
إضاءة

هنـاك تفـاهـم يف العالقـات
العــامــة ورمبــا الـتــرقـي يف
العمل الـذي تنـاله بجـدارة
ـــــة، ولـكــن يف االيــــــام املقــبل
احلياة العاطفـية تضطرب
لـــــــوجـــــــود الـــــشــك وعـــــــدم

الصدق يف طرح االمور.
رقم احلظ/,2

يوم السعد/ االحد.

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

هنـاك امنية او رغـبة ملحة
تـتـحقق ويـنـتهـي كـثـيــر مـن
املشكـالت املتعلقة بهـا، هذا
االســـبـــــــــــوع هـــــــــــو اســـبـــــــــــوع
ــيـــــــة املــنـــــــاســبـــــــات الـعـــــــائـل
الــسعـيــدة العــامــة وحلــسـن
احلظ تتـوافر لديـك سرعة
ـــبـــــــــــديـهـــــــــــة والـــــــــــذكـــــــــــاء ال

والتوفيق.
رقم احلظ/,7

يوم السعد/اخلميس.

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ستقـيم عالقات مـفيدة مع
اشخــاص واصــدقــاء يـبــدو
انهــم مخلـصــون الــى حــد
كـبيــر، احليــاة الــزوجيــة او
العاطفية حتتاج منك الى
الــرعــايــة واحلـب الـصــادق

لتحقيق االستمرار.
رقم احلظ/,3

يوم السعد/السبت.

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

الــسمـاء متـتلك يــد العـون
يف مــشــروعــاتك اجلــديــدة
املــــــشــكـالت الـعــــــــاطـفــيــــــــة
الطارئـة حتتاج الـى حكمة
وكـيــاســة كـمــا انهــا حتـتــاج
الــى تفكيـر سلـيم ومجهـود

عقلي ونظري.
رقم احلظ/ ,4

يوم السعد /االثنني.

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ

بفضل صـبرك ومـثابـرتك
فـــانـت تــسـتـحق مــــا تعـــده
ــــــــــظــــــــــــــــــروف مـــــــن لــــك ال
نـــصـــــر..هــنـــــاك مــبـــــادرات
عـادلـة ومـشـروعــات مهمـة
طـــويلـــة االجل نـنـصـحك
بــــــاملـــضــي قــــــدمــــــاً فــيــمــــــا

تخطط له..
رقم احلظ/,6

يوم السعد/االربعاء.

ـ ـ

هـناك مـن يعدك بـاملسـاندة او
املــســـاعـــدة بــشـــرط ان تـكـــون
يقـظــاً ومـتنـبهــاً، احلـظ قــوي
وواضح فهنـاك مكاسب مـالية
واسـتقرار عـائلي..احلـذر ممن
ال تثـق بهم، احلياة مـتقلبة ال
تـسـتمــر علــى وتيــرة واحــدة..
لــذا ضع هــذه احلقـيقــة امــام

عينيك. 
رقم احلظ/,2

يوم السعد/ االثنني.

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

1- شـاعـر عـراقـي- عبـاسي-
ــــــــــــــالــفــخــــــــــــــر اشــــــتــهــــــــــــــر ب

واحلجازيات.
2- شــــاعــــر عــــراقـي نــــافـــس

الزهاوي وهجاه.
3- عـــكــــــــس جــــــــــــزر-هـــــيـــــت

مبعثرة- مربي اخليول.
4- مـن الــوالــديـن- جنــدهــا

حول القمر- حتدث -م-.
5- رتبوا.

6- ادرك-الـكلـب الــصغـيـــر-
الن ..مبعثرة.

7- مملكـة مسـتقلة يف اسـيا
عاصمتها كامتاندو-منح.

8- باس..مبعثرة-ارجعيها.
9- هم -م- مانع مائي.

10- فنـان عـراقي له )نـصب
احلرية(-عكس ميت.

11- يف البئر.

ـ ـ ـ

ـ ـ

عموديافقي
أعداد:جعفر بشار

1- خليفة عباسي-سؤدد.
2- سائـل يف اجلسم -نصف-

ربعي..حيوان خرايف.
3- نــصف-شـــاكـــر-تـنـــافـــس-

معكوسة -لالضافة.
4- مــــــــــؤســــــــس الــــنــــــــــازيــــــــــة-

معكوسة.
5- شاعر عراقي لقب بشاعر

العرب االكبر -م-.
6- قطعة عسكرية-وجع.

7- حــــــرف مـكــــــرر-مــــــديــنــــــة
املـــانـيـــة صـنـــاعـيـــة- نــصف-

يرجع.
8- فلــس- مبـعثــرة-مقــدس-

مبعثرة.
9- نــــــــادي اســـبــــــــانـــي لــكــــــــرة

القدم.
10-عاصمة الكاميرون.

11- ممـــثل عـــــراقــي مــن رواد
املسرح. 

هـنــاك قــدرة فـــائقـــة علــى
الــتعــبــيـــــر وهــي يف تقـــــدم
مـــــســتــمـــــــر ويف االمـكـــــــان
تـنـمـيــتهــــا اكـثــــر، ســتقــــوم
بــــأعـمــــال كـثـيــــرة يف وقـت
واحــــــــــــد وكـل مـــــن هــــــــــــذه
االعـمــــال يـنــتهــي نهــــايــــة

طيبة.
رقم احلظ/,5

يوم السعد/السبت.

ـ ـ

ال بــــــد مــن تــنــمــيــــــة االمــــــور
العـــاطفـيــة حـتــى بــالـنــسـبــة
الفــــــــــراد اســــــــــرتــك الــــــــــذيـــن
يعتقـدون انك تفـضل العمل
علــيهـم، هـنـــاك عــــدة حلـــول
للـمــــشكـالت القـــائـمـــة الـتـي
ميـــكــــن ان حتـل ســــــــــــريـعــــــــــــاً

وبطريقة غير متوقعة.
رقم احلظ/,7

يوم السعد/اجلمعة.

هنـاك تغيـيرات يف اسـلوب
التعامل او يف تغيير محل
االقــــامــــة او الـــسـكـن، مـن
االفـضل فهم االخـرين كل
حـسـب شخـصـيتـه كمــا ان
علـيـك ان تـتـفهـم االمــــور

قبل احلكم عليها.
رقم احلظ/,4

يوم السعد/االربعاء.

التـردد والقلق وحب التغـيير
يـــسـيــطـــــر علـيـك جـمـيـعهــــا
ولـكـــن افـكـــــــارك مـــتـــــــوازنـــــــة
ونـنصحك بـالصـبر، طـالعك
املـــــــادي والعـــــــاطفــي ممــتــــــاز
وظروفـك العائلـية واالسـرية
حـسنـة الـى حـد مـا يف االقل

افضل مما مضى.
رقم احلظ /,6

يوم السعد/الثالثاء.

سـتقــوم بحــسم االمـــور بيــد،
فـال تعتمـد علـى احـد ذكـاؤك
وقواك العقلـية اكبـر مسـاعد
لك. نحــذرك مـن املغــامــرات
الـــــــســــــــــريـعــــــــــة واالغــــــــــراءات
الـــطـــــارئــــــة، وعلــــــى العــمـــــوم
احلـــــظ االن يـــــــســـيـــــــــر الـــــــــى

جانبك.
رقم احلظ/,8

يوم السعد/اخلميس.

منــاسبـات عــائليــة سعيـدة،
ســتـجــــــــد خـاللـهــــــــا احلـل
ملــشـكلــة مــسـتعـصـيــة، انـت
ملهم هـذا االسبوع بـالذات
الن كـــوكـبـك له اتــصـــاالت
سعـيــدة جــداً، انـتهــز هــذه
الفرصة لتحقيق امانيك.

رقم احلظ/,2
يوم السعد/االحد.

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

العدد )212( االحد )26( ايلول 2004
NO (212) Sun. (26) September 9i8 استراحة املدى

كيف تـستطيع ان تـدخل من الشبـاك بعد ان
تخرج من الباب؟

هل يـنــبغـي طــــرح مــثل هــــذا الـــســـــؤال علــــى
مجموعة املهرجني يف السيرك العراقي؟

ام تـــــوجــيـهه الـــــى اولــئـك الـــــذيــن يفــتحـــــون
الـــشـبــــابـيـك غــــاضـني الــطــــرف - عــــامــــديـن
مــتعـمـــديـن- عـن مــــاضٍ بال شــــرف كلـمـــة او

مهنة او فرشاة!
بـكل بــســـاطـــة طـبـــالـــو االمــس، هـم انفــسهـم
املتبـاكـون اليـوم. فقـد القـوا طبـولهم جـانبـاً،
ذلـك ان زمنــاً طـبلـــوا فيـه حتـــى  اللهــاث قــد
ولى، ولم يعـد هناك مـن يستمع الـى عزفهم
النـشــاز. اذن املـطلــوب، انـتقــال بـالحيـــاء من
الـرقص الـى النـواح، كي يكـون هـذا االنتقـال
جـواز مرور للعـودة الى املكـاتب والغـرف التي

تركوها بانتظار هدوء العاصفة!
)صـحفـيــــون وكـتــــاب وفـنــــانـــــون( مللـمــــوا مــــا
بـجعـبــتهـم لـيــــزيـنــــوا صــــورة زمـن مـن مــــوت
وحـــــزن ورمـــــاد، وبـــــدلـــــوا طــبـــيعـــــة االشــيـــــاء
ومـسـميـاتهـا، وتفـرجــوا - بكل لـؤم- علـى كل
مــــآسـي الـــشعــب العــــراقـي، بـل علــــى مــــآسـي
زمالئهـم. وهـم يـتحــولــون االن الــى الــضفــة
االخـرى من دون حـياء، مـتنكـرين ملـاضيهم..
وكـانهـم ليـسـوا هم .. وكـان شـواهـدهم املـسخ
لــيــــســـت لهـــم... نفـــضــــــوا عـــن انفـــــسهـــم كل
تلــــوثهـم واســتعــــدوا للــــولــــوج الــــى الــــورشــــة

اجلديدة !!
مـــروجـــو الـفكــــر الفـــاشـي ورمــــوزه ودالالته ،
يسـرحون وميـرحون اآلن يف مكـاتب الصحف
والفــضـــائـيـــات وشــبكــــات االعالم.. حتـــولـــوا،
بقــــــدرة قــــــادر الـــــــى معــــــارضــني لـــــســـــــادتهــم
واذنـابهـم، وتبـني لنــا االن انهم - يـاجلـهلنـا-
كانوا ينتقدون ويعارضون ليس يف جلساتهم
اخلـــــاصـــــة حــــســب، وامنـــــا يف مـكـــــاتــب وزراء

بني قوسني
)...(

العزف النشاز
عامر القيسي

كمبيوتر وانترنيت

العدد )   281( اخلميس)23(كانون االول 2004

NO (281) Thu. (23) December

الطـاغيـة ! ووصلت كتـابات بعـضهم املنـشورة
يف بعـض الــصحف الـــرصـيـنـــة لالسف- الـــى
انهـم كــــانــــوا حـتـــــى معــــارضـني مـن الــطــــراز
الــرفيع لـسـلطـة صــدام وسيـاسـته، ومع ذلك
كانوا يف موقع املسؤولية والقرار، يف اكثر من
مـؤسـســة صحـفيـة واعـالميــة .. فيـا جلـورنـا
علــــى سـيــــدهـم الــــذي كــــان بهــــذه الــــروحـيــــة
الـــدميقــراطـيــة، ونـتهـمه نحـن املــشــاكــســون،

بالدكتاتورية والفاشية وقطع االلسن!!
وفـضالً عن الـصحف واملــؤسسـات االعالميـة،
يجـري استقبـالهم كفاحتـني للعهد اجلـديد،
وكـــأن الغيــرهـم سيـعيــد للـثقــافــة العـــراقيــة
رونـقـهــــــــا وابـهـــتـهــــــــا ورصــــــــانـــتـهــــــــا وروحـهــــــــا
الدميقراطـية برغم بـؤس اقالمهم وافكارهم

والوانهم.
سترهقـنا االمثلـة، ذلك اننـا نصطـدم بها يف
كل حلــظـــــة... نقــــرأ ونـــشــــاهــــد، وتــصـيـبـنــــا
الــدهشـة ، من هـذه القـدرة العـجيبـة واملهـارة
الفـائقـة يف االستـحواذ عـلى كـرسي مـريح يف
لـعبــة الكــراسي الــدائــرة هــذه االيــام عنــدنــا،
ولـعبــة االقـنعــة، القــدميــة اجلــديــدة. اقـنعــة
ملونـة زاهيـة لكنهـا- يالـبؤسهـم- تفوح مـنها
رائحــة تعــودنــا علـيهـــا زمنــاً طــويالً، ونفــرنــا

منها منذ ذلك الزمن!
دخــــول مــــريـب .. واســتقـبــــال اكـثــــر ريـبــــة ..
وصــمــت مـــــريــب مــن احتـــــاد االدبـــــاء. الـــــذي
يــتفـــــرج علــــى عـــــاطلــيه، الــــذيـن هـمـــشــتهـم
املؤسسات الثقافية الصدامية بقيادة فرسان
الـيـــوم- وبـتـــوسـل بعــض الــــوزارات للـتعـــاقـــد
معهم، كأضعف األميان، او من باب التواضع

والقبول باألمر الواقع!!
وإذا كـنــــا نعـــرف جـيـــداً وجـــوه اخملـتـبـئـني يف
حــصــــان طــــروادة، فــــانـنــــا نــــريــــد ان نـــســــأل

فقط.مَن همْ صناع احلصان اخلديعة؟

مقربة وسط املدينة
محمد درويش علي

من يـسيـر يف الـشـارع املـؤدي الـى نــادي التــركمــان من
البــاب املعـظم، تــستــوقفه املـقبــرة املــوجــودة يف بــدايــة
الــشــارع الــوسـطــانـي للــشـيخ عـمـــر، مقـبــرة مـتـنــاثــرة
قـبورهـا يف مكـان ومجتمعـة يف مكـان آخر، امـام مرأى
اجلـمــيع. لـيـــس هــــذا حـــسـب، وامنــــا القـبــــور تــــآكلـت
واخـتفــى الـطــابــوق الــذي بـنـي بهـــا، وتهــدم الــسـيــاج
اخلـــارجـي له، ومـن يـتـمعـن اكـثـــر يجـــد شقـــاً طـــويالً
مبحــــاذاة القـبــــور يـبــــدو انـه شق هــــذه االيــــام، عـمـقه
يــــوازي قـبــــراً مــن تلـك القـبــــور. ويف نهــــايــــة املقـبــــرة،
وحتــــديــــداً حتـت اخلــط الـــســــريع الــــذي يــــربــط بـني
جـنـــوبـي بغـــداد وشـمـــاله، ثـمـــة بـيـــوت بـنـيـت حـــديـثـــاً
بــوســـائل اعـتـيــاديــة حتـت الفـتـــة سكـن للعـــوائل. ويف
جـــانـب آخــــر للــمقـبـــرة هـنــــالك قـبـــور بـــاتـت مــــرتعـــاً
للـصوص وقـطاع الـطرق واملـشرديـن والسكـارى. الذي
نــريــد قـــوله هـــو: هل مـن املعقـــول ان تكــون يف وسـط

املدينة مقبرة يرنو اليها الذاهب واآليب؟
ال اعتقـد ان مدينـة عريقـة مثل بغداد يجـوز ان تكون
يف وسطهـا مقبـرة يـرتـادهـا من ذكـرنـا فللـميت حـرمـة
يجـب علـينــا ان نــضع تفــاصـيلهــا يف اعـتبــارنــا، ال ان
نتركهـا بحجة )ال من شـاف وال من دري(. فالنـائمون
يف هــــذه املقـبـــرة هـم اخـــوتـنـــا واوالدنـــا وآبـــاؤنـــا ومـن
الصعب ان جنعلهم يتنفسون هواء الدهون والشحوم
وان تــرمي علـيهم نفـايـات )الفـيتـرجيـة( وسـواهم. ان
امانـة العـاصمـة مدعـوة لنقل هـذه القبـور، من خالل
نــشــر اعالن عـن ذلك لـتـنـبـيه ذويهـم الـــى مكــان آخــر
يحفـظ حرمـتهم ويصـونهم وهـم موتـى، ال ان يتـركوا
هـذا ويكون عـرضة للـسخريـة والقيل والقـال. وعليـنا
ان نـتعـظ ونـــؤمـن ان احـيـــاء الـيـــوم هـم مـــوتـــى الغـــد،
ومــوتــى اليــوم احيــاء االمـس وال نعـتقــد ان املــوضــوع

يحتاج الى كالم اكثر من هذا!

كـاريكاتري
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2-2تربيد املعاجلات

بقلم- جيمس بروك
ترجمة- عمران السعيدي

عن: نيويورك تاميز
وبـالنسـبة لليـابانيـني والذين يهـتمون
كثيـراً بـاملطهـرات عمـومـاً وبـالغمـوض
الــدافئ والـشــايف للـينـابـيع الـســاخنـة
وبــــــاالجــــــازات اصـــبحـــت الفـــضـــيحــــــة
مبثـابة جرح مؤلـم مثل ارسال اجلنود
اليـابـانـيني الـى العـراق وبعـد ضـربـات
ثابتة لطبول االعترافات واالعتذارات
من مــالـكي الـينــابـيع الـســـاخنــة، دفع
االمـر بوزارة البيئـة الى تقدمي فحص
لـلمـاء واسـتخـدامــاته يف تـسعـة عـشـر
مــــــوقعـــــاً وكـــــانــت الــنــتـــــائـج مخـــيفـــــة
بــالـنــسـبـــة للــزبــائـن حـتــى بــالـنــسـبــة
للنـســاء العــامالت يف املكـاتـب وهن يف
الثـالثيـنيــات من الـعمــر واملـتمــسكــات

باملفاهيم الصحية والكمال فيها.
وبــالــرغـم من عــدم ذكـــر االسمــاء فــإن
40% مـن مـــالكـي الـيـنـــابـيع الـــوطـنـيـــة
الــســاخـنــة رفـضــوا االسـتجــابـــة لهــذا
الـفحــص. ومـن املـــســتجـيـبــني يقــــول
ثـلــثـهــم أنـهــم يـخـفـفـــــــون الـــــســـــــوائـل
الساخنة يف يـنابيعهم مباء احلنفيات
العـادي ونصفهم يقـول: انهم يـعيدون
دورة املـــــــاء مــن خـالل )فـالتـــــــر( املـــــــاء
والـنصف اآلخـر يقـول انهم يـسخنـون
املــــاء بــطــــرقهـم اخلــــاصــــة. وبعــضهـم
يـقــــــــول انـهـــم يـخـفـفــــــــون الــــــســــــــوائـل
لتدفئتهـا وكأنها تـسخن على االرض.
وآخــر اكثـر حتـديـاً يقـومــون بتخـسني
املاء بسخـانات الغاز الصنـاعية. واكثر
مـن 80% من هــؤالء يـعتـــرف انه يقــوم

بذلك دون ابالغ الزبائن.
يف الـــــوقـت الـــــذي ميـكـن فـيـه تغـيـيـــــر
مـحتــوى العـني املعــدنيـة جنـد ان %30
مـن هــــؤالء يقـــولـــون ان مـيــــاههـم لـم
حتـلل مــنـــــذ مـــــا يـــــزيـــــد علـــــى عـــشـــــر
الـسنوات. وان القـوانني الوطنـية التي
حتكـم الـيـنـــابـيع الــســـاخـنـــة مـــا تـــزال
غــامضـة وان معـظم هــذه التجـارب ال

تعتبر انتهاكات. 
اما الصحف االسـبوعية مـثل )شوكان
بـوست( فقـد ذهبت ابعـد، مكتـشفة يف
احـــدى القـضــايــا مــديـنــة مـنـتجعــات
حـيـث يـــوجـــد العـــديـــد مـن الـيـنـــابـيع
املعــــدنـيــــة والـتـي تـــســتخــــدم كـمـيــــاه
معـــدنيــة خــاصــة بـهم تـــأتي مـن حقل
طـاقـته ذات كثـافـة عـاليـة. ويف مـدينـة
اخـــرى يـــوجـــد مــــالك عــني معـــدنـيـــة
يسـخن ميـاه احلـنفيـات ويـدفعهـا الـى
اخلـامــات املعــدنيــة ويعـتبـرهــا ميـاهـاً

* مــن اشـــــراقـــــات احلـكــمـــــة
قــول بعـض الـســالفـني: )كم
مـن مصرع يف مـطمع( وقال
عــبـــــــد اهلل بــن مــــــسعـــــــود يف
معنـى قـريب: )مـا مـن شيء
احــــوج الــــى طــــول سجـن يف
لـسـان( ووجـد احـد االعـراب
الـفـقــيـه الـــــشـعــبــي يــــطــيـل
الـــسكـــوت، فــســـاله عـن ذلك
فــــــأجــــــاب: )اســـمع فــــــاعلــم،
واسـكــت فــــــاسلــم( ويــنــــســب
لـــبعـــض احلـكــمــــــاء قـــــــوله:
)لـقــــــــد سـجـــنـــت يفَّ ســـبـعــــــــاً
ضاريـاً( وعندمـا قيل له وما
هــذا السـبع الضـاري؟ قـال :
)سجـنـتُ لـــســــانـي، انـنـي ان
سَيـبته مـزق قـاصيـاً ودانيـاً(
وقـرأنا يف هذا املعنى لبعض
احلكمـاء : )لـسـانـي سبع ان

أرسلته اكلني(
* ومـن اشـــراقــــات احلكـمـــة
ايــضــــــاً : )أصعــب مــــــا علـــــى
االنـســان سـتــة أشـيــاء، وهـي
اكــثـــــر نـفعـــــاً لـه : ان يعـــــرف
نفــسه، ويعلـم عيـبه، ويكـتم
سـره، ويهجر هـواه، ويخالف
شـهـــــــــوتـه، وميـــــــســك عـــمـــــــــا
اليعـنيه، وانـشــد الصـنبـوري

املدى/خاص
لقد أعـدت دراسة فعالً لنقل أعداد
مـن الـبـــشــــر إلــــى تـــــوابع أورانــــوس
قبيل انفجار الـشمس مبدة كـافية،
لـكــن ســتــبـــــــرز آنـــــــذاك مـــــشـكـلـــــــة
االنـــتـقــــــــاء، فـــمـــن ســـيـغــــــــادر ومـــن
ســيــتـخلـف علـــــى األرض لــيــــــواجه
الفـنـــاء؟ حتـــاشـيـــاً لهـــذه املــشـكلـــة
درس علــمــــــاء آخــــــرون إمـكــــــانــيــــــة
تـصـنـيع شـمــس جــديــدة مـن مــادة
املــشتــري، إذ ميكـن بحــرق مخــزون
الـــديـتـيـــريـــوم يف املــشـتـــري تـــزويـــد
األرض بـطــاقــة قــدرهــا 1,7×1018
واط ملـــدة حـــوالـي 100000 ملـيـــون
سنة أخرى، لـكن يلزم إجراء بعض
الـــتـغـــيـــيــــــــرات يف نـــــظـــم احلـــيــــــــاة
اإلنـسـانيـة، إذ إن هــذه الطـاقـة أقل
ممـــا تـــزودنـــا به الــشـمــس اآلن مـن
طـــــــاقـــــــة تـــبـلـغ 4×1026 واط، أمـــــــا
التغيـيرات املقتـرحة فتـشمل احلد
من اإلنتـاج الصـناعـي االستهالكي
والـولوج يف مـرحلة حـضاريـة أعلى
تـتـمـثل بــاالنـكفــاء املعــريف وتـبــادل
املعلـومــات الكــونيــة فقـط، وأخيـراً
ولـيــس آخـــراً ميكـن قلـب املــشـتــري
بــطـنــــاً لــظــــاهـــــر أي جعـله قـــشــــرة
رقــيقــــة يعـيــش بـنـــو الـبــشــــر علـــى
سطـحها الـداخلي وعـلى بعـد كافٍ
من عملقة الشمس املقبلة، عندما
تـصبـح الشـمس قـزمـاً أبيـض متنع
هــــذه القــشــــرة الكـــرويـــة الــطـــاقـــة
الهـزيلـة القـادمـة من الـشمـس من
الـتـــســــرب إلـــــى الفــضــــاء الـكــــونـي
وجتـمعهـا مبـا يـكفي االحـتيـاجـات

األساسية للجنس البشري.
لقــد ارحتلنــا بعيـداً إلـى املـستـقبل
يف محـاولــة منــا الستقـراء مـصيـر
الــشمــس، لكـن علـينـــا أن نتـســاءل
أوالً فيما إذا كان مبقـدور املنظومة
الـشمـسيـة أن تبـقى مـستـقرة حـتى
ذلك التــاريخ أم أن خلالً قــد يطـرأ
علـــــى آلــيـــــة عــمـلهـــــا قــبل حـــــدوث
الكارثة بفترة قد تطول أو تقصر؟
يــــصـف الـفـلـكـــيـــــــون اجملـــمـــــــوعـــــــة
الـــشــمـــســيـــــة بـكـــــونهـــــا مـــســتقـــــرة
وعــــــشــــــــوائـــيــــــــة، إنـهـــم ال يـعـــنــــــــون
مبـصـطـلح العـشــوائـيــة الفــوضــى،
لكـن احليــود الكـبيــر وغيــر املتـوقع
عن حــالــة االسـتقــرار لــدى حــدوث
أي تغـيــــر طفــيف يف آلـيــــة العــمل،
تـتغيـر مـدارات الكـواكب الـشمـسيـة
وهــي لــيــــســت ثـــــابــتـــــة، إال أن ذلـك
الــتغــيـــــر يــبـــــدو دوريـــــاً بـــشــكل مــن
األشكـــال ضـمـن احلـــالـــة الـــراهـنـــة
املالحـظــة لألسـرة الــشمــسيـة، قـام
الفلكيـون بإجـراء حسـابات جـريئة

عندما متوت الشمس

بعــامل يـســاوي ثالثــة كل عـشــرين
مليـون سنـة، يعني ذلـك أن البحث
عـن بلــوتـــو بعـــد 300 ملـيــون سـنــة
سـيفـضي إلــى وضع لهــذا الكــوكب
أبعـــد عن حــالــة اسـتقــراره بـ 315 ،
أي بـــأكثــر مـن ثالثــة مـاليني مــرة،
أمـا الكـواكب األربعـة القـريبـة وهي
نـبتــون وأورانــوس وزحل واملــشتــري
فلـم تـظهــر أيــة اضـطــرابـــات علــى
مــداراتهــا عبــر ذلك االرحتــال إلــى
املـــــســـتـقـــبـل! لـكـــن عـــنـــــــد إقـحـــــــام
اضــطـــــرابـــــات مـــــدار بلـــــوتـــــو بـــــدت
اضــطــــرابـــــات واضحــــة يف مــــدارات

تلك الكواكب.
درسـت أحوال طـنينـية ممـاثلـة بني
األرض واملـــــــــــــــــــــــــريـــخ وتــــــــــبــــــــــني أن
اضطـرابـات واضحـة سـتطـرأ علـى
مـــدارات عـطـــارد والـــزهـــرة واألرض
واملــريخ بعــد 100 مـليـــون سنـــة من
اآلن بـــسـبـب األحــــول الــطـنـيـنـيــــة

املذكورة.
هكـذا تنحـدر اجملمـوعـة الـشمـسيـة
إلـــــى حـــــالـــــة مــن الـــــريــبـــــة وعـــــدم
التعيـني، إننا ال نـستبعـد أن تقذف
األحــوال الطـنيـنيـة بـاألرض خـارج
مـدارهـا، وقــد تكـون الــدفعـة قـويـة
إلى حـد إرسال كوكبنـا خارج حدود
اجملـمــوعــة الــشـمــسـيـــة، علـيـنــا أال
نـكــتــئــب بــــســبــب ذلـك بـل أن نعـــــد
األرض ملثل هـذه الرحلـة الطـويلة،
أي أن تـصبح األرض بــالنـسبــة لنـا
مـركبـة هـائلـة ال تكـتفي بــالطـواف
حـــول الــشـمـــس، بل جتـــوب أرجـــاء

الكون..
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سـطحه، أو تـســرع اخلطـى خـارجـة
مـن اجملـمـــوعـــة الــشـمــسـيــــة، لكـن
بعـــضهـــــا قـــــد تقــتـــــرب مــن األرض
وتتخذ مـسارات تقودهـا يف النهاية
إلــى االصطـدام بهـا، تـنطـبق سمـة
العـشوائيـة كما عـرفناهـا قبل قليل
على سلـوك الكويكبـات التي حتيد
عن مساراتها األصلية، إن كان هذا
هـــو شـــأن الكـــويكـبـــات، فـمـــا الـــذي
ينفـي احتمال أن يكـون بلوتـو أبعد
كــواكـب اجملـمــوعــة الــشـمــسـيــة قــد
أفـلــــت يف وقــــت مــــــــــــا مــــن حــــــــــــزام
الكــــويكـبـــات وفـــشل يف الهـــرب مـن
اجملمـوعة الشمسيـة بسبب اجلذب
الـثقــالـي للــشـمــس وكـــان أن اتخــذ
حـولهـا مـداراً؟ يتـأيـد ذلك بغـرابـة
هـذا املدار بـالغ التطـاول واخملتلف
عــن بــــــاقــي مــــــدارات الـكــــــواكــب يف
اجملوعـة الشـمسـية، إن مـدار بلـوتو
أشبه مبدار كويكب عشوائي، حاول
الـعلـمــــاء بــــرهــــان هــــذه احلقــيقــــة
بــاستقـراء املـستقـبل وأتت الـنتـائج
مـــدهــشـــة للغـــايـــة، عـمل حـــاســـوب
خـــاص خلمـســة أشهــر لـيالً ونهــاراً
ولعـدة أطــوار منـطلقــاً يف كل طـور
من حـالــة معـينـة لـبلـوتــو تخـتلف
عـــن األحــــــــوال األخــــــــرى بـفــــــــوارق
ضــئـــيلــــــة لـلغــــــايــــــة، مت اســـتقــــــراء
املـــســتقــبل ملــــدة 845 ملـيـــون سـنـــة
علـــى فـتـــرات تـبلـغ كل فـتـــرة 32,7
يوماً، أدت النماذج اخملتلفة لبلوتو
إلــى أحــوال لـبلــوتــو مـتـبــايـنـــة كل
التبـاين، لقد ضـرب الفارق بني كل
منوذج لـبلوتـو وبني أي منـوذج آخر

عــــــام 1983 القـــتحــــــام املـــــســـتقـــبل
ومــضــــوا فــيه حـتــــى 5000 ملـيــــون
سنة قـادمة، فلم يـالحظوا مـا يدل
علـى اخلــروج عن حــال االستقـرار،
بــــرز تـــســــاؤل هــــام عقـب ذلـك: مــــا
الــــذي ميكـن أن يـــؤدي إلـــى حـــالـــة
عـدم االستقـرار، لعلهـا الكــويكبـات
الـتي تنتـشر بـاآلالف يف احليـز من
الـفـــــضـــــــــاء بـــني مـــــــــداري املـــــــــريـخ
واملــشـتـــري، إن االقـتـــراب املــسـتـمـــر
لهــــذه الـكــــويـكـبــــات مـن املـــشـتــــري
سيـزودهـا علـى الـدوام بـزخـم أكبـر
بفعل املـد الثقـالي الهـائل لعمالق
اجملمـوعـة الــشمــسيـة األمـر الـذي
سيـؤدي حتمـاً إلى رمي بـعض هذه
الكـويكـبات خـارج مداراتـها آجالً أم
عاجالً، تـأيد هذا النموذج النظري
بـــــوجـــــود فــــــراغ حقــيقــي يف حـــــزام
الكـــويكـبــات، ال شـك أنه فــراغ كــان
يعج ســابقــاً بـــالكــويـكبــات وأفــرغه
منهـا املــشتــري، إن آليــة فيـزيــائيـة
طـنـيـنـيـــة هـي املــســـؤولـــة عـن هـــذا
ــــــــــــادل بـــــني بـعـــــــض الـفـعـل املـــــتـــــب
الـكـــــــويـكـــبـــــــات واملـــــشـــتـــــــري، أمـــــــا
الـكـــــويـكــبـــــات األخـــــرى الــتــي تـقع
بعيـداً عن أثـر هـذه اآلليـة فـستقع
يف الـنهــايــة حتت تــأثيــرهــا بـسـبب
االضطـراب املـسـتمـر الــذي يخلقه

املشتري يف مداراتها.
مـــا هـــو مـصـيــــر الكــــويكـبـــات الـتـي
تخــرج عن مــداراتهــا بهــذا الفعل؟
تتخـذ الكــويكبـات املـنبـوذة مـدارات
جـديــدة أكثــر تطـاوالً تقـودهـا إلـى
املـريخ الـذي يتلقفهـا فتـهوي عـلى
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اليابان ... املاء يف مأزق
تعتبر اليابان بالنسبة لالجانب صورة الزمان املشرّف وان النقع التأملي داخل ينابيع

املياه املعدنية الساخنة هو من ارقى حاالت التأمل بني الصخور البركانية السوداء، اذ
تعتبر بجمالها شبه براعم غصن شجيرات الكرز، او حتى بالنسبة للمترفني جداً وكأنها

حتمل صورة املنحدرات الثلجية )ملاونت فيوجي(.
القليل يعلم عن هذا املوقع البعيد عن االنظار وان املستخدمني داخل الفندق قد

يدفعون املاء داخل احلنفيات الساخنة بصورة زائفة ويعيدون دوران املياه القدمية بني
املسابح الصخرية الطبيعية او حتى غمر بعض املساحيق امللونة داخل مياه املسابح

جلعلها تبدو وكأنها غنية باملعادن.
الـــتــــــــراجـع اخــــــــذ طــــــــريـقـه يف هــــــــذه
الـصنـاعــة منـذ عــام 2000 حتـى وصل

االغالق الى مئة عني يف السنة.  
ان اجلــدل املـثــار حــول هـــذه القـضـيــة
بـدأ يبـرز اكثـر يف الـوقت الـذي حتـاول
فيـه اليــابــان بنــاء سيــاحــة دوليــة من
خالل بــــرنــــامـجهــــا اجلــــديــــد والــــذي

اطلقت عليه اسم:
)حملة زوروا الـيابان( اجلـديدة. ولكن
اخملـطـطني الــسيــاحيـني يخـشــون من
ان االجانـب سوف يـتجنبـون الينـابيع
الـســاخنـة والـتي يعـتبـرهـا املـسـؤولـون
)اليــابـــانيــون( اعـظـم املتـع يف احليــاة
اليـابـانيـة والجل اعـادة بنـاء الثقـة يف
هـــــذه الــصـنـــــاعـــــة بـــــدأت اجلــمعـيـــــات
اخلـاصـة بـالينـابيع تـسييـس اعمـالهـا
من اجل ابعـاد من يسـيء لسمعـة هذا

اجملال السياحي املهم يف اليابان.

ماليــني الــــــدوالرات مـــن اجل تـــطــــــور
املـدن الـريفيـة يف جهـود لـربـط جسـور
الــتــــطـــــــور املـــــــدنــي والـــــــريـفــي مـعـــــــاً.
واسـتخــدمت عــدة مــدن هــذه االمــوال
القـــامـــة مـنــتجعـــات يـنـــابـيع ســـاخـنـــة
داخل الصخـور البركانيـة لضرب املياه

املعدنية. 
ومن )11,907( عني ساخنة عام 1963
سـجـلــت الــيـــــــابـــــــان زيـــــــادة الـــــــى رقــم
)22,127( عـني ســاخـنــة يف عــام 2002
دفعت هــذه العيـون الـى زيـادة الـسـواح
الـــــــى مـــــــا يـقـــــــرب مــن )138 مـلــيـــــــون
شـخــــص( يف نـفــــــس الــــــســـنــــــــة ولــكـــن

البـارات. ويقــول ايضــاً: ان اليـابـانـيني
يهـتـمــــون كـثـيــــراً بــــاملـيـــــاه املعــــدنـيــــة
ومـنـتـجعـــــاتهــــا وهـم االن اكـثــــر شـكــــاً
بعمـل هذه املـواقع الـسيـاحيـة النك ال
تــــســتـــطـــيع رؤيـــــة خـــــاصــيـــــة املـــــاء يف
عـيـــونهـم. ويف تـــذكـــر للـنـمـــو الــســـريع
ملنـتجعــات الـينــابـيع الـســـاخنــة خالل
العــشــريـن سـنــة االخـيـــرة يقــول احــد
املـسؤولـني: ان الدالئـل احلالـية تـرمي
بـــامليـــاه البــاردة نحــو هـــذه املنـتجعــات
وخالل فــتـــــرة االزدهـــــار االقــتــصـــــادي
نهــايــة الـثمـــانيـنيـــات منـحت طـــوكيــو

يقــــــول الــبــــــروفــيــــســــــور )تــــــادا نــــــوري
مـاتسورا( استـاذ السباحـة واملنتجعات
يف جـامعـة )سـابـارو انتـرنـاشـينـال( يف
لـقــــــــاء صـحـفـــي:"  ان مــــصــــــــداقـــيــــــــة
املـنتجعـات قــد تضـررت فـعالً ولم يعـد
مـن الـــسـهل اعــــادة اسـتــنهــــاض هــــذه
االعـمــــال"، وان مــــوسـم اعـيــــاد املــيالد
كــــانــت احلجــــوزات فــيه كـبـيــــرة جــــداً
ولكنهـا ضعفت يف الـسنـوات االخيـرة.
وحـتــــى الـبــــارات الـتـي حتـتــــوي علــــى
ينـابيع ساخنـة حقيقية لـم تعد تدفع
علـى التفـاؤل: يقول احـد مالكـي هذه

معدنية. 
ارعبت هـذه التقارير اليـابانيني بشكل
واسع والـــذيـن يعـــاملـــون حـمـــامـــاتهـم
املعــدنـيــة بـكل تقــديــر واحـتــرام. وهـم
يتعـاملـون مع الـسبـاحـة بكل دقـة من
احلـك الى الشـطف الى حلظـة دخول
الــــى حـمــــام عـني ســــاخـنــــة او مـــســبح
دافـئ. وهنــاك غــارات للـشــرطــة جــرت
مـؤخـراً واغـلقت عــدة فنــادق ال تلتـزم
بــالقــوانني املــوضعـة ولـكنهــا لم تـكبح
جماح اآلخرين. وقـد دفع هذا الوضع
الــى اسـتقــالـــة محــافـظ احــدى مــدن

املنتجعات املهمة يف اليابان.

سفيرة النيات
احلسنة
واملمثلة
االمريكية
اجنيلينا جولي
تصل الى
بيروت برفقة
ابنها بالتبني
مادوكس
الكمبودي
اجلنسية يف
زيارة خاصة

سفرية النيات احلسنة يف بريوت

فرائد الرتاث
شعر عندما انشد:

سَـكـن فــــؤداك ال تــــذهــب به
الفكرُ

              مــاذا يعيــد علـيك
البثُّ واحلذر

وازجــــــر جفــــــونـك ال تــــــرض
البكاء لها

                 واصــبـــــــر فـقـــــــد
كنت قبل اليوم تصطبر

وان يكـن قـــدرُ قـــد عـــاق عـن
وطر

                      فال مـــرد ملـــا
يأتي به القدر

ونـقــــــــرا يف بـعــــض ســــطــــــــور
احلكمـة: طـوبـى ملن تـواضع
يف غــيـــــر مـــنقـــصـــــة، وذل يف
نفــــسه مـن غـيــــر مـــســــألــــة،
وانـفق مـــاالً جـمـعه يف غـيـــر
معصـية، ورحم اهل املـسكنة
وخـــــــــالـــــط اهـل احلــكـــمـــــــــة،
وانـــشـــــد الـــشـــــاعـــــر يف هـــــذا

املعنى:
انا ال أهدي اليكم ورقاًً

            غــيــــــركــم يــــــرضــــــى
بحبر وورقْ

امنا اهدي الى أرواحكم
                 فكـــراً تـبقـــى إذا

الطرس احترق

يف بعــض مـن جــمع مـكــــارم
االخالق:

مــــــــــــا خـلـــــتُ قـــــبـلـــك إنّ كـل
فضيلة

                           للــنـــــاس
يستجمعن يف انسان

فـمتـى يــطيق لـســان شعـري
مَدح من 

                           مــــــــــازال
ممدوحاً بكل لسانِ

* ويـــــــرد يف املـــــــأثـــــــور ســـــــأل
املـــمــكـــن املــــــســـتـحـــيـل: أيـــن
تقـيـم؟ فــــأجــــابـه: يف أحالم
العاجـز ويرد يف ذلك املـاُثور
ايــــضـــــــاً : ان لـك يف مـــــــالـك
شـريكـني، احلدثـان والوارث،
فــــان قــــدرت ان تـكــــون اوفــــر
الــــشـــــركـــــاء حـــظـــــاً فـــــافـعل،
وأجــمـل ممـــــــا تـقـــــــدم قـــــــول
بـعــــض احلـكــمـــــــاء: االمـــــــور
ثالثـــة ، امـــر بــــان لك شـــده
فــاتـبعه، وامــر بـــان لك غـيه
فـاجتنبه، وامـر أشكل عليك
فقف عنده وكله الى اهلل عز
وجـل، ولـــيــكـــن اهلل دلـــيـلــك

فذلك حسبك.
* وقـــد تـــرجـم املعـتـمـــد بـن
عـبـــاد سـطـــور احلكـمـــة الـــى
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يجـب علــى املبـدد احلــراري أن يكـون مـلتـصقـاًً
بـسـطح املعـالج متـامـاً ، يف بعـض املعـاجلـات ال
يكــون املبــدد ملتـصقــاً به من املـصنـع بل يثـبت
فـــــوق املعـــــالج مبــثــبــتـــــات معــــدنــيــــة خــــاصــــة
)معاجلات بنـتيوم هي أفضل مثال ( ، ويف هذه
احلـالـة إذا ثـبتـت املبـدد احلـراري علـى املعـالج
مـبــاشــرة فـــإنه ال بـــد أن يكــون هـنــاك كـمـيــة
بــسـيـطــة جــداً مـن الهــواء بـني املعــالج واملـبــدد
احلــراري فـيجـب يف هــذه احلــالـــة وضع مــادة
heat sink comi بـيــضــاء خــاصــة تــسـمــى
 poundومتأل هـــذه املــــادة الفـــراغ الـبــسـيــط
وتـسمح للحرارة بـأن تنتقل بكفـاءة من املعالج

.
الحـظ أن حــرارة املعــالـج أثنــاء العـمل تعـتمــد
على كفـاءة املبدد احلراري وعلـى كمية احلرارة
التي يـنتجهـا املعـالج وأيضـاً علـى درجـة حـرارة
علبـة الـنظـام ، وال ميكـن ألي مبـدد حـراري أن
يحفظ درجـة حرارة املعـالج إلى أقل مـن درجة
حــرارة علـبــة الـنـظــام ، هــذا ألن الهــواء الــذي
يـدفع بني عـواميـد املبـدد احلـراري مـأخـوذ من
علبـة النظـام نفسهـا . ما أريـد أن أقول هـنا أن
حــرارة علـبــة الـنـظــام مهـمــة لـتـبــريــد املعــالج
وكـــذلـك تــصـمـيـم الـعلـبـــة حـيـث أنـه يف علـب
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اسـتهالك الـطــاقــة كـثـيــراً ويـقلل مـن مــشــاكل
الـتـبــريــد . كـمــا يــسـتخــدمــون بــرامج خــاصــة
حلفــظ الــطـــاقـــة عـن طـــريق الـبـيـــوس وذلـك
بإطفاء أجزاء كـبيرة من عتاد احلـاسب حينما
ال يكــون يف حــالــة اسـتعـمــال لفـتــرة طــويلــة ،
ــــــى كل ويــــســتعــمل هـــــذا الــنــظـــــام الــيــــــوم عل

احلاسبات الشخصية .
هنـاك أشكـال متطـورة من مـبردات املعـاجلات ،
هنــاك مثالً مـا يـسمـى  peltier coolerوهـو
جهــاز علــى شكل شــريحــة تــوضع علــى سـطح
املعـالج وتـستخــدم الكهـربــاء كي تقـوم بـتبـريـد
املعـالج ويثبـت املبدد احلـراري من أعلـى ، تقوم
هــذه األجهـزة بـالـتبـريــد بكفـاءة تـامـة ولـكنهـا
غــالـيــة الـثـمـن وال تــسـتعـمل يف العــادة إال مـن
قبل الـذين يشغلون معاجلـاتهم أعلى من تردد
الساعـة الذي يفتـرض بهم تشغيلهـا عنده ألن
املعـالج يف هـذه احلالـة ينـتج كميـات كبيـرة من

احلرارة .
ومـن أكثــر أشكــال تبــريــد املعــاجلــات إثــارة هــو
استعمـال " راديتـرات " مثل تلك املـستعمـلة يف
الـسيـارات أو الـتبـريـد بــواسطـة "كــومبـريـسـور"

مثل املوجود يف أجهزة التبريد .
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النظـام احلديثـة من نوع  ATXتساعـد العلبة
نفسها يف تبريد املعالج حيث يقع املعالج حتت
مــزود الـطــاقــة لـيكــون يف مجــرى الهــواء وهــذا

يساعد كثيراً يف تفادي مشكلة احلرارة .
إن أحــد أسبـاب ارتفـاع درجـة حـرارة املعـالج هـو
وجـود األوسـاخ داخل املبـدد احلـراري ممـا مينع
الهــواء مـن املــرور فـيه ويــسـمح بــارتفــاع درجــة
احلــرارة ، حــدث لــي ذلك ذات مــرة وبـتـنـظـيف
املـبــدد احلــراري انـتهـت املــشـكلــة . مـن املفـيــد

تنظيف احلاسب من الداخل كل فترة .
بعـض املعـاجلـات مـثل بنـتيـوم أوفــر درا يف من
شــركــة إنــتل )*( لـــديهــا مــروحـــة داخلـيــة يف
الـرقـاقـة ، إذا حـصل وعطـبت هـذه املـروحـة فـإن
املعــالج يحـمـي نفــسه بــإنقــاص تــردده إلــى 25

ميجاهيرتز إلى أن تستبدل املروحة .
لــدينــا أيـضــاً احلــاسبــات احملمــولــة التـي ليـس
فـيهـا مـراوح ألن هـذه املـراوح تـسـتهـلك الكـثيـر
من الطاقة التي هم يف أشد احلاجة لالقتصاد
يف استخـدامها يف هـذه النوعـية من احلـاسبات
ألن مــصــدر الــطــاقــة فـيهــا هــو الـبــطــاريــات .
فلــتـخفــيف اســتخـــــدام الــبــطـــــاريـــــات يـلجـــــأ
املهنـدسون إلـى تخـفيض الفـولتـية الـتي يعمل
علــيهـــــا املعـــــالج ممــــا يـــســــاهــم يف تـخفــيــض
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املدى/خاص
تـــطـــــــالعــنــــــا نـــــشــــــرات األخــبــــــار
واجملالت بــني الـــــوقــت واآلخـــــر ،
بحـاالت مــرضيـة كـثيــرة نتـعجب
لـهـــــــا ، وهـــــــى حـــــــاالت ألطـفـــــــال
اكــتــــشـف أن قلـــبهــم فـــــى عـكــــس
مكـانه الـطبـيعي ، أو أن معـدتهم
فـى االجتاه املـعاكـس . وكثيـرًا ما
نــسمع أن الـكبـد أو الـطحـال قـد
اصـابه تبـدُّل فى جـهة التـواجد .
بل إن هناك حاالت جند فيها أن
جـمــيع األعــضــــاء الـــــداخلـيــــة )
وحـيـــدة الـتـنـــاظـــر ( فـــى أمـــاكـن
معكوسة عن وضعها الطبيعى. .
نـــــســمـع هـــــــذا ونــتـعـجــب ورمبـــــــا

نتساءل كيف يحدث هذا ؟ 
شـغل هــــذا املــــوضــــوع الـبــــاحـثـني
أيضًـا بشـدة ، وهنـا وجدوا ثـالثة
أنــــواع مخـتـلفــــة مـن األمــــراض:
Situs inveri  األول هــــــــــو
   susأو مـا يـسمـى بــالتـوضع
املـقلــــــوب ، وفـــيه تـكــــــون جــمـــيع
األعضــاء ـ وحيـدة الـتنـاظـر ـ فـى
املـكـــــــان املـعـــــــاكـــــس لـهـــــــا : أى أن
أعضاء اإلنسـان الداخلية تصبح

 اجسادنا يمني ام يسار؟؟
ووُجِــــدَ أن pitx2 يخـتـلف عـن
الـبــروتـيـنَـيْـن الــســـابقَـيْـن فـــى أنه
يظل ينتج حتى مـراحل متأخرة
مـن التطـور اجلنيـني ، كمـا وجد
أن مـن أسـبـــــاب حـــــدوث عــملـيـــــة
انعكــاس وضع بعـض األعـضــاء ،
هــو وجــود أكـثــر مـن نــسخــة مـن
pitx2 اجلـني الذى يشفـر إلى
فـــى هـــذه األعـضـــاء ، ممـــا يـــؤدى
إلـى زيـادة الكـميـة املـنتجــة منه ،
أى أن عــنـــــد زيـــــادة كــمــيـــــة هـــــذا
البروتني حتدث عملية االلتفاف
العـكـــــســـــــى لألعـــضــــــاء. وأكــثــــــر
األعـضــاء الـتي حتــدث لهــا هــذه
احلـــــالـــــة هـــــى األمعـــــاء . أيــضًـــــا
لـــــوحـــظ وجـــــود عــــــوامل أخـــــرى
تشـترك مع البـروتينـات السـابقة
فــى حتــديـــد عمـليــة االلـتفــاف ،
وهــى عـبــارة عـن بـنـــاءات خلــويــة
تــــــســـمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى األهــــــــــــــــــــــــــــــداب
 cilia، هــــــــذه األهــــــــــــــــــــــــــــــــــــداب
تـــشــبه الـــســــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــاط ، وهـــــى
تـــــوجــــــد علـــــى الــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطح
ــــــــــــا اخلــــــــــــارجــــــــــــى لـلـخـــــــــــــــــــــــالي

املتخصصة.
ـ ـ ـ

الـــصــــــوتــــــى ( و) الـعقــــــدى ( مــن
اجلـانبني األيسـر واألمين ، أو لم
يـتـم إفــــرازهـمــــا مـن أى جــــانـب ،
تـفقــــد هــــذه العــــوامل اإلشــــارات
اخلـاصـة بهـا ، فال تـدرى إلـى أيـة
جهـة يتـم التفـاف القلـب ؛ فيـتم
التفـاف عشـوائـى إلـى أيـة جهـة ،
ممــــا يــــؤدى إلــــى نـــسـبــــة الـ 50 %
السالفة الذكر . ويعتقد العلماء
أن حــــاالت الــتفــــاف الـقلـب إلــــى
اجلهة العكـسية ، نـتيجة لـطفرة
فـى اجلينـات املسـؤولـة عن إنتـاج
البروتـينات الـسابقـة ، ولكن هذه

النظرية لم تؤكد بعد .
مـــــا ســبق كـــــان يــتـعلـق بعــملــيـــــة
الـتـحكـم فــى اجتـــاه القلـب علــى
وجه اخلــصـــوص ، إذن مـــاذا عـن

بقية األعضاء ؟
اكـتــشف جـني معـني يــشفـــر إلـــى
بـــروتـني يــسـمـــى pitx2 ، هـــذا
الـبــــروتـني يـــظهــــر فــــى اجلــــانـب
األيـــســـر مـن الـقلـب األولـــى فـــى
أجنـة الكتكـوت ، وهو أيـضًا يـؤثر
مـع ) الـعـقـــــــــدى ( و) الـقـــنـفـــــــــذ
الــصـــوتـــى ( فـــى اجتـــاه الـتفـــاف
الـقـلـــب ، ولــكـــن بـــــصـــــــــورة أقـل ،

 lefty، وهـمــــا أيــضًــــا يفــــرزان
مـن اجلانـب األيسـر ، أما بـروتني
) األكـــتـفـــني ( فـهــــــــو يـفــــــــرز مـــن

اجلانب األمين .
إذن ، إذا أفــــرز كل مــن ) القــنفــــذ
الــصـــــوتـــــى ( و ) الـعقـــــدى ( مــن
اجلانب األيسر لعقدة ) هنسن (
، و )األكـــتـفـــني ( مـــن اجلـــــــــانـــب
األمين لكـان التفــاف القلب إلـى
اجلهـة الـطبـيعيـة . أمـا إذ حـدث
وتعرض اجلـانب األمين لعقدة )
هنسن ( ) للقنفـذ الصوتي ( و )
العقــدى ( فَــوُجِــدَ أن هــذا يــؤدى
إلــى ظهـور 50 % مـن القلـوب فـى
االجتــــاه الــطـبــيعــــى ، و50 % مـن
القلـــوب فـــى االجتـــاه املعـــاكــس .
ــــرَ ذلــك علــــــى أن كال مــن ) وفُــــسِـّ
الـقنفــذ الصـوتـى ( و ) األكـتفني
( و ) العقــدى ( إشــارات لعــوامل
ما ، هـى التـى تؤدى إلـى التـفاف
القلب ، لذا فعند إفراز ) القنفذ
الـــصــــــوتــــــى ( و) الـعقــــــدى ( مــن
اجلـــانـب األيــســـر ، يـتجـه القلـب
إلــــــــى اجلــــــــانـــب األميـــن ، وهــــــــى
احلالة الطبيعية عند الكتكوت ،
أمـــــا إذا حـــــدث وأفــــــرز )القــنفـــــذ

،heart fields  الــــقــــلـــــــــــب
لـتعطى الـتكوين املـسمى بـأنبوب
الـقـلـــــب  heart tube، ثـــــم
تــبـــــدأ عــملــيـــــة الــتفـــــاف الـقلــب
املتـنامى . ولقد وُجِـدَ عند دراسة
أجــنــــــة الـكــتـكــــــوت وجــــــود عــــــدة
بــــروتـيـنــــات هـي املـــســــؤولــــة عـن
عمليـة وجود الـتفاف القـلب إلى
اجلهـــــة الـــــسلــيــمـــــة ، أهــم هـــــذه
البـروتـينــات )القنفــذ الصـوتـى (
،sonic hedgehog 
هــذا البــروتني يفــرَز من اجلــانب
األيسـر من عقـدة ) هنـسن ( فـى
الـقـلـــب األولـــــــــى فـــــــــى حـــــــــالـــــــــة
االلتفـاف الطبـيعى ، إلـى اجلهة
الـيمنـى فـى أجنـة الكتكـوت ، أمـا
إذا حدث وأُنْتِجَ هذا البروتني من
اجلــــــــانـــب األميـــن مـــن عـقــــــــدة )
هــنـــــســن ( ؛ فــيــــــؤدى هــــــذا إلــــــى
الـــتفــــــاف الـقلــب إلــــــى اجلــــــانــب

املعاكس للوضع الطبيعى . 
وتـلـعــــب دورًا ـ بـجــــــــــــانــــب هــــــــــــذا
الـــبـــــــــروتـــني ـ مـجـــمـــــــــوعـــــــــة مـــن
الـبـــــروتـيـنـــــات األخـــــرى مــثل : )
الـعقــــدى (  nodal، وبــــروتـني

 ismغــالبًــا مــا ال تـعيــش أكثــر
من عام .

الــنــــــوع الــثــــــالــث ، وهــــــو األكــثــــــر
انتـشارًا ، هـو النـوع الذى يـصيب
عــضــــوا واحــــدا فقــط ، كــــالـقلـب
مـــثال ، كــــــأن يـكــــــون الـقلــب فــــــى
اجلهـة اليمنـى لدى اإلنـسان ، أو

اليسرى لدى الكتكوت ، 
فهـــذه األوضـــاع تعـتـبـــر األوضـــاع

املعكوسة عن الفرد الطبيعى .
لقــــد فـكــــر الـعلـمــــاء فــــى أن حل
املـشكلـة يـكمن فـى اإلجـابـة علـى
سؤال مـحدد ؛ هـذا السـؤال هو :
مــا الــذى يـتـحكـم فــى أن يــأخــذ
عـضو ما جانبًـا معينًا دون اآلخر

فى اجلسد ؟
سنقـوم بالتركيز أوالً على القلب
، نظـرًا ألنه العضو األكثر تأثرًا ،
وُجِـــــــدَ أن جــمــيـع األجــنـــــــة فـــــــى
املــــــــراحل املــبـكـــــــرة جـــــــدًّا تـكـــــــون
متناظـرة ؛ أى أن اجلانب األمين
مرآة للجانب األيسر ، ولكن هذه
الــصفــة تـنـتهــى فــى وقـت مـبكــر
عـنــد بـــدء القلـب فــى الـتــشـكل .
والقـلب يتـشكل مـن مجمــوعتني
مـن اخلاليا التـي تسمـى بحقول

وأن الـــتـغـــيـــــــــر حـــــــــدث جلـــمـــيـع
األعــضــــاء ككـل ؛ فال تـــوجـــد إذن
مـــشـكلــــة. املـــشـكلــــة الــــرئـيـــسـيــــة
ظهــــــرت للــمـــــرضـــــى مــن الــنـــــوع
Isomeri  الثـاني هـو يسـمى
   ismوفــــيـه يـــكــــــــــــون لــــــــــــدى
املريـض نصفـان ميني أو نصـفان
يسار ، ولكـن دون املساس بالقلب
؛ أي يـــــصــــبـح لــــــــــدى املــــــــــريـــــض
طحــاالن ، وال يــوجــد لــديـه كبــد
علــــى اإلطالق ، أو يـــوجـــد لــــديه
كــبــــــدان ، دون أن يــــــوجــــــد لــــــديه
طـحال . ولـقد وُجِـدَ أن املصـابني
،Left isomerism  بـ
أى أن األعــضـــــاء املـــــوجـــــودة فـــــى
جهـة الـيسـار هـى املكــررة ، أفضل
right حـــــــاال مــن املـــــــرضـــــــى بـ
 isomerism، أى الـــــــــذيـــن
تـكون أعضاؤهم جهة اليمني هي
املكــررة . وحتـى اآلن لـم يتــوصل
العـلمــاء إلــى سـبب كَــوْن احلــالــة
الــصحـيـــة للفـئـــة األولـــى أفــضل
مـن الفئـة الثـانيــة ، بل إن الفئـة
right isomeri املصـابة بـ

صورة فى املرآة.
وملزيـد من الشرح ، فـإن األعضاء
الـداخـليــة وحيـدة الـتنـاظـر هـى
األعـضاء التي يـوجد منهـا عضو
واحد فقط فى اجلسد ، كالقلب
واملعـدة والـكبـد والـطحـال . هـذه
األعـضــاء بعـضهــا يــأخــذ اجلهــة
الـيــســـرى مـن اجلــســـد وبعــضهـــا
اآلخر يلزم اجلهة اليمنى ؛ ففى
اإلنـسـان جنــد أن : القلـب )جهـة
اليسار ( ، املعدة ) يسار ( ، الكبد
) ميـني ( ، الــطحـــال ) يــســـار ( ،
ورمبا يخـتلف هذا مـن كائـن إلى
آخـــــر ، ومــن جــنــــس إلـــــى آخـــــر .
situs ولـقد وُجِـد أن فى حـالة
 inversusهـــــــــــــذه تـــكـــــــــــــون
األعـضـــاء فـــى االجتـــاه املعـــاكــس
فيكـون : القلب  ) ميني ( ، املعدة
) ميــني ( ، الـكــبـــــــد ) يـــــســـــــار ( ،

الطحال ) ميني ( .
والغــــريـب فــــى األمــــر أن هــــؤالء
األفــراد املـصــابـني بهــذه احلــالــة
تكـون حـاالتهـم طبـيعيـة متـامًـا ،
وال يعــانــون  أيــة مـشــاكل ، وهــذا
يــدل علــى أنه مــادامت األعـضـاء
الـداخليـة تأخـذ نفس التـرتيب ،
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تـــتـــمـــثـل مـعــــــــاجلــــــــة األبـعــــــــاد
الـثالثيـة يف األلعـاب احلــديثـة
مـثل دووم وأمـثـــالهـــا ، والبـــد -
إذا أردت أن تـــسـتـمــتع بــــالـلعـب
كـمــــا يجــب - أن تكـــون ســـرعـــة
املعـــــــالج قـــــــادرة علـــــــى القــيــــــام
بـجـــمـــيـع الـعـــمـلـــيـــــــــات الـــتـــي
تـتــطلـبهـــا هــــذه اللعـبـــة أثـنـــاء
تشغـيلها فوراً بـدون تأخير وإال
ضاعت متعة اللعب ، ويتساوى
يف هــــذا أيــضــــاً بــــرامج الــــرسـم
الـهنــدسـي التـي تكــون بـطـيئــة
جداً ومملة يف حال كان املعالج

بطيئاً .
حتـتــــاج معـــاجلـــة الـــرســـومـــات
الثالثيـة األبعاد لـسرعـة كبـيرة
مــن املعــــالج كــي تكـــون ســـرعـــة
املعاجلـة مرضـية وذلك ألن كل
جـسم مـن األجســام التي تـريـد
إظهـارهـا علـى الـشـاشــة تتكـون
مـن آالف املــثلـثــــات الـــصغـيــــرة
جداً والتي تطلب إعادة حساب
مــــــــوقـع كـل مـــثـلـــث مـــن هــــــــذه
املـــثلــثـــــــات يف كل مــــــرة تــــــريــــــد

حتريك هذا اجلسم فيها .

املدى/خاص
طــور طبـيبـان فـرنـسيـان تقـنيـة
"اللــيـــــزك" لــتــــصحـــيح عــيـــــوب
االبـصــار، اعـتمــادا علــى تقـنيــة
الفـمـتـــو ثـــانـيـــة، والـتـــى تــسـمح
بــــاســتخـــــدام اللـيــــزر بـــســــرعــــة
خــاطفــة، مع مــزيـــد من الــدقــة
واالمـــان . و يعــمل اللـيـــزك مـن

معاجلة األبعاد الثالثية
ومبا أن عـدد هذه املثلثـات كبير
فيـلزم عـدد كبيـر من العملـيات
احلــســابـيــة ، ومبـــا أن حجـمهــا
صـغـــيــــــــر فـــتـــتــــطـلـــب الـقـــيــــــــام
بعـمليــات حسـابيـة دقيقـة ) أي
حــــســـــابـــــات أرقــــــام الفــــــاصلـــــة
العــائـمــة ( ممــا يـجعل أهـمـيــة
وحـدة الفـاصلـة العـائمـة كبـيرة
يف هـــــذا اجملــــــال . وكلــمـــــا كـــــان
املعـــــــالج أســـــــرع كلــمــــــا كــــــانــت
الـرسـوم الـثالثيـة األبعـاد أسـرع

.
يف أيـــامـنـــا هـــذه زاد االحـتـيـــاج
لقـوة املعاجلـة الثالثيـة األبعاد
بكثـرة األلعاب الثالثيـة األبعاد
، ولم تعد قوة املعاجلة ألي من
املعاجلات تكفي لهذه األلعاب ،
لذا فـوجود املـسرعـات الثالثـية
األبعـاد علـى بطـاقـات الفيـديـو
قـــــــد خفـف العــبء عــن وحــــــدة
املعـــــاجلـــــة املـــــركـــــزيـــــة كــثــيـــــراً
وميكنك الـرجوع لقـسم بطـاقة
الـفيــديــو ملــزيــد مـن املعلــومــات

عن هذا اجملال .

تقنية جديدة لتصحيح عيوب االبصار
ــــــــــــســلــــــيـــــــــط أشــعــــــــــــــــة خــالل ت
"اإلكـــزميـــرلـيـــزر "علـــى طـبقـــات
 القـرنيـة الـداخليـة ، حيـث يتم
قطع جزء من الـقرنية بواسطة
جـهــــــــاز الـقــــطـع اإللــكـــتــــــــرونـــي
  مبـقــــــــدار 270 درجــــــــة ، ويـــتـــم
بعـدهـا ثني اجلـزء املقطـوع، ثم
تــــــسلــــط أشعـــــــة اللــيـــــــزر علــــــى
الــطــبقــــات  الــــداخلـيــــة ، ويـتـم
إعادة اجلزء املقـطوع إلى مكانه
الــطـبــيعـي بـــدون خـيـــاطـــة ، يف
عملـية تستـغرق  بني 10 إلى 20
دقــــيـقــــــــــــة، وتــــتــــيـح تـقــــنــــيــــــــــــة
"الفــيــمــتــــــوسـكــــــونــــــد" اجــــــراء
اجلـراحة دون االضطرار للجوء
الـــى جهــاز قــطع ،وبــذلـك تقــى
تـلك الـتقـنـيــة مـن املـضـــاعفــات
الـتـــى كـــانـت تـــسـبــبهـــا عــملـيـــة
القـــطع، فــتقــــوم آشعــــة اللـيــــزر
بــالقطع واعـادة اجلـزء املقطـوع
من القرنيـة، يف عملية تستغرق
بــني ســبع وعــــشـــــر دقــــــائق  لــكل
عني على حـدة ، ومن املتوقع ان
تفتح تلك التقـنية ابواب االمل
لـدى املصابني بقصـر بصر كبير

فى تصحيح عيوب ابصارهم
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