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لدى املتابعة لعدد ال ي�ستهان به من تعليقات ال�صد والرد والرثثرة
الطائفية عرب الفي�سبوك وو�سائل التوا�صل الإجتماعي ،يتبني للمتابع �أن
حتد
�أفراد اجلالية العربية �سواء كانوا (م�سيحني �أو م�سلمني) ،هم �أمام ٍ
كبري ..،حتدي قبول الآخر يف بالد املهجر.
�س�أدخل يف �صلب املو�ضوع مبا�شر ًة..
بع�ض الأخوة من امل�سلمني العرب يرون �أن �إ�ستقبال كندا لهم و�إحتفاء
احلكومة الكندية باملنا�سبات الإ�سالمية هو ن�صر موعود و ُب�شرى للجالية
الإ�سالمية يف بالد الغرب .ويذهب البع�ض منهم �إىل املبالغة يف امللب�س
والهيئة كما لو كان يعي�ش يف �أفغان�ستان وال�سعودية وباك�ستان ،ورمبا يحاول
البع�ض منهم فر�ض م�سلماته الدينية على الآخرين وك�أنها م�سلمات كونية
يجب �أن يتقبلها الآخر دون نقا�ش ،و�آخرون ما يزالوا �ضيقي الأفق ،منغلقي
التفكري ،قيدوا �أنف�سم وعقولهم بفتاوى ظالمية �إق�صائية تكفريية باطلة،
ال متت ب�صلة �إىل الإميان باهلل اخلالق ال من قريب وال من بعيد ،وكل
هذه ال�سلوكيات والتجاوزات مرفو�ضة جمل ًة وتف�صيال ،وهي بحق مدعاة
ل�شحن النفو�س و�إ�ستفزاز الأخر ،وامل�ؤ�سف بالأمر �أن تبعات ذلك كله تعود
على عامة امل�سلمني امل�ساملني ولي�س على الفئة الظالمية منهم.
وعلى الطرف املقابل ،هناك بع�ض الأخوة من امل�سيحيني العرب ،ممن
يرون �أن كندا م�ؤ ًال لهم ،ووطن ينبغي �أن ُي�سخر لهم فقط دون غريهم،
ومنهم من يتلفظ ب�ألفاظ م�سيئة بحق احلكومة الكندية ،ويعترب �أن رئي�س
الوزراء جو�سنت ترودو قد اقرتف خطيئة لإ�ستقباله مهاجرين من غري
امل�سيحيني على �أر�ض كندا.
�أيها ال�سيدات وال�سادة ..تعالوا لن�ضع النقاط على احلروف.
كندا ..هذا البلد العظيم ،الذي ي�ستقبل ويحت�ضن �أنا�س ينتمون لأكرث من
مائتي ثقافة ولغة ودين خمتلفة ،هو بلد قائم على �أ�س�س متينة را�سخة،
�شرطها الأ�سا�سي الدميقراطية والتعددية وقبول الآخر ،ولعل �سر قوة
كندا وا�ستمرارها على ما هي عليه ،هو حالة التنوع والتعاي�ش الفريدة
التي ينعم بها �سكان هذا البلد الإن�ساين بكل ما للكلمة من معنى ،ولعل
احلكومة الكندية على �إختالف �أحزابها ال�سيا�سية ،تعترب هذا الأمر ميزة
نادرة ،تفاخر بها بني الأمم الأخرى ،لكنها يف نف�س الوقت ،بلد مدين
علماين ،يقف على م�سافة واحدة من جميع املكونات على �إختالفها.
لذلك� ..أيها الأخ امل�سلم ،دعك من تطلعاتك وهواج�سك يف �أن تهدي
النا�س جميع ًا �إىل دينك ،ومنكم من يبالغ ويدعو ويتمنى الهداية لرئي�س
الوزراء جو�سنت ترودو ،وب�صراحة �أرى يف ذلك تنطع ومزاودة وتكلف
غليظ ،ف�إن كنت حتر�ص على دينك بحق ،فحقق �أمنياتك الدينية هذه
من خالل ا�ستقامتك �أنت ،كما �أمرك ربك ،ومن خالل ح�سن معاملتك
مع الآخر ،و�أدعو نف�سي و�إياك لأن نركز تفكرينا فيما حبانا اهلل من عي�ش
كرمي يف ظل دولة عادلة ،كنا ندعو اهلل يف �سرنا وجهرنا �أن يرزقنا حياة
هانئة ..يف بلد �آمن ..ي�سوده العدل والرخاء ،..دولة تخاف اهلل فينا ،ويف
ماليني �آخرين من الكنديني على �إختالف ثقافاتهم وعقائدهم ،ولعلنا
ن�شهد جميع ًا ب�أن غالبية ال�شعب الكندي بجميع مكوناته يعي�ش يف وئام
وان�سجام �إىل درجة كبرية واجلميع يف كندا �سوا�سية �أمام ال�سيد القانون،
حيث ال حم�سوبيات وال غلبة لفئة على �أخرى.
و�أنت �أي�ض ًا� ..أيها الأخ امل�سيحي ،توقف عن ممار�سة ال�شوفينية التي
تظهر لدى البع�ض يف بالد الغرب ،فمن املعيب �أن ُنظهر �صراح ًة رف�ضنا
وعدائنا للآخر ،ومن امل�شني �أن نت�صرف وك�أن كندا مزرعتنا اخلا�صة،
نقبل فيها من ن�شاء ،ونطرد منها من ن�شاء.

�أنظمة قمعية ديكتاتورية بغي�ضة ،فينبغي �أن نكون من�صفني ،وندرك ب�أن
امل�سلمني العرب ،هم �أي�ض ًا كانوا وال يزالوا عر�ضة ملا تعر�ضتم له على يد
تلك الآلة القمعية نف�سها ،والفئة التكفريية الباغية ذاتها ،فلذلك ..ال
يجوز �أبد ًا للبع�ض منكم �أن يجعل من �أر�ض ال�سالم ..كندا� ،أر�ض ًا للث�أر
والإنتقام ،حتى ولو كان هذا على م�ستوى الأ�صوات واملناو�شات ال�شاذة
املنبعثة من هنا وهناك.
ولكي نكون من�صفني �أي�ض ًا ،ينبغي �أن ال نتغافل عن حاالت الإ�ضطهاد
والتطهري العرقي التي متار�س بحق املاليني من امل�سلمني يف بالد كثرية
حول العامل ومنها الهند وال�صني على �سبيل املثال ال احل�صر ،وذلك على
�أيدي فئات باغية متطرفة حم�سوبة على الديانات الهندو�سية والبوذية
وفئات باغية حم�سوبة ظلم ًا على �أديان وطوائف �أخرى ،ومع ذلك مل
ن�سمع يوم ًا �أن اجلالية الإ�سالمية يف كندا مث ًال ،تنا�صب العداء للجالية
الهندو�سية �أو البوذية �أو غريها يف كندا بحجة ما يعانيه �أخوانهم يف تلك
البالد.
ينبغي على العقالء من كل طرف �أن ُي�سكتوا �أ�صوات الكراهية التي تعلو
وتتالطم من حني لآخر� ،إذ �أن منا�صبة الآخرين العداء ،هو ت�صرف
مزموم ،ال ي�سيئ للآخر فح�سب ،بل ي�سيئ لبلدنا ..كندا ككل ،ويغر�س
بذور العداوة وال�شقاق والبغ�ضاء بني النا�س و ُيحر�ض على الفنت .وواجب
كل مواطن غيور على امل�صلحة العليا لكندا� ،أن يحافظ على �سالمة
الن�سيج الوطني والإجتماعي لهذا البلد الآمن الذي احت�ضننا جميع ًا،
واحت�ضنك �أنت ،كما �أحت�ضن الآخر ،وال تن�سى ب�أنك �أنت وهو عربي،
وجتمعكما لغة وثقافة م�شرتكة� ،شئتما �أم �أبيتما.
�أيها الأخوة والأخوات ،يف بالد احلرية والدميقراطية واملواطنة ،ال يجوز
�أبد ًا لأحد �أن يزاود على الآخر .ويف هذه البالد تعلمنا بحق ،معنى �أن
ال ف�ضل لعربي على �أعجمي ،وال لأبي�ض على �أ�سود �إال بالتقوى وبالعمل
الذي ينفع املجتمع ككل ولي�س فئة �أو طائفة على ح�ساب �أخرى ،وينبغي
�أن يكون هذا ديدننا جميع ًا ،والبو�صلة التي توجهنا ،واملنارة التي ن�ستنري
بها ،مهما تباينت معتقداتنا ،ومهما تنوعت ثقافاتنا وت�شعبت انتماءاتنا.
وعلينا جميع ًا �أن ن�ضع ن�صب �أعيننا �أن يف كندا دوم ًا ..الدين هلل ،والوطن
للجميع ،..و�أن نحرتم ونلتزم النهج العلماين الدميقراطي ال�سائد الذي
ن�ستظل بظله ونقطف ثماره مع ًا.
و�أما من �أراد �أن ينفخ يف كري العداوة والكراهية وميار�س الفوقية
وال�شوفينية ،فالأوىل به العودة من حيث �أتى� ،سوا ًء كان م�سلم ًا �أو م�سيحي ًا
�أو بوذي ًا �أو كائن من كان.
وال ي�سعني �إال �أن �أختم بكلمة حمبة� ،أعرب فيها عن خال�ص اعتزازي
و�إخال�صي لعدد كبري من الأ�صدقاء امل�سيحيني ممن مروا يف حياتي..
فكانوا ِنعم اجلوار ..و ِنعم الأ�صدقاء ..و ِنعم الزمالء ..ونعم الطالب.
وال�سالم ختام �أيها الكرام

و�إذا كان البع�ض من الأخوة امل�سيحيني يربر لنف�سه تلك التجاوزات
والتمادي على الآخر بحجة ما قد تعر�ض له من �إ�ضطهاد �أو ممار�سات
معتز �أبوكالم
عرقية يف بلده الأ�صلي ( كما يقول البع�ض ) ،على يد �شرذمة باغية �أو �صاحب م�ؤ�س�سة تعليمية ،ورئي�س حترير جملة وموقع �أيام كندية
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�أونتاريو ت�سلط ال�ضوء على
ا�ضطرابات �إجهاد
ما بعد ال�صدمة

تورنتو ـ �أ�صدرت حكومة �أونتاريو اليوم البيان التايل اعرتا ًفا بيوم
التوعية با�ضطراب ما بعد ال�صدمة ( )PTSDيف �أونتاريو:
"يف حني �أن الإجهاد الالحق لل�صدمة ميكن �أن ي�ؤثر على �أي
�شخ�ص  ،ف�إن �ضباط ال�شرطة وامل�سعفني ورجال الإطفاء وموظفي
الإ�صالحيات معر�ضون للخطر ب�شكل خا�ص .وخالل هذا الوقت
غري امل�سبوق  ،ن�شعر باالمتنان له�ؤالء ال�شجعان الذين يواجهون
التحديات الفريدة لوظائفهم مع ال�ضغط الإ�ضايف من التعر�ض لـ
 .COVID-19اليوم  ،يف يوم التوعية با�ضطراب ما بعد ال�صدمة
 ،ندرك الآثار التي ميكن �أن يحدثها الإجهاد بعد ال�صدمة على حياة
املت�ضررين ونعيد ت�أكيد التزامنا بحماية �صحة ورفاهية �أبطالنا يف
اخلطوط الأمامية" .
• �سيلفيا جونز  ،املحامية العامة
"ميكن �أن يكون ال�ضطراب ما بعد ال�صدمة ت�أثري كبري علينا
جمي ًعا  ،وخا�صة �أولئك الذين كر�سوا حياتهم خلدمة الآخرين.
هذا العام � ،أظهر �أبطال الرعاية ال�صحية لدينا قوة وتفاين ال
ي�صدق يف كفاحنا �ضد  .COVID-19ولهذا ال�سبب تو�سعت
حكومتنا مبوارد ال�صحة النف�سية على الإنرتنت مثل العالج ال�سلوكي
املعريف القائم على الإنرتنت ل�ضمان ح�صول �أبطال اخلط الأمامي
يف الرعاية ال�صحية على اخلدمات التي يحتاجون �إليها خالل هذه
الفرتة غري امل�سبوقة ب�سرعة و�سهولة".
• كري�ستني �إليوت ،نائبة حاكم املقاطعة ووزيرة ال�صحة

"ميثل ا�ضطراب ما بعد ال�صدمة خط ًرا كب ًريا على �صحة  -ميكن للأطفال وال�شباب الذين تقل �أعمارهم عن  18عا ًما حتديد موقع
ورفاهية العاملني يف اخلطوط الأمامية  ،خا�صة الآن خالل خدمات ال�صحة العقلية من خالل مواقع Ontario.ca and
تف�شي  .COVID-19ه�ؤالء ال�شجعان موجودون عند احلاجة � ، Kids Help Phoneأو االت�صال هاتف م�ساعدة الأطفال
�إلينا  ،ومن واجبنا �إعادة هذا الدعم .لهذا ال�سبب  ،كنت فخور ()6868-668-800-1
يف العام املا�ضي بتقدمي جدول التوعية با�ضطراب ما بعد ال�صدمة للح�صول على الدعم عرب الهاتف على مدار ال�ساعة طوال �أيام
و�إظهار التزام حكومتنا بجعل ال�صحة العقلية �أولوية .والآن � ،أكرث الأ�سبوع �إذا كانوا بحاجة �إىل �شخ�ص للتحدث معه.
من �أي وقت م�ضى ،يجب �أن نقر بتهديد ا�ضطراب ما بعد ال�صدمة  -تعترب  Good2Talkخدمة دعم لل�صحة النف�سية جمانية
وت�أثرياته على �سكان �أونتاريو ".
و�سرية تقدم امل�شورة املهنية واملعلومات اخلا�صة بالإحاالت �إىل
• ويل بوما  ،ع�ضو برملان منطقة برانتفورد برانت

ال�صحة العقلية والإدمان والرفاهية للطالب بعد املرحلة الثانوية يف
�أونتاريو .365/7/24 ،

"كل يوم  ،مت�س حالة ا�ضطراب ما بعد ال�صدمة حياة النا�س
وعائالتهم يف جميع �أنحاء �أونتاريو  ،مبا يف ذلك �أبطالنا يف
تعرف على املزيد على www.good2talk.ca
اخلطوط الأمامية .ويف وقت �سابق من هذا العام  ،ك�شفت  -بالن�سبة للأونتاريني الذين يتلقون حال ًيا خدمات ودعم ال�صحة
العقلية والإدمان  ،يرجى االت�صال مبزود اخلدمة احلايل لديك  -للو�صول �إىل  BounceBackوبرنامج امل�ساعدة الذاتية
حكومتنا عن خارطة الطريق لل�صحة :خطة لبناء نظام ال�صحة
املوجه اخلا�ص بهم با�ستخدام امل�صنفات مع دعم التدريب على
ّ
للتعرف على خيارات الرعاية االفرتا�ضية املحتملة.
العقلية والإدمان يف �أونتاريو.
الهاتف  ،قم بزيارة
من خالل خطتنا � ،سنتناول االحتياجات الفريدة لأولئك الذين  -ميكن للأنتاريني املهتمني بخدمات الإدمان العامة وخدمات
bouncebackontario.ca
عاما االت�صال بـ
ت�أثروا بال�ضغط �أو ال�صدمة املتعلقة بالعمل .نتطلع �إىل التعامل مع ال�صحة العقلية ملن تزيد �أعمارهم عن ً 18
جميع امل�ستجيبني الأوائل  ،حتى نتمكن من �ضمان ح�صولهم على  ، ConnexOntarioخط امل�ساعدة اخلا�ص بال�صحة �أو اطلب �إحالة من مقدم الرعاية الأولية اخلا�ص بك.
�أعلى اخلدمات والدعم � ،أين ومتى يحتاجون �إليها" .
حكومة �أونتاريو
العقلية والإدمان وم�شكلة املقامرة يف �أونتاريو على الرقم
�أين جتد امل�ساعدة

• مايكل تيبولو  ،وزير ال�صحة العقلية والإدمان امل�ساعد

2600-531-866-1

حُم َدثي احلرية يف كندا

جبناء خانعني ،ال يجر�ؤن على الغلط بكلمة �أمام عن�صر خمابرات
�صغري.
لكن مبجرد �أن حتط �أقدامهم �شط�آن بالد احلرية ،تتك�شف وجوههم
ومعادنهم ال�سيئة ،وتبد�أ �أل�سنتهم تت�شدق باحلريات وبحق التعبري،
وهم "ال يعرفون من الع�شق �إال كلمة وح�شتني" وال يفهمون �أن حرية
التعبري� ،إمنا �إلتزام وم�س�ؤولية ،ال وقاحة وقلة �أدب.
نعم ..من حقك وحقي �أن ننتقد ونعرت�ض على ت�صرف �أو �سلوك ال
يروق لنا� ،أو �سيا�سات وقرارات ال نوافق على تبعاتها ،لكن لي�س من
حقنا �أن نتمادى على �شخو�ص الآخرين ،ونتعدى عليهم بكالم مهني
�سواء كان لهم �صفة ر�سمية �أو �أ�شخا�ص عاديني.
� ..إىل الآن مل �أ�ستطع �أن �أ�ستوعب مدى وقاحة وقلة وفاء ه�ؤالء،
معظمهم تراه ّ
عطال بطال ،قاعد ال �شغلة وال عملة ،ويتفل�سف و ُي ّ
نظر
وي ّدعي الفهم بال�سيا�سة ،ثم ي�أتي ليكتب بلغة جوفاء متقعرة ت�شبه
�شكله ،ويتطاول ويتمادى على احلكومة ورئي�سها وعلى النا�س عامة
بدون خجل وبدون وجه حق.

