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الصفحة من اعداد الزا مراديان

توزيع أقنعة مجانية

قال غسان فؤاد ساكا مؤسس منظمة المجموعة العراقية الكندية ومديرها “وفقاً إلرشادات السالمة
العامة ،يمكننا تقليل انتشار  Covid-19والمساعدة في الحفاظ على أمان مجتمعنا من خالل ارتداء
األقنعة في األماكن العامة .وحيث إننا جميعاً خالل هذه األوقات الصعبة بحاجة إلى مساعدة
بعضنا البعض والعناية ببعضنا البعض ،لذا فقد اخذت المنظمة على عاتقها زمام المبادرة بمساعدة
السكان المحليين على التعامل مع الجائحة بتقديم هدية مجانية من األقنعة”.
وفقاً للمنظمة ،فقد تمت حياكة األقنعة بجهود مباركة من قبل بعض أعضاء المنظمة وباستخدام
اقمشة عالية الجودة تم شراؤها حديثاً من قبل متطوعي المنظمة.
ال
قائ
أضاف
و
لألقنعة”،
ائدة
ز
ال
التكاليف
اكد ساكا “إن المبادرة جاءت استجابة لـ “نقص اإلمدادات و
ً
ّ
“ إن المشكلة الوحيدة التي واجهتنا كانت نقص المواد المطاطية ،فقد استغرق األمر ما بين خمسة
إلى ستة أيام لتأمينها”.
بعد ظهر الثالثاء المصادف لـ  14ابريل  ،2020توّفر لدى المنظمة ما يزيد عن  1000قناع
مصنوع يدوياً وجاهز للتوزيع ضمن أكياس نايلون نظيفة ومعقمة .بدأت حملة التوزيع عند الساعة
 12ظه اًر من أمام مكتب المنظمة الواقع على وايندوت ستريت حيث اصطف عدد كبير من
األشخاص على طول الرصيف محافظين على قواعد التباعد االجتماعي بانتظار االستفادة من
العرض.
“نحن فخورون جداً بمساعدة مجتمعنا ونأمل أن نتمكن من تصنيع أكثر من  500قناع أسبوعياً،
وندعو أي شخص يريد قناعاً لنفسه أو لعائلته للتوقف عند مكتبنا لتزويده بالمطلوب” يقول ساكا.
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منظمة المجموعة العراقية الكندية

تطلق برنامج “ نحن نقدم”
بالتعاون مع داون تاون ميشن

خدمة اإلنسانية كانت الدافع االساسي إلطالق برنامج  weDeliveمن قبل منظمة المجموعة العراقية
الكندية بالتنسيق مع داون تاون ميشن بويندزور.
فمع اضطراب الحياة اليومية لعديد من الناس بسبب جائحة فايروس كورونا كان البد من خطوة فاعلة
لمساعدة الناس وخاصة كبار السن غير القادرين على مغادرة منازلهم باعتبارهم األكثر عرضة لخطر
اإلصابة بالفايروس.
ٍ
يقول غسان فؤاد ساكا مدير عام منظمة المجموعة العراقية الكندية “إن  COVID-19هو تحد ال يشبه
أي شيء واجهناه على اإلطالق ،لقد تأثر المجتمع بشكل عام وخاصة كبار السن ،ولكن ال تزال لدينا
التسهيالت والقدرة والرغبة في خدمة المتضررين”.
ونقدر إتاحة الفرصة للتعاون مع داون تاون ميشن
إيجابية
يقول ساكا ايضاً “نتطلع إلى تقديم مساهمة
ّ
ونتقدم بالشكر من المدير التنفيذي للبعثة وجميع الموظفين على الخطوط األمامية ونوجه شكرنا الخاص
للسيد عاطف رمو الذي ساهم بشكل كبير في انجاح هذه المهمة“ .
لقد مضى أسبوعان اآلن على التعاون اإليجابي والمثمر بين منظمة المجموعة العراقية الكندية وبين داون
تاون ميشين بويندزور لخدمة المجتمع وذلك من خالل تقديم وتوزيع الخض اروات والفواكه لكبار السن
وفئات أخرى من المجتمع.
يقول ساكا “اعتز بفريق المتطوعين الذين تطوعوا بوقتهم وجهدهم في ظل هذه الظروف الصعبة لتوفير
خدمة التوصيل الى المنازل معززين قدرتنا في الوصول الى العديد من األفراد واألسر”.

لقاء ونقاش مع رئيس شرطة ويندزور
التقى السيد غسان ساكا مدير عام منظمة المجموعة العراقية الكندية مع العميد بام ميزونو رئيس شرطة مدينة وندزور الكندية
وذلك خالل حفل العشاء الذي اقامه نادي روتري الدولي يوم الرابع من آذار .2020
استغل ساكا اللقاء مقدماً شرحاً مفصالً للعقبات والمشاكل التي تواجه المجتمع الكندي وخاصة فيما يتعلق بموضوع المكالمات
ّ
الهاتفية غير المرغوب فيها والتي كثرت في اآلونة األخيرة ،خطوط االستغاثة للحاالت الطارئة ،استغالل البعض لقوانين حماية
األسرة واالدعاءات الزائفة واالعتداءات األسرية ووقوع االطفال ضحية فشل العالقات الزوجية.
مؤكداً على ضرورة اتخاذ خطوات
كما سلط ساكا الضوء على حاالت حقيقية واجهت أبناء الجالية وخاصة القادمين الجدد منهم ّ
إيجابية للحد من هذه التعديات .
وعدت العميد بام ميزونو على متابعة النقاش بهذا الموضوع ألهميته وذلك خالل لقاء قريب يحدده الطرفان الحقاً.

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

زيادة رسوم معالجة

خالل جائحة فايروس كورونا

من المقرر أن ترفع دائرة الهجرة والالجئين والمواطنة الكندية ( )IRCCرسوم المعالجة الخاصة بها
للسنتين القادمتين لألجانب الراغبين باإلقامة الدائمة في كندا.
ستكون اللوائح الجديدة سارية المفعول اعتبا اًر من  30أبريل الساعة  9صباحاً بتوقيت شرق الواليات
المتحدة .ستتم معالجة الطلبات المستلمة قبل الوقت والتاريخ المذكورين وفقاً لجدول الرسوم الحالي.

برنامج كفالة االزواج

طلبات الهجرة الكندية

فئة العمال المهرة
مع استمرار الحكومة الكندية في تحسين إجراءات ، COVID-19عمدت دائرة الهجرة والالجئين والمواطنة
الكندية  IRCCالى الحد من المخاوف المتعلقة بمصير برنامج كفالة االزواج خالل األزمة معلنة استمرارها
في قبول ومعالجة طلبات رعاية الزوجين الموجودين في كندا وفي الخارج.
هذه أخبار جيدة للمتقدمين ،داخل وخارج كندا ،الذين لم تتح لهم الفرصة بعد لتقديم طلباتهم إلى سلطات
الهجرة الكندية.
فقد أشارت  IRCCإلى أنها ستستمر في قبول ومعالجة الطلبات الجديدة لإلقامة الدائمة وقد تقبل الطلبات
غير المكتملة خالل جائحة فيروس كورونا في خطوة تسمح للمتقدمين بعدم التأخر في ارسال طلباتهم فقط
ألنهم غير قادرين على تأمين المستندات المطلوبة نتيجة انقطاع الخدمة بسبب .COVID-19
 IRCCستطالب المتقدمين بإرفاق خطاب تفصيلي يوضح عدم توفر المستند المطلوب لسبب المرتبط بـ
 .COVID-19على ان يتم االحتفاظ بالطلبات غير المكتملة ومراجعتها في غضون  90يوماً .إذا كان
الطلب ال يزال غير مكتمل خالل  60يوماً ،سيتم توجيه رسالة للمتقدمين الستكمال المستندات المفقودة مع
مهلة  90يوماً إضافية.
كقاعدة عامة ،يعتبر المتقدمون الذين يتلقون المساعدة االجتماعية غير مؤهلين لرعاية زوجهم أو شريكهم
والغرض من ذلك هو منع األشخاص الذين يكون مصدر دخلهم األساسي أو الوحيد هو “المساعدة
االجتماعية” ولكن التعليمات الجديدة تستثني أولئك الذين تقدموا بطلب مساعدة من الحكومة مثل االستفادة
من مزايا تأمين العمل نتيجة تسريحهم مؤخ اًر بسبب جائحة فيروس كورونا.

فئة رجال األعمال

الرسوم الحالية

الرسوم الجديدة

مقدم الطلب الرئيسي

550 $

825 $

الزوج او الشريك

550 $

825 $

الطفل

150 $

225 $

مقدم الطلب الرئيسي

550 $

825 $

الزوج او الشريك

550 $

825 $

الطفل

150 $

225 $

490 $

500 $

حق اإلقامة الدائمة

لن تنطبق هذه الزيادة في رسوم المعالجة على المتقدمين الرئيسيين وأسرهم في برامج مقدمي الرعاية.
عالوة على ذلك ،ستبقى رسوم بطاقات اإلقامة الدائمة ووثائق السفر للمقيمين الدائمين (Travel
 )Documentدون تغيير.
هذا وقد أشار مجلس الهجرة والالجئين  IRCCإلى أن رسوم اإلقامة الدائمة لم ترتفع منذ عام 2002
وأن رسوم طلبات اإلقامة الدائمة ستزداد مرة أخرى في عام  ،2022وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك
وبوتيرة تتناسب مع التضخم.
وأشار ايضاً الى أن الهدف من هذا التعديل التنظيمي هو تقليل عبء الدعم على دافعي الضرائب
لبرامج وخدمات المقيمين الدائمين وذلك من خالل تقاسم عبء التكلفة بشكل أكثر إنصافاً مع
المقيمين الدائمين ،المستفيدين من الخدمات.

اقساط التأمين على السيارات

حكومة فورد تسمح بحسومات نتيجة تفشي COVID_19
تسعى مقاطعة أونتاريو بقيادة رئيس الوزراء دوج فورد الى تخفيف اعباء الصعوبات االقتصادية التي نتجت
عن تفشي فايروس كورونا وذلك من خالل إتاحة خصومات على أقساط تأمين السيارات للعمالء لمدة
تصل إلى عام واحد بعد انتهاء حالة الطوارئ المعلنة.
وعليه فقد قامت حكومة المقاطعة بتغيير لوائح معينة مع شركات التأمين على السيارات .مع هذا التغيير،
يمكن شركات التأمين
تصبح أونتاريو أول مقاطعة أو إقليم يزيل مثل هذه القيود على الخصومات حتى ّ
من تمرير المدخرات إلى سائقي السيارات .وتؤكد الحكومة إن مثل هذا الحظر وجد في األصل “لحماية
المستهلكين من التضليل في ق اررات الشراء على أساس الخصم وتوفير حماية المستهلك من شركات التأمين
التي قد تميز بين المستهلكين”.
طلب الحزب الوطني الديمقراطي من حكومة أونتاريو فرض خصم بنسبة  50بالمائة على تأمين السيارات
لجميع السائقين لألشهر الثالثة المقبلة.
لن تملي حكومة المقاطعة على شركات التأمين النسبة المئوية للخصم ،لكن وزير المالية رود فيليبس
قال إن الخصم يجب أن يكون “متناسباً مع حجم االعباء والضغوط الذي تعاني منها عائالت أونتاريو”.
و ّأنه بالنظر للضغوط المالية الكبيرة المترتبة على عائالت أونتاريو ،نتوقع اتخاذ إجراءات في أيام وليس
اكد انه سيراقب استجابات شركات التأمين على التغييرات التي تم اتخاذها.
أسابيع” كما ّ
وصرح ستيف كي من مكتب التأمين الكندي ،الذي يمثل معظم الشركات الكبرى“ ،نحن ندرك أن العديد
ّ
من السائقين لم يعودوا يتنقلون أو يستخدمون سياراتهم بانتظام ،وأن أقساطهم يجب أن تتناسب مع انخفاض

المخاطر”.
هذا وقد بدأت بعض الشركات بالفعل في القيام بذلك ،فشركة  Allstateللتأمين على سبيل المثال
قدمت حسماُ مقداره  25في المائة من أقساط السيارات الشهرية .اما شركتي Intact Financial Corp
و  Aviva Canadaفقد قدمتا خصومات بنسبة  15في المائة للعمالء الذين يقودون سيارات أقل،
وتخفيضات بنسبة  75في المائة للعمالء الذين يوقفون سياراتهم.

