علـى غالف عدد
نيسان للمجلة اخملصص لقضية
"االخـضــر" والــذي تـضـمـن صــورا
له مع جــوليـا روبـرتـس يـرتـديـان
مالبس خـضر ومع املدافع القوي
عن البـيئة روبـرت كينيـدي ونائب
الـــرئـيــس الــســـابق ال غـــور الـــذي
هـــــزم امـــــام بـــــوش يف انــتخـــــابـــــات

 2000.

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

وجمعت اكثـر من 320 الف توقيع
على عريضة الكـترونية من بينها
ـــــــــــواقـــــيـع عـــــــــــدد كـــــبـــــيـــــــــــر مـــــن ت
ـــــــة ـــــــاســـي ـــــــات الــــــســـي الــــــشـخــــصـــي

واالعالمية. 
وكتـب ليـونـاردو دي كـابـريــو حتت
ـــــــــوقــــيـعـه "يـجــــب ان نـــــطـــــــــالــــب ت
بــالفـصـل بني الـبتــرول والــدولــة"
مـضيفــا "نسـتطـيع ان نتحـرر من
الــنفــط ونـبــطء زيـــــادة سخــــونــــة
االرض" مـوصيـا بشـراء الـسيـارات

القليلة االستهالك. 
ويعتبـر استهالك البنـزين موضع
الـسـاعـة مع ارتفـاع سعـره مبعـدل
خــمــــســــــة اضعـــــاف يف الـــــواليـــــات
املــتحـــــدة وزوال مـــــوضـــــة اقــتــنـــــاء
الــسـيـــارات الفـــارهـــة الــشـــرهـــة يف

استهالك البنزين يف هوليوود. 
فقد اصبحت املوضـة اليوم سيارة
بـريــوس املهـجنـة لـشـركـة تـويـوتـا
اليـابــانيـة الـتي مـا زالـت مع ذلك
تبـيع الــسيــارات الكـبيــرة. ويقــول
سـال ســانتـوس الــوكيـل احلصـري
لتـويـوتـا يف هــوليـوود يـتعني االن
"االنتـظار ثالثـة اشهر" للـحصول
علـــــى واحـــــدة مــنهـــــا يف مـــــديــنـــــة
الــــســيــنــمــــــا مـــضـــيفــــــا ان هــــــوس
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احمليطات. 
من جانـبها سجلـت كاميـرون دياز
سلـسلــة مـن البــرامـج عن االنــواع
املهــددة بـــاالنقــراض بـثـتهــا قـنــاة

ام.تي.يف املوسيقية. 
واشــار بـــوستــون الــى انهــا اتـــاحت
بــاسلـوب بــسيـط ومحـبب ايـصـال
املــشـــاكل الـبـيـئـيــــة "املعقـــدة" الـــى
مــــــشـــــــاهـــــــديـــن ال يـــنـجـح عـــــــادة
املدافـعون عـن البيـئة يف الـوصول
الـيهم بـالـشكل الكـاف وهـو الفئـة

العمرية بني 12 و24 عاما. 
وتــبـــــذل لــــــوري ديفــيـــــد املــنــتجـــــة
الـتلفـزيــونيـة وزوجـة املـمثل الري
ديفيـد بطل مسلـسل "سايـنفيلد"
جهــدا كـبـيــرا لـتعـبـئــة هــولـيــوود.
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نجوم امريكا هيرعون لنجدة البيئة
واشنطن /وكاالت

بعد بونو ورحلته الطويلة من اجل دول العالم
الثالث وجد جنوم هوليوود قضية جديدة

يدافعون عنها بحرارة وهي مكافحة ظاهرة ارتفاع
حرارة االرض والتصدي الدارة بوش التي ياخذ

الكثيرون عليها ارتباطها باللوبي النفطي
ورفضها بروتوكول كيوتو. 

شاكريا تساعد فقراء أمريكا الالتينية 
علـيهـم. لـيــس هــذا فحــسـب وامنــا هـنـــالك
)حيـا سز فـرجن( والذي كـان اسمه الـواقعي
هو سيفي دورسو نـوغلو وهو مطرب معروف
بـاغـانـيه الـســريعـة مـثل اغـنيــة "هل تـرقـص
معي" وقـد لبـس هذا املـطرب الـراقص ايـضاً
زي النـســاء وهــو معــروف يف اعــراس القــرى
االنـاضــوليــة والعـديـد مـن املنــاسبـات حـيث
ميــثـل دور )اخملــنــث( اثــنــــــاء ادائـه الـغــنــــــاء

والرقص معاً.
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النـسائـي امام املـشاهـدين لغـرض التصـويت
الختيار اثـنني منهم ملدة اسبوع وبعدها يتم
فرز االصوات ليفوز واحد من بني هؤالء كي
يــصــبح )افــضل سـيـــدة( وبجـــائـــزة نقـــديـــة
قــــدرهــــا )38000 الف دوالر( وقــــد اعـتــــرض
املــــــواطــنــــــون االتــــــراك عـلــــــى عــــــرض هــــــذا
البـرنـامج قبل عـامني بـاعتبـاره جتـاوزاً علـى
الــرأي العــام التــركي ذي الـتقــاليــد والقـيم
املعــروفــة واعـتـبــروا هــذا العــمل انه غــريـب
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برنامج يعرض يف الـواليات املتحدة بعنوان:
"هــو سيــدة!" جــاء ذلك عـن بعـض الـصحف

