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تطوي شعارها.. وتلمح لشيء مهم

ابراهيم كيفو: الحرب إيقاع خاطئ على األذن البشرية

أخبار ساّرة للبشر.. ثقب 
األوزون يلتئم

سرطان الجلد يفتك بالرجال ويستثني النساء.. لماذا؟

تختبر ميزة جديدة قد تسبب مشاكل 
للمستخدمين

أول حديقة للذكاء 
االصطناعي في الصين

يف خط��وة لإ�ساف��ة مزيد من الإث��ارة والت�سويق لع�س��اق �سام�سونغ املرتقبني 
مفاجاأة العمالق الكوري اجلديدة، حدثت ال�رشكة �سورتها الرئي�سية على موقع 

في�سبوك بعر�ض �سعارها "مطويا"، يف اإ�سارة اإىل الهاتف الذي طال انتظاره.
وقبل اجتماع موؤمتر مطوري الربامج يف �سام�سونغ يوم الأربعاء، جاء ال�سعار 

املطوي لي�سري اإىل الهاتف القابل للطي الذي اأ�سيع عنه يف الفرتة الأخرية.
وتق��ول ت�رشيب��ات غري موؤك��دة اأن الهاتف اجلدي��د، الذي يتوق��ع اأن يحمل ا�سم 
غالك�س��ي F، �سيحت��وي عل��ى �سا�ست��ني، واح��دة داخلي��ة قطره��ا 7.3 بو�سة 
واأخ��رى خارجية بقيا�ض 4.6 بو�سة. ومن املرجح اأن يتم الك�سف عن الهاتف 

للجمهور يف وقت مبكر من العام املقبل.
وت�سري املعلومات احلديثة اإىل اأن ال�سا�سة املزدوجة �ستقرتن بواجهة م�ستخدم 

فريدة من نوعها قامت �سام�سونغ وغوغل بتطويرها.

تظه��ر طبق��ة الأوزون اإ�س��ارات عل��ى ا�ستم��رار التع��ايف م��ن 
الأ���رشار الناجم��ة ع��ن اأن�سطة الب���رش، حيث م��ن املرجح اأن 
تلتئ��م بالكام��ل بحل��ول ع��ام 2060، بح�س��ب اأدل��ة جديدة. 
وذك��رت �سحيف��ة ذا غارديان الربيطاني��ة اأن عملية التعايف 
الذاتي��ة �سيك��ون له��ا تاأثري كب��ري على تغ��ري املن��اخ الناجم 
ع��ن زي��ادة الغازات الدفيئ��ة يف الغالف اجل��وي، حيث ميكن 

التخل�ض من الحرتار العاملي يف هذا القرن.
واأو�سح��ت ال�سحيف��ة اأن التئ��ام الثقوب والنح��الل الطبقي 
الناج��م عن املواد الكيماوية، خا�س��ة الأيرو�سول، زاد مبعدل 
ي��رتواح بني 14 اإىل 3 يف املئة، خالل عقد منذ عام 2000، 
مما يعني اأن طبقة الأوزون فوق ن�سف الكرة ال�سمايل ينبغي 
اأن تلتئ��م متاًم��ا بحل��ول ثالثينيات ه��ذا الق��رن، اإذا ا�ستمرت 
املعدلت به��ذه الوترية. ويف ن�سف الكرة اجلنوبي واملناطق 
القطبي��ة �سيكون اللتئام اأبط��اأ يف الوترية، حيث من املتوقع 
اأن تتعاف��ى طبقة الأوزون متاما بحل��ول عام 2060. ومتثل 
النتائج، التي قدمت ي��وم الثنني يف تقييم ملدة اأربع �سنوات 
ل�سحة طبقة الأوزون، مثال نادرا على اأنه ميكن للتعاون بني 
الدول اأن ي�سلح م��ن الأ�رشار البيئية. وبعد الإعالن لأول عن 
انحالل طبقة الأوزون فوق القطب اجلنوبي عام 1985، جرى 
التوقيع عل��ى بروتوكول مونرتيال عام 1987، لإلزام الدول 
املوقع��ة على خف�ض واإزال��ة املواد الكيميائي��ة ال�سارة التي 
مت حتديده��ا على اأنه��ا ال�سبب يف امل�سكلة. وب��دون الأوزون، 
يتعر���ض الب�رش اإىل تلف يف اجللد والع��ني، بينما ت�سري الأدلة 
بالفع��ل اإىل ارتف��اع يف الإ�ساب��ة ب�رشطان��ات اجلل��د. وق��ال 
رئي���ض اإدارة البيئ��ة يف الأمم املتح��دة، اإري��ك �سولهيم: "يعد 
بروتوك��ول مونرتيال اأحد اأكرث التفاقي��ات متعددة الأطراف 
جناًح��ا يف التاريخ" و�سي�ساع��د التعديل املوقع يف العا�سمة 
الرواندي��ة كيغايل ع��ام 2016 لربوتوكول مونرتيال، والذي 
�سيدخ��ل حي��ز التنفي��ذ يف بداي��ة الع��ام املقب��ل، يف احلد من 
تغري املن��اخ م�ستقبال، من خ��الل ا�ستهداف غ��ازات الكربون 
الهيدروفلورية، التي ت�ستخ��دم يف اأجهزة التربيد، ولها تاأثري 

