
يـنتــابك بعـض الكـسل يف
هذه الفرتة، ننصحك بعدم
االسـتالم لـه، وهنـــاك من
ينظـر إليك بنظـرة حسد
لـنجاحك بـتفوق يف الفرتة
املـاضيـة ولكن جتـاهل كل
هـــذا وال تـقلـق.. وعكـــة
صحيـة تتعـرض هلــا لكن

سرعان ما تزول
رقم احلظ/3

يوم السعد/السبت

بعد مرحلـة الكآبة اليت
انـتــــابـتـك يف الفـرتة
املــاضـيــة، سـيعــاودك
بعـض األمل والنـشـاط.
وسـتعـيــش اسـتقــرارًا
نـسبيـًا يف العـمل، لكن ال
تــدع االمــور الـصـغرية

تؤثر عليك.
رقم احلظ/15

يــوم الــسعــد/ االثـنني

البـــد ان تــتخلـــى عـن
االنانية اليت تعيشها اآلن
وتفكـر يف غريك مـثلمـا
تفـكر يف نـفسك وتـذكر
املــثـل القــــــائل )حــب
ألخيك ما حتب لنفسك(
تذكـر ان الطـرف اآلخر

ما زال حيبك.
رقم احلظ/16

يــوم الــسعــد/ االحــد

بـرغم انشغاالتك العائلية،
إال انك ستـشعـر بـالفـراغ
فجـأة، حتاول ان تـستعـيد
بعـض ايـــامك اخلــالـيــة
وذكــرى شخـص عــزيــز
أحبك، إال انـك يف النهـايـة
سـتخلـص إىل انـك اضعـت
وبـإرادتك اعـز إنـسـان إىل

قلبك.
رقم احلظ/7

يــوم الــسعـــد/ االربعــاء

بـرغم املتـاعـب يف احمليط
العــاطـفي إال ان الـطــرف
اآلخر مـا زال متمسكًا بك،
كن هادئًا وتصرف بعفوية
وتقبل عيوب اآلخرين وال
حتـــــــاول الـــتـفـكـــري يف
اصـالحهــــــا بـــصــــــورة
مـتشنجـة، فان ذلك يـؤثر
بــالــسلـب علــى حــالـتك

النفسية.رقم احلظ/5
يــوم الــسعــد/الـثالثــاء

احالمك بـالـسفـر قـد
تـتحقق يف هــذه الفرتة،
لـكـن كــن واثقــــًا مـن
اخلـطـــوة القـــادمـــة..
وتـذكـر انك قـد ختسـر
نـصفك اآلخــر، حــاول
موازنة االمور فال تفعل

شيئًا تندم عليه.
رقم احلظ/10

يــوم الــسعــد/الـسـبت

علـيك ان حتل مـشـــاكلك
قبـل ان تتفــاقم وتـصبح
محاًل علـى ظهـرك واعلم
ان اهلـــروب لـيـــس احلل،
سـتـكــــون هــــذه الفـرتة
مضطربـة نوعًا مـا، لكنها
ســـرعـــان مـــا تعـــود إىل
االسـتقـــرار، تـــذكـــر ان
االنفعال لن يـزيد األمر إال

تعقيدًا.رقم احلظ/20
يـــوم الــسعـــد/اجلـمعـــة

تنعم هـذا األسبـوع بفرتة
من الــراحــة واالنـسجــام
حـاول خالهلا ان تـستعـيد
حـســابـــاتك، شخـص مــا
يـظهــر يف حيــاتك فجـأة
وينسحـب فجأة.. ال حتاول
ان تـنتـظــره، بل انــدمج
بــتعــــاطف يف حمـيـــطك

العائلي.
رقم احلظ/4

يــوم الــسعــد/ الـثالثــاء

انت حتاول تصيد االخطاء
للطـرف اآلخـر وذلك غري
صحي واجيـابي لعالقتكما،
فحــاول ان تفـهمـه جيــدًا
واعلـم انك أيـضــًا لــديك
اخطـاء وانك لسـت مالكًا،
حـاول مراعـاة االخالق يف
التعامل مع الطرف اآلخر.

