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"Today in the House, we paid tribute to 176 people 
who were taken from this world too soon."

Justin Trudeau 
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Canadian Diversity

«Workers across the country, like those I met at ABC 
Technologies in Brampton today, keep our economy strong & 
growing. The new NAFTA means they can feel more confident 
about their jobs because it removes the threat of auto tariffs 
& protects our supply chains.»

Justin Trudeau 



Canadian Diversity

Your Success is Our Business
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من  البالد  �سكان  يعظمه  مهيب؛  تركي  ديني  �سرح  �سوفيا"  "اأيا 
كاتدرائية  اأ�سخم  كان  اأن  وبعد  ال�سواء.  على  وامل�سيحيني  امل�سلمني 
اأعظم  اأحد  اأ�سبح  عام،  ت�سعمئة  طوال  الأرثوذوك�س  للم�سيحيني 
متحفا  �سار  ثم  قرون،  خم�سة  نحو  مدى  على  امل�سلمني  م�ساجد 
الآثار  اليون�سكو من  فنيا منذ 1934 بقرار �سيا�سي. تعتربه منظمة 

التاريخية املنتمية اإىل الرثوة الثقافية العاملية.
"احلكمة  اليونانية  باللغة  يعني  �سوفيا  اأيا  ا�سم  اإن  يقال  املوقع: 
يف  البو�سفور  م�سيق  مدخل  عند  �سرحها  �ُسيد  وقد  املقد�سة"، 
الق�سم الأوروبي من مدينة اإ�سطنبول برتكيا. وُيعرف موقعها اليوم 

بـ"منطقة ال�سلطان اأحمد".
الناحية  -من  لها  تراد  كانت  �سوفيا  اأيا  ُبنيت  عندما  املعمار: 
املقدرات  على  ودليال  م�سيحية،  كني�سة  اأكرب  تكون  اأن  املعمارية- 

التقنية املتقدمة لالإمرباطورية البيزنطية ال�سائدة اآنذاك.
وي�سم مبناها -الذي ا�ستغرق اإن�ساوؤه خم�س �سنني وميثل اإحدى روائع 
الفن البيزنطي- قبة وا�سعًة يبلغ ارتفاعها 55.6 مرتا وقطرها 32 
مرتا، وقائمًة على اأربعة اأعمدة �سخمة ي�سل ارتفاع كل منها 24.3 
مرتا. هذا اإ�سافة اإىل جدران ُبنيت من الرخام امل�ستجلب من بلدان 

عديدة، وُزينت بالف�سيف�ساء الذهبية الالمعة والأحجار امللونة.
وارتفاعها  الرئي�سي 82 مرتا، وعر�سه 73 مرتا،  املبنى  ويبلغ طول 
اأبواب. وقد ُغطي �سطحه باأحجار  اإليه من ت�سعة  55 مرتا، وُيدخل 
بكتابات  م�سجد-  اإىل  حتويله  -بعد  اجلدران  وُزينت  الف�سيف�ساء، 
للخطاطني العثمانيني. كما اأ�سيفت لها اأربع ماآذن اأ�سطوانية ال�سكل 

على الطراز العثماين.
الإمرباطور  من  باأمر   537 عام  �سوفيا  اأيا  اأقيمت  التاريخ: 
البيزنطي يو�ستينيانو�س الأول )527-565( -الذي امتد حكمه من 
اإ�سبانيا اإىل منطقة ال�سرق الأو�سط- لتكون �سرحا دينيا ل نظري له 

يف العامل امل�سيحي، وعنوانا لقوة الدولة الرومانية ال�سرقية.
وظلت متثل الكن�سية الر�سمية للدولة امل�سيحية البيزنطية وجوهرة 
عا�سمتها الق�سطنطينية رغم تهدمها واحرتاقها اأكرث من مرة، اإىل 
اأن فتح ال�سلطان العثماين حممد الثاين )ال�سهري بـ"حممد الفاحت"( 
املدينة عام 1453 فغري ا�سمها اإىل "اإ�سطنبول"، ودخل هذه الكني�سة 
ف�سلى فيها اأول جمعة بعد الفتح، وجعلها م�سجدا كبريا يرمز -يف 

الجتاه املعاك�س- لقوة الدولة العثمانية و�سيطرتها.
اإ�سالميا عظيما  �سوفيا جامعا  اأيا  اأ�سبحت  الوقت  ذلك  ومنذ 
زعيمهم  منع  اأن  اإىل  الأتراك،  لدى  كبرية  برمزية  يحظى 
اأنهى حكم اخلالفة  اأتاتورك -الذي  الع�سكري م�سطفى كمال 
بدل  علمانية  جمهورية  قيام  واأعلن   1923 عام  العثمانية 
يف  حوله  ثم   ،1931 عام  فيه  الدينية  ال�سعائر  اإقامة  عنها- 

وم�سيحية. اإ�سالمية  اأثرية  كنوزا  ي�سم  فني  متحف  اإىل   1935
ول يزال كثري من الأتراك يتطلعون اإىل اليوم الذي يرجع فيه "متحف 
اأيا �سوفيا" جمددا اإىل م�سجد للم�سلمني. ففي يوم 27 مايو/اأيار 2012 
اأدى اآلُف امل�سلمني ال�سالة اأمام مبناه احتجاجا على قانون حظر اإقامة 
ال�سعائر الدينية فيه، وذلك مبنا�سبة الذكرى الـ559 لنت�سار ال�سلطان 
"اك�سروا  املحتجون:  وهتف  الق�سطنطينية.  وفتحه  الفاحت  حممد 

ال�سال�سل.. وافتحوا م�سجد اأيا �سوفيا.. امل�سجد الأ�سري".
يو�سف  الرتكي  للموؤرخ  بحثا  تركية  اأكادميية  جملة  ن�سرت   2013 ويف 
هالجوغلو واثنني من الباحثني قالوا فيه اإنه ل ميكن ا�ستمرار جعل اأيا 
�سوفيا متحفا، لأن حتويلها اإىل متحف مت بطريقة "غري �سرعية" عرب 

تزوير توقيع اأتاتورك على القرار املتعلق باملو�سوع.
رئي�سا  كان  -حني  املطالبني  هوؤلء  على  رد  اأردوغان  طيب  رجب  لكن 
دام  ما  �سوفيا  اأيا  و�سع  تغيري  يف  يفكر  لن  باأنه   -2013 عام  للوزراء 
اإ�سطنبول �سبه خاو من امل�سلني  اآخر يف  اإ�سالمي عظيم  هناك �سرح 
وهو م�سجد ال�سلطان اأحمد الذي يرجع بناوؤه اإىل القرن الـ17م، لفتا 

اإىل اأن املدينة فيها اأكرث من ثالثة اآلف م�سجد.
اأيا �سوفيا م�سجدا؛ �سمحت حكومة حزب  باإعادة  املطالب  توايل  ومع 
وكلفت  املبنى،  من  اخللفي  اجلزء  يف  م�سجد  بفتح  والتنمية  العدالة 
�ساحة  يقع يف  مبنى  الأذان من  برفع  اأ�سواتا  اإ�سطنبول  موؤذين  اأجمَل 

ماآذنه. يف  ال�سوت  مكربات  عرب  الأذان  ليرتدد  �سوفيا"،  "اأيا 
 2016 يونيو/حزيران  يف  الرتكية  الدينية  ال�سوؤون  رئا�سة  اأ�سدرت  ثم 
املبارك  اأيا �سوفيا خالل �سهر رم�سان  القراآن يوميا يف  قرارا بتالوة 
بليلة  خا�سا  دينيا  برناجما  داخله  من  واأطلقت  هجرية،   1437 ل�سنة 
القدر بعنوان "خري من األف �سهر"، رفع يف نهايته املوؤذن الرتكي ال�سيخ 
فاحت قوجا الأذان من نف�س املوقع الذي رفع منه اآخر مرة باأيا �سوفيا 

قبل 85 عاما، وهي مدة ت�ساوي تقريبا "األف �سهر".
"الت�سرف الرتكي  اأن  اليونان هذه اخلطوات وراأت  وقد انتقدت دولة 
ي�سل اإىل حدود التع�سب الديني، وُيظهر انف�ساما عن الواقع، واأن هذه 
والعلمانية"،  الدميقراطية  املجتمعات  مع  متوافقة  لي�ست  الت�سرفات 

ومتثل "اإهانة مل�ساعر املاليني من امل�سيحيني".
كما طالب البطريرك برثلماو�س الزعيم الروحي لنحو ثالثمائة مليون 
م�سيحي اأرثوذوك�سي يف اأنحاء العامل باأن يظل موقع اأيا �سوفيا متحفا.

هيئة  -وهي  العامل  يف  الدينية  للحرية  الأمريكية  املفو�سية  واأ�سدرت 
الدميقراطي  احلزبني  يف  اأع�ساء  من  الكونغر�س  �سكلها  ا�ست�سارية 
"�سيعر�س  اأيا �سوفيا م�سجدا  اإعادة  اإن  فيه  قالت  بيانا  واجلمهوري- 
معاملتها  اإ�ساءة  الأذهان  اإىل  و�سيعيد  للخطر،  الدويل  تركيا  و�سع 

للم�سيحيني خالل القرن املا�سي".
لكن الأتراك يقولون اإنه ل يحق لليونانيني العرتا�س على قراءة القراآن 

بقيت يف  التي  العثمانية  الآثار  الكثري من  بعدما هدموا  اأيا �سوفيا  يف 
بالدهم التي كانت لقرون خا�سعة حلكم العثمانيني، واأ�ساوؤوا ا�ستخدام 
�سالة  اإىل  ُحّول  �سالونيك  مدينة  م�ساجد  اأحد  اأن  لدرجة  اأخرى  اآثار 
عاملية  عوا�سم  بني  اأثينا من  اأن  كما  الإباحية،  الأفالم  تعر�س  �سينما 

قليلة ل ُي�سمح فيها ببناء امل�ساجد.
املكانة: ُينظر اإىل اأيا �سوفيا باعتبارها معلما اأثريا عامليا يعك�س تنوع 
الإرث احل�ساري ملدينة اإ�سطنبول التي تقع على نقطة تقاطع ح�ساري 
لالإمرباطوريات  التاريخ عا�سمة  وكانت على مر  والغرب،  ال�سرق  بني 
اليوني�سكو  منظمة  اأدرجتها  وقد  والعثمانية.  والبيزنطية  الرومانية 

الأممية عام 1985 �سمن قائمتها ملواقع الرتاث العاملية.
لكنها متثل رمزا ثقافيا عامليا له وزن خا�س للم�سيحيني الأرثوذوك�س 
يف كل مكان، وهي مق�سد �سياحي ديني للماليني منهم ملا جت�سده من 
رمز  فاإنها  خا�سة  منهم  لليونانيني  وبالن�سبة  وعاطفية.  دينية  دللة 
ذكرى قوية لفرتة تاريخية جت�سد اآمالهم يف م�ستقبل اأف�سل، ل بق�سد 

التو�سع والتمدد لكن من ناحية العزاء الديني امل�سيحي.
ومن الناحية القت�سادية تاأتي اأيا �سوفيا يف املركز الثاين بني املتاحف 
الرتكية الأكرث جذبا لل�سياح؛ فقد ا�ستقطبت منهم عام 2012 نحو 3.3 
ماليني زائر. ومن اأ�سهر ال�سخ�سيات الدينية امل�سيحية التي زارتها يف 
ال�ساد�س  بول�س  الراحل يوحنا  الفاتيكان  بابا  الأخرية  العقود اخلم�سة 
عام  لرتكيا  زيارته  خالل  فيها  و�سلى  جثا  عندما  مفاجاأة  اأثار  الذي 

.1967
خليفته  زارها   2006 الثاين  نوفمرب/ت�سرين   30 اخلمي�س  م�ساء  ويف 
البابا ال�سابق بنديكت ال�ساد�س ع�سر ثم اجته منها اإىل زيارة امل�سجد 
لهذين  زيارته  حول  اأثري  الذي  الكبري  اجلدل  بذلك  متخطيا  الأزرق، 
نوفمرب/  29 يوم  فران�سي�سكو  البابا  خلفه  زيارتها  كرر  ثم  املكانني. 

ت�سرين الثاين 2014.
امل�صدر : اجلزيرة

وبراأي ينبغي اأن ُيف�صح املجال جلميع املوؤمنني ليقيموا 
�صلواتهم �صواء كانوا م�صيحيني اأو م�صلمني.

معتز اأبوكالم 

اأيا �سوفيا.. جدلية الكني�سة وامل�سجد واملتحف
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اآالم الغربة..
بني ال�ساهد وال�سهيد

املواطن  واقعة  عن  الكثري  اأقراأ  كنت  وفيما  ومثري  ملفٍت  تزامٍن  يف 
وثالثني  ت�سعًة  العمر  من  يبلغ  والذي  مرزوق  بو  حممد  الفل�سطيني 
قبل  من  و  عائلته  من  مراأى  على  اآثم  لعتداء  تعر�س  وقد  عامًا 
اإفراجًا  عنهما  اأفرج  اأن  اإل  الق�ساء  يلبث  مل  اثنني،  جمرمنّي 
م�سروطًا والأب ال�سحية غارق يف غيبوبته التي تنذر باأمٍر يف منتهى 
اأن الرئي�س  اأقراأ عن خرٍب مفاده:  اأخذت  اخلطورة.  يف هذا الوقت 
الأمريكي الأ�سبق باراك اأوباما عازٌم مع زوجته على تاأ�سي�س واإطالق 
�سركٍة لإنتاج الأفالم والأعمال الوثائقية، واأخذت اأت�ساءل: من الذي 
اأمريكا  ودول  الغرب  بدول  يلوذ  من  يحياها  ج�سيمة  لأحداث  يّوثق 
ال�سمالية؟ بل من الذي يّوثق لأحداٍث ولإع�ساٍر يهز العامل �سيا�سيًا 

واجتماعيًا واقت�ساديًا؟ 
اأتراه من كان �سالعًا يف القرار ال�سيا�سي و بتحديد م�سري �سعب اأم 
تراه ال�سحية التي وقع عليها اجلرم؟ وقد يكون من املثري اأن يتوقف  
املرء عند توثيق اآخر اأقدم عليه �سانع قرار ثاٍن يف الدولة ذاتها  جاء 
�ساحب  اأطلقه  ما  ي�ستوقفك  اأوباما.  باراك  رحيل  بعد  احلكم  اإىل 
الطيف  ذاك  "اإن  العرقية:  الأطياف  لأحد  و�سف  من  �سلطة  اأعلى 
هل  لالإ�سمئزاز،  ومثري  مبا�سر  ب�سكل  الكلمة  ا�ستخدمت  مقرف"،  
هذا نوٌع اآخر من التوثيق؟ ثم ماذا لو اأقدم هذا الرجل بدوره على 
اأبناء  اإ�سادة موؤ�س�سة وثائقية اأخرى يف يوم من الأيام؟ هل ي�سنف 
نتعامل  اأن  واألي�س من حقنا يف حال كهذه  الطريقة،  بهذه  جمتمعه 

بال�سك املريب مع وثيقة كهذه . 
رمبا بدا ال�سوؤال اأكرث �سموًل مما نت�سور: هل ناأخذ بوثيقة ال�سيا�سي 
وقد غادر من�سبه وانتهت وليته يف واقعٍة ما؟ اأم ناأخذ ب�سهادة من 
وقع عليه الفعل؟ ال�سيا�سي اأم الإعالمي؟ اأوباما مبوؤ�س�سته اأم األك�س 
هيلي الكاتب الذي اأبدع رواية جذور وذهب عميقًا يف التاريخ باحثًا 

عن اأجداده فيما عرف لدينا ماأ�ساة كونتا كينتي؟
�سارتر؟  بول  الوجودي  الكاتب  ري�سة  اأم  ديغول  �سارل  ع�سا  ؟!  من 
اأم هل هي اأدوار الكبري ايفان بوتان الذي عرف باأفالمه ال�سيا�سية 

كفيلم زد وفيلم الإعرتاف؟ 
كنت  اإذا  وفيما  املتوالية  الأ�سئلة  من  النوع  هذا  بتبني  لعلي  مغرٌم   
األوذ ب�سهادة كاتب الوثيقة يف زلزال العراق توين بلري رئي�س الوزراء 
قذف  الذي  الزيدي  منتظر  بواقعة  اأم  الوقت،  ذاك  يف  الربيطاين 
حذاءه يف وجه رمز اأعتى قوة يف العامل؟ اأبحث عن مرجٍع دقيٍق واأنا 
العرب  الالجئني  اأطلقها فريٌق من  التي  الدعوة  بتلك  وبعمق  متاأثر 
املجرمان  فيها  �سُيحاكم  التي  اجلل�سة  حل�سور  كندا  يف  املقيمني 
نال  والذين  مرزوق  بو  حممد  عليه  املجني  على  بالعتداء  املتهمان 

حق اإطالق �سراح م�سروط.  
اإن�ساء  اأتاحها خرب  التي  الأ�سئلة  من  الفي�س  النظر عن هذا  بغ�س 
اإىل  الذهاب  اأود  اأوباما،  الأ�سبق  الرئي�س  باإدارة  الوثائقية  املوؤ�س�سة 
الالجئني  الأحيان عدد من  كثري من  يحياها يف  التي  املاأ�ساة  عمق 

اأ�سئلة كثرية: كيف لإن�ساٍن مهم�ٍس  اأي�سًا  يف غربتهم املّرة وت�سغلني 
وفقرٍي اأن يقدم على قتل اأو ايذاء اإن�ساٍن مهم�ٍس وفقرٍي مثله؟ اإن الأمر 
ع�سي على التخيل باأن ميار�س حفيد الكاتب األك�س هيلي )وهو حفيد 

�سخ�سٍ مهاجر( ظلمًا بحق اأ�سرٍي يف الغربة. 
اهلل..  �سفاه  مرزوق  بو  حممد  حتديدًا  به  اأق�سد  ول  عام  ال�سوؤال   
يعتدي  اأن  وطنه  غادر  يوم  املوت  قوارب  مرارة  ذاق  لإن�سان  كيف 
على اإن�ساٍن �سهد الرحلة املريعة يف القوارب ذاتها؟ كان باإمكاين اأن 
اأ�سرت�سل بالأ�سئلة اأكرث قبل اأن اأذكر عقدة الإ�سالموفوبيا اأي عقدة 
اخلوف من الإ�سالم  والتي تدفع معتديًا اآثمًا اىل ركل �سابة م�سلمة 
حمجبة من اأعلى �سلم املرتو كما حدث يف اإحدى حمطات القطار يف 
اأملانيا.. ل اأعرف جوابًا دقيقًا عن �سوؤايل عن ال�سهادة املعتمدة يف 
رواية الأحداث التي تع�سف بالغريب ولكني اأعي متامًا ما ق�سدته 
باحثة عربية اأخذت تتحدث منذ اأيام عن الفارق املوؤثر وامللفت بني 
ا�سم  بذكر  هنا  مطالٌب  املرء  الإ�سالم،  وت�سي�س  ال�سيا�سة  اأ�سلمة 
الباحثة لأمانة املعلومة وهي ال�سيدة هالة الوردي والتي رمبا كثفت 

املعنى برمته وهي حتدد الفارق بهذه الدقة. 
ولكّني اأ�ستطيع القول باملجمل وبحكم ذاتي �سرف اإن �سهادة الفنان 
اأكرث بالغًة من �سهادة ال�سيا�سي، فمهما قراأت عن ظلم حلق مبتهم 
بريء لن اأكون قادرًا على تو�سيف الأمل �سيا�سيًا كما اأمل�سه ابداعيًا 
من  النهاية  م�سهد  ومنها  كثرية  م�ساهد  الذاكرة  على  ُتلح  وفنيًا. 
عامًا  ع�سر  خم�سة  دفعت  التي  و  لولو  رحباين  الأخوين  م�سرحية 
�سجنًا جلرمية مل ترتكبها فوقفت تعلن �سرختها: "العدالة كرتون..
احلرية كذب.. �سار احلب�س كبري..وكل حكم بالأر�س باطل.. حّلو 

يطلع ال�سو".
يبحث النا�س عادة عن اأمثلة كثرية لتوثيق معاناة من اغرتب ولكن 
اأي وثيقة �سيا�سية ترقى لكلمات ال�ساعر جمال بخيت )�ساعر اللغة 
املحكية( يف �سريط بعنوان مل ال�سمل؟ اأذكر كلمات الأغنية املعنونة 
ما  ما  قدر،  وتقويل  تغربنا�س  "ما  تقول:  والتي  تغربنا�س  ما  با�سم 
قلوبنا  يف  ع�ساق،  زينا  منني  جتيبي  ح  �سفر،  مواين  يف  اتوهنا�س 

ح�ساد يف عنينا مطر".  
األ ينطق جمال بخيت مبا يعتلج يف �سدر وعقل كل غريب اأ�سابه ما 

اأ�ساب حممد بو مرزوق؟ 
لكني رغم هذه الندهة التي �سدى بها الفنان علي احلجار -يف حلن 
اآ�سر لفاروق ال�سرنوبي- رغم كونها مت�س القلب ومت�سك بنب�ساته، 
كاد  الذي  الفل�سطيني  العربي  ال�ساب  ذاك  مع  هناك  عقلنا  اأن  اإل 
طليقان  املعتديان  بينما  وطنه  عن  غريبًا  الأخرية  اأنفا�سه  يلفظ 

وب�سكل م�سروط ويا لها من �سروط.. 
كتبها مروان �صواف

فجر الأول من �صباط ٢٠٢٠ ملجلة اأيام كندية 

الإعالمي القدير اأ. مروان �صواف
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تورنتو - اأ�سدرت اليوم كري�ستني اإليوت ، نائبة رئي�س جمل�س الوزراء 
الفيدرالية  ال�سحة  جلدول  امل�ساركة  والرئي�سة  ال�سحة  ووزيرة 
كورونا  لفريو�س  اأونتاريو  ا�ستعداد  عن  التايل  البيان   ، الإقليمية 

اجلديد عقب دعوة م�سرتكة مع نظرائها الفيدراليني والإقليميني:

"على الرغم من عدم وجود اأي حالت موؤكدة للفريو�س يف كندا ، فاإن 
احلكومة الفيدرالية ت�سع اإجراءات الفح�س والك�سف املعززة يف مطار 

تورنتو بري�سون الدويل لزيادة حماية �سحة اجلمهور من الفريو�س.