حراري يزيد ع�رشات اآلف املرات عن ثاين اأك�سيد الكربون.

اأف��ادت درا�سة طبية حديث��ة اأن مزيدا من الرجال ميوتون 
ج��راء الإ�ساب��ة مبر���ض �رشط��ان اجلل��د، واأن مع��دلت 

الوفيات بينهم اأ�سبحت اأعلى منها لدى الن�ساء.
واأو�سح��ت الدرا�س��ة اأن��ه خالل العق��ود الثالث��ة الأخرية، 
وحتديدا بني عامي 1985 و2015، كانت حالت الوفاة 
ب�سب��ب �رشطان اجللد لدى الرجال يف 33 دولة اأكرث منها 

لدى الن�ساء.
ورك��زت الدرا�س��ة عل��ى حتلي��ل للوفي��ات الناجم��ة ع��ن 
الإ�ساب��ة مبر���ض �رشط��ان اجللد يف 33 دول��ة من الدول 

املتقدمة يف اأوروبا واأمريكا ال�سمالية واأ�سرتاليا، ون�رشت 
نتائجها خ��الل موؤمتر طبي نظمه معهد اأبحاث ال�رشطان 

الوطني الربيطاين يف غال�سكو با�سكتلندا الأحد.
واأ�س��ارت الدرا�س��ة اإىل اأن مع��دلت �رشط��ان اجلل��د ل��دى 
الن�س��اء اإم��ا اأنها تناق�ست خالل هذه الف��رتة اأو اأنها ظلت 
م�ستق��رة وعلى حالها، لكنها مل ت�سه��د اأي زيادة، بخالف 

الأمر عند الرجال.
وقالت الدكت��ورة يف املوؤ�س�سة ال�سحي��ة امللكية يف لندن 
دوروث��ي يانغ اإن الباحثني امل�سوؤولني ع��ن الدرا�سة اإنهم 

كانوا يريدون اأن يجرون حتليال حمدثا ومو�سعا ملعدلت 
الوفي��ات ب�رشطان اجللد يف الع��امل كله يف حماولة منهم 
لفه��م هذه الأمناط يف الإ�سابة والوفاة باملر�ض، وما اإذا 
كان هن��اك اأي تاأث��ري لتطبيق ا�سرتاتيجي��ات ت�سخي�ض اأو 

عالج اأو وقاية جديدة.
واأ�ساف��ت، يف ت�رشي��ح ل�سبك��ة �س��ي اإن اإن، اأنه على مدى 
اأك��رث م��ن 30 عاما، ارتفع��ت معدلت الوفي��ات ب�رشطان 
اجلل��د، واأن هناك دلئل عل��ى اأن الرجال اأقل ميال حلماية 

اأنف�سهم من اأ�سعة ال�سم�ض.

طرح��ت "وات�س��اب" حتديثا جدي��دا على تطبيق الرتا�س��ل الأو�سع انت�س��ارا على م�ستوى 
العامل، لكن خرباء يحذرون من اأنه قد يربك امل�ستخدمني و"ي�سبب خالفات اجتماعية". 
التحدي��ث اجلدي��د ال��ذي ل يزال يف ط��ور التجربة، ميك��ن امل�ستخدم من اإر�س��ال ر�سالة 
خا�س��ة �رشي��ة ل�سخ�ض ما داخل جمموعة "جروب"، بحي��ث ل يراها الآخرون، ح�سبما 
اأف��ادت �سحيف��ة "ديلي ميل" الربيطاية. وميكن مل�ستخدم��ي "وات�ساب" توجيه ر�سائل 
لأ�سخا���ض باأعينه��م داخل حمادثة جماعي��ة، لكن امليزة اجلديدة تتي��ح لهم ذلك دون 
اإغ��الق نافذة املحادثة الرئي�سية. و�سيتوجب على من يريد ا�ستخدام اخلا�سية اجلديدة، 
اأن يكون حذرا حتى ل ت�سل الر�سالة، التي يفرت�ض اأنها �رشية وموجهة ل�سخ�ض واحد، 
اإىل املجموع��ة ككل، مب��ا قد حتملها من اأ�رشار اأو اأمور حمرجة. ورغم اأن التحديث يتيح 
فت��ح ناف��ذة جديدة مع ال�سخ�ض الذي تري��د توجيه الر�سالة له، ف��اإن الوقوع يف اخلطاأ 

