
إضاءة

ســتــنـجـــــــز عــمـلــك عـلـــــــى
أحــــســن وجـه وســتــنــتـهــي
مــشــاكل عــالقــة كـثـيــرة يف
حــيــــــــاتــك. انــت انـــــســــــــان
عــــــاطـفــي لــــــذلـك فــــــإنـك
بحـــاجـــة دائـمـــة لـــوجـــود

شخص بقربك.
رقم احلظ/12

يوم السعد/اخلميس

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

تطور جديد على صعيد
العالقـة مع األهل يـريح
اعــــــصـــــــــــابــك. اســــتـعــــن
نشاطـك اخملزون الجناز
اعمــال فيهـا مـصلحـتك

ومستقبلك.
رقم احلظ/21

يوم السعد/األحد

ازمـــة مـــالـيـــة تعـتـــرضك
فحــاول احملــافـظــة علــى
اعـصــابك وتقـبل األمــور
برؤيـة، خطـوات جادة يف
العـمل. دعـوة خـاصـة يف

طريقها إليك.
رقم احلظ/10

يوم السعد/االربعاء

ال تفقد روحـك املرحة وإال
فقــدت محـبــة االصــدقــاء.
معــاون رئـيــسـك يف العـمل
طلب مـنك مـسـاعـدة احـد
االشــخــــــــــــــــــــاص حــــــــــــــــــــاول
مــســاعــدته كــونه يــسـتحق

ذلك.
رقم احلظ/1

يوم السعد/االثنني

ـ
ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

قد تـسمع اخباراً مثيرة
تقـبلهـــا بهــدوء وحــاول
مـقـــــــــــاومـــــــــــة االثـــــــــــارة
متصرفاً بحكمة وذكاء،
امـــــنـح اهـــــتـــــمــــــــــــامــــــــــــا
لعـائلتـك. فهم بحـاجـة

إليك هذا االسبوع.
رقم احلظ/29

يوم السعد/اجلمعة

ـ ـ ـ

ـ ـ

مــــــا زلـــت تهــمـل نفـــــسـك
وتـتــــرك مجــــاالً لألرهـــاق
يـــــــــــــأكـل يف جــــــــــســـــــــــــدك.
سـيــنعـكـــس ذلـك سلـبـيــــاً
علـيك، عالقة عاطفية يف

طريقها إليك.
رقم احلظ/5

يوم السعد/السبت

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
123456789101112
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10

11

12

1- فـيلم لـدريـد حلـام ونهـاد
قلعي.

2- االســـم الـــثــــــــانـــي خملــــــــرج
مصري.

3- عدم توافر فرص العمل.
4- لــم يــــطـــــــابـق الـــــــرأي مـع
الرأي اآلخر ـ اسم للخمرة.

5- اختباري وجتربتي.
6- االســــــــم االول لـــفـــلـــــكــــــــي
وجـغــــــــــــرايف يــــــــــــونــــــــــــانــــي لـه

)اجملسطي(.
7- عبد.

8- مومس بائعة الهوى.
9- اخلــيل الـــــذي لــــــونه بــني
االحــمـــــر واالســـــود - ســــــائل

الفم.
10- شقيقة والدتي.

11- مـدينـة عـربيـة مـشتهـرة
بالفنون - حرف مكرر.

12- اعـمـــاالً نـــاقــصــــة تلـحق
بــــــصــــــــــــاحــــبـهــــــــــــا وصــــمــــــــــــة.

عموديافقي
اعداد: حيدر عاشور

1- بسط الشيء ـ توجعت.
2- مــن يحـــــرص علــــى عــــدم

صرف املال.
3- راحـــــــة الـــيـــــــد.خـــــــديـعـــــــة

وخبث.
4- ضعـيفـــة الـــذكـــاء وقلـيلـــة

النشاط.
5- االسـم االول للـمخـــرج يف

)2( أفقي ـ دول افريقية.
ــــــــــرات مـحــــــــــددة مــــن 6- فــــت

الزمن.
7- االســم الــثــــــانـــي للـفلـكــي

واجلغرايف يف )6( افقي.
8- لقب لعائلة.

9- منديل.
10- عالمــــة سـيــــارات ـ رتـبــــة

عسكرية.
11- جـــمهـــــوريـــــة يف جــنـــــوب

شرق آسيا.
12- ضد خلفي.

ـ ـ

حاول ازالـة نقـاط الضعف
مـــن مــــــشـــــــــاريـعــك وامتـــم
االعمــال املعلقـة ال تـتقـدم
بـأيـة مبـادرة علـى الـصعيـد
العــاطفـي حــاول االبـتعــاد
حــــالـيــــاً عـن االمــــور الـتـي

تغضبك.
رقم احلظ/2

يوم السعد/الثالثاء

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

قــــصــــــــة حـــب قــــــــدميــــــــة
عــشـتهـــا وعـــانـيـت مـنهـــا
لكـن الــذكــريـــات احللــوة
دائــــمـــــــــــاً يف بـــــــــــالــك. ال
تــكــــــشـف ســــــــريـعــــــــاً عـــن
مشاريعك الصبر مفتاح

الفرج.
رقم احلظ/6

يوم السعد/السبت

ال تــتــــســــــرع مفـــــاجـــــآت
سارة وعالقـات عاطفية
مــوفقـــة ولكـن احـتــرس
مـــــــن انــفــعــــــــــــــــــاالتــــك.
ســتـــتحــــســن احــــــوالـك

املادية قريباً.
رقم احلظ/26

يوم السعد/اجلمعة

ـ

مــــســــــؤولــيــــــات الـعــمـل
ــــــأخــــــذ الـكــثــيــــــر مــن ت
تفكيـرك بعضهـا يتعلق
بــاملــسـتقــبل فال تـتخــذ
مــن شـــــــأنـهـــــــا قـــــــرارات

نهائية.
رقم احلظ/25

يوم السعد/ اخلميس

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

حتــــتـــــــــــاج الـــــــــــى شـحــــن
عـواطفك التـي تستـنفد
دائمـاً، جـو مـن االشكـال
ممــكـــن ان يــــــــدفـع الــــــــى
بـــعــــــــــــض االحـــــكــــــــــــــــــــــام
اخلـــــــــــاطــــئـــــــــــة، حــــب يف

طريقه إليك.
رقم احلظ/15

يوم السعد/االربعاء

ـ ـ

ال تـتــــرك ضغــط العـمل
يـــــــــــؤثـــــــــــر يف حــــيـــــــــــاتــك
العاطفـية، نظـم اوقاتك
وإال اصــــبـحــــت أســــيـــــــــــر
الفـوضـى، كـن متفــاهمـاً

مع اآلخرين.
رقم احلظ/22

يوم السعد/االثنني

العدد )212( االحد )26( ايلول 2004
NO (212) Sun. (26) September 9p8 استراحة املدى

فجـأة.. قررتْ أن تخـترق قـوانني العـزلة. لـم تعد
حــســرات الــوحــدة تــواسـيهـــا. فكــرتْ بـــايجــابـيــة
لــتعـيـــد مـــاضـيـــاً كـــانـت تــــراه ايجـــابـيـــاً رغــم كل

خيباته!
ذهـبت إلــى تلك الـصحـيفــة الـتي كــانت تــواظب
علـى قـراءتهـا، احـست مبـســؤوليـة جـديـدة جتـاه

األلم.. املبادئ.. وحتى نفسها.
دخلـت.. رافقـتهــا الـعيـــون املتـســائلــة مـن البــاب
وحــتـــــى آخـــــر غـــــرفــــــة مغــمـــــورة. نــظـــــرات املـــــارّة
تقـيــدهــا.. جتـعلهــا تـتعـثـــر علــى الــرغـم مـن كل
ثقـتهــا العــاليــة بـنفـسهـــا، جتعلهــا تـشعــر بــانهــا
مجــــــرد قــــطعــــــة )شـكـــــــوالته( يــــــرغــب اجلــمـــيع

