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منظمة المجموعة العراقية الكندية
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مسؤولون يحثون الكنديين على “تجنب جميع رحالت السفن السياحية” بسبب

مخاطر فيروس كورونا
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بقلم:االستاذ الياس طبرة
في اثناء وجوده في القاهرة سعى الدكتور غسان فؤاد ساكا رئيس منظمة المجموعة العراقية الكندية إالى عقد
بروتوكول تعاون مشترك بين المنظمة ومعهد ناصر للبحوث والعالج ومن أجل هذا الهدف اإلنساني العظيم
زار المستشفى برفقة السيدة أمل عبد الحليم ممثلة منظمة المجموعة العراقية الكندية في القاهرة حيث استقبلهم
الطبية في المعهد ومنها
الدكتور مجدي وهبة نائب المدير العام للمعهد الذي بدوره أطلعهم على مختلف األقسام
ّ
أمراض السرطان والرئة والقلب والعيون وغيرها.
مجاناً والسيما لألطفال
وقد تضمن االتفاق بين الطرفين على استقبال الحاالت المرضية المستعصية وعالجها ّ
والالجئين واألراملواأليتام وذوي الدخل المحدود.
ودع الدكتور غسان ساكا وممثلة المنظمة السيدة أمل عبد الحليم السيد الدكتور مجدي وهبة
زفي نهاية االجتماع ّ
وشكر مبادرته اإلنسانية الرائعة ودعا هللا الى توفير مثل هذه االيادي المباركة لخير العالم العربي.

ّ
معرض مميز للفن التشكيلي
بقلم:االستاذ الياس طبرة

الفني “هي في عيونهم” في إحدى قاعات دار األوب ار
أقامت الفنانة التشكيلية المصرية سامية الشيخ معرضها ّ
بالعاصمة المصرية القاهرة في الحادي والعشرين من شهر شباط عام .2020
حضر االفتتاح جمهور كبير وعدد من المهتمين والفنانين وقد ألقت األستاذة سامية كلمة تحدثت فيها عن
تجربتها اإلبداعية التي زاوجت فيها بين فن التصوير وفن النسيج في إعادة صياغة األسلوب من جديد .ومما
كلية التربية الفنية بجامعة حلوان ونائب رئيس
يجدر ذكره ألن الفنانة سامية الشيخ هي استاذة النسيج في ّ
جمعية االنسيا الدولية ولها مشاركات عديدة محلية ودولية منها مشاركتها في مؤتمر االنسيا في مونتريال/كندا
سنة  2019وكان لجريدة السفير شرف المشاركة بحضور الحدث برفقة الفنانة ريهام حسن.
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الصفحة من اعداد كارال النجم

مسؤولون يحثون الكنديين على “تجنب جميع
رحالت السفن السياحية” بسبب

مخاطر فيروس كورونا

طالبة من ويندزور تفوز
بمسابقة التهجئة

توصي هيئة الصحة العامة الكندية بتجنب جميع رحالت السفن السياحية بسبب ازدياد خطر اإلصابة
بفيروس  ، COVID-19الذي أصاب حتى اآلن أكثر من  110،000شخص في أكثر من 100
دولة حول العالم.
فقد صرحت الدكتورة تيري از تام  ،كبيرة مسؤولي الصحة العامة ،خالل مؤتمر صحفي في أوتاوا أن
متن سفن الرحالت البحرية توّفر بيئة مناسبة النتشار الفيروس بسرعة بسبب التواصل الوثيق بين
الركاب ،مح ّذرة الكنديين من القيام بأية رحلة بحرية في المستقبل المنظور.
ّ
هذا وقد تم اإلبالغ عن عديد من اإلصابات على متن سفن الرحالت البحرية منذ بدء تفشي المرض.
فقد تم االبالغ عن عشـ ـ ـرات اإلصابات بين الكنديي ــن على متن س ـ ــفينة  Diamond Princessالتي
تم تنفيذ اجراءات الحجر الصحي لعدة أسابيع في ميناء اليابان.
كما تم وضع الحجر الصحي ألكثر من  21حالة مؤكدة كانوا على متن سفينة ،Grand Princess

 ، Giovanna Patcasطالبة في مدرسة الديزماريس الكاثوليكية االبتدائية في ويندزور ،شاركت
بمنافسات بطولة  WFCU Regional Spelling Bee crownللتهجئة التي أقيمت على مسرح
 Chryslerوحصدت الفوز.
شارك في المنافسة  35طالباً وطالبة ،من الصف الرابع إلى الثامن ،من  18مدرسة عبر ويندزور –
إسيكس .عند الجولة الثانية عشر انحصرت المنافسة بين  Patcasو  ,Cormierالطالبة من مدرسة
ادوارد العامة ,بعد ان سقط باقي المتنافسين واصبحوا خارج دائرة التنافس.
مضت الطالبتان بالمنافسة وجهاً لوجه لمدة س ـ ــبع جوالت متتالية قبل ان تتعث ر  Cormierبكلمة ‘�Jur
 , ’assicوتنتصر Patcasفي الجولة العشرين بتمكنها من تهجئة كلمة “ ”Univocalبدون أخطاء.
بفوزها هذا استحقت  Patcasمنحة  WFCUاالئتمانية التعليمية ورحلة مدفوعة التكاليف بالكامل
إلى واشنطن لتمثيل ويندزور-إسيكس ضد مئات الطالب اآلخرين من جميع أنحاء أمريكا الشمالية
المشاركين بمنافسات  Scripps National Spelling Beeفي الفترة من  27إلى  29مايو.
هذا وقد أعربت  Patcasعن سعادتها بهذا الفوز “ هذا رائع  ،خاصة وأن هذا هو عامي األخير للوصول
إلى واشنطن  ,كنت دائماً أحلم أن أذهب إلى هناك“ .
وتجدر اإلشارة الى ان هذه المنافسة هي المشاركة الثانية لـ  Patcasالتي احتلت المركز الثاني في العام
الماضي بعد ماراثون من  50جولة.
وذلك قبالة ساحل كاليفورنيا .هذا وقد اعلنت الحكـ ــومة الفيدرالي ـ ــة عن اعادة  228كندياً من اصل
 237كانوا على متن تلك السفينة واخضاعهم الجراءات الحجر الصحي لمدة  14يوماً في CFB
 .Trentonاما باقي الكنديين فقد آثروا البقاء في كاليفورنيا ألسباب صحية ال عالقة لها بفيروس
كورونا .وتم مؤخ اًر احتجاز سفينة سياحية ثالثة في البحر بسبب مخاوف من احتمال إصابة البعض
من ركابها .
هذا وقد أعلن مسؤولو الصحة في أونتاريو عن ثالث حاالت جديدة مؤكدة من اإلصابة بفيروس
 .COVID-19في حين افادت و ازرة الصحة في اونتاريو انه وعلى الرغم من ان خطر انتشار
الفيروس في اونتاريو ال يزال منخفضاً ولكن ونظ اًر الى الظروف العالمية فإن المستشفيات على اهبة
االستعداد وقد تم اتخاذ جميع االحتياطات الالزمة واتبعت إجراءات التشغيل القياسية  ،بما في ذلك
االختبار والتقييم” لمواجهة امكانية انتشاره محلياً.
وتعد كل من كوريا الجنوبية وإيران من بين أكثر البلدان تضر اًر بفيروس كورونا باستثناء الصين حيث
نشأ المرض .اما إيطاليا فقد شهدت بعضاً من أسوأ حاالت اإلصابة بالفيروس ,وقد تم تسجيل وفاة
أكثر من  360شخص فيها مما دفع الحكومة والشرطة اإليطالية الى اتخاذ اجراءات صارمة باحتجاز
حوالي  16مليون شخص في محاولة الحتواء انتشار المرض.
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بقلم طارق داود

االشتباك الروسي التركي يتسع ليشمل االقليم
الدول العربية عاجزة عن انتاج “حكومات”
التركي في أدلب ,لكن موسكو ترفض التفاوض وتصر ** رغــم مــرور أكثــر مــن شــهر علــى تكليــف محمــد
علــى أن التخاطــب الوحيــد ســيجري فــي الميــدان ,حيــث توفيــق عــاوي بتكليــف الحكومــة العراقيــة ,اال أن
اعتبــر المنــدوب الروســي الدائــم لــدى األمــم المتحــدة الخالفــات بيــن األط ـراف السياســية ما ازلــت تمنــع والدة
فاســيلي نيبينزيــا خــال اجتمــاع مجلــس األمــن الدولــي:
“الحــل الوحيــد والمســتدام لمشــكلة إدلــب ،وبص ارحــة لــكل
ســوريا فــي طــرد اإلرهابييــن منهــا بشــكل نهائــي” .مــن
جهتــه قــال وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرغي الفــروف،
إن تركيــا غيــر قــادرة علــى الوفــاء بالعديــد مــن االلت ازمــات
الرئيســية لحل المشــاكل المحيطة بإدلب الســورية .وأمام
مقتــل العش ـرات مــن الجنــود األت ـراك ،لــم تجــد أنق ـرة بــدا
مــن االســتجداء بحلفائهــا التقليدييــن فــي الناتــو حيــث
وزيــر الدفــاع التركــي خلوصــي أكار مــع نظيـره األميركي
مــارك أســبر .التجاهــل االميركــي لنجــدة حليفتهــا ،دفــع الحكومــة ومباش ـرة عملهــا .الخالفــات بيــن االح ـزاب
انقـرة لتهديــد اوروبــا بموجــة جديــدة مــن الالجئيــن ،حيــث السياســية تجلــت بعــدم حضــور جلســات مجلــس النـواب
نقلــت وكالــة “رويتــرز” عــن مســؤول تركــي رفيــع قولــه ،لمنــع اكتمــال النصــاب ومنــح الثقــة للحكومــة .وكان
إن ســلطات بــاده اتخــذت قرارهــا بعــدم توقيــف الالجئيــن رئيــس الــوزراء المكلــف قــد أعلــن عــن تخليــه عــن
الســوريين الذيــن يســعون للوصــول إلــى أوروبــا عــن جنســيته البريطانيــة الســتكمال شــروط توليــه منصــب
رئاســة الــوزارء .ورغــم الحاجــة الملحــة لكــي تقــوم
طريــق البحــر أو البــر.
الحكومــة الجديــدة بمباش ـرة أعمالهــا ،مــا ازلــت القــوى
** رغــم الصعوبــات التــي يواجههــا الطمــوح التركــي فــي السياســية العراقيــة تتجاهــل ضــرورة تشــكيل حكومــة
ســوريا ,اال أن ذلــك لــم يمنــع انق ـرة مــن االســتمرار فــي تنقــذ الع ـراق مــن حالــة الفلتــان التــي يعيشــها ،وتواصــل
محاولــة بســط نفوذهــا علــى ليبيــا .للمـرة االولــى تعتــرف ت ارشــق االتهامــات وبيــع الوهــم للمواطــن الع ارقــي مــن
خــال الحديــث عــن خطــط تنقــذ البــاد .هــذا وقــد أعلــن
عمــار الحكيــم عــن مشــروع سياســي وطنــي يقــوم علــى
مرتكزيــن أساســيين ،همــا “قيــام األمــة العراقيــة ،ونهــوض
الدولــة عبــر احتــكار القــوة ،واســتعادة الســيادة واســترداد
الديمقراطيــة وتطويــر النظــام” .مــن جانبــه ،أكــد ائتــاف
“دولــة القانــون” ،ضــرورة مشــاركة جميــع الكتــل فــي
جلســة التصويــت لمنــح الثقــة لحكومــة عــاوي.

