
ال تـستعمل الـطرق اليت
يــسـتعــملهـــا غـريك يف
مـــــواجهـــــة األمـــــور
واملــصـــاعـب، ألن لـكل
واحــــد طـــــريقــته يف
حماكـاة الواقع ومواجهة
الـصعوبات. اعـتمد على

نفسك يف كل ذلك.
رقم احلظ/4

يوم السعد/األربعاء

احليـاة بـإمكـانهـا أن
حتــــوي الكـثـري مـن
األمـور اجليـدة وغري
اجليدة، وبإمكانك أن
تـواجه احليـاة بقلب
مـفــتـــــــوح وعـقـل

مستنري. 
رقم احلظ/5

يـوم السعـد/ االثنني

كـل شيء يــسري بــشكل
طـبــيعــي، ال تفـكــــر
بـــالـــرزق، ألنه يـــأتـي
بـــــاجلهـــــد واإلخالص
لـلعـــمل. وال تـكــــــون
عـجواًل يف احلصـول على
مـا تـريـد ألنك تفـوز يف

األخري.
رقم احلظ/9

يـوم الـسعــد/ الثالثـاء

متـر مبـرحلـة حـرجـة
هــذا األسبـوع، نـتيجـة
أخطـاء ارتكبتها سابقة.
حـاول إعـادة الـنظـر يف
سلـــوكك وابـتعــد عـن
الـتــشـنج وكـن أكـثـــر
معقــوليـة يف مـواجهـة

األمور.
رقم احلظ/10

يــوم الـسعــد/ الـسـبت

أسبوع هادئ تفوز من
خـالله بقلب احلـبيب
بـعد خـصام دام أكـثر
من شهـر وبـإمكـانك
الـوصول إىل غـايتك ال
تعـتـب كـثـريًا علـــى

أصدقائك.
رقم احلظ/12

يوم الـسعد/اخلـميس

اهلديـة اليت وصلتك من
صــديقك تـعين الكـثري،
وتــرمــز إىل دميــومــة
الـعالقــــــة، وإعــــــادة
تفاصيلهـا من جديد. ال
تكـن مـتــشـنجــًا أمــام
اآلخـريـن. مفـاجـأة يف

الطريق إليك.
رقم احلظ/8

يوم السعد/اجلمعة

ان أصــدقـــاءك حيبـــونك
كثـريًا ويكنـون لك املـودة
فال تسئ الظن بهم وتشغل
نفـسـك يف ظنـون صـغرية
أنت أكـرب منهـا.. حـاول أن
تــــزيــــد مـن قــــراءتـك
ومطـالعتك فهي الـوحيدة
الـــــيت ســـــرتفــع مـــــن

معنوياتك.
رقم احلظ/20

يوم السعد/األحد

كـربيــاءك تــوقـعك يف
أخطـاء كثرية واألنانية
اليت طغت على تعاملك
مع اآلخــرين سـتبعـد
أصحابك عنك وجتعلك
يف وحدة قـاسيـة لست

يف حاجة هلا..
رقم احلظ/13

يـوم الـسعـد/اخلمـيس

كن أكثـر واقعية يف اختاذ
القــــرارات وال تــتعـجل
األمــــــور.. واحلــبــيــب
حبـاجة إليك بعـد أسبوع
شاق أبعدك عنه وجعلك
تهتم بأمـورك الشخصية
فقـط.. اهـتـم بـشــؤون
العائلة فهم حباجة إليك.

رقم احلظ/13
يوم السعد/الثالثاء

انـت متــابع جيـد لـلربامج
التلفـزيونية ولكنها تشغلك
كــثــريًا عــن االهــتــمـــــام
مبواهبك الكثرية اليت بدأت
تـتحــدد بــسبـب إهمــالك
وانـشغـالـك الال مربر بهـذه
احلالة غـري الطبيعية واليت
ستجعلك يف عزلـة وتبعدك

عن الوسط الفين.
رقم احلظ/4

يوم السعد/ االثنني

أكثــر أحالمك تـتحقق
وتتحـول إىل واقع بفعل
إصــرارك الـكبـري علــى
تنفيـذ كل املشاريع اليت
متأل عقلـك بها.. األشياء
الـيت تـــراهــــا صغـرية
تـتحول بفعل إرادتك إىل
أشـيــــاء كـبـرية.. رقـم