إلعالناتكم يف جريدة السفري يرجى التواصل من خالل  )519( 254 - 2000او icgo.media@outlook.com
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ايران تغزو الفضاء وتقترب من صناعة الصواريخ العابرة للقارات

** ُعقــدت قمــة عــن ُبعــد لقــادة الــدول األوروبيــة،
لالتفــاق علــى خطــة أوليــة لإلنقــاذ االقتصــادي
للتكتــل فــي مواجهــة تداعيــات جائحــة فيــروس كورونــا
المســتجد ،وشــارك فــي القمــة األوروبيــة رؤســاء
المؤسســات األوروبيــة الثــاث وهــي :المجلــس
والمفوضيــة والبرلمان-باإلضافــة إلــى مفـ ّـوض
العالقــات الخارجيــة ورئيســة البنــك المركــزي األوروبــي

ورئيــس مجموعــة اليــورو .وبحثــت القمــة صيغــة خطــة
إنقــاذ اقتصــادي بقيمــة  540مليــار يــورو ،للتعامــل
مــع الركــود االقتصــادي الناجــم عــن جائحــة كورونــا،
مــن خــال الحفــاظ علــى الوظائــف ودعــم الشــركات.
ويحظــى إقـرار خطــة اإلنقــاذ بأولويــة لــدى المجتمعيــن،
رغــم وجــود خالفــات بيــن األعضــاء بشــأن كيفيــة
تمويــل هــذه الخطــة ،واالقت ارحــات المتعلقــة بســداد
الديــون المترتبــة عليهــا .هــذا ومــن المتوقــع أن يتوصــل
قــادة أوروبــا التفــاق أولــي بشــأن خطــة اإلنقــاذ ،وأن
يتــم الحق ـاً رفــع قيمــة الخطــة إلــى تريليونــي يــورو
فــي االتفــاق النهائــي .وكانــت بعــض الــدول -ومنهــا
إيطاليــا وألمانيا-قــد اســتبقت االجتمــاع بتصريحــات
عــن المرونــة الممكنــة لتعديــل مواقفهــا ،باإلضافــة إلــى
طــرح جميــع الخيــارات علــى طاولــة النقــاش.
** حــذر المديــر التنفيــذي لبرنامــج الغــذاء العالمــي
التابــع لألمــم المتحــدة ديفــد بيزلــي مجلــس األمــن
مؤخ ـ اًر مــن “أننــا ال نواجــه وبــاء صحــة عالمي ـاً فقــط،
ولكــن أيضــا كارثــة إنســانية عالميــة .وقــد نشــاهد
مجاعــة فــي العديــد مــن الــدول .وأضــاف أن هــذه
هــي حقيقــة “جائحــة الجــوع” الوشــيكة التــي يمكــن
أن تجتــاح أكثــر مــن ربــع مليــار شــخص ســتتعرض
حياتهــم لخطــر فــوري ،مــا لــم تتخــذ إج ـراءات عاجلــة
وفعالــة للحفــاظ علــى تدفــق الســلع التجاريــة واإلنســانية

ودعــم المجتمعــات بالمســاعدة اإلنســانية وتزويــد
الحكومــات بالتدخــات الصحيــة اإلضافيــة المطلوبــة
للســيطرة علــى انتشــار الفيــروس .وقــال بيزلــي فــي
مقالــه بصحيفــة “واشــنطن بوســت” إن العالــم يواجــه
أخطــر أزمــة إنســانية منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة،
وإن جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد حطمــت وهــم
الســامة واألمــن ،وأثبتــت بمــا ال يــدع مجــاالً للشــك أن
األوبئــة “تهديــد حاضــر ومميــت لنــا جميعـاً .وأضــاف

اإلس ـرائيلي بضــم الضفــة الغربيــة أو أج ـزاء منهــا
يتناقــض مــع ق ـ اررات الشــرعية الدوليــة .ولفــت إلــى
أن اجتمــاع وزراء الخارجيــة ســيبحث توفيــر شــبكة
األمــان الماليــة العربيــة ،لتمكيــن الحكومــة الفلســطينية
مــن مواجهــة األض ـرار الناجمــة عــن جائحــة كورونــا
واإلج ـراءات اإلس ـرائيلية العدوانيــة .وكان رئيــس
الــوزراء اإلسـرائيلي المكلــف بنياميــن نتنياهــو ،ورئيــس
مجلــس النـواب بينــي غانتــس ،قــد وقعــا اتفاقــا لتشــكيل
حكومــة وحــدة طارئــة ،يتنــاوب كل منهمــا رئاســتها،

أنــه حتــى قبــل فيــروس كورونــا المســتجد كان ُيحتمــل
أن يكــون العــام  2020كارثيـاً ألولئــك الذيــن يعيشــون
علــى الحافــة مــع الحــروب التــي ال تنتهــي ،كمــا فــي
ســوريا واليمــن والص ارعــات المتفاقمــة فــي أماكــن مثــل
جنــوب الســودان ووســط الســاحل فــي أفريقيــا  .وأشــار
بيزلــي إلــى أن برنامــج الغــذاء العالمــي يقــدم ش ـريان
الحيــاة لمــا يقــرب مــن  100مليــون شــخص ،وهــذا
يشــمل حوالــي  30مليونــا يعتمــدون عليــه اعتمــادا
كليــا للبقــاء علــى قيــد الحيــاة ،ومعظمهــم محاصــرون
فــي مناطــق حــروب وال يمكنهــم المغــادرة .وتابــع أنــه
“إذا لــم نتمكــن مــن الوصــول إلــى هـؤالء النــاس ،وإذا
لــم نتمكــن مــن تقديــم المســاعدة المنقــذة للحيــاة التــي
يحتاجونهــا ،ألن التمويــل تــم قطعــه أو أغلقــت الحــدود
التــي ينقــل عبرهــا الطعــام ،فــإن تحليــل برنامــج الغــذاء
العالمــي يظهــر أن  300ألــف شــخص يمكــن أن
يموت ـوا جوعــا كل يــوم فــي األشــهر الثالثــة المقبلــة
 .وقــال بيزلــي فــي مقالــه “عندمــا تفكــر أنــه بالفعــل
ورغــم أفضــل جهودنــا -يمــوت جوعــا  21ألــفشــخص كل يــوم ،فــإن حجــم عــدد الموتــى المحتمليــن
يمــزق القلــب .وفــي  10دول لدينــا أكثــر مــن مليــون علــى أن يبــدأ نتنياهــو أوال لمــدة  18شــهرا .ويقضــي
شــخص على وشــك المجاعة مع كتابة هذا التقرير” .اتفــاق تقاســم الســلطة علــى بــدء طــرح مشــروع قانــون
لضم غور األردن والمســتوطنات اإلسـرائيلية بالضفة
** أعلنــت الصيــن تقديمهــا ثالثيــن مليــون دوالر المحتلــة مطلــع يوليو/تمــوز المقبــل .ومــا أثار مخاوف
لمنظمــة الصحــة العالميــة ،ضمــن مســاعي مكافحــة الســلطة الفلســطينية أيضــا تصريحــات وزيــر الخارجيــة
فيــروس كورونــا ،وذلــك بعــد تعليــق الواليــات المتحــدة األميركــي مايــك بومبيــو ،التــي قــال فيهــا إن اتخــاذ
مســاعداتها للمنظمــة ،علــى خلفيــة اتهامهــا “بمحابــاة” ق ـرار بشــأن ضــم أج ـزاء مــن الضفــة الغربيــة يعــود
فــي نهايــة المطــاف إلس ـرائيل ،وإن واشــنطن ســتبدي
موقفهــا بهــذا الشــأن للحكومــة اإلس ـرائيلية الجديــدة
بشــكل غيــر معلــن.

قــال قائــد الحــرس الثــوري اإلي ارنــي حســين ســامي
اليــوم إن إيـران ســتدمر الســفن الحربيــة األميركيــة إذا

تعـ ّـرض أمنهــا لتهديــد فــي الخليــج ،وقالــت الخارجيــة
اإليرانية إنها اســتدعت الســفير السويســري في طهران
وس ـّلمته رســالة احتجــاج ،تعقيب ـاً علــى األحــداث
األخي ـرة فــي الميــاه الخليجيــة .وأوضــح ســامي أن
أي تهديــد ألمــن بــاده ومصالحهــا القوميــة فــي الميــاه
ـيقابل بــرد مباشــر وقاطــع” ،قائــا إن
الخليجيــة“ ،سـ َ
إي ـران أصــدرت أوامــر لقواتهــا باســتهداف أي قطــع
بحريــة أميركيــة تســتهدف ســفنها الحربيــة أو المدنيــة،
موضحـاً أن أمــن واســتقرار الميــاه الخليجيــة “هــو جــزء
مــن األمــن القومــي إليـران وضمــن عقيدتهــا الدفاعيــة
عــن مصالحهــا .وعمــا جــرى بيــن زوارق الحــرس
الثــوري والســفينة األميركيــة ،قــال ســامي إن ســببه
الســلوك األميركــي العدائــي غيــر المحتــرف ،وفــق
تعبي ـره .وقــال المتحــدث باســم الخارجيــة اإليرانيــة إن
طهـران تســتنكر تهديــدات الرئيــس األميركــي وتوصــي
اإلدارة األميركيــة باســتخدام قواتهــا المســلحة لمواجهــة
فيــروس كورونــا فــي الواليــات المتحــدة ،بــدال مــن
تهديــد باقــي الــدول .بــدوره ،قــال وزيــر الدفــاع اإلي ارنــي
الل ـواء أميــر حاتمــي إن الق ـوات المســلحة اإليرانيــة
مســتعدة لمواجهــة أي تهديــد قــد تتعــرض لــه األ ارضــي
اإليرانيــة فــي المســتقبل.

** فشــل رئيــس الــوزراء الع ارقــي المكلــف مصطفــى
الكاظمــي فــي الحصــول علــى دعــم اللجنــة الســباعية
الشــيعية لتشــكيلته الحكوميــة المقترحــة ،والتــي ضمــت ** بعــد إطــاق طه ـران بنجــاح أول قمــر صناعــي
 17وزي ـرا ،ويســتعد إلج ـراء مفاوضــات جديــدة معهــا عســكري ،أوضحــت أوســاط إيرانيــة أن بلدهــم أصبــح
بكيــن .وقــال الناطــق باســم و ازرة الخارجيــة الصينيــة خــال  48ســاعة .وانتقــد تحالــف “ســائرون” بزعامــة قريبــا مــن صناعــة الصواريــخ العاب ـرة للقــارات بعــد
حيــد “عامــل المفاجئــة” فــي أي
غينــغ ش ـوانغ إن هــذا المبلــغ “سيســتخدم فــي الوقايــة مقتــدى الصــدر قائمــة المرشــحين للتشــكيلة الو ازريــة غــزوه الفضــاء ،وأنــه ّ
مــن وبــاء  COVID-19ومراقبتــه ودعــم تطويــر التــي طرحهــا الكاظمــي خــال اجتماعــه مــع اللجنــة عمليــة عســكرية محتملــة ضــده .خطــوة فضائيــة توفــر
قيمــة إســتراتيجية مضافــة إلي ـران ،وفــق القائــد العــام
األنظمــة الصحيــة فــي الــدول الناميــة .وأكــد المتحــدث
للحــرس الثــوري الــذي حــدد مهمــة القمــر العســكري
أن الصيــن دفعــت مــن قبــل عش ـرين مليــون دوالر
الجديــد فــي “جمــع المعلومــات االســتخبارية” ،مؤكــدا
لهــذه المؤسســة ،فــي إشــارة إلــى هبــة ُقدمــت فــي
أنــه أصبــح بإمــكان بــاده أن تنظــر للعالــم مــن
مــارس/آذار الماضــي .وقــال غينــغ ش ـوانغ إن دعــم
الفضــاء .وأعلــن قائــد القـوات الجوفضائيــة فــي الحــرس
منظمــة الصحــة العالميــة فــي لحظــة حرجــة مــن
الثــوري انضمــام بلــده إلــى نــادي القــوى التــي تمتلــك
الكفــاح العالمــي ضــد الوبــاء هــو الدفــاع عــن ُمثــل
صواريــخ حاملــة لألقمــار الصناعيــة تســتخدم وقــودا
ومبــادئ التعدديــة ،والدفــاع عــن مكانــة األمــم المتحــدة
ســائال وصلبــا فــي محركاتهــا ،قائــا إن الوجــود فــي
وســلطتها ،وفــق تعبيـره .وعلقــت الواليــات المتحــدة دفــع
مســاهماتها الماليــة فــي منظمــة الصحــة العالميــة ،بعــد الســباعية ،واعتبــر أنــه لــم يتبــع آليــة واضحــة فــي الفضــاء بالنســبة إلي ـران ليــس اختيــا ار وإنمــا ضــرورة
أن اتهمتهــا “بمحابــاة” بكيــن  .كمــا انتقــد الرئيــس اختيار األســماء المرشــحة ،بل جاءت نتيجة ضغوط االقت ـراب مــن المحظــور .وعلــى وقــع اتهامــات
األميركــي دونالــد ت ارمــب “ســوء إدارة” المنظمــة ألزمــة حزبيــة مورســت عليــه .وقــال النائــب عــن التحالــف واشــنطن إلي ـران باســتغالل برنامجهــا الفضائــي
تفشــي فيــروس كورونــا المســتجد ،الــذي أدى إلــى وفــاة بــدر الزيــادي لوكالــة األنبــاء العراقيــة إن التشــكيلة لتطويــر صواريــخ باليســتية قــادرة علــى حمــل رؤوس
المقترحــة يصعــب تمريرهــا داخــل مجلــس الن ـواب ،نوويــة ،نفــى الباحــث اإلي ارنــي فــي الشــؤون العســكرية
اآلالف منــذ ظهــوره فــي الصيــن أواخــر .2019
مشــددا علــى ضــرورة اختيــار شــخصيات ذات كفــاءة ،مهــدي بختيــاري أن تكــون بــاده تســعى لصناعــة هــذه
** طلبــت فلســطين عقــد اجتمــاع افت ارضــي طــارئ وقــادرة علــى التعامــل مــع الظــروف الصعبــة التــي النوعيــة مــن الصواريــخ .وأكــد فــي حديثــه للجزي ـرة
لمجلــس جامعــة الــدول العربيــة ،علــى مســتوى يمــر بهــا الع ـراق .وكان رئيــس كتلــة “الفتــح” النيابيــة نــت أن إي ـران أصبحــت بعــد غزوهــا الفضــاء قريبــة
وزراء الخارجيــة ،فــي أقــرب وقــت ممكــن ،لبحــث محمــد الغبــان أكــد أن الكاظمــي قـ ّـدم تشــكيلة و ازريــة مــن صناعــة الصواريــخ العاب ـرة للقــارات ،لكنهــا ال
الخط ـوات لمواجهــة نيــة إس ـرائيل ضــم أج ـزاء مــن مقترحــة غيــر مكتملــة ،وقــال فــي تغريــدة لــه علــى تســعى إليهــا لعــدم حاجتهــا لهــا ،وأن العقيــدة العســكرية
الضفــة الغربيــة .وقــال منــدوب فلســطين بالجامعــة تويتــر إن الكتــل السياســية المجتمعــة تقيــم المنهــج اإليرانيــة تحــدد  2000كيلومتــر كأبعــد مــدى
لصواريخهــا الباليســتية فــي الوقــت ال ارهــن .
العربيــة ديــاب اللــوح -فــي بيــان -إن تنفيــذ المخطــط وآليــة الترشــيح التــي اعتمدهــا قبــل تحديــد موقفهــا.
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الميعاد