** احيــا الربيــع العربــي حلــم تركيــا باســتعادة أمجــاد
إمبراطوريتهــا العثمانيــة المندث ـرة .الــوزن االســتراتيجي
لتركيــا فــي الشــرق االوســط باإلضافــة الــى اســتثمارها
فــي اإلســام والسياســي وتشــابكاته اإلقليميــة ،جعــل
أنق ـرة تفكــر فــي توســيع ابعادهــا الجيواســتراتيجية الــى
حــدود االمبراطوريــة العثمانيــة نفســها وبــل حتــى أوســع.
الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان يــرى أنــه ال يقــل
اهميــة عــن الســلطان محمــد الفاتــح أو الســلطان ســليمان
القانونــي .الزمــن تغيــر وبالتالــي االدوات تغيــرت،
الجيــوش العثمانيــة التــي كانــت تجتــاح البلــدان كالســيل لــم
يعــد حاجــة لهــا اليــوم ،االجتيــاح التركــي للبلــدان العربيــة
مــن الممكــن أن يتــم -بنظــر اردوغــان – مــن خــال
أداوت محليــة كمــا يجــري فــي ســوريا وليبيــا ،وعــوض
أن تعانــي القــوة التركيــة مــن اقتحــام أوروبــا كمــا حــدث
علــى أبـواب فيينــا فــي الماضــي ،يمكــن إرســال أمـواج مــن
الالجئيــن يمكــن اســتثمار الكثيــر منهــم فيمــا بعــد .مــن
الســهل علــى أردوغــان أن يحقــق حلمــه ل ـوال أن النظــام
العالمــي مــن الصعــب التالعــب بــه بســبب وجــود قــوى
عظمى تضبط إيقاع أي تغيير .منذ اليوم األول لألزمة
الســورية اعتبــرت تركيــا نفســها الالعــب األساســي ،وان
التغييــر الحاصــل فــي ســوريا ســيضع لهــا موطــئ قــدم فــي
دمشــق ،لكــن دخــول الواليــات المتحــدة وروســيا كالعبيــن
اساســيين غيــر مــن حســابات انقـرة وجعلهــا تتبــع سياســة
اللعــب علــى المتناقضــات الروســية االميركيــة .فتــح قـرار
واشــنطن تقليص تواجدها على االراضي الســورية شــهية
انق ـرة لوضــع يدهــا علــى الشــمال الســورية .لكــن الثقــل
الروســي ومحــاوالت موســكو مــلء الف ـراغ االميركــي،
أجبــر تركيــا علــى الدخــول فــي مفاوضــات موســكو
لضمــان حصتهــا فــي الكعكــة الســورية .وعلــى هــذا
األســاس عقــد الرئيســان بوتيــن واردوغــان سلســلة مــن
االجتماعــات والمفاوضــات الس ـرية والعلنيــة كان أبرزهــا
“اتفــاق سوتشــي” .أوحــى االتفــاق الروســي التركــي
أن انق ـرة وضعــت محافظــة إدلــب فــي جعبتهــا كورقــة أنقـرة بدخولهــا الميــدان الليبــي للقتــال الــى جانــب حكومــة
طرابلــس برئاســة فايــز الس ـراج ،حيــث أكــد الرئيــس
أردوغــان مقتــل جندييــن تركييــن اثنيــن فــي ليبيــا .وكان
أردوغــان قــد اعتــرف أن بــاده تحــارب ق ـوات “الجيــش
الوطنــي الليبــي” بقيــادة خليفــة حفتــر فــي ليبيــا ،مضيفــا:
“نحــن موجــودون بجنودنــا والجيــش الوطنــي الســوري
فــي ليبيــا نحــارب ق ـوات حفتــر ،ولدينــا بعــض القتلــى
هنــاك ،ولكننــا أوقعنــا نحــو  100قتيــل وجريــح مــن قـوات
حفتــر” .وأكــد الرئيــس التركــي أن سياســات بــاده فــي
ســوريا وليبيــا “ليســت مغامـرة” وال “خيــا ار عبثيــا” ،مضيفــا
أنــه “إذا تهربنــا مــن خــوض النضــال فــي ســوريا وليبيــا
اســتراتيجية اليجــاد حــل سياســي لألزمــة الســورية ،لكــن والبحــر المتوســط وعمــوم المنطقــة فــإن الثمــن ســيكون
المفاجــأة وقعــت مــع بدايــة شــهر شــباط عندمــا شــن باهظــا مســتقبال” .محــاوالت أنق ـرة للربــط بيــن الجبهتيــن
الجيــش الســوري حملــة واســعة الســتعادة محافظــة إدلــب .الســورية والليبيــة ,دفعــت موســكو لمالحقــة تركيــا الــى
ورغــم التهديــدات التركيــة لدمشــق لوقــف هجومهــا علــى ليبيــا والتضييــق عليــه ,حيــث أعلــن نائــب وزيــر الخارجيــة
إدلــب ,روجــت بعــض األوســاط السياســية أن مــا يجــري الروســي ميخائيــل بوغدانــوف أن روســيا تؤكــد تقاريــر
هــو خطــة روســية تركيــة متفــق عليهــا .وأمــام ســرعة تقــدم فريــق خب ـراء مجلــس األمــن بشــأن نقــل المســلحين إلــى
الجيــش الســوري رفعــت انقـرة نبرتهــا الــى أن وصلــت الــى ليبيــا بمســاعدة مــن تركيــا .وقــال بوغدانــوف إن “نــص
دخــول المعــارك بشــكل مباشــر مــع إرســال المئــات مــن مشــروع الق ـرار (األمــم المتحــدة بشــأن ليبيــا) لــم يذكــر
أرتالهــا العســكرية لدعــم التنظيمــات المســلحة التــي تقاتــل اإلرهابييــن والمقاتليــن األجانــب ،علــى الرغــم مــن أن
تحــت ل ـواء انق ـرة .حاولــت أنق ـرة جــر موســكو لطاولــة مجموعــة مــن خبـراء مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة
المفاوضــات إليجــاد مخــرج سياســي يحافــظ علــى النفــوذ يبلغــون بانتظــام عــن نقلهــم (اإلرهابييــن) إلــى ليبيــا”.

** يبــدو أن حــال تونــس أفضــل مــن حــال الع ـراق,
فرغــم المشــاورات الصعبــة التــي تجــاوزت الشــهر ,تمكــن
مجلــس نـواب الشــعب التونســي مــن منــح الثقــة لحكومــة
إليــاس الفخفــاخ .ورغــم حصولهــا علــى الثقــة ،اال أنهــا
تنتظرهــا الكثيــر مــن المصاعــب بالنظــر الــى فشــل
الحكومــات الســابقة مــن حــل المشــاكل التــي تواجههــا

البــاد .وفــي كلمتــه أمــام البرلمــان أكــد الفخفــاخ أبــرز
أولويــات حكومتــه والتــي ســتعمل عليهــا خــال األشــهر
القادمــة وتتمثــل فــي  8نقــاط وهــي مقاومــة الجريمــة
والعبــث بالقانــون ،مقاومــة غــاء األســعار والتصــدي
للغــش وتوفيــر متطلبــات العيــش الكريــم ،تقديــم الدعــم
العاجــل للمؤسســات الصغــرى والمتوســطة بالوقــوف إلــى
جانــب المســتثمرين والمصدريــن وتبســيط اإلج ـراءات
اإلداريــة ،تفكيــك منظومــة الفســاد ،تعبئــة المـوارد الماليــة
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الضروريــة للدولــة لســنة  ،2020المحافظــة علــى قيمــة
العملــة الوطنيــة والحــد مــن نســبة التضخــم المســتورد،
االهتمــام بملــف الحــوض المنجمــي والفســفاط ،وأخي ـ اًر
تســوية ملفــات عمــال الحظائــر واألســاتذة والمعلميــن
النـواب .ورغــم انخفــاض ســقف التوقعــات مــن الحكومــة
الجديــدة خصوصــا أن االهــداف التــي وضعتهــا الحكومة
مجــرد احــام مــن الصعــب جــدا تحقيقهــا ،اال أن كســب
الحكومــة للثقــة يوحــي بحالــة مــن االســتقرار السياســي
علــى األقــل فــي المــدى المنظــور.
** دخــل لبنــان حقبــة إنتــاج الطاقــة فــي خطــوة قــد
تعتبــر المنقــذ الوحيــد لألزمــة االقتصاديــة الخانقــة التــي
يعيشــها المواطــن اللبنانــي .وفــي هــذا الســياق ،أكــد
الرئيــس اللبنانــي ميشــال عــون أن بــدء أعمــال حفــر
أول بئــر نفــط فــي الميــاه اإلقليميــة اللبنانيــة ،ســيؤثر
إيجابــا علــى االقتصــاد الوطنــي .كالم عــون جــاء خــال

اســتقباله وفــدا مــن مســؤولي شــركة “توتــال” الفرنســية
التــي تتولــى الحفــر الــذي أطلعــه علــى الترتيبــات المتخــذة
لبــدء أعمــال حفــر البئــر .وأفــاد مســؤولو شــركة “توتــال”
الفرنســية بــأن عمليــة الحفــر ستســتمر نحــو شــهرين.
وكان مجلــس الــوزراء اللبنانــي قــد وافــق علــى منــح
تراخيــص الستكشــاف النفــط والغــاز لثــاث شــركات
هــي “نوفاتيــك” الروســية و”إينــي” اإليطاليــة و”توتــال”
الفرنســية ،فــي ديســمبر/كانون االول عــام .2017
** فــي أول إشــارة علــى انفتــاح العالــم علــى النظــام
الحاكــم فــي الســودان ,يــزور الرئيــس االلمانــي ف ارنــك
فالتــر شــتاينماير الخرطــوم فــي زيــارة اعتبرهــا مجلــس
الــوزراء الســوداني تضامنيــة وذات مغــزى لتشــجيع
االســتثمار فــي البــاد وتثبيــت الديمقراطيــة .واســتبقت

برليــن زيــارة الرئيــس االلمانــي باإلعــان عــن تخصيــص
مبلــغ  80مليــون يــورو مســاعدات للحكومــة االنتقاليــة
فــي الســودان .مــن المفارقــات فــي زيــارة الرئيــس
األلمانــي ،انــه خــال م ارســم االســتقبال فــي مطــار
الخرطــوم ارتكــب رئيــس المجلــس االنتقالــي الســوداني
عبــد الفتــاح البرهــان خطــأ
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سوالف عراقية
عباس
بقلم :االعالمي مفيد ّ

بيبيتي أم عباس

بيبيتي ام عباس هللا يرحمها ،صاحبة الوجه االبيض الممتليء والضحكة الدائمة
التي تغوص فيها عيناها في بحر الضحك  ،كانت كأي جدة ،تحب احفادها،
وتناوشهم العشر فلوس او الدرهم من جوة ليجوة ،دون علم الوالدين
 بيبي ،،راسي يوجعني يمه اسم هللا ..ليش بيبي ..هاك هاي عشر فلوس روح اشتري حباية اسبرينمن ابو نصير والباقي اشتري بي حامض حلو
 بيبي الشغلة مو يم االسبرين ،وال الحامض حلو ،اني اعرف شغلتي ،محتاجةشيش تكة
طبعا هاي السوالف عابره على امي اكثر من مرة ،لهذا بعد متعبر عليها ،واللحم
قبل يجيبوه على گد الجدر الن ماكو مجمدات والحياة كانت بتقدير وتنظيم
يتناسب مع الراتب باالضافة الى ان الثالجة المسيوبيشي اللي اشتراها جدي
بال ،٦٩يعني وية جيتي للدنيا ،ولمن انباع بيت جدي بال ،٧٩وتقسم بين ابوية
وعمي هللا يرحمهم بالتساوي ،مع اثاثه ،كانت حصة عمي التخم الزيتوني والثالجة
المسيوبيشي ،وكانت حصة ابوية التلفزيون والكرويتات مال الهول ،والكاونتر مال
المطبخ السمائي والطباخ ،هاي الثالجة انفة الذكر جان فريزرها زغير .لهذا،
فخبر احتياجي لشيش تكة ،وانا بعمر سبع سنوات ،يستوجب من بيبيتي ان تلبس
عبايتها وتروح لقاسم الگصاب اللي محله مقابل تماما للعيادة الشعبية ،وال زال،
والمسافة بين بيتنا ومحل قاسم الگصاب تقارب الخمسميت متر تقريبا.
ترجع وتطب گبل للمطبخ ،تگصگص اللحم وتشيشه وتشويلياه عالطباخ ،حتى
يستغيث ،تخليه بالصمونة وياه طماطة وخضورات ودوس ابو نافع ،وهي الكنية
االولى بحياتي.
بكل محلتنا ،چان اكو مطعم واحد زغير ،بالسمچة مال القلم الطوزة ،الن قبل
ماكو واحد يفتح مطعم بكيفه ،اذا مو اجازة من الصحة تتعلگ على احد جدرانه،
وهذا مطعم ابو داوود چان بس العصر يفتح ،يطلع سكملياته برة كداللة على
تفتيحته ،والن السكمليات مال قبل ملونة ،لهذا تبين من راس شارعنا ،واذا چان
مفتح اروحلها لبيبيتي
 بيبي  ..ماكو داعي تتعبين نفسچ وتروحين لقاسم الگصاب  ،،ناوشيني درهمواني اروح البو داوود  ..الن التكة عالفحم تطيب الراس اسرع من الطباخ ..
وكلكم عيوني

