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على �ضوء �سماح بع�ض املدن الغربية برفع الآذان يف امل�ساجد واملُ�صليات
خالل �شهر رم�ضان املبارك ورمبا حتديد ًا �آذان املغرب ،ارتفع مع �صوت
الآذان� ،أ�صوات بنربات متفاوتة ،مناه�ضة لهذه البادرة الغربية التي تعرب
عن قيم الت�سامح والت�آخي حتت مظلة الوطن الواحد بل ومظلة الإن�سانية
جمعا ًء ،وخا�ص ًة و�أن نفحات هذه البادرة تزامنت مع تف�شي جائحة
كورونا ،حيث �أبواب ال�سماء تُقرع وتُق�صد من كل حدب و�صوب ومن كل
الزوايا والأطراف �أم ًال يف كبح جماح هذه اجلائحة التي �أربكت و�أعيت
علماء و�سا�سة الأر�ض والنا�س جمتمعني.
�أود �أن �أوجه مقالتي الودية هذه للأخوة �أ�صحاب الأ�صوات املناه�ضة،
لأقول لهم� :إن كان �إعرتا�ضكم على رفع الآذن هو من باب الغرية على
�إظهار �شعائركم و�شعائر الأديان الأخرى ،ف�أعتقد �أنه من حقكم مطالبة
حكوماتكم �سواء يف كندا �أو �أوروبا �أو �أي بلد �آخر للمعاملة باملثل ،فلتُقرع
�أجرا�س الكنائ�س ،ولتُ�سمع مزامري النبي داوود عليه ال�سالم ،ولتظهر
طقو�س كل ال�شرائع ال�سمحة ،وليتقرب كل منا �إىل خالقه بالطريقة التي
�أرت�ضاها لقلبه ووجدانه وخا�صة يف هذه الأوقات الع�صيبة على اجلميع.
ولكن �إن كان �إعرتا�ض البع�ض على رفع الآذان هو من منطلق خملفات
القرون الو�سطى واخلوف من �إنت�شار الإ�سالم يف بالد الغرب �أكرث مما
هو منت�شر ،ف�أعتقد ب�أن الدول الغربية و�شعوبها باملجمل هي علمانية
الهوى و�سيا�سية املذهب ،و�أعتدنا يف بالد احلريات مثل كندا �أنها تالزم
مواطنيها يف كل املنا�سبات ،وجميع اجلاليات والأقليات عندها �سواء،
وحتتفي بهم جميع ًا بال ا�ستثناء ك�أ�سنان امل�شط الواحد ،وهذا �سر قوة
ن�سيجها الإجتماعي وعظمتها و�إعجاب �شعوب العامل بها.
�أيها الأحبة ..ال تخافوا ..وال حتزنوا ..ففي كندا دوم ًا ،الدين هلل والوطن
للجميع.
بقلم معتز�أبوكالم
�أكادميي وكاتب ورئي�س حترير جملة وموقع �أيام كندية
على �أثر تزايد �إرتفاع �أ�صوات الكراهية والإ�ساءة املقيتة من ِقبل بع�ض
املتطرفني اليمينيني ،وللأ�سف من بينهم �أ�شخا�ص من بني جلدتنا،
ممن �سائهم ال�سماح برفع �آذان املغرب يف مدينة مي�سي�ساغا الكندية
�أثناء �شهر رم�ضان املبارك ،فقد �أ�صبح من الواجب مبكان مواجهة هذا

التيار احلاقد وردعه بكل ال�سبل املتح�ضرة املمكنة ،وذلك زود ًا عن ديننا
احلنيف ،ودفاع ًا عن القيم العليا لكندا البلد العظيم.
وكخطوة �أوىل� ،أُعيد ن�شر مقالتي بالن�سخة الإنكليزية والعربية بعد �أن
عدلت العنوان �إىل:
"رفع الآذن ..بني احلب والكراهية"
""The Call to Prayer.. Between Love and Hatred

و�أرجو من جميع الأ�صدقاء وخا�صة املقيمني يف كندا ن�شر هذه الر�سالة
قدر الإمكان بني �أفراد املجتمع الكندي والغربي عموم ًا.
جتدون املقالة باللغتني عرب موقع املجلة
www.canadiandays.ca

اهلل �أعلم ..ما الذي تطبخه حكومات العامل!

�شكر ًا
بقلم رئي�س التحرير معتز �أبوكالم

حروب البقاء للأقوى م�ستمرة ولكن بطرق جتميلية جديدة

قد ال يخفى على املتابع� ،أن جل �ضحايا احلروب والنزاعات كانت غالب ًا
من النا�س الفقراء املكافحني ،وامل�ساكني املعرتين� ،أي الفئة الأ�ضعف يف
جمتمعات الدول املت�صارعة.
�س�ؤال يتبادر �إىل الذهن ..هل كانت تلك احلروب تن�شب ب�سبب خالفات
ومطامع ،وت�ضارب م�صالح بني الدول! �أم �أن احلكومات املت�صارعة كانت
وما تزال تفتعل وتن�سق تلك احلروب فيما بينها ومن وقت لآخر ،بهدف
التخل�ص من الفئة الأ�ضعف من مواطنيها؟
ويف ع�صرنا احلايل ..ع�صر الثورة الرقمية املت�سارع ،وع�صر تطور وظائف
املختربات الفايرو�سية واجلرثومية ،لعل املتابع ير�صد �أن احلروب احلديثة،
�أ�صبحت ت�أخذ �أ�شكا ًال خمتلفة تواكب التطور الذي ت�شهده احلياة وعلى جميع الأ�صعدة.
وهنا ..ال �أ�ستبعد �أبد ًا �أن يكون انت�شار فايرو�س كورونا مث ًال ،هو �إ�ستنفار و�إنت�شار ع�سكري حقيقي ولكن بزي مدين ،ولعل احلجر املنزيل ..هو �شكل من
�أ�شكال فر�ض التجوال على املدنيني ولكن بطرق جتميلية منمقة تتقبلها ال�شعوب املتح�ضرة دون �أي �إعرتا�ض �أو مقاومة ،ولكن مع �إختالف جزئي� ،أن
هذه الأوبئة الفايرو�سية �أو هذه احلرب امل�سترتة ،ت�ستهدف هذه املرة ،امل�سنون ..الفئة الأ�ضعف �صح ًة ومردود ًا رمبا!
فهل ت�شهد الب�شرية الآن وغد ًا� ..أ�ساليب خبيثة دنيئة جديدة تهدف لتقلي�ص �أعداد الب�شر؟! تار ًة ..ت�ستهدف فقرائها ..،وتار ًة �أخر ،ت�ستهدف امل�سنني فيها؟!
ويا ترى ..هل احلروب النا�شبة على �أ�سا�س "البقاء للأقوى"� ،ستبقى م�ستمرة عرب الع�صور ،ولكن �ستغري يف نهجها وعملياتها التجميلية من حني لأخر،
وت�ستعمل �أدوات كل ع�صر حتى تتقبلها ال�شعوب وال تنوء احلكومات ب�أعباء التعبئة واملواجهة الع�سكرية الباهظة الثمن؟!
اهلل �أعلم ..ما الذي تطبخه حكومات العامل!
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الإعالمي القدير �أ .مروان �صواف

ما �أقرب البارحة �إىل اليوم ،ما �أزال �أتذكر متام ًا ظروف االنتقال منذ �سنوات �أربع ون ّيف بني قارتني
اثنتني و�أنا �أبحث عن م�سافة �أمان ،و�أبدو قادر ًا على ا�ستعادة م�شهد الرحلة على منت طائر ِة تابعة لإحدى
أ�شخا�ص ثالثة يف م�ساف ٍة �ضيقة ت�ستوعب
�شركات الطريان الكربى يف الوطن العربي ،حيث مت ح�شرنا ك�
ٍ
�شخ�صني اثنني بالكاد ،الرحلة دامت خم�س ع�شرة �ساع ًة متوا�صلة للو�صول �إىل مدينة مونرتيال عن
طريق مطار تورونتو ،وكيف كنت مطالب ًا ب�إمالء ا�ستمارات ما قبل الهبوط و�سط هذا املكان ال�ضيق جد ًا،
وكم �سبب يل هذا املوقف حرج ًا �أمام موظفي الأمن وهم ي�ستلمون وثائق رحلتي التي مل �أ�ستطع �إمالء �أهم
�أوراقها براحة ب�سبب ظروف الرحلة ،كانت تلك املرة الأوىل التي �أ�شعر فيها بقيمة ما ن�سميه عاد ًة مب�سافة
الأمان� ،أ�ستعيد هذا امل�شهد و�أنا �أحيا وعائلتي يف �شقة �صغرية ت�ضمن �سالمتنا يف عزل ٍة قا�سية منذ ثالثة
�شهور ..م�سافة �أمان تبدو كالبحث عن يقني يف مواجهة دا ٍء قاتل ،و�أجد نف�سي الآن م�أخوذ ًا بدراما عربية
م�سل�سل يحمل ا�سم "م�سافة �أمان" ،وقد تذكرتُ  ،وقبل
تلفزيونية �ضمن عرو�ض �شهر رم�ضان املبارك ويف
ٍ
كلمات ثالث وتدور على �أل�سنة الأخوة الأحبة يف املنطقة
اخلو�ض يف ظروف العزلة ،عبار ًة م�ؤلفة من
ٍ
ال�شرقية يف �سورية احلبيبة ،تقول العبارة " امل�سافة وال احل�سافا" ،ويعرف الكثريون املق�صود باحل�سافا
وهي احل�سرة �أو الندم ،مبعنى �أن علينا �أن نتقيد بامل�سافة خ�شية احل�سرة واحلزن وال�ضياع حيث ال مكان
للح�سرة وال الندم ،وال �شك �أن البحث عن م�سافة الأمان هذه ت�أخذك يف عزلتك �إىل ا�ستثمار الوقت املديد
ما �أمكن ،فال جتد �أمامك �إال واحد ًا من خيارين اثنني� :إ ّما الذهاب �إىل عامل الكتاب والقراءة وقد حدث
هذا ،و�إ ّما اجللو�س بثبات �أمام ال�شا�شة ال�صغرية ملتابعة دراما رم�ضان التلفزيونية وبكل مايف الدراما
الرم�ضانية من مذاقٍ متنوع ،عدا عن م�سل�سل "م�سافة �أمان" حيث �أخذتني �إليه م�س�أل ٌة �أخالقية وهي
كيف يقدم املرء على �إ�سداء خدمة يف ق�ضية ح�سا�سة ،ثم يطلب ثمن ًا باهظ ًا خلدمته؟ بح ٌر من الق�ضايا
وقت قادم ،وي�أخذين �إليه �أي�ض ًا ومن روح
يطرحها هذا امل�سل�سل اجلميل و�أرجو �أن �أوفق يف العودة �إليه يف ٍ
�صنف و�آخر م�سل�س ٌل بعنوان �سوق احلرير حيث �أحيا وعائلتي
هذه املائدة الرم�ضانية مبذاقها املختلف بني ٍ
ً
م�آ�ساة �سيد ٍة فقدت الوعي وهي تنجب ,وهي تعرف متاما �أنها حام ٌل بجنني واحد ،و�أفاقت لرتى �أمامها
ر�ضيعني اثنني ،ف�أخذت تردد بذهول :لقد �أجنبت ابن ًا ولكن ملن الثاين؟ في�أتيها اجلواب :عليك �أن ُتر�ضعي
االثنني دون �س�ؤال ،فقد توفيت الأم التي �أجنبت الثاين �أثناء الوالدة ،ينبغي �أن ال ت�س�أيل من هو الطفل بني

االثنني ..وعليه �ستب ِنى الق�صة يف �سوق احلرير الذي يذكرين اىل حدٍّ ما مب�سل�سل عاي�ش �أحداث ًا قومي ًة
م�سل�سل ثالث بعنوان
حارة ذات يوم وحمل ا�سم "خان احلرير" ،و�أرى ذاتي و�أنا يف رحلة املتابعة هذه �أمام
ٍ
ً
"ورد �أ�سود" ،وي�صيبني العنوان بالده�شة والذهول �إذ كيف يكون الورد �أ�سو َد قامتا ،والورد ور ٌد ف ّواح
علي كم�شاهد ما ميكن
بالعطر اعتدناه �أحمر اللون ،ومل نعرف للورد �سواد ًا وال قتامة وال عتمة ،ثم ُيط ّل ّ
�أن �أعتربه بثقة وبيقني نوع ًا من الفريو�س الذي ي�ضاهي خطورة الفريو�س التاجي كورونا ولكن يف املذاق
الرباجمي هذه املرة ،هل حدثكم �أح ٌد ذات يوم عن فريو�س الكامريا اخلفية التي اعتادت حمطات البث
تقدميه يف ال�شهر الكرمي يف كل مو�سم ،نعم ،فقد حتول هذا التقليد �أمريكي املن�ش�أ الذي �أطل بظرافة يف
عقد ال�ستينيات من القرن املا�ضي حتت عنوان (  ،)The Candid Cameraولكنه انتقل فيما
متحول �إىل الأر�ض العربية ،وا�ست�أذن
�شكل �آخر
بعد و كالعدوى ،وكما احلال يف عدوى الفريو�س� ،إىل ٍ
ٍ
مو�سم رم�ضا ٍّ
ما�ض ومنذ
ين ٍ
قارئي الكرمي يف �أن �أوجز �إىل حد ما مثا ًال �أو �أكرث من الكامريا اخلفية ،ففي ٍ
�سنوات بعيدة وقبل ظهور الكورونا بكثري اختارت بع�ض �أقنية البث �أن تقدم لنا برناجم ًا بعنوان الكامريا
ال�شقية ،برنامج عربي قاد ٌم من املحرو�سة احلبيبة م�صر دون �أن يحظى مبوهبة �أبناءها اخلالقة ،حالة
�أخرى تتيح لنا م�شاهدة ،وهذا هو مثايل� ،سيدة بعمر �أمهاتنا تدخل متجر ًا لبيع املجوهرات ل�شراء هدي ٍة
البنتها ،ومع دخول هذه الأم الوقور يداهمها البائع (وهو موظف الكامريا اخلفية) بالقول� :أه ًال لقد وقعت
�أخري ًا ،ها �أنت هنا مر ًة �أخرى ،ولن ت�ستطيعي تكرار ما قمت به �سابق ًا و�سط ان�شغايل حيث �سرقت خامت ًا
�أنتظر �إخراجه فور ًا و�إال �س�أقوم بت�سليمك لقوات الأمن ..و تده�ش ال�سيدة وتن�ساب �أول دمع ٍة على وجنتها
وهي تقول  :حرام عليك يا بني� ،أنا ال �آكل ما ًال حرام ًا ،ل�ست �أنا من تق�صد ،فيجيبها البائع املزيف� :أنا
على يقني �أنك املق�صودة وكلكن تقلن هذا عاد ًة ،وت�صرخ الأم باكية راجية والدموع متلأ وجناتها :يا بني
�أنا يف عمر �أمك وهذا ال يليق وبعد �إ�صرا ٍر من الالعب املنت�سب �إىل فريق الكامريا اخلفية يقول لها ويف
�ضن :طيب يا حاجة ،هذه هي الكامريا ال�شقية ،انظري هناك ،فتنظر باكية بحرية
الآخر وبعد عذاب ُم ٍ
أح�س بوجداين
ميين ًا و�شما ًال وهي تردد العبارة :كامريا ايه و�شقية ايه يابني؟! ما �أزال �أتذكر امل�شهد و� ُّ
�سنوات نتلقى جتارب الكامريا التي ت�شقينا فع ًال وال
ُي�صفع كلما ا�ستعدت امل�شهد ،ونظل وعلى امتداد
ٍ
تر�سم الب�سمة على ثغورنا ف�أ�صل هذا العامل �إىل .....................تتمة املقال �صفحة 4

بيان كندا
مبنا�سبة اليوم الدويل
للعي�ش معا ب�سالم
�أ�صدرت وكالة ال�ش�ؤون العاملية الكندية اليوم
البيان التايل:
"يف هذا اليوم ،ين�ضم الكنديون مع النا�س يف جميع �أنحاء العامل
لالحتفال باختالفاتنا وتنوعنا ،واثقني من املعرفة ب�أن نقاط القوة
هذه هي مفتاح العي�ش م ًعا يف �سالم  -داخل جمتمعاتنا وبلداننا
وعاملنا.

النزاعات وحتقيق اال�ستقرار وبناء ال�سالم من خالل الربامج
رئي�سا
الرئي�سية مثل برنامج عمليات ال�سالم واال�ستقرار .وب�صفتها ً
للجنة بناء ال�سالم التابعة للأمم املتحدة ،تعمل كندا � ً
أي�ضا مع ال�شركاء
الدوليني ملعاجلة �أوجه عدم امل�ساواة التي غال ًبا ما ت�ؤجج ال�صراعات.
"خالل هذه الأوقات الع�صيبة ،تركز كندا على تلبية احتياجات
النا�س الذين يعي�شون يف الدول اله�شة واملت�أثرة بال�صراعات،
وتكرر دعوة الأمني العام للأمم املتحدة �إىل وقف عاملي لإطالق
النار .كما ندعم جهود بناة ال�سالم املحليني للحد من التوترات،
وبناء الثقة ،وتعزيز التما�سك االجتماعي ،وهو �أمر بالغ الأهمية
لبناء ال�سالم.

"�إن ال�سالم واال�ستقرار يدومان عندما تكون احللول �شاملة
وعندما نعمل معا للتو�صل �إىل توافق يف الآراء ودعم جهود ال�سالم
الدولية .معا ،ميكننا بناء عامل �أقل �صراعات و�أقل عنفا ،عامل "يف كل ما نقوم به ،تتم�سك كندا بنهج �أنثوي �صريح بهدف
يتحقق من خالل الت�ضامن والت�سامح وامل�صاحلة.
ال�سالم واال�ستقرار ،حيث �أن املر�أة عامل قوي للتغيري ولها
"تقدر كندا ال�سالم وتوا�صل اال�ستثمار يف مبادرات منع ن�شوب احلق يف امل�شاركة الكاملة يف جهود ال�سالم والأمن.