اضطر  ،وانا المسؤول عن توفير احتياجات المنزل ،إلى الخروج اذا ما لزم االمر ،بس قبل
ما اطلع من البيت اتحزم بحزام ذيب  ،وحزام الذيب في زمن الكورونا هو چفوف وكمامات،
واحاول لمن امشي ما اباوع على اي واحد بالشارع يصير گبالي ،حاله مثل حالي كونه مسؤول
عن متطلبات بيته ،ألن أغلب الناس اعرفهم ويعرفوني ،حتى ما اضطر اسلم عليه أو يسلم علية
ونوگف نسولف عن أي شيء بيننا مشترك  ،السيما أنني لست متواجدا في محلتنا الصغيرة
خالل األربع سنوات التي خلت ،يعني راح اول شي اسمعه  :خلف هللا عالكورونا خلتنا نشوفك!
باالعدادية اول حب من طرف واحد ،طبعا ،چان لبنية اسمها ميعاد  ،وچانت اكبر مني ،
موظفة وكل يوم تفوت من يم بيتنا  ،البسة يونيفورم جوزي والكعب عالي  ،واألنوثة مليون
ونص.
اذا دوامي ظهري اروح اصعد بسيارة وليد اخوية الب ارزيلي قيل متجي ،واعلگ أغنية المل
خضير ،سجلتها على كاسيت بكرة ابو الساعة  ،بحيث الكاسيت كله أغنية وحدة ،تخلص وتنعاد
 ،تخلص وترجع تگول :
على الميعاد اجيتك اجيتك
اجيت وما لگيتك مالگيتك
انت نسيت وعدي  ..عمري ما نسيتك .
الى اخر األغنية.
هي تضحك  ..اني ارتاح  ..وهاي هية
لمن صرت بالكلية بعد وال شفتها  ..وضاعت اخبارها .
البارحة العصر رحت دا اجيب صمون من فرن ابو فاضل  ،وفرن ابو فاضل صارلي اكثر من
عشرين سنة مجايب منه صمون الن فرن ابو سعدون اقرب  ،بس البارحة چان ابو سعدون
معزل لهذا رحت البو فاضل .
واني واگف عالشباچ وحدي  ،اجتي مرية البسة عباية ،هم جاية تشتري صمون ،لمن اقتربت
سلمت :
_ وعليكم السالم
_ معرفتني؟
_ ال وهللا وال زغ ار بيچ
_ اكو وحدة چانت كل يوم تفوت وتعلگلها أغنية على الميعاد اجيتك.
_انت ميعاد ؟مستحيل !
_ اي اني ميعاد
ايباااااه  ..فات المعاد
وكلكم عيوني

الحنين في قبضة القانون
الفنان خالد الحنين يسّلم نفسه الى قيادة شرطة
البصرة بعد تجاوزه على منتسبين أمنيين قبل ايام
عبر بث مباشر على موقع فيسبوك .
وقدم اعتذاره عبر مقطع فيديو وأكد ق ارره بتسليم
نفسه الى قيادة الشرطة واالعتذار عن ما بدر
منه تجاه المنتسبين االمنيين في احدى سيطرات
محافظة البصرة مؤكداً أنه بانتظار اي حكم
سيصدر عن السلطات  .كما اشار الحنين الى ان
(أالعتذار من شيم الرجال) مبدياً أسفه وندمه عن
مابدر منه في وقت سابق.
وكان الحنين قد أبدى استهزائه بأحد المنتسبين
االمنيين في أحدى السيطرات االمنية بمحافظة البصرة بعد تسامح المنتسب معه لخرقه حظر
التجول ما أثار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل االجتماعي ،في وقت قررت قيادة شرطة
المحافظة رفع دعوى قضائية ضد الفنان (خالد الحنين) على خلفية الحادثة.

من مذكرات دبلوماسي
كتب مزهر الدوري

نهضنا صباح يوم  23/4/2004في معتقل ابي
غريب سيئ الصيت موعد تعداد المعتقلين الصباحي
الذي يستغرق اكثر مننصف ساعة حيث تذاع ارقام
االسرى حيث حلت هذه االرقام بديال عن اسمائنا وكل
اسير يحمل (ليبل) فيه رقمه واسمه وصورته يربط على
الرسغ بعدها يتم االنصراف وتوزيع وجبة االفطار.
المعتقل هذا انشئ على مساحة مفتوحة قدرها اربعة
كيلو مترات مربعه داخل سياج سجن ابي غريب في
الجزء الذي يطلق عليه الخفيفه كان يضم حوالي 6500
أسي اًر موزعين على ثمانية مسيجات باالسالك المنفاخية
ومشبك (بي أر سي) كل مسيج يسمى (كمباوند) أربعة
تقابلها أربعة بينهما شارع بعرض ثمانية أمتار وبين
كل مسيج فراغ بعرض اربعة أمتار لمنع التواصل بين
المعتقلين وبمراقبة شديدة وابراج عالية تضم حراسات
ومراقبه على مدار الساعة تمنع اي تواصل بين
الموجدين في المسيجات وفي كل مسيج ثالثون خيمة
في كل خيمة(  )25-30معتقل.
في ذلك الصباح المشؤوم لمعسكرنا هذا كانت انتفاضة
الفلوجة المجيدة في ذروتها وهيمنة المجاهدين عليها
وطرد المحتلين االمريكان وحصار مشدد فرض عليها
وقطع الطريق الدولي الذي يمر بجانب ابو غريب وقد
وصل االمر الى حد قطع االمدادات عن المعسكر
والخدمات جميعا وبما فيها وجبات الطعام من مطبخ
أقيم داخل ابو غريب إلطعام المعتقلين بل ونقص كبير
في المياه الى الحمامات التي تمأل خزاناتها بتنكرات
مما أدى الى تدهور شديد في تقديم وجبات الطعام
الذي تحول الى ازراق معلبة من مخزونات الجيش
االمريكي المحتل حيث كنا نشاهد طائرات السمتية
للمحتل وهي تقصف من فوق المعسكر باتجاه الفلوجة.
الحاصل اننا في ذلك الصباح وكما نفعل وبعد التعداد
الصباحي الذي نصطف فيه طوابير تدقق ارقامنا حيث
يحتل الرقم مكان اسمك يستغرق التعداد اكثر من
نصف ساعة يتم توزيع وجبة االفطار من قبل ممثلين
عن المعتقلين يسمون (مراقبين) بعد انصرافنا الى الخيم
نتوزع حلقات او مجموعات او أفراد لكل شأنه بعد
تناول االفطار بين القراءة والحديث ومن الشباب من
يقضى وقته في لعب الورق او الشطرنج .جاءني احد
الشباب يبلغني ان شخصاً من المعسكر المقابل يطلبني
وعادة ما كنا ندهب الى منطقة الحمامات فهي تقابل
الحمامات المقابله بالمسيج المقابل وهي اقرب نقطتين
بين كل مسيجين ونستطيع ان نتالفى مراقبة حراس
المعتقل وبحجة السباحة او قضاء الحاجة .وجدته
االخ العزيز اللواء الركن سنان عبد الجبار ابو كلل
فقدعشنا فترة ثمانية اشهر قبلها في خيمة واحدة في
الجزء الذي يسمى (كمباوند) الثقيلة في ابي غريب قبل
نقلنا وتوزيعنا على هذا (الكمباوند) ذلك المعتقل الذي
اقترنت به فضائح الجيش االمريكي بحق المعتقلين
حيث كان قد جيئ بالشهيد سنان ابو كلل من زنزانة
التعذيب وكان وضعه سيئاً جداً بسبب ماتعرض له
من اساليب التعذيب وكان ذلك المسيج يضم المرضى
والجرحى والذين تعرضوا الى قساوة التعذيب يضم
ثالث خيم فقط تضم حوالي ستين معتقال موزعين لى
هذه الخيم وكان البقيه يتوزعون على ستة مسييجات
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تضم حوالي ( )700معتقالً
جاء المرحوم سنان والشيخ الشهيد غازي الحنش رحمه
هللا الذي حولوه الى المسيج المالصق رغم انه كان
يعاني من اثار التعذيب جمعتنا خيمة ضمت على ما
اذكر المرحوم الفريق الركن اياد خليل زكي والفريق
الركن المرحوم ماهرعبد الرشيد والمرحوم خالد شهاد
الدوري والمرحوم فوزي رشيد وجمعا من االخوة المدنيين
والعسكريين وشباب المقاومة الذين تعرضوا القسى
اساليب التعذيب (رحم هللا من رحل منهم واطال بعمر
من ما زال في الحياة) .وجدت اخي سنان يلقي علي
التحية وتبادلنا االحاديث عن بعد بين االشاره والصوت
كما نفعل في كل مرة ودعني باإلشارة وانصرفنا وقبيل
اذان الظهر بقليل انهالت على المعسكر قنابل الهاون
(عيار 120مليم) التي اعتدنا ترمى علينا كل مره
من قبل عصابات بدر والمليشيات االخرى ولكن هذه
المرة كانت بقذيتين لكل مسيج اي حوالي ( )16قذيفة
وزعت بمعدل قذيفتين على المسيجات الثمانيه ولم يكن
لنا ملجأ يحمينا من هذه المقذوفات فالخيم واالرض
المكشوفة التحمينا البعض يلجأ الى حفر او بجنب تل
صغير صنعه المعتقلون طبعا حراس المعسكر وكلهم
اميركان لهم مالجئ ومصدات من قوالب كونكريتيه.
أنتهى القصف وكما نفعل في كل مرة يتواصل المعتقلون
بالنداء واالشارات عن الخسائر .لقد كان يوماً مشؤوماً
على معسكر الخفيفة كما يسمونه وعم الحزن فالشهداء
تجاوزوا الثالثين شهيداً وعدد الجرحى بلغ االربعين.
منهم اصابات بليغة كان المسيج الذي امامنا فيه
ثمانية شهداء .وكان من ضمنهم البطل سنان ابوكلل
فقد كان يجلس في الخيمة التي لم تصبها القذائف
ولكن شضايا الخيمة المجاورة طالتها فاصابته بشضية
أخترقت راسه (رحمه هللا) وهو جالس يق أر القران ولم
تترك له الفرصة ليرحل رحمه هللا وسجله البطولي قائداً
في الجيش الوطني وصموده في المعتقل وخلق وطيبة
متناهية شدتنا معه فلم تكن لي عالقة طويلة قبل لقائنا
في االعتقال التي شدتنا وتعمقت بحكم وجودنا ليل
نهار وجمعتنا رفقة راقية وثقافة وتبادل لالفكار معه
ومع اخوتنا ورفاقنا اآلخرين فاالعتقال تجربة عرفتنا
على شباب ورجال رائعين كانت حلقات النهار والليل
مصدر ثقافة وتثقيف السيما للشباب الرائعين الذي
كانوا يتحلقون حولنا واسئلتهم عن كل شئ.
لقد كان يوماً حزيناً وقاسياً ونحن نودع رفاقنا الذين
طالهم القصف فمزقت القذائف اجساد هم الطاهرة
رحمة هللا على روح االخ لواء ركن سنان عبد الجبار
ابو كلل ومن أستشهد في كل ارجاء العراق وطيب
ثراهم وجعل الجنة مثواهم....

