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للح�سول عل��ى ميزة اال�ستجابة 
للطوارئ يف كن��دا ب�سكل اأ�سرع 
مبجرد فتح التطبيقات، ميكنك 

اال�سرتاك مقدًما يف خا�سية

My Account

من خالل
وكالة االإيرادات الكندية

واإذا اأمكن��ك، اخرت االإيداع 
اإىل  املبا�س��ر جللب االأم��وال 

ح�سابك يف وقت اأقرب...
https: // bit.ly/39bbhA5جو�سنت ترودو
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Canadian Diversity

 To get the Canada
 Emergency Response
 Benefit faster once
 applications are
 open, you can sign up

in advance for
My Account

 through the Canada
 Revenue Agency. And if
 you can, choose direct
 deposit to get money   into your account sooner. https://bit.ly/39BBHA5

 Justin Trudeau

STAY HOME
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اأولوية حكومة كندا هي �سالمة واأمن الكنديني.  مع ا�ستمرار تطور وباء 
COVID-19 العاملي ب�سكل �سريع ، نتخذ اإجراءات للحد من انت�سار 

الفريو�س وتقدمي الدعم للكنديني يف الداخل واخلارج.

اأعلن رئي�س الوزراء ، جا�سنت ترودو ، اليوم عن تدابري جديدة اتخذتها 
حكومة كندا مل�ساعدة الكنديني على العودة اإىل الوطن.

COVID-19 يف قيود مفاجئة على  اأنحاء العامل ، تت�سبب  يف جميع 
احلدود واإلغاء الرحالت اجلوية ، تارًكا الكنديني عالقني خارج البالد 
دون طريق للعودة اإىل وطنهم.  يف ظل هذه الظروف اال�ستثنائية ، تعمل 
حكومة كندا مع �سركات الطريان الكندية واحلكومات االأجنبية لتوفري 
الو�سول اإىل الرحالت التجارية للم�سافرين الكنديني الذين يرغبون يف 

العودة اإىل ديارهم.

من  ال�سبل  بهم  تقطعت  الذين  للم�سافرين  االأولوية  الرحالت  �ستعطي 
مواطنني  عائالت  اأفراد  اأو  الدائمني  املقيمني  اأو  الكنديني  املواطنني 
كنديني.  باالإ�سافة اإىل ذلك ، ُي�سمح فقط للم�سافرين الذين ال يعانون 
من اأعرا�س ال�سعود اإىل الطائرة ، و�سُيطلب من جميع امل�سافرين العزل 

الذاتي ملدة 14 يوًما عند دخول البالد.

يف ال�سل�سلة االأوىل من الرحالت اجلوية مل�ساعدة الكنديني على العودة 
اإىل الوطن ، �ست�سري اليوم طريان كندا رحلة خا�سة من املغرب.  كما 
�سيتم التخطيط لرحالت اإىل البريو واإ�سبانيا ودول اأخرى يف اأقرب وقت 
ممكن.  يتم اأخذ عوامل مثل عدد الكنديني ، واإغالق املجال اجلوي ، 
والو�سع املحلي يف االعتبار من اأجل حتديد مواقع هذه الرحالت.  نحن 
طريان  �سركات  مع  ونعمل   Air Canada �سركة  مع  حالًيا  نعمل 

اأخرى اأثناء تقييم االحتياجات العاملية.

تعمل حكومة كندا مع �سركات الطريان الكندية ل�سمان تقدمي �سعًرا جتارًيا 
معقواًل لتذكرة العودة اإىل لوطن للكنديني الذين تقطعت بهم ال�سبل .

جميع الكنديني يف اخلارج مدعوون للت�سجيل يف 
Global Affairs Canada. 

�سي�سمح هذا حلكومة كندا بتزويدهم باملعلومات مبجرد توفرها.

الكنديني.   و�سالمة  �سحة  حلماية  الالزمة  االإجراءات  حكومتنا  "تتخذ 
هذه  نتخذ  ولهذا  التطور.   �سريعة  عاملية  ق�سية  هي   COVID-19
االإجراءات اال�ستثنائية مل�ساعدة امل�سافرين الكنديني على اإيجاد طريقة 

للعودة اإىل اأ�سرهم واأ�سدقائهم ".

حقائق �سريعة
اأ�سرهم  واأفراد  الدائمني  واملقيمني  الكنديني  للمواطنني  �سيكون   ••
اأولوية يف ركوب الرحالت  املبا�سرين الذين يحملون وثيقة �سفر �سارية 
الذين  االأجانب  للرعايا  ا  اأي�سً �سُي�سمح  كندا.   اإىل  للعودة  املخ�س�سة 
التزموا بالفعل بالعمل اأو الدرا�سة اأو جعل كندا وطنهم ، بال�سعود اإىل 

الطائرة مع وثائق �سفر �ساحلة.
لديهم  لي�س  والذين   ، الدفع  على  القادرين  غري  الكنديني  •• ن�سجع 
م�سادر متويل متاحة للعودة اإىل ديارهم ، على التقدم بطلب للح�سول 
الطوارئ  قر�س  برنامج  خالل  من  لل�سداد  قابل  طارئ  قر�س  على 
COVID-19 للكنديني يف اخلارج.  مت اإن�ساء هذا الربنامج مل�ساعدة 
الكنديني على العودة اإىل ديارهم ولتغطية االحتياجات االأ�سا�سية اأثناء 

عملهم من اأجل عودتهم.
•• مبوجب قانون الطريان ، �سيطلب وزير النقل من �سركات الطريان 
 ، بالفايرو�س  االإ�سابة  اأعرا�س  من  يعاين  الذي  امل�سافر  �سعود  رف�س 
اإىل  دولية  رحلة  ركوب  من  ومنعه   ، اجلن�سية  حالة  عن  النظر  بغ�س 
كندا.  وهذا ي�سمل الرحالت عرب احلدود ، مبا يف ذلك الرحالت اجلوية 
االإجابة  ال�سعود،  قبل  ال�سحي  التقييم  �سي�سمل  املتحدة.  الواليات  من 
املر�س  توحي بحمل  اأي عوار�س  والنظر يف  ب�سيطة،  اأ�سئلة �سحية  عن 

وذلك قبل �سعود امل�سافر اإىل الطائرة.
COVID-19 على امل�سافر ، �سيطلب من  اأعرا�س  •• يف حالة ظهور 
�سركة الطريان رف�س ركوب ال�سفر ملدة 14 يوًما ، اأو حتى تقدمي �سهادة 

طبية توؤكد اأن املري�س ال يحمل الفريو�س.
كندا  يدخلون  الذين  امل�سافرين  جميع  من  كندا  حكومة  تطلب   ••
بالن�سبة  البالد.   دخول  مبجرد  يوًما   14 ملدة  الذاتي  للعزل  اخل�سوع 
العزل  طلب  عن  االإبالغ  �سيتم   ، الطائرة  عرب  ي�سافرون  الذين  الأولئك 
تذكرة  �سراء  املثال عند  �سبيل  على   ، متعددة  نقاط  بو�سوح يف  الذاتي 
طائرة ، قبل ال�سعود اإىل الطائرة ، ومرة اأخرى عند الو�سول اإىل كندا.  
االأ�سحاء  للعمال  يوًما   14 ملدة  الذاتية  العزلة  من  اإعفاءات  منح  �سيتم 

الذين يقدمون اخلدمات االأ�سا�سية.
Associated Links
COVID-19: Financial help for Canadians outside 
Canada
Government of Canada takes action on COVID-19
Embassies and consulates by destination
Registration of Canadians Abroad

حكومة كندا/ جا�سنت ترودو ، رئي�س وزراء كندا
الرتجمة العربية اأيام كندية  

رئ����ي���������س ال�������������وزراء ي���ع���ل���ن ع�����ن ج����ه����ود ح��ث��ي��ث��ة
الإع��������������������ادة ال������ك������ن������دي������ن م���������ن اخل������������ارج
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اأوتاوا ، اأونتاريو
COVID- ال�سركات وامل�سنعني الكنديني يتقدمون ملكافحة وباء
19.  تعمل حكومة كندا مع هذه ال�سركات ل�سمان ح�سول العاملني 
يحتاجونها  التي  االأدوات  على  لدينا  ال�سحية  الرعاية  جمال  يف 

لرعاية الكنديني يف جميع اأنحاء البالد.

اأعلن رئي�س الوزراء جو�ستني ترودو اليوم عن اإحراز تقدم مبوجب 
خطة كندا لتعبئة ال�سناعة ملحاربة COVID-19 ، مما يزيد من 
قدرة كندا على اال�ستجابة لف�سي الوباء باملعدات واالإمدادات الطبية 

الالزمة.

الت�سخي�سية  ت�ستثمر حكومة كندا 2 مليار دوالر لدعم االختبارات 
ذلك  يف  مبا   ، الواقية  ال�سخ�سية  واملعدات  التهوية  اأجهزة  و�سراء 
معدات  ت�ستمل  واالأقاليم.   املقاطعات  مع  باجلملة  ال�سراء  عمليات 
احلماية ال�سخ�سية على اأ�سياء مثل املزيد من االأقنعة ودروع الوجه 

واالأثواب ومعقم اليدين.

وامل�سنعني  ال�سركات  كندا  حكومة  دعت   ،  2020 مار�س   20 يف 
الكنديني للم�ساعدة يف تقدمي االإمدادات ال�سحية احلرجة.  ومنذ 
 3000 من  يقرب  ما  مع  مبا�سرة  احلكومة  حتدثت   ، احلني  ذلك 
البالد  احتياجات  تلبية  على  وقدرتها  خربتها  قدمت  كندية  �سركة 

من معدات احلماية ال�سخ�سية واالإمدادات ال�سحية احلرجة.

الكندية  ال�سركات  مع  جديدة  �سراء  اتفاقيات  كندا  حكومة  وقعت 

 Spartan Medicom و  Thornhill Medical و 
املعدات  ت�سنيع  على  القدرة  وتعزيز  ل�سراء   Bioscience
واالإمدادات مبا يف ذلك اأجهزة التهوية املحمولة واالأقنعة اجلراحية 
االإمدادات  ماليني  احلكومة  طلبت  ال�سريع.   االختبار  وجمموعات 
لتخفيف ال�سغط على مرافق الرعاية ال�سحية.  كما وقعت خطابات 
 Precision Biomonitoring  - �سركات  مع خم�س  نوايا 
و   Irving Oil و   .Fluid Energy Group Ltd و 
Calko Group و Stanfield's - الإنتاج جمموعات اختبار 
اإ�سافية ومعقم لليدين ومالب�س واقية مبا يف ذلك االأقنعة واالأثواب.

ترحب احلكومة بتعاون ال�سركات وال�سناعات االأخرى التي ا�ستجابت 
  .COVID-19 لدعوة العمل وعر�ست دعمها يف مكافحة جائحة
وم�ساعفة  مرافقها  ا�ستخدام  الإعادة  ال�سركات  جهود  ي�سمل  وهذا 
بها  والتربع  احلالية  واملعدات  التربعات  جلمع   ، االإنتاجية  طاقتها 
�ساعدت  اأكرب.   ب�سرعة  املطلوبة  اللوازم  لت�سنيع  املوارد  وجمع   ،
 Toyota و General Motors و Magna سركات مثل�
و   Ford و   Motor Manufacturing Canada
 Alibaba Group و Suncor و Shell و Linamar

The Home Depot و

املتخ�س�سني يف الرعاية ال�سحية الكندية من خالل التربع مبعدات 
احلماية وال�سالمة ال�سخ�سية وتعقيم امل�ستلزمات.

باالإ�سافة اإىل ذلك ، مت توفري 50 مليون دوالر يف التمويل الأع�ساء 
واملعدات  التقنيات  لتطوير  الفائق  الت�سنيع  من  القادم  اجليل 
واملنتجات الطبية اجلديدة املطلوبة. ي�سمل ذلك تقنيات ومنتجات 
الختبار الكنديني وعالجهم ، مثل اختبارات الك�سف عن الفريو�سات 
االأعرا�س.   اإدارة  وعالجات   ، والعالجات   ، واللقاحات   ، اجلديدة 
ا معدات طبية لرعاية الكنديني ، مثل اأجهزة التهوية ،  وي�سمل اأي�سً
واالأجهزة الطرفية ، ومعدات احلماية ال�سخ�سية ، ومواد ومعدات 

التنظيف والتعقيم.

تنفذها  التي  االأكرب  اال�سرتاتيجية  من  جزء  هي  التدابري  هذه 
حكومة كندا حلماية الكنديني ومنع انت�سار الفريو�س.  يعد التعاون 
مع الت�سنيع واالبتكار الكنديني جزًءا مهًما من هذه اال�سرتاتيجية 
 ، للكنديني  اأف�سل  و�سالمة  �سحة  اإىل  النهاية  يف  �ستوؤدي  والتي   ،

باالإ�سافة اإىل نظام رعاية �سحية اأكرث مرونة.

حكومة كندا  / رئي�س الوزراء: جو�سنت ترودو 

الرتجمة العربية اأيام كندية 

�أخبار

اليوم  يف  التايل  البيان  اليوم  ترودو  جا�سنت  الوزراء  رئي�س  اأ�سدر 
الدويل للق�ساء على التمييز العن�سري:

نفكر   ، العن�سري  التمييز  على  للق�ساء  الدويل  اليوم  يف   ، "اليوم 
يف التقدم املحرز يف كندا وحول العامل الإنهاء جميع اأ�سكال التمييز 
للقيام  اإليه  بحاجة  زلنا  ما  الذي  بالعمل  ا  اأي�سً ونقر  العن�سري.  
بذلك حتى يتمكن اجلميع من العي�س يف عامل حُترتم فيه حقوقهم 

ولديهم فر�سة مت�ساوية للنجاح.

اإىل  اأواًل  نحتاج   ، واملت�ساوي  العادل  امل�ستقبل  هدف  "لتحقيق 
واأفراد  القدوة  ومناذج  القادة  ن�سيحة  نتبع  عندما  اال�ستماع.  

املجتمع ، ميكننا حتقيق تقدم حقيقي.

جميًعا  �سعرنا   ، املقبلة  واالأ�سابيع  واالأيام  املا�سية  االأ�سابيع  "يف 
التطور.   �سريع  العاملي   19-COVID وباء  باآثار  ن�سعر  و�سنظل 
اخلوف  انت�سار  جتنب  م�سى  وقت  اأي  من  اأكرث  املهم  من  اأ�سبح 
والت�سليل والو�سم.  يف اأوقات احلاجة ، يتم حتديد قوتنا من خالل 

قدرتنا على دعم ورعاية بع�سنا البع�س ، كجريان وجمتمع.

معا  الوقوف  على  الكنديني  اأ�سجع   ، كندا  حكومة  عن  "نيابة 
وال�سمول  التنوع  احرتام  قيم  وتعزيز   ، والعن�سرية  التمييز  �سد 

واالنفتاح."

مكتب رئي�س الوزراء / الرتجمة العربية اأيام كندية 

بيان لرئي�س الوزراء يف اليوم الدويل
للق�ساء على التمييز العن�سري يف ظل فايرو�س كورونا

رئي�س الوزراء يعلن عن �سراكات جديدة مع
COVID-19 ال�سناعات الكندية ملحاربة

اآداب االإطمئنان على املري�س:
بقلم رئي�س التحرير معتز اأبوكالم 

عن جتربة ح�سلت مع �سديق عزيز خ�سع لعمل جراحي منذ اأيام، 
اأحببت اأن اأ�سيغها ع�سى اأن تعم الفائدة.

)ال�سوت  باإت�سال  املري�س  تفاجئ  وال  املتكرر  االإت�سال  جتنب   .1
وال�سورة(، فاملحب احلقيقي يحر�س على روؤيتك واأنت يف �سحتك 

وقوتك، ال  يف �سقمك و�سعفك.

تكرث  وال  تطيل احلديث  وال  وموا�سيًا حقيقيًا،  2. كن من�ستًا جيدًا 
االأ�سئلة. 

على  ال�سحك  فيظهر  بال�سوء  االأمارة  نف�سك  تخونك  اأن  اإياك   .3
وجهك اأو املزاح ال�ساخر، واإذا ابت�سمت فلتكن ابت�سامتك معربة عن 
تاأثرك، فعادة ما يكون املري�س يف حالة �سحية ونف�سية حرجة، فال 
تف�سد اإت�سالك ب�سوء ت�سرفك، فكثري من امل�ساعر تك�سفها اأ�سارير 

الوجوه وطرفات االأعني وفلتات الكالم.

4. قبل اإت�سالك باملري�س، اإخرت الوقت والتوقيت املنا�سب، كن لبقًا 
واإياك اأن تن�سغل اأثناء املكاملة بحديث جانبي اأو اأن تعتذر من املري�س 

وتقول �ساأوعاود االإت�سال بعد قليل.

خافت  �سوت  على  وحافظ  عباراتك،  واخرت  رحيمًا،  اإن�سانًا  كن   .5
ونربة منخف�سة. 

٦. اإذا لزم االأمر اأعر�س خدماتك بتوا�سع وحمبة.

اأالف  من  وللمري�س  لك  اأنفع  الغيب،  ظهر  يف  �سادقة  ودعوة   .٧
االإت�ساالت واملجامالت.

العمر..  الغايل، �سديق  التام ل�سديقي  وال�سفاء  العافية  ن�ساأل اهلل 
الذي األهمني اأن اأكتب ما كتبت، ون�ساأل اهلل العفو والعافية لنا ولكم 

ولكل مري�س ومبتلى على هذا الكوكب امل�سطرب.
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بقلم امل�ؤرخ �سامي مروان مبّي�ض
اأ�صبحنا مثل األي�س، نعي�س يف بالد العجائب. مل تعد باري�س اجلميلة 
الكالب  اإال  اليوم  فيها  مي�صي  وال  ُمغلقة  ف�صوارعها  للع�صاق،  ملتقى 
قد  �صرتيت"  "وال  الأن  للبور�صة،  معقاًل  نيويورك  وال  والقوار�س. 
اأقفل اأبوابه اإىل اأجل غري م�صّمى. يف هذا العامل الغريب، ُيطلب منك 
فيه  امل�صافحة  و�صارت  �صحتهم،  على  حفاظًا  اأبويك،  تزور  اأال  اأن 

�صالحًا قاتاًل، مثل ال�صيف وامل�صد�س.

كل من قراأ عن األي�س يف طفولته يذكر مغامراتها جيدا، حيث ت�صقط 
يف حجرة اأرنب وتدخل اإىل عامل غريب وجمنون، تختلط فيه احلقيقة 
مع اخليال، متامًا مثل عاملنا اليوم. بالد عريقة ومتطورة جدًا تنهار 
معها  وت�صقط  م�صاهدته،  الأحد  ميكن  ال  عدو  اأمام  الربق  ب�صرعة 
اقت�صادات متينة حملت العامل كّله منذ نهاية احلرب العاملية الثانية. 
جامعات عريقة ُتقفل اأبوابها اأمام الطالب ومعها دور عبادة من كافة 

االأديان، مل تتوقف عن ا�صتقبال املوؤمنني منذ قرون طويلة.

االإطالق هو حتويل �صرطي �صاب يف مدينة  �صيئ على  اأغرب  ولكن 
دم�صق اإىل حديث عام يتناقله النا�س، يوقفونه يف ال�صارع اللتقاط 
التوا�صل  و�صائل  على  ت�صجيل  يف  ظهوره  ملجرد  معه،  �صيلفي  �صور 
االإجتماعي. هذا ال�صاب "يون�س" هو واحد من اآالف ال�صباب وال�صابات 
املنت�صرين يف طول املدينة وعر�صها، ي�صعون حياتهم على املحك يف 

هذا الظرف االإ�صتثنائي ل�صمان �صالمة النا�س. بع�صهم يف امل�صايف 
واآخرين منهم يف الطرقات، ال نعرف اأ�صمائهم وكم منهم �صي�صاب 
بفايرو�س كورونا، واإن كانوا �صيعودون اإىل منازلهم واأطفالهم �صاملني 
بعد اإنتهاء هذه املحنة. متنيت لو اأن اأحدًا التقط �صورة تذكارية مع 
يعمل  زال  ما  الذي  النظافة،  عامل  مع  حتى  اأو  طبيب  اأو  ممر�صة 
بكّل جّد و�صرب، متحديًا وباء الكورونا. يف جمتمعنا، ي�صمونه "زّبال" 
ولكن يف احلقيقة، نحن الزّبالني الأننا نرمى اأو�صاخنا )الزبالة( يف 
الطرقات، وهو من يجمعها وينظف الطريق منها. فمن يكون الزّبال 

يف هذه احلالة، نحن اأم هو؟  

يقول  البارودي،  فخري  دم�صق  زعيم  مع  �صهري  تلفزيوين  لقاء  يف 
لكّل طبيب �صاهم يف  و�صام  اإعطاء  ال�صورية  اأنه طلب من احلكومة 
 .1945 �صنة  الفرن�صي  العداون  خالل  ومعاجلتهم  االأهايل  ا�صعاف 
ي�صيف البارودي: "ب�س ما عطوهم ال و�صام وال عطوهم �صّراب..."