"ت�أمل كندا يف �أن تكون ع�ضوا غري دائم يف جمل�س الأمن
التابع للأمم املتحدة يف الفرتة من � 2021إىل  .2022يركز
تر�شيحنا على خم�س ركائز ،مبا يف ذلك الأمن االقت�صادي يف
برناجمنا� .إذ بدون اقت�صادات �شاملة ومن�صفة� ،سيظل ال�سالم
بعيد املنال .ولكي ينجح جمل�س الأمن يف �أداء دوره ،يحتاج �إىل
مراعاة االعتبارات االقت�صادية عرب جدول �أعماله .ورمبا يكون
هذا �أكرث قابلية للتطبيق يف عامل ما بعد الوباء ،حيث تكون القيود
املالية �أكرث و�ضوحا ،والأمن الغذائي يف خطر وحتتاج �سال�سل
التوريد �إىل احلماية� .إن تقاليد كندا الطويلة يف العمل الفعال يف
هذه املجاالت يجعلنا يف و�ضع جيد لتحقيق نتائج".
ال�ش�ؤون العاملية  -كندا
الرتجمة العربية �أيام كندية
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ترودو يعلن عن زيادة �سنوية يف
�إعانة الطفل الكندية
منذ �أن ُقدمت قبل �أربع �سنوات� ،ساعدت �إعانة الطفل الكندية ( )CCBيف توفري املزيد من
الأموال جليوب  9من �أ�صل � 10أ�سر كندية ،ولعبت دو ًرا رئي�س ًيا يف احلد من فقر الأطفال يف جميع
�أنحاء البالد .الآن ،و�أكرث من �أي وقت م�ضى ،تعتمد عائالت الطبقة املتو�سطة التي تعمل بجد على
هذه امليزة مل�ساعدتها على مواكبة النفقات الإ�ضافية لرتبية الأطفال.
�أعلن رئي�س الوزراء جا�سنت ترودو اليوم �أنه �سيتم زيادة بنك التعمري ال�صينى مرة �أخرى فى يوليو
مل�ساعدة العائالت على مواكبة تكاليف املعي�شة وتربية �أطفالها.
�سي�ساعد هذا الدعم الإ�ضايف املعفي من ال�ضرائب العائالت على الدفع مقابل �أ�شياء مثل الطعام
واملالب�س والأن�شطة التي ميكنهم القيام بها م ًعا يف املنزل� .ستكون الزيادة �سارية املفعول لعام
يف  20مايو � ،2020سيوفر هذا الإجراء اخلا�ص للعائالت التي تتلقى حال ًيا �إعانة الطفل الكندية
اال�ستحقاق  ،21-2020و�سرتفع احلد الأق�صى لال�ستحقاق �إىل  6765دوال ًرا لكل طفل دون �سن 6
 CCBمبل ًغا �إ�ضاف ًيا قدره  300دوال ًرا كندي ًا لكل طفل مع دفعة �شهر مايو ،ويقدم ما يقرب من 2
عاما.
�سنوات ،و  5708دوالرات لكل طفل بني  6و ً 17
مليار دوالر من الدعم الإ�ضايف يف جميع �أنحاء البالد مل�ساعدة الأ�سر خالل هذه الفرتة ال�صعبة.
هذه الزيادة هي بالإ�ضافة �إىل الدفعة اخلا�صة ملرة واحدة من �إعانة ال  CCBوالتي �أعلن عنها
مكتب رئي�س وزراء كندا
رئي�س الوزراء يف وقت �سابق من هذا ال�شهر ،مل�ساعدة العائالت على التعامل مع ال�ضغوط الإ�ضافية
لـ .COVID-19
الرتجمة العربية �أيام كندية

تفا�صيل �إعان��ة الطالب الكندية الطارئة

CESB

• توفر ميزة كندا الطارئة للطالب ( )CESBالدعم املايل لطالب ما بعد املرحلة الثانوية ،وخريجي
املدار�س الثانوية وما بعد الثانوية الذين مل يتمكنوا من العثور على عمل ب�سبب .COVID-19
هذه امليزة خم�ص�صة للطالب غري امل�ؤهلني للح�صول على مزايا اال�ستجابة للطوارئ يف كندا ()CERB
�أو الت�أمني على العمل (.)EI
من �شهر مايو �إىل �أغ�سط�س  ،2020يوفر  CESBدفعة للطالب امل�ؤهلني من 1250 :دوال ًرا لكل فرتة 4
�أ�سابيع� .أو  2،000دوالر لكل فرتة � 4أ�سابيع� ،إذا كان لديك معالني �أو �إعاقة.
• من ميكنه التقدم بطلب
�إذا كنت قاد ًرا على العمل ،فيجب �أن تبحث بن�شاط عن عمل لتكون م�ؤه ًال لتلقي � .CESBإذا كنت ال
تزال غري قادر على العثور على عمل ب�سبب  ،COVID-19ميكنك �إعادة تقدمي طلب لكل فرتة �أهلية
� CESBأنت م�ؤهل لها.
• ال ميكنك التقدم بطلب للح�صول على � CESBإذا كنت قد تقدمت بالفعل بطلب للح�صول على
� CERBأو EI
• �إذا كنت قد قدمت طل ًبا بالفعل� ،أو كنت تتلقى دع ًما من كندا لال�ستجابة الطارئة ()CERB
�أو ت�أمني العمل ( ،)EIف�أنت غري م�ؤهل للتقدم بطلب للح�صول على .CESB
• التحقق من �أهليتك
�ستتحقق وكالة الإيرادات الكندية ( )CRAمن �أهليتك لتلقي  CESBبعد تقدمي الطلب .قد تطلب
منك  CRAتقدمي م�ستندات داعمة لت�أكيد �أهليتك يف تاريخ الحق� .إذا اكت�شفنا �أنك غري م�ؤهل،
ف�سنت�صل بك لإجراء ترتيبات ل�سداد �أي مبالغ قد تكون مدي ًنا بها.
حكومة كندا  /الرتجمة العربية �أيام كندية

تتمة مقال �صفحة  .....3ر�ؤية العب خطري �أعتقد �أن ا�سمه رامز وقد ر�أيت جز ًء من امل�شهد
كنجم م�شهور ميار�س هذه
يف �أخره عندما �أوثق وباحلبال ب�ضحيته بطريقة ما ثم ك�شف عن هويته ٍ
اللعبة كل عام وقال لل�ضحية :قويل �إين �أحبك يا رامز كي �أحل الوثاق ،قويل �إنني ا�ساحمك كي �أطلق
علي ولي�س يل ..حف ٌل من التعذيب
�سراحك ،ادع اهلل من �أجلي ،فتدعو اهلل ،فيقول لها ال فقد دعوتي ّ
روحي با�سم ،يف زمن
تتواىل ف�صوله �أمام عينيك ومتى؟ يف زمن عزلتك و�أنت حتتاج �إىل غذا ٍء ٍّ
الفريو�س التاجي ،يف هذا الوقت نقدم هذا؟! و يخرجني من م�أزقي برنام ٌج �صغ ٌري خفيف الروح ،كي
�أكون �أمين ًا يف ر�سم امل�شهد بحدوده ،اطاللة جميلة لفتا ٍة يف عمر الأبناء تقوم بقيادة �سيارة �أجرة،
وبكامريا �صريحة هذه املرة وعنوان الربنامج "تك�سي رم�ضان" ..ع�شر دقائق من املتعة النظيفة
اخلالية من �أي تهريج تتخللها �أ�سئل ُة ت�ستثمر ح�ضور الراكب ومتنحه جائز ًة مالية يف النهاية بعد �أن
تطلب منه �أحيان ًا �إن مل يعرف اجلواب �أن يقدّم حكاية ظريفة �أو فزورة رم�ضانية� ،أو مقطع ًا غنائي ًا
جمي ًال يختاره ..منوذج للربنامج الرم�ضاين اخلاطف والأقرب لقطعة حلوى بعد الإفطار مبا�شر ًة..
ثم �أجد نف�سي م�ست�سلم ًا للقراءة وفق ما �أ�ستطيع يف تتمة ال�سهرة و�إذ بي �ألتقي بخرب مهم عن �أثر
النبوءة يف مقاومة الفريو�سات القاتلة ،هي رواية قدمها باحثٌ يف الفل�سفة احلديثة يدعى �إ�سماعيل
مهنانة وهو يح ّر�ض عقلك لل�س�ؤال عن هذه الرواية وعن �أثر الفل�سفة العميقة فيها ،عنوان الكتاب
"هالو�سني" ،يتنب�أ فيه الكاتب بظهور فريو�س ينتقل بالهواء وتربط �أ�صوله اجلينية بالأ�صول االثنية
وبعلم الأجنا�س ،رواية جديرة بالتوقف قدمها م�ؤلفها يف العام املا�ضي �ألفني وت�سعة ع�شر و�صدرت
عن دار طباعة جزائرية وهي جن�سية الكاتب وا�ستدعت توقف �أقنية البثّ عندها يف تقارير عدة،
ت�أخذين فكرة الت�أثر بعلم النبوءة يف فهم هجمات الوباء� ،أي وباء �إذا �شئنا ،ت�أخذين مث ًال �إىل عامل
اال�ستاذ جنيب حمفوظ الذي تنب�أ يف الف�صل الأول من ملحمة احلرافي�ش مببد�أ العزلة االجتماعية
عن طريق �شخ�صية عا�شور الذي اكت�سب لقب عا�شور الناجي فيما بعد بعد �أن �أدركه الإلهام ب�ضرورة
مغادرة البلدة املوبوءة �إىل قفار ال�صحراء ومكث يف الإنتظار �إىل �أن حمل الوباء عتاده ورحل ،وعاد
عا�شور �إىل بلدته ليجد املكان خالي ًا متام ًا من �أي � ٍأثر للحياة الب�شرية مبا يف ذلك الزوجة الأوىل
والأبناء و�أكاد �أت�صوره وهو ي�صرخ ،يدفعني نحو العودة لقراءات ودراما رم�ضان يف �آن مع ًا و�أنا
�أتذكر العرو�ض النبيلة التي ذهبنا اليها ذات يوم على يد فار�س الدراما الراحل �أ�سامة �أنور عكا�شة
و�أمثاله ،ف�أخذت �أردد مع �أبطال م�سل�سل ليايل احللمية وب�صوت املغني حمد احللو العذب:
ليه يا زمان ما �سبتنا�ش �أبرياء
وواخدنا ليه يف طريق ما منو�ش رجوع
�أق�سى همومنا يفجر ال�سخريات
و�أ�صفى �ضحكة تتوه يف بحر الدموع
ومنني ياخدنا الأنني
لليايل ما الها�ش عنني
ً
ف�إىل �أي ت�أخذنا حالة اجلائحة اجلديدة الكورونية واىل � ّأي مدى و�أين املفر بحثا عن م�سافة �أمان
قد تتجاوز العزلة؟..
كتبها مروان �صواف� ،سان لوران مونرتيال كندا ،ع�شية الرابع والع�شرين من رم�ضان
املبارك املوافق لل�سابع ع�شر من مايو �أيار  ،٢٠٢٠جملة �أيام كندية.
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حمادث��ات وتن�سيق م�شرتك ب�ين ترودو وجون�س��ون رئي���س وزراء بريطانيا
رئي���س ال��وزراء جا�سنت ترودو يتح��دث مع رئي���س وزراء اململكة املتح��دة بوري�س جون�سون
حتدث رئي�س الوزراء جو�ستني ترودو اليوم مع رئي�س وزراء اململكة
املتحدة بوري�س جون�سون ملناق�شة ا�ستجابة اجلائحة .COVID-19
حتدث رئي�س الوزراء ترودو ورئي�س الوزراء جون�سون عن الذكرى
اخلام�سة وال�سبعني ليوم الن�صر يف �أوروبا ،وهي حلظة مهمة
لتذكر �شجاعة وت�ضحية �أولئك الذين قاتلوا للدفاع عن حريتنا
ودميقراطيتنا .كما قدم رئي�س الوزراء جون�سون تعازيه يف وفاة
�أرواح �أفراد القوات امل�سلحة الكندية يف حادث مروحية �إع�صار
 CH-148الأخرية.
وناق�ش الزعيمان اال�ستجابة الكبرية من كندا واململكة املتحدة
ملعاجلة الآثار ال�صحية واالجتماعية واالقت�صادية للوباء.

فريو�س ال يعرف حدودا .قدمت كل من كندا واململكة املتحدة
م�ساهمات كبرية جلهود اال�ستجابة العاملية ،مبا يف ذلك اال�ستثمار يف
التطوير ال�سريع للت�شخي�صات والعالجات واللقاحات بالإ�ضافة �إىل
دعم البلدان الأكرث �ضع ًفا� .سيوا�صل رئي�س الوزراء ترودو ورئي�س
الوزراء جون�سون االنخراط ب�شكل تعاوين يف املبادرات العاملية ب�ش�أن مبوا�صلة العمل م ًعا ب�ش�أن الأولويات امل�شرتكة مثل مكافحة تغري
ا�ستجابة  ،COVID-19و�سيعمالن من �أجل انتعا�ش اقت�صادي املناخ وتعزيز القيم الدميقراطية.
قوي وم�ستدام.
�إن  COVID-19هو حتد عاملي �سريع التطور .وتعمل حكومة كندا
وتبادل الزعيمان دعمهما لعمل التحالف العاملي للقاحات ،وتطلعا �إىل ب�شكل وثيق مع ال�شركاء املحليني والإقليميني والدوليني لتقليل �آثاره
قمة اللقاحات العاملية التي �ست�ست�ضيفها اململكة املتحدة يف  4يونيو .ال�صحية واالقت�صادية واالجتماعية يف كندا وحول العامل.
ناق�ش رئي�س الوزراء ترودو ورئي�س الوزراء جون�سون التعاون امل�ستمر مكتب رئي�س وزراء كندا

كما �أقر ر�ؤ�ساء الوزراء باحلاجة �إىل عمل عاملي من�سق للتغلب على بني كندا واململكة املتحدة يف خمتلف املنظمات الدولية ،والتزما

رئي�س الوزراء جو�سنت ترودو يتحدث مع
جاللة امللكة �إليزابيث الثانية
حتدث رئي�س الوزراء جو�ستني ترودو اليوم مع جاللة امللكة �إليزابيث الثانية ملناق�شة ال�ش�ؤون
العاملية و�آخر التطورات يف جائحة  19-COVIDيف كندا.
وقدم رئي�س الوزراء ترودو جلاللتها �أطيب متنياته بعيد فيكتوريا ،وهو يوم االحتفال الر�سمي
بعيد ميالد امللكة يف كندا.
و�أعرب رئي�س الوزراء عن تقديره لر�سائل جاللة امللكة الأخرية �إىل �شعب كندا .و�أ�شار �إىل الأمل
والت�شجيع الذي حملته تلك الر�سائل �إىل الكنديني يف الأوقات ال�صعبة.
�إن  19-COVIDهو حتد عاملي �سريع التطور .وتعمل حكومة كندا ب�شكل وثيق مع ال�شركاء
املحليني والإقليميني والدوليني لتقليل �آثاره ال�صحية واالقت�صادية واالجتماعية يف كندا وحول
العامل.
مكتب رئي�س وزراء كندا
الرتجمة العربية �أيام كندية

الرتجمة العربية �أيام كندية

كندا ..ال تن�سى �أبد ًا م�آ�سي ال�شعوب
من منا �سمع بهذه امل�أ�ساة؟
بيان وزير خارجية كندا يف الذكرى ال�سنوية لرتحيل تتار القرم
�أ�صدر معايل فران�سوا فيليب �شامبان ،وزير اخلارجية اليوم البيان التايل:
ي�صادف هذا العام الذكرى ال�سنوية ال�ساد�سة وال�سبعني للرتحيل الق�سري لتتار القرم من قبل
ال�سلطات ال�سوفيتية يف عام .1944
"�إن كندا ال تن�سى هذه امل�أ�ساة واملعاناة التي عانى منها مئات الآالف من الأطفال والن�ساء
والرجال الذين مت ترحيلهم ق�سر ًا من وطن �أجدادهم.
"�إن كندا تقف مع �شعب تتار القرم يف تكرمي ذكرى القتلى وجميع الذين عانوا.
"ال تزال كندا ت�شعر بالقلق �إزاء االنتهاكات امل�ستمرة حلقوق الإن�سان التي تُرتكب �ضد تتار
القرم يف �شبه جزيرة القرم حتت االحتالل الرو�سي ،مبا يف ذلك حظر املجل�س امل�ستقل
للحكم الذاتي لتتار القرم .ندعو رو�سيا �إىل �إلغاء هذا القرار.
"و�ستقف كندا دائ ًما مع �سيادة �أوكرانيا و�سالمتها الإقليمية".
ال�ش�ؤون العاملية بكندا
الرتجمة العربية �أيام كندية
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قرو�ض كندية ت�صل �إىل  60مليون دوالر لكل �شركة
و�ضمانات ت�صل �إىل  80مليون
ترودو يعلن عن دعم �إ�ضايف لل�شركات للم�ساعدة يف �إنقاذ الوظائف الكندية
لقد غري  COVID-19طريقة حياتنا ،ويواجه الكنديون كل يوم ال�صعبة ،وتهيئهم لالنتعا�ش االقت�صادي ال�سريع.
حتديات جديدة خالل هذه الأزمة .مع قلق املزيد من النا�س ب�ش�أن • ا�ستخدام املبادئ التوجيهية الرئي�سية يف توفري الدعم من خالل
دفع فواتريهم ورعاية �أحبائهم ،توا�صل حكومة كندا اتخاذ �إجراءات  ،LEEFFمبا يف ذلك:
غري م�سبوقة للم�ساعدة يف حماية وظائف الطبقة املتو�سطة ،و�صحة
• حماية دافعي ال�ضرائب والعمال :يجب على ال�شركات التي
و�سالمة جميع الكنديني.
ت�سعى للح�صول على الدعم �أن تثبت كيف تنوي احلفاظ على
�أعلن رئي�س الوزراء ،جا�سنت ترودو ،اليوم عن �إجراءات جديدة التوظيف واحلفاظ على الأن�شطة اال�ستثمارية .و�سيتعني على
لدعم الأعمال التجارية حتى يتمكنوا من �إبقاء عامليهم على جدول امل�ستفيدين االلتزام باحرتام اتفاقيات املفاو�ضة اجلماعية وحماية
الرواتب والتغلب على هذا الوباء.
معا�شات العمال .و�سيتطلب برنامج  LEEFFحدودًا �صارمة لأرباح
يقوم ماليني الكنديني بدفع فواتريهم وتوفري الطعام لأ�سرهم الأ�سهم ،و�إعادة �شراء الأ�سهم ،والأجور التنفيذية .وعند النظر يف
من خالل العمل يف ال�شركات الكبرية واملتو�سطة احلجم� .ستقدم �أهلية ال�شركة للح�صول على امل�ساعدة يف �إطار برنامج ،LEEFF
احلكومة الدعم لل�شركات املت�ضررة من  COVID-19بنا ًء على ميكن �إجراء تقييم للتوظيف وال�ضرائب والن�شاط االقت�صادي يف
كندا ،بالإ�ضافة �إىل هيكلها التنظيمي الدويل وترتيبات التمويل .لن
عدد من ال�شروط.
متاحا لل�شركات التي متت �إدانتها بالتهرب ال�ضريبي.
وللم�ساعدة يف حماية وظائف الطبقة املتو�سطة الكندية وحماية يكون الربنامج ً
بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،س ُيطلب من ال�شركات املتلقية االلتزام بن�شر
اقت�صادنا� ،ستقوم حكومة كندا مبا يلي:
تقارير الإف�صاح ال�سنوية املتعلقة باملناخ مبا يتفق مع فريق عمل
• �إن�شاء مرفق متويل طارئ لأ�صحاب الأعمال الكبرية ( )LEEFFجمل�س اال�ستقرار املايل املعني بالإف�صاحات املالية املتعلقة باملناخ،
وذلك لتوفري ج�سر متويل لدعم �أكرب �أرباب العمل يف كندا ،الذين ال مبا يف ذلك كيف �ستدعم عملياتها امل�ستقبلية اال�ستدامة البيئية
يتم تلبية احتياجاتهم خالل الوباء من خالل التمويل التقليدي ،من والأهداف املناخية الوطنية.
�أجل ا�ستمرار عملياتهم .الهدف من هذا الدعم هو امل�ساعدة يف • الإن�صاف :ل�ضمان الدعم عرب االقت�صاد الكنديُ ،يق�صد �أن
حماية الوظائف الكندية ،وم�ساعدة ال�شركات الكندية على جتاوز يكون التمويل قاب ًال للتطبيق على جميع القطاعات امل�ؤهلة بطريقة
االنكما�ش االقت�صادي احلايل ،وجتنب �إفال�س ال�شركات القابلة مت�سقة.
لال�ستمرار بطريقة �أخرى حيثما �أمكن ذلك .ولن يتم ا�ستخدام • ح�سن التوقيت :ل�ضمان الدعم يف الوقت املنا�سب� ،سيطبق
هذا الدعم حلل حاالت الإفال�س �أو �إعادة هيكلة ال�شركات ،ولن برنامج  LEEFFجمموعة قيا�سية من ال�شروط والأحكام
يتوفر التمويل لل�شركات التي لديها القدرة على الإدارة خالل االقت�صادية.
الأزمة .و�ست�سمح ال�سيولة الإ�ضافية املقدمة من خالل  • LEEFFتو�سيع برنامج توفري ائتمان الأعمال ( )BCAPلي�شمل
لأكرب ال�شركات الكندية ومورديها للبقاء ن�شطني خالل هذه الفرتة ال�شركات متو�سطة احلجم ذات االحتياجات التمويلية الأكرب.