احلظ/8
يوم السعد/اخلميس

حب جـديـد يف طـريقه
إلــيك هـــذا األسـبـــوع.
حـاول احتــواءه، وكيف
نفـسك مع أجـوائه، وال
تكـن متـنقاًل ومـوزعـًا
بـني أكـثـــر مـن عـمل.
التزم اجلدية يف عالقتك

هذه.
رقم احلظ/15

يــوم الــسعــد/الـسـبت

MISCELLANEOUS13استراحة املدى

احلمل
21اذار - 20نيسان

الثور
21نيسان - 20ايار

اجلوزاء
21ايار - 20حزيران

السرطان
21حزيران - 20متوز

االسد
21متوز - 20اب

العذراء
21اب - 20ايلول

امليزان
21ايلول - 20ت اول

العقرب
21ت اول - 20ت ثاني

القوس
21ت ثاني - 20ك اول

اجلدي
21ك اول - 20ك ثاني

الدلو
21ك ثاني - 20شباط

احلوت
21شباط - 20اذار

الكلمات املتقاطعة

123456789101112

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1- شـاعـر عــربي جـاهلـي من اصحـاب
املعلقات لقبته العرب بـ)امللك الضليل(
2- دار حوله / ثلثا ضرع / تصف قياس

3- مشوق وجذاب / ترشيح )م(
4- حيبهم )م( ال يقرأ وال يكتب )م(

5- جدها يف سياحة / حكايات شعبية 

6- تكلم لألمـر / اسم علـم مؤنـث )م( / ملاذا
بلغه أجنبية

7- املعاهد / حيقق جناحًا
8- تصـف تفهم / حـرف هجـاء )م( / حـرف

موسيقي / نصف سياق
9- إثبـات )م( / خـوذة معــدنيــة استعـملهـا

اجلند قدميًا )م(
10- لالستغاثة / عاصمة أوروبية

11- يقفز / سلطان / لعب األطفال
12- مفهـــوم فلـــسفـي يعـنـــى بـتفــسـري
الظـواهر الـيت ال تستنـد إىل منطق العقل

)اخلرافة(

1- من األحجار الكرمية / خترصات
2- تأكل بواسطته )م( / األغصان

3- براكني )م( نصف طموح
4- زاده إيضاحًا / من الرياضات املائية )م(

5- األسم اآلشوري القديم ملدينة أربيل اجلميلة /
فاكهة )م(

6- فيلسوف وقسيس فرنسي مؤلف كتاب )حديث
يف التأريخ العام( )1627 - 1704( )م( / تقال على

التلفون
7- مجع / ذو مضمون / تصميم هندسي شكلي

8- عن مسرحيات شكسبري)م( / حيب )م(
9- حيفظ ويصون / من األنبياء ابتاله اهلل بظلم

األقربني فأحسن اليهم
10- حسناء يف قمة اجلمال )م( / يكتب )م(

11- نهض / أبرق برسالة / أحد الوالدين )م(
12- مفهوم فلسفي يعنى بتفسري ودراسة الظواهر

الغيبية )ما وراء الطبيعة(

افقي

عمودي

اعداد: علي البديري

سطور شائكة
مها عادل العزي
كما يف كل مرة سيارة مفخخة تنفجر
يف مـكان مـا من أرض الـعراق.. تـنوء
األرض مبا علـيها.. تتمنـى لو مل تكن
حتــمل كل هـــذا الــشـــر والـبغـض.
فـاألرض حتب أهلـها ويـقال بـأن مثة
حــديثــًا روحيــًا بيـنهــا وبـني من

يعشقها، لكن ال جمال لدرء الشر..
ويالـه من شر!، فقـدر العراقـيني هو
املوت دائمـًا، املوت اجملاني، وال يهم ان
كـان الـسـبب صــدام أو االمريكـان أو
تنـظـيمــات تــدعـي القـضــاء علــى
االحتالل وال يهـم ان كان القـاتل ابن

البلد ذاته.
وبـرغم كثـرة االحداث املـروعة.. إال
ان حادث االنفجـار يف ساحة التحرير
مـا زاد املشهـد إالكثـر ترويعـًا والذي
دل علـى مـضـامـني جيب الـوقـوف
عنـدهـا، فهنـاك الـذيـن يسـري الـدم
الفـاســد يف كل نقطـة من خاليـاهم
العفنـة بالـسوء، هـذه الفئـة هي قاع
اجملتـمع الذي جيب ان نـنتبه إليه وال
نـسـتهـني به، انهـم االفــراز القــذر
لظـروف بـالغـة الصعـوبـة، لقـد هم
هؤالء وهـم ثلة فـور وقوع االنـفجار
بـالركـض إىل موقع احلـادث، ومن ثم
انقضوا ككـالب مسعورة علـى سرقة
احملال املنكـوبة غري مبـالني باالشالء

