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ابراهيم كيفو :الحرب إيقاع خاطئ على األذن البشرية
بغداد  -متابعة
الجزء الثاني

وبذلك ملع ا�سم كيفو كفنان مميز ال ي�شبه غريه ،فهو يغني
ب�سبع لغات ويحفظ مئات الأغ���اين من خمتلف الثقافات
املنت�رشة يف �سوريا حتى �أُطلق عليه لقب "�سفري الأغنية
اجلزراوية" �أي الأغاين اخلا�صة مبنطقة اجلزيرة �شمال �رشق
�سوريا ،وله عدة �ألبومات حتتوي على م�ؤلفاته اخلا�صة و�أي�ض ًا
الأغاين واملو�سيقا الفلكلورية التي يربع ب�أدائها والتي طبعتها
بيئته املحيطة بطابعها ومفرداتها و�ألوانها اخلا�صة ،ومنها
"�أغاين من اجلزيرة ال�سورية" و"�صوت من �سوريا القدمية".
�إ���ض��اف��ة لذلك ���ش��ارك يف ع����شرات احل��ف�لات واملهرجانات
والفعاليات املو�سيقية يف عدة حمافظات �سورية ،و�أي�ض ًا
يف دول عربية منها الكويت ولبنان والعراق ،و�أخرى غربية

كهولندا وفرن�سا و�أملانيا و�سوي�رسا وال�سويد وبلجيكا .كما نال
عدة جوائز منها �شهادة تقدير من بيت الثقافات العاملية يف
باري�س وجائزة �شارل كروز العاملية يف فرن�سا.
�شهدت عائلة ابراهيم كيفو وعلى مدار ع�رشات ال�سنني حروب ًا
خمتلفة .عائلة والده هربت من املذابح الأرمنية عام ،1915
وجاء الدور فيما بعد على عائلة الفنان نف�سه ،حيث قرر مطلع
العام  2015االنتقال مع زوجته و�أبنائه للحياة يف �أملانيا
هرب ًا من نريان احلرب ال�سورية ،وك�أن التاريخ يعيد نف�سه بعد
مئة عام بال�ضبط.
"قررت �أن �أدير وجهي و�أخرج من بلدي لأبعد �أوالدي عن
�أ�سئلة �صعبة تواجهنا كل يوم وال �أملك �إجابات وا�ضحة
ب�ش�أنها".
رغم �صعوبة االغرتاب ،كان لل�سفر �أثر �إيجابي على حياة وفن
كيفو ،حيث فُتحت �أمامه �أب��واب جديدة لن�رش الفن ال�سوري
وتقدمي �أعماله مع �أهم الفنانني والفرق املو�سيقية الأوروبية.

كما ���ش��ارك يف العديد م��ن الفعاليات املوجهة ل�سوريا
ولل�سوريني ومنها حفالت "�أ�سبوع عاملي ل�سوريا" يف هولندا
و�أملانيا ولبنان ،وعرو�ض فنية يف �أملانيا و�سوي�رسا وفرن�سا،
كان �آخرها العر�ض الأوبرايل "الرحلة الداخلية" مع �أورك�سرتا
الفيلهارومني يف هامبورغ ب�أملانيا ،والذي يتحدث عن ق�صة
كيفو وعائلته ،وهجرتها الق�رسية من �سوريا �إىل �أملانيا مروراً
بلبنان ،بحث ًا عن حياة �أف�ضل و�أكرث �أمناً.
و�سمحت ه��ذه امل�شاركات للفنان بالت�أكيد على ا�ستمرار
توا�صله مع بلده الأم وعدم انقطاعه عنه ،وعلى رغبته ب�أن
يكون �صوت الفن واحلب هو الطاغي على امل�شهد ال�سوري.
"كل �سوري ا�ضطر للخروج من بلده ب�سبب احلرب ال زال
يحمل �صورة بلده داخله .عندما �أغني ل�سوريا خارجها �أ�شعر
وك�أنني �أقف على م�رسح يف احل�سكة �أو حلب �أو دم�شق ،وال
�أرغ��ب �سوى ب�أن �أتذكر ال�صور اجلميلة عن �سوريا والتي مل
تت�شوه بعد بفعل احلرب" .وي�صف الفنان احلرب يف حديثه

