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 المهارات الفردية تضيع في بلدنا، وحين تجد فرصة للتألق  فإّن 
التفوق في قطاعات  انتظار  .  اليمكن  يكون مجّرد صدفة  ذلك 

مختلفة من دون أن يكون هناك عناية بإقامة أسس متفّوقة . 
التفوق اليقوم على بناء ضعيف وهش . المدارس النوعية التي 
تعنى بالقابليات في مجال العلوم والرياضيات والنبوغ في بعض 
المواد الدراسية ال تزال في أدنى مستوياتها من حيث العدد والنوع 
. والقابليات الفّذة للتالميذ االذكياء ال نرفدها بأساتذة مؤهلين لألخذ 
تجارب  الى  باالستناد  مثالً،  العلوم  في  نوعية  لطفرات  بأيديهم 

عالمية متفوقة ناجحة .
 المسألة ليست في هذا النطاق فقط . قبل أيام مثالً . رحل عن 
عالمنا شيخ الخطاطين العراقيين يوسف ذنون وترك خلفه عدداً 
كبيراً من تالمذته الذين أصبحوا منذ سنوات بعيدة اعالماً كباراً 
لوجدناه من  تفوق هؤالء  لو فحصنا  لكن  العربي،  الخط  في فن 
نتاج الجهود الفردية في اطار دعم عائلي وتربوي خاص . لكن 
اقتفائه  خطوات  تتضح  لم  ذنون  يوسف  رسمه  الذي  الطريق 
العربي  الخط  اشاعة مراكز  بدعم حكومي ورسمي في  وإدامته 
لكسب المواهب الجديدة ، فبلد هاشم البغدادي ويوسف ذنون وجنة 
عزت وفرح عزت واياد الحسيني وآخرين اليمكن ان ينقطع نسله 
وتدهور  العراق  ظروف  بسبب  العربي   الخط  فنون  في  الفني 
الوضع التعليمي والفني فيه . واذكر هنا اّن يوسف ذنون اختاره 
مرور  ذكرى   ١٩٨٩ العام  في  باريس  في  الفن  مراكز  اشهر 
بفّنه  الفرنسية واحداً من سحرة االرض  الثورة  مائتي سنة على 
بالعالم، وهذه  الفنون  أمام عمالقة  الوحيد  العربي  المتألق، وكان 
اشارة للتعريف بموقع عمالق عراقي على الخارطة العالمية في 

اختصاص معين .
القمم  الى  االبطال وصعودهم  نجاح  عمر  حيث  الرياضة،  وفي 
قصير أصالً ، مما يستدعي العناية بالخامات الموهوبة من سن 
السادسة والسابعة في بعض انواع الرياضة . ياترى هل تكفي كلمة 
فريق االشبال في نادي عراقي معين لتعبر عن احتضان المواهب 
؟ هناك برامج تواكب التطور في العالم وخبرات متبادلة وعلوم 
وتقنيات مستحدثة وموازنات خاصة، وهي جميعها شروط أولية 
لتبّني المواهب . أين نحن من ذلك كلّه؟ وماذا سيكون الجواب لو 
سألنا وزراء التربية عن  برنامج العناية بالقابليات الصغيرة الفّذة  
منهم على  الزمن؟هل سنحصل  في عقد من  للبلد  افرزت  وماذا 
اجابة عامة أم اجابة مرفقة بنتائج ذات ارقام وصور وشهادات 

