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بقلم :غسان فؤاد ساكا

ال تستطيع جريدة ،أي جريدة في أي مكان ،ان ترسم مالمحها وتحدد
وجهتها منذ العدد األول أو الثاني ،لكنها تحاول أن تقدم المؤشرات
األولى لطموحها ووجهتها عبر الدرب الثقافي الطويل والصعب وليس
من التهويل في شىء إذا قلنا أن اصدار جريدة ثقافية بطموح يتوسل
الجدية واإلبداع والتنوير هو دخول في مغامرة على نحو من األنحاء،
مغامرة البحث خارج المألوف والمنمط والمستهلك وهو ما تعكسه
ردود االفعال المتباينة تجاه الجريدة منذ عددها األول .ردود أفعال
من قبل كتاب ومؤسسات وصحافة ومن فئات مختلفة تتراوح بين
االحتفاء وهو الغالب وبين النقد الحقيقي المسؤول الذي نصغي اليه
ونستفيد منه وبين الهجوم الواعي ألهدافه .والهجوم الجاهل والعدائي،
حيث أن هناك دائما رأياً مسبقاً ونمذجة عمياه ال سبيل الى نقضها،
مع غض النظر عن أهميتها ومستواها .ومثل هذا الدور التنويري
والتحديثي ،في مناخ شتى ،رغم كونه أصبح بداهة ،تظل بداهة متجددة
السجال والمراجع والمعطيات ،ضمن شروط واقع خاص ونظل بحاجة
للرجوع اليها والنقاش حولها ،ما أحوجنا للرجوع إلى الكثيرمن البديهيات
وتفحصها من قبل مثقفينا ومفكرينا بتبيان السياقات المتعددة لمنشئها
وتاريخها ومسارها ،في زمن شهد انفجار كل المفاهيم والرؤى التي
سادت برهة وأفضت الوقائع والتاريخ بها ويغيرها الى العطب والهالك
ما أحوجنا إلى ممارسة التنوير واإلبداع ضمن شروط واقع موسوم دائما
من قبل اآلخرين وحتى من قبل أبناء جلدتنا وقيمنا وهمومنا ظلما،
بانه واقع النفاق وليس واقع ابداع وابتكار .وعلى هذا النحو ترتفع
سحب األنانية ومعاني سرابها عند البعض لتغطي حقائق الواقع الفعلي
وتغطي قامة التاريخ والخيال وابداعات االنسان بتحويله الى واقع
االسطورة واالستيهام ولتجعل منا رهائن مكفنة ومنمطة لهذه الشرنقة
من اآلراء المريضة والخرافية ،مع أنه أصبح كنمط سلوك وقيم بعينها،

ظاهرة عربية وليس أسير منطقة أو مناطق وحدها .ومن سخرية القدر
أن بعض الذين يشتمون الزمن ضمن مطبوعاتهم وخارجها ويجعلون
منه موضوع نقد وهجاء هم أفضل المستفيدين منه على االطالق انه
الفصام في أقصى تجلياته وانحطاطه
والرد الوحيد كما أشرت ليس في النقاشات الفارغة وانما في الممارسة
الثقافية واالبداعية واطالق طاقة التفكير والخيال والتجديد .فى كل
الحاالت تعكس هذه الصورة وضعاً طبيعياً لردود فعل االخرين تجاه
أي مشروع أو رؤية  ،خاصة فى حقل الثقافة والفنون والمعرفة .ال
ننطلق من فراغ في صنع مجلة وتأسيسها فمثل هذا الفراغ محض
ادعاء ،فأمامنا إرث الثقافة العربية بمجالتها وصحافتها ومنابرها ،لكنا
ال نستطيع وال يخطر على بالنا نسخ ذلك اإلرث بمعطياته الخاصة
زمناً وتاريخاً ومكانا ،مما يذوب طموحنا في خضم العموميات وفقدان
المالمح والوجهة الخاصة للمكان العماني وثقافته وعناصره المختلفة
فرحلتنا في هذا المكان وتضاريسه وإنسانه وتاريخه  ،تراثاً ومعاصرة ،
هو هاجس جوهري نطل من خالله على التفاعل الخالق بين مختلف
روافد الثقافة العربية وجفرافيتها المتعددة المتنوعة
وفي سياق طموحنا والتماس مع ثقافة العصر الموارة بالتيارات
واالتجاهات ،ضمن هاجس الخصوصية وإبداعها ومالمحها ،نطمح
إلى أن تكون جريدتنا متنوعة وشاملة من حيث اآلراء والتعبيرات
الفنية والثقافية أو من حيث تنويع المواد وعدم حصرها في اتجاه
واحد ،أي أن تكون مرآة شمول ثقافي وفني وفكري بما يعني ذلك
من محاولة تركيب عناصرتلم شتات المواضيع ضمن وحده شاملة
لتطويرها وتوسيعها ،عدداً بعد اخر
حين ننظر في وضعنا الثقافي فالبد ان تتعدد زوايا النظر لهذه
الوضعية فال ننظر الى سلبها ومرابعها المقفرة والخالية وأن كان ذلك
أحد خيارات مصير الكائن لكنا ننظر فيما هو قابل للنهوض والحيوية
واالنبعاث وننظر الى ما يستحق أن ندفع له تعب يومنا ومعاناة وجودنا
وهو ماثل وموجود وينطوي على قيمته كخيار وجود وكتابة وأن في
إرهاصاته وبداياته ،نتوسل االنبل واألبقى خارج صخب السطع وبريقه
السريع
فالثقافة في جانب كبير أصابها ما أصاب أنماط الحياة والسلوك من
طاعون المظاهر واالستسهال الذي يغرف من نتاج أقالم ومجالت
وصور بصرية مهيمنة تحاول تكريس كل ما هو مبتذل ومتوحش في
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النفس البشرية وأصبح الحيز الثقافي الذي يستهدف الحياة في صورتها
االنبل واالرقى ويستهدف االرث الروحي للمجتمع واالسالف كهاجس
تجديد واستمرار ال محي من األخذ بأسبابه المتجددة ،أصبح االقبال
عليه أم اًر صعباً وبحاجة إلى جهود مضنية لجزء من هذا القبول ،
مما يلقي العبء االكبر واألكثر شفافية اللتقاط الجوانب المشرقة من
التراث ونفض غبار االزمنة عنها بتجديدها وتقديمها الى االجيال في
اطار يالئم معطيات الحياة والعصر وبشكل أقرب الى بهجة المعرفة
واأللفة.
فأحد محاور الصراع في تاريخ البشرية كان صراع الذاكرة بين من
يريدون محوها وتدميرها لصالح معرفة أو باالحرى ،لصالح وهم
معرفي ال نسب له وال جذور وال تراب .وعلى هذا االساس تمت ابادة
شعوب ومجتمعات حيث قذف بها خارج ذاكرتها وتاريخها وخارج
زمانها .فالحفاظ على الذاكرة وارومتها ونسبها المتناسل عبر األجيال
هو حفاظ على قوام الفرد والمجتمع والحفاظ على الطبيعية ألتاريخية
لالنسان .وما التراث والتحديث سوى مظهرين ينضويان بالضرورة في
هذا السياق وخارج أي جدل عقيم لصالح الحفاظ واالحتماء بالذاكرة
في صراعها االبدي.
ليس هناك من اتجاه بعينه يفرض صرامته على الجريدة كما تروج
لذلك ثقافة االشاعة في البالد قبل صدورها امالً في اال تصدر وبعد
بدء صدورها وكما يروج اولئك الذين يضيقون ذرعاً بأي شىء جديد
وخارج سياق العادة المتراكمة عبر أزمنة الجمود والتخلف وكما يروج
أيضا اولئك الباحثون عن دور عجزوا عن إيجاده على أرض االبداع
والكتابة والحياة فتحولوا الى نسيج شبحي البداعات متوهمة لم يبق
أمامهم إال سقف الثرثرة ومضغ خرق الكالم البالية …
ليست جريدتنا من ذلك وإال لما كلفنا أنفسنا عناء مسؤولية كهذه
في وقت لم نعد قادرين على تبديده بترك الحبل على الغارب  ،في
وقت نحن بحاجة إلى كل ذرة منه إال أن مسؤولية إصدارها ضمن
عناصر مناخ خاص ومحاولة إثراء وضعنا الثقافي بما يقع في حدود
مقدرتنا ،ليس ضياعاً للوقت وإنما مسؤولية جوهرية وإضافة إلرث
الثقافة والتاريخ ومحاولة إمساك بالزمن من ناصية الحقيقة .إن جريدة
السفيرضمن هذا المعنى ملك لكتابها وملك لآلراء واإلبداعات المستنيرة
والصادقة من كافة االتجاهات واألعمار والجهات.

بطاقة شكر وترحيب
اذ تتقدم منظمة المجموعة العراقية الكندية بفائق شكرها وعظيم امتنانها الى كل من ساهم في إنجاح
مساعيها وانشطتها فإنها ترحب بانضمام كل من السيد بول بوريللي /عضو البلدية السابق والسيد آلفانسو
توشيبا  /خبير العقارات الى مجلس إدارة المنظمة معتبرة تعددية األطراف هذه خطوة مضيئة وداعمة
لتنفيذ برامجها التنموية ومشاريعها االجتماعية وانشطتها الثقافية.
آملين التواصل الحي من أبناء الجالية حتى تستطيع المنظمة أداء رسالتها على احسن وجه وأكمله.

تعلن منظمة المجموعة العراقية الكندية عن حاجتها لمتطوعين
ومتطوعات للمساعدة بفرز وتوزيع الخض اروات على أبناء الجالية
وذلك يوم االربعاء من كل اسبوع
كما وتذ ّكر أبناء الجالية االكارم بضرورة تسجيل اسمائهم
بشكل مسبق ألن الكميات محدودة

مطلوب متطوعين
For Advertisment on The Ambassador Newspaper please contact us via (519) 254 -2000 or icgo.media@outlook.com
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الصفحة من اعداد الزا مراديان

حملة صارمة لحظر األكياس
البالستيكية في ويندزور
اعتبا اًر من  1حزيران (يونيو)  ،2020لن يتم جمع صناديق أو حاويات إعادة
التدوير التي تحتوي مواد بالستيكية وهذا يشمل أكياس التسوق البالستيكية
والبالستيك المستخدم لتغليف الفواكه والخضروات وغيرها الكثير حتى إذا كانت
تحمل رمز إعادة التدوير علماً بأن جمع العبوات البالستيكية وعبوات الماء
مسموحة بشرط وضعها بشكل سائب في حاويات التدوير.
أسباب الحملة؟
•التركيز على إعادة التدوير النظيف من قبل مشتري المواد القابلة للتدوير.
•الزيادة الهائلة في استخدام البالستيك في سوق التعبئة والتغليف اليوم.
•مصنع إعادة التدوير غير مصمم لمعالجة األكياس البالستيكية.
•التسبب بمشكالت تشغيلية وبيئية مثل زيادة ساعات التوقف عن العمل،
الصيانة وزيادة مستويات التلوث.
•ارتفاع تكاليف التخلص منها نتيجة استخدام عمالة إضافية ليتم سحب
المواد البالستيكية من تيار إعادة التدوير ونقلها الى مكب النفايات اإلقليمي
للتخلص منها كنفايات.

!No Plastic Bags - PERIOD
Plastic Bag Recycling Ban - June 1, 2020
Recycle boxes/carts that contain plastic bags will NOT receive collection starting June 1, 2020.
Below are many examples of plastic bags to better guide you. Plastic bags belong in the
garbage once you are done with them. Thank you for supporting this ban.

No Plastic Bags

Chip / Snack
Bags

Newspaper Bags

Bread Bags

Grocery Bags

Frozen Food Bags

Milk Bags

Storage Bags

Net Bags

Product Plastic Bags

Candy / Granola
Bar Wrap

Plastic Wipe
Wrap

Plastic Film/
Cling Wrap

Bubble Wrap

Beauty / Body /
Hygiene Tubes

Yogurt / Food Tubes

Pop Up Pouch

Pet Pouches
)(Food / Treats

Plastic Tarp

Plastic CD / DVD’s
& Cases

Food Packaging

Shipping Peanuts

Cereal / Food
Insert Bags

)(any type of product

Transparent
Recycling Bags

Pet Waste Bags

No Plastic Wrap

Case Wrap - any type
(paper towels,
)toilet paper, etc.

Case Wrap -any type
)(water/drink, etc.

No Plastic Pouches / Tubes

Food Pouches

Flexible Plastic

No Plastic Packaging

Air Pillows

Plastic Packaging

This ban applies to where you live, work and play
)(at home, work, or out in the community - parks, events, arenas, etc.

ewswa.org / ask@ewswa.org / 1-800-563-3377
Photos are for illustration purposes only, and provide a general ‘snapshot’ of the many types of plastic products.