بالتهامها.
واخــيـــــراً.. وصلــت إلـــــى الــــشخــص )املـــســـــؤول(!
سلّـمـت علــيه.. سلّـم علـيهـــا بحـــذر وبـــاصـطـنـــاع
الـالمـــبـــــــاالة الـــتـــي جـعـلـــتـهـــــــا تـــتـــيـقـــن مـــن انـه
سـيـــســتعـــــرض كل امـكــــانـيـــــاته )الــــرجــــولـيــــة( و
)األدبيــة( لـيحـظــى بــاعجــابهـــا فيـصـبح الـتهــام

)الشكوالته( امراً ليس باملتسحيل1
سألها:

ـ أي خدمة أستطيع تقدميها لكِ؟
أجابته:

ـ أنـــا أديـبـــة.. أعـنـي كـنـت كــــذلك. أكـتـب الـــشعـــر
والقــصــــة، ولــــديّ مــــوضـــــوع مهـم أود نـــشــــره يف
جريـدتكم التي ال أقـرأ سواها ألنـني ال ارى فيها

أية خطوط حمر!
سألها بينما هو يعبث بأوراقه كي يؤكد أهميته:

ـ وما هو املوضوع؟
أعـطـته يف احلـــال مجـمـــوعـــة أوراق مـتــسلــسلـــة

ومكتوبة بخط واضح جميل.
ابتسم متعجباً:

ـ ما هذا؟ هذا ليس موضوعاً، هذه مواضيع!
فقالت:

ـ ال انه مـــوضـــوع واحـــد.. انه مـــوضـــوعـي، إذا لـم
يكن قضيتي!

بدأ بقـراءة أول سطـر، ثم تغيـرت مالمح وجهه..
سألها:

ـ منذ متى لم تقرئي جريدتنا؟
ـ مـنـــذ.. مـنـــذ أكـثـــر مـن شهـــريـن، ألنـنـي كـنـت يف

ألـ.... أعني لم أكن استطع توفيرها.
كـانت تنتـظر رد فعلٍ آخـر بينمـا فاجـأها بـالقول

وهو يعطيها األوراق:
ـ هذا املوضوع غير صالح للنشر.

قالت منزعجة:
-ملاذا؟

ـ املـوضـوع ممتـاز، واألسلـوب رائع، واللغــة بليغـة.
ولكـن ال ميكـن نــشـــره، ألنـنـــا غـيـــرّنـــا )سـيـــاســـة(

اجلريدة.
ـ هل من املمكن ان توضح لي أكثر؟

ـ سـأحـاول ان افهمكٍ. بـبسـاطـة نحن اآلن نـكتب
لنــريح القــارئ، جنعله يـبتـسم ويـضحـك.. وانتِ
تكتـبني معـانــاة كبيـرة واحـزانـاً وآالمـاً ومـآسي ال
دخل للقــارئ بهـا! وفـيمـا لـو نـشــرتهــا فلـن تبـاع
عـــشــــرة أعــــداد مـن اجلــــريــــدة، هــــذا عـالوةً علــــى
املــســـاءلـــة الـتـي ســــأواجههـــا أنـــا، بـــاخـتـصـــار يـــا

عزيزتي لستُ مضطراً للمجازفة.
ابتسمت قائلة:

ـ هـذه اذن )سيـاستكـم( اجلديـدة! هل تريـدني ان
اكتب لك عن زقـزقة العـصافـير ونحن نـستيقظ

كـاريكاتير

بني قوسني
)...(

)محراء.. محراء!(
عبير حسن عبد العزيز

كمبيوتر وانترنيت
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كل صبـاح فزعني علـى أصوات انفجـارات وصراخ
اطفال وأمهات؟!

فقـــال: لمِ ال؟ أنــا شخــصيــاً اسـمع الــزقــزقــة كل
صباح على الرغم من كل شيء!

صمـتت.. رحـلت إلـــى هنــاك.. يف حلـظــة واحــدة
تذكرت كل شيء..

كيف مت اعتـقالـها.. بـأي أسلـوب وأية وسـائل )ال
آدمية(.. نظـرات الناس.. اسـتفزازات احملققني..
ذل الــسجّــانـني.. تلـك الغــرفــة املـظلـمـــة القــذرة
التي ال تـزيد مـساحتهـا عن عشـرة امتار مـربعة،
والغــــريــب أنهــــا أحـــسـت ألول مــــرة بـــشــــوق لهــــا،
فهـنــاك كــانـــوا يحــاولــون قـتل كل شـيء داخلهــا

لكنهم لم يستطيعوا قتل أحالمها.
تـــذكـــرت شـــوقهـــا للــشـمــس.. للـضـــوء.. لعقـــارب
الساعة.. تذكـرت خوفها مع كل اقتـحام لغرفتها

)ماذا سيفعلون بي؟(.
وتذكرت.. وتذكرت..

رأت يف وجـه ذلـك )املـــــســـــــؤول( وجـــــــوه االقـــــــارب
واجلـيــران واألصــدقــاء الــذيـن جتـــاهلــوهـــا بعــد
خروجـها من املعتقل بـريئة مـن تهمة لم تـعرفها

لآلن!
كل النـاس ابتعـدوا عنهـا وكـأنهـا املـذنب الـوحيـد

يف هذا الوطن )البريء(!
تـذكـرت حبـيبهـا الـذي كـان أول مـن ذهبـت إليه..
متلهفـة ومعتقدة انه سينسيهـا احتضار شهرين
كل حلظـة فيهما أطـول من دهر.. انتـظرت كلمة
مـواسـاة.. بـل نظــرة حنـونــة تعيـد لهــا حيـاة )مـا
قبل الـسجن(! لكنـه بدل ذلك، نـظر إلـيها نـظرة

متسائلة فهمت ابجديتها:
)ماذا فعلوا بك؟ هل اغتصبوا شرفكِ؟(..

لـم ميـلك اجلــرأة علــى الـســـؤال، لكـنهــا اجــابـته
بجرأة املظلوم الذي ال ميلك سوى صوته:

ـ لقــد مــارســوا معـي جــرائـم اكـبــر مـن اغـتـصــاب
اجلـسد، لم ميـس احدٌ جسـدي، لكنهم اغـتصبوا
كل مـــــا عـــــداه.. ابــتــــســـــامــتــي.. حـــــريــتــي.. قــيــم
اجلــمـــــال.. األصـــــدقــــــاء.. االهل.. وحــتـــــى أنــت!
وحـاولـوا الـوصـول إلــى احالمـي، لكـنهـم عجـزوا

عن ذلك فقط.
كــادت تـصــرخ بـــوجهه )لـنـــوقف مهــازل )جــرائـم
اغـتصـاب اجلـســد( يف وطنٍ يـقتل امـاً تـضع ابن
زنـا ويبتسـم يف وجه )مواطنني( يخـونون الوطن

وتاريخه ودم ثواره(.
تـــذكـــرت حلـظـــة خـــروجهـــا مـن املعـتـقل بعـــد ان
اعلـنوا لهـا انهم سـيمنحـونها )مـتفضلـني( هواء
احلـــريـــة الـتـي لـن تـتـنفــسهـــا ولـن تــسـتـطـيع ان
تــتخــيل بـــــان العــصــــافـيــــر فــــرحــــة بــــالـتـحلــيق
بفــضـــــاءاتهـــــا، بعــــد ان كـــســــروا اقــــوى اجــنحــــة

)أسطورية( امتلكتها.
نظـر )املـســؤول( إليهــا منـتظـراً اجــابتهـا. كــانت
تتمنى لو تتخلى عن اخالقياتها للحظة لتقول

له:
)ان صـــراصـيـــر الـــسجـن كـــانـت أكـثـــر إنــســـانـيـــة

منك!(.
حـملـت أوراقهــا.. ومـضـت وكل مــا بهــا إلــى شــارع
بخـطـــوط حمــر وبـشــر بخـطـــوط حمـــر.. ووطنٍ

بخطوط حمر، حمر.
ولم تبق سـوى حلم ولد يف بيت يبكي دماً احمر،
صــــــاغـــته )األنــــــا( وغـــــــدا )نحــن( ســتــمـــضـــي به

وميضي بها إلى عالم ال حتده أي خطوط.