هل تعلم ان (بغداد) هي مدينة بابلية في
األصل  ،و ليست عباسية ؟!
بقلم :وردا اسحاق قّلو
لقد بنى ابو جعفر المنصور مدينة بغداد و هي من أشهر المدن
التي عرفها التاريخ لكن ما ال يعرفه البعض ان الخليفة المنصور
قد بناها على أنقاض مدينة بغداد التي ورد اسمها في اكثر من
وثيقة بابلية يعود تاريخها الى عصر الملك البابلي حمورابي بحدود
العام  1700قبل الميالد حيث ورد اسم بغداد بالكتابة المسمارية
بصيغتين هما :
(بكدادو  ،بكدادا) ويكتبان بالمقاطع المسمارية (باك – دا – دو)
و (باك – دادا) مسبوقة بالعالمة الدالة على المدن اي الكلمة
البابلية ( الو ) Alu -
و تكرر اسم بغداد في العصر الكاشي و هو العصر الذي أعقب
ساللة بابل االولى  ،حيث كان االسم منقوشاً على حجر (كودورو)
من عهد الملك الكاشي (نازي مرتاش)
ثم تكرر مجدداً ذكر اسم بغداد بصيغة (بغدادو – بغدادا) في
الوثائق األشورية ما بين ( )900_1300قبل الميالد و ظل هذا
األسم بالهيئة التي نعرفها اآلن في وقتنا الحالي !
في العام  1848م جرت تنقيبات سريعة في بغداد و تحديداً في
منطقة الكرخ إثر مشاهدات القنصل البريطاني في بغداد “السير
هنري رولنسون” جراء هبوط شديد في منسوب نهر دجلة ,حيث
شوهدت بقايا جدار مشيد باآلجر و مغطى بالقار و إحدى تلك
القطع المستخدمة في البناء كانت مختومة باسم الملك البابلي
نصر) ما بين االعوام ( )605-558قبل الميالد و هذا
(نبوخذ ّ
دليل على وجود مستوطنة او قرية بابلية تحمل اسم بغداد تعود
الى عهود قديمة  ،و تم تأييد هذا االكتشاف الحقا ( بحدود  1889م) بسلسلة من التنقيبات في المنطقة المجاورة لنهر ( الخر )
في مدينة المنصور الحالية حيث تم العثور على بقايا السور واآلجر وكل قطع اآلجر المستخدمة في بناء السور كانت مختومة
أيضا بأسم الملك نبوخذنصر الثاني وعليها ألقابه و إنجازاته ..وهذا السور هو (السور الميدي) الذي بناه الملك نبوخذ نصر
الثاني لحماية بالد بابل من هجمات الميديين بالرغم من زواجه بابنة القائد العسكري الميدي (كي أخسار) محاولة منه لتفادي
تعطشهم للسيطرة على ثروات بابل
ولذلك فان بغداد كانت مدينة بابلية في األصل و معروفة باسمها منذ ذلك الوقت!

بطارية بغداد

مع الغزو األمريكي للعراق في عام  ، 2003فقد العراق العديد من كنوزه األثرية النادرة  ،بما في ذلك “بطارية بغداد”
التي وصفت بأكثر القطع األثرية غموضاً وتسببت في الكثير من النقاش بين علماء اآلثار.
تم العثور على البطارية أو “الجرة الكهربائية” بين بقايا اآلثار التابعة للحضارة البارثية خالل الحفريات األثرية في قرية
“خوجوت رابو” بالقرب من بغداد عام .1936
ن
بطارية بغداد هي جرة طينية بطول ثالثة عشر سم تتكو من قضيب معدني محاط بأسطوانة نحاسية ،وظهرت على الجرة
عالمات تآكل وكشفت االختبارات األولية وجود عامل حمضي كالخل أو النبيذ مما دفع عالم اآلثار األلماني Wilhelm
الجرة وما تحتويه ما هي إال بطارية استخدمت إلنتاج التيار الكهربائي.
 Koniggالى ترجيح فكرة أن ّ
تعددت النظريات واختلف العلماء كثي اًر فمنهم من أشار الى أن هذه البطارية قد استخدمت في العصور القديمة لطالء
الذهب بينما ذهب آخرون الى اعتقاد بأن المصريين القدماء كانوا على دراية ببطاريات بغداد وربما تم استخدامها لتوفير
الضوء في غرف األهرامات وغيرها من األماكن .وبعضهم من ذهب الى أبعد من ذلك بكثير ورأى بأن زوا اًر من الفضاء
الخارجي أحضروها معهم إلى المنطقة وتركوها هناك...
هذا وقد اشارت بعض األبحاث إلى أن بطاريات بغداد ما هي اال حاويات لورق البردي وأن لفائف ورق البردي المتعفنة
الموضوعة داخل هذه األوعية قد تسببت في وجود البقايا العضوية الحمضية.
حتى اليوم لم يتم إثبات أي ادعاء ولكن ما يهم اليوم هو ضرورة بذل جهود متضافرة للكشف عن سر اختفاء البطارية،
ومحاولة إعادة بطارية بغداد المدهشة ،بكل سرها  ،إلى منزلها الصحيح  -في العراق.
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التكنولوجيا تتخطى الموت ببطء
هل يمكن أن يحل الواقع االفتراضي محل الوسائط النفسية؟ أو
أن هذا يعبر حدود استخدامات التكنولوجيا األخالقية؟
لقاء حميم ًا
بثت محطة  MBCالتليفزيونية الكورية الجنوبية ً
افتراضياً ألم ثكلى فقدت ابنتها  Nayeonقبل ثالث سنوات إثر
مرض وراثي نادر .فقد تمكنت األم Jang Ji-sung ،من لقاء
ابنتها في واقع افتراضي بفضل عمل فريق اإلنتاج الذي أعاد
إنشاء  Nayeonاالفتراضية على مدى ثمانية أشهر باستخدام
الصور ومقاطع الفيديو والقصص العائلية وكذلك بمسح 3D
ألختها الصغرى.
عمد المطورون على تشكيل نسخ رقمية مماثلة لألماكن التي
معا عندما كانت الفتاة ال تزال على
ازرتها كل من األم وابنتها ً
قيد الحياة .جهزت األم بنظارات الواقع االفتراضي وبزوج من
القفازات التي منحتها بعض الشعور البدائي باللمس ،ومن خالل
تقنية التعرف على الصوت ،كانت الصورة الرمزية لالبنة قادرة
على الرد على صوت األم وحتى االنخراط في حوار بسيط.
من الصعب فهم تداعيات هذه التقنية في الوقت الحالي ،فاألم
الحزينة بدت غارقة عاطفياً خالل اللقاء الذي بدا حقيقياً للغاية.

الجانب اإليجابي هو إمكانية استخدامه في المستقبل لمساعدة
الناس في التغلب على أحزانهم  ,لكنه قد يخلق بعض المناطق
الرمادية األخالقية خاصة إذا عرفنا أن هذا اللقاء حدث ضمن
برنامج ترفيه تلفزيوني محوالً هذه اللحظة الحميمة والمؤلمة إلى
“ترفيه”.
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دم اصطناعي
قال باحثون يابانيون إنهم طوروا دماً اصطناعياً يمكن نقله إلى المرضى
بغض النظر عن فصيلة دمهم.
يتغلب الدم االصطناعي على مشاكل تحديد فصيلة الدم في حاالت الطوارئ
مما يسمح لفني الطوارئ الطبيين وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية
ّ
الصحية بالمباشرة بنقل الدم للمرضى وهم في سيارات اإلسعاف قبل وصولهم
الى المشفى دون الحاجة الى تحديد فصيلة دمهم في مختبرات المشفى.
وكما يتغلب أيضاً على صالحية تخزين الدم الحقيقي ،حيث يمكن تخزين الدم
االصطناعي في درجات ح اررة طبيعية ألكثر من عام .في حين ان تخزين
الصفائح الدموية الطبيعية ال يمكن أن تتجاوز أربعة األيام إذا اهتزت لمنع
التصلب ،وخاليا الدم الحمراء مدة عشرين يوماً في درجات ح اررة منخفضة.
هذا وقد تم اختبار الدم االصطناعي على عشر أرانب تعاني من فقدان الدم
الشديد ،نجا ستة منهم ،وهي نسبة مماثلة لتلك الموجودة بين األرانب التي
عولجت بالدم الحقيقي ،وقال الباحثون إنه لم يتم اإلبالغ عن أي آثار جانبية
سلبية ،مثل تخثر الدم.

مراهق يكتشف كوكبًا نادرًا
تصدر مراهق من نيويورك عناوين الصحف بعد اكتشافه كوكباً
ّ
جديداً في اليوم الثالث من فترة تدريبه في ناسا.
كان  Cukierوهو طالب في مدرسة سكارسديل الثانوية في
نيويورك ويبلغ السابعة عشرة من عمره ,يستخدم التلسكوب
الفضائي  TESSالتابع لناسا خالل فترة تدريبه الصيفي في
مركز جودارد لرحالت الفضاء عندما الحظ كوكباً يدور حول
زوج من النجوم منذ أكثر من  1300سنة ضوئية من األرض.
الكوكب  ،الذي أطلق عليه اسم  ، TOI 1338bأكبر بحوالي
سبع مرات من كوكب األرض وبحجم كوكب زحل ونبتون تقريباً
مما يرجح أن ّأل يكون صالحاً للعيش فوقه.
صرحوا بأنه الكوكب الوحيد الذي يقع في
علماء في وكالة ناسا ّ
كوكبة  Pictorويدور حول النجوم كل  93إلى  95يوماً .في
حين يدور النجمان كل منهما حول اآلخر كل  15يوماً .أحد
النجمين أكبر بحوالي  10في المئة من الشمس  ،في حين أن
النجم اآلخر يبلغ فقط ثلث كتلة الشمس وهو أكثر برودة وأخف.

 Cukierكان يبحث من خالل البيانات عن ثنائي الكسوف ،وهو
نظام يدور فيه نجمان حول بعضهما البعض ،ويتفوق كل منهما
على اآلخر في كل مدار ”.يقول كوكير “بعد ثالثة أيام تقريباً
من فترة التدريب ،رأيت ظالماً طفيفاً اعتقدته كسوفاً للنجوم ،لكن
التوقيت كان خاطئاً وبعد االطالع على البيانات ،أدركت أنه
كوكب دائري “.
قالت ناسا إن اكتشاف المراهق أمر نادر الحدوث ألن العثور
على كواكب دائرية يصعب العثور عليها في العادة ،وال يمكن
للعلماء اكتشاف هذه الكواكب إال عند حدوث العبور أي عندما
يعبر الكوكب أمام نجمه محدثاً تراجعاً واضحاً في سطوع النجم،
هذا وقد أكد الباحثون في ناسا أن عبور  TOI 1338bغير
منتظم ومتفاوت في العمق والمدة بفضل الحركة المدارية لنجومه.
صرح  Cukierلقناة  CNBCأن الكوكب يشبه إلى حد
هذا وقد ّ
ما كواكب سلسلة الخيال العلمي.

