
إضاءة

يـحـــتـــــــــاج كـالمــك الـــــــــى
االقنـاع لتصل الـى نتائج
افــضل، ال تـبـــدأ اعـمـــاالً
جــديــدة الـيــوم ولكـن انه
مـــا يف يـــدك. عالقـــة مع
شخص مهم قـد يفيدك،

جتدد هذا االسبوع.
رقم احلظ/5

يوم السعد/اخلميس.

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ

عالقــتــك العـــــــاطفــيــــــة
تفــتقــــر الــــى احلـيــــويــــة
وقـد تكــون انت الـسـبب.
ابتعــد عن الـروتـني وقم
ــــــــــــــإخــالص بــعــــــمــلـــك ب

ومحبة عالية.
رقم احلظ/.10

يوم السعد/االثنني.

ـ

فكــر جيـداً قـبل ان تقـدم
ــــــراحــــــات او تــتـخــــــذ اقــت
قــرارات هــامــة . سـتكــون
مـضطـربــاً وعصـبيـاً هـذه
االيــــام بـــسـبــب العــمل ال
غيــر. حــاول التــأقلـم مع

وضعك املادي اجلديد.
رقم احلظ/.4

يوم السعد/الثالثاء.

ـ ـ ـ
التــزم الهــدوء والـليــاقــة
ســتـــــــزعـجـك قــــضـــــــايـــــــا
عـــــائلـيــــة قـــــابلـــــة للـحل
ــــــــــــة بـقـلـــــيـل مـــــن الـــــنـــــي
الـطـيبـة. ال تـبلغ الـقمـة

بضربة حظ واحدة.
رقم احلظ/.16

يوم السعد /السبت.

ـ

ـــــــــــســـــــــــــــود عــالقــــــتــــك ت
العـــاطفـيــة مــوجــة مـن
ــــــــــــــادل ــــــــــشـــك املـــــتـــــب ال
وتــوضـيح االمــور يـــزيل
الكثير مـن املتاعب. كن
ــــــــرم ــــــــاً واحـــت مـــتـعــــــــاون

اآلخرين.
رقم احلظ/.8

يوم السعد/االحد.

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ال تكـثـــر بعــد الـيــوم مـن
مـتـطلـبــاتـك لكـي تـطــاع
ــــــــــــــــــأمــــــــــــــــــر يــجـــــــب ان ت
بـــــاملــــســتــطـــــاع. قـلل مــن
االحالم غير املبنية على
اســس ثـــابـتـــة. احلـبـيـب

قريب فال تفرط فيه.
رقم احلظ/.1

يوم السعد/االربعاء.

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- عــــــــائـلــــــــة اديــب لـه )مـلــــــــوك
العرب(

2- االسـم االول لالديـب الــســابق
ذكره.

3- خـشبة بني عمـودين يعلق بها
االناء.

4- ثياب قـدمية رثـة - ام اجلنس
البشري.

5- مخلصـون واوفيـاء يف عـملهم
ومعاملتهم.

6- احـــــدى الـــــواليـــــات املــتحـــــدة
االمريكية.

7- مطار يف باريس.
8- مـــا جتـعل يف االحـــذيـــة لـكـي

تستقيم.
9- مـن احليـوانــات االليفـة الـتي
تـتكــاثــر بـســرعــة - من كــان سـنه
بني الثالثني واخلمسني تقريباً.

10- التقدم واالزدهار.
11- مـن افـالم ام كلـثـــوم - يعـبــر

املمر.
12- مرشداً.

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ

عموديافقي
اعداد: حيدر عاشور

1- يف ورق الـلـعـــــب - دعـــــمـــــت
وساعدت.

2- مـــن افـالم ســـيـلـفـــــــســـتــــــــــر
ستالون.

3- جــــــــواب - هـــي خـــمــــــس يف
العالم.

4- عــــمـلــــــــــة احــــــــــدى الــــــــــدول
اخلليجية.

ـــــــــــــــة 5- االســــــم االول ملــــــمــــــثــل
مصرية- االسم الثاني لها.

6- رسالة بخط اليد.
7- مرفأ ياباني.

8- احملترم.
9- اسم لكومبيوتر بالعربية.

10- عائلة رئيس لبناني راحل
- االسم االول له.

11- احــدى الــواليــات املـتحــدة
االمريكية.

12- زوجات االبناء.

ـ

ــــــــــــروي ــــــــــــالـــــت عـلـــــيـــك ب
واحلكمــة ان كنت تـرغب
بـاحملافظـة على مـركزك
وحتقــيق طـمــــوحــــاتـك.
كـن صـبــــوراً مع زمـالئك

واصدقائك.
رقم احلظ/.3

يوم السعد/االحد.

ـ انـفراج عـاطفي واسع.ـ
احـــاسـيــس  دفـيـنـــة يف
نفــــسـك ســتـــــدهــــشـك
اجلهـــود التـي تبــذلهــا

سوف تؤتي ثمارها.
رقم احلظ/.14

يوم السعد/االربعاء.

فتـرة تتـميـز بــالبهجـة
واملـتعــة. تفـكيــر مبــدع
ونقالت لـطـيفـــة لقــاء
جـــديـــد يـــدفـعك الـــى

انهاء عالقة قدمية.
رقم احلظ/ .21

يوم السعد/اخلميس.

حــــــس واقـعـــي ودقــــــــة يف
املـــواعـيـــد. مـــا زال اجلـــو
العــــاطفـي جـيـــداً اربـــاح
غير منتظرة يف طريقها
الــيـك. عـــمل بـــــإمـكــــــانه
اشغــالك فهــو يــزيــد من

معنوياتك.
رقم احلظ /.12

يوم السعد/السبت.

انـبعــاث وتغـييــر داخـلي.
حـلــــــــول جـــيــــــــدة تـعــــــــزز
مــــــــــوقـعــك. الـعـالقــــــــــات
العـاطفيـة ممتعـة حاول
ادامتها لتكن يف الصورة
احلقـيقـيــة الـتـي علـيهــا

قلبك.
رقم احلظ/.6

يوم السعد/االثنني.

ال تتـسـرع كـثيـراً بـإتخـاذ
القــــرارات املـــســتقــبلـيــــة
الهــامــة. كـن واقعـيــاً وال
تـــدع االوهـــام تــسـتحـــوذ
عـلــــيــك واكــــتـف بـهـــــــــــذا
الــقـــــــــــــــــدر. خــفــف مـــــــن

طموحاتك.
رقم احلظ/.25

يوم السعد/الثالثاء.

