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Major Investment will Renew Ontario 
Schools and Strengthen Student Learning

17
TORONTO - Ontario

,
s government is launching efforts to 

strengthen math skills for all students in Ontario

5

IRCC launches 2 new pilot
projects for caregivers4

Statement from Premier Doug Ford on the Council of the 

Federation meeting in Saskatoon, Saskatchewan3
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اأونتاريو تطلق م�شاورات حول بناء املزيد من املنازل
التي يحتاجها النا�س وميكنهم حتمل تكاليفها

14
�أونتاريو ت�ستثمر يف برنامج جديد 

لدعم �ل�سحة �لعقلية لكبار �ل�سن

40

كند� حتتاج مليون مهاجر �إ�سايف
على مد�ر �لأعو�م �لثالثة �لقادمة

4
حكومة �ونتاريو ت�ستجيب ملطالب
�لأهايل حت�سني �ملناهج �لدر��سية

8
م�ستحقات الطفل املالية يف كندا

6واإجراءات ما قبل التقدمي
�أونتاريو ت�ستثمر يف تو�سيع �ملاأوى يف 

تورنتو حلماية �لن�ساء و�لأطفال �ملعنفني

20

بيان هام لأونتاريو
يف جمل�س �لإحتاد �لكندي 

3
كند� تطلق بر�مج جديدة 
4لت�سهيل �لهجرة �إىل �أر��سيها
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�أ�صدر   ، �صا�صكاتون  يف  �الحتاد  ملجل�س  ناجح  �صيفي  �جتماع  بعد 
حاكم �ونتاريو دوغ فورد �ليوم �لبيان �لتايل:

"يف موؤمتر هذ� �لعام ، تقف �أونتاريو متحدة مع �صركائنا �الإقليميني 
يف جعل كند� مفتوحة للعمل ومفتوحة للوظائف.

لقد �أثار رئي�س �لوزر�ء �لكندي م�صاألة �ال�صتخد�م �ملتز�يد للتد�بري 
�حلمائية من قبل �لواليات �ملتحدة ، مبا يف ذلك متطلبات ما ُيعرف 

بـ "��صرت �أمريكا" على �مل�صتوى �لفيدر�يل وم�صتوى �لواليات.

�أونتاريو ، ت�صعر بالقلق من  ال تز�ل جميع �ملقاطعات ، مبا يف ذلك 
�أن هذه �ملتطلبات �صيكون لها تاأثري مدمر على �لعائالت و�ل�صركات 
لتحقيق  �حليوية  �لتجارية  �لعالقة  هذه  على  تعتمد  �لتي  �لكندية 

�لغايات.

�أونتاريو دعوتنا للحكومة  وبالتعاون مع �صركائنا �الإقليميني ، جتدد 
�أي من  �إعفاء كند� من  �إجر�ء�ت فورية ل�صمان  �لفيدر�لية التخاذ 
ثاندر  550 عاماًل  وظائفهم يف  لقد فقد  �أمريكا".   "��صرت  �أحكام 
باي Thunder Bay وذلك ب�صبب ف�صل �حلكومة �لفيدر�لية يف 
�الآن  للعمل  �أوتاو�  �إىل  بحاجة  نحن  �ل�صارة.   �ل�صيا�صة  تلك  حتمل 
لقد   .Buy America قانون   من  �لت�صنيع  وظائف  وحماية 
نحو  �ملقاطعات  يف  �صركائنا  مع  ي�صدق  ال  تقدمًا  �أونتاريو  حققت 
�لتقدم مع �صركائنا  �إز�لة �حلو�جز �لتجارية �لد�خلية.  ن�صتمر يف 

�الإقليميني من خالل مذكرة �لتفاهم مع �صا�صكات�صو�ن و�ملناق�صات 
�مل�صتمرة مع كيبيك ومانيتوبا الإز�لة هذه �حلو�جز وخلق �ملزيد من 

�لفر�س لل�صركات.

�إز�لة  لت�صريع  �إقليم  �أو  مقاطعة  �أي  مع  للعمل  م�صتعدة  �أونتاريو 
فر�س  خلق  على  �ل�صركات  وم�صاعدة  �لد�خلية  �لتجارية  �حلو�جز 
عمل وجذب �ال�صتثمار وحتقيق �لرخاء يف كل ركن من �أركان �لبالد.  
نعتقد �أن مثل هذه �الإجر�ء�ت لي�صت مفيدة الأونتاريو فح�صب، ولكنها 

ت�صب يف م�صلحة كند� ككل.

يف  �لر�أي  ت�صاطرها  �لتي  �ملقاطعات  مع  �لعمل  �أونتاريو  تو��صل 
معار�صة �ل�صيا�صات �لفيدر�لية �لعقابية �لتي ال تو�زن ب�صكل �صحيح 
بني توفري فر�س �لعمل و�لنمو �القت�صادي وحماية �لبيئة.  ال يز�ل 
�نتز�ع  عملية  هي  �لفيدر�لية  �لكربون  �صريبة   - نف�صه  هو  موقفنا 
يف  بجد  يعملون  �لذين  لالأ�صخا�س  تكلفة  �أكرث  �حلياة  جتعل  نقدية 

جميع �أنحاء هذ� �لبلد.

 Bill ندعو �حلكومة �لفيدر�لية �إىل �إعادة �لنظر يف �صيا�صات مثل
C-69.  �إذ �صيوؤدي هذ� �لت�صريع �إىل تعطيل م�صاريع �لتنمية �جلديدة 
للمو�رد و�إىل توقف قطاع �لطاقة يف جميع �أنحاء كند� ويقتل فر�س 
�لوظائف �لتي تعتمد عليها �الأ�صر �لتي تعمل بجد لتغطية نفقاتها ، 
مما يدفعنا �إىل �لور�ء يف حني ينبغي علينا �مل�صي قدمًا �إىل �الأمام.

وت�صم �أونتاريو �صوتها �إىل �صوت �صركائها يف �ملقاطعات و�الأقاليم

�ملر�صى  حيال  بدورها  �لقيام  �إىل  �لفيدر�لية  �حلكومة  لدعوة 
وجعلهم �أولوية وتعزيز �أنظمة �لرعاية �ل�صحية يف جميع �أنحاء كند� 
من خالل زيادة معدل منو �لنقل �ل�صحي يف كند� �إىل 5.2 يف �ملائة 

�صنوًيا.  

و�إنهاء  �مل�صايف  يف  �النتظار  �أوقات  خلف�س  �صرورية  �لزيادة  هذه 
و�ملر�صى  �أونتاريو  ملر�صى  �مل�صايف  �أروقة  يف  �ل�صحية  �لرعاية 

�لكنديني على حد �صو�ء.

�أود �أن �أ�صكر �ل�صيد "مو" حاكم �صا�صكات�صو�ن و�صعب �صا�صكات�صو�ن 
�لطيب على ��صت�صافة هذ� �الجتماع حلكام �ملقاطعات، و�أتطلع �إىل 
�الأولويات  ب�صاأن  �الإقليميني  �صركائنا  مع  كثب  عن  �لعمل  مو��صلة 

�مل�صرتكة �لتي �صتفيد �صكان �أونتاريو وجميع �لكنديني ".

زودنا باخلرب

مكتب حاكم اونتاريو

الرتجمة العربية: معتز اأبوكالم/ اأيام كندية 

بيان هام لأونتاريو يف جمل�س �لإحتاد �لكندي 

بيان من حاكم اونتاريو دوغ فورد حول اجتماع جمل�س االحتاد يف �شا�شكاتون ، �شا�شكات�شوان

�شت�شاعد هذه التغيريات العمال وال�شركات يف حل النزاعات ب�شكل 
اأ�شرع و�شيتقا�شون رواتبهم يف الوقت املحدد

اخلطوة  عن  اليوم  داوين  دوج  العام  النائب  اأعلن   - تورنتو 
يف  الأول  الفوري  الدفع  لنظام  الكامل  للتنفيذ  التالية  ال�شرورية 
كندا لدعم الوظائف والنمو يف �شناعة البناء والت�شييد.  �شي�شاعد 
هذا النظام يف احلد من الروتني وخلق الوظائف وحمايتها، وجذب 

ال�شتثمارات اإىل املقاطعة.

اإن تنفيذ هذه التغيريات �شيُحول دون نزاعات الت�شديد التي ينجم 
عنها تاأخري وترية العمل يف م�شاريع البناء ، وكذلك ت�شريع عملية 

الدفع وتقليل الوقت واملال املنفق على مقا�شات ال�شركات.

 ADR  بعد عملية اختيار عادلة ومفتوحة، مت اختيار هيئة حتكيم
كمر�شح ناجح للعمل ك�شلطة معتمدة.  �شت�شرف   Chambers
هذه الهيئة اجلديدة على عملية الف�شل يف نزاعات البناء ، مبا يف 

ذلك تدريب وتاأهيل الق�شاة.

�شتمنح  جديدة  عملية  التنفيذ  حيز  هذا  التحكيم  نظام  ُيدِخل 
ت�شوية  تكاليف  حيث  من  التكلفة  فعال  بدياًل  وال�شركات  الأفراد 

نزاعات الدفع يف املحكمة.  

اعتبارا من 1 اأكتوبر 2019 ، ووفقًا لقواعد النتقال املعمول بها، 
�شتتمكن الأطراف يف عقود البناء والعقود الباطن من احل�شول 
على قرار ملزم من قا�شي بناء ذو خربة يف غ�شون �شتة اأ�شابيع 
�شنوات يف نظام  اأو حتى  ت�شتغرق �شهورا  تقريبا، وهي عملية قد 

املحاكم.

وقال املحامي العام داوين: "اأونتاريو منفتحة لالأعمال وللوظائف 
، وتقوم حكومتنا بتنفيذ تغيريات رائدة يف قطاع البناء كجزء من 

خطتنا ل�شتعادة املقاطعة كقوة اقت�شادية". 

�شلطة  عليه  ت�شرف  الذي   ، البناء  الف�شل اجلديد يف  نظام  "اإن 
التي  الأنظمة  بريوقراطية  يتخطى  �شوف   ، املعتمدة  الرت�شيح 
م�شارها  اإىل  امل�شاريع  �شيعيد  مما  النزاع  حل  عملية  تبطئ 

ال�شحيح وي�شمن دفع رواتب العمال يف الوقت املحدد".

حقائق �سريعة
املدفوعات،  �شداد  كيفية  تنظيم  اإىل  البناء  قانون  يهدف   -
للم�شاعدة يف �شمان ت�شديد اأجور العمال الذين قدموا خدمات اأو 

مواد خالل م�شروع البناء.

- �شتكون هيئة الرت�شيح املعتمدة ممولة ذاتيا وتعمل ب�شكل م�شتقل 
عن احلكومة.

خدمات    ADR Chambers التحكيم  هيئة  قدمت   -
ت�شوية النزاعات يف جميع اأنحاء كندا لأكرث من 20 عاما.

�شخ�ص   400000 من  اأكرث  اأونتاريو  يف  البناء  �شناعة  توظف   -
ومتثل حوايل 7 يف املائة من الناجت املحلي الإجمايل للمقاطعة.

وردنا اخلرب من حكومة اونتاريو

الرتجمة العربية

معتز اأبوكالم/ اأيام كندية 

املهاجرين من  الق�شة عام 1904 وحتكي عن جمموعة من  كتبت هذه 
البريو.. فروا من طغيان الإ�شبان ثم حدثت انهيارات �شخرية يف جبال 

الإنديز فعزلت هوؤلء القوم يف واد غام�ص
انت�شر بينهم نوع غام�ص من التهاب العيون اأ�شابهم جميعًا بالعمى وقد 
ف�شروا ذلك بانت�شار اخلطايا بينهم، هكذا مل يزر اأحد هوؤلء القوم ومل 

يغادروا واديهم قط لكنهم ورثوا اأبناءهم العمى جيال بعد جيل
هنا يظهر بطل ق�ستنا..) نيونز (

اإنه م�شتك�شف وخبري يف ت�شلق اجلبال ت�شلق جبال النديز مع جمموعة 
من الربيطانيني ويف الليل انزلقت قدمه ف�شقط من اأعلى.. �شقط م�شافة 
اأنه  يعرفوا  ومل  فيه  �شقط  الذي  الوادي  يرون  يعودوا  مل  بحيث  �شا�شعة 
وادي العميان الأ�شطوري، لكن الرجل مل ميت.. لقد �شقط فوق و�شادة 
ثلجية حفظت حياته، وعندما بداأ امل�شي علي قدمني متاأملتني راأى البيوت 
التي متالأ الوادي. لحظ اأن األوانها فاقعة متعددة ب�شكل غريب ومل تكن 

لها نوافذ.. هنا خطر له اأن من بنى هذه البيوت اأعمى كخفا�ص !
اأنهم  راح ي�شرخ وينادي النا�ص لكنهم مل ينظروا نحوه.. هنا تاأكد من 
العميان الذي كان ي�شمع.. عنه وتذكر  بلد  اإذن هذا هو  عميان فعال... 

املقولة ال�شهرية : ـ
' يف بلد العميان ي�شري الأعور ملكا ' وهو ما ي�شبه قولنا ) اأعرج يف حارة 
املك�شحني (. راح ي�شرح لهم من اأين جاء.. جاء من بوجاتا حيث يب�شر 

النا�ص.. هنا ظهرت م�شكلة. ما معني ) يب�شر ( ؟؟ 
اأ�شابعهم يف عينه.. بدت لهم ع�شوا  راحوا يتح�ش�شون وجهه ويغر�شون 
غريبا جدا. وملا تعرث اأثناء امل�شي قدروا اأنه لي�ص على ما يرام.. حوا�شه 
اأنهم  يدرك  هنا  لكبريهم..  ياأخذونه  غريبة،  اأ�شياء  ويقول  �شعيفة 
يف  �شعيف  �شخ�ص  اأكرث  هو  وبالتايل  دام�ص  ظالم  يف  حياتهم  يعي�شون 
هذا املجتمع. لقد مر على العميان خم�شة ع�شر جيال وبالتايل �شار عاملنا 

هو الأقرب اإىل الأ�شاطري
عرف فل�شفتهم العجيبة.. هناك مالئكة ت�شمعها لكن ل تقدر علي مل�شها 
ودافئ  بارد   : جزءين  من  يتكون  والزمن  طبعا(  الطيور  عن  )يتكلمون 

)املعادل احل�شي لليل والنهار(.. ينام املرء يف الدافئ ويعمل يف البارد
�شيكون فيه ملكا..  الذي  املكان  بلغ  اأنه  نيونز ( �شك يف  مل يكن لدي ) 
�شي�شود هوؤلء القوم ب�شهولة تامة، لكن الأمر ظل �شعبا.. اإنهم يعرفون 
كانوا  ال�شخور.  اأو  الع�شب  على  م�شى  متى  يعرفون  باآذانهم..  �شيء  كل 

كذلك ي�شتعملون اأنوفهم برباعة تامة
له  ي�شغون  وال�شم�ص.. هم  والغروب  اجلبال  لهم عن جمال  يحكي  راح 
با�شمني ول ي�شدقون حرفا. قرر اأن يريهم اأهمية الب�شر.. راأى املدعو 

بدرو قادما من بعيد فقال لهم :
بدرو �شيكون هنا حال.. اأنتم ل ت�شمعونه ول ت�شمون رائحته لكني اأراه، بدا 
عليهم ال�شك وراحوا ينتظرون. هنا ل�شبب ما قرر بدرو اأن يغري م�شاره 
اأن  منه  طلبوا  لكنهم  املنازل  اأمام  يحدث  ما  لهم  يحكي  راح   .! ويبتعد 

يحكي لهم ما يحدث بداخلها.. األ�شت تزعم اأن الب�شر مهم
العميان املخيفة.. كانوا ي�شغون  حاول الهرب لكنهم حلقوا به بطريقة 
ويت�شممون الهواء ويغلقون دائرة من حوله. لو �شرب عددا منهم لعرتفوا 

بقوته لكن لبد اأن ينام بعد هذا وعندها �شوف.....!
هكذا بعد الفرار ليوم كامل يف الربد واجلوع وجد نف�شه يعود لهم ويعتذر 

وقال لهم : ' اأعرتف باأنني غري نا�شج.. ل يوجد �شيء ا�شمه الب�شر.. '
كلفوه  ثم  بجلده  قاموا  فقط  ب�شرعة  عنه  و�شفحوا  القلب  طيبي  كانوا 
لكن  جميلة  وجدها  لفتاة  مييل  بداأ  الوقت  هذا  ويف  الأعمال.  ببع�ص 

العميان مل يكونوا يحبونها لأن وجهها حاد بال منحنيات ناعمة و�شوتها 
ملا طلب  اجلمال.  فكرتهم عن  تخالف  انها  اأي  واأهدابها طويلة...  عال 
يدها مل يقبل اأبوها لأنهم كانوا يعتربونه اأقل من م�شتوى الب�شر.. نوعا 
من املجاذيب.. لكن الفتاة كانت متيل لنيونز فعال. ووجد الأب نف�شه يف 

م�شكلة لذا طلب راأي احلكماء
كان راأي احلكماء قاطعا.. الفتى عنده �شيئان غريبان منتفخان ي�شميهما 
املري�ص  الع�شو  وهذا  اأهداب..  وعليهما  يتحركان  جفناه   .) العينني   (
اإزالة هذا الع�شو الغريب لي�شرتد الفتى عقله.  اأتلف خمه. لبد من  قد 

بالتايل ميكنه اأن يتزوج الفتاة.
بالطبع مالأ الفتى الدنيا �شراخا.. لن ي�شحي بعينيه باأي ثمن. بعد قليل 

ارمتت الفتاة على �شدره وبكت وهم�شت : ليتك تقبل.. ليتك تقبل..!
لي�شري  النحطاط  مرتبة  من  املرء  لريتفع  �شرطا  العمى  �شار  هكذا 
مواطنا كامال. وقد قبل نيونز اأخريا وبداأ اآخر اأيامه مع حا�شة الب�شر.. 
بلونه  الوادي  يغمر  الفجر  راأى  هنا  الأخرية  للمرة  العامل  لريى  خرج 
ال�شاحر. اأدرك اأن حياته هنا لطخة اآثمة.. الأنهار والغابات والأزرق يف 
ال�شماء والنجوم.. كيف يفقد هذا كله من اأجل فتاة.. كيف وملاذا اأقنعوه 

اأن الب�شر �شيء ل قيمة له برغم اأن هذا خطاأ؟
انطلق اإىل حاجز اجلبال حيث توجد مدخنة حجرية تتجه لأعلى.. وقرر 
اأن يت�شلق..عندما غربت ال�شم�ص كان بعيدا جدا عن بلد العميان.. نزفت 
النجوم.  يرمق  وراح  عينيه  رفع  يبت�شم..  كان  لكنه  ثيابه  ومتزقت  كفاه 

انتهت ق�شة بلد العميان.
هناك حلظة تدرك فيها اأن اخلطاأ ي�شود وينت�شر من حولك ويف حلظة 
كهذه ي�شري القاب�ص على املنطق وال�شواب كالقاب�ص علي اجلمر. ت�شعر 
العته..  من  �شيء  على  اأو  جمنونا  يعتربونك  ولرمبا  والختالف  بالغربة 
تاأتي  قليل  بعد  قيمة.  اأي  فيها  يرون  ل  لكنهم  ف�شائل  لديك  اأن  الأدهى 

اللحظة التي تقرر فيها اأن تتخلى عن عينيك لت�شري كالآخرين. 
هذه اللحظة اآتية ول ريب فال ت�شك فيها.. لكن لو كنت حمظوظا لراأيت 

الفجر وقتها وعرفت فداحة ما �شتفقده.
اأذكر عندما كنت يف الوحدة الريفية اأن الر�شوة والتقارير الطبية املزورة 
كانت اأ�شلوب حياة وكان كل العاملني منده�شني من ذلك الطبيب املخبول 
الذي يرف�ص اأن يتقا�شي مال مقابل اأ�شياء كهذه.. كنت اأتذكر ق�شة ) بلد 
العميان ( واأقرر اأن اأ�شمد اأكرث.. اأ�شمد.. عاملا اأن اأول ر�شوة اأتقا�شاها 
�شتكون هي حلظة انتزاع عيني.. �شوف تكون حياتي اأ�شهل يف بلد العميان 

بعد هذا و�شاأ�شري مواطنا حمرتما عندهم..
اأفلتت مبعجزة من بلد العميان هذا لأجد الأمر يتكرر.. حل�شن احلظ مع 
اأمور اأقل فداحة من الر�شوة ولكن الهزمية فيها ترتك مذاقا مريرا يف 
الفم برغم كل �شيء. حتى على م�شتوى التفاهات ميكن اأن جتد الأمور 
املقلية  البطاط�ص  اأكيا�ص  التهام  اأطفالك من  تفاهات مثل منع  �شعبة.. 
لأنها حتتوي مادة اأكريالميد امل�شرطنة.. هذا �شيء ف�شلت فيه متاما لأن 
حركة املجتمع والدعاية والوجدان العام اأقوى مني. تفاهات مثل التم�شك 
اأنه ل  الوقت  اإعطائهم درو�شا خ�شو�شية.. تكت�شف مع  باملدر�شة وعدم 
توجد مدر�شة بل ناد كبري تدفع له ا�شرتاكا �شنويا ول يتم تدري�ص اأي �شيء 
فيه علي الإطالق.. تكت�شف اأنك لن ت�شتطيع اأن تختلف عن باقي الآباء 
واأن اأي درجة ينق�شها الأولد بعد هذا �شتكون اأنت امل�شوؤول عنها.. ويف 
النهاية يجد املرء نف�شه يقود �شيارته يف بالهة متجها من مركز الدرو�ص 

اخل�شو�شية هذا اإىل ذاك.
اأنت يف الدائرة.. ال ميكنك اأن تختلف !

�أنت يف �لد�ئرة..
ل ميكنك �أن تختلف!

�إن كنت مل تقر�أ عن »بلد �لعميان« فتف�سل �إقر�أ..

اأونتاريو تك�شر حدة القوانني ال�شارمة
وتدعم الوظائف والنمو يف البناء واالإن�شاءات



4Newspaper - www.canadiandays.ca / www.canadiandays.net5 Newspaper ق�ضايا �أخبار حملية

دائرة الهجرة واللجوء والتوطني الكندية IRCC تطلق م�شروعني 
رائدين جديدين ملقدمي الرعاية

مقدمي  �شي�شاعدان  جديدين  رائدين  م�شروعني   IRCC اأطلقت 
الرعاية الذين ياأتون اإىل كندا على جعل هذا البلد وطنهم الدائم.

مت افتتاح برنامج رعاية الطفل )HCCPP( وبرنامج التوعية يف 
 18 يف  الطلبات  تقدمي  وميكن   )HSWP( املنزيل  الدعم  جمال 
يونيو 2019 ، ليحل هذين الربناجمني حمل برنامج  "رعاية الأطفال 

والرعاية" لالأ�شخا�ص ذوي الحتياجات الطبية العالية.

مبوجب هذين الربناجمني اجلدد، �شيح�شل مقدمو الرعاية الذين 
لديهم عر�ص عمل  كان  اإذا  ت�شريح عمل  على  بعد  كندا  لي�شوا يف 
القت�شادية  الهجرة  لربامج  القيا�شية  املعايري  وي�شتوفون  كندا  يف 
اكت�شاب  ميكنهم   ، كندا  يف  يعملوا  اأن  ومبجرد  كندا.   يف  الأخرى 
خربة العمل الكندية املطلوبة ملدة عامني ومن ثم التاأهل للح�شول 

على الإقامة الدائمة.

ي�شمل هذين الربناجمني اأي�شًا ت�شاريح عمل خا�شة باملهن بدًل من 

ت�شمح  الت�شاريح  هذه  العمل.  باأ�شحاب  املرتبطة  العمل  ت�شاريح 
ال�شرورة.   عند  ب�شرعة  العمل  اأ�شحاب  بتغيري  الرعاية  ملقدمي 
القرابة  ذات  للعائلة  املفتوحة  والدرا�شة  العمل  ت�شاريح  تتوفر  كما 
اإىل  القدوم  على  العائالت  ي�شاعد  مما  الرعاية،  ملقدمي  املبا�شرة 

كندا معًا.

خالل  من  الرعاية  مقدمي  يوظفون  الذين  العمل  لأرباب  ميكن 
من  بدًل  العمل  لعرو�ص  جديدًا  منوذجًا  ملئ  اجلدد،  الربناجمني 
�شوق  موؤثرات  تقييم  على  تعتمد  كانت  التي  ال�شابقة  الإ�شتمارة 

العمل.

وا�شحًا  انتقاًل  للمتقدم  الربناجمني  هذين  يوفر  ذلك،  من  الأهم 
ومبا�شرًا من و�شع الإقامة املوؤقتة اإىل و�شع الإقامة الدائمة ، مما 
ب�شرعة،  دائمني  مقيمني  ي�شبحوا  اأن  على  الرعاية  ملقدمي  ي�شمن 

ذلك بعد اأن  ي�شتوفوا متطلبات اخلربة يف العمل.

زودنا باخلرب احلكومة الكندية
الرتجمة العربية: معتز اأبوكالم/ اأيام كندية 

كند� تطلق بر�مج جديدة لت�ضهيل �لهجرة �إىل �أر��ضيها

كندا CBC ق�سم التحقيق 2019
وكالت وجهات عامة تدفع ماليني الدولرات  ل�شركة ترجمة داخل 
كندا حتتال على املرتجمني املتعاقدين معها. ومع تراكم الدعاوى، 
ل تزال �شركة Able Translations جتني 4.7 مليون دولر 

من امل�شت�شفيات وال�شركات احلكومية ومن العمال.

تالحق وكالة الإيرادات الكندية CRA املدعوة "اأنابيل تيك�شيريا" 
 Able" وزوجها "ويل�شون"، املالكني واملديرين التنفيذيني لـ�شركة
عقد  لل�شركة  كان   ،2016 عام  حتى    ."Translations
ماليني  احلكومية  الوكالت  منحت  اإذ  الفيدرالية.  احلكومة  مع 
الدولرات اإىل واحدة من اأكرب �شركات الرتجمة يف كندا يف ال�شنوات 
الأخرية رغم الأدلة املتزايدة على اأن ال�شركة كانت تق�شر يف ت�شديد 
م�شتحقات املتعاقدين معها من املرتجمني - ويف بع�ص احلالت، على 

الرغم من التحذيرات من موظفيها.

من عام 2014 اإىل عام 2017، اأنفقت احلكومة والوكالت الفيدرالية 
واملحلية والبلدية 4.7 مليون دولر على الأقل على خدمات الرتجمة 
املقدمة من Able Translations وتظهر ال�شجالت العامة 
اإىل  القانونية  الإجراءات  يف  الفورية  الرتجمة  من  الأعمال  كل   -

ترجمة ال�شجالت الطبية.

يف  مي�شي�شاغا  من  تتخذ  التي  ال�شركة،  جنت  الفرتة  نف�ص  خالل 
عدم  عن  متعددة  اإخبارية  ق�ش�ص  من  لها،  مقرًا  اأونتاريو  ولية 
دفعها امل�شتحقات، اإ�شافة اإىل عدد متزايد من الدعاوى الق�شائية 

املرفوعة من عدد كبري من هوؤلء املتعاقدين.

ظهرت اإ�شارات حتذيرية يف وقت مبكر من عام 2013 على اأن �شركة 
ت�شديد م�شتحقات  تتهرب من  بداأت   Able Translations

املرتجمني التحريريني والفوريني املتعاقدين معها.

العام  ال�شركة  وال�شركات قطع عالقاته مع هذا  عددًا من اجلهات 
املا�شي فقط، يف حني يوا�شل البع�ص ا�شتخدام خدماته حتى الآن، 

وفقًا لتحقيق اأجرته "�شي بي �شي" حول اجلنوح املايل لل�شركة.

اأن  اأعينهم  باأم  "يرون  املاندرين  لغة  مرتجمة  ت�شانغ،  �شني  تقول 
�شركة الرتجمة هذه تت�شبب باأذى العاملني لديها، لكنهم ل يهتمون 

بهذا الأمر" 

اأنها ربحت على  واأ�شافت �شني ت�شانغ، وهي مرتجمة من كالغاري 
الق�ش�ص  مئات  وهناك  دولر.   8300 بـمبلغ  ق�شائي  حكم  ال�شركة 

امل�شابهة ح�شلت مع متعاقدين اآخرين.

ميكن للوكالت احلكومية "اأن ترى بنف�شها اأن �شركة الرتجمة هذه 
توؤذي العمال، لكنها ل تهتم". كما ك�شفت CBC يف وقت �شابق  من 

Able Translations هذا الأ�شبوع، اأن �شركة

تدين باأكرث من مليون دولر لع�شرات املرتجمني واملوردين الآخرين 
مل�شلحة  مببالغ  وكذلك  وم�شر،  كوريا  مثل  بعيدة  مناطق  من 
ال�شرائب.  متت مقا�شات ال�شركة  245 مرة يف ال�شنوات اخلم�ص 
وكالة  بينهم  - من  الآخرين  والدائنني  املرتجمني  قبل  املا�شية من 
الإيرادات الكندية CRA، التي ح�شلت على اأوامر مل�شادرة اأ�شول 

ال�شركة واحلجز على منزل رئي�ص ال�شركة و�شياراته الفاخرة.