تكنولوجيا
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الصفحة من اعداد كارال النجم

استبدال االطباء
بالروبوتات
يخضع األطفال في أكثر من  2000مدرسة في الصين لفحص صحتهم كل
صباح بواسطة روبوت.
يحتوي روبوت  Walklakeالذي له جسم مربع ووجه يشبه الرسوم المتحركة،
على مقياس ح اررة وكاميرات تعمل على فحص الطفل بحثاً عن أعراض األمراض
الشائعة مثل التهاب الملتحمة والحمى أو أمراض اليد والقدم والفم .ويستغرق ثالث
ثو ٍ
ان فقط لمسح يدي الطفل وعينيه وحنجرته .فإذا التقط أية عالمات للمرض مثل
عيون حمراء أو طفح جلدي أو قرح بالفم ،يتم احالة الطفل إلى ممرضة بشرية.
يمكن استخدام روبوت  Walklakeإلنشاء تقارير يومية عن صحة األطفال عبر
المدارس في محاولة لوقف انتشار المرض.
يرى الخبراء إن  Walklakeيسمح بمراقبة صحية أفضل خاصة في األماكن
التي بها عدد كبير من السكان ولكن ليس لديها ما يكفي من المهنيين الصحيين
المهرة”.

مزرعة تحت الماء
بالقرب من شاطئ نولي ،أنشأ فريق من الغواصين المحترفين
أول مزرعة تحت الماء في العالم يتم فيها زراعة أكثر من
 700نوع من النباتات ،بما في ذلك الطماطم والريحان
والفراولة.
مؤسس مشروع ،Nemo’ Garden ،هو المهندس الكيميائي
سيرجيو غامبيريني ،مدير شركة غوص السكوبا .بدأت فكرة
المشروع في عام  2013حيث غطس الى قاع خليج نولي
ووضع إناء مع بذور الريحان داخل بالون بالستيكي ،وبعد
 48ساعة ،كانت البذور قد نبتت وعليه قرر غامبيريني
توسيع التجربة.
تزرع النباتات بفضل تقنية هجينة تعتمد على الموارد الطبيعية،
مثل ضوء الشمس ،بالكهرباء والمياه العذبة التي يتم ضخها
من األرض عبر نظام من األنابيب .الهدف النهائي للمشروع
هو تحقيق زراعة تحت الماء مكتفية ذاتياً يمكن تطبيقها في
أجزاء من العالم حيث المياه شحيحة.
سجل جياني فونتانيسي ،مدير المشروع ،ما يربو عن ألف
غطسة لتنفيذ فكرة الزراعة تحت الماء.

أكثر الكواكب غرابة
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اغلى عجلة في العالم

قدمت شركة  Spengleالسويسرية ،احدى أفضل
الشركات العالمية المصنعة لعجالت الدراجات ،أغلى
عجلة دراجة في العالم.
فقد نقلت الشركة السويسرية عجالت الدراجة المصنوعة
من ألياف الكربون عالية األداء إلى مستوى جديد تماماً
مقدمة عجلة “ ”Spengle Goldالجديدة المطلية بذهب
عيار  24قيراطاً .وفًقا لـ  ،Spengleفإن المشروع قد
بدأ في يونيو  2019واستغرق وقتاً طويالً حتى اكتمل.
قال الرئيس التنفيذي لشركة  ، Spengleبيوس
براوخارت“ ،إن عجلة الدراجة هي لوحة بصرية فريدة من
نوعها وتمّثل فناً حركياً في أنقى أشكاله ,الفن والرياضة
كالهما نقاط عاطفة عميقة  ،ومع SPENGLE Gold
رأينا فرصة لمزج هذين العالمين معاً .هناك شيء مقنع
للغاية في مزج الحرفية التقليدية ألوراق الذهب اليدوية مع
علم المواد المتطور ،الذي أنتج عجلة مذهلة بصرياً وقابلة
للقيادة في آن واحد”.
تخطط  Spengleلعرض العجالت المطلية بالذهب في
معارض الدراجات المختلفة في جميع أنحاء أوروبا .هذا
وقد تم عرض الزوج من العجالت للبيع بحوالي  9آالف
دوالر وتعد الشركة بتقديم ضمان مدى الحياة وتوّفر خدمة
الشحن المجاني الى جميع أنحاء العالم.

جهاز تعقب األنفاس
بتاريخ  11مارس  2020أعلن باحثون في جامعة جنيف في سويس ار عن اكتشاف
علماء الفلك لكوكب خارجي غريب يمطر قطرات بخار ساخنة للغاية من الحديد
ليالً.
يقع هذا الكوكب في كوكبة الحوت على بعد  640سنة ضوئية ويعرف باسم
 .WASP-76 bلهذا الكوكب جانبين ،جانب نهاري تصل درجات الح اررة فيه
إلى  2400درجة مئوية بما يكفي لتبخير المعادن ،يقول ديفيد إهرنريتش من جامعة
جنيف “يمكن فصل الجزيئات في ذراتها الفردية ،ويمكن للمعادن مثل الحديد أن
تتبخر حرفياً ”.وجانب ليلي أكثر برودة درجة ح اررته ال تتجاوز  1500درجة
مئوية.
تبين ان
جنيف
جامعة
تها
ر
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التي
اسة
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الد
حسب
ة
ر
الظاه
لهذه
العلمي
التفسير
ّ
تعرض الجانب النهاري إلشعاعات حارقة والتي تفوق ما تستقبله االرض من
ّ
تبخر المعادن الموجودة على سطحه فتقوم الرياح
الشمس بآالف المرات يؤدي الى ّ
الناتجة عن اختالفات درجات الح اررة الشديدة بحمل بخار الحديد الى الجانب الليلي
حيث تسمح درجات الح اررة األكثر برودة هناك بتكاثفه على شكل قطرات لتتساقط
كمطر غريب.

إذا كنت محاص اًر تحت األنقاض بعد حدوث زلزال ما ،فإن
أداة صغيرة بحجم وشكل بطاقة االئتمان قد تنقذ حياتك.
ثالثة طالب إندونيسيين من جامعة  Brawijayaتمكنوا
من اختراع جهاز يستخدم إشارات عالية التردد للمساعدة في
تحديد مكان الضحايا بعد وقوع كارثة طبيعية .يقوم الجهاز
على إطالق إشارات لنقاط المواقع المترابطة وحتى مسافة
حتى  10كم وذلك عند صدور أدني حركة من الضحية
كالتنفس على سبيل المثال.
المفعلة ستكون متصلة ببعضها البعض ايضاً،
البطاقات
ّ
بحيث يمكن معرفة موقع المستخدمين اآلخرين بناء على
مستخدم واحد تم العثور عليه أوالً .أفاد الطالب بأن جهاز
استقبال اإلشارة يمكن توصيله بهاتف محمول أو كمبيوتر
محمول ،ويعمل مع تطبيق متاح على أنظمة  Appleو
.Android
حصل الطالب الثالثة على براءة اختراع لنموذجهم األولي،

الذي يكلف  7دوالرات فقط ،ويعملون حالياً على تنفيذه بتقنية
عالية جدا قبل طرحه في االسواق.
أفاد الطالب ايضاً بأن فرق
عادة المعدات
تستخدم
االنقاذ
ً
الثقيلة وأجهزة الكشف عن الحياة للبحث عن الضحايا خالل
الكوارث ,ولكن جدوى استخدام المعدات الثقيلة في البحث
معدومة بالنسبة للضحايا الذين ال يعرف موقعهم على وجه
الدقة ألن استخدامها قد يؤدي الى الحاق المزيد من االضرار
بالضحايا ,اما كاشفات الحياة المستخدمة حالياً فهي ايضاً
أقل فعالية وكفاءة بالنظر الى اعتمادها على استجابة الضحية
التي قد تكون في حالة طوارئ وغير قادرة على التفاعل.
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قراءة في رواية وفيلم
بقلم رحمن خضير عباس

بقايا اليوم

اء من جديد على ُج ّل أعمال الروائي الياباني كازو
تركزت األضو ُ
عبرت لجنة
إيشيغورو ،بعد نيله جائزة نوبل لألدب لعام  .2017وقد ّ
نوبل في معرض احتفائها بالكاتب ،بقولها:
عرى في رواياته  ،التي تتسم بقوة عاطفية كبيرة  ،الخواء الكامن
“إنه َّ
تحت شعورنا الواهم بالعالقة مع العالم”
نفسه بهذا الفوز الذي سيجعله في مصاف الكبار
وقد فوجئ
ُ
الكاتب ُ
من األدباء الحائزين على هذه الجائزة الكبيرة .وأعتقد بان تعبيره عن
ألن روايته (بقايا النهار) قد حازت سابقا
ينم عن تواضع جمّ .
المفاجأة ّ
أن
على
عالوة
أيضا.
يقة
ر
الع
ائز
و
الج
من
وهي
البوكر،
على جائزة
ّ
هذه الرواية التي صدرت عام  1989قد تحولت الى فيلم سينمائي بعد
أربعة أعوام من صدورها .وقد حصد الفيلم حينها سبع جوائز أوسكار.
وكان من بطولة الممثل األمريكي الكبير إنتوني هوبكنز.
أنجز روايته هذه في أربعة
وقد قال
الكاتب في مقابلة صحفية :إنه َ
ُ
أن
أسابيع .وهي فترة قياسية إلنجاز مثل هذا العمل المتقن .ويبدو ّ
الزمن ليس معيا ار للدقة واالتقان في األعمال اإلبداعية ،فلكل كاتب
طبيعته وطريقته وأسلوبه.
تتناول رواية (بقايا اليوم) عالقة اإلنسان بنفسه ،من خالل االرتباط
الوثيق بحرفته أو طبيعة عمله ،والذي يفترض أن ي ِّ
شكل جزءاً من
ْ ُ
ُ
حياة المرء .ولكن عند بطل الرواية مستر ستيفنس تتحول هذه المهنة
إلى الهوية البديلة لذلك اإلنسان ،والتي ترسم مالمحه وسلوكه وأدق
مشاعره .ويتحول صاحبها إلى ما ُيشبه الروبوت الذي تتم برمجة
كل أفعاله وسلوكياتها وحركاته .وينسحب ذلك على أفكاره وعواطفه.
ويتحول إلى ظل
فيصبح المرء ُمستلب اإلرادة واألحاسيس والمشاعر،
ّ
باهت إلنسان يتحرك وفق حسابات المهنة وقوانينها.
الرواية ال تمنح نفسها للقارئ بسهولة .فاألحداث تسيل بهدوء وتلقائية
وبدون أحداث درامية .إنها الحياة بكل بساطتها وتلقائيتها وانشغاالتها.
تلك التي تدور في قصر لورد(دارلنكتون) وهو من أشهر السياسيين
البريطانيين في ذلك الوقت والذي أحبطته الظروف المحيطة ما بعد
أن اللورد تعاطف مع النازية ،في محاولة
معاهدة فرساي .حيث ّ
منه لتجنيب بالده ويالت الحرب .ولكن بريطانيا اعتبرت موقفه عا ار
وخيانة ،فمات حزنا وكمدا ،وآلت ملكية القصر إلى الثري االمريكي
فراداي .الذي يقترح على رئيس الخدم مستر ستيفنس ،أن يأخذ إجازة
للبحث عن َمس كنتون الخادمة السابقة في القصر ،إلقناعها بالعودة
إلى الخدمة.
ألنه ببساطة ال يعرف شكل الحياة
ح،
المقتر
قبول
في
ستيفنس
يتردد
ّ
ى
تعود
خارج القصر ،وال يعرف للحياة مغز خارج روتين الخدمة التي ّ
عليها منذ بواكير شبابه .ولكن إلحاح مستر فريداي جعله يقتنع بالفكرة،
أن أعاره سيارته الفاخرة لكي يقوم بهذه الرحلة.
السيما بعد ْ
وهكذا يبدأ بقية نهار (ستيفنس) ،هذا اإلنسان الذي قضى كل شبابه
بين جدران القصر لخدمة أسياده.
تبدأ الرواية على صعيد الذاكرة لستيفنس وهو خارج القصر ألول مرة.
ومن خالل انهمار األحداث التي تتداعى عبر الذاكرة ،لرجل يختزن
كل حكايات وتفاصيل الغرف المغلقة وجوانب القصر .ولكن هذه
الذاكرة التي انشغلت بأمور المهنة ،لم تتسع الستشعار أعماق ستيفنس
القصية ،ورغباته المحبطة وأيامه التي تبخرت وهو منهمك في تلبية
رغبات االخرين.

