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مفـاجـأة ســارة تنـتظـرك
هــــذه األيــــام حتــمل لـك
اخــبـــــــاراً مـفـــــــرحـــــــة مــن
شخص عـزيـز عـليك. ال
تـتسـرع باتـخاذ الـقرارات

الالزمة.
رقم احلظ/7

يوم السعد/السبت

احلـب يطـرق بــابك هـذه
األيـام فــالتــأني مـطلـوب
لــكــــن بـــــــــــرودة اجلـــــــــــو ال
تــســاعـــد علـــى املغــامــرة.
مفــــــاجــــــأة يف الـــطـــــــريق

إليك.
رقم احلظ/10

يوم السعد/األحد.

أنــــت شـخــــــص جــــــــــــذاب
ومتتاز بسـرعة البـديهية
اخــتــيـــــارك لالصـــــدقـــــاء
منـــــــوذجـــي لـكـــن احـــــــذر
احـــــدهــم. واملــثـل يقـــــول
)احــــــــــذر عــــــــــدوك مــــــــــرة

وصديقك ألف مرة(.
رقم احلظ/15

يوم السعد/اخلميس

علـــى الــصعـيـــد العـملـي
احـــــذر مـــســـــؤولـك هـــــذه
األيــــــــام فــــــــالـعــــصـــبـــيــــــــة
الـــــزائـــــدة قـــــد تـفقـــــدك
وظـيفـتـك. ال تكـثـــر مـن

السهر هذه األيام.
رقم احلظ/10

يوم السعد/ اجلمعة

ـــــــصــعـــــيــــــــــــــد ــــــــــــــى ال عــل
الـعــــــاطـفـــي. دغــــــدغــــــة
مشاعـر واحاسـيس هذه
األيام فعـليك التأني يف
اتـخـــــــــــاذ الـقـــــــــــرار ألنـه

مشروع زواج.
رقم احلظ/25

يوم السعد/االربعاء

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ

نرجـسيتك الزائدة قد
ـــــــــأقـــــــــرب تــكـــــــــرهــك ب
املقـــربـني لـك. فعلـيك
هجــــــر العـــــزلـــــة هـــــذه
األيــــام واالنخــــراط يف
اقـــــــامـــــــة صـــــــداقـــــــات

جديدة.
رقم احلظ/6

يوم السعد/الثالثاء

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

احلمل
21اذار  20نيسان

الثور
21نيسان  20ايار

اجلوزاء
21ايار  20حزيران

السرطان
21حزيران  20متوز

االسد
21متوز  20اب

العذراء
21اب  20ايلول

امليزان
21ايلول  20ت 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
1ـ سياسي تركي اغتيل يف برلني.

2ـ االسـم األول لــشـــاعـــر وأديـب عـــربـي
عـــرف بــشـــاعـــر القـطـــريـن بـني لـبـنـــان

ومصر.
3ـ لقـب الــشـــاعـــر الــســـابـق له )االســـد

الباكي(.

افقي

عمودي

أعداد: حيدر عاشور

1ـ مهنة إنسانية ـ شخص متميز.
2ـ مفاتن جمال املرأة.

3ـ بيت الطائر ـ عاصمة اوروبية 
4ـ مدينة مغربية.

5ـ اسود الليل ـ اختصار كالم النص.
6ـ صقور باالجنبية.
7ـ عالماته واشاراته.

8ـ تأخذ اآلخر عبداً لها.
9ـ مدخول مالي من عمل ما.

10ـ مطربة عربية ـ شهر مصري.
11ـ ممثل مصري.

12ـ أعلى كل شيء كاجلبل وغيره.

اتــرك االمــور اجلــانـبيــة
ــــــى ــــــؤثــــــر عـل الــتــي ال ت
ــــــى ــــــاتـك وأجلــــــأ إل حــي
توفـير الـنفط لعـائلتك
التـي تعــاني مـن فقـدان
الــكهـــــربـــــاء لــــســـــاعـــــات

طويلة هذه األيام.
رقم احلظ/9

يوم السعد/السبت

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

وحـدك حزين ومـحترق
ومـــنـهـــــــارة أعــــصـــــــابــك
واحلل هـــو الـــوقـــوف يف
طابور البنـزين لساعات
ـــــــســــيــك ـــــــــة تــــن طـــــــــويـل

همومك.
رقم احلظ/11

يوم السعد/االحد

ـ ـ

ـ ـ ـ

ال تـكــن أرضــــــاً فــتــمـــــشــي
عـليـك النــاس وكـن سمــاء
كـي تـنــظــــر إلـيـك الـنــــاس
لكـن ضمن املعقـول. فأنت
بحــــاجــــة إلــــى اسـتـــشــــارة
اقــرب النـاس قـبل القـدوم

على أي مشروع.
رقم احلظ/8

يوم السعد/االثنني

ـــــرك افالم االكـــشــن ات
وانـتــبه إلـــى صحـتـك
ــــكـــــــثــــــــــــــــــــر مـــــــن وال ت
الـتـــدخــني. مفـــاجـــأة
ســــــارة يف طــــــريـقـهــــــا

إليك.
رقم احلظ/12

يوم السعد/ األربعاء

ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ال تــسـتخــدم املــوبـــايل
ــــــــــــاء قـــــيــــــــــــادتـــك اثـــــن
ــــــــــــســــــيــــــــــــــــارة. أنــــــت ال
رومـــــانـــســي أكــثـــــر مــن
الالزم، أجلأ إلى سماع
املوسيقى وقت الليل.

رقم احلظ/13
يوم السعد/األربعاء

ـ ـ
ـ ـ

خـبــــر مفــــرح يــنقـله احــــد
األصـــــــــدقـــــــــاء يـــنـــــــســـيــك
همـومك وآهاتك من جراء
شحـــة الـبـنـــزيـن والــنفــط

والغاز.
ستـنال مـكافـأة ماديـة على
صعـيــد العـمل الجـتهــادك

يف عملك.
رقم احلظ/6

يوم السعد/االثنني

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ

من لوازم الطعام
10ـ زفاف العرائس ووالئمهم.

11ـ مال مستثـمر يف عمل من األعمال
ـ يعترف باألمر.

12ـ رثوا امليت.

4ـ مناديل ـ اضجر.
5ـ سروره ونشاطه لنتيجة عمله.

6ـ اغنية إليهاب توفيق.
7ـ تثبت من حقيقة األمر.

8ـ سورة قرآنية.
9ـ اطـارات حتيـط بالـصور لـتحفظـها-

إضاءة

جتنيد النارصية
محمد شريف أبو ميسم
رواد وزبائن بنـاية جتنيـد الناصـرية )األولى
والـثــــانـيــــة( الــــذيـن كــــانــــوا مـكــــرهــني علــــى
املـراجعـات املـستمــرة لبنـايـة دائـرة التـجنيـد
الــســـابقــة، الـتـي حتــولـت حــالـيــاً إلـــى سكـن
للعـوائل املعوزة واحملرومة من حق احلصول
علــى سكـن معقـول، هـؤالء الــرواد يتـذكـرون
جيـداً تلـك البنـايـة، ال بـل يحفظـون غـرفهـا
وحتى ألـوان جدرانهـا، من كثرة مـراجعاتهم
لهـا. فـأجيـال مـثل جيل الـستـينيـات وجيلي
الـسبعينـيات والثمـانينيـات من أبناء مـدينة
الـنــــاصــــريــــة، ومـن قـبـلهـم اخلـمـــسـيـنـيــــات
واألربعـيـنـيـــات وحـتــــى  بعـض مـن مـــوالـيـــد
الثالثـينيـات الـذيـن شملـتهم املـراجعـة إبـان
احلــرب العـــراقيــة اإليـــرانيـــة، لتــسلـم رواتب
الـــشهـــداء واملـفقـــوديـن يف حـيـنهـــا.. جـمـيع
هـــؤالء يـتـــذكـــرون تـلك الـبـنـــايـــة، الـتـي هـي
عـبـــارة عـن بـيـت مـن طـــابقـني مــشـيـــد علـــى
مساحـة ال تتجاوز الـ)200( متر مربع والتي
خصص طابقها األرضـي لتجنيد الناصرية
األولـى )وهـي منــاطق مـركـز املــدينـة(، هـذه
الـبنــايــة مــر علـيهــا وبهــا اغلـب، ان لم يـكن
جمـيع أبنــاء النـاصـريــة.. فمــا أكثـر دعـوات
االحتيـاط إبـان أيـام النظـام السـابق لعمـوم
شـبــــاب العـــراق ومـــا أكـثـــر سـنـني الـتجـنـيـــد
االلــزامـي الـتـي حتــولـت فـيـمـــا بعــد لـتكــون
حكـراً على اعمـار الفقراء واملعـدمني بعد ان
روج ألسلـــــــوب دفع الــبـــــــدل إلعفــــــاء أبــنــــــاء
املتـخمـني من اخلــدمــة االلــزاميــة، ومــا من
احــد وكمـا كــان معمــوال به يف جمـيع انحـاء
العـراق، يـستـطيع الـسفـر وهــو يف عمـر يقع
ضمـن االعمـار املتـأهبـة للخـدمـة دائمـاً، إال
بعــــــد مــبــــــاركــــــة جتــنــيـــــــده، ودفع الــــــرســــــوم
والـتـــأمـيـنـــات ومـن ثـم عـنـــد عــــودته يحـــاول
اســـتـــــــرجـــــــاع بـعــــض الـــتـــــــأمـــيـــنـــــــات )ووفـق
القــانــون!ّ(.. يـتبـني له فـيمــا بعـــد انه وبعــد
كثـرة املراجعـات قد جتـاوز الفتـرة القانـونية
السترداد تأمينـاته! واحلديث طويل ومثقل
بــــاملـــــواقف الـتـي تـثـيــــر الـعجـب.. فـتـثـبـيـت
املـــوقف مـن اخلــدمـــة العــسكــريــة بــات امــراً
مالزمـــاً لـكل مــــراجعـــات املـــواطـن العـــراقـي
عـمــــومـــــاً يف اغلـب دوائــــر الــــدولــــة آنــــذاك.
والتـذكـر بهـذه الـفصـول مـن حكـايــة اجيـال
جتـندت حلـروب ال طائل مـنها، تـدعونـا الى
الــتـــــســـــــاؤل عــن جـــــــدوى هـــــــذه الــبــنـــــــايـــــــة

ومثيالتها؟
ومـاذا قـدمـته ألبنـاء املــدينــة من خـدمـات؟.
وخـير مـا فعلته هـذه البـنايـة اخيـراً، بعد ان
انفــض من حــولهــا الـــذين كــانــوا يـحيـطــون
بهــــا، كـبــطــــالـــــة مقــنعـــــة )االرضحــــاجلـيــــة،
واملـصــور الــشـمــسـي، ومحالت االسـتـنــســاخ(
ويجــوب يف اروقتهــا املعقبـون، ويجلـس علـى
أبــوابهــا الــشبــاب الــذيـن يلــوذون بــالـصـمت
ويــدخـنــون مـتــســـائلـني عـن اعـمــارهـم الـتـي
استـلتهـا احلــروب، خيـر مــا فعلـته انهـا آوت
مجموعـة من العوائل التي ضـاقت بها سبل
العـيش الكـرمي والبحث عـن السكـن، بعد ان
انفق شبـابهـا اعمـارهم يف احلـروب، وانتهـوا
وهم يبحثـون عن احلد األدنى من حقوقهم
يف فرصـة للعمل أو سكـن يوفـر لهم الـشعور
بــاالنـتمــاء لهــذه األرض، فــوجــدوا علــى مــا

يبدو ضالتهم يف هذه البناية.

االرجيلة العراقية
يف بغــــــداد مـــثالً هــنــــــاك عــــــدد مــن
املقــــاهـي املـــشهــــورة تهـتـم بــتقــــدمي
االرجيلة للزبائن مثل مقهى عارف
آغــــا ســـــابقــــاً والـــشــــابـنــــدر وحـــسـن
عجــمـــي وام كلــثـــــوم وهــي خـــــاصـــــة
بالرجـال فقط، ويف الفترة األخيرة
بـدأت تـزداد مـسـاحــة املقــاهي الـتي

واشـــنــــطـــن: أطـلـق خـــبــــــــراء أمـــن
املعلـومــات بشـركـة "اف. سـيكيـور"
األوروبـــيـــــــــة لـلـحـــمـــــــــايـــــــــة ضـــــــــد
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األرجيلة مقاهيها منترشة يف كل العراق

وهـــــذا يـــــؤدي عــنـــــد احــتــــــراقه عــن
طـــــريق الـفحـم إلــــى تـكــــويـن مــــادة
االكــرولـني وهـي مـن املــواد الــســامــة
التي تتـسبب يف الكثير من األحيان

يف حدوث سرطان املثانة.
االرجيلة والصحة

تــوجهنـا إلــى عيـادة الــدكتـور حـسن
علـوان األستــاذ املسـاعـد اخـتصـاص
طب الصحة العامـة وخبير منظمة
الـصحة العـامليـة وحتدث عـن اضرار
الــشـيــشــة قـــائالً: هــذا وبــاء جــديــد
يجتـاح مجتمع الشـباب انه نوع من
االدمــــان ويـــشـكل كــــارثـــــة صحـيــــة،
تـأثيرهـا اكيد إلنه ميـسك بالـشباب
يف عــمـــــــر اإلنــتـــــــاج وهــم ميــثـلـــــــون

مستقبل البلد.
ولـالسف الـــشــــديــــد ال يــــأخــــذ هــــذا
الـوبـاء من الـوقـايـة والتحـذيـر ومن
قــبل جـمـيـع اجلهــــات ذات الـعالقــــة

ومنها االعالم.
ان هـــذه العــادة الـضــارة ان امــسكـت
بــالــشـبــاب بــاتـــوا يف غلــة ابــداً وانــا
اعــتقــــد جــــازمــــاً ان هـنـــــاك جهــــات
مــنفعـيـــة حتـــاول حتـطـيـم اجملـتـمع
العــراقـي وجعلـه أسيــرا لهــذه املــواد
اخملــدرة وتــؤدي الــشــركــات املـنـتجــة
دوراً قــذراً يف تسـويق هـذه املـواد إلـى

الدول النامية ومنها العراق.
حـيـث نــــرى ان هـنــــاك )فــــوعــــة( أي
وبـــاء ســــريعـــا يـنـتج لـــدول الــشـــرق
األوســـط خــــــاصــــــة ولــيـــــس للــــــدول
املـتقـــدمـــة كـــون الــضـــوابــط هـنـــاك
حتمي املـواطن واجملـتمع مـن خطـر

الشيشة.
لــــذلـك يجــب ان يعــي االعالم هــــذه
احلــــــالــــــة يــــــسلـــط الـــضـــــــوء علــــــى
مخـاطـرهــا علـى املــستـوى الـصحي
واجلــــــســـمـــي والـــنـفــــــســـي والـعـقـلـــي

واالجتماعي واالقتصادي.

يغـــــسل ويــــصفــــــى قـــبل الــتــــــدخــني
ونــــســبـــــة الـــضـــــرر 1ـ8 نــــســبـــــة إلـــــى

السيجارة.
احـد الشبـاب الذي رفـض ذكر اسمه
قـــــال ان الـــضـــــرر يـــــأتــي مــن جـــــراء
السحـب وهو يؤثـر ودائماً مـا يسبب
الـتهــاب اللــوزتـني وخـصــوصــاً عـنــد
املـبـتـــدئـني هـنـــاك اعــتقـــاد خـــاطـئ
ســـائـــد بـني الـنـــاس هـــو ان تـــدخـني
االرجــــيـلــــــــــــة اخـف مــــن تــــــــــــدخــــني
الــــســـيجـــــــارة واقل ضــــــرراً حــيــث ان
دخان الشيـشة تتم تنقيـته بواسطة
مـيــــاههـــا، إال ان الـــدراســـات أثـبـتـت
عكـس ذلك حيـث بيـنت ان تـدخـينـا
ملـــــــرة واحـــــــدة يـعـــــــادل تـــــــدخـــني 20
ســـيجـــــارة وان مـــــدخـــنهـــــا يــتــنـــــاول
وميتص غاز ثـاني اوكسيـد الكاربون
أكثــر من مــدخن الـسجـائـر وبــذلك
يكـــون عـــرضـــة لالصـــابـــة بـــأمـــراض
القلب والرئتني وقـرحة املعدة نظراً

لكثرة الكوليسترول واحلموضة.
االرجيلة والصداع

والزغللة وخفقان القلب
كـثيــراً مــا يــشكــو مـــدخن االرجـيلــة
من آالم يف الـرأس ودوران وزغللة يف
الـنــظـــر وخـفقـــان يف الـقلـب.. كـمـــا
يـؤدي تــدخني االرجـيلـة إلــى بعـض
امــــــراض اجلهـــــاز الــتـــنفــــســي مـــثل
انـســداد الـشعـب الهــوائيــة وانتـشــار
االمــــراض املعـــديـــة نـتـيجــــة لكـثـــرة

االستخدام ومن عدة أشخاص.
ان الـتــــأثـيــــر الــضـــــار لألرجــيلــــة ال
يقــتـــصــــــر علـــــى تـــــدخــني الــتـــبغ أو
املعـــــسل وإمنـــــا ميــتـــــد أيـــضـــــاً الـــــى
الــشيـشــة الفــواكـه وهي خـــاليـــة من
الـتـبغ وحتـتـــوي علـــى بعـض قــشــور
الفــــــاكهـــــة الــتــي يــتــم تخــمــيـــــرهـــــا
ومعــاجلـتهــا بــاملــوالس وهــو العــسل
األسـود أو اجلليسرين كمادة الحقة

منه..
االرجيلة واملرأة

ان التــدخني مـضـر بـاملـرأة وخـاصـة
احلــامل امــا األرجـيلــة فـهي مــؤذيــة
وال يتـحملها اجلنـس اللطيف وهي
ال تـتـالءم ووضع املـــرأة واحلـمـــد هلل
ال تـنتـشــر األرجيلـة بـني النـسـاء يف
العــــراق بــــاالنـتـــشــــار ذاته يف مــصــــر

واألردن ولبنان.
أقسام االرجيلة

عــــــادة مـــــــا تقــــســم االرجـــيلــــــة إلــــــى
)الشـيشـة(، و)القـمجي(، و)البـكار(،
و)الـفخـــــارة(، وحتــتهـــــا الــصــيــنــيـــــة
والــــــــرأس وعلــبـــــــة واقــيـــــــة وهــنـــــــاك
)الـــسـيـلفــــون(. وعـن انــــواع الـتـبــــوغ
املــســتعــملــــة وطعـم الـتــبغ حـــدثـنـــا
الــسيــد رزاق اجلــزائــري لـــدينـــا تنت
)تـنـبـــاك( مـصـــري، واردنـي ولـــديـنـــا
تــبغ )الـــــرجـيـبـــــة( العـــــراقـي الـــــذي
يفــضـله كـبــــار الـــسـن وكــــذلـك تــبغ

الشمال.
أمــا االشهــر فهــو املعــسل االمـــاراتي
وهــــو يحــمل مـن 40 إلــــى 50 نـكهــــة
بـــــانــــــواع الفــــــواكه ومــنهـــــا الــتفـــــاح

واالناناس والبرتقال واملوز.
هــذا غـيـــر طعـم اجلـكلـيـت والعـلكــة
بـــــــــانـــــــــواعـهـــــــــا واملـفـــــضـل وكـــثـــيـــــــــر
االســـتـعـــمـــــــــال هـــــــــو املـعـــــــسـل أبـــــــــو

)التفاحتني(.
وحني ســألنـا اجلـزائـري عـن اسعـار
االرجـــيالت قـــــال لـــــديــنـــــا ارجـــيلـــــة
بــثالثـــة آالف ديـنــــار وبعــشـــرة آالف
وتـوجد ارجيلـة برجن عراقـي سعرها

40 ألف دينار.
وعن اضرار االرجيلة

أضــــــــــاف الـــــــســـيــــــــــد رزاق ان ضــــــــــرر
األرجـيلــة أقـل من ضــرر الـسـيجــارة
ولــدي زبــائـن اطبــاء مــشهـــورون من
مدخـني االرجيلـة وان  التبـغ نفسه

تبغ االرجيلة 
يــستــورد التـبغ اخلــاص بــاالرجـيلــة
من تركيا وايـران وهناك تبغ عراقي
يــزرع يف شـمـــال العــراق إال ان أكـثــر
انــواع الـتـبــوغ اسـتعـمــاالً هــو الـتـبغ
املـصــــري )املعـــسل( بــطعـم الفــــواكه
الــــــذي بــــــدأ انــتــــشــــــاره مع تــــــوافــــــد
املـصـــريني إلــى العــراق خالل حــرب

اخلليج األولى.
تقاليد التدخني

هنــاك العــديــد من الـتقــاليــد الـتي
يعـرفهـا مــدخنــو االرجيلـة االصالء
ومـنهــــا انه مـن املعـيـب ان يقـــوم أي
شـخص كـان بـاشعــال سيجــارته من
نــار االرجـيلــة إضــافــة إلــى األجــواء
الــتــي جتــمـع االخالء واألصـــــدقـــــاء
اثــنـــــاء تــنـــــاول وتـــــدخــني االراجـــيل
الــــذي غــــالـبــــاً مــــا يـكــــون مــــزاجـيــــاً
وتغـييـراً وان بـعض الـوجهـاء يـأخـذ
حـــزام املــشـــرب وارجـيلـته اخلـــاصـــة
معه ايـنـمـــا حل وارحتل وال يـــدخـن

إال بارجيلته اخلاصة.
والبعـض ال يلتــزم بهــذه التقــاليـد،
بل انـنــا كـثـيــراً مــا نــرى عــدة افــراد
يقومـون بشـرب االرجيلـة مشـتركني
وخــــاصــــة يف مــصــــر حـيـث تـنـتـــشــــر
املقــــاهـي اخلــــاصــــة ويــضــــاف علــــى
الـتـبـغ بعــض انــــواع املــــواد اخملــــدرة
واحلـشيشة ويعـمرون وسط ضجيج
الـنكات والقفـشات فيـما بيـنهم وقد
حــــــدثــنـــي جلــيــــســي مــــــرة يف احــــــد
املقـــــاهــي وهـــــو يــــشــيـــــر إلـــــى احـــــد
األشخـــاص اجلـــالـــسـني وقــــد وضع
االرجيلـة أمـامه ان هـذا الــرجل من
قراء املـقام املتميـزين إال انه تعرض
للمضايقات يف زمن النظام السابق
ومــــنـع مــــن الـغــــنـــــــــــاء يف اإلذاعـــــــــــة
والـتلفزيون بـالرغم مـن ان الفرصة
كــانـت تعـطــى ملـن هـــو أقل مــسـتــوىً

تقــدم االرجيلـة بعـد ازديــاد اإلقبـال
عليهـا وخـاصـة مـن قبل الـشبـاب يف
مــنـــــــاطق املــنـــصــــــور والـكــــــاظــمــيــــــة
والـكــــرادة واالعــظـمـيــــة وكــــذلـك يف
محــــافــظــــات العــــراق الـتــي شهــــدت
اتـسـاعـاً وتـزايـداً يف نــسبـة الــشبـاب
واملـــراهقـني الـــذيـن يقـــدمـــون علـــى

شرب االرجيلة واملعسل..

بابل/مكتب املدى/محمد هادي

كما تسري النار يف الهشيم، انتشرت
وبسرعة الفتة للنظر املقاهي واألماكن

التي تقدم األرجيلة بعد ان كانت خاصة
أصبحت اليوم منتشرة وبكثرة يف

العراق من شماله إلى جنوبه، ومن
شرقه إلى غربه والذين يدخنون األرجيلة

من  االعمار كافة.
وميتد تاريخ األرجيلة يف العراق إلى

زمن االحتالل العثماني حيث قام األتراك
بجلبها وقام البعض من العراقيني

وخاصة الوجهاء بتقليد هذه التقليعة 

زايف.. فريوس يتخفى يف بطاقات أعياد امليالد
املـاضي. ويـنتـشـر هــذا الفيـروس
عن طـريق بطاقـات التهنئـة عبر
الــبــــــريــــــد االلـكــتــــــرونـــي تغــــــرى
املــسـتخـــدمـني بـــالـــدخـــول حتـت
عـنـــوان )عـيـــد املـيـالد( ويعـتـمـــد
الفـيـــروس يف خـــداع املــسـتخـــدم
علـــــى تعـــــديـل لغـــــة الـــــرســـــالـــــة،
لتـناسب لغـة املستخـدم، محاوالً
اقنـاعه بفتح الرسـالة، فيمـا أكد
خبـراء تكنولـوجيا املعلـومات أنه
يـــــســمـح خملــتـــــــرقــي األنــــظــمـــــــة
بـالتحكم بـالكومـبيوتـر اخملترق،
مـــســتخـــدمـني أيـــاه ألغــــراضهـم
اخلـــــــاصـــــــة، والــتــي تـقـع ضــمــن
سرقـة املعلومـات، واطالق برامج
الـتجـسـس، إضــافــة إلـــى اعمــال
تخـريبيـة أخرى. وعلـى الصعـيد
الــــــوقــــــائــي، ســــــارعــت شــــــركــــــات
احلــمـــــايـــــة إلـــــى تـــــوفــيـــــر أدوات
للـتـخلــص مـن هــــذا الفـيـــروس،
وميــكـــن احلـــــصـــــــــول عـلـــــــــى أداة
مـكـــــافحـــــة الفـيــــروس املـــسـمــــاة
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والـــــــــــذي أثـــــــــــار الـــــــــــذعـــــــــــر بــــني
مـــســتخـــــدمـي االنـتـــــرنـت مـنـــــذ
اطـالقه مـن هــنغـــاريـــا الــثالثـــاء

الفــيــــــروســــــات االلـكــتــــــرونــيــــــة
حتـذيـراً من فيـروس جـديـد من
نــوع الـــدودة يحـمل اسـم )زايف(،