الحكومة الكندية تعلن عن

تعديالت مؤقتة لوظائف كندا الصيفية
تعمل الحكومة خالل هذه الفترة غير
المسبوقة وبالتعاون مع أصحاب العمل
في جميع أنحاء البالد على إبقاء الشباب
الكندي على اتصال بسوق العمل من
خالل إتاحة فرص عمل آمنة ومأمونة لهم
في الصيف.
فقد أعلن رئيس الوزراء عن تغييرات مؤقتة
اتصفت بالمرنة وذلك في ما يخص برنامج
وظائف الطالب الصيفي بهدف مساعدة
الشباب الذين يكافحون للعثور على عمل
صيفي بسبب جائحة .COVID-19
تشمل مواطن المرونة التي تم تقديمها هذا
العام :
•تعويض أصحاب العمل الممولين
بنسبة تصل إلى  100٪من الحد
األدنى لألجور بالساعة في المقاطعة أو اإلقليم.
•السماح ألصحاب العمل الممولين بتقديم وظائف بدوام جزئي أقل من  30ساعة في األسبوع.
•تمكين أصحاب العمل الممولين من تمديد فترة التوظيف  28فبراير .2021
علماً بأنه يجب على الطالب الراغبين باالستفادة من هذا البرنامج تحقيق الشروط التالية:
•العمر بين خمس عشرة سنة و ثالثين سنة.
•التمتّع بصفة طالب مسجل بدوام كامل في العام الدراسي السابق والعزم على متابعة التحصيل العلمي خالل العام
الدراسي المقبل.
•أن يكون مواطناً كندياً أو مقيماً دائماً أو الجئاً يتمتع بحق الحماية.
•أن يكون لديه رقم تأمين اجتماعي صالح.

الحكومة الكندية ترأف

بالطالب الدوليين لدى الجامعات الكندية
نتيجة قيود التباعد الصحي واالجتماعي
واضطرار مؤسسات التعليم ما بعد
الثانوي إلى إلغاء بعض الصفوف او
التحول إلى التعلم عبر اإلنترنت ولجوء
العديد من الطالب الدوليين نتيجة لذلك
إلى تعليق دراستهم أو الدراسة بدوام
جزئي فقد أعلنت الحكومة الكندية مؤخ اًر
إصالحاً كبي اًر إلضفاء صفة المرونة على
الشروط المفروضة على الطالب الدوليين
المتقدمين بطلب الحصول على تصريح
عمل بعد التخرج .PGWP
فبعد أن سمحت الحكومة الكندية بدخول
الطالب الدوليين األراضي الكندية لبدء دراستهم رغم حظر السفر المفروض شريطة التزامهم بقواعد الحجر الذاتي لمدة أربعة
عشر يوماً  ,عادت وسمحت لهؤالء الطالب ببدء دوراتهم افتراضياً من أي مكان وإكمال ما يصل إلى نصف برنامجهم عبر
اإلنترنيت إذا لم يتمكنوا من السفر إلى كندا بسبب قيود السفر في بلدانهم األصلية وحفظت حقهم بالتأهل للحصول على
التخرج.
تصاريح عمل بعد
ّ
وهذا تغير جوهري للمتطلبات المفروضة قبل تفشي الوباء ,حيث كانت تصاريح العمل محصورة فقط بمن التحق ببرنامج
بدوام كامل ولمدة ثمانية أشهر على األقل.
يمكن الطالب الدوليين من اكتساب خبرة العمل الكندية ليكونوا مؤهلين لبدء رحلة الهجرة
يعد برنامج  PGWPمهماً ألنه ّ
الكندية.

إلعالناتكم يف جريدة السفري يرجى التواصل من خالل  )519( 254 - 2000او icgo.media@outlook.com
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تمدد التظاهرات ضد وحشية الشرطة إلى مختلف أنحاء الواليات المتحدة
رغم االحتجاجات ..البرلمان الصيني يقر قانون األمن القومي في هونغ كونغ

** أمــر حاكــم مينيســوتا بنشــر ق ـوات إضافيــة مــن
الحــرس الوطنــي داعي ـاً إلــى أقصــى درجــات التشــدد
مــع المشــاغبين ،بعــد تجــدد أعمــال العنــف لي ـاً فــي
مدينــة مينيابوليــس االمريكيــة وتمــدد التظاه ـرات ضــد
وحشــية الشــرطة إلــى مختلــف أنحــاء الواليــات المتحــدة
ويتخـ ّـوف مســؤولون فــي نحــو عشــر مــدن مــن ازديــاد
أعمــال العنــف بعدمــا أثــارت االحتجاجــات علــى مقتــل
جــورج فلويــد بيــد شــرطة مينيابوليــس هــذا األســبوع
غضب ـاً عارمــا واحتجاجــات علــى إســاءة الشــرطة
المتحدريــن مــن أصــل إفريقــي
معاملــة األميركييــن
ّ
وشــهدت الواليــات المتحــدة الجمعــة إحــدى أسـوأ ليالــي
االضط اربــات األهليــة منــذ عقــود وتــم إحـراق ســيارات
وم اركــز تابعــة للشــرطة فــي نيويــورك وداالس وأتالنتــا
ظمــت تظاه ـرة لســاعات أمــام البيــت
وغيرهــا ،كمــا ن ّ
األبيــض ،حيــث كان الرئيــس األميركــي دونالــد ت ارمــب
وقــال حاكــم مينيســوتا (تيــم فالــز) إنــه أمــر بتعبئــة
عامــة لعناصــر الحــرس الوطنــي فــي الواليــة البالــغ
عــدده ثالثــة عشــر ألفــا للســيطرة علــى مثيــري الشــغب

الذيــن ارتكبـوا أعمــال نهــب وأضرمـوا النــار فــي منطقــة
ســانت بــول فــي مينيابوليــس ،فــي خطــوة غيــر مســبوقة
منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة وقــال الحاكــم إنــه بحــث
مــع البنتاغــون نشــر ق ـوات مــن الجيــش ،وأفــادت
صحيفــة نيويــورك تايمــز بــأن الشــرطة العســكرية
وضعــت فــي حــال تأهــب بطلــب مــن ت ارمــب ،وقــال
فالــز إنــه يؤيــد االحتجاجــات الســلمية التــي جــرت
خــال النهــار تكريم ـاً لفلويــد الــذي انتشــر تســجيل
بواســطة الهاتــف الخلــوي يوثــق مقتلــه لكــن فالــز اعتبــر
أن المحتجيــن واصل ـوا تحركاتهــم بعــد الثامنــة مســاء
خارقيــن حظــر التجــول ومتســببين باض ـرار كبي ـرة فــي
المدينــة ال عالقــة لهــا بمقتــل فلويــد وقــال فالــز (نتوقــع
إنفــاذ) حظــر التجــول وأعــادة فــرض النظــام وحـ ّذر بــأن
الوضــع ســيكون خطي ـ اًر فــي الشــارع الليلــة معتب ـ اًر أن
المشــاغبين ينتمــون لمجموعــات مخربــة ولجماعــات
تؤمــن بتفــوق العــرق األبيــض وقــال الحاكــم إن الهــدف
مــن التعزي ـزات األمنيــة هــو القضــاء علــى ه ـؤالء
بأســرع وقــت ممكــن.
** نبه البيت األبيض إلى أن هونغ كونغ قد تخسر
موقعهــا كمركــز مالــي دولــي إذا فرضــت الصيــن فــي
المدينــة مشــروعها لألمــن القومــي المثيــر للجــدل
وحرمتهــا تاليــا مــن حكمهــا الذاتــي وقالــت المتحدثــة
باســم الرئاســة األميركيــة كايلــي ماكينانــي إن مــن

الصعوبــة تصــور كيــف يمكــن لهونــغ كونــغ أن تبقــى فــي هــذا الصــدد فــي يوليو/تمــوز .وخاطــب نتنياهــو
عاصمــة ماليــة إذا ســيطرت الصيــن علــى المســتعمرة أعضــاء حــزب الليكــود المتشــدد( :هــذه فرصــة لــن
نســمح لهــا بــأن تمــر ..فرصــة تاريخيــة) لضــم الضفــة
الغربيــة لــم تحــدث مــن قبــل منــذ قيــام إس ـرائيل عــام
1948

البريطانيــة الســابقة مؤكــدة أن هــذا التحذيــر صــادر
مــن الرئيــس دونالــد ت ارمــب نفســه فــي ضــوء (اســتيائه)
مــن مشــروع بكيــن وناقــش البرلمــان الصينــي األســبوع
الفائــت وينــوي التصويــت هــذا األســبوع علــى مشــروع
قانــون حــول “األمــن القومــي” فــي هونــغ كونــغ ،اعتبــر
إلــى حــد بعيــد ســبيال لتجــاوز الحكــم شــبه الذاتــي الــذي
تتمتــع بــه المســتعمرة البريطانيــة الســابقة منــذ إعادتهــا
إلــى الصيــن العــام . 1997وســبق أن توعــدت ادارة
ت ارمــب بحرمــان هونــغ كونــغ الوضــع التجــاري المميــز
الذي تمنحه واشنطن للمدينة وبفضل مكانتها المالية
الدوليــة واحت ـرام الحريــات األساســية لمواطنيهــا ،فــإن
هونــغ كونــغ قــادرة علــى منافســة لنــدن أو نيويــورك.
** كـ ّـررت فرنســا دعوتهــا الحكومــة اإلس ـرائيلية إلــى
العــدول عــن خطــط ضــم أر ٍ
اض مــن الضفــة الغربيــة
المحتلــة ،مؤكــدة أن أي قـرار مــن هــذا النــوع (ال يمكــن
أن يبقــى بــدون رد) وقــال وزيــر الخارجيــة الفرنســي
جــان إيــف لودريــان أمــام الجمعيــة الوطنيــة( :ندعــو
الحكومــة اإلسـرائيلية لالمتنــاع عــن أي تدبيــر أحــادي
خاصــة ضــم أراض) مضيفـاَ .اي قـرار مــن هــذا النــوع
ال يمكــن أن يبقــى دون رد .وتعهــد رئيــس الــوزراء
اإلسـرائيلي بنياميــن نتنياهــو بضــم أجـزاء مــن الضفــة
الغربيــة المحتلــة فــي األشــهر المقبلــة والمضــي قدمــا
بالخطــة المثيـرة للجــدل علــى الرغــم مــن ت ازيــد اإلدانــات
مــن قبــل حلفــاء رئيســيين .ويســعى الفلســطينيون
بدعــم دولــي واســع إلــى الســيادة علــى الضفــة الغربيــة
بأكملهــا باعتبارهــا قلــب الدولــة المســتقلة المأمولــة
فــي المســتقبل .ومــن شــأن ضــم أج ـزاء كبي ـرة مــن
هــذه المنطقــة أن يــؤدي إلــى تدميــر اآلمــال الواهنــة
المتبقيــة لحــل الدولتيــن .وفــي إشــارة واضحــة إلــى
اإلدارة األميركيــة بقيــادة الرئيــس دونالــد ت ارمــب  .قــال
نتنياهــو ،إن إسـرائيل لديهــا (فرصــة تاريخيــة) إلعــادة
رســم خريطــة الشــرق األوســط وال يمكــن تفويتهــا.
ونقلــت وســائل اإلعــام اإلسـرائيلية عنــه أنــه ســيتحرك

** احتجاج ـاً علــى التدخــل اإلي ارنــي فــي الع ـراق
أســقط عراقيــون غاضبــون فــي محافظــة ديالــى شــرق
العاصمــة بغــداد صــورة كبي ـرة آليــة هللا الخمينــي
وضعتهــا الجماعــات المواليــة إلي ـران فــي إحــدى
مناطــق المحافظــة بمناســبة االحتفــال بمــا يســمونه
(يــوم القــدس العالمــي) الــذي اســتحدثه الخمينــي بعــد
عــام 1979
وأظهــر فيديــو تداولــه ناشــطون فــي مواقــع التواصــل
االجتماعــي شــبابا يطيحــون بصــورة الخمينــي علــى
األرض وهــم يــرددون هتــاف (كال كال لألحـزاب) مــن

جانبــه كتــب النائــب الســابق فــي البرلمــان الع ارقــي
مشــعان الجبــوري فــي تغريــدة عبــر “تويتــر” قائــا
(أبنــاء محافظــة ديالــى الشــجعان يرفضــون رفــع
صــور قــادة وشــخصيات مــن دول أخــرى بمحافظتهــم
ويزيلونهــا مــن ش ـوارعهم قبــل مــرور يــوم واحــد علــى
وضعهــا) وتســاءل الجبــوري( :أليــس أكــرم لتلــك
الشــخصيات لــو لــم ترفــع صورهــم فــي بالدنــا حتــى ال
تتــم إزالتهــا بهــذه الطريقــة) ونــدد النائــب عــن محافظــة
ديالــى (رعــد الدهلكــي) بقيــام بعــض األح ـزاب برفــع
صــور شــخصيات العالقــة لهــا بالع ـراق مؤكــداً أن
ط تبعي ـاً لهــا إلي ـران
ديالــى محافظــة عراقيــة ال ارتبــا َ
وقــال الدهلكــي فــي بيــان إن بعــض األحـزاب المتاجـرة
بالدمــاء والقضايــا العربيــة قامــت برفــع صــور تتناغــم
مــع شــعارات إي ـران فيمــا يســمى يــوم القــدس وتحمــل
صــو اًر لشــخصيات ال ترتبــط بالع ـراق بشــيء مــن
قريــب أو بعيــد كمــا أضــاف أن شـوارع ديالــى وخاصــة
تقاطــع القــدس تــم ملؤهــا بالفتــات تحمــل صــو اًر
لشــخصيات إيرانيــة وبمناســبة ليســت مــن المناســبات
المعتمــدة مــن الحكومــة العراقيــة مســتغرباً مــا وصفــه
بـ(التطبيــل) خلــف تلــك الشــخصيات اإليرانيــة رغــم أن
الع ـراق كان أول مــن تصــدى لقضيــة فلســطين ق ـوالً
وفعـاً وليــس مجــرد شــعارات تحــت ســتار مذهبــي لمــد
نفــوذه بهــذه المنطقــة أو تلــك.
** أعلنــت الســلطات العراقيــة مقتــل مــا يســمى (والــي
العـراق) بتنظيــم الدولــة اإلســامية معتــز نومــان عبــد
نايــف نجــم الجبــوري الملقــب بحجــي تيســير فــي
قصــف جــوي شـرقي ســوريا وقــال الناطــق باســم القائــد
العــام للق ـوات المســلحة العراقيــة العميــد يحيــى رســول
فــي تغريــدة إن الجبــوري كان يشــغل أيضــا منصــب