ان�سممت اليوم اإىل باتي هاجدو ، وزيرة ال�سحة يف كندا ، وزمالئي 
الوزاريني من كل من املقاطعات والأقاليم لتبادل املعلومات الهامة 
جميع  ورفاهية  �سحة  حلماية  امل�سرتكة  جهودنا  تن�سيق  وموا�سلة 
من  النا�سئة  الق�سايا  من   ، الأونتاريون  فيهم  مبن   ، الكنديني 
والتي   ، املعززة  تدابريها  الفيدرالية  احلكومة  حددت  الفريو�س.  

ت�سمل الآن:

حول  اأ�سئلة  الآن  احلدودية  الأك�ساك  يف  الأ�سئلة  فح�س  �سيت�سمن 
قد  املا�سية.    14 الـ  الأيام  ال�سني يف   ، ووهان  اإىل  ال�سابق  ال�سفر 
توؤدي ال�ستجابة الإيجابية اإىل عملية فح�س معززة ، مبا يف ذلك 
اإر�سال امل�سافر اإىل وكيل حدود كندي ملزيد من الأ�سئلة حول حالته 
يحتاج  امل�سافر  كان  اإذا  ما  احلدودي  الوكيل  �سيحدد  ال�سحية.  
اإجراء تقييم طبي فوري وعالج ، واإذا كان الأمر كذلك ، فاإن  اإىل 
اإىل امل�ست�سفى.  �سيتم  EMS �ستنقل امل�سافر من املطار مبا�سرة 

ا. هذا الفح�س يف فانكوفر ومونرتيال اأي�سً

والفرن�سية  الإجنليزية  باللغات  احلقائق  �سحائف  تطوير  يتم  كما 
عليهم  تظهر  ول  ال�سني  اإىل  �سافروا  الذين  لالأ�سخا�س  وال�سينية 
هذه  احلقائق  �سحائف  الوقت احلايل.  حتدد  املر�س يف  عالمات 
اإذا  تالية  واأي خطوات  مراقبتها  الأفراد  على  التي يجب  الأعرا�س 

عانوا من الأعرا�س ، مبا يف ذلك البحث عن تقييم طبي فوري.

على  الفيدرالية  للحكومة  املعززة  الفح�س  اإجراءات  تعتمد 
واكت�ساف  لر�سد  بها  املعمول  وال�ساملة  القوية  اأونتاريو  بروتوكولت 
يف  اجلديد  كورونا  لفريو�س  فيها  م�ستبه  حالت  اأي  واحتواء 
ووهان.  �ستدعم تدابري احلكومة الفيدرالية وزارتي ، بالتعاون مع 
ال�سحية  والوحدات   Public Health Ontario
فريو�س  ملراقبة   ، ال�سحية  الرعاية  ومقدمي  وامل�ست�سفيات  املحلية 
كورونا اجلديد يف ووهان واحتواء اأي حالت ، يف حالة وجود �سخ�س 

واحد يف اأونتاريو.

يزال  ل  الأونتاريون  له  يتعر�س  الذي  اخلطر  اأن  من  الرغم  على 
العامة  ال�سحة  بوكالة  وثيق  ات�سال  على  �سنظل  فاإننا   ، ا  منخف�سً
يف كندا وغريها من الوليات الق�سائية ملراقبة هذا الو�سع املتطور 

وحماية �سحة جميع الأونتاريني.

اأود اأن اأ�سكر جميع �سركائنا على جهودهم امل�ستمرة يف ال�ستجابة 
اأولوياتنا  اأهم  اأن  التاأكيد على  اأكرر  اأن  اأريد  لهذا املوقف النا�سئ.  
ومقدمي  واملر�سى  اجلمهور  �سحة  حماية  يف  دائًما  �ستبقى 

الرعاية".

امل�صدر حكومة كندا
الرتجمة العربية : معتز اأبوكالم/ اأيام كندية 
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�أن ميكن  �لوزن،  ولي�س  لدينا،  �خل�صر  حجم  �أن  من  �أطباء   حذر 
 يكون �ملفتاح �أو �لدليل عندما يتعلق �لأمر بخطر �لإ�صابة بنوبة قلبية

قاتلة
بني من  �لبطن،  منطقة  حول  تتجمع  �لتي  �حل�صوية،  �لدهون   وتعد 
 �أكرث �أنو�ع �لدهون خطورة. وُيعرف �أن زيادة �لوزن حول �لبطن تزيد
 من خطر �لإ�صابة بالنوع �لثاين من مر�س �ل�صكري، بالإ�صافة �إىل

�أمر��س �لقلب
 و�لآن، حذرت در��صة جديدة من �أن "كرب حجم �خل�صر يف منت�صف
�لإ�صابة خلطر  �لقلبية  �لأزمة  من  �لناجني  �أي�صا  يعر�س   �لعمر"، 

�لثانية
 ووجد �خلرب�ء يف معهد "كارولين�صكا" بال�صويد، �أن �لرجال �لذين
 يبلغ قيا�س �خل�صر لديهم 94 �صم �أو �أكرث، و�لن�صاء �لالئي يبلغ قيا�س
 خ�صرهن 80 �صم �أو �أكرث حول �لو�صط، "يعانون من �ل�صمنة �ملفرطة
 يف �لبطن" وهم �لأكرث عر�صة للخطر. وذلك لأن �ل�صمنة �لبطنية
 ت�صرع �ن�صد�د �ل�صر�يني وتزيد من �صغط �لدم و�رتفاع ن�صبة �ل�صكر

يف �لدم ومقاومة �لأن�صولني
�لبطن، دهون  من  �حلد  حماولة  على  �لنا�س  �لآن  �لعلماء   ويحث 

لتقليل فر�س �لإ�صابة بنوبة قلبية
�لبطن "�ل�صمنة يف  �لدكتورة هنية حممدي:  �لدر��صة   وقالت معدة 
 ل تزيد فقط من خطر �إ�صابتك باأزمة قلبية �أو �صكتة دماغية �أولية،
 بل تزيد �أي�صا من خطر حدوث �أحد�ث متكررة بعد �لنك�صة �لأوىل.
 لذ� فاإن �حلفاظ على خ�صر �صحي مهم للوقاية من �لنوبات �لقلبية
�لعقاقري، �لنظر عن عدد  �مل�صتقبل، بغ�س  �لدماغية يف   و�ل�صكتات 
 �لتي قد تتناولها �أو مدى �صحة �ختبار�ت دمك. وميكن عالج �حلالة

 هذه عن طريق �تباع نظام غذ�ئي �صحي ومتو�زن وممار�صة �لن�صاط
"�لبدين بانتظام

:ن�صائح حلرق �لدهون يف �لبطن -
1- حت�سني نومك

دهون تخفيف  على  �لنوم  من  كاف  قدر  على  �حل�صول   ي�صاعد 
 �جل�صم، عن طريق كبح �لرغبة �ل�صديدة بتناول �لطعام، و�حلفاظ

على �صهيتك حتت �ملر�قبة
ويعود كل ذلك �إىل �ثنني من "هرمونات �جلوع": �لغريلني و�للبتني

 ويتم حترير �لغريلني بعد �أن ي�صري �ملخ �إىل �أن �ملعدة فارغة، يف حني
يجري �إطالق �للبتني من �خلاليا �لدهنية لقمع �جلوع

 ولكن، عندما ل حت�صل على كمية كافية من �لنوم، فاإن �جل�صم ينتج
 �ملزيد من هرمون �لغريلني و�أقل كمية من هرمون �للبتني، ما يجعلك

ت�صعر باجلوع ويزيد من �صهيتك
2- التوقف عن تناول الكثري من ال�سكر

 يت�صبب �ل�صكر يف �إفر�ز �لأن�صولني، و�لذي بدوره ي�صجع �جل�صم على
تخزين �لدهون خا�صة حول �خل�صر

3- ممار�سة الريا�سة
و�ل�صباحة، �لدر�جات  وركوب  �جلري  مثل  �لهو�ئية  �لأن�صطة   تزيد 
 من حرق �ل�صعر�ت �حلر�رية، بينما ي�صاعد �لتدريب �لقوي مثل رفع

�لأثقال �أو ��صتخد�م وزن �جل�صم على بناء �لع�صالت
 وكلما كانت لدينا ع�صالت �أكرث، ز�دت �صرعة عملية �لأي�س لدينا،

بحيث نحرق �ملزيد من �ل�صعر�ت �حلر�رية، حتى �أثناء �لر�حة
4- تخفيف عوامل التوتر

 يوؤدي �لتوتر �إىل م�صتويات مرتفعة من �لكورتيزول- �ملعروف با�صم

يف وخا�صة  �لدهون،  تخزين  يف  ي�صاهم  �لذي  �لإجهاد-   هرمون 
منطقة �لبطن

 وميكن �أن يوؤدي �لتوتر �أي�صا �إىل �نخفا�س يف �أك�صدة �لدهون، وهي
ل�صت �أنك  يعني  وهذ�  كطاقة.  �لدهون  بحرق  ت�صمح  �لتي   �لعملية 
م�صطر� بال�صرورة �إىل ��صتهالك �ملزيد من �لطعام لتخفيف �لوزن

حتذير �لعلماء -
 ياأتي حتذير �لعلماء من دهون �لبطن بعد �أن قام فريق من �صتوكهومل
 بتحليل �لعالقة بني �ل�صمنة يف �لبطن وخطر �لإ�صابة بنوبة قلبية �أو

�صكتة دماغية
وحللو� حالة �أكرث من 22000 مري�س عانو� من �أول �أزمة قلبية

 وحقق �لفريق يف �لعالقة بني قيا�س �خل�صر وخطر �لإ�صابة بنوبة
 قلبية ثانية، �أو �ل�صكتة �لدماغية. وتبني �أن �أولئك �لذين �صهدو� نوبة
يف �ملفرطة  "�ل�صمنة  من  للمعاناة  عر�صة  �أكرث  كانو�  ثانية،   قلبية 

"منطقة �لبطن
 وُن�صرت �لدر��صة يف �ملجلة �لأوروبية لأمر��س �لقلب �لوقائية، وهي

(ESC) جملة للجمعية �لأوروبية لأمر��س �لقلب
امل�سدر: ذي �سن

احلكومة الفيدرالية تزيد من التدابري لر�سد خماطر فريو�س كورونا 
Wuhan novel Coronavirus

يف املطارات الكندية ، مبا يف ذلك بري�سون

قيا�س خ�صرك »ميكنه �لتنبوؤ بخطر �إ�صابتك بنوبة قلبية» 
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الة لتنحيف �لأرد�ف،  خلطات طبيعية فّعالة يف �لآتي، 5 خلطات فعَّ
و�إذ�بة �لدهون �ملرت�كمة يف �جل�صم

1. خلطة الليمون احلام�ض
�لليمون  ُي�صاعد  �لدهون  �إحر�ق  يف  ة  هامَّ فو�ئد  �حلام�س  لليمون 
�حلام�س يف �لتخ�صي�س؛ كونه يقدر على حرق �لدهون �ملرت�كمة يف 

�جل�صم

املكّونات: كيلوغر�م من �لليمون �حلام�س �لطازج
طريقة التح�سري

يف قدر على �لنار، ُي�صّب �ملاء، فتو�صع ق�صر �لليمون. يبقى �ملاء على 
�لنار حتَّى �لغليان

تطفاأ �لنار، ويرتك �ملزيج جانًبا لع�صرين دقيقة

ًد� من ق�صور �لليمون، فُي�صكب فوق ع�صري �لليمون،  ى �ملزيج جيِّ ُي�صفَّ
ويفرع يف وعاء حمكم �لإغالق

ُي�صرب كوب من هذ� �ملزيج، يوميًّا، قبل كّل وجبة

2. خلطة القهوة لتنحيف الأرداف
�لقهوة "ما�صك" طبيعي ل تقت�صر فو�ئد هذه �خللطة على تنحيف 

ا �لأرد�ف، بل هي ت�صاعد يف �لتخّل�س من �ل�صيلوليت �أي�صً

املكونات
طريقة التح�سري

متزج �لقهوة مع �ملاء، ُبغية �حل�صول على عجينة متما�صكة

حركات  وفق  بالعجينة،  و�أرد�فك  فخديك  دلّكي  �ل�صتحمام،  عند 
باملاء  ج�صمك  ��صطفي  بعدها،  دقيقة.  لع�صرين  وذلك  ة،  د�ئريَّ

�لد�فئ

و�لأرد�ف،  �لفخدين  منطقة  على  �خللطة  هذه  تطبيق  يف  ��صتمري 
يوميًّا، بغية �حل�صول على نتيجة �صريعة وملحوظة

3. خلطة املرميية لتنحيف الرداف
بر�ئحتها  �ملرميية  تتمّيز  �لرد�ف  تنحيف  يف  خ�صائ�س  للمرميية 
لغناها  �لطبيعيَّة؛  �لو�صفات  يف  با�صتخد�ماتها  وت�صتهر  �لذكيَّة، 
مب�صاد�ت �لأك�صدة و�لفيتامني "ج" �لذي ُيحّفز على �إفر�ز �لكولجني 

يف �لب�صرة

املكونات: ملعقة كبرية من �إكليل �جلبل
طريقة التح�سري

يف قدر على �لنار، ُي�صبُّ �ملاء، فُت�صاف �ملكونات، حتَّى يغلي �ملاء

تطفاأ �لنار، ويرتك �ملزيج جانًبا لربع �ل�صاعة

��صربي كوب منه، يوميًّا كوًبا على �لريق

4. خلطة الزجنبيل لتنحيف الرداف
يعترب  �لأرد�ف  دهون  �إذ�بة  يف  ُي�صاعد  �صاخًنا  �لزجنبيل  �صرب 
�إذ  �لتنحيف؛  يف  �مل�صتخدمة  ة  �لطبيعيَّ �لأع�صاب  من  �لزجنبيل 
�أنَّ �صرب �لزجنبيل، �صاخًنا  �لدهون. كما  �إحر�ق  ي�صاهم يف زيادة 

بعد �لغد�ء مبا�صرة، يزيد من فعاليته يف حرق �لدهون

املكونات: ثمرة �صغرية من �لزجنبيل �لطازج
طريقة التح�سري

ُيق�صّر �لزجنبيل، وُيقّطع �إىل �صر�ئح �صغرية

يف قدر على �لنار، ُيغلى �ملاء، فُي�صاف �لزجنبيل. يغلى �ملزيج جّيًد� 
لنحو 5 دقائق

، يرتك �ملزيج ينقع لنحو 10 دقائق. علًما �أنَّه كّلما طال وقت �لنقع  ثمَّ

برزت �لنكهة �حلاّدة �لتي ميتاز �لزجنبيل بها

ّفى �ملزيج قبل �ل�صرب ُي�صَ

5. خلطة الكّمون لتنحيف الرداف
�ل�صحية،  �لكّمون  فو�ئد  �ىل  �إ�صافة  �جل�صم  دهون  ُيذيب  �لكمون 
هو يتمتَّع بفو�ئد جّمة ل �صيَّما يف �لتخ�صي�س؛ �إذ يعمل على حت�صني 
ة تلك  عمليَّات �له�صم، و�إحر�ق �لدهون �لز�ئدة يف �جل�صم، بخا�صَّ
يخّل�س �جل�صم من  وكذلك  و�لأرد�ف.  �لبطن  منطقة  �ملوجودة يف 

�ل�صموم

املكونات
طريقة التح�سري

ت�صاف �إىل كوب من �ملاء �ملغلّي، ملعقة كبرية من �لكّمون، مع �إيد�ع 
�ملزيج ينقع لنحو 10 دقائق

ُي�صرب منقوع �لكّمون بعد كّل وجبة

امل�سدر : جملة �سيدتي

الة لتنحيف �لأرد�ف، و�إذ�بة �لدهون �ملرت�كمة يف �جل�صم �كت�صفي معنا 5 خلطات فَعّ

بروتوكوالت وا�سعة يف املكان لك�سف احلاالت واحتوائها
اأعلن اليوم الدكتور ديفيد ويليامز ، كبري امل�سوؤولني الطبيني يف اأونتاريو 

عن اأول حالة موؤكدة لفريو�س ووهان التاجي اجلديد يف تورونتو.
مركز  قام   ،  2020 يناير   23 املوافق  اخلمي�س  يوم  يف 
Sunnybrook للعلوم ال�سحية باإدخال مري�س مت اإح�ساره من 
قبل امل�سعفني الذين تعر�سوا لأعرا�س احلمى والتنف�س.  مت فح�س 
املري�س ، ومت تاأكيد تاريخ ال�سفر الأخري اإىل ووهان ، ال�سني ، ومت 
عزل املري�س على الفور.  اتخذت امل�ست�سفى وخدمة امل�سعفني جميع 

الحتياطات الالزمة ل�سمان �سالمة املوظفني واملر�سى الآخرين.
اأونتاريو  خمترب  اإىل  عينات  واأُر�سلت   ، ت�سخي�سي  اختبار  اأُجري 

لل�سحة العامة لتاأكيد الت�سخي�س. 
يف يوم ال�سبت املوافق 25 يناير )كانون الثاين( 2020 ، اأكد خمترب 

ال�سحة العامة اأن احلالة كانت اإيجابية.
وقال الدكتور ويليامز: "مت اتباع جميع التدابري املنا�سبة للوقاية من 
"تقوم  وامل�ست�سفى".   امل�سعفني  قبل  من  عليها  وال�سيطرة  العدوى 
على  واأونتاريو   ، والت�سال  احلالت  باإدارة  العامة  لل�سحة  تورونتو 
ات�سال مع نظرائنا الفيدراليني للم�ساعدة يف حتديد حالت تعر�س 

لأفراد اآخرين على منت الرحالت اجلوية."
حالت  اأي  مراقبة  على  املقاطعة  قدرة  لتعزيز   ، الأخرية  الآونة  يف 
اجلديد  كورونا  فريو�س  ال�سحة  وزارة  اأ�سافت   ، كورونا  فريو�س 
العامة يف  ال�سحة  ت�سريعات  عنه مبوجب  الإبالغ  كمر�س معني مت 
اأونتاريو.  وب�سبب هذا ، واإىل الربوتوكول والإجراءات الأخرى التي 

بروتوكولت  �سن  ومت  ب�سرعة  احلالة  حتديد  مت   ، اأونتاريو  تطبقها 
حلماية العاملني يف جمال الرعاية ال�سحية واجلمهور على الفور.

