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تبدو كلمات ٔابي الطيب المتنبي في محلها في مواقف 
عدة شهدتها في حياتي وعلى مدار تحملي مسٔووليات 
عدة سعيت من خاللها لتقديم الخدمات لبعض الناس 

بغير انتظار لمقابل منهم غير كلمة الشكر.

يقول المتنبي: إذا ٔانت أكرمت الكريم ملكته .. وإن أنت 
ٔاكرمت اللئيم تمردا” .

لن ٔامر على الشطر الثاني من البيت ألنني وهلل الحمد 
القليل  العام إال  للعمل  لئاما منذ نذرت نفسي  ٔالتق  لم 
وأراهم  رٔايتهم  كثر  كرام  من  لعيني  يظهرون  ال  الذي 

كل يوم.

الكريم هو كريم الخلق ٔاوال قبل ٔان يكون كريما بماله 
ٔاو كريما بنسبه, حتى إن العرب فرقوا بين الكرم والجود 

فالكرم في الخلق ٔاما الجود فهو في اإلعطاء والمال.

الكريم هو ذاك الرجل الذي حقا اذا ٔاكرمته ظل متذكرا 
ان  حتى  الكريم  الفعل  هذا  على  دهر  مر  وٕان  كرمك 
المتنبي كان شديد البالغة في استخدام لفظة “ملكته”.

الروح  تعني ملكية  تعني االستعباد بل  الملكية هنا ال 
والقلب ٔاي انه يفتح حسابا لك عنده لفعلك الكريم, ال 
يضر هذا الحساب إن نسيته يوما ٔاو تغافلت عنه بسبب 
مشاغل الحياة ٔاو تٔاخرت عن خدمته ذات يوم فالحساب 

موجود وقابل للسحب منه دومًا.

 إذا أنت اكرمت
 الكريم ملكته

الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح وليا للعهد
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3أخبارنـــا
ً

برنامج المساعدة الغذائية مبادرة مجدية من منظمة المجموعة الكندية 
مقاطعة  في  المستفيدين  من  لعدد  غذائية  سالت  لتوزيع  التكاملية 

أونتاريو شملت 4 مدن هي وندسور, لندن , تورونتو  وأتاوا.

الكندية  المجموعة  لمنظمة  التنفيذي  المدير  ساكا،  غسان  صّرح 
التكاملية، “بدعم مادي من منظمة الصليب األحمر الكندي، وبجهود 
مباركة لعدد من المتطوعين تمكّنا من توزيع  625 سّلة غذائية بنجاح 
في مبادرة هدفت الى التخفيف من حدة الظروف المعيشية الصعبة 
الذين توقفت أعمالهم من  التي يعيشها ذوو الدخل المحدود، وأولئك 

جراء قرار الحظر الوقائي لفيروس كورونا”.

 

وأوضح ساكا بأن هذه المبادرة تأتي ضمن مجموعة مبادرات أخرى 
أطلقتها المنظمة منذ بداية أزمة كورونا، فكانت هناك مبادرة خياطة 
وتوزيع أقنعة وجه مجانًا , ومبادرة توفير خدمة التوصيل المنزلي لكبار 
السن وذوي االحتياجات الخاصة إضافة إلى مبادرة توزيع الخضراوات 

التي ما زالت مستمرة بصورة أسبوعية .

كخلية نحل دأب المتطوعون على العمل ساعات طويلة بال كلل أو 
ملل لتجهيز السالت وجعلها جاهزة للتوزيع. وقد احتوت كل سلة مواد 
غذائية تحتاجها كل أسرة ويمكن أن تسّد حاجة أسرة مكونة من 5 

أشخاص مدة شهر تقريبًا.

وفًقا لـبيانات منظمة المجموعة الكندية التكاملية التي تم رفعها لمنظمة 
ما  واستفاد  صندوقًا   625 توزيع  تم  فقد  الكندي  األحمر  الصليب 

مجموعه 2335 شخصًا بشكل مباشر وفقًا لآلتي:
تم توزيع 150 صندوق في اوتاوا استفاد منها 500 شخص
تم توزيع 90 صندوق في تورونتو استفاد منها 310 شخص

تم توزيع 45 صندوق في لندن استفاد منها 185 شخص
تم توزيع 340 صندوق في وندسور استفاد منها 1340 شخص

المنظمة  عام  مدير  بإشراف  تمت  فقد  التوزيع  آلية  يخص  وفيما 
أسبوعين  وامتد على مدى  لبرنامج زمني حدد مسبقًا  شخصيًا ووفقًا 
تمت خاللهما دعوة المستفيدين لتسّلم صناديقهم بشكل مباشر ما عدا 
بعض كبار السن الذين تم توريد الصناديق لمنازلهم بمساعدة بعض 

المتطوعين االكفياء.

ختم ساكا قائاًل “أنا ممتن جًدا وشاكر كل من مّد يد العون، بفضلهم 
تمكّنا من خدمة مجتمعنا الكندي وجاليتنا العربية خالل هذه األوقات 

الحرجة. “

منظمـــة المجموعـــة الكنديـــة التكاملية
غذائية  سالت  ع 

ّ
توز

لمساندة ذووي الدخل المحدود في مواجهة تبعات انتشار فايروس كورونا
 بقلم: كارال النجم
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كنـــــدا والنـاس 4
مراديان الزا  اعداد  من  الصفحة 

أعلن وزير الهجرة والالجئين والمواطنة في كندا عن اتخاذ جملة جديدة من اإلجراءات 
من شأنها ترتيب أولويات طلبات كفالة األزواج بهدف تسريع وإنجاز حوالي 6000 

طلب شهريًا بدءًا من أكتوبر حتى ديسمبر 2020. 
حيث تم زيادة عدد صانعي القرار لتسريع وتيرة معالجة الطلبات وتقليل أوقات انتظار 
األزواج كما تم اعتماد تكنولوجيا جديدة تقوم على أتمتة التطبيقات الورقية بما يسمح 
بمعالجة الطلبات بكفاءة أكبر من خالل موظفي الوزارة الذين يعملون عن بعد ومن 
مواقع عمل مختلفة. هذا وستجرب الوزارة، في األسابيع القادمة، تقنية إجراء مقابالت 
مع المتقدمين عن ُبعد وذلك تماشيًا مع برتوكوالت الصحة العامة المرتبطة بجائحة 
فايروس كورونا وستواصل البحث عن طرق مبتكرة أخرى لتحقيق لم الشمل لألزواج.   جامعة ويندسور: تمديد التعلم عبر 

اإلنترنت حتى الربيع المقبل
اتخذت جامعة وندسور قرارها بتمديد التدابير المتخذة لفصل الخريف الدراسي الحالي وذلك حتى ربيع 2021. ما يعني 

استمرار الفصول الدراسية لشتاء 2020 جميعها عبر اإلنترنت. 
روبرت جوردون، رئيس ونائب رئيس جامعة وندسور، صّرح خالل مؤتمر صحفي “طوال فصل الصيف، بذل أعضاء 

التقنيات  إلتقان  عادية  غير  جهوًدا  والطالب  والموظفين  التدريس  هيئة 
غير  البيئة  هذه  مشكالت  وحل  للتواصل،  جديدة  طرق  وإيجاد  الجديدة، 
الشغف  تلهم  الجودة  عالية  تعليمية  تجارب  إنشاء  على  وعملوا  المألوفة، 
بالتعلم والتواصل الدائم. نحن مستعدون الستقبال فصل الخريف، وسنعمل 

معًا على جعل هذا العام داعمًا وناجحًا.”
الخيارات  من  للعديد  الدقيق  التحليل  “بعد  القول  في  جوردون  ويمضي 
والسيناريوهات، فإن الوضع الراهن سيستمر مع إمكانية تقديم بعض البرامج 
بصورة مباشرة حيث يكون التفاعل الشخصي جزءًا ال يتجزأ من تحقيق نتائج 

تعّلم البرنامج”.

اختبارات COVID-19 في الصيدليات
مع تنامي الحاجة الى اجراء المزيد من اختبارات COVID-19 للحد من ارتفاع عدد اإلصابات الذي ترافق مع بداية الموجة 
 Rexallقريبًا جدًا في بعض الصيدليات مثل COVID-19 الثانية للجائحة، صّرح رئيس الوزراء فورد عن توفير اختبارات

وShoppers Drug Marts، ومنح الصيادلة تخوياًل بجمع عينات االختبارات دون الحصول على ترخيص.
هنا ال بد من اإلشارة الى أن هذا االختبار سيكون متاحًا فقط لألشخاص 
الذين ال يعانون من أعراض فيروس كورونا أما أولئك الذين تظهر عليهم 
األعراض فسيكونون بحاجة إلى زيارة مواقع االختبار التقليدية في المقاطعات 
اختصار  في  يساعد  أن  يمكن  هذا  الجديد  اإلجراء  الالزم.  التقويم  إلجراء 
ساعات االنتظار الطويلة لألشخاص في بعض مراكز االختبارات، والسيما 
 COVID-19 أن غالبية األشخاص الذين يصطفون للحصول على مسحة

ال تظهر عليهم أية أعراض.
هذا وقد دعا فورد الى زيادة تمويل الخدمات الصحية في المقاطعات واألقاليم 
من 42 مليار دوالر إلى 70 مليار دوالر سنويًا مع طلب إضافي لتغطية 

35 % من تكاليف الرعاية الصحية في المستقبل.

تمويل جديد لتنفيذ 
وحدات سكنية ميسورة

كندا تسّرع معالجة طلبات 
كفالة األزواج

تم مؤخرًا اإلعالن عن تشارك 
وحكومة  الفيدرالية  الحكومة 
مقاطعة أونتاريو بتأمين تمويل 
 5.5 بقيمة  إضافي  حكومي 
مليون دوالر إلنجاز مشروعين 
في  معقولة  بأسعار  سكنيين 
منطقة وندسور إسيكس. يأتي 
هذا التمويل إضافة إلى تمويل 
اتحادي تم اإلعالن عنه سابقًا 

لإلسكان  المشترك  لالستثمار  الوطني  الصندوق  إطار  في  دوالر  مليون   22 بقيمة 
للمباني الشاهقة شرق وندسور.

مشروع  لتطوير  دوالر،  ماليين   5 حوالي  التمويل،  من  األكبر  الجزء  سيخصص 
Meadowbrook Lane في وندسور لتوفير 145 وحدة خالية من العوائق موزعة 
هذا  وسيكون  السن  وكبار  الصغيرة  والعائالت  األفراد  لمساعدة  طوابق   10 على 
 Passive( السلبية  او  الخاملة  المنازل  لمعايير  وفقًا  بناؤه  يتم  مبنى  أول  المشروع 
Houses( لتحقيق تحّسن في كفاءة الطاقة بنسبة %40 وخفض بنسبة %33 من 

انبعاثات غازات االحتباس الحراري. 
كما سيخصص مبلغ 526.525 دوالرًا لمشروع Division في كينغسفيل  لبناء مجمع 

سكني جديد من أربع وحدات للشباب ذوي اإلعاقة الذهنية. 
قال إيريك كوسميرتشيك، النائب الليبرالي عن وندسور تيكومسيه: “ تستثمر حكومتنا 
في مشاريع اإلسكان الميسور التكلفة في وندسور وكينغسفيل وعبر كندا للمساعدة في 
خلق فرص العمل وتحسين نوعية الحياة لمن هم في أمّس الحاجة إليها.  مع شركائنا، 
نقدم يد العون لألفراد والعائالت المحتاجة، وبقيامنا بذلك، فإننا نساهم في الرفاهية 

االقتصادية واالجتماعية للمجتمع بأكمله.”
هذا من المتوقع اكتمال المشروع في نهاية آب 2022.

كندا تطلق برنامج كفالة اآلباء واألجداد
أعلن وزير الهجرة والالجئين والمواطنة عن اطالق برنامج PGP 2020 لآلباء واألجداد إلتاحة الفرصة للكنديين والمقيمين 
الدائمين الراغبين في رعاية وكفالة آبائهم وأجدادهم للقدوم إلى كندا وذلك بناًء على التزام الحكومة الكندية  بلم شمل العائالت.

تقديم طلبات الترشيح ستكون متاحة من خالل االنترنيت وعلى مدى 3 أسابيع اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا من يوم 13 
أكتوبر 2020 وحتى الساعة 12 ظهرًا من يوم 3 نوفمبر 2020.