ـ

العدد )212( االحد )26( ايلول 2004
NO (212) Sun. (26) September 9-8 استراحة املدى

وبينما أنـا أجتول يف السوق، فكرت أن أزور
زميالً قدمياً لـي كان من الطلبـة املتميزين

يف كلية الهندسة.
دخلـت احملل الــذي بــدا لـي أصغـــر من ذي
قــبل وبــضــــاعـتـه أقل بـكـثـيــــر، سلـمــت علــيه

وسألته عن أحواله فرد بحزن:
- ماذا تـرين؟ لقد بعـت نصف احملل، وكما

تشاهدين )ال بيع وال شراء(.
فقلت له:

- ملـاذا؟ ما الـذي تغيـر؟ أذكر إنك اشـتريت
مـنـــزالً وسـيـــارة وتـــزوجـت مـن إيـــرادات هـــذا

احملل!
فقال: نـعم.. كان ذلك يف املـاضي، أما اآلن
فلـمــاذا يـشـتــري الـنــاس املـصــابـيح واألدوات
الـكهــربــائـيــة؟ هل لـيكـملــوا بهـــا )ديكــورات(
املنـزل؟ أمـا جهــاز احلمـايـة الـذي كـنت أنـا
الــــوكــيل الــــرئـيـــس لـتــــوزيعـه فهــــذا لــــوحــــده

قصة!
وكنت متلهفة لسماعها فقلت:

- وما هذه القصة؟
قال:

- كان اجلـميع يف السابق يـقبل على شراء
جهــاز احلمـايـة لـلمحــافظـة علـى أجهــزتهم
الكهـربـائيـة. أمـا وقـد اكتـشف العـاملـون يف
وزارة الـكهـــربـــاء اكـتــشـــافـــاً جـــديـــداً يـضـــاف
لـسجلهـم املميـز وهـو نظـام البـرمجـة داخل
الــبــــــرمجـــــة، أي عــنـــــدمـــــا يـــنقــــطع الــتــيـــــار
الـكهــربــائـي ثالث ســاعـــات ويعــود لـيــسـتـمــر
ثالث سـاعـات، يف فتـرة العـودة هـذه تـتخلل
الـتيــار بــرمجــة أخــرى كـل خمـس أو عـشــر
دقـــائق، لــذلـك فحـني أحــاول إقـنــاع الـنــاس
لــشـــراء جهـــاز حـمـــايـــة، يقـــولـــون لـي أمـــوراً
مـضحكــة ومبـكيـة يف آن واحــد، مثــال ذلك

ما قالته لي إحدى السيدات:
- إذا كـان جهـاز احلمـايـة يـعمل بعـد ثالث

كـاريكاتير

بني قوسني
)...(

باب النجار..  
بال محاية!!

عبير حسن عبد العزيز

كمبيوتر وانترنيت

لترسيع التشغيل

العدد )   240( السبت )30 (تشرين االول 2004

NO (240) Sat. (30) October

دقـــائق فكـيف نــستـطـيع أن نفـهم مــا يــدور
يف مــسلــسـل تلفــزيــونـي يعــرض بـثالثـني أو

أربعني دقيقة مع القطع املستمر؟
وحـضــر شــاب قـبل فـتــرة لـيعـيــد لـي جهــاز

احلماية قائالً:
- يــــا أخــي إن جهــــاز احلـمــــايــــة هــــذا كــــاد
يـصـيـبـنـي بــاجلـنــون، فـبـيـنـمــا كـنـت سعـيــداً
أثــنــــــاء مــبــــــاراة كـــــــرة القــــــدم الــتــي كــــــانــت
يخــــوضهـــا مـنــتخـبـنـــا الـــوطـنـي حـيـث كـــان
متقـدمــاً فيهــا بهــدف، اكتـشـفت بعـد عـودة
الـتيـار الكهـربـائـي أن املنـتخب اآلخـر سجل

هدفاً أثناء انتظارنا )جلهاز حمايتك(!
أمـــا أطـــرف مــــوقف ورمبـــا األســـوأ هـــو مـــا
حـــصل قــبل يــــومـني، حـني حــضـــــرت أم مع
ولــدهــا الـصغـيــر ورمـت جهــاز احلـمــايــة يف

وجهي وهي تقول:
- خــــــذ. ال أريــــــده.. إن ابــنـــي ال يهــــــدأ إال
حـني يشـاهـد )أفالم الكـارتـون(، ولقـد أتلف
هـــذا اجلهــاز أعـصـــابه وبــالـتــالـي أعـصــابـنــا
أثـناء انتـظاره "الكـارتون" الـذي يسـتمر ربع
ســـاعـــة، كلـمـــا انقــطع الـتـيـــار فـــإن صـــراخه
يـسـتمــر حتـى تـنتهـي فتــرة جهــاز احلمـايـة

الغبي هذا! 
لم أعـرف مـاذا أقـول لـزمـيلي.. كـان املـوقف

مضحكاً ومؤملاً، وبعد فترة صمت قال:
- افكـر أن اكتشف جهاز حمـاية يعمل بعد
ثــــانـيــــة أو ثــــانـيـتـني يـــصلـح لهــــذا الــــزمـن،

ولعلي سأمنح بعده براءة اختراع!
فضحكت وقلت له:

- تـعجل يــا صـــديقـي.. فـكل الـنــاس ســوف
يـــــــدعـــــــون لـك بـــــــاخلــيـــــــر إذا أكـــملــت هـــــــذا

االختراع قبل محاكمة صدام حسني.
ودعـته بـســرعــة، ألنـني لـم احتـمل الــوقــوف
أكثـر حيث كـان العـرق يتـصبـب مني بـينمـا

أنا أنظر للمراوح وأجهزة التكييف!

االستئناف
محمد درويش

يف مـدينـة الصـدر ببـغداد، كـان هنـالك أربـعة أشـخاص،
يقــومــون بــإزالــة بقــايــا دار طــالهــا القـصف األمــريـكي
خالل األيـــام املـــاضـيـــة. كـــان اإلصـــرار ديــــدنهـم إلزالـــة
الـبقـايـا، وإعــادة بنـاء الــدار من جـديــد. وعنـدمـا سـئل
أحــدهم عن كـيفيـة حصـول الـقصف وتفـاصيله، أجـاب
بتذمر، نحن اآلن نقوم بإعادة بناء الدار، والذي حصل

حصل، ال تسألني ارجوك!
احلالـة هذه تـدل على روحـية االستـئناف لـدى املواطن
العــراقي، وحتــديـه لكل الـظــروف الـصـعبــة. أي مبـعنــى
عـــــدم االســتــــسـالم لألمـــــر الــــــواقع، حتــت أيــــــة ذريعـــــة،
ومـواصلة البنـاء. واحلالـة هذه تـذكرنـا بحاالت ممـاثلة
كــانـت حتــصل يف الــسلـيـمــانـيــة وأربـيل، عـنــدمـــا تقــوم
اجلهــــات احلكـــومـيـــة ، آنــــذاك، بهــــدم القـــرى وتــــركهـــا
الـــسكــــان يف العــــراء، بعـــد أيـــام تـــرى إن الـبـيـــوت هـــذه،
نهـضـت من جــديـــد لتــستـعيــد عـــافيـتهـــا، حتت إصــرار