�سي�شمل دعم ال�شركات املتو�سطة ال�سوق قرو�ض ًا ت�صل �إىل  60مليون
دوالر لكل �شركة و�ضمانات ت�صل �إىل  80مليون دوالر .ومن خالل
� ،BCAPستعمل هيئة تنمية ال�صادرات الكندية ( )EDCوبنك
تطوير الأعمال الكندي ( )BDCمع مقر�ضي القطاع اخلا�ص
لدعم الو�صول �إىل ر�أ�س املال لل�شركات الكندية يف جميع القطاعات
واملناطق.
• اال�ستمرار يف توفري التمويل لل�شركات من خالل
Farm Credit Canada
و  BDCو ،EDC

مبا يف ذلك من خالل
.Canada Account

�سي�ضمن ذلك �أن تكون احلكومة قادرة على اال�ستجابة ملجموعة
وا�سعة من احتياجات التمويل ،مبا يف ذلك لبع�ض �أ�صحاب العمل
الكبار الذين يواجهون خماطر �أعلى ،ب�شروط �أكرث �صرامة من �أجل
حماية دافعي ال�ضرائب ب�شكل كاف.
تعد هذه الإجراءات جز ًءا من خطة اال�ستجابة االقت�صادية حلكومة
كندا  ،COVID-19التي �ساعدت يف حماية الوظائف الكندية،
والتزمت بدفع مليارات الدوالرات لدعم الكنديني وال�شركات
التي تواجه �صعوبات نتيجة للوباء .وهذا ي�شمل متديد دعم �إعانة
الطوارئ يف كندا ،والذي ي�سمح لل�شركات ب�إبقاء العمال على جدول
الرواتب .هذا و�ستوا�صل احلكومة ر�صد الآثار الوا�سعة النطاق لـ
 COVID-19واال�ستجابة لها ،واتخاذ �إجراءات �إ�ضافية ح�سب
احلاجة حلماية �صحة و�سالمة الكنديني وا�ستقرار االقت�صاد.
مكتب رئي�س وزراء كندا
الرتجمة العربية �أيام كندية

ترودو يعلن عن �ضخ دعم �إ�ضايف لكبار ال�سن الكنديني
ال ينبغي لأي كندي �أن يكون حمل �إختيار بني و�ضع الطعام على
املن�ضدة� ،أو ملء الو�صفات الطبية� ،أو دفع فواتريهم .ومع ذلك،
يواجه الكثري من كبار ال�سن حتديات �صحية واقت�صادية واجتماعية
كبرية ب�سبب  .COVID-19لقد �ساعدوا يف ت�شكيل هذا البلد،
والآن هم بحاجة مل�ساعدتنا.
منذ بداية جائحة  ،COVID-19اتخذت حكومة كندا تدابري
لدعم كبار ال�سن .لقد ا�ستثمرنا  1.3مليار دوالر يف دفعة خا�صة
ملرة واحدة من خالل ائتمان �ضريبة ال�سلع واخلدمات ( )GSTيف
�أبريل .ا�ستفاد �أكرث من  4ماليني من كبار ال�سن من هذه الزيادة،
والتي �أعطت يف املتو�سط  375دوال ًرا لكبار ال�سن العزاب و 510
دوال ًرا لكبار ال�سن الأزواج .ا�ستثمرنا � ً
أي�ضا يف املنظمات املجتمعية
التي تقدم خدمات عملية لكبار ال�سن الكنديني ،مبا يف ذلك تو�صيل
منتجات البقالة والأدوية.
�أعلن رئي�س الوزراء جا�سنت ترودو اليوم عن �سل�سلة من الإجراءات
الإ�ضافية مل�ساعدة كبار ال�سن الكنديني وتزويدهم ب�أمن مايل �أكرب
يف وقت الأزمة هذا .وت�شمل هذه الإجراءات:

• توفري دعم مايل �إ�ضايف بقيمة  2.5مليار دوالر تُدفع ملرة
واحدة ومعفاة من ال�ضرائب مببلغ  300دوالر لكبار ال�سن امل�ؤهلني
للح�صول على معا�ش ت�أمني ال�شيخوخة ( ،)OASمع  200دوالر
�إ�ضافية لكبار ال�سن امل�ؤهلني للح�صول على مكمل الدخل امل�ضمون
(� .)GISسيوفر هذا الإجراء ما جمموعه  500دوالر للأفراد
امل�ؤهلني لتلقي كل من  OASو  ،GISو�سي�ساعدهم على تغطية
التكاليف املتزايدة التي ت�سببها .COVID-19

ت�شجيع كبار ال�سن على تقدمي معلومات دخلهم لعام  2019يف �أقرب
• تو�سيع برنامج �آفاق جديدة لكبار ال�سن با�ستثمار �إ�ضايف قدره وقت ممكن ويف موعد �أق�صاه � 1أكتوبر .2020
 20مليون دوالر لدعم املنظمات التي تقدم امل�شاريع املجتمعية
والتي بدورها تقلل من العزلة وحت�سن نوعية حياة كبار ال�سن �ستوا�صل حكومة كندا مراقبة الآثار ال�صحية واالجتماعية
واالقت�صادية لـ  COVID-19واال�ستجابة لها .نحن على ا�ستعداد
وت�ساعدهم يف احلفاظ على �شبكة الدعم االجتماعي.
التخاذ �إجراءات �إ�ضافية ح�سب احلاجة لدعم جميع الكنديني ،مبا
• متديد مدفوعات نظم املعلومات اجلغرافية والبدالت م�ؤقتًا �إذا يف ذلك كبار ال�سن ،وحتقيق اال�ستقرار يف االقت�صاد.
مل يتم تقييم معلومات دخل كبار ال�سن لعام � .2019سي�ضمن
حكومة كندا
ذلك ا�ستمرار ح�صول كبار ال�سن الأكرث �ضعف ًا على ا�ستحقاقاتهم
الرتجمة العربية �أيام كندية
عندما يكونوا يف �أم�س احلاجة �إليها .ولتجنب انقطاع املزايا ،يتم
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مع �إعادة فتح �أونتاريو
احلكومة حتث على التقيد
بن�صائح ال�صحة العامة
تورونتو  -مع قيام حكومة �أونتاريو ب�إعادة فتح املقاطعة بعناية �شخ�ص يعاين من �صعوبة يف التنف�س ؛ �أو �أي �شخ�ص غري
وب�شكل تدريجي ،يتم حث �أولئك الذين ي�ستخدمون و�سائل النقل قادر على �إزالتها بدون م�ساعدة.
العام �أو يعودون �إىل العمل �أو يخرجون للت�سوق على اال�ستمرار
وقال الوزير �إليوت�" :إذا كنت بحاجة �إىل كمامة للوجه ،فمن
يف االلتزام بن�صيحة ال�صحة العامة ك�أف�ضل خط دفاع �ضد
املهم للغاية �أن يرتدي النا�س غطا ًء منا�س ًبا للو�ضع"�" .أولئك
 .COVID-19ومن �أجل م�ساعدة العامة� ،أ�صدرت وزارة
ال�صحة اليوم تو�صيات حمددة حول كيفية اختيار �أغطية الوجه الذين ي�سافرون يف الرتانزيت �أو يخرجون والذين ال ميكنهم
املنا�سبة وارتداءها والعناية بها يف الأماكن العامة حيث ال ميكن توفري التباعد البدين يجب �أن يرتدوا �أقنعة قما�ش غري طبية.
التباعد اجل�سدي� ،إىل جانب تدابري ال�سالمة الإ�ضافية لوكاالت نحن بحاجة �إىل ادخار جميع الأقنعة الطبية حلماية العاملني
يف جمال الرعاية ال�صحية يف اخلطوط الأمامية ،وامل�ستجيبني
النقل الإقليمية.
مت ن�شر التفا�صيل اليوم من قبل حاكم املقاطعة دوغ فورد ،الأوائل واملر�ضى".

وكري�ستني �إليوت ،نائب احلاكم ووزيرة ال�صحة ،وكارولني قد يعترب العاملني و�أ�صحاب العمل � ً
أي�ضا ،ا�ستخدام كمامات
مولروين ،وزيرة النقل.
الوجه ،تدبري �إ�ضايف لل�صحة العامة بالإ�ضافة �إىل تدابري
قال برميري فورد" :الآن ونحن يف املرحلة الأوىل من �إطار عملنا ال�صحة وال�سالمة املهنية الإلزامية.
لإعادة فتح املقاطعة� ،سيعود املزيد من الأ�شخا�ص �إىل �أماكن
ومل�ساعدة وكاالت العبور الإقليمية يف حماية موظفي العبور
العمل ،ويذهبوا �إىل املتاجر واحلدائق ،وي�ستخدموا النقل
والدراجني يف هذه البيئة اجلديدة ،تو�صي وزارة ال�صحة � ً
أي�ضا
العام" .لذا " �أحث اجلميع بقوة على اال�ستمرار ب�إتباع ن�صائح
ال�صحة العامة ،مثل التباعد اجل�سدي وتقييد التجمعات خلم�سة باتخاذ التدابري التالية:
�أ�شخا�ص �أو �أقل.
• التباعد اجل�سدي مل�سافة مرتين على الأقل عن طريق قبول
تقدما ،ف�إن  COVID-19ال يزال عدد �أقل من الركاب وا�ستخدام عالمات مادية بني املقاعد؛
وعلى الرغم من �أننا نحرز ً
ميثل خط ًرا يجب علينا الإحرتا�س منهُ .يرجى البقاء يف �أمان • ا�ستخدام �أغطية الوجه ،خا�صة عندما يكون التباعد البدين
وحماية �أنف�سكم والآخرين ".
غري ممكن ؛

منذ بداية تف�شي املر�ض ،ن�صح الدكتور ديفيد ويليامز ،كبري • �ضمان �إمكانية فرك اليدين بالكحول عند الدخول واخلروج
مديري ال�صحة يف �أونتاريو ،النا�س بغ�سل �أيديهم كث ًريا ،والبقاء
من ال�سيارة ؛
يف املنزل �إذا �شعروا باملر�ض ،وممار�سة التباعد اجل�سدي عن
طريق ترك م�سافة مرتين على الأقل بعيدً ا عن �أي �شخ�ص خارج • تطبيق ال�ضوابط الهند�سية مثل النوافذ الزجاجية بني
الأ�سرة .الآن بعد �أن �أعيد فتح املقاطعة ،يو�صي كبري الأطباء ال�سائقني والركاب ؛
الطبيني وخرباء ال�صحة الآخرين ب�أن يرتدي الأفراد غطاء وجه • التنظيف املتقن ،خا�صة للأ�سطح الكثرية اللم�س.
حيث يتعذر �إجراء التباعد اجل�سدي ،مثل النقل العام �أو يف حمل
وقال الوزير مولروين "�إن �أنظمة النقل العام يف �أونتاريو حا�سمة
بقالة �صغري �أو �صيدلية.
لدعم االقت�صاد و�إي�صال النا�س �إىل حيث يحتاجون للذهاب
ومن �أجل م�ساعدة النا�س واحلد من خطر انتقال COVID-
� ،19أ�صدرت وزارة ال�صحة التو�صيات التالية املتعلقة بتغطية مع بدء �إعادة فتح املقاطعة"�" .إن �صحة ورفاهية جميع عمال
الرتانزيت والركاب �أولوية ق�صوى بالن�سبة حلكومتنا ،و�سنعمل
الوجه:
مع وكاالت النقل العام ل�ضمان ا�ستمرار النقل العام يف العمل
• قم بارتداء كمامة وجهك ب�شكل �آمن ومريح لتغطية �أنفك
وفمك ،دون ترك �أي فجوات .ت�أكد من �أن غطاء وجهك ب�أمان".

م�صنوع من طبقتني على الأقل من مادة من�سوجة ب�إحكام ال يزال جميع الكنديني مطالبني قانو ًنا بالعزل الذاتي ملدة 14
وميكن تنظيفه ملرات عدة دون �أن يفقد �شكله؛
يوما عند العودة �إىل البالد من اخلارج.
ً
• يجب �إدخار الأقنعة الطبية ،مثل الأقنعة اجلراحية و يف هذه الأثناء� ،سيقوم خرباء �أونتاريو وال�صحة العامة مبراقبة
 ،N95ل�صالح العاملني يف جمال الرعاية ال�صحية ،و�أولئك م�ؤ�شرات ال�صحة العامة الرئي�سية املو�ضحة يف �إطار �إعادة فتح
الذين يقدمون الرعاية املبا�شرة ،وامل�ستجيبني الأوائل واملر�ضى
مقاطعتنا يف كل مرحلة من �إعادة الفتح ،و�سوف يقومون بتعديل
والذين يجب �أن يغادروا منازلهم لأ�سباب �أ�سا�سية مثل طلب
تدابري ال�صحة العامة �إذا لزم الأمر.
الرعاية الطبية� ،أو ا�ستالم الأدوية �أو البقالة؛
حكومة �أونتاريو
• يجب عدم و�ضع كمامات الوجه على وجوه الأطفال دون �سن
الثانية �أو تركها مبتناول �أيديهم ؛ �أو ا�ستعمالها من قبل �أي
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ترودو يعلن عن
تو�سيع الدعم للعاملني
وال�شركات ال�صغرية

طوال الوباء ،ركزت حكومة كندا على احلفاظ على �سالمة الكنديني
و�صحتهم وم�ساعدة العائالت على دفع فواتريهم .لهذا ال�سبب قدمنا
تدابري قوية حلماية وظائف الطبقة املتو�سطة ودعم ال�شركات ،حتى
يتمكنوا من �إبقاء الكنديني على جدول الرواتب خالل هذه الفرتة
ال�صعبة.
�أعلن رئي�س الوزراء ،جا�سنت ترودو ،اليوم عن تو�سع يف معايري
الأهلية حل�ساب كندا حلاالت الطوارئ التجارية ( )CEBAلت�شمل
العديد من ال�شركات ال�صغرية التي يديرها مالكوها� .سي�ساعد هذا
الإجراء املو�سع ال�شركات ال�صغرية على حماية الوظائف التي يعتمد
عليها الكنديون.
�ست�سمح التغيريات التي يتم �إجرا�ؤها على  CEBAللمزيد من
ال�شركات ال�صغرية الكندية باحل�صول على قرو�ض بدون فوائد
والتي �ست�ساعد يف تغطية تكاليف الت�شغيل خالل الفرتة التي مت فيها
تخفي�ض الإيرادات ،ب�سبب الوباء.
متاحا الآن لعدد �أكرب من ال�شركات التي تعترب
�سيكون الربنامج ً
�أ�صحابها وحدهم الذين يح�صلون على دخل مبا�شر من �أعمالهم،
وال�شركات التي تعتمد على املقاولني ،وال�شركات اململوكة للعائالت
التي تدفع للموظفني من خالل الأرباح بد ًال من الرواتب.
للت�أهل مبوجب معايري الأهلية املو�سعة� ،سيحتاج مقدمو الطلبات
الذين يقل راتبهم عن  20000دوالر �إىل:
• ح�ساب ت�شغيل جتاري يف م�ؤ�س�سة مالية م�شاركة
• رقم عمل وكالة الإيرادات الكندية ،وتقدمي الإقرار ال�ضريبي
لعام � 2018أو .2019
• نفقات م�ؤهلة غري قابلة للت�أجيل ترتاوح بني  40000و 1.5
مليون دوالر .ميكن �أن ت�شمل النفقات امل�ؤهلة غري القابلة للت�أجيل
تكاليف مثل الإيجار ،و�ضرائب املمتلكات ،واملرافق ،والت�أمني.
تخ�ضع امل�صروفات للتحقق والتدقيق من قبل حكومة كندا .و�سيتم
تقدمي التمويل بال�شراكة مع امل�ؤ�س�سات املالية .ومزيد من التفا�صيل،
مبا يف ذلك تاريخ �إطالق الطلبات مبوجب املعايري اجلديدة� ،ستتبع
يف الأيام القادمة .حتى الآن ،دخل �أكرث من � 600000شركة �صغرية
�إىل  ،CEBAو�ستعمل احلكومة على �إيجاد حلول حمتملة مل�ساعدة
�أ�صحاب الأعمال ورجال الأعمال الذين يعملون من خالل ح�ساباتهم
امل�صرفية ال�شخ�صية ،على عك�س ح�ساب الأعمال التجارية� ،أو مل
يقدموا بعد �إقرا ًرا �ضريب ًيا ،مثل ال�شركات التي مت �إن�شا�ؤها حدي ًثا.
ُيعد هذا الإجراء جز ًءا من خطة اال�ستجابة االقت�صادية للحكومة
الكندية  ،COVID-19والتي ت�ضع الكنديني وحماية وظائف
الطبقة املتو�سطة �أو ًال� .سن�ستمر يف م�ساعدة جميع الكنديني،
و�سنتجاوز هذه الأزمة م ًعا.
مكتب رئي�س وزراء كندا
الرتجمة العربية �أيام كندية
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نهو�ض ال�سينما
ّ
والدراما ال�سوريّة هو الأمل