 )IRCC( الكندية الهجرة والالجئين والمواطنة  دائرة  للمتقدمين ، ستقوم  من أجل ضمان فرصة عادلة وشفافة ومتساوية 
باختيار الرعاة المحتملين بشكل عشوائي وإرسال دعوات إليهم لتقديم 

طلبات الرعاية خالل 60 يومًا.
لوباء  بالظروف االستثنائية  الرعاة  العديد من  تأّثر  ونظرًا الحتمالية 
تقليل  شأنها  من  مؤقتة  عامة  سياسة  اعتماد  تم  فقد   ,COVID-1
للدخل  األدنى  الحد  إلى   2020 الضريبية  للسنة  الدخل  متطلبات 
الضروري بعدما كانت تشترط زيادة مقدارها %30 عن الحد األدنى 

للدخل الضروري .
سيتم قبول 10000 طلب كحد أقصى للمعالجة خالل عام 2020 
على أن يتم إطالق برنامج آخر خالل عام 2021 لقبول 30000 

طلب جديد.
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الحصاد السياسي

الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح يؤدي اليمين وليا للعهد
ترسيم الحدود البرية والبحرية ليس تطبيعا ومناورات تركية جديدة ردا على مناورات يونانية 

ترامــب  دونالــد  األميركــي  الرئيــس  حملــة  اقترحــت 
تأجيــل المناظرتيــن الرئاســيتين القادمتيــن أســبوعا بعــد 
رفــض ترامــب إجــراء مناظــرة افتراضيــة، لكــن حملــة 
المرشــح الديمقراطــي رفضــت بدورهــا مقتــرح التأجيــل 
واقترحــت حملــة ترامــب تأجيــل المناظــرة التــي كانــت 

إلــى 22 مــن  فــي 15 أكتوبر/تشــرين األول  مقــررة 
المتبقيــة  المناظــرة  تجــرى  أن  علــى  نفســه،  الشــهر 
فــي 29 مــن الشــهر نفســه وقالــت إنهــا تريــد بذلــك 
أن يكــون ترامــب وجهــا لوجــه مــع بايــدن، وليــس فــي 
المناظــرة االفتراضيــة التــي قررتهــا لجنــة المناظــرات 
الرئاســية فــي وقــت ســابق اليــوم وفــي تبريــره لمقتــرح 
تأجيــل المناظرتيــن الرئاســيتين المتبقيتيــن، قــال بيــل 
ال  إنــه  الجمهــوري،  المرشــح  حملــة  مديــر  ســتيبين، 
ينبغــي حرمــان الشــعب األميركــي مــن فرصــة رؤيــة 
أخرييــن  مرتيــن  لوجــه  وجهــا  الرئاســيين  المرشــحين 
قبــل االنتخابــات هــذا وقــد ســبق وأن صــّرح ترامــب 
إنــه لــن يشــارك فــي المناظــرة الرئاســية الثانيــة المقــررة 
لجنــة  اتخــاذ  بســبب  الجــاري،  الشــهر  مــن   15 فــي 
المناظــرات الرئاســية قــرارا بتنظيمهــا افتراضيــا علــى 
خلفيــة إصابتــه بفيــروس كورونــا وأضــاف فــي مداخلــة 
عبــر الهاتــف مــع قنــاة فوكــس بزنــس األميركيــة أنــه 
ليــس ناقــال للعــدوى علــى اإلطــالق كمــا قــال إنــه تمكــن 
بســهولة مــن هزيمــة جــو بايــدن فــي المناظــرة األولــى 
الماضــي، وذلــك  الشــهر  مــن   29 يــوم  التــي جــرت 
وفقــا لمــا قــال إنهــا اســتطالعات للــرأي ووفــق حملــة 
المرشــح الجمهــوري، فــإن الفحوصــات كانــت ســتثبت 
خلــو الرئيــس مــن فيــروس كورونــا قبــل المناظــرة، وأن 
مــن الممكــن تحقيــق ســالمة جميــع المعنييــن بســهولة 
كال  رؤيــة  فرصــة  مــن  الناخبيــن  حرمــان  دون  مــن 

المرشــحين يتقابــالن وجهــا لوجــه. 

الوطنــي  الوفــاق  حكومــة  فــي  الدفــاع  وزارة  أفــادت 
الليبيــة بوجــود أنبــاء عــن احتمــال شــن اللــواء المتقاعــد 
البــالد،  مــدن غربــي   3 علــى  خليفــة حفتــر هجومــا 
طــارئ.  ألي  تحســبا  التأهــب  إلــى  قواتهــا  ودعــت 

وعــن قنــاة ليبيــا األحــرار الخاصــة أن وزيــر الدفــاع 
برقيــة  وجــه  النمــروش  صــالح  الوفــاق  حكومــة  فــي 
للجيــش وغرفــة  العامــة  األركان  إلــى رئاســة  عاجلــة 
أن  البرقيــة  فــي  وجــاء  الغربيــة  المنطقــة  عمليــات 

معلومــات وردت إلــى وزارة الدفــاع تفيــد باحتمــال قيــام 
قــوات حفتــر بالهجــوم علــى مــدن بنــي وليــد وغريــان 
وترهونــة. وطالــب النمــروش رئاســة األركان بالجيــش 
وآمــري المناطــق العســكرية وغرفــة العمليــات المشــتركة 
بالمنطقــة الغربيــة، باتخــاذ كافــة التدابيــر لصــد ومنــع 
أي هجــوم لقــوات حفتــر، مــع توخــي أقصــى درجــة 
الحيطــة والحــذر ويأتــي الكشــف عــن هــذه المعلومــات 
في حين يســود منذ 21 أغســطس/آب الماضي وقف 
هــش إلطــالق النــار أعلنــه بشــكل منفصــل كل مــن 
المجلــس الرئاســي لحكومــة الوفــاق ومجلــس النــواب 
لحفتــر  الداعــم  ليبيــا(  )شــرقي  طبــرق  فــي  المنعقــد 
بخــرق  حفتــر  قــوات  مــرارا  الوفــاق  قــوات  واتهمــت 
وقــف إطــالق النــار عبــر اســتهداف قواتهــا المتمركــزة 
غــرب مدينــة ســرت )450 كيلومتــرا شــرق طرابلــس(، 
وكانــت حكومــة الوفــاق قــد أكــدت قبــل إعــالن وقــف 
إطــالق النــار أنهــا عازمــة علــى اســتعادة مدينــة ســرت 
ومنطقــة الجفــرة التــي تقــع جنوبــا، وتضــم قاعــدة جويــة 
ينتشــر فيهــا مرتزقــة روس، كمــا أكــدت قيــادة القــوات 
األميركيــة فــي أفريقيــا أن روســيا نشــرت فيهــا طائــرات 

حربيــة دعمــا لحفتــر. 

قالــت كتلــة حــزب هللا البرلمانيــة إن مفاوضــات ترســيم 
يتوقــع  التــي  البــالد  والبريــة جنــوب  البحريــة  الحــدود 
أن تبــدأ قريبــا، ال تنــدرج فــي ســياق المصالحــة مــع 
االحتــالل اإلســرائيلي وأضافــت الكتلــة النيابيــة لحــزب 
الحــدود ال يرتبــط  التفاوضــي بشــأن  هللا أن اإلطــار 
عربيــة  دول  انتهجتهــا  التــي  التطبيعيــة  بالسياســات 

المقاومــة علــى حــد وصفهــا  لــم تؤمــن يومــا بخيــار 
وذكــرت الكتلــة )13 نائبــا مــن إجمالــي 128 نائبــا( 
أن تحديــد إحداثيــات الســيادة الوطنيــة هــو مســؤولية 
بــأن تعلــن أن هــذه  اللبنانيــة المعنيــة حصــرا  الدولــة 
األرض وهــذه الميــاه هــي أرض وميــاه لبنانيــة، خالفــا 
النائــب  وقــال  وهنــاك  هنــا  قيــل  الــذي  الــكالم  لــكل 
البرلمانيــة حســن عــز  اللبنانــي  كتلــة حــزب هللا  فــي 
الديــن إن اإلطــار التفاوضــي حــول موضــوع حصــري 
يتصــل بحدودنــا البحريــة الجنوبيــة واســتعادة أرضنــا 
وصــواًل إلــى ترســيم مواقــع ســيادتنا الوطنيــة، ال صلــة 
لــه علــى اإلطــالق ال بســياق المصالحــة مــع العــدو 
الصهيونــي الغاصــب لفلســطين وال بسياســات التطبيــع 
التــي انتهجتهــا مؤخــرا وقــد تنتهجهــا دول عربيــة لــم 
مــن  تعليــق  أول  المقاومــة وهــذا  بخيــار  يومــا  تؤمــن 
حــزب هللا منــذ أن أعلــن رئيــس مجلــس النــواب اللبنانــي 
إســرائيل  مــع  ســتنطلق  المفاوضــات  أن  بــري  نبيــه 
بشــأن ترســيم الحــدود برعايــة األمــم المتحــدة منتصــف 
الشــهر الحالــي. وأعلــن ســتيفان دوجاريــك المتحــدث 
باســم األميــن العــام لألمــم المتحــدة أن المفاوضــات 
ســتبدأ قرابــة منتصــف الشــهر العاشــر فــي مقــر األمــم 
المتحــدة فــي الناقــورة جنوبــي لبنــان علــى أن تعمــل 

الواليــات المتحــدة )كوســيط وميّســر لمناقشــات ترســيم 
الحــدود البحريــة( وقــال رئيــس البرلمــان نبيــه بــري، 
إلــى  التوصــل  أعلــن  أبــرز حلفــاء حــزب هللا والــذي 
االتفاق قبل أســبوع، إّن االجتماعات ســُتعقد )بطريقة 
فريــق  وبرعايــة  المتحــدة  األمــم  مقــر  فــي  مســتمرة 

المنســق الخــاص لألمــم المتحــدة( فــي لبنــان. 

مرتبطــون  ســبعة  بينهــم   )13( علــى  القبــض  القــاء 
الختطــاف  مزعومــة  بمؤامــرات  لصلتهــم  بمليشــيا 
ويتمــر ومهاجمــة  ميشــيغان غريتشــن  حاكمــة واليــة 
مبنــى برلمــان الواليــة وأفــراد مــن الشــرطة واتهــم مكتــب 
التحقيقــات الفدرالــي )إف بــي آي( فــي دعــوى جنائيــة 
تقــدم بهــا إلــى محكمــة فدراليــة )6( أشــخاص بمحاولــة 
اختطــاف حاكمــة واليــة ميشــيغان )غريتشــن ويتمــر( 
إجــراء  قبــل  العطلــة  فيــه  تقضــي  الــذي  منزلهــا  مــن 

مجموعــة  مــع  بالتعــاون  وذلــك  الرئاســة،  انتخابــات 
ــد  مســلحة فــي الواليــة. وكان الرئيــس األميركــي دونال
تأييــده  عــن  فيهــا  عبــر  تغريــدة  فــي  نشــر  ترامــب 
ميشــيغان  حاكمــة  بإجــراءات  المنــددة  لالحتجاجــات 
التــي تنتمــي إلــى الحــزب الديمقراطــي إلغــالق الواليــة 
كورونــا،  فيــروس  جائحــة  انتشــار  مواجهــة  بغــرض 
وقــال مكتــب  ترامــب / حــرروا ميشــيغان(.  )وكتــب 
لإلطاحــة  مؤامــرة  أحبــط  إنــه  الفدرالــي  التحقيقــات 
أنــه  حاكمتهــا، مضيفــا  ميشــيغان وخطــف  بحكومــة 
يملــك حجــة مقنعــة لتوجيــه االتهــام إلــى ســتة أشــخاص 
بارتــكاب عمليــة خطــف فاشــلة انطــوت علــى االتصال 
بمجموعــة مســلحة، وذكــر موقــع أكســيوس اإلخبــاري 
بمليشــيا  مرتبطــون  المتهميــن  هــؤالء  أن  األميركــي 

)وولفريــن ووتشــمان(.  تســمى 

فــي  أعلنــت تركيــا إجــراء منــاورات عســكرية جديــدة 
بحــر إيجــة ردًا علــى تدريبــات يونانيــة فــي حيــن اتفــق 
وزيــر الخارجيــة التركيــة مــع نظيــره اليونانــي علــى عقــد 
محادثــات استكشــافية بشــأن شــرق المتوســط وأكــدت 
ســتجري  أنهــا  أعلنــت  تركيــا  أن  أنقــرة  فــي  االنبــاء 
منــاورات تدريبيــة بالذخيــرة الحيــة فــي بحــر إيجــة فــي 
إعــالن  علــى  ردًا  وذلــك  األول  أكتوبر/تشــرين   28
اليونــان إجــراء تدريبــات مشــابهة فــي بحــر إيجــة فــي 

29 مــن الشــهر نفســه وكان وزيــر الخارجيــة التركــي 
مولــود جاويــش أوغلــو التقــى نظيــره اليونانــي نيكــوس 
دينديــاس فــي اجتمــاع علــى هامــش منتــدى براتيســالفا 
لألمــن العالمــي فــي ســلوفاكيا وأكــد جاويــش أوغلــو 
أنــه اتفــق مــع نظيــره اليونانــي علــى عقــد المفاوضــات 
االستكشــافية بشــأن شــرق المتوســط، وأنه ســيتم تحديد 
موعدهــا خــالل الفتــرة المقبلــة. مــن ناحيــة أخــرى قــال 
وزيــر الخارجيــة التركــي إن بــالده مســتعدة للعمــل مــع 
المشــتركة  القضايــا  فــي مختلــف  االتحــاد األوروبــي 
بمــا فيهــا األزمــة فــي شــرقي المتوســط وجــدد رفــض 
شــرقي  فــي  اليونــان  تتبعهــا  التــي  السياســة  بــالده 
المتوســط، كمــا شــدد علــى أهميــة نــزع فتيــل التوتــر 
وعــدم وجــود صــراع بيــن الــدول األعضــاء فــي حلــف 

شــمال االطلســي. 
مــن جانــب آخــر، طالــب االتحــاد األوروبــي واليونــان 
تركيــا باتخــاذ الخطــوات الالزمــة لتخفيــف حــدة التوتــر 

فــي منطقــة شــرق المتوســط. 