السكان.
لقـد تعود املـواطن العراقـي على حيـاة غير رخـوة، حياة
صعبـة، فيها كل األشكـال التي ال يتحملهـا سواه، الذي
كان يـدفع ضريبـة مواطنته مـن دمه وراحته، لكنه بقي
وزال الـــطغـــــاة، ومـعهـم الـــــذيــن يفـــــرشـــــون الــطـــــرقـــــات
بالشـوك. إن هذا املواطـن يقوم اليوم بـواجب مضاعف،
جتاه كل مـا يجري مـن أحداث. يـدافع عن رزقه يف ظل
الـبـطـــالـــة وتــــوقف العـمل، ويــــدافع عـن نفـــسه تالفـيـــاً
للمـوت املفاجـئ يف أية حلـظة، ويـدافع يف الوقـت نفسه
عن بلـده إلزالــة االحتالل. فـإذا مـا كـانت هــذه النقـاط
األسـاسيـة هي الـتي تقع يف مـقدمـة عمله، فـإن هنـالك
الـعشـرات بل املئـات مـن التفـاصـيل اليـوميـة الـصغيـرة،
عليه جتـاوزهــا، وهي نـتيجــة الظـرف احلــالي. إذا علـى
احلـكــــــومــــــة أن تــنــتــبـه له، وتــــــوفــــــر له فــــــرص العـــمل،
واخلدمـات األساسـية، لـيشعـر من خاللهـا بإنـسيـابيته
يف الطـريق الـذي يـسيـر، رافضـاً تـرك الـوطن والـرقص
على اكتـاف الراحـة يف مدن الغـربة، واالستـسالم هناك
ملـبـــاهج احلـيـــاة، مفـضالً احلـيــاة هـنــا، حتـت لهـيـب نــار
الظـروف الصعبة، والصعبـة جداً، من أجل شيء واحد،

هو الوطن.

بشار الشداد
عـن طـبـيعـــة هـــذه املهـنـــة الـتـــراثـيـــة
حـــدثـنـــا عـبـــد األئـمـــة عـبـــد علـي -
صـــاحــب مكـتـب الـــدار الـبـيـضـــاء يف

الكاظمية قائالً: 
النقـوش املـشهـورة عنـدنـا يف العـراق
هي الـشـــرقيــة والغـــربيـــة، وتتـضـمن
الـشــرقيـة الـنقـوش اإلسـالميـة الـتي
ـــــــاب تـــتـــــشــكـل مـــن األقـــــــواس والـقـــب
والـنقوش الفـرعونيـة، وهي الشـبيهة
مبـا هـو مـوجـود يف اآلثـار املـصـريـة
والـنقـــوش األنـــدلــسـيـــة، وهـي متـتـــاز
مبـا يــزينهــا من الـنبـاتـات والـزهـور.
أمـــا الــنقــــوش الغـــربـيـــة فــــأشهـــرهـــا
اإليطالـية والفرنـسية وهي املـطلوبة
أكـثــر اآلن. والـنقــوش تـتـمــاشـــى مع
املوضـة وتتغيـر مع ما هـو شائع يف
العـالـم. ونحـن نعـتمــد علــى الكـتب
واجملالت احلــديثــة يف صنـاعـة هـذه
الــنـقــــــوش وعــن طــــــريـقـهــــــا جنــــــدد

أشكالنا وطريقة عملنا.
العــــامل هـيـثـم سلـمـــان حتـــدث عـن

صناعة النقوش قائالً:
الـــنقـــــوش تــتـكـــــون مــن املـــــســـــاطـــــر
والــكـــــــورنـــيـــــش وتــــصـــنـع مـــن مـــــــادة
اجلبـس )البـورك( وإلظهـار النقـوش
عليها تستخدم قوالب - بالستيكية
- مـصنـوعــة محليــاً أو السـحب عن
طــريق األملـنيــوم الــذي يــرسـم علـيه
ـــــرازه، وتـــصـــنع ـــــوب إب الــــشــكل املــــطل
املــســاطـــر والكــورنـيــشـــات يف معـــامل
تــــابعــــة ملـكـتـب الــنقــــوش، واألشـكــــال
املطلـوبـة، اآلن، ونـصنعهــا يف املعمل
ــــــة مــثـل ــــــدســي هــي: األشـكــــــال الـهــن

املعيني واملربعات والدوائر.
والـعــــــامـل ســتــــــار حـــــســني  قــــــائـالً:
حـــدثـنـــا عـن طـبـيعـــة عــمله عـملـنـــا
يـبــــدأ بعــــد نهـــايـــة الـبـنـــاء ومتــــامه
ليـضـيف نــوعــاً مـن اجلمــاليــة علــى
صــــاالت االســتقـبــــال وغــــرف الـنــــوم
والـواجهات، ويجـري تثبـيت األشكال
الهـنــدسـيــة بــواسـطــة مــادة الـبــورك
لــــســـــرعـــــة متــــــاسه وقــــــوته وحتــمـله
ــــــوع مــن ــــــا ن الــــصــــــدمــــــات، ولـعــمـلــن
الــتخــصــص فهـنــــاك العــــامل الــــذي
ـــــدســي ـــــرســم الـــــشـكـل الهــن يقـــــوم ب
للـنقــوش ثـم يقــوم بـتـثـبـيـتهــا علــى
السقـوف واجلـدران وتـركـيبهـا بـشكل
دقيق وفـني، أما عامل التلوين فهو
الذي يضع اللـمسات األخيرة لعمل
النقوش، اآللـوان املطلوبـة واملرغـوبة
هـي األلوان الهادئة كـاللون البصلي
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مـن خالل هـــذا الـبـــاب الـــذي
نفـتحه، لنـدخل قلــوب وحيـاة

أصحابها ولكن بأذن منهم..
ــــــــــــى ــــــــــــا عـل *أهـالً بـــك مـعـــــن
صـفحــــــات جــــــريــــــدة )املــــــدى(
ـــــــا عـــن وأرجـــــــو أن حتـــــــدثـــيـــن
فــصــــول حـيــــاتـك بعـيــــداً عـن

العمل؟
ــــــــســــــــــون ســــــــــالــــم ــــــــــا مــــي - أن
الدملوجي من عائلة بغدادية
أخـذت من والـدي األستـاذ يف
الـــطــب الـكــثــيــــــر مـــن القــيــم
واألخالق وااللتــزام والتـرابـط
االجـتماعـي والدتي أيـضاً هي
أســتـــــاذة يف الــطــب وكـــــانــت -
رحمهـا اهلل - أقـرب صـديقـة،
بل هي، الصـدر احلنون الذي
افـــاض احلـب واحلـنـــان الـــذي
مــــــــا زلـــت أنـهـل مـــنـه لـهــــــــذا

الوقت.
*ماذا عن بيت الطفولة؟
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محمد هادي
تصوير: سهيل العجيلي

لـلــــصـفـــــــاريــن ســـــــوقـهــم الـــــــذي
يـتميـزون به يف كل مكـان وزمـان
واعـمــــال الـــصفــــاريـن كــــانـت يف
املــــاضـي اليـــســتغـنـي عــنهـــــا كل
مـنـــزل وبـيـت وعلـــى الـــرغـم مـن
ــــــــــة دخــــــــــول االوانــــي املـعــــــــــدنــــي
والـفـــــــــرفـــــــــوري والــــبـالســــتــــيــك
والــــســتــيل اال ان لـــــوجـــــود مــثل
هــذه االعمـال وان كــانت قـدميـة

مكانة خاصة يف كل منزل.
ودائمـاً مـاجتـد التـركيـز يف هـذا
الــســـوق علــى الـصـنــاعــات الـتـي
تـهـــم املـــــطـــبـخ الـعــــــــراقـــي مـــثـل
القـــدور والـطــشـــوت والـصـــوانـي
ويعملـون الـدلـة الـتي تـستخـدم