املتفرقة من حوهلم.
هـذه الـثلـة هـي ذاتهــا من ســرقت
العــراق بــاالمــس ومـن تعــرضـت
حلرائـر العراق فرمسـوا صورة قامتة
تهـدد ارث العــراق وحضــارته، وهم
ذاتهـم اليـــوم من يـســاوم ويفــرح
للخــراب، فهــو غنـيمــة هلم.. وأيـة
غنيمـة سهلة فـالفرصـة للتمـتع بها
ستكون قريبـة وال بأس ان تضرجت
بالـدم الطهـور، وللضـمري ان وجد ان
يهـديك بثـمن حبـة حـاملـة من تلك

اليت تباع على الرصيف.
ان هؤالء لـيسـوا من العـراق يف شيء،
فـهويـة العـراقي لـيسـت امسًا ورقـمًا
حيملـونهـا، انهـا مثـرة طـيبـة داخل
الـروح.. نغـزة يـرجتـف الكيـان هلـا،
فـيبـكي القـلب بكــاًء ليـس لـلعني ان
تعرفه، أيـن هؤالء من غـرية العراقي
علــى أرضه ودمه؟ هل يعـرفـون ان
العـراق يدفع الـثمن يف كل حلـظة؟..
هل يـعرفون مـعنى ان ينكـسر القلب

وختتفي البسمة؟
وقبل ان نقـول للسطـور تتمة نـؤكد
ان عـلى اجلمـيع ان يعلم إننـا يف أزمة
أحـوج مـا نكــون فيهـا لقـطع ايـدي
املخــربني والـضعفـاء، ونقـول هلـذه
الـثلة.. تبًا لكـم.. انتم جمرمون وبال
ضمري. وإذا كان الضـمري لن يستيقظ

فيهم. فللقاع أن يطمر وإىل األبد

إضاءة
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مكتب املدى / بابل / سعد احلداد
تصوير: قاسم عبد الرضا

اليـوم يف مدينة احللـة كما قبل نصف
قـرن مـا زال نــداء البـاعــة يصـدح
بـرتنـيـمــات تــسحـــر آذان األطفــال
وتبهــرهم بـأشكــال مجيلـة والـوان
زاهية فيهـرولون حال مساعهم النداء
األثري )أبـو العسـل.. أبو العـسل( الذي
اجتــزئ مـن النــداء القـــديم )ابــو

العسل.. فلسني واحد(.
حني يـقع بصـرك علـى )طـاوليـات(
تلك احللـوى حتــس مبتعــة فتـطيل
التـمعن بـالنقـوش والـزخـارف وهي
مـصفــوفـــة علــى شـكل خـطــوط
مستقيمة متنـاسقة بأنواع كثرية من
األسلحـــة والـثـمـــار واحلـيـــوانـــات

سـيضّم الـرئيس األمـريكي الـسابق
بـيل كـليـنتـون، لـقبـا جـديـدا إىل
جـعبته، وهـو صـاحب أكثـر الـكتب
مـبيعـا، يف الــوقت الـذي حقـق فيه
My Life )( )كتــابـه )حيـــاتي
رقمــا قيــاسيــا يف اليــوم األول من

طرحه يف األسواق.
وكــانت الـسـاعــات األوىل من طـرح
كتـاب كلـينتـون، قد أظـهرت إقـباال

مجاهرييا غري متوقع.
فقـد شهـدت املكتبـات اليت طـرحت
الـكتـاب تـزامحـا شـديـدا مـن قبل
الــراغبـني يف التعـرف علــى حيـاة
الــرئيـس األمــريكي الـســابق منـذ
نـشأته يف أركنـساس، وحتـى رئاسته
الــــواليــــات املــتحـــــدة لفـرتتـني

متتاليتني.
وسجـل اليـــوم األول من طــرحه يف
األســواق، مـبـيع 400 ألف نــسخــة،

حبسب دار نشر )كنوبف(.
وكـانـت دار النـشــر اليت شحـنت يف
األصل 1.5 ملـيون نـسخة لـلمكتـبات
العــامليـة، قــامت بـإصـدار 725 ألف
نسخـة يف طبعة ثانيـة، تلبية لطلب