حظك

ب�أنها "�إيقاع خاطئ على الأذن الب�رشية وال بد لها �أن تنتهي".
لكنه يرف�ض �أن ينتظر تلك النهاية دون �أن يكون له دور .فالفن
وفق ر�أيه "ال يجب �أن يتنحى جانب ًا و�إمنا عليه �أن يبني بني
الت�شوه.
ال�سوريني قاعدة للحوار بدل ال�رصاع ،واجلمال بدل
ّ
الفن احلقيقي مر�ض ال ميكن للفنان �أن ي�شفى منه ،وعلينا �أن
ّ
ن�ستعني به على امل�صاعب التي نعي�شها".
وال ميلك كيفو �سوى �أن يتمنى العودة والغناء يف �سوريا يوم ًا
ما .هو يعلم ب�أن ما يقدمه خارجها له �أهمية كبرية تنبع
من كونه قادراً على ر�سم �صورة جميلة عن بلده وا�ستخدام
يحن
املو�سيقا والفن كلغة توا�صل رغم اختالف الثقافة ،لكنه ّ
للغناء يف بلده �سوريا" ،بلد ال�شم�س" كما يحب و�صفه.
"�أخاف كلمة الهجرة و�أرف�ضها� .أنا م�سافر ويل عودة يوم ًا
م��ا .ال بد �أن �أع��ود ملنزيل وكتبي و�آالت��ي املو�سيقية التي
تركتها ورائ��ي عندما رحلت" ،يقول ويف �صوته مزيج من
احلزن والأمل.
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اليوم

الحمل
مهني ًا :يريحك هذا اليوم من �ضغوط ويز ّودك ال�شجاعة
واجل��ر�أة واحليوية لت�سوية امل�ش��اكل ال�سابقة عاطفي ًا:
وت��وخ احلذر يف
ك��ن دقيق�� ًا يف كالم��ك م��ع احلبي��ب
َّ
طريقة نقا�شك معه فهو ح�سا�س جداً

الثور
مهني�� ًا� :أحدهم يح��اول �أن ي�ضع لك بع�ض العراقيل يف
العم��ل ،وتبحث عن فر�ص جدي��دة ت�ساعدك على زيادة
موردك املادي عاطفي�� ًا :اعط عالقتك باحلبيب املزيد
م��ن الوق��ت ،وال ت�سمح لأح��د �أن يفرقك عن��ه �أو يخلفك
معه

الجوزاء
مهني ًا :تبا�رش م�رشوع ًا جديداً ت�أمل �أن حتقق من ورائه
�أرباح ًا و�سمعة طيبة ،تفاءل عاطفي ًا :حافظ على �أ�رسار
احلبيب وال تخن ثقته بك ،فهو يعرف مدى �إخال�صك له

السرطان
مهني�� ًا :تبدو حكمي�� ًا يف ت�رصفاتك ه��ذا اليوم وتعرف
الق��رار ال�سليم الذي يجب �أن تتخ��ذه ب�ش�أن �أحد الزمالء
احل�س��اد عاطفي�� ًا :ال تتج��ادل كث�يراً م��ع احلبيب لئال
يبتعد عنك ف�أنت ال ت�ستطيع �أن ت�ستغني عنه

االسد
مهني ًا :يوم ج ّيد م��ن العمل والنجاح والتفا�ؤل ،ا�ستغله
كما يجب وه ّيئ نف�سك ليوم �أف�ضل عاطفي ًا :تتع ّرف �إىل
�رشي��ك جدي��د �أو تقي��م �صداقات مم ّيزة م��ع �أنا�س ُجدد
�أو تلتق��ي �أ�صدقاءك القدماء ،فت�ستعي��د معهم ذكريات
املا�ضي