الصحافة.. واخالقيات املهنة
احمد املظفر
رمبا يعرف الكثيرون ان قواعد مزاولة مهنة الصحافة

يف الوقت احلاضر اختلفت إلى حد بعيد. فبعد ان
كانت حلما يف املاضي، أصبحت اآلن امراً متاحاً

لفئات كثيرة تطمح إلى حتسني وضعها االجتماعي.
ففي بعض الصحف احلالية مت السماح ألصحاب
مهن بعيدة كل البعد عن الصحافة، بالتحول إلى

صحفيني وملندوبي االعالنات التجارية بالعمل
كمحررين.

وهناك منوذج صارخ لرجل ال تربطه أي رابطة مبهنة
البحث عن املتاعب، هو اآلن عضوٌ يف مجلس نقابة
الصحفيني العراقيني، فبعد ان كان مجرد مندوب
لالعالنات، حتول بقدرة قادر إلى صحفي يف مركز

مرموق يسمح له بالسفر إلى الدول العربية ليمثل
النقابة يف املؤمترات، والفعاليات املهنية الصحفية..

يف حني أنه لم يكتبْ يف حياته سطراً واحداً مفيداً يف
نشرة جدارية.

ويبدو ان هذه الفوضى ترجع إلى غياب القوانني التي
تنظم مهنة الصحافة حيث ظهرت اشكال غريبة من

الصحف تصدر عن احزاب وهمية اعتمدت على أشباه
الصحفيني من مندوبي االعالنات الذين كسدت

بضاعتهم بعد سقوط النظام الذي كان يروج
للمناسبات املزمنة من خالل اعالنات الوالء والطاعة

)للقائد الضرورة(.
وهكذا أدت هذه الفوضى إلى ظهور اعداد كبيرة من
الصحفيني غير املؤهلني للعمل يف الصحافة، فضالً

عن كونهم ليسوا اعضاءً يف نقابة الصحفيني..
فتراجعت اخالقيات املهنة وشهدت تراجعاً واضحاً يف

معظم الصحف بسبب اقتحام بعض رجال االعمال
مجال الصحافة بأموالهم كي يروجوا النفسهم،

ولذلك ظهرت الصحف التي تشجع على االخبار
املفبركة واملقصودة.

ومن أجل ان نواجه هذه الفوضى والعشوائية البد من
دراسة شاملة للواقع الصحفي مع تطبيق القانون

على اخلارجني واخملالفني، كما يتطلب إالمر اعادة
النظر يف كل القوانني التي حتكم املهنة وخاصة قانون

نقابة الصحفيني، والتوصل إلى حلول أكثر عملية
لتنقية الصحافة من الدخالء الذين استباحوا

النفسهم فعل أشياء غير مشروعة كاإلقرار بأال يعمل
يف الصحافة إال من كان عضواً يف نقابة الصحفيني.

ويف نفس الوقت يجب ان ال نغفل حرية الصحافة
ودورها احلقيقي يف اجملتمع.

مديحة جليل البياتي
الكــسـل والكــســـالـــى.. حكـــايـــات ونـــوادر
وتـــــراث الــــشعـــــوب حـــــافلـــــة بـــــاألمــثلـــــة
الساخرة عن الكسل وأصحابه..ومع ما
يقـــال بهـــذا الــشـــأن هـنـــاك مـن يحـمل
علـى الكسـالى محمل اجلـد ويعتقد ان
اغلـــبهـــم اصحـــــاء ال يـــنقـــصهــم ســـــوى
التــوبـيخ والـتعـنيـف اجليــد. ولـكن الــى
جــانب هـذا الــرأي هنــاك لالطبـاء رأيـًا
آخــر يقــول ان الكـسل ظـاهـرة مــرضيـة
يصـاب بها الناس جراء خلل يف الوضع
الــــصحــي والــبــــــدنـــي وبهــــــذه احلــــــالــــــة

يفترض معرفة اعراضه ومعاجلته.
فهنـاك مثالً، شخـص )موظف( مـصاب
بـاالنفلـونـزا الــذي استخف بهـا وواصل
العمل لـغايـة ما نـال منـه االرهاق وآالم
الـرأس والضعف واضـطر الـى ان يخـلد
بــضعـــة ايـــام للـــراحـــة. وقـبل ان تـنـتهـي
مـــدة اجـــازتـه شعــــر انه بــصحـــة جـيـــدة
وبحــال افـضل فعــاود العـمل. ولكـنه يف
احلقيقـة لم ميـارسه كعهـده ولم تـأخـذ
يـــــده علـــــى العـمـل بحـق فعــــاد طـبـيــبه
الـذي فسر تـوعك مريـضه انه لم يشف
متامًا من االنفلونزا مما سبب لديه ما
يـسمـى بـالـوهـن البـدنـي او بتعـبيـر ادق
سـبب له ضعـفًا بـدنيـًا ونفسـياً، وهـو ما
يــشـكل يف الغــالـب االعـم انخفــاضــًا يف
القـدرة علــى العمـل ومع ان امثـال هـذا
)املـوظف( ويف مثل هـذه احلـالـة يبـدون
كـسـالـى اال ان مـا يبـدو علـيهم ال يعـدو

كونه اعراض مرض.
وبعــض االطـبـــاء يـــدرجـــون حتـت بـــاب
مــرض الكـسـل ضعف القـــوى احليــويــة
واحلركيـة وعجز االرادة وفقدان الرغبة
والفتـور واخلمـول وجميع صـور الكسل
املــــرضـي هــــذه ميـكــن معــــاجلــتهــــا بــــأن
تراعـى وصايـا الطـبيب ويلـتزم بـالعالج
وتـلتـصق صــورة الكـسل ايـضــًا بــالنــاس

بابل/مكتب املدى/حسن
لطيف

بــني أن تـكــــــون أو ال تـكـــــــون.. شعــــــرة
فـاصلـة هي بـشكلهـا النهـائي خـيوط
حـــيــــــــــاة حــــــــــافـلــــــــــة بـــتـــنــــــــــاسـقـهــــــــــا
الـفنيــواختالفهـاومهمــا تكن جـميلـة
فهــي نــتـــــاج جــمــيل لـلفــنـــــان الـــــذي
متــاسك حــد الـنحــافـــة حتــى اصـبح
حـقيـقيـــاً حيـنمــا تــوضـحت الـصــورة
الــواقـعيــة أمــامه وبـشـكلهــا الـنهـــائي
حتـى بـدأ يخـرج من شـرنقـة الغـربـة
داخل الــــوطـن أو خــــارجه لـيــــؤســـس
عـــاملـــاً جـــديـــداً غـيـبـته سـنــني القهـــر
والـظالم إلى ذلـك االنتشـاء اجلميل
ألفكـــار ولـــوحـــات اضــطـــررنـــا يـــومـــاً
ملغــــادرتهـــا حتـت وطـــأة الــسـيف إلـــى
حـــافـــة افق مــشـــرق داخل انفــسـنـــا..
وارض ال تــتـــــسـع لغــــــربــــــة ارواحــنــــــا
املــثـقلـــــة بـــــاحملــبـــــة والـــــسجــن، وألن
الفــنــــــان ميـــضــي يف عــتــمــــــة درب ال
يرتضي مـساراته أو متعثـراً بها يظل
مـتمـسكـاً بحـزنه اخلـالـص يف نقـائه
كـي يكــون قـــريبـــاً من هــاجــس اللــون
ومــســــاراته املــشـــرقـــة اجلـــديـــدة دون
مــواربــة وال خـــوف فهــو عـــاشق قــادم
مـن جـــوف االحـــزان املـــرة لــشـــرفـــات
النـور الـسـاطع يف كل هـذا وذاك كـان
للـفنــان فــريـــد رجب حـضـــور متــألق

