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اتفاقية تاريخية تقدم ما ي�صل

اإىل 4مليار دوالر لدعم
البلديات والرتانزيت

اأونتاريو تعزز حماية امل�صتاأجرين
التغيريات الت�ضريعية ت�ضجع الت�ضويات التفاو�ضية 

بني امل�ضتاأجرين واملالك
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األفت انتباه القارئ الكرمي اإىل اأن بحثي هذا ياأتي ردًا على ت�سا�ؤالت 
بع�ض االأخوة حول موقفي �راأيي حول االأحاديث النبوية.

��سجيتي  م�سوؤ�ليتي  �على  اخلا�سة  قرائتي  على  بناًء  اأُجيب 
�فطرتي، �اأنا م�سوؤ�ل عن ذلك اأمام اهلل �ال اأبايل ب�سواه: 

اإىل  �ب�سرية  ذهن  ��سفاء  �متحي�ض  تفكري  بعد  خل�ست  فقد 
موقفني جليني حيال ال�سنة النبوية اأ�سعهما اأمام القارئ الكرمي 

لُيحّكم عقله �دينه ��سمريه �اهلل من �راء الق�سد.

•• املوقف االأ�ل �اأعتربه موقفًا )ليرباليًا(، مبني على معطيات 
احلديث  هذا  نقل  للرا�ي  �ُيح�سب  نبوي،  حديث  �منها  خمتلفة 

بالذات رغم اأن متنه يعار�ض منهج الرتاثيني اإىل حد كبري.

ن�ض احلديث يقول: 

َعَلْيِه   ُ اللهَّ لهَّى  �صَ  ِ اللهَّ َر�ُصوَل  اأَنهَّ  ْدِريِّ  اْلُ �َصِعيٍد  اأَِبي  َعْن 
ي َغْيَ اْلُقْراآِن  ي َوَمْن َكَتَب َعنِّ َو�َصلهََّم َقاَل : )ال َتْكُتُبوا َعنِّ
)الزهد  م�سلم  ر�اه   )... َحَرَج  َوال  ي  َعنِّ ُثوا  َوَحدِّ َفْلَيْمُحُه 

�الرقائق/5326(

ا�ستنتج من هذا احلديث ال�سريح اأن الر�سول �ض نهى اأ�سحابه 
د على من كتب اأن ميحي  عن كتابة ما �سوى القراآن الكرمي بل �اأكَّ
ما كتبه. �يقيني اأن ذلك كان حر�سًا �تورعًا من الر�سول �ض من 
اأن يخالط كالم اهلل عز �جل كالم ب�سر. �اأِذن الر�سول الأ�سحابه 
مبا  النا�ض  �يلزموا  يكتبوا  اأن  ال  منه،  رخ�سًة  عنه  يحدثوا  باأن 
كتبوا، �ح�سبي اأنه �سلى اهلل عليه ��سلم، كان يدرك اأن االإن�سان 
�القال،  �القيل  �ال�ِسري  �االأخبار  االأحاديث  تناقل  يهوى  بطبعه 
ما  نف�ض  هي  )حِدثوا(،  كلمة  من  ُيفهم  اأن  ميكن  ما  اأن  ناهيك 
يفهمه اأحدنا عندما يقول ل�سديقه حّدثني عن اأبيك مثاًل، فهنا 
يفر�ض  لن  حتمًا  لكنه  اأبيه،  �ذكريات  �اأفعال  خ�سال  ي�سرد  قد 

على �سديقه اأن يقلد اأباه باأفعاله �حركاته ��سكناته.

�اأي�سًا هناك حديث اآخر ي�سرتعي االإنتباه �رمبا ال�سدمة �هو:

 wwُثوا عن َبِني اإِ�ْصَراِئيَل َوال ي ولو اآَيًة، َوَحدِّ َبلُِّغوا َعنِّ
اِر. اأْ َمْقَعَدُه ِمَن النهَّ ًدا، َفْلَيَتَبوهَّ َحَرَج، َوَمن َكَذَب َعَليهَّ ُمَتَعمِّ

ياأتي  مل  ملاذا  احلديث:  هذا  حول  اأثريها  التي  االأ�ىل  النقطة 
�لو حديث  بلغوا عني  يقل  �ملاذا مل  الر�سول على ذكر احلديث! 
مثاًل؟؟ األي�ض من املنطق اأن ي�ست�سهد مبا هو اأقل �ساأن  من االآية 
�هو احلديث!؟ األي�ض هذا تاأكيد باأن االأحاديث خارج اإطار التبليغ 

بل خارج نطاق الر�سالة باملجمل.

اأن الر�سول �ض كان يدرك مهامه الر�سولية متامًا،  اأراه هنا  �ما 
�هي تبليغ اآيات ربه فح�سب �ال �سيئ اآخر، �يدعم راأيي هذا، االآية 

الكرمية:

ْ َتْفَعْل  َكۖ  َواإِن لهَّ بِّ �ُصوُل َبلِّْغ َما اأُنِزَل اإَِلْيَك ِمن رهَّ َها الرهَّ َيا اأَيُّ
َ اَل  ا�ِسۗ  اإِنهَّ اللهَّ ُمَك ِمَن النهَّ ُ َيْع�صِ َفَما َبلهَّْغَت ِر�َصاَلَتُهۚ  َواللهَّ

َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِريَن.

ُثوا عن َبِني اإِ�ْسَراِئيَل َ�اَل َحَرَج،(  النقطة الثانية، تد�ر حول ) َ�َحدِّ
�ا�ستغرب هنا.. ما �ساأن اأمة باأحاديث اأمة اأخرى!؟، �ما �ساأن اأمة 

حممد بتناقل اأخبار �اأحاديث اأمة بني ا�سرائيل!!؟؟

َ�َمن َكَذَب  اأن منت احلديث انتهى ب:  �النقطة الثالثة ال�سادمة 
اِر. اأْ َمْقَعَدُه ِمَن النَّ ًدا، َفْلَيَتَبوَّ َعَليَّ ُمَتَعمِّ

�ال�سوؤال التعجبي هنا: هل كان الر�سول ليقول ما قاله لو مل يكن 
يتنباأ �رمبا كان على يقني باأن هناك من �سياأتي من بعده فيكتب 

�ير�ي �يكذب عليه �سلى اهلل عليه ��سلم د�ن علمه �خربه!! 

اأن  اآنفًا،  �رد  ما  على  �بناء  هنا(  )الليربايل  فموقفي  �عليه 
االأحاديث النبوية التي ��سلتنا اإمنا هي تكُلف �ما كان ينبغي اأن 
�ض  نف�سه  الر�سول  ح�ض  اأ�  ��سية  مبقت�سى  �ذلك  �ُتد�ن  ُتكتب 
�سريحة  خمالفة  كانت  االأحاديث  كتابة  �اأن  الكتابة،  عدم  على 
الأمر �نهي ر�سول اهلل، �على من يوؤمن باأن الر�سول ال ينطق عن 
اأن  الهوى فليتف�سل �يلتزم مبا ��سى به ر�سول اهلل �ض )ناهيك 
تد�ين احلديث جرى اأ�ساًل من بعد �فاة النبي د�ن علمه �خربه 
يف القرن الثاين للهجرة �ما بعده!!(، �لعل اآية مثل )�اأطيعوا اهلل 
�اأطيعوا الر�سول..( هي حجة على الرتاثيني ال حجة لهم، الذين 
ال يربحون ي�ست�سهد�ن بها يف �جوه احلداثيني، ��سوؤايل للرتاثيني: 
هل تد�ين احلديث اأ�ساًل كان طاعة اأم ع�سيان الأمر الر�سول؟؟!! 
�بذلك اأرى اأن ما بني على باطل فهو باطل، �ما بني على خمالفة 
فهو خمالف، �اأ�سوق لكم مثال من حياتنا اليومية: هل يقبل اأحد 
اأ� موافقته؟!  اأ� خربه  اأ� علمه  اإذنه  اآخر د�ن  يكتب عنه  اأن  منا 
اأخبارك  �يتناقل  ال�سخ�سية  ير�ي فالن ق�س�سك  اأن  بالك  فما 
بني النا�ض �عرب الع�سور، فُيف�سل للنا�ض كيف كنت تاأكل �ت�سرب 
�كيف تثور �تغ�سب �كيف تاأتي �تعا�سر ز�جتك. �اهلِل هذا عجب 

العجاب!!

�ا�سميه  النبوية  االأحاديث  من  الثاين  ملوقفي  االآن  اآتي   ••
)موقف حمافظ(.

ف�سائل  �سياق  يف  تدخل  التي  النبوية  االأحاديث  كل  اأن  • اعتقد 
على  هي  اخلالئق،  بني  التعامل  �ح�سن  اخُللق  �ح�سن  االأعمال 
ال  الف�سيلة  اأن  العتبار  ذلك  عليها،  خالف  �العني" �ال  "الراأ�ض 

تتبدل �ال تتغري على مر الزمان. 

كان  ما  اثنني،  �سقني  يف  فاأراها  الت�سريعية  االأحاديث  •  �اأما 
به،  فِنِعمَّ  زماننا  �عرف  ع�سرنا  الأهل  ��ساحلًا  منطقيًا  منها 
]االأعراف:   ﴾ اِهِلنَي  اْلَ َعِن  ْعِر�ْض  َ�اأَ ِباْلُعْرِف  َ�اأُْمْر  اْلَعْفَو  ُخِذ   ﴿
199. �اأما ما كان خالف ذلك فيجب توقيف العمل به �اأر�سفته، 
التاريخية  �املخطوطات  �املعامل  االآثار  معاملة  معه  �التعامل 

االإ�سالمية املور�ثة.

�قد ي�ساأل �ساأل، �من اأين �كيف ن�ستقي الت�سريع اإذًا؟

هنا، يجب اأن يربز د�ر العقول النرية �املفكرين الثقاة املنفتحني 
الدنيوية  العلوم  اأ�  الفقهية  التخ�س�سات  يف  �سواء  املعا�سرين 
كالطب �الفلك �القانون �الفل�سفة �اللغة �البيان على اأن يكونوا 
اأ�  حزبية  اأ�  طائفية  حم�سوبيات  اأي  عن  متجردين  م�ستقلني 
)امل�سدر  القراآين  الن�ض  �تبنّي  قراءة  باإعادة  ليقوموا  �سيا�سية 
معا�سرة،  رزينة  قراءة  الع�سر،  مبقت�سى  االأ�سيل(  الت�سريعي 
تالئم  جديدة  ت�سريعات  خاللها  من  �ي�ستنبطون  ي�ستخرجون 
نكون  ذلك  �خالف  املعا�سر.  االإن�سان  حياة  �متطلبات  اأحوال 
نخالف �نبدل �سنة اهلل يف الكون، �التي تتمثل يف التغيري �التعديل 
من  كاٍل  الأركان  �االأ�سول  الثوابت  ��سمن  النا�ض  م�سالح  ح�سب 
مل  �اإذا  املعا�سرين  االأمة  علماء  �اجب  �هذا  �االإميان.  االإ�سالم 
يقوموا بد�رهم املنوط بهم، فهم م�سوؤ�لون م�سوؤ�لية كبرية على 
لرتاث  حماة  كانوا  اأنهم  لهم  ُي�سفع  �لن  �تق�سريهم  تفريطهم 

جّهلوا  اإذ  عليهم  �بال  �سيكون  هذا  اأن  ظني  بل  االأ�لني  �ت�سريع 
جيل،  بعد  جيل  �االإجتهاد  البحث  منافذ  عليها  �اأغلقوا  االأمة 
�اأنهم �ساقوا االأمة داخل �سراديب مظلمة على مبداأ اأغلق عقلك 
بعد  �نعي�سها جيل  نراها  القا�سرة  التبعية  �نتائج هذه  �اتبعني. 
جيل �لن ن�سفى �ن�ستقيم من هذه احلالة امل�ستع�سية ما مل ن�سن 
الذي  القرن  متطلبات  �فق  جديد  من  االإميانية  حياتنا  قوانني 
نعي�ض فيه �لي�ض �فق مفاهيم القرن ال�ساد�ض اأ� ال�سابع..الخ �ال 

حتى �فق مفاهيم القرن الع�سرين.