باإر�سال الر�سالة للجميع يبدو اأمرا واردا بقوة،

افتتح��ت اأول حديقة للذكاء ال�سناعي يف ال�س��ني اأبوابها للجمهور، وذلك 
بعد 10 اأ�سهر من العمل على جتديدها.

ومت تركي��ب يف حديق��ة "هايدي��ان" الت��ي تق��ع يف �سمال ال�س��ني، وتبلغ 
م�ساحته��ا ح��وال 34 هكت��ارا، احلاف��الت املكوكي��ة التي ت�س��ري من دون 
�سائ��ق، واأعم��دة امل�سابيح الذكية الت��ي ميكن اأن ت�سج��ل بيانات احلركة، 
ومك��ربات �س��وت ذكي��ة ميكنه��ا ال�ستجاب��ة للتعليم��ات الب�رشي��ة، وفقا 

ل�سحيفة "غلوبال تاميز" ال�سينية.
وكان��ت حكوم��ة مقاطع��ة هايدي��ان وقع��ت اتفاق��ا م��ع �رشك��ة "بايدو" 
لالإنرتن��ت يف �سه��ر يناير/ كان��ون الثاين للقي��ام با�ستك�ساف م�سرتك يف 
بن��اء "مدينة الذكية"، مت اختيار حديقة "هايديان"، التي ا�ستقبلت حوايل 

1.2 مليون �سائح العام املا�سي، لت�سغيل الربنامج التجريبي.

افتتاحسامسونغ واتساب

الجزء الثاني

يغني  فهو  غريه،  ي�سبه  ل  مميز  كفنان  كيفو  ا�سم  ملع  وبذلك 
الثقافات  خمتلف  من  الأغ���اين  مئات  ويحفظ  لغات  ب�سبع 
الأغنية  "�سفري  لقب  عليه  اأُطلق  حتى  �سوريا  يف  املنت�رشة 
�سمال �رشق  اجلزيرة  اخلا�سة مبنطقة  الأغاين  اجلزراوية" اأي 
�سوريا، وله عدة األبومات حتتوي على موؤلفاته اخلا�سة واأي�سًا 
الأغاين واملو�سيقا الفلكلورية التي يربع باأدائها والتي طبعتها 
ومنها  اخلا�سة،  واألوانها  ومفرداتها  بطابعها  املحيطة  بيئته 

"اأغاين من اجلزيرة ال�سورية" و"�سوت من �سوريا القدمية".
واملهرجانات  احل��ف��الت  ع�����رشات  يف  ���س��ارك  لذلك  اإ���س��اف��ة 
واأي�سًا  �سورية،  حمافظات  عدة  يف  املو�سيقية  والفعاليات 
غربية  واأخرى  والعراق،  ولبنان  الكويت  منها  عربية  دول  يف 

كهولندا وفرن�سا واأملانيا و�سوي�رشا وال�سويد وبلجيكا. كما نال 
عدة جوائز منها �سهادة تقدير من بيت الثقافات العاملية يف 

باري�ض وجائزة �سارل كروز العاملية يف فرن�سا. 
�سهدت عائلة ابراهيم كيفو وعلى مدار ع�رشات ال�سنني حروبًا 
خمتلفة. عائلة والده هربت من املذابح الأرمنية عام 1915، 
وجاء الدور فيما بعد على عائلة الفنان نف�سه، حيث قرر مطلع 
اأملانيا  للحياة يف  واأبنائه  النتقال مع زوجته   2015 العام 
هربًا من نريان احلرب ال�سورية، وكاأن التاريخ يعيد نف�سه بعد 

مئة عام بال�سبط.
عن  اأولدي  لأبعد  بلدي  من  واأخرج  وجهي  اأدير  اأن  "قررت 
وا�سحة  اإجابات  اأملك  ول  يوم  كل  تواجهنا  �سعبة  اأ�سئلة 

ب�ساأنها".
رغم �سعوبة الغرتاب، كان لل�سفر اأثر اإيجابي على حياة وفن 
ال�سوري  الفن  لن�رش  جديدة  اأب��واب  اأمامه  ُفتحت  حيث  كيفو، 

وتقدمي اأعماله مع اأهم الفنانني والفرق املو�سيقية الأوروبية.

