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ترودو يعلن عن تو�سيع نطاق
الإ�ستفادة من الدعم وامل�ساعدات
الكندية الطارئة لدعم العاملني
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رئي�س وزراء كندا يعلن عن
دعم جديد للبحوث الطبية
وتطويراللقاحات�ضدكورونا

الأيام ال�ستة احلا�سمة..
وكي��ف �أ�ض��اعت ال�ص�ين
فر�ص��ة حما�ص��رة كورونا
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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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Ontario Delivers Action
Plan to Increase Protection
for Vulnerable People and
Those Who Care for Them
Prime Minister announces
further support to help
Canadians in need

STAY

5
6

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

Prime Minister announces
new support for COVID19 medical research and
vaccine development
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�أ�صدر رئي�س الوزراء جا�سنت ترودو اليوم البيان التايل مبنا�سبة يوم
الأر�ض:
«اليوم ،نن�ضم �إىل املجتمع الدويل لالحتفال بيوم الأر�ض»
"نحن ككنديني ،حمظوظون لأننا حماطون بوفرة الطبيعة .مع هذا
االمتياز ت�أتي م�س�ؤولية م�شرتكة حلماية بيئتنا والكنوز الطبيعية التي
ورثناها.
"نريد �أن يتمكن �أطفالنا و�أحفادنا من اال�ستمتاع بغاباتنا املهيبة،
وتنف�س الهواء النقي ،واللعب بجانب حميطاتنا اجلميلة والبحريات
والأنهار واجلداول .من �أجل ذلك ،اتخذت حكومة كندا خطوات مهمة
حلماية بيئتنا ،مع منو االقت�صاد وجعل احلياة يف متناول العائالت يف
جميع �أنحاء البالد.
"هذا العام� ،ستحتفل العائالت بيوم الأر�ض بطريقة خمتلفة ،لأن
متنزهاتنا مغلقة وتوجب على الكنديني البقاء يف منازلهم .هذا ال
يعني �أننا ال ن�ستطيع جمي ًعا �أن نقدر ون�ستمر بامل�شاركة بعزم حلماية
جمالنا الطبيعي وبيئتنا.
"ال يزال تغري املناخ ميثل تهديدً ا طويل الأمد ل�صحتنا واقت�صادنا.
يف الأ�سبوع املا�ضي ،قمنا با�ستثمار تاريخي لتنظيف �آبار النفط والغاز
اليتيمة* (املق�صود خارج نطاق الإنتاج منذ �أمد بعيد) وغري الن�شطة،
وخلق الآالف من فر�ص العمل وفوائد بيئية دائمة .كما اقرتحنا �إن�شاء
�صندوق جديد خلف�ض االنبعاثات ُبغية تقليل انبعاثات غازات االحتبا�س
احلراري يف قطاع النفط والغاز يف كندا ،مع الرتكيز على امليثان.
"�إن تركيزنا الأول الآن هو التعامل مع التهديد املبا�شر لـ COVID-
 .19لكن هذا ال يعني �أنه ميكننا �إهمال الأزمة البيئية .ت�ستطيع كندا
بناء ،و�ستبني اقت�صادًا �أقوى و�أكرث مرونة من خالل اال�ستثمار يف م�ستقبل
�أنظف و�أ�صح للجميع.
"ما زلنا ملتزمني بخطتنا املناخية ،والتي تت�ضمن �إجراءات طموحة
خلف�ض االنبعاثات ،وتعزيز التكنولوجيا النظيفة وفر�ص العمل ،وو�ضع
ثمن على التلوث.

وللوفاء بالتزامات اتفاقية باري�س ،نتخذ �إجرا ًء حتى نتمكن من جتاوز
هدف كندا خلف�ض االنبعاثات لعام  ،2030وحتقيق انبعاثات �صافية
ت�صل نقطة ال�صفر بحلول عام  ،2050وجعل �أعمالنا و�صناعاتنا يف
مو�ضع ميكنها من موا�صلة املناف�سة العاملية .نحن ملتزمون � ً
أي�ضا بحماية
 25يف املائة من �أرا�ضي كندا و  25يف املائة من حميطاتنا بحلول عام
 2025للحفاظ على �إرثنا الطبيعي جليلنا واجليل الذي يليه.
"ب�إ�سم حكومة كندا� ،أ�شجع جميع الكنديني على القيام بدورهم من
�أجل البيئة والتفكري يف مدى ح�سن حظنا يف العي�ش يف مثل هذا البلد
اجلميل".
مكتب رئي�س وزراء كندا
الرتجمة العربية �أيام كندية

جو�سنت ترودو يعايد الكنديني امل�سلمني مبنا�سبة حلول �شهر
رم�ضان املبارك ،وكلمات جميلة ،من �إن�سان جميل
�أ�صدر رئي�س الوزراء جو�سنت ترودو اليوم البيان التايل مبنا�سبة قدوم
�شهر رم�ضان:
"عند غروب �شم�س هذه الليلة� ،سيحتفل امل�سلمون يف كندا وحول
العامل ببداية �شهر رم�ضان  ،وهي رحلة روحية لل�صوم وال�صالة
على مدى �شهر كامل.
تقليدي ًا� ،شهر رم�ضان هو وقت �إلتقاء اجلموع .حيث حتتفل العائالت
والأ�صدقاء ب�شهر رم�ضان من خالل االجتماع م ًعا ،وال�صوم �أثناء
النهار  ،و�إنهاء يومهم بالإفطار.
هذا العام � ،سيبدو �شهر رم�ضان خمتل ًفا بينما نوا�صل مكافحة جائحة
 19-COVIDالعاملية  ،ونعمل على حماية جمتمعاتنا من خالل
البقاء يف املنزل واتباع ن�صيحة خرباء ال�صحة العامة .من امل�ساجد
التي تقيم �صالة اجلمعة عرب الإنرتنت �إىل العائالت التي تتناول
الإفطار فعل ًيا � ،سيقوم الكنديون امل�سلمون بدورهم هذا العام.
"خالل هذه الأزمة  ،تتجلى القيم يف قلب الإ�سالم  -الرحمة

واالمتنان والكرم  -ليرتدد �صداها �أكرث من �أي وقت م�ضى  ،كما
ونرى الكنديني امل�سلمني ي�ساعدون جريانهم.
يف زمن العمل اخلريي والت�أمل الروحي ،يذكرنا رم�ضان لأن ن�ضع
احتياجات الآخرين قبل احتياجاتنا و�أن منار�س تلك القيم يف حياتنا
اليومية.
"دعونا ن�أخذ الوقت الكايف للتعرف على امل�ساهمات القيمة التي
يقدمها الكنديون امل�سلمون كل يوم لبلدنا و�إظهار االمتنان لها.
"بالنيابة عن عائلتنا � ،أمتنى �أنا و�صويف جلميع املحتفني بهذه
املنا�سبة ،عيد رم�ضان مبارك حمفوف بالأمن والأمان.
"رم�ضان مبارك".
جو�سنت ترودو
الرتجمة العربية �أيام كندية
www.canadiandays.ca
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الإعالمي القدير �أ .مروان �صواف

هل يدق كورونا ناقو�س جماعة القرن؟
هذه �أغني ُة �ضد الفا�شية ،تغنى بها املتظاهرون غداة �سقوط
الفا�شي�ست ،وها هي تعود �إىل احلياة مر ًة �أخرى عرب الواقع
الإلكرتوين يف الزمن الكوروين� ..أال يقال عاد ًة �إن �أجمل الأ�شعار
والأنغام تلك التي مل نن�شدها بعد؟
نعم يقال هذا ،ويقال �شي ٌء �آخر� :إن �أجمل الأ�شعار و�أجمل الأفكار
تلك التي مل ن�صرح عنها بعد ..فهل �أكرث الأحداث هو ًال ورعب ًا تلك
التي مل ن�صل �إليها بعد؟
ال �أطرح ال�س�ؤال فقط بت�أث ٍري من الت�صريح الر�سمي الذي �أدىل
به م�س�ؤو ٌل با�سم منظمة ال�صحة الدولية يف هذه الفرتة ال�صعبة،
و�إمنا �أطرحه �أي�ض ًا بت�أث ٍري من �أ�شعار ال�شاعر الكبري ناظم حكمت
�صاحب مقولة �إن �أجمل الكلمات و الأفكار والأ�شعار والأنغام و�إن
�أجمل الروايات والأعمال امل�سرحية بالتايل تلك التي مل تخرج اىل
النور بعد..
�أعرتف �أن ث ّمة قو ًال �آخر يهيمن على البال واخلاطر وين�سب عاد ًة
�إىل الإمام علي و يتناقله النا�س نق ًال عن ال�صحابي �أبي ذ ّر الغفاري
ومفاد القول" :عجبت ملن ال يجد القوت يف بيته ،كيف ال يخرج على
النا�س �شاهر ًا �سي َفه؟" ..فكم من ال�سيوف �ستُ�شهر يف الأيام القادمة
مبوجب ثورة اجلياع التي يتنب�أ بها الكثريون مع امل�شهد الأخري من
كل ُيل ُّح على البال
كارثة كورونا عندما يحني وقته؟ وبهذه التداعيات ٍ
واخلاطر �س�ؤا ًال �آخر� :أمل منار�س عدوان ًا �صارخ ًا على الطبيعة وعلى
نعتد
الفطرة الإن�سانية؟ يرى الكثريون �أننا افرت�سنا الطبيعة ومل ِ
عليها فقط ،وبالتايل ف�إن الثمن باهظ و�إن كان غري مقرو ٍء حتى الآن،
واحلق �أن افرتا�س الطبيعة والعدوان على الفطرة الإن�سانية ،الأمران
كمتابع عا�شق للفن ال�سابع �إىل فيلمني �سينمائيني
مع ًا ي�أخذاين
ٍ
�شغال املذاق الإن�ساين على مدار �أكرث من عقد ،الأول بعنوان �آفاتار
فيلم جيم�س كامريون ال�شهري الذي يتحدث عن �إبادة ال�شعب النايف
حي بفعل الآلة املتوح�شة
والق�ضاء على الأر�ض والزرع وكل ما هو ّ
جندي ين�شق عن جي�شه ويلتحق
ب�إدارة قو ِة متوح�شة يخرج من بينها ٍ
ب�أبناء الكوكب ال�ضحية ليقف معهم يف معركة البقاء ،لقد اعتاد
النا�س �أن يتحدثوا عن الفيلم الأ�سري لكامريون تيتانيك الذي ي�ؤكد
�أن ال�سفينة العمالقة لن تغرق ،ولكنها تغرق ويف رحلتها الأوىل وتبقى

ق�صة جاك وروز خالد ًة على ل�سان �سيلني ديون يف �أغنية باقية يف
الوجدان والبال (و�سيظل قلبي يخفق) ،كم �سيظل قلب الإن�سانية
خافق ًا مع �إ�سدال ال�ستار على م�أ�ساة الفريو�س التاجي كورونا ،وهل
ُتراها �سفينة االن�سانية بحالها �ستغرق وتغو�ص يف الأعماق؟ كان ذاك
يف تيتانك ،وكانت معركة البقاء يف �آفاتار ،ولكني �أتذكر فيلما ً �آخر
يحكي ق�صة العدوان الآثم على الطبيعة والفطرة الإن�سانية ،وقد حاز
على �أكرث من جائزة �أو�سكار واحدة� ،إنه فيلم الرق�ص مع الذئاب
جندي �آخر �شجاع عن جي�شه
فيلم كيفن كو�سترن ال�شهري ،حيث ين�شق ٌ
الغازي الذي تقدم ملحو الهنود احلمر وين�ضم �إليهم يف الدفاع لأجل
البقاء ،هل ق�صة فريو�س العدوان �أ�شد ت�أثري ًا و�إيالم ًا من ق�صة الفك
على يد الفريو�س كورونا وقد و�صل اىل الرئتني وبد�أ عمله املدمر بعد
�أن م َّر بالبلعوم مقتحم ًا اجل�سد من الفم ،الأمثلة كثرية وفكرة غزو
ال�شعوب بوا�سطة الفريو�س حمكية دائم ًا ،خذوا �آخر مثال وهو فيلم
الإ�ستيالء على اجلنة الذي يحكي ق�صة كري�ستوفر كولومبو�س وقد
حمل معه فيما حمل العتاد و جراثيم الكولريا عرب الأغطية التي
قدمت لتلف حول �أج�ساد الهنود احلمر فقتلت من قتلت يف � ٍأثر روائي
تاريخي ال ين�سى عام ..١٤٩٢
ويف بحث
ٍّ

وح�ش �ضا ٍر �أكرث
املظهر الثاين ،هل يتحول وح�ش الطائفية اىل ٍ
عدوان ًا وافرتا�س ًا لأج�سادنا وان�سانيتنا ،وهو وح�ش العن�صرية،
وللأمانة ٌ
بع�ض من العن�صرية مزرو ٌع فينا كالطائفية وبع�ضها الآخر
مظهر عاملي كالعن�صرية العرقية ،و�س�أبد�أ باملزروع فينا :يوجعك
ذو ٍ
ب�صدق م�شهدان اثنان تداعيا �أمام عيونك عرب البث التلفزيوين
النظامي ،ون�صو�ص التوا�صل االجتماعي على حد �سواء  ،م�شه ٌد
ثري وقفت لتقول
بطلته فنانة عربية معروفة وهي من �أبناء
جمتمع ّ
ٍ
 :لرنمي ه�ؤالء الوافدين جميع ًا يف ال�صحراء ،ليخرجوا من بلدنا
فهم �أ�صل البالء الكوروين!؟ ..ثمة معرت�ضون على قولها بالت�أكيد
من �أبناء جمتمعها ،ولكن االعرتا�ض حمل �شبهة وهو �أننا نخالفها
الر�أي وك�أن العن�صرية هي جمرد وجهة نظر.
بلد عربي
و�أما امله�شد الثاين وهو �أ�ش ُّد هو ًال بتقديرنا فم�سرحه يف ٍ
يقع يف القارة االفريقية ،رف�ضت فيه �صراح ًة �أ�سرة �سيدة متوفيه
بالكورونا �أن يدخلوها مقابر العائلة ،بل رف�ضوا ا�ستالم جثتها
وتظاهروا يف هذه الظروف �أمام م�صلحة ت�سليم اجلثمان ،وهي
ق�ضية �شغلت الر�أي العام العربي ،هل املق�صود ب�أن ا�صابتها بفريو�س
كهذا عار مث ًال ؟ هل اخلوف جرثومي �صحي �أم اخلوف جرثومي
�أخالقي؟ ومن الآثار املرتتبة عن�صري ًا التفرقة يف حالة العطالة عن
العمل وملن يمُ نح التعوي�ض بعد التوقف االجباري عن اخلدمة ،ف�إذا
عدنا اىل العمل وتخلى البع�ض عن االلتحاق بوظيفته خوف ًا وحماي ًة
لذاته ف�إنه يبقى بدون �أي تعوي�ض والنقطة املثارة جوهري ًا هنا �أن
العامل غري القادر على العي�ش من مدخراته و�إمكاناته هو غالب ًا من
لون معني ومن طيف معني (من �أ�صحاب الب�شرة ال�سمراء) ،هل مت
الف�صل هكذا؟!..