االإن�سان  طبيعة  مع  �يتالئم  علينا  ��اجب  لنا  حق  هذا  اأن  �اأرى 
�احلياة التي نعي�سها، �مرة ثانية اأُذكر براأي االأئمة اأنف�سهم الذين 
اجتهد�ا الأهل زمانهم �اأح�سبهم كانوا اأكرث انفتاحًا �تقباًل لراأي 
االآخر من اأتباعهم �منا�سريهم يف ع�سرنا هذا، الذين ما فتئوا 
يجعلوا  �مل  اأنف�سهم  الراأي  اأ�سحاب  بها  زِهَد  اأراء  عن  يدافعون 
�نزدري  �نتخا�سم  نتجادل  بالنا  فما  زمانهم  الأهل  ثوابت  منها 

�نتهم بع�سنا بع�سًا من اأجل اأراء ب�سر! 

�اأختم باأقوال لل�سادة االأئمة بهذا اخل�سو�ض،

قول اأبي حنيفة:

اإىل  عندنا  ما  تركنا  منه  بخرٍي  جاءنا  فمن  راأي  هذا  "كالمنا 
ما عنده."

�قول ال�سافعي:

مب�ستيقنني" نحن  �ما  ًا  ظنَّ اإالَّ  نظنُّ  "اإن 

�قول اأحمد بن حنبل: 

تعلمنا." كما  �تعلم  ال�سافعي  �ال  مالكًا  تقلد  �ال  تقلدين  "ال 

اأ�  اأ�سبت  فاإن  امل�ساألة،  هذه  حول  اعتقده  ما  �هذا  راأيي  هذا 
اأخطاأت فاأمري اإىل اهلل.

اللهم قد بلغت، اللهم فا�صهد

معتز اأبوكالم

مدينة مي�صي�صاغا تورونتو كندا 

االأحاديث النبوية..
على مفرتق طرق
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تورنتو ـ ت�ستثمر حكومة �أونتاريو 1.6 مليون دوالر على مدى عامني 
�سيدعم هذ�  و�لكر�هية.  �لعن�سرية  ملكافحة  برنامج جديد  الإن�ساء 
على  تركز  �لتي  للعن�سرية  �ملناه�سة  �ملجتمع  مبادر�ت  �لتمويل 
ومعاد�ة  �الأ�سليني  �ل�سكان  �سد  و�لعن�سرية  �ل�سود  �سد  �لعن�سرية 

�ل�سامية وكر�هية �الإ�سالم " ��سالموفوبيا".

وقالت �سيلفيا جونز ، �لنائب �لعام و�لوزيرة �مل�سوؤولة عن مناه�سة 
�لعن�سرية: "لن يتم �لت�سامح مع �لعن�سرية و�لكر�هية ، وحكومتنا 
ب�سبب  لل�سرر  �لتعر�ض  من  �لنا�ض  حلماية  و�سعها  يف  ما  كل  تبذل 
عرقهم �أو معتقد�تهم �لدينية".  "�سيتم تطوير برنامج �ملنح �جلديد 
�إىل  يوؤدي  �أنه  للتاأكد من  �أونتاريو  بالتعاون مع �سركاء �ملجتمع عرب 
�حللول �الأكرث فعالية يف مكافحة �لعن�سرية و�لكر�هية يف مقاطعتنا. 

هذه �حللول �لتي ت�ستد �حلاجة �إليها ال ميكن �أن تاأتي من �حلكومة 
وحدها."

�لتز�م  �لكر�هية  ومناه�سة  �لعن�سرية  مكافحة  برنامج  يدعم 
مكافحة  مبادر�ت  يف  �ملحلية  �ملجتمعات  مع  بالتعاون  �حلكومة 
�لعن�سرية  باأثر  �لعام  �لوعي  زيادة  ت�سمل  و�لتي   ، �لعن�سرية 
�ستتعاون مديرية   ، �بتد�ًء من خريف 2020  �ملمنهجة.   و�لكر�هية 
للتعرف  �ملجتمعية  �ملجموعات  مع  �أونتاريو  يف  �لعن�سرية  مكافحة 
ت�سكيل  يف  للم�ساعدة  �ملحلية  و�الحتياجات  �لفردية  �لتجارب  على 

وت�سميم برنامج �ملنح �جلديد.

حكومة �أونتاريو / �لرتجمة �لعربية �أيام كندية 

اأونتاريو ت�صاعد على حماية املجتمعات �صد العن�صرية والكراهية

اأ�نتاريو خطتها اليوم لتحديث نظام رعاية  اأ�سدرت حكومة  تورنتو 
االأطفال. تركز اال�سرتاتيجية على تعزيز العائالت �املجتمعات من 
لالأطفال  دائمة  منازل  عن  �البحث  املبكر  �التدخل  الوقاية  خالل 
اأ�  البقاء يف منازلهم  ي�ستطيعون  الرعاية عندما ال  �ال�سباب حتت 

جمتمعاتهم.

قالت جيل دانلوب ، الوزيرة املعا�نة لالأطفال �ق�سايا املراأة: "يعاين 
التي  تلك  من  بكثري  اأ�سواأ  نتائج  من  الرعاية  يف  �ال�سباب  االأطفال 
، �زيادة  التخرج  انخفا�ض معدالت  ، مثل  حتدث يف حميط عائلي 
نقوم  ال�سبب  "لهذا  العدالة".  نظام  يف  اأكرب  �تورط  الت�سرد  خطر 
بتحويل نظام رعاية الطفل ، ل�سمان بقاء املزيد من العائالت مًعا ، 
�اأن االأطفال �ال�سباب الذين يتلقون الرعاية يح�سلون على الدعم 
الذي يحتاجونه ليكونوا اآمنني �ينجحون �يزدهر�ن مع انتقالهم من 

الرعاية اإىل مرحلة البلوغ."

تت�سمن ا�سرتاتيجية اإعادة ت�سميم نظام رعاية الطفل خم�ض ركائز 
تركز على:

التي  املجتمعية  الوقاية  االأ�سرة من خالل خدمات  تعزيز رفاهية   *
حتافظ على �سالمة االأطفال يف البيئات العائلية ؛

* حت�سني جودة الرعاية ال�سكنية املقدمة لالأطفال �ال�سباب ؛

* تعزيز تنمية الر�ابط �الدعم امل�ستدام مدى احلياة لل�سباب ، مع 
الرتكيز على فر�ض التعليم �العمل ؛

بداًل من  االأ�سرية  �الرتكيز على اخليارات  التبني  * حت�سني جتربة 
الرعاية الماعية عندما يكون ذلك مالئمًا؛ 

يكون م�ستداًما  االأطفال  لرعاية  �كفاءة  فعالية  اأكرث  اإن�ساء نظام   *
من الناحية املالية.

االأطفال  خلدمات  التنفيذي  املدير   ، �سيفر  جيف  الدكتور  �قال 
تك�سف عن  الت�سميم هذه  اإعادة  "اإن  تور�نتو  االأ�سليني يف  �االأ�سر 
ر�ؤية �ساملة للعمل ب�سكل اأف�سل عرب الوزارات �القطاعات احلكومية 
اأنحاء  جميع  يف  �االأ�سر  االأطفال  �ازدهار  �رفاهية  �سالمة  لدعم 
"اأ�سعر باالرتياح ب�سكل خا�ض من النهج املتميز للتعا�ن  اأ�نتاريو". 
االإنويت  �قبائل  االأ�ىل  االأمم  قبائل  �سكان  مع  اخلدمات  تطوير  يف 
احل�سرية  املناطق  يف  االأ�سليني  ال�سكان  من  �ال�سركاء  �امليتي�ض 
الأطفال  املفرط  التمثيل  �تقليل  �اقعة  حقيقة  الر�ؤية  هذه  لعل 

ال�سكان االأ�سليني يف نظام رعاية االأطفال."

�قد مت تطوير اال�سرتاتيجية الديدة لرعاية االأطفال مب�ساهمة من 
االإنويت  ��سركاء  االأ�ىل  �االأمم  الرعاية  �مقدمي  �االأ�سر  ال�سباب 
اخلطوط  يف  �العاملني  املجتمعية  �املنظمات  �املحامني  �امليتي�ض 
االأمامية �قادة قطاع رعاية االأطفال. لقد �ساركوا يف اأكرث من 100 
جل�سة م�ساركة خالل العام املا�سي �قدموا اأكرث من 3000 رد على 

ا�ستطالع جرى عرب االإنرتنت.

�قال  كبريًا.  تعهدًا  يعترب  الطفل  رعاية  نظام  ت�سميم  اإعادة  "اإن 
قطاع  مع  متوا�سلة  ��سراكة  �قًتا  االأمر  "�سي�ستغرق  دنلوب:  الوزير 
�سركاء  من  �غريهم  االأ�سليني  ال�سكان  �جمتمعات  الطفل  رعاية 
الوقت  باأخذ  ملتزمون  “نحن  �االجتماعية".  ال�سحية  اخلدمات 
كل  �سميم  يف  �ال�سباب  االأطفال  �اإبقاء  االأمر  هذا  الإ�سالح  الكايف 
ما نقوم به. �سالمتهم �رفاههم �جناحهم يف امل�ستقبل اأمر يف غاية 

االأهمية ".

حكومة اأونتاريو
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املت�سائمون ميوتون اأبكر ب�سنتني من النا�ض العاديني اأ� االأكرث تفا�ؤال
تو�سلت درا�سة جديدة اإىل اأن االأ�سخا�ض املت�سائمني ميوتون يف �قت 

اأبكر من اأ�لئك الذين لي�ض لديهم اأفكار �سلبية ب�سكل علني
��جد الباحثون اأن اأ�لئك الذين لديهم توقعات �سلبية حول امل�ستقبل، 

ماتوا قبل عامني من اأ�لئك الذين لي�سوا مت�سائمني
اأن كونك متفائال ال  اإىل حد ما، �جد�ا  �مع ذلك، �املثري للده�سة 

يطيل متو�سط العمر املتوقع
 QIMR الطبية  البحوث  معهد  من  الفريق  �يقول 
Berghofer يف بري�سبان باأ�سرتاليا، اإنه يعتقد اأن املت�سائمني 
ال يهتمون باأنف�سهم اأي�سا، ما يوؤدي اإىل تدهور �سحتهم يف �قت اأبكر 

مقارنة باالآخرين
�بع�ض  �الت�سا�ؤم  التفا�ؤل  بني  ارتباطا  �سابقة  درا�سات  ��جدت 
االأمرا�ض. �مع ذلك، فقد جمعت هذه االأبحاث االثنني على مقيا�ض 
�احد بدال من جدا�ل منف�سلة، ما اأدى اإىل ت�سنيف االأ�سخا�ض ذ�ي 

الدرجات املنخف�سة على اأنهم متفائلون
اأن ا�سطرابات املزاج مثل االكتئاب  �ما هو اأكرث من ذلك، ال يبد� 
لها تاأثري على العالقة بني الت�سا�ؤم �الوفيات. �من ناحية اأخرى، مل 
اأ�  اإيجابية  �سواء كانت  باملوت،  التفا�ؤل عالقة مهمة  تظهر درجات 