مالحظة   نتيجة  ن�شاأت  التطورات  هذه  معظم  اأن  من  الرغم  على 
العامة، فاإن عددًا من اأكرب الوكالت العامة التي تتعامل مع �شركة 
ما  على  تكن  مل  وكلها  اأي�شًا  اخلا�شة  موؤ�شراتها  لها  كانت   Able
يرام، ا�شتنادًا اإىل اأكرث من األف �شفحة من ال�شجالت التي ح�شلت 

عليها CBC مبوجب قوانني الو�شول اإىل املعلومات.

رئي�ص  لنائب  بي،  �شي  دبليو  األربتا  رياين، موظفة يف  كتبت فهرين 
�شركة Able واملالك امل�شارك لها، اأنابيل تيك�شيريا، يف 17 فرباير: 
"ن�شمع املزيد واملزيد من خماوف املرتجمني ال�شفويني ب�شاأن عدم 

الدفع مقابل خدماتهم. هذه الق�شية ما تزال م�شتمرة"، 2016.

يف اخلريف ال�شابق، ن�شرت �شي بي �شي نيوز وتورونتو �شتار ق�ش�شًا 
  .Able عن م�شاكل املتعاقدين يف احل�شول على اأموال من قبل �شركة
وقد مت ال�شت�شهاد بالق�ش�ص من ر�شائل الربيد الإلكرتوين اخلا�شة 

بال�شكوى التي مت اإر�شالها اإىل عدد من املرتجمني الفوريني.

وكتب اأحدهم "اإنهم �شيئي ال�شمعة ب�شبب دفعاتهم املتاأخرة".  "لقد 
اأي رد على  اأتلق  بعثت بر�شائل �شكوى عديدة ب�شاأن الأجور ... ومل 
ر�شائل الربيد الإلكرتوين اخلا�شة بي". ب�شكل عام، كان هناك ما 
Alberta WCB حول ممار�شات  اإىل  ل  يقل عن 10 �شكاوى 
Able بحلول خريف عام 2016، عندما  الدفع ال�شيئة من �شركة 
�شتة  ملدة  لغوية  خدمات  لتقدمي   Able عقد  متديد   WCB قرر 

اأ�شهر.

عام  نهاية  حتى  و�شلت  التي  ال�شكاوى  من  املزيد  هناك  يزال  ل 
 2017 فرباير  يف  واحدة  ذلك  يف  مبا  اجلديد،  العام  وحتى   2016
من جمموعة من املرتجمني الفوريني الذين �شرحوا، من بني عدة 

مظامل، اأن "�شيكات ال�شركة قد ارتدت".

 WCB على الرغم من جميع ال�شكاوى، يف نهاية مار�ص 2017، مدد
مرة اأخرى عقد Able - اإىل جانب عقود موردي الرتجمة اخلم�شة 

الآخرين - هذه املرة ملدة عامني.

وقالت املنظمة يف بيان ل�شبكة �شي بي �شي نيوز اأن لديها "طلبا كبريًا" 
الأحيان  من  كثري  يف  يطورون  الذين  عمالئها،  خلدمة  للمرتجمني 
"عالقات طويلة الأمد وموثوق بها" مع مرتجميهم ال�شفويني، وكل 

.Able طرنا لالإ�شتمرار يف التعامل مع �شركة ذلك ا�شّ

اأونتاريو على علم  ويف الوقت نف�شه، كانت وكالة تعوي�ص العمال يف 
 ،2013 اأكتوبر  اأوائل  يف  بالت�شديد   Able �شركة  م�شاكل  بق�شايا 
الربيد  ر�شائل  باإر�شال  قمت  "لقد  املرتجمني.  اأحد  كتب  عندما 
على  ال�شركة  ترد  ومل  جتاهلها  ومت  املدفوعات  لطلب  الإلكرتوين 
ر�شائل الربيد الإلكرتوين اخلا�شة بي. اأنا ل�شت املرتجم الوحيد الذي 
ل يدفعون له". ثم اأر�شل مدير اخلدمات اللغوية يف WSIB بريدا 
 Able ورئي�ص   اإىل مالك  "لقد حتدثت  له:  اإىل زميل  اإلكرتونيا 

Translations وقال باأنه �شيقوم بتحري الأمر.

ق�شية  اإنها   ... به  القيام  علينا  اآخر  �شيء  اأي  هناك  اأن  اأعتقد  ل 
داخلية بالن�شبة لهم، ولي�ص لنا."

 Able Translations عقده مع WSIB ويف اأبريل 2016، مدد
ملدة عامني اآخرين.

متعاقدي   عن  اآخر  اإخباري  تقرير  �شدر   ،2017 عام  اأوائل  يف  ثم، 
دفع  لقد  رواتبهم.  على  للح�شول  يكافحون  الذين   Able �شركة 
نلغي  اأن  يجب  "اأننا  اقرتاح  اإىل   WSIB مديري  كبار  اأحد  ذلك 

العقد"، كما تظهر ر�شائل الربيد الإلكرتوين الداخلية.

اأنهى  اأخريًا،  الفور.  على  لي�ص  الأقل  على  يحدث،  مل  هذا  لكن 
WSIB اتفاقه يف اأبريل املا�شي. 

�شركة    WSIB اأعطت   .  2017 عام  نهاية  حتى   2014 عام  منذ 
Able Translations اأعمال بقيمة $448،892 .

يزاولوا  اأن  موردينا  جميع  من  "نتوقع   WSIB منظمة  و�شرحت   
للموظفني  العادلة  املعاملة  ت�شمل  اأخالقية  بطريقة  اأعمالهم 

وممار�شات الدفع املنا�شبة."

على مر ال�شنني وفيما �شبق، ح�شلت ال�شركة على عقود مع العديد 
والعمالة  كندا،  العامة يف  النيابة  العامة، مبا يف ذلك  الهيئات  من 
ووزارتي  والهجرة  للتوظيف  واألربتا  بكندا،  الجتماعية  والتنمية 

املوارد املالية واملوارد الطبيعية يف اأونتاريو.

 )UHN( ل تزال هذه ال�شركة تتعامل مع �شبكة ال�شحة اجلامعية
يف تورنتو، واحدة من اأكرب موؤ�ش�شات الأبحاث ال�شحية وامل�شت�شفيات 

يف البالد.

وقالت جيليان هاورد من �شبكة ال�شحة اجلامعية يف تورنتو: "يجب 
قالت  لكنها  اأجور عمالها".   تدفع  ل  التي  ال�شركات  مع  نتعامل  األ 
اأي�شًا: "ل يوجد الكثري من ال�شركات التي توفر ات�شاع وعمق الرتجمة 

 ."Able التي توفرها

 2.4 دفعت   UHN اأن  تبني  ال�شجالت  على  الإطالع  خالل  ومن 
مليون دولر اإىل Able بني عامي 2014 و 2017 خلدمات الرتجمة 
الفورية، اإىل حد كبري يف �شبكتها من عيادات متخ�ش�شة باإ�شابات 

العمل.

ال�شحية  املنظمة  اإن  UHN جيليان هوارد  با�شم  املتحدثة  وقالت 
لعمالها"،  تدفع  ل  التي  ال�شركات  مع  نتعامل  األ  "يجب  اأنه  تدرك 

وتقوم بتحويل اأكرب قدر ممكن من الأعمال اإىل �شركات اأخرى.

لكنها قالت اإن UHN حتتاج اإىل مرتجمني فوريني باأكرث من 100 
لغة، و "ل يوجد الكثري من ال�شركات التي توفر ات�شاع وعمق الرتجمة 

".Able التي تقوم بها

CBC وحدة التحقيقات يف
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دعاوي ق�ضائية باملئات على �ضركة يف كند� حتتال على �لنا�س، و�لقطاع 
�لعام ما يز�ل مينحها عقود باملاليني!

معلومات  على  وبناء  كندية  باأيام  خا�ص  تنويه 
موؤكدة وموثقة لدينا:

تزال  ما   Able Translations �سركة  فاإن 
مرئ  حتت   2019 يف  ونحن  االآن  اإىل  عملها  تزاول 
وم�سمع اجلميع. ورغم امتناعها عن ت�سديد اأتعاب 
ممن  اجلدد  القادمني  وخا�سة  لديها  املرتجمني 
ت�ستغلهم لعدم علمهم ب�سجل هذه ال�سركة الفا�سدة 
�سيئة ال�سمعة، لكن اجلهات املعنية لالأ�سف ال�سديد 
و�سع  �ساأنه  من  حا�سم  قرار  اأي  االآن  اإىل  تتخذ  مل 
حد قانوين لهذه ال�سركة ومتكني اأ�سحاب احلقوق 

من نيل م�ستحقاتهم!!

كندا، هذه الأمة التي ل يتجاوز عدد �شكانها 37 مليون ن�شمة، تريد 
اإ�شافة اأكرث من مليون مهاجر حتى عام 2021.

واملواطنة، يف  والالجئني  الهجرة  وزير  اأحمد ح�شني،  كتب  قد  كان 
الذين  اجلدد  للقادمني  جزياًل  "�شكرًا  الربملان:  اإىل  �شنوي  تقرير 
البلد  فاأ�شبحت ذلك  كندا  لقد تطورت  تاريخنا".  بهم عرب  رحبنا 

القوي الناب�ص باحلياة الذي نتمتع به جميعًا.

كندا،  اإىل  بثمن  تقدر  ل  م�شاهمات  واأحفادهم  املهاجرون  "قدم 
بهم  الرتحيب  ا�شتمرارية  تاأكيد  على  يعتمد  م�شتقباًل  وجناحنا 

ودعم اندماجهم جيدًا.

املقبلة،  الثالث  ال�شنوات  خالل  مهاجر  مليون   1 كندا  ت�شيف  لكي 
عدد  من  املائة  يف   1 حوايل  اأي   -  350،000 حوايل  اإىل  �شتحتاج 

�شكانها احلاليني - يف كل من الأعوام 2019 و 2020 و 2021.

اإدارة  "كندا رائدة على م�شتوى العامل يف  وكتب ح�شني يف تقريره، 
الهجرة من خالل برنامج للهجرة ي�شتند اإىل مبادئ غري متييزية، 
حيث يتم تقييم الرعايا الأجانب دون النظر اإىل العرق اأو اجلن�شية 

اأو الأ�شل العرقي اأو اللون اأو الدين اأو اجلن�ص".

للتقرير،  وفقًا  مهاجرون،  هم  حاليني  كنديني   5 كل  من   1 حوايل 
يوجد اأكرث من 6 ماليني مهاجر منذ عام 1990.
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كند� حتتاج مليون مهاجر �إ�ضايف
على مد�ر �لأعو�م �لثالثة �لقادمة
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الريا�شيات  مهارات  لتعزيز  حثيثة  جهودًا  اأونتاريو  حكومة  تبذل 
جلميع الطالب يف مدار�ص اأونتاريو وخا�شة للطالب يف املجتمعات 
على  الطالب  املبادرة  هذه  �شت�شاعد  اخلدمات.  اإىل  تفتقر  التي 
تطوير مهارات الريا�شيات التي يحتاجونها للنجاح واإيجاد وظائف 
الربامج  هذه  �شت�شاعد  العاملة.   القوى  �شوق  دخولهم  عند  جيدة 
الطالب يف احلفاظ على معارف ومهارات الريا�شيات التي تعلموها 

خالل العام الدرا�شي والبناء عليها.

اأونتاريو  طالب  يحتاج  واملعلمني.  الأمور  اأولياء  اإىل  ن�شتمع  "نحن 
اإىل دعم اأكرب لتعزيز مهاراتهم يف الريا�شيات لتحقيق النجاح يف 

املدر�شة ويف حياتهم املهنية.

 وقال �شتيفن ليت�شي ، وزير التعليم ، اإن هذا ال�شتثمار يوفر لل�شباب 
اإمكانية الو�شول اإىل املهارات التي يحتاجون اإليها للدخول اإىل �شوق 
العمل بثقة، كما يوؤكد على تركيز حكومتنا على العلوم والتكنولوجيا 

والبتكار والريا�شيات يف الف�شل الدرا�شي.

وا�شتجابة لتدين درجات الريا�شيات امل�شتمر يف املدار�ص البتدائية، 

خالل  من  الريا�شيات  نتائج  حت�شني  يف  بامل�شاعدة  ملتزمون  فاإننا 
جميع  يف  ال�شيفية  للمبادرات  دولر  ماليني   6 من  اأكرث  ا�شتثمار 

اأنحاء املقاطعة.
�شتدعم هذه املبادرات ا�شرتاتيجية احلكومة ملادة الريا�شيات ملدة 
اأربع �شنوات قادمة، والتي تركز على مفاهيم ومهارات الريا�شيات 

الأ�شا�شية وكيفية تطبيقها.
يف ال�شنة الأوىل من خطة العمل، �شتقدم اأونتاريو الدعم باإ�شتثمار 
قدره 55 مليون دولر.  �شت�شمن هذه الإ�شرتاتيجية ا�شتعداد الطالب 
تدري�ص  املعلمون  من  و�شيتمكن   ، امل�شتقبل  ويف  الف�شل  للنجاح يف 

الريا�شيات بثقة واقتدار.

حقائق �سريعة
- ب�شكل عام ، اأظهرت نتائج الأداء على م�شتوى املقاطعة بناًء على 
الأخرية يف  ال�شنوات  انخفا�شًا يف  للريا�شيات   EQAO تقييمات 
اللغة  مدار�ص  اأنظمة  يف  ال�شاد�ص  وال�شف  الثالث  ال�شف  م�شتويي 

الإجنليزية.

-  على مدار ال�شنوات الأربع القادمة ، تقوم اأونتاريو بتطبيق منهج 
ريا�شيات منقح جلميع الطالب يف جميع ال�شفوف التي �شرتكز على 

اأ�شا�شيات الريا�شيات وكيفية تطبيقها.

-  يف ربيع عام 2020 ، �شُيطلب من املعلمني اجلدد اجتياز اختبار 
معرفة حمتوى الريا�شيات مبهنية عالية وذلك قبل دخولهم الف�شل 
على  وقادرين  واثقني  املعلمون  يكون  اأن  هذا  �شي�شمن  الدرا�شي.  

تدري�ص مادة الريا�شيات.

امل�سدر: حكومة اونتاريو/ وزارة التعليم.
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رغم اجلدل القائم ب�ساأن الذكاء اال�سطناعي من حيث 
واالآمال   ، الب�سر  حياة  م�ستقبل  على  تاأثريه  طبيعة 
والباحثني  اخلرباء  من  العديد  اأبداها  التي  واملخاوف 
اأن  اإال  تطبيقاته،  على  املتزايد  باالعتماد  يتعلق  فيما 
العامل  اقت�ساد  �ستقود  التي  الرابعة  ال�سناعية  الثورة 
توظيف  على  اأ�سا�سية  ب�سورة  تعتمد  املرحلة  هذه  يف 
ال�سناعية  االأمتتة  يف  اال�سطناعي  الذكاء  تقنيات 
اأو  اتفقنا  و�سواء  وا�سع.  نحو  على  االآلية  والروبوتات 
على  التقنيات  هذه  تاأثري  ب�ساأن  املحللني  مع  اختلفنا 
حياتنا �سلبًا اأو اإيجابًا، فاإنها بال �سك قد فر�ست واقعًا 
جديدًا يجدر بجميع الدول وال�سركات واالأفراد ال�سعي 
للتعامل معه، اإذا اأرادوا عمليًا مواكبة التطورات واللحاق 

بركب التقدم قبل فوات االأوان.
 وقد ت�سابقت الدول املتقدمة، ومن بينها كندا، ب�سورة 
تقنيات  اأحدث  على  اال�ستحواذ  اأجل  من  وا�سحة 
املجاالت  خمتلف  يف  وتوظيفها  اال�سطناعي  الذكاء 
لعب  حيث  عمومًا،  وال�سناعية  والطبية،  الع�سكرية، 
الباحثون الكنديون دورًا مهمًا يف تطوير تقنيات الذكاء 
اال�سطناعي منذ بداية ظهوره كمجال ثانوي �سمن علوم 
الكمبيوتر يف مطلع خم�سينيات القرن املا�سي، حني برز 
االإن�سان؟"،  مثل  تفكر  اأن  االآلة  ت�ستطيع  "هل  ال�سوؤال 
درا�سة  على  حينئٍذ  البحوث  مراكز  من  العديد  فعكفت 
الرتجمة االآلية والتعلم االآيل. وا�ستمرت تلك املراكز يف 
عمليات التطوير حتى يومنا هذا الذي اأ�سبحت ال�سيارة 
فيه عبارة عن كمبيوتر ي�سري على اأربع عجالت، واالآلة 
قادرة على حل الكثري من امل�سكالت دون تدخل االإن�سان. 
وقد اأ�سبحت كندا يف طليعة الدول يف هذا املجال ح�سب 
دورًا  الكندية  اجلامعات  لعبت  العاملي،بينما  الت�سنيف 

اأ�سا�سيًا ومهمًا يف تطوير هذه التكنولوجيا.
ملوقع متقدم يف جمال  تبوء كندا  فاإن   اآخر،  ومن جانب 
لل�سركات  جذب  م�سدر  منها  جعل  اال�سطناعي  الذكاء 
بالتكنولوجيا  واملهتمني  االأعمال  ورواد  الكربى  العاملية 
اال�سطناعي  الذكاء  تكنولوجيا  واأن  خا�سة  املتقدمة، 
الب�سري،  العقل  حماكاة  اإىل  االأ�سا�ص  يف  ت�ستند  التي 

يف  مبا�سرة  ب�سورة  وموؤثرًا  حموريًا  دورًا  تلعب  اأ�سبحت 
املجاالت العلمية واالقت�سادية واالجتماعية والع�سكرية 
وغريها، من خالل توظيف كم هائل من البيانات مبختلف 
احلقول، ومن ثم نقل عبء اتخاذ القرار اإىل مناذج اآلية 
تتميز بتحقيق نتائج دقيقة من الناحية العلمية، وهو ما 

اأ�سبح يطلق عليه "�سنع القرار االآيل".
الذكاء  جتاه  االأ�سا�سية  كندا  توجهات  برزت  وقد 
اال�سطناعي من خالل جمموعة الدول ال�سناعية ال�سبع 
G7 التي متتلك دولها 60 باملئة من ثروات العامل، حيث 
لتطوير  كمن�سة  املجموعة  االأع�ساء  الدول  ت�ستخدم 
واالقت�ساد.  االأمن  جمايل  يف  م�سرتكة  واأ�س�ص  قواعد 
الكندي ج�سنت ترودو  الوزراء  رئي�ص  وقد تعهد كل من 
والرئي�ص الفرن�سي اإميانويل ماكرون اأثناء انعقاد قمة 
جمموعة  تكوين  على  بالعمل  االأخرية   G7 جمموعة 
درا�سات دولية حول اأخالقيات الذكاء اال�سطناعي يف 
بتطبيقات  املرتبطة  العديدة  واملخاطر  املخاوف  ظل 

تكنولوجيا الذكاء اال�سطناعي. 
ومن اأجل دعم القطاع باملتخ�س�سني بالذكاء اال�سطناعي، 
�سمنها:  من  متعدد  قرارات  الكندية  احلكومة  اتخذت 
ت�سهيل هجرة العقول وا�ستقطاب ذوي املواهب املهتمني 
برنامج  خالل  من  كندا،  يف  والعمل  لالإقامة  باالنتقال 
لت�سريع منح التاأ�سريات واالإقامة الدائمة. حيث اأكدت 
تدعم  االإجراءات  هذه  اأن  على  احلكومية  امل�سادر 
اال�سطناعي،  بالذكاء  املرتبطة  والدرا�سات  البحوث 
ت�سدير  يف  ال�سدارة  مركز  كندا  تبوء  يف  وت�سهم 

تكنولوجيا الذكاء اال�سطناعي.
بينها  ومن  الدول  من  العديد  دخلت  نف�سه،  ال�سياق  ويف 
فجاءت  املجال.  هذا  يف  ال�سباق  العربية  الدول  بع�ص 
اإقليميًا يف اجلاهزية  دولة االإمارات يف املرتبة االأوىل 
اإن�سايت  "اأك�سفورد  موؤ�سر  ح�سب  اال�سطناعي  للذكاء 
اإن�ساء  خالل  من  رائدة  خطوة  خطت  حيث   ،"2019
العامل،  م�ستوى  على  اال�سطناعي  للذكاء  وزارة  اأول 
للذكاء  وطنية  وا�سرتاتيجية  وطنيًا  برناجمًا  وو�سعت 
اال�سطناعي بهدف ت�سليط ال�سوء على اأحدث التطورات، 
اخلدمات  جمال  يف  املبتكرة  احللول  اإىل  والو�سول 
احلكومية واإيجاد فر�ص اقت�سادية واجتماعية لالأفراد 

اال�سطناعي  الذكاء  تقنيات  على  اعتمادًا  وال�سركات 
والروبوت. 

الذكاء  باأن  القرار  �سناع  اأقّر  اآخر،  �سعيد  على 
تاأثريات  من  له  ملا  ق�سوى  اأولوية  اأ�سبح  اال�سطناعي 
الدول  بني  العالقات  وعلى  احلياة،  مناحي  كافة  على 
هذه  دور  االعتبار   بعني  االأخذ  يحتم  مما  واالأفراد، 
االأثر  ظل  يف  مهم  قرار  اأي  اتخاذ  عند  التكنولوجيا 
العامل،  حول  الرقمية  والثورة  االأمتتة  اأحدثته  الذي 
النظر  ووجهات  الوعي  ت�سكيل  اإعادة  يف  ذلك  وتاأثري 
يف  الدولية  والعالقات  والعوملة  احلرة  التجارة  جتاه 

ع�سر الثورة ال�سناعية الرابعة.  
والتحفظات  التحديات  من  العديد  برزت  املقابل،  ويف 
اال�سطناعي  الذكاء  تكنولوجيا  ا�ستخدامات  على 
الكبري  امل�ستويات، وذلك من خالل اجلدل  على خمتلف 
ب�ساأن  واالجتماع  النف�ص  وعلماء  االخت�سا�سيني  بني 
الروبوتات  على  ال�سيطرة  على  العلماء  قدرة  مدى 
اال�سطناعي  الذكاء  ت�ستخدم  التي  واالخرتاعات 

م�ستقباًل، وخماطر ا�ستخدامها لغايات غري اإن�سانية. 
اأما اأهم االنتقادات من جانب خرباء الذكاء اال�سطناعي 
من  كبري  عدد  فقدان  اإمكانية  يف  فتمثلت  اأنف�سهم، 
دعا  بينما  االأفراد؛  خ�سو�سية  وتهديد  الوظائف، 
هوؤالء اخلرباء اإىل ت�سويق الذكاء اال�سطناعي ولي�ص 
عاملية  �سركات  قيام  وانتقدوا  البحوث.  اإجراء  فقط 
يف  الكندية  االخرتاع  براءات  معظم  ب�سراء  خارجية 
جمال الذكاء اال�سطناعي، وتوظيفها يف تطبيقات يتم 
اعتربه  مما  كندا،  �سمنها  ومن  العامل  دول  يف  ت�سويقها 

هدرًا يف اال�ستثمار.
ي�سهم  بداأ  اال�سطناعي  الذكاء  باأن  اأعتقد  اخلتام،  ويف 
اإعادة ت�سكيل عاملنا احلايل  اأي وقت م�سى يف  اأكرث من 
الثورة  اإىل  و�سواًل  هائلة،  وب�سرعة  مكوناته  بكل 
بت�سونامي  تعرف  اأ�سبحت  التي  الرابعة  ال�سناعية 
موؤمتر  يف  امل�ساركني  و�سف  ح�سب  التكنولوجي،  التقدم 
�سئنا  حياتنا  تفا�سيل  �سيغري  مما  االقت�سادي،  دافو�ص 
ذلك اأم اأبينا؛ والَفِطن من اأخذ بزمام املبادرة ونظر اإىل 
االإمام، واأعد العدة للم�ستقبل ومل يركن اإىل ما فات اأمام 

ت�سونامي التكنولوجيا القادم.

الذكاء اال�شطناعي وت�شونامي الثورة ال�شناعية الرابعة

م�ستحقات الطفل املالية يف كندا واإجراءات ما قبل التقدمي
بداية ينبغي اأن تعرف اإن كنت موؤهاًل؟

لتكون موؤهاًل للح�شول على م�شتحقات الطفل يف كندا 
 Canada Child Benefits

 )CCB(
يجب عليك ا�ستيفاء جميع ال�سروط التالية:

- يجب اأن تكون مقيم مع الطفل ، ويجب اأن يكون عمر الطفل اأقل 
من 18 عاما.

- يجب اأن تكون م�شوؤوًل يف املقام الأول عن رعاية وتن�شئة الطفل.
- يجب اأن تكون مقيمًا يف كندا لأغرا�ص �شريبية.