حّية عن منجزات غير حبيسة بالملفات الورقية ؟ 

من دروس الذاكرة
كنُت في التاسعة من عمري، عندما جاءوا  برضيع ميت إلى النهر، التقطه 
الفالح عباس شاوردي من يد المرأة المتلفعة بعباءة سوداء، لم تكن أمه هكذا 
نت، ألنها لم تكن تبكي عليه، ومالمح وجهها صارمة؛ كان لجوارها  خمَّ
جسده  ويغطي  رأسه  على  اللون  حائلة  مرقَّطة  كوفية  يضع  رجٌل  يقف 
الرضيع  بتغسيل  الفالح  بدأ  اتساخها،  كثرة  بدشداشة سمراء من  النحيف 
امتداد  أْن قرفص على دكة أسمنتية هي  الجاري، بعد  الغازي  بماء نهر 
لبوابتين ينطلق منها الماء إلى الجهة األخرى، أذكر أوراق السدر الجافة 
التي نثرها على جسد الرضيع قبل أْن يغمره تحت الماء، تخيلته يداعب 
سمكة، وضع فمُه على جوف أذنه اليمنى وراح يتمتم بآيات كان يسمعها 
وحده وربما الرضيع الميت معُه، حين أكمل تغسيل الرضيع دثَّرهُ بقطعة 
قماش خضراء المعة وطوى حوافها على جسده الصغير؛ حينها عرفُت 
عباءتها  تحت  المرأة  البيت؛ وضعته  أهل  من ساللة  ينحدر  الرضيع  أنَّ 
وانصرفت، كانت آخر القطرات على جسدي العاري قد جفَّْت، لم امتلك 
الشجاعة للقفز إلى النهر مرة أخرى، كنَت أشعر أْن كل موجة في النهر 
ع  هي وجه الرضيع، لقد أصبح ماء النهر في عيني مئات من وجوه الرضَّ

المتالصقة والتي تندفع في مجرى النهر بسكون عجيب إلى المجهول.
• وصلت إلى األردن في صبيحة منتصف شهر شباط من عام 200١، 
كانت السماء تمطر بضراوة وفي جيبي مئة دوالر مع معطف جلدي فاخر 
وحقيبة مالبس متينة، أضف إلى كيلوين من الكمأة  وكيلو من السمن الحر 
رْت  على أمل بيعهما والتربح منهما؛ في مقهى السنترال خالل ساعة تبخَّ
خمسين دوالراً على األصدقاء، كنت ثمالً من فرحتي ألني تخلَّصُت من 
الحرية؛  منتهى  في  وأكتب  أتكلَّم  أن  بوسعي  وصار  الخوف،  جمهورية 
المتواضعة  وبضاعتي  فارغاً  جيبي  كان  الثاني  اليوم  أطلَّ صباح  عندما 
التي جئت بها اختفت بظروف غامضة، أعني الكمأة والسمن الحيواني، 
رُت بالعودة إلى جحيم البالد  ما أقسى امتحان اإلفالس على الغريب؛ فكَّ
بعد أُسبوع، ألن الجوع ضرب معاقل كبريائي؛ لكنَّ الذي منعني من اتخاذ 
هذه الخطوة الحمقاء؛ تصريحاتي النارية على الطاغية في األمسية التي 
أقامتها لي رابطة الكتاب األردنيين احتفاًء بقدومي. لم يبق أمامي سوى 
مقاومة الجوع الكافر والحرمان حتى إذا دعا األمر للتشّرد في الشوارع، 
ذلك أنَّ أصدقائي المقربين صاروا يتجاهلون وجودي باستثناء الدرويش 
علي السوداني، إذ كنت أهاتفُه بين شهر وآخر حتى ينقذني من الذل بخمسة 
دنانير أردنية، أمضيُت الشهر األول في األردن أشبه بطفٍل أعمى يجلس 
رُت مع نفسي أن أقاوم الحرمان  بفم أسد ال يعرف متى يلتهمُه، لكني قرَّ
مهما كانت قسوته وصوالً إلى هدفي الذي جئت من أجله، بعد أْن ركلُت 
سعد  أخذ  شهرين  بعد  األدباء.  من  غيري  خدعْت  التي  الطاغية  مكارم 
جاسم معطفي الجلدي الفاخر مقابل عشرين دينارا أردنياً، بينما ابتعتُه من 
العراق بورقتين! ما أقسى األصدقاء الذين يستغلون ضعفك حين يحاصرك 
الضيق، أعطاني العشرين ديناراً على دفعتين، بينما طلب عباس الحسيني 
حقيبتي المتينة قبل سفره إلى أمريكا بال ثمن غير المحبة؛ بالوقت الذي 
طوال  يحاصرني  جوع  مأزق  من  تنقذني  أردنية  ليرة  إلى  بحاجة  كنُت 
الوقت، أقمُت على مدى سنتين في األردن ومن جوعي أكلت مع صديقي 
في  وآخر  يوم  بين  نفتش  الليل  آخر  في  وكّنا  الشجر  ورق  عّدام  ماجد 
ا يسدُّ رمقنا. لكني أنقذُت عائلتي من حرمان أكيد  قمامة بائع الخضار عمَّ
وانتصرت على الظلم في نهاية المطاف. ال يمكن أن تقطف الثمرة الثمينة 