�سلبية
ال  �يتفيلد  لكن  عاجال،  املت�سائمون  ميوت  ملاذا  الوا�سح  من  لي�ض 

يعتقد اأن املر�ض ي�سبب الت�سا�ؤم اأ� العك�ض
�قال ل�سبكة ABC Australia: "قد ُيعتقد اأن االأ�سخا�ض 
املت�سائمني ال يعتنون باأنف�سهم ��سحتهم اأي�سا، حيث اأنهم يعتقد�ن 
�ممار�سة  الغذائي  النظام  ب�ساأن  الن�سائح  اتباع  من  فائدة  ال  اأنه 

الريا�سة �ما اإىل ذلك"
�املت�سائمة  املتفائلة  املواقف  اأن  اإىل  ت�سري  دالئل  "هناك  �اأ�ساف: 
ميكن اأن يكون لها اآثار على الكيمياء احليوية يف الدماغ �الدم، �رمبا 

التهاب على الدار ال�سرياين"
�مل تكن هناك داللة اإح�سائية حول درجات التفا�ؤل اأ� الت�سا�ؤم بني 

الرجال �الن�ساء
امل�صدر: ديلي ميل

اأونتاريو تتخذ 
خطوات لتح�صني نظام

رعاية الطفل

تركز اال�صرتاتيجية اجلديدة على الوقاية والتدخل املبكر للحفاظ على املزيد من االأ�صر مًعا

املت�صائمون ميوتون اأبكر
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متثل اتفاقية اإعادة الت�صغيل االآمنة متوياًل جديًدا للعديد من الربامج ذات االأولوية يف 
اأونتاريو

ـ تقدم حكومة اأ�نتاريو ، بال�سراكة مع احلكومة الفيدرالية ، ما ي�سل اإىل 4 مليارات د�الر من  تورنتو 
امل�ساعدة ال�سر�رية ملرة �احدة اإىل 444 بلدية يف اأ�نتاريو. �سي�ساعد هذا التمويل احلكومات املحلية يف 
احلفاظ على اخلدمات احليوية التي يعتمد عليها النا�ض كل يوم ، مبا يف ذلك النقل العام ، على مدى 
االأ�سهر ال�ستة اإىل الثمانية املقبلة. �سيتم تقدمي تفا�سيل عن خم�س�سات حمددة يف االأ�سابيع املقبلة.  

هذا التمويل هو جزء من خطة مقاطعة اأ�نتاريو املعدة للتجديد �النمو �االنتعا�ض االقت�سادي.
اإليوت ، نائب احلاكم ��زيرة ال�سحة،  جاء هذا االإعالن اليوم من قبل احلاكم د�غ فورد، �كري�ستني 
ر�د فيليب�ض، �زير املالية، ��ستيف كالرك، �زير ال�سوؤ�ن البلدية �االإ�سكان ، �كار�لني مولر�ين ، �زيرة 

النقل.
COVID- قال فورد: "من خالل العمل مًعا ، �حدنا البالد يف مواجهة التحديات الهائلة التي جلبتها�
19 �ح�سلنا على �سفقة تاريخية مع احلكومة الفيدرالية ل�سمان انتعا�ض قوي الأ�نتاريو �كندا".  "اأ�د اأن 
اأ�سكر قادة اأ�نتاريو املحليني  �عددهم 444 الذين دعمونا من خالل مفا��ساتنا مع احلكومة الفيدرالية 
اإعادة فتح  اأثناء  البلديني  اإعادة الفتح. ��سن�ستمر يف منا�سرة �سركائنا  �خالل كل مرحلة من مراحل 

جمتمعاتهم باأمان ��سمان عودة النا�ض اإىل العمل."
لقد عمل احلاكم فورد ب�سكل تعا�ين مع ال�سركاء البلديني �زمالئه حكام االأقامل �املقاطعات، �رئي�ض 
يت�سمن 777  �الذي  التاريخي،  االتفاق  اإىل هذا  للتو�سل  الوزراء فريالند  رئي�ض  �نائب  تر�د�  الوزراء 
مليون د�الر من احلكومة الفيدرالية � 1.22 مليار د�الر من املقاطعة لدعم البلديات. �ستوا�سل اأ�نتاريو 
العمل ب�سكل �ثيق مع �سركائها من البلديات ل�سمان اأن هذا التمويل يوفر الدعم الذي يحتاجونه ملعالة 

.COVID-19 النق�ض يف امليزانية املتعلق بـ
�قال الوزير كالرك "اإن بلديات اأ�نتاريو هي العمود الفقري ملقاطعتنا العظيمة".  "اإن حكومتنا ملتزمة 
قيادة  من  �متكينهم  اأقوى  ب�سكل  الظهور  على  مل�ساعدتهم  البلديات  يف  �سركائنا  مع  بيد  يدًا  بالعمل 

االنتعا�ض االقت�سادي يف كل جمتمع. �التمويل الذي نعلن عنه اليوم �سيلعب د�رًا حا�سمًا يف ذلك."
�قال الوزير فيليب�ض: "اأبلغتنا بلديات اأ�نتاريو اأنها تتعامل مع نق�ض قدره 4 مليارات د�الر نتيجة لكوفيد 
"قد يوؤدي الف�سل يف الت�سرف اإىل تخفي�سات يف اخلدمات �ارتفاع ال�سرائب. �لهذا ال�سبب ،    ."19
�اأنظمة  البلديات  ل�سمان دعم  املفا��سات  قوية على طا�لة  اأ�نتاريو مدافعة  ، كانت  قيادة فورد  حتت 
اأ�قات  النقل كجزء من اتفاقية اإعادة الت�سغيل االآمنة.  م�ستوى الدعم التاريخي الذي يتم تقدميه يف 

غري م�سبوقة ".
ا تاأمني �سفقة لتمويل النقل العام كجزء من اتفاقية املقاطعة الفيدرالية.   من خالل قيادة اأ�نتاريو ، مت اأي�سً
�سيتم تقا�سم ما ي�سل اإىل 2 مليار د�الر بالت�سا�ي بني اأ�نتاريو �احلكومة الفيدرالية.  ��سيتلقى م�سغلو 
ا حاًدا يف االإيرادات الدعم الذي يحتاجونه للم�ساعدة يف معالة االآثار  الرتانزيت الذين �سهد�ا انخفا�سً

املالية لـ COVID-19 �موا�سلة عملياتهم بطريقة اآمنة.
قالت الوزيرة مولر�ين: "قام م�سغلو الرتانزيت عرب اأ�نتاريو بعمل رائع ل�سمان ح�سول االأ�سخا�ض الذين 
يحتاجون اإىل التجول ، مبا يف ذلك عمال اخلطوط االأمامية لدينا ، على خدمة عبور اآمنة �موثوقة اأثناء 
تف�سي املر�ض".  "�سي�ساعد هذا التمويل على �سمان ا�ستمرار خدمات النقل العام حتى يتمكن النا�ض من 

الو�سول اإىل حيث يحتاجون للذهاب مع اإعادة فتح مقاطعتنا �عودة النا�ض اإىل العمل."
�ست�ساعد اتفاقية اإعادة الت�سغيل االآمنة على �سمان انتعا�ض قوي �اآمن الأ�نتاريو من خالل اال�ستثمارات 
يف االختبار �تتبع االت�سال �اإدارة البيانات؛  القدرة على الرعاية ال�سحية �ال�سحة النف�سية؛  حماية 
ال�سن يف مرافق  �كبار  الت�سرد  يعانون من  الذين  االأ�سخا�ض  ، مبا يف ذلك  ال�سعيفة  ال�سكانية  الفئات 
الرعاية الطويلة االأجل؛  تاأمني معدات احلماية ال�سخ�سية )PPE(؛  رعاية اأطفال العمال العائدين؛  

�دعم البلديات �نظم النقل العام.
حكومة اأونتاريو 
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�سيتم اإعادة فتح االأعمال التجارية �االأماكن العامة االإ�سافية بينما ت�سمح حكومة اأ�نتاريو ملدينة تور�نتو 
 12:01 ال�ساعة  يوليو   31 المعة  يوم  املقاطعة  فتح  اإعادة  من   3 املرحلة  اإىل  لالنتقال  بيل  �منطقة 
�سباًحا ، �قد مت اتخاذ هذا القرار بالت�سا�ر مع كبري اأطباء ال�سحة �اأطباء ال�سحة املحليني. �ي�ستند 
انتقال  انخفا�ض  ذلك  يف  مبا  الرئي�سية،  العامة  ال�سحة  ملوؤ�سرات  االإيجابية  املحلية  االجتاهات  اإىل 
COVID-19 ، �قدرة ا�ستيعاب امل�سايف احلالية، �قدرة ال�سحة العامة على الت�سرف حيال احلاالت 

ال�سريعة �اإدارة االت�سال، �زيادة كبرية يف اإجراء االختبارات.
�بذلك �ستن�سم منطقتي تورنتو لل�سحة العامة �بيل لل�سحة العامة اإىل 31 منطقة لل�سحة العامة دخلت 

املرحلة 3 يومي 17 � 24 يوليو 2020.
 Open قال احلاكم د�ج فورد: "يف حني اأن املزيد من املطاعم �امل�سارح �ال�سركات ميكنها تعليق عالمة
for Business ، فاإننا نطلب من الميع اتباع ن�سائح ال�سحة العامة �الت�سرف مب�سوؤ�لية".  "لقد 
حققنا تقدًما هائاًل ي�سمح لنا بالعودة اإىل �سيء اأقرب قلياًل اإىل حياتنا الطبيعية هذا ال�سيف ، لكننا مل 
نخرج من املاأزق بعد. هذا الفري��ض ال يزال بيننا �علينا اأن نكون اأكرث حذًرا لتجنب اإثارة زيادة اأ� تف�سي 

املر�ض. اأنا�سد الميع بقوة ملتابعة اتباع بر�توكوالت ال�سحة العامة ".
�ستبقى منطقة �حدة �ند�سور-اإ�سيك�ض ال�سحية يف املرحلة الثانية. ��ستوا�سل اأ�نتاريو مراقبة االجتاهات 
املحلية ملوؤ�سرات ال�سحة العامة الرئي�سية يف منطقة �ند�سور-اإ�سيك�ض مقاطعة الوحدة ال�سحية �نقلها 
احتياجات  تلبية  احلكومة  توا�سل   ، ذلك  غ�سون  �يف  بذلك.  للقيام  اآمنة  تكون  عندما   3 املرحلة  اإىل 
املنطقة ، بال�سراكة مع الهات احلكومية االأخرى على خمتلف االأ�سعدة، من خالل تدابري مثل االختبار 
على م�ستوى االأبحاث ، �ن�سر �حدات اختبار متنقلة �اعتماد اإر�سادات جديدة لل�سحة العامة للعاملني 

الذين ال تظهر عليهم اأعرا�ض �لميع اأماكن العمل.
�قالت كري�ستني اإليوت ، نائب احلاكم ��زير ال�سحة: "ميكن اإعادة فتح املزيد من ال�سركات �اخلدمات 
بف�سل الهود الماعية لميع �سكان اأ�نتاريو من اأجل احلد من انت�سار الفري��ض".  "على الرغم من 
Windsor- اأن اجتاهات ال�سحة العامة يف جميع اأنحاء املقاطعة اإيجابية ، اإال اأننا نوا�سل مراقبة

املنا�سب  الوقت  يحني  عندما   3 املرحلة  اإىل  هنالك  ال�سكان  نقل  من  نتمكن  حتى  كثب  عن   Essex
لذلك. 

�بغ�ض النظر عن املرحلة التي توجد فيها املنطقة ، يجب على الميع اال�ستمرار يف اتباع ن�سائح ال�سحة 
العامة حلماية اأنف�سهم �اأ�سرهم �جمتمعهم ".