أدى الشــيخ مشــعل األحمــد الجابــر الصبــاح اليميــن 
لعهــد  وليــًا  الكويتــي  األمــة  مجلــس  أمــام  الدســتورية 
الكويــت، وكان مجلــس األمــة وافــق باإلجمــاع علــى 
تعييــن الشــيخ مشــعل وليــا للعهـــد. وأكــد ولــي عهــد 
بــالده  الكويــت مشــعل األحمــد الجابــر الصبــاح أن 
الرياديــة بوصفهــا دولــِة دســتور  ســتواصل مســيرتها 
اليميــن  أدائــه  عقــب  كلمتــه  وفــي  ديمقراطــي  ونهــج 
الدســتورية وليــا للعهــد أمــام مجلــس األمــة الكويتــي، 
علــى  باقيــة  الكويــت  أن  مشــعل  العهــد  ولــي  شــدد 
التزاماتهــا الخليجيــة واإلقليميــة والدوليــة وكان الشــيخ 
مشــعل قــد أدى اليميــن الدســتورية وليــا للعهــد أمــام 
أميــر الكويــت الشــيخ نــواف األحمــد الجابــر الصبــاح 

وقــد أكــد أميــر الكويــت ثقتــه الكبيــرة فــي ولــي عهــده 
لمواصلــة مســيرة العطــاء فــي خدمــة الوطــن وتحقيــق 
مصالحــه. وأثنــى النــواب خــالل جلســة المبايعــة علــى 
اختيــار الشــيخ مشــعل لواليــة العهــد وأشــادوا بالخطــوة 
نــواف حيــن أصــدر  الشــيخ  بهــا  قــام  التــي  الســريعة 
للعهــد  الشــيخ مشــعل وليــا  بتعييــن  مرســومًا يقضــي 
بعــد نحــو أســبوع مــن توليــه الحكــم وينــص الدســتور 
الكويتــي علــى أن يتــم تعييــن ولــي العهــد خــالل ســنة 
علــى األكثــر مــن توليــة األميــر ويكــون تعيينــه بأمــر 
أميــري ومبايعــة مــن مجلــس األمــة فــي جلســة خاصــة 
وتتــم المبايعــة بموافقــة أغلبيــة أعضــاء المجلــس وقــد 
باركــت أســرة الصبــاح تزكيــة الشــيخ مشــعل األحمــد 
الصبــاح فــي إشــارة إلــى توافــق األســرة علــى اختيــار 
األميــر وتأييــده. والشــيخ مشــعل هــو االبــن الســابع 
ألميــر الكويــت األســبق أحمــد الجابــر الصبــاح وقــد 
انخــرط مبكــرًا فــي دوائــر الحكــم ويعــد مــن الفاعليــن 
فــي األســرة الحاكمــة كمــا أنــه لــم يكــن بعيــدًا عــن كثيــر 

مــن ملفــات أّرقــت البــالد فــي مراحــل مختلفــة. 

5
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عراقيات 6

 الفنان نزار السامرائي   و   الشاعر عادل محسن           
اعتماد البطاقة البايومترية حزن في العراق... الموت يغّيب قامتين كبيرتين

بانتظار التصويت
أعلنت وسائل إعالم عراقية وفاة 
عادل  العراقي  الغنائي  الشاعر 
 60 الـ  ناهز  محسن عن عمر 
العاصمة  مستشفيات  أحد  في 
اليها  عاد  التي  بغداد  العراقية 
إلى  قصيرة  عالج  رحلة  بعد 
الشاعر محسن  أبى  فقد  لبنان, 
إلى  يعود  أن  إاّل  هللا  رحمه 
ليكمل  الحبيب  عراقنا  أحضان 
ترابها  في  ويدفن  فيها  عالجه 

الذي عشقه أبدا.
الراحل من مواليد بغداد 1960, 

خريج كلية التربية جامعة بغداد عام 1998 وُيعد من أهم شعراء 
األغنية والقصيدة الشعبية في العراق.

جوائز  عدة  لنيل  رشحته  األدبي  والنتاج  بالعطاء  الحافلة  مسيرته 
أبرزها جائزة أفضل شاعر غنائي عراقي عام  لعل  وألقاب محّلية 
2000 وجائزة اإلبداع الثقافي لعام 1999 من وزارة الثقافة ولقب 

أفضل شاعر عراقي شاب لعام 1999.

الفنانين  نقابة  نعت 
الممثل  العراقيين،  
الذي  السامرائي  نزار 
عن  بغداد  في  رحل 

75 عامًا. 
عام  السامرائي  ُولد 
مدينة  في   1945
محافظة  في  الحّلة 

بابل وكان شغوفًا في صغره بالرياضة والسينما معًا.
التخرج في معهد  الفني، عقب  العمل  الطويلة في  بدأ مسيرته 
بشكل مكثف  المسرح  في  1968. عمل  العام  الجميلة  الفنون 
في بداية حياته الفنية، وكذلك التلفزيون، بينما بدت أعماله في 
السينما أقل. لديه أكثر من 50 عماًل مسرحيًا، و60 مسلساًل 

إذاعيًا وتلفزيونيًا.
نادي  القدم العبًا محترفًا في صفوف  السامرائي، كرة  ومارس 
بابل الرياضي، ووصل إلى المنتخبات المدرسية والشبابية، بيد 
أن الفن سرقه من مالعب العراق الخضراء، وبالتالي تفّرغ بشكل 

كامل للفن، لكنه ظل وفيًا لمعشوقته وفريقه ”القوة الجوية“.

في  البايومترية  البطاقة  باعتماد  يقضي  قرارًا  الثالث  العراقية  الرئاسات  اتخذت 
انتخابات حرة ونزيهة، وكحّل  فاعلة نحو  المقبلة في خطوة  النيابية  االنتخابات 
جذري لمنع التالعب والتزوير والعبث بإرادة الناخبين وهو ما عانى منه العراق 

طوياًل.
البالد  في  والشعبية  السياسية  األوساط  داخل  واسعًا  وجداًل  تخوفًا  أثار  القرار 
السيما أن نسبة من حصلوا فعاًل على بطاقاتهم االنتخابية لم تتجاوز %56 من 
إجمالي ناخبي 2019 مما دفع العديد إلى اعتبار أن اعتماد البطاقة البايومترية 

على  الناس  وإقبال  المشاركات  حجم  من  سيحّد 
اإلدالء بأصواتهم. إاّل أّن رئيس الجمهورية برهم 
الكاظمي،  مصطفى  الحكومة  ورئيس  صالح، 
الحلبوسي، ورئيس  النواب محمد  ورئيس مجلس 
مجلس القضاء األعلى فائق زيدان، ومعظم قادة 
الكتل السياسية الممثلة في البرلمان طالبوا بحزم 

النازحون  فيهم  بما  العراقيين  الناخبين  لتمكين  المناسبة  اإلجراءات  في  المضي 
لممارسة  المناسب  الوقت  في  البايومترية  بطاقاتهم  على  للحصول  والمهجرون 

حقهم االنتخابي أصواًل. 
مراكز  بفتح  شرعت  بأنها  لالنتخابات  العليا  المفوضية  كشفت  فقد  عليه  وبناًء 
االنتخابية  البطاقات  التسجيل وزيادة نسب توزيع  استئناف عملية  جديدة بهدف 

في المحافظات .

إعادة ترميم مكتبة الموصل.. إحياء للثقافة والتاريخ
المكتبة المركزية في جامعة الموصل التي ُعرفت على مدى قرون بأدبائها وكتابها ومكتباتها الزاخرة بمؤلفات 
بلغات عدة، خسرت نحو مليون مصدر ومرجع، في معظم التخصصات العلمية واألدبية والثقافية وتحولت إلى 

رماد بعد إحراقها من قبل عناصر تنظيم داعش عام 2014.

المكتبات من حيث  كبرى  فكانت  متر مربع   2500 بنحو  تقّدر  1967 على مساحة  المكتبة عام  تأسست 
المساحة والتنوع والضخامة بكتبها ومصادرها العلمية والفكرية القّيمة، فقد ضمت 600 ألف مصدر باللغة 
نادر  أكثر من 10 آالف كتاب  اجنبية متعددة. كما احتوت على  بلغات  ألف مصدر  العربية ونحو 400 
ومخطوط و30 ألف دورية و200 ألف أطروحة ورسالة في الماجستير والدكتوراة في التخصصات المتنوعة، 

فضاًل عن 7 آالف مطبوع حكومي يعود إلى تأسيس الدولة العراقية عام 1921. 
المكتبة التي اتسعت ألكثر من 1000 شخص كانت مقصدًا لكثير من طالب العلم الذين وجدوا فيها ضالتهم 

العلمية فضاًل عن احتوائها على مليون و500 ألف نسخة إلكترونية”.

اليوم ثمة أمل جديد بإعادة إحيائها لمع وتجّدد من خالل حمالت وجهود تطوعية مدنية ومساٍع كثيرة من شبان 
التي خسرت ُجّل مخطوطاتها  الدولية إلعادة ملء رفوفها  المدني والمؤسسات  المجتمع  الموصل ومنظمات 
ووثائقها النادرة. ومن المتوقع إعادة افتتاح المكتبة خالل عام واحد، لتكون جاهزة الستقبال الطلبة وناهمي 

العلم واألدب من جديد. 
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7من هنا وهناك

ذهب 24 قيراط
أغرب طرد بريدي !!

الحديدي الرجل 

سحر العالم القديم الممّيز والتطور الفخم ينضحان في أحدث فندق افتتح أبوابه في العاصمة 
الفيتنامية الصاخبة هانوي على ضفاف بحيرة Giang Vo تاركًا أمواجًا ذهبية تتالطم على 

سطح مياهها العذبة.
استغرق بناء فندق Dolce Hanoi Golden Lake ذي الخمسة نجوم أحد عشر عامًا ويعد 
بالذهب  بالكامل  مطلي  الخارجي  المبنى  أن  حقيقة  إلى  بالنظر  العالم،  في  نوعه  من  األول 
من عيار 24 قيراط. على الرغم من أن واجهته الفخمة الفتة للنظر بال شك، ال سيما عندما 
تضربها أشعة الشمس، إال أّن فخامة الفندق الباهظة تمتد أيضًا إلى داخله.  مذهل للغاية هو 
مدى غمر الفندق بالذهب بدءًا من أدوات المائدة واألكواب وحتى عناصر الحمام -مثل رؤوس 
الدش وأحواض االستحمام والمرايا ومقاعد المراحيض. في Dolce تجد الذهب على مد البصر، 
حمام السباحة الالمتناهي الموجود على سطح الفندق واللوبي الفاخر مزينان أيضًا بقدر هائل 

من الخير الذهبي. 
بلغ وزن الذهب المستخدم في تغليف السطح الخارجي للفندق الذهبي طنًا واحدًا وبلغت تكلفة 

إنشائه 200 مليون دوالر أمريكي.