لقد اأعطينا فخري بك األف �صبب و�صبب الأن يتح�صر علينا من قربه، 
وكاأين اأ�صمعه يقول: "لك �صو �صاويتوا بهالبالد، كانت مثل الفّل. مو 
حرام عليكم؟" دعونا ال ن�صيف �صبب اآخر حلزنه...ولن اأقول �صماتته 
الأن الكبار ال ي�صمتون بقومهم. دعونا نفعل ما مل يفعله اأجدادنا قبل 
البارودي،  بن�صيحة  االأخذ  رف�صوا  عندما  �صنة  و�صبعون  خم�صة 
ونطالب باإعطاء اأطباء �صورية وممر�صيها وجميع العاملني بالقطاع 

ولو  االآن.  به  يقومون  الذي  اجلّبار  للعمل  االأو�صمة  اأرفع  ال�صحي 
تعذر ذلك ب�صبب عددهم، ما راأيكم بطابع تذكاري لهوؤالء االأطباء 

واملمر�صني، الواقفني على جبهات النار؟  

ال�صعوب  "هل حزينة هي  االإيطايل غاليليو:  العامل  �صوؤل  يوم،  ذات 
التي لي�س فيها اأبطال؟" وكان جوابه: "بل حزينة هي ال�صعوب التي 
�ُصكان  نحن  علينا  الكالم  هذا  ينطبق  الأبطال."  بحاجة  زالت  ما 
القدمي  ما�صينا  من  اأبطال  عن  دومًا  نبحث  احلزين،  امل�صرق  هذا 
كانت  �صواء  وباأجمادهم،  بهم  للتغني  التاريخ  كتب  من  ونخرجهم 
حقيقة ام خيال. ولكن هوؤالء االأبطال ال ينتمون اإىل ع�صرنا اليوم، 
قوافل.  وال  لهم  جيو�س  ال  جدد،  باأبطال  ال�صتبدالهم  الوقت  وحان 
وطارق  خالد  مثل  الع�صر،  هذا  اأبطال  هم  وممر�صينا  اأطبائنا 

و�صالح الدين.

ال�س�رة لأطباء م�ست�سفى امل�ا�ساة بدم�سق.

ال���ع���ج���ائ���ب ب�������اد  يف  ������س�����وري�����ون 

ق�صيت عمرًا واأنا اكتب عن رجاالت دم�صق ولكني مل اأكتب يومًا عن اأبي، ذلك الفار�س النبيل الذي ترّجل 
قبل اأيام. وها اأنا اليوم اأحاول �صرد �صرية هذا الرجل الكبري �صاحب الوجه الب�صو�س واالإبت�صامة امل�صعة، 
املتفائل دومًا بكل �صيئ، حتى باملر�س. قبل اأيام قليلة من رحيله، ح�صل عدوان ا�صرائيلي على مدينة 
دم�صق واأ�صابت �صظية نافذة غرفته يف املنزل. التفت نحوي وهو على �صرير املر�س يف امل�صفى االإيطايل 

وقال: "�صايف فائدة وجودنا هون بامل�صت�صفى؟ لو كنا بالبيت كنا اأكلناها رعبة!"

ع�صامي  منا�صل  وذواق،  خلوق  رجل  الدم�صقي،  املجتمع  يف  معروف  ا�صم  مبّي�س،"  عربي  "مروان 
حتدى ظروف احلياة بكل ق�صاوتها ونال ثقة النا�س وحمبتهم منذ اأن ورث �صالة "مفرو�صات مبّي�س" 
عن اأبيه، وهو يف ريعان ال�صباب �صنة 1956. َعمل يف �صناعة "املوبيليا" طوال خم�س و�صتون �صنة، وقد 

دخل معظم بيوت دم�صق لتزويدها باالأثاث املنزيل تاركًا ب�صمة جميلة يف كل مكان حّل به.

وِلد اأبي يف اأ�صرة �صغرية ومتوا�صعة يف حارة حمام املقدم يف حي ال�صاحلية قبل اأ�صهر قليلة من اندالع 
احلرب العاملية الثانية �صنة 1939. كان والده يعمل يف �صناعة املفرو�صات يف �صوق اخلجا القدمي، حيث 
كان متجره عند متثال �صالح الدين االأيوبي اليوم. انتقل  بعدها مع اأبيه اإىل "جادة �صرف" يف �صارع 29 
اأيار، عندما قرر جدي ترك منزل االأ�صرة العربي القدمي لي�صّيد عمارة حديثة لعائلته، ظّلت مكتبًا الأبي 

ومنه بداأت حياتي العملية قبل ع�صرين �صنة ونيف.

ك�صاف  المعًا يف  قائدًا  وكان  التاأميم(  بعد  العربية  دم�صق  االأمريكان" )ثانوية  "مدر�صة  اأبي يف  در�س 
دم�صق. دخل كلية الفنون اجلميلة يف جامعة دم�صق، حيث تتلمذ على يد فاحت املدر�س ولوؤي كيايل، ولكنه 

اأن�صاأ معماًل للبال�صتيك  مل ُيكمل حت�صيله اجلامعي ليتفرغ كليًا للتجارة. اإ�صافًة ل�صناعة املفرو�صات، 
كما  و�صوي�صرا،  ويوغو�صالفيا  واإ�صبانيا  فرن�صا  يف  �صركات  واأ�ص�س  العاملية،  كينوود  ملاركة  وكياًل  و�صار 
مطلع  يف  بدم�صق  الطرقية  لالعالنات  �صركة  واأ�ص�س  ال�صوفيتي  االإحتاد  اإىل  ال�صّجاد  ت�صدير  يف  َعمل 
ال�صبعينيات. كما افتتح فروعًا ل�صناعة وبيع املفرو�صات يف لبنان والعراق ويف االأردن، وبعد �صدور قانون 
االإ�صتثمار رقم 10، اأنهى معظم اأعماله يف اخلارج وعاد اإىل دم�صق ليوؤ�ص�س �صركة مارمو للنقل والت�صويق 

ال�صياحي، والتي ظّلت تعمل حتى عام 2007.

اأجربته ظروف احلياة على بيع �صالة املفرو�صات، فافتتح �صالة عر�س حديثة يف منطقة املع�صمية يف 
ت�صرين الثاين عام 2010، التي التهمتها نريان احلرب بعد ب�صعة اأ�صهر. ولكن التاجر العنيد مل ي�صت�صلم 

اأبدًا، وقرر اأن يبداأ من ال�صفر، للمرة االألف يف حياته.

فقد �صّد الرحال اإىل لبنان جمددًا وهو يف منت�صف العقد ال�صابع من العمر، ليوؤو�ص�س �صالة مفرو�صات 
جديدة يف منطقة املزرعة، ظّلت قائمة حتى عام 2015. وبعد العودة االأخرية اإىل دم�صق، عاد اإىل ذات 
"الكار" وَعمل باملفرو�صات جمددًا وكان ُيح�صر ملئوية "مفرو�صات مبّي�س" هذا العام. رف�س اأبي التقاعد 
ب�صدة وخا�س �صراع مرير �صدَّ عدوين، تقدمه بال�صن ومر�س ال�صرطان الذي اأ�صابه قبل ثالث �صنوات. 
وكان ويف كل مرة ندخل فيها امل�صت�صفى للتداوي، يقول يل: "اأنا منيح...فظيع...ورح عي�س اأكرث منكم 

كلكم!"

ولكن اهلل مل ي�صاأ ذلك، فقد ا�صطفاه اإىل مكان اأف�صل واأنقى واأجمل من دم�صق التي غادرها. دم�صق التي 
تغريت معاملها، من حجٍر وب�صر وقيم واأخالق...دم�صق التي عرفها يف �صبابه والتي كانت كلمة التاجر 
املدينة  تلك  بذاركرته هي  التي ظّلت  دم�صق  العامل.  �صند م�صريف يف  اأو  �صيك  اأي  تفوق  و�صمعته  فيها 
االأنيقة والنظيفة التي كان مي�صي باأزقتها فتًى يافعًا حاماًل "ال�صفرطا�س" الأبيه، وذلك الدهليز املوؤدي 
اإىل دار اأُ�صرته يف حارات ال�صاحلية. دم�صق هي بيت اأبيه القدمي ورائحة ال�صابون يف �صرا�صف اأمه، 

و�صوتها وهي تقول: "اهلل ير�صى على مروان واأخواته..."

وتكاد كلماته االأخرية ال تفارق م�صمعي: "كيفها �صفّية؟ رجعت من املدر�صة وال ل�صا؟" وكان يق�صد ابنتي 
ال�صغرية ذات ال�صنتني، التي توجهت اإىل مقعده املعتاد يف داره بعد �صاعات قليلة من الغياب و�صاألت 

")Office( بربائة االأطفال: "وينو جّدو؟" اأوف�س؟

وبعد الرحيل، ذهبت لوحدي لفتح القرب والذي مل ُيفتح منذ عام 1956. �صعور رهيب وموؤمل، ارجتف كلما 
تذكرته. ال اأخفيكم اأين ُقمت بتو�صيع القرب قلياًل..ليكون يل مكاٌن فيه بامل�صتقبل، عند اأقدام اأبي. فمن 

عنده كانت البداية، وبجواره اأريد اأن يكون اخلتام.

مروان بك...كنت �سّباقًا يف حياتك، وقد �سبقتنا الي�م جمددًا...
لن اأق�ل وداعًا يا اأبي...بل اإىل اللقاء.

بقلم �سامي مروان مبّي�ض
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يجب اأن يتوخى دافعو ال�ضرائب اليقظة عندما يتلقون ، عرب الهاتف 
اأو الربيد اأو الر�ضالة الن�ضية اأو الربيد الإلكرتوين ، ر�ضالة احتيالية 
تدعي اأنها من وكالة الإيرادات الكندية )CRA( تطلب معلومات 
ورقم  الئتمان  بطاقة  ورقم  الجتماعي  التاأمني  رقم  مثل  �ضخ�ضية 

احل�ضاب امل�ضريف اأو رقم جواز ال�ضفر.

ال�ضخ�ضية  املعلومات  اأن هذه  قد ت�ضر عمليات الحتيال هذه على 
بع�ض  اأو  الأموال  ا�ضرتداد  ال�ضرائب من  دافع  يتمكن  مطلوبة حتى 
ا على لغة  املزايا.  ميكن اأن تنطوي حالت ات�ضالت الحتيال اأي�ضً
تهديد اأو اإكراه لإخافة الأفراد لدفع ديون وهمية اإىل CRA.  حتث 
الت�ضالت الأخرى دافعي ال�ضرائب على زيارة موقع CRA املزيف 
حيث ُيطلب من دافع ال�ضرائب التحقق من هويتهم عن طريق اإدخال 
املعلومات ال�ضخ�ضية.  هذه هي عمليات احتيال ول يجب على دافعي 
ال�ضرائب الرد على هذه الت�ضالت الحتيالية اأو النقر على اأي من 

الروابط املقدمة.

بهذه  دراية  على  كن   ،  CRA من  امل�ضروعة  الت�ضالت  لتحديد 
.CRA الإر�ضادات واعرف ما ميكن توقعه عندما يت�ضل بك

عن طريق الهاتف
ميكن لوكالة الـCRA اأن:

مثل  �ضخ�ضية  معلومات  طلب  طريق  عن  هويتك  من  تتحقق   ••
التاأمني  رقم  اأو  واحل�ضاب  والعنوان  امليالد  وتاريخ  الكامل  ا�ضمك 

الجتماعي

جتاري ا�ضتف�ضار  حالة  يف   ، ح�ضابك  عن  تفا�ضيل  •• تطلب 
تدقيق عملية  لبدء  بك  •• تت�ضل 

لعملك  جمانية  �ضريبية  م�ضاعدة  لتقدمي  بك  الت�ضال   ••
ال�ضغري

لكن وكالة الـCRA اأبدا لن:
اأو  ال�ضحية  بطاقتك  اأو  �ضفرك  جواز  حول  معلومات  تطلب   ••

رخ�ضة القيادة

اأو   Interac e-transfer طريق  عن  الفوري  الدفع  تطلب   ••
bitcoin اأو بطاقات الئتمان املدفوعة م�ضبًقا اأو بطاقات الهدايا 

من جتار التجزئة مثل iTunes اأو Amazon اأو غريهم.

اإر�ضال  اأو  عليك  بالقب�ض  تهديدك  اأو  عدوانية  لغة  ت�ضتخدام   ••
ال�ضرطة.

معلومات  تقدم  اأو  تهدد  التي  ال�ضوتي  الربيد  ر�ضائل  ترتك   ••

�ضخ�ضية اأو مالية.

بالربيد االلكرتوين
وكالة الـCRA قد:

م�ضتند  اأو  ر�ضالة  جود  و  عند  الإلكرتوين  الربيد  عرب  •• ترا�ضلك 
لعر�ضه  لك  متاًحا   ، التقييم  اإعادة  اأو  التقييم  اإ�ضعار  مثل   ، جديد 
التجاري  ن�ضاطي  اأو ح�ضاب  مثل ح�ضابي  الآمنة   CRA بوابات  يف 

اأو متثيل عميل.

 CRA من�ضور  اأو  منوذج  اأو  ويب  �ضفحة  اإىل  رابط  اإر�ضال   ••
عرب الربيد الإلكرتوين تطلبه اأثناء مكاملة هاتفية اأو اجتماع مع وكيل 
)هذه هي احلالة الوحيدة التي �ضري�ضل فيها CRA بريًدا اإلكرتونًيا 

يحتوي على روابط(.

وكالة الـCRA اأبدا لن:
الربيد  مالية عن طريق  اأو  �ضخ�ضية  معلومات  تطلب  اأو  •• تعطي 

الإلكرتوين اأو تطلب منك النقر على رابط.

اإليك بالربيد الإلكرتوين يطلب منك ملء منوذج  •• اإر�ضال رابط 
عرب الإنرتنت بتفا�ضيل �ضخ�ضية اأو مالية.

ل�ضرتداد  رابط  على  يحتوي  اإلكرتونًيا  بريًدا  لك  تر�ضل   ••
اأموالك.

اأو   Interac e-transfer طريق  عن  الفوري  الدفع  تطلب   ••
bitcoin اأو بطاقات الئتمان املدفوعة م�ضبًقا اأو بطاقات الهدايا 

من جتار التجزئة مثل iTunes اأو Amazon اأو غريهم

بال�ضجن اأو  بالعتقال  •• تهددك 
بالربيد

وكالة الـCRA قد:
وموقعه. بك  اخلا�ض  البنك  ا�ضم  مثل  مالية  معلومات  •• تطلب 

التقييم. اإعادة  اأو  بالتقييم  اإ�ضعاًرا  لك  •• تر�ضل 
خيارات  من  اأي  خالل  من  لك  مدين  مبلغ  دفع  منك  تطلب   ••

.CRA الدفع يف

اإذا   ، عليك  امل�ضتحقة  الأموال  ل�ضرتداد  قانوين  اإجراء  •• تتخذ 
رف�ضت دفع دينك.

املراجعة عملية  لبدء  •• ترا�ضلك 
ال�ضغري لعملك  جمانية  �ضريبية  م�ضاعدة  لتقدمي  •• ترا�ضلك 

وكالة الـCRA اأبدا لن:
دفعة لأخذ  عام  مكان  يف  معك  اجتماع  باإعداد  •• تقم 

 Interac e-transfer طريق  عن  الفوري  الدفع  •• تطلب 
اأو bitcoin اأو بطاقات الئتمان املدفوعة م�ضبًقا اأو بطاقات الهدايا 

من جتار التجزئة مثل iTunes اأو Amazon اأو غريهم

بال�ضجن اأو  بالعتقال  •• تهددك 
عن طريق الر�سائل الن�سية / الر�سائل الفورية

الفورية  الر�ضائل  اأو  الن�ضية  الر�ضائل  مطلًقا   CRA ي�ضتخدم  ل 
للتوا�ضل   WhatsApp اأو   Facebook Messenger مثل 
اإذا تلقى دافع  اأي ظرف من الظروف.   مع دافعي ال�ضرائب حتت 
فهي   ،  CRA من  اأنها  تدعي  فورية  اأو  ن�ضية  ر�ضائل  ال�ضرائب 

خدع!

عندما تكون يف �سك ، ا�ساأل نف�سك
من  متاأكد  اأنا  هل  فوًرا؟   للت�ضرف  علّي  املت�ضل  ي�ضغط  •• ملاذا 

اأن املت�ضل موظف CRA؟

تلقيت  هل  املحدد؟   الوقت  يف  ال�ضريبي  اإقراري  قدمت  هل   ••
اإ�ضعاًرا بالتقييم اأو اإعادة التقييم يفيد باأنني مدين لل�ضريبة؟

CRA عرب الربيد الإلكرتوين اأو  كتابًيا من  ات�ضاًل  تلقيت  •• هل 
الربيد الإلكرتوين حول مو�ضوع املكاملة؟

CRA اأحدث معلومات الت�ضال اخلا�ضة بي ، مثل  لدى  •• هل 
الربيد الإلكرتوين والعنوان؟

ال�ضريبي  الإقرار  يف  اأقدمها  لن  معلومات  املت�ضل  يطلب  •• هل 
اخلا�ض بي اأو ل عالقة له باملال الذي اأدين به ملوؤ�ض�ضة CRA؟

عملي؟ رقم  معلومات  لتغيري  طلب  باإر�ضال  موؤخًرا  قمت  •• هل 
قريبا؟ م�ضتحقة  بالتق�ضيط  دفعة  لدي  •• هل 

 ، باملال  به  اأدين  برنامج حكومي  ك�ضف ح�ضاب عن  تلقيت  •• هل 
مثل التاأمني على العمل اأو قرو�ض الطالب الكندية؟

، فاأتخذ  بالكامل  CRA ول ميكنك الدفع  اإذا كان لديك دين مع 
اإجراًء على الفور.  ملزيد من املعلومات ، انتقل اإىل:

 When you owe money – collections at the  
.CRA

حكومة اأونتاريو
الرتجمة العربية/   اأيام كندية 

ف كيف حتمي نف�سك من الإحتيال َتعرَّ
هناك العديد من اأنواع الحتيال ، مبا يف 

ذلك اخرتاع اأنواع جديدة يومًيا
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تتخذ حكومة كندا اإجراءات قوية و�سريعة حلماية �سحة و�سالمة 
وم�ساعدة   ، اقت�سادنا  يف  اال�ستقرار  وحتقيق   ، الكنديني  جميع 

.COVID-19 العمال وال�سركات مع ا�ستمرار انت�سار

جمل�س  رئي�س  اأن  اليوم  ترودو  جو�ستني  الوزراء  رئي�س  اأعلن 
احلكومة طلب من رئي�س جمل�س العموم ا�ستدعاء جمل�س النواب 
ا�ستجابة  ، كجزء من  اقت�سادية عاجلة  تدابري  اإدخال  اأجل  من 
خالل  وال�سركات  العمال  لدعم  دوالر  مليار   82 البالغة  كندا 

 .COVID  -19 جائحة

ُيعد التمرير ال�سريع لهذا الت�سريع مهًما ل�سمان ح�سول الكنديني 
اأن  املتوقع  ومن  االأزمة.   هذه  خالل  الالزم  املايل  الدعم  على 

.ET  .يجتمع املجل�س يوم الثالثاء 24 مار�س ال�ساعة 12 ظهًرا

اأعلنت حكومة كندا موؤخًرا عن اإجراءات وا�سعة النطاق من �ساأنها 
اأن ت�ساعد يف �سمان قدرة الكنديني على دفع اإيجاراتهم وحمالت 
البقالة، وم�ساعدة ال�سركات على دفع فواتريها وموظفيها خالل 

ا جمتمعات  هذه الفرتة الع�سيبة.  و�ست�ساعد هذه االإجراءات اأي�سً
يف  ال�سباب  وتدعم   ، البالد  اأنحاء  جميع  يف  االأ�سليني  ال�سكان 
�سداد قرو�سهم الطالبية ، وحتمي االأ�سخا�س الذين يعانون من 

الت�سرد اأو الفرار من عنف ال�سريك احلميم.

وقد كان اأع�ساء الربملان من جميع االأحزاب وا�سحني يف رغبتهم 
من  يعانون  الذين  وال�سركات  والعمال  الكنديني  م�ساعدة  يف 
�سعوبات مالية ب�سبب جائحة COVID-19.  اإن تذكري جمل�س 
النواب �سيتيح لهم الفر�سة لالجتماع مًعا ملناق�سة هذه التدابري 
يحتاجونه.   الذي  الفوري  الدعم  على  الكنديني  وح�سول  املهمة 
م�ستعدة  كندا  وحكومة   ، االأمر  هذا  يف  جميًعا  متكاتفون  نحن 

مل�ساعدة كل كندي خالل هذه الفرتة.
حكومة كندا

الرتجمة العربية
اأيام كندية 

حكومة كندا
تطلب من جمل�س العموم 

م�ساعدة العمال وال�سركات 
COViD-19 خالل اأزمة

املبادرة امل�سرتكة بن الواليات املتحدة وكندا:
القيود املوؤقتة على امل�سافرين الذين يعربون احلدود بن 

الواليات املتحدة وكندا الأغرا�س غري اأ�سا�سية
تعمل احلدود الربية بني الواليات املتحدة وكندا كمحرك اقت�سادي يدعم اأكرث من 2.4 مليار دوالر من التجارة اليومية. ونتيجة لوباء 

حدودها.  عرب  ال�سروري  غري  ال�سفر  جميع  موؤقًتا  وكندا  املتحدة  الواليات  تقيد   ،  19-COVID
ن�سجع يف كال البلدين النا�س على توخي احلذر من خالل جتنب االت�سال غري ال�سروري مع االآخرين.  هذا التدبري التعاوين واملتبادل 

هو امتداد لهذا النهج احلكيم.

ي�سمل ال�سفر "غري ال�سروري" ال�سفر الذي يعترب بغر�س ال�سياحة اأو الرتفيه.

تدرك الواليات املتحدة وكندا اأنه من االأهمية مبكان احلفاظ على �سال�سل التوريد بني البلدين.  ت�سمن �سال�سل التوريد هذه و�سول 
الغذاء والوقود واالأدوية املنقذة للحياة اإىل االأ�سخا�س على جانبي احلدود.  لن تتاأثر �سال�سل التوريد ، مبا يف ذلك النقل بال�ساحنات 
ا احلدود الربية كل يوم للقيام باأعمال اأ�سا�سية اأو الأ�سباب اأخرى عاجلة اأو  ، بهذا االإجراء اجلديد.  يعرب االأمريكيون والكنديون اأي�سً

�سرورية ، هوؤالء اأي�سًا لن يتاأثر �سفرهم باإجراءات منع ال�سفر.