ا املقرتحات املقدمة من مدينة تورنتو �تورنتو ال�سحة العامة فيما يتعلق باملطاعم  تدعم اأ�نتاريو اأي�سً
�احلانات �غريها من موؤ�س�سات الطعام �ال�سراب امل�سموح بفتحها.  ملزيد من املعلومات حول القيود التي 
�ستظل �سارية خالل املرحلة 3 ، باالإ�سافة اإىل قيود ال�سحة العامة �ال�سالمة يف مكان العمل الالزمة 

.Ontario.ca/reopen للحفاظ على �سالمة االأ�سخا�ض ، قم بزيارة
ميكن لل�سركات التي ال ت�ستطيع فتح اأ� ا�ستئناف االأن�سطة الكاملة ب�سبب قيود املرحلة 3 ، اأ� ال�سركات 
 Ontario.ca/reopen زيارة   ، باأمان   3 املرحلة  متطلبات  اأ�  قيود  لتعديل  اأفكار  لديها  التي 
لتقدمي اقرتاح اإعادة فتح للنظر فيه.  ��سرياجع م�سوؤ�لو احلكومة �ال�سحة العامة املقرتحات �يت�سلون 

بال�سركات للح�سول على تعليقات اأ� تو�سيحات �تقدمي رد اأ�يل يف غ�سون 10 اأيام.
كثب  عن  املتطور  الو�سع  مراقبة  العامة  ال�سحة  �خرباء  لل�سحة  الطبيني  املوظفني  كبري  يوا�سل  كما 

لتقدمي امل�سورة عندما ميكن تخفيف قيود ال�سحة العامة اأ� اإذا كانت هناك حاجة اإىل ت�سديدها.
يبقى من املهم للغاية اأن ي�ستمر الميع يف اتباع ن�سائح ال�سحة العامة مع اإعادة فتح املزيد من ال�سركات 
�اخلدمات يف املرحلة 3. �هذا ي�سمل التقيد بالتباعد ال�سدي مع من هم خارج اأ�سرتك اأ� حميطك 
االجتماعي ، ارتداء الكمامة عندما يكون التباعد ال�سدي حتدًيا اأ� حيث  اإلزامي للقيام بذلك ، �البقاء 

يف املنزل عند املر�ض ، �غ�سل اليدين ب�سكل متكرر ��سامل.
حكومة اأونتاريو /الرتجمة العربية اأيام كندية 

اتفاقية تاريخية تقدم ما ي�صل اإىل
4مليار دوالر لدعم البلديات والرتانزيت

اونتاريو: تورونتو ومنطقة بيل تدخالن حيز املرحلة 
الثالثة من فتح االأعمال واالأن�صطة يوم اجلمعة
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تورنتو - توفر حكومة اأ�نتاريو اال�ستقرار ل�سوق االإيجار يف اأ�نتاريو 
القانونية  غري  االإخالء  عمليات  على  الغرامات  زيادة  خالل  من 
قبل  ال�سداد  اتفاقيات  با�ستك�ساف  املالك  قيام  �سر�رة  �تعزيز 
قانون  يف  التدابري  هذه  ت�سمني  يتم  االإخالء.   عمليات  يف  النظر 
على  ح�سل  الذي  املجتمعي  االإ�سكان  �تعزيز  امل�ستاأجرين  حماية 

املوافقة امللكية اليوم.

اأن  "نعلم  �االإ�سكان:  البلدية  ال�سوؤ�ن  �زير   ، كالرك  �ستيف  قال 
 COVID-19 امل�ستاأجرين �اأ�سحاب العقارات قد نا�سلوا خالل
، �قد تواجه بع�ض االأ�سر االإخالء ب�سبب االإيجار غري املدفوع خالل 
اإبقاء  نحا�ل   ، التغيريات  هذه  اإجراء  خالل  "من  االأزمة".   هذه 
العقارات  اأ�سحاب  ، ن�ساعد  الوقت نف�سه  النا�ض يف منازلهم ، �يف 
على تلقي املدفوعات من خالل اتفاقية ال�سداد املتبادل. اإنها طريقة 

اأف�سل ، خا�سة يف هذه االأ�قات ال�سعبة."

لعام  ال�سكنية  االإيجارات  قانون  يحّدث  الذي   ، الت�سريع  ��سي�سهل 
2006 �قانون خدمات االإ�سكان لعام 2011 ، حل النزاعات مع حماية 

امل�ستاأجرين من عمليات االإخالء غري القانونية من خالل:

عمليات  عن  �احد  �سهر  الإيجار  امل�ستاأجر  تعوي�ض  ا�سرتاط   ••
االإخالء "بال خطاأ" ؛

•• ال�سماح ملجل�ض املاُلك �امل�ستاأجرين بطلب اإيجار ي�سل اإىل 12 
�سهًرا للتعوي�ض عن اإخطارات االإخالء ال�سادرة ب�سوء نية اأ� عندما 
ال ي�سمح املالك للم�ستاأجر بالعودة بعد التجديدات اأ� االإ�سالحات ؛

القانون  مبوجب  للجرائم  الق�سوى  الغرامة  مبالغ  م�ساعفة    ••
اإىل 50000 د�الر للفرد � 250.000 د�الر لل�سركة.

حل  عمليات  �تب�سيط  حتديث  على  ا  اأي�سً التغيريات  �ستعمل 
النزاعات يف جمل�ض املاُلك �امل�ستاأجرين �ت�سجيع ا�ستخدام بدائل 
لل�سات اال�ستماع الر�سمية حلل بع�ض الق�سايا �ت�سجيع الت�سويات 
ينظر  اأن  �امل�ستاأجرين  املاُلك  جمل�ض  على  يجب  التفا��سية.  
مع  ال�سداد  اتفاقية  على  التفا��ض  حا�ل  املالك  كان  اإذا  فيما  االآن 
االإيجار  دفع  لعدم  اإخالء  اأمر  اإ�سدار  من  يتمكن  اأن  قبل  امل�ستاأجر 

  .COVID-19 املتعلق بـ

بع�ض النزاعات ، مثل تلك املتعلقة بفواتري املرافق غري املدفوعة ، 
�ستتحول من حمكمة املطالبات ال�سغرى اإىل جمل�ض االإدارة.

ال�سنوات  املتعددة  اال�سرتاتيجية  من  كجزء   ، ذلك  اإىل  باالإ�سافة 
اأ�نتاريو  يف  املجتمعي  االإ�سكان  قطاع  يف  �النمو  اال�ستقرار  لتحقيق 
لعام  االإ�سكان  خدمات  قانون  على  تغيريات  احلكومة  اأجرت   ،
2011. �ست�ساعد هذه التعديالت يف احلفاظ على اإمدادات االإ�سكان 
انتهاء  مع  االإ�سكان  مقدمي  منح  خالل  من  احلالية  املجتمعية 
نظام  يف  للبقاء  طرق  العقارية  �الرهون  االتفاقيات  الت�سغيل   مدة 
االإ�سكان املجتمعي من خالل توقيع اتفاقية خدمة جديدة مع مديري 
اخلدمات باالإ�سافة اإىل ت�سجيع مز�دي االإ�سكان احلاليني �الدد 
ا اأن يكون  على تقدمي االإ�سكان املجتمعي.  �ستتطلب التغيريات اأي�سً
لدى مديري اخلدمات نظام ��سول للح�سول على امل�ساعدة ال�سكنية 

يتجا�ز جمرد االإ�سكان املوجه لالإيجارات بناًء على الدخل ، �متكني 
نهج قائم على النتائج للم�ساءلة من خالل حتديث متطلبات م�ستوى 

اخلدمة القدمية.

ب�ساأن  امل�سلحة  �اأ�سحاب  اخلدمات  مديري  مع  اأ�نتاريو  �ستت�سا�ر 
 ، املجتمعي  االإ�سكان  اإمدادات  �تنمية  �اإ�سالح  حلماية  اللوائح 
الديدة  املناهج  ت�سجيع  �طرق   ، الديدة  الو�سول  نظام  �قواعد 

�املبتكرة.

ا�سرتاتيجية  يف  الواردة  االلتزامات  على  التغيريات  هذه  ت�ستند 
اتخاذها  مت  التي  �اخلطوات  املجتمعي  االإ�سكان  لتجديد  احلكومة 
مبا   - االإ�سكان  �مقدمي  امل�ستاأجرين  على  احلياة  لت�سهيل  بالفعل 
�اإزالة  الدخل  على  بناًء  املوجهة  االإيجار  تب�سيط ح�سابات  ذلك  يف 
القواعد التي تعاقب االأ�سخا�ض على العمل ل�ساعات اأكرث اأ� العودة 

اإىل املدر�سة.

حكومة اأونتاريو

الرتجمة العربية اأيام كندية 

اأونتاريو تعزز حماية امل�صتاأجرين
التغيريات الت�ضريعية ت�ضجع الت�ضويات التفاو�ضية بني امل�ضتاأجرين واملالك

مي�سي�ساغا -

اأعلنت حكومة اأ�نتاريو عن برنامج جتريبي جديد مبتكر لت�سريع 
البناء من �ساأنه اأن ميّكن من بناء منزلني جديدين للرعاية طويلة 

االأجل يف مي�سي�ساغا يف غ�سون اأ�سهر �لي�ض �سنوات. 

 Trillium Health Partners من خالل العمل مع�
and Infrastructure Ontario ، تعتزم املقاطعة 
االأجل  طويلة  للرعاية  جديًدا  �سريًرا   640 اإىل  ي�سل  ما  اإ�سافة 

بحلول عام 2021.

اأ�سّرة  الإن�ساء  احلكومة  خطة  من  جزًءا  التجريبي  الربنامج  يعد 
رعاية طويلة االأجل جديدة يف جميع اأنحاء املقاطعة تلبي معايري 
الت�سميم احلديثة ، مبا يف ذلك ميزات مثل تكييف الهواء �الغرف 

اخلا�سة اأ� �سبه اخلا�سة ، تبداأ فوًرا.

�قد مت حتديد تفا�سيل خطة احلكومة اليوم من قبل احلاكم د�غ 
فورد �الدكتورة مرييلي فولريتون ، �زيرة الرعاية طويلة االأمد.

يف  الراهن  بالو�سع  تقبل  لن  حكومتنا  "اإن  فورد  احلاكم  قال 
�عائالتهم  ال�سن  كبار  اأمام  التزمنا  لقد  االأمد.  طويلة  الرعاية 

بتح�سني جودة بيوت الرعاية الطويلة االأجل يف اأ�نتاريو ، �نعتزم 
املتابعة".  "مل نعلن فح�سب موؤخًرا عن خطة لت�سريع �ترية تنفيذ  
طويلة  للرعاية  م�سر�ًعا   120 من  اأكرث  حيال  االأر�ض  على  العمل 
ا �سراكات مبتكرة لبناء  املدى يف خط االأنابيب ، بل ن�ستك�سف اأي�سً
هذين  من  بدًءا  املقاطعة  عرب  مبكر  �قت  يف  االأ�سرة  من  املزيد 

امل�سر�عني الرائدين يف مدينة مي�سي�ساغا ".

من خالل جمموعة من االإجراءات املت�سارعة مثل البناء املعياري 
ت�ستهدف   ، امل�ست�سفيات  اأرا�سي  �ا�ستخدام  ال�سريعة  �امل�سرتيات 
ب�سكل   ،  2021 عام  يف  امل�ساريع  اإكمال  ��سركا�ؤها  احلكومة 
 Trillium �ستعمل  التقليدي.   الزمني  املخطط  من  اأ�سرع 
 Infrastructure مع   Health Partners
Ontario الإدارة االإ�سراف اليومي على االإن�ساءات ، �مراقبة 

التكليف ، �تقدمي تقارير احلالة يف الوقت املنا�سب حول التقدم.

