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بقلم: غسان فؤاد ساكا

إشكااًل  ذاته  بحد  السياسي  الفكر  يعّد 
الذاتية  فيه  تتحكم  ومنهجيًا  معرفيًا 
العلوم  حقل  في  تشتد  التي  اإلنسانية 
البشري  للصراع  تاريخ  ألنه  اإلنسانية 
والتحكم  والثروة  السلطة  امتالك  حول 
وجود  عند  يشتّد  اإلشكال  ولعل  فيهما 
نظرية  تقدم  التي  المختلفة  النوازع 
تظهر  االعتراك  خضم  في  سياسية 
وتتصارع  تتفاعل  قد  مختلفة  خطابات 

حول األحقية المتعددة. 

نظرة  التاريخية  الكتب  في  النظر  وعند 
يغطي  المؤرخ  سنالحظ  عامة  شمولية 
حولها  الغامضة  السحيقة  العصور 
إليها  االطمئنان  روايات عديدة اليمكن 
تخالف  وأحيانا  الوثائق  انعدام  بسبب 
مادية  أدلة  ويعتمد على  العقل.  منطق 
الوجود  على  االستدالل  في  ملموسة 
األدلجة  عن  يبتعد  حيث  الحضاري 
ويقدم  للمفاهيم  المجردة  والتنظيرات 
التاريخ السياسي بوصفه حدثًا أو وثيقة 
في  واضحة  درجات  الى  محايدة  بلغة 
تجد  فال  أيدينا.  بين  التي  الكتب  نص 
ألقاب المديح المبالغ فيها او التمييز بين 
دون  لطائفة  االنتصار  أو  الشخصيات 
األحداث  او  الوثائق  إهمال  أو  أخرى, 
المسبقة  الغايات  مع  التتماشى  ألنها 
ومنهج  تتناقض  التي  االفتراضات  أو 

البحث التاريخي.
 

انكبابه  السياسي عند  يتجرد  ان  فيجب 
والثقافية  السياسية  االنتماءات  على 
من  جانبًا  ويترك  والقومية  والدينية 
لألحداث  فالوصف  وعواطفه  مشاعره 
والشخوص وبتجنب المديح والمبالغات. 
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استجابة إلعالن رئيس الوزراء جاستن ترودو حول إطالق منحة خدمة الطالب 
الكنديين )CSSG( ، حصلت منظمة المجموعة العراقية الكندية على موافقة 
المرحلة  بعد  ما  لطالب  وشاملة  آمنة  تطّوع  فرص  لتوفير  الكندية  الحكومة 
الثانوية وللخريجين الجدد ممن يتطلعون إلى المشاركة في دعم استجابة كندا ل 

COVID-19 خالل عطلتهم الصيفية.
سيزود CSSG المتطوعين بمنحة لمرة واحدة تتراوح بين 1000 دوالر و 5000 دوالر اعتمادًا على عدد الساعات المكتملة التي سيعملون فيها. 

للتأهل ، يجب أن يحقق المتطّوع شرط العمر من -15 30 عامًا وأن يكون مسجاًل بدوام جزئي أو كامل في برنامج معترف به للتعليم بعد الثانوي 
وذلك في ربيع أو صيف أو خريف عام 2020 ، أو يجب أن يكون قد أكمل دراسة ما بعد المرحلة الثانوية في ديسمبر 2019 أو ما بعده. 

يقول غسان ساكا المدير العام للمنظمة “ معًا نبني غد أقوى, علينا توفير الفرص وعلى الشباب اغتنامها الكتساب المهارة والدعم لرفد نجاحهم في 
المستقبل وإلحداث فرق في المجتمع الذي هم جزء منه. “ 

خارجية  أنشطة  بتنفيذ   COVID-19 جائحة  خالل  الكندية  العراقية  المجموعة  منظمة  تستمر 
في حدائق مدينة ويندسور بمشاركة عدد من كبار السن في محاولة لملء وقت فراغهم ودفعهم 
للقيام بمهام مثيرة وذلك ضمن برامجها الموجهة لدعم وتحسين رفاه كبار السن وتعزيز اندماجهم 

االجتماعي. 
بالنسبة لكبار السن، كما هو الحال بالنسبة لجميع األشخاص من جميع األعمار يمكن أن تلبي 
المشاركة في األنشطة الترفيهية مجموعة متنوعة من االحتياجات مثل زيادة الصحة واللياقة البدنية 

وقد تكون حافزًا الستخدام مهاراتهم ومواهبهم التي طوروها خالل حياتهم.
مدير المنظمة األستاذ ساكا يدعو كل من يرغب بالمشاركة مؤكدًا أن “ الترفيه في الهواء الطلق 
واستنشاق الهواء النقي ورؤية المساحات الخضراء عالج شاٍف للعقل والجسم على حد سواء فهو 

يساعد في التغلب على االكتئاب والحفاظ على الرفاهية العاطفية.”

تنويه هاممعًا .... نبني غد أقوى

نسعى لتقديم االفضل
Food 
Bank

كل يوم جمعة
الساعة 12 ظهرًا

يسّر منظمة اجملموعة العراقية الكندية
ان تلفت انتباه أبناء اجلالية األكارم 

 أن توزيع اخلضار سيكون يوم اجلمعة من 
     كل اسبوع عوضاً عن يوم األربعاء
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كنـــــدا والنـاس

مراديان الزا  اعداد  من  الضوء األخضر لمشروع الصفحة 
المنارة السماوية في ويندسور

أونتاريو تطرح تطبيق تتبع 
COVID-19

 COVID-19 خطة ثالثية للحد من انتشار
ولحماية العاملين في المزارع في أونتاريو

تستعد مدينة ويندسور للبدء بتنفيذ خطتها الرامية إلى خلق وتعزيز المسارات 
أعطى  فقد  ديترويت.  نهر  طول ضفة  على  الموجودة  السياحية  والمعالم 
وهو  السماوية,  المنارة  لمشروع  األخضر  الضوء  ويندسور  مدينة  مجلس 
مشروع ترفيهي وسياحي جديد بماليين الدوالرات سينّفذ على الواجهة الغربية 

المائية للمدينة عند سفح جادة أسكين. 
الجزء المركزي من المشروع سيضم عربة الترام 351 التاريخية التي يعود 
تاريخها إلى عام 1918 حيث تم االنتهاء من ترميمها العام الماضي بسعر 
750000 دوالر, ستعرض العربة ضمن مساحة زجاجية كبيرة، يحيط بها 

سطح مراقبة وفناء مظلل. 
ومرفقًا  الطلق،  الهواء  في  للجلوس  تّراسًا  أيضًا  السماوية  المنارة  ستشمل 
للسيارات  وموقفًا  الكهربائية  المركبات  ومحطات شحن  الدراجات،  لتأجير 
الى  باإلضافة  المرطبات  لبيع  واكشاكًا  الطعام”  لتوفير” خدمة  ومساحات 

دورات مياه للعامة. من المتوقع ان تبدأ أعمال البناء في ربيع  2021.

من  محتملة”  ثانية  “موجة  لمواجهة  استعدادًا 
أطلقت  المقبل،  الخريف  في   COVID-19
خالل  من  جديدة  استراتيجية  أونتاريو  حكومة 
تقنية  على  يعتمد  الذكية  للهواتف  تطبيق 
البلوتوث لتنبيه الكنديين ممن كانوا على اتصال 

بأشخاص ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.
يعتمد التطبيق على مبدأ مشاركة رمز مجهول 
مستخدمين  رموز  مع  هاتفك  من  وعشوائي 
طويلة  لفترة  )منك(  هاتفك  من  اقتربوا  آخرين 
من الزمن وتخزين هذه الرموز لمدة 14 يومًا. 
فإذا تم تشخيص حالتك أنت أو أي من مالكي 

هذه  تحميل  على  العامة  الصحة  مسؤولو  يساعدك  فسوف   ،COVID-19 بـ  الهواتف 
الحقيقة إلى التطبيق، وستتلقى جميع الهواتف التي تم تسجيلها بواسطة هاتفك في الـ 14 
يومًا الماضية إشعارًا بأن مستخدمًا ما قد اصيب بــ COVID-19. سُيطلب منهم االتصال 

بالسلطات الصحية للحصول على المساعدة.
تنزيل التطبيق طوعي تمامًا وال يعتمد على مشاركة او تخزين أية معلومات شخصية، بما 
في ذلك الموقع الجغرافي للمستخدم. سيكون األمر متروكًا لألفراد الكنديين لتقرير تنزيل او 
عدم تنزيل التطبيق، ولكن ال بد من اإلشارة الى أن حكومة أونتاريو تحّث جميع السكان 

على تنزيل التطبيق ألن فعاليته وكفاءته تكمنان بزيادة عدد مستخدميه. 
تطبيق الهاتف الذكي سيكون جاهًزا للتنزيل في 2 يوليو وسيتم اختباره في أونتاريو اواًل قبل 

نشره وطنيًا، وسيكون مالئمًا ألجهزة Android وApple على حد سواء.

أعلنت حكومة أونتاريو عن خطة من ثالث نقاط للحد من خطر انتقال COVID-19 في مزارع أونتاريو، خاصة تلك الموجودة في 
وندسور-إسيكس ، التي ال تزال المنطقة الوحيدة التي لم تنتقل بعد إلى المرحلة الثانية من إعادة فتح المقاطعة.

تعتمد الخطة المكونة من ثالث نقاط على تعزيز اإلجراءات المتخذة حاليًا من قبل وحدة صحة مقاطعة ويندسور- إسيكس وتعزيز 
التعاون بين مقاطعة أونتاريو والسلطات الفيدرالية والمحلية. النقاط الثالث للخطة هي كما يلي:

االختبار المستمر والموّسع في الموقع : تواصل أونتاريو تسهيل وتوسيع نطاق االختبارات سواء في موقع شركات األغذية الزراعية 
أو في مراكز التقييم المجتمعية بغية تحقيق اختبارات استباقيــة وأكثر فعالية. حيث يتيّح التعرف المبكر على العمــال المصــابين بـ

COVID-19 والذين لم تظهر عليهم أعراض اإلصابة على الحد من االنتشار المحتمل للفيروس في مكان العمل والمجتمع.
االستفادة من مزايا التوظيف: تضمن أونتاريو حق العمال األجانب المؤقتين في الحصول على نفس المزايا والحماية التي يتمتع بها 
 .)WSIB( أي عامل آخر في أونتاريو. هذا الحق يشمل مزايا تعويضات العمال، التي يديرها مجلس السالمة والتأمين في مكان العمل
كما يشمل الحماية التي يوفرها قانون معايير العمل. فبموجب أحكام إجازة الطوارئ لألمراض المعدية الجديدة في أونتاريو، تتم حماية 

.COVID-19 وظيفة العامل أثناء حصولهم على إجازة غير مدفوعة األجر بسبب
إرشادات جديدة للصحة العامة: سيتم إصدار إرشادات جديدة للصحة 
العامة تسمح للعمال الذين جاءت نتائج تحاليلهم ايجابية ولم تظهر 
تدابير  يتبعون  أنهم  طالما  العمل  بمواصلة  المرض  أعراض  عليهم 
انتقال  الحد من خطر  بما يضمن  العامة في مكان عملهم  الصحة 

العدوى إلى اآلخرين. 
هذا وسيستمر خبراء الصحة في المقاطعة بمراقبة الوضع عن كثب 
في جميع المناطق إلبالغ المعنيين متى يمكن تخفيف قيود الصحة 
العامة أو تعديلها تدريجيًا، وكذلك متى يمكن البدء بدخول المرحلة 3.

ستركز المرحلة 3 على إعادة فتح المزيد من أماكن العمل والمساحات 
المجتمعية، وتخفيف القيود بعناية مع الحفاظ على إرشادات الصحة 

والسالمة في مكان العمل وتوسيعها.