ل�سوريا  املوجهة  الفعاليات  م��ن  العديد  يف  ���س��ارك  كما 
ولل�سوريني ومنها حفالت "اأ�سبوع عاملي ل�سوريا" يف هولندا 
واأملانيا ولبنان، وعرو�ض فنية يف اأملانيا و�سوي�رشا وفرن�سا، 
كان اآخرها العر�ض الأوبرايل "الرحلة الداخلية" مع اأورك�سرتا 
الفيلهارومني يف هامبورغ باأملانيا، والذي يتحدث عن ق�سة 
كيفو وعائلته، وهجرتها الق�رشية من �سوريا اإىل اأملانيا مروراً 

بلبنان، بحثًا عن حياة اأف�سل واأكرث اأمنًا.
ا�ستمرار  على  بالتاأكيد  للفنان  امل�ساركات  ه��ذه  و�سمحت 
باأن  رغبته  وعلى  عنه،  انقطاعه  وعدم  الأم  بلده  مع  توا�سله 
ال�سوري.  امل�سهد  على  الطاغي  هو  واحلب  الفن  �سوت  يكون 
زال  ل  احلرب  ب�سبب  بلده  من  للخروج  ا�سطر  �سوري  "كل 
اأ�سعر  اأغني ل�سوريا خارجها  يحمل �سورة بلده داخله. عندما 
ول  دم�سق،  اأو  حلب  اأو  احل�سكة  يف  م�رشح  على  اأقف  وكاأنني 
مل  والتي  �سوريا  عن  اجلميلة  ال�سور  اأتذكر  باأن  �سوى  اأرغ��ب 
حديثه  يف  احلرب  الفنان  وي�سف  احلرب".  بفعل  بعد  تت�سوه 

باأنها "اإيقاع خاطئ على الأذن الب�رشية ول بد لها اأن تنتهي". 
لكنه يرف�ض اأن ينتظر تلك النهاية دون اأن يكون له دور. فالفن 
وفق راأيه "ل يجب اأن يتنحى جانبًا واإمنا عليه اأن يبني بني 
الت�سّوه.  بدل  واجلمال  ال�رشاع،  بدل  للحوار  قاعدة  ال�سوريني 
الفّن احلقيقي مر�ض ل ميكن للفنان اأن ي�سفى منه، وعلينا اأن 

ن�ستعني به على امل�ساعب التي نعي�سها".
ول ميلك كيفو �سوى اأن يتمنى العودة والغناء يف �سوريا يومًا 
تنبع  كبرية  اأهمية  له  خارجها  يقدمه  ما  باأن  يعلم  هو  ما. 
وا�ستخدام  بلده  عن  جميلة  �سورة  ر�سم  على  قادراً  كونه  من 
املو�سيقا والفن كلغة توا�سل رغم اختالف الثقافة، لكنه يحّن 

للغناء يف بلده �سوريا، "بلد ال�سم�ض" كما يحب و�سفه.
يومًا  عودة  ويل  م�سافر  اأنا  واأرف�سها.  الهجرة  كلمة  "اأخاف 
التي  املو�سيقية  واآلت��ي  وكتبي  ملنزيل  اأع��ود  اأن  بد  ل  م��ا. 
من  مزيج  �سوته  ويف  يقول  رحلت"،  عندما  ورائ��ي  تركتها 

احلزن والأمل.

