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"When I'm in Canada, I feel this is what the world should be like"
Jane Fonda
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"When I'm in Canada, I feel this is what the world should be like"
Jane Fonda

History of Canada Day
Canada,s national 
holiday is celebrated 
on July 1.

Ontario Marks 
Post-Traumatic 
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Awareness

Prime Minister 
announces extension 
of the Canada 
Emergency Response 
Benefit

Statement by the 
Prime miniSter on 
World refugee day
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.. لطاملا حاولت جتنب دخول منطقة �لتما�س بني �لأديان، ولكن يبدو �أن 
�لأمر بات ي�شتدعي �لإهتمام، حت�شبًا من ن�شوب ما ل حتمد عقباه،

و�لرثثرة  و�لرد  �ل�شد  تعليقات  من  به  ي�شتهان  ل  لعدد  �ملتابعة  لدى 
�لطائفية عرب �لفي�شبوك وو�شائل �لتو��شل �لإجتماعي، يتبني للمتابع �أن 
�أفر�د �جلالية �لعربية �شو�ء كانو� )م�شيحني �أو م�شلمني(، هم �أمام حتٍد 

كبري،.. حتدي قبول �لآخر يف بالد �ملهجر.

�شاأدخل يف �شلب املو�شوع مبا�شرًة..
و�إحتفاء  لهم  كند�  �إ�شتقبال  �أن  يرون  �لعرب  �مل�شلمني  من  �لأخوة  بع�س 
�حلكومة �لكندية باملنا�شبات �لإ�شالمية هو ن�شر موعود وُب�شرى للجالية 
�لإ�شالمية يف بالد �لغرب. ويذهب �لبع�س منهم �إىل �ملبالغة يف �مللب�س 
و�لهيئة كما لو كان يعي�س يف �أفغان�شتان و�ل�شعودية وباك�شتان، ورمبا يحاول 
�لبع�س منهم فر�س م�شلماته �لدينية على �لآخرين وكاأنها م�شلمات كونية 
يجب �أن يتقبلها �لآخر دون نقا�س، و�آخرون ما يز�لو� �شيقي �لأفق، منغلقي 
�لتفكري، قيدو� �أنف�شم وعقولهم بفتاوى ظالمية �إق�شائية تكفريية باطلة، 
بعيد، وكل  �لإميان باهلل �خلالق ل من قريب ول من  �إىل  ل متت ب�شلة 
هذه �ل�شلوكيات و�لتجاوز�ت مرفو�شة جملًة وتف�شيال، وهي بحق مدعاة 
ل�شحن �لنفو�س و�إ�شتفز�ز �لأخر، و�ملوؤ�شف بالأمر �أن تبعات ذلك كله تعود 

على عامة �مل�شلمني �مل�شاملني ولي�س على �لفئة �لظالمية منهم.

�لعرب، ممن  �ملقابل، هناك بع�س �لأخوة من �مل�شيحيني  وعلى �لطرف 
يرون �أن كند� موؤًل لهم، ووطن ينبغي �أن ُي�شخر لهم فقط دون غريهم، 
ومنهم من يتلفظ باألفاظ م�شيئة بحق �حلكومة �لكندية، ويعترب �أن رئي�س 
لإ�شتقباله مهاجرين من غري  ترودو قد �قرتف خطيئة  �لوزر�ء جو�شنت 

�مل�شيحيني على �أر�س كند�.

اأيها ال�شيدات وال�شادة.. تعالوا لن�شع النقاط على احلروف.
كند�.. هذ� �لبلد �لعظيم، �لذي ي�شتقبل ويحت�شن �أنا�س ينتمون لأكرث من 
مائتي ثقافة ولغة ودين خمتلفة، هو بلد قائم على �أ�ش�س متينة ر��شخة، 
قوة  �شر  ولعل  �لآخر،  وقبول  و�لتعددية  �لدميقر�طية  �لأ�شا�شي  �شرطها 
�لفريدة  و�لتعاي�س  �لتنوع  عليه، هو حالة  ما هي  و��شتمر�رها على  كند� 
�لتي ينعم بها �شكان هذ� �لبلد �لإن�شاين بكل ما للكلمة من معنى، ولعل 
�حلكومة �لكندية على �إختالف �أحز�بها �ل�شيا�شية، تعترب هذ� �لأمر ميزة 
بلد مدين  �لوقت،  نف�س  لكنها يف  �لأخرى،  �لأمم  بني  بها  تفاخر  نادرة، 

علماين، يقف على م�شافة و�حدة من جميع �ملكونات على �إختالفها.

تهدي  �أن  يف  وهو�ج�شك  تطلعاتك  من  دعك  �مل�شلم،  �لأخ  �أيها  لذلك.. 
�لنا�س جميعًا �إىل دينك، ومنكم من يبالغ ويدعو ويتمنى �لهد�ية لرئي�س 
وتكلف  ومز�ودة  تنطع  ذلك  يف  �أرى  وب�شر�حة  ترودو،  جو�شنت  �لوزر�ء 
�أمنياتك �لدينية هذه  غليظ، فاإن كنت حتر�س على دينك بحق، فحقق 
من خالل ��شتقامتك �أنت، كما �أمرك ربك، ومن خالل ح�شن معاملتك 
مع �لآخر، و�أدعو نف�شي و�إياك لأن نركز تفكرينا فيما حبانا �هلل من عي�س 
كرمي يف ظل دولة عادلة، كنا ندعو �هلل يف �شرنا وجهرنا �أن يرزقنا حياة 
هانئة.. يف بلد �آمن.. ي�شوده �لعدل و�لرخاء..، دولة تخاف �هلل فينا، ويف 
�إختالف ثقافاتهم وعقائدهم، ولعلنا  �لكنديني على  �آخرين من  ماليني 
وئام  يعي�س يف  �لكندي بجميع مكوناته  �ل�شعب  باأن غالبية  ن�شهد جميعًا 
و�ن�شجام �إىل درجة كبرية و�جلميع يف كند� �شو��شية �أمام �ل�شيد �لقانون، 

حيث ل حم�شوبيات ول غلبة لفئة على �أخرى.

�لتي  �ل�شوفينية  ممار�شة  عن  توقف  �مل�شيحي،  �لأخ  �أيها  �أي�شًا..  و�أنت 
تظهر لدى �لبع�س يف بالد �لغرب، فمن �ملعيب �أن ُنظهر �شر�حًة رف�شنا 
�أن نت�شرف وكاأن كند� مزرعتنا �خلا�شة،  وعد�ئنا لالآخر، ومن �مل�شني 

نقبل فيها من ن�شاء، ونطرد منها من ن�شاء. 

�لتجاوز�ت  تلك  لنف�شه  يربر  �مل�شيحيني  �لأخوة  من  �لبع�س  كان  و�إذ� 
و�لتمادي على �لآخر بحجة ما قد تعر�س له من �إ�شطهاد �أو ممار�شات 
عرقية يف بلده �لأ�شلي ) كما يقول �لبع�س (، على يد �شرذمة باغية �أو 

�أنظمة قمعية ديكتاتورية بغي�شة، فينبغي �أن نكون من�شفني، وندرك باأن 
�مل�شلمني �لعرب، هم �أي�شًا كانو� ول يز�لو� عر�شة ملا تعر�شتم له على يد 
ل  فلذلك..  ذ�تها،  �لباغية  �لتكفريية  و�لفئة  نف�شها،  �لقمعية  �لآلة  تلك 
يجوز �أبدً� للبع�س منكم �أن يجعل من �أر�س �ل�شالم.. كند�، �أر�شًا للثاأر 
�ل�شاذة  و�ملناو�شات  �لأ�شو�ت  ولو كان هذ� على م�شتوى  و�لإنتقام، حتى 

�ملنبعثة من هنا وهناك.

�لإ�شطهاد  حالت  عن  نتغافل  ل  �أن  ينبغي  �أي�شًا،  من�شفني  نكون  ولكي 
و�لتطهري �لعرقي �لتي متار�س بحق �ملاليني من �مل�شلمني يف بالد كثرية 
حول �لعامل ومنها �لهند و�ل�شني على �شبيل �ملثال ل �حل�شر، وذلك على 
و�لبوذية  �لهندو�شية  �لديانات  باغية متطرفة حم�شوبة على  فئات  �أيدي 
مل  ذلك  ومع  �أخرى،  وطو�ئف  �أديان  على  ظلمًا  حم�شوبة  باغية  وفئات 
ن�شمع يومًا �أن �جلالية �لإ�شالمية يف كند� مثاًل، تنا�شب �لعد�ء للجالية 
�لهندو�شية �أو �لبوذية �أو غريها يف كند� بحجة ما يعانيه �أخو�نهم يف تلك 

�لبالد.

ينبغي على �لعقالء من كل طرف �أن ُي�شكتو� �أ�شو�ت �لكر�هية �لتي تعلو 
ت�شرف  هو  �لعد�ء،  �لآخرين  منا�شبة  �أن  �إذ  لآخر،  حني  من  وتتالطم 
ويغر�س  كند� ككل،  لبلدنا..  ي�شيئ  بل  لالآخر فح�شب،  ي�شيئ  ل  مزموم، 
بذور �لعد�وة و�ل�شقاق و�لبغ�شاء بني �لنا�س وُيحر�س على �لفنت. وو�جب 
�شالمة  على  يحافظ  �أن  لكند�،  �لعليا  �مل�شلحة  على  غيور  مو�طن  كل 
جميعًا،  �حت�شننا  �لذي  �لآمن  �لبلد  لهذ�  و�لإجتماعي  �لوطني  �لن�شيج 
عربي،  وهو  �أنت  باأنك  تن�شى  ول  �لآخر،  �أحت�شن  كما  �أنت،  و�حت�شنك 

وجتمعكما لغة وثقافة م�شرتكة، �شئتما �أم �أبيتما.

�أيها �لأخوة و�لأخو�ت، يف بالد �حلرية و�لدميقر�طية و�ملو�طنة، ل يجوز 
�أن  تعلمنا بحق، معنى  �لبالد  �لآخر. ويف هذه  يز�ود على  �أن  �أبدً� لأحد 
بالتقوى وبالعمل  �إل  �أ�شود  �أعجمي، ول لأبي�س على  ل ف�شل لعربي على 
�لذي ينفع �ملجتمع ككل ولي�س فئة �أو طائفة على ح�شاب �أخرى، وينبغي 
�أن يكون هذ� ديدننا جميعًا، و�لبو�شلة �لتي توجهنا، و�ملنارة �لتي ن�شتنري 
بها، مهما تباينت معتقد�تنا، ومهما تنوعت ثقافاتنا وت�شعبت �نتماء�تنا. 
وعلينا جميعًا �أن ن�شع ن�شب �أعيننا �أن يف كند� دومًا.. �لدين هلل، و�لوطن 
للجميع..، و�أن نحرتم ونلتزم �لنهج �لعلماين �لدميقر�طي �ل�شائد �لذي 

ن�شتظل بظله ونقطف ثماره معًا. 

�لفوقية  وميار�س  و�لكر�هية  �لعد�وة  كري  يف  ينفخ  �أن  �أر�د  من  و�أما 
و�ل�شوفينية، فالأوىل به �لعودة من حيث �أتى، �شو�ًء كان م�شلمًا �أو م�شيحيًا 

�أو بوذيًا �أو كائن من كان. 

�عتز�زي  خال�س  عن  فيها  �أعرب  حمبة،  بكلمة  �أختم  �أن  �إل  ي�شعني  ول 
حياتي..  يف  مرو�  ممن  �مل�شيحيني  �لأ�شدقاء  من  كبري  لعدد  و�إخال�شي 

فكانو� ِنعم �جلو�ر.. وِنعم �لأ�شدقاء.. وِنعم �لزمالء.. ونعم �لطالب.
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َدثي احلرية يف كندا محُ
ليطفو�  �لرتباية  لقليلي  �ملجال  تف�شح  �أنها  �حلرية،  �آفات  ..من 

ويظهرو� كما تطفو� �لقاذور�ت على �أ�شطح �مل�شتنقعات. 

حتل  �أن  بعد  �أخرى،  جلود  بني  ومن  جلدتنا  بني  من  �لبع�س 
بخري�ت  ينعمو�  �أن  وبعد  �لكندية  �لأر��شي  على  �لرحال  بهم 
�آو�هم  �لذي  �لعظيم،  �لبلد  هذ�  حريات  ن�شائم  ويتنف�شون  كند� 
بتعليقات م�شمومة تربز من  يباغتونك من حني لآخر  و�أكرمهم، 
هنا وهناك بالعربية �أو �لإنكليزية يندى لها �جلبني وت�شمئز منها 
كند�،  وزر�ء  رئي�س  حتى  �أذ�ها  من  ي�شلم  ومل  �لكر�م..  �لنفو�س 
�لرجل �لذي ل يختلف على �شمو �أخالقه ورقيه وتو��شعه �إل حاقد 
تافه، يقدحونه باأب�شع �لعبار�ت وي�شيوؤون ل�شخ�شه على �مللئ دون 
�أدنى خجل.. ولو ر�أيتهم يف �لبلد�ن �لتي خرجو� منها، لوجدتهم 

جبناء خانعني، ل يجروؤن على �لغلط بكلمة �أمام عن�شر خمابر�ت 
�شغري.

لكن مبجرد �أن حتط �أقد�مهم �شطاآن بالد �حلرية، تتك�شف وجوههم 
ومعادنهم �ل�شيئة، وتبد�أ �أل�شنتهم تت�شدق باحلريات وبحق �لتعبري، 
وهم "ل يعرفون من �لع�شق �إل كلمة وح�شتني" ول يفهمون �أن حرية 

�لتعبري، �إمنا �إلتز�م وم�شوؤولية، ل وقاحة وقلة �أدب.
نعم.. من حقك وحقي �أن ننتقد ونعرت�س على ت�شرف �أو �شلوك ل 
يروق لنا، �أو �شيا�شات وقر�ر�ت ل نو�فق على تبعاتها، لكن لي�س من 
حقنا �أن نتمادى على �شخو�س �لآخرين، ونتعدى عليهم بكالم مهني 

�شو�ء كان لهم �شفة ر�شمية �أو �أ�شخا�س عاديني. 
هوؤلء،  وفاء  وقلة  وقاحة  مدى  �أ�شتوعب  �أن  �أ�شتطع  مل  �لآن  �إىل   ..
معظمهم تر�ه عّطال بطال، قاعد ل �شغلة ول عملة، ويتفل�شف وُينّظر 
ياأتي ليكتب بلغة جوفاء متقعرة ت�شبه  ويّدعي �لفهم بال�شيا�شة، ثم 
�شكله، ويتطاول ويتمادى على �حلكومة ورئي�شها وعلى �لنا�س عامة 

بدون خجل وبدون وجه حق.

�لنف�شيات  هذه  �أمثال  لوجود  لكند�  و�أتاأ�شف  فعاًل،  خمجل  �شيئ 
�ملري�شة �للئيمة عدمية �لوفاء، �شو�ًء كانو� عرب �أو غري عرب.

و�إمنا ينطبق عليهم �ملثل �ل�شائع:
بذقنا!" ينتف  وعم  بح�شنا،  "قاعد 

عيب..!! 
ختامًا، �أتوجه �إىل �لعقالء لأقول: 

اأواًل: �أعتذر منكم عن �لطريقة �لتي كتبت بها �أنفًا، �إذ يبدو يل، �أن 
�أولئك ل يفهمون �إل بتلك �لطريقة.

�لعك�س  �لنقد، على  �أقبل  ل  باأنني  ُيف�شر كالمي  ل  �أن  �أرجو  ثانيًا: 
فيه،  �ملبالغ  �ملديح  من  �أكرث  �لبّناء  و�لّنقد  �حلو�ر  �أقبل  بل  متامًا، 
ولكن للنقد حدود، وللتعبري عن �لر�أي �شو�بط و�آد�ب و�أ�شول متفق 

عليها لدى �لعقالء.
�لأ�شو�ت  عن  ناهيك  و�لنباح،  و�لردح  و�ل�ُشباب  �ل�شخ�شنة  و�أما 

�لطائفية �لن�شاذ، فمكانها حتمًا �شلة �ملهمالت.
بقلم معتز اأبوكالم 

�أخبار

اأونتاريو ت�سلط ال�سوء على  
ا�سطرابات اإجهاد
ما بعد ال�سدمة 

بيوم  �عرت�ًفا  �لتايل  �لبيان  �ليوم  �أونتاريو  �أ�شدرت حكومة  ـ  تورنتو 
�لتوعية با�شطر�ب ما بعد �ل�شدمة )PTSD( يف �أونتاريو:

�أي  على  يوؤثر  �أن  ميكن  لل�شدمة  �لالحق  �لإجهاد  �أن  حني  "يف 
�ل�شرطة و�مل�شعفني ورجال �لإطفاء وموظفي  �شخ�س ، فاإن �شباط 
�لوقت  هذ�  وخالل  خا�س.  ب�شكل  للخطر  معر�شون  �لإ�شالحيات 
يو�جهون  �لذين  �ل�شجعان  لهوؤلء  بالمتنان  ن�شعر   ، �مل�شبوق  غري 
�لتحديات �لفريدة لوظائفهم مع �ل�شغط �لإ�شايف من  �لتعر�س لـ 
COVID-19. �ليوم ، يف يوم �لتوعية با�شطر�ب ما بعد �ل�شدمة 
، ندرك �لآثار �لتي ميكن �أن يحدثها �لإجهاد بعد �ل�شدمة على حياة 
�ملت�شررين ونعيد تاأكيد �لتز�منا بحماية �شحة ورفاهية �أبطالنا يف 

�خلطوط �لأمامية. "

 • �شيلفيا جونز ، املحامية العامة
علينا  كبري  تاأثري  �ل�شدمة  بعد  ما  ل�شطر�ب  يكون  �أن  "ميكن 
�لآخرين.  خلدمة  حياتهم  كر�شو�  �لذين  �أولئك  وخا�شة   ، جميًعا 
ل  وتفاين  قوة  لدينا  �ل�شحية  �لرعاية  �أبطال  �أظهر   ، �لعام  هذ� 
تو�شعت  �ل�شبب  ولهذ�   .COVID-19 �شد  كفاحنا  يف  ي�شدق 
حكومتنا مبو�رد �ل�شحة �لنف�شية على �لإنرتنت مثل �لعالج �ل�شلوكي 
�ملعريف �لقائم على �لإنرتنت ل�شمان ح�شول �أبطال �خلط �لأمامي 
يف �لرعاية �ل�شحية على �خلدمات �لتي يحتاجون �إليها خالل هذه 

�لفرتة غري �مل�شبوقة ب�شرعة و�شهولة".

 • كري�شتني اإليوت، نائبة حاكم املقاطعة ووزيرة ال�شحة
�لنا�س  حياة  �ل�شدمة  بعد  ما  ��شطر�ب  حالة  مت�س   ، يوم  "كل 
يف  �أبطالنا  ذلك  يف  مبا   ، �أونتاريو  �أنحاء  جميع  يف  وعائالتهم 
ك�شفت   ، �لعام  هذ�  من  �شابق  وقت  ويف  �لأمامية.  �خلطوط 
�ل�شحة  نظام  لبناء  خطة  لل�شحة:  �لطريق  خارطة  عن  حكومتنا 

�لعقلية و�لإدمان يف �أونتاريو. 

�لذين  لأولئك  �لفريدة  �لحتياجات  �شنتناول    ، خطتنا  خالل  من 
تاأثرو� بال�شغط �أو �ل�شدمة �ملتعلقة بالعمل. نتطلع �إىل �لتعامل مع 
نتمكن من �شمان ح�شولهم على  ، حتى  �لأو�ئل  �مل�شتجيبني  جميع 

�أعلى �خلدمات و�لدعم ، �أين ومتى يحتاجون �إليها. "

 • مايكل تيبولو ، وزير ال�شحة العقلية واالإدمان امل�شاعد

�شحة  على  كبرًي�  خطًر�  �ل�شدمة  بعد  ما  ��شطر�ب  "ميثل 
خالل  �لآن  خا�شة   ، �لأمامية  �خلطوط  يف  �لعاملني  ورفاهية 
�حلاجة  عند  موجودون  �ل�شجعان  هوؤلء   .COVID-19 تف�شي 
، كنت فخور  �ل�شبب  لهذ�  �لدعم.   �إعادة هذ�  و�جبنا  ومن   ، �إلينا 
يف �لعام �ملا�شي بتقدمي جدول �لتوعية با�شطر�ب ما بعد �ل�شدمة 
و�إظهار �لتز�م حكومتنا بجعل �ل�شحة �لعقلية �أولوية. و�لآن ، �أكرث 
من �أي وقت م�شى، يجب �أن نقر بتهديد ��شطر�ب ما بعد �ل�شدمة 

وتاأثري�ته على �شكان �أونتاريو ".

 • ويل بوما ، ع�شو برملان منطقة برانتفورد برانت

اأين جتد امل�شاعدة

�ل�شحة  يتلقون حالًيا خدمات ودعم  �لذين  لالأونتاريني  بالن�شبة   -
لديك  �حلايل  �خلدمة  مبزود  �لت�شال  يرجى   ، و�لإدمان  �لعقلية 

للتعرف على خيار�ت �لرعاية �لفرت��شية �ملحتملة.

وخدمات  �لعامة  �لإدمان  بخدمات  �ملهتمني  لالأنتاريني  ميكن   -
بـ  �لت�شال  عاًما   18 عن  �أعمارهم  تزيد  ملن  �لعقلية  �ل�شحة 
بال�شحة  �خلا�س  �مل�شاعدة  خط   ،  ConnexOntario

�لعقلية و�لإدمان وم�شكلة �ملقامرة يف �أونتاريو على �لرقم
2600-531-866-1

- ميكن لالأطفال و�ل�شباب �لذين تقل �أعمارهم عن 18 عاًما حتديد موقع 
 Ontario.ca and مو�قع  خالل  من  �لعقلية  �ل�شحة  خدمات 

Kids Help Phone ، �أو �لت�شال هاتف م�شاعدة �لأطفال 

)6868-668-800-1(

�أيام  طو�ل  �ل�شاعة  مد�ر  على  �لهاتف  عرب  �لدعم  على  للح�شول 
�لأ�شبوع �إذ� كانو� بحاجة �إىل �شخ�س للتحدث معه.