رقم احلظ/9
يــــوم الـــسعــــد/االحــــد

عليك ان تنـسى املـاضي
وتـفكــر يف املــسـتقـبل
بتـفاؤل بنـظرة شفـافة
واعلم ان الغــد سيكـون
األفــــضل وحــــــاول ان
تنـدمـج مع النـاس وال
تبعـد عنهـم فهم عالج

الكآبة واالحزان.
رقم احلظ/8

يـوم الـسعـد/اخلـميـس

هنـاك ديـن يثقل كـاهلك،
لـكن هذه املـشكلة سـرعان
مـا تــزول، ستــواجه فرتة
انـتقـــال يف عـمـلك رمبـــا
سرتبـكك يف البـدايـة، لكن
بوجـود الطـرف اآلخر يف
حياتك سيـهون من االمر.
واعلم ان احلب والـشفافية
هلمـا اثـر كـبري يف حيـاتك

بالذات.رقم احلظ/5
يــوم الــسعــد/اخلـميـس

تـنتـابك هـذه األيـام فرتة
مــن عـــــدم الـــــرضـــــا
واالطـمـئـنــــان، شعــــور
بالالجدوى، لـكنه سرعان
مـا سيزول، سـتحمل االيام
القـادمـة خرب مـن شخص
عـزيـز علـى قلبـك واعلم

انك ستلقاه قريبًا.
رقم احلظ/10

يــــوم الـــسعــــد/االحــــد
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العدد )142( السبت  26  حزيران 2004

NO (142)  Sat.  (26) June

 تواجه الـسفن اليت تبـحر قبـالة
الـسـواحل االفــريقيـة خمـاطـر
قرصـنة متـزايدة تـذكر مبـا كان
علـيه الــوضع قـبل قــرنـني، مع
انتـشــار قـــراصنــة مــدجـجني
بالـسالح يغتنمـون نقاط الضعف
يف قــوات البحـريــة احملليـة لـشن

هجماتهم. 
وينتظر القراصـنة تباطؤ سرعة
الـسفن التجـارية ونـاقالت النفط
عند مداخل املرافئ او يف مصبات
االنهر فيهامجونها لالستيالء على
محـولتها، كما يتـعرضون للبحارة
وخيـطفـونـهم يف بعـض االحيـان

آملني يف طلب فدية. 
وقال الكابنت بـوتنغال موكوندان
مـديـر مـركـز الـدراسـات حـول
القـــرصنــة يف املكـتب الـبحــري
الدولي الذي يتخذ من لندن مقرا

عودة قوية للقراصنة 
ما اشبه اليوم بالبارحة!!

 قـد يصبح غـسيل املالبس شـيئا
مـن املــــاضــي، بعــــد أن متـكـن
مهـندسون يف جامعـة هونغ كونغ
للبوليتـكنيك، من ابتكار مالبس
ذكية تغسـل نفسها بنفـسها! فقد
متكن العلماء من تطـوير طريقة
فعالـة لتغليـف املالبس القطـنية
جبسيمـات صغرية من مادة )ثاني
أوكــسيــد التـيتــانيـوم(، تـعمل
كمحفـزات لتحـطيم اجلـزيئـات
الكـربــونيــة، وحتتـاج اىل أشعـة
الـشمـس فـقط، لـتنـشـيط هـذا

التفاعل املؤدي للنظافة! 
ويعتقـد املبتكـرون أن باإلمـكان
تــصنـيع مـثل هـــذه األقمـشــة
وخيــاطتهــا إىل مالبــس ذاتيـة
التنظيف، تزيل األوساخ وامللّوثات
البيئية واجلراثيم املؤذية، ولكنها

مالبس الغد
تغسل نفسها بضوء الشمس ! 

97 درجــة مئـويـة يف فـرن خـاص
ملدة 15 دقيقـة، وبعد ذلك وضعها
يف ماء مغلي لثالث ساعات إلكمال

عملية التغليف. 
وفّسـر الباحثـون األمر بـأن ثاني
أوكسـيد الـتيتـانيـوم سيـتأكـسد
بوجـود األشعة فـوق البنفـسجية
إىل عـدد كبري من املواد الـعضوية،
فعنـدما يقع الـضوء علـى احملفز،
سـتـتحـــرر االلكـرتونـــات داخل
البلـورة، وتتفـاعل مع أوكـسجني
اجلـو، وهـو مـا يـوّلـد جـزيئـات
الشوارد األوكسجينية احلرة، اليت
تعترب عامال مـؤكسدا قويا حيّطم
األوساخ إىل جـزيئات أصغـر كاملاء
وثاني أوكـسيد الكربون، ويستمر
احملّفـز بــالعـمل طـاملــا تعـّرض

للشمس، ألنه ال ُيستهلك أبدا.

قـد َتْبلـى، إال أنهـا ال تتـسخ أبـدا،
طاملا كان ضوء الشمس متوفرا. 

