
استضافت كنيسة في برلني مسلمني غير 
قادرين على صالة اجلمعة في مسجدهم بسبب 

قواعد التباعد االجتماعي.
وعادة ما يستقبل مسجد دار السالم في حي 
نويكولن مئات املسلمني في صالة اجلمعة، لكن 
ال ميكنه حالياً سوى استيعاب 50 شخصاً في 
كل صالة مبوجب قيود تطبقها أملانيا الحتواء 

تفشي فيروس كورونا.
وخالل شهر رمضان تدخلت كنيسة مارثا 
اللوثرية للمساعدة واستضافت صالة املسلمني 

باللغتني العربية واألملانية.

وق��ال محمد طه صبري إم��ام املسجد الذي 
قاد صالة اجلماعة أمام نافذة زجاجية عليها 
ص���ورة م��رمي ال��ع��ذراء: إن��ه��ا ع��الم��ة عظيمة 
وجتلب الفرح في رمضان والفرح وسط هذه 
األزم��ة. وأض��اف: جعلنا هذا الوباء جماعة، 

األزمات جتمع الناس سوياً.
وأع��ي��د فتح أم��اك��ن العبادة ف��ي أملانيا في 
الرابع من مايو بعد إغالقها ألسابيع بسبب 
ف��ي��روس ك��ورون��ا، لكن يجب على املصلني 

احلفاظ على مسافة ال تقل عن 1.5 متر.
وق��ال أحد املصلني ويدعى سامر حمدون: 

ك��ان شعوراً غريباً بسبب اآلالت املوسيقية 
والصور.. لكن عندما تتدبر األمر، عندما تنسى 
التفاصيل الصغيرة، هذا بيت من بيوت الله في 

نهاية املطاف.
وقالت راعية الكنيسة مونيكا ماتياس: إن 

اآلذان حرك مشاعرها.
وأضافت: شاركت في الصالة، ألقيت كلمة 
باألملانية، وخ��الل الصالة كنت فقط أق��ول.. 
نعم.نعم.نعم .. ألن لدينا نفس املخاوف ونريد 
أن نتعلم منكم. ومن اجلميل أن نشعر بهذه 

الطريقة جتاه بعضنا البعض.
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مذيعة شهيرة تروي جتربتها 
بعد أن امتنعت عن غسل 

6 أسابيع! شعرها بالشامبو 
اس��ت��غ��ل��ت م��ق��دم��ة ال��ب��رام��ج البريطانية 
الشهيرة، سوزانا قنسطنطني، فترة احلجر 
الصحي املنزلي، وأجرت جتربة فريدة امتنعت 

فيها عن غسل شعرها بالشامبو ملدة 6 أسابيع.
وتبعاً للمعلومات املتوفرة ف��إن املذيعة 
وقبل بدء جتربتها كانت قد اطلعت على بعض 
نظريات معارضي غسل الشعر بالشامبو الذي 
يحتوي على مواد كيميائية، والذين يعتقدون 
“أن الشعر في ح��ال لم يغسل بهذه امل��واد ل� 
6 أسابيع فستبدأ فيه عملية تدعى التنظيف 

الذاتي، لذا يجب غسله باملاء”.
وح���ول ه��ذه التجربة ق��ال امل��ذي��ع��ة :”في 
منتصف األس��ب��وع الثاني م��ن التجربة كان 
شعري يبدو طبيعيا وهو ج��اف، لكن عندما 
ذهبت للحمام وبللته باملاء ب��دا األم��ر مثيرا 
ل��الش��م��ئ��زاز، ك���ان أش��ب��ه بإسفنجة مبللة 

بالزيت”.
وأش���ارت إل��ى “أنها وم��ع نهاية األسبوع 
الثاني من التجربة كانت مستعدة للتخلي عن 
الفكرة من أساسها لكنها قررت االستمرار، وفي 
األس��ب��وع الثالث غطت شعرها طبقة دهنية 
جعلته يصبح قابال التخاذ أي شكل، لذا قررت 
أن تبدأ بغسله بخل التفاح وزيت اخلزامى”، 
وبعد فترة الحظت أن شعرها بدا أكثر صحة 
وكثافة، وم��ع حلول األس��ب��وع ال��س��ادس من 
التجربة الحظت أن الشعر بدأ يبدو أقل اتساخا 

وأكثر طواعية أثناء متشيطه.
وأوض��ح��ت أنها “وبعد ه��ذه التجربة لم 
تعد مقتنعة بشراء اجلل أو منعمات الشعر أو 
البخاخات الصناعية التي تروج لها الدعايات 

التجارية”.