جمانية  �لنف�شية  لل�شحة  دعم  خدمة   Good2Talk تعترب   -
�إىل  بالإحالت  �خلا�شة  و�ملعلومات  �ملهنية  �مل�شورة  تقدم  و�شرية 
�ل�شحة �لعقلية و�لإدمان و�لرفاهية للطالب بعد �ملرحلة �لثانوية يف 

�أونتاريو ، 365/7/24.  

www.good2talk.ca تعرف على �ملزيد على

�لذ�تية  �مل�شاعدة  وبرنامج   BounceBack �إىل  للو�شول   -
على  �لتدريب  دعم  مع  �مل�شنفات  با�شتخد�م  بهم  �خلا�س  �ملوّجه 

�لهاتف ، قم بزيارة

 bouncebackontario.ca
اأو اطلب اإحالة من مقدم الرعاية االأولية اخلا�س بك.

حكومة اأونتاريو 
الرتجمة العربية اأيام كندية 
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ح�شلت �لطالبة بتول �لعبد على جائزة كيث تومب�شون �وورد و�لبالغة 4٠٠٠ دولر، وذلك لتفوقها ونيلها 
مرتبة �ل�شرف يف مرحلة �لتعليم �لثانوي. 

باقي  على  لتفوقها  ويند�شور  جامعة  من  دولر   1٠٠٠٠ بقيمه  تعليمية  منحة  على  �أي�شًا  وح�شلت  كما 
�لطالب يف �ملو�د �لعلمية. 

�لالفت بالأمر �أن �لطالبة بتول �لعبد ��شتطاعت �أن حتقق هذ� �لتفوق رغم �أنها قدمت منذ فرتة وجيزة 
�إىل كند�، حيث و�شلت عام 2٠17 ب�شحبة و�لدها �ملهند�س عالم �لعبد وو�لدتها �ملدر�شة مي�شون �شليمان. 
ومنذ قدومها كر�شت �لطالبة جهودها ونظمت وقتها للح�شول على �أعلى �لدرجات يف �ملو�د �لدر��شية. 

وبذلك تثبت �لطالبة بتول باأنه مع �لإر�دة و�لت�شميم تتحقق �لأهد�ف وي�شبح �مل�شتحيل ممكنًا.
كما و��شتطاعت خالل ثالث �شنو�ت �إتقان �للغه �لإنكليزي و�لتفوق يف جمال �لعلوم.

يذكر �أي�شًا �أن للطالبة بتول �شقيقة متفوقة �أي�شًا، ��شمها �شاره �لعبد.
�أجرى �للقاء �ل�شيد عاطف �شحرور لأيام كندية 

وبدورها تهنئ �أ�شرة �أيام كندية وتبارك للطالبة بتول �لعبد وعائلتها، ر�جني لها وجلميع �لطالب مزيدً� 
من �لنجاح و�لتفوق على �لدو�م. 

بتول العبد... طالبة �سورية تنال مرتبة ال�سرف يف كندا 

يف نهاية �أربعينيات �لقرن �لتا�شع ع�شر، توىل �لأمري �ل�شاب عبا�س 
كان  با�شا.  علي  حممد  �أحفاد  �أكرب  وهو  م�شر،  حكم  �لأول  حلمي 
عبا�س حلمي يكره �لتدخني و�ملُدخنني، فمنع تد�ول �لتبغ يف ق�شره 
خالف  من  لكل  �شديدً�  عقابه  وكان  �مل�شرية.  �حلكومة  دو�ئر  ويف 
�أم  كان  �أمريً�  �شاعة،   24 ملدة  �شفتيه  بخياطة  فياأمر  �لو�يل،  رغبة 

فقري.

يقلقني جدً�  لأنه  �لتدخني يف دم�شق،  لقد كتبت كثريً� عن مو�شوع 
و�أعترب �أن يف عدم قوننته جرمية بحق �ملجتمع �ل�شوري. و�أنا ُم�شر 
على �لكتابة عنه، حتى لو كررت نف�شي ومل يعد ُي�شغي يل �أحد، لأنه 
لي�س ترف، كما يقول �لبع�س، ول هو يف �آخر �شلم �أولوياتنا �لآن، كما 
ولكن  فعله عبا�س حلمي،  لكررت ما  بيدي  �لأمر  ولو كان  يزعمون. 

حل�شن �حلظ ل �شلطة يل يف هذه �ملدينة.

�لرن�جيل  منظر  يزعجه  ل  قد  �ملا�شي  يف  دم�شق  يعرف  ل  من 
�ملنت�شرة يف كل رقعة من �ملدينة. �لبع�س قد يعتربه حرية �شخ�شية 
�شحة  ح�شاب  على  كان  ولو  رزق،  م�شدر  هو  لالآخرين  وبالن�شبة 
�لنا�س وجمالية مدينتهم. كنت �شعيدً� باحلظر �لذي فر�س علينا يف 
�شهر �أذ�ر �ملا�شي. ��شتعادت دم�شق �لقليل من �ألقها �لقدمي وباتت 
�شو�رعها �أنظف و�أخف زحمة. ولكن ها هو �حلظر يرفع �ليوم، لتعود 
�لزحمة �إىل �ل�شو�رع ويعود �لتدخني �إىل با�شات �لنقل �لعام ودو�ئر 
�حلكومة، بالرغم من مر�شوم جمهورية و��شح و�شريح ُيحرم ذلك 

منذ عام 2٠٠8. 

وقريبًا �شتعود �لرن�جيل �إىل مقاهي دم�شق ومطاعمها، �ملُغلقة منها 
�لعودة  هذه  عن  �ملد�فعني  �أ�شد  هم  �ملقاهي  �أ�شحاب  و�ملفتوحة. 
�لقليلة  �لأ�شهر  يف  كثريً�  ت�شررت  قد  م�شاحلهم  لأن  �ملظفرة، 
بيجي  حدى  ما  �أر�كيل،  مايف  "�إذ�  نظرية:  �أ�شحاب  وهم  �ملا�شية، 

عاملطعم."

هذ�  لتغري  ذهبية  فر�شة  �أمام  ولكننا  �شك،  ل  �شحيح  كالمهم 
قبل  فقط.  �شنو�ت  �لت�شع  عمره  يتجاوز  ل  �لذي  �ملجتمعي  �لعرف 
�حلرب، كان هناك من�شاآت �شياحية وخدمية عدة يف دم�شق ل تقدم 
�لرن�جيل، وكانت تربح وتنمو وتزدهر. ما �لذي تغري �ذن؟ هل تغري 
ذوق �لنا�س؟ �أم �أنهم �عتادو� �لتدخني للرتفيه عن همومهم �ليومية 
وز�رة  من  �شو�بط  �أي  وجود  لعدم  ��شت�شهلوه  �أنهم  �أم  و�حلياتية؟ 

�ل�شحة؟ وبكل �لأحو�ل هل �لرن�جيل هي قدر دم�شق؟ هل ن�شطيع 
تغري هذه �لعادة �أم �أننا �شعب عقيم وعاجز عن �لتغري و�لتطوير؟

كيف �قلع �لنا�س عن �رتد�ء �لطربو�س؟ كيف لب�شو� �جلينز بدًل من 
وكيف  �حلنطور  من  بدًل  �ل�شيارة  تقبلو�  كيف  و�ل�شرو�ل؟  �لقمباز 
��شتبدلو� �لقابلة بالطبيب و�لكّتاب باملدر�شة؟ جميع هذه "�لعاد�ت" 
�شقط من تطور �ملجتمع، و�إن كان �لتدخني "عادة،" فيمكننا �لتخلي 

عنا...لو �أردنا....متامًا كما فعل كل �شعوب �لعامل. 

ولكن �لتغري بحاجة �إىل قانون �شارم، ل ي�شاوم ول ُيرت�شى. ل�شت من 
�ملعجبني بح�شني �لزعيم، ولكنه حاول فر�س �لتغري �لإيجابي على 
منازلهم  من  �خلروج  من  �لنا�س  ومنع  يوم،  ذ�ت  �ل�شوري  �ملجتمع 
هذ�  يخالف  من  لكّل  كبرية  غر�مة  وو�شع  �لكالبية،  �أو  بالبيجاما 

�لقانون.

فر�س  بل  �لأول،  حلمي  عبا�س  فعل  كما  �ملخالفني  �شفاه  يخيط  مل 
هو  مبا  نطالب  نحن  �لوقت.  ذ�ت  يف  و�شارم  عادل  قانون  عليهم 
وعدم  �جلمهوري  �ملر�شوم  تطبيق  بكثري:  ذلك  كل  من  �أب�شط 
�ل�شماح للرن�جيل باأن تغزو� �أحياء دم�شق �ل�شكنية جمددً� و�أن تبقى 
حم�شورة باملقاهي �ملفتوحة فقط. و�أن ل تقدم لليافعني ول بح�شور 

�لأطفال �ل�شغار.

نحن نطالب بقليل من �حلكمة و�لوعي، لو بقي لهما مكان يف هذ� 
�لبلد.

در�س من عبا�س حلمي الأول..
كان يكره التدخني وياأمر بخياطة �سفتي املدخنني

طالب �سوري يتفوق يف كندا 
ويح�سل على منحة بقيمة 

$ 66000

بقلم الباحث �شامي مروان مبّي�س

قيمتها  در��شيه  منح  عدة  على  �ل�شلخدي  �بر�هيم  �لطالب  ح�شل 
�إكمال  من  ليتمكن  وذلك  تعليمية  جهات  عدة  من  دولر   66٠٠٠
در��شته �جلامعية يف جامعة ويند�شور يف جمال �لطب بعد �أن تفوق 

يف �ملرحله �لثانويه على م�شتوى مدينة ويند�شور.

ومنذ قدومه �إىل كند� وهو يعمل بجد يف �لأعمال �لتطوعية بدءً� من 
مركز �جلاليه �ل�شورية و�نتهاءً� مب�شفى ويند�شور. وهو طالب �شوري 
كندي ويتمتع باأخالق عالية بالإ�شافة �إىل تفوقه �لدر��شي �لالفت، 
وكمعظم  ما�شي،  مدر�شة  يف  �لبحث  فريق  �شمن  �أي�شا  كان  وقد 
�شوى  لي�س  �مل�شتحيل  �أن  �بر�هيم  �أثبت  و�لعرب  �ل�شورين  �ملتفوقني 

م�شطلح ي�شتخدمه �شعيفي �لإر�دة. 

يذكر �أن �لطالب �بر�هيم، هو �لبن �لأكرب للدكتور ��شماعيل �ل�شلخدي 
و�لدكتورة عبري �حل�شن وقد قدمت �لعائلة �إىل كند� عام 2٠16.

�أجرى �للقاء و�أعد �لتقرير �لزميل عاطف �شحرور وخ�س به م�شكورً� 
جملة وموقع �أيام كندية 

�بر�هيم  �لنجيب  للطالب  وتبارك  كندية  �أيام  �أ�شرة  تهنئ  وبدورها 
�لنجاح  مزيدً� من  �لطالب  له وجلميع  ر�جني  وعائلته،  �ل�شلخدي 

و�لتفوق على �لدو�م. 
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يعود �ملزيد من �لكنديني �إىل �لعمل، ولكن ل يز�ل �لعديد من �لنا�س 
�تخاذ  يف  نبد�أ  عندما   .COVID-19 ب�شبب  حتديات  يو�جهون 
خطو�ت لإعادة ت�شغيل �قت�شادنا باأمان، �شن�شتمر يف دعم �لكنديني 

حلماية �شحتهم ورفاههم �لقت�شادي.
�أعلن رئي�س �لوزر�ء، جا�شنت ترودو، �ليوم �أن �حلكومة متدد �إعانة 
�ل�شتجابة للطو�رئ �لكندية )CERB( ملدة ثمانية �أ�شابيع، ل�شمان 
ح�شول �لكنديني على �مل�شاعدة �لتي يحتاجونها �أثناء عودتهم �إىل 
ملدة  �ملوؤهلني  للعمال  متاحة  �ملنفعة  �شيجعل  �لتمديد  هذ�  �لعمل. 

ت�شل �إىل 24 �أ�شبوًعا.
قدمت حكومة كند� CERB مل�شاعدة �لعمال �ملت�شررين من جائحة 
و�شع  �ل�شتمر�ر يف  يتمكنو� من  �لفور، حتى  على   COVID-19
�ل�شعبة.  �لفرتة  هذه  خالل  فو�تريهم  ودفع  �ملائدة  على  �لطعام 
�لعمل،  �إىل  �لنا�س  و�إعادة  �لقت�شاد  ت�شغيل  �إعادة  يف  نبد�أ  عندما 
عن  بن�شاط  يبحثو�  �أن  �لإعانة  يتلقون  �لذين  �لكنديني  على  يجب 
فر�س عمل �أو يخططو� للعودة �إىل �لعمل، �شريطة �أن يكونو� قادرين 

ومن �ملعقول �لقيام بذلك.
�أثبات  ا تغيري�ت على  �أي�شً �أن �حلكومة �شُتجري  هذ� هو �ل�شبب يف 
�لكنديني  �شت�شجع  و�لتي   ،CERB �لـ  �إعانة  للح�شول على  �لأهلية 
�لذين يتلقون �لإعلنة على �لعثور على عمل و��شت�شارة بنك �لأعمال 
�أدو�ت  تقدم  كند�  يف  وطنية  توظيف  خدمة  وهي   ،Job Bank
�ملقبلة،  �لقليلة  �لأ�شابيع  خالل  عمل.  عن  �لبحث  يف  للم�شاعدة 
وتطور  و�لقت�شاد  �لدولية  �ملمار�شات  �أف�شل  �حلكومة  �شرت�قب 
�لتغيري�ت �لالزمة على  باإجر�ء  و�إذ� لزم �لأمر، �شتقوم  �لفريو�س، 
على  �حل�شول  من  �لأ�شخا�س  من  �ملزيد  يتمكن  حتى  �لربنامج 
ا عن طرق للتاأكد من �أن جميع  �لدعم �لذي يحتاجونه. �شنبحث �أي�شً
كند�  يف  �لطارئة  �لأجور  �إعانة  ذلك  يف  مبا  لدينا،  �لدعم  �أ�شكال 
)CEWS( و�لتاأمني على �لعمل )EI(، تعمل ب�شكل فعال مل�شاعدة 

�لكنديني للوقوف على �أقد�مهم من جديد.
 2000 �لإعانة  ومقد�ر  لل�شريبة،  خا�شعة  �إعانة   CERB وتعترب 
عن  توقفو�  �لذين  �ملوؤهلني  للعاملني  �أ�شابيع  �أربعة  مدى  على  دولر 

.COVID-19 لعمل �أو مت تخفي�س �شاعات عملهم، ب�شبب�
�إعانة �لـ CERB متاحة للعاملني �لذين:

15 عاًما على �لأقل �لعمر  من  ويبلغون  كند�  يف  • يعي�شون 

COVID-19، �أو موؤهلون  بـ  تتعلق  لأ�شباب  �لعمل  عن  • توقفو� 
�أو  �ملر�شية،  �أو  �لعادية   EI �لعمل  تاأمينات  مز�يا  على  للح�شول 
دي�شمرب   29 بني  �ل�شيد  مز�يا  �أو  �لعادية   EI �لـ  مز�يا  ��شتنفدو� 

�أكتوبر 2020 2019 و 3 
يقل  ل  �حلر  �لعمل  �أو   / و  �لتوظيف  من  دخل  لديهم  كان   •
تاريخ  قبل  �شهًر�   12 �لـ  يف  �أو   ،2019 عام  يف  دولر   5000 عن 

تقدميهم
1000 دولر يف �لتوظيف و / �أو دخل �لعمل  من  �أكرث  يك�شبو�  • مل 

CERB حلر لكل فرتة ��شتحقاق �أثناء حت�شيل �إعانة �لـ�
طو�عية عملهم  يرتكو�  • مل 

ذلك  يف  مبا  �لإجر�ء�ت،  من  عدد  على  �ليوم  �إعالن  ويعتمد  هذ� 
مايو.   15 يف  عنه  �لإعالن  مت  �لذي   CEWS لـ  �ملقرتح  �لتمديد 
مت متديد CEWS حتى 29 �أغ�شط�س 2020، حلماية �لوظائف، 
و�إعادة  �لرو�تب،  جدول  على  �ملوظفني  باإبقاء  لل�شركات  و�ل�شماح 

توظيف �لعمال �لذين مت ت�شريحهم من قبل.
وبينما تبد�أ �أجز�ء من �قت�شادنا يف �إعادة �لت�شغيل باأمان، ل يز�ل 
�لعديد من �لكنديني يعانون من تاأثري�ت COVID-19. مت تقدمي 
�لكنديني  لدعم  خطتنا  من  كجزء   CEWS و   CERB من  كل 
دعم  مبو��شلة  �حلكومة  وتلتزم  كما  �لأزمة.  هذه  خالل  ب�شرعة 
�لعمل  �إىل  �لعودة  من  يتمكنو�  حتى  �لقطاعات  جميع  يف  �لكنديني 

با�شتمر�ر و�أمان.
مكتب رئي�س وزراء كندا 

الرتجمة العربية اأيام كندية 

�أخبار

�ليوم  يف  �لتايل  �لبيان  �ليوم  ترودو  جا�شنت  �لوزر�ء  رئي�س  �أ�شدر 
�لعاملي لالجئني:

�ليوم، يف يوم �لالجئ �لعاملي، تقف كند� مت�شامنة مع �ملاليني من 
�لنا�س حول �لعامل �لذين يتوقون ملا ُيعترب �أمًر� م�شلًما به يف �لغالب: 
�لالجئني  لدعم  بدورنا  �لقيام  �شنو��شل  وطن.  نعتربه  �آمن  مكان 

و�لنازحني ق�شر�.

جائحة  لأن  نظًر�  ملحوظ.  ب�شكل  �لعام  هذ�  عاملنا  تغري  "لقد 
COVID-19 قد �أوقعنا يف �أوقات غري موثوقة، تظل كند� ملتزمة 
بتقاليدها �لإن�شانية وبنظام جلوء عادل وفعال. �شن�شتمر يف �لعمل 
�لأ�شخا�س  لدعم  طرق  لإيجاد  �لدوليني  �ل�شركاء  مع  وثيق  ب�شكل 
�لذين يلتم�شون �للجوء من �ل�شطهاد و�لعنف و�نعد�م �لأمن بينما 
عاملي  كمجتمع  نو�جهها  �لتي  �مل�شبوقة  غري  �لتحديات  على  نتغلب 

خالل هذه �لأزمة.

"�إن �شمعة كند� كمالذ يرحب بالأخرين، دفع �لكثريين �إىل �لتطلع 
يقوم  عندما  ولأ�شرهم.  لأنف�شهم  �أف�شل  م�شتقبل  خللق  بلدنا  �إىل 

�لالجئون و�لنازحون ق�شرً� باإعادة بناء حياتهم يف جمتمعاتنا، فهم 
ي�شاهمون �أي�شًا يف بناء كند� �أف�شل. كاأ�شحاب �أعمال �أو متطوعني 
دوًر�  �لالجئون  لعب  عامني،  حكام  �أو  برملان  �أع�شاء  �أو  جمتمعيني 
هي  �لتي  و�لرحيمة  و�ملزدهرة  �لقوية  �لدولة  كند�  جعل  يف  رئي�شًيا 

عليها �ليوم.

ر�ي  بوب  �ل�شيد  بتعيني  قمت  �لعام،  هذ�  من  �شابق  وقت  "يف 
كمبعوث خا�س لكند� ب�شاأن �لق�شايا �لإن�شانية و�لالجئني. منذ 
ميامنار،  �إىل  لكند�  ا  مبعوًثا خا�شً ر�ي  �ل�شيد  كان  عام 2٠17، 
و�لأمنية يف ذلك  �لإن�شانية  �لأزمة  ي�شاعد يف حل  يز�ل  وهو ما 
ا  �أي�شً �شيتناول  بينما  �لهام يف ميامنار،  و�شيو��شل عمله  �لبلد. 
حول  �لأخرى  �مللحة  �لإن�شانية  و�مل�شاعد�ت  �لالجئني  ق�شايا 

�لعامل.

�لأمم  ملفو�س  �لعاملية  �لجتاهات  تقرير  يظهر  �لثاين،  "للعام 
جمال  يف  ر�ئدة  كند�  �أن  �لالجئني  ل�شوؤون  �ل�شامي  �ملتحدة 
�لتوطني  �إعادة  يف  �لأوىل  �لدولة  وهي  لالجئني  و�لدعم  �ل�شتجابة 

قلوبنا  بفتح  فخورون  نحن  كنديني،  ب�شفتنا  �لعامل.  م�شتوى  على 
وبيوتنا وجمتمعاتنا لالجئني.

�أمل  منارة  لتكون  بالدنا  �شعت  و�ل�شدة،  �لرخاء  �أوقات  "خالل 
و�لنا�س  �لكنديني  �أدعو  و�ليوم،  �لعامل.  يف  �شعفًا  �لفئات  لأكرث 
حول �لعامل للوقوف مع �لفارين من �ل�شيق و�لعنف. وتتحمل جميع 
�لبلد�ن م�شوؤولية �أخالقية مل�شاعدة �لالجئني و�لنازحني ق�شرً� على 

�إيجاد ماأوى وبدء حياتهم من جديد ".