يف حتضير القهوة العربية..
يتــوارث هــذه املـهنــة االبنــاء عن
االبـاء واالجـداد وجنـد اليـوم ان
هـــــــذه املهــنــــــة بــــــدات تـــنقــــــرض
والسـوق اخلاصة بالصفارين يف
مـدينـة احللـة تــزحف عليهـا كل
يـوم بعض املهن فاحـد الدكاكني
حتـول من صفار الى بائع بيض
فـيـمــــا حتــــول احملـل املقــــابـل له
الــــــى وكـــيل لــبـــيع الــــشـكـــــــوالته
والنـسـاتل ويـومـاً بعـد يـوم نـرى
ان عـدد احملـال يتقلـص وينـدثـر
الـــــســــــوق الـــــــذي يحـــمل نــكهــــــة
خـــــــاصـــــــة لـــــــدى ابــنــــــــاء احللـــــــة

القدامى.
يقـــــول احـــــد الــــصفـــــاريــن بـــــان
الـعـــمـل قـلـــيـل وغـــيــــــــر مــــــشـجـع
وااليجـــارات يف ارتفـــاع والقـــدور
واالواني اجلـاهـزة مفضلـة لـدى
النـاس النهم يـكرهـون االنتـظار
حـتــــى نــنجــــز لهـم مــــايــــريــــدون
والزبائن بدأوا يتركوننا، نتمنى
ان نـعمل يف دائــرة حكــوميــة من
اجل احملـافظـة علـى هـذه املهنـة
مــن االنـــــــدثـــــــار كـــــــونـهـــــــا متــثـل
الفــــولـكلـــــور العــــراقـي االصــيل
والتراث احلقيقي لهذا الشعب.
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املدى-خاص
صــدر العـدد اخلـامـس مـن مجلـة
اخلــــشــبـــــة الــتـــي تعــنــي بــــشـــــؤون
املــســـرح العـــراقـي وتعــــاول مجلـــة
عـراقية يف هـذا اجملال تصـدر عبر
شــبـكــــــة املـعلــــــومــــــات الــــــدولــيــــــة

)االنترنيت(.
ضـــم الـعـــــــــدد مـجـــمـــــــــوعـــــــــة مـــن
الـــــــدراســـــــات والــبـحـــــــوث شــمـلــت
مــــواضــيع مــتعــــددة مـن املـــســــرح
الـعـــــــراقــي والـــــــوطــنــي بــيــنـهـــــــا :
)اجلـــمـهـــــــور وجـــــــدوى املـــــســـــــرح(
لـلـــــــــدكـــتـــــــــور جـــبـــــــــار خـــمـــــــــاط و
)املــــــــــونــــــــــودرامــــــــــا بــــني املـفـهــــــــــوم

النقوش والزخارف
عرف العراقيون الزخرفة
منذ العهد العباسي، وال

تخلو العمائر البغدادية
القدمية من الزخرفة،

واملراجع التأريخية
واألدبية فيها الكثير من

اإلشارات عن الزخارف
والنقوش املتنوعة

التي كانت تزين األبنية
العباسية واألبنية

احلديثة ببغداد.
وما زال العراقيون

يهتمون بتزيني أبنيتهم
ومنازلهم بالزخارف

والنقوش خاصة هذه
األيام التي تشهد حركة

البناء منواً وازدهاراً أدى
إلى ارتفاع أسعار مواد

البناء.
يف ساحة الطيران عند

الباب الشرقي، ويف
بغداد اجلديدة تتجمهر

صباح كل يوم أعداد من
العمال وهم يحملون

أدوات عملهم بانتظار
من يدعوهم للعمل،
إنهم عمال النقوش

والزخارف.
يف حني ينتشر يف بغداد
عدد من مكاتب النقوش

والزخارف وهذه املكاتب
لها عمالها اخلاصون وال

تعتمد على عمال -
املسطر -.

أقـــرب إلـــى الفـن والهـنـــدســـة مـنهـــا
إلــى أي عـمل آخــر، لــذلك تـشــاهــد
بـيـنـنــا عــدداً مـن خــريجـي الـكلـيــات

واملعاهد.

ـــــابهــم وإن ـــــرتهــم يف مـــطـلع شــب خــب
مهـنتهـم حتتــاج لكفــاءة متـميـزة يف
وضـع الــــنـقـــــــــــوش ورســــم شـــكـلـهـــــــــــا
الـهنــدسـي وتلــويـنهــا. وهـي عمـليــات
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واجلكليتي والفستقي.
ــــــد ــــــا الـعــــــامـل صـفــــــاء عــب وحــــــدثــن
احلـــــــســــني عــــن كـفــــــــــاءة الـعــــمــــــــــال
ومهـــــارتهــم، وكــيـف أنهــم اكــتــــشفـــــوا
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بعيدًا عن السياسة مع ميسون الدملوجي
وأجـيــد طـبخ الــرز بــالـبـــاقالء
ــــــــــــا ــــــــــــدوملــــــــــــة وأن والـلـحـــــم وال
بطبـيعتي غـير أكـولة ونـباتـية
ــــــر مــن أكـل الـلـحــــــوم وال أكــث
ــــــــــات ــــــــــد صــــنـع املـعـجــــن وأجــــي

باختالف أنواعها.
*هل أنت متزوجة؟

- أنــا غـيــر مــرتـبـطــة وأحـمل
ــــــــدســــــــة مـــن ــــــــالـهـــن شـهــــــــادة ب
بــريـطــانـيـــا وعلـمـتـنـي الغــربــة
خــارج الـــوطن أن أكــون قــويــة
وأتعــايــش مع اآلخـــرين بـحب
وسالم وأن أبـــذل الكـثـيــر مـن
ـــــــزمـــن أن اجلـهـــــــد وال أدع لـل
يحــــــد مــن عـــملــي يف ســبـــيل
خــدمــة اآلخــريـن وأن احلـيــاة
الــتـــي يعــيـــــشهــــــا الفــــــرد بــكل
املقـــايـيــس مـلك خلـــدمـــة مـن
حـــــولـه وسعـــــادتــي تـــــأتــي مــن

خالل ذلك.
*مـــا الـــذي حتـب ومـــا الـــذي

تكره ميسون الدملوجي؟
ـــــــــــــا أعــــــــــشــق األطــفـــــــــــــال - أن
وأجــدهم كـالـثمـر الـذي يــزين
األشجـار ويعيطها رونقاً، فهم
ـــــــــا اصـــــــــدقـــــــــاء. وال أحــــب وأن
ـــــــراوغـــــــة أحـــب اخلــــطـــــــوط امل
املـستقيمة للتوصل لكل شيء
صحـيح، لــــذلك فـــأنـــا العـبـــة
شطـرجن فـاشلـة فهـذه الـلعبـة
حتـتــــاج للـمـــراوغـــة أكـثـــر مـن
ـــــــــون ـــــــــذكـــــــــاء وال أحــــب الـل ال
األسـود ألنه يـذكــرني بفقـدان
ــــــدتــي األعــــــزاء وخــــــاصــــــة وال
ــــــــــــديـه فـــــتــــــــــــرة احلــــــــــــداد وأرت
واحتــرامــاً للـتقــاليــد، والــذين
نحـــبهــم يــــسـكــنـــــون الـقلـــــوب،
وأرى يف هــــذا اللــــون العـتـمـــة