في »برلني«..  كنيسة تستضيف املسلمني ألداء 
صالة اجلمعة في ظل قواعد التباعد االجتماعي

 في الصـميم
ما زالت فترة الساعتني املخصصة للمشي يومياً 
تثير اجلدل بني املواطنني واملقيمني ، وما زالت هناك 
قناعة لدى الكثيرين أنها سبب رئيس لنقل العدوى، 
خاصة م��ع ع��دم التقيد ب��ال��ش��روط واإلج����راءات 
الصحية الصحيحة ، ورغ���م ذل��ك جن��د البعض 
ينادون بترحيل فترة الساعتني إلى الفترة املسائية 
بعد عطلة العيد بحجة ارتفاع درجات احلرارة .. ال 

طبنا وال غدا الشر!!
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Adel_almutairat@ د.عادل املطرات
طريقة صالة العيد:

تكبر سبع تكبيرات ثم تقرأ الفاحتة وسورة األعلى )ويجوز غيرها( 
ثم تركع وتسجد سجدتني ثم تكبر . 

فإذا وقفت للركعة الثانية تكبر خمس تكبيرات ثم تقرأ الفاحتة 
وسورة الغاشية )ويجوز غيرها( ثم تركع وتسجد سجدتني وجتلس 

للتشهد وتقول التشهد كامال وتسلم.

Mhd_AlHajri@ حممد حمود الهاجري
عرفنا وشفنا إن بعالم السياسة البعض يعولص ميني ويسار  

وحتى يقلب فرق حتت لتحقيق اهدافه.
لكن التشردق والتمطع والتمصع والتكوكس  شندرج حتته ؟

lulu_alfozan89@ … لوؤلوؤه الكويت
٣٠ | رمضان

احلمدلله على البالغ والتماْم
احلمد لله على الصيام و القيام

نسألك ربنّا القبول والرَضا في اخلتاْم

nasir_alarbash@ نا�رش حممد الأرب�س
األحمق أو اجلاهل عامله صغير جداً... فهو يظن أن العالم هو ما يراه 
حوله فقط، لذلك يرتكب أفعال غير مدروسة معتمداً على حساباته 

القائمة على نظرته القاصرة وفكره احملدود.

Aziz Alqenaei @Azizalqenaei
أن تنتمي إلى العالم )أف��راد ودول(. دون أن توافق على مواثيق 
حقوق اإلن��س��ان، هو أم��ر يجعل من وج��ودك خطراً يهدد سالمة 
اآلخرين، وخصوصا في اختالف الدين واملذهب واجلنس وامليول. 
فمنطلقات حقوق اإلنسان حتمي اجلميع، بينما عدم املوافقة أو التحفظ 

على بنود حقوق اإلنسان يحفز الشر والضرر عند املقدرة

dalaaalmoufti@ دلع املفتي
هل فترة املشي اللي كانت مقررة في رمضان من ٤.٣٠- ٦.٣٠ 

ستبقى كما هي في أيام العيد؟؟
 ... حبذا لو يجعلوا التوقيت من ٦.٣٠-٨.٣٠ .. لنستطيع حتمل 

اجلو.

DrSajed@ د. �صاجد العبديل
األرقام املعلنة خاضعة لقيد السقف األعلى احملدد يوميا، وال تعكس 

حقيقة الواقع مطلقا!
والقرار السياسي مبني لذلك على تصورات مغلوطة، وسيقودنا 

إلى وضع خطير جدا.
ونسأل الله السالمة...