مكتب رئي�س وزراء كندا 
الرتجمة العربية اأيام كندية 

بيان رئي�س وزراء كندا يف اليوم العاملي لالجئني 

الأك�سجني اآخذ يف النفاد.. منظمة ال�سحة تتوقع رئي�س الوزراء يعلن متديد اإعانة كندا لال�ستجابة الطارئة 
بلوغ اإ�سابات كورونا 10 ماليني الأ�سبوع املقبل

حّذرت منظمة �ل�شحة �لعاملية �لأربعاء من �أن عدد �إ�شابات "كوفيد-
فيه  ي�شل  مل  وقت  يف  �ملقبل،  �لأ�شبوع  بحلول  ماليني   1٠ �شيبلغ   "19
�ملدير  و�أعلن  �لأمريكتني.  مناطق  بع�س  يف  �لذروة  �إىل  �لوباء  تف�شي 
�أدهانوم غيربي�شو�س يف موؤمتر  �لعاملية تيدرو�س  �لعام ملنظمة �ل�شحة 
"خالل �ل�شهر �لأول من هذ� �لوباء، �شجلت  �أنه  �شحفي عرب �لفيديو، 
منظمة �ل�شحة �لعاملية 1٠ �آلف �إ�شابة، وخالل �ل�شهر �ملا�شي �شجلت 
4ماليني �إ�شابة، ونتوقع �أن ن�شل �إىل 1٠ ماليني �إ�شابة �لأ�شبوع �ملقبل". 
و�أ�شار �مل�شوؤول �لأممي �إىل �أن �لطرق �لأكرث جناعة لإنقاذ �لأرو�ح هي 
توفري �لأك�شجني للمر�شى �لذين هم بحاجة �إليه، حمّذر� من �أن �لطلب 
�لطبي  �لأك�شجني  �إن  وقال  �لعر�س.  يفوق  �لطبي  �لأك�شجني  على  �لآن 
للمر�شى �لذين يعانون من �أعر��س مر�س "كوفيد-19" �ل�شديدة �آخذ 
�لعامل  يحتاج  �لعاملية،  �ل�شحة  منظمة  تقدير�ت  وبح�شب  �لنفاد.  يف 

حاليا �إىل حو�يل 62٠ �ألف مرت مكعب من �لأك�شجني يوميا. 

منظمة  يف  �لطو�رئ  مدير  حّذر  جهته،  من  �لأمريكية:  �لقارة    •
يف  �لأمريكية  بالقارة  "�لوباء  �أن  من  ر�ين  مايكل  �لعاملية  �ل�شحة 
م�شتوى قوي جد�، خ�شو�شا يف �أمريكا �لو�شطى و�جلنوبية". و�أ�شاف 
"حلظنا وترية متو��شلة ومقلقة، مع ت�شجيل �لكثري من �لدول �رتفاعا 
�لإ�شابات.  عدد  يف  �ملا�شي"  �لأ�شبوع  خالل   %25 �إىل   2٠ بن�شبة 
�لقارة  دول  من  �لعديد  يف  ذروته  �لوباء  يبلغ  مل  "لالأ�شف،  ر�ين  وقال 
ي�شمح  ل  �لعدوى  لنتقال  �ملرتفع  �مل�شتوى  �أن  �إىل  م�شري�  �لأمريكية"، 

لتلك �لدول باإنهاء �لعمل بـ"�لتد�بري �ل�شحية و�لجتماعية �لقا�شية".

امل�شدر : وكاالت
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تو��شل حكومة �أونتاريو �مل�شي قدًما يف تنفيذ 37 م�شروًعا رئي�شًيا 
للبنية �لتحتية يف جميع �أنحاء �ملقاطعة با�شتخد�م منوذج �ل�شر�كة 
بني �لقطاعني �لعام و�خلا�س )P3(. مت �إدر�ج �مل�شاريع يف حتديث 
"خط  لـ  كتحديثات  �ل�شوق  )�ملعروف يف   2020 لربيع   P3 �شوق 
�لبنية  وزير  �شكوت،  لوري  عن  �ليوم  �شدر  و�لذي   ،)"P3 �أنابيب 

�لتحتية يف �أونتاريو.

تتحرك  حكومتنا  و��شحة،  �ليوم  "�لر�شالة  �شكوت  �لوزير  قال 
حتديث  "ي�شري  �لإجناز".  قيد  �مل�شاريع  وجميع  و�شاق  قدم  على 
�ل�شوق P3 لقطاع �لبنية �لتحتية �إىل �أن �أونتاريو ل تز�ل ملتزمة 
مب�شاريع �لبنية �لتحتية �لرئي�شية مبا يف ذلك مرتو �لأنفاق و�لطرق 
�ل�شريعة و�لرعاية �ل�شحية وم�شاريع �شالمة �ملجتمع. وهذ� حافز 
�أن يخلق فر�س عمل وي�شاهم يف �لنتعا�س �لقت�شادي  من �شاأنه 

ملقاطعتنا."

قبل  ما  مر�حل  �لعامة يف  بامل�شاريع  قائمة  هو   P3 �ل�شوق  حتديث 
�لقائمة  ت�شاعد  بتمويلها.  �أونتاريو  تعهدت  �لتي  و�مل�شرتيات  �ل�شر�ء 

تنظيم  على  �خلا�س  �لقطاع  يف  وعامليني  حمليني  حمتملني  �شركاء 
قوية  عطاء�ت  على  �أونتاريو  ح�شول  من  للتاأكد  ومو�ردهم  وقتهم 

.P3 ومبتكرة وتناف�شية مل�شاريع �لبنية �لتحتية

قال �لوزير �شكوت: "�إن منوذج P3 �لفريد يف �أونتاريو هو نهج مثبت 
�ملحدد ويف حدود  �لوقت  �مل�شاريع يف  �إجناز  يتم  دولًيا  به  ومعرتف 
�مليز�نية". "نحن نتطلع �إىل مو��شلة �لعمل مع �شركائنا يف �لقطاع 
ولالأجيال  �ليوم  �لنا�س  ل�شالح  �ملهمة  �مل�شاريع  هذه  لبناء  �خلا�س 

�لقادمة."

بنية  لبناء  �حلكومة  خطة  من  جزًء�  �أونتاريو  يف   P3 منوذج  يعد 
�ل�شريعة و�ملد�ر�س  �لعام و�لطرق  �لنقل  حتتية جديدة مبا يف ذلك 
و�مل�شت�شفيات ب�شكل �أ�شرع وحت�شني �لإنتاجية وم�شاعدة �ل�شركات يف 

تو�شيل �لب�شائع �إىل �لأ�شو�ق وخلق فر�س عمل.

و�لرئي�س  �أونتاريو  يف  �لتحتية  �لبنية  رئي�س  كوري،  �إهرين  قال 
مهمة  طماأنة  هو  �لربيع  هذ�  "حتديث  �أونتاريو،  ل�شركة  �لتنفيذي 
"من �ملهم توفري �أكرب قدر ممكن من  �أونتاريو".  لل�شناعة و�شكان 

�ملقاطعة  بالتز�م  يتعلق  فيما  �ل�شناعة  يف  ل�شركائنا  و�ليقني  �لثقة 
بالعديد من م�شاريع P3 يف �لتخطيط و�مل�شرتيات."

�لتحتية �شنوًيا، مع  للبنية  �أربعة حتديثات  بتوفري  �لتزمت �حلكومة 
�لتخطيط للتحديث �لتايل �ملخطط له هذ� �ل�شيف، وحتديث �أكرث 

�شموًل خمطط له يف �خلريف.
حكومة اأونتاريو 

الرتجمة العربية اأيام كندية 

اأونتاريو تتقدم مب�ساريع البنية التحتية لتح�سني املجتمعات وخلق فر�س عمل 

�أخرى  دولة   49 و  كند�  وقعت   ، عاما   75 قبل  �ليوم  هذ�  مثل  "يف 
�لأمم  �لتاريخية  �للحظة  هذه  �أن�شاأت  �ملتحدة.   �لأمم  ميثاق  على 
�ملتحدة )UN( ، وهي منظمة دولية تعزز �لتعاون و�حلو�ر و�ل�شالم 
يف جميع �أنحاء �لعامل - وهي �ملهمة �لتي قامت بها يف عام 1945 وما 

ز�لت تقوم بها حتى �ليوم.

للحرب  �لقا�شية  �لدرو�س  مع  �لعامل  فيه  ت�شارع  �لذي  �لوقت  "يف 
�أكرث من 8٠ يف �ملائة  �لعاملية �لثانية ، �جتمع �لنا�س �لذين ميثلون 
فر�ن�شي�شكو  �شان  يف   - �لب�شرية  �لأ�شرة  وتنوع   - �لعامل  �شكان  من 
�أن  �شاأنها  من  منظمة  و�إن�شاء  �ملتحدة  �لأمم  ميثاق  على  للتوقيع 

ت�شاعد  لبناء عامل �أف�شل.

�ملتحدة  لالأمم  �لأ�شا�شي  �لغر�س  �ملتحدة  �لأمم  ميثاق  "ي�شع 
وم�شتويات  �لجتماعي  و�لتقدم  و�لأمن  بال�شالم  ملتزمة  كمنظمة 
 193 �لآن  �ملتحدة  �لأمم  ت�شم  �لإن�شان.   وحقوق  �أف�شل  معي�شية 
منظمة  �إن  �مل�شرتكة.   و�لأهد�ف  �لقيم  بهذه  �لتزمت  ع�شو  دولة 
�لأمم �ملتحدة ، وهي منظمة عاملية بحق ، تدرك �أن هذه �لأهد�ف ل 
ميكن حتقيقها �إل من خالل �لعمل كمجتمع دويل.  من خالل �جلمع 
بني جمموعة متنوعة من �لآر�ء و�لأفكار و�لتجارب بروح من �لتعاون 
يف  �لرئي�شية  �لتحديات  مع  �أف�شل  ب�شكل  �لتعامل  ميكننا   ، و�لتاآزر 

ع�شرنا.

"تد�فع �لأمم �ملتحدة كل يوم عن حقوق �لإن�شان من خالل تعزيز 
�حلرية و�مل�شاو�ة جلميع �لنا�س بغ�س �لنظر عن �لأ�شل �أو �جلن�س 
�أو �للغة �أو �لدين.  ب�شفتنا كنديني ، يجب علينا �أن ندرك �أن �لتمييز 
 ، �ملنهجي و�لعن�شرية ما ز�ل موجودين يف جمتمعاتنا وموؤ�ش�شاتنا 
جمتمع  و�إن�شاء  �حلو�جز  لإز�لة  �إجر�ء�ت  �تخاذ  �إىل  بحاجة  و�أننا 
�أكرث عدًل و�إن�شاًفا وعدًل للمجتمعات �لعرقية و�ل�شعوب �لأ�شلية  يف 

كند� وحول �لعامل.
لالأمم  �لعام  �لأمني  �إىل  كند�  �ن�شمت   ، �لعاملي  للوباء  و��شتجابة 
مبادرة  لإطالق  �ملا�شي  �ل�شهر  جامايكا  وزر�ء  ورئي�س  �ملتحدة 

و�إيجاد   ،  COVID-19 لـ  و�لب�شرية  �لقت�شادية  �لآثار  ملعاجلة 
حلول لتحقيق �نتعا�س م�شتد�م.  

�أي  �أكرث من   - مًعا  �لعمل  �إىل  نحتاج   ، �مل�شطربة  �لأوقات  يف هذه 
وقت م�شى - حلل �مل�شكالت �لتي نو�جهها كمجتمع عاملي ، حتى ل 

يتم �لتخلي عن �أحد.
لعب  ا  �أي�شً كند�  �شتو��شل   ، �ملتحدة  لالأمم  فخور  موؤ�ش�س  "كع�شو 
دور منتج وتعاوين يف �لأمم �ملتحدة وعلى �مل�شرح �لدويل.  وي�شمل 
ذلك ب�شفته رئي�س للجنة بناء �ل�شالم �لتابعة لالأمم �ملتحدة للعام 
�لد�خل  يف  �مل�شتد�مة  �لتنمية  باأهد�ف  �لتز�منا  خالل  ومن   2٠2٠
و�خلارج.  تلتزم كند� ببناء م�شتقبل �أف�شل ، من خالل تعزيز �لأمن 
�لقت�شادي و�مل�شاو�ة بني �جلن�شني ، وبناء �ل�شالم و�حلفاظ عليه ، 
ومعاجلة �آثار تغري �ملناخ ، وتعزيز �لتعاون �لدويل.  نعتقد �أن �لتغيري 
�حلقيقي ممكن �إذ� و��شلنا �لعمل مع �ل�شركاء �لدوليني للو�شول �إىل 

هذه �لأهد�ف - مًعا.
لالأمم  عنه  غنى  ل  �لذي  �لدور  يف  نفكر  دعونا   ، �ليوم  هذ�  "يف 
بقيمنا  �للتز�م  ونعيد   ، �لدويل  �ملجتمع  بني  �جلمع  يف  �ملتحدة 
و�لتعاون  و�لإدماج  �لإن�شانية  و�لكر�مة  و�لعد�لة  �ل�شالم  يف  �ملتمثلة 

ونحن نو��شل طريقنا نحو عامل �أف�شل من �أجل كل و�حد."

مكتب رئي�س وزراء كندا 
الرتجمة العربية اأيام كندية 

بيان رئي�س وزراء كندا مبنا�سبة الذكرى
الـ 75 لتوقيع ميثاق الأمم املتحدة 

اأ�شدر رئي�س الوزراء جا�شنت ترودو اليوم البيان التايل يف الذكرى 75 لتوقيع ميثاق االأمم املتحدة:
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اإذا مل ت�شتطع اأن تقراأ �شْمَت اأخيك، فلن ت�شتطيع اأن ت�شمع كلماِته...
ُيعّلم  وهو  �حلكيم  �إىل  ي�شتمع  فجل�س   .. �لأثرياء  �حلكماء  �أحد  جمل�س  على  غريٌب  رجٌل  دخل 
تالمذته وُجل�شاءه ، ول يبدو على �لرجل �لغريب مالمح طالب �لعلم، ولكنه بد� للوهلة �لأوىل 

كاأنه عزيُز قوٍم �أذّلتُه �حلياة!!

دخل و�شّلم، وجل�س حيث �نتهى به �ملجل�س، و�أخذ ي�شتمع لل�شيخ باأدٍب و�إن�شات، ويف يده قارورُة 
فيها ما ي�شبه �ملاء ل تفارقه.

قطع �ل�شيخ �لعامُل �حلكيم حديثه، و�لتفت �إىل �لرجل �لغريب، وتفّر�س يف وجهه،

ثم �شاأله: �ألك حاجٌة نق�شيها لك؟! �أم لك �شوؤ�ل فنجيبك؟!

�أنا تاجر، �شمعُت عن علمك وُخُلقك ومروءتك،  فقال �ل�شيف �لغريب: ل هذ� ول ذ�ك، و�إمنا 
�أبيَعها �إل ملن يقّدر قيمتها، و�أنت دون ريٍب حقيٌق  �أّل  فجئُت �أبيعك هذه �لقارورَة �لتي �أق�شمُت 

بها وجدير...

قال �ل�شيخ: ناولنيها، فناوله �إياها، فاأخذ �ل�شيخ يتاأملها ويحرك ر�أ�شه �إعجابًا بها، ثم �لتفت �إىل 
�ل�شيف: فقال له: بكم تبيعها؟

قال: مبئة دينار، فرد عليه �ل�شيخ: هذ� قليل عليها، �شاأعطيك مئًة وخم�شني!!

فقال �ل�شيف: بل مئٌة كاملٌة ل تزيد ول تنق�س.

فقال �ل�شيخ لبنه: �دخل عند �أمك و�أح�شر منها مئَة دينار..

وفعاًل ��شتلم �ل�شيف �ملبلغ، وم�شى يف حال �شبيله حامدً� �شاكرً�،

ثم �نف�سَّ �ملجل�ُس وخرج �حلا�شرون، وجميعهم متعجبون من هذ� �ملاء �لذي ��شرت�ه �شيُخهم 
مبئة دينار!!!

دخل �ل�شيخ �إىل خمدعه للنوم، ولكّن �لف�شول دعا ولده �إىل فح�س �لقارورة ومعرفِة ما فيها، 
حتى تاأكد مبا ل يرتك لل�شك جماًل �أنه ماٌء عادّي!!

�إىل و�لده م�شرعًا منده�شًا �شارخًا: يا حكيم �حلكماء، لقد خدعك �لغريب، فو�هلل ما  فدخل 
�أم من طيبتك  وخبثه،  دهائه  �أ�أعجُب من  �أدري  ول  دينار،  عاديًا مبئة  ماًء  باعك  �أن  على  ز�د 

وت�شرعك؟؟!!

فابت�شم �ل�شيخ �حلكيم �شاحكًا، وقال لولده:

يا بني، لقد نظرَت بب�شرك فر�أيَته ماًء عادّيًا،

�أما �أنا، فقد نظرُت بب�شريتي وخربتي فر�أيُت �لرجل جاء يحمل يف �لقارورة ماَء وجهه �لذي �أَبْت 
ُة نف�شه �أن ُيريَقه �أمام �حلا�شرين بالتذلُّل و�ل�شوؤ�ل، عليه عزَّ

وكانت له حاجٌة �إىل مبلٍغ يق�شي به حاجته ل يريد �أكرث منه.

و�حلمد هلل �لذي وفقني لإجابته وَفْهم مر�ده وِحْفِظ ماء وجهه �أمام �حلا�شرين.

ولو �أق�شمُت �ألَف مّرٍة �أّن ما دفعُته له فيه لقليل، ملا َحَنْثُت يف مييني.

�إن ��شتطعَت �أن تفهم حاجَة �أخيك قبل �أن يتكلم بها فافعل،

فذلك هو �لأجمُل و�لأمثل...

�حلياء  ولكن  وَعَوٍز،  وحاجٍة  �شيٍق  يف  هم  فرمبا  و�أحبابك،  وجري�نك  �أهلك  �لدو�م  على  ْد  تفقَّ
و�لعفاف وحفَظهم ملاء وجوههم قد منعهم من مذلة �ل�شوؤ�ل!! 

فاقراأ حاجتهم قبل اأن يتكلموا
تتمنى �أيام كندية لو تتعرف على كاتب هذه �ملقالة لت�شكره.

اإقراأ حاجتهم.. قبل اأن يتكلموا

من منا مل يع�س �أزمات و�شدمات نف�شية، �شخ�شية �أو مهنية، وحتى �إجتماعية، حروب، �شفر، 
هجرة طوعًا �أو جمربً�، فقد�ن عمل و�أ�شخا�س مقربني لقلبنا ، خوف من �ملجهول يف ظل هذه 

�لظروف.

جميعنا مررنا ولزلنا منر بها ، لكن �إىل متى جنعل هذه �لأزمات و�ملتغري�ت تاأثر على حياتنا 
ود�خلنا،  فتفقدنا �شعور �ل�شعادة و�شغفنا للحياة، وبالتايل ي�شّل دورنا �لجتماعي ويخلق عدم 
�شو�ء،  حد  على  �ملهنية  �أو  �لدر��شية  و�إجناز�تنا  و�لإجتماعية  �ل�شخ�شية  عالقاتنا  يف  �تز�ن 
فالأزمات و�ل�شدمات طريقة تقبلها و��شتيعابها  و�لتعامل معها متفاوتة لدى �لأفر�د، فاإن تع�شر 
�لإن�شان يف �خلروج منها �أو تقبلها تتحول �إىل �إ�شطر�بات نف�شية، وبالتايل ينجم عنها �لإكتئاب 

و�لوحدة و�لعزلة، ويولد لدى بع�س �لأ�شخا�س �لرغبة بالنتحار .

يعرف بعلم �لنف�س �لأزمات، على �أنها ماأزق �شاغط يوؤثر على جو�نب حياتنا �ملختلفة �ل�شلوكية 
و�لجتماعية و�لوجد�نية، توؤدي �إىل فقد�ن �لفرد �ل�شعور بال�شعادة وي�شبح �ل�شخ�س ه�شًا من 

�لد�خل .

اإذًا كيف نواجه هذه االأزمات ونخرج منها اأكرث قوة واإيجابية يف حياتنا :
�أوًل: لبد �أن نعلم وندرك �أن �لوقت عامل مهم جدً� للتخل�س من �لأزمة، فال�شدمة �لتي تتلقاها 
�ليوم و�شعورك بها �شيختلف متامًا ثاين وثالث يوم �أو بعد �أ�شبوع �أو �شهر، ونوؤمن �أّن �لوقت لوحده 

كفيل ليخفف ويعالج مدى قوة تاأثري �ل�شدمة �أو �لأزمة �لتي متر بها. 

�إذ� كانت �ل�شدمة �ملتلقاة من �أ�شخا�س، فيجب عليك عزيزي �لقارىء �أن تتحلى ب�شفة �لغفر�ن، 
بل  يكن،  �شيئًا مل  كاأن  معه  تتعامل  و  لالأذى  �مل�شبب  �ل�شخ�س  ت�شامح  باأن  م�شروط  لي�س  وهذ� 
�لغفر�ن هنا لد�خلك وم�شاعرك �أنت، لتعي�س وتنعم بحالة �شالم ور�شًا د�خلي، فاحلقد ي�شني 
ويتعب �لقلب و�لروح معًا، �للذ�ن يجب �أن يكونا دومًا بحالة �شالم لينعم �ل�شخ�س بهدوء و�شفاء 
�لنف�س، و�إن مل ت�شتطع تخطي هذ� فال عيب ول حرج لو جلاأ �ل�شخ�س لأهل �لعلم و�لإخت�شا�س 
فالإ�شت�شارة ت�شاعد يف تعلم طرق �لتاأقلم مع �مل�شكلة و�خلروج منها باأقل �شرر ممكن ، و�أي�شًا 
ما يخفف �أو يجعلنا قادرين على �جتياز �لأزمات بكل �شال�شة ،�لعالقات �لإجتماعية �أن نتودد 
بحميع  يتقبلك  وحمب  �إيجابي  �شخ�س  تختار  معهم  للحديث  ونرتاح  لقلبنا  قريبني  لإ�شخا�س 

حالتك �ملز�جية و�لنف�شية بكل رحابة �شدر ي�شمعك ويخفف عنك 

و�خر و�هم ن�شيحة يف تخطي �لأزمات وتقبلها هو عدم رفع م�شتوى �لتوقعات على كافة �ل�شعدة 
�ل�شخ�شية �لعملية و�لإجتماعبة حيث كل ما �رتفع �شقف توقعاتنا كانت �شدمتنا �أعنف وتاأثريها 
�أقوى على د�خلنا وحياتنا ، لنح�شن �أنف�شنا باأن نتوقع �ل�شلبي و�لإيجابي بخطني متو�زيني معًا.

 ، �لفرد  لدى  �لإر�دة  قوة  مدى  هو  منها  و�خلروج  �لأزمات  لإد�رة  و�لفعال  �لمثل  �لإ�شلوب  �إن 
يقول جريي �شيكيت�س يف كتابه ) كافة �ملخاطر ( : ل تخترب �يه �إد�رة �ختبار جيدً� �إل يف مو�قف 

�لأزمات . 