ْون من قواعد التأشيرات 
َ
ن

ْ
ث

َ
 الكنديون مست

األمريكية الجديدة
تؤكد الرابطة األمريكية لمحامي الهجرة أن 
تأشيرات  على  المفروضة  الجديدة  القيود 
ال  المتحدة  الواليات  إلى  العمال  دخول 
يخططون  ال  الذين  الكنديين  على  تنطبق 

للعيش هناك بشكل دائم.
بتعليق  ترامب  دونالد  الرئيس  أمر  فقد 
إصدار عدة أنواع من التأشيرات التي تسمح 
الواليات  في  بالعمل  األجانب  للمواطنين 
المتحدة، على أساس أن اقتصاد بالده الذي 
كافية  وظائف  لديه  ليس  الوباء  من  يعاني 

لألمريكيين أنفسهم.
يعتبر تعليق إصدار التأشيرات ساريًا حتى 
نهاية العام وهي تشمل التأشيرات التي تمنح 

للعمال المتخصصين في مجاالت متنوعة مثل التكنولوجيا العالية والعمال الموسميين غير الزراعيين، وتشمل ايضًا 
التأشيرات التي تمنح للمديرين والمديرين التنفيذيين في الشركات متعددة الجنسيات، وتأشيرات الطالب والعمال في 

برامج التبادل.
بالفعل فيمكنهم  الذين يحملونها  علمًا أن حظر إعالن ترامب يخص إصدار تأشيرات جديدة فقط اما لألشخاص 

االستمرار في استخدامها.
وعلى الرغم من أن الكنديين ال يحتاجون بالضرورة إلى تأشيرات للعمل في الواليات المتحدة ، فإن الحصول عليها 
يتيح العديد  من المزايا. فعلى سبيل المثال يمكن لمن لديه تأشيرة H-1B أن يسعى للحصول على إقامة دائمة 

والبدء في طريق الحصول على الجنسية األمريكية.
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الحصاد السياسي

أنظار الشارع العراقي مشدودة لتطورات قضية اعتقال عناصر من كتائب حزب الله
رفض اردني لخطة الضم اإلسرائيلية وضجة في الشارع اللبناني بتصريحات سفيرة واشنطن

 ** جــدل واســع أثــاره قاضــي األمــور المســتعجلة 
فــي مدينــة صــور جنــوب لبنــان بإصــداره قــرارًا يمنــع 
بموجبــه ســفيرة الواليــات المتحــدة فــي لبنــان، دوروثــي 
بالتصاريــح اإلعالميــة ومنــع أي  شــيا، مــن اإلدالء 
وســيلة إعالميــة لبنانيــة مــن أخــذ تصريــح لهــا حيــث 
تبعــات  مــن  يعانــي  اللبنانــي  الشــعب  بــأن  ذكــرت 
وســوء  المســؤول  غيــر  واإلنفــاق  الفســاد  مــن  عقــود 
إدارة األمــوال العامــة مــن قبــل الحكومــات المتعاقبــة 
بالوعــد.  تــف  لــم  لكنهــا  باإلصــالح  وعــدت  والتــي 
وأضافــت: “الواليــات المتحــدة هــي فــي الواقــع أكبــر 
المانحيــن للمســاعدات إلــى لبنــان حيــث إن مســاهمتنا 
دوالر  مليــون   750 بلغــت  فقــط  الماضــي  العــام 
المســاعدات اإلنســانية والتنمويــة  أميركــي ألغــراض 
واألمنيــة. صحيــح أننــا نشــعر بقلــق بالــغ إزاء الــدور 
الــذي يقــوم بــه حــزب هللا الــذي تــم تصنيفــه منظمــة 
فــي  إرهابيــة والــذي يتبــوأ عناصــر مناصــب وزاريــة 
هــذه الحكومــة علــى غــرار حكومــات ســابقة. البعــض 
يصــف الوضــع بأنــه )دولــة داخــل الدولــة( وقــد شــفط 
تذهــب  أن  يفتــرض  كان  التــي  الــدوالرات  مليــارات 
إلــى خزينــة الدولــة حتــى تتمكــن الحكومــة مــن توفيــر 

الخدمــات األساســية للشــعب اللبنانــي. كمــا أن الحــزب 
أعــاق بعــض اإلصالحــات االقتصاديــة التــي يعتبــر 

االقتصــاد اللبنانــي فــي أمــس الحاجــة إليهــا.”

** تدخــل المرشــد اإليرانــي علــي خامنئــي فــي قضيــة 
المعــاون  يديرهــا  كان  التــي  الفســاد  شــبكة  محاكمــة 
طبــري  أكبــر  القضائيــة  الســلطة  لرئيــس  الســابق 
القضــاء  رئيــس  منزهــا  آخريــن،  مســؤواًل  وعشــرون 
بـــ  إيــاه  وواصفــا  الريجانــي،  آملــي  صــادق  الســابق 
)البــادئ فــي محاربــة الفســاد داخــل وخــارج القضــاء(، 
علــى حــد تعبيــره. بينمــا تشــير أصابــع االتهــام إلــى 
الســابق،  فــي قضيــة فســاد معاونــه  دور لالريجانــي 
أكبــر طبــري، الموقــوف منــذ عــام والــذي يحاكــم مــع 
أعضــاء شــبكته بتهــم فســاد ورشــاوى، بعــد أن اتهمتــه 
محكمــة جنايــات طهــران، بـــتشكيل شــبكة رشــوة وقيــادة 
التأثيــر  بهــدف  كبيــرة  رشــاوى  وتلقــي  الشــبكة  هــذه 

فــي الملفــات هــذا وتعتبــر قضيــة القاضــي اإليرانــي 
الهــارب، غــالم رضــا منصــوري، الــذي وجــد مقتــوال 
فــي 19 يونيــو، أمــام فنــدق فــي العاصمــة الرومانيــة، 
بوخاريســت، إحــدى القضايــا المرتبطــة بقضيــة شــبكة 

طبــري.

** أعلــن حــرس الحــدود الســعودي عــن رصــد ثالثــة 
قــوارب إيرانيــة دخلــت الميــاه اإلقليميــة يــوم الخميــس 
25 مايــو تــم علــى الفــور متابعتهــا وتوجيــه إنــذارات 
متكــررة إليهــا بالتوقــف, وحيــث انهــا رفضــت التجــاوب 
فقــد تــم التعامــل معهــا بإطــالق طلقــات تحذيريــة ممــا 

نتــج عــن ذلــك إجبارهــا علــى إعــادة أدراجهــا.

** ال تزال أنظار الشــارع العراقي مشــدودة لتطورات 
قضيــة اعتقــال عناصــر مــن كتائــب حــزب هللا مــن 
قبــل قــوة تابعــة لجهــاز مكافحــة اإلرهــاب علــى خلفيــة 
ومرافــئ  أميركيــة  قواعــد  باتجــاه  صواريــخ  إطــالق 
حكوميــة. ووســط ارتفــاع أصــوات التهديــد والوعيــد مــن 
قبــل بعــض الفصائــل المواليــة إليــران ال ســيما حركــة 

النجبــاء. وورود معلومــات عــن ضغوطــات ومســاع 
من أجل إطالق سراح المعتقلين الـ 14، أكد الناطق 
باســم القــوات المســلحة العراقيــة العميــد يحيــى رســول 
زالــوا  مــا  حــزب هللا  عناصــر  بــأن  العربيــة  للقنــوات 
قيــد التوقيــف وتــم تحويلهــم إلــى الجهــات القضائيــة 
المختصــة وشــدد علــى أن القــوى األمنيــة تعمــل علــى 
فــرض هيبــة الدولــة وفقــا للدســتور مؤكــدًا أن رؤيــة 
القائــد العــام مصطفــى الكاظمــي هــي حصــر الســالح 
بيــد الدولــة كمــا أوضــح أن القــوى األمنيــة تعاملــت 
وفــق األصــول مــع ســيارات المســلحين التــي ظهــرت 
فــي بغــداد وهــي تجــوب مقــرات فــي المنطقــة الخضــراء 
واصفــًا عمليــة )الــدورة( بأنهــا اســتباقية هدفهــا حفــظ 
هيبــة الدولــة مؤكــدًا أنهــا عراقيــة التخطيــط والتنفيــذ 

وغيــر ذلــك ليــس صحيحــًا.

ترامــب  دونالــد  األميركــي  الرئيــس  إدارة  تجــري   **
الزمــن  مــن  أســتمر عقــودًا  إجــراء  مناقشــات إلنهــاء 

تتطلــب مــن البيــت االبيــض إخطــار الكونغــرس بشــكل 
إلــى  مــن األســلحة  الكبيــرة  بالمبيعــات  غيــر رســمي 
الــدول األجنبيــة، فــي خطــوة تعكــس تصاعــد التوتــرات 
)فوريــن  لمجلــة  وفًقــا  والكونغــرس،  اإلدارة  بيــن 
بوليســي( يأتــي هــذا االقتــراح وســط إحبــاط متزايــد بيــن 

كبــار مســؤولي اإلدارة بســبب عمليــات التعطيــل مــن 
قبــل المشــرعين علــى مبيعــات األســلحة لــدول مثــل 
الســعودية واإلمــارات وهمــا شــريكان مقربــان للواليــات 
المتحــدة فــي الشــرق األوســط وبحســب المجلــة يمهــد 
إدارة  بيــن  محتملــة  أخــرى  لمواجهــة  االقتــراح  هــذا 
نقاشــات  وســط  يأتــي  أنــه  إذ  والمشــرعين.  ترامــب 
واســعة داخــل الكونغــرس للحــد مــن قــدرة الرئيــس علــى 
شــن الحــرب دون موافقــة مســبقة مــن الكونغــرس فــي 
حيــن هنــاك تحقيــق جــار فــي الكونغــرس بشــأن طــرد 
ترامــب للمفتــش العــام بــوزارة الخارجيــة بدعــوى انــه 
كان يحقــق حــول عمليــة بيــع األســلحة الطارئــة مــن 

قبــل اإلدارة للســعودية فــي العــام الماضــي. 

** توعــدت مــا تعــرف بكتائــب حــزب هللا العراقــي 
دعــوى  برفــع  الكاظمــي  مصطفــى  الــوزراء  رئيــس 
قضائيــة ضــده، بتهمــة خطــف عناصرهــا فــي عمليــة 
إحــدى  فــي  اإلرهــاب  مكافحــة  جهــاز  نفذهــا  أمنيــة 
األمنــي  المتحــدث  وقــال  بغــداد  جنوبــي  الضواحــي 
باســم الكتائــب أبــو علــي العســكري فــي تغريــدة علــى 
تويتــر إن رئيــس الــوزراء العراقــي وبتدبيــر أميركــي 
“دون  اإلرهــاب  مكافحــة  جهــاز  مــن  أفــرادا  أرســل 

علمهــم بطبيعــة الجهــة المســتهدفة”، القتحــام مقريــن 
للدعــم اللوجســتي تابعيــن للحشــد الشــعبي فــي منطقــة 
البوعيثــة جنوبــي بغــداد واعتقــال عــدد مــن الموجوديــن 
داخــل المقريــن وتابــع “أنهينــا اليــوم جميــع اإلجــراءات 
القانونيــة مــن التهــم الكيديــة الموجهــة ألعضــاء كتائــب 
حــزب هللا العــراق، وســيتم رفــع دعــوى خطــف ضــد 
رئيــس الــوزراء بعــد أن تعهــد بعــدم تكــرار مــا حــدث 
بوســاطة مــن داخــل الحكومــة وخارجهــا ومــن داخــل 
العــراق وخارجــه ولــم يصــدر أي رد حكومــي علــى 

البيــان حتــى اآلن.

علــى  ســيطرت  أنهــا  الحوثــي  جماعــة  أعلنــت   **
مســاحات واســعة فــي محافظتــي البيضــاء ومــأرب بعــد 
معــارك مــع الجيــش الوطنــي اليمنــي، فــي حيــن يســود 
هــدوء حــذر فــي محافظــة أبيــن بعــد مواجهــات بيــن 

قــوات الحكومــة اليمنيــة والمجلــس االنتقالــي الجنوبــي 
المدعــوم إماراتيــا فقــد قــال المتحــدث العســكري باســم 
جماعــة الحوثــي يحيــى ســريع -خــالل مؤتمــر صحفي 
بصنعــاء- إن الجماعــة ســيطرت علــى كامــل مديريــة 
ردمــان فــي محافظــة البيضــاء )وســط اليمــن وأضــاف 
ســريع أن مســلحي الجماعــة تمكنــوا خــالل ثالثــة أيــام 
من الســيطرة على مســاحة تقدر بنحو 400 كيلومتر 
مربــع فــي البيضــاء، وكذلــك فــي محافظــة مــأرب التــي 

تقــع شــرقي البــالد. 
   وعرض المتحدث العســكري الحوثي مقاطع مصورة 
لمســلحي الجماعــة فــي جبهــة ردمــان، موضحــا أنهــم 
ومدرعــات  وآليــات  أســلحة  مخــازن  علــى  اســتولوا 
إماراتيــة وســعودية، ودمــروا مــا ال يقــل عــن 20 آليــة 
عســكرية ووفــق ســريع، فــإن العمليــات الحوثيــة فــي 
مديريــة ردمــان أســفرت عــن مقتــل وجــرح أكثــر مــن 

250 مــن القــوات الحكوميــة

مســؤولين  عــن  إســرائيلية  إعــالم  وســائل  نقلــت   **
أوضحــت  األردنيــة  الحكومــة  إن  قولهــم  إســرائيليين 
مــن  أجــزاء  ضــم  بشــدة  ســتعارض  أنهــا  إلســرائيل 
الضفــة الغربيــة، وذلــك فــي وقــت تجــري فيــه مباحثــات 

الملــف.  هــذا  بشــأن  إســرائيلية  أميركيــة 

الموقــف  هــذا  إن   13 اإلســرائيلية  القنــاة  وقالــت 
لرئيــس  الثانــي  الملــك عبــد هللا  عّبــر عنــه  األردنــي 
الموســاد اإلســرائيلي، وأكــدت أن األردن أوضــح ذلــك 

األوروبــي. واالتحــاد  المتحــدة  الواليــات  مــن  لــكل 
وفــي مقابلــة ســابقة مــع مجلــة ديــر شــبيغل األلمانيــة، 
قــال الملــك األردنــي إن اتخــاذ إســرائيل أي خطــوات 
يوليو/تمــوز  فــي  الغربيــة  الضفــة  مــن  أجــزاء  بضــم 

ســيؤدي إلــى صــدام كبيــر مــع بــالده.
الــوزراء اإلســرائيلي بنياميــن  قــال رئيــس  مــن جهتــه 
الشــرق  فــي  للســالم  األميركيــة  الخطــة  إن  نتنياهــو 
األوســط أنهــت عمليــًا مــا وصفــه بوهــم حــل الدولتيــن. 
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عراقيات

 بقلم: رحمن خضير عباس
الفصل

النورس أحمد راضي .... وداعًا

سوالف عراقية 

 بقلم: االعالمي مفيد عّباس

الكلية شفت  أنه بسنة 92، واني راجع من  فد يوم من االيام، اظن 
چادر منصوب بشارع قريب من شارعنا، سألت منو متوفي، گالولي 

