
إضاءة

انت انـسـان طيـب القلب
ــــــــــــــــــدع وودود، لــــكـــــــن الت
الطـيبـه جتعلك سـاذجـاً
عـــنـــــــد االخـــــــريـــن، حـــب
قـــــــــــدمي يـــــــــــزيـل غــــبـــــــــــار

النسيان ويتجدد..
رقم احلظ/9

يوم السعد/االحد

ـ
التـتسـرع يف احلكم عـلى
االحـــــداث والتــــســبـقهـــــا
ـــــــــــــانـــــي وكـــــن دائـــــم الـــــت
والـــتــــــــرقـــب كـــي يــكــــــــون
قـرارك صــائبــاً، صحـتك

يف حتس مطرد..
رقم احلظ/6

يوم السعد/اجلمعة

ـ

مـوعــد مهم سـيكــون فيه
تغـييـر يف مـســار حيــاتك
ـــــــة، التـــنــــــس الـعـــــــاطـفـــي
عملك واعطه درجه اكبر
مـن االهميـة فهـو ضمـان

مستقبلك..
رقم احلظ/1

يوم السعد/اخلميس

ـ ـ

حتسـن واضح يف صعيـد
الـعـــمـل جتـــنـــي ثـــمــــــــاره
الحـقــــــــــاً، التــــنــــــــس مــــن
ســـــاعـــــدك ومـــــدلـك يـــــد
العــــون، اعـنت بــصحـتـك

اكثر..
رقم احلظ/2

يوم السعد/الثالثاء

احــذر من صــديق يحـاول
زرع االشــواك بـيـنك وبـني
مــن حتــب، الـكــبـــــوة الــتــي
تعــــــرضـــت لهــــــا مــــــؤخــــــرا
مجــــــرد سحـــــابـــــة صــيف،
احتـرم الزمن الن هذا هو

شعار االنسان الناجح.
رقم احلظ/12

يوم السعد/االثنني

ســوف تــدفع ثـمـن عـنــادك
واسـتـبـــدادك يف مــــواقفـك
بــدون مــســـوغ معقــول، وال
داعـــي الخـــتـالق الــــــــــزعـل،
فــــمــــن حتــــب يــــبـــــــــــــادلــك
ويـــــســتـحـق مــنــك اكــثـــــــر،
التـسـرع وعــدم التـأنـي اهم

عيوبك الشخصية.
رقم حلظ/10

يوم السعد/السبت

ـ ـ ـ
ـ ـ
ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

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 الثاني  20شباط

احلوت
21شباط  20اذار

الكلامت املتقاطعة
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1- اسم علم مركب.
2- العــــــب كــــــــــــــرة قــــــــــــــدم
ــــــيــــــــــــــــــزي لــعــــــب يف انــــكــل

مونديال .2002
3-سارعا الى القول.

4- ولــد املــراة مـن زوجهــا
االول-حفل زفافه.

5- طيار ياباني انتحاري.
6- ممثل امريكي.

7-اطرقا وعبسا.
8-ثـــــمـلـهـــــم مـــــن كـــــثــــــــــــرة

الشرب.
9-ضمه-شريان دم.

10- تنضج الفاكهة.
11-مـن مـــــؤلفــــات االديـب

يف )8( عمودي-جاء.
12- مراسم دفن املوتى.

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ

عموديافقي
اعداد: حيدر عاشور

1- افــســـد بـني الـنـــاس-اجـتـمـــاع
االشياء او امتزاجها.
2-من اسماء القصر.

3-عــبـــــــر الـــطـــــــريـق-اســم احـــــــد
السالطني العثمانيني.

4- تــكلــمــت اســم الالعــب يف )2(
افقي.

5-صـحفــي وصــــــاحــب جــــــريــــــدة
عربية.

6- سـاحرة مـشهورة يف االسـاطير
اليـونــانيـة ذكـرهـا هــوميـروس يف

االوديسة.
7-نــــســــــوة وفــنــيــــــات يـعــمـلــن يف

املستشفيات.
8-اديــب مـــصــــــري راحـل اعــمــــــى

البصر.
9-ذكور الضباع.

10- حـــــادثـك بـــــالــكالم- صــيـــــاح
الذيب او الكلب.

11- مـن اشهــر مــراكــز التــزلج يف
ســــــــوســيــــــــرا اقــيــم دورة الـعــــــــاب

االوملبية الشتويه عام .1948
12-اغتنم الفرصه.
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التـــــســـتعـجل الــنــتــــــــائج
فـــالـثـمـــار الـتـي زرعــتهـــا
سـتجنـي ثمـارهـا قــريبـا،
صــــديـق ظلـمــته كـثـيــــراً
يـنـتــظــــر مـنـك الــتفــــاته

تصلح ماكان..
رقم احلظ/3

يوم السعد/االربعاء

متــتع مبـبـــــاهج احلـيـــــاة
واسـتمـتع بهـا بعــد فتـرة
احلـرمـان التـي آملت بك،
كـن صـبــــوراً فــــالعــــافـيــــة
درجـــــــات وال تـــــســتـعـجـل

ففي العجلة الندامة!
رقم احلظ/11

يوم السعد/اجلمعة

انـت عــاطفـي وتــؤثــر فـيك
الــكلــمــــــات املغـــــرضـــــة مــن
بـعــــض الــنـــــــــاس الـــــــــذيــن
يـحــــــســــــــدونــك، فـال تــــــــدع
حـقـــــــدهــم يــتـــــسـلـل الـــــــى
جنــاحـك وتقـــدمك، زيــارة
عــاديــة حتـقق مـن وراءهــا

اشياء كبيرة.
رقم احلظ/4

يوم السعد/االثنني
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انـت متـشــائـم دائمـــا من
كل مـايجـري حــولك من
احـداث، الداعي لـكل هذا
الــــــذي يــــــؤرقــك، تفــــــاءل
بــــــاخلــيــــــر فــــــاملــــســـتقـــبل

امامك مليء بالورود..
رقم احلظ/8

يوم السعد/االحد

التـــــيــــــــــــاس مـــــن فـــــــــشـل
جتربتك االخيرة املريرة
واجـعـلـهـــــــــــا درســـــــــــاً لــك
لـــــتـحـقـــــيـق الـــــنـجــــــــــــاح
املنـشــود، تـغيــر عــاطـفي