- يجب اأن تكون اأنت اأو زوجك اأو �شريك حياتك يف القانون:
- مواطن كندي

- مقيم دائم
- خ�ص حممي

-  مقيم موؤقت كان يعي�ص يف كندا ملدة 18 �شهًرا ، ولديه ت�شريح 
�شاري املفعول يف ال�شهر التا�شع ع�شر

- الهندي باملعنى املق�شود يف القانون الهندي
ما الفوائد اأو العتمادات التي ميكن اأن حت�شل عليها؟

الكندية  االإيرادات  وكالة  �ستحدد   ، التقدمي  عند 
)CRA( ما اإذا كنت موؤهاًل للح�سول على:

- م�شتحقات الطفل املالية
- اأي برامج تتعلق باملقاطعات اأو الأقاليم

- �شتقوم CRA اأي�شا بت�شجيل طفلك للح�شول على ائتمان �شريبة 
.)GST / HST( ال�شلع واخلدمات / �شريبة املبيعات املن�شقة

متى يجب عليك التقدمي؟
تقدم بطلب اإىل CCB يف اأقرب وقت ممكن بعد:

- ولدة طفلك
- بداأ الطفل يف العي�ص معك

- عندما ت�شتويف اأنت اأو زوجك اأو �شريكك يف القانون العام 
�شروط الأهلية

اأن تبداأ بتلقي دفعات مالية من برنامج  وميكن 
CCB يف ال�شهر الذي يلي تاأهلك، 

طاملا اأنك ل تزال موؤهاًل يف بداية ال�شهر احلايل.
يجب عليك التقدمي حتى لو:

- كنت ت�شارك ح�شانة طفلك
- طفلك يعي�ص معك لفرتة موؤقتة حمددة

ميكنك  ل  بحيث  للغاية  مرتفع  احلالية  لعائلتك  ال�شايف  الدخل   -
CCB )فقد تكون موؤهال للح�شول على مزايا  احل�شول على ال 

اأخرى(
ُتفر�ص على م�شتحقات  يعد هناك  �شريبة  اأنه مل  الرغم من  على 
الطفل،  لرعاية  ال�شاملة  املخ�ش�شات  على  ول  كندا،  يف  الأطفال 
فما يزال باإمكانك طلب تعديل لل�شنوات ال�شابقة ، اإذا كنت موؤهاًل 

لذلك.
من يجب اأن يقدم طلب للح�شول على م�شتحقات الطفل؟

الطفل  وتربية  رعاية  عن  اأ�شا�شي  ب�شكل  امل�شوؤول  الفرد  على  يجب 
.CCB التقدم بطلب للح�شول على

تكون م�شوؤوًل ب�شكل اأ�شا�شي عن رعاية وتربية الطفل اإذا كنت:
- ُت�شرف على الأن�شطة والحتياجات اليومية للطفل

- تتاأكد من تلبية الحتياجات الطبية للطفل
- تتخذ الرتتيبات الالزمة لرعاية الطفل عند ال�شرورة

معا  الوالدين  كال  يعي�ص  عندما   ،  CCB بربنامج  تتعلق  لأ�شباب 
يف نف�ص الأ�شرة املعي�شية للطفل ، فعادًة ما تعترب الأم هي امل�شوؤول 
الطلب  تقدمي  الأم  على  يجب   ، احلالة  هذه  يف  الطفل.   عن  الأول 
باإ�شمها.  اإذا كان الوالد م�شوؤوًل يف املقام الأول ، فيجب عليه اإرفاق 
طلبه مبذكرة موقعة من الأم.  يجب اأن تبني املذكرة اأن الأب م�شوؤول 

ب�شكل اأ�شا�شي عن جميع الأطفال يف الأ�شرة.
يف حال كان الوالدين من نف�ص اجلن�ص ويعي�شان معا يف نف�ص املنزل 
الوالدين للح�شول  اأحد  اأن يتقدم  ، فيجب  الذي يعي�ص فيه الطفل 

على CCB جلميع الأطفال يف الأ�شرة.
ل تعترب م�شوؤوًل ب�شكل اأ�شا�شي اإذا كان الطفل حتت رعاية قانونية اأو 
بدنية اأو مالية من قبل وكالة رعاية الطفل.  ملزيد من املعلومات حول 
 children's اخلا�شة.   الأطفال  بدلت  راجع   ، الو�شع  هذا 

special allowances

هل ت�شارك يف ح�شانة الطفل؟
اإذا كان الطفل يعي�ص معك ومع �شخ�ص  ميكنك م�شاركة احل�شانة 

اآخر يف �شكنني منف�شلني على قدم امل�شاواة اإىل حد ما.
قد يتناوب الطفل باإنتظام بني امل�شاكن يف الدورات التالية:

- اأربعة اأيام مع اأحد الوالدين، وثالثة اأيام مع الآخر
- اأ�شبوع واحد مع اأحدهما والأ�شبوع التايل مع الآخر

- اأي دورة تناوب عادية اأخرى
رعاية  عن  اأ�شا�شي  ب�شكل  م�شوؤولني  الوالدين  كال  يكون  اأن  يجب 
اأو  والد  كل  �شيح�شل  معهما.   الطفل  يعي�ص  وتربيته عندما  الطفل 
لرعاية  املخ�ش�ص  املبلغ  اإجمايل  )من   ٪50 على  موؤهلني،  والدة 
يعي�ص  الطفل  كان  لو  اأحدهما  عليه  �شيح�شل  كان  والذي  الطفل( 
معه اأو معها طوال الوقت.  اإذا كنت قد دخلت للتو يف حالة ح�شانة 
على خم�ش�شات  للح�شول  بطلب  التقدم  عليك  فيتعني   ، م�شرتكة 

هذا الربنامج.
على الرغم من اأن قرار املحكمة قد يحدد ال�شخ�ص الذي يجب اأن 
يح�شل على م�شتحقات ال CCB ، اإل اأن وكالة الإيرادات الكندية 
القانونية  ال�شلطة  وهو  الدخل،  �شريبة  بقانون  ملزمة   CRA ال 

التي ت�شتخدمها ال CRA لتحديد الأ�شخا�ص املوؤهلني.
اإذا بداأت اأو توقفت عن م�شاركة ح�شانة الطفل ، فاأخربنا بذلك يف 

اأقرب وقت ممكن.  ملزيد من املعلومات ، راجع التحديثات
.keep your information up to date

حكومة كندا
الرتجمة العربية 

معتز اأبوكالم/ اأيام كندية 
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باإحدى  ال�شرطان،  مر�ص  مع  �شراع  بعد  اخلمي�ص،  اليوم  فجر  الفي�شاوي،  فاروق  الفنان  تويف، 
امل�شت�شفيات اخلا�شة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما وفق ما اأعلنه الإعالمي �شمري فقيه، �شديق 

الراحل املقرب
وكتب �شمري على �شفحته الر�شمية مبوقع التوا�شل الجتماعي، قائال، "البقاء هلل.. تركنا ورحل.. 
امتطى جواده و �شافر اإىل اهلل.. ما من كالم يعرب عن وجع القلب.. برحيلك فقدت اليوم اأخ و�شديق 
�شتظل يف  الفنية  الأعمال  له وع�شرات  القلب عنوانا  الإن�شانية كانت مبداأه وطيبة  واأ�شتاذ كبري.. 
يف  باقية  ذكراك  ولكن  اإليك  �شن�شتاق  العزيز  ال�شديق  اأيها  وداعا  الفي�شاوي..  فاروق  وجداننا.. 
القلوب.. ترحموا عليه كثريا فقد كان رحيما حمبا للفقراء وامل�شاكني.. واإنا هلل واإنا اإليه راجعون"

ك�شف املو�شيقار امل�شري، هاين مهنا، يف وقت �شابق الأربعاء تفا�شيل احلالة ال�شحية للفنان فاروق 
الفي�شاوي

للغاية، حيث  باأزمة �شحية حرجة ومقلقة  الفي�شاوي مير  لـ"العربية.نت" اإن  وقال يف ت�شريحات 
دخل يف غيبوبة كبدية، ويكاد يكون كبده قد توقف عن العمل

امل�سدر : العربية

ملجموعة  التابعة  املحلية  الت�شالت  �شركات  اإحدى  اأن  "نيكاي"  القت�شادية  اليابان  �شحيفة  ذكرت 
ال�شناعية، حيث متول  لالأقمار  "ون ويب" الأمريكية  �شركة  �شراكة جتارية مع  �شوفت بنك دخلت يف 

جمموعة "�شوفت بنك" م�شروع ات�شالت عرب الأقمار ال�شناعية
وت�شعى �شركة "ون ويب" اإىل اإطالق كوكبة من 650 قمرا �شناعيا وهي من �شمن خمططات ال�شركة 
لتقدمي خدمات الإنرتنت يف كل مكان على الكرة الأر�شية. كما �شت�شاعد �شوفت بنك يف تو�شيع "ون ويب" 

م�شاريعها تعزيزًا للعمل امل�شرتك بينهما
وا�شتثمرت جمموعة �شوفت بنك حوايل مليار دولر يف �شركة "ون ويب" يف عام 2016، واأ�شبح هناك 
اإ�شافية تبلغ  "ون ويب" بزيادة مبالغ  اإ�شافيون مع جمموعة �شوفت بنك عندما قامت �شركة  ممولون 

قيمتها 1.250 مليار دولر من قبل �شركة كوالكوم الأمريكية وحكومة روندا يف �شهر مار�ص املا�شي
وجنحت �شركة "ون ويب" يف اإطالق اأول 6 اأقمار �شناعية يف فرباير 2019، كما تخطط لإطالق اأكرث 
من 30 قمرا �شناعيا �شهريًا ابتداء من نهاية العام اجلاري. ومن املخطط اأن تقدم "ون ويب" خدماتها 

التجارية يف عام 2021
كما متلك �شوفت بنك �شركة الت�شالت املحلية اخلربة التقنية با�شتخدام الأقمار ال�شناعية لتطوير 
اأجزاء من قواعد املحطات. و�شتتعاون ال�شركتان معًا على اإطالق خدمات "ون ويب" التجارية بال�شتفادة 

من هذه اخلربات التقنية
امل�سدر : العربية

�شوفت بنك مع ون ويب الأمريكية يف �شراكة 
لتوفري الإنرتنت لكل الكرة الأر�شية باإطالق 

ثالثني قمراً �شناعيا كل �شهر

ف��اروق  الفنان  وف��اة 
�سراع  بعد  الفي�ساوي 
ال�سرطان  مر�ض  مع 
ب�اإح�دى امل��س�ت��سفيات 
عن  بالقاهرة  اخلا�سة 
عاما   67 ناهز  عمر 

لرحلة  الإعداد  رئي�شًا يف  دورًا  لعبت  رفاعي حبال  �شادية  الدكتورة 
مركبة  اأول  وهو  نا�شا   الأمريكية  الف�شاء  لوكالة  ال�شم�شي  امل�شبار 

ف�شائية تدور فعليًا داخل الهالة ال�شم�شية. 
ال�سرية الذاتية:

وابنة عامل  اأمريكية من مواليد حم�ص،  �شورية  عاملة فلك وفيزياء 
النف�ص ال�شوري الدكتور نعيم الرفاعي 

بروفي�شورة اأ�شتاذة كر�شي فيزياء �شم�شية يف جامعة ويلز يف بريطانيا 
وترتكز بحوثها حول الرياح ال�شم�شية وك�شوف ال�شم�ص.

ح�شلت على �شهادتها الثانوية ثم نالت درجة البكالوريو�ص يف علوم 
الفيزياء  يف  وماج�شتري  دم�شق  جامعة  من  والريا�شيات  الفيزياء 
من  الدكتوراه  نالت  ثم  بريوت،  يف  الأمريكية  اجلامعة  من  النووية 

جامعة �شين�شيناتي يف ولية اأوهايو الأمريكية عام1977.
الغالف  لأبحاث  الوطني  املركز  يف  واحد  عام  ملدة  كباحثة  عملت 

اجلوي يف بولدر )1978-1977(
�شونيان«  »�شميث  الف�شاء  فيزياء  مركز  يف  باحثة  ُعينت  ثم 
 Harvard-Smithsonian( هارفارد  جلامعة  التابع 
عن  يزيد  ما  وبقيت   )Center for Astrophysics
ويلز  جامعة  يف  الأ�شتذة  كر�شي  على  وح�شلت  الزمن،  من  عقدين 
يف بريطانيا عام 2000، ويف �شنة 2002 مت تعيينها حمررة يف جملة 

البحوث اجليوفيزيائية ق�شم فيزياء الف�شاء.
كما ولعبت د.�شادية دورًا رئي�شًا يف الإعداد لرحلة امل�شبار ال�شم�شي 
تدور  ف�شائية  مركبة  اأول  وهو  "نا�شا"،  الأمريكية  الف�شاء  لوكالة 
فعليًا داخل الهالة ال�شم�شية. وتقدمت بحوايل 60 ورقة بحث ملجالت 
املوؤمترات  يف  اآخر  بحثًا  بثالثني  و�شاركت  كما  العلمية،  التحكيم 
باإ�شم  عرفت  العلم  لن�شاء  اأكادميية  حركة  قائدة  وهي   العلمية، 

#�سوريون_بال_حدودالن�شاء املغامرات.

عاملة �سورية ورحلة �مل�سبار �ل�سم�سي لوكالة نا�سا �لف�سائية 
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�صهادة  �إطالق  عن  �الثنني،  باري�س،  يف  �لعربي  �لعامل  معهد  �أعلن 
"�لتوفل" باللغة  لـ  دوليا، م�صابهة  بها  �لعربية معرتف  �للغة  الإتقان 

�الإجنليزية.
وقال رئي�س �ملعهد، جاك النغ، �إن "�للغة �لعربية هي خام�س �للغات 
�أد�ة  لها وهي  دولية  �صهادة  توجد  ال  �الآن  �لعامل، وحتى  �ملحكية يف 

�أ�صا�صية لتطويرها وتعليمها".
�للغة  الإتقان  �لدولية  "�ل�صهادة  لـ  �ملخت�صر  �ال�صم  وهي  و"�صيما" 
"يرغب  �أي �صخ�س يزيد عمره عن 15 عاما  �إىل  �لعربية" موّجهة 
يف �حل�صول على �صهادة تثبت م�صتو�ه يف �للغة �لعربية �صو�ء الأ�صباب 

�أكادميية �أو �حرت�فية �أو �صخ�صية".
ويق�صي �لهدف من هذه �ل�صهادة خ�صو�صا بـ "تعزيز �مل�صتوى �للغوي 
خ�صع  �أنه  لتاأكيد  �أو  وظيفة  على  للح�صول  يتقدم  �لذي  للمر�صح" 

لدورة تدريبية.
و�صيجري �المتحان �الأول يف ف�صل �لربيع يف �أوروبا وعرب �أكرث من 

10 مدن يف �لعامل �لعربي.
و�صيقّوم �المتحان م�صتويات خمتلفة، منها �الإملام بالعربية �لف�صحى 
وثيقة  وهي  للغات  �مل�صرتك  �الأوروبي  �ملرجعي  �الإطار  معايري  وفق 

�صادرة عن جمل�س �أوروبا.
يف  و�لكتابي  �ل�صفوي  و�لتعبري  �لفهم  م�صتوى  �الختبار�ت  و�صت�صمل 

�للغة �لعربية.
�أنه  �أن لهذه �ل�صهادة هدفا �صيا�صي �لطابع. و�أو�صح جاك النغ  كما 
"على �ل�صلطات �لعامة و�لعلمانية �أن تتمكن من تدري�س �لعربية كي 

ال ي�صع مت�صددون يدهم على �الأمر".
امل�صدر: باري�س - فران�س بر�س

و�أخريً�.. �ضهادة دولية لإتقان �للغة �لعربية مثل »�لتوفل«

اأ�شبح لدى املواطنني واملقيمني الكنديني الآن خيار التقدم للح�شول 
.IRCC دائرة  عن  ت�شدر  وثيقة  اأي  على معرف جن�ص "X" يف 

 "X" اختيار ُمعّرف جن�ص IRCC منذ 4 حزيران )يونيو( 2019 ، ُتقدم
لأولئك الذين ل يحددون ب�شكل ح�شري اإن كانوا ذكرًا اأو اأنثى. 

ميكن لالأفراد التقدم بطلب للح�شول على معرف جن�ص "X" يف اأي 
ووثائق  ال�شفر  جوازات  ذلك  يف  مبا   ، الإدارة  ت�شدرها  م�شتندات 

ال�شفر الكندية و�شهادات اجلن�شية وبطاقات الإقامة الدائمة.

مرة  لأول  للمتقدمني  ميكن   ،  "X" جن�ص  معرف  على  للح�شول 
والأفراد الذين يقومون بتجديد امل�شتندات ب�شبب انتهاء �شالحيتها 
يف اأقل من 6 اأ�شهر، اختيار "X" يف منوذج الطلب.  وميكن لأولئك 

الذين يحملون وثيقة �شاحلة ملدة 6 اأ�شهر اأو اأكرث اأو لي�ص لها تاريخ 
انتهاء �شالحية التقدم بطلب لإ�شتبدال وثيقتهم بواحدة حتتوي على 

جديدة. طلب  ر�شوم  دفع  معرف جن�ص "X" دون 

يف  وتاريخية  فارقة  عالمة  كخيار،   "X" نوع اجلن�ص  يعد حتديد 
تعزيز اإلتزام حكومة كندا بالتنوع والإندماج.  

يف 31 اأغ�شط�ص 2017 ، اأتاح اإجراء موؤقت لالأفراد اأن يطلبوا اإ�شافة 
اأو  اجلن�شية  وثيقة  اأو  �شفرهم  وثيقة  اأو  �شفرهم  جواز  اإىل  مل�شق 
اأن  ينبغي  الوثيقة  اأن جن�ص حامل هذه  اإىل  ي�شري  الداعمة  الهجرة 

 ."X" ُتقراأ جن�ص

هذا وتعمل IRCC مع �شركائها من احلكومة والقطاع اخلا�ص منذ 

الر�شمية. وثائقها  ذلك احلني لإدخال معرف النوع "X" يف 

زودنا باخلرب احلكومة الكندية 

الرتجمة العربية : معتز اأبوكالم/ اأيام كندية

IRCC د�ئرة �لهجرة و�للجوء و�لتوطني �لكندية
كندا ٌتطلق اجلن�س "اإك�س" على جوازات ال�شفر الكندية ووثائق الهجرة االأخرى

برامبتون 
مع  العمل  خالل  من  اأهمية  الأكرث  الأمور  اأونتاريو  حكومة   تدعم 
املدر�شية  املباين  تو�شيع  لدعم  املدار�ص  اإدارة  جمل�ص  يف  �شركائها 
التجديد  عمليات  وكذلك   ، الأطفال  رعاية  وم�شاحات  اجلديدة 

والإ�شافات الرئي�شية للمدار�ص القائمة.

-2019 املال  راأ�ص  اأولويات  برنامج  اأونتاريو  اأطلقت حكومة  اليوم، 
2020 ، والذي يوفر للمجال�ص املدر�شية فر�شة احل�شول على متويل 

مل�شاريع وا�شعة النطاق يف كل منطقة من املقاطعة.

طالبنا  يف  ن�شتثمر  "اإننا  التعليم:  وزير   ، ليت�شي  �شتيفن  وقال 
وم�شتقبلهم من خالل بناء مدار�ص جديدة وجتديد املدار�ص احلالية 
لأنني اأعتقد اأن املدار�ص الأف�شل تعني بيئات تعليمية اأف�شل للجيل 

القادم".

متويل  على  للح�شول  بطلب  التقدم  املدار�ص  ملجال�ص  الآن  ميكن 
اأو  اجلديدة  املدر�شية  املباين  ذلك  يف  مبا  الأ�شا�شية  للم�شاريع 
الربنامج  �شيوفر    .24-2023 بحلول  �شتكتمل  التي  التجديدات 

اأي�شا التمويل مل�شاحات رعاية الأطفال يف املدار�ص كجزء من اإلتزام 
احلكومة ببناء ما ي�شل اإىل 10000 مكان جديد خم�ش�ص لرعاية 

الأطفال يف املدار�ص.

ل�شمان  حا�شمة  اإجراءات  تتخذ  احلكومة  هذه   " ليت�شي:  واأ�شاف 
يف  النجاح  من  متكنهم  وحديثة  اآمنة  تعلم  ببيئات  الطالب  متتع 

الف�شل الدرا�شي ويف احلياة ويف �شوق العمل".

تربز ميزانية اأونتاريو لعام 2019 ، لدعم اأكرث الأمور اأهمية، اإلتزام 
الأُ�شر  وتزويد  للطالب  و�شحية  اآمنة  تعلم  بيئات  بتاأمني  احلكومة 

مبزيد من خيارات لرعاية الطفل.

حقائق �سريعة
الع�شر  ال�شنوات  خالل  اأنه   2019 ميزانية  يف  احلكومة  اأعلنت   -
اأونتاريو ما يقرب من 13 مليار دولر على �شكل  املقبلة ، �شت�شتثمر 

منح مالية.

- �شيوؤدي هذا التمويل اإىل بناء مدار�ص جديدة وم�شاعدة املدار�ص 
القدمية،  الهواء  تكييف  اأو  التدفئة  اأنظمة  ا�شتبدال  على  احلالية 

واإ�شالح الأ�شطح والنوافذ ، وتركيب التجهيزات املهمة مثل امل�شاعد 
واملنحدرات ramps، ودعم تو�شيع اأماكن رعاية الأطفال.

- تدعو وزارة التعليم جمال�ص املدار�ص اإىل تقدمي اأهم 10 اأولويات 
اأ�شا�شية يف املدار�ص للنظر يف متويلها.  هذه هي امل�شاريع الأ�شا�شية 

ذات الأولوية العليا املطلوبة يف غ�شون ال�شنوات الثالث القادمة.

- تقوم وزارة التعليم مبراجعة جميع طلبات "الأولويات الأ�شا�شية" 
للبت باأهليتها و�شتعلن عن امل�شاريع الناجحة �شنويًا.

حكومة اأونتاريو

الرتجمة العربية 

معتز اأبوكالم / اأيام كندية 

ا�ستثمار كبري لتجديد مدار�ض اأونتاريو وتعزيز تعليم الطالب
ُتطلق املقاطعة برنامج جتديد املدار�ض
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جتنيًا  القول  يف  اأن  اأم   ، اأحيانًا  يقال  كما  �شوتية  ظاهرة  نحن  هل 
وبعدًا عن العلمية ، اأترانا ذاكرة قرائية �شردية اأقرب اىل ال�شاعرية 
عمومًا ول متيل اىل الواقعية العلمية " وال�شعر جميًل و�شاحر ل�شك 
وال�شاعر يهيم  بروؤية وجه احلبيبة على خد القمر مثاًل ، ولكنه ل 
خّد  وطاأ  اآرم�شرتونغ  نيل  باأن  والإقرار  الإعرتاف  يوؤمله  بل   ، ي�شمح 
احلبيبة بني الع�شية والفجر يوم حطت مركبُة  اأبولو 11 على �شطح 
اأيعقل   ،   1969 عام  يوليو  متوز  من  والع�شرين  احلادي  يف  القمر 
لهذه  اخلم�شني  الذكرى  ويف  هذا  يومنا  يف  دق  لي�شّ من  هناك  اأن 
اخلطوة الإن�شانية الفريدة اأن اآرم�شرتونغ وزميله هبطا على �شطح 
ترافق  بعبارة  العربي  العقل  . غالبًا مايهيم  ؟  البديع فعاًل  الكوكب 
اأن  اأ�شّدق  " ، واأكاد ل  " كانت الرحلة موفقة  املوؤمترات ال�شيا�شية 
هناك حمطات بث عربية قالت اأم�ص عن رحلة الإن�شان اىل القمر 
يف ذكراها عبارة اأخرى  " كانت الرحلة ملفقة " .. بل كانت كذبة 
اأتابع التقارير العلمية  وخدعة وخرافة ؟..  لفتني هذا ب�شدق واأنا 
العربية مثاًل عن  باللغة  الناطقة  تبثها قناة فرن�شا 24  اأخذت  التي 
طاقم الرحلة " حمظوظ " املوؤلف من ثالثة رواد ف�شاء من الوليات 
املتحدة ورو�شيا واإيطاليا انطلقوا نحو حمطة الف�شاء الدولية تزامنًا 
مع الذكرى اخلم�شني لهبوط اأول اإن�شان على �شطح القمر ، الرواد 
الثالثة التقوا زمالء  �شبقوهم اىل املحطة ذاتها بهدف اإجراء اأبحاث 
علمية " مايقارب مائتني وخم�شني بحثًا علميًا " يف جمالت بيولوجية 
ويف العلوم الفيزيائية ويف تطوير التكنولوجيا ويف اأبحاث طبية  قد 
ت�شاعد يف عالج اأمرا�ص كثرية منهاعالج و�شفاء امل�شابني مبر�ص 
ال�شلل الإرتعا�شي " باركن�شون " ..  يحلو للكثريين اأن يطرحوا �شوؤاًل 
على  باخل�شوبة  تت�شم  وهل   ، بالعلم  العربي   الإن�شان  عالقة  عن  
امل�شتوى الإن�شاين ككل اأم تت�شم باخل�شومة " ، ل�شك اأن تاألق علماء 
اأ�شا�شه  من  ال�شوؤال  ين�شف  يكاد  ككل  الإن�شاين  امل�شتوى  على  عرب 
" كالدكتور العامل اأحمد زويل مثاًل  الذي نال �شهادة الدكتوراة يف 
علوم الليزر وحاز نوبل لإبتكاراته يف جمال " الفيميتو " وهي اأ�شغر 

 " حّبال  �شادية  ال�شورية  والفيزياء  الفلك  وكعاملة   ، زمنية  وحدة 
�شورية الأ�شل اأمرييكية اجلن�شية " وكمايكل عطية عامل الريا�شيات 
اللبناين مثاًل والدكتور فاروق الباز " وكالة نا�شا للف�شاء " وغريهم 
بال�شجل  اأو  الكافية  العربية  الإعالمية  باملتابعة  ليحظون  ممن 
العلمي يف موؤ�ش�شات العلوم والأبحاث العاملية اأحيانًا على حد �شواء  
؟ ول�شك اأن لدينا هيامًا باحلديث عن دورنا يف املا�شي ذهابًا عميقًا 
يف اجلذور، كاأن نقول : اإننا لو  اأردنا الذهاب عمقًا يف التاريخ وعلى 
امل�شتوى الإن�شاين ، لراأينا الدلئل �شارخة على الأثر العربي يف تقّدم 
العلوم الإن�شانية مبختلف امليادين ، ولكن املرء ليود الوقوع يف فخ 
الأيام من حتديات  هذه  الهارب  اإن�شاننا  له  ا�شت�شلم  لطاملا   �شهري 
 ، كّنا   " املعروف   بالقول  والتم�شك  الأم�ص  اىل  بالذهاب  الع�شر 
وفعلنا ، ونحن من اكت�شف ، والينا يعود الف�شل يف اإجناز هذا وابتكار 
ذاك ؟ .. اأريد الذهاب - وبواقعية �شديدة ما اأمكن - اىل الذاكرة 
، بني  الإعالم  يت�شل مبهنة  واقع ذاتي �شرف  القريبة منطلقًا من 
الدرا�شًة واملمار�شة ، وبني الإغراء و�شطوة املهنة واقعيًا وعالقتهما 
بالعلم و�شعيًا ،، كنا خم�شًا وخم�شني طالبة وطالبًا ي�شعون عام األف 
وت�شعمائة وثالثة و�شبعني " قبيل بدء حرب ال�شاد�ص من ت�شرين اأول 
العامة يف  الإجازة  لنيل  " ي�شعون  امللتهب  اأكتوبر يف ذاك اخلريف 
الآداب ق�شم ال�شحافة " ، وقد اختار الأ�شتاذ الدكتور امل�شرف يف 
الق�شم – وكان من خريجي ال�شحافة يف جامعة القاهرة " الدكتور 
من  واأ�شاتذة  رموزًا  ي�شت�شيف  – اأن  عمره  اهلل  اأدام  خ�شور  اأديب 
اأيامنا  يف  لنا  ودليل  كهاٍد  بهم  نلتقي  كي  الإخت�شا�شات  خمتلف 
الأخرية يف الكلية  قبل نيل �شهادتنا والإنطالق اىل احلياة العملية 
، قائاًل " لن نكتفي بالقول : لقد تخرجنا من ق�شم ال�شحافة ونلنا 
الإجازة العامة يف الآداب – هكذا ب�شورة عامة - فهذا اأمر ليجوز 
يف ع�شرنا وغري عملي وغري كاف ، لبد من حتديد الهدف واملنهج  
وقد خرجتم لتواجهوا احلياة العملية ، �شنلتقي اأ�شاتذة ورموزًا على 
مدار الأ�شبوع الأخري من اأيام الدوام و�شيدور احلديث مع كل زائر 

عن اخت�شا�شه ، �شنبداأ مثاًل بلقاء الكاتب امل�شرحي الأ�شتاذ �شعد 
اهلل ونو�ص ليقارب حلم عا�شقي الأدب امل�شرحي منكم  " فنًا متثيليًا 
وترحاًل مع اأب الفنون " امل�شرح " وحتلياًل لفن الفرجة من منطلق 
نلتقي  ثم   ،، مثلكم  �شحافة  خريج  اهلل  �شعد  والأ�شتاذ    ، �شحفي 
الأ�شتاذ  الأيام  تلك  �شورية  يف  املقيم  العربي  ال�شينمائي  باملخرج 
لالأديب  رواية  من  امل�شتقى  املخدوعون  فيلم  �شاحب  �شالح  توفيق 
ال�شحافة  ع�ّشاق  ولي�شعد   ، كنفاين  غ�شان  الراحل  الفل�شطيني 
املهتمون منكم  ولي�شتعد   ، �شيلقاهم  ،  فهناك من  اأي�شًا  الريا�شية 
اأ�شتاذ خبري  ، و�شيكون ع�ّشاق فن  بفن الت�شوير ال�شحفي ملالقاة 
املونتاج مع الأ�شتاذة اأنطوانيت عازرية وهكذا احلال مع ال�شحافة 
الفنية املت�شلة بالذائقة املو�شيقية ،، وتعددت الإخت�شا�شات وتوالت 
 – " والن  امل�شرف  الأ�شتاذ  �شوؤاًل من  واجَهنا كطلبة  ثم  اللقاءات 
للحياة العملية م�شار اآخر رمبا – ولكن من حيث املبداأ هل باإمكاين 
بالغة  ن�شوة  يف  ورحنا   ،، ؟  منكم  طالب  كل  يتطلع  الَم  اعرف  اأن 
ع�شاق  من  " اإنني  قال  من  فهناك  واأمانينا   اأحالمنا  عن  نتحدث 
فن التعليق والتحليل الريا�شي  ومن حمبي الأ�شتاذ الراحل عدنان 
بوظو " ، وهناك من قال " اإن عر�ص الأ�شتاذ املخرج توفيق �شالح 
�شحره متامًا وهو ذاهب اىل ال�شحافة ال�شينمائية اإن �شح الو�شف 
"، وثمة من راأى يف �شحافة اخلرب و�شناعة التقرير ال�شحفي وكتابة 
التحليل ال�شيا�شي بيته وعامله واخت�شا�شه ، بينما اأعلن زميل بجانبه 
اأنه مّيال ل�شحافة عامل املال وال�شحافة الإقت�شادية التي يرى فيها 
نب�ص الع�شر ،، واأتذكر الآن ، وبقدر من ال�شفافية وامل�شداقية ، اأن 
اأحدًا منا مل يقل " اإنني اأهوى ال�شحافة الطبية اأو ال�شفحة العلمية  

مبجالتهما الرحبة " ؟..