التقيناه يف هذا احلوار.
* كيف كانت البداية؟

ـ لــيــــس كــمـــــا هـــــو دائــمــــــاً يف املعــنـــــى
واملفهـــوم فـــاخلـطـــوات االولـــى تـبـــدو
غيـر واضحـة املعـالـم ألسبـاب تـتعلق
بــنقــص الــتجــــربــــة واخلـبــــرة وعــــدم
االســـتقـــــــرار ولـكــن حتـــــــديـــــــداً فـــــــان
بـدايـاتي كـانت يف ديـالـى ويف مـدينـة
خـانقـني حصــراً والتـي تتعـانـق فيهـا
الظالل مع املـياه املنحدرة بانسيابية
شفافة وهـادئة فهي يف الـطبيعة اوالً
ويف اللـوحة تـضاف لهـا ملسـات أخرى
يف اللــــــون والــتـكــنــيـك.. انــــــا هـكــــــذا
وبـدون مخـاوف واحملـاوالت مـستمـرة
خلـلق صـــورة فـنـيـــة جـمـيلـــة تـــؤطـــر

بطولة اإلنسان العراقي اجلديد.
* أال تـــــــرى ان ألـــــــوانـك غـــــــارقـــــــة يف

الرومانسية؟
ـ اعـتمــد لغــة اللـــون كتـــأسيــس أولي
وألنـي وليـد مــدينــة زاهيـة اعـتمـدت
االسلــوب اخلـيــالـي )الــرومــانــسـيــة(

بابل / مكتب املدى
كتابة وتصوير / إقبال محمد
كــانـت املــواقــد وسـيلــة إلعــداد
الـطعـــام والتـــدفئــة يف الغــرفــة
الـتـي جتـتــمع فــيهــــا العــــائلــــة

شتاءُ.
وتــسـتعـــد العـــائلـــة بـتحـضـيـــر
املـدافئ و)اجلول( ترقـباً ملوسم
ــــــر لـه. ـــــشـــتــــــاء والـــتـحــــضـــي ال

والعــمـل بهـــــا
ـــــســـتـــــــدعـــــي ي
الــــصـحــــــافـــــــة
واإلذاعـــــــــــــــــــــــــة
والـتـلفــــزيـــــون
ــــــــــيــــــه ــــــــــنــــــــــب ت
الـــعـــــــــــــــــــــوائــــل
ــــرهــــــا وحتــــذي
مـن مخـــاطـــر
املـــــــــــــــدافـــــئ و
)اجلــــــــــــــــــــــــول(
التي كثيراً ما
كــــانـت سـبـبــــاً
ـــــكـــــــــــــــــــــــــوارث ل

كبيرة.
ويف زيــــــــــــــــــــــارة
ألحـــد محـــال
ــــــــيــــح ـــــــــــــصـــل ت
املــــــــــــــــــــــدافـــــــــئ
واجلـول جرى
هـــــذا احلـــــوار
مــــع االبـــــــــــــــن
ـــــــذي أخـــــــذ ال
عــــن والـــــــــــــده
ـــــة هــــــذه املهــن
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املدافئ النفطية 

اجلـــــــــــريـــــــــــدة فـــــــــــاكـهـــــــــــة الــــــصــــبـــــــــــاح
على امتداد كراج باب املعظم،

وبجانب اجلامعة املستنصرية، وقبالة
مكاتب االستنساخ والقرطاسية

ومجلدي اطروحات املاجستير
والدكتوراه، ينتشر باعة الصحف

اليومية بطريقة متقاربة، وهذه
املرة بصياح )جريدتنا مبئتني

وخمسني ديناراً(، وقد جتمع
حولهم طلبة الكليات

واملوظفون واملارة، منهم
من يقرأ العناوين الرئيسة

البارزة على )مناشيتات(
اجلريدة، ومنهم من يدفع

ثمن اجلريدة لكي يلتحق
بعمله بأقصى سرعة

ويطالعها يف )الباص(.
أو من يقرأها يف

املقهى بارتشاف قدح
الشاي مع سيكارة.

صحف كاذبة
القــــارئ زكـي اخلــــرســـــان يقــــول
أطــالع كل يـوم جـميع الـصحف
ــــــــــاك صـحـف الــــــصــــــــــادرة وهــــن
معــــــروفــــــة تـعلـــن علــــــى صــــــدور
صفحـــاتهـــا األول عـنـــاويـن عـن
تـعـــيـــني )60( ألـف عـــــــاطـل عـــن
العـــمل وغــيــــــرهــــــا مــن األرقــــــام
الــرنــانـــة والبــراقــة وخـالل ستــة
أشـهــــــر اســتــــطـعــت أن أحــــصــي
الدرجـات الشـاغرة. فـوجدت أن
ــــــرقـــم يـفــــــوق عــــــدد نـفــــــوس ال

العراق!
ــــــذلـك إن هــــــذه األكــــــاذيــب ال ل
تـنـــطلــي علــــى القــــارئ اللـبـيـب
والـــضحــك علـــــى ذقـــــون أفـــــواج

البطالة.
الصفحات الثقافية

ويف مـقــــــــر جتـــمـع فـقــــــــراء بـال
حــــدود الــثقــــايف، اسـتـــطعـت أن
ــــــاء اســـتــــطـلـع آراء بـعــــض األدب
ـــــــصــحــفـــــيـــــني واملـــــثــقــفـــــني، وال
فوجـدت أن للصفحـة الثـقافـية
يف أيـة جريـدة تقـرأ، لكن هـناك
ــــــى بعـــض ــــــرة عل مــــــآخــــــذ كــثــي
الـصحـف ألن أغلب مـواضـيعهـا
مـأخـوذة مـن االنتـرنـت وليــست
فيها أيـة ملسـة عراقيـة ألي نتاج
مـحلــي مع الـتــــأكـيــــد أن أدبــــاء
وشعــراء العــراق بعـدد الـنخـيل.
عـلـــمـــــــــاً إن األديـــب الـعـــــــــراقـــي
يـــــشــتــــــري يــــــومــيــــــاً أكــثــــــر مــن
جـــريـــدتـني إضـــافـــة إلـــى قـــراءة
صـــحـــف زمـــالئـــه األخــــــــــــــــــــــرى.
وبعـــضهــم يقــــرأ اجلــــريــــدة مـن
آخــــــر صـفحــــــة مــــــؤكــــــداً علــــــى
املـــواضــيع املـنـــوعـــة خــصـــوصـــاً
صفحــة االسـتــراحــات ملــا فـيهــا
مـن مــســـاحـــة تـــريح األعـصـــاب
نتيجة الشد اليومي والتغاضي
ــــــــار الـعـــنـف وتـــبـقــــــــى عـــن أخـــب
اجلريدة فاكهة الصباح اللذيذة
بضرورة شـرائها بل التـعود على
اقـتـنــــائهــــا ألنهـــا رغـبـــة مـلحـــة
وللناس فيما يعشقون مذاهب.
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الفنان فريد رجب
اختيار اللون حدس روحي

جلمــاليــة التغـييــر، وعنـدمــا يفتـش
الفـنان عـن نفسه يف خـضم مسـيرته
الطـويلـة سـوف يجـد نفـسه امـام مـا
ســوف يـنجـــزه الحقـــاً يف القــادم مـن
األيـام يف اعـتمــاد التقـنيـات اللــونيـة
يف الــتكـــويــن ملعـــالــم واضحـــة وهـــذا
دلـيل النـضج ليـس كمـا يف الطـبيعـة
وإمنــــا يف اخملــيلـــــة الفـنـيـــــة لغــــرض

االبتعاد عن التقليد.
* ومـــــا الــطــبــيعـــــة؟  هــي األسلـــــوب

عندك؟
ـ الطبيعة يف خواطـري استجابة ورد
فعل علـى مشاعر واحـاسيس لغرض
متثـيل األشيـاء بـواقع ابعـد ممـا هـو
حـقيقي لذلك كله أحـاول جاهداً ان
اصل إلـى معـالـم  التـامل "فـاالبـداع
يبـدأ بــالتــأمل" كمــا يقـول بـيكـاسـو،
لـــذا اجلـــأ إلــــى وضع خــطـــوط هـنـــا
وهـنـــاك ومــســـاحـــات لـــونـيـــة بـيـنهـــا
كـمحــاولـــة إليجــاد حــاالت الـتـــوافق
متـــامـــاً كـمـــا هـــو احلـــال يف مـــوازيـن
الـشعر وتفعيالتـه. وألنني اعاني من
االخفــاق احيــانــاً الصل إلــى مــا هــو
سـام الجنـاز مـا يـجب ان تكـون عـليه
اللــوحــة الفـنيــة، لـــذلك اسعــى إلــى
رفع حاجـز االخفاق وصوالً الى توقٍ

فني عالٍ.