وأوضح الـبــاحـثــون أن عــرض
جــسـيـمــات ثــانـي أوكــسـيــد
التيتـانيوم، الـيت تغطي املالبس،
يـبلغ 20 نــانــومـرتا فقــط، وهي
أصغـر من عـرض شعرة اإلنـسان
حبـوالي 2500 مرة، مشريون إىل أن
التـقنيـة اجلـديـدة تـعتمـد علـى
الـرتتـيـب الــصحـيـح للـــذرات،
والرتكيب البلوري املناسب وهو ما

يرفع القوة احملفزة للجسيمات. 
وقـام العلمـاء الصـينيـون بطـمر
رقعـــات صغـرية مـن األقـمــشــة
القـطنيـة يف ســائل رقيق القـوام
مـن ثاني أوكسيد التـيتانيوم ملدة
نصف دقيقـة فقط، قبل نـزعها،
ثم تـركها لتـجف وتسخينهـا على

نـال الكـاتب اجلـزائـري عـزيـز شـواقي جـائـزة
)فاليانو( لعام 2004.

وتعـد هـذه اجلـائـزة من أهم اجلـوائـز األدبيـة يف
إيطـاليا وحتمل اسم الكاتب والـسينمائي اإليطالي

الكبري إنيو فاليانو )1972-1910(. 
وحـصل شواقي علـى هذا التتـويج بفضل روايته
)جنم اجلزائر العاصمة( املرتمجة إىل اإليطالية من
الفـرنسية يف السنة املاضية، وتروي تفاصيل شاب
جزائري يف مـطلع التسعينـات يطمح إىل أن يصري
جنمـا يف عامل الغـناء لكنه يـصطدم بـعوائق كثرية
لـتحقيـق حلمه، ويــرتكب الـبطل جـرميــة قتل

فيودع يف السجن، 
غري أن إقـامته ال تـدوم طويال إذ يـفّر مع سجـناء
كثريين متهـمني باالنتماء إىل حـركات أصولية، يف
األخـري يتحــّول البـطل وامسه مـوسـى إىل قـائـد

مجاعة إرهابية.
ويـذكـر أن عـزيـز شــواقي من مـواليـد اجلـزائـر
العــاصمـة عـام 1951، وختـرج مـن معهـد اآلداب
األجنبية قـسم األدب اإلجنليزي، يعيش يف باريس
منـذ 1991 ويـشتغل يف حقلـي املسـرح ومـوسيقـى
اجلاز، وسبق له أن نشـر أعماال كثـرية أهمها رواية

)باية(.

* بعث احد االمراء على جمنونني
لـريفهـــا عنـه، وخالل اطالقـهمــا
الـنكــات وقيــامهمـا بـاحلـركـات
املـضحكـة، جتــاوزا علــى )مقـام(
االمري بــالـتلـميـح والتـصــريح،
فغضب منهما االمري وصاح: يا غالم
اقطع رأسـيهمـا، فـالتـفت اجملنـون
األول صـوب صاحـبه خماطبـًا، كّنا

جمنونني فصرنا ثالثة..!
ومـا ان مسـعهمـا االمـري حتـى زال
غـضـبه واسـتلقـــى علـــى قفــاه

ضاحكًا وعفا عنهما.
* اصـيـب اجلـــاحـظ مبـــرض يف
ركبته، فقال له احد الثقالء، هناك
بيت شعـر يف مرض الركبة، نسيت
صدره وتـذكّرت عجـزه، وعنـدما
استقـرأه اجلاحـظ قال )...ولـيس
لـداء الـركـبتـني طبـيب( قـال له
اجلاحظ متهكمًا: قبحك اهلل، ليتك

نسيت عجزه وتذكرت صدره..!
* وعاده احـد الثقالء متسـائاًل: ما
أثقل مــا مــّر علـيك يف مـــرضك

هذا..؟

املــستحـسـن االبتعــاد مئــة ميل
حبري(. 

من جهـته، اوضح اندرو موانغورا
املنسـق الكيين لربنـامج مسـاعدة
البحارة ان الفـوضى املخيـمة منذ
العـام 1991 يف الصـومال الـيت متتد
سـواحلهـا علـى طـول ثالثـة االف
كلـم حتــــول دون مـكـــــافحــــة

القرصنة. 
وقـال موانـغورا متحـدثا يف مـرفأ
مومـباسا علـى السواحل الكـينية
املـمتـدة علـى طــول 640 كلم )ان
منـطقـتنــا معـروفـة بــاعمـال
القـــرصنــة وتهــريـب االسلحــة
اخلفـيفـــة واملخـــدرات وحـتـــى
االرهـاب. والقسم االكثـر خطورة
الــذي اطلق علـيه اسم اروهـورو
ميتد علـى طول 75 كلم بني مرفأ
تانغا التنزاني واحلدود الكينية(.