التاجي  للفريو�س  موؤكدة  حالة   الآن  هناك  اأن  من  الرغم  "على 
اأن  الأونتاريون  يعرف  اأن  اأريد  اأنني  اإل   ، اأونتاريو  يف  اجلديد 
املر�س  هذا  انت�سار  ومكافحة  ومنع  لتحديد  م�ستعدة  املقاطعة 
الأونتاريون  يعرف  اأن  "اأريد  اإليوت.   قال  اأونتاريو".   يف  اخلطري 
اأونتاريو  لدى  والرئي�سي.  ال�ساغل  �سغلي  هي  ورفاههم  �سحتهم  اأن 
متخ�س�سون  �سحيون  واأخ�سائيون  مهرة  واأطباء   ، قوية  عمليات 
باأمان وفعالية.  واأي حالت م�ستقبلية  واإدارة هذه احلالت  لتحديد 
وجه  على  تتعامل  م�ست�سفياتنا  داخل  متخ�س�سة  وحدات  لدينا 

التحديد مع هذه الأنواع من احلالت عندما تن�ساأ ".
كانت الوزارة و�ستظل على ات�سال دائم مع وكالة ال�سحة العامة يف 

الو�سع  ملراقبة  الق�سائية  ال�سلطات  كندا )PHAC( وغريها من 
تن�سيق  ل�سمان  وكذلك   ، الأونتاريني  جميع  �سحة  وحماية  املتطور 

جهودنا امل�سرتكة حلماية املواطنني ب�سكل فعال.
يف  اجلديد  كورونا  فريو�س  حول  الأونتاريني  تثقيف  يف  للم�ساعدة 
ا�ستبهوا  اإذا  يفعلون  وماذا  اأنف�سهم  وكيف ميكنهم حماية   ، ووهان 
ويب  �سفحة  املقاطعة  اأطلقت  فقد   ، للخطر  معر�سون  اأنهم  يف 
خم�س�سة. للم�سي قدمًا ، �سيتم حتديث �سفحة الويب هذه كل يوم 
من اأيام الأ�سبوع باأحدث املعلومات عن عدد احلالت قيد التحقيق 

وتلك التي مت تاأكيدها.
حكومة اأونتاريو

 الرتجمة العربية/ معتز اأبوكالم/ اأيام كندية

اأونتاريو توؤكد اأول حالة لفريو�س ووهان كورونا اجلديد
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عامر فوؤاد عامر

الفنّية  للمواهب  ت�صديرًا  الأكرث  البلد  �صوريا  تعّد 
بني دول الوطن العربي جميعها، ل �صّيما ما تقّدمه 
مدينة حلب العريقة يف تراثها، وعنايتها باملو�صيقى، 
مثال  وخري  امللتزمني،  واملوؤدين  اجلاّدة،  والأ�صوات 
التي جاءت  �صروف  اأبو  �صهر  الفنانة  نذكره  ما  على 
ب�صوتها العذب؛ متدّرجًا منذ طفولتها، والعديد من 
امل�صاركات التي عّرفت عنها يف بلدها الأّم باأّنها �صوٌت 
اأن �صّلط برنامج املواهب العربي  اإىل  واعٌد وجميل، 
اجلمهور  فعرفها  عليها  ال�صوء   "Arab Idol"
واأثبتت  امل�صاهد  واأبهرت  وا�صع،  نطاٍق  على  العربي 
اأغاٍن  لتقّدم  املرن،  ال�صوت  اإمكانّيات  توافر  مبهارة 
م�صرّية وخليجّية و�صورّية وباألواٍن متعددة، واليوم 
حتّط "�صهر" رحالها معنا؛ لتقول كلمتها ملجّلة "اأيام 

كندية" يف هذا اللقاء.

وت�صليط  ال�صهرة،  لعامل  �صروف  اأبو  �صهر  دخول  بعد 
من  اأ�صعب  باتت  املهّمة  باأّن  اأتعتقدين  عليِك،  ال�صوء 
قبل، ل �صّيما واأن �صناعة النجوم يف �صوريا غري موجودة 

بعد؟ 
الأزمة  هذه  من  الفّني  املجال  يف  يعمل  من  يعاين  كما  اأعاين 
ما  ر�سدها  وميكن  طويلة،  مّدٍة  ومنذ  الإنتاجي،  والركود  الفنّية 
اأن ال�سبب الرئي�س جاء ب�سبب  قبل الفرتة احلالّية بكثري، واأظّن 
الدعم الكبري الذي تلقاه قطاع الّدراما التلفزيونّية لدينا، فبات 

هذا الدعم موّجه ووا�سح على ح�ساب باقي القطاعات مبا فيها 
املو�سيقى والغناء، وكان من املفرو�س اأن يتّم دعم هذه القطاعات 
الفنّية ب�سورٍة مت�ساويٍة، لأنها تعرّب بالنهاية عنا وعن بلدنا ولها 
تاأثريها الوا�سح داخل الوطن وخارجها، ولذلك اأقول باأّن مهّمتي 

�سعبة حالّيًا فهي غالبًا ما تاأتي بجهوٍد فردّية. 

وما  وحلن،  كالٍم  من  اأغنيتها  اليوم  �صهر  تختار  كيف 
املحلي  ال�صوق  يف  �صواء  اأغنيتك،  انت�صار  �صعوبات  هي 

والعربي؟ 
اأن  ميكن  الذي  اجلديد،  اللون  على  اأغنياتي  اختيار  يف  اعتمد 
اأ�سع ب�سمتي من خاللها، فاأحاذر التكرار، ول اأن�ساق نحو اللون 
الّدارج، لكن مع �سرورة املحافظة على قاعدة "حتّدي نف�سي يف 

جتربة الكال�سيكي والطربي وال�سعبي".

ة مع فكرة  اأّما ال�سعوباتا التي تواجهني فاأهّمها الت�سويق، خا�سّ
"ذاكرة اجلمهور املوؤقتة" فق�سم كبري منه تن�سى اأّي اإ�سدار بعد 

مرور �سهر من تاريخه. 

تخدم  اأن  احلايل  وقتنا  يف  للحفالت  ميكن  حد  اأّي  اإىل 
م�صريتك الفنية؟ خا�صة واأن جمهور اليوم خمتلف عن 

جمهور حفالت الغناء قدميًا؟ 
اأر�س  على  الّنا�س  حّب  يرى  كي  فنان  لأّي  دفعًا  احلفالت  تعطي 
الواقع، ول يكفي اأن يعي�س وراء ال�سا�سة ويتابع تعليقاتهم، وبالن�سبة 
يل هذا ل ي�سّكل عبئًا، بل على العك�س هو ات�ساٌل مبا�سر مع مكانتي 
كفنانة يف قلوبهم، اأّما مو�سوع اختالف اجلمهور فهذا اأمٌر طبيعّي، 
يف  لكن  املو�سيقي،  والتذّوق  العمرّية،  ال�سرائح  لختالف  نظرًا 

ي�سعدين  ما  وهذا  للطرب،  عا�سقًا  جمهورًا  األتقي  لطاملا  حفالتي 
لأتابع من جديد. 

جتدينه  هل  بلدك؟  يف  الإعالم  معك  يتعاطى  كيف 
مق�صرًا يف حّق الأغنية والفنان عمومًا؟ 

اأكرث جهة  اإن  اأقولها بكّل �سراحٍة، وبعيدًا عن املجاملة والتمّلق، 
دعمتني كان الإعالم يف �سوريا، املرئي واملقروء والإذاعي، لدرجة 
اأن اأعمال الفنّية اجلديدة عندما اأن�سرها اأجد اإقباًل كبريًا عليها، 
وحمّبًة من الأ�سدقاء ليدعموها عرب من�ساتهم، اأّما اإذا ما كان 
ال�سبب هو عدم  اأن  فاأعتقد  عاّمٍة  ب�سورٍة  الأغنية  بحق  رًا  ُمق�سّ

توافر الإمكانّيات التي ت�سمح له بامل�ساعدة الالزمة.

اأبو �صروف من اأغاٍن  ما هي التح�صريات اجلديدة ل�صهر 
وحفالٍت وت�صويٍر وم�صاركات؟ 

األبوم  اإ�سدار  على  �ساأعمل  املغنى"  "روح  األبوم  اإ�سدار  بعد 
خليجّية،  اأغنية  على  مّرة-  -لأّول  يحتوي  الذي  قلب"  "ب�سمة 
باإ�سراف عام وكلمات  واأغنيتني م�سريتني،  واأغنيتني عراقيتني، 
ال�ساعر  مع  الثانية  للمّرة  وتعاملي  م�سر،  من  النّحا�س  با�سم 
باكو،  �سامح  وامللحن  واملّوّزع  اجلحديل،  احلميد  عبد  ال�سعودي 
علي  وامللحن  احلبيب،  رميون  وامللّحن  الفرحان،  عامر  والكاتب 
غايل، والكاتب �سلمان عدنان، واملّوّزع طارق الوادي، والت�سجيل 
ال�سوتي يف "ا�ستديو امل�ستقبل - ح�سان �سليمان"، وطبعًا �سّورت 
واملاكيرية  ا�سكندروين،  نائل  امل�سّور  الألبوم يف حلب مع  �سي�سن 
غزل، والكوافري جورج �سومط، وهذه املّرة الأوىل التي اأ�سّور فيها 
وحت�سرياتها  اإعالناتها  ف�ستكون  احلفالت  اأّما  الأّم،  مدينتي  يف 

قريبة يف عيد الفالنتني.

�سهر اأبو �سروف لـ"اأيام كندية":

لقاء اجلمهور الّذواق يدفعني للمتابعة
عامر فوؤاد عامر
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قبل نحو 5 �سنوات من ظهور فريو�س كورونا الفتاك الذي اأودى بحياة 
25 �سخ�سا حتى الآن، اأن�ساأ العلماء ال�سينيون خمتربا لدرا�سة بع�س 

اأخطر فريو�سات العامل، يف املدينة التي ظهر فيها املر�س لأول مرة

وُبني املخترب يف مدينة ووهان، من�ساأ ال�ساللة اجلديدة من فريو�س 
ال�سني  يف  �سخ�س   800 من  اأكرث  الآن  حتى  اأ�ساب  الذي  كورونا، 

وخارج حدودها

وت�سري التقارير اإىل اأن �سوق املاأكولت البحرية يف ووهان، عا�سمة 
القاتل، والواقع على بعد  ن�ساأ فيه الفريو�س  هوبي، هو املكان الذي 
20 ميال فقط من خمترب ووهان الوطني لل�سالمة البيولوجية، الذي 

ي�سم م�سببات الأمرا�س اخلطرية، مبا يف ذلك ال�سار�س واإيبول

وافتتح املخترب يف 2017، على الرغم من اأنه مت ان�ساوؤه يف 31 يناير 
اإجراء  اأمل  على  الزمان،  من  عقدا  بناوؤه  ا�ستغرق  اأن  بعد   ،2015
ا�ستمرار  من  خماوف  و�سط  العامل،  فريو�سات  اأخطر  حول  اأبحاث 

هذه الفريو�سات القاتلة يف اإ�سابة الأفراد

ويعد املخترب الأول على الإطالق يف البالد، امل�سمم لدرا�سة م�سببات 
اأكرث  اإىل  اإ�سارة  يف   ،)BSL-4( الرابعة  الدرجة  من  الأمرا�س 
الفريو�سات �سراوة، والتي ت�سكل خطرا كبريا من "العدوى املنقولة 

من �سخ�س اإىل اآخر"

احلاد  الرئوي  اللتهاب  تف�سي مر�س  بعد  املرفق  هذا  اإطالق  ووقع 
)ال�سار�س(، يف عام 2003، بتمويل م�سرتك من الأكادميية ال�سينية 

للعلوم )CAS( بالتعاون مع حكومة ووهان

فرن�سا.  من  املخترب  يف  امل�ستخدمة  التكنولوجيا  معظم  وا�ستوردت 
ت�سم  التي  الدول  نخبة  واحدة من  ال�سني  اأن  املخترب  ويعني وجود 
خمتربات مماثلة والتي ل تتجاوز 54 خمتربا يف جميع اأنحاء العامل

املخترب  اأن  ت�سونلي،  باي  ال�سينية،  الأدوية  جمعية  رئي�س  واأو�سح 
"�سوف  وقال:  ال�سني.  يف  العامة  ال�سحة  عن  الدفاع  لنظام  مهم 
يلعب دورا حا�سما يف تعزيز قدرة البالد على منع الأوبئة اجلديدة 

وال�سيطرة عليها وكذلك تطوير لقاحات ذات �سلة"

الأحيائية"،  ال�سالمة  معايري  "لأعلى  وفقا  ت�سميمه  اأنه مت  م�سيفا 
وهو يوفر "منربا اأ�سا�سيا للبحث والتطوير" �سد الأمرا�س �سديدة 

العدوى واملعدية

وعند افتتاحه، خطط املخترب للبدء يف تنفيذ م�سروع ل يتطلب �سوى 
احتياطات �سد اأمرا�س من الدرجة الثالثة )BSL-3(، على غرار 
النزفية"، وهو مر�س قاتل، يق�سي على 10  القرم-الكونغو  "حمى 

اإىل 40% من امل�سابني به

وذكرت بع�س التقارير اأنه يف عام 2004، هرب فريو�س ال�سار�س يف 
اأحد املختربات العلمية، ما دفع امل�سوؤولني ال�سينيني  "ت�سرب" من 
موا�سلة  على  البالد  قدرة  وتو�سيع  ال�سالمة،  حت�سني  على  للعمل 
درا�سة الفريو�سات ذاتها التي ت�سربت من املخترب، ببناء خمتربات 
املختربات  هذه  اأماكن  عن  يك�سفوا  مل  لكنهم  وتطورا،  فعالية  اأكرث 

واأية تفا�سيل عنها، وكان من بينها خمترب ووهان

لل�سالمة  الوطني  ووهان  خمترب  ت�سغيل  وقع   ،2018 يناير  ويف 
من  الأمرا�س  م�سببات  حول  عاملية  جتارب  "لإجراء  البيولوجية 
الدرجة الرابعة"، مثل ال�سار�س وفريو�س كورونا وفريو�س الإنفلونزا 

الوبائية

املخ�س�س  ال�سني  يف  الوحيد  هو  املخترب  اأن  من  الرغم  وعلى 
اأن  اإل  واإيبول،  ال�سار�س  مثل  الفتاكة  الأمرا�س  م�سببات  لدرا�سة 
اأعربوا  املتحدة،  الوليات  من  والعلماء  الأحيائية  ال�سالمة  خرباء 
قد  الفتاك  كورونا  فريو�س  اأن  من   ،2017 عام  منذ  خماوفهم  عن 
عليها  اأجريت  التي  احليوانات  يف  يتحور  اأن  اأو  املخترب،  من  يهرب 
�سوق  يف  حدث  كما  الب�سر،  اإ�سابة  على  قادرا  وي�سبح  الختبارات 

ووهان للماأكولت البحرية موؤخرا

امل�صدر: اإك�صرب�س

اأمريكا حذرت قبل عامني من "هروب" فريو�س كورونا من خمترب �سيني "غام�س"

ك�سف ح�ساب هوكينغ "�سبه املوؤكد" ليوم القيامة نهاية العامل
ح�سابا  اأن�ساأ  هوكينغ  �ستيفن  العامل  اأن  "مكت�سفة"  مقابلة  ك�سفت 
"�سبه موؤكد" لنهاية العامل، ولكنه ل يعتقد اأن هذا احلدث �سي�سكل 

نهاية اجلن�س الب�سري
وكان هوكينغ، الذي وافته املنية عام 2018، فيزيائيا نظريا وعاملا 
يف جمال الكونيات، ومدير البحث يف مركز علم الكونيات النظري 

بجامعة كامربيدج، قبل وفاته
وت�سمن عمله العلمي تعاونا مع روجر برنوز، يف نظريات اجلاذبية 
الثقوب  باأن  النظري  والتنبوؤ  العامة،  الن�سبية  اإطار  يف  الفردية 

ال�سوداء تطلق اإ�سعاعا، يطلق عليه غالبا "اإ�سعاع هوكينغ"
 Stephen" "بي بي �سي" بعنوان  ويف عام 2017، قاد �سل�سلة 
 ،"Hawking: Expedition New Earth
اأنه  ويبدو  املقبل،  القرن  يف  للب�سر  يحدث  اأن  ميكن  مبا  تنباأ  حيث 
كليا، ح�سب  الأر�س  "تنفجر" فيه  الذي قد  الوقت  بال�سبط  ح�سب 

اعتقاده
الكويكبات  �سرب  وتاأخر  املناخ،  تغري  "مع   :2017 عام  يف  وقال 
باملخاطر  حمفوفا  كوكبنا  اأ�سبح  ال�سكاين،  والنمو  الأوبئة  وانت�سار 
كارثة على كوكب  وقوع  احتمال  اأن  الرغم من  وعلى  متزايد.  ب�سكل 
الأر�س يف �سنة معينة قد يكون منخف�سا للغاية، اإل اأنه يزداد مبرور 
الوقت وي�سبح �سبه موؤكد يف الألف اأو 10 اآلف عام القادمة. وبحلول 
ذلك الوقت، كان ينبغي اأن ننت�سر يف الف�ساء واإىل النجوم الأخرى، 
وبالتايل فاإن وقوع كارثة على الأر�س ل يعني نهاية اجلن�س الب�سري"

مكتفية  م�ستعمرات  نن�سئ  لن  فاإننا  ذلك،  "ومع  مو�سحا:  واأ�ساف 
ذاتيا يف الف�ساء قبل ما ل يقل عن مائة عام، لذلك علينا اأن نكون 

حذرين للغاية يف هذه الفرتة"
هوكينغ،  الأ�ستاذ  اإليها  اأ�سار  التي  التهديدات  اإحدى  و�سملت 
"داخل الكون  اإليها �سابقا يف فيلمه الوثائقي  اأ�سار  الكويكبات التي 

مع �ستيفن هوكينغ"
ويف عام 2010، قال �ستيفن: "بينما ننظر اإىل امل�ستقبل، ات�سح اأن 
اإنه مليء مبليارات  اإىل جوارنا،  للغاية. انظروا  الكون مكان خطري 
النظام  �سّكلت  التي  العملية  خلفتها  قدمية  بقايا  وهي  الكويكبات، 

ال�سم�سي"
يف  ت�سبب  الذي  "اأبوفي�س"،  كويكب  فكرة  مناق�سة  هوكينغ  ووا�سل 
اإحداث فرتة ق�سرية من القلق خالل دي�سمرب 2004، لأن املالحظات 
الأولية ت�سري اإىل احتمال ي�سل اإىل 2.7% باأنه �سي�سرب كوكبنا يف 

13 اأبريل 2029
هو   ،2004 عام  يف  في�س"  "اأبو  "اكُت�سف  الفيزياء:  عامل  واأ�ساف 
مليون  وتزن نحو 20  تتكون من 100 طابق،  ناطحة �سحاب  بحجم 
يف  النووية  الأ�سلحة  كل  تعادل  الطاقة  من  الكثري  يحمل  اإنه  طن. 
العامل جمتمعة. ونحن نعرف تقريبا اأين يتجه. يف 13 اأبريل 2029، 
من املرجح اأن متر هذه ال�سخرة ال�سخمة على م�سافة 23000 ميل 
من �سطح الكوكب - حل�سن احلظ، هناك فر�سة �سئيلة للغاية باأن 

ي�سربنا اأبوفي�س فعليا"

ال�سربة  ح�ساب  خالل  من  لمع،  بتنبوؤ  هوكينغ  تقّدم  ذلك،  وبعد 
قائال:  وتابع  ال�سابقة.  التاريخية  الأدلة  على  بناء  التالية  الكبرية 
"م�سكلة الإن�سانية، يف الف�ساء، هي وجود �سخرة اأكرب على الدوام. 
وهناك الآلف من الكويكبات الكبرية حقا، بع�سها يزيد طوله عن 
10 اأميال، بحجم مانهاتن. كويكب بهذا احلجم ي�سرب الأر�س منذ 
اآخرها �سرب كوكبنا منذ 65 مليون �سنة، ورمبا  100 مليون �سنة. 
كان م�سوؤول عن الق�ساء على الدينا�سورات. ل نعرف متى �سي�سرب 
الكويكب التايل، لكن اإذا كان حجمه كبريا مبا فيه الكفاية، فيمكنه 

اإنهاء كوكبنا"

الأر�س  نهاية ق�سة احلياة على  "�ستكون هذه هي  بالقول:  وخل�س 
التي تبلغ 5 مليارات عام."