ال تنس وضع القمامة في صناديق القمامة قبل المغادرة، حتى ال تعرض الحيوانات البرية التي تعيش في المتنزه 
للخطر. “ عبارة منتشرة في أرجاء حديقة Khao Yai في تايالند لكن عواقب من لم يلتزم بها مؤخرًا كانت غير 

متوقعة على اإلطالق. 
فقد تفاجأ زوّار المتنزه الذين تركوا قمامتهم متناثرة خلفهم وتغافلوا عن فحوى المالحظة عن قصد أو غير قصد، 
باستالم طرد بريدي تضّمن قمامتهم مرفقًا بعبارة “لقد نسيت شيًئا ما في حديقة خاو ياي الوطنية.”  هذا وقد 
تمكنت الحكومة التايالندية من التعرف على تاركي القمامة وعناوينهم من مراجعة سجالت الدخول حيث يتوجب 

على زائري المتنزه تسجيل بياناتهم الخاصة قبل دخوله.
الحدائق  قانون  القاعدة، فبموجب  ليس هو   Khao Yai لمتنزه  المسيئين  السائحين  إلى  بالبريد  القمامة  إرسال 
الوطنية في تايالند، فإن العقوبة القياسية إللقاء القمامة هي الغرامة أو السجن حيث يمكن تغريم أولئك الذين يتم 
ضبطهم وهم يلقون القمامة بغرامة تصل إلى 500000 باهت )حوالي 16000 دوالر( أو الحكم عليهم بالسجن 

لمدة تصل إلى خمس سنوات.
هذا وقد نشرت فاراوت الحًقا أن الحكومة التايالندية بصدد اتخاذ إجراءات صارمة بحق الزائرين الذين يتلفون 
الحدائق الوطنية أو يتسببون في إحداث ضوضاء وذلك بوضعهم على القائمة السوداء ومنعم من ارتياد هذه 

األماكن مستقباًل.
تمتد حديقة Khao Yai الواقعة شمال شرق العاصمة التايالندية بانكوك على مساحة تزيد عن 2000 كيلومتر 
مربع وتحظى بشعبية كبيرة باعتبارها أقدم حديقة وطنية وتشتهر بشالالتها وحيواناتها ومناظرها الطبيعية المثيرة 

لإلعجاب وتعّد واحدة من أجمل األماكن في دولة جنوب شرق آسيا.

سّجل Hiromu Inada، البالغ من العمر 87 عامًا، اسمه بموسوعة غينيس لألرقام القياسية بوصفه أكبر 
شخص ُيكمل بطولة العالم للرجل الحديدي. فقد فاز Inada بمشاركته بعام 2018 ضمن الفئة العمرية 
89-85 بسباق الرجل الحديدي الذي يعتبر أحد أصعب سباقات التحمل في الرياضة، حيث يتطلب من 
الرياضيين السباحة لمسافة 3.86 كم وركوب الدراجة لمسافة 180.25 كم والركض في ماراثون كامل 
بطول 42.19 كم.  تمّكن Inada من إتمام السباق في 16 ساعة و53 دقيقة و49 ثانية وكان أكبر 

المشاركين الذين تمّكنوا من إنهاء السباق سنًا بفارق 9 سنوات عن المشارك الذي يصغره مباشرة. 
رحلة Inada إلى الشهرة لم تكن سهلة ابدًا، فبعد تقاعده من العمل في هيئة اإلذاعة والتلفزيون بدأ بممارسة 
السباحة والجري، واشترى أول دراجة بعمر 69 عامًا وشارك في أول سباق ثالثي بعد عام واحد.  وبينما 
كان Inada يواصل صقل مهاراته، تعّرض لضربة قوية بوفاة زوجته، فاستحوذ عليه الحزن حتى وجد في 

سباقات الترياتلون مالذًا ينسيه ألم الفراق.
في عام 2015، عندما كان يبلغ من العمر 82 عامًا، شارك في سباق هاواي للرجل الحديدي، لكنه أخفق 
وانهار على بعد عدة أمتار فقط من خط النهاية واعتبر متأخرًا خمس ثوان عن وقت التوقف، لكن إخفاقه 

لم يثنه أبدًا فواصل تدريباته حتى تمّكن من تحقيق حلمه بعام 2018.
لم  لكنها  الحدث  ألغت  العام أيضًا ، لكن جائحة فيروس كورونا  المنافسة هذا  إلى  Inada كان يتطلع 
تضعف وتحّد من طموحه حيث أعرب عن رغبته في االستمرار والمشاركة في منافسات السنوات المقبلة.

“هدفي بطولة العالم العام المقبل في هاواي. سأشارك فيها بكل تأكيد، وأريد بالتأكيد تحطيم الرقم القياسي 
العالمي إلكمال السباق في سن أكبر مرة أخرى. هذا هو هدفي الحالي واألكبر.”

لتحقيق هدفه وضع Inada برنامجًا تدريبيًا صارمًا يتضمن االستيقاظ في الساعة 4 صباحًا وممارسة 
التمارين الجادة حتى الساعة 4 مساًء. بصرف النظر عن تقويم تدريبه، يهتم Inada أيضًا بنومه، ويتأكد 

من خلوده للنوم بحلول الساعة 9 مساًء.

النجم كارال  اعداد  من  الصفحة 
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الركن الثقافي

الصعوب حسام  بقلم: 

آدم بقلم: جهاد 

8

لعلنا كبشٍر عمومًا وكمشرقيين خصوصًا، نتعصب آلرائنا وقناعاتنا الفكرية 
– مع التفريق بين المبادئ واآلراء -بشكل ال يدع أي مجاٍل للشك، حول 

جوهر خالفاتنا الحقيقي! 
كيف لنا أن نتفاهم مع اآلخر، إذا كنا ال نكلف أنفسنا عناء محاولة فهمه، 
ناهيك عن فهمه بشكل فعلي!  فاألسلوب الدائم للتعامل مع أي مخالف 
فكري – إن صح التعبير – يتلخص مبدئيًا باالتهام بسوء الفهم كبادرة حسن 
نية، ثم اإلتهام بالجهل كخطوة فولكلورية، ومن ثم يتصاعد للسخرية، وغالبًا 
ما ينتهي بالصدام! هذه لألسف هي دورة التعارف الفكرية عند فئة قد تكون 

األغلبية، وليس عند الجميع بكل تأكيد.
وضمن هذه الفئة التي تحدثت عنها، وفي خضم هذه الدورة المعرفية المقيتة 
لديهم، كثيرًا ما تختلط المفاهيم، ويصطدم كل شخص بـ أناه الخاصة! فمن 
يسمعك يمنع نفسه من تفهمك ليس لعلة في أفكارك – قد تكون موجودة 
فعاًل – وإنما فقط ألنه يخلط جزافًا بين الفهم والقناعة!  وكأنما فهمه لما 
تطرح هو خطر محدق محقق بأن قناعته قد تتغير!  وبأنه اعتراف على 
رؤوس األشهاد بأنه كان مخطئًا!  وبأنه سيقع فريسة سهلة للخسارة!  وبأنه 
سيهزم في نقاش مع علمه العميق واألكيد بأن الميديا العالمية بأكملها غير 

عارفة بوجوده أساسًا!
إلى هذه الفئة ودورتها المعرفية المفتخرة، ومن باب الغمز ال السخرية: ال 
شيء يمنحك القوة الالزمة لتحقيق هدفك السطحي – ربح نقاش – كفهمك 
وتفهمك لفكرة من تحاور، عندها ستكون قادرًا على التأثير فيه، على تفنيد 
آرائه، على الرد عليها من مبدأ العارف ال الجاهل، على إثبات خطئها – إن 
وجد – بأسلوب يقنع من يقابلك في التلفاز أو الكرسي أو “القعدة “أو المترو 

أو سيارة األجرة، بأنك ال تهاجمه بغوغائية وإنما تفهمه وال تقتنع بفكرته.
تجول  أن  لك  يمكن  حيثما  األحيان  معظم  في  تقبع  لألسف،  الفئة  هذه 
ابتداًء من طفلين يرتدي كل منهما حقيبة مدرسية أخبره والده  ناظريك!  
بأنها األفضل، وانتهاًء بشاعرين يتغزل كل منهما بمحبوبته بأسلوبه األدبي 
أو جغرافيا  أو ساحات  أطر  الفئة، ال  لهذه  نوعية  ما من مهن  الخاص! 
الفكرة  انتشار  بقدر  منتشرة  لكونها  يجعلها خطيرة  ما  خاصة!  ولعل هذا 
المجردة في حياتنا، ومحركها هو الخوف وليس إثبات الذات...  وما يزيدها 
خطورة وبشكل فعلي أن ذلك الطفل الذي تعارك يومًا مع صديقه فقط ليثبت 
له بأن حقيبته المدرسية أفضل – كما أخبره والده – قد يأتي يوم يصبح 
فيه معلمًا أو مهندسًا أو طبيبًا أو مخططًا اقتصاديًا، ولكم أن تتخيلوا كيف 
سيتعامل مع أي فكرة خارجة عن إطاره المعرفي أو تتعارض مع ما تلقنه 

واعتنقه على أنه حقائق فكرية أو علمية مطلقة! 
إذا اعتنقت فكرة ثم عدلت  القارئ ال تخف !! لن تنشطر روحك  عزيزي 
العمل إذا  الدماغي وتتوقف أعصابك عن  إلى سواها، لن تصاب بالشلل 
كنت تتبع نهجًا فكريًا وأيقنت خطأه أو عدلته أو طورته!  لن تتوقف الحياة 
ويجتمع سكان األرض أمام مسرح واحد ليسخروا منك ويرموك بالخضار 
والقاذورات إذا أعلنت رأيًا ثم ارتقيت إلى رأي أفضل وأعلنت صوابه! فانت 
قناعة  فإذا كنت على  المتراكمة،  نتاج تجربتك و خبراتك  كإنسان مفكر، 
جامدة بفكرة ما، منزهة عن التطوير و النقد، منفصلة عن الواقع و الزمن، 
فاعلم أن حياتك بأكملها و طبعًا وجودك على هذه األرض، ما هو إال لهو 
عبثي بال معنى، كممانعة أوراق الشجر المصفرة لنسائم السقوط الخريفية .. 
وكإعالن أخير مكرر: أن تفهمني ال يعني بالضرورة أن تعتنق ما أعتنق، 
أنت وأنا أحرار فيما نؤمن به، لكننا كعقالء، مقيدون في أن يعرف بعضنا 
بعضًا، أن نفهم بعضنا بعضًا، أن يحترم كل منا حق اآلخر في االختالف 
والقناعة تحت سقف السالم، مهما بدت لنا حججنا منطقية وراسخة!  و 
مهما بدت أفكار من يقابلنا ضعيفة و هشة ..  فلن يعرف العالم يومًا أبهى 
وال أجمل، من ذلك اليوم الذي تستسيغ فيه آذان الجميع على هذا الكوكب 

عبارة واحدة: )أنا أفهمك، لكنني أختلف معك(.

بقلم: هادي المهدي

يفّرق المحلل النفساني الشهير إريك فروم بين نمطين من أنماط المجتمعات , يسمى النمط األول منهما 
. )necrophilia( واآلخر مجتمع الجثث , )biophilia(مجتمع الحياة

مجتمع الحياة هو مجتمع حي يتميز بما تتميز به الحياة اإلنسانية الحقيقية وهي الصيرورة والتغير والتحول، 
يتجلى ذلك في نوعيات أفراده وأنماط اعتقادهم التي تتسم بالتنوع.

على العكس من ذلك مجتمع الجثث هو مجتمع منّمط ال يعترف فيه مجتمعيًا سوى بنمط واحد من االعتقاد أو الفكر هو بالنسبة 
لسلطة هذا المجتمع المنّمط الصواب الوحيد وما دونه خطأ بالكلية ما يحول أفراد هذا المجتمع إلى ما يشبه الجثث قبل دفنها حيث 

تبدو جميعًا متشابهة في الشكل الخارجي العام وإن بدت قلياَل متباينة في الطول أو العرض حتى أن كل وحدة منها تسمى “جثة”.
الجثة هويتها الوحيدة أنها جثة ليس لها أي هوية أخرى معترف بها غير كونها جثة ومن هنا يبقى تشبيه فروم في محله من وجهة 
نظري إلى حد بعيد فيما يتعلق بتلك المجتمعات التي ال تنتج جديدًا على مستوى األفكار الكائنة في مؤخرة الحضارة ألنها ال تنتج 

جديدًا تتحدث به مع غيرها من الحضارات.
من رأى نفسه جثة في مجتمع فما عليه إال أن ينفخ الروح في نفسه ولعمري ما الروح إال العقل الذي وهبه هللا لإلنسان وسلبه من 

الجثث.

مجتمع الجثث   نقاط عالم ......

النقطة األولى   الفهم و القناعة ! 

بقلم: األستاذ الياس طبرة

في  بارز  وعضو  العشرين  القرن  في  المهجر  أدب  أعالم  من  علم 
الرابطة القلمية التي رأسها جبران خليل جبران وتوقفت بعد زمن قصير 

من نشوئها1920.