التي أمقتها.
*قبـل أن نودعـك ماذا تـودين

قوله؟
- شـكــــراً لـكـم وأرجــــو املعــــذرة
لــضــيق الــــوقـت وهــــذا الـبــــاب
الذي ارتـأيتم فتحه والدخول
مــنه إلـيـنــــا هــــو يــــرحـب بـكـم

وأشكركم.
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لـذلك أنـا أحب أن أرتـدي مـا
أراه مالئــمــــــاً لــي ولــيــــس مــــــا
يبهـر الغيـر ، وأرى يف األلوان
الهـــــادئـــــة الـكـثـيـــــر مـن روحـي
التـي تسير نحو الهدوء، وأرى
ـــــــــــى املـــــــــــرأة أن تـهــــتــــم أن عـل
بجـوهرهـا الداخلـي أكثر، ألنه
ــــــــــــــالــغ يف أبــقــــــــــــــى وأن ال تــــــب
ــــــدة ألنـهــــــا ــــــزائ الــبـهــــــرجــــــة ال
سـتعــطـي انــطـبـــاعـــاً مــشـــوشـــاً

عنها.
*أهـــــم الــهــــــــــــــوايــــــــــــــات الـــــتـــــي

متارسينها يف أوقات الراحة؟
- أنـــا فنــانــة تـشـكيـليــة ولــدي
الـكـثـيــــر مــن اللــــوحــــات الـتـي
أحــــــاول إجنــــــازهــــــا يف أوقــــــات
الفــــراغ، وكــــذلـك أحـب سـمــــاع

املوسيقى الهادئة.
كــــذلـك أنــــا طـبــــاخــــة مــــاهــــرة
ولكن أحـب الطهـو ألصدقـائي
وأبنــائهم الـذي يـأتـون عنـدي،
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- أنــــا الـبـنـت الــــوحـيــــدة بـني
ــــــر مــنــي، أخــــــويــن اثــنــني أكــب
وكــنــت مـــــــدللـــتهــم احملــــــاطــــــة
باحلب والرعاية وبحكم موقع
بيـتنــا أمــام نهــر دجلــة كـثيــراً
مـا كنت أتصـور أن هذا الـنهر
هـو ملك لنا األمـر الذي ولد
لـــــدي عـــــشقــــــاً، له وصـــــداقـــــة،
وكــــــأنـه جــــــزء مــنــي وأثــــــر يف
حيــاتي بـشـكل جعلـني الـتجئ
إلـــيه وأحــــــاكـــيه عــمــــــا يجــــــول

بخاطري ودون حدود.
*مــــن املـعـــــــــروف إنــك امـــــــــرأة
متيـل للبـسـاطـة يف مـظهـرهـا،
ــــــزي ــــــرأيـك مــــــاذا يـــــشـكـل ال ب

بالنسبة للمرأة؟
- املـــظهـــــر اخلـــــارجــي للــمـــــرء
عـمــومــاً وللـمــرأة خــاصــة، هــو
ــــــــداخـلـه، وأرى أن انـعــكــــــــاس ل
الــبــــســـــاطـــــة وعـــــدم املــبــــــالغـــــة
تــضفـيــــان الــــراحــــة واجلـمــــال،
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سوق الصفافري

فرائد الرتاث..
 ادنى الى شرف من االنسان 

ونقــــرأ يف هــــذا الـــسَّفــــر الــــوضـيء
ايـــضــــــاً: )مــــــا اوتـــي العــبـــــــد بعــــــد
االميـــان بــــاهلل تعـــالـــى افــضل مـن
العـقل( وتـــطــــــالعــنـــــا يف صـفحـــــة
اخـــرى مـنه االضـــاءة الـتـي تقـــول:
)كل شـــيء مفـــتقـــــــر الــــــــى العـقل،
والـعقـل مفــتقــــر الــــى الــتجــــارب(
وقــال االصمـعي: )لــو صــوّر العقل
ألضـــــــاء مـعـه الـلـــيـل، ولـــــــو صـــــــوّر
اجلـهل ألظلم معه النهـار( وقريب
من هـذا قول اآلخـر: )كل شيء اذا
كــثــــــر رخــــص، اال العـقل فــــــإنه اذا

اكثر غال(.
*وســــئـل بـعــــــض احلــكــــمــــــــــاء: اي
الـنــــاس اولــــى بــــالــــسعــــادة؟ قــــال:
انقــصهـم ذنـــوبــــاً، فقـيـل له: فـمـن
انقصهـم ذنوباً؟ قال: امتهم عقالً،

وانشدوا يف هذا الشأن:
يعد رفيع القوم من كان عاقالً

 وان لم يكن يف قومه بحسيب 
وان حلّ ارضاً عاش فيها بعقله 

وما عاقل يف بلدة بغريب
* ويـرد يف املـأثـورات : )اذا اردت ان
تعـرف عقل الـرجل فحـدّثه مبـا ال
يـكــــون، فــــإن انـكــــر حــــديـثـك فهــــو
عاقـل، وان صدّقه فهـو احمق ومن
هنــا جــاء قــولـهم: )حــدّث العــاقل
مبـــا ال يلـيق فـــإن صـــدّق فـال عقل

له(.
* وقــالـــوا يف كثــرة الكـالم من دون
طـائل: )زيـادة العقل علـى الـلسـان
فضيلة، وزيادة اللسان على العقل

رذيلة(..

* ســأل بعـضـهم )عــرابـــة االوسي(
وهـو من وجـوه قـومه حلمـاً وكـرمـاً
وشجـاعــة، بِمَ سـدت قـومك؟ قـال:
ألنـي اعفـــو عـن سفـيـههـم، واحلـم
عــــــن جــــــــــــــاهــلــهــــــم، واســعــــــــــــــى يف
حــوائجهم، واعـطي سـائلهـم، فمن
فعـل فعلـي فهـــو مـثلـي، ومــن فعل
احـسن من فعلـي فهو افـضل مني،
ومـن قـصّـــر عــن فعلـي فـــأنـــا خـيـــر
مــــنـه، ويف ذلــك رضــــــــــا اجلــــمــــيـع،

فأنشد يف هذا 
رأيت عرابة االوسي يسمو 

 الى اخليرات منقطع القرين 
اذا ما راية رفعت جملد 

 تلقاها عرابة باليمني.....
* وقـــــــال بعـــض احلـكــمــــــاء: )انــي
ألعـجـــب ممـــن رزق الـعـــمـل كـــيـف
يــــــســــــــأل اهلل مـعـه شـــيـــئــــــــاً آخــــــــر(
ولـبعـض احلـكمــاء ايـضـــاً: )العقل
نـــــور يف الـقلــب، والــبـــصـــــر نـــــور يف
العني( وهو مصداق لقوله تعالى:
)فــإنهــا ال تـعمــى القلــوب الـتي يف
الصــدور( ولبعـض ذوي التجـربـة:
)اربعـة حتتـاج الـى اربعـة، احلـسب
يحتاج الى االدب، والسرور يحتاج
الــى االمـن، والقــرابـــة حتتــاج الــى
املــــــــــودة، والـعـقـل يـحــــتــــــــــاج الــــــــــى

التجربة(.
* ونـقــــــــــرأ يف سـفــــــــــر احلــكـــمــــــــــة:
)االنــســان صــورة فـيهـــا عقل، فــإن
اخطأه العقل ولزمته الصورة فهو
لـيــس بــإنــســان( وهــذا مــا قـصــده

املتنبي عندما قال:
لوال العقول لكان ادنى ضيغم

ـ ـ

العدد اخلامس من جملة اخلشبة

املدى/خاص: 
ـــــــى جـهـــــــار ـــــــالـــيـــمـــني عـل .1 انـقـــــــر ب
My Computer ــــــر ــــــوت الـكــــــومــبــي

املوجود على سطح املكتب . 
Properties .  2 اختر خصائص.

