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مهرجانات واحتفاالت

كلمــة العــدد

3

ما ان يأتي صيف ويندزور حتى تتوالى المهرجانات واالحتفاالت التي تمتاز بالمرح واإلثارة ومشاركة فاعلة ألبناء الجالية العربية من مختلف
االعمار والفئات الجنسية .وهذه بعض من صور التقطت خالل ايام المهرجان.

بقلم رئيسة التحرير
غادة مفيد التلي

نمضي حياتنا معتقدين أن العمر مهما طال قصير ،وأن الحياة لن
تكفي إال لفعل القليل ،السيما إذا ركضت سنوات العمر وانقضت
تعباً دون تدبير ،فنصل منتصف العمر وكأننا في آخره؛ لكن بزيارة
واحدة (لدار المسنين الكندية) قد نغير تفكيرنا ونكتشف أن العمر
ليس رقماً ،وأن هناك ما نستطيع فعله ،حتى لو كنا فوق الثمانين أو
التسعين ،ابقوا معي ،فلدي ما أخبركم به في هذا المقال الصغير.
باألمس القريب قصدت مع أخي الصغير دا اًر كندية لرعاية المسنين؛
فهو يسعى أن يكون ما يسمى بلغتهم فالنتير والفالنتير في المجتمع
الغربي محل احترام وتقدير .لم تمض دقائق قليلة منذ وصولنا حتى
نزلت مديرة الدار لمالقاتنا من مكتبها بالطابق الثالث ،وهيىء إلي
للحظة أنني مسؤولة عربية في قاعة استقبال كبار الزوار؛ فتقديم
عرض لعمل تطوعي دون الحصول على مقابل شيء مهم وكبير
في ثقافتهم .بعد الترحيب بدأت جولتنا التعريفية بالمكان ،واحترت،
يا ترى أهي دار للمسنين أم فندق خمس نجوم يستمتع نزالؤه بالحياة
دون مسؤوليات او تقييد حرية!
فعلى الرغم من تقدم أعمارهم إال إن روحهم مازالت تعانق جماليات
الحياة ،ينعمون بعيشة هنية ،كلهم دون استثناء متبسمون.
لست هنا بصدد الكتابة عن نظافة المكان وجماله ووجوه العاملين
فيه ،فهذا أمر استهلك الحديث حوله والكل به عليم ،لكنني بصدد
إجراء مقارنة حصرية بين هذه الروح التي تسود الغرب وتلك
الروح التي تسود الشرق  -حيث واقعنا األليم  -وهذا هو محور
القضية ،بدأنا الجولة في صاالت ممارسة الهوايات والرياضات
ثم انتقلنا ألخرى حيث فنون الرقص والغناء ،وثالثة قد امتألت
بعشرات الكمبيوترات؛ لكن أكثر ما لفت ناظري تلك الصالة
لممارسة الهوايات من رسم وتلوين وأشغال يدوية .وكذلك شملت
جولتنا صالونا لتجميل السيدات ،يعج بعجائز متصابيات كأنهن
في األربعينات من عمرهن ،واثنتين منهن يجلسان تحت مجفف
الشعر وقد تزينت ظافرهما بمناكير أحمر اللون و أنابيب األوكسجين
موصولة بأنفهما اصغرهما قد تجاوزت الثمانين  ،اما كبراهما ،فقد
قصت المسؤولة علي حكايتها بعد ان الحظت فضولي من كثرة
ما طرحت من أسئلة عنها ( :آليا) ذاك اسمها  ،وهي شخصية
مقالتي التي مازالت صورتها في مخيلتي رغم مرور ثالثة أسابيع
على زيارتنا الميمونة؛ (آليا) عجوز تضج بالحياة رغم سنيها التي
تجاوزت المئة بعام  ،ابتسامتها تزين وجهها األبيض الجميل ،زادها
أحمر الشفاه جماالً فوق جمالها ،تذهب كل يوم إلى غرفة الكمبيوتر
لتتفقد حسابها على الفيس بوك .تتطلع على كل ما هو جديد في
اليوتيوب .تمارس (آليا) الرياضية كل يوم لمدة ساعة وفي نهاية كل
أسبوع ترقص وتغني وتشرب النبيذ في سهرة تجمعها مع باقي النزالء
امرأة عمرها مئة وواحد وغيرها كثيرات في هذه الدار يعشن وكأنهن
شباب ،و يشعرنك أن العمر مجرد رقم ،وأن للشيخوخة سحر خاص،
قلوبهن مازالت تنبض عشقاً بالحياة بالرغم من مرور الزمن .
لن أكتب أكثر ،اطلقوا لمخيلتكم أنتم أيها القراء العنان ،واذهبوا الى
الشرق البعيد وتساءلوا :ماذا عنكم يا أهل بالدي المسنين ومتوسط
أعماركم لم تتجاوز الستين؟! هل دواؤكم مؤمن؟ وهل يزوركم أحدهم؟
هل جربتم ان تسهروا او تستمتعوا؟!
هل مازلتم تمارسون هواياتكم المفضلة؟! هل مازلتم تهتمون
بمظهركم؟!
هل هناك من يهتم بكم؟! وهل حكوماتكم تؤمن الالزم لكم؟! وهل
اقتنع األبناء أن دار العجزة ليست عيباً وال حراماً؟ ...
أما أنا فقد أنهيت جولتي وغادرت الدار وقلبي يرقص فرحاً واعجاب ًا
بعجزة يحملون من العجز اسماً ال أكثر .منهم تعلمت معنى الحياة
ومعنى أن نعيشها باستمتاع .اما لسان حالي فكان يردد  :تباً لعجز
الروح ،ال لعجز العمر ،ومساكين أنتم يا عجزة الشرق .
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تعزية

تهنئة بعيد ميالد

تتقدم أسرة جريدة السفير
من السيدة ال از مراديان
(مصممة ومخرجة الجريدة)
بأحر التعازي القلبية بوفاة والدتها
ّ

تتقدم أسرة جريدة السفير
ّ
بأحر التهاني للزميلة
ّ

المرحومة السيدة فريدة اوسكو
يتغمد الفقيدة برحمته الواسعة
سائلين هللا أن ّ
ويلهم عائلتها الصبر والسلوان
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وتحقيق األمنيات
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سخونة المشهد العقاري في مدينة ويندزور...

األسعار في تصاعد والنوعية ثابتة ال تتحرك  % 25 ....نسبة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية ...
هل أصبحت ويندزور منافسًا قويًا في سوق العقارات الكندية ؟؟؟

بقلم :اإلعالمية ماريشا الزهر

لــم تعــد تســتطيع القــول بعــد اآلن أنــك تعيــش فــي مدينــة الفقيــر ,حيــث
المعيشــة فيهــا تتناســب مــع الدخــل الشــهري للعائــات ،بــل أصبحــت
وينــدزور فــي مقاطعــة أونتاريــو الكنديــة تنافــس غيرهــا مــن المــدن فــي
ارتفــاع أســعار العقــارات ش ـراء أم اســتئجار ،حيــث تعـ ّـد نســبة % 13
فــي ارتفــاع أســعار بيــع المنــازل قفـزة نوعيــة لمدينــة تتربــع ضمــن المــدن
العشــر األولــى علــى خــط الفقــر.
علــى الرغــم مــن أن مبيعــات المنــازل فــي كنــدا مــن المتوقــع انخفاضهــا
أو ركودهــا بنســبة  % 14فــي عــام  2019إال أنهــا تواصــل ارتفاعهــا
فــي وينــدزور مــن المتوقــع بنســبة  10%التــي لــم تعــد كمــا كانــت فــي
الســابق بــل احتلــت المركــز الثانــي فــي متوســط زيــادة أســعار المبيعــات
عــام  .2018فاألمــور فــي وينــدزور ال تتباطــأ علــى اإلطــاق بــل
العكــس ينظــر عــدد مــن المشــترين إليهــا كفرصــة اســتثمارية جيــدة

نظ ـ اًر لقدرتهــا علــى تحمــل التكاليــف وقابليتهــا للحيــاة ضمــن مناخهــا
المعتــدل مقارنــة بباقــي المــدن فــي جميــع أنحــاء البــاد ،حيــث يــرى
بعــض الخبـراء العقارييــن أن مــا يتـراوح بيــن ثالثــة إلــى أربعــة أشــخاص
أســبوعياً خــارج مدينــة وينــدزور يتطلعــون إلــى الشـراء واالنتقــال للعيــش
فيهــا أو فرصــة لالســتثمار.
غالبيــة األشــخاص يعمــدون إلــى بيــع منازلهــم فــي تورنتــو أو فانكوفــر
أو بباقــي المــدن وش ـراء منــزل فــي وينــدزور بســعر أقــل والبــدء بعمــل
جديــد بباقــي المبلــغ أو وضعــه فــي البنــك.
لكــن فــي المقابــل مــا يحــدث فــي ســوق العقــارات فــي تلــك المدينــة هــو
اختــاف القيمــة المقــدرة للمنــزل عــن ســعر البيــع حيــث أن متوســط
ســعر البيع في ويندزور يتراوح بين  300و  325ألف دوال اًر ،األمر
الــذي يــؤدي إلــى زيــادة ضريبــة األمــاك بقيمــة  90دوال اًر ســنوياً علــى
المنــزل المتوســط فــي وينــدزور ،حيــث تســتخدم هيئــة تقييــم الممتلــكات
البلديــة  164ألــف دوالر كمتوســط القيمــة المقــدرة فــي وينــدزور.

حوافز مادية لشراء العقار األول
قبــل أســابيع مــن االنتخابــات الفيدراليــة وتحديــداً يــوم العمــال المصــادف  2ســبتمبر  2019ســيتم إطــاق
برنامــج اتحــادي جديــد يهــدف الــى تخفيــف تكاليــف الرهــن العقــاري للمشــترين المؤهليــن مــن خــال قيــام
الحكومــة بشـراء حصــة مــن منــازل المشــترين المؤهليــن.
المشــترون المؤهلــون هــم المواطنــون الكنديــون والمقيمــون الدائمــون وحاملــو تصاريــح العمــل ممــن ال يزيــد
دخلهــم الســنوي عــن  120000دوالر .ويعتمــد البرنامــج علــى تقديــم حوافــز ماليــة بنســبة  5%مــن قيمــة
العقــار القديــم ,وترتفــع النســبة الــى  10%للعقــارات الجديــدة فــي خطــوة تهــدف الــى تحفيــز البنــاء وزيــادة
العــرض تجنبـاً الرتفــاع أســعار العقــارات.
تأتــي أهميــة هــذا البرنامــج مــن خــال عــدم ترتيــب أيــة فائــدة علــى هــذه الحوافــز وعــدم وجــود شــرط التســديد
المســتمر ،إال ان الحكومــة تحتفــظ بحقهــا فــي اســترداد كامــل الحوافــز عنــد بيــع المنــزل أو بعــد  25عامـاً
مــن العيــش فيــه أيهمــا قبــل وبنســبة  5%او  10%مــن القيمــة الســوقية للعقــار بتاريــخ الســداد .بحيــث إذا
ارتفعــت قيمــة العقــار ،فذلــك يعنــي ارتفــاع مبلــغ األمـوال المســتحقة للخ ازنــات الفيدراليــة ,وســيكون العكــس
هــو الحــال إذا انخفضــت قيمــة العقــار .علمـاً انــه يحــق للمشــتري تســديد كامــل الحوافــز بــأي وقــت قبــل
تعرضــه أليــة غ ارمــات.
تاريــخ اســتحقاقها اصـوالً دون ّ
تقــدر الحكومــة أن هــذا البرنامــج الــذي سيباشــر اســتقبال طلبــات االســتفادة منــه خــال الفتـرة الممتــدة مــا
بيــن  2ســبتمبر  2019وحتــى  1نوفمبــر  2019مــن شــأنه مســاعدة حوالــي  100.000مشــتر جديــد

مــا يحــدث فــي عمليــة البيــع هــو زيــادة الطلــب علــى ش ـراء المنــازل
واســتغالل عدم معرفة بعض األشــخاص باألســعار الحقيقية .فالمنزل
الــذي تبلــغ قيمتــه المقــدرة ب ـ  150ألــف دوالر يبــاع بأكثــر مــن ذلــك
بكثيــر حيــث يصــل إلــى  300ألــف دوالر ،حيــث تشــير البيانــات إلــى
أن متوســط ســعر المنــزل المبيــع فــي الربــع األول مــن عــام 2019
كان  260ألــف دوالر فأســعار الوحــدات الســكنية فــي منطقــة وينــدزور
قفــزت علــى أســاس ســنوي بنســبة  % 19مــن  185ألــف دوالر لتبلــغ
 220ألــف دوال اًر فــي الربــع األول مــن عــام .2018
ويشــير تقريــر ســوق اإلســكان فــي وينــدزور أن ســعر البيــع الســكني
شــهد ارتفاع ـاً مــن  168ألــف دوالر قبــل ثــاث ســنوات وص ـوالً إلــى
 300ألــف دوالر اآلن ،وبحســب بيانــات شــركة  Zoocasaللوســاطة
العقاريــة فــي تورنتــو فــإن متوســط ســعر المنــزل فــي وينــدزور قفــز
بنســبة  % 25مــن نيســان عــام  2017حتــى نيســان  2019ضمــن
أعلــى زيــادة فــي أس ـواق اإلســكان فــي مقاطعــة اونتاريــو.