سيطرأ على حياتك..
رقم احلظ/5

يوم السعد/الثالثاء

ـ

عالقـتك العــاطـفيــة كــانت
مـــبـــنـــيـه عـلـــــــــــى اســـــــــــاس
خـاطيء، فال تـستغـرب من
احتـمال وقـوعهـا ستضـطر
لــــــزيــــــارة الـــطــبــيــب لـكــن

اطمئن صحتك بخير..
رقم احلظ/7

يوم السعد/السبت

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

العدد )212( االحد )26( ايلول 2004
NO (212) Sun. (26) September 9w8 استراحة املدى

الـزعـرور: هـي تلك الـشجـرة الـتي تـزهـر
ازهــاراً بيـضـا يف الـربـيع والتـي تنـبت يف
املــــزرعــــة ثــم التلـبـث ازهــــارهــــا ان تـعقــــد
لـتغـــدو حـبـــات مــسـتـــديـــرة حـمـــر اللـــون،
مـنهـا مـا يـبلغ يف احلجـم حبـة الـبنـدق

ومنها ماهو اصغر.
للــــزعــــرور فــضـــــائل غــــذائـيـــــة وشفــــائـيــــة
الحتـــصـــــى، وقــــــد تعـــــرض هـــــذا الــنــبـــــات
لدراسات علمية ومختبرية، بل ان بعض
اخملـتـبــــرات الـكـبـــــرى يف العــــالـم خــصـت
)الــــــزعــــــرور( مبقــــــام مــــــرمــــــوق جــــــداً يف

دراستها.
وقـــــد حـلل الـــــزعـــــرور ودرســت  خــــــواصه
ومقـــاديـــره مـنفـــردة ومـضـــافه الـــى مـــواد
ومـــركـبـــات اخـــرى مخـتـــارة وكـــان تـــاثـيـــره
علـــــى اجللـــــد مـــــوضع جتـــــارب عـــــديـــــدة،
اسفــرت عـن ان الــزعـــرور فعــال جــداً يف
معـاجلـة اجللـد الـدهني، وتـتميـز اجللـود
الـدهـنيـة مبـظهـرهـا الـلمـاع والسـيمـا يف
بـشـرة الـوجه، ومـسـام هـذه اجللـود تكـون
مـتـــوسعـــة وتكـثـــر فـيهـــا الـنقـــاط الــســـود
ــــــات يف بعـــض وتــــظهــــــر علـــيهــــــا احلــبــيــب
االحـــوال، وتـلك هـي اهـم مــشـكالت هـــذا
النــوع من اجللــود التـي تخلـو عــادة من

التجاعيد والتتاثر كثيراً بالبرد.
امــا الــسبـب يف ذلك فـيعــود الــى نـشــاط
الغـدد الدهنية نشـاطاً مفرطاً او مختالً

ـ

ـ ـ

كـاريكاتير

بني قوسني
)...(

الزعرور
مديحة جليل البياتي

كمبيوتر وانترنيت

برنامج ملنع املواقع االباحية

العدد )   237( الثالثاء )26 (تشرين االول 2004

NO (237) Tus. (26) October

يــــزود اجللـــد  بـــاكـثـــر مـن حـــاجــته مـن
املـادة الـدهـنيــة التـي يحتـاج الــى مقـدار
قلـيل منهـا حلمـايته. اذن مـاهـو مفعـول
الـزعــرور علــى اجللـد الـدهـني؟ الـزعـرور
يـنــشـط الــدورة الــدمــويـــة علــى مــسـتــوى
سـطح اجللــد. ونـشــاط الــدورة الــدمــويــة
يحــمل الـــى هـــذه املـنــطقـــة مـــزيـــداً مـن
االوكسجني الذي يفيـد يف اعادة التوازن

الى وظيفة الفرد الدهنية.
وقــــــد الحـــظ الــبــــــاحــثــــــون ان الــتــبــــــادل
الـبيـولـوجـي بني اجللـد وهـو مــادة حيـة،
وبــني خالصـــــة الـــــزعـــــرور يـتـم بـــســـــرعـــــة
وايجـابية عظيمتني: وهـذه اخلاصية هي
الفـضيلـة الـكبـرى لهـذا الـنبـات وان كـان
ال يـخلــــــو مــن فـــضــــــائل اخــــــرى مـــنهــــــا

انقاص التحسس يف اجللود الدهنية.
ولـكــي يجـنــي اجللــــد الــــدهـنــي الفــــائــــدة
الـقصــوى من املعـاجلـة بـالـزعــرور ينـبغي
ان تـــسـتـمــــر هـــــذه املعــــاجلــــة مــــدة غـيــــر

قصيرة.
ـــــــة، فـفـــي ـــــــة الــــــسـهـــــــول واالمـــــــر يف غـــــــاي
الـصيـدليــات مسـتحضـرات عـديـدة تـدخل
خالصـة الـزعـرور الـطبـيعي يف تـركـيبهـا،
وهـي مــسـتحـضـــرات تــسـتخـــدم ايـضـــا يف
الـعنـايــة اليــوميـة بــالبـشــرة الن خالصـة
الـزعــرور الطـبيعـي مضـافـة الـى مـركبـات

اخرى تفيد يف توفير تلك العناية.
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ذراع القانون

علي حسني عبيد
القانون مفردة سحرية لها وقعها اخلاص يف

نفوس العراقيني. فهم اول من سن هذه املفردة
وتوابعها يف مسلة حمورابي الشهيرة.

وهم اكثر الشعوب التي اشتهرت بحبها للنظام،
ومن ثم االبداع يف كل مجاالت احلياة..