ملع جنمها يف �سماء
وجه من وجوه ّ
ٌ
الدراما ال� ّ
سوريةَ ،
للفن و�صورة مت�ألقة
الوطن العربي ،فباتت عالمة فارقة ّ
عمل ت�شارك فيه ،ثوابتها يف احلياة ال�سالم
يف � ّأي ٍ
الفن ،فنانة حتمل من الرقي يف �أدائها
والعمل من �أجل ّ
ما يجذب امل�شاهد ،ويذهب به �إىل عوامل ال�سكينة
والإعجاب وانتظار الأمل ،الفنانة "لينا حوارنة" لطاملا
الدراما على �أنواعها ،ف� ّأثرت بهم و�أغنت
� ّأحبها متابعوا ّ
كما يف �أدوار مثل� :أميمة القناديلي يف م�سل�سل
"حمام القي�شاين" ،والعنقاء يف "الكوا�سر" ،وميادة
يف "�أ�سرار املدينة" ،والعديد من الأدوار املميزة
يف لوحات بقعة �ضوء ،والأفالم ال�سينمائية "الليل"،
شيء ما يحرتق" ،وغريها الكثري. ،
و"�أمينة" ،و"� ٌ
بعد م�سرية حافلة بالنجاحات وخربة طويلة يف مهنة
التمثيل ،كيف جتد ال�س ّيدة لينا حوارنة ح�ضور اللغة
الفن ّية يف الت�أثري على الأجيال� ،س ّيما اجليل اجلديد
الذي ابتعد عن �شا�شة التلفزيون؟
الفني ثالثني عام ًا ،وال ّ
�شك �أنني اليوم �أك َرث خرب ًة من
عمري ّ
الفرتة املا�ضية ،فقد ع ّلمتني احلياة يف م�سريتها الكثري من
الأ�شياء ،وال �أخفي الأمر ب�أنني ازددت معرف ًة باملقارنة مع
املراحل التي �سبقت هذه املرحلة� ،سواء �أكان من م�شاهدة
ومتابعة �أعمال عامل ّية وحمل ّية ،و�أي�ض ًا من خالل التجربة
ال�شخ�ص ّية ،ف�أقول لك ّل من �سيقر�أ املقال ولك ّل املهتمني ب�أن
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التجربة والتاريخ هما �أكرث املعلمني و�ضوح ًا يف احلياة ،كما هل تعتقدين ب�أن النهو�ض القادم هو لل�سينما ال�سور ّية
�أن هناك �سمة للجيل اجلديد هو العالقة الكبرية مع و�سائل ولي�س للم�سل�سل ال�سوري؟
التوا�صل االجتماعي ومع ال ّدراما �أي�ض ًا ،واليوم �أتع ّلم �شخ�صي ًا
ّ لطاملا كان مبدئي يف احلياة هو الأمل والتفا�ؤل بالقادم ،ونحن
من هذه املواقع ،ومن اجليل اجلديد و�أتابع معه ،بل ك ّل يوم
اليوم على �أعتاب مرحلة زمان ّية فيها الكثري من التغيري ،و�أمتنى
�أتع ّلم من احلا�ضر وجتارب املا�ضي على امل�ستوى املهني
�أن تنه�ض هذه املرحلة بال�سينما وال ّدراما ال�سور ّية مع ًا.
واحلياة االجتماع ّية وجماالت عديدة من �أجل مواكبة الع�صر
و�أفقه اجلديد.
�أين جتد لينا حوارنة نف�سها يف ال�سنوات الع�شر
كل فئات املجتمع ،فتج�سيد ال�شخ�ص ّيات القادمة ،هل �سيكون لها �أثرها الوا�ضح يف املجاالت
ميثل الفنان ّ
مينحه اخلربة الكثرية ،هل �شكّل هذا الأمر قيد ًا يف الإن�سان ّية بالإ�ضافة للفن ّية؟
التعبري عن �شخ�ص ّيتك �أمام نف�سك و�أمام الآخرين؟
ال �أخفيك الأمر ب�أن الزمان الذي نعي�ش فيه بات ُيقلقني ،و�أنا
جت�سيدي لعدد كبري من ال�شخ�ص ّيات من فئات املجتمع جعلني يف حري ٍة من ك ّل امل�ستجدات التي تدور ،فك ّل م ّدة نواجه �شيئ ًا
�أكرث قرب ًا من النا�س و�أكرث تفهم ًا ملا يجري يف العامل ،ولذلك جديد ًا ،وال نعلم ما نحن مقبلني عليه يف الغد� ،أ ّما الآن ف�أنا
�أجد نف�سي ح ّر ًة �أكرث يف التعبري ،وقادرة على التفاعل �أكرث مع �أبحث الوجود وعن البقاء.
املحيط ،بل �أتقبل ك ّل النماذج ومن ك ّل �شرائح املجتمع.
ماذا تقولني ملج ّلة �أ ّيام كند ّية ،وللجال ّية ال�سور ّية
من موقعك ،كيف ميكن ّ
للدراما املحافظة على تاريخها والعرب ّية يف كندا؟
وعلى حم ّبة النا�س ملتابعتها؟
�أح ّيي جم ّلتكم على هذه اللفتة الرائعة ،من خالل هذه اللقاءات،
عندما نتناول �أ ّية ما ّدة يجب علينا �أن ن�ستفيد من الأخطاء التي
ومن خالل متابعة ما يجري ،واهتمامكم بك ّل الأحداث من �أجل
يرتكبها �صانعوها ،فنعاجلها فور ًا �أو مع مرور الوقت ،ويجب
�أن ن�أخذ املو�ضوع بك ّل ج ّدية وبك ّل م�س�ؤولية ،ولي�س با�ست�سهال �أن ي�ستمر التوا�صل بني الأجيال� ،أعلم �أن ك ّل اجلاليات العرب ّية
ّ
ّ
والمباالة ،وحتى ن�صل ملكان نطمئن فيه على ال ّدراما وحم ّبة يف � ّأي مهجر حتتاج للتوا�صل ،وهذه �صلة و�صل طيبة منكم،
النا�س لها ،علينا العمل ومتابعة ومواكبة الأعمال ال ّدرام ّية التي وهذا دلي ٌل ب�أننا ن�سي ٌج واح ٌد يف � ّأي بقع ٍة من الأر�ض ،و�أمتنى �أن
تغزونا �شيئ ًا ف�شيئ ًا ،فال ّدراما وجه حقيقي للح�ضارة يجب �أال تكونوا يف �أح�سن حال ،وك ّل عام واجلميع ب�ألف خري مبنا�سبة
عيد الفطر.
نغفل عنه.

�أخبار

ترودو يعلن عن
�إفتتاح برنامج حماية
الوظائف وم�ساعدة ال�شركات
يركز الكنديون على احلفاظ على وظائفهم ودفع فواتريهم
 ،حيث يوا�صلون التعامل مع �آثار  .COVID-19لهذا
ال�سبب و�ضعت حكومة كندا الوظائف والعاملني �أو ًال  ،يف
نهجنا لدعم ال�شركات خالل هذه الفرتة ال�صعبة.
�أعلن رئي�س الوزراء  ،جا�سنت ترودو  ،اليوم �أن وثائق التقدمي
واملعايري املحدثة مل�ساعدة الطوارئ التجارية للإيجار
الكندية ( )CECRAلل�شركات ال�صغرية �أ�صبحت متاحة
الآن  ،و�أن طلبات التقدمي على الربنامج �ستفتح ابتداء من
 25مايو.
تركز حكومة كندا على حماية وظائف العمال ونحن نوا�صل
التعامل مع هذا الوباء .لهذا ال�سبب تو�صلنا �إىل اتفاق
مبدئي ال�شهر املا�ضي مع جميع املقاطعات والأقاليم لتطبيق
برنامج � .CECRAسيقدم هذا الربنامج قرو�ضا قابلة
لل�سماح ملالكي العقارات التجارية امل�ؤهلني  ،الذين �سيعطون
ً
تخفي�ضا يف الإيجار بن�سبة  75يف املائة على الأقل
بدورهم
ل�شهري �أبريل ومايو (ب�أثر رجعي)  ،ويونيو  ،مل�ست�أجري
الأعمال ال�صغرية.
يوفر هذا الربنامج لأ�صحاب العقارات الفر�صة للقيام
بدورهم يف م�ساعدة ال�شركات ال�صغرية وموظفيها على
النجاح يف هذه الأوقات ال�صعبة .نحن جمي ًعا على قدم
و�ساق يف هذا الأمر  ،ولهذا ال�سبب تبادر احلكومة بتقدمي
�إعانة �إيجار لل�شركات  ،بينما ت�ساعد مالكي العقارات يف
احلفاظ على دخل الإيجار خالل هذه الأزمة.
�ستوفر  CECRAراحة مهمة لل�شركات ال�صغرية التي
تعاين من �صعوبات مالية  ،وهو �إجراء �آخر ي�ساعد ال�شركات
على �إبقاء الكنديني على جداول الرواتب .و�سيتم قبول
الطلبات من خالل املوقع الإلكرتوين ل�شركة كندا للرهن
العقاري والإ�سكان
Canada Mortgage and Housing
Corporation website

اعتبا ًرا من  25مايو  ،وميكن ملئ الطلبات الآن.
تعمل خطة اال�ستجابة االقت�صادية  COVID-19حلكومة
كندا على حماية وظائف الطبقة املتو�سطة وم�ساعدة
ال�شركات الكندية خالل هذه الأزمة.
م ًعا � ،سن�ستمر يف �ضمان ح�صول الكنديني على ما يحتاجون
�إليه لدفع فواتريهم واحلفاظ على �أ�سرهم �آمنة و�صحية
خالل هذه الأوقات ال�صعبة.
مكتب رئي�س وزراء كندا
الرتجمة العربية �أيام كندية

Magazine

رئي�س الوزراء جا�سنت ترودو
يتحدث مع املمثلني الدائمني
ملجموعة �أوروبا ال�شرقية
التابعة للأمم املتحدة
حتدث رئي�س الوزراء جو�ستني ترودو اليوم مع املمثلني
الدائمني ملجموعة �أوروبا ال�شرقية التابعة للأمم املتحدة
ملناق�شة تر�شيح كندا للعمل يف جمل�س الأمن التابع للأمم
املتحدة ( )UNSCللفرتة .2022-2021
و�سلط رئي�س الوزراء ال�ضوء على العالقات العميقة بني كندا
ودول جمموعة �أوروبا ال�شرقية .و�أ�شار �إىل �أن ما يقرب من
 4ماليني كندي لديهم جذور يف �شرق وو�سط �أوروبا  ،و�أن
ه�ؤالء املواطنني قدموا م�ساهمات دائمة وهامة لكندا.
كرر رئي�س الوزراء التزام كندا ب�أن تكون ع�ضوا منتجا
وتعاونيا يف جمل�س الأمن الدويل  ،يركز على العمل مع
ال�شركاء ملعاجلة الق�ضايا العاملية املعقدة .و�أ�شار �إىل
التحدي الذي ميثله جائحة  ، COVID-19م�شري ًا �إىل
�أهمية التعاون املتعدد الأطراف يف معاجلة الآثار ال�صحية
واالقت�صادية للوباء  ،و�سلط ال�ضوء على الدور املركزي
للأمم املتحدة يف اال�ستجابة الدولية.
حتدث رئي�س الوزراء ترودو عن م�ساهمات كندا الهامة يف
ال�سالم والأمن على ال�صعيد العاملي  ،مبا يف ذلك من خالل
م�شاركتنا الن�شطة يف منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا.
و�سلط ال�ضوء على م�ساهمات كندا يف مهمات الناتو يف التفيا
و�أوكرانيا  ،حيث ينت�شر املئات من �أفراد القوات امل�سلحة
الكندية �إىل جانب احللفاء من جميع �أنحاء املنطقة.
وو�صف رئي�س الوزراء �أهمية الأمن االقت�صادي  -وهو ركيزة
�أ�سا�سية لربنامج كندا ملجل�س الأمن الدويل  -يف امل�ساعدة
على منع ال�صراع وبناء ال�سالم امل�ستدام  ،وكيف �ستعمل
كندا مع الدول الأع�ضاء لتعزيز فهم جمل�س الأمن لل�صلة
بني عدم امل�ساواة ون�شوب ال�صراع.
ناق�ش رئي�س الوزراء واملمثلون الدائمون ق�ضايا �أخرى ذات
�آثار �أمنية دولية مبا يف ذلك امل�ساواة بني اجلن�سني  ،وتغري
املناخ  ،واحلاجة �إىل تعزيز التعددية .وحتدثوا عن الدور
الذي ميكن �أن تلعبه كندا يف و�ضع هذه الأولويات يف مقدمة
املناق�شات يف جمل�س الأمن.
بينما توا�صل كندا تر�شحها لالنتخاب يف جمل�س الأمن
التابع للأمم املتحدة للفرتة � ، 2022-2021سن�ستمر يف
تعزيز امل�صالح امل�شرتكة ل�صالح النا�س وال�شركات يف كندا
وحول العامل.
مكتب رئي�س وزراء كندا
الرتجمة العربية �أيام كندية
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مليار جرعة من
لقاح كورونا على الطريق..
و�شركة حتدد املوعد
�أعلنت �شركة �أ�سرتازينيكا ل�صناعة الأدوية� ،أن لديها القدرة
على ت�صنيع مليار جرعة من اللقاح امل�ضاد لفريو�س كورونا
اجلديد ،الذي طورته جامعة �أك�سفورد م�ؤخرا ،م�شرية �إىل
�أنها تخطط لبدء توريده يف �سبتمرب املقبل.
وذكرت ال�شركة الأجنلو�-سويدية �أنها تلقت �أكرث من مليار
دوالر من الهيئة الأمريكية للبحث والتطوير الطبي احليوي
املتقدم ،من �أجل تطوير اللقاح و�إنتاجه وت�سليمه ،بداية من
اخلريف املقبل.
وقالت �شركة الأدوية العمالقة �إنها تلقت بالفعل طلبا من
هيئة اللقاحات الأمريكية من �أجل �إنتاج نحو  400مليون
جرعة من اللقاح الذي طورته جامعة �أك�سفورد ملكافحة
فريو�س كورونا ،امل�سبب ملر�ض كوفيد.19-
و�أ�ضافت ال�شركة يف بيان �إنها "�ضمنت الآن قدرة ت�صنيع
مليار جرعة ،وتهدف �إىل ت�أمني املزيد من االتفاقات لتو�سيع
القدرة ب�شكل �أكرب خالل الأ�شهر املقبلة ل�ضمان �أن يكون
القاح متاح عامليا".
وقال الرئي�س التنفيذي ل�شركة �أ�سرتازينيكا ل�صناعة
الأدوية ،با�سكال �سوريوت� ،إن اال�ستثمار �سوف ي�سرع يف
تطوير و�إنتاج اللقاح .وقد مت �ضمه بالفعل �إىل ا�ستثمار
احلكومة الربيطانية.
و�أ�ضاف �سوريوت" :نحتاج �إىل هزمية الفريو�س م ًعا ،و�إال
�ست�ستمر معاناتنا ال�شخ�صية واالقت�صادية واالجتماعية
�إىل �أمد طويل" ،معربا عن �شكره للحكومتني الأمريكية
والربيطانية على دعمهما الكبري لت�سريع تطوير و�إنتاج
اللقاح.
وقال" :نحن فخورون جدً ا بالتعاون مع جامعة �أك�سفورد
لتحويل عملهم الرائد �إىل دواء ميكن �إنتاجه على نطاق
متاحا على
عاملي� ..سنبذل ق�صارى جهدنا جلعل هذا اللقاح ً
نطاق وا�سع".
وتقول احلكومة الربيطانية �إنه ميكن توفري  30مليون جرعة
من "لقاح �أوك�سفورد" اجلديد يف جميع �أنحاء اململكة املتحدة
يف �سبتمرب املقبل ،يف حال ثبتت فعاليته.
وبد�أت جتارب اللقاح املعروف ر�سميا با�سم "�شادوك�ش وان
كوفيد  "19يف � 24أبريل املا�ضي ،ملعرفة ما �إذا كان ميكن �أن
يحمي الأ�شخا�ص الأ�صحاء ب�شكل فعال من فريو�س كورونا.
و�أكد وزير الأعمال الربيطاين �ألوك �شارما ،قبل �أيام� ،أن
التجارب ال�سريرية الأوىل "ت�سري على ما يرام" مع جميع
املتطوعني الذين تلقوا جرعة من اللقاح ،يف وقت �سابق من
هذا ال�شهر.
ترجمات
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حذرت م�صادر ع�سكرية �أمريكية من �أن الواليات املتحدة �ستخ�سر
احلرب مع ال�صني يف حال اندالعها يف املحيط الهادئ ،كما ك�شفت
�أن اجلي�ش الأمريكي يبدو غري قادر على الدفاع عن تايوان ،التي
ال تعتربها ال�صني جزءا ال يتجز�أ من �أرا�ضيها ،كما نبهت �إىل �أن
قاعدة جزيرة غوام الع�سكرية تبدو يف خطر حاليا.
وك�شفت امل�صادر� ،أن ر�صد م�سار التوتر يف العالقات م�ؤخرا بني
البلدين ،على خلفية ملفات عدة� ،أكد خماوف متزايدة من �أن
الواليات املتحدة معر�ضة لتهديدات بالغة من ال�صني ،و�أن �أي قتال
�سي�ؤدي �إىل معاناة الواليات املتحدة من خ�سائر فادحة.
ومن املنتظر �أن يظهر التحليل ،املثري للقلق من وجهة النظر
الأمريكية ،يف تقرير وزارة الدفاع الأمريكية عن القوة الع�سكرية
ال�صينية لعام  ،2020والذي �سين�شر هذا ال�صيف.
وي�أتي هذا التحذير ال�صارم مع تفاقم التوترات بني البلدين،
ال�سيما بعدما انتقد الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب تعامل ال�صني
مع فريو�س كورونا ،واتهم بكني مرارا ب�إخفاء احلقائق املتعلقة
بالفريو�س الفتاك ،الذي انطلق من �أرا�ضيها
و�أخربت م�صادر وزارة الدفاع الأمريكية �صحيفة "التاميز" �أن
حتليل البنتاغون القائم على درا�سة موقف "حماكاة" للقوى عام
 ،2030حني �ستمتلك ال�صني املزيد من الغوا�صات الهجومية،
وحامالت الطائرات ،واملدمرات ،ك�شف �أن اجلي�ش الأمريكي لن
ي�ستطيع مواجهة القوة ال�صينية املت�صاعدة.
ومع ذلك ،ف�إن التهديد يبدو ملحا الآن ،ودون حتى االنتظار �إىل عام

� ،2030إذ باتت كل قاعدة �أمريكية يف منطقة قيادة منطقة املحيط
الهادئ-الهندي معر�ضة خلطر الهجوم ،بعدما عززت ال�صني
قدراتها م�ؤخرا ،ال�سيما من ال�صواريخ البالي�ستية متو�سطة املدى.
كما ك�شفت درا�سة املوقف �أن جزر غوام الواقعة يف املحيط الهادئ،
والتي ت�ضم  3قواعد ع�سكرية �أمريكية ،هي م�صدر قلق خا�ص لأنه
ي�صعب الدفاع عنها.
وقد �أكد م�صدر ع�سكري �أمريكي نتائج ذلك التحليل ل�صحيفة
التاميز قائال" :متتلك ال�صني �صواريخ بالي�ستية بعيدة املدى
م�ضادة لل�سفن ،و�صواريخ تفوق �سرعتها �سرعة ال�صوت و�صواريخ
هايرب�سونيك (�أكرث من � 5أ�ضعاف �سرعة ال�صوت)".
كما �أ�صدر حتليل خلرباء �أمريكيني خمت�صني بال�ش�أن ال�صيني
حتذيرات مماثلة.
ومتثل جزيرة تايوان بالذات م�صدر توتر متزايدا بني البلدين،
ح�سب ما نقلت �صحيفة "ديلي ميل" ،علما ب�أن الرئي�س ال�صيني
ت�شي جينبينغ �أعلن �أنه يريد عودة تايوان لل�سيادة ال�صينية مبوجب
مبد�أ "ال�صني الواحدة" بحلول عام .2050
وقد كثفت بكني �أن�شطتها الع�سكرية يف جنوب و�شرق بحر ال�صني
م�ؤخرا ،مبا يف ذلك ت�شييد مواقع ع�سكرية على اجلزر اال�صطناعية
التي بنتها يف املياه املتنازع عليها.
ويف املقابل ،زادت الواليات املتحدة من وجودها الع�سكري يف
املنطقة ذاتها ،وبد�أت يف اال�ستعداد عرب تعزيز عالقاتها مع تايوان
من وخالل زيادة مبيعات الأ�سلحة لها.