�إل �لعقالء و�لذكياء و و�ملوؤمنني بق�شاء �هلل وقدره بحلِوه  �إد�رة �لزمات فن ل يتقنه  لذ� فاإن 
ومره،

وعند �لأزمات يز�ل �لقناع وتظهر معادن �لنا�س وهذه بحد ذ�تها �حدى و�هم ميز�ت �لأزمات، 

يقول �ملهامتا غاندي : ما تفكر بِه ت�شبح عليه . وهذ� بالفعل حقيقة يف علم قانون �جلذب ، 
وثقتنا كبرية  و�ل�شدمات  و�ل�شعوبات  �لتحديات  �مل�شتطاع رغم كل  �إيجابني قدر  لنكون  لذلك 

بلله و �أن �هلل قادر �أن يغري ويبدل �لإحو�ل و�لقادم �أجمل ل حمال .

بقلم فاطمة خوجة
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 �لأول من متوز �لقادم حتل ذكرى مرور 9٠ عامًا على ميالد �ملخرج 
متوز  بتاريخ1  حلب  يف  ولد  �لذي  �لعقاد  م�شطفى  �لعاملي  �ل�شوري 

.193٠

 ففي عام 1949 غادر �لعقاد حلب �إىل �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 
بلو�س  كاليفورنيا  جامعة  يف  �ل�شينمائي  و�لإنتاج  �لإخر�ج  لدر��شة 

�أجنلو�س، و�أقام فيها حتى �أو�خر مر�حل حياته. 

كان �جلميع ي�شخرون منه ويعتقدون باأنه �شاذج ولن يحقق مايريد، 
ولكنه مع ذلك �أح�شر كتبًا كالتي تدر�س يف �جلامعات �لأمريكية يف 

جمال �لإخر�ج وقام بدر��شتها وفهمها قبل مغادرته لأمريكا.

جمال  �إىل  لدخوله  ر�ف�شًا  �لبد�ية  يف  كان  و�لده  �أن  و�حلقيقة 
�لإخر�ج، ولكنه يف �لنهاية �شجعه على �مل�شي قدمًا و�ل�شعي لتحقيق 
طموحه وكان مربيًا فا�شاًل علمه �أن �لدين �لإ�شالمي دين �لرحمة 
و�لعدل و�مل�شاو�ة. وباإ�شر�ر م�شطفى �لعقاد على �ل�شفر، ر�شخ له 
و�لده. وعند �شلم �لطائرة قدم له مبلغ مئتي دولر و�لقر�آن �لكرمي 

ليكون موؤن�شا له يف وحدته وغربته.

حط رحاله يف )كاليفورنيا( حيث در�س يف جامعتها وتفوق على كل 
زمالئه؛ ول يز�ل ��شمه بني قائمة �ملتميزين يف هذه �جلامعة. كان 

يتدرب على �لإخر�ج �أثناء �لدر��شة.

�جلائزة  نال  �حلمر�ء(  )ق�شر  عن  فيلم  باإعد�د  قام  مرة  وذ�ت 
�لعاملي  للمخرج  م�شاعدً�  عمل  تخرجه  وبعد  �جلامعة  يف  �لأوىل 
من  كبرية  خربة  ونال  يديه  على  تدرب  حيث  هيت�شكوك(،  )�لفرد 
�إعد�د جمموعة  بعد على  ما  �شاعده يف  ما  خالل عمله معه، وهذ� 
�أفالم Halloween )�لهالووين(. وبعد ذلك عمل يف �شبكة 
لإعد�د �أفالم بعنو�ن )كيف ير�نا �لعامل؟(، جاب خالل ت�شويرها 
مناطق عديدة يف �لعامل وهذ� ما �أك�شبه معرفة بالثقافات �ملختلفة 
بطاقته  هوليود  �أبو�ب  يخرتق  �أن  �لعقاد  ��شتطاع  لقد  و�ملتنوعة. 
فلم  و�لإ�شالمي،  �لعربي  �نتمائه  على  حمافظًا  �لكبرية  �لإبد�عية 
يقبل �أن يغري جلده �لعربي. وعندما �شئل: ملاذ� مل تغري ��شمك لتجد 

فر�شًا �أف�شل ؟ قال كيف �أغريه و�أنا قد ورثته عن و�لدي.

وي�شتمتع  �لرعب  �أفالم  متابعة  �لأمريكي يحب  �ل�شعب  �أن  علم  لقد 
مب�شاهدتها، فقدم هذه �ل�شل�شلة للح�شول على �ملال �لذي يحتاجه 
لتقدمي م�شاريعه �لتالية �لتي كان يحلم باإعد�دها و�لتي تتحدث عن 
ق�شايا �أمته. وكان يريد �أن يتعرف �لعامل �إىل �لإ�شالم �حلقيقي وذلك 
�لدين �ل�شماوي �لذي يكمل �لديانتني �ليهودية و�مل�شيحية و�أنه دين 
توحيد وهو من �هلل لكل �لنا�س ليخرجهم من �لظلمات �إىل �لنور. 
وكان يريد �أي�شًا �أن يعرف �لغرب بجوهر هذ� �لدين �لذي يقوم على 

"ملاذ�  �شاألوه  وعندما  �أح�شن  هي  وبالتي  باحل�شنى  و�ملعاملة  �ملحبة 
مل تاأت ببطل م�شلم ليج�شد دور عمر �ملختار و�أتيت بالنجم )�نتوين 
كوين( ؟ قال لهم: )لكي يقتنع �لغربيون بق�شيتنا وبالظلم �لذي حلق 
بنا ل بد من تقدمي ق�شيتنا من خالل وجوه يعرفونها ويحبونها، فال 
�أحد يف �لغرب �شي�شاهد فيلمًا عن �لعرب يقوم به �لعرب، ولكن بهذه 
�لطريقة نقوم بلفت نظرهم وحثهم على م�شاهدة ما نقدمه وبالتايل 

تفهم حقيقتنا ومعرفة ق�شايانا( .

تزوج �لعقاد مرتني: �لأوىل من �ل�شيدة )باتري�شيا(، �أمريكية حتمل 
�لفنون و�لآد�ب وهي �مر�أة مثقفة جدً� جتيد  �ملاج�شتري يف  �شهادة 
عدة لغات كانت زميلته يف �جلامعة وب�شبب �لقو�نني �لأمريكية �لتي 

لجتيز للرجل �جلمع بني �لزوجتني �نف�شل عنها. 

منها  زو�جه  وكان  �لع�شي(  )�شهى  �ل�شيدة  فهي  �لثانية  زوجته  �ما 
�شببًا يف �رتباطه �أكرث ببلده �شورية.

�ملهرجانات  من  عدد  يف  كثرية  جو�ئز  �لعقاد  م�شطفى  نال  لقد 
زعماء  من  عديدة  �أو�شمة  نال  كما  و�لدولية،  �لعربية  �ل�شينمائية 
عرب و�أجانب، وكرم من قبل �لرئي�س �لأمريكي �ل�شابق بيل كلنتون 
وكان من �ملفرت�س �أن يكرم يف مهرجان دم�شق �ل�شينمائي لكن وفاته 

حالت دون ذلك.

��شتهر كمخرج �شوري عاملي يف هوليوود ومن �أ�شهر �أفالمه - �لر�شالة 
�لذي يتحدث عن ن�شاأة �لإ�شالم من خالل �ل�شرية �لنبوية �ل�شريفة 
،و�أ�شد �ل�شحر�ء يتحدث فيه عن عمر �ملختار �لذي حارب �ل�شتعمار 

�لإيطايل لليبيا يف �أو�ئل �لقرن �لع�شرين، �نتج عام 1981.

وعند �إخر�جه لفيلم �لر�شالة، ��شت�شار �لعقاد علماء �لدين �مل�شلمني 
لتفادي �ظهار م�شاهد �أو معاجلة مو��شيع قد تكون خمالفة لتعاليم 
و�لغرب  �ل�شرق  بني  للتو��شل  كج�شر  �لفيلم  ر�أى  �لإ�شالمي.  �لدين 
�حلقيقية  �ل�شورة  ولظهار  و�لغرب  �لإ�شالمي  �لعامل  بني  وخا�شة 

عن �لإ�شالم.

لأنه  �لفيلم  عملت  »لقد   :1976 عام  معه  �أجريت  مقابلة  يف  وذكر 
عا�س  كم�شلم  بو�جبي  �شعرت  يل،  بالن�شبة  �شخ�شي  مو�شوع  كان 
يف �لغرب باأن �أقوم بذكر �حلقيقة عن �لإ�شالم. �أنه دين لديه 7٠٠ 
مليون تابع يف �لعامل )�أ�شبحو� �ليوم �كرث من مليار(، هناك فقط 
�أخرب  باأن  �حلاجة  ر�أيت  لقد  فاجاأين.  مما  عنه،  �ملعروف  �لقليل 

�لق�شة �لتي �شت�شل هذ� �جل�شر، هذه �لثغرة �إىل �لغرب«.

وفيما يلي �لرتتيب �لزمني لأفالم م�شطفى �لعقاد :

و��شف  منى  غيث،  �هلل  عبد  بطولة:  �لعربية(  )�لن�شخة  •�لر�شالة 
.)1976(

�إيرين  كوين،  �أنتوين  بطولة:  �لإنكليزية(  )�لن�شخة  •�لر�شالة 
بابا�س )1976(.

.)1978( •هالووين 

بابا�س،  �إيرين  كوين،  �أنتوين  �ملختار(:  )عمر  �ل�شحر�ء  •�أ�شد 
�أوليفر ريد )198٠(.

.)1981(  2 •هالووين 

.)1982(  3 •هالووين 

.)1985( �خلوف  مع  موعد  فيلم  •�إنتاج 

ماير�س" )1988(. مايكل  "عودة   :4 •هالووين 

ماير�س" )1989(. ملايكل  "�لثاأر   :5 •هالووين 

ماير�س" )1995(. مايكل  "لعنة  •هالووين: 

.)1998( �شنة   2٠ بعد  �ت�س2٠:  •هالووين 

.)2٠٠2( �لقيامة  •هالووين: 

ويف 9 ت�شرين �لثاين 2٠٠5 حدث �نفجار �إرهابي يف فندق ر�دي�شون 
�بنته  �لفندق ل�شتقبال  بهو  �لعقاد يف  �شا�س يف عمان حلظة وجود 

�لقادمة للتو من �ل�شفر. 

توّفيت �بنته رميا يف �حلال، بينما مات هو بعد �لعملية بيومني متاأثرً� 
بجر�حه، تاركًا ور�َءه فيلمي عمر �ملختار و�لر�شالة و�أحالمًا ما ز�لت 

معلقة.

فيلمني  لعمل  ر  يح�شّ �لعقاد  م�شطفى  �لعاملي  �ل�شوري  �ملخرج  كان 
عن  يتحدث  و�لآخر  �لأندل�س  فتح  عن  يتحدث  �أولهما  �شينمائيني، 
�لعقاد  �ل�شابقة. قال  �لأيوبي، يو�زيان جودة �لأعمال  �لدين  �شالح 
عن فيلمه �لذي �شيتحدث عن �شالح �لدين �لأيوبي: �شالح �لدين 
ميثل �لإ�شالم متامًا. �لآن، �لإ�شالم ي�شور كدين �إرهابي، طال �لدين 
كله ب�شبب وجود عدة م�شلمني �إرهابيني. �إذ� كان هناك دين ممتلئ 
بالإرهاب، فيمكن قول ذلك عن �مل�شيحية �أيام �حلمالت �ل�شليبية. 
لكننا يف �لو�قع ل ميكننا لوم �مل�شيحية كدين ب�شبب مغامر�ت بع�س 

�أتباعها �آنذ�ك، هذه هي ر�شالتي. 

�أجنب �لعقاد �أربعة �أولد رميا )�لتي توفيت معه بتفجري عمان( من 
زوجته باتري�شيا، وطارق ومالك وزيد من زوجته �شهى �لع�شي.

اإعداد ال�شحفي: عبداهلل قطيني

يف ذكرى رحيل املخرج العاملي ال�سوري م�سطفى العقاد خمرج الر�سالة وعمر املختار.. 
ابن حلب ورائد االإغرتاب يف اأمريكا... قدم اإ�شالمًا رحيمًا ومعتداًل يف اأفالمه
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�شتدعم �ونتاريو زيادة متويل �لرب�مج �ملجتمعية وتلك �لتي يقودها 
�ل�شكان �لأ�شليون

مدى  على  دولر  مليون   46 �إىل  ي�شل  ما  �أونتاريو  حكومة  ت�شتثمر 
�ل�شنو�ت �خلم�س �ملقبلة لزيادة �لدعم �ملجتمعي و�خلا�س بال�شكان 
�لأ�شليني ل�شحايا �لجتار بالأطفال من �لأطفال و�ل�شباب. و�شيعطي 
�ملبادر�ت  و�شندوق  بالب�شر  �لجتار  مكافحة  جمتمع  دعم  �شندوق 
�لتي يقودها �ل�شكان �لأ�شليون �لأولوية للتدخل �ملبكر وزيادة �حلماية 

ل�شحايا �ل�شتغالل �جلن�شي وتكري�س �لدعم للناجني.
وقالت جيل دنلوب ، �لوزيرة �ملعاونة لالأطفال وق�شايا �ملر�أة ، "على 
و�لناجني  �لأمامي  �خلط  وكالت  من  �شمعنا   ، �ملا�شي  �لعام  مد�ر 
وجمتمعات ومنظمات �ل�شكان �لأ�شليني �أن هناك حاجة ما�شة لزيادة 
�لدعم �ملتاح لالأطفال و�ل�شباب �ملت�شررين من �لجتار باجلن�س". 
. "�إن هدفنا هو بناء �شبكة �أكرث �شموًل من خدمات مكافحة �لجتار 
بالب�شر عرب �أونتاريو ، بحيث يح�شل �ملزيد من �ل�شحايا على �لدعم 

�لذي يحتاجون �إليه."
�شيكون �لتمويل متاًحا لل�شركاء و�لوكالت ويركز على جمالت مثل:

تطويرها  مت  �لتي  �ل�شدمات  حالت  �إىل  �مل�شتندة  �لربجمة   •
وتنفيذها بو��شطة منظمات يقودها �لناجون،

ذلك  يف  مبا   ، عاًما   18 �شن  حتت  لل�شحايا  خم�ش�شة  • خدمات 
بر�مج  �إىل  بالإ�شافة   ، �لأقر�ن  وتوجيه   ، و�لعالج  �لإقامة  �أماكن 

�لتعليم و�لتدريب �ملهني ؛

�لأ�شليني  �ل�شكان  من  و�مل�شّمم  ثقافيا  �ملنا�شب  �لدعم  تقدمي   •
و�لأ�شر و�ملجتمعات  و�مليتي�س  �لإنويت  �لأوىل وقبائل  ل�شحايا �لأمم 

�ملحلية ؛

�لإعاقات  ذوي  و�لأفر�د  جن�شيًا  �ملُ�شتغلني  لالأولد  �ملوجه  • �لدعم 
�لنمائية و�لأفر�د �ملثليني و�ملثليات و�ملتحولني جن�شيًا ؛

رعاية  يف  �ملنخرطني  و�ل�شباب  لالأطفال  متخ�ش�شة  بر�مج   •
�لطفولة �أو نظام �لعد�لة لل�شباب.

لي�س  بالب�شر  �لجتار  "�إن  �لعامة:  �ملحامية   ، جونز  �شيلفيا  وقالت 
جمرد ق�شية تطبيق - �إنها جرمية �شريرة وعنيفة تفرت�س �أ�شعفنا، 
�ل�شتثمار  خالل  "من  وكر�متهم".  و�شالمتهم  �شحتهم  وت�شلبهم 
خطر  تقليل  ميكننا   ، لل�شباب  �ملتخ�ش�شة  و�خلدمات  �لتدخل  يف 
�ل�شتغالل وحماية �لأ�شخا�س �لأكرث عر�شة للخطر. هذه �لرب�مج 
هي مكونات حيوية خلطة �أونتاريو �ل�شاملة ملكافحة �لجتار بالب�شر ، 

وتقدمي �ملتجرين �إىل �لعد�لة و�إنهاء هذه �جلرمية �لب�شعة ".

�أُعلن يف مار�س 2٠2٠، �أن هيئة ��شرت�تيجية مكافحة �لجتار بالب�شر 
�ل�شنو�ت  مدى  على  دولر  ماليني   3٠7 �شت�شتثمر   ، �أونتاريو  يف 
وحماية  بالق�شية  �لوعي  لزيادة  �شاملة  خطة  يف  �ملقبلة  �خلم�س 
�ل�شحايا و�لتدخل مبكًر� ودعم �لناجني وحما�شبة �ملجرمني. تعك�س 
 ، بالب�شر  �لجتار  من  �لناجني  من  قّيمة  م�شاهمة  �ل�شرت�تيجية 
�لقانون ومقدمي  و�إنفاذ   ، �لأ�شليني  �ل�شكان  وجمتمعات ومنظمات 

�خلدمات يف �خلطوط �لأمامية.

و�شندوق  �ملجتمع  دعم  �شندوق  �إىل  �ملقدمة  �لطلبات  قبول  �شيتم 
�ملبادر�ت �لتي يقودها �ل�شكان �لأ�شليون حتى �ل�شاعة 5 م�شاًء. يف 

3٠ يوليو 2٠2٠.

حكومة اأونتاريو
الرتجمة العربية اأيام كندية 

اأونتاريو تو�سع اخلدمات ل�سحايا الجتار باجلن�س
من ال�سباب وال�سغار 

�شادت حالة من �جلدل بني رو�د موقع تويرت يف �ل�شعودية، 
بعد ظهور �شورة �شيدة ترتدي �لزي �لر�شمي للحر�س �مللكي 

�ل�شعودي.

�آل  خالد  بن  �شطام  �لأمري  ن�شرها  �لتي  �ل�شورة  وتظهر 
�شعود �شيدة بزي �حلر�س �مللكي وتقف �إىل جانب زميل لها، 

مرتديني كمامتني.

و�حلر�س �مللكي �ل�شعودي هو �جلهة �ملكلفة بتاأمني �حلر��شة 
�لدولة  �شيوف  من  �ل�شخ�شيات  وكبار  �لعهد  وويل  للملك 
وكافة  �مللكية  و�ل�شيافات  و�لدو�وين  �لق�شور  وكافة 

�ملنا�شبات �لتي يرعاها �مللك وويل �لعهد.

ورحب مغردون بال�شورة، موؤكدين �أنها فخر للمملكة ودليل 
على متكني �ملر�أة يف �ل�شنو�ت �لأخرية.

حماية  على  �ل�شعودية  �ملر�أة  قدرة  على  �آخرون  �شدد  كما 
تر�ب �لوطن، م�شت�شهدين بق�شة �ل�شحابية �أم عمارة �لتي 

د�فعت عن �لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم يف غزوة �أحد.

�أثار مقطع فيديو ن�شره ح�شاب �لبيت �لأبي�س على تويرت جدل و��شعا لدى رو�د مو�قع �لتو��شل، �إذ تظهر فيه �إيفانكا تر�مب �بنة 
�لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب متحدثة عن م�شروع �أمر تنفيذي ينوي تر�مب توقيعه.

�ملح�شوبيات"،  "باربي  بعنو�ن  �لن�شطاء  �أطلقه  �لذي  �ل�شاخر  �لو�شم  لقيه  �لذي  �لتفاعل  ر�شدت   )28/6/2٠2٠( "ن�شرتكم" 
حيث �إن �مل�شروع يهدف �إىل �إعادة توجيه معايري �لتوظيف �حلكومي يف �لوليات �ملتحدة من �لرتكيز على �ل�شهاد�ت �إىل �لرتكيز 

على �ملهار�ت.

و�شخر ن�شطاء عرب �لو�شم من �ختيار �إيفانكا حتديد� للحديث عن هذ� �لأمر، م�شريين �إىل �أن مهار�تها �لتي ح�شلت من خاللها على 
وظيفة م�شت�شارة لرت�مب تقت�شر على �أنها �بنة �لرئي�س على حد تعبريهم.

ولقد تلقت �إيفانكا تر�مب �شيال من �لتفاعالت �ل�شاخرة، كان من بينها ما كتبه �لنا�شط جون ريلينغ �لذي قال "نحن نطور عملية 
�لتعيني �حلكومي، لت�شرح لكم �أكرث عن �لتطوير �جلديد، نقدم لكم م�شت�شارة مت تعيينها ب�شبب هوية و�لدها".

�إيفانكا ل تعرف �لتعريف �للغوي لكلمة حم�شوبيات و�إل كانت  �أن  "�حلمد هلل  بدوره، قال �ل�شحفي مايكل بالكمان يف تغريدة له 
�شت�شعر بالغ�شب".

لديها،  �ل�شخرية  ب�شبب نق�س يف ح�س  �لأفعال  بتلك  تقوم  تر�مب  �أن عائلة  �شابقا  �أعتقد  "كنت  لوي�س جونز فقالت  �لنا�شطة  �أما 
ولكنني �كت�شفت لحقا �أنهم لي�شو� �أذكياء مبا فيه �لكفاية لفهم �لنكتة".

من مهاراتها اأنها ابنة ترامب..
ملاذا �سخر منها الن�سطاء 

وو�سفوها بـ
باربي املح�سوبيات؟
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"اأكدت الأحداث يف الداخل واخلارج اأن جمتمعات ال�سود واملجتمعات 
الآثار  من  تت�سرر  زالت  ما  الأ�سلية  وال�سعوب  للعن�سرية  املعر�سة 
واملجتمعات  احلكومات  على  يجب  والتمييز.  للعن�سرية  ال�سارة 

وجميع الكنديني اأن يتحدوا ملكافحة العن�سرية والتمييز.

الوزراء  يدين  تنوعها،  هو  كندا  يف  القوة  نقاط  اأحد  اأن  "واإدراكًا 
والع�سبية  والتع�سب  والتمييز  العن�سرية  اأ�سكال  جميع  الأوائل 
الأ�سكال  هذه  كل  حماربة  على  عازمون  الأوائل  والوزراء  الدينية. 
- مبا يف ذلك العن�سرية والكراهية �سد ال�سود، وال�سكان الأ�سليني، 
من  والرهاب  ال�سامية  معاداة  اإىل  بالإ�سافة  الآ�سيويني،  ومعاداة 
لها مكان يف كندا ولن  لي�س  "ال�سالموفوبيا". فالكراهية  الإ�سالم 

يتم الت�سامح معها.