ألبي ماضي مجموعات شعرية وقصائد خالدة مثل الطالسم والطين 
ومن شعره قوله:

ُكن َبلَسمًا ِإن صاَر َدهُرَك َأرَقما  َوَحالَوًة ِإن صاَر َغيُرَك َعلَقما
ِإنَّ الَحياَة َحَبتَك ُكلَّ ُكنوِزها      ال َتبَخَلنَّ َعلى الَحياِة ِبَبعِض ما
أيِقظ ُشعوَرَك ِبالَمَحبَِّة ِإن َغفا    لوال الُشعوُر الناُس كانوا َكالُدمى

َأحِبب َفَيغدو الكوُخ قصرًا َنيِّرًا     ِابُغض َفُيمسي الَكوُن ِسجنًا ُمظِلما
َمن ذا ُيكاِفُئ َزهَرًة َفّواَحًة         َأو َمن ُيثيُب الُبلُبَل الُمَتَرنِّما
ُعدَّ الِكراَم الُمحِسنيَن َوِقسُهُم      ِبِهما َتِجد َهَذيِن ِمنُهم َأكَرما

إّنها دعوة للعطاء والبذل بدافع المحّبة دون انتظار المكافأة كما قال 
بشار بن برد:

ليس يعطيك للرجاء أو الخوف   ولكن يلذ طعم العطاء
ما        ُقلُت ِابَتِسم َيكفي الَتَجّهُم في الَسما قاَل الَسماُء َكئيَبٌة َوَتَجهَّ

قال قوٌم إّن المحبة إثٌم           ويَح بعض النفوس ما أغباها
إن نفسًا لم يشرِق الحبُّ فيها     هي نفٌس لم تدِر ما معناها

ومن شعره:
ليَت الَّذي َخَلَق الُعيوَن السودا    َخَلَق الُقلوَب الخاِفقاِت َحديدا
ِإن َأنَت َأبَصرَت الَجمال َوَلم َتِهم  ُكنَت امَرًأ َخِشَن الِطباِع َبليدا

وفقًا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز، من 
لبطوالت  10000 متر  178 عداء شاركوا في سباق  بين 
NCAA في عام 1993، ركض 5 منهم فقط في المسار 
كان  فقد  األخيرة.  المراكز  خمسة  في  وانتهوا  الصحيح 
المتسابقون يتبعون مسارًا تم تحديده لهم مسبقًا، ولكن قرب 
نهاية السباق أخطأ المتسابقون منعطفًا وانطلقوا في االتجاه 
الخاطئ. العداء Delcavo وحده أدرك الخطأ وبدأ بالتلويح 
كان  الصحيح.  المسار  في  لتتبعه  اآلخرين  حاّثًا  والصراخ 
استمر  حين  في  فقط  آخرين  متسابقين  أربعة  وتبعه  محقًا 
الباقي على الطريق المختصر وأنهوا السباق في وقت أسرع. 
السباق  مسؤولو  اعتبر  واسعة،  النتقادات  تعّرض  قرار  في 
 Delcavo الطريق المختصر مسارًا رسميًا للسباق، واحتل

المرتبة 123 . 
مما ال شك فيه أنه ال القرار وال النتيجة كانتا عادلتين أو 
صحيحتين، لكن هذا ما حدث!! هذه الواقعة دفعتني للتفكير 
من  الصحيح  للطريق  الناس  تمييز  أو  تحديد  كيفية  في 
الطريق الخاطىء؟ أال تعتقدون أنه في كثير من األحيان، 
الصحيح هو ما تختاره األغلبية؟  وأال توافقوني أيضًا بأن ما 
كان يعّد باألمس مسارًا خاطئًا يمكن أن يصبح اليوم -عن 
صواب أو خطأ -مسارًا رسميًا إذا قرر عدد كاٍف من الناس 
اتباعه؟ نعم أؤمن بأن هذا هو نهج مركبة الحياة التي تسير 
بنا الى األمام ، ولكن نحن مطالبون بإيجاد ردود عقالنية 
لتساؤالت واقعية، “هل نتبع األغلبية، أو نبقى صادقين مع 
المسار الذي نعتقد أنه صحيح؟” وإذا كنا نتبع مسارًا نعتقد 
أنه صحيح، فهل يجب أن نحاول حّث اآلخرين على اتباعه، 
أو نسمح لهم باختيار طريقتهم الخاصة -حتى لو كنا نعتقد 

أن طريقهم هو الطريق الخاطىء؟
ال اريد أن ُأفهم بشكل خاطئ، أنا بالتأكيد ال أعتقد أنه يجب 
عنها.  أدافع  ال  وأنا  اآلخرين،  على  معتقداتنا  فرض  علينا 
لكن دعونا ال نخلط بين “فرض المعتقدات على اآلخرين” 
نشّجع  ال  لماذا  اآلخرين”.  مع  المعتقدات  في  و“المشاركة 
الحوار المفتوح والصادق والحر ونفرض االحترام ونفتح باب 
أشخاص  قناعات  مع  نتفق  ال  قد  الرأي؟  وتبادل  المشاركة 
محادثة  في  االنخراط  على  قادرون  بالتأكيد  ولكننا  آخرين، 
تراعي االحترام. إذا فعلنا ذلك، فقد نتعّلم من بعضنا بعضًا، 

هذا هو إيماني، وهو اعتقاد أردت المشاركة فيه.

شاعر في الذاكرة

إيليا أبو ماضي
المسار الصحيح
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9الركن الثقافي
زوربا اليوناني 

نيكوس  توفي  حينما 
عام1957،  كازانتساكي 
رفضت الكنيسة األرثوذكسية 
أن تمنحه قبرًا بسبب كتاباته 
الفلسفية الحرة التي تتعارض 
مع المفاهيم المسيحية، فدفن 
في مدينة هيروكلين عاصمة 
كريت. وقد أوصى أن ُيكتب 
أطمع  ال   “ قبره  شاهد  على 
شيئًا،  أخشى  ال  شيء،  في 

أنا حٌر “.
هذا األديب والفيلسوف الذي 
البوذية  يهضم  أن  استطاع 
كان  والماركسية،  والمسيحية 
نيتشة.  بفكر  المعجبين  من 
أعلن  النهاية،  في  ولكّنه 
تقّيد حرية  أفكار  أية  تجرده من 
الحياة والفكر، تلك  للخيارات الحرة في  اإلنسان، معلنا والدًة عسيرة 
الحرية الفطرية التي تعي ما يحيط بها، والتي كّثفها في شخصية زوربا 
اليوناني، والذي يمثل أجمل تجليات الغرائز اإلنسانية التي لم تتلوث 
بالتعصب العرقي أو الديني أو الفكري. لذا جاءت روايته -التي ُكتبت 
١٩٤٦تحديدا-صرخة ضد  عام  وفي  الثانية،  العالمية  الحرب  بعيد 
الفكر والممارسة، ودعوة إلى استنشاق الحرية  التزمت والتحجر في 

دونما حدود أو أسوار أو ُمَسّلمات جاهزة.
لقد حاول الكاتب أن يعقَد مقارنًة بين الوعي األكاديمي الذي يأتي من 
خالل الدراسة وقراءة الكتب، وبين الوعي الفطري والغريزي الذي يأتي 
من سيل التجارب التي يخوضها اإلنسان، والتي تقوم بدورها في بناء 
وصقل شخصيته، متمثلة بهذا الرجل التي حفرت السنون خطوطها 
القاسية على جسده وفكره وسلوكه، فحّولْتُه إلى وداعة الَحَمل وقسوة 
الصخر. إنه زوربا الذي شّبَهُه الكاتب بالثعبان الذي يالمس األرض 

مباشرة بواسطة مسامات بطنه، فيدرك أسرارها.
في بداية الرواية نرى باسيل في أحد الموانئ، وهو رجل ورث منجما 
للفحم في جزيرة كريت، ويلتقي مصادفة بشيخ يلمع الذكاء والتوثب من 
خالل بريق عينيه، وحالما وقعت عينا هذا الرجل على باسيل، أدرك 
بغريزته التي ال ُتخطئ حجم الرباط الُمفتَرض بينهما، فيقّدم نفسه إلى 
باسيل باسم ألكسيس زوربا، ويطلب منه بجرأة أن يشّغله معه في أي 
عمل، فما كان من باسيل اال أن انصاع لطلب زوربا ذي المالمح 

الصارمة والروح الناعمة.
وهكذا تبدأ أحداث الرواية، حيث يسافران معا على متن باخرة متجهة 
إلى جزيرة كريت، وسط عاصفة مطرية، إلقامة مشروع مناجم الفحم 
تملكه  الذي  الوحيد،  الجزيرة  فندق  إلى  يصالن  وحالما  الحجري، 
ُيغريها  الفرنسية، حتى  ذات األصول  المتصابية،  العجوز  هورتنيس 
زوربا، ويقيم معها عالقة عابرة، تعيد إليها غابر مجدها، حينما كان 
قادة األساطيل يركعون تحت قدميها ويقدمون لها أجمل الهدايا. أما 
اآلن فلم يبق لديها سوى الذكريات، وجسد بائس أتعبته السنون. ولكّن 
زوربا يمّثل دور العاشق كي يمنحها بعض األمل في الحياة، وكي 
تعلقت  الزمن، ولكّنها  بفعل  انكمشت  التي  إنسانيتها  ببعض  ُيشعرها 

بزوربا، فأصبح يمثل لها بعض الدفء في خريف عمرها.
وفي جزيرة كريت النائية والفقيرة يعّم خبٌر بين األهالي، عن استثمار 
ويصبح  الجزيرة،  أهل  من  لكثير  للعمل  فرص  وإيجاد  للفحم،  منجم 
زوربا رئيسا للعمال. ويتفاوض مع الكنيسة لشراء بعض األراضي التي 
تعود إليها، ويبدأ العمل في هذه الجزيرة الفقيرة، والتي ال يمتلك أهلها 

سوى أحالمهم وصلواتهم في الكنيسة.
يتخلل الرواية الكثير من األمور، ومنها سفر زوربا إلى مدينة كاسترو 
لجلب ما يحتاجه المنجم، ولكنه ينفق كل النقود على غانية تستهزئ 
بشيخوخته، فأنفق عليها غالب ما يملك من مال سيده، لكي يدافع 
عن كرامته ويجعلها تتضرع له وتبادله الهوى، أو كما قال: “لقد ثأرُت 

لكل رجال العالم “
أبناء القرية، ولكنها ال  وتأتي قضية أرملة القرية التي يهواها أغلب 
منها،  بالزواج  يحلم  كان  الذي  الشباب  أحد  وخاصة  لهم،  تكترث 
وحينما علم هذا الشاب بأن األرملة أقامت عالقة عابرة برئيس المنجم 
الجزيرة. وحينما  نفسه، وانتشلت جثته من سواحل  بقتل  قام  باسيل، 
أقيمت طقوس جنازته في الكنيسة ذهبت األرملة إلى هناك للمشاركة 
في العزاء، ولكّن األهالي رفضوا وجودها، وتجمعوا لرجمها بالحجارة، 
وفي الوقت الذي لم يبادر أحد لنجدتها، هّب زوربا كالوحش، ليتصدى 
بوجه جميع أبناء الجزيرة للدفاع المستميت عنها، غير أن والد الشاب 
المنتحر استغل غفلة مفاجئة لزوربا، فحز عنقها بِمدَيِتِه. وهكذا يخّيم 
الموت على أجواء المكان، ويظهر لنا الكاتب ثقافة القطيع التي ال 
تعرف سوى لغة العنف والحقد والموت. لم يبك لموتها ويعانقها سوى 
مجنون القرية مميكو، أما الباقون فقد مارسوا طقوس الكنيسة دون أن 

يدركوا فداحة فعلهم.
بالتهاب  فتصاب  زوربا  غرام  في  وقعت  التي  الغندورة  العجوز  أما 
هجم  أنفاسها،  لفظت  وحينما  األخير،  الرمق  تنازع  يجعلها  رئوي، 
الرعاع لسلب جميع ممتلكاتها وأثاث بيتها، ولم يبقوا لها سوى الببغاء 
الذي تكفل به زوربا: “أتعلم يا رّيس لماذا لم ينهبوا الببغاء؟ ألنهم ال 

يريدون إطعامه “
البناء  انهار هيكل  المشروع،  الجهود كانت حثيثة إلنجاح  ورغم أن 
المتكون من األخشاب التي تتسلق الجبل فجأة، وعصفت بكل جهودهم 
وأموال الشركة التي ورثها باسيل عن عائلته. وهكذا لم يبق شيء سوى 

الوداع، فكل واحد سيذهب إلى سبيل مختلف.
هذه هي خطوط الرواية الرئيسية. ولكّنها ال تحفل بسير األحداث، بل 
بمغزاها وداللتها، فقد أراد الكاتب أن يسّرب من خالل أبطاله الكثير 
من األفكار التي يؤمن بها، فقد تضمنت أكثر األسئلة الفلسفية حدًة، 
والتي تتناول مفهوم حرية اإلنسان، والتي عّبر عنها على لسان زوربا:

“تخلصُت من الوطن، من الكاهن، وكلما تقّدم بي العمر غربلُت نفسي 
أكثر، إنني أَتَطّهر كي أصبح إنسانا “