�أخبار حول العامل

وقالت بوين غال�سر ،وهي خبرية يف مركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية
والدولية يف وا�شنطن ،وم�ست�شار للحكومة الأمريكية فيما يتعلق
ب�شرق �آ�سيا" :كل حماكاة �أجريت ب�ش�أن التهديد ال�صيني بحلول
عام  2030انتهت جميعا �إىل هزمية الواليات املتحدة".
و�أو�ضحت" :تايوان هي الق�ضية الأكرث تقلبا ،لأن الأمر ميكن �أن
يت�صاعد �إىل حرب مع الواليات املتحدة ،حتى �إىل حرب نووية".
و�أ�ضافت" :يف البنتاغون ووزارة اخلارجية والبيت الأبي�ض ،تعترب
ال�صني الآن �أكرب تهديد .لقد كنا �سلبيني للغاية يف املا�ضي" ،ح�سب
ما �أورد "ديلي ميل".
من جهة �أخرى ،قال م�صدر ل�صحيفة "التاميز" �إن القائد الأمريكي،
الأدمريال فيليب ديفيد�سون ،وجه حتذيرات بهذا ال�ش�أن �أي�ضا ،فيما
بد�أت وزارة الدفاع يف تغيري نهجها من �أجل اال�ستعداد.
ويتم الآن الرتكيز على تطوير املزيد من الأ�سلحة التي تفوق �سرعتها
�سرعة ال�صوت ،و�إر�سال املزيد من �صواريخ كروز بعيدة املدى ،التي
تطلق من الرب� ،إىل منطقة �آ�سيا واملحيط الهادئ ،كما يتم ت�سليح
الوحدات البحرية بالقرب من البحار ال�صينية ب�صواريخ م�ضادة
لل�سفن.
وقد �أعلن الرئي�س ترامب ،اجلمعة� ،أن الواليات املتحدة تطور
�صاروخا متطورا تفاخر ب�أنه �أ�سرع بـ 17مرة من ال�صواريخ املتاحة
حال ًيا.
ترجمات

ترامب ي�ستنجد بالعامل من�صف ال�سالوي لإيجاد لقاح لفايرو�س كورونا

حظي العامل املغربي ،من�صف ال�سالوي ،بثناء وتقدير وا�سعني،
يوم اجلمعة ،بعد تعيينه من قبل الرئي�س الأمريكي ،دونالد ترامب،
على ر�أ�س مبادرة البيت الأبي�ض لتطوير لقاح �ضد فريو�س كورونا
امل�ستجد (كوفيد .)19
ومل يقت�صر التفاعل على الأو�ساط العلمية التي �أ�شادت بال�سالوي
و�سجله احلافل ،بل امتدت احلفاوة �إىل املن�صات االجتماعية،
فحر�ص املعلقون على التطرق �إىل حمطات من حياة العامل الذي
يحمل جن�سيات املغرب وبلجيكا والواليات املتحدة.
و�صرح ال�سالوي ،يف م�ؤمتر �صحفي بحديقة البيت الأبي�ض� ،أنه ينظر
�إىل هذا التعيني مبثابة �شرف وفر�صة لتقدمي خدمة �إىل الواليات
املتحدة والعامل ،يف ظل اجلائحة التي �أ�صابت �أكرث من �أربعة ماليني
ون�صف املليون.
و�أ�ضاف الرجل احلا�صل على درجة الدكتوراه يف علم املناعة� ،أنه
اطلع على بيانات مبكرة ،متوقعا �أن تكون ثمة مئات املاليني من
جرعات اللقاح بحلول نهاية العام اجلاري.
وعند البحث يف �سرية ال�سالوي املغربي ،يربز م�سار طويل من
التح�صيل والتحديات ثم النجاح؛ لأن العامل املعني من قبل ترامب
حديث ًا ،تنقل بني بلدان خمتلفة و�آمن دوما ب�ضرورة اقتنا�ص الفر�صة
متى ما الحت �أمام املرء ،بح�سب ما قال يف لقاء �صحفي.
من �أغادير �إىل �أوروبا
ولد من�صف ال�سالوي يف �سنة  1959يف مدينة �أغادير املطلة على
املحيط الأطل�سي يف املغرب ،ودر�س يف اململكة �إىل �أن ح�صل على
�شهادة البكالوريا (الثانوية العامة) من ثانوية حممد اخلام�س يف
الدار الب�ضاء ،ثم �سافر بعد ذلك �إىل فرن�سا حتى يدر�س الطب وهو
ال�سابعة ع�شرة ،على غرار عدد من الطلبة املغاربة الذين يختارون
�إكمال درا�ستهم يف اخلارج.

لكن ال�سالوي مني بخيبة �أمل �أوىل ،ومل ي�ستطع �أن ي�سجل نف�سه يف
اجلامعة الفرن�سية ،لأن �أجل الت�سجيل كان قد انتهى ،ولذلك ،قرر �أن
ينتقل �إىل بلجيكا املجاورة ،وهي بلد فرانكفوين �أي�ضا ،ثم در�س يف
جامعة بروك�سيل احلرة وح�صل على �شهادة "الإجازة" يف البيولوجيا.
يف مرحلة موالية ،نال �شهادة الدكتواره يف علم الأحياء اجلزيئي،
ثم تلقى عدة دورات يف جامعات �أمريكية مرموقة مثل كلية هارفارد
للطب وجامعة تافت�س� ،أما يف احلياة املهنية ،فعمل ال�سالوي �أ�ستاذا
بجامعة مونز البلجيكية وكتب ما يقارب مئة ورقة بحثية.
ودافع ال�سالوي يف مواقفه عن االبتكار يف جمال ال�صيدلة ،وحث
على �إيالء عناية كربى للبحث العلمي ،وقال يف �إحدى هذه اللقاءات
�إن امليزانيات التي تقدم للعلماء يجب �أن ت�سمى باال�ستثمار لأنها
تب�شر بعائد ملمو�س ،وتتكلل بتطوير �أدوية ذات نفع عظيم.
رجل اللقاحات
ق�ضى ال�سالوي ثالثني عاما وهو يعمل يف �شركة "غالك�سو �سميث
كالين" العمالقة وهي م�ؤ�س�سة بريطانية عاملية ،ويف �سنة ،2006
قامت بتعيينه على ر�أ�س ق�سم البحوث والتطوير.
و�أعلن خطة لإن�شاء جمموعة خمت�صة يف العلوم الع�صبية مبدينة
�شنغهاي ال�صينية ،وراهن على اال�ستعانة مبا يقارب �ألف موظف ،يف
م�شروع قدرت تكلفته مبئة مليون دوالر ،وتوقفت املبادرة يف .2017
ويف �سنة � ،2008أ�شرف ال�سالوي على قيام �شركة ال�صيدلية
الربيطانية والعاملية باال�ستحواذ على �شركة "�سبرييت
فارما�سوتيكالز" يف �صفقة و�صلت قيمتها �إىل  720مليون دوالر ،ثم
�أ�شرف �أي�ضا على �شراء �شركة "هيومان جينوم �ساين�سز" بثالثة
مليارات دوالر.
خالل م�سريته الأكادميية� ،أ�شرف العامل املغربي على تطوير عدد
من اللقاحات؛ مثل لقاح "�سريفاريك�س" لأجل الوقاية من �سرطان

عنق الرحم ،ف�ضال عن لقاح "روتاريك�س" حلماية الأطفال من
التهاب املعدة والأمعاء الفريو�سي ،ثم لقاح وباء �إيبوال.
وق�ضى ال�سالوي  27عاما وهو يجري بحوثا حول لقاح "�سريفاريك�س"
للوقاية من املالريا� ،إىل �أن اعتمدته وكالة الأدوية الأوروبية يف �سنة
 ،2015وهو الأول من نوعه يف العامل.
رهان كورونا
حني كان ال�سالوي يلقي كلمته يف البيت الأبي�ض ،يوم اجلمعة،
�إىل جانب الرئي�س الأمريكي ،ك�شف �أن التحديات املطروحة �أمام
املبادرة لي�ست بال�سهلة ،لكنه �أعرب عن ثقته يف �إنتاج مئات املاليني
من جرعات اللقاح �ضد وباء كورونا امل�ستجد ،بحلول العام اجلاري.
وا�ضطر الباحث �إىل اال�ستقالة من �شركة "موديرنا" املخت�صة يف
ال�صيدلة ،تفاديا للوقوع يف "ت�ضارب م�صالح" ،نظرا �إىل عمله يف
الوقت احلايل �ضمن مبادرة فيدرالية ،ومن ال�صعب �أن يظل موظفا
يف �شركة خا�صة.
ويبدو ال�سالوي واثقا من القدرة على تطوير اللقاح يف فرتة زمنية
تبدو ق�صرية ،وي�صف �أهداف املبادرة الأمريكية بالقابلة للتحقيق،
فيما يتلهف العا ُمل �إىل �إجناز عاملي يوقف زحف الوباء الذي �أربك
العامل برمته ،وجعلته يقف على قيمة العلوم والعلماء.
وكاالت

�أخبار منوعة
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ال������ط������ائ������رة ال�������������ص������اروخ ان����ط����ل����ق����ت..
وال����ه����دف حت���وي���ل ط���اق���ة ال�����ش��م�����س �إىل الأر������ض
�أطلق �سالح اجلو الأمريكي بنجاح ،الأحد ،طائرة ف�ضائية م�سيرّ ة
من طراز "اك�س 37-بي" من قاعدة كاب كانافريال يف فلوريدا ،يف
مهمة من املقرر �أن ت�ستمر عدة �أ�شهر� ،ستخ�ص�ص لإجراء جتارب
علمية.
والطائرة امل�سيرّ ة �أ�شبه بن�سخة م�ص ّغرة من مكوك ف�ضائي ،علما
�أن الربنامج الف�ضائي الأمريكي �أخرج هذا النوع من املركبات
الف�ضائية من اخلدمة عام .2011
و�ستم�ضي الطائرة الف�ضائية امل�سيرّ ة �أ�شهرا يف املدار ،لإجراء
جتارب �سيتم خاللها توجيهها عن بعد.
وبعيد الإطالق �أ�شاد وزير الدفاع الأمريكي مارك �إ�سرب بـ"�ساد�س
مهمة لطائرة اك�س 37-بي التي ميكن �إعادة ا�ستخدامها".
ومت �إطالق الطائرة الف�ضائية التي �أطلق عليها ت�سمية "مركبة
اختبار مدارية" بوا�سطة ال�صاروخ "�أطل�س  "5عند ال�ساعة 9,14

�صباحا ( 13,14ت غ).
و�ست�ضع الطائرة الف�ضائية يف املدار قمر ا�صطناعيا �صغريا �أطلق
عليه ت�سمية "فالكون�سات "8-لإجراء �أبحاث �إ�ضافية ،وفق ما
�أو�ضحت وزيرة �سالح اجلو ،باربرا باريت ،يف وقت �سابق من ال�شهر
احلايل ،كا�شفة تفا�صيل عن مهمة كانت قبل ذلك م�شروعا فائق
ال�سرية.
وقالت باريت التي تر�أ�س �أي�ضا قوة الف�ضاء الأمريكية �إن هذه املهمة
"�ست�شهد جتارب �أكرث من �أي مهمة �سابقة".
و�أو�ضحت �أن التجارب �ستت�ضمن :اختبار ت�أثريات الإ�شعاعات على
البذور ومواد �أخرى ،وحتويل الطاقة ال�شم�سية �إىل طاقة موجات
�صغرية ميكن حتويلها �إىل الأر�ض.
ويبلغ طول الطائرة � 9أمتار وعر�ضها مع اجلناحني � 4,5أمتار.
ون�شرت وزارة الدفاع �صورا للطائرة ،لكنها مل تك�شف معلومات
مف�صلة عن مهماتها وقدراتها.
ّ

ويف رحالتها ال�سابقة التي بد�أت عام  2010بقيت الطائرة يف املدار
لفرتات �أطول.
ويف املهمة الأخرية التي انتهت يف �أكتوبر �أم�ضت  780يوما يف املدار،
مما رفع الفرتة الرتاكمية التي ق�ضتها يف املدار �إىل  2865يوما.
وكاالت

تنخف�ض قدرة بطاريات الهواتف_الذكية ويقل ا�ستيعابها
لل�شحن مع مرور الزمن ،مما يدفع الكثريين لتغيريها،
تعرف على �أبرز � 5أ�شياء جتب مراعاتها قبل ا�ستبدال
بطارية هاتف �آيفون
تعمل هواتف �آيفون ببطاريات ليثيوم �أيون ( )li-ionالقابلة كنت قد ت�أثرت بهذا وترغب يف حت�سني �أداء �آيفون اخلا�ص بك ،تبيع املكونات الداخلية لأجهزتها ب�شكل منف�صل .كما �أنها ت�ضم
جميع الأدوات الالزمة لفتح الهاتف و�إزالة البطارية القدمية
لإعادة ال�شحن ،ومن املعلوم �أن جميع البطاريات القابلة لإعادة فيجب ا�ستبدال البطارية
 -4هل ا�ستبدال البطارية يبطل �ضمان هاتفك؟
ال�شحن لها عمر حمدود� ،إذ تنخف�ض قدرتها ويقل ا�ستيعابها  -2ما هي تكلفة بطارية �آيفون البديلة؟
لل�شحن مع مرور الزمن ،مما ي�ؤدي �إىل انخفا�ض الوقت الذي �إذا كان هاتف �آيفون داخل ال�ضمان� ،أو كنت م�شرت ًكا يف نظام نعم� ،سي�ؤدي فتح هاتف �آيفون بنف�سك �إىل �إبطال ال�ضمان ،ولكن
يعمل فيه اجلهاز قبل احلاجة لإعادة �شحنه
 ،AppleCare+ففي هذه احلالة ميكنك التوجه �إىل �أحد �إذا كانت بطاريتك قدمية لدرجة �أنها حتتاج �إىل اال�ستبدال،
وعالو ًة على ذلك ،قد تنخف�ض قدرة البطارية على توفري م�ستوى
الطاقة الالزم ليعمل الهاتف ب�شكل �صحيح ،وقد ي�ؤدي ذلك �إىل
حدوث تغريات يف �أداء الهاتف

فيما يلي � 5أ�شياء جتب مراعاتها قبل
ا�ستبدال بطارية هاتف �آيفون:
 -1ملاذا حتتاج �إىل ا�ستبدال بطارية �آيفون؟
مبرور الوقت تقل كفاءة البطارية ،و�إذا مل توفر م�ستويات الطاقة
املطلوبة حتى تكون املكونات الإلكرتونية قادرة على �سحب الطاقة
ب�سرعة منها� ،سيكون هاتف �آيفون �أكرث ُعر�ضة حلاالت توقف
مفاجئة
يف  iPhone 6والإ�صدارات الأحدث ،يقوم نظام الت�شغيل
 iOSب�إدارة �أق�صى قدرة للأداء ديناميك ًيا ملنع �آيفون من التوقف
املفاجئ ،حيث تظهر لك ر�سالة تقول :توقف �آيفون هذا ب�شكل غري
متوقع لأن البطارية كانت عاجزة عن �إي�صال الطاقة الق�صوى
ال�ضرورية .مت تطبيق �إدارة الأداء ملنع ح�صول هذا جمددًا� .إذا

مراكز خدمة �آبل القريبة منك ال�ستبدال البطارية بدون �أي فالأرجح �أنها خارج فرتة ال�ضمان البالغة � 12شه ًرا
ر�سوم
 -5هل ميكنك ا�ستبدال بطارية �آيفون بنف�سك؟
ولكن �إذا كان الهاتف خارج ال�ضمان ف�إن تكلفة تغيري بطارية
�إىل حد ما نعم؛ فمن ال�سهل اتباع تعليمات  ،iFixitولكن لي�س
�آيفون �سترتواح بني  49دوال ًرا و  69دوال ًرا اعتمادًا على طراز
من ال�سهل على كل �شخ�ص القيام بذلك بدون �إحداث �ضرر
�آيفون اخلا�ص بك
متاما .لذلك يعتمد الأمر
مبكونات اجلهاز ،حيث قد يتلف الهاتف ً
و�إذا كنت
ً
ملتزما ب�سيا�سة العزل املنزيل الآن وتريد ا�ستبدال على عمر هاتفك وقيمته
بطارية هاتف �آيفون الذي هو خارج ال�ضمان فيمكنك القيام
�إذا كان لديك هاتفك �آيفون قدمي يف البيت وتريد �إعادة
بذلك بنف�سك ،حيث يقدم موقع  iFixitحزمة ا�ستبدال بطارية
ا�ستخدامه� ،أو ا�شرتيت هاتف �آيفون م�ستعملاً رخي�ص الثمن،
�آيفون ب�أ�سعار منا�سبة
وتريد �إعادة ت�شغيله ب�سرعة ،فهذه طريقة منا�سبة لإ�صالح
ي�صل �سعر جمموعة ا�ستبدال البطارية لهواتف  iPhoneالهاتف دون �إنفاق الكثري من املال
 ،8و � iPhone 8 Plusإىل  29.99دوال ًرا ،بينما ي�صل
ولكن �إذا كان هاتف �آيفون الذي تريد ا�ستبدال البطارية له هو
�سعر املجموعة لهواتف  ،iPhone Xو  ،iPhone XRو
هاتفك الرئي�سي ،فال تفكر يف اتخاذ هذه اخلطوة ،وتوجه �إىل
� iPhone XS Maxإىل  49.99دوال ًرا
�أحد مراكز اخلدمة التابعة لآبل ال�ستبدال البطارية حتى ال تتلف
 -3ماذا ت�ضم حزمة  iFixitال�ستبدال البطارية؟
هاتفك.
تت�ضمن هذه احلزمة كل ما حتتاجه ال�ستبدال بطارية �آيفون ابتدا ًء
من هاتف  iPhone 4Sو  ،iPhone XS Maxحيث ت�ضم
امل�صدر  :البوابة العربية لالخبار التقني
بطارية بديلة تابعة جلهة خارجية لي�ست من �آبل نف�سها ،لأن �آبل ال
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مقاالت

نحن وهم ...واحد
كل الأمم ت�سخر من الأمم الأخرى ،وكلهم على حق! �آرثر �شوبنهاور
ي�صادف اليوم الذكرى ال�سنوية لرحيل املغني مايكل جاك�سون..
�إنهم يبثون �أغانيه يف الراديو منذ ال�صباح ،و �أنا �أ�ستعيد ذكريات
مراهقتي مع بع�ض من هذه الأغاين بينما �أجنز عملي الروتيني
اململ ،حتى و�صلت �إىل �أغنية " ال يهم �إن كنت �أبي�ض ًا �أو �أ�سود ًا (It
)Doesn’t Matter If You’re Black Or White
عندئذ �سرحت من جديد يف ف�ضاء �أفكاري! جمموعة خواطر كانت
مبعرثة يف ذهني ترتبت �أخريا ًحتت عنوان..

وبالده جمتمعة مع حرارة الطق�س ،لكن هذا ال يجعله بال�ضرورة
�شخ�ص ًا جيد ًا �أو �سيئ ًا".
�سكتت ال�سيدات لي�س لأنهن اقتنعن مبا �أقول ،ولكن لأنهن مل يكنّ
يردن اخلو�ض �أكرث يف هذا اجلدال! �أما �أنا فقد �أ�شعلت هذه احلادثة
خميلتي لكي �أكتب �أكرث عن �صراع احل�ضارات.