 .3ثـم اخـتـــر لــســـان الـتـبـــويـب األداء
Ability . 

File 4اضغـط علــى نـظــام امللفــات. 
System . 

 .5ثـم لــســـان تـبـــويـب القـــرص املـــرن
Floppy Disk . 

 .6ألغي إشـارة الصح بـجانـب البحث
عن محركـات أقراص مرنة يف كل مرة
Search تقـوم بـتشـغيل الكــومبيـوتـر
For New Floppy Disks

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

املدى/خاص 
كـــــشفــت شـــــركـــــة إنـــتل، أكــبـــــر
شركة لصنع رقـائق الكمبيوتر
يف العــــالـم الــثالثــــاء املــــاضـي
الـــــنـقـــــــــــــاب عـــــن تـقـــــنـــــيـــــتـــــني
جـــــديـــــدتــني السـكـــــات الــنقـــــاد
الـــذيـن يقـــولـــون أن الــشـــركـــة

أصبحت أقل إبداعا. 
وعــــــرضــت الـــــشــــــركــــــة رقـــــــائق
الكمـبيـوتـر الـتي تعـرف بــاسم
"روزديل" يف املـنتــدى الــسنــوي
ــــــر ــــــى تــــطــــــوي لـلـقــــــائــمــني عـل
مـنـتجـــات شـــركـــة إنـتل، الـــذي

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

 واشـنطـن: جنح اثنـان من
املــتـخــــصــــصــني بــتــــصــمــيــم
أجهــــزة الـكــــومـبـيــــوتــــر فــــى
تــصـمـيـم أصغـــر كـمـبـيـــوتـــر
محمول فـى العالم اسمياه
ــــــــو أوه مــــــــوديـل01" "أوه كـــي
OQO model 01 .
يعتمد هذا اجلهاز اجلديد
ـــــــى نــــظـــــــام الـــتـــــشـغـــيـل عـل
وينـدوز "إكـس بـي" الكـامل،
أما معـاجله فيعمل بسرعة
ــــــز، كـــمــــــا ــــــرت 1 جـــيـجــــــاهـــي
يـحتــوي علــى قــرص صـلب
ـــــايــت، بـــــسعـــــة 20 جـــيجـــــاب
ـــــــى ذاكـــــــرة رام اضـــــــافـــــــة إل
حجـمهـــا 256 مـيجـــابـــايـت.
وهــو مــزود بـتقـنيــة مـســارع
رســـوم ثالثـيـــة األبعـــاد لهـــا
ذاكـرة فيديو رام حجمها 8
ميجـابـايت. وتـؤكـد الشـركـة
ـــــــصـــــنــعــــــــــــــة أنــه بــهــــــــــــــذه امل
املواصفات يستطيع تشغيل
أكـثـــر بـــرامـج الكـــومـبـيـــوتـــر
ـــــــة. ـــــــدا بــكـل سـهـــــــول تـعـقـــي
ويــــتــــمــــتـع هــــــــــذا اجلـهــــــــــاز
اجلـديد بشـاشة بلـور سائل
ملـونـة 800فـى480 مـصممـة
بتقـنيـة "تـرانـسفـليكـتيف" ،
الــتــي تــتــيـح ملـــــســتـخــــــدمـه
قــراءة محتـويـاتهـا بـسهـولـة
ســواء يف الـضــوء الــســـاطع
أو املــنـخفـــض، وهـــــو مـــــزود
ــــــــة االتـــــصــــــــال ــــــــإمــكــــــــانـــي ب
ــــــشـــبــكــــــــات ــــــــال الـالسـلــكـــي ب
معـتمــدا علــى تقـنيــة "واي
فـاي"، عــدا عن منـافـذ "يـو
أس بي" و"فـايـر وايـر"، ولم
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عندما ترى املسؤولني من
على شاشة التلفاز يأخذك

مظهرهم الرسمي
)وبروتوكول( العمل

الذي أنيط بهم،
وكثيراً ما تود أن
تتعرف على تلك

اجلوانب اإلنسانية يف
حياتهم خلف تلك

الصورة التي وضعتها
متطلبات عملهم، ما

هواياتهم. كيف
يعيشون يومهم
خارج إطار العمل

الرسمي؟ هذا
وغيره من أمور
تتعلق بحياتهم

بعيداً عن
السياسة.

كتابة وتصوير / آمنة
عبد العزيز

Bluc .  األجنليزية ثم أكتب كلمة
 .3ظـلل الـكلـمـــة ثـم أخـتـــار تـنــســيق

Font .  ثم خطat ****
Font Style 4اختــر منـط اخلـط. 
وحــــــدد عــــــريـــض  Boldثـــم أضغـــط

OK . 
 .5اضغـط مفتـاح املسـافـة بعـد كلمـة

 Bluueمباشرة . 
Help 6 اذهب الـى قـائمـة مسـاعـدة.

About .  ثم أختار حول
Alt وCtrl   ـــــــى  .7ابـق إضـغــــط عـل
املـوجودتـني على يـسار لـوحة املفـاتيح

وأنقر على عالمة الورورد . 
.8 استعمل حرف  Mجلهة اليمني و

 Zجلهة اليسار . 

ـ

When Starting . 
إذا نـــسـيـت يف يـــــوم مـــــا كلـمـــــة املـــــرور

اخلاصة بك فما عليك إال أن : 
.1 اخـرج من مـربع حــوار كلمـة الـسـر

Escape .  أوالً بضغط خروج
 .2أحظر سطـر أوامر دوس يف مجلد

C > dir *.pwl .  ويندوز وأطبع
 .3إمـــسح املـلف الـــذي يــضـم أســمك
فيـه ثم أعــد تـشـغيـل وينــدوز لتــدخل

كلم سر جديدة . 
إذا مللـت يــومــاً مـن العـمل ولـم جتــد
لعبـة يف جهازك لـكي تتسلـى إذاً تعال
ألعلـمك كـيـف تلعـب لعـبـــة بــسـيـطـــة

ومسلية : 
.1 افتح مستند جديد . 