االن كل العراقيني يتساءلون عن سر غياب
القانون ويف افضل االحيان ضعفه وقصر ذراعه

التي اختفت وراء االحداث اجلسام ملا يحصل يف
الشوارع واملدن ويف ميادين احلياة عامة.. حياة

العراقيني التي اصبحت بغياب ذراع القانون نوعاً
من الفوضى الغريبة التي لم يتآلف معها

العراقيون على مدى تاريخهم االنساني املشرق.
ومايلفت النظر حقاً، ان العراقيني اليحبون

النظام فحسب، بل هم يحبون اجلهة التنفيذية
للقانون. )نعم( لقد سمعت ورآيت بعيني مشاعر

احملبة واالحترام التي يكنها الناس لرجل
الشرطة الذي يعرض حياته للموت يف كل حلظة

من اجل ان يحمي حياة االخرين.. نعم ان
الناس، جميع الناس، يحبون الرجل املضحي

بنفسه قبل أي شيء اخر..
لقد اصبح الشرطي عنواناً مضيئاً يف حياة

العراقيني وهو يداهم اوكار اجلرمية والعصابات
كما ان االتكالية التي طبعت فعاليات بعض

االجهزة االمنية لم متتد الى رجل الشرطة واذا
كانت هناك استثناءات قليله، فهذه االمور

موجودة يف ارقى دول العالم.. نعم هناك خلل
لكنه ليس حالة عامة.. ان ذراع القانون تقوى

وتتطور واألهم يف ذلك ان درجة االستعداد
متوفرة يف روح اجلهة التنفيذية ويف سلوكها ويف

حرصها الشديد على حتقيق االمن واالمان
للشعب كله..

فليدعم العراقيون، جميعاً، ذراع القانون..
وليقفوا بقوة الى جانب رجل الشرطة،

وليتذكروا، قبل غيرهم، انه بعمله الدؤوب
ونشاطه، امنا يقدم روحه فداء للشعب.

احمد مهدي الصالح
لــم تخــــرج افــــروديـت مـن رداء
الـــبحــــــر الن عـــــشــتــــــار كــــــانــت
تـصقل الــشمـس وحتـدق مـليـا
ــــــافق اجلــمــــــال، لــم يـكـــــســــــر ب
)ديبـوسـيه( بحيـرة )مـاالرميه(
بل اسـتل اشبـاح الـسحـرة وزج
بهـم الــــى غــــابــــات ابــــولـيـنـيــــر،
هكــذا كــان )فــان كـــوخ( ينـظــر
حلقل عـبـــاد الــشـمـــس وهكـــذا
ــــــاريـخ ــــــر ت ــــــى عـــب ظـلـــت االنـــث
اجلمال تـرتب اجلسـد وتدعك
ـــــــور واالهـــــــة ـــــــالـــن ـــــــزجـــــــاج ب ال
واخلـــوف، عـصـــور مـن الفـتـنـــة
واللــيل والــــوهج، وعــصــــور مـن
الــبكـــاء والـتجـــاعـيـــد واالنهـــار،
ويحكون، اول مـاترتـقي االنثى
قـــامــــة العـمـــر فـــامنـــا تــــرتقـيه
باملرآة.. جتـلوها وتـزين االطار
وحتــــاول ان تكـتــشـف حقــيقـــة
الـــــزمــن، نهـــــوض مــتأللـئ مـن
االنـــــوثـــــة والـــــروح  الـعجــيــبـــــة
والنــار، ثم اصــابع اخلــديعــة..
احمــر الــشفــاه واملـــاسكــارا.. اه
لـو حـكت املــرآة خلـفتـه هيـلني
قبل حـرب طروادة؟ ومـا الذي
كـان يحـوم يف نفـس سالـومي؟
ــــــدور يف لـغــــــات ــــــذي ي ومــــــا ال

االجيال.
ــــــاب عـلـــم الـــنـفــــــس اغـلـقــــــوا ب
ـــــــــــوا صـــــــــــوب عـلــــم ـــــــــــذهــــب والت
االجـتـمـــاع، ابحـثـــوا معـنـــا عـن
الـــــروحــي والـــــشعــــــري يف لغـــــة
الـــــزجـــــاج الـــصقــيل وحـــــدقـــــوا
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البصره/املدى
والتـي التزال الى االن مـزدهرة..منـتعشة
)فـاسـواقهـا كـبيـرة واسعـة يف مـســاحتهـا،
ممــتعـــة لـلغـــايــــة... لهـــا ممـــرات مـعقـــدة
متـشـــابكــة مـــابني حـــوانيـتهــا واكـشــاكهــا
املكـشـوفـة املـتنـوعـة( طـابعهــا مميـز علـى
املكـــان والـنـــاس.. ومـن بـني جـمـيع انـــواع
البـضــائع واملـهن اخملـتلفــة الـتي تـــزدحم
بهــــا هــــذه االســــواق املـمــتعــــة الـتــي تفـي

باحتياجات السكان..
سوق الصيادلة

هـذا هـو اسمه احلـديـث لكنه سـمي بعـدة
اسمـاء منها سوق الهنود وسوق املغايز...
وهو سـوق محتـشد بـالدكـاكني والـناس..
انه روح املـدينـة.. محالت بـاعـة مـرطبـات
ومـحـالت لــــبــــيـع املـالبــــــــس اجلــــــــــاهــــــــــزة
والـطــوابع املــاليــة والكـتب والقـرطــاسيـة
والــصيـــدليـــات وعيـــادات االطبــاء وبــاعــة
االقــمـــــشــــــة ومـجلــــــدي الـكــتــب وبــــــاعــــــة

احلقائب اجللدية واملعدنية.
واطـلـق اســم ســـــــوق الـهــنـــــــود عـلــيـه النـه
ينـتهـي من طـــرفيـه ببــاعـــة التــوابـل وهم

محمد هادي
يف اخلـمــسـيـنـيــات مـن القــرن
املـــاضـي وحـتـــى الــسـتـيـنـيـــات
ــــــاعــــــة االســــــرة ازدهــــــرت صـــن
واحلـصــــران وتقلـص اهـتـمـــام
ـــــاعـــــات ـــــاس بهـــــذه الـــصــن الــن
تــدريـجيــا بـسـبب الــصنــاعــات
اخلــــشــبــيـــــة والـــبالســتــيـكــيـــــة

اجلاهزة.
وصناعـة االسرة كانت صناعة
رائجــة يف مــديـنــة احللــة ويف
الـريف اذ ان سـريـر الــشخص
الواحد والـسرير ابـو النفرين
كــان يـسـتخــدمــان بـكثـــرة من
ــــــــة قـــبـل الـعــــــــوائـل الـعــــــــراقـــي
والسـيـمــــا يف فـــصل الــصــيف

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

اخذت الصورة العضاء الفرقة سنة 1950
مبـنــاسـبــة مــرور 41 سـنـــة علــى رحـيل سفـيــر االغـنـيــة
العـــراقـيـــة املـــرحـــوم نـــاظـم الغـــزالـي فـــرقـــة الـــزبـــانـيـــة
ــــاظــم الغــــزالــي احــــد ــــان ن للــتــمــثــيل الــتــي كــــان الفــن