ذاهب  واأنا  اأحالمي  الأم�ص  �شجل  من  الهاربة  الواقعة  هذه  توقظ 
ملالقاة هذا الفي�ص من التغطيات الإخبارية التي تواكب مثاًل خربًا 
البيانات  �شاعات عن حفظ  منذ  يحّدثك  اإجتماعيًا   اإن�شانيًا  علميًا 
بيانات  تخّزن  جيناتنا  اأن  مبعنى   ، النووي  احلم�ص  يف  الرقمية 

اأو رمبا  اإبداعي  به من عمل  مانقوم  كل  – عن  منا  اإرادة  – ودون 
حلمنا بالقيام به ومل يتحقق " ، عن الرواية املتخيلة اإن كّنا كّتابًا ، 
وعما ننجزه من مقالت ومانقّدمه للقراء لو كنا اأعالميني " ، عن 
اأحالمنا وروؤانا لو كان املرء عاماًل يف احلقل الطبي اأو العلمي بوجه 
لوحاته  وعن   ، جّراحًا  طبيبَا  كان  لو  اخلطرية  جراحاته  وعن  عام 
العائلية  م�شاريعه  وعن  نّحاتًا،  او  ر�ّشامًا  كان  لو  ال�شاحرة  ومتاثيله 
، م�شاألة  النور  الواقع واحللم الذي مل ير  وروؤاه يوم كان طالبًا بني 
ال�شرية  اأو  الوظيفية   حياتنا  ن�شميها يف  " كما    CV " لل  اأقرب 
 ،، باحلا�شوب  مت�شل   جهاز  بوا�شطة  الأمتتة  عرب  املرئية  الذاتية 
لن�شّلم جدًل باأن ال�شحافة الطبية – بل العلمية عمومًا – تخطت 
الآداب نحلم  كلية  كّنا طالب �شحافة يف  يوم  واختياراتنا  اأحالمنا 
توحي  األ  اإمنا    ، العملية  احلياة  اىل  واخلروج  التخرج  بلحظة 
باأنها يف  البث  تتواىل كل �شباح عرب �شبكات  التي  العلمية  التقارير 
ما  والإلتحام رمبا  العناق  منا ليرى ذاك  ومن   .. ؟  املقدمة متامًا 
اإبداعي  نتاج  العلمية وحمريات احلياة مبا فيها من  بني ال�شحافة 
ثقايف وفني ؟ باأمانة ، لي�شت هذه هي املرة الأوىل التي يتجلى فيها 
هذا العناق العلمي الفني اأمامي ،، فالذاكرة ب�شحرها واألقها – ول 
الذاكرة  – هذه  بالذبول  تبداأ  ومتى  �شبابها  يدوم  كم  املرء  يعرف 
ب�شحرها ت�شعني اأمام حلقة تلفزيونية جميلة من برنامج تلفزيوين 
ت�شّرفت بو�شع فكرته واإعداده وتقدميه ذات يوم وحمل ا�شم روؤيا " 
 " " ، يوم تتالت م�شاهد فيلم �شينمائي يحمل عنوان    Vision
برواية  " ويبداأ   The Long Return " الطويلة  العودة 
ع�شقًا  هام  �شاب  عن   - الأوىل  للوهلة  ماألوفة  تبدو   قد   - ق�شة 
ولكن   ، العا�شقني  �شعي  الزواج  وبارك  اجلميلة  ال�شابة  مبحبوبتة 
مبر�ص  ال�شابة  اأ�شيبت  عندما  متامًا  ثان  باجتاه  �شارت  حياتهما 
تعلق  لول  العادية  التقليدية  النهاية  تنتهي  الق�شة  وكادت   ، ع�شال 
انتظار  وهو   ، متامًا  امل�شتحيل  كاحللم  بدا  جارف  باأمل  العرو�شني 
فيما  حا�شرًا  املنال  بعيد  ولكنه  بوجوده  الأبحاث  تنبئ  �شاف  دواء 

اأيام الفتاة معدودة ، وهنا يك�شف العلم عن وجهه اجلميل واخلطري 
معلنًا عن اإمكانية جتميد ج�شد الفتاة  وهي على قيد احلياة والدخول 
اأو بيات ريثما يظهر العقار اجلديد لت�شحو الفتاة  يف �شبات طويل 
ديفيد  الزوج  ق�شاها  كاملة  عامًا  اربعون   ،، جديد  من  املجّمدة 
وق�شاها معه كادر طبي متبّدل بالبداهة يف انتظار الفتح القادم  ، 
فقد تويف الطبيب امل�شرف وتغرّي  فريقه بالكامل تقريبًا ، ثم ،، بزغ 
فجر الأمل باعتماد العقار اجلديد ، وبداأ اإيقاظ الفتاة من �شباتها ، 
واأخذت الدماء  ت�شري يف عروقها واأجل�شد اآخذ بالتحرر التدريجي 
وكاأنها  الفتاة متامًا  واأفاقت   .. الق�شوى طبيًا   التجميد  من عملية 
اأين   ،، " اأين حبيبي  لت�شاأل بعد زمن ق�شري   ، نامت بالأم�ص فقط 
ديفيد زوجي .." فيما  الزوج غارق يف كهولته يذرف الدموع ناظرًا 
الزوجة  الزوج املحب وقد حنت عليه  الفيلم برحيل  ، وينتهي  اليها 
 ،، رحيله  بعد  ال�شحافة  ت�شاألها  وعندما   ،، الأخرية  للثانية  ال�شابة 
للعي�ص  ،، فقط  ياأتي اجلواب   ، الآن  اأين تذهبني  ،، اىل  بعد  وماذا 
املختار  فيلمنا  يبدو يف  فيما  نهاية  للرواية   .. العي�ص   اإل  ،، ل�شيء 
برناجمنا  واأبكاهم يف  م�شاهدينا  اأده�ص  " الذي  الطويلة  " العودة 
على  بعيدة  �شنوات  م�شت  وقد   ، " اأنذاك    Vision – " روؤيا 
لو  امل�شاهدين  اهتمام  مدى  ب�شدق  اأعرف  ل  ،لكني  احللقة  بث 
عدد  يقدمها  جديدة  خدمة  عن  الآن  املتتالية  الأخبار  لهم  قّدمنا 
الوليات املتحدة ورو�شيا وهي خدمة  قليل من املراكز ال�شحية يف 
حفظ اجل�شد الب�شري بالتربيد العميق يف انتظار عقار �شاٍف ما ، 
العا�شمة  والدتها يف  �شابة كانت حتيا مع  فتاة  لو حّدثناهم عن  اأو 
الربيطانية لندن ، تعاين من احل�شار ال�شاري لنوع نادر من �شرطان 
الدماغ ، وقد تقدمت للمحكمة تطالب مبنح والدتها احلق يف اتخاذ 
وبالبداهة   ، طبيًا  احلتمية  وفاتها  بعد  جثمانها  يخ�ص  قرار  اأي 
ا�شتثمرت قنوات وو�شائل اإعالم حملية ر�شائل الفتاة التي قالت فيها 
" �شاأخ�شع للتجميد فاأنا اأحب احلياة والعي�ص �شنوات اأكرث ، اإن لدّي 
اأماًل باكت�شاف عقار ميّكن العلماء يف امل�شتقبل من بث روح احلياة 

يف جثماين جمددًا " ،  يثار حول امل�شاألة ، اأوهذه اخلدمة جدٌل علمي 
واإن�شاين واجتماعي كبري حاليًا ل�شك ، رمبا يذّكرك باجلدل املثار 
حول اخلاليا اجلذعية بالأم�ص وعن حقيقة الإ�شتن�شاخ املرعبة التي 
اأ�شهم الإعالم والفن يف تكوين ردود الأفعال الناجمة عنها ثم باحلد 
العلمي الفا�شل والبات يف اإيقافها انطالقُا من احلديث عن النعجة 
اآخر جتارب الإ�شتن�شاخ الب�شري قبل الأمر العلمي  دويل بداية اىل 
العلمية  التحديات  عند  كثريًا  التوقف  اأريد   .. باإيقافه  والقانوين 
وموقفنا من العلم والتقدم ال�شارخ  بني اخل�شومة واخل�شوبة ولكن 
قلبي عند ذلك ال�شاعر العا�شق الذي رف�ص رواية هبوط اآرم�شرتونغ 
على �شطح القمر خوفًا من اأن مت�ص اأقدامه وجه احلبيبة الذي طاملا 
راآه على خد القمر ؟ وعقلي يقف حائرًا اأمام تبني منابر اإعالمية 
اأم�ص الأول لنظرية اخلديعة والإحتيال يف احلكم على الفتح العلمي 
اأبدًا الرحلة مل  " ل ،،  اإن�شان على �شطح القمر والقول  اأول  بهبوط 
تتم وما �شهدناه وتابعناه لي�ص اإل حيلة ب�شرية اأعمت العقول " ؟  .. 
وقلبي وعقلي معًا عند اأولئك الطلبة الذين جل�شوا يحلمون بالغد بني 

غواية الفن و�شحر العلم وكنت منهم ،،،،

مروان �شواف - فجر الثالث والع�شرين من متوز يوليو – �شان لوران 
، مونرتيال ، كندا ،،،  

على امل�شتوى ال�شخ�شي تخطتها اأكرث من مرة " مرة يف خو�ص غمار 
األ�شحافة احلربية واأنا اأجد ذاتي على حدود النار يف القطاع الأو�شط 
ثالثة  عام  خريف  امتداد  على  الغ�شب  خريف  اإبان  اجلولن  من 
ل�شتاء  وامتدادًا  و�شبعني  ثالثة  �شنة  مبا�شرة   التخرج  بعد  و�شبعني 
عام اأربعة و�شبعني ، ثم مرة اأخرى واأنا اخو�ص غمار عامل ال�شحافة 
الثقافية واملتنوعه ال�شاحر �شواء يف ال�شحافة املكتوبة اأو ال�شحافة 

املرئية " برامج التلفزيون " وعلى امتداد �شنوات العمر..

�لعلم بني �خل�ضومة و�خل�ضوبة

العلم بني اخل�سومة واخل�سوبة : رحلة اأبولو 11 وحكاية اآرم�سرتونغ " ورحلة املركبة " حمظوط " اىل املحطة الدولية ،، العقل العربي بني الغواية والرواية العلمية ؟
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اأعلنت �شركة نا�شئة من اإ�شبانيا بالتعاون مع جامعة البوليتكنيك يف فالن�شيا، عن اإطالق تقنية غريبة 
متّكن الرجال ال�شلعان من احل�شول على الطاقة من خالل اأ�شعة ال�شم�ص.

النظام ما يزال يف مرحلة التطوير، ومت اختباره على 42 �شخ�شًا اأعطوا نتائج تفوق التوقعات. 

اإىل  حتويلها  بعد  والتي  الإ�شعاع،  تلتقط  �شم�شية  لوحة  مبثابة  �شتكون  ال�شلع  منطقة  اأّن  الوا�شح  من 
اأمبري ميكن للم�شتخدم حملها يف جيبه،  طاقة �شيتم تخزينها يف بطاريات تراكمية تبلغ 4000 مللي 
يف وقت لحق ميكن ا�شتخدام هذه الطاقة، على �شبيل املثال ل�شحن الهاتف اأو ت�شغيل ال�شيارة اأو حتى 

لال�شتخدام املنزيل.

لكي تكون قادًرا على ا�شتخدام هذه التقنية �شيتعنّي على ال�شخ�ص الأ�شلع اأن يزرع �شريحة �شغرية يف 
الراأ�ص من خالل عملية ب�شيطة �شتحول الأ�شعة ال�شم�شية اإىل طاقة، اأعلنت ال�شركة �شاحبة البتكار اأّن 

هذا النظام قد يكون جاهزًا للبيع ابتداًء من �شيف هذا العام 2019.

ب�ضرى �ضارة لل�ضلعان لن حتتاجو� ل�ضاحن موبايل بعد �لآن.
الرجل االأ�سلع �سي�سبح مبقدوره حتويل اأ�سعة ال�سم�ض اإىل طاقة لي�ستخدمها الحقًا يف اأمور عدة ك�سحن املوبايل مثال

�سغل عامل العطور تفكري اأن�ص عّبا�ص، فوجد نف�سه غارقًا يف �سحر العطر وعامله االأّخاذ، 
وذلك بعد اأن ورث ال�ساب الع�سريني عن اأبيه مفاتيح ال�سنعة التي فتحت له اأبواب مدينة 
االأرقام  مو�سوعة  واأدخلته  العطور،  ل�سناعة  العاملية  العا�سمة  “Grasse” الفرن�سية، 

القيا�سية “غيني�ص” بابتكاره رائحة خا�سة به.
بداأت عالقة اأن�ص بالعطور وتركيبها يف �سن 14 تقريبًا، عندما كان ي�ساعد والده يف اأوقات 
فراغه، ومنذ ذلك احلني يخ�سع بني وقت واآخر يف بريوت لعدد من االختبارات من قبل 
ما  بنجاح،  االختبارات  اأن�ص  اجتاز  حيث   ،”Grasse“ الفرن�سية  العطور  جلان مدينة 

اأّهله للح�سول على ع�سوية يف اأهم مدينة ل�سناعة العطور يف العامل.
و�سهد عام 2014 التحّول احلقيقي االأول يف حياة ال�ساب، بعد اإحرازه املركز الثالث يف 
م�سابقة جلذب املواهب ال�سابة يف جمال العطور يف لبنان، متفّوقًا على نحو 90 متناف�سًا من 
كل اأنحاء العامل،وكانت تلك التجربة مبثابة املن�سة التي قّدمت ابن دم�سق اإىل الفعاليات 
وامل�سابقات الدولية، ومن بينها العر�ص الذي تلّقاه من �سلطنة عمان البتكار عطوٍر جديدة 
مبكونات غربية و�سرقية، وحينها تقّدم اإىل “غيني�ص” بطلب ت�سجيل عطر من ابتكاره 

اأ�سا�سه الفانيال واليا�سمني، واأطلق عليه باللغة العربية ا�سم “دم�سق بلد اليا�سمني”.
وبعد عام ون�سف من االنتظار، فوِجئ اأن�ص بات�سال ُيعلمه بقبول عطره املبتكر، ودخوله 

املو�سوعة برقم ع�سوية 144267، ليكون بذلك اأ�سغر خبري عطور يف �سورية.
ومنذ قرابة ال�سهر بداأ اأن�ص بتقدمي برنامج عن العطور من فكرته واإعداده، والذي اأطلق 
وامل�ساهري  الفنانني  بني  �سهرته  ذاعت  اأن  بعد  وذلك  اأن�ص”،  مع  عطرك  “غري  ا�سم  عليه 

برتكيباته الفريدة وروائحه اخلا�سة.
وقيا�ص  بالعطور  ُتعنى  �سحية  وبنقابة  ا�سمه،  حتمل  خا�سة  عطور  ب�سركة  اأن�ص  يحلم 

درجة جودتها، يف �سورية.

مو�ضوعة غيني�س تفتح �أبو�بها لل�ضاب �ل�ضوري �أن�س عبا�س
اأن�ض عّبا�ض.. اأ�سغر �سانع عطورات �سوري يدخل مو�سوعة “غيني�ض”

تدعم اأونتاريو حماية الن�شاء والأطفال من العنف من خالل ا�شتثمار 
للن�شاء  تورنتو  يف  مقره  ملجاأ  وهو   ، "نيلي"  يف  دولر  مليون   12
والأطفال الهاربني من العنف، بحيث ميكن اإدارة امللجاأ النتقال اإىل 

موقع اأكرب واأكرث حداثة.

والق�شايا  الأطفال  ل�شوؤون  امل�شاعدة  الوزيرة   ، دنلوب  جيل  وقالت 
"تعمل  عنف".   بال  والأطفال  الن�شاء  تعي�ص  اأن  "يجب  الن�شائية: 
غالبًا   ، لذلك  ونتيجة  الإ�شتيعابية،  طاقتها  باأق�ص   Nellie
اآخر.   مكان  اإىل  لالإيواء  املحتاجني  والأطفال  الن�شاء  اإحالة  يتم  ما 
ي�شاعد هذا ال�شتثمار Nellie يف بناء م�شاحة جديدة للرتحيب 

باملزيد من الن�شاء والأطفال الذين يفرون من العنف ".

�شيكون موقع Nellie اجلديد ، واملتوقع افتتاحه خريف 2020 
ومكاتب  توا�شل  مكاتب  مع  �شريرًا   40 ي�شم  واإيواء  لدمج  متاحا   ،

اإدارية حتت �شقف واحد. 

يدير ملجاأ "Nellie" حاليا مبنيني منف�شلني: اأحدهما للماأوى 
للن�شاء  التوعية  وخدمات  املجتمع  لدعم  والآخر  بامللجئ  اخلا�ص 
الالئي يتعر�شن خلطر الت�شرد.  �شيوؤدي ا�شتثمار اأونتاريو اإىل زيادة 
عدد اأ�شّرة الإيواء يف "نيلي" باأكرث من 10 يف املائة ومتكني الوكالة 

من دعم الناجني بكفاءة اأكرب.

"نحن  نيلي:  اإدارة  ملجل�ص  امل�شاركة  الرئي�شة   ، كيلواي  دونا  وقالت 
والأطفال  والن�شاء  نيلي  ملجاأ  احلكومة جتاه  بالتزام  للغاية  �شعداء 

مر  على  الناجني  من  الآلف  وكالتنا  "�شاعدت  ندعمهم".   الذين 
ال�شنني ، ولكن الحتياجات دوما يف تزايد".

تخدم مالجئ اأونتاريو �شد عنف املراأة اأكرث من 17000 امراأة وطفل 
اأنحاء املقاطعة.  يركز ملجاأ نيلي ب�شدة على دعم  �شنويا يف جميع 
الن�شاء املهم�شات الالئي تعر�شن للعنف ، مبا يف ذلك الن�شاء الالئي 

تاأثرن مب�شكالت اأخرى مثل الإدمان وحتديات ال�شحة العقلية.

"�شيكون  نيلي:  اإدارة  ملجل�ص  امل�شارك  الرئي�ص   ، تايف  �شري�ص  وقال 
الن�شاء  خ�شو�شية  من  ويزيد  �شهولة  واأكرث  اأكرب  اجلديد  موقعنا 
والأطفال املقيمني يف امللجاأ".  حاليا ، لدينا فقط ت�شع غرف نوم لـ 
40 �شريرا.  هذه امل�شاحات امل�شرتكة ميكن اأن تكون �شعبة.  الأفراد 
متنوعة.   خلفيات  من  وجاءوا  موؤملة  بتجارب  مروا  ندعمهم  الذين 
�شيحتوي موقعنا اجلديد على 22 غرفة نوم و 20 حماما.  �شي�شاعدنا 
العازبات  الن�شاء  اأف�شل، مبا يف ذلك  ب�شكل  الناجني  ذلك يف دعم 

والن�شاء الالئي لديهن اأطفال. "

وقالت دنلوب: "حكومتنا ملتزمة مبكافحة العنف �شد املراأة بجميع 
اأ�شكاله وانت�شال الأفراد من براثن الفقر".

املجتمعية  والوكالت  ال�شركاء  مع  بالت�شاور  حاليا  احلكومة  تقوم 
دمج  كيفية  حول  الأمامية  ال�شفوف  يف  العاملني  اإىل  لال�شتماع 
اإليها  احتياجا  الأكرث  للن�شاء   اأو�شع  نطاق  على  اخلدمات  وحت�شني 

يف اأونتاريو.

حقائق �سريعة
يف  اجلن�شي  للعنف  عر�شة  �شتكون  ن�شاء  ثالث  كل  من  واحدة   -

حياتهن.

-  الن�شاء املهاجرات والالجئات اأكرث عر�شة للعنف ب�شبب احلواجز 
الو�شع  اأو  امل�شتقر  غري  العمل  اأو  اأ�شرهن  عن  العزلة  اأو  اللغوية 

القانوين غري املوؤكد.

-  ت�شتثمر وزارة الأطفال واملجتمع واخلدمات الجتماعية اأكرث من 
166 مليون دولر يف دعم الناجني ومبادرات منع العنف هذا العام.

لزيادة  الأمامية  الريفية  الوكالت  دعم  موؤخرا  اأونتاريو  عززت    -
لن�شاء  الثقايف  الدعم  وحت�شني  اخلدمات  تقدمي  وتعزيز  التعاون 

ال�شعوب الأ�شلية واحلد من احلواجز اجلغرافية وحواجز التنقل.

امل�سدر: كري�ستني تيدي�سكو
وزارة االأطفال واملجتمع واخلدمات االجتماعية

الرتجمة العربية 
معتز اأبوكالم/ اأيام كندية 

�أونتاريو ت�ضتثمر يف تو�ضيع �ملاأوى يف تورنتو

حلماية �لن�ضاء و�لأطفال �ملعنفني

املقاطعة ت�شعى للح�شول على اآراء النا�ص حول التغيريات املقرتحة 
يف بيان �شيا�شة املقاطعة

نياغرا - تقوم حكومة اأونتاريو بتذليل روتني القوانني التي تبطئ من 
عملية بناء املزيد من املنازل التي يحتاجها النا�ص وميكنهم حتمل 

تكاليفها.

من  املزيد   ، املنازل  من  "املزيد  بعنوان،  خطة  من  كجزء 
اخليارات": 

ب�شاأن  احلكومة  تت�شاور   ، اأونتاريو"  يف  ال�شكن  توفري  عمل  خطة 
الذي   -  )PPS( املقاطعة  �شيا�شة  بيان  يف  املقرتحة  التغيريات 

يحدد اجتاه تخطيط ا�شتخدام الأرا�شي يف املقاطعة.

الأ�شر  بينما  �شغري،  حجم  ذات  منازل  اإىل  ال�شن  كبار  "يتطلع 
ال�شابة ل ترى طريقا لمتالك املنازل. لهذا ال�شبب نقرتح تغيريات 
على �شيا�شات املقاطعات التي من �شاأنها حتفيز وت�شريع بناء املزيد 

من اأنواع الإ�شكان املختلفة التي ميكن اأن تلبي احتياجات ال�شكان يف 
مراحل خمتلفة من حياتهم. 

"اأ�شجع  والإ�شكان،   البلدية  ال�شوؤون  وزير   ، كالرك  �شتيف  وقال 
وزارتي خالل فرتة  اإىل  مبا�شرة  تعليقاتهم  تقدمي  على  الأونتاريون 

الت�شاور التي �شت�شتمر 90 يوما."

على  احلفاظ  يف   PPS خطة  على  املقرتحة  التغيريات  �شت�شتمر 
احلماية لل�شحة وال�شالمة ، والبيئة - مبا يف ذلك احلزام الأخ�شر 

- ودعم القطاع الزراعي الن�شط يف املقاطعة.

حكومة اونتاريو
الرتجمة العربية 

معتز اأبوكالم / اأيام كندية 

اأونتاريو تطلق م�شاورات حول بناء املزيد من املنازل
التي يحتاجها النا�س وميكنهم حتمل تكاليفها

�شكن  تاأمني  خالل  من  املنطقة  يف  النا�ص  اأ�شعف  ت�شاعد  املقاطعة 
باأ�شعار معقولة 

يف  دولر  مليون   20.5 حوايل  اأونتاريو  حكومة  ت�شتثمر   - هاملتون 
هاملتون ملنح امل�شردين اأو املعر�شني خلطر الت�شرد خدمات الإ�شكان 
اأونتاريو  ا�شتثمار  ي�شاعد  �شوف  اإليها.  يحتاجون  التي  والدعم 
واحل�شول  م�شتقر  �شكن  على  العثور  يف  املحتاجني  الأ�شخا�ص 
الإدمان  مكافحة  وخدمات  ال�شت�شارة  مثل   ، الدعم  خدمات  على 
والتدريب على املهارات احلياتية. وقال �شتيف كالرك ، وزير ال�شوؤون 
املبتكرة  املحلية  الأ�شاليب  يف  ت�شتثمر  "حكومتنا  والإ�شكان:  البلدية 
ال�شكن  اإىل  ال�شوارع  من  اخلروج  من  النا�ص  اأ�شعف  يتمكن  حتى 
يف  اأونتاريو  "ت�شتثمر  احلا�شمة".   الدعم  خدمات  من  والإ�شتفادة 
الإ�شكان ومكافحة الت�شرد ، مبا يف ذلك الإ�شكان الداعم ، اأكرث من 
اأي م�شتوى حكومي اآخر." يتم توفري هذا التمويل من خالل برنامج 
Home for Good " ال�شكن الدائم" يف اأونتاريو ومبادرة 
عن  املقاطعة  ع�شو   ، �شكيلي  دونا  وقالت  املجتمع.  يف  الت�شرد  منع 
"هذا   :Flamborough Glanbrook منطقة  
ال�شتثمار املهم �شيقطع �شوطًا طوياًل نحو م�شاعدة اأ�شعف الفئات يف 
العثور على منازل مع الدعم الذي يحتاجونه لإعادة بناء حياتهم".  
"�شيمنح متويلنا مدينة هاميلتون املرونة التي حتتاجها لتقدمي برامج 

خم�ش�شة لإحتياجات الأفراد والأ�شر يف جمتمعنا."
حكومة اأونتاريو/ الرتجمة العربية : معتز اأبوكالم / اأيام كندية 

اأونتاريو ت�ستثمر يف االإ�سكان
يف هاميلتون
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ويعود تاريخ هذه ال�شناعة، املعروف اىل 700 عام على القل ون�شطت يف الفرتة الرتكية حيث مت 
نقل �شناع دم�شق اىل ال�شتانة. 

وفن تطعيم اخل�شب بال�شَدف، اأو ما ي�شمى املوزاييك، هو اإدخال مادة ال�شدف اإىل جزيئات من 
اأنواع  اأعواد �شغرية ت�شكل يف ربطها حزمة من  اإىل  اأنواع خ�شبية خمتلفة ، حيث ين�شر اخل�شب 

واألوان خمتلفة يتم تقطيعها ب�شكل �شرائح جتمع اإىل بع�شها لي�شاغ منها ال�شكل املطلوب.

وهو  ومعقدة،  متداخلة  هند�شية  واأ�شكال  الطبيعة  من  بنماذج  الزخرفة  فن  هو  الأرابي�شك  وفن 
اأحد عنا�شر الفن الإ�شالمي القدمي، ورمز للعمارة الإ�شالمية، حيث كان ُيزّين جدران واأعمدة 

امل�شاجد والق�شور اأيام الدولة العثمانية. 

ويعد بيت نظام ومكتب عنرب وق�شر خالد العظم وال�شباعي والقوتلي، من اأ�شهر البيوت الدم�شقية 
املزينة بهذه املادة. ثم انت�شر يف بع�ص الدول الأخرى، لكنه بقي يعرّب عن الهوية العربية الإ�شالمية 

اخلال�شة، وازدهر يف �شوريا وم�شر.

تعترب �سناعة �ملوز�ييك �لدم�سقي
من �قدم �ملهن �لعريقة �لتي ��ستهرت بها ول تز�ل مدينة دم�سق

منوعات

لها  اأ�شا�ص  ل  النوم  منا مفاهيم حول  الكثري  لدى   --)CNN( 
ُن�شرت يف كلية  يف الواقع، وقد تكون �شارة ب�شحتنا، وفقًا لدرا�شة 

الطب بجامعة نيويورك.
نعرفه  اأننا  نعتقد  كنا  ما  لكت�شاف  موقع  الباحثون يف 8000  ونظر 
عن عادات النوم ال�شحية، وقاموا بتقدمي هذه املعتقدات لفريق من 
يعترب خرافات  ما  بتحديد  بعد ذلك  قاموا  وقد  النوم.  خرباء طب 

منها، ثم قاموا برتتيبها بح�شب درجة اأهميتها لل�شحة.
غالبًا  نطبقها  �شحية  وغري  للغاية  خاطئة  افرتا�شات   9 يلي  وفيما 

ب�شاأن النوم:
يحتاج البالغون اإىل 5 �شاعات اأو اأقل من النوم يوميًا

وقال جرياردان جان لوي، اأ�شتاذ يف ق�شم �شحة ال�شكان: "ات�شح اأن 
الكثري من النا�ص ي�شعرون اأن النوم ملدة اأقل من خم�ص �شاعات يف 
الليلة هو اأمر كاف، وهذه من اأكرث الفر�شيات التي وجدنا اإ�شكالية 

فيها."
ومن املفرت�ص اأن يح�شل الأ�شخا�ص على فرتة ترتاوح بني 7 اإىل 10 
�شاعات من النوم كل ليلة، لكن املراكز الأمريكية ملكافحة الأمرا�ص 
والوقاية منها، تقول اإن ثلث الأمريكيني ينامون اأقل من �شبع �شاعات 
من  احلرمان  فاإن  العاملي،  النوم  يوم  لإح�شاءات  ووفقًا  الليلة.  يف 

النوم يهّدد �شحة ما ي�شل اإىل 45٪ من �شكان العامل.
"لدينا  الدرا�شة:  هذه  يف  الرئي�شية  املحققة  روبينز،  ريبيكا  وقالت 
اأدلة كثرية ُتظهر اأن النوم 5 �شاعات يف الليلة اأو اأقل، يزيد من خطر 
اإ�شابتك بعواقب �شحية �شارة، مبا يف ذلك اأمرا�ص القلب، والأوعية 

الدموية، والوفاة املبكرة."