يمكنك االن ركوب الحافلة من ويندزور الى
اسيكس ,كينغزفيل ,و ليمينغتون
يــوم االثنيــن ,الثامــن مــن شــهر يوليــو ,أعلنــت م ِ
حافظــة مدينــة ليمينغتــون (هيلــدا ماكدونالــد) فــي مؤتمــر
ُ
صحفــي أقيــم فــي كليــة ســانت كليــر عــن إطــاق مشــروع حافلــة ونــدزور -ليمينغتــون.
محطــات الحافلــة هــي :كليــة ســانت كليــر ,مجمــع مركــز اســيكس الرياضــي ,مجمــع ميــدان كينغزفيــل,
ومجمــع ليمنغتــون كينســمين الترفيهــي .تعمــل الحافلــة ثــاث مـرات فــي اليــوم فــي أيــام االســبوع ومرتيــن فــي
أيــام الســبت .كانــت المحافظــة (ماكدونالــد) ســعيدة بافتتــاح المشــروع وخصوص ـاً بســبب تأثي ـره اإليجابــي
ـودون العمــل فــي ليمينغتــون لكنهــم يفوتــون فــرص العمــل لعــدم امتالكهــم ســيارات
علــى األشــخاص الذيــن يـ ّ
خاصــة.
كتبــت بلديــة ليمينغتــون علــى موقعهــا الرســمي“ :تفتخــر بلديــة ليمينغتــون بتقديــم نظــام عبــور جديــد بيــن
ن
ـداء مــن  8يوليــو ”2019
ليمينغتــو وونــدزور مــع توقــف فــي كينغزفيــل وإســيكس ،ابتـ ً
تكلفــة رحلــة الذهــاب هــي  10دوالرات ،وتكلفــة رحلــة الذهــاب واإليــاب فــي اليــوم نفســه هــي  15دوال اًر .
كذلــك يمكنــك إصــدار تصريــح شــهري لركــوب الحافلــة بقيمــة  250دوال اًر .يمكــن لألطفــال مــن عمــر 12
عامـاً أو أقــل ركــوب الحافلــة مجانـاً مــع البالغيــن المرافقيــن لهــم.

دليل األطعمة الكندي الجديد
أصــدرت الحكومــة الكنديــة دليــل أطعمــة جديــد بعنـوان “كلـوا جيــداً ,عيشـوا جيــداً” حيــث نصحــت الحكومــة
الصحيــة مــن الخضــار
الكنديــة المواطنيــن باإلكثــار مــن شــرب المــاء وتنــاول مجموعــة مــن األطعمــة
ّ
المكسـرات والبيــض واللبــن ,واإلكثــار مــن األطعمــة
والفواكــه ,واإلكثــار مــن تنــاول األغذيــة البروتينيــة مثــل
ّ
التــي تحتــوي علــى حبــوب كاملــة.
كمــا احتــوى الدليــل نصائــح أهمهــا اإلكثــار مــن تحضيــر الطعــام فــي المنــزل والحــد مــن تنــاول األطعمــة
الغنيــة بالســكر والملــح والدهــون المشــبعة وقـراءة المعلومــات الغذائيــة المتوافـرة كملصــق علــى األطعمــة
ّ
لزيــادة الوعــي الصحــي.
كل
مــن جهتــه أعــرب رئيــس الــوزراء الكنــدي جاســتن تــرودو عــن أهميــة الدليــل الجديــد مؤكــداً أن ّ
المعلومــات المذكــورة هــي نتــاج لد ارســات وبحــوث علميــة .بينمــا كان رئيــس حــزب المحافظيــن أنــدرو شــير
غيــر منبهــر بدليــل التغذيــة ووعــد بتغيي ـره فــي حــال انتخابــه كرئيــس الــوزراء الجديــد.
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بريطانيا تطالب مسيحي الشرق أن يموتوا بصمت

جنراالت السودان ينقلبون على بعضهم
بقلم طارق داود

** االضطهــاد والمــوت كان المصيــر األكثــر شــيوعاً باألمــس جــاداً ال يســتطيع أن يكــون قاضيـاً اليــوم”.
بالنســبة للمســيحيين فــي الشــرق األوســط .ورغــم أن
التاريــخ وكتبــه تحــاول تجاهــل الذكريــات المؤلمــة ** عــدم االســتقرار واالضطهــاد الــذي يتعــرض
و”مهرجانــات الذبــح” التــي تعــرض لهــا المســيحيون لــه مســيحيوا المشــرق انعكــس ســلباً علــى تركيبتهــم
فــي الشــرق ,فــإن الكثيــر مــن المؤرخيــن وعلمــاء البنويــة ,فغيــاب الدولــة القويــة القــادرة والحاميــة لكافــة
االجتمــاع يبــررون ذلــك بحجــة أنــه ال داعــي لتأريــخ مكونــات شــعبها ,حـ ّـول المســيحيين إلــى هــدف ســهل
العنــف واالحقــاد ,وأن مــا حــدث كان عبــارة عــن وســط حالــة االنهيــار التــي تتعــرض لهــا دول الشــرق
“حــاالت غوغــاء” نتيجــة طغيــان مبــدأ القبيلــة والعشــيرة األوســط .أمــام حالــة االنفــات هــذه ,وغيــاب بنيــة
علــى مبــدأ الدولــة .يغيــب عــن ذهــن هـؤالء أنــه حتــى تنظيمية للوجود المسيحي في الشرق ,ظهر الضعف
بعــد ظهــور الــدول وســيطرتها علــى مجتماعاتهــا ,فــإن والتفــكك فــي التركيبــة االجتماعيــة للمســيحيين .وهــذا
سياســة التعامــل مــع الوجــود المســيحي كدخيــل فــي مــا يتجلــى مــن خــال المواقــف المتصلبــة التــي
الشــرق اســتمرت بــل وزادت حدتهــا .بعــد أن كان تتبادلهــا الكنيســة الكلدانيــة فــي العـراق مــع مــا يســمى
اضطهــاد المســيحيين يتــم خــال حــاالت “فوضــى” كتائــب “بابليــون” ,وهــو فصيــل مســلح مكــون مــن
وغوغــاء” ,أصبــح االضطهــاد منظم ـاً وتحــت ادارة مقاتليــن مســيحيين بقيــادة ريــان الكلدانــي .الكنيســة
الدولــة“ .مذابــح ســفو” كانــت بإش ـراف دولــة ومثلهــا الكلدانيــة رفضــت وجــود تنظيــم مســلح مســيحي,
“مذابــح االرمــن” وقبلهمــا كانــت أحــداث “دمشــق حيــث ذكــر بيــان للكنيســة حــول األمــر الديوانــي الــذي
 .”1860المســؤولية ال تقــع علــى عاتــق دولــة بعينهــا ,أصــدره رئيــس الحكومــة العراقيــة عــادل عبــد المهــدي
فمــا جــرى هــو مســؤولية جماعيــة تتحمــل وزرهــا دول فــي األول مــن تمــوز  2019أن “الكنيســة الكلدانيــة
الغــرب أيض ـاً .حتــى محــاوالت بعــض الــدول الغربيــة تدعــم هــذا األمــر وتعــده خطــوة مهمــة فــي االتجــاه
اســتخدام مســيحيي الشــرق كأداة ابت ـزاز سياســي مثــل الصحيــح ،ومــن شــأنه أن يحصــر الســاح بيــد الدولــة
اســتغالل قضيــة “مذابــح االرمــن” ,فــان ذلــك لــن ينســي ممــا يرصــن مؤسســاتها ،ويرســخ الوعــي الوطنــي عنــد
المســيحيين دور بعــض الــدول الغربيــة فــي المشــاركة العراقييــن علــى الهويــة الوطنيــة الواحــدة” .فــي المقابــل
فــي ذبحهــم .فدمــاء المســيحيين التــي ســالت بســبب يــرى الكثيــر مــن المســيحيين أن عليهــم الدفــاع عــن
التواطــؤ البريطانــي علــى مســيحيي الشــرق وخاصــة أنفســهم فــي وجــه حالــة اإلبــادة التــي يتعرضــون لهــا
فــي الع ـراق وفلســطين الت ـزال تتــرك آثارهــا علــى كل فــي ظــل غيــاب الدولــة ومؤسســاتها.
حجــر وصخ ـرة فــي أرض المشــرق .جديــد المتاج ـرة
البريطانيــة بدمــاء مســيحيي الشــرق ,كانــت بمطالبتهــم ** يبدو أن الحظ يعاكس لندن وال يحالف خطواتها.
بــأن يقابل ـوا ذبــح داعــش لهــم بالصمــت .فبــدل أن فبعــد أن كانــت الشــمس ال تغيــب عــن االمبراطوريــة
تقــدم بريطانيــا الحمايــة لهــم ,هاجمــت كل مــن حــاول البريطانيــة ,أصبحــت أشــعتها فــي مضيــق هرمــز
حمايتهــم ,حيــث وجهــت الشــرطة البريطانيــة االتهــام حارقــة ومسـ ّـببة لأللــم للعنف ـوان البريطانــي .حاولــت
لمــار أفـرام أثنيــل  ,مطـران كنيســة المشــرق اآلشــورية لنــدن أن تماهــي واشــنطن بسياســتها التصعيديــة ضــد
فــي ســوريا“ ,بتمويــل داعــش” .وقالــت صحيفــة طهـران ,وقامــت باعتقــال ســفينة إيرانيــة قــرب مضيــق
“تايمــز” البريطانيــة أن المط ـران قــام بتمويــل داعــش جبــل طــارق.
عندمــا دفــع فديــة طلبهــا “داعــش” لتحريــر  230أســي اًر
أشــورياً لــدى التنظيــم .الحــزب اآلشــوري الديمق ارطــي
فــي ســوريا رفــض فــي بيــان لــه االتهامــات البريطانيــة,
مدافع ـاً عــن المط ـران أثنيــل بالقــول“ :ل ـوال جهودهــم
وجهــود المخلصيــن مــن أبنــاء الشــعب اآلشــوري
لتعـ ّـرض المختطفــون إلــى الذبــح والقتــل.

وشــدد البيــان علــى أنــه “لــن يقبــل أن تمــس ســمعة
المط ـران بســوء أو أي اتهــام يطالــه مــن أنــاس هــم
مــن صنع ـوا داعــش وأخواتهــا وزج ـوا بهــم فــي األرض
الســورية لينشــروا القتــل والدمــار والتخريــب .ومــن كان