معاون زعيم تنظيم الدولة لشــؤون الواليات ،ومســؤوال
عــن التخطيــط والتنســيق للعمليــات الخارجيــة وأوضــح
رســول أن العمليــة تمــت بعــد اســتهدافه بضربــة جويــة
مــن قبــل طي ـران التحالــف الدولــي فــي منطقــة ديــر

الــزور الســورية وفــق معلومــات اســتخبارية دقيقــة مــن
قبــل جهــاز مكافحــة اإلرهــاب الع ارقــي ولــم يصــدر بعــد
أي تعليــق مــن التحالــف الدولــي بشــأن الموضــوع.
يأتــي هــذا التطــور بعــد أيــام مــن إعــان جهــاز
المخابـرات الع ارقــي اعتقــال القيــادي البــارز فــي تنظيــم
الدولــة عبــد الناصــر قــرداش الــذي كان آخــر رئيــس
للجنــة المفوضــة فــي التنظيــم قبــل مقتــل أبــو بكــر
البغــدادي علــى يــد الق ـوات األميركيــة فــي أكتوبــر/
تش ـرين األول الماضــي فــي ريــف محافظــة إدلــب
(شــمالي ســوريا).
** دعــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش الحكومــة
الســعودية إلــى اإلف ـراج عــن ابنــي ضابــط المخاب ـرات
الســعودي الســابق ســعد الجبــري الــذي يعيــش فــي
المنفــى بكنــدا منــذ عــام 2017
وقالــت المنظمــة إن عمــر وســارة الجبــري معتقــان
بمعــزل عــن العالــم الخارجــي منــذ مــارس/آذار
عمهمــا خــال
الماضــي ،مشــيرة أيضــا إلــى اعتقــال ّ

الشــهر الجــاري ونقلــت عــن مصــدر فــي العائلــة
أن اعتقــال عمــر وســارة هــو بهــدف الضغــط
اعتقــاده ّ
على والدهما الذي كان مستشــا اًر لولي العهد الســابق
األميــر محمــد بــن نايــف للعــودة إلــى المملكــة وطالبــت
هيومــن رايتــس ووتــش الســلطات الســعودية بإبــاغ
أقــارب ســارة وعمــر الجبــري علــى الفــور بمــكان
وجودهمــا وحالتهمــا وإطــاق س ـراحهما وإنهــاء حظــر
إن عمــر
الســفر المفــروض عليهمــا وقــال المصــدر ّ
البالــغ مــن العمــر  21عامـاً وســاره  20عامـاَ ،اعتقــا
فــي  16مــارس/آذار الماضــي بعــد عش ـرة أيــام مــن
اعتقــال محمــد بــن نايــف ومنــذ ذلــك الحيــن ال تعــرف
العائلــة عنهمــا أي شــيء كمــا عمــدت الســلطات
الســعودية إلــى مداهمــة منــزل العائلــة بعــد أيــام وفتشــته
وصــادرت منــه أجه ـزة إلكترونيــة.
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عراقيات

بغداد في زمن الكورونا
بقلم :الشاعر أحمد جليل الويس

ّأيار  - 2020العدد 16

سوالف عراقية

شهداؤنا ...في خانة النسيان
عباس
بقلم :االعالمي مفيد ّ

ذات
لم أكن أبداً أن
أتخيل في أحالمي التي نسيتها َ
َ
ٍ
جعبة من وهم أن تتحول تلك المدينة العاجة
حرب في
ِ
بالحياة والضوضاء إلى مدينة أشباح ،أو هكذا تبدو
ابتكرت لو َن الحضارةِ
للرائي من بعيد ،هذه المدين ُة التي
ْ
انكسر على أسوارها آالف الجيوش ،وأحالم الغزاة ،هي
و َ
كانت للعالم جرة حكايا سحرية ،كيف بين
التي
ة
المدين
ُ
ْ
مدينة ٍ
ٍ
ٍ
ى
حياة فيها.
ال
/جثة
إلى
ل
تتحو
أخر
و
ليلة
َ
ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
العرائس في
أمر بشارِع السموأل ..
وأنا ُّ
أتأمل حكايا َ
ُ
َهذا َّ
َّ
يخفن من
كن
اتي
و
الل
جداتنا
حكايا
أتأمل
..
ع
ار
الش
ِ
َ
ُ
ِ
يركن في غر َّ
حفيداتهن اليوم َّ
َّ
فهن ال
“سعلوِة الشط” بينما
مدلالت ،بل كضحايا محجور ٍ
ٍ
كأمير ٍ
ٍ
غرف
ات فسي
ات
ٍ
ِ
َّ
كل
نصف مضاءة باألمل ،يبدو أن “سعلوةَ النهر” تتغير َّ
ُ
ِ
ٍ
زمان ومكانَّ ،
اإلنسانية
لكن في هذا الزمن الخالي من
ٍ
الغيالن إلى حقائق
تتحول
فقد
،
ا
ممكن
شيء
كل
يبدو
ُّ
ً
ُ
ُ
ٍ
ٍ
مختلفة ،هل هناك من منفذ ،هل هناك من
بتسميات
ص أو ٍ
تفسير ،هل هناك من مخّل ٍ
منقذ يمكن أن يطهر
أرواحنا من أدرانها التي اكتسبتها في زمن كورونا.
بغداد مثل قهوٍة عر ٍ
بية شديدةُ التأثير بمن ذاقها ،ولكنها
ُ َ
اليوم بال طع ٍم وال لو ٍن وال ر ٍ
ائحة والسبب هذا الضيف
ٍ
موعد مستغالً طيب َة العراقيين،
جاء بال
الثقيل الذي َ
أخالقهم،ضيف أرعب الجميع ،وأوقف الحياة،
وكرِم
ٌ
وأسدل الستار على تلك الضجة الدافئة التي كانت متعة
ٍ
بشكل خاص ،والعراقيين بشكل عام ،هل
البغداديين
ِ
الرب لما آلت له أنفسنا التي اهتمت بالمظهر
هي لعن ُة ّ
حرب عالمي ٌة ضحيتها
هي
هل
بما،
ر
الجوهر،
ونسيت
ٌ
األبرياء ،ربما ،هل هي حال ٌة عرضي ٌة تنبه اإلنسان إلى
ٍ
مثل
زمن لم يعد فيه لإلنسان قيمة ،ربما ،واألسئل ُة تتو ُ
الد َ
ِ
هذا الفايروس الذي غ از العالم بال سابق إنذار.
قد تبدو المشكل ُة هنا كبيرًةَّ ،
تكمن
األكبر
لكن المشكل َة
ُ
َ
ٍ
ِ
القاتل الخفي بزِي
في ضحايا هذا
ضيف سر َق من
ِ
ضوء حياتنا نورها ومن مشاعرنا دفئها ،وال يتوانى أن
زمن الكورونا،
إنه ُ
يقطف بمنجل الموت سنابل أرواحناُ ،
ِ
ِ
بالدفن في المقابر،
سمح لهم
ضحايا هذا القاتل ال ُي ُ
أغلقت بوجههم َّ
وكأن
توجه أهل الضحايا إلى مقبرٍة
ْ
فكلما َ
ن
سينتقل هذا الفايروس إلى
هل
،
يعترضو
الموتى
حتى
ُ
ٍ
فيسكن في أرواحهم التي ربما كانت بخير في
األموات
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب
أجر
لم
فأنا
يدر
لم
بما
ر
؟
الرب
الموت سابقاً
َ
ّْ
ملكوت ّ
تذكرت بيتين من الشعر لصديقي الشاعر محمد
لكنني
ُ
ِ
العمق ما يكفي ألن يكونا
البغدادي ،بيتين فيهما من
لسان حال هؤالء الضحايا ،يقول فيهما:
مرض
إنتماء إلى الموتى  ..دمي ُ
وجهي ِ ٌ
ـياة وال بالم ـ ِ
ض
ـر
ـ
غ
ـي
ـ
ل
ـوت
ال بالح ـ
ََ ُ
حي على أح ـ ـ ـ ٍـد
أنا
و
ـرض
ٌّ
لــم أعت ـ ـ ْ
وم ُّ
ات وأعترضـوا
ـض األمو ُ
ـت  ..فإنتفـ َ

أبوية هللا يرحمه چان يحچيلنا عن دور الجيش العراقي بحرب
تشرين وان للجيش العراقي الفضل في حماية دمشق وسوريا ،وكنا
بانتظار ساعة الصفر لتحرير الجوالن كون إسرائيل كانت في
حالة ضعف لكن فوجئنا بإعالن وقف إطالق النار.
جدي هللا يرحمه چان يحچيلنا عن حرب  1948وشگد قدم
الجيش العراقي بطوالت وشهداء.
ماكو حرب عربية إسرائيلية اذا ما كان للجيش العراقي دور فيها
ما اتذكر فد يوم واحد من العرب جاب طاري هذا الدور البطولي
للعراقيين في حربهم ضد إسرائيل ،عدا إشارات بسيطة من هنا
وهناك ،غير بس ابوية وجدي ،فلو أبوية وجدي چانوا يچذبون
علينا ،لو العرب ناكرين للجميل.
حتى بشار األسد ،دائما يشكر االيرانيين بس وال اتذكر أنه شكر
العراقيين ودورهم في حماية األماكن المقدسة في الشام وما قدموا
من شهداء هناك في سوريا.
العراق اولى بجهود أبنائه وااللتفاف حول قضاياه الوطنية هو
الواجب الحقيقي ،فدماء أبنائنا لن تبكي عليها سوى امهاتنا ،ولن
يذكرها في المستقبل سوى اآلباء واألجداد ..
#وكلكم_عيوني

بطاقة شكر وتقدير
للقنصل العام

الدكتورة أغادير حسن النقيب
عندما نبحث عن كلمات شكر وتقدير فإن أجمل عبارات الشكر والتقدير البد
أن تسبق حروفها وتنهي سطورنا معبرة عن صدق المعاني النابعة من قلوبنا
للقنصل العام الدكتورة أغادير حسن النقيب على ما بذلت وطاقم القنصلية
العراقية في مونتريال من اتصاالت واهتمام لتذليل الصعوبات والمخاطر
المترتبة نتيجة انتشار فايروس كورونا وذلك من خالل إيجاد السبل التي
تخدم أبناء الجالية العراقية بما يضمن سالمة المراجعين كافة.
فقد اتخذت الدكتورة أغادير حسن النقيب االجراءات الالزمة لتوفير كافة المواد
والمستلزمات الصحية عند الدخول لمبنى القنصلية وتم تحديد ساعات العمل
الستقبال المراجعين .كما تم تفعيل خدمة البريد إلنجاز بعض المعامالت
مثل شهادات الحياة ،بيانات الوالدة ،شهادات الوفاة ،تأشيرات الدخول الى
العراق والتصديقات بأنواعها بدالً من الحضور الشخصي إضافة الى فتح
وسائل التواصل الصوتية واإللكترونية.
باسمي وباسم أسرة منظمة المجموعة العراقية الكندية تحية وفاء واخالص
على عطائكم الدائم وجهودكم المضنية لما فيه خير ومصلحة الجالية في
كندا.
غسان فؤاد ساكا

العالم يحارب كورونا
بقلم :االعالمية سوسن الجزراوي
وأنا اضع عنوان مقالتي هذه  ،شعرت للوهلة األولى وكأني أشاهد فلماً
يصور المعارك األسطورية التي كانت تجسدها قصص ((القراصنة))
ّ
و((حرب طروادة)) وغيرها من مشاهد الصراعات المرعبة وهي تشد
االعصاب الى اقصى حد ونتسمر امامها بترقب يكاد يقطع االنفاس!!
((االنفاس)) صرنا نخشى عليها اليوم من مزيج ال (،)DNA -RNA
كوفيد  ،19الذي غير حياتنا وحطم اسطورة أقوى اقتصاديات العالم ومزق
((غشاء)) القوة الكاذبة التي طالما تباهى بها الكثير الكثير من قراصنة
المال وتجار الحروب.
كورونا ،ذلك الفيروس الصغير بحجمه ،المرعب بفعله ،كشف لنا ماهية
النفس البشرية التي تتبجح بأفعال الخير وتتصنع المحبة ،اليوم ،يقف هذا
((الطاعون الجديد)) و((سارس)) المتطور متحديا إرادة البشر وابتعادهم
عن هللا ،متحدياً عجرفتهم وشذوذهم وسخفهم.
كورونا اليوم نجح في توحيد البشرية جمعاء ،فلم تعد هنالك دول صناعية
كبرى وال نامية وال فقيرة وال وال.
وألننا في محيط بلد الحضارات ،العراق الجميل والذي سيبقى جميال
مهما تحطمت مرآته ،كان البد لنا ان نتوقف امام مايحدث في اروقة
حياته اليومية وما تسببت هذه الجائحة من مآس فيه ،العراق اليوم يمر
في حالة صعبة جدا ،فاغلب اطبائه الماهرين غادروه ،والجيل الثاني
منهم يكاد يراوح بين رغبته في زيادة خبراته وعلمه وبين الواقع الصحي
تئن من قلة تجهيزاتها ونظافتها بل
المرير الذي يحيط به ،المستشفيات ُ
وحتى طواقمها ،االغلب االعم اليعرف ماالفرق بين االهمال واالهتمام،
فهو يراهما يشتركان في نفس بداية الحروف ،لذلك تاهت عنهم سلوكيات
المهنة .
والتقف انهيارات الطب عن هذا حسب ،بل هي متفاقمة لتصبح تجارة
رابحة ألصحابها وخاسرة للمرضى  ،فحاملو حقائب شركات االدوية عاثوا