كما تصدت الرواية إلى هيمنة الكنيسة، وقامت بتعرية رجال الدين 
من ورقة التوت الوهمية التي يضعونها على عوراتهم، البتزاز الناس 
وإغراقهم بالخرافة. كما توّقف الكاتب كثيرا على العالقة الحادة بين 
الحياة، واختالفها عن الوعي  ُتنتزع من رحم  التي  الطباع اإلنسانية 
الُمكتسب من األكاديميات التعليمية، الذي يمثله )باسيل( الذي يتعرف 
على العالم من خالل قراءة الكتب ومن خالل الكتابة في الورق والتي 
عّبر عنها زوربا في حوار مع رئيسه: “ من يعايشون أسرار الحياة 
يعايشون  ال  الوقت  ذلك  لديهم  فالذين  لكتابتها،  الوقت  لديهم  ليس 

األسرار”
كما يتناول حقيقة اإلنسان الفرد، وذوبانه في روح الجماعة التي تقتلع 
وسيطرة  الدينية،  والطقوس  البالية،  العادات  اإلنساني،  بوحه  جوهر 
القساوسة الذين يقترفون كل األفعال سرًا، بينما يحّرمونها عَلنًا، أنه 

اإلنسان الهّش والمتردد، والذي يتلظى بجحيم الشعور بالذنب.
جيل  إلى  ينتمي  الذي  كازانتساكي  لفلسفة  ترجمة  الرواية  كانت  لقد 
اكتوى بالحرب الكونية، والثورات التي غّيرت وجه العالم. وقد خرج 
هذا الجيل ناقما على القناعات المفروضة، واختالل المعايير وعلى 
الحروب التي حصدت الماليين من البشر ألسباب دينية أو عرقية 

أو اقتصادية.
لقد كانت شخصية زوربا حقيقية، فقد التقى الكاتب في إحدى سفراته 
بشخص يحمل الكثير من صفات زوربا، ولكّنه استطاع أن ُيضفي 
الشخصية  تلك  تجعله  والتي  والخطوط  األلوان  من  الكثير  عليها 
مستوعبة ألعباء المفاهيم التي أراد الكاتب إيصالها. فجاءت كلمات 
وتتوهج  الحقيقية،  اإلنسانية  برائحة  تفوح  التي  بالمعاني  غنّية  زوربا 
بحرارة العمق والصدق والمحبة والشجاعة. فقد تحدث من خالل زوربا 

عن التخلص من الشيطان باستخدام أساليبه، كما أظهر أن اإلنسان 
يمتلك قدرا ضئيال من السمو اإللهي، مؤكدا بأن رحمة هللا ال تسعها 
السموات واألرض، ولكن قلب اإلنسان يسع هذه الرحمة: “فاحذر أن 

تجرح قلب إنسان ذات يوم “
تحدث عن البؤس في الحياة أيضا، والذي يجعل الناس يحلمون، فإما 
أن تحقق لهم عيشا رغيدا، أو ال توقظهم من أحالمهم. هذا ما كان 
يوصي به رب عمله باسيل. وحينما جادله األخير بأنه حر. رّد عليه 
زوربا بمنطق حكيم: “أنت لسَت حّرًا، فقط ربطَت نفَسَك بحبٍل أطول 
من حبل اآلخرين   “فالحرية تعني الذهاب حتى النهاية؛ االنتصار 

أو الجنون.
أن  وحاول  القصوى،  واللذة  والرغبة  الحب  مفهوم  الكاتب  تناول  لقد 
يشّخص موقفه من المرأة كإنسان يستحق الحب والتبجيل، كما تحدث 

عن السعادة التي ال ندركها إال بعد فوات األوان.
بعنوان  سينمائي  فيلم  إلى  تحولت   1957 عام  ُكتبت  التي  الرواية 
)زوربا اليوناني( عام1964، من إخراج اليوناني مايكل كوكايانيس، 
بقية  أما  كوين(،  )انتوني  الكبير  الممثل  إلى  البطولة  ُأسندت  وقد 
بدور  قام  والذي  باتس  آالن  ومنهم  آخرين  لممثلين  فكانت  األدوار 
ومنذ  األرملة.  دور  مثلت  فقد  باباس  ايرين  أما  والمستثمر،  المثقف 
وتصويره  حبكته  في  متميزة،  عالمة  الفيلم  هذا  أصبح  التاريخ  ذلك 
وموسيقاه، فهو من األفالم التي لم يتراكم عليها غبار النسيان، منذ 
وقد  اللحظة،  ولحد  عاما  خمسين  من  أكثر  قبل  مرة  ألول  ظهوره 
تحولت موسيقى )السيرتاكي( التي رافقت الفيلم إلى فولكلور يوناني، 
من  بد  وال  زوربا،  مسمى رقصة  تحت  العالم  أنحاء  كل  في  انتشر 
اإلشارة هنا إلى أن هذا الفيلم هو الذي أطلق رقصة زوربا وابتكرها، 
بدأ الرقصة في اليونان وانتشرت في كل أنحاء العالم، وهذا يعود إلى 

عبقرية الموسيقار ميكيس ثيودوراكيس. 
ورغم أن الفيلم اعتمد على الخطوط الرئيسية لرواية زوربا، ولكّنه لم 
التي  الفلسفية  والتأمالت  والرموز  الدالالت  بعمق  اإلحاطة  يستطع 
وردت في النص، كما أّن الفيلم اختزل بعض األحداث وأهمل بعضها، 
ورّكز على بعض الجوانب بشكل يضاهي الرواية، والسيما البشاعة 
في قتل األرملة، حيث قّدم لنا موقفا مشحونا بالخوف والحقد والقسوة، 
من خالل تعبيرات وجه المرأة وحركات جسدها، الذي كان يتلقى الرجم 
لنا  قّدم  كما  بالكراهية،  عيونهم  تسيل  الناس،  من  غفيرة  جموع  من 
الفيلم مشاهد بصرية مختلفة عن انهيار أعمدة المنجم، وسلوك زوربا 
النهايات  الفيلم  تجاوز  وقد  التجربة.  إلنجاح  المستحيل  يحاول  وهو 
وبْحَث  وباسيل.  بين زوربا  المتبادلة  الرسائل  ومنها  الضرورية  غير 
القدامى، ألن هذه النصوص ال لزوم لها  باسيل عن أحد أصدقائه 
بين  متنقال  باإلثارة،  حافال  رشيقا  الفيلم  فجاء  انسيابيته.  تخدم  وال 
الحوارات واألقوال الساخنة لزوربا، والتي أراد الكاتب أن يرمي الكثير 
من أفكاره، من خالل هذا الرجل الذي لم تلوثه قسوة الحياة. والذي 
يرى أن الحياة ينبغي أن نعيشها بامتالء، وأن نستغل لحظات صفوها 

ونتجاوز المحن واألحزان.
لذلك كان زوربا مثااًل للقوة الكامنة في اإلنسان، والتي يستطيع من 

خالل استغاللها أن يرّوَض العواصف التي تحاول إغراقه.
الرجل  وأفلس  المشروع،  فشل  أن  وبعد  الفيلم،  من  مشهد  آخر  في 
المثقف باسيل، طلب من زوربا أن يعلّمه الرقص، وهكذا تبدأ رقصة 
لونها،  وبهَت  تجمدت  التي  األشياء  إلى  الحياة  تعيد  وكأنها  زوربا 

منتصرًة على كّل عوامل اليأس واإلخفاق.
قبل عام من موت أنتوني كوين، كان يحضر سمفونية بقيادة مؤلف 
معزوفة زوربا، وأمام آالف الحضور ُدعي أنتوني كوين ألداء رقصة 
زوربا أمام الناس، ورغم أنه في الرابعة والثمانين من عمره، ولكنه قبل 
التحدي، فأدى هذه الرقصة بين إعجاب عيون الناس التي امتألت 
بالدموع. كان جسد أنتوني كوين غير قادر على تحمل روحه الشابة 
اآلخرين.  وتصفيق  الموسيقا  مع  تتناغم  خطواته  وكانت  المتوثبة، 
الُمتعبة: “موسيقا زوربا هي  أنفاسه  النهاية وهو يغالب  لقد قال في 

موسيقى الحياة.
إذا أردَت أن تعيش الحياة بامتالء، فيجب أن ُتحّب. 

بقلم: رحمن خضير عباس
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مرض االلزهايمر هو ضمور في خاليا المخ ينتج عنه تراجع مستمر 
في الذاكرة وفي القدرات العقلية والذهنية وهو السبب االكثر شيوعا 
للخرف. يؤثر مرض الزهايمر على منطقة التخاطب بالدماغ فيواجه 
المريض في البداية صعوبات في إكمال الجملة، العثور على الكلمة 
المناسبة، وأحيانا صعوبة في فهم الكلمات التي تلقى عليه كما انه 
قد يعيد السؤال عدة مرات أو يخطئ في استخدام بعض الكلمات ويمر 
المصاب بمرض االلزهايمر بعدة مراحل وال تظهر دفعة واحدة ويستمر 

بالتقدم بسرعه مختلفه من شخص الخر 
نصائح للتعامل مع المصاب بااللزهايمر:

نالحظ أن طالقة المريض وقدرته على التخاطب تتغير من فترة ألخرى 
ففي بعض األيام تكون جيدة وفي بعض األيام متردية وهذا كثيًرا ما 
استخدام  الزهايمر ولذا يفضل  السنوات األولى من مرض  يحدث في 
لغة اإلشارة البسيطة مثل االبتسامة وهزة الرأس والتخاطب بالعين فهذا 

يسهل على المريض فهم المراد
مكرره  كانت  لو  حتى  حكاية  يحكي  أو  الخرف  مريض  يتكلم  عندما 
عشرات المرات يفضل االستماع له واإلنصات واالبتسام له فهذا يساعد 

على تحسن نفسيته.
تسلم،  )تفضل،  مثل  بالخرف  المصاب  مع  اللطيفة  الكلمات  استخدم 
وطال عمرك، وغيرها( وابتعد عن الكلمات الجافة التي تجرح مشاعره 
وخصوصا في السنوات األولى عندما يكون المريض على شيء من 

الوعي بمشكلته فإن جرح مشاعره قد يصيبه باالكتئاب الداخلي.
الخرف  مريض  غرفة  عن  والضجيج  المزعجات  تبعد  أن  حاول   –
وخاصة الراديو والتلفزيون، وال تتكلم عن المريض مع اآلخرين بحضرته 

معتقدا أنه ال يفهم فقد يحس المريض ببعض الكلمات ويفهمها.
– عندما يحاول المريض أن يجد الكلمة المناسبة وال يستطيع ويتردد 
بالكالم حاول أن تساعده بأن تقترح عليه كلمة معينه أو أعطه خيارات 

يختار منها أو أعطه قلما لكي يكتبها.
– مريض الزهايمر عندما تصبح ذاكرته ضعيفة قد يعيد السؤال مرات 
كثيرة حتى لو تم إجابته و في مثل هذه الحالة يفضل أن تجيبه مرة 
أو مرتين ثم تحاول أن تغير الموضوع بحيث ال يتعب المريض من 

تكرار السؤال.
– إن أعراض مرض الزهايمر عادة تبدأ بتناقص في الذاكرة مع عدم 
القدرة على القيام بالوظائف اليومية ثم اضطراب في الحكم على األشياء 
وأحيانا التوهان وأيضا بعض التغيرات في الكالم وفي الشخصية وهذه 
التغيرات تختلف في سرعتها من شخص ألخر وفي الغالب تأخذ عدة 

سنوات.
– عندما يقول المريض كالما أو يحكي قصة غير حقيقية يختلقها هو 
أو معلومة غير صحيحة ال تحاول أن تصحح له وتجادله في صحة 
الوضع. ذكر أحد  الموضوع إلنهاء  ثم غير  ابتسامة  يكفي  الموضوع 
المرضى أن لديه والده مصابة بالخرف وأنها كانت تسأله متى سوف 
تأتي أمها على الرغم أن أمها ماتت قبل 20 سنة وأنه وجد أن أفضل 
إجابة أن يقول: أخبريني عن أمك ماذا كانت تقول وماذا كانت تفعل 
يجادلها  أن  بدل  أمها  عن  تتكلم  فتبدأ  المريضة  يسعد  هذا  أن  الحظ 

بموت أمها.
– إذا حدث وغضب المريض وقال كلمات سيئة جدا مثل السب والشتم 
ففي هذه الحالة كل ما يجب عليك فعله أال تأخذ األمر بمحمل شخصي 

أنك غاضب وهدئ من  أعلم  أنا  له  االبتسام بوجهه والقول  بل يجب 
تغيير  يفضل  أو  المريض  يهدأ  حتى  القبيل  هذا  من  وكلمات  روعك 
ويبدأ  القصة  هذه  المريض  ينسى  بحيث  إحضار طعام  أو  الموضوع 

باألكل.
على  جدا  المبكرة صعب  المراحل  في  الخرف  بمرض  التشخيص   –
العائلة وعلى المريض إذا كان ال زال لديه الوعي لذلك من المفضل 
دائما عدم مواجهة المريض بتشخيصه مثل قول لديك خرف أو مرض 
الزهايمر بل يجب دائما تبسيط األمر بمعلومات بسيطة مثل قول لديك 
مشكلة بسيطة في الذاكرة وإن الطبيب قال لديك ضعف بالذاكرة دون 
مواجهته بحقيقة التشخيص الن هذا ال يغير من مجرى األمور بل قد 

يزيد األزمة النفسية للمريض.
– من المهم عند تشخيص المرض من قبل الطبيب أن تجتمع العائلة 
المالية  أموره  ناحية  الشرعية ومن  الناحية  من  المريض  وتقرر وضع 
وهل له وصية أو قد يحتاج أن يوصي على بعض األشياء قبل أن 

تزداد حالته سوًءا.
– إن تلبية االحتياجات العاطفية والبدنية في إطار تقديم الرعاية يمكن 
التحمل. ولهذا السبب من  أن تجهد حتى أكثر األشخاص قدرًة على 
الضروري أن تستفيد من الموارد واألدوات المتعددة التي تقدمها جمعية 
ألزهايمر وبدورها سوف تعينك على تقديم الرعاية للشخص المقرب لك.

