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رئي�س وزراء كندا يعلن عن
الطبية للبحوث  جديد  دعم 
وتطوير اللقاحات �ضد كورونا

   ترودو يعلن عن    تو�ضيع نطاق 
الإ�ضتفادة من الدعم وامل�ضاعدات 

الكندية الطارئة لدعم العاملني 
12الأ�ضا�ضيني 5

احلا�ضمة.. ال�ضتة  الأيام 
وكيييف اأ�ضيياعت ال�ضييني
فر�ضيية حما�ضييرة كورونا

هل يغري كورونا
موازين قوى العامل؟

25اأزمة اأمريكية وفر�ضة للخ�ضوم 24
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Ontario Delivers Action 
Plan to Increase Protection 
for Vulnerable People and 
Those Who Care for Them

Prime Minister announces 

expanded access to Canada 

Emergency Response Benefit and 

support for essential workers3 5
Prime Minister announces 

further support to help 
Canadians in need

Prime Minister announces 
new support for COVID-
19 medical research and 

vaccine development6 6

STAY HOME

Canadian Diversity

Wishing a blessed Ramadan to Muslims 
observing the month at home this year. By 
coming together virtually, we’ll be able to 
stay connected and still honour the values 
at the heart of Islam - compassion, peace, 
and service to others. Ramadan Mubarak! 

Justin Trudeau 
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يوم  مبنا�سبة  التايل  البيان  اليوم  ترودو  جا�سنت  الوزراء  رئي�س  اأ�سدر 
الأر�س:

»اليوم، نن�ضم اإىل املجتمع الدويل لالحتفال بيوم الأر�ض«
هذا  مع  الطبيعة.   بوفرة  حماطون  لأننا  حمظوظون  ككنديني،  "نحن 
التي  الطبيعية  والكنوز  بيئتنا  حلماية  م�سرتكة  م�سوؤولية  تاأتي  المتياز 

ورثناها.
املهيبة،  بغاباتنا  ال�ستمتاع  من  واأحفادنا  اأطفالنا  يتمكن  اأن  "نريد 
والبحريات  اجلميلة  حميطاتنا  بجانب  واللعب  النقي،  الهواء  وتنف�س 
والأنهار واجلداول.  من اأجل ذلك، اتخذت حكومة كندا خطوات مهمة 
العائالت يف  متناول  احلياة يف  وجعل  القت�ساد  مع منو  بيئتنا،  حلماية 

جميع اأنحاء البالد.
لأن  خمتلفة،  بطريقة  الأر�س  بيوم  العائالت  �ستحتفل  العام،  "هذا 
ل  هذا  منازلهم.   يف  البقاء  الكنديني  على  وتوجب  مغلقة  متنزهاتنا 
حلماية  بعزم  بامل�ساركة  ون�ستمر  نقدر  اأن  جميًعا  ن�ستطيع  ل  اأننا  يعني 

جمالنا الطبيعي وبيئتنا.
واقت�سادنا.   ل�سحتنا  الأمد  طويل  تهديًدا  ميثل  املناخ  تغري  يزال  "ل 
والغاز  النفط  اآبار  لتنظيف  تاريخي  با�ستثمار  املا�سي، قمنا  الأ�سبوع  يف 
الن�سطة،  بعيد( وغري  اأمد  الإنتاج منذ  اليتيمة* )املق�سود خارج نطاق 
اإن�ساء  وخلق الآلف من فر�س العمل وفوائد بيئية دائمة.  كما اقرتحنا 
�سندوق جديد خلف�س النبعاثات ُبغية تقليل انبعاثات غازات الحتبا�س 

احلراري يف قطاع النفط والغاز يف كندا، مع الرتكيز على امليثان.
COVID- لـ املبا�سر  التهديد  التعامل مع  الآن هو  الأول  "اإن تركيزنا 
ت�ستطيع كندا  البيئية.  الأزمة  اإهمال  اأنه ميكننا  19.  لكن هذا ل يعني 
بناء، و�ستبني اقت�ساًدا اأقوى واأكرث مرونة من خالل ال�ستثمار يف م�ستقبل 

اأنظف واأ�سح للجميع.
طموحة  اإجراءات  تت�سمن  والتي  املناخية،  بخطتنا  ملتزمني  زلنا  "ما 
وو�سع  العمل،  وفر�س  النظيفة  التكنولوجيا  وتعزيز  النبعاثات،  خلف�س 

ثمن على التلوث. 

نتمكن من جتاوز  اإجراًء حتى  نتخذ  باري�س،  اتفاقية  بالتزامات  وللوفاء 
�سافية  انبعاثات  وحتقيق   ،2030 لعام  النبعاثات  خلف�س  كندا  هدف 
يف  و�سناعاتنا  اأعمالنا  وجعل   ،2050 عام  بحلول  ال�سفر  نقطة  ت�سل 
ا بحماية  مو�سع ميكنها من موا�سلة املناف�سة العاملية.  نحن ملتزمون اأي�سً
املائة من حميطاتنا بحلول عام  و 25 يف  اأرا�سي كندا  املائة من  25 يف 

2025 للحفاظ على اإرثنا الطبيعي جليلنا واجليل الذي يليه.

من  بدورهم  القيام  على  الكنديني  جميع  اأ�سجع  كندا،  حكومة  "باإ�سم 
البلد  العي�س يف مثل هذا  والتفكري يف مدى ح�سن حظنا يف  البيئة  اأجل 

اجلميل."

مكتب رئي�ض وزراء كندا 
الرتجمة العربية اأيام كندية 

بيان رئي�ض وزراء كندا مبنا�سبة يوم الأر�ض 

اأ�سدر رئي�س الوزراء جو�سنت ترودو اليوم البيان التايل مبنا�سبة قدوم 
�سهر رم�سان:

وحول  كندا  يف  امل�سلمون  �سيحتفل  الليلة،  هذه  �سم�س  غروب  "عند 
وال�سالة  لل�سوم  روحية  رحلة  وهي   ، رم�سان  �سهر  ببداية  العامل 

على مدى �سهر كامل.
تقليديًا، �سهر رم�سان هو وقت اإلتقاء اجلموع. حيث حتتفل العائالت 
اأثناء  وال�سوم  مًعا،  الجتماع  خالل  من  رم�سان  ب�سهر  والأ�سدقاء 

النهار ، واإنهاء يومهم بالإفطار.  
هذا العام ، �سيبدو �سهر رم�سان خمتلًفا بينما نوا�سل مكافحة جائحة 
COVID-19 العاملية ، ونعمل على حماية جمتمعاتنا من خالل 
البقاء يف املنزل واتباع ن�سيحة خرباء ال�سحة العامة.  من امل�ساجد 
تتناول  التي  العائالت  اإىل  الإنرتنت  عرب  اجلمعة  �سالة  تقيم  التي 

الإفطار فعلًيا ، �سيقوم الكنديون امل�سلمون بدورهم هذا العام.
الرحمة   - الإ�سالم  قلب  يف  القيم  تتجلى   ، الأزمة  هذه  "خالل 

كما   ، م�سى  وقت  اأي  من  اأكرث  �سداها  ليرتدد   - والكرم  والمتنان 
ونرى الكنديني امل�سلمني ي�ساعدون جريانهم. 

  يف زمن العمل اخلريي والتاأمل الروحي، يذكرنا رم�سان لأن ن�سع 
احتياجات الآخرين قبل احتياجاتنا واأن منار�س تلك القيم يف حياتنا 

اليومية.
التي  القيمة  امل�ساهمات  على  للتعرف  الكايف  الوقت  ناأخذ  "دعونا 

يقدمها الكنديون امل�سلمون كل يوم لبلدنا واإظهار المتنان لها.
بهذه  املحتفني  جلميع  و�سويف  اأنا  اأمتنى   ، عائلتنا  عن  "بالنيابة 

املنا�سبة، عيد رم�سان مبارك حمفوف بالأمن والأمان.
مبارك." "رم�سان 

جو�ضنت ترودو 
الرتجمة العربية اأيام كندية

www.canadiandays.ca

جو�سنت ترودو يعايد الكنديني امل�سلمني مبنا�سبة حلول �سهر 
رم�سان املبارك، وكلمات جميلة، من اإن�سان جميل
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�سقوط  غداة  املتظاهرون  بها  تغنى  الفا�سية،  �سد  اأغنيُة  هذه 
الواقع  عرب  اأخرى  مرًة  احلياة  اإىل  تعود  هي  وها  الفا�سي�ست، 
الأ�سعار  اأجمل  اإن  عادًة  يقال  األ  الكوروين..  الزمن  يف  الإلكرتوين 

والأنغام تلك التي مل نن�سدها بعد؟ 

اإن اأجمل الأ�سعار واأجمل الأفكار  نعم يقال هذا، ويقال �سيٌء اآخر: 
تلك التي مل ن�سرح عنها بعد.. فهل اأكرث الأحداث هوًل ورعبًا تلك 

التي مل ن�سل اإليها بعد؟ 

اأدىل  الذي  الر�سمي  الت�سريح  من  بتاأثرٍي  فقط  ال�سوؤال  اأطرح  ل 
ال�سعبة،  الفرتة  الدولية يف هذه  ال�سحة  با�سم منظمة  م�سوؤوٌل  به 
ناظم حكمت  الكبري  ال�ساعر  اأ�سعار  بتاأثرٍي من  اأي�سًا  اأطرحه  واإمنا 
واإن  والأنغام  والأ�سعار  الأفكار  و  الكلمات  اأجمل  اإن  مقولة  �ساحب 
اأجمل الروايات والأعمال امل�سرحية بالتايل تلك التي مل تخرج اىل 

النور بعد.. 

عادًة  وين�سب  واخلاطر  البال  على  يهيمن  اآخر  قوًل  ثّمة  اأن  اأعرتف 
اإىل الإمام علي و يتناقله النا�س نقاًل عن ال�سحابي اأبي ذّر الغفاري 
ومفاد القول: "عجبت ملن ل يجد القوت يف بيته، كيف ل يخرج على 
النا�س �ساهرًا �سيَفه؟".. فكم من ال�سيوف �سُت�سهر يف الأيام القادمة 
امل�سهد الأخري من  الكثريون مع  يتنباأ بها  التي  مبوجب ثورة اجلياع 
كارثة كورونا عندما يحني وقته؟ وبهذه التداعيات كٍل ُيلحُّ على البال 
واخلاطر �سوؤاًل اآخر: اأمل منار�س عدوانًا �سارخًا على الطبيعة وعلى 
نعتِد  ومل  الطبيعة  افرت�سنا  اأننا  الكثريون  يرى  الإن�سانية؟  الفطرة 
عليها فقط، وبالتايل فاإن الثمن باهظ واإن كان غري مقروٍء حتى الآن، 
واحلق اأن افرتا�س الطبيعة والعدوان على الفطرة الإن�سانية، الأمران 
�سينمائيني  فيلمني  اإىل  ال�سابع  للفن  عا�سق  كمتابٍع  ياأخذاين  معًا 
�سغال املذاق الإن�ساين على مدار اأكرث من عقد، الأول بعنوان اآفاتار 
فيلم جيم�س كامريون ال�سهري الذي يتحدث عن اإبادة ال�سعب النايف 
املتوح�سة  الآلة  بفعل  حّي  هو  ما  وكل  والزرع  الأر�س  على  والق�ساء 
باإدارة قوِة متوح�سة يخرج من بينها جندٍي ين�سق عن جي�سه ويلتحق 
اعتاد  لقد  البقاء،  معركة  يف  معهم  ليقف  ال�سحية  الكوكب  باأبناء 
النا�س اأن يتحدثوا عن الفيلم الأ�سري لكامريون تيتانيك الذي يوؤكد 
اأن ال�سفينة العمالقة لن تغرق، ولكنها تغرق ويف رحلتها الأوىل وتبقى 

باقية يف  اأغنية  ديون يف  �سيلني  ل�سان  على  وروز خالدًة  ق�سة جاك 
الإن�سانية  قلب  �سيظل  كم  يخفق(،  قلبي  )و�سيظل  والبال  الوجدان 
خافقًا مع اإ�سدال ال�ستار على ماأ�ساة الفريو�س التاجي كورونا، وهل 
ُتراها �سفينة الن�سانية بحالها �ستغرق وتغو�س يف الأعماق؟ كان ذاك 
يف تيتانك، وكانت معركة البقاء يف اآفاتار، ولكني اأتذكر فيلماً  اآخر 
يحكي ق�سة العدوان الآثم على الطبيعة والفطرة الإن�سانية، وقد حاز 
الذئاب  مع  الرق�س  فيلم  اإنه  واحدة،  اأو�سكار  اأكرث من جائزة  على 
فيلم كيفن كو�سترن ال�سهري، حيث ين�سق جندٌي اآخر �سجاع عن جي�سه 
الغازي الذي تقدم ملحو الهنود احلمر وين�سم اإليهم يف الدفاع لأجل 
البقاء، هل ق�سة فريو�س العدوان اأ�سد تاأثريًا واإيالمًا من ق�سة الفك 
على يد الفريو�س كورونا وقد و�سل اىل الرئتني وبداأ عمله املدمر بعد 
اأن مرَّ بالبلعوم مقتحمًا اجل�سد من الفم، الأمثلة كثرية وفكرة غزو 
ال�سعوب بوا�سطة الفريو�س حمكية دائمًا، خذوا اآخر مثال وهو فيلم 
الذي يحكي ق�سة كري�ستوفر كولومبو�س وقد  الإ�ستيالء على اجلنة 
التي  الأغطية  عرب  الكولريا  جراثيم  و  العتاد  حمل  فيما  معه  حمل 
قدمت لتلف حول اأج�ساد الهنود احلمر فقتلت من قتلت يف اأثٍر روائي 

ويف بحث تاريخيٍّ ل ين�سى عام 1٤92.. 

بعد اأن يهداأ غبار املواجهة �سد الفريو�س، ول يدري املرء متى حتني 
هذه اللحظة �سيما اأن الناطق با�سم املنظمة امل�سار اإليها يب�سرنا باأن 
الفريو�س باٍق ولوقت طويل، متامًا كما ب�سرنا رئي�س وزراء بريطانيا 
غبار  يهداأ  عندما  اأقول  مبكر،  وقٍت  يف  اأحبابنا  نودع  اأن  علينا  باأن 
املعركة �ستبداأ اأ�سئلٌة كربى بالظهور يف عامٍل يتقدم تقنيًا ب�سكل هائل 
ولكنه منهار اأخالقيًا واقت�ساديًا ب�سكل اأكرث هوًل: اأقماٌر يف ال�سماء، 
�سواريُخ عرب القارات، يف اجلوِّ تقّدم وعلى الأر�س قهٌر وفقٌر وذل 
وجياع.. من ال�سعب حتديد معامل امل�سهد كي نكون علميني، ولكن 

با�ستطاعتك اأن تتخيل مثاًل بع�سًا من معامل هذا امل�سهد:

اأن القمع �سيزداد   املظهر الأول، مظهٌر يت�سل باحلرية وينبئ عن 
بحجة الف�سل وامل�سافة الإجتماعية وليذهب كلٌّ اإىل حاله وعلى الكل 
اأن يتفرقوا، ومع ذلك من ي�سمن اأن ثورة اجلموع لن ت�ستاح كل �سٍد 
اأمامها؟ هل ميكن الت�سليم باأن الغّد مبجرياته وتفا�سيله �سيودي بنا 

اإىل ح�سن املزيد من القمع مثاًل؟  

اأكرث  �ساٍر  وح�ٍس  اىل  الطائفية  وح�س  يتحول  هل  الثاين،  املظهر 
العن�سرية،  وح�س  وهو  وان�سانيتنا،  لأج�سادنا  وافرتا�سًا  عدوانًا 
ولالأمانة بع�ٌس من العن�سرية مزروٌع فينا كالطائفية وبع�سها الآخر 
ذو مظهٍر عاملي كالعن�سرية العرقية، و�ساأبداأ باملزروع فينا: يوجعك 
التلفزيوين  البث  عرب  عيونك  اأمام  تداعيا  اثنان  م�سهدان  ب�سدق 
م�سهٌد   ، �سواء  حد  على  الجتماعي  التوا�سل  ون�سو�س  النظامي، 
بطلته فنانة عربية معروفة وهي من اأبناء جمتمٍع ثرّي وقفت لتقول 
بلدنا  ليخرجوا من  ال�سحراء،  الوافدين جميعًا يف  هوؤلء  : لرنمي 
بالتاأكيد  قولها  على  ..ثمة معرت�سون  الكوروين!؟  البالء  اأ�سل  فهم 
اأننا نخالفها  اأبناء جمتمعها، ولكن العرتا�س حمل �سبهة وهو  من 

الراأي وكاأن العن�سرية هي جمرد وجهة نظر.  

اأ�سدُّ هوًل بتقديرنا فم�سرحه يف بلٍد عربي  واأما امله�سد الثاين وهو 
متوفيه  �سيدة  اأ�سرة  �سراحًة  فيه  رف�ست  الفريقية،  القارة  يقع يف 
جثتها  ا�ستالم  رف�سوا  بل  العائلة،  مقابر  يدخلوها  اأن  بالكورونا 
وهي  اجلثمان،  ت�سليم  م�سلحة  اأمام  الظروف  هذه  يف  وتظاهروا 
ق�سية �سغلت الراأي العام العربي، هل املق�سود باأن ا�سابتها بفريو�س 
اأم اخلوف جرثومي  ؟ هل اخلوف جرثومي �سحي  مثاًل  عار  كهذا 
اأخالقي؟ ومن الآثار املرتتبة عن�سريًا التفرقة يف حالة العطالة عن 
العمل وملن مُينح التعوي�س بعد التوقف الجباري عن اخلدمة، فاإذا 
عدنا اىل العمل وتخلى البع�س عن اللتحاق بوظيفته خوفًا وحمايًة 
اأن  املثارة جوهريًا هنا  والنقطة  تعوي�س  اأي  يبقى بدون  فاإنه  لذاته 
العامل غري القادر على العي�س من مدخراته واإمكاناته هو غالبًا من 
لون معني ومن طيف معني )من اأ�سحاب الب�سرة ال�سمراء(، هل مت 

الف�سل هكذا؟!..

اأ�سرنا  كما  الفا�سية  �سقطت  يوم  حلوة  اأثرية  اأغنيًة  احل�سود  رددت 
فماذا  ياله من جمال!  اجلميلة،  اأيتها  وداعًا  ثالث  كلمات  وقوامها 
�سرتدد اجلموع يف اللحظة التي يخرج بها املحروم من القوت �ساهرًا 
على النا�س �سيفه، وهل ميثل ايذانًا بنزاع �سلطة ال�ستغالل وايذانًا 

ب�سقوط النظام الراأ�سمايل املتوح�س الذي ينه�س الفقراء؟ 

كتبها مروان �سواف، جملة اأيام كندية، �سان لوران، مونرتيال، الأول 
من رم�سان املبارك، الرابع والع�سرين من ني�سان اجلاري، 2020. 

الإعالمي القدير اأ. مروان �ضواف

هل يدق كورونا ناقو�ض جماعة القرن؟
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�أوتاو�، �أونتاريو
تتخذ حكومة كندا اإجراءات مهمة وحا�شمة لدعم الكنديني وال�شركات 

الذين يواجهون �شعوبات نتيجة لوباء COVID-19 العاملي.

ال يجب على اأي كندي اأن يكون مو�شع اإختيار بني حماية �شحته، اأو 
اأفراد  اأحد  رعاية  اأو  دوائه  ثمن  دفع  اأو  مائدته،  الطعام على  و�شع 
لال�شتجابة  كندا  اإعانة  احلكومة   قدمت  ال�شبب  لهذا  اأ�شرته.  
 2000 تبلغ  لل�شريبة  خا�شعة  معونة  وهي   ،)CERB( للطوارئ 
دوالر كل اأربعة اأ�شابيع ملدة ت�شل اإىل اأربعة اأ�شهر للعاملني املوؤهلني 

.COVID-19 الذين فقدوا دخلهم ب�شبب

اأعلن رئي�س الوزراء، جا�شنت ترودو، اليوم اأن احلكومة تتقدم بدعم 
موؤهلني  غري  ولكنهم  امل�شاعدة  اإىل  يحتاجون  الذين  الأولئك  اأف�شل 
يف  يعملون  الذين  والكنديني   ،CERB الـ  اإعانة  على  للح�شول 
يتلقون  كانوا  لو  مما  اأقل  مردو  على  ويح�شلون  اأ�شا�شية  وظائف 

االإعانة.

 ،CERB مل�شاعدة املزيد من الكنديني على اال�شتفادة من اإعانة الـ
�شتقوم احلكومة بتغيري قواعد االأهلية بحيث:

دوالر   1000 اإىل  ي�شل  ما  وجني  بالعمل  لال�شخا�س  ت�شمح   •
.CERB شهرًيا مع ا�شتمرار اأهليتهم لتلقي اإعانة�

• تو�شيع نطاق اإعانة الـ CERB لي�شمل العاملني املو�شميني الذين 
بهم  اخلا�شة  العادية  العمل(  تاأمينات  )اأي   EI مزايا  ا�شتنفذوا 
لتف�شي  نتيجًة  املعتاد  املو�شمي  بعملهم  القيام  على  القادرين  وغري 

.COVID-19

CERB لت�شمل العاملني الذين ا�شتنفذوا  الـ  اإعانة  • تو�شيع نطاق 
موؤخًرا مزايا EI ) تاأمينات العمل( العادية وال ميكنهم العثور على 

.COVID-19 وظيفة اأو العودة اإىل العمل ب�شبب

العاملني  على  خا�شة  متطلبات   COVID-19 وباء  فر�س  لقد 
اأولئك  ذلك  معينة، مبا يف  املنخف�س يف قطاعات  الدخل  ذوي  من 
التمري�س،  ودور  امل�شت�شفيات  يف  االأمامية  اخلطوط  على  العاملني 
يقدمون  اأو  الغذائية،  االإمدادات  �شالمة  ي�شمنون  الذين  واأولئك 

خدمات التجزئة االأ�شا�شية للكنديني.