فسادا بنا  ،وجعلت لعاب االطباء يسيل لتلك النسبة التي يمنحها اياهم
الصيدالني حالما (( يمشون )) بضاعته براس (( المگاريد )) والذين
الحول وال قوة لهم .
هذا الواقع الصحي انعكس سلباً اليوم أمام اكتساح كورونا عالمنا المتهالك.
وتتوالى أحداث مسلسل البؤس لتقف عند عتبة تجار اللقمة والذين أفرحتهم
هذه الكارثة الوبائية النها اسهمت في إفراغ مخازنهم من كل المواد التي
كانت قابعة هناك .
مجتمع بأكمله تهاوت جدرانه أمام قسوة هذا الوباء اللئيم ،فالكثير صار
يستغل الكثير ،والقليل صار يؤآزر القليل ،معادلة محيرة ضائعة حلولها
بين ماهو موجود وبين ما يجب أن يكون.
كورونا ،كورونا ،كورونا ،الجبل الصغير الذي يشظي حممه البركانية
على حياتنا ،صار اليوم محور ((حياتنا)) وشغلنا الشاغل وتفاصيل أمسنا
ويومنا ونطلب من هللا العظيم أال يصبح تفصيال من تفاصيل غدنا القادم،
بل نرجو العلي القديرأن يصبح قصة حتى وان كانت حزينة ،لنرويها يوماً
بعد ان تتعافى أرضنا منه.

إلعالناتكم يف جريدة السفري يرجى التواصل من خالل  )519( 254 - 2000او icgo.media@outlook.com
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الصفحة من اعداد كارال النجم
ً
بدال من اللغة البشرية

لغة عقلية

يتوقع ايلون ماسك ,الرئيس التنفيذي لشركتي تيسال و سبيس اكس ,بأن األشخاص
في غضون عشر سنوات من اآلن لن يضطروا إلى التحدث ألنهم سيكونون قادرين
على استخدام لغة عقلية للتواصل بدون كلمات.
يعمل ماسك على تطوير جهاز لتوصيله بدماغ اإلنسان ألول مرة خالل العام المقبل
وذلك من خالل زرع شريحة ،تعمل بالبطارية ،في الجمجمة وإدخال أقطابها “بعناية
شديدة” في الدماغ.
ستركز على عالج إصابات الدماغ واضطراباته،
على الرغم من أن أجهزة الجيل األول ّ
أن هذه التقنية ستكون قادرة الحقاً على التفاعل
كعالج الصرع وفقدان البصر إال ّ
مع كافة وظائف الدماغ .يقول ماسك “يوماً ما في المستقبل ،ستكونون قادرين
على قراءة عقول بعضكم البعض والتواصل مع بعضكم البعض بسرعة كبيرة وبدقة
أكبر بطريقة غير لفظية وغير مادية ،ستنقل البيانات ذهاباً وإياباً دون الحاجة إلى
استخدام الفم وتحريك الشفاه لتبادل الكلمات؟ “
يؤكد ماسك أن تكنولوجيا االتصاالت غير اللفظية لن تكون فورية لكنها قد تظهر
ّ
خالل السنوات القليلة القادمة “إذا استمر التطور بنفس وتيرة التسارع الحالية”.

بطارية صديقة للبيئة
تعمل شركة  IBMعلى تطوير ما تسميه بطارية صديقة للبيئة.
مستمدة من مياه البحر تأمل الشركة في تطوير بطاريات
باستخدام ثالث مواد فريدة
ّ
أكثر استدامة وذات أداء أفضل .في الوقت الحالي ،فإن معادن ثقيلة مثل الكوبالت
والنيكل تُستخدم بشكل شائع في تصميم تقنيات البطاريات ،مثل بطاريات ليثيوم
أيون القابلة إلعادة الشحن في الهواتف الذكية أو الكمبيوتر المحمول أو السيارة
الكهربائية.
يشكل مخاطر بيئية وإنسانية هائلة وقد تعرض
في الواقع إن استخراج هذه المعادن ّ
الكوبالت على وجه الخصوص ،والمتوفر إلى حد كبير في وسط أفريقيا ،النتقادات
بسبب ممارسات االستخراج الالمبالية واالستغاللية.
إلى جانب تركيبة البطارية ،تسّلط  IBMالضوء أيضاً على إمكانات األداء ،مدعي ًة
أن االختبارات األولية للبطارية تشير إلى تخطيها قدرات بطاريات الليثيوم أيون
من حيث التكلفة األقل ،ووقت الشحن األسرع ،والطاقة العالية وقابلية االشتعال
المنخفضة “.
ومن المتوقع ان تجعل هذه البطارية هدف تطوير سيارة كهربائية سريعة الشحن
ومنخفضة التكلفة حقيقة واقعة في القريب العاجل.
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نظارات  Rokid’s T1الحرارية
تعرض العالم لجائحة
مع استمرار ّ
فايروس كورونا ،تحاول العديد من
الشركات القيام بدورها في منع المزيد
من العدوى ،إيجاد لقاح ،تطوير
عالج ،وتنفيذ اجراءات مختلفة لدعم
الرعاية الصحية.
قامت شركة  Rokidالصينية بتطوير
نظاراتها الح اررية  T1للكشف عن
أعراض  ، Covid-19وخاصة
درجات الح اررة المرتفعة المرتبطة
بالمرض هذا وقد تم تصميم هذه
النظارات الستخدامها في األماكن
العامة مثل المستشفيات والمطارات والحدائق.
تستخدم نظارات  Rokid’s T1الح اررية مستشعر األشعة تحت الحمراء للكشف عن درجة ح اررة ما يربو عن مئتي شخص
في غضون دقيقتين من مسافة تصل إلى ثالثة أمتار .تحمل األجهزة وحدة معالجة مركزية  Qualcommوكامي ار بدقة
 12ميجابكسل وتوفر ميزة التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين وتسجيل مقاطع الفيديو والصور الحية بدقة عالية.
إذا كانت درجة الح اررة المقيسة أقل من “درجة ح اررة التنبيه” ،فسيتم عرض القراءة على النظارات باللون األخضر ،في
حين سيتم عرض درجات الح اررة األعلى باللون البرتقالي مصحوبة بصوت تنبيه.
على الرغم من أن فكرة القدرة على الفحص من مسافة ثالثة أمتار فكرة جديدة ،إال أن هناك تساؤالت حول ما إذا كان
يعد اختراقاً لخصوصية األشخاص الذين يتم فحصهم أو تصويرهم.
استخدام هذه النظارات يمكن أن ّ
أن اإلصابة بالحمى هي عارض
حيث
.COVID-19
مكافحة
في
ات
ر
النظا
هذه
فعالية
هناك أيضاً مخاوف بشأن مدى
ّ
واحد فقط من ضمن مجموعة أخرى من األعراض ،وقد أظهرت األبحاث أن أكثر من نصف مرضى  COVID-19في
الصين لم يكن لديهم حمى عند دخولهم المستشفى.

الزهايمر  ....مبادرة “بيرلز ميموري بيبيز”
بيرلز ميموري بيبيز - Pearl’s Memory Babies-
مبادرة إيجابية ومشروع شغوف لساندي كامبرون  ،من سكان
كنتاكي ,يقوم على إهداء مرضى الزهايمر دمى كأسلوب
عالجي غير دوائي يمكن أن يساعد في تهدئة المرضى
المنهكين وتحسين مزاجهم وتعزيز التواصل وتنمية مشاعر
الحب والرضا لديهم.
الفكرة بدأت قبل خمسة عشر عاماً عندما الحظت ساندي
كامبرون تدهور حالة حماتها بيرل وانزواءها بسبب مرض
الزهايمر واختبرت من خالل تجربتها الشخصية أن واحدة
من األشياء القليلة التي أراحتها في ّأيامها األخيرة كانت دمية
بالتحدث
على هيئة طفل .تقول كاميرون ”لقد بدأت بيرل
ّ
مرة أخرى ولم تعد تذهب أبداً إلى أي مكان بدون تلك الدمية
 ,أخذتها إلى غرفة الطعام ونامت معها بين ذراعيها بصورة
مستمرة” .
واليوم تواظب كاميرون وزوجها على شراء العشرات من
الدمى في ذكرى وفاة بيرل ،وتسليمها لمراكز الرعاية في عيد
الحب على أمل أن تجلب تلك الدمى الفرح للمرضى  ،تماماً
كما فعلت لعبة بيرل.
يفسر األطباء إيجابية العالج بالدمى بأن أكثر من 70%
ّ
من مرضى الزهايمر يعانون من المرض نتيجة احتياجات
عاطفية غير مشبعة مثل الحاجة الى شعورهم بأن اآلخرين بحاجة لهم ولرعايتهم او الحاجة الى الشعور بأنهم ما زالوا
محبوبين من اآلخرين.
ومن الجدير بالذكر أن هذا النوع من العالج ليس بالجديد وهو معتمد في الكثير من دور الرعاية حول العالم منذ أكثر
من خمسة وعشرين عاماً وقد حقق نتائج نجاحاً كبي اًر في العديد من الحاالت إال أنه ايضاً شهد الكثير من االنتقادات سواء
من قبل بعض مقدمي الرعاية او أسر وعائالت المرضى الذين يرون أن اهتمام مرضاهم بدمية ال حياة فيها هو سلوك
مهين يدمي قلوبهم وال يقلل من أعراض المرض بل يخفيها ليس غير.
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كورونا ..جائحة الصدمة
فنجان قهوة

بقلم رحمن خضير عباس

قد تكون جائحة كورونا هي أول اختبار حقيقي تتعرض له البشرية
في عصرنا الحديث ،ومن حسن حظنا نحن البشر الذي نعيش
في بواكير هذا القرن ،إن وسائل االتصال قد بلغت أعلى مدياتها،
فجر ثورًة في
وبأشكال مجانية من خالل خدمات اإلنترنيت الذي ّ
مفهوم العولمة ،وجعل العالم قرية صغيرة ،كما أن وجود األنترنيت
قد ساهم في شيوع المعرفة ،والتي أصبحت متاحة للتداول والتبادل،
وهكذا أصبح الفرد مساهما في صياغة المعارف ،التي لم تبق محتكرة
بيد المتخصصين فقط .وقد انعكس ذلك على المجتمعات البشرية
برمتها ،والتي أصبحت معلقة بسواتر من العوالم االفتراضية ،والتي
بدورها ساهمت بخلق ميول العزلة بين الناس ،وعمقت المزاج الفردي
على حساب روح الجماعة .فقد تجتمع العائلة في البيت الواحد أو
الغرفة الواحدة ،ولكن أفرادها ال يتواصلون فيما بينهم ،ألنهم يعيشون
في فضاءات مفتوحة ومغلقة في آن واحد ،توفرها لهم مواقع التواصل
االجتماعي كالفيس بوك وتويتر وغيرها.
وضمن هذا التصور فقد اعتبرنا بأن األنباء عن وباء قاتل قد نشأ في
مقاطعة يوهان الصينية ،هو جزء من هذا العالم االفتراضي المشحون
بالحقيقة والخيال ،والذي نعيشه يوميا.
تحول وبسرعة قياسية إلى جائحة تعبر
المفترضّ ،
ولكن هذا الوباء ُ
الحدود وتتخطى المحيطات ،وتتربص بالسفن والطائرات والقطارات