حتتاج  مناطق  مي�سي�ساغا،  مثل  الكبرية  احل�سرية  املراكز  تعترب 
اإ�سافية  رعاية  خلدمات  ما�سة  حاجات  �لديها  عالية  خدمة  اإىل 
طويلة االأجل ، �لكن ي�سعب البناء عليها ب�سبب ق�سايا عديدة مثل 

عدم توفر االأرا�سي �تكلفة االأر�ض. 

�للتغلب على توفر االأرا�سي �حتديات التكلفة ، �سيتم بناء املنازل 
 Trillium Health قبل  من  بالفعل  مملوكة  اأر�ض  على 

.Partners

�قال الوزير فولريتون "اإن هذا الربنامج التجريبي جريء �مبتكر 
املنازل  اإىل  ال�سن  كبار  من  املزيد  ��سول  �سمان  اإىل  �يهدف 

احلديثة يف �قت قيا�سي".  

�قال اأي�سًا: "بني عامي 2011 � 2018 ، متت اإ�سافة 600 �سرير 
فقط اإىل نظام الرعاية الطويلة االأجل يف اأ�نتاريو - �هذا اأقل من 
�سرير �احد لكل منزل. �تعتزم حكومتنا القيام بعمل اأف�سل لتلبية 

احتياجات كبار ال�سن لدينا."

ال�سحي  �النظام  ال�سحية  الرعاية  �سركاء  مع  العمل  خالل  من 
على املدى الطويل ، ت�ستمر اأ�نتاريو يف ا�ستخدام االأفكار املبتكرة 
�احللول احلديثة للم�ساعدة يف اإنهاء الرعاية ال�سحية يف ردهات 
املحلية  املجتمعات  املدى يف  طويلة  الرعاية  قدرة  �زيادة  امل�سايف 

عرب املقاطعة.

حكومة اأونتاريو
الرتجمة العربية اأيام كندية 

اأونتاريو تك�صف عن نهج مبتكر جديد لبناء
دور رعاية طويلة االأجل ب�صكل اأ�صرع 

من خالل برنامج البناء التجريبي امُل�ضتعجل

�ضتكون الأ�ضرة متاحة يف غ�ضون اأ�ضهر ، ولي�س �ضنوات
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اأكرث من 500 مليون د�الر  اأ�نتاريو  ت�ستثمر حكومة  برامبتون - 
لبناء 30 مدر�سة جديدة �اإدخال اإ�سافات دائمة على 15 من�ساأة 
قائمة، مما يدعم اأكرث من 25000 مكان للطالب يف جميع اأنحاء 
االأ�سا�ض  �احلديثة  الديدة  املدار�ض  هذه  �ستخلق  املقاطعة.  
يف  الطالب  الآالف  �الع�سرين  احلادي  القرن  يف  تعليمية  لبيئة 
يقرب  ما  ا  اأي�سً اال�ستثمار  هذا  �سيوفر  املقاطعة.   اأنحاء  جميع 
من 900 من االأماكن الديدة لرعاية االأطفال املرخ�سة ل�سمان 
رعاية  اإىل  الو�سول  على  املقاطعة  اأنحاء  جميع  يف  االأ�سر  قدرة 

االأطفال يف جمتمعاتهم.

��ستيفن  فورد  د�ج  احلاكم  قبل  من  اليوم  التفا�سيل  تقدمي  مت 
ليت�سي، �زير التعليم.

راأ�سمايل كبري يف  با�ستثمار  تقوم  "اإن حكومتنا  �قال احلاكم فورد 
الذكية  اال�ستثمارات  بهذه  القيام  خالل  "من  املدر�سي".   نظامنا 
املرافق  اإىل  الو�سول  اإمكانية  �املعلمني  للطالب  �سن�سمن  اليوم، 
�املنحدرات  ال�سرعة  عايل  االإنرتنت  مثل  مبيزات  للتعلم  احلديثة 
�امل�ساعد التي ميكن الو�سول اإليها �تكييف الهواء، بينما نوفر لالآباء 

اإمكانية الو�سول اإىل املزيد من اأماكن رعاية االأطفال املرخ�سة  ".

املال  راأ�ض  منح  يف  د�الر  مليار   12 من  اأكرث  احلكومة  ت�ستثمر 
على مدى 10 �سنوات، مبا يف ذلك اأكرث من 500 مليون د�الر مت 
ا�ستثمارها يف هذا العام �حده لبناء م�ساريع راأ�ض املال املدر�سي 
يف  اليوم  اإعالن  ي�ستمر  الدائمة.   �االإ�سافات  الهامة  الديدة 
البناء على التزام احلكومة با�ستثمار ما ي�سل اإىل 1 مليار د�الر 
اأماكن   30.000 اإىل  ي�سل  ما  الإن�ساء  �سنوات  خم�ض  مدى  على 
مرخ�سة لرعاية االأطفال يف املدار�ض، مبا يف ذلك 10000 مكان 
ا اإىل  يف املدار�ض الديدة.  �ستوؤدي هذه امل�ساريع الديدة اأي�سً
خلق فر�ض عمل جديدة يف احلرف املاهرة حيث اأن اأكرث من 500 
مليون د�الر من م�ساريع البنية التحتية الرئي�سية تطرح اأ�س�سها 

يف �قت ق�سري.

قال الوزير ليت�سي: "من غري املقبول اأن تفتقر العديد من املدار�ض 
يف مقاطعتنا اإىل اال�ستثمار الذي ي�ستحقه طالبنا".  "لهذا ال�سبب 
تقوم هذه احلكومة با�ستثمار كبري لبناء مدار�ض جديدة، �جتديد 
اإىل  الو�سول  نطاق  �تو�سيع  �ا�سع،  نطاق  على  القائمة  املدار�ض 
م�ساحات رعاية االأطفال املرخ�سة يف مقاطعتنا. تقوم حكومتنا 
بتحديث مدار�سنا �مناهجنا �تقدمي �سبل التعليم،  ل�سمان اإعداد 

الطالب للنجاح يف عامل متغري على نحو متزايد ".

حكومة اأونتاريو
الرتجمة العربية اأيام كندية 

وتتو�ص��ع  تبن��ي  اأونتاري��و 
باملدار�س عرب املقاطعة 

�صتعزز املرافق احلديثة من تعليم الطالب وتزيد 
من اإمكانية الو�صول اإىل رعاية الطفل

 اأونتاريو ت�صتثمر يف النمو االقت�صادي
عمل ف���ر����ص  وخ���ل���ق  ال��ري��ف��ي 

�ضيوفر برنامج التنمية القت�ضادية الريفية 3.3 مليون دولر يف �ضكل متويل م�ضرتك

WILLOW BEACH
تلتزم حكومة اأ�نتاريو بتخ�سي�ض 3.3 مليون د�الر اأمريكي لتمويل ح�سة التكلفة لـ 58 م�سر�ًعا من خالل برنامج التنمية 
االقت�سادية الريفية املحدث )RED( مل�ساعدة املجتمعات الريفية �املجتمعات االأ�سلية على تنويع اقت�ساداتها �االحتفاظ 

بالعمال املهرة �اال�ستثمار يف البنية التحتية املحلية �خلق فر�ض العمل.

ان�سمت اإيرين هاردمان ، �زيرة الزراعة �االأغذية �ال�سوؤ�ن الريفية اإىل كار�لني مولر�ين ، �زيرة �سوؤ�ن الرتان�سفري ��سوؤ�ن 
من  متلقي  اأ�ل  عن  لالإعالن   Willow Beach يف   York-Simcoe منطقة  عن  الربملان  �ع�سو  الفرانكفونية 

الربنامج.

قال الوزير هاردمان "دعم الوظائف املحلية �اإزالة احلواجز اأمام اال�ستثمار �النمو االقت�سادي يف املجتمعات الريفية اأكرث 
اأهمية من اأي �قت م�سى".  "مع اإعادة فتح االقت�ساد ، �سيكون ال�ستثماراتنا يف برنامج التنمية االقت�سادية الريفية تاأثري 

حقيقي للغاية على املجتمعات عرب ريف اأ�نتاريو".

بقيمة  ا�ستثمار  �سي�ساعد  للمياه.   اأ�نتاريو  RED هو مركز  برنامج  �ستتلقى متوياًل من خالل  التي  املحلية  امل�ساريع  اأحد 
Young Agripreneurs Program )YAP( الذي يوفر خربة  150.000 د�الر اأمريكي على دعم برنامج 

عملية لل�سباب املهتمني مبتابعة العمل يف الزراعة املتجددة.

هذه املبادرة هي �احدة من 58 م�سر�ًعا ناجًحا تتلقى متوياًل من املُدخل االأ�ل لربنامج RED املحدث.  خ�سعت تطبيقات 
امل�سر�ع لربنامج RED لعملية مب�سطة ابتداء من العام املا�سي لتقليل العبء على املتقدمني.

�قال ع�سو الربملان مولر�ين ، "من خالل اال�ستثمار اليوم ، تقوم حكومتنا بخلق فر�ض عمل �دفع النمو االقت�سادي يف �قت 
ت�ستد احلاجة اإليه يف ريف اأ�نتاريو".  "من خالل اال�ستثمار يف ال�سباب اليوم �التطوير املهني من خالل املنظمات املحلية 

العظيمة مثل مركز اأ�نتاريو للمياه ، نحن ن�سمن بقاء ال�سباب �عملهم يف جمتمعاتهم."

اإن دعم التجديد �النمو �التعايف االقت�سادي يف املجتمعات الريفية �املجتمعات االأ�سلية جزء من خطة احلكومة الإعادة كل 
منطقة من مناطق اأ�نتاريو اإىل م�سارها ال�سحيح حتى يتمكنوا من خلق فر�ض العمل �الفر�ض �االزدهار للجميع.

حكومة اأونتاريو
الرتجمة العربية اأيام كندية 

املخاطر و�صمان  الإدارة  يبذلونها  التي  اليوم ونظرة عامة على اجلهود  الدويل على جولة  تورونتو بري�صون  "ن�صكر مطار 
�صحة و�صالمة وراحة الركاب واملوظفني. اإذا يعترب املطار جهة عمل اإقليمية مهمة ومولد اقت�صادي. و�صيكون مفتاح جهود 

االإنعا�س لدينا."
بوين كرومبي
"Thanks Toronto Pearson International Airport for today's tour and 
overview of the efforts their taking to manage risk and ensure the 
health, safety and comfort of both passengers and employees. The 
airport is a significant regional employer & economic generator. It 
will be key to our recovery efforts."

 Bonnie CromBie
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التغيري املقرتح �صيقلل العبء املايل على االأزواج امل�صاركني
تور�نتو - تتخذ حكومة اأ�نتاريو خطوات لتمديد فرتة انتهاء �سالحية معظم تراخي�ض الز�اج التي مل 
يتم ا�ستخدامها ب�سبب تف�سي COVID-19.  يتم اإجراء هذا التغيري كتعديل مقرتح لقانون الز�اج ، 

�اإذا مت متريره ، �سي�ساعد على تقليل العبء املايل �االإداري للعديد من االأز�اج امل�ساركني.

قالت ليزا طوم�سون ، �زيرة اخلدمات احلكومية �امل�ستهلكني ، "اإن الز�اج حدثًا هامًا للز�جني".  "لقد 
اأثر COVID-19 على خطط الز�اج لالأز�اج يف جميع اأنحاء املقاطعة ، حيث اتخذ الكثري�ن القرار 
ال�سعب بتاأجيل زفافهم. تريد حكومتنا اأن جتعل اإجراءات هوؤالء االأز�اج اأ�سهل ، لذلك خففنا عليهم 

بع�ض االأعباء خالل هذه الفرتة ال�سعبة  ".