�سيتم تنفيذ هذا القرار يف 21 مار�س 2020 ، ويف ذلك الوقت �ستقيد الواليات املتحدة وكندا موؤقًتا جميع الرحالت غري ال�سرورية عرب 
احلدود الربية بني كندا والواليات املتحدة.  �سيكون االإجراء �ساري املفعول ملدة 30 يوًما، وبعدها �سرياجعه كال الطرفني.

حكومة كندا / الرتجمة العربية اأيام كندية 

دبي، االإمارات العربية املتحدة )CNN( رغم وجود اإغالق تام على 
م�ستوى البالد، اإال اأن ذلك مل مينع م�ستخدمو موقع "اإن�ستغرام" يف 
اإجنلرتا من التجمع بجانب مقلع �سابق ُا�ستخدم ال�ستخراج احلجر 

اجلريي يف "هاربر هيل".

 )Blue Lagoon( "واكت�سبت هذه املنطقة ا�سم "بحرية زرقاء
ب�سبب املياه الزاهية الزرقاء فيها.

كان  ما  بفعل  ال�سرطة  قامت  الزوار،  جذب  يف  ا�ستمرارها  وب�سبب 
وقامت  القدوم،  من  الزوار  منع  اأجل  من  به  القيام  عليها  ينبغي 

ب�سبغها باللون االأ�سود.

جون�سون،  بوري�س  الربيطاين،  الوزراء  رئي�س  منع  املا�سي،  واالإثنني 
ال�سكان من مغادرة منازلهم ملنع انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد. 

"اإذا مل  بالفريو�س موؤخرًا:  اإ�سابته  اأعلن عن  الذي  وقال جون�سون، 
تتبع القواعد، �سيكون لدى ال�سرطة القوة لفر�سها".

ورغم هذا االأمر، اإال اأن ال�سرطة اأ�سارت اإىل اأن االأ�سخا�س ال يزالون 
يزورون البحرية، والتي اأ�سبحت عبارة عن معلم �سياحي م�سهور.

اإدارة �سرطة بوك�ستون  "في�سبوك"، قالت  وخالل من�سور على موقع 
ال�سباح،  هذا  املوقع  زرنا  االإعتبار،  بعني  ذلك  اأخذ  "مع  االأربعاء: 

وا�ستخدمنا �سبغة املياه جلعل املاء يبدو اأقل جاذبية".

واأ�ساف املن�سور: "يرجى البقاء يف املنزل" ولي�ست هذه املرة 
االأوىل التي يتم فيها �سبغ هذا امل�سطح املائي، الذي يبعد حوايل 3 

�ساعات عن �سمال غرب لندن، باللون االأ�سود، وفقًا لل�سرطة.

ومع اأن البحرية قد تبدو كمالذ ا�ستوائي، اإال اأن امل�سوؤولني اأ�ساروا اإىل 
اأن املياه حتتوي على مواد كيميائية �سامة، وي�سل م�ستوى احلمو�سة 

فيها اإىل 11.3، وفقًا ملا نقلته "بي بي �سي".

ومن اجلدير بالذكر اأن درجة حمو�سة مبي�س الغ�سيل ت�سل اإىل 12 
تقريبًا.

امل�سدر : �سي ان ان العربية

بحرية زرقاء �ساحرة يف اجنلرتا 
يتحول لونها اإىل االأ�سود ب�سبب 

فريو�س كورونا امل�ستجد

ح����ديق���ة "�س����ن�ت�رال ب��ارك" 
يف نيويورك تتحول اإىل م�ست�سفى موؤقت

لعالج مر�سى فريو�س كورونا

ُتن�ساأ م�ست�سفيات موؤقتة يف حديقة "�سنرتال بارك" ومركز موؤمترات وعلى منت �سفينة، حيث ت�سعى نيويورك لزيادة طاقة ا�ستيعاب 
نظام الرعاية ال�سحية يف الوالية.

امل�سدر : �سي ان ان العربية





14Magazine - www.canadiandays.ca 

مقاطعة اونتاريو تعلق معدلت وقت 
ال�ستخدام ملدة 45 يوًما

 19-COVID و�سع  خالل  من  اأونتاريو  �سكان  لدعم   - تورنتو 
�سريع التطور ، تقدم حكومة اأونتاريو تخفيًفا فورًيا ملعدل الكهرباء 
وقت  معدالت  تدفع  التي  واملزارع  ال�سغرية  وال�سركات  للعائالت 
تعليق  على  يوًما   45 ملدة  احلكومة  تعمل   .)TOU( اال�ستخدام 
يجعل  مما   ، اال�ستخدام  وقت  يف  الكهرباء  ا�ستهالك  معدالت 
اأ�سعار الكهرباء خارج معدل الذروة وهو 10.1 �سنت لكل كيلوواط 
/ �ساعة.  �سيكون هذا ال�سعر املخف�س متاًحا على مدار 24 �ساعة 
اأيام يف االأ�سبوع جلميع عمالء وقت اال�ستخدام ،  يف اليوم ، �سبعة 
املقاطعة.  من خالل  الكهرباء يف  ي�سكلون غالبية م�ستهلكي  الذين 
التحول اإىل �سعر ثابت خارج فرتة الذروة ، �سي�سهد العمالء يف وقت 
مقارنة  املائة  يف   50 عن  تزيد  االأ�سعار  يف  تخفي�سات  اال�ستخدام 
 ، اأ�سرع وقت ممكن  التوفري يف  لتحقيق  الذروة.  باملعدالت يف وقت 

�سيتم تطبيق هذا اخل�سم تلقائًيا على فواتري الكهرباء دون احلاجة 
اإىل قيام العمالء مبلء منوذج الطلب.

 ، امل�سبوق  غري  الوقت  هذا  "خالل  فورد:  دوج  اأونتاريو  حاكم  قال 
نقدم االإغاثة التي ت�ستد احلاجة اإليها اإىل �سكان اأونتاريو ، ون�ساعد 
على وجه التحديد اأولئك الذين يفعلون ال�سيء ال�سحيح من خالل 
البقاء يف املنزل وال�سركات ال�سغرية التي اأغلقت اأو ت�سهد عدًدا اأقل 
من العمالء".  "من خالل اعتماد معدل ثابت خارج �ساعات الذروة 
اأ�سهل  االأمور  جنعل  فاإننا   ، االأ�سبوع  اأيام  طوال  ال�ساعة  مدار  على 
قلياًل خالل هذه االأوقات ال�سعبة ون�سع املزيد من االأموال يف جيوب 
النا�س من اأجل اأولويات و�سرورات مهمة اأخرى." اأ�سدرت حكومة 
اأونتاريو اأمًرا طارًئا مبوجب قانون اإدارة الطوارئ واحلماية املدنية 
لل�سركات  بالن�سبة  الذروة  خارج   TOU الكهرباء  معدل  لتطبيق 
ال�سكنية وال�سركات ال�سغرية وعمالء املزارع الذين يدفعون حالًيا 
معدالت TOU. قال جريج ريكفورد ، وزير الطاقة ، تنمية ال�سمال 
"اأونتاريو حمظوظة الأن لديها نظام كهرباء قوي ميكننا  واملناجم: 

حكومتنا  وتفخر   ، اال�ستثنائية  االأوقات  هذه  خالل  عليه  االعتماد 
بالبقاء  بدورهم  يقومون  الذين  لل�سكان  االإ�سافية  االإغاثة  بتوفري 
"ن�سكر جمل�س  امل�ساعد:  الطاقة  وزير   ، ووكر  بيل  قال  املنزل".  يف 
اأونتاريو للطاقة و�سركائنا يف �سركات التوزيع املحلية يف جميع اأنحاء 
املقاطعة على اتخاذ اإجراءات �سريعة الإحداث هذا التغيري وتقدمي 
موقع  بزيارة  قم  اأونتاريو".  يف  املجتهدين  لالأ�سخا�س  فوري  دعم 
اأونتاريو ملعرفة املزيد حول كيفية ا�ستمرار املقاطعة يف حماية �سكان 

 .19-COVID اأونتاريو من
حكومة اأونتاريو/ الرتجمة العربية اأيام كندية 

�أخبار

يح�سل  حتى  بجد  االأغذية  و�سركات  الكنديون  املزارعون  يعمل 
البقالة  متاجر  رفوف  على  اجلودة  عايل  طعام  على  الكنديون 
اأي  من  اأكرث  املهم  من  كهذه،  حرجة  اأوقات  يف  املطبخ.  وطاوالت 
وقت م�سى التاأكد من دعمهم حتى يتمكنوا من اال�ستمرار يف تقدمي 

الطعام اجليد وال�سحي الذي يغذي عائالتنا.
اأعلن رئي�س الوزراء جو�ستني ترودو اليوم عن تدابري جديدة مهمة 
لدعم املزارعني و�سركات االأغذية الزراعية يف كندا الذين يواجهون 

.COVID-19 سعوبات مالية ب�سبب اآثار جائحة�
حكومة  من  دعم  على   Farm Credit Canada �ستح�سل 
دوالر  مليارات   5 بقيمة  اإ�سافية  اإقرا�س  بقدرة  �سي�سمح  كندا مما 
ذلك  �سيوفر  االأغذية.   وجمهزي  الزراعية  وال�سركات  للمنتجني 
التدفق  يف  م�سكالت  يواجهون  الذين  للمزارعني  متزايدة  مرونة 
النقدي واملعاجلني املتاأثرين بفقدان املبيعات ، مما ي�ساعدهم على 

البقاء اأقوياء مادًيا خالل هذه الفرتة الع�سيبة.
باالإ�سافة اإىل ذلك ، �سيح�سل جميع املزارعني املوؤهلني الذين لديهم 
هذا  قبل  اأو  اأبريل   30 يف   )APP( امل�سبق  الدفع  برنامج  من  قر�س 
التاريخ على حالة Stay of Default )البقاء االإفرتا�سي(، مما 
اإ�سافية ل�سداد القر�س.  �سي�ساعد هذا االإجراء  اأ�سهر  يتيح لهم �ستة 
الهام ، الذي ميثل 1٧3 مليون دوالر يف القرو�س املوؤجلة ، على االحتفاظ 

باملزيد من االأموال يف جيوب املزارعني خالل هذه االأ�سهر احلرجة.

للمزارعني   The Stay of Default برنامج  �سيوفر  كما 
املرونة التي يحتاجونها الإدارة التدفق النقدي عند مواجهة انخفا�س 
املعنيني،  للمزارعني  �ستتاح  الت�سويق.   فر�س  انخفا�س  اأو  االأ�سعار 
الذين ال يزال لديهم قرو�س بدون فوائد م�ستحقة، الفر�سة للتقدم 
للح�سول على جزء اإ�سايف بدون فوائد قدره 100000 دوالر للفرتة 
APP اخلا�سة بهم ال  2020-2021 ، طاملا اأن اإجمايل مدفوعات 

تزال حتت �سقف املليون دوالر.
ال تزال حكومة كندا ملتزمة بدعم القطاع الزراعي يف كندا ل�سمان 
الذي يحتاجونه لتقدميه  الدعم  وال�سركات على  ح�سول املزارعني 

لعائالتهم وجميع الكنديني خالل هذه الفرتة احلرجة.
حكومة كندا/ جو�سنت ترودو رئي�س وزراء كندا

الرتجمة العربية/ اأيام كندية
Associated Links

Coronavirus disease (COVID-19)
Helping Canadians with the economic impact of the 
COVID-19 Pandemic
Advance Payments Program
Farm Credit Canada
Prime Minister outlines Canada’s COVID-19 
response

Prime Minister announces more support for workers 
and businesses through Canada’s COVID-19 Economic 
Response Plan

اأعلن رئي�س الوزراء دعم املزارعن و�سركات االأغذية
COVID-19 �الزراعية يف ظل ا�ستجابة كندا ل

اإغالق مراكز اختبار 
ال�سواقة ا�ستجابة ل� 

COVID-19
تورنتو - اأ�سدرت كري�ستني اإليوت ، نائبة رئي�س الوزراء ووزير 
ال�سحة ، وكارولني مولروين ، وزيرة النقل البيان التايل اليوم 

ب�ساأن حالة مواقع مراكز اختبار القيادة ونقاط ال�سفر:

يف  ال�سحة  يف  الطبيني  امل�سوؤولني  كبري  ن�سيحة  على  "بناًء 
اأونتاريو للم�ساعدة يف منع انت�سار COVID-19 ، �سيتم 
اإغالق جميع مراكز DriveTest بدوام كامل ومواقع 
�سارية  االإغالق  عمليات  �ستكون  جزئي.  بدوام  ال�سفر  نقاط 

ابتداءًا من 23 مار�س 2020 حتى اإ�سعار اآخر.

جاء قرار االإغالق نتيجة التفاق متبادل بني احلكومة ومقدم 
اخلدمة.

رخ�س  يفقدوا  لن  اأنهم  اإىل  االطمئنان  لالأونتاريني  ميكن 
القيادة احلالية ب�سبب هذا القرار ولن يفقد اأي من املتقدمني 
نتيجة  االختبار  ر�سوم  القيادة  رخ�سة  على  للح�سول 
"التخلف  ر�سوم خمالفة  التنازل عن  ا  اأي�سً �سيتم  لالإغالق.  

عن املواعيد".

اأننا نتخذ كل  اأونتاريو للتاأكد من  لدينا م�سوؤولية جتاه �سكان 
خطوة ممكنة ل�سمان توفري امل�سافة االجتماعية ومنع انت�سار 

."  19-COVID

حكومة اأونتاريو

الرتجمة العربية اأيام كندية  

COVID-19 اأونتاريو تدعم ال�سكان وتقل�س فواتري الكهرباء اإىل الن�سف يف مواجهة
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ت�سجيع اأ�سحاب االأعمال على موا�سلة عملياتهم من خالل �سيا�سات 
العمل من املنزل ومناذج االأعمال املبتكرة

حكومة  �ستطلب   ،  COVID-19 و�سع  لتطور  نظًرا   - تورونتو 
اأونتاريو اإغالق اأماكن العمل املعر�سة للخطر، بينما ت�سجع ال�سركات 
على ا�ستك�ساف الفر�س ملوا�سلة العمليات من خالل العمل من املنزل 
ومناذج االأعمال املبتكرة.  ويف الوقت نف�سه ، تذّكر احلكومة ال�سركات 
بو�سع بروتوكوالت لالإبعاد اجل�سدي وغ�سل اليدين بانتظام من اأجل 

حماية �سحة و�سالمة املوظفني وعامة النا�س.

يف وقت �سابق اليوم ، ان�سم اإىل حاكم اونتاريو دوغ فورد، كاًل من  
كري�ستني اإليوت ، نائبة احلاكم ووزير ال�سحة ، رود فيليب�س ، وزير 
اأن احلكومة �ستغلق  املالية و�سيلفيا جونز ، املحامي العام ، ليعلنوا 

.COVID-  19 اأماكن العمل املعر�سة للخطر ملنع انت�سار

متاجر   ، احل�سر  ال  املثال  �سبيل  على   ، االأ�سا�سية  االأعمال  ت�سمل 
البقالة وال�سيدليات ، ومقدمي خدمات البنية التحتية لالت�ساالت 
وتكنولوجيا املعلومات ، وال�سركات التي تدعم توليد الطاقة وتوزيع 

الغاز الطبيعي ومياه ال�سرب النظيفة.  ُيطلب من ال�سركات االأ�سا�سية 
و�سع جميع التدابري الالزمة حلماية رفاهية موظفيها على اخلطوط 

االأمامية.

االأوقات  جميع  يف  االإنرتنت  عرب  والتجارة  بعد  عن  بالعمل  ي�سمح 
جلميع ال�سركات.

وقال دوج فورد: "يف حني كان هذا قراًرا �سعًبا ، فاإننا على ثقة من اأن 
قادة االأعمال يف اأونتاريو �سيكونوا قادرين على تعزيز ال�سالمة اأثناء 
تنفيذ االأعمال وحماية الوظائف".  "موظفو متاجر البقالة والعاملني 
على  موجودون  ال�ساحنات  و�سائقي  املائية  والطاقة  الرتانزيت  يف 
باإمكانهم الو�سول  اأونتاريو  اأن �سكان  للتاأكد من  اخلطوط االأمامية 
احلفاظ  ال�سروري  من  يحتاجونها.  التي  واخلدمات  املنتجات  اإىل 
باأمان قدر االإمكان حتى  ميكن لهوؤالء االأبطال  اأماكن عملهم  على 

املحليني العودة اإىل منازلهم لعائالتهم دون قلق ".

ال�ساعة 11:59  للخطر عند  املعر�سة  العمل  اأماكن  اإغالق  �سُيطلب 
اتخذوا   ، اأمكن  وحيثما   ، مار�س   24  ، الثالثاء  يوم  يف  م�ساًء.  

املنزل  من  العمل  من  املوظفون  يتمكن  حتى  الالزمة  االإجراءات 
لل�سماح با�ستمرار العمليات.

العمل  فر�س  وخلق  االقت�سادية  التنمية  وزير   ، فيديلي  فيك  وقال 
جلميع  اجلاد  والعمل  بالت�سحيات  حكومتنا  "ت�سيد  والتجارة: 
هذه  خالل  بجانبهم  و�ستقف   ، اأونتاريو  يف  وال�سركات  العاملني 
متيقظة  لتكون  مفتوحة  تظل  التي  العمل  اأماكن  "ندعو  االأزمة".  
القتال  نوا�سل  بينما  واحلذر  للنظافة  ممكنة  معايري  اأعلى  وفر�س 

".COVID-19 مًعا �سد

حكومة اأونتاريو
الرتجمة العربية اأيام كندية 

�أخبار

�سعب  و�سالمة  �سحة  حماية  لزيادة  جديدة  تدابري 
اأونتاريو

تورونتو - الحتواء انت�سار COVID-19 ، �ستاأمر حكومة اأونتاريو 
باالإغالق االإلزامي جلميع اأماكن العمل غري ال�سرورية اعتباًرا من 
االإغالق  هذا  �سيكون  م�ساًء.    11:59 ال�ساعة  مار�س   24 الثالثاء 
�ساري املفعول ملدة 14 يوًما مع اإمكانية متديد هذا االأمر مع تطور 
الو�سع.  �سيتم اإ�سدار قائمة كاملة من ال�سركات امل�سموح لها بالبقاء 

مفتوحة غًدا.

وقال حاكم اونتاريو دوغ فورد "لقد كان قرارا �سعبا ، ولكنه القرار 
ال�سحيح ، الأن هذا لي�س الوقت املنا�سب لن�سف التدابري".  "لكنني 
قلت من اليوم االأول اأننا �سنقوم مبا يلزم ، ويجب علينا ، اأن نتخذ 
يجب   .COVID-19 انت�سار  الإبطاء  الالزمة  اخلطوات  جميع 
اأنت واأطفالك  اأواًل. �سحتك  االأونتاريني  تاأتي �سحة و�سالمة كل  اأن 

واأجدادك و  االأ�سدقاء يعتمدون على قيامنا بدورنا ".

يتم منح ال�سركات التي ميكنها موا�سلة عملياتها مع املوظفني الذين 
يعملون عن ُبعد ، اأو من خالل تدابري الطوارئ االأخرى ، حوايل 3٦ 
�ساعة للتح�سري والتكيف.  قد توا�سل اخلدمات االأ�سا�سية عملياتها 
اأونتاريو على  التوريد و�سمان ح�سول �سكان  للحفاظ على �سال�سل 
االأ�سا�سية  واملنتجات  واالأدوية  البقالة  ذلك  يف  مبا   ، ال�سروريات 

االأخرى.

االأربعاء  يوم  االإنرتنت  �سبكة  على  وموقع   800-1 رقم  توفري  �سيتم 
الأية ا�ستف�سارات.

قالت كري�ستني اإليوت ، نائبة رئي�س الوزراء ووزيرة ال�سحة ، "بناًء 
على ن�سيحة الدكتور ويليامز ، كبري امل�سوؤولني الطبيني يف ال�سحة 
يف اأونتاريو ، واخلرباء يف جدول القيادة لدينا ، تتخذ اأونتاريو مزيًدا 
هذه  "اإن    .   ."COVID-19 انت�سار  الحتواء  االإجراءات  من 

اأونتاريو.  �سكان  ورفاهية  �سحة  حلماية  �سرورية  املعززة  التدابري 
ال �سيء اأكرث اأهمية."

قال رود فيليب�س ، وزير املالية ، "اإن اأولويتنا الق�سوى يجب اأن تكون 
 COVID-19 حماية �سحة �سكان اأونتاريو".  "اإن اإبطاء انت�سار
هذا  حيال  قدًما  بامل�سي  اأونتاريو  يف  وال�سركات  لالأفراد  �سي�سمح 

الو�سع الغري امل�سبوق."