..من �آفات احلرية� ،أنها تف�سح املجال لقليلي الرتباية ليطفوا
ويظهروا كما تطفوا القاذورات على �أ�سطح امل�ستنقعات.
البع�ض من بني جلدتنا ومن بني جلود �أخرى ،بعد �أن حتل
بهم الرحال على الأرا�ضي الكندية وبعد �أن ينعموا بخريات
كندا ويتنف�سون ن�سائم حريات هذا البلد العظيم ،الذي �آواهم
و�أكرمهم ،يباغتونك من حني لآخر بتعليقات م�سمومة تربز من
هنا وهناك بالعربية �أو الإنكليزية يندى لها اجلبني وت�شمئز منها
النفو�س الكرام ..ومل ي�سلم من �أذاها حتى رئي�س وزراء كندا،
الرجل الذي ال يختلف على �سمو �أخالقه ورقيه وتوا�ضعه �إال حاقد
تافه ،يقدحونه ب�أب�شع العبارات وي�سي�ؤون ل�شخ�صه على امللئ دون
�أدنى خجل ..ولو ر�أيتهم يف البلدان التي خرجوا منها ،لوجدتهم

الرتجمة العربية �أيام كندية
�شيئ خمجل فع ًال ،و�أت�أ�سف لكندا لوجود �أمثال هذه النف�سيات
املري�ضة اللئيمة عدمية الوفاء� ،سوا ًء كانوا عرب �أو غري عرب.
و�إمنا ينطبق عليهم املثل ال�شائع:
"قاعد بح�ضنا ،وعم ينتف بذقنا!"
عيب!!..
ختام ًا� ،أتوجه �إىل العقالء لأقول:
�أو ًال� :أعتذر منكم عن الطريقة التي كتبت بها �أنف ًا� ،إذ يبدو يل� ،أن
�أولئك ال يفهمون �إال بتلك الطريقة.
ثاني ًا� :أرجو �أن ال ُيف�سر كالمي ب�أنني ال �أقبل النقد ،على العك�س
متام ًا ،بل �أقبل احلوار وال ّنقد الب ّناء �أكرث من املديح املبالغ فيه،
ولكن للنقد حدود ،وللتعبري عن الر�أي �ضوابط و�آداب و�أ�صول متفق
عليها لدى العقالء.
وال�سباب والردح والنباح ،ناهيك عن الأ�صوات
و�أما ال�شخ�صنة ُ
الطائفية الن�شاذ ،فمكانها حتم ًا �سلة املهمالت.
بقلم معتز �أبوكالم
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ق�ص�ص جناح

بتول العبد ...طالبة �سورية تنال مرتبة ال�شرف يف كندا
ح�صلت الطالبة بتول العبد على جائزة كيث تومب�سون اوورد والبالغة  ٤٠٠٠دوالر ،وذلك لتفوقها ونيلها
مرتبة ال�شرف يف مرحلة التعليم الثانوي.
كما وح�صلت �أي�ض ًا على منحة تعليمية بقيمه  ١٠٠٠٠دوالر من جامعة ويند�سور لتفوقها على باقي
الطالب يف املواد العلمية.
الالفت بالأمر �أن الطالبة بتول العبد ا�ستطاعت �أن حتقق هذا التفوق رغم �أنها قدمت منذ فرتة وجيزة
�إىل كندا ،حيث و�صلت عام  ٢٠١٧ب�صحبة والدها املهند�س عالم العبد ووالدتها املدر�سة مي�سون �سليمان.
ومنذ قدومها كر�ست الطالبة جهودها ونظمت وقتها للح�صول على �أعلى الدرجات يف املواد الدرا�سية.
وبذلك تثبت الطالبة بتول ب�أنه مع الإرادة والت�صميم تتحقق الأهداف وي�صبح امل�ستحيل ممكن ًا.
كما وا�ستطاعت خالل ثالث �سنوات �إتقان اللغه الإنكليزي والتفوق يف جمال العلوم.
يذكر �أي�ض ًا �أن للطالبة بتول �شقيقة متفوقة �أي�ض ًا ،ا�سمها �ساره العبد.
�أجرى اللقاء ال�سيد عاطف �شحرور لأيام كندية
وبدورها تهنئ �أ�سرة �أيام كندية وتبارك للطالبة بتول العبد وعائلتها ،راجني لها وجلميع الطالب مزيد ًا
من النجاح والتفوق على الدوام.

طالب �سوري يتفوق يف كندا
ويح�صل على منحة بقيمة
$ 66000

ح�صل الطالب ابراهيم ال�صلخدي على عدة منح درا�سيه قيمتها
 ٦٦٠٠٠دوالر من عدة جهات تعليمية وذلك ليتمكن من �إكمال
درا�سته اجلامعية يف جامعة ويند�سور يف جمال الطب بعد �أن تفوق
يف املرحله الثانويه على م�ستوى مدينة ويند�سور.
ومنذ قدومه �إىل كندا وهو يعمل بجد يف الأعمال التطوعية بدء ًا من
مركز اجلاليه ال�سورية وانتهاء ًا مب�شفى ويند�سور .وهو طالب �سوري
كندي ويتمتع ب�أخالق عالية بالإ�ضافة �إىل تفوقه الدرا�سي الالفت،
وقد كان �أي�ضا �ضمن فريق البحث يف مدر�سة ما�سي ،وكمعظم
املتفوقني ال�سورين والعرب �أثبت ابراهيم �أن امل�ستحيل لي�س �سوى
م�صطلح ي�ستخدمه �ضعيفي الإرادة.
يذكر �أن الطالب ابراهيم ،هو االبن الأكرب للدكتور ا�سماعيل ال�صلخدي
والدكتورة عبري احل�سن وقد قدمت العائلة �إىل كندا عام .٢٠١٦
�أجرى اللقاء و�أعد التقرير الزميل عاطف �شحرور وخ�ص به م�شكور ًا
جملة وموقع �أيام كندية
وبدورها تهنئ �أ�سرة �أيام كندية وتبارك للطالب النجيب ابراهيم
ال�صلخدي وعائلته ،راجني له وجلميع الطالب مزيد ًا من النجاح
والتفوق على الدوام.

در�س من عبا�س حلمي الأول..
كان يكره التدخني وي�أمر بخياطة �شفتي املدخنني
يف نهاية �أربعينيات القرن التا�سع ع�شر ،توىل الأمري ال�شاب عبا�س
حلمي الأول حكم م�صر ،وهو �أكرب �أحفاد حممد علي با�شا .كان
عبا�س حلمي يكره التدخني واملُدخنني ،فمنع تداول التبغ يف ق�صره
ويف دوائر احلكومة امل�صرية .وكان عقابه �شديد ًا لكل من خالف
رغبة الوايل ،في�أمر بخياطة �شفتيه ملدة � 24ساعة� ،أمري ًا كان �أم
فقري.
لقد كتبت كثري ًا عن مو�ضوع التدخني يف دم�شق ،لأنه يقلقني جد ًا
و�أعترب �أن يف عدم قوننته جرمية بحق املجتمع ال�سوري .و�أنا ُم�صر
على الكتابة عنه ،حتى لو كررت نف�سي ومل يعد ُي�صغي يل �أحد ،لأنه
بقلم الباحث �سامي مروان مب ّي�ض
لي�س ترف ،كما يقول البع�ض ،وال هو يف �آخر �سلم �أولوياتنا الآن ،كما
يزعمون .ولو كان الأمر بيدي لكررت ما فعله عبا�س حلمي ،ولكن
ال�صحة؟ وبكل الأحوال هل الرناجيل هي قدر دم�شق؟ هل ن�سطيع
حل�سن احلظ ال �سلطة يل يف هذه املدينة.
تغري هذه العادة �أم �أننا �شعب عقيم وعاجز عن التغري والتطوير؟
من ال يعرف دم�شق يف املا�ضي قد ال يزعجه منظر الرناجيل
كيف اقلع النا�س عن ارتداء الطربو�ش؟ كيف لب�سوا اجلينز بد ًال من
املنت�شرة يف كل رقعة من املدينة .البع�ض قد يعتربه حرية �شخ�صية
وبالن�سبة للآخرين هو م�صدر رزق ،ولو كان على ح�ساب �صحة القمباز وال�شروال؟ كيف تقبلوا ال�سيارة بد ًال من احلنطور وكيف
النا�س وجمالية مدينتهم .كنت �سعيد ًا باحلظر الذي فر�ض علينا يف ا�ستبدلوا القابلة بالطبيب والكتّاب باملدر�سة؟ جميع هذه "العادات"
�شهر �أذار املا�ضي .ا�ستعادت دم�شق القليل من �ألقها القدمي وباتت �سقط من تطور املجتمع ،و�إن كان التدخني "عادة "،فيمكننا التخلي
�شوارعها �أنظف و�أخف زحمة .ولكن ها هو احلظر يرفع اليوم ،لتعود عنا...لو �أردنا....متام ًا كما فعل كل �شعوب العامل.
الزحمة �إىل ال�شوارع ويعود التدخني �إىل با�صات النقل العام ودوائر ولكن التغري بحاجة �إىل قانون �صارم ،ال ي�ساوم وال ُيرت�شى .ل�ست من
احلكومة ،بالرغم من مر�سوم جمهورية وا�ضح و�صريح ُيحرم ذلك املعجبني بح�سني الزعيم ،ولكنه حاول فر�ض التغري الإيجابي على
منذ عام .2008
املجتمع ال�سوري ذات يوم ،ومنع النا�س من اخلروج من منازلهم
وقريب ًا �ستعود الرناجيل �إىل مقاهي دم�شق ومطاعمها ،املُغلقة منها بالبيجاما �أو الكالبية ،وو�ضع غرامة كبرية لك ّل من يخالف هذا
واملفتوحة� .أ�صحاب املقاهي هم �أ�شد املدافعني عن هذه العودة القانون.
املظفرة ،لأن م�صاحلهم قد ت�ضررت كثري ًا يف الأ�شهر القليلة
مل يخيط �شفاه املخالفني كما فعل عبا�س حلمي الأول ،بل فر�ض
املا�ضية ،وهم �أ�صحاب نظرية�" :إذا مايف �أراكيل ،ما حدى بيجي
عليهم قانون عادل و�صارم يف ذات الوقت .نحن نطالب مبا هو
عاملطعم".
�أب�سط من كل ذلك بكثري :تطبيق املر�سوم اجلمهوري وعدم
كالمهم �صحيح ال �شك ،ولكننا �أمام فر�صة ذهبية لتغري هذا
ال�سماح للرناجيل ب�أن تغزوا �أحياء دم�شق ال�سكنية جمدد ًا و�أن تبقى
العرف املجتمعي الذي ال يتجاوز عمره الت�سع �سنوات فقط .قبل
حم�صورة باملقاهي املفتوحة فقط .و�أن ال تقدم لليافعني وال بح�ضور
احلرب ،كان هناك من�ش�آت �سياحية وخدمية عدة يف دم�شق ال تقدم
الأطفال ال�صغار.
الرناجيل ،وكانت تربح وتنمو وتزدهر .ما الذي تغري اذن؟ هل تغري
ذوق النا�س؟ �أم �أنهم اعتادوا التدخني للرتفيه عن همومهم اليومية نحن نطالب بقليل من احلكمة والوعي ،لو بقي لهما مكان يف هذا
واحلياتية؟ �أم �أنهم ا�ست�سهلوه لعدم وجود �أي �ضوابط من وزارة البلد.

�أخبار
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بيان رئي�س وزراء كندا يف اليوم العاملي لالجئني
�أ�صدر رئي�س الوزراء جا�سنت ترودو اليوم البيان التايل يف اليوم
العاملي لالجئني:

الالجئون والنازحون ق�سر ًا ب�إعادة بناء حياتهم يف جمتمعاتنا ،فهم
ي�ساهمون �أي�ض ًا يف بناء كندا �أف�ضل .ك�أ�صحاب �أعمال �أو متطوعني
جمتمعيني �أو �أع�ضاء برملان �أو حكام عامني ،لعب الالجئون دو ًرا
رئي�س ًيا يف جعل كندا الدولة القوية واملزدهرة والرحيمة التي هي
عليها اليوم.

اليوم ،يف يوم الالجئ العاملي ،تقف كندا مت�ضامنة مع املاليني من
النا�س حول العامل الذين يتوقون ملا ُيعترب �أم ًرا م�سل ًما به يف الغالب:
مكان �آمن نعتربه وطن� .سنوا�صل القيام بدورنا لدعم الالجئني
والنازحني ق�سرا.
"يف وقت �سابق من هذا العام ،قمت بتعيني ال�سيد بوب راي
"لقد تغري عاملنا هذا العام ب�شكل ملحوظ .نظ ًرا لأن جائحة كمبعوث خا�ص لكندا ب�ش�أن الق�ضايا الإن�سانية والالجئني .منذ
خا�صا لكندا �إىل ميامنار،
 COVID-19قد �أوقعنا يف �أوقات غري موثوقة ،تظل كندا ملتزمة عام  ،2017كان ال�سيد راي مبعو ًثا ً
بتقاليدها الإن�سانية وبنظام جلوء عادل وفعال� .سن�ستمر يف العمل وهو ما يزال ي�ساعد يف حل الأزمة الإن�سانية والأمنية يف ذلك
أي�ضا
ب�شكل وثيق مع ال�شركاء الدوليني لإيجاد طرق لدعم الأ�شخا�ص البلد .و�سيوا�صل عمله الهام يف ميامنار ،بينما �سيتناول � ً
الذين يلتم�سون اللجوء من اال�ضطهاد والعنف وانعدام الأمن بينما ق�ضايا الالجئني وامل�ساعدات الإن�سانية امللحة الأخرى حول
نتغلب على التحديات غري امل�سبوقة التي نواجهها كمجتمع عاملي العامل.
خالل هذه الأزمة.
"للعام الثاين ،يظهر تقرير االجتاهات العاملية ملفو�ض الأمم

على م�ستوى العامل .ب�صفتنا كنديني ،نحن فخورون بفتح قلوبنا
وبيوتنا وجمتمعاتنا لالجئني.
"خالل �أوقات الرخاء وال�شدة� ،سعت بالدنا لتكون منارة �أمل
لأكرث الفئات �ضعف ًا يف العامل .واليوم� ،أدعو الكنديني والنا�س
حول العامل للوقوف مع الفارين من ال�ضيق والعنف .وتتحمل جميع
البلدان م�س�ؤولية �أخالقية مل�ساعدة الالجئني والنازحني ق�سر ًا على
�إيجاد م�أوى وبدء حياتهم من جديد ".
مكتب رئي�س وزراء كندا

"�إن �سمعة كندا كمالذ يرحب بالأخرين ،دفع الكثريين �إىل التطلع املتحدة ال�سامي ل�ش�ؤون الالجئني �أن كندا رائدة يف جمال
�إىل بلدنا خللق م�ستقبل �أف�ضل لأنف�سهم ولأ�سرهم .عندما يقوم اال�ستجابة والدعم لالجئني وهي الدولة الأوىل يف �إعادة التوطني

الرتجمة العربية �أيام كندية

رئي�س الوزراء يعلن متديد �إعانة كندا لال�ستجابة الطارئة

الأك�سجني �آخذ يف النفاد ..منظمة ال�صحة تتوقع
بلوغ �إ�صابات كورونا  10ماليني الأ�سبوع املقبل