كرس حياته كخادم في القصر .تحول هاجسه
مستر ستيفنس الذي ٌ
ن
ألن الكرامة
إلى تأدية الخدمة بحذافيرها وبدو ارتكاب أقل هفوةّ .
الحقيقية في عرفه ،هي عدم ارتكاب اي خطأ مع مخدوميه ،إضافة
إلى إرضاء السيد المخدوم وتحقيق رغباته!
لذا كان صارماً في تنفيذ كل شيء بتقنية عالية ،حتى الجزئيات
الصغيرة في العمل .فحينما سمع زميلته في القصر مس كنتون تسمي
أباه باسمه الصريحّ ،أنبها وأجبرها على مناداة الوالد بما يليق به .أي
بمناداته باسمه الرسمي .وذلك ليس دفاعا عن األب وكرامته ،بل هو
من حرفيات المهنة.
ِ
ِ
وهمه .فيقول بهذا الصدد:
كان مستر ستيفنس يقيس األمور بمسطرة ْ
“الكرامة شيء قد يمتلكه الفرد أو ال يمتلكه نتيجة مصادفة من الطبيعة”
أن التنفيذ الحرفي واآللي لقوانين المهنة هو الذي يحدد صحتها.
بمعنى ّ
وبالتالي فهي في النهاية ال تمّثل إرادته الذاتية التي تالشت من خالل
االلتزام الصارم بتنفيذ الواجب.
حتى والد ستيفنس العجوز ،كان يكابر في تقديم خدماته ،ويحاول ان
عرى
يستعير خطوات الفرسان .ولكن سقوطه وهو يحمل الصينية قد َّ
هذا الوهم .فأعوامه الخمسون في الخدمة لم تشفع له وتركته حطاما.
وحينما يموت األب ،كان االبن منهمكا في تأدية طقوس العمل
الروتيني اليومي .ومع ّأنه كان في قمة الحزن والخيبة ،ولكنه لم يمنح
أن يتصرف
نفسه فرصة للتعبير عن حزنه لوفاة والده .لم يستطع ْ
كإنسان له شجونه وعواطفه .فقد بقي جامدا كإنسان آلي ،منهمكا في
تقديم خدماته للضيوف في الصالة الرئيسية ،دون أن يخبر احدا بموت
والده ،كيال يعكر صفو القصر!
ن
وحينما استفسر منه مخدومه اللورد دارلنكتو عن مالمح حزنه .لم
يشأ ان يعترف ولو للحظة بخصوصيته .فقد قال.
“المعذرة ياسيدي إنه إجهاد يوم عصيب”.
كانت َمس كنتون قد تعلقت به عاطفيا ،وقد كان يبادلها المشاعر
يعب َر ولو للحظة عن إنسانيته .وحينما
نفسها ،ومع ذلك لم يستطع ْ
أن ّ
تحاصره مس كنتون بنظرة أو سلوك عاطفي ،يهرب منها ومن الموقف
بالحديث عن شؤون القصر .ذلك ببساطة ألن طبيعة مهنته استباحت
أدق أحاسيسه كبشر .وحينما حاولت تلك المرأة امتحان عواطفه
أن
تجاهها بإخباره عن احتمال تفكيرها بالزواج من شخص ،وبدال من ْ
مجساته العاطفية.
يتألم أو ينهار ،فإنه يهنئها ،ضاغطاً على عمق ّ
في أحد المواقف تدخل غرفته ،وتحاول معرفة الكتاب الذي يقرأهُ،
أن ينغمر
فاقتربت إلى الحد الذي المست أنفاسه .ولكنه بدال من ْ
أن تتدخل في
وإياها في موقف عاطفي مفترض .فانه رفض ْ
خصوصياته .والغريب انها اعتقدت بأن الكتاب مبتذل لذا أخفاه عنها.
ولكنها اكتشفت ّأنه رواية غرامية!
رت على العالم في ذلك
ث
أ
التي
السياسية
أن أغلب الق اررات
ّ
ْ
رغم ّ
أن
الوقت ،كانت تنطلق من غرف اجتماعات ذلك القصر .ومع ّ
مستر ستيفنسن يسمع كل شيء ولكنه يتحول إلى جدار من الصمت
أن الكؤوس واألواني كانت في وضعها
وعدم االكتراث ،فال يعنيه سوى ّ
التقليدي ،وفق مقتضيات األتكيت.
وحينما بادره أحد السياسيين موجها إليه بعض األسئلة .كان موقفه
أن ذلك السياسي
بانه ال ينفع لإلجابة عن مثل هذه األسئلة ،ومع ّ
أن يضع الحجة؛ وهي كيف ألمثال
المحاور ،أراد من خالل األسئلة ْ

هذا الشخص ويقصد ستيفنس وغيره من عامة الناس ،أن يستشار في
اإلشكاالت المصيرية التي تخص سياسة الدولة.
يبدأ ستيفنس نزهته في الريف االنجليزي ،ولكنه ال يتمتع لحظة في
ألنه كان يعيش الماضي ،حيث يسترجع كل الحوادث
أجواء الريفّ ،
والجزئيات واألحاديث والعالقات المتشعبة في القصر ،وسلوك
اللوردات ونقاشاتهم في حدتها او فتورها ،وما يعتري القصر في أوقات
الذروة ،وعن احتدام العمل في القاعات الرئيسية والممرات وصاالت
الطعام والمطابخ.
كل ذلك يباغت ستيفنس وهو يقود سيارته في الريف االنجليزي ،حيث
أن الروائي قد استخدم (الفالش باك) والذي أتاح له أن يتحرر من
التسلسل الزمني ،فيقوم بتكثيف الصور واللقطات والمواقف ،اعتماداً
على عملية االسترجاع لألحداث من خالل ذاكرة مسترستيفنس.
وفي القرية ينفد وقود السيارة ،فيلجأ إلى الفندق الوحيد هناك .ويكتشف
ظن أهل القرية
ألول مرة دفء العالقات االجتماعية بين الناس ،فقد ّ
أنه من ِعْلَي ِة القوم ،من خالل أناقة مالبسه وفخامة سيارته .وكانت
تدور حول الواقع السياسي للبلد .بحيث انه سألوه فيما إذا كان
أسئلتهم ُ
قد قابل اللورد تشرشل .وكانت إجاباته مبهمة .وال تشير الى طبيعة
مهنته الحقيقية .أي أنه فعال يلتقي بكبار المسؤولين .ولكنه غير ملزم
شك بكونه
بتوضيح طبيعة اللقاء .ولكن طبيب القرية الوحيدة الذي ّ
رئيسا لخدم القصر.
لقد كانت رواية كازو إيشيغورو ذات أبعاد سيميائية على مستوى
أن َمس كنتون لم تُعلن حبها
التعبير في تحليلها للشخصية .فرغم ّ
لزميلها رئيس الخدم .ولكن كل إيماءاتها وحركاتها تُشير الى ذلك.
ويصح القول على ستيفنس نفسه ،الذي أجهد نفسه في أن يكون ذلك
الخادم المطيع ،ولكن حركة عيونه وارتجاف مالمح وجهه ،وهروبه
تعبر عن حجم الصراع النفسي الذي يعيشه
الدائم وانزواءه على نفسهّ ،
هذا البطل ،والذي يعجز حتى عن البوح برغبات الجسد أو تجليات
الروح.
إنه االستالب الحقيقي للروح ،واالستعباد للمهنة التي تجرد البعض
من إنسانيته.
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الحرمان الحسي واكتشاف القدرات رفقًا بكبار السن

قصص واقعية من علم الباراسيكولوجي

بقلم :هادي المهدي

بقلم :د.هديل العزاوي

عندما كنت في جمهورية سلوفاكيا لعدة سنين شعرت
بالحرمان من االصدقاء الذين يتكلمون بنفس اللغة التي
أتكلم بها وهي اللغة العربية ،وحاولت أن أبحث عن أصدقاء
يتكلمون اللغات األخرى ومن بينها اللغة السلوفاكية ولكنهم
كانوا مشغولين دائماً ويعملون بشكل مستمر أو كان لديهم
روابط أسرية تصعب تحقيق موعد لقاء معهم باسثناء القليل
منها .شعرت بالوحدة فخطرت لي فكرة أن أكتب رواية
وأصنع شخصيات يكونون لي كأصدقاء يرحلون معي الى
عالم بدون قيود ,عالم احبه واحاوره واجد المتعة فيه ،حينها
لدي قدرة على الكتابة وبرمجة أفكاري وخيالي على
اكتشفت أن ّ
الورق لتتم على شكل رواية وتنشر.
التعرض الى الحرمان
اكتشاف القدرات احياناً ال تظهر إال بعد ّ
الحسي مثلما يتعرض له رواد الفضاء عندما يحرمون من
المشي بسبب فقدان الجاذبية االرضية وانواع من الطعام وحتى
الدموع في فراق احبتهم ،أو يسافر الشخص طلباً للجوء حيث
يحجر لفترة معينة في غرفة صغيرة جداً الى ان يستكملون
اوراقه وترحيله الى بلد اخر ،بعد فترة سيشعر بالحرمان من
بيته وعائلته واصدقاءه وشارعه وحتى نكهة الطعام الذي تعده
له والدته ،او يحجر الشخص لظروف مختلفة كانتشار الوباء
او الحروب التي قد تتعرض له بلده مما تجعله يفقد النشاطات
اليومية المعتاد عليها .في ظل هذا الحرمان هناك قدرات كامنة
تظهر له حسب القابلية واالستعدادات التي يمتلكها.
يقول انايد هوفمان في كتابه تطوير المهارات النفسية ان هناك
ثالثة مستويات من الذهن تعمل في نفسك الداخلية وهي الذهن
الواقعي  literal mindوالذهن المبرمج programmed
 mindوالذهن الحدسي  intuitional mindيعود الذهن
الواقعي الى العالم الموضوعي اي العالم المادي ،وتنعكس
محتويات هذا الذهن عبر حواسنا الطبيعية فنحن نرى ونسمع
ونشم ونتلمس العالم الذي حولنا ان المعلومات الواردة الينا
تسجل على مادة اجسامنا والذهن الواقعي هو المادة الذكية
المسؤولة عن تسجيل كل تجاربنا وهذا المستوى من الذهن
او الذكاء هو دائم اساس كل المستويات االخرى انه عالم
الحقائق.

اما الذهن المبرمج فنعني به هو المستوى دون الوعي وحيث
تنبع افكارك فهنا تتم عملية التقويم للعالم الموضوعي اي الحكم
بأن هذا صواب وهذا خطأ ،او هذه فضيلة وهذا اثم او هذا
جميل وهذا قبيح وغيرها من التصنيفات .هو اشبه بالحاسوب
يختزن المعلومات الواردة اثناء مرحلة نمونا من الوالدين او
المعلمين وتتشكل هذه المعلومات القيم الثقافية لدى االنسان
والمفاهيم االجتماعية التي تساعدنا على الحفاظ على تراثنا
الذي ولدنا فيه وهذا يشكل ضرورة لديمومتنا الجتماعية ,
اما الذهن الحدسي عادة خلف الوعي ومعظمنا يعيق ما
يبعثه من رسائل من خالل االلتزام بما يمليه علينا الذهن
الواعي والمنطق العقالني وقد علمنا منذ الصغر ضرورة اهمال
احاسيسنا الداخلية بغية ان نتصرف ونفكر مثلما يريد االخرون.
وعليه فالبد من تعرض الفرد الى حرمان حسي لكي يظهر
الذهن الحدسي ويبرمج ليكون واقعي ،فمثال لو جعلنا في
مراحل التعليم درس يهتم بشحذ القدرات المخفية وذلك بإدخالهم
في غرفة على شكل كبسولة فضائية تكون فيها مجموعة من
االختبارات لتطوير المهارات واالبداعات الفكرية .واول تمرين
هو جلب طاولة وعليها بطاقات فيها ارقام او اشكال هندسية او
حيوانية او نباتية ويمعن فيها الطالب النظر لمدة ثالثة دقائق
وبعدها تغطى بغطاء ،ويذكر هذا الطالب ما يتذكره من تلك
االشكال او االرقام ويتكرر التمرين وعندها سيكتشف الطالب
قدراته واالخرين يكتشفون تفوقه.
هناك تمارين اخرى سأكتبها الحقاً لشحذ القدرات الكامنة
والغوص الى عوالم خفية واظهارها لتحقيق مستوى علمي يدعم
الطاقات االبداعية ويزيد من فرص تطوير المجتمع في كافة
المجاالت.