بدون تضحيات جسيمة.
• كنت أترقَُّب قدوم عائلتي من العراق إلى األردن كالمعتوه؛ نفد صبري 
التي  الكوابيس  لطرد  بمحاولة  صديقي  الشراب  وصار  حيلتي  وقلَّْت 
تالحقني في صحوي ومنامي، وهل كنُت أنام؟بالواقع أصبحت مدمناً على 
حْت أجفاني من السهد، ذات غروب رنَّ هاتفي النقال  الخمر والسهر وتقرَّ
الالجئة » س  أنها  يكلمني، سرعان ما عرفت  أنوثة  يقطر  وإذا بصوت 
على  قدرتنا  لزيادة  الالجئين  مفوضية  في  بدورة  معي  اشتركت  التي   «
تحدث اللغة األنكليزية، لم يمض سوى خمسة أيام على تلك الدورة حتى 
توطدت عالقتي بها، وقد جذبتني بقوامها الفاتن، إذ كانت تشبه المطربة 
التركية سيفال سام إلى حد بعيد، أضف إلى ذلك أناقتها ورشاقة جسدها 
فهي خريجة كلية التربية الرياضية، وأسمعتها بعض شعري الغزلي الذي 
يبدو تأثرت به، وها هي تدعوني إلى منزلها حيُث تعيش  مع والدة زوجها 
الذي سبقها إلى مدينة أورپية ، كانت دعوتها صريحة وتقطر شبقاً، ولما 
لزيارة  عراقية  عائلة  مع  ذهبت  أنَّها  أخبرتني  عّمتها،  بوجود  حاججتها 
جعفر الطيار في مدينة الكرك ولن تعود إالّ يوم الغد، طلبت منها أن تمهلني 
بعض الوقت حتى أرّد عليها الجواب وأغلقُت الهاتف، نهضت مقترباً من 
شرفة المنزل الرابض على مرتفع شاهق في حي نّزال، وتطلَّعت بعينين 
متعبتين إلى بيوت عّمان الحجرية وقد شّعْت أضواء النيون الجليدية من 
نوافذها الصغيرة وشخصْت أمام انظاري صورة زوجتي تراقبني بصحبة 
ولدي تبارك وابنتي ُحسنى، بينما كانت حجرات قلبي تضيق ويكاد الظالم 
يحتلها بقسوة، ارتجف جسدي وعدت مهشَّماً ألجلس على أريكة قديمة في 
باحة الدار، تهاويت عليها مثل جريح ينزف وبدأت اتلقف الهواء بصعوبة 
إلى رئتيَّ ، رنَّ الهاتف مرة أخرى ورأيت اسمها على شاشته الخضراء، 
كانت رّنة هاتفي موسيقى أغنية »أنا وحيد » ألبراهيم تاتلس التي أهدتني 
إّياها؛ ظلت النغمة الطاعنة بالحزن تصدح بذلك 
متوسالً  السماء  إلى  أتطلع  وأنا  الكابي  الغروب 
هللا حتى تصل عائلتي، فلقد سيطرت على كياني 
تلك اللحظات فكرة واحدة مليئة بالرعب أال وهي 
.. هذا  األنيقة  السيدة  للسهر مع  ما ذهبت  إذا   :

يعني لم أر عائلتي إلى األبد.