ايطاليا تحمي اطفالها
ألزم القانون اإليطالي مؤخ اًر آباء األطفال دون سن  4سنوات على امتالك
جهاز أمان في مركباتهم لتنبيه السائقين في حال تم ترك طفل في المقعد
الخلفي أو مقعد السيارة .حيث نص القانون على فرض غرامات تتراوح بين
 88و  333يورو وخسارة نقاط على تراخيص السائقين المهملين .كما نص
على تعليق رخصة القيادة لمدة  15يوماً على األقل في حال تكرار المخالفة.
دخل هذا القانون حيز التنفيذ منعاً الرتفاع نسبة وفيات األطفال الناجمة
عن نسيان األطفال في المقاعد الخلفية للسيارة وبالتالي وفاتهم نتيجة ارتفاع
درجات الح اررة في السيارات المغلقة في وضخ النهار .حيث ستعمل هذه
األجهزة ,والتي هي عبارة عن نظام إنذار صوتي بسيط يتألف من مستشعر
يوضع تحت غطاء مقعد الطفل ويتصل بوّلعة السجائر ,إما على إرسال
تنبيهات مرئية ومسموعة عندما مغادرة أي راكب في السيارة ،أو على إرسال
إشارات إلى الهاتف الذكي للسائق منبهة ألنه بات خارج نطاق المستشعر
الموجود على مقعد سيارة الطفل.
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بقلم :ريتا فرنسيس-جبور

استويت في قعدتي ورحت أسمع لها تنتحب ،سحبت محرمة مسحت
دموعها وأخذت رشفة ماء ابتلعتها بصعوبة وقالت ”:لقد خسرت كل
شيء” .لم أُفاجأ للخبر لكنه أحزنني ..أعرف بأنها مقامرة شرسة وقد
مغبة األمر .خسرت الكثير إلى اآلن وما زال ذلك
حذرتها م ار ار من ّ
عدة بأنها
اقف
و
م
في
لي
بدت
يد.
ز
بالم
طالبها
الوحش في داخلها ُي
ّ

تغيرت وأقسمت بأنها ستتوقف لكنها خذلتني كالعادة بل خذلت نفسها.
خسرت كل ما تملكه ...لم يكن متبقياً لها سوى ذلك المنزل القديم
الذي ورثته عن والدتها بعد أن باعت أثاثه وخسرت ثمنه على طاولة
مرة تراهن على
خضراء جائعة تبتلع األلوف في ثانية .كانت في كل ّ
المرة ليست كباقي المرات...
حظها المبتسم وتقول ،عندي إلهام ..هذه ّ
كم سمعتها تتكلم عن أرقامها وكأنها جزء من روحها ...كأنها خشبة
خالصها ...كأنها ضمنت لها أن يسابقوا مع رفاقهم ليهزموهم ويجعلوا
منها مليونيرة .لكن حتى أرقامها خذلتها ...طالما تكلمت عن سوء
حظها أو عن أحد الالعبين الذي جلب النحس عليها أو عن مدير
اللعبة صاحب اليد الناشفة وكنت دوماً ألومها وأسألها لم ال تنسحبين
إذاً ،فتقول بصوت واثق بأنها فقط جولة ليس أكثر أما الجوالت
التالية...
هنا كانت آمالي تتبدد عندما تتكلم عن الجوالت التالية .يئست منها
وهي لم تيئس من المضي فيما تفعله .رأيتها تحفر الحفرة وتقع فيها وال
تيئس .ليت المقامر ييئس! لم ال ييئس من تكرار المحاولة؟ لم يركض
ركض العطشان نحو سراب ماء كاذب وال ييئس من المحاولة .لو تواّفر
لطالب العلم تصميم المقامر لكانوا حكموا العالم.
نامت على كنبتي نوماً متقطعاً تلك الليلة خفت أن تؤذي نفسها فتقطع
نومي أيضاً وقضيت معظم الليل أروح وأجيء ألتأكد بأنها بخير.
كانت حالتها ال تدعو لالطمئنان صحت في الصباح ترتجف من البرد
أو الخوف أو االثنين معاً .خفت عليها ولم أشاء أن أتركها وحدها
فاتّصلت برئيسي في العمل واعتذرت عن المجيء ،لم أشرح األسباب
وهو أيضاً لم يسأل وقضيت اليوم بكامله أواسيها وأعتني بها كما تعتني
األم بابنتها .لم ينتصف النهار إال وعادت صديقتي إلى سابق عهدها
وكأن شيئاً لم يكن كأنها برئت تماماً من دائها أو كأنها تغلبت عليه

أو كأنها نسيت ما حصل .عادت تسرد القصص وتضحك وتضحكني
وفرحت جداَ بأن تضحيتي من أجلها أتت بثمارها الجيدة .عرضت
عليها البقاء في منزلي إلى أن تتحسن ظروفها ،أردتها أن تكون
بخير ،أردت أن أطمئن عليها وأمد يد العون لها في ظروفها الصعبة،
وفية من بين عشرات ليسوا أوفياء .راحت
فشكرتني وقالت بأني صديقة ّ
تخبرني عن أصدقاء منهم من كان ُمشتركاً بيننا أداروا لها ظهورهم
وهي في أمس الحاجة لهم ،وقامت وطبعت قبلة على جبيني ووعدتني
ستتغير.
بأنها
ّ
كنت في العمل بعد ما يقارب األسبوع حين رّن هاتفي وكان جاري
حبيب ،لم أجب بالطبع لكني تفاجأت برسالة أوردها بعد االتصال
مباشرة .تجاهلت هاتفي وركزت اهتمامي في العمل فوردت رسالة أخرى
منه .هنا استغربت إص ارره وراحت تدور في رأسي سيناريوهات عدة لم
عل صديقتي رمت نفسها من الطابق الرابع؟ عّلها
تكن كلها إيجابيةّ .
المرة.؟ دسست
هذه
نفسها
آذت
يقة
ر
ط
بأي
أم
غيابي
تناولت السم في
ّ
هاتفي في جيبي ودخلت غرفة السيدات ألق أر رسائلي المستعجلة.
” مرحبا هناء أين تنتقلين؟” ارتجف قلبي خوفاً لرسالته األولى وأماالثانية فأتت على الشكل التالي “ :أريد أن أشتري التلفاز”
خرجت مسرعة قبل انتهاء الدوام ،قدت سيارتي بسرعة جنونية وتفاجأت
محملة باألثاث تستعد لإلقالع وبالفعل انطلقت قبل أن أتمكن
بشاحنة ّ
من إيقافها .لم أنتظر المصعد ورحت أصعد الدرج بسرعة إلى أن
وصلت إلى شقتي وكان بابي مفتوحا ...دخلت ألجدها فارغة تماماً،
يبق لي فيها سوى التلفاز يترّبع على طاولته الخشبية تستريح علىها
لم َ
ورقة بيضاء ُكتب عليها“ :مبيع”
وقفت أراقب شاشته الكبيرة السوداء في ذهول يقف إلى جانبي جاري
حبيب صاحب التلفاز الجديد...

من كان بيته من زجاج ال يقذف الناس بالحجارة
بقلم :ايمان الشريف
مثل سائد نعرفه جميعا ونستشهد به كثي ار كثيرا.
نذكره حين نريد أن ننال من أحدهم سواء أكان على حق أم على باطل.
نعم ننال ..أقصد المعنى جدا.
فحين نذكره فهذا معناه ان المذكور قد فعل اشياء تجلب الشؤم والعار،
وأولى به أن يستتر وان يلجم لسانه داخل فمه واال سنذكر لك كل
أفعالك الشائنة ونعددها ونبرزها ..بالمختصر سنقوم بفضحك ،ونكشف
سترك وتخطو على األرض منكس الرأس ،فاقد األهلية ،مقطوع
اللسان ،مكتوم الصوت.
هذه واحدة.
اسمع لسان حالك يقول لي أن من الطبيعي صاحب الفعل الشائن ليس
له الحق ان يدين غيره ،أو يوجهه ألنه نفسه في بؤرة الشبهات.
أوافقك جدا جدا ..فاألولى دائما أن نحاسب أنفسنا أول بأول ونعدل
من سلوكياتنا بما يتناسب مع المحيط ،وال نشذ عنهم حتى ال نفسد
التناغم العام.
لكن عندي استفسار ساذج جدا وال يرقى ابدا للمستوى الفكري والوعي
الراقي الذي يتمتع به األغلبية ما شاء هللا.
بالنسبة لألفعال التي وصفت بالمشينة.
وصفت تحت أي معيار؟
فلو تدبرنا األمر قليال لوجدنا ان المعيار الديني غير االجتماعي غير
الفئة الجنسية او العمرية غير الظروف المؤدية لهذا الفعل.
فأغلبنا و لن انفي عن نفسي ذلك ....أتحلل من بعض االلتزامات
الدينية بحجة مثال ان ما يحتاجه البيت يحرم على الجامع أو تحت
مظلة ان هللا غفور رحيم ،و ان الضرورات تبيح المحظورات.
وفي اغلب مجتمعاتنا فللذكر حريات حرمت على اإلناث..ناهيكم
عن التمييز بينهما وانها يجب أن تتحمل وتسامح الهفوات و.......
و ......و.....
وماهو عيب هنا تجده شيء عادي جدا ومحمود هناك.
زد على ذلك أننا في الصغر قد نقوم بأشياء لو عاد بنا الزمن نقسم
بكل األيمان اننا لن نفعل أبدا كذا وكذا...

وسأفترض حسن النية وسالمتها ونزاهة الشخص الذي أصدر حكمه
على الفعل بأنه عيب وال يصح.
ودعني أصف هنا الشخص الحكم بأنه متفرج والحياة ليست مسرح ًا
يرى فيه الجمهور الحدث من زاوية واحدة أمامية ..فهناك المؤلف الذي
حدد خط حياتي معين ألبطاله وظروف اجتماعية ما ،وكذلك ضغوط
نفسية ربما أدت بأبطاله لنتائج معينة ،وكذلك المخرج الذي أضفى
بعض االكشن على أحداث الرواية او اقتص منها أحداثاً ليناسب
الوقت المتاح له أو أيضا ما ستوافق عليه الرقابة ،وما يناسب للعرض
مثال في مجتمعنا.
فهل انا كمتفرج ذاهب لمشاهدة رواية او فيلم ما وقد اعددت العدة مثال
باالتفاق مع األصحاب ان نشاهد القصة وبعدها نجتمع لعشاء لذيذ
مؤهله نفسي لسهرة لطيفة مبهجة ..أمارس فيها دور القاضي وأعوض
بعضاً من نقص أو عقد نفسية.
واستعرض ذكائي وأخالقي الحميدة التي ربما ال تكون حميدة بالمرة
(ربما تكون حميدة زقاق مدق محفوظ).
وذلك ألني أمارس شيئا ما خفياً عن عيون الجميع.
هل أنا كمتفرجة أجلس في التكييف وأحمل في يدي كيساً من الفشار
أستمتع به وأشعر بأمان تام سواء في بيتي أو بين أصدقائي ( الذين
هم غالبا قريبون مني في مستوى التعليم وهناك اتساق فكري ومجتمعي
بيننا) في مقاعد المتفرحين ..كيف لي أن أتخيل نفسي مكان البطل أو
المسيء إذا صح التعبير؟؟
ومن أين لي من يؤكد أنني دائما على حق مبين وخطواتي في الحياة في
موضعها الصحيح وان الحياة نفسها لم تمارس معي الدناءة وتختبرني؟
ومن أدراك أنه في أحدى اختباراتها لم أقم بالغش؟
أو مارست حيلة غير شريفة ألنفذ بجلدي؟؟
نعم يا عزيزي الفاضل جداً في أخالقك ،الكامل جداً في تصرفاتك
أعلنها لك صريحة في جملة أحمد ذكي ( كلنا مذنبون وال استثني أحدا)
على االقل في رواية أحدهم انت الشرير.
من قال هنا وانا هذا المتفرج يحق لي أن اخطط حياة غيري؟
فالنفسيات وتكوينها وبيئاتها ومكانها ومدى هشاشتها او صالبتها
تختلف من إنسان آلخر وما استطيع تحمله ال يتحمله غيري ،وردود