هاي مو فاتحة !
 - عد شنو هذا الچادر ؟

 - هذا فصل !
اني لحد هذا اليوم، چنت اعرف كلمة فصل لها معاني عديدة، منها 
بمعنى جزء متكامل من كتاب مدرسي،  بمعنى موسم، ومنها  فصل 
بمعنى عزل، وبعد  ايضا فصل  ومرات نگول فصل ضحك، وتجي 
ما سألت عن معنى هذا الفصل الجديد، فجائني الجواب الصادم بأنه 

فصل عشائري.
وبهذا اليوم عرفت حيثيات الموضوع هذا ألول مرة في حياتي وانا في 
بداية العشرينات، وأنه قانون عشائري، وأنه يقوى كلما ضعفت الدولة 
وعجزت عن تطبيق القانون بالكامل، وعرفت ماهو االهم: بأن العراق 

مابعد التسعين ليس هو ماقبله.
والحالة   ،2003 بعد  ما  خطيرة  ابعاد  يأخذ  وبدأ  الموضوع،  تطور 
العشائرية بدأت تتصدر المشهد لتأخذ دور القانون بالكامل، وتتسلح، 
وتحل مشاكلها بنفسها، وبدينا نسمع عن معارك طاحنة بين عشائر 
في البصرة يروح ضحيتها العشرات، والدولة وال يمها، تصيح ومحد 

يسمعها.
البارحة، ما ادري اول البارحة، سمعت خبر اعتقال خمسة وعشرين 

شخص في نزاع عشائري في البصرة ! لعد المتعاركين شگد؟
خوش خبر اذا صح، وياريت سلطة القانون تفرض نفسها، ألن صارت 
بال ملح، وبلكي نگول أن العراق ما بعد 2020 ليس كما قبله ، كما 

أن العالم ما بعد كوفيد ناينتين ليس كما قبله
 # وكلكم_عيوني

ثماني  لمدة  المتظاهرين  من  اآلالف  انحنى  الكندي  البرلمان  أمام 
دقائق وخمس وأربعين ثانية، هذه المدة التي أزهقت روح المواطن 
األمريكي جورج فلويد.بقدم شرطي تفوح من عيونه رائحة الكراهية، 
االختناق  عمق  نتحسس  كّنا  الشارع،  إسفلت  الى  ننحني  ونحن 
والوحشية والغرور البشري الذي يمارسه بعض الذئاب البشري وهي 

تنهش جسدا طريحا ال حول له وال قوة.
في هذا اليوم الجمعة المصادف الخامس من حزيران، حّج ألوف من 
الكنديين والكنديات، من جميع الفئات والطبقات واإلثنيات، قاصدين 
البرلمان الكندي، ليعلنوا رفضهم للتمييز بكل أشكاله وألوانه، ويؤكدوا 

عمق التكاتف بين البشر. 
كانت الجموع تصرخ بهتافات كثيرة، لتعلن أنها تريد العدالة في هذه 
األرض لجميع بني اإلنسان، على مختلف أصنافهم وألوانهم وأديانهم 
ومذاهبهم. لقد كانت الشعارات المرفوعة تؤكد على العدالة، وليس 

سوى العدالة. وليس هناك سالم بدون عدالة. 
تلك  في  جميعا  علينا  مهيمنة  فلويد  جورج  حشرجات  كانت  لقد 
اللحظات المتشنجة، وهو يستعطف الشرطي بأن يزيح ركبته القوية 
الجاثمة على ممر الهواء في عنقه المسجى على كونكريت الشارع، 

كان الضحية يستعطف القاتل:
“أنا غير قادر على التنفس “

كتم  الذي  األمريكي  الشرطي  للمتظاهرين،  شعارا  أصبحت  والتي 
أنفاس الضحية بدم بارد ال يمثل نفسه، بل يمثل السلطة القمعية في 
كل مكان وزمان. إنه يمثل الجيوش الجرارة التي غزت البلدان، كما 
يمثل األساطيل األمريكية وجنود المارينز الذين حاصروا قوت الفقراء 

في أماكن مختلفة من العالم. 
الشرطي الذي كان يتمتع بمعاناة جورج فلويد غير عابئ بتوسالته، 

انتهاك  التي ال تؤمن بشيء، سوى  السلطة األمريكية  يمثل غرور 
حقوق اإلنسان وإشعال الحروب. 

االتحاد  خنق  في  ذراعها  تكون  كي  القاعدة،  صنعت  التي  أمريكا 
السوفيتي، نجحت في ذلك، ولكن السحر انقلب على الساحر. 

نختنق  وجعلنا  كعراقيين،  أعناقنا  على  ركبتها  أمريكا  وضعت  لقد 
بعده بطغاة صغار،  حينما غزتنا وأسقطت طاغية، ولكنها جاءت 
ووضعتنا في فرن االحتراب الطائفي، ثم ضغطت على عنقنا أكثر 
حينما جعلتنا تحت )االنتداب اإليراني(. وجعلت العراق الكبير شبه 
دويلة ضعيفة، تحكمها عصابات سافلة من الشيعة والسنة والكرد، 

أكلت حاضر البلد ومستقبله. 
ومازالت أمريكا تكلكل بحذائها العسكري على صدورنا وأعناقنا من 

خالل طابورها الخامس الذي يعتمر العمامة والعقال. 
البرلمان وشاتو  مبنى  أوتاوا، حيث  أكبر شوارع  ويلنكتن  في شارع 
جموع  كانت  العليا.  والمحكمة  الوزراء  رئاسة  مكتب  وبناية  لورييه 
شعارات  ترفع  كما  العنصرية،  رفض  بشعارات  تصرخ  المتظاهرين 

السلم والعدالة. 
اليوم وقف الشعب الكندي وقفة مشرفة إلعالء القيم اإلنسانية.

الجميع كان متضامنا مع اآلخر لقد نسينا التباعد االجتماعي بسبب 
كوفيد 19، ونسينا العدوى، وكان الجميع يريد أن يؤكد قيم المحبة 

بين جميع البشر، ورفض العنصرية والظلم. 
لقد كان ذوو البشرة البيضاء في المظاهرة الحاشدة أكثر عددا من 

ذوي البشرة السوداء.
الحروب  من  يخلو  عالم  أجل  من  جميعا  األصوات  تعانقت  لقد 

والتمييز بين الناس. 
كان جاستن ترودو )رئيس وزراء كندا( بين المتظاهرين أيضا. 

الكرة  أسطورة  وفاة  بنبأ  العالم،  في  القدم  كرة  ومحبو  العراقيون  ُفجع 
إحدى مستشفيات  في  أحمد راضي  السابق  الدولي  الالعب  العراقية 

بغداد متأثرًا بإصابته بفيروس كورنا.
الكروية  األوساط  لدى  كبيرة  بشعبية  العراقي رحمه هللا  النجم  حظي 
باإلنجازات  الكروية  مسيرته  سواء.وزخرت  حد  على  وعربيًا  عراقيًا 

واأللقاب المحلية والقارية.
فقد شارك الراحل في دورتين أولمبيتين، األولى في لوس أنجلوس عام 
1984، والثانية في سول عام 1988، كما شارك في كأس العالم لكرة 
القدم في المكسيك عام 1986 وأحرز هدف منتخب بالده الوحيد في 

البطولة خالل المباراة التي شارك فيها ضد بلجيكا.
هّداف  لقب  ونال  آسيا،  في  كأفضل العب  اختير   1988 عام  في 
دورة كأس الخليج في السعودية، وهّداف كأس العرب في األردن. كما 

حصل على لقب العب القرن في العراق.
السياسة في حياة الراضي

في األلفية الثالثة دخل أحمد راضي مجال السياسة، وأصبح عضوًا في 
مجلس النواب العراقي وعضو لجنة الشباب والرياضة في المجلس.

نعي عربي وعالمي رسمي
لم يقتصر الحزن الذي فرضه موت الراضي على مشجعي الرياضي 
إنما تعداه ليشمل مسؤولين محليين  الرياضي,  المجال  والعاملين في 
الكرة  على  أضفاه  وما  النجم  مسيرة  استذكروا  ممن  ودوليين  وعرب 

العراقية على مدى عقود طويلة.

فقد نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، تعازي 
ومواساة الملك عبد هللا الثاني وأعرب خالل اتصال هاتفي مع عائلة 
الفقيد، عن أحر التعازي بوفاة الالعب راضي، سائال هللا العلي القدير 

أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه
اما السفير الكندي أولريك شانون في بغداد فقد شارك بصورة للكابتن 

أحمد راضي، وكتب عليها “إلى رحمة هللا الكابتن أحمد راضي”.
وكتبت السفارة األمريكية في العراق على حسابها الرسمي على موقع 
التواصل االجتماعي “فقدت أسود الرافدين اليوم قائدهم, نأسف لرؤية 

هذا النجم يغادر هذا العالم مبكرا”
وعالمية  عربية  رياضّية  اتحادات  هّز  المبكر  راضي  أحمد  رحيل 
فسارعوا الى نعيه بكلمات مؤّثرة.  االتحاد األردني لكرة القدم ممثال 
نفخر  هامة رياضية  “فقدنا  كتب:  الحسين،  بن  األمير علي  برئيسه 
ولشعب  لعائلته  الحارة  تعازينا  وعزيمته،  بأخالقه  ومثاال  بها،  ونعتز 

العراق والوطن العربي، ويلهمنا العلي القدير الصبر والسلوان”.
التعازي وأضاف  في  ايضًا  “شارك  )فيفا(  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد 

“سنتذكره دائمًا كواحد من أفضل الالعبين في تاريخ كرة القدم”.
 وبينما عّبر مجموعة من اإلعالميين والناشطين من مختلف الدول 
السلطات  عجز  آخرون  انتقد  األسطورة،  لرحيل  حزنهم  عن  العربية 

العراقية عن نقل راضي إلى خارج البالد لتلقي العالج.
كورونا ورياضيو العراق

لم يكن راضي النجم الوحيد الذي اختطفته جائحة كورونا، إذ اقتحم 

أسابيع معدودة من  قبل  العراقي  الرياضي  الوسط  المستجد  الفيروس 
وفاة راضي واختطف الالعب الدولي السابق ومدرب منتخب الناشئين 

العراقي السابق علي هادي.
هذا وقد أوعز وزير الثقافة والسياحة واآلثار حسن ناظم بإنجاز تمثالين 
راضي”،  أحمد  العراقية  الكرة  “أسطورة  الرياضيين  للنجمين  نصفيين 
و”الالعب الدولي السابق علي هادي” اللذين توفيا في فترتين قريبتين 

إثر إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.
لمدة  الحداد  القدم  لكرة  العراقي  لالتحاد  التطبيعية  الهيئة  أعلنت  كما 

ثالثة أيام، وفاًء وإكرامًا لروح أحمد راضي، أسطورة الكرة العراقية.

رالي )أوتاوا( عاصمة كندا. . ضد العنصرية
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من هنا وهناك

الحاجة ام االختراع
أرصفة حضارية مستدامة وآمنة

عين كهروكيميائية  وأمل جديد

“الخرسانة الذكية”دفعن الثمن سجنًا

تمّكن المهندس المصري محمود الكومي المتخصص في الميكاترونيك من تصميم 
وإنشاء روبوت يمكن التحكم به عن ُبعد ألخذ مسحات من مرضى الفيروس التاجي 

المشتبه بهم دون الحاجة للتعامل المباشر معهم.
 COVID-19 الروبوت مشروع خاص للكومي لمساعدة األطقم الطبية في كفاحهم ضد
الذي ما زال محتدمًا في بلدان عديدة. وفًقا لشبكة Sky News Arabia وبعد أكثر 
من شهر من العمل، تمّكن النموذج الحالي وهو الثاني للروبوت من قياس درجات 
الحرارة، وأخذ مسحات من الفم، والتعرف على الوجوه التي ال تغطيها األقنعة، وقد 

صّمم لتقديم نصائح طبية مسجلة ألي شخص ال يلتزم بالتدابير الوقائية في البالد.
ويعمل الكومي حاليًا على تطوير وانجاز النموذج الثالث للروبوت الذي سيكون قادرًا 
على أخذ مسحات من األنف بدقة تامة والحصول على عينة من البصمة الجينية 

ومسحة PCR بشكل مثالي وذلك بداًل من األخصائيين الفنيين او األطباء. 
ومع استمرار ارتفاع عدد حاالت  COVID-19 يأمل الكومي أن يتم نشر تصميمه 
في المستشفيات والعيادات ومراكز االختبار قريًبا جًدا حفاظًا على سالمة األطباء 
مؤّكدًا إمكانية استخدامه ايضًا في مراكز التسوق والبنوك والمطارات للتحقق من درجة 

الحرارة وتوجيه أولئك الذين ال يرتدون األقنعة.

الشرطة  رجال  فوجئ 
هيسن  والية  جنوب  في 
نسوة  بثالث  األلمانية 
العنب  أوراق  بجمع  يقمن 
الستخدامها  الكروم  من 
تحضير محشي ورق  في 

العنب “ اليبرق”.
البساتين  أن  وباعتبار 
ملكية  هي  ألمانيا  في 
ألقت  فقد  لذا  خاصة، 
على  القبض  الشرطة 

النسوة متلبسات بتهمة السرقة وإتالف المال العام. وقدر المحققون قيمة أوراق العنب 
المسروقة بحدود 1000 يورو.

هذا وقد أصدرت الشرطة بيانًا حّذرت فيه من مغبة قطف أوراق العنب ألهميتها لنمو 
ونضج حبات العنب، ودعت الى احتراس تناولها بسبب رشها بالمبيدات وذلك حفاظًا 

على الصحة العامة.