يعود املزيد من الكنديني �إىل العمل ،ولكن ال يزال العديد من النا�س
يواجهون حتديات ب�سبب  .COVID-19عندما نبد�أ يف اتخاذ
خطوات لإعادة ت�شغيل اقت�صادنا ب�أمان� ،سن�ستمر يف دعم الكنديني
حلماية �صحتهم ورفاههم االقت�صادي.
�أعلن رئي�س الوزراء ،جا�سنت ترودو ،اليوم �أن احلكومة متدد �إعانة
اال�ستجابة للطوارئ الكندية ( )CERBملدة ثمانية �أ�سابيع ،ل�ضمان
ح�صول الكنديني على امل�ساعدة التي يحتاجونها �أثناء عودتهم �إىل
العمل .هذا التمديد �سيجعل املنفعة متاحة للعمال امل�ؤهلني ملدة
أ�سبوعا.
ت�صل �إىل ً � 24
قدمت حكومة كندا  CERBمل�ساعدة العمال املت�ضررين من جائحة
 COVID-19على الفور ،حتى يتمكنوا من اال�ستمرار يف و�ضع
الطعام على املائدة ودفع فواتريهم خالل هذه الفرتة ال�صعبة.
عندما نبد�أ يف �إعادة ت�شغيل االقت�صاد و�إعادة النا�س �إىل العمل،
يجب على الكنديني الذين يتلقون الإعانة �أن يبحثوا بن�شاط عن
فر�ص عمل �أو يخططوا للعودة �إىل العمل� ،شريطة �أن يكونوا قادرين
ومن املعقول القيام بذلك.
هذا هو ال�سبب يف �أن احلكومة �ستُجري � ً
أي�ضا تغيريات على �أثبات
الأهلية للح�صول على �إعانة الـ  ،CERBوالتي �ست�شجع الكنديني
الذين يتلقون الإعلنة على العثور على عمل وا�ست�شارة بنك الأعمال
 ،Job Bankوهي خدمة توظيف وطنية يف كندا تقدم �أدوات
للم�ساعدة يف البحث عن عمل .خالل الأ�سابيع القليلة املقبلة،
�سرتاقب احلكومة �أف�ضل املمار�سات الدولية واالقت�صاد وتطور
الفريو�س ،و�إذا لزم الأمر� ،ستقوم ب�إجراء التغيريات الالزمة على
الربنامج حتى يتمكن املزيد من الأ�شخا�ص من احل�صول على
الدعم الذي يحتاجونه� .سنبحث � ً
أي�ضا عن طرق للت�أكد من �أن جميع
�أ�شكال الدعم لدينا ،مبا يف ذلك �إعانة الأجور الطارئة يف كندا
( )CEWSوالت�أمني على العمل ( ،)EIتعمل ب�شكل فعال مل�ساعدة
الكنديني للوقوف على �أقدامهم من جديد.
وتعترب � CERBإعانة خا�ضعة لل�ضريبة ،ومقدار الإعانة 2000
دوالر على مدى �أربعة �أ�سابيع للعاملني امل�ؤهلني الذين توقفوا عن
العمل �أو مت تخفي�ض �ساعات عملهم ،ب�سبب .COVID-19
�إعانة الـ  CERBمتاحة للعاملني الذين:
عاما على الأقل
• يعي�شون يف كندا ويبلغون من العمر ً 15

• توقفوا عن العمل لأ�سباب تتعلق بـ � ،COVID-19أو م�ؤهلون
للح�صول على مزايا ت�أمينات العمل  EIالعادية �أو املر�ضية� ،أو
ا�ستنفدوا مزايا الـ  EIالعادية �أو مزايا ال�صيد بني  29دي�سمرب
 2019و � 3أكتوبر 2020
• كان لديهم دخل من التوظيف و � /أو العمل احلر ال يقل
عن  5000دوالر يف عام � ،2019أو يف الـ � 12شه ًرا قبل تاريخ
تقدميهم
• مل يك�سبوا �أكرث من  1000دوالر يف التوظيف و � /أو دخل العمل
احلر لكل فرتة ا�ستحقاق �أثناء حت�صيل �إعانة الـ CERB
• مل يرتكوا عملهم طواعية
هذا ويعتمد �إعالن اليوم على عدد من الإجراءات ،مبا يف ذلك
التمديد املقرتح لـ  CEWSالذي مت الإعالن عنه يف  15مايو.
مت متديد  CEWSحتى � 29أغ�سط�س  ،2020حلماية الوظائف،
وال�سماح لل�شركات ب�إبقاء املوظفني على جدول الرواتب ،و�إعادة
توظيف العمال الذين مت ت�سريحهم من قبل.
وبينما تبد�أ �أجزاء من اقت�صادنا يف �إعادة الت�شغيل ب�أمان ،ال يزال
العديد من الكنديني يعانون من ت�أثريات  .COVID-19مت تقدمي
كل من  CERBو  CEWSكجزء من خطتنا لدعم الكنديني
ب�سرعة خالل هذه الأزمة .كما وتلتزم احلكومة مبوا�صلة دعم
الكنديني يف جميع القطاعات حتى يتمكنوا من العودة �إىل العمل
با�ستمرار و�أمان.
مكتب رئي�س وزراء كندا
الرتجمة العربية �أيام كندية

ح ّذرت منظمة ال�صحة العاملية الأربعاء من �أن عدد �إ�صابات "كوفيد-
� "19سيبلغ  10ماليني بحلول الأ�سبوع املقبل ،يف وقت مل ي�صل فيه
تف�شي الوباء �إىل الذروة يف بع�ض مناطق الأمريكتني .و�أعلن املدير
العام ملنظمة ال�صحة العاملية تيدرو�س �أدهانوم غيربي�سو�س يف م�ؤمتر
�صحفي عرب الفيديو� ،أنه "خالل ال�شهر الأول من هذا الوباء� ،سجلت
منظمة ال�صحة العاملية � 10آالف �إ�صابة ،وخالل ال�شهر املا�ضي �سجلت
4ماليني �إ�صابة ،ونتوقع �أن ن�صل �إىل  10ماليني �إ�صابة الأ�سبوع املقبل".
و�أ�شار امل�س�ؤول الأممي �إىل �أن الطرق الأكرث جناعة لإنقاذ الأرواح هي
توفري الأك�سجني للمر�ضى الذين هم بحاجة �إليه ،حم ّذرا من �أن الطلب
الآن على الأك�سجني الطبي يفوق العر�ض .وقال �إن الأك�سجني الطبي
للمر�ضى الذين يعانون من �أعرا�ض مر�ض "كوفيد "19-ال�شديدة �آخذ
يف النفاد .وبح�سب تقديرات منظمة ال�صحة العاملية ،يحتاج العامل
حاليا �إىل حوايل � 620ألف مرت مكعب من الأك�سجني يوميا.
• القارة الأمريكية :من جهته ،ح ّذر مدير الطوارئ يف منظمة
ال�صحة العاملية مايكل راين من �أن "الوباء بالقارة الأمريكية يف
م�ستوى قوي جدا ،خ�صو�صا يف �أمريكا الو�سطى واجلنوبية" .و�أ�ضاف
"حلظنا وترية متوا�صلة ومقلقة ،مع ت�سجيل الكثري من الدول ارتفاعا
بن�سبة � 20إىل  %25خالل الأ�سبوع املا�ضي" يف عدد الإ�صابات.
وقال راين "للأ�سف ،مل يبلغ الوباء ذروته يف العديد من دول القارة
الأمريكية" ،م�شريا �إىل �أن امل�ستوى املرتفع النتقال العدوى ال ي�سمح
لتلك الدول ب�إنهاء العمل بـ"التدابري ال�صحية واالجتماعية القا�سية".
امل�صدر  :وكاالت
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�أخبار

�أونتاريو تتقدم مب�شاريع البنية التحتية لتح�سني املجتمعات وخلق فر�ص عمل

م�شروعا رئي�س ًيا �شركاء حمتملني حمليني وعامليني يف القطاع اخلا�ص على تنظيم
قدما يف تنفيذ 37
ً
توا�صل حكومة �أونتاريو امل�ضي ً
للبنية التحتية يف جميع �أنحاء املقاطعة با�ستخدام منوذج ال�شراكة وقتهم ومواردهم للت�أكد من ح�صول �أونتاريو على عطاءات قوية
بني القطاعني العام واخلا�ص ( .)P3مت �إدراج امل�شاريع يف حتديث ومبتكرة وتناف�سية مل�شاريع البنية التحتية .P3
�سوق  P3لربيع ( 2020املعروف يف ال�سوق كتحديثات لـ "خط قال الوزير �سكوت�" :إن منوذج  P3الفريد يف �أونتاريو هو نهج مثبت
�أنابيب  ،)"P3والذي �صدر اليوم عن لوري �سكوت ،وزير البنية ومعرتف به دول ًيا يتم �إجناز امل�شاريع يف الوقت املحدد ويف حدود
التحتية يف �أونتاريو.
امليزانية"" .نحن نتطلع �إىل موا�صلة العمل مع �شركائنا يف القطاع
قال الوزير �سكوت "الر�سالة اليوم وا�ضحة ،حكومتنا تتحرك اخلا�ص لبناء هذه امل�شاريع املهمة ل�صالح النا�س اليوم وللأجيال
على قدم و�ساق وجميع امل�شاريع قيد الإجناز"" .ي�شري حتديث القادمة".
ال�سوق  P3لقطاع البنية التحتية �إىل �أن �أونتاريو ال تزال ملتزمة يعد منوذج  P3يف �أونتاريو جز ًءا من خطة احلكومة لبناء بنية
مب�شاريع البنية التحتية الرئي�سية مبا يف ذلك مرتو الأنفاق والطرق حتتية جديدة مبا يف ذلك النقل العام والطرق ال�سريعة واملدار�س
ال�سريعة والرعاية ال�صحية وم�شاريع �سالمة املجتمع .وهذا حافز وامل�ست�شفيات ب�شكل �أ�سرع وحت�سني الإنتاجية وم�ساعدة ال�شركات يف
من �ش�أنه �أن يخلق فر�ص عمل وي�ساهم يف االنتعا�ش االقت�صادي تو�صيل الب�ضائع �إىل الأ�سواق وخلق فر�ص عمل.
ملقاطعتنا".
قال �إهرين كوري ،رئي�س البنية التحتية يف �أونتاريو والرئي�س

الثقة واليقني ل�شركائنا يف ال�صناعة فيما يتعلق بالتزام املقاطعة
بالعديد من م�شاريع  P3يف التخطيط وامل�شرتيات".

التزمت احلكومة بتوفري �أربعة حتديثات للبنية التحتية �سنو ًيا ،مع
التخطيط للتحديث التايل املخطط له هذا ال�صيف ،وحتديث �أكرث
�شمو ًال خمطط له يف اخلريف.
حتديث ال�سوق  P3هو قائمة بامل�شاريع العامة يف مراحل ما قبل التنفيذي ل�شركة �أونتاريو" ،حتديث هذا الربيع هو طم�أنة مهمة
حكومة �أونتاريو
الرتجمة العربية �أيام كندية
ال�شراء وامل�شرتيات التي تعهدت �أونتاريو بتمويلها .ت�ساعد القائمة لل�صناعة و�سكان �أونتاريو"" .من املهم توفري �أكرب قدر ممكن من

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

�أ�صدر رئي�س الوزراء جا�سنت ترودو اليوم البيان التايل يف الذكرى  75لتوقيع ميثاق الأمم املتحدة:
"يف مثل هذا اليوم قبل  75عاما  ،وقعت كندا و  49دولة �أخرى
على ميثاق الأمم املتحدة� .أن�ش�أت هذه اللحظة التاريخية الأمم
املتحدة ( ، )UNوهي منظمة دولية تعزز التعاون واحلوار وال�سالم
يف جميع �أنحاء العامل  -وهي املهمة التي قامت بها يف عام  1945وما
زالت تقوم بها حتى اليوم.
"يف الوقت الذي ت�صارع فيه العامل مع الدرو�س القا�سية للحرب
العاملية الثانية  ،اجتمع النا�س الذين ميثلون �أكرث من  80يف املائة
من �سكان العامل  -وتنوع الأ�سرة الب�شرية  -يف �سان فران�سي�سكو
للتوقيع على ميثاق الأمم املتحدة و�إن�شاء منظمة من �ش�أنها �أن
ت�ساعد لبناء عامل �أف�ضل.
ملعاجلة الآثار االقت�صادية والب�شرية لـ  ، COVID-19و�إيجاد
"ي�ضع ميثاق الأمم املتحدة الغر�ض الأ�سا�سي للأمم املتحدة حلول لتحقيق انتعا�ش م�ستدام.
كمنظمة ملتزمة بال�سالم والأمن والتقدم االجتماعي وم�ستويات يف هذه الأوقات امل�ضطربة  ،نحتاج �إىل العمل م ًعا � -أكرث من �أي
معي�شية �أف�ضل وحقوق الإن�سان .ت�ضم الأمم املتحدة الآن  193وقت م�ضى  -حلل امل�شكالت التي نواجهها كمجتمع عاملي  ،حتى ال
دولة ع�ضو التزمت بهذه القيم والأهداف امل�شرتكة� .إن منظمة يتم التخلي عن �أحد.
الأمم املتحدة  ،وهي منظمة عاملية بحق  ،تدرك �أن هذه الأهداف ال "كع�ضو م�ؤ�س�س فخور للأمم املتحدة � ،ستوا�صل كندا � ً
أي�ضا لعب
ميكن حتقيقها �إال من خالل العمل كمجتمع دويل .من خالل اجلمع دور منتج وتعاوين يف الأمم املتحدة وعلى امل�سرح الدويل .وي�شمل
بني جمموعة متنوعة من الآراء والأفكار والتجارب بروح من التعاون ذلك ب�صفته رئي�س للجنة بناء ال�سالم التابعة للأمم املتحدة للعام
والت�آزر  ،ميكننا التعامل ب�شكل �أف�ضل مع التحديات الرئي�سية يف  2020ومن خالل التزامنا ب�أهداف التنمية امل�ستدامة يف الداخل
واخلارج .تلتزم كندا ببناء م�ستقبل �أف�ضل  ،من خالل تعزيز الأمن
ع�صرنا.
االقت�صادي وامل�ساواة بني اجلن�سني  ،وبناء ال�سالم واحلفاظ عليه ،
"تدافع الأمم املتحدة كل يوم عن حقوق الإن�سان من خالل تعزيز ومعاجلة �آثار تغري املناخ  ،وتعزيز التعاون الدويل .نعتقد �أن التغيري
احلرية وامل�ساواة جلميع النا�س بغ�ض النظر عن الأ�صل �أو اجلن�س احلقيقي ممكن �إذا وا�صلنا العمل مع ال�شركاء الدوليني للو�صول �إىل
�أو اللغة �أو الدين .ب�صفتنا كنديني  ،يجب علينا �أن ندرك �أن التمييز هذه الأهداف  -م ًعا.
املنهجي والعن�صرية ما زاال موجودين يف جمتمعاتنا وم�ؤ�س�ساتنا " ،يف هذا اليوم  ،دعونا نفكر يف الدور الذي ال غنى عنه للأمم
و�أننا بحاجة �إىل اتخاذ �إجراءات لإزالة احلواجز و�إن�شاء جمتمع املتحدة يف اجلمع بني املجتمع الدويل  ،ونعيد االلتزام بقيمنا
�أكرث عد ًال و�إن�صا ًفا وعد ًال للمجتمعات العرقية وال�شعوب الأ�صلية يف املتمثلة يف ال�سالم والعدالة والكرامة الإن�سانية والإدماج والتعاون
كندا وحول العامل.
ونحن نوا�صل طريقنا نحو عامل �أف�ضل من �أجل كل واحد".
وا�ستجابة للوباء العاملي  ،ان�ضمت كندا �إىل الأمني العام للأمم
مكتب رئي�س وزراء كندا
املتحدة ورئي�س وزراء جامايكا ال�شهر املا�ضي لإطالق مبادرة
الرتجمة العربية �أيام كندية
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�إقر�أ حاجتهم ..قبل �أن يتكلموا

بقلم فاطمة خوجة

من منا مل يع�ش �أزمات و�صدمات نف�سية� ،شخ�صية �أو مهنية ،وحتى �إجتماعية ،حروب� ،سفر،
هجرة طوع ًا �أو جمرب ًا ،فقدان عمل و�أ�شخا�ص مقربني لقلبنا  ،خوف من املجهول يف ظل هذه
الظروف.
جميعنا مررنا والزلنا منر بها  ،لكن �إىل متى جنعل هذه الأزمات واملتغريات ت�أثر على حياتنا
وداخلنا ،فتفقدنا �شعور ال�سعادة و�شغفنا للحياة ،وبالتايل ي�ش ّل دورنا االجتماعي ويخلق عدم
اتزان يف عالقاتنا ال�شخ�صية والإجتماعية و�إجنازاتنا الدرا�سية �أو املهنية على حد �سواء،
فالأزمات وال�صدمات طريقة تقبلها وا�ستيعابها والتعامل معها متفاوتة لدى الأفراد ،ف�إن تع�سر
الإن�سان يف اخلروج منها �أو تقبلها تتحول �إىل �إ�ضطرابات نف�سية ،وبالتايل ينجم عنها الإكتئاب
والوحدة والعزلة ،ويولد لدى بع�ض الأ�شخا�ص الرغبة باالنتحار .
يعرف بعلم النف�س الأزمات ،على �أنها م�أزق �ضاغط ي�ؤثر على جوانب حياتنا املختلفة ال�سلوكية
واالجتماعية والوجدانية ،ت�ؤدي �إىل فقدان الفرد ال�شعور بال�سعادة وي�صبح ال�شخ�ص ه�ش ًا من
الداخل .