العذراء
سامسونغ

واتساب

تطوي شعارها ..وتلمح لشيء مهم

تختبر ميزة جديدة قد تسبب مشاكل
للمستخدمين

يف خط��وة لإ�ضاف��ة مزيد من الإث��ارة والت�شويق لع�ش��اق �سام�سونغ املرتقبني
مفاج�أة العمالق الكوري اجلديدة ،حدثت ال�رشكة �صورتها الرئي�سية على موقع
في�سبوك بعر�ض �شعارها "مطويا" ،يف �إ�شارة �إىل الهاتف الذي طال انتظاره.
وقبل اجتماع م�ؤمتر مطوري الربامج يف �سام�سونغ يوم الأربعاء ،جاء ال�شعار
املطوي لي�شري �إىل الهاتف القابل للطي الذي �أ�شيع عنه يف الفرتة الأخرية.
وتق��ول ت�رسيب��ات غري م�ؤك��دة �أن الهاتف اجلدي��د ،الذي يتوق��ع �أن يحمل ا�سم
غاالك�س��ي � ،Fسيحت��وي عل��ى �شا�شت�ين ،واح��دة داخلي��ة قطره��ا  7.3بو�صة
و�أخ��رى خارجية بقيا�س  4.6بو�صة .ومن املرجح �أن يتم الك�شف عن الهاتف
للجمهور يف وقت مبكر من العام املقبل.
وت�شري املعلومات احلديثة �إىل �أن ال�شا�شة املزدوجة �ستقرتن بواجهة م�ستخدم
فريدة من نوعها قامت �سام�سونغ وغوغل بتطويرها.

طرح��ت "وات�س��اب" حتديثا جدي��دا على تطبيق الرتا�س��ل الأو�سع انت�ش��ارا على م�ستوى
العامل ،لكن خرباء يحذرون من �أنه قد يربك امل�ستخدمني و"ي�سبب خالفات اجتماعية".
التحدي��ث اجلدي��د ال��ذي ال يزال يف ط��ور التجربة ،ميك��ن امل�ستخدم من �إر�س��ال ر�سالة
خا�ص��ة �رسي��ة ل�شخ�ص ما داخل جمموعة "جروب" ،بحي��ث ال يراها الآخرون ،ح�سبما
�أف��ادت �صحيف��ة "ديلي ميل" الربيطاية .وميكن مل�ستخدم��ي "وات�ساب" توجيه ر�سائل
لأ�شخا���ص ب�أعينه��م داخل حمادثة جماعي��ة ،لكن امليزة اجلديدة تتي��ح لهم ذلك دون
�إغ�لاق نافذة املحادثة الرئي�سية .و�سيتوجب على من يريد ا�ستخدام اخلا�صية اجلديدة،
�أن يكون حذرا حتى ال ت�صل الر�سالة ،التي يفرت�ض �أنها �رسية وموجهة ل�شخ�ص واحد،
�إىل املجموع��ة ككل ،مب��ا قد حتملها من �أ�رسار �أو �أمور حمرجة .ورغم �أن التحديث يتيح
فت��ح ناف��ذة جديدة مع ال�شخ�ص الذي تري��د توجيه الر�سالة له ،ف���إن الوقوع يف اخلط�أ
ب�إر�سال الر�سالة للجميع يبدو �أمرا واردا بقوة،