العمل  فر�س  وخلق  االقت�سادية  التنمية  وزير   ، فيديلي  فيك  قال 
والتجارة: "ت�ستمع حكومتنا اإىل م�سوؤويل ال�سحة العامة لدينا للتاأكد 
و�سالمة من�سئي  لدعم �سحة  ال�سحيحة  االإجراءات  نتخذ  اأننا  من 
الوظائف والعاملني يف اأونتاريو".  "نحن نعمل مبا�سرة مع ال�سركات 
خالل  ممكنة  طريقة  باأي  لدعمهم  القطاعات  جميع  يف  والعاملني 
هذه االأزمة. نحث جمتمع االأعمال على م�ساركة اأفكارهم وقدراتهم 
اجلديدة  بوابتنا  خالل  من   COVID-19 ملحاربة  املبتكرة 
 Ontario Together on www.ontario  .ca

" ./ OntarioTogether

م�سادر اإ�سافية
قم بزيارة موقع اأونتاريو على الويب ملعرفة املزيد حول كيفية ا�ستمرار 

.COVID-19 املقاطعة يف حماية �سكان اأونتاريو من
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اأونتاريو تاأمر باالإغالق 
االإلزامي جلميع اأماكن العمل 
غري االأ�سا�سية ملكافحة انت�سار 

COVID-19

اأونتاريو تغلق اأماكن العمل
املعر�سة للخطر حلماية ال�سحة وال�سالمة

كبري علماء االأوبئة يف ال�سويد: 
احلجر ال�سحي

�سي�سر اأكرث مما ينفع
يف ظل فريو�س كورونا

اأن احلياة م�ستمرة كاملعتاد.  ال�سويدية، يبدو  يف مدينة ماملو 
املحالت التجارية واملطاعم واحلانات يف جميع اأنحاء ال�سويد 
اخلا�س  نهجها  البالد  تتخذ  حيث   ، للعمل  مفتوحة  تزال  ال 
يف  االأوبئة  علماء  كبري  ويقول  كورونا.  فريو�س  وباء  ملكافحة 
اأكرث  العام �سي�سر  اإن احلجر ال�سحي  العامة  وكالة ال�سحة 
اإذا  مما ينفع وقد ُي�سبح هناك توازنًا يف احلاالت اجلديدة 

اتبعت اجلماهري الن�سيحة ب�ساأن التباعد االجتماعي.

امل�سدر : �سي ان ان العربية
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دم�سق – عامر فوؤاد عامر 
اأربعة اأ�سواٍت، جاءت من  �سدت على م�سرح دار االأوبر ا يف دم�سق 
حلب ال�سهباء، عك�ست يف ح�سورها �سورة عريقة عن الطرب االأ�سيل 
املدينة  تلك  من  العريقة  الفنّية  احلياة  ل�سريورة  الفاتن  والغناء 
كّله،  والعامل  العربي  للوطن  واالأحلان  االأ�سوات  اأجمل  التي �سّدرت 
فجمعت يف ليلٍة واحدة ذكريات اللحن االأ�سيل مع الفرقة املو�سيقّية 
احللبّية بقيادة الفنان "معاذ قرقناوي" فقّدموا اأغاٍن عرفها امل�ستمع 
يق�سد  ملن  بّد  ال  وفريدًا،  ًا  غناًء خا�سّ احللبّية،  الغناء  مّدر�سة  من 

االحرتاف الفّني اأن يتعّلم منها الكثري وينهل من اأ�سالتها. 

الفنان "�سفوان العابد" اأحد اأعمدة هذه احلفلة و�ساحب احل�سور 
"متتاز  الغنائّية:  املّدر�سة  هذه  عن  يقول  الرّنان  وال�سوت  امللفت 
وهذه  والقّد،  واملو�ّسح،  الّدور،  هي  اأ�سا�سّية  مبواد  احللبّية  املّدر�سة 
املواد �سنيعة الزمن القدمي، امتازت االأ�سوات احللبّية باأدائها جيدًا، 
فالقّد احللبي منبعه االأ�سا�سي هذه املدينة الأّنها نهاية طريق احلرير 
املحيطة  الثقافات  اأخذت  وعنها  االأنحاء،  كّل  الثقافات من  وملتقى 
بها، فاملقامات اأغلبها جاءت من بالد فار�س وتلقت التطّور يف اأبعاد 
املقام يف حلب، ولن نن�سى �سيوخ الو�ّساحني فيها اأمثال عمر البط�س، 
الّدروي�س،  وندمي  مدّلل،  و�سرّبي  الّدروي�س،  وعلي  الكردي،  وبكري 

وعبد القادر احلّجار وغريهم".

اخلامة  �ساحب  ال�سويف،  للغناء  املُتقن  فار�س"  "حممود  ال�سيخ 
االأ�سيلة، والتي اأذهلت اجلمهور يف تلك الليلة، فكانت حمور حقيقي 
يف بعث الروح وجتّددها على م�سرح دار االأوبرا، عن م�ساركته يتحّدث 
ل"اأيام كندية": "االأداء اليوم كان للمو�سحات والقدود ولي�س للغناء 
ال�سويف، لكن من يتعّلم الغناء ال�سويف يدرك اأن ال فرق بني الرتاث 
والغناء  الِذْكر  بني  اللحن  وعمومًا  الّديني،  واالإن�ساد  الغزيل  الفّني 
الرتاثي متقارب لدرجٍة كبريٍة، فمن ين�ساأ يف حلقات الذكر ي�ستطيع 

اأن يغني املو�ّسح والقّد".

كان  احل�سور،  وثقة  االأداء،  وبرباعة  خريي"  "اأحمد  الفنان 
ال�سوت  بقّوة  فامتاز  القدود احللبّية،  التعبري عن  لوحده منارة يف 
وارتفاعاته، وعن هذه امل�ساركة ي�سيف لنا: "املو�ّسح والّدور والقوالب 
الغنائّية العربّية متعّددة وكثرية، وكتاب جامع النفحات القّد�سية، ال 
و"الهانك"  وق�سيدة،  مقطٍع  بني  مقطوعة  األف  عن  جمعه  يف  يقّل 
الغنائي لهذا القالب ي�سلح الأن ن�ستغل عليه اليوم ونعيد اإحيائه من 
جديد للم�ستمع، وحلب باالإ�سافة اإىل كونها منبع لكن فيها املزيد من 

الرتاثّيات التي حتتاج البحث، والتحريك، والت�سدير للنا�س".

بني  �سّدوه  كان  والطربّية  ة  اخلا�سّ وبنغمته  ماهر"  "فوؤاد  الفنان 

االبتداء واالختتام يف هارموين من اجلمال اخلا�ّس والو�سل املحّبب 
النوع  هذا  من  ة  اخلا�سّ الر�سالة  عن  اأي�سًا  يقول  االأ�سماع،  لكّل 
بها  نتوجه  التي  الر�سالة احللبّية  ُنكمل  اأننا  اليوم  "املغزى  الغنائي: 
من  منتلك  مبا  لالإقناع  بحاجة  االآن  فال�سباب  العامل،  اأنحاء  لكّل 
تراث اأ�سيل، وحاولنا اأن نقّدمه باأ�سلوٍب قريٍب منهم، لكن من دون 
امل�سا�س بجوهر الرتاث، واملحافظة على الرقي يف االأغنية، وعلينا اأال 
نتوه اليوم يف تقدمي اأنف�سنا على اأ�سا�س اأن الرتاث هو اأغنية فقط يف 
اللون ال�سعبي! بل جتب املحافظة على ال�سورة الغنائّية كما هي ومن 

دون ت�سويه كما يحدث موؤخرًا". 

الباحث املو�سيقي "عثمان حناوي" بدوره يوؤكد باأن الغناء احللبي هو 
اأكادميية لطاملا حافظت على الغناء االأ�سيل، ولطاملا �سّدرت اللحن 
باأرقى اأ�سكاله واأبهى �سوره، وي�سيف لـ"اأيام كندية": "من يعي�س يف 
حلب �سيالحظ اأن كّل بيت يف هذه املدينة لن يخلو من �سوت فريد، 
اأو عازف ماهر، اأو اآلة مو�سيقّية، فالفّن يف حلب مولود مع االأنفا�س، 
وعادة موجودة منذ القدم مغرو�سة يف نفو�س اجلميع، بل اإن ال�سيوخ 
االأ�سوات  االجتماعّية  واملنا�سبات  املوالد  اأّيام  تراقب  ال�سّن  وكبار 
اجلديدة، وتعطيهم املالحظات، ليبقوا على الطريق ال�سليم، وهكذا 

ن�سمن التوا�سل بني االأجيال، ونحافظ على الر�سالة الفنّية".

اأم�سية حلبّية يف دم�سق ...
اأربعة اأ�سوات ت�سدو القدود يف ليلة من ليايل االأن�س

عامر فوؤاد عامر
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اكت�سف خرباء االأوبئة االأمريكيون عالقة بني ن�سبة الوفيات ب�سبب 
فريو�س كورونا ولقاح BCG امل�ستخدم يف مكافحة مر�س ال�سل

ويفيد موقع medRxiv، باأن اخلرباء اكت�سفوا اأن "الدول التي مل 
ي�ستخدم فيها لقاح BCG، ومن �سمنها اإيطاليا وهولندا والواليات 

املتحدة، هي االأكرث ت�سررا من غريها بوباء فريو�س كورونا"
بعدوى  االإ�سابات  من  خف�س   BCG لقاح  اأن  اخلرباء  اكت�سف  وقد 
الو�سائل  اإحدى  اللقاح  فريو�س كورونا، وهذا وفقا لهم قد يجعل هذا 
لهذا  الباحثون كيف ميكن  اخترب  لهذا  ا�ستنادا  الفعالة يف مكافحته. 
اأكرث �سرائح  التاأثري يف انت�سار الوباء وخطر الوفاة ب�سببه، يف  اللقاح 
املجتمع �سعفا، ودر�سوا تاأثري م�ستوى املعي�سة يف البالد وم�ستوى تطور 
الرعاية ال�سحية يف انت�سار وباء فريو�س كورونا ون�سبة الوفيات ب�سببه

ترتبط  الوفيات  ون�سبة  الفريو�س  انت�سار  وتائر  اأن  لهم  وات�سح 
وخ�سو�سا يف  البلدان  من  ولكن يف عدد  االقت�سادية.  باملوؤ�سرات 
الواليات املتحدة واإيران واإيطاليا وبلجيكا وهولندا وبلدان اأوروبية 
مل  اإما  البلدان  هذه  جميع  يف  الأنه  كذلك.  االأمر  يكن  مل  اأخرى، 

ي�ستخدم لقاح BCG على نطاق وا�سع اأو بداأوا با�ستخدامه قبل 
عدد  ازدياد  يف  ال�سبب  كان  الباحثني  براأي  وهذا  ق�سرية.  فرتة 

االإ�سابات والوفيات اأي�سا
ب�سبب  الوفيات  عدد  انخفا�س  يالحظ  اأنه  اإىل  الباحثون،  واأ�سار 
 BCG لقاح  ت�ستخدم  التي  الفقرية  البلدان  يف  كورونا  فريو�س 
دائما جلميع ال�سكان. وهذا وفقا للخرباء يدل على اأن هذا اللقاح 

فعال يف الوقاية من هذا الفريو�س
يف   BCG لقاح  ت�ستخدم  ال�سني  بداأت  اخلرباء،  وي�سيف 
الثقافية"،  "الثورة  فرتة  خالل  ولكن  املا�سي  القرن  خم�سينيات 
براأي  وهذا  اللقاح.  هذا  ا�ستخدام  توقف   19٧٦-19٦٦ اأعوام 
�ساعد  ما  ال�سكان،  من  �سعيفة  �سريحة  ميللر، خلق  اآرون  الباحث 

على انت�سار الفريو�س يف املراحل االأوىل للوباء يف ال�سني

امل�سدر: نوفو�ستي

منوعات

من  كبرية  حالة  يف  �ساوير�س  جنيب  امل�سري  االأعمال  رجل  ت�سبب 
م�سر  يف  املفرو�س  احلظر  ظل  يف  باالنتحار  تهديده  بعد  اجلدل 

وتوقف االأعمال على خلفية تف�سي فريو�س كورونا

وقال �ساوير�س خالل ت�سريحات متلفزة: "م�سر بحاجة اإىل قرار 
فوري بعودة حركة االإنتاج ب�سكل عاجل، ولو مدوا حظر التجوال اأنا 

�سخ�سيا هنتحر ب�سبب اجللو�س يف املنزل"

وتابع: " االأ�سبوع املقبل �سرنى دماء اقت�سادية يف م�سر ب�سبب توقف 
عجلة االإنتاج وحظر التجوال"

ولفت اإىل اأن القطاع اخلا�س ا�سطر اإىل خف�س الرواتب واال�ستغناء 
عن العمالة الزائدة، ويف هذه احلالة قد ينتحر بع�س النا�س لعدم 

قدرتهم على تلبية احتياجات اأ�سرهم

امل�سدر: و�سائل اإعالم م�سرية

اأ�سهر ملياردير يف م�سر يهدد باالنتحار
ويحذر من "دماء اقت�سادية كبرية"

درا�سة �سينية �سادمة
�سكوكا" "تثري 

حول فرتة احلجر ال�سحي 
للمري�س 14 يوما

يظلوا معديني  اأن  Covid-19 ميكن  اأن مر�سى  باحثون  اكت�سف 
اأيام بعد اختفاء االأعرا�س، ما ي�سع فرتة احلجر  ملدة ت�سل اإىل 8 

ال�سحي ملدة 14 يوما مو�سع �سك

وراقب علماء من ال�سني نحو 1٦ م�سابا بفريو�س كورونا اجلديد، 
اأيام، بعد  واكت�سفوا اأن الفريو�س يظل متواجدا يف نظامهم حتى 8 

زوال املر�س

يبداأ الفريو�س  اأيام حتى  االأعرا�س، ثم ٧  اأيام لظهور  ومبتو�سط 5 
ج�سم  يف  يبقى  اأنه  اجلديدة  النتائج  تك�سف  ال�سيطرة،  بفر�س 
املري�س ملدة 8 اأيام اأخرى، وي�سري ذلك اإىل مقدار الوقت الذي قد 
اأن فرتة احلجر  يحمل املرء فيه الفريو�س زهاء 20 يوما، ما يعني 

ال�سحي ملدة 14 يوما ميكن اأن تف�سل

يف  العام   PLA م�ست�سفى  يف  العالج  مركز  من  باحثون  وجمع 
عاما،   35.5 اأعمارهم  متو�سط  يبلغ  مر�سى  من  بيانات  بكني، 
التنف�سي  االأمريكية لطب اجلهاز  املجلة  املن�سورة يف  للدرا�سة  وفقا 

والرعاية احلرجة

الطب  اأ�ستاذ  �سارما،  لوكي�س  الدرا�سة،  يف  امل�سارك  املعد  وقال 
من  نتيجة  اأهم  "اإن  النوم:  وطب  احلرجة  العناية  الرئة،  ق�سم  يف 
بعد  حتى  الفريو�س  يحملون  ظلوا  املر�سى  ن�سف  اأن  هي  درا�ستنا 

غياب اأعرا�سهم"

الرئوي  الطب  بكلية  الباطني  الطب  اأ�ستاذ  خيه،  ليك�سني  واأ�ساف 
كنت  "اإذا  ال�سيني:  العام   PLA م�ست�سفى  يف  احلرجة  والعناية 
وكنت   COVID-19 من  خفيفة  تنف�سية  اأعرا�س  من  تعاين 
تقيم يف املنزل، حتى ال ت�سيب النا�س، قم بتمديد احلجر ال�سحي 
ال  اأنك  من  للتاأكد  ال�سفاء  بعد  اآخرين  اأ�سبوعني  ملدة  بك  اخلا�س 

ت�سيب االآخرين"

 COVID-19 "مر�سى  اأن  الطبي من  الدرا�سة املجتمع  وحذرت 
ميكن اأن يكونوا معديني حتى بعد �سفائهم من االأعرا�س، لذا يجب 
من  يعانون  الذين  املر�سى  مثل  بعناية،  املتعافني  املر�سى  عالج 

االأعرا�س"

وتعد احلمى اأكرث اأعرا�س املر�س �سيوعا، حيث تك�سف بيانات من 
منظمة ال�سحة العاملية )WHO( اأنها كانت موجودة لدى 9.%8٧ 
ال�سعال اجلاف  فهو  �سيوعا  االأعرا�س  اأكرث  ثاين  اأما  من احلاالت. 

)٦٧.٧% من احلاالت(، والتعب )%38.1(

والتهاب  اجل�سم  اأنحاء  واالآالم يف جميع  واالأوجاع  ال�سداع  اأن  كما 
 .COVID-19 لـ  ما  حد  اإىل  ال�سائعة  االأعرا�س  من  احللق، 

ووجدت البيانات اأن االإ�سهال كان عر�سا نادرا

امل�سدر: اإك�سربي�س

فر�ست دبي اليوم الثالثاء اأول حظر جتول كامل يف االإمارات، على منطقة اأ�سواق الذهب والعطارة لتعقيم املنطقة، التي كانت تعج 
بال�سياح واملت�سوقني، يف اإطار جهود منع انت�سار فريو�س كورونا

واأغلقت مداخل الطريق الرئي�سي واأوقفت حركة النقل العام اإىل املنطقة املتاخمة خلور دبي حيث منعت ال�سفن من نقل الب�سائع 
بني دبي واإيران

وقال ويل عهد اأبوظبي ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان: "لن نتهاون يف ما مي�س حياة اأهلنا وجمتمعنا الذين هم اأمانة يف اأعناقنا من 
مواطنني ومقيمني.. ويف الوقت ذاته لن نوقف عجلة التنمية واالقت�ساد و�ست�ستمر بحكمة وحذر حتى متر هذه املرحلة وتعود البلد 

اأقوى من ال�سابق"

اأبريل  ومددت االإمارات حظر جتول ي�سري باأنحاء البالد من امل�ساء اإىل ال�سباح من اأجل حملة تعقيم ت�ستمر حتى اخلام�س من 
املقبل، واأكدت ت�سجيل ٦11 حالة اإ�سابة بفريو�س كورونا وخم�س وفيات

امل�سدر: "رويرتز"

دبي تفر�س اأول حظر 
جتول كامل يف االإمارات

اكت�ساف عالقة بن لقاح �سائع 
ون�سبة الوفيات بفريو�س 

كورونا
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ب�ساأن هجوم  االجتماعي،  التوا�سل  مواقع  رّواد  من  ال�سكاوى  بداأت 
ف�سل  واقرتاب  احلرارة،  درجات  تقلبات  مع  املنازل  على  الذباب 
يف  �سعوبة  مواجهتهم  اإىل  الفتني  البع�س  ر  تذمُّ اأثار  ال�سيف، مما 

التخل�س منه، وانزعاجهم من اأ�سواته

تلجاأ ال�سّيدات دائما ال�ستخدام املواد الكيماوية والر�س لطرد الذباب 
من املنزل، لكن هذا االأمر بات يوؤثر على �سحتهم ويجلب االأمرا�س، 

اإذ اأنها حتتوي على مواد كيماوية �سامة

الذباب الطائر يهاجم منزلك:
هل تعلم اأّن هناك خطوات تتمكن من خاللها التخل�س من الذباب، 
بحيل خمتلفة؟، يف ال�سطور التالية نر�سد لكم خم�س حيل للتخل�س 
اأوردها  ما  بح�سب  الطائرة،  واحل�سرات  الذباب  من  طريقها  عن 

thespruce موقع

عوامل جاذبة للذباب:
املطبخ،  �سيما  وال  للذباب،  اأكرث جاذب  النظيفة  املنازل غري  تعترب 
النظيفة املوجودة باحلو�س جاذبة ب�سكل كبري  اأّن االأطباق غري  اإذ 
للذباب، واأي�سًا علب القمامة غري امل�سفاة، واأوعية طعام احليوانات 

االأليفة الفارغة، عليِك اأن تتخل�سي منها على الفور

املنزل  فى  تربيتها  ميكن  التى  الليفة  احليوانات 
ونفاياتها:

يف االآونة االأخرية ُيف�سل البع�س تربية احليوانات االأليفة يف املنزل، 
لذا اإذا كنت ممن ميتلك حيوانًا األيفًا

على  فاحر�سي  االأليفة،  احليوانات  تربية  يف�سلون  ممن  كنِت  اإذا 
التخل�س من نفاياها، حتى ال يتجمع حولها الذباب بكرثة، اإ�سافة 

اإىل ذلك ال تهملي يف نظافك حيوانك ب�سكل دوري

اتبعي م�سادر دخولهم ال�سقة:

واإغالق  فتح  هو  املنزل  اإىل  الذباب  جتلب  التي  االأمور  اأكرث  من 
االأبواب التي يدخل معها الذباب، فاإذا كان لديك الكثري من الذباب 
يف منزلك، فاأنِت بحاجة اإىل معرفة كيفية و�سولها، حتى تتمكني من 

منعها دخول منزلك

الأ�سواء املغلقة:

الذباب كما هو متعارف عليه ينجذب نحو ال�سوء، لذا قومي بفتح 
النوافذ واغلقي اأ�سواء املنزل متامًا حتى يبتعد، ثم اغلقي النوافذ 

من جديد

ا�سنعيها بنف�سك.. طارد طبيعي للذباب:

اخلطي �سويًا مزيج من زيت القرنفل والنعناع والليمون والريحان، 
و�سعيهما يف زجاجة، فهما قادرين على طرد الذباب من منزلك، 

ا�ستخدميها كبديل للمواد الكيماوية، للحفاظ على �سحة اأوالدك

بعد اإعداد اخلليط ال�سابق ذكره، ر�سيه يف مطبخك وحول املداخل 
اخلا�سة بك الإبعاد الذباب

�سرائح الليمون بالقرنفل:

رائحة الليمون تبعد النامو�س والذباب عن املنزل، بطريقتني االأوىل 
القرنفل  اأعواد من  اإىل ن�سفني، وغرز  الليمون  �سريحة  هي تقطيع 
طريق  عن  االأخرى  والطريقة  املنزل،  اأرجاء  يف  توزعيها  ثم  بها، 
تق�سري الليمون وو�سع ق�سره يف اإناء به ماء وغليه على النار فرائحة 
الق�سر عند غليانه وفوحان الرائحة كفيلة بطرد اأي ح�سرات مزعجة 

عن املنزل

قم باإخافة الذباب:

بطريقة ب�سيطة عن طريق و�سع بع�س العمالت املعدنية مع املاء يف 
كي�س بال�ستيكي وتعليقه بالقرب من النافذة وهكذا تخيف الذباب 

من االقرتاب من املنزل

امل�سدر : جملة ليالينا

منوعات

الوفيات ب�سبب  اكت�سف خرباء االأوبئة االأمريكيون عالقة بني ن�سبة 
فريو�س كورونا ولقاح BCG امل�ستخدم يف مكافحة مر�س ال�سل

"الدول  اأن  اكت�سفوا  اخلرباء  باأن   ،medRxiv موقع  ويفيد 
التي مل ي�ستخدم فيها لقاح BCG، ومن �سمنها اإيطاليا وهولندا 
فريو�س  بوباء  غريها  من  ت�سررا  االأكرث  هي  املتحدة،  والواليات 

كورونا"

وقد اكت�سف اخلرباء اأن لقاح BCG خف�س من االإ�سابات بعدوى 
فريو�س كورونا، وهذا وفقا لهم قد يجعل هذا اللقاح اإحدى الو�سائل 
الفعالة يف مكافحته. ا�ستنادا لهذا اخترب الباحثون كيف ميكن لهذا 
اللقاح التاأثري يف انت�سار الوباء وخطر الوفاة ب�سببه، يف اأكرث �سرائح 
وم�ستوى  البالد  يف  املعي�سة  م�ستوى  تاأثري  ودر�سوا  �سعفا،  املجتمع 
تطور الرعاية ال�سحية يف انت�سار وباء فريو�س كورونا ون�سبة الوفيات 

ب�سببه

ترتبط  الوفيات  ون�سبة  الفريو�س  انت�سار  وتائر  اأن  لهم  وات�سح 
يف  وخ�سو�سا  البلدان  من  عدد  يف  ولكن  االقت�سادية.  باملوؤ�سرات 
اأوروبية  وبلدان  وهولندا  وبلجيكا  واإيطاليا  واإيران  املتحدة  الواليات 

مل  اإما  البلدان  هذه  جميع  يف  الأنه  كذلك.  االأمر  يكن  مل  اأخرى، 
قبل  با�ستخدامه  بداأوا  اأو  وا�سع  نطاق  BCG على  لقاح  ي�ستخدم 
عدد  ازدياد  يف  ال�سبب  كان  الباحثني  براأي  وهذا  ق�سرية.  فرتة 

االإ�سابات والوفيات اأي�سا

ب�سبب  الوفيات  عدد  انخفا�س  يالحظ  اأنه  اإىل  الباحثون،  واأ�سار 
فريو�س كورونا يف البلدان الفقرية التي ت�ستخدم لقاح BCG دائما 
جلميع ال�سكان. وهذا وفقا للخرباء يدل على اأن هذا اللقاح فعال يف 

الوقاية من هذا الفريو�س

وي�سيف اخلرباء، بداأت ال�سني ت�ستخدم لقاح BCG يف خم�سينيات 
اأعوام 19٦٦- الثقافية"،  "الثورة  ولكن خالل فرتة  املا�سي  القرن 

19٧٦ توقف ا�ستخدام هذا اللقاح. وهذا براأي الباحث اآرون ميللر، 
خلق �سريحة �سعيفة من ال�سكان، ما �ساعد على انت�سار الفريو�س يف 

املراحل االأوىل للوباء يف ال�سني

امل�سدر: نوفو�ستي

اكت�ساف عالقة بن 
لقاح �سائع

ون�سبة الوفيات 
بفريو�س كورونا

تخل�س من هجوم الذباب يف منزلك ب 5 حيل بديلة للر�س

من  بهو�س  ال�سعوب  اأ�ساب  امل�ستجّد  كورونا  فريو�س  اأّن  يبدو 
نوع خا�س، وحّولوه من اأمر �سلبي خميف اإىل اإيجابي، اآخرهم 
خالل  تواأمًا  اأجنبت  بالفريو�س  م�سابة  مك�سيكية  الإمراأة  كان 
ال�ساعات املا�سية، لكنها قررت ا�ستغالل الفر�سة لتطلق اأ�سماء 

مميزة لطفليها

فريو�س وكورونا اأ�سماء مميزة لطفلني:
 ،The Citizen Daily ويف التفا�سيل التي نقلها موقع
 34 جونزاليز،  رافاييل  خو�سيه  اأناماريا  تدعي  ال�سيدة  اأّن 
التاجي يف  بالفريو�س  كانت م�سابة  بينما  تواأما  اأجنبت  �سنة، 
امل�ست�سفى العام ال فيال يف مك�سيكو �سيتي، وَقّررت االأم اأن ُتطلق 

على طفليها التواأم ا�سمي فريو�س وكورونا

طبيب اقرتح ا�سم التواأم:
ويف ت�سريحات �سحافّية لالأم اأناماريا، ك�سفت اأّنها مل يكن لديها 
ت�سميتهم  االأطباء  اأحد  واقرتح  لطفليها،  خمططة  اأ�سماء  اأي 
 ،19-COVID بـ  م�سابة  الأنها  وذلك  وفريو�س،  بكورونا 

الفتة اإىل اأّنها فكرة رائعة

مزحه قلبت جد:
وب�سوؤال الطبيب الذي اقرتح اال�سم على تواأميها بفريو�س واآخر 
كورونا، قال الطبيب اإدواردو كا�ستيال�س، يف تعليقه على االأمر 
اأّنها  يبدو  لكن  مزحة  االأ�سماء  تكون  اأن  فقط  يق�سد  كان  اإنه 
ب�سحة  االأم  الأن  �سعيد  ولكنه  اجلد،  حممل  على  االأمر  اأخذت 

جيدة وكذلك كال الطفلني

 مزحة قلبت جد:
مك�سيكية م�سابة بكوفيد19 ت�سع 

تواأمًا ا�سمهما فريو�س وكورونا 
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الربودة،  وقار�س  رمادي  اليوم  )فرباير(  �سباط  �سهر  يف  نحن 
مقر  يف  االأخبار.  ن�سرة  ذكرته  ما  بح�سب  غد،  يوم  �سيكون  وما 
ال�سركة، نحن املوظفون نحاول اأاّل نتابع كاآبة ال�سماء ب�سماع بع�س 
بحنجرتها  ت�سرخ  ديون  �سيلني  اأّن  ي�سادف  الع�سرية.  االأغاين 
الذهبية اأغنيتها امل�سهورة: "اأنت ال�سبب" )اأغنية عاطفية ت�سكر 

فيها حبيبها على كل ما هي عليه من �سعادة(.

اأرمي  اأن  اأريد  به؟  اأ�سعر  الذي  ال�سقم  هذا  كل  على  األوم  من   
امل�سكني!  زوجي  االأوىل،  ال�سحية  اأحدهم.  على  االتهام  �سنارة 
بالهجرة �سوّية. كنا نبحث عن وطن  لي�س هو، لقد كنا نحلم  ال 
يجمعنا الأننا من بلدين خمتلفني، كنا نظن باأننا مبجرد قدومنا 
كان  لقد  ال�سغرية.  اأ�سرتنا  على  الوئام  يحل  �سوف  كندا  اإىل 
�سريكي يف كل حلم وخطوة وعرثة. من اإذن؟  هل هن زميالتي 
يف العمل اللواتي ال يردن اإنهاء العمل ب�سرعة حتى ال ينق�س من 
االأجر ال�ساعي؟ اأنظر يف وجوههن. حتكي يل ق�سمات وجوههن 
اأتت  قد  الواحدة منهن  تكون  اأن  ُيعقل  قهر وخيبة، هل  ق�س�س 
اإىل العمل من بعيد ويف ظروف مناخية قاهرة كهذه لتنهي عملها 
يف �ساعتني اأو ثالث؟ رب العمل اخل�سي�س؟ اإنه يتباهى مباليينه 
اأمام موظفيه الذين ي�ساعدونه على ك�سبها، لكنه يعطيهم اأبخ�س 
اأكرث  ويعمل  مال  وراأ�س  فكرة  �ساحب  هو  األي�س  ولكن،  االأجور؟ 
واحد يف هذه ال�سركة؟ ثم اإنه �سخ�س حمرتف وال يطالبنا باأي 
العمل  ناأتي هذا  اأمل  ثم  عليه؟   متفق  اأو غري  قانوين  �سيء غري 

باأرجلنا لك�سب رزقنا؟ 

ال�سبب.  َمن  وعرفت  اأم�س  ليلة  اأحداث  تذكرت  ثوان  خالل  ثم 
نعم، هي جارتي ال�سمطاء اأم جمال.  لقد عّكرت مزاجي ب�سدة 

ليلة اأم�س: 

ا�سطررنا ملغادرة البناء ب�سبب �سفارة الطوارئ. كنت يف احلمام 
عندما دوى �سوت االإنذار وا�سطررت اأن اأخرج على عجل �سديد 
الأهّدئ من روع ابنتي ال�سغرية التي ذعرت من �سجيجه. خباأت 
�سعري املبلول بقبعة �سميكة وارتديت و�سغريتي اأ�سمك ما عندنا 
من الثياب وخرجنا اإىل ال�سارع خوف احلريق. هناك عند خمرج 
عن  بعيدة  لوحدها  تقف  القباحة(  )اأم  جارتي  كانت  الطوارئ 
بقية اجلريان املتجمعني اأمام املدخل الرئي�سي، تدخن �سيجارتها 
اأ�سعلت  ثم  وده�ستها  االأر�س  على  رمتها  اأكملتها  وملا  بغ�سب، 
املوقف  جتاه  ا�سطرابي  لكن  اأ�ساألها  اأن  قبل  ترددت  غريها. 

غلبني، ف�ساألت "ما االأمر؟".

هذا!  فعل  من  هو  البناء  �سكان  من  م�سلم  عربي  واحد  اأكيد   -
اأجابت بغ�سب واحتقار �سديدين. " هم اأهل امل�ساكل كلها- لعنة 
اهلل عليهم! "بعد �سدمة ا�ستمرت لعدة دقائق، وجدت لها جوابًا 
من  القمامة  بكي�س  ترمني  يومني  قبل  راأيتك  لقت   " ارجتاليًا: 
اأنت من  امل�سرتكة.  البناء  على حديقة  تفّزر  ثم  منزلك،  �سباك 
اإىل  واجتهت  ظهري  البناء!" اأدرت  هذا  ل�ساكني  ال�سرر  يفتعل 
جموع اجلريان املحت�سدة اأمام البناء الذين كانوا يق�سون الوقت 

بالتعرف على بع�سهم مبودة! 

 اجتمعت بهذه املراأة بال�سدفة يف مدخل البناء قبل ب�سعة اأ�سهر. 
توحي جتاعيد وجهها وانحناء ظهرها باأنها يف اأواخر ال�ستينيات 
اإ�سالمي.  حجاب  راأ�سها  وغطاء  عربية  مالحمها  العمر.  من 

وددت الرتحيب بها فخاطبتها بب�سا�سة: 

" البناء؟   يف  جديدة  جارة  ح�سرتك  عليكم،  " ال�سالم 
والت�سقت  اآخر،  ورفعت  حاجبًا  اأ�سدلت  فجاأة،  املراأة  عب�ست 
وكل  بل  وجهي  يف  تتفر�س  اأخذت  ثم  املدبب.  بذقنها  �سفتاها 
هل  �سوؤايل،  يف  النظر  اأعيد  جعلتني  هذه  فعلها  ردة  ج�سدي. 
تفوهت ب�سيء خاطئ؟ لعلها ال تعرف العربية واأحرجتها بلغتي، 

لعلها �سماء مثاًل؟ ثم قطع جوابها �سل�سلة �سكوكي: 

-نعم، اأنا جديدة هنا. اأجابت بلوؤم. 

- ت�سرفنا يا خالة، اأنا هدى اأ�سكن يف ال�سقة 330، قلت وقد فرت 
حما�سي، "وح�سرتك؟" 

- اأم جمال! 

اأ�سابتني حني  راودتني يف حلظتها خاطرة قدمية، نزوة غ�سب 
اأحد  زفاف  حفل  حل�سور  دعوة  بطاقات  واأنا  والدتي  ا�ستالمنا 
وكرميته.  البني  حممد  ال�سيد  حرم  اإىل  عليها:  كتب  االأقرباء، 
املراأة  تبعية  فكرة  ولكن  الغايل،  الأبي  ن�سبي  اآنذاك  يزعجني  مل 
املفرطة للرجل لدرجة جتاهل ا�سمها املدين وتعريفها ب "حرم 

ال�سيد فالن اأو اأمه اأو ابنته". 

ما  لكن  م�ستنكرة!"  نف�سي  يف  �ساألتها  ا�سم؟  لديك  "األي�س 
نطقته �سفتاي هو: 

- اهلل ي�سلم لك ابنك. لكن ما ا�سمك؟ 

- اأم جمال، اأجابت بلوؤم اأ�سد، وكاأنني �ستمتها! 

واأزعجها  املراأة  هذه  على  نف�سي  اأفر�س  باأنني  انتبهت  عندئذ 
فحييتها موّدعة.

- بالتوفيق، عن اإذنك. 

قبل اأن اأدخل يف م�سعد البناء، �ساألتني بفظاظة "هل هناك كثري 
من العرب وامل�سلمني يف هذا البناء؟" تظاهرت باأنني مل اأ�سمعها 
الأن ال�سوؤال �سقط على �سمعي كريهًا واأقحمت نف�سي يف امل�سعد 

هربًا من هذه املراأة. 

البناء  مدخل  يف  اأ�سابيع  ب�سعة  بعد  اأقابلها  اأن  ال�سدف  �ساءت 
يف  اجلريان  على  ال�سالم  وجوب  تعلمت  الأين  جمال.  ابنها  مع 
جمتمعي، �سلمت عليهما باقت�ساب فردا يل التحية بعبو�س جعلني 
اأدرك اأن ما تعلمته من قيم بني اأهلي لي�س بال�سرورة �ساحلًا يف 

كل مكان!

لطيفة  �سابة  البناء  مدخل  عند  مرة  كذا  قابلت  اأن  ح�سل  ثم 
وقت  من  وتزورها  جمال  اأم  كّنة  باأنها  الحقًا  علمت  وب�سو�سة 
الأعرف  معها  درد�ست  زوجها.  رغبة  على  بناء  ولديها  مع  الآخر 
بعيد  لبنان  اإىل  رو�سيا  عن  اأهلها  نزح  املراأة.  هذه  عن  املزيد 
ورعتها  طفولتها  منذ  االأب  يتيمة  كانت  الثانية.  العاملية  احلرب 
اأمها اخلياطة وعلمتها مهنتها. تولعت بابن اجلريان الذي كان 
اأنف  رغم  تزوجته  ثم  �سباكها،  يف  واأوقعته  اجلامعة  يف  يدر�س 
الغرية  الو�سيع. كانت �سديدة  اأ�سلها  ب�سبب  نبذتها  التي  عائلته 
على زوجها ال�ساب لدرجة اأنها قتلت قطة العائلة التي كانت تتخذ 
من ح�سنه مهدًا. هاجرت مع زوجها وولديها اإىل كندا يف بداية 
احلرب االأهلية اللبنانية. هجرها زوجها بعد حني. �سّرحت باأن 
واأفكارهم مل تكن  اللبنانيني  اأن عادات  اإىل  ف�سل زواجها يرجع 

مب�ستواها... اأجنبت هذه املراأة ولدين جمال ونا�سر. ورث عنها 
ابنها البكر �سكلها وطباعها وتبنى عجرفتها فاأحبته وقّربته، اأما 
نا�سر الذي �سابه اأباه، فهو املغ�سوب عليه. ال تتحدث هذه املراأة 
اإاّل العربية، وهي م�سلمة اأبًا عن جد، عا�ست اأكرث عمرها يف لبنان 
منذ  جمتمعها  كرهت  لكنها  جن�سيته!  على  بزواجها  وح�سلت 
ظهور بوادر احلرب االأهلية. ومنذ هجرتها اإىل كندا �سار عندها 
اأزمة ُهوية. مل تدر�س ومل تعمل، بل حتججت برتبية الولدين كل 
عمرها. طّلقها زوجها ب�سبب مر�س الُع�ساب الذي اأ�سابها، فقد 
�سارت تتملكها نوبات غ�سب ال تلجم وال حتتمل. اأوالدها تزوجوا 
من  عقود  مّرت  جوارنا.  اإىل  املطاف  بها  فاآل  املنزل،  وهجروا 
الزمن واأم ب�ساعة مواطنة كندية. مل ت�ساأ اأن تتعلم اأّيًا من لغتيها 
الر�سميتني. وكذلك مل ت�ساأ اأن تعمل مع كل معرفتها باخلياطة. 
حاولت مرة وحتججت باأن اأ�سحاب العمل طردوها الأنها م�سلمة 
تغيري  باإمكانها  كان  اأ�ساًل!   وظفوها  ملاذا  واأت�ساءل  وحمجبة، 
هويتها التي تخجل منها وكذلك دينها الذي ال تفتاأ تتجراأ عليه. 
كان باإمكانها اأن تبداأ من جديد، لكنها بقيت يف عقلها املتحجر. 
هربًا من نف�سها حتاول اأن تلوم اأّيًا كان، وال جتد خريًا من هوؤالء 

امل�ست�سعفني. 

لي�ست اأم قباحة الوحيدة من اأبناء جلدتنا الذين يتطاولون علينا 
رجل  على  بال�سدفة  تعرفت  الدينية  املنا�سبات  اأحد  يف  بغيًا. 
ا�سمه،  بعد  به  حدثني  ما  اأّول  الرتاثية.  القطع  يبيع  كان  عربي 
عّلقت  خا�سة.  واالإ�سالمية  العربية  املجتمعات  يتجنب  اأنه  هو 
دارت  ثم  بع�سها!"  مثل  اأ�سابعك  كل  لي�ست   " برباءة  يومها 
ال�سخ�س  بنف�س  فيها  اجتمعت  اأخرى  منا�سبة  وح�سلت  االأيام 
ا�ستعالئه  ديباجة  م�سامعي  على  واأعاد  بالكامل،  ن�سيني  الذي 
حت�سر  ملاذا  لكن   " �ساألته  املرة  هذه  وامل�سلمني...  العرب  على 
فاأجابني  ب�ساعتك؟  عليهم  وتعر�س  االجتماعية  منا�سباتهم 
بوقاحة باأنه يعطيهم فر�سة! ملحته مرة ثالثة ورابعة يبيع ب�ساعته 

يف اأعياد اإ�سالمية فاأدرت وجهي عنه با�ستحقار. 

اأهي  لهوؤالء،  عذرًا  اأي  اأجد  اأن  اأحاول  واأنا  مطواًل  �سرحت  لقد   
من  جتاه  ت�ساهلنا  هو  اأم  مّرة؟  جتربة  اأم  اخلاطئة؟  تربيتهم 

يتطاول علينا؟ هل نحن اأي�سًا ال�سبب؟ 

مّر يومي يف العمل �سريعًا بعد اأن جابت اأفكاري عامل الالزمان 
والالمكان. يف طريق عودتي اإىل بيتي �سادفت حار�س البناء الذي 
اأخربين اأن اأحد جرياننا عاد �سكرانًا اإىل بيته ون�سي مقالته على 

الطّباخ الكهربائي فاحرتقت ونتج عن ذلك كل تلك الفو�سى! 

اإىل اللقاء يف العدد القادم! 

مقاالت

بقلم: هدى البني

الدنيئة النفو�س  َمْن ال�سبب؟  " ذوو 
يجدون لذة يف التفتي�س عن اأخطاء االآخرين " 
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كورونا.. حديث ال�ساعة
 �سني وجيم

1- ماهو فريو�س كورونا؟
وهو  كورونا  �ساللة  من  )كوفيد-19(  امل�ستجد  كورونا  فريو�س   
االأوىل يف عدد  للمرة  عليه  التعرف  وقد  مت  االنت�سار  �سريع  مر�س 
من امل�سابني باأعرا�س االلتهاب الرئوي يف مدينة ووهان مبقاطعة 

هوبي بال�سني.

2- هل الفريو�سات كائنات حية؟
 بالطبع ال.   الأنها ال ت�ستطيع التكاثر ب�سفة م�ستقلة، مما دعا اإىل 
اإن�ساء ت�سنيف خا�س بها.ولكن يحلو للبع�س اأن يعتربها فل�سفيا يف 

منطقة و�سطى بني احلياة والالحياة.

3- اإذن فما هي الفريو�سات ؟
اأو الرنا  اأي قطعة من املادة الوراثية الدنا   الفريو�سات هي جينوم 
مع  التفاعل  دون  العمل  ميكنها  ال  الربوتينات  من  بطبقة  حماطة 
اخللية احلية، لذا فهى خاملة ب�سكل اأ�سا�سي غري قادرة على احلركة 

وال ميكن روؤيتها بالعني املجردة.
 وتعني فريو�س يف اليونانية »ذيفان« اأو »�سم«

غ�سيل  عرب  ب�سهولة  قتلها  ميكن  اجل�سم  خارج  الفريو�سات  وطاملا   
اليدين  باملاء وال�سابون، ولكن عندما ت�سيب اجل�سم ي�سبح االأمر 

اأكرث �سعوبة وتعقيدا.

من  للوقاية  العاملية  ال�سحة  منظمة  تو�سيات  ماهي   -4
كورونا؟ 

  تو�سيات منظمة ال�سحة العاملية: هي غ�سل اليدين باملاء وال�سابون 
ملدة 20 ثانية وجتنب مل�س الوجه اأو االأ�سطح امللوثة بالفريو�س والبقاء 
على م�سافة مرت واحد من االآخرين. يجب ارتداء قناع واٍق اإذا كنت 

ا اأو تتوىل رعاية �سخ�س ي�ستبه يف اإ�سابته بالفريو�س. مري�سً

بع�س  به  ا�ستهدفت  بيولوجيا  �سالحا  الفريو�س  هل   -5
الدول كما ي�ساع؟

يف  الباحثون  يقول  ال�سدد  هذا  يف  الدرا�سات  اأحدث  بح�سب   
بتحليلهم اجليني لفريو�س كوفيد 19  اأن  �سكريب�س لالأبحاث  معهد 
)SARS-CoV-2( والفريو�سات ذات ال�سلة مل يعرثوا على 
اأو  هو فريو�س خملق خمتربيا   19 كوفيد  اأن فريو�س  على  دليل  اأي 
فريو�س مت التالعب ببنيته اجلينية عن عمد. وان الفريو�س كوفيد 

19 يتبع الفريو�سات التاجية يف بنيته اجلينية ب�سكل طبيعي.  

6- هل ميكن لفيتامني )�سي( اأن يقي من كورونا؟
اأي دالئل على دور لفيتامني �سي يف الوقاية من الفريو�س   ال يوجد 
وال�ساي  ال�سم�سم  وزيت  للزنك  بالن�سبة  احلال  وكذلك  االآن  حتى 

االأخ�سر .
  ولقد اأجرى باحثون يف م�ست�سفى ت�سونغنان بجامعة ووهان جتربة 
كان  اإذا   ما  ملعرفة  املا�سي  فرباير  يف  ا  مري�سً  140 على   �سريرية 
باإمكان  اجلرعات العالية  من فيتامني �سي اأن تعالج اأعرا�س فريو�س 
كورونا ومن املتوقع ان تكتمل الدرا�سة يف �سبتمرب القادم وال يوجد ان 

نتائج حتى االآن.

  7-هل باإمكان  املا�سك اأو القناع  اأن يقي من الفريو�س؟
اجلزيئات  حلجب  م�سمما  لي�س  املا�سك  اأو  فالقناع  بالطبع  ال   
يتعلق  فيما  اأما  لال�سحاء  بارتدائه  ين�سح  ال  ولذلك  الفريو�سية 
بامل�سابني فاالقنعة ت�ستطيع اأن ت�ساعد يف منع االأ�سخا�س امل�سابني 
املمار�سني  بني  الفريو�س  انت�سار  فتقلل   N95 اأما  العدوى  نقل  من 
ال�سحيني ولكن مع التدريب على كيفية احكامها حول االأنف واخلد 

والذقن ومعرفة كيفية فح�سها بحثا عن التلف.

اأو  املالح  باملاء  الغرغرة  مثل  الطبيعية  للعالجات  هل   -8
الثوم املغلي يف املاء تاأثري يف الوقاية من الكورونا؟

 ال توجد اأي دالئل توؤيد ذلك وبح�سب منظمة ال�سحة العاملية:الثوم 
غذاء �سحي قد يحتوي على بع�س اخل�سائ�س امل�سادة للميكروبات 
كورونا  فريو�س  من  يحمي  تناوله  اأن  على  دليل  يوجد  ال  ذلك  ومع 

امل�ستجد.

9- هل �سرب ال�سوائل كل 15دقيقة يقي من الفريو�س؟ 
 ال توجد درا�سات توؤيد ذلك.

اجل�سم  اأنحاء  جميع  على  والكلور  الكحول  ر�س  هل   -10
�سيقتل الفريو�سات التي دخلت اجل�سم؟ 

 لقد انتقدت منظمة ال�سحة العاملية هذا امل�سلك فر�س هذه املواد 
والكحول  الكلور  لكن  والفم  العينني  مثل  املخاطية  باالغ�سية  ي�سر 

مفيدان فقط لتطهري االأ�سطح.

  11- هل احليوانات الأليفة ميكنها نقل كورونا؟
اأن  على  االآن  حتى  دليل  ال  اأنه  الفرن�سية  ال�سحية  الوكالة  بح�سب   
احليوانات االأليفة ميكنها اأن تنقل فريو�س كورونا املُ�ستجد، كما اأنه 

من غري املرجح اأن ينتقل املر�س من االإن�سان اإىل احليوان.

  12- هل عادة ق�سم الأظافر ت�ساعد على انت�سار كورونا؟
فريو�س  بعدوى  لالإ�سابة  طريقة  اأ�سهل  هي  االأظافر  ق�سم  عادة   

كورونا امل�ستجد حيث تتجمع امليكروبات حتت االأظافر.

ال�سهري  اللتهاب  م�ساد  و  امل�سكن  ايبوبروفني  هل   -13
ي�ساعد على تفاقم م�ساعفات كورونا؟ 

كورونا.  بفريو�س  اإيبوبروفني  عالقة  عن  بحث  اأي  هناك  لي�س   
امل�سادة  االأدوية  اأن  من  الفرن�سية  ال�سحة  وزارة  بعد حتذير  ولكن 
لاللتهابات ميكن اأن جتعل اآثار الفريو�س اأكرث خطورة و قد ال يرجع 
خ�سائ�س  ولكن  وايبوبروفني   الفريو�س  بني  مبا�سرة  لعالقة  ذلك 
اإيبوبروفني امل�سادة لاللتهاب قد ت�سعف مناعة اجل�سم كما اأن من 
واقع اأبحاث بخ�سو�س اأمرا�س تنف�سية اأخرى فاإن ايبوبروفني يزيد 
عند  البارا�سيتامول  ا�ستخدام  فاالأف�سل  لذلك  م�ساعفاتها.   من 

ال�سعور بال�سداع واحلمى.

العاديني  لالأ�سخا�س  القفازات  بارتداء  ين�سح  هل    -14
لتجنب كورونا؟

القفازات  فارتداء  ال.  فاالأجابة  العاملية   ال�سحة  منظمة  بح�سب   
اليدين   غ�سيل  من  حترمك  فهي  باالأمان  زائفا  �سعورا  مينحك 
حالة  يف  الفريو�س  لك  تنقل  ان  وميكنها  للتمزق  عر�سة  اأنها  كما 
كما  به  وجهك  مالم�سة  ثم  بالفريو�س  ملوثه  ال�سطح  مالم�ستك 
يديك   تلوث  لتاليف  خلعه  بكيفية  تتعلق  �سارمة  اإجراءات  هناك  اأن 
ولذلك فاالأف�سل هو املواظبة على غ�سل اليدين الأنها توفر احلماية 
بالن�سبة  القفازات  ارتداء  من  اأكرث  كورونا  بفريو�س  االإ�سابة  من 

لالأ�سخا�س العاديني.

15- هل معقمات اليد تغني عن املاء وال�سابون؟
 غ�سيل اليدين باملاء وال�سابون هو االأف�سل للق�ساء على الفريو�سات 
اما املعقم املحتوى على االيثانول مثل الديتول وغريه  فياأتي يف املرتبة 
الثانية يف حال عدم توافر املاء وال�سابون اأو وجود ال�سخ�س خارج 

املنزل اأو يف االأماكن العامة.

 16-  ملاذا ينبغي جتنب مل�س العينيني والأنف والفم قبل 
غ�سيل  اليدين؟

عر�سة  فهي  وبذلك  االأ�سطح  من  العديد  تلم�س  اليدين  الأن  نظرا   
اإىل  اليدين با�ستطاعته نقل الفريو�س  للتلوث  بالفريو�سات. وتلوث 

العينني اأو االأنف اأو الفم وهي املنافذ التي ميكن اأن ينفذ الفريو�س 
من خاللها  اإىل اجل�سم. 

اأو  ال�سعال  عند  الكوع  باطن  ا�ستخدام  ينبغي  ملاذا   -17   
العطا�س يف حال عدم توافر املنديل؟

ن�سر  يف  كبري  ب�سكل  ي�ساعد  والعط�س  ال�سعال  من  املنت�سر  الرذاذ   
الفريو�سات ومن االأف�سل ا�ستخدام باطن الكوع اأو ال�ساعد يف حال 
عدم توفر املنديل الأنه ال يوجد ات�سال بينهما وبني مالم�سة االأ�سياء 

التي ن�ستخدمها. 

م�ساعفات  خلطر  عر�سة  الأكرث  الأ�سخا�س  من   -18
كورونا؟

 يبدو اأن امل�سنني واالأ�سخا�س امل�سابني بحاالت طبية موجودة م�سبقا 
)مثل ارتفاع �سغط الدم واأمرا�س القلب ومر�س ال�سكري( ي�سابون  

اأكرث من غريهم.
الدم  ف�سيلة  يحملون  الذين  اأن  اإىل  الدرا�سات  بع�س  ت�سري  كما   
باقي  باأ�سحاب  مقارنة  كورونا،  بفريو�س  لالإ�سابة  اأكرث عر�سة   A
وفيات  معدل  يف  ارتفاعا  البيانات  بع�س  اأظهرت  الف�سائل.كما 
الن�ساء  وامتالك  ذلك  بني  البع�س  ويربط  بالن�ساء  مقارنة  الرجال 
اك�س  النوع  من  كرومو�سومني  اإىل  اإ�سافة  االأ�سرتوجني  لهرمون 

احلاملني جلينات ترتبط باملناعة.

19- هل الفريو�سات من جنود اهلل؟
 بالطبع هذا مما ال�سك فيه فالفريو�سات من جنود اهلل التي تخفى 
عن  االأعني والتي تذكر الب�سر بقدرة اهلل �سبحانه وتعاىل وان العلم 
الب�سري مهما بلغ فالبد اأن يتوا�سع اأمام م�سيئة اهلل وتدبريه. قال 
َك اإِلاَّ ُهَو َوَما ِهَي اإِلاَّ ِذْكَرى ِلْلَب�َسِر(  تعاىل: )َوَما َيْعَلُم ُجُنوَد َربِّ

»املدثر:31«.
ًة  ا َبُعو�سَ ِرَب َمَثاًل ماَّ َ َل َي�ْسَتْحِيي اأَن َي�سْ   وقال تعاىل )اإِناَّ اهللاَّ
ِهْم   بِّ راَّ ِمن  قُّ  احْلَ اأَناَُّه  َفَيْعَلُموَن  اآَمُنوا  الاَِّذيَن  ا  َفاأَماَّ َفْوَقَها  َفَما 
لُّ  ُ ِبَهَذا َمَثاًل  ُي�سِ ا الاَِّذيَن َكَفُروا َفَيُقوُلوَن َماَذا اأََراَد اهللاَّ َواأَماَّ
لُّ ِبِه اإِلاَّ اْلَفا�ِسِقنَي )البقرة  ِبِه َكِثرًيا َوَيْهِدي ِبِه َكِثرًيا َوَما ُي�سِ
جي�س  هالك  تف�سري  يف  مييلون  املجددين  املف�سرين  اأن  كما   )2٦
ابرهة عند غزوه مكه اإىل تف�سي وباء كاجلدري اأو غريه واأن الطري 
احلامل  الذباب  اأو  البعو�س  بها  املق�سود  الفيل  �سورة  يف  املذكورة 

للجراثيم وامليكروبات.

20- هل ينتقل كورونا عرب قطرات املطر؟
 االإجابة نظريا  ال.. مما ال�سك فيه اأن الفريو�سات  ميكنها اأن تعي�س 
يف املاء اأو يف ال�سوائل وبالتايل ميكن اأن ت�سبح عابرة للقارات من 
خالل هذا امل�سار ولكن يف حالة فريو�س كورونا فهو ينتقل عرب رذاذ 
العطا�س وال�سعال وباإمكانه البقاء لثالث �ساعات فقط معلقا بالهواء 
وقادرا على العدوى ونظرا الأن دورة املياه من التبخر وحتى ال�سقوط 
كاأمطار قد ت�ستغرق ت�سعة اأيام فبالتايل ونظريا لي�س باإمكان فريو�س 

كورونا البقاء كل هذه الفرتة.



24Magazine - www.canadiandays.ca مقاالت عقلك

21- هل اخل�سروات والفواكه ميكنها حمل الفريو�س؟
االحتمال  هذا  املخاطر  لتقييم  االأملاين  االحتادي  املعهد  ي�سنف   
بال�سئيل جدا حتى االأغذية املجمدة منها ومع ذلك البد من املواظبة 
على غ�سل اليدين قبل حت�سري الطعام ف�سال عن اأن الطبخ والت�سخني 

للطعام قد يقلل من احتمالية العدوى.

22- هل ينتقل كورونا عرب مقاب�س الأبواب؟ 
 االإجابة نعم فالفريو�س قادر على البقاء من اأربعة اإىل خم�سة اأيام 

على االأ�سطح املختلفة ومنها املقاب�س بطبيعة احلال.

23- كم مدة بقاء الفريو�س يف الهواء؟
 ي�ستطيع الفريو�س البقاء عالقا يف الهواء الطلق ملدة ثالث �ساعات.

  24- كم مدة بقاء الفريو�س على الأ�سطح املختلفة؟
لل�سداأ  املقاوم  والفوالذ  البال�ستيك  على  يبقى  الدرا�سات  بح�سب   
النحا�س  واحد وعلى  ليوم  املقوى  الورق  اأيام وعلى  الأكرث من ثالثة 

الأربع �ساعات فقط. 

  25- هل  ميكن انتقال العدوى بالفريو�س عن طريق براز 
�سخ�س م�ساب باملر�س؟

 بح�سب درا�سة من املركز ال�سيني ملكافحة االأمرا�س والوقاية منها 
)CCDC(، فاإن االأ�سخا�س امل�سابني بكورونا، يتواجد الفريو�س 
يف عينات الرباز اخلا�سة بهم ، مما يعني احتمالية انتقال كورونا 
اأن براز االأطفال  اإىل  الدرا�سات  عن طريق الرباز كما ت�سري بع�س 

امل�سابني بكورونا قد يكون م�سدر للعدوى
 وبح�سب منظمة ال�سحة العاملية تبدو خماطر انتقال مر�س كوفيد-
19 عن طريق براز ال�سخ�س امل�ساب بالعدوى حمدودة و ال ت�سكل 
اإحدى ال�سمات الرئي�سية للفا�سية. وعلى كل حال ينبغي توخي احلذر 
عن طريق تنظيف اليدين بانتظام بعد ا�ستخدام دورة املياه وكذلك 

لالمهات مع تغيري حفائ�س اأطفالهن وقبل تناول الطعام.

  26- ما معنى مدة ح�سانة الفريو�س؟  وكم تبلغ يف حالة 
فريو�س كورونا والفرق بينها وبني النفلونزا العادية؟ 

 م�سطلح "فرتة احل�سانة" ي�سري اإىل املدة من االإ�سابة بالفريو�س 
اإىل بدء ظهور اأعرا�س املر�س.

 تختلف مدة فرتة ح�سانة االأنفلونزا عن فريو�س كورونا، ففي حالة 
وظهور  العدوى  حدوث  بني  ما  ق�سرية   الفرتة  تكون  االأنفلونزا، 

االأعرا�س .
االأعرا�س  تبداأ  اأن  فيمكن  كورونا،  بفريو�س  االإ�سابة  حالة  يف  اأما   
االأوىل يف الظهور بعد مدة اأطول ما بني يوم واحد و14 يومًا، وعادة 
ما ت�ستمر خم�سة اأيام ، وخالل هذه املدة ميكن اأن تنتقل العدوى من 

�سخ�س الخر وهنا مكمن اخلطورة .

  27- هل امل�سادات احليوية مفيدة مع فريو�س كورونا.؟
احليوية  امل�سادات  "مفعول  اأن   العاملية  ال�سحة  منظمة  اأو�سحت   
اأو  عالج  يف  امل�سادات  هذه  ت�ستخدم  وال  فقط.  للبكترييا  فعال 
التاأكد  عند  واحدة  حالة  يف  اإال  كورونا،  فريو�س  عدوى  من  الوقاية 
اأحدى  وهي  الرئوي  االلتهاب  م�سببات  �سمن  من  البكترييا  اأن  من 

م�ساعفات الفريو�س.

الرجال  خ�سوبة  على  بكورونا  الأ�سابة  توؤثر  هل   -28   
املتعافني منه؟

بال�سني مت حذفها الحقا  موقع حكومة هوبي  على  درا�سة  بح�سب   
اتخذت اإطارا نظريا باأنه ميكن حدوث هذا التاأثري على اخل�سوبة 
�سار�س  مثل  الفريو�سات  تدمر  حيث  �سار�س  فريو�س  على  قيا�سا 
وكورونا االأن�سجة عرب ارتباطها بربوتني انزمي حمول االجنيوتن�سني 
وتقليل  بهما  التهابا  ي�سبب  مما  اخل�سيتني  يف  بكرثة  واملوجود   2

احليوانات املنوية وقد يف�سي يف النهاية للعقم.

 ومع عدم وجود دليل اأو درا�سة توؤيد هذا الزعم فيما يخ�س كورونا 
التعايف من كورونا فيما يخ�س  لذا فين�سح مبراجعة الطبيب عند 

اخل�سوبة عند الرجال.

  29- هل ميكن اأن تنتقل عدوى كورونا من الأم اإىل جنينها 
اأثناء احلمل؟

 بح�سب درا�سة اأجريت مب�ست�سفى ت�سونغنان التابعة جلامعة ووهان 
بالفريو�س  اأ�سنب  حوامل  �سيدات  ت�سعة  من  عينات  على  بال�سني 
بالفرتة ما بني 3٦اإىل 39 اأ�سبوعا من احلمل وبعد اجنابهن قي�سريا  
ينتقل  ال  وبالتايل  املواليد  على  اأعرا�س  ثمة  االأطباء  يلحظ   مل 
االأخري  الثلث  يف  امل�سيمة  عرب  جلنينها  امل�سابة  االأم  من  الفريو�س 
من احلمل. وويوؤيد ذلك درا�سات �سابقة على �سار�س وكورونا ال�سرق 

االأو�سط.

اأن االأمر بحاجة ملزيد من الدرا�سة لدى ال�سيدات احلوامل يف  اإال   
والثانية(  االأوىل  الثالثة  االأ�سهر  )مثل  احلمل  من  خمتلفة  مراحل 

وكذلك احلاالت  التي تلد عن طريق املهبل.

بعالجات  يتعلق  فيما  الدرا�سات  اأحدث  هي  ما   -30
لكورونا؟

 حتى االآن ترتكز الدرا�سات حول اختبار فاعلية م�ساد الفريو�سات 
)فافيالفري( واملعروف جتاريا ب )اأفيجان( والذي طورته اليابان 

لعالج االأنفلونزا واحرز جناحا بال�سني يف عالج كورونا. 
 كما اأعلنت �سركة )�سانويف افنت�س( العاملية اأن دوائها )هيدروك�سي 
للمالريا  وامل�ستخدم كعالج  بالبالكنيل  املعروف جتاريا  كلوروكني( 
واأمرا�س التهاب املفا�سل قد اأحرز نتائج مب�سرة يف معاجلة كورونا 
وامل�ساد  البالكنيل  درا�سة جديدة فاجلمع بني  وبح�سب  يف فرن�سا. 
احليوي )اأزيرثومي�سني( ميكن اأن يكون فعاال يف عالج كورونا وتقليل 

مدة الفريو�س. 
والتجربة  االختبار  حتت  واأدوية  درا�سات  جمرد  هذه  تبقى  ولكن   
ومل يتم الت�سريح باأيا منها حتى االآن من جانب الهيئات املخت�سة 
وينبغي رفع الوعي لدى النا�س بعدم ا�ستخدام هذه االأدوية من تلقاء 
ال�سرر  من  ذلك  يت�سمنه  ملا  طبي  اإ�سراف  ودون  للوقاية  اأنف�سهم 

ال�سديد.

31- ما الفرق بني العزل واحلجر ال�سحي؟
االأ�سخا�س  امل�سابني مبر�س معد عن  لعزل  ا�سرتاتيجية  العزل هو 
االأ�سحاء مما يقيد من حرية املر�سى وي�سمن عدم انت�سار العدوى 
الرعاية  من�ساآت  يف  اأو  امل�ست�سفيات  يف   العزل  ويكون  لالآخرين 

ال�سحية املتخ�س�سة.
اأما احلجر ال�سحى فيكون لعزل وتقييد حرية االأ�سخا�س اال�سحاء 
املحتمل تعر�سهم ملر�س معد ولكن ال تظهر عليهم االأعرا�س للتاأكد 
من ا�سابتهم باملر�س من عدمه والحتمالية كونهم معديني لالخرين 

وميكن اأن يقيموا فى اأى مكان يتجنبون فيه االت�سال باالآخرين 

32-  ماهي اللقاحات وما هي اأبرز جهود الدول الغربية يف 
ت�سنيع لقاح لكورونا؟ 

االأ�سكال  من  ت�سنع  بيولوجية  م�ستح�سرات  هي  اللقاحات  بداية 
فتحفز  ال�سطحية  بروتيناته  اأحد  اأو  للفريو�س  املقتولة  اأو  امل�سعفة 
التعرف  على   املران  من  اجل�سم  دفاعات  ومتكن   املناعي  اجلهاز 
تعر�س  اإذا  وبالتايل  وحماربتها   غريبة   اأج�سام  باعتبارها  عليها 
الت�سدي  بكيفية  دراية  يكون على  فاإنه  الواقع  للفريو�س يف  اجل�سم 

للعدوى.
 يف حالة كورونا فمن الناحية النظرية فال�سفرة اجلينية له اأ�سبحت 
املناعي.  اجلهاز  لتحفيز  �ستى  ب�سور  ا�ستخدامها  وميكن  معروفة 

فاأين تقبع املع�سالت يف اإنتاج لقاح له ب�سكل �سريع؟!

جمال  يف  العلمية  املختربات  وكربيات  احلالية  كورونا  اأزمة  منذ 

تت�سابق  الغربي  بالعامل  الدوائية  وال�سناعات  احليوية  التكنولوجيا 
يف �سبيل تطوير لقاح ملواجهة هذا الفريو�س  ووفقا ملركز ال�سيطرة 
على االمرا�س والوقاية منها  )CDC( فتطوير اللقاح يتطلب فهم 
االأبحاث  فالزالت  لكورونا  وبالن�سبة  و�سلوكه  الفريو�س  خ�سائ�س 
اخلطوة  تاأتي  ثم  والدول  احلاالت  بني  انت�ساره  منط  ملعرفة  تتواىل 
جمموعة  على  اختباره  ثم  احليوانات  على  اختباره  وهي  الثانية 
من  والتاأكد  املناعية  اال�ستجابات  لدرا�سة  املتطوعني   من  �سغرية  
الو�سول  تعقيدات  تكمن  ولكن  طرحه  قبل  اللقاح  واآمان  فاعلية 
االأبحاث  لهذه  ال�سخمة  املادية  للتكلفة  �سريع  وقت  يف  الغاية  لهذه 
واإحجام عدد كبري من  اإىل اختبارات كثرية قبل طرحه  واالحتياج 
ب�سكل عام  الفريو�سات  اال�ستثمار يف جمال   العاملية عن  ال�سركات 
ب�سكل  الآخر  نوع  والقفز من  الدائم  التحور  الفريو�سات على  لقدرة 
تطوير  و  الدرا�سات  من  ماراثون  يف  نف�سها  ال�سركات  فتجد  �سريع 
لالبحاث  الباهظة  التكاليف  تغطي  مكا�سب  حتقيق  دون  اللقاحات 
اللقاحات  واالإنتاج  ف�سال عن اال�سرار املحتملة والتي  قد ت�سببها 
در�سا  اخلنازير   النفلونزا   )pandemrix( لقاح  ويعترب 
للماليني من  اأعطى  فبعدما  اللقاحات واحلكومات  ل�سركات  قا�سيا 
اأي  اإ�سابتهم باخلدار  اال�سخا�س مت �سحبه ب�سكل �سريع لت�سببه يف 
االأ�سباب  ومن    . اليوم   يف  مرات  عدة  املفاجئ  النوم  من  نوبات 
درا�ساتها  احتياج  هو   اللقاحات  عن  ال�سركات  الن�سراف  االأخرى 
على  دائما  عالوة  يتوفر  ال  قد  دعما حكوميا  يتطلب  ل�سنوات مما 
وبالتايل  اللقاح   تطوير  قبل  املر�س  تال�سي  احتمالية  من  القلق 
تال�سي ال�سرورة امللحة اإليه وتكبد ال�سركات خ�سائر فادحة  وهو ما 
يجعل �سركات كثرية تتجه نحو امل�ستح�سرات ال�سيدالنية بدال من 

اللقاحات كما اأن املوافقة التنظيمية اأي�سا تتطلب �سنوات. 
ال�سني  لقاحات:ففي  الإنتاج  العامل  حول  اجلارية  املحاوالت  ومن   
بلد املن�ساأ يعكف فريق من الباحثني تقوده ت�سني واي من اأكادميية 
موافقة  على  احل�سول  على  ال�سني  يف  الع�سكرية  الطبية  العلوم 
�سيني  لقاح  اأول  و�سالمة  فاعلية  الختبار  �سريرية  جتارب  الإجراء 
لالنفلونزا  الناقلة  العوامل  على  مرتكز  واللقاح  كورونا   ملواجهة 
)كيزر(  معهد  اأجرى  االأمريكية  املتحدة  الواليات  ويف  الفريو�سية 
للبحوث اأول جتربة �سريرية على الب�سر الختبار لقاح فريو�س كورونا 
للمتطوعني جينيفر هالر و نيل براوننج ويف رو�سيا جتري الدرا�سات 
حاليا على اإنتاج جزيئات كروية معتمدة على فريو�س ف�سيف�ساء التبغ 
)tobacco mosaic virus( غري ال�سار لاللت�ساق 
اأنها  فاك  كيور  �سركة  فاأعلنت  اأملانيا  اأما  كورونا.  فريو�س  بربوتني 
  mRNA bassed vaccineلقاح تطوير  ب�سدد 
معتمدة على تكنولوجيا mRNA)الرنا املر�سال(.ومن املتوقع ان 
ت�ستغرق هذه التجارب بع�س الوقت كما اأن فر�س جناح اللقاحات مع 
كبار ال�سن قد تكون اأقل ذلك اأن النظام املناعي للم�سنني ال ي�ستجيب 

بال�سكل الكايف لتعزيز املناعة.

33- هل هناك اأعرا�س لكورونا اأخرى غري ارتفاع درجة 
احلرارة وال�سعال؟

 ENT( بح�سب اجلمعية الربيطانية لطب االأنف واالأذن واحلنجرة
UK( فاإن املر�سى الذين ال تظهر عليهم اأعرا�س احلمى اأو ال�سعال 
ولكن  يعانون من فقدان حا�سة ال�سم والتذوق قد يكون موؤ�سرا على 
االإ�سابة بكورونا و اأن نقطة دخول الفريو�س التاجي غالًبا ما تكون 
عزل  عليهم  احلالة  هذه  ويف  واحلنجرة.  واالأنف  العني  منطقة  يف 

اأنف�سهم للحد من انت�سار الفريو�س. 

ارتفاع درجة احلرارة  مع  كورونا  ينتهي فريو�س  34- هل 
يف ال�سيف؟

اأدلة على  اأية  اأمريكان( العلمية ال يوجد  بح�سب جملة )�ساينتفيك 
تراجع عدوى كورونا مع حلول ال�سيف واأن بع�س الفريو�سات التي 
درجات  وتغيريات  الف�سول  بتعاقب  تتاأثر  )كورونا(  عائلة  تتبع 
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هم�سة منيف وفريو�س كورونا
تك�سف  الفيديو  يف  منيف  هم�سة  ظهرت 
ملتابعيها رحلة عالجها من فريو�س كورونا، 
الذي ظهرت اأعرا�سها عليه خالل تواجدها 

يف اإجنلرتا

قالت هم�سة منيف اأنها كانت يف فرن�سا بتاريخ 
15 مار�س ثم عادت اإىل اإجنلرتا، وحر�ست على 

 14 مدة  نف�سها  بعزل  االحرتازية  االإجراءات  اتباع 
اأن االأعرا�س ظهرت عليها بالفعل يف اليوم  يومًا، لتجد 

الثالث

واأ�سافت هم�سة منيف اأنها يف اليوم الثالث �سعرت بالتهاب احللق، والتعب بداأ ي�سيطر على ج�سمها، ثم 
بداأت حرارتها ترتفع مع معاناة من اأمل الراأ�س وال�سعال و�سيق يف التنف�س

وتابعت هم�سة منيف ق�ستها مع فريو�س كورونا باأنها مل تتلق العالج يف امل�ست�سفى، ولكن مت الت�سخي�س 
من خالل الهاتف ليطلب منها عزل نف�سها داخل املنزل، مع متابعة حالتها ال�سحية عرب الهاتف

ال�سابق ذكرها هو  االأعرا�س  للتغلب على كل  الذي �ساعدها  الوحيد  الدواء  اأن  وقالت جنمة ذا فوي�س 
"ال�سيتامول"، اإىل جانب حر�سها على �سرب امل�سروبات ال�ساخنة مثل مغلي الليمون مع النعناع، وتناول 

االأطعمة ال�سحية من خ�سروات طازجة، مع اإراحة ج�سمها باأخذ ق�سط وافر من النوم

اأجل الوقاية من فريو�س  وطلبت هم�سة منيف من متابعيها ب�سرورة اتباع االإجراءات االحرتازية، من 
كورونا

يذكر اأن هم�سة منيف �ساركت يف املو�سم الرابع من برنامج ذا فوي�س، اإال اأنها خرجت يف مرحلة املواجهة 
بعد اأن اختارت الفنانة اأحالم امل�سرتكة العراقية دموع حت�سني ملوا�سلة م�سوارها على ح�سابها.

امل�سدر : جملة ليالينا

عقلك
ويعكف  مهدها  يف  تزال  ال  كورونا  حول  الدرا�سات  لكن  احلرارة 
العلماء يف جامعة )يوتا( االأمريكية على اختبار عينات من فريو�س 
تفاعل  درجة  على  للتعرف  خمتلفة  حرارة  درجات  حتت  كورونا 

الفريو�س مع التغريات يف درجات احلرارة.
اإ�سابة  احتمالية  حول  ت�ساوؤمية  نظرة  تربز  االخر  اجلانب  وعلى 
احليوانات بالفريو�س وهجرتها يف ال�سيف من مكان الآخر مما يزيد 
من االأمر �سوءا... ولكن تبقى جميع هذه االراء جمرد فر�سيات ال 

اأدلة عليها وال واقع يدعمها.

35- ماهو ال�سبيل للنجاة؟
عرب  باالأ�سباب  االخذ  ثم  اإليه  والعودة  وابدا  دائما  باهلل  الثقة  اوال 
وم�ستمر  متوازن  غذائي  نظام  خالل  من  املناعي  اجلهاز  تقوية 
درا�سات   وجود  وعدم  حاليا  املوجود  الفريو�س  عن  النظر  ب�سرف 
تربط بني الغذاء وفر�س الوقاية منه   ومن اأبرز االأطعمة التي تعزز 
:مثل احلم�سيات  كاجلريب  ب�سكل عام  املناعي  من كفاءة اجلهاز 
فيتامني  على  حتتوي  والتي  واليو�سفي  والليمون  والربتقال  فروت 
:والذي  االأحمر  املناعي.والفلفل  اجلهاز  من  يقوي  والذي  )�سي( 
ل�سحة  املهم  كاروتني(  )بيتا  وعلى  )�سي(  فيتامني  على  يحتوي 
بالفيتامينات  غنى  نيئ:وهو  او  مطهي  الن�سف  العينني.والربوكلي 

وم�سادات االأك�سدة. 
لـ)االألي�سني(. احتوائه  عرب  املناعة  تعزيز  يف  واملفيد  والثوم 

وهي  احللق.وال�سبانخ  التهاب  تقليل  يف  ي�ساعد  والزجنبيل:والذي 
االأخ�سر  ال�ساي  عن  ف�سال  كاروتني.  وبيتا  �سي  بفيتامني  غنية 

الحتوائه على م�سادات اأك�سدة وكذلك الكركم 

36- ماهي رحلة كورونا داخل اجل�سم؟
التنف�سي العلوي م�ستهدفا منع تطهري  اإىل اجلهاز  يت�سلل الفريو�س 
املخاطية  باخلاليا  ال�سرر  اإحداث   عرب  وظائفها  وتعطيل  الرئة 
واخلاليا الهدبية التي تطهر الرئتني كما توؤثر على التنف�س حمدثة 

اختناقا.
باخلاليا  كبرية  ا�سرارا  تلحق  املناعي  للجهاز  الزائدة  اال�ستجابة 

ال�سليمة اإ�سافة للخاليا امل�سابة.
بالكبد  التلف  ويلحق  واملعدة  اله�سمي  اجلهاز  على  كورونا  ويوؤثر  

والكلى.

37- مبا كان يدعو النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف الأ�سقام 
والبالء؟

البالء  ووالدعاء عند  ال�سريف  النبوي  بالهدي  اليوم  نختتم حلقتنا 
واالأ�سقام

 ُ لَّى اهللَّ ِ �سَ عن عثمان بن عفان ر�سي اهلل عنه قال: �َسِمْعُت َر�ُسوَل اهللَّ
ا�ْسِمِه  َمَع  رُّ  َي�سُ اَل  الَِّذي   ِ ِب�ْسِم اهللَّ َقاَل:  َيُقوُل:)َمْن  َو�َسلََّم  واآله  َعَلْيِه 
مَلْ  اٍت  َمرَّ َثاَلَث  اْلَعِليُم  ِميُع  ال�سَّ َوُهَو  َماِء  ال�سَّ يِف  َواَل  ااْلأَْر�ِس  يِف  �َسْيٌء 
اٍت  ِبُح َثاَلُث َمرَّ ِبَح ، َوَمْن َقاَلَها ِحنَي ُي�سْ ُة َباَلٍء َحتَّى ُي�سْ ْبُه َفْجاأَ ُت�سِ

 ،  )5088 )برقم  داود  اأبو  رواه  �ِسَي(  مُيْ َحتَّى  َباَلٍء  َفْجاأَُة  ْبُه  ُت�سِ مَلْ 
َعْبٍد  ِمْن  – و�سححه - بلفظ:)َما  ورواه الرتمذي )برقم 3388( 
ِ الاَِّذي َل  َلْيَلٍة ِب�ْسِم اهللاَّ َباِح ُكلِّ َيْوٍم َوَم�َساِء ُكلِّ  َيُقوُل يِف �سَ
ِميُع  َماِء َوُهَو ال�ساَّ ْر�ِس َوَل يِف ال�ساَّ رُّ َمَع ا�ْسِمِه �َسْيٌء يِف اْلأَ َي�سُ

ُه �َسْيٌء( .  راَّ اٍت َلْ َي�سُ اْلَعِليُم َثاَلَث َمراَّ
َواآله  َعَلْيِه   ُ اهللَّ لَّى  �سَ ِبيِّ  النَّ اإِىَل  َرُجٌل  َجاَء  َقاَل:  ُه  اأَنَّ ُهَرْيَرَة  اأَِبي  َعْن 
 ، اْلَباِرَحَة  َلَدَغْتِني  َعْقَرٍب  ِمْن  َلِقيُت  َما    ِ َر�ُسوَل اهللَّ َيا  َفَقاَل:  و�َسلََّم 
اِت ِمْن �َسرِّ  ِ التَّامَّ َقاَل: )اأََما َلْو ُقْلَت ِحنَي اأَْم�َسْيَت: اأَُعوُذ ِبَكِلَماِت اهللَّ

َك( رواه م�سلم )برقم 2٧09( . رَّ َما َخَلَق ، مَلْ َت�سُ
َلْيَلِة َمَطٍر    عن عبد اهلل بن خبيب ر�سي اهلل عنه قال: َخَرْجَنا يِف 
لَِّي  ِلُي�سَ َواآله و�َسلََّم  َعَلْيِه   ُ لَّى اهللَّ ِ �سَ َنْطُلُب َر�ُسوَل اهللَّ َوُظْلَمٍة �َسِديَدٍة 
 ، )ُقْل(  َفَقاَل:   ، �َسْيًئا  ُقْل  اأَ َفَلْم  ؟(  لَّْيُتْم  )اأَ�سَ َفَقاَل:  َفاأَْدَرْكَناُه   ، َلَنا 
 ، )ُقْل(  َقاَل:  ُثمَّ   ، �َسْيًئا  اأَُقْل  َفَلْم   ، )ُقْل(  َقاَل:  ُثمَّ   ، �َسْيًئا  اأَُقْل  َفَلْم 
َذَتنْيِ  ُ اأََحٌد( َوامْلَُعوِّ ِ َما اأَُقوُل ؟ َقاَل:  ُقْل )ُقْل ُهَو اهللَّ َفُقْلُت: َيا َر�ُسوَل اهللَّ
ُكلِّ �َسْيٍء( . رواه  ِمْن  َتْكِفيَك  اٍت  َمرَّ َثاَلَث  ِبُح  َوِحنَي ُت�سْ �ِسي  مُتْ ِحنَي 

الرتمذي )برقم 35٧5( واأبو داود )برقم 5082(.

د. حممد فتحي عبد العال �سيديل وماج�ستري 
يف الكيمياء احليوية ودبلوم الدرا�سات العليا يف 

امليكروبيولوجيا التطبيقية ورئي�س ق�سم اجلودة بالهيئة 
العامة للتاأمني ال�سحي فرع ال�سرقية مب�سر �سابقا

جنمة ذا فوي�س تعلن �سفاءها من عدوى كورونا
وهذا ما فعلته للتغلب على املر�س

فاجاأت هم�سة منيف جنمة برنامج ذا فوي�س متابعيها على الفي�س بوك، بفيديو ك�سفت فيه 

عن رحلة عالجها من فريو�س كورونا، ون�سائحها النابعة 

من جتربتها ال�سخ�سية للتغلب على املر�س

 �سلطة فتو�س بال�سو�س
طريقة التح�سري:

ابداأي بغ�سل اخل�سروات وتقطيع الطماطم واخليار

قطعي اخل�س، البقدون�س والب�سل االأخ�سر ثم �سعي كل اخلليط يف وعاء كبري

بحجم  مربعة  قطع  اإىل  اللبناين  البيتا  عي�س  وقطعي  متو�سطة  طا�سة  يف  الزيت  بت�سخني  قومي 
الق�سمات وحمريها لدقائق قليلة حتى ت�سبح مقرم�سة وذهبية اللون. �سعي العي�س جانبًا لت�سيفيه 

اإىل املزيج يف النهاية

ولتجهزي ال�سو�س امزجي ع�سري الليمون الطازج، زيت الزيتون، دب�س الرمان، ال�سماق، امللح، 
والنعناع املجفف يف وعاء �سغري

ا�سيفي ال�سو�س اإىل الوعاء الكبري وقومي مبزجه جيدًا، ثم يف النهاية �سعي قطع العي�س برفق 
حتى تظل مقرم�سة وال متت�س ال�سو�س

قدميها على الفور وا�ستمتعي ب�سلطة الفتو�س اللذيذة

مطبخ ليالينا 
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an additional six months to repay the loan. 
This important measure, which represents 
$173 million in deferred loans, will help 
keep more money in farmers’ pockets during 
these critical months.
The Stay of Default will also provide 
farmers the flexibility they need to manage 

their cashflow when facing lower prices or 
reduced marketing opportunities. Applicable 
farmers who still have interest-free loans 
outstanding will have the opportunity to 
apply for an additional $100,000 interest-
free portion for 20202021-, as long as their 
total APP advances remain under the $1 
million cap.

The Government of Canada remains 
committed to supporting Canada’s 
agricultural sector to ensure that farmers 
and businesses have the support they need to 
provide for their families and all Canadians 
during this critical time.

Government of Canada 

News

Taxpayers should be vigilant when 
they receive, either by telephone, 
mail, text message or email, a 
fraudulent communication that 

claims to be from the Canada Revenue Agency 
(CRA) requesting personal information such 
as a social insurance number, credit card 
number, bank account number, or passport 
number.
These scams may insist that this personal 
information is needed so that the taxpayer can 
receive a refund or a benefit payment. Cases of 
fraudulent communication could also involve 
threatening or coercive language to scare 
individuals into paying fictitious debt to the 
CRA. Other communications urge taxpayers 
to visit a fake CRA website where the 
taxpayer is then asked to verify their identity 
by entering personal information. These are 
scams and taxpayers should never respond to 
these fraudulent communications or click on 
any of the links provided.
To identify legitimate communications from 
the CRA, be aware of these guidelines and 
know what to expect when the CRA contacts 
you.
By phone
The CRA may
verify your identity by asking for personal 
information such as your full name, date of 
birth, address and account, or social insurance 
number
ask for details about your account, in the case 
of a business enquiry
call you to begin an audit process
call you to offer free tax help for your small 
business
The CRA will never
ask for information about your passport, health 
card, or driver's license
demand immediate payment by Interac 
e-transfer, bitcoin, prepaid credit cards or gift 
cards from retailers such as iTunes, Amazon, 
or others
use aggressive language or threaten you with 
arrest or sending the police

leave voicemails that are threatening or give 
personal or financial information

By email

The CRA may

notify you by email when a new message or a 
document, such as a notice of assessment or 
reassessment, is available for you to view in 
secure CRA portals such as My Account, My 
Business Account, or Represent a Client

email you a link to a CRA webpage, form, or 
publication that you ask for during a telephone 
call or a meeting with an agent (this is the 
only case where the CRA will send an email 
containing links)

The CRA will never

give or ask for personal or financial information 
by email and ask you to click on a link

email you a link asking you to fill in an online 
form with personal or financial details

send you an email with a link to your refund

demand immediate payment by Interac 
e-transfer, bitcoin, prepaid credit cards or gift 
cards from retailers such as iTunes, Amazon, 
or others

threaten you with arrest or a prison sentence

By mail

The CRA may

ask for financial information such as the name 
of your bank and its location

send you a notice of assessment or 
reassessment

ask you to pay an amount you owe through 
any of the CRA's payment options

take legal action to recover the money you 
owe, if you refuse to pay your debt

write to you to begin an audit process

write to you to offer free tax help for your 
small business

The CRA will never

set up a meeting with you in a public place to 
take a payment

demand immediate payment by Interac 

e-transfer, bitcoin, prepaid credit cards or gift 
cards from retailers such as iTunes, Amazon, 
or others

threaten you with arrest or a prison sentence

By text messages/instant messaging

The CRA never uses text messages or instant 
messaging such as Facebook Messenger or 
WhatsApp to communicate with taxpayers 
under any circumstance. If a taxpayer receives 
text or instant messages claiming to be from 
the CRA, they are scams!

When in doubt, ask yourself

Why is the caller pressuring me to act 
immediately? Am I certain the caller is a CRA 
employee?

Did I file my tax return on time? Have I received 
a notice of assessment or reassessment saying 
I owe tax?

Have I received written communication from 
the CRA by email or mail about the subject of 
the call?

Does the CRA have my most recent contact 
information, such as my email and address?

Is the caller asking for information I would 
not give in my tax return or that is not related 
to the money I owe the CRA?

Did I recently send a request to change my 
business number information?

Do I have an instalment payment due soon?

Have I received a statement of account about 
a government program I owe money to, such 
as employment insurance or Canada Student 
Loans?

If you do have a debt with the CRA and can't 
pay in full, take action right away. For more 
information, go to When you owe money – 
collections at the CRA.

Government of Ontario 

Know how to recognize a scam
There are many fraud types, including new ones invented daily



6 Magazine News

Government requests 
recall of the House 

of Commons to help 
workers and businesses 
during COVID-19 crisis
The Government of Canada is taking strong 
and quick action to protect the health and 
safety of all Canadians, stabilize our economy, 
and help workers and businesses as COVID-
19 continues to spread.

The Prime Minister, Justin Trudeau, today 
announced that the Government House 
Leader has asked the Speaker of the House 
of Commons to recall the House in order to 
introduce urgent economic measures, as part 
of Canada’s $82 billion response to support 
workers and businesses during the COVID-19 
pandemic. The quick passage of this legislation 
is important to ensure Canadians have the 
financial support needed during this crisis. The 
House is expected to meet on Tuesday, March 
24, at 12 p.m. ET.

The Government of Canada recently 
announced wide-ranging actions that would 
help ensure Canadians can pay for their rent and 
groceries, and help businesses pay their bills 
and employees during this time of uncertainty. 
These measures would also help Indigenous 
communities across the country, support young 
people in the repayment of their student loans, 
and protect people experiencing homelessness 
or fleeing intimate partner violence.

Members of Parliament from all parties have 
been clear in their desire to help Canadians, 
workers, and businesses experiencing 
financial hardship because of the COVID-19 
pandemic. Recalling the House will give them 
the opportunity to come together to debate 
these important measures and get Canadians 
the immediate support they need. We are all in 
this together, and the Government of Canada 
is ready to help every Canadian during this 
time.

Government of Canada 

U.S.-Canada Joint Initiative: Temporary 
Restriction of Travelers Crossing the U.S.-
Canada Border for Non-Essential Purposes

The U.S.-Canada land border serves as an economic engine that supports over $2.4 
billion dollars in daily trade. As a result of the COVID-19 pandemic, the United States 
and Canada are temporarily restricting all non-essential travel across its borders. In each 
of our countries, we are encouraging people to exercise caution by avoiding unnecessary 
contact with others. This collaborative and reciprocal measure is an extension of that 
prudent approach.
“Non-essential” travel includes travel that is considered tourism or recreational in 
nature.
The United States and Canada recognize it is critical we preserve supply chains between 
both countries. These supply chains ensure that food, fuel, and life-saving medicines 
reach people on both sides of the border. Supply chains, including trucking, will not be 
impacted by this new measure. Americans and Canadians also cross the land border every 
day to do essential work or for other urgent or essential reasons, and that travel will not 
be impacted.
This decision will be implemented on March 21, 2020, at which time the U.S. and Canada 
will temporarily restrict all non-essential travel across the U.S.-Canada land border. The 
measure will be in place for 30 days, at which point it will be reviewed by both parties.

Government of Canada

Canadian farmers and food businesses work 
hard so Canadians have quality food on their 
grocery store shelves and kitchen tables. 
In these times of uncertainty, it is more 
important than ever to make sure that they 
are supported so they can continue providing 
the good, healthy food that nourishes our 
families.
The Prime Minister, Justin Trudeau, today 
announced important new measures to 
support farmers and agri-food businesses in 
Canada facing financial hardship due to the 
impacts of the COVID-19 pandemic.

Farm Credit Canada will receive support 
from the Government of Canada that will 
allow for an additional $5 billion in lending 
capacity to producers, agribusinesses, and 
food processors. This will offer increased 
flexibility to farmers who face cashflow 
issues and to processors who are impacted 
by lost sales, helping them remain financially 
strong during this difficult time.
In addition, all eligible farmers who have 
an outstanding Advance Payments Program 
(APP) loan due on or before April 30 will 
receive a Stay of Default, allowing them 

Prime Minister announces 
support for farmers and 

agri-food businesses 
under Canada’s response 

to COVID-19
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Minister Champagne 
to participate in NATO 

Foreign Ministers’ 
Meeting

The Honourable François - Philippe 
Champagne, Minister of Foreign Affairs, 
today announced that he will participate in 
the NATO Foreign Ministers’ Meeting on 
April 2, 2020. The meeting will be conducted 
by video conference.

Together, the ministers will discuss the 

transatlantic security implications of the 
COVID-19 crisis, including the importance 
of coordinating the international response.

The meeting will also be an important 
opportunity for the ministers to discuss 
NATO’s broader engagement in the Middle 
East and North Africa, in addition to issues 
relative to arms control, disarmament and 
non-proliferation.

This will be the first NATO Foreign Ministers’ 
Meeting with the participation of 30 Allies, 
as the Alliance welcomed North Macedonia 

as a full member on March 27, 2020.

Quotes

• “The COVID-19 pandemic is a test for 
all of us and highlights the crucial role 
NATO continues to play. Canada remains 
steadfast in its commitment to the rules-
based international order and I look forward 
to discussing with Allies how we must work 
together and support each other during this 
time of crisis.”

• - François-Philippe Champagne, Minister 
of Foreign Affairs

News

TORONTO - Christine Elliott, Deputy 
Premier and Minister of Health, 
and Caroline Mulroney, Minister of 
Transportation issued the following 
statement today regarding the status 
of Drive Test Centres and Travel Point 
locations:
"Based on the advice of Ontario's 
Chief Medical Officer of Health to 
help prevent the spread of COVID-
19, all full-time DriveTest Centres and 
part-time Travel Point locations will 
be closed. The closures will take effect 
March 23, 2020 until further notice.
The decision to close was the result 
of a mutual agreement between the 
government and service provider.
Ontarians can rest assured they will not 
lose their current driver's licences due 
to this decision and no driver's licence 
applicants will lose test fees as a result 
of the closures. The current "Fail to 
Keep Appointment" penalty fee will 
also be waived.
We have a responsibility to Ontarians 
to ensure that we take every possible 
step to enable social distancing and 
prevent the spread of COVID-19."

Government of Ontario

Closure of Drive Test 
Centres In Response to 

COVID-19
New Measures to Further Protect the Health 
and Safety of the People of Ontario
TORONTO — To further contain the spread 
of COVID-19, the Ontario Government 
will order the mandatory closure of all non-
essential workplaces effective as of Tuesday, 
March 24th at 11:59 p.m. This closure will be 
in effect for 14 days with the possibility of 
extending this order as the situation evolves. 
A full list of businesses that are permitted to 
stay open will be released tomorrow.
"This was a tough decision, but the right 
decision, as this is no time for half measures," 
said Premier Doug Ford. "But I have said from 
day one we will, and we must, take all steps 
necessary to slow the spread of COVID-19. 
The health and safety of every Ontarian must 
come first. The health of you, your children, 
your grandparents and friends depends on all 
of us doing our part."
Businesses that can continue operations with 
employees working remotely, or through 
other contingency measures, are being given 
approximately 36 hours to prepare and 
adapt. Essential services may continue their 
operations to maintain supply chains and 
ensure the people of Ontario have access to 
necessities, including groceries, medicines 
and other essential products.
A 1800- number and website will be made 
available on Wednesday for any inquiries.
"Based on the advice of Dr. Williams, Ontario's 

Chief Medical Officer of Health, and the 
experts at our Command Table, Ontario is 
taking further action to contain the spread of 
COVID-19," said Christine Elliott, Deputy 
Premier and Minister of Health. "These 
enhanced measures are necessary to protect the 
health and well-being of Ontarians. Nothing is 
more important."
"Our top priority must be to protect the health 
of the people of Ontario," said Rod Phillips, 
Minister of Finance. "Slowing the spread 
of COVID-19 will allow the people and the 
businesses of Ontario to move forward from 
this unprecedented situation."
"Our government is listening to our public 
health officials to ensure we take the right 
actions to support the health and safety of 
Ontario job creators and workers," said Vic 
Fedeli, Minister of Economic Development, 
Job Creation and Trade. "We are working 
directly with businesses and workers across 
all sectors to support them in any way possible 
through this crisis. We urge the business 
community to share their innovative ideas and 
capabilities to fight COVID-19 through our 
new portal Ontario Together at www.ontario.
ca/OntarioTogether."
ADDITIONAL RESOURCES

Visit Ontario’s website to learn more about how 
the province continues to protect Ontarians from 
COVID-19.

Government of Ontario 

Ontario Orders the 
Mandatory Closure 
of All Non-Essential 
Workplaces to Fight 
Spread of COVID-19

Ontario Providing Electricity Relief to Families, 
Small Businesses and Farms During COVID-19
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Province suspending time-
of-use rates for 45 days

TORONTO - To support Ontarians through 
the rapidly evolving COVID-19 situation, 
the Government of Ontario is providing 
immediate electricity rate relief for families, 
small businesses and farms paying time-of-
use (TOU) rates.

For a 45-day period, the government is working 
to suspend time-of-use electricity rates, 
holding electricity prices to the off-peak rate 
of 10.1 cents-per-kilowatt-hour. This reduced 
price will be available 24 hours per day, seven 
days a week to all time-of-use customers, who 
make up the majority of electricity consumers 
in the province. By switching to a fixed off-
peak rate, time-of-use customers will see rate 
reductions of over 50 per cent compared to 
on-peak rates.

To deliver savings as quickly and conveniently 
as possible, this discount will be applied 
automatically to electricity bills without the 

need for customers to fill out an application 
form.

"During this unprecedented time, we are 
providing much-needed relief to Ontarians, 
specifically helping those who are doing 
the right thing by staying home and small 
businesses that have closed or are seeing 
fewer customers," said Premier Doug Ford. 
"By adopting a fixed, 247/ off-peak rate, we 
are making things a little easier during these 
difficult times and putting more money in 
people's pockets for other important priorities 
and necessities."

The Government of Ontario issued an 
Emergency Order under the Emergency 
Management and Civil Protection Act to 
apply the off-peak TOU electricity rate 
for residential, small businesses, and farm 
customers who currently pay TOU rates.

"Ontario is fortunate to have a strong electricity 
system we can rely on during these exceptional 
times, and our government is proud to provide 

additional relief to Ontarians who are doing 
their part to stay home," said Greg Rickford, 
Minister of Energy, Northern Development 
and Mines.

"We thank the Ontario Energy Board and our 
partners at local distribution companies across 
the province for taking quick action to make 
this change and provide immediate support 
for hardworking people of Ontario," said Bill 
Walker, Associate Minister of Energy.

Visit Ontario's website to learn more about how 
the province continues to protect Ontarians 
from COVID-19.

Government of Canada 

Ontario Providing Electricity Relief to Families, 
Small Businesses and Farms During COVID-19

Canadian businesses and manufacturers are 
stepping up to fight the COVID-19 pandemic. 
The Government of Canada is working with 
these companies to ensure our health care 
workers have the tools they need to care for 
Canadians across the country.
The Prime Minister, Justin Trudeau, today 
announced progress under Canada’s Plan to 
Mobilize Industry to fight COVID-19, which 
increases Canada’s ability to respond to the 
outbreak with necessary medical equipment 
and supplies.
The Government of Canada is investing $2 
billion to support diagnostic testing and to 
purchase ventilators and protective personal 
equipment, including for bulk purchases with 
provinces and territories. Personal protective 
equipment includes things like more masks 
and face shields, gowns, and hand sanitizer.
On March 20, 2020, the Government of 
Canada called on Canadian businesses and 
manufacturers to help deliver critical health 
supplies. Since then, the government has 
spoken directly with almost 3,000 Canadian 
companies that have offered their expertise 
and capacity to meet the country’s need for 
personal protective equipment and critical 
health supplies.
The Government of Canada has signed new 

procurement agreements with Canadian 
companies Thornhill Medical, Medicom, 
and Spartan Bioscience to purchase and 
boost capacity to manufacture equipment 
and supplies including portable ventilators, 
surgical masks, and rapid testing kits. The 
government has ordered millions of supplies 
to ease the pressure on health care facilities. 
It has also signed letters of intent with five 
companies – Precision Biomonitoring, Fluid 
Energy Group Ltd., Irving Oil, Calko Group, 
and Stanfield’s – to produce additional test 
kits, hand sanitizer, and protective apparel 
including masks and gowns.
The government welcomes the cooperation 
of other companies and industries that have 
answered the call to action and offered their 
support in the fight against the COVID-
19 pandemic. This includes efforts from 
companies to re-tool their facilities and 
double their production capacity, to collect 
and donate existing supplies and equipment, 
and to combine resources to manufacture 
needed supplies more quickly. Companies 
like Magna, General Motors, Toyota Motor 
Manufacturing Canada, Ford, Linamar, Shell, 
Suncor, Alibaba Group, and The Home Depot 
have helped Canada’s health care professionals 
by donating personal protective and safety 

equipment and sanitizing supplies.
In addition, $50 million has been made 
available in funding for members of the 
Next Generation Manufacturing Supercluster 
to develop and scale-up new, in-demand 
technologies, equipment, and medical products. 
This includes technologies and products 
to test and treat Canadians, such as novel 
virus detection tests, vaccines, therapeutics, 
and symptom management treatments. It 
also includes medical equipment to care for 
Canadians, such as ventilators, peripherals, 
personal protective equipment, and cleaning 
and sterilization chemicals and equipment.
These measures are part of the larger strategy 
the Government of Canada is implementing 
to protect Canadians and prevent the spread 
of the virus. Collaboration with Canadian 
manufacturing and innovation is an important 
part of this strategy, which will ultimately 
result in better health and safety for Canadians, 
as well as a more resilient health care system.

Government of Canada 
PM: Justin Trudeau

Prime Minister announces new partnerships 
with Canadian industries to fight COVID-19
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Statement by the 
Prime Minister on 

the International Day 
for the Elimination of 
Racial Discrimination

The Prime Minister, Justin Trudeau, today 
issued the following statement on the 
International Day for the Elimination of Racial 
Discrimination:

“Today, on the International Day for the 
Elimination of Racial Discrimination, we 
reflect on the progress made in Canada and 
around the world to end all forms of racial 
discrimination. We also acknowledge the work 
we still need to do so that everyone can live in 

a world where their rights are respected and 
they have an equal opportunity to succeed.

“To achieve the goal of a just and equal future, 
we first need to listen. When we follow the 
advice of leaders, role models, and community 
members, we can make real progress.

“In the past weeks and in the days and weeks 
ahead, we all have and will continue to feel 
the impacts of the rapidly evolving COVID-19 
global pandemic. It is more important than ever 
to avoid the spread of fear, misinformation, 
and stigma. In times of need, our strength 
is determined by our ability to support and 
care for each other, as neighbours and as a 
community.

“On behalf of the Government of Canada, I 
encourage Canadians to stand up together 
against discrimination and racism, and to 
promote our values of respect for diversity, 
inclusion, and openness.”

Prime minister's office

Business-owners Encouraged to Continue 
their Operations Through Work-From-Home 
Policies and Innovative Business Models
TORONTO — Due to the evolving COVID-
19 situation, the Ontario government will be 
ordering at-risk workplaces to close-down, 
while encouraging businesses to explore 
opportunities to continue operations through 
work-from-home and innovative business 
models. At the same time, the government 
reminds businesses to put in place protocols 
for physical distancing and regular hand-
washing in order to protect the health and 

safety of employees and the general public.

Earlier today, Premier Doug Ford was joined 
by Christine Elliott, Deputy Premier and 
Minister of Health, Rod Phillips, Minister of 
Finance and Sylvia Jones, Solicitor General to 
announce that the government will be closing 
at-risk workplaces to prevent the spread of 
COVID-19.

Essential businesses include, but are not 
limited to grocery stores and pharmacies, 
telecommunications and IT infrastructure 
service providers, and businesses that support 
power generation, natural gas distribution and 
clean drinking water. Essential businesses 
are being asked to put into place any and all 
measures to safeguard the wellbeing of their 
employees on the front-lines.

Teleworking and online commerce are 
permitted at all times for all businesses.

"While this was a difficult decision, we trust 
that Ontario's business leaders will be able to 
promote safety while carrying out business 
and protecting jobs," said Premier Doug Ford. 

"The grocery store clerks, transit and hydro 
workers and truckers are out there on the 
front lines making sure the people of Ontario 
continue to have access to the products and 
services they need. It is essential that their 
workplaces be kept as safe as possible so these 
local heroes can return home to their families 
worry free."
At-risk workplaces will be ordered to close by 
11:59 p.m. on Tuesday, March 24th and where 
possible, take the necessary measures so staff 
can work from home allowing operations to 
continue.
"Our government applauds the sacrifice 
and hard work of all Ontario workers and 
businesses, and will stand by them through this 
crisis," said Vic Fedeli, Minister of Economic 
Development, Job Creation and Trade. "We 
call on workplaces that remain open to be 
vigilant and to enforce the highest possible 
standards of cleanliness and caution as we 
continue the fight together against COVID-
19."

Government of Ontario 

Ontario Closing At-
Risk Workplaces 
to Protect Health 

and Safety

Today, Prime Minister Justin Trudeau 
spoke with the President of South 
Africa, Cyril Ramaphosa, to discuss 
recent developments in the COVID-19 
pandemic.
Prime Minister Trudeau expressed 
solidarity with President Ramaphosa 
and all South Africans as they take the 
necessary measures to protect their health, 
safety, and livelihoods from the impacts 
of COVID-19. 
The two leaders exchanged information 
on national measures they have taken to 
prevent the spread of the virus and protect 
the health and safety of their citizens. 
Prime Minister Trudeau also described 
the major efforts by the Government of 
Canada to stabilize the economy and help 
Canadians affected by the impacts of this 
challenging period.
They also discussed the importance of 
international coordination and support to 
reinforce health, financial, and economic 
systems in Africa. 
COVID-19 is a rapidly evolving global 
challenge. The Government of Canada 
is working closely with local, provincial, 
territorial, and international partners to 
minimize its health, economic, and social 
impacts in Canada and around the world.

Prime Minister Justin 
Trudeau speaks 

with President of 
South Africa Cyril 

Ramaphosa
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The Government of Canada’s top priority is the 
safety and security of Canadians. As the global 
COVID-19 pandemic continues to evolve rapidly, 
we are taking action to limit the spread of the 
virus and provide support to Canadians at home 
and abroad.
The Prime Minister, Justin Trudeau, today 
announced new measures by the Government 
of Canada to help bring Canadians home from 
abroad.
All over the world, COVID-19 has caused sudden 
border restrictions and flight cancellations, 
leaving Canadians stranded outside of the country 
without a way home. Under these extraordinary 
circumstances, the Government of Canada is 
working with Canadian airlines and foreign 
governments to provide access to commercial 
flights for Canadian travellers who want to return 
home.
The flights will prioritize stranded travellers 
who are Canadian citizens, Canadian permanent 
residents, or immediate family members of 
Canadian citizens. In addition, only travellers 
who are asymptomatic will be allowed to board, 
and all travellers will be asked to self-isolate for 
14 days upon entry.
In the first series of flights to help Canadians 
return home, Air Canada will operate a special 
flight today from Morocco. Flights will also be 
planned for Peru and Spain, and other countries 
as soon as possible. Factors such as the number 
of Canadians, airspace closures, and the local 
situation are being taken into consideration in 
order to identify the locations for these flights. 
We are currently working with Air Canada and 
are engaged with other airlines as we assess 
global needs.
The Government of Canada is working with 
Canadian airlines to ensure that stranded 
Canadians are offered a reasonable commercial 
price for their return ticket home.
All Canadians abroad are strongly encouraged 
to register with Global Affairs Canada. This will 
allow the Government of Canada to provide 
information to them as soon as it becomes 
available.
Quote
“Our government is taking the necessary action 

to protect the health and safety of Canadians. 
COVID-19 is a rapidly evolving global issue. 
That is why we are taking these exceptional 
measures to help Canadian travelers find a way 
to get home to their families and friends.”
The Rt. Hon. Justin Trudeau, Prime Minister of 
Canada
Quick Facts
Canadian citizens, permanent residents and 
members of their immediate family holding a 
valid travel document will have priority to board 
these flights to Canada. Foreign nationals who 
have already committed to working, studying or 
making Canada their home, will also be permitted 
to board with valid travel documentation.
Canadians who are unable to pay, and who have 
no available sources of funds to return home, are 
encouraged to apply for an emergency repayable 
loan through the COVID-19 Emergency Loan 
Program for Canadians Abroad. This program 
was created to help Canadians return home and 
to cover basic essential needs while they work 
towards their return.
Under the Aeronautics Act, the Minister of 
Transport will require airlines to deny boarding 
of a traveller who is symptomatic, regardless of 
citizenship status, and keep them from boarding 
an international flight to Canada. This includes 
trans-border flights, including those from the 
United States. The pre-boarding health assessment 
would include the operator asking simple health 
questions, looking for visible signs of illness 
before boarding.
In the event the traveller presents COVID-19 
symptoms, the airline will be required to refuse 
to board the passenger for travel for a period of 
14 days, or until a medical certificate is presented 
that confirms the patient does not carry the virus.
The Government of Canada is asking all travellers 
entering Canada to self-isolate for 14 days upon 
entry. For those travelling by air, the request 
to self-isolate will be clearly communicated at 
multiple points, for example when purchasing a 
plane ticket, before boarding the plane, and again 
upon arrival in Canada. Exemptions to self-
isolation for 14 days will be provided to healthy 
workers who provide essential services.

Government of Canada 

Prime Minister 
announces efforts 
to bring Canadians 
home from abroad
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للح�سول عل��ى ميزة اال�ستجابة 
للطوارئ يف كن��دا ب�سكل اأ�سرع 
مبجرد فتح التطبيقات، ميكنك 

اال�سرتاك مقدًما يف خا�سية

My Account

من خالل
وكالة االإيرادات الكندية

واإذا اأمكن��ك، اخرت االإيداع 
اإىل  املبا�س��ر جللب االأم��وال 

ح�سابك يف وقت اأقرب...
https: // bit.ly/39bbhA5جو�سنت ترودو
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 To get the Canada
 Emergency Response
 Benefit faster once
 applications are
 open, you can sign up

in advance for
My Account

 through the Canada
 Revenue Agency. And if
 you can, choose direct
 deposit to get money   into your account sooner. https://bit.ly/39BBHA5

 Justin Trudeau

STAY HOME