ـ املاء والسمـاء عنصران ال ينفصالن
يف لــوحــاتـي ومـنهـمــا ابــدأ دائـمــاً يف
البناء الشعري والعاطفي واجلمالي
ويف اجنــــاز الـعالقــــة الــــرومــــانـــسـيــــة
للتــأسيـس البـد لعـنصـر الـزرقــة من
ان يكـون طاغياً فهو الهدوء بعينه ال
بل االنسيـابية يف الـتكوين االولي يف
اللوحـات الني كمـا ذكرت مـن مديـنة
املـاء وزرقته حيث كنـت أيام الطفـولة
بــني الــيــنـــــابــيع اســتـــــرسل مـعهـــــا يف
االنـطـبــاع واالنــسـيــابـيـــة مع مــا هــو
منـسجـم بني لـون املـاء والـسمـاء ويف
االعمـال الرومانـسية هنـالك اشارات
عمـيقــة ميـكن مـن خاللهــا ان يـصل
اإلنسان إلى طرح مفاهيم كبيرة عن
اإلنـــــســـــــانــيـــــــة الــنــبــيـلـــــــة مـع ادراك
الــتجــــانــــس الفـكــــري والــــروحــي مع

اآلخرين كطرح صادق لالفكار.
* مـا هو موقفك من املتغيرات ليس
علــى صعيـد االعمـال الفـنيـة حـسب

بل على احلياة عموماً؟
املتـغيـرات كـثيـرة وكـثيـراً مــا تعـصف
بحيـاة اإلنسـان نحـو خطـى تتنـاغم ـ
مـن الـنــــاحـيـــــة الفـنـيـــــة ـ مع هـمــــوم
الـنـــاس وافــــراحهـم فــــالفـنـــان لـيــس
حجــــارة ثــــابـتـــــة وعلــــى الــــرغـم مـن
التفاعل البطيء البد للفنان من ان
يـــسـتـلهـم يف لــــوحـــــاته صــــوراً حـيــــة

كنـسـيج ميكـن التـصــرف بـه حيـثمــا
يذهب الفكر. وعالم االمتداد عندي
هـــــــو كـل شـــيء يف الـلـــــــوحـــــــة حـــيـــث
تتالشــى كل األشيـاء وكـأمنـا هنـالك
افق آخـر بعـد االفق األول لــذلك لم
يكن للـظل والضـوء أهميـة كبـيرة يف

اعمالي.
*مــــــاذا تعــنـــــى لـك الــــشفـــــافــيـــــة يف

تأسيس موضوع اللوحة؟
-للـشفافـية قـصة أخـرى وهي املهـمة
يف مجـــــال تـــــأســيـــــس اللـــــوحـــــة ألن
املــــســـــاحــــــات اللـــــونــيــــــة تعــتــمـــــد يف
انسجـامها على رابـطة لونيـة بطيئة
الـنغمـات واالحلـان، فـاخـتيــار اللـون
حـــدس روحـي وفـنـي وذو حــســـاسـيـــة
قـائمـة يف معـالم اللـوحــة الني ارسم
بـــامعـــان كـبـيـــر ورســـالـــة روحـيـــة ذات

أسلوب هارموني متدرج.
* الـزرقـة يف الــوانك طــاغيـة، مبـاذا

تفسر ذلك؟

الكسل ..وامكانيات معاجلته 
املـصــابـني بهــذه االمــراض الـنـشــاطــات
االراديــــــــــة بـهــــــــــذه الــــــــــدرجــــــــــة او تـلــك
ويــــصــبـحـــــــون انــــطـــــــوائــيــني وتــنـكـفــئ
نــظــــراتهـم الـــى احلـيـــاة! والـــى حـــاالت
الـكـــسل املــــرضـيــــة تـنـتـــسـب االعــــراض
اخلـــارجيــة ملــا يــسمــى بــوهـن املخ لــدى
االطفـال املصـابني بعلل بـدنية دمـاغية
نـــــــاجــمـــــــة عــن اســبـــــــاب والديـــــــة او ورم
سحـائي او الـتهاب الـدماغ الـروماتـزمي
او رجــــة يف الــــدمــــاغ الــــرومــــاتــــزمـي وال
يجـــــوز اجــبـــــار هـــــؤالء االطفـــــال علـــــى
حتـضير واجباتهم البيتـية مباشرة بعد
عــودتهـم من املـدرسـة وامنــا ينـبغي اواًل
اراحـتهـم راحـــة جـيـــدة ويــسـتحــسـن ان
يخلـــدوا الـــى الـنـــوم وبعـــدهــــا ميكـنهـم
مــراجعـة الــدروس كمــا ينـبغي ان تـوفـر
لهـم مــــا بـني الــــدروس فـتـــــرة للــــراحــــة
تـتــراوح الــواحــدة مـنهــا مــا بـني 30-20
دقيقـة واذا مــا التــزم تفـصـيليــًا بنـظـام
تنــاوب االجهــاد والــراحــة فــإن اعــراض
هــذا املــرض سـتخـتفـي واذا مــا اخــذنــا
بــنــظـــــر االعــتــبـــــار ان مـــــرض وهــن املخ
يــصــــاحـب احـيــــانــــًا بــــالــتهـيـج املفــــرط
واالسـتـثـــارة وحـب اخلـصــــام فال يجـــوز
المثـال هؤالء االطـفال ممـارسة الـعاب
رياضيـة يكونـون فيها عـرضة للـسقوط
او االرتطـام وبخاصة يف منـطقة الرأس
وتــأتـي املالكـمـــة يف مقــدمــة احملــرمــات
علـــــى املـــصـــــابـــني بهـــــذا املـــــرض، كــمـــــا
يفتـرض تــوفيـر االجــواء املنــاسبــة لهم
وجتـنـب كل مـــا يـــؤدي الـــى زيـــادة حـــدة

مرضهم.
وهكــذا جنــد ان انــواع الكــسل مخـتلفــة
ومثـلمـا يـأتـي احيـانـًا كــسمـة اخـالقيـة
سـيئـة او نـتيجـة لتـربيـة مغلـوطـة فـإنه
يكـون  احيـانـًا ظـاهـرة مـرضيـة تـستلـزم
التـشخـيص الــدقيق وتـقصـي االسبـاب

واملعاجلة. 

املعلـمني فيلجـأ التلمـيذ الـى التظـاهر
بالكسل يف درس ذلك املعلم.