أخبار ّ
سارة للبشر ..ثقب
األوزون يلتئم

متقاطعة

تظه��ر طبق��ة الأوزون �إ�ش��ارات عل��ى ا�ستم��رار التع��ايف م��ن
الأ��ضرار الناجم��ة ع��ن �أن�شطة الب��شر ،حيث م��ن املرجح �أن
تلتئ��م بالكام��ل بحل��ول ع��ام  ،2060بح�س��ب �أدل��ة جديدة.
وذك��رت �صحيف��ة ذا غارديان الربيطاني��ة �أن عملية التعايف
الذاتي��ة �سيك��ون له��ا ت�أثري كب�ير على تغ�ير املن��اخ الناجم
ع��ن زي��ادة الغازات الدفيئ��ة يف الغالف اجل��وي ،حيث ميكن
التخل�ص من االحرتار العاملي يف هذا القرن.
و�أو�ضح��ت ال�صحيف��ة �أن التئ��ام الثقوب واالنح�لال الطبقي
الناج��م عن املواد الكيماوية ،خا�ص��ة الأيرو�سول ،زاد مبعدل
ي�ترواح بني � 14إىل  3يف املئة ،خالل عقد منذ عام ،2000
مما يعني �أن طبقة الأوزون فوق ن�صف الكرة ال�شمايل ينبغي
�أن تلتئ��م متا ًم��ا بحل��ول ثالثينيات ه��ذا الق��رن� ،إذا ا�ستمرت
املعدالت به��ذه الوترية .ويف ن�صف الكرة اجلنوبي واملناطق
القطبي��ة �سيكون االلتئام �أبط���أ يف الوترية ،حيث من املتوقع
�أن تتعاف��ى طبقة الأوزون متاما بحل��ول عام  .2060ومتثل
النتائج ،التي قدمت ي��وم االثنني يف تقييم ملدة �أربع �سنوات
ل�صحة طبقة الأوزون ،مثاال نادرا على �أنه ميكن للتعاون بني
الدول �أن ي�صلح م��ن الأ�رضار البيئية .وبعد الإعالن لأول عن
انحالل طبقة الأوزون فوق القطب اجلنوبي عام  ،1985جرى
التوقيع عل��ى بروتوكول مونرتيال عام  ،1987لإلزام الدول
املوقع��ة على خف�ض و�إزال��ة املواد الكيميائي��ة ال�ضارة التي
مت حتديده��ا على �أنه��ا ال�سبب يف امل�شكلة .وب��دون الأوزون،
يتعر���ض الب�رش �إىل تلف يف اجللد والع�ين ،بينما ت�شري الأدلة
بالفع��ل �إىل ارتف��اع يف الإ�صاب��ة ب�رسطان��ات اجلل��د .وق��ال
رئي���س �إدارة البيئ��ة يف الأمم املتح��دة� ،إري��ك �سولهيم" :يعد
بروتوك��ول مونرتيال �أحد �أكرث االتفاقي��ات متعددة الأطراف
جناح��ا يف التاريخ" و�سي�ساع��د التعديل املوقع يف العا�صمة
ً
الرواندي��ة كيغايل ع��ام  2016لربوتوكول 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�لال ا�ستهداف غ��ازات الكربون
الهيدروفلورية ،التي ت�ستخ��دم يف �أجهزة التربيد ،ولها ت�أثري
حراري يزيد ع�رشات �آالف املرات عن ثاين �أك�سيد الكربون.

كلمات

افتتاح

أول حديقة للذكاء
االصطناعي في الصين

افتتح��ت �أول حديقة للذكاء ال�صناعي يف ال�ص�ين �أبوابها للجمهور ،وذلك
بعد � 10أ�شهر من العمل على جتديدها.
ومت تركي��ب يف حديق��ة "هايدي��ان" الت��ي تق��ع يف �شمال ال�ص�ين ،وتبلغ
م�ساحته��ا ح��وال  34هكت��ارا ،احلاف�لات املكوكي��ة التي ت�س�ير من دون
�سائ��ق ،و�أعم��دة امل�صابيح الذكية الت��ي ميكن �أن ت�سج��ل بيانات احلركة،
ومك�برات �ص��وت ذكي��ة ميكنه��ا اال�ستجاب��ة للتعليم��ات الب�رشي��ة ،وفقا
ل�صحيفة "غلوبال تاميز" ال�صينية.
وكان��ت حكوم��ة مقاطع��ة هايدي��ان وقع��ت اتفاق��ا م��ع �رشك��ة "بايدو"
للإنرتن��ت يف �شه��ر يناير /كان��ون الثاين للقي��ام با�ستك�شاف م�شرتك يف
بن��اء "مدينة الذكية" ،مت اختيار حديقة "هايديان" ،التي ا�ستقبلت حوايل
 1.2مليون �سائح العام املا�ضي ،لت�شغيل الربنامج التجريبي.