RBouzoAH@  رو�صان بوظو  
من زمان منسمع عن التعذيب بسوريا واتسربت صور وفيديوهات 
وشهادات... بس انا لهلئ كل مرة بسمع قصة جديدة بنصدم وبنقهر 

كأنو أول مرة
التعذيب داخل معتقالت األسد فوق طاقة االستيعاب والتحمل انا 

اللي عم اسمع القصص من بعيد اتدمرت فكيف اللي عم يعيشها! 
يا ربي لطفك باملعتقلني ولله شي بيطقق
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مسلمون يؤدون صالة اجلمعة في كنيسة مارثا اللوثرية 
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يابانيون يعاجلون كبد رضيع 
حديث الوالدة باخلاليا 

اجلذعية اجلنينية!
جنح األطباء في اليابان في زرع خاليا الكبد املستمدة من 
اخلاليا اجلذعية اجلنينية لطفل حديث الوالدة، تعتبر األولى 

في العالم التي توفر خيارات عالجية جديدة للرضع.
وكان املولود يعاني من اضطراب دورة اليوريا حيث يكون 

الكبد غير قادر على حتطيم األمونيا السامة.
لكن الطفل البالغ من العمر ستة أيام، كان أصغر من أن 
يخضع لعملية زرع كبد، وبشكل عام ال تعد هذه العملية آمنة 
حتى يزن الطفل نحو ستة كيلوغرامات، أي يبلغ عمره ثالثة 

إلى خمسة أشهر.
وق��رر األطباء في املعهد الوطني لصحة الطفل ومنوه 
جتربة “عالج اجلسر” حتى ينمو الطفل مبا يكفي للخضوع 
لعملية الزرع. وقام األطباء بحقن 190 مليون خلية كبدية 
سليمة مشتقة من اخلاليا اجلذعية اجلنينية في األوعية 

الدموية في كبد الطفل.
وقال املعهد في بيان صحفي، إنه بعد العالج “لم يشهد 
املريض زيادة في تركيز األمونيا في الدم ومتكن من إكمال 

العالج التالي بنجاح”، وهو عملية زراعة كبد.

حديقة حيوان في إندونيسيا قد تضطر لذبح 
بعض حيواناتها إلطعام أخرى بسبب »كورونا«

قد تلجأ حديقة حيوان في إندونيسيا 
إلى ذبح بعض احليوانات وتقدميها طعاماً 
للبعض اآلخر، مثل منور سومطرة وجاوة، 
وذلك إذا نفد ما لديها من طعام خالل األشهر 
املقبلة بعد أن أجبرها وباء فيروس كورونا 

املستجد على إغالق أبوابها أمام الزائرين.
وبينما حتصل حيوانات احلديقة البالغ 
عددها 850 على كميات طعام أصغر من 
املعتاد، تفكر حديقة احليوان في “أسوأ 
االحتماالت” ب��ذب��ح ب��ع��ض احل��ي��وان��ات 
إلطعام البعض اآلخ��ر، حيث تتوقع نفاد 

الطعام منها في يوليو متوز.
وكانت حديقة حيوان ب��ان��دوجن، رابع 
أكبر مدينة إندونيسية، والتي كانت حتقق 
دخال شهريا يبلغ في املتوسط 1.2 مليار 
روبية )81744 دوالرا( قد أغلقت في 23 
مارس ضمن إجراءات العزل العام في البالد 

في مسعى الحتواء انتشار الفيروس.

وق��ال املتحدث باسم احلديقة سولهان 
سيافي: لدينا نحو 30 من األيائل املرقطة، 
وقمنا بتحديد كبار السن منها وتلك التي 
ل��م تعد ق���ادرة على التكاثر ليتم ذبحها 

للمحافظة على احليوانات آكلة اللحوم 
مثل منر سومطرة ومنر جاوة. وأضاف أن 
بعض الطيور، مبا فيها األوز، قد يجري 

ذبحها أيضا.

النمر السومطري املهدد باالنقراض »فيتري« في حديقة حيوان باندوجن 