الفني  للعرض  قاعة  اقترحت   - )أ ف ب(  طوكيو- 
في طوكيو أخيرا على الزوار "سرقة" األعمال التي 
عرضت  "الغنائم"  هذه  من  جزءا  أن  إال  يريدون 
سريعا عبر موقع للمزادات العلنية. ظن املنظمون 
الشيء  بعض  احلدث سيكون سريا  هذا  أن  بداية 
التواصل  وسائل  عبر  سريعا  انتشر  النبأ  أن  إال 
االجتماعي فتقاطر نحو مئتي شخص عند االفتتاح 

قبيل منتصف ليل اخلميس اجلمعة.
وأبدى "اللصوص" فعالية كبيرة إذ "نهبوا" أعمال 
املعرض في أقل من عشر دقائق فيما كان مقررا ان 

يستمر عشرة أيام.
وبسبب التدافع الذي حصل هرع عناصر الشرطة 

إلى املكان قبل أن يوضح لهم املنظمون الوضع.

وقال توتا هاسيغاوا الذي يقف وراء فكرة املعرض 
للسرقة  القابل  الفن  "معرض  برس  فرانس  لوكالة 
بني  العالقة  حتويل  شأنه  من  "اختبارا"  كان  هذا" 

الفنانني واجلمهور.
ومتكن يوسوكه هاسادا )26 عاما( من انتزاع ورقة 
يورو(   83 )حوالى  ين  آالف  عشرة  فئة  من  نقدية 
"ماي  منشأة  من  جزءا  وكانت  إطار  في  موضوعة 

موني" للفنان غابان إيتو.
وصل الشاب قبل ساعة من موعد افتتاح املعرض 
في  القاعة  مدخل  عند  استراتيجيا  موقعا  واتخذ 
"منافسيه" كانوا ينتظرون وهم  أن كثيرا من  حني 

مشتتون هنا وهناك.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

القاهرة- مصطفى عمارة
بظاهرة  املصري  اجملتمع  فيه  انشغل  الذى  الوقت  في 
حترش  قضية  اثارتها  والتى  واالغتصاب  التحرش 
طالب اجلامعة االمريكية عبر شبكة التواصل االجتماعي 
اجملتمع  قيم  تهدد  خطورة  اشد  جديدة  قضية  تفجرت 

املصرى باالنهيار وهى ظاهرة التيك توك.
 وكانت البداية قضية الفتاتني حنني حسام وموده االدهم 
مبالغ  مقابل  للحياء  قمن بعرض مقاطع خادشة  الالتى 
مالية ثم توالت القضايا حيث رصدت ادارة الرصد التى 
التواصل  مواقع  ملتابعة  الصاوى  حماده  العام  انشأها 
والتى  املصرى  سما  للفنانة  مماثلة  مقاطع  االجتماعى 
التحريض  بتهمة  سنوات   3 بالسجن  احملكمة  عاقبتها 

على الفسق.
بانشاء  والتى مت ضبطها  املقطم  فتاة  كانت قضية  ثم   

حساب خاص على مواقع التواصل االجتماعى استغلته 
جنسية  وايحاءات  للحياء  خادشة  فيديوهات  نشر  فى 
،واخيرا وليس اخرا قضية الراقصة االرمينية صافيناز 
والتى جاءت للقاهرة منذ عدة سنوات للعمل فى املالهى 
تنشر  وباتت  توك  التيك  خط  على  دخلت  ثم  الليلية 
الترويج  مبقصد  مثيرة  خليعة  بالبس  فيديو  مقاطع 
مشاهدة  نسبة  اكبر  على  للحصول  الفيديوهات  لتلك 
حتى حتصل على االف الدوالرات التى تأتيها عن طريق 

التحويالت من شركات اليوتيوب.
عبد  محمد  د/  قال  الظاهرة  تلك  تفشى  اسباب  وعن   
مرحلة  فى  الفتاة  ان  النفسى  الطب  استشارى  احملسن 
العقلي  النضج  اكتمال  عدم  مبرحلة  متر  املراهقة 
جتعلهم  معرفى  تشوه  ولديهم  واالجتماعي  والنفسي 
يلجأون الى تلك الوسائل جلذب االنتباه وهذا يتطلب من 

اجملتمع واالسره ضرورة متابعة الفتيات فى تلك السن 
اخلطرة ومحاولة اعدادهن نفسيا ملواجهة تلك املرحلة .