من اجليد اأن تغفو "يف اأي مكان ويف اأي وقت"
اأو  والقطار،  ال�شيارة،  حترك  مبجرد  النوم  اأن  اخلرباء  واأو�شح 
وبالواقع،  بالراحة.  ي�شعر  ال�شخ�ص  اأن  على  عالمة  لي�ص  الطائرة 

الأمر عك�ص ذلك.
وقالت روبنز اإن "النوم مبا�شرة يف اأي مكان ويف اأي وقت، ُيعد عالمة 
على عدم ح�شولك على ق�شط كاٍف من النوم، ما يعني اأن ج�شمك 
مرهق للغاية لدرجة، اأنه كلما توفرت له حلظة، �شيبداأ يف �شداد دين 

النوم."
ُت�شمى  كيميائية  مادة  تراكم  ب�شبب  بالنعا�ص  الأ�شخا�ص  وي�شعر 
الأدينوزين يف الدماغ، والتي ترتاكم خالل النهار و�شوًل اإىل الليل. 
ويوؤدي النوم اإىل تقليل تلك املادة ب�شكل �شليم، وت�شل م�شتوياتها اإىل 

اأدنى م�شتوى لها، ما يجعل الأ�شخا�ص ي�شعرون بالنتعا�ص.
ولكن كلما بقيت م�شتيقظًا، وانخف�ص معدل نومك، زادت م�شتويات 

الأدينوزين لديك، ما يخلق ما ي�شمى باإرهاق النوم.
ميكن لعقلك وج�شمك التكّيف مع نوم اأقل

التكّيف  القدرة على  لديهما  الدماغ واجل�شم  اأن  الأ�شخا�ص  ويعتقد 
مع قلة النوم، ما ُيعترب خرافة، بح�شب ما يقول اخلرباء، وخ�شو�شًا 
ن�شاطه  ل�شتعادة  النوم  من  خمتلفة  مراحل  باأربع  مير  اجل�شم  اأن 

بالكامل.
ال�سخري مزعج..ولكنه غري خطر

ا�شطراب  وهو  النوم،  اأثناء  التنف�ص  توقف  على  عالمة  ال�شخري 
من  يزيد  وقد  والدم،  والرئة  للقلب  الوطني  للمعهد  وفقًا  خطري، 
خطر الإ�شابة بالنوبات القلبية، والربو، وارتفاع �شغط الدم، ومر�ص 

ال�شكري، واأمرا�ص الكلى، وا�شطرابات الإدراك وال�شلوك.
وقالت روبنز "توقف التنف�ص اأثناء النوم مرهق للغاية. هوؤلء املر�شى 
بالنوم  ال�شعور  يكافحون  ثم  وتكرارًا،  مرارًا  ي�شتيقظون  ثم  ينامون 
يوؤثر على  اأنه  ونعتقد  للغاية.  بالإرهاق  ي�شعرون  اليوم، لأنهم  طوال 

حوايل 30٪ من ال�شكان، ويتم ت�شخي�شه لدى حوايل 10٪ منهم."
�شرب الكحول لياًل ي�شاعدك على النوم

وقالت روبنز اإن الكحول قد ي�شاعدك على النوم، ولكن هنا تنتهي 
الفائدة. وبدًل من ذلك، يقلل الكحول ب�شكل كبري من جودة راحتك 

يف الليل.
يف  وا�شتمر  مغلقة  وعيونك  ال�شرير  يف  ابق  النوم؟  ت�شتطيع  ل 

املحاولة
ويقول خرباء النوم اإن ال�شتمرار يف جتربة النوم لأكرث من 15 دقيقة 

لي�ص اأذكى خطوة.
ويف الواقع، اأو�شحت روبنز، اأن ال�شخ�ص الطبيعي قد يحتاج لـ 15 
دقيقة لينام. واإذا كنت حتتاج اإىل فرتة اأطول من ذلك بكثري، فعليك 
القيام من ال�شرير وفعل �شيء ما، ل يحتاج للتفكري مع اإبقاء الأ�شواء 

منخف�شة.
ال يهم يف اأي وقت من اليوم تنام

ويقول خرباء النوم اإن هذه خرافة اأخرى، ميكن اأن توؤثر �شلبًا على 
�شحتك.

واأ�شارت الدرا�شات التي اأجريت على عمال املناوبة، والذين يعملون 
�شاعات غري عادية اإىل اأنهم يتعر�شون ب�شكل متزايد خلطر الإ�شابة 
باأمرا�ص القلب، والكتئاب، وال�شمنة، وبع�ص اأنواع ال�شرطان، ف�شاًل 

عن ارتفاع معدل احلوادث يف مكان العمل، و�شوء �شنع القرار.
م�شاهدة التلفزيون يف ال�شرير ت�شاعدك على ال�شرتخاء

قبل  الذكي  الهاتف  اأو  الكمبيوتر  جهاز  من  بالتحقق  جميعًا  نقوم 
النوم. ول�شوء احلظ، هذا يوؤدي اإىل ليلة �شيئة.

واأو�شحت روبنز، "ينبعث �شوء اأزرق �شاطع من هذه الأجهزة، وهذا 
ال�شوء الأزرق هو ما ينبه عقولنا اأن تظل م�شتيقظة حتى ال�شباح."

تذكر اأحالمك عالمة على النوم اجليد
اأحالمهم  يتذكرون  الذين  الأ�شخا�ص  اأن  فرن�شية  درا�شة  واأظهرت 
ب�شكل متكرر لديهم ن�شاط عقلي اأعلى يف مركز معاجلة املعلومات 
اأكرث  وكانوا  الليل،  اأثناء  مرتني  ا�شتيقظوا  اأنهم  كما  لالأدمغة. 

ح�شا�شية لالأ�شوات عند النوم وال�شتيقاظ.

ال�سخري
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Halal Food Festival 
This is The 7Th AnnuAl hAlAl Food FesTivAl As The orgAnizers bring TogeTher Food sTAlls And shops From Across The counTry 

To celebrATe diversiTy And culTure. hAlAl Food FesTivAl ToronTo is The lArgesT hAlAl Food FesTivAl in norTh AmericA.



Sponsored By
 Koodo | MasterCom

Interested vendors or those who need 
more information, please  contact Koodo 
Sheridan Centre at 905-855-3331.

SheridanCentreMississauga @SheridanCentre sheridancentre.ca

FRIDAY, AUGUST 9th 10 AM - 8 PM
SATURDAY, AUGUST 10th 10 AM - 6 PM
SUNDAY, AUGUST 11th 11 AM - 5 PM
Featuring numerous vendors each with
di�erent artistic talents ready to showcase.

Summer
Bazaar

SheridanCentreMississauga @SheridanCentre sheridancentre.ca

SATURDAY, AUGUST 17 ~ 2:00 - 4:00 PM
Looking for summer adventure? Join the Sheridan Sharks at the 
August Kids’ Club for an indoor camp out! Make a traditional 
summer camp craft, try your luck at the �sh pond, enjoy camp
treats and sing some songs around our indoor camp�re!

The Kids’ Club is open to children ages 4 to 12 and is free of  
charge. Supplies are limited to the �rst 200 children.
All children must be accompanied 
by an adult.

Kids’
Club

Visit sheridancentre.ca
and click on events.
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اِظِريَن �شورة  ِللنَّ اَها  نَّ َوَزيَّ ُبُروجًا  َماء  ال�شَّ َجَعْلَنا يِف  َوَلَقْد   : قال تعاىل 
ْنَيا ِبِزيَنٍة اْلَكَواِكِب �شورة  َماء الدُّ ا ال�شَّ نَّ ا َزيَّ احلجر 16، وقال اأي�شًا : اإِنَّ
هو  الإ�شالمية  الهند�شية  الزخارف  ملعظم  وامل�شدر    ،6 ال�شافات 
الدائرة، وي�شتخدم القطر كخط اأ�شا�شي للوحدة حيث يق�شم املحيط 
مراعيًا نظامًا، وحمددًا تنا�شبًا، وم�شدر الإلهام للمزخرف الإ�شالمي 
اأ�شا�شي يف زخارفه، ناجت عن عقيدة  الدائرة كم�شدر  ا�شتنباط  يف 
الإ�شالم، حيث الكعبة هي مركز لدائرة كبرية حتيط بامل�شلمني يف 

�شتى اأنحاء العامل، ويتجهون يف �شالتهم �شوب الكعبة.
�شيغة  تكوين  يف  النباتية  والأوراق  الأغ�شان  اأ�شكال  ا�شتخدام  اإن 
التي  البيئة  تعك�ص  �شورة  اإظهار  غر�شه  كان  النباتية  الزخرفية 
توجد فيها هذه النباتات، وقد تطورت هذه الزخارف حتى اأ�شبحت 
ال�شرط  هو  فالتجريد  والتاأمل،  للتفكري  اآلة  اأ�شبحت  اأي  جتريدية، 
الأول للطبيعة التطورية يف اآلية الفن الإ�شالمي، فعلى الرغم من اأن 
احلديقة الإ�شالمية تبدو ذات خمطط ب�شيط ومتق�شف حتى الزهد، 
على �شعيد العنا�شر املكونة لها، اإل اأنه يبدو لنا من جهة ثانية اأنها 
وافرة الرثاء حتى الغنى الباهر،  على �شعيد العنا�شر املادية، واإذا 
من  مذهلة  قائمة  على  نح�شل  فاإننا  املواد  هذه  نح�شي  اأن  اأردنا 
حيث الغنى املادي، فنحن اأمام الذهب والف�شة والنحا�ص واخلزف 
واخل�شب  واجل�ص  واحلجر  والطني  والعاج  والرخام  والف�شيف�شاء 
والزمرد والياقوت والفريوز، وما اإىل ذلك من اأحجار كرمية، حتولت 
هند�شية.  واأ�شكال  واأقوا�ص  وحروف  وخطوط  األوان  اإىل  بعد  فيما 

ونذكر من اأهم هذه املواد التي ا�شتخدمت : 
اجل�ص  كتلة  نق�ص  على  يقوم  الإك�شاء  من  اأ�شلوب   : اجل�ص    •
تزييني  كعن�شر  وا�شتعمالها  كتابية،  اأو  هند�شية  اأو  نباتية  باأ�شكال 
يف  بكرثة  وا�شتعملت  الإ�شالمية،  للحديقة  الداخلية  اجلدران  على 

ق�شر احلمراء بغرناطة. 

اإن�شاء العنا�شر البنائية  •  احلجر والرخام : للرخام دور كبري يف 
ا�شتخدم  كما  وغريها،  واجلل�شات  كالنوافري  الإ�شالمية  للحديقة 
الداخلية  اجلدران  وتزيني  الداخلية،  والأفنية  املمرات  لر�شف 

للحديقة وما �شابه ذلك من الأعمال الزخرفية. 

•  الزليج : اإن فن الزليج ينحدر من الف�شيف�شاء البيزنطية امل�شنوعة 
الطني  من  مربعات  عن  عبارة  وهو  والإ�شمنت،  امللون  احلجر  من 
تخطيط  وفق  وجتمع  باملينا،  مطالة  10×10�شم،  قيا�شها  املحروق 
بارع لت�شكل زخرفًا لتخطيط يخ�شع للقواعد التقليدية بها املخططات 
ما  الزليج  اإن  الإ�شالمية،  الفنون  جميع  عليها  ت�شري  والتي  الناظمة 
اإل نوع من ال�شرياميك امل�شقول، امل�شكل باأ�شكال خمتلفة لإنتاج  هو 
اأ�شكال هند�شية و زخرفية وخطية اأبدع احلرفيون املغاربة يف �شقلها 
واختيار األوانها واأ�شكالها احلرفني املغاربة مما جعل لها الأثر الأكرب 
يف فن العمارة الإ�شالمية الطراز يف الأندل�ص، فبع�ص التحف الفنية 
احلدائقية  الطرق  حواف  وعلى  الورد  براعم  جانب  على  املو�شوعة 
فيما  اأما  التاأثري،  الكثري من  اإ�شفاء  قادرة على  �شابقا  كما اقرتحت 
يتعلق بامل�شاحات الكبرية من الزليج فنجدها يف املغرب العربي حيث 
يتم اإك�شاء جزء من اجلدار ل يزيد طوله عن املرت ابتداء من الأر�ص 
الرقيقة  الألوان  الزليج  ت�شتعمل يف  التي  الألوان  اأ�شهر  من  بالزليج، 
كالأحمر القاين والأزرق والأخ�شر – لي�ص اللونني الفاحتني – ولكن 

اللونني يظهران وكاأنهما انتزعا لتوهما من الأر�ص.

زخريف  عن�شر  وهو  )القي�شاين(،  ال�شائع  ا�شمه   : القا�شاين    •
املك�شو  الآجر  األواح  من  اأو  بالزجاج،  املطلي  امللون  اخلزف  من 
القا�شاين  كلمة  تن�شب  امللون،  ال�شيني  الغ�شار  من  رقيقة  بطبقة 
اإىل مدينة )كا�شان( الإيرانية القريبة من اأ�شفهان، و�شاع القا�شاين 

ب�شكل كبري يف العمارة الإ�شالمية يف بالد فار�ص 

أومن ... ا
ب�شعفها  الأزل يف حاجتها لالعرتاف  الب�شرية منذ  براأيي، جتتمع 
اأمام قوة قادرة مطلقة. وكل اإن�شان يف اأعماقه يلتم�ص القوة والعون 
ب�شبب  الإله  ماهية  يف  اختلفوا  النا�ص  لكن  القادر.  اخلالق  من 
والعبد،  الرب  بني  العالقة  وحتليل  تف�شري  ويف  عقولهم.  حمدودية 
واأين  اأتت  اأين  من   - الروح  ماهية  لتف�شري  حماولتهم  يف  وكذلك 
اللقاء  نقطة  على  الب�شر  يركز  اأن  وبدل  اجل�شد.  موت  بعد  تذهب 
حتاربوا  الأر�ص  هذه  على  خلقوا  اأجله  من  الذي  والهدف  بينهم 
ب�شبب اختالفاتهم وعنادهم. على نطاق فردي، كل اإن�شان ي�شتطيع 
دعاء اهلل يف �شره بغ�ص النظر عن دينه، وله اأن يختار طريقه يف 
رحلة البحث عن احلقيقة، وله احلق يف اأن يتبنى قناعاته الدينية، 
بناء على اكت�شافاته ال�شخ�شية، فـ " ل اإكراه يف الدين". �شخ�شيًا، 
اأوؤمن باأن الدين لي�ص �شبب للمحبة اأو الكره. فاأنا ل اأكره ول اأحقد 
على اأحد ل يوؤمن بديني لكنني اأمتع�ص نفورًا وغ�شبًا ممن يهاجم 
مقد�شاتي ب�شخرية اأو قلة اأدب. كما اأنني اأرد على اأي طالب معرفة 
وباحث عن احلقيقة باحرتام وباأف�شل ما اأعلم ول يزعجني اأي تعبري 
�شادر عن رغبة �شادقة يف التعلم.  و�شدقًا اأقول باأنني يف مراحل 
�شعف فيها اإمياين وت�شاءلت فيها ب�شريتي، اأر�شل املوىل من عباده 
الن�شارى وغريهم من اأرجع يل الثقة بحكمة الرب وق�شائه، حني 
مل اأعد اأرغب ب�شماع امل�شايخ. وكم من ر�شالة خفية دعتني اإىل اهلل 
و�شلت اإيّل من احليوانات واحل�شرات والنباتات.  وبعد تاأمل  طويل 
اأيقنت اأن اهلل عز وجل يتكفل كل بني اآدم ك�شائر خملوقاته ويعطي 

كل من عمل و�شعى، بغ�ص النظر عن دينه وعن مذهبه. 
باحلديث عن العناية الإلهية، ترد اإىل بايل حادثة ح�شلت معي 
اإىل  فيه  قدمت  عام  اأول  يف  )اأيلول(  �شبتمرب  اأيام  من  يوم  يف 
مونرتيال، يف فرتة �شعبة من حياتي. اأ�شبت بتلك الفرتة باأزمة 
ومعنوي  روحي  و�شياع  �شديد،  ج�شدي  وباإنهاك  �شديدة  مالية 
يف  الروؤية  عن  عجزت  اأن  بعد  ال�شماء  يف  ب�شري  اأقلب  جعلني 
الأر�ص. على مقعد للم�شاة يف منطقة امليناء القدمي جل�شت بقرب 
�شيدة يف ال�شتينات اأراقب املارة والطيور البي�شاء املتجمعة على 
فتات الطعام. ثم غمرت وجهي بكلتا يدي و�شدر عني تاأوه خافت 

 " ت�شمعني؟  هل  اهلل،  "يا 

درد�شة  وبعد  وفهمته،  كالمي  �شمعت  باأنها  ال�شيدة  فاجاأتني 
ق�شرية علمت باأنها من م�شر، واأنها يف كندا منذ اأربعني عامًا. 
دعتني بعد حديث ق�شري ل�شرب ال�شاي معها يف �شقتها يف مدينة 
لطف  �شجعني  وقتها.  على  بال�شالة  كثريًا  تهتم  لأنها  لونغوي 
من  اخلوف  عادتي  من  فلي�ص  دعوتها،  قبول  على  هناء  ال�شيدة 
وقطعنا  الفاخرة،  اجلديدة  �شيارتها  يف  ركبنا  وهكذا  الغرباء. 
ج�شر �شامبالن ال�شخم والعايل فوق نهر �شانت لورانت، والذي 
فيها  �شارت  دقائق  غ�شون  يف  ولونغوي.   مونرتيال  بني  يربط 
ال�شيارة مبحاذاة النهر، و�شلنا اإىل عمارة جديدة و�شاهقة ت�شكن 
فيها هناء يف الطابق ال�شابع. مبجرد دخويل اإىل �شقتها راودين 
اإح�شا�ص بالراحة وال�شكون. جاب نظري فيها. حيطانها م�شبوغة 
وترتيبها  اأنيق  اأثاثها ع�شري  وال�شكري،  الفاحت  الف�شتقي  باللون 
اللون  بني  اأثاثها  وا�شعة  اجللو�ص  غرفة  ب�شيط.  ذوق  على  يدل 
يف  ثم  وال�شفراء،  احلمراء  الزهور  فازات  زواياها  يف  و�شعت 
ركن الطعام كرا�شي الطاولة ن�شفها خمري ون�شفها الآخر بيج 
نوافذها عري�شة  الألوان.  وال�شتائر كذلك من نف�ص مزيج  داكن 
لورانت  �شانت  لنهر  خالب  م�شهد  املفتوحة  ال�شتائر  خلف  ومن 
ال�شاهقة،  مونرتيال  قلب  اأبراج  تنت�شب  ورائه  ومن  وتفرعاته، 
التي  الفراغات  ومن  ورائها  من  الأخ�شر  مونرتيال  جبل  يطل 
نافذتها  اأمام  حتلق  ال�شافية.  الزرقاء  ال�شماء  فوقه  ومن  بينها 
املتحف  قبة  بعيد  من  وتظهر  الربي  والبط  البي�شاء  النوار�ص 
هناء  تركتني  هيلن.  �شينت  جزيرة  قلب  يف  امل�شتديرة  احليوي 
لكت�شاف  دعتني  ثم  وتفا�شيله،  املكان  �شحر  اأتاأمل  دقائق  ع�شر 
املزيد يف هذه ال�شقة اجلميلة. غرفة نومها ب�شيطة جدًا م�شبوغة 
باللون البنف�شجي الفاحت، األ�شقت عليه �شور بع�ص زهور التوليب 
البي�شاء والأرجوانية الكبرية. فيها �شرير و�شفونرية ب�شيطة فهي 
ل حتب ملء املكان باخلردوات والكراكيب كما حدثتني. ثم غرفة 
اأده�شني  الطبيب اجلراح.  والغايل  الوحيد  لبنها  الأخرى  النوم 
يف  جمرة  مل�شهد  غرفته  يف  الأبعاد  ثالثي  جدران  ورق  و�شع  اأنه 
ثم  الأر�ص،  على  �شقة  يف  اأنني  لوهلة  ن�شيت  اأنني  حتى  الكون، 
مكتبة �شغرية تخرج منها طاولة كل ما عليها هو جهاز كومبيوتر 
الرمادي  بال�شاي  الطعام  ركن  يف  هناء  اأكرمتني  ثم  حممول. 
اأطراف  جتاذب  اأثناء  اللذيذة،  اجلنب  وكعكة  بالأع�شاب  املطعم 
ابت�شامات  احلديث. كانت متجد اهلل كل ب�شع دقائق، وتوزع يل 

ابت�شمت  حلوة.  واحلياة  كرمي  اهلل  بعبارة:  مدعومة  عري�شة 
لو  الكالم  نف�ص  قلت  لكنت  "طبعًا  نف�شي:  يف  واأجبتها  ب�شخرية 
فاأنت يف اجلنة ذاتها!  المتنان  اأتفهم كل هذا  كنت يف مكانك. 
". تفر�شت هناء يف وجهي. اخرتقت نظرتها عيني لتقراأ ما يدور 
يف راأ�شي، فردت علّي بابت�شامة �شاخرة هي الأخرى. كان الوقت 
هو املغيب، وال�شم�ص تتح�شر لالختباء وراء اجلبل، لكنها اأر�شلت 
بع�ص اأ�شعتها لتنري وجه هناء وتربز اخلطوط التي ر�شمها الزمن، 
ثم لت�شبغ املكان باأ�شره بلونها الربتقايل والوردي. حدثتني هناء 
عن ابنها مطوًل، كم هو بار ومتميز وناجح ولطيف، واأنه يتح�شر 
للزواج من اإحدى زميالته. وكنت اأراقب عينيها كيف تتوهج كلما 
حكت عن "حبيب القلب" وفخرها باأنها اأدت "ر�شالتها يف احلياة" 
الوهاجة  املدينة  واأ�شواء  الهالل  واأنار  الليل،  ثم هبط  برتبيته.  
ال�شالون،  يف  الوحيد  اللمبدير  اأ�شاءت  اأي�شًا  وهي  هناء،  �شقة 
باأنني  تفا�شيله  بكل  املكان  اأوحى يل  الهادئة.  الإنارة  فهي حتب 
مل اأح�شر اإليه مبح�ص ال�شدفة، واإمنا لي�شمعني قدري عن ق�شة 

كفاح غربية. 
يتبع يف العدد القادم ...

بقلم: هدى البني

املواد امل�شتخدمة يف العمارة االإ�شالمية
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يتم  وملاذا  ؟  لل�شيخوخة  م�شاد  عالج  احللزون  اإفرازات  فعاًل  هل 
اإ�شافته اإىل م�شتح�شرات التجميل؟ 

ق�شة اكت�شاف جل احللزون ..!!

اأول من اكت�شف فوائد جل احللزون هم مزارعو احللزون يف ت�شيليي - 
حدث هذا عندما لحظوا اأن ب�شرتهم تلتئم فور م�شكهم للحلزون.

تابعونا لرنى ما حتتويه الإفرازات وكيفية عملها...

من اأهم العنا�سر املكونة الإفرازات احللزون وفائدتها للب�سرة
 Anti oxidant 1-م�شادات الأك�شدة

Elastin   2-الإيال�شتني

Protein   3-الربوتني

 Hyaluronic  Acid   4-حام�ص الهيالورونيك

 Glycolic acid  5- حام�ص اجلليكوليك

فوائد جل احللزون:
)م�شاد  ومعقم  كمّطهر  يعمل  اإذ  ال�شباب،  حلب  فعال  عالج   -

لالأك�شدة (
-  يفتح امل�شام وينظفها ويتخل�ص من امليكروبات والأو�شاخ املرتاكمة 
حام�ص  على  لحتوائه  احلب  وت�شكل  امل�شامات  لإن�شداد  امل�شببة 

اجلليكوليك 
-  يحتوي على مادة الإيال�شتني التي جتعله فعاًل ل�شد الوجه واإزالة 

التجاعيد والتخفيف من ظهورها
-  احتوائه على حام�ص  الهيلورينك يرطب الب�شرة ويحفزها على 

اإنتاج الكولجني الذي يجدد خاليا الب�شرة ويك�شبها الن�شارة
- يعالج الهالت ال�شوداء ويوّحد لون الب�شرة لتبقى م�شرقة دائمًا.

�حللزون وعالج �ل�ضيخوخة     

اإعداد عبري �سامل
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فهو  التاريخ  �شفحات  عرب  دوما  باملوت  اقرتن  الذي  املر�ص  انه 
مر�ص قدمي ومعٍد  ح�شد املاليني من الأرواح يف الع�شور القدمية 
والو�شطى، ولهذا اأطلق عليه الطبيب الأملاين يو�شتو�ص هيكر م�شمي 
املوت ال�شود يف كتابه ال�شهري الذي حمل عنوانه”املوت الأ�شود يف 
 50 من  اأكرث  وفاة   يف  ت�شبب  اأن  بعد  وذلك  ع�شر“.  الرابع  القرن 
الت�شق  الذي  ال�شود  اللون  اأن  اأوروبا. واحلقيقة  مليون �شخ�ص يف 
بهذا املر�ص ل تقت�شر دللته علي املوت فح�شب بل هو جزء ل يتجزء 
من طبيعة هذا املر�ص ذاته حيث تنطوي اعرا�شه علي بقع نزفية 
�شوداء  بقع  اإىل  تتحول  اأن   تلبث  ل  منت�شرة  حتت  اجللد  ً حمراء 

خميفة.

ال�شعور  الطاعون  مري�ص  تنتاب  التي  الخري  العرا�ص  ومن    
بال�شداع والربد يف الأطراف، و�شرعة يف �شربات القلب، ثم يحدث 
اجلهاز  يبداأ  ثم  اجللد،  على  لطخات  وي�شبب  اجللد،  حتت  نزيف 
الع�شبي يف النهيار، ليعقب ذلك عددا من  ال�شطرابات الع�شبية 
الغريبة والتي يتمايل منها املري�ص وكاأنه يرق�ص رق�شة املوت، والتي 
الأ�شود  باللون  اجللد  ويت�شح  عدة  ايام  ال  هي  فما  طويال  تدوم  ل 

ويفارق املري�ص احلياة.

 meningitis قد ي�شاب مري�ص الطاعون باللتهاب ال�شحائي
ب�شغط  �شديد  بهبوط  اأي�شا  وقد ي�شاب  النادرة  امل�شاعفات  كاأحد 
 septic shock الدم والنا�شئ من العدوى مبيكروب الطاعون
حول  الأغ�شية  نزف   اأو  التهاب  و  لالأن�شجة  موت  يحدث  قد  كما 

القلب pericarditis وكل ذلك قد يوؤدى للوفاة .

املن�شاأ  حيوانية  البكترييا   من  نوع  ايل  الطاعون  يف  ال�شبب  ويرجع 
الفرن�شي  الطبيب  مكت�شفها  اإىل  ن�شبة  طاعونية  ير�شينيا  ت�شمى 
ال�شوي�شري األك�شندر ير�شن عام 1894. وهذه البكترييا ت�شتهر بها 
القوار�ص مثل الفئران، وتتكاثر بداخلها وتنمو، وتنتقل اإىل الإن�شان 
اأو  الإن�شان،  تلدغ  ثم  املعِدى  الفاأر  تلدغ  التي  الرباغيث  طريق  عن 
نتيجة ع�ص الفئران املعدية لالإن�شان ب�شكل مبا�شر، اأو تنتقل العدوي 
والكحة  الرذاذ  خالل  من  مبا�شرة  ب�شورة  اآخر  اإىل  �شخ�ص  من 
الناقلة  احليوانات  ومن  الرئوي  الطاعون  حالة  يف  وذلك  والعط�ص 
للمر�ص اي�شا القطط والكالب. ويوجد نوعان رئي�شيان من عدوى 
الطاعون هما: الطاعون الدبلي والطاعون الرئوي، والطاعون الدبلي 
هو ال�شكل الكرث �شيوعًا ، ومن اأعرا�شه التورم املوؤمل للعقد اللمفية 
مراحل  يف  امللتهبة  اللمفية  العقد  تتحول  اأن  وميكن  "الأدبال"  اأو 
العدوى املتقدمة اإىل تقرحات مليئة بال�شديد وهو النوع الذي ا�شار 
النبي �شلي اهلل عليه و�شلم يف اعجاز نبوي خالد ففي حديث   اليه 
روي عن عائ�شة - ر�شي اهلل عنها - اأنها قالت للنبي �شلى اهلل عليه 
البعري  " غدة كغدة  الطاعون؟ قال:  الطعن قد عرفناه فما  و�شلم: 
الرئوي  الطاعون  وهو  الثاين  النوع  "..اما  والإبط  املراق  يف  يخرج 
و الذي ي�شيب الرئتني فهو الأ�شّد فتكًا وهو �شكل نادر من املر�ص، 
وميكن األ تزيد فرتة ح�شانته على 24 �شاعة. وينجم هذا الطاعون 
يف العادة عن انت�شار الطاعون الدبلي مبرحلة متقدمة يف الرئتني، 
كما اأن اأي �شخ�ص م�شاب بالطاعون الرئوي  با�شتطاعته نقل عدوى 
املر�ص اإىل ا�شخا�ص اآخرين بوا�شطة الرذاذ املتطاير من فمه. وقد 
ميوت املري�ص امل�شاب بالطاعون الرئوي اإذا مل ُي�شّخ�ص وُيعالج يف 
مرحلة مبكرة. كال النوعني ال�شابقني يوؤديا ايل نوع ثالث وهو طاعون 
الت�شمم الدموي والذي يحدث عندما يت�شاعف عدد البكرتيا امل�شببة 
البطن  والم  والرع�شه  ال�شخونة  اعرا�شه  ومن  بالدم  للطاعون 

وال�شهال والقيء والنزيف وحدوث غرغرينة يف الطراف.