بريطانيــا ,مجــدداً التأكيــد علــى أنــه مــن المهــم أن
يــدرك الجميــع أن إي ـران ال تســعى لمواجهــة بــل
تريــد إقامــة عالقــات طبيعيــة تقــوم علــى االحت ـرام
أحســت أنهــا أصبحــت فــي
المتبــادل ”.أمــا لنــدن فقــد ّ
موقــف محــرج فطالبــت الــدول األوروبيــة بتقديــم الدعــم
لهــا مــن خــال تشــكيل قــوة بقيــادة أوروبيــة لحمايــة
المالحــة فــي منطقــة الخليــج.
** التصعيــد اإلي ارنــي كان لــه مفاعيلــه االقليميــة,
ـجعت تركيــا علــى اتخــاذ موقــف مشــابه
حيــث تشـ ّ
مــن واشــنطن ,التــي تدعــم أك ـراد ســوريا فــي اســتخدام
سياســة االمــر الواقــع لفــرض الحكــم الذاتــي شــمال
سوريا .ورغم محاوالت واشنطن تهدئة أنقرة من هكذا
خطــوة ,نظ ـ اًر لمــا قــد تولــده مــن خطــر علــى الكيــان
التركــي بأكملــه ,فــإن تركيــا مات ـزال غيــر مطمئنــة
لرســائل التطميــن األميركيــة بــأن الكيــان الكــردي
لــن يشـ ّـكل خط ـ اًر عليهــا .وفــي هــذا الســياق ,أعلــن
وزيــر الدفــاع التركــي ،خلوصــي أكار ،عــن إمكانيــة
شــن عمليــة عســكرية جديــدة فــي شــمال ســوريا ،فــي
حــال فشــل المحادثــات مــع الواليــات المتحــدة حــول
إقامــة “منطقــة آمنــة” شــرقي نهــر الفـرات .وفــي ختــام
لقــاء جمــع أكار فــي أنق ـرة مــع المبعــوث األميركــي
الخــاص إلــى ســوريا ،جيمــس جيفــري ،حــول هــذا
الموضــوع ،نقلــت وكالــة األناضــول التركيــة عــن
أكار قولــه“ :أبلغنــا الوفــد األمريكــي بآرائنــا ومقترحاتنــا
كلهــا وننتظــر منهــم د ارســتها والــرد بشــكل فــوري”.
وتابــع الوزيــر“ :أش ـرنا مجــدداً إلــى أننــا لــن نتحمــل
أي إبطــاء وســنأخذ زمــام المبــادرة إذا لــزم األمــر”.
وأوضحــت الوكالــة “أن أكار وقــادة عســكريين بحث ـوا
مــع وفــد أمريكــي العمليــة العســكرية المحتملــة ضــد
أهــداف شــرق الف ـرات ”.مــن جهتهــا أعلنــت و ازرة
الخارجيــة الســورية رفضهــا المطلــق ألي شــكل مــن
أشــكال التفاهمــات األمريكية-التركيــة ،معتب ـرة أنهــا
ـداء صارخ ـاً علــى ســيادة ووحــدة ســوريا.
تشـ ّـكل اعتـ ً
وشــددت فــي بيــان علــى أن تفاهمــات كهــذه ،تعــد
انتهــاكاً فاضحـاً لمبــادئ القانــون الدولــي وميثــاق األمــم
المتحــدة ،معربــة عــن اســتنكارها “الســتمرار التدخــل
األمريكــي فــي ســوريا ،والــذي يرمــي إلــى إطالــة أمــد
األزمــة وتعقيدهــا”.

** لــم يكــد يتنفــس الســودانيون الصعــداء عقــب
توقيــع االتفــاق بيــن المجلــس العســكري وأط ـراف
المعارضــة ,حتــى اســتفاقوا يــوم االربعــاء  24تمــوز/
يوليــو علــى إعــان الجيــش الســوداني إحبــاط محاولــة
انقــاب عســكري واعتقــال مجموعــة مــن كبــار
الضبــاط .وبعــض أعضــاء الحــزب الحاكــم الســابق.
وقال الجيش في بيان عسكري أن من بين المعتقلين
بتهمــة التخطيــط لالنقــاب ،رئيــس أركان الجيــش
الفريــق أول هاشــم عبــد المطلــب أحمــد ،وعــدد مــن
اختــارت مضيــق هرمــز للــرد علــى بريطانيــا ,حيــث ضبــاط الق ـوات المســلحة وجهــاز األمــن والمخاب ـرات
قــام حــرس الثــورة اإليرانيــة بالســيطرة علــى ناقلــة الوطنــي.
النفــط البريطانيــة “ســتينا إمبيــرو” .الخطــوة االيرانيــة
جعلــت جميــع االط ـراف ت ارجــع حســاباتها خوف ـاً مــن
انـزالق المواقــف نحــو مواجهــة مفتوحــة ,ممــا اســتدعى
أن تقــوم الــدول بنقــل المواجهــة الــى حلبــة السياســة
واقتصــار المواجهــة علــى التالســن اإلعالمــي .وفــي
هــذا الســياق أعلــن وزيــر الخارجيــة اإلي ارنــي ج ـواد
ظريــف إن بــاده ال تســعى إلــى أي مواجهــة مــع

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

وأكـ ّـد البيــان أن “االنقــاب يهــدف إلــى إجهــاض ثــورة
وعــودة نظــام البشــير الــذي أطــاح بــه الجيــش فــي
أبريــل بعــد أشــهر مــن االحتجاجــات ,مشــي اًر الــى أن
االنقــاب أراد قطــع الطريــق أمــام الحــل السياســي
المرتقــب الــذي يرمــي إلــى تأســيس الدولــة المدنيــة”.
ـث التلفزيــون الحكومــي مقطــع فيديــو معــد مســبقاً،
وبـ ّ
يزعــم أن عبــد المطلــب ،رئيــس األركان المعتقــل ،كان
مــن المفتــرض أن يبــث فيــه نبــأ االنقــاب.
** فــي تونــس ,أعلنــت الهيئــة العليــا المســتقلة
لالنتخابــات إج ـراء االنتخابــات الرئاســية فــي 15
ســبتمبر/أيلول المقبــل .وقالــت شــبكة “بــي بــي ســي”
أن رئيــس البرلمــان التونســي ،محمــد الناصــر ،أدى
اليميــن الدســتورية كرئيــس مؤقــت لتونــس ,بعــد إعــان
رئاســة الجمهوريــة وفــاة الرئيــس التونســي الباجــي
قايــد السبســي 92 ،عام ـاً ،فــي المستشــفى العســكري
بالعاصمــة تونــس .ووفقــا للدســتور التونســي ،يتولــى
رئيــس مجلــس الن ـواب محمــد الناصــر الرئاســة لمــدة
تتـراوح مــا بيــن  45يومـاً إلــى  90يومـاً كحــد أقصــى،
يتــم خاللهــا تنظيــم االنتخابــات.
** رغــم الخيبــات التــي تعيشــها الــدول العربيــة ,إال
أن المنتخــب الج ازئــري لكـرة القــدم أنعــش آمــال العــرب
بــأن الفرصــة ما ازلــت قائمــة لتحقيــق بعــض النجــاح
والتقــدم فــي بعــض المناســبات الدوليــة ,حيــث حّقــق
المنتخــب الج ازئــري لقــب كأس األمــم األفريقيــة ،بعــد
انتصــاره علــى الســنغال بنتيجــة  ،1-0فــي المبــاراة
النهائيــة التــي اســتضافها اســتاد القاه ـرة الدولــي.

لكــن الفرحــة لــم تطــل حيــث قـ ّـدم رئيــس االتحــاد
الج ازئــري لك ـرة القــدم ،خيــر الديــن زطشــي ،اســتقالته
مــن منصبــه ،احتجاجـاً علــى طريقــة تعامــل الســلطات
العليــا فــي البــاد معــه .وقالــت وكالــة األنبــاء األلمانيــة
أن زطشــي فــي حالــة غضــب شــديد بســبب إقصائــه
مــن حفــل التكريــم ،الــذي حظــي بــه المنتخــب بعــد
تتويجــه بلقــب بطــل كأس األمــم اإلفريقيــة “مصــر
”.2019
** نعــود الــى لنــدن لنختــم منهــا أخبارنــا الشــرق
أوســطية ,حيــث تمــت اســتضافة فعاليــات “األولمبيــاد
العالمــي للرياضيــات” الــذي تــم تنظيمــه بمدينــة بــاث
البريطانيــة ،وشــاركت فيــه  112دولــة بينهــا 8
عربيــة .وتصــدرت الصيــن والواليــات المتحــدة نتائــج
هــذه الحــدث العالمــي فيمــا حلــت المملكــة العربيــة
الســعودية فــي المرتبــة األولــى عربي ـاً و 33عالمي ـاً،
وجــاءت ســوريا فــي المرتبــة الثانيــة عربي ـاً (55
عالمي ـاً) ،والمغــرب ثالث ـاً ( 64عالمي ـاً) .واألولمبيــاد
العالمــي للرياضيــات هــو مســابقة دوليــة تقــام ســنوياً،
حيــث مــن المقــرر أن تســتضيف مدينــة بطرســبورغ
الروســية أولمبيــاد .2020

عراقيات

تموز  - 2019العدد 7

7

الجفاف في العراق

عزيز سباهي

يكشف عن قصر “إمبراطورية
ميتاني” الغامضة

بقلم رحمن خضير عباس
لم يكن عزيز سباهي عراقياً مهاج اًر ،بل كان موسوعة فكرية
مهجرة قس اًر .من ِقَبل نظام قمعي ،ال يؤمن
ومعرفية وإنسانية ّ
حر وفق قناعاته الخاصة .وكان عزيز
بحق اإلنسان أن يعيش ّاً
تعمد بماء الفرات ألول مرة.
سباهي يعشق الحرية منذ ّ
لقد عشق الحرية  ،ودفع من أجلها ثمناً باهضاً في السجون
والمعتقالت .تلك المعتقالت التي لم تكسره  ،بل جعل منها
مدرسة لبناء معارفه .فمن الطريف ّأنه تعّلم اإلنجليزية في
السجن ،وترجم منها الكثير من الكتب الثمينة.
القمع وغياب الحرية دفعه إلى مغادرة الوطن ،فقد لملم هذا
الرجل الوديع بعض قصاصات من أوراقه الكثيرة والمتشعبة.
تلك األوراق التي كان يحملها معه كالتميمة ،والتي كانت تمثل
له الوطن بكل بهائه .أوراق كان يكتبها بصبر وتأن ،فتحولت
إلى كتب ومراجع في مجاالت مختلفة.
وهكذا غادر بغداد التي عشقها ،رغم تجربة السجون واأللم
والتعذيب النفسي والجسدي الذي تلقاه ورفاقه في سجون النظام.
حباً وطقساً دينياً
غادر الهور والنهر الذي كان يذوب فيه ّ
وتواصالً مع الحياة .وكانت محطته كندا التي اختار فيها مدينة
لندن ,والتي عاش فيها حتى وفاته في يناير .2016
التقيت به في لندن .وأبدى رغبته في االنتقال إلى مدينة أوتاوا
ُ
العاصمة .وقد فرحنا بوجوده بيننا .وكان يتفاعل مع الجالية
مكوناته .ولكن هذا لم يمنعه من االعتكاف
العراقية بمختلف ّ
للتأليف ،فقد كان ثمة هاجسان ينتابانه ،وهما :
تمخض عن
الذي
ذكريات عمله في الحزب الشيوعي العراقي ،و
ّ
مؤلفه الكبير( عقود من تأريخ الحزب الشيوعي) .هذا الكتاب

الذي سيصبح من المراجع المهمة في تأريخ العراق.
أما الهاجس الثاني  :فكان التعريف بالدين الصابئي ،حيث وجد
ّ
أن ما ُكتب عن المندائية ،هو النزر القليل ،والذي
األديب الراحل ّ
ال يتالءم مع قيمتها التأريخية .لذلك فقد استطاع أن ينجز هذا
البحث المعرفي والتأريخي الكبير ( أصول الصابئة المندائيين).
ولكن إقامة إبي سعد ( عزيز سباهي) لم تَطل بيننا في أوتاوا،
ّ
آثر العودة إلى مدينة لندن الكندية حتى تاريخ وفاته .وقد
فقد َ
ترك وراءه ثروة فكرية ومعرفية من البحوث والمؤلفات في
مجاالت مختلفة.
كما ترك وراءه أجمل األثر  :جميل حديثه في مجالسه .وكرم
أخالقه وخصاله الحميدة ،التي جعلته يعيش معنا دون أن
يغادرنا.

أربعة اسماء عراقية
على الئحة اإلرهاب  ...من هي؟

أدرجت و ازرة الخزانة األمريكية أربعة أسماء عراقية على الئحة اإلرهاب .حيث أعلن
نائب الرئيس االمريكي (مايك بنس) يوم الخميس 18 ,يوليو  2019أن “الواليات
المتحدة لن تقف متفرجة بينما تنشر الميليشيات المدعومة من إيران الرعب” موضحاً
أن العقوبات الموجهة ضد الشخصيات األربع هي بسبب “انتهاكات جسيمة لحقوق
ّ
اإلنسان”.
حيث أدرجت و ازرة الخزانة االمريكية شخصيتين من قادة الحشد الشعبي ,هما ريان
الكلداني ووعد قدو ,ومحافظ صالح الدين السابق احمد الجبوري ومحافظ نينوى
السابق نوفل العاكوب على الئحة اإلرهاب ووعدوا بتنفيذ عقوبات ضدهم بسبب
“انتهاك حقوق االنسان”.
قال سيغال ماندلكر ،وكيل و ازرة الخزانة لشؤون اإلرهاب واالستخبارات المالية“ :الواليات
المتحدة تتخذ إجراءات ضد أربعة أشخاص في العراق متورطين في انتهاكات خطيرة
لحقوق اإلنسان أو بسبب الفساد”.
وأوضح أن ريان الكلداني مسؤول عن “انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان بشكل مباشر
أو غير مباشر” .أما وعد قادو ،قائد اللواء ثالثين التابع للحشد الشعبي “تورط في أو
ارتكب أعضاؤه انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان”.
وقال الجبوري في بيان“ :نحن نتفهم معطيات القرار األمريكي ودور خبراء التضليل
في إنضاجه ،فإننا نلتزم بسيادة القرار العراقي بوصفه الفيصل بين الحقيقة ونقيضها،
مستمدين العزم من دستورية التفسيرات الوطنية وثقة القاعدة الشعبية التي نفتخر بها،
ّ
بعد أن اجتهدنا في الوقت الصحيح واتخذنا الموقف الشجاع بمواجهة اإلرهاب بكل
عناوينه وأهدافه للحفاظ على سيادة العراق وأخوة شعبه”
بينما عبرت حركة (بابليون) عن استغرابها من إدراج أمينها العام ريان الكلداني على
الئحة اإلرهاب األمريكية ،واصفة الموضوع بالـ”طعنة”.