�إذ ًا كيف نواجه هذه الأزمات ونخرج منها �أكرث قوة و�إيجابية يف حياتنا :
�أو ًال :البد �أن نعلم وندرك �أن الوقت عامل مهم جد ًا للتخل�ص من الأزمة ،فال�صدمة التي تتلقاها
اليوم و�شعورك بها �سيختلف متام ًا ثاين وثالث يوم �أو بعد �أ�سبوع �أو �شهر ،ون�ؤمن �أنّ الوقت لوحده
كفيل ليخفف ويعالج مدى قوة ت�أثري ال�صدمة �أو الأزمة التي متر بها.
�إذا كانت ال�صدمة املتلقاة من �أ�شخا�ص ،فيجب عليك عزيزي القارىء �أن تتحلى ب�صفة الغفران،
وهذا لي�س م�شروط ب�أن ت�سامح ال�شخ�ص امل�سبب للأذى و تتعامل معه ك�أن �شيئ ًا مل يكن ،بل
الغفران هنا لداخلك وم�شاعرك �أنت ،لتعي�ش وتنعم بحالة �سالم ور�ض ًا داخلي ،فاحلقد ي�ضني
ويتعب القلب والروح مع ًا ،اللذان يجب �أن يكونا دوم ًا بحالة �سالم لينعم ال�شخ�ص بهدوء و�صفاء
النف�س ،و�إن مل ت�ستطع تخطي هذا فال عيب وال حرج لو جل�أ ال�شخ�ص لأهل العلم والإخت�صا�ص
فالإ�ست�شارة ت�ساعد يف تعلم طرق الت�أقلم مع امل�شكلة واخلروج منها ب�أقل �ضرر ممكن  ،و�أي�ض ًا
ما يخفف �أو يجعلنا قادرين على اجتياز الأزمات بكل �سال�سة ،العالقات الإجتماعية �أن نتودد
لإ�شخا�ص قريبني لقلبنا ونرتاح للحديث معهم تختار �شخ�ص �إيجابي وحمب يتقبلك بحميع
حاالتك املزاجية والنف�سية بكل رحابة �صدر ي�سمعك ويخفف عنك
واخر واهم ن�صيحة يف تخطي الأزمات وتقبلها هو عدم رفع م�ستوى التوقعات على كافة اال�صعدة
ال�شخ�صية العملية والإجتماعبة حيث كل ما ارتفع �سقف توقعاتنا كانت �صدمتنا �أعنف وت�أثريها
�أقوى على داخلنا وحياتنا  ،لنح�صن �أنف�سنا ب�أن نتوقع ال�سلبي والإيجابي بخطني متوازيني مع ًا.

�إذا مل ت�ستطع �أن تقر�أ �ص ْمتَ �أخيك ،فلن ت�ستطيع �أن ت�سمع كلما ِته...
غريب على جمل�س �أحد احلكماء الأثرياء  ..فجل�س ي�ستمع �إىل احلكيم وهو ُيع ّلم
دخل رج ٌل
ٌ
وجل�ساءه  ،وال يبدو على الرجل الغريب مالمح طالب العلم ،ولكنه بدا للوهلة الأوىل
تالمذته ُ
قوم �أذ ّلت ُه احلياة!!
ك�أنه عزي ُز ٍ
أدب و�إن�صات ،ويف يده قارور ُة
دخل و�س ّلم ،وجل�س حيث انتهى به املجل�س ،و�أخذ ي�ستمع لل�شيخ ب� ٍ
فيها ما ي�شبه املاء ال تفارقه.
قطع ال�شيخ العا ُمل احلكيم حديثه ،والتفت �إىل الرجل الغريب ،وتف ّر�س يف وجهه،
ثم �س�أله� :ألك حاج ٌة نق�ضيها لك؟! �أم لك �س�ؤال فنجيبك؟!
فقال ال�ضيف الغريب :ال هذا وال ذاك ،و�إمنا �أنا تاجر� ،سمعتُ عن علمك ُ
وخ ُلقك ومروءتك،
ريب حقي ٌق
فجئتُ �أبيعك هذه القارور َة التي �أق�سمتُ � اّأل �أبي َعها �إال ملن يق ّدر قيمتها ،و�أنت دون ٍ
بها وجدير...
قال ال�شيخ :ناولنيها ،فناوله �إياها ،ف�أخذ ال�شيخ يت�أملها ويحرك ر�أ�سه �إعجاب ًا بها ،ثم التفت �إىل
ال�ضيف :فقال له :بكم تبيعها؟
قال :مبئة دينار ،فرد عليه ال�شيخ :هذا قليل عليها� ،س�أعطيك مئ ًة وخم�سني!!
فقال ال�ضيف :بل مئ ٌة كامل ٌة ال تزيد وال تنق�ص.
فقال ال�شيخ البنه :ادخل عند �أمك و�أح�ضر منها مئ َة دينار..
وفع ًال ا�ستلم ال�ضيف املبلغ ،وم�ضى يف حال �سبيله حامد ًا �شاكر ًا،
املجل�س وخرج احلا�ضرون ،وجميعهم متعجبون من هذا املاء الذي ا�شرتاه ُ
ثم َّ
�شيخهم
انف�ض
ُ
مبئة دينار!!!
دخل ال�شيخ �إىل خمدعه للنوم ،ولكنّ الف�ضول دعا ولده �إىل فح�ص القارورة ومعرف ِة ما فيها،
عادي!!
حتى ت�أكد مبا ال يرتك لل�شك جما ًال �أنه ما ٌء ّ
فدخل �إىل والده م�سرع ًا منده�ش ًا �صارخ ًا :يا حكيم احلكماء ،لقد خدعك الغريب ،فواهلل ما
أعجب من دهائه وخبثه� ،أم من طيبتك
زاد على �أن باعك ما ًء عادي ًا مبئة دينار ،وال �أدري �أ� ُ
وت�سرعك؟؟!!
فابت�سم ال�شيخ احلكيم �ضاحك ًا ،وقال لولده:
يا بني ،لقد نظرتَ بب�صرك فر�أيتَه ما ًء عاد ّي ًا،
�أما �أنا ،فقد نظرتُ بب�صريتي وخربتي فر�أيتُ الرجل جاء يحمل يف القارورة ما َء وجهه الذي �أ َب ْت
عليه ع َّز ُة نف�سه �أن ُيري َقه �أمام احلا�ضرين بالتذ ُّلل وال�س�ؤال،
مبلغ يق�ضي به حاجته ال يريد �أكرث منه.
وكانت له حاج ٌة �إىل ٍ

�إن الإ�سلوب االمثل والفعال لإدارة الأزمات واخلروج منها هو مدى قوة الإرادة لدى الفرد ،
يقول جريي �سيكيت�ش يف كتابه ( كافة املخاطر )  :ال تخترب ايه �إدارة اختبار جيد ًا �إال يف مواقف
الأزمات .

وحف ِْظ ماء وجهه �أمام احلا�ضرين.
واحلمد هلل الذي وفقني لإجابته و َف ْهم مراده ِ
ولو �أق�سمتُ � َ
ألف م ّر ٍة �أنّ ما دفعتُه له فيه لقليل ،ملا َح َن ْثتُ يف مييني.

لذا ف�إن �إدارة االزمات فن ال يتقنه �إال العقالء واالذكياء و وامل�ؤمنني بق�ضاء اهلل وقدره بحل ِوه
ومره،

ا�ستطعت �أن تفهم حاج َة �أخيك قبل �أن يتكلم بها فافعل،
�إن
َ
فذلك هو ال ُ
أجمل والأمثل...

وعند الأزمات يزال القناع وتظهر معادن النا�س وهذه بحد ذاتها احدى واهم ميزات الأزمات،

وع َوزٍ  ،ولكن احلياء
تفق َّْد على الدوام �أهلك وجريانك و�أحبابك ،فرمبا هم يف ٍ
�ضيق وحاج ٍة َ
والعفاف َ
وحفظهم ملاء وجوههم قد منعهم من مذلة ال�س�ؤال!!

يقول املهامتا غاندي  :ما تفكر ب ِه ت�صبح عليه  .وهذا بالفعل حقيقة يف علم قانون اجلذب ،
لذلك لنكون �إيجابني قدر امل�ستطاع رغم كل التحديات وال�صعوبات وال�صدمات وثقتنا كبرية
بلله و �أن اهلل قادر �أن يغري ويبدل الإحوال والقادم �أجمل ال حمال .

فاقر�أ حاجتهم قبل �أن يتكلموا
تتمنى �أيام كندية لو تتعرف على كاتب هذه املقالة لت�شكره.

ذكرى رحيل العقاد
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يف ذكرى رحيل املخرج العاملي ال�سوري م�صطفى العقاد خمرج الر�سالة وعمر املختار..
ابن حلب ورائد الإغرتاب يف �أمريكا ...قدم �إ�سالم ًا رحيم ًا ومعتد ًال يف �أفالمه

الأول من متوز القادم حتل ذكرى مرور  90عام ًا على ميالد املخرج
ال�سوري العاملي م�صطفى العقاد الذي ولد يف حلب بتاريخ 1متوز
.1930
ففي عام  1949غادر العقاد حلب �إىل الواليات املتحدة الأمريكية
لدرا�سة الإخراج والإنتاج ال�سينمائي يف جامعة كاليفورنيا بلو�س
�أجنلو�س ،و�أقام فيها حتى �أواخر مراحل حياته.

املحبة واملعاملة باحل�سنى وبالتي هي �أح�سن وعندما �س�ألوه "ملاذا •الر�سالة (الن�سخة الإنكليزية) بطولة� :أنتوين كوين� ،إيرين
مل ت�أت ببطل م�سلم ليج�سد دور عمر املختار و�أتيت بالنجم (انتوين بابا�س (.)1976
كوين) ؟ قال لهم( :لكي يقتنع الغربيون بق�ضيتنا وبالظلم الذي حلق
•هالووين (.)1978
بنا ال بد من تقدمي ق�ضيتنا من خالل وجوه يعرفونها ويحبونها ،فال
�أحد يف الغرب �سي�شاهد فيلم ًا عن العرب يقوم به العرب ،ولكن بهذه •�أ�سد ال�صحراء (عمر املختار)� :أنتوين كوين� ،إيرين بابا�س،
الطريقة نقوم بلفت نظرهم وحثهم على م�شاهدة ما نقدمه وبالتايل �أوليفر ريد (.)1980
تفهم حقيقتنا ومعرفة ق�ضايانا) .
•هالووين .)1981( 2

كان اجلميع ي�سخرون منه ويعتقدون ب�أنه �ساذج ولن يحقق مايريد،
تزوج العقاد مرتني :الأوىل من ال�سيدة (باتري�سيا)� ،أمريكية حتمل
ولكنه مع ذلك �أح�ضر كتب ًا كالتي تدر�س يف اجلامعات الأمريكية يف
•هالووين .)1982( 3
�شهادة املاج�ستري يف الفنون والآداب وهي امر�أة مثقفة جد ًا جتيد
جمال الإخراج وقام بدرا�ستها وفهمها قبل مغادرته لأمريكا.
عدة لغات كانت زميلته يف اجلامعة وب�سبب القوانني الأمريكية التي •�إنتاج فيلم موعد مع اخلوف (.)1985
واحلقيقة �أن والده كان يف البداية راف�ض ًا لدخوله �إىل جمال الجتيز للرجل اجلمع بني الزوجتني انف�صل عنها.
•هالووين " :4عودة مايكل ماير�س" (.)1988
الإخراج ،ولكنه يف النهاية �شجعه على امل�ضي قدم ًا وال�سعي لتحقيق
منها
زواجه
وكان
الع�شي)
(�سهى
ال�سيدة
فهي
الثانية
زوجته
اما
•هالووين " :5الث�أر ملايكل ماير�س" (.)1989
طموحه وكان مربي ًا فا�ض ًال علمه �أن الدين الإ�سالمي دين الرحمة
�سبب ًا يف ارتباطه �أكرث ببلده �سورية.
والعدل وامل�ساواة .وب�إ�صرار م�صطفى العقاد على ال�سفر ،ر�ضخ له
•هالووين" :لعنة مايكل ماير�س" (.)1995
والده .وعند �سلم الطائرة قدم له مبلغ مئتي دوالر والقر�آن الكرمي لقد نال م�صطفى العقاد جوائز كثرية يف عدد من املهرجانات
ال�سينمائية العربية والدولية ،كما نال �أو�سمة عديدة من زعماء •هالووين ات�ش :20بعد � 20سنة (.)1998
ليكون م�ؤن�سا له يف وحدته وغربته.
كلنتون
بيل
ال�سابق
أمريكي
ل
ا
الرئي�س
قبل
من
وكرم
أجانب،
�
و
عرب
•هالووين :القيامة (.)2002
حط رحاله يف (كاليفورنيا) حيث در�س يف جامعتها وتفوق على كل وكان من املفرت�ض �أن يكرم يف مهرجان دم�شق ال�سينمائي لكن وفاته
ويف  9ت�شرين الثاين  2005حدث انفجار �إرهابي يف فندق رادي�سون
زمالئه؛ وال يزال ا�سمه بني قائمة املتميزين يف هذه اجلامعة .كان حالت دون ذلك.
يتدرب على الإخراج �أثناء الدرا�سة.
�سا�س يف عمان حلظة وجود العقاد يف بهو الفندق ال�ستقبال ابنته
ا�شتهر كمخرج �سوري عاملي يف هوليوود ومن �أ�شهر �أفالمه  -الر�سالة
وذات مرة قام ب�إعداد فيلم عن (ق�صر احلمراء) نال اجلائزة الذي يتحدث عن ن�ش�أة الإ�سالم من خالل ال�سرية النبوية ال�شريفة القادمة للتو من ال�سفر.
ً
الأوىل يف اجلامعة وبعد تخرجه عمل م�ساعدا للمخرج العاملي ،و�أ�سد ال�صحراء يتحدث فيه عن عمر املختار الذي حارب اال�ستعمار تو ّفيت ابنته رميا يف احلال ،بينما مات هو بعد العملية بيومني مت�أثر ًا
(الفرد هيت�شكوك) ،حيث تدرب على يديه ونال خربة كبرية من الإيطايل لليبيا يف �أوائل القرن الع�شرين ،انتج عام .1981
بجراحه ،تارك ًا ورا َءه فيلمي عمر املختار والر�سالة و�أحالم ًا ما زالت
خالل عمله معه ،وهذا ما �ساعده يف ما بعد على �إعداد جمموعة
وعند �إخراجه لفيلم الر�سالة ،ا�ست�شار العقاد علماء الدين امل�سلمني معلقة.
�أفالم ( Halloweenالهالووين) .وبعد ذلك عمل يف �شبكة
لتعاليم
خمالفة
تكون
قد
موا�ضيع
معاجلة
أو
�
م�شاهد
اظهار
لتفادي
كان املخرج ال�سوري العاملي م�صطفى العقاد ّ
يح�ضر لعمل فيلمني
لإعداد �أفالم بعنوان (كيف يرانا العامل؟) ،جاب خالل ت�صويرها
والغرب
ال�شرق
بني
للتوا�صل
كج�سر
الفيلم
أى
�
ر
إ�سالمي.
ل
ا
الدين
�سينمائيني� ،أولهما يتحدث عن فتح الأندل�س والآخر يتحدث عن
مناطق عديدة يف العامل وهذا ما �أك�سبه معرفة بالثقافات املختلفة
وخا�صة بني العامل الإ�سالمي والغرب والظهار ال�صورة احلقيقية
واملتنوعة .لقد ا�ستطاع العقاد �أن يخرتق �أبواب هوليود بطاقته
�صالح الدين الأيوبي ،يوازيان جودة الأعمال ال�سابقة .قال العقاد
عن الإ�سالم.
الإبداعية الكبرية حمافظ ًا على انتمائه العربي والإ�سالمي ،فلم
عن فيلمه الذي �سيتحدث عن �صالح الدين الأيوبي� :صالح الدين
يقبل �أن يغري جلده العربي .وعندما �سئل :ملاذا مل تغري ا�سمك لتجد وذكر يف مقابلة �أجريت معه عام « :1976لقد عملت الفيلم لأنه ميثل الإ�سالم متام ًا .الآن ،الإ�سالم ي�صور كدين �إرهابي ،طال الدين
كان مو�ضوع �شخ�صي بالن�سبة يل� ،شعرت بواجبي كم�سلم عا�ش
فر�ص ًا �أف�ضل ؟ قال كيف �أغريه و�أنا قد ورثته عن والدي.
كله ب�سبب وجود عدة م�سلمني �إرهابيني� .إذا كان هناك دين ممتلئ
يف الغرب ب�أن �أقوم بذكر احلقيقة عن الإ�سالم� .أنه دين لديه 700
بالإرهاب ،فيمكن قول ذلك عن امل�سيحية �أيام احلمالت ال�صليبية.
لقد علم �أن ال�شعب الأمريكي يحب متابعة �أفالم الرعب وي�ستمتع
مليون تابع يف العامل (�أ�صبحوا اليوم اكرث من مليار) ،هناك فقط
مب�شاهدتها ،فقدم هذه ال�سل�سلة للح�صول على املال الذي يحتاجه القليل املعروف عنه ،مما فاج�أين .لقد ر�أيت احلاجة ب�أن �أخرب لكننا يف الواقع ال ميكننا لوم امل�سيحية كدين ب�سبب مغامرات بع�ض
لتقدمي م�شاريعه التالية التي كان يحلم ب�إعدادها والتي تتحدث عن
�أتباعها �آنذاك ،هذه هي ر�سالتي.
الق�صة التي �ست�صل هذا اجل�سر ،هذه الثغرة �إىل الغرب».
ق�ضايا �أمته .وكان يريد �أن يتعرف العامل �إىل الإ�سالم احلقيقي وذلك
�أجنب العقاد �أربعة �أوالد رميا (التي توفيت معه بتفجري عمان) من
الدين ال�سماوي الذي يكمل الديانتني اليهودية وامل�سيحية و�أنه دين وفيما يلي الرتتيب الزمني لأفالم م�صطفى العقاد :
توحيد وهو من اهلل لكل النا�س ليخرجهم من الظلمات �إىل النور• .الر�سالة (الن�سخة العربية) بطولة :عبد اهلل غيث ،منى وا�صف زوجته باتري�سيا ،وطارق ومالك وزيد من زوجته �سهى الع�شي.
�إعداد ال�صحفي :عبداهلل قطيني
وكان يريد �أي�ض ًا �أن يعرف الغرب بجوهر هذا الدين الذي يقوم على (.)1976
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�أخبار منوعة