ومع امـثــــال هــــذه احلــــاالت كـثـيــــرًا مــــا
يـصطـدم الـوالـدان وكـثيـرًا مـا يقـومـان
بتــوبيـخ ابنـهمــا ممــا يــؤدي الــى نتــائج
عكــسـيــــة النهـــا غـيـــر عـــادلـــة. فـيخـــرج
الــطفل الـــذي كـــان حـتـــى  وقـت قـــريـب
طــيــبــــــًا مـــطـــيعــــــًا عــن طــــــوره ويـــصـــبح
مــشـــاكــســـًا يف الـــدار رافــضـــًا الـــدراســـة
ومـسـاعـدة والـديه يف الـشــؤون املنــزليـة
ويف هـــــذه احلـــــالــــــة يجــب الــبحــث عــن
وســـــائل تــــربــــويــــة إلعــــادة االمــــور الــــى

نصابها.
ويكـــون اخلـمــــول والال مـــركـــزيــــة وقلـــة
احلـيــــويــــة احـيــــانــــًا حــصــيلــــة امــــراض
عضـال امثـال الدزنـتري وعـسر الـهضم
املـــزمـن وســـوء الـتغـــذيــــة وتخـتل لـــدى

ويـأخـذ الـتعب طـريقه الـى هــذا الشـاب
بسرعـة وتقل شهيته للطعام وال يواتيه
النوم بـصورة اعتيـادية واذا نـام فترهقه
الكـوابيس ثم يسـتيقظ صباحـًا متعباً.
ولـكــي ال يــبـــــدو كـــســـــواًل يـــــدفـع نفــــسه
للجلوس وراء الكـتاب بينمـا تزداد حدة
املـرض لـديه ولـو وجه هـذا الـشـاب الـى
الـنــظـــام الــصحــيح لـلجـــد واالجــتهـــاد
والـــراحـــة مـــا وجـــد االرهــــاق العــصـبـي
طريقه الـيه وملا عـرف اعراضه. وتـظهر
احيـانـًا اعــراض الكـسل لــدى املصــابني
بــــاالكـتـئــــاب ممــن يعــــانــــون مــن شعــــور

بالتردي!
املزاج النفسي والغم وامللل

.فقـــــد يـكـــــون احـــــد الــتالمـيـــــذ مجـــــدًا
مجتهـدًا يف جمـيع الدروس ثـم يحصل
ســــــوء فهــم يف مــــســـــألـــــة مــــــا مع احـــــد

املــصـــابـني بـــإرهـــاق عــصـبـي، فـــالـنـــاس
الـنــشـطــون ذوو االرادة يـــرهقــون ايـضــًا
وتــــظهــــــر لـــــــديهـــم عالمــــــات اخلــمــــــول
والفتور ورمبا الالمباالة فيلجأ الواحد
مــنهـم الــــى الـقهــــوة والـــشــــاي الـكـثـيــــر
وحتـى الـى اخــذ حمـام بـارد وبــداًل من
الـركـون الـى قـسط من الـراحـة يتمـادى
يف الـتـــوتـــر. وهـــذا مـــا يـــزيـــد مـن حـــدة
سريان املرض واالرهاق العصبي يصاب
به يف عـصــرنــا هــذا االطفــال والــشبــاب
ايضـاُ. وكـثيـرًا مــا نصــادف امثـال شـاب
مـــنـهـــمــك يف الـــــــــدراســـــــــة اســـتـعـــــــــدادًا
لـالمتحـانــات النهــائيــة ونيل الـدرجـات
التي تؤهله لـدخول الكلية التي يطمح
الـى اختصاصها وقـد تصل االعباء حد
االعــيـــــاء اذ ال وقــت للـــــراحـــــة وال وقــت
للعب والـتسليـة فيبـدأ الهزال العـصبي

وبعــضهــــا "تعـبــــان" لـكــن فقــــر
احلال وارتـفاع أسـعارهـا يجـبر

العائلة على االحتفاظ بها.
أمـا قـطع الغيــار فهي معـروفـة
وأسعــارهـــا منـــاسبـــة، وأهم مــا
حتتــاجه املــدفئـة هـو الـفتـيلـة
وهي انواع وأفضلها احلريرية،
أمــــا الـنــــواقــص األخــــرى فهـي
سهلــة ومتـوفــرة وليـس صـعبـاً
االهـــتــــــــداء
إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
اخلـــــــــلــــــــــل.
عــــــــنــــــــــــــــــــــــد
السؤال عن
ـــــنــقـــــــــص ال
وأكــثــــر مــــا
يــــــــصـــــيــــــب
املـدفئـة هـو
ـــــــصــــــــــــــدأ ال
واسـتـبـــــدال
احلــــــــــــــوض
بآخر. وعن
املــــــــــــــــــــــــــــــواد
املـسـتعـملـــة

قال:
الــكـــــــاويـــــــــة
أكـــثــــــــرهــــــــــا
استعماالً.

وعن أفضل
املدافئ: 

أفــــضـلـهــــــــــا
ذات الـلهــب

األزرق.
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الــتــي لــم يـــــــرض مغـــــــادرتهــــــا
متـاماً، فاكتـفى بالتـواجد فوق
كـرسيه مراقباً ولده وهو ينجز
أعـمــــاله. قــــال مهـنــــد محـمـــد

علي: 
ــــذ اآلن، ألن ابــتـــــدأ العــمل مــن
العــــوائل تــســتعـــد الســتقـبـــال
ـــــــرمم املـــــــدافـــئ، ـــــشـــتـــــــاء وت ال

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

لقـد مت تطـوير هـذا النظـام على
مـدار عـشـريـن سنـة يف الـواليـات
املـتحـــدة األمـــريكـيـــة مـنـــذ 1973
ومبــيـــــزانــيــــــة تقـــــارب عــــشـــــرات
املليـارات من الـدوالرات. نظـام الـ
ــــتـــكــــــــــــون مــــن مــــــــــــرسـل GPSي
ومسـتقبل أمـا املـرسل فهـو عبـارة
عن شـبكــة عمـل أقمــار صنــاعيــة
ـــى ارتفـــاع تـــدور حـــول األرض عل
20200 كـيلـــو مـتـــر مـــرتـني يف كل
23 ســـــاعـــــة و56 دقـــيقـــــة. وهـــــذه
األقـمار مـوزعة علـى 6 مستـويات
دوران كـل مــــســتــــــوى يـــصــنـع 55
درجـة مع املستـوى اآلخر ويـوجد
يف كل مـــســتــــــوى ثالثـــــة أقــمـــــار

صناعية.
كل قمـر من األقمـار الــ 18 يرسل
ـــى نفـــس الـتـــردد ـــاسـتـمـــرار عل ب
إشـارة كهـرومغنـاطيـسيـة محمـلة
MHz1575 علـى مـوجـة تـرددهـا
كل قمر صنـاعى له شفـرة معينة
ـــــرسـل مع  Codeخـــــاصــــــة به ت
اإلشـارة احلاملـة وبالـتالـى ميكن
ألى قمـــر صنــاعــى يلـتقـط هــذه
الــشفـــرة أن يحـــدد مكـــان وزمـــان

تواجد هذا القمر.
أما املستقبـل فهو جهاز يف حجم
راديــو صغيــر يحتـوى علـى دوائـر
إلكـتــرونـيـــة معقــدة يـتـحكـم بهــا
Microprop مــيكـــروبـــروســســـر
 cessorمـتطـور يقــوم املسـتقبل
ــــإســتخــــدام بــتحــــديــــد املـــــوقع ب
طــــريقـتــني مخـتـلفـتـني األولـــى
Dopp تعتمـد علـى إزاحـة دوبلـر
  pler Shiftلـــالشـــــــــــــــــــــــــــــــــــارات
الكهـرومغنـاطيـسيـة املـرسلـة من
األقمـار الصنـاعية وهـذه اإلزاحة
ـــــاجتـــــة عــن الـــســـــرعـــــة تـكـــــون ن
الـنـــسـبـيـــة بـني األرض واألقـمـــار

الصناعية.
أمــا الـطــريقـــة الثـــانيــة وتعـتمــد
علـى قياس التـأخير الـزمنى بني
اإلشـــارات الـكهـــرومغـنـــاطـيــسـيـــة
الواصلة من األقمار الصناعية.