بعد �أن يهد�أ غبار املواجهة �ضد الفريو�س ،وال يدري املرء متى حتني
هذه اللحظة �سيما �أن الناطق با�سم املنظمة امل�شار �إليها يب�شرنا ب�أن
الفريو�س باقٍ ولوقت طويل ،متام ًا كما ب�شرنا رئي�س وزراء بريطانيا
وقت مبكر� ،أقول عندما يهد�أ غبار
ب�أن علينا �أن نودع �أحبابنا يف ٍ
املعركة �ستبد�أ �أ�سئل ٌة كربى بالظهور يف عا ٍمل يتقدم تقني ًا ب�شكل هائل
ولكنه منهار �أخالقي ًا واقت�صادي ًا ب�شكل �أكرث هو ًال� :أقما ٌر يف ال�سماء،
�صواريخُ عرب القارات ،يف اجل ِّو تق ّدم وعلى الأر�ض قه ٌر وفق ٌر وذل
وجياع ..من ال�صعب حتديد معامل امل�شهد كي نكون علميني ،ولكن رددت احل�شود �أغني ًة �أثرية حلوة يوم �سقطت الفا�شية كما �أ�شرنا
با�ستطاعتك �أن تتخيل مث ًال بع�ض ًا من معامل هذا امل�شهد:
وقوامها كلمات ثالث وداع ًا �أيتها اجلميلة ،ياله من جمال! فماذا
املظهر الأول ،مظه ٌر يت�صل باحلرية وينبئ عن �أن القمع �سيزداد �سرتدد اجلموع يف اللحظة التي يخرج بها املحروم من القوت �شاهر ًا
بحجة الف�صل وامل�سافة الإجتماعية وليذهب ك ٌّل �إىل حاله وعلى الكل على النا�س �سيفه ،وهل ميثل ايذان ًا بنزاع �سلطة اال�ستغالل وايذان ًا
�سد ب�سقوط النظام الر�أ�سمايل املتوح�ش الذي ينه�ش الفقراء؟
�أن يتفرقوا ،ومع ذلك من ي�ضمن �أن ثورة اجلموع لن ت�شتاح كل ٍ
�أمامها؟ هل ميكن الت�سليم ب�أن الغ ّد مبجرياته وتفا�صيله �سيودي بنا كتبها مروان �صواف ،جملة �أيام كندية� ،سان لوران ،مونرتيال ،الأول
�إىل ح�ضن املزيد من القمع مث ًال؟
من رم�ضان املبارك ،الرابع والع�شرين من ني�سان اجلاري.٢٠٢٠ ،

�أخبار

Magazine

5

ترودو يعلن عن تو�سيع نطاق الإ�ستفادة من
الدعم وامل�ساعدات الكندية الطارئة لدعم العاملني الأ�سا�سيني
�أوتاوا� ،أونتاريو
• تو�سيع نطاق �إعانة الـ  CERBلي�شمل العاملني املو�سميني الذين
تتخذ حكومة كندا �إجراءات مهمة وحا�سمة لدعم الكنديني وال�شركات ا�ستنفذوا مزايا �( EIأي ت�أمينات العمل) العادية اخلا�صة بهم
وغري القادرين على القيام بعملهم املو�سمي املعتاد نتيج ًة لتف�شي
الذين يواجهون �صعوبات نتيجة لوباء  COVID-19العاملي.
.COVID-19
ال يجب على �أي كندي �أن يكون مو�ضع �إختيار بني حماية �صحته� ،أو
و�ضع الطعام على مائدته� ،أو دفع ثمن دوائه �أو رعاية �أحد �أفراد • تو�سيع نطاق �إعانة الـ  CERBلت�شمل العاملني الذين ا�ستنفذوا
�أ�سرته .لهذا ال�سبب قدمت احلكومة �إعانة كندا لال�ستجابة م�ؤخ ًرا مزايا  ( EIت�أمينات العمل) العادية وال ميكنهم العثور على
للطوارئ ( ،)CERBوهي معونة خا�ضعة لل�ضريبة تبلغ  2000وظيفة �أو العودة �إىل العمل ب�سبب .COVID-19
دوالر كل �أربعة �أ�سابيع ملدة ت�صل �إىل �أربعة �أ�شهر للعاملني امل�ؤهلني لقد فر�ض وباء  COVID-19متطلبات خا�صة على العاملني
الذين فقدوا دخلهم ب�سبب .COVID-19
من ذوي الدخل املنخف�ض يف قطاعات معينة ،مبا يف ذلك �أولئك
�أعلن رئي�س الوزراء ،جا�سنت ترودو ،اليوم �أن احلكومة تتقدم بدعم
�أف�ضل لأولئك الذين يحتاجون �إىل امل�ساعدة ولكنهم غري م�ؤهلني
للح�صول على �إعانة الـ  ،CERBوالكنديني الذين يعملون يف
وظائف �أ�سا�سية ويح�صلون على مردو �أقل مما لو كانوا يتلقون
الإعانة.

مل�ساعدة املزيد من الكنديني على اال�ستفادة من �إعانة الـ ،CERB
�ستقوم احلكومة بتغيري قواعد الأهلية بحيث:
• ت�سمح لال�شخا�ص بالعمل وجني ما ي�صل �إىل  1000دوالر
�شهر ًيا مع ا�ستمرار �أهليتهم لتلقي �إعانة .CERB

�سيتم ن�شر تفا�صيل تطبيق وت�سليم هذا الإجراء بعد فرتة وجيزة
العاملني على اخلطوط الأمامية يف امل�ست�شفيات ودور التمري�ض،
من التن�سيق والعمل الإ�ضايف مع املقاطعات والأقاليم .وميكن لهذا
و�أولئك الذين ي�ضمنون �سالمة الإمدادات الغذائية� ،أو يقدمون
الإجراء �أن ي�ساعد عدة ماليني من العاملني امل�شاركني حال ًيا يف
خدمات التجزئة الأ�سا�سية للكنديني.
مواجهة .COVID-19
واعرتاف ًا ب�أن رواتب ه�ؤالء العاملني الأ�سا�سيني غالب ًا ما تكون �أقل �أو
تعادل ما �سيح�صلون عليه من �إعانة الـ  ،CERBف�ستعمل احلكومة هذا و�ستوا�صل احلكومة البحث عن طرق لتقدم م�ساعدة �أف�ضل
مع املقاطعات والأقاليم من خالل حتويل جديد لتقا�سم التكاليف للكنديني خالل هذه الفرتة الع�صيبة.
املتعلقة بزيادة م�ؤقتة لرواتب ه�ؤالء العاملني والتي تعترب �ضرورية
مكتب رئي�س وزراء كندا
الآن يف كفاحهم �ضد فايرو�س  ،COVID-19ممن رواتبهم تقل
الرتجمة العربية �أيام كندية
عن  2500دوالر �شهر ًيا.

بيان دعما لوقف �إطالق النار العاملي
�أوتاوا� ،أونتاريو ال�ش�ؤون العاملية كندا ال�شرف فران�سوا فيليب ال�شمبانيا ،وزير ال�ش�ؤون اخلارجية ،وكرن كارينا جولد ،وزير التنمية الدولية،
�أ�صدرت اليوم البيان التايل" :كندا تدعم متاما ا�ستئناف الأمني العام للأمم املتحدة لوقف �إطالق النار العاملي الفوري يف جميع �أنحاء العامل،
يف �ضوء اجلائحة الكوفية  .19-والآن هو الوقت املنا�سب لو�ضع ال�صراع امل�سلح على الت�أمني ،حلماية �أكرث ال�ضعيفة وتركيز جهودنا معا يف
مكافحة الفريو�س هذا .ونحن فخورون بقيادة  58بلدا يف دعم نداء الأمني العام ،ونحن ن�شجع جميع البلدان على القيام به" .كما توا�صل
كوفيد  19-تنت�شر ،ف�إن كندا ت�شعر بقلق خا�ص حول حمنة الن�ساء والأطفال واملدنيني ال�ضعفاء الذين مت اخت�صا�صهم يف ال�صراعات امل�سلحة
والأزمات الإن�سانية .ونحن نعلم �أن ه�ؤالء ال�سكان هم قد ت�أثرت ب�شكل غري متنا�سب بالنزاع امل�سلح ،و�أنهم �أكرث عر�ضة لالنعدام االقت�صادي
والغذاء ،و�أنه يف خطر �أكرب الآن ب�سبب هذا اجلائحة .هذا هو ال�سبب يف وقف �إطالق النار العاملي هو مهم جدا" .تعمل كندا بجد لتحديد
الأولوية حلماية الأكرث �ضعفا يف اال�ستجابة للوبلي ،مبا يف ذلك من خالل �أحدث متويل نظام الأمم املتحدة وال�شركاء الدوليني .نحن نقدم
الدعم الكامل للكندا ،والوقوف يف الت�ضامن مع ،على تلك اخلطوط الأمامية للرد واال�سد املدنيني وال�سكان ال�ضعفاء يف ال�صراع الذي يتطلب
احلماية الآن �أكرث من �أي وقت م�ضى .وخالل هذه الأزمة العاملية غري امل�سبقة ،نود �أي�ضا �أن ن�ؤكد من جديد التزام الكدة الكاملة بالتعددية
مكتب ال�صحفيني وزير خارجية كندا /الرتجمة العربية �أيام كندية
والرتتيب الدويل القائم على القواعد ".

تف�شي ظاهرة املذيع «ال�سئيل»...
ابتلي النا�س ويف مناطق عدة من العامل ومنها كندا بظاهرة املذيع
(ال�سئيل �أو الغليظ) يلي (مالو �شغله وال عمله) ،فقرر فج�أة يطلع
اليف ويعمل "مذيع".
يف بلد مثل كندا ،نعلم ب�أن �أحدنا �إذا �أحب �أن يذهب يف يوم العطلة
�إىل بحرية اونتاريو مث ًال ،ليمار�س هواية �صيد ال�سمك ب�سنارته
ال�صغرية ،ف�سيحتاج لإ�ستخراج رخ�صة ر�سمية ،حتى ت�سمح له
"ال�سمكات الوديعة" بو�ضع �سنارته يف مائها .لكن كيف ُي�سمح لكل
من ا�ستظرف نف�سه �أن يقتحم و�سائل التوا�صل الإجتماعي بهذا
ال�شكل املتطفل ويفر�ض "غالظته" على النا�س فيظهر عليهم فج�أة
ودون ا�ستئذان بحديث غري مفيد وطوال فرتة الت�صوير ال ميل من
ت�صوير وجهه ليغطي ب�أنفه كامل ال�شا�شة.
ثم جاء وباء كورونا و"جاب" معه دفعة �أخرى من ممتهني الظهور
والتحليل والتنظري ،مما ا�ضطر الكثريين ،ممن حدثوين� ،إىل تفعيل

ميزة عدم املتابعة على الفي�س  unfollowلرييح دماغه
و�سمعه وب�صره من املتابعة وهدر الوقت.
رجا ًء� ..إذا كانت القوانني ال تفر�ض عليكم رخ�صة كرخ�صة �صيد
ال�سمك فعلى الأقل تثقفوا قلي ًال يف هذه املهنة وارتقوا بها حتى ال
تكونوا �سبب ًا يف تدين وانحدار الذوق العام �أكرث مما هو منحدر
ومتدين� .أو اكتفوا مبمار�سة هواية الظهور والتظارف بني �أهليكم
ومعارفكم.
ولكن ولكي ال نعمم هناك ب�ضع حماوالت ناجحة وجادة ،تُغني وتفيد
�أبناء اجلالية �إىل حد ما ،وت�ستحق املتابعة والتقدير مادامت حترتم
عقل وذوق املتابع ووقته.
�أخري ًا ..ومع تزايد فورة و�سائل التوا�صل الإجتماعي و�صرعة
الت�صوير ال�سلفي والطلعة اليف ،وانت�شار جماعة "من�شان اهلل
�شوفوين"� ،أ�صبح من ال�ضروري مبكان و�ضع �ضوابط وعرف

بقلم الكاتب معتز �أبوكالم
رئي�س حترير جملة وموقع �أيام كندية
�إجتماعي لكل من يريد �أن ي�ستخدم هذه امليزة التي باتت مقيتة
لكرثة �سوء �إ�ستخدامها.
فكما �أن ال�شعوب الراقية حتافظ على نظافة طرقاتها من الأذى،
فمن باب �أوىل �أن حتافظ �أي�ض ًا على الذوق العام من �أن ينحدر به
املتطفلون.
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ب���ـ���ي���ـ���ان رئ���ـ���ي���ـ�������س وزراء ك��ـ��ـ��ن��ـ��ـ��دا
ح�����ول �إط����ل���اق ال����ن����ار يف ن���وف���ا ���س��ك��وت��ي��ا
للأ�شخا�ص الذين �أ�صيبوا  ،ومن بينهم واحد من �أفراد �شرطة الـ
 RCMPحيث يعالج يف امل�ست�شفى من �إ�صابات ال تهدد احلياة.

�أوتاوا � ،أونتاريو

�أ�صدر رئي�س الوزراء جا�سنت ترودو اليوم البيان التايل حول �إطالق
"يف كل يوم  ،ي�ضع �أفراد فر�ض القانون �أنف�سهم يف خطر ل�ضمان
النار يف منطقة بورتابيك ،نوفا �سكوتيا:
�سالمتنا ورفاهيتنا� .أ�شكرهم  ،و�أ�شكر جميع امل�ستجيبني الأوائل
"�شعرت باحلزن عندما علمت بالعنف الذي وقع يف نوفا �سكوتيا،
 ،على تفانيهم الذي ال يتزعزع واحرتافهم وخدمتهم  ،وعلى نوفا �سكو�شيا لأقدم التعازي نيابة عن حكومة كندا� .إن �سكان نوفا
دون �أي �إح�سا�س ،وقد �أودى بحياة العديد من الأ�شخا�ص  ،من
وجودهم دائ ًما معنا.
�سكوتيا �أقوياء ولينون  ،و�سنكون هنا لدعمهم بينما يتعافون من هذه
بينهم �أحد �أفراد �شرطة اخليالة امللكية الكندية)RCMP
"كدولة  ،يف حلظات كهذه  ،جنتمع م ًعا لدعم بع�ضنا البع�ض .امل�أ�ساة ".
 .، (Cstهايدي �ستيفن�سون  ،جندي متمر�س يف قوات ال�شرطة
عاما .قلوبنا تتفطر على الأ�شخا�ص الذين فقدوا مع ًا� ،سنحزن على عائالت ال�ضحايا ون�شد من �أزرهم لتجاوز هذا
عمرها ً 23
�أحباءهم  ،و�إىل عائلة �شرطة اخليالة امللكية الكندية  RCMPالوقت ال�صعب.
مكتب رئي�س وزراء كندا
ً
�ضابطا �سقط من قواتها .كما �آمل � ً
أي�ضا بال�شفاء التام "يف وقت �سابق اليوم  ،حتدثت مع مفو�ض الـ  RCMPوحاكم
وهي تنعي
الرتجمة العربية �أيام كندية

حمادثات بني ترودو و�أردوغان
ب�ش�أن كورونا و�أمور �أخرى
حتدث رئي�س الوزراء جا�سنت ترودو اليوم مع رئي�س تركيا ،
رجب طيب �أردوغان  ،ملناق�شة �آخر التطورات املتعلقة بجائحة
.COVID-19
قدم الرئي�س �أردوغان تعازيه للكنديني بعد �إطالق النار امل�أ�ساوي يف
نوفا �سكوتيا .كما و�شكر رئي�س الوزراء ترودو الرئي�س �أردوغان و�أبرز
مرونة وقوة الكنديني.
وناق�ش القادة �أي�ضا التدابري املعمول بها يف كل بلد حلماية �صحة
و�سالمة مواطنيهم  ،واتفقوا على احلاجة �إىل دعم البلدان النامية
ا�ستجابة لـ .COVID-19
كما و�سلطوا ال�ضوء على احلاجة امل�ستمرة للتن�سيق العاملي  ،مبا
يف ذلك من خالل جمموعة الع�شرين  ،ملكافحة الوباء وحتقيق
اال�ستقرار يف االقت�صاد العاملي .وحتدثوا عن احلاجة املا�سة
�إىل �إبقاء �سال�سل التوريد مفتوحة للمعدات الطبية وغريها من
الإمدادات احليوية بالإ�ضافة �إىل تعزيز التعاون الدويل لت�سريع
تطوير اللقاحات والعالج .كما حتدثوا عن تعاون البلدين من خالل
جمموعة التن�سيق الوزارية حول  COVID 19بقيادة كندا.
ناق�ش رئي�س الوزراء ترودو والرئي�س �أردوغان العالقات التجارية
واالقت�صادية بني البلدين ورحب بفر�ص النمو التي تقدمها.
�إن  COVID-19هو حتد عاملي �سريع التطور .تعمل حكومة كندا
ب�شكل وثيق مع ال�شركاء املحليني والإقليميني والدوليني للحد من
�آثارها ال�صحية واالقت�صادية واالجتماعية يف كندا وحول العامل.
مكتب رئي�س وزراء كندا
الرتجمة العربية �أيام كندية

ترودو يعلن عن حتالف م�ساعدات طارئة لإنقاذ ال�شركات ال�صغرية
رئي�س الوزراء يعلن عن �شراكات مع املقاطعات والأقاليم لتقدمي امل�ساعدة الكندية
الطارئة التجارية للإيجار لل�شركات ال�صغرية
تعد الأعمال ال�صغرية يف جميع �أنحاء البالد العمود الفقري ملجتمعاتنا  ،وهي تواجه الآن حتديات كبرية .ولذلك تتخذ حكومة كندا
وال�شركاء يف املقاطعات والأقاليم �إجراءات قوية وفورية وفعالة حلماية الكنديني وال�شركات من �آثار جائحة .COVID-19
نقوم على تقدمي تدابري هامة لدعمهم و�ضمان ح�صولهم على املوارد الالزمة لتجاوز هذه الأوقات ال�صعبة.
�أعلن رئي�س الوزراء جو�ستني ترودو اليوم �أن احلكومة الفيدرالية تو�صلت �إىل اتفاق مبدئي مع جميع املقاطعات والأقاليم لتنفيذ امل�ساعدة
الكندية الطارئة التجارية للإيجار ( )CECRAلل�شركات ال�صغرية� .سيخف�ض هذا الربنامج الإيجار بن�سبة  75يف املائة لل�شركات
ال�صغرية التي ت�أثرت بـ .COVID-19
وتقدم احلكومة � ً
أي�ضا مزيدً ا من التفا�صيل حول الربنامج:
• �سيقدم الربنامج قرو�ض ًا قابلة للعفو ملالكي العقارات التجارية امل�ؤهلني لتغطية  50يف املائة من مدفوعات الإيجار ال�شهرية الثالثة
التي يدفعها امل�ست�أجرون من �أ�صحاب الأعمال ال�صغرية امل�ؤهلني الذين يعانون من �ضائقة مالية خالل �أ�شهر �أبريل ومايو ويونيو.
• �سيتم �إ�سقاط القرو�ض �إذا وافق مالك العقار املرهون على تخفي�ض الإيجار على امل�ست�أجرين من �أ�صحاب الأعمال ال�صغرية
امل�ؤهلني بن�سبة  75يف املائة على الأقل للأ�شهر الثالثة املقابلة مبوجب اتفاقية �إعفاء من الإيجار  ،والتي �ستت�ضمن بند عدم �إخالء
امل�ست�أجر �أثناء �سريان مفعول االتفاقية .و�سيغطي امل�ست�أجر التجاري ال�صغري باقي قيمة الإيجار حتى  25يف املائة.
• امل�ست�أجرون من ال�شركات ال�صغرية املت�أثرة هم ال�شركات التي تدفع �أقل من  50000دوالر �شهر ًيا ك�إيجار وقد توقفت م�ؤقتًا
ً
�أعمالها التجارية �أو �شهدت
انخفا�ضا بن�سبة  70يف املائة على الأقل يف �إيرادات ما قبل .COVID-19
متاحا � ً
أي�ضا للمنظمات غري الربحية واخلريية.
�سيكون هذا الدعم ً
يعد �إعالن اليوم جز ًءا من خطة اال�ستجابة االقت�صادية للحكومة الكندية حيال  ، COVID-19والتي تعالج التحديات التي تواجه
الكنديني و�أرباب عملهم خالل هذا الوقت ال�ضبابي الذي ي�شهده العامل .توا�صل احلكومة تقييم �آثار  COVID-19واال�ستجابة لها ،
وهي على ا�ستعداد التخاذ �إجراءات �إ�ضافية ح�سب احلاجة لتحقيق اال�ستقرار يف االقت�صاد والتخفيف من �آثار الوباء.
مكتب رئي�س وزراء كندا
الرتجمة العربية �أيام كندية
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رئي�س وزراء كندا يعلن عن
مزيد من الدعم مل�ساعدة الكنديني املحتاجني
�أوتاوا � ،أونتاريو
ال يزال الكنديون يف جميع �أنحاء البالد يواجهون حتديات خالل
ً
تعر�ضا للآثار
هذه الفرتة الع�صيبة  ،وال �سيما �أولئك الأكرث
ال�صحية واالجتماعية واالقت�صادية لـ  .COVID-19بالن�سبة
للعديد من الكنديني الذين يعانون بالفعل  ،ف�إن الأمر �أ�صبح �أكرث
�صعوبة بالن�سبة لهم الآن ،وهم ين�شدون امل�ساعدة �أكرث ف�أكرث من
امل�ؤ�س�سات اخلريية واملنظمات الغري ربحية.