تقرتح املقاطعة متديد تاريخ انتهاء ال�سالحية ملعظم تراخي�ض الز�اج ال�سادرة بني 1 دي�سمرب 2019 ، 
�نهاية اإعالن الطوارئ على م�ستوى املقاطعة ب�سبب COVID-19.  �ستظل هذه الرتاخي�ض �ساحلة 
�ميكن ا�ستخدامها ملدة ت�سل اإىل 24 �سهًرا من نهاية اإعالن الطوارئ.  يتم ت�سجيع االأز�اج الذين لديهم 
رخ�سة ز�اج غري موؤهلة �سادرة خالل هذا االإطار الزمني على التم�سك بها.  �سيكون لديهم ما ي�سل اإىل 

24 �سهًرا ال�ستخدامه �لن يحتاجوا اإىل ا�ستبدال رخ�سة ز�اجهم.

اإذا كان هناك تغيري يف اال�سم اأ� احلالة الز�جية ، اأ� مل يعد لدى الز�جني ترخي�ض غري م�ستخدم ، 
ف�سيكون اأمامهم 24 �سهًرا من نهاية اإعالن الطوارئ على م�ستوى املقاطعة للتقدم بطلب للح�سول على 
تاريخ  من  اأ�سهر  ثالثة  ملدة  �سارًيا  اال�ستبدال  ترخي�ض  �سيكون  املقاطعة.   تكلفة  بد�ن  بديل  ترخي�ض 
اإ�سداره ، لذا �سيتقدم االأز�اج بطلب ا�ستبدال فقط يف غ�سون ثالثة اأ�سهر من تاريخ زفافهم املجد�ل.  
يتم ت�سجيع االأز�اج الذين يحتاجون اإىل رخ�سة بديلة على االت�سال بالبلدية حيث ا�سرت�ا ترخي�سهم 

غري امل�ستخدم.

اأ�نتاريو �ال�سركاء البلديني الذين عملوا معنا  اأ�سكر جمعية بلديات  اأن  "اأ�د  �قالت الوزيرة طوم�سون: 
لتطوير هذا احلل".  "�هذا يقلل من العبء الواقع على العديد من هوؤالء االأز�اج من خالل توفري الوقت 

�املال الالزمني لتقدمي طلب للح�سول على رخ�سة جديدة."

حكومة اأونتاريو  
الرتجمة العربية  اأيام كندية 

ت�صريع مل�صاعدة مقرت�صي قر�س  الدفع اليومي على التق�صري 
وحماية امل�صتهلكني ال�صعفاء

تور�نتو - تقرتح حكومة اأ�نتاريو تغيريات من �ساأنها اأن توفر حماية اإ�سافية للمقرت�سني من قر��ض  الدفع 
اليومي عن طريق ��سع �سقف ملعدالت الفائدة �الر�سوم على القر��ض املتعرثة ، مما ي�سمن اأن العمال 
�االأ�سر الذين ي�ستخدمون خدمات قر��ض الدفع اليومي ميكنهم االحتفاظ باملزيد من اأموالهم املكت�سبة 

ب�سق االأنف�ض.  مت ت�سمني التغيريات يف قانون االإنعا�ض االقت�سادي COVID-19 لعام 2020.
بحماية  ملتزمة  تزال  ال  حكومتنا  "اإن  �امل�ستهلكني:  احلكومية  اخلدمات  �زيرة   ، توم�سون  ليزا  �قالت 
�سكان اأ�نتاريو خالل هذه االأ�قات غري امل�سبوقة ، االآن �يف امل�ستقبل".  "تهدف هذه التعديالت املقرتحة 
االأكرث  امل�ستهلكني  بع�ض  يكون  التي  االإغاثة  بع�ض  توفري  اإىل  لعام 2008  اليومية  الدفع  قر��ض  لقانون 

�سعفًا يف اأ�نتاريو باأم�ض احلاجة اإليها".
من �ساأن التعديالت املقرتحة لقانون قر��ض الدفع اليومي لعام 2008 اأن حتدد �سعر الفائدة الذي ميكن 
للمقر�سني حت�سيله على قر��ض الدفع اليومي التي تكون متعرثة.  لن ُي�سمح للمقر�سني بفر�ض فائدة 
تزيد عن 2.5 يف املائة �سهرًيا )غري مركب( ، مما يوفر تخفيًفا للمعدل للمقرت�سني غري القادرين على 

�سداد قر��سهم يف الوقت املحدد.
ا حًدا اأق�سى قدره 25 د�الًرا قد يفر�سه املقر�سون على ال�سيكات غري النزيهة  �ستحدد احلكومة اأي�سً
بينما  عالية  ر�سوم  دفع  املقرت�سني من  االإجراء  �سيحمي هذا  م�سبًقا.   املعتمدة  الديون  اأ�  املرجتعة  اأ� 

يواجهون بالفعل م�ساعب مالية.
�ما بعده ، كان هدفنا االأ�سا�سي، �سمان ح�سول �سكان   COVID-19 قالت الوزيرة توم�سون: "طوال

اأ�نتاريو على ما يحتاجون اإليه لتوفري الرعاية الأ�سرهم �اأحبائهم د�ن �سغوط اإ�سافية".
اأ�نتاريو اإجراءات حلماية املقرت�سني  اإذا مت متريرها ، ف�ستكون هذه هي املرة االأ�ىل التي تتخذ فيها 
�لتحديد احلد  املائة  اإىل 60 يف  ت�سل  التي  ال�سنوية  الفائدة  ال�سداد من معدالت  يتخلفون عن  الذين 

االأق�سى للر�سوم التي قد يتم فر�سها على املدفوعات غري النزيهة.
تعرف على املزيد حول اأ�سكال الدعم االأخرى التي تقدمها حكومة اأ�نتاريو من خالل زيارة

.COVID-19: support for people 

 حكومة اأونتاريو.. الرتجمة العربية اأيام كندية 

اأونتاريو..
متدد فرتة انتهاء �صالحية 

تراخي�س الزواج

اأون���ت���اري���و ت��ق��دم 
لتغطية  ت���داب���ري 
ال��ف��وائ��د وال��ر���ص��وم 
على القرو�س اليومية

24 يوليو 2020 ريت�صموند ، بريتي�س كولومبيا للتوظيف والتنمية االجتماعية يف كندا
تعمل حكومة كندا ب�سكل �ثيق مع املقاطعات �االأقاليم ل�سمان ح�سول جميع االأ�سر على رعاية االأطفال مي�سرة �بجودة عالية. لقد خلقت 
جائحة COVID-19 حتديات جديدة ، مبا يف ذلك االإغالق املوؤقت �فقدان االإيرادات احلرجة من ر�سوم االإنت�ساب، �التي عر�ست 

القطاع للخطر.
اأعلنت اليوم ال�سيدة كارال كوالرت�ف ، �زيرة التوظيف �تنمية القوى العاملة �اإدماج االإحتياجات اخلا�سة، عن دعم فيدرايل بقيمة 625 
الوالدين  عودة  لدعم  االأطفال  لرعاية  �كافية  اآمنة  م�ساحات  توفري  �سمان  على  للم�ساعدة  كندا  االأطفال يف  رعاية  لقطاع  د�الر  مليون 
التدريجية اإىل العمل. اإىل جانب االتفاقات مبوجب اإطار التعلم املبكر املتعدد االأطراف �رعاية الطفل، هذا اال�ستثمار يعني اأن احلكومة 
الكندية �ست�ستثمر ما يقرب من 1.2 مليار د�الر لدعم رعاية االأطفال يف 2020-2021 ، بزيادة 67٪ عن اأعلى عام تايل يف التاريخ ، 

2005-2006 ، عندما مت االإعالن عن 700 مليون د�الر.
�سي�ساعد هذا اال�ستثمار من خالل اتفاقية اإعادة الت�سغيل االآمنة على معالة االأ�لويات الرئي�سية التي اتفق عليها �زراء كندا االأ�ائل من 

اأجل اإعادة الت�سغيل االآمن لالقت�ساد الكندي على مدى االأ�سهر ال�ستة اإىل الثمانية املقبلة.
حكومة كندا/ الرتجمة العربية اأيام كندية 

           حكومة كندا تقدم متويل لدعم رعاية االأطفال للعاملني العائدين الأعمالهم           
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عامر فوؤ�د عامر

دم�صق - عامر فوؤاد عامر 

كيف ميكن اختيار فكرة فيلم �سينمائي يعرّب عن ق�سّية تنتمي اإليها؟ 
ُتقنع  ع�سرّية  �سينمائّية  بر�ؤية  ة  ق�سّ توليف  من  �ستتمكن  �كيف 
الوهرّية  االأ�سئلة  هذه  املحّلي؟!  املتلقي  قبل  الغربي  املتلقي  فيها 
ة من  �االأ�سا�سّية من اأجل �سناعة حمتوى فيلمي ق�سري، ير�ي ق�سّ
حيث  �ا�سطناع،  تعقيد  د�ن  من  للجمهور  �يقّدمها  املُعا�ض،  الواقع 
عدم  مطّب  يف  بالدنا  يف  الق�سرية  االأفالم  �سّناع  من  العديد  يقع 
املقدرة على التعبري عن ر�ؤاهم �ق�س�سهم كما يجب، �االبتعاد عن 

اللغة املتنا�سبة زمنّيًا مع احلياة �الظر�ف.

الفيلم  �سناعة  يف  املجتهدين  من  اليوم  الكثري  جند  اآخر  باٍب  من 
الق�سري، لكنهم �يف �سعيهم احلثيث الإيجاد فر�سة، �التح�سري لها، 
اإّذ  املّدة،  ق�سري  فيلم  حمتوى  لعر�ض  االأ�سا�سّية  املبادئ  يتجاهلون 
عن  البحث  مطّب  يف  به  االإلقاء  د�ن  من  املتلقي  اإقناع  ميكن  كيف 
ة االأ�سا�سّية. مغزى الفيلم �م�سمونه، �من د�ن اأن نحرفه عن الق�سّ

يف هذا ال�سياق التقت "اأيام كندّية" املخرج ال�ساب عالء ال�سحنا�ي، 
اإليه،  االأنظار  لفت  �سينمائيتني،  جتربتني  خالل  من  ا�ستطاع  الذي 
م�سابقات  يف  الوائز  من  عددًا  حقق  منهما  فيلم  كّل  �اأن  �سّيما 
ذلك  �عن  عربّية،  �ال  حملّية  غري  اأر�ض  �على  عاملّية،  �مهرجانات 
"لي�ض باالأمر ال�سهل اختيار فكرة   : يقول املخرج عالء ال�سحنا�ي 
العمل  �اأثناء  الأنه  ناجح،  عمل  �سناعة  منه  الغاية  �سينمائي  لن�ضٍّ 
ال�سريع،  �االإيقاع  كاحلبكة،  اأخرى  عنا�سر  على  املحافظة  يجب 

�اأي�سًا مو�سوع يالم�ض النا�ض �يحرك من م�ساعرهم �من فكرهم 
ليتفاعلوا معه. 

دائمًا اأّي فكرة اأريد كتابتها تدخلني يف ع�سٍف ذهنيٍّ مع عّدة اأفكار 
اأخرى حتى اأ�سل يف النهاية لو�سعها ب�سورٍة منا�سبٍة �قوّيٍة يف نف�ض 
كتابة  عند  تتطّور  الفكرة  اأن  هو  د�مًا  معي  يحدث  ما  لكن  الوقت، 

ال�سيناريو اإىل اأن ت�سبح تفا�سيل �تفا�سيل...". 