سد الموصل إلى الكشف عن قصر
ّأدى جفاف المياه في أحد خزانات ّ
أثري عمره  3400عام يعود إلى امبراطورية ميتاني بحسب دراسات ألمانية
وعراقية.
نشر موقع اآلثار “أركيولوجي اند ارتس” على تويتر“ :القصر الذي ظهر
بسبب الجفاف يعود إلى امبراطورية ميتاني .االمبراطورية مثبتة تاريخياً في
الكتب وتعود إلى نهاية العصر البرونزي ,لكن األدّلة الملموسة كانت قليلة.
بمعنى آخر ,هذا االكتشاف هو اكتشاف مهم جداً!”
إن امبراطورية ميتاني
بولغيز
وقالت عالمة اآلثار من جامعة توبنغن إيفانا
ّ
هي من أكثر االمبراطوريات غموضاً .وأكملت بقولها إنهم اكتشفوا عشر
لوحات طينية في القصر وبقايا دهانات جدارية باللون األحمر واألزرق .كما
طينية مكتوبة بالخط المسماري القديم تحتوي
كشفت الحفريات عن ألواح ّ
على وصف لموقع القصر.
أكملت العالمة بولغيز بقولها“ :نأمل الحصول على معلومات حول الهيكل
الداخلي المبراطورية ميتاني ونظامها االقتصادي وعالقة عاصمة ميتاني
أن القصر
بالمراكز اإلدارية المجاورة بعد تفسير نصوص األلواح” .موضحة ّ
قد غمر مرة ثانية بعد زيادة منسوب المياه.
أن امبراطورية ميتاني امتدت من نوزي و كيليكيا (شرق
يعتقد الباحثون ّ
مدينة كركوك إلى جنوب شرق تركيا حالياً) ،وإلى حلب غرباً ،وربما بلغت
الالذقية وحمص .وكان مركز اإلمبراطورية عند منابع الخابور.
أن عالقة امبراطورية ميتاني مع فراعنة مصر كانت جيدة جداً بحيث
ويذكر ّ
أن رمسيس الثاني تزوج ملكة ميتانية اسمها “نفرو رع” كما ّبين في لوحة
حجرية وجدت في معبد خنسو الذي بناه رمسيس الثاني في الكرنك.

تصويت اليونسكو إلدراج مدينة
بابل ضمن قائمة التراث العالمي

نشرت و ازرة الخارجية العراقية بياناً أوضحت فيه أن وزير الخارجية محمد علي الحكيم يبعث رسائل
إلى نظرائه في الدول األعضاء للتصويت على ملف إدراج مدينة بابل االثرية على الئحة التراث
يحث جميع السفارات في الدول األعضاء في لجنة التصويت على دعم
العالمي ,وإن وزير الخارجية ّ
العراق.
ومن جهتها ذكرت لجنة الثقافة واإلعالم والسياحة واآلثار في مجلس النواب العراقي أن “ المفاوضات
أثمرت موافقة أغلب أعضاء لجنة التراث العالمي البالغ عددها واحداً وعشرين عضواً من دول مختلفة
على إضافة بابل ضمن الالئحة العالمية” ،وأضافت اللجنة أن “التحرك مستمر وبقوة من الوفد العراقي
من أجل الحصول على التصويت باإلجتماع ،الذي من المؤمل أن يكون اليوم الجمعة”
صوت أعضاء لجنة التراث العالمي لليونسكو على إدراج
يوم الجمعة ,المصادف  5يوليو ّ ,2019
مدينة بابل في قائمة التراث العالمي بعد موافقتهم على دعوة الحمداني لزيارة المنطقة و اتخاذ القرار.
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فنجـان قهـوة

سوالف عراقية
عباس
بقلم :االعالمي مفيد ّ

طب اغسل

العصرية وقبل الغروب ،تصعد قسم من النسوان مال
الطرف يفرشن السطوح بعد رشه بالماء رشة خفيفة
لتلطيف األجواء ،والقسم الثاني بالمطبخ يگللن للعشا.
اني بهذا الوكت صاعد وية امي ،مو حتى اساعدها،
وإنما حتى اشتم روائح القلي الشهية ،لمن چان البيتنجان
المقلي لو العروگ والطماطة الهن ريحة تجيب التايه،
وفعال ،من مصدر الريحة نعرف اليوم شنو مگلية ام
خضير لو ام محمد لو بيت سعود شنو عشاهم اليوم،
ومن عادات الناس الطيبة بهذاك الوكت هو تبادل
الصحون ،لهذا انت تطب للمطبخ تشوف امك تگللي
طماطة ،بس لمن يجي العشا تشوف الصينية بيها كبة
حلب وبيتنجان وبتيتة ،وهذا حال كل البيوت.
العشا چان من وكت ،بعد الغروب بشوية ،وبعد العشا
بساعة لو ساعتين الناس يصعدون ينامون ،وألنه السطوح
متالزگة ،الزم منحچي بصوت عالي ،حتى ليسمعون
يصعدون وياهم الراديو حتى يسمعون
الجيران ،والكبار َ
أخبار لندن شتگول عن أحداث الحرب األهلية اللبنانية
التي كانت تتسيد اهتمامات العراقيين السياسية في حينها
رفقة القضية الفلسطينية ،وفد يوم سمعنا خضير جيراننا
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الحايط عالحايط شال الراديو وكسره لمن سمع خبر
مجزرة تل الزعتر ،وياها بصوت عالي  :خرب شيب
ابهاتكم.
قصة النجوم وحساب النجوم لمن چنا نشوفها باآلالف،
قبل متنترس سمانا بغازات المولدات والسيارات ومتغيرات
بيئية خطيرة ،چنت اباوع عليهن واتذكر سوالف األستاذ
كامل الدباغ عنهن  :النجمة الچبيرة وضواها ابيض هذا
كوكب المشتري ،واألحمر هو المريخ ..زين والباقيات
شنو أسماءهن ..أسأل نفسي.
ايام قليلة كلش چانت حارة بليالي الصيف ،وباقي الليالي
نصعد نلگه الفراش بارد ،احط خدي االيمن ،جهة
التفكير ،على طرف المخدة ،حتى لمن أدير وجهي على
الجهة اليسار ،جهة النوم ،تبقى باردة.
الحارس ،او الچرخچي ،چان يگعد بالطرمة مال بيت
ابو فؤاد ،مقابيلنا ،يعوفله الباب مفتوحة ،يطلع ياخذله
فرة كل شوية ويضرب صافورة ويرجع يگعد عالكرويتة،
وعادة يزيد عدد صافوراته ليلة الخميس عالجمعة وية
رجعت السهرانين ،ولمن يفوتون يسلمون عليه ،هو
يجاوبهم بزهو ،كونه صاحي ويراقب بشكل جيد ،ولمن
يصبح الصبح يروح يسلم تفگته للمركز مال الشرطة
براس شارعنا ويروح ينام.
الصبحية نطلع نلعب تصاوير عالفي مال بيت ام
حسن هادي ،والعصر طوبة ،والبجايم البوبلين تنشگ
من الركبة من كثر الچبحات ،والكوشة مال النعال ابو
اإلصبع تنگطع ،نخلي بمكانها دنبوس ابو راسين حتى
ليفلت االصبع ،وأول حچاية اسمعها لمن اطب للبيت :
طب اغسل ..وكلكم عيوني

تسويف األحالم
بقلم :شذا الزهر
كل صبـاح نسـتيقظ وننفـض الغبـار عـن أحالمنـا القديمـة
ّ
ليـس هـذا فحسـب بـل إننـا فـي كل مـرة نزيـد طوبـة فـي
أن تحقيقهـا سـهل كرسـمها.
بنائهـا ظنـاً منـا ّ
ثـم نخـرج مـن المنـزل لتأخذنـا دوامـة األعمـال اليوميـة
وكوب آخر من القهوة وإجراء اتصال هام وها هو جرس
انتهـاء النهـار يـدق معلنـاً تأجيـل تحقيـق أحالمنـا ليوم آخر
ذي ظـروف أفضـل.
المماطلة أو التسويف واختالق األعذار من أكثر أمراض
العصـر خطـورة وخبثـاً .هـو مـرض وجـد فـي انتشـار
األجهـزة األلكترونيـة وشـبكات التواصـل االجتماعـي بيئـ ًة
خصبـ ًة للتكاثـر وامتصـاص الوقـت والطاقـة .لكـن هـل
يجب علينا االنتظار لتتحسن الظروف المحيطة بنا؟ هل
يجـب علينـا االنتظـار حتـى يأتـي أفضـل توقيـت للبـدء...؟
ومتـى يكـون هـذا التوقيـت؟ مـا شـكل ومواصفـات اللحظـة
المناسـبة؟
الوقـت المناسـب هـو اآلن! اليـوم ..اآلن ..هـو أفضـل
وقـت للبـدء بمشـروعك! انتظـار سـاعة سـاعة الصفـاء
واإلبـداع التـي تنتظرهـا هـي اآلن .وهـي ال تأتـي وحدهـا,
يجـب أن تبـدأ وتبحـث عنهـا ،اآلن هـو الوقـت لنقـل جميـع
أحالمـك مـن خانـة “أحلام مـع وقـف التنفيـذ “ إلـى خانـة

“قصـص نجـاح” فالسـعي للكمـال سـيقف فقـط عائقـاً فـي
طريقـك وسـيكون فقـط حجـة واهيـة لتأجيـل البـدء فـي كل
مـا تطمـح اليـه بحجـة االسـتعداد لضمـان فـرص نجـاح
أفضـل ،ابـدأ اآلن ودع النجـاح يشـق طريقـه إليـك.
ال تنتظـر شـارة البدايـة مـن أحـد!! سـتجد الكثيريـن مـن
أجلـوا تحقيـق مـا أرادوه وس ّـوفوا أحالمهـم الـى مـا ال
الذيـن ّ
نهايـة نجدهـم ينتقـدون كل مـا تقـوم بـه.
احـذر أن يكونـوا عقبـة فـي طريقـك بـل فـي الحقيقـة
ال تنتظـر أحـداً عندمـا تعمـل شـيئاً اعملـه ألنـك تُحبـه,
وتسـتمتع بعملـه وتؤمـن بأهميتـه ،واهمـل كل مـا يـراودك
مـن مخـاوف اإلخفـاق فـإذا قارنـت وضعـك الحالـي دون
تغيـر بعـد عـدة سـنوات بوضعـك فـي حـال بـدأت بمشـروع
اآلن سـتدرك الثمـن الباهـظ الـذي تدفعـه نتيجـة الخـوف و
التأجيـل والتسـويف ...
كمـا يقـول الفيلسـوف الفرنسـي بـول فاليـري “أفضـل طريقـة
لتحقيـق األحلام هـو االسـتيقاظ!”.