اعضائها.
ـ ـ ـ ـ ـ

اسواق البصرة

الــتجــــاريــــة فــيه اضـمـحلــت خالل فـتــــرة
احلصـار االقتصـادي الن جميع مـرتادات
الــســـوق هـن مـن الـطـــالـبـــات واملـــوظفـــات

والعرائس.
و قد شـهد السـوق االن نشاطـاً اقتصـادياً
واقبـاالً كـبيـراً علـى الـشـراء وسـاعـد ذلك
دخــــــول بـــضـــــــائع مـــــســتــــــوردة جــــــديــــــدة
بـــاالضـــافـــة الـــى كـثـــرة الـــزوار االجـــانـب
الـذيـن يكثـرون من شـراء الـسلع من هـذا

السوق..
اسوق اخرى

هـنــــاك اســــواق عــــديــــدة يف الـبــصــــرة ويف
العـشـار بـالــذات منهـا ســوق حنـا الــشيخ
وســوق الـتـنك وســوق اخلـضـيــري وســوق
الـــنـــــــــدافـــني وســـــــــوق احلــــــبـــــــــال وســـــــــوق
العطـارين وسوق االحــــــــــــذية.. الخ.. وكل
سـوق له بضــــــــــــــــــــاعـته املتخـصـــــــــــــــــــــــــــصـة
الــــتــــي يــــبــــيـــــــــــــــــعـهــــــــــــا، ورواده الــــــــــــذيــــن

يرتــــــــادونه.

وبعـــض العــطـــــاريــن والــبقـــــالــني وبـــــاعـــــة
الفــــاكهــــة ويف نهــــايــــة الـــســــوق يــنفــتح يف
شمــاله بــاب املقــام )مقـــام اميــر املــؤمـنني
االمــــام علـي )ع((  الـــذي اقـيــم علـــى اثـــر
صالة يقـال ان االمــام علي )ع( اقـامهـا يف
هـذا املـوضع.. بـاب مــرتفع واسع مخـضب
بـاحلنـاء وعلـى صفحـات بـرونـزه املطـروق
املزخرف ونلمح يف باحته مقاما اخضر.

سوق البنات
يعـتـبــــر ســــوق الـبـنــــات الـــســــوق املــــركــــزي
للـكمـــاليـــات النـســـائيـــة يف البـصــرة حـيث
اغلــب احملالت يف هــــذا الـــســـــوق تعــمل يف
بــيع الـــسـلع الـكـمــــالـيــــة الـنـــســــائـيــــة مـن
مالبـس واكـسـســوارات واحــذيــة وحقـــائب
ومـا الــى ذلك.. وقــد تعـرض هـذا الـسـوق
يف حرب اخلليج الـثانية الى تـدمير كامل
حيـث لم يـبق مـن محــالـه البــالغــة مــائــة
وخـمـــسـني مـحالً غـيــــر مـحلــني فقــط مت
بعـــد ذلك اعــادة اعـمــاره رغـم ان احلــركــة

وسط الشـارع من مرور الـسيارات وحـركة
العربات.

سوق السمك
انواع السمك.. السمك النهري والسمك
الـبحـــري.. رغـم ثـمــنه الغـــالـي فـــالـنـــاس
تقبل عـلى شـرائه.. سـوق تعـوزه النظـافة
والـتـنــظـيـم.. نـــســــاء يفـتــــرشـن االرض..
يــبعــن الــــســمـك املـــــوضــــــوع يف )قفـــــة( او
)طــشـت( اليـــشجع الـنـــاس علـــى اقـتـنـــاء
اسمــاكه.. وتــسمع اصـواتــا تتـصـاعــد من
هنا و هناك لالعالن عن سعر الكيلو من
الـسـمك.. وعنـدمـا تـســال عن أي االنـواع
حتبهـا النـاس اكثـر من غيـرهـا يقـال لك
بـــــانه الـــسـمـك الـبـنـي وتـتـمـيـــــز اســـــواق
العشار بكثرة الصبور والزبيدي والبياح.

سوق املقام
سـوق محاذ لنهـر العشار ميتلـئ باملقاهي
الـــواسعـــة واملـطـــاعـم ووكـــاالت الـتـمـــويـن
وجتــار حـبــوب وبــاعــة اجلـــرار الفخــاريــة

ســــوق ميـتـــــد لعـــشــــرات الـــسـنـني وملـئــــات
االمــتــــــار يــــــرتــــــاده عــــشــــــرات االالف مــن
الــزبـــائن الـــذين يـنتـظــرون يــوم اجلـمعــة
بلـهفـــة يـــزدهـــر يف يـــوم اجلـمعـــة مـن كل
اســـبــــــــوع، ويــــضـــم كـل مــــــــاتـــتـخـــيـلـه مـــن
حــاجـيـــات وكل مــا حتـتـــاجه والحتـتـــاجه
من اشياء.. وكل مايخطر وما ال يخطر.
الاحــــد يـــســــال عـن مـنــــاشـئ احلــــاجــــات
املعـروضــة او مصـدرهــا.. املهم ان يعـرفـوا
صالحـيـتهــــا وسعـــرهـــا ومـــااكـثـــر الـــذيـن
يخدعـون بحاجة ما خاصـة عندما يكون

املتبضع الميتلك اخلبرة.
سوق اخلضارة

ســوق مـــزدحم فـيه كل انــواع اخلـضــروات
والفـواكه.. خليـط من البـاعة واملـشتـرين
رجــال ونـســاء واطفـــال وشيــوخ.. اصــوات
تــتـــصــــــاعـــــــد متأل املـكــــــان، ســـــــوق تعــــــوزه
النظافـة بشكل مذهل.. اطنـان من بقايا
الـســوق اليــوميـة.. نفـايـات مـتنـاثــرة هنـا
وهنــاك. ازدحـــام بكل مــرفـق من مــرافقه
حتى ان طريق السيارات افترش من قبل
البـاعــة.. متنع معـروضـاتهم الـتي هي يف

من اجلـاليـة الهنـديـة.. امـا امتـداده فـانه
يتحول بعد التقاطع الى سوق للصاغة..
مـحـالت ذهـــب وفــــضـــــــة.. تـــتـــــــوزع طـــــــريف
الـسـوق.. امــا اهم عالمـات الـسـوق سـابقـا
كــانت صيـدليـة اخملتـار وواجهتهـا ولكثـرة