امل�صدر: اإك�صربي�س
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يعترب �سرطان الربو�ستات واحد من اأكرث اأنواع ال�سرطانات �سيوعًا 
بني الرجال بعد �سرطان اجللد، فتبعًا لتقديرات جمعية ال�سرطان 
الأمريكية، فاإن هناك ما يقرب من 181،000 حالة جديدة يف كل 

عام، مع اأكرث من 26،000 رجل ميوتون جّراء هذا املر�س

�سرطان  مبر�س  حياتهم  خالل  رجاًل   %14 نحو  ت�سخي�س  يتم 
املمثل )بن  الـ65، ولكن وكما بني  الربو�ستات، ومعظمهم فوق �سن 
اأن  ميكن  �سنًا  الأ�سغر  الرجال  فاإن  املا�سي،  ال�سهر  يف  �ستيلر( 

ي�سابوا اأي�سًا بهذا املر�س

املعادية،  العالجات  ومع ذلك، قد ل تكون هناك حاجة ل�ستخدام 
واإليكم من اأين ياأتي هذا اخللط

غالبية الرجال اأو حوايل 79% منهم، يعتقدون باأن ال�سخ�س امل�ساب 
بب�سرطان الربو�ستات �سيموت اإن مل يقم باإجراء جراحة، ولكن تبعًا 
بنامج  للموظفي  الطبية  الوحدة  رئي�س  للدكتور )مايكل كروباين(، 
لإجراء  الربو�ستات  �سرطانات  اأنواع  جميع  حتتاج  ل  اأوز،  الدكتور 
الأبحاث  من  الكثري  فهناك  بالإ�سعاع،  لعالج  اخل�سوع  اأو  جراحة 

الطبية التي تظهر الآن باأن النتظار اليقظ هو اأداة هامة يف عملية 
العالج، ومن الوا�سح اأن الرجال ل يفهمون ذلك متامًا حتى الآن

عالج  يف  ال�سائعة  الثالثة  الطرق  جميع  باأن  حديثة  درا�سة  وجدت 
اليقظ ميتلكون  النتظار  اأو  الإ�سعاع  الربو�ستاتا اجلراحة،  �سرطان 
ذات القدر من الفعالية تقريبًا، وذلك لأن �سرطان الربو�ستات غالبًا 

ما ينمو ببطء �سديد ورمبا لن ي�سبب اأي م�ساكل

 )PSA( ب�سكل عام، ميكن لختبار امل�ست�سد الربو�ستاتي النوعي
اختبار دم ب�سيط اأن ي�ساعد يف الك�سف عن وجود ورم، ولكن غالبية 
الرجال اأو ما يقارب من 61% من الذين �سملتهم الدرا�سة اجلديدة، 
دوري،  ب�سكل   )PSA(الـ اختبار  اأخذ  عليهم  ينبغي  اأنه  اعتقدوا 
ولكن الختبار ما يزال مو�سعًا للجدل، حيث ي�سري )كروباين( باأن 

هذا الختبار ل ميكنه اإخبارنا ما اإذا كان ال�سرطان عدوانيًا اأم ل

بعدم  الأمريكية  الوقائية  اخلدمات  فرقة  تو�سي  ذلك،  جانب  اإىل 
اأن  ميكن  الختبار  هذا  اأن  اإىل  م�سريًة   ،)PSA(الـ فح�س  اأخذ 
يوؤدي يف كثري من الأحيان اإىل نتائج اإيجابية كاذبة اأو اإىل اإظهار اأن 

ال�سرطان يف غاية اخلطورة، وهذا ميكن اأن ي�سبب توترًا ل لزوم له 
ويجعل الرجال يخ�سعون للجراحة لأخذ خزعات ولإجراءات غازية 

اأخرى قد يكون لها اآثار جانبية خطرية

تعتمد الرابطة الأمريكية للجهاز البويل على نهج قائم على العمر، 
عندما  تظهر   PSA((الـ فح�س  من  فائدة  اأكرب  باأن  ت�سري  وهي 
يكون عمر الرجال يرتاوح بني الـ55 و69 عامًا، وتو�سي املر�سى يف 
هذه الفئة العمرية مبناق�سة املخاطر واملنافع من هذا الختبار مع 
الرجال  الروتيني من قبل  باأخذ الفح�س  اأطبائهم، وهي ل تن�سح 

الأ�سغر اأو الأكرب �سنًا

معظم الرجال الذين يتم ت�سخي�س حالتهم ب�سرطان الربو�ستات ل 
ميوتون نتيجة لذلك، لكن الو�سع ي�سبح اأ�سد خطورة اإذا ما انت�سر 
اإىل اأجزاء اأخرى من اجل�سم، كما يعترب �سرطان الربو�ستات ثاين 
�سبب رئي�سي لوفيات ال�سرطان بني الرجال بعد �سرطان الرئة، وفقًا 

جلمعية ال�سرطان الأمريكية

امل�صدر : جملة نقطة العلمية

اأخبار �ضحية

 "ديلي ميل" تن�سر فيديوهات مروعة من قلب 
ال�سوارع يف  يت�ساقطون  "املدينة املوبوءة" ال�سينيون 

بوؤرة  ال�سينية،  ووهان  مدينة  �سوارع  يف  انهاروا  لأ�سخا�س  مروعة  فيديو  مقاطع  ن�سطاء  تداول 
فريو�س كورونا اجلديد الذي اأودى بحياة الع�سرات و�سط خماوف من حتوله لوباء

النقل  و�سائل  وحمطات  ال�سوارع  يف  الأر�س  يفرت�سون  اأ�سخا�سا  الفيديوهات  ع�سرات  واأظهرت 
حماولني  امل�سعفون  لهم  يهرع  بينما  بالفريو�س،  الإ�سابة  نتيجة  وعيهم  فقدانهم  بعد  العمومية، 

اإبعاد املواطنني عن املكان وتوزيع الكمامات عليهم
واأ�سارت �سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية اإىل اأنها مل تتمكن من التحقق من �سحة مقاطع الفيديو 

التي مت ن�سرها على نطاق وا�سع يف و�سائل التوا�سل الجتماعي
ويف وقت �سابق اأعلنت كل من الوليات املتحدة واليابان وكوريا اجلنوبية عن ظهور فريو�س كورونا 

على اأرا�سيها
وقالت منظمة ال�سحة العاملية اإنه من ال�سابق لأوانه "اإىل حد ما" اإعالن فريو�س كورونا اجلديد 

حالة طوارئ عاملية
التنف�سي، مبقتل 26 �سخ�سا على  وت�سبب الفريو�س، وهو مر�س �سبيه بال�سار�س يهاجم اجلهاز 

الأقل واإ�سابة 800 �سخ�س يف جميع اأنحاء العامل
امل�صدر: ديلي ميل

اأكرث من 26،000 رجل ميوتون جّراء هذا املر�س
 كل ما حتتاج ملعرفته عن

�سرطان الربو�ستات

افتتحت ال�سني اليوم الأربعاء اأول م�ست�سفى ملعاجلة فريو�س كورونا يف مدينة بالقرب من ووهان بعد اأن 
ق�سى العمال واملتطوعون يومني فقط يف حتويل مبنى فارغ اإىل مرفق �سحي للطوارئ ي�سم األف �سرير

وتظهر اللقطات التي ن�سرتها �سحيفة "كوفر نيوز ت�ساينا" الطاقم الطبي والعاملني اجلدد يف امل�ست�سفى 
وهم يتعرفون على املن�ساأة قبل بدء نقل املر�سى اإليها

ونقلت الدفعة الأوىل من مر�سى فريو�س كورونا اإىل املركز الطبي الإقليمي يف حوايل ال�ساعة 10:30 
م�ساء بالتوقيت املحلي، بح�سب ما ذكرته و�سائل الإعالم املحلية

ومت بناء امل�ست�سفى يف منطقة هوانغت�سو كفرع جديد مل�ست�سفى هوانغقانغ املركزي الذي يتوقع افتتاحه 
يف مايو القادم

ال�سلطات املحلية يوم اجلمعة املا�سي با�ستخدام املبنى، الذي كان كامال ولكنه فارغا، لعالج  واأمرت 
مر�سى فريو�س كورونا فقط. وبداأت اأعمال التجديد يوم ال�سبت

وبحلول يوم الثنني، كان املتطوعون قد و�سعوا جميع الأ�سرة، كما مت تركيب املياه والكهرباء والإنرتنت، 
وفقا حلكومة هوانغقانغ

واكتمل امل�سروع يف غ�سون 48 �ساعة بف�سل اجلهود امل�سرتكة ملوظفي �سركات البناء و�سركات املرافق 
و�سباط ال�سرطة �سبه الع�سكرية، مثلما ذكرت �سلطة املدينة

وارتفع عدد �سحايا فريو�س كورونا يف ال�سني اإىل 132 حالة وفاة وعدد حالت الإ�سابة اإىل 5974 حالة، 
بح�سب ما اأعلنت عنه اللجنة الوطنية لل�سحة يف ال�سني اليوم الأربعاء

امل�صدر: ديلي ميل

ال�سني ت�سابق الزمن..
حت�سري اأول م�سفى خا�س 

مل�سابي كورونا يف يومني فقط 
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الأنظمة  يخ�س  ما  يف  للجدل  املثرية  املو�صوعات  من 
ال�صحية يف التغذية، هل الزبدة اأكرث �صحة اأم الزيوت 
اجل�صم  ل�صحة  مفيدة  هي  وهل  وال�صمن؟  النباتية 
عمومًا اأم ت�صره؟ وما هي فوائدها للج�صم؟ وما حمتوى 
ال�صعرات احلرارية يف الزبدة ؟ �صنتعرف على اإجابات 
هذه الأ�صئلة يف هذا املقال، فتابع معنا عزيزي القارئ 

ال�صعرات احلرارية يف الزبدة
حتتوي ملعقة كبرية من الزبدة على حوايل 1٠٠ �صعر 
حراري فقط، وهي تعترب اخليار الأقل يف عدد ال�صعرات 
احلرارية مقارنة بال�صمن، و زيت الزيتون الذي حتتوي 
ملعقة كبرية منه على حوايل 1٢٠ �صعر حراري، وهذه 
قد تكون نتيجة مفاجئة للبع�س، اأن الزبدة التي يعتقد 
الغالبية من النا�س اأنها ثقيلة على املعدة وت�صبب زيادة 
الوزن، حتتوي يف الواقع على عدد �صعرات حرارية اأقل 

من زيت الزيتون:

ملاذا تعترب الزبدة خيار �صحي؟
جمرد  حتول  اأن  ميكن  التي  املكونات  من  �سك  وبال  الزبدة  اإن 
اأطباق عادية اإىل رائعة، فهي تتميز بنكهة ومذاق ي�سيف طعمًا 
فح�سب،  هذا  لي�س  اإليها،  ُت�ساف  التي  الأطعمة  جميع  اإىل  غنيًا 
بل اأنها تقدم العديد من الفوائد الهامة ل�سحة اجل�سم، مقارنة 

بال�سمن وبع�س املواد الدهنية الأخرى

ولتعرف ملاذا الزبدة هي اخليار ال�سحي للطهي، دعنا نقدم لك 
الأ�سباب الآتية:

غنية بالفيتامينات التي تذوب يف الدهون
هناك العديد من الفيتامينات التي تذوب يف الدهون يف الزبدة، 
وهذا ي�سمل فيتامني اأ، و فيتامني E، و فيتامني ك2، والذي رمبا 
كبري  ب�سكل  ي�سارك  اأن  ميكن  ولكنه  البع�س،  على  جديدًا  يكون 
يف ا�ستقالب الكال�سيوم، وقد ارتبط انخفا�س كميته بالعديد من 
الدموية،  والأوعية  القلب  اأمرا�س  الأمرا�س اخلطرية، مبا فيها 

وال�سرطان، وه�سا�سة العظام:

حتتوي على الكثري من الدهون امل�صبعة ال�صحية
ت�سري الدرا�سات احلديثة اأنه ل توجد عالقة بني الدهون امل�سبعة 
واأمرا�س القلب والأوعية الدموية كما كان يعتقد اجلميع، وحتتوي 
الزبدة على كمية جيدة من الدهون ق�سرية ومتو�سطة ال�سل�سلة، 
الأخرى، حيث  الدهون  ب�سكل خمتلف عن  ا�ستقالبها  يتم  والتي 

اأنها توؤدي اإىل حت�سني ال�سبع وزيادة حرق الدهون:

الزبدة اأف�صل ل�صحة القلب مقارنة بال�صمن

مطبخ �ضيدتي

اإليِك �سيدتي و�سفة
ال�سفيحة االأرمنية ال�سهية

الب�صل  يذبل  حتى  ونقلبهم  الب�صل  اإليه  ون�صيف  الزيت  نحمي 
ال�صادة  والبهار  اللحمة  ن�صيف  لونه.  يتغري  اأن  بدون  قلياًل 
ت�صتوي  حتى  ونقلبهم  والبابريكا  الأ�صود  والفلفل  والقرفة 

اللحمة
ن�صيف  اللحمة  ع�صارة  معظم  وتتبخر  اللحمة  ت�صتوي  عندما 
امللح والفلفل الأخ�صر احللو والفلفل احلار املفروم ونقلبهم ملدة 

دقيقتني
 ن�صيف البندورة املفرومة ورب البندورة ودب�س الرمان. نقلبهم 
اأن  نريد  ل  البندورة.  ماء  كمية  ن�صف  تتبخر  حتى  النار  فوق 
تتكثف  تربد  عندما  اللحمة  ح�صوة  اأن  حيث  املاء  كل  تتبخر 

معظم املاء ونحن نريد احل�صوة اأن تكون رطبة قلياًل
نغلق النار ون�صيف النعنع املفروم وال�صنوبر. نخلطهم جيدًا

من   ٢٠٠ على  وبالفرن  عليها  احل�صو  ون�صع  بعد  العجينة  نفرد 
1٥-٢٠ دقيقة لت�صبح ذهبية

جملة �صيدتي 

1- اخلطي البي�س وال�سكر والفانيال والزيت يف وعاء جيدًا
ا�ستمرار اخلفق حتى  بالتناوب مع احلليب مع  اأ�سيفي الطحني   -2

تتجان�س املكونات
3- �سخني مقالة وا�سعة غري ل�سقة مع ر�سة زيت على نار متو�سطة

يف  ومديها  الكريب  عجينة  كمية  من  كوب  ن�سف  حوايل  �سعي   -4
حتى  الأخرى  اجلهة  على  اقلبيها  ثم  تن�سج  حتى  واتركيها  املقالة 

تن�سج وكرري العملية حلني انتهاء كمية العجني
5- �سعي الكريب يف طبق

واجلرجري  اجلنب  ووزعي  الزبدة  من  بالقليل  الكريب  ادهني   -6
ولفيها وقدميها �ساخنة

جملة �صيدتي

ح�سري على وجبة الفطور ال�سباحي 

كريب باجلنب واجلرجري 
ال�سهي

يف املنزل ميكنك االأن اإعداد 
الكات�ساب احلار

1. اغلي حبات الطماطم مباء مغلي حتى ي�سهل تق�سريها ثم اطبخيها 
بقدر على النار حتى تغلي

2. خف�سي النار وحركي الطماطم حتى يخرج املاء منها ثم اتركيها 
حتى تربد

ت�سبح  حتى  واخلطي  الكهربائي  اخلالط  يف  الطماطم  �سعي   .3
مهرو�سة جيدًا و�سعي اخلليط جانبًا

4. �سخني زيت الزيتون يف مقالة على النار واأ�سيفي الب�سل وقلبي 
ثم اأ�سيفي الثوم

املكونات ثم  تغلي  املكونات للطماطم وحركي حتى  باقي  اأ�سيفي   .5
خففي النار وحركي بني احلني والآخر

6. دعي الكات�ساب يطهو على النار حتى يتحول ل�سل�سة �سميكة مدة 
60 دقيقة

7. �سفي اخلليط يف م�سفاة ناعمة
وغني  حار  كات�ساب  على  حت�سلي  حتى  ال�سل�سة  على  ا�سغطي   .8

بالتوابل
9. احتفظي الكات�ساب بالثالجة

مطبخ �صيدتي

 هل الزبدة اأكرث �سحة اأم الزيوت النباتية وال�سمن؟ ..
وما حمتوى ال�سعرات احلرارية فيها؟ هذه االأ�سئلة ت�سغل بال الكثريين

تعرفوا على اإجابتها االآن وحافظوا على �سحتكم
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اإ�سدار  متنع  الأمريكية  املتحدة  الوليات  تطبقها  جديدة  لوائح 
تاأ�سريات دخول البالد لغر�س �سياحة الولدة

الوليات  يزرن  الالئي  احلوامل  الن�ساء  �سفر  على  قيودا  وفر�ست 
املتحدة من اأجل الولدة للح�سول على اجلن�سية الأمريكية

تزايد  من  احلد  هو  ترامب  دونالد  المريكي  للرئي�س  وفقًا  الهدف 
املهاجرين، وتدخل القواعد اجلديدة حيز التنفيذ، اليوم، وت�ستهدف 

فر�س قيود �سارمة على ما ُيعرف بـ"�سياحة الولدة"

ومبوجب هذه القواعد، يتعني على الن�ساء احلوامل، الالتي يتقدمن 
يثبنت  اأن  املتحدة،  للوليات  زيارة  تاأ�سريات  على  للح�سول  بطلب 
الوليات  اأر�س  الولدة على  لل�سفر بخالف  �سببا حمددا  اأن لديهن 

املتحدة

ترامب،  دونالد  الأمريكي،  الرئي�س  انتقده  طاملا  قانون،  وي�سمح 
بح�سول جميع الأطفال املولودين يف الوليات املتحدة على اجلن�سية 

الأمريكية

الأمن  حلماية  �سرورية  اجلديدة  القواعد  اإن  ترامب  اإدارة  وتقول 
القومي الأمريكي وال�سحة العامة

هجرة  قوانني  لإقرار  يدعو  الذي  الهجرة،  درا�سات  مركز  ويقدر 
اأ�سد �سرامة، اأعداد الأطفال الذين ولدوا لأمهات يحملن تاأ�سريات 
�سياحية موؤقتة، خالل الفرتة ما بني الن�سف الثاين من عام 2016 

والن�سف الأول من عام 2017، بنحو 33 األف طفل

للن�ساء  ميكن  الأمريكية،  احلدود  وحماية  اجلمارك  هيئة  وبح�سب 
ولكن  الولدة  موعد  حتى  املتحدة  الوليات  دخول  حاليًا،  احلوامل، 
قد مُتنع املراأة احلامل من ال�سفر، اإذا كان ثمة �سبب لالعتقاد باأنها 
التاأ�سرية،  يف  املحدد  املوعد  بعد  املتحدة  الوليات  يف  البقاء  تنوي 
دافعي  جيوب  من  طفلها  ولدة  فاتورة  لت�سديد  خططًا  لديها  اأن  اأو 

ال�سرائب الأمريكيني

 اإعداد: حممد �صويلم
امل�صدر : اخبار الن

ترامب يلغي احل�سول على تاأ�سرية �سياحية
من اأجل الوالدة يف اأمريكا

وال�سحة،  التغذية  يخ�س  ما  يف  املغلوطة  الإر�سادات  من 
ا�ستبدال الزبدة بال�سمن يف الطعام، وهذا من اأكرب الأخطاء 
باأمرا�س  الإ�سابة  تزيد من خطر  ال�سمن  اأن  ال�سحية، حيث 
القلب والأوعية الدموية، وذلك ح�سب الدرا�سات، يف حني اأن 
الزبدة مل يكن لها اأي تاأثري، كما اأن مراحل املعاجلة الكثرية 

التي متر بها ال�سمن جتعلها اأقل �سحة واأكرث خطرًا:

الزبدة غنية بحم�س اللينوليك
تغذيتها  مت  اأبقار  من  تاأتي  التي  الع�سبية  وخا�سة  الزبدة،  اإن 
املُ�سمى  الدهني  للحم�س  هام  م�سدر  هي  الأع�ساب،  على 
اللينوليك، هذا احلم�س له تاأثريات قوية على عملية الأي�س، 
ويتم بيعه يف الواقع كـ مكمل غذائي لإنقا�س الوزن، كما ثبت 

اأن له خ�سائ�س م�سادة لل�سرطان

ترتبط الزبدة مع انخفا�س خطر زيادة الوزن
ال�سعرات احلرارية يف منتجات  ن�سبة  ارتفاع  الرغم من  على 
بخطر  يرتبط  ل  تناولها  اأن  اأثبتت  الدرا�سات  ولكن  الألبان، 
الإ�سابة بـ ال�سمنة، حيث ظهرت مراجعة جديدة يف عام 2012 
ال�سمنة،  على  الدهون  عالية  الألبان  ا�ستهالك  اآثار  فح�ست 
واأمرا�س القلب، وغريها من ال�سطرابات الأي�سية، واكت�سف 
الباحثون اأن منتجات الألبان عالية الد�سم مل تزيد من خطر 
بانخفا�س  مرتبطة  وكانت  الأي�سية،  بالأمرا�س  الإ�سابة 
ُمفاجئ  يعترب  ما  وهو  بدرجة كبرية،  بال�سمنة  الإ�سابة  خطر 

للكثريين:

حتذير مهم
يجب  ولكن  للج�سم،  عديدة  فوائد  لها  الزبدة  اأن  �سحيح 
مراعاة عدم الإفراط يف اإ�سافتها لنظامك الغذائي ومراعاة 

مقدار ال�سعرات احلرارية الذي يدخل جل�سمك يف اليوم

حمتوى  على  تعرفت  اأن  بعد  القارئ،  عزيزي  والآن 
ل�صحتك،  وفوائدها  الزبدة  يف  احلرارية  ال�صعرات 
اأحد  ا�صت�صارة  ميكنك  ا�صتف�صار،  اأي  لديك  كان  اإذا 

اأطبائنا من هنا 
امل�سدر: كل يوم معلومة طبية

 تلد نحو ٣٣ األف امراأة طفلها �سنويًا على اأر�ض الواليات املتحدة 
االأمريكية من اأجل احل�سول على اجلن�سية

اأوكفيل - 

تطلب حكومة اأونتاريو من �سكان منطقة هالتون تقدمي اأف�سل م�سورة 
لهم حول كيفية جعل احلياة اأكرث �سهولة، وال�ستثمار يف اخلدمات 
التوازن يف امليزانية بحلول عام 2023 من  العامة احليوية وحتقيق 

خالل ال�ست�سارات العامة مليزانية 2020.

كراوفورد  و�ستيفن   ، فيليب�س  رود  املالية  وزير  كاًل من  كان   ، اليوم 
لأوكفيل   MPP  ، تريانتافيلوبولو�س  ج.  واإيفي   ، لأوكفيل   MPP  ،
 Burlington لـ MPP ، نورث - بريلينجتون ، وجني ماكينا

، يف اأوكفيل ل�ست�سافة ا�ست�سارة عامة خا�سة مبيزانية 2020.

تبحث احلكومة عن اأفكار ت�ساعد على بناء اأونتاريو مًعا من خالل 
مع  اهتمامها،  �سلم  اأعلى  يف  والعمال  واملهارات  الوظائف  و�سع 
ال�ستمرار يف الرتكيز على و�سع املزيد من الأموال يف جيوب النا�س 

، وربط النا�س بالأماكن ، وبناء جمتمعات اأكرث �سحة واأكرث اأماًنا ، 
وجعل احلكومة اأكرث ذكاًء  .