بقلم :ريتا فرنسيس-جبور
أول ما تقع عينيك عليه عند مدخل تلك
عمتي ,الفتة
القرية البعيدة ،حيث تسكن ّ
متجر ُكتب عليها :
“محالت ومخازن ألىىر”  .كان عقلي
حل لغز الكلمة األخيرة من
يعمل على ّ
عدة احتماالت
هناك
الالفتة .كانت
ّ
وضعها عقلي كفتاة صغيرة تدرس
اللغة العربية وتعاني من درس الهمزة
ومواضعها السليمة في الكلمة وكانت
المفاجأة كبيرة عندما اكتشفت بأنها تجلس
أحياناً على كرسي الياء .فكنت أقول في
نفسي “وجدتها” ،إنها “محالت ومخازن
ألبئر” إلى أن شاءت المصادفات وتوقفنا يوماً عند تلك “المحالت والمخازن” واكتشفت
بأن الكلمة الصحيحة كانت على اسم صاحبها وهو “ألبير” ذلك ألن أحد الزبائن ناداه
تدخلت سريعاً وقلت أللبير“ :يجب عليك أن تُصلح الفتة المحل ألن
بهذا االسم ،عندها ّ
ن
فيها خطأ” .ضحك الحاضرو ال أدري َلم ولكني تابعت وقلت“ :يعتقد المرء بأنها محالت
ومخازن البئر” فضحكوا أكثر لكني لم ِ
أبال بضحكهم ألني عملت بما أماله علي ضميري
ّ
قوية
وواجبي تجاه الرجل .عندها اقتربت ّ
عمتي وطبعت قبل ًة ّ
مني ّ
سيدة وهي من أقارب ّ
خدي كادت أن تُفقدني توازني ،شعرت بأنها امتصت بعضاً من دمي لقوتها .التفتت
على ّ
المرأة إلى والدتي وأشادت لها بذكائي عندها انتظرت أن تشيح بوجهها عني ألمسح آثار
يعج بالزبائن وكان ألبير وامرأته يعمالن على قبض
القبلة الرطبة عن خدي .كان المحل ّ
أموال أسعار السلع المبيعة وعلى وجهيهما ابتسامة عريضة يتوجهان بها إلى كل ُم ٍ
شتر
ٍ
كل باسمه.
مع تحية ّ
ن
كانت في المتجر بضائع كثيرة ال تُحصى وال تُعد ،أدوات كهربائية ،صحو وأكواب
نسائية  ،أدوات تجميل ودراجات هوائية ،دمى ومالبس نسائية،
زجاجية ،مرايا ,حقائب
ّ
أحذية متعددة األلوان ال األشكال ،بيض وأجبان كنت تجد في ذلك المتجر .مساحيق
للتنظيف منها للشعر ومنها للجسم ومنها للجلي كّلها عبأها ألبير في عبوات صغيرة
ٍ
كل منها ملصقاً صغي اًر كتب عليه بخط
متطابقة في الحجم ال في اللون وألصق على ّ
يده ماهية محتواه .رحت أق أر في انتظار أن تفرغ والدتي من الشراء فوجدت بأني أكشف
مؤامرة كبيرة يقوم بها ذلك الرجل على زبائنه! كانت المجموعة األولى عبوات كتب عليها
“شامبو للشعر” ثم مجموعة أخرى “تنين بواحد” وكانت مسحوق لتنظيف الشعر وتليينه،
بعدها مجموعة أخرى ُكتب عليها “تالتة بواحد” وفيها مسحوق لتنظيف الشعر والجسم
ولتليين الشعر .تابعت القراءة فوجدت بأن القوارير األخرى هي مسحوق للجلي فانتابني
الفضول ،أردت أن أعرف ما الفرق بين مسحوق الجلي وشامبو الشعر ففتحت العبوتين
وأخذت بعضاً من المسحوقين وتفحصتهما بين أصابعي ألتفاجأ بأن فيهما نفس المسحوق
بنفس اللون ونفس الرائحة! أردت أن أكشف المؤامرة على المأل لكن أمي كانت أسرع مني
فحثّتني على المغادرة.
استقبلتنا عمتي استقبال الفاتحين وجاراتها الكثيرات أبين ّإل أن يأتين لرؤيتنا إللقاء التحية
علينا وشرب القهوة .لفتني بأن الجارات جميعهن بما فيهن عمتي يلبسن بكل فخر األحذية
نفسها لكن بألوان مختلفة فعلمت للتو مصدرها .قمت للتو ودخلت الحمام بحثت عن
“شامبو” عمتي ورحت به إلى المطبخ ألقارنه مع مسحوق تنظيف األطباق لكني لم َّ
أوفق
في تجربتي إذ أني أتفاجأ بتلك المرأة التي قبلتني في محالت ألبير تدخل المطبخ وتضبطني
بالجرم المشهود .أردت أن أذكرها بنفسي بأني تلك الفتاة عينها التي أشادت بذكائها منذ
لكن صوتها سبقني ووصل إلى مسامع
أقل من ساعة من الوقت ّ
كن في البيت لتأتين جميعهن إلى المطبخ وترينني ِّ
متلبسة في جرم “العفرتة” .راقبت
من ّ
تلك الرؤوس الكثيرة وكلها كانت بيضاء ،كان الشيب يعلوها بطر ٍ
فقررت ّأل
فاضحة
يقة
ّ
أتكّلم وتركتهن لجهلهن دون أن أخبرهن بآخر اكتشافاتي وبأنهن يغسلن شعورهن بمسحوق
الجلي!
ها أنا أقود سيارتي وأتوجه إلى قرية عمتي بعد غر ٍ
بة طويلة دامت سنوات عديدة في المهجر
ّ
وأسأل نفسي ،هل ما زالت نساء تلك القرية يلبسن أحذية متشابهة غير آبهات بالموضة،
هل ما زلن يتهافتن على الضيف ويسارعن في إحضار أكياس بالستيكية يضعن فيها نتاج
بساتينهن هدي ًة له؟ ويبقى السؤال األكبر هل أخذ ألبير بنصيحتي وأصلح الفتة متجره أو
يغش أهل القرية البسطاء؟
هل ما زال ّ

إلعالناتكم يف جريدة السفري يرجى التواصل من خالل  )519( 254 - 2000او icgo.media@outlook.com
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دروب ...
امرأة بحجم وطن
بقلم :دياب عواد

طريق طويل مظلم يخلو من ازدحامه المألوف،
تتوزع اإلنارة فيه متباعدة،
ى
الحب ،وأما قلبي فقد رميته
و
الضحكة
و
ة
ر
النظ
تخطف
أخر
و
يق،
ر
الط
على
وأنا أقود ببطء ...عين
ّ
في حضنها بالقرب مني على الكرسي الثاني،
أما هي فجميلة بيضاء لونتها الشمس بريشة الماء والحر فتوشح جسدها بلون يستفيض الوصف
وّ
وال يكفيه،
وأما العيون فال مجال إلطالة النظر إليها كيال نتوه عن الطريق،
في الحقيقة كنا وحدنا ولكن أحسست أن هناك من يراقبنا من بعيد،
لطالما تضررت من العيون وأنا اآلن أخشى عيون الحاسدين،
ألقت بجسدها الصغير على كتفي الذي بالكاد يتحرر،
ويدها ملقاة بيدي،
وأنا الخبير الذي ال يتوه على فمي التعبير،
تلعثمت حتى ما استطعت الحديث،
ارتبكت فما عدت أجيد أن أحيك لها غزالً ..
تمنيت لو يطول الطريق أكثر،
صليت أن يحدث خير ويبقينا معاً،
عدت طفالً يتمنى ّأل تفارقه أمه،
ولكن الوقت يمضي والطريق يقترب من النهاية وكان الوصول ووصلنا إلى باب بيتها،
أقفلت األبواب ممازحاً،
وحضنتها حتى كدنا نصير جسدا واحداً،
وكلما حاولت النزول أوجدت لها حجة لتظل أكثر،
ولما كان ال بد لها أن تغادرني،
قبلتها،
ي
حب عظيم،
حتى استفاق بخاطر ٌ
سألتني إن كنت سأحبها بالحماسة ذاتها طوال الوقت،
وعدتها بأن أحبها باالندفاع نفسه،
وقلت :
إنني أحافظ على الزخم نفسه من الحب والحنين اعتبا اًر من اللحظة التي تعلن أن الغد سيجمعنا،
أخبرتها بأنني أحب بكل ما ملكت وكل ما استطعت،
أوصلتها إلى باب بيتها وغادرت،
وكأنني مفارق وطني،
ٍ
جميل جداً أن تغرم بجميلة فيجعلها الحب امرأة بحجم وطن.

أنثى عابرة
بقلم :ايمان الشريف

بـدأت سـهرته مـع أول نظـرة عابـرة مـع إحداهـن،
والتـي ابتسـمت بدورهـا تدعـوه للجلـوس ،ونظـ اًر
لجمالهـا الصـارخ ّلبـى الدعـوة مرحبـاً أخذتـه مـن
فـوره الـى حلبـة الرقـص وفـي الخلفيـة إحـدى أغانيـه
المفضلـة ل لويـس أرمسـترونج ‘’ kiss of fire
“ .تمايلـت الحسـناء مـع النغمات...همـس فـي أذنهـا

كلمـات األغنيـة :
Give me your lips,
the lips you only let me borrow
خـارت قواهـا تحـت تأثيـر األضـواء الخافتـة الوامضـة
واحتوائـه لهـا بيـن أحضانـه مـع كلمـات األغنيـة
المثيـرة فالتصقـت أكثـر بـه وتخ ّـدر وعيهـا...
If I’m a slave, then it’s a slave I want
to be
Don’t pity me, don’t pity me
انتبهـت حواسـه حيـن ردد مـع األغنيـة don’t pity
 .meومـع انتهـاء األغنيـة عـاد بهـا الـى حيـث
كانـا يجلسـان .تبـادل معهـا أرقـام الهواتـف مـع وعـد
باالتصـال غـداً ينـوي عـدم الوفـاء بـه ،وبقبلـة اعتـذار
لطيفـة غـادر المـكان بحجـة أمـور هامـة تخصـه.
ذهـب مباشـرة الـي صومعتـه ,حيـث رفاقـه كلهـم.
المسـجل بهـا كل
أو ارقـه ،قلمـه األثيـر ،قصاصاتـه ُ
تأمالته ،ملحوظاته .حرص على توافر المشروبات
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قنـاديل ...

بقلم :د .داليا حمامي

حدائق الرئيس
“لو كان لكل قتيل كتاب ،لصار العراق بمجمله
مكتبة كبيرة يستحيل حتى فهرستها”
يأخذنا الكاتب العراقي محسن الرملي في روايته
“حدائق الرئيس” إلى قرية نائية من قرى العراق،
تستقبل في أحد صباحاتها تسعة صناديق من
الموز ،في دولة ال تعرف زراعته ،وفي كل واحد
منها رأس مقطوع ألحد أبنائها ،لنبدأ بالتعرف على
قصة صاحب أحد هذه الرؤوس وهو ابراهيم قسمة،
الذي شاءت قسمته وأقداره أن يعمل في أحد قصور
الرئيس السابق صدام حسين كبستاني في واحد من
أجمل القصور الرئاسية في البداية ،ثم حفار قبور،
ليدفن بيديه مئات الجثث المعذبة والمشوهة بفظاعة،
فيكون الشاهد الوحيد على مجازر يومية تحدث في
ثنايا الليل بعيداً عن العيون ،وعن التوثيق أيضاً.
ابراهيم قسمة وأصدقاؤه طارق المندهش وعبد هللا
كافكا ،لكل منهم قصته التي قد يفترض الواحد منا
أنها عادية طالما تحدث في قرية منسية ،لكن أينما
كان اإلنسان سيحل شيء من الالمنطق ،وشيء من
الوحشية ،وربما الشيء الكثير من خراب النفوس:
“ال أدري كيف إلنسان أن يكون على هذا الفرح
ألن إنساناً آخر خائف ومرتعب منه وفي قبضته،
ّ
الحقاً أدركت أن قسوة اآلدمي تفوق وحشية أي
وحش آخر”
يستعرض الكاتب تاريخ العراق قبل الحرب العراقية
اإليرانية وحتى تداعيات سقوط نظام صدام،
والفوضى العارمة التي حلت في العراق عقب الغزو
األمريكي ،وضياع الحق والتباسه بالباطل.
ٍ
الوصف في الرواية قوي
وقاس ،خاصة عند وصف
التـي تتفـاوت مـا بيـن الخفـة والقـوة اسـتجالباً لحالـة
تجليـة وال  play listخاصتـه.
يستغرق بداخل أعماقه ليستكشف .هل بالفعل اتخذ
التسـامي كحيلـة نفسـية دفاعيـة؟ أم الشـفقة والرثـاء
أو ربمـا اإلسـقاط؟
وهـاب بنفسـه وهـو المصـارع المحتـرف أن يدخـل
حلبـة المصارعـة أو باالحـرى دار القضـاء دون أن
يسـّلح نفسـه بالص ارحـة التامـة مـع نفسـه.
حكمـه عليهـا أول وهلـةّ ،إنهـا إحـدى اإلنـاث; الالئـي
يعشـن مـن نظـرات االشـتهاء ،وكلمـات اإلعجـاب,
تتنفـس بزيـادة ضحاياهـا .عِلـم ِ
علـم اليقيـن بتكوينهـا
َ َ
النفسـي المريـض ,وآثـارت بداخلـه روح المنافسـة
وإثبـات مـا رآه فيهـا مـن خلـل .رغـم تأكيدهـا بعكـس
ذلك.هـي تعلـم جيـدا أسـلحتها ....جميلـة ،متفجـرة
األنوثـة ،يأخـذك صوتهـا الهامـس الباسـم وكلماتهـا
المثيـرة إلـى عالـم تجـد نفسـك فيـه ملـك مبجـل علـى
عـرش قلبهـا .ال يقـل هـو عنهـا جاذبيـة ووسـامة،