هذه العالقة بني �شعوب الأر�ض املختلفة ،ملاذا �أطلق عليها
م�صطلح �صراع احل�ضارات؟ ومن الذي ا�ستبدلها مب�صطلح حوار
احل�ضارات؟ متى يكون التناف�س بني البلدان �أمر ًا �إيجابي ًا ومتى
من �أكرث ما �أقدره يف املجتمع الكندي هو �أنه خرج من دائرة حرب يكون عك�س ذلك؟
احل�ضارات �إىل حوار احل�ضارات ،فطوبى له! �إن النماذج التي
�ألقاها يف حياتي اليومية املونرتيالية جديرة ب�أن ت�صور وتنقل �إىل �أال توافقونني الر�أي ب�أن هناك �أ�صول للتناف�س ال�شريف بني ال�شعوب
كل دول العامل علهم يجدون فيها مثا ًال يحتذى .فمع كل اختالفاتنا ،والأمم؟ على نطاق �أ�ضيق� ،أال ي�ستحق �أي فرد من �أي م ّلة كانت
�إال �أين ال �أ�ستطيع �إال �أن �أحب �أبناء مدينتي التي يتعاي�ش فيها النا�س فر�صة لإثبات �أنف�سهم يف املجتمع الذي يعي�شون فيه بغ�ض النظر
من كل الأجنا�س ويفر�ض عليهم قانونهم احرتام بع�ضهم البع�ض! عن �أ�صولهم وانتماءاتهم املختلفة؟ وملاذا يجب �أن يحكم على �إن�سان
�إال �أين يف مقالتي هذه لن �أحتدث عن هذه النماذج الإيجابية ،و�إمنا ب�سبب خطيئة غريه؟ �ألي�س من يطلق الأحكام ويثري الفتنة بني النا�س
�س�أروي مقتطفات عن حوادث �صارت معي �أنا �شخ�صي ًا �أو �سمعت هو املجرم بذاته؟ �أ�سئلة تدور يف ذهني وملّا �أجد لها �أجوبة.
بها ،تعاك�س ما جئت به �آنف ًا:
�أذكر هنا �أحداث ًا من التاريخ لكي �أعزز وجهة نظري :عرب القرون
كنت �أم�س يف �صالون احلالقة الن�سائية �أنتظر دوري ،وكانت الن�ساء الأخرية ،كان الإنكليز يفخرون مبملكتهم التي ال تغيب عنها
تتحدث يف موا�ضيع متعددة �إىل �أن ذكرن ق�صة �شابة تطلقت من ال�شم�س ،وي�سخرون من �أمم الأر�ض التي اغت�صبوها من �أهلها الذين
زوجها "العربي " لأن عقليته رجعية ولأنه عنيف .ه�ؤالء الن�سوة ا�ستعبدوهم �أو �أبادوهم (من هنود �إىل �أفارقة �إىل هنود حمر).
ظنننني من �شكلي من �أ�صول التينية ،خا�صة و�أين ال �أرتدي �أي رمز كانت حجتهم هي التن�صري ،يعني ،جا�ؤوهم با�سم اهلل! لكن الواقع
ديني ،لذلك تكلمن �أمامي براحة و�صراحة .وهكذا ،ا�ستمعت فيما الذي ي�شهد عليه التاريخ خمز جد ًا ،والروايات والأفالم املوثقة عن
ا�ستمعت �إىل تعليقات وثرثرات جاهلة عن الأ�سرة العربية وجرائم زيف الإمربيالية ال تعد وال حت�صى .ونقي�س على نف�س الوترية مزاعم
ال�شرف .وبعد �أن اكتفيت مما �سمعت جاء دوري يف الكالم وعرفت الدول الأوربية الأخرى من فرن�سا �إىل الربتغال �إىل �إ�سبانيا .وقبل
ذلك ،يف القرون الو�سطى كانت الأمة الإ�سالمية (من عثمانية �إىل
عن نف�سي ب�أنني كندية من �أ�صول عربية وم�سلمة:
عربية) ممتدة من ال�شرق �إىل الغرب .يذكر لها التاريخ ب�أنها نقلت
" لقد �شاهدت يف �أخبار ال�صباح عنوان عن جرمية �أليمة ح�صلت علوم ًا ومعارف ًا وقيم ًا لكن �أي�ض ًا يذكر التاريخ ب�أنّ امل�سلمني حني
يف مدينتنا عن رجل فرن�سي قتل ابنتيه ونف�سه بعد �أن عزمت خرجوا من الأندل�س و �أوروبا احتفل �أهلها جل احتفال ثم ن َكلوا مبن
زوجته الطالق .مل يقل �أحد ب�أن الفرن�سيني ذوو مزاج انتحاري! وقد بقي فيها من امل�سلمني ،و�أت�ساءل ملا قد يبتهج ه�ؤالء كل هذا القدر
قابلت يف طريقي �إىل �صالون احلالقة جارنا الروماين الذي هجرته
�إذا ما كان العرب �أو امل�سلمون قد �أح�ضروا لهم كل اخلري مع عقيدة
زوجته ب�سبب �إدمانه على الكحول ،وا�ضطرت فيما بعد ملنعه من لقاء
التوحيد كما يزعم تاريخنا؟ وملاذا كان يف قلوبهم كل ذلك الغل جتاه
ابنتيه لنف�س ال�سبب .ثم ح�ضرت غريها لتعي�ش معه ولتهجره هي
امل�سلمني " اللطفاء"؟ ثم ملاذا داروا الأر�ض �شرق ًا وغرب ًا بحث ًا عن
�أي�ض ًا خوفا ً على نف�سها من ال�سكر اليومي .مل ي�سخر �أحد من هذا
طرق حرير جديدة بعيد ًا عن تلك التي متلكها امل�سلمون؟ هل ب�سبب
الرجل �أو جن�سيته بل قيل ب�أنه مري�ض وبحاجة �إىل امل�ساعدة .وكادت
الت�سهيالت التجارية "املغرية" واملعامالت "ال�شريفة" التي كان
جارتي الإفريقية تقتل زوجها �ضرب ًا لأنه خانها ،ومل �أقل �أو �أ�سمع من
يقدمها لهم ه�ؤالء الأخريون؟
�أحد �أن ن�ساء الأفارقة متوح�شات .وقد حكت يل �صديقتي �أن �إحدى
زميالت ابنها يف اجلامعة -كيبكية الأ�صل -ترب�صت له لأنه يف غاية �إىل متى ي�ستمر �صراع العامل القدمي؟ قبل فرتة �شاهدت بع�ض
الو�سامة والتفوق ،وملا مل يعرها �أي اهتمام حاكت له املكائد واتهمته مقاطع فيديو على اليوتيوب تتحدث عن كراهية العامل للم�سلمني
بالتحر�ش .ال تو�صف الكيبيكيات �إال بالدماثة .ثم �إن جارنا اليوناين �شرق ًا وغرب ًا ،يتناقلها امل�سلمون �أي�ض ًا للأ�سف بحجة التنبيه للعداء
الذي طلقته زوجته بعد ثالثني �سنة �صرب ،وزميالتي الرو�سية �ضدَ الإ�سالم .كذلك �شاهدت مقاطع فيديو لبع�ض ممن يدعون
والفنزويلية يف ور�شة العمل الن�سائية الذين فعلن نف�س ال�شيء بعد �أن �أنف�سهم �أئمه يحتكرون اجلنة لأنف�سهم ويدعون للعداء �ضد كل من
كرب �أوالدهن ،مل يعينب على جن�سياتهم وال على �أديانهم .ملاذا هذا هو غري م�سلم! هكذا ،تنب�ش الأمم بحث ًا عن عيوب غريها من الأمم،
التطاول على الرجل العربي وامل�سلم خا�صة �إذ ًا؟ وهل كل الرجال ويبني الأفراد �أحكامهم ال�سلبية بناء على ما �شاهدوه من الإعالم
العرب وامل�سلمون خرجوا من قالب واحد؟ �إن العربي بحكم تربيته �أو �سمعوه من رجال الدين الذين يثقون بهم ،ثم يعممون ال�صفات
يف جمتمعه جمبول على بناء الأ�سرة وحمايتها واملحافظة عليها .يكد ال�سيئة التي �شاهدوها من �شخ�ص ما على ملته ب�أكملها ويغذون
من �أول ما ي�شتد �ساعده لكي يبني نف�سه ،ويرتبط ويرعى �أطفاله .العداوة فيما بينهم لأنهم باحثون عن امل�شاكل وهكذا ن�صنع جميع ُا
�إنه رب للأ�سرة ويت�صرف على هذا الأ�سا�س .ثم ،ملاذا يعيب الغرب احلروب ونكدر عي�شتنا ب�أنف�سنا.
على امل�سلم �أن يحق له الزواج ب�أربعة ب�شرط الإنفاق عليهن والعدل
بينهن (علم ًا ب�أن ال�شروط ال تنطبق �إىل على قلة قليلة من الرجال) ،ومن حياتنا املعا�صرة مناذج �أخرى عن �أمم تقول ماال تفعل :يزعم
لكنهم ال يعيبون على �شبابهم �أو رجالهم �أن يعا�شروا امر�أة يف كل مواطنو الواليات املتحدة الأمريكية ب�أنهم ين�شرون عرب �إعالمهم
ليلة بدون �أي ارتباط �أو التزام! �أنا �شخ�صي ًا �أعتقد ب�أن عنفوان علوم ًا متقدمة وقيم ًا يف الدميقراطية ويت�شدقون يف حقوق الإن�سان...
الرجل العربي هو ب�سبب ما يعي�شه من �ضغوط نف�سية يف جمتمعه ه�ؤالء الذين قامت دولتهم على جمازر ال حت�صى لإبادة ال�سكان

بقلم :هدى البني
الأ�صليني؟ وا�ستعبد �أجدادهم الأفارقة عرب قرون؟ �ألي�سوا هم
من اخرتعوا القنبلة النووية التي حرقت مدينة هريو�شيما ب�أكملها
وخربت �أكرث مدينة ناجازاكي؟ �أمل يكن لهم الدور الأكرب يف حروب
فيتنام و�أفغان�ستان والعراق؟ �ألي�سوا هم من اخرتعوا لفظة الإرهاب
ول�صقوها برجال ال�شرق الأو�سط؟ ملاذا؟ لتحقري قدرهم بني �شعوب
العامل حتى ال يتعاطف �أحد جتاه ما يح�صل مع العرب� .ألي�سوا هم
�أي�ض ًا من ن�شروا الكثري الكثري من الذعر والعنف واجلرمية عرب
�أفالمهم وو�سائل �إعالمهم؟
دعونا نذهب الآن يف رحلة �إىل ال�شرق الأق�صى� ،إن تاريخ ال�صني
واليابان حافل باحلروب التي لي�س من مربر لها �إال ّ
الطمع .هم �أي�ضا
ًعا�شوا نف�س ق�صة �أوربا مع العامل القدمي لكن مع �سيناريو خمتلف!
وحتكي الهند وباك�ستان ق�ص�ص ًا م�شابهة .ورو�سيا �أي�ض ًا تاريخها
حافل باحلروب ب�سبب الطمع والثورات على ف�ساد احلكم والإدارة.
ق�ص�ص الب�شر واحدة �أينما كانوا ،كل ما يختلف هي امل�سميات
والرقعة اجلغرافية!
باحلديث عن الأديان ،لقد ظهر بوذا يف الهند لكي ي�صحح تعاليم
الهندو�سية بعدما ح ّرفها رجال الدين ومن تبعهم ،ثم امتدت البوذية
�شرق ًا �إىل اليابان ،لكن يف القرن املا�ضي ثارت عليها ال�شيوعية يف
ال�صني وطردت كل رهبانها ب�سبب ف�سادهم وخزعبالتهم! وعندما
دارت عليهم الأيام و�صاروا رحالة يف العامل ا�ضطروا �إىل النب�ش يف
معتقداتهم وت�صحيح وتقومي �شعائرهم الدينية حتى يجذبوا �إليهم
الر�أي العام وحتى ال يفقدوا �أتباعهم ،وهكذا �سمعت الدنيا ب�أ�سرها
عن البوذية! �أمل متر امل�سيحية بنف�س التجربة؟ �أمل ت�صحح الكن�سية
�أخطائها الفادحة التي ارتكبتها عرب التاريخ ولنف�س الأ�سباب؟ �أال
متر الأمة العربية والإ�سالم ّية بنف�س جتربة املخا�ض الأليم ذاتها
الآن؟ وماذا عن اليهود؟ لقد �أجرم هتلر يف حقهم مبحارق تخجل
منها الإن�سانية ،ودارت الأيام و�صاروا يفعلون نف�س ال�شيء مع
الفل�سطينيني!
بيد �أين �أت�ساءل يف نهاية املطاف مع التمعن يف انتماءاتنا املتعددة
(من عرق وجن�س ودين) من نحن ومن هم؟ �ألي�س كل النا�س
�سوا�سية؟ �أل�سنا من �آدم و�آدم من تراب؟ �أال نعي�ش جميعنا م�سرية
من املهد �إىل اللحد؟ ملاذا �إذ ًا هذا التناحر فيما بيننا؟ من الذي
حول التناف�س بني الأفراد والأمم واحل�ضارات �إىل �صراعات؟
وملاذا؟ وهل �سي�صري يوم ًا حوار ًا بحق؟
�أطرح �أ�سئلتي العديدة �أمامكم �أعزائي ال ّقراء ،ع ّلي �أجد لها جواب ًا
مقنعا! �شكر ًا ملتابعتكم ودمتم بخري!

منوعات �إخبارية

ال�������دي�������ون ت�ل�اح���ق
الأمري هاري وزوجته ميغان
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منذ خروج الأمري هاري وزوجته ميجان من الق�صر امللكي وهو يواجه
الكثري من ال�صعاب ،كما يعاين من ديون لل�ضرائب ،فهو مطالب
ب�سداد حوايل  18000جنيه �إ�سرتليني �شهر ًيا ل�سداد �ضرائب قدرها
 2.4مليون جنيه �إ�سرتليني ،ب�سبب منزله يف وند�سور

� 5سنوات متوا�صلة!

وبعد كل هذه التكلفة الباهظة مل مي�ضى الزوجني �سوى �أ�سبوعني
فقط ،يف ما كان من املفرت�ض �أن ي�صبح حمل �إقامتهم الدائمة،
ولكن بعد اخلروج من العائلة والتخلي عن الواجبات من املفرت�ض �أن
عاما ل�سداد مبلغ جتهيز
ي�ستغرق دوق ودوقة �سا�سك�س �أكرث من ً 11
املنزل و�إيجاره

قبل �أن ي�سري الأمري وزوجته نحو قرارهما بالتنازل عن واجباتهما
امللكية واخلروج من العائلة املالكة بدون �ألقاب وغريها ،كانا قد وعندما ا�ستقالوا تعهد هاري ب�سداد الأموال ،فقد اتفقا على �صفقة
اً
�أعدا منزل خا�صا بهما يف منطقة ريفية بعيدً ا عن الق�صر امللكي ،الإيجار زائد �أعلى من �سعر ال�سوق  ،للحفاظ على Frogmore
وقد �أنفقا عليه الكثري من الأموال ،بح�سب ما ن�شرت �صحيفة "ديلي
كقاعدة ر�سمية لهم يف اململكة املتحدة
مريور" الربيطانية
وقد انتقل الثنائي منذ �أيام �إىل فيال هوليوود بـ  14.5مليون جنيه
ومت جتديد  Frogmore Cottageوقد بلغت تكلفة التجديد
ا�سرتليني � 12 ،سري ًرا  ،والتي مت �إقرا�ضها لهم من قبل املمثل تايلر
 2.4مليون جنيه ا�سرتليني ،حيث مت ت�شكيل املنزل الريفي من
جديد ،وا�ستبدال العوار�ض والأر�ضيات و�أنظمة املياه والغاز ،واختارت بريي.
ميجان طال ًءا نبات ًيا �صدي ًقا للبيئة وخال ًيا من ال�سموم للجدران

�أم تر�ضع �أطفالها حتى
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ك�سرت �أم كل القواعد ال�صحية ب�ش�أن الر�ضاعة
الطبيعية التي هي عامني كاملني فقط ،و�ضلت على
مدار � 5سنوات يف �إر�ضاع �أبنائها دون انقطاع ،ورف�ضت
�أن تتخذ قرار االنقطاع عن تلك العادة
ومازالت "لورا �سميث"  25عا ًما ،و�أم لطفلني يف �إر�ضاع
طفلها "جويل" البالغ من العمر خم�س �سنوات و"بيبنت"
الذي يبلغ من العمر �سنتني ولي�س لديها خطط للتوقف
وتقدم لورا على �إر�ضاعهم ثالث مرات يف اليوم ،وترجح
�أن �أبنائها مل ي�صابوا بالأنفلونزا �أو زاروا طبي ًبا ابدً ا
بف�ضل العنا�صر الغذائية املوجودة يف حليب الثدي،
وت�ؤكد�" :أبنائي ب�صحة جيدة للغاية ولدينا رابطة
خا�صة لهذا ال�سبب"
و�أعلنت عن نيتها يف اال�ستمرار ب�إر�ضاعهما ل�سنوات

امل�صدر  :جملة �سيدتي

�أخرى .وقالت� :س�أ�ستمر يف �إطعام �أبنائي حتى ي�صلون
�إىل �سن الثمانية ،ولكن �إذا كانوا ال يزالون ال يريدون
التوقف ،فلن �أقول لهم ال"
وت�ضيف�" :سمعت �أن الأطباء �أو�صوا بالأمهات بالتوقف
عن �إر�ضاع الأطفال عند عمر �ستة �أ�شهر� ،أو عامني ولكن
هذا غري مفهوم بالن�سبة يل"
وحتث الأم التي تقيم يف والية مي�شيجان الأمريكية
الأمهات�" :أريد �أن �أ�شجع املزيد من الأمهات على رعاية
�أطفالهن ،بغ�ض النظر عن �سنهن
وعلى الرغم من االنتقادات الكثرية التي تتلقاها لورا من
الغرباء ومن حولها ،ولكنها ال تكرتث ملا يقولونه ،وتريد
ك�سر قاعدة الر�ضاعة الطبيعية املتمثلة بعامني.
امل�صدر  :جملة �سيدتي

معلومة مهمة

حادثة مروعة
تك�شف ملاذا ال ينبغي ترك اخلرباء يك�شفون �أف�ضل م�شروب
ال�سيارة
يف
أيدي
ل
ا
معقمات
يف ال�صب��اح لتجن��ب �آالم الظهر
حذر رجال الإطفاء من �أن مطهرات اليدين ،التي يجري البحث
عنها وتقنينها خالل جائحة "كوفيد ،"19-قد ت�سبب �ضررا �أكرب
من الفريو�س نف�سه �إذا تركت دون مراقبة حتت �أ�شعة �شم�س ال�صيف
احلارقة ،وبينما حتاول بقوة حماية نف�سك من فريو�س كورونا ،الذي
�أ�صاب بالفعل �أكرث من  5ماليني �شخ�ص يف جميع �أنحاء العامل وقتل
�أكرث من  328000مري�ض ،ميكن �أن ت�ضع �سيارتك وحتى حياتك يف
خطر من و�سائل الت�صدي للفريو�س ،ون�شر ق�سم �إطفاء والية وي�سكون�سن
الأمريكية� ،صورة لباب �سيارة مدمر على ح�سابه يف "في�سبوك" .وبدا
الأمر كما لو �أُطلقت النار عليه من �سالح على م�سافة قريبة ،ولكن
ال�ضرر حدث بالفعل ب�سبب عبوة �صغرية من مطهر اليدين ،و�أو�ضح
رجال الإطفاء �أن معظم مطهرات الأيدي يعتمد على الكحول وبالتايل
فهو قابل لال�شتعال .وعادة ما يكون حمتوى الكحول يف املحلول ما بني
 60و ،%80ولكنها ت�صبح م�شكلة حقيقية مع اقرتاب ف�صل ال�صيف،
حيث ميكن تعري�ض املطهر لأ�شعة ال�شم�س ما ي�سبب "تكبري ال�ضوء من
خالل الزجاجة" .وقد يكون خطريا ب�شكل خا�ص �إذا كان املرء يدخن يف
ال�سيارة �أو ي�شوي بجوارها ،وارتفعت �إيرادات �سوق مطهرات الأيدي يف
الواليات املتحدة بن�سبة  ٪1400يف ال�شهر الأول فقط من تف�شي مر�ض
"كوفيد ،"19-حيث ُ�ش ّجع النا�س على ا�ستخدامها عندما ال ي�ستطيعون
امل�صدرRT :
غ�سل اليدين ،كما هو احلال يف ال�سيارات