ّأيار  - 2020العدد 16

والشاحنات ،وأمكنة العبادة ومعاهد العلم ،وزوايا المطاعم ،ومالعب
األطفال ،وأماكن اللهو .والشواطئ والمنتجعات .لقد عصفت بكل
شيء وكأنها الطوفان.
تحول فيها اإلنسان إلى رقم تافه في بورصة
لقد كانت صدمة كبيرة ّ
الموت ،التي تعلن كل يوم أرقام من أصيبوا ومن ماتوا ،وعقد مقارنة
عن نسب الوفيات .وهكذا يتجرد المرء  -فجاة  -من قيمته الحقيقية
كإنسان ،له تاريخه ومجمل معارفه وإنجازاته وحضوره العاطفي،
مشوه وتافه ،فحظه العاثر قد جعله فائضا عن حاجة
ليتحول إلى رقم ّ
المجتمع  ،بحيث أنه ال يستحق حتى جهاز األوكسجين الذي قد
يكون فرصته األخيرة للعودة إلى ذويه ومحبيه.
يموت اإلنسان في زمن الكورونا وحيدا ومعزوال عن أقرب ذويه
ومحبيه وأصدقائه .يموت دون يد ترّب ُت على أوجاعه ،أو دمعة تهرق
يشيعه إلى مثواه األخير.
عليه ،وليس ثمة من ّ
في كندا ،كانت اإلجراءات أقل صرامة ،فلم يتم إجبار الناس على
التجول ،ولكنك تجد الشوارع شبه
مالزمة منازلهم ،ولم ُيفرض منع
ّ
ن
خاوية ،فقد تصحرت الحياة ،وأصبحت بدو روح ،فقد أغلقت المدارس
ومراكز التسوق والمطاعم والمقاهي والمكتبات والنوادي الرياضية
واالجتماعية .لذلك تحولت منازلنا أو شققنا واحة وحيدة نستطيع أن
نستظل بها ،ونؤكد إنسانيتنا التي تصدعت.
قبل كورونا كانت العالقات االجتماعية تتسم بالبرودة ،وذلك الختالف
الثقافات والخلفيات ،وانشغال مجمل الناس في العمل المهني
والوظيفي ،بحيث تصبح العالقات التي ألفناها في بلدنا األم ترفا ال
لزوم له ،ذلك ألن وتيرة الحياة سريعة ،ومتطلبات الحياة متزايدة .ومع
الحجر معنويا ،ويرتبط بأعماق الشعور .فقد تنامى
ذلك فقد أصبح
ْ
إحساس جديد ،لم يكن معروفا من قبل ،وهو أن البشر الذي تصادفهم
ع خطر أو موت ُمحتمل.
في الشارع يشكلون بالنسبة لك مشرو َ
وبذلك فقدنا لذة التواصل ،كما فقدنا لذة الشعور بالجمال اإلنساني
وتذوقه.
ّ
لقد غيرت هذه الجائحة نظرتنا لألشياء ،وأصبحنا أكثر زهدا وأقل
طموحا وأقل طمعا في المال والرفاه ،وذلك ألن الرصيد الحقيقي الذي
نصبو إليه ،هو السالمة من العدوى ،وقدرتنا المناعية على تحمل
هجوم الڤايروس.
يت بطاقة (اللوتري) أو النصيب قبل الجائحة
ر
اشت
أني
ومن الطريف
ُ

شكرًا كورونا

بقلم :علي موسى الموسوي

رغم أنه وباء وكارثة ال ُيشكر ولكن جعلنا ندرك قيمة الحياة وألنه فرض علينا اإلقامة الجبرية تعلمنا منه الكثير وبرهن
لنا أن المرض ال يستثني أحداً وبفضله سيكون لزاماً على الساسة مراجعة مواقفهم تجاه الشعوب فربما يعيد الى شفاهنا
اليابسة نغمة نسيناها في غمرة اليأس واإلحباط وتالشي األمل شك ار ألنك وحدت البشرية وألول مرة في التأريخ المساواة
بين الحاكم والمحكوم بين السياسي والمواطن عرفت العائلة بعضها على بعض بعد أن نسينا األجواء العائلية بسبب
زحمة العمل أظهرت لنا كم كنا مغتربين عن أهلنا وأظهرت لنا أولويات الحياة السعيدة شك اًر ألنك أظهرت ضعفنا تجاه
فايروس ال يرى بالعين المجردة كم نحن ضعفاء مهزوزون أرعبنا وجعلنا نقبع في بيوتنا كل تكبرنا وجبروتنا سحقته
نسمع بك هذه الدروس التي تعلمناها بسببك أننا نتراحم نتعامل بروح أنسانية تطوعية من خالل جبر
ونحن لم نرك
ُ
الخواطر والتي هي أعظم األعمال األنسانية بل تقديم المساعدة لكبار السن شراء األدوية للمرضى وتوزيع السالت
الغذائية على العوائل المتعففة
علمتنا أن االتحاد قوة واإلرادة ال تقهر وال تهزم والتضحية واجب وليس خيار ولكل فرد معركته بهذه الحياة البعض
يحول كل قبح الدنيا لشيء جميل
وآخرون يحولون الجمال الى قبح هذه وقفة يجب علينا أن نتعلم منها أنه مهما كانت الصعوبات التي نمر بها علينا
أن ال نستسلم أبدا تعلمنا أيضا أن الرحمة هي بلسم العالقات مع اآلخرين وبدونها تصبح الحياة جافة وتفقد قيمتها
األنسانية تعلمنا أن نصافح اآلخر بغض النظر عن لونه ودينه كم نحن بحاجة للتعامل بهذه األفكار االنسانية ألنها
روح االنسان التي بها يستنير جسده ومنها يستمد قوته وان االنسان هو الذي يرى األشياء كما يريد فاألشياء تبدو
قبيحة أو جميلة رهناً بوجهة نظر المتأمل ذلك يعني أن الجمال ليس القائم خارج ذات األنسان ولكن الجمال الحقيقي
هو الموجود في داخل الروح األنسانية .....
وفي الختام أسأل هللا الصحة والعافية وأن يبعد عنا وعنكم كل سوء وبالء وان يشافي جميع المرضى والرحمة لكل
من غادرنا .

بأيام ،ولكني أهملتها ،ومزقت الورقة قبل معرفة النتيجة ،وكنت أتساءل
بحت مبلغا كبي ار من المال من
بيني وبين نفسي ،لو افترضنا بأني ر ُ
خالل الفوز بالجائزة ،ماذا سأفعل به في ظل هذه الجائحة؟
تحول المال إلى عبء تافه .باستثناء تلبية ما هو ضروري.
لقد ّ
شعور بأننا في سجن
لدينا
وتنامى
الوحدانية،
و
لة
ز
الع
لدينا
تكرست
لقد
ٌ
نحول الحياة إلى قضبان ،فعلينا أن نتأقلم ونحارب
ال
ولكي
كبير.
ّ
وشل مشاعرنا.
القضبان الذهنية التي تحاول تكبيلناّ ،
إنها فرصة لنا أن نق أر أكثر ونغرف من مجال المعرفة المتاحة أمامنا،
ونحاول البحث عن هوايات نطور أنفسنا .إنها فرصة أن نتحول
من متلق سلبي إلى متلق إيجابي ،وذلك من خالل االختيارات التي
نجدها في الكتب المسموعة والمقروءة ،ومن خالل ما تجود به برامج
اليوتيوب المتنوعة ،حتى يتسنى لنا أن نتذوق طعم المعرفة الهادفة
والملتزمة والجادة ،والتي من خاللها نبني شخصيتنا .لنتعلم الخياطة
أو الزراعة أو النجارة أو تربية الحيوانات أو أي شيء آخر.
علينا أن نراجع الكثير من قناعاتنا ،وأن نتحلى بقدر أوفر من
اإلحساس بالمسؤولية األخالقية تجاه بعضنا بعضاً ،وأن نتخلى عن
نوازع الشر التي تسمم وجودنا.
إنها فرصة أن ندين التسلح وإهدار األموال األسطورية للفتك باإلنسان،
وتدمير األرض من خالل االستغالل غير العقالني للبيئة ،ومن خالل
التلوث والتصنيع.
علينا أن نرفض اإلرهاب وأسبابه وندعو إلى السلم بين األمم والشعوب.
وعلينا أن نتبنى الضغط على المجتمع الدولي ،ودعوته إلى إشاعة
مفهوم األمن الصحي العالمي ،من خالل خطط للطوارئ الصحية
لمكافحة األمراض واألوبئة في كل أنحاء العالم ،وبناء مفهوم
المستشفيات العالمية المتنقلة والجاهزة لمواجهة الكوارث واألوبئة.
علينا رأب الصدع في منظمة الصحة العالمية ،وخلق منظمة بديلة ال
ترتبط بأهواء ومصالح الدول الكبرى ،كي تستطيع أن تقوم بواجباتها
تجاه البشر جميعاً.
لقد دفعت الشعوب في مختلف دول العالم ثمنا باهظا في صراعها
مع الجائحة.
ولكن النصر سيكون حليفا لإلنسانية ،سيهزم الفايروس بجهود البحوث
العلمية ،وسينتصر األمل.
سننزع الكمامة ذات يوم ،ونحتضن بعضنا البعض بمحبة.

ُط َوبى ِل َم ْن ْاخ َت ْر َت ُه َو َقبْل ُت ُه َيا َّربُّ
َ َ َِ ْ َ
َْ ُ
َ
َ
ِليسكن ِفي ِدي ِارك ِإلى ٱلب ِد

بقلوب ملؤها الحزن واألسى
بأحر التعازي إلى عائلة
تتقدم اسرة منظمة المجموعة العراقية الكندية ّ

الفقيد صباح يوسف كادا ديل

طالبين من الرب يسوع المسيح أن يلهمكم الصبر والسلوان على ما
اصابكم وان يتغمده هللا بوافر رحمته.
أعطه يا رب الرحمة األبدية وليشرق نورك الدائم عليه

إلعالناتكم يف جريدة السفري يرجى التواصل من خالل  )519( 254 - 2000او icgo.media@outlook.com

ثقافة وفن
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تأثير الطاقات الكونية
على االنسان

قصص واقعية من مفاهيم وعلم الباراسيكولوجي
بقلم :د.هديل العزاوي

من  ...مذكرات دبلوماسي
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بقلم :السفير مسعود معلوف

في  25أيار منذ  20سنة ،غادرت قوات االحتالل االسرائيلية جنوب لبنان تحت
ضغط المقاومة اللبنانية .في ذلك اليوم التاريخي ،طلب مني رئيس الحكومة آنذك
د .سليم الحص ،بصفتي عضواً في (لجنة تفاهم نيسان) أن أرافق وزير خارجية
ايران د .كمال خرازي القادم الى لبنان لزيارة المناطق المحررة في جنوبنا الحبيب،
فتوجهت فو اًر الى فندق بريستول حيث كان الوزير االيراني قد وصل قبل لحظات ،وانطلق الموكب نحو
الجنوب حيث كانت تُذبح الخراف احتفاالً بالتحرير وترحيباً بالوزير الخرازي.
من أهم مراحل هذه الجولة الجنوبية كانت زيارة الوزير الخرازي الى كنيسة بلدة عين إبل حيث القى كلمة هامة
امام اهالي البلدة طمأنهم فيها كما طمأن مسيحيي الجنوب من خاللهم بأن الجنوب لجميع سكانه ولن يعتدي
احد عليهم والحاجة للخوف من المقاومة الموجودة أصالً للتصدي لإلعتداءات اإلسرائيلية فقط.
بعد عشرين عاماً على هذا التحرير من العدو الخارجي ،عسى ان يتمكن لبنان من التحرر من جميع التدخالت
االقليمية والدولية وان يتمكن اللبنانيون من تحرير أنفسهم من العدو الداخلي المتمثل باالنقسامات الطائفية
والمذهبية ،وأن يبنوا دولة عصرية مدنية يتساوى فيها جميع المواطنين أمام القانون  -هل سيتحقق هذا الحلم؟؟

الوجود األصيل

بقلم :هادي المهدي
عندما كنا نعيش في عصر محاكاة الطبيعة وتلقي المعلومة بالقراءة الورقية والتأمل وال يتوافر
في حينها التواصل مع المعلومات عبر استخدام الشبكة العنكبوتية ،كنا اكثر عمقا في التفكير
والوصول الى نتائج نافعة لنا ولالخرين رغم االمكانيات البسيطة ،في صيف العراق الحار كنت
اخرج الى حديقة المنزل وانظر في النجوم واتساءل عن سر وجودها ووجود الكواكب المختلفة
الحجم واللون واألبعاد عن شمسها وكوكبنا االرض يكمل حلقات دورانها  ،ذات يوم وانا جالسة
على كرسي مكتب غرفتي اكتب رسالة لصديقتي وعلى ضوء شمعة ،شعرت ان النجوم حزينة
وهناك شيء يحدث في السماء ،شعور غريب وكانهم ينادوني ألمر ما ،فخرجت الى الحديقة نظرت
للسماء ولمحت شيئا أسود يحيط قرصاً فضياً وهو القمر  ،واتضح انها ظاهرة خسوف القمر .
فامعنت في االستقصاء والبحث عن الحقيقة بتأثير النجوم والكواكب على االرض واالنسان وفي
ُ
احدى صفحات البحث بعلم الباراسايكولوجي من ناحية تأثير الطاقات الكونية على االنسان
أن في عام  1850قبل الميالد كان البابليون يتأملون حركات الكواكب ومجموعات النجوم
اكتشفت ّ
حيث كانت سماؤهم صافية في حينها ولم يكن هناك صناعات تلوث تلك السماء وتجعل االنسان
آلة ،وتكشف اللوحات السومرية تلك التأمالت ،ولكن اكتشفت ايضاَ ان النبي ابراهيم (عليه السالم)
كان بنفس الفترة الزمنية في بابل ،حيث اشارت الكتب السماوية الى قصته في تحطيم االصنام
بعد ايهام المتسائل عن سبب بقائه في المعبد بانه اليستطيع الخروج معهم لتوقع اصابته بالمرض
من خالل ما استشفه من تأثير النجوم ،فهو يحاكيهم على قدر ايمانهم بمقدساتهم في ذلك الوقت
للنجوم والكواكب ،فلذلك عندما تأمل في الشمس والقمر والكواكب وجدهم يأفلون فهم ليسوا بألهة
فأسلم وجهه هلل سبحانه .
ان الحقول المغناطيسية االهت اززية الخاصة باآلالت واألرض والقمر والشمس والكواكب والحقول
التي تصدر عن افكار كل واحد منا ،وانفعاالته تؤثر جميعها على حقول قوة جسمنا او على قدراتنا
الميتانفسية .فمثلما اكتشف العلماء بتأثير القمر عند اكتماله بد اًرعلى حركة المد والجزر للبحار
والتي تشكل  70%من مساحة االرض فإنه أي القمر يؤثر ايضاً على جسم االنسان الذي يشكل
الماء فيه نفس النسبة آنفاً ،مما يؤدي الى تغير في مزاجية االنسان التي ستؤثر بدورها على حسن
تصرفاته كل حسب نقطة ضعفه ،فالصيام في األيام البيض والتي اشار اليها الرسول الكريم محمد
صلى هللا عليه وسلم كان لها ابعاد صحية وروحية وهي دليل على احدى الطرق العالجية وتجنب
التأثيرات الكونية وتغييراتها ،فاذا كان القمر فيه طاقة مغناطيسية مؤثرة كيف لو تمعنا بتأثير
الكواكب والنجوم على األرض وعلينا مثلما االرض تؤثر عليها ،فلو تم نصب منظومة مراقبة على
القمر لرصد ابعاد المجرة فسوف نكتشف الطاقات الصادرة من االرض نحو الكواكب والعكس .
التمرين الذي يمكن تطبيقه هو محاولة النظر الى النجوم والتمعن بما تشكله من صور ومحاولة
رسمها على الورق واالبتعاد عن األجهزة االلكترونية لغرض التركيز واعادة المحاولة لمدة قصيرة
من ربع الى نصف ساعة ،سيجد صاحب المشروع او طالب الدراسة بان استقباله للمعلومات بشكل
اسهل واوسع لتأثره بتلك الطاقات المضيئة التي تساعد على التوقد الذهني .
هناك تمارين اخرى ساكتبها الحقاً لشحذ القدرات الكامنة والغوص الى عوالم خفية واظهارها لتحقيق
مستوى علمي يدعم الطاقات اإلبداعية ويزيد من فرص تطوير المجتمع في المجاالت كافة