"اإن العرتاف باأن هناك م�سكلة لي�ست �سوى خطوة اأوىل نتخذها ؛ 
اإن املجتمع اخلايل من العن�سرية والتمييز يتطلب التزاًما م�ستمًرا. 
تلتزم احلكومة الحتادية وحكومات املقاطعات والأقاليم مبمار�سة 

ومبادراتها  �سيا�ساتها  على  مطلوبة  تغيريات  اأي  واإجراء  القيادة 
الأ�سباب  ومعاجلة  وجه  اأف�سل  على  املجتمعات  لدعم  وممار�ساتها 
املجتمعات  منظورات  باأن  كذلك  ونعرتف  امل�ساواة.  لعدم  اجلذرية 
العن�سرية والأ�سخا�س الذين عا�سوا جتربة التمييز التاريخي ميكن 
ا العمل  اأن تفيد يف اتخاذ اإجراءات قوية وم�ستمرة. وهذا ي�سمل اأي�سً
مع ال�سعوب الأ�سلية ملعاجلة دعوات جلنة احلقيقة وامل�ساحلة للعمل 
ونداءات العدالة للتحقيق الوطني يف ن�ساء وفتيات ال�سعوب الأ�سلية 

املفقودة واملقتولة.

اجلهود  هذه  يف  التقدم  دفع  على  نوافق  اأوائل،  كوزراء  "نحن، 
ويت�سمن  الأوائل.  الوزراء  مائدة  حول  املمار�سات  اأف�سل  وتبادل 
 - املعلومات  تبادل  تعزيز  اأجل  من  والعمل  قدًما  امل�سي  ذلك 
اأ�سا�س  على  امل�سنفة  والقت�سادية  الجتماعية  البيانات  خا�سة 
العرق - لت�سهيل اتخاذ القرارات امل�ستندة اإىل الأدلة. نحن بحاجة 
اإىل الرتكيز على اإزالة احلواجز الجتماعية والقت�سادية،  وتوفري 

الفر�س القت�سادية والأدوار القيادية يف املجتمعات عرب كندا.

طال  التي  املعقدة  الق�سايا  هذه  ملعاجلة  امللحة  باحلاجة  "نقر 
اأ�سا�س اأكرث �سالبة ملحاربة  اإن�ساء  اأمدها. تقع على عاتقنا م�سوؤولية 
الوزراء  نحن،  دائم.  تغيري  وحتقيق  كندا  يف  والتمييز  العن�سرية 

الأوائل، نلتزم بالعمل مع جميع الكنديني لنكون جزًءا من احلل ".

مكتب رئي�س وزراء كندا 
الرتجمة العربية اأيام كندية 

الوزراء  رئي�س  بهم،  ُيق�سد  الأوائل  الوزراء  كندية:  اأيام  مالحظة 
الحتادي وحكام املقاطعات والأقاليم يف كندا.

بيان وزراء كندا الأوائل حول مناه�صة العن�صرية وجميع 
اأ�صكال التمييز مبا فيها الإ�صالموفوبيا

�لوزر�ء  رئي�س  ونائبة  ترودو  جو�شنت  �لوزر�ء  رئي�س  �أجرى  �ليوم، 
حكام  مع  ع�شرة  �خلام�شة  �لأ�شبوعية  مكاملتهما  فريالند  كري�شتيا 
لوباء  �مل�شرتكة  ��شتجابتهم  ملناق�شة  �لكندية  و�لأقاليم  �ملقاطعات 
COVID-19.  كجزء من �لتز�م �لوزر�ء �لأو�ئل �مل�شتمر ملكافحة 
�لعن�شرية �ملمنهجة و�لتمييز يف كند�، �أ�شدر �ليوم �لوزر�ء �لأو�ئل 
�إجر�ء�ت  �تخاذ  �أهمية  �مل�شاء  هذ�  و�أكدو�  م�شرتًكا  بياًنا  ا  �أي�شً

ملكافحة �لعن�شرية و�لتمييز يف كند�.

�لقت�شاد  ت�شغيل  لإعادة  �مل�شتمرة  جهودهم  �لأو�ئل  �لوزر�ء  ناق�س 
باأمان.  وو��شلو� مناق�شاتهم حول �تفاق لتلبية �لحتياجات �حلرجة 
يف جميع �أنحاء �لبالد على مدى �لأ�شهر �ل�شتة �إىل �لثمانية �ملقبلة، 
بدعم من م�شاهمة بقيمة 14 مليار دولر من حكومة كند�، لتقليل 

�لتمويل  �شيوفر    .COVID-19 من  �مل�شتقبلية  �ملوجات  تاأثري 
�لتي  �جلهود  وي�شاعد  للعاملني،  مدفوعة  مر�شية  �إجازة  �لفيدر�يل 
ب�شكل  �لت�شال  وتتبع  �لختبار  لزيادة  و�لأقاليم  �ملقاطعات  تبذلها 
كبري، وتاأمني �إمد�د�ت كافية من معد�ت �حلماية �ل�شخ�شية.  كما 
�شي�شاعد يف �شمان قدرة �أنظمة �لرعاية �ل�شحية على �إد�رة تف�شي 
�ملر�س يف �مل�شتقبل، و�مل�شاعدة يف تلبية �حتياجات �لفئات �ل�شكانية 
�لبلدية  �لأطفال، ودعم �خلدمات  �ل�شعيفة، وحماية مر�كز رعاية 
�لأ�شا�شية.  كما �شلط رئي�س �لوزر�ء �ل�شوء على �لتقدم �ملحرز يف 
�شر�ء معد�ت �حلماية �ل�شخ�شية �لتي �شت�شاعد على �شمان �شالمة 

�لكنديني ورفاههم، ودعم جهود �إعادة فتح �لأعمال و�خلدمات.

كما وقام نائب رئي�س �لوزر�ء باإطالع �لوزر�ء على �لق�شايا �لتجارية 

ودخول  �لأملنيوم  جتارة  ذلك  يف  مبا  �ملتحدة،  و�لوليات  كند�  بني 
�إتفاقية نافتا �جلديدة حيز �لتنفيذ  �لأ�شبوع �ملقبل، وناق�س �لوزر�ء 

�لأو�ئل �لإجر�ء�ت �حلدودية �جلارية.

ملكافحة  كند�  فريق  لنهج  دعمهم  �لأو�ئل  �لوزر�ء  جميع  كرر 
COVID-19، و�حلاجة �إىل تن�شيق جهودهم ب�شكل وثيق للم�شي 

قدما.
مكتب رئي�س وزراء كندا 

الرتجمة العربية اأيام كندية 

التايل  البيان  اليوم  ترودو  جا�شنت  الوزراء  رئي�س  اأ�شدر 
ب�شاأن يوم التعددية الثقافية الكندي:

�أ�شارك   ، �لثقافية  للتعددية  �لكندي  �ليوم  ومبنا�شبة  "�ليوم، 
تاأكيد  و�إعادة  بتنوعنا  لالحتفال  �لبالد  �أنحاء  جميع  يف  �لكنديني 

�لتز�منا بامل�شاو�ة و�لندماج و�لحرت�م �ملتبادل.

"يعد �ليوم �لكندي للتعددية �لثقافية فر�شة لالعرت�ف بامل�شاهمات 
ز�لو�  وما   - خمتلفة  خلفيات  من  �لكنديون  قدمها  �لتي  �ملهمة 

يقدمونها - لبناء وت�شكيل جمتمع �أقوى و�أكرث تنوًعا و�شموًل.

كند�  يف  �لقوة  نقاط  �أعظم  من  و�حدة  هي  �لثقافية  "�لتعددية 
بغ�س   - �لكنديني  جلميع  يحق  �لوطني.   لن�شيجنا  حيوي  ومكون 
�لنظر عن �لعرق �أو �لدين �أو �لثقافة �أو �للغة - �أن يكونو� �شادقني 

مع �أنف�شهم، و�أن يعي�شو� ب�شالم كاأ�شدقاء وجري�ن وزمالء.

ل  �أنه  ا  �أي�شً ندرك  فاإننا   ، به  لالحتفال  �لكثري  لدينا  �أن  حني  "يف 
و�أكرث  عدًل  �أكرث  �لبلد  هذ�  لنجعل  �لعمل  من  �لكثري  �أمامنا  يز�ل 
م�شاو�ة للجميع.  يتعر�س عدد كبري جًد� من �لكنديني للعن�شرية ، 

مبا يف ذلك �ل�شعوب �لأ�شلية و�لكنديون �ل�شود و�لكنديون �لآ�شيويون 
�إنهم يو�جهون �لعن�شرية و�لتمييز �ملنهجيني كاأمر و�قع كل يوم.   ،
قبل  من  روؤيتها  ي�شعب  �لتي   ، �ل�شغرى  �لعتد�ء�ت  ي�شمل  وهذ� 
�أولئك �لذين ل يختربونها ، و�لعن�شرية �ملمنهجة د�خل موؤ�ش�شاتنا 
�أمرً�  وتعترب هذ�  و�لظلم  �لالم�شاو�ة  تتغا�شى عن  ما  غالًبا  �لتي   ،

طبيعيًا  �شد �لكنديني �لذين متار�س بحقهم �لعن�شرية.

�خللفيات  جميع  من   ، �لكنديني  ر�أينا   ، �لوباء  مو�جهة  "يف 
�لبع�س.   بع�شهم  ويدعمون  ي�شاعدون جري�نهم   ، وم�شار�ت �حلياة 
لكن حتى خالل �لوقت �لذي �جتمعنا فيه ، �شلطت �لأ�شابيع �لقليلة 
�لقيام  �لذي يتعني  �لعمل  �أن هناك �ملزيد من  �ل�شوء على  �ملا�شية 
به كدولة - خا�شة عندما يتعلق �لأمر بق�شايا �لتمييز و�لعن�شرية 

�ملمنهجة.

�أ�شو�تهم  �لعامل  وحول  كند�  �أنحاء  جميع  يف  �لنا�س  رفع  “لقد 
بلد�ننا  يف  �ملوجودة  �ملمنهجة  للعن�شرية  نت�شدى  �أن  منا  وطلبو� 

ويف موؤ�ش�شاتنا.  

�ملعر�شني  �لكنديني  مع  �لعمل  �إىل  نحتاج   ، كند�  حكومة   ، نحن 

للعن�شرية و�ل�شكان �لأ�شليني بطريقة هادفة لو�شع حد للعن�شرية.  
�إنها موجودة بالفعل.  يجب �أن تتوقف.  ل مكان للعن�شرية و�لتمييز 

يف جمتمعنا.

�أحد  يف  للم�شاركة  �لكنديني  �أدعو   ، كند�  حكومة  عن  "نيابة 
و�لحتفال  �لبالد  �أنحاء  جميع  يف  تقام  �لتي  �لفرت��شية  �لأحد�ث 
�لتحدث  على  �أ�شجعكم  كما  عليه.   نحن  ما  يجعلنا  �لذي  بالتنوع 
مع جري�نكم ، و��شتغرقو� بع�س �لوقت لال�شتماع و�لتعلم من �شخ�س 
لديه جتربة حياتية خمتلفة.  من خالل �كت�شاب فهم �أعمق وتقدير 

لالختالفات �لتي جتعلنا �أقوى ، ميكننا بناء جمتمع �أكرث �شموًل ".

مكتب رئي�س وزراء كندا 
الرتجمة العربية اأيام كندية 

رئي�س الوزراء جا�سنت ترودو يتحدث مع احلكام حول 
 COVID-19 اجلهود امل�ستمرة ملعاجلة اآثار

بيان رئي�س وزراء كندا يف يوم التعددية الثقافية الكندية 
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اأعزائي القّراء.. 
و�أ�شرفت رحالتنا على �لنتهاء.  �لربيع  �لتغري مع قدوم  هبت رياح 
هل نفد �لكالم و�نقطعت عني �لأفكار فجاأة؟ ل! وحقًا ل ميل.. لكن 
�ل�شركة �لعاملية �لتي �أعمل يف مقرها قامت بتغري هيكلتها فنقلت كل 
ق�شم �لعقود �إىل فرعها يف �أمريكا، وبناء عليه �شرحت كل �ملوظفات 
�لعامالت فيه. ��شتلمت خرب �لت�شريح بكثري من �ل�شدمة و�لفرحة. 
فاجاأين �أن �أتوجه �إىل عملي يف بد�ية �لأ�شبوع لأ�شتلم خرب �لت�شريح.  
�أجفلني �أي�شًا �أن م�شو�ري يف هذ� �لعمل �نتهى مبجرد �نتهاء م�شودة 
بالقدر  �أثق  لأنني  للخرب  كثريً�  �شررت  ب�شدق  لكنني  هذ�.  كتابي 

و�أنتظر منه �لآن جتربة جديدة مفيدة. 
�شاأ�شتاق للنافذة. ما �أكرث ما تهت يف م�شهد �لأفق �ملمتد عرب �لنو�فذ 
�لزجاجية �لعري�شة و�ل�شحب �لعمالقة �لتي تطري فيه بغ�س �لنظر 
�لغيمات  �إحدى  فوق  نف�شي  تخيلت  مرة  �لظاهري!  حجمها  عن 
ومرة  �حل�شناء.  �أر�شنا  على  يجري  ما  �أر�قب  �لثلج  رجل  برفقة 
�أخرى تخيلت نف�شي �أخرتق �ل�شحب باجتاه �ل�شم�س �أن�شد يف رحلتي 
للمكان،  �أ�شتاق  قد  لتحقيقها.  و�أبحث عن طريقة  �لكثرية  �أحالمي 
ففيه وجدت �لأفكار �ملح�شورة يف نف�شي حريتها �ملطلقة فانطلقت 
قلبك  مع  �حلقيقة.  لكنه  م�شحكًا  �حلال  هذ�  يبدو  قد  و�أر�حتني. 
لل�شفحة �لتالية، �أكون قد قلبت يف حياتي �شفحة جديدة �إىل �أخرى 

بي�شاء، �أرجو �لقدر �أن نخطها �شويًا بتجربة �أكرث جناحًا. 
وهكذ� �عتبارً� من �لغد �شيتوجب علّي بدء �لبحث عن عمل جديد.  

�أختار �أن �أبد�أ �مل�شو�ر بابت�شامة �أمل فاأنا �أثق كثريً� بالقدر! 
�لأ�شجار  لأحيي  نزهة  تقودين قدماي يف  �ل�شركة  خرجت من مقر 
م�شي  بعد  �حلياة.  بعودة  فرحًا  و�لأزهار  �لأور�ق  بظهور  و�أهنئها 
متعب يف �حلديقة جل�شت على مقعد حتت �شجرة باكية، �أر�قب �أزو�ج 

و�شهامها   ) �لعمياء  �آلهة �حلب   ( كيوبد  و�أبحث عن  �ملارة  �لع�شاق 
عندما  وزوجي  ذكرياتي  �أ�شرتجع  �ل�شماء  يف  �ملتطايرة  �لع�شو�ئية 
�أروقة دم�شق وحد�ئقها  ، كنا جنوب  �للذيذة  �ل�شهام  �أ�شابتنا هذه 
فرحني باللقاء دون �أن يعرف �لتعب طريقًا �إىل ج�شدينا.  ل �أن�شى 
كيف كان ينتظرين مت�شوقًا يف �حلديقة �لتي تطل عليها �شرفتي كما 
روميو �لعا�شق، وكيف كنت �أختل�س �لنظر �إليه من ور�ء �ل�شتائر �أكرث 
خجاًل من جوليت. كم كنت حري�شة على �أن �أبدو له مثل �شندريال 
يف حفلة �لأمري وكم كان يغرد يل ق�شائد �لغزل يف كل �ملنا�شبات. 
تلك �أيام مرت و�نق�شت و�شتبقى  ذكر�ها ما حيينا. �ليوم بعد طول 
�ل�شنني �أنتظره بقلق لأزف له �خلرب �ملزعج �لذي �شيوتر ��شتقر�رنا 

�ملايل �إىل حني. 

�أكرب بكثري من م�شاكله يف �لو�قع. ولعلها  �أن خماوف �لإن�شان  غري 
هي �لتي تخلق له �أكرث �مل�شاكل. لو تخل�س �ملرء مما ي�شمى بالأفكار 
�ل�شود�ء �لتي حتّت �أع�شابه حّتًا وت�شتهلك دماغه وطاقته، فاإن �أكرث 
جتربة  هو  �ملخاوف  �أ�شباب  �أحد  يكون  قد   . تزول  �حلياة  م�شاكل 
قدمية مريرة. غري �أن �لتخل�س منها �أ�شا�شي للم�شي �إىل غد �أف�شل. 
�أح�شن طريقة لقهرها.  و�جلدير بالذكر باأن مو�جهة �ملخاوف هي 
�شاأبوح لكم ب�شر على �أن ل تخربو� �أحدً�، ولو زلق ل�شانكم �أو ن�شيتم، 
فاطلبو� ممن �أخربمتوهم �أن ل يخربو� �أحدً�: مل يكن هناك �أخوف 
كانت  تفا�شيلها  بكل  �لهجرة  جتربة  �إن  �ل�شيارة.  قيادة  من  عندي 
متاما  �أذكر  لزلت  �لقيادة.  تعلم  جتربة  من  �أع�شابي  على  �أهون 
�لتدريب وخا�شة عندما كان  �أثناء فرتة  ينتابني  �لذي كان  �لرعب 
�آمر �لدبابة ي�شيح  �ملدرب هو زوجي . كان يجل�س �إىل جانبي مثل 
بعن�شره �لوحيد �ملفزوع ويعطيه �لأو�مر، و�أنا بب�شاطة مل �أكن �أ�شمعه 

ل�شدة خويف من حادث �أتوهمه. 

�لأدبية  جمموعتي  يف  �شويًا  ق�شيناها  �لتي  �لرحلة  كثريً�  �شرتني 
هذه. �أختم كالمي من �لبيت بعد �أن ��شتغرق مني �ل�شرح و�لتنقيح 
و�ملر�جعة وقتًا �أطول بكثري مما ق�شيته يف �لكتابة يف �شركة �لتحنيط 
- عذرً� – �أق�شد �شركة �لت�شويق �لعاملية. على �أمل �أن �ألقاكم من 
جديد يف منا�شبات �أخرى �أود �أن �أنهي كتابي �ل�شغري باقتبا�س من 
بعنو�ن:  فريوز،  �لعرب  �شحرورة  وغردتها  �لرحابنة*  �أغنية حلنها 

�شرنجع يومًا �إىل حينا. 

�شرنجع مهما يطول الزمان             وتناأى امل�شافات ما بيننا 

يف  جابت  وخو�طر  يوميات  جمموعة  هي  عو�مل  �إىل  "بو�بة 
وعا�شت  كند�  يف  للعي�س  �أ�شرتها  مع  هاجرت  �شورية  �مر�أة  ذهن 
�لو�قع  �شدمة  وكذلك  �ملجتمعني  بني  و�حل�شاري  �لثقايف  �لتباين 
�لقارة  �إىل  �لهجرة  �لتي يعي�شها كل طالب  �لوردية  مقابل �لأحالم 
يت�شم  �أدبي  قالب  يف  و�شكبتها  كر��شة  يف  دونتها  ثم  �لأمريكية، 

بال�شدق و�ل�شفافية و�ملو�شوعية."

اأطول الأيام له نهاية 
امل�ستمر"  التغيري  هو  احلياة  يف  الثابت  الوحيد  "ال�سيء 

هرياقليط�س

بقلم: هدى البني

مل يجد رجل �لأعمال �لغارق يف ديونه و�شيلة للخروج من حالة �لياأ�س 
�لتي ��شابته �شوى �أن يجل�س على كر�شي يف �حلديقة �لعامة وهو يف 
قمة �حلزن و�لهم مت�شائال هل يوجد حل ينقذه وينقذ �شركته من 

�لإفال�س وفجاأة !!!
�أن هناك ما يزعجك فقال له رجل  �أرى  ظهر له رجل عجوز وقال له: 
باإمكاين  �أنا  �أعتقد  قائال  �لعجوز  ذلك  عليه  فرد  �أ�شابه،  ما  �لعمال 
م�شاعدتك، ثم �شاأل �لرجل عن ��شمه وكتب له �شيك باأ�شمه وقال له: خذ 

هذه �لنقود وقابلني بعد �شنة لتعيد يل هذ� �ملبلغ يف نف�س هذ� �ملكان.
وبعدها رحل �لعجوز وبقي رجل �لعمال م�شدوها مبا ح�شل ويقلب 
دي  جون   ( توقيع  عليه  دولر  مليون  ن�شف  مببلغ  �شيكا  يديه  بني 
�مريكي كان  �عمال  روكفلر هو رجل  روكفلر ( مالحظة: جون دي 
�كرث رجال �لعامل ثر�ء ما بني عامي 1839م - 1937م جمع ثروته 
من خالل عمله يف جمال �لبرتول و�نفق خالل حياته �كرث من 55٠ 

مليون دولر يف م�شاريع خريية.
�فاق �لرجل من ذهوله وقال: �لن ��شتطيع بهذه �لنقود �ن �حمو� كل 
ما يقلقني، ثم فكر لوهلة وقرر �ن ينقذ �شركته من �لفال�س دون �ن 
يلجاأ ل�شرف �ل�شيك �لذي �تخذه م�شدر �مان وقوة له يف �مل�شتقبل، 
مع  مبفاو�شات  ودخل  �أعماله  وبد�أ  �شركته  نحو�  بتفاوؤل  و�نطلق 
�لد�ئنني لتاأجيل �ل�شد�د و��شتطاع خالل هذه �لفرتة حتقيق عمليات 

بيع كبرية ل�شالح �شركته.