من  جميًعا.  علينا  توؤثر  اأونتاريو  "ميزانية  فيليب�س  الوزير  وقال 
املهم بالن�سبة لنا اأن ن�سمع عن كثب من جميع اأنحاء املقاطعة حول 
الأولويات التي ي�سعرون اأنه ينبغي اإدراجها يف خطتنا لبناء اأونتاريو 
ومتكني  واقعة  حقيقة  الروؤية  هذه  جنعل  اأن  ميكننا   ، "معا  مًعا".  

حياة اأف�سل وم�ستوى معي�سة مرتفع جلميع مواطنينا."
�سي�ست�سيف الوزير فيليب�س وامل�ساعد الربملاين �ستان ت�سو م�ساورات 
اأنحاء  اأع�ساء الربملان يف جميع  اإىل جانب  حول املوازنة املجتمعية 
العاملة  وال�سركات  والأ�سر  الأفراد  املقاطعة لال�ستماع مبا�سرة من 

يف اأونتاريو.

تف�صل بزيارة 
 Ontario.ca/B budgetIdeas

اأفكارك عرب  اإر�سال  اأو  ا�ست�سارة  للتعرف على كيفية ح�سور جل�سة 
ال�ستبيان.   ملئ  اأو عن طريق  العادي  الربيد  اأو  الإلكرتوين  الربيد 

�سوف تنتهي م�ساورات امليزانية يف 11 فرباير 2020.
حكومة اأونتاريو

الرتجمة العربية: معتز اأبوكالم / اأيام كندية  

حكومة اأونتاريو تعقد م�ساورات حول امليزانية يف منطقة هالتون
احلكومة تبحث عن اأفكار من �ساأنها بناء اأونتاريو من قبل مواطنيها معًا
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منظمة ال�سحة تبحث اإعالن الطوارئ
وبدء عمليات اإجالء من ال�سني ب�سبب كورونا

كوارث

الزلزال  جراء  منهار  مبنى  عند  يعملون  الطوارئ  عمال 
الذي �صرب اإقليم األزيغ يف تركيا يوم الثنني

ت�صوير: اأوميت بكطا�س - رويرتز

ناجني  عن  البحث  عمليات  تركيا  اأنهت   - )رويرتز(  األزيغ)تركيا( 
من الزلزال الذي وقع يوم اجلمعة وذلك بعدما انت�سل عمال الطوارئ 
جثة �سخ�س اأخري كانوا يبحثون عنه حتت اأنقا�س مبنى منهار لريتفع 

بذلك عدد قتلى الكارثة اإىل 41.

وقالت احلكومة اإن الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة اأودى بحياة 
�سرقي  كيلومرتا   550 نحو  يبعد  الذي  األزيغ،  اإقليم  يف  �سخ�سا   37
املجاور.  اإقليم مالطية  اآخرين يف  اأربعة  ت�سبب يف مقتل  كما  اأنقرة، 
واأ�سافت اأن اأكرث من 1600 �سخ�س اأ�سيبوا ول يزال 86 منهم يتلقون 

العالج يف امل�ست�سفيات لكن ل توجد حالت خطرية بينهم.

وذكرت اإدارة الكوارث والطوارئ الرتكية اأن عمليات البحث جنحت يف 
اإنقاذ 45 �سخ�سا من حتت اأنقا�س املباين املنهارة جراء الزلزال.

وحذرت ال�سلطات ال�سكان من دخول املباين املت�سررة خ�سية انهيارها 
وخ�سية الهزات الرتدادية مما ترك الكثري منهم بال ماأوى يف املنطقة 
التي انخف�ست درجة احلرارة بها �سباح اأم�س الثنني اإىل �ست درجات 

مئوية حتت ال�سفر.

اإعداد يا�صمني ح�صني للن�صرة العربية

امل�صدر : رويرتز

ارتفاع عدد قتلى زلزال تركيا اإىل 41 وانتهاء جهود البحث عن ناجني

بكني/جنيف )رويرتز( - بداأت حكومات اأجنبية يوم الأربعاء اإجالء 
ارتفاع عدد  مع  بال�سني  كورونا  تف�سي فريو�س  رعاياها من موطن 
العاملية  ال�سحة  اأعلنت منظمة  اإىل 133 يف حني  الفريو�س  �سحايا 
عن ”قلقها البالغ“ جتاه انت�سار الفريو�س بني الب�سر يف ثالث دول 

اأخرى.
وقالت منظمة ال�سحة العاملية اإن جلنة الطوارئ بها �ستعقد اجتماعا 
الذي  اجلديد  كورونا  فريو�س  كان  اإن  لتقييم  اخلمي�س  يوم  مغلقا 

ينت�سر �سريعا من ال�سني بات ميثل حالة طوارئ عاملية.
اأدهانوم يف موؤمتر �سحفي يف جنيف  وقال رئي�س املنظمة تيدرو�س 
املا�سية  القليلة  الأيام  خالل  الفريو�س  لتطور  بالنزعاج  ”ن�سعر 
وخا�سة انتقاله من �سخ�س اإىل اآخر يف بع�س الدول“ وذكر بال�سم 

اأملانيا وفيتنام واليابان.
واأ�ساف ”على الرغم من اأن عدد )الإ�سابات( خارج ال�سني ما زال 

�سغريا ن�سبيا اإل اأنه ينطوي على احتمال حدوث تف�س اأكرب“.
 6065 هناك  العاملية  ال�سحة  منظمة  اإح�ساءات  لأحدث  وطبقا 
حول  بلدا   15 يف  الإنفلونزا  ي�سبه  الذي  بالفريو�س  اإ�سابة  حالة 
حدثت  الآن  وحتى  ال�سني.  يف   ،70 نحو  عدا  ما  جميعها،  العامل 
جميع الوفيات ب�سبب الفريو�س يف ال�سني التي اأكدت جلنة ال�سحة 
الوطنية بها وفاة 132 �سخ�سا حتى نهاية يوم الثالثاء. ومت الإعالن 

عن حالة وفاة اأخرى باإقليم �سيت�سوان يوم الأربعاء.
”قامتا  يزال  ل  الو�سع  باأن  بينغ  جني  �سي  ال�سيني  الرئي�س  واأقر 
الفريو�س  بهزمية  الثالثاء  يوم  تعهد  قد  �سي  وكان  ومعقدا“. 
”ال�سيطان“. وقال الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب اإنه حتدث مع 
ال�سني  مع  كثب  �ستعمل عن  اإدارته  اأن  اإىل  م�سريا  ال�سيني  نظريه 

بهدف احتواء تف�سي الفريو�س.
اإىل ال�سني وتوقع  وعلقت بع�س �سركات الطريان الكربى رحالتها 

خبري اقت�سادي بارز بتاأثري كبري على النمو.
وخالل الأيام املا�سية اأحجمت جلنة منظمة ال�سحة العاملية املوؤلفة 
من 16 خبريا م�ستقال مرتني عن اإعالن حالة طوارئ عاملية لكنها 

�ستعيد تقييم املوقف يوم اخلمي�س.
ال�سحية  الطوارئ  لربنامج  التنفيذي  املدير  ريان  مايك  وقال 
باملنظمة ”نحن يف منعطف مهم يف هذه امل�ساألة. نعتقد اأن حالت 

انتقال املر�س هذه ما زال من املمكن اإيقافها“.
”يتخذون  وقال  املوقف  مع  ال�سني  بتعامل  اأي�سا  رايان  واأ�ساد 

اإجراءات ا�ستثنائية يف مواجهة ما اأ�سبح حتديا ا�ستثنائيا“.

خالية • �صوارع 
يف العديد من املدن ال�سينية، كانت ال�سوارع مهجورة اإىل حد بعيد 
واألزمت  الطبية.  الأقنعة  باخلروج  التي غامرت  القلة  ارتدت  بينما 
درجات حرارتهم  بقيا�س  النا�س  بكني  للقهوة يف  �ستاربك�س  متاجر 
ون�سرت اإخطارات تفيد باأن الدولة تلزم بارتداء الأقنعة الطبية يف 

الداخل.
ا�سطرت  التي  عاما(   23( يل  اأماندا  الربازيلية  ال�سائحة  وقالت 
غري  باأنني  واأ�سعر  اآ�سيا.  يف  هنا  يل  مرة  اأول  ”هذه  رحلتها  لقطع 
حمظوظة باملرة.. مل اأ�ستطع حتى اأن اأرى الأماكن التي اأردت روؤيتها 

مثل ال�سور العظيم“.
لكن كانت هناك حالة من الرتياح بني الذين مت اإجالوؤهم من اإقليم 
هوبي، الذي يعي�س فيه نحو 60 مليون ن�سمة والذي توقفت فيه كل 
مظاهر احلياة تقريبا. وقال تاكيو اأوياما الذي و�سل اإىل طوكيو على 
اأ�سعر بقلق بالغ  »كنت  منت طائرة تقل 206 يابانيني خارج ووهان 

عندما كنت عالقا هناك«.
يف الوقت نف�سه بداأت بع�س احلكومات اإجالء مواطنيها.

وقالت  ووهان.  من  اأمريكيني   210 نحو  املتحدة  الوليات  واأجلت 
املراكز الأمريكية ملكافحة الأمرا�س والوقاية منها اإنه �سيتم فح�س 
كل من على منت الطائرة عدة مرات وتقييم حالتهم لدى و�سولهم 

اإىل كاليفورنيا.
يوم  �ستغادر م�ساء  تقل رعايا فرن�سيني  اأول رحلة  اإن  وقالت فرن�سا 
الأربعاء وقالت بريطانيا اإنها �ستجلي 200 من مواطنيها على رحلة 
طريان م�ستاأجرة يوم اخلمي�س. ونظمت كندا اأي�سا رحالت لإجالء 

مواطنيها.
ويوؤثر الفريو�س ب�سدة على ثاين اأكرب اقت�ساد يف العامل. فال�سركات 
تقل�س ال�سفر اإىل ال�سني بينما تلغي خطوط الطريان الرحالت ومن 

اأبرزها اخلطوط اجلوية الربيطانية و�سركة لوفتهانزا.
وحتولت منطقة ماكاو وهي مركز للقمار اإىل بلدة اأ�سباح بينما خلت 

مراكز الت�سوق يف العوا�سم الآ�سيوية من النا�س تقريبا.
وت�سررت قطاعات من التعدين وحتى ال�سلع الفاخرة ب�سبب ذلك.

يف  خم�سة  اإىل  يتباطاأ  قد  النمو  اأن  حكومي  اقت�سادي  خبري  وذكر 
فيه  ت�سرب  الذي  الوقت  يف   2020 من  الأول  الربع  يف  اأقل  اأو  املئة 
الأزمة املزيد من القطاعات، الأمر الذي قد يجرب رجال ال�سيا�سة 

على الك�سف عن مزيد من الإجراءات لتحفيز القت�ساد.
وقال ت�سانغ مينغ وهو خبري اقت�سادي يف الأكادميية ال�سينية للعلوم 

الجتماعية وهي موؤ�س�سة بحثية حكومية بارزة يف تقرير ن�سرته جملة 
الإجمايل  املحلي  الناجت  خف�س  يف  يت�سبب  قد  التف�سي  اإن  كايجينغ 

خالل الربع الأول بواقع نحو نقطة مئوية واحدة.
وكان النمو عند �ستة يف املئة خالل الربع الرابع من العام املا�سي.

وتلقت الأ�سهم يف هوجن كوجن �سربة يف اليوم الأول من التعامل بعد 
القمار  �سالت  اأ�سهم  وانخف�ست  اجلديدة.  القمرية  ال�سنة  عطلة 
والأ�سهم املالية يف موؤ�سر هانغ �سنغ بواقع 2.5 يف املئة لت�سل اإىل 

اأدنى م�ستوى لها منذ �سبع �سنوات.
�صار�س من  فتكا  • اأقل 

الفريو�س، قال علماء  لكن فيما قد يكون خطوة كبرية نحو احتواء 
اإنهم طوروا ن�سخة خمتربية من فريو�س كورونا، وهي  اأ�سرتاليا  يف 

الأوىل التي يتم تطويرها خارج ال�سني.
ثم  املغادرة  على  املواطنني  بع�س  �ست�ساعد  اإنها  اأ�سرتاليا  وقالت 
املحيط  يف  كري�سما�س  جزيرة  على  ال�سحي  احلجر  يف  �ست�سعهم 

الهندي واملعروفة باإيواء طالبي اللجوء.
التهاب  مبر�س  امل�سابني  عدد  ال�سني  يف  الإ�سابات  عدد  ويتجاوز 
اجلهاز التنف�سي احلاد )�سار�س( امل�سجل لديها الذي ذكرت اأنه كان 
يبلغ 5327 حالة. وقتل �سار�س وهو �ساللة اأخرى من كورونا حوايل 

800 �سخ�س يف عامي 2002 و2003.
ومت الإبالغ عن نحو 60 حالة اإ�سابة يف 15 دولة اأخرى منها الوليات 

املتحدة وفرن�سا و�سنغافورة.
ت�سخي�س  جرى  اإنه  الأربعاء  يوم  الإماراتية  ال�سحة  وزارة  وقالت 
حالة اإ�سابة بفريو�س كورونا اجلديد لأ�سخا�س من عائلة جاءت من 

مدينة ووهان اإىل الإمارات.
اإعداد اأحمد ح�صن للن�صرة العربية - حترير حممد اليماين
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يف اأحد الع�سريات يف حديقة �سكن الن�ساء، بينما كنا ن�سرب ال�ساي 
املغربي الذي اأعدته لنا �سحر ونراقب الأطفال وهم يلعبون الغمي�سة، 
غرفة  يف  غالبًا  األحظها  كنت  �سابة  املجتمعات  �سلة  اإىل  ان�سمت 
ويف  ال�سماء  يف  ت�سرح  كانت  عمل.  عن  البحث  يف  منهمكة  الإنرتنيت 
نظرة  لأن  اإليها  التعرف  يف  بادرت  اأعوام.  الع�سرة  ذي  ابنها  مراقبة 
الت�سميم يف عينيها وا�سحة و "جذابة". علمت باأن رانية هو ا�سمها، 
واأنها قادمة جديدة من الأردن.  لرانية ق�سة خمتلفة عن �سابقتيها. 
فهي عندما كانت يف اخلام�سة ع�سرة من عمرها اأغرمت بابن اجلريان 
الذي كان يكربها بثالثة اأعوام، وكانت ق�سة حب عارمة خالل �سنوات 
اأن ي�سرتوا على  اإ�سرار واإحلاح العا�سقني، راأى الأهل  اأمام  املراهقة. 
ال�سابني و�سكنت العرو�سة يف غرفة �سغرية يف بيت حميها. ثم اكت�سفت 
وزوجها بعد فرتة ق�سرية كم كانا �سغريين ومت�سرعني يف هذه الزيجة 
فالعري�س طالب يف اجلامعة وم�سروفه من اأهله، وهي يجب اأن تكمل 
البيتية  والواجبات  بامل�سوؤولية  العرو�سة  يطالبون  الزوج  اأهل  الثانوية، 
العري�س  باأن  الآن  انتبهت  وهي  اأهلها،  بيت  يف  تعرفها  تكن  مل  التي 
لي�س بابا احلنون الذي يعترب طلباتها واجباته املقد�سة. العري�س من 
طرفه ا�ستثقل كاهل امل�سوؤولية الزوجية و�سئم م�ساكل الن�سوان، كذلك 
عليه  تنكد  الغيورة  وزوجته  زميالته،  لديه  �سار  جامعي  طالب  كاأي 
ثم  املتكررة.  وال�ستجواب  الغرية  با�سطوانات  والأم�سيات  الت�سالت 
اإن هذه الزيجة تاأثرت كثريًا باملثل القائل: " اإذا دخل الفقر من الباب، 
هرب احلب من ال�سباك"، فعندما تكون العني ب�سرية واليد ق�سرية 
والهروب.  بالالمبالة  الغ�سب  زوجها  ويقابل  غا�سبة  الزوجة  ت�سبح 
ثالثة اأعوام مرت تخرج فيها ال�ساب من كلية الهند�سة املدنية، ودخلت 
هي فيها اإىل كلية الإدارة. و�ساء اهلل اأن حتمل بـابنها اآدم. اأمام اأزمة 
البطالة يف البلد، فكر الزوج باأن ال�سفر هو اأح�سن حل مل�ساكله املالية، 
جاهزًا  يكن  مل  اأي�سًا  اأنه  غري  الإمارات،  اإىل  وتوجه  اأمتعته  فحزم 
رجل  على  تعرف  ثم  �سديد.  عوز  يف  �سهورًا  هناك  فق�سى  للتجربة 
اأعجبت  �سابة  ابنة  الرجل  لهذا  وكان  العمل معه،  اأعمال عر�س عليه 
رجل  عائلة  �سمت  ما  �سرعان  ثم  لأبيها،  اجلديد  امل�ساعد  بو�سامة 
الأعمال ذاك فردًا جديدًا حا�سروه بكل ما ا�ستطاعوا وحولوه باإرادته 
اإىل عبد ماأمور.  و�سعت رانية مولودها يف جو من القهر، وقررت طلب 

الطالق بعد كل الإهمال الذي لقته من زوجها. عادت اإىل بيت اأهلها 
حتمل طفاًل بيد وكتابًا باليد الأخرى. كان هذا الطفل م�سدر طاقة 
فعليًا  اأب  بال  ابنها  باأن  ف�سعورها  اإنهاك.  م�سدر  كان  ما  بقدر  لأمه 
تعتني  اأن  يجب  فقط  لي�ست  اأنها  مبعنى  جتاهه،  م�سوؤوليتها  �ساعف 
به، لكن اأن تعيله اأي�سًا. وهكذا كانت تاأكل الكتب اأكاًل حتى تخرجت 
اأمل  العمل على  العملية وغرقت يف  ثم دخلت م�سمار احلياة  بتفوق. 
اأن تن�سى �سدمتها العاطفية وكل همومها.  �سرعان ما التحقت بكادر 
مع  ب�سرعة.  فيها  تطورت  مقبولة  بوظيفة  املتحدة  الأمم  يف  العاملني 
فهي  اخلاطر،  مك�سورة  باأنها  دائمًا  ت�سعر  كانت  املهني  جناحها  كل 
كمطلقة �سابة غري مرغوبة يف املجتمع اإل من رواد املغامرات اجلن�سية 
اتهامات  تالحقها  �سبابهم.  جتديد  يف  الراغبني  الأغنياء  والكهول 
باطلة وتعليقات �سخيفة يف كل مكان. بعد �سنني الوحدة حن ج�سدها 
اأماًل يف فتح �سفحة  اإىل الرجل واكتاأبت من و�سعها فقررت الهجرة 
جديدة يف جمتمع اأكرث تقباًل لو�سعها والتعرف على رجل �ساب منفتح 
الفكر. تقبل والداها الفكرة لأنهما كانا م�سدر دعم ل ينفد يف حياتها 
يف  اأهدافها  حتقيق  على  وت�سميمًا  جدية  ابنتهما  يف  وجدا  ولأنهما 
احلياة.  ثم جاء يوم تعرفت فيه اإىل عادل يف اأحد الأم�سيات ال�سعرية 
يف مركز ثقايف، وهو �ساب من دولة جماورة ومقيم يف الأردن، �سحر 
ال�سفارة.  الهجرة يف  وطلب  املتحدة  الأمم  ومن�سبها يف  ب�سخ�سيتها 
�سباك احلب  يوقعها يف  اأن  قرر  فقد  انتهازيًا جدًا،  رجاًل  عادل  كان 
عله ي�ستفيد منها اإىل اأبعد احلدود. تقدم خلطبتها بعد ما عرف اأنها 
واملجتمع.  اأمام اهلل  الوا�سح  الرتباط  بغري  تقبل  لن  اإمراأة م�ستقيمة 
ومع معرفتها بال�سيق املايل ال�سديد لعادل وافقت على الزواج به، لأنها 
لتجربة  تواقة  اأنها  كما  العك�س،  ولي�س  املال  ي�سنع  الرجل  باأن  توؤمن 
ابنة  وجد  اأخريًا  باأنه  �سعادته  يحدثها عن  يفتاأ  ل  وهو  ناجحة،  زواج 
احلالل التي كان يحلم بها كل عمره. ب�سبب ل�سانه املع�سول كانت رانية 
ت�سعر باأنها معه كحواء الوحيدة على الأر�س. ثم كان الزواج يف الأردن، 
وكانت ال�سدمة اجلديدة.  فالرجل اخل�سي�س والدينء عندما يحب، 
يحب نف�سه وم�سلحته وهو اأ�سبه بالعلقة يف لينه ومب�سا�س الدماء يف 
غ�سبه.  يف عينيه راأى يف رانية دجاجة تبي�س ذهبًا، وراأى اأ�سرة قد 
تخدم م�ساحلة وهو الغريب الوحيد ال�سعيف. يف البداية مثل عليها 