ا�ستح�سان   2017 العام  يف  املنتج  اليا�سمني"  "خما�ض  فيلم  نال 
مهرجان  اأربعني  يف  �سارك  فقد  العاملّية،  املهرجانات  من  العديد 
مهرجانات  يف  جوائز  �سّتة  �ح�سد  �د�يل،  عاملي  بني  �سينمائي 
"تورنتو" يف كندا، �"لو�ض اأجنلو�ض"، �"نيويورك" �"كاليفورنيا" يف 
اأمريكا، �"ريفني" يف اأ�كرانيا، �"جالف�ستون" يف اأي�سلندا، �الفيلم 
اأبو �ساهني، عهد  من بطولة: �فاء مو�سللي، جهاد الزغبي، مر�ان 

ديب، اأكرم احللبي، جمد م�سرف، 

"نقاب الر�ح" اإنتاج 2020 ياأتي بنف�ض الر�ح، �يحقق  اليوم فيلمه 
حتى  �ستة  اأ�سبحت  املهرجانات،  من  عدد  يف  امل�ساركة  يف  ح�سوره 
اليوم، ح�سد فيها خم�ض جوائز، ثالثة منها يف مهرجان "اأ�نريز" 
مو�سيقى  �اأف�سل  �سيناريو،  �اأف�سل  فيلم،  اأف�سل  عن  اإيطاليا،  يف 
ت�سويرّية، �مهرجان "كرا�ن ��د" يف الهند، �جائزة اأف�سل خمرج، 
�ما  فيلم،  اأف�سل  بريطانيا �جائزة  " يف    ckf" �اأي�سًا مهرجان 
ر�اد  �سرف،  �ائل  بطولة:  من  �هو  م�ستمرة،  امل�ساركة  جولة  تزال 
عليو، جوان خ�سر، هيا مرع�سلي، قمر مرت�سى، مرمي علي، �الطفلة 

�سهد الزلق، �غريهم.

�عن ا�ستح�سان فيلم عالء ال�سحنا�ي من قبل املتلقي الغربي ي�سيف 
"ال�سينما ترفيه �اإمتاع، �يف نف�ض الوقت حتمل ر�سالًة هادفًة،  لنا: 
عرب  االإن�سانّية  الق�سايا  طرح  هو  عمومًا  الق�سري  فيلمي  مييز  �ما 
قالب �سينمائي �سّيق، بلغة ب�سرّية تعرّب عن نف�سها من د�ن �سرح �ال 
تعقيدات، �دائمًا ما اأ�سعى ملخاطبة ر�ح امل�ساهد قبل فكره �عينه، 
ة، حتى يتفاعل  فمن املهم اأن ندعو امل�ساهد لي�سع نف�سه داخل الق�سّ
معها ب�سدق، �مبا اأن الفيلم الذي اأقدم، له ن�سيبه يف العر�ض حول 
العامل، �يف اأهم املهرجانات، اإذًا يتوّجب اأن يكون الطرح بعيدًا عن 
القولبة �النمطّية، فالغاية هي تقدمي فّن لالإن�سان اأينما كان، �مهما 
كان توّجهه، اأ� دينه، اأ� جن�سّيته، اأ� انتمائه، فال�سينما للجميع، �هي 
تفا�سيل من ن�ّض اإىل اإخراج اإىل اأداء ممثلني، �ت�سوير، �مونتاج، 
�مو�سيقا ت�سويرّية، اإىل كّل اخت�سا�ض يدخل يف هذه ال�سناعة حتى 

البو�سرت �االإعالن، �االهتمام يعني رعاية كّل تف�سيل يف الفيلم.

�اأ�ّد اأن اأختم بالقول، الذي اأذكره يف كّل اللقاءات التي اأجريتها عرب 
�متعة  �سغف  ال�سينما  كانت  اإذا  العاملّية،  املهرجانات  م�ساركاتي يف 
جتمعنا يف هذا العامل، فاإن االإن�سانّية جتمعنا مهما كانت اختالفاتنا 

على هذا الكوكب".
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اأ�سدر بيل جيت�ض، موؤ�س�ض �سركة مايكر��سوفت، ت�سريحات جديدة بدت �سادمة للعامل بعد ت�سريحاته ال�سابقة عن خطورة فري��ض 
كور�نا امل�ستجد، حتدث فيها عن خماطر اآخرى حمتملة بارتفاع معدالت الوفيات نتيجة انت�سار الفري��ض القاتل

�قال جيت�ض يف مقابلة تلفزيونية: »الذر�ة مل تاأت بعد«، �حتدث عن اأن املعدالت املتزايدة للم�سابني بالفري��ض يف الواليات املتحدة 
االأمريكية مقلقة للغاية، �ا�سًفا ف�سل ال�سيف يف اأمريكا باأنه الظر�ف االأف�سل للتقليل من العد�ى عنه يف اخلريف، �مع ذلك فاإن 

االإ�سابات تتزايد، مبدًيا عميق قلقه

الرغم من  الوفيات، على  اأن معدل  يعني  ال�سباب، مما  لدرجة كبرية بني  االإ�سابات  تنت�سر  »حاليا  موؤ�س�ض مايكر��سوفت:  �اأ�ساف 
ارتفاعه، لي�ض قريبا من ذر�ته، بالتاأكيد هذا امل�ستوى من العد�ى �سيحدث، �معه فاإن معدل الوفيات �سريتفع«، �اأف�سح عن قلقه ب�ساأن 

امل�صدر : جملة الرجلتزايد احلاالت يف الد�ل االأكرث فقًرا مما ي�سعب املوقف �يزيده تعقيًدا.

�أخبار منوعة

موع��د ذروة كورونا.. بيل جيت�س ي�ص��دم العامل للمرة الثانية

االإلكرتوين  التوظيف  موقع  مع  بالتعاون  املقال  هذا  ن�صر 
بيت.كوم

دبي، االإمارات العربية املتحدة )CNN(-- تخّيل نف�سك داخل 
هذا  باأن  تكت�سف  ثواين  �بعد  مدير،  بهيئة  �سخ�ض  مع  م�سعد 
ينتابك  عندها  اأحالمك!  �ظيفة  لديه  توظيف  خبري  هو  ال�سخ�ض 
�سعور باحلما�ض، اإذ يتعني عليك لفت انتباه خبري التوظيف يف اأقل 

من دقيقة كي ياأخذك بعني االعتبار لوظيفته ال�ساغرة.
التوظيف  انتباه خبري  لفت  االآن كيف ميكنك  تت�ساءل  باأنك  ال �سك 
خالل هذه املدة الق�سرية. اإن املوقف الذي ذكرناه هو جمرد مثال، 
االأخرى  املواقف  من  العديد  يوجد  اإذ  جمازي،  تعبري  هو  فامل�سعد 
ثوان  خالل  االأنظار  �لفت  نف�سك  عن  التعريف  منك  تتطلب  التي 
فح�سب. حيث يتعني عليك حت�سري مقدمة خمت�سرة عن نف�سك كي 
اأ�  التوظيف،  العمل خالل معار�ض  اأ�سحاب  انتباه  لفت  تتمكن من 

فعاليات التوا�سل، اأ� حتى الفعاليات االجتماعية.
كما تعد هذه املقدمة فّعالة يف مقابالت العمل، فغالبًا ما ُيطرح عليك 
املقدمة  هذه  �ست�ساعدك  اإذ  نف�سك"،  عن  املزيد  "اأخربين  �سوؤال: 
على التحدث بثقة عن نف�سك اأمام خرباء التوظيف. نقدم لك بع�ض 

الن�سائح مل�ساعدتك على حت�سري مقدمة رائعة عن نف�سك.

الأمور التي ينبغي الرتكيز عليها:
1- اكتب اأفكارك على ورقة

ثم  �من  �رقة،  على  بالك  على  تخطر  قد  التي  االأمور  جميع  اكتب 

حّدد االأمور املتعلقة بك �تلك التي ال متت لك ب�سلة، �اأعد كتابتها. 
اأي معلومة غري �سر�رية، �رّكز على تقدمي نف�سك بطريقة  احذف 
التحدث  من  تتمكن  لن  الذين  االأ�سخا�ض  اأمام  �خمت�سرة  مهنية 

معهم مطّواًل.

2- اكتب نبذة خمت�صرة عن نف�صك
يجب لهذه املقدمة اأن ت�سمل نبذة عن نف�سك �الوظيفة التي ت�سغلها 

حاليًا، �االأمور التي تبحث عنها.

3- اجعلها خمت�صرة قدر االإمكان
تذكر باأنه ينبغي عليك كتابة مقدمة ق�سرية، فلي�ض من ال�سر�ري 
ثالث  اإىل  جملة  تكتب  اأن  يكفي  اإذ  بك،  يتعلق  �سيء  كل  تذكر  اأن 
جمل حول االأمور التي تبحث عنها لت�سليط ال�سوء على �سخ�سيتك 
�طموحاتك املهنية. ذلك يعني اأنك بحاجة اإىل اختيار االأمور االأكرث 

مالءمة.

4- حتدث باأ�صلوب مهني
اإن حت�سري مقدمة عن نف�سك مينحك الثقة �يدفعك لتقدمي اأف�سل 
ما لديك عند التحدث مع ال�سخ�ض الذي اأمامك. تذكر باأنه يتعني 
ثقتك  يف  املبالغة  د�ن  �اأهدافك  اإجنازاتك  على  الرتكيز  عليك 
بنف�سك اأ� التباهي، �جتنب التحدث ب�سكل مرتدد اأ� متكرر، فذلك 

�سيعطي انطباعًا �سلبيًا عنك.

الأمور التي ينبغي جتنبها:
1-  ال حتد من قدراتك

جتنب كتابة مقدمة �احدة �تكرارها يف جميع املواقف، بل احر�ض 
مواقف  تواجه  باأن  املحتمل  فمن  اأكرث،  اأ�  مقدمتني  حت�سري  على 
خمتلفة.  نواحي  من  امل�ستمع  انتباه  بلفت  فيها  ترغب  قد  خمتلفة 
لذلك، قم بتح�سري اأكرث من مقدمة حول الوانب املتعددة مل�سريتك 

املهنية، �اخرت املقدمة املنا�سبة ح�سب املوقف الذي تواجهه.

2-  ال تتحدث ب�صرعة
اإجنازاتك �خرباتك يف جمل  �سعوبة ذكر جميع  ندرك مدى  نحن 
ق�سرية، �لكن ينبغي عليك عدم ذكر معلومة يتطلب �سرحها دقيقة 
اأ� دقيقتني باخت�سار �ذكرها خالل 30 ثانية. حا�ل التحدث بطريقة 

منظمة �ذكر جمل كاملة.

3-  ال تتحدث بطريقة مملة
بل كن  تكون عاب�سًا �مماًل،  اأن  يعني  باأ�سلوب مهني ال  التحدث  اإن 
مبت�سمًا ��سادقًا. �احر�ض على التدّرب م�سبقًا على تقدمي نف�سك، 
على  املكتوبة  الكلمات  تذكر  حتا�ل  باأنك  تظهر  باأن  جتنب  �لكن 

الورقة.

4-  ال ت�صتخدم م�صطلحات غريبة اأو خمت�صرة
فقد  تعرفها،  التي  امل�سطلحات  يعرفون  ال  االأ�سخا�ض  من  الكثري 
تظهر مدى خربتك يف  اأن  توا�سل  فعالية  تواجدك يف  اأثناء  ترغب 
جمال تكنولوجيا املعلومات اأثناء التحدث مع مدير موارد ب�سرية يف 
يفهم  ال  قد  احلقيقة،  يف  �لكن  التكنولوجيا،  قطاع  يف  تعمل  �سركة 
هذا ال�سخ�ض م�سطلحات الربجمة التي تتحدث عنها. لذا تعّرف 
م�سطلحات  ت�ستخدم  �ال  معه  تتحدث  الذي  ال�سخ�ض  خلفية  على 

غريبة.