�آالم الظهر هي حالة �شائعة ت�ؤثر على معظم النا�س يف مرحلة ومكافحة الآالم املزمنة ،على �سبيل املثال ،قد يفاجئك �أن تعلم
ما من حياتهم .ولكن ميكنك تقليل خطر الإ�صابة بها عن طريق �أن من بينها تقليل تناول الأطعمة االلتهابية"
م�شروب �شائع ،كما يزعم اخلرباء
و�أ�ضاف" :ميكن �أن ي�ؤدي تناول هذه الأطعمة �إىل جعل �أمل ظهرك
وميكن �أن يكون �سبب �آالم الظهر النوم يف و�ضع خاطئ� ،أو �سيئ� ،أ�سو�أ ،ولكن حل�سن احلظ هناك �أي�ضا بع�ض الأطعمة التي ميكن
�أو حتى من خالل �إ�صابة طفيفة
�أن ت�ساعدك على ال�شعور بتح�سن"

ويف معظم احلاالت ،ال يعد �أمل الظهر �أمرا يدعو �إىل القلق ،و�أ�شار�" :إذا كنت بحاجة �إىل الكافيني يف ال�صباح ،فاخرت ال�شاي
و�سوف يتح�سن من تلقاء نف�سه يف غ�ضون �أ�سابيع �أو �أ�شهر قليلة الأخ�ضر من حني لآخر ،حيث �أنه بالإ�ضافة �إىل الفوائد ال�صحية
ووفقا جلراح العظام دكتور برانكو بربا ،ف�إن �أحد �أ�سهل الطرق الأخرى التي يقدمها ،ميكن �أن يكون جزءا مهما من النظام
الغذائي امل�ضاد لاللتهابات"
للحد من فر�ص حدوث �أمل الظهر هو �شرب ال�شاي الأخ�ضر
ويحتوي ال�شاي الأخ�ضر على م�ضادات الأك�سدة املفيدة �أكرث من كما ُيزعم �أن ال�شاي الأخ�ضر يعزز خطط النظام الغذائي
لفقدان الوزن ،الذي ميكن بدوره �أن ي�ساعد �أي�ضا على احلماية
ال�شاي الأ�سود العادي
وتعمل م�ضادات الأك�سدة هذه على حماية اجل�سم من الأمرا�ض من �آالم الظهر
ال�ضارة ،بينما ت�ساعد �أي�ضا يف تقليل االلتهاب ،الذي يعد �سببا و�أ�ضاف معهد �صحة العمود الفقري �أن �أحد �أف�ضل الطرق لتقليل
خطر الإ�صابة ب�أمل �أ�سفل الظهر هو جتنب تناول الكثري من
رئي�سيا لآالم �أ�سفل الظهر لدى بع�ض املر�ضى
وقال بربا" :ميكننا غالبا امل�ساعدة عن طريق الأ�ساليب الطعام دفعة واحدة
امل�صدر� :إك�سرب�س
اجلراحية ،ولكن هناك �أي�ضا طرق �أخرى لتقليل االلتهاب
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مطبخك �سيدتي
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برياين
دجاج هندي

 -1لتح�ضري تتبيلة الدجاج :يف وعاء� ،ضعي قطع الدجاج.
� -2أ�ضيفي الكركم وامللح والفلفل الأحمر احلار والكزبرة
البودرة والزجنبيل وحبوب احلبهان والقرفة والقرنفل والفلفل
الأ�سود و�أوراق النعناع والكزبرة اخل�ضراء واللنب الزبادي.
� -3أخلطي القطع مع التوابل حتى تتغطى بالكامل.
ّ -4
غطي الوعاء و�أدخليه �إىل الثالجة لـ 20دقيقة.
 -5لتح�ضري الربياين :يف قدر� ،ضعي املاء.
احلب وحبوب الفلفل الأ�سود وملعقتني
� -6أ�ضيفي الكمون
ّ
�صغريتني من الزيت والكركم وامللح.
� -7أخلطي و�ضعي القدر على النار حتى الغليان.
� -8أ�ضيفي الأرز الب�سمتي املُ�صفى.

فطرية
اجلنب بال�سبانخ خففي على نف�سك وقت
 -1ننقع الزبيب يف ماء دافئ.
 -2ن�ضع ملعقة طعام زيت زيتون يف مقالة ون�ضيف الثوم
ون�شوحهم حتىحتى ال��وق��وف يف املطبخ!
يذبل ،ثم ن�ضيف ال�سبانخ مع امللح والفلفل الأ�سود
تذبل ال�سبانخ ،ثم نرفع اخلليط ون�صفيه جيدً ا من
الزيت.ال�صنوبر ،وح�����ض��ري لعائلتك
 -3يف نف�س املقالة ن�ضع ملعقتني زيت زيتون ونحم�ص
ون�ضيف ال�سبانخ والزبيب "بعد ت�صفيته" ونحرك املكونات لتندمج مع ًا.
هذه الو�صفة اللذيذة
 -4نطهو املزيج مدة دقيقتني ثم نرتكه جانب ًا ليربد.
 -5ن�سخن الفرن للدرجة  180مئوية .امل�صدر  :مطبخ �سيدتي لبيكاتا اللحم بامل�شروم
فاجئيهم اليوم بطبق من ال�شوربة مميز
ولذيذ و�سريع التح�ضري مع
�شوربة ال�شوفان باخل�ضار
• �سخني الزيت يف قدر عميق و�سميك على نار متو�سطة.
• �أ�ضيفي الب�صل والكرف�س والثوم وقلبي ملدة  5دقائق حتى
تطرى املكونات.
• �أ�ضيفي اجلزر والبطاط�س وقلبي ملدة  5دقائق �أخرى.
• �أ�ضيفي ال�شوفان وحركي.
• �ضعي الطماطم فوق املزيج واملرق واتركي القدر على نار
منخف�ضة ملدة  30دقائق حتى تن�ضج اخل�ضراوات.
• ا�سكبي ال�شوربة يف �أطباق وقدميها �ساخنة.
امل�صدر  :مطبخ �سيدتي

 .1وزعي امللح والفلفل على قطع اللحم الرفيعة املدقوقة ثم
اغم�سي القطع بالطحني.

ّ -9
غطي القدر واتركيه على نار هادئة لـ 15دقيقة �أو حتى
تن�ضج حبات الأرز.
 -10يف قدر ،ح ّمي ملعقتني �صغريتني من الزيت.
� -11ضعي الب�صل والفلفل الأخ�ضر احلار وق ّليهما حتى يذبال
ذهبي اللون.
وي�صبح الب�صل ّ
غطي
� -12أ�ضيفي قطع الدجاج (مع التتبيلة)� ،أخلطي ثم ّ
القدر لـ 25دقيقة مع تقليب الدجاج من وقت لآخر كي ال يلت�صق
ويكت�سب لون ًا ذهبي ًا من كافة اجلهات.
 -13ق ّدمي الدجاج �إىل جانب الأرز ُمز ّين باملك�سرات (اللوز،
الكاجو ،الزبيب والف�ستق احللبي) بح�سب الرغبة.
امل�صدر  :مطبخ �سيدتي

ف��رح��ي ق��ل��ب ع��ائ��ل��ت��ك يف
ال��ع��ي��د م��ع "حال التمر"
ال�شهي الذي توارثناه عن
ّ
اجلدات ويحتوي الكثري من
العنا�صر الغذائية الرائعة
 .1يف حم�ضرة الطعام� ،ضعي التمر والزبدة.
 .2اطحني املزيج حتى يتجان�س.
� .3أ�ضيفي الب�سكويت والهيل.
 .4اطحني املكونات حتى يتما�سك املزيج.

 .2اخلطي الزبدة املذوبة وزيت الزيتون يف مقالة على نار
متو�سطة.

� .5أفرغي حمتوى وعاء حم�ضرة الطعام يف وعاء.

� .3أ�ضيفي اللحم املتبل وقلبيه من اجلهتني حتى يتحمر ثم
ازيليه واتركيه يف طبق جانب ًا.

� .6ش ّكلي كرات مت�ساوية احلجم من مزيج التمر و�ضعيها يف
طبق.

� .4ضعي الفطر يف نف�س املقالة وقلبي ملدة دقيقتني ثم
�أ�ضيفي اخلل وع�صري الليمون واتركي املزيج حتى يغلي ثم
خففي النار واتركيه ملدة  20دقيقة.

 .7غ ّم�سي الكرات من كل اجلهات باجلوز املجرو�ش
وال�سم�سم.

� .5أ�ضيفي الكيرب.
� .6ضعي اللحم يف طبق التقدمي ووزعي ال�صو�ص فوقه
وانرثي البقدون�س على الوجه وقدميه �ساخن ًا.
امل�صدر  :مطبخ �سيدتي

� .8ضعي كرات التمر على �صينية وغ ّلفيها بورق نايلون
ال�صق.
� .9أدخلي ال�صينية �إىل الثالجة حتى يجمد احللى.
امل�صدر  :مطبخ �سيدتي

مطبخك �سيدتي

طريقة قوارب الكو�سا
ب��ال��ل��ح��م امل���ف���روم
امل�صدر  :اطيب طبخة
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 -1يف قدر على نار متو�سطة� ،ضعي زيت الزيتون ّثم �أ�ضيفي الب�صل
وق ّلبيه حتى يذبل .زيدي الثوم وق ّلبي لدقيقة� .أ�ضيفي اللحم وق ّلبيه
مع الب�صل والثوم حتى يتغري لونه
� -2أ�ضيفي الطماطم .ن ّكهي بامللح ،الفلفل الأ�سود والبهارات .ق ّلبي
املكونات حتى تتداخل
� -3ضعي قوارب الكو�سا يف �صينية فرن مدهونة بالقليل من الزيت.
و ّزعي احل�شوة دخل قوارب الكو�سا .زيدي اجلنب على الوجه
� -4أدخلي ال�صينية �إىل الفرن لـ 15دقيقة حتى تن�ضج قوارب الكو�سا
� -5أخرجي ال�صينية من الفرن وق ّدمي الطبق �ساخن ًا� .ألف �صحة!

حت�ضري الكعك واملعمول
مع اقرتاب عيد الأ�ضحى املبارك ،ح�ضرنا لك من مطبخ
�سيدتي �أهم الن�صائح يف حت�ضري الكعك واملعمول ،اتبعيها
و�ستح�صلني على نتائج مبهرة وكما ترغبني متام ًا:

 -1للكعك بال�سميد ولكي حت�صلي على كعك ناعم احر�صي على
ب�سه بطريقة جيدة قبل فرتة من بداية العمل به.
ّ
 -2املاء الزائد امل�ضاف للكعك قد ي�ؤدي �إىل تن�شيفه والبع�ض الكثري
من النا�س ت�ستغرب من ق�ساوة الكعك وال�سبب هو زيادة كمية مقدار
املاء امل�ضاف للكعك.
 -3كيف تعرفني �أن الكعك اختمر ..حني تنظرين �إليه وجتدينه قد
ن�شف فهكذا يكون قد اختمر.

ط��ري��ق��ة ع��م��ل كوكيز مكرونة باجلنب واحلليب
 .1يف قدر ،ذ ّوبي الزبدة وق ّلي الب�صل والثوم حتى يذبال.
كروكر
بيتي
�ز
�
�ي
�
�راون
�
ب
� .2أ�ضيفي الدقيق وح ّركي.
 -1يف اخلفاق الكهربائي� ،أخلطي خليط الكيك ،الزبدة ،البي�ض
والفانيليا .عندما يتجان�س املزيج� ،أوقفي اخلفاق
� -2أ�ضيفي حبيبات ال�شوكوالتة واخلطي املكونات حتى تتداخل
 -3ح ّمي الفرن على حرارة  180درجة مئوية .غ ّلفي �صينية فرن
بورق زبدة
� -4ش ّكلي الكوكيز يف �صينية الفرن� .أدخليها �إىل الفرن لـ 10دقائق
حتى تن�ضج حبات الكوكيز

 .3ا�سكبي املاء واخلطي جيد ًا حتى تتجان�س املك ّونات.
� .4ضعي املعكرونة اللولب ّية واحلليب ال�سائل وح ّركي جيد ًا
حلوايل  10دقائق حتى ت�صبح املكرونة طر ّية� .إذا �شعرت �أن
كمية ال�صل�صة �أ�صبحت قليلة �أ�ضيفي كمية �صغرية من املاء
�أو احلليب.
 .5عندما تبد�أ املكرونة بالن�ضوج� ،ضعي جنب ال�شيدر وح ّركي
حتى يذوب.
 .6ح ّمي الفرن على حرارة  200درجة مئوية.

 -4ن�صيحة ملن �ست�صنع الغريبة على العيد ..عجينة الغريبة
من ال�ضروري جد ًا �أن تدعك ب�شكل كبري وذلك كي ال تظهر فيها
الت�شققات عند خبزها واال�ستواء.
 -5ن�صيحة ملن �ست�صنع البيتفور على العيد� ..إذا �أردت �أن ي�صبح
البيتفور ناعم وقوي وغري مفتت قومي بتح�ضريه عن طريق �صفار
البي�ض فقط .وال تدهني ال�صينية بال�سمنة �أو الزيت يف عمل
البيتفور.
 -6ال�سر الكبري للح�صول على الكعك واملعمول الطيب وال�شهي
هو طريقة ال�شوي  /ال�شواء .فحني ت�ستعدين لل�شواء يجب �أن يكون
الفرن حرارته عالية جد ًا لت�ضمني خروج الكعك �أو املعمول الطيب.
 -7ومن الأ�سرارالكبرية �أي�ض ًا يف حت�ضري الكعك واملعمول ،وحني
االنتهاء من ال�شواء يجب �أن ال يتعر�ض الكعك �أو املعمول للهواء
البارد مبا�شرة �أو مث ًال لهواء املكيف فحينها �سين�شف ب�شكل كبري
ويق�سى.

� -8إذا كنت �ستعدين كمية كبرية من الكعك �أو املعمول �أو �ستعدين
 .7ا�سكبي مزيج املكرونة يف �صينية فرن واخبزيه حلوايل 10
� -5أخرجي ال�صينية من الفرن واتركيها على حرارة الغرفة حتى
كمية قليلة بجميع الأحوال ال تقومي بتح�ضري كمية كبرية من عجينة
دقائق ّثم ق ّدميه �ساخن ًا.
تربد بالكامل
املعمول �أو الكعك والبدء بتح�ضريها وح�شوها ،قومي بتجهيز كمية
امل�صدر  :مطبخ �سيدتي
قليلة من العجني وحني االنتهاء منها قومي بعجن الكمية الأخرى كي
امل�صدر � /أطيب طبخة
ً
ال تن�شف معك من الهواء وتكون عملية ح�شوها �صعبة جدا .وهكذا
 -1يف قدر ال�ضغط على نار عالية� ،ضعي الزبدة ،الب�صل والكرف�س.
تكون عملية حت�ضريها ب�شكل �سل�س و�سهل.
ق ّلبي املزيج حتى يذبل الب�صل.
 -9ا�ستعدي نف�سي ًا ملهمة حت�ضري الكعك �أو املعمول واجلعيها منا�سبة
� -2أ�ضيفي الدجاج ،امللح ،الفلفل الأ�سود واملرق .ح ّركي املكونات �سعيدة وفرحة ومتعة جتتمعني مع الأهل والأ�صدقاء و�أطفالك
�أي�ض ًا.
حتى تتداخل.

�����ش����ورب����ة ك���رمي���ة
ال�����دج�����اج ك��ي��ت��و

� -3إ�ضغطي القدر ل�ساعة .عندما يبد�أ ال�صفري� ،أطفئ النار ،ارفعي  -10ق�سمي املهام لكل املوجودين لت�صبح العملية �سل�سة و�سهل
وممتعة وتنجزي العملية ب�أ�سرع وقت ممكن.
القدر وارفعي الغطاء.
 -11خذي ق�سط ًا من الراحة والنوم الوفري قبل بليلة من عملية
 -4فتّتي الدجاج ّثم �أعيدي القدر �إىل النار املتو�سطة .ا�ضيفي
حت�ضري الكعك �أو املعمول ،لكي تتمتعي بتح�ضري الكعك �أو املعمول
الكرمية واخلطي جيد ًا حتى يتجان�س املزيج.
ويكون حت�ضريه منا�سبة جميلة وملّة عائلية.
 -5ق ّدمي ال�شوربة �ساخنة ،مزينة بال�شبت� .ألف �صحة!
وكل عام و�أنتم بخري من مطبخ �سيدتي
امل�صدر � :أطيب طبخة

امل�صدر  :مطبخ �سيدتي
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Prime Minister
announces
additional
support for
Canadian seniors

Prime Minister
announces
additional support
for businesses to
help save Canadian
jobs
COVID-19 has altered the way we live our
lives and, every day, Canadians are facing new
challenges during this crisis. As more people
worry about paying their bills and caring for
their loved ones, the Government of Canada
is continuing to take unprecedented action to
help protect middle class jobs, and the health
and safety of all Canadians.
The Prime Minister, Justin Trudeau, today
announced new measures to support businesses
so they can keep their workers on the payroll
and weather this pandemic.
Millions of Canadians pay their bills and
feed their families by working for large and
medium-sized businesses. The government
will offer support to those businesses affected
by COVID-19 based on a number of conditions.
To help protect Canadian middle class jobs,
and safeguard our economy, the Government
of Canada will :
Establish a Large Employer Emergency
Financing Facility (LEEFF) to provide bridge
financing to Canada’s largest employers,
whose needs during the pandemic are not
being met through conventional financing,
in order to keep their operations going. The
objective of this support is to help protect
Canadian jobs, help Canadian businesses
weather the current economic downturn, and
avoid bankruptcies of otherwise viable firms
where possible. This support will not be used
to resolve insolvencies or restructure firms,
nor will it provide financing to companies that
otherwise have the capacity to manage through
the crisis. The additional liquidity provided
through LEEFF will allow Canada’s largest
businesses and their suppliers to remain active
during this difficult time, and position them
for a rapid economic recovery.
Use key guiding principles in providing
support through the LEEFF, including:
Protection of taxpayers and workers:
Companies seeking support must demonstrate
how they intend to preserve employment and
maintain investment activities. Recipients will
need to commit to respect collective bargaining
agreements and protect workers’ pensions.
The LEEFF program will require strict limits
to dividends, share buy-backs, and executive
pay. In considering a company’s eligibility
to assistance under the LEEFF program, an
assessment may be made of its employment,
tax, and economic activity in Canada, as well
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as its international organizational structure
and financing arrangements. The program will
not be available to companies that have been
convicted of tax evasion. In addition, recipient
companies would be required to commit to
publish annual climate-related disclosure
reports consistent with the Financial Stability
Board’s Task Force on Climate-related
Financial Disclosures, including how their
future operations will support environmental
sustainability and national climate goals.
Fairness: To ensure support across the
Canadian economy, the financing is intended
to be applicable to all eligible sectors in a
consistent manner.
Timeliness: To ensure timely support, the
LEEFF program will apply a standard set of
economic terms and conditions.
Expand the Business Credit Availability
Program (BCAP) to mid-sized companies
with larger financing needs. Support for midmarket businesses will include loans of up to
$60 million per company, and guarantees of
up to $80 million. Through the BCAP, Export
Development Canada (EDC) and the Business
Development Bank of Canada (BDC) will
work with private sector lenders to support
access to capital for Canadian businesses in
all sectors and regions.
Continue to provide financing to businesses
through Farm Credit Canada, the BDC, and
EDC, including through the Canada Account.
This will ensure the government is able to
respond to a wide range of financing needs,
including for some large employers facing
higher risks, with stricter terms in order to
adequately protect taxpayers.
These measures are part of the Government
of Canada’s COVID-19 Economic Response
Plan, which has helped protect Canadian
jobs, and committed billions in support to
Canadians and businesses facing hardship
as a result of the pandemic. This includes an
extension on the Canada Emergency Wage
Subsidy, which allows businesses to keep
workers on the payroll. The government
will continue to monitor and respond to the
wide-ranging impacts of COVID-19, and take
additional actions as needed to protect the
health and safety of Canadians and stabilize
the economy.
PMO Media Relations