�إ�ضاف ًيا للجمعيات اخلريية واملنظمات غري الربحية من خالل
�صندوق دعم املجتمع الطارئ.
و�سيتدفق اال�ستثمار من خالل املنظمات الوطنية التي لديها القدرة
على احل�صول على الأموال ب�سرعة ل�صالح املنظمات املحلية التي
تخدم ال�سكان امل�ضطرين .و�سيدعم الإ�ستثمار جمموعة متنوعة من
الأن�شطة  ،مثل:
• ا�ستبدال جهة االت�صال ال�شخ�صية والتوا�صل الفردي واللقاءات
• زيادة دعم التو�صيل املنزيل التطوعي للبقالة والأدوية
االجتماعية بجهة ات�صال افرتا�ضية تتم من خالل املكاملات
• تقدمي خدمات النقل  ،مثل مرافقة �أو تو�صيل كبار ال�سن �أو الهاتفية �أو الر�سائل الن�صية �أو امل�ؤمترات عن بعد �أو الإنرتنت

�أعلن رئي�س الوزراء جو�ستني ترودو اليوم عن ا�ستثمار بقيمة
 350مليون دوالر لدعم الكنديني املحتاجني من خالل اجلمعيات الأ�شخا�ص ذوي الإحتياجات اخلا�صة �إىل مواعيدهم
اخلريية واملنظمات غري الربحية التي تقدم اخلدمات الأ�سا�سية • زيادة خطوط امل�ساعدة التي توفر املعلومات والدعم
للمحتاجني.
• م�ساعدة الكنديني امل�ضطرين يف احل�صول على املزايا
تعمل احلكومة على تقدمي الدعم جلميع الكنديني الذين يواجهون احلكومية
و�ض ًعا �صع ًبا .ومع ذلك  ،ف�إن  COVID-19له ت�أثري غري • توفري التدريب والإمدادات وغريها من �أ�شكال الدعم املطلوبة
متنا�سب على �أولئك الأكرث �ضعف ًا  ،مما يخلق حاجة �أكرب للمنظمات للمتطوعني حتى يتمكنوا من اال�ستمرار يف تقدمي م�ساهماتهم
املجتمعية .مل�ساعدة ه�ؤالء الكنديني � ،ستقدم حكومة كندا دع ًما القيمة يف ا�ستجابة COVID-19

ومع هذا الدعم الإ�ضايف ،نت�أكد من �أن الكنديني امل�ضطرين الذين
ي�شعرون بالآثار املالية واالجتماعية لـ  COVID-19ميكنهم
احل�صول على امل�ساعدة التي يحتاجون �إليها ،وذلك عندما يكونوا
يف �أم�س احلاجة �إليها .و�ست�ستمر احلكومة يف م�ساندة املنظمات
لت�ساعد الكنديني يف اجتياز هذه الفرتة الع�صيبة.
مكتب رئي�س وزراء كندا
الرتجمة العربية �أيام كندية

رئي�س وزراء كندا يعلن عن
دعم جديد للبحوث الطبية
وتطوير اللقاحات
�ضد كورونا
�أوتاوا � ،أونتاريو
تظهر معلومات جديدة عن  COVID-19كل يوم .يعمل الباحثون
والعلماء يف كندا وحول العامل بجد لفهم الفريو�س وت�أثرياته على
النا�س واملجتمعات .من خالل مواكبة هذه املعلومات  ،ميكننا حماية
�صحة الكنديني ب�شكل �أف�ضل وو�ضع بلدنا على طريق التعايف.
�أعلن رئي�س الوزراء جا�سنت ترودو اليوم عن �أكرث من مليار دوالر
لدعم ا�سرتاتيجية البحث الطبي الوطنية ملكافحة COVID-
 19التي ت�شمل تطوير اللقاحات و�إنتاج العالجات وتتبع الفريو�س.
يعتمد هذا التمويل اجلديد على ا�ستثمار  275مليون دوالر لأبحاث
الفريو�سات التاجية والإجراءات الطبية امل�ضادة التي مت الإعالن
عنها يف �شهر مار�س.
�ست�ستثمر حكومة كندا يف الإجراءات الطبية امل�ضادة اجلديدة لفهم
 COVID-19ب�شكل �أف�ضل  ،وتطوير البنية التحتية الالزمة
ملكافحة الفريو�س هنا يف كندا .و�سي�شمل ذلك:

 ، Canadaلتن�سيق اجلهود املبزولة ملكافحة  10 -• COVID-ماليني دوالر ملبادرة مراقبة البيانات الكندية حتى نتمكن
 19الفريو�سي ومن �ضمنها تتبع انت�شار وت�سل�سل اجلينوم عرب من تن�سيق وتبادل البيانات املتعلقة بالأوبئة عرب البالد لتعزيز
كندا� .سي�ساعد هذا البحث يف تتبع الفريو�س  ،و�سالالته املختلفة  ،ا�ستجابة كندا لـ .COVID-19
وكيف يمُ ْ ِر ْ�ض النا�س بطرق خمتلفة  ،ويوفر معلومات قيمة ل�سلطات • 10.3 -مليون دوالر على مدى عامني  ،و  5ماليني دوالر ب�شكل
ال�صحة العامة و�صانعي القرار عند و�ضع تدابري لل�سيطرة على م�ستمر  ،لدعم �شبكة �أبحاث املناعة الكندية يف �إجراء البحوث
الوباء .و�ستتاح نتائج هذا العمل للباحثني على م�ستوى العامل لدعم املتعلقة بالتطعيم والتجارب ال�سريرية  ،وتعزيز قدرة كندا على
البحوث الإ�ضافية  ،مبا يف ذلك جهود تطوير اللقاحات الكندية.
مراقبة �سالمة اللقاحات وفعاليتها.

• 23 -مليون دوالر ملنظمة اللقاحات والأمرا�ض املعدية  -مركز
اللقاحات الدويل ( )VIDO-InterVacلت�سريع تطوير
لقاح �ضد � .COVID-19سيدعم هذا التمويل االختبارات ما
قبل ال�سريرية والتجارب ال�سريرية للقاح حمتمل ل COVID-19
 ،وخطوات �أ�سا�سية ل�ضمان �أن اللقاحات فعالة و�آمنة لال�ستخدام
الب�شري.
• 29 -مليون دوالر ملجل�س البحوث الوطني الكندي لبدء املرحلة
الثانية من التطويرات الالزمة ملرافق عالجات �صحة الإن�سان يف
مونرتيال .وبنا ًء على العمل اجلاري لتجهيز املرافق لإنتاج اللقاحات
للتجارب ال�سريرية � ،سيدعم هذا التمويل العمليات للحفاظ على
املرافق  ،بالإ�ضافة �إىل توفري البنية التحتية لإعداد قوارير للجرعات
الفردية مبجرد توفر اللقاح.

•� -إن�شاء فريق عمل املناعة من  COVID-19التي �ستعمل
حتت �إ�شراف جمموعة قيادية� ،ست�شمل الدكتور ديفيد نايلور ،
والدكتورة كاترين هانكينز  ،والدكتور تيم �إيفانز  ،والدكتورة ترييزا
تام  ،والدكتورة منى منر� .سيحدد فريق العمل الأولويات وي�شرف
على تن�سيق �سل�سلة من م�سوحات اختبارات الدم على م�ستوى الدولة
التي �ستخربنا عن مدى انت�شار الفريو�س يف كندا وتقدمي تقديرات • 600 -مليون دوالر  ،من خالل �صندوق االبتكار اال�سرتاتيجي ،
موثوقة للمناعة املحتملة ونقاط ال�ضعف لدى الكنديني.
تُنفق على مدى عامني لدعم التجارب ال�سريرية للقاحات والعالج
• 40 -مليون دوالر ل�شبكة عمل علم اجلينوم  COVID-من  COVID-19بقيادة القطاع اخلا�ص  ،وفر�ص الت�صنيع
19الكندية ( ، )CanCOGeNبقيادة  Genomeالبيولوجي الكندية.

• 114.9 -مليون دوالر من خالل املعاهد الكندية للبحوث
ال�صحية مل�شاريع بحثية من �ش�أنها ت�سريع تطوير واختبار وتنفيذ
الإجراءات امل�ضادة الطبية واالجتماعية للتخفيف من االنت�شار
ال�سريع لـ  ، COVID-19وكذلك �آثاره االجتماعية وال�صحية.
وعلى نحو منف�صل  ،تقدم حكومة كندا �أكرث من  675000دوالر من
خالل �شبكة اخلاليا اجلذعية لدعم م�شروعني بحثيني جديدين
وجتربة �سريرية واحدة� .ستقوم التجربة ال�سريرية بتقييم �سالمة
العالج باخلاليا املحتملة لتقليل �آثار و�شدة ال�ضائقة التنف�سية
احلادة املرتبطة بـ  ،COVID-19و�سينجم عن هذين امل�شروعني
معلومات مهمة حول كيفية ت�أثر اخلاليا بالفريو�س وذلك يف جمرى
الهواء والدماغ.
فمن خالل دعم بحث  ، COVID-19والعمل احلا�سم الذي يقوم
به علماء بلدنا  ،وجهود التطعيم � ،سنتمكن من حماية �صحة و�سالمة
الكنديني وال�سكان املعر�ضني للخطر حول العامل ب�شكل �أف�ضل.
مكتب رئي�س وزراء كندا
الرتجمة العربية �أيام كندية
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م����و�����س����م درام������������ا رم�����������ض�����ان 2020
الأ������ض�����ع�����ف م�����ن اث����ن����ي ع�������ش���ر م���و����س���م
دم�شق  -عامر ف�ؤاد عامر
تُعر�ض امل�س ّل�سالت ال�سور ّية يف املو�سم ال ّرم�ضاين احلايل 2020
باهت ،يالحظه امل�شاهد والناقد مع ًا ،عرب االنتقال والبحث
بح�ضو ٍر ٍ
يف املحطات الف�ضائ ّية التي اعتدنا ر�ؤية امل�سل�سل ال�سوري يت�ص ّدر
علم ب�أن ظروف الإنتاج
قائمة �أعمالها ،ويبدو �أن اجلميع بات على ٍ
ال�سيئة التي عانى منها امل�سل�سل ال�سوري يف العام املن�صرم كانت
�سبب ًا رئي�س ًا لهذا امل�شهد� ،إال �أن �أزمة فايرو�س كورونا كانت �إ�ضافة
ال ُيح�سد عليها �أحد.
أعمال من �إنتاج هذا العام،
يت�ص ّدر قائمة الأعمال ال�سور ّية؛ �سبع ُة � ٍ
نالحظ فيها عملني مما يندرج حتت م�سمى �أعمال البيئة ال�شام ّية،
وهما "�سوق احلرير" للأخوين ب�سام وم�ؤمن املال ،و"بروكار" ملحمد
ثان وهما الكوميدي
زهري رجب ،و�أي�ض ًا جند عملني بن�سخة جزء ٍ
"بب�ساطة" ،وم�سل�سل الفانتازيا التاريخ ّية "حرملك" ،وكالهما من
�إخراج تامر ا�سحاق ،ومن �أعمال ال�سرية الذات ّية لدينا "حار�س
القد�س" للمخرج با�سل اخلطيب ،وم�سل�سل "مقابلة مع ال�س ّيد
�آدم" ذو الطابع البولي�سي للمخرج فادي �سليم ،وم�سل�سل "يوم ًا
ما" للمخرج عمار متيم املُ�ص ّنف يف قائمة الأعمال االجتماع ّية،
ومن املالحظ يف هذا املو�سم ب�أنه على الرغم من انق�ضاء مل ّفات

احلرب �أغلبها ،والتي كانت عام ًال م�ؤثر ًا يف تراجع امل�ستوى ال ّدرامي
يف �سوريا ،ال �س ّيما عامل الإنتاج� ،إال �أن الرتاجع هذا العام بدا
�أي�ض ًا على العدد ،فالكم الذي كان ُينتج يف �سنوات احلرب كان على
الأق ّل �ضعف هذا العدد يف بع�ض ال�سنوات ويف بع�ضها يذهب �إىل
ال�ضعفني! وباملقارنة جند �أن ال�ضعف من حيث النوع والكم مل يكن
بهذا امل�ستوى منذ اثني ع�شر مو�سم درامي.
يتم رفد هذا احل�ضور اخلجول �أي�ض ًا ب�أعمال �سور ّية من �إنتاج
ّ
ْ
تعر�ض بعد ،مثل "�أحلى �أ ّيام" للمخرج
�سنوات �سابقة ،والتي ْمل
ٍ
�سيف ال�شيخ جنيب ،و"نب�ض" لعمار متيم ،و"هواج�س عابرة" ملهند
قطي�ش ،و"حركات بنات" ملحمد معروف ،وعلى الرغم من ذلك
تخلو القائمة من الأعمال التي تعبرّ عن الدّراما ال�سور ّية املتما�سكة
بعنا�صرها ،وح�ضورها املت�ألق ،وبالنظر للأعمال ال�سور ّية امل�شرتكة
"النحات" للمخرج التون�سي "جمدي ال�سمريي"،
�سنجد م�سل�سالت ّ
و"ال�ساحر" للمخرج "عامر فهد" ،و"�أوالد �آدم" للمخرج الليث حجو.
ال ميكن و�ضع املالحظات من دون متابعة الأعمال مبدئي ًا ،لكن ميكن
و�ضع افرتا�ضات وا�ضحة قيا�س ًا على حم ّبة املتلقي العربي واملح ّلي
للأعمال ال�سور ّية� ،إذا يبدو �أن ن�سب املتابعة �ستذهب للأعمال
امل�شرتكة كونها ب�إنتاج يراعي �شرط ال�صورة املعا�صرة �إىل ح ّد ما،
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عامر ف�ؤاد عامر
جانب
كما �أنها تعتمد على ح�ضور النجم ال�سوري وجاذب ّيته ،ومن ٍ
�آخر �سيكون لعملي البيئة ال�شام ّية ح�ضورهما للمتلقي العربي الذي
يحب �شكالن ّية هذه البيئة وخ�صو�ص ّيتها.
ّ
جانب �آخر ومع تعدد الظروف القاهرة للإنتاج والت�صويرُ ،يتوقع
من ٍ
�أن نذهب لإنتاج الأعمال التي تعتمد على �أقل عدد من اللوكي�شنات،
وعلى املكان الداخلي املُغلق ،بالتايل ا�ستمرار ّية الظروف رمبا تذهب
ملكان �آخر ،ومب�ضمونه �أي�ض ًا ،والذي رمبا �سيالم�س
ب�شكل الإنتاج ٍ
دواخل الإن�سان �أكرث ،لكن ك ّل ذلك يعتمد على اال�ستجابة ال�سريعة،
والبحث عن احل ّل البديل ،وهذا ما �سنتبينّ مالحمه يف املراحل
القادمة.
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كندا تدعم الطالب واخلريجني اجلدد املت�أثرين بـ COVID-19
�أوتاوا� ،أونتاريو
طالب ما بعد املرحلة الثانوية ي�شعرون بالآثار االقت�صادية لـ
 .COVID-19كان العديد من الطالب ي�ستعدون لبدء عمل
�صيفي يف �شهر مايو� /آيار ،وينتابهم الآن قلق ب�ش�أن كيفية دفع
الإيجار وتغطية نفقات املعي�شة الأ�سا�سية ،بينما يكافح اخلريجون
اجلدد للعثور على عمل ذي جدوى .هذه حلظة حا�سمة يف حياتهم،
ويجب علينا �أن نفعل ما يف و�سعنا لدعم م�ستقبلهم.
�أعلن رئي�س الوزراء جا�سنت ترودو اليوم عن دعم �شامل مبقدار 9
مليارات دوالر لطالب ما بعد املرحلة الثانوية واخلريجني اجلدد.
�ست�ساعد هذه اخلطة على توفري الدعم املايل الذي يحتاجونه هذا
ال�صيف ،وم�ساعدتهم على موا�صلة درا�ستهم يف ف�صل اخلريف،
وم�ساعدة الكثريين يف احل�صول على اخلربة التي يحتاجونها لبدء
حياتهم املهنية.