تعذيب األسرى العراقيين في إيران أو الجثث
المشوهة للمعارضين ،والتي كان على ابراهيم قسمة
ّ
يحدث ،حتى نفسه ،عن أمرها.
أن يدفنها دون أن ّ
كمية المشاعر في النص هائلة ومتناقضة تجعلك
تختنق وتتوقف عن القراءة ،أما الحوارات الداخلية
والسرد وبناء الشخصيات فهو الفت وجذاب بطريقة
ال تخلو من تشويق ،لكن يعاب على الرواية بعض
المقاطع اإلباحية واأللفاظ المباشرة التي ال ضرورة
لها ،والجميل فيها مقدرة الكاتب على صياغة ما
يعتمل في نفوسنا بلغة ومفردات بسيطة لكن على
قدر كبير من البالغة:
“ وإن كنت قد صرت على اقتناع بأن الشر والجانب
الحيواني في داخل البشر هو أضعاف ما فيهم من
إنسانية ..يضمر اآلدمي في أعماقه حيواناً بدائياً
متوحشاً مربوطاً بحكم المنظومة الخارجية ،ولكنه
سرعان ما ينفلت في ظروف طارئة يضعف فيها
الرقيب كانقطاع الكهرباء مثالً ،أو الفوضى….
أو الحرب”

ورجاحة عقل ،آسـر بثقافته الواسـعة ،وعلمه الغزير
وفلسـفته الخاصـة فـي الحيـاة ممـا آثـار شـهيتها
المتالكـه.
فتـح لهـا أبـواب حصونـه طواعيـة فقـط ليثبـت لنفسـه
حكمه الصائب فيها.يعلم مسبقاً بكل حيلها ويمررها
لهـا واحـدة تلـو األخـرى .فتتشـبث بـه أكثـر; ربمـا
لحب حقيقي ولد بداخلها .أو كما ظن هو لمرضها
النفسـي .اعترف لنفسـه انه أدمن اللعبة .كلما أغلق
بابـاً بينهمـا تدّقـه هـي بقـوة وإلحـاح مسـتميت يرضـي
غـروره فيفتحـه ثانيـاً .ينتشـي بانتصـاره عليهـا.
يتلـ ّذذ بوجودهـا الـى أن تقـع ثانيـاً فـي فـخ منصـوب
مسـبقاً لهـا .فيطردهـا مـن جنتـه ..وهكـذا.
كانت جلسـته مثمرة ; انتفض فيها عقله .وأسـلم أنه
شـارك في فعل األلم لقلبه ,دون دروسـه المسـتفادة.
وأصـدرت هيئتـه الداخليـة للتقاضـي بالحكـم .وهـو
إطلاق سـراحها مـن داخلـه الـى األبـد .وعـادت كمـا
كانـت ..خـارج حصنـه الحصيـن.

For Advertisment on The Ambassador Newspaper please contact us via (519) 254 -2000 or icgo.media@outlook.com
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اضطراب التوحد
التوحد نوع من اإلعاقة التنموية المعقدة يصاب بها الطفل منذ السنوات األولى
ّ
من حياته بسبب االضطرابات العصبية التي تؤثّرعلى وظائف الدماغ مما
يسبب ضعف تنمية التواصل والمهارات االجتماعية لديه.
التوحد أول مره في القرن السادس عشر من قبل مارتن
لمحة تأريخية :ذكر
ّ
ولكن دراسته بعمق كانت في عام  1938من قبل عالم نفس يدعى هانز
لوثر ّ
اسبيرجير,وهناك عدة نظريات لتحديد سببه.
التوحد أكثر شيوعاً في الذكور من اإلناث بمعدل  .1:4وقد أظهرت الدراسات
ّ
للتوحد أساساً جينياً عن طريق دراسة التوائم المتطابقة ,بحيث أن احتمالية
أن ّ
بالتوحد تزداد بنسبة  30-59بالمئة في حالة إصابة التوءم
إصابة أحد التوائم
ّ
الثاني به .بينما احتمالية إصابة التوءم غير المتناظرة أقل بكثير .كما لوحظ
بالتوحد لهم قابليات فكرية أو ذهنية عالية
أن  44%من األطفال المصابين
ّ
جداً في مجال معين ,كالرياضيات على سبيل المثال.
التوحد قبل عمر السنتين ,لكن التشخيص المعتمد
من الممكن تشخيص حالة
ّ
عليه يكون بعد السنتين.
التوحد عند الطفل:
عالمات
ّ
• فقدان اإلبتسامة :إن لم يبتسم الطفل خصوصاً بعد انقضاء ستة أشهرمن
بالتوحد خاصة عندما يحضنه شخص
عمره قد يكون ذلك عالمة إلصابته
ّ
مقرب منه.
ّ
• التركيز :يظهر معظم أطفال
التوحد تركي اًز غير عادي للقطع
ّ
واألجزاء الصغيرة.
• ضعف التواصل الجسدي :ال
التوحد أن يحضنه أو
يرغب طفل ّ
يلمسه أحد ولكن ذلك ال ينطبق
على الكل إذ قد يحضن أحد
أقاربه أو أفراد عائلته.
تأخر التحدث بلغة األطفال
• ّ
ألكثر من عمر السنة.
• عدم االستجابة عند مناداته
باسمه.
• قلة التخاطب باألعين.
• تفضيل الطفل البقاء وحيداً.
• تكرار مايقوله اآلخرون دون فهم المعنى.
• عدم االستجابة للمناداة.
• عدم الرغبة في التحدث مع اآلخرين.
أنماط السلوك عند طفل التوحد:
التعود على طقوس معينة واالضطراب عند حدوث تغيير.
ّ .1
 .2تكرار الحركات المتنوعة مثل االهتزاز والدوران ورفرفة اليدين.
تتسبب بإيذاء النفس مثل ضرب الرأس.
 .3القيام ببعض األنشطة التي ّ
 .4فرط الحساسية تجاه العديد من المؤثرات الخارجيةالسمعية والبصرية
والحسية.
 .5فتح وإغالق العديد من األجسام التي تدور مثل مفتاح الكهرباء.
التوحد:
بعض الوسائل التعليمية ألطفال
ّ
• استخدام الرسم والفن للتعبير عن مشاعره.
• الغناء والرقص لتطوير األنشطة البدنية كالقفز والتناسق الحركي مع
الموسيقا.
• استخدام بعض األلعاب المبتكرة لتدريب المهارات الحركية.
• توسيع قدرة اإلدراك والتخاطب عن طريق فعاليات يومية كسرد القصص.
• تعليم الطفل كيفية ترتيب المائدة مع تعليمه آداب الطعام.
• اخذ الصور التذكارية عند الذهاب الى النزهات لتذكيره باألشخاص والمواقف.
• تصحيح الكلمات اذا قال الطفل كلمات غير صحيحة.
علمية طبي0ة معتمدة وإصدارات المنظمات
الموضوع مقتبس من عدة مصادر ّ
ّ
المختصة في بعض دول العالم ومنها كندا.

االستخدام األمثل للمضادات الحيوية
أسئلة وأجوبة
يعتبر اكتشاف المضادات الحيوية ثورة علمية منذ اللحظة
األولى من اكتشافها على يد العالم الكسيندر فيلمنغ مصادفة
عام  ,1929فهي إحدى المجموعات الدوائية التي تستخدم

للقضاء على البكتريا وهي تعمل إما بالقضاء عليها مباشرة أو
بإيقاف نموها أو إضعافها لكي يتغلب عليها الجهاز المناعي.
في عام  2004كنت في دورة نظمتها منظمة الصحة العالمية
وتم االطالع على حجم استخدام
 WHOفي الباكستان ّ
المضادات الحيوية في آسيا بشكل عام وكل دولة بشكل
خاص ,وكان العراق من الدول التي تستخدم المضاد الحيوي
في سنة ما يفوق استخدام أي من الدول المتقدمة في عشر
سنوات.
أن هناك
في دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية وجدت ّ
استخداماً غير صحيح يفوق الحاجة للمضاد الحيوي مما أدى
إلى ظهور المقاومة للمضادات الحيوية من قبل البكتريا وهذا
أمر واضح في بلدان العالم الثالث وحسب الدراسة بينت أن
طبي من قبل الناس ,وكذلك
أهم سبب لذلك هو نقص الوعي ال ّ
لقيام األطباء بصرف المضاد الحيوي لكل حالة مرضية تشكو
من ارتفاع في درجة الح اررة.
هذا المقال عبارة عن أجوبة على أسئلة أحد الوالدين متى
نستخدم المضاد الحيوي :

ثخيناً ويتحول لونه الى اللون األخضر وتدوم الحالة لفترة تمتد
من أسبوع إلى عشرة أيام .التهاب الجيوب األنفية قد يعقب
حاالت نزالت البرد وعندها السبب إما التهاب فيروسي أو
جراء الحساسية,البكتريا قد تكون سبباً ايضاً .وهنا في حاالت
االلتهابات البكتيرية لدينا عالمات خاصة نستطيع تمييزها:
• إذا تجاوزت الحالة عشرة أيام .
• إذا شكا المريض من ح اررة عالية تجاوزت  39سنتيغراد مع
مخاط أخضر
في هذه الحالة المضاد الحيوي ضروري لصرفه من قبل
الطبيب المعالج.
س :4ماذا إذا شكا المريض من أذنه ,أال يحتاج المريض
الى المضاد الحيوي؟
ج :4ال يعني األلم في األذن وجود التهاب بكتيري فقد تكون
هناك أسباب أخرى وفي هذه الحاالت المريض قد ال يحتاج
أكثر من دواء يخفف ألمه.
س :5هل هناك أعراض جانبية للمضاد الحيوي؟
ج :5نعم هناك أعراض جانبية للمضاد الحيوي مثل حاالت
الحساسية ألجسام بعض المرضى عند تناول نوعية من
المضادات وتختلف شدة الخطورة من شخص آلخر واإلسهال
أو صعوبة التنفس وقد تتسبب بعض أنواع المضادات الحيوية
في قتل البكتريا النافعة الموجودة في األمعاء .بعض المضادات
تستطيع عبور الحاجز المشيمي وتصل الى الجنين محدثة آثا اًر
جانبية على الجنين.
س :6ما هي المدة التي يعمل خاللها المضاد الحيوي بعد
استخدامه؟
ج :6تتحسن الحالة لمعظم االلتهابات البكتيرية بعد 48-72
التحسن
ساعة من استخدام المضاد الحيوي ,وإذا لم يحصل
ّ
فيجب إعالم الطبيب بذلك.
عموماً من الخطأ استخدام المضاد الحيوي دون وصفها من
قبل الطبيب وحسب حاجة المريض له.