ً
عموديا

�أفقي ًا

� 1إلهة احلب واجلمال عند اليونان
 2مت�شابه��ان � oشخ���ص ثقيل الظل يتدخل
فيما ال يعنيه
 3وعاء  oخط حقيقي �أو وهمي ي�سري عليه
ال�سائرون
 4تخزن عليه اال�شياء � oأبد�أ يف عمل �شيء
 oم�ستقيم �أو منحنى بالقلم
 5من ايطاليا (معكو�سة) � oشاب قوي
 6يف الأف�لام امل�رصي��ة �أ�صبح من البهوات
ولعب الدور الراحل احمد زكي
 7ف��م  oاله ال�شم�س عن��د قدماء امل�رصيني
� oأراد وطلب
 8م��ن ا�سماء الأ�س��د  oغ�صبه على قبول �أو
عمل �شيء
 9من الأطراف  oمن �رشوط احلج والعمرة
 10ثمرة حتتاج �إىل �سنة كاملة لتن�ضج

مهني�� ًا :ثمة جديد يلوح يف الأف��ق ينعك�س على حياتك
�إيجاب ًا ،فتن�شط على غري جبهة وحتقّق �أهدافك عاطفي ًا:
تعرف قيم��ة ال�رشيك وتق ّدر وقوف��ه �إىل جانبك ،تت�ألق
يف املنا�سبات وتربز ك�شخ�صية مميزة

العقرب
مهني�� ًا :يع ّك��ر �أمر ط��ارئ اجل ّو قلي� ً
لا ويفتت��ح دورة �أقل
مما عرفت��ه خالل ه��ذا ال�صي��ف عاطفياً:
حظ�� ًا ووهج�� ًا ّ
ً
ت�شع��ر بامللل مع احلبيب وتف ّكر جدي��ا يف �إنهاء عالقتك
املتوترة به منذ مدة

مهني�� ًا :يط��ر�أ الالمتوق��ع ويفاجئك يف بع���ض الأحيان،
والن�صيح��ة ه��ي يف �أن تعمل ب��ذكاء ومه��ارة بعيداً عن
غ�ض الطرف
التحديات العقيم��ة عاطفي ًا� :أنت قادر على ّ
ع��ن اخطاء احلبيب ،بل قد ال جتدها على االطالق حالي ًا،
وتكتمل فرحتك عندما يبادلك املو ّدة واحلنان والعاطفة

الجدي
مهني ًا :عليك �أن تبذل مزيداً من اجلهد والوقت يف العمل،
وكل م��ا ع��دا ذل��ك ل��ن يك��ون يف م�صلحت��ك يف الفرتة
املقبلة عاطفي ًا :حاول �أن تت�شارك مع ال�رشيك يف اتخاذ
الق��رارات احلا�سمة وخ�صو�ص�� ًا �أن بع�ضها م�صريي يف
حتديد العالقة

الدلو

سرطان الجلد يفتك بالرجال ويستثني النساء ..لماذا؟
�أف��ادت درا�سة طبية حديث��ة �أن مزيدا من الرجال ميوتون
ج��راء الإ�صاب��ة مبر���ض �رسط��ان اجلل��د ،و�أن مع��دالت
الوفيات بينهم �أ�صبحت �أعلى منها لدى الن�ساء.
و�أو�ضح��ت الدرا�س��ة �أن��ه خالل العق��ود الثالث��ة الأخرية،
وحتديدا بني عامي  1985و ،2015كانت حاالت الوفاة
ب�سب��ب �رسطان اجللد لدى الرجال يف  33دولة �أكرث منها
لدى الن�ساء.
ورك��زت الدرا�س��ة عل��ى حتلي��ل للوفي��ات الناجم��ة ع��ن
الإ�صاب��ة مبر���ض �رسط��ان اجللد يف  33دول��ة من الدول