واعرتافًا باأن رواتب هوؤالء العاملني االأ�شا�شيني غالبًا ما تكون اأقل اأو 
تعادل ما �شيح�شلون عليه من اإعانة الـ CERB، ف�شتعمل احلكومة 
التكاليف  لتقا�شم  واالأقاليم من خالل حتويل جديد  املقاطعات  مع 
تعترب �شرورية  والتي  العاملني  لرواتب هوؤالء  بزيادة موؤقتة  املتعلقة 
االآن يف كفاحهم �شد فايرو�س COVID-19، ممن رواتبهم تقل 

عن 2500 دوالر �شهرًيا.  

وجيزة  فرتة  بعد  االإجراء  هذا  وت�شليم  تطبيق  تفا�شيل  ن�شر  �شيتم 
من التن�شيق والعمل االإ�شايف مع املقاطعات واالأقاليم.  وميكن لهذا 
يف  حالًيا  امل�شاركني  العاملني  من  ماليني  عدة  ي�شاعد  اأن  االإجراء 

  .COVID-19 مواجهة

اأف�شل  م�شاعدة  لتقدم  طرق  عن  البحث  احلكومة  و�شتوا�شل  هذا 
للكنديني خالل هذه الفرتة الع�شيبة.

مكتب رئي�س وزر�ء كند� 

�لرتجمة �لعربية �أيام كندية   

   ترودو يعلن عن    تو�ضيع نطاق الإ�ضتفادة من
الدعم وامل�ضاعدات الكندية الطارئة لدعم العاملني الأ�ضا�ضيني

                      بيان دعما لوقف اإطالق النار العاملي                      
اأوتاوا، اأونتاريو  ال�سوؤون العاملية كندا ال�سرف فران�سوا فيليب ال�سمبانيا، وزير ال�سوؤون اخلارجية، وكرن كارينا جولد، وزير التنمية الدولية، 
اأ�سدرت اليوم البيان التايل: "كندا تدعم متاما ا�ستئناف الأمني العام لالأمم املتحدة لوقف اإطالق النار العاملي الفوري يف جميع اأنحاء العامل، 
يف �سوء اجلائحة الكوفية -19. والآن هو الوقت املنا�سب لو�سع ال�سراع امل�سلح على التاأمني، حلماية اأكرث ال�سعيفة وتركيز جهودنا معا يف 
مكافحة الفريو�س هذا. ونحن فخورون بقيادة 58 بلدا يف دعم نداء الأمني العام، ونحن ن�سجع جميع البلدان على القيام به. "كما توا�سل 
كوفيد -19 تنت�سر، فاإن كندا ت�سعر بقلق خا�س حول حمنة الن�ساء والأطفال واملدنيني ال�سعفاء الذين مت اخت�سا�سهم يف ال�سراعات امل�سلحة 
والأزمات الإن�سانية. ونحن نعلم اأن هوؤلء ال�سكان هم قد تاأثرت ب�سكل غري متنا�سب بالنزاع امل�سلح، واأنهم اأكرث عر�سة لالنعدام القت�سادي 
والغذاء، واأنه يف خطر اأكرب الآن ب�سبب هذا اجلائحة. هذا هو ال�سبب يف وقف اإطالق النار العاملي هو مهم جدا. "تعمل كندا بجد لتحديد 
الأولوية حلماية الأكرث �سعفا يف ال�ستجابة للوبلي، مبا يف ذلك من خالل اأحدث متويل نظام الأمم املتحدة وال�سركاء الدوليني. نحن نقدم 
الدعم الكامل للكندا، والوقوف يف الت�سامن مع، على تلك اخلطوط الأمامية للرد وال�سد املدنيني وال�سكان ال�سعفاء يف ال�سراع الذي يتطلب 
احلماية الآن اأكرث من اأي وقت م�سى. وخالل هذه الأزمة العاملية غري امل�سبقة، نود اأي�سا اأن نوؤكد من جديد التزام الكدة الكاملة بالتعددية 
والرتتيب الدويل القائم على القواعد ".                      مكتب ال�ضحفيني وزير خارجية كندا/ الرتجمة العربية  اأيام كندية     

ابتلي النا�س ويف مناطق عدة من العامل ومنها كندا بظاهرة املذيع 
اأو الغليظ( يلي )مالو �سغله ول عمله(، فقرر فجاأة يطلع  )ال�سئيل 

ليف ويعمل "مذيع". 
يف بلد مثل كندا، نعلم باأن اأحدنا اإذا اأحب اأن يذهب يف يوم العطلة 
ب�سنارته  ال�سمك  �سيد  هواية  ليمار�س  مثاًل،  اونتاريو  بحرية  اإىل 
له  ت�سمح  حتى  ر�سمية،  رخ�سة  لإ�ستخراج  ف�سيحتاج  ال�سغرية، 
"ال�سمكات الوديعة" بو�سع �سنارته يف مائها. لكن كيف ُي�سمح لكل 
بهذا  الإجتماعي  التوا�سل  و�سائل  يقتحم  اأن  نف�سه  ا�ستظرف  من 
ال�سكل املتطفل ويفر�س "غالظته" على النا�س فيظهر عليهم فجاأة 
ودون ا�ستئذان بحديث غري مفيد وطوال فرتة الت�سوير ل ميل من 

ت�سوير وجهه ليغطي باأنفه كامل ال�سا�سة. 
ثم جاء وباء كورونا و"جاب" معه دفعة اأخرى من ممتهني الظهور 
والتحليل والتنظري، مما ا�سطر الكثريين، ممن حدثوين، اإىل تفعيل 

دماغه  لرييح   unfollow الفي�س  على  املتابعة  عدم  ميزة 
و�سمعه وب�سره من املتابعة وهدر الوقت.

اإذا كانت القوانني ل تفر�س عليكم رخ�سة كرخ�سة �سيد  رجاًء.. 
بها حتى ل  وارتقوا  املهنة  تثقفوا قلياًل يف هذه  الأقل  ال�سمك فعلى 
منحدر  هو  مما  اأكرث  العام  الذوق  وانحدار  تدين  يف  �سببًا  تكونوا 
اأهليكم  بني  والتظارف  الظهور  هواية  مبمار�سة  اكتفوا  اأو  ومتدين. 

ومعارفكم. 
ولكن ولكي ل نعمم هناك ب�سع حماولت ناجحة وجادة، ُتغني وتفيد 
اأبناء اجلالية اإىل حد ما، وت�ستحق املتابعة والتقدير مادامت حترتم 

عقل وذوق املتابع ووقته.
و�سرعة  الإجتماعي  التوا�سل  و�سائل  فورة  تزايد  ومع  اأخريًا.. 
اهلل  "من�سان  جماعة  وانت�سار  ليف،  والطلعة  ال�سلفي  الت�سوير 
وعرف  �سوابط  و�سع  مبكان  ال�سروري  من  اأ�سبح  �سوفوين"، 

مقيتة  باتت  التي  امليزة  هذه  ي�ستخدم  اأن  يريد  من  لكل  اإجتماعي 
لكرثة �سوء اإ�ستخدامها.   

الأذى،  الراقية حتافظ على نظافة طرقاتها من  ال�سعوب  اأن  فكما 
فمن باب اأوىل اأن حتافظ اأي�سًا على الذوق العام من اأن ينحدر به 

املتطفلون.   

بقلم الكاتب معتز اأبوكالم 
رئي�ض حترير جملة وموقع اأيام كندية

تف�سي ظاهرة املذيع »ال�سئيل...«
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اأوتاوا ، اأونتاريو
اأ�سدر رئي�س الوزراء جا�سنت ترودو اليوم البيان التايل حول اإطالق 

النار يف منطقة بورتابيك، نوفا �سكوتيا:

�سكوتيا،  نوفا  وقع يف  الذي  بالعنف  باحلزن عندما علمت  "�سعرت 
من   ، الأ�سخا�س  من  العديد  بحياة  اأودى  وقد  اإح�سا�س،  اأي  دون 
 RCMP)الكندية امللكية  اخليالة  �سرطة  اأفراد  اأحد  بينهم 
ال�سرطة  قوات  يف  متمر�س  جندي   ، �ستيفن�سون  هايدي   .، (Cst
فقدوا  الذين  الأ�سخا�س  على  تتفطر  قلوبنا  عاًما.    23 عمرها 
 RCMP الكندية  امللكية  اخليالة  �سرطة  عائلة  واإىل   ، اأحباءهم 
ا بال�سفاء التام  وهي تنعي �سابًطا �سقط من قواتها.  كما اآمل اأي�سً

الـ  اأفراد �سرطة  بينهم واحد من  ، ومن  اأ�سيبوا  الذين  لالأ�سخا�س 
RCMP حيث يعالج يف امل�ست�سفى من اإ�سابات ل تهدد احلياة.

اأنف�سهم يف خطر ل�سمان  اأفراد فر�س القانون  "يف كل يوم ، ي�سع 
الأوائل  امل�ستجيبني  جميع  واأ�سكر   ، اأ�سكرهم  ورفاهيتنا.  �سالمتنا 
وعلى   ، وخدمتهم  واحرتافهم  يتزعزع  ل  الذي  تفانيهم  على   ،

وجودهم دائًما معنا.

البع�س.   بع�سنا  لدعم  مًعا  جنتمع   ، كهذه  حلظات  يف   ، "كدولة 
اأزرهم لتجاوز هذا  معًا، �سنحزن على عائالت ال�سحايا ون�سد من 

الوقت ال�سعب.

RCMP وحاكم  الـ  مفو�س  مع  حتدثت   ، اليوم  �سابق  وقت  "يف 

نوفا �سكو�سيا لأقدم التعازي نيابة عن حكومة كندا.  اإن �سكان نوفا 
�سكوتيا اأقوياء ولينون ، و�سنكون هنا لدعمهم بينما يتعافون من هذه 

املاأ�ساة ".

مكتب رئي�ض وزراء كندا
الرتجمة العربية  اأيام كندية      

ك��������ن��������دا وزراء  رئ�������ي�����������ض  ب�������ي�������ان 
���س��ك��وت��ي��ا  ن���وف���ا  يف  ال����ن����ار  اإط��������الق  ح�����ول 

 ، تركيا  رئي�س  مع  اليوم  ترودو  جا�شنت  الوزراء  رئي�س  حتدث 
بجائحة  املتعلقة  التطورات  اآخر  ملناق�شة   ، اأردوغان  طيب  رجب 

.COVID-19

قدم الرئي�س اأردوغان تعازيه للكنديني بعد اإطالق النار املاأ�شاوي يف 
نوفا �شكوتيا. كما و�شكر رئي�س الوزراء ترودو الرئي�س اأردوغان واأبرز 

مرونة وقوة الكنديني.

بلد حلماية �شحة  بها يف كل  املعمول  التدابري  اأي�شا  القادة  وناق�س 
و�شالمة مواطنيهم ، واتفقوا على احلاجة اإىل دعم البلدان النامية 

  .COVID-19 ا�شتجابة لـ

مبا   ، العاملي  للتن�شيق  امل�شتمرة  احلاجة  على  ال�شوء  و�شلطوا  كما 
وحتقيق  الوباء  ملكافحة   ، الع�شرين  جمموعة  خالل  من  ذلك  يف 
املا�شة  احلاجة  عن  وحتدثوا  العاملي.   االقت�شاد  يف  اال�شتقرار 
من  وغريها  الطبية  للمعدات  مفتوحة  التوريد  �شال�شل  اإبقاء  اإىل 
لت�شريع  الدويل  التعاون  تعزيز  اإىل  باالإ�شافة  احليوية  االإمدادات 
تطوير اللقاحات والعالج.  كما حتدثوا عن تعاون البلدين من خالل 

جمموعة التن�شيق الوزارية حول COVID 19 بقيادة كندا.

التجارية  العالقات  اأردوغان  والرئي�س  ترودو  الوزراء  رئي�س  ناق�س 
واالقت�شادية بني البلدين ورحب بفر�س النمو التي تقدمها.

اإن  COVID-19 هو حتد عاملي �شريع التطور.  تعمل حكومة كندا 
من  للحد  والدوليني  واالإقليميني  املحليني  ال�شركاء  مع  وثيق  ب�شكل 

اآثارها ال�شحية واالقت�شادية واالجتماعية يف كندا وحول العامل.

مكتب رئي�س وزر�ء كند� 
�لرتجمة �لعربية �أيام كندية

حمادثات بني ترودو واأردوغان 
ب�ضاأن كورونا واأمور اأخرى

ترودو يعلن عن حتالف م�ضاعدات طارئة لإنقاذ ال�ضركات ال�ضغرية 
رئي�س الوزراء يعلن عن �سراكات مع املقاطعات والأقاليم لتقدمي  امل�ساعدة الكندية 

الطارئة التجارية للإيجار لل�سركات ال�سغرية
تعد الأعمال ال�سغرية يف جميع اأنحاء البالد العمود الفقري ملجتمعاتنا ، وهي تواجه الآن حتديات كبرية.  ولذلك تتخذ حكومة كندا 

  .COVID-19 وال�سركاء يف املقاطعات والأقاليم اإجراءات قوية وفورية وفعالة حلماية الكنديني وال�سركات من اآثار جائحة

نقوم على تقدمي تدابري هامة لدعمهم و�سمان ح�سولهم على املوارد الالزمة لتجاوز هذه الأوقات ال�سعبة.

اأعلن رئي�س الوزراء جو�ستني ترودو اليوم اأن احلكومة الفيدرالية تو�سلت اإىل اتفاق مبدئي مع جميع املقاطعات والأقاليم لتنفيذ امل�ساعدة 
الكندية الطارئة التجارية لالإيجار )CECRA( لل�سركات ال�سغرية.  �سيخف�س هذا الربنامج الإيجار بن�سبة 75 يف املائة لل�سركات 

.COVID-19 ال�سغرية التي تاأثرت بـ

ا مزيًدا من التفا�سيل حول الربنامج: وتقدم احلكومة اأي�سً

• �سيقدم الربنامج قرو�سًا قابلة للعفو ملالكي العقارات التجارية املوؤهلني لتغطية 50 يف املائة من مدفوعات الإيجار ال�سهرية الثالثة 
التي يدفعها امل�ستاأجرون من اأ�سحاب الأعمال ال�سغرية املوؤهلني الذين يعانون من �سائقة مالية خالل اأ�سهر اأبريل ومايو ويونيو.

ال�سغرية  الأعمال  اأ�سحاب  من  امل�ستاأجرين  على  الإيجار  تخفي�س  على  املرهون  العقار  مالك  وافق  اإذا  القرو�س  اإ�سقاط  • �سيتم 
اإخالء  ، والتي �ستت�سمن بند عدم  الإيجار  اإعفاء من  اتفاقية  الثالثة املقابلة مبوجب  الأقل لالأ�سهر  املائة على  املوؤهلني بن�سبة 75 يف 

امل�ستاأجر اأثناء �سريان مفعول التفاقية.  و�سيغطي امل�ستاأجر التجاري ال�سغري باقي قيمة الإيجار حتى 25 يف املائة.

موؤقًتا  توقفت  وقد  كاإيجار  �سهرًيا  دولر   50000 من  اأقل  تدفع  التي  ال�سركات  هم  املتاأثرة  ال�سغرية  ال�سركات  من  • امل�ستاأجرون 
 .COVID-19 ا بن�سبة 70 يف املائة على الأقل يف اإيرادات ما قبل اأعمالها التجارية اأو �سهدت انخفا�سً

ا للمنظمات غري الربحية واخلريية. �سيكون هذا الدعم متاًحا اأي�سً

يعد اإعالن اليوم جزًءا من خطة ال�ستجابة القت�سادية للحكومة الكندية حيال COVID-19 ، والتي تعالج التحديات التي تواجه 
الكنديني واأرباب عملهم خالل هذا الوقت ال�سبابي الذي ي�سهده العامل.  توا�سل احلكومة تقييم اآثار COVID-19 وال�ستجابة لها ، 

وهي على ا�ستعداد لتخاذ اإجراءات اإ�سافية ح�سب احلاجة لتحقيق ال�ستقرار يف القت�ساد والتخفيف من اآثار الوباء.

مكتب رئي�ض وزراء كندا 
الرتجمة العربية اأيام كندية  
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اأوتاوا ، اأونتاريو
خالل  حتديات  يواجهون  البالد  اأنحاء  جميع  يف  الكنديون  يزال  ل 
لالآثار  ا  تعر�سً الأكرث  اأولئك  �سيما  ول   ، الع�سيبة  الفرتة  هذه 
بالن�سبة    .COVID-19 لـ  والقت�سادية  والجتماعية  ال�سحية 
اأكرث  اأ�سبح  ، فاإن الأمر  للعديد من الكنديني الذين يعانون بالفعل 
فاأكرث من  اأكرث  امل�ساعدة  ين�سدون  وهم  الآن،  لهم  بالن�سبة  �سعوبة 

املوؤ�س�سات اخلريية واملنظمات الغري ربحية.

بقيمة  ا�ستثمار  عن  اليوم  ترودو  جو�ستني  الوزراء  رئي�س  اأعلن 
اجلمعيات  خالل  من  املحتاجني  الكنديني  لدعم  دولر  مليون   350
الأ�سا�سية  اخلدمات  تقدم  التي  الربحية  غري  واملنظمات  اخلريية 

للمحتاجني.

تعمل احلكومة على تقدمي الدعم جلميع الكنديني الذين يواجهون 
غري  تاأثري  له   COVID-19 فاإن   ، ذلك  ومع  �سعًبا.   و�سًعا 
متنا�سب على اأولئك الأكرث �سعفًا ، مما يخلق حاجة اأكرب للمنظمات 
دعًما  كندا  حكومة  �ستقدم   ، الكنديني  هوؤلء  مل�ساعدة  املجتمعية.  

خالل  من  الربحية  غري  واملنظمات  اخلريية  للجمعيات  اإ�سافًيا 
�سندوق دعم املجتمع الطارئ.

و�سيتدفق ال�ستثمار من خالل املنظمات الوطنية التي لديها القدرة 
التي  املحلية  املنظمات  ل�سالح  ب�سرعة  الأموال  على  على احل�سول 
تخدم ال�سكان امل�سطرين. و�سيدعم الإ�ستثمار جمموعة متنوعة من 

الأن�سطة ، مثل:

والأدوية للبقالة  التطوعي  املنزيل  التو�سيل  دعم  • زيادة 
اأو  ال�سن  كبار  تو�سيل  اأو  مرافقة  مثل   ، النقل  خدمات  تقدمي   •

الأ�سخا�س ذوي الإحتياجات اخلا�سة اإىل مواعيدهم

والدعم املعلومات  توفر  التي  امل�ساعدة  خطوط  • زيادة 
املزايا  على  احل�سول  يف  امل�سطرين  الكنديني  م�ساعدة   •

احلكومية

املطلوبة  الدعم  اأ�سكال  من  وغريها  والإمدادات  التدريب  • توفري 
م�ساهماتهم  تقدمي  يف  ال�ستمرار  من  يتمكنوا  حتى  للمتطوعني 

COVID-19 القيمة يف ا�ستجابة

واللقاءات  الفردي  والتوا�سل  ال�سخ�سية  • ا�ستبدال جهة الت�سال 
املكاملات  خالل  من  تتم  افرتا�سية  ات�سال  بجهة  الجتماعية 

الهاتفية اأو الر�سائل الن�سية اأو املوؤمترات عن بعد اأو الإنرتنت

ومع هذا الدعم الإ�سايف، نتاأكد من اأن الكنديني امل�سطرين الذين 
ميكنهم   COVID-19 لـ  والجتماعية  املالية  بالآثار  ي�سعرون 
اإليها، وذلك عندما يكونوا  التي يحتاجون  احل�سول على امل�ساعدة 
املنظمات  م�ساندة  يف  احلكومة  و�ست�ستمر  اإليها.  احلاجة  اأم�س  يف 

لت�ساعد الكنديني يف اجتياز هذه الفرتة الع�سيبة. 