االجتماع  علم  استاذ  الوهاب  عبد  ليلى  د/  وطالبت 
الظواهر  تلك  على  الضوء  تسليط  بعد  بنها  بجامعة 
على  احلصول  فى  الفتيات  تلك  اهداف  يحقق  ذلك  الن 
الشهرة ،واضافت ان ما يحدث ال يعد ظاهرة النه يصدر 
من شخصيات غير سويه فيما حذر جون طلعت عضو 
جلنة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات مبجلس النواب 
توك النها  التيك  لتطبيق  فريسه  املراهقني  فئة  الك  ترك 
تتنافى مع قيم اجملتمع وطالب بضرورة التحرك بسرعه 
شبابنا  على  ظهورة  ميثل  الذى  التطبيق  هذا  حلظر 
ويوقع بهم فى اجلرائم االلكترونية وعلى راسها جرائم 

االجتار بالبشر
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

مونتريال - )أ ف ب( - عثرت الشرطة الكندية السبت على جثة طفلتني بعد ثالثة 
أيام من البحث في مقاطعة كيبيك فيما تواصل التفتيش عن والدهما الذي يشتبه 

في أنه خطفهما.
وأعرب رئيس وزراء كيبيك فرنسوا لوغو عن حزنه واصفا وفاة الطفلتني البالغتني 

11 و6 سنوات بأنها "مأساة وطنية".
وأضاف في تغريدة متوجها إلى والدة الطفلتني "كيبيك برمتها تبكي معك".

جنوب  واسعة  منطقة  في  بحث  عمليات  األربعاء  أطلقت  املقاطعة  شرطة  وكانت 

 44 البالغ  كاربانتييه  مارتان  والدهما  برفقة  الطفلتني  اختفاء  بعد  كيبيك  مدينة 
عاما واملفصل عن والدتهما. ورصدت سيارة كاربانتييه وقد تعرضت ألضرار مساء 
األربعاء في ظروف غامضة. وكانت السيارة انقلبت مرات عدة وقد وجدها عناصر 
الشرطة الذين وصلوا إلى املكان خالية من الركاب ولم يعثروا على أي شخص في 
جوارها.  واستعانت بوسائل كبيرة في هذه املنطقة احلرجية بحثا عن الطفلتني 
أيضا  وشارك  ومروحية.  الدفع  رباعية  وآليات  جياد  على  دوريات  مع  ووالدهما 

الكثير من املتطوعني.

معرض فني في طوكيو..يجيز سرقة األعمال

مصر:انتشار بث مقاطع خادشة للحياء
في مواقع التواصل 

كندا: خطف طفلتني وقتلهما مأساة وطنية

أسبوع املوضة الباريسي يخيب آمال النّقاد
وحيلة األفالم لم حتَظ باإلعجاب

باريس-)أ ف ب( - رأى النقاد أن الطموح الفني 
واالبتكاري كانا حاضرين في النسخة األولى من 
أسبوع املوضة االفتراضي في باريس إال أن أفالم 
اجملموعات لم تقنعهم وكانت بعيدة عن العواطف 
على  "احلقيقية"  احلية  العروض  تولدها  التي 

املنصات.
وقالت فانيسا فريدمان ناقدة املوضة النافذة جدا 
في صحيفة "نيويورك تاميز" بشيء من السخرية 
"لقد شاهدنا أفالما قصيرة وفيديوهات موسيقية 
عطور...وبعض  ودعايات  تشويقية  وإعالنات 

األزياء أيضا".
فسبب جائحة كويد19-، اضطر اسبوع املوضة 
إلى  الرجالية اجلاهزة  واملالبس  الراقية  لألزياء 
القليلة  املالبس  وعرض  جديدة  صيغة  ابتداع 
فترة  بعد  ابتكارها  من  املصممون  متكن  التي 