تمثل اإلصابات المرتبطة بالسقوط مشكلة كبيرة تتعلق 
بالصحة والسالمة للبالغين من جميع األعمار، وخاصة 

كبار السن. 
االتحاد  مبادرة  من  بدعم  الباحثين  من  فريق  يقوم 
األوروبي,  باختبارات سالمة في السويد لألرصفة التي 
ستشّكل اإلطارات المعاد تدويرها نسبة تزيد عن 60% 

من مكوناتها.
وفًقا للمطورين، فإن طبقة, بسماكة ثمانية سنتيمترات, 
التقليدية  والمكونات  المطاطية  اإلطارات  مزيج  من 
الحالية  األرصفة  على  تطبيقها  اقترح  والتي  للصخور 
وممرات الدراجات كفيلة بامتصاص الصدمات والتقليل 

من إصابات أولئك الذين يفقدون توازنهم.
ومن المرجح أن تكون تكلفة المادة الجديدة مماثلة للمزيج التقليدي، وفي حال ظهور أي تكاليف إضافية فإنهم يؤكدون على 

إمكانية استردادها بسهولة من خالل الوفر في الخدمات الصحية.

طّور العلماء عينًا اصطناعية يمكن أن توفر رؤية للروبوتات البشرية، أو عينًا 
الكترونية لألشخاص ضعاف البصر في المستقبل.

عين  ببناء  والتكنولوجيا  للعلوم  كونج  هونج  جامعة  من  باحثون  قام  فقد 
العين  وشكل  حجم  لها   -  EC-Eye اسم  عليها  -يطلق  كهروكيميائية 

البيولوجية ، ولكن مع إمكانات أكبر بكثير.
لتركيز  باستخدام عدسة  والشبكية  العين  قزحية  الكهروكيميائية  العين  تحاكي 
الضوء على مجموعة كثيفة من األسالك النانوية الحساسة للضوء. حيث يتم 
تمرير المعلومات عبر األسالك، التي تعمل مثل القشرة البصرية في الدماغ، 

إلى جهاز كمبيوتر للمعالجة.
يرى الباحثون أنه يمكن نظريًا توصيل العين الكهروكيميائية بعصب بصري 
العين  دقة من  أكثر  توفير رؤية  إلى دماغ بشري، مؤكدين  المعلومات  لنقل 
البشرية في المستقبل، مع وظائف إضافية مثل القدرة على كشف األشعة تحت 
الحمراء مما سيتيح رؤية األشياء الصغيرة واكتساب قدرات الرؤية الليلية أيضًا.

أيام  عدة  عادة  تستغرق  وشاقة  مكلفة  عملية  الطرق  إصالح  إن 
مسّببة اختناقات مرورية أو تحويالت. ولكن ماذا لو كان بإمكان 

الطرق إصالح نفسها بنفسها باستخدام نوع جديد من الخرسانة؟
ابتكار  على  يعملون  الذين  بوردو  جامعة  باحثو  يقترحه  ما  هذا 
البنى التحتية متكيفة مع تغير  خرسانة ذكية ذاتية الشفاء تجعل 
درجات الحرارة خاصة خالل فصل الشتاء القاسي حيث تنخفض 
درجات الحرارة إلى أقل من 32 درجة فهرنهايتية، فتتجمد جزيئات 
تذوب في دورات متالحقة، مسّببة  ثم  الطريق  الماء على سطح 

توّسعًا في الخرسانة وتشققات بالغة على مدار عدة أعوام.
المسامية  عالية  المواد  من  مختلفة  أنواع  بدراسة  الباحثون  يقوم 
في  لخلطها  الداخلية”  المعالجة  “عوامل  تسمى  بالرمل  شبيهة 
الخرسانة. فعندما تتشقق الخرسانة، تمتص عوامل المعالجة الماء 
الشق و  تغلق  تفاعالت كيميائية منتجة مواد صلبة  وتغذيها في 

“تشفي” الخرسانة. 
ابتكار رائع لجعل البنية التحتية متكيفة ومستدامة ومرنة.

النجم كارال  اعداد  من  الصفحة 
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فنجان قهوة

قصص واقعية من مفاهيم وعلم الباراسيكولوجي
العزاوي د.هديل  بقلم: 

رسائل من ارواح مظلومة 

من  رسالة  أحيانًا  تتلقى 
عليها  تتعرف  لم  روح 
منك  تطلب  وكانها  يومًا 
من  لتكشف  تنفذه  شيئًا 
في  ظالمها  او  قاتلها 
كنا  ما  وهذا  ما  أمر 
من  عدد  في  نشاهده 
أن  إال  الغربية  األفالم 
قبل  لي  حصل  قد  أمرًا 
فترة قصيرة جدًا وغريبة، 
بتاريخ   27/01/2020  
تدريبية  دورة  في  كنت 

للمتقدمين باللغة االنكليزية  وطلبت منا استاذة إحدى البرامج المعتمدة في 
دار المأمون للترجمة في بغداد بالتفاعل معها من خالل تطبيق األفعال 

الزمنية بجمل ولكن لها معنى مهمًا بحياتنا.
ففكرت بجملة بان هناك العبًا لكرة السلة مشهورًا بدون تعيين ومستمرًا في 
اللعبة منذ عام 1996 وكتبتها في المفكرة وعندما أردت المشاركة، رن 
جهاز موبايلي والمتحدث واحد من مكتب العمل و ألمر عاجل، فاستأذنت 
للحديث لدقائق وعدت ألجل المشاركة بتلك الجملة التي أعددتها فقالت لي 
األستاذة أريد جملة ليست مضارعًا تامًا مستمرًا بل أريد حدث في الماضي 
التام المستمر وانتهى فغيرت الجملة الى ان الالعب المشهور في لعبة كرة 

السلة قد كان يلعب كرة السلة منذ عام 1996.
الفيسبوك  وفتحت  للغة  الدراسي  البرنامج  انتهاء  بعد  المنزل  الى  عدت 
االنكليزية،  باللغة  يورونيوز  موقع  في  شخص  صورة  فجأة  لي  وظهر 
)كوبي  المشهور  االميركي  السلة  كرة  العب  وفاة  مفاده  الخبر  ففتحت 
سيرة  فبحثت عن  الخبر!  من  فتفاجأت  بتاريخ 26/01/2020  براينت( 
حياته ووجدت انه العب كرة السلة منذ عام 1996!  فشعرت ان الرسالة 
ليست مصادفة رغم أني ال اهتم كثيرا بالرياضة ولم اكن أعلم سابقا بهذه 
الشخصية الرياضية والتي تعيش في أميركا وأنا في بغداد ، فتحققت في 
موضوع الحادث بسقوط الهليوكوبتر كان على متنها مع ابنته وأصدقائه 
على  تعليقًا  وكتبت  متقصدًا  بل  ليس عرضيًا  الحادث  ان  ولكن شعرت 
إحدى مواقع القنوات األميركية بالتحقق في إصابة المروحة بطلق ناري 
او جسم غريب في ركام الهليوكوبتر، ولكن مازال أمر الحادث غامضًا 

حتى كتابة هذا المقال.
االشارات كثيرة ألناس ُيقتلون والقاتل فار من العدالة واليعلم ان األرواح 
تبقى الى ان تأخذ بالثأر، وإحدى تلك اإلشارات في القرآن الكريم بقصة 
موسى عليه السالم عندما طلب من اليهود ليذبحوا بقرة وبعد تساؤالتهم 
عن حجمها ولونها وماكادوا يفعلون، لسبب ان يضرب عظامها ببعضها 
برجل من بني إسرائيل ُقتل بظروف غامضة حيث كان ثريًا وتآمر عليه 
ابن اخيه ليرثه، فعادت الروح لجسد المقتول وقال اسم قاتله! اي ان الروح 
مازالت في األرض تنتظر أمرا قبل الرحيل الى عالم البرزخ ، وهللا اعلم.

البد من وجود استعدادات خاصة للفرد لغرض االتصال بعالم األرواح منها 
الوجود .  بالكون وسر  المستمر  المخلوقات والتفكير  إنسانيته بكل  تعلق 
كانت لدينا جلسات في علم الباراسيكولوجي تعقدها جمعية الباراسيكولوجي 
العراقية في كلية الهندسة لجامعة بغداد وكنت استمع لتلك الجلسات عن 

تحدث األرواح او اتصالهم باألطفال أحيانا إلخبارهم بأمر ما.
جلوس  من خالل  الباراسايكولوجي  علم  في  القدرات  لشحذ  تمرين  هناك 
عدة أفراد على طاولة مدورة ويفكر أحدهم بصورة ما ويقوم اآلخر بكشف 
ما يفكر فيه سواء ذكر لون الشيء او شكله او ربما تتضح له الصورة 
كاملة ويتكرر هذا التمرين الكتشاف القدرات الكامنة لغرض تحقيق مستوى 
علمي يدعم الطاقات اإلبداعية ويزيد من فرص تطوير المجتمع في كافة 

المجاالت .
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مع اندالع الحرب العالمية الثانية في سبتمبر 1939، تغلغل مفتي 
القدس الحاج أمين الحسيني وزمرة من مثيري الشغب الفلسطينيين 
عبر الحدود الوطنية إلى حد بعيد في الدوائر الحاكمة ببغداد. فعلى 
كرئيس  العراقي  األركان  رئيس  الهاشمي  عين طه  المثال،  سبيل 
للجنة الدفاع عن فلسطين. ولجذب المزيد من العرب إلى القضية 
مثل  جديدة  (وسائل  باإلعالم  )المكلف  جروبا  استخدم  النازية، 
توزيع الكثير من األموال على السياسيين ونشر النساء األلمانيات 
المغريات بين كبار أفراد الجيش. كما بثت اإلذاعة األلمانية في 
بغداد بانتظام تقارير زائفة عن االعتداءات اليهودية غير الموجودة 
في فلسطين. بالتزامن مع تحركات المفتي، زرع جروبا الكثير من 
العراقيين للعمل كوكالء عن النازيين. وبحلول 1 أبريل 1941 ومع 
اشتداد وطيس الحرب العالمية الثانية، انقلبت مجموعة من رجال 
الجيش العراقي الموالين للنازيين والمعروفين باسم المربع الذهبي 
وطردوا الحكومة التي تهيمن عليها بريطانيا. وعلى وجه السرعة، 
لحم رجال المربع الذهبي اإلجراءات العراقية بإرادة برلين الحديدية. 
ما سبب تحولهم إلى شركاء؟ أراد رجال المربع الذهبي أن تدمر 
الثالث  الرايخ  كان  بالدهم.  في  واليهود  البريطاني  الوجود  ألمانيا 
يحتاج إلى ما هو تحت األرض - النفط. فبدون النفط، سيقع تحت 
سيطرة شركة النفط البريطانية، ومن الموارد أال تتمكن ألمانيا من 

غزو روسيا. 
فراغ سياسي يولد الفرهود

والعسكرية  النفطية  المنشآت  لالستيالء على  فاشلة  محاولة  جرت 
البريطانية في العراق خالل شهر مايو 1941. لكنه في 28 مايو 
المنشآت  البريطاني من أهمية حماية  1941، تحقق رتل الجيش 
النفطية التي انتقلت أخيًرا نحو ضواحي بغداد لهزيمة التمرد. وفر 
المربع الذهبي المتحالف مع النازيين والمندسين التابعين للرايخ إلى 
عتمة  وأثناء  مايو   31 يوم   04:00 الساعة  تمام  في  العاصمة. 
الفجر، ظهر القائم بأعمال العمدة بالراية البيضاء نيابة عن باقي 
السلطة الرسمية في العراق. وفي اليوم التالي الموافق 1 يونيو ومع 
خارج  إلى  انسحابهم  واستمرار  شكلًيا  البريطانية  السلطة  استعادة 
ضواحي بغداد في حين كان  مدبرو انقالب المربع الذهبي خارج 
بريطانية وهو  دمية  يعد  ،الذي  العرش  الوصي على  عاد  البالد، 
بعد عودة  القليلة  الساعات  العراق. خالل  إلى  اإلله،  األمير عبد 
الوصي، كان هناك فراغ في السلطة بالبالد. ونتج عن ذلك حمام 

الدم في 2-1 يونيو الذي أصبح يعرف باسم فرهود.
التي  لليهود  المعادية  الكاسحة  الرئيسية لألعمال  الخطط  وضعت 
حدثت في 1 يونيو، قبل النجاح البريطاني الزائف وكانت تهدف إلى 
تقليد النازية في حمالت القتل الجماعي في أوروبا. وقد تم بالفعل 
اليهود  منازل  على  عالمات  وضع  تم  وقد  باليهود.  قوائم  تجميع 
لتوجيه  اليد  مسبًقا عبر بقع حمراء تسمى همسة أو بصمة راحة 
عملية القتل. تم إعداد نص اإلعالن عن القتل الجماعي والطرد 
بالفعل وكان من المقرر أن يتم بثه عبر اإلذاعة. لكن زعماء اليهود 
البلدية  السلطات  الرحمة من  الوشيكة طلبوا  بالكارثة  الذين عرفوا 
المحلية المؤقتة التي هندست الطرد بنجاح من بغداد مع مخططي 
المذبحة. لكن البث اإلذاعي أعلن في 31 مايو أن الوصي المعين 
عبر  المؤقت  ملجأه  من  قصره  إلى  سيعود  البريطانيين  قبل  من 
األردن،  مما دعا اليهود في بغداد لالحتفال بذلك. كان 1 يونيو 
يوما بهيجا مقدًسا بسبب عيد نزول التوراة، وهو ذكرى تلقي اليهود 
بغداد أن استقرارهم  اليهود في  لشريعتهم على جبل سيناء. اعتقد 
كانوا  لكنهم   .2600 سنة  منذ  عهده  سابق  إلى  عاد  العراق  في 
مخطئين في ذلك. وفي حوالي الساعة 3:00 يوم 1 يونيو، هبط 
الوصي على العرش، عبد اإلله في مطار قرب بغداد. وسلك طريقه 
إلى القصر عبر جسر الخور عندما خرج يهود بغداد بشكل غير 
متوقع لتحيته. جاءت المجموعات إلى الجسر، فواجهوا كتيبة من 

الجند المكتئب الذي عاد 
للتو من حصار موحش 
كان  البريطانية.  للقوات 
اليهود  منظر  مجرد 
احتفالية  في  المزينين 
إلغضاب  كافيا  األعياد 
تعرض  وفجأة،  الجنود. 