أن قدرة
في ظل تفشي وباء كورونا في العالم أجمع تقريباً ومع إشارات الى ّ
المرض على انهاء حياة الشخص تزداد مع ارتفاع عمر الشخص المصاب
ألسباب تتعلق بضعف المناعة وأخرى تتعلق باحتمالية إصابة هذا الفرد المسن
بأمراض أخرى من قبيل السكر والضغط وخالفه قبل إصابته بالفيروس.
تصاعد الجدل عن كيفية التعامل مع كبار السن هؤالء ومدى أخالقية عزلهم
عن باقي المجتمع وقد حثني ذلك للتفكير في االمر ليس فقط في وقتنا الراهن
الذي باغتنا فيه هذا الفيروس الخطير وإنما فكرت في األمر على وجه العموم
ووضعني هذا التفكير أمام سؤال كبير وهو كيف يكون تعاملنا مع كبار السن
وخصوصاً ان لي أبوين تخطيا السبعين من عمرهما مما يعني أنني أحدثكم من
قلب تجربة خاصة بي.
إن اإلشكال الكبير في تعاملنا مع كبار السن هو فجوة الزمن بمعنى أننا نتعامل
بأدوات مادية وسلوكية تنتمي الى زمان يختلف عن زمانهم الذي كانت به أدوات
مادية وسلوكية مغايرة.
إذا بدأنا باألدوات المادية فإن التكنولوجيا التي بين أيدينا اليوم ليست كتلك التي
كانت لديهم وهم في شبابهم حتى إن قبولنا اآلن للتعارف على أحد األشخاص
عبر الفيسبوك وإقامة صداقة أو عالقة من أي نوع معه يمثل بالنسبة لهم أم اًر
ال يمكن قبوله على االطالق حتى أن والدتي قريباً بادرتني بسخرية شديدة حين
قصصت عليها قصة شاب وشابة اعرفهما ابتدت عالقتهما على السوشيال ميديا
حتى وصلت الى محطة الزواج.
على المستوى السلوكي أجد أننا أيضاً أبناء ثقافة استطاعت كسر الكثير من
التابوهات التي تحملتها ثقافة آبائنا واجدادنا ،ال أدافع عن هذا األمر وال أهاجمه
فهذا موضوع آخر ،أنا أتحدث من زاوية ضيقة جداً تتعلق بالسلوك الرحيم ليس
إال.
في الوقت الذي يكون مستساغاً لدينا التواصل مع شخص لفترات طويلة عبر
السوشيال ميديا واعتبار ذلك أمر مقبول جداً ومطمئن بشدة فإن هؤالء المسنين
ال يجدون معناً للتواصل سوى الرؤية المادية بالعين والمصافحة المادية باليد
واحتضان الشخص العزيز عليهم وال تمثل لهم رسالة واتساب أي قيمة تذكر مهما
كانت مليئة بالكلمات الجميلة.
ختاماً ينبغي أن نتعامل مع كبار السن من زاوية الرحمة بهم والعطف عليهم
وعدم وضع أنفسنا بأحمالنا التكنولوجية الحديثة في حالة تحدي معهم ومع زمانهم
وعلى الجانب السلوكي الذي عنيته في هذا المقال أرى أننا ينبغي أن نتعامل
معهم بما يحقق الرضا لهم هم ,وان نقدم لهم ما هو ذو قيمة لديهم هم ,حتى وان
بدا لنا شيئاً تجاوزه الزمن هذا إن كنا رحماء بهم حقاً.

كورونا  ..لحظة من الخوف واألمل

بقلم :االعالمية لونا بولص

تجاوز التاريخ البشري الكثير الكثير من األزمات الكثير الكثير من
الحروب والكوارث انتصر فيها ابن آدم على كل المصاعب والمعوقات
لتستمر الحياة ويستمر معها كل هذا العلم والتطور التقني والحضاري.
الغريب في األمر أننا كلما انتصرنا في معاركنا مع األمراض الخبيثة
واللعينة انهزمنا أمام معاركنا اإلنسانية مع بعضنا! لم تعش البشرية اطالقا
حالة صفاء لم يختف الجشع والطمع من حياتنا ومخيلتنا في التعامل مع
اآلخر كنا وما زلنا منتصرين في معاركنا الخارجية ومهزومين في معاركنا
الداخلية! اآلن جاءتنا لحظة أخرى من الخوف لحظة نشترك بها جميعا
مميزة بشموليتها في تجربة لم يعشها هذا الجيل من قبل مما جعله يلتفت
للمشترك فيما بينه وترك او االبتعاد على األقل من المتقاطعات.
نحن جميعا بحاجة الى وقفة مراجعة ،الى إثارة أسئلة كبيرة غير أسئلة
الوجود والكون التي استهلكتنا بها الفلسفات على مر التاريخ الى أسئلة
اإلنسان الضائع والسعادة المبهمة ،لماذا نحن لسنا سعداء؟ لماذا ابتعدنا

عن الطبيعة كثيرا؟ ماذا تركت فينا وسائل التواصل والميديا؟ كيف
نتجاوز الفراقات العائلية داخل البيت الواحد هناك مسافات بعيدة؟
حتى الحب الذي هو أسمى األشياء تحول الى غابة من المصالح
ومشاعر نفعية خالصة؟ .
ى
أن
األمل
و
التفاؤل
من
أخر
لحظة
لنا
تفتح
لحظة الخوف ال بد ان
ّ
باإلمكان إعادة عقارب ساعة العاطفة البشرية الى الوراء قليال تلك
الساعة التي توقفت كلما تقدمت اآللة على اإلنسان وأصبحت الحياة
جنوناً استهالكياً ال أكثر.
أليست الحياة سريعة نوعاً ما؟ أليست األحداث في أيامنا رتيبة ومملة
جداً؟ ما الذي أعطى للحياة سرعتها وما الذي أضفى الرتابة على كل
شيء حتى لحظات الفرح لم تعد تختلف كثي اًر عن لحظات الحزن
والوجع في أيامنا هذه؟
لحظة من مواجهة الذات ومعرفة أس اررنا ومجاهيل ارواحنا تلك
كورونا! الأذمها كثي اُر وال اخشاها كثي اًر لكن أتمنى أن نقف أمامها
كثي اًر كالمرآة لنكتشف ما خلفته األيام فينا.

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

10

الزاوية الطبية

آذار-نيسان  - 2020العدد 15

الصفحة الطبية بقلم د .عامر بطرس داود

لماذا تأخرت عملية تطوير لقاح لفيروس كورونا؟

على الرغم من التقدم العلمي في مجاالت التكنولوجيا الحيوية
والصناعات الدوائية؛ إال أن تطوير لقاح لفيروس “كورونا” لم يتم
بالسرعة ذاتها التي ينتشر بها الفيروس على المستوى العالمي ،إذ
ال تزال الشركات الكبرى لألدوية ومؤسسات البحوث والتطوير في
المراحل األولية لعملية التطوير ،وهو ما يرجع إلى التكلفة المادية
الضخمة وحسابات الربحية لدى بعض الشركات ،واالحتياج إلى إجراء
فضل عن الحاجة لبناء
تجارب واختبارات متعددة قبل طرحه للتداول،
ً
شبكات تعاون بين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص والمنظمات
غير الحكومية في الداخل ،وتعزيز التعاون بين الدول بهدف تطوير
اللقاح والتصدي النتشار الفيروس
وتتسابق المختبرات حول العالم إلنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد
(كوفيد )-19يمكن أن يوقف المرض في مهده
وأشارت صحيفة ديلي تلغراف إلى أن التجارب البشرية على اللقاح
من المقرر أن تبدأ في أبريل/نيسان القادم ،حيث يتنافس العلماء
البريطانيون مع عشرات المختبرات في جميع أنحاء العالم ليكونوا
في صدارة تطوير دواء وذكرت الصحيفة أن الباحثين كانوا يسابقون
الزمن إلنتاج حقنة أو حبة وقائية منذ أن بدأ بالصين تسلسل الفيروس
وراثيا أول مرة في يناير/كانون الثاني الماضي .اآلن في العديد من
المختبرات لقاحات أولية تقوم بتجربتها على الحيوانات ،مع ثقة العديد
منها في أنها ستنتقل إلى التجارب البشرية الشهر المقبل .وإذا ثبت
أنها آمنة وفعالة فستجرى تجارب حية أوسع لمعرفة إذا كان التطعيم
يعمل في سيناريو العدوى الطبيعية ،وإذا نجح اللقاح فيمكن أن يكون
متاحا على نطاق واسع بحلول أوائل العام المقبل وأشارت الصحيفة
إلى أن البروفيسور روبن شاتوك وفريقه بقسم األمراض المعدية في
كلية إمبريال بلندن قاموا بتطوير لقاح مرشح خالل  14يوما من
الحصول على التسلسل الجيني من الصين ،وكانوا يختبرونه على
الحيوانات منذ العاشر من فبراير/شباط الماضي ،ويأملون االنتقال إلى
التجارب السريرية في الصيف إذا تمكنوا من تأمين التمويل المطلوب
كلية إمبريال
وبدل ابتكار حقنة أجسام مضادة تقليدية ،يعمل دواء ّ
عبر حقن شفرة جينية جديدة بفعالية في عضلة موجها إياها لتصنيع
ينشط استجابة
بروتين موجود على سطح فيروس كورونا ،الذي بدوره ّ
مناعية وقائية.
وفي السياق ،قال البروفيسور جوناثان هيني من مختبر علم الفيروسات
الحيوانية بجامعة كامبريدج؛ إن المرحلة ما قبل السريرية الختبار اللقاح
التي يقوم بها فريقه كانت تسير على ما يرام وتتحرك بسرعة وباإلضافة
إلى ذلك ،تعمل مجموعة البروفيسورة سارة غيلبرت في قسم الطب
بجامعة أوكسفورد على لقاح باستخدام التقنية نفسها التي استخدمت
إلنتاج نموذج تطعيم أولي لتفشي متالزمة الشرق األوسط التنفسية
(ميرس)
وألمحت الصحيفة إلى أن نحو  35شركة ومؤسسة -حتى اآلن-تعمل
على إيجاد حل للمشكلة على نطاق عالمي وقال الدكتور أنتوني فوسي

رئيس المعهد الوطني األميركي ألمراض الحساسية واألمراض المعدية
إن التجارب البشرية ستبدأ خالل ستة أسابيع ،وتنبأ بأن لقاحا سيكون
جاه اًز خالل  12إلى  18شه ار
ومن المقرر أن تبدأ شركة فارما مودرنا في والية ميريالند األميركية
تجارب على  45شخصا في أبريل/نيسان القادم ،وقالت الشركة إن من
الممكن توفر لقاح على نطاق واسع في فبراير/شباط القادم
كما بدأت شركة نوفافاكس في ميريالند أيضا تجاربها على الحيوانات،
ومن المتوقع أن تنتقل إلى التجارب البشرية بحلول فصل الربيع ،في حين
قالت شركة ريجينيون في نيويورك إنها ستكون مستعدة لمرحلة التجارب
البشرية خالل شهرين .وفي أماكن أخرى ،تقوم جامعة كوينزالند في
أستراليا بتجربة عقارها المرشح على الحيوانات .كما أكد شي نان بينغ
نائب وزير العلوم والتكنولوجيا في الصين أن تجارب اللقاح البشري
ستبدأ مع نهاية أبريل/نيسان القادم .وذكرت الصحيفة أن “ريمديسيفير”
(وهو مضاد للفيروسات واسع النطاق جربته معاهد الصحة الوطنية
األميركية على  13مريضا نقلوا إلى المستشفى بعد إصابتهم بفيروس
كورونا على متن سفينة الرحالت دياموند برينسيس في اليابان)؛ ربما
يكون هو العقار الواعد وفي السياق ،قالت شركة فايزر هذا األسبوع إنها
اكتشفت العديد من المركبات المضادة للفيروسات التي قد تكبح فيروس
كورونا ،وتأمل أن تبدأ االختبارات مع نهاية العام.
تسارعت الجهود الدولية إليجاد لقاح لفيروس “كورونا” عقب نشر
ٍ
بيانات
األكاديميين الصينيين التسلسل الجيني للفيروس في قاعدة
ٍ
مفتوحة .وعليه ،يمكن استعراض بعض الجهود والنماذج الدولية الرامية
إليجاد ذلك اللقاح ،باإلضافة إلى بحث إمكانية تطوير أدوية لتخفيف
آالم المصابين به ،وذلك على النحو التالي:
الصين :بدأت بالفعل تجارب سريرية على ٍ
عدد من األدوية التي
يأتي في مقدمتها تلك المستخدمة في عالج اإليبوال ،ونقص المناعة
المكتسبة ،و”السارس” ،والمالريا ،الختبار مدى فعاليتها في عالج
ٍ
ٍ
صينية
بيانات
مصابي “كورونا” ،على أن تُدرج النتائج في قاعدة
للدراسات الطبية الحيوية .وقد أتى ذلك بعد أن قامت مجموع ٌة من
الباحثين باختبار ٍ
عدد من األدوية المضادة للفيروسات في المختبر
للتأكد من فعاليتها ضد الفيروس .كما دعت الصين كافة من تعافى
ٍ
مضادة
من فيروس “كورونا” للتبرع بالدم ،لما قد يحتويه من أجسا ٍم
وبروتينات ٍ
ٍ
قيمة يمكن استخدامها لعالج المرضى.
متطوعا
الواليات المتحدة :تسعى شركة “مودرنا” األمريكية لتجنيد 45
ً
عاما إلطالق تجارب سريرية بحلول نهاية
تتراوح أعمارهم بين  18وً 55
أبريل .وتبحث بعض الشركات المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية في
العقاقير المضادة لفيروس نقص المناعة البشرية واإليبوال .كما تبحث
“معاهد الصحة الوطنية األمريكية” ( )NIHبوالية ماريالند عن سبل
تشجيع الجسم البشري على إنتاج أجسا ٍم مضادة.
وقد أعلن “تحالف ابتكارات التأهب للوباء” ( )CEPIأنه سيخصص
مبلغ  11مليون دوالر لثالثة برامج تقودها شركتا “أنوفيو” لألدوية
و”مودرنا” بالتعاون مع جامعة كوينزالند ،على أمل الحصول على
أسبوعا .كما أصدرت “إدارة الغذاء
لقاح قابل لإلنتاج خالل ستة عشر
ٍ
ً
ترخيصا تحت بند “الطوارئ العاجلة”
()FDA
يكية”
ر
األم
و
اء
و
والد
ً
العتماد ٍ
تقنية مبتكرٍة لمواجهة انتشار فيروس “كورونا”.
ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة بيل وميلندا جيتس واثنتين من
المؤسسات الخيرية الكبيرة األخرى تعهدتا بتقديم  125مليون دوالر
للمساعدة في تطوير عالج لفيروس “كورونا” .وفي سياق متصل،
صرح نائب الرئيس األمريكي ومسئول ملف مكافحة الفيروس “مايك
بنس”“ :نعمل على توسيع االختبارات للتوصل إلى لقاح لمكافحة
فيروس كورونا” .وفي هذا اإلطار ،تبحث الواليات المتحدة مع قطاعات
الصحة جهود مكافحة انتشار الفيروس ،وتُطور اختبار ٍ
ات للكشف عنه.
ّ
عالج لتخفيف آالم المصابين
وأكد “بنس” أنهم سيعملون على إتاحة
ٍ
بحلول الصيف.
إسرائيل :أعلن معهد بحوث ( )MIGALاإلسرائيلي عن تطوير لقاح