العزل، في إطار "أفالم فنية".
فكرة  هذه  إن  القطاع  هذا  في  الناشطون  وقال 
جيدة، ألن اجملموعات تكون بذلك متاحة للجميع 
إلى  احملظيني  املدعوين  على  فقط  تقتصر  وال 

عروض األزياء.
منصة  أريد  "صراحة،  فريدمان  فانيسا  وقالت 
العرض مجددا مع إني ما كنت ألفكر بأني سأكتب 

هذه اجلملة يوما".
وكتبت بريدجت فوليي معلقة موقع "دبليو دبليو 
هذه  "بعض  املوضة  مجال  في  املرجعي  دي" 
اسبوع  التبجح!  كثيرة  كانت  القصيرة  األفالم 
املوضة الرقمي أثبت أن صيغة العروض الفعلية 

مناسبة ال بل أساسية".
أيضا  تدير  التي  بينرين  ديان  الناقدة  وأكدت 
كل  اعتنق  "أنا  املوضة  "اسفوف" ألفالم  مهرجان 

ما هو رقمي إال أن النتيجة هنا ليست جيدة".

 إعالنات تشويقية 
دار  في  النساء  جملموعات  الفنية  املديرة  وقالت 
"ديور" ماريا غراتزيا كيوري لوكالة فرانس برس 

"اللغة الرقمية ال تناسبني إنها مسألة أجيال".
غاروني  ماتيو  اإليطالي  السينمائي  أخرج  وقد 
لعرض  القصير  الفيلم  غومورا(  و  )دوغمان 
األزياء  مجموعة  ضمن  الصغيرة  فستانيها 

الراقية في أجواء حاملة.
أما مجموعة "شانيل" لألزياء الراقية فقد اقتصر 
و22  دقيقة  من  تشويقي"  "إعالن  على  عرضها 

ثانية )أكثر من 400 ألف لقطة(.

أما مصمم مجموعات الرجال لدى "لوي فيتون"، 
فيرجيل ابلو فلم يكشف عن أي قطعة مالبس في 
فيلمه القصير الذي ضم متاثيل صغيرة متحركة 
املالبس  صنع  في  طريقته  بدل  أنه  على  مشددا 

وعرضها.
سيعاد  وصاعدا  اآلن  من  مجموعاته  إن  وقال 
املنتظر  فالعرض  متنقلة.  وستكون  تدويرها 
السادس  في  عنه  سيكشف  باريس  في  اجلمعة 
من آب/اغسطس في شنغهاي خالل عرض ازياء.
قصير  فيلم  مع  نفسه  النهج  "فالنتيو"  واعتمد 
ستقدم  التي  الراقية  لألزياء  جملموعته  للترويج 
في عرض حي في روما في 21 متوز/يوليو في 

استوديوهات تشينيتشيتا.

 كسب الوقت 
لوكالة  "بيرلوتي"  دار  من  اش  فان  كريس  وقال 
األزياء  عروض  عن  كبير  مدافع  "انا  فرانس 
تقدميه  ميكننا  ما  كل  إلى  اشتاق  التقليدية. 
جدا  فخور  أني  ومع  األزياء.  عروض  خالل  من 
ابدا  يحل  ال  لكنه  اجنزناه  الذي  بالوثائقي 
العروض. في فيلمه  التي تثيرها  مكان املشاعر" 
روشفورت  براين  األميركي  اخلزف  فنان  يحاور 
الدار  لهذه  اعماله مجموعته  الذي استوحى من 
إدارة  مجلس  رئيس  العريقة.وأكد  الفرنسية 
"ديور" بيترو بكياري "ما من شيء يولد املشاعر 
فيه  نشعر  الذي  حي  ازياء  عرض  مثل  نفسها 

بشرارة االبداع واملهل الضيقة ودفق احلماسة".
دون  من  حي  أزياء  لعرض  "ديور"  دار  وحتضر 
مدعوين في 22 متوز/يوليو في الساحة املركزية 
ملدينة لتشه في جنوب إيطاليا لعرض مجموعتها 