لعل السؤال الوجودي هو أحد أهم األسئلة التي شغلت اإلنسان منذ وجد على هذا
الكوكب ..سؤال “ لم أنا هنا ؟! “ .
سؤال يبدو من طرف شديد العمق على اإلنسان العادي ويبدو من طرف آخر شديد
الصلة بالواقع اليومي بل يعاد إنتاجه يوميا في قوالب مختلفة على لسان كل إنسان
مهما كانت درجته االجتماعية ومن أجل ذلك كانت األديان جميعها تقريبا تستهدف االجابة عن هذا السؤال.
لو نظرنا للوجود بشكل أكثر تجريدا لوجدنا أن حافز السؤال الوجودي ينبع دائما من إشكالية التعاطي مع
العالم ,مع القلق ,مع المعاناة اإلنسانية.
لذلك تكون طريقة التعاطي هذه هي المحددة لطبيعة هذا الوجود.
يقسم مارتن هيدجر الفيلسوف األلماني الشهير الوجود الى نوعين  :وجود أصيل ووجود زائف.
أصحاب الوجود األصيل هم نخبة اإلنسانية الذين يتعاطون مع القلق والمعاناة والمشكالت بكثير من التفكير
والتدبر والرصانة وال يأبهون للدوافع الجماهيرية السلبية أي الدوافع التي يلمؤها في النفس اإلجماع الجماهيري
عليها.
أما أصحاب الوجود الزائف فهم الهاربون من القلق بحجج واهية ,الذين يتجاهلون مساءلة أنفسهم ,الذين
ينخرطون في القطيع بال عقل.
أرى أن األحداث المصاحبة لتفشي فيروس كورونا قد تجبرنا على إعادة التفكير في نمط وجودنا ولنسأل أنفسنا
هل نحن نعيش وجودا أصيال أم وجودا زائفا! .

For Advertisment on The Ambassador Newspaper please contact us via (519) 254 -2000 or icgo.media@outlook.com

10

الزاوية الطبية

ّأيار  - 2020العدد 16

الصفحة الطبية بقلم د .عامر بطرس داود
طرق الوقاية من

هبوط الدورة الدموية

كثرت في اآلونة األخيرة مسألة الهبوط الحاد في الدورة الدموية والتي قد
تؤدي إلى الوفاة ،حيث توفي العديد من المشاهير والفنانين نتيجة لذلك
وكان آخرهم الراحل الشاب هيثم زكي.
ويحدث هبوط الدم في جميع أجزاء الجسم الذي يتمثل بفقدان كمية كبيرة
من الدم وانهيار جميع أنظمة الدورة الدموية في الساقين ،حيث إنه يمكن
إرجاع الهبوط المحدد في نقطة معينة مثل الجلطة ،وقد يكون هبوط الدورة
الدموية حاداً في بعض الحاالت ألن هبوط الدورة الدموية في القلب يؤثر
على شرايين وأوردة القلب مثل الشريان األبهر مما قد يؤدي إلى الوفاة،
وقد يسبب الهبوط في الدورة الدموية أيضاً إلى فشل في األعضاء وتوقف
األوعية الدموية المحيطة أو فشلها والصدمة وهناك نوع آخر يأتي بقوة
أقل من هبوط الدورة الدموية وهو قصور الدورة الدموية .
وهناك حزمة من األسباب تؤدى إلى هبوط الدورة الدموية مثل ” :شرب
ماء البحر ،والقيام بالعمليات الجراحية خاصة عند األشخاص الذين فقدوا
كميات كبيرة من الدم في أثناء العملية الجراحية ،واإلصابة بمتالزمة
الشريان المساريقي العلوي ،واستخدام بعض األنواع من األدوية والعقاقير
يسبب في تكوين الخثرة،
التي تعمل على تنشيط الصفيحات الدموية ،مما ّ
واإلصابة بالصدمة ،فقدان كمية كبيرة من سوائل الجسم عبر الجهاز
البولي مما يسبب تقليل حجم الدم وبالتالي هبوط الدم ،وتناول األدوية
والعقاقير التي تؤثر على ضغط الدم ،واإلصابة بأمراض القلب وغيرها
من األسباب :
القيام بعمل كبيرّ ،أدى إلى اختناق في عضلة القلب.
انشطار الشريان األورطي.
ارتفاع ضغط الدم المفاجئ.
ذبذبة القلب البطينية ،تسبب انقباضاً في األلياف البطينية المتصلة
للقلب ،ما تؤدي إلى توقفه.
نزيف حاد في المخ.
تمدد في شرايين المخ.
اإلصابة بالذبحة الصدرية.
جلطات القلب.

الكلوروكوين و كورونا فايروس

اإلصابة باألزمات الرئوية.
وجود عيوب خلقية لم يتم اكتشافها سابقا.
أعراض هبوط الدورة الدموية
األعراض واآلثار التي تظهر على المريض المصاب بهبوط في الدورة
الدموية في الجسم:
هناك عدة أنواع من هبوط الدورة الدموية ولكل نوع آثار معينة خاصة
به فالهبوط الحاد الذي ينتج عن هبوط في القلب يسبب حدوث انهيارات
في األوعية الدموية الموجودة في القلب والتي يمكن أن تسبب السكتات
القلبية ،أما الهبوط الطرفي يسبب انخفاض ضغط الدم بشكل طبيعي مما
يسبب انهيار األوردة والشرايين التي تكون خالية من الدم ،مما يسبب
حرمان األنسجة واألطراف واألعضاء من األكسجين.
الوقاية من هبوط الدم في الجسم
يجب على اإلنسان اتباع عدد من الخطوات لتجنب اإلصابة بالهبوط
الحاد ،منها تناول كميات كبيرة من الماء ،والتنفس العميق لمدة دقائق قبل
النهوض من السرير ،باإلضافة إلى رفع الرأس قليال عن مستوى الجسم
أثناء النوم ،لتجنب اإلصابة بالهبوط الحاد.
كما توجد خطوات أخرى يمكن االستعانة بها ،مثل تناول الوجبات الغذائية
الصحية ،للحفاظ على نشاط الجسم ،واإلكثار من تناول الخضار،
والدجاج منزوع الجلد ،والفواكه ،والحبوب الكاملة ،واألسماك ،خاصة
للرياضيين الذين ينقطعون عن تناول المياه لفترات طويلة للحفاظ على
ظهور العضالت في الجسم.
االمتناع عن التدخين.
تسخين الجسم قبل ممارسة التمارين الرياضية الشاقة.
عند الشعور بزيادة في ضربات القلب ،وأالم في الصدر ،يجب التوقف
عن ممارسة الرياضة وتقليل المجهود.
جيدا بالفرشاة والمعجون بعد الوجبات وخاصة قبل
تنظيف األسنان ً
الفطار ،وبعد العشاء ،وذلك إلزالة بكتيريا الكالميديا الموجودة على طبقة
البالك ،والتي يمكن أن تتسرب إلى القلب ،مسبب ًة حدوث الجلطة وبالتالي
توقف عضلة القلب والموت المفاجئ.
القيام بالكشف وعمل فحوصات الموجات فوق الصوتية ،فور والدة
األطفال حديثي الوالدة ،الكتشاف أي عيوب خلقية.
عمل فحوصات كل  6شهور للرجال بعد سن األربعين ،والسيدات بعد
سن  ،45وبالنسبة لألشخاص الذين لديهم أمراض وراثية في العائلة ،يجب
مبكرا.
عليهم الفحص ً
تناول الفيتامينات والخضروات والفواكه بشكل يومي.
فحص مستوى السكر في الدم ،وضبطه.
الضغط على قلب وعمل مساج للشخص فور إصابته بتوقف عضلة
القلب.
ن
المتابعة مع طبيب األسرة المختص ،ألنه يكو لديه معلومات خاصة
باألمراض الوراثية في العائلة.
المصدر Medical Encyclopedia :مترجمة بتصرف من الموسوعه
الطبية الشاملة.

الهيدروكسي كلوروكوين والكلوروكوين دواء يستعمل لمعالجة المالريا وكذلك
بعض االلتهابات الرثوية مثل الروماتويد ,بينما االزوثرومايسين مضاد حيوي
يستعمل لبعض التهابات الجهاز التنفسي العلوي والسفلي .
الكلوروكوين والهيدروكسي كلوروكوين وجد أنه يقتل الفايروس في األوساط
المخبرية .نظرياً هذان الدواءان يعمالن بطريقتين:
األولى :استعمال الدواء يجعل من الصعوبة على الفايروس االلتصاق
بالخلية ثم اختراقها واالنقسام داخلها.
الثانية :في حالة دخول الفايروس في الخلية فالدواء يقتله قبل االنقسام
داخلها.
األزوثرومايسين ال يستعمل إطالقا لاللتهابات الفايروسية ولكن بعض
التجارب العلمية غير المثبتة أشارت أن للدواء فعالية في تحفيز المناعة.
التقارير األولية من الصين كانت تتحدث عن معالجة المرضى المصابين الدراسات الحالية على المرضى أشارت الى أنه الفائدة من استعمال الدواءين
بالكورونا فايروس بعالج الكلوروكوين أو الهيدروكسي كلوروكوين .بعض لمعالجة كورونا فايروس ،بل بالعكس لديهما تأثيرات عكسية خطيرة على
األطباء في الصين وفرنسا أوصوا بإضافة األزوثرومايسين مدعين ان هناك نبضات القلب وخاصة عند استعمالهما معاً .بسبب ذلك أوصت منظمة
ّ
الغذاء والدواء االمريكية FDAضد استعمال هذه االدوية لمعالجة مرضى
نتائج موجبة للعالج.
كورونا فايروس.