وطرق  ا�شبابه  الوباء طرائف عدة من حيث  املا�شي حاط هذا  يف 
الطفها  من  ولعل   !!! للب�شر  القاتلة  �شحبته  لطول  منه  الوقاية 

الطاعون  انت�شر  -وقد  بر�شباى  ال�شرف  اململوكي  ال�شلطان  �شوؤال 
يوم-  كل  الفا  وع�شرين  اربعة  موت  درجة  ايل  زمانه  يف  م�شر  يف 
بالطاعون  النا�ص  اهلل  يعاقب  هل   : جمل�شه  فى  والعلماء  للفقهاء 
ب�شبب ذنوبهم؟ فاأ�شاروا عليه: اإن الزنا اإذا ف�شا فى قوم ظهر فيهم 
ونهارا  لياًل  الطرقات  فى  ومي�شني  يتزّين  الن�شاء  واأن  الطاعون، 
فاأ�شدر ال�شطان بر�شباى من فوره قرارا  مبنع الن�شاء من اخلروج 
من بيوتهن ايل ال�شوارع والطرقات حتي  يتوقف  الطاعون بالبالد 
والوا�شح  بالطاعون  نف�شه  بر�شباي  اأ�شيب  ما  �شرعان  انه  غري   !!!
تخفيف  يف  جنح  قد  العفيف  ابن  الدين  �شم�ص  امل�شري  طبيبه  ان 
بع�ص اعرا�ص مر�شه بالطاعون يف مراحله الويل واخلا�شه بالبطن 
وال�شهال وهو ما يت�شح من هذه الو�شفة العالجية التي كتبها ابن 
العفيف لعالج بر�شباي والتي اأخذت �شكل التذكرة العالجية ب�شكلها 

احلايل ون�شتعر�شها لندرتها فيما يلي:

وجاء ن�ص الرو�ستة كاالآتي:

وحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده هلل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــد  احلـــــــــــــــــــــــــــــــــم

ــــفــــوف الـــــكـــــفـــــايـــــة مـــــــن ديـــــــــوان  ــــش ــــ� �ـــــشـــــفـــــوف يــــــعــــــرف ب

ـــــــال يــــوؤخــــذ  ـــر ق ـــ�ـــش ـــــــن الـــعـــفـــيـــف ريـــــ�ـــــص مــــر�ــــشــــتــــان م اب

ـــار مـــثـــلـــه كـــمـــون  ـــم ـــش ــــــع قــــــدح اأنــــيــــ�ــــشــــون مـــثـــلـــه � فــــر�ــــص رب

اأوقـــيـــة  �ـــشـــنـــانـــري  وفـــيـــه  كـــابـــلـــي  اأوقــــيــــتــــني..  وزن  كــــرمــــاين 

ـــرت اأوقـــــيـــــة �ـــشـــيـــح �ـــشـــامـــي اأوقـــــيـــــة لـــــوز اأوقـــيـــتـــني  ـــش ـــ� ـــذرك ب

ــوا ويـــــدق بــقــيــة احلـــوائـــج  ــمــر ويــطــحــن ــش ــ� حتــمــ�ــص الــقــر�ــص وال

ــــــاء الـــفـــجـــل الـــرمـــلـــي  ــــف اإلــــيــــهــــم مـــــن م واأجــــمــــعــــهــــم و�ــــش

حزمتني  وورق  مـــثـــلـــه  ـــر  ـــش ـــ� اأخ �ـــشـــمـــر  ومـــــــاء  اأواق  ـــــالث  ث

ديـــــب  عـــــنـــــب  ومـــــــــــاء  نـــــعـــــنـــــاع  حــــــزمــــــة  وورق  ريـــــــحـــــــان 

ـــــني  ـــــش ـــــر� م حــــــــــزمــــــــــة  ورق  ـــــــــــم  ث اأوق  ثـــــــــــــــالث 

اأواق  ثـــــــــــالث  كــــــرفــــــ�ــــــص  ومــــــــــــــاء  مـــــــــدقـــــــــوق  طـــــــــــري 

ـــــم يجف  ث بــــهــــم الــــ�ــــشــــفــــوف  ـــقـــى  ـــش ـــ� فـــيـــخـــلـــط اجلــــمــــيــــع وي

ـــــــاء  ــــع امل ــــي ـــــوا جــــم ـــــرب ـــــ�ـــــش ـــــى ي ــــــك حـــــت ــــــذل ــــــاد ك ــــــع ـــــــم ي ث

ويــــــ�ــــــشــــــاف اإلــــــيــــــهــــــم ربـــــــــــع رطـــــــــــل �ـــــشـــــكـــــر اأبـــــيـــــ�ـــــص 

ويـــــــ�ـــــــشـــــــف مـــــــنـــــــه �ـــــــشـــــــبـــــــاحـــــــا ومـــــــــ�ـــــــــشـــــــــاء نــــــافــــــع 

اجلــــــــــــــــــــــــــوف يف  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء  ل ذلـــــــــــــــــــــــــــــــــــك 

الالحقة  الع�شبية  امل�شاعفات  راجعا ايل  كان ذلك  انه ورمبا  غري 
للطاعون والتي مل يكن لهذا الطبيب املام بها يف هذه العهود القدمية 
فقد تنكر بر�شباي لطبيبه وقلب له ظهر املجن فاأمر ب�شقه ن�شفني 
ايل  الكالب  بنفي  امر  كما  �شنمار!!!  جلزاء  مثال  �شاربا  بال�شيف 
ال�شعب يف  اجليزة وجعل لكل من مي�شك كلبا ن�شف ف�شة فانربي 
ايل  راجعا  ذلك  كان  ورمبا  املكافاأة  علي  احل�شول  الكالب  جمع 
معرفتة ان الكالب �شر مر�شه فاأراد ان يتخل�ص من الكالب و�شعبه 
ال�شجون  واغلق  لديه  امل�شاجني  �شراح  اطلق  كما  واحدة!!!!!  دفعة 

فعمت الفو�شي وانت�شرت ال�شرقات !!!

وللوقاية من الطاعون : يجب جتنب اأماكن تواجد احليوانات العائلة 
الناقلة  احل�شرات  ومن  منها  التخل�ص  و  الفئران  واأهمها  للمر�ص 
-واأهمها الرباغيث عند تواجد الطاعون  كما يجب عدم ال�شفر ايل 
البالد املوبوءة بالطاعون وكذلك العزل الإجباري للمري�ص يف اأماكن 

خا�شة يف امل�شت�شفيات حتى يتم ال�شفاء التام  وهنا تتجلي عبقرية 
النبي �شلي اهلل عليه و�شلم عندما قال : " الطاعون اآية الرجز ابتلى 
اهلل عز وجل به اأنا�شًا من عباده، فاإذا �شمعتم به فال تدخلوا عليه، 
واإذا وقع باأر�ص واأنتم بها فال تفروا منه " . كما يجب تطهري اإفرازات 
املري�ص ومتعلقاته والتخل�ص منها باحلرق و تطهري اأدوات املري�ص 
بالغلي اأو البخار حتت ال�شغط العايل حتي يتم تطهري غرفة املري�ص 
جيدا بعد انتهاء احلالة . كما يجب علي مقدمي الرعاية ال�شحية 
الطاعون“   ”طبيب  كان  وقدميا   والقنعة  واملرايل  القفازات  لب�ص 
من  لتحميه  العطرّية  باملواد  ومملوءًا  باملنقار  �شبيهّا  قناعًا  يرتدي 
اأحد  بعد  فيما  الوجه  هذا  فاأ�شبح  باملر�شى،  املحيط  العفن  الهواء 

الرموز املمّيزة لتلك احلقبة.

ومن الجراءات التي ل تقل اأهمية  التدقيق يف مالحظة املخالطني 
ارتفاع  مثل   - عليهم  اأعرا�ص  اأي  ظهور  عند  خا�شة  و  للمر�شى 
اإعطائهم  يف  البدء  فيجب  الليمفاوية  بالغدد  تورم  اأو  احلرارة 

امل�شادات احليوية .

ي�شمل عالج الطاعون اأدوية متعددة علي راأ�شها امل�شادات احليوية 
فكان ي�شتخدم قدميا لعالج الطاعون الدبلي  دواء ال�شرتبتومي�شني 
ايل  ت�شري  احلديثة  الدرا�شات  ان  ال  العالج  يف  اول  دفاعي  كخط 
يعطى  الدماغ  اأغ�شية  التهاب  حالة  ويف  جلنتامي�شني  اكرب  فاعلية 
ال�شائل  الو�شول والرتكز فى  الكلورامفينيكول لقدرته علي  املري�ص 
علي  المريكية  والدواء  الغذاء  هيئة  وافقت  وقد  ال�شوكى  املخى 
ويف  العالج  يف  وموك�شيفلوك�شا�شني  اليفوفلوك�شا�شني  ا�شتخدام 
الوقاية عند التعر�ص للطاعون  اأما دواء البن�شلني فال يفيد اإطالقا 
اإىل  املري�ص  يحتاج  وقد  هذا  املر�ص.  اأنواع  من  نوع  اأي  عالج  يف 
من  يعانون  املر�شى  اأغلب  ان  كما  التنف�ص  يف  مل�شاعدته  اأك�شوجني 
انخفا�ص �شديد ب�شغط الدم ب�شبب العدوى مبيكروب الطاعون مما 
يتطلب متابعة املتخ�ش�شني لهم يف وحدة العناية املركزة. اأما اأقارب 
باملر�ص،  اإ�شابتهم  احرتاز  فيتم  امل�شت�شفى  يف  العاملني  و  املري�ص 
الدوك�شي�شايكلني  اأو  التيرتا�شايكلني  اعطائهم  طريق  عن  وذلك 

وذلك ملدة �شبع اأيام .

د.حممد فتحي عبد العال

�سيديل وماج�ستري يف الكيمياء احليوية

الطاعون ورق�شة املوت
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لتطوير  �لكندية  �الأكادميية  رئي�س  د�ليا م�صطفى  �لدكتورة/  �حتفلت 
�لذ�ت �الأ�صبوع �ملا�صي بتكرمي خم�صون �صيدة و فتاه من �أ�صول عربية 
مقيمني ب�صمال �أمريكا بجائزة �ملر�أة �لعربية �ملتميزة ب�صمال �أمريكا...
لهن  �التي  �لعربيات  و�لفتيات  �ل�صيد�ت  من  لفيف  �حلفل  ح�صر 
�الإعالم،  و  �لفن،  ع�صر جمال:  و��صحة يف خم�صة  و  فريدة  ب�صمات  
�لبيزن�س،  و  �لريا�صة،  و  �الأكادميية،  �الإجناز�ت  و  �لعلمي،  �لبحث  و 
و  �الأمومة،  و  �لتحفيز،  و  �الإلهام،  و  �لقيادة،  و  �ملجتمع،  خدمة  و 
و  �لفتيات،  �جناز�ت  و  مو�هب  و  �ل�صيا�صية،  و  �حلكومية  �الإجناز�ت 
بديعة  �أم�صية  �ملجتمع...يف  �لريادة يف خدمة  و  �لهمم،  ذوي  ب�صمات 
كانت مفرد�تها �الإلهام و �الإجناز�ت و �صعارها �أن �ملر�أة �لعربية د�ئمًا و 
�أبدً� ت�صتطيع، �صطعت يف مدينة كاجلاري بكند�، بفندق �لوي�صتني د�ون 
ليت�صلمن  �أمريكا  و  �أنحاء كند�  فتاه من جميع  و  �صيدة  تاون، خم�صون 
و  �ل�صرب  و  �جللد  غلفها  �لنجاح  من  م�صرية  ي�صتعر�صن  و  �جلو�ئز 
�ملر�أة  وزيرة  معايل  بالهدف....��صادت  �الإميان  و  �لدوؤوب  �ل�صعي 
يف  باأهميته  و  باحلدث  �أهري  ليال  �لوزيرة  �ألربتا،  مبقاطعة  �لثقافة  و 
بكند�  �الأخرى  �لثقافات  �صتى  و  �لعرب  بني  �لتو��صل  من  ج�صور  بناء 
�أثنى عمدة كاجلاري،  مما ير�صخ جذور �الإختالف وتقبل �الأخر. كما 
�لفا�صل نهيد نان�صي، �لدكتورة د�ليا م�صطفى على تنظيمها للحدث يف 
وقت نحن يف �أم�س �حلاجة فيه �إىل ر�صائل �ل�صالم و �ملحبة لن�صح�صح 
قوى �لعن�صرية و �لكر�هية. و حمل ممثل �لربملان �لكندي �لفيدر�يل، 
معايل كنت ههر ر�صالة ترحيب من معايل رئي�س �لوزر�ء ج�صنت ترودو، 
و �عرب عن �نبهاره بتلك �لنماذج �لر�ئدة من �ل�صيد�ت �لعربيات يف 
�صتى �ملجالت و �نهن خري �صفري�ت لبالدهن و خري �صند و دعم لكند� و 

�أمريكا. كما �عربت معايل �ل�صفرية م�صرية خطاب  �صيفة �صرف �حلفل 
�ملتميزة  �لعربية  �ملر�أة  و �ملكرمة بجائزة  �لعربية  من جمهورية م�صر 
ت�صجيعها  و  و دعمها  لعام ٢01٩ عن �ميانها  �الإن�صانية  �الإجناز�ت  يف 
باخلارج  �لعربية  �ملر�أة  جناحات  على  �لدور  �إلقاء  يف  �جلائزة  لفكرة 
و ما لذلك من �أثر بالغ يف �إبر�ز �لدور �مللمو�س للمر�أة �لعربية بكامل 
��صادت معايل  و   ، �ملجتمعية  و  �الأ�صرية  و  �لعملية  و  �لعلمية  �مكاناتها 
�الأ�صتاذ  �لفا�صل  زوجها  و  م�صطفى  د�ليا  �لدكتورة  بجهود  �ل�صفرية 
و  م�صيئة  �صورة  يعطي  مما  �صويًا  �حلدث  تنظيم  يف  م�صطفى  �أحمد 
�لعربية و �لدور �مللحوظ �لذي يقوم به كل  م�صرقة عن تعاون �الأ�صرة 
زوج يدعم جناح زوجته. و ر�أت معايل �ل�صيخة �لدكتورة هند بنت عبد 
�لعزيز �لقا�صمي، �صيفة �صرف �حلفل من �الإمار�ت و �ملكرمة بجائزة 
�ملر�أة �لعربية �ملتميزة يف �إجناز�ت مدى �حلياه �أن حفل تكرمي �ملر�أة 
متيز  على  �ل�صوء  لت�صليط  ناجحة  خطوة  هو  �أمريكا  ب�صمال  �لعربية 
�ملر�أة �لعربية و �بد�عها مما ميهد لرت�صيخ و توطيد �لعالقات �الإن�صانية 
بني �لعرب و �لغرب...و �عرب �الأ�صتاذ �صريف �صبعاوي، ع�صو برملان 
مقاطعة �نتاريو عن فخره بكل �ل�صيد�ت و �لفتيات �لالتي ح�صلن على 
�جلائزة، فلكل منهن �أثر و��صح و ب�صمة جلية يف جمال متيزها و �أثنى 
�لفائز�ت، كما تقدم  �إختيار  �ملعايري يف  و  �لدقة  و  على تنظيم �حلفل 
�صلمها  م�صطفى  د�ليا  للدكتورة  �لكندي  �لربملان  من  �صكر  ب�صهادة 
�ياها مع وزيرة �ملر�أة يف مقاطعة �ألربتا معايل �لوزيرة/ ليال �أهري....
ح�صر �حلفل نخبة من ��صاتذة �جلامعة و �صيد�ت و رجال �الأعمال و 
�ل�صناعة و �صفوة �ل�صيا�صني و �الأدباء و �ملفكرين و �لق�صاه و �الأطباء 
و رو�د �الأعمال �خلريية و �ملوؤ�ص�صات �ملجتمعية ....�تيح لكل فائزة �أن 

�لبارزة يف  �لنقاط  �أهم  و  م�صو�ر حياتها  فيه عن  تلقي خطابًا عربت 
رحلة جناحها...ترك �حلفل لدي �حل�صور ب�صمة فخر و عزة جلذورنا 
بخا�صة  و  للجميع  �أف�صل  مل�صتقبل  تطلع  و  �أمل  ر�صالة  حمل  و  �لعربية 
لفتياتنا و �والدنا من �ل�صباب...كان لوجود �الأب �لفا�صل �أجنلو�س �صعد، 
�لذي �تى خ�صي�صًا من تورنتو ك�صيف �صرف للحفل ، عظيم �الأثر لدى 
�جلميع و حملت ر�صالة �ملحبة و �ل�صالم و �لت�صامح �لتي �لقاها معاين 
�الإن�صانية و��صحة و جلية...و زين �حلفل بتو�جد �الإمام �الأكرب الألربتا، 
�الب  ر�صالة  مع  ر�صالته  �ندجمت  �لتي  و  �لفا�صل جمال حمود  �الإمام 
�لت�صامح...قام  و  �ل�صالم  و  �أجنلو�س لرت�صيخ مفاهيم �ملحبة  �لفا�صل 
و   ، باالإجنليزية  يف  تي  �صيتي  �لكندية  �العالم  و�صائل  �حلفل  بتغطية 
 Canadian Days �أيام كندية  بالعربية،  وجملة  �أر ٢٣ تي يف 
�لكندي  �ملهاجر  وجريدة  باالإنكليزية  �أوت  �صتاند  وجريدة  بالعربية 

�ملتميز باالإجنليزية و جريدة عرب كند� بالعربية...

و جدير بالذكر، �أنه يف �إليوم �لتايل للحفل، �إنعقدت و الأول مرة ب�صمال 
ق�صايا  ملناق�صة  �أمريكا  ب�صمال  �لعربية  للمر�أة  �الأوىل  �لقمة  �أمريكا 
�ملر�أة �لعربية �ملهاجرة مع طرح حلول و مطالب مت ��صتعر��صها �أمام 
�حلكومة �لكندية و �صيوف �ل�صرف ممن ح�صرو� �حلفل. قام �أربعني 
متحدثة ومتحدث باإلقاء �ل�صوء على ق�صايا �ملر�أة و �لفتيات و �لطفل 
و  �لعن�صرية،  و  �لتعليم،  و  �لعمل،  فر�س  حول  تناق�صو�  و   ، �مل�صنني  و 
�لتاأقلم، و �حلفاظ على �لهوية، و �ل�صحة �لنف�صية، و �ملو�زنة بني �لعمل 

و �الأ�صرة..

من ناحية �أخرى، هنئت معايل �لوزيرة/ نبيلة مكرم وزيرة �لهجرة و 

�صئون  �مل�صريني باخلارج �لدكتورة د�ليا م�صطفى  على جناح �حلفل 
و �ملوؤمتر و �لذي مت �الإعد�د لهما على مد�ر عامني و �عربت �لدكتورة 
د�ليا م�صطفى عن �عتز�زها باإر�صاد�ت معايل �لوزيرة و دعمها �ملعنوي 

للحدثني على مد�ر �لعامني...

�لرت�صيحات  قبول  يتم  �أن  �لذ�ت  لتطوير  �لكندية  �الأكادميية  قررت  و 
جلائزة �ملر�أة �لعربية �ملتميزة يف �صمال �أمريكا بدًء� من 15 يوليو ٢01٩ 

على �أن يكون حفل �لتكرمي و �ملوؤمتر ب�صيف ٢0٢1 ب�صمال �أمريكا.

�لفائز�ت  لكل  �ل�صكر  بجزيل  د�ليا م�صطفى  �لدكتورة  تتوجه  نهاية  و 
عمل  فريق  و  �ملتطوعات،  و  �لرعاه،  و  �ل�صرف،  �صيوف  و  �أ�صرهم،  و 
�الأكادميية �لكندية لتطوير �لذ�ت، و موؤ�ص�صة دو�ك �ملجتمعية، و لزوجها 
و �بنها، فبف�صلهم جميعًا خرج هذ� �حلدث منارة للعامل حاماًل �أ�صمى 
�ملعاين �الإن�صانية لتقبل �الأخر و بناء ج�صور �لتو��صل و �لتعارف....معا 
يدً� بيد ن�صتطيع �أن ن�صطر غد� ميلوؤه �الأمل و �لنجاح و �لفرح....د�ئمًا 
و �أبدً�، �ملر�أة �لعربية ت�صتطيع....حتية تقدير و �إجالل لكل �إمر�أة و فتاه 
عربية حول �لعامل...دمتي بخري، دمتي باإن�صانيتك، دمتي ر�ئدة، دمتي 
متاألقة، دمتي نف�صك و على خطى طريق �لنجاح و �لر�صا و �لت�صالح مع 
�لنف�س...�إىل كل �ل�صيوف �لكر�م، �صرفتونا و نورتنا و كنتم تاجًا فوق 
م�صاركتكم  و  دعمكم  و  بي  �لغالية  ثقتكم  لكم جميعًا،  روؤ�صنا...�صكرً� 
�أجل �الإن�صانية... حللمي جعل �حللم حقيقة...معًا نحلم و نحقق من 

هذ� من ف�صل ربي و ما توفيقي �إال باهلل...

لالأكادميية  �لتنفيذي  و�ملدير  �لرئي�س  هي  م�صطفي  د�ليا  �لدكتورة/ 
�لكندية لتطوير �لذ�ت وهي موؤ�ص�صة تعليمية كندية ومنظمة �جتماعية 

تركز على �ل�صئون �الإجتماعية، �الأ�صرية، �ل�صبابية، و�ملهنية و تعمل على 
حل �مل�صاكل �ل�صخ�صية و متكني �ملر�أة وتطوير �لذ�ت و�لقيادة. �إميانًا 
باأن �ملعرفة هي م�صدر للقوة، هذ� يبلور جزء هام من روؤية �الكادميية 
�لتي تركز على متكني �لب�صرية عرب �لتعليم و�لتدريب �حلياتي وتقدمي 
�ال�صت�صار�ت و �لدعم �لنف�صي و�لن�صائح و�الر�صاد و و�لتدريب وو�صع 
�خلطط قريبة وبعيدة �ملدى من �أجل خدمة �ملجتمع و �لنهو�س باالأفر�د 
م�صرية  عامة  �صخ�صية  هي  د�ليا   �لدكتورة/  جمعاء.  �الإن�صانية  و 
كندية، مهند�صة كهربائية و م�صت�صارة نف�صية و خبرية يف علوم �لقيادة 
و �لتطوير يف ذ�ت �لوقت، هي معروفة باإجناز�تها �الكادميية و�لبحثية 
وعلم  و�لقيادة  و�لهند�صة  و�ل�صناعة  �ملجتمع  خدمة  يف  �مليد�نية   و 
�لنف�س، وهي حائزة على  50 جائزة دولية من كند� و �أمريكا و�أوروبا 
وقد مت  �لعامل.  و�لقيادة حول  لالإلهام  رمز�  وتعترب  و م�صر  �الأردن  و 
�صي  بي  �صي  مثل  �لكندية  �لر�صمية  �لقنو�ت  وتقدميها يف  ��صت�صافتها 
و�صي تي يف وغلوبال و�لكثري من و�صائل �العالم و�ل�صحف و�ملجالت 
�لكندية و�ل�صرق �أو�صطية و �مل�صرية. وتهدف �لدكتورة د�ليا من ور�ء 
تقدمي هذه �جلائزة �الحتفاء باإجناز�ت �ملر�أة �لعربية يف منطقة �صمال 
و�إمكاناتهن  و�جناز�تهن  قوتهن  مكامن  على  �ل�صوء  وت�صليط  �مريكا 
وجناحهن حتى نغري �صويًا نظرة �ملجتمع �لغربي للمر�أة �لعربية و نعيد 
ر�صمها يف �الإطار �ل�صحيح �لذي يليق مبكانة �ملر�أة �لعربية �لريادية و 

�لقيادية عرب �لع�صور .

�لعربية  �ملر�أة  جائزة  جناح  "�أن  م�صطفى  د�ليا  �لدكتورة  تقول  و 
تك�صف  مدوية  ودولية  عاملية  ر�صالة  ير�صل  �أمريكا   �صمال  يف  �ملتميزة 

للجميع قدر�ت و�مكانات �ملر�أة �لعربية. و �إن هذ� يف حد ذ�ته م�صدر 
�أن  كما  �ل�صمالية.  �أمريكا  دول  يف  �لعرب  لبنات  فخر  و  عزة  و  �إلهام 
�إمر�أة  لكل  �إلهام  و  و دعم  �أمل  �لن�صاء �ملتميز�ت ميثلن م�صدر  هوؤالء 
و�جلدير  �لعربي".   �لوطن  و  �ملهجر  دول  يف  طريقها  ت�صق  عربية 
باأرفع  تفوز  �أول �صيدة عربية  �لدكتورة د�ليا م�صطفى هي  �أن  بالذكر 
و�صام �صريف ملكي يف �لعمل �لعام من �مللكة �إليز�بيث �لثانية، وجائزة 
�أكرث �إمر�أة ملهمة حول كند�، و جائزة �الإلهام من حكومة �ألربتا بكند� 
لدورها يف �حلد من �لعنف �الأ�صري، وجائزة �ملهاجر �لكندي �ملتميز يف 
خدمة �ملجتمع . كما مت تكرميها بجائزة  موؤمتر م�صر ت�صتطيع بالتاء 
�ملربوطة  يف يوليو ٢01٧ من معايل وزيرة �لهجرة و �صئون  �مل�صريني 
باخلارج/ �ل�صفرية نبيلة مكرم و معايل رئي�س �ملجل�س �لقومي للمر�أة 
�لدكتورة مايا مر�صي، و �أي�صًا هي حا�صلة على  جائزة �أف�صل ٢5 مهاجر 
كندي �ملقدمة من بنك �آر بي �صي �لكندي الأف�صل ٢5 �صخ�صية مهاجرة 
باأ�صولها  �آحمد ح�صني. وهي فخورة  �لكندي  �لهجرة  وزير  �صعادة  من 
وجذورها �لعربية و�مل�صرية و لها باع طويل و م�صرف يف خدمة �جلالية 
�لعربية يف �صمال �أمريكا و يف �لوطن �لعربي . ولعل من �أبرز �الإجناز�ت 
و�لهام  متكني  هو  �ملقبلة  لالأجيال  �إرثا  ور�ءها  ترتكها  �أن  تريد  �لتي 
وتعليم ودعم �ملر�أة �لعربية و�ل�صباب حول �لعامل و �الحتفاء بهم . فهي 
تطمح ملد ج�صور �لتو��صل عرب �لثقافات ون�صر وتعزيز �ملبادر�ت �لدولية 
ودعم  و�الخالقيات  �الإن�صانية  �لقيم  و�إر�صاء  و�ملجتمع  �ال�صرة  وخدمة 

وتطوير مهار�ت �لقيادة لدى �ملر�أة و �ل�صباب.

جائزة �ملر�أة �لعربية �ملتميزة يف �سمال �أمريكا
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تورنتو - يريد كبار �ل�صن �أن يظلو� ن�صيطني و�أن يعي�صو� ب�صكل م�صتقل 
يف جمتمعات منفتحة على كامل م�صاركاتهم.  يو�جه �لعديد من كبار 

�ل�صن حتديات تتعلق ب�صحتهم �لعقلية ورفاهيتهم.  
مع وجود ما يرت�وح بني �صبعة ع�صر حتى ثالثني يف �ملائة من كبار 
، فاإن حكومة  �لعقلية  �ل�صن �لذين يعانون من ��صطر�بات �ل�صحة 
�أهمية من خالل تطوير برنامج تعليمي  �أكرث �الأمور  �أونتاريو تدعم 

كبري لل�صحة �لعقلية و�الإدمان.
�ليوم، �أعلن كاًل من رميوند ت�صو، وزير كبار �ل�صن و�إمكانية �لو�صول، 
 ، �ل�صحة  ووزير  �لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب   ، �إليوت  وكري�صتني 
عن   ، و�الإدمان  �لعقلية  لل�صحة  �مل�صارك  �لوزير   ، تيبولو  ومايكل 
من  للحد  �مل�صاعدة  وتقدمي  لتطوير  دوالر  �ألف   ٢50 قدره  ��صتثمار 

�رتفاع معدالت �ل�صحة �لعقلية وق�صايا �الإدمان بني كبار �ل�صن.
وقال �لوزير ت�صو "هذ� مثال �آخر على �لكيفية �لتي ت�صع بها حكومتنا 
�الأ�صا�صية  و�خلدمات  �لدعم  توفري  خالل  من  �أواًل  �ل�صن  كبار 
للم�صاعدة يف حت�صني رفاهيتهم".  "هذ� ما تفعله �حلكومة من �أجل 
�لنا�س - نحن ندعم م�صاعدة كبار �ل�صن على �لعي�س ب�صحة ون�صاط 

و�أمن و�أن يكونو� مندجمني �جتماعيًا.
مت ت�صميم هذ� �لربنامج �لتعليمي مع �أخذ كبار �ل�صن يف �العتبار 
و�ل�صحة  �الإدمان  مكافحة  )مركز   CAMH مع  �لت�صاور  بعد 
مقدمي  وكذلك   ، �ل�صريري  �ملو�صوع  خرب�ء  من  وغريهم  �لعقلية( 

خدمات �ل�صحة �لعقلية و�الإدمان يف �ملجتمع.
�صت�صمل مكونات �لربنامج مو�د مرجعية و�صل�صلة ور�س عمل ، �صتقوم 
و��صرت�تيجيات  �ل�صائعة  �خلطر  عو�مل  حول  �ل�صن  كبار  بتثقيف 
�لوقاية وعالمات و�أعر��س م�صاكل �ل�صحة �لعقلية و�الإدمان وكيفية 
�لو�صول �إىل �لدعم �ملنا�صب.  �صيتم توفريها يف جميع �أنحاء �ملقاطعة 
�لن�صطة من  للمعي�صة  �ل�صن  �الأماكن �ملجتمعية مثل مر�كز كبار  يف 
خالل من�صقني  لديهم خربة يف �ل�صحة �لعقلية ومكافحة �الإدمان 

وذلك �أو�ئل عام ٢0٢0.