- افـاد خرباء يف االمن املعـلومـاتي
ان فريوسـًا غامـضًا يـنتشـر على
االنرتنت عـرب مواقع تسجل اقباال

كبريا بني رواد الشبكة.
وخالفـًا للفريوسـات االعتيـاديـة
الـيت تـنـتـــشــــر عـرب الـربيــــد
االلكـرتوني، فــان هــذا الـفريوس
ميكنه االنـتقال مبـجرد استـشارة

موقع موبوء.
فـحني يــدخل احـد مـا اىل مـثل
هـذه املــواقع، تتـسلل بـرامج اىل
جهــاز الكمـبيـوتـر بــدون علمه
وتـسمح فـيمـا بعـد للقــراصنـة
بالـدخول حبـرية تـامة عـن بعد

اىل مضمون الكمبيوتر.
واطـلق خرباء االمـن املعلـومــاتي
علـى هذا الفريوس اسم )سكوب(،
كمــا انه معــروف ايـضــا بــاسم

)داونلود-جيكت( او )توفر(.
وقــالـت وكــالــة )كـمـبـيــوتــر
اميــرجنـسي ريـديـنيـس تـيم(
احلكـوميـة يف بيـان هلـا ان )علـى

حلويات العطلة الصيفيةأبـو العسـل
فـي بـابـل

هل تذوقت أنواعاً من احللويات تختلف عن
املألوف من احللويات احلديثة؟ وهل تتذكر تلك
األنواع أو نداءات الباعة للترويج عنها أيام زمان

مثل أبو العسل والكركي وشعر بنات
وغيرها؟.أغلب تلك األنواع لم يعد لها وجود

ألسباب كثيرة بعد دخول املكائن احلديثة التي
تصنع احللوى أو استيراد أنواع مختلفة من

الشكوالته املصنعة من احلليب أو املغطسة بالكاكاو
أو املطعمة بالفواكه والثمار أو احملشاة

باملكسرات كالبندق واجلوز
واللوز والفستق.

إجيـارات احملالت والـظروف املـعاشـية
القاسية.

*إذًا ماذا تصنعون بعد نهاية املوسم؟
- حيـدثنا الـسيد حممـد السيـد جاسم
قـائاًل: نعمل يف صنـاعة أنـواع أخرى
من احللـويـات كـالـسـاهـون والـلقم
وامللـبس والـرمليـة وحالوة الـراشي
إضــافــة إىل األنــواع املعــروفــة أيــام
رمـضـان مـثل الــزالبيـة والـبقالوة
والربمــة وغريهـا وأخـريًا نتـمنـى أن
يـزدهـر هـذا الـوطـن فيــذوق شعبه
العزيز حالوة أخرى طيبة مع الرفاه
واألمان وكل عـطلة وأبـو العسل خبري

وعافية.

ويقـول السيـد حسن إن هـذه احللوى
أكثر انتـشارًا يف مديـنة احللة ولـدينا
زبائن من بغداد واحملـافظات اجملاورة
يأتـون ليتسوقوا بـكميات كبرية لعدم

توفرها هناك.
*وهل تـصنعـون أنـواعـا أخــرى من

احللوى؟
- هـذا العـام اختفـى نـوع مجـيل من
احللـوى )شعر بـنات( لـصعوبـة عمل
هذه احللـوى وقلة مـن يصنعهـا فقد
تـويف الـذين كـانـوا يـصنعـونهـا ومل
يـتـــوارث هــــذه املهـنـــة إال أنـــاس
مـعدودون، ومـن ناحـية ثـانيـة فهي
تـدر رحبـًا جمـزيــًا قيـاسـًا بـارتفـاع

الطـاولي اخلشيب املعـد أصاًل واملتكون
مـن طـبقــة مسـيكــة مـن الـطحـني
املفـروش وقـد طـبعت فـوق سـطحه
طبعـات خمتلفـة من األشكـال. نسكب
)الـشرية( داخل فــراغ كل طبعــة ثم
يرتك لعدة سـاعات ليـتجمد  وبعـدها
يكـون جـاهـزًا للـبيع واألكل ويـضيف
الـسيـد ضيــاء مظلـوم )46 سنـة(: إن
الـطبعــات كثرية وأحجـامهـا خمتلفـة
ومتـثل حيـوانـات كـالفـيل والعقـرب
واحليـة والـسـمكــة ومنهـا مــا ميثل
أسلحـة كـالـسيف والـسهـم واخلنجـر
والبنـدقيـة وهنـاك طبعـات أخـرى
كاهلالل والنجـوم والسيارات واملفاتيح
وغـريها حيبهـا الصغار ونـرى بعضهم
يفضل أنواعًا معينة ويتفاخر بأكلها.