�أونتاريو تو�سع اخلدمات ل�ضحايا االجتار باجلن�س
من ال�شباب وال�صغار

عاما  ،مبا يف ذلك
�ستدعم اونتاريو زيادة متويل الربامج املجتمعية وتلك التي يقودها • خدمات خم�ص�صة لل�ضحايا حتت �سن ً 18
ال�سكان الأ�صليون
�أماكن الإقامة والعالج  ،وتوجيه الأقران  ،بالإ�ضافة �إىل برامج
ت�ستثمر حكومة �أونتاريو ما ي�صل �إىل  46مليون دوالر على مدى التعليم والتدريب املهني ؛
ال�سنوات اخلم�س املقبلة لزيادة الدعم املجتمعي واخلا�ص بال�سكان • تقدمي الدعم املنا�سب ثقافيا وامل�ص ّمم من ال�سكان الأ�صليني
الأ�صليني ل�ضحايا االجتار بالأطفال من الأطفال وال�شباب .و�سيعطي ل�ضحايا الأمم الأوىل وقبائل الإنويت وامليتي�س والأ�سر واملجتمعات
�صندوق دعم جمتمع مكافحة االجتار بالب�شر و�صندوق املبادرات املحلية ؛
التي يقودها ال�سكان الأ�صليون الأولوية للتدخل املبكر وزيادة احلماية
• الدعم املوجه للأوالد املُ�ستغلني جن�سي ًا والأفراد ذوي الإعاقات
ل�ضحايا اال�ستغالل اجلن�سي وتكري�س الدعم للناجني.
النمائية والأفراد املثليني واملثليات واملتحولني جن�سي ًا ؛
وقالت جيل دنلوب  ،الوزيرة املعاونة للأطفال وق�ضايا املر�أة " ،على
مدار العام املا�ضي � ،سمعنا من وكاالت اخلط الأمامي والناجني • برامج متخ�ص�صة للأطفال وال�شباب املنخرطني يف رعاية
وجمتمعات ومنظمات ال�سكان الأ�صليني �أن هناك حاجة ما�سة لزيادة الطفولة �أو نظام العدالة لل�شباب.
الدعم املتاح للأطفال وال�شباب املت�ضررين من االجتار باجلن�س" .وقالت �سيلفيا جونز  ،املحامية العامة�" :إن االجتار بالب�شر لي�س
�" .إن هدفنا هو بناء �شبكة �أكرث �شمو ًال من خدمات مكافحة االجتار جمرد ق�ضية تطبيق � -إنها جرمية �شريرة وعنيفة تفرت�س �أ�ضعفنا،
بالب�شر عرب �أونتاريو  ،بحيث يح�صل املزيد من ال�ضحايا على الدعم وت�سلبهم �صحتهم و�سالمتهم وكرامتهم"" .من خالل اال�ستثمار
الذي يحتاجون �إليه".
يف التدخل واخلدمات املتخ�ص�صة لل�شباب  ،ميكننا تقليل خطر
�سيكون التمويل ً
متاحا لل�شركاء والوكاالت ويركز على جماالت مثل :اال�ستغالل وحماية الأ�شخا�ص الأكرث عر�ضة للخطر .هذه الربامج
• الربجمة امل�ستندة �إىل حاالت ال�صدمات التي مت تطويرها هي مكونات حيوية خلطة �أونتاريو ال�شاملة ملكافحة االجتار بالب�شر ،
وتنفيذها بوا�سطة منظمات يقودها الناجون،
وتقدمي املتجرين �إىل العدالة و�إنهاء هذه اجلرمية الب�شعة ".

�أُعلن يف مار�س � ،2020أن هيئة ا�سرتاتيجية مكافحة االجتار بالب�شر
يف �أونتاريو � ،ست�ستثمر  307ماليني دوالر على مدى ال�سنوات
اخلم�س املقبلة يف خطة �شاملة لزيادة الوعي بالق�ضية وحماية
ال�ضحايا والتدخل مبك ًرا ودعم الناجني وحما�سبة املجرمني .تعك�س
اال�سرتاتيجية م�ساهمة ق ّيمة من الناجني من االجتار بالب�شر ،
وجمتمعات ومنظمات ال�سكان الأ�صليني  ،و�إنفاذ القانون ومقدمي
اخلدمات يف اخلطوط الأمامية.
�سيتم قبول الطلبات املقدمة �إىل �صندوق دعم املجتمع و�صندوق
املبادرات التي يقودها ال�سكان الأ�صليون حتى ال�ساعة  5م�سا ًء .يف
 30يوليو .2020
حكومة �أونتاريو
الرتجمة العربية �أيام كندية

من مهاراتها �أنها ابنة ترامب..
ملاذا �سخر منها الن�شطاء
وو�صفوها بـ
باربي املح�سوبيات؟
�أثار مقطع فيديو ن�شره ح�ساب البيت الأبي�ض على تويرت جدال وا�سعا لدى رواد مواقع التوا�صل� ،إذ تظهر فيه �إيفانكا ترامب ابنة
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب متحدثة عن م�شروع �أمر تنفيذي ينوي ترامب توقيعه.

�سادت حالة من اجلدل بني رواد موقع تويرت يف ال�سعودية،
بعد ظهور �صورة �سيدة ترتدي الزي الر�سمي للحر�س امللكي
ال�سعودي.

"ن�شرتكم" ( )28/6/2020ر�صدت التفاعل الذي لقيه الو�سم ال�ساخر الذي �أطلقه الن�شطاء بعنوان "باربي املح�سوبيات"،
حيث �إن امل�شروع يهدف �إىل �إعادة توجيه معايري التوظيف احلكومي يف الواليات املتحدة من الرتكيز على ال�شهادات �إىل الرتكيز
على املهارات.

وتظهر ال�صورة التي ن�شرها الأمري �سطام بن خالد �آل
�سعود �سيدة بزي احلر�س امللكي وتقف �إىل جانب زميل لها،
مرتديني كمامتني.

و�سخر ن�شطاء عرب الو�سم من اختيار �إيفانكا حتديدا للحديث عن هذا الأمر ،م�شريين �إىل �أن مهاراتها التي ح�صلت من خاللها على
وظيفة م�ست�شارة لرتامب تقت�صر على �أنها ابنة الرئي�س على حد تعبريهم.

واحلر�س امللكي ال�سعودي هو اجلهة املكلفة بت�أمني احلرا�سة
للملك وويل العهد وكبار ال�شخ�صيات من �ضيوف الدولة
وكافة الق�صور والدواوين وال�ضيافات امللكية وكافة
املنا�سبات التي يرعاها امللك وويل العهد.

ولقد تلقت �إيفانكا ترامب �سيال من التفاعالت ال�ساخرة ،كان من بينها ما كتبه النا�شط جون ريلينغ الذي قال "نحن نطور عملية
التعيني احلكومي ،لت�شرح لكم �أكرث عن التطوير اجلديد ،نقدم لكم م�ست�شارة مت تعيينها ب�سبب هوية والدها".
بدوره ،قال ال�صحفي مايكل بالكمان يف تغريدة له "احلمد هلل �أن �إيفانكا ال تعرف التعريف اللغوي لكلمة حم�سوبيات و�إال كانت
�ست�شعر بالغ�ضب".
�أما النا�شطة لوي�س جونز فقالت "كنت �أعتقد �سابقا �أن عائلة ترامب تقوم بتلك الأفعال ب�سبب نق�ص يف ح�س ال�سخرية لديها،
ولكنني اكت�شفت الحقا �أنهم لي�سوا �أذكياء مبا فيه الكفاية لفهم النكتة".

ورحب مغردون بال�صورة ،م�ؤكدين �أنها فخر للمملكة ودليل
على متكني املر�أة يف ال�سنوات الأخرية.
كما �شدد �آخرون على قدرة املر�أة ال�سعودية على حماية
تراب الوطن ،م�ست�شهدين بق�صة ال�صحابية �أم عمارة التي
دافعت عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف غزوة �أحد.

�أخبار منوعة
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بيان وزراء كندا الأوائل حول مناه�ضة العن�صرية وجميع
�أ�شكال التمييز مبا فيها الإ�سالموفوبيا

"�أكدت الأحداث يف الداخل واخلارج �أن جمتمعات ال�سود واملجتمعات
املعر�ضة للعن�صرية وال�شعوب الأ�صلية ما زالت تت�ضرر من الآثار
ال�ضارة للعن�صرية والتمييز .يجب على احلكومات واملجتمعات
وجميع الكنديني �أن يتحدوا ملكافحة العن�صرية والتمييز.
"و�إدراك ًا �أن �أحد نقاط القوة يف كندا هو تنوعها ،يدين الوزراء
الأوائل جميع �أ�شكال العن�صرية والتمييز والتع�صب والع�صبية
الدينية .والوزراء الأوائل عازمون على حماربة كل هذه الأ�شكال
 مبا يف ذلك العن�صرية والكراهية �ضد ال�سود ،وال�سكان الأ�صليني،ومعاداة الآ�سيويني ،بالإ�ضافة �إىل معاداة ال�سامية والرهاب من "نحن ،كوزراء �أوائل ،نوافق على دفع التقدم يف هذه اجلهود
الإ�سالم "اال�سالموفوبيا" .فالكراهية لي�س لها مكان يف كندا ولن وتبادل �أف�ضل املمار�سات حول مائدة الوزراء الأوائل .ويت�ضمن
قدما والعمل من �أجل تعزيز تبادل املعلومات -
يتم الت�سامح معها.
ذلك امل�ضي ً
"�إن االعرتاف ب�أن هناك م�شكلة لي�ست �سوى خطوة �أوىل نتخذها ؛ خا�صة البيانات االجتماعية واالقت�صادية امل�صنفة على �أ�سا�س
التزاما م�ستم ًرا .العرق  -لت�سهيل اتخاذ القرارات امل�ستندة �إىل الأدلة .نحن بحاجة
�إن املجتمع اخلايل من العن�صرية والتمييز يتطلب
ً
تلتزم احلكومة االحتادية وحكومات املقاطعات والأقاليم مبمار�سة �إىل الرتكيز على �إزالة احلواجز االجتماعية واالقت�صادية ،وتوفري
القيادة و�إجراء �أي تغيريات مطلوبة على �سيا�ساتها ومبادراتها
وممار�ساتها لدعم املجتمعات على �أف�ضل وجه ومعاجلة الأ�سباب
اجلذرية لعدم امل�ساواة .ونعرتف كذلك ب�أن منظورات املجتمعات
العن�صرية والأ�شخا�ص الذين عا�شوا جتربة التمييز التاريخي ميكن
�أن تفيد يف اتخاذ �إجراءات قوية وم�ستمرة .وهذا ي�شمل � ً
أي�ضا العمل
مع ال�شعوب الأ�صلية ملعاجلة دعوات جلنة احلقيقة وامل�صاحلة للعمل
ونداءات العدالة للتحقيق الوطني يف ن�ساء وفتيات ال�شعوب الأ�صلية
املفقودة واملقتولة.

الفر�ص االقت�صادية والأدوار القيادية يف املجتمعات عرب كندا.
"نقر باحلاجة امللحة ملعاجلة هذه الق�ضايا املعقدة التي طال
�أمدها .تقع على عاتقنا م�س�ؤولية �إن�شاء �أ�سا�س �أكرث �صالبة ملحاربة
العن�صرية والتمييز يف كندا وحتقيق تغيري دائم .نحن ،الوزراء
الأوائل ،نلتزم بالعمل مع جميع الكنديني لنكون جز ًءا من احلل ".
مكتب رئي�س وزراء كندا
الرتجمة العربية �أيام كندية
مالحظة �أيام كندية :الوزراء الأوائل ُيق�صد بهم ،رئي�س الوزراء
االحتادي وحكام املقاطعات والأقاليم يف كندا.

رئي�س الوزراء جا�سنت ترودو يتحدث مع احلكام حول
اجلهود امل�ستمرة ملعاجلة �آثار COVID-19
اليوم� ،أجرى رئي�س الوزراء جو�سنت ترودو ونائبة رئي�س الوزراء
كري�ستيا فريالند مكاملتهما الأ�سبوعية اخلام�سة ع�شرة مع حكام
املقاطعات والأقاليم الكندية ملناق�شة ا�ستجابتهم امل�شرتكة لوباء
 .COVID-19كجزء من التزام الوزراء الأوائل امل�ستمر ملكافحة
العن�صرية املمنهجة والتمييز يف كندا� ،أ�صدر اليوم الوزراء الأوائل
� ً
أي�ضا بيا ًنا م�شرت ًكا و�أكدوا هذا امل�ساء �أهمية اتخاذ �إجراءات
ملكافحة العن�صرية والتمييز يف كندا.
ناق�ش الوزراء الأوائل جهودهم امل�ستمرة لإعادة ت�شغيل االقت�صاد
ب�أمان .ووا�صلوا مناق�شاتهم حول اتفاق لتلبية االحتياجات احلرجة
يف جميع �أنحاء البالد على مدى الأ�شهر ال�ستة �إىل الثمانية املقبلة،
بدعم من م�ساهمة بقيمة  14مليار دوالر من حكومة كندا ،لتقليل

ت�أثري املوجات امل�ستقبلية من � .COVID-19سيوفر التمويل
الفيدرايل �إجازة مر�ضية مدفوعة للعاملني ،وي�ساعد اجلهود التي
تبذلها املقاطعات والأقاليم لزيادة االختبار وتتبع االت�صال ب�شكل
كبري ،وت�أمني �إمدادات كافية من معدات احلماية ال�شخ�صية .كما
�سي�ساعد يف �ضمان قدرة �أنظمة الرعاية ال�صحية على �إدارة تف�شي
املر�ض يف امل�ستقبل ،وامل�ساعدة يف تلبية احتياجات الفئات ال�سكانية
ال�ضعيفة ،وحماية مراكز رعاية الأطفال ،ودعم اخلدمات البلدية
الأ�سا�سية .كما �سلط رئي�س الوزراء ال�ضوء على التقدم املحرز يف
�شراء معدات احلماية ال�شخ�صية التي �ست�ساعد على �ضمان �سالمة
الكنديني ورفاههم ،ودعم جهود �إعادة فتح الأعمال واخلدمات.

بني كندا والواليات املتحدة ،مبا يف ذلك جتارة الأملنيوم ودخول
�إتفاقية نافتا اجلديدة حيز التنفيذ الأ�سبوع املقبل ،وناق�ش الوزراء
الأوائل الإجراءات احلدودية اجلارية.