وهي  املال،  على  يح�سل  حتى  تعاطفها  با�ستثارة  وجنح  امل�سكني  دور 
الأزواج،  بني  واجب  والرتاحم  الود  واأن  يحبها  زوجها  اأن  باعتبارها 
ترف�س  �سارت  فرتة  بعد  لكنها  �سرور.  بكل  تدعمه  البداية  يف  كانت 
هذا البتزاز العاطفي، و�سارت حت�س بالرخ�س ال�سديد لأن احرتامها 
وتقديرها لذاتها يعار�سان فكرة اأن ت�سرف على زوج يت�سبه باملعاقني 
وقليلي احليلة ليع�سر منها ما ا�ستطاع من الفائدة. مع تغري موقفها 
الكرمي تغري موقفه اللطيف ف�سار يعايرها باأنه قبل الزواج بها و�سرت 
عليها وهي مطلقة واأم لطفل، و�سار ينتقد فيها ويف كل فرد يف اأ�سرتها 
كل �سفة وخلة.   فكرت رانيا بالطالق يف الأردن، لكنها اأدركت باأنها 
حتى لو تخل�ست من �سجن زواج متعفن، فهي �ستخرج منه اإىل جمتمع 
جديد.  من  لتبداأ  ال�سرب  بفارغ  الهجرة  ترتقب  �سارت  لذلك  اأعفن. 
حملت رانيا قبل �سفرها ثم اأجه�ست بعيد و�سولها مع زوجها اإىل كندا 
ب�سبب الإنهاك الفكري واجل�سدي ال�سديد. عندما كان زوجها يراها 
متوعكة ب�سبب احلمل كان يهرب من البيت متذرعًا باأ�سخف الأ�سباب، 
اأي رابط.  اأجه�ست، قالت: احلمد هلل- مل يعد يربطني بك  وعندما 
ب�سيط  بقلق  وغادرت  اأغرا�سها  و�سبت  امللجاأ  اإدارة  مع  بالتن�سيق  ثم 

وراحة عظيمة.  
يتبع يف العدد القادم 
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كيف ميكن للكركم اأن يقدم االأمل يف احلرب �سد ال�سرطان؟

اقرتح بحث علمي اأن املركب املوجود يف الكركم ميكن اأن يفتح الباب 
لعالجات جديدة يف املعركة �سد ال�سرطان، ويقول الباحثون اإن قوى 
تطور  وقف  على  قادرة  ولالأك�سدة  لاللتهابات  امل�سادة  الكركمني 

الأورام
وقد قاموا بتحليل ما يقرب من 5000 درا�سة ووجدوا اأنه يعوق منو 

ثمانية اأنواع من ال�سرطانات، يف ظل ظروف املخترب
الثدي  �سرطان  عالج  يف  فعالة  املادة  هذه  اأن  النتائج  واأظهرت 
والرئة والدم واملعدة والبنكريا�س والأمعاء ونخاع العظام و�سرطان 

الربو�ستاتا
كما مينع موت اخلاليا ال�سليمة عن طريق منع اخلاليا ال�سرطانية 

من اإطالق الربوتينات ال�سارة
يعطيه  الذي  الكركم  يف  ال�سبغ  الكركمني  اأن  الأكادمييون  ا�ستنتج 

لونه ميكن اأن ميثل دواء فعال لعالج ال�سرطان، مبفرده اأو مع عوامل 
اأخرى

ولكن على الرغم من ا�ستخدامه على نطاق وا�سع يف الطب ال�سرقي، 
لل�سرف  وامل�سادة  لاللتهابات  امل�سادة  اآثاره  ب�سبب  ودرا�سته 
ال�سحي، فاإن الكركمني لي�س خيارا حاليا، لأنه مل يخترَب يف جتارب 

ب�سرية وا�سعة النطاق، وهو �سرط �سروري جلميع الأدوية
من  املزيد  على  اكت�سافهم  يحفز  اأن  تيمبل  جامعة  علماء  ياأمل 

الدرا�سات ال�سريرية لتاأثري الكركمني على ال�سرطان
من  العديد  يف  للكركم  العالجية  الفوائد  الأبحاث  اأظهرت  وقد 
الأمرا�س املزمنة، مبا يف ذلك ارتفاع �سغط الدم واأمرا�س الكبد، 
�سرعة  يف  ي�ساعد  اأن  ميكن  اأنه  اأي�سا  التجارب  بع�س  اأظهرت  كما 

ال�سفاء بعد اجلراحة، وكذلك عالج التهاب املفا�سل
اأنطونيو  كجزء من املراجعة الأخرية، قام باحثون، بقيادة الدكتور 
عن  الدرا�سات  مبراجعة  تيمبل،  يف  الأمرا�س  عامل  جيوردانو، 

الكركمني التي ُن�سرت منذ عام 1924
لقد عرثوا على 12595 ورقة على املركب، لكنهم اختاروا 4738 بحثا 

حمددا يف تاأثريه على ال�سرطان
 :Nutrients وكتب الباحثون يف املقالة التي ن�سرت يف جملة
ل يزال البحث عن اأدوية فعالة جديدة قادرة على مكافحة اأمرا�س 

ال�سرطان ميثل حتديا للعديد من العلماء

والفطريات(  والبكترييا  النباتات  )مثل  الطبيعية  الكائنات  توفر 
لإدارة  الطب  يف  حمتمل  تطبيق  مع  الن�سطة  اجلزيئات  من  العديد 

العديد من الأمرا�س
كما ورد يف املراجعة احلالية، ُيظهر الكركمني قدرة م�سادة لل�سرطان 
من خالل ا�ستهداف م�سارات خمتلفة لإ�سارة اخلاليا مبا يف ذلك 

عوامل النمو، »نقل العنا�سر الغذائية وقتل اخلاليا ال�سليمة«
اأظهرت  لي�س دواءا معجزة كما  اأنه  الباحثون من  ومع ذلك، يحذر 
الدرا�سات ال�سابقة اأنه ي�سبب عددا من الآثار اجلانبية، مبا يف ذلك 

الإ�سهال والقيء وال�سداع
هناك  املتحدة:  اململكة  يف  ال�سرطان  اأبحاث  با�سم  متحدث  وقال 
بع�س الأدلة على اأن الكركمني، وهو مادة يف الكركم، ميكن اأن تقتل 
اأنواع ال�سرطان، لكننا بحاجة اإىل مزيد  خاليا ال�سرطان يف بع�س 

من البحث
ويبدو اأنها الكركمني قادرة على قتل اخلاليا ال�سرطانية ومنع منوها، 
واأن لديها تاأثري جيد على �سرطان الثدي و�سرطان الأمعاء و�سرطان 

املعدة وخاليا �سرطان اجللد
ويف الوقت احلايل ل يوجد دليل وا�سح يوؤكد اأن الكركم اأو الكركمني 
الدرا�سة  من  املزيد  من  ولبد  ال�سرطان،  يعالج  اأو  مينع  اأن  ميكن 

والبحث
امل�صدر جملة نقطة العلمية

املركب املوجود يف الكركم

ميكن اأن يفتح الباب لعالجات 

جديدة يف املعركة �سد ال�سرطان
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ملاذا نحن بحاجة لفل�سفة العلم؟
والطب  كالهند�سة  منها  العلمية  ا  وخ�سو�سً التعليميُة  فالعمليُة 
ينق�سها  اإلخ  والريا�سيات  والفيزياء  الطبيعية  والعلوم  والبيولوجيا 
باحث  كلِّ مهند�س طبيب  واجب على  الفل�سفة،  وهو  مكمل مهم جًدا 
علمي اأن يدر�َس الفل�سفَة، بالإ�سافة لخت�سا�سه العلمي والأف�سل اأن 
تقوم اجلامعات نف�سها باإ�سافة مناهج الفل�سفة للكليات العلمية ملاذا؟
ول  العلم،  عن  بعيدين  اأغلبهم  الفل�سفة  يف  املتخ�س�سني  لالأ�سف 
اأ�سبحت  الفل�سفَة  لأنَّ  واكت�سافاته؛  نظرياته  اآخر  عن  �سيًئا  يعلمون 
يفقهون  ل  اأغلبهم  العلم  يف  املتخ�س�سني  بينما  اأدبًيا  ا  تخ�س�سً
اأدنى فقه  �سيًئا بالفل�سفة، فهم يتلم�سون طريقهم يف الظالم بدون 

للمعلومة، وروؤيتها مبنظور كوين ووجودي وا�سع
الفل�سفُة التي اأحتدث عنها هنا هي فل�سفُة العلم امل�ستندة واملنطلقة 
اجلدلية  امليتافيزيقية  الفل�سفة  ولي�س  بالتجربة،  العلم  اأثبته  مما 
التي تنطلق من م�سلمات عقدية نظرية غري مثبتة بالتجربة، والتي ل 

ت�سمن ول تغني من جوع
من  لأكرث  الب�سر  عليها  ت�سارع  التي  امليتافيزيقية  الفل�سفة  فتلك 

2500 عام كما قال ديفيد هيوم: فلنحرقها!

�ساأقرب فكرة اأهمية الفل�سفة العلمية مبثال من الواقع
يقول األربت اأين�ستاين متعجًبا ومت�سائاًل: اأكرث �سيء غري مفهوم يف 
هذا العامل هو اأنَّه قابل للفهم  وهذا �سحيح وغام�س، ملاذا الأ�سياء 
مفهومة ومعقولة يف الكون؟ ملاذا ن�ستطيع ا�ستخال�س قوانني فيزيائية 

ثابتة فيه؟ كاجلاذبية احلركة اإلخ
الرند،  يلعب(  )ل  الذي  الطبيعي  والإله  باحلتمية  يوؤمن  اأين�ستاين 
وحينما تفاَجاأ بك�سر هذه احلتمية يف نظرية الكم اأنكر النظرية لكي 
جنيب عن �سوؤال اأين�ستاين، ون�سرح هذا التعار�س )الظاهري( بني 
نظرية الن�سبية العامة ونظرية الكم، نحن نحتاج لفل�سفة العلم ول 

يكفي اأبًدا العلم فقط
بداية يجب اأن نعرف الّطراد يف الكون ماهو الّطراد؟

الّطراد هو التكرار اأي اأنَّ الأ�سياء يف الكون تتكرر وت�سلك نف�س النماذج 
ب�سكٍل دائم فنحن اإذا األقينا حجًرا على �سطح الأر�س �سي�سقط بنف�س 
الطريقة يف كلِّ مرة كما �سقط منذ اآلف ال�سنني ويف اأيِّ بقعة مكانية 
التنّبوؤ  اإمكانية  �سيمنحنا  التكرار  هذا  وبالتايل  الأر�س،  �سطح  على 

ب�سلوك الأ�سياء والتي ا�سطلحنا على ت�سميتها: قوانني الفيزياء

بنف�س  تت�سرف  الأ�سياء  ملاذا  التايل:  ال�سوؤال  ونطرح  نعود  ولكن 
ال�سلوك، وباّطراد يف كلِّ مرة؟

ملاذا ي�صقط احلجر دائًما بنف�س الطريقة؟
وب�صكٍل  مثاًل،  وملتوية  منحنية  بطريقة  ي�صقط  ل  ملاذا 

خمتلٍف يف كلِّ مرة؟
ملاذا ي�سلك مناذج ريا�سية حمددة ن�ستطيع التنّبوؤ بها ب�سكٍل دائم؟

اأنَّ  العلماء  اأثبت  العلم واجلواب كالتايل: لقد  ياأتي دور فل�سفة  هنا 
وهذا   ،)flat( م�سطح  اأو  م�ستوي  كون  هو  فيه  نعي�س  الذي  كوننا 
يعني اأنَّ طاقة الكون الكلية هي �سفر وقد �سرح ذلك ب�سكٍل مف�سٍل 

الفيزيائي ال�سهري لوران�س كراو�س بكتابه )كون من ل �سيء(.
تتمة املقال اأ�صفل �صفحة........................) ٢٥(

مقاالت

اله�سمي  اجلهاز  اأمرا�س  اأكرث  من  اله�سمية  القرحة  مر�س  يعترب 
�سيوعا اإذ ي�ساب بالقرحة حوايل 15% من ال�سخا�س خالل حياتهم 
ع�سر.قد  الإثني  اأو  املعدة  غ�ساء  يف  تاآكل  عن  عبارة  هي  والقرحة 
اأن  اأمًرا ل يحتمل فاأمل املعدة ميكن  جتعل قرحة املعدة من احلياة 

يكون �سديًدا للغاية ، وبحاجة لأن يتم التعامل معه فورا. 

بداية نتحدث عن  ع�سارة املعدة  والتي حتتوي حم�س الهيدروكلوريك 
الذي ميهد لعملية ه�سم الطعام، وحتتوي اإنزمي البب�سني الذي يه�سم 
اأن  هذه  اأنواع الربوتينات ، وكان الأعتقاد وحتي �سنوات قليلة  جميع 
الع�سارة تقتل جميع اأنواع البكترييا التي ميكن اأن تبقى مع بقايا الطعام 
يف املعدة ال اأن اأكت�ساف بكترييا الهليوباكرت  والتي با�ستطاعتها العي�س 
يف بطانة املعدة بالرغم من احلمو�سة العالية قلبت هذه املوازين ، ذلك 
اأنها  تنتج اإنزمي اليوريا الذي يوؤدي اإىل اإنتاج الأمونيا كمادة قاعدية 
حتيد تاأثري ع�سارة املعدة احلام�سية .كان اكت�ساف هذه البكرتيا  يف 
1982 على يد العاملني الأ�سرتاليني وورن ومار�سال و الذين اأكدا اأن �سبب 
معظم حالت قرحة والتهاب املعدة هو هذه  البكرتيا ولي�س التوتر اأو 
الطعام ذي البهارات كما كان يعتقد يف املا�سي ومنحا جائزة نوبل عن 
ذلك عام 2005 . غري اأن   هذه الفر�سية  يف البداية  قوبلت بفتور، مما 
دعا مار�سال بالتجربة علي نف�سه ليربهن علي �سحة فر�سيته  فتناول 
�سحن برتي حمتويا على مزرعة من الع�سيات احلية امل�ستخرجة من 
و�سار   وقتها  ومن  املعدة   بالتهاب يف  بعدها   لي�ساب  مري�س،  معدة 
�سبب  ثمة   بيلوري.  الهليوبكرت  �سببها  % من احلالت   70 اأن  وا�سحا 
اخر لتكون قرحة املعدة اأو زيادتها �سوءًا هو تعاطي ال�سبريين وادوية 
م�سادات اللتهاب الال�ستريويدية والتي ت�ستخدم يف عالج امل والتهاب 
املفا�سل، ذلك اأنها تثبط عمل النزمي �سيكلواوك�سيغناز 1 وت�سر بانتاج 
يف  املخاطي  الغ�ساء  حلماية  حيوية  مواد  وهي   ، الربو�ستاغالندينات 
املعدة  ويعترب الرجال ال�سريحة الأكرث تعر�سا  خلطر ال�سابة بالقرح 
عن ال�سيدات وتزيد اخلطورة بزيادة العمر كما ان 98% من امل�سابني 
املعاجلة  واأما  التنف�سي.  باجلهاز  ح�سا�سية  لديهم  البب�سينيه  بالقرح 
فتتم باإعطاء املري�س نوعني اإىل ثالثة اأنواع من امل�سادات امليكروبية 
كل  فى  ن�سبيا  العالية  ملقاومته  و  امليكروب  هذا  ف�سائل  لتعدد  نظرا 
امل�سادات  املكون من  املثلث  بالعالج  اليوم  العامل وهو ما يعرف  بالد 
احليوية الثالثة: ميرتونيدازول ، اموك�سي�سلني ، كالريرتومي�سني، ملدة 
ا�سبوعني. ويعطي �سيرتاُت البزموت لَتقليِل الِت�ساق البكرتيا باخلاليا 

ة للمعَدة وِحماية هذه اخَلاليا. ودواء مثبط للحمو�سة للّتخل�س  اجلداريَّ
الربوتون  ت�ستخدم مثبطات م�سخة  امَلِعدة كما  بتاآكل  ال�ّسعور  اأمل  من 
وهي امل�سخة الرئي�سية امل�سوؤولة عن افرازات املعدة احلم�سية وتعمل 
هذه الأدوية )مثل اأوميربازول(  كمثبطات لهذه امل�سخة وبذلك تثبط 
انتاج احلم�س يف املعدة و يجب تناول الأدوية قبل الأكل بن�سف �ساعة 
و ي�ستمر العالج بها ملدة 6-8 اأ�سابيع ووفقًا لالأعرا�س. ومن العرا�س 
عام 2009  ال�سادر يف  التحذير  املجموعة  بهذه  تتعلق  التي  اجلانبية 
من قبل  وكالة الغذاء والدواء الأمريكية )FDA( ب�ساأن الأ�سخا�س 
امل�سابون  الغالب  يف  )يتناوله  »كلوبيدوغريل«  دواء  يتناولون  الذين 
الدماغية  ال�سكتة  اأو  القلبية  النوبة  وقوع  درء  بهدف  القلب  باأمرا�س 
دواء  فاعلية  من  يقلل  قد  لأنه  »اأوميربازول«   دواء  تناول  بتجنب   )
»كلوبيدوغريل« اإىل الن�سف. ويف الوقت نف�سه ظهرت بع�س الدرا�سات 
حدوث  وبني  الربوتون«  م�سخة  »مثبطات  بني  ارتباط   وجود  حول  

الك�سور، وخ�سو�سا يف الورك اأي عظم احلو�س .

بقايا  وتظل  كليا،  املري�س  ل�سفاء  املعاجلة  توؤدي  ل  فقد  ذلك  ومع   
الهليوباكرت يف ثنايا غ�ساء املعدة اأو يعود وي�ساب املري�س مرة ثانية 
بعدوى جديدة بالهليوباكرت. ولذلك ين�سح اأن تتم مراقبة حمو�سة 

املعدة، وعدم ا�ستعمال الأدوية املهيجة لغ�ساء املعدة. 

من املفيد اأي�سا التاأكيد علي �سرورة تغيري منط احلياة حيث ين�سح 
تعمل  التي  الربوتينات  بالعتماد على نظاٍم غذائٍيّ �سّحٍي خاٍل من 
غم من فائدة هذه  على زيادة اإفراز ُع�سارات امَلِعدة، وذلك، على الَرّ
ل جتّنبها للوقاية من تاأّزم القرحة،  الربوتينات للج�سم، اإّل اأّنه ُيف�سّ
منتجات  باأن  ال�سابق  العتقاد  اأن  ذلك  ومنتجاتها  الألبان  خا�سة 
اللنب فى املراحل الأوىل من عالج القرحة تعترب مهمة لوقاية الغ�ساء 
املخاطي للمعدة هو علي النقي�س قد يوؤدي اإيل تدهور احلالة ب�سكل 
كالبطاط�س  امل�سلوق  الّطعام  على  بالعتماد  وين�سح   ، م�ساعف 
وجباٍت  على  والعتماد  املري�س   له  ُيف�سّ قد  مّما  غريها  و  واجلزر 
�سغريٍة ومتقاربٍة مثل  خم�ِس وجباٍت �سغريٍة يومّيًا ُموّزعًة على مدار 
لَّى اهللَّ َعَلْيِه َو�َسلََّم:  ِ ـ �سَ اليوم وهو الأمر املت�سق مع حديث َر�ُسوَل اهللَّ
ُيِقْمَن  ُكالٌت  اأُ اآَدَم  اْبِن  ِبَح�ْسِب  َبْطٍن،  ِمن  ا  �َسرٌّ ِوَعاًء  اآَدِميٌّ  َمالأ  )َما 
ِلَنَف�ِسِه(.  َوُثُلٌث  ِل�َسَراِبِه  َوُثُلٌث  ِلَطَعاِمِه  َفُثُلٌث  اَلَة  ْن َكاَن ل حَمَ َفاإِ ْلَبُه  �سُ
من  التخل�س  على  ي�ساعد  فهو  يوم  كل  املاء   من  كافية  كمية  تناول 
الدهون  تعترب  احلم�س.  افراز  زيادة  فى  ي�ساعد  الذى  الكلورين  

مفيدة ملر�سى القرحة لأنها توؤخر من تفريغ حمتويات املعدة عالوة 
على اأن وجود نواجت ه�سم الدهون فى الثنا ع�سر يحفز اإفراز هرمون 
النرتوغا�سرتون  الذي يقلل من اإفراز الع�سارة املعدية. و لكن يجب 
املتعددة  بالدهون  ا�ستبدالها  و  امل�سبعة    الدهون  تناول  من  التقليل 
عدم الت�سبع  وبالتايل يجب الإكثار من تناول الأحما�س الدهنية غري 
امل�سبعة مثل اأوميجا 3 و الأوميجا 6  حيث اأن لها تاأثري واقى  وذلك 
اإذا كان م�ستوى الدهون بالدم مرتفع. وعلي الرغم من �سرورة جتنب 
تناول الأطعمة املولدة للغازات لأنها حتدث انتفاخا و تزيد من ال�سعور 
بالآلم ، ال اأن  الكرنب غري املطهو  مفيد جدا يف عالج القرحة حيث 
يحتوي علي اجللوتامني وا�س ميثيل ميثيونني. كما اأن  الزجنبيل بديل 
ال�سائعة  الأدوية  وهي  والفاموتيدين  وال�سيمتيدين  الرانتيدين  عن 
يف عالج القرحة  وميكن حتليته بع�سل النحل مما يزيد من التاأثري 
اعتربه  والذي  ال�سو�س  عرق  اأهمية  علي  عالوة  للبكرتيا.   امل�ساد 
اأحد الأع�ساب  العاملية الأخرى  الد�ستور الأملاين مع بع�س الد�ساتري 
الهامة يف عالج اأمرا�س كثرية ومن اأهمها قرحة املعدة والثني ع�سر 
البابوجن  عن  .ف�سال  املنقوع  من  اكواب   3 حتي  املعتدله  باجلرعات 
لآلم  الّنبي  به  اأو�سى  والذي  والرمان  يوميا(  ف�سو�س   9( والثوم 
املعدة، قال ر�سول اهلل عليه ال�سالة وال�سالم: )كلوا الرمان ب�سحمة 
فاإّنه دباغ للمعدة( ، وجاءت الدرا�سات العلمّيُة احلديثة لتوؤيد ذلك. 
اأنه يزيد من اإفراز احلم�س  ومن املفيد اأي�سا جتنب التدخني حيث 

املعدي و من احلركات التقل�سية لع�سالت املعدة.