ـــــــى الـلـغـــــــة ـــــــة ال ـــــــاب ـ.2 حـــــــول الــكـــت ـ ـ ـ ـ

ال يزال السل هيدد حياة املاليني
املـضـــادة للـمــرض - الـتـي اخـتــرعـت
قـبل اكثــر من نـصف قــرن - لفتـرات

طوال جدا. 
تقــــول الــــدكـتــــورة ايلـــسه رامـبــــويــــر
املسـؤولة يف بـرنامـج منظـمة اطـباء
بال حـدود ملكـافحـة الـسل يف غـينيـا:
"نــرى يف غيـنيــا وغيـرهــا من الـدول
الـنامـية مـرضى عـوجلوا مـن مرض
الــسـل يعـــودون الـيـنــــا بعـــد سـنـــة او
ســنــتــني وهـــم يعــــــانــــــون  اعــــــراضــــــا

مشابهة العراض السل." 
"قــــــد يـكــــــون هــــــؤالء قــــــد اصــيــبــــــوا
اصـابـات جـديـدة بـالـسل، ولكـنه من
احملـتمل ايضـا انهم ابتلـوا بنـوع من
الــــــسل الــــــــذي يقـــــــاوم الـعقـــــــاقــيـــــــر
املـــســتخــــدمــــة حــــالـيــــا. وبــــالـنــظــــر
الفــتـقـــــــارنـــــــا الســـــــالــيــب اخــتــبـــــــار
حـســاسيـتهـم للعقــاقيــر، ال ميكـننــا
الـتــأكــد مـن طـبـيعــة احلــاالت الـتـي

يعانونها." 
ويخــــشــــــى اخلــبــــــراء مــن ان يــــــؤدي
اجتمـاع الـسل املقـاوم للعقـاقيـر مع
االنتـشـار الـواسع ملـرض اآليـدز الـى
الفتك باعـداد كبيرة مـن املرضى يف

القارة االفريقية. 
يـذكــر ان منـظمــة اطبــاء بال حـدود
تعالج 20 الف مريض بالسل سنويا
ضـمـن اكـثـــر مـن ثالثـني مــشـــروعـــا

حول العالم. 
ومن املــزمـع ان ينــاقـش املــوضــوع يف
اجـتمـاع لـلمـؤمتــر العـاملـي للـصحـة
الــــرئــــويــــة سـيـعقـــــد يف العــــاصـمــــة
الفـرمـسيـة بـاريـس يف مـوعـد الحق

من االسبوع احلالي.

مــن تـــــشـخــيــــص وعـالج املـــــــرضـــــــى
املــصــــابـني بــــالـــسل يف اقــصــــر وقـت

ممكن." 
اختبار ناقص 

يــذكــر ان بـــرامج مكــافحــة الـسل يف
اغلــب الــبلـــــدان الــنـــــامــيـــــة التـــــزال
تعـتـمـــد علـــى فحـص القــشع الــذي
يـلـفــــظـه املــــــــريــــض مـــن صــــــــدره يف
تشخيـص املرض، وهو فحص ابتكر
عـام 1882 وال يتـمكن من تـشخيص
االصـــــــابـــــــة اال يف نــــصـف احلـــــــاالت

فقط. 
بل ان نــــســبــــــة جنــــــاح الـفحـــص يف
تـشـخيـص حــاالت االصــابــة بــالـسل
(HIV)بـني االطفـــال ومـــرضـــى الـ

تعتبر اقل من ذلك. 
امــا يف مــا يخــص العالج، فـيحـتــاج
مــرضــى الــسل الــى اخــذ العقـــاقيــر

فـرنـسـا: "يعـتبـر الــسل اكبــر مصـدر
لالحباط لنا كأطباء، حيث يحصد
ارواح آالف املرضـى يف البلـدان التي
تنـشط مـنظـمتنـا  فيهـا من دون ان
نـتـمـكـن مـن تــــشخـيــص حـــــاالتهـم
وعـالجهــم يف الــــــوقــت املــنــــــاســب او

بالطرق املالئمة." 
وتقــول الـــدكتــورة فــرانــسني مـــاتيــز
مــستـشــارة شــؤون الـسل يف احلـملــة
التـي تقـودهــا اطبــاء بال حــدود من
اجل تــوفـيــر االدويــة الـضــروريــة إن
الـتعامـل مع املشكلـة يستلـزم اتخاذ

اجراءات حاسمة وسريعة. 
ومتضي الدكتورة مـاتيز الى القول:
"إنه ملـن الــضـــروري تـــوفـيـــر مـبــــالغ
كـبيـرة لـالستـثمــار اآلن يف مجـاالت
تطويـر العقاقيـر وسبل التـشخيص
اجلـــديـــدة، وذلـك ألجل ان نـتــمكـن

قــالـت منـظمــة اطبــاء بال حــدود إن
املاليني من مواطـني الدول النـامية
سيـفتك بهم مـرض السل )الـتدرن(
مـــــا لــم تــتخـــــذ خـــطـــــوات ســــــريعـــــة

لتدارك املوقف. 
ويف الـــوقت الــذي يعـتبــر فـيه الــسل
مــرضـــا سهـل العالج نــسـبـيـــا، تقــول
املنـظمة إن بـؤس احملاوالت املبـذولة
للـسـيطـرة عـليه تـؤدي الــى انتـشـاره

بشكل منفلت. 
وتـضـيف اطـبـــاء بال حـــدود بـــأن مـــا
يــزيــد الـطـني بلـــة ظهــور انــواع مـن
عـصـيــات الــسل ال تـتــأثــر بــاالدويــة
املـــســتخــــدمــــة الـتـي تـــشـكـل مبعـيــــة
انــتــــشـــــار فــيـــــروس ضـعف املــنـــــاعـــــة
 (HIV(تهــديــدا خــطيــرا للـصحــة

العامة. 
وتطـالـب املنـظمـة بـاستـثمـار مبـالغ
كبيرة من االموال يف ابتكار وتطوير
اسـالـيب جـديــدة لتــشخيـص وعالج

املرض. 
يذكر ان جهـات عديدة - كـالتحالف
العـــاملـي حملـــاربـــة الـــسل ومـــؤســســـة
ابتكار اساليب التشخيص اجلديدة
- تقـوم بتطـوير عقـاقيـر واختـبارات
جــــديـــــدة للــــسل، ولـكـن اطـبـــــاء بال
حـــــــدود تقـــــــول إنه مــن الـــضــــــروري
اتخـاذ االجــراءات الكـفيلـة بـضمـان
تــوفــر هـــذه العقـــاقيـــر لكل مــرضــى