كرر جميع الوزراء الأوائل دعمهم لنهج فريق كندا ملكافحة
 ،COVID-19واحلاجة �إىل تن�سيق جهودهم ب�شكل وثيق للم�ضي
قدما.
مكتب رئي�س وزراء كندا
الرتجمة العربية �أيام كندية
كما وقام نائب رئي�س الوزراء ب�إطالع الوزراء على الق�ضايا التجارية

بيان رئي�س وزراء كندا يف يوم التعددية الثقافية الكندية
�أ�صدر رئي�س الوزراء جا�سنت ترودو اليوم البيان التايل مبا يف ذلك ال�شعوب الأ�صلية والكنديون ال�سود والكنديون الآ�سيويون
� ،إنهم يواجهون العن�صرية والتمييز املنهجيني ك�أمر واقع كل يوم.
ب�ش�أن يوم التعددية الثقافية الكندي:
وهذا ي�شمل االعتداءات ال�صغرى  ،التي ي�صعب ر�ؤيتها من قبل
"اليوم ،ومبنا�سبة اليوم الكندي للتعددية الثقافية � ،أ�شارك
�أولئك الذين ال يختربونها  ،والعن�صرية املمنهجة داخل م�ؤ�س�ساتنا
الكنديني يف جميع �أنحاء البالد لالحتفال بتنوعنا و�إعادة ت�أكيد
 ،التي غال ًبا ما تتغا�ضى عن الالم�ساواة والظلم وتعترب هذا �أمر ًا
التزامنا بامل�ساواة واالندماج واالحرتام املتبادل.
طبيعي ًا �ضد الكنديني الذين متار�س بحقهم العن�صرية.
للعن�صرية وال�سكان الأ�صليني بطريقة هادفة لو�ضع حد للعن�صرية.
"يعد اليوم الكندي للتعددية الثقافية فر�صة لالعرتاف بامل�ساهمات "يف مواجهة الوباء  ،ر�أينا الكنديني  ،من جميع اخللفيات �إنها موجودة بالفعل .يجب �أن تتوقف .ال مكان للعن�صرية والتمييز
املهمة التي قدمها الكنديون من خلفيات خمتلفة  -وما زالوا وم�سارات احلياة  ،ي�ساعدون جريانهم ويدعمون بع�ضهم البع�ض .يف جمتمعنا.
اً
و�شمول.
تنوعا
يقدمونها  -لبناء وت�شكيل جمتمع �أقوى و�أكرث ً
لكن حتى خالل الوقت الذي اجتمعنا فيه � ،سلطت الأ�سابيع القليلة "نيابة عن حكومة كندا � ،أدعو الكنديني للم�شاركة يف �أحد
"التعددية الثقافية هي واحدة من �أعظم نقاط القوة يف كندا املا�ضية ال�ضوء على �أن هناك املزيد من العمل الذي يتعني القيام الأحداث االفرتا�ضية التي تقام يف جميع �أنحاء البالد واالحتفال
ومكون حيوي لن�سيجنا الوطني .يحق جلميع الكنديني  -بغ�ض به كدولة  -خا�صة عندما يتعلق الأمر بق�ضايا التمييز والعن�صرية بالتنوع الذي يجعلنا ما نحن عليه .كما �أ�شجعكم على التحدث
النظر عن العرق �أو الدين �أو الثقافة �أو اللغة � -أن يكونوا �صادقني املمنهجة.
مع جريانكم  ،وا�ستغرقوا بع�ض الوقت لال�ستماع والتعلم من �شخ�ص
“لقد رفع النا�س يف جميع �أنحاء كندا وحول العامل �أ�صواتهم لديه جتربة حياتية خمتلفة .من خالل اكت�ساب فهم �أعمق وتقدير
مع �أنف�سهم ،و�أن يعي�شوا ب�سالم ك�أ�صدقاء وجريان وزمالء.
وطلبوا منا �أن نت�صدى للعن�صرية املمنهجة املوجودة يف بلداننا لالختالفات التي جتعلنا �أقوى  ،ميكننا بناء جمتمع �أكرث �شمو ًال ".
"يف حني �أن لدينا الكثري لالحتفال به  ،ف�إننا ندرك � ً
أي�ضا �أنه ال
يزال �أمامنا الكثري من العمل لنجعل هذا البلد �أكرث عد ًال و�أكرث ويف م�ؤ�س�ساتنا.
مكتب رئي�س وزراء كندا
الرتجمة العربية �أيام كندية
م�ساواة للجميع .يتعر�ض عدد كبري جدً ا من الكنديني للعن�صرية  ،نحن  ،حكومة كندا  ،نحتاج �إىل العمل مع الكنديني املعر�ضني
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�أطول الأيام له نهاية
"ال�شيء الوحيد الثابت يف احلياة هو التغيري امل�ستمر"

هرياقليط�س

القراء..
�أعزائي ّ
هبت رياح التغري مع قدوم الربيع و�أ�شرفت رحالتنا على االنتهاء.
هل نفد الكالم وانقطعت عني الأفكار فج�أة؟ ال! وحق ًا ال ميل ..لكن
ال�شركة العاملية التي �أعمل يف مقرها قامت بتغري هيكلتها فنقلت كل
ق�سم العقود �إىل فرعها يف �أمريكا ،وبناء عليه �سرحت كل املوظفات
العامالت فيه .ا�ستلمت خرب الت�سريح بكثري من ال�صدمة والفرحة.
فاج�أين �أن �أتوجه �إىل عملي يف بداية الأ�سبوع لأ�ستلم خرب الت�سريح.
�أجفلني �أي�ض ًا �أن م�شواري يف هذا العمل انتهى مبجرد انتهاء م�سودة
كتابي هذا .لكنني ب�صدق �سررت كثري ًا للخرب لأنني �أثق بالقدر
و�أنتظر منه الآن جتربة جديدة مفيدة.
�س�أ�شتاق للنافذة .ما �أكرث ما تهت يف م�شهد الأفق املمتد عرب النوافذ
الزجاجية العري�ضة وال�سحب العمالقة التي تطري فيه بغ�ض النظر
عن حجمها الظاهري! مرة تخيلت نف�سي فوق �إحدى الغيمات
برفقة رجل الثلج �أراقب ما يجري على �أر�ضنا احل�سناء .ومرة
�أخرى تخيلت نف�سي �أخرتق ال�سحب باجتاه ال�شم�س �أن�شد يف رحلتي
�أحالمي الكثرية و�أبحث عن طريقة لتحقيقها .قد �أ�شتاق للمكان،
ففيه وجدت الأفكار املح�صورة يف نف�سي حريتها املطلقة فانطلقت
و�أراحتني .قد يبدو هذا احلال م�ضحك ًا لكنه احلقيقة .مع قلبك
لل�صفحة التالية� ،أكون قد قلبت يف حياتي �صفحة جديدة �إىل �أخرى
بي�ضاء� ،أرجو القدر �أن نخطها �سوي ًا بتجربة �أكرث جناح ًا.
علي بدء البحث عن عمل جديد.
وهكذا اعتبار ًا من الغد �سيتوجب ّ
�أختار �أن �أبد�أ امل�شوار بابت�سامة �أمل ف�أنا �أثق كثري ًا بالقدر!
خرجت من مقر ال�شركة تقودين قدماي يف نزهة لأحيي الأ�شجار
و�أهنئها بظهور الأوراق والأزهار فرح ًا بعودة احلياة .بعد م�شي
متعب يف احلديقة جل�ست على مقعد حتت �شجرة باكية� ،أراقب �أزواج

الع�شاق املارة و�أبحث عن كيوبد ( �آلهة احلب العمياء ) و�سهامها
الع�شوائية املتطايرة يف ال�سماء �أ�سرتجع ذكرياتي وزوجي عندما
�أ�صابتنا هذه ال�سهام اللذيذة  ،كنا جنوب �أروقة دم�شق وحدائقها
فرحني باللقاء دون �أن يعرف التعب طريق ًا �إىل ج�سدينا .ال �أن�سى
كيف كان ينتظرين مت�شوق ًا يف احلديقة التي تطل عليها �شرفتي كما
روميو العا�شق ،وكيف كنت �أختل�س النظر �إليه من وراء ال�ستائر �أكرث
خج ًال من جوليت .كم كنت حري�صة على �أن �أبدو له مثل �سندريال
يف حفلة الأمري وكم كان يغرد يل ق�صائد الغزل يف كل املنا�سبات.
بقلم :هدى البني
تلك �أيام مرت وانق�ضت و�ستبقى ذكراها ما حيينا .اليوم بعد طول
ال�سنني �أنتظره بقلق لأزف له اخلرب املزعج الذي �سيوتر ا�ستقرارنا �سرتني كثري ًا الرحلة التي ق�ضيناها �سوي ًا يف جمموعتي الأدبية
املايل �إىل حني.
هذه� .أختم كالمي من البيت بعد �أن ا�ستغرق مني ال�شرح والتنقيح
غري �أن خماوف الإن�سان �أكرب بكثري من م�شاكله يف الواقع .ولعلها واملراجعة وقت ًا �أطول بكثري مما ق�ضيته يف الكتابة يف �شركة التحنيط
هي التي تخلق له �أكرث امل�شاكل .لو تخل�ص املرء مما ي�سمى بالأفكار  -عذر ًا – �أق�صد �شركة الت�سويق العاملية .على �أمل �أن �ألقاكم من
ال�سوداء التي ّ
حتت �أع�صابه ح ّت ًا وت�ستهلك دماغه وطاقته ،ف�إن �أكرث جديد يف منا�سبات �أخرى �أود �أن �أنهي كتابي ال�صغري باقتبا�س من
م�شاكل احلياة تزول  .قد يكون �أحد �أ�سباب املخاوف هو جتربة �أغنية حلنها الرحابنة* وغردتها �شحرورة العرب فريوز ،بعنوان:
قدمية مريرة .غري �أن التخل�ص منها �أ�سا�سي للم�ضي �إىل غد �أف�ضل.
�سرنجع يوم ًا �إىل حينا.
واجلدير بالذكر ب�أن مواجهة املخاوف هي �أح�سن طريقة لقهرها.
وتن�أى امل�سافات ما بيننا
�س�أبوح لكم ب�سر على �أن ال تخربوا �أحد ًا ،ولو زلق ل�سانكم �أو ن�سيتم� ،سرنجع مهما يطول الزمان
ً
فاطلبوا ممن �أخربمتوهم �أن ال يخربوا �أحدا :مل يكن هناك �أخوف "بوابة �إىل عوامل هي جمموعة يوميات وخواطر جابت يف
عندي من قيادة ال�سيارة� .إن جتربة الهجرة بكل تفا�صيلها كانت
ذهن امر�أة �سورية هاجرت مع �أ�سرتها للعي�ش يف كندا وعا�شت
�أهون على �أع�صابي من جتربة تعلم القيادة .الزلت �أذكر متاما
الرعب الذي كان ينتابني �أثناء فرتة التدريب وخا�صة عندما كان التباين الثقايف واحل�ضاري بني املجتمعني وكذلك �صدمة الواقع
املدرب هو زوجي  .كان يجل�س �إىل جانبي مثل �آمر الدبابة ي�صيح مقابل الأحالم الوردية التي يعي�شها كل طالب الهجرة �إىل القارة
بعن�صره الوحيد املفزوع ويعطيه الأوامر ،و�أنا بب�ساطة مل �أكن �أ�سمعه الأمريكية ،ثم دونتها يف كرا�سة و�سكبتها يف قالب �أدبي يت�سم
بال�صدق وال�شفافية واملو�ضوعية".
ل�شدة خويف من حادث �أتوهمه.

املال وحده ال يحميك من ال�سقوط
مل يجد رجل الأعمال الغارق يف ديونه و�سيلة للخروج من حالة الي�أ�س
التي ا�صابته �سوى �أن يجل�س على كر�سي يف احلديقة العامة وهو يف
قمة احلزن والهم مت�سائال هل يوجد حل ينقذه وينقذ �شركته من
الإفال�س وفج�أة !!!
ظهر له رجل عجوز وقال له� :أرى �أن هناك ما يزعجك فقال له رجل
االعمال ما �أ�صابه ،فرد عليه ذلك العجوز قائال �أعتقد �أنا ب�إمكاين
م�ساعدتك ،ثم �س�أل الرجل عن ا�سمه وكتب له �شيك ب�أ�سمه وقال له :خذ
هذه النقود وقابلني بعد �سنة لتعيد يل هذا املبلغ يف نف�س هذا املكان.
وبعدها رحل العجوز وبقي رجل االعمال م�شدوها مبا ح�صل ويقلب
بني يديه �شيكا مببلغ ن�صف مليون دوالر عليه توقيع ( جون دي
روكفلر ) مالحظة :جون دي روكفلر هو رجل اعمال امريكي كان
اكرث رجال العامل ثراء ما بني عامي 1839م 1937 -م جمع ثروته
من خالل عمله يف جمال البرتول وانفق خالل حياته اكرث من 550
مليون دوالر يف م�شاريع خريية.
افاق الرجل من ذهوله وقال :االن ا�ستطيع بهذه النقود ان احموا كل
ما يقلقني ،ثم فكر لوهلة وقرر ان ينقذ �شركته من االفال�س دون ان
يلج�أ ل�صرف ال�شيك الذي اتخذه م�صدر امان وقوة له يف امل�ستقبل،
وانطلق بتفا�ؤل نحوا �شركته وبد�أ �أعماله ودخل مبفاو�ضات مع
الدائنني لت�أجيل ال�سداد وا�ستطاع خالل هذه الفرتة حتقيق عمليات
بيع كبرية ل�صالح �شركته.

وخالل ب�ضعة �شهور ا�ستطاع ان ي�سدد اغلب ديونه وبد�أ يف حت�صيل
الربح من جديد وبعد انتهاء ال�سنة املحدده من قبل ذلك العجوز ،ذهب
الرجل متحم�س�آ اىل احلديقة فوجد ذلك العجوز بانت�ضاره جال�سا على
نف�س الكر�سي فلم ي�ستطع متالك نف�سه وقام ب�سرعة باعطائة ال�شيك
الذي مل ي�صرفة وبد�أ ب�سرد حكايته منذ ان ام�سك بال�شيك وما حققه
من جناحات مبهرة ومن غري ان ي�صرف ذلك ال�شيك.
وفج�أة قاطعت كالمه ممر�ضة م�سرعة ب�أجتاه ذلك العجوز وقالت:
احلمد هلل انني وجدتك هنا واخذته من يده وقالت لرجل االعمال
ارجوا ان ال يكون قد ازعجك فهو دائم الهروب من م�ست�شفى املجانني
املجاور لهذه احلديقة ويدعي دائما انه جون دي روكفلر !
وقف رجل االعمال تغمره الده�شة والذهول وبد�أ التفكري بتلك ال�سنة
الكاملة التي مرت وهو ينتزع �شركته من خطر االفال�س ويعقد
�صفقات البيع وال�شراء ويفاو�ض بقوة اقتناعا منه ان هناك ن�صف
مليون دوالر خلفه حتميه وت�سانده ،حينها ادرك ان النقود لي�ست
وحدها التي غريت حياته وانقذت �شركته من االفال�س بل الذي غري
حياته هو اكت�شافه اجلديد �أال وهي الثقة بالنف�س.
فهي التي متنحك قوة جتعلك تتخطى اقوى انواع الف�شل واخطرها
وهي �صمام االمان لكل جناح حتقق يف حياتك،
الثقة بالنف�س �سالح هذا الزمان ال�صعب.
تتمنى جملة �أيام كندية معرفة كاتب هذه املقالة لت�شكره

�أي�سلندا بلد �صغري جدا..
فهي عبارة عن جزيرة �صغرية فى املحيط الأطلنطي م�ساحتها �أقل من
ن�صف م�ساحة �سيناء وتعداد ال�سكان ال يتجاوز � 340ألف ن�سمة.
وبالرغم من ذلك ترتيبها  14فى الدول الأكرث تقدما واملرتبة الرابعة
عامليا فى م�ستوى �إنتاجية الفرد ،وهذا ب�سبب جودة التعليم وال�صحة
والعدالة واحلرية واال�ستقرار..
هذه العنا�صر التى تطلق طاقات الب�شر وتربز مواهبهم وتغذي
انتماءهم لبالدهم .
هذه الدولة ال�صغرية ا�ستطاعت دخول ك�أ�س العامل وتناف�س فيه بقوة.
الغريب �أنها تناف�س فى امل�سابقة العاملية بالعبني غري حمرتفني ،منهم
خم�س �أطباء وخمرج �سينمائي وعازف مو�سيقى وحمامي و�سم�سار
عقارات.
وك�أنهم ير�سلون ر�سالة للعامل  ،وخ�صو�صا الدول الفقرية �أن كرة القدم
جمرد لعبة  ،و�أنها ال ت�ستحق التفرغ لها و�إنفاق الأموال الطائلة من
�أجلها و�صرف مرتب ثالثة ماليني ون�صف �شهريا ملدرب معوق وطاعن
فى ال�سن وفا�شل  ،ومرتبات خرافية لرجال تركوا �أعمالهم وتفرغوا
للعب الكرة و�أ�صبحوا فى �صدارة املجتمع وقدوة لل�شباب والأطفال
الذين اقتنعوا �أن اللعب �أجدى لهم من االجتهاد والعمل ..
�إن الو�صول مل�سابقة ك�أ�س العامل �أمر ال ي�ستحق كل هذا الفخر ،و�أن
اخلروج منها ال ي�ستحق كل هذا احلزن.
ما ي�ستحق الفخر فعال هو م�ستوى تعليمك و�صحتك ورفاهية مواطنيك
ودرجة العدالة القانونية وامل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ووزنك بني الأمم.
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كورونا ....خيارات عالجية

مع تف�شي وباء كورونا يف العامل �أ�صبحت املراكز البحثية و�شركات الإ�صابة بالعدوى كما قد ي�ؤدي �إىل انخفا�ض ن�سبة ال�سكر يف الدم
الأدوية العاملية يف �سباق مع الزمن من �أجل عالج ي�ضع حدا لهذا عند تناوله مع بع�ض الأدوية كما يزيد من �سوء حالة كل من ال�صدفية
الوباء القاتل وينقذ ماليني الب�شر حول العامل وقد تركزت الأبحاث والربفرييا .لذلك ينبغي زيادة الوعي لدى النا�س بعدم ا�ستخدامه
يف الفرتة الأخرية حول ثالثة من الأدوية �أ�صبحت حديث العامل :
وذلك يف الدول التي ال تنتوي حذفه من بروتوكالتها اال حتت �إ�شراف
طبي كامل بامل�ست�شفيات حتى ال ي�ؤدي �إىل �أ�ضرار ج�سيمة.
-1الهيدروك�سي كلوروكني ...دواء ترامب :
�أوقفت منظمة ال�صحة العاملية التجارب ال�سريرية اخلا�صة -2افيجان الدواء الواعد