الصيفية ويـستمر ألسبـوع من انتهاء
العـطلة يف بداية املـوسم يكون اإلقبال
شــديــدًا حـيـث يــزدحـم األطفــال
للحصـول على مـا يريـدون شراءه ثم
يـأخذ املوسـم بالتناقـص تدرجييًا ألن

الرغبة تبدأ بالتضاؤل.
*وكيف تصنع أبو العسل؟

- عمليـة صنعه بسـيطة جـدًا ومواده
األسـاسيـة هي )الـسكـر واملـاء(، فكل
قـدح ونـصف من املـاء يقـابلـه كيلـو
واحد من الـسكر. نبـدأ بعمليـة إذابة
الـسكـر يف املــاء ليـتكـون )شـرية( ثم
نــصفـي )الــشـرية( ونـضـيف بعـض
األصـباغ املـستعملـة يف صنع )املـوطا(
خمـتلفـة الـطـعم ونـضع املـنتـوج يف
دورق حـديـدي فنـسكب )الـشرية( يف

واجلـمادات، مبجـموعهـا ترسم لـوحة
مـن الفسيفسـاء مجيلة املنـظر، حلوة
املــذاق. تــذوب يف الـفم حــال كـســر
غالفها الـرقيق فـيسيل الـسكر عـذبًا

حلوًا طيبًا.
هـاهـم الصغـار حيملـون )صـوانـيهم(
امللـيئة بـاحللوى ويـطوفـون يف األزقة
القـريبة من بـيوتهم تتملـكهم فرحة
البيع ومـعاكـسة أقـرانهـم ويزيـدهم
فرحًا ما حيصلون عليه من ربح يسري
يشـعرهم مبـا قدمـوه من عمل ممتع

مربح برباءة الطفولة ونقائها.
هـذه احللوى اليت تـسمى )أبـو العسل(
حيدثنا الـسيد حسن عباس عبود )45

سنة( عن موسم صنعها فيقول:
مومسهـا قصري يبدأ مع بـداية العطلة

التصّحر يهدد ماليني الفقراء 
ميكن ان يـسمح بتجنـب انتشـار هذه

الظاهرة. 
وبـالرغم من اقرار املـعاهدة عام 1994
ودخـوهلا حيـز التنفيـذ عام 1996، اال
انهـا مل تـطبق بـسـبب عـدم تـوفـر

التمويل. 
غري انها قد تستفيد من قرار اختذته
الدول الـغنية عـام 2002 بانـشاء خط
اعتـمادات خـاص يف صنـدوق البيـئة
الـدولي. وهـذه اهليـئة املـشرتكـة بني
منــظمـــة االمم املـتحــدة لـلبـيئــة
وبـرنـامـج االمم املـتحـدة االمنــائي
والبنك الدولي متنح قروضا بشروط
تفـضيلـية وهـبات اىل الـدول الفقرية

لتنفيذ مشاريع تتعلق بالبيئة. 

املهـددون بـالنـزوح بـسبب الـتصحـر،
)من املتوقع ان يهاجر ستون مليونا من
افـريقيا جنـوب الصحراء اىل افـريقيا

الشمالية واوروبا حبلول عام 2020(. 
وجــاء يف النص ان )مـشكلـة الـتصحـر
تسجل اخطـر مستـوى هلا يف افـريقيا
جنـوب الـصحـراء، يف دول الـســاحل

والقرن االفريقي(. 
وكـان برنـامج االمم املتحـدة االمنائي
قدر عام 1995 قيمة املبالغ اليت ينبغي
ان ختـصصهـا االسرة الـدوليـة سنـويا
ملكافحة التصحـر ما بني 10 و22 مليار

دوالر على مدى عشرين عاما. 
ويــرى اخلرباء انه يف حــال ختصـيص
مليـار دوالر سنـويـا، فـان هــذا املبلغ

اإلنتاج الزراعي بنسبة )تصل اىل %50
يف بعض املناطق( و)يساهم بالتالي يف
انعــدام االمـن الغــذائـي واجملــاعــة