العديد  ولقي  والفؤوس.  السكاكين  باستخدام  شرس  لهجوم  اليهود 
منهم حتفهم في ذلك الحين على الجسر. وانتشرت اإلبادة المنهجية 
المخطط لها وتحولت إلى ذبح على مستوى المدينة. مجازر ونهب 
وسلب وتحولت بغداد إلى جحيم سريع االنتشار. وانتشرت الغوغاء 
في جميع أنحاء المدينة وجرى قتل اليهود عالنية في الشوارع. تم 
اغتصاب النساء تحت أعين أسرهم المروعين. وتم قتل الرضع أمام 
أعين آبائهم. تم إخالء المنازل والمتاجر وإحراقها. ودوت األعيرة 
النارية وانتشر الصراخ في المدينة لساعات وساعات. وكان يجري 
قطع الرؤوس وبتر الجذوع في العلن، وكان يجري تقطيع أوصال 
البشع والتشويه على نطاق واسع. كانت  التعذيب  الرضع بجانب 

األشالء تتناثر هنا وهناك مثل الغنائم البشعة. 
بها.  النيران  وإشعال  والمنازل  اليهودية  المحالت  نهب  وجرى 
جرى غزو المعبد اليهودي وتم إحراق التوراة على الطريقة النازية 
أوامر  البريطانية على بعد دقائق بموجب  القوات  التقليدية. كانت 
العربية ضد  المشاعر  تثير  التحرك في خشية أن  بعدم  لندن  من 
البنية التحتية للنفط. كانت الشوارع غير آمنة لليهود. وكانت على 
يهودية،  أنها مساكن  إلى  تشير  بالفعل عالمات واضحة  منازلهم 
بل وكانت أقل أمًنا. كانت العصابات مؤلفة من الجنود والشرطة 
واللصوص المدنيين الذين غزو األحياء اليهودية دون خشية من 
العقاب. وجرى وضع األثاث خلف الباب في منزل تلو اآلخر من 
يجري  كان  األبواب،  على  الغزاة  دفع  وبمجرد  أجل عمل حاجز. 
المتواصل  الركل  يجري  كان  المكان.  في  ثقاًل  أكثر  أثاث  وضع 
حتى إحراز تقدم في نهاية المطاف واقتحام القتلة لمنزل تلو اآلخر. 
إلى  العائالت  العديد من  للمداخل، تهرب  العرب  وبمجرد وصول 
اليهود من سقف إلى آخر.  الفارين من  المتجاورة. يقفز  األسطح 
في بعض الحاالت، يلقي اآلباء واألشقاء األطفال من األسقف إلى 
بطانيات في انتظارهم  باألسفل. عندما لم يكن هناك مكان أبعد 
الزيت  باستخدام  مهاجميهم  اليهود ضد  بعض  دافع  السطح،  من 
المغلي، والحجارة، ومهما كانت الدفاعات المؤقتة األخرى فلم يكن 

بإمكانهم االحتشاد.
انتهاك أعراض النساء

 اقتحم العرب مدارس الفتيات واغتصبوا أعداًدا كبيرة من الطالبات. 
عشر  خمسة  تبعد  قرية  إلى  بعيدا  يهوديات  فتيات  ست  واقتادوا 
كيلومترا إلى الشمال واكُتشفن في وقت الحق فقط. تعرضت فتاة 
صغيرة لالغتصاب، وجرى بتر ثديها في جريمة نكراء ال تنسى. 
جرى الهجوم على اإلناث اليهوديات سواًء كانوا صغار أو كبارا بال 

رحمة واغتصابهن وتشويهن في كثير من األحيان.
اتصل  الذي  العرش  هاتفيا بوصي  بغداد   اتصل محافظ  وأخيًرا، 
البالد، وناشده بإصدار أوامر إلى  العليا في  الفور بالسلطة  على 
بدأت  األمر،  نشر  منه. وبمجرد  ما طلب  الموالية. وفعل  القوات 
عندما  وخاصة  الشغب  مثيري  على  النيران  فتح  موالية  وحدات 
أن  وبمجرد  السلب.  أعمال  لمواصلة  المسلمين  أحياء  إلى  تحولوا 
بدأ إطالق النيران، هرب مثيرو الشغب. بعد أيام، عندما استعاد 
الوصي الهيمنة على النظام العام في نهاية المطاف، دخلت القوات 
البريطانية حدود المدينة. وتم تأمين النفط. دون أن يحظى يهود 

بغداد بأي من ذلك
المصدر : جهات رسمية

كي ال ننسى ... الفرهود
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ثقافة وفن

بقلم: هادي المهدي

البحث  محاولين  عقولنا  يستفذ  ما  كثيرا  االخالقية  المرجعية  سؤال 
عن المرجع الحقيقي لألخالق أو عن الدوافع التي تكمن وراء الفعل 

االخالقي لدى الكائن اإلنساني .

يقف الفالسفة مختلفين اختالفا شديدا في هذا األمر بين فريق يبغي األخالق كمرجعية في 
ذاتها وكمنطلق أول ليس له ما يبرره, على رأس هؤالء األلماني إيمانويل كانط في حديثه عن 
الواجب إذ يقول بما معناه أن الكائن اإلنساني يفعل الواجب ألنه مجبول على فعله بحكم ملكة 

العقل التي لديه .

على الجانب اآلخر يقف عدد من الفالسفة يعلون من شأن البيولوجيا من حيث أن العقل ما 
هو اال جملة من العمليات البيولوجية الكامنة في الجسد .

الحيوانية منه إلى االنسانوية كونهم يرون رؤية  الفعل األخالقي أميل إلى  عند هؤالء يكون 
ريتشارد دوكنز أن الحيوانات أيضا لديها ميول أخالقية وبالتالي فاألخالق غريزة بيولوجية لها ما 
يبررها لدى الحيوان وتطورت أيضا لتصاحب االنسان من أجل ذات الغاية وهي حفظ النوع .

وجهتي نظر في األخالق

الحرب على كوفيد 19
لألسف الشديد ولعدة اعتبارات، ال تتقدم األبحاث في المجال الطبي بنفس سرعة التقدم في 

باقي العلوم!

دواء  أي  يحتاجها  التي  الزمنية  الفترة  بطول  تتعلق  أسباب طبيعية  االعتبارات  هذه  بين  من 
فعاليته من عدمها، ومن خلوه من  الكافية إلثبات  التجارب  تجرى عليه  أن  أجل  جديد من 
اآلثار الجانبية الضارة، وأيضا بسبب عدم سهولة العثور على متبرعين لكي تجرى عليهم هذه 
التجارب، وبسبب القيود الموضوعة على إجراء التجارب على الحيوان وعدم جدوى االختبار 

على الحيوان أحيانا!

ولكن من بين العوامل الهامة التي أّدت الى تأّخر االكتشافات الطبية كثيرا برغم القفزة الهائلة 
التي حققتها باقي العلوم هو نقص التمويل، فاالكتشافات الطبية عادة وباستثناء منتج كالڤياجرا 
على سبيل المثال )وهو نفسه قد تم اكتشافه بالصدفة السعيدة( ال تدر نفس الربح الذي تدره 
االكتشافات في مجاالت العلوم االخرى كالعلوم الفيزيقية مثال، والتي يترتب عليها منتجا او 
والرقاقات  المحمولة  الهواتف  مجال  في  التقدم  مثل  واسع،  نطاق  على  تسوق  تجارية  سلعة 
متناهية الصغر الخ، وبالتالي فهي، أي االكتشافات الطبية، ال تغري عددا كبيرا من الشركات 
واالفراد باستثمار أموالهم فيها وهي لهذا تعتمد في جزء كبير على التمويل الحكومي وأموال 

التبرعات القليلة.

االقتصاد، ولتؤّكد على ضرورة  الصحة على  أثر  لتكشف  الكوڤيد ١٩  ولكن جاءت جائحة 
اإلنفاق في مجاالت مثل غزو  المكابح على  القليل من  لحكوماتها بوضع  الشعوب  مطالبة 
التقنيات من أجل  البيولوچية وعلى تطوير  الفضاء وحروبه وعلى تطوير األسلحة وبخاصة 
تعميم استخدام السيارات ذاتية القيادة التي لن تجد من يركبها اذا لم يتغلب العالم على هذه 

الجائحة!

سوف يتغلب العالم على الكوڤيد ١٩ المحالة وسوف تنتصر الحياة، ولكن ليس بدون ثمن 
باهظ بدأنا بالفعل في تسديده من أرواح أخوة لنا ُفقدت ومن أزمة اقتصادية طاحنة توشك ان 
تعصف باألخضر واليابس وال يعلم اال هللا مداها، سوف ننتصر وسوف نلتقي مجددا وجها 
لوجه يوم ما، ولكن كل يوم يمر بدون أن يفيق فيه العالم الى أهمية توجيه أكبر قدر من الدعم 
للبحث الطبي من أجل الوصول الى حل جذري لهذا الڤيروس ولما سوف يستجد ال محالة في 

المستقبل من أوبئة مشابهة، هو مسمار في نعش اإلنسانية!

بقلم: د. خالد طلعت
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العنصرية، سواءًا كانت واعية أم غير واعية، خفية أم 
علنية، هي انتهاك صارخ لحقوق اإلنسان وانتقاص من 
كرامته وتقويض للديمقراطية. لدى الكنديين تاريخ طويل 
في تقديم أنفسهم على أنهم “أقل عنصرية” من الواليات 
المتحدة، لكن جذور العنصرية المعادية للسود والتمييز 

المنهجي في كندا عميقة وقديمة قدم كندا نفسها.
تمّيز تاريخ الهجرة الكندية بالعنصرية والتمييز, فقد جلب 
العنصرية  بذور  معهم  األوائل  األوروبيون  المهاجرون 
التي كان لها تأثير مدّمر على الشعوب األصلية، وهو 

تأثير ال يزال محسوسًا حتى يومنا هذا.
الستينيات  وحتى   1867 بعام  الكونفدرالية  إعالن  منذ 
مهاجريها  واختارت  تمييزيًا  عنصريًا  نظامًا  كندا  تبّنت 
على أساس تصنيفهم العرقي من خالل إعطاء األفضلية 
لدول الكومنولث القديمة والواليات المتحدة فارضة قيودًا 
صريحة على هجرة مجموعات معينة عرفت “باألجناس 

السوداء واآلسيوية.” 
ففي  العنصرية,  الضوابط  وطأة  الصينيون  تحّمل  لقد 
عام 1885 صدر أول قانون استبعاد صيني فيدرالي 
نتيجة احتجاج العديد من السياسيين والنقابيين والمقيمين 
البيض في كولومبيا البريطانية على أن الصينيين غير 
أخالقيين وعرضة للمرض وغير قادرين على االندماج 
المهاجرين  على  ضريبة  فرض  على  القانون  ونّص 
الصينيين بقيمة خمسين دوالرًا, ارتفعت إلى مئة دوالر 
في عام 1900 وإلى خمسمئة دوالر في عام 1903. 
وبحلول عام 1923 تم جمع أكثر من اثنين وعشرين 
مليون دوالر من مدفوعات الضريبة ودخل قانون الهجرة 
كامل  شبه  إلى حظر  أدى  مما  التنفيذ،  حيز  الصيني 
للهجرة الصينية إلى كندا. استمر الوضع على ما هو 
عليه حتى عام 1947حيث ألغي القانون، لكن دخول 
الصينيين ظل مقيدًا بموجب قواعد أكثر عمومية تتعلق 

باألشخاص من “العرق اآلسيوي”.
في عام1907 ، أبرم وفد حكومي كندي أوفد إلى اليابان 
اليابانية  الحكومة  موافقة  تضّمن  الذي  السادة”  “اتفاق 
طوعًا على الحد من هجرة اليابانيين إلى كندا بحيث ال 
الكندية  الحكومة  400 شخص سنويًا. نظرت  تتجاوز 
الى قيود “اتفاق السادة” حينها كضرورة ملّحة بعد تدّفق 
وتصاعد  البريطانية  كولومبيا  الى  اليابانيين  العمال 
تطورت  والتي  المقاطعة  في  آلسيا  المعادية  المشاعر 
إلى أعمال عنف صريحة خالل مسيرة نظمتها رابطة 
السكان  استهدفت  فانكوفر,   في  اآلسيوية  االستبعاد 
ممتلكاتهم  ودمرت  المدينة  في  واليابانيين  الصينيين 

الشخصية. 
من   22000 طرد  تم  الثانية،  العالمية  الحرب  خالل 
المحيط  من  ميل  مئة  مسافة  من  اليابانيين  الكنديين 
تم  الحرب،  نهاية  وفي  اآلالف،  اعتقال  وتم  الهادئ، 
شخص،   4000 فغادر  اليابان  إلى  “العودة”  تشجيع 