مكتب رئي�ض وزراء كندا 
الرتجمة العربية اأيام كندية     

رئي�ض وزراء كندا يعلن عن
مزيد من الدعم مل�ساعدة الكنديني املحتاجني

اأوتاوا ، اأونتاريو
تظهر معلومات جديدة عن COVID-19 كل يوم.  يعمل الباحثون 
على  وتاأثرياته  الفريو�س  لفهم  بجد  العامل  وحول  كندا  والعلماء يف 
النا�س واملجتمعات.  من خالل مواكبة هذه املعلومات ، ميكننا حماية 

�سحة الكنديني ب�سكل اأف�سل وو�سع بلدنا على طريق التعايف.
دولر  مليار  اأكرث من  اليوم عن  ترودو  الوزراء جا�سنت  رئي�س  اأعلن 
COVID- ملكافحة  الوطنية  الطبي  البحث  ا�سرتاتيجية  لدعم 
19 التي ت�سمل تطوير اللقاحات واإنتاج العالجات وتتبع الفريو�س.  
يعتمد هذا التمويل اجلديد على ا�ستثمار 275 مليون دولر لأبحاث 
الإعالن  مت  التي  امل�سادة  الطبية  والإجراءات  التاجية  الفريو�سات 

عنها يف �سهر مار�س.
�ست�ستثمر حكومة كندا يف الإجراءات الطبية امل�سادة اجلديدة لفهم 
الالزمة  التحتية  البنية  وتطوير   ، اأف�سل  ب�سكل   COVID-19

ملكافحة الفريو�س هنا يف كندا. و�سي�سمل ذلك:

�ستعمل  التي   COVID-19 من  املناعة  عمل  فريق  اإن�ساء   -•  
 ، نايلور  ديفيد  الدكتور  �ست�سمل  قيادية،  جمموعة  اإ�سراف  حتت 
والدكتورة كاترين هانكينز ، والدكتور تيم اإيفانز ، والدكتورة ترييزا 
تام ، والدكتورة منى منر.  �سيحدد فريق العمل الأولويات وي�سرف 
على تن�سيق �سل�سلة من م�سوحات اختبارات الدم على م�ستوى الدولة 
التي �ستخربنا عن مدى انت�سار الفريو�س يف كندا وتقدمي تقديرات 

موثوقة للمناعة املحتملة ونقاط ال�سعف لدى الكنديني.

COVID- اجلينوم  علم  عمل  ل�سبكة  دولر  مليون   ٤0  -•  
 Genome بقيادة   ،  )CanCOGeN( 19الكندية 

COVID- ملكافحة  املبزولة  اجلهود  لتن�سيق   ،  Canada
عرب  اجلينوم  وت�سل�سل  انت�سار  تتبع  �سمنها  ومن  الفريو�سي   19
كندا.  �سي�ساعد هذا البحث يف تتبع الفريو�س ، و�ساللته املختلفة ، 
ِر�ْس النا�س بطرق خمتلفة ، ويوفر معلومات قيمة ل�سلطات  وكيف مُيْ
على  لل�سيطرة  تدابري  و�سع  عند  القرار  و�سانعي  العامة  ال�سحة 
الوباء.  و�ستتاح نتائج هذا العمل للباحثني على م�ستوى العامل لدعم 

البحوث الإ�سافية ، مبا يف ذلك جهود تطوير اللقاحات الكندية.

23 مليون دولر ملنظمة اللقاحات والأمرا�س املعدية - مركز   -• 
تطوير  لت�سريع   )VIDO-InterVac( الدويل  اللقاحات 
ما  الختبارات  التمويل  هذا  �سيدعم    .COVID-19 �سد  لقاح 
 COVID-19 قبل ال�سريرية والتجارب ال�سريرية للقاح حمتمل ل
لال�ستخدام  واآمنة  فعالة  اللقاحات  اأن  ل�سمان  اأ�سا�سية  ، وخطوات 

الب�سري.

29 مليون دولر ملجل�س البحوث الوطني الكندي لبدء املرحلة   -• 
يف  الإن�سان  �سحة  عالجات  ملرافق  الالزمة  التطويرات  من  الثانية 
مونرتيال. وبناًء على العمل اجلاري لتجهيز املرافق لإنتاج اللقاحات 
على  للحفاظ  العمليات  التمويل  هذا  �سيدعم   ، ال�سريرية  للتجارب 
املرافق ، بالإ�سافة اإىل توفري البنية التحتية لإعداد قوارير للجرعات 

الفردية مبجرد توفر اللقاح.

600 مليون دولر ، من خالل �سندوق البتكار ال�سرتاتيجي ،   -• 
ُتنفق على مدى عامني لدعم التجارب ال�سريرية للقاحات والعالج 
الت�سنيع  وفر�س   ، اخلا�س  القطاع  بقيادة   COVID-19 من 

البيولوجي الكندية.

10 ماليني دولر ملبادرة مراقبة البيانات الكندية حتى نتمكن   -• 
لتعزيز  البالد  عرب  بالأوبئة  املتعلقة  البيانات  وتبادل  تن�سيق  من 

.COVID-19 ا�ستجابة كندا لـ

10.3 مليون دولر على مدى عامني ، و 5 ماليني دولر ب�سكل   -• 
البحوث  اإجراء  يف  الكندية  املناعة  اأبحاث  �سبكة  لدعم   ، م�ستمر 
على  كندا  قدرة  وتعزيز   ، ال�سريرية  والتجارب  بالتطعيم  املتعلقة 

مراقبة �سالمة اللقاحات وفعاليتها.

للبحوث  الكندية  املعاهد  خالل  من  دولر  مليون   11٤.9  -•  
وتنفيذ  واختبار  تطوير  ت�سريع  �ساأنها  من  بحثية  مل�ساريع  ال�سحية 
النت�سار  من  للتخفيف  والجتماعية  الطبية  امل�سادة  الإجراءات 

ال�سريع لـ COVID-19 ، وكذلك اآثاره الجتماعية وال�سحية.
وعلى نحو منف�سل ، تقدم حكومة كندا اأكرث من 675000 دولر من 
جديدين  بحثيني  م�سروعني  لدعم  اجلذعية  اخلاليا  �سبكة  خالل 
وجتربة �سريرية واحدة.  �ستقوم التجربة ال�سريرية بتقييم �سالمة 
التنف�سية  ال�سائقة  و�سدة  اآثار  لتقليل  املحتملة  باخلاليا  العالج 
احلادة املرتبطة بـ COVID-19، و�سينجم عن هذين امل�سروعني 
معلومات مهمة حول كيفية تاأثر اخلاليا بالفريو�س وذلك يف جمرى 

الهواء والدماغ.
فمن خالل دعم بحث COVID-19 ، والعمل احلا�سم الذي يقوم 
به علماء بلدنا ، وجهود التطعيم ، �سنتمكن من حماية �سحة و�سالمة 

الكنديني وال�سكان املعر�سني للخطر حول العامل ب�سكل اأف�سل.
مكتب رئي�ض وزراء كندا 
الرتجمة العربية اأيام كندية  

رئي�ض وزراء كندا يعلن عن 
دعم جديد للبحوث الطبية 

وتطوير اللقاحات
�سد كورونا
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دم�ضق - عامر فوؤاد عامر
 2020 احلايل  الّرم�ساين  املو�سم  يف  ال�سورّية  امل�سّل�سالت  ُتعر�س 
بح�سوٍر باهٍت، يالحظه امل�ساهد والناقد معًا، عرب النتقال والبحث 
يت�سّدر  ال�سوري  امل�سل�سل  روؤية  اعتدنا  التي  الف�سائّية  املحطات  يف 
قائمة اأعمالها، ويبدو اأن اجلميع بات على علٍم باأن ظروف الإنتاج 
كانت  املن�سرم  العام  يف  ال�سوري  امل�سل�سل  منها  عانى  التي  ال�سيئة 
�سببًا رئي�سًا لهذا امل�سهد، اإل اأن اأزمة فايرو�س كورونا كانت اإ�سافة 

ل ُيح�سد عليها اأحد.

يت�سّدر قائمة الأعمال ال�سورّية؛ �سبعُة اأعماٍل من اإنتاج هذا العام، 
نالحظ فيها عملني مما يندرج حتت م�سمى اأعمال البيئة ال�سامّية، 
وهما "�سوق احلرير" لالأخوين ب�سام وموؤمن املال، و"بروكار" ملحمد 
الكوميدي  وهما  ثاٍن  بن�سخة جزء  واأي�سًا جند عملني  زهري رجب، 
"بب�ساطة"، وم�سل�سل الفانتازيا التاريخّية "حرملك"، وكالهما من 
"حار�س  لدينا  الذاتّية  ال�سرية  اأعمال  ومن  ا�سحاق،  تامر  اإخراج 
ال�سّيد  مع  "مقابلة  وم�سل�سل  اخلطيب،  با�سل  للمخرج  القد�س" 
"يومًا  وم�سل�سل  �سليم،  فادي  للمخرج  البولي�سي  الطابع  ذو  اآدم" 
الجتماعّية،  الأعمال  قائمة  يف  املُ�سّنف  متيم  عمار  للمخرج  ما" 
ملّفات  انق�ساء  الرغم من  باأنه على  املو�سم  املالحظ يف هذا  ومن 

احلرب اأغلبها، والتي كانت عاماًل موؤثرًا يف تراجع امل�ستوى الّدرامي 
بدا  العام  هذا  الرتاجع  اأن  اإل  الإنتاج،  عامل  �سّيما  ل  �سوريا،  يف 
اأي�سًا على العدد، فالكم الذي كان ُينتج يف �سنوات احلرب كان على 
اإىل  يذهب  بع�سها  ويف  ال�سنوات  بع�س  يف  العدد  هذا  �سعف  الأقّل 
ال�سعفني! وباملقارنة جند اأن ال�سعف من حيث النوع والكم مل يكن 

بهذا امل�ستوى منذ اثني ع�سر مو�سم درامي.

اإنتاج  من  �سورّية  باأعمال  اأي�سًا  اخلجول  احل�سور  هذا  رفد  يتّم 
للمخرج  اأّيام"  "اأحلى  مثل  بعد،  تعر�ْس  مْل  والتي  �سابقة،  �سنواٍت 
�سيف ال�سيخ جنيب، و"نب�س" لعمار متيم، و"هواج�س عابرة" ملهند 
ذلك  من  الرغم  وعلى  معروف،  ملحمد  بنات"  و"حركات  قطي�س، 
املتما�سكة  ال�سورّية  الّدراما  تعرّب عن  التي  الأعمال  من  القائمة  تخلو 
امل�سرتكة  ال�سورّية  لالأعمال  وبالنظر  املتاألق،  وح�سورها  بعنا�سرها، 
ال�سمريي"،  "جمدي  التون�سي  "النّحات" للمخرج  م�سل�سالت  �سنجد 
و"ال�ساحر" للمخرج "عامر فهد"، و"اأولد اآدم" للمخرج الليث حجو.

ل ميكن و�سع املالحظات من دون متابعة الأعمال مبدئيًا، لكن ميكن 
العربي واملحّلي  املتلقي  و�سع افرتا�سات وا�سحة قيا�سًا على حمّبة 
لالأعمال  �ستذهب  املتابعة  ن�سب  اأن  يبدو  اإذا  ال�سورّية،  لالأعمال 
امل�سرتكة كونها باإنتاج يراعي �سرط ال�سورة املعا�سرة اإىل حّد ما، 

ال�سوري وجاذبّيته، ومن جانٍب  النجم  تعتمد على ح�سور  اأنها  كما 
اآخر �سيكون لعملي البيئة ال�سامّية ح�سورهما للمتلقي العربي الذي 

يحّب �سكالنّية هذه البيئة وخ�سو�سّيتها.

من جانٍب اآخر ومع تعدد الظروف القاهرة لالإنتاج والت�سوير، ُيتوقع 
اأن نذهب لإنتاج الأعمال التي تعتمد على اأقل عدد من اللوكي�سنات، 
وعلى املكان الداخلي املُغلق، بالتايل ا�ستمرارّية الظروف رمبا تذهب 
�سيالم�س  رمبا  والذي  اأي�سًا،  ومب�سمونه  اآخر،  ملكاٍن  الإنتاج  ب�سكل 
دواخل الإن�سان اأكرث، لكن كّل ذلك يعتمد على ال�ستجابة ال�سريعة، 
املراحل  يف  مالحمه  �سنتبنّي  ما  وهذا  البديل،  احلّل  عن  والبحث 

القادمة.

عامر فوؤ�د عامر

2020 رم�����������س�����ان  درام������������ا  م����و�����س����م 
الأ������س�����ع�����ف م�����ن اث����ن����ي ع�������س���ر م���و����س���م 
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اأخبار

ل! اأم  خطرية  ت�سيبك  التي  الأعرا�ض  اأن  تعرف  هل اأنا اأحت�سر؟؟!” كيف 

اأوتاوا، اأونتاريو
لـ  القت�سادية  بالآثار  ي�سعرون  الثانوية  املرحلة  بعد  ما  طالب 
عمل  لبدء  ي�ستعدون  الطالب  من  العديد  كان    .COVID-19
دفع  كيفية  ب�ساأن  قلق  الآن  وينتابهم  اآيار،  مايو/  �سهر  يف  �سيفي 
يكافح اخلريجون  بينما  الأ�سا�سية،  املعي�سة  نفقات  وتغطية  الإيجار 
اجلدد للعثور على عمل ذي جدوى.  هذه حلظة حا�سمة يف حياتهم، 

ويجب علينا اأن نفعل ما يف و�سعنا لدعم م�ستقبلهم.
اأعلن رئي�س الوزراء جا�سنت ترودو اليوم عن دعم �سامل مبقدار 9 
الثانوية واخلريجني اجلدد.   مليارات دولر لطالب ما بعد املرحلة 
�ست�ساعد هذه اخلطة على توفري الدعم املايل الذي يحتاجونه هذا 
اخلريف،  ف�سل  يف  درا�ستهم  موا�سلة  على  وم�ساعدتهم  ال�سيف، 
وم�ساعدة الكثريين يف احل�سول على اخلربة التي يحتاجونها لبدء 

حياتهم املهنية. 
وت�ضمل هذه الإجراءات اإطالق:

للطالب، املقرتحة  الطارئة  كندا  • م�ساعدة 
،Canada Emergency Student Benefit

غري  هم  ممن  اجلدد،  واخلريجني  للطالب  الدعم  �ستوفر  والتي 
�ستوفر  للطوارئ يف كندا.   ال�ستجابة  للح�سول على ميزة  موؤهلني 
دولًرا   1750 اأو  املوؤهلني  للطالب  �سهرًيا  دولًرا   1250 امليزة  هذه 
�سهرًيا للطالب املوؤهلني ممن لديهم من يعيلون، اأو ذوي الإحتياجات 
اخلا�سة.  �ستكون امليزة متاحة ابتداءًا من �سهر مايو اإىل اأغ�سط�س 

.2020
�ست�ساعد  والتي  اجلديدة،  الكندية  الطالب  خدمة  منحة   •
ي�ساعدون  بينما  قّيمة  عمل  ومهارات  خربة  اكت�ساب  على  الطالب 
جمتمعاتهم خالل وباء COVID   19.  وبالن�سبة للطالب الذين 
منحة  �ستوفر  جمتمعاتهم،  وخدمة  الوطنية  اخلدمة  اأداء  يختارون 
خدمة الطالب الكندية اجلديدة ما ي�سل اإىل 5000 دولر ل�سالح 

تعليمهم يف ف�سل اخلريف.
احلايل،  الفيدرايل  التوظيف  بتو�سيع  كندا  حكومة  و�ستقوم  هذا 
 116000 اإىل  ي�سل  ما  خللق  ال�سباب  وبرجمة  املهارات،  وتنمية 
الطالب يف  مل�ساعدة  اأخرى  تدريب  وفر�س  ووظائف،  فر�سة عمل، 
العثور على عمل وتطوير مهارات قّيمة هذا ال�سيف وخالل الأ�سهر 
موا�سلة  على  الطالب  ومل�ساعدة  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة  القادمة.  

درا�ستهم اأثناء ف�سل اخلريف، �ستقوم احلكومة مبا يلي:
املوؤهلني  الطالب  جلميع  الكندية  الطالب  منحة  م�ساعفة   •
بدوام  للطالب  ولغاية 3600 دولر  لغاية 6000 دولر،  بدوام كامل 
الكندية  الطالب  منح  م�ساعفة  �سيتم  كما    .21-2020 يف  جزئي 
املعالني )اأي  الدائمة والطالب  الإحتياجات اخلا�سة  للطالب ذوي 

من عندهم من يعيلون(.
• تو�سيع الأهلية للح�سول على م�ساعدة مالية للطالب عن طريق 
الزوجة(،  اأو  الزوج  اأي   ( وال�سريك  الطالب  م�ساهمات  اإزالة 
الطالب  من  العديد  باأن  منا  اإدراًكا  ذلك   ،21-2020 يف  املتوقعة 

والأ�سر �سيكافحون من اأجل الدخار للدرا�سة هذا العام.
احلد  رفع  خالل  من  الكندي  الطالب  قرو�س  برنامج  تعزيز   •
خالل  للطالب  تقدميه  ميكن  الذي  الأ�سبوعي  للمبلغ  الأق�سى 

2020-21 من 210 دولر اإىل 350 دولر.
• زيادة الدعم القائم على الفروق القائمة لطالب ال�سكان الأ�سليني  
من  الثانوي  بعد  التعليم  يتابعون  الذين  وامليتي�س،  الإنويت  وقبائل 

خالل توفري 75.2 مليون دولر اإ�سافية يف 21-2020.
يف  العليا  الدرا�سات  يف  املفعول  املنتهية  الدرا�سية  املنح  • متديد 
وا�ستكمال  الدكتوراه،  بعد  ما  والزمالت  العليا  الدرا�سات  جمال 
بعد  ما  وزمالء  الطالب  لدعم  احلالية،  الفيدرالية  البحثية  املنح 
املنح  ملجال�س  دولر  مليون   291.6 توفري  خالل  من  الدكتوراه، 
الفيدرالية.  بالإ�سافة اإىل ذلك، تعتزم احلكومة تعزيز فر�س العمل 

لطالب الدرا�سات العليا وزمالء ما بعد الدكتوراه من خالل املجل�س 
الوطني للبحوث يف كندا.

املزيد  ح�سول  �سمان  يف  فقط  ت�ساعد  لن  جمتمعة،  الربامج  هذه 
من الطالب على الدعم املايل الذي يحتاجونه، بل �ستوفر الفر�س 

واخلربة التي يعتمد عليها العديد من الطالب.
و�ستوا�سل احلكومة ر�سد الآثار ال�سحية والجتماعية والقت�سادية 
لتخاذ  ا�ستعداد  على  نحن  لها.   وال�ستجابة   COVID-19 لـ 
القت�ساد  يف  ال�ستقرار  لتحقيق  احلاجة  ح�سب  اإ�سافية  اإجراءات 

والتخفيف من اآثار الوباء على الكنديني.
مكتب رئي�ض وزراء كندا 

الرتجمة العربية اأيام كندية 

COVID-19 �كندا تدعم الطالب واخلريجني اجلدد املتاأثرين ب

كانت  اإن  منها  نعاين  التي  الأعرا�س اجل�سدية  معرفة  ال�سعب  من 
هو  يكون  قد  ؟  اأحت�سر  اأنا  هل  بعنوان  جديد  كتاب  ل،  اأم  خطرية 
التي  الأعرا�س  كانت  اإن  به  القيام  عليك  الذي  وما  ال�سامل  دليلك 
تعاين منها خطرية. يقول اأخ�سائيو القلب كري�ستوفر كيلي ومارك 
اآيزنربغ اأنه يجب عليك الإ�سرتخاء اأو الإت�سال بطبيبك اأو الذهاب 

اىل الطوارئ ان كانت الأعرا�س التي تعاين منها خطرية.
يقول طبيب القلب كيلي يف معظم الأحيان وعندما ت�سعر باأنك ت�سكو 
من اأعرا�ٍس غري اعتيادية ، فاإنك �سُت�سرع للبحث عرب النرتنت لتجد 
تف�سرًيا لتلك الأعرا�س، ولعلك �ستجد نف�سك يف النهاية باأنك م�ساٌب 
توافيك  اأن  قلبية و ميكن  نوبة  تعاين من  اأنك  اأو  ال�سرطان،  مبر�س 
يبدو  قد  الكتاب  عنوان  اأن  من  الرغم  على  و  حلظة.  اأي  يف  املنّية 
امل�ساعدة  الكثري من  و يقدم  النا�س  اأنه يطمئن  اإل  للبع�س،  مزعًجا 

على فهم الأعرا�س والتي غالًبا ما تكون اأعرا�س لي�ست خطرية .
اإ�ست�ساف برنامج �سي بي �سي هذا ال�سباح كيلي واآيزنربغ ملناق�سة 
بع�س الأعرا�س الأكرث �سيوًعا التي حت�سل لدى النا�س، مبا يف ذلك 
اأمل ال�سدر والإجهاد والتهاب احللق واآلم الظهر، �سنعر�س لكم ما 
قالوه عن تلك الأعرا�س وما يجب علينا القيام به عندما ن�سعر بهذه 

الأعرا�س:
1.اآلم ال�ضدر

حتريك  عند  �سوءا  يزداد  الأمر  وكان  �سدرك  يف  باأمل  �سعرت  اإذا 
ذراعك فخذ دواء م�سكن

اأي�سا يجب عليك معرفة متى يحدث الأمل؟ بعد اأو قبل الأكل

م�ستمر على  ب�سغط  �سعرت  اإذا  الطوارئ  اىل  الذهاب  يجب عليك 
اأو  اأو الذراع  اإنت�سر اىل الرقبة  اإذا  اأو  �سدرك ومل يزول بعد دقائق 

�سعرت ب�سيق يف التنف�س.

يقول اآيزنربغ اأنه معظم النا�س يعتقدون باأنهم م�سابون بنوبة قلبية 
الأ�سباب  من  الكثري  هناك  لكن  �سدرهم،  يف  باأمل  ي�سعرون  عندما 

لآلم ال�سدر ولي�س بال�سرورة اأن يكون الأمل ب�سبب نوبة قلبية

2.اإلتهاب احللق
يف  و�سيالن  �سعال  من  و  الإ�ستيقاظ  عند  قحة  من  تعاين  كنت  اإذا 

الأنف وخا�سة يف ف�سل ال�ستاء فخذ دواء م�سكن

على  بي�ساء  بقع  لديك  كان  اإذا  الطبيب  اىل  الذهاب  عليك  يجب 
اللوزتني اأو احللق لأن هذا يعني اأنك تعاين من اإلتهاب يف احللق

يجب عليك الذهاب اىل الطوارئ اذا كان لديك �سعوبة يف البلع اأو 
تغيري يف ال�سوت اأو كنت تعاين من ارتفاع يف درجة احلرارة وت�سعر 

بالدوار

وقد  �سباح  كل  ي�ستيقظون  قد  النا�س  من  الكثري  اأن  اآيزنربغ  يقول 
يعانون من اإلتهاب يف احللق ب�سبب التعر�س للهواء اجلاف ولكن اإذا 
تذهب  اأن  اىل  بحاجة  فاأنت  اللوزتني  على  بي�ساء  بقع  لديك  كانت 

لزيارة الطبيب.