وبد�أ يف حت�شيل  ديونه  �غلب  ي�شدد  �ن  ��شتطاع  �شهور  ب�شعة  وخالل 
�لربح من جديد وبعد �نتهاء �ل�شنة �ملحدده من قبل ذلك �لعجوز، ذهب 
�لرجل متحم�شاآ �ىل �حلديقة فوجد ذلك �لعجوز بانت�شاره جال�شا على 
نف�س �لكر�شي فلم ي�شتطع متالك نف�شه وقام ب�شرعة باعطائة �ل�شيك 
�لذي مل ي�شرفة وبد�أ ب�شرد حكايته منذ �ن �م�شك بال�شيك وما حققه 

من جناحات مبهرة ومن غري �ن ي�شرف ذلك �ل�شيك.
وفجاأة قاطعت كالمه ممر�شة م�شرعة باأجتاه ذلك �لعجوز وقالت: 
�حلمد هلل �نني وجدتك هنا و�خذته من يده وقالت لرجل �لعمال 
�رجو� �ن ل يكون قد �زعجك فهو د�ئم �لهروب من م�شت�شفى �ملجانني 

�ملجاور لهذه �حلديقة ويدعي د�ئما �نه جون دي روكفلر !
وقف رجل �لعمال تغمره �لده�شة و�لذهول وبد�أ �لتفكري بتلك �ل�شنة 
ويعقد  �لفال�س  خطر  من  �شركته  ينتزع  وهو  مرت  �لتي  �لكاملة 
�شفقات �لبيع و�ل�شر�ء ويفاو�س بقوة �قتناعا منه �ن هناك ن�شف 
لي�شت  �لنقود  �ن  �درك  حينها  وت�شانده،  حتميه  خلفه  دولر  مليون 
وحدها �لتي غريت حياته و�نقذت �شركته من �لفال�س بل �لذي غري 

حياته هو �كت�شافه �جلديد �أل وهي �لثقة بالنف�س.
فهي �لتي متنحك قوة جتعلك تتخطى �قوى �نو�ع �لف�شل و�خطرها 

وهي �شمام �لمان لكل جناح حتقق يف حياتك،
�لثقة بالنف�س �شالح هذ� �لزمان �ل�شعب.

تتمنى جملة اأيام كندية معرفة كاتب هذه املقالة لت�شكره 

اأي�سلندا بلد �سغري جدا..املال وحده ل يحميك من ال�سقوط
فهي عبارة عن جزيرة �شغرية فى �ملحيط �لأطلنطي م�شاحتها �أقل من 

ن�شف م�شاحة �شيناء وتعد�د �ل�شكان ل يتجاوز 34٠ �ألف ن�شمة.
وبالرغم من ذلك ترتيبها 14 فى �لدول �لأكرث تقدما و�ملرتبة �لر�بعة 
عامليا فى م�شتوى �إنتاجية �لفرد، وهذ� ب�شبب جودة �لتعليم و�ل�شحة 

و�لعد�لة و�حلرية و�ل�شتقر�ر..
وتغذي  مو�هبهم  وتربز  �لب�شر  طاقات  تطلق  �لتى  �لعنا�شر  هذه 

�نتماءهم لبالدهم .
هذه �لدولة �ل�شغرية ��شتطاعت دخول كاأ�س �لعامل وتناف�س فيه بقوة.

�لغريب �أنها تناف�س فى �مل�شابقة �لعاملية بالعبني غري حمرتفني،  منهم 
و�شم�شار  وحمامي  مو�شيقى  وعازف  �شينمائي  وخمرج  �أطباء  خم�س 

عقار�ت.
وكاأنهم ير�شلون ر�شالة للعامل ، وخ�شو�شا �لدول �لفقرية �أن كرة �لقدم 
�لطائلة من  �لأمو�ل  و�إنفاق  لها  �لتفرغ  ت�شتحق  و�أنها ل   ، لعبة  جمرد 
�أجلها و�شرف مرتب ثالثة ماليني ون�شف �شهريا ملدرب معوق وطاعن 
�أعمالهم وتفرغو�  فى �ل�شن وفا�شل ، ومرتبات خر�فية لرجال تركو� 
و�لأطفال  لل�شباب  وقدوة  �ملجتمع  �شد�رة  فى  و�أ�شبحو�  �لكرة  للعب 

�لذين �قتنعو� �أن �للعب �أجدى لهم من �لجتهاد و�لعمل ..
و�أن  �لفخر،  كل هذ�  ي�شتحق  ل  �أمر  �لعامل  كاأ�س  مل�شابقة  �لو�شول  �إن 

�خلروج منها ل ي�شتحق كل هذ� �حلزن.
ما ي�شتحق �لفخر فعال هو م�شتوى تعليمك و�شحتك ورفاهية مو�طنيك 

ودرجة �لعد�لة �لقانونية و�مل�شاو�ة وتكافوؤ �لفر�س ووزنك بني �لأمم.
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�أ�شبحت �ملر�كز �لبحثية و�شركات  مع تف�شي وباء كورونا يف �لعامل 
�أجل عالج ي�شع حد� لهذ�  �لعاملية يف �شباق مع �لزمن من  �لأدوية 
�لوباء �لقاتل وينقذ ماليني �لب�شر حول �لعامل وقد تركزت �لأبحاث 

يف �لفرتة �لأخرية حول ثالثة من �لأدوية �أ�شبحت حديث �لعامل :

1-الهيدروك�شي كلوروكني... دواء ترامب :
�خلا�شة  �ل�شريرية  �لتجارب  �لعاملية  �ل�شحة  منظمة  �أوقفت 
لتقييم  وذلك  موؤقتا  كلوروكني  �لهيدرك�شي  �ملالريا  دو�ء  با�شتخد�م 
مدى �شالمة ��شتخد�مه حيث �ثبتت بع�س �لدر��شات �رتفاع معدل 
بالهيدرك�شي كلوروكني  �لعالج  تلقت  �لتي  �لوفيات لدى �ملجموعات 
بن�شبة 18‰ باملقارنة باملجموعة �لتي مل تعالج با�شتخد�مه ‰9 
لعالج حالت فريو�س  ت�شكك يف جدو�ه  �أخرى  در��شات  ف�شال عن 

كورونا

تف�شي  بد�ية  مع  كلوروكني  �لهيدروك�شي  ��شتخد�م  بد�ية  وكانت 
فريو�س كورونا منذ �شهور و�عالن �ل�شني وفرن�شا لفاعليته و حتم�س 
�لرئي�س �لأمريكي تر�مب له و��شتخد�مه له ب�شكل �شخ�شي للوقاية 
و�ملعروف جتاريا  كلوروكني  �لهيدروك�شي  لي�شبح عقار  كورونا!  من 
بالبالكنيل حديث �ل�شاعة حتى �لآن وتثار حوله كل هذه �ل�شجة �لتي 
ل تتوقف بني موؤيد ومعار�س ل�شتخد�مه ... فما هو هذ� �لعقار وما 

هي �آليات عمله وفيما ي�شتخدم؟

كانت �لبد�ية ل�شتخد�م هذ� �لعقار عام 1955 للوقاية و�لعالج من 
�لذئبة  مثل  �لذ�تية  �ملناعة  �أمر��س  ويف  �ملالريا  �و  �لربد�ء  مر�س 

�حلمر�ء و�لتهاب �ملفا�شل �لروماتويدي طويل �ملدى.

بال�شكل  لي�شت معلومه  �لهيدروك�شي كلوروكني  �لتي يعمل بها  �لآلية 
�لكامل ولكن نظريا 

يتطلب دخول �لفريو�شات �ملغلفة يف �خلاليا �ندماج �لغ�شاء �ملحيط 
�جلينوم  باإطالق  لل�شماح  �مل�شابة  �خللية  غ�شاء  مع  بالفريو�س 
فالفريو�س   COVID-19 حالة  ويف  �ل�شيتوبالزم.  يف  �لفريو�شي 
 )ACE2(  2 لالأجنيوتن�شني  �ملحول  لالإنزمي  مب�شتقبالت  يرتبط 
حيث  �ملر�شية  رحلته  مكمال  �خللية  يدخل  ثم  �خلاليا  �شطح  على 
ي�شتغل �خللية لتكون م�شنع ل�شتن�شاخ وم�شاعفة حمتو�ه من �لرنا 
�لفريو�شي . خطوة �ندماج �لأغ�شية �لفريو�شية و�خللوية حتتاج �إىل 
للخلية  �للي�شو�شوم  فجوة  يف  �حلم�شي  �لهيدروجيني  �لأ�س  خف�س 
ومهمة �لهيدروك�شي كلوروكني هي رفع �لأ�س �لهيدروجيني وبالتايل 
مينع �لندماج ودخول �لفريو�س للخلية. كما يثبط من �إنتاج وحترر 

�ل�شيتوكينات �ل�شارة باخلاليا. 

نف�شه  تلقاء  من  �لعقار  هذ�  يتناول  �ن  �شخ�س  لأي  ميكن  هل  لكن 
ودون �أن يكون قيد �لرعاية �ل�شحية يف �إحدى �مل�شت�شفيات؟ 

بالطبع ل فالز�ل �لدو�ء قيد �لتجريب حتى �لآن �إ�شافة �إىل �أعر��شه 
هذه  ومن  منه  �لآمنة  �جلرعات  جتاوز  حالة  يف  �ل�شارة  �جلانبية 
�لأعر��س �شعوبات �لروؤية و�لقر�ءة و �عتالل �شبكية �لعني �ملرتبط 
فح�س  ينبغي  لذلك  ��شتخد�مه  عن  �لتوقف  بعد  حتى  باجلرعة 
�لعينني ب�شكل دوري مع ��شتخد�مه وكذلك تغري ت�شبغ �لعني وفرط 
�ل�شباب  وحب  �لدم  وفقر  و�لدو�ر  �جللدي  و�لطفح  �جللد  ت�شبغ 
�لقلب  �لنتظام يف �شربات  �إىل عدم  �إ�شافة  و�لكتئاب  و�لكو�بي�س 
كما يقلل موؤقتا من عدد خاليا �لدم �لبي�شاء مما يزيد من فر�شة 

�لإ�شابة بالعدوى كما قد يوؤدي �إىل �نخفا�س ن�شبة �ل�شكر يف �لدم 
عند تناوله مع بع�س �لأدوية كما يزيد من �شوء حالة كل من �ل�شدفية 
و�لربفرييا. لذلك ينبغي زيادة �لوعي لدى �لنا�س بعدم ��شتخد�مه 
وذلك يف �لدول �لتي ل تنتوي حذفه من بروتوكالتها �ل حتت �إ�شر�ف 

طبي كامل بامل�شت�شفيات حتى ل يوؤدي �إىل �أ�شر�ر ج�شيمة.

 2-افيجان الدواء الواعد
مع  و�شيكا  �لظالم  �نق�شاع  وبات  �ملظلم  �لنفق  نهاية  يف  نحن  هل 
للفريو�شات  �مل�شاد  �لياباين  �لعقار  ب�شاأن  �ليجابية  �لتوقعات 
ب)�أفيجان  جتاريا  و�ملعروف   )favipiravir )فافيبري�فري 

 .)Avigan

كانت �ملحطة �لأوىل لتجربة هذ� �لعقار على كوفيد-19 يف �ل�شني 
وو�فقت على ��شتخد�مه يف �لتجارب �ل�شريرية حيث �أحدث جناحا 
�أربعة  ل�شلبي يف غ�شون  �إيجابي  نتائج مر�شى كورونا من  يف حتول 
�أيام وبح�شب �لدر��شة �لتي �أجريت عليه يف ووهان �ل�شينية ون�شرت 
�لياباين  �لعقار  �لعلمية فقد ت�شمنت جناح   medrxiv مبجلة 
يف تخفيف �أعر��س مر�شى كورونا يف فرتة وجيزة : �حلمى يف 2.5 

يوما و�ل�شعال يف غ�شون 4.6 يوما. 

كيف يعمل هذا العقار وما هي اأعرا�شه اجلانبية؟
يعمل )فافيبري�فري Favipiravir( ب�شكل �نتقائي على منع �نزمي 
 viral RNA dependent RNA( بلمرة �لرنا �لفريو�شي
ويذهب  �لب�شرية..  باخلاليا  �مل�شا�س  دون   )  polymerase
favipiravir- �ملف�شفر)  �لفافيبري�فري  قدرة  �إىل  �لبع�س 

RTP( —وهي �شورته �لن�شطة— على �إحد�ث طفرة عن طريق 
�ندماجه باخلطاأ باعتباره نيكلوتيده يف �ل�شريط �ملن�شوخ من �ملحتوى 
ت�شاعف  تعطل  وبالتايل  �لنيوكليوتيد�ت  دمج  مينع  مما  �لفريو�شي 

�لرنا �لفريو�شي.

معلومات كثرية يف هذ�  يوجد  �لآثار �جلانبية فال  فيما يخ�س  �أما 
�أثناء  متاما  ��شتخد�مه  يحظر  ولكن  �لدو�ء  حد�ثة  بحكم  �ل�شدد 
�حلمل لحد�ثه ت�شوهات على �لجنة بح�شب بع�س �لدر��شات �لتي 
�أجريت على �حليو�نات كما �أنه قد ي�شبب �أعر��شا طفيفة مثل �رتفاع 

حم�س �ليوريك يف �لدم و�لأ�شهال و�رتفاع �نزميات �لكبد.

دون  �فيجان  بعقار  �لحتفاظ  على  �قت�شرت  �ليابان  �ن  �لغريب 
عام  �لأول  �إنتاجه  منذ  وذلك  و�مل�شت�شفيات  �ل�شيدليات  يف  توزيعه 
2٠14 كعقار لالنفلونز� وو�شعت قيود� حول ��شتخد�مه ليكون خيار� 
�خري� يف حالت تف�شي �لعدوى �ل�شديدة و�لتي تعجز �لأدوية �لأخرى 
يف �لت�شدي لها ورمبا كان ذلك ر�جعا للخ�شية من �أعر��س جانبية 
حمتملة �إ�شافة �إىل عدم كفاية �لأبحاث حوله وقد ��شتخدم �لعقار 
على  تكن  فاعليته مل  لكن  �إيبول  ملكافحة فريو�س  �أفريقيا  يف غرب 
�لقدر �ملن�شود ففي جتربة �شريرية للتحقق من فاعليته �شد مر�س 
�أظهرت   2٠14 دي�شمرب  خالل  غينيا،  غويكيدو،  يف  �إيبول  فريو�س 
ا يف معدل �لوفيات يف �ملر�شى �لذين يعانون  �لنتائج �لأولية �نخفا�شً
من م�شتويات منخف�شة �إىل معتدلة من فريو�س �إيبول يف �لدم ولكن 
م�شتويات  من  يعانون  �لذين  �ملر�شى  على  �لتاأثري  من  �لدو�ء  خال 

عالية من �لفريو�س وهم �لأكرث عر�شة خلطر �لوفاة..

يف  زيكا  فريو�س  �شد  حمدودة  فاعلية  )فافيبري�فري(  �أبدى  كما 

�لدر��شات على �حليو�نات. 

ومع �عالن �ليابان على ل�شان وزير خارجيتها ) تو�شيميت�شو موتيجي( 
نطاق  لتو�شيع  �لعامل  حول  دولة  ع�شرين  �إىل  �أفيجان  عقار  تقدمي 
�لأبحاث �ل�شريرية لعالج مر�شى كوفيد-19 وقد ح�شلت م�شر على 
عينات منه وهي ب�شدد ت�شنيعه وبالتايل ينبغي �أن نعي �أننا ب�شدد 
�لعالج  �ن  يعني  ل  ��شتخد�مه  على  باملو�فقة  و�أننا  جتريبيا  عالجا 
�شيكون �آمن �أو فعال 1٠٠‰ فقد تكون هناك �آثار جانبية متوقعه 
ورد�ت فعل �شيئة و غري متوقعة لهذه �لتجارب �ل�شريرية وقد تكون 
تكون  لها وقد ل  �ل�شريرية فعالة كما هو متوقع وخمطط  �لتجارب 
كذلك ولرمبا كانت �لفرتة �ملقبلة حمددة وحا�شمة يف هذ� �ل�شدد.

3-الرميدي�شفري... الرهان القادم 

��شتخد�م  علي   FDA �لأمريكية  و�لدو�ء  �لغذ�ء  منظمة  و�فقت 
�لرميدي�شفري ملر�شى كورونا يف حالت �لطو�رئ وهي �حلالت �لتي 
�و  �لدم  يف  �لأك�شجني  م�شتويات  �نخفا�س  من  �ملر�شى  فيها  يعاين 

بحاجة جلهاز �لتنف�س �ل�شناعي.

�لنوكليوتييد�ت  نظرية  �لفريو�شات  م�شاد�ت  من  و�لرميدي�شيفري 
�ل�شتن�شاخ  على  �لرنا  من  �ملحتوى  ذو  �لفريو�س  قدرة  يعرقل  مما 

و�لتكاثر وي�شتخدم عن طريق �حلقن بالوريد.

وقد ف�شل �لعالج يف �ل�شابق مع فريو�س �يبول �ل �نه �أثبت فاعلية �شد 
�شار�س وفريو�س كورونا �مل�شبب ملتالزمة �ل�شرق �لأو�شط �لتنف�شية 

ول تز�ل قدرة �لعالج �جلديد على �إحد�ث نتائج مع كورونا �مل�شتجد 
�ملعهد  �ملو�فقة �لأخرية حمل �شك فقد �عترب  �لرغم من هذه  على 
�لوطني �لأمريكي لالأمر��س �ملعدية �ن نتائجة متو��شعة على �لرغم 
�أن �لتجارب �ل�شينية مع هذ� �لعقار يف �لبد�ية  �إيجابيتها كما  من 

�أثبتت ف�شله.

�لكبد  �إنزميات  م�شتويات  زيادة  له:  �جلانبية  �لأعر��س  ومن 
و�نخفا�س �شغط �لدم و�لغثيان و�لقئ و�لتعرق و�لرع�شة.

ويف خ�شم هذه �لتجارب �ل�شريرية �لتي ل تتوقف مع هذه �خليار�ت 
�لفوز؟.  �شيح�شد  من  �ل�شعب..  �ل�شوؤ�ل  ياأتي  وغريها  �لعالجية 

�شوؤ�ل رمبا نتلقى �جابته قريبا

د. حممد فتحي عبد العال

مقاالت

كورونا.... خيارات عالجية
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تعريف �لعني و�حل�شد تعّرف �لعني لغًة بتعاريف كثرية، وذلك ح�شب 
وحا�شة  ع�شو  منها  �ملق�شود  يكون  فقد  �ل�شياق،  من  فيه  وردت  ما 
�لب�شر، �أو ينبوع �ملاء، �أو �أهل �لد�ر و�لبلد، �أو �جلا�شو�س، �أو �لنفي�س 
�شياقنا  ويف  �لكثري،  وغريها  �ل�شيء،  ذ�ت  �أو  �لأ�شياء،  من  و�لغايل 
فهي �لإ�شابة بالعني، ُيقال رجٌل عيون؛ �أي كثري �لإ�شابة بالعني، �أّما 
�حل�شد فُيعّرف لغة بكره نعم �هلل على �لغري، ومتني زو�لها و�شلبها 

منهم، وفيما ياأتي بيان �لتعريف �ل�شرعي لكل من �لعني و�حل�شد:

�أو  يعجبه  �شيئًا  �لإن�شان  يرى  �أن  هي  �شرعًا:  العني  تعريف   •
يده�شه، فيدخل يف قلبه، ول ي�شّمي �هلل عليه، ول يقول "ما �شاء �هلل 
بارك �هلل"، ول يدعو له باحلفظ كذلك، فتخرج �إ�شار�ت من عينه 
�إىل �ملعيون فت�شيبه باإذن �هلل بال�شرر و�لأذى، فقد ت�شيب �لإن�شان، 

و�ل�شيارة، و�لولد، وحت�شل من �لإن�شان �ل�شالح و�لطالح. 

هو �أن يتمّنى �لإن�شان زو�ل نعم �هلل  �شرعًا:  احل�شد  • تعريف 
�مل�شاكل  ويتمنى  ومتفوقًا،  ناجحًا  ير�ه  ف�شل من  فيتمّنى  �لغري،  عن 
و�لنز�عات بني �لأزو�ج �ملتحاّبني، ومينى فقر من ير�ه غنيًا، و�حل�شد 
يح�شل من نف�س �شريرة غري قانعة ور��شية مبا ق�شم �هلل لها من 

�لنعم، بحيث جتعل �لإن�شان ي�شتكرث نعم �هلل -تعاىل- على عباده.

•  اأعرا�س العني واحل�شد �إن �لإ�شابة بالعني �أو �حل�شد ل مُيكن 

�أن تقع �إل بق�شاء �هلل -تعاىل- وقدره، ونرى كثريً� من �لنا�س من 
يتوّهم د�ئمًا عند كل عار�ٍس �أو �شيق ينزل به باأنه من �لعني و�حل�شد، 
�أو  �لكتئاب  �أو  �لأمر��س  فيخلطون بني ذلك وبني ما ي�شيبهم من 
�شبحانه،  باهلل  ظّنه  يح�شن  �أن  �ملوؤمن  على  ينبغي  لذ�  ذلك،  غري 
بقدر �هلل  ما ي�شيبه هو  �أن كل  يعلم  و�أن  �لتوّكل،  ويتوّكل عليه حق 
يكتبه  مل  ب�شيء  لي�شّروه  �لنا�س  كل  �جتمع  ولو  وق�شائه،  -تعاىل- 
ن �لإن�شان  �أن يتح�شّ �هلل عليه فلن ي�شتطيعو� ذلك، ول ينفي ذلك 
بالأذكار �أو يرقي نف�شه، فالرقية نافعة يف جميع �لأحو�ل، و�إذ� وقع 
�حل�شد على �لإن�شان حقًا فقد تكون هناك �أعر��س كال�شيق، و�لفتور 
عن �لطاعة، و�لقلق وغريها، لكن قد يكون يف �لإن�شان مر�س فعاًل، 
فينبغي عليه مر�جعة �لأطّباء و�لأخذ بالأ�شباب و�لعالج، ول ُيو�شو�س 
نف�شه د�ئمًا باأن كل ما ي�شيبه هو من �حل�شد و�لعني، ويحر�س على 

دعاء �هلل تعاىل ويحافظ على �أذكاره ويتوّكل على �هلل حق �لتوكل.

واحل�شد  العني  بني  •  الفرق 
هناك فروق عديدة بني �لعني و�حل�شد، وفيما ياأتي بيانها بالتف�شيل 

من عّدة حيثّيات:

�ل�شبب �لرئي�شي: فالفرق بينهما من حيث �ل�شبب �لرئي�شي �أن �لعني 
�حل�شد  بينما  و�ل�شتعظام،  و�ل�شتح�شان  �لإعجاب  ب�شبب  تكون 

ف�شببه �حلقد ومتّني زو�ل �لنعم عن �لغري و�لبغ�س. 