الصيادلة فيه سمي سوق الصيادلة.
وكـان يف الشـارع سابـقاً.. محل جلبـار )ابو
الشــربت ( وجبـار هـذا انـتقل من الـبصـرة
إلـــــــى بغــــــداد، واشـــتهــــــر هــنــــــاك بــــــزبــيـــبه
املــشهــور.. كـمـــا ان كل مــا تــريــده تـبــضعه
جتـده يف هـذا الـسـوق املــزدحم.. بــالنـاس
وبــــالـبــضــــائع حـيـث اخــــذت تعـلق منــــاذج
املالبــس لـتـــزاحـم الـنـــاس يف مــسـيــــرتهـم

وتبضعهم.
سوق اجلمعة

وهـــو ســـوق لـه تقـــالـيـــده واســـسه.. حـيـث
يحتل بقعـة خلف سوق الصيـادلة.. يؤمه
عــمـــــال واربـــــاب عــمـل وكهـــــول وصــبــيـــــة..
متجـولـون واصحـاب محالت.. مــزيج من
كل ذلك يـجمعهم قـاسم مـشتـرك واحد..
وهـــــــو بــيـع كـل مـــــــاخـف وزنـه وغـال ثــمــنـه
وتعـــددت اشكــالـه وتنــوعـت استـعمــاالته..

مدينة البصرة احلبيبة الواقعة على منتصف ضفة شط العرب
اليمنى والتي ذكرها الشاعر االنكليزي الشهير )ملتون( يف قوله

) من سوسانة الى جنة البصرة( تتوق فيها روح السندباد من حني
الى اخر لالبحار وسماع االخبار اجلديدة.. تزخر بالقنوات.. كانت

سريعة الشهرة باعتبارها واحدة من اكبر واهم املدن يف الشرق
األوسط..

شيدت على الضفة الغربية لشط العرب.. بلغت قمة االزدهار يف
عدة عصور وكانت اسواقها تعج بالعديد من البضائع اخملتلفة

املنشأ واألهداف واالنواع.. النريد هنا ان نقلب اوراق سجلها
التاريخي بل نريد ان نتحدث عن اسواقها خالل العقود اخلمسة

املاضية.. 

بـــضـــــاعـــــة ونــــــاس وضجـــيج
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رة 
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الـصف االول من اليمني املـرحوم حـميد احملل املـرحوم
ناظـم الغزالـي الصف الثـاني املـرحوم فخـري الزبـيدي
املـرحـوم احلـاج نـاجي الـراوي )رئيـس الفـرقـة( املـرحـوم

حامد االطرقجي
الصف االخير املرحوم محمود القطان .

املرآة.. سطوة الزئبق
فـيـه كل خـالص العـمـــر، كـنـت
احتــــــدث مـــثل الــــــذي ميــــــارس
فعل الـطيــران، او مثل مـوجـة
تــتـــــراقـــص يف هـــــول احملــيـــط.
ـــــــتــه امـــــــتــالت روحـــــــي مبــحـــــــب
حتـــــدثــنـــــا وحتـــــدثــنـــــا الـــــى ان
اســـدل الغـــروب مـــابـني يـــديـنـــا
ـــــــى الـــبـــيـــت ـــــــوداع، عـــــــدت ال ال
وروحــــــــي تــــــــــــــــــــــرى كـــل شــــــــيء
ـــــــرقــــص هــكـــــــذا.. ـــــــرقــــص.. ي ي

يرقص.
تــــــوددت لـلقـــطــــط، للــــــشجــــــر،
للـنــــوافــــذ، للـــسـمــــاء، اريــــد ان
اصل بـســرعــة الــى الـبـيـت كـي
اســــتـلـقــــي وافـــــــــــرد اجــــنـحـــــــــــة
االمــــنــــيـــــــــــات، والن املـــــــــــراة يف
مــــــدخل الــبــيــت، اردت ان ارى
وجهـي، اتلــذذ بــاعــادة مــاكـنـت
اقوله من الكلمـات.. وياللهول
عنــدمــا رايـت ان هنـــاك بقعــة
مــن القــــذى ســــالـت وتـيـبـــسـت
ـــــــــســــــــــــرى اسـفـل عـــــيـــــنـــــي الـــــي

اجلميلة.
قذى؟ البـاس هو سـائل يخرج
مـن عـيــــون كل الـنــــاس. ولكـن
قــــذى؟ هــــذا االبـيـــض اللــــزج؟
ملاذا لم يحاول مسحه بيديه؟
ـــــــاذا لـــم يـحـــــــاول اشـعـــــــاري؟ مل
عـنـــدهــــا بكـيــت.. بكـيـت والـــى
االن كـلمـا تـذكــرت ذلك اشعـر
باالفق مـظلماً. وايـضا عنـدها
ــــــــــرجـل لــــم ادركــــت ان ذلــك ال
يكـن يحـتــرمـنـي )س- طــالـبــة

جامعية(.
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ــــــات ــــــى والـعــــــرب ــــــراة لـالنــث وامل
وللبيوت واملنائر والبحيرات.

ويحكـون ان مـراة االسكنـدريـة
ـــــــد ـــــــوعـــــــة مـــن احلـــــــدي مــــصـــن
املــــصقـــــول وكـــــانــت قـــبل ذلـك
ـــــــوع مـــن ـــــــوعـــــــة مـــن ن مـــــصـــن
االحجـــار الــشفـــافـــة، تــشـــاهـــد
فيها مـراكب البحـر اذا اقبلت
نهـــاراً من رومــا علــى مـســافــة
تـعجـــز االبــصـــار عــن ادراكهـــا،
وقـيـل انهــــا كــــانـت مـن زجــــاج
وتعــــد مــن عجــــائـب الــــدنـيــــا،
ـــــــــد اهلل عـــمـــــــــرو( وقـــــــــال )عـــب
)وعجـــائـب اربع مـــرايـــا كـــانـت
معـلقــــة مبـنــــار االسـكـنــــدريــــة،
وكــان يجلـس اجلـالــس حتتهـا
فـيــرى مـن بـــالقــسـطـنـطـيـنـيــة
وبـينـهمــا عــرض الـبحـــر، ومن
الــــروايــــات روايــــة ذكــــرهــــا ابـن
وصــيف اذ قـــال: ان مــصـــرامي
ابـن يـبـصــر بـن حــام بـن نــوح
كــــــان قــــــد بــنــــــاهــــــا وجـعل يف
وسطها قبة على اساطني من
نـحاس مذهب، والقبـة مذهبة
ونـــصــبـــــوا فــــــوقهـــــا مـــــراة مــن
اخالط شتــى قطـرهــا خمـسـة
اشـبــــار فـكــــانــــوا اذا قــصــــدهـم
قاصد من االمم التي حولهم
وكـــان ممــــا يهــمهـم وكـــان مـن
الــبحـــــر عــملـــــوا لــتلـك املـــــراة
عـمالً فـــالقـت شعـــاعهـــا علـــى