السل. 
يأس 

يقـول الــدكتـور جــان هيـريف بـرادول
رئيـس منـظمــة اطبـاء بال حـدود يف

طرح أصغر كمبيوتر "أكس بى"لتشغيل
أكثر برامج الكومبيوتر تعقيدا 

يغفل مصمموه عن تزويده
بـتقـنيــة "بلـوتـووث" كــذلك.
أما طـاقته فـيستـمدهـا من
بـطــاريـــة "ليـثيــوم بــولـيمــر"
القـابلــة للتغـييــر، ميكن أن
تـزوده بطـاقـة تكفـيه لثالث
ســـاعـــات تـتـــوقـف علـــى مـــا
سـيــسـتخـــدم له. وال تـــزيـــد
ــــــو أوه" عــن أبعــــــاد "أوه كــي
12.5 يف 8.6 وبـسـمك 2.3
سنـتيـمتــرا فقـط، أمــا وزنه
فال يــزيــد عن 397 جــرامــا
ـــــر. كــمــــــا أنه مـــــزود ال غــي
بلـــــوحـــــة مفـــــاتــيح كـــــاملـــــة
املفـــــاتــيح ميـكــن الـكــتـــــابـــــة
عـليهـا بــواسطـة اإلبهــامني،
مع قــطعـــة "تـــراك سـتــيك"
للتحكم يف وظائف املاوس،
ـــــة هـــــذا عـــــدا عــن إمـكـــــانــي
الـكــتـــــابـــــة علـــــى الــــشـــــاشـــــة
نـفـــــسـهــــــا. ومتــــــامــــــا كــــــأي
ــــــر محــمـــــول أو ـــــوت كـــــومــبــي
ــــــــدفـــتــــــــري، ميــكـــن وصـل ال
جميع ملحقات الكومبيوتر
مــع "أوه كـــــيــــــــــــــو أوه" مـــــن
خـالل قــــــــاعــــــــدة خــــــــاصــــــــة
صـغــــيـــــــــــرة، مبـــــــــــا يف ذلـــك
شـبكــات "إيثــرنت" الـسلـكيـة
العـاديـة املنـتشـرة يف أمـاكن
العـمل. جــديــر بــالــذكــر ان
هـــذا اجلهـــاز اجلـــديـــد "أوه
كيـو أوه"يبـاع حـاليـا مقـابل
1899 دوالرا مـع اإلصــــــــــدار
ـــــــــي مـــــــــن ــــــــــــــــــــــــــزل املـــــــــنــــــــــــــــــــــ
ويـنـــــــــــــــــــــدوز "إكـــس بـي"، أو
1999 مـــــع اإلصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار
ـــــنـــــــــــــــال"  ـــــــــــــــروفـــــيـــــــــــشـــــي "ب
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صبري و )سـحر الصـورة وداللتها
يف كـيـــروكـــرافـيــــا بعـــد الــطـــوفـــان
2003( لـصبـاح االنبـاري.. واخيـراً
)قـراءة غيـر مسـرحيـة يف )احلداد
اليـلــيـق بـكـــــــالــيـجـــــــوال( جملـــــــدي

ممدوح..
يــذكـــر ان مجلــة اخلــشـبــة يــراس
حتــــريــــرهــــا الفـنــــان حــــامت عــــودة
وتـضـم يف عـضـــويـتهـــا الفـنـــانـني:
قاسـم السـومري وابـراهيم حـنون
وكـــاظـم الـنـصـــار وصـــادق مـــرزوق
ومـــوقـعهــــا علـــى االنـتـــرنـيـت هـــو
WWW.ALKHASABA.NET

االول مـــن الـكـــتـــــــاب املــــــســـــــرحـــي
املــــسلــــسل )اخلــطــــاب املـــســــرحـي
دراســــات عـن املـــســــرح واجلــمهــــور
والــــضـحـك( لـلـــــــدكــتـــــــور عـــــــونــي
كـــــــرومــي.. )واملـــــســــــــرح العـــــــراقــي
وجـائـزة افضل عـرض جمـاعي يف
مهـرجـان القـاهـرة الـدولي( لعـواد
عـلـــــي.. فـــــــضـالً عـــــن قــــــــــــراءتـــــني
نقـــديتـني للـعمـلني الـتجـــريبـيني
اللـــذين قــدمـهمــا الـفنــان طلـعت
الــــســمــــــاوي بــــــاسلــــــوب الــــــرقـــص
الـدرامي وهمـا : )حتت فـوق/فوق
حتـت.. انـــدفـــاعـــات مــتكـــافـئـــة يف
الـــدال واملـــدلـــول( جلـبـــار حــسـني

واملـــصــــطلـح( لعــــــادل كــــــوركــيــــس
والــــنـــــص املـــــــســــــــــرحــــي )اجلـالد(
الحـــمـــــــــد مـــــــــاجـــــــــد و )يف مـهـــب
الـريح(لهـادي املهـدي اضـافـة الـى
حــــوار مـع الفـنــــان مــنعــم سعـيــــد
بعنـوان حـوار مـخصب يف ذكـريـات
اجلـســد املتــألم خلـالـد اميـا.. مع
تـقــــــــريــــــــر مــــــــوسـع وشــــــــامـل عـــن
مـهـــــــرجـــــــان الـقـــــــاهـــــــرة الـــــــدولــي
للـمـــســــرح الــتجــــريـبـي الـــســــادس

عشر..
كما احـتوى العدد على دراسة عن
)مـــســــرح املـيـكــــانــــو.. رؤيــــة فـنـيــــة
جـــديـــدة( ملــــوفق ســــاوا( والقـــسـم

رقائق كمبيوتر فائقة الرسعة
جـــــديـــــدة مـــــزدوجـــــة ملعـــــاجلـــــة
الـبيـانـات تــأتي كجــزء رئيـسي

من استراتيجية الشركة. 
وتـسـمح تـلك االجهـزة الثـنني
ــــــر ــــــوت مــن رقــــــائـق الـكــــــومــبــي
بــاالنــدمــاج معـــا يف كمـبيــوتــر
واحـد، مما يـسمح للكـمبيـوتر
بـأداء وظــائف كــانت مـقصـورة
سابقـا على أجهـزة الكمبيـوتر

املركبة املعقدة. 
وكــــــانـــت شــــــركــــــة )إيـه.إم.دي(
املـنـــافــســـة لــشـــركـــة إنــتل قـــد
احـتلـت الــصـــدارة يف تــطـــويـــر

تلك التكنولوجيا.
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الـســرعــة إلــى 75 مـيجــابـــايت
يف الـثــانـيــة الــواحــدة، وميـتــد
نـطــاق اخلــدمــة ملـســافــة نحــو

50 كيلومترا. 
وكـــشف رئـيــس الــشـــركـــة بـــول
أوتـــيلــيــنــي إن شـــــركـــته بـــــدأت
إنتاج عينات شحن من رقائق
وميـــــــــاكـــــــس لـلــــمـــــــســــتـهـلــكــــني
وتخــطــط لــضــمهــــا يف كـتـيـب
سـنـتــــريـنــــو اخلــــاص بــــرقـــــائق

الكمبيوتر العام املقبل. 
وأشار أوتـيلينـي إلى أن شـركة
إنــتـل ســتـكـــــشـف أيــــضــــــا عــن
ـــــة أجهــــــزة معـــــاجلـــــة رئــيــــســي

ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

بـــدأ أعمــاله يــوم الـثالثــاء يف
ســــان فــــرانـــسـيـــسـكــــو. ورقــــائق
الكـــومـبـيـــوتـــر هـي أول رقـــائق
ــــــــــدمـج يف وحــــــــــدة مـفــــــــــردة ت
حتـتـــــاجهــــا املـكــــونـــــات للـقفــــز
خــــــــــارج شــــبــكــــــــــة وميــــــــــاكـــــــس

الالسلكية الواسعة. 
وينظـر إلى الـشبكة علـى أنها
معيـار للـصنـاعـة يف املـسـتقبل
ميكـن أن تقــــدم تكـنـــولـــوجـيـــا
فائقـة السـرعة علـى مسـاحات
أعـــرض عـن املــســـاحـــات الـتـي
تقـدمهـا تـكنـولــوجيـا )وي-يف(
حـــــــــالــــيـــــــــا وميــكــــن أن تــــنـقـل
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