افعالي من االستحاالت ان تتطابق مع غيري حتى مع توافر كل
العوامل السابق ذكرها.
وهذه واحدة اخرى.
لو تركت لنفسي المجال لذكر امثله فلن ينتهي مقالي ابدا.
ملخص ما اريد ان اصل اليه ..انه ليس من حق أي أحد أن يقذف
احد بالحجارة وان من حق كل الناس أن تكون آمنة في بيوتها سواء
قصور مشيدة او كوخ من القش وليس فقط صاحب المنزل الزجاجي.
انها الجرائم فقط هي من تُحاكم ويحاكم عليها القانون.
وبمجرد ان يقضي من أًدعي عليه حكمه يسقط عنه صفة المذنب.
كلنا انسان وكلنا خطاء ...فقط المحظوظ منا من يظله هللا بستره.
واخي ار كونوا رحماء بأنفسكم اوال ثم اآلخر.
دمتم رحماء.
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المعرفة االنسانية

دروب ...
بقلم :دياب عواد

بقلم :هادي المهدي

شغف
كانت الساعة تقارب الخامسة صباحا ً،
وكنت قادماً إلى دمشق،
كانت اإلذاعات تودع جولة أم كلثوم المعتادة وختمت أم
كلثوم وقالت:
حب إيه  ...ال انت جاي تقول عليه
بحثت عن أغنية أشاركها مع صديقي
فوقع االختيار على أغنية للسيدة فيروز
“ياريت منن مديتن إيدي وسرقتك “
ورسالة لم أفهم سببها في ذلك الوقت
صباح الخير  ..فكان فعالً صباح خير وأكثر وما كنت
أدري بأن هذا الخير سيغدو بداي ًة ألحزان جديدة تضاف إلى
رصيدي الضخم فتنتج شجناً كثيفاً وصبابة على نغم األلم،
حدثتها وحدثتني حتى مرت الساعات وليس يدري كالنا
بمرور الوقت،
عند السابعة نهضت من فراشها وخاطبت برد الصيف بثوبها
الرقيق وتركت نسيم النوافذ يتغلغل في شعرها وصدرها وعند
الثامنة والثلث نزلت إلى الطريق درب عملها وعند التاسعة
وصلت إلى طاولتها وعلى وجهها ما يلفت النظر بأن فيها
تغير،
شيئاً قد ّ
سألها الجميع وكانت كل ردودها بسمات وما أجمل البسمات،
جاء إليها فنجان القهوة الساخن،
أجلت كثي اًر من عملها حتى ال يضيع منا االندماج في
ّ
الحديث،
بادلتني كثي اًر من الصور متحسرة على أننا لم نشرب قهوة
الصباح معاً،
وقالت:
شغف وقد فقدت شغفي
أنا لي في الحياة
ٌ
أنا فاقدة للحب وال أحب أنني أفتقد،
أنا أنهض كل يوم مرغمة إلى العمل والقهوة والطعام
والطرقات والناس،
أنا ال أبالي بجمالي ،وال أكترث بطولي الفتان وال بغزليات
الرجال،
وال بالعودة إلى بيتنا القديم،
كم هو محزن حقاً أن تفقد شغفك ..
قلت:
إن الحب إن فقدناه فلكي نلقاه بأبهى حلة في الجوهر،
وإن القهوة اللذيذة مهما غال ثمنها إال أنها تطلب الشراكة
مثلما تطلب النار،
وإن العمل بدون هدف سيظل روتيناً مضنياً،
ٍ
ماض جميل بحق،
والبيت القديم هو بيت راحة واستعادة
وأما الرجال يا عزيزتي فهم شرهون للجمال،
وأنت غض ٌة بعد ..
لست بحاجة ألن يغازلك نهمهم،
من مثلك يا عزيزتي ال يكفيها إال شاعر أحمق،
وعدتها أن يعود لها الشغف الذي تحب ..

اهتمت الفلسفة منذ بداياتها األولى بالجانب البحثي في المعرفة حتى ان
تاريخ الفلسفة قد يتلخص في تأسيسها للمعرفة االنسانية كما زعم ديكارت
بان مذهبه الفلسفي “انا افكر اذا انا موجود” او ما سمي بالكوجيتو
الديكارتي هو منهج قادر على التعامل مع كل قضايا المعرفة.
ولكن عند ديكارت نفسه في كتابه تأمالت “في الفلسفة االولي “ يؤكد
ديكارت أن اإلرادة اوسع كثي ار من العقل الن العقل ال يستطيع أن يمسك
بزمام جميع القضايا وكل أوليات المعرفة خصوصا ان العقل ليس نظاما
من الخارج انما هو كما يقول هانز جادامير “يطلق حكما وهو جزء من
اللعبة وليس من مقاعد المتفرجين “.
أن اإلنسان لكي يتحرر يجب علىه أن يتحرر من أوهامه
ثم رأى بيكون ّ
االربعة (اوهام السوق ،اوهام الكهف ،اوهام المسرح ،اوهام القبيلة).
حتى جاء كانت واقام فصال بين العقل العملي والعقل النظري أما الثاني
فهو يختص بقضايا اإليمان وأما األول فيقع على عاتقه المعرفة العقلية
ومن أجل بلوغ المعرفة يجب تخطي الدوغما التي تحول دون التطور
اإلنساني فالعقل الدوغمائي عقل نظري يلغي اآلخر ويجب علينا إعمال
العقل العملي فيما يتعلق بتطور المعرفة االنسانية والبحث في القضايا
الدنيوية.
ثم جاء هيجل ليؤكد بمفهومه الديالكتيك على ان كل فكرة تحمل في طياتها
فكرة مناقضة ما ينتج الجدل الذي يجب ان يستمر ما دامت اإلنسانية
فالجدل هو الممهد لتطور الفكر اإلنساني من خالل إنتاج افكار جديدة
باستمرار.
ن
أن
معلنا
الجميع
على
الطاولة
ماركس
قلب
الماضي
القر
بدايات
ومع
ّ
وظيفتنا ليست تفسير العالم وإنما تغييره وتغيير قواعده العصية على الفهم.
دعنا عزيزي القارئ نهبط بهذه الكلمات من الفضاء المعرفي النظري
الملبد باألسئلة دائما.
الرحب الي الفضاء السياسي ّ
لندرك أوال أن السياسة هي إحدى مباحث علم األخالق وبالتالي فان

القرار السياسي الحسن هو القرار الذي ينشد الفضيلة حتى إنهم يقولون
إن القانون هو المحصن للفضيلة في المجتمع وهو الذي يحمي الفضيلة
من االنتهاك ،لكن يثار هنا سؤاالن اوال كيف تسبق النظرية الممارسة،
ثانيا ما الفضيلة؟
سأبدأ باالجابة على السؤال األول بخصوص النظرية التي تسبق الممارسة
فالنظرية في رأيي هي الدستور وما ينبثق عنه من قوانين فأرى أنها هي
التي تؤسس لممارسة الفضيلة في المجتمع فكأننا إزاء معادلة مدخالتها
القوانين والدساتير ومخرجاتها المجتمع الفاضل.
ننطلق للسؤال الثاني حدثنا إذا عن المجتمع الفاضل كيف نعرفه.
إن المجتمع الفاضل ليس هو من يطبق الشريعة او يحكم باسم الكتاب
المقدس فتلك الفضيلة من وجهة نظر رجال الدين وكذلك معنى الفضيلة
قد يختلف من شخص آلخر إذا اتجهنا لإلجابة من منطلق شخصي إال
أنني أدعوك للخروج من شرنقة الذات الضيقة الى رحابة المجتمع ولننظر
نظرة هيومية (نسبة الى ديفيد هيوم) بمعنى ان ما هو نافع للمجتمع كامال
بأفراده مجتمعين هو نافع بالضرورة ويجب أن يكون مبتغى القانون الذي
سنه
نشرع في ّ
تبقى عندي جملة أخيرة يتضح من خاللها ما كنت أرمي إليه في األسطر
السابقة “ان كنا ننشد الفضيلة فلنتوجه اليها بالنظرية أوال قبل أن نتوجه
إليها بالممارسة “ .

فالمنكو بمذاق الميبل
بقلم :رحمن خضير عباس
على مسرح جامعة كارلتون ،كانت ليلة الجمعة الثامن والعشرين من شباط
لهذا العام ،حيث فرقة (فالمنجو عربي) التي أثارت الدفء في ليل أوتاوة
يشع بالثلج واألضواء .وحيث قناة ريدو التي تبدأ من فضاء الجامعة،
الذي ّ
وتنتهي بشاتو لورييه في بؤرة المدينة .تلك القناة التي احتضنت مهرجان
الثلج ،فأصبحت أطول (رنك) للتزحلق في العالم.
بعض طلبة جامعة كارلتون يذهبون إلى جامعتهم من مركز المدينة عن
طريق التزحلق ،وكأنهم يطيرون في الهواء ،فيجمعون بين المتعة والتنّقل
والدراسة.
عامر بالوجوه التي اندمجت مع أجواء الغناء والرقص.
ًا
كان المسرح
الموال العربي بالترتيمات اإلسبانية .كما يمتزج إيقاع العود بنوتات
يتعانق ّ
الگيتار.
ويبدأ الغناء العربي الذي ألفناه ،فيجيبه صوت إسباني ،بينما الراقصة
الغجرية تتضرج بألوان فستان الرقص ،هذا الزي الجميل الذي يبدو كلوحة
فنية مزدانة باأللوان ،والتي تجعل الراقصة تعزف بواسطة الجسد أكثر
تأثيرا.
األلحان ً
يجا من دوي
ز
م
فتنتج
ة،
ر
ومها
بقوة
ح
المسر
خشب
على
تضرب
أقدامها
ً
وكأنها تحكي لنا قصة
الموسيقا .بينما جسدها يتحرك بإيماءات حادةّ ،
األندلس وهروب الموريسكيين ،وقصص الغجر وهم يحاولون تأكيد هويتهم
بواسطة الرقص والغناء.
ن
ولكن جذوره التأريخية
عشر،
الثامن
القر
في
ظهر
أن فن الفالمنگو
ّ
ورغم ّ

تمتد إلى األندلس.
ثمة مالمح لزرياب الذي هرب من بغداد ،ليؤسس مدرسة غنائية تركت
بصماتها على ربوع األندلس .وحينما استولى القشتاليون على قرطبة
وغرناطة وبقية تلك الربوع الجميلة .كانت الموسيقا عسيرة على االعتقال،
فقد بقيت حرة طليقة ،ولكنها تضمخت بالحزن الذي انعكس مؤخ ار على
هذا النمط من الغناء الذي نشأ في بدايته بين الغجر الذين يطوفون في
أرجاء اسبانيا.
فن الفالمنكو ،والذي أثرى هذا
اء
ر
شع
من
لوركا
األسباني
كان الشاعر
ّ
الحب والحياة .لذلك فقد
و
ية
ر
بالح
يتغنى
الذي
الشعر
قصائد
اللون بأجمل
ّ
تحول إلى لغة محبة بين الشعوب.
وتحول إلى أيقونة ،كما ّ
اشتهر هذا الفن ّ
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الصفحة الطبية بقلم د .عامر بطرس داود