ذلك الشيء فاحرقته.
شـهــــــادة: مــــــرة كــنــت احتــــــدث
بـنشـوة مع صـديق لي احـسب
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بــالـطـيــر والــشجــر والــسحــاب،
وله عالقـات بـاملـراة.. لالنـسـان
شـــوق للـبحـــر وافق الــصحــراء
املبتل وصفـاء النجمـة يف علو

ربيع وله عالقات باملراة.
شهـــــادة: انـــظــــــر للــمـــــراة ملـــــدة
ســـاعـــة ونــصف الـــى ســـاعـتـني
قـبل ان اذهب الـى املـدرسـة يف
كل يــوم، وعـالقتـي بهــا عالقــة
صـداقـة، الاسـتطـيع مفــارقتهـا

الاستطيع )انوار- طالبة(
مضى وحديث

دائـمـــا يكـــون العـصـــر بحــاجــة
الــــــى )نــــــرجــــس( اخــــــر يـــنفــث
روحه بــروح البـحيــرات لتـزهـر
وردة بـيــضــــاء تـعلـم الــــشعــــوب
لغـــة احملبــة والــسالم.. اسـتلــوا
ـــــــــوردة مـــن كـــتـــمـــــــــان هـــــــــذه ال

الزئبق.. آه لوحكت املراة؟!
ــــــــــاك نــــــصــــــــــوص ــــــــــاريـخ: هــــن ت
مــسمـاريـة تــشيـر الــى صنـاعـة
مـرايـا مـن الفضـة والـذهب يف
العهد البـابلي الوسـيط ومنها
Mamru Hurasu)
ــــــــذهـــب وتـعـــنـــي مــــــــراة مـــن ال
و (Mamru Kaspuوتعني
مـراة مـن الفضـة. ويحكـون ان
معـظـم املــرايــا املـصـنــوعــة مـن
املعــــــدن قــــــد ســـبقــت بــكلــمــــــة
 (Musol( وتــعـــــنـــــي مـــــــــــــرآة
معـدنيـة وهي مـشابهـة للكلـمة
العــربيــة )مثــال( ومنهــا كلمـة

)مثل( أي شبه الشيء.
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بتامل يف صفحة الزئبق.
قــــالــت العــــرب: املــــرآة بـكـــســــر
املـيـم وهـي الـتـي يـنـظــر فـيهــا
وجتــمع علـــى مــــراء يف القلـــة
ومــرايــا يف الـكثــرة، وقــال اهل
بغداد: املـرايا استراحـة مابعد
الـظهيرة كـانت ماوى الـشعراء
والــصحفـيـني ومجـمل االدبــاء
ايـام صـرف املكـافـات!! ويقـال:
ـــــــراة، أي ـــــــراءى يف امل هـــــــو يـــت
يــنـــظـــــر فــيهـــــا، ويف احلـــــديــث
)اليــتــــــراءى الــــــى احــــــدكــم يف
ــــــاء( ووصلــنــــــا مــن امــثــــــال امل
الـعـــــــــرب )انـقـــــــــى مــــن مـــــــــراة
الغـــريـبـــة( قـيـل الن الغـــريـبـــة
تـــتـفـقـــــــــد مـــن وجـهـهـــــــــا مـــــــــا
اليتفقـده غيرها فمراتها ابداً
مجلـوة، وقالـوا )فالن يرى يف
االجــــــرة مــــــااليــــــرى غــيــــــره يف
املـــــراة( الـــــى ان قـــــال شـــــاعـــــر

العرب االول )امرؤ القيس(
مهفهفــة بيضـاء غيـر مفـاضـة
ترائبها مصقولة كالسجنجل

والسجنبل اسم اللمراة.
وعــــادت العـــرب وقـــالـت: مـــرأة
علـى وزن مقالة من مـرأ وهـو
اسـم لقـــريـــة مـــارب يف الـيـمـن
وجــــــاء ايــــضــــــا )رأرأ( وتـعـــنـــي
املـــــرآة اذا نــظـــــرت وجـههـــــا يف
املــرآة، وللمــراة اسمـاء ذكـرتهـا
االجيـال منهـا )املـاويـة( نـسبـة
للـمـــاء، والـبـيـضـــة لـبـيـــاضهـــا،

وكيف تكون احلياة؟!.
لالنــــســــــان عالقـــــات حــمــيــمـــــة
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صناعة األرسة
بـتامني سعف النخـيل وتهيئة
كل املــسـتلـــزمـــات الــضـــروريـــة
للعـمل ومــا علـى الـصــانع اال
ان يـبــدا بــالعـمل الــذي حــال
مــــايـنــتهـي مــنه حـتــــى يـبــــدأ
بتـلبيـة طلبـات اخـرى ملـواطن
اخــــر، وهـكـــــذا يقــــوم بــــاجنــــاز

االعمال للقرية باكملها.
ــــــرة اخــــــذ يف الـفـــتــــــرة االخـــي
ــــــــاع االســــــــرة بـــتـحــــــــويـل صـــن
مهنتهـم الى صناعـات جميلة
ــــــاضــــــد والـكــــــراســي مـــثل املــن
وعـــمل اســـيجـــــة ذات اشـكـــــال
مـزخـرفــة للمـحالت واملطـاعم
واعــمـــــال تـــــراثــيـــــة يـــــرغـــبهـــــا