ويف نـيجرييـا، تـنظــر البحـريـة
الوطنيـة اىل هذه املـشكلة جبـدية
مــطـلقـــة. ويف اخلـــامـــس مـن
حـزيـران، قـتل 17 قـرصـانـا يف
تبادل اطالق نـار يف حميط مـرفأ
واري )جنوب(، فيمـا قتل مخسة
آخــرون بعــد اسبـوع. وطــواقم
الــسفن يف هــذا البلـد مــدججـة
بالسالح، خـصوصا وان الـسلطات
تتـأخر يف غـالب االحيـان يف الرد
علــى نــداءات االسـتغــاثـــة اليت
تـوجههـا الـسفن لـدى تعـرضهـا

للهجوم. 
وافــاد اللـصـــوص من مــداخـيل
الـنفـط الـذي يـسـرقـونـه منـذ
ثالثني سنـة جلمع تـرسـانـة من
االسلحـة احلــديثـة والفـاعلـة ال
يرتددون يف استخدامها ضد ممثلي

النظام العام. 
وقال مـوانغورا )يف كينـيا، ميضي
يف بعض االحـيان يـومان مـا بني
وقـت شـن اهلجــوم ووقـت تلقـي
اجلنود اوامر بالتحرك(، ما يعطي

القراصنة الوقت الكايف للفرار. 
وقال آالن فراندروا )يلزمنا قوات
حبـريـة كفـوءة وحمرتفـة ميكنهـا
فـــرض االمن ولـعب دور احملــاور

عند احلاجة.
لكن موارد هذه الـدول غري كافية
يف معـظـم االحـيــان ملــراقـبــة
ســواحلهـا كــاملــة(، مقـرا بـان
الـشـركـات اخلـاصـة بــاتت تلجـأ
بـشـكل مـتــزايــد اىل خــدمــات

شركته.

2003 حني هـاجم قـراصنـة سفـينـة
متوين يف منطقة الـدلتا وخطفوا

اعضاء طاقمها الـ16. 
واوضح مـوكـونــدان )ان اخلطـر
كبري على الطاقم، امنا كذلك على
البيئـة. تصـوروا ان يفقد طـاقم
غري حمنك الـسيطـرة على نـاقلة
نفط، فهـذا قـد يـؤدي اىل كـارثـة

بيئية واقتصادية(. 
وتـصـنف نـيجـرييــا يف طلـيعــة
الـوجهـات اخلـطرية، وقـد شهـدت
عـشــرة اعمـال قــرصنــة خالل
االشهــر الثالثــة االوىل من العـام
2004، اىل جــــــــانـــب دول اخــــــــرى
مــدرجــة ايـضــا علــى الالئحــة
احلمـراء. وقـال مـوكـونـدا )لقـد
حذرنا مجيع السـفن بالبقاء على
مـسافة مخـسني ميال حبريـا على
االقل من السواحل الصومالية ومن

القـطــاع الـنفــطي الــذي ميـثل
اهلـــــدف االول لـلقـــــراصــنـــــة
واللصوص، يف نيجرييا حيث قتل
موظفان امريكيان يف شركة نفطية
يف 23 نيسان. كما ان مرفأ الغوس

سيء السمعة ايضا(. 
ويـروي موكـوندان حـوادث عدة
جــرت وفق سـينــاريــو بــسيـط
يتكرر كل مـرة، اذ يقوم قراصنة
مسلحون بـالسكاكني والـرشاشات
يف زوارق ســـريعـــة مبحــاصــرة
سفينـة وارغامهـا على الـتوقف.
وغالبا ما يطلقون النار على نوافذ
جسـر القيادة، ثم يـصعدون على

متنها ويسيطرون عليها. 
ويف معـظم االحيان، يـنتهي االمر
مبجهـزي السفيـنة اىل دفع مـبالغ
ضـخمــة الطالق ســراح اعـضــاء
الطـواقم، كما حـصل يف 15 نيسان

له )يف نـــيجــرييــــــا، ارتـفعــت
اهلجمات من معدل 14 يف السنة اىل
39 عــام 2003، مــا يــشري اىل زيــادة
بنسبة 280%. وغالبا ما تكون هذه
اهلـجمــات يف نيـجرييــا شــديــدة