مص األصابع عند االطفال
من أكثر العادات التي يمارسها األطفال منذ الوالدة هي مص اإلصبع
وقد يكون الطفل مارسها مذ كان جنيناً في رحم أمه أو مجرد والدته
ومنهم من يعتاد عليها في وقت الحق ،فهذه العادة تمتع الطفل في
ممارسته إياها ،وقد تكون هذه العادة دليالً على أن الطفل ال يأخذ
كفايته من الحليب لذلك يجب مالحظة األطفال لمعرفة سبب هذه
الظاهرة وللتخلص من هذه الظاهرة تلجأ بعض األمهات لوضع الفلفل
على أصابع اليد أو منهن من يلجأ لربط يده خلف ظهره وهذه عادات
قد تنفع لبعض األطفال لكنها تفشل في معظمهم حيث يبدأ بالمص
بمجرد زوال العائق.
واجب األم في حالة ممارسة طفلها هذه العادة كبير جداً فمن الضروري
أن تلهيه بإكثار أوقات اللعب ومحاولة الجلوس معه فترة زمنية جيدة
ليترك هذه العادة وإعطائه مثالً بعض البسكويت الذي يبدأ بمصه
وغيرها من الطرق كثير كل طفل حسب ميوله ورغبته وذلك أن هذه
المشكلة تنجم عنها إضرار كثيرة ،كتشوه فكيه أو إصابته بالتهابات
تكون ناتجة عن عدم نظافة يديه وبالتالي انتقال الجراثيم أو أنها تؤدي
إلى تشوهات في إصبعه الذي يمصه.
تعريف مشكلة مص االصبع
هو لجوء الطفل إلى وضع إبهامه أو إصبع معين في فمه ومصه لفترة
طويلة قد يحدث هذا في حالة اليقظة وأحياناً في حالة النوم ويعلم الطفل
بأنه يقوم في هذا السلوك على الرغم من أن ذلك يعرضه لالنتقاد من
قبل اآلخرين .
ما اسباب عادة عض االصابع لدى األطفال؟
أوالً -:عدم قدرة الطفل علي التكيف علي البيئة بسبب زيادة التزمت
والمعاملة السيئة والقاسية من قبل الوالدين والعنف األسري المتبع في
التعامل مع الطفل .
ن
ثانياً -:القلق النفسي والذي يكو مردوده في الغالب الي الخالفات
األساسية بين األبوين .
ثالثاً -:عدم قدرة الطفل على مواجهة بعض مواقف الحياة واعتبارها
مواقف عصيبة .
رابعاً -:االقتداء بالوالدين فمرحلة الطفولة يلتقط الطفل كل ما يجري
حوله وقد يلحظ الطفل أحد الوالدين او كليهما وهو يقوم بقرض أظفاره
أو عض إصبعه فيقلده ومن ثم تصير عادة سلبية ال يمكنه التخلص
منها بسهولة.
خامساً -:ال شك ان العوامل النفسية لها دور كبير في ظهور هذا
السلوك الشاذ ومن ثم يجب على الوالدين معاملة الطفل معاملة حسنة
حتى ال يتسبب في ظهور مثل هذه العادات وعليهم تبادل المودة
والمحبة مع األطفال.
سادساً -:قد يكون سبب قرض األظفار وعض األصابع عند الطفل
بسبب التعرض لإلحراج او التعرض لضغوط االمتحانات فقد يسأل
الطفل أسئلة شفوية يشعر فيها بالحرج لعدم تمكنه من اإلجابة.
ما األعراض المصاحبة لعادة عض اإلصبع عند الطفل ؟
يصاحب مشكلة عض األصابع لدى األطفال العديد من السلوكيات
األخرى مثل الكذب  ,والكذب عند االطفال ان لم يتم عالجه في وقت
مبكر قد يصبح عادة إدمانية تصاحبه مدى الدهر ويصعب عليه
التخلص منها بسهولة فمن شب علي شيء شاب عليه .
من األمور السلبية األخرى التي تصاحب عادة عض االصابع وقرض
األظافر لدى االطفال السرقة ,أو التأخر الدراسي ,أو التبول الالإرادي
او االنطوائية والحساسية المفرطة وأحالم اليقظة وقد يصاب الطفل
بحالة من االكتئاب مع القلق النفسي الذي يساوره كثي اًر .

متى نسميه مشكلة؟
عندما تبدأ األسنان الدائمة بالظهور ,تبدأ ظاهرة مص األصابع تأخذ
منحى آخر وهو أنها تشكل مشكلة للطفل واألم .فهي تشوه األسنان وهذا
قد يغير شكل الطفل أيضا .األسنان ال تتضرر وحدها بل حتى سقف
الحلق قد يتغير شكله ودرجة تقعره أيضا.
شدة المص ومدته خالل اليوم والليل هما عامالن مهمان في ظهور
المشكالت والمضاعفات .بعض األطفال تتأذى لديهم حتى األسنان
اللبنية أي أن المضاعفات تظهر مبك ار جدا .في مثل هذه الحالة يتطلب
األمر اللجوء للطبيب مبك ار أغلب التشوهات التي تحصل ألسنان الطفل
قد تشفى ويتم تصحيحها بعد أن يتوقف عن المص دون تدخل طبي,
أي وحدها تماما.
ن
يمكن أن نعتبره مص األصابع مشكلة أيضا عندما يقتر بعادة أخرى
غير مستحبة مثل شد الشعر أو ظهور مشكلة في النطق أيضا
كمضاعفات لتشوهات غير ملحوظة أو غير منتبه لها هي عالمة قوية
على المشكلة وضرورة اللجوء للطبيب للمساعدة في حلها
نصائح وإرشادات للتخلص من مص اإلصبع لدى الطفل
•ابدأ في التفكير في الحل بكافة طرقه وأولها الحديث مع الطفل
فقط عندما يكون المص مشكلة .مثال عندما تبدأ األسنان الدائمة
في الظهور أو عندما يكون المص شديدا بحيث يشوه حتى
األسنان اللبنية مبكرا .بمعنى آخر ,ال تزعج طفال عمره سنة أو
سنتان فقط لمجرد خوفك أنت من المشكلة .دعه يستمتع بمص
إصبعه في هذه الفترة وفي الغالب سيتوقف بعد عمر معين .في
الغالب ال يعتبر مص األصابع مشكلة قبل سن الرابعة من العمر
حيث يبدأ الخوف والقلق من قبل الوالدين بسبب هذه المشكلة
معظم حاالت مص األصابع يتم شفاؤها وتختفي بخطوات بسيطة
من قبل الوالدين وال يحتاج األمر للجوء للطبيب أو أي مساعدة
من اآلخرين
•من األفضل أن يطلب الوالدان رأي أسرة أخرى كانت لديها نفس
المشكلة وتبادل الخبرة معها ولكن في غياب الطفل وليس في
وجوده أثناء النقاش
وقم فقط بتنبيهه أو
•
ْ
تجنب نزع اإلصبع بنفسك من فم الطفل ْ
الطلب منه بلطف أن يبعد إصبعه.
•تجنب أن توقظ الطفل من نومه فقط لكي يتوقف عن مص
إصبعه ,وان كان نومه سينزعج ان إزالته أنت بنفسك فدعه حتى
يستيقظ.
• يتم تنبيه الطفل بشكل متكرر إذا لوحظ أنه بدأ بمص إصبعه
وبطريقة عاطفية وربما يكتفي بالنظر إليه واالبتسام له.
•تجنب كل الوسائل العقابية .هذه الطريقة تزيد من المشكلة وتفاقم
منها وتزيد من مضاعفاتها .خلق الخوف والفزع في نفس الطفل
يضيف سببا آخر لمص األصابع غير األسباب الطبيعية  ,ال
تبدأ بالوسائل التكريهية أو التنفيرية وانما كخطوة أولى بل دعها
كخطوة متأخرة وممزوجة مع العالج بالمكافئة والتعامل بلطف
•تكلم مع الطفل وبأسلوب مبسط (وغير مخيف) بأن مص األصبع
قد يؤذيه .قدر اإلمكان تجنب أن يفهم الطفل منك أن تكرهه هو
بل ما يجب أن يصله من معلومة هو أن سلوكه غير مرغوب
فيه فقط
ن
• عندما يكو الطفل كبي ار نوعا ما (سبع سنوات مثال) ,فدع له
مجاال أكبر الختيار طريقة الحل وال تجعل خطتك العالجية هي
المثلى أو تفرضها عليه
•لو الحظت أنك ستنفعل أو ال تجيد طريقة توصيل المعلومة,
فأشرك معك من يجيد ذلك وبالذات طبيب األسنان حيث أن لديه

من الخبرة ووسائل اإليضاح والمجسمات ما يعين على ذلك
•اتبع أسلوب التشجيع والمديح عندما تالحظ أن طفلك توقف عن
المص بدال من كيل التقريع والتوبيخ عندما يمص إصبعه
•األطفال يحبون المكافأة الحسية الملموسة .إعطاؤه هدية عن كل
فترة ال يمص فيها إصبعه ستشجعه كثيرا .ويمكنك تنظيم العالقة
بينك وبينه وبين إعطاء الجائزة عن طريق جدول النجوم .مع
الحرص على أن يكون هو من يضع النجوم بنفسه وهو من يختار
الصور أو شكل النجوم وألوانها .حاول أن تضع الجدول في مكان
بارز في غرفته
•ال تناقش المشكلة أمام األغراب وال أمام إخوته أيضا بصفة
اإلحراج له أو كوسيلة ضغط أو مقارنة بينه وبين اآلخرين الذين
ال يمصون أصابعهم .ذلك قد يكون كفيال بزيادة المشكلة بدال
من حلها
•الطفل يعتبر أداة رصد ومراقبة شديدة الحساسية وقوة المالحظة.
ولذلك ال تجعله يلفت انتباهك أو يحصل على انتباهك أو يعاقبك
بواسطة المص .ولذلك ال تغضب منه وال تدعه يالحظ أنك تنفعل

وتهتم به أكثر لو مص إصبعه .التجاهل أحيانا قد يكون الوسيلة
األمثل للتعامل معه أو على األقل االبتسام في وجهه دون تعليق
عندما تالحظ أنه يمص إصبعه عمدا أو ساهيا
• اإلحالل واالستبدال :أو من الممكن أن نسميه التعويض الحسي.
وهو أن نستبدل اإلصبع بشيء آخر مثل الحالوة أو المصاصة
التي يحبها األطفال .أحيانا قد تفيد العلكة في إشغال الطفل األكبر
سنا عن المص .يمكن اختيار أنواع من الحالوة القليلة أو عديمة
السكريات لتجنب زيادة الوزن .التعود على مص هذه األشياء
غالبا يكون أسهل من ناحية العالج من مص األصابع
• تغطية اليد ليال بواسطة قفازات خاصة .قد يساعدك طبيب
األطفال أو طبيب األسنان على اختيارها أو تقوم أنت بنفسك بها
أيضا .يمكن أن توضع القفازات أو الشريط الالصق نها ار أيضا.
ال بد من الشرح للطفل أن هذا ليس عقابا وإنما كوسيلة تذكير
له فقط.
•االتفاق مع الطفل على أنه مسموح له مص أصبعه في أوقات
محددة وأماكن محددة خالل اليوم قد يفيد كثيرا.
•العالج بالتنفير :ويأتي متأخ ار بعد فشل التشجيع والتعامل اإليجابي
وليس من البداية كما يتوهم البعض .ويعتمد على ربط شيء مزعج
للطفل مع مص اإلصبع ومنه وهو األكثر شيوعا الطعم المر .يتم
وضع مادة مرة أو الذعة أو غير مستساغة للطفل على أصابعه
•حاول أن تلجأ للطبيب لكي يصف لك دواء معينا يكون م ار
مخصصا لهذا الغرض بدال من وضع مادة مأخوذة من محل
العطارة والتي قد ال يتحملها الطفل.
•عندما تخفق كل هذه الطرق ,فيفضل اللجوء للطبيب لتصميم أداة
فموية أو يدوية للطفل للحد من المشكلة أو بإضافة مقترحات
أخرى مثل استشارة الطبيب النفسي المختص حيث أنه توجد
حاالت نادرة من القلق النفسي لدى األطفال تحتاج الى تشخيص
المختصين والمساعدة في حلها.
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الصفحة من اعداد اإلعالمي فادي نصار