د.حممد فتحي عبد العال

قرحة املعدة..مر�س يولد من رحم البكرتيا
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 ISO ح�سل م�سروع مراك�س لنخيل التمر على اعرتاف دويل من
لتطبيق معايري ال�ستدامة الزراعية، بعد مراجعة من قبل ال�سركة 
ل�سواهد  املانحة  املوؤ�س�سات  اأعرق  من  وهي   ، تي.يو.يف  الأملانية 

اجلودة للربامج وامل�ساريع امل�ستدامة على امل�ستوى العاملي
وي�ستمل امل�سروع على بنية حتتية قوية ت�سم خمتربا على م�ساحة 
واحل�سانة  للنمو  غرف  واأربع  بالكامل  معقم  مربعا  مرتا   850
�سعة كل واحدة 90 الف نبتة، بالإ�سافة اىل ثماين ع�سرة حمطة 
ت�سم اأجهزة العزل اجلرثومي ومرافق لتقوية ال�سجريات )بيوت 
اأجل احلفاظ  وذلك من  املنتج(  النخيل  لتقوية  وم�ساتل  حممية 

على جودة ال�ستالت وفق اأرقى املوا�سفات العاملية
وعزت تي.يو.يف ح�سول مراك�س لنخيل التمر على �سهادة �سمان 
موا�سفات اجلودة، يف بيان، اإىل التزام اإدارة امل�سروع وعملها وفق 
اأف�سل املعايري واملمار�سات العاملية، ومدى حتقيقها لال�سرتاطات 

الدولية وخا�سة ما يتعلق باأنظمة اجلودة وا�ستدامة الأعمال
هذا  على  امل�سرف   ، زايد  الوهاب  عبد  الزراعي  اخلبري  وقال 
امل�سروع الفالحي، يف ت�سريح �سحفي، اأن تفوق م�سروع مراك�س 
مناف�سة، وح�سوله على  اخرى  دولية  م�ساريع  التمر على  لنخيل 
هذه ال�سهادة الدولية الرفيعة، ميثل اإ�سافة مهمة ل�سجل اإجنازات 
امل�سروع وحافزا للقائمني على �سوؤونه، يف خدمة قطاع نخيل التمر 
مبا يلبي الروؤية ال�سامية ل�ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س 
يف  امل�ستدامة  للتنمية  حقيقية  رافعة  التمر  نخيل  قطاع  جعل  يف 

اململكة
من  يعد  الذي  التمر  لنخيل  مراك�س  م�سروع  اأن  زايد  واأ�ساف 
الوطنية  اخلربات  بني  يجمع  حيث  الواعدة  الوطنية  امل�ساريع 

والدولية، يروم تلبية احتياجات منو قطاع نخيل التمر يف املغرب 
تك�سف  تقنية  م�ستخدما  ن�سيجيا،  املكرثة  النخيل  �ستالت  من 

الأع�ساء كاأ�سلوب اأ�سا�سي لإكثار اأ�سناف النخيل
ولحظ اأن هذه ال�ستالت خالية متاما من الأمرا�س واحل�سرات، 
ون�سبة جناحها ت�سل اإىل 100 يف املئة دون فقد اأو تلف، كما اأنها 
اإىل  حتتاج  ول  الإنتاج،  وغزيرة  الإثمار،  ومبكرة  النمو  �سريعة 
كمية كبرية من املاء وذلك لحتوائها على كمية كبرية من اجلذور 

بخالف الف�سائل التقليدية
اأما بالن�سبة لالأ�سناف املنتجة، فقد اأكد ال�سيد زيد اأن امل�سروع 
وزارة  برنامج  يف  الواردة  الر�سمية  الأ�سناف  اأهم  على  يركز 
)املجهول(،  �سنف  راأ�سها  وعلى  البحري،  وال�سيد  الفالحة 
واأن امل�سروع يعتزم تنفيذ برنامج �سنوي لإدخال اأ�سناف منتقاة 
دائما  هناك  تكون  حتى  الأخرى  الأ�سناف  ا�ستزراع  واإعادة 
اىل  ت�سل  للم�سروع  الإنتاجية  الطاقة  ان  مربزا  فتية،  زراعات 

100 الف �ستلة نخيل يف ال�سنة
وكان عبد الوهاب زايد، قد فاز موؤخرا بامليدالية الذهبية ملنظمة 
الأمم املتحدة لالأغذية والزراعة )الفاو( تقديرا له على جهوده 
واإجنازاته يف تطوير زراعة النخيل على امل�ستوى العربي والدويل

�سفري  هو  الإمارات،  بدولة  يقيم  الذي  زايد،  املغربي  واخلبري 
درا�سات  لوحدة  مدير  اأي�سا  وهو  الفاو،  ملنظمة  احل�سنة  للنوايا 
وبحوث تنمية النخيل والتمور، ومن�سق عام ال�سبكة العاملية لنخيل 
والهند�سة  احليوية  للتقنيات  العربي  املركز  عام  ومدير  التمر، 

الوراثية
امل�صدر : جملة نقطة العلمية

تابعو املقال التايل..

م�سروع مراك�س لنخيل التمر
يح�سل على �سهادة اجلودة الدولية اآيزو

فول ال�سويا، والربوتني الذي ياأتي منه، ميكن اأن ي�ساعد يف الوقاية 
من اأمرا�س القلب.. فول ال�سويا...جيد لقلبك اأو جمرد كذبة؟

وهي   ،)FDA( والعقاقري  الأغذية  اإدارة  وافقت   ،1999 عام  يف 
�سالمة  اإر�سادات  على  الإ�سراف  عن  امل�سوؤولة  الفيدرالية  الوكالة 
الذي  ال�سويا، والربوتني  باأن فول  والعقاقري، على الدعاء  الأغذية 

ياأتي منه، ميكن اأن ي�ساعد يف الوقاية من اأمرا�س القلب
العالقة بني فول  التي دعمت  الأبحاث  اإىل عقود من  القرار  ا�ستند 
اأن  ميكن  والتي  الدم،  يف  الكولي�سرتول  خف�س  وخ�سائ�س  ال�سويا 

ت�ساعد يف الوقاية من اأمرا�س القلب
لكن يف عام 2017، اأعلنت اإدارة الأغذية والعقاقري )FDA( عن 
برزت  التي  املت�سقة  بالأدلة غري  م�ست�سهدة  موافقتها،  ل�سحب  خطة 
منذ عام 1999، وكانت هذه هي املرة الأوىل التي ترتاجع فيها اإدارة 

الأغذية والعقاقري عن قرار ر�سمي بهذا النوع
واليوم تتحدى ورقة جديدة ن�سرت يف يونيو يف جملة جمعية القلب 
والعقاقري.  الأغذية  اإدارة  قرار  اأ�سا�س   )JAHA( الأمريكية 
والعقاقري  الأغذية  اإدارة  حللتها  التي  نف�سها  التقارير  اإىل  بالنظر 
اأن العلم يدعم با�ستمرار  يف عام 2017، وجد باحثو جامعة تورنتو 
وبالتايل  الكولي�سرتول  م�ستويات  على  تاأثري  له  ال�سويا  باأن  الدعاء 

�سحة القلب
املطالبة  على   )FDA( والعقاقري  الأغذية  اإدارة  وافقت  وعندما 
لأول مرة، اعتمدت يف قرارها على جميع الأدلة على ال�سلة بني �سحة 
فول ال�سويا و�سحة القلب، حيث اأظهرت هذه الدرا�سات انخفا�س 
وخا�سة  الدم  جمرى  يف  ال�سويا  فول  يف  الكولي�سرتول  م�ستويات 
الكولي�سرتول الربوتني الدهني املنخف�س الكثافة )LDL(، والذي 

ُيطلق عليه غالبا الكولي�سرتول ال�سيئ ، لأنه ي�سد الأوردة
مع هذا البحث، وبناءا على الإجماع داخل املجتمع العلمي، اأ�سدرت 
على  ممكن  ت�سنيف  اأعلى  وهو  معتمدة،  �سحية  مطالبة  الوكالة 

النظام املتدرج الذي ت�ستخدمه FDA لفرز مثل هذه املطالبات
ويبدو  اأن فول ال�سويا يخف�س الكولي�سرتول بن�سبة 3% فقط، لذلك اإذا 
كنت تتناول الكثري من الأطعمة مثل اللحوم احلمراء التي ترفع م�ستويات 

الكولي�سرتول يف الدم ، فلن يفعل ال�سويا ما يكفي لإلغاء ذلك
واملوؤلف  تورنتو  جامعة  يف  التغذية  اأ�ستاذ  جينكينز،  ديفيد  لكن 
JAHA اجلديدة، ل يتفق مع املوقف القائل باأن  الرئي�سي لورقة 
اآثار فول ال�سويا �سئيلة جدا بحيث ل تزال ت�ستدعي مطالبة �سحية 

معتمدة
يف كل درا�سة تقريبا قام جينكينز وفريقه التابع جلامعة تورنتو بتحليلها، 
الكولي�سرتول  م�ستويات  على  مفيد  تاأثري  له  كان  ال�سويا  فول  اأن  راأوا 

املنخف�س الكثافة وم�ستوى الكولي�سرتول الكلي لدى الأ�سخا�س
مت متويل درا�سة جامعة تورنتو من قبل عدد من املجموعات التي لها 
التمويل  النوع من  اأن هذا  ورغم  ال�سويا،  فول  �سناعة  مع  عالقات 
اأ�سباب  اأحد  يكون  قد  اأنه  اإل  الغذائية،  الدرا�سات  يف  �سذوذا  لي�س 

تراجع اإدارة الأغذية والعقاقري )FDA( على املطالبة
وبغ�س النظر عمن قام بتمويل البحث، يبدو اأن �سمعة ال�سويا مرتوكة 
لإدارة الأغذية والعقاقري، ورغم اأن العلماء لي�سوا متفقني بالإجماع 

على اأن فول ال�سويا معجزة، فال اأحد يقول اأنه �سيء
امل�صدر : جملة نقطة العلمية

فول ال�سويا

تتمة مقال من ال�صفحة........................ )٢3(
ماذا يعني اأن تكون طاقُة الكون معدومًة؟ اأو �صفريًة؟

ب�سكٍل  يت�سرف  جتعله  كافيًة  طاقًة  ميلك  ل  الكون  اأنَّ  يعني  هذا 
حلظة  يف  اتخذها  التي  النماذج  فلذلك  مرة،  كلِّ  يف  خمتلٍف 
باحلتمية  ي�سمى  ملا  يوؤدي  وهذا  عليها،  �سيحافظ  العظيم  النفجار 
)Determinism( وهنا اأق�سد حتديًدا حتمية قوانني الفيزياء 
اأحدهما  لدينا رجالن  كان  اإذا  اأعاله:  الفكرة  لفهم  تقريبي  كمثال 

غني والآخر فقري
ا الرجل الفقري  فالغني �سيغري مالب�سه ب�سكٍل دائم؛ لأنَّه ميلك املال اأمَّ
ف�سريتدي ب�سكٍل دائم الثياب نف�سها؛ لأنَّه ل ميتلك نقوًدا متّكنه من 
الكون  يت�سرف  ب�سكٍل مماثٍل  دائٍم  ب�سكٍل  )�سلوكه(  تغيري مالب�سه 

العملة النقدية يف الكون هي الطاقة
دائٍم،  ب�صكٍل  باّطراد  يت�صرف  لذلك  بالطاقة  فقري  كوننا 
وهذا ميكننا من فهمه وو�صع مناذج حمددة ل�صلوكه ولكن 
كيف تك�صر هذه احلتمية يف امل�صتوى ال�صغروي كما اأثبتت 

التجربة يف النظرية الكمومية؟
فاجل�سميات ال�سغرية دون الذرية ل تت�سرف ب�سكٍل حتمي بل احتمايل، 
وهذا ما مل ي�ستطع اآين�ستاين فهمه ولكن اجلواب عن هذا �سهل جًدا 
ويوؤّكد الفكرة اأعاله وهو: اجل�سيمات دون الذرية تكفيها طاقة �سغرية 
ب�سهولة  عليها  احل�سول  ت�ستطيع  الطاقة  وهذه  �سلوكها  لتغيري  جًدا 

ا  بح�سب معادلت هايزنربغ )quantum fluctuation(، اأمَّ
على امل�ستوى ال�سخم والكبري كالكون املرئي بكتلته العمالقة مقارنًة 
باجل�سيمات دون الذرية، فهذه الطاقة غري متوّفرة يف كوننا الفقري. 

لذلك، تتجه قوانني الفيزياء فيه للحتمية والتكرار
هل عرفتم الآن ملاذا نحن بحاجة لفل�صفة علمية؟

فهي تقوي مداركنا وفهمنا للكون وللعلم وجتعل العلماء اأكرث �سالبًة 
واأقل ه�سا�سًة وتخبط، واأعمق على امل�ستوى املعريف

العلماء فيما �سبق كانوا اأغلبهم فال�سفة لذلك كانت معارفهم اأكرث 
�سالبًة رغم تخلفهم العلمي مقارنًة مبا و�سلنا اإليه اليوم، فالفل�سفة 

والعلم كانا منذ فجر التاريخ متالزمني، ويكمل اأحدهما الآخر
الفل�صفة تخت�س بالإجابة عن ال�صوؤال: ملاذا؟

والعلم يخت�س بالإجابة عن ال�صوؤال: كيف؟
الفل�سفة مل ولن متوت اأبًدا فهي �ستبقى موجودة طاملا ف�سول الإن�سان 
من  وتنقيتها  تعريفها  اإعادة  فقط  علينا  موجود  الب�سري  والوعي 

ال�سوائب، وتوجيهها بالجتاه ال�سحيح
�سيهمك قراءة: هل انتهت الفل�سفة فعاًل؟ عن نظرية �ستيفن هوكينغ 

عن �سطوة العلم
"ملاذا نحن بحاجة لفل�سفة العلم؟" ل يّعرب  اإخالء امل�سوؤولية املقال 

بال�سرورة عن راأي فريق حترير اأراجيك

امل�سدر: موقع اأراجيك
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Extensive Protocols in Place to 
Detect and Contain Cases

TORONTO — Today, Dr. David 
Williams, Ontario's Chief Medical 

Officer of Health, announced Ontario's first 
presumptive confirmed case of Wuhan novel 
coronavirus in Toronto.

On Thursday, January 23, 2020, Sunnybrook 
Health Sciences Centre admitted a patient 
brought in by paramedics who presented with 
fever and respiratory symptoms. The patient 
was screened, recent travel history to Wuhan, 
China, was confirmed and the patient was 
immediately put under isolation. The hospital 
and paramedic service took all necessary 
precautions to ensure the safety of staff and 
other patients.

Diagnostic testing was conducted, and 
specimens were sent to the Public Health 
Ontario Laboratory to confirm the diagnosis. 
On Saturday, January 25, 2020, the Public 
Health Lab confirmed the case as a presumptive 
positive case.

"All appropriate infection prevention and 
control measures were followed by both 
paramedics and the hospital," said Dr. Williams. 
"Toronto Public Health is conducting case and 
contact management and Ontario is in touch 
with our federal counterparts to help determine 
exposure to other individuals on the flights."

Recently, to strengthen the province's ability 
to monitor any coronavirus cases, the Ministry 
of Health added novel coronavirus as a 
designated disease reportable under Ontario's 
public health legislation. Because of this, and 
other protocol and procedures that Ontario has 
in effect, the case was quickly identified and 
protocols for protection of health care workers 
and the public was immediately enacted.

"Although there is now a presumptive 
confirmed case of novel coronavirus in 
Ontario, I want Ontarians to know that the 
province is prepared to actively identify, 
prevent and control the spread of this serious 
infectious disease in Ontario." said Elliott. 
"I want Ontarians to know that their health 
and wellbeing is my top concern. Ontario has 
robust processes in place, skilled clinicians 
and dedicated health workers to identify and 
manage this and any future cases safely and 
effectively. We have specialized units within 
our hospitals to deal specifically with these 
types of cases when they arise."

The ministry has been and will remain in 
constant contact with the Public Health Agency 
of Canada (PHAC) and other jurisdictions to 
monitor the developing situation and safeguard 
the health of all Ontarians, as well as to ensure 
our shared efforts to protect the public are 
coordinated and effective.

To help educate Ontarians about Wuhan novel 
coronavirus, how they can protect themselves 
and what to do if they suspect they may be 
at risk, the province has launched a dedicated 
webpage. Moving forward, each weekday this 
web page will be updated with the most up-
to-date information on the number of cases 
under investigation and those that have been 
confirmed.

Government of Ontario

Ontario Confirms First Case of Wuhan Novel Coronavirus

Government looking for ideas that 
will Build Ontario Together

OAKVILLE - The Ontario 
Government is asking people in 

Halton Region for their best advice on how 
to make life more affordable, invest in critical 
public services and balance the budget by 
2023 through public consultations for the 
2020 Budget.

Today, Minister of Finance Rod Phillips, 
Stephen Crawford, MPP for Oakville, Effie J. 
Triantafilopoulos, MPP for Oakville North—
Burlington, and Jane McKenna, MPP for 
Burlington, were in Oakville to host a public 
consultation for the 2020 Budget.

The government is looking for ideas that will 

help build Ontario together by putting jobs, 
skills and workers front and centre, while 
continuing to focus on putting more money in 
people's pockets, connecting people to places, 
building healthier and safer communities, and 
making government smarter.

"The Ontario Budget impacts us all. It is 
important for us to hear first-hand from 
everyone across the province about the 
priorities they feel should be included in our 
plan to build Ontario together," said Minister 
Phillips. "Together, we can make this vision a 
reality and enable a better quality of life and 
high standard of living for all our citizens."

Minister Phillips and Parliamentary Assistant 
Stan Cho will be hosting community budget 

consultations along with MPPs across the 
province to hear directly from Ontario's hard-
working individuals, families and businesses.

Visit Ontario.ca/BudgetIdeas to learn how to 
attend a consultation, or to submit your ideas 
by email, mail, or by filling out a survey. 
Budget consultations will close February 11, 
2020.

Government of Ontario 

Ontario Government Holds Budget 
Consultation in Halton Region
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Federal Government Increasing Measures to 

Monitor Wuhan Novel Coronavirus Risks at 

Canadian Airports, Including Pearson

TORONTO — Today, Christine Elliott, Deputy Premier and 
Minister of Health, and co-chair of the federal-provincial-
territorial health table, released the following statement on 
Ontario's preparedness for the Wuhan novel coronavirus 

following a joint call with her federal and provincial counterparts:
"While there remain no confirmed cases of the virus in Canada, the 
federal government is putting in place enhanced screening and detection 
measures at Toronto Pearson International Airport to further protect 
the health of the public from the Wuhan novel coronavirus.
Today, I joined Patty Hajdu, Minister of Health for Canada, and my 
ministerial colleagues from each of the provinces and territories to 
share important information and further coordinate our joint efforts to 
protect the health and well being of all Canadians, including Ontarians, 
from the emerging issues of the Wuhan novel coronavirus. The federal 
government outlined their enhanced measures, which now include:
Screening questions at border kiosks will now include questions about 
previous travel to Wuhan, China in the past 14 days. A positive response 
would trigger an enhanced screening process, including sending the 
traveller to a Canadian border agent for further questioning about their 
health status. The border agent will determine whether the traveller 
needs to seek immediate medical assessment and treatment and, if so, 
EMS will transport the traveller from the airport directly to hospital. 
This screening will be done in Vancouver and Montreal as well.
Fact sheets are also being developed in English, French and Chinese 
for people who have travelled to China and are not currently exhibiting 
signs of illness. These fact sheets will outline the symptoms that 

individuals should watch for and any next steps should they experience 
symptoms, including seeking an immediate medical assessment.

The federal government's enhanced screening measures build on 
Ontario's robust and comprehensive protocols in place to actively 
monitor for, detect and contain any suspected cases of Wuhan novel 
coronavirus. The federal government's measures will further support 
my ministry, in collaboration with Public Health Ontario, local health 
units, hospitals and health care providers, to monitor the Wuhan novel 
coronavirus and contain any cases, should one present in Ontario.