بغداد - متابعة

مهني��ًا: تبدو حكمي��ًا يف ت�رشفاتك ه��ذا اليوم وتعرف 
الق��رار ال�سليم الذي يجب اأن تتخ��ذه ب�ساأن اأحد الزمالء 
احل�س��اد عاطفي��ًا: ل تتج��ادل كث��رياً م��ع احلبيب لئال 

يبتعد عنك فاأنت ل ت�ستطيع اأن ت�ستغني عنه

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

عاطفي��ًا: قد ت��راوح الأم��ور مكانها ثم تتب��دل، ما يجعلك 
تنطلق مبغامرة جديدة من دون اأن ترتك لك وقتًا للفراغ

ال�سائك��ة  اإث��ارة املو�سوع��ات  مهني��ًا: ح��اول ع��دم 
واحل�ّسا�س��ة، اأو اعمل خلف ال�ستار مت��ّكاًل على نف�سك، 
متجّنب��ًا بع���ض املحاوري��ن امل�ساك�س��ني عاطفيًا: ل 
حتاول اإر�ساء ال�رشيك مبا ل تقتنع به �سخ�سيًا، فذلك 

قد تكون انعكا�ساته �سلبية لحقًا

مهنيًا: عليك اأن تبذل مزيداً من اجلهد والوقت يف العمل، 
وكل م��ا ع��دا ذل��ك ل��ن يك��ون يف م�سلحت��ك يف الفرتة 
املقبلة عاطفيًا: حاول اأن تت�سارك مع ال�رشيك يف اتخاذ 
الق��رارات احلا�سمة وخ�سو�س��ًا اأن بع�سها م�سريي يف 

حتديد العالقة

مهني��ًا: اأحدهم يح��اول اأن ي�سع لك بع�ض العراقيل يف 
العم��ل، وتبحث عن فر�ض جدي��دة ت�ساعدك على زيادة 
موردك املادي  عاطفي��ًا: اعط عالقتك باحلبيب املزيد 
م��ن الوق��ت، ول ت�سمح لأح��د اأن يفرقك عن��ه اأو يخلفك 

معه

مهنيًا: يريحك هذا اليوم من �سغوط ويزّودك ال�سجاعة 
واجل��راأة واحليوية لت�سوية امل�س��اكل ال�سابقة عاطفيًا: 
ك��ن دقيق��ًا يف كالم��ك م��ع احلبي��ب وت��وخَّ احلذر يف 

طريقة نقا�سك معه فهو ح�سا�ض جداً

االسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

السرطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

مهني��ًا: ثمة جديد يلوح يف الأف��ق ينعك�ض على حياتك 
اإيجابًا، فتن�سط على غري جبهة وحتّقق اأهدافك عاطفيًا: 
تعرف قيم��ة ال�رشيك وتقّدر وقوف��ه اإىل جانبك، تتاألق 

يف املنا�سبات وتربز ك�سخ�سية مميزة

مهنيًا: تبا�رش م�رشوعًا جديداً تاأمل اأن حتقق من ورائه 
اأرباحًا و�سمعة طيبة، تفاءل عاطفيًا: حافظ على اأ�رشار 
احلبيب ول تخن ثقته بك، فهو يعرف مدى اإخال�سك له

مهنيًا: يوم جّيد م��ن العمل والنجاح والتفاوؤل، ا�ستغله 
كما يجب وهّيئ نف�سك ليوم اأف�سل عاطفيًا: تتعّرف اإىل 
�رشي��ك جدي��د اأو تقي��م �سداقات ممّيزة م��ع اأنا�ض ُجدد 
اأو تلتق��ي اأ�سدقاءك القدماء، فت�ستعي��د معهم ذكريات 

املا�سي

مهنيًا: عليك احلذر من التهّور، وت�رّشف بهدوء حلماية 
نف�سك من اأي انعكا�سات وردود اأفعال يف غري حملها

عاطفي��ًا: العناد يف العالق��ة بال�رشيك له عدة �سلبيات، 
فك��ن هادئ��ًا ولّينًا لئ��ال ت�سل الأم��ور بينكم��ا اإىل حّد 

الت�سادم

مهني��ًا: يعّك��ر اأمر ط��ارئ اجلّو قلي��اًل ويفتت��ح دورة اأقل 
حظ��ًا ووهج��ًا مّما عرفت��ه خالل ه��ذا ال�سي��ف عاطفيًا: 
ت�سع��ر بامللل مع احلبيب وتفّكر جدي��ًا يف اإنهاء عالقتك 

املتوترة به منذ مدة

مهني��ًا: يط��راأ الالمتوق��ع ويفاجئك يف بع���ض الأحيان، 
والن�سيح��ة ه��ي يف اأن تعمل ب��ذكاء ومه��ارة بعيداً عن 
التحديات العقيم��ة عاطفيًا: اأنت قادر على غ�ّض الطرف 
ع��ن اخطاء احلبيب، بل قد ل جتدها على الطالق حاليًا، 
وتكتمل فرحتك عندما يبادلك املوّدة واحلنان والعاطفة
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