ثلثيهم من المواطنين الكنديين.
في عام1908، طبقت الحكومة الكندية قاعدة “الرحلة 
مستثنية  اآلسيويين  ضد  صارم  بشكل  المستمرة” 
األوروبيين. تطبيق هذه القاعدة هدف بشكل غير علني 
تكن  لم  حيث  المحتملين  الهنود  المهاجرين  من  للحد 

هناك في ذلك الوقت رحلة مباشرة من الهند الى كندا. 
هنديًا   376 من  مجموعة  اعترضت   1914 عام  في 
على هذا التقييد، ووصلوا إلى فانكوفر على متن سفينة. 
محكمة  وتحدي  المرفأ  في  مكوثهم  من  شهرين  وبعد 

فاشلة، أجبروا على العودة.
التاسع عشر كانت  على الرغم من أن كندا في القرن 
تمّثل الحرية لبعض األمريكيين السود الذين هربوا من 
العبودية عبر السكك الحديدية تحت األرض، إال أنه مع 
بدايات القرن العشرين، شهدت كندا ممارسات تمييزّية 
مدفوعة بالعنصرية المحلّية لمنع هجرة السود الى كندا 
بلغت أقصاها بين عامي 1910-1911 حيث حاولت 
من  المهاجرين  وصول  إيقاف  الكندية  الهجرة  سلطات 
أصول أفريقية من الواليات المتحدة بشكل غير مباشر 
من خالل فرض عقوبات على شركات السكك الحديدية 
فحوص  إجراء  وفرض  السود،  نقل  تدعم  كانت  التي 
لتثبيط  وكالء  وتوظيف  للغاية،  صعبة  إضافية  طبية 

األمريكيين السود عن القدوم إلى كندا.
في عام 1931، طبقت الحكومة سياسة الهجرة األكثر 
صرامة في التاريخ الكندي. كان المهاجرون المقبولون 
والبريطانيين  األمريكيين  الرعايا  على  مقتصرين 
والمزارعين الذين كانت لديهم وسائل كافية للزراعة في 

كندا.
إلغاء العنصرية واالنفصال الجذري عن الماضي كان 
لسياسات  حاسمًا  تقاعسًا  شهد  الذي   1967 عام  في 
عززت  سياسات  نحو  جذريًا  وتحواًل  التمييزية  الهجرة 
األهداف الكندية الديموغرافية واالقتصادية واالجتماعية 
والتنوع،  األسرة،  شمل  لم  أولويات  وكذلك  والثقافية، 
وعدم التمييز. فقد اعتمدت سياسة الهجرة الكندية نظام 
كأساس  والمؤهالت  الجدارة  أساس  على  المبني  النقاط 
لونهم  أو  عرقهم  النظر عن  بصرف  المهاجرين  لتقييم 
وباتت  منه.  جاؤوا  الذي  البلد  أو  القومي  أصلهم  أو 
كندا اليوم ترحب بالمهاجرين من حوالي 175 دولة كل 
عام, غالبيتهم من الهند تليها الصين والفلبين ونيجيريا 

والواليات المتحدة.
على الرغم من أن نظام النقاط هدف إلى الغاء التمييز 
العنصري لكنه افتقر الى الموضوعية وتعّرض النتقادات 
واسعة ألنه تبنى تمييزًا من نوع آخر بإعطائه األفضلية 
للعمالة العالية المهارة مستثنيًا بذلك مواطني بلدان تفتقر 
الى البنى التحتية التي تسمح لمرشحي الهجرة باستيفاء 

متطلبات التعليم والخبرة العملية المطلوبة.

سياسات الهجرة الكندية 
من العنصرية الى عدم التمييز

بقلم: غسان فؤاد ساكا
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الزاوية الطبية

البروبيوتيك والبريبايوتيكالصفحة الطبية بقلم د. عامر بطرس داود
أسباب ظهور 

الشعر األبيض وعالجه
وضرورة  البروبيوتيك  مصطلح  يتناولون  األشخاص  من  كثير 
تركيزهم على تناول األطعمة التي تحتوي عليه، لكن ما هو وما 

هي فوائده وأين يتواجد؟
مكمالت  أو  أطعمة  عن  عبارة   )Probiotic( البروبيوتيك 
تساعد  بالتالي  لألمعاء،  المفيدة  البكتيريا  على  تحتوي  غذائية 
تلك الموجودة هناك في تعزيز صحة األمعاء والمعدة. ال يوجد 
الحياة في اي مكان  قادرة على  البكتريا فهي  مكان يخلو من 
ولكن ليست كل البكتريا ضارة تسبب االمراض بل هناك النافعة 

التي تسمى البروبايوتيك
ما هو البروبيوتيك؟

وفًقا للتعريف العلمي فالبروبيوتيك تعني 
الكائنات الحية الدقيقة التي تعزز صحة 
عندما  وذلك  فيه،  الموجودة  المكان 

تتواجد بكميات كبيرة.
وعادة ما تكون البروبيوتيك بكتيريا، إال 
من  تكون  ما  األحيان  بعض  في  أنها 
أنواع الخميرة التي تعمل تماًما كالبكتيريا.

أشهر انواع البكتريا مجموعتان:
لبنية  عصية  وهي  الالكتوباسيلس     •

وهي نوع من بكتريا حامض اللبنيك وهي 
األكثر شيوعا في األلبان واألطعمة المخمرة.

•   بيفيدوباكتيروم وتوجد في بعض منتجات االلبان وتساعد في 
معالجة متالزمة القولون العصبي.

 فوائد البروبيوتيك
1- تحقيق توازن البكتيريا في الجهاز الهضمي

يساعد البروبيوتيك في تحقيق توازن البكتيريا المفيدة والموجودة 
في الجهاز الهضمي.

البكتيريا إلى وجود اخرى ضارة،  حيث يؤدي عدم توازن هذه 
ويكون ذلك نتيجة اإلصابة بمرض ما أو تناول أدوية معينة أو 

حتى اتباع نظام غذائي غير صحي.
إلى مشاكل في  يؤدي  الجسم  المفيدة في  البكتيريا  توازن  عدم 
يسبب  أن  الممكن  من  األحيان  بعض  وفي  الهضم،  عملية 
مشاكل نفسية، ويرفع من خطر اإلصابة بالسمنة، إلى جانب 

العديد من المضاعفات األخرى.
2- يمنع ويعالج اإلصابة باإلسهال

من المعروف أن للبروبيوتيك دوًرا في مكافحة اإلصابة باإلسهال 
وحتى عالجها والتخفيف من حدتها.

أنواع  بعض  تناول  هو  باإلسهال  اإلصابة  أسباب  أحد  فمن 
توازن  على  سلبي  بشكل  تؤثر  والتي  الحيوية،  المضادات 

البكتيريا المفيدة في الجهاز الهضمي.
بدورها، وجدت بعض الدراسات العلمية أن تناول البروبيوتيك 
إلى  تصل  بنسبة  باإلسهال  اإلصابة  في خفض خطر  يساهم 

%42 تقريًبا.
3- يعزز صحة القلب

القلب من خالل خفض  تعزيز صحة  في  البروبيوتيك  يساعد 
مستويات الكوليسترول الضارة وضغط الدم المرتفع.

مستويات  على  تؤثر  أن  شأنها  من  البروبيوتيك  أنواع  فبعض 
الكوليسترول الضار من خالل تحطيم مادة معينة موجودة في 

األمعاء وترفع من مستوى الكوليسترول في الجسم.
الدم  خفض ضغط  في  البروبيوتيك  يساهم  أخرى،  ناحية  من 

المرتفع، لكن في حال تم تناوله بشكل منتظم.
4- فوائد البروبيوتيك األخرى

أما الفوائد األخرى المرتبطة بتناول البروبيوتيك فتشمل ما يلي:
أنواع  بعض  حدة  من  والتخفيف  المعالجة  في  المساهمة     •

الحساسية واألكزيما
•   تحسين أعراض اإلصابة ببعض المشاكل الهضمية مثل داء 

كرون ,التهاب القولون التقرحي.
•   يعزز من صحة الجهاز المناعي

المتراكمة  الدهون  والتخفيف من  الوزن  فقدان  في  يساعد     •
حول منطقة البطن.

•   خفض أعراض اإلصابة بااللتهابات
•   الحماية من اإلصابة باالكتئاب والقلق

•   تعزيز صحة الجلد وحمايته من اإلصابة باألمراض المختلفة.
اآلثار الجانبية للبروبيوتيك

البروبيوتيك،  بتناول  المرتبطة  الجانبية  اآلثار  تتسائل حول  قد 
فهل له من آثار جانبية؟

خالل األيام األولى من بدء تناول البروبيوتيك، من الممكن أن 
الغازات  مثل  بالهضم،  المتعلقة  الجانبية  اآلثار  بعض  تالحظ 

والشعور بعدم الراحة في منطقة البطن.
لكن بعد هذه الفترة، ستالحظ أن عملية الهضم لديك أصبحت 

أفضل من ذي قبل.
عليك مراجعة واستشارة طبيبك إن كنت تعاني من أي مشكلة 

صحية قبل تناول البروبيوتيك.
 إليك أهم األطعمة التي يتواجد فيها البروبيوتيك:

1.    الزبادي
2.    الملفوف المخمر

3.    منتج صويا تقليدي
4.    الكميتشي وهو طعام كوري تقليدي
5.    ميسو وهو نوع من التوابل اليابانية

Kombucha 6.    شاي
7.    المخلالت

8.    بعض أنواع األجبان
البريبايوتكس وعالقته بالبروبايوتيك:   

البريبايوتيكس  البريبايوتيكس والبروبايوتيك.  بين  البعض  يخلط 
عبارة عن مواد نشوية ال تهضم وال تمتص وتبقى في الجهاز 
بمفردها  لها  فوائد  وال  البروبيوتيك.  عليها  وتتغذى  الهضمي 

مع  اضافتها  بعد  إال 
ومن  البروبايوتيك 
الغذائية  مصادرها 
والبصل  الموز 
والهليون والثوم وهناك 
على  تحتوي  اطعمه 
مثل  معا  االثنين 

االجبان . 

الشعر األبيض
 يعتبر الشيب أو ظهور الشعر األبيض أحد التغيرات التي تطرأ على الشعر خالل 
حياة اإلنسان، وسببه الرئيسي نقص صبغة الميالنين في الشعر، وتشكل هذه 
المشكلة الحرج والقلق لدى السيدات بشكل خاص، لذا فإنهن يلجأن للبحث عن 
وسائل وحلول للتخلص منه أو إخفائه، وذلك إما باستخدام الوصفات الطبيعية 
المتوّفرة في المنازل وسهلة االستخدام، أو باستخدام الصبغات الصناعية التي 
يمكن شراؤها من األسواق والمحال التجارية، والتي قد يكون بعضها ضارًا على 
المدى البعيد للشعر، مما يتسبب بتساقطه وتقصفه، وإلحاق الضرر بفروة الرأس.   
عندما يتقدم اإلنسان في العمر من الطبيعي أن يتغير لون الشعر لكن مشكلة 
الشعر األبيض يمكن أن تظهر في أي وقت في الحياة قد نشاهد أشخاصًا في 

العشرينات من العمر وهم يشكون 
من الشعر األبيض أو الرمادي.
 أسباب ظهور الشعر األبيض

وتوقف  السن،  في  التقدم     •
عن  الميالنين  تفرز  التي  الخاليا 

إفرازه؛ ألنها تشيخ. 
وجود  أي  الوراثية،  العوامل     •
تاريخ  في  األبيض  الشعر  مشكلة 

العائلة. 
•   العامل النفسي، مثل: التعرض للحزن الشديد، أو الخوف الشديد أو القلق 

والتوتر الشديدين أو الصدمة الشديدة. 
الفيتامينات  نقص  عن  الناجم  التغذية  فسوء  المتبع،  الغذائي  النظام  سوء     •
vitamins B6, B12, E, D, and biotin يؤثر سلبًا على الخاليا التي تكون 

الميالنين، وبالتالي يظهر الشعر األبيض. 
•   األمراض التي تصيب اإلنسان؛ مثل: ارتفاع درجة الحرارة، ومشاكل الغدة 

الدرقية، واإلصابة بمختلف االلتهابات، وفقر الدم. 
•   إهمال نظافة الشعر، وعدم غسله بالشامبو جيدًا، وخاصًة منطقة فروة الرأس. 

•   التعب الشديد واإلجهاد الذي يتعرض له اإلنسان. 
•   اإلفراط في استخدام مجفف الشعر، حيث إن تعريض الشعر للهواء الساخن 
المنبعث من السشوار باستمرار يؤدي إلى ظهور الشعر األبيض في وقت مبكر. 
•   استخدام المواد الكيميائية الخاصة بالشعر بشكٍل مفرط، مما يؤدي إلى إلحاق 
الضرر بالشعر، وضعف الخاليا التي تكّون الميالنين، وظهور الشعر األبيض.