حا�شد  عائن  فكّل  �لعني،  من  �أعّم  �حل�شد  �إن  و�خل�شو�س:  �لعموم 
�لبياين يف  �لقر�آن  �إعجاز  نرى من  ولذلك  ولي�س كل حا�شد عائن، 
�شورة �لفلق �ل�شتعاذة من �حلا�شد، فاإذ� ��شتعاذ �ملوؤمن من �حلا�شد 

فاإنه يدخل يف ��شتعاذته �لعائن كذلك. 

بحيث  �لأثر؛  و�لعني يف  �حل�شد  ي�شرتك  و�مل�شدر:  �لغري  على  �لأثر 
�إن �لثنني ي�شببان �ل�شرر للمح�شود و�ملعيون، �أما �مل�شدر فمختلف، 
حيث �إن م�شدر �لعني هو �نقد�ح نظرة �لعني، وقد ت�شيب �جلماد 

فم�شدره  �حل�شد  �أما  بالأ�شل،  ُيح�شد  ل  مما  وغريه  و�لزرع  و�ملال 
زو�لها  ومتّني  �لقلب  وحتّرك  تعاىل،  �هلل  عباد  على  �لنعم  ��شتكثار 

عنهم. 

�لأثر على �لنف�س: قد ي�شيب �ل�شخ�س ماله و نف�شه بالعني، لكن ل 
يح�شدها بالتاأكيد. �شفة �لنف�س: قد تقع �لعني من �لرجل �ل�شالح، 
�إز�لته  متّني  دون  وي�شتح�شنه  بال�شيء  يعجب  �أن  �ملمكن  من  حيث 

و�شلبه، �أما �حل�شد فال يقع �إل من نف�س خبيثة وحاقدة. 

�أن  �أعجبه  �شيئًا  ر�أى  من  على  ينبغي  واحل�شد:  العني  عالج   •
يذكر �هلل -تعاىل- فيقول: ما �شاء �هلل، ل قوة �إل باهلل، بارك �هلل، 
�أو يدعو ويقول: �للهم بارك له، حتى ي�شرف عنه �لعني، �إذ تقع �لعني 
على �ملعيون �أحيانًا بغري �ختيار �لعائن، فمن �ل�شالمة �أن يذكر �هلل 
د�ئمًا عندما يرى نعم �هلل على غريه، وعالج �لعني �أن يطلب �ملعيون 

مّمن �أ�شابه بالعني �إذ� عرفه �أن يغت�شل باملاء، وعليه �أن يجيبه.

و�أف�شل ما يتوّقى به �لنا�س هو �لتز�م طاعة �هلل تعاىل، و�لإكثار من 
ذكره، و�ملحافظة على �أذكار �ل�شباح و�مل�شاء، و�شوؤ�ل �هلل �لعافية، 
وخا�شة �لرقية �ل�شرعية، وفيما ياأتي بع�س �لأدعية و�لأذكار: قر�ءة 
باإذن �هلل تعاىل. �ملحافظة على قر�ءة  �لفاحتة، فهي �شافية  �شورة 
و�ملعّوذتني،  �أحد،  �هلل  هو  قل  قر�ءة  على  �ملحافظة  �لكر�شي.  �آية 
وتكر�رهم. قر�ءة �لرقية �ل�شرعية، و�ملحافظة على �أذكار �ل�شباح 
و�مل�شاء. قر�ءة �آخر �آيتني من �شورة �لبقرة. قر�ءة �شورة �لكافرون. 
قر�ءة قوله تعاىل: )ُقلنا ل َتَخف �إَِنَّك �أَنَت �لأَعلى* َو�أَلِق ما يف مَييِنَك 
َنعو� َكيُد �شاِحٍر َول ُيفِلُح �ل�ّشاِحُر َحيُث �أَتى(،  ا �شَ َنعو� �إِمَنّ َتلَقف ما �شَ
و�لدعاء بهذ� �لدعاء: )با�شِم �هلِل �أَرِقيك من كِلّ �شيٍء ُيوؤِذيك من �شِرّ 
كِلّ نف�ٍس وعنٍي حا�شدٍة، با�شِم �هلِل �أَرِقيك، و�هلُل َي�شِفيك(. �ل�شتعانة 
��هلل  بف�شائل  �لنا�س  �إخبار  وعدم  بالكتمان،  �حلو�ئج  ق�شاء  على 

تعاىل، �إل �لثقة منهم.

مقاالت منوعة

خدمة احرتافية الأبعد احلدود

�أطقم  على  دبي  يف  جنوم  خم�س  فئة  من  �مل�شنفة  �لفنادق  تعتمد 
موظفني عايل �حلرفية با�شتطاعتها تلبية رغبات �لنزلء مهما كانت 
�شعبة. وتنتمي هذه �لأطقم جلمعية Les Clefs d'Or، وهي 
جمعية دولية تتكون من نخبة �أطقم �ل�شيافة، �شعارها "�لذهاب �إىل 

�أبعد من تلبية رغبات �ل�شيف .. �جلودة و�لإتقان".

�لذهب" ومتتد خدماتها يف  "مفتاحني من  وت�شتهر �جلمعية برمز 
8٠ دولة وت�شم ما يقرب من 4٠٠٠ ع�شو، يفتخرون بقدرتهم على 

جعل �مل�شتحيل ممكنًا.

�ملميزة  �لعالمة  يدركون  باتو�  �لنزلء  �أن  �إىل  �إن  �إن  �شي  وتلفت 
ملنظمة �ل�شت�شافة �لدولية )�ملفتاحني �لذهبيني(، ويتوقعون "خدمًة 

��شتثنائية" من حاملي هذه �لعالمة.

�ل�شيافة  طاقم  ��شت�شارة  على  يحر�شون  �لنزلء  �أن  �إىل  و�أ�شارت 
�لأثرياء  باهتمامات  و�إملامًا  ثقافة  هذ�  ويتطلب  تو�شياتهم  ومعرفة 
�لتو��شل  مو�قع  من  وغريها  �إن�شتغر�م  موقع  عرب  ين�شروه  وما 

�لجتماعي.

وتوؤكد منظمة �ل�شيافة �لدولية �أن �أع�شاءها "ي�شتطيعون تنفيذ كل 
طلب للنزيل طاملا �أنه ممكن �أخالقيًا وقانونيًا و�إن�شانيًا

طلبات ال تخطر على البال

يف  للمنظمة  �لتابعة  �ل�شيافة  �أطقم  رئي�س  �شام،  �آبي  يقول 
�لإمار�ت: "�لرفاهية ت�شري يف دماء دبي...مهمتنا توفري �لرفاهية 

�خلال�شة".
زوجان  �أعطاه  حني  عمله،  يف  و�جهه  حتٍد  �أكرب  عن  �شام  ويحكي 
زجاجة عطر فارغة ل حتمل ��شم �لعطر ��شرتياها قبل �شنو�ت وطلبا 
منه �أن ياأتي لهما بذلك �لعطر، �مل�شكلة �أنهما كذلك ل يتذكر�ن من 

�أي متجر ��شرتيا �لعطر.
ويقول: "دبي بها �أكرث من 2٠٠ متجر للعطور، بحثنا بها جميعًا طيلة 
�مل�شنعة  لل�شركة  للذهاب  "��شطررت  دون جدوى" م�شيفًا  �أيام   4

لإعادة ت�شنيع �لعطر".
�أما كلياتو�س جورج، رئي�س طاقم �شيافة فندق ريني�شان�س د�ون تاون 
�لأخ�شر  �ل�شاي  من  فخم  نوع  هو  منه  طلب  ما  �أغرب  فكان  دبي، 
�لياباين �شعره 16 دولرً� للـ 1٠٠ غر�م ف�شل �ل�شيف يف �لعثور عليه 

طيلة 5 �أ�شهر.
ويف عام 2٠12، طلب �شيخ قطري من هارولد �آبونيتال، عندما كان 
موظف ��شتقبال يف فندق ر�فلز دبي، وهو حاليًا رئي�س طاقم �ل�شيافة 
 Rolls Royce �شيارة  �إر�شال  بال�س،  حبتور  فندق  يف 

قطر. يف  لزوجته  طر�ز  �أحدث  من   Ghost

يعترب �آبونيتال هذ� �لطلب "�لأكرث حتديًا" خالل 14 عامًا من عمله 
يف هذ� �ملجال، طلب منه ذلك يوم �خلمي�س و�جلمعة �إجازة يف دبي 

وكان يفرت�س تقدمي �ل�شيارة م�شاء �جلمعة يف قطر.
�لثامنة  بحلول  دولر  �ألف   3٠٠ بـ  �ل�شيارة  �شر�ء  �آبونيتال  ��شتطاع 
م�شاء من يوم �خلمي�س، و��شتغل عالقاته لتاأمني طائرة �شحن، تكلف 
نقل �ل�شيارة وحده 35٠ �ألف درهم )95 �ألف دولر(. يقول �آبونيتال: 
�أ�شعارً�  تعطني  "ل  يل  قال  �ل�شحن،  ب�شعر  �لقطري  �ل�شيخ  "�أبلغت 

فقط نفذ �لأمر".
دبي،  فريمونت  فندق  �شيافة  طاقم  رئي�شة  لنز�نا�س،  �إيال  �أما 
لبناين،  �شعر  م�شفف  عن  �لبحث  �إىل  �ملا�شي  �لعام  فا�شطرت 
ت�شفيف  �أجل  من  قارب  و��شتئجار  مو�عيده،  كافة  باإلغاء  و�إقناعه 

�شعر نزيلة كانت تق�شي رحلة بحرية ملدة ثالثة �أيام.
�إىل  للذهاب  لديها  وقت  ل  �إن  �لنزيلة  "قالت  لنز�نا�س:  وتتذكر 
�لطلب  تلبية  يل  بالن�شبة  �شيء  "�أهم  م�شيفًة  �لت�شفيف"،  �شالون 
وجعل �لنزيل �شعيدً�"، وتردف قائلًة "�أجنزت �لأمر وكانت �ل�شيدة 

�شعيدة للغاية".
ويوؤكد �آبونيتال: "عندما تلمع �لنقود...�جلميع ي�شتمع، عندما تكون 

ميز�نية �لزبائن حمدودة يكون �لتحدي �أكرب".

حني يلمع املال، ي�سبح امل�ستحيل ممكنًا..
اإليكم اأغرب طلبات نزلء فنادق اخلم�س جنوم يف دبي

�أعر��ص..

�لعني و�حل�صد
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�لبيكان �أو جوز �لقلب من �أكرث �أنو�ع �ملك�شر�ت فائدة على �لإطالق، 
�إذ يجب تناول حبتني على �لأقل من �جلوز ب�شكل يومي للحفاظ على 
�شحة جيدة، و�ليوم �شنتعرف على طريقة لذيذة لإ�شافة هذ� �لنوع 
كيك  ت�شيز  عمل  طريقة  �إليِك  �حللويات،  �إىل  �ملك�شر�ت  من  �لغني 

�لبيكان ب�شو�س �لكر�ميل
مكونات الطبقة االأوىل

1 4/3 كوب ب�شكويت �شادة، مطحون ناعم
4/1 كوب �شكر بني

4/1 كوب زبدة مذ�بة
مكونات الطبقة الثانية

1 كوب �شكر بني
3/2 كوب �شر�ب �لذرة
4/1 كوب زبدة مذ�بة

3 حبة بي�س
1 ملعقة �شغرية فانيال

1 2/1 كوب جوز بيكان حمم�س ومفروم خ�شن
مكونات الطبقة الثالثة

225 جر�م جنب كرميي
1 كوب �شكر بني

3 حبة بي�س
2/1 كوب كرمية خفق
2 ملعقة �شغرية فانيال

مكونات الطبقة الرابعة
4/1 كوب زبدة مذ�بة

2/1 كوب �شكر بني
4/1 كوب كرمية خفق

2/1 ملعقة كبرية قرفة
1 كوب جوز بيكان حمم�س ومفروم خ�شن

طريقة التح�شري
�لزبدة  مع  �لب�شكويت  �خلطي  �لأوىل،  �لطبقة  بتجهيز  �بدئي   -1

و�ل�شكر، و�شعيه يف قالب ت�شيز كيك
2- على �لنار �شعي �ل�شكر �لبني، و�شر�ب �لذرة، و�لزبدة، و�لبي�س، 
نار  على  �شميكة  ت�شبح  حتى  �ملكونات  و�تركي  و�لبيكان،  و�لفانيال 

خفيفة حلو�يل 5 دقائق، ثم ��شكبيها فوق �لب�شكويت
ثم  و�لفانيال،  و�لكرمية  و�لبي�س،  و�ل�شكر،  �جلبنة،  �خفقي   -3

��شكبي �خلليط يف �شينية �لت�شيز كيك
�خبزي  ثم  �ل�شاخن،  باملاء  مملوءة  �شينية  يف  �لقالب  �شعي   -4

�لت�شيز كيك على درجة حر�رة 18٠ مئوية ملدة 6٠ دقيقة
5- �أخرجي �لت�شيز كيك من �لفرن، و�شعيه يف �لثالجة حتى يربد 

متامًا
6- جهزي �لطبقة �لأخرية، �شعي �لزبدة و�ل�شكر على نار متو�شطة، 
�ملزيج  ي�شبح  حتى  وقلبي  �لكرمية  �أ�شيفي  ثم  دقائق،   3 و�تركيها 
ناعم، �أ�شيفي �لقرفة و�لبيكان، وقلبي ب�شرعة، ثم ��شكبي �خلليط 

فوق ت�شيز كيك �لبيكان �لبارد
امل�شدر : مطبخ �شيدتي

�لبقدون�س  �أ�شيفي  ثم  وعاء،  يف  �جلبنة  قطع  �ب�شري  للح�شوة: 
وحركي

للعجينة: يف وعاء، �مزجي �ل�شكر مع �مللح و�لزيت و�ملاء وحركي 
�لوعاء  يف  �لبي�شة  �ك�شري  ثم  متامًا،  و�مللح  �ل�شكر  يذوب  حتى 

وحركي

يف وعاء �آخر، �خلطي �لدقيق مع �حلليب �لبودرة ثم �أ�شيفي مزيج 
�لبي�س و�ملاء و�دعكي حتى حت�شلي على عجينة متما�شكة ومتجان�شة 

ودعيها ترتاح ملدة ربع �شاعة

يف وعاء �آخر، �مزجي �ل�شمنة مع �لبي�شة �لأخرى حتى حت�شلي على 
مزيج متجان�س، ثم �أ�شيفي �لـ 1٠٠غم من �لدقيق على دفعتني مع 

�لتحريك

قطع  �إىل  وقطعيها  �أ�شطو�ين  �شكل  تاأخذ  حتى  �لعجينة  بربم  قومي 
بحيث تكون �أول قطعة بوزن 1٠٠غر�م و�لقطع �لأخرى بوزن 75 غر�م

ر�شي �لقليل من �لدقيق على طبق ثم غم�شي قطع �لعجني بقليل من 
�لدقيق و�شعيها يف �لطبق وغطيها بقطعة قما�س مبللة

مدي قطع �لعجني �ل�شغرية حتى تاأخذ �شكاًل د�ئريًا ب�شمك 3 ملم 
ومدي �لقطعة �لكبرية حتى تاأخذ �شكاًل د�ئريًا ب�شمك 1 ملم

�دهني �لقليل من مزيج �لبي�س و�ل�شمنة على قر�س �لعجينة �لكبري 
مزيج  من  بقليل  و�دهنيه  �لعجينة  من  �شغري  قر�س  فوقه  و�شعي 
من  و�حد  قر�س  يتبقى  حتى  �لعملية  هذه  وكرري  و�ل�شمنة  �لبي�س 

�أقر��س �لعجني

�طوي جميع �أطر�ف �لعجينة �إىل �لد�خل مع دهن كل طرف بالقليل 
من مزيج �لبي�س و�ل�شمنة، ثم �دهني �شطح �لعجينة باملزيج و�أغلقيها 

بقر�س �لعجينة �ملتبقي مع �ل�شغط قلياًل حتى نتاأكد من �إغالقها

غذ�ئي  نايلون  كي�س  يف  و�شعيها  �لطحني  من  بقليل  �لعجينة  ر�شي 
وفرغيه من �لهو�ء ودعيها ترتاح يف �لرب�د مدة 24 �شاعة

�نرثي �لقليل من �لطحني على طاولة �لعمل ثم �شعي عليها �لعجينة 
ومديها حتى ت�شبح ب�شمك 2 ملم و�نرثي �لقليل من �لطحني على 

وجهي �لعجينة لت�شهيل عملية �ملد

مدي قطعة قما�س مبللة على ن�شف �لعجينة ونكن�س �لطحني بو��شطة 
فر�شاة عن �لن�شف �لآخر، ثم وعلى بعد 3 �شم من بد�ية �لعجينة 
ن�شع مقد�ر ملعقة طعام من �حل�شوة حتى ينتهي �ل�شف �لأول مع 

ترك م�شافة 3 �شم بني كل ملعقة طعام و�لأخرى

مع  �حل�شوة  على  �لعجينة  �قلبي  ثم  عليها،  �ملاء  من  �لقليل  ر�شي 
بو��شطة  �لزو�ئد  من  وتخل�شي  و�لفو��شل  �لأطر�ف  على  �ل�شغط 

مدرج ثم نقطع حبات �لربك

�نرثي �لقليل من �لطحني يف طبق و�شعي حبات �لربك فيه. وكرري 
هذه �لعملية حتى تنتهي �لعجينة

�نقلي حبات �لربك بالزيت �لنباتي حتى تاأخذ لون ذهبي مقرم�س، 
ثم ن�شفي حبات �لربك من �لزيت وننقلها �إىل طبق تقدمي ونزينه

امل�شدر : مطبخ �شيدتي

ت�سيز كيك البيكان
ب�سو�س الكراميل

برك باجلبنة والبقدون�س  
من اأنواع الفطائر 
واملعجنات ال�سهية

مكونات العجينة
4/1 كوب �شكر

1 4/1 كوب دقيق

2 ملعقة كبرية ماء بارد

1٠٠ جر�م زبدة

1 ملعقة �شغرية فانيال

مكونات احل�شوة
5٠٠ ملل حليب

4 ملعقة كبرية �شكر

م�شحوق كا�شرتد )ح�شب �لرغبة(

فو�كه للتزيني

طريقة التح�شري
1- �بدئي بتجهيز �لعجينة، �شعي �لدقيق، و�لفانيال، و�لزبدة 

و�ل�شكر يف حم�شرة �لطعام، و�خلطيها حتى تتجان�س.

2- �أ�شيفي �ملاء �لبارد، و�عجني جيدً�.

3- �شعي �لعجينة يف كي�س، ثم �أدخليها �لثالجة لتربد مدة 
3٠ دقيقة.

ل  حتى  كي�شني  بني  �ل�شوبك  بو��شطة  �لعجينة  �فردي   -4
تلت�شق، ثم �شعيها يف �شينية �لتارت.

5- �أحدثي ثقوب يف �لعجينة بو��شطة �شوكة، ثم �شعي فوقها 
�حلبوب  من  نوع  �أي  عليها  و�شعي  �لزبدة،  ورق  من  قطعة 

حتى ل تنتفخ �لعجينة.

 18٠ حر�رة  درجة  على  �ملحمى  �لفرن  �ل�شينية  �أخلي   -6
مئوية ملدة 15 دقيقة.

7- �أخرجي �ل�شينية من �لفرن، ودعي �لتارت يربد.

8- جهزي �حل�شوة، �خلطي مكونات �لكا�شرتد، ثم �شعيها 
على �لنار و��شتمري يف �لتقليب حتى ي�شبح �ملزيج �شميك.

بالفو�كه،  زينيها  ثم  �لتارت،  فوق  �لكا�شرتد  ��شكبي   -9
و�شعيها يف �لثالجة حتى تريد متامًا.

القيمة الغذائية للو�شفة
- تارت �لفر�ولة كعكة لذيذة �لطعم لكنها حتتوي على �لكثري 

من �ل�شعر�ت �حلر�رية و�لدهون.

�لعنا�شر  متكاملة من  �لكعكة على جمموعة  - حتتوي هذه 
فهي حتوي �لربوتني و�لكربوهيدر�ت و�لدهون ومتد �جل�شم 

بالطاقة.

امل�شدر : مطبخ ليالينا

تارت الفواكه بالكا�سرتد
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Statement by the Prime miniSter on the 75th anniverSary 
of the Signing of the Charter of the United nationS

News

Spring 2020 P3 Market Update Signals 
Government’s Commitment to Build

TORONTO - The Ontario government 
continues to move forward with 37 
major infrastructure projects across 
the province using the public-private 

partnership (P3) model. The projects were 
listed in the Spring 2020 P3 Market Update 
(known in the market as updates to the "P3 
Pipeline"), which was released today by Laurie 
Scott, Ontario's Minister of Infrastructure.

"The message today is clear, our government 
is moving from shovel ready to shovels in the 
ground," said Minister Scott. "The P3 Market 
Update signals to the infrastructure sector 
that Ontario remains committed to major 
infrastructure projects including subways, 
highways, health care and community safety 
projects. This is stimulus that will create jobs 
and contribute to the economic recovery of 

our province."

The P3 Market Update is a list of public projects 
in the pre-procurement and procurement 
stages for which Ontario has committed 
funding. The list helps potential local and 
global private sector partners organize their 
time and resources to make sure Ontario gets 
robust, innovative and competitive bids for its 
P3 infrastructure projects.

"Ontario's unique P3 model is a proven, 
internationally-recognized approach that gets 
projects done on time and on budget," said 
Minister Scott. "We look forward to continuing 
to work with our private sector partners to 
build these significant projects for the benefit 
of people today and for generations to come." 

Ontario's P3 model is part of the government's 
plan to build new infrastructure including 
transit, highways, schools and hospitals faster, 
improve productivity, help businesses get 

goods to markets, and create jobs.

"This spring's update is an important 
reassurance to industry and the people of 
Ontario," said Ehren Cory, Infrastructure 
Ontario President and Chief Executive Officer. 
"It is important to provide as much certainty 
as possible to our industry partners regarding 
the Province's commitment to the many P3 
projects in planning and procurement."

The government committed to providing four 
infrastructure updates annually, with the next 
update planned for this summer, and a more 
comprehensive update planned for the fall. 