3.اآلم الظهر
اإذا كنت تعاين من األٍم يف الظهر فقم باأخذ دواء م�سكن

اإذا كنت ت�سعر باأمل حارق على اأحد جانبي ظهرك فقد تكون تعاين من 
مر�س هرب�س نطاقي اأو كما ي�سمى احلزام الناري، اأو تعاين من اأمل عند 
التبول، فبهذه احلالة اأنت بحاجة اىل ان ترى الطبيب، ولكن اإذا كنت 
تعاين من فقدان مفاجئ للقوة اأو الح�سا�س يف اإحدى ال�ساقني فعندها 
اأنت بحاجة اىل الذهاب اىل الطوارئ، وقد يكون هذا موؤ�سر اىل �سرر 

قد ي�سيب الأع�ساب اأو احلبل ال�سوكي ب�سبب اأمل ما يف الظهر.
ا اأن الن�ساء يعانني اأحياًنا من اآلم الظهر اأو  ومن اجلدير بالذكر اأي�سً
غريها من الأعرا�س، بدًل من اآلم ال�سدر التقليدية عند الإ�سابة 

بنوبة قلبية.
4.الإرهاق والتعب

خذ دواء م�سكن اإذا �سعرت بالتعب ب�سبب نظام غذائي قا�سي اأو كنت 
تتناول دواء جديد واطلب من طبيبك اإيقافه.

اإذا كنت ت�سعر بالإكتئاب وتعتقد اأنه ي�سبب لك ال�سخري قيجب عليك 
اأن ترى الطبيب.

الأ�سخا�س  ي�ساعد  قد  الكتاب  هذا  اأن  ياأملون  باأنهم  اآيزنربغ  يقول 
غري امل�سمولني بالتاأمني ال�سحي اأو الأ�سخا�س الذين لديهم م�ساكل 

مالية لزيارة الطبيب اأو الطوارئ.
امل�ضدر : جملة نقطة العلمية







18Magazine - www.canadiandays.ca ضحتك�

اأول ما تفكر فيه عزيزي القارئ عندما ي�ساألك اأحدهم عن عمرك، 
اأن تخربه �سنك طبقا لتاريخ ميالدك، وهذا هو عمرك الزمني، لكن 
اأمل تفكر اأن ج�سدك قد يخربك بعمر اآخر ؟! األي�س هناك اأ�سخا�س 
من  اأكرب  يبدو  قد  والبع�س  اأعمارهم،  من  اأ�سغر  مالحمهم  تبدو 
عمره، تعرف معنا يف هذا املقال على كيفية ح�ساب العمر اجل�سدي. 

طرق ح�ساب العمر اجل�سدي
�سنقدم لك ثالث طرق لقيا�س عمرك اجل�سدي حتى ت�ستطيع معرفة 
عمرك احلقيقي، وهذه الطرق هي قيا�س الكفاءة البدنية، ومقا�سات 

اجل�سم، وتقييم اأ�سلوب حياتك
قيا�ض الكفاءة البدنية

يف  امل�ستخدمة  الطرق  من  واحدة  البدنية  الكفاءة  قيا�س  طريقة 
اختبار  و  القلب  نب�س  قيا�س  خالل  من  اجل�سدي  العمر  ح�ساب 

املرونة، والقوة
قيا�ض نب�ض القلب

القلب اأهم ع�سو يف اأع�ساء اجل�سم، ولبد اأن يقوم بوظائفه بكفاءة 
عن  معرفته  ميكنك  هذا؟  تعرف  فكيف  جيدة،  ب�سحة  يكون  واأن 

طريق قيا�س نب�س قلبك
يدق القلب مبعدل 60 : 100 مرة يف الدقيقة لذا معدلك الطبيعي 
اإىل  ون�سري  املعدل يف وقت راحتك،  اأعلى من هذا  اأو  اأقل  يكون  قد 
يف   50 من  اأقل  قلبهم  نب�س  معدل  يكون  قد  الريا�سيني  بع�س  اأن 

الدقيقة
اأ�سابع  من  اأ�سبعني  �سع  الدقيقة  يف  قلبك  نب�سات  معدل  لتعرف 
يدك اليمنى على اجلهة الداخلية من املع�سم الأي�سر اأ�سفل الإبهام، 
وفوق اأحد ال�سرايني الرئي�سية اخلا�سة بك عندها �ست�سعر بنب�سات 
قلبك، فاح�سب عدد نب�سات قلبك ملدة 15 ثانية، وا�سربها يف رقم ٤ 

لتعرف عدد النب�سات يف الدقيقة الواحدة
ب�سكل عام انخفا�س معدل النب�سات ي�سري اإىل كفاءة قلبك و�سحته 
جمهود  يبذل  القلب  اأن  يعني  النب�سات  معدل  ارتفاع  اأما  اجليدة، 
م�ساعف لأداء مهامه، اإذا كان معدل نب�سات قلبك اأعلى من 100، 

اأ�سف عام لعمرك الزمني.
اخترب مرونتك

هل لزال باإمكانك اأن تلم�س اأطراف اأ�سابع قدميك بيدك؟! فاملرونة 
منها  اأ�سباب  لعدة  العمر  يف  تقدمنا  مع  وتقل  �سبابنا،  على  موؤ�سر 
زيادة اجلفاف، تغري تركيب الأن�سجة، فقدان الألياف الكولجينية 

والع�سلية، واإليك طريقة قيا�س مرونتك :
�سع  مفرودتني،  و�ساقيك  م�ستقيم،  وظهرك  الأر�س  على  اجل�س 
عالمة على الأر�س يف مكان اأ�سابع قدميك، حاول اأن تلم�س بيديك 
العالمة،  وهذه  يدك  بني  امل�سافة  اح�سب  قدميك،  اأ�سابع  اأطراف 
وانظر اإن كانت م�سافة قبلها اأم تعدتها، كلما ا�ستطعت اأن متد يدك 

مل�سافة اأبعد، فهذا يعني اأنك لزلت �سابا
اإذا كانت يدك مل ت�سل ملكان العالمة وامل�سافة بينها وبني العالمة 
بني  كانت  ولو  عام،  على عمرك  اأ�سف  بو�سات، عندها   5 اأقل من 
بني  امل�سافة  وزادت  تعدتها  اإذا  اأما  �سيئا،  ت�سف  ل  بو�سة   10  :  5

اليد والعالمة لأكرث من 10 بو�سات، عندها اطرح عام من عمرك 
الزمني.

اخترب قوتك
 30 �سن  حتى  الع�سلية  قوته  وتزداد  قويا  ج�سدك  يظل  عام  ب�سكل 
الريا�سة  تكن متار�س  اإذا مل  اأما  الع�سلية،  الكتلة  بفقدان  يبداأ  ثم 
كتلتك  جمموع  من   %5  :  3 من  مبعدل  ج�سمك  ع�سالت  ف�ستفقد 
الع�سلية كل ع�سر �سنوات، مما يعني فقدانك لقوتك وقدرتك على 
التحمل واحلركة، ويعر�سك خلطر الإ�سابة بك�سور العظام، ومر�س 

ه�سا�سة العظام
لتخترب قوتك قم باأداء مترين ال�سغط، واح�سب عدد مرات قيامك 
به، فكلما كنت قادرا على القيام بعدد اأكرب يعني هذا اأن ع�سالتك 
قوية، واأ�سف عام اإذا مل تكن قادر على القيام باأكرث من 10 مرات، 
من  �سيئا  تطرح  ول  ت�سف  فال  مرة   19  :  10 من  به  قمت  اإذا  اأما 
عمرك، واإذا قمت به ملده 20 مرة اطرح عام، اأما لو قمت باأدائه 30 

مرة اطرح عامني من عمرك.
مقا�ضات اجل�ضم

خالل  من  اجل�سدي  العمر  ح�ساب  طرق  اإحدى  اجل�سم  مقا�سات 
قيا�س ن�سبة اخل�سر اإيل الورك، وموؤ�سر كتلة اجل�سم، وحتليل ن�سبة 

الدهون
قيا�ض ن�ضبة اخل�ضر اإىل الورك

اأن �سكل اجل�سم يتحدد  اأو التفاح،  ما هو �سكل ج�سمك؟ الكمرثي، 
بن�سبة توزيع الدهون يف مناطق اجل�سم، ونحن منيل لزيادة الوزن 
قد  التي  ال�سمنة  ملرحلة  ن�سل  وقد  العمر،  يف  تقدمنا  مع  والدهون 
توؤدي لالإ�سابة بالأمرا�س مثل مر�س ارتفاع �سغط الدم، اأو مر�س 
ال�سكري، اأو مر�س ال�سرطان، وقد تعر�سنا خلطر ال�سكتة الدماغية
منطقة  حميط  قيا�س  عليك  الورك  اإىل  اخل�سر  ن�سبة  لتح�سب 
قيا�س  اق�سم  بعدها  الورك،  منطقة  حميط  تقي�س  ثم  اخل�سر، 
الناجت  الرقم  الورك على قيا�س منطقة اخل�سر، ثم اق�سم  منطقة 

على رقم 2
منطقة  اأعلى  من  تقي�سها  اأن  اخل�سر  ملنطقة  قيا�سك  عند  تاأكد 
ال�سرة بحوايل ببو�ستني، اأما الورك فق�سه من اأكرث منطقة امتالءا، 

لتح�سل على ن�سبة دقيقة
اأعلى من 1.0 بالن�سبة للرجال، واأكرث من 0.85  اإن كانت الن�سبة 
املثايل،  الوزن  وابتعادك عن  الوزن،  زيادة  على  يدل  فهذا  للن�ساء، 

وعندها ا�سف عام لعمرك.
اح�ضب كتلة اجل�ضم

 ،BMI لقيا�س وزن  اجل�سم من خالل حا�سبة موؤ�سر كتلة اجل�سم
ت�سري  الطول  عن  الوزن  وزيادة  طولك،  على  وزنك  بق�سمة  ويتم 
امل�سكالت،  من  العديد  ت�سبب  التي  بال�سمنة  اإ�سابتك  لحتمال 
يف  طولك  وا�سرب   ،0.٤5 يف  وزنك  ا�سرب  اجل�سم  كتلة  حل�ساب 

0.25، ثم اق�سم الوزن على الطول
لو الرقم اأقل من 18.5 اأ�سف عام لعمرك اأما لو زاد وكان بني 25 و 
29 فاأ�سف عامني، اأما اإن كنت بني 18.5 و 25 اطرح عام فهذا هو 

املعدل ال�سحي

حتليل ن�ضبة دهون اجل�ضم
اأجهزة  وتوجد  بدقة،  ن�سبتها  لتحدد  الدهون  حتليل  اإجراء  ميكن 
لقيا�س ن�سبة الدهون يف ال�سيدليات، وعيادات الأطباء، ويف الأندية 
على  لتح�سل  �سحي  نادي  يف  التحليل  �ستجري  كنت  اإن  ال�سحية، 

الن�سبة الدقيقة عليك اإجرائه قبل التمارين اأو دخولك لل�ساونا
والن�سبة  الرجال،  من  اأعلى  الن�ساء  لدى  الدهون  ن�سبة  اأن  نالحظ 
هذه  يف  الن�سبة  كانت  فاإذا  و%2٤،   %15 بني  ترتاوح  للن�ساء  الدهون 
احلدود ل ت�سيفي ول تنق�سي �سيئا من عمرك، اأما اإذا كانت الن�سبة 
ترتاوح بني 15% و33% اأ�سيفي ن�سف عام، اأما لو كان اأقل من 15% اأو 
اأعلى من 33% اأ�سيفي عام لعمرك، ن�سبة الدهون لدى الرجال ترتاوح 
بني 6% و17% اإذا كنت �سمن هذه الن�سبة ل ت�سيف ول تطرح �سيئا من 
عمرك، اأما لو كانت الن�سبة بني 18% و2٤% اأ�سف ن�سف عام لعمرك، 

ولو كانت اأقل من 6%، اأو اأعلى من25% اأ�سف عام لعمرك.
تقييم اأ�ضلوب حياتك

العمر اجل�سدي، من خالل  ن�ستخدمها يف ح�ساب  اآخر طريقة  هي 
تقييم �ساعات نومك، وعاداتك ال�سحية

عدد �ضاعات النوم
ج�سدك يحتاج للنوم، فالنوم يعطي الفر�سة للعقل وباقي الأع�ساء 
توؤدي  فقد  امل�سكالت  من  العديد  لنا  فت�سبب  النوم  قلة  اأما  للراحة 
وال�سمنة،  الدم،  �سغط  ارتفاع  مثل  باأمرا�س  الإ�سابة  لحتمال 

واأمرا�س الكلى، وخطر الإ�سابة بال�سكتة الدماغية
معدل �ساعات النوم للبالغني يرتاوح بني 7 اإىل 8 �ساعات ليال، فاإذا 
كنت معتادا على النوم من 7 اإىل 9 �ساعات اطرح ن�سف عام من 
عمرك، اأما لو عدد �ساعات نومك بني 5 اإىل 6 �ساعات اأو اأكرث من 
9 �ساعات اأ�سف عام لعمرك، ولو كان عدد �ساعات نومك اأقل من 5 

�ساعات يف الليلة اأ�سف عامان لعمرك.
العادات ال�ضيئة

اأو �سرب الكحول )اخلمور(   ممار�ستك لعادات �سيئة مثل التدخني 
انق�س من  الكحول  ت�سرب  ل  اإذا كنت  تزيد من عمرك اجل�سدي، 
ن�سف  اطرح  يوميا  به  امل�سموح  املعدل  يف  كنت  لو  اأما  عام  عمرك 

عام، اأما لو اأعلى من الن�سبة امل�سموحة فاأ�سف عامني لعمرك
فلو   ، التدخني  عن  الإقالع  والأف�سل  بال�سحة  جدا  �سار  التدخني 
كنت تدخن فهذا يزيد من تقدم عمرك اجل�سدي، ويجعلك ت�سيف 3 
�سنوات لعمرك، اأما اإذا كنت ل تدخن فاطرح من عمرك 3 �سنوات، 
اأما لو اأقلعت عن التدخني من 5 �سنوات اأو اأكرث اطرح عامني اأما لو 

كنت متوقفا من اأربع �سنوات انق�س عام واحد.
التغذية ال�سليمة

من  وتقلل  جيدة،  �سحتك  على  حتافظ  وال�سحية  ال�سليمة  التغذية 
ال�سرطان،  ومر�س  القلب،  اأمرا�س  مثل  بالأمرا�س  اإ�سابتك  خطر 
وارتفاع �سغط الدم، وال�سكتة الدماغية، فعليك اتباع نظام غذائي 
متوازن وقلل من تناولك لل�سكريات والدهون واملقليات، اأ�سف عام 

لعمرك لو مل تكن تتبع نظام غذائي �سحي ومتوازن.
امل�ضدر : كل يوم معلومة طبية    

لقيا�ض  ط��رق  ث��الث  هناك  اأن  تعلم  هل 
ت�ستطيع  ح��ت��ى  اجل�����س��دي  ع���م���رك 
م��ع��رف��ة ع���م���رك احل���ق���ي���ق���ي؟! ..
تعرف على هذه الطرق واأخربنا كم يبلغ 

ج�سدك من العمر؟
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م�ضكلة  بوجود  ت�ضعر  هل  املتكرر؟  الن�ضيان  من  تعاين  هل 
تتعلق بذاكرتك؟ هل تريد حل املو�ضوع ب�ضرعة؟ ح�ضنا، 
يف  الذاكرة  لتقوية  فيتامينات  اأ�ضماء  بع�ض  لك  �ضرن�ضح 

هذا املقال، فتابع معنا. ما هو الفيتامني؟
هو عبارة عن مركبات ع�سوية مغذية للج�سم وجميع خالياه، وت�سمى 
بالفيتامينات ل�سعوبة ت�سنيعها باجل�سم بالكميات املطلوبة، لذلك 

يجب احل�سول عليها يف الغذاء اأو من املكمالت الغذائية
تتلخ�ض اأهمية الفيتامينات يف:

مثل  املعادن،  امت�سا�س  عملها/  يف  الهرمونات  بع�س  م�ساعدة 
م�سادات  الكال�سيوم/  امت�سا�س  على  يعمل  الذي  د  فيتامني 
لالأك�سدة، مثل فيتامني هـ وفيتامني �سي/ م�ساعدة الإنزميات كعامل 

حفاز يف التفاعل، مثل جمموعة فيتامينات ب
اأ�ضماء فيتامينات لتقوية الذاكرة

فيتامني ب12 وتقوية الذاكرة
اأثبتت بع�س الأبحاث اأن تناول كمية كافية من فيتامني ب 12، يعمل 
على حت�سني الذاكرة، واإذا ح�سلت على كمية كافية من فيتامني ب 
الإ�سابة مبر�س  يقلل من فر�س  اأوميغا 3، فهذا  القليل من  12 مع 

األزهامير
تكون ن�ضبة فيتامني ب12 قليلة يف:

اخل�سروات  اآكلي  باملعدة/  م�ساكل  من  يعانون  الذين  الأ�سخا�س 
فقط/ الأ�سخا�س الذين يتناولون بع�س اأنواع اأدوية ال�سكري

ميكنك احل�ضول على فيتامني ب 12 من:
املكمالت  بع�س  العجول/الأ�سماك/  وكبد  الدواجن  مثل  اللحوم 

الغذائية اأو احلقن التي حتتوي على فيتامني ب12
اأ�ضماء فيتامينات  Vitamin E من �ضمن  هل فيتامني هـ 

لتقوية الذاكرة ؟
وجدت بع�س الأبحاث وجود عالقة بني فيتامني هـ وذاكرة الأ�سخا�س 
اأن تناول كمية معينة من فيتامني هـ، يعمل  الكبار يف العمر، حيث 
بدايات  من  يعانون  الذين  الأ�سخا�س  عند  الذاكرة  حت�سني  على 
األزهامير، جتنب تناول كميات كبرية من فيتامني هـ، حيث  مر�س 
اأن الزيادة يف تركيز فيتامني هـ، يعمل على زيادة احتمال الإ�سابة 

باأمرا�س القلب و�سرطان الربو�ستاتا
تقل ن�ضبة فيتامني هـ يف:

اإىل  الأ�سخا�س الذين يتناولون كمية قليلة من الدهون، وهذا يعود 
طبيعة الفيتامني الذي يذوب يف الدهون

ميكنك احل�ضول على فيتامني هـ من:
الفواكه ذات الألوان الغامقة/ اخل�سروات مثل: ال�سبانخ / اللوز

فيتامني د3 وعالقته بتقوية الذاكرة
يعمل على احلفاظ على خاليا  د3،  فيتامني  كافية من  كمية  وجود 
اجلهاز  تقوية  على  يعمل  كما  بال�سن،  التقدم  من  واملخ  اجل�سم 
املناعي، واجلهاز الدوري لتو�سيل الدم واملواد الغذائية الالزمة اإىل 

خاليا املخ
ميكنك احل�ضول على فيتامني د من:

التعر�س لأ�سعة ال�سم�س، حتى يقوم اجل�سم بت�سنيعه/ تناول اللنب 
ومنتجاته

تعرف على: املزيد من م�ضادر واأهمية فيتامني د تابع معنا 
من هنا

بع�ض الإ�ضافات مع اأ�ضماء فيتامينات لتقوية الذاكرة
الأ�سماك ـــوت  زي مــن  اأومــيــغــا 3  عــلــى  يــتــم احلــ�ــســول  اأومــيــغــا 3، 
تتمة املقال �ضفحة ................................25

من  عليها  احل�ضول  ميكن  التي  املهمة  الفيتامينات  من 
م�ضادر غذائية متنوعة هو فيتامني د، ومن خالل املقال 
التايل �ضنتعرف على اأهم امل�ضادر الغذائية لفيتامني د. 

فيتامني د

ُيعترب فيتامني د من العنا�سر الغذائية الأ�سا�سية التي يحتاجها 
بناء عظام  ذلك  احليوية، مبا يف  العمليات  من  للعديد  ج�سمك 
ينتجه ج�سمك  الذي  الوحيد  الفيتامني  وفيتامني )د( هو  قوية. 
عندما يتعر�س لأ�سعة ال�سم�س، ومع ذلك، فاإن ما ي�سل اإىل %50 
من �سكان العامل قد ل يح�سلون على ما يكفي من ال�سم�س، وهذا 
اأو  اأطول يف منازلهم،  وقًتا  يق�سوا  الأ�سخا�س  لأن هوؤلء  يحدث 
ي�سعوا واقي لل�سم�س يف اخلارج، اأو يتبعوا نظام غذائي ل يحتوي 

على م�سادر جيدة لهذا الفيتامني

 20( دولية  وحدة   800 هي  بها  املو�سى  اليومية  والقيمة 
ميكروجرام( من فيتامني )د( يومًيا، واإذا مل حت�سل على كمية 
حوايل  اإىل  حتتاج  اأن  املحتمل  فمن  ال�سم�س،  اأ�سعة  من  كافية 

1000 وحدة دولية )25 ميكروجرام( يومًيا

امل�ضادر الغذائية لفيتامني د

امل�ضادر البحرية

�ضمك ال�ضاملون

ال�سلمون �سمكة دهنية �سائعة وم�سدر كبري لفيتامني د، فتحتوي 
وجبة واحدة تبلغ 100 جرام من �سمك ال�سلمون املزروع على 526 

وحدة دولية من فيتامني )د(

يحدث  اأن  ميكن  م�سزروًعا  اأم  برًيا  ال�سلمون  �سمك  كان  و�سواء 
فرًقا كبرًيا، ف�سمك ال�سلمون الذي يتم �سيده يف الربية يحتوي 
وقد  جرام،   100 لكل  )د(  فيتامني  من  دولية  وحدة   988 على 
وجدت بع�س الدرا�سات م�ستويات اأعلى يف ال�سلمون الربي ت�سل 

اإىل 1300 وحدة دولية

�ضمك الرجنة

وميكن  العامل،  اأنحاء  جميع  يف  توؤكل  �سمكة  هي  الرجنة  �سمكة 
ال�سمكة  وهذه  خمللة.  اأو  مدخنة  اأو  معلبة  اأو  نيئة  تقدميها 
ال�سغرية هي اأي�سا واحدة من اأف�سل م�سادر فيتامني د، فتوفر 
�سمكة الرجنة الطازجة 216 وحدة دولية لكل 100 جرام. واإذا 
ا م�سدر جيد  مل تكن طازجة، فاإن �سمك الرجنة املخلل هو اأي�سً

لفيتامني )د(، حيث يوفر 112 وحدة دولية لكل 100 جرام

زيت كبد �ضمك القد

غذائي  مكمل  هو  احلوت(  كبد  )زيت  القد  �سمك  كبد  زيت 
كبد  زيت  تناول  فاإن  الأ�سماك،  حتب  ل  كنت  فاإذا  معروف، 
�سمك القد ميكن اأن يكون مفتاًحا للح�سول على بع�س العنا�سر 

الغذائية غري املتوفرة يف امل�سادر الأخرى

وم�سدر ممتاز لفيتامني )د(، فتحتوي ملعقة �سغرية )٤.9 مل( 

على حوايل ٤٤8 وحدة دولية، ومت ا�ستخدامه ل�سنوات عديدة ملنع 
بكميات  تناوله  ويجب  الأطفال،  عند  د  فيتامني  نق�س  وعالج 

معقولة

التونة املعلبة

وطرق  لطعمها  نظًرا  املعلبة  بالتونة  النا�س  من  الكثري  ي�ستمتع 
ي�سل  ما  على  املعّلبة  اخلفيفة  التونة  فتحتوي  ال�سهلة،  تخزينها 
اإىل 268 وحدة دولية من فيتامني )د( لكل 100 جرام، ويجب 

تناولها بكميات معقولة:

امل�ضادر الغذائية لفيتامني د الأخرى

�ضفار البي�ض

يجب اأن يعلم الأ�سخا�س الذين ل يتناولون الأ�سماك اأن املاأكولت 
البي�س  واأن  د،  لفيتامني  الوحيد  امل�سدر  هي  لي�ست  البحرية 
موجود  البي�سة  املوجود يف  الربوتني  ومعظم  اآخر.  م�سدر جيد 
يوجد  واملعادن  والفيتامينات  الدهون  اأما  الأبي�س،  اجلزء  يف 

معظمها يف ال�سفار

وتعتمد  )د(،  فيتامني  من  وحدة   37 على  البي�س  �سفار  يحتوي 
لل�سم�س  التعر�س  البي�س على  فيتامني )د( يف �سفار  م�ستويات 
بي�س  يحتوي  قد  ذلك،  اإىل  وبالإ�سافة  الدجاج.  تغذية  وعلى 
الدجاج، الذي يتم اإدخال فيتامني د يف طعامه، على ما ي�سل اإىل 

6000 وحدة من فيتامني )د( يف �سفار البي�س

الفطر )امل�ضروم(

هذا  تكوين  للفطر  فيمكن  د،  لفيتامني  جيد  م�سدر  الفطر  يعد 
الفيتامني عندما يتعر�س ل�سوء الأ�سعة فوق البنف�سجية، وحتتوي 
بع�س الأ�سناف على ما ي�سل اإىل 2300 وحدة دولية لكل )100 

جرام(

حليب البقر

يعترب حليب البقر، وهو النوع الأكرث �سيوًعا من احلليب، م�سدًرا 
الكال�سيوم  ذلك  يف  مبا  الغذائية،  العنا�سر  من  للعديد  جيًدا 
والفو�سفور و فيتامني ب2. ويف العديد من البلدان، يتم حت�سني 
حليب البقر بفيتامني د. وعادة ما يحتوي على حوايل 130-115 

وحدة دولية لكل كوب )237 مل(

ع�ضري الربتقال

اأنحاء العامل يعانون من عدم  حوايل 75 % من النا�س يف جميع 
احلليب،  من  ح�سا�سية  لديهم   %  3-2 وحوايل  الالكتوز،  حتمل 
لهذا ال�سبب، تقوم بع�س الدول بتدعيم ع�سري الربتقال بفيتامني 
د واملواد املغذية الأخرى، مثل الكال�سيوم. وكوب واحد )237 مل( 
يجعل  اأن  ميكن  الإفطار  وجبة  مع  املدعم  الربتقال  ع�سري  من 

يومك يبداأ مع ما ي�سل اإىل 100 وحدة من فيتامني )د(.

امل�ضدر : كل يوم معلومة طبية    

ما هى امل�سادر الغذائية التي 
؟وما  د  فيتامني  على  حتتوي 
د؟ فيتامني  نق�ض  اأعرا�ض 

اأ����س���م���اء ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات 
ل���ت���ق���وي���ة ال�����ذاك�����رة
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بقلم: هدى �لبني

املراأة... مراآة 
من اأ�سعد حاًل، املراأة العربية اأم الكندية؟ 

على  الأم  الوطن  لأخبار  متابعتي  واأثناء  ال�سورّية،  الأزمة  بداية  يف 
املذيعات  اإحدى  ظهرت  املحلية،  الكندية  التلفاز  قنوات  اإحدى 
العامل،  كل  اأنظار  ا�سرتق  الذي  احلدث  اأخبار  تغطي  امل�سهورات 
ا�ستوقفني مقطع فيديو اأُِخذ لمراأة نازحة من اأحد �سواحي دم�سق 
كانت ترتدي املانطو الأ�سود وتلف راأ�سها بغطاء اأ�سود وكذلك تغطي 
ملفوف  ر�سيع  ح�سنها  ويف  الأر�س،  على  مرتبعة  كانت  ذقنها،  به 
املارة.  وت�ستعطف  عليهما  ت�سحذ  اآخر  طفل  جانبها  واإىل  بغطاء 
ال�سحفي  املرا�سل  و خاطبها  الفيديو  كامريا  عليها  ركزت  وعندما 
ركزت  جتيب،  ماذا  تعرف  ومل  املراأة  ارتبكت  وكيف،  اأتت  اأين  من 
على دك اجلزء ال�سفلي من غطائها يف فمها ودنت اأعاله من عينيها 
اأفراد النينجا، ثم متزعزعة ونظرها  فاأ�سبح وجهها ملفوفًا كاأحد 
هي  اأين  عرب،  يا  "�ساعدونا  م�ستغيثة:  ت�سرخ  �سارت  الأر�س،  يف 
اأنا و اأولدي !!! ثم بعد اأن  اأمريكا، انظروا كيف جار علينا الزمان 
واملتاألقة  الواثقة  الكندية  املذيعة  اإىل  الربنامج  عاد  امل�سهد،  انتهى 
واللطيفة تتحدث بثقة عما يجري يف املنطقة. لقد هّز هذا امل�سهد 
كل  بني  جترين  اأفكاره  تبعة  تزال  ول  يومني  قبل  راأيته  منذ  كياين 

الأقطاب واجلهات.
ملاذا ي�سّر الغرب على ت�سوير املراأة امل�سلمة والعربّية خا�سة باأب�سع 
�سورها ويربطون بني حجابها وقلة حيلتها وجهلها؟ لكن هل اأح�سروا 
ال�سورة  األ تعك�س هذه  اأخرى،  بعبارة  ما ي�سورونه من خميلتهم؟ 
اأن يعمم اجلزء على الكل؟  الواقع؟ لكن هل يعقل  جزءًا كبريًا من 
وهل تعترب ن�سبة هذه املراأة ومثيالتها قّلة اأم غالبية يف العامل العربي 
والإ�سالمي؟ واإذا كانت اجلواب هو تلك الأخرية؟ فلماذا هذه هي 

حالنا؟ وما الأجدر بنا اأن نفعله حيال ذلك؟ 
على ال�سعيد الآخر، هل متثل �سورة هذه املذيعة كل امراأة كندية اأو 
هل ي�سح تعميمها على اأغلبية الن�ساء يف كندا؟ اأتذكر فجاأة ناطورة 
الأيام.  من  يوم  يف  يل  روتها  التي  حياتها  وق�سة  الكندية  عمارتنا 
هجرتها اأمها هي واأخوتها الأربعة عندما كانوا �سغارًا لأنها اأدركت 
باأنها مثلية، فهربت مع ع�سيقتها! رباهم اأبوهم على قدر ا�ستطاعته، 
لها  الثالثة ع�سرة حملت من �سديقها الذي تنكر  وعندما كانت يف 
وجلنينها، وما كان لها من خيار اإل و�سع طفلتها منذ الولدة للتبني 
من قبل اأ�سرة ت�ستطيع التكفل بها. اأّثرت هذه احلادثة على نف�سيتها 
كثريًا، ومل تعد تذهب اإىل املدر�سة مثل باقي البنات، مع اأنها اأُعطيت 
فر�سة مثل باقي اليافعات من عمرها، لكن لنقل باأن و�سعها العائلي 
اأ�سبحت  الثانوية.  الدرا�سية، ومل تتخرج حتى من  اأّثر على حياتها 
املهن  بكل  تعمل  نف�سها  وجدت  قوتها  لتك�سب  ثم،  متمردة!  امراأة 
اأو  الّدعارة  من  كان  لو  حتى  النقود  منه  تاأتي  باب  اأي  اخلدمية، 
ل�ستئ�سال  وا�سطرت  الرحم  ب�سرطان  اأ�سيبت  ثم  املخدرات.  بيع 
اأع�سائها التنا�سلّية. مل تتزوج ومل تنجْب لكنها ا�سطرت للم�ساكنة 
تويف  وعندما  ال�سغرية،  �سقتها  اأجار  يف  للم�ساركة  تعرفه  رجل  مع 
بالأ�سود  والعمل  الجتماعية  املعونات  لطلب  ا�سطرت  الأخري،  هذا 
ال�سنني،  ال�سريبي(. عرب  التهرب  به لغر�س  الغري م�سرح  )العمل 
على  ت�سرخ  كانت  وغا�سب.  منهك  وح�س  اإىل  املراأة  هذه  حتولت 
امل�ستاأجرين يف البناء كما يعوي كلب البولي�س على طريدته! ولكرثة 

ال�سكاوى، طردها موؤخرًا �ساحب البناء من العمل. 
هذه لي�ست ق�سة فريدة من نوعها، فقبل ب�سع �سنني عملت ناطورة 
اأخرى يف نف�س البناء الذي اأعي�س فيه. ح�سرت من مقاطعة كندية 
اأخرى، قالت باأنها كانت تعمل فيها كممر�سة. كانت زوجة ل�سنوات 
تغزو  الياأ�س  �سن  اأعرا�س  بداأت  ثم  مراهقني،  لثالثة  واأم  طويلة 
الأ�سباب،  اأتفه  على  اخلالفات  بينهما  فكرث  زوجها  وحياة  حياتها 

ثم ح�سل  الكحول.  على  الإدمان  الواقع يف  مهربًا من خيبة  ووجدا 
معها حادثة قلبت حياتها راأ�سًا على عقب: يف �سهرة عيد امليالد دعت 
اأ�سرتها لالحتفال �سوّيًة. اأفرط اجلميع بال�سرب وانتهى احلفل املجيد 
ا�ستوعبت ما ح�سل ح�سلت  التايل عندما  اليوم  املحارم. يف  بزنى 
�سجارات خميفة يف العائلة ومل تتجرع هذه ال�سدمة وهربت جمددًا 
من الواقع لكن هذه املّرة غادرت مقاطعتها قادمة اإىل مونرتيال. مل 
ت�ستطع العمل بالتمري�س لأّنها ل متلك الرتخي�س الالزم، ول متلك 
العزم للح�سول عليه، فاختارت اأن تعمل يف البناء الذي �سكنت فيه، 
خا�سة واأن ّ�سكنها فيه ي�سبح جمانيًا! ثم �سعرت بالوحدة ال�سديدة 
اأ�سيب  اأن  اإىل  �سهور  ب�سعة  معه  �ساحنة عا�ست  �سائق  اإىل  فتعرفت 
فرتة  عندها  فمكث  الك�سب  على  قادرًا  يعد  ومل  ظهره  اآذى  بحادث 
وبني  بينها  العالقة  اإ�سالح  الرجل  هذا  اأراد  لها".  بالن�سبة  "طويلة 
اأولدها وتدخل كوا�سطة خري واأقنعها باأنها يجب اأن ْتزورهم. امل�سكلة 
هي اأنها ل ت�ستطع اأخذ اإجازة من عملها، فقررت و�سديقها اأن ي�سافرا 
ب�سعة اأيام دون علم �ساحب العمارة، بيد اأن حبل الكذب ق�سري، و 
عندما علم هذا الأخري ف�سلها من العمل، وفقدت ال�سكن واملال، ثم 
فقدت �سديقها الذي كان ال�سبب يف خ�سارتها، ولأنه ل يعمل، كما اأن 

اأولدها مل يرحبوا كثريًا بعودة اأمهم كما كانت تاأمل! 
ل يجب اأن اأعمم من ق�سة هاتني الإمراأتني عن حال املراأة الكندية. 
والكفاءة  ال�سجاعة  بنماذج  اأذهلنني  ن�سوة  مدينتي  يف  قابلت  لقد 
وعمق التفكري والإن�سانية التي ميثلنها، لهَن واأمثالهن اأكرب الف�سل 
فيما اآل اإليه حال املجتمع الكندي من م�ساواة يف احلقوق والواجبات 
بني الرجل واملراأة، هّن خري مراآة للمجتمع الذي يع�سن فيه ويخدمنه 
ويريدن املحافظة عليه يف اأح�سن حال لالأجيال القادمة، لهن ّحتنى 
القامات احرتامًا ُوتنزل القبعات ولهن عميق المتنان من كل اأبناء 

وبنات هذا الوطن اجلميل! 
العربي  العامل  يف  يوجد  جمددًا...كم  الأفكار  ف�ساء  يف  اأ�سرح  ثم 
مثابرة  ثقافية،  منارة  �سنديدة،  حماربة  ملهمة،  ن�سائية  مناذج 
هّم�س  الذي  الذكورية  تكرمٍي يف جمتمعاتنا  حّق  ُتّكرم  مل  و�سابرة. 
املراأة عقودًا مديدة، لكنها بقيت �سامدة وم�ستمرة بعطائها و�ستظل 
تتعاقب  مثمرة!  حياة  �سجرة  فاملراأة  الدنيا،  اأيام  مادامت  كذلك 
اأو  �سخ�سيًا  ت�سرفت مبعرفتهن  معا�سرات  لن�سوة  �سور  يف خميلتي 
حياتي  يف  �سمعة  اأول  فكرًا...تت�سدر  لهن  قراأت  اأو  عنهن  �سمعت 
جمتمعها  يف  واملنتجة  املثقفة  ب�سورتها  الن�سوة  هذه  �سور  )اأمي( 
وال�سابرة على املر�س وحمن الزمان لأنها موؤمنة. �سورة اأخرى تظهر 
لطبيبتي امل�سلمة امللتزمة التي �سقلتها الأزمة ال�سورية بقوة لتك�سف 
عن معدن من ذهب �ساف! كافحت هذه املراأة لتنال �سهادة الطب 
الب�سري، ثم �سافرت مع زوجها الطبيب اإىل اخلليج للعمل والّدخار، 
واأجنبت اأربعة اأولد اأح�سنت تربيتهم. وملا عادت واأ�سرتها اإىل دم�سق 
لتعبث  �سورية  الأزمة  باغتت  وملّا  املهني.  عطائها  م�سرية  ا�ستكملت 
باأحالم كل ّاأبنائها، ويف الوقت الذي هرب فيه كل من ا�ستطاع للنجاة 
بحياته وم�ستقبل عائلته، قّررت هي اأن دورها اجلديد يف احلياة هو 
خطر  يردعها  مل  خا�سة.  فيهم  واملعرّت  وطنها  اأبناء  جراح  ت�سميد 
ومل تهزمها خ�سارة ، حتولت اإىل جامعة: طبيبة و حم�سنة كرمية، 
اأجري عن  تقريرًا �سحفيًا  اأتذكر  ثم  املواطن...  منا�سلة حلقوق  و 
الق�سف، ومل  ب�سبب  اإىل املخيمات  للجوء  �سورية ا�سطرت  مدّر�سة 
تتقبل فكرة اأن يبقى اأطفال هذا املخيم بدون تعليم، فقامت بجمعهم 
وتدري�سهم جمانًا وتاأمني املوارد املتوفرة لذلك. "ل للجهل ولالأمية" 
�ساحت عاليًا! ملاذا ل تبث هذه النماذج امل�سرقة يف الإعالم الغربي 
واإمنا نقي�سها متاما؟ لكن مهاًل، باملقام الأول، هل نقدرها نحن – 

كمجتمع عربي- حق تقديرها ونعاملها بالحرتام الذي ت�ستحقه؟ 
تعود بي ذاكرتي اإىل اآخر زيارة يل اإىل دم�سق حني جتمعت �سديقاتي 
"مباذا ت�سفينها؟"  حويل ت�ساألنني ب�سغف عن حال املراأة الكندية. 
املراأة  اأ�سف  بحثا عن جواب. كيف  �سردت مطوًل  اأين  واأذكر جيدًا 
الكندية ب�سكل مو�سوعي؟ ثم قلت: هي امراأة قادرة، حرة وم�سوؤولة 
يف اآن واحد... مقابل كل احلرية التي تتمتع بها هناك تكليف ثقيل.. 
م�سلوبة  �سديقاتي،  من  واحدة  ردت  مقموعة،  العربية  املراأة   -

احلرية!
- ماذا عن الرجل العربّي؟ هل هو حقًا اإن�سان حر؟ اأم هو ميار�س 
امراأة  كل  هل  ثم  جمتمعه؟  يف  به  عومل  الذي  القمع  حرميه  على 

عربية اأو م�سلمة مقموعة وم�سلوبة احلرية؟ 
مرت دقيقة �سمت اأردفت بعدها: " طوبى للمراأة الكندية ملا حققته 
من اإجنازات على ال�سعيد الإن�ساين واملجتمعي. لكن هل كل ما اآلت 
اإليه باختيارها �سحيح و هل حقًا خري لها اأن تقتحم كل الأعمال التي 
كانت ح�سرًا على الرجال ملا فيها من خ�سائ�س بعيدة عن فطرتها 
و تكوينها؟ ثم هل من ال�سحي نف�سيًا وج�سديًا للمراأة تعدد العالقات 
الغرامية الفا�سلة يف حياتها وتكرار الإجها�س؟ هل من الطبيعي اأن 
جتد اأكرث من ن�سف الن�ساء يف املجتمع وحيدات يف اخلم�سينيات من 
اأو  اأ�سدقائه  عمرهن لهن ولد واحد )اأو بنت( هجرهن ليعي�س مع 
�سديقته؟ هل من املقبول اجتماعيًا اأن تف�سل العي�س مع كلب ميالأ 
عليها فراغها العاطفي وت�سرف عليه ثروة تكّد كثريًا يف احل�سول 
عليها؟ اإن امراأة منطية يف نف�س عمرها يف العامل العربي قد تكون 
قد عا�ست الأمومة على الأقل مع ثالثة اأطفال واأحفاد رمبا وترقى 
للعمل حتى  تكون م�سطرة  ل  وقد  واملجتمعية،  الأ�سرية  مكانتها  يف 
لإ�سكان اأو اإطعام نف�سها فرجل العائلة يتكفل بذلك! قد تكون ت�سرب 
على زوج مت�سلط اأو عائلته، لكن، األ ت�سطر املراأة الكندية العاملة 
لل�سرب على مدراء وزمالء وعمالء تتعامل معهم ب�سكل يومي لي�سوا 

بال�سرورة األطف من زوج املراأة ال�سرقية وبيت حميها؟ ".
ت�ساءلت بعدها �سديقة اأخرى " من اأ�سعد اإذًا نحن اأم هّن؟ 

اأجبتها: "اأعتقد باأن اأ�سعد الن�ساء اأينما وجدت هي تلك التي تتمتع 
بفر�سها من احلياة من علم  يحبها وحتبه، حتظى  اأ�سري  مبحيط 
وعمل واأ�سرة، هي التي ت�ستطيع ممار�سة قناعاتها دون ق�سر اأو نبذ 
من جمتمعها ومّنت مهاراتها ف�سار عندها فكر واإبداع وقرار.، هي 
هذه التي مل يتعد اأحد على كيانها لأنها خملوق لطيف ولني. املو�سوع 

لي�س مقرتنًا ببلد اأو جن�سية، واإمنا بالبيئة والظروف." 
 لقد اأعجب الكالم �سديقاتي لأنه مع كرثة ال�سور الإعالمية الرباقة 
الغربية- �سار عندهن -مثل كثري  املراأة  �سا�ساتنا- عن  تغزو  التي 
من الن�ساء العربيات- عقد نق�س �سببها الأ�سا�سي جهلهن بالواقع 
احلقيقي لنظرياتهن الغربيات. اأت�ساءل هل تدرك املراأة الغربية ما 

حتظى به كثري من نظرياتهن العربيات من عز وتقدير؟    
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1-افيجان الدواء الواعد
و�سيكا  الظالم   انق�ساع  وبات  املظلم  النفق  نهاية  يف  نحن  هل   
مع التوقعات اليجابية ب�ساأن العقار الياباين امل�ساد للفريو�سات 
بـ)اأفيجان  جتاريا  واملعروف   )favipiravir )فافيبريافري 

 .)Avigan

يف  كوفيد-19  على  العقار  هذا  لتجربة  الأوىل  املحطة  كانت 
حيث  ال�سريرية  التجارب  يف  ا�ستخدامه  على  ووافقت  ال�سني  
اأحدث جناحا يف حتول نتائج مر�سى كورونا من اإيجابي ل�سلبي يف 
غ�سون اأربعة اأيام وبح�سب الدرا�سة التي اأجريت عليه يف ووهان 
ال�سينية ون�سرت مبجلة medrxiv العلمية فقد ت�سمنت جناح 
العقار الياباين يف تخفيف اأعرا�س مر�سى كورونا يف فرتة وجيزة: 

احلمى يف 2.5 يوما  وال�سعال يف غ�سون ٤.6 يوما. 

كيف يعمل هذا العقار وما هي اأعرا�ضه اجلانبية؟
انتقائي  ب�سكل   )Favipiravir )فافيبريافري   يعمل 
 viral RNA( الفريو�سي  الرنا  بلمرة  انزمي  منع  على 
امل�سا�س  دون   )dependent RNA polymerase
الفافيبريافري  قدرة  اإىل  البع�س  ويذهب  الب�سرية..  باخلاليا 
�سورته  —وهي    )favipiravir-RTP(املف�سفر
باخلطاأ  اندماجه  طريق  عن  طفرة   اإحداث  على  الن�سطة— 
الفريو�سي  املحتوى  من  املن�سوخ  ال�سريط  يف  نيكلوتيده  باعتباره 
الرنا  ت�ساعف  تعطل  وبالتايل  النيوكليوتيدات  دمج  مينع  مما 

الفريو�سي.

اأما  فيما يخ�س الآثار اجلانبية فال يوجد معلومات كثرية يف هذا 
ال�سدد بحكم حداثة الدواء ولكن يحظر ا�ستخدامه متاما اأثناء 
الدرا�سات  بع�س  بح�سب  الجنة  على  ت�سوهات  لحداثه  احلمل 
اأعرا�سا طفيفة  ي�سبب  قد  اأنه  كما  اأجريت على احليوانات  التي 
انزميات  وارتفاع  والأ�سهال  الدم  اليوريك يف  ارتفاع حم�س  مثل 

الكبد.

دون  افيجان  بعقار  الحتفاظ  على  اقت�سرت  اليابان  ان  الغريب 
الأول  اإنتاجه  منذ  وذلك  وامل�ست�سفيات  ال�سيدليات  يف  توزيعه 
ا�ستخدامه  حول  قيودا  وو�سعت  لالنفلونزا  كعقار   201٤ عام 
ليكون خيارا اخريا يف حالت تف�سي العدوى ال�سديدة والتي تعجز 
للخ�سية  راجعا  لها ورمبا كان ذلك  الت�سدي  الأخرى يف  الأدوية 
من اأعرا�س جانبية حمتملة اإ�سافة اإىل عدم كفاية الأبحاث حوله  
وقد ا�ستخدم العقار يف غرب اأفريقيا  ملكافحة فريو�س اإيبول لكن 
فاعليته مل تكن على القدر املن�سود ففي جتربة �سريرية للتحقق 
من فاعليته  �سد مر�س فريو�س اإيبول يف غويكيدو، غينيا، خالل 
ا يف معدل الوفيات  دي�سمرب 201٤ اأظهرت النتائج الأولية انخفا�سً
يف املر�سى الذين يعانون من م�ستويات منخف�سة اإىل معتدلة من 
فريو�س اإيبول يف الدم ولكن خال الدواء من التاأثري على املر�سى 
الأكرث  وهم  الفريو�س   من  عالية  م�ستويات  من  يعانون  الذين 

عر�سة خلطر الوفاة..

زيكا يف  �سد فريو�س  فاعلية حمدودة  )فافيبريافري(  اأبدى  كما 
الدرا�سات على احليوانات. 

)تو�سيميت�سو  خارجيتها  وزير  ل�سان  على  اليابان  اعالن   ومع 
العامل   دولة حول  اإىل ع�سرين   اأفيجان    عقار  تقدمي  موتيجي( 
وقد  كوفيد-19  مر�سى  لعالج  ال�سريرية  الأبحاث  نطاق  لتو�سيع 
وبالتايل  ت�سنيعه  ب�سدد  وهي  منه  عينات  على  م�سر  ح�سلت 
على  باملوافقة  واأننا  جتريبيا  عالجا  ب�سدد  اأننا  نعي  اأن  ينبغي 

ا�ستخدامه ل يعني ان العالج �سيكون اآمن اأو فعال 100‰ فقد 
متوقعة   �سيئة وغري  فعل  وردات  متوقعه  اآثار جانبية  تكون هناك 
لهذه التجارب ال�سريرية  وقد  تكون التجارب ال�سريرية فعالة كما 
الفرتة  كانت  ولرمبا  تكون كذلك  ل  وقد  لها  متوقع وخمطط  هو 

املقبلة حمددة وحا�سمة يف هذا ال�سدد. 

لنهاية  مــرتــقــب  م�ضتقبل  ــي...  ــن ــي اجل 2-الــتــعــديــل 
الفريو�ضات التاجية

مقدمة:
لقد باتت ادواتنا يف مواجهة الفريو�سات وعلى راأ�سها الفريو�سات 
التاجية ومنها �ساحبتنا ال�سر�سه COVID-19 �سديدة القدم 
فاحلجر ال�سحي يعود اإىل عهد النبوة والأدوية اإىل القرن ال�سابع 
اأ�سبح من  لذا  الثامن ع�سر  القرن  اإىل  والتطعيم  والتلقيح  ع�سر 
تقنيات  املواجهة  يف  اأدواتنا  م�سفوفة  اإىل  ن�سيف  اأن  ال�سروري 
يف  الهائلة  الثورة  ا�ستثمار  ومنها  وا�ستهدافا  ذكاءا  اأكرث  جديدة 

التعديل اجليني فاإن مل يكن هذا موعدها؟ فمتى اأذن؟!

تقنية كري�ضرب:
CRISPR-( )9 تعترب تقنية حترير اجلينات )كري�سرب كا�س

Cas9( من التقنيات الواعدة يف جمال العالج اجليني  فهي اأداة 
الدقة والذكاء يف تعديل اجلينات فبا�ستطاعتها  جزيئية �سديدة 
الوراثية  ال�سفرة  تعديله يف مكان معني من  املراد  حتديد اجلزء 

لكائن ما والتعرف عليه بدقه

وتتكون كري�سرب من عن�سرين: دليل كري�سرب اجلزيئي الذي يعرث 
الذي  »كا�س9«  اجلزيئي  واملق�ّس  املُ�ستهدف؛  باجلني  ويرتبط 
واإجراء  امل�ستهدفة  النووي  احلم�س  �سل�سلة  بق�ّس  ويقوم  يرافقه 

التعديل املطلوب.  

بداية الكت�ضاف:
كان التعرف على هذه التقنية لإول مرة يف البكرتيا حيث اكت�سف 
العلماء اليابانيون وجودها يف بكرتيا E. Coli حيث توؤدي دورا 

هاما يف اجلهاز املناعي لدى البكرتيا يحميها من الفريو�سات.

ا�ستطاع العلماء اأن يوظفوا هذا النظام خلدمة الب�سرية وامل�ساهمة 
اأمرا�س ال�سرطان وفقر الدم املنجلي والتليف الكي�سي   يف عالج 
ويف مكافحة فريو�س نق�س املناعة املكت�سبة )الإيدز( ويقوم نظام 
كري�سرب باأربعة مهام رئي�سية هي حذف اجلينات الغري مرغوب 
اجلينوم  اإىل  فيها  مرغوب  جينات  اإ�سافة  او  اجلينوم  من  فيها 
داخل  وظائف  لداء  وال�سرورية  عاملة  الغري  اجلينات  تفعيل  او 

اخلاليا او تعطيل  ن�ساط اجلينات الزائد عن املعتاد.

التي  نعيد بها  التقنية  العلماء على كري�سرب فهي  يعول كثري من 
ت�سكيل وظائف كثرية  اإىل �سكل جديد مغاير ملا األفناه عنها ومن 
بكرتيا حمددة  ي�ستهدف  �سالحا   لتكون  كري�سرب  نطور  اأن  ذلك 
وقتلها ف�سال عن اإيقاف عمل الفريو�سات ورمبا  ت�سبح يف امل�ستقبل 

بديال للم�سادات احليوية وم�سادات الفريو�سية التقليدية. 

اختبار  ومنها  التقنية  لهذه  الهائلة  المكانيات  من  الرغم  وعلى 
قد  متوقعة  وغري  جمة  خماطر  اأن  ال  جديدة  ولقاحات  اأدوية 
الإ�سابة  احتمالية  ومنها  لها  اخلاطئ  ال�ستخدام  ت�ساحب 
على  التجريب   عرب  العبثي  ال�ستخدام  اإىل  اإ�سافة  بال�سرطان 

الب�سر؟  فهل هذا حدث فعال ؟

يف عام 2018 اأعلن عامل الفيزياء احليوية ال�سيني )خه جياكوي( 

عن   ولدة تواأمني معدلني جينيا، يدعوان لول، ونانا يف اأول جتربة 
للتعديل اجليني على الب�سر عرب اإزالة  جيًنا ي�سمى "�سي �سي اأر 
5"  وحتى يك�سب جتربته بعدا اأخالقيا فقد زعم ان جتربته كانت 
بق�سد حماية الب�سر ووقاية التواأمني من نق�س املناعة املكت�سبة   

)الإيدز(. 

ملدة  ب�سجنه  ال�سينية  نان�سان  ال�سعب مبقاطعة  فحكمت حمكمة 
ثالث �سنوات وتغرمية ٤30 الف دولر فيما حكمت بال�سجن على 

اثنني من م�ساعديه اي�سا.

كري�ضرب وكوفيد:
موؤخرا  فكانت  كري�سرب  يف  تطوير  اإحداث  العلماء  ا�ستطاع 
النووي  احلم�س  ت�ستهدف  وهي   )CRISPR-Cas 13d(
الرنا  على عك�س CRISPR-Cas9 والتي ت�ستهدف احلام�س 
املحتوى  ذات  الفريو�سات  من  كوفيد-19  ولن  الدنا  النووي 
حال  تكون  قد   CRISPR-Cas13 تقنية  فاإن  الرنا  النووي 
�سحريا مهيئا ل�ستهداف الرنا داخل الفريو�س امل�ستجد وتفكيكه 
Cas 13d على اللت�ساق مبنطقتني جينيتني هما  حيث يعمل 
الهم يف جينوم الفريو�س امل�ستجد ي�ساهمان يف تكاثره ويغلفانه 
ومينعان اخللية التائية يف اجلهاز املناعي من التعرف عليه  وعرب 
ق�س املنطقتني  ميكن الق�ساء على  قدرة الفريو�س على التكاثر 
اأبوت  تيم  الباحث  من  املقدمة  الدرا�سة  وبح�سب  اخلاليا  داخل 
بق�سم الهند�سة احليوية بجامعة �ستانفورد وفريقه والتي ن�سرت 
مبوقع بيو اركايف  فبا�ستطاعة التقنية اأن تفكك ت�سل�سل املحتوى 

اجليني للفريو�سات التاجية  معمليا بن�سبة %90

ولكن هل حتقيق هذا احللم على اأر�ض الواقع قريبا؟
تقدم حال عاجال  ل  بحثية  ورقة  كونه  يعدو  ل  فالأمر  ل  بالطبع 
او حتى يف الغد القريب ولكنها تر�سم مالمح عالج ناجع جنني 

ثماره م�ستقبال 

لتعوي�ض  النجاة  طوق  النيرتيك  اك�ضيد  يغدو  3-هل 
النق�ض يف اأجهزة التنف�ض ال�ضناعي؟ 

يف خ�سم حماولت وجتارب ل تنتهي لإيجاد عالج فعال لفريو�س 
كورونا فقد اأجري اأطباء يف الوليات املتحدة واأوروبا جتربة حول 
ا�ستخدام غاز اك�سيد النيرتيك ليكون عو�سا عن اأجهزة التنف�س 
ب�سركة  عليها مما حدا  الطلب  تزايدا يف  التي تالقي  ال�سناعي 
ال�سناعى  التنف�س  اأجهزة  يف   والرائدة  العاملية  )ميدترونيك( 
للتنازل عن حقوق امللكية الفكرية اخلا�سة باأجهزتها كما �ساركت  

الت�سميمات مع الدول الأخرى للبدء فى ت�سنيعها فورا. 

وبح�ســـب تقريـــر �ســـحيفة الديلي ميل فقـــد بداأت ثالثـــة وليات 
اأمريكيـــة وثـــالث دول اأوروبيـــة يف جتربة ا�ستن�ســـاق غاز اك�ســـيد 
النيرتيك ملر�سى كورونا عرب جهاز )CPAP �سغط جمرى الهواء 
الإيجابـــي امل�ســـتمر(.............تتمة املقال �ضــفحة 24
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عندما لحقت الطائرة الرو�سية "�سو 35" نظريتها الأمريكية "بي 8 
اأيه"، ملدة ٤2 دقيقة، الأربعاء، مل يكن الأمر "مناورة" اعتيادية من 
العدو الرو�سي، لكنها مثلت لقطة م�سغرة مل�سكلة حقيقية يواجهها 

اجلي�س الأمريكي.

الذين  اخل�سوم،  من  مكررا  ا�ستهدافا  مثل  امل�سهد  اأن  يبدو  لكن 
ب�سبب  الأمريكية  القوات  بها  متر  التي  الأزمة  ا�ستغالل  يحاولون 

تف�سي فريو�س كورونا.

بفريو�س  اإ�سابة  حالة   2٤86 من  اأكرث  الأمريكية  القوات  و�سجلت 
كورونا ب�سفوفه، بينما تواجه القوات الأمريكية حتديات اأخرى من 

اخلارج.

بجانب  "اخلطرية"  الرو�سية  الطائرة  مناورات  من  �ساعات  وبعد 
الأمريكية  الف�ساء  قيادة  ذكرت  الأربعاء،  الأمريكية،  الطائرة 
الأقمار  تدمري  على  قادرا  �ساروخا  اخترب  الرو�سي  اجلي�س  اأن 

ال�سطناعية الأمريكية، يف مدار اأر�سي منخف�س.

وبعدها بوقت ق�سري، قال بيان للجي�س الأمريكي اإن 11 زورقا تابعا 
للحر�س الثوري الإيراين نفذت عمليات "اقرتاب وم�سايقة خطرية" 

ل�سفن للبحرية الأمريكية يف اخلليج العربي.

وبينما تن�سغل وا�سنطن بحربها اخلا�سة �سد تف�سي فريو�س "كوفيد 
الأ�سواأ عامليا  الو�سع  املتحدة  الوليات  ت�سهد  البالد، حيث  19" يف 
القوات  على  التحديات  تزيد  والوفيات،  امل�سابة  احلالت  مبعدل 

الأمريكية، ويتم اختبار "زعامتها" العاملية ب�سكل حقيقي.

وتاأتي املناو�سات العاملية املت�سارعة من رو�سيا واإيران، بينما تفر�س 
وا�سنطن توقفا على حتركات القوات الأمريكية بكل قطاعاتها، خوفا 
من انت�سار فريو�س كورونا، ح�سبما اأ�سارت جملة "تامي" الأمريكية.

وال�سيناتور  ال�سابق  الأمريكي  الدفاع  وزير  هاغل  ت�ساك  وقال 
اجلمهوري من نربا�سكا: "عندما يكون العامل واأمريكا غري متوازنني، 

فاإن ذلك ميثل فر�سة خل�سومنا".

الوقت.  اأنف�سهم يف هذا  لتاأكيد  "�سيوا�سلون بذل ق�سارى جهدهم 
الآن،  اأننا م�ستعدون ب�سكل مالئم لأحداث مثل ما نعي�سه  اأعتقد  ل 

خا�سة جائحة �سحية عاملية".

وت�سعى اإ�سرتاتيجية اجلي�س الأمريكي املوحدة لردع القوات العدوة 
منذ احلرب العاملية الثانية، باإبراز القوة من خالل ن�سر الآلف من 
القوات على الفور، اأو التحليق يف قاذفات قادرة على حمل الأ�سلحة 
النووية، اأو اإر�سال جمموعات قتالية حلامالت الطائرات اإىل مناطق 

�سعبة.

الرئي�س  حكم  ظل  يف  متزايدة  اأهمية  اكت�سبت  الإ�سرتاتيجية  هذه 
ميزانية  لها  دفعت  ع�سكرية  باأجهزة  يحتمي  الذي  ترامب،  دونالد 

اإدارة وزارة الدفاع )بنتاغون( التي تبلغ قيمتها 700 مليار دولر.

الآن،  غريبا  توقفا  تواجه  العاملية  الهيمنة  فر�س  اإ�سرتاتيجية  لكن 
بينما ت�ستمر القوات املعادية بفر�س التحديات امل�ستفزة لالأمريكيني، 

يف حتد وا�سح ل�سيطرة وا�سنطن الع�سكرية العاملية.

القوة  اإبراز  فاإن خيارات  "و�سط جائحة كورونا،  "تامي" اإنه  وتقول 
حمدودة جدا".

باخلطابات،  التهديدات  ل�سل�سلة  الآن  حتى  البنتاغون  وا�ستجاب 
احلايل  الوقت  اعتبار  من  علنا  "الأعداء"  وتكرارا  مرارا  وحذر 

لالأزمة الوطنية "نقطة �سعف".

وقال رئي�س هيئة الأركان امل�سرتكة، اجلرنال مارك ميلي، لل�سحفيني 
يوم الثالثاء يف البنتاغون: "�سنوا�سل تنفيذ مهامنا حول العامل يف 
يزال  ل  ا�ستعدادنا  ذلك.  اإىل  وما  الأو�سط،  وال�سرق  واأوروبا  اآ�سيا 
مرتفعا. ا�ستعدادنا ل يزال قويا. نحن قادرون على ردع وهزمية اأي 
حتديات قد ت�سعى اإىل ال�ستفادة من هذه الفر�س يف هذه املرحلة 

من الأزمة".

"جريئة"  حتركات  مبواجهة  الأمريكي  الع�سكري  الهدوء  وياأتي 
ومعادية من خ�سوم الوليات املتحدة العامليني، مثل رو�سيا واإيران 

وكوريا ال�سمالية، حليفة ال�سني.

جريئة  ع�سكرية  حتركات  لأمريكا،  خ�سم  اأقدم  رو�سيا،  واتخذت 
البحر  فوق  طائراتها  فحلقت  اأوروبا،  قارة  وراء  ما  اإىل  ت�سللت 
�ساحل  فوق  ال�سناعية  لالأقمار  مدمر  �ساروخ  وطار  املتو�سط، 

األ�سكا.

ويف 8 اأبريل، اأطلقت القوات اجلوية الأمريكية مقاتالت "اإف 22" 
لعرتا�س طائرات رو�سية تر�سد الغوا�سات فوق بحر بريينغ، على 

بعد 50 ميال قبالة األ�سكا.

يف غ�سون ذلك، اأجرى زعيم كوريا ال�سمالية كيم جونغ اأون، املقرب 
من بكني، تدريبات ع�سكرية خا�سة به.

اأطلقت  املا�سي،  العام  طواعية  ال�سواريخ  اإطالق  اإيقاف  وبعد 
بيونغيانغ جمموعة وا�سعة من ال�سواريخ يف الأ�سابيع الأخرية.

وينظر اإىل عمليات الإطالق على اأنها "حماولة لإثبات القوة والردع، 
داخليا وخارجيا" و�سط جائحة كورونا، وفقا ملحللني مبعهد الوليات 

املتحدة لل�سالم.

ويحذر خرباء يف ت�سريحات ملجلة "تامي"، من اأن اأزمة كورونا قد 
اجلي�س  قوة  على  الأمد  طويل  �سيكون  تاأثريها  لكن  قريبا،  تنتهي 
ملعاجلة  �سيحتاج  الأمريكي  فال�سعب  اقت�ساديا،  خا�سة  الأمريكي 
لتقلي�س  الدفاع  لوزارة  �ستتوجه  كلها  والأنظار  طارئة،  اقت�سادية 

املليارات التي تنفق على القوة الع�سكرية.

                  وكالت   

ه���ل ي��غ��ري ك����ورون����ا م����وازي����ن ق����وى ال���ع���امل؟
اأزم���������ة اأم����ريك����ي����ة وف����ر�����س����ة ل��ل��خ�����س��وم
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وي�ستغرق العالج من 20 اإىل 30 دقيقة مرتني يوميا ملدة اأ�سبوعني 

مما قد يق�سي على الفريو�س ويخفف من تلف الرئة.

فما هو غاز اك�ضيد النيرتيك وا�ضتخداماته الطبية؟
الأوعية  تو�سيع  على  يعمل  ا�ستن�ساقه  وعند  اللون  عدمي  غاز  هو 
اإىل زيادة كمية الأك�سجني  الدموية خا�سة يف الرئتني مما يوؤدي 
املتدفقة اإليها وجلميع اأنحاء اجل�سم وي�ستخدم مع جهاز التنف�س 
الأطفال  لدى  التنف�سي  اجلهاز  ف�سل  دون  للحيلولة  ال�سناعي 
حديثي الولدة. كما ت�سري بع�س الدرا�سات اإىل امتالك غاز اك�سيد 

النيرتيك خ�سائ�س م�سادة للفريو�سات التاجية.

هل اك�ضيد النيرتيك بعيدا عن حياتنا العادية؟
ال�سعف  عالج  يف  وامل�ستخدم  الفياجرا  فعقار  للغاية  قريب  انه 
ذلك  النيرتيك  اك�سيد  عرب  عمله  ميار�س  الرجال  لدى  اجلن�سي 
اأن ال�سيلدينافيل وهو املادة الفعالة يف الفياجرا تعمل على تثبيط 
انزمي فوف�سفوداي�سرتاز 5 مما يوؤدي اإىل اإطالق اك�سيد النيرتيك 
والذي يعمل على تو�سيع الأوعية الدموية وتدفق الدم اإىل الع�سو 
الذكري ف�سال عن تدفق الدم والك�سجني يف الرئتني لذا فالفياجرا 
لي�ست عالجا لل�سعف اجلن�سي فح�سب بل ت�ستخدم اأي�سا يف عالج 
املزمن  الرئوي  الن�سداد  حالت   بع�س  ويف  الرئوي  الدم  �سغط 

)COPD( امل�ساحبة له.

كما اأن الدور نف�سه للفياجرا مع اك�سيد النيرتيك  يلعبه احلم�س 
)متوفر  ال�سيرتولني  وكذلك  اجل�سم  داخل  )الرجينني(  الأميني 
وهو م�ستخل�س  والبيكنوجينول  بالبطيخ( ف�سال عن اجلين�سينج 

نباتى من �سجرة ال�سنوبر.

ال�ضناعي  التنف�ض  اأجهزة  توافر  م�ضكلة  حل  هل  لكن 
عن  القاتل  الفريو�ض  هذا  خماطر  تبعد  ان  كفيلة  

الرئة؟
 بح�سب التقارير ال�سحفية الواردة من الوليات املتحدة الأمريكية 
وال�سني وبريطانيا  فهناك ارتفاع يف معدلت الوفيات ب�سكل غري 
طبيعي بني املر�سى املو�سوعني على اأجهزة التنف�س ال�سناعي مما 
جعل الأطباء يحاولون تاليف ال�سرر عرب و�سع املر�سى يف اأو�ساع 
اأجزاء خمتلفة من  الأك�سجني يف  خمتلفة ملحاولة احل�سول على 
رئاتهم اأواإعطائهم الأك�سجني عرب اأنابيب الأنف اأو اإ�سافة اك�سيد 

النيرتيك اإىل عالجات الأك�سجني.

مع  احيانا  النهاية  تكون  ملاذا  املحري  اللغز  بقى  ولكن 
اأجهزة التنف�ض ال�ضناعي؟ !

يف بحث متوا�سع و�سيق قدمه مهند�سني �سينني يف جمال تكنولوجيا 
املعلومات واملعلوماتية احليوية  وبتحليل وظيفة بروتينات فريو�س 
تهاجم  الفريو�س  بروتينات  اأن  تبني  كورونا عن طريق احلا�سوب 

داخل  حممول  بروتني  وهو  الدم   خ�ساب  اأو   الهيموجلوبني  
خاليا الدم احلمراء ويحتوي على ذرات احلديد )Fe(. يلتقط 
حياة  على  للحفاظ  الأن�سجة  اإىل  وي�سّلمه  الرئتني  يف  الأوك�سجني 
اجل�سم وما يفعله كوفيد بح�سب الدرا�سه لعرقلة دور الهيموجلوبني 
هو اأن ينزع عنه جزئ احلديد املوجود يف �سق)الهيم( به وبالتايل 
يفقده القدرة على حمل الأك�سجني اإىل باقي اأجزاء اجل�سم وهو 
ما يف�سر الف�سل التام لع�ساء اجل�سم وهو �سبب الوفاة بفريو�س 
الذي  للحديد  نتيجة  اأنه  الرئة  تلف  الدرا�سة  ف�سرت  كما  كورونا 
اأ�سبح طليقا بالدورة الدموية  وقد حاولت الدرا�سة اأن جتعل هذا 
لكورونا  الت�سدي  الكلوروكني على  ال�سبب يف قدرة  ال�سيناريو هو 
عرب منعها من اإ�سابة الهيموجلوبني كما يفعل مع طفيليات املالريا 
�سواء ب�سواء .. ولكن يبقى البحث نظريا وباآليات �سديدة التوا�سع 
العلم  يتحدى  الذي  الفريو�س  هذا  لفهم  الرتيث  من  لبد  لذلك 

احلديث با�سرار وحتدي كبريين. 

د. حممد فتحي عبد العال
�ضيديل وماج�ضتري يف الكيمياء احليوية ودبلوم 

الدرا�ضات العليا يف امليكروبيولوجيا التطبيقية ورئي�ض 
ق�ضم اجلودة بالهيئة العامة للتاأمني ال�ضحي فرع 

ال�ضرقية مب�ضر �ضابقا    
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ال�سلطات  اأن  الأربعاء،  بر�س"،  "اأ�سو�سيتد  لوكالة  حتقيق  ك�سفت 
عندما  امل�ستجد  كورونا  فريو�س  احتواء  فر�سة  اأ�ساعت  ال�سينية 
الفريو�س يف  تف�سي  اإىل  اأدى  الذي  الأمر  معدودة،  الإ�سابات  كانت 
العامل، لي�ساب به اأكرث من مليوين ف�سال عن 126 األف حالة وفاة.

وبح�سب التحقيق، فاإنه يف الأيام ال�سته التي تلت اإقرار امل�سوؤولني يف 
احلكومة ال�سينية �سرا اأن البالد �ستواجه على الأرجح وباًء وا�سعا، 
ا�ست�سافت مدينة ووهان، مهد الفريو�س، ماأدبة جماعية �سارك فيها 
ع�سرات الآلف من الأ�سخا�س، كما بداأ ماليني ال�سينيني يف ال�سفر، 

مبنا�سبة ال�سنة القمرية اجلديدة.

والنتيجة: تف�ضي الفريو�ض يف العامل.
اليوم  ويف  املا�سي.  يناير   20  -1٤ بني  تقع  هذه  احلا�سمة  والأيام 
من  �سعبه  اأبناء  بينغ،  جني  �سي  ال�سيني،  الرئي�س  حذر  ال�سابع، 

فريو�س كورونا ودعاهم اإىل اأخذه على حممل اجلد.

لكن بدا اأن الآوان قد فات، اإذ اأ�سيب خالل هذه الفرتة التي و�سفتها 
�سخ�س   3000 من  اأكرث  ال�سمت"،  بر�س" بـ"اأ�سبوع  "الأ�سو�سيتد 

بفريو�س كورونا امل�ستجد واملعروف اأي�سا بـ"كوفيد- 19".

وذكرت وكالة "اأ�سو�سيتد بر�س" اأنها اعتمدت يف حتقيقها على وثائق 
بيانات عدوى  اأ�سا�س  على  وتقديرات خرباء  عليها  داخلية ح�سلت 

كورونا باأثر رجعي.

ومل يكن التاأخري يف التحذير من الفريو�س من 1٤ اإىل 20 يانري اأول 
خطاأ يرتكبه امل�سوؤولون ال�سينيون على كل امل�ستويات يف اأزمة كورونا، 
الأمر الذي اأغرق العديد من بلدان العامل يف اأزمة الفريو�س لحقا.

لكن البطء يف التحذير من فريو�س كورونا، جاء يف وقت حرج للغاية، 
اأي يف بداية تف�سي الوباء.

ورمبا انتهج امل�سوؤولون ال�سينيون هذا الأ�سلوب )الإبطاء يف الإبالغ 

عن كورونا( ملحاولتهم املوازنة بني تنبيه املواطنني وجتنب اإحداث 
حالة من الذعر.

اأرقام  اإن  زانغ،  فينغ  زو  كاليفورنيا،  جامعة  يف  الأوبئة  عامل  وقال 
اإىل  م�سريا  هائل،  كورونا  فريو�س  جراء  من  وامل�سابني  ال�سحايا 
اأنه لو اتخذ امل�سوؤولون يف ال�سني اإجراءات حا�سمة يف الأيام ال�ستة 
كافية  طبية  مرافق  هناك  ولكانت  اأقل  املر�سى  عدد  لكان  الأوىل، 
مدينة  يف  ال�سحي  النظام  انهيار  جتنب  الإمكان  يف  وكان  وفعالة، 

ووهان.

التحذير،  يف  تريثت  ال�سينية  احلكومة  اإن  اآخرون  خرباء  ويقول 
حتى ل حتدث حالة من الهي�سرتيا، متحدثني عن اأن بكني ت�سرفت 

ب�سرعة بعد ذلك.

"الأيام  الق�سة عند  تتوقف  فلم  بر�س"،  "اأ�سو�سيتد  وكالة  وبح�سب 
ال�ستة" التي �سبقت التحذير، اإذ جاءت على راأ�س اأ�سبوعني متتاليني 
اأي حالة،  الأمرا�س  لل�سيطرة على  الوطني  املركز  ي�سجل فيهما  مل 
بناء على املعلومات التي زودها بها امل�سوؤولون املحليون يف املقاطعات، 

بح�سب ما اأظهرت وثائق ح�سلت عليها الوكالة.

لكن خالل هذين الأ�سبوعني اأي بني 5- 17 يناير ، كانت هناك مئات 
الإ�سابات بفريو�س كورونا قد ظهرت يف م�ست�سفيات ووهان وغريها 

من املدن ال�سينية.

حالت  ت�سجيل  يف  الف�سل  عن  امل�سوؤول  هو  من  الوا�سح  من  ولي�س 
الإ�سابة بفريو�س كورونا، �سواء امل�سوؤولني املحليني يف املقاطعات اأو 

اأولئك الذين يعملون يف احلكومة املركزية والأجهزة التابعة لها.

على  ال�سني  تفر�سها  التي  ال�سارمة  الإجراءات  اأن  الوا�سح  لكن 
ال�سيئة  الأخبار  ن�سر  والرتدد يف  البريوقراطية  والعقبات  املعلومات 
ب�ساأن الفريو�س داخل الهرم القيادي يف البالد اأدى معا اإىل اإرجاء 

اإ�سدار التحذير الأويل من تف�سي الفريو�س.

املا�سي  يناير  من  الـ2  يف  ال�سني  يف  الر�سمي  التلفزيون  وحتدث 
اأمر غريب  ال�سائعات"، عن وجود  "بث  اأطباء بتهمة  عن معاقبة 8 

بامل�ست�سفيات.
اإن  اأ�ستاذ ال�سيا�سة ال�سينية يف جامعة �سيكاغو، دايل يانغ،  ويقول 
الأطباء يف ووهان كانوا خائفني، م�سريا اإىل اأن هناك عملية ترهيب 

حقيقية وقعت للعاملني يف املجال الطبي.
ومن الأمور التي دفعت قادة بكني اإىل التحرك بقوة ملواجهة فريو�س 
يناير،   13 يوم  تايالند  يف  بالفريو�س  اإ�سابة  اكت�ساف  هو  كورونا، 

والعرتاف بتف�سي الفريو�س يف بالدهم.
عن  بحثا  ال�سني  م�ستوى  على  حملة  اأطلقوا  احلادثة،  هذه  وعند 
احلالت امل�سابة بفريو�س كورونا، وتوزيع م�سحات الختبار، وغريها 

من الإجراءات، وكل ذلك دون اإبالغ ال�سعب يف ال�سني.
التي  للمعلومات  حماربتها  وتكرارا  مرارا  ال�سينية  احلكومة  ونفت 
اأبلغت منظمة  اإنها  حتدثت تف�سي الفريو�س يف الأيام الأوىل، قائلة 

ال�سحة العاملية على الفور عن تف�سي املر�س.
يف  ليجيان  ت�ساو  ال�سينية  اخلارجية  وزارة  با�سم  املتحدث  وقال 
موؤمتر �سحفي قبل اأيام "اإن ادعاءات الت�سرت اأو انعدام ال�سفافية يف 

ال�سني ل اأ�سا�س لها من ال�سحة".
لكن ق�سة الطبيب ال�سيني يف مدينة ووهان يل وين ليانغ، تناق�س 
خطر  من  حذورا  الذين  القالئل  الأطباء  من  واحدا  كان  اإذ  ذلك، 
فريو�س كورونا قبل تف�سيه، لكن ال�سلطات الأمنية ال�سينية اأجربته 

على ال�سمت.

                  وكالت   

الأيام ال�ستة احلا�سمة..
كورون��ا حما�س��رة  فر�س��ة  ال�س��ني  اأ�ساع��ت  وكي��ف 

توقع طالل اأبو غزالة اأن ي�ضهد العامل يف اأكتوبر املقبل حربا بني الوليات املتحدة وال�ضني، اأقوى اقت�ضاديني يف 
العامل، واأ�ضار اإىل وجود �ضراع حقيقي لل�ضيطرة على النظام العاملي ومبادئه الكربى.

وقال اخلبري، �سمن حلقة جديدة من برنامج “العامل اإىل اأين؟” الذي يبث اأ�سبوعيا على �سا�سة RT، اإن على قادة الدول الكربى الجتماع 
من اأجل جتنب الو�سول اإىل حرب كربى، لكنه لفت اإىل اأن الوليات املتحدة �ستفتعل هذه احلرب لتخرج من الأزمة القت�سادية، اإذ اأنها 

تواجه عجزا كامال يف ميزانيتها.

واأ�ساف، اأن احلرب بني بكني ووا�سنطن �ستفر�س على البلدين اجللو�س والتفاو�س، واأن التفاقات التي �ست�سل اإليها القوتان �ست�سع نظاما 
عامليا جديدا، وقال: “ابتداء من 2021 �سننتقل اإىل بناء عامل جديد بقيادة م�سرتكة بني ال�سني والوليات املتحدة، اأي �سينتهي عهد الهيمنة 

الأمريكية، ويبداأ نظام عاملي يقوده قطبان”.

ويرى اأبو غزالة اأن اأحد اأ�سباب �سيطرة كورونا على العامل هو عدم وجود نظام يقود العامل، وعدم وجود موقف موحد بني دول العامل ي�سع 
خطة موحدة ملواجهة الفريو�س امل�ستجد، وقال: “لذلك اأعتقد اأننا �سن�ساهد نهاية العوملة بعد اأزمة كورونا”.

واأكد اأبو غزالة اأن العوملة و�ضلت اإىل نقطة النهاية بعدما كانت ترتنح.    

طالل اأبو غزالة: �سن�سهد يف 
اأكتوبر القادم حربا ع�سكرية 
بني الوليات املتحدة وال�سني 

�ستغري النظام العاملي
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حيث اأثبت فاعليته يف احلد من الإ�سابة مبر�س األزهامير، 
عن طريق حماية اخلاليا الع�سبية يف املخ

طبيعي  مكون  عن  عبارة  هو   ،  Huperzine A   
ت�سبه  اأن فاعليته  الذاكرة، حيث  لتقوية  ا�ستخدامه  ميكن 

فاعلية الأدوية امل�ستخدمة يف عالج مر�س األزهامير
اأنواع  من  نوع   ،  Acetyl-L-carnitine   
الأحما�س الأمينية امل�ستخدمة يف �سناعة الربوتني، ويتم 

ا�ستخدام الربوتني كمغذي خلاليا املخ
كيف ميكن احلفاظ على قوة الذاكرة؟

فيتامينات  اأ�سماء  اأحد  على  طعامك  احتواء  من  تاأكد 
لتقوية الذاكرة/ تناول املكمالت الغذائية/ تناول الطعام 
املخ/  اإىل  الدم  و�سول  لزيادة  الريا�سة  ومار�س  ال�سحي 
تناول ال�سمك للح�سول على اأوميغا3/ قلل اأو جتنب اللحوم 
الوجبات/  حت�سري  يف  الزيتون  زيت  ا�ستخدم  احلمراء/ 
الفر�سة  تعطي  حتى  النوم،  من  كاف  قدر  على  اح�سل 
للمخ للتخل�س من املعلومات التي ل قيمة لها، والحتفاظ 

باملعلومات املهمة.
امل�ضدر : كل يوم معلومة طبية    
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The Prime Minister, Justin Trudeau, 
today issued the following statement 
on the shooting in Portapique, Nova 
Scotia:

“I was saddened to learn about the senseless 
violence in Nova Scotia, which claimed 
the lives of multiple people, including one 
member of the Royal Canadian Mounted 
Police (RCMP), Cst. Heidi Stevenson, a 23-
year veteran of the Force. Our hearts go out to 
the people who have lost loved ones, and to the 
RCMP family mourning a fallen officer. I also 
hope for a full recovery for the people who 
were injured, including one RCMP member 

who is in hospital being treated for non-life-
threatening injuries.
“Every day, law enforcement members put 
themselves in harm’s way to ensure our safety 
and well-being. I thank them, and all first 
responders, for their unwavering dedication, 
professionalism, and service, and for always 
being there for us.
“As a country, in moments like these, we come 
together to support one another. Together we 
will mourn with the families of the victims, 
and help them get through this difficult time.
“Earlier today, I spoke with the RCMP 
Commissioner and the Premier of Nova Scotia 

to offer my condolences, on behalf of the 
Government of Canada. The people of Nova 
Scotia are strong and resilient, and we will be 
here to support them as they heal from this 
tragedy.”

PMO Media Relations

Statement by the Prime Minister on the 
shooting in Portapique, Nova Scotia

Prime Minister Justin Trudeau 
speaks with President of Turkey 

Recep Tayyip Erdoğan

Today, Prime Minister Justin Trudeau spoke with the President 
of Turkey, Recep Tayyip Erdoğan, to discuss the latest 
developments regarding the COVID-19 pandemic.
President Erdoğan offered his condolences to Canadians 

following the tragic shooting in Nova Scotia. Prime Minister Trudeau 
thanked President Erdoğan and highlighted Canadians’ resilience and 
strength.
The leaders also discussed the measures in place in each country to 
protect the health and safety of their citizens and agreed on the need 
to support developing countries in response to COVID-19. They also 
highlighted the ongoing need for global coordination, including through 
the G20, to fight the pandemic and stabilize the global economy.  
They spoke of the vital need to keep supply chains open for medical 
equipment and other critical supplies as well stepped up international 
cooperation to accelerate vaccine and treatment development.  They 
also spoke of the collaboration of both countries through the Ministerial 
Coordination Group on COVID 19 led by Canada.
Prime Minister Trudeau and President Erdoğan discussed the trade and 
economic relationship between the two countries and welcomed the 
opportunities for growth it presents. 
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.

PMO Media Relations
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$29 million for the National Research Council of Canada to 
begin the second phase of critical upgrades to its Human Health 
Therapeutics facility in Montréal. Building on ongoing work to 
ready the facility for the production of vaccines for clinical trials, 
this funding will support operations to maintain the facility, as 
well as provide infrastructure to prepare vials for individual doses 
as soon as a vaccine becomes available.

$600 million, through the Strategic Innovation Fund, over two years 
to support COVID-19 vaccine and therapy clinical trials led by the 
private sector, and Canadian biomanufacturing opportunities.

$10 million for a Canadian data monitoring initiative so we can 
coordinate and share pandemic-related data across the country to 
enhance Canada’s response to COVID-19.

$10.3 million over two years, and $5 million ongoing, to support 
the Canadian Immunization Research Network in conducting 
vaccine-related research and clinical trials, and to enhance 
Canada’s capacity to monitor vaccine safety and effectiveness.

$114.9 million through the Canadian Institutes of Health Research 
for research projects that will accelerate the development, testing, 
and implementation of medical and social countermeasures to 
mitigate the rapid spread of COVID-19, as well as its social and 
health impacts.

Separately, the Government of Canada is providing over $675,000 
through the Stem Cell Network to support two new research 
projects and one clinical trial. The clinical trial will evaluate the 
safety of a potential cell therapy to reduce the impacts and severity 
of acute respiratory distress associated with COVID-19, and the 
two projects will generate critical information about how cells in 
the airway and brain are affected by the virus.

By supporting COVID-19 research, the critical work being done 
by our country’s scientists, and vaccination efforts, we will be able 
to better protect the health and safety of Canadians and vulnerable 
populations around the world.

PMO Media Relations
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Ottawa, Ontario

Canadians across the country are 
continuing to face challenges during 
this difficult time, particularly 
those who are most vulnerable to 

the health, social, and economic impacts of 
COVID-19. For many Canadians who were 
already struggling, it’s even harder now, and 
they are turning more and more to charities 
and non-profit organizations for help.
The Prime Minister, Justin Trudeau, today 
announced an investment of $350 million 
to support vulnerable Canadians through 
charities and non-profit organizations that 
deliver essential services to those in need.
The government has been working to put 
in place supports for all Canadians facing 
a tough situation. However, COVID-19 is 
having a disproportionate impact on those 
most vulnerable, creating a greater need for 
community-based organizations. To help 
these Canadians, the Government of Canada 
will provide additional support to charities 

and non-profit organizations through the 
Emergency Community Support Fund.

The investment will flow through national 
organizations that have the ability to get 
funds quickly to local organizations that 
serve vulnerable populations. It will support a 
variety of activities, such as:

Increasing volunteer-based home deliveries of 
groceries and medications

Providing transportation services, like 
accompanying or driving seniors or persons 
with disabilities to appointments

Scaling up help lines that provide information 
and support

Helping vulnerable Canadians access 
government benefits

Providing training, supplies, and other required 
supports to volunteers so they can continue 
to make their invaluable contributions to the 
COVID-19 response

Replacing in-person, one-on-one contact and 

social gatherings with virtual contact through 
phone calls, texts, teleconferences, or the 
Internet

With these further supports, we are making 
sure vulnerable Canadians feeling the financial 
and social impacts of COVID-19 can get the 
help they need, when they need it most. The 
government will continue to have the backs of 
organizations helping Canadians get through 
this difficult time.

Government of Canada 

Prime Minister announces further support to 
help Canadians in need

Ottawa, Ontario

New information on COVID-19 
emerges every day. Researchers 
and scientists in Canada and 
around the world are working 

hard to better understand the virus, and its 
impacts on people and communities. By 
keeping pace with this information, we can 
better protect the health of Canadians and set 
our country on the path to recovery.
The Prime Minister, Justin Trudeau, today 
announced more than $1 billion in support 
of a national medical research strategy 
to fight COVID-19 that includes vaccine 
development, the production of treatments, 
and tracking of the virus. This new funding 
builds on the $275 million investment 
for coronavirus research and medical 
countermeasures announced in March.
The Government of Canada will invest in 
new medical countermeasures to better 
understand COVID-19, and develop the 
infrastructure needed to fight the virus here 
in Canada. This includes:
The establishment of the COVID-19 
Immunity Task Force that will operate 

under the direction of a leadership group, 
which will include Dr. David Naylor, Dr. 
Catherine Hankins, Dr. Tim Evans, Dr. 
Theresa Tam, and Dr. Mona Nemer. The task 
force will establish priorities and oversee 
the coordination of a series of country-wide 
blood test surveys that will tell us how widely 
the virus has spread in Canada and provide 
reliable estimates of potential immunity and 
vulnerabilities in Canadian populations.

$40 million for the Canadian COVID-19 
Genomics Network (CanCOGeN), led by 
Genome Canada, to coordinate a COVID-
19 viral and host genome sequencing effort 
across Canada. This research will help 
track the virus, its different strains, and 
how it makes people sick in different ways, 

providing valuable information to public 
health authorities and decision-makers as 
they put in place measures to control the 
pandemic. The results of this work will be 
available to researchers globally to support 
additional research, including Canadian 
vaccine development efforts.

$23 million for the Vaccine and Infectious 
Disease Organization-International Vaccine 
Centre (VIDO-InterVac) to accelerate 
development of a vaccine against COVID-19. 
This funding will support pre-clinical testing 
and clinical trials of a potential COVID-
19 vaccine, essential steps to ensuring that 
vaccines are effective and safe for human use.

continue..............................................page 7

Prime Minister announces new support for COVID-
19 medical research and vaccine development
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Ottawa, Ontario

The Government of Canada is taking 
significant and decisive action to 
support Canadians and businesses 
facing hardship as a result of the 

COVID-19 global pandemic.

No Canadian should have to choose between 
protecting their health, putting food on the 
table, paying for their medication or caring for 
a family member. This is why the government 
introduced the Canada Emergency Response 
Benefit (CERB), a taxable benefit of $2,000 
every four weeks for up to four months for 
eligible workers who have lost their income 
due to COVID-19.

The Prime Minister, Justin Trudeau, today 
announced that the government is stepping 
up to better support those who need help but 
don't qualify for the CERB, and Canadians 
working in essential jobs who make less than 
they would if they received the benefit.

To help more Canadians benefit from the 

CERB, the government will be changing the 
eligibility rules to:

Allow people to earn up to $1,000 per month 
while collecting the CERB.

Extend the CERB to seasonal workers who 
have exhausted their EI regular benefits and 
are unable to undertake their usual seasonal 
work as a result of the COVID-19 outbreak.

Extend the CERB to workers who recently 
exhausted their EI regular benefits and are 
unable to find a job or return to work because 
of COVID-19.

The COVID-19 pandemic has placed particular 
demands on low-income workers in certain 
sectors, including those on the front-line in 
hospitals and nursing homes, those ensuring 
the integrity of the food supply, or providing 
essential retail services to Canadians.

In recognition that these essential workers’ 
salaries are often less or similar than what 
they would receive from the CERB, the 
government will work with provinces and 

territories through a new transfer to cost-share 
a temporary top-up to the salaries of workers 
deemed essential in the fight against COVID-
19, who make less than $2,500 a month. 
Details as to the application and delivery of 
this measure will be released shortly following 
further work with provinces and territories. 
This measure could help several million 
workers currently involved in the COVID-
19 response. The government will continue 
to look for ways to better help all Canadians 
during this difficult time.

Government of Canada 

News

Prime Minister announces expanded access to 
Canada Emergency Response Benefit and support 

for essential workers

Ottawa, Ontario - Global Affairs Canada
The Honourable François-Philippe 
Champagne, Minister of Foreign Affairs, and 
the Honourable Karina Gould, Minister of 
International Development, today issued the 
following statement:
“Canada fully supports the UN Secretary-
General’s appeal for an immediate global 
ceasefire in all corners of the world, in light 
of the COVID-19 pandemic. Now is the time 
to put armed conflict on lockdown, to protect 
the most vulnerable and to focus our efforts 
together in the fight against this virus. We are 
proud to have led 58 countries in supporting 
the Secretary-General’s appeal, and we 
encourage all countries to do the same.
“As COVID-19 continues to spread, Canada 
is particularly concerned about the plight of 

women, children and vulnerable civilians 
caught in armed conflict and humanitarian 
crises. We know that these populations are 
already disproportionately affected by armed 
conflict, that they are more vulnerable to 
economic and food insecurity and that they 
are at even greater risk now because of this 
pandemic. This is why a global ceasefire is so 
important.

“Canada is working hard to prioritize the 
protection of the most vulnerable in the 
response to the pandemic, including through 
our most recent funding of the UN system 
and international partners. We offer Canada’s 
full support to, and stand in solidarity with, 
those on the front lines of the response and 
the civilians and vulnerable populations in 
conflict, who require protection now more 

than ever. During this unprecedented global 
crisis, we also wish to reiterate Canada’s full 
commitment to multilateralism and the rules-
based international order.”

Press Secretary

Office of the Minister of Foreign Affairs

Statement in support of 
         global ceasefire                  
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Ottawa, Ontario
Post-secondary students are feeling the 
economic impacts of COVID-19. Many 
students were preparing to start a summer 
job in May, and are now worried about how 
to pay rent and cover basic living expenses, 
while recent graduates are struggling to find 
meaningful work. This is a critical point in 
their lives, and we must do everything possible 
to support their future.
The Prime Minister, Justin Trudeau, today 
announced comprehensive support of nearly 
$9 billion for post-secondary students and 
recent graduates. This plan will help provide 
the financial support they need this summer, 
help them continue their studies in the fall, 
and help many get the experience they need 
to start their careers. These measures include 
launching:
the proposed Canada Emergency Student 
Benefit, which would provide support to 
students and new graduates who are not 
eligible for the Canada Emergency Response 
Benefit. This benefit would provide $1,250 
per month for eligible students or $1,750 per 
month for eligible students with dependents 
or disabilities. The benefit would be available 
from May to August 2020.
the new Canada Student Service Grant, 
which will help students gain valuable work 
experience and skills while they help their 
communities during the COVID 19 pandemic. 
For students who choose to do national service 
and serve their communities, the new Canada 
Student Service Grant will provide up to 

$5,000 for their education in the fall. 
The Government of Canada will expand 
existing federal employment, skills 
development, and youth programming to 
create up to 116,000 jobs, placements, and 
other training opportunities to help students 
find employment and develop valuable skills 
this summer and over the coming months. 
In addition, to help students continue their 
studies in the fall, the government will:
double the Canada Student Grants for all 
eligible full-time students to up to $6,000 and 
up to $3,600 for part-time students in 2020-
21. The Canada Student Grants for Students 
with Permanent Disabilities and Students with 
Dependents would also be doubled.
broaden eligibility for student financial 
assistance by removing the expected student’s 
and spouse’s contributions in 202021-, in 
recognition that many students and families 
will struggle to save for school this year.
enhance the Canada Student Loans Program 
by raising the maximum weekly amount that 
can be provided to a student in 202021- from 
$210 to $350.
increase existing distinctions-based support 
for First Nations, Inuit, and Métis Nation 
students pursuing post-secondary education 
by providing an additional $75.2 million in 
202021-.
extend expiring federal graduate research 
scholarships and postdoctoral fellowships, and 
supplement existing federal research grants, 
to support students and post-doctoral fellows, 

by providing $291.6 million to the federal 
granting councils. In addition, the government 
intends to enhance work opportunities for 
graduate students and post-doctoral fellows 
through the National Research Council of 
Canada.
Taken together, these programs will not only 
help ensure more students get the financial 
support they need, but the opportunities and 
experience many students were counting on.
The government will continue to monitor and 
respond to the health, social, and economic 
impacts of COVID-19. We are ready to take 
additional actions as needed to stabilize the 
economy and mitigate the impacts of the 
pandemic on Canadians.

PMO Media Relations

Support for StudentS and new gradS affected by coVId-19

Small businesses across the country are the 
backbone of our communities, and they are 
now facing significant challenges. That is why 
the Government of Canada and provincial 
and territorial partners are taking strong, 
immediate, and effective action to protect 
Canadians and businesses from the impacts of 
the COVID-19 pandemic. We are introducing 
significant measures to support them and 
ensure they have the resources to make it 
through these difficult times.
The Prime Minister, Justin Trudeau, today 
announced that the federal government 
has reached an agreement in principle with 
all provinces and territories to implement 
the Canada Emergency Commercial Rent 
Assistance (CECRA) for small businesses. 
This program will lower rent by 75 per cent 
for small businesses that have been affected 
by COVID-19.

The government is also providing further 
details on the program:

The program will provide forgivable loans 
to qualifying commercial property owners 
to cover 50 per cent of three monthly rent 
payments that are payable by eligible small 
business tenants who are experiencing financial 
hardship during April, May, and June. 

The loans will be forgiven if the mortgaged 
property owner agrees to reduce the eligible 
small business tenants’ rent by at least 75 per 
cent for the three corresponding months under 
a rent forgiveness agreement, which will 
include a term not to evict the tenant while 
the agreement is in place. The small business 
tenant would cover the remainder, up to 25 
per cent of the rent.

Impacted small business tenants are businesses 
paying less than $50,000 per month in rent 

and who have temporarily ceased operations 
or have experienced at least a 70 per cent drop 
in pre-COVID-19 revenues. This support will 
also be available to non-profit and charitable 
organizations.

Today’s announcement is part of the Government 
of Canada’s COVID-19 Economic Response 
Plan, which is addressing the challenges 
facing Canadians and their employers 
during this time of global uncertainty. The 
government continues to assess and respond 
to the impacts of COVID-19, and stands ready 
to take additional actions as needed to stabilize 
the economy and mitigate the impacts of the 
pandemic.

PMO Media Relations

Prime Minister announces partnerships with provinces and 
territories to deliver the Canada Emergency Commercial 

Rent Assistance for small businesses
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Additional measures will help 
stop the spread of COVID-19
TORONTO — Ontario is delivering a new 
COVID-19 Action Plan for Vulnerable People 
to better protect vulnerable populations during 
the outbreak of COVID-19. This plan builds on 
the government's previous actions to protect 
people living in high-risk settings, including 
homes serving those with developmental 
disabilities, shelters for survivors of gender-
based violence and human trafficking, 
children's residential settings, and those 
residential settings supporting vulnerable 
Indigenous individuals and families both on 
and off reserve.
Details of the plan were unveiled today by 
Premier Doug Ford, Todd Smith, Minister of 
Children, Community and Social Services, 
Christine Elliott, Deputy Premier and Minister 
of Health, and Dr. Merrilee Fullerton, Minister 
of Long-Term Care.
"The plan we are announcing today will 
build on and support the critical work that is 
currently being carried out each and every 
day by our frontline heroes to care for our 
most vulnerable citizens," said Premier Ford. 
"These people are most at risk during this 
pandemic and that's why we are helping these 
organizations immediately ramp up screening 
and testing, deploy more protective masks and 
gloves, and put more boots on the ground in 
the fight against COVID-19."
"We have been working in close partnership 
with the federal government, municipalities, 
First Nations, Indigenous organizations and 
bargaining agents as part of the rapid response 
to COVID-19 in congregate care settings," 
said Minister Smith. "The action plan we are 
delivering today lays out a set of interventions, 
tailored by sector, to enable prevention and 
infection control, while maintaining service 

continuity for the benefit of our vulnerable 
clients and staff."
The COVID-19 Action Plan for Vulnerable 
People focuses on three specific areas:
Enhanced Screening and Reduced Exposure 
to Prevent Spread
Enhancing screening of visitors, staff, and 
residents on sites, as well as restricting non-
essential visitors.
Providing masks to staff working in congregate 
care settings and providing training on the use 
of personal protective equipment in the event 
of an outbreak.  
Infection Control: Managing Outbreaks and 
Limiting Spread
Enhancing testing of symptomatic staff and 
clients to identify the need for isolation and 
additional infection control measures on-site.
Planning to limit staff from working at more 
than one congregate care setting during 
an outbreak, specifically in developmental 
services, intervenor services, violence against 
women and anti-human trafficking settings.
Providing additional training and support for 
high-risk settings dealing with an outbreak, 
including guidance on how to isolate clients.
Sustaining Staffing and Managing Staff 
Shortages
Working with organizations to promote 
workforce stability and capacity in high-risk 
settings.
"Women and children who are in a vulnerable 
place in their lives must have access to the 
supports they need and a setting that is safe," 
said Jill Dunlop, Associate Minister of Children 
and Women's Issues. "We are taking steps to stop 
the spread of COVID-19, including physical 
distancing, flexible staffing, and cleaning and 
disinfecting protocols, to keep people safe 
where they work and where they live."
"We know that those who live and work in 

homeless shelters face unique challenges 
because of the COVID-19 outbreak," said 
Steve Clark, Minister of Municipal Affairs and 
Housing. "That's why we're working closely 
with service managers and our local partners 
to collect data and identify specific actions we 
can take to help."
The government will work with Indigenous-
led congregate care settings both on and off 
reserve to ensure that these tools and supports 
are available and adapted to meet their local 
needs in keeping their clients and staff safe.
"Indigenous leaders across the province have 
taken swift action to protect their communities 
from the spread of COVID-19 and today's 
enhanced safety measures will provide 
additional protection for those community 
members living and working in congregate 
care settings," said Greg Rickford, Minister 
of Energy, Northern Development and Mines 
and Minister of Indigenous Affairs.
The plan also supports mobilizing action to 
assessed high-risk locations in managing the 
COVID-19 outbreak in the days and weeks 
to come by providing assistance with staffing 
and additional training and support.
The government is also moving immediately 
to solicit ideas on additional actions and 
measures that can be taken now to further 
support vulnerable Ontarians and staff in 
high-risk settings.

Government of Ontario 

Ontario Delivers Action Plan to Increase 
Protection for Vulnerable People and Those 

Who Care for Them

Extension required to keep people safe and 
stop the spread of COVID-19
TORONTO — Today, Christine Elliott, Deputy 
Premier and Minister of Health, and Jeff Yurek, 
Minister of the Environment, Conservation and 
Parks, issued the following statement on Ontario 
Parks operations in response to COVID-19:

«In order to keep Ontarians safe during this 
COVID-19 outbreak, our government is 
extending the closure of Ontario,s provincial 
parks and conservation reserves to May 31, 
2020. This includes car camping, backcountry 
camping, roofed accommodations, day use 
opportunities, access points and all public 
buildings.
Provincial parks and conservation reserves 
will continue to remain fully closed to all 
recreational activities.
Reservations for arrivals up to, and including, 
any further closure extension date will be 
automatically cancelled and reservation holders 
will receive a full refund with no penalty. 
We are also providing penalty-free refunds 

to reservation holders who wish to change 
or cancel their 2020 camping reservation, 
regardless of arrival date.
Please continue to visit OntarioParks.com and 
Ontario Parks social media channels for the 
most up-to-date information.
We understand this extension may impact 
many Ontarians> plans during the month of 
May. However, the health and well-being of 
Ontarians is our government>s number one 
priority. Although we are making progress 
to stop the spread, the virus has not yet been 
contained. As a result, all but essential service 
workers must continue to stay at home and 
practice physical distancing.»

Government of Ontario 

Ontario Parks 
to Remain Closed 

until
May 31, 2020
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Ottawa, Ontario
The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued 
the following statement on Earth Day:
“Today, we join the international community to 
observe Earth Day.
“As Canadians, we are fortunate to be surrounded 
by an abundance of nature. With this privilege 
comes a shared responsibility to safeguard our 
environment and the natural treasures we have 
inherited.
“We want our children and grandchildren to be 
able to enjoy our majestic forests, breathe clean 
air, and play by our beautiful oceans, lakes, 
rivers, and streams. That is why the Government 
of Canada has taken important steps to protect 
our environment, while growing the economy 
and making life more affordable for families 
across the country.
“This year, families are going to observe Earth 
Day in a different way, because our parks are 
closed and Canadians have to stay home. This 
does not mean we cannot all still appreciate and 
continue to share a resolve to protect our natural 
beauty and our environment.
“Climate change continues to present a long-term 
threat to our health and economy. Last week, we 
made a historic investment to clean up orphan 

and inactive oil and gas wells, creating thousands 
of jobs and lasting environmental benefits. We 
also proposed a new Emissions Reduction Fund 
to reduce greenhouse gas emissions in Canada’s 
oil and gas sector, with a focus on methane.
“Our number one focus right now is dealing with 
the immediate threat of COVID-19. But this does 
not mean that we can neglect the environmental 
crisis. Canada can, and will, build a stronger and 
more resilient economy by investing in a cleaner 
and healthier future for everyone.
“We remain committed to our climate plan, which 
includes ambitious actions to reduce emissions, 
promote clean technology and jobs, and put a 
price on pollution. To meet our Paris Agreement 
commitments, we are taking action so we can 
exceed Canada’s 2030 emissions reduction goal, 
achieve net-zero emissions by 2050, and position 
our businesses and industries to remain globally 
competitive. We are also committed to protecting 
25 percent of Canada’s land and 25 percent of our 
oceans by 2025 to preserve our natural legacy for 
our generation and the next.
“On behalf of the Government of Canada, I 
encourage all Canadians to do their part for the 
environment and to reflect on how fortunate we 
are to live in such a beautiful country.”

PMO Media Relations

Statement by the Prime 
Minister on Earth Day

“Tonight at sunset, Muslims in Canada and around 
the world will mark the beginning of Ramadan, a 
month-long spiritual journey of fasting and prayer.
“Traditionally, Ramadan is a time of collective 
gathering. Families and friends observe Ramadan 
by getting together, fasting during the day, and 
ending their day with iftar. This year, Ramadan 
will look different as we continue to fight the 
global COVID-19 pandemic, and work to protect 
our communities by staying home and following 
the advice of public health experts. From mosques 
hosting Friday prayers online to families having 
iftar virtually, Muslim Canadians will be doing 
their part this year.
“During this crisis, the values at the heart of Islam 

– compassion, gratitude, and generosity – resonate 
more than ever, as we see Muslim Canadians 
helping their neighbours. A time of charity and 
spiritual contemplation, Ramadan reminds us to 
put the needs of others before our own and to 
practice those values in our daily lives.

“Let us take the time to recognize, and show 
gratitude for, the invaluable contributions Muslim 
Canadians make each day to our country.

“On behalf of our family, Sophie and I wish 
everyone celebrating a blessed and peaceful 
Ramadan.

“Ramadan Mubarak.” Justin Trudeau

The Prime Minister, Justin Trudeau, today 
issued the following statement on Ramadan:
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رئي�س وزراء كندا يعلن عن
الطبية للبحوث  جديد  دعم 
وتطوير اللقاحات �ضد كورونا

   ترودو يعلن عن    تو�ضيع نطاق 
الإ�ضتفادة من الدعم وامل�ضاعدات 

الكندية الطارئة لدعم العاملني 
12الأ�ضا�ضيني 5

احلا�ضمة.. ال�ضتة  الأيام 
وكيييف اأ�ضاعييت ال�ضييني
فر�ضيية حما�ضييرة كورونا

هل يغري كورونا
موازين قوى العامل؟

25اأزمة اأمريكية وفر�ضة للخ�ضوم 24
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Ontario Delivers Action 
Plan to Increase Protection 
for Vulnerable People and 
Those Who Care for Them

Prime Minister announces 

expanded access to Canada 

Emergency Response Benefit and 

support for essential workers3 5
Prime Minister announces 

further support to help 
Canadians in need

Prime Minister announces 
new support for COVID-
19 medical research and 

vaccine development6 6

STAY HOME

Canadian Diversity

Wishing a blessed Ramadan to Muslims 
observing the month at home this year. By 
coming together virtually, we’ll be able to 
stay connected and still honour the values 
at the heart of Islam - compassion, peace, 
and service to others. Ramadan Mubarak! 

Justin Trudeau 