5-  ال تبالغ يف ت�صويق مهاراتك وال تقلل من اأهميتها
اإن ت�سويق مهاراتك بطريقة مبالغ بها اأمام ال�سخ�ض الذي تتحدث 
معه هو بنف�ض �سلبية التقليل من اأهمية نف�سك، فكالهما لن يجدي 
االأ�سخا�ض  اأن  تفرت�ض  �ال  مهاراتك  قيمة  من  تقلل  فال  نفعًا. 
�سيدركون مدى اأهمية موؤهالتك من الوهلة االأ�ىل. حتدث بطريقة 

معتدلة �منا�سبة، �ال تكرر كلماتك اأ� مهاراتك.

امل�صدر :  cnn بالعربية

كيف تعّرف عن نف�صك
باأقل من 30 ثانية وحت�صل على وظيفة؟
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اإىل التخطيط العلمي  اأحوجنا اليوم، يف الوطن كما يف املهجر،  ما 
�العبارات  الاهزة  الن�سو�ض  ا�ستخدام  عن  بديال  �املنهجي 

الطنانة. 

اأ�  درا�سات  اأ�  ملقاالت  �مطالعاتنا  قراءاتنا  خالل  نقرتب  ما  قليال 
اأبحاث اإال �نرى ذلك االحت�ساد املبالغ فيه )ا�ست�سهادًا �ا�ستح�سارًا( 
لن�سو�ض قدمية حتمل الكثري من القيم املعيارية �االأخالقية �الوطنية 
�القومية، لدرجة يكاد يعتقد فيها املرء اأن اخلر�ج من الواقع املاأ�سا�ي 
�املرير الذي نعي�سه حا�سرا ال ي�ستلزم اال التذكري باإجنازات املا�سي 
الغابر الإحداث النقلة املطلوبة باجتاه امل�ستقبل. �انطالقا من هذه 
العرب  �املثقفني  الكتاب  من  كبري  عدد  درج  "الذهبية"،  القاعدة 
تراثية  مبواد  �تزيينها  الن�سو�ض  ح�سو  على  �املغرتبات  الوطن  يف 
م�ستقاة من ينابيع الكتب الدينية �ال�سيا�سية �االجتماعية �القومية 
�تت�سدرها غالبا اأ�سماء المعة يف قد�تها �عطاءاتها �اإجنازاتها يف 

العلم �الدين كذلك يف ال�سيا�سة �االجتماع. 

ي�سود االعتقاد �سهوًا اأ� عمدًا يف تقديري  اىل االأ�سباب التالية: 

ال�سمود  ا�ستطاع  الذي  الديني  للن�ض  االأثر  البالغ  احل�سور  اأ�ال: 
لقر�ن طوال يف قعر الوعي الماعي لالإن�سان ب�سكل عام. 

ثانيا: االعجاب الكبري �املحق باالجنازات العربية يف حقول الطب 
�الفلك �الريا�سيات �الهند�سة ��سوى ذلك. 

�القومية  الوطنية  الن�سو�ض  ا�ستح�سار  يف  العميقة  الرغبة  ثالثا: 
للتحري�ض  كمواد  �ا�ستخدامها  �الدرا�سات  �املقاالت  اخلطب  يف 

ال�سيا�سي �التعبوي. 

من املفيد اال�سراع اىل القول اأن ال �سري يف ذلك على االطالق خا�سة 
اذا كان الهدف املبا�سر من ذلك ج�سر املا�سي باحلا�سر �عدم القطع 
ال�سعوب  تغرف  الذي  املعريف  اخلزان  باعتبارها  الرتاثية  املواد  مع 
اأن  للتوا�سل مع حا�سرها �لر�سم معامل م�ستقبلها. غري  من معينه 
ما ا�سطلح بت�سميته "الوقوف على االأطالل" � "عقد حلقات الذكر" 
�اال�ستح�سار  �التذكري  باال�ست�سهاد  �االكتفاء  الغابر  املا�سي  على 
للواقع املتعرث �املعقد الذي  )اأعني بالن�سو�ض(، لن يقدم خمرجا 

نعي�سه اليوم. 

نطاق  على  تنت�سر  التي  الكتابات  معظم  بني  كثرية  ال�سبه  اأ�جه  اإن 
�تنفل�ض  حينا،  ال�سحفية  �املقاالت  املنابر  على  تتوزع  �هي  �ا�سع، 

احيانا  الكتب  بطون  �يف  �االأبحاث  الدرا�سات  من  م�ساحات  على 
اخرى. 

لعل يف اختيار بع�ض النماذج ما يلقي مزيدًا من ال�سوء: 

ب�سر�رة  فيه  مبالغ  ا�ستح�سار  من  ن�سهده  �ما  الدين،  يف  ا�اًل: 
�االأحوال  �ال�سيا�سة  اخلالفة  م�سائل  يف  الديني  الن�ض  اىل  العودة 
الإدارة  املال  بيت  �مرجعية  �الفتا�ى  �الفقه  �احلكم  ال�سخ�سية 

�سوؤ�ؤن االقت�ساد. 

ثانيا: يف العلم، �ما ينطوي عليه هذا امللف من اإجنازات يف ميادين 
�سينا  �ابن  الريا�سيات،  عامل  يف  باخلوارزمي  كالتذكري  املعرفة، 
الفيزياء  جماالت  يف  برعوا  �اآخرين  الطب،  عامل  يف  كمرجعية 

�الكيمياء �الفلك �الهند�سة. 

ثالثا: يف ال�سيا�سة �االأدبيات القومية، حدث �ال حرج، حيث حتت�سد 
"االأ�سول"  اىل  للعودة  الدعوة  ا�سكال  بكل  ال�سيا�سية  الن�سو�ض 
�"الذ�ر" �"الينابيع" �ذلك رغبة يف احلد من ال�سراعات على 
عادة  يحملون  الذين  املنفردين  العازفني  الإيقاع  �سبطا  اأ�  ال�سلطة 
املتعارف  عن  خارجة  �عنا�ين  لالإ�سالح  �اأفكارًا  للتغيري  م�ساريع 

عليه يف الر�ؤية �الربنامج كما يف االدارة �التخطيط.   

�لعل اأ�جه ال�سبه يف ما تقدم هو ذلك احلنني لالتكاء على ��سادة 
من  �اخلر�ج  اال�ستنها�ض  على  القادرة  املرجعية  باعتباره  الن�ض 
الواقع على عدد كبري من مفا�سله احلافلة  التي يختمر بها  الكبوة 

عادة ب�سائر اأ�سكال التعقيد �التناق�ض. 

اأما خطورة هذا االأمر فتكمن يف اأ�سباب كثرية اأهمها: 

اأ�اًل: اال�ستقالة الطوعية عن مواجهة الواقع �ما ميليه ذلك من قراءة 
�حتليل، من درا�سات �اأبحاث، من تخطيط �متويل، بكلمات اأخرى، 
ب�سر�رة اإنتاج االأد�ات املعرفية االآيلة اىل �سياغة امل�ساريع املرحلية 
�القيا�ض  �املراقبة  املحا�سبة  الأد�ات  اخلا�سعة  �ال�سرتاتيجية 

�التقييم الد�ري. 

يحدث  ما  اأن  باعتبار  املوؤامرة"  "نظرية  لـ  املطلق  االرتهان  ثانيًا: 
خا�سع  العامل،  من  اأخرى  اجزاء  يف  �كذلك  �حميطها  املنطقة  يف 
��سيا�سية  ع�سكرية  �قدرات  اإمكانيات  ذات  خارجية  �سوداء  لغرف 
�اقت�سادية ال ميكن مقا�متها. هذا االأمر ي�ستمد قراءته من اال�سرار 
�اقعي  معطى  باعتبارها  الد�لية  �التحالفات  امل�سالح  تغييب  على 

�القومية  الوطنية  بامل�سالح  �ثيقة  عالقة  ذات  ديناميات  حتركه 
بناء  تفرت�ض  امل�سالح  هذه  مع  املواجهة  �اأن  املهيمنة"  "للقوى 
"للقوى  �الثقافة  �االقت�ساد  �ال�سيا�سة  االأمن  يف  دفاعية  منظومة 
االأ�ىل  بالدرجة  الذاتية  قواها  على  رئي�سي  ب�سكل  تعتمد  التابعة" 
�ت�سارب يف  تنافر  الواقع مبا يختزنه من  لقراءة  ا�ستعدادًا  �تبدي 

امل�سالح تتحكم برغبات النا�ض �خياراتها. 

يف  القائم  التعرث  عن  الناجمة  امل�سوؤ�لية  حتمل  من  التن�سل  ثالثا: 
البنى االقت�سادية �الثقافية �االجتماعية ناهيك بالف�ساد امل�ست�سري 
يف القطاعات كافًة، م�سافًا اىل ذلك معيقات التنمية الب�سرية التي 
�االإقطاعية  �الدينية  الطائفية  املور�ثة  بالبنى  ت�سطدم  ما  عادة 
�احباطات  انكفاءات  اىل  العنا�سر  هذه  تتحول  بحيث  �سابه،  �ما 
�خيبات تدفع اىل اإلقاء اللوم على "االآخر" اأ� "اخلارج" �جذبه اىل 
حلبة ال�سجال �حتميله تبعات االأزمة، �ذلك بديال عن الت�سدي لها 

�تنكب امل�سوؤ�لية الكاملة يف اجرتاح احللول الناجعة ملعالتها. 

اخت�سارًا ميكن القول، اإن ا�ستح�سار الن�سو�ض الاهزة �العبارات 
ي�ساهمون يف �سناعة  الكثريين ممن  اأكرثها يف جعب  �ما  الطنانة 
مزمنة  معقدة،  مل�ساكل  حلوال  يقدم  ان  باإمكانه  يكون  لن  الراأي، 
لرفع  املتنطحة  القوى  من  اأيًا  يزّ�د  لن  لكونه  اإ�سافة  �م�ستع�سية، 
اأ�اًل  �اقعها  لفهم  الالزمة  املعرفية  االأد�ات  من  باأي  التغيري  م�سعل 

�لبناء منظومة التغيري املن�سود ثانيا. 

يف  املعرفية  باأد�اتنا  النظر  الإعادة  اعتقادي  يف  االأ�ان  اآن  لقد 
حلقات  �تو�سيع  �امل�ستجدة  الديدة  الوقائع  ال�ستيعاب  حما�لة 
�د�ائر النقا�ض حول التحديات التي تواجهنا �طنًا �مغرتبًا �بالتايل 
ا�ستنباط اخلطط �امل�ساريع القادرة على القيام بد�رنا املطلوب يف 

�سياق امل�ساركة املدنية الوا�سعة داخل االأطر القانونية الناظمة. 

مقاالت

بني الن�صو�ص املعلبة..
وحتديات الواقع املفتوحة ..

بقلم فار�س بدر 

�ركبت  احلافلة  فتوقفت  حافلة،  يف  جتل�ض  كانت  فتاة  اأن  ُير�ى 
امراأة ح�سرت نف�سها �حقائبها الكثرية بجانب الفتاة ��سايقتها 
�كاأن  يبُد عليها االنزعاج  الفتاة بقيت متب�سمة را�سية �مل  لكّن 
راأى،  �انزعج مما  املنظر  يراقب  كان  لكّن رجاًل  يكن.  �سيًئا مل 

��ساأل الفتاة ملاذا مل تتكلمي �تقويل �سيئًا للمراأة الفو�سوية..!!
تكون  اأن  ال�سر�ري  من  لي�ض   : هنّية  بابت�سامة  الفتاة  فاأجابت 
قا�سيًا �جتادل يف كل �سيء تافه، »فالرحلة ق�سرية« �انا �ساأنزل 

يف املحطة القادمة..
تاأمل هاتني الكلمