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تكشف عن طريق الخطأ مواصفات 
"غاالكسي نوت 9"

موسيقى العراق المعاصر ومركب األرمن الغرقان

لماذا يجب االبتعاد عن 
المشروبات الخالية من السكر؟

نظارة غوغل تساعد األطفال المصابين بالتوحد على قراءة تعابير الوجوه

أمازون يشعل سباقا عالميا لشركات 
غزو الفضاء

 تبدأ في إزعاج 
مستخدمي "واتسآب"

مع اقرتاب طرح هاتفها اجلديد ب�س��كل ر�س��مي، ن�رشت �رشكة �سام�سونغ مقطع 
فيدي��و لهاتفها "غاالك�س��ي نوت 9" عن غري ق�س��د، لكنها قامت ب�س��حبه على 
الفور من موقعها االإلكرتوين. ومتكن معجبو �سام�س��ونغ من االحتفاظ ب�س��ور 
اأك��دت ع��ددا م��ن ال�س��ائعات الت��ي مت ترويجه��ا ح��ول الهاتف، وفق م��ا نقلت 
�سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية. واأظهرت ال�سور ت�سميم الهاتف ب�سكل اأنيق، 
كم��ا ك�س��فت اأن ال�رشكة الكورية اجلنوبية و�س��عت يف اجلهاز منفذ �س��ماعات 
3.5 ميليمرتات. ويرتقب اأن تطرح �سام�س��ونغ هاتفها اجلديد بنيويورك، يف 
التا�سع من اأغ�سط�س اجلاري، بينما �ستعلن �رشكة "اأبل" هواتف اآيفون اجلديدة 
يف �سبتمرب املقبل. وبح�سب ال�سورة "اخلاطفة"، فاإن �سام�سونغ عززت هاتفها 
اجلدي��د بقل��م مل�س اأ�س��فر، اأما م�ست�س��عر الب�س��مة فتم و�س��عه حت��ت الكامريا 

اخللفية املزدوجة.

ح��ذرت جلنة من االأطباء والباحثني من اأن امل�رشوبات 
اخلالي��ة م��ن ال�س��كر ترف��ع م��ن خط��ر زي��ادة ال��وزن 
واالإ�س��ابة بال�س��كري الن��وع الثاين واخلرف وال�س��كتة 
الدماغي��ة، بني البالغني يف الوالي��ات املتحدة. وقالت 
اللجنة اإن االأطفال اأكرث عر�س��ة للإ�س��ابة باالأمرا�س، 
الأن تن��اول م�رشوب��ات احلمي��ة يف هذه ال�س��ن املبكرة 
ميكن اأن يخلق �س��لوكيات ت�س��تمر معهم طوال حياتهم. 
والح��ظ الباحث��ون يف جمعي��ة القل��ب االأمريكي��ة، اأن 
م�رشوبات ال�س��ودا اخلالية من ال�سكر غالبا ما ُت�ستهلك 
م��ن قب��ل االأ�س��خا�س الذين ي�س��تهلكون ع��ادة كميات 
كب��رية م��ن امل�رشوب��ات املح��لة بال�س��كر، كطريق��ة 
للتخل���س من ه��ذه العادة ال�س��يئة. واأ�س��ار التقرير اإىل 
عدد من اال�س��تطلعات الذاتية ال�س��ابقة، حيث اأظهرت 
البيان��ات اأن البالغ��ني �رشب��وا ما معدل��ه 16.2 اأوقية 
م��ن امل�رشوبات املحلة بال�س��كر يوميا ع��ام 2000، 

وانخف�ست الن�سبة اإىل 8.4 يوميا يف عام 2014.
وكان االنخفا�س اأكرث حدة بني االأطفال، من 19 اأوقية 
يف الي��وم خ��لل ع��ام 2000 اإىل 8.6 اأوقي��ة يف عام 
2014. واأ�س��درت جمعية القلب االأمريكية تو�س��يتها 
ع��ام 2016، ب���رشورة عدم ا�س��تهلك االأطف��ال الأكرث 
من 6 ملعق �س��غرية من ال�س��كر يف اليوم. ويف الوقت 
نف�س��ه، اأو�س��ى الباحث��ون ب���رشورة ابتع��اد االأطف��ال 
ع��ن امل�رشوب��ات ذات ال�س��عرات احلرارية املنخف�س��ة، 
ب�س��بب نق�س البيانات ح��ول االآثار طويل��ة االأمد لهذه 

   اأفادت درا�س��ة جديدة اأن "االأطفال امل�س��ابني بالتوحد قد تتح�س��ن امل�رشوبات.
قدرته��م عل��ى فه��م تعابري الوج��وه وتتط��ور مهاراته��م االجتماعية 
با�س��تخدام نظ��ارة جوجل م��ع تطبيق للهوات��ف الذكية". وت�س��تخدم 
هذه االأداة التجريبية، التي تعرف با�س��م )�س��وبر باور جل�س( األعابًا 
مل�س��اعدة االأطفال على متيي��ز الوجوه واالنفعاالت عن��د التفاعل مع 

االأ�رشة واالأ�سدقاء.
وح�س��ب املراكز االأمريكي��ة ملكافح��ة االأمرا�س والوقاي��ة منها فاإن 

واحدا من كل 68 طفًل يف الواليات املتحدة م�ساب بالتوحد.
وق��ال فريق الباحثني يف الدرا�س��ة التي ن�رشت بدوري��ة )اإن.بي.جيه 

ديجيتال ميدي�س��ني( اإن "االأطفال امل�سابني با�سطراب طيف التوحد 
يعانون كثريا يف متييز تعابري الوجوه والتوا�سل بالعينني والتفاعل 
االجتماعي، لكن مبقدور الكثريين التح�س��ن على نحو كبري اإذا تعلموا 
مهارات اجتماعية يف ال�س��غر". وطور الباحثون نظارة )�س��وبر باور 
جل���س(، وه��ي اأداة تعليمية تعمل بربنامج يتم ت�س��غيله على نظارة 
غول وهاتف ذكي يعمل بنظام اأندرويد. وت�س��اعد االألعاب، مثل لعبة 
)اإم�س��ك االبت�س��امة وخمن االنفع��ال(، االأطفال للتع��رف على الوجوه 
واالنفع��االت من خلل عر�س اأيقونات للم�س��اعر بالنظارة اأو النطق 

با�سم االنفعال لي�سمعه الطفل.

يعم��ل موؤ�س���س �رشكة اأمازون على دخول ال�س��باق املحموم ل�س��ناعة ال�س��واريخ 
القابلة الإعادة اال�س��تخدام، بعد اأن ا�س��تطاع رجل االأعمال االأمريكي ال�سهري اإيلون 
ما�س��ك قلب �س��ناعة الف�س��اء راأ�س��ا على عقب، بع��د اأن اأذهل �س��اروخه العملق 

فالكون 9 العامل.
واأ�س���س اإيلون ما�س��ك الرئي�س التنفيذي ل�رشكة ت�س��ل، �س��اروخ فالكون 9 القابل 
الإعادة اال�س��تخدام واملنخف�س التكلفة ن�س��بيا. واأمتت �س��بي�س اإك���س اأكرث من 50 
اإطلق��ا ناجه��ا لل�س��اروخ فالك��ون، وف��ازت بعق��ود مبلي��ارات الدوالرات ت�س��مل 
اتفاقات مع نا�س��ا ووزارة الدفاع االأمريكية. ودخل يف ال�س��باق العاملي ل�رشكات 
�س��ناعة الف�ساء، يونايتد لون�س اأالين�س، وهي �رشاكة بني بوينغ ولوكهيد مارتن، 
واأريان جروب الفرن�س��ية، وهي م�رشوع م�س��رتك بني اإيربا�س و�س��افران. وت�سمم 

اليابان وال�سني اأي�سا �سواريخ قابلة الإعادة اال�ستخدام. 

ك�س��فت تقارير اإخبارية عديدة اأن تطبيق التوا�س��ل االجتماعي االأ�س��هر "في�سبوك" 
�س��يبداأ ب�س��ورة ر�س��مية يف تقنية ت�س��بب اإزعاجا �س��ديدا لكافة م�س��تخدمي تطبيق 

الرتا�سل الفوري ال�سهري "وات�ساآب".
وقال موقع "بي جي اآر" التقني املتخ�س���س اإن "في�س��بوك" اأعلن ب�س��ورة ر�س��مية 
اأنه ينوي اال�س��تثمار يف التطبيق اململوك له "وات�س��اآب"، و�س��يبداأ يف �سخ اإعلنات 

لكافة امل�ستخدمني.
وو�س��ف املوقع ذلك باأنه �س��يكون "اأداة اإزعاج كربى" لكافة امل�ستخدمني، خا�سة 
اأن في�س��بوك ميتل��ك فعليا "وات�س��اآب"، وهو ما يعني اأنه �سي�س��خ ر�س��ائله ب�س��ورة 

مكثفة لكافة امل�ستخدمني.
وقال وات�س��اآب: "كما اأعلنا العام املا�س��ي، وات�س��اآب تعمل على بناء اأدوات جديدة 

مل�ساعدة االأفراد واالأن�سطة التجارية على التوا�سل مع بع�سهم البع�س".

مؤسس "فيسبوك"سامسونغ

 مع رحيل نوبار با�ستكيان، ببغداد ، تكون “الفرقة ال�سميفونية 
قبل  موؤ�س�سيها  من  اآخر  مو�سيقيًا  فقدت  العراقية“،  الوطنية 
�ستني عامًا، فعازف الكمان العراقي- االأرمني كان من موؤ�س�س 
فعليًا  تاأ�سي�سها  ب��داأ  والتي  املنطقة،  يف  االأع��رق  االأورك�سرتا 
الزعيم  قرار  حتى   ،1948 الفلهارموين”  بغداد  “جمعية  عرب 
“تاأميمها” 1959، وجعلها فرقة  الراحل عبد الكرمي قا�سم ب� 
�سيمفونية تابعة للدولة بعد اأن كانت ن�ساطًا ثقافيا واجتماعيًا 
اخلا�سة  ملحمها  تر�سم  كانت  حداثة  على  موؤ�رش  يف  خا�سًا، 
بل  العا�سفة،  عني  يف  “الثورية”  التحوالت  ترميها  اأن  قبل 

العوا�سف املتوا�سلة حتى يومنا هذا.
ال ميكن احلديث عن احلداثة يف املجتمع العراقي بعد تاأ�سي�س 
فيه،  كبري  ن�سيب  ول��لأرم��ن  اإال   ،1921 املعا�رشة  ال��دول��ة 
الفكرية  احلداثة  يجعل  ما  اليهود،  لعبه  اأكرب  دور  جانب  اإىل 

على  امل�سلمة  احلا�سنة  خارج  اأمراً  البلد،  يف  –االجتماعية 
هذه  اإن  غريبا  ولي�س  املطلقة،  الغالبية  ت�سكيلها  من  الرغم 
هذه  مغادرة  مع  االإنتكا�سات  من  �سل�سلة  اإىل  تعر�ست  احلداثة 
هي  مثلما  وق�رشاً،  طوعًا  للبلد،  الفاعلة  الب�رشية  املجموعات 
كل  ت�سود  االأمية  والغطر�سة  اجلهل  حيث  اليوم  العراق  حال 
ال�سحة،  وزارة  عينتها  عراقية  طبيبة  اأول  وكانت  فيه.  جمال 
دخلت  فتاةعراقية  واأول  �ستيان،  اآنة  الدكتورة  هي  اأرمنية، 
كانت   1939 �سنة  فيها  وتخرجت  بغداد  يف  الطب  مدر�سة 
الطبيبة ملك ابنة ال�سيدرزوق غنام النائب عن م�سيحيي بغداد 
تاأ�س�ست  التي  “العراق”  جريدة  و�ساحب  االأم��ة  جمل�س  يف 
ال�سحافة  �سيخ  ويعترب  الربيطانية،  ال�سلطة  من  بدعم   1920
ا�ستارجيان،  كريكور  الدكتور  االأطباءاملعروفني  العراقية ومن 
يف  كليةالطب  موؤ�س�سي  من  وهو  جوبانيان،  هاكوب  والدكتور 
الثانية  الدرجة  من  الرافدين“  “و�سام  على  وحا�سل  العراق 
1954 تقديراً خلدماتهفي جمال الطب والدكتور كارنيك  عام 

العامة  االأرمنية  ال�سخ�سيات  ومن  وغريهم.  هوفهاني�سيان 
وزي��راً  ك��ان  ال��ذي  اأف��ن��دي(  )او���س��ك��ان  مارديكيان  فو�سكان 
وجهت  دعوة  على  وبناء  العثمانية،  الدولة  يف  للربيدوالربق 
املا�سي،  ع�رشينياتالقرن  يف  العراقية  احلكومة  قبل  من  له 
املايل يف  النظام  املالية وطًور  وزارة  ماليًا يف  اأ�سبح خبرياً 
البلد. وبرز ا�سم�سريوب ا�سكندريان مديراً للإدارة النهرية يف 
العام1921 من�سب  �سغل يف  الذي  �سيفيان  بغداد، و�رشابيون 
�سكرتري وزير املالية، وديكران ايكمكجيان الذي عمل �سكرترياً 
ملجل�س اإدارةال�سكك احلديدية العراقية ل�سنوات طويلة، وكا�سبار 
بوغو�سيان رئي�سًا الأمناء �سندوق ال�سكك،وابكار هوفهاني�سيان 
من  الرافدين  و�سام  اأي�سًا  منح  الذي  للموا�سلت  عامًا  مديراً 
الدرجة الثالثة. اأما فاهي �سيفيان، فعنًي يف خم�سينيات القرن 
واالإج��راءات  اأ�سهمتجهوده  وقد  العام،  للري  مفت�سًا  املا�سي 
الطارئة التي اتخذها يف اإنقاذ مدينة بغداد و�سواحيها من اأ�سواأ 
في�سانتعر�ست له بغداد يف العام 1954. ويف جمال ال�سيا�سة 

انتخب  الذي  �ستيبامناركاريان  ا�سكندر  عرف  والدبلوما�سية 
امل�سيحيني  جلميع  ممثًل  العراقي  الربملان  يف   1947 عام 
ديرفي�سيان  العراق  يف  الفخريان  بلجيكا  بغداد،وقن�سل  يف 
اآرام  العراق  الفخريفي  الرنويج  وقن�سل  غريبيان،  و�سيمون 
�سيمرجيان. ويف اأرمينيا بعد اال�ستقلل يف عام 1991، تقلد 
ا�سخامنارديرو�سيان من�سب وكيل الوزارة يف وزارة الزراعة ثم 
اخلارجية. اأما يف جمال الت�سوير فقد عرف امل�سور ال�سينمائي 
جمال  يف  اأوائللرواد  من  وهو  كيفوركيان،  مي�ساك  خاجيك 
الت�سوير  تقنية  يف  القلئل  ال��رواد  ومن  ال�سينمائي  الت�سوير 
امري  الرائد  ال�سحفي  وامل�سور  والوطنالعربي.  العراق  يف 
العراقيينالذي  ال�سحفيني  امل�سورين  �سيخ  لو�سينيان  �سليم 
تاريخ  من  كبرياً  ج��زءاً  وار�سف  العراق  وزعماء  ملوك  �سور 
العراق، وامل�سورونالفوتوغرافيون املعروفون ار�ساك )�ساحب 
�ستوديو ار�ساك( وجان )�ساحب �ستوديو بابل( وم�سور االآثار 

كوفادي�س ماركاريان.

كتب – علي عبد األمير

متقاطعة كلمات

مهني��ًا: تبدو مته��وراً يف ت�رشفاتك هذا اليوم وال تعرف 
القرار ال�سليم الذي يجب اأن تتخذه

عاطفي��ًا: ال تتجادل كث��رياً مع احلبيب لئ��ل يبتعد عنك 
فاأنت ال ت�ستطيع اأن ت�ستغني عنه

مهني��ًا: العن��اد ق��د يكلف��ك الكث��ري، فح��اول اأن تعتم��د 
الديبلوما�سية يف معاجلة االأمور، لئل تدفع الثمن غاليًا

عاطفي��ًا: ق��د تراوح االأمور مكانها ث��م تتبدل، ما يجعلك 
تنطلق مبغامرة جديدة من دون اأن ترتك لك وقتًا للفراغ

بع���س  ويفاجئ��ك يف  اللمتوق��ع  يط��راأ  مهني��ًا: 
االأحي��ان، والن�س��يحة ه��ي يف اأن تعم��ل ب��ذكاء 
ومهارة بعيداً عن التحديات العقيمة عاطفيًا: اأنت 
ق��ادر على غ�ّس الطرف عن اخطاء احلبيب، بل قد 

ال جتدها على االطلق حاليًا، 

مهني��ًا: حاول ع��دم اإثارة املو�س��وعات ال�س��ائكة 
واحل�ّسا�س��ة، اأو اعم��ل خل��ف ال�س��تار مت��ّكًل عل��ى 

نف�سك، متجّنبًا بع�س املحاورين امل�ساك�سني
عاطفيًا: ال حتاول اإر�س��اء ال�رشيك مبا ال تقتنع به 

�سخ�سيًا، فذلك قد تكون انعكا�ساته �سلبية الحقًا

مهني��ًا: تتاأخر اليوم عن تنفيذ مهامك يف العمل 
ب�سبب بع�س امل�ساكل التقنية، وتاأتيك العرو�س 
للح�س��ول على عم��ل اأف�س��ل عاطفي��ًا: عليك اأن 
تك��ون اأك��رث ح��ذراً يف نفقاتك وا�س��تمع اإىل اآراء 

ال�رشيك وال حتاول اأن تفر�س وجهة نظرك

مهني��ًا: يريح��ك ه��ذا الي��وم م��ن �س��غوط وي��زّودك 
ال�سجاعة واجلراأة واحليوية لت�سوية امل�ساكل ال�سابقة

عاطفيًا: كن دقيقًا يف كلمك مع احلبيب وتوخَّ احلذر 
يف طريقة نقا�سك معه فهو ح�سا�س جداً
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مهنيًا: تت�س��لق جبااًل من املعوقات قبل اأن حتّقق هدفك 
ال��ذي ت�س��بو اإلي��ه، وال توّقع عق��داً قبل اأن تق��راأ بنوده 
وتتحقق من م�س��داقيته عاطفيًا: ت�سهد املرحلة املقبلة 
حمطات الفت��ة ومتط��ورة يف العلق��ة بال�رشيك، وهذا 

يكون مل�سلحتك اإذا وظفته بال�سكل املطلوب

مهني��ًا: تبا�رش م�رشوعًا جدي��داً تاأمل اأن حتقق من 
ورائه اأرباحًا و�س��معة طيبة، تفاءل عاطفيًا: حافظ 
على اأ���رشار احلبيب وال تخن ثقت��ه بك، فهو يعرف 

مدى اإخل�سك له

مهنيًا: يوم جيد من العمل والنجاح والتفاوؤل، ا�ستغله 
كما يجب وهيئ نف�س��ك ليوم اأف�س��ل عاطفيًا: تتعّرف 
اإىل �رشي��ك جديد اأو تقيم �س��داقات ممّي��زة مع اأنا�س 
ُج��دد اأو تلتق��ي اأ�س��دقاءك القدم��اء، فت�س��تعيد معهم 

ذكريات املا�سي 

مهني��ًا: عليك احلذر م��ن التهّور، وت���رّشف بهدوء 
حلماية نف�س��ك من اأي انعكا�سات وردود اأفعال يف 
غ��ري حملها  عاطفيًا: العن��اد يف العلقة بال�رشيك 
ل��ه ع��دة �س��لبيات، فك��ن هادئ��ًا ولّينًا لئل ت�س��ل 

االأمور بينكما اإىل حّد الت�سادم 

مهني��ًا: علي��ك اأن تبذل مزي��داً من اجله��د والوقت يف 
العم��ل، وكل ما ع��دا ذلك لن يكون يف م�س��لحتك يف 
الفرتة املقبلة عاطفيًا: حاول اأن تت�سارك مع ال�رشيك 
يف اتخاذ القرارات احلا�س��مة وخ�سو�س��ًا اأن بع�سها 

م�سريي يف حتديد العلقة

مهنيًا: قد يعّكر اأمر طارئ اجلّو قليًل ويفتتح دورة 
اأقل حظًا ووهجًا مّما عرفته خلل هذا ال�سيف

عاطفيًا: ت�سعر بامللل مع احلبيب وتفّكر جديًا يف 
اإنهاء علقتك املتوترة به منذ مدة

)معكو�سة(. الأمريكية  البحرية   o احلوا�س  اإحدى   1
2 جمم���وع احلي���ل والقدرات الفردي���ة يف عمل ما o ما 

يو�سع على الثور جلر حمراث اأو تدوير �ساقية.
)معكو�سة(. اأع�سر   o يبكني   3

)معكو�سة(. نف�س  خالف   o الدب  �سبل   4
قوالب �سكل  يف  و�سع   o مت�سابهة   5

�سديد طمع   o وعدا  يعطي   6
o يف رغد من العي�س. 7 �سالت )فيها همزة مقلوبة ياء( 
اأغ�سب البن والدته فيجب عليه �سريعا  اإذا   o 8 ه���رب 

اأن ....
9 ن�س���ف ا�سم اأحد اأفالم احمد ال�سقا ومنى زكي وهالة 

فاخر وجميل راتب. o ن�سف ومي�س
ا�سمها احلقيقي  فنان���ة كوميدية م�سري���ة   o 10 ريف���ي 

نونيا نو�سكا

ب�سم���راء  امللقب���ة  البدوي���ة  املطرب���ة   1
الباديه

خري عك�س   o الر�سيع  الطفل  فرا�س   2
توت. ثلثا   o ال�سرار  �سبق  مع  قا�سدة   3

4 تغذي���ة املا�سي���ة يف املناط���ق الع�سبية 
مت�سابهة  o

لبنان(. )من  الغنية  فرا�سة   5
املقدمة. يف   o بيت  ثلثا   6

مثال التن�س  كرة  لعب  ي�ستخدمه   7
ا�سمه  اأ�سل �سوري  فنان م�س���ري من   8

احلقيقي اأنور يحيى النقا�س.
9  ال�سم ال�سابق للفنان امل�سري العاملي 

عمر ال�سريف.
)م����ن  �ست����ار  ال�سوب����ر  النج����وم  10 جن����م 

لبنان(

عموديًا اأفقيًا


