
إضاءة

تـسعــى منـذ مــدة لتحـقيق
هــــــــدف مـعــني واصــبـحــت
الفــــرصــــة مــــؤاتــيــــة هــــذا
األسبــوع تكـشف عـن أفكـار
مـبــدعــة أمــام األصــدقــاء
والـــــــــزمـالء ممـــــــــا يــثــيـــــــــر
إعــجــــــــــــــــــابــهــــــم ويــعــــــــــــــــــزز

معنوياتك.
رقم احلظ/.5

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

حتـــب الـــتـغـــيـــيـــــــر عـــــــادة
وتـــــــسـعـــــــــى دومـــــــــًا إلـــــــــى
األفـــضل. لـكـن مــــا يــــراه
اآلخــرون مبـثــابــة فــرص
ذهــبــيــــــة هــــــذا األســبــــــوع
جتـــــــــــــده مــحــفـــــــــــــوفـــــــــــــًا

باألخطار.
رقم احلظ/.10

يوم السعد/السبت.

ـ ـ ـ

بعـــــد أيـــــام مــن املــنـــــاقـــشـــــات
والــتـخــــطــيــــط الحــــظــت أن
اآلخـرين لـم يفهمـوا أهـدافك
ــــسعــــى هــــذا متــــامــــاً - لــــذا ت
األسـبــوع إلــى شــرح مــواقـفك
وأفـكـــارك ممــــا يحـتــم علـيـك
الـتخلـي عن بـعض الــواجبـات

االجتماعية.
رقم احلظ/.11

يوم السعد/األربعاء.

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـــــة شهـــــدت األيـــــام الـقلــيل
املــاضيــة بعــض التـطــورات
اإليجــابـيــة وجنحـت الـتـي
رافقـتـك ملـــدة مـن الـــزمـن.
تــنهــــــال علــيــك العـــــروض
املهنية املمتازة هذه األيام.

رقم احلظ/.16
يوم السعد /االثنني.

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ
ـ ـ
ـ ـ ـ

شهـــــد األســبـــــوع املـــــاضــي
بعض املـشكالت العاطفية
املفــاجئــة ممــا أثــر سلـبيــاً
يف معنـوياتـك ودفعك إلى
االنـعــــــــــزال قـلــــيـالً. لــكــــن
الـــظــــــروف تــتــبــــــدل هــــــذا
األسبوع وتتـلقى عدداً من

األخبار السارة.
رقم احلظ/.9

يوم السعد/األحد.

ـ

طــاملــا اعـتقـــدت أنك قــادر
علــــى حل املــشـكالت الـتـي
تـــــواجهـك لـكـنـك تــصــــاب
بخـيـبــــة أمل كـبـيــــرة هــــذا
األسبـوع إذ تعجـز عن حل
معضلة قـدمية. ال تخجل
مــن طلـب املـــســــاعــــدة مـن

األهل واألصدقاء.
رقم احلظ/.8

يوم السعد/السبت.

احلمل
21اذار  20نيسان

الثور
21نيسان  20ايار

اجلوزاء
21ايار  20حزيران

السرطان
21حزيران  20متوز

االسد
21متوز  20اب

العذراء
21اب  20ايلول

امليزان
21ايلول  20ت االول

العقرب
21ت اول  20ت الثاني

القوس
21ت ثاني  20ك االول

اجلدي
21ك اول  20ك الثاني

الدلو
21ك الثاني  20شباط

احلوت
21شباط  20اذار

الكلامت املتقاطعة

1- مــن مـــــؤلفـــــات طه حـــســني -
خادم املكان املقدس.

2- من االسلحة القـدمية - رواية
لغائب طعمة فرمان )م(.

3- من اسماء اجلنة.
4- يتــدرب - طــريـق غيــر ســوي -

تعب )م(.
5- عــاصمـة دولــة اوربيـة - حـرف

نداء للبعيد.
6- سـالح قــــــــــــدمي لــــتـحــــــطــــيــــم

احلصون - أثار.
7- يـحـج )م( مــبـعــثــــــره - حــــــرف

توكيد )م( - نراه يف النوم.
8- تعلق بحبيبه - حتدث.

9- بلد - عكس اجلن.
10- نصف ظـريف - عـكس حـرب

- قرين الرعد )م(.
ــيـفــــــة امــــــوي - مــيــنــــــاء 11- خـل

يوناني فيه آثار تاريخية.
12- قــــــــوي - احــــــــدى االمــــــــارات

املتحدة.

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

عموديافقي
أعداد: جعفر بشار

1- روائــي مــصــــري حــــائــــز علــــى
جائزة نوبل.

2- والـــد - االسـم االول لـــرئـيــس
وزراء بريطاني - مشرد.

3- اداة نـفي - مــسلحــون - هـيئــة
املالبس.

ــــزواج - مــن ساللــــة 4- يـعقـــــد لل
الرسول محمد
5- رسول - أب.

6- يف الـــــــوجـه - رجـل ديــن )م( -
ضجر )م(.

7- احـد الـسحـرة الــذين ذكــرهمـا
القـــــرآن - أخــبـــــر بـــــاملـــــوت - مــن

االمراض.
8- اختـراع الشـيء - متشـابهان -

شنقل)م( مبعثرة.
9- فرح - ارسا مبعثرة.

10- روى )م( - ضـد الباطل - تبر
)م( مبعثرة.

11- اهــدي - مــديـنــة عــراقـيــة -
يقل - مبعثرة.

12- شاعرة عراقية.

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ال تــــكـــــتـــــــــــــــرث عـــــــــــــــادة
للـمـظـــاهـــر اخلـــارجـيـــة
لـكـنـك تــصــــاب بخـيـبــــة
امل كـبيرة هـذا األسبوع
نتـيجة تنـاقض املظـاهر

مع اجلوهر.
رقم احلظ/.13

يوم السعد/اخلميس.

ـ ـ تـتــســـاءل مـنـــذ فـتـــرة عـنـ
جـــــــدوى الـقـــــــرارات الـــتـــي
اتخـــذتهـــا علـــى الــصعـيـــد
املـالـي السيمـا بعـد األزمـة
الـتــي واجهــتهــــا األسـبــــوع
املــــاضـي وســتعـثـــــر فجــــأة

على األجوبة املطلوبة.
رقم احلظ/.5

يوم السعد/اجلمعة.

لطاملـا شجعت اآلخرين على
خـــوض املغـــامـــرات حـتـــى لـــو
كــانـت محفــوفــة بــاألخـطــار
لكـنك تــرفـض تـطـبـيـق ذلك
هذا األسـبوع نـظراً للـظروف
الـــسلـبـيـــة الــســـائـــدة. لـــذا ال
تـتفــاجــأ إذا المـك املقــربــون

على موقفك.
رقم احلظ/.25

يوم السعد/السبت.