العالج ببالزما المتعافين
من فيروس كورونا

معظم المصابين بفايروس كوفيد -19ينتظرون بصمات األمل في
إيجاد عالج لكورونا فايروس.كما هو معلوم ال عالج حالياً ,العلماء
يعملون بجد إليجاد عالج فعال يقضي عليه.
البالزما هى أكبر مكون للدم وهي الجزء السائل من الدم وتشكل
حوالي  55%من المحتوى الكلي له ،وتحتوى على أجسام مضادة ضد
الفيروس ،وأعلنت الصين تحسن  91حالة مصابة من أصل 245
مريضاً كانوا قد تلقوا العالج بالبالزما من المرضى المتعافين ،وذلك
وفقاً لوكالة األنباء الصينية شينخوا .حثت الصين في منتصف الشهر
الماضي المرضى الذين تعافوا من مرض كورونا ،على التبرع بالدم
حتى يمكن استخراج البالزما لعالج اآلخرين ،وقد أظهرت الصين
تقدما واضحاً في محاوالت السيطرة على فيروس كورونا المستجد وسط
تفشي الفيروس في جميع دول العالم.
كيف يعمل عالج بالزما المتعافين؟
أوضح التقرير الذي نشره موقع ستانفورد أن الهدف من استخدام
البالزما أنها تقوم بنقل العناصر الغذائية والهرمونات والبروتينات إلى
جسم المريض الذي يعاني من اإلصابة بفيروس كورونا المستجد،
باإلضافة إلى نقل األجسام المضادة مثل الجلوبولين المناعي التي
كونها المريض المتعافي من كورونا في بالزما الدم ،مما يحدث تطو اًر
إيجابياً وهي نفس فكرة اللقاح الذي يقوم بتدريب أجهزة المناعة لدى
األشخاص لصنع أجسام مضادة ضد الجراثيم المستهدفة بينما سيعطي
نهج البالزما حماية مؤقتة ألجسام مضادة لشخص آخر قصيرة العمر
وتتطلب جرعات متكررة.
من يستخدم العالج الجديد لكورونا؟
بعد حصول موافقة ال FDAسيتم إعطاء حقن البالزما الغنية
باألجسام المضادة لبعض األشخاص المعرضين للخطورة مثل عمال
المستشفيات او المستجيبين األوائل ويشمل أيضاً دور رعاية المسنين.
كيف يحصل على البالزما لعمل عالج كورونا؟
يتم أخذ عينات بالزما الدم من المرضى المتعافين من فيروس كورونا
بعد فحص المتطوعين بعناية لتلبية المعايير الصارمة ،وكذلك التأكد
من ثبوت إصابتهم بالفيروس عندما كانوا مرضى ،وتعافوا ،ولم
تظهرعليهم أي أعراض لمدة  14يوماً ،وأصبح االختبار اآلن سلبياً
ولديهم مستويات عالية من األجسام المضادة التي تحارب الفيروس.
كما أنه سيتم التأكد من أنها ال تحمل عدوى مثل التهاب الكبد أو
التهاب الكبد الفيروسي أو بعض البروتينات التي يمكن أن تطلق
ردود فعل مناعية في المتلقي .وبعد أخذ العينات يمكن تجميدها أو
استخدامها فو اًر.
هل العالج ببالزما الدم فعال؟
بسبب وجود تأخيرات ونقص في االختبار  ،فقد يكون عدد األشخاص
المؤهلين منخفضاً في البداية والمعتقد أن هذا سيكون عالجاً فعاالً
لبعض المرضى على األقل ،لكننا ال نعرف ذلك حقاً حتى اآلن ،مع
األمل في الحصول على بعض البيانات في األسابيع القليلة القادمة من
المرضى األوائل ،لمعرفة ما إذا العملية تسير على الطريق الصحيح
والخالصة إن العالج ببالزما دم المتعافين من مرض كورونا قد أثبت
فعاليته في بعض الحاالت ونجح العالج به بسبب احتوائه على المزيد
من األجسام المضادة لفيروس كوفيد  19وهو ما ينبئ ببارقة أمل
لوجود عالج جديد لفيروس كورونا في األيام المقبلة.
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كشفت مجموعة «إم جي إم» للمنتجعات الفندقية عن إقتراح فريد من نوعه لرابطة دوري كرة السلة األميركية إلستئناف الموسم الحالي
المتوقف بسبب تفشي فيروس كورونا ،وذلك عبر وضع كافة فنادقها في مدينة الس فيغاس بتصرف الالعبين وعائالتهم واالشخاص
الذين يتعين وجودهم خالل المباريات.
ويتضمن االقتراح الذي كشفت عنه صحيفة «نيويورك تايمز» مكوث األشخاص المعنيين في حجر صحي في أماكن مخصصة لذلك
في الفنادق الـثالثة عشر التي تملكها شركة «إم جي إم».
وعليه سيتمكن الالعبون من مزاولة تدريباتهم في اربعة وعشرين مرك اًز للمؤتمرات سيتم تحويلها إلى قاعات لكرة السلة بينها خمسة
مراكز مجهزة بكاميرات من أجل السماح ببث المباريات على التلفزيون.
وسيكون منتجع «مانديالي باي» الذي يضم ثالثة فنادق متصلة بإجمالي اربعة آالف وسبعمئة غرفة المقر الرئيسي لمشروع «إم
جي إم» .في المقابل ،كشفت شبكة «إي إس بي إن» بأن الرابطة تبحث عن منطقة للحجر الصحي مماثلة من الفنادق والمالعب
في مدينة أورالندو في منطقة خاصة من عالم ديزني.
المصدر :يوروسبورت

صور وأصوات ودمى..

لتعويض غياب جماهير الرياضة عن المدرجات
يسعى منظمو المسابقات الرياضية العائدة الستئناف
نشاطها ،بعد توقف قسري تجاوز شهرين بسبب تفشي
فيروس كورونا المستجد ،إليجاد طرق تجعل المدرجات
الفارغة من الجماهير أكثر جاذبية .وكان شرط إقامة
المنافسات خلف أبواب موصدة من أهم البنود في الئحة
طويلة من اإلجراءات التي طلبتها الحكومات للسماح
بإعادة الحياة إلى الرياضة .وكالة األبناء الفرنسية تلقي
الضوء على بعض هذه االبتكارات حول العالم:
روبوتات موسيقية :اتخذت الرياضة منحى خياليا
عندما انطلق دوري البيسبول في تايوان الشهر
الماضي ،حيث قرع رجال آليون الطبول في عرض موسيقي مباشر من المدرجات .كما ظهرت مجموعة من
الروبوتات تضع الشعر المستعار قارعة الطبول في المباراة االفتتاحية لفريق راكوتين مونكيز .ووزعت حول
الملعب دمى على شكل إنسان مرتدية ألوان الفريق ،باإلضافة إلى مجسمات مصنوعة من الورق المقوى لتعوض
المشجعين.
تبنى بوروسيا مونشنغالدباخ األلماني فكرة وضع مجسمات من الورق المقوى لملء المقاعد
:
الطاقة
حشد
ّ

الفارغة خالل مباراته األولى بعد استئناف نشاط البوندسليغا ،حيث منح مشجعيه فرصة الحصول على
صورة مجسمة لهم بالحجم الطبيعي لوضعها في المدرجات .وأقدم اآلالف من مشجعي الفريق على هذه
الخطوة مقابل دفع مبلغ  19يورو لوضع صورتهم في ملعب بوروسيا بارك.
الهتافات المسجلة :استعاضت مالعب كوريا الجنوبية عن هدير حشود مشجعي كرة القدم باألصوات
المسجلة للهتافات واالحتفاالت ،حيث ترددت أصداء تسجيالت الهتافات الشعبية حول المالعب الفارغة.
كما سيتمكن متابعو كرة القدم األسترالية عبر التلفزيون سماع أصوات الجماهير المسجلة مسبقا والتي
سترافق لقطات المباراة عندما تستأنف البطولة الشهر المقبل.
مطورو البرامج تطبيقا يدعى «ماي آب لوز» يسمح للمشجعين بالتشجيع
التشجيع عن بعد  :أطلق ّ
عن بعد .ويمكن للمستخدمين االختيار من بين التشجيع والتصفيق والهتافات والصفير ،ويتم تشغيل
األصوات الناتجة عنهم عبر مكبرات صوت الملعب وأنظمة صوت خاصة بالمتفرجين ،كما تتوافر
شعارات وهتافات خاصة بالفرق .كما اتخذ منظمو بطولة البيسبول في كوريا الجنوبية نهجا تكنولوجيا
عاليا مع المشجعين ،حيث سيتم بث صورهم مباشرة عبر شاشات عمالقة في الملعب خالل مشاهدتهم
للمباراة عبر اإلنترنت.
بيسبول مع المشويات :تقوم مشجعات فرق البيسبول في تايوان خالل المباريات بالتفاعل المباشر من
الملعب مع الجمهور ،حيث يقمن بالدردشة معهم وبث الرقصات عبر هواتفهن النقالة ،حتى إن إحدى
المشجعات أعدت المشاوي أثناء جلوسها في المدرجات وتناولتها خالل بث مباشر لها.
دمى مشبوهة :لكن أكثر ما لفت االنتباه ما قام به «إف سي سول» الكوري الجنوبي المتهم باستخدام دمى
جنسية لملء الفراغ في مدرجات ملعبه في مباراته األحد الماضي ضد غوانغجو بدوري كرة القدم المحلي.
ونفى النادي -الذي يواجه مخاطر اإلجراءات التأديبية -في بيان أن تكون الدمى لها طابع جنسي،
مشي ار إلى أن موزعا عرضها مجانا وقال «نأسف بصدق لتسببنا في قلق بالغ لدى المشجعين».
المصدر :القرنسية

اوساكا الالعبة األعلى أجرًا
كانت نعومي أوساكا تبلغ من العمر عاماً واحداً فقط عندما فازت سيرينا وليامز بأول لقب لها في
البطوالت األربع الكبرى في عام  .1999وبعد تسعة عشر عاماً ،فازت أوساكا على ويليامز في
نهائي بطولة الواليات المتحدة المفتوحة التي اقيمت قبل عامين لتفوز بأول بطولة كبرى لها .كانت
واحدة من أكثر المباريات إثارة للجدل في تاريخ البطوالت المفتوحة ،حيث تضمنت ثالثة انتهاكات
للقانون من قبل وليامز .وعادت أوساكا البالغة من العمر  22عاماً لتؤكد تفوقها على منافستها
األسطورية مرة ثانية ،في بطولة أستراليا المفتوحة عام  2019واحتلت صدارة الالعبات األعلى
أج اًر في العالم.

كسبت أوساكا  37.4مليون دوالر في األشهر الـ  12الماضية بزيادة  1.4مليون دوالر عن سيرينا،
محققة رقماً قياسياً جديداً لألرباح كانت ماريا شارابوفا قد سجلته سابقاً بمبلغ  29.7مليون دوالر
في عام .2015
تحتل أوساكا المرتبة  29ضمن قائمة أفضل  100رياضي بأعلى أجر ،بينما تحتل ويليامز المرتبة
 .33إنها المرة األولى منذ عام  2016التي تتضمن القائمة العبتين.
ولدت أوساكا في اليابان من أم يابانية وأب أمريكي من أصل هايتي ,في الثالثة من عمرها انتقلت
وعائلتها إلى الواليات المتحدة ،واستقروا في لونغ آيالند ثم توجهوا إلى فلوريدا.
أصبحت العبة محترفة عام  ،2014قبل شهر من عيد ميالدها السادس عشر .فازت بلقبها األول
في آذار  2018وأصبحت أول العبة يابانية تفوز بالبطولة ،وأول العبة تنس آسيوية على اإلطالق
تحتل المرتبة األولى في العالم.
أوساكا الحاصلة على جنسية مزدوجة ،اتخذت ق ار اًر حاسماً بتمثيل اليابان قبل دورة األلعاب األولمبية
الصيفية في طوكيو  ،2020التي تم تأجيلها اآلن إلى عام .2021
قرار أوساكا هذا دفع العديد من رعاة االلعاب األولمبية ،مث ل  Procter & Gambleو �All Nip
 pon Airwaysو  ، Nissinالى توقيع صفقات تأييد مع أوساكا الستخدامها في التسويق لأللعاب.
من المتوقع أن تكون أوساكا واحدة من وجوه األولمبياد ،التي أثارت مستويات غير مسبوقة من
اإلثارة بين الجمهور الياباني قبل تفشي الفيروس التاجي.
المصدر :فوربس

For Advertisment on The Ambassador Newspaper please contact us via (519) 254 -2000 or icgo.media@outlook.com
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-1دولة اوروبية  -يقايا
ٍ -2
مغن عراقي
 -3ضمير منفصل (معكوسة)  -اكتمل (معكوسة)  -نعاس
-4نعيم ورغد  -نهض
 -5عبر  -خاصتي (معكوسة) -آلة زراعية
 -6نافية  -رماح
 -7دمار  -متين وصلب وشجاع
-8قاس  -موظف
 -9ليرة (مبعثرة)  -دليل
 -10قفز (معكوسة)  -درج  -علم مذكر
-11يراع (معكوسة)  -جسد
 -12للتعريف  -دولة عربية  -مدينة فلسطينية (معكوسة)

•بــرج الحمــــــــــل :ليــس أمامــك مجــال للتعامــل مــع النــاس ســوى بمباش ـرة التواصــل معهــم ،قــل مــا
عنــدك بــكل ص ارحــة وبــا خــوف.
•بــرج الثـــــــــــور :إيحــاء وخيــال جيــدان أمامــك يعطيانــك فرصــة خاصــة إذا لــم تســر لتحريــض أحــد..
ابــدأ بطريقــة الخطــوة خطــوة.
•بــرج الجــــــوزاء :ش ـريكك لــن يكــون مثالي ـاً ويدخــل معــك فــي ح ـوار ناجــح ليقــول ويســمع ويتــرك لــك
حــق الق ـرار وســتجد نفســك تجاهــد.
•بــرج الســرطان :ســوف تتقبــل بعــض الص ارحــة ألن ذلــك ســيجعل كل شــخص يتعلــم شــيئاً وســيخف
مــن علــى كتفــه ثقــل كبيــر.
•بــرج األســــــــــد :قـ اررات أو رأي نهائــي فــي حاجــة ألن يخــرج حتــى يتــم التفاهــم األخيــر وتنتهــي هــذه
اللعبــة الدائـرة مــن حولــك.
•بــرج العــــــــذراء :األشــخاص المحيطــون بــك فــي حالــة مـزاج ارئــع وراق ،ولكــن ال تتوقــع الكثيــر وال
تأمــل بــأن تكــون فــي موقــع الســيطرة.
تحضــر نفســك لمفاجــآت ســتحصل فــي جــو بيتــك
•بــرج الميــــــــزان :االتصــاالت الفلكيــة تدعــوك ألن ّ
مهمــا كانــت طبيعــة المفاجــآت.
•بــرج العقــــــرب :تطــورات مهمــة فــي المجــاالت المهنيــة والصحيــة ،فالذيــن جــرت المراهنــة عليهــم لــم
يكونـوا بحجــم المســؤولية. 
•بــرج القـــــــوس :تعانــي مــن شــيء مــن عــدم االســتقرار ،ســيبدو عليــك مقــدار مــن الكآبــة ،تجنــب
الق ـ اررات الحاســمة والمصيريــة.
•بــرج الجــــــــدي :إلــى لحظــة قريبــة شــبه تأكــدت أنــك درســت كل الفــرص وتدارســت كل االحتمــاالت
وأخيـ اًر وصلــت إلــى القـرار النهائــي.
•بــرج الدلـــــــــــو :شــخص ســبق أن قــدم لــك خدمــة ومســاعدة منــذ فتـرة قريبــة ووثقــت بــه تــدرك أنــه
كان باســتطاعتك فعــل ذلــك بنفســك.   
•بــرج الحـــــــوت :يبــدو أن هنــاك ظروفـاً كثيـرة صعبــة وخطـوات شــاقة يجــب أن تتخطاهــا حتــى تصــل
إلــى النقطــة المنشــودة.
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الكلمة المفقودة