خاللها  من  يمكن  التي  الطرق  تشمل  قائمة  وضع  على  احرص   –
الحصول على مساعدة اآلخرين، باألشياء التي يمكنهم القيام بها. على 
الذي  المساعدة في تمشية الشخص  المثال، قد يعرض صديق  سبيل 
أفراد  أو أحد  أو قد يكون صديق  للرعاية مرتين في األسبوع.  يحتاج 
العائلة قادًرا على القيام ببعض المهام، أو شراء الطعام من البقالة، أو 

الطهي لك.
– ركز على ما أنت قادر على تقديمه. من الطبيعي أن تشعر بالذنب 
أحياًنا ولكن عليك أن تدرك أنه ال يوجد مقدم رعاية “كامل”. ثق في 
أنك تستطيع القيام بأقصى ما في إمكانك واتخاذ أفضل القرارات التي 

يمكنك اتخاذها في وقت ما.
إلى خطوات أصغر حتى  الكبيرة  المهام  أهداًفا واقعية. جزِّئ  – حدد 
يمكنك القيام بكل خطوة على حدة في كل مرة. وحدد األوليات وأعد 
قوائم بها وضع روتينًا يوميًا. وابدأ في رفض تلبية طلبات تستنفد كل 

طاقتك مثل إعداد وجبات الضيافة في العطالت.
– تواصل مع اآلخرين. تعرف على مصادر تقديم الرعاية في جمعية 
ألزهايمر، حيث أن تقدم العديد من المساعدات العينية ودورات تدريبية 

مخصصة.
جمعية  طريق  عن  “واتساب”  الدعم  مجموعات  إحدى  إلى  انضم   –
بالتشجيع،  وتمدك  الثبات،  على  الدعم  مجموعة  تعينك  قد  ألزهايمر. 
للمواقف  بالنسبة  المشكالت  لحل  استراتيجيات  لك  تقدم  قد  وكذلك 
الصعبة. ويكون أعضاء مجموعات الدعم متفهمين للموقف الذي تمر 

به.
عائلتك  مع  تواصل  على  للبقاء  اسع  االجتماعي.  الدعم  اطلب   –
وأصدقائك ممن يمكنهم تقديم الدعم العاطفي لك دون إصدار أحكام. 
وخصص وقًتا في كل أسبوع للتواصل حتى إن كان هذا مجرد مشي 

مع صديق.
– حدد أهداًفا صحية شخصية. على سبيل المثال، حدد أهداًفا التباع 
نظام نوم صحي أو إيجاد وقت للقيام باألنشطة البدنية في معظم أيام 

األسبوع، أو اتباع نظام غذائي صحي وشرب قدر كبير من المياه.
– اذهب إلى الطبيب. احصل على التطعيمات واخضع للفحوصات 
المُوصى بها. واحرص على أن تخبر الطبيب بأنك مقدم رعاية. وال 

تتردد في ذكر أي مخاوف أو أعراض تعاني منها.
تترك  وال  بالمريض  يهتم  أن  العائلة  أفراد  من  فرد  كل  على  يجب   –

المهمة لشخص واحد
– يفضل في بداية التشخيص أن يعرف كل فرد من افراد العائلة معنى 
كلمة الزهايمر أو مرض الخرف وأنه سوف يتقدم كل سنة وان المريض 
قد يفقد قواه العقلية بالتدريج مثل الذاكرة والحكم على األشياء وأحيانا 

الكالم والتوهان
– يجب تنبيههم أن الحالة النفسية للمريض تتغير بما في ذلك االكتئاب 

أو الهيجان في بعض األحيان.
– تنظيم الوقت بحيث يكون هناك وقت لراحتك ووقت لرعاية المريض.

– يجب أن تهتم بنفسك وأن يكون لك هوايات تمارسها أو أن تخرج 
خارج المنزل.

– يجب أن تستريح عندما يستريح المريض وتنام عندما ينام من أجل 
أن تتنشط في ساعات العمل األخرى.

المرض  هذا  أن  تعرف  وأن  التشخيص  تتقبل  وان  تتعود  أن  يجب   –
األيام  تذمر مع مرور  هناك  يوجد  بحيث ال  يتطور من سنة ألخرى 
بل يجب أن تنظر نظرة إيجابية وأن تحتسب األجر من هللا في رعاية 
هذا المريض وخصوصا إذا علمت أنه ال يمكنك فعل شيء لوقف تقدم 

المرض.
– ال تعزل نفسك بعيدا عن الناس بحيث تخشى أن يرى الناس المريض 

بل يجب أن ترحب بالزائرين في حدود معينة.
– يجب أال تخجل من طلب المساعدة وال تتوقع المساعدة من تلقاء 
أنفسهم يجب أن تطلب المساعدة من إخوانك ومن زمالئك ومن األوالد 
بالخرف  مصاب  قريبي  أو  والدتي  أو  والدي  أن  وتخبرهم  واألصدقاء 
واحتاج إلى الذهاب إلى موعد أو اخذ راحة وأرجو االهتمام به في هذه 

الساعات.
– حاول أن تكون مرحا بتعاملك مع مريض الخرف حتى لو فقد كثيرا 
ويفرح  يفرحك  قد  الخفيف  المرح  من  فقليل  وذاكرته  العقلية  قواه  من 

المريض في الوقت نفسه.
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11 عالم الرياضــة
رابتورز  نجم  سياكام  باسكال 

جديد بلقب  يفوز 

ببطولة الصدارة للدّراج المبتدئ تفوز  اوساكا 
المفتوحة المتحدة  الواليات 

محطات ال ُتنسى في مسيرة مهاجم ونجم فريق تورونتو رابتورز باسكال سياكام.  محطته األولى كانت احرازه 
لقب أفضل العب ُمحّسن لينتقل بعدها إلى بطولة الدوري األميركي للمحترفين، محطة أخرى كانت منحه 
لقب All-Star واآلن وبعد ان قاد رابتورز إلى ثاني أفضل سجل في الدوري االميركي للمحترفين بمتوسط 
.All NBA TEAM  22.9 نقطة و7.3 كرات مرتدة و3.5 تمريرة حاسمة لكل مباراة استحق بجدارة لقب

 إنجاز رائع حققه سياكام، وهو في عامه الرابع فقط في الدوري.  سياكام الذي بدأ بلعب كرة السلة في سن 
السادسة عشرة، حصد المركز 27 في عام 2016 وفي الموسمين األخيرين فقط، انتقل سياكام من كونه 

العبًا على مقاعد البدالء إلى العب أساسي في فريق البطولة.
خالل طفولته في دواال بالكاميرون، أمضى باسكال سياكام أيامه في لعب كرة القدم بداًل من كرة السلة التي 
أحبها والده تشامو لدرجة أنه كان يأمل أن يمارسها أحد أبنائه, لكن والده، رئيس بلدية ماكينين، لم يَر أصغر 
أبنائه يرتدي مالبس تورنتو رابتورز حيث توفي بعد حادث سيارة عام 2014. وفاة والده المفاجئة كانت 
مؤلمة للغاية بالنسبة لسيكام، الذي كان في ذلك الوقت طالبًا مبتدئًا في جامعة والية نيو مكسيكو فعاهد 
نفسه على تحقيق حلم والده الراحل.  يقول سياكام “أتمنى أن يكون أبي فخورًا. أتمنى أن يراقب ويدرك أن 

حلمه أصبح حقيقة.”
هذا ويعتبر سياكام سادس العب في تاريخ فريق رابتورز يفوز بلقب All NBA TEAM ، حيث انضم إلى 
كل من فينس كارتر وكريس بوش وديمار ديروزان وكوهي ليونارد وكايل لوري . بهذا اللقب سيحصل سياكام 
على زيادة في راتبه السنوي، من 27 مليون دوالر إلى 30 مليون دوالر للعام المقبل مع دخوله الموسم األول 

من صفقة مدتها أربع سنوات بقيمة 130 مليون دوالر.

في أداء مذهل على مر العصور، فاز Pogacar، مبتدئ طواف فرنسا، بسباق الدراجات الهوائية 
عشية عيد ميالده الثاني والعشرين، ليصبح ثاني أصغر فائز في الحدث المستمر منذ 117 عامًا وذلك 

بعد هنري كورنيه الذي فاز عام 1904 وكان في العشرين من عمره.
Pogacar, أصغر فائز منذ الحرب العالمية الثانية واألول من سلوفينيا, تحّول من معجزة واعدة إلى 
نجم ركوب دراجات.  كان انتصاره رائعًا بالطريقة التي ختم بها ماراثون ركوب الدراجات في الشانزليزيه 
في باريس, بعد سباق استمر ثالثة أسابيع على جميع سالسل جبال فرنسا الخمسة ولمسافة اجمالية 

بلغت 3482 كيلومترًا  )2164 مياًل(. 
Pogacar  درًّاج فريق اإلمارات احتّل صدارة السباق لمرحلة واحدة فقط لكنها كانت األخيرة واألكثر 
أهمية فانتزع بفوزه القميص األصفر من مواطنه Primoz Roglic الذي كان قد سيطر على أغلب 

مراحل السباق.

فازت نعومي أوساكا بلقبها الثاني في بطولة الواليات المتحدة المفتوحة خالل عامين بعد ان هزمت نجمة 
التنس البيالروسية فيكتوريا أزارينكا في المباراة النهائية بمجموعتين مقابل واحدة.

غرقت اوساكا في نشوة االنتصار فاستلقت على ظهرها، يداها مطويتان وعيناها ترمضان وهي تحدق 
في السماء لما يقرب من 20 ثانية. 
تقول: “ رغبت دومًا في رؤية ما يراه 
ينهارون  عندما  الرائعون  الالعبون 
على االرض وينظرون الى السماء.”

ألزارينكا  أوساكا  صَرحت  وقد  هذا 
خالل مراسم التتويج “لقد استمددت 
اإللهام منك ألني اعتدت مشاهدتك 
لذا  صغيرة،  كنت  عندما  تلعبين 
ففرصة اللعب أمامك رائعة حقا ولقد 

تعلمت الكثير”.
الثانية  في  تزال  ال  التي  أوساكا، 
بال  هي  عمرها،  من  والعشرين 
وكان  بالفعل،  رائعة  العبة  شك 

من  العديد  على  لتتذوقه  الكثير  لديها 
المستويات خالل مشاركتها بالبطولة لكن اوساكا حرصت على نشر الوعي بالعدالة االجتماعية.  فقد 
حرصت اوساكا على ارتداء سبعة أقنعة بأسماء مختلفة في كل مباراة من مبارياتها لتكريم ضحايا العنف 

من السود.  قالت إن ذلك حفِّزها  “أردت أن يقول المزيد من الناس المزيد من األسماء” 
قبل المباراة النهائية ارتدت قناعًا يحمل اسم تامير رايس، وهو صبي يبلغ من العمر اثني عشر أطلق 

عليه ضابط شرطة أبيض النار وقتل في كليفالند في عام 2014.
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ترفيه وتسالي

ســودوكـو
األبراج الشهرية

الحل
 السابق

ــل: قــد تعانــي مــن بعــض األرق فــي نومــك نتيجــة لبعــض األحــالم المزعجــة. انتبــه 	  ــرج الحمــــــــ ب
لصحتــك بعــض الشــيء وإال ســتتعرض لمشــكالت أنــت فــي غنــى عنهــا.       

بــرج الثـــــــــــور: ال تســرف فــي انفاقــك كثيــرًا لئــال تقــع فــي ضائقــة ماديــة. تعّلــم أن تهمــل مــا يزعجــك 	 
وأن تبعــد تفكيــرك عنــه قــدر اإلمــكان.. فصحتــك أهــم مــن كل شــيء.      