با�ستخدام دواء املالريا الهيدرك�سي كلوروكني م�ؤقتا وذلك لتقييم
مدى �سالمة ا�ستخدامه حيث اثبتت بع�ض الدرا�سات ارتفاع معدل
الوفيات لدى املجموعات التي تلقت العالج بالهيدرك�سي كلوروكني
بن�سبة  ‰18باملقارنة باملجموعة التي مل تعالج با�ستخدامه ‰9
ف�ضال عن درا�سات �أخرى ت�شكك يف جدواه لعالج حاالت فريو�س كانت املحطة الأوىل لتجربة هذا العقار على كوفيد 19-يف ال�صني
كورونا
ووافقت على ا�ستخدامه يف التجارب ال�سريرية حيث �أحدث جناحا
وكانت بداية ا�ستخدام الهيدروك�سي كلوروكني مع بداية تف�شي يف حتول نتائج مر�ضى كورونا من �إيجابي ل�سلبي يف غ�ضون �أربعة
فريو�س كورونا منذ �شهور واعالن ال�صني وفرن�سا لفاعليته و حتم�س �أيام وبح�سب الدرا�سة التي �أجريت عليه يف ووهان ال�صينية ون�شرت
الرئي�س الأمريكي ترامب له وا�ستخدامه له ب�شكل �شخ�صي للوقاية مبجلة  medrxivالعلمية فقد ت�ضمنت جناح العقار الياباين
من كورونا! لي�صبح عقار الهيدروك�سي كلوروكني واملعروف جتاريا يف تخفيف �أعرا�ض مر�ضى كورونا يف فرتة وجيزة  :احلمى يف 2.5
بالبالكنيل حديث ال�ساعة حتى الآن وتثار حوله كل هذه ال�ضجة التي يوما وال�سعال يف غ�ضون  4.6يوما.
ال تتوقف بني م�ؤيد ومعار�ض ال�ستخدامه  ...فما هو هذا العقار وما كيف يعمل هذا العقار وما هي �أعرا�ضه اجلانبية؟
هي �آليات عمله وفيما ي�ستخدم؟
يعمل (فافيبريافري  )Favipiravirب�شكل انتقائي على منع انزمي
كانت البداية ال�ستخدام هذا العقار عام  1955للوقاية والعالج من بلمرة الرنا الفريو�سي (viral RNA dependent RNA
مر�ض الربداء او املالريا ويف �أمرا�ض املناعة الذاتية مثل الذئبة  ) polymeraseدون امل�سا�س باخلاليا الب�شرية ..ويذهب
احلمراء والتهاب املفا�صل الروماتويدي طويل املدى.
البع�ض �إىل قدرة الفافيبريافري املف�سفر( favipiravir-
الآلية التي يعمل بها الهيدروك�سي كلوروكني لي�ست معلومه بال�شكل — )RTPوهي �صورته الن�شطة— على �إحداث طفرة عن طريق
اندماجه باخلط�أ باعتباره نيكلوتيده يف ال�شريط املن�سوخ من املحتوى
الكامل ولكن نظريا
يتطلب دخول الفريو�سات املغلفة يف اخلاليا اندماج الغ�شاء املحيط الفريو�سي مما مينع دمج النيوكليوتيدات وبالتايل تعطل ت�ضاعف
بالفريو�س مع غ�شاء اخللية امل�صابة لل�سماح ب�إطالق اجلينوم الرنا الفريو�سي.

هل نحن يف نهاية النفق املظلم وبات انق�شاع الظالم و�شيكا مع
التوقعات االيجابية ب�ش�أن العقار الياباين امل�ضاد للفريو�سات
(فافيبريافري  )favipiravirواملعروف جتاريا ب(�أفيجان
.)Avigan

الفريو�سي يف ال�سيتوبالزم .ويف حالة  COVID-19فالفريو�س
يرتبط مب�ستقبالت للإنزمي املحول للأجنيوتن�سني )ACE2( 2
على �سطح اخلاليا ثم يدخل اخللية مكمال رحلته املر�ضية حيث
ي�ستغل اخللية لتكون م�صنع ال�ستن�ساخ وم�ضاعفة حمتواه من الرنا
الفريو�سي  .خطوة اندماج الأغ�شية الفريو�سية واخللوية حتتاج �إىل
خف�ض الأ�س الهيدروجيني احلم�ضي يف فجوة اللي�سو�سوم للخلية
ومهمة الهيدروك�سي كلوروكني هي رفع الأ�س الهيدروجيني وبالتايل
مينع االندماج ودخول الفريو�س للخلية .كما يثبط من �إنتاج وحترر
ال�سيتوكينات ال�ضارة باخلاليا.
لكن هل ميكن لأي �شخ�ص ان يتناول هذا العقار من تلقاء نف�سه
ودون �أن يكون قيد الرعاية ال�صحية يف �إحدى امل�ست�شفيات؟

الدرا�سات على احليوانات.
ومع اعالن اليابان على ل�سان وزير خارجيتها ( تو�شيميت�سو موتيجي)
تقدمي عقار �أفيجان �إىل ع�شرين دولة حول العامل لتو�سيع نطاق
الأبحاث ال�سريرية لعالج مر�ضى كوفيد 19-وقد ح�صلت م�صر على
عينات منه وهي ب�صدد ت�صنيعه وبالتايل ينبغي �أن نعي �أننا ب�صدد
عالجا جتريبيا و�أننا باملوافقة على ا�ستخدامه ال يعني ان العالج
�سيكون �آمن �أو فعال  ‰100فقد تكون هناك �آثار جانبية متوقعه
وردات فعل �سيئة و غري متوقعة لهذه التجارب ال�سريرية وقد تكون
التجارب ال�سريرية فعالة كما هو متوقع وخمطط لها وقد ال تكون
كذلك ولرمبا كانت الفرتة املقبلة حمددة وحا�سمة يف هذا ال�صدد.
-3الرميدي�سفري ...الرهان القادم
وافقت منظمة الغذاء والدواء الأمريكية  FDAعلي ا�ستخدام
الرميدي�سفري ملر�ضى كورونا يف حاالت الطوارئ وهي احلاالت التي
يعاين فيها املر�ضى من انخفا�ض م�ستويات الأك�سجني يف الدم او
بحاجة جلهاز التنف�س ال�صناعي.

�أما فيما يخ�ص الآثار اجلانبية فال يوجد معلومات كثرية يف هذا والرميدي�سيفري من م�ضادات الفريو�سات نظرية النوكليوتييدات
ال�صدد بحكم حداثة الدواء ولكن يحظر ا�ستخدامه متاما �أثناء مما يعرقل قدرة الفريو�س ذو املحتوى من الرنا على اال�ستن�ساخ
احلمل الحداثه ت�شوهات على االجنة بح�سب بع�ض الدرا�سات التي
والتكاثر وي�ستخدم عن طريق احلقن بالوريد.
�أجريت على احليوانات كما �أنه قد ي�سبب �أعرا�ضا طفيفة مثل ارتفاع
وقد ف�شل العالج يف ال�سابق مع فريو�س ايبوال اال انه �أثبت فاعلية �ضد
حم�ض اليوريك يف الدم والأ�سهال وارتفاع انزميات الكبد.
الغريب ان اليابان اقت�صرت على االحتفاظ بعقار افيجان دون �سار�س وفريو�س كورونا امل�سبب ملتالزمة ال�شرق الأو�سط التنف�سية
توزيعه يف ال�صيدليات وامل�ست�شفيات وذلك منذ �إنتاجه الأول عام وال تزال قدرة العالج اجلديد على �إحداث نتائج مع كورونا امل�ستجد
 2014كعقار لالنفلونزا وو�ضعت قيودا حول ا�ستخدامه ليكون خيارا على الرغم من هذه املوافقة الأخرية حمل �شك فقد اعترب املعهد
اخريا يف حاالت تف�شي العدوى ال�شديدة والتي تعجز الأدوية الأخرى
الوطني الأمريكي للأمرا�ض املعدية ان نتائجة متوا�ضعة على الرغم
يف الت�صدي لها ورمبا كان ذلك راجعا للخ�شية من �أعرا�ض جانبية
من �إيجابيتها كما �أن التجارب ال�صينية مع هذا العقار يف البداية
حمتملة �إ�ضافة �إىل عدم كفاية الأبحاث حوله وقد ا�ستخدم العقار
يف غرب �أفريقيا ملكافحة فريو�س �إيبوال لكن فاعليته مل تكن على �أثبتت ف�شله.
القدر املن�شود ففي جتربة �سريرية للتحقق من فاعليته �ضد مر�ض ومن الأعرا�ض اجلانبية له :زيادة م�ستويات �إنزميات الكبد
فريو�س �إيبوال يف غويكيدو ،غينيا ،خالل دي�سمرب � 2014أظهرت وانخفا�ض �ضغط الدم والغثيان والقئ والتعرق والرع�شة.
ً
انخفا�ضا يف معدل الوفيات يف املر�ضى الذين يعانون
النتائج الأولية
من م�ستويات منخف�ضة �إىل معتدلة من فريو�س �إيبوال يف الدم ولكن ويف خ�ضم هذه التجارب ال�سريرية التي ال تتوقف مع هذه اخليارات
خال الدواء من الت�أثري على املر�ضى الذين يعانون من م�ستويات العالجية وغريها ي�أتي ال�س�ؤال ال�صعب ..من �سيح�صد الفوز؟.
�س�ؤال رمبا نتلقى اجابته قريبا
عالية من الفريو�س وهم الأكرث عر�ضة خلطر الوفاة..

بالطبع ال فالزال الدواء قيد التجريب حتى الآن �إ�ضافة �إىل �أعرا�ضه
اجلانبية ال�ضارة يف حالة جتاوز اجلرعات الآمنة منه ومن هذه
الأعرا�ض �صعوبات الر�ؤية والقراءة و اعتالل �شبكية العني املرتبط
باجلرعة حتى بعد التوقف عن ا�ستخدامه لذلك ينبغي فح�ص
العينني ب�شكل دوري مع ا�ستخدامه وكذلك تغري ت�صبغ العني وفرط
ت�صبغ اجللد والطفح اجللدي والدوار وفقر الدم وحب ال�شباب
والكوابي�س واالكتئاب �إ�ضافة �إىل عدم االنتظام يف �ضربات القلب
كما يقلل م�ؤقتا من عدد خاليا الدم البي�ضاء مما يزيد من فر�صة كما �أبدى (فافيبريافري) فاعلية حمدودة �ضد فريو�س زيكا يف
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حني يلمع املال ،ي�صبح امل�ستحيل ممكن ًا..
�إليكم �أغرب طلبات نزالء فنادق اخلم�س جنوم يف دبي
خدمة احرتافية لأبعد احلدود
تعتمد الفنادق امل�صنفة من فئة خم�س جنوم يف دبي على �أطقم
موظفني عايل احلرفية با�ستطاعتها تلبية رغبات النزالء مهما كانت
�صعبة .وتنتمي هذه الأطقم جلمعية  ،Les Clefs d'Orوهي
جمعية دولية تتكون من نخبة �أطقم ال�ضيافة� ،شعارها "الذهاب �إىل
�أبعد من تلبية رغبات ال�ضيف  ..اجلودة والإتقان".
وت�شتهر اجلمعية برمز "مفتاحني من الذهب" ومتتد خدماتها يف
 80دولة وت�ضم ما يقرب من  4000ع�ضو ،يفتخرون بقدرتهم على
جعل امل�ستحيل ممكن ًا.
وتلفت �سي �إن �إن �إىل �أن النزالء باتوا يدركون العالمة املميزة
ملنظمة اال�ست�ضافة الدولية (املفتاحني الذهبيني) ،ويتوقعون "خدم ًة
ا�ستثنائية" من حاملي هذه العالمة.
و�أ�شارت �إىل �أن النزالء يحر�صون على ا�ست�شارة طاقم ال�ضيافة
ومعرفة تو�صياتهم ويتطلب هذا ثقافة و�إملام ًا باهتمامات الأثرياء
وما ين�شروه عرب موقع �إن�ستغرام وغريها من مواقع التوا�صل
االجتماعي.
وت�ؤكد منظمة ال�ضيافة الدولية �أن �أع�ضاءها "ي�ستطيعون تنفيذ كل
طلب للنزيل طاملا �أنه ممكن �أخالقي ًا وقانوني ًا و�إن�ساني ًا

�أعرا�ض..
العني واحل�سد
تعريف العني واحل�سد تع ّرف العني لغ ًة بتعاريف كثرية ،وذلك ح�سب
ما وردت فيه من ال�سياق ،فقد يكون املق�صود منها ع�ضو وحا�سة
الب�صر� ،أو ينبوع املاء� ،أو �أهل الدار والبلد� ،أو اجلا�سو�س� ،أو النفي�س
والغايل من الأ�شياء� ،أو ذات ال�شيء ،وغريها الكثري ،ويف �سياقنا
فهي الإ�صابة بالعنيُ ،يقال رج ٌل عيون؛ �أي كثري الإ�صابة بالعني� ،أ ّما
احل�سد ف ُيع ّرف لغة بكره نعم اهلل على الغري ،ومتني زوالها و�سلبها
منهم ،وفيما ي�أتي بيان التعريف ال�شرعي لكل من العني واحل�سد:
• تعريف العني �شرع ًا :هي �أن يرى الإن�سان �شيئ ًا يعجبه �أو
يده�شه ،فيدخل يف قلبه ،وال ي�س ّمي اهلل عليه ،وال يقول "ما �شاء اهلل
بارك اهلل" ،وال يدعو له باحلفظ كذلك ،فتخرج �إ�شارات من عينه
�إىل املعيون فت�صيبه ب�إذن اهلل بال�ضرر والأذى ،فقد ت�صيب الإن�سان،
وال�سيارة ،والولد ،وحت�صل من الإن�سان ال�صالح والطالح.
• تعريف احل�سد �شرع ًا :هو �أن يتم ّنى الإن�سان زوال نعم اهلل
عن الغري ،فيتم ّنى ف�شل من يراه ناجح ًا ومتفوق ًا ،ويتمنى امل�شاكل
والنزاعات بني الأزواج املتحا ّبني ،ومينى فقر من يراه غني ًا ،واحل�سد
يح�صل من نف�س �شريرة غري قانعة ورا�ضية مبا ق�سم اهلل لها من
النعم ،بحيث جتعل الإن�سان ي�ستكرث نعم اهلل -تعاىل -على عباده.
• �أعرا�ض العني واحل�سد �إن الإ�صابة بالعني �أو احل�سد ال يمُ كن

طلبات ال تخطر على البال
يقول �آبي �سام ،رئي�س �أطقم ال�ضيافة التابعة للمنظمة يف
الإمارات" :الرفاهية ت�سري يف دماء دبي...مهمتنا توفري الرفاهية
اخلال�صة".
حتد واجهه يف عمله ،حني �أعطاه زوجان
ويحكي �سام عن �أكرب ٍ
زجاجة عطر فارغة ال حتمل ا�سم العطر ا�شرتياها قبل �سنوات وطلبا
منه �أن ي�أتي لهما بذلك العطر ،امل�شكلة �أنهما كذلك ال يتذكران من
�أي متجر ا�شرتيا العطر.
ويقول" :دبي بها �أكرث من  200متجر للعطور ،بحثنا بها جميع ًا طيلة
� 4أيام دون جدوى" م�ضيف ًا "ا�ضطررت للذهاب لل�شركة امل�صنعة
لإعادة ت�صنيع العطر".
�أما كلياتو�س جورج ،رئي�س طاقم �ضيافة فندق ريني�سان�س داون تاون
دبي ،فكان �أغرب ما طلب منه هو نوع فخم من ال�شاي الأخ�ضر
الياباين �سعره  16دوالر ًا للـ  100غرام ف�شل ال�ضيف يف العثور عليه
طيلة � 5أ�شهر.
ويف عام  ،2012طلب �شيخ قطري من هارولد �آبونيتاال ،عندما كان
موظف ا�ستقبال يف فندق رافلز دبي ،وهو حالي ًا رئي�س طاقم ال�ضيافة
يف فندق حبتور باال�س� ،إر�سال �سيارة Rolls Royce
 Ghostمن �أحدث طراز لزوجته يف قطر.

يعترب �آبونيتاال هذا الطلب "الأكرث حتدي ًا" خالل  14عام ًا من عمله
يف هذا املجال ،طلب منه ذلك يوم اخلمي�س واجلمعة �إجازة يف دبي
وكان يفرت�ض تقدمي ال�سيارة م�ساء اجلمعة يف قطر.
ا�ستطاع �آبونيتاال �شراء ال�سيارة بـ � 300ألف دوالر بحلول الثامنة
م�ساء من يوم اخلمي�س ،وا�ستغل عالقاته لت�أمني طائرة �شحن ،تكلف
نقل ال�سيارة وحده � 350ألف درهم (� 95ألف دوالر) .يقول �آبونيتاال:
"�أبلغت ال�شيخ القطري ب�سعر ال�شحن ،قال يل "ال تعطني �أ�سعار ًا
فقط نفذ الأمر".
�أما �إيال النزانا�س ،رئي�سة طاقم �ضيافة فندق فريمونت دبي،
فا�ضطرت العام املا�ضي �إىل البحث عن م�صفف �شعر لبناين،
و�إقناعه ب�إلغاء كافة مواعيده ،وا�ستئجار قارب من �أجل ت�صفيف
�شعر نزيلة كانت تق�ضي رحلة بحرية ملدة ثالثة �أيام.
وتتذكر النزانا�س" :قالت النزيلة �إن ال وقت لديها للذهاب �إىل
�صالون الت�صفيف" ،م�ضيف ًة "�أهم �شيء بالن�سبة يل تلبية الطلب
وجعل النزيل �سعيد ًا" ،وتردف قائل ًة "�أجنزت الأمر وكانت ال�سيدة
�سعيدة للغاية".
وي�ؤكد �آبونيتاال" :عندما تلمع النقود...اجلميع ي�ستمع ،عندما تكون
ميزانية الزبائن حمدودة يكون التحدي �أكرب".