العنف(. 
واوضح آالن فالندروا املدير العام
جملموعة )جيوس( الفرنسية )ان
املؤسسات تعي هذه املخاطر بشكل
متـزايـد بـسـبب زيـادة شـركـات

التأمني اقساطها باطراد(. 
وتـابع ان )السبـب الثانـي هو امن
االشـخــــــــــاص، اذ ان عــــــــــدد
املتـطــوعني لـلتـوجـه اىل امليـاه
املعادية يرتاجع باستمرار، وباتت
الـشركـات مرغمـة على تـوظيف

اشخاص قلما تثق بهم(. 
وذكر ان )السـبب الثالـث مرتبط
بــوقف النـشـاطـات وال سـيمـا يف

رغم مـضّي مخـس وسّتـني سنـة علـى
تـألـيفهـا، مــازالت األغـنيـة الــشهــرية
 (Over the Rainbow( تتقـدم
الئحة أفضل 100 أغنية من بني األغاني
الـدراميـة يف الواليـات املتحـدة، وفق ما

ذكره معهد األفالم األمريكي.
وأّدت األغنية جودي غـارالند يف الفيلم
The Wizard Of( الــــــــشـهــــري
(OZعـام 1939.فهي لـيسـت املرة األوىل
اليت جيـري فيهـا اختـيار هـذه األغنـية
للجـوائــز، ورغم ذلك فقــد وقع عليهـا
االختيـار من قبل 1500 شخـص يعملون
يف جمـال السـينمـا من بـينهـم ممثلـون
وخمرجـون وكتـاب سيـناريـو ونقاد يف

هوليود.
ويف عـام 2001، مّت اختيار نفـس األغنية
علـى أسـاس أنهـا األفـضل مـن بني 365
أخـرى، ضمن مسـابقة الخـتيار أغـنية

القرن.
وقـال برت بـشارا، الـذي جاءت األغـنية
اليت شــارك يف تــألـيفهـــا واليت حتـمل

أغنية من 1939 تتصدر قائمة أفضل
أغاني األفالم

Raindrops keep falli( عنـوان
 (ing on my headيف املــركــز 23
)هـذه األغنيـة تـستحق هـذه اجلـائـزة.
كّل مرة أسـتمع إليـها تعـطيين شحـنات

إضافية.(
وتلّخــص الالئحــة سـبعـني سنـــة من
حـركـة تطـّور السـينمـا، ومن ضـمنهـا
حركة التغيري اليت مّست تقنيات العمل

وكّل ما يتعلق بالنشاط التصويري.
وقـد توىل النجم جـون ترافولتـا تقديم
احلـفل الــــــذي مّت فــيـه اإلعالن عــن

النتائج.
As( وحّلت يف املـركـز الثـاني أغـنيـة
 (Time Goes Byمـــن فـــيـلـــم
 (Casablanca( الـذي مّت إخـراجه

عـــــام 1942.
أما أقدم أغنية ظهرت على الالئحة فهي
)أليست رومانسية؟( اليت أداها موريس
شـوفالييه وجانيت مـاكدونالد، وجاءت
يف املـركــز 73 واليت جــرى تصـويـرهـا

عــــام 1932

كاتب جزائري يفوز جبائزة
أدبيـة كبرية يف إيطـاليا

قال: زيارتك لي..!
* كـتب احـد امللـوك علـى بـابه:
دخول ابواب امللوك حيتاج اىل عقل
وصرب ومـال، فكتب احـدهم حتت
هذ الـقول: مـن امتلك واحـدة من
هذه الـنعم ما احتاج الـوقوف على

ابواب اآلخرين…
 *كـان احـد االعـراب ضيفـًا علـى
احد االمراء، وخالل الطعام علقت
شعرة بلقمة الضيف، فنبهه االمري
إليها، فرمى االعـرابي اللقمة وقال
غاضـبًا: ال أكلت مع احـد يتفحص
لقميت حتى يرى الشعرة فيها!…

* سئـلت اعـــرابيـــة عن افـضل
اوالدها فقالت: انه فالن، بل فالن،
بل فالن، وظلت تعّدد اىل ان قالت:
ثكْلـتكم، انهم كاحللقـة املفرغة، ال

ُيعرف طرفاها..!
* كـان ألحـد احلـكمــاء غالم ابله
بـعثه يـومـا اىل الـسـوق قـائاًل له:
جئـين حببل طـولـه مخسـة اذرع،
فقـال الغالم: وبعـرض كم، فـصاح

احلكيم: بعرض مصيبيت فيك..!

فرائد الرتاث