وقال �لوزير �إليوت: "حكومتنا ت�صتثمر يف خدمات �ملو�جهة من خالل 
متويل بر�مج وخدمات جديدة لل�صحة �لعقلية لكبار �ل�صن يف جميع 
�أنحاء �ملقاطعة".  "�صيوؤدي هذ� �لتمويل �إىل �صد �لثغر�ت �حلرجة 
لل�صحة  ��صرت�تيجية �صاملة ومرت�بطة  وتنفيذ  �أثناء قيامنا بتطوير 

�لعقلية تدعم ب�صكل �أف�صل �الحتياجات �ملعقدة لكبار �ل�صن."
�إليوت  �لوزير  مع  كثب  عن  �لعمل  �إىل  "�أتطلع  تيبولو  �لوزير  وقال 
�لعقلية  لل�صحة  ت�صو ل�صمان تقدمي بر�مج وخدمات فعالة  و�لوزير 
لكبار �ل�صن. لقد �نتظر �لكثري من كبار �ل�صن يف �أونتاريو فرتة طويلة 

للغاية للح�صول على خدمات �ل�صحة �لعقلية �لتي يحتاجونها.  
من خالل �ال�صتثمار يف بر�مج وخدمات �خلطوط �الأمامية ، �صنو��صل 
�أونتاريو يدعم ب�صكل  �مل�صي قدمًا الإن�صاء نظام لل�صحة �لعقلية يف 

كامل كبار �ل�صن يف جمتمعنا ".
هذ� �لتمويل هو جزء من مبلغ �إ�صايف قدره 1٧4 مليون دوالر تقدمه 
�حلكومة هذ� �لعام ملعاجلة �لثغر�ت �حلرجة يف �خلدمات يف جميع 
حتديات  من  يعانون  �لذين  و�الأ�صر  �ملر�صى  ودعم  �أونتاريو  �أنحاء 

�ل�صحة �لعقلية و�الإدمان.
�أو �أكرث هم  نظر� الأن �الونتاريني �لذين يبلغون من �لعمر 65 عاما 
للم�صاعدة  �ل�صن  تثقيف كبار  �ملهم  �ملقاطعة، فمن  �الأ�صرع منو� يف 
 ، و�لقلق  �الكتئاب  مثل  �لعقلية  �ل�صحة  م�صكالت  ومعاجلة  منع  يف 

وكذلك �إدمان �لكحول و��صطر�ب تعاطي �ملخدر�ت �الأفيونية.
حقائق �صريعة

يعاين ما ي�صل �إىل ثالثني يف �ملائة من كبار �ل�صن �لبالغ عمرهم 65 
عامًا من ��صطر�بات �ل�صحة �لعقلية.

�صتقوم �صل�صلة ور�س عمل �لربنامج بتثقيف كبار �ل�صن حول عو�مل 
�خلطر �ل�صائعة و��صرت�تيجيات �لوقاية وعالمات و�أعر��س م�صاكل 

�ل�صحة �لعقلية و�الإدمان وكيفية �لو�صول �إىل �لدعم �ملنا�صب.
مر�فق  يف  �الكتئاب  معدالت  �أن  �لكندية  �لدر��صات  وجدت  وقد 

�لرعاية �لطويلة �الأجل ميكن �أن ت�صل �إىل �أربعني يف �ملائة ، ومعدل 
�الكتئاب لدى كبار �ل�صن د�خل �مل�صت�صفيات يرت�وح بني �ثني ع�صر 

وخم�صة و�أربعني يف �ملائة.
 ، �ملخدرة  �ملو�د  و�إدمان  با�صتخد�م  �ملعني  �لكندي  للمركز  وفقا 
يبلغون من  �لذين  �لكنديني  �ملائة من  �أكرث من ثالثة ع�صر يف  فاإن 
�ل�صر�هة عند تناول  �أكرث ُيخربون عن منط من  �أو  �لعمر 55 عاما 

�مل�صروبات �لكحولية.
و�الإدمان جزءً� من  �لعقلية  �ل�صحة  �ال�صتثمار�ت يف خدمات  متثل 
و�لذي   ، �لعامة  �ل�صحية  للرعاية  نظامنا  لتحديث  �أونتاريو  خطة 
يركز بال هو�دة على جتربة �ملر�صى و�لرعاية �الأف�صل، لتقليل �أوقات 

�النتظار و�إنهاء �لرعاية �ل�صحية يف ردهات �مل�صايف.
تلتزم �أونتاريو با�صتثمار ٣.8 مليار دوالر على مدى �ل�صنو�ت �لع�صر 
لل�صحة  ومرت�بطة  �صاملة  ��صرت�تيجية  وتنفيذ  لتطوير  �لقادمة 

�لعقلية و�الإدمان.
زودنا باخلرب: بوجا باريخ

مكتب الوزير ، وزارة كبار ال�صن واإمكانية الو�صول
الرتجمة العربية: معتز اأبوكالم / اأيام كندية 

�أونتاريو ت�ضتثمر يف برنامج جديد لدعم �ل�ضحة �لعقلية لكبار �ل�ضن

در�ص الدكتور �شهيل جنار يف مدار�ص دم�شق ، ولد يف دم�شق عا�شمة 
اليا�شمني والتحق بكلية الطب يف جامعة دم�شق ، تخرج منها ونال 

الدكتوراه يف اخت�شا�ص الأمرا�ص الع�شبية عام 1983
املتحدة  الوليات  اإىل  انتقل  ثم  ق�شرية  لفرتة  دم�شق  يف  عا�ص 
الأمريكية و قرر اأن يكمل اأبحاثه و درا�شته يف كلية ” األباين ” الطبية 

يف نيويورك
عني زمياًل يف م�شفى جامعة نيويورك لالأمر�ص امل�شرتكة يف ق�شم ” 

ال�شرع و ف�شيولوجيا ع�شبية �شريرية ”.
ثم عني زمياًل يف علم الأع�شاب يف كلية الطب يف جامعة نيويورك.

” لينوك�ص هيل  الأع�شاب يف م�شفى  ي�شغل حاليًا رئي�ص ق�شم علم 
وم�شفى جامعة �شتاتن اإ�شالند ” و رئي�ص و اأ�شتاذ علم الأع�شاب يف 

كلية ” هوف�شرتا نورث �شور يل ” للطب.
اأول  و  الدماغي  الإلتهاب  معاجلة  جمال  يف  الأوائل  اخلرباء  اأحد 
طبيب يف تاريخ جامعة نيويورك يقوم بتحديد اآلية التفاعل بني نظام 

املناعة واجلملة الع�شبية املركزية.
واجهت  حالة  اأ�شعب  عالج  يف  جناحه  عاملية…ب�شبب  �شهرة  نال 
اأطباء اأمريكا حيث متكن من ت�شخي�ص حالة مر�شية ل�شحفّية تعمل 
يف �شحيفة نيويورك بو�شت المريكية ا�شمها )�شوزانا كالهان( بعدما 

عجز الطباء عن معرفة ا�شباب تدهور �شحتها ب�شكل مفاجئ.
ال�شحيفة  ن�شرته  مقال  يف  َكالهان(  )�ُشوزانا  ال�شحفية  وحتدثت 
الأمريكية ) نيويورك تاميز ( عن جتربتها يف مواجهة نوع نادر من 
مر�ص كاد يق�شي على حياتها م�شرية اإىل اأن تدخل الطبيب ال�شوري 
جامعة  م�شفى  يف  الع�شبية  بالأمرا�ص  املخت�ص   ) جنار  )�شهيل 

نيويورك اأنقذ حياتها .
واأ�شارت اىل اأنه مت فح�شها على اأيدي جمموعة كبرية من الأطباء 
اأخذت  التي  الع�شبية  حالتها  ت�شخي�ص  من  يتمكنوا  مل  الذين 
بالتدهور واملت�شمنة ) البكاء اله�شتريي وال�شعور باخلدر يف اجلانب 

الأي�شر من ج�شدها..
و دخلت يف حالة هلو�شة و �شعور باأنها حماطة )بح�شرات البق (.

الذي  واحلل  العقلية  لقواها  انهيار  حالة  يف  اأنها  الأطباء  فاعتقد 
عر�شوه ، هو اإدخالها اإىل م�شت�شفى الأمرا�ص العقلية…!

مو�شحة اأن رئي�ص الطباء يف امل�شفى طلب اللجوء اإىل الدكتور جنار 
وا�شفا اإياه بالطبيب املعجزة..!

اأن  رف�ص  الذي  و  �شهيل جنار  ال�شوري  الطبيب  ا�شتدعاء  وفعال مت 
اأخرى .. بل طلب منها  اأ�شعة  اأو ل�شورة  اآخر  يخ�شعها لفح�ص دم 
 .. �شاعة(  �شكل  تر�شم   ( اأن  وهو  ب�شيطًا:  اختبارًا  جتري  اأن  فقط 
ج�شدي  �شوزانا  جنون  �شبب   : اأن  عرف  الر�شم،  اإىل  نظر  فعندما 

ولي�ص نف�شي..!
اجلهة  على  الأعداد  كل  و�شعت  ال�شاعة،  �شوزانا  ر�شمت  عندما 
اأجريت  اأن  بعد   .. الدماغ  يف  اإ�شابة  اإىل  ي�شري  وهذا  اليمنى، 

الفحو�شات الالزمة.
اجلزء  اأن  جنار  �شهيل  للدكتور  تبني  الفح�ص  بعد  اأنه  واأو�شحت 
 ( اأنه  على  املر�ص  خ�ّص  و�شَّ التهاب  من  يعاين  الدماغ  من  الأمين 
ا�شتئ�شال  الأمر  ا�شتدعى  دماغية  وزمة  اأو  مناعي(  دماغ  التهاب 
اإىل طبيعتها بعد  لتعود كالهان بعد ذلك  القفوي  الف�ص  جزء من 

اأن كادت تفقد حياتها …!

فعادت اإىل �شحتها بعد �شهر واحد فقط و اأّلفت كتابًا بعد ذلك احتل 
املرتبة الأوىل من حيث عدد املبيعات لنيويورك تاميز حمل عنوان 

.)Brain on fire( اأو )دماغ م�شتعل(
بقية  تق�شي  اأن  ميكن  كان  وكيف   ، املر�ص  مع  حمنتها  فيه  ت�شف 
حياتها يف م�شح عقلي واأن ينتهي م�شتقبلها لول مهارة الطبيب يف 

ت�شخي�ص مر�شها احلقيقي و�شفاءها منه…!
مت حتويل ق�شتها اىل فلم �شينمائي امريكي ، �شنة 2016 ..من بطولة 
املمثل  و  كالهان  �شوزانا  بدور   ) موريتز  كلوي   ( المريكية  املمثلة 

الإيراين ) نافيد نيغبان( لعب دور الطبيب ال�شوري �شهيل جنار.
امل�سدر: وكاالت

من هو �لطبيب �ل�ضوري �لذي حتولت ق�ضته �إىل فيلم �أمريكي عاملي

 Grand openinG of al fakher  Cafe & restaurant in MississauGa



42Newspaper - www.canadiandays.ca / www.canadiandays.net43 Newspaper منا�ضباتفن

يبقى الفنُّ �سورًة عاك�سًة للمرحلة التي يعي�ص فيها 
لالإن�سان  ميكن  حقيقّي،  توثيٍق  خطُّ  فهو  االإن�سان، 
ولو بعد مرور ردٍح من الزمن ا�ستنتاج كينونة هذه 
االأعمال  خالل  من  االأفراد  عا�سها  التي  املرحلة 

الفنّية التي ُولدت حينها.

 - بالدنا  يف   - كتلك  م�ساألٍة  يف  االأكرب  العبء  ويقُع 
على عاتِق اجلهد الفردي، فمن هم االأ�سخا�ص الذين 
ور�ساقته،  الفّن  رونق  على  املحافظة  يف  يفكرون 
�سمن �سنواٍت مّرت علينا بني ازدهار وا�سوداد؟ هم 
اليّد  اأ�سابع  من  اأقل  ولرمبا  �سّك،  اأدنى  بال  قالئل 
االإن�ساين  الفّن  ميادين  من  ميدان  كّل  يف  الواحدة، 

على تنّوعه.

و�سمن  �سوريا،  يف  التلفزيونّية  ال�سورة  بقيت 
القرن  ت�سعينات  من  امتدت  التي  املرحلة  مقايي�ص 
الفّن  اليوم، بقيت هي االأ�سبق يف لغة  املا�سي واإىل 
اأفرادًا  هنالك  كان  النمّو  هذا  و�سمن  اليومّية، 
لكن  النمو،  ال�سنعة، فوافقوا على هذا  �سّر  يعلمون 
حاولوا املحافظة اأي�سًا على روح احلالة امل�سرحّية 
يف �سوريا، مدركني اأنه بفقدان هذه الروح لن ي�سلم 
املركب من تدمري ذاته، وعلى الرغم من كّل املعّوقات، 
جند اأن كّل واحٍد منهم كان له خ�سو�سّية احل�سور 
اأمين  الفّنان  اأتناول  هوؤالء  بني  ومن  امل�سرحي، 
زيدان، الذي تابعنا له عمله امل�سرحّي االأخري منذ 
اأّياٍم م�ست "ثالث حكايا" عن ق�س�ص رواها الكاتب 

للم�سرح  واأعدها  دراكون"  "اوزوالدو  االأرجنتيني 
"زيدان"  يكون  وبذلك  اجلعفوري،  حممود  الكاتب 
قد اأ�ساف عماًل م�سرحّيًا جديدًا للقائمة، متحديًا 

�سغوطات املرحلة الزمنّية التي تزداد وتتعقد.

يعّد  الذي  "اأمينة"  فيلم  تابعنا  مبّدة  ذلك  قبل 
زيدان  اأمين  للفّنان  االأوىل  االإخراجّية  التجربة 
ال�سينمائي، وهو من دون مواربة، يتفق  يف اجلانب 
واالأف�سل  االأجود  باأنه  ال�سينما  �سناعة  اأهل  عليه 
�سوريا  يف  لل�سينما  العاّمة  املوؤ�ّس�سة  اأفالم  بني  من 
والفيلم ير�سد  االأخرية،  املرحلة  التي طرحتها يف 
جانبًا مهّمًا من وقع احلرب على �سوريا، عرب معاناة 
اأ�سرة تقطن الريف ال�سوري، وتبذل ق�سارى اجلهد 
وجرٍح،  وبوؤ�ٍص،  فقٍر،  من  احلرب  منعك�سات  ملقاومة 
مّت  واإن  االأّم،  يف  جُم�ّسد  حموٍر  عرب  اأي�سًا  واإذالل، 
احلقيقي،  الوطن  �سوريا  اإال  تعني  ال  فهي  اإ�سقاطها 
الفنانة  براعة  بكّل  االأم  دور  ج�ّسدت  وطبعًا 
القديرة نادين خوري فاأظهرت ما مل تظهره يف دوٍر 

�سابٍق لها.

زيدان  اأمين  للفنان  عملني  اآخر  بني  الو�سل  يف 
االبتعاد  يف  ال�سمني  قراره  معرفة  ومع  كمخرج، 
يف  مهّمًا  �سيئًا  نتبني  اأن  بّد  ال  كممثل،  الّدراما  عن 
رّبان  زيدان  "اأمين  ر�سدنا  واأننا  �سّيما  الو�سل،  هذا 
�سفحات  �سمن  �سابٍق  وقٍت  يف  ال�سورّية"  الّدراما 
جناٍح  بني  خطواته  ُيدرك  فمن  كندّية"  "اأّيام 

الّدرامي  الفّن  �سّلم  نقل ُ يف  وحماوالته  وعرثات، 
ال  الفّنان  هذا  اأن  يعلُم  به،  تليُق  ملرحلٍة  �سوريا  يف 
ي�ست�سهل، وال يختار فقط ما ينا�سب املرحلة االآنّية 
بني  ينمو  ًا  خا�سّ وجدانّيًا  هّمًا  له  اإن  بل  وح�سب، 
كبوة  وبني  وخربه،  النجاح،  ع�سق  كفنان  ذكرياته 
احلرب،  �سنوات  يف  اجلميع  على  بخيباتها  اأثمرت 

وبني نظرة من االأمل املنتظر للمرحلة القادمة.

املرء  يح�سدها  التي  احلزن  كمّية  من  الرغم  فعلى 
حتى  اأو  الفيلم  اأو  امل�سرحّية  يف  �سواء  اأعماله  من 
�سنوات احلرب متثياًل، �سيجد  اأداءه يف  على �سعيد 
اأن هذا احل�ساد يكاد يكون �سبغة موحدة يف كّل ما 
قّدمه موؤخرًا، وهو اإن دّل على �سيء يدّل على حزنه 
على  نبقى  ولكن  ويجري،  جرى  ما  على  العميق 
�سيغة ولغة االأمل التي ال بّد ل�سانع الفّن الّدرامي 
وقٍت  اإّبان  عنها  االإعالن   - زيدان  اأمين   - احلقيقي 
قادٍم قريب، فبدون هذه البارقة ال ميكن اأن ننتقل 
الفّن  ي�ستحقه  الذي  اجلديد  لللون  احلرب  بعد 
اخل�سو�ص،  وجه  على  والتمثيلي  عمومًا،  ال�سوري 
ولذلك نحن يف انتظار بارقة االأمل تلك من الفنان 

الكبري اأمين زيدان.  

اأمين زيدان.. 
بني اأمل االنتقال للمرحلة اجلديدة 

وبني �شوداوّية التوثيق

عامر فوؤاد عامر

Congratulations to Haya Jumaa,
Bachelor of Science with Honours Kinesiology and Health Science 
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The Ministry of Education (in the United Arab Emirates) is moving 
forward steadily to complete the process of development and 
fundamental change in educational frameworks and paths, based on a 
modern educational philosophy.
The process was initiated with the launch of the “UAE School System”, 
which emerged from the best international systems and successful and 
leading experiences within a national and participatory framework. It 
is an initiative that conforms to the various educational, government 
and private institutions in the UAE in line with the national visions of 
a wise leadership. 
The Ministry of Education plans to raise the number of schools 
implementing the Chinese Language Program next year into 60 instead 
of 41. 
    The program was first launched in ten schools and then the number 
was raised to 60 schools for the next academic year 20192020-, as part 
of a plan to send UAE students on scholarships to Chinese universities 
and to provide them with opportunities to enter great economic fields.
   Interestingly, Asian languages, especially Chinese, have become a 
major component of academic courses in many countries. They are 
among the most widely spoken languages around the world, which 
necessitates teaching them and including them in study plans. 
The Ministry of Education has made the UAE School System a model 
that includes five languages already applied in many schools:  Chinese, 
Japanese and French along with Arabic and English. It has introduced 
a new school model that focuses on the student as a center for the 
educational process and contributes to the development of language 
skills in an attractive and motivating learning environment.

60 (UAE) schools on thE list of

“tEAching chinEsE” nExt yEAr

Translated by Dr. Ahmad Bourini
Source: Albayan (Dubai – Rihab Halawa,  Abu Dhabi – Ahmad Saeed)

Ottawa, Ontario -

Global Affairs Canada

As we enter the peak of hurricane season, the 
Government of Canada reminds you to take 
severe weather conditions, such as hurricanes, 
typhoons, cyclones and monsoons, into 
consideration when planning your travels. 
Hurricane season lasts until November 30.

The most threatened areas frequently visited 
by Canadians during the hurricane season 
include the Caribbean, Mexico, Central 
America and the eastern and Gulf coasts of 
the United States. If you decide to travel to 
one of these destinations during hurricane 
season, consider these recommendations:

Always check the Government of Canada’s 
official Travel Advice and Advisories for up-
to-date information on your destination.

Purchase travel insurance and make sure it 
covers trip cancellation or interruption in the 
event of a hurricane.

Carry emergency contact information for 
your airline or tour operator as well as for the 
Canadian government office nearest to your 

destination.

Leave copies of your travel documents 
and detailed information on your itinerary, 
tour operation, flights, hotels, cruise ships, 
telephone numbers and email addresses with 
family or friends at home.

Be prepared to change your travel plans on 
short notice and at your own cost.

Stay informed of the latest regional weather 
forecasts and follow the advice and instructions 
of local authorities.

Check your airline policy and tour bookings 
before heading on your trip for changes or 
cancellations due to weather.

Sign up for Registration of Canadians Abroad. 
This free service will allow the Government of 
Canada to reach you in case of an emergency 
or during a natural disaster abroad.

Global Affairs Canada provides emergency 
consular assistance if you face an unexpected 
situation abroad. Our expert team is ready 
to assist you 247/ through our Emergency 
Watch and Response Centre. If you require 
emergency assistance abroad, you can contact 

us anytime and from anywhere in the world 
by calling 1 613 996 8885 (call collect where 
available) or by sending a message to sos@
international.gc.ca.

Quick facts

Every year, Global Affairs Canada helps 
thousands of Canadians who run into problems 
while travelling, working, studying or living 
in other countries.

Travel.gc.ca has up-to-date Travel Advice and 
Advisories for more than 230 destinations 
worldwide—a key reference for Canadians 
and the travel industry.

rEmindEr: tAkE prEcAUtions whEn trAvElling dUring hUrricAnE sEAson

Articles
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Statement by the Prime 
Minister on the death of Beji 

Caid Essebsi

Ottawa, Ontario
The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following 
statement on the death of Beji Caid Essebsi, President of 
Tunisia:
“Canada stands today with the people of Tunisia as they grieve 
the passing of their President, Beji Caid Essebsi.
“President Essebsi was the country’s first president to be elected by 
the Tunisian people, and was a key figure in Tunisia’s transition to 
democracy since 2011. Tunisia has made important political and 
economic reforms since that time, and Canada will continue to 
work with the Tunisian government to promote democracy, peace 
and security, respect for human rights, and gender equality.
“On behalf of the Government of Canada, I offer our deepest 
condolences to President Essebsi’s family and friends, and to the 
Government and people of Tunisia.”
PMO Media Relations: media@pmo-cpm.gc.ca
This document is also available at https://pm.gc.ca

Are you eligible?
To be eligible for the Canada child benefit 
(CCB), you must meet all of the following 
conditions:

You must live with the child, and the child 
must be under 18 years of age.

You must be primarily responsible for the care 
and upbringing of the child.

You must be a resident of Canada for tax 
purposes.

You or your spouse or common-law partner 
must be:

a Canadian citizen

a permanent resident

a protected person

a temporary resident who has lived in Canada 
for the previous 18 months, and who has a 
valid permit in the 19th month

an Indian within the meaning of the Indian 
Act

What benefits or credits could you get?

When you apply, the Canada Revenue Agency 
(CRA) will determine if you are eligible for:

the Canada child benefit

any related provincial or territorial programs

The CRA will also register your child for the 
goods and services tax/harmonized sales tax 
(GST/HST) credit.

When should you apply?

Apply for the CCB as soon as possible after:

your child is born

a child starts to live with you

you or your spouse or common-law partner 
meet the eligibility conditions

CCB payments can begin the month after you 

become eligible, as long as you 
are still eligible at the beginning of 
the current month.
You should apply even if:
you share custody of your child
your child is living with you for a determined 
temporary period of time
your current family net income is too high to 
get the CCB (you might be eligible for other 
benefits)
Although the Canada child tax benefit and the 
universal child care benefit are no longer being 
issued, you can still request an adjustment for 
previous years, if you were eligible.
Who should apply?
The individual who is primarily in charge of 
the care and upbringing of the child should 
apply for the CCB. 
You are primarily responsible for the care and 
upbringing of the child if you:
supervise the child’s daily activities and 
needs
make sure the child’s medical needs are met 
arrange for child care when necessary
For CCB purposes, when a male and a female 
parent live together in the same household 
as the child, the female parent is usually 
considered to be primarily responsible for 
the child. In this situation, the female parent 
should apply. If the male parent is primarily 
responsible, he must attach a note to his 
application from the female parent. The note 
must state that he is primarily responsible for 
all of the children in the household.
If two parents of the same sex live together in 
the same household as the child, one parent 
should apply for the CCB for all of the children 
in the household.

You are not considered primarily responsible 
if the child is legally, physically, or financially 
maintained by a child welfare agency. For more 
information on this situation, see children's 
special allowances.
Do you share custody?
You share custody if the child lives with you 
and another individual in separate residences 
on a more or less equal basis.
The child might regularly alternate between 
residences in the following cycles:
four days with one person and three days with 
the other
one week with one person and the next week 
with the other
any other regular alternating cycle
Both individuals must be primarily responsible 
for the child's care and upbringing when the 
child lives with them. Each eligible individual 
will get 50% of the payment he or she would 
have received if the child lived with him or 
her all of the time. If you have just entered 
into a shared custody situation you have to 
apply for benefits.
Although a court order might state which 
individual should receive the CCB, the CRA 
is bound by the Income Tax Act,which is the 
legal authority the CRA uses to determine who 
eligible individuals are.

If you start or stop sharing custody of a child, 
let us know as soon as possible. For more 
information, see keep your information up to 
date.

 Government of Canada 

Canada child benefit - Before you apply

Major Investment will Renew 
Ontario Schools and Strengthen 

Student Learning
Province Launches School Renovation Program

Brampton — Ontario's government is protecting what matters most by 
working with its school board partners to support the expansion of new 
school buildings and child care spaces, as well as major renovations 
and additions to existing schools. 
Today, the Government of Ontario launched the 201920- Capital 
Priorities program, which provides school boards with the opportunity 
to access funding for large-scale projects in every region of the 
province.
"We are investing in our students and their futures by building new 
schools and renovating existing schools because I believe better 
schools mean better learning environments for the next generation," 
said Stephen Lecce, Minister of Education. 
School boards can now apply for funding for capital projects including 
new school buildings or renovations to be completed by 202324-. The 
program will also provide funding for school-based child care spaces 
as part of the government's commitment to build up to 10,000 new 
child care spaces in schools.
"This government is taking decisive action to ensure students have 
safe and modern learning environments that enable their success in the 
classroom, in life, and in the labour market," added Lecce.
Ontario's 2019 Budget, Protecting What Matters Most, highlights the 
government's commitment to providing students with safe and healthy 
learning environments and providing families with more child care 
options.

QUICK FACTS
The government announced in Budget 2019 that over the next ten 
years, Ontario is investing nearly $13 billion in capital grants.
This funding will build new schools and help existing schools replace 
aging heating or air conditioning systems, repair roofs and windows, 
and install important accessibility features like elevators and ramps, 
and support the expansion of child care spaces.
The Ministry of Education invites school boards to submit their top 10 
school-based capital priorities for funding consideration. These are the 
school boards’ highest priority capital projects required within the next 
three years.
The Ministry of Education reviews all Capital Priorities submissions 
for eligibility and announces successful projects annually.

 Government of Ontario 

 Province helping the region’s most vulnerable people with affordable
housing and supports
 Hamilton ― The Ontario government is investing almost $20.5 million
 in Hamilton to give people who are homeless or at risk of becoming
.homeless the housing and support services they need
 Ontario's investment will help those most in need find stable housing
 and gain access to support services, such as counselling, addiction
.services and life-skills training

 Our government is investing in local, innovative approaches so"
 that our most vulnerable people can move off the streets and into
 housing with crucial support services," said Steve Clark, Minister of
 Municipal Affairs and Housing. "Ontario invests more in housing and
 homelessness, including supportive housing, than any other level of
".government

 This funding is provided through Ontario's Home for Good program
.and Community Homelessness Prevention Initiative

"This important investment will go a long way toward helping our 
most vulnerable find homes with the supports they need to rebuild their 
lives," said Donna Skelly, MPP for Flamborough—Glanbrook. "Our 
funding will give Hamilton the flexibility it needs to offer programs 

tailored to the needs of individuals and families in our community."