فيروس التهاب الشعب الهوائية الحاد لعالج فيروس “كورونا” .وقد
أثبت اللقاح فعاليته في التجارب السريرية التي أجراها معهد “فولكان”
سابًقا .ويستكشف المعهد حاليًّا الشركاء المحتملين إلنتاجه في األسابيع
الثمانية القادمة ،والحصول على موافقات السالمة الالزمة الختباره
على البشر.
ألمانيا :تعمل شركة األدوية الحيوية “كيورفاك إيه جي” و”التحالف من
ٍ
مضاد للفيروس.
لقاح
معا على تطوير ٍ
أجل ابتكارات االستعداد للوباء” ً
وفي هذا اإلطار ،قالت وزيرة البحث األلمانية “أنجيا كارليتشك” إنها
ٍ
مضاد لفيروس “كورونا” في غضون أشهر .ونقلت
لقاح
تتوقع تطوير ٍ
وكالة “رويترز” عن الوزيرة األلمانية قولها في يناير “ :2020إذا أردنا
احتواء هذا المرض ،فمن الجيد أن يكون لدينا لقاح في ٍ
ٍ
قصير
وقت
ٌ
نسبيًّا ،ونفترض أن هذا سيحدث في غضون بضعة أشهر”.
ٍ
ٍ
اليابان :يعكف علماء يابانيون على إجراء در ٍ
وعاجلة
مكثفة
اسات
للتغلب على فيروس “كورونا” ،باستخدام أجهزة كمبيوتر عمالقة لتحليل
بعض األدوية المتوفرة واستعمالها لمعالجة اإلصابات الناجمة عنه .كما
تعكف شركة األدوية اليابانية ((Takeda Pharmaceutical al Co
ٍ
ٍ
مشتق من بالزما دم من تعافوا منه ،انطالًقا
جديد
على تطوير دو ٍاء
من قدرة األجسام المضادة التي طورها المرضى على تقوية الجهاز
المناعي للمرضى الجدد.
بريطانيا :أعلنت شركة ()The Native Antigen Company
ٍ
ٍ
البريطانية عن بدء اإلنتاج التجاري
جديدة يمكنها معالجة
لمضادات
فيروس “كورونا” .وقد أعلن باحثون من جامعة “إميريال كولدج” في
لندن عن بدء التجارب على الفئران ،آملين في بلوغ هدفهم بحلول
نهاية العام .وفور االنتهاء من المرحلة التجريبية األولى ،سيتم اختبار
نهائي بحلول
للقاح
فعالية اللقاح على البشر .ومن المتوقع التوصل
ٍ
ٍ
نهاية العام.
عالج للفيروس
أستراليا :يعكف معهد “دوهرتي” في ملبورن على إيجاد
ٍ
عينة ٍ
من خالل بحث ودراسة ٍ
حية منه .ومن خاللها ،يمكن للباحثين
في “مختبر صحة الحيوان األسترالي” بجيلونج أن يبدأوا في فهم
خصائصه ،وهي خطوةٌ حاسم ٌة في الجهد العالمي لتطوير لقاح.
وتسعى العديد من شركات األدوية العالمية بالمثل إلى إيجاد عالج
لفيروس “كورونا” ،وذلك من خالل :تحفيز إنتاج البروتينات ،وتوظيف
التقنيات التكنولوجية بالتعاون مع شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية،
وتقديم المساعدات المطلوبة بما في ذلك مركبات حقن البروتينات التي
تحفز االستجابة المناعية ،وإجراء التجارب السريرية.
كشفت تقارير إخبارية في  16/3/2020عن إجراء أول تجربة للقاح
ضد فيروس كورونا  ،فى معهد كيزر للبحوث األمريكى ،حيث حقنت
إحدى المتطوعات ،بمدينة سياتل شرق الواليات المتحدة األمريكية.
وذكر موقع روسيا اليوم ،أن الباحثين في معهد كيزر األمريكى أشاروا
إلى أن االختبار سيجرى على  45متطوعا ،بينما حقن اليوم أربعة
أفراد ،بينما أوضح التقرير أن المشاركين في تلك التجربة لم يصابوا بأى
أذى ،حيث لم ينتقل لهم الفيروس من جراء تلك التجارب ،حيث ال تضم
الجرعة التي يحقنون بها فيروس كورونا وأوضح التقرير ،أن التجارب
ستجرى حتى مطلع يونيو  ،2021للتأكد من سالمة اللقاح .وأوضح
التقرير ،أن المرأة التي حقنت بأول لقاح ضد فيروس كورونا تدعى
جينيفر هالر ،تبلغ من العمر  43عاما ،وقالت”:كلنا نشعر بالعجز..
إنها فرصة رائعة بالنسية لي للقيام بشىء ما” ،أما ثاني المتطوعين
يدعى نيل براوننج.
يشار أن أول تجربة لقاح ضد فيروس كورونا تجري اآلن فى أمريكا،
وأوضح تقرير لوكالة أسوشيتدبرس األمريكية أنه سيتم اليوم االثنين،
تسليم الجرعة األولى المحتملة من اللقاح المطور لعالج فيروس
كورونا ،فى تجربة سريرية لمحاولة إيجاد حل لهذه الفاشية وصرح
مسئول حكومي وفقا لتقرير جريدة “نيويورك تايمز” ،أن الجرعة
األولى التي سيتم تسليمها يوم االثنين ،في تجربة سريرية للقاح محتمل
 ،COVID-19سيتم تجربتها على أول مشارك فى التجربة.
وصحيا بجرعات مختلفة من
شابا
وسيبدأ االختبار مع 45
ً
ً
متطوعا ً
اللقاح الذى تم تطويره بالتعاون مع المعاهد الوطنية للصحة األمريكية
 NIHوشرطة تطوير العقاقير األمريكية  ، Moderna Incوالهدف من
هذا هو التحقق من أن اللقاحات ال تظهر ية آثار جانبية مقلقة ،مما
يمهد الطريق الختبارات أكبر.
الموضوع مقتبس من عدة مصادر طبية وصحفية عالمية.

إلعالناتكم يف جريدة السفري يرجى التواصل من خالل  )519( 254 - 2000او icgo.media@outlook.com
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السعودية دفعت لفيوري  15مليون دوالر في يوم واحد..
أكبر  10رواتب لنجوم المصارعة الحرة

أصدرت مجلة “فوربس” قائمة تضم النجوم العشرة األعلى أج ار في المصارعة الحرة للمحترفين .ويستثنى
من القائمة النجوم البارزون الذين شاركوا في بعض الفعاليات القليلة ،مثل جون سينا الذي اتجه إلى
التمثيل ،وبطل العالم في المالكمة تايسون فيوري الذي حصل على  15مليون دوالر مقابل يوم واحد
فقط في فعالية نظمتها هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ،وهو رقم فلكي في عالم المصارعة الحرة.
وحافظ المصارع األميركي بروك ليسنر ،على صدارة القائمة بحصوله على عشرة ماليين دوالر كراتب
أساسي سنويا ،يليه مواطنه رومان رينز براتب قدره خمسة ماليين دوالر سنويا .وحل المصارع والممثل
األميركي راندي أورتن ،بالمرتبة الثالثة ( 4.1ماليين دوالر سنويا) ،يليه مواطنه سيث رولينز بفارق
مئة ألف دوالر ،ثم تريبل إيتش ( 3.3ماليين دوالر سنويا .وجاء في الترتيب من السادس حتى العاشر
على التوالي :المصارعة اإليرلندية بيكي لينش ( 3.1ماليين دوالر سنويا) ،واألميركي بيل غولدبرغ
بثالثة ماليين دوالر سنويا لكنه حصل على مليوني دوالر في مباراة واحدة فقط دعته إليها هيئة الترفيه

بالسعودية .ويحصل المصارع األميركي شين مكماهون على  2.1مليون دوالر سنويا بفارق مئة ألف
عن أخته الصغرى ستيفاني التي تحصل على مليوني دوالر سنويا ،يليها مواطنها براون سترومان براتب
قدره  1.9مليون دوالر.
وبعيدا عن قائمة المحظوظين ،يحصل المصارعون في المستويات األدنى على خمسمئة دوالر فقط
كحد أدنى في الفعاليات غير المنقولة عبر شاشات التلفزيون ،وقد يصل المبلغ إلى سبعة أرقام (ماليين)
في الفعاليات األكبر .كما يحصل المصارعون على نسبة  5%من مبيعات التذاكر أو  25%من بيع
المنتجات المرخصة من اتحاد اللعبة..
المصدر :ماركا

في زمن الكورونا

تدريب طبيعي لالعبي
نادي“إس في دوناوستوف”
وجد نادي “إس في دوناوستوف” المنافس في دوري الدرجة الخامسة األلماني لكرة القدم طريقة إلبقاء
ثالثة من العبيه في حالة بدنية جيدة أثناء أزمة تفشي فيروس كورونا ،من خالل مكوثهم في موقع بناء
بمدينة اليبزيغ .ويقوم ثالثة من العبي النادي ،منذ أوائل الشهر الجاري ،بعمليات تحطيم الجدران أو
التخلص من األنقاض.
وقال مدير الكرة ماتياس كليمنس ،في تصريحات لوكالة األنباء األلمانية “في مرحلة ما يتساقط السقف
على رأسك ،ثم كانت فكرتي أن قلت إذا كنت تريد الخروج ،يمكنك العمل وكسب شيء ما في الوقت نفسه.
ويمتلك كليمنس ( 48عاما) الشركة التي تقوم بصيانة النصب التذكاري وتجديده ،حيث هناك الكثير من
العمل الذي يجب إتمامه وقبل الثالثي ساشا دايكاسي وكيفن رابيس وأبوالي دابو العرض غير المعتاد
وقال النمساوي دايكاسي الذي أزال جدا اًر بآلة ثقب الصخور “شيء جديد في حياتي ،إنه تدريب طبيعي.