البحرية.
اسبوع  يقدم  الصغيرة  للماركات  بالنسبة  لكن 
املوضة االفتراضية إيجابيات على ما قال لوران 
كولييه مسؤول مشتريات املالبس الرجالية لدى 

متاجر "غاليري الفاييت" و "بي اش في ماريه".
كسب  مرحلة  "في  برس  فرانس  لوكالة  أوضح 
مشاهدة  لنا  يسمح  إذ  مهم  أمر  هو  هذه  الوقت 
مجموعة كل نصف ساعة ورؤيتها جميعها. مع 
عروض األزياء التقليدية من الصعب تكوين فكرة 
شاملة عن السوق. وثمة ماركات ال نتعاون معها 

وقد ميسح ذلك باكتشافها".
االفتراضية  النسخة  في  إليه  نفتقد  "ما  وأضاف 

هو الشعور والتجربة الشخصية".

حسن النواب
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باريس,-)أ ف ب( - قالت ناطقة باسم مؤسسة تارا البيئية األحد إن كمامات وقفازات 
منتشرة في سبعة أنهر أوروبية كبيرة محّذرة من خطر هذا التلوث البالستيكي املرتبط 

بأزمة كوفيد19-.
انتر"  "فرانس  إلذاعة  املؤسسة  في  الدولي  التعاون  مسؤولة  هنتينغر  رومي  وأوضحت 
الفرنسية "علماء في مختبرات شريكة )ملؤسسة تارا( عثروا على كمامات وقفازات بشكل 
منهجي" على ضفاف وشواطئ سبعة أنهر أوروبية في عينات أخذت في حزيران/يونيو.

أخرى  وقفازات  كمامات  أن  االستنتاج  ميكن  ألنه  للمستقبل  مقلق  "الوضع  أن  وأكدت 
وصلت إلى البحر من اآلن" مشددة على أن الكمامات األحادية االستخدام املصنوعة من 

البوليبروبيلني "ستتفكك بسرعة".

واألنهر السبعة التي أخذت عينات منها تندرج في إطار األنهر التسعة الكبيرة في أوروبا 
التي جاب مياهها مركب املؤسسة العلمي في إطار مهمة حول جزئيات البالستيك. وهذه 

األنهر هي تيمز وإلبه وراين والسني والرون وإبرو وتيبر وغارون ولوار.
وأضافت "ننتظر النتائج النهائية لهؤالء العلماء الذين يدرسون األنهر األخرى أيضا".

وكانت مهمة مركب تارا التي استمرت من أيار/مايو إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2019 
أظهرت وجود جزئيات بالستيك في كل عينات املياه املأخوذة من هذه األنهر ما يبني أنها 
موجودة في األساس في مجاري املياه هذه "وهي ال تتحلل في البحر بتأثير من األشعة 
هذا  قبطان  إيرتو  مارتن  أوضح  ما  على  العلماء  يظن  كان  كما  وامللح"  البنفسجية  فوق 

اخملتبر العائم.   

 قفازات وكمامات  تطفو على سبعة أنهر أوروبية 

من  الدموي  النزف  هو   :   Epistaxis الرعاف 
بين  حدوثها  الشائع  اإلصابات  من  وهو  األنف 
يشكل خطورة  بسيط، ال  ويختلف من  األشخاص، 
ويتوقف من تلقاء نفسه، إلى شديد يحتاج إلى العناية 

الطبية الفورية.
األمامي   النزف  نوعين:  إلى  الرعاف  وينقسم 
األمامي  الجزء  من  يحدث  والذي   )anterior(
لألنف من منطقة موجودة في مقدمة حاجز األنف 
من  مجموعة  على  المنطقة  هذه  تحتوي  حيث 
واحدة  نقطة  في  سوية  المتجمعة  الدموية  األوعية 
 Kiesselbach's كيسلباخ   بباحة  وتدعى   ،
ففي  سهل،  االمامي  النزف  ويكون عالج   ،area
إحداث  بواسطة  أو  تلقائًيّا  يتوقف  األحيان  أغلب 
الرعاف،  أسباب  من   %٩0 موضعي.،وإن  ضغط 