املواطن.
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النه يـتــــرك يف بــــاحــــة الــــدار
لعـــدم تـــأثـــره بـــاحلـــرارة، وهـــو
زهيـد الـثمن كـونه يـصنع من
سعف الـنخـيل الــذي يحـضــر
وتـتــم تهـيـئـتـه بعـــد تـنــظـيـفه
وتثقيـبه، ويقوم صانع االسرة
ــــــار الـــــسـعـف املـالئــم ــــــاخــتــي ب
والــذي يــصلح لـصـنع االســرة
ــــــان يـقــــــوم ويف بـعــــض االحـــي
ــــــــصـــــــــــــــانــع بــحـــــمــل ادواتــه ال
ــــــــاطـق ــــــــى املـــن واالنـــتـقــــــــال ال
الــــريفـيـــة وحــسـب طلـب اهل
القـريـة، وهنـاك ينـصب اركـان
محله الـصغيـر ويقـوم بـتلبيـة
الــطلـبـــات مـن تـصـنـيع اســـرة
وكــــــــــــراسٍ اذ يـقــــــــــــوم الـفـالح
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املدى/خاص
تــشـتهــر إطــارات الــسـيــارات
عـامليا بأنهـا سوداء اللون ،
لــــذلـك يعــتقــــد الـكـثـيــــرون
بـــــأن األســـــود هـــــو لــــــونهـــــا
األصلي أو الطـبيعي . ويف
الــــواقع فـــإن لـــون املــطـــاط
ــــــــــــــوط مــع ـــــــصــــــنــع اخملــل امل
الـــســـــولفــــار هــــو الــــرمــــادي
املـصفــر . وإذا نـظــرت إلــى
صـور الــسيــارات القـدميـة ،
سـتــــرى أن لــــون إطـــــاراتهــــا
افـتح بكـثيـــر من اإلطــارات
احلــديثــة . املـطــاط املكــون
لإلطـــــارات احلـــــديــثـــــة هـــــو
مــــادة كـيـمـيــــائـيــــة مـعقــــدة
حتـتـــوي احـيـــانـــا اكـثـــر مـن
عـشــرين عـنصــرا متـوازنـا .
إال أن العنصر األهم ، هو
ـــــــــون األســـــــــود . إن الــكـــــــــرب
إضـافـة مــادة الكـربـون الـى
اخلـلــيــــط املـكــــــون لـإلطــــــار
تــســمح للـمـصـمـم بـتعـــديل
خصائص أدائه بعد إجنازه

.
ــــــــــشـــكــل عــــــــــــــام ، فــــــــــــــإن وب
اإلطـــــــارات املــــــســـتـخـــــــدمـــــــة
لالستعمال اليومي حتتوي
ــــــة قلـــيلــــــة مــن علــــــى كــمــي
الكـــربـــون األســـود ، بـيـنـمـــا
تـرتفـع نسـبته يف اإلطـارات
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ـــارات  ــسـي ـــارات ال إط
ســـــــوداء اللــــــون!!!

ـ ـ ـ ـ

اخملصـصة لسيـارات السباق
.

وكلمـا زادت جـودة الكـربـون
وكـمـيــته يف خلـيـط اإلطـــار
زادت مـــــســــــاحــــــة الـــــســــطـح
اخلــارجي إلطـار الـسيـارة ،
األمــر الــذي يـضـمـن مــرور
احلـــرارة مـن الــسـيـــارة الـــى
ـــــــــذي ســــتـــــــــزداد اإلطـــــــــار ال
حـرارتـه بسـرعـة . هـذا كله
ــــــــــاســــب اخلــــــصــــــــــائــــــص يــــن
ـــــــة يف اإلطـــــــارات ـــــــوب املــــطـل
املعــدة لــسيــارات الــسبــاق ،
حـيـث تـــزداد كفــاءة اإلطــار
كلما زادت ليـونته وطراوته
يف ذروة الــــســبـــــاق .امـــــا يف
اإلطـــــــارات املــــــســـتـخـــــــدمـــــــة
للــسيــارات العــاديــة ، فيـتم
اعــتــمـــــاد مــــســـــألـــــة تـقلـــيل
احتكـاك اإلطـار بـاألرض )
لتقلـيل مصـروف الـوقـود (
، بــــاإلضــــافــــة إلــــى دراســــة
ــــــشــكـل شــــــــامـل ــــــــدوالب ب ال
لـزيـادة مــدة استخـدامه يف
السـيارة . ويف النهاية نرى
ــــــــــــــدوالب أن اخــــــتــــــيــــــــــــــار ال
املــنــــــاســـب يعــتــمــــــد هــــــدف
االستخـدام ، فـإطـار سيـارة
الـسبــاق يختـلف حتــى عن
إطــار عــربــة نقـل البـضــائع

أو السيارة السياحية .
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املدى/خاص
برنامج   WebBlockerوهـو برنامج
رائع ومجـرّب وال يـسـبب أي مـشــاكل ..
وال يقــــوم مبــنع إال املــــواقع اإلبــــاحـيــــة
فـقـــــط وال ميـــنـع أي مــــــــوقـع آخــــــــر ..
وطـريقة عمله وتـركيبه سهلة وبـسيطة

وسنشرحها يف خطوات ميسرة .. 
http:// :ـــــــــوقـع 1- شـغـل املـلـف مـــن امل
www.absba.com/
modules.php?name=Downl
oads&d_op=getit&lid=1199
ستظهر لك شاشة تخبرك أنك ستبدأ
Next .. : يف الـتحميل فـاضغط عـلى
ســتـــظهــــــر بعـــــدهـــــا لـك صـفحــــــة بهـــــا
االتفـــــاقــيـــــة بــيــنـك وبــني الـــشـــــركـــــة ..
I Agree.. : فاقـرأها ثم اضغـط على

ـ ـ
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word 
 wثـم اكـتــبهــــا مــــرة أخــــرى يف خــــانــــة :

Confirm Password 
Adult Subw : وقم بالـتأشيـر علىw 
Drugs/ وGambling  وjects 

Alcohol. 
Next ..  وبعد ذلك .. اضغط

Guest 3سـتظهـر لك شـاشـة عن الـw 
اضغط  … Nextثم بعـدها تكون قد
انـــتهــيــت مــن حتــمـــيل الــبــــــرنـــــــامج ..
اضغـط علـى  Nextمــرتني أخــريني ..
،Finished : ثـــم بـعــــــــد ذلــك اخـــتــــــــر
وبــذلك تكـون قـد انـتهـيت مـن حتمـيل

البرنامج .
4-  قــد يســألك البـرنـامج عن حتـديث
قــاعــدة الـبـيــانــات اخلــاصـــة به فـــوافق

على ذلك ..