ويتشارك معه زمياله القادمان من إستونيا وغينيا بيساو في شقة بمدينة اليبزيغ .ودفع النادي لالعبيه
رواتب مارس/آذار الماضي ،رغم توقف منافسات كرة القدم منذ منتصف الشهر ذاته ،لكن في أبريل/
نيسان الجاري وضع موظفيه في برنامج الحكومة للبطالة المؤقتة  .ويحصل الثالثي العامل في اليبزيغ
على  12.55يورو ( 13.60دوالرا) في الساعة ،وهو الحد األدنى لألجر ،لكنهم سيغادرون موقع العمل
للعودة للكرة مجددا حينما يبدأ فريقهم في التدريبات
المصدر  :األلمانبة

For Advertisment on The Ambassador Newspaper please contact us via (519) 254 -2000 or icgo.media@outlook.com
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ســودوكـو
2

كلمــات متقاطعــة

9

أفقي:

6

 -1مخترع الديناميت
 -2كاتب وعالم نبات وفيلسوف فرنسي يعد من اهم كتاب
عصر التنوير في اوروبا من اهم مؤلفاته “العقد االجتماعي”
 -3للتأفف  -مطرب لبناني
 -4نبات عشبي ذو رائحة مميزة ونفاذة  -تروي-للتفسير
 -5حرف ناصب  -للتمني  -الرفيع الثمين والقيم
 -6اخفاء األمر وعدم االفصاح عنه  -بحر
-7من االقمشة (معكوسة)  -الريح الطيبة  -مرض صدري
 -8يهطل المطر بغ ازرة  -رقد
 -9ممثلة سورية راحلة  -اترك (باألمر)
- 10هضبة  -المطر الخفيف المستمر
- 11ثلثا نسيان  -عالم وجغرافي ونحوي واديب وقاص
عربي من مؤلفاته (فرائض وفوائد)
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 -1كاتبة انكليزية اشتهالت بكتابة الروايات البوليسية
 -2اشهر كاتب قصص خرافية في تاريخ األدب الفرنسي  -للنفي
 -3ابداع  -مادة طبية توضع على الجروح والحروق
 -4من بحور الشعر العربي (بدون ال التعريف)  -المستحيل
(معكوسة)
 -5مدينة وفي والية (اوهابو) االميريكية  -الهجوم (معكوسة)
 -6ننظف المكان بالمكنسة  -رف من الطيور
 -7قارون (مبعثرة)  -يتنبأ بالمستقبل
 -8دولة في اميركا الجنوبية عاصمتها (سوكري)  -ثلثا ارواح
 -9لدغ  -عالمة موسيقية (معكوسة) طعم العلقم
 -10وسام (مبعثرة)  -عم وانتشر
 -11سقاية  -شاعر واديب وفيلسوف عباسي لقب برهين المحبسين

•بــرج الحمــــــــــل :كــن واثقـاً بنفســك وتابــع طريقــك ،ال تبــال بالعقبــات التــي قــد تعتــرض طريقــك ،كــن
حــذ اًر فــي اختيــار األصدقــاء.
•بــرج الثـــــــــــور :تتكاثــر مســؤولياتك خــال الفت ـرة المقبلــة ،عليــك أن تتفــرغ ألعمالــك وتبتعــد عــن
األج ـواء التــي تصرفــك عــن أعمالــك.
•بــرج الجــــــوزاء :تطــور مهــم فــي قضيــة معقــدة كانــت تشــغل بالــك ،أمــل كبيــر فــي تحقيــق مــا تصبــو
إليــه ،تتحــرر مــن عــادة قديمــة بنجــاح.
•بــرج الســرطان :نجــاح منتظــر علــى الصعيــد المهنــي ،قريب ـاً تنهــي مشــكلة معقــدة كانــت تحتــل حي ـ اًز
كبي ـ اًر فــي تفكيــرك. 
•بــرج األســــــــــد :نشــاط ملحــوظ فــي مجــال العمــل وســرعة فــي تحقيــق أمــر مهــم ،تعــود صحتــك إلــى
مــا كانــت عليــه ،انفتــاح علــى حــب قديــم. 
•بــرج العــــــــذراء :اســتمع إلــى نصيحــة المخلصيــن ،ابتعــد قــدر المســتطاع عــن الجــو الصاخــب الــذي
تعيــش فيــه ،تواطــؤ ضــدك فــي قضيــة عاطفيــة.
•بــرج الميــــــــزان :لديــك صديــق يحبــك تعــرف إخالصــه ومحبتــه لــك وهــو بحاجــة إليــك فــا تتخــل عنــه
وقــدم لــه مــا يطلــب مــن مســاعدة.
•بــرج العقــــــرب :أنــت متألــق دائمـاً فــي مجــال عملــك وروح الحماســة فــي قلبــك لــن تطفئهــا غيــوم عابـرة،
خــذ حــذرك فأنــت محــاط بالحســاد. 
•بــرج القـــــــوس :ال تكــن صلبـاً وال تتخــذ قـ اررات سـريعة قــد تؤثــر علــى حياتــك كلهــا ،ال تــدع ثورتــك
تطفــئ عقلــك وتبعــدك عــن الحكمــة التــي عرفــت بهــا.
•بــرج الجــــــــدي :مــا الــذي يدعــوك لتعيــش حيــاة كســولة وهــذا بالتالــي ســيدفعك إلــى االكتئــاب ،حــاول
إشــغال نفســك بأشــياء تنفعــك.
•بــرج الدلـــــــــــو :رصانتــك ال ازئــدة عــن حدهــا تجعــل النــاس يبتعــدون عنــك ،ال بــأس ببعــض المـزاح مــن
وقــت آلخــر حتــى تحلــو الحيــاة.   
•بــرج الحـــــــوت :قــل للحبيــب كلمــة حلــوة وإال فإنــك بصمتــك هــذا ستخسـره وهــو المخلــص لــك والمحــب
الدائــم فــا تهملــه وتذهــب لآلخريــن.
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الكلمة المفقودة

وصاحب الدمع ال تخفى سرائره
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Iraqi-Canadian group distributes
1,000 masks in Windsor

Source: Windsor Star

Windsor’s Iraqi-Canadian community is helping out local residents deal with the COVID-19 pandemic with a
gift of masks.
On Tuesday, the Windsor-based Iraqi Canadian Group
Organization began distributing more than 1,000 masks
made by its members for the public.
According to the organization, each mask was constructed with newly purchased quality fabric by ICGO
volunteers.
The giveaway began at noon in front of the ICGO office (397 Wyandotte St. West), with a maximum of five
masks per household.
ICGO founder and president Khassan Saka said the effort is in response to the “lack of supply” and “exuberant costs” of masks, which he believes can minimize the
spread of COVID-19.
“The ICGO has taken the initiative to give back to our
wonderful city … as we all need to help each other and
care for each other during these difficult times,” Saka
said.
In the weeks to come, ICGO plans on making more masks and distributing them regularly.

Serving Humanity

Serving humanity was the first motive and mission for the Iraqi Canadian
Group Organization. In coordination with Downtown Mission Windsor it
Started the Program #weDeliver.
It’s been 2 weeks now the ICGO and The Downtown mission new Location
on Ouellette AVE working side by side to serve the community in Windsor
by distributing and delivering food for seniors and many people are “highrisk” to the virus and unable to leave their homes.

Khassan Saka the director of ICGO and his team of volunteers ben driving
in the city deliver the bags for those who needed after publishing in social
Media about this service April 14, 2020.
Mr. Saka Director of the ICGO extended his thanks and appreciation to the
Executive Director of downtown mission in Windsor and all the staff on the
front lines. And singled out his deep thanks to Mr. Atef Ramo who contributed greatly to the success of this mission.
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France testing whether nicotine
could prevent coronavirus

14

COVID-19 will forever
change the food industry

Source: CTV News

Source: Canadian Grocer

PARIS, FRANCE -- Nicotine could protect people from contracting the coronavirus, according to new
research in France, where further trials are planned to test whether the substance could be used to
prevent or treat the deadly illness.
The findings come after researchers at a top Paris hospital examined 343 coronavirus patients along
with 139 people infected with the illness with milder symptoms.
They found that a low number of them smoked, compared to smoking rates of around 35 per cent in
France’s general population.
«Among these patients, only five per cent were smokers,» said Zahir Amoura, the study›s co-author and
a professor of internal medicine.
The research echoed similar findings published in the New England Journal of Medicine last month
that suggested that 12.6 per cent of 1,000 people infected in China were smokers. That was a much
lower figure than the number of regular smokers in China›s general population, about 26 per cent,
according to the World Health Organization.
The theory is that nicotine could adhere to cell receptors, therefore blocking the virus from entering
cells and spreading in the body, according to renowned neurobiologist Jean-Pierre Changeux from
France›s Pasteur Institut who also co-authored the study.
The researchers are awaiting approval from health authorities in France to carry out further clinical
trials.
They plan to use nicotine patches on health workers at the Pitie-Salpetriere hospital in Paris -- where
the initial research was conducted -- to see if it protects them against contracting the virus.
They have also applied to use the patches on hospitalised patients to see whether it helps reduce symptoms and also on more serious intensive care patients, Amoura said.
The researchers are looking into whether nicotine could help to prevent «cytokine storms», a rapid
overreaction of the immune system that scientists think could play a key role in fatal COVID-19 cases.
But with further research needed, experts are not encouraging people to pick up smoking or use nicotine patches as a protective measure against the virus.
«We must not forget the harmful effects of nicotine,» said Jerome Salomon, France›s top health official.
«Those who do not smoke should absolutely not use nicotine substitutes», which cause side effects and
addiction, he warned.
Tobacco is the number one killer in France, with an estimated 75,000 deaths per year linked to smoking.
France is one of the hardest hit countries by the coronavirus in Europe, with more than 21,000 deaths
and over 155,000 reported infections.

COVID-19 is likely going to redefine grocery shopping in more ways than one. Convenience has a different meaning now–it’s less about saving time and more about survival
and safety. Before the crisis, barely anyone ordered online and many Canadians wondered why someone would ever order food online.
The in-store shopping experience is changing quickly in the COVID-19 era. Most grocers have reduced shopping hours to give employees a rest and allow for stores to be
thoroughly cleaned. Plexiglass barriers at checkouts are being installed, and grocers are
limiting the number of shoppers allowed in a store at one time. This is shopping under
pressure for the betterment of society.
For many years, the industry wanted to provide a different feel to make the in-store experience more pleasant, less stressful. COVID-19 is changing all of this. According to a
recent report released by Dalhousie University, only 24% of Canadians are comfortable
with the idea of grocery shopping. In other words, more than three quarters of Canadians see the grocery store as an inherent risk. When looking at the entire food chain,
retailing has always been the most hazardous part, given that everyone has access to the
foods, unlike farming or processing. In an era during which risk self-management has
never been so prevailing, Canadians are beginning to figure it out.
As a result of the COVID-19 outbreak, 9% of Canadians are now shopping for food
online for the first time, according to the survey. Keep in mind that 1.5% of all food sales
were conducted online before the crisis. That percentage was growing, but COVID-19
will likely accelerate the pace.
Humans are creatures of habits. In time, we do change are ways, especially with food, and
COVID-19 may offer us time to change how we purchase our food. Public health officials
believe social distancing can last for months. Such a length of time can be enough to
create online shopping habits.
With crises and disruptions come opportunities for the food industry to adapt. Over the
last few years, the food industry had been increasing its online presence in response to
Amazon. Now, purchasing online is all about safety. Before Amazon, foot traffic in stores
was the one metric grocers looked at with extreme caution. Those days are long gone.
COVID-19 is a powerful reminder of how business models can be fragile.
Essentially, COVID-19 has the potential to be as disruptive to the food retail and service
industries as the Green Revolution was to agriculture. The Green Revolution made agriculture more adaptable to modern food consumption trends. Since the beginning of the
revolution in the 1950s, the globe has five billion more occupants and the percentage of
people who are food insecure has dropped significantly. The Green Revolution made the
entire sector more efficient, smarter, and more immune to threatening diseases and other
potential socio-technological threats. The Green Revolution has been far from perfect,
but consumers have benefitted from it whether they recognize it or not. Food distribution by way of different technological means won’t be perfect either, but it will make food
distribution more compliant to our modern reality.
When brick-and-motor business becomes a secondary factor, a business’s path to success
in food distribution changes dramatically. With COVID-19, we may see the rise of dark
or ghost kitchens in food service, allowing anyone to start a food service company. The
establishment of more micro-fulfilment centres or dark warehouses to support grocers
and other food retailers will redesign the entire sector.
This does not mean Canadians will stop visiting grocery stores, farmers’ markets or restaurants anytime soon. But within the next five years we could see 20% of all food sold
online or through apps, restaurants and retail combined. That’s potentially more than $50
billion worth of food. According to estimates, it’s roughly around $7 to $9 billion right
now. What was seen as a far-fetched concept by many just a few years ago, appears to be
a probability because of COVID-19.
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Study Finds Common Cold
Virus Can Infect The placenta
Dr. Amir Petrus Dawood

The common cold virus can infect cells derived from the human placenta, according to a study which suggests that it
may be possible for the infection to pass from expectant mothers to their unborn children.
The researchers, including those from Tulane University in the US, said the placenta - an organ that develops in the
uterus during pregnancy - acts as a gatekeeper, providing essential nourishment from a mother to a developing fetus
while filtering out potential pathogens. The study, published in the journal PLOS One, noted that this barrier isn’t as
impenetrable as once believed with recent studies showing how viruses such as Zika can slip through its defenses.
“This is the first evidence that a common cold virus can infect the human placenta,” said study co-author Giovanni Piedimonte from Tulane University. “It supports our theory that when a woman develops a cold during pregnancy, the virus
causing the maternal infection can spread to the fetus and cause a pulmonary infection even before birth,” Piedimonte
said. Researchers have shown that a common cold virus can infect cells derived from human placentas suggesting that it
may be possible for the infection to pass from expectant mothers to their unborn children.
Using donated placentas, researchers isolated the three major cells types found in placentas ,and exposed them in vitro
to the virus that causes the common cold.
“These cells don’t die when they’re infected by the virus, which is the problem,” Piedimonte said. “When they move into
the fetus, they are like bombs packed with virus. They don’t disseminate the virus around by exploding, which is the
typical way, but rather transfer the virus through intercellular channels.”
Researchers suspect the virus could attack lung tissue within the fetus, causing an infection that may predispose offspring
to developing asthma in childhood. Piedimonte plans to launch a clinical study at Tulane to further test the theory.
Journal information: PLoS ONE
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