بــرج الجــــــوزاء: تســير بخطــا ســريعة نحــو النجــاح تابــع المزيــد مــن النشــاطات لتكــون موضــع ثقــة عنــد 	 
اآلخريــن. اســتقرار فــي حالتــك النفســية والعاطفيــة.   

بــرج الســرطان: مواقفــك المتناقضــة تجعلــك تعانــي مــن متاعــب أنــت فــي غنــى عنهــا. عالــج أمــورك 	 
برّويــة وبعــد نظــر.. قــد تواجــه بعــض المشــكالت العائليــة.   

بــرج األســــــــــد: تدهــش اليــوم مــن يظنــون أنهــم يعرفونــك جيــدًا عندمــا يكتشــفون فيــك أعماقــًا لــم تكــن 	 
تخطــر ببالهــم. اعتمــد علــى هــذه الصفــات التــي تميــزك. 

بــرج العــــــــذراء: تمــر بمرحلــة راحــة نفســية وعاطفيــة جيــدة. نّظــم أفــكارك وســخرها نحــو هــدف محــدد 	 
مشــروع جديــد يــدر عليــك أرباحــًا. قــد تواجــه تحــوالت مهمــة علــى الصعيــد المهنــي.   

بــرج الميــــــــزان: تتمكــن مــن تصريــف شــؤونك العامــة والخاصــة علــى نحــو مــرٍض وستتحســن 	 
أوضاعــك الماديــة والمعنويــة. تتمتــع بحــدس دقيــق يســاعدك فــي توقــع األمــور قبــل حدوثهــا.   

بــرج العقــــــرب: ستشــعر بتحســن كبيــر فــي أوضاعــك االجتماعيــة والمهنيــة. هــدوء نفســي يمكنــك من 	 
تنفيــذ واجباتــك األساســية مــن دون عوائــق. اعتمــد التخطيــط فــي أمــورك الماليــة. 

بــرج القـــــــوس: حياتــك العائليــة هادئــة وســعيدة، وأيامــك المقبلــة مــألى بالمفاجــآت الســارة. ال تســمع 	 
لــكالم النــاس وكمــا يقــال البــاب الــذي يأتيــك منــه الريــح أغلقــه واســتريح. 

ــدي: الحــظ نصيــر لــك اليــوم. كــن حريصــًا علــى ماحققتــه مــن انتصــارات وابتعــد عــن 	  ــرج الجــــــ ب
األجــواء المزعجــة والتفكيــر فــي أمــور مثاليــة وســتحصل علــى نتائــج جيــد.      

بــرج الدلـــــــــــو: ســتغير مــن إيقــاع نشــاطك الســريع وتتخــذ موقفــًا معتــداًل يناســبك فــي المرحلــة التــي 	 
تمربهــا. تواجــه بعــض المشــكالت فــي العمــل نتيجــة تدخلــك فــي صالحيــات غيــرك.                  

بــرج الحـــــــوت: تمــر بفتــرة هادئــة وتنعــم بالســالم الداخلــي واالنســجام مــع الحبيــب، وهــذان العامــالن 	 
يزيدانــك نشــاطًا وحماســة فــي عملــك.. ابتعــد عــن األفــكار الســوداء التــي تعكــر صفــوك.      
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كلمــات متقاطعــة
أفقي: 

1-عازف عود عراقي - حبر
2-مدينة ُعمانية - وشى

3- هجرة )معكوسة( - تجويف في الصخور - نصف ترمي
4- اسم موصول - سيف 

5- نظيف اليد - شهم وكريم النفس
6- أدّرب )معكوسة( - صراع

7- مادة قاتلة - حارة - حاجز
8- نوع من األفعال - دولة عربية - جواب )معكوسة(

9-  نقولها على الهاتف )معكوسة( - اشتاق
10 -طريق - ُمعين

11-يمتد - مشكل ومختلف )معكوسة( 
12- حرف ناصب )معكوسة( - من الطيور- أساس )معكوسة(

الحل السابق

عمودي:
1-مطرب لبناني راحل

2- غرور - متشابهان 
3- من الزهور - مغنية وممثلة مصرية

4- جدها في الغيرة - ُنسّر -  متشابهان
5- مغوار وكريم الخلق - مدينة ايطالية

6- غالف - قاسي
7-والدته )معكوسة( - يقصد )معكوسة( 

8- في الزهور - خوف
9- رماح )معكوسة( - تعطي - للتمني )معكوسة(

10-حروف متشابهة- حرف ابجدي
11- ضمير منفصل - قبر - جنون

12- مرض يصيب العين )معكوسة( - عملة عربية

وللقمر أشكال كثيرة وللشمس شكل واحد فقط...
ومدينتي بكل األلوان تشبه حقيبة ابنة أخي الصغيرة ....

وألصدقائي مالمح يابسة كزريعة شرفة مهجورة....
وظل عيني حبيبتي مثل جناحي بلبل...

الكلمة المفقودة : مؤلفة من 12 حرفًا  )مطرب خليجي (

الكلمة المفقودة
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IRCC Speeding Up 
processing for spousal applications

Canada to re-open parents and grandpar-
ents immigration program October 13

Canada is seeking to process and finalize 6,000 spousal sponsorship applications 
each month between October and December 2020.
This major news has been announced by Immigration, Refugees and Citizenship 
Canada (IRCC).
IRCC has increased the number of staff that will review spousal sponsorship ap-
plications by 66 per cent in order to reduce wait times and process applications 
more quickly.
In addition, IRCC is going to utilize new technology in a pilot to digitize paper 
applications. This is to allow IRCC employees working remotely and at various 
work settings to be able to quickly process applications.
IRCC said it will implement facilitative biometrics measures, but did not offer 
specifics.
In the coming weeks, it will also pilot technology to conduct interviews with 
applicants remotely.
These initiatives are aimed at accelerating, prioritizing, and finalizing about 6,000 spousal applications each month through to the end of 2020.
In all, this will result in 49,000 applications receiving decisions by the end of this year.
IRCC noted that the coronavirus pandemic has created uncertainty for Canadian citizens and permanent residents looking to sponsor their spouse. It will continue 
to seek innovative and compassionate ways to bring families together.
Spousal sponsorship application processing has been impacted by the coronavirus pandemic, resulting in recent protests.
Immigration minister Marco Mendicino recognized the challenges that slower processing has caused for families, stating:
We understand that the last few months have not been easy for those who are far from their loved ones in these difficult times. This is why we are accelerating the 
approval of spousal applications as much as possible. Our government will continue to find new ways to keep families together.
Under its Immigration Levels Plan 2020-2022, Canada targeted 70,000 spouses, partners, and children to be among the overall 341,000 immigrants it aimed to wel-
come in 2020. This plan and these targets were set prior to the onset of the COVID-19 pandemic.

Canadian citizens and permanent residents will soon be able to apply to sponsor 
their parents and grandparents to immigrate to Canada.
Canada’s immigration department says that it will accept interest to sponsor 
forms for the Parents and Grandparents Program (PGP) between 12:00 p.m. EDT 
on October 13 and 12:00 p.m. EDT on November 3. These are not applications for 
the PGP itself, but rather, are an opportunity for people to express their interest in 
sponsoring their family members for Canadian immigration.
Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) will then randomly select 
potential sponsors and send them an invitation to submit an application. Selected 
applicants will have up to 60 days to submit their completed sponsorship appli-
cation.
IRCC will accept a maximum of 10,000 applications in 2020. It will open a new 
intake of interest to sponsor process in 2021 to accept a total of 30,000 new ap-
plications.
IRCC is also introducing a temporary public policy that will reduce the income requirement for the 2020 tax year to the minimum necessary income, rather than the 
minimum necessary income plus 30 per cent. This is to accommodate those who have been negatively affected financially by the coronavirus pandemic.
Registration opening was supposed to take place earlier this year, but was delayed due to the coronavirus outbreak.
IRCC aimed to welcome 21,000 new immigrants through the parents and grandparents program this year, as per the departments immigration levels targets. The 
targets were announced just days before Canada imposed coronavirus travel restrictions in March. Since then, Canada’s immigration levels have fallen significantly.
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Distributing Food Baskets to Support Low-income Families 
facing the repercussions of COVID-19  

The Food Aid Program is an active ICGO initiative aimed to distribute food baskets to our beneficiaries 
in the province of Ontario. The target cities were Windsor, London, Toronto and Ottawa.
Khassan Saka, the Executive Director of ICGO, stated, “with the funding provided by the Canadian 
Red Cross, and through the efforts of our volunteers, we were able to suc- cessfully distribute 625 
food baskets to alleviate the difficult livelihood conditions experienced by low-income people and 
those whose work was interrupted due to the pandemic.”
Saka explained that this initiative comes within several other initiatives cre- ated since the pandemic’s 
inception. For instance, one of the organization’s initiatives was successfully concluded by sewing and 
distributing free masks to Windsor-Essex residents. ICGO has also delivered basic life requirements to 
the elderly community and people with disabilities. Moreover, the organ- ization’s vegetable distribu-
tion initiative is on-going on a weekly basis. 
Like a beehive, the volunteers worked diligently for long hours to prepare the baskets for distribu-

tion. Each basket contained food items that could satisfy one-month requirements for a family of five. 
According to ICGO data that were submitted to the Canadian Red Cross, approximately 625 baskets 
have been distributed, and a total of 2335 people have benefited directly, according to the following:
• 150 boxes were distributed in Ottawa, aiding 500 people 
• 90 boxes were distributed in Toronto, aiding 310 people 
• 45 boxes were distributed in London, aiding 185 people 
• 340 boxes were distributed in Windsor, aiding 1340 people 
The distribution process was performed under the Executive Director’s supervision based on a pre-de-
termined schedule that covered a 2-week period. The beneficiaries were invited to receive the baskets 
directly, except for the elderly individuals whose food baskets were delivered to their homes. 
Saka concluded, “I am very grateful to everyone who has lent a helping hand. Because of your help, we 
were able to serve our Canadian society and Arab community during these unprecedented times.”

President Donald Trump walked out the golden front doors of the Walter Reed National Military 
Medical Center on Monday and boarded the presidential helicopter to return to the White House 
after his discharge following treatment for COVID-19.

Wearing a white surgical mask, Trump gave a thumbs-up and waved at reporters as he walked to 
the executive mansion from the helicopter that flew him back from the Walter Reed Medical Center 
outside Washington.

He then walked up the staircase of the White House South Portico, removed his mask, and posed for 
pictures, at times giving a thumbs-up and others a salute.

Leaving the military hospital earlier in the evening, he responded to a reporter’s question about how 
many people were infected at the White House by saying: “Thank you very much.”

He will continue to recuperate for an unspecified amount of time at the White House before resum-
ing his re-election campaign.

Trump discharged from hospital after treatment for coronavirus: 
‘I feel better than I did 20 years ago!’

Source: Reuters

Mina Al Akko
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Karla Alnajm

One Pint Saves Three, 
Keeping You Healthy

Becoming a blood donor is the greatest gift you can give. Even if you have been putting this off for some 
time, it is never too late to join Canada’s lifeline. This act of selflessness will give someone in need the gift 
of life. Additionally, there can be some great health benefits to becoming a donor!
During your visit, you will be provided a free medical check-up and will be alerted to any abnormalities 
that are found. Your blood will be screened for 13 infectious diseases, including hepatitis B and C, and 
HIV to name a few, as stated by the Canadian Blood Services.
Studies have shown that donating blood can aid in the regulation of iron levels; thus lowering the risk 
of developing several diseases, including hemochromatosis and cancer. According to Hampson (2016), 1 
in 300 Canadians are diagnosed with hemochromatosis. This is a disease in which your body stores too 
much iron. An excess iron in blood causes the release of free radicals, which are harmful to the growth, 
development and survival of tissues in the body.
Not only does hemochromatosis affect your body cells, it can decrease insulin sensitivity and impair in-
sulin release (Raju & Venkataramappa, 2018). Since insulin is important for the regulation of blood sugar, 
a decreased insulin sensitivity puts you at a greater risk of developing high blood pressure, heart disease, 
and diabetes.
Each unit of blood that you donate can be divided into three components—red blood cells, plasma, and 
platelets—each of which can be used separately to save a life. One pint of blood is all it takes to save three 
lives! One hour of your time can change a life for the better. 

Sources: 
1-   Donation Testing. (n.d.). Retrieved from https://www.blood.ca/en/hospital-services/products/donation-testing 
2-   Hampson, M. (2016, May 04). Hemochromatosis and why blood loss can be a form of therapy. Retrieved Sep 25, 2020, from 
https://www.blood.ca/en/research/our-research-stories/research-education-discovery/hemochromatosis-and-why-blood-loss-can
3-   Raju, K., & Venkataramappa, S. M. (2018). Primary Hemochromatosis Presenting as Type 2 Diabetes Mellitus: A Case Report 
with Review of Literature. International journal of applied & basic medical research, 8(1), 57–60. https://doi.org/10.4103/ijabmr.
IJABMR_402_16 
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