كل يوم أذكر لذة عطرك حينما أتوسد يدي وحيداً في غرفتي...
نعم كل يوم أذكرك مع فنجان القهوة والسجائر وأغنيات فيروز وأشيائي
المبعثرة...
وأصوات أطفال آتية من مدرستهم البعيدة...
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الحـل الســـابق :هانز اورستد

األبراج الشهرية

3

عمودي:

1

الحل
السابق

2

 -1ممثلة مصرية
 -2متعب  -أجيب  -سكران
 -3نصف يجبر  -والدة  -شهر ميالدي
شح
 -4حاجز  -للمساحة  -من اطوار القمر ّ -
-5ذاكرة الحاسوب  -نعم باألجنبية
 -6اقابلهم  -نحترمه (معكوسة)
-7لالستثناء  -لقب (معكوسة)
 -8علم مؤنث  -جريح  -حرف جر
 -9ال باألجنبية (معكوسة) -حيوان مفترس
 - 10مراحل  -أرشدهم
 -11حروف متشابهة  -والدتي  -أعلم
 -12نعترف  -متشابهان
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كلمــات متقاطعــة
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الكلمة المفقودة  :مؤلفة من احد عشر حرفا (كاتب انكليزي عالمي )
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Whether we’re relaxing, meditating or seeking enlightenment, sound really
does have the power to heal. Marianne Eloise explores how
Now more than ever, many of us are finding it hard to switch off entirely.
Of course, everyone is different – one person’s idea of relaxation, like a long
bath or a yoga class, might be another’s idea of hell.
There is, however, one way to find tranquility that’s all but universal:
music and sound. Throughout history, people have appreciated the healing
properties of music audio, and its therapeutic powers are supported by
science. In pursuit of wellness, sound can be used in all sorts of ways,
from guided meditations to podcasts. Spotify’s new Daily Wellness mix – a
playlist of songs, soundscapes and podcasts – is a great introduction to
using mixed-media to help you find balance. But what is it about audio that
has such a profound effect on our mood?
“Music and sound have the ability to modify our psychology and
biochemistry, influence our brainwaves and even synchronise and change
physiology such as heart rate [and] breathing,” says sound therapy
practitioner Nate Martinez. He works closely with sound and music to
promote healing, relaxation and balance in his clients, and believes audio is
“intrinsic to our human experience”.
Jennifer Buchanan, music therapist and founder of JB Music Therapy,
compares music’s uplifting qualities to those of sex and food. “Humans crave
pleasure from listening to music, and the positive feelings they associate
with music are inextricably linked to their deepest reward centres,” she says.
And the positive effects run even deeper than dopamine.
“Groundbreaking research found that music creates pleasurable emotions
that light up the mesolimbic pathway, the reward centre of the brain that
gives us uplifting feelings,” says Buchanan, adding that music has also been
proven to produce responses from the amygdala – the part of the brain that
modulates our emotional networks. It has the capacity to trigger emotions
and even reframe our mindset.
Music-based therapies and treatments, such as sound baths and meditation,
have increased in popularity in recent years as people turn to the practice to

try to achieve a more relaxed state. But if you’re stuck at home or otherwise
unable to access a range of music therapies, how can you achieve the same
outcome?
The first thing to do is to find, or create, a playlist that’s ideally playable
without an internet connection, and composed of sounds, music and
podcasts that you find relaxing. You can download from Spotify Premium
to listen offline, and enjoy ad-free music too, to help you stay in the zone.
If you’d prefer to build your own playlist, Spotify’s Wellness hub sorts
audio into different categories, such as “spa and massage”, “meditation”
and “mental health awareness”, to help you choose the right sounds for
your needs. While you might have a genre that boosts your mood, there
are particular sounds that are known to have a universally relaxing effect.
Martinez says that, as we are overloaded with information every day, less
structured music is more likely to promote release. “When sounds are less
structured it gives the listener an opportunity to begin to untether the
mind,” he says, adding that this is why sound meditations are so popular, as
the unpredictable sounds help the listener to relax their focus.
While traditional meditation can be quite daunting for beginners due to
the lack of stimulation, “using sound as a mindfulness tool has a way of
helping people explore a meditative mind space without having to know
what to do”, says Martinez, who uses these methods and recommends them
to clients.
He says that meditating while focusing on unstructured music and sounds
(few, if any, lyrics and no predictable, driving rhythm) has an impact on
your nervous system and quietens the mind, making you less anxious and
stressed.
Louise Shiels, a sound healer at Sound Awakening, agrees with Martinez.
She says that not having lyrics to latch on to allows the mind to switch off.
“Slow atmospheric music and binaural beats are really great for slowing
down the brainwaves and inducing restful theta states,” she says, but adds
that any music that brings the individual listener peace can have a great
effect on mental health. She also finds that dance can be as uplifting as
meditation. It’s a case of experimenting with what works for you.
“It is up to the person to identify the music that soothes them the most,”
says Shiels. “They can assess this by how they feel when they listen to it.”
She cites the ability of teenagers to study while listening to music with a
booming beat as evidence of the highly personal impact.
If you’re looking to turn to music and sound as a way to switch off, relax,
or heal an exhausted mind, the most important thing is to be patient. You
might not be able to achieve an enlightened state immediately, or with
the music that works for everyone else. By committing to spending time
unwinding with a playlist every day, and focusing on your own wellbeing,
you’re going to find what works for you.
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Cybercriminals using COVID-19 to scam Canadians

Source: CTV News

OTTAWA -- Canada’s top cybersecurity agency has initiated the
takedown of more than 1,000 “malicious imitation” websites attempting to scam or misinform people about the government’s
COVID-19 financial aid programs. It has also observed phishing attempts preying on people’s anxiety around the pandemic—
some by state-sponsored actors— masquerading as messages
from public health officials.
A new report from the Communications Security Establishment
(CSE)— one of Canada’s central intelligence agencies—found
that in the last two months cybercriminals have set up fake Government of Canada websites, the majority of which were pretending to be the Canada Revenue Agency or related to the Canada Emergency Response Benefit (CERB).
Through these webpages—described as “convincing copies” of
official sites— the cyber actors attempt to trick people into divulging personal financial information they thought was going to
the federal government. CSE said that is has made moves to have
these sites taken down
These sites are just some of the more than 120,000 newly registered COVID-19-themed domains that the agency is aware of
in the last month. Further, cyber actors are also using phishing
schemes—asking people to click links that download malicious
and information-stealing software.
In the report released on May 26, the agency said most of the
phishing attempts they have pinpointed deliver malware “associated with either state-sponsored groups or well-known cybercriminals.”

“Canadian public health responses and initiatives are being repurposed by state-sponsored cyber threat actors and cybercriminals as COVID-19 lures for the purpose of targeting Canadians
and Canadian organizations,” the report found.
One such example happened on March 10, when phishing emails
impersonating the Public Health Agency of Canada’s Chief Public Health Officer Dr. Theresa Tam were used to embed malware
from an attachment, cloaked as an “important COVID-19 update.”
Other examples have been emails advertising medical supplies,
or to elicit donations.
“Cyber threat actors know that affected populations are anxious about the future and less likely to act prudently when presented with emails, SMS messages, or advertisements involving
COVID-19 that would otherwise seem suspicious,” said the
agency.

It is anticipating that these kinds of cyber-attacks and impersonations will continue as long as COVID-19 remains a key public
health concern.
“Cybercriminals appear to be becoming more adept at targeting severely affected regions and municipalities with COVID-19
lures as well. As social distancing efforts begin to “plank the
curve” and the wider public grows increasingly anxious for a return to normalcy, we expect that cybercriminals will likely begin
crafting phishing lures which play on an increased appetite for
information around COVID-19 vaccine development and production,” reads the report.
COVID-19 RESEARCH AT RISK
These findings come just weeks after CSE issued a joint statement
with the Canadian Security Intelligence Service (CSIS) warning
that the research being conducted by health authorities across
the country into COVID-19 faces an “elevated level of risk” for
foreign-backed hacking or other malicious activity.
Now, CSE says it has already seen two attempts to infiltrate Canadian research into COVID-19. Both taking place in April, the
agency said that in one instance a provincial health agency and
individuals associated with a Canadian university engaged in research into the novel coronavirus were the targets of a phishing
attack.
As well, a Canadian biopharmaceutical company was compromised by a foreign cyber threat actor “almost certainly attempting
to steal its intellectual property.”
Further, CSE noted that while physical distancing and travel restrictions may be limiting “traditional espionage activities,” it is
seeing an uptick in online operations

A Huge, Record-Breaking & Rare Hole In The Ozone Over
Canada’s Arctic Has Finally Closed

Source: NARCITY

There’s some good news from the atmosphere. The ozone hole
over Canada’s arctic has finally closed and it was a massive one.
Freezing cold temperatures and ozone-depleting substances are
to blame.
According to the U.N. World Meteorological Organization,
ozone depletion over the arctic was at a record level in March but

the huge hole that opened up is now closed.
It formed in late February and persisted all the way through to
April before it was finally done.
When the temperature dips below -78 C in the stratosphere, the
small amount of water forms polar stratospheric clouds.
Those clouds play a role in chemical reactions that lead to atoms
being released which then go and break up ozone molecules.
During the winter, there was a very strong polar vortex that
brought record-setting cold temperatures to the stratosphere in
March.
With those freezing cold temperatures that were long-lasting and
brought on by the polar vortex and ozone-depleting substances
in the atmosphere, the huge hole opened up.
Now that there’s been enough of a warm-up, those polar stratospheric clouds have gone away which allowed the hole to close
again.
The big gap ranged from Hudson’s Bay all the way to Siberia and
extended about one million square kilometres.

According to The Weather Network, this hole over the arctic is
similar to the one that forms over Antarctica but up here it›s rare.
Even though this was huge, it›s nothing compared to the one that
happens at the south pole.
That one can be around 20 million square kilometres and last for
three to four months.
This large opening in the ozone was actually predicted back in
the fall according to the National Oceanic and Atmospheric
Administration.
According to Amy Butler, polar vortex expert for CIRES/
NOAA Chemical Sciences Laboratory, «long-range models were
predicting this event as far back as last fall.»
Mini-ozone holes have been observed over the arctic in the past
that are just temporary gaps or thin areas.
Those usually form because of weather patterns that lead to pileups in the ozone, not because of a freezing cold polar vortex.
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7 tips for going outside safly
with your children during the

COVID-19 pandemic

Dr. Amir Petrus Dawood

We are battling two enemies here: One is COVID-19; the other is the anxiety about COVID-19.
Kids are particularly susceptible to this. Watch your words and tone. Stay calm. Reassure children
that this is temporary and that they, and their caregivers, are going to be simply fine.
During the COVID-19 pandemic, getting outside can be a great idea for both the physical and
mental health of you and your family, but as with everything else these days, going outside needs
to be done safely. Here are seven tips for what you need to think about as you put on your shoes
and head outdoors.
1. Be careful about what you touch as you go outside or return home. For those who live in single-family homes this is not a big deal, but if you live in a shared building, you need to be careful
about things like elevator buttons and doorknobs that others touch. Make a game of it so your
kids don’t touch — pretend that surfaces (including walls) are hot — and wear gloves or bring a
paper towel or tissue so you can hit those buttons and touch doorknobs.
2. Bring hand sanitizer, so that you can wash hands while you are out, if needed.
3. Choose the best outdoor space. Your own yard is best, but that is not an option for everyone.
Ideally, you should go somewhere where you will not encounter lots of other people.
4. Keep up the physical distancing while you are outdoors. The chances of you catching something from someone as they pass you is quite small, but it is best to give the widest berth you can.
5. Only go outdoors with the people you live with. It is tempting to join another family for a walk,

but it’s hard to keep six feet between you — and children may have a particularly hard time with this.
6. Do not touch stuff. So, no playing on playground equipment, sitting on benches, sharing balls, or
touching signposts or mailboxes or anything else. You just do not know who has touched it or when.
Having the hand sanitizer helps when children and others forget.
7. Bring masks along. Hopefully, they will stay in your backpack with your water bottles and snacks,
but if keeping physical distance between you and others becomes difficult at any point, you can whip
them out and put them on. According to the American Academy of Pediatrics, children under 2
shouldn’t wear masks for safety reasons, but everyone else should have a mask — or some other face
covering — on hand just in case.
It sounds like a lot, but it’s not — and it’s completely worth doing so that you can all get out of the
house, get some exercise, have some fun, and feel a bit more normal.
References:: American Academy of Pediatrics, Health Harvard edu, PBS news
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