�أن تقع �إال بق�ضاء اهلل -تعاىل -وقدره ،ونرى كثري ًا من النا�س من واملال والزرع وغريه مما ال ُيح�سد بالأ�صل� ،أما احل�سد فم�صدره
عار�ض �أو �ضيق ينزل به ب�أنه من العني واحل�سد ،ا�ستكثار النعم على عباد اهلل تعاىل ،وحت ّرك القلب ومت ّني زوالها
يتوهّ م دائم ًا عند كل ٍ
فيخلطون بني ذلك وبني ما ي�صيبهم من الأمرا�ض �أو االكتئاب �أو عنهم.
غري ذلك ،لذا ينبغي على امل�ؤمن �أن يح�سن ظ ّنه باهلل �سبحانه ،الأثر على النف�س :قد ي�صيب ال�شخ�ص ماله و نف�سه بالعني ،لكن ال
ويتو ّكل عليه حق التو ّكل ،و�أن يعلم �أن كل ما ي�صيبه هو بقدر اهلل يح�سدها بالت�أكيد� .صفة النف�س :قد تقع العني من الرجل ال�صالح،
تعاىل -وق�ضائه ،ولو اجتمع كل النا�س لي�ض ّروه ب�شيء مل يكتبه حيث من املمكن �أن يعجب بال�شيء وي�ستح�سنه دون مت ّني �إزالتهاهلل عليه فلن ي�ستطيعوا ذلك ،وال ينفي ذلك �أن
ّ
يتح�صن الإن�سان و�سلبه� ،أما احل�سد فال يقع �إال من نف�س خبيثة وحاقدة.
بالأذكار �أو يرقي نف�سه ،فالرقية نافعة يف جميع الأحوال ،و�إذا وقع
احل�سد على الإن�سان حق ًا فقد تكون هناك �أعرا�ض كال�ضيق ،والفتور • عالج العني واحل�سد :ينبغي على من ر�أى �شيئ ًا �أعجبه �أن
عن الطاعة ،والقلق وغريها ،لكن قد يكون يف الإن�سان مر�ض فع ًال ،يذكر اهلل -تعاىل -فيقول :ما �شاء اهلل ،ال قوة �إال باهلل ،بارك اهلل،
فينبغي عليه مراجعة الأط ّباء والأخذ بالأ�سباب والعالج ،وال ُيو�سو�س �أو يدعو ويقول :اللهم بارك له ،حتى ي�صرف عنه العني� ،إذ تقع العني
نف�سه دائم ًا ب�أن كل ما ي�صيبه هو من احل�سد والعني ،ويحر�ص على على املعيون �أحيان ًا بغري اختيار العائن ،فمن ال�سالمة �أن يذكر اهلل
دعاء اهلل تعاىل ويحافظ على �أذكاره ويتو ّكل على اهلل حق التوكل .دائم ًا عندما يرى نعم اهلل على غريه ،وعالج العني �أن يطلب املعيون
ممن �أ�صابه بالعني �إذا عرفه �أن يغت�سل باملاء ،وعليه �أن يجيبه.
ّ
• الفرق بني العني واحل�سد
هناك فروق عديدة بني العني واحل�سد ،وفيما ي�أتي بيانها بالتف�صيل و�أف�ضل ما يتو ّقى به النا�س هو التزام طاعة اهلل تعاىل ،والإكثار من
ذكره ،واملحافظة على �أذكار ال�صباح وامل�ساء ،و�س�ؤال اهلل العافية،
من ع ّدة حيث ّيات:
وخا�صة الرقية ال�شرعية ،وفيما ي�أتي بع�ض الأدعية والأذكار :قراءة
ال�سبب الرئي�سي :فالفرق بينهما من حيث ال�سبب الرئي�سي �أن العني �سورة الفاحتة ،فهي �شافية ب�إذن اهلل تعاىل .املحافظة على قراءة
تكون ب�سبب الإعجاب واال�ستح�سان واال�ستعظام ،بينما احل�سد �آية الكر�سي .املحافظة على قراءة قل هو اهلل �أحد ،واملع ّوذتني،
ف�سببه احلقد ومت ّني زوال النعم عن الغري والبغ�ض.
وتكرارهم .قراءة الرقية ال�شرعية ،واملحافظة على �أذكار ال�صباح
العموم واخل�صو�ص� :إن احل�سد � ّ
أعم من العني ،فك ّل عائن حا�سد وامل�ساء .قراءة �آخر �آيتني من �سورة البقرة .قراءة �سورة الكافرون.
نت الأَعلى* َو�أَ ِلق ما يف يمَ ي ِن َك
ولي�س كل حا�سد عائن ،ولذلك نرى من �إعجاز القر�آن البياين يف قراءة قوله تعاىلُ ( :قلنا ال ت ََخف �إِ َّن َك �أَ َ
ال�س ِاح ُر َحيثُ �أَتى)،
�سورة الفلق اال�ستعاذة من احلا�سد ،ف�إذا ا�ستعاذ امل�ؤمن من احلا�سد تَل َقف ما َ�ص َنعوا ِ�إ َمّنا َ�ص َنعوا َكي ُد ِ
�ساح ٍر َوال ُيف ِل ُح ّ
ف�إنه يدخل يف ا�ستعاذته العائن كذلك.
هلل �أَر ِقيك من ِّ
�شر
والدعاء بهذا الدعاء:
(با�سم ا ِ
كل �شيءٍ ُي� ِؤذيك من ِّ
ِ
هلل �أَر ِقيكُ ،
الأثر على الغري وامل�صدر :ي�شرتك احل�سد والعني يف الأثر؛ بحيث ِّ
واهلل َي�ش ِفيك) .اال�ستعانة
با�سم ا ِ
كل ٍ
نف�س وع ٍني حا�سد ٍةِ ،
�إن االثنني ي�سببان ال�ضرر للمح�سود واملعيون� ،أما امل�صدر فمختلف ،على ق�ضاء احلوائج بالكتمان ،وعدم �إخبار النا�س بف�ضائل ااهلل
حيث �إن م�صدر العني هو انقداح نظرة العني ،وقد ت�صيب اجلماد تعاىل� ،إال الثقة منهم.

مطبخك �سيدتي

ت�شيز كيك البيكان
ب�صو�ص الكراميل
البيكان �أو جوز القلب من �أكرث �أنواع املك�سرات فائدة على الإطالق،
�إذ يجب تناول حبتني على الأقل من اجلوز ب�شكل يومي للحفاظ على
�صحة جيدة ،واليوم �سنتعرف على طريقة لذيذة لإ�ضافة هذا النوع
إليك طريقة عمل ت�شيز كيك
الغني من املك�سرات �إىل احللوياتِ � ،
البيكان ب�صو�ص الكراميل
مكونات الطبقة الأوىل
 4/3 1كوب ب�سكويت �سادة ،مطحون ناعم
 4/1كوب �سكر بني
 4/1كوب زبدة مذابة
مكونات الطبقة الثانية
 1كوب �سكر بني
 3/2كوب �شراب الذرة
 4/1كوب زبدة مذابة
 3حبة بي�ض
 1ملعقة �صغرية فانيال
 2/1 1كوب جوز بيكان حمم�ص ومفروم خ�شن
مكونات الطبقة الثالثة
 225جرام جنب كرميي
 1كوب �سكر بني
 3حبة بي�ض
 2/1كوب كرمية خفق
 2ملعقة �صغرية فانيال
مكونات الطبقة الرابعة
 4/1كوب زبدة مذابة
 2/1كوب �سكر بني
 4/1كوب كرمية خفق
 2/1ملعقة كبرية قرفة
 1كوب جوز بيكان حمم�ص ومفروم خ�شن
طريقة التح�ضري
 -1ابدئي بتجهيز الطبقة الأوىل ،اخلطي الب�سكويت مع الزبدة
وال�سكر ،و�ضعيه يف قالب ت�شيز كيك
 -2على النار �ضعي ال�سكر البني ،و�شراب الذرة ،والزبدة ،والبي�ض،
والفانيال والبيكان ،واتركي املكونات حتى ت�صبح �سميكة على نار
خفيفة حلوايل  5دقائق ،ثم ا�سكبيها فوق الب�سكويت
 -3اخفقي اجلبنة ،وال�سكر ،والبي�ض ،والكرمية والفانيال ،ثم
ا�سكبي اخلليط يف �صينية الت�شيز كيك
� -4ضعي القالب يف �صينية مملوءة باملاء ال�ساخن ،ثم اخبزي
الت�شيز كيك على درجة حرارة  180مئوية ملدة  60دقيقة
� -5أخرجي الت�شيز كيك من الفرن ،و�ضعيه يف الثالجة حتى يربد
متام ًا
 -6جهزي الطبقة الأخرية� ،ضعي الزبدة وال�سكر على نار متو�سطة،
واتركيها  3دقائق ،ثم �أ�ضيفي الكرمية وقلبي حتى ي�صبح املزيج
ناعم� ،أ�ضيفي القرفة والبيكان ،وقلبي ب�سرعة ،ثم ا�سكبي اخلليط
فوق ت�شيز كيك البيكان البارد
امل�صدر  :مطبخ �سيدتي
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تارت الفواكه بالكا�سرتد

مكونات العجينة
 4/1كوب �سكر
 4/1 1كوب دقيق
 2ملعقة كبرية ماء بارد
 100جرام زبدة
 1ملعقة �صغرية فانيال
مكونات احل�شوة
 500ملل حليب
 4ملعقة كبرية �سكر
م�سحوق كا�سرتد (ح�سب الرغبة)
فواكه للتزيني
طريقة التح�ضري
 -1ابدئي بتجهيز العجينة� ،ضعي الدقيق ،والفانيال ،والزبدة
وال�سكر يف حم�ضرة الطعام ،واخلطيها حتى تتجان�س.
� -2أ�ضيفي املاء البارد ،واعجني جيد ًا.
� -3ضعي العجينة يف كي�س ،ثم �أدخليها الثالجة لتربد مدة
 30دقيقة.
 -4افردي العجينة بوا�سطة ال�شوبك بني كي�سني حتى ال
تلت�صق ،ثم �ضعيها يف �صينية التارت.
� -5أحدثي ثقوب يف العجينة بوا�سطة �شوكة ،ثم �ضعي فوقها
قطعة من ورق الزبدة ،و�ضعي عليها �أي نوع من احلبوب
حتى ال تنتفخ العجينة.
� -6أخلي ال�صينية الفرن املحمى على درجة حرارة 180
مئوية ملدة  15دقيقة.
� -7أخرجي ال�صينية من الفرن ،ودعي التارت يربد.
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برك باجلبنة والبقدون�س
من �أنواع الفطائر
واملعجنات ال�شهية
للح�شوة :اب�شري قطع اجلبنة يف وعاء ،ثم �أ�ضيفي البقدون�س
وحركي
للعجينة :يف وعاء ،امزجي ال�سكر مع امللح والزيت واملاء وحركي
حتى يذوب ال�سكر وامللح متام ًا ،ثم اك�سري البي�ضة يف الوعاء
وحركي
يف وعاء �آخر ،اخلطي الدقيق مع احلليب البودرة ثم �أ�ضيفي مزيج
البي�ض واملاء وادعكي حتى حت�صلي على عجينة متما�سكة ومتجان�سة
ودعيها ترتاح ملدة ربع �ساعة
يف وعاء �آخر ،امزجي ال�سمنة مع البي�ضة الأخرى حتى حت�صلي على
مزيج متجان�س ،ثم �أ�ضيفي الـ 100غم من الدقيق على دفعتني مع
التحريك
قومي بربم العجينة حتى ت�أخذ �شكل �أ�سطواين وقطعيها �إىل قطع
بحيث تكون �أول قطعة بوزن 100غرام والقطع الأخرى بوزن  75غرام
ر�شي القليل من الدقيق على طبق ثم غم�سي قطع العجني بقليل من
الدقيق و�ضعيها يف الطبق وغطيها بقطعة قما�ش مبللة
مدي قطع العجني ال�صغرية حتى ت�أخذ �شك ًال دائري ًا ب�سمك  3ملم
ومدي القطعة الكبرية حتى ت�أخذ �شك ًال دائري ًا ب�سمك  1ملم
ادهني القليل من مزيج البي�ض وال�سمنة على قر�ص العجينة الكبري
و�ضعي فوقه قر�ص �صغري من العجينة وادهنيه بقليل من مزيج
البي�ض وال�سمنة وكرري هذه العملية حتى يتبقى قر�ص واحد من
�أقرا�ص العجني
اطوي جميع �أطراف العجينة �إىل الداخل مع دهن كل طرف بالقليل
من مزيج البي�ض وال�سمنة ،ثم ادهني �سطح العجينة باملزيج و�أغلقيها
بقر�ص العجينة املتبقي مع ال�ضغط قلي ًال حتى نت�أكد من �إغالقها
ر�شي العجينة بقليل من الطحني و�ضعيها يف كي�س نايلون غذائي
وفرغيه من الهواء ودعيها ترتاح يف الرباد مدة � 24ساعة
انرثي القليل من الطحني على طاولة العمل ثم �ضعي عليها العجينة
ومديها حتى ت�صبح ب�سمك  2ملم وانرثي القليل من الطحني على
وجهي العجينة لت�سهيل عملية املد

 -8جهزي احل�شوة ،اخلطي مكونات الكا�سرتد ،ثم �ضعيها
على النار وا�ستمري يف التقليب حتى ي�صبح املزيج �سميك.

مدي قطعة قما�ش مبللة على ن�صف العجينة ونكن�س الطحني بوا�سطة
فر�شاة عن الن�صف الآخر ،ثم وعلى بعد � 3سم من بداية العجينة
ن�ضع مقدار ملعقة طعام من احل�شوة حتى ينتهي ال�صف الأول مع
ترك م�سافة � 3سم بني كل ملعقة طعام والأخرى

القيمة الغذائية للو�صفة

ر�شي القليل من املاء عليها ،ثم اقلبي العجينة على احل�شوة مع
ال�ضغط على الأطراف والفوا�صل وتخل�صي من الزوائد بوا�سطة
مدرج ثم نقطع حبات الربك

 -9ا�سكبي الكا�سرتد فوق التارت ،ثم زينيها بالفواكه،
و�ضعيها يف الثالجة حتى تريد متام ًا.
 تارت الفراولة كعكة لذيذة الطعم لكنها حتتوي على الكثريمن ال�سعرات احلرارية والدهون.
 حتتوي هذه الكعكة على جمموعة متكاملة من العنا�صرفهي حتوي الربوتني والكربوهيدرات والدهون ومتد اجل�سم
بالطاقة.
امل�صدر  :مطبخ ليالينا

انرثي القليل من الطحني يف طبق و�ضعي حبات الربك فيه .وكرري
هذه العملية حتى تنتهي العجينة
انقلي حبات الربك بالزيت النباتي حتى ت�أخذ لون ذهبي مقرم�ش،
ثم ن�صفي حبات الربك من الزيت وننقلها �إىل طبق تقدمي ونزينه
امل�صدر  :مطبخ �سيدتي
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Ontario Moves Forward with
Infrastructure Projects that
Improve Communities and Create Jobs
Spring 2020 P3 Market Update Signals
Government’s Commitment to Build

T

ORONTO - 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

Statement by the Prime Minister on the 75th anniversary
of the signing of the Charter of the United Nations

T
Nations:

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

“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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First Ministers’
statement on
anti-racism/
Canadian Days
“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.

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.

“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.

“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.

“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

“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

Ontario Expanding Services for
Young Victims of Sex Trafficking
Increased funding will support community-based and Indigenous-led programs
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 AntiHuman 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 antihuman 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 AntiHuman 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
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Statement by the Prime Minister
on World Refugee Day

T

he 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

Prime Minister announces extension of the
Canada Emergency Response Benefit

M

ore Canadians are returning
to work, but many people still
face challenges due to COVID19. 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
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Prime Minister Justin Trudeau speaks
with premiers on continued efforts to
address the impacts of COVID-19
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

Statement by the Prime Minister on
Canadian Multiculturalism Day
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 microaggressions, 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
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Ontario Marks Post-Traumatic
Stress Disorder Awareness

ORONTO — Today, the Ontario
government issued the following
statement in recognition of PostTraumatic 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 wellbeing 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

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.

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

To access BounceBack and their guided selfhelp program using workbooks with phone
coaching support, visit bouncebackontario.
ca or ask your primary care provider for a
referral.

Ontarians interested in public addictions

Government of Ontario
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History of Canada Day
Canada's national holiday is
celebrated on July 1.
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 coastto-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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