ناورو
جزيرة الفوسفات
مستلقية الى جنوب المحيط الهادي ،في منتصف الطريق
األخاذ،
بين أستراليا وهاواي ،الجزيرة التي تمتاز بجمالها ّ
ذات المناخ المنعش ،والتي يمكن أن تتحول الى منتجع
سياحي عالمي كبير ،إال أن الغريب في األمر أن ليس
ثمة في كل البالد سوى فندق واحد ومطعمين .فما هذه
البالد التي يبلغ تعداد جيشها فقط  1900عسكري وعدد
أعضاء مجلس النواب هو فقط  18عضوا؟
إنها “ناورو” ،أو ما كانت تعرف قديما باسم “الجزيرة
السعيدة” ،أصغر دولة جزيرية في العالم ( 21كلم ،)2
وثاني أصغر دولة من حيث عدد السكان بعد الفاتيكان
( 14,000نسمة) وتعد أصغر جمهورية مستقلة ،وهي أيضاً البالد الوحيدة في العالم التي ليس لها
عاصمة رسمية (لديها مدينة مركزية تسمى مدينة يارين) ،أضف الى ذلك أنها من أجمل بقاع االرض
على االطالق ،فماذا عن ناورو الجزيرة الخالبة؟
الجزيرة المرجانية :عندما تهبط الطائرة في مطار “ناورو” الصغير تتوقف حركة المرور ،بعد أن يكون قد
توقف قبلها نبض قلبك من الخوف ،كون مطارها الوحيد من أغرب مطارات العالم ،ألن مدرجه هو ذاته
الطريق الرئيس الوحيد في البالد ويبلغ طوله  33كلم ،وتتشكل ناورو من جزيرة مرجانية ،بيضاوية الشكل
تقع إلى الجنوب من خط االستواء ،وترتفع الجزيرة في معظمها إلى حوالي  60مت اًر فوق مستوى سطح
البحر ،ويتوسط جزيرة ناورو هضبة غنية برواسب الفوسفات ،وبالقرب من مركز الهضبة بحيرة ضحلة،
محاطة بمساحة صغيرة من األرض الخصبة ،ويمتد حزام آخر من األراضي الخصبة حول شاطئ رملي
تتخلله المرتفعات ،ومن أعلى المرتفعات بالجزيرة تقع إحدى المناطق في طرف الهضبة يصل ارتفاعها
إلى  61مت ار فوق مستوى سطح البحر.
الصحة :تسجل في جمهورية ناورو أعلى نسبة في العالم من اإلصابة بمرض سكر الدم ،ووفقا إلحصاءات
رسمية نشرها (االتحاد الدولي لمرض السكري) يعاني أكثر من  30بالمئة من سكانها من هذا المرض.
يعتبر العامل الوراثي أحد األسباب المحتملة ،لكن ثمة عوامل أخرى أيضا مثل السمنة وقلة ممارسة
الرياضة يمكن ان يؤديا إلى اإلصابة به أيضا ،لذلك يجب أال نفاجأ إذا علمنا ان أكثر من  90بالمئة من
سكان الجزيرة يعانون من الوزن الزائد ،وان  60.5بالمئة من الرجال و 55.7بالمئة من النساء مصابون
بمرض السمنة.
االقتصاد المنهوب :يعتمد اقتصاد ناورو اعتماداً شبه كلي على الفوسفات ،وهذا الفوسفات ناتج عن روث
الطيور البحرية ،كانت ناورو تتمتع بثروة ضخمة من الفوسفات تدر عليها عائدات كبيرة ،ولكن اآلن
أصبحت شبه مفلسة لدرجة أنها ال تستطيع تدبير نفقات البنزين .كما يشح زيت الوقود الالزم لتشغيل
مولدات الكهرباء ،وباحتياطي الفوسفات الذي أوشك على النضوب (نتيجة نهبه من قبل الدول االستعمارية
التي احتلت البالد) ،لم يعد لدى السكان أي بديل اقتصادي آخر بعد ان خسروا ثروة الفوسفات.
السمنة المفرطة :قبل االستقالل ،كانت هناك ثقافة لصيد األسماك (مارلن ،التونة الصفراء ،الوثابة،
والباراكودا) وممارسة البستنة (كانت هناك أشجار فاكهة ونخيل) وكان سكان ناورو يتناولون السمك الطازج
والفواكه والخضروات التي تزرع في أراضيهم ،ولكن مع انتعاش االقتصاد وارتفاع مدخول األفراد ،استغنى
األهالي عن الزراعة والصيد وأصبحوا يستوردون المواد الغذائية المعلبة والمجمدة ،ما أدى إلى ارتفاع معدل
األشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن بنسبة  94بالمئة 72 ،بالمئة منهم يعانون من السمنة المفرطة،
وهي أعلى معدالت السمنة في العالم .كما أن أكثر من  40بالمئة منهم يعانون من السكري من النوع
الثاني ،فضال عن غيرها من المشكالت ذات الصلة بنوعية الغذاء ،مثل أمراض الكلى وأمراض القلب.
التغيير المناخي :يتغير مناخ العالم كل يوم ،وينتظر أن تتغير تضاريسه ،فمع ارتفاع درجات الح اررة
بسبب انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون الكثيفة في الدول الصناعية ،تتآكل طبقات األوزون التي تمنع
أشعة الشمس الضارة من الوصول إلى األرض ،ما يؤثر على زيادة انصهار الجليد بالقطبين ليصل في
النهاية إلى فيضانات تهدد بلدانا بأكملها بالغرق التام في المستقبل القريب ،ومن هذه البلدان جزيرة ناورو
التي عبث االنسان بطبيعتها بشكل إجرامي ،الى درجة قيام البشر في ناورو وبشكل كثيف بعملية تنجيم
يبق تربة زراعية حقيقية،
الفوسفات في الحقول ،األمر الذي حول الجزيرة إلى أرض جرداء ،حيث لم َ
وبالتالي ليس فيها أي نوع من الزراعات الدائمة ،باستثناء عدد قليل من أشجار النخيل االمر الذي أدى
الى استيراد المواد الغذائية المحفوظة التي لها صلة بانتشار وباء السكري بين السكان .ومن أبرز الظواهر
البيئية الخطيرة معاناة الجزيرة من قلة مصادرها المائية الجوفية ،على الرغم من أمطارها الغزيرة والتي
تعرضها على ٍ
نحو متكرر للفيضانات .ومن المتوقع أن تختفي هذه الجزيرة خالل  20عاماً غرقاً تحت
مياه المحيط التي سترتفع نتيجة للتغيير المناخي.

البيئــــة 11
األمومة عند الحيوان أكثر من غريزة
ُفطرت الحيوانات على غريزة األمومة ،فعلى سبيل المثال ،يشبه السلوك الغريزي ألمهات الشمبانزي
والغوريال والبابون والجيبون ،تجاه أبنائها ،الى حد كبير جداً ما هو لدى أمهات البشر.
ولم يعد غريباً أن نرى أمهات بعض الحيوانات ترضع صغا اًر لحيوانات أخرى ،مثالً أن ترضع (كلبة)
صغار قطة ،فغريزة األمومة هي محرك قوي عند الحيوان ،يختفي بموجبه العداء والعوائق بين الحيوانات
المتنافرة.
ومن بين أمهات عالم الحيوان ،تستحق
أمهات الفيلة  elephantلقب األم الجبارة،
كونها تنجب أكبر مولود على األرض ،حيث
يبلغ وزن الظغفل (صغير الفيل) أكثر من
 95كيلوغراماً ،أضف الى أن فترة حملها
تصل إلى  22شه اًر .ويكون صغير الفيل
عندما يولد أعمى ،لذلك يعتمد كلياً على جسد
أمه في الحركة واالستكشاف ،التي تعاني
معه كثي اًر!
وتجذب صغار (البابون)  Baboonsالحديثة
الوالدة انتباه كل القطيع ،حيث يتحلق الجميع لرؤيته لحظة الوالدة ،فيما تحمله أمه على يدها وتسمح
إلخوته بمشاهدته واللعب معه ،دقائق معدودات ،ولكن إن حاول أحدهم االقتراب من الصغير دون إذنها
تنقض عليه.
وتجتهد السالحف البحرية  ،sea turtleبدفن بيضها في رمال الشواطئ ،ولكن بعد دفن البيض ،تقوم
بحفر عدة ٍ
حفر وهمية ،كي تضلل أعداءها من الحيوانات واإلنسان ،كيف تعرف السلحفاة أن هناك من
سيأكل البيض؟ وأنه يجب عليها حماية بيوضها عدا عن بيوض غيرها من السالحف؟
إنها غريزة األمومة التي تدفعها الى الخداع لحماية بيوضها ،كما تساعدها تلك الغريزة على معرفة
بيوضها من بين آالف نظيراتها من بيوض السالحف األخرى.
كذلك تدفن التماسيح  crocodileبيوضها في الرمل ،بعد التزاوج مباشرة ،وتنتظره حتى يفُقس ،واألمر
الغريب هنا أن التمساح األم هي الوحيدة التي تسمع صوت صغارها وهي ال تزال تحت الرمل ،فتبدأ
بإخراجها ،لتأخذها مباشرة الى الماء ،بدافع غريزة األمومة.
عندما تهاجم أسماك “البيرونا” يرقات سمك “البلطي”  Tilapiaأثناء تجوالها مع أمها في الموائل البحرية،
تفتح األم فمها لتدخل جميع اليرقات وتختبئ فيه حتى يذهب خطر “البيرونا” فتعيد فتح فمها لتخرج
اليرقات كلها سليمة ،كل ذلك يتم بدافع غريزة االمومة.
وألنثى فرس النهر  ،Hippopotamusطريقتها الخاصة في
حماية صغارها ،فهي تعكر مياه النهر ،حيث تعيش ،بإلقاء
فضالتها فيه ،حتى ال يتمكن األعداء من مشاهدة الصغار
ومهاجمتهم.
وبفضل هذه الغريزة العظيمة والمدهشة حقاً ،تحمل الزرافة
 giraffeجنينها لمدة تصل الى حوالي  15شه اًر ،وعندما
جاهدة طوال النهار ،لحمايته من ح اررة الصيف
تلده تسعى
ً
االفريقي ،وذلك بتحركها مع حركة الشمس ،صانعة ظالً سميك ًا
كي ال يتأثر الصغير.
في حين تحمل أنثى العقرب  – scorpionرغم سميتها –
صغارها حالما يفقسون من البيض على ظهرها لمدة أسبوع
على األقل ،وتبقى تحميها من هجوم الحيوانات االخرى ،ريثما
تقوى هياكلهم.
وتفرز أمهات طيور (الهدهد)  The Hoopoeنوعا من
الروائح الكريهة في عشها بهدف إبعاد األعداء عنه فتحمي
بذلك فراخها.
وفي حالة حيوانات الكواال  Kualaالتي تتغذى على ورق الكينا السام جداً ،تساعد األمهات صغارها
على بناء جهاز مناعة ضد السموم بتغذيته على مخلفاتها!
تبني أنثى األورانجتان Orangutanمن أغصان األشجار خالل حياتها كلها حوالي  30000بيت.
وتخاف على سالمة صغارها كثي اًر فال تسمح لهم بتسلق األشجار العالية حتى يبلغون السادسة أو
السابعة ،وهي أطول فترة حضانة للحيوانات على كوكب األرض.
فيما تصل الحضانة عند أم الفهد  Panthersالى عامين ،تتميز بصبر وتقنية عالية في تعليم الصغار
فن الصيد ،وهي التي تجد لديها من أربعة إلى ستة أشبال في أي وقت من السنة.
يمكننا أن نطلق على كل إناث الكائنات الحية على سطح هذا الكوكب لقب أمهات ،عندما تكون غريزة
األمومة لديها حية وفعالة ،من اناث الحوت األزرق أضخم حيوان على األرض ،وصوالً الى إناث النحل
والنمل الصغيرة ،مرو اًر بإناث العقرب واألفاعي األكثر سمية ،وكل الثدييات التي تعيش معنا.
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 -1حيوان اذا شرب الماء يموت  -السيد الشجاع الكريم
 -2فيلسوف صيني قديم  -الموقد الكبير
 -3سكين الحالق  -حلي تلبس في العنق
 -4يغطي  -من معالم الوجه  -صات الرصاص
 -5انتمي  -نوع من الطيب
 -6عكس أتقدم  -يكمل (معكوسة)
 -7نوع من الغزالن  -عالجه
 -8مقيد باألغالل  -اشتد في العداوة  -من األقارب
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 -1غاز ليس له رائحة ويعد مكوناً اساسياً للغاز الطبيعي -
مدينة لبنانية ساحلية
 -2دولة اىسيوية  -فقد الحياة (معكوسة)  -والدة
 -3دولة في اميركا الوسطى عاصمتها سان خوسيه
 -4عشرة باالجنبية (معكوسة)  -ممثلة سورية
 -5ظلمة اول الليل  -نصف تجدد  -شوق وحرقة
 -6مغنية لبنانية  -ثلثا يمام
حل
ّ -7
وبخ  -للتعريف ّ -
 -8ما يوجه الى غرض او عمل محدد  -محبة
 -9مشروب ساخن  -شعوب (معكوسة)  -استمر
 -10حرف عطف  -استنكار ورفض
 -11ممثلة مصرية  -من الطيور المستأنسة