وت�شمل هذه الإجراءات �إطالق:

• م�ساعدة كندا الطارئة املقرتحة للطالب،

,Canada Emergency Student Benefit

والتي �ستوفر الدعم للطالب واخلريجني اجلدد ،ممن هم غري
م�ؤهلني للح�صول على ميزة اال�ستجابة للطوارئ يف كندا� .ستوفر
هذه امليزة  1250دوال ًرا �شهر ًيا للطالب امل�ؤهلني �أو  1750دوال ًرا
�شهر ًيا للطالب امل�ؤهلني ممن لديهم من يعيلون� ،أو ذوي الإحتياجات
اخلا�صة� .ستكون امليزة متاحة ابتداء ًا من �شهر مايو �إىل �أغ�سط�س
.2020
• منحة خدمة الطالب الكندية اجلديدة ،والتي �ست�ساعد
الطالب على اكت�ساب خربة ومهارات عمل ق ّيمة بينما ي�ساعدون
جمتمعاتهم خالل وباء  .COVID 19وبالن�سبة للطالب الذين
يختارون �أداء اخلدمة الوطنية وخدمة جمتمعاتهم� ،ستوفر منحة
خدمة الطالب الكندية اجلديدة ما ي�صل �إىل  5000دوالر ل�صالح

تعليمهم يف ف�صل اخلريف.
هذا و�ستقوم حكومة كندا بتو�سيع التوظيف الفيدرايل احلايل،
وتنمية املهارات ،وبرجمة ال�شباب خللق ما ي�صل �إىل 116000
فر�صة عمل ،ووظائف ،وفر�ص تدريب �أخرى مل�ساعدة الطالب يف
العثور على عمل وتطوير مهارات ق ّيمة هذا ال�صيف وخالل الأ�شهر
القادمة .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ومل�ساعدة الطالب على موا�صلة
درا�ستهم �أثناء ف�صل اخلريف� ،ستقوم احلكومة مبا يلي:
• م�ضاعفة منحة الطالب الكندية جلميع الطالب امل�ؤهلني
بدوام كامل لغاية  6000دوالر ،ولغاية  3600دوالر للطالب بدوام
جزئي يف  .21-2020كما �سيتم م�ضاعفة منح الطالب الكندية
للطالب ذوي الإحتياجات اخلا�صة الدائمة والطالب املعالني (�أي
من عندهم من يعيلون).
• تو�سيع الأهلية للح�صول على م�ساعدة مالية للطالب عن طريق
�إزالة م�ساهمات الطالب وال�شريك ( �أي الزوج �أو الزوجة)،
املتوقعة يف  ،21-2020ذلك �إدرا ًكا منا ب�أن العديد من الطالب
والأ�سر �سيكافحون من �أجل االدخار للدرا�سة هذا العام.
• تعزيز برنامج قرو�ض الطالب الكندي من خالل رفع احلد
الأق�صى للمبلغ الأ�سبوعي الذي ميكن تقدميه للطالب خالل
 21-2020من  210دوالر �إىل  350دوالر.
• زيادة الدعم القائم على الفروق القائمة لطالب ال�سكان الأ�صليني
وقبائل الإنويت وامليتي�س ،الذين يتابعون التعليم بعد الثانوي من
خالل توفري  75.2مليون دوالر �إ�ضافية يف .21-2020
• متديد املنح الدرا�سية املنتهية املفعول يف الدرا�سات العليا يف
جمال الدرا�سات العليا والزماالت ما بعد الدكتوراه ،وا�ستكمال
املنح البحثية الفيدرالية احلالية ،لدعم الطالب وزمالء ما بعد
الدكتوراه ،من خالل توفري  291.6مليون دوالر ملجال�س املنح
الفيدرالية .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،تعتزم احلكومة تعزيز فر�ص العمل

لطالب الدرا�سات العليا وزمالء ما بعد الدكتوراه من خالل املجل�س
الوطني للبحوث يف كندا.
هذه الربامج جمتمعة ،لن ت�ساعد فقط يف �ضمان ح�صول املزيد
من الطالب على الدعم املايل الذي يحتاجونه ،بل �ستوفر الفر�ص
واخلربة التي يعتمد عليها العديد من الطالب.
و�ستوا�صل احلكومة ر�صد الآثار ال�صحية واالجتماعية واالقت�صادية
لـ  COVID-19واال�ستجابة لها .نحن على ا�ستعداد التخاذ
�إجراءات �إ�ضافية ح�سب احلاجة لتحقيق اال�ستقرار يف االقت�صاد
والتخفيف من �آثار الوباء على الكنديني.
مكتب رئي�س وزراء كندا
الرتجمة العربية �أيام كندية

♥ ♥♥

هل �أنا �أحت�ضر؟؟!” كيف تعرف �أن الأعرا�ض التي ت�صيبك خطرية �أم ال!
من ال�صعب معرفة الأعرا�ض اجل�سدية التي نعاين منها �إن كانت �أي�ضا يجب عليك معرفة متى يحدث الأمل؟ بعد �أو قبل الأكل
خطرية �أم ال ،كتاب جديد بعنوان هل �أنا �أحت�ضر ؟ قد يكون هو يجب عليك الذهاب اىل الطوارئ �إذا �شعرت ب�ضغط م�ستمر على
دليلك ال�شامل وما الذي عليك القيام به �إن كانت الأعرا�ض التي �صدرك ومل يزول بعد دقائق �أو �إذا �إنت�شر اىل الرقبة �أو الذراع �أو
تعاين منها خطرية .يقول �أخ�صائيو القلب كري�ستوفر كيلي ومارك �شعرت ب�ضيق يف التنف�س.
�آيزنربغ �أنه يجب عليك الإ�سرتخاء �أو الإت�صال بطبيبك �أو الذهاب
يقول �آيزنربغ �أنه معظم النا�س يعتقدون ب�أنهم م�صابون بنوبة قلبية
اىل الطوارئ ان كانت الأعرا�ض التي تعاين منها خطرية.
عندما ي�شعرون ب�أمل يف �صدرهم ،لكن هناك الكثري من الأ�سباب
يقول طبيب القلب كيلي يف معظم الأحيان وعندما ت�شعر ب�أنك ت�شكو
لآالم ال�صدر ولي�س بال�ضرورة �أن يكون الأمل ب�سبب نوبة قلبية
أعرا�ض غري اعتيادية  ،ف�إنك �ستُ�سرع للبحث عرب االنرتنت لتجد
من � ٍ
م�صاب �.2إلتهاب احللق
تف�س ًريا لتلك الأعرا�ض ،ولعلك �ستجد نف�سك يف النهاية ب�أنك
ٌ
مبر�ض ال�سرطان� ،أو �أنك تعاين من نوبة قلبية و ميكن �أن توافيك �إذا كنت تعاين من قحة عند الإ�ستيقاظ و من �سعال و�سيالن يف
املن ّية يف �أي حلظة .و على الرغم من �أن عنوان الكتاب قد يبدو الأنف وخا�صة يف ف�صل ال�شتاء فخذ دواء م�سكن
مزعجا للبع�ض� ،إال �أنه يطمئن النا�س و يقدم الكثري من امل�ساعدة
ً
يجب عليك الذهاب اىل الطبيب �إذا كان لديك بقع بي�ضاء على
على فهم الأعرا�ض والتي غال ًبا ما تكون �أعرا�ض لي�ست خطرية .
اللوزتني �أو احللق لأن هذا يعني �أنك تعاين من �إلتهاب يف احللق
�إ�ست�ضاف برنامج �سي بي �سي هذا ال�صباح كيلي و�آيزنربغ ملناق�شة
�شيوعا التي حت�صل لدى النا�س ،مبا يف ذلك يجب عليك الذهاب اىل الطوارئ اذا كان لديك �صعوبة يف البلع �أو
بع�ض الأعرا�ض الأكرث ً
�أمل ال�صدر والإجهاد والتهاب احللق و�آالم الظهر� ،سنعر�ض لكم ما تغيري يف ال�صوت �أو كنت تعاين من ارتفاع يف درجة احلرارة وت�شعر
قالوه عن تلك الأعرا�ض وما يجب علينا القيام به عندما ن�شعر بهذه بالدوار
الأعرا�ض:
يقول �آيزنربغ �أن الكثري من النا�س قد ي�ستيقظون كل �صباح وقد
�.1آالم ال�صدر
يعانون من �إلتهاب يف احللق ب�سبب التعر�ض للهواء اجلاف ولكن �إذا
�إذا �شعرت ب�أمل يف �صدرك وكان الأمر يزداد �سوءا عند حتريك كانت لديك بقع بي�ضاء على اللوزتني ف�أنت بحاجة اىل �أن تذهب
ذراعك فخذ دواء م�سكن
لزيارة الطبيب.

�.3آالم الظهر
أالم يف الظهر فقم ب�أخذ دواء م�سكن
�إذا كنت تعاين من � ٍ
�إذا كنت ت�شعر ب�أمل حارق على �أحد جانبي ظهرك فقد تكون تعاين من
مر�ض هرب�س نطاقي �أو كما ي�سمى احلزام الناري� ،أو تعاين من �أمل عند
التبول ،فبهذه احلالة �أنت بحاجة اىل ان ترى الطبيب ،ولكن �إذا كنت
تعاين من فقدان مفاجئ للقوة �أو االح�سا�س يف �إحدى ال�ساقني فعندها
�أنت بحاجة اىل الذهاب اىل الطوارئ ،وقد يكون هذا م�ؤ�شر اىل �ضرر
قد ي�صيب الأع�صاب �أو احلبل ال�شوكي ب�سبب �أمل ما يف الظهر.
ومن اجلدير بالذكر � ً
أي�ضا �أن الن�ساء يعانني �أحيا ًنا من �آالم الظهر �أو
غريها من الأعرا�ض ،بد ًال من �آالم ال�صدر التقليدية عند الإ�صابة
بنوبة قلبية.
.4الإرهاق والتعب
خذ دواء م�سكن �إذا �شعرت بالتعب ب�سبب نظام غذائي قا�سي �أو كنت
تتناول دواء جديد واطلب من طبيبك �إيقافه.
�إذا كنت ت�شعر بالإكتئاب وتعتقد �أنه ي�سبب لك ال�شخري قيجب عليك
�أن ترى الطبيب.
يقول �آيزنربغ ب�أنهم ي�أملون �أن هذا الكتاب قد ي�ساعد الأ�شخا�ص
غري امل�شمولني بالت�أمني ال�صحي �أو الأ�شخا�ص الذين لديهم م�شاكل
مالية لزيارة الطبيب �أو الطوارئ.
امل�صدر  :جملة نقطة العلمية

18

Magazine - www.canadiandays.ca
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هل تعلم �أن هناك ث�لاث ط��رق لقيا�س
ع���م���رك اجل�����س��دي ح��ت��ى ت�ستطيع
م��ع��رف��ة ع���م���رك احل���ق���ي���ق���ي؟! ..
تعرف على هذه الطرق و�أخربنا كم يبلغ
ج�سدك من العمر؟
�أول ما تفكر فيه عزيزي القارئ عندما ي�س�ألك �أحدهم عن عمرك،
�أن تخربه �سنك طبقا لتاريخ ميالدك ،وهذا هو عمرك الزمني ،لكن
�أمل تفكر �أن ج�سدك قد يخربك بعمر �آخر ؟! �ألي�س هناك �أ�شخا�ص
تبدو مالحمهم �أ�صغر من �أعمارهم ،والبع�ض قد يبدو �أكرب من
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 �أ�سلوب حياتك
قيا�س الكفاءة البدنية
طريقة قيا�س الكفاءة البدنية واحدة من الطرق امل�ستخدمة يف
ح�ساب العمر اجل�سدي من خالل قيا�س نب�ض القلب و اختبار
املرونة ،والقوة
قيا�س نب�ض القلب
القلب �أهم ع�ضو يف �أع�ضاء اجل�سم ،والبد �أن يقوم بوظائفه بكفاءة
و�أن يكون ب�صحة جيدة ،فكيف تعرف هذا؟ ميكنك معرفته عن
طريق قيا�س نب�ض قلبك
يدق القلب مبعدل  100 : 60مرة يف الدقيقة لذا معدلك الطبيعي
قد يكون �أقل �أو �أعلى من هذا املعدل يف وقت راحتك ،ون�شري �إىل
�أن بع�ض الريا�ضيني قد يكون معدل نب�ض قلبهم �أقل من  50يف
الدقيقة
لتعرف معدل نب�ضات قلبك يف الدقيقة �ضع �أ�صبعني من �أ�صابع
يدك اليمنى على اجلهة الداخلية من املع�صم الأي�سر �أ�سفل الإبهام،
وفوق �أحد ال�شرايني الرئي�سية اخلا�صة بك عندها �ست�شعر بنب�ضات
قلبك ،فاح�سب عدد نب�ضات قلبك ملدة  15ثانية ،وا�ضربها يف رقم 4
لتعرف عدد النب�ضات يف الدقيقة الواحدة
ب�شكل عام انخفا�ض معدل النب�ضات ي�شري �إىل كفاءة قلبك و�صحته
اجليدة� ،أما ارتفاع معدل النب�ضات يعني �أن القلب يبذل جمهود
م�ضاعف لأداء مهامه� ،إذا كان معدل نب�ضات قلبك �أعلى من ،100
�أ�ضف عام لعمرك الزمني.
اخترب مرونتك
هل الزال ب�إمكانك �أن تلم�س �أطراف �أ�صابع قدميك بيدك؟! فاملرونة
م�ؤ�شر على �شبابنا ،وتقل مع تقدمنا يف العمر لعدة �أ�سباب منها
زيادة اجلفاف ،تغري تركيب الأن�سجة ،فقدان الألياف الكوالجينية
والع�ضلية ،و�إليك طريقة قيا�س مرونتك :
اجل�س على الأر�ض وظهرك م�ستقيم ،و�ساقيك مفرودتني� ،ضع
عالمة على الأر�ض يف مكان �أ�صابع قدميك ،حاول �أن تلم�س بيديك
�أطراف �أ�صابع قدميك ،اح�سب امل�سافة بني يدك وهذه العالمة،
وانظر �إن كانت م�سافة قبلها �أم تعدتها ،كلما ا�ستطعت �أن متد يدك
مل�سافة �أبعد ،فهذا يعني �أنك الزلت �شابا
�إذا كانت يدك مل ت�صل ملكان العالمة وامل�سافة بينها وبني العالمة
�أقل من  5بو�صات ،عندها �أ�ضف على عمرك عام ،ولو كانت بني
 10 : 5بو�صة ال ت�ضف �شيئا� ،أما �إذا تعدتها وزادت امل�سافة بني

اليد والعالمة لأكرث من  10بو�صات ،عندها اطرح عام من عمرك
الزمني.
اخترب قوتك
ب�شكل عام يظل ج�سدك قويا وتزداد قوته الع�ضلية حتى �سن 30
ثم يبد�أ بفقدان الكتلة الع�ضلية� ،أما �إذا مل تكن متار�س الريا�ضة
ف�ستفقد ع�ضالت ج�سمك مبعدل من  %5 : 3من جمموع كتلتك
الع�ضلية كل ع�شر �سنوات ،مما يعني فقدانك لقوتك وقدرتك على
التحمل واحلركة ،ويعر�ضك خلطر الإ�صابة بك�سور العظام ،ومر�ض
ه�شا�شة العظام
لتخترب قوتك قم ب�أداء مترين ال�ضغط ،واح�سب عدد مرات قيامك
به ،فكلما كنت قادرا على القيام بعدد �أكرب يعني هذا �أن ع�ضالتك
قوية ،و�أ�ضف عام �إذا مل تكن قادر على القيام ب�أكرث من  10مرات،
�أما �إذا قمت به من  19 : 10مرة فال ت�ضف وال تطرح �شيئا من
عمرك ،و�إذا قمت به ملده  20مرة اطرح عام� ،أما لو قمت ب�أدائه 30
مرة اطرح عامني من عمرك.
مقا�سات اجل�سم
مقا�سات اجل�سم �إحدى طرق ح�ساب العمر اجل�سدي من خالل
قيا�س ن�سبة اخل�صر �إيل الورك ،وم�ؤ�شر كتلة اجل�سم ،وحتليل ن�سبة
الدهون
قيا�س ن�سبة اخل�صر �إىل الورك
ما هو �شكل ج�سمك؟ الكمرثي� ،أو التفاح� ،أن �شكل اجل�سم يتحدد
بن�سبة توزيع الدهون يف مناطق اجل�سم ،ونحن منيل لزيادة الوزن
والدهون مع تقدمنا يف العمر ،وقد ن�صل ملرحلة ال�سمنة التي قد
ت�ؤدي للإ�صابة بالأمرا�ض مثل مر�ض ارتفاع �ضغط الدم� ،أو مر�ض
ال�سكري� ،أو مر�ض ال�سرطان ،وقد تعر�ضنا خلطر ال�سكتة الدماغية
لتح�سب ن�سبة اخل�صر �إىل الورك عليك قيا�س حميط منطقة
اخل�صر ،ثم تقي�س حميط منطقة الورك ،بعدها اق�سم قيا�س
منطقة الورك على قيا�س منطقة اخل�صر ،ثم اق�سم الرقم الناجت
على رقم 2
ت�أكد عند قيا�سك ملنطقة اخل�صر �أن تقي�سها من �أعلى منطقة
ال�سرة بحوايل ببو�صتني� ،أما الورك فق�سه من �أكرث منطقة امتالءا،
لتح�صل على ن�سبة دقيقة
�إن كانت الن�سبة �أعلى من  1.0بالن�سبة للرجال ،و�أكرث من 0.85
للن�ساء ،فهذا يدل على زيادة الوزن ،وابتعادك عن الوزن املثايل،
وعندها ا�ضف عام لعمرك.
اح�سب كتلة اجل�سم
لقيا�س وزن اجل�سم من خالل حا�سبة م�ؤ�شر كتلة اجل�سم ،BMI
ويتم بق�سمة وزنك على طولك ،وزيادة الوزن عن الطول ت�شري
الحتمال �إ�صابتك بال�سمنة التي ت�سبب العديد من امل�شكالت،
حل�ساب كتلة اجل�سم ا�ضرب وزنك يف  ،0.45وا�ضرب طولك يف
 ،0.25ثم اق�سم الوزن على الطول
لو الرقم �أقل من � 18.5أ�ضف عام لعمرك �أما لو زاد وكان بني  25و
 29ف�أ�ضف عامني� ،أما �إن كنت بني  18.5و  25اطرح عام فهذا هو
املعدل ال�صحي

حتليل ن�سبة دهون اجل�سم
ميكن �إجراء حتليل الدهون لتحدد ن�سبتها بدقة ،وتوجد �أجهزة
لقيا�س ن�سبة الدهون يف ال�صيدليات ،وعيادات الأطباء ،ويف الأندية
ال�صحية� ،إن كنت �ستجري التحليل يف نادي �صحي لتح�صل على
الن�سبة الدقيقة عليك �إجرائه قبل التمارين �أو دخولك لل�ساونا
نالحظ �أن ن�سبة الدهون لدى الن�ساء �أعلى من الرجال ،والن�سبة
الدهون للن�ساء ترتاوح بني  %15و ،%24ف�إذا كانت الن�سبة يف هذه
احلدود ال ت�ضيفي وال تنق�صي �شيئا من عمرك� ،أما �إذا كانت الن�سبة
ترتاوح بني  %15و� %33أ�ضيفي ن�صف عام� ،أما لو كان �أقل من � %15أو
�أعلى من � %33أ�ضيفي عام لعمرك ،ن�سبة الدهون لدى الرجال ترتاوح
بني  %6و� %17إذا كنت �ضمن هذه الن�سبة ال ت�ضيف وال تطرح �شيئا من
عمرك� ،أما لو كانت الن�سبة بني  %18و� %24أ�ضف ن�صف عام لعمرك،
ولو كانت �أقل من � ،%6أو �أعلى من� %25أ�ضف عام لعمرك.
تقييم �أ�سلوب حياتك
هي �آخر طريقة ن�ستخدمها يف ح�ساب العمر اجل�سدي ،من خالل
تقييم �ساعات نومك ،وعاداتك ال�صحية
عدد �ساعات النوم
ج�سدك يحتاج للنوم ،فالنوم يعطي الفر�صة للعقل وباقي الأع�ضاء
للراحة �أما قلة النوم فت�سبب لنا العديد من امل�شكالت فقد ت�ؤدي
الحتمال الإ�صابة ب�أمرا�ض مثل ارتفاع �ضغط الدم ،وال�سمنة،
و�أمرا�ض الكلى ،وخطر الإ�صابة بال�سكتة الدماغية
معدل �ساعات النوم للبالغني يرتاوح بني � 7إىل � 8ساعات ليال ،ف�إذا
كنت معتادا على النوم من � 7إىل � 9ساعات اطرح ن�صف عام من
عمرك� ،أما لو عدد �ساعات نومك بني � 5إىل � 6ساعات �أو �أكرث من
� 9ساعات �أ�ضف عام لعمرك ،ولو كان عدد �ساعات نومك �أقل من 5
�ساعات يف الليلة �أ�ضف عامان لعمرك.
العادات ال�سيئة
ممار�ستك لعادات �سيئة مثل التدخني �أو �شرب الكحول (اخلمور)
تزيد من عمرك اجل�سدي� ،إذا كنت ال ت�شرب الكحول انق�ص من
عمرك عام �أما لو كنت يف املعدل امل�سموح به يوميا اطرح ن�صف
عام� ،أما لو �أعلى من الن�سبة امل�سموحة ف�أ�ضف عامني لعمرك
التدخني �ضار جدا بال�صحة والأف�ضل الإقالع عن التدخني  ،فلو
كنت تدخن فهذا يزيد من تقدم عمرك اجل�سدي ،ويجعلك ت�ضيف 3
�سنوات لعمرك� ،أما �إذا كنت ال تدخن فاطرح من عمرك � 3سنوات،
�أما لو �أقلعت عن التدخني من � 5سنوات �أو �أكرث اطرح عامني �أما لو
كنت متوقفا من �أربع �سنوات انق�ص عام واحد.
التغذية ال�سليمة
التغذية ال�سليمة وال�صحية حتافظ على �صحتك جيدة ،وتقلل من
خطر �إ�صابتك بالأمرا�ض مثل �أمرا�ض القلب ،ومر�ض ال�سرطان،
وارتفاع �ضغط الدم ،وال�سكتة الدماغية ،فعليك اتباع نظام غذائي
متوازن وقلل من تناولك لل�سكريات والدهون واملقليات� ،أ�ضف عام
لعمرك لو مل تكن تتبع نظام غذائي �صحي ومتوازن.
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ما هى امل�صادر الغذائية التي
حتتوي على فيتامني د ؟وما
�أعرا�ض نق�ص فيتامني د؟
من الفيتامينات املهمة التي ميكن احل�صول عليها من على حوايل  448وحدة دولية ،ومت ا�ستخدامه ل�سنوات عديدة ملنع
م�صادر غذائية متنوعة هو فيتامني د ،ومن خالل املقال وعالج نق�ص فيتامني د عند الأطفال ،ويجب تناوله بكميات
التايل �سنتعرف على �أهم امل�صادر الغذائية لفيتامني د .معقولة
فيتامني د
التونة املعلبة

ُيعترب فيتامني د من العنا�صر الغذائية الأ�سا�سية التي يحتاجها
ج�سمك للعديد من العمليات احليوية ،مبا يف ذلك بناء عظام
قوية .وفيتامني (د) هو الفيتامني الوحيد الذي ينتجه ج�سمك
عندما يتعر�ض لأ�شعة ال�شم�س ،ومع ذلك ،ف�إن ما ي�صل �إىل ٪50
من �سكان العامل قد ال يح�صلون على ما يكفي من ال�شم�س ،وهذا
يحدث لأن ه�ؤالء الأ�شخا�ص يق�ضوا وقتًا �أطول يف منازلهم� ،أو
ي�ضعوا واقي لل�شم�س يف اخلارج� ،أو يتبعوا نظام غذائي ال يحتوي
على م�صادر جيدة لهذا الفيتامني

ي�ستمتع الكثري من النا�س بالتونة املعلبة نظ ًرا لطعمها وطرق
تخزينها ال�سهلة ،فتحتوي التونة اخلفيفة املع ّلبة على ما ي�صل
�إىل  268وحدة دولية من فيتامني (د) لكل  100جرام ،ويجب
تناولها بكميات معقولة:
امل�صادر الغذائية لفيتامني د الأخرى
�صفار البي�ض

والقيمة اليومية املو�صى بها هي  800وحدة دولية (20
ميكروجرام) من فيتامني (د) يوم ًيا ،و�إذا مل حت�صل على كمية يجب �أن يعلم الأ�شخا�ص الذين ال يتناولون الأ�سماك �أن امل�أكوالت
كافية من �أ�شعة ال�شم�س ،فمن املحتمل �أن حتتاج �إىل حوايل البحرية لي�ست هي امل�صدر الوحيد لفيتامني د ،و�أن البي�ض
م�صدر جيد �آخر .ومعظم الربوتني املوجود يف البي�ضة موجود
 1000وحدة دولية ( 25ميكروجرام) يوم ًيا
يف اجلزء الأبي�ض� ،أما الدهون والفيتامينات واملعادن يوجد
معظمها يف ال�صفار
امل�صادر الغذائية لفيتامني د
يحتوي �صفار البي�ض على  37وحدة من فيتامني (د) ،وتعتمد

م�ستويات فيتامني (د) يف �صفار البي�ض على التعر�ض لل�شم�س
امل�صادر البحرية
وعلى تغذية الدجاج .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،قد يحتوي بي�ض
�سمك ال�ساملون
الدجاج ،الذي يتم �إدخال فيتامني د يف طعامه ،على ما ي�صل �إىل
ال�سلمون �سمكة دهنية �شائعة وم�صدر كبري لفيتامني د ،فتحتوي  6000وحدة من فيتامني (د) يف �صفار البي�ض
وجبة واحدة تبلغ  100جرام من �سمك ال�سلمون املزروع على 526
الفطر (امل�شروم)
وحدة دولية من فيتامني (د)
م�سزروعا ميكن �أن يحدث يعد الفطر م�صدر جيد لفيتامني د ،فيمكن للفطر تكوين هذا
و�سواء كان �سمك ال�سلمون بر ًيا �أم
ً
فر ًقا كب ًريا ،ف�سمك ال�سلمون الذي يتم �صيده يف الربية يحتوي الفيتامني عندما يتعر�ض ل�ضوء الأ�شعة فوق البنف�سجية ،وحتتوي
على  988وحدة دولية من فيتامني (د) لكل  100جرام ،وقد بع�ض الأ�صناف على ما ي�صل �إىل  2300وحدة دولية لكل (100
وجدت بع�ض الدرا�سات م�ستويات �أعلى يف ال�سلمون الربي ت�صل جرام)
�إىل  1300وحدة دولية
حليب البقر
�سمك الرجنة
�شيوعا من احلليب ،م�صد ًرا
يعترب حليب البقر ،وهو النوع الأكرث ً
�سمكة الرجنة هي �سمكة ت�ؤكل يف جميع �أنحاء العامل ،وميكن جيدً ا للعديد من العنا�صر الغذائية ،مبا يف ذلك الكال�سيوم
تقدميها نيئة �أو معلبة �أو مدخنة �أو خمللة .وهذه ال�سمكة والفو�سفور و فيتامني ب .2ويف العديد من البلدان ،يتم حت�صني
ال�صغرية هي �أي�ضا واحدة من �أف�ضل م�صادر فيتامني د ،فتوفر حليب البقر بفيتامني د .وعادة ما يحتوي على حوايل 130-115
�سمكة الرجنة الطازجة  216وحدة دولية لكل  100جرام .و�إذا وحدة دولية لكل كوب ( 237مل)
مل تكن طازجة ،ف�إن �سمك الرجنة املخلل هو � ً
أي�ضا م�صدر جيد ع�صري الربتقال
لفيتامني (د) ،حيث يوفر  112وحدة دولية لكل  100جرام
حوايل  ٪ 75من النا�س يف جميع �أنحاء العامل يعانون من عدم
زيت كبد �سمك القد
حتمل الالكتوز ،وحوايل  ٪ 3-2لديهم ح�سا�سية من احلليب،
زيت كبد �سمك القد (زيت كبد احلوت) هو مكمل غذائي لهذا ال�سبب ،تقوم بع�ض الدول بتدعيم ع�صري الربتقال بفيتامني
معروف ،ف�إذا كنت ال حتب الأ�سماك ،ف�إن تناول زيت كبد د واملواد املغذية الأخرى ،مثل الكال�سيوم .وكوب واحد ( 237مل)
مفتاحا للح�صول على بع�ض العنا�صر من ع�صري الربتقال املدعم مع وجبة الإفطار ميكن �أن يجعل
�سمك القد ميكن �أن يكون
ً
يومك يبد�أ مع ما ي�صل �إىل  100وحدة من فيتامني (د).
الغذائية غري املتوفرة يف امل�صادر الأخرى
وم�صدر ممتاز لفيتامني (د) ،فتحتوي ملعقة �صغرية ( 4.9مل)
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هل تعاين من الن�سيان املتكرر؟ هل ت�شعر بوجود م�شكلة
تتعلق بذاكرتك؟ هل تريد حل املو�ضوع ب�سرعة؟ ح�سنا،
�سرن�شح لك بع�ض �أ�سماء فيتامينات لتقوية الذاكرة يف
هذا املقال ،فتابع معنا .ما هو الفيتامني؟
هو عبارة عن مركبات ع�ضوية مغذية للج�سم وجميع خالياه ،وت�سمى
بالفيتامينات ل�صعوبة ت�صنيعها باجل�سم بالكميات املطلوبة ،لذلك
يجب احل�صول عليها يف الغذاء �أو من املكمالت الغذائية
تتلخ�ص �أهمية الفيتامينات يف:
م�ساعدة بع�ض الهرمونات يف عملها /امت�صا�ص املعادن ،مثل
فيتامني د الذي يعمل على امت�صا�ص الكال�سيوم /م�ضادات
للأك�سدة ،مثل فيتامني هـ وفيتامني �سي /م�ساعدة الإنزميات كعامل
حفاز يف التفاعل ،مثل جمموعة فيتامينات ب
�أ�سماء فيتامينات لتقوية الذاكرة
فيتامني ب 12وتقوية الذاكرة
�أثبتت بع�ض الأبحاث �أن تناول كمية كافية من فيتامني ب  ،12يعمل
على حت�سني الذاكرة ،و�إذا ح�صلت على كمية كافية من فيتامني ب
 12مع القليل من �أوميغا  ،3فهذا يقلل من فر�ص الإ�صابة مبر�ض
�ألزهامير
تكون ن�سبة فيتامني ب 12قليلة يف:
الأ�شخا�ص الذين يعانون من م�شاكل باملعدة� /آكلي اخل�ضروات
فقط /الأ�شخا�ص الذين يتناولون بع�ض �أنواع �أدوية ال�سكري
ميكنك احل�صول على فيتامني ب  12من:
اللحوم مثل الدواجن وكبد العجول/الأ�سماك /بع�ض املكمالت
الغذائية �أو احلقن التي حتتوي على فيتامني ب12
هل فيتامني هـ  Vitamin Eمن �ضمن �أ�سماء فيتامينات
لتقوية الذاكرة ؟
وجدت بع�ض الأبحاث وجود عالقة بني فيتامني هـ وذاكرة الأ�شخا�ص
الكبار يف العمر ،حيث �أن تناول كمية معينة من فيتامني هـ ،يعمل
على حت�سني الذاكرة عند الأ�شخا�ص الذين يعانون من بدايات
مر�ض �ألزهامير ،جتنب تناول كميات كبرية من فيتامني هـ ،حيث
�أن الزيادة يف تركيز فيتامني هـ ،يعمل على زيادة احتمال الإ�صابة
ب�أمرا�ض القلب و�سرطان الربو�ستاتا
تقل ن�سبة فيتامني هـ يف:
الأ�شخا�ص الذين يتناولون كمية قليلة من الدهون ،وهذا يعود �إىل
طبيعة الفيتامني الذي يذوب يف الدهون
ميكنك احل�صول على فيتامني هـ من:
الفواكه ذات الألوان الغامقة /اخل�ضروات مثل :ال�سبانخ  /اللوز
فيتامني د 3وعالقته بتقوية الذاكرة
وجود كمية كافية من فيتامني د ،3يعمل على احلفاظ على خاليا
اجل�سم واملخ من التقدم بال�سن ،كما يعمل على تقوية اجلهاز
املناعي ،واجلهاز الدوري لتو�صيل الدم واملواد الغذائية الالزمة �إىل
خاليا املخ
ميكنك احل�صول على فيتامني د من:
التعر�ض لأ�شعة ال�شم�س ،حتى يقوم اجل�سم بت�صنيعه /تناول اللنب
ومنتجاته
تعرف على :املزيد من م�صادر و�أهمية فيتامني د تابع معنا
من هنا
بع�ض الإ�ضافات مع �أ�سماء فيتامينات لتقوية الذاكرة
�أوم��ي��غ��ا  ،3ي��ت��م احل�����ص��ول ع��ل��ى �أوم��ي��غ��ا  3م��ن زي���وت الأ�سماك
تتمة املقال �صفحة 25................................
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مقاالت

املر�أة ...مر�آة
من �أ�سعد حا ًال ،املر�أة العربية �أم الكندية؟
يف بداية الأزمة ال�سور ّية ،و�أثناء متابعتي لأخبار الوطن الأم على
�إحدى قنوات التلفاز الكندية املحلية ،ظهرت �إحدى املذيعات
امل�شهورات تغطي �أخبار احلدث الذي ا�سرتق �أنظار كل العامل،
ا�ستوقفني مقطع فيديو �أُ ِخذ المر�أة نازحة من �أحد �ضواحي دم�شق
كانت ترتدي املانطو الأ�سود وتلف ر�أ�سها بغطاء �أ�سود وكذلك تغطي
به ذقنها ،كانت مرتبعة على الأر�ض ،ويف ح�ضنها ر�ضيع ملفوف
بغطاء و�إىل جانبها طفل �آخر ت�شحذ عليهما وت�ستعطف املارة.
وعندما ركزت عليها كامريا الفيديو و خاطبها املرا�سل ال�صحفي
من �أين �أتت وكيف ،ارتبكت املر�أة ومل تعرف ماذا جتيب ،ركزت
على دك اجلزء ال�سفلي من غطائها يف فمها ودنت �أعاله من عينيها
ف�أ�صبح وجهها ملفوف ًا ك�أحد �أفراد النينجا ،ثم متزعزعة ونظرها
يف الأر�ض� ،صارت ت�صرخ م�ستغيثة�" :ساعدونا يا عرب� ،أين هي
�أمريكا ،انظروا كيف جار علينا الزمان �أنا و �أوالدي !!! ثم بعد �أن
انتهى امل�شهد ،عاد الربنامج �إىل املذيعة الكندية الواثقة واملت�ألقة
واللطيفة تتحدث بثقة عما يجري يف املنطقة .لقد ه ّز هذا امل�شهد
كياين منذ ر�أيته قبل يومني وال تزال تبعة �أفكاره جترين بني كل
الأقطاب واجلهات.
ملاذا ي�ص ّر الغرب على ت�صوير املر�أة امل�سلمة والعرب ّية خا�صة ب�أب�شع
�صورها ويربطون بني حجابها وقلة حيلتها وجهلها؟ لكن هل �أح�ضروا
ما ي�صورونه من خميلتهم؟ بعبارة �أخرى� ،أال تعك�س هذه ال�صورة
جزء ًا كبري ًا من الواقع؟ لكن هل يعقل �أن يعمم اجلزء على الكل؟
وهل تعترب ن�سبة هذه املر�أة ومثيالتها ق ّلة �أم غالبية يف العامل العربي
والإ�سالمي؟ و�إذا كانت اجلواب هو تلك الأخرية؟ فلماذا هذه هي
حالنا؟ وما الأجدر بنا �أن نفعله حيال ذلك؟
على ال�صعيد الآخر ،هل متثل �صورة هذه املذيعة كل امر�أة كندية �أو
هل ي�صح تعميمها على �أغلبية الن�ساء يف كندا؟ �أتذكر فج�أة ناطورة
عمارتنا الكندية وق�صة حياتها التي روتها يل يف يوم من الأيام.
هجرتها �أمها هي و�أخوتها الأربعة عندما كانوا �صغار ًا لأنها �أدركت
ب�أنها مثلية ،فهربت مع ع�شيقتها! رباهم �أبوهم على قدر ا�ستطاعته،
وعندما كانت يف الثالثة ع�شرة حملت من �صديقها الذي تنكر لها
وجلنينها ،وما كان لها من خيار �إال و�ضع طفلتها منذ الوالدة للتبني
من قبل �أ�سرة ت�ستطيع التكفل بها� .أ ّثرت هذه احلادثة على نف�سيتها
كثري ًا ،ومل تعد تذهب �إىل املدر�سة مثل باقي البنات ،مع �أنها �أُعطيت
فر�صة مثل باقي اليافعات من عمرها ،لكن لنقل ب�أن و�ضعها العائلي
�أ ّثر على حياتها الدرا�سية ،ومل تتخرج حتى من الثانوية� .أ�صبحت
امر�أة متمردة! ثم ،لتك�سب قوتها وجدت نف�سها تعمل بكل املهن
اخلدمية� ،أي باب ت�أتي منه النقود حتى لو كان من ال ّدعارة �أو
بيع املخدرات .ثم �أ�صيبت ب�سرطان الرحم وا�ضطرت ال�ستئ�صال
تنجب لكنها ا�ضطرت للم�ساكنة
�أع�ضائها التنا�سل ّية .مل تتزوج ومل ْ
مع رجل تعرفه للم�شاركة يف �أجار �شقتها ال�صغرية ،وعندما تويف
هذا الأخري ،ا�ضطرت لطلب املعونات االجتماعية والعمل بالأ�سود
(العمل الغري م�صرح به لغر�ض التهرب ال�ضريبي) .عرب ال�سنني،
حتولت هذه املر�أة �إىل وح�ش منهك وغا�ضب .كانت ت�صرخ على
امل�ست�أجرين يف البناء كما يعوي كلب البولي�س على طريدته! ولكرثة
ال�شكاوى ،طردها م�ؤخر ًا �صاحب البناء من العمل.
هذه لي�ست ق�صة فريدة من نوعها ،فقبل ب�ضع �سنني عملت ناطورة
�أخرى يف نف�س البناء الذي �أعي�ش فيه .ح�ضرت من مقاطعة كندية
�أخرى ،قالت ب�أنها كانت تعمل فيها كممر�ضة .كانت زوجة ل�سنوات
طويلة و�أم لثالثة مراهقني ،ثم بد�أت �أعرا�ض �سن الي�أ�س تغزو
حياتها وحياة زوجها فكرث بينهما اخلالفات على �أتفه الأ�سباب،

ووجدا مهرب ًا من خيبة الواقع يف الإدمان على الكحول .ثم ح�صل
معها حادثة قلبت حياتها ر�أ�س ًا على عقب :يف �سهرة عيد امليالد دعت
�أ�سرتها لالحتفال �سو ّي ًة� .أفرط اجلميع بال�شرب وانتهى احلفل املجيد
بزنى املحارم .يف اليوم التايل عندما ا�ستوعبت ما ح�صل ح�صلت
�شجارات خميفة يف العائلة ومل تتجرع هذه ال�صدمة وهربت جمدد ًا
من الواقع لكن هذه املّرة غادرت مقاطعتها قادمة �إىل مونرتيال .مل
ت�ستطع العمل بالتمري�ض لأّنها ال متلك الرتخي�ص الالزم ،وال متلك
العزم للح�صول عليه ،فاختارت �أن تعمل يف البناء الذي �سكنت فيه،
خا�صة و�أن ّ �سكنها فيه ي�صبح جماني ًا! ثم �شعرت بالوحدة ال�شديدة
فتعرفت �إىل �سائق �شاحنة عا�شت معه ب�ضعة �شهور �إىل �أن �أ�صيب
بحادث �آذى ظهره ومل يعد قادر ًا على الك�سب فمكث عندها فرتة
"طويلة بالن�سبة لها"� .أراد هذا الرجل �إ�صالح العالقة بينها وبني
�أوالدها وتدخل كوا�سطة خري و�أقنعها ب�أنها يجب �أن ْتزورهم .امل�شكلة
هي �أنها ال ت�ستطع �أخذ �إجازة من عملها ،فقررت و�صديقها �أن ي�سافرا
ب�ضعة �أيام دون علم �صاحب العمارة ،بيد �أن حبل الكذب ق�صري ،و
عندما علم هذا الأخري ف�صلها من العمل ،وفقدت ال�سكن واملال ،ثم
فقدت �صديقها الذي كان ال�سبب يف خ�سارتها ،ولأنه ال يعمل ،كما �أن
�أوالدها مل يرحبوا كثري ًا بعودة �أمهم كما كانت ت�أمل!
ال يجب �أن �أعمم من ق�صة هاتني الإمر�أتني عن حال املر�أة الكندية.
لقد قابلت يف مدينتي ن�سوة �أذهلنني بنماذج ال�شجاعة والكفاءة
وعمق التفكري والإن�سانية التي ميثلنها ،لهنَ و�أمثالهن �أكرب الف�ضل
فيما �آل �إليه حال املجتمع الكندي من م�ساواة يف احلقوق والواجبات
بني الرجل واملر�أة ،هنّ خري مر�آة للمجتمع الذي يع�شن فيه ويخدمنه
ويريدن املحافظة عليه يف �أح�سن حال للأجيال القادمة ،لهن ّحتنى
القامات احرتام ًا ُوتنزل القبعات ولهن عميق االمتنان من كل �أبناء
وبنات هذا الوطن اجلميل!
ثم �أ�سرح يف ف�ضاء الأفكار جمدد ًا...كم يوجد يف العامل العربي
مناذج ن�سائية ملهمة ،حماربة �صنديدة ،منارة ثقافية ،مثابرة
و�صابرة .مل ُت ّكرم حقّ تكر ٍمي يف جمتمعاتنا الذكورية الذي ه ّم�ش
املر�أة عقود ًا مديدة ،لكنها بقيت �صامدة وم�ستمرة بعطائها و�ستظل
كذلك مادامت �أيام الدنيا ،فاملر�أة �شجرة حياة مثمرة! تتعاقب
يف خميلتي �صور لن�سوة معا�صرات ت�شرفت مبعرفتهن �شخ�صي ًا �أو
�سمعت عنهن �أو قر�أت لهن فكر ًا...تت�صدر �أول �شمعة يف حياتي
(�أمي) �صور هذه الن�سوة ب�صورتها املثقفة واملنتجة يف جمتمعها
وال�صابرة على املر�ض وحمن الزمان لأنها م�ؤمنة� .صورة �أخرى تظهر
لطبيبتي امل�سلمة امللتزمة التي �صقلتها الأزمة ال�سورية بقوة لتك�شف
عن معدن من ذهب �صاف! كافحت هذه املر�أة لتنال �شهادة الطب
الب�شري ،ثم �سافرت مع زوجها الطبيب �إىل اخلليج للعمل واال ّدخار،
و�أجنبت �أربعة �أوالد �أح�سنت تربيتهم .وملا عادت و�أ�سرتها �إىل دم�شق
ا�ستكملت م�سرية عطائها املهني .وملّا باغتت الأزمة �سورية لتعبث
ب�أحالم كل ّ�أبنائها ،ويف الوقت الذي هرب فيه كل من ا�ستطاع للنجاة
بحياته وم�ستقبل عائلته ،ق ّررت هي �أن دورها اجلديد يف احلياة هو
ت�ضميد جراح �أبناء وطنها واملع ّرت فيهم خا�صة .مل يردعها خطر
ومل تهزمها خ�سارة  ،حتولت �إىل جامعة :طبيبة و حم�سنة كرمية،
و منا�ضلة حلقوق املواطن ...ثم �أتذكر تقرير ًا �صحفي ًا �أجري عن
مد ّر�سة �سورية ا�ضطرت للجوء �إىل املخيمات ب�سبب الق�صف ،ومل
تتقبل فكرة �أن يبقى �أطفال هذا املخيم بدون تعليم ،فقامت بجمعهم
وتدري�سهم جمان ًا وت�أمني املوارد املتوفرة لذلك" .ال للجهل وللأمية"
�صاحت عالي ًا! ملاذا ال تبث هذه النماذج امل�شرقة يف الإعالم الغربي
و�إمنا نقي�ضها متاما؟ لكن مه ًال ،باملقام الأول ،هل نقدرها نحن –

بقلم :هدى البني
كمجتمع عربي -حق تقديرها ونعاملها باالحرتام الذي ت�ستحقه؟
تعود بي ذاكرتي �إىل �آخر زيارة يل �إىل دم�شق حني جتمعت �صديقاتي
حويل ت�س�ألنني ب�شغف عن حال املر�أة الكندية" .مباذا ت�صفينها؟"
و�أذكر جيد ًا �أين �شردت مطو ًال بحثا عن جواب .كيف �أ�صف املر�أة
الكندية ب�شكل مو�ضوعي؟ ثم قلت :هي امر�أة قادرة ،حرة وم�س�ؤولة
يف �آن واحد ...مقابل كل احلرية التي تتمتع بها هناك تكليف ثقيل..
 املر�أة العربية مقموعة ،ردت واحدة من �صديقاتي ،م�سلوبةاحلرية!
العربي؟ هل هو حق ًا �إن�سان حر؟ �أم هو ميار�س
 ماذا عن الرجلّ
على حرميه القمع الذي عومل به يف جمتمعه؟ ثم هل كل امر�أة
عربية �أو م�سلمة مقموعة وم�سلوبة احلرية؟
مرت دقيقة �صمت �أردفت بعدها " :طوبى للمر�أة الكندية ملا حققته
من �إجنازات على ال�صعيد الإن�ساين واملجتمعي .لكن هل كل ما �آلت
�إليه باختيارها �صحيح و هل حق ًا خري لها �أن تقتحم كل الأعمال التي
كانت ح�صر ًا على الرجال ملا فيها من خ�صائ�ص بعيدة عن فطرتها
و تكوينها؟ ثم هل من ال�صحي نف�سي ًا وج�سدي ًا للمر�أة تعدد العالقات
الغرامية الفا�شلة يف حياتها وتكرار الإجها�ض؟ هل من الطبيعي �أن
جتد �أكرث من ن�صف الن�ساء يف املجتمع وحيدات يف اخلم�سينيات من
عمرهن لهن ولد واحد (�أو بنت) هجرهن ليعي�ش مع �أ�صدقائه �أو
�صديقته؟ هل من املقبول اجتماعي ًا �أن تف�ضل العي�ش مع كلب ميلأ
عليها فراغها العاطفي وت�صرف عليه ثروة تك ّد كثري ًا يف احل�صول
عليها؟ �إن امر�أة منطية يف نف�س عمرها يف العامل العربي قد تكون
قد عا�شت الأمومة على الأقل مع ثالثة �أطفال و�أحفاد رمبا وترقى
يف مكانتها الأ�سرية واملجتمعية ،وقد ال تكون م�ضطرة للعمل حتى
لإ�سكان �أو �إطعام نف�سها فرجل العائلة يتكفل بذلك! قد تكون ت�صرب
على زوج مت�سلط �أو عائلته ،لكن� ،أال ت�ضطر املر�أة الكندية العاملة
لل�صرب على مدراء وزمالء وعمالء تتعامل معهم ب�شكل يومي لي�سوا
بال�ضرورة �ألطف من زوج املر�أة ال�شرقية وبيت حميها؟ ".
ت�ساءلت بعدها �صديقة �أخرى " من �أ�سعد �إذ ًا نحن �أم هنّ ؟
�أجبتها�" :أعتقد ب�أن �أ�سعد الن�ساء �أينما وجدت هي تلك التي تتمتع
مبحيط �أ�سري يحبها وحتبه ،حتظى بفر�صها من احلياة من علم
وعمل و�أ�سرة ،هي التي ت�ستطيع ممار�سة قناعاتها دون ق�سر �أو نبذ
من جمتمعها و ّمنت مهاراتها ف�صار عندها فكر و�إبداع وقرار ،.هي
هذه التي مل يتعد �أحد على كيانها لأنها خملوق لطيف ولني .املو�ضوع
لي�س مقرتن ًا ببلد �أو جن�سية ،و�إمنا بالبيئة والظروف".
لقد �أعجب الكالم �صديقاتي لأنه مع كرثة ال�صور الإعالمية الرباقة
التي تغزو �شا�شاتنا -عن املر�أة الغربية� -صار عندهن -مثل كثري
من الن�ساء العربيات -عقد نق�ص �سببها الأ�سا�سي جهلهن بالواقع
احلقيقي لنظرياتهن الغربيات� .أت�ساءل هل تدرك املر�أة الغربية ما
حتظى به كثري من نظرياتهن العربيات من عز وتقدير؟
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خيارات عالجية قيد التجربة
ا�ستخدامه ال يعني ان العالج �سيكون �آمن �أو فعال  ‰100فقد
-1افيجان الدواء الواعد
هل نحن يف نهاية النفق املظلم وبات انق�شاع الظالم و�شيكا تكون هناك �آثار جانبية متوقعه وردات فعل �سيئة وغري متوقعة
مع التوقعات االيجابية ب�ش�أن العقار الياباين امل�ضاد للفريو�سات لهذه التجارب ال�سريرية وقد تكون التجارب ال�سريرية فعالة كما
(فافيبريافري  )favipiravirواملعروف جتاريا بـ(�أفيجان هو متوقع وخمطط لها وقد ال تكون كذلك ولرمبا كانت الفرتة
املقبلة حمددة وحا�سمة يف هذا ال�صدد.
.)Avigan
كانت املحطة الأوىل لتجربة هذا العقار على كوفيد 19-يف -2ال��ت��ع��دي��ل اجل��ي��ن��ي ...م�ستقبل م��رت��ق��ب لنهاية
ال�صني ووافقت على ا�ستخدامه يف التجارب ال�سريرية حيث الفريو�سات التاجية
�أحدث جناحا يف حتول نتائج مر�ضى كورونا من �إيجابي ل�سلبي يف مقدمة:
غ�ضون �أربعة �أيام وبح�سب الدرا�سة التي �أجريت عليه يف ووهان
ال�صينية ون�شرت مبجلة  medrxivالعلمية فقد ت�ضمنت جناح لقد باتت ادواتنا يف مواجهة الفريو�سات وعلى ر�أ�سها الفريو�سات
العقار الياباين يف تخفيف �أعرا�ض مر�ضى كورونا يف فرتة وجيزة :التاجية ومنها �صاحبتنا ال�شر�سه � COVID-19شديدة القدم
فاحلجر ال�صحي يعود �إىل عهد النبوة والأدوية �إىل القرن ال�سابع
احلمى يف  2.5يوما وال�سعال يف غ�ضون  4.6يوما.
ع�شر والتلقيح والتطعيم �إىل القرن الثامن ع�شر لذا �أ�صبح من
كيف يعمل هذا العقار وما هي �أعرا�ضه اجلانبية؟
ال�ضروري �أن ن�ضيف �إىل م�صفوفة �أدواتنا يف املواجهة تقنيات
يعمل (فافيبريافري  )Favipiravirب�شكل انتقائي جديدة �أكرث ذكاءا وا�ستهدافا ومنها ا�ستثمار الثورة الهائلة يف
على منع انزمي بلمرة الرنا الفريو�سي ( viral RNAالتعديل اجليني ف�إن مل يكن هذا موعدها؟ فمتى �أذن؟!
 )dependent RNA polymeraseدون امل�سا�س تقنية كري�سرب:
باخلاليا الب�شرية ..ويذهب البع�ض �إىل قدرة الفافيبريافري
�صورته تعترب تقنية حترير اجلينات (كري�سرب كا�س CRISPR-( )9
املف�سفر(— )favipiravir-RTPوهي
الن�شطة— على �إحداث طفرة عن طريق اندماجه باخلط�أ  )Cas9من التقنيات الواعدة يف جمال العالج اجليني فهي �أداة
باعتباره نيكلوتيده يف ال�شريط املن�سوخ من املحتوى الفريو�سي جزيئية �شديدة الدقة والذكاء يف تعديل اجلينات فبا�ستطاعتها
مما مينع دمج النيوكليوتيدات وبالتايل تعطل ت�ضاعف الرنا حتديد اجلزء املراد تعديله يف مكان معني من ال�شفرة الوراثية
لكائن ما والتعرف عليه بدقه
الفريو�سي.
�أما فيما يخ�ص الآثار اجلانبية فال يوجد معلومات كثرية يف هذا وتتكون كري�سرب من عن�صرين :دليل كري�سرب اجلزيئي الذي يعرث
واملق�ص اجلزيئي «كا�س »9الذي
ال�صدد بحكم حداثة الدواء ولكن يحظر ا�ستخدامه متاما �أثناء ويرتبط باجلني املُ�ستهدف؛
ّ
بق�ص �سل�سلة احلم�ض النووي امل�ستهدفة و�إجراء
احلمل الحداثه ت�شوهات على االجنة بح�سب بع�ض الدرا�سات يرافقه ويقوم ّ
التي �أجريت على احليوانات كما �أنه قد ي�سبب �أعرا�ضا طفيفة التعديل املطلوب.
مثل ارتفاع حم�ض اليوريك يف الدم والأ�سهال وارتفاع انزميات بداية االكت�شاف:
الكبد.
كان التعرف على هذه التقنية لإول مرة يف البكرتيا حيث اكت�شف
الغريب ان اليابان اقت�صرت على االحتفاظ بعقار افيجان دون العلماء اليابانيون وجودها يف بكرتيا  E. Coliحيث ت�ؤدي دورا
توزيعه يف ال�صيدليات وامل�ست�شفيات وذلك منذ �إنتاجه الأول هاما يف اجلهاز املناعي لدى البكرتيا يحميها من الفريو�سات.
عام  2014كعقار لالنفلونزا وو�ضعت قيودا حول ا�ستخدامه
ا�ستطاع العلماء �أن يوظفوا هذا النظام خلدمة الب�شرية وامل�ساهمة
ليكون خيارا اخريا يف حاالت تف�شي العدوى ال�شديدة والتي تعجز
يف عالج �أمرا�ض ال�سرطان وفقر الدم املنجلي والتليف الكي�سي
الأدوية الأخرى يف الت�صدي لها ورمبا كان ذلك راجعا للخ�شية
ويف مكافحة فريو�س نق�ص املناعة املكت�سبة (الإيدز) ويقوم نظام
من �أعرا�ض جانبية حمتملة �إ�ضافة �إىل عدم كفاية الأبحاث حوله
كري�سرب ب�أربعة مهام رئي�سية هي حذف اجلينات الغري مرغوب
وقد ا�ستخدم العقار يف غرب �أفريقيا ملكافحة فريو�س �إيبوال لكن
فيها من اجلينوم او �إ�ضافة جينات مرغوب فيها �إىل اجلينوم
فاعليته مل تكن على القدر املن�شود ففي جتربة �سريرية للتحقق
او تفعيل اجلينات الغري عاملة وال�ضرورية الداء وظائف داخل
من فاعليته �ضد مر�ض فريو�س �إيبوال يف غويكيدو ،غينيا ،خالل
اخلاليا او تعطيل ن�شاط اجلينات الزائد عن املعتاد.
ً
انخفا�ضا يف معدل الوفيات
دي�سمرب � 2014أظهرت النتائج الأولية
يف املر�ضى الذين يعانون من م�ستويات منخف�ضة �إىل معتدلة من يعول كثري من العلماء على كري�سرب فهي التقنية التي نعيد بها
فريو�س �إيبوال يف الدم ولكن خال الدواء من الت�أثري على املر�ضى ت�شكيل وظائف كثرية �إىل �شكل جديد مغاير ملا �ألفناه عنها ومن
الذين يعانون من م�ستويات عالية من الفريو�س وهم الأكرث ذلك �أن نطور كري�سرب لتكون �سالحا ي�ستهدف بكرتيا حمددة
وقتلها ف�ضال عن �إيقاف عمل الفريو�سات ورمبا ت�صبح يف امل�ستقبل
عر�ضة خلطر الوفاة..
كما �أبدى (فافيبريافري) فاعلية حمدودة �ضد فريو�س زيكا يف بديال للم�ضادات احليوية وم�ضادات الفريو�سية التقليدية.
الدرا�سات على احليوانات.

عن والدة تو�أمني معدلني جينيا ،يدعوان لوال ،ونانا يف �أول جتربة
للتعديل اجليني على الب�شر عرب �إزالة جي ًنا ي�سمى "�سي �سي �أر
 "5وحتى يك�سب جتربته بعدا �أخالقيا فقد زعم ان جتربته كانت
بق�صد حماية الب�شر ووقاية التو�أمني من نق�ص املناعة املكت�سبة
(الإيدز).
فحكمت حمكمة ال�شعب مبقاطعة نان�شان ال�صينية ب�سجنه ملدة
ثالث �سنوات وتغرمية  430الف دوالر فيما حكمت بال�سجن على
اثنني من م�ساعديه اي�ضا.
كري�سرب وكوفيد:
ا�ستطاع العلماء �إحداث تطوير يف كري�سرب فكانت م�ؤخرا
( )CRISPR-Cas 13dوهي ت�ستهدف احلم�ض النووي
الرنا على عك�س  CRISPR-Cas9والتي ت�ستهدف احلام�ض
النووي الدنا والن كوفيد 19-من الفريو�سات ذات املحتوى
النووي الرنا ف�إن تقنية  CRISPR-Cas13قد تكون حال
�سحريا مهيئا ال�ستهداف الرنا داخل الفريو�س امل�ستجد وتفكيكه
حيث يعمل  Cas 13dعلى االلت�صاق مبنطقتني جينيتني هما
االهم يف جينوم الفريو�س امل�ستجد ي�ساهمان يف تكاثره ويغلفانه
ومينعان اخللية التائية يف اجلهاز املناعي من التعرف عليه وعرب
ق�ص املنطقتني ميكن الق�ضاء على قدرة الفريو�س على التكاثر
داخل اخلاليا وبح�سب الدرا�سة املقدمة من الباحث تيم �أبوت
بق�سم الهند�سة احليوية بجامعة �ستانفورد وفريقه والتي ن�شرت
مبوقع بيو اركايف فبا�ستطاعة التقنية �أن تفكك ت�سل�سل املحتوى
اجليني للفريو�سات التاجية معمليا بن�سبة ٪90
ولكن هل حتقيق هذا احللم على �أر�ض الواقع قريبا؟
بالطبع ال فالأمر ال يعدو كونه ورقة بحثية ال تقدم حال عاجال
او حتى يف الغد القريب ولكنها تر�سم مالمح عالج ناجع جنني
ثماره م�ستقبال
-3هل يغدو اك�سيد النيرتيك طوق النجاة لتعوي�ض
النق�ص يف �أجهزة التنف�س ال�صناعي؟

يف خ�ضم حماوالت وجتارب ال تنتهي لإيجاد عالج فعال لفريو�س
كورونا فقد �أجري �أطباء يف الواليات املتحدة و�أوروبا جتربة حول
ا�ستخدام غاز اك�سيد النيرتيك ليكون عو�ضا عن �أجهزة التنف�س
ال�صناعي التي تالقي تزايدا يف الطلب عليها مما حدا ب�شركة
(ميدترونيك) العاملية والرائدة يف �أجهزة التنف�س ال�صناعى
وعلى الرغم من االمكانيات الهائلة لهذه التقنية ومنها اختبار للتنازل عن حقوق امللكية الفكرية اخلا�صة ب�أجهزتها كما �شاركت
�أدوية ولقاحات جديدة اال �أن خماطر جمة وغري متوقعة قد الت�صميمات مع الدول الأخرى للبدء فى ت�صنيعها فورا.
ت�صاحب اال�ستخدام اخلاطئ لها ومنها احتمالية الإ�صابة وبح�س���ب تقري���ر �ص���حيفة الديلي ميل فق���د بد�أت ثالث���ة واليات
بال�سرطان �إ�ضافة �إىل اال�ستخدام العبثي عرب التجريب على �أمريكي���ة وث�ل�اث دول �أوروبي���ة يف جتربة ا�ستن�ش���اق غاز اك�س���يد
الب�شر؟ فهل هذا حدث فعال ؟
النيرتيك ملر�ضى كورونا عرب جهاز (� CPAPضغط جمرى الهواء

ومع اعالن اليابان على ل�سان وزير خارجيتها (تو�شيميت�سو
موتيجي) تقدمي عقار �أفيجان �إىل ع�شرين دولة حول العامل
لتو�سيع نطاق الأبحاث ال�سريرية لعالج مر�ضى كوفيد 19-وقد
ح�صلت م�صر على عينات منه وهي ب�صدد ت�صنيعه وبالتايل
ينبغي �أن نعي �أننا ب�صدد عالجا جتريبيا و�أننا باملوافقة على يف عام � 2018أعلن عامل الفيزياء احليوية ال�صيني (خه جياكوي) الإيجاب���ي امل�س���تمر).............تتمة املقال �ص��فحة 24
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حتليالت

ه���ل ي��غ�ير ك����ورون����ا م����وازي����ن ق����وى ال���ع���امل؟
�أزم���������ة �أم��ي�رك����ي����ة وف����ر�����ص����ة ل��ل��خ�����ص��وم
عندما الحقت الطائرة الرو�سية "�سو  "35نظريتها الأمريكية "بي  8ف�إن ذلك ميثل فر�صة خل�صومنا".
�أيه" ،ملدة  42دقيقة ،الأربعاء ،مل يكن الأمر "مناورة" اعتيادية من "�سيوا�صلون بذل ق�صارى جهدهم لت�أكيد �أنف�سهم يف هذا الوقت.
العدو الرو�سي ،لكنها مثلت لقطة م�صغرة مل�شكلة حقيقية يواجهها ال �أعتقد �أننا م�ستعدون ب�شكل مالئم لأحداث مثل ما نعي�شه الآن،
وي�أتي الهدوء الع�سكري الأمريكي مبواجهة حتركات "جريئة"
اجلي�ش الأمريكي.
خا�صة جائحة �صحية عاملية".
ومعادية من خ�صوم الواليات املتحدة العامليني ،مثل رو�سيا و�إيران
لكن يبدو �أن امل�شهد مثل ا�ستهدافا مكررا من اخل�صوم ،الذين
يحاولون ا�ستغالل الأزمة التي متر بها القوات الأمريكية ب�سبب وت�سعى �إ�سرتاتيجية اجلي�ش الأمريكي املوحدة لردع القوات العدوة وكوريا ال�شمالية ،حليفة ال�صني.
منذ احلرب العاملية الثانية ،ب�إبراز القوة من خالل ن�شر الآالف من
القوات على الفور� ،أو التحليق يف قاذفات قادرة على حمل الأ�سلحة واتخذت رو�سيا� ،أقدم خ�صم لأمريكا ،حتركات ع�سكرية جريئة
تف�شي فريو�س كورونا.
و�سجلت القوات الأمريكية �أكرث من  2486حالة �إ�صابة بفريو�س النووية� ،أو �إر�سال جمموعات قتالية حلامالت الطائرات �إىل مناطق ت�سللت �إىل ما وراء قارة �أوروبا ،فحلقت طائراتها فوق البحر
املتو�سط ،وطار �صاروخ مدمر للأقمار ال�صناعية فوق �ساحل
كورونا ب�صفوفه ،بينما تواجه القوات الأمريكية حتديات �أخرى من �صعبة.
�أال�سكا.
اخلارج.
هذه الإ�سرتاتيجية اكت�سبت �أهمية متزايدة يف ظل حكم الرئي�س
وبعد �ساعات من مناورات الطائرة الرو�سية "اخلطرية" بجانب دونالد ترامب ،الذي يحتمي ب�أجهزة ع�سكرية دفعت لها ميزانية ويف � 8أبريل� ،أطلقت القوات اجلوية الأمريكية مقاتالت "�إف "22
العرتا�ض طائرات رو�سية تر�صد الغوا�صات فوق بحر بريينغ ،على
الطائرة الأمريكية ،الأربعاء ،ذكرت قيادة الف�ضاء الأمريكية �إدارة وزارة الدفاع (بنتاغون) التي تبلغ قيمتها  700مليار دوالر.
بعد  50ميال قبالة �أال�سكا.
�أن اجلي�ش الرو�سي اخترب �صاروخا قادرا على تدمري الأقمار لكن �إ�سرتاتيجية فر�ض الهيمنة العاملية تواجه توقفا غريبا الآن،
بينما ت�ستمر القوات املعادية بفر�ض التحديات امل�ستفزة للأمريكيني ،يف غ�ضون ذلك� ،أجرى زعيم كوريا ال�شمالية كيم جونغ �أون ،املقرب
اال�صطناعية الأمريكية ،يف مدار �أر�ضي منخف�ض.
من بكني ،تدريبات ع�سكرية خا�صة به.
وبعدها بوقت ق�صري ،قال بيان للجي�ش الأمريكي �إن  11زورقا تابعا يف حتد وا�ضح ل�سيطرة وا�شنطن الع�سكرية العاملية.
للحر�س الثوري الإيراين نفذت عمليات "اقرتاب وم�ضايقة خطرية" وتقول "تامي" �إنه "و�سط جائحة كورونا ،ف�إن خيارات �إبراز القوة وبعد �إيقاف �إطالق ال�صواريخ طواعية العام املا�ضي� ،أطلقت
بيونغيانغ جمموعة وا�سعة من ال�صواريخ يف الأ�سابيع الأخرية.
ل�سفن للبحرية الأمريكية يف اخلليج العربي.
حمدودة جدا".

وبينما تن�شغل وا�شنطن بحربها اخلا�صة �ضد تف�شي فريو�س "كوفيد وا�ستجاب البنتاغون حتى الآن ل�سل�سلة التهديدات باخلطابات ،وينظر �إىل عمليات الإطالق على �أنها "حماولة لإثبات القوة والردع،
 "19يف البالد ،حيث ت�شهد الواليات املتحدة الو�ضع الأ�سو�أ عامليا وحذر مرارا وتكرارا "الأعداء" علنا من اعتبار الوقت احلايل داخليا وخارجيا" و�سط جائحة كورونا ،وفقا ملحللني مبعهد الواليات
املتحدة لل�سالم.
مبعدل احلاالت امل�صابة والوفيات ،تزيد التحديات على القوات للأزمة الوطنية "نقطة �ضعف".
الأمريكية ،ويتم اختبار "زعامتها" العاملية ب�شكل حقيقي.
وقال رئي�س هيئة الأركان امل�شرتكة ،اجلرنال مارك ميلي ،لل�صحفيني ويحذر خرباء يف ت�صريحات ملجلة "تامي" ،من �أن �أزمة كورونا قد
وت�أتي املناو�شات العاملية املت�سارعة من رو�سيا و�إيران ،بينما تفر�ض يوم الثالثاء يف البنتاغون�" :سنوا�صل تنفيذ مهامنا حول العامل يف تنتهي قريبا ،لكن ت�أثريها �سيكون طويل الأمد على قوة اجلي�ش
وا�شنطن توقفا على حتركات القوات الأمريكية بكل قطاعاتها ،خوفا �آ�سيا و�أوروبا وال�شرق الأو�سط ،وما �إىل ذلك .ا�ستعدادنا ال يزال الأمريكي خا�صة اقت�صاديا ،فال�شعب الأمريكي �سيحتاج ملعاجلة
من انت�شار فريو�س كورونا ،ح�سبما �أ�شارت جملة "تامي" الأمريكية .مرتفعا .ا�ستعدادنا ال يزال قويا .نحن قادرون على ردع وهزمية �أي اقت�صادية طارئة ،والأنظار كلها �ستتوجه لوزارة الدفاع لتقلي�ص
وقال ت�شاك هاغل وزير الدفاع الأمريكي ال�سابق وال�سيناتور حتديات قد ت�سعى �إىل اال�ستفادة من هذه الفر�ص يف هذه املرحلة املليارات التي تنفق على القوة الع�سكرية.
اجلمهوري من نربا�سكا" :عندما يكون العامل و�أمريكا غري متوازنني ،من الأزمة".
وكاالت
تتمة مقال �صفحة  ...............................21كما �أن الدور نف�سه للفياجرا مع اك�سيد النيرتيك يلعبه احلم�ض
وي�ستغرق العالج من � 20إىل  30دقيقة مرتني يوميا ملدة �أ�سبوعني الأميني (االرجينني) داخل اجل�سم وكذلك ال�سيرتولني (متوفر
بالبطيخ) ف�ضال عن اجلين�سينج والبيكنوجينول وهو م�ستخل�ص
مما قد يق�ضي على الفريو�س ويخفف من تلف الرئة.
نباتى من �شجرة ال�صنوبر.
فما هو غاز اك�سيد النيرتيك وا�ستخداماته الطبية؟
هو غاز عدمي اللون وعند ا�ستن�شاقه يعمل على تو�سيع الأوعية لكن هل حل م�شكلة توافر �أجهزة التنف�س ال�صناعي
الدموية خا�صة يف الرئتني مما ي�ؤدي �إىل زيادة كمية الأك�سجني كفيلة ان تبعد خماطر هذا الفريو�س القاتل عن
املتدفقة �إليها وجلميع �أنحاء اجل�سم وي�ستخدم مع جهاز التنف�س الرئة؟
ال�صناعي للحيلولة دون ف�شل اجلهاز التنف�سي لدى الأطفال بح�سب التقارير ال�صحفية الواردة من الواليات املتحدة الأمريكية
حديثي الوالدة .كما ت�شري بع�ض الدرا�سات �إىل امتالك غاز اك�سيد وال�صني وبريطانيا فهناك ارتفاع يف معدالت الوفيات ب�شكل غري
طبيعي بني املر�ضى املو�ضوعني على �أجهزة التنف�س ال�صناعي مما
النيرتيك خ�صائ�ص م�ضادة للفريو�سات التاجية.
جعل الأطباء يحاولون تاليف ال�ضرر عرب و�ضع املر�ضى يف �أو�ضاع
هل اك�سيد النيرتيك بعيدا عن حياتنا العادية؟
انه قريب للغاية فعقار الفياجرا وامل�ستخدم يف عالج ال�ضعف خمتلفة ملحاولة احل�صول على الأك�سجني يف �أجزاء خمتلفة من
اجلن�سي لدى الرجال ميار�س عمله عرب اك�سيد النيرتيك ذلك رئاتهم �أو�إعطائهم الأك�سجني عرب �أنابيب الأنف �أو �إ�ضافة اك�سيد
�أن ال�سيلدينافيل وهو املادة الفعالة يف الفياجرا تعمل على تثبيط النيرتيك �إىل عالجات الأك�سجني.

انزمي فوف�سفوداي�سرتاز  5مما ي�ؤدي �إىل �إطالق اك�سيد النيرتيك ولكن بقى اللغز املحري ملاذا تكون النهاية احيانا مع
والذي يعمل على تو�سيع الأوعية الدموية وتدفق الدم �إىل الع�ضو �أجهزة التنف�س ال�صناعي؟ !
الذكري ف�ضال عن تدفق الدم واالك�سجني يف الرئتني لذا فالفياجرا يف بحث متوا�ضع و�شيق قدمه مهند�سني �صينني يف جمال تكنولوجيا
لي�ست عالجا لل�ضعف اجلن�سي فح�سب بل ت�ستخدم �أي�ضا يف عالج املعلومات واملعلوماتية احليوية وبتحليل وظيفة بروتينات فريو�س
�ضغط الدم الرئوي ويف بع�ض حاالت االن�سداد الرئوي املزمن كورونا عن طريق احلا�سوب تبني �أن بروتينات الفريو�س تهاجم
( )COPDامل�صاحبة له.

الهيموجلوبني �أو خ�ضاب الدم وهو بروتني حممول داخل
خاليا الدم احلمراء ويحتوي على ذرات احلديد ( .)Feيلتقط
الأوك�سجني يف الرئتني وي�س ّلمه �إىل الأن�سجة للحفاظ على حياة
اجل�سم وما يفعله كوفيد بح�سب الدرا�سه لعرقلة دور الهيموجلوبني
هو �أن ينزع عنه جزئ احلديد املوجود يف �شق(الهيم) به وبالتايل
يفقده القدرة على حمل الأك�سجني �إىل باقي �أجزاء اجل�سم وهو
ما يف�سر الف�شل التام الع�ضاء اجل�سم وهو �سبب الوفاة بفريو�س
كورونا كما ف�سرت الدرا�سة تلف الرئة �أنه نتيجة للحديد الذي
�أ�صبح طليقا بالدورة الدموية وقد حاولت الدرا�سة �أن جتعل هذا
ال�سيناريو هو ال�سبب يف قدرة الكلوروكني على الت�صدي لكورونا
عرب منعها من �إ�صابة الهيموجلوبني كما يفعل مع طفيليات املالريا
�سواء ب�سواء  ..ولكن يبقى البحث نظريا وب�آليات �شديدة التوا�ضع
لذلك البد من الرتيث لفهم هذا الفريو�س الذي يتحدى العلم
احلديث با�صرار وحتدي كبريين.
د .حممد فتحي عبد العال
�صيديل وماج�ستري يف الكيمياء احليوية ودبلوم
الدرا�سات العليا يف امليكروبيولوجيا التطبيقية ورئي�س
ق�سم اجلودة بالهيئة العامة للت�أمني ال�صحي فرع
ال�شرقية مب�صر �سابقا

تبعات كورونا
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الأيام ال�ستة احلا�سمة..
وكي��ف �أ�ضاع��ت ال�ص�ين فر�ص��ة حما�ص��رة كورون��ا
ك�شفت حتقيق لوكالة "�أ�سو�شيتد بر�س" ،الأربعاء� ،أن ال�سلطات عن كورونا) ملحاولتهم املوازنة بني تنبيه املواطنني وجتنب �إحداث
ال�صينية �أ�ضاعت فر�صة احتواء فريو�س كورونا امل�ستجد عندما حالة من الذعر.
كانت الإ�صابات معدودة ،الأمر الذي �أدى �إىل تف�شي الفريو�س يف وقال عامل الأوبئة يف جامعة كاليفورنيا ،زو فينغ زانغ� ،إن �أرقام
العامل ،لي�صاب به �أكرث من مليوين ف�ضال عن � 126ألف حالة وفاة .ال�ضحايا وامل�صابني من جراء فريو�س كورونا هائل ،م�شريا �إىل وحتدث التلفزيون الر�سمي يف ال�صني يف الـ 2من يناير املا�ضي
وبح�سب التحقيق ،ف�إنه يف الأيام ال�سته التي تلت �إقرار امل�س�ؤولني يف �أنه لو اتخذ امل�س�ؤولون يف ال�صني �إجراءات حا�سمة يف الأيام ال�ستة عن معاقبة � 8أطباء بتهمة "بث ال�شائعات" ،عن وجود �أمر غريب
احلكومة ال�صينية �سرا �أن البالد �ستواجه على الأرجح وبا ًء وا�سعا ،الأوىل ،لكان عدد املر�ضى �أقل ولكانت هناك مرافق طبية كافية بامل�ست�شفيات.
ا�ست�ضافت مدينة ووهان ،مهد الفريو�س ،م�أدبة جماعية �شارك فيها وفعالة ،وكان يف الإمكان جتنب انهيار النظام ال�صحي يف مدينة ويقول �أ�ستاذ ال�سيا�سة ال�صينية يف جامعة �شيكاغو ،دايل يانغ� ،إن
ع�شرات الآالف من الأ�شخا�ص ،كما بد�أ ماليني ال�صينيني يف ال�سفر ،ووهان.
الأطباء يف ووهان كانوا خائفني ،م�شريا �إىل �أن هناك عملية ترهيب
ويقول خرباء �آخرون �إن احلكومة ال�صينية تريثت يف التحذير ،حقيقية وقعت للعاملني يف املجال الطبي.
مبنا�سبة ال�سنة القمرية اجلديدة.
حتى ال حتدث حالة من الهي�سرتيا ،متحدثني عن �أن بكني ت�صرفت ومن الأمور التي دفعت قادة بكني �إىل التحرك بقوة ملواجهة فريو�س
والنتيجة :تف�شي الفريو�س يف العامل.
كورونا ،هو اكت�شاف �إ�صابة بالفريو�س يف تايالند يوم  13يناير،
ب�سرعة بعد ذلك.
والأيام احلا�سمة هذه تقع بني  20 -14يناير املا�ضي .ويف اليوم
وبح�سب وكالة "�أ�سو�شيتد بر�س" ،فلم تتوقف الق�صة عند "الأيام واالعرتاف بتف�شي الفريو�س يف بالدهم.
ال�سابع ،حذر الرئي�س ال�صيني� ،شي جني بينغ� ،أبناء �شعبه من
ال�ستة" التي �سبقت التحذير� ،إذ جاءت على ر�أ�س �أ�سبوعني متتاليني وعند هذه احلادثة� ،أطلقوا حملة على م�ستوى ال�صني بحثا عن
فريو�س كورونا ودعاهم �إىل �أخذه على حممل اجلد.
مل ي�سجل فيهما املركز الوطني لل�سيطرة على الأمرا�ض �أي حالة ،احلاالت امل�صابة بفريو�س كورونا ،وتوزيع م�سحات االختبار ،وغريها
لكن بدا �أن الآوان قد فات� ،إذ �أ�صيب خالل هذه الفرتة التي و�صفتها بناء على املعلومات التي زودها بها امل�س�ؤولون املحليون يف املقاطعات ،من الإجراءات ،وكل ذلك دون �إبالغ ال�شعب يف ال�صني.
"الأ�سو�شيتد بر�س" بـ"�أ�سبوع ال�صمت"� ،أكرث من � 3000شخ�ص
بح�سب ما �أظهرت وثائق ح�صلت عليها الوكالة.
ونفت احلكومة ال�صينية مرارا وتكرارا حماربتها للمعلومات التي
بفريو�س كورونا امل�ستجد واملعروف �أي�ضا بـ"كوفيد."19 -
لكن خالل هذين الأ�سبوعني �أي بني  17 -5يناير  ،كانت هناك مئات حتدثت تف�شي الفريو�س يف الأيام الأوىل ،قائلة �إنها �أبلغت منظمة
وذكرت وكالة "�أ�سو�شيتد بر�س" �أنها اعتمدت يف حتقيقها على وثائق الإ�صابات بفريو�س كورونا قد ظهرت يف م�ست�شفيات ووهان وغريها ال�صحة العاملية على الفور عن تف�شي املر�ض.
داخلية ح�صلت عليها وتقديرات خرباء على �أ�سا�س بيانات عدوى
وقال املتحدث با�سم وزارة اخلارجية ال�صينية ت�شاو ليجيان يف
من املدن ال�صينية.
كورونا ب�أثر رجعي.
ولي�س من الوا�ضح من هو امل�س�ؤول عن الف�شل يف ت�سجيل حاالت م�ؤمتر �صحفي قبل �أيام "�إن ادعاءات الت�سرت �أو انعدام ال�شفافية يف
ومل يكن الت�أخري يف التحذير من الفريو�س من � 14إىل  20يانري �أول الإ�صابة بفريو�س كورونا� ،سواء امل�س�ؤولني املحليني يف املقاطعات �أو ال�صني ال �أ�سا�س لها من ال�صحة".
لكن ق�صة الطبيب ال�صيني يف مدينة ووهان يل وين ليانغ ،تناق�ض
خط�أ يرتكبه امل�س�ؤولون ال�صينيون على كل امل�ستويات يف �أزمة كورونا� ،أولئك الذين يعملون يف احلكومة املركزية والأجهزة التابعة لها.
الأمر الذي �أغرق العديد من بلدان العامل يف �أزمة الفريو�س الحقا .لكن الوا�ضح �أن الإجراءات ال�صارمة التي تفر�ضها ال�صني على ذلك� ،إذ كان واحدا من الأطباء القالئل الذين حذورا من خطر
لكن البطء يف التحذير من فريو�س كورونا ،جاء يف وقت حرج للغاية ،املعلومات والعقبات البريوقراطية والرتدد يف ن�شر الأخبار ال�سيئة فريو�س كورونا قبل تف�شيه ،لكن ال�سلطات الأمنية ال�صينية �أجربته
ب�ش�أن الفريو�س داخل الهرم القيادي يف البالد �أدى معا �إىل �إرجاء على ال�صمت.
�أي يف بداية تف�شي الوباء.
ورمبا انتهج امل�س�ؤولون ال�صينيون هذا الأ�سلوب (الإبطاء يف الإبالغ �إ�صدار التحذير الأويل من تف�شي الفريو�س.
وكاالت
تتمة مقال �صفحة 19.........................
حيث �أثبت فاعليته يف احلد من الإ�صابة مبر�ض �ألزهامير،
عن طريق حماية اخلاليا الع�صبية يف املخ
 ، Huperzine Aهو عبارة عن مكون طبيعي
ميكن ا�ستخدامه لتقوية الذاكرة ،حيث �أن فاعليته ت�شبه
فاعلية الأدوية امل�ستخدمة يف عالج مر�ض �ألزهامير
 ، Acetyl-L-carnitineنوع من �أنواع
الأحما�ض الأمينية امل�ستخدمة يف �صناعة الربوتني ،ويتم
ا�ستخدام الربوتني كمغذي خلاليا املخ
كيف ميكن احلفاظ على قوة الذاكرة؟
ت�أكد من احتواء طعامك على �أحد �أ�سماء فيتامينات
لتقوية الذاكرة /تناول املكمالت الغذائية /تناول الطعام
ال�صحي ومار�س الريا�ضة لزيادة و�صول الدم �إىل املخ/
تناول ال�سمك للح�صول على �أوميغا /3قلل �أو جتنب اللحوم
احلمراء /ا�ستخدم زيت الزيتون يف حت�ضري الوجبات/
اح�صل على قدر كاف من النوم ،حتى تعطي الفر�صة
للمخ للتخل�ص من املعلومات التي ال قيمة لها ،واالحتفاظ
باملعلومات املهمة.
امل�صدر  :كل يوم معلومة طبية

طالل �أبو غزالة� :سن�شهد يف
�أكتوبر القادم حربا ع�سكرية
بني الواليات املتحدة وال�صني
�ستغري النظام العاملي
توقع طالل �أبو غزالة �أن ي�شهد العامل يف �أكتوبر املقبل حربا بني الواليات املتحدة وال�صني� ،أقوى اقت�صاديني يف
العامل ،و�أ�شار �إىل وجود �صراع حقيقي لل�سيطرة على النظام العاملي ومبادئه الكربى.
وقال اخلبري� ،ضمن حلقة جديدة من برنامج “العامل �إىل �أين؟” الذي يبث �أ�سبوعيا على �شا�شة � ،RTإن على قادة الدول الكربى االجتماع
من �أجل جتنب الو�صول �إىل حرب كربى ،لكنه لفت �إىل �أن الواليات املتحدة �ستفتعل هذه احلرب لتخرج من الأزمة االقت�صادية� ،إذ �أنها
تواجه عجزا كامال يف ميزانيتها.
و�أ�ضاف� ،أن احلرب بني بكني ووا�شنطن �ستفر�ض على البلدين اجللو�س والتفاو�ض ،و�أن االتفاقات التي �ست�صل �إليها القوتان �ست�ضع نظاما
عامليا جديدا ،وقال“ :ابتداء من � 2021سننتقل �إىل بناء عامل جديد بقيادة م�شرتكة بني ال�صني والواليات املتحدة� ،أي �سينتهي عهد الهيمنة
الأمريكية ،ويبد�أ نظام عاملي يقوده قطبان”.
ويرى �أبو غزالة �أن �أحد �أ�سباب �سيطرة كورونا على العامل هو عدم وجود نظام يقود العامل ،وعدم وجود موقف موحد بني دول العامل ي�ضع
خطة موحدة ملواجهة الفريو�س امل�ستجد ،وقال“ :لذلك �أعتقد �أننا �سن�شاهد نهاية العوملة بعد �أزمة كورونا”.
و�أكد �أبو غزالة �أن العوملة و�صلت �إىل نقطة النهاية بعدما كانت ترتنح.
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Statement by the Prime Minister on the
shooting in Portapique, Nova Scotia

T

he 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 23year 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-lifethreatening 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
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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

Prime Minister Justin Trudeau
speaks with President of Turkey
Recep Tayyip Erdoğan

T

oday, 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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Prime Minister announces further support to
help Canadians in need

C

Ottawa, Ontario
anadians 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.

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

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.

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

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

Helping vulnerable
government benefits

Scaling up help lines that provide information
and support

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

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

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.

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

Government of Canada

Canadians

access

Prime Minister announces new support for COVID19 medical research and vaccine development

N

Ottawa, Ontario
ew 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 COVID19 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 COVID19 vaccine, essential steps to ensuring that
vaccines are effective and safe for human use.
continue..............................................page 7
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Prime Minister announces expanded access to
Canada Emergency Response Benefit and support
for essential workers

T

Ottawa, Ontario
he 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 COVID19, 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 COVID19 response. The government will continue
to look for ways to better help all Canadians
during this difficult time.
Government of Canada

Statement in support of
global ceasefire
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 SecretaryGeneral’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 rulesbased international order.”
Press Secretary
Office of the Minister of Foreign Affairs
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Support for students and new grads affected by COVID-19
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 202021. 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,

Prime Minister announces partnerships with provinces and
territories to deliver the Canada Emergency Commercial
Rent Assistance for small businesses
Small businesses across the country are the The government is also providing further
backbone of our communities, and they are details on the program:
now facing significant challenges. That is why The program will provide forgivable loans
the Government of Canada and provincial to qualifying commercial property owners
and territorial partners are taking strong,
to cover 50 per cent of three monthly rent
immediate, and effective action to protect
payments that are payable by eligible small
Canadians and businesses from the impacts of
business tenants who are experiencing financial
the COVID-19 pandemic. We are introducing
hardship during April, May, and June.
significant measures to support them and
ensure they have the resources to make it The loans will be forgiven if the mortgaged
property owner agrees to reduce the eligible
through these difficult times.
small business tenants’ rent by at least 75 per
The Prime Minister, Justin Trudeau, today
cent for the three corresponding months under
announced that the federal government
a rent forgiveness agreement, which will
has reached an agreement in principle with
include a term not to evict the tenant while
all provinces and territories to implement
the agreement is in place. The small business
the Canada Emergency Commercial Rent
Assistance (CECRA) for small businesses. tenant would cover the remainder, up to 25
This program will lower rent by 75 per cent per cent of the rent.
for small businesses that have been affected
by COVID-19.

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

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

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

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 genderbased 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

Ontario Parks
to Remain Closed
until
May 31, 2020
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:

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 nonessential 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 Indigenousled 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

«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
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Statement by the Prime
Minister on Earth Day
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

The Prime Minister, Justin Trudeau, today
issued the following statement on Ramadan:
“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
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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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