سـيــســـألك الـبــرنـــامج هل تــسـتخــدم :
 .. Proxyفـإن كان نعم فـيجب عليك
الـضغـط علــى  Yesووضع خـصــائـص
NO : وإن كــان ال .. فــاضغـط علــى ..
File : ســتــــظهــــــر رســــــالـــــــة تقــــــول... 
 .. Copy Completeاضغــط علـــى

Next .. 
  2wعمليـة حتديد كـلمة السـر .. وهنا
يكـمـن األمـــر كـله .. املفـتـــرض أن هـــذا
الـبـــرنــــامج يحـمـي األبـنـــاء .. فـيحـــدد
األب كلمـة لـلسـر .. ال يعـرفهـا االبن ..
ونحن نـريــد منك اآلن أن حتــدد كلمـة
سـر وتنسـاها .. وذلك بـاتبـاع الطـريقة

التالية : 
- اكـتــب كلـمـــة ســـر يف ورقــــة .. وتكـــون
طويلة مثال : 10 حروف أو 12 حرفا 

User passw : اكتبهـا مرة يف خـانة -

املدى /وكاالت
طــور الـبــاحـثــون االسـبــان
نــظـــــام كـــــامــيـــــرا عــصـــــري
للــسيـطــرة علــى الــسيــارة،
بــإبطـاء ســرعتهــا لتفـادي
حوادث الـسير. رُكّـب نظام
الـكــــــامــيــــــرا الــنــمــــــوذجــي،
واخـتبـر، يف جـامعــة ألكَال
اإلسبـــانيــة. يــوصل نـظــام
الكــامـيـــرا بلــوحـــة أجهــزة
مقـيـــاس ســـرعـــة الــسـيـــارة
وتـبـــدأ الكــامـيــرا مــراقـبــة
حركة السير أمامها. يبدأ
هــذا الـنـظــام، وهــو عـبــارة
عن كمبيوتر صغير مركٌب
داخل الــسـيــــارة، معـــاجلـــة
الـبـيــــانــــات اآلتـيــــة بـــشـكل
ــــــو ــــــدي ــــــواصـل مـــن فـــي مـــت
الكـاميـرا املـبتكـرة لتـمييـز
عالمـات الطـريق وحتـديـد
سرعـتها. ثـم ميسح مـسار
العـــربـــات األخـــرى، ولـــدى
متـيـيـــزهـــا، يـبـــدأ مـــراقـبـــة
املـــــســــــافــــــة بــيــنـهــــــا وبــني
ــــــــارة الـــتـــي حتـــمـل ــــــســـي ال
النـظــام، املـــوصل بكـل من
املعـجّل واملـكــبـح ، القــــــادر
علـــى إبــطـــاء الـــسـيـــارة أَو
تــوقـيفهــا حـتــى بـــالكـــامل
رداً علـــى تقلـص املــســافــة
بــيـــنهــــــا وبــني الــــســيــــــارات
األمــامـيــة، حتـت مــسـتــوى

الفارق املسموح ألمنها.
ـــــــون إن ـــــــاحـــث ويـقـــــــول الـــب
الصعـوبـة تـكمن يف تـعليم
ـــــــر ـــــــر، صـغـــي ـــــــوت الــكـــمـــبـــي
احلجـم، كـيفـيــة الـتـمـيـيــز
بــني العــــربــــات واألجـــســــام
األخــــرى، وأيــضــــاً، متـيـيــــز
مناذج الـسيارات اجلديدة.
يــــــأتـــي احلل مـــن تقــنــيــــــة
Machine(تعليـم املاكنة
(Learning، يف إطــــــــــــار
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كامريا حديثة ملراقبة حركة السري 
نـظــريـــة التــوافق املــدعــوم
ــــــوجـهــــــة، الــتــي لـلـقــــــوة امل
"تـعلــم" الـكــمــبــيـــــوتـــــر عــن
اخلـــصـــــائـــص الــبـــصـــــريـــــة

لشتى مناذج السيارات.
ـــــــدت بـعــــض شـــــــركـــــــات وأب
صـنع الــسيــارات اهـتمــامــا
يف الـنظـام الـذي يجب أن
يقـنعهـــا بقـــابلـيــة جنـــاحه
الـــتجــــــاري، يف املــــســـتقـــبل
القــــــريــب. كــمــــــا يعــتــــــرف
الـبــــاحـثــــون بــــأن حتـــسـني
مـوثــوقيـة الـنظــام، القنـاع
املــــــســـتـعـــمـلـــني بــــــسـالمـــــــة
عــــمـلـه، ســــيــكـــــــــون أمـــــــــراً
حـــــاســمـــــاً. أمـــــا املــــشــكلـــــة
الـرئيسية األخرى فتتعلق
بخـلل يف عمل النظام، يف
حـــالـــة الـــرؤيـــة الــضعـيفـــة
للــسيــر املـسـببــة مثـالً من

الضباب.
علـــــى أيـــــة حـــــال، تـــــوجـــــد
إمـكــــــانــيــــــة دمج الــنـــظــــــام
البـصــري للـكمـبيــوتــر مع
محـسّس) (Sensorآخــر،
ـــــــــــــرادار، لــلــعـــــمــل مـــــثــل ال
بـشـكل فعــال، حتـى وسـط
ــــــــاب، إذ أن بـعـــــض الـــــضـــب
شـــركـــات الـــسـيـــارات، مــثل
جــــــــــاغــــــــــوار، اســــتـعــــمـلــــت
الـكـــــامــيــــــرا املغـــــروســـــة يف
نظـام السيـارة اإللكتـروني
واملـــسـتـنـــــدة علـــــى تقـنـيــــة

مسح الرادار، يف املاضي.
وأخـيـــــراً، يقــــول اخلـبــــراء
ــــــــون يف عـلـــم ــــــســـي الـفــــــــرن
الــــــروبــــــوت إن اســـتعــمــــــال
كامـيرا واحـدة يف السـيارة
يعكس نظـام حديث وذكي
لـكنهـم يعتقـدون بـأنه قـد
يعـمل بــشـكل أفـضل لــدى
متـازجه مع شكل محسس

آخر.
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