•بــرج الحمــــــــــل :أنــت تولــي قلبــك اهتمام ـاً كبي ـ اًر وتقــدم لــه كل مــا يشــتهي ومــا يريــد فــا تجعلــه
يضطــرب دون ســبب موجــب الحبيــب عائــد قريب ـاً. 
•بــرج الثـــــــــــور :تلعــب المــادة دو اًر كبيـ اًر فــي حياتــك ولكنــك تؤمــن أنهــا ليســت كل شــيء وخــال هــذه
الفتـرة ستشــعر أنــك قــادر علــى اإلبــداع.
•بــرج الجــــــوزاء :لديــك االســتعداد لتعلــم كل جديــد واليــوم تجــد مــا تطمــح إليــه مــن المعرفــة وتفتــح بابـاً
جديــداً لصداقــة مخلصــة تــدوم طوي ـاً.
ن
•بــرج الســرطان :ابتعــد عــن كل مــا يحــول دونــك ودو النجــاح فــي عملــك أو د ارســتك وكــن صبــو اًر
وغيــر متــردد فيمــا تريــد أن تفعلــه وص ـوالً إلــى النجــاح. 
•بــرج األســــــــــد :أنــت محظــوظ بحــب اآلخريــن فــا تســتغل هــذا الحــب حتــى تواصــل مســيرتك دون
مصاعــب تذكــر ودون منغصــات. 
•بــرج العــــــــذراء :ال تهــدر وقتــك مــع أصدقــاء ال يحملــون لــك الــود ..ابحــث عــن أصدقــاء حقيقييــن
يحبــون الخيــر لــك ويتمنــون لــك النجــاح.
•بــرج الميــــــــزان :تتـوارى مــن أمامــك اليــوم جميــع خيبــات األمــل وتعظــم لديــك الميــول للحكمــة والهــدوء
وتحســن لعبــة المجتمــع وكســب إعجــاب اآلخريــن.
ق
•بــرج العقــــــرب :قــد تصلــك رســالة تحمــل لــك أخبــا اًر ســعيدة وربمــا تفتــح لــك أب ـواب الــرز وطاقــة
الفــرص التــي كنــت تنتظرهــا. 
•بــرج القـــــــوس :الشـريك بحاجــة إليــك وعليــك أن تكــون أكثــر هــدوءاً مــع الحبيــب وحــاوره حــول المســائل
المهمــة والتــي تجمعكما.
•بــرج الجــــــــدي :يعــود االنســجام إلــى حياتــك وتحقــق نجاحـاً ملحوظـاً فــي العمــل ،عالقاتــك العاطفيــة
مثيـرة للجــدل ولكنهــا تصمــد فــي وجــه المصاعــب.
•بــرج الدلـــــــــــو :تولــي اهتمامـاً ألشــياء ال تســتحق االهتمــام وتهمــل مــا يجــب أن تعطيــه الكثيــر ،أعــط
مــن يســتحق لكــي تكــون علــى حافــة األمــان.  
•بــرج الحـــــــوت :تميــل إلــى االســتقاللية فــي الـرأي والعمــل وتحــاول وضــع الدعائــم المناســبة للمســتقبل
وتكــون متفائـاً وســعيداً.
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الكلمة المفقودة

وتفتحـ ـ ــت فيــه أوراد وأزه ــار
نش ـ ـ ـوان مبتهج ـ ـ ـاً حييت آذار
فالبعث رائدهم والدرب أخطار

يا كاسـ ــف الب ـ ــال صفق جـ ــاء آذار
خل الشجون وانشد ما استطعت به
بفتيــة جــعلوا آذار موعــدهم
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Source: National Post
International researchers have discovered the first animal that
doesn’t need oxygen to live.
The organism, a parasite called Henneguya salminicola that is distantly related to coral and jellyfish, lives in salmon tissue and has
evolved to survive without needing oxygen for energy.
The research, found that the animal has adapted by dropping its
mitochondria genome entirely.
Mitochondria is necessary for creating energy and the absence of
it in the 10-celled parasite indicated the animal wasn’t breathing
oxygen.
Researchers found the organism lost not just its mitochondria genome, but also many of its nuclear genes involved in the transcription and replication of the genome.
The researchers aren’t sure just yet how the organism is generating
energy. Huchon suggested that it may be drawing energy from its
host or engaging in a breathing technique that doesn’t involve oxygen, similar to anaerobic non-animal organisms.
“It is generally thought that during evolution, organisms become
more and more complex, and that simple single-celled or fewcelled organisms are the ancestors of complex organisms,” Huchon
told American Friends of Tel Aviv University.
Instead, this parasite has evolved in the reverse, shedding unnecessary genes and becoming a simpler organism.

Can Offer Major Dexterity Advantages

Source: Science news

About one in 500 children are born with more than five fingers.
One rarely sees them though, because the extra digits are generally
considered a malformation and not terribly advantageous. So, they
are lopped off shortly after birth.
Having 6 Fingers Is Not as Useless as Doctors Thought, An extra
finger can be incredibly handy. Two people born with six fingers per
hand can tie their shoes, adroitly manage phones and play a complicated video game — all with a single hand, a study shows.
Brain scans and anatomical MRI scans revealed that the extra fingers are controlled by a dedicated brain system, along with muscles
and tendons. That means that these extra fingers aren’t just along for
the ride, controlled by the muscles that move the other fingers, as
some doctors had thought.
These people’s brains had no trouble directing their extra fingers, the
results show. Extra robotic fingers or other appendages controlled
by a person’s mind could bring similar increases in neural workloads, though the challenge would be greater for a person not born
with the extra digits.
For Advertisment on The Ambassador Newspaper please contact us via (519) 254 -2000 or icgo.media@outlook.com
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Source: The Post

A survey by Interac Corp. found 62% of Canadians say they are more worried than ever before
about fraud, whether it’s by phone, email, text message or social media.

Ontario Returns to a White
Licence Plate Design
Source: Driving.ca
The Ontario government will give up on its new
white-on-blue licence plate design and return
to something resembling the traditional blueon-white design, with some minor changes, according to a report from the Toronto Star early
March.
The new revised plates will be revealed in the next few days, the newspaper says, not citing its
source, and will completely replace the “Q-Tip box” plates that have been recently much derided
for their poor legibility in certain lighting conditions.
While the new white plates will apparently look something like the blue-on-white style used since
1973, the new “A Place to Grow” slogan will still replace the old “Yours to Discover” on passenger
vehicle plates; commercial plates will also still wear the new “Open for Business” slogan.
The new plates will also not feature raised numbers or letters like the old plates, which many complained were prone to seeing their paint peel off.
The reverse-course by Premier Doug Ford’s Progressive Conservative government comes just weeks
after a Kingston police officer pointed out the new blue plates were nearly impossible to read at
night, and days after NDP Leader Andrea Horwath formally requested the province’s auditor general probe the cost of the licence plate fiasco.
After initially denying there was a problem with the plates, Government and Consumer Minister
Lisa Thompson admitted the design was defective, but said vendor 3M would cover all costs associated with a fix. A non-disclosure agreement between the province and 3M means the actual costs
and specifics of the problem are not publicly known.
Roughly 71,000 of the blue plates have been distributed to motorists since February 1; they will be
mailed instructions on how to get replacements. The traditional “Yours to Discover” blue-on-white
plates will be handed out until the revised plate is ready for issue.

Scammers are constantly evolving, and they’re trying to find new ways (to defraud people). They
are ramping up phone calls to speak directly to potential victims as Canadians become more
aware of protecting themselves online.
Canadians can fight fraud by educating themselves to stay clear of scammers. According to the
Canadian Anti-Fraud Centre, a self-reported $98 million was lost to fraud last year.
The survey also found about 70% of Canadians have admitted to engaging in high-risk behaviours
despite being savvy about scams.
Some of those habits include logging into their bank account using public wifi, not changing
passwords regularly, and clicking on a link from an unknown source.
The survey also said seven in 10 Canadians want more information to protect themselves, which
is an encouraging sign.
Jolicoeur, who has 18 years of experience in fraud investigation and prevention, has three tips to
keep Canadian safe.
First, stop for a moment to think about the situation while following your instincts. You should
never be pressured to provide personal information in a timely matter.
Next, scrutinize the information at hand and spot the techniques that fraudsters use to trick you
into divulging sensitive data.
And finally, contact institutions through a different channel to confirm the validity of the request.
If you were fooled into giving up personal information, immediately contact the institution affected and report it to the Canadian Anti-Fraud Centre.

Ontario Elementary
Teachers to Return to
Bargaining Table

Source: Canadian Press

Ontario’s elementary teachers are set to resume contract talks with the government on
Wednesday, but they’re warning that if bargaining doesn’t produce an agreement, the
union will resume job action after March
break.
Elementary Teachers’ Federation of Ontario
first vice-president Karen Campbell said the
union — which represents 80,000 educators
— has been called back to the bargaining
table by a government-appointed mediator.
But Campbell warned Education Minister Stephen Lecce that the union expects his negotiators to
return to talks with serious proposals.
“The minister has an opportunity now to avoid further disruptions by reaching a fair deal with
ETFO prior to March 23,” she said. “If these talks are unsuccessful, ETFO will resume strike
action on the Monday following March break.”
ETFO is the latest union to agree to return to the bargaining table after Lecce made concessions
on two major issues last week, though largely affecting secondary teachers.
He offered to increase average high school class sizes from 22 last year to 23 next year — instead
of the government’s original target of 28 — and allow an opt-out for e-learning courses the Tories
previously said would be mandatory.
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Stop Teaching Children To Never Be Angry
Teach Them How To Be Angry

Source: Awareness Act
While we might take care of our children in the traditional ways,
making sure they are fed, clothed, and have a roof over their
heads those are not the only things that matter. Sometimes we
forget just how important it is to take care of our children on an
emotional level and because of this many fall far behind others.
Just because your child has what he or she needs physically does
not mean he or she has what is needed on that emotional level.
The two areas are not the same and do not go hand in hand,
in the ways most think they do. Emotionally neglected children
might feel that something is wrong, but they do not normally
realize that they are being neglected. They just internalize their
pain and continue on as best they can.
We as parents should be teaching our children to deal with and
properly manage their emotions. This is not hard to do and will
benefit your child for the rest of his or her life. If you’re not already doing the following things, you should start.
1. Ask your children to show you their emotions. Let them express themselves to you. When they seem to have something on
their mind ask them about it.
2. Don’t make them feel as if they are doing something wrong
by feeling the way they do. They are their own people and you

should remind yourself of that.
3. Teach your children to label the things they’re feeling. When
they’re mad make sure they know that’s what they’re feeling.
Don’t let them go through the motions unable to express themselves properly.
4. Do not squash their individuality and let your children express themselves.
5. Use feeling words when you speak to them. Label your own
emotions so your kids will know what is going on within you as
well. Don’t leave them guessing.
6. Remind your children time and time again how important it
is to talk positively about themselves. When they’re upset they
need to know how to remind themselves that things will be alright. They need to be able to motivate themselves.
7. Be willing to talk about the things your kids might consider
to be uncomfortable. Sure, sadness doesn’t feel good but it is unavoidable. They need to know that they are not alone.
8. Let your kids express themselves properly. Make sure they
have some kind of outlet. This could be music, art, or anything
else that they take interest in.
9. Talk to them about how you handle your emotions. They
should know that bottling their emotions is not a good thing

to do.
10. Spend time outdoors together. While it might not seem like
much at first as time passes it will work wonders.
11. Set a good example emotionally, don’t overreact or lash out. If
you are handling your emotions properly they will also be able to
work towards the same.
12. Make sure your kids know that when it comes to their emotions they need to think before they act. Just because they might
feel bad doesn’t mean they should lash out. There are consequences
for everything we do.
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