س :1طفلي يشكو من نزلة برد حادة ,لماذا ال تصرف لي
مضاداً حيوياً؟
ج :1نزلة البرد مرض فايروسي والمضاد الحيوي يستعمل
لمعالجة االلتهابات التي تحدث بسبب بكتريا ,وعموماً أعراض
نزلة البرد كالرشح والسعال واحتقان األنف أعراض بسيطة ال
تستدعي أي عالج ألنها تزول بسرعة.
س :2ولكن بعض حاالت نزالت البرد تتحول الى التهابات
بكتيرية فلماذا ننتظر لنبدأ المضاد الحيوي؟
ج :2معظم االلتهابات الفيروسية ال يتبعها التهابات بكتيرية
واستخدام المضاد الحيوية اللتهابات فيروسية يؤدي الى مقاومة
البكتريا للجهاز المناعي بشكل أكبر .كما يتعرض المريض
وخاصة الطفل ألعراض جانبية مثل اإلسهال بسبب ذلك.
س :3أال يعني الرشح المائل للصفرة أو المخاط الذي لونه
أخضر وجود االلتهاب البكتيري؟
ج :3في حاالت نزالت البرد من الطبيعي أن يكون المخاط

إلعالناتكم يف جريدة السفري يرجى التواصل من خالل  )519( 254 - 2000او icgo.media@outlook.com
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مراقبة حالتك الصحية
عن طريق صورة “سيلفي”
قامت شركة نيورالوجيكس بتصميم تطبيق (أنورا)
الجديد ليساعد األشخاص على متابعة حالتهم
الصحية عن طريق التقاط صورة “سيلفي”.
التطبيق مجاني ويمكن تحميله على معظم
الهواتف الذكية.
يقول كانج لي ,العالم المسؤول عن تطوير هذا
ان التطبيق يقوم باستخدام الضوء
التطبيقّ ,
ليعكس أطوال الموجات في طبقات الجلد فيكشف
عن تفاصيل تدفق الدم في الوجه ومن خالل ذلك
يتم الحصول على معدل ضربات القلب وضغط
الدم ونسبة التنفس.
(أنورا) ,بحسب وصف الشركة ,هو تطبيق صحي
وتتبع وتسجيل
عام يستخدم كامي ار الفيديو لقياس ّ
معدل ضربات القلب في أثناء الراحة واإلجهاد
استناداً الى تدّفق الدم في الوجه.
بعض خصائص (أنورا) بحسب الوصف المدرج
في التطبيق:
القياسات توخذ عن طريق صورة “سيلفي”.القياس يستغرق  30ثانية فقط.بإمكان التطبيق قياس نسبة اإلرهاق.يتم حفظ تاريخ القياسات.خاص وسر ّي.مجاني.ّ
بأن للتطبيق مستقبالً جيدًا
الشركة
أكدت
ّ
ّ
لالستخدام في المستشفيات ,وهو صمم في الوقت
الحالي لزيادة وعي الشخص بالصحة العامة

لكنها أكدت على أن التطبيق
ونسبة القلق والتوترّ ,
يعد بديالً للفحوصات التقليدية ويجب االتصال
ال ّ
صحية.
أسئلة
أي
وجود
حالة
في
بالطبيب
ّ
أن هذه الخصائص أدرجت من
من الجدير بالذكر ّ
المطورة للتطبيق نفسها ,ويجب أن
قبل الشركة
ّ
تتم دراسة فعالية التطبيق من قبل شركات علمية
ّ
أخرى للتحقق من صحة نتائج التطبيق.
م .ع

قفاز ذكي متعدد الوظائف

بقلم :كارال النجم

أنشأ نيكوال كرستيتش ،خريج كلية الهندسة
الكهربائية في بلغراد ،نموذجاً أولياً للقفازات
لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر على التحرك
دون االستعانة بالعصا أو بكلب خدمة.
ق
الصوتية
فو
القفاز مزود بأجهزة استشعار باألمواج
ّ
تستكشف المناطق المحيطة بها وتقدم مالحظات
حيوية حول أقرب العقبات في ذلك النطاق ,مما
ّ
يتيح للمستخدم اكتشاف المسافة الفاصلة بينه وبين
األشياء المحيطة به.
وظائف أخرى مفيدة للغاية ستجعل العديد من غير
المبصرين راغبين باقتناء القفاز ,مثل:
التعرف على األلوان  :من خالل نقرة زر واحدة،
ّ
سيكون بإمكان القفاز أن يقول بصوت ٍ
عال لون
الكائن الذي يمتلكه المستخدم.
اكتشاف شدة الضوء :سيقوم القفاز بإخبار
المستخدم ما إذا كان في غرفة مضاءة أو مظلمة،
وفي الوقت نفسه ،ما إذا كان الضوء طبيعياً أو
صناعياً.
تحديد الزمن :سيكون بإمكان القفاز أيضاً تحديد
التاريخ والوقت للمستخدم.
ضل المستخدم طريقه،
أو
زر الذعر :في حالة فقد
ّ
فمن خالل مجموعة من األزرار ،سيتمكن القفاز
نصية إلى وصي أو
من إرسال الموقع عبر رسالة ّ
ّ
صديق ،حيث يتم تخزين تفاصيل االتصال به في
التطبيق المتصل بالقفاز.
التعرف على المال :واحدة من أكثر الوظائف
المرغوبة هي قدرة القفاز على تحديد قيمة النقود
التي يحملها المستخدم في يده سواء الورقية منها
أم المعدنية.
األحاسيس والمشاعر :يحتوي القفاز أيضاً على
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كامي ار صغيرة مثبتة تعمل على توفير معلومات
حول مشاعر الشخص الذي يتحدث إليه المستخدم.

وفًقا لمنظمة الصحة العالمية ( ،)WHOفإن ما
يقرب من  36مليون شخص مصابين بالعمى،
و 188.5مليون شخص يعانون من ضعف في
الرؤية خفيف ،و 217مليون شخص يعانون من
ضعف شديد في الرؤية.
حتى اآلن ،تم اختبار القفاز الذكي على 30
شخصاً يعانون من ضعف أو انعدام البصر في
صربيا -منطقة البلقان  -وكانت النتائج إيجابية
ومشجعة للغاية .بالطبع كانت هناك بعض
االعتراضات وأقتراحات حول الوظائف التي يجب
إضافتها أوتغييرها.
“يقول كرستيتش “خالل األشهر القليلة المقبلة،
نركز على تطوير اإلصدار النهائي من
سوف ّ
القفازات الذكية .وسنركز على ثالثة عناصر:
اختيار المواد ،وتصميم القفازات ،وتصنيع
االلكترونيات والبرامج .بمجرد االنتهاء من هذه
العناصر الثالثة ،سيكون لدينا منتج “شبه مكتمل”
سيخضع لجولة أخيرة من االختبار .إذا كان المنتج
النهائي مناسباً ،فسنكون جاهزين أخي اًر للدخول إلى
السوق “.

بطولة ويمبيلدون للتنس :تاريخ وبطوالت
بطولة ويمبيلدون هي أقدم البطوالت الكبيرة (التي
تضم ويمبيلدون ,استراليا المفتوحة ,روالن جاروس
وأمريكا المفتوحة) .تسمى هذه البطوالت بالكراند
سالم ألنها من خمس مجموعات يفوز الذي يحصل
ثالث مجموعات والالعب الذي يفوز بالبطولة
يحصل على  2000نقطة .سميت ويمبيلدون
بهذا االسم كونها تقام في منطقة في لندن تدعى
ويمبيلدون.
البطولة تجرى كل عام في الفترة من نهاية شهر
حزيران لغاية  14تموز ولمدة أسبوعين ,وأول
بطولة لها كانت في عام .1877

بطولة ويمبيلدون هي الوحيدة من بطوالت الكراند
سالم التي تلعب على العشب األخضر ويشترط
على العبيها والعباتها ارتداء اللباس األبيض.
وهذه البطولة اقتصرت عند بداياتها على الرجال
دون النساء حتى عام  1884حيث سمح بمشاركة
النساء وكان عددهن في تلك البطولة ثالث عشرة
العبة.
وفي العام نفسه أجريت مباريات الزوجي للرجال
أوالً ثم المختلط وكان اللعب في البطولة مقتص اًر
على حاملي الجنسية البريطانية فقط حتى عام
 1905حيث شارك العبون من دول أخرى مثل
الواليات المتحدة مما أدى الى زيادة عدد متفرجي
البطولة الى  200000متفرج في عام .1937
توقفت البطولة خالل الحرب العالمية الثانية
وعادت البطولة الى طبيعتها عام  .1949في
أثناء الحرب العالمية الثانية أاصابت خمس قنابل
الملعب الرئيسي محطمة بذلك  1200مقعد واحتاج
المنظمون الى سبع سنوات إلعادة تهيئتها.

أبطال ويمبيلدون:

منذ عام  2003هيمن أربعة العبين على بطولة
ويمبيلدون للرجال حيث فاز السويسري روجر
فيديرير ثماني مرات بالبطولة وفاز بطل العالم
الحالي الصربي نوفاك دجوكوفيج خمس مرات
أما األسباني رفائيل نادال فقد فاز بالبطولة مرتين
أما الالعب الرابع فهو
لألعوام  2008وّ 2010
البريطاني أندي موراي الذي فاز بالبطولة باألعوام
 2013و 2016

أما بالنسبة لبطولة النساء فال العبة مهيمنة على
البطولة عدا االمريكية سيرينا ويليامز
اما هذا العام فقد كان الفوز حليف الرومانية
“سيمونا هاليب”.
د .ع .ب .د
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-1من القرطاسية  -تفضيل شيء على آخر
-2مسقط مائي (معكوسة)  -مدينة في اوكرانيا
 -3غيمة -طائر من القواطع
وقيد  -للتمني (معكوسة)  -نظير
-4سجل ّ
ّ
 -5دولة آسيوية  -العنب المجفف
 -6قادم (معكوسة) -سقط من علو الى اسفل  -يلهو ويلعب
 -7للنفي -درج
 -8حرفة  -ذكر الضبع
 -9محال على المعاش -للتفسير
 -01الفرح واالبتهاجّ -ايدنا ودعمنا
-11الزمن المنصرم -عاودها المرض بعد الشفاء

تجنــب الكثيــر مــن
•بــرج الحمــــــــــل :إن االنتبــاه إلــى أدق التفاصيــل فــي العمــل قــد يســاعدك علــى ّ
األخطــاء ،ال تتخــذ أي ق ـرار مبنــي علــى العاطفــة بــل علــى العقــل ،عالقتــك بالش ـريك جيــدة. 
تجنــب
•بــرج الثـــــــــــور :عليــك تعّلــم الصبــر ومحاولــة تطويــر عالقاتــك اإلجتماعيــة مــع اآلخريــنّ ،
التهـ ّـور واالندفــاع ،عالقتــك العاطفيــة جيــدة لكنهــا ال تخلــو مــن بعــض المشــكالت العاب ـرة.
متحمــس اليــوم إلنجــاز
•بــرج الجــــــوزاء :عليــك أن تخطــط لشــؤونك الماليــة فــي الفت ـرة المقبلــة ،أنــت
ّ
عملــك فــي الوقــت المحــدد ،حــاول أن تكــون ردة فعلــك هادئــة مــع ش ـريكك.
•بــرج الســرطان :عليــك التفكيــر فــي عالقاتــك مــع اآلخريــن ،وال تــدع أحــداً يســتغل طيبتــك ،امنــح المزيــد
مــن وقتــك واهتمامــك للحبيــب فهــو يحتاجــك.
•بــرج األســــــــــد :حــاول الســيطرة علــى انفعاالتــك ومشــاعرك فــي العمــل ،وال تــدع توتــرك العاطفــي
ينعكــس ســلباً علــى عملــك ،خــذ قســطاً مــن ال ارح ـة.
تغيــر مــن طبائــع أحــد،
أن
ـاول
ـ
ح
ت
ال
و
ـم،
ـ
ه
إيجابيات
و
•بــرج العــــــــذراء :عليــك تقبــل اآلخريــن بســلبياتهم
ّ
عليــك أخــذ الق ـرار المناســب فيمــا يخــص عالقتــك مــع الش ـريك.
•برج الميــــــــزان :ال تبدأ أي عمل جديد مالم تكن قاد اًر على إنهائه وال تتصرف بعدائية مع اآلخرين
عالقتــك العاطفيــة جيــدة هــذه األيام.
•بــرج العقــــــرب :أخبــار جيــدة علــى مســتوى العمــل تنــال ترقيــة بســببها أو مكافــأة ماديــة ،عالقتــك مــع
أفـراد أسـرتك ممتــازة وتمضــي معهــم أوقاتـاً مميـزة.
•بــرج القـــــــوس :تشــعر أن رؤســاءك فــي العمــل بــدؤوا يالحظــون جهــودك ويقدرونهــا ،أوضاعــك الماليــة
تتأرجــح ولكنــك قــادر علــى تدبيــر وضعــك جيــداً.
•بــرج الجــــــــدي :أنــت قــادر علــى تنظيــم أمــورك العمليــة جيــداً ،لكــن ال تعـ ّـرض نفســك للتوتــر ،عالقتــك
تتطــور علــى نحــو جــدي مــع الشـريك .
تتوصــل إلــى الحلــول المناســبة للمشــكالت التــي واجهتهــا فــي الفتـرة األخيـرة وتســتأنف
•بــرج الدلـــــــــــو:
ّ
أعمالــك كمــا يجــب ،الحبيــب ينتظــرك فبــادر إليــه.
•بــرج الحـــــــوت :تمـ ّـل الروتيــن ،وتحــاول البحــث عــن شــيء جديــد ،قــم بترتيــب أعمالــك كــي تنجزهــا فــي
وقتهــا ،تمضــي وقتـاً ممتعـاً مــع الحبيــب وتقتــرب منــه أكثــر.
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الكلمة المفقودة

ال تسـألوني ما اسمه حبيبي
زق العـبير إن حـطمتموه
وهللا لو بحـت بأي ٍ
حرف
ال تبحثوا عنه هـنا بصدري

أخشى عليكم ضوعة الطيوب
غـرقتم بعاط ٍـر سـكيب
تكدس الليـلك في الدروب
تركته يجـري مع الغـروب
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الحـل الســـابق :سعاد حسني

األبراج الشهرية
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1
أفقي:
2
 -1الصفات والمالمح  -أحرف متشابهة
3
 -2بان وظهر من بعيد -افتتاح (معكوسة)
4
-3حلي تلبس في العنق -اندثر واختفى
 -4عاصمة البرتغال -احرف من يهابه
5
 -5طائفة دينية هندية
6
 -6انتقال الداء من المريض الى السليم
7
-7مدينة فرنسية  -عالمة موسيقية  -حرف ناصب
8
 -8رواية للكاتب المصري الراحل يوسف السباعي -هضاب
(معكوسة)
9
 -9ابناء الزمن الواحد  -حمام بري  -ثلثا اكل
10
 -10نبراسي مبعثرة  -عكس الجن
 -11من يضمر الضغينة والكراهية في القلب  -كل ما عولج 11
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المقاالت المنشورة تعبر عن وجهة نظر
أصحابها وال تعبر بالضرورة عن رأى الجريدة

The hospital said that the little girl’s mother, a 30 -year-old woman, is a part of a research trial
involving 10 women with uterine factor infertility- a condition characterized by the lack of uterus.
The transplantation of uterus into a woman is a complicated procedure that requires suppression
of her immune system response. A uterus transplant from a deceased donor begins with the stimulation of a living woman’s ovaries to produce multiple eggs. The eggs are then fertilized in the lab,
and six embryos are later selected and frozen.
The living woman took anti-rejection drugs to prepare for the nearly eight – hour transplant, which
requires removing the donor’s uterus and blood vessels and reattaching them to the woman’s pelvis.
Once the woman’s uterus heals, her frozen embryos are thawed and implanted one at a time.
News about the world’s first baby from a dead donor’s womb in Brazil was published in The Lancet
last year, while the first baby born from a live donor womb transplant occurred in 2013.
The Lancet, NBC NEWS, FOX NEWS
				
			
Dr. A. B. D.