While the risk to Ontarians remains low, we will continue to be in 
close contact with the Public Health Agency of Canada and other 
jurisdictions to monitor this developing situation and safeguard the 
health of all Ontarians.

I'd like to thank all our partners for their on-going efforts in responding 
to this emerging situation. I want to reiterate our top priority will 
always remain safeguarding the health of the public, patients and care 
providers."

Government of Ontario 

Building a Stronger Trade 
Partnership for North America
TORONTO — Today, Premier Doug Ford issued the following 
statement on the ratification of the Canada-U.S.-Mexico Agreement 
by the U.S.:
"I welcome today's news that the Canada-U.S.-Mexico Agreement 
(CUSMA) has received final approval in the United States. Together, 
we can now move forward with our partners in the United States and 
Mexico to build a stronger trade relationship that will help businesses 
grow and create jobs across the continent.
This deal will ensure freer market access, fairer trade and a level playing 
field for entrepreneurs, business owners, farmers and workers.
We are calling on all federal parties to take swift action to ratify this 
agreement in Ottawa as quickly as possible to provide businesses with 
certainty and protect Ontario and Canadian jobs - particularly in our 
auto, steel, and aluminum sectors.
We are further committed to working with the federal government to 
ensure that our supply managed agricultural sectors who are impacted 
by provisions made in the agreement will receive full and fair 
compensation, and that our farmers remain top of mind as CUSMA is 
ratified by all parties.
Ontario is a key trading partner to both the United States and Mexico, 
and we will continue working with our international partners to secure 
certainty and prosperity for the people of Ontario."

Government of Ontario

Minister of Education on
OECTA One-Day Strike

TORONTO — Today, Stephen Lecce, Minister of Education, 
issued the following statement regarding further escalation to a 
one-day province-wide strike by the Ontario English Catholic 
Teachers> Association (OECTA):  
«Teacher union leaders have yet again demonstrated their 
disregard for parents in this province by directing their members 
to not show up to work. Union leaders are prepared to stand up for 
things like higher benefits for their members but appear unable to 
stand up for the basic expectation that students should learn each 
and every day.  
We are committed to meaningful good-faith negotiations with 
our labour partners so we can ensure students are in class.»

Government of Ontario

Canadian Diversity
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Recommendations aim to reduce regulatory 
burden and modernize the credit union 
sector

GUELPH — The Ontario government is 
reviewing recommendations to help credit 
unions and caisses populaires better serve 
their communities. 

MPP Stan Cho, Parliamentary Assistant to 
the Minister of Finance, was at the Meridian 
Credit Union in Guelph today to announce 
recommendations to reduce regulatory 
burden and drive competitiveness and 
innovation in the credit union sector.

"Credit unions and caisses populaires play 
an important role in communities across 
Ontario by helping families and businesses 
invest in their future," said MPP Cho. 
"The legislation governing credit unions 
is outdated. A new framework would help 
credit unions be more agile and competitive, 
and better positioned to meet the needs of 
their members."

A legislative review of the Credit Unions and 

Caisses Populaires Act was led by MPP Cho. 
Based on consultations with the public and 
industry groups, MPP Cho recommends that 
a modern framework for credit unions would 
aim to drive competitiveness and innovation 
while enhancing customer experience by:

• Moving to a principles-based approach to 
reduce regulatory burden and enable credit 
unions to be more agile.

• Expanding business and investment 
powers to allow credit unions to offer more 
services.

    Improving consumer protection, by 
having the legislation reflect adoption of an 
industry-led Market Conduct Code. 

The government is considering the 
Parliamentary Assistant's recommendations.

"I want to thank everyone who participated 
in the review for their valuable feedback on 
making sure the unique and diverse needs of 
credit unions and their members are better 
represented," said MPP Cho. "Modernizing 
financial services is part of our government's 

plan to foster economic growth and build a 
more competitive business environment in 
Ontario."

QUICK FACTS

• About 1.7 million Ontarians are members 
of a credit union or caisses populaires.

• Credit unions and caisses populaires 
are regulated by the Financial Services 
Regulatory Authority of Ontario, the new, 
independent financial regulator.

• The Credit Unions and Caisses Populaires 
Act requires a review of the legislation and 
regulations every five years and that the 
recommendations be made public.

• The government released a consultation 
paper and engaged extensively with industry 
groups to receive feedback on reducing 
regulatory burden, increasing investment 
and improving consumer experience.

Government of Ontario

Ontario Receives Recommendations to
Help Credit Unions Better Serve Members

News

Minister of Education Welcomes New Bargaining Dates with OECTA

TORONTO — Today, Stephen Lecce, Minister of Education, issued 
the following statement in response to the Ministry of Labour 
mediator calling parties back to the table:  

«We look forward to the opportunity to negotiate to reach a settlement 
that keeps students in class and ends the union-led disruption that is 

affecting so many students across the province. 

We continue to ask the unions to come to the table with realistic 
proposals that prioritize student success. Our students deserve no 
less.»

Government of Ontario

Today, Greg Rickford, Minister of Energy, 
Northern Development and Mines issued the 
following update on Ontario Energy Board ( 
OEB ) modernization:
"I am pleased to announce that the government 
intends to propose Mr. Richard Dicerni as the 
new Chair of the OEB Board of Directors.
This appointment, if approved, will become 
effective when amendments to the Ontario 
Energy Board Act, 1998 under the Fixing the 
Hydro Mess Act, 2019 are proclaimed into 
force. These amendments will establish a 
new governance structure for the OEB . The 
government intends for this to take place in 
Spring 2020.

In the interim, Mr. Dicerni will take on a 
Special Advisor role at the OEB . Mr. Dicerni 
will support the organization transitioning to 
the new governance structure, focusing on 
recruitment and organizational governance.

Mr. Dicerni was previously the Head of the 
Alberta Public Service, and is a seasoned 
public sector leader. A Member of the Order of 
Canada, he has served on the board of Atomic 
Energy of Canada Ltd., led Ontario Power 
Generation, and provided leadership as a 
Deputy Minister for the Ontario and Canadian 
governments. Mr. Dicerni also served as 
Chair of the OEB Modernization Review 

Panel, which recommended the organization's 
new governance structure following extensive 
stakeholder engagement and thorough review 
of best practices from other jurisdictions.

Strong leadership is critical to ensuring we 
have a modern, viable and sustainable energy 
sector. This is an important step towards 
ensuring the OEB continues to serve Ontarians 
effectively and efficiently while protecting 
consumers. Modernizing the OEB is part of 
our government's plan to build Ontario up by 
strengthening trust and transparency in the 
energy sector."

Government of Ontario

Minister Greg Rickford's Statement Regarding
the Ontario Energy Board
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Bell Let's Talk Day Highlights Mental Health is Health

Today, Christine Elliott, Deputy 
Premier and Minister of Health, and 
Michael Tibollo, Associate Minister 
of Mental Health and Addictions, 

issued the following statement recognizing 
Bell Let,s Talk Day:
«Today is Bell Let,s Talk Day and Canadians 
across the country are joining in on the 
conversation about mental health.
Every year, more than 1 million people 
in Ontario experience a mental health or 
addictions challenge, which can have a serious 
impact on their quality of life, including the 
ability to go to school or make a living. Many 
of us have been impacted by mental health 
and addiction, either personally or through a 
colleague, family member or a friend. That,s 
why we will be showing our support for Bell 

Let,s Talk Day and encouraging people across 
the province to help end the stigma and start a 
conversation. 

Let,s talk about mental health. Let,s talk 
about how we can take action personally, 
locally and provincially to help those who 
may be struggling. Throughout the day we 
will be listening to what the people of Ontario 
have to say, as we build a comprehensive 
and connected mental health and addictions 
system that makes it easier for people to get 
the services and supports they need.
We know we can build a system that ensures 
every person in Ontario is supported throughout 
their journey towards mental wellness. That,s 
why we,ll soon launch Ontario,s mental health 
and addictions strategy - a roadmap toward 
meaningfully improving the care the people 

of Ontario receive and building healthier 
communities.
Today, please get involved and text, call, 
tweet or use other social media platforms to 
support this great initiative. Together, we will 
build a mental health and addictions system 
that meets the needs of each person in Ontario 
because every action counts.»

Government of Ontario

January 28, 2020 - Ottawa, Ontario - Global 
Affairs Canada

The Honourable François-Philippe 
Champagne, Minister of Foreign Affairs, 
today issued the following statement:

“Canada remains committed to the goal of 
achieving a comprehensive, just and lasting 
peace in the Middle East. This includes the 
creation of a Palestinian state living side by side 

in peace and security with Israel and ensuring 
Israel’s security within its own borders.

“Canada recognizes the urgent need to renew 
efforts toward a negotiated solution to the 
Israeli-Palestinian conflict, and will carefully 
examine the details of the U.S. initiative for 
the Middle East peace process.

“Canada has long maintained that peace can 
only be achieved through direct negotiations 

between the parties. We urge the parties to 
create the conditions for such negotiations to 
take place.

“Canada reaffirms its readiness to support 
meaningful dialogue between the parties 
toward a negotiated and viable two-state 
solution.”

Statement by Premier Doug Ford on Bell Let's Talk Day
TORONTO — Today, Premier Doug Ford 
issued the following statement on Bell Let,s 
Talk Day:
«Every year, more than one million people 
in Ontario struggle with a mental health 
problem or illness. Mental health challenges 
can affect those closest to us - family 

members, friends, colleagues, and even 
ourselves.

Today on Bell Let,s Talk Day, let,s make sure 
those struggling with mental health issues 
know we,re listening to them and we care. 
I encourage everyone to participate in these 

important conversations online, at home, in 
the workplace and in our communities.
Let,s put an end to the stigma around mental 
health. Together, we can support everyone 
on their journey to mental wellness.»

Government of Ontario

Statement by Foreign Minister on
the release of U.S. Middle East Peace Plan
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Province Adds New Reporting Category to More Accurately 
Reflect Current Status

TORONTO - Today, Dr. David Williams, Chief Medical 
Officer of Health, confirmed Ontario's third case of 2019 

novel coronavirus. The case is located in London, Ontario.

Given the newness of the 2019 novel coronavirus and as part of the 
continuing cooperative efforts between Public Health Ontario (PHO) 
and the Public Health Agency of Canada (PHAC), Ontario has been 
sharing all test samples with the National Microbiology Lab in Winnipeg. 
As part of the National Microbiology Lab's efforts to ensure quality 
control, additional testing was performed on the samples provided. As 
a result of this additional testing, a case that was previously deemed 
negative by PHO's lab has now been found to be positive by the 
National Microbiology Lab, which uses a more sensitive test that can 
identify the smallest trace presence of the virus. The majority of cases 
previously considered negative have been confirmed as negative by 
the National Microbiology Lab.

To provide the public with the greatest certainty, Ontario's reporting 
will now include a new category that more accurately reflects the 
province's status: presumptive negative. That said, for any person 
found presumptively negative by the PHO lab, there is an extremely 
low risk of transmitting the virus.

The newly confirmed case, a female in her 20s, arrived asymptomatic in 
Toronto on January 23, 2020 and was transported to London by way of 
a private vehicle. On January 24, 2020, the individual started to exhibit 
symptoms and that same day was assessed and tested at London Health 
Sciences Centre. She was released with follow up by the Middlesex-
London Health Unit. This individual has had limited exposure to other 

individuals and has otherwise been in isolation since January 24, 2020, 
with regular contact by the Middlesex-London Health Unit to monitor 
her condition. She is now recovered and is well.

"I want to re-emphasize that the risk to Ontarians remains low," said 
Dr. Williams. "It is clear that we are learning more and more about 
the coronavirus each day, and our testing procedures are evolving 
and getting more and more precise, which is good news for everyone 
throughout Ontario and Canada. By working hand-in-hand with our 
partners across the health care system we are in a very good position 
to contain the virus and better protect the health and wellbeing of 
individuals and families across the province." 

While requiring validation by the National Microbiology Lab, PHO's 
lab will continue to offer the province's public health system an early 
indication of a case's status, allowing the province and local public health 
officials to quickly and effectively implement all necessary protocols to 
contain and treat any individuals who have 2019 novel coronavirus

Government of Ontario

News

Ontario Government 
Protecting Students from 

Emerging Issue of the 
2019 Novel Coronavirus

TORONTO — Today, Christine Elliott, 
Deputy Premier and Minister of 
Health, and Ross Romano, Minister 
of Colleges and Universities issued 

the following joint statement on the province's 
ongoing response to the emerging issue of the 
2019 novel coronavirus:
"The health and well-being of Ontarians, including 
our postsecondary students and faculty from 
Canada and abroad, is our number one priority. 
Dr. David Williams, Chief Medical Officer of 
Health, and Dr. Barbara Yaffe, Associate Chief 
Medical Officer of Health, are in regular contact 
with leaders in the education field informing them 
of the province's extensive protocols to monitor, 
detect and contain any cases of the 2019 novel 
coronavirus. Most recently, Dr. Williams and Dr. 
Yaffe led briefings this week with leaders from 
Ontario's colleges and universities to provide the 
most up-to-date information.
Ontario is working closely with the Public Health 
Agency of Canada and local public health units 

to continue to actively monitor and respond to 
this emerging situation.
Existing protocols have been strengthened 
surrounding the identification and control of the 
2019 novel coronavirus in Ontario. Everyone 
should take comfort in knowing that our 
skilled health care providers are bringing their 
considerable experience to effectively monitor 
and respond to any reported cases, including the 
two confirmed cases in Toronto.
To students who may be concerned about false 
information circulating online, the province has 
put in place new and trusted resources for you to 
stay informed, including a dedicated web page 
on the 2019 novel coronavirus.
We want to assure everyone that the Ministry of 
Health and the Ministry of Colleges and Universities 
are working in cooperation with our partners in 
both the health care and postsecondary sectors to 
ensure the continued safety and well-being of our 
college and university communities."
To help educate Ontarians about the 2019 novel 
coronavirus, how they can protect themselves 
and what to do if they suspect they may be at 
risk, the province has launched a dedicated web 
page. There will also be regular updates provided 
to the media and key stakeholders to ensure the 
public is fully informed.

Government of Ontario

Province Releases Third Quarter Finances
Today, the Government of Ontario reported 
that the province is still on track to a balanced 
budget while making life more affordable 
for individuals and families and helping 
businesses create good jobs with the release 
of the 201920- Third Quarter Finances.
The 201920- Third Quarter Finances provides 
an update on Ontario's fiscal outlook as of 
December 31, 2019. It is the first fiscal report 
since the 2019 Ontario Economic Outlook 
and Fiscal Review: A Plan to Build Ontario 
Together and the last fiscal report before the 
2020 Budget. Each quarter, the government has 
delivered on its commitment to transparency 
and accountability in the government's 
finances by publicly releasing the province's 
quarterly fiscal update.
Key updates in the report include:
• A deficit projection of $9.0 billion in 201920-, 
consistent with the Fall Economic Statement 
and a $1.3 billion improvement from the 2019 
Budget.
• Total revenue is projected to increase by 
$3.1 billion over the 2019 Budget, reflecting 
strong job growth, rising household incomes 

and strengthening home resales.

• Ontario's economy continued to grow in 
the third quarter of 2019. Real GDP grew by 
0.6 per cent, following a gain of 0.8 per cent 
in the second quarter. Third quarter growth 
was supported by higher consumer spending, 
investment in residential structures and 
stronger exports.

• Interest on debt expense is projected to be 
$630 million lower in 201920- than forecasted 
in the 2019 Budget. Every dollar saved on 
servicing the debt is one more dollar that can 
go to ensuring the sustainability of services 
that the people of Ontario rely on.  

• Program expense is projected to increase 
by $2.5 billion higher than the 2019 Budget 
projection, demonstrating that the government 
is continuing to make life more affordable by 
helping Ontarians manage electricity costs 
and investing in health care, education and 
other social services. 

• Ontario's credit ratings were confirmed by all 
four credit rating agencies (Moody's, DBRS, 
S&P and Fitch), and Fitch also improved the 
outlook on the Province's rating to Stable from 
Negative.

"Ontario is making strategic investments in 
healthcare and education while ensuring tax 
dollars are spent responsibly and creating a 
more competitive environment for businesses 
and job creation," Phillips said. "Ontario's plan 
to grow the economy is working. This fiscal 
update shows the Province is becoming more 
adaptable and stable in a sometimes uncertain 
world."

The next fiscal update will be the 2020 Ontario 
Budget on or before March 31, 2020.

QUICK FACTS

•  The government’s Fiscal Sustainability, 
Transparency and Accountability Act, 2019 
(FSTAA), requires that quarterly updates of 
Ontario’s finances be released on or before 
August 15th and February 15th of each year.

• Ontario’s net debt-to-GDP ratio for 201920- 
is projected to be 39.9 per cent, 0.8 percentage 
points lower than the 40.7 per cent 2019 
Budget forecast.

• Since June 2018, 291,900 net new jobs have 
been created in Ontario.

Government of Ontario

Ontario Maintains Commitment to Balanced Budget

 Ontario Confirms Third Case of 2019 Novel Coronavirus
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Today, Premier Doug Ford issued the following 
statement on the third anniversary of the 
shooting at the Islamic Cultural Centre in 
Quebec City:
"We stand today with the Muslim community 
across the province and across the country in 
remembering the tragic and fatal shooting at the 
Islamic Cultural Centre of Quebec three years 
ago. The terrorist attack killed six innocent 
people and injured 19 others.
Islamophobia and hatred have no place in our 

province. We condemn such acts of hate and 
violence in the strongest terms and we will 
continue to defend the right of every person in 
Ontario to worship and practice their faith, free 
of fear and violence.
To the families of the victims and to our fellow 
Muslim-Canadians, please know that we 
support you as we join you in mourning and 
honouring the memory of those we lost to this 
senseless act of terror."

Government of Ontario

Statement by Premier Ford on the Anniversary 
of the Islamic Cultural Centre Shooting

Ontario Government 
Protecting Students from 

Emerging Issue of the 
2019 Novel Coronavirus

TORONTO — Today, Christine Elliott, 
Deputy Premier and Minister of 
Health, and Ross Romano, Minister 
of Colleges and Universities issued 

the following joint statement on the province's 
ongoing response to the emerging issue of the 
2019 novel coronavirus:
"The health and well-being of Ontarians, including 
our postsecondary students and faculty from 
Canada and abroad, is our number one priority. 
Dr. David Williams, Chief Medical Officer of 
Health, and Dr. Barbara Yaffe, Associate Chief 
Medical Officer of Health, are in regular contact 
with leaders in the education field informing them 
of the province's extensive protocols to monitor, 
detect and contain any cases of the 2019 novel 
coronavirus. Most recently, Dr. Williams and Dr. 
Yaffe led briefings this week with leaders from 
Ontario's colleges and universities to provide the 
most up-to-date information.
Ontario is working closely with the Public Health 
Agency of Canada and local public health units 

to continue to actively monitor and respond to 
this emerging situation.
Existing protocols have been strengthened 
surrounding the identification and control of the 
2019 novel coronavirus in Ontario. Everyone 
should take comfort in knowing that our 
skilled health care providers are bringing their 
considerable experience to effectively monitor 
and respond to any reported cases, including the 
two confirmed cases in Toronto.
To students who may be concerned about false 
information circulating online, the province has 
put in place new and trusted resources for you to 
stay informed, including a dedicated web page 
on the 2019 novel coronavirus.
We want to assure everyone that the Ministry of 
Health and the Ministry of Colleges and Universities 
are working in cooperation with our partners in 
both the health care and postsecondary sectors to 
ensure the continued safety and well-being of our 
college and university communities."
To help educate Ontarians about the 2019 novel 
coronavirus, how they can protect themselves 
and what to do if they suspect they may be at 
risk, the province has launched a dedicated web 
page. There will also be regular updates provided 
to the media and key stakeholders to ensure the 
public is fully informed.

Government of Ontario

Minister of Education on OSSTF's Continued Escalation
TORONTO — Today, Stephen Lecce, Minister of Education, issued the following statement in 
response to the Ontario Secondary School Teachers' Federation (OSSTF) notice of a seventh, one-
day strike: 

"Parents are losing patience with OSSTF's ultimatum of proceeding with further strikes against students 
unless the government delivers on their demands - including a $1.5B sector-wide compensation 
demand. 

OSSTF is preventing students from learning, and withdrawing critical services, including not 
completing report cards, EQAO math testing postponed, and extracurricular activities cancelled. 
These actions are only hurting the students of our province. I urge OSSTF to bring forward reasonable 
proposals to be bargained at the table that enhance the student experience, not compensation for their 
members, so we can reach a deal that keeps our students in class."           Government of Ontario
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"Today in the House, we paid tribute to 176 people 
who were taken from this world too soon."

Justin Trudeau 
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Canadian Diversity

«Workers across the country, like those I met at ABC 
Technologies in Brampton today, keep our economy strong & 
growing. The new NAFTA means they can feel more confident 
about their jobs because it removes the threat of auto tariffs 
& protects our supply chains.»

Justin Trudeau 