تنشأ في باحة كيسلباخ. 
،فعند اإلصابة    )posterior( الخلفي النزف  اما 
الحلق،  أسفل  إلى  األنف  الدم من خلف  يتدفق  به  
من  خطورة  وأكثر  شيوًعا  أقل  النوع  هذا  ويعد 
النزف األمامي، لذلك عند اإلصابة بهذا النوع من 
النزف ال يجب عالج المصاب في المنزل، بل يجب 

التوجه إلى الطبيب لتلّقي العالج المناسب.
أسباب الرعاف 

بعد  بشكل خاطيء.   تنظيفه  االنف جراء   اصابة 
اجراء قسم من العمليات الجراحية لألنف .  حكة 
لطقس  التعرض  عند  لألنف  المخاطي  الغشاء  في 
جوي حاّر وجاف, أو بوجود التكييف الهوائي، ويتم 
انحرافات  وجود  األنف.•  قطرة  بواسطة  عالجها 
بعض  في  تتسبب  قد   , األنفي  الحاجز  في  صعبة 

الحاالت في ظروف معينة بحدوث الرعاف .
•االمراض المعدية التي  تسببها بعض الفيروسات 
المخاطي  الغشاء  في  الحكة  تسبب  البكتيريا,  أو 
لألنف وبالتالي النزف  وجود حساسية في األنف .

 وجود اضطرابات في تجلط الدم.
 في حاالت فرط ارتفاع مستوى ضغط الدم.

 وجود واحد من أمراض األوعية الدموية التصلُّبية 
 ,)arteriosclerotic vascular disease(

عاف عند البالغين. الذي يعد من أهم أسباب الرُّ
• تناول العقاقير الدوائية التي قد تسبب مشكالت في 
الدم كاألسبرين .   • وجود أورام سرطانية  تجلد 

حميدة أو خبيثة.
نزالت البرد املتكررة.

الستيرويدية،  األنف  لبخاخات  المستمر  االستعمال 
المستخدمة في عالج الحساسية، أو احتقاaن األنف.
النزف، يفضل حني  الرعاف : عند حدوث  عالج 
الدم لقنوات الجهاز  الرأس إلى األمام لمنع سيالن 
المعدة  في  الدم  تراكم  منع  وبالتالي  الهضمي، 
أن  وبما  وتقيؤ.  البطن   في  االم  بحدوث  والتسبب 
عاف تكون لنزف الدم من الجزء  معظم حاالت الرُّ
جناحي  على  بشدة  الضغط  فإن  لألنف,  األمامي 
األنف لمدة خمس دقائق على األقل لألطفال، ومن 

بفك  القيام  عدم  مع  للبالغين،  دقيقة   ١5 إلى   ١0
النزف  كان  إذا  ما  ،الكتشاف  األنف  عن  الضغط 
يساعد   المحدد  الوقت  مضي  بعد  إال  توقف،  قد 
اليد قطرة  متناول  إذا كان في  ،و  ايقافه  في  كثيراً 
لألنف تساعد على تكثيف الغشاء المخاطي, فُينصح 
بتقطيرها فيه بعدة قطرات في المنخار الذي ينزف 
األنف،  الضغط على جناحي  متابعة  منه، مع  الدم 
على  ثلج  كيس  أو  باردة،  كمادات  وضع  ويمكن 
األنف، حيث يساعد األوعية الدموية على االنقباض 
وفي حال لم يتوقف النزف مع القيام بالضغط على 
األنف لمدة ال تقل عن 30 دقيقة، يجب التوجه إلى 
لدى  الطبي  العالج  تلقي  أو  الفور،  الطوارئ على 
طبيب مختص حيث يتم العالج غالباً بكي األوعية 
الدموية أو إدخال َدْحَسة tampon في األنف لعدة 

أيام.

ماهو الرعاف
وماعالقته بالعقاقير وجتّلط الدم؟

د.عبدالوهاب اجلبوري
هولندا