والفقر(. 
كمـا شــدد علــى انه )ميـكن ان يـثري
توتـرا اجتماعيا واقتصـاديا وسياسيا
ويثري نزاعات ويزيد بالتالي من حدة

الفقر وتراجع نوعية الرتبة(. 
ودعــا األمني العـام الــدول الـ191 اليت
أبـرمت املعـاهـدة حـول الـتصحـر اىل
)تعزيز( سبل تـطبيق هذه االتفاقية

الدولية. 
وذكر بيان نشـرته امانة سر املعاهدة
اليت تتخذ من بـون )املانيـا( مقرا هلا
انه مـن اصل الفقــراء الـ135 مليـونـا

135 ملـيــــون شــــــــــخــص علـــــــــــى
وجه االرض قد يضطرون اىل النزوح
بــسبـب التـصحـر الـذي يــزحف إىل

مناطقهم. 
حــذر االمني العـام لالمـم املتحــــدة
كـويف انـان مـن ان 135 مليــون شخص
علـى وجه االرض قـد يـضطـرون اىل

النزوح بسبب التصحر. 
وقـال انان يف رسـالة نـشرت مبنـاسبة
اليـوم العاملـي ملكافحـة التصحـر الذي
حتييـه األمم املتحـدة يف 17 حـزيـران
مـن كل سنـة، ان ظـاهــرة التـصحـر
)تطاول بصورة خاصة سكان األرياف

الفقراء وحتديدا يف الدول النامية(. 
وأشار اىل ان التصحر يؤدي اىل تراجع

فريوس غامض ينتشر عرب مواقع شعبية
على االنرتنت

الدخـول اىل مواقع معـروفة مثل
)ايبـاي( و)اورثلينك( و)جـونو(
او حتـى موقع الربيـد االلكرتوني

)ياهو(.
وحـذرت شركة )سوروس( لالمن
املـعلــــومــــاتـي مــن انه )اذا زار
مـستخـدمو )انـرتنت اكسـبلورر(
موقعا موبوءا، فان برنامج موقع
روسـي قد يـظهر بـشكل مفـاجئ

على جهاز الكمبيوتر(.
ورأى بـاتـريـك هينـوجـوسـا من
شـركـة )بـانـدا سـوفت ويـر( ان
الـدافع املـالي الـواضح واالرتـباط
مبواقع روسيـة يوحيان بان )مثة
اجرام مـنظم روسـي او شيء من

هذا القبيل خلف املسألة(.
ونـصح هـينـوجـوسـا بــابطـال
وظيفـة )جـافـاسكــريبت( لـدى
استخـدام )انـرتنت اكــسبلـورر(
حلمـايـة الـكمـبيـوتــر من هـذا

الفريوس.

املـسـتخــدمـني ان يعـلمــوا ان اي
مـــــوقع مبــــا يف ذلـك املـــــواقع
اجلديـرة بالـثقة عـادة، ميكن ان
يكــون مـصــابــا بهــذا اهلجــوم
وحيتـوي بـالتـالي علـى بـرنـامج

خطري(.
ويـطـاول الـفريوس املـواقـع اليت
تـستخـدم نظـام مـايكـروسـوفت

)انرتنت اي اي اس 0.5(.
واوضـح معهــــد )اس ايه ان اس(
الــــذي يــضـم بــــاحـثـني مـن
القطاعني العـام واخلاص ان )هذا
الـفريوس اصــاب هـــذا االسبــوع
عـددا كبـريا من املـواقع، بـعضهـا
شعيب جـدا(، مـشريا اىل ان )هـذا
الفـريوس يسمح بالـدخول بشكل

تام اىل الكمبيوتر املوبوء(.
وقـالت شـركـة امن معلـومـاتيـة
اخـرى ان الفريوس يهدف على ما
يبدو اىل كشف كلمات السر وارقام
احلسابـات والبطـاقات املصـرفية
وميكن ان يصيب الكمبيوتر عند

)حياتي( 
للرئيس كلينتون حيقق رقما قياسيا

بثه كـامال االحـد، فقـال انه يعتـقد
انه اقـامهـا )السوأ الـدوافع املمكـنة،
جملـــرد ان ذلك كـــان يف مقــدوري.
واعتقـد ان هـذا هـو الــدافع الـذي
يتعذر الدفاع عنه اخالقيا اكثر من
اي دوافع اخـرى لـلقيـام بــاي شيء
كـان. مثة عـدد كبري من الـتفسريات
املتـشعبـة والتـوضيحـات النفـسيـة
املعقدة، لكن ايا منها ال يشكل عذرا(