Government of Ontario 

Ontario Moves Forward with 
Infrastructure Projects that 

Improve Communities and Create Jobs

The Prime Minister, Justin Trudeau, 
today issued the following statement 
on the 75th anniversary of the 
signing of the Charter of the United 

Nations:
“On this day 75 years ago, Canada and 49 
other countries signed the Charter of the 
United Nations. This historic moment created 
the United Nations (UN), an international 
organization that promotes cooperation, 
dialogue, and peace around the world – a 
mission it held in 1945 and still does today.
“As the world grappled with the harsh lessons 
of the Second World War, people representing 
over 80 per cent of the global population – and 
the diversity of the human family – gathered 
in San Francisco to sign the UN Charter and 
create an organization that would help build a 
better world.
“The UN Charter lays out the fundamental 
purpose of the UN as an organization committed 
to peace and security, social progress, better 
living standards, and human rights. The UN 
now includes 193 Member States that have 
committed to these shared values and goals. 
A truly universal global organization, the UN 
knows that these goals can only be achieved 
by coming together as an international 
community. By bringing together a diversity 

of views, ideas, and experiences in a spirit of 
cooperation and collaboration, we can better 
address the major challenges of our time.
“Every day, the UN defends human rights 
by promoting freedom and equality for all 
people regardless of origin, gender, language, 
or religion. As Canadians, we must recognize 
that systemic discrimination and racism 
still exist in our communities and in our 
institutions, and that we need to take action to 
dismantle barriers and to create a fairer, more 
equitable, and more just society for racialized 
communities and Indigenous peoples in 
Canada and around the world.
“In response to the global pandemic, Canada 
joined the UN Secretary-General and the Prime 
Minister of Jamaica last month to launch an 
initiative to address the economic and human 
impacts of COVID-19, and advance solutions 
for a sustainable recovery. In these uncertain 
times, we need to work together – more than 
ever – to solve the problems we face as a global 
community, so that no one is left behind.
“As a proud founding member of the UN, 
Canada will also continue to play a productive 
and collaborative role at the UN and on the 
international stage. This includes as the 2020 
Chair of the UN Peacebuilding Commission 
and through our commitment to the Sustainable 

Development Goals at home and abroad. 
Canada is dedicated to building a better future, 
by advancing economic security and gender 
equality, building and sustaining peace, 
addressing the impacts of climate change, 
and strengthening international cooperation. 
We believe that real change is possible if we 
continue to engage with international partners 
to reach these goals – together.

“On this day, let us reflect on the indispensable 
role of the UN in bringing the international 
community together, and recommit to our 
values of peace, justice, human dignity, 
inclusion, and cooperation as we continue on 
our path toward a better world for everyone.”

PMO Media Relations
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“Events at home and abroad have underscored that Black and 
racialized communities and Indigenous peoples continue to be harmed 
by the damaging impacts of racism and discrimination. Governments, 
communities, and all Canadians must come together to fight racism 
and discrimination.

“Recognizing that one of the strengths of Canada is its diversity, First 
Ministers condemn all forms of racism, discrimination, intolerance, 
and bigotry. First Ministers are determined to combat it – including 
anti-Black, anti-Indigenous, and anti-Asian racism and hate, as well as 
antisemitism and Islamophobia. Hate has no place in Canada and will 
not be tolerated.

“Acknowledging that there is a problem is only the first step; a society that 
is free of racism and discrimination requires an ongoing commitment. 
Federal, provincial, and territorial governments commit to exercise 
leadership and bring any required changes to their policies, initiatives, 
and practices to best support communities and address the root causes 
of inequalities. We further acknowledge that the perspectives of 
racialized communities and those who have lived experience of historic 

discrimination can best inform strong and continued action. This also 
includes working with Indigenous peoples to address the Truth and 
Reconciliation Commission’s Calls to Action and the Calls for Justice 
of the National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women 
and Girls.

“We, as First Ministers, agree to drive progress on these efforts and 
share best practices around the First Ministers’ table. Moving forward 
includes working towards enhancing information sharing – particularly 
disaggregated race-based and socio-economic data – to facilitate 
evidence-based decision-making. We need to focus on removing social 
and economic barriers, and providing economic opportunities and 
leadership roles in communities across Canada.

“We acknowledge the urgency of addressing these complex and 
long-standing issues. We have a responsibility to create a more solid 
foundation to combat racism and discrimination in Canada and to 
achieve lasting change. We, First Ministers, commit to working with 
all Canadians to be part of the solution.”

PMO Media Relations

TORONTO — The Ontario Government 
is investing up to $46 million over the next 
five years to increase community-based and 
Indigenous-specific supports for child and 
youth victims of sex trafficking. The Anti-
Human Trafficking Community Supports 
Fund and the Indigenous-led Initiatives Fund 
will prioritize early intervention and increased 
protection for victims of sexual exploitation 
and dedicated survivor supports.

“Over the last year, we heard from our 
frontline agencies, survivors and Indigenous 
communities and organizations that there is a 
critical need to increase available supports for 
children and youth affected by sex trafficking,” 
said Jill Dunlop, Associate Minister of 
Children and Women’s Issues. “Our goal is to 
build a more comprehensive network of anti-
human trafficking services across Ontario, so 
more victims have access to the supports they 
need.”

Funding will be available to partners and 
agencies and focus on areas such as:

Trauma-informed programming developed 

and delivered by survivor-led organizations,
Dedicated services for victims under age 
18, including residential placements and 
treatment, peer mentoring, as well as education 
and employment training programs;
Culturally-appropriate, Indigenous-designed 
supports for First Nations, Inuit and Métis 
victims, families and communities;
Targeted supports for sexually exploited boys, 
individuals with developmental disabilities, 
LGBTQ2S individuals, and racialized and 
newcomer populations;
Specialized programs for children and youth 
involved in or transitioning out of child 
welfare or the youth justice system.
“Human trafficking isn’t just an enforcement 
issue — it’s a vicious and violent crime 
that preys on our most vulnerable, robbing 
them of their health, safety and dignity,” 
said Sylvia Jones, Solicitor General.  “By 
investing in intervention and specialized 
services for young people, we can reduce the 
threat of exploitation and protect those most 
at risk. These programs are vital components 

of Ontario’s comprehensive plan to combat 
human trafficking, bring traffickers to justice 
and end this heinous crime.”

Announced in March 2020, Ontario’s Anti-
Human Trafficking Strategy will invest 
$307 million over the next five years on 
a comprehensive plan to raise awareness 
of the issue, protect victims and intervene 
early, support survivors and hold offenders 
accountable. The strategy reflects valuable 
input from survivors of human trafficking, 
Indigenous communities and organizations, 
law enforcement and frontline service 
providers.

Applications to the Community Supports 
Fund and Indigenous-led Initiatives Fund will 
be accepted until 5 p.m. on July 30, 2020.

Government of Ontario

Ontario Expanding Services for 
Young Victims of Sex Trafficking

Increased funding will support community-based and Indigenous-led programs

First Ministers’ 
statement on 
anti-racism/

Canadian Days 
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More Canadians are returning 
to work, but many people still 
face challenges due to COVID-
19. As we begin to take steps to 

safely restart our economy, we will continue 
to support Canadians to protect their health 
and economic well-being.
The Prime Minister, Justin Trudeau, today 
announced that the government is extending 
the Canada Emergency Response Benefit 
(CERB) by eight weeks, to ensure Canadians 
have the help they need as they transition back 
to work. This extension will make the benefit 
available to eligible workers for up to a total 
of 24 weeks.
The Government of Canada introduced the 
CERB to immediately help workers affected 
by the COVID-19 pandemic, so they could 
continue to put food on the table and pay their 
bills during this challenging time. As we begin 
to restart the economy and get people back 
on the job, Canadians receiving the benefit 
should be actively seeking work opportunities 
or planning to return to work, provided they 
are able and it is reasonable to do so.
That is why the government will also make 
changes to the CERB attestation, which will 
encourage Canadians receiving the benefit 
to find employment and consult Job Bank, 
Canada’s national employment service that 
offers tools to help with job searches. Over the 

next few weeks, the government will monitor 
international best practices, the economy, and 
the progression of the virus and, if needed, 
make necessary changes to the program so 
more people can have the support they need. 
We will also look at ways to ensure all our 
supports, including the Canada Emergency 
Wage Subsidy (CEWS) and Employment 
Insurance (EI), are working effectively to help 
Canadians get back on their feet.
The CERB is a taxable benefit of $2,000 over 
a four-week period for eligible workers who 
have stopped working or whose work hours 
have been reduced, due to COVID-19.
The CERB is available to workers who:
live in Canada and are at least 15 years old
have stopped working because of reasons 
related to COVID-19, or are eligible for EI 
regular or sickness benefits, or have exhausted 
their EI regular or fishing benefits between 
December 29, 2019 and October 3, 2020
had employment and/or self-employment 
income of at least $5,000 in 2019, or in the 12 
months prior to the date of their application
have not earned more than $1,000 in 
employment and/or self-employment income 
per benefit period while collecting the CERB
have not quit their job voluntarily
Today’s announcement builds on a number of 

measures, including the proposed extension 
of the CEWS announced on May 15. The 
CEWS is being extended to August 29, 2020, 
to protect jobs, allow businesses to keep 
employees on the payroll, and re-hire workers 
who were previously laid off.

While parts of our economy safely begin to 
restart, many Canadians are still experiencing 
the effects of COVID-19. Both the CERB 
and the CEWS were introduced as part of our 
plan to rapidly support Canadians through 
this crisis. The government is committed to 
continuing to support Canadians across all 
sectors until they can consistently and safely 
return to work.

PMO Media Relations

News

The Prime Minister, Justin Trudeau, 
today issued the following statement 
on World Refugee Day:

“Today, on World Refugee Day, 
Canada stands in solidarity with the millions 
of people around the world who long for 
what is often taken for granted: a safe place 
to call home. We will continue to do our part 
to support refugees and forcibly displaced 
people.

“This year, our world has changed significantly. 
As the COVID-19 pandemic has plunged 
us into uncertain times, Canada remains 
committed to its humanitarian tradition, and 
to an asylum system that is fair and efficient. 
We will continue to work closely with 
international partners to find ways to support 
people seeking refuge from persecution, 
violence, and insecurity as we navigate the 
unprecedented challenges we are facing as a 
global community during this crisis.

“Canada’s reputation as a welcoming place of 
refuge has led many to look to our country to 
create a better future for themselves and their 
families. When refugees and forcibly displaced 
people rebuild their lives in our communities, 
they also contribute to building a better Canada. 
As business owners, community volunteers, 
Members of Parliament, or Governors 
General, refugees have played a key role in 
making Canada the strong, prosperous, and 
compassionate country it is today.

“Earlier this year, I appointed the Honourable 
Bob Rae as Canada’s Special Envoy on 
Humanitarian and Refugee Issues. Since 2017, 
Mr. Rae has been Canada’s Special Envoy to 
Myanmar, helping to resolve the humanitarian 
and security crisis in that country. He will 
continue his important work in Myanmar, 
while also addressing other pressing refugee 
and humanitarian assistance issues around the 
globe.

“For a second year, the United Nations High 
Commissioner for Refugees’ Global Trends 
report shows that Canada is a leader in terms 
of refugee response and support and is the 
number one resettlement country globally. As 
Canadians, we are proud to open our hearts, 
homes, and communities to refugees.

“Through good times and bad, our country has 
strived to be a beacon of hope for the world’s 
most vulnerable. Today, I call on Canadians 
and people around the globe to stand with those 
fleeing hardship and violence. All countries 
share a moral responsibility to help refugees 
and forcibly displaced people find shelter and 
start their lives anew.”

PMO Media Relations

Statement by the Prime miniSter 
on World refUgee day

Prime Minister announces extension of the 
Canada Emergency Response Benefit
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Today, Prime Minister Justin Trudeau and 
Deputy Prime Minister Chrystia Freeland 
held their fifteenth weekly call with Canada’s 
provincial and territorial premiers to discuss 
their shared response to the COVID-19 
pandemic. As part of First Ministers’ ongoing 
commitment to combat systemic racism and 
discrimination in Canada, today First Ministers 
also issued a joint statement and this evening 
reiterated the importance of taking action to 
fight racism and discrimination in Canada.

First Ministers discussed their ongoing 
efforts to safely restart the economy. They 
continued their discussions on an agreement 
to address critical needs across the country 

over the next six to eight months, with the 
support of a $14 billion contribution from 
the Government of Canada, to minimize the 
impact of future waves of COVID-19. The 
federal funding will provide paid sick leave 
to workers, assist efforts by provinces and 
territories to significantly ramp up testing 
and contact tracing, and secure a sufficient 
supply of personal protective equipment. It 
will also help ensure health care systems have 
the capacity to manage future outbreaks, help 
meet the needs of vulnerable populations, 
protect child care centres, and support essential 
municipal services. The Prime Minister also 
highlighted progress being made to procure 
personal protective equipment that will help 

ensure the safety and wellbeing of Canadians, 
and support reopening efforts.
The Deputy Prime Minister updated premiers 
on Canada-United States trade issues, including 
aluminum trade and next week’s entry into 
force of the new NAFTA, and First Ministers 
discussed ongoing border measures. 
All First Ministers reiterated their support 
for the Team Canada approach to fighting 
COVID-19, and the need to closely coordinate 
their efforts moving forward.

PMO Media Relations

Prime Minister Justin Trudeau speaks 
with premiers on continued efforts to 

address the impacts of COVID-19

The Prime Minister, Justin Trudeau, today 
issued the following statement on  
Canadian Multiculturalism Day:
“Today on Canadian Multiculturalism Day, I 
join Canadians across the country to celebrate 
our diversity and reaffirm our commitment to 
equity, inclusion, and mutual respect.
“Canadian Multiculturalism Day is an 
opportunity to recognize the important 
contributions that Canadians from different 
backgrounds have made – and continue to 
make – to build and shape a stronger, more 
diverse, and inclusive society.
“Multiculturalism is one of Canada’s greatest 
strengths and a vital component of our national 
fabric. All Canadians – regardless of ethnicity, 
religion, culture, or language – have the right to 
be true to who they are, and to live peacefully 
as friends, neighbours, and colleagues.
“While we have much to celebrate, we also 
recognize that we still have a lot of work 
to do to make this country fairer and more 
equal for everyone. Far too many racialized 
Canadians, including Indigenous peoples, 
Black Canadians, and Asian Canadians, face 
systemic racism and discrimination as a lived 
reality every single day. This includes micro-
aggressions, which are harder to see by those 
who do not experience them, and systemic 
racism within our institutions, which too often 
condone, normalize, and perpetuate inequity 
and injustice against racialized Canadians.
“In the face of the pandemic, we’ve seen 
Canadians, from all backgrounds and walks 
of life, help their neighbours and support each 
other. But even during a time where we have 

come together, these last few weeks have 
highlighted that there’s more work to do as a 
country – especially when it comes to issues 
of discrimination and systemic racism.
“People across Canada and around the world 
have raised their voices and asked that we 
address the systemic racism that exists in 
our countries and in our institutions. We, the 
Government of Canada, need to work with 
racialized Canadians and Indigenous peoples 
in a meaningful way to end it. It does exist. It 
needs to stop. Racism and discrimination have 
no place in our society. 
“On behalf of the Government of Canada, 
I invite Canadians to take part in one of the 
virtual events being held across the country 
and celebrate the diversity that makes us who 
we are. I also encourage you to talk with your 
neighbours, and take time to listen and learn 
from someone who has had a different life 
experience. By gaining a deeper understanding 
and appreciation of the differences that make 
us stronger, we can build a more inclusive 
society.”

PMO Media Relations

Statement by the Prime Minister on 
Canadian Multiculturalism Day

CN Tower
Toronto
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TORONTO — Today, the Ontario 
government issued the following 
statement in recognition of Post-
Traumatic Stress Disorder (PTSD) 

Awareness Day in Ontario:

 "While post-traumatic stress can affect anyone, 
police officers, paramedics, firefighters and 
corrections staff are particularly at risk. And 
during this unprecedented time, we are grateful 
for these brave individuals who confront the 
unique challenges of their jobs with the added 
stress of exposure to COVID-19. Today, 
on PTSD Awareness Day, we recognize the 
effects post-traumatic stress can have on the 
lives of those affected by it and reaffirm our 
commitment to protecting the health and well-
being of our frontline heroes."

 * Sylvia Jones, Solicitor General

 "PTSD can have a significant impact on all of 
us, especially those who have dedicated their 
lives to serving others. This year, our health 
care heroes have demonstrated incredible 
strength and dedication in our fight against 
COVID-19. That's why our government has 
expanded online mental health resources like 
internet-based Cognitive Behavioural Therapy 
to ensure our health care frontline heroes have 
fast and easy access to services they need 
during this unprecedented time."

 * Christine Elliott, Deputy Premier and 
Minister of Health

"Every day, PTSD touches the lives of people 
and their families across Ontario, including 
our frontline heroes. Earlier this year, our 
government unveiled Roadmap to Wellness: 
A Plan to Build Ontario's Mental Health and 
Addictions System. Through our plan, we will 
address the unique needs of those impacted by 
work-related stress or trauma. We look forward 
to engaging with all first responders, so we can 
ensure they have access to the highest quality 
services and supports, where and when they 
need them."

 * Michael Tibollo, Associate Minister of 
Mental Health and Addictions 

"PTSD is a significant risk to the health and 
well-being of our frontline workers, especially 
now during the COVID-19 outbreak. These 
brave individuals are there for us when we need 
them, and it is our duty to return that support. 
That is why, last year, I was proud to table the 
PTSD Awareness Act and demonstrate our 
government's commitment to making mental 
health a priority. Now more than ever, we 
must acknowledge the threat of PTSD and its 
impacts on Ontarians."

 *  Will Bouma, MPP for Brantford-Brant 

Where to Find Help

For Ontarians currently receiving mental 
health and addictions services and supports, 
please contact your current service provider to 
learn about potential virtual care options. 

Ontarians interested in public addictions 

services and mental health services for those 
over 18, can contact ConnexOntario, Ontario's 
mental health, addictions and problem 
gambling help line at 12600-531-866-. 
Children and youth under 18 can locate mental 
health services through the Ontario.ca and Kids 
Help Phone websites, or contact Kids Help 
Phone (16868-668-800-) for 247/ telephone 
support if they need someone to talk to. 
Good2Talk is a free, confidential mental 
health support service providing professional 
counselling and infor mation and referrals for 
mental health, addictions and well-being to 
postsecondary students in Ontario, 24365/7/. 
Learn more at www.good2talk.ca. 
To access BounceBack and their guided self-
help program using workbooks with phone 
coaching support, visit bouncebackontario.
ca or ask your primary care provider for a 
referral.

 Government of Ontario 

Ontario Marks Post-Traumatic 
Stress Disorder Awareness
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Canadians across the country and around the 
world show their pride in their history, culture 
and achievements. It's been a day of celebration, 
where many festivities are held across the country, 
since 1868.

The Creation of Canada Day

July 1, 1867: The British North America Act 
(today known as the Constitution Act, 1867) 
created Canada.

June 20, 1868: Governor General Lord Monck 
signs a proclamation that requests all Her 
Majesty's subjects across Canada to celebrate 
July 1.

1879: A federal law makes July 1 a statutory 
holiday as the "anniversary of Confederation," 
which is later called "Dominion Day."

October 27, 1982: July 1, "Dominion Day" 
officially becomes Canada Day.

The Celebrations Start

July 1, 1917: The 50th anniversary of 
Confederation. The Parliament buildings, under 
construction, are dedicated to the Fathers of 
Confederation and to the courage of Canadians 
who fought in Europe during the First World 
War.

July 1, 1927: The 60th anniversary of 
Confederation. The Peace Tower Carillon is 
inaugurated. The Governor General at the time, 
Viscount Willingdon, lays the cornerstone of the 
Confederation Building on Wellington Street.

From 1958 to 1968: The government organizes 
celebrations for Canada's national holiday 
every year. The Secretary of State of Canada is 
responsible for coordinating these activities. A 
typical format includes a flag ceremony in the 
afternoon on the lawns of Parliament Hill and a 
sunset ceremony in the evenings, followed by a 
concert of military music and fireworks.

July 1, 1967: The 100th anniversary of 
Confederation. Parliament Hill is the backdrop 
for a high-profile ceremony, which includes the 
participation of Her Majesty Queen Elizabeth II.

From 1968 to 1979: (with the exception of 1976): 
A large multicultural celebration is presented 
on Parliament Hill. This concert is broadcast 
on television across the country. The main 
celebrations (called "Festival Canada") are held 
in the National Capital Region throughout the 
month of July. These celebrations include many 
cultural, artistic and sport activities and involve 

the participation of various municipalities and 
volunteer associations.

From 1980 to 1983: A new format is developed. 
In addition to the festivities on Parliament Hill, 
the national committee (the group tasked by the 
federal government to plan the festivities for 
Canada's national holiday) starts to encourage 
and financially support the establishment of 
local celebrations across Canada. Start-up 
funding is provided to support popular activities 
and performances organized by volunteer 
groups in hundreds of communities. Interested 
organizations can make a request to the Celebrate 
Canada program.

1981: Fireworks light up the sky in 15 major 
Canadian cities, a tradition that continues today.

1984: The National Capital Commission (NCC) 
is given the mandate to organize Canada Day 
festivities in the capital.

2010: Festivities on Parliament Hill receive a royal 
treatment when Her Majesty Queen Elizabeth II 
and His Royal Highness the Duke of Edinburgh 
join the festivities to celebrate Canada's 143rd 
anniversary.

2011: Their Royal Highnesses Prince William 
and Catherine, the Duke and Duchess of 
Cambridge, participate in Canada Day festivities 
on Parliament Hill on the occasion of Canada's 
144th anniversary.

2014: Canadian Heritage organizes the 147th 
Canada Day celebrations. As we approach Canada's 
150th anniversary in 2017, the government has 
given the Department the mandate to organize 
Canada Day festivities in the capital.

2017: A wide range of activities from coast-
to-coast-to-coast are held to mark the 150th 
Anniversary of Confederation. Attending Canada 
Day for the first time, The Prince of Wales and 
The Duchess of Cornwall join in the festivities 
on Parliament Hill to mark this milestone 
anniversary with Canadians.

Government of Canada 
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