•   الّتدخين يؤدي إلى شعر باهت وّضعيف، كما أّنه يجعل الّشعر أكثر عرضًة 
للّتساقط، ومن الجدير بالّذكر أّن احتمال ظهور الّشعر األبيض لدى المدخنين 

أكثر بأربعة أضعاف من احتمال ظهوره لدى غير المدخنين.
عالج الشعر األبيض 

•   استخدام بعض الزيوت الطبيعية للتخلص من الشعر األبيض؛ مثل: زيت 
بتفاصيل  بدقٍة  االلتزام  خالل  من  الخردل  وزيت  الزيتون،  وزيت  الهند،  جوز 

الوصفات.
•   استخدام الحناء وفق الطرق المتبعة في إعدادها واستخدامها للتخلص من 

الشعر األبيض، فهي تضفي على الشعر اللون األحمر الجميل. 
•   اتباع بعض الوصفات ذات المكّونات العشبية أو النباتية؛ كأوراق التوت، أو 

قشور الباذنجان، أو قشور البصل. 
•   الوقاية من الشعر األبيض باإلكثار من تناول الفيتامينات التي تقوي الشعر. 

•   تناول األلبان ومشتقاتها بشكٍل منتظم. 
•   االهتمام بالنظافة الشخصية، وخاصًة نظافة الشعر. 

•   عالج مشاكل الغدة الدرقية. 
•   عالج فطريات الشعر، وحل مشكلة القشرة المتراكمة في فروة الرأس. 

•   تدليك فروة الرأس برفٍق ولطف، وتنشيط الدورة الدموية فيها، والتمتع بشعٍر 
المع وقوي وجميل. 

•   االبتعاد عن مصادر التوتر والقلق واالنفعاالت، ومحاولة الحفاظ على الهدوء 
والطمأنينة التي تحافظ على الشعر.

•   االمتناع عن التدخين.
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 الرياضة

االتحاد يحدد موعدًا جديدًا 
لبطولة الهوكي على الجليد 2021

 موسم الدوري االميركي للمحترفين.....

تورونتو رابتورز 
ينطلق....... 

األسطورة الرياضية أليكس زاناردي
 في غيبوبة اصطناعية

قرر االتحاد الدولي لهوكي الجليد عقد بطولة العالم 2021 خالل الفترة الممتدة من 21 
أيار إلى 6 حزيران.

وبناء عليه ستستضيف مينسك ، عاصمة بيالروسيا ، وريجا ، عاصمة التفيا ، بطولة 
2021 ، وستضم ستة عشر فريقًا يتنافسون في مجموعتين من ثمانية. تضم المجموعة 
وسلوفاكيا  وسويسرا  التشيك  وجمهورية  والسويد  روسيا  إلى  باإلضافة  بيالروسيا  األولى 
البلد المضيف التفيا وكندا وفنلندا  الثانية  والدنمارك وبريطانيا العظمى. تشمل المجموعة 

والواليات المتحدة وألمانيا والنرويج وإيطاليا وكازاخستان.
هذا وقد تم إلغاء بطولة 2020 التي كان من المقرر أن تستضيفها سويسرا في أّيار  بسبب 
التاجي. لم يذكر االتحاد بعد ما إذا كانت سويسرا ستمنح فرصة أخرى  جائحة الفيروس 

الستضافة بطولة مستقبلية.

المصدر: الصحافة الكندية- بتصرف

لتنفيذ  فلوريدا  غرب  جنوب  الى  رابتورز  تورونتو  فريق  وصل 
من  المقبل  الموسم  الستئناف  استعدادًا  تطوعية  فردية  تدريبات 

الدوري االميركي للمحترفين.

تماشيًا مع بروتوكوالت الدوري االميركي للمحترفين وضمانًا لسالمة 
الفريق، لن تكون هناك تدريبات جماعية خالل هذه المرحلة من 
العودة إلى اللعب، ومن المقرر أن تكثف الفرق األخرى تدريباتها 
في منشآتها المحلية، على ان تبدأ المباريات في أواخر يوليو مع 

افتتاح التصفيات في منتصف أغسطس.

تزامن توجه تورنتو رابتورز إلى فلوريدا في نفس اليوم الذي أعلن 
فيه أورالندو برايد انسحابه من بطولة الدوري الوطني للسيدات بعد 
ان جاءت نتائج اختبارات ست العبات وأربعة موظفين إيجابية لـ 

.COVID-19

هذا وقد تم تصميم بروتوكوالت صحة وسالمة صارمة خاضعة 
للفيروس  عالية  إلزامية  اختبارات  تتضمن  كامل  بشكل  للرقابة 
الفيروس كل يوم  المضادة ، مع تكرار اختبار  التاجي واألجسام 
اختبار  وجود  حالة  في  فقط  المضادة  األجسام  اختبار  وتكرار   ،

فيروس إيجابي.
المصدر: الصحافة الكندية- بتصرف

سائق الفورموال 1 السابق وصاحب الميدالية الذهبية البارالمبية أربع مرات أليكس زاناردي في غيبوبة اصطناعية . حيث فقد زاناردي البالغ من 
 ”Obiettivo tricolore“ العمر 53 عامًا ، والذي ُبترت ساقاه قبل 20 عامًا تقريبًا ، السيطرة على دراجته اليدوية أثناء التنافس في سباق التتابع
في توسكانا بإيطاليا . عانى زاناردي من صدمة قحفية شديدة ، لكنه كان واعيًا وقادرًا على الكالم أثناء انتظار وصول الطاقم الطبي. تم نقله 

جوا إلى المستشفى حيث خضع لجراحة أعصاب طارئة لمدة ثالث ساعات.
أصبح زاناردي رمزًا رياضيًا عالميًا لقوة اإلرادة والعزيمة التي أظهرها في التغلب على الشدائد في مسيرته المهنية ، وذلك بعد أن فقد ساقيه في 

حادث أثناء مشاركته بسباق Champ Car  في ألمانيا في عام 2001.
قاد زاناردي في الفورموال 1 في الفترة 1994-1991 وفي عام 1999 ، قاد لفرق األردن وميناردي ولوتس ويليامز ، وسجل أفضل نتيجة 
في المركز السادس. تسابق في سلسلة Champ Car التي يقع مقرها في الواليات المتحدة من 1998-1996 ، وفاز باللقب في 1997 و 

.1998
عاد إلى Champ Cars في عام 2001 لكن الحادث المؤسف الذي تعّرض له أنهى مسيرته المهنية في مقعد واحد. بعد إعادة تأهيل واسعة 
النطاق ، تسّلح زاناردي بعزم وإرادة كبيرتين وتكّيف مع ساقيه االصطناعيتين وعاد إلى رياضة السيارات في عام 2005، حيث قضى أربع 
سنوات في سباق لسيارات BMW في بطولة العالم للسيارات السياحية ، وفاز بأربعة سباقات. ثم انتقل إلى ركوب الدراجات اليدوية ، حيث فاز 

بـإثنتي عشرة بطولة عالمية باإلضافة إلى أربع ميداليات ذهبية للمعاقين، باإلضافة إلى ماراثون مدينة نيويورك في عام 2011
المصدر: الصحافة الكندية- بتصرف
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ترفيه وتسالي

ســودوكـو
األبراج الشهرية

الحل
 السابق

ــل: الوقــت مناســب اآلن إليجــاد حلــول لمشــكالتك، بعــض أحالمــك ســتتحقق وهنــاك 	  ــرج الحمــــــــ ب
مــن ســيقف إلــى جانبــك.    

بــرج الثـــــــــــور: تجنــب الجــدل العقيــم فــي حياتــك، ايامــك القادمــة حافلــة بالنشــاط ولكــن ينبغــي أن 	 
تنظــم أوقاتــك وتضبــط مواعيــدك.    

ــوزاء: حــاول أن ترســم مخططاتــك بشــكل حســن ولكــن نتائجهــا ليســت إيجابيــة إذا بقيــت 	  ــرج الجــــ ب
علــى هــذه الطريقــة.  

ــرطان: تســتطيع اليــوم معالجــة أوضاعــك مهمــا كانــت صعبــة، نشــاطك الحالــي ســيمكنك 	  ــرج الس ب
مــن الحصــول علــى نتائــج مرضيــة.  

بــرج األســــــــــد: وضعــك فــي مجــال العمــل مســتقر، وإنمــا ال يخلــو مــن المفاجــآت والصدمــات، كــن 	 
دبلوماســيًا وال تعــارض رؤســاءك وابتعــد عــن األحــالم.  

بــرج العــــــــذراء: حــادث مفاجــئ يســتهويك، يمكــن ألحالمــك أن تتحقــق ولكــن عليــك بالتــروي وعــدم 	 
اســتباق األمــور، خفــف مــن نفقاتــك.  

ــرج الميــــــــزان: احــذر ضربــات الحســاد التــي يمكــن أن توجــه إليــك فــي هــذه اآلونــة، مشــكالت 	  ب
عائليــة متأزمــة عليــك أن تجــد لهــا حــاًل.  

بــرج العقــــــرب: اســتغل أوقــات فراغــك بعــد االحبــاط الــذي أصابــك، ال تهمــل الحبيــب مهمــا كانــت 	 
األســباب.     

بــرج القـــــــوس: فكــر مليــًا قبــل اإلقــدام علــى أي عمــل، ففــي العجلــة الندامــة وفــي التأنــي الســالمة 	 
وفــي دراســة المواضيــع نتائــج ســليمة.  

بــرج الجــــــــدي: ال تتــورط فــي أمــور تزعجــك وفــي وعــود ال تقــدر علــى تحقيقهــا، حالــة نفســية تبعــدك 	 
عــن الواقــع، ســوء تفاهــم بينــك وبيــن الحبيــب.  

بــرج الدلـــــــــــو: حــب عاصــف يلــوح فــي األفــق، تجنــب االســتعانة بالغيــر للقيــام بمهــام عليــك أنــت 	 
القيــام بهــا، ال تؤجــل عمــل اليــوم إلــى الغــد.               

بــرج الحـــــــوت: مفاجــأة علــى الصعيــد المالــي، انســجام متبــادل بينــك وبيــن مــن تحــب كــن أكثــر 	 
وضوحــًا وصراحــة مــع الذيــن تتعامــل معهــم.  
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كلمــات متقاطعــة
أفقي: 

1-  ممثل ومسرحي لبناني - ما ينتجه النحل
2-  كثير ومغدق -مرتب اللباس- قط )معكوسة(

3-متشابهان - يعلم - ذنوب
4- مستمر - دولة التينية )معكوسة( 

5-ال يبوحون به )معكوسة(- ولد )معكوسة( 
6- حرف جازم - ود )معكوسة( - ظاهرة طبيعية مناخية
7-أقصد - ماركة سيارات )معكوسة( - ضمير منفصل

8- حاجز - خاصتي )معكوسة( - سنة
9-  حياة -من األقارب )معكوسة( - ضروري

10 - سهاد - أنظر )معكوسة(
11- رايتي - حبر

12- شجاع )معكوسة( - اعترف - للتعريف 

الحل السابق

عمودي:
1-مخرج مسرحي عراقي شهير

2- إخالص - مادة صلبة - مرض خطر )معكوسة( 
3- سقاية- سالم - للنداء

4-حادثة قتل او سرقة - أخيف
5- متشابهان - شح

6- عاصمة اوروبية  - وجع - اسم موصول 
7- في الوجه - متشابهان - حجر كريم

8-لباس وشكل - نواحي )مبعثرة(
9- وسيلة نقل بحرية - كبير في السن

10-لباس - راجع
11-خيال - علم مؤنث - متشابهان
12- خاصتهم - غير مجد -أرشد

كل هذه الغيوم تنبىء بنهار ممطر... لن نستطيع فيه أن نلتقي خوفًا 
على تسريحة شعرك  لذا فمن الضروري انتظار نهار مشمس يحترم 
جمالك.. ويقدس العالقات ويسمح لنا ان نلتقي دون خوف من شيىء

الكلمة المفقودة : مؤلفة من ثمانية حروف  )روائي سوري (
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 المقاالت المنشورة تعبر عن وجهة نظر
أصحابها وال تعبر بالضرورة عن رأى الجريدة

During a virtual town hall held on Wednesday, June 10th, the president of the 
University of Windsor, Robert Gordon, announced that the University’s fall 
2020 courses will still be offered online, despite the announcement made by 
the government of Ontario to restore in-person education in July.

Many members of the University of Windsor community submitted their 
questions, one of which was with respect to the tuition fees. According to 
Gordon, since the courses are serving the same purpose for the students, 
which is graduation, the tuition fees remain the same irrespective of the mode 
of instruction. Other students were concerned about the lab experience. The 
decision was made that labs will be offered online. Moreover, some labs will 
be deferred until the winter semester during which students can gain their 
lab credits at that time.

Some students are expressing their concerns and dissatisfaction with the vir-
tual town hall, accusing the president of vetting and censoring many ques-
tions related to COVID-19 as well as the recent racism occurrences. However, Gordon did apologize about the initial University of Windsor statement against racism, 
stating that it “didn’t go far enough and failed to fully recognize the significance of the moment and explicitly condemn anti-Black racism.”

When asked about the restoration of in-person education and the full return to campus, Gordon replied that he “cannot provide a timeline for that.” Many anticipate 
returning during the winter 2021 semester, although no official decision has been made yet.

Updates from the 
University of Windsor

As of July 1, lots of changes to the mortgage 
industry. Some of the changes, a minimum 
beacon score of 680 to at least one applicant, 
no more borrowed down payment for any one 
purchasing a house with under 20% down.

The COVID-19 pandemic has hit the economy – including the housing 
market. To protect Canadians, we’re making changes to the mortgages 
that we insure.

As of July 1, we‘re making changes to how we assess your debt service 
ratios and credit scores. We’re also no longer accepting borrowed down 
payments.

These changes will reduce risk to taxpayers, support the stability of 
markets and protect the economic futures of Canada 

COVID-19 vaccine 
developed in Edmon-
ton; Alberta is now 
advancing to the hu-
man trials. The gov-
ernment of Canada 
has granted Entos 
Pharmaceuticals, led 
by Dr. John Lewis, 4.2 
million dollars to pro-
ceed with the project.