Goodbye,
Beetle.
After 80 years of production, the last Volkswagen Beetle left Volkswagen’s factory in
Mexico on July 11th, 2019. The first Beetle
was made in 1938 as a ‘cheap car’ for the
Germans, as was ordered by Adolf Hitler.
The original design of the car - round
structure with four or five seats, an almost vertical windshield, and an air-cooled engine in the back
of the car - belongs to the Austrian engineer Ferdinand Porsche.
The production of the car was later canceled because of the Second World War, and the factory
turned to the production of military vehicles. The car production was re-launched as a civilian
vehicle under the supervision of the British authorities. The ownership of the factory was transferred
to the German government in 1949, which still owns a part of the company.
Steffen Reiche, the Chief Executive of Volkswagen de Mexico, said that it was a very emotional day,
but the company is moving toward making bigger vehicles since they are more popular in the United
States. He also added that the last beetle will be sold on Amazon.com as a move toward the future.
			

			

M. A

In 1964, 28-year-old Kitty Genovese was killed
in her apartment building in New York City.
Winston Moseley, the attacker, followed her to
her apartment building and stabbed her. Kitty
screamed: “Oh my God, he stabbed me! Help
me!” Several neighbours heard the screams, but
almost none of them really interfered. One of
them shouted at Moseley: “Let the girl alone!”
The latter ran to his car and drove away, while
Kitty was severely injured in the building’s hallway.
10 minutes later, Moseley came back and finished
his crime, which allegedly lasted for half an hour.
This unfortunate incident was the primary reason behind creating the 9-11 emergency system.
There were 38 witnesses who either saw the attack or heard Kitty’s calls for help, but none of
them interfered or even called the police. This
incident, although extremely unfortunate, led to
an interesting question: why didn’t anybody help
Kitty?
The idea is now known as the “bystander effect.”
It explains how the presence of other people
could discourage a person from providing his or
her help in a situation. People might be unsure
whether the situation is an emergency in the first
place, and if this is the case, they are less likely
to interfere. This is called pluralistic ignorance,
and the best way to avoid it is by making it clear
that you need help, just like Kitty did when she
cried for help. Unfortunately, this is not the only
reason why people choose not to help. Another
reason is called diffusion of responsibility, which
is the concept of “I’m not going to do it because
someone else will.” If you find yourself in a situation and you need urgent help, try to call out
a specific person: “You! with the blue shirt and
black jacket, please call the police!” You will be
overcoming the diffusion of responsibility problem by throwing the responsibility on someone’s
shoulders.
Interestingly, learning about the bystander effect
makes people more likely to help in the future,
which is a concept known as “enlightenment effect.”
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“Who did you TWEET?” Well…it’s networking in the 21st century
Natasha E. Feghali
One skill that teachers can learn from students is the art of networking in the 21st century. Since the creation of social media,
you can send a Tweet to anyone and anywhere. Regardless of
the person’s title or professional position, you can have access to
their knowledge, and they can have access to yours. This sharing
of information seems to have led to a dissemination of what was
once known as the organizational hierarchy.
The structure of information sharing is changing significantly within organizations, both in the public and private sector.
Some of our students, also known as generation Y or the millennial babies, have learned the freedom to reach out and network beyond their organizational familiarity. Moreover, linear
networking is a great way to collaborate, learn, and mentor with
others. In the past, this would have never been possible. The
environment no longer enables the acquisition of knowledge.
This form of networking can be coined as “linear.” Therefore,
there is a network with no real hierarchy and people from all
backgrounds are sharing their knowledge amongst each other.
Students can search for their teacher’s Instagram, who can send
a Tweet to a parent, who can email the superintendent, and the
web grows from there. No one has asked anyone to contact a
superior, yet social media brings the liberty to do so. The usual
protocol is not observed.
“Engage with all levels of the organization,” said John Howitt,
Superintendent of education with the Greater Essex County District School Board in Windsor, Ontario. “There is a significant

change in the structure of information. The chain of command
and information sharing is flattening to a linear model as opposed to a traditional model.”

Generation Y has been setting a precedence as a generation that
wants to network linearly as collaborators of a community that
transfers knowledge from one to another. The idea that they
need permission to contact someone is quickly becoming obsolete because they can reach out to anyone through social media.
Therefore, why bother asking anyone if they can contact someone in a position of superiority since generation Y is raised with
the notion that they have access to everyone and their resources.

“It is important to engage with all levels of the organization,”
said Howitt. “In a traditional model of networking, you would
go through your immediate supervisor to obtain information.
However, we are seeing many examples of skipping those traditional steps in the chain of command and creating a linear network of information sharing”
In their article “Contradictory or compatible? Reconsidering the
“trade-off” between brokerage and closure on knowledge sharing” Bill Mc Evily and Ray Reagans, both professors of Management, state that knowledge sharing is a fundamental source of
competitive advantage. They describe how social networks are
thought to play an important role in knowledge sharing but
are presumed to create a trade-off such that a network can be
optimized to promote either knowledge-seeking or knowledge-transfer.
Generation Y is setting a precedent that could change the way
we interact with superiors and the value that a person, whether student, employee, or superior brings to any organization.
Perhaps society at large will become aware that they no longer need to reach through multiple layers to attain information,
yet they can go directly to the source. These new circumstances
may forever alter the way future generations view hierarchy and
how they acquire information - taking control of the way they
communicate, their success, and knowledge acquisition. Simply
networking linearly -sans protocol. There was a time when all of
these advantages did not exist. Now students can teach something to the teacher.

AIR CANADA
Air Passenger Protection Regulations Highlights
On July 15th, 2019, new air passenger protection regulations
came into force.
These regulations provide rights for passengers by imposing
certain airline requirements in air travel – including standards
of treatment and compensation for passengers in the following
areas:
1.
Communication;
2.
Delayed or cancelled flights;
3.
Denied boarding;
4.
Tarmac delays;
5.
Lost or damaged baggage;
Communication
The regulations require the passengers to be informed, electronically and on all travel documents, about their rights for:
1.
Flight delay or cancellation;
2.
Denial of boarding;
3.
Lost or damaged baggage; and
4.
The seating of children under 14 years of age.
Airlines are required to inform the passengers in case of a flight
disruption through an audible announcement, a visible an-

nouncement, and via email or SMS if passengers asked for that.
It is also required to provide flight status updates every 30 minutes until a new departure time has been scheduled.
Denied boarding
Passengers, who are denied boarding for a reason within the airline’s control and is not required for safety, have a right:
1.
To claim compensation based on length of delay at
arrival at their final destination. the payment should be made
before the passenger’s new departure time or maximum within
48 hours.
2.
To be rebooked free of charge, with the same obligations as described for the original flight.
Tarmac delays
During tarmac delays, passengers should be properly treated.
This includes access to working lavatories, proper ventilation
and heating/cooling, food and drinks, and the ability to communicate with people outside the plane. All free of charge.
The tarmac delay should not exceed 3 hours; otherwise, the
plane should return to the gate so that passengers can disembark
unless they are prevented for reasons related to safety or security

Lost or damaged baggage
Passengers must file a claim for damaged baggage within seven days after receiving the baggage and within 21 days for lost
baggage
Airlines are liable for up to $2100 for lost or damaged baggage
and they are required to reimburse passengers for any baggage
fees paid.

References: Canadian Transportation Agency
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Want to Go to Essex, Leamington, or Kingsville? You Can Now Take the Bus!

Amber Alert

An amber alert is an emergency notification system that notifies the
general public about a child abduction incident and asks them to provide their informational support in finding the abducted child. It originated in the United States in 1996 and was implemented in Canada
in 2002.
The system was named “Amber” because of a child who was abducted
and killed in Texas. In addition to the US and Canada, the system has
been adopted by Mexico, Australia, Malaysia, Ecuador, and some European countries.
The Amber Alert notification includes the name and description of the
abductee, a description of the suspect, and information about the suspect’s vehicle (if applicable). The message is accompanied by a loud
alarming sound, which is the primary reason why some people complained about the system.
“Surviving on only
a few hours of sleep
thanks to heart attack inducing 3 a.m.
Amber Alert wake
up call. Is there a way
to disable them?”
wrote one user on
Twitter. Some people
are criticizing the
Amber Alert system for disturbing
their sleep because they will not be able to find a lost child in their
“bedroom”, arguing that a text message would be more effective. Some
people dialed 911 to complain about the system. Because of that, a petition was launched asking to fine people who call 911 to complain about
their sleep being disturbed by the Amber Alert since this is a non-emergency situation and could impact people who require urgent help.
Fortunately, many people support this system, stating that an emergency, especially when involving a child, requires an emergency alert.
The Global news Canada created a poll on twitter asking people to vote
on fining those who call 911 to complain about the Amber Alert. 91%
said yes!
		
			
M. A.

On Monday, July 8th, Leamington Mayor Hilda MacDonald announced the
launch of LTW Transit at St. Clair College press conference. The bus stops are
St. Clair College, Essex Center Sports
complex, Kingsville Arena Complex,
and Leamington Kinsmen Recreation
Complex. The bus runs three times a
day during the week and twice a day on
Saturday. MacDonald was excited about
the new project, especially because it
is very convenient for employees and
workers who miss working opportunities in Leamington because they do not
own cars.
The Municipality of Leamington wrote on its official website: “The Municipality of Leamington is proud to offer a new
inter-community transit system from Leamington to Windsor with stops in Kingsville and Essex, beginning July 8, 2019.”
The cost of a one-way trip is $10. If you are willing to return during the same day, the round-trip costs $15. If visiting one
of these areas is a casual thing, you can issue a monthly pass for $250. Children 12 and under can ride for free with their
accompanying adults.
				
			
M. A.

A Deadly Delicacy

Counterfeit Cash in Prince Edward’s Island
Police are warning about counterfeit cash that is being
circulated in Prince Edward’s Island. They were able to
identify fake $100 and $50 bills. The fake cash has a low
quality, but it is not impossible to overlook it in busy
places. Instead of being made of polymer, the fake cash
is made of regular paper. They are also smaller than authentic bills.
Police in Prince Edward’s Island advised the public to
pay attention to the cash they receive and notify the
police about any suspicious bills.
				
		
M. A.
Imagine that you went to a restaurant in Japan and asked the waiter to tell you about the
delicacies they offer. The waiter decided to tell you about an expensive dish called fugu,
so you ordered it. During the waiting time, you decided to google Fugu. You discovered
that Fugu is a pufferfish, which belongs to a fish family known for having a deadly toxin
(called tetrodotoxin). This toxin is actually made by bacteria that live in the pufferfish.
Tetrodotoxin is deadly because it prevents muscles from doing their job (which is contracting). If the diaphragm gets blocked, the person will not be able to breathe. People
with pufferfish poisoning most likely die from respiratory failure.
Before you freak out, the Japanese restaurant is not trying to kill you (not intentionally
at least). The Chefs who prepare fugu must be officially licensed and trained to prepare
the meal. They realize that one inaccurate cut might result in someone’s death. Between
1996 and 2006, 34 to 64 people were hospitalized and up to six people died because of
fugu poisoning in Japan.
M. A.
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