Ontario Investing in Housing in Hamilton

Child Benefits News
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As lawsuits piled up, Able 
Translations still brought in $4.7M 
from hospitals, governments, 
workers comp

The Canada Revenue Agency is pursuing 
Annabelle Teixeira and her husband, Wilson, 
the owners and executives of Able Translations. 
Until 2016, the company had a contract with 
the federal government.

Government agencies have given millions 
of dollars in business to one of Canada's 
biggest translation firms in recent years in the 
face of mounting evidence the company was 
shortchanging its contract workers — and, in 
some cases, despite warnings from their own 
staff.

From 2014 to 2017, federal, provincial and 
municipal governments and agencies spent 
at least $4.7 million on language services 
from Able Translations, public records show 
— everything from interpretation at legal 
proceedings to translation of medical records. 

Over the same period, the Mississauga, Ont.-
based company weathered multiple news 
stories about its non-payment of freelancers, 
coupled with a mounting toll of lawsuits, 
largely from those very workers.

The cautionary signs came as early as 2013 that 
Able Translations was starting to stonewall the 
freelance translators and interpreters to whom 
it parcels out work.

But a number of those agencies only cut 
ties with the company last year, while some 
continue to use its services even as it's on the 
brink, according to a CBC investigation into 
the firm's financial delinquency.

They can see by their own eye that [Able] hurt 
workers, but they don't care- Sunny Zhang, 
Mandarin interpreter
"That's the ridiculous part of it," said Sunny 
Zhang, a Mandarin interpreter and translator 
from Calgary who won a court judgment and 
is owed $8,300.
Most of Zhang's unpaid invoices to Able 
Translations are for work she did for public-
sector clients such as Ontario's Workplace 
Safety and Insurance Board (WSIB), the 
Alberta Workers' Compensation Board (WCB) 
and Alberta Health Services.   
Government agencies "can see by their own 
eye that [Able] hurt workers, but they don't 
care."
As CBC revealed earlier this week, Able 
Translations owes more than $1 million to 
dozens of translators and other suppliers from 

as far afield as Korea and Egypt, as well as 
to the taxman. It has been sued 245 times in 
the last five years by translators and other 
creditors — among them, the Canada Revenue 
Agency, which obtained seizure orders for 
the company's assets and put liens on the 
president's home and luxury cars.

While most of those developments arose out of 
the public eye, a number of the biggest public 
agencies using Able had their own indications 
all was not well, judging from more than a 
thousand pages of records CBC obtained 
under access-to-information laws.

"We are hearing more and more interpreter 
concerns regarding not being paid for their 
services. This issue keeps coming up," wrote 
Fahreen Rayani, an Alberta WCB employee, to 
Able's vice-president and co-owner, Annabelle 
Teixeira, on Feb. 17, 2016.

The previous autumn, CBC Newsand the 
Toronto Star had published stories about 
workers' troubles in getting paid by Able. 
The stories were cited in complaint emails a 
number of interpreters sent to the WCB.

"They are notorious for late payments," 
one wrote. "I have sent numerous letters 
of complaint regarding pay … I have never 
received a response to my emails."

In total, there were at least 10 complaints to the 
Alberta WCB about Able's payment practices 
by fall 2016, when the WCB decided to extend 
Able's contract to provide language services 
by six months.

'Cheques have bounced'

Still more complaints arrived through the end 
of 2016 and into the new year, including one 
in February 2017 from a group of interpreters 
who stated, among several grievances, that 
"the company cheques have bounced."

Despite all the complaints, at the end of March 
2017, the WCB again extended Able's contract  
— along with those of its five other translation 
suppliers — this time by two years.

The organization said in a statement to CBC 
News that it has "significant demand" for 
translators for its clients, who often develop 
"long-standing, trusting relationships" with 
their interpreters, all of which weighed on the 
decision about whether to keep using Able's 
services.

The WCB added that Able was "responsive" 
when presented with translators' complaints 
about not getting paid, "so we chose to work 
on resolving complaints while allowing their 
contractors to continue working with our 
clients."

The public agency said its global budget for 

language services is about $1.4 million a year, 
and of that, Able Translations' slice ranged 
from as high as 65 per cent in 2016 to a more 
typical 20 per cent since then.

That is, until it prematurely terminated its 
agreement with Able Translations last May. 
"We determined they could not consistently 
deliver on their commitment to ensure their 
contractors were paid promptly," the WCB 
statement said.

Ontario's workers compensation agency, 
meanwhile, was aware of potential payment 
issues at Able as early as October 2013, when 
a translator wrote in. "Able Translations have 
not been paying for my services since May," 
they said. "I have been sending emails asking 
for payments and they have ignored and not 
respond[ed] to my emails. I am not the only 
service provider that they are not paying."

The WSIB's manager of language services 
then emailed a colleague: "I spoke to the owner 
and president of Able Translations and he will 
investigate. I don't believe there is anything 
more for us to do … It is an internal issue for 
them, not us."

A handful more complaints trickled in in 2014 
and 2015. About five months later, in April 
2016, the WSIB extended its contract with 
Able Translations for two more years.

Then, in early 2017, another news report came 
out about Able's workers struggling to get 
paid. It prompted a senior WSIB manager to 
suggest "we should be cancelling the contract," 
internal emails show.

But that didn't happen, at least not right away. 
The WSIB finally terminated its agreement 
last April. All told, from 2014 through the end 
of 2017, it gave $448,892 in business to Able 
Translations.

"We expect all of our vendors to conduct 

business in an ethical manner, which includes 
fair treatment of employees and proper payment 
practices," the WSIB said in a statement.

Hospital looking elsewhere

Over the years, the company has had contracts 
with numerous public bodies, including 
the Public Prosecution Service of Canada, 
Employment and Social Development Canada,  
Alberta Employment and Immigration and 
Ontario's Finance and Natural Resources 
ministries, but no longer.

It still does business with the University 
Health Network (UHN) in Toronto, one of the 
country's largest hospital and health research 
organizations.

'We should not be doing business with 
companies that don't pay their workers,' said 
Gillian Howard of the University Health 
Network in Toronto. But she also said, 'there 
aren't lots of companies that provide the 
breadth and depth of translation that Able 
does.' (CBC)

Access-to-information records show UHN 
paid $2.4 million to Able between 2014 and 
2017 for interpretation services, largely at its 
network of workplace injury clinics.

UHN spokesperson Gillian Howard said the 
health organization recognizes "we should not 
be doing business with companies that don't 
pay their workers," and is diverting as much 
business as it can to other firms. 

But she said UHN needs access to interpreters 
in more than 100 languages, and "there aren't 
lots of companies that provide the breadth and 
depth of translation that Able does."

Have a tip on this or any other story? 

Zach Dubinsky 

Senior Writer, CBC Investigations Unit

Canada CBC INVESTIGATES
Public agencies paid millions to national translation firm that stiffs its workers
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July 16, 2019
TORONTO - Seniors want to remain active 
and live independently in age-friendly 
communities that are open to their full 
participation. Yet many seniors face challenges 
that support their mental health and well-
being. With an estimated seventeen to thirty 
per cent of older adults suffering from mental 
health disorder, Ontario's government is 
protecting what matters most by supporting 
the development of a senior mental health and 
addictions educational program.
Today, Raymond Cho, Minister for Seniors 
and Accessibility, Christine Elliott, Deputy 
Premier and Minister of Health, and Michael 
Tibollo, Associate Minister of Mental Health 
and Addictions, announced a $250,000 
investment to develop and deliver this new 
resource to help respond to the rising rates of 
mental health and addiction issues amongst 
seniors.
"This is another example of how our government 
is putting seniors first by providing essential 
supports and services to help improve their 
well-being," said Minister Cho. "This is what 
a government for the people does - we protect 
what matters most to help seniors live healthy, 
active, safe and socially connected lives."
This educational program is being designed 
with seniors in mind after consulting with 
CAMH and other clinical subject matter 
experts, as well as community mental health 
and addictions service providers.  
Components of the program will include 
resource materials and a workshop series, 
which will educate seniors on common risk 
factors and prevention strategies, signs and 
symptoms of mental health and addiction 
issues, and how to access appropriate supports. 
It will be delivered across the province in 

community settings such as Seniors Active 
Living Centres by in-person facilitators with 
expertise in mental health and addictions in 
early 2020.
"Our government is investing in frontline 
services by funding new mental health 
programs and services for seniors across the 
province," said Minister Elliott. "This funding 
will fill critical gaps as we develop and 
implement a comprehensive and connected 
mental health strategy that better supports the 
complex needs of seniors."
"I look forward to working closely with 
Minister Elliott and Minister Cho to ensure 
that we provide effective mental health 
programs and services for our seniors," said 
Minister Tibollo. "Too many of Ontario's 
seniors have waited too long for the mental 
health services they require. By investing 
in frontline programs and services, we will 
continue moving forward to create a mental 
health system in Ontario that fully supports 
our seniors."
This funding is part of the additional $174 
million the government is providing this year to 
address critical gaps in services across Ontario 
and support patients and families living with 
mental health and addictions challenges.
As Ontarians aged 65 and older are the 
province's fastest growing demographic, it is 
important to educate seniors to help prevent 
and address mental health issues such as 
depression and anxiety, as well as alcohol 
addiction and opioid use disorder.
QUICK FACTS
Up to thirty per cent of older adults aged 65 
and up have a mental health disorder.
The program’s workshop series will educate 
seniors on common risk factors and prevention 

strategies, signs and symptoms of mental 
health and addiction issues, and how to access 
appropriate supports.
Canadian studies have found that rates of 
depression in long-term care facilities can 
be as high as forty per cent, and the rate of 
depression in older adults within hospitals 
range from twelve to forty-five per cent.
According to The Canadian Centre on 
Substance Use and Addiction, more than 
thirteen per cent of Canadians age 55 and 
older report a pattern of problematic binge 
drinking.
Investments in mental health and addictions 
services is part of Ontario’s plan to modernize 
our public health care system, which 
relentlessly focuses on patient experience and 
better-connected care, to reduce wait times 
and end hallway health care.
Ontario is committed to invest $3.8 billion over 
the next ten years to develop and implement a 
comprehensive and connected mental health 
and addictions strategy.
Pooja Parekh 
Minister’s Office, Ministry for Seniors and 
Accessibility

News Release

Ontario Investing in New Program to Support Seniors' Mental Health
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Nellie’s New Shelter Will Better Support 
More Survivors of Violence
Ministry of Children, Community and Social 
Services
TORONTO — Ontario is helping to protect 
women and children from violence by 
investing $12 million in Nellie’s, a Toronto-
based shelter for women and children fleeing 
violence, so it can move to a larger, more 
modern site.
“Women and children must live free from 
violence,” said Jill Dunlop, Associate Minister 
of Children and Women’s Issues. “Nellie’s is 
operating at capacity, and as a result, women 
and children in need of support are often 
referred elsewhere. This investment enables 
Nellie’s to build a new, welcoming space 
to help more women and children fleeing 
violence.”
Nellie’s new location, which is expected 
to open in fall 2020, will be accessible 
and merge a 40-bed shelter with outreach 
and administrative offices under one roof. 
Currently, Nellie’s operates two separate 
buildings: one for its shelter and another for 
its community support and outreach services 
for women living in the community at risk of 
becoming homeless. Ontario’s investment will 
increase Nellie’s number of shelter beds by 
more than 10 per cent and enable the agency 

to support survivors more efficiently.
“We’re very pleased about the government’s 
commitment to Nellie’s and the women and 
children we support,” said Donna Kellway, 
co-chair of Nellie’s board of directors. “Our 
agency has helped thousands of survivors over 
the years, but the needs are growing.”
Ontario’s violence against women’s shelters 
serve more than 17,000 women and children 
yearly across the province. Nellie’s has a strong 
focus on supporting marginalized women 
who have experienced violence, including 
women who may have been impacted by other 
issues such as addiction and mental health 
challenges.
“Our new location will be bigger, more 
accessible and increase privacy for women and 
children staying in the shelter,” said Sherece 
Taffe, co-chair of Nellie’s board of directors. 
“Currently, we only have nine bedrooms 
for 40 beds. These shared spaces can be 
challenging. The individuals we support have 
had traumatic experiences and come from 
diverse backgrounds. Our new site will have a 
total of 22 bedrooms and 20 bathrooms. This 
will help us support survivors much better, 
including single women and women with 
children.”
“Our government is committed to combatting 
violence against women in all its forms 

and lifting individuals out of poverty,” said 
Dunlop.
The government is also currently consulting 
with community partners and agencies to hear 
from frontline workers how to integrate and 
improve services more broadly for women in 
Ontario who need it most.
Quick Facts
One in three women will experience sexual 
violence in their lifetime.
Immigrant and refugee women are more 
vulnerable to violence due to language barriers, 
isolation from their family, precarious work or 
uncertain legal status.
The Ministry of Children, Community 
and Social Services is investing more than 
$166M in supports for survivors and violence 
prevention initiatives this year.
Ontario recently boosted support for rural 
frontline agencies to increase collaboration, 
strengthen service delivery, improve culturally 
relevant supports for Indigenous women, 
and reduce geographic and transportation 
barriers.

Government of Ontario 

Ontario Investing in Shelter Expansion in Toronto 
to Protect Vulnerable Women and Children
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الكارثة اليمنية تنتظر احلل!

Awareness Sponsor

Sign this Petition: www.change.org/YemenCrisisRefugees
More info : www.YemenCrisis.com
We are : www.YemeniCanadian.Club

Yemen Crisis waiting for Solution!

Canadian citizens and residents now have 
the option to apply to have an “X” gender 
identifier on any IRCC-issued document.

Since June 4, 2019, IRCC has been offering 
the choice of an “X” gender identifier for 
those who do not identify exclusively as male 
or female. Individuals can apply for an “X” 
gender identifier on any documents issued 
by the department, including Canadian 
passports and travel documents, citizenship 
certificates and permanent resident cards.

To get an “X” gender identifier, first-time 
applicants and individuals who are renewing 
documents due to expire in less than 6 
months can select “X” on the application 

form. Those who hold a document that is 
valid for 6 months or longer or that has 
no expiry date can apply to replace their 
document with one that has an “X” gender 
identifier without paying a new application 
fee.

Having the “X” gender identifier as an 
option is a significant and historic milestone 
in advancing the Government of Canada’s 
commitment to diversity and inclusion. On 
August 31, 2017, an interim measure made 
it possible for individuals to request that 
an observation sticker be added to their 
passport or travel document or supporting 
citizenship or immigration document, 

noting that the sex of the bearer should 
read as “X”. IRCC has been working with 
its government and private-sector partners 
since then to introduce the “X” gender 
identifier on its official documents.

Government of Canada 

IRCC launches the “X” gender identifier
on Canadian passports and other IRCC documents

Canadian Days Magazine expresses the warmest and the best wishes 
to «Mr. Rehan Huda Family and Khan family» on the occasion of 

Nikkah Ceremony of Taha Khan & Ameena Huda held on July 5th.
We wish the bride and groom a successful marriage full of joy and happiness
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IRCC has launched 2 new pilot projects that 
will help caregivers who are coming to Canada 
make this country their permanent home.
The Home Child-Care Provider Pilot (HCCPP) 
and Home Support Worker Pilot (HSWP) 
opened for applications on June 18, 2019, 
replacing the expiring Caring for Children and 
Caring for People with High Medical Needs 
pilots.
Under the new pilots, caregivers who are 
not yet in Canada get a work permit if they 
have a job offer in Canada and meet the 
standard criteria for Canada’s other economic 
immigration programs. Once they are working 
in Canada, caregivers can gain the required 
2 years of Canadian work experience and 
qualify for permanent residence.
These pilots also include occupation-specific, 

rather than employer-specific, work permits. 
These permits allows caregivers to change 
employers quickly when necessary. Open 
work and study permits are also available for 
the caregivers’ immediate family, which helps 
families come to Canada together. Employers 
hiring a caregiver through the new pilots are 
using a new job offer template to do so instead 
of the Labour Market Impact Assessment 
process.

Most importantly, these pilots provide a clear, 
direct transition from temporary to permanent 
resident status, ensuring that caregivers are 
able to become permanent residents quickly, 
after they have met the work experience 
requirement.

Government of Canada 

IRCC launches 2 new pilot projects for caregivers TORONTO - Ontario,s government is launching efforts to strengthen math 
skills for all students in Ontario

especially for students in under-served communities. This initiative will help students develop 
the math skills they need to succeed and find good jobs when they enter the workforce. These 
programs will help students retain and build on the math knowledge and skills they have 

learned throughout the academic year.
"We are listening to parents and educators. 
Ontario students need greater support to 
strengthen their math skills to achieve success 
in school and into their careers.

This investment provides our young people 
with access to the skills they need to enter 
the workforce with confidence, and further 
underscores our government's focus on 
STEM in the classroom," said Stephen Lecce, 
Minister of Education.

In response to consistently declining math 
scores in elementary school, our commitment 
is to help improve math scores by investing 
more than $6 million for summer initiatives 
throughout the province, including: 

These initiatives support the government's 
four-year math strategy, which is focused on 

fundamental math concepts and skills, and 
how to apply them. In the first year of the 
strategy, Ontario will be supporting it with 
a $55-million investment. The strategy will 
ensure that students are prepared for success in 
the classroom and in their future, teachers are 
confident and capable in teaching math, and 
parents and families can support their kids.

QUICK FACTS

Overall, provincial performance results based 
on the EQAO mathematics assessments have 
shown a decline in recent years at the Grade 
3 and Grade 6 levels in the English-language 
school systems.

Over the next four years, Ontario is rolling out 
a revised math curriculum for all students in 
all grades that will focus on the fundamentals 

of mathematics and how to apply them.

In Spring 2020, new teachers will be required 
to pass a math content knowledge test before 
they enter the classroom in a professional 
capacity. This will ensure teachers are 
confident and capable in teaching math.

Ontario Government 

Canada, a nation of not quite 37 million people, wants to add more 
than 1 million immigrants through 2021.
"Thanks in great part to the newcomers we have welcomed throughout 
our history, Canada has developed into the strong and vibrant country 
we all enjoy," Ahmed Hussen, minister of immigration, refugeesand 
citizenship, wrote in an annual report to Parliament. "Immigrants and 
their descendants have made immeasurable contributions to Canada, 
and our future success depends on continuing to ensure they are 
welcomed and well-integrated."
For Canada to add 1 million immigrants over the next three years, the 
nation would need to welcome approximately 350,000 -- roughly 1 
percent of its current population -- in each of 2019, 2020 and 2021.
"Canada is a world leader in managed migration with an immigration 
program based on non-discriminatory principles, where foreign 
nationals are assessed without regard to race, nationality, ethnic origin, 
colour, religion or gender," Hussen wrote in his report.
About 1 in 5 current Canadians are immigrants, according to the report, 
with more than 6 million arriving since 1990.

ABC NEWS

Canada wants 1 million more 
immigrants over next 3 years
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Province Seeks Feedback on Proposed Changes to Provincial Policy 
Statement
NIAGARA — The Ontario Government is cutting red tape that is 
slowing down the process of building more homes that people need 
and can afford.
As part of the More Homes, More Choice: Ontario's Housing Supply 
Action Plan, the government is consulting on proposed changes to the 
Provincial Policy Statement (PPS) — which sets out direction for land 
use planning in the province.
"Seniors are looking to down-size and young families don't see a path 
to homeownership. That's why we are proposing changes to provincial 
policies that would spur and speed up the construction of more and 
different types of housing that can meet the needs of people in different 
stages of life," said Steve Clark, Minister of Municipal Affairs and 
Housing. "I encourage Ontarians to provide their feedback directly to 
my ministry during this 90-day consultation period."
The proposed changes to the PPS would continue to maintain protections 
for health and safety, the environment - including the Greenbelt - and 
support the province's vibrant agricultural sector.

Ontario Launches 
Consultation on 
Building More 

Homes that People 
Need and Can 

Afford

Local News

Province Supports 23 Municipalities Through 
Connecting Links Program

TORONTO - The Ontario government 
is putting people first by helping 23 
municipalities make roads and bridges safer, 
and ensure Ontario is open for business and 
open for jobs.

This year, the government will provide $30 
million to support 25 Connecting Links 
projects across the province. The funding 
covers up to 90 per cent of eligible project 
costs, to a maximum of $3 million. Eligible 
costs include the design, construction, 
renewal, rehabilitation and replacement of 
municipal roads and bridges that run through 
communities and connect to provincial 
highways.

«We are investing in municipal roads and 
bridges to keep families safe and to support 
jobs and growth in local communities,» said 
Transportation Minister Caroline Mulroney. 

«We are working with municipal partners to 
make investments to help ensure Ontario>s 
transportation system works for everyone.»

All eligible municipalities are encouraged to 
apply for funding for the 202021- Connecting 

Links Program, which will be open to 
applications later this year.

Government of Ontario 

Best Regards,

Moutaz Abu Kalam

Ontario Repairing Roads and Bridges to 
Get People Moving
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Ontario Cutting Red Tape to Support Jobs and Growth in the Construction Industry
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July 11, 2019

Following a successful Council of the 
Federation summer meeting in Saskatoon, 
Premier Doug Ford today issued the following 
statement:

"At this year's conference, Ontario stands 
united with our provincial partners in making 
Canada open for business and open for jobs. 

Canada's Premiers raised the issue of the 
growing use of protectionist measures by the 
U.S., including "Buy America" requirements at 
both the federal and state level. All provinces, 
including Ontario, remain concerned that 
these requirements will have a devastating 
impact on Canadian families and businesses 
who depend on this vital trading relationship 
to make ends meet.

Together with our provincial partners, Ontario 
renews our call on the federal government to 
take immediate action to ensure Canada is 
exempt from any "Buy America" provisions. 
550 workers in Thunder Bay have lost their 
jobs because the federal government has failed 
to stand up to this damaging policy. We need 
Ottawa to act now and protect manufacturing 
jobs from the Buy America Act.

Ontario has made incredible progress with 

our provincial partners towards eliminating 
internal trade barriers. We continue to make 
inroads with our provincial partners through 
our Memorandum of Understanding with 
Saskatchewan and ongoing discussions with 
Quebec and Manitoba to knock down these 
barriers and create more opportunities for 
businesses.

Ontario is willing to work with any province or 
territory to accelerate the removal of internal 
trade barriers and help businesses create jobs, 
attract investment and bring prosperity to 
every corner of the country. We believe that 
such measures are not only good for Ontario, 
but good for all of Canada.  

Ontario continues to work with our like-minded 
provinces to oppose punishing federal policies 
that do not properly balance job creation 
and economic growth with environmental 
protection. Our position remains the same — 
the federal carbon tax is a cash grab that is 
making life more expensive for hard-working 
people across this country. 

We call on the federal government to revisit 
policies like Bill C-69. This legislation will 
grind new resource development and the 
energy sector to a halt across Canada and kill 
jobs that hard-working families depend on to 

make ends meet, moving us backward when 
we should be going forward.

Ontario further joins our provincial and 
territorial partners in calling on the federal 
government to do its part to put patients first 
and strengthen health care systems across 
Canada by increasing the growth rate of 
the Canada Health Transfer to 5.2 per cent 
annually. This increase is critical to cutting 
hospital wait times and ending hallway health 
care for Ontario and Canadian patients alike.

I would like to thank Premier Moe and the 
good people of Saskatchewan for hosting 
this meeting of Canada's Premiers. I look 
forward to continuing to work closely with 
our provincial and territorial partners on 
shared priorities that will benefit the people of 
Ontario and all Canadians."

Premier Ford’s Office

Ontario Government 

Statement from Premier Doug Ford on the Council of 
the Federation meeting in Saskatoon, Saskatchewan

July 18, 2019
Changes Will Help Workers and Businesses 
Resolve Disputes Faster and Get Paid on Time
TORONTO — Today, Attorney General Doug 
Downey announced an essential next step to 
the full implementation of a first-in-Canada 
prompt payment regime to support jobs and 
growth in the construction industry. This 
regime will help cut through red tape, help 
create and protect jobs and attract investment 
to the province.
The implementation of these changes will 
prevent payment disputes from delaying work 
on construction projects, speed up the payment 
process and reduce time and money spent on 
litigation for businesses.
Following a fair and open selection 
process, ADR Chambers was selected as 
the successful candidate to serve as the 
Authorized Nominating Authority. This new 
body will oversee the adjudication process for 
construction disputes, including the training 
and qualification of adjudicators.
This adjudication system brings into force 
a new process that will give people and 

businesses a cost-effective and efficient 
alternative to settling payment disputes in 
court. Starting October 1, 2019, subject 
to applicable transition rules, parties to 
construction contracts and subcontracts will 
be able to receive a binding decision from 
an experienced construction adjudicator 
in approximately six weeks, a process that 
could take months or even years in the court 
system.
"Ontario is open for business and open for 
jobs, and our government is implementing 
industry-leading changes to the construction 
sector as part of our plan to restore the 
province as an economic powerhouse," 
said Attorney General Downey. "The new 
construction adjudication system, as overseen 
by the Authorized Nominating Authority, will 
cut through the red tape that slows down the 
dispute resolution process - getting projects 
back on track and ensuring workers are paid 
on time."

QUICK FACTS
The Construction Act is intended to regulate 
how payments are made, to help ensure 
that workers who have provided services or 

materials during a construction project are 
paid for their work.

The Authorized Nominating Authority will 
be self-funded and operate independently of 
government.

ADR Chambers has provided dispute 
resolution services across Canada for over 20 
years.

Ontario’s construction industry employs more 
than 400,000 people and accounts for nearly 
seven per cent of the province’s GDP.

Government of Ontario 

LUCAN — Families and businesses in rural and 
remote communities can look forward to high-
speed internet and better cell phone service, 
Premier Ford Doug Ford announced today. 

Joined by Laurie Scott, Minister of Infrastructure; 
Ernie Hardeman, Minister of Agriculture; and 
Monte McNaughton, Member of Provincial 
Parliament for Lambton—Kent—Middlesex 
and Minister of Labour, Ford announced the 
province's first-ever, $315 million plan to improve 
and expand service to help people stay connected, 
and open Ontario for business and jobs.

"Our government committed to help businesses, 
families, and farms stay connected - no matter 
where they live," said Ford. "Too many families 
and businesses in rural and remote communities 
are being left behind. Open for Business has to 
mean Open for Everybody. Our investment will 
get shovels in the ground, get infrastructure built, 
and get people and business connected. With our 
plan, businesses, families and workers can count 
on an Ontario that will move faster than ever 
before."

The plan includes a $150 million commitment 
for a new broadband fund, which will leverage 
private sector funding along with support from 
other levels of government, to drive investment 
and expansion to unserved and underserved 
communities. Ontario's plan is expected to 

generate up to $1 billion in total investment over 
five years, resulting in new connections for up 
to 220,000 homes and businesses. This will lead 
to community, social and economic benefits well 
beyond the provincial investment.

 "Too many people, especially those living in 
rural and remote communities, do not have access 
to reliable internet access," said Scott. "It means 
they can't work from home, stay connected to 
family and friends, or access public services such 
as health care and education. In our increasingly 
digital world, being disconnected means being 
disadvantaged. This must change."

"Bringing broadband internet to rural Ontario is 
a win for everybody," said Hardeman. "It helps 
kids with their homework, farms with their 
operations and businesses to grow and create jobs 
in their communities. I'm proud our government 
is making this important investment across the 
province."

"Families in rural Ontario have waited too 
long for help getting better broadband," said 
McNaughton. "Our government is taking action 
so families don't have to drive to fast food 
restaurants or local libraries to get good wifi."

Government of Ontario 

Best Regards,

Moutaz Abu Kalam

Ontario Improving Internet and Cell Phone 
Service in Rural and Remote Communities

Plan will connect up to 220,000 new homes and businesses
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Major Investment will Renew Ontario 
Schools and Strengthen Student Learning

17
TORONTO - Ontario

,
s government is launching efforts to 

strengthen math skills for all students in Ontario

5

IRCC launches 2 new pilot
projects for caregivers4

Statement from Premier Doug Ford on the Council of the 

Federation meeting in Saskatoon, Saskatchewan3

Canadian Diversity 22
nd

 Is
su

e 
 A

ug
us

t 2
01

9

اأونتاريو تطلق م�شاورات حول بناء املزيد من املنازل
التي يحتاجها النا�س وميكنهم حتمل تكاليفها

14
�أونتاريو ت�ستثمر يف برنامج جديد 

لدعم �ل�سحة �لعقلية لكبار �ل�سن

40

كند� حتتاج مليون مهاجر �إ�سايف
على مد�ر �لأعو�م �لثالثة �لقادمة

4
حكومة �ونتاريو ت�ستجيب ملطالب
�لأهايل حت�سني �ملناهج �لدر��سية

8
م�ستحقات الطفل املالية يف كندا

6واإجراءات ما قبل التقدمي
�أونتاريو ت�ستثمر يف تو�سيع �ملاأوى يف 

تورنتو حلماية �لن�ساء و�لأطفال �ملعنفني

20

بيان هام لأونتاريو
يف جمل�س �لإحتاد �لكندي 

3
كند� تطلق بر�مج جديدة 
4لت�سهيل �لهجرة �إىل �أر��سيها
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