The vaccine is DNA-based. It works by utilizing specific vectors that carry 
the DNA into the cells. When the cell accepts the DNA as its own, antibodies 
against the virus will be produced. Each cell will become its own individual 
vaccine machine.

The trials will begin in phase 1, which is expected to start in Halifax this 
August. If trials were successful, the vaccine is expected to be released by the 
end of 2020. 

Strict New 
Mortgage Rules

COVID-19 Vaccine 
in Alberta reaches the 
human testing levelToufic Hassoun
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It is highly unlikely that you do not 
already know a lot about corona-
virus, the global pandemic current-
ly rolling across the globe. These 
are some of facts about this virus:
1. Symptoms vary depending on 
the individual—and some people 
do not show any signs at all. The Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) originally released a list of common coronavirus 
symptoms, such as fever, cough, and shortness of breath. But now, the 
CDC has added new symptoms, including chills, repeated shaking with 
chills, muscle pain, headache, sore throat, and loss of taste and smell.
Doctors have also reported strange coronavirus symptoms they’ve seen 
on the front lines: purple, blue, or red lesions on feet and toes, a fizzing 
sensation on the skin, pink eye, and confusion, among others. Some 
people are also asymptomatic, meaning they don’t show any signs of 
sickness or infection.
2. There are no approved cures or vaccines till now.
3. Men are more likely to die from coronavirus than women. As 
COVID-19 spreads, doctors are seeing a drastic difference in how 
men and women are affected.  “75 percent of the hospital’s intensive 
care patients and those on ventilators are men.”  Doctors are now con-
ducting studies using hormones predominantly found in women—like 
estrogen and progesterone, the latter of which has anti-inflammatory 
properties—to try to treat patients.
4. Minorities are more at risk of coronavirus. Sure, anyone can con-
tract coronavirus, but data shows that some ethnic groups are more at 
risk of dying from the pandemic than others. This is due to a variety 
of factors, including a systemic lack of health care, reliance on public 
transportation in urban areas, and job inflexibility that does not permit 
or allow for self-quarantining.
5. Coronavirus can cause young adults to have strokes. Doctors have 
seen a slew of coronavirus patients in their 30s and 40s suffering from 
sudden strokes, a condition that is most often seen in senior citizens 
(the median age for a severe stroke is 74).
6. High blood pressure could be at greater risk of COVID-19. Re-
searchers examined 5,700 coronavirus patients in New York and found 
one condition they had in common: high blood pressure. The resulting 
study, published in the Journal of the American Medical Association 
(JAMA) in association with New York-based Northwell Health, found 
that the most common comorbidities among those with COVID-19 
were hypertension (56.6 percent), obesity (41.7 percent), and diabetes 
(33.8 percent).  .
7. It poses a greater risk to people with obesity. While it’s well known 
that the elderly and those with compromised respiratory systems are at 
a greater risk of contracting and dying from coronavirus, less discussed 
is the fact that obesity and diabetes can also make people more sus-
ceptible. “Patients with diabetes are more susceptible to severe compli-
cations from viral infections of any kind, and as a result, are considered 
a high risk population for COVID-19,” says Rocio Salas-Whalen, MD, 
of New York Endocrinology.  
8. One in three test results are false-negative. If your coronavirus test 
comes back negative, don’t celebrate just yet. One in three negative test 
results are defective, according to an April report by The Wall Street 
Journal. This high false-negative rate could be due to how fast manu-
facturers created and distributed the tests, lacking the time needed for 
health regulators to thoroughly vet the test themselves 
9. You can contract coronavirus twice. Countries around the world 

Coronavirus Facts You Should Know by Now
Dr. Amir Petrus Dawood are considering “immunity passports,” or official government docu-

ments allowing those who have recovered from coronavirus to return 
to work. But that may not be the wisest move as you could poten-
tially get coronavirus again. The World Health Organization (WHO) 
released a scientific brief on April 24 stating, “There is currently no 
evidence that people who have recovered from COVID-19 and have 
antibodies are protected from a second infection.” With that in mind, 
people should continue safe social distancing and hygiene habits.
10.  Air conditioning spreads COVID-19 faster. The CDC released a 
new report that linked a January outbreak in a restaurant in Guang-
zhou, China, to its air conditioning unit. Although the affected families 
were sitting apart from each other, 10 people got sick because “the 
restaurant’s air conditioners blew the virus particles around the dining 
room,” according to The New York Times.
“Since most air conditioning systems cannot filter out exceedingly 
small droplets—so the droplets could be recirculated back to indoor 
spaces—one should be concerned about the use of air conditioning 
systems.
11.  Holding your breath is not a valid test for coronavirus. This is 
proof that you should not believe everything you see on the internet. A 
social media post went viral after claiming that if you are able to hold 
your breath for 10 seconds without coughing or feeling pain, then you 
don’t have COVID-19.  
12. COVID-19 can live on surfaces for up to three days. Sure, you 
know that you don’t want to grab the seat at the coffee shop next to 
someone who’s coughing away, but have you stopped to think about 
who was sitting at your table before you… even as long as three days 
ago? The truth is, coronavirus can live on surfaces long after an in-
fected person has left. A new study from the National Institutes of 
Health found that coronavirus can live on plastic and stainless steel for 
as long as three days.
13. There could be a second wave of coronavirus in the future. Al-
though we can’t predict the future, it wouldn’t be a surprise if there’s a 
second wave of the pandemic after businesses open their doors again 
and life as normal resumes .
14. It will not diminish in warm temperatures. Since most people as-
sociate the regular flu season with the colder months of the year, many 
assume that COVID-19 will taper off as temperatures rise. But Salas-
Whalen emphasizes that it is not as simple as that. “Unfortunately, the 
virology of COVID-19 does not diminish in warm temperatures,” she 
says. “Although the virus may have a seasonal cycle, it is not reasonable 
to expect a huge decline in transmission due to warmer weather alone. 
We see the largest decrease in infections when people refrain from be-
ing in locations with poor ventilation and/or large crowds.”
15. Some face masks provide better protection than others. Because 
coronavirus is transmitted via droplets, face masks help prevent trans-
mission when an infected person coughs or sneezes. But you might not 
know that some face masks are more effective than others.  N95 masks 
block at least 95 percent of tiny particles while medical masks are much 
less effective, only filtering 60 to 80 percent of small particles.
With masks in short supply, many people have resorted to homemade 
masks, which can protect you if you use a durable fabric like cotton. 
If you want to sew your own cloth face covering, check out this nifty 
guide by the CDC.
16. Coronavirus has cousins. According to an article from the Cor-
onavirus Study Group (CSG) of the International Committee on 
Taxonomy of Viruses, COVID-19 is a variant of the coronavirus that 
caused the outbreak of severe acute respiratory syndrome (SARS) in 
2002-2003. As a result, its official name is severe acute respiratory syn-
drome-related coronavirus 2, or SARS-CoV-2. It is also a relative of the 

coronavirus Middle East respiratory syndrome, also known as MERS, 
which surfaced in the Middle East beginning in 2012.
17. COVID-19 refers to the disease that the virus causes, not the virus 
itself. WHO realized that calling the novel virus SARS-CoV-2 might 
lead to some confusion and anxiety. As Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
head of WHO, put it in February: “From a risk communications per-
spective, using the name SARS can have unintended consequences in 
terms of creating unnecessary fear for some populations, especially in 
Asia, which was worst affected by the SARS outbreak in 2003.” For that 
reason, WHO opted to refer to it by the name of the disease it results 
in—COVID-19—rather than by the name of the virus itself.
18. Pets can get coronaviruses. Unfortunately, cats and dogs are able 
to contract coronaviruses—sometimes with deadly consequences. A 
2011 study in the journal Advances in Virology discusses how what’s 
called pantropic canine coronavirus can infect cats and dogs. And a 
virus known as feline infectious peritonitis can cause cats to exhibit 
flu-like symptoms or even organ failure. At the beginning of March, it 
was confirmed that a dog in Hong Kong contracted coronavirus from 
his owner. “There are strains of coronavirus that do affect dogs, typ-
ically puppies,” Christie Long, DVM, the head of veterinary medicine 
at Modern Animal in Los Angeles, previously told Best Life. “As cor-
onaviruses themselves are capable of rapid mutation, we are always on 
the lookout for evidence of disease caused by new strains of this virus. 
“The good news? WHO states that there is no evidence that a dog, cat, 
or any pet can transmit COVID-19 to humans.
19. Previous pandemics were far worse than COVID-19. Nearly 
300,000 people have died around the world as of the time this article 
was published—a terrible toll, to be sure. But it pales in comparison 
to the 1957 H2N2 flu, which killed 1.1 million people (0.04 percent of 
the global population at the time), or the 1918 Spanish flu (responsible 
for the death of 50 million people), or the black death, which killed 75 
million people (almost 17 percent of the global population at the time).
20. It is less infectious than airborne viruses, like measles. COVID-19 
is incredibly contagious. But it’s not as contagious as airborne viruses, 
such as tuberculosis or measles. “It is an infectious disease, which is 
most likely spread via droplet transmission. This means that it requires 
large droplets containing particles of the virus to infect a new host,” ex-
plains Taylor Graber, MD, a resident anesthesiologist at the University 
of California San Diego School of Medicine.
21. Twenty seconds of handwashing may not be enough. You prob-
ably thought you were pretty hygienic—always careful to wash your 
hands after using the bathroom and usually before you had something 
to eat. But as numerous health officials have reminded us since cor-
onavirus really started to spread, there’s a difference between quick-
ly running your hands under the tap and really giving them a scrub. 
And though 20 seconds has been the recommended amount of time 
to spend scrubbing, even that may not be enough. “Be diligent about 
washing hands appropriately: for 20 to 30 seconds with soap, under 
warm running water,” Graber recommends. Try timing yourself with 
some of these helpful memes.
22. Removing your shoes is a must. While hand-washing is a vital way 
to reduce one’s risk of contracting COVID-19, those aforementioned 
droplets can also travel from the outside world into your home on the 
bottom of your shoes. In order to keep your home coronavirus-free, 
you should remove your shoes when you come inside.
23. It is barely affected children. A recent study in the Journal of 
the American Medical Association showed that children 10 and under 
account for just 1 percent of all COVID-19 cases, while those between 
the ages of 30 to 79 make up nearly 90 percent. Scientists are not sure 
why, but they think the answers may help us defeat COVID-19.
References: The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
reports - the Journal of the American Medical Association (JAMA) - 
The Wall Street Journal. - Best life online - CBC news
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The government of Ontario, headed by 
Premier Doug Ford, had allowed Wind-
sor-Essex County (with the exception 
of Leamington and Kingsville) to move 
to Stage 2 starting Thursday, June 25th. 
The following is expected to take place in 
Stage2
1.   Social gathering will be expanded to 10 

people. However, people must be at least two meters away from each other
2.    Places of worship will gradually open with the condition that the attendance does not 
exceed     30 percent of the building’s capacity, taking social distancing into account
3.    Childcare centers will gradually open, with extensive public health measures
4.    Gradually and safely restoring public transit
5.   Personal care services are allowed to open giving that their staff follow the proper safety 
protocols. Personal care services include barber shops, beauty salons, tattoo studios, tanning 
salons, piercing centers, etc.
       Facial hair grooming centers, steam rooms, and saunas are NOT allowed to open yet
6.    Personal services, such as wedding planning and outside gyms are restored
7.    Restaurants and bars are open for dining giving that it takes place in outdoor areas
8.    Shopping malls and centers can fully open, taking the physical distancing and safety 
measures into account
9.    Photography, film, and TV production services can reopen
10.  Libraries and community centers can reopen with limited on-site services
11.  Most outdoor activities are allowed to reopen

WINDSOR... Moving To Stage 2
Mina Amer

Karla Alnajm

In response to the COVID-19 pandemic, 
the newly established Canada Student Ser-
vice Grant (CSSG) offers post-secondary 
students volunteer-from-home placements 
with non-profit organizations and charities 
during summer 2020.
Beside building exceptional volunteer skill 
set and enhancing one’s resume, qualified 
students will be eligible to apply for a grant 
ranging from $1000 to $5000 depending on the amount of volunteer hours put in. Volunteers will have 
the chance to explore various opportunities, from research and planning, to creative writing, digital 
production and much more.
To be considered eligible, students must:
-    be enrolled/are attending a post-secondary institution either during spring, summer, or fall 2020; or
-   have completed their post-secondary education no earlier than December 2019; and
-   be 30 years old or younger as of December 31st, 2020; and
-   be a Canadian citizen, permanent resident, First Nation, Métis or Inuit, or a holder of Refugee status.
Through CSSG, non-profit organization will also qualify for grants to offset the cost of volunteer oppor-
tunities, while also receiving support from motivated student volunteers and encouragement to promote 
the organization’s mission to the public.

Canada Student Service Grant: 
Better Together
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The Iraqi Canadian Group Organization is pleased to announce the availability of new volunteering 
positions. If you are a student or a recent graduate who is 30 years or younger and you are interested 
in volunteering, contact us on the information below. Eligible students can earn a federal grant 
up to $5,000 this summer for volunteer services   
   

 5000الى  تصلمنحة فدرالية كسب  امكانية .تطوعية جديدة  فرصيسر منظمة المجموعة العراقية الكندية أن تعلن عن توفر 
مع منظمة  التواصل. للمزيد من المعلومات, مقابل الخدمة التطوعية في منظمات المجتمع المدني للطالب هذا الصيف دوالر
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