الميزان

القوس

 1كوكب قريب من الأر�ض  oظلم وهوان
� 2أكلة �شعبية � oشخ�ص واحد
� 3أهرب و�أتوارى عن الأنظار كالثعلب
 4خفا���ش  oوح��دة قيا���س الطاق��ة الكهربي��ة
(مبعرثة)
 5ليون��اردو االيطايل ر�سام املوناليزا � oأ�شكال
�أو �إ�شارات معربة عن معان معينة
 6ت�ستخ��دم للتف�س�ير وال�ستط��راد �أثناء الكالم o
مرتبة معينة يف العدد من  1اىل  o 5مت�شابهان
 7يعك���س ال�ض��وء في�برق  oي�ستخ��دم لت�أم�ين
املمتلكات �ضد ال�رسقة
 8ذك��ر املاعز  oمتخلق ب�أخالق �إن�سانية عالية
ويجيد الكر والفر
 9امتحان
� 10أ�ضخ��م �رشي��ان يف قل��ب االن�س��ان  oم��ن
ا�سماء الأ�سد

املتقدمة يف �أوروبا و�أمريكا ال�شمالية و�أ�سرتاليا ،ون�رشت
نتائجها خ�لال م�ؤمتر طبي نظمه معهد �أبحاث ال�رسطان
الوطني الربيطاين يف غال�سكو با�سكتلندا الأحد.
و�أ�ش��ارت الدرا�س��ة �إىل �أن مع��دالت �رسط��ان اجلل��د ل��دى
الن�س��اء �إم��ا �أنها تناق�صت خالل هذه الف�ترة �أو �أنها ظلت
م�ستق��رة وعلى حالها ،لكنها مل ت�شه��د �أي زيادة ،بخالف
الأمر عند الرجال.
وقالت الدكت��ورة يف امل�ؤ�س�سة ال�صحي��ة امللكية يف لندن
دوروث��ي يانغ �إن الباحثني امل�س�ؤولني ع��ن الدرا�سة �إنهم

مهني ًا :عليك احلذر من الته ّور ،وت� ّرصف بهدوء حلماية
نف�سك من �أي انعكا�سات وردود �أفعال يف غري حملها
عاطفي�� ًا :العناد يف العالق��ة بال�رشيك له عدة �سلبيات،
فك��ن هادئ�� ًا ول ّين ًا لئ�لا ت�صل الأم��ور بينكم��ا �إىل ح ّد
الت�صادم

كانوا يريدون �أن يجرون حتليال حمدثا ومو�سعا ملعدالت
الوفي��ات ب�رسطان اجللد يف الع��امل كله يف حماولة منهم
لفه��م هذه الأمناط يف الإ�صابة والوفاة باملر�ض ،وما �إذا
كان هن��اك �أي ت�أث�ير لتطبيق ا�سرتاتيجي��ات ت�شخي�ص �أو
عالج �أو وقاية جديدة.
و�أ�ضاف��ت ،يف ت�رصي��ح ل�شبك��ة �س��ي �إن �إن� ،أنه على مدى
�أك�ثر م��ن  30عاما ،ارتفع��ت معدالت الوفي��ات ب�رسطان
اجلل��د ،و�أن هناك دالئل عل��ى �أن الرجال �أقل ميال حلماية
�أنف�سهم من �أ�شعة ال�شم�س.

مهني�� ًا :العن��اد ق��د يكلف��ك الكث�ير ،فح��اول �أن تعتم��د
الديبلوما�سية يف معاجلة الأمور ،لئال تدفع الثمن غالي ًا
عاطفي�� ًا :قد ت��راوح الأم��ور مكانها ثم تتب��دل ،ما يجعلك
تنطلق مبغامرة جديدة من دون �أن ترتك لك وقت ًا للفراغ

الحوت
مهني�� ًا :ح��اول ع��دم �إث��ارة املو�ضوع��ات ال�شائك��ة
واحل�سا�س��ة� ،أو اعمل خلف ال�ستار مت�� ّك ًال على نف�سك،
ّ
متجنّب�� ًا بع���ض املحاوري��ن امل�شاك�س�ين عاطفي ًا :ال
حتاول �إر�ضاء ال�رشيك مبا ال تقتنع به �شخ�صي ًا ،فذلك
قد تكون انعكا�ساته �سلبية الحق ًا