هـــذه املعلـــومـــات املــسـتقـبلـــة مـن
األقـمــار الـصـنــاعـيــة تـــدخل إلــى
ــــروســـســــر وتــتحــــد مع املـيـكــــروب
املعلــومــات اخملــزنـــة عن كـل قمــر
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صناعى من حيث مداره وسرعته
ومـــــوقعـه وبعــــد عــــدة عــملــيــــات
حسـابيـة يحدد املـستقبل مـوقعه
ـــــــى ســــطـح األرض ويــــظـهـــــــر عـل

النتائج على شاشة العرض.
ولـدقـة حـسـاب املـوقع فــإنه يجب
إدخـــال العــديــد مـن العـــوامل يف
االعتبـار على سـبيل املثـال تأثـير
الغالف احلـيـــوى علــى اإلشــارات
املـــرسلـــة وكـــذلك تـــأثـيـــر مجـــال
اجلاذبيـة األرضية على اإلشارات
حــيــث أن اجلـــــاذبــيـــــة األرضــيـــــة
تعـمل علــى ازديــاد تــرددهــا كـلمــا
اقـتــربـت مـن األرض، ولهــذا فــإن
نـظــام الــ  GPSيعـتـمــد وبــشـكل
كـبـيـــر علـــى عـملـيـــات حــســـابـيـــة
ـــا ـــرن مـعقـــدة جـــدا قـبـل أن يخـب
بـاملـوقع وهـذه العـمليـات ينفـذهـا

امليكروبروسسر
ــــــظــــــــــــام الــ إســــتـخــــــــــــدامــــــــــــات ن

GPSاحلالية واملستقبلية.
كـثيرون جـدا الذيـن يستخـدمون
ـــــواخـــــر هـــــذا الــنـــظـــــام مـــثل الــب
الكبيـرة وحتـى القوارب اخلـاصة
ـــالــ  GPSلــتحـــديـــد تـــســتعـني ب
مـــوقعهــا يف الـبحــار واحملـيـطــات
كــذلك شــركــات الـنقل تـسـتخــدم
هـــذا الـنــظـــام لــتحـــديـــد مـــواقع
سياراتها فمثال شركات السيارات
ـــســتخــــدم الـــ ــــا ت األجــــرة يف أورب
 GPSحتـى تــرسل أقــرب سيـارة
متواجدة بجوار صاحب الطلب.
يـــســتخـــدم يف الـــسـيــــارات جهـــاز
مـسـتقـبل يقــوم بــإرشــاد الـســائق
الـــى أسـهل الــطـــرق لـيــصل الـــى
مقـــصــــده وهـــــذا اجلهــــاز مــــزود
بخـــرائــط الـكـتـــرونـيـــة لـــشـــوارع
العـــالـم وعـن طـــريق املـعلـــومـــات
الـتـــى يـــســتقـبـلهـــا مـن األقـمـــار
الـصناعيـة ميكن معرفـة الشوارع
املـزدحمـة وجتنبهـا أما يف مـجال
ــــرات فــــاســـتخــــدام هــــذا الـــطــــائ
الـنظـام ميكـن التـحكم يف حـركـة
الــطـــائـــرات يف اجلـــو والـــسـمـــاح
ــــى ــــالـــطــيـــــران عل ــــرات ب للـــطــــائ
مــســافــات مـتقــاربــة مـن بعـضهــا
الـبعض لـلتخفـيف من االزدحـام

امللحوظ يف املطارات.
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حــــذر عــــدة خـبــــراء امـيــــركـيـني يف
االمــن املـعلــــــومــــــاتــي مــن فــيــــــروس
جديـد ينتـشر بـسرعـة عبـر البـريد

االلكتروني. 
وقـــال نـــاشـــر بــــرامج املـعلـــومـــاتـيـــة
املـــضـــــادة لـلفــيـــــروســـــات بـــــانـــــدا يف
كـــــالــيفـــــورنــيـــــا ان هـــــذا الفــيـــــروس
املـعلــــومــــاتـي اجلــــديــــد الــــذي هــــو
نـسخة جديـدة من فيروس )بيغل(
، يزيد مـن سرعة انـتشاره العـالية
يف االســــاس ويـــسـبـب املــــزيــــد مـن
املــــــشــــــاكـل ملــــــســـتـخــــــدمـــي أجـهــــــزة

الكمبيوتر عبر العالم. 
وقـــــالــت شـــــركـــــة )مــــســيـــــدج البـــــز(

ـ ـ ـ

باالنكليزية او )جوك( إي مزحة(.

وكانت النسخـة االخيرة عن بايغل
حتت اسم )بايغل.بي سي( . 

اثــــارت اضــطــــرابــــات كـبـيـــــرة علــــى
شـبكــة انـتــرنـت يف شـبــاط/فـبــرايــر

املاضي. 
ووصـفهـــــا اخلـبـــــراء بـــــانهـــــا ثـــــالـث

اخطر فيروس يف التاريخ. 
ويــنــــصح اخلــبـــــراء املــــســـتخـــــدمــني
بـــالتــأكـــد من ان حتــديـث البــرامج
املـضــادة للـفيــروســات يف اجهــزتـهم
حلــمـــــايــتهـــــا مــن هـــــذه الــنـــــسخـــــة

اجلديدة. 

املـتخـصـصــة يف االمـن املعلــومــاتـي
أيـضــا أنهــا رصــدت خالل اجلـمعــة
فقـط حوالي 900 ألف نـسخة من
ــــــذي يعــتــمــــــد هــــــذا الفــيــــــروس ال
عـنـــوانـني بـــريــــد الكـتـــرونـي مـــزورة
تـبــدو مــألــوفـــة لالشخــاص الــذيـن

يتلقونها. 
وأوضحت هــذه الشـركـة أن عبـارات
مـثل هـيلـــو )مـــرحـبـــا( وثــــانك يـــو
)اشكـرك( وثــانكـس )شكـرا( تـظهـر
ـــــــوضـــــــوع يف املــكـــــــان اخملــــصــــص مل
الـرسالـة وينـتشـر الفيـروس عنـدما
يـتـم فـتح املـلفــــات امللـحقـــة )الـتـي
تأتي حتت اسم )بـرايس( أي سعر
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فريوس معلومايت جديد ينترش عرب الربيد اإللكرتوين

املدى/خاص
اظهـرت دراسـة اجـراهـا فـريق
مــن الــبـــــاحــثــني يف جــــــامعـــــة
كاليفـورنيا يف لـوس اجنليس
ان االذن الـبــشـــريـــة تــتفــــاعل
ــــــــــــــــــشــــــكـــل مـــخـــــــــتـــلـــف ازاء ب
االصـــــــــــــــوات، حـــــــــــســــــب االذن
ـــــــى او الـــيــــــســـــــرى. اذ الـــيـــمـــن
ــــــى الـكـلـــمــــــات تـلـــتـقــــط االول
بــشكل افـضـل بيـنمــا تلـتقـط

الثانية املوسيقى. 
وتشيـر الدراسـة التي اجـراها
هـؤالء العلمـاء الـذين تـابعـوا
اكــثــــــر مـــن ثالثــــــة آالف مــن
املــوالـيــد اجلـــدد، ان الفــوارق
يف ســـمـــــــاع االصـــــــوات الـــتـــي
كـانـت تنـسـب حتـى االن الـى
ـــــــــــا بـــــني اخـــــتـالف يف اخلـالي
طــريف الــدمــاغ، مـصــدرهــا يف

الواقع االذن نفسها. 
وقـالت ايفــون سينـينغــر التي
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الـــســمع تـبــــدأ يف االذن قــبل
ان يلتقطها الدماغ".

واضـافت "عند الـوالدة تتكون
االذن بشكل يـخولها الـتمييز
بـني مخـتلف انــواع االصــوات
الـتـي تـــــرسـلهـــــا الحقـــــا الـــــى

املكان املناسب يف الدماغ".