الصادرة يف اسطنبول خالل هذه االيام.
يقــوم الـبــرنـــامج علــى عــرض ثالثــة عــشــر
مــتــبـــــاريـــــاً بــني عــمـــــر 19  -39 ســنـــــة داخل
اسـتوديـو يف اسطنـبول وهـم يرتـدون مالبس
نسـائية مع زينـة كاملـة لكسب مـوقع يف هذا
العــرض. وقــد مت اخـتـيــار ثـمــانـيــة مـن هــذا
العـــــدد لــيــبقـــــوا ثالثـــــة اســـــابــيع يف الـــــزي
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وتقــوم كــاتــدرائيــة مكـسـيكــو سـيتـي علــى قمــة بقــايــا مـعبــد
أزتيكـي، كمــا هي حــال الكنـائـس الـتي ال تعــد وال حتصـى يف
املكـسـيك، كـمحــاولــة جــزئيــاً، للحلــول محل الـعبــادات الـتي
سـبقت الـوجـود االسبـاني يف املـنطقـة. غيـر ان حـالـة منحـدر
ــابــاالبــا، املعــروف بـتل  الـنجـمــة، تـبــدو، كـمــا يقــول تل إيــزت
ســانــشـيـــز، مجــرد مــصــادفـــة جغــرافـيــة.وكــان الـنــاس مـن
الثقـافـات قـبل االسبــانيــة يختــارون التالل الـتي يـزخــر بهـا
الـــوادي املـكــسـيـكـي احملـــاط بـــاجلـبـــال إلقـــامـــة مـــواقـعهـم
الطقـوسيـة، وهذا مـا فعلتـه التجمعـات السكـانيـة فيـما بـعد
العهــد الكــولــونيــالي، رمبــا النهــا تتـميــز مبـشــاهــد طـبيـعيــة
مـشـرفـة علــى املنـطقـة أو النهــا آمنــة من الفـيضـانـات. وهـذا
الهــرم، الــذي يــبلغ قـيــاس كـل ضلع مــن اضالعه 150 يــاردة
ويـبلغ 18 يــاردة طــوالً، مـنحــوت علــى سفح تـل طبـيعـي بعــد

حوالي 500 سنة من ميالد املسيح.
وقد هجره الناس حوالي عـام 800 بعد امليالد، عندما انهارت
الثقـافـة التيـوتيهـوكيـة السبـاب غيـر معـروفـة. غيـر ان الهـرم
Coyotlat اعـيد بـناؤه جـزئيـاً علـى ايدي الـكويـوتالتيـكيني
telcas، وهـم ثقافة ال يعـرف عنها الكـثير أوجدوا فـيما بعد
احلضـارة التولتـيكية. وقـد وجد علمـاء اآلثار ان اتسـاع املدن
الكـبيـرة قـد اضـر بــاملعبـد القـدمي وان الـسـكن العـشــوائي قـد
دمـر جـزءاً منه. وهـو مــا ينبغـي االهتمـام بـصيـانـته مع غيـره

من آثار التالل التي يزخر بها الوادي املكسيكي.
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املـدخـول املــالي أثقلـت عليهــا املسـاكن الـعشـوائيـة- قـد بـدأوا
بــاعــادة متـثـيل آالم الــسـيــد املــسـيح يف عــام 1833، لـتقــدمي
الـشكر على احلماية املقدسـة التي نزلت عليها خالل انتشار
ملــرض الكــوليــرا.وخالل هــذه الـشـعيــرة، الـتي تـسـتجـلب مــا
تعــداده مليــون متفـرج كل عــام، يتـم رفع صليـب من اخلـشب
علــى بعــد امـتــارٍ قلـيلــة مـن الـبقــايــا املــدفــونــة مـن املعـبــد
التيـوتيهوكي، ويـجري شد رجل يخـتارونه ليمثـل املسيح الى

الصليب.
وقـد اعلن علـماء اآلثـار انهم سيـردمون حفـر التنقـيب  التي
كـشفـت عن الهـرم، وذلـك ملنـع متفـرجـي )اجلمعــة الكـرميـة(

من التسبب يف االضرار بالبناء القدمي أو الهيكل.
"فــان كالً مـن الهـيـكل املقــام قــبل الغــزو االسـبــانـي وشعــائــر
االسبــوع املقــدس جــزء من تــراثنــا  الـثقــايف، ولهــذا فعلـينــا
ايجـاد طريقـة لصـيانـة القيـمتني الثقـافيتني معـاً"، كمـا قال
سانشيز، الـذي يقوم، الى جنـب عاملة اآلثار مـريام ارفينكوال،

بأستكشاف املوقع منذ عام .2004
واملكــسيـك، كمــا هــو معــروف، يــزخــر بــاحلــاالت الـتي تـتعلق
ببنـاء الغـزاة االسبـان امــاكن عبــادتهم الكـاثـولـيكيـة يف اعلـى

بقايا اماكن االديان االقدم.
فقــــد "ظهــــرت" شفــيعـــة املـكــسـيـك الـكـــاثـــولـيـكـيـــة، عـــذراء
غــواديلــوب، لـلمــؤمنـني بعــد سنــوات قلـيلــة فقـط مـن الغــزو
االسـبــانـي عــام 1521، علــى سـفح تل كــان االزتـيك، الــسكــان

االصليون، يتعبدون فيه لتونانتزين، ام آلهتهم.
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موسيقى هه وليرية
تصوير/نهاد العزاوي

لوس أجنلوس/وكاالت