No Canadian should have to choose between
putting food on the table, filling their
prescriptions, or paying their bills. Yet too
many seniors are facing significant health,
economic, and social challenges due to
COVID-19. They helped shape this country,
and now they need our help.
Since the start of the COVID-19 pandemic,
the Government of Canada has introduced
measures to support seniors. We invested $1.3
billion in a one-time special payment through
the Goods and Services Tax (GST) credit in
April. More than 4 million seniors benefited
from this top-up, which gave an average of
$375 for single seniors and $510 for senior
couples. We also invested in community
organizations that provide practical services
to Canadian seniors, including the delivery
of groceries and medications.
The Prime Minister, Justin Trudeau, today
announced a series of additional measures
to help Canadian seniors and provide them
with greater financial security in this time of
crisis. These measures include:
Providing additional financial support of
$2.5 billion for a one-time tax-free payment
of $300 for seniors eligible for the Old Age
Security (OAS) pension, with an additional
$200 for seniors eligible for the Guaranteed
Income Supplement (GIS). This measure
would give a total of $500 to individuals
who are eligible to receive both the OAS and
the GIS, and will help them cover increased
costs caused by COVID-19.
Expanding the New Horizons for Seniors
Program with an additional investment of
$20 million to support organizations that
offer community-based projects that reduce
isolation, improve the quality of life of
seniors, and help them maintain a social
support network.
Temporarily extending GIS and Allowance
payments if seniors’2019 income information
has not been assessed. This will ensure that
the most vulnerable seniors continue to
receive their benefits when they need them
the most. To avoid an interruption in benefits,
seniors are encouraged to submit their 2019
income information as soon as possible and
no later than by October 1, 2020.
The Government of Canada will continue
to monitor and respond to the health, social,
and economic impacts of COVID-19. We
stand ready to take additional actions as
needed to support all Canadians, including
seniors, and stabilize the economy.
PMO Media Relations
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As Ontario Reopens, People Urged to
Continue Following Public Health Advice
Face coverings now recommended when physical distancing is a challenge
TORONTO — As the Ontario government
carefully and gradually reopens the province,
those taking public transit, returning to work or
going out shopping are being urged to continue
to adhere to public health advice as the best line
of defence against COVID-19. To assist the
public, the Ministry of Health today released
specific recommendations on how to choose,
wear and care for appropriate face coverings
used in public where physical distancing is
not possible, along with additional safety
measures for provincial transit agencies.
The details were released today by Premier
Doug Ford, Christine Elliott, Deputy Premier
and Minister of Health, and Caroline Mulroney,
Minister of Transportation.
"Now that we are in Stage 1 of our Framework
for Reopening the Province, more people will
be returning to workplaces, going to stores
and parks, and using public transit," said
Premier Ford. "I strongly urge everyone to
continue following the public health advice,
such as physical distancing and restricting
gatherings to five people or less. Although we
are making progress, COVID-19 is still a risk
that we must guard against. Please stay safe
and protect yourself and others."
Since the beginning of the outbreak, Dr.
David Williams, Ontario's Chief Medical
Officer of Health, has advised people to wash
their hands often, stay at home if feeling ill,
and practise physical distancing by staying at
least two metres apart from anyone outside
their household. Now that the province is
reopening, the Chief Medical Officer of Health
and other health experts are recommending
that individuals wear a face covering where
physical distancing is not possible, such as
on public transit or in a small grocery store or
pharmacy. In order to assist people and reduce
the risk of transmission of COVID-19, the
Ministry of Health released the following face
covering recommendations:
Wear your face covering safely and snugly to
cover your nose and mouth, without any gaps.
Ensure your face covering is made of at least
two layers of tightly woven material and can
be cleaned multiple times without losing its
shape;
Medical masks, such as surgical and N95
masks, should be reserved for use by health
care workers, those providing direct care, first
responders and individuals who are ill and
must leave their home for essential reasons
such as seeking medical care, picking up
medication or groceries;
Face coverings should not be placed on or
used by children under the age of two; anyone
who has trouble breathing; and anyone who is
unable to remove it without assistance.

"If you need a face covering, it is critically
important people wear one that is appropriate
for the situation," said Minister Elliott. "Those
taking transit or going out who can't physically
distance should wear non-medical grade cloth
masks. We need to reserve all of the medical
masks to protect our frontline health care
workers, first responders and people who are
ill."
Workers and employers may also consider
using face coverings as an additional public
health measure in addition to mandatory
occupational health and safety measures.
To assist provincial transit agencies in
protecting transit staff and riders in this new
environment, the Ministry of Health is also
recommending the following measures be put
in place:
Physical distancing of at least two metres by
admitting fewer passengers and using physical
markers between seats;
The use of face coverings, particularly when
physical distancing is not feasible;
Ensuring the availability of alcohol-based hand
rub upon entering and exiting the vehicle;
Implementing engineering controls like
plexiglass windows between drivers and
passengers; and
Enhanced cleaning, particularly of high-touch
surfaces.
"Ontario's public transit systems are critical
to supporting the economy and getting people
where they need to go as the province begins
to reopen," said Minister Mulroney. "The
health and well-being of all transit workers and
passengers is a top priority for our government
and we will be working with transit agencies
to ensure that public transit can continue to
operate safely."
All Canadians continue to be legally required
to self-isolate for 14 days when returning
home from international travel.
In the meantime, Ontario and public health
experts will carefully monitor the key public
health indicators outlined in A Framework
to Reopening our Province at each stage
of reopening and will adjust public health
measures if necessary.
Government of Ontario

Prime Minister announces
opening of program to protect
jobs and help businesses

Canadians are focused on keeping their jobs
and paying their bills, as they continue to
deal with the impacts of COVID-19. That’s
why the Government of Canada has put jobs
and workers first, in our approach to support
businesses during this challenging time.
The Prime Minister, Justin Trudeau, today
announced that application documents and
updated criteria for Canada Emergency
Commercial Rent Assistance (CECRA) for
small businesses are now available, and that
the program will be opened for applications
beginning on May 25.
The Government of Canada is focused on
safeguarding workers’ jobs as we continue
to deal with this pandemic. That’s why
we reached an agreement in principle last
month with all provinces and territories
to implement CECRA. This program
will provide forgivable loans to eligible
commercial property owners, who in turn
will give a rent reduction of at least 75 per
cent for April and May (retroactive), and
June, to their small business tenants.
This program provides property owners the
opportunity to do their part in helping small
businesses and their employees succeed in
these challenging times. We’re all in this
together, and that’s why the government
is stepping up to provide rent relief to
businesses, while helping property owners
maintain rental income through this crisis.
CECRA will provide important relief for
small businesses experiencing financial
hardship, and is another measure that
helps businesses keep Canadians on the
payroll. Applications will be accepted
through the Canada Mortgage and Housing
Corporation website beginning on May 25,
and application documents can be accessed
now.
The Government of Canada’s COVID19 Economic Response Plan is protecting
middle class jobs and helping Canadian
businesses through this crisis. Together,
we will continue to ensure Canadians have
what they need to pay their bills and keep
their families safe and healthy during these
challenging times.
PMO Media Relations
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Prime
Minister
Justin
Trudeau speaks with Prime
Minister Boris Johnson of
the United Kingdom
Today, the Prime Minister, Justin Trudeau, spoke with Prime
Minister Boris Johnson of the United Kingdom to discuss the
COVID-19 pandemic response.
Prime Minister Trudeau and Prime Minister Johnson spoke of the
75th anniversary of Victory in Europe Day, an important moment
to recall the courage and sacrifice of those who fought to defend
our freedom and democracy. Prime Minister Johnson also offered
his condolences on the loss of lives of Canadian Armed Forces
members in the recent CH-148 Cyclone helicopter accident.
The two leaders discussed the significant response by Canada and
the United Kingdom to address the health, social, and economic
impacts of the pandemic.
The Prime Ministers also recognized the need for coordinated
global action to beat a virus that knows no borders. Both Canada
and the United Kingdom have made substantial contributions to
global response efforts, including investing in the accelerated
development of diagnostics, treatments, and vaccines as well as
supporting more vulnerable countries. Prime Minister Trudeau and
Prime Minister Johnson will continue to engage collaboratively
in global initiatives on the COVID-19 response, and will work
toward a strong and sustainable economic recovery.
The two leaders shared their support for the work of Gavi, the
Vaccine Alliance, and looked forward to the Global Vaccine
Summit that the United Kingdom will host on June 4.
Prime Minister Trudeau and Prime Minister Johnson discussed
ongoing collaboration between Canada and the United Kingdom in
various international organizations, and committed to continuing
to work together on shared priorities such as combating climate
change and promoting democratic values.
COVID-19 is a rapidly evolving global challenge. The Government
of Canada is working closely with local, provincial, territorial,
and international partners to minimize its health, economic, and
social impacts in Canada and around the world.
PMO Media Relations
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Statement by Minister
of Foreign Affairs
on anniversary of
deportation of Crimean
Tatars
May 18, 2020 - Ottawa, Ontario - Global Affairs Canada
The Honourable François-Philippe Champagne, Minister of
Foreign Affairs, today issued the following statement:
“This year marks the 76th anniversary of the forced deportation
of Crimean Tatars by Soviet authorities in 1944.
“Canada does not forget this tragedy and the suffering endured by
the hundreds of thousands of children, women and men forcibly
deported from their ancestral homeland.
“Canada stands with the Crimean Tatar people in honouring the
memory of those killed and all who suffered.
“Canada continues to be concerned by the ongoing human rights
violations committed against Crimean Tatars in the Crimean
Peninsula under Russian occupation, including the banning of
the Mejlis – the self-governing body of the Crimean Tatars. We
call on Russia to reverse this decision.
“Canada will always stand up for Ukraine’s sovereignty and
territorial integrity.”
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Prime Minister
announces annual
increase to the
Canada Child Benefit
May 16, 2020
Ottawa, Ontario
Since it was introduced four years ago, the Canada Child Benefit
(CCB) has helped put more money in the pockets of 9 out of 10
Canadian families, and played a key role in reducing child poverty
across the country. Now, more than ever, hard-working, middle-class
families are counting on this benefit to help them keep up with the
added expenses of raising children.
The Prime Minister, Justin Trudeau, today announced that the CCB
will be increased once again in July, to help families keep up with
the costs of living and raising their children.
This additional tax-free support will help families pay for things such
as food, clothes, and activities they can do together at home. The
increase will be in place for the 202021- benefit year, and will raise
the maximum benefit to $6,765 per child under age 6, and $5,708 per

child aged 6 through 17.
This increase is in addition to the one-time special CCB payment
announced by the Prime Minister earlier this month, to help families
deal with the added pressures of COVID-19. On May 20, 2020,
this special measure will give families currently receiving the CCB
an additional $300 per child with their May payment, and deliver
almost $2 billion in extra support across the country to help families
during this challenging period.
PMO Media Relations

Canada Emergency
Student Benefit CESB

T

he Canada Emergency Student Benefit (CESB) provides
financial support to post-secondary students, and recent postsecondary and high school graduates who are unable to find
work due to COVID-19.
This benefit is for students who do not qualify for the Canada Emergency
Response Benefit (CERB) or Employment Insurance (EI).
From May to August 2020, the CESB provides a payment to eligible
students of: $1,250 For each 4-week period or $2,000 For each 4-week
period, if you have dependants or a disability Who can apply
If you are able to work, you must be actively looking for work to
be eligible to receive the CESB. If you still cannot find work due to
COVID-19, you can re-apply for each CESB eligibility period that you
are eligible for.
You cannot apply for the CESB if you already applied for the CERB
or EI
If you have already applied, or are receiving support from the Canada
Emergency Response Benefit (CERB) or Employment Insurance (EI)
you are not eligible to apply for the CESB.
Verifying your eligibility
The Canada Revenue Agency (CRA) will verify your eligibility to
receive the CESB after you have applied. The CRA may ask you to
provide supporting documents to confirm your eligibility at a later
date. If we find that you are not eligible, we will contact you to make
arrangements to repay any amounts you may owe.
Government of Canada

Prime Minister Justin
Trudeau speaks with Her
Majesty Queen Elizabeth II
Today, Prime Minister Justin Trudeau spoke with Her Majesty Queen
Elizabeth II to discuss world affairs and the latest developments in
the COVID-19 pandemic in Canada.
Prime Minister Trudeau offered Her Majesty his best wishes on
Victoria Day, the official observance of The Queen’s birthday in
Canada.
The Prime Minister expressed appreciation for Her Majesty’s
recent messages to the people of Canada. He noted the hope and
encouragement they brought to Canadians during difficult times.
COVID-19 is a rapidly evolving global challenge. The Government
of Canada is working closely with local, provincial, territorial, and
international partners to minimize its health, economic, and social
impacts in Canada and around the world.
PMO Media Relations
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Statement on
International
Day of Living
Together in
Peace
May 16, 2020 - Ottawa, Ontario - Global
Affairs Canada
Global Affairs Canada today issued the
following statement:
“On this day, Canadians join with people
around the globe to celebrate our differences
and our diversity, confident in the knowledge
that these strengths are key to living together in
peace—within our communities, our countries
and our world.
“Peace and stability endure when solutions
are inclusive and when we work together to
reach a consensus and support international
peace efforts. Together, we can build a world
with fewer conflicts and less violence, one
realized through solidarity, tolerance and
reconciliation.

“Canada values peace and continues to
invest in conflict prevention, stabilization
and peacebuilding initiatives through key
programs such as the Peace and Stabilization
Operations Program. As chair of the UN
Peacebuilding Commission, Canada is also
working with international partners to address
the inequalities that often fuel conflicts.
“During these turbulent times, Canada is
focused on meeting the needs of people
living in fragile and conflict-affected states,
reiterating the UN Secretary-General’s call for
a global ceasefire. We also support the efforts
of local peacebuilders to reduce tensions,
build trust and strengthen social cohesion,
which are critical for peacebuilding.
“In everything we do, Canada upholds an
explicitly feminist approach to peace and

stability, as women are powerful agents of
change and have the right to participate fully
in peace and security efforts.
“Canada hopes to serve as a non-permanent
member of the UN Security Council in 2021
to 2022. Our candidacy is focused on five
pillars, including economic security at the
centre of our platform. Without inclusive and
equitable economies, peace will continue to
be elusive. To succeed in fulfilling its role,
the Security Council needs to take economic
considerations into account across its agenda.
This is perhaps even more applicable in a postpandemic world, where financial constraints
are more pronounced, food security is at risk
and supply chains need protection. Canada’s
long tradition of effective action in these areas
positions us well to deliver results.”

Prime Minister announces
expansion of support for
workers and small businesses
Throughout the pandemic, the Government
of Canada has focused on keeping Canadians
safe and healthy and helping families pay
their bills. That’s why we have introduced
strong measures to protect middle class
jobs and support businesses, so they can
keep Canadians on the payroll during this
challenging time.
The Prime Minister, Justin Trudeau, today
announced an expansion to the eligibility
criteria for the Canada Emergency Business
Account (CEBA) to include many owneroperated small businesses. This extended
measure will help small businesses protect
the jobs that Canadians rely on.
The changes to the CEBA will allow more
Canadian small businesses to access interest
free loans that will help cover operating costs
during a period when revenues have been
reduced, due to the pandemic.
The program will now be available to a
greater number of businesses that are sole

proprietors receiving income directly from
their businesses, businesses that rely on
contractors, and family-owned corporations
that pay employees through dividends rather
than payroll.
To qualify under the expanded eligibility
criteria, applicants with payroll lower than
$20,000 would need:
a business operating account at a participating
financial institution
a Canada Revenue Agency business number,
and to have filed a 2018 or 2019 tax return.
eligible non-deferrable expenses between
$40,000 and $1.5 million. Eligible nondeferrable expenses could include costs
such as rent, property taxes, utilities, and
insurance.
Expenses will be subject to verification and
audit by the Government of Canada. Funding
will be delivered in partnership with financial
institutions. More details, including the launch

date for applications under the new criteria,
will follow in the days to come. To date, over
600,000 small businesses have accessed the
CEBA, and the government will work on
potential solutions to help business owners
and entrepreneurs who operate through
their personal bank account, as opposed to
a business account, or have yet to file a tax
return, such as newly created businesses.
This measure is part of the Government of
Canada’s COVID-19 Economic Response
Plan, which is putting Canadians and the
protection of middle class jobs first. We will
continue to help all Canadians, and together
we will get through this crisis.
PMO Media Relations
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I

n the light of some western governments
and municipalities allowing the call to
prayer in mosques during the holy month
of Ramadan, and specifically the sunset
call for prayer, (called " Azan Al Maghrib" in
Arabic), along with that voice of call to prayer,
unfortunately, so many voices, in varying tones
of anger and upset, raised here and there in
opposition to the western spiritual gesture that
no doubt, came to express the great values of
tolerance, diversity and citizenship under the
umbrella of one homeland and the umbrella of
humanity, especially that the western high spirit
and the Canadian initiative have coincided
with the outbreak of the coronavirus pandemic,
while the gates of heaven are being knocked on
and headed with reverence from far and wide
in the hope of curbing that pandemic which
has confused and panicked all scientists and
political leaders, not to mention all mankind
on earth.
Kindly, allow me to direct this friendly word
to the opponents of "Azan" , and say: If your
objection to the calling to prayer ( Azan), is a
matter of a positive jealousy to ask for equal
rights and show your own rituals as well as
rituals of all other people's religions and beliefs,
then I totally believe that you have the right to
demand from your governments, whether in
Canada, Europe or in any other country in the
world to regulate the showing and announcing
of your own rituals as well.
So let all birds chant,.. and let all Churches'
bells harmoniously ring,.. and let the Psalms
of Prophet David, peace be upon him, be
heard and listened to,.. and let the rituals of all

tolerant practices and beliefs sound soft and
clear,.. and let each of us approach our Creator,
His Almighty, in a way that pleases our souls,
hearts and consciences, especially in these
difficult times that everyone goes through.
But if some people have objection to "Azan"
based on Islamophobia, or based on the fear of
the widespread of Islam in the Western world,
then I need to remind those that the Western
countries, in general, maintain a secular fancy
and a political doctrine.
Thanks Lord, that the democratic countries,
whether liberal or conservative, such as
Canada, are always there for their citizens on
all occasions, and that all their communities and
minorities have the same rights, and respects,
In the west, people's feasts, beliefs and ritual
occasions are boasted by the governments on an
equal bases of respect, diversity and tolerance.
As a Canadian citizen, I strongly believe that
this is the secret of the strength and greatness
of the social mosaic fabric in Canada, and here
lies the secret of the world's admiration in our
great homeland, Canada.
Dear opponents in Canada and everywhere, please
do not panic,... and do not be sad and rest assure,
because in Canada, religion is ALWAYS for God
and CANADA, our Homeland is ALWAYS for
all.

Academic, writer and Editor-in-Chief
Moutaz Abu Kalam
Image credit:
<a
href="https://www.freepik.com/freephotos-vectors/icon">Icon vector created by
rawpixel.com - www.freepik.com</a>
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