الـيـمـنـــى بـيـنـمـــا اثـــارت تـلك
االقــرب الـــى الغـنــاء ذبــذبــات

اقوى يف االذن اليسرى. 
واكـــدت بـــاربـــاره كـــون-ويــســـون
مـن جـــــامعــــة اريــــزونــــا الـتـي
شاركـت يف اعداد الـدراسة ان
"اكتشـافاتنـا تظـهر ان عمـلية

تــرأس فـــريق الـبــاحـثـني هــذا
"كنــا نعـتقــد علــى الــدوام ان
االذنـني الـيـمـنـــــى والـيـــســـــرى
تعـمالن بـــالـطـــريقـــة نفـــسهـــا

متاما". 
واضـــافـت انه مـنـــذ الـتــــوصل
الــــــى هــــــذه الــنــتـــيجــــــة الــتــي
نـــــشــــــرت يف اخــــــر عــــــدد مــن
مـجلـــــة "ســـــايــنـــــس"، يعــتــبـــــر
العلـمـــاء ان "ذلك قـــد يكــون
له عـواقـب كبـرى علــى تطـور

النطق ولغة االفراد". 
وبفـــضل لـــــواقـــط مـجهـــــريـــــة
وضـعت علـى خاليـا يف االذن
الــــــداخلــيــــــة، ادخل الـعلــمـــــاء
مخـتـلف انـــــواع االصـــــوات يف
آذان اطفـــــال لقــيـــــاس تغــيـــــر

الذبذبات. 
واثــارت االصــوات الـتي تـشـبه
تلـك الـــصـــــادرة عــن الــنـــطق،
ــــــــــات اكــــثــــــــــر يف االذن ــــــــــذب ـذب ـ ـ

واشنـطن : تــأكيـداً علــى دور العلم فــى فهم الـسيـاسـة ،
يعكف فـريق علمى أمريكى علـى استخدام تقنية مسح
الــدمــاغ املـتـبعـــة لفهـم املــزيــد عـن مــرضـي الــزهــاميــر
والـتــــوحــــد فــــى اكـتـــشــــاف الفــــوارق واالخــتالفــــات بـني
اجلـمهـــوريني والــدميقــراطـيني. ويــسعــى العـلمــاء إلــى
مـسـاعـدة الـسـاســة يف سبـر أغــوار النـاخـب بصــورة أكثـر
فعـاليـة من الـوسـائل املـتبعـة حـاليـاً من عـمليـات مـسح
واسـتـــطالع. ومـن املـتـــــوقع أن تــصــبح هـــــذه الــتقـنـيـــــة
functional magnetic resonanceاملعـروفـة بـ
 imagingأو  fMRIأحـــــــــــــــــــــــــــــد أدوات احلـــــــــــمــــالت
االنتخــابيـة يف الـواليــات املتحــدة خالل األربعـة أعـوام
املقـبلة، بـالرغـم من بعض الـتحفظـات األخالقيـة على
مـا أطلق عليه "الـترويـج العصبـي" وتقوم هـذه التقنـية
اجلـــديـــدة بقـــراءة كـيفـيـــة جتـــاوب الـبــشـــر مع احلـيـــاة
اليـوميـة ، بــاالعتمـاد علـى قيـاس تـدفق الـدم؛ فعنـدمـا
تـبـــدأ خاليـــا املخ يف إطالق إشــارات يف جـــزء املخ الــذي
يـتحكم يف االنفعـاالت، حتتـاج تلك اخلاليـا إلى املـزيد
مـن األوكـــسجـني الـــذي يـنـقله الـــدم، عـنـــدهــــا يلـتقـط
اجلهــاز مـنـــاطق املخ الـنــشـطــة يف شـكل ومـضـــات علــى
شاشة املـراقبة. وقد وجـد الباحثـون بعد إخضـاع عشرة
مـن الــــدميقـــراطـيـني وعـــدد ممــــاثل مـن اجلـمهـــوريـني
للــتقـنـيــــة عقـب مـــشـــاهــــدتهـم لــصـــورتـي مــــرشحــيهـم
املفـضلني الــرئيـس جـورج بــوش ومنـافـسه جــون كيـري،
ازديـــاد يف نــشـــاط املـنــطقـــة املــســـؤولـــة عـن الــتقـمــص
العاطفي. ومن املنتظر أن تستخدم هذه التقنية قريباً
فــــى فهــم القــــرارات الـتــــى يــتخــــذهــــا الـــســــاســــة ، وقــــد
استخـدمـت التقـنيـة مـن قبل بـعض الـشـركــات الكبـرى
مثل دميلـر كرايزلـر لدراسة أعـمق حول كيفيـة تصميم
منتجـاتها من الـسيارات، واستخـدمت ايضاً فـى حتبيذ
املـستهلكـني ملشـروبـات "بـيبيـسي" أو "كـوكـاكـوال" . وعلـى
جــانب أخـر ، هــاجم لــوبي معـارض لـلتقـنيـة احلــديثـة
بـالقول أنهـا بداية الـفساد يف مجـال األبحاث الـعلمية،
فهــي تقـنـيـــــة يجـب أن تـــســتخــــدم لـتـخفـيـف املعــــانــــاة
البشرية وليس جلعل الدعايـة السياسية أكثر فعالية. 
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عـبـــاس الـبـــديـــري بـــائـع صحف
ـــــــرصـــيـف يـقـــــــول: ـــــــرش ال يـفـــت
نــــشــتـــــري كــمــيـــــات كــبــيـــــرة مــن
بــورصــة الــصحف القـــريبـــة من
مكــان عـملـنــا وبـــأسعــار زهـيــدة
ونحملهـا ربحـاً قليالً، والفـائدة
لــنـــــا يف الــبـــيع الـكــثــيـــــر الـــــذي
يجمع ربحـاً جيـداً، فمـثالً نبيع
جـريـدة الـصبــاح بـ)150 دينـارا(
وجـــــريـــــدة األفق بـ)100 ديـنـــــار(
ــــــــوطـــن كــــــــذلــك الـــتــــــــآخـــي وال

والعدالة بنفسه بالسعر.
لكن هناك صحفً ثـابتة السعر
هـي الــشـــرق األوسـط والـــزمـــان
وجــريــدة )املــدى( ألنهــا صحف
مـطلــوبــة وليـس فـيهــا مــرجتع.
وإن الـقـــــــارئ شـغـــــــوف بـقـــــــراءة
الـصفحـة األولــى للتعـرف علـى
ــــــســــمـح ـــــــــار، وال ن آخـــــــــر األخــــب
بــتـــصـفح اجلــــــريــــــدة  لـــبعـــض
الــــزبــــائـن الــــذيـن ال يـــشـتــــرون
اجلريـدة ألنهم يسببـون إزعاجاً
للـزبــائن نـتيجـة ازدحــام املكـان،
إضــافــة إلــى انه ال ميـكن إعــادة
اجلــريــدة إلـــى وضعهــا الـســابق
ــــــتــعــقــج( يف طــــــي ألنــهـــــــــــــــــا )ت

صفحاتها.
*أما بـائع الصحـف علي صدام

فيقول:
إنـنـــا نـبــشـــر الـــزبـــائـن بـــأخـبـــار
اجلـــــــــــــــريـــــــــــــــدة، واإلعــالن عــــــن
الــــزيــــادات يف رواتـب املـــــوظفـني
واملـتقــاعــديـن والقــرارات املـهمــة
وإعــادة املفـصــولني الــسيـاسـيني
ــــــــــــاب ــــــــــــاركـــــي الـعـــــمـل ألســـــب وت
ـــــــــول يف ـــــــــة والـقــــب اقــــتـــــصـــــــــادي
اجلـامعـات وغيـرهـا من األخبـار
)الــطـــــازجـــــة(، وهـنـــــاك صـحف
مطبـوعة بـ)24( صـفحة نبـيعها
مببـلغ )100( دينار واعتقـد أنها
ال تعـــادل ثـمـن طــبعهـــا، وأكـيـــد
إنهــــا مــــدعــــومــــة مــن جهــــات ال

نعرفها.
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