اتــضح جلـيــاً خالل األسـبــوع
املاضي أن الظـروف تعاكسك
مـــــن كــل حـــــــــــــــدب وصـــــــــــــــوب
ومتــــــــنــعـــــك مــــــــن حتــقــــــــيــق
أهـــــــــــدافــك لــكــــن األحـــــــــــوال
ستـتغيـر هـذا األسبـوع وجتـد
أن احلــــظ عــــــــاد يـحــــــــالـفــك

مجدداً.
رقم احلظ /.18

يوم السعد/اجلمعة.

حتب الـتكـتم علـى الـدوام
لـذلك تفـضل البقـاء وراء
الكــواليـس بـدل املــواجهـة
العلنيـة لكنك جتـبر عـلى
التـصرف بطـريقة مغـايرة

هذا األسبوع.
رقم احلظ/.14

يوم السعد/األحد.

تـخـــــطـــــط هــــــــــذا األســـبــــــــــوع
العـتـمــاد طــريقــة جــديــدة يف
العيش أو العمل وتفكـر جدياً
ــــــي عــــــن بــعـــــــــض يف الــــــتــخــل
مسـلمات املـاضي لكـن أفكارك
املثـاليـة تـرتـطم بـواقع احليـاة
وجتـــد نفــسـك مجـبـــراً علـــى

القبول ببعض التنازالت.
رقم احلظ/.7

يوم السعد/األربعاء.

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

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

ال اعـــرف مــصـــدرهـــا الـلغـــوي ومـن ايـن جـــاءت،
ولـكــنــي اعــــــرف أن اهــــــالــي قــــــريــتــي الـــطــيــبــني
واملسـاملني كـانوا يـطلقون هـذه الكلـمة علـى تلك
الفتحـة الـدائـريــة أسفل سيــاج البـســاتني حـيث
يـتم فتح هذه )البـرابخ( اثناء بنـاء ذلك السياج
من الـطني واللـنب ويتـركـونهـا مبـسـافــات ليـست
بـــالـبعـيـــدة عـن بعــضهـــا بعـضـــاً. وكـــان أصحـــاب
الـبسـاتني يـستخـدمـون هـذه الفتحـات لـتسـريب
امليـاه الفائضـة عن احلاجـة يف سواقي البـساتني
املـزدحمـة بـاالشجـار املـثمـرة والـدايـة والـشتالت
حــديـثــة االنـبــات ويـتـم فـتح هــذه )الـبـــرابخ( يف
حـال امتالء الـسواقـي باملـاء لتسـريبه إلـى خارج
االســيجـــــة كـي ال يـتـلف جـــــذور تلـك الـــشــتالت
واألشجـــــار العــــزيـــــزة، ألنه لــــو زادت الــــريــــة عـن
احلـاجــة يكـون الـنبـات عـرضــة  للمـوت ويـسـمي
الفالحـون هـذه احلـالـة بـلغتهـم احملليــة )ينكـز(
اي ان الـنبـات ارتـوى مـاءً لـذلـك تتـعفن اجلـذور

وجتف االغصان وميوت الشجر.
ان هـذه الفتحات برغم فوائدها الكثيرة إال انها
تكـــون ضــــارة الصحـــاب املـــزارع اجملـــاورة كــــونهـــا
تــســاعــد خــاصـــة يف اللـيل علــى تــسلل الــذئــاب
واخلنـازير الـبريـة وبنـات آوى والثعـالب واحيـاناً
بعض االفاعي السـامة من خالل تلك الفتحات
والـتــــوجه إلــــى احلقــــول الغـنـيـــة بـثـمـــار الـــرقـي
والـبــطــيخ واخلـيـــار والـبـــاذجنـــان وغـيـــرهـــا مـن
احملــاصيل الـشتـويــة منهــا أم الصـيفيـة! تتـسلل
هــذه احلـيــوانــات لـيالً وتهــاجـم هــذه الـنـبــاتــات
الــزاهـيـــة علــى طــول ســواقـيهـــا وتقـضـم الــرقـي
النــاضج وتقـطع جـذور بــاقي الـنبـاتـات وتـسـرق

دجاج القرية وحمامها وبصورة ذكية جداً.
بــاملقـابـل هنــاك استـعمـال آخــر لهــذه الفـتحـات
مـن قـبـل أوالد القـــريـــة الـــذيـن اعـتـــادوا ســـرقـــة
الفـواكه من الـبسـاتني. فمـا أن يبـدأ الليل حـتى
يبدأ تـسلل هؤالء الصبـية نحو االشجـار املثمرة
مــن تفــــاح ومـــشـمـــش وكـمـثــــرى وإجــــاص الـتـي
يعرفون مواقعها جيداً ويندفع هؤالء من خالل
تـلك )الـبــــرابخ( ويعـــودون مـــزهـــويـن مبـــا جـنـت
أيــــــديهــم )ودشـــــاديــــشهــم( مــن فــــــاكهــــــة شهــيـــــة

يتناولونها بفرح.
ال أدري كــيف ارتـــسـمـت صــــورة وطـنــي العــــزيــــز
العـــــراق وأنـــــا اتــصـفح ذاكـــــرة هـــــذه الــبــــســـــاتــني
واحلقــول الغنيـة بـالثمـار املـرويـة من مـاء دجلـة
اخلالد وطيبة أهل القرية وصفاء نياتهم. كيف
تصورت عراقـي احلبيب اآلن وكأنه )بـستان علي

بني قوسني
)...(

بخ( )البرُ
عمران السعيدي
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الـبـيـــاع(.. "بـــاملـنـــاسـبـــة فـــان هـــذا الـبــسـتـــان قـــد
استـولى علـيه )برزان( يف الثمـانينيـات يف القرن
املاضـي بحجة وجـود مؤامـرة الغتيـال شقيقه -
القـــائـــد الــضـــرورة - وصـــار فـيـمــــا بعــــد مخـــادع
ومـنـتـجعـــــات ملـالذ تلـك الـــطغـمـــــة والعــصـــــابـــــة
الفــاســدة". املـهم تـصــورت وطـني ذلـك البــستــان
اجلــمـــيل الـــــوارف الــــظل بــــــاشجـــــاره وســيــــــاجه
ونـــواطيـــره االوفيــاء وهـم يكــدون الـنهــار واللـيل
حفـــاظـــاً علــيه وعلـــى حـيـطـــانه مـن اللـصـــوص
الكبــار ومن فـيض املـاء الـزائـد وتــراهم كــالنحل
يــسـمـــدون ويــشـــذبـــون االغـصـــان الـيـــابــســـة مـن
اشجـــار املـــشـمـــش والــتفـــاح والـتـــوت ويـــرممـــون
الـثلـمـــات يف اعلـــى سـيـــاجه بـــالـــسعف الـيـــابــس
والعــــــوسج حــمـــــايــــــة له مـــن تالعــب الـــصــبــيـــــة
العدوانيني وينامون ليالً قرب البوابات الرئيسة

)والبرابخ( حماية لهذه العزيزة.
اقـول وأنا ارسم وبكل تفاؤل صـورة لوطني برغم
الهـم الـــذي يـــواجـهه ابـنـــاء هـــذا الـــوطـن االبـي
والـسـبب يف هــذا هــو تــسلل اعــدائـه من فـتحــات
احلــدود الـــواسعــة ومـن دول اجلــوار ودخــول مــا
يــسـمــى )بـــاألشقـــاء العــرب واملــسلـمـني..!( وهـم
محـــملـــــون بــــــاحلقـــــد واحلــــســــــد لهـــــذه االرض
الــطــــاهــــرة بــــاهـلهــــا مـن عــــرب وكــــرد وتــــركـمــــان
واقلــيـــــات أخـــــرى. جـــــاءوا يــنفــثـــــون ســمـــــومهــم
ويـــدخلــون غـبــاءهـم االســـود بحجـــة )اجلهــاد(.
أقـــــول: أال يجـــــدر بـنـــــا ان جنــمع هـــــذه )اللــمه(
احلـاقـدة ونـضعهم يف شـاحنـات القمـامـة ونقـوم
بألقائهم خـارج حدود بالدنا العـزيزة ألنهم غير
جديـرين بهذه الـضيافـة واالحترام؟ يـأكلون من
خــيـــــرات هـــــذه االرض ويــنـــــامـــــون آمــنــني فــيهـــــا
ويـنكــرون اجلمـيل الــذي قــدمه لهـم العــراقيــون
علـــى مـــر الــسـنـني وتـــراهـم يقـــدمـــون البـنـــائـنـــا
االوفياء من حرس وطني ورجال شرطة وعلماء
واطـبــــاء واطفـــال مـــدارس وهـيـئـــات إنــســـانـيـــة،
الــسيـــارات املفخخــة ويـنثــرون اجـســاد اطفــالنــا
الغـضة ويجـزون الرؤوس بـكل برودة دم دون وازع
من ضـميــر؟ إنهـم ليـســوا منــا بل مـن )االشقـاء
العـــــرب..!( فــــــالعـــــراقـــي ال يعــــــرف العـــملــيـــــات
االنـتحـــاريـــة وال الــسـيـــارات املـفخخـــة، بل هـــذه
صفــــة كـــــريهــــة وافــــدة مـن دول اجلــــوار، لـنـقف
ضـدها ونـرحل من يـنفذهـا بكل قـوة ولنغلق كل
)البـرابخ( احلـدوديـة الـتي ال فـائــدة منهـا ابـداً،
فلـن يـصـيـبـنــا مـن هــؤالء االخــوة )االعــداء( إال

الويل واالالم واملزيد من الكوارث.

جملة نرجس
سهام املاجد

صــــدر العـــدد االول مـن مـجلـــة نـــرجــس الـتــي تعـنـــى
بـشؤون املرأة، عن وزارة الدولة لـشؤون املرأة وبالتعاون
مع مـؤسـسـة املــدى للـصحـافــة والنـشـر. وضـم العـدد
مــــواضــيع مــتعــــددة تخــص قــضـيــــة املــــرأة ودورهــــا يف
اجملتـمع، ولم تـرتكـز اجمللـة علــى البحـث عن جــوانب
االثـارة والـتشـويق لـدى املـرأة، والـنظـر اليهـا بـأحـاديـة
علـى كـونهــا جسـداً، وحـسب، وكـسب القـارئ علـى هـذا
االسـاس، وامنــا اختـارت هـذه اجمللـة الفـتيــة لنفـسهـا
طـريقـاً جـديــداً، يتـمثل يف ابـراز اجلــوانب االنـســانيـة
والـطــاقـــات الكــامـنــة لــدى هـــذا الكــائـن الــذي ميـثل
نــصف اجملـتـمع. لــــذلك جـــاءت مــــواد اجمللـــة لـتـنـقل
اللقـارئ، املــرأة الفنـانـة سـواء العـاملـة يف الـتمـثيل أم
الفـن الـتـــشكـيلـي، واملــــرأة العــــاملــــة يف الفــضـــائـيـــات
العربية، واملرأة الرياضية، والطالبة اجلامعية. فضالً
عــن املقــــاالت الـتـي كــــانـت تــــسعــــى يف هــــذا االجتــــاه.
وخالل األيــام املـــاضيـــة من صــدور العــدد االول هــذا،
تـلمــسنــا اقبــال القــراء علـيهـا، والـثنــاء علـى مـا جـاء
فــيهــــا، وابــــداء بعـــض املالحــظــــات الـتـي مـن شــــأنهــــا
االرتقـــاء بـــاجمللـــة يف االعـــداد القـــادمـــة. واكـــد بعـض
القــراء  اهـميــة اجمللــة يف هــذا الــوقت بــالــذات، الــذي
يتمـثل يف ارساء دعائم جـديدة جملتمعنـا، بعد حاالت
الفـــــوضـــــى والــتــــســيــب، وتـــــأكــيــــــد اجمللـــــة  دور املـــــرأة
للمـشاركـة يف عمليـة البنـاء اجلديـدة. ونحن نحـصد
آراء القراء بـالعدد االول، ونحـتفي بهذا اجلهـد الذي
بـانت ثمـاره، علينـا ان ال ننـسى دور املـالك الذي وقف
وراء هـــــذا العــمل االبـــــداعــي، وارســـــى دعـــــائــمه، وهــم
مصـمم على تقـدمي ما هـو أفضل يف االعداد القـادمة

شكالً ومضموناً.

كـاريكاتري
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سوسن الزبيدي
على مـدى أكثر من ربع قـرن استطاع
سميـر اخلالدي من خالل تسجيالت
)انغام الفن( ان يحافظ على التراث
الغنـائي العراقـي الذي كان مـولعاً به
وسـمـــاع املقـــامـــات العـــراقـيـــة مـن دار
االذاعـة العـراقيـة وكــذلك عن طـريق
االسـطوانـات التي كـانت عنـد "خاله"
خــــاصــــةً االســطــــوانــــات الـتـي تــضـم
مقــــامـــــات الفـنــــان الــــرائـــــد محـمــــد
القـبــــاجنـي ممــــا زاد مـن ولـعه وحــبه
لـهـــــــذا الــنـــــــوع مــن الـفــن الــتـــــــراثــي
االصيل، الذي كان ينفق نصف راتبه
لـــــشــــــراء االســـطــــــوانــــــات وتــــــسجـــيل
االشـــرطـــة، حـــدثـنـــا الــسـيـــد سـمـيـــر
اخلـــــالـــــدي عــن كـــيفــيـــــة والدة هـــــذه

أحمد مهدي الصالح
مشهد االرقام

هـــــــو خـــــــان مـــــــرجـــــــان، طـــــــول بـهـــــــوه
)30.25م( وعـــــــرضه )11.40م( ويــبـلغ
ارتفـاع اعلـى نقطـة يف عقـادة الـسقف
املـدببـة )14م( وان جميـع الغرف )22(
غــرفــة، امــا ابــواب الغــرف يف الـطــابق
العلــوي وعــددهــا )23( غــرفــة فـتفـتح
علـــى شـــرفـــة مـن جهـــاتـه االربع علـــى
ارتفــــــاع )6م( وتــبــــــرز الـــــشــــــرفــــــة عــن
اجلـدران بــواسطـة مقــرنصـات آجـريـة
جميلـة بشكـل حوامل متـسلسلـة تبرز
من اجلدران بصـورة تدريجيـة مبقدار
مـتر واحـد، وهو مـن اوقاف مـدرسة أو
جامع مرجـان، وقد مت انشاؤه يف سنة
)760هـ( أي ما يقابل )1358م( مبعنى
بعـــــد الفــــراغ مـن تـــشـيـيــــد املــــدرســــة
املـرجانيـة بعامني وذلك يف عهـد ثاني
سالطـني اجلالئــريـني )أويــس(. وكــان
خانـا للسـكنى وسـوقا لـلتجار يـبيعون
ويــشـتــرون فـيـه، ويقع الـيــوم يف شــارع
الـسمـوأل )علـى الكتف االميـن لشـارع
الـــرشـيـــد يف ذهــــابه مـن املـيـــدان إلـــى
الـتحـــريـــر( وهـــو خــــان فخـم الـبـنـــاء،
فـــــريـــــد الــطـــــراز، ويعـــــد مـن ابـلغ مـــــا
تـوصل الـيه املعمـار العـراقـي من تفنن
يف اسـلـــــــــوب الـــبـــنـــــــــاء، فـقـــــــــد متــكـــن
بـواسـطته من ربـط الطـابقني بعقـادة
واحــدة، هـي سقف اخلــان، علـــى شكل
طـوق متـوازيـة تتـرك بـينهــا مسـافـات،
كل مـــنهــــــا )1.90م( عــــــدا املـــــســــــافــــــة
الـوسـطيـة حـيث ان عــرضهـا )3.22م(
وهذا مـشهد رواه لـنا اآلثـاري املعروف
)شــريف يــوسف( بعـد ان اجنــز كتــابه
الـــذائع الـصـيف )تـــاريخ فـن العـمـــارة

العراقية يف مختلف العصور(.
مشهد احلكاية

عنــد صبــاح بغــداد البــاكــر، صبــاحهــا
الـصـيفـي املنــدى بــالـشفـيف الــرقــراق

وصية
أوصت اعرابية ابناً لها فقالت:

إيـاك والنـمائـم فانـها تـزرع الضغـائن. وال
جتعل نفسك غـرضاً للـرماة. فـان الهدف
إذا رمي لم يلبث أن ينثلم. ومثل بنفسك
مـثاالً، فما اسـتحسنته من غـيرك فاعمل
به، ومـا كـرهـته منه، فــدعه واجتـنبه. وإذا
هــــززت فهــــز كــــرميــــاً، فــــان الـكــــرمي يهـتــــز
لهــــزتك وإيـــاك واللـئـيـم فــــانه صخـــرة ال

ينفجر ماؤها.
ال قادر وال صابر

قــال ابــو الغــصن: مــررت بقـــوم يتــداعــون
وإذا بجـــاريـــة كــــأن وجههـــا ســيف صقـيل،

فاتن جبار القيسي
اشـتهــر الــشــاي مـنـــذ القــدمي
بـتــــأثـيـــــراته الـــصحـيـــــة علــــى
اجلـــسـم واعـتـبــــر يف حـيــنهــــا،
سـببــاً يف الــشفــاء مـن الكـثيــر
من االمراض املعـروفة، بل إنه
حـتــــى القـــرن الــســــابع عــشـــر
اعتـبر مـستحضـراً طبيـاً وبيع
ـــــــــــــة يف ـــــــــــــره مـــــن االدوي كــغـــــي
الصيـدليات وكـثيراً مـا ذكر يف

وصفات االطباء.
وبرغم فوائد الـشاي العديدة،
فال بــد مـن الـتـنـــويه بعـنـصــر
املـبـــالغـــة والـتــضخـيـم يف ذكـــر
تــأثيــراته، ونـكتفـي هنـا بـذكـر

ـ ـ

املدى / وكاالت
أعـلنـت منــظمــة االرصــاد اجلــويــة
العـاملية االربعاء عن ان سنة 2004
احـتلت املــرتبـة الـرابعـة للـسنـوات
االشـــد حـــرا مـبـــاشـــرة بعـــد العـــام
2003 كـمــــا ان الـــسـنـــــوات العـــشــــر

االخيرة كانت االشد حرارة. 
واشـارت املنظمـة ايضا الـى ان عام
2004 شهــد عــددا غـيــر عــادي مـن
االحـــداث املـبـــالغـــة مـثل مـــوجـــات
حـــــــرارة وفـــيــــضـــــــانـــــــات وجـفـــــــاف

واعاصير وعواصف عديدة. 
وخالل عـام 2004 جتــاوز متــوسط
حـرارة سطح االرض بـ 0.44 درجة
املـــتـــــــــوســـــط الـــــــــذي سـجـل خـالل
الفــتــــــرة 1961-1990 )14 درجــــــة(
كمــا اوضحـت املنـظمــة يف مــؤمتــر
صـحفــي عقــــد يف جـنــيف. واشــــار
مـــــــديـــــــر الـعالقـــــــات اخلـــــــارجــيـــــــة
للـمنظمـة سوبـاسشـاندرا شـاكوري
الــى ان سلــسلــة الـسـنــوات احلــارة

مستمرة. 
وبـذلك تأتـي سنة 2004 يف املـرتبة
الـــرابعـــة للــسـنــوات االكـثــر حــرارة
بـعـــــــد عـــــــام 2003 )+0،49 درجـــــــة(
وعـــــــام 2002 )+0،50( وعـــــــام 1998
الــــــذي سـجل الــــــرقـــم القــيــــــاســي
بتجـاوز احلـرارة املعـدل الـطبـيعي

ب0،54 درجة. 
ويف نــصف الكــرة الــشمــالـي بلـغت
الــــزيــــادة علــــى املعــــدل الــطـبــيعـي

0،60 درجة 
مقـابل 0،27 درجـة يف نصف الـكرة
اجلـنـــوبـي لـتـصــبح رابع وخـــامــس
سنة اكثـر حرارة منذ بداية العمل
بهـــذا القـيـــاس عـــام .1861 وعلـــى
صـعيـــد الكـــرة االرضيـــة كلهــا كــان
تــــشـــــريــن االول 2004 اكــثـــــر هـــــذا

الشهر حرارة. 
وبـــالـنــسـبـــة للــسـنــــة كلهـــا اشـــارت
املنــظمــة الــى ان االرتفــاع الكـبيــر
لـلـحـــــــرارة يف آســيـــــــا الـــــــوســــطـــــــى
والصني واالسكا والـنصف الغربي
للـواليــات املتحـدة ويف جـزء كـبيـر
مـن احملـيـــط االطلـــســي اسهـم يف

زيادة املتوسط. 
ومـن آثــــار زيـــــادة سخــــونــــة املـنــــاخ
تـــراجع الـطـــوف اجللـيـــدي. ففـي

خان مرجان.. سطوة الوقت واملكان
نزول حر باجتاه أزل باهر يترمن باحلكاية بني قوسني وطاق، فبعد ما لالسالف من قصص وما للغزاة من اوصاف.. إذ وصلونا

بالزناخة، حدقوا للحضارة فتعلموا التطلع للعطر والعسل. وهو مبنى فخم بثمانية اطواق فخمة عالية بعرض )2.15م( لكل طاق،
وإذ تدلف اليه فانك تكون ودعت ضجيج باعة ورائحة سدر وجمار، ونفضت عن مرآك ومسمعك ما للتجار من ذاكرة وما للبزازين من

دقة، واخذت تتلمس بخفة وقع حوافر خيل مرت، وطنافس بويهيني عبرت، وعمائم سالجقة بلونها دكنة، وسيوف ايلخانيني
برتها جيال، وما للجالئريني من صوف وقرون، هم توارثوا ما للعباسيني اسالفك وتعلموا الصناعة والبناء، فكان حرف ابجديتنا

حرفهم، ودين نبينا دينهم، نطقوا بالشهادتني وذهبوا يعمرون سمرقند وشيراز ومرمرة.

العــــدل املــــوفــــور، عــضــــد الــــسلــطـنــــة
واالمـــــــارة، حـــــــاوي مـــــــرتــبـــــــة االمـــــــارة
والـــــــــــوزارة، افــــتـخـــــــــــار شـهـــــــــــد االوان،
اخملـصـــوص بعـنـــايـــة الـــرحـمـن، امـني
الـــديـن مـــرجـــان االوجلـــايـتــي، وقفهـــا
علـى املـدرسـة املـرجــانيـة ودار الـشفـاء
بـبــــاب الغــــربــــة )كــــذلـك عقــــرقــــوف(،
والنـصـف للقـــائمــة )مـن القــائـميــة(،
وتـل رحـــيـــم ومــــــــزرعــــــــة يف الــــصــــــــراة،
وبسـاتني بـاخملـرميـة، وبسـاتني بقـريـة
البـزل )التـرك( والـرادمـاز، وخـرم آبـاد
وربـــاط جلـــوال املعـــروف بقـــزلـــربـــاط،
وزريـن جــوي ونــصف دوري، وبــســاتـني
بــبـعقـــــوبـــــا وبـــــوهـــــرز والــبــنـــــدنــيجــني
)مــنـــــدلــي احلـــــالــيـــــة(، وخـــــان ودكـــــان
بــــاحللـبــــة، واربعــــة خــــانــــات ودكــــاكـني
بـاجلـوهـريـة، وخـان بـاجلـانب الغـربي،
ودكان كاغد بـاحلرمي، كما هو محدود
ومـشـروح يف الــوقفيـة، وقفــاً صحيحـاً
شـــــــرعـــيـــــــاً، تـقـــبـل اهلل تـعـــــــالـــــــى مـــنـه
الطـاعـات يف الـداريـن، و)بلغه( نهـايـة
املـــراد، وكـــان الفـــراغ مـنه سـنـــة سـتـني
وسبـعمايـة، واحلمد هلل وحـده، وصلى
اهلل علـى سيـدنــا محمـد الـنبـي االمي
العــربي الـصــادق، وعلــى آله الـطيـبني
الـــطـــــاهـــــريـــن وصحــبـه وسلــم، كــتـــبه
الـفقـيـــر إلـــى رحـمــــة ربه احـمـــد شـــاه
النقـاش املعروف بـزرين قلـم، غفر اهلل

ذنوبه.
وبعــد، فهــذي مــواصفــات مـشهــد كــان
عــامــراً، عـنـــده معــرفــة بــالـتحفـيــات،
ويـجيـــد استـقبــال الــضيـــوف، وينــظم
للنــاس احلفل واملهـرجـانـات. مــا زرته
صبـاحـاً أو مـررت بـه مسـاءً ولـم اسمع
صــــوت واحــــد مـن اجــمل اصــــوات مـن
غنى من العراقيني ولم يكن اسمه إال
)ريــــــاض احــمــــــد( رحــمـه اهلل. ومعــي
تـــذكـــروا ان هـــذا الـــذي اقـــول هـــو عـن

وقت كان!!

امــــر بــــانـــشــــاء هــــذا الـتـيـم )اخلــــان(
واملـنـــازل والـــدكـــاكـني املـــولـــى اخملـــدوم
األمـــــر، الــصـــــاحــب االعــظــم االعـــــدل
ملك ملـوك االمـر يف العـالم، صـاحب

عــنـك مــــــا خــــطه املــــــرحــــــوم )احــمــــــد
النقـاش( بعــربيـة فـصحـى لــسالطني
اجلـبــال الــوعــرة الـنــائـيـــة وعلــى بــاب
اخلــان )بــسـم اهلل الــرحـمـن الــرحـيـم،

دمعــتــني دافــئــتــني، واحــــــدة لـــبغــــــداد
واخـــــرى لـــبغـــــداد وانــت تـلعـــن الغـــــزو
واالحــتالل والهـمـــر الف مـــرة قـبل ان
تـنـقل لـلقــــريـبـني مـنـك وللــبعـيــــديـن

من عبق دجلة وطلها البهي، تكون قد
وصلـت قـــرب الـبـــاب، وهـنـــاك سـتــشـم
للصمت رائحـة، وتسمع لآلجـر كالماً،
وتـــأخـــذك الـــدهــشـــة فـتـــذرف عـيـنـــاك

أنغام الرتاث املحافظة عىل املوروث الغنائي..
يتوقف عملنا.

*كـيف حتــافـظ علــى نقــاء الـصــوت،
بعد مرور هذه السنوات عليها؟

-أشـرطة )الكـاسيت( غـزت العراق يف
بــدايــة الــسبـعيـنيــات، قـمت بـتحــويل
ونقل مـحتـويـات االشـرطـة "الـبكـرة"
إلى الكـاسيت حيـث كان االخيـر أكثر
رواجـــــاً يف االســـــواق، اســتــــطعــت مــن
خاللهـا احملــافظـة علـى نقـاء وجـودة

الصوت.
*يقـال ان محلك بــات منتـدى لـرواد

املقام، ما صحة هذا الكالم؟
-نعم بـات محلي مـنتدى لـرواد املقام
وعـــشـــــاقه، لـيـــس هـــــذا فقــط، وامنــــا
هنــالك وفــود عـــربيـــة وأجنـبيــة تــزور

محلي، وتقتني االشرطة القدمية.

"300" سـاعــة من املقـامــات العــراقيـة
واالغاني القدمية الـعربية والعراقية
وبعــض تــــسجـيـالت القــــرآن الـكــــرمي

وزودت االذاعة بها.
*الـسي دي و" "MB3الـذي يحـوي
اكثـر من مائـة اغنية إال يـؤثر هذا يف

عملكم؟
-االقـــراص احلـــديـثـــة حـــالـيـــاً، اثـــرت
كـثـيـــــراً يف محـــــال الـتــــسجــيل إال أن
محل انغـام التـراث، طـاملـا هـو خـاص
بـالتـراث العـراقي، لهـا يتـأثـر مبـوجـة
األقــــــــراص الـــتـــي ال اعـــتـقــــــــد انـهــــــــا

تستمر.
*ما أبرز معوقات العمل؟

-ال تــوجــد لـــدي معــوقـــات يف العـمل
ســـوى الـكهـــربـــاء، فـبـــدون الـكهـــربـــاء

*هل ســــاهـمـت يف تــــزويــــد االذاعــــات
باالغاني؟

-ســــاهـمـت يف تــــزويــــد اذاعـــــة بغــــداد
ببعـض املقـامـات واالغــاني القـدميـة
آواخـر الـثمــانيـنيـات، وأعــددت بعـض
البــرامـج التـــراثيــة مـثل أعالم املقــام
العـراقـي، ويف التـسعيـنيـات كـنت أعـد
بــــــرنــــــامـج أنغــــــام الــتــــــراث، وأعــــــددت
بـــــرنـــــامج ســيـــــرة قـــــارئ لــتـلفـــــزيـــــون
العـراق، أما بعد االحداث االخيرة يف
9 / 4 / 2003 أصـــبـحـــت االذاعـــــــــة ال
متلك شـيئـاً من االشـرطـة الغنـائيـة،
لذلك كلفنـي مدير االذاعـة الصديق
مقـــداد عبــد الــرضــا واخملــرج مـظفــر
سلمـان بتـزويد االذاعـة مبا لـدي من
تسجيالت فقـمت بتسجيل ما يقارب

وأهـدى إلي صـورة، له مع تــوقيعه، ال
استـطيع أن اصف لك فـرحتـي وكأنه
اهـداني شارع الـرشيد كـله فزاد ولعي

واهتمامي به.
*االغــاني العــربيـة، هل تـأخـذ جـزءاً

من اهتمامك يف التسجيل؟
-كـنت اهـوى سمـاع االغـانـي املصـريـة
الـقـــــــدميـــــــة، واسـجـلـهـــــــا مــن إذاعـــــــة
القـــاهـــرة، ويف نهـــايـــة الــسـبعـيـنـيـــات
اصــبحـت عـنــــدي مـكـتـبــــة صــــوتـيــــة
مـتـــواضعــة فـيهــا نــوادر مـن االغــانـي
واحلفالت اخلاصة املـصرية القدمية
والــــريفـيــــة اضــــافــــة إلــــى تالوات مـن
القـرآن الكرمي واملنـاقب الدينـية، وما
زلت ابحث عن اجلـديد ألضـيفه إلى

مكتبتي الصوتية.

الفكرة.
أي تكــوين تـسجـيالت تهـتم بــالتـراث

الغنائي العراقي؟ إذ قال:
-هـــــذه الفـكـــــرة متــت يف داخلـي قــبل
اربعـــة عقـــود مـن الـــزمـن، فـــإقـتـنـيـت
بعـض اجهــزة التـسجـيل والكـرامـات،
وكــان اول جهـاز لـلتـسـجيـل اشتـريـته
من نــوع "كــرونــدك" وسعـــره 16 ستــة
عـــــشـــــــر ديــنـــــــاراً اسـجـل االشـــــــرطـــــــة
بواسـطته مـن االذاعة الـعراقـية عـند
بثـها املقـامات العـراقيـة جلمـيع قراء

املقام يف كل يوم.
*مبن تأثرت من قراء املقام؟

-تـأثـرت بـاالستــاذ محمــد القبـاجني
الـذي كان يحمل بصـمات واضحة يف
املقام الـعراقي، وحيـنما تعـرفت عليه

شذرات من الرتاث
مـن الالئـي لـم يحـججـن يـبغـني حــسـبـــة

                 ولكن ليقتلن البرئ املغفال
قلــت: فـــــانــي اســــــأل اهلل أال يعـــــذب هـــــذا

الوجه بالنار
أول من افسد الكالم

يقـــــول ابـن اجلــمل، ســمعـت ابـن ثـــــوابـــــة
يقــول: أول من افـســد الكالم ابــو الفـضل
ابن العـميد. ألنه تخيل مـذهب اجلاحظ
وظن أنه، إن يتـبعه حلقه، وان تاله ادركه،
فــــوقع بعـيـــداً عـن اجلـــاحـظ، قـــريـبـــاً مـن
نفــسه، امـــا يعلـم أبـــو الفــضل ان مــذهـب
اجلاحظ، مدبر باشياء ال تلتقي عند كل

إنسان وال جتتمع يف صدر كل احد.

فلمـا رمـيتهـا بـنظـرة، ألقـت البـرقع علـى
وجهها وهي تقول:

وكـنـت مـتــــى ارسلـت طــــرفك رائـــداً        
        لقلبك يوماً أتعبتك املناظر

رأيــت الــــــذي ال كـله أنــت قــــــادر              
          عليه، وال عن بعضه أنت صابر

فاتنة
قـــال ابـــو حـــازم املـــدنـي: بـيـنـمـــا أنـــا ارمـي
اجلـمـــار، رأيـت امـــرأة ســـافـــرة مـن احــسـن
الناس وجهـاً ترمي اجلـمار فقلت: يـا أمة
اهلل، أمــــا تــتقـني اهلل! تــــسفــــريـن يف هــــذا

املوضع، فتفتنني الناس؟
قــالت: أنـا واهلل يــا شيـخ من اللــواتي قـال

فيهن الشاعر:

فوائد الشاي االخرض
بـسرعة ومـن ثم يسبب الـتوتر
وتـســارع دقــات القلـب وارتفــاع
ضـغـــــط الـــــــــدم، ويـــــــســـتـهـلــك
الــشـــاي االخـضـــر يف االمعـــاء
بـــشـكل تـــــدريجـي ويــــسهـم يف
انعــــــاش اجلــــســم وتــنــــشــيـــط
الــــــدمــــــاغ مــن دون الــتــــســبــب
بــنـــــوبـــــة الــتعــب أو االعـــــراض
الـتـي تـــؤول الـيهـــا احلــــال مع

القهوة.
وتتــراجع امــام فــوائــد الـشــاي
االخـــضـــــر تـــــأثــيـــــرات مــثــيـله
االســـــــــــود الـــــــــــذي انـحــــــــســـــــــــر
استخدامه بـشكل ملحوظ يف

السنوات االخيرة.

يف العـراق عادة اربعـة فنـاجني
شــــاي يف اقل تقـــديـــر، ويعـــزى
ذلك إلـى مـا يتـمتعــون به من
قـــوة وصحــة، إضــافــة إلــى مــا
يـــؤمـنه الــشـــاي االخـضـــر مـن
رشــــاقــــة جـــســــديــــة إذ اثـبـتـت
دراســـات فـــرنـــسـيـــة طـبـيـــة ان
شــــرب فــنجــــان شــــاي اخــضــــر
يــوميــاً بعــد الــوجبــات الـثالث
الـــرئـيــســـة يـــسهـم يف انقـــاص
الـــوزن مبــــا يعــــادل يف األقل 3
كيلـو جـرامـات شهـريـاً اضـافـة
إلى ان كمية الكافيني الكبيرة
التي يحتـويها هي على عكس
الكــافـيني املــوجـــود يف القهــوة
الـــــــذي يـــــســتـهلــك يف املعـــــــدة

ضرورة وجـوده للحصـول على
حيـاة صحيـة ومتكـاملة نـظراً
الحــتـــــوائـه علـــــى مـــــواد متــنع
وتعــدل عمـليــات التــأكـســد يف
اجلـــــســم وتـكـــــســـبه املــنــــــاعــــــة
الــضــــروريــــة ملــــواجهــــة اضــــرار
الــتـــــدخــني والــتـــــوتـــــر واملـــــواد

السامة.
ويغـدو الشـاي أكثـر فاعلـية يف
حـالته اجملـردة من دون حليب
أو لـيـمـــون أو سكـــر، فـــإضـــافـــة
إلى زهده بالـسعرات، له تأثير
ممـتـــاز علــى الـبــشــرة والــدورة
الــــــدمــــــويـــــــة، ويعــــــد الــــشــــــاي
االخـضـر أفـضل انـواع الـشـاي
على االطالق، ويتناول الناس

عام 2004 يف املرتبة الرابعة للسنوات االشد حرا

فـيــضــــانــــات يف اوروبــــا الـــشــــرقـيــــة
وجنــوب وشــرق الــواليــات املـتحــدة

وبنغالدش واليابان والبرازيل. 
وقـد هـب 15 اعصـارا علـى احملـيط
االطلـسي، مقـابل تـسعـة اعـاصيـر
العـــام املـــاضـي، مـن بـيـنهـــا تــسعـــة
ضـــربت الــواليــات املـتحــدة وبلـغت

خسائرها 40 مليار دوالر. 
كمــا تعـرضـت اليـابـان إلـى عـشـرة
اعـاصيـر مقـابل ستـة يف املتـوسط

يف السنوات االخرى. 
امـا بالـنسبـة لثقب طـبقة االوزون
فــوق القـطـب اجلنـــوبي فــانه كــان
هــــذا العــــام االصغــــر مـنــــذ عـــشــــر
ســنــــــوات بــــــاســتــثــنــــــاء عــــــام 2002
عنـدمـا انـشق الـى جــزءين. اال ان
معــــــدل فقـــــد االوزون لــم يــــشهـــــد

تراجعا.

تطورات مـناخية غير عادية وذلك
يف الـــوقـت الــــذي يجـتـمع فـيه 90
وزيـــــرا للـبـيـئــــة يف مــــؤمتـــــر لالمم
املتحدة يف بوينس ايريس حملاولة
احلــد من انبعـاث الغـازات املـسببـة

لالحتباس احلراري. 
فـقــــــــــد شـهــــــــــد عــــــــــام 2004 خـالل
الصيف موجات حـرارة غير عادية
يف جـــنــــــــوبـــي اوروبــــــــا والـــيــــــــابــــــــان
واستـراليــا يف حني شهـدت الـبيـرو

وجنوبي اسيا موجات برد. 
وتعــــرضـت افـــــريقـيــــا اجلـنــــوبـيــــة
والـشـــرقيــة إلــى اجلفـــاف يف حني
لـــم تــكـــن االمــــطــــــــار كــــــــافـــيــــــــة يف

باكستان وجنوبي الصني. 
اال انـه عـلــــــــى مــــــســـتــــــــوى الــكــــــــرة
االرضـيــــة كــــان عــــام 2004 االكـثــــر
امـــطــــــارا مــنـــــــذ اربع ســنـــــــوات مع

الـقــــطـــب الــــــشـــمـــــــالـــي بـلـغ هـــــــذا
التـراجع يف ايلول املـاضي وهو زاد
ب13% مقــارنــة مبـتــوسـط الفـتــرة
مـن 1973 الــــى .2003 وال يـتـــــوقع
ان يـــشهـــد هـــذا االجتـــاه تـبـــاطـــؤاً
نظــرا الستمـرار زيـادة انبعـاث غـاز
ثــــانـي اوكـــسـيــــد الـكــــربــــون )+%40
خالل قـرن( الـذي يـسـبب ظـاهـرة

االحتباس احلراري. 
وقـــال الـبـــاحـث يف املـنـظـمـــة جـيل
سوميريا نـتوقع ان تستمر درجات
احلــــــرارة يف االرتفــــــاع ويــــســتــمــــــر

ذوبان الكتلة اجلليدية. 
وتـرافق ارتفـاع احلـرارة هـذا العـام
مع العـديـد من احلـاالت املنـاخيـة

غير العادية. 
وقــال شــاكــوري رســالـتـنــا شــديــدة
الـوضـوح: نالحـظ سنـة بعــد سنـة

أذهـب الى لـوحة الـتحكم وأخـتار
شبكـة األتصـال وتـأكـد أنه يـوجـد

لديك من ضمنها
Client For Microsoft
 Networksفـــــــــــــأذا لــــم تــكــــن
لـديك فـأعلم ان هـذا هـو الـسبب
يف عـدم متـكنـك من حفـظ كلمـة
املــرور لألتصـال دائمـا وبعـد ذلك
Dial-Up ـــــى قــم بـــــالــنقــــــر عل

Adapter
ومــن هــنـــــــاك أخــتـــــــار خــيـــــــارات
Advanced --     متقـدمـة أو

IP Packet Size
وأختــار منهــا احلجم الـصغيـر أو
املــتـــــوســط أو الـكــبــيـــــر وانــظـــــر
بنفسـك أيهما يعمل بسرعة أكبر
جلهـازك وهنــالك أيضــا قيمـة يف
محـرر التسـجيل للوينـدوز تدعى
 Slownetوغــالبــا مــا تكــون 01
فقــط قــم بــتغــيــيــــرهــــا الــــى 00

باخلطوات التالية

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

الزيادة من رسعة الشبكة لديك
أذهب الـى أبدأ ثـم تشغـيل وأكتب
 Regeditومــن ثــم أذهــب الـــــى

املفتاح التالي
HKEY_LOCAL_MA
CHINE\System\Curre
ntControlSet\Services\

Class\Net\0001
ومـن ثـم قـم بــالـتغـيـيــر الــســابق
ذكـره وبعــد ذلك أذهب الـى جهـاز
الكـمبيـوتـر و أضغط الـزر األمين
علـى أتصــالك وأختـار خصـائص
ومـــن ثـــم أذهـــب الـــــــــــى املـــــــــــربـع

Server
ــــأزالــــة عالمــــة الــصح مــن وقــم ب
Log on to األشـيــاء الـتــالـيــة
 networkأو مــــــــــا يــــــــســـمــــــــــى
بـتــسجـيل الــدخــول الــى شــبكــة
IPX/ ،NetBEUI   األتصـال

SPX

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

مـــــسح جــمــيع املـلفــــــات غــيــــــر
الــضـــروريـــة عـنــــد كل عــملـيـــة
تــــشـغــيـل جلـهــــــازك فـقـــط قــم
بأضافة هـذا األسطر الى ملف

Autoexec.bat

Echo Y|If Exist
C:\Windows\Tempor
~1\*.* Del
\Windows\Tempor~1

\*.*
Echo Y|If Exist
C:\Windows\Recent\
*.* Del
C:\Windows\Recent\

*.*
Echo Y|If Exist
C:\Windows\Temp\*.

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

أزالة امللفات الغري رضورية من نظامك عند كل عملية
تشغيل للويندوز

* Del
C:\Windows\Temp\*.

*
Echo Y|If Exist
C:\Windows\Cookies
\*.* Del
C:\Windows\Cookies

\*.*

وميكـنك أيجــاد امللف املـطلـوب
عن طــريق اخلـطــوات التــاليــة
أذهـب إلــى أبــدأ -- تــشغـيل --
أكــتــب يف مــــــــربـع الــتــــــشـغــيـل
Syseditوعــــنــــــــــــــد ذلــك قــــم
باختيار امللـف املطلوب وإضافة

األسطر السابقة إليه.

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

املدى/خاص
يقــــول الـعلــمـــــاء إن األطفــــال هــم
األكثر تضررا من اإلشعاعات التي

تـبثهـا الهـواتف النقـالـة. وقـد حـذر
املـعهـــد الـعلـمـي الـبـــريــطـــانـي مـن

العواقب الصحية احملتملة 
الستخـدام هذه الـهواتف خصـوصا
بني األطفــال. وهنـاك العـديــد من
الـــدراســـات والــبحـــوث حـــول هـــذا
املــوضــوع واآلثــار احملـتـملــة، حـيـث
تــشيـر احـدى الـدراسـات الـى زيـادة
يف احتماالت االصابة بالسرطان،

وأورام املـخ يف حــــــالــــــة اســتـخــــــدام
اجلــوال ألكـثــر مـن ســاعـتـني مــدة
طويلـة من الزمن. واقتـرح العلماء
يف كـل من الـســويــد وبــريـطــانيــا ان
تـكـــوت الهـــواتف احملـمـــولـــة أغلـــى
ثـمـنــا بــالـنــسـبــة لـألطفـــال وذلك
لثـنيهـم عن شــرائهــا حفـاظــا علـى

صحتهم.
ويـنــوي الـعلـمــاء زيــادة يف كـثــافــة
الهــوائـيـــات ويقــولــون إن الــزيــادة
تـخفف من خطـر اإلشعاعـات التي

تبثها هذه الهواتف 
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خطر اجلوال عىل األطفال
وصــــدرت عــــدد مــن الــتقــــاريــــر يف
ــــذكـــــر أن الهـــــواتف ــــريــطــــانــيــــا ت ب
ــــالـــصحــــة اجلــــوالــــة قــــد تــضــــر ب
ويـتـطلـب ذلك أخــذ اإلحـتـيــاطــات
الالزمــة يف بعـض احلــاالت وتــدعــو
ــــاء إلــــى مــنع تلـك الــتقــــاريــــر اآلب
أطفالهـم من استخـدام اجلوال إال
يف الضرورة القصوى  وذلك بسبب
ان جـمجـمتـهم رقـيقــة التــستـطـيع
تـوفيـر حمـايـة كـافيـة ضـد املـوجـات
اإلشـعــــــاعــيــــــة الــتــي تــنـــطـلـق مــن
الهــاتف ومـن اآلثــار الـنــاجـمــة عـن
اســتخــــدام اجلــــوال  لــيــــس فقــط
بـالنسـبة لـألطفال  أيـضا بـالنسـبة

للكبار ومن تلك اآلثار :ـ
أن الـســائقـني يـتعــرضــون حلــوادث
اصـطــدام أثنــاء اسـتخــدام الهــاتف
بـاإلضـافـة إلـى العـوارض املــرضيـة
ـــة كـــآالم الــــرأس وفقـــدان احملـتــمل
الـذاكـرة  وعـدم انـتظــام النــوم عنـد

استخدام اجلوال بكثرة 
ومـن العلمـاء مـن يعتقـد ان هنـاك
احتماال بأن يـتسبب الهاتف باورام

دماغية يف حاالت قليلة العدد 
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دبي/اف ب
الليتوانية

اليكسندرا اويالنك
ملكة جمال فتاة
الغالف ، تبتسم

بعد فوزها يف
مسابقة دبي 2004

ملكة مجال فتاة الغالف

املدى/خاص
والحــــــــظ بــعــــــــض الــعــلـــــمـــــــــــــاء
األمــــــريـكــــــان أن الــبــــــذور الــتــي
ميــــســكهــــــا املعـــــاجلـــــون وهــم يف
حــالــة مـن الغـضـب أو الثــورة ..
التـنـمـــو وذا منـت فــــإنهــــا تكـــون
ذابلـــــة وســـــرعـــــان مـــــا متـــــوت ..
مـاهــذا .. هل هي ملـسـة الـنقمـة

أو اللعنة أو احلسد؟.
هـنـــاك طـــاقـــة لهـــا سـبل أخـــرى
النعـــرفهـــا .. تــظهـــر عـن بعـض
الـنـــاس بـصـــورة عـنـيفـــة وميكـن
تسجيلها بـالصورة احلساسة ..
ولقـــد اهـتـــدى الـصـيـنـيـــون مـن
5000 ســنــــــة إلــــــى ذلــك .. ففــي
اجلــسم اإلنـســاني اثـنتـا عـشـرة

ـ

خريطة سحرية للجسد
قنـاة .. أو ممـر .. وهــذه املمـرات
تـتخـللهــا 700 عـني .. أو نقـطــة
.. وهـــذه الـنقـط إذا وخـــزنـــاهـــا
باألبرة الـذهبية أو الفضية فان
هذا يـساعـد هذه القـوة على أن
تعدل مسـارها .. أو تنطلق أكثر
.. أو تـتـــــوقف .. ويف الـــسـنــــوات
األخـيـــرة انــتقل أطـبـــاء الـصـني
من العالج باألبـر إلى التخـدير
بـاألبـر أي استخـدام هـذه القـوة
اخلفية إستخداماً نافعاً .. هذا
ولــــــو أنــنــــــا شــــــرحــنــــــا اجلـــــســم
االنـســاني فــاننــا الجنــد مكــانــاً
لهذه الـقنوات .. ولكن الـتجربة
الصينيـة الطويـلة تؤكـد بصورة
عـملـيـــة صحــة هــذه اخلــريـطــة

السحرية للجسم االنساني.