ملا حصل. 
واقـر كلينتـون الذي صـدرت سريته
الذاتية يف 22 من الـشهر اجلاري، بان
هـذه القـضيـة كـادت تقـضي علـى
زواجه مع الـسينـاتور احلـاليـة عن

نيويورك هيالري كلينتون. 
وعـرب كلينتون عن )غضبه الشديد(
حيـال املدعـي العام املسـتقل كينيث
ستار املكلف بـالتحقيـق الذي قاد اىل
فتح اجـراءات اقالـة بقـيت معلـقة،
علـى حـد مــا اوضح الصحـايف الـذي

استجوابه. 
وقال الصحـايف دان راذر متحدثا عن
لقائه مـع كلينتـون )يقول ان سـتار
تصرف بطريقة غري اخالقية، ان مل

تكن غري شرعية(. 
واعترب كلـينتـون ان )هـذه املعـركـة
بــرمـتهــا كــانـت فعل شجــاعــة. ال
اعتربها عارا النهـا كانت الشرعية(،
مؤكدا )مل اتنازل، مل خيطر لي يوما
تقديم استقاليت، قاومت وتصديت(

للهجوم. 

األمريكـية والعامليـة الثالثاء، طّل يف
بـرنــامج تلفـزيـونـي ليل األحـد،
معرتفـا بــأن عالقته بـاملتـدربـة يف
الـبيت األبـيض مـونيكـا لـوينـسكي

كانت )خطأ إخالقيا شنيعا(.
ومن جـــانب آخــر اقــر الـــرئيـس
االمـريكي الـســابق بـيل كـليـنتـون
خالل حـديث مع شبـكة سي بي اس
االمريكـية بـان عالقته مع مـونيـكا
لـوينـسكي كـانـت )خطــأ اخالقيـا
فـظيعــا(، مبـديـا يف الــوقت نفـسه
اعـتزازه لتمكنه من احـباط حماولة

القالته. 
وتـطــرق كـليـنتـــون لعالقـته مع
املتدربـة السـابقة يف البـيت االبيض
خالل بـرنـامـج )60 دقيقـة( الـذي
بثـت )سي بي اس( مقاطع منه قبل

هذا ويتوقع أن يقوم كلينتون جبولة
يف عــدد من الـواليـات األمـريـكيـة
للرتويج لكـتابه، سـتشمل مـدن مثل
لـوس أجنلـوس وسـان فـرانـسيـسكـو
وبريكـلي وســان خــوسـيه يف واليــة
كـاليفـورنيـا، بـاإلضـافـة إىل سيـاتل
وشيكـاغــو وفيـالدلفيــا وواشنـطن
ودانفـر وأتالنتـا وميـامـي إىل جنب

مسقط رأسه، أركنساس.
وكان الرئيس كلينتون، مستبقا طرح
كتـابه البـالغ 957 صفحـة يف األسواق

القراء.
وقال رئـيس دار النشر سـوني ميهتا
)إنه رقـم قيــاسي لعـمل ليــس من

ضمن روايات اخليال العلمي.(
كـذلك بـاعت دار )بـارنـز و نـوبل(
أكرب املـكتبـات األمـريكيـة، يف اليـوم
األول، مـا بني 90 إىل 100 ألف نـسخـة
مـن الكتـاب يف فـروعهـا الـ 640 وعرب
موقعها علـى شبكة اإلنرتنت، حبسب
املتحدثـة باسم املـؤسسـة ماري أالن

كيتينغ.
كمـا قام الـرئيس كليـنتون بـتوقيع
قـرابة 2217 نـسخة يف أكـثر من أربع
سـاعــات، خالل حضـوره إىل مـركـز
)روكفــيالر( الــتجــــاري يف وســط

مانهاتن.
ويف حمطـته الثـانيـة قـام الـرئـيس
السابق بـتوقيع 2100 كتـاب إضايف يف
متجـر )هيو مان( للـكتب يف منطقة

)هارليم( مبدينة نيويورك.
كـــذلك احـتل كـتـــاب كلـيـنـتــون
)حياتي( املوقع األول من حيث أكثر
الـكتب مـبيعـا علـى مـوقع )أمـازون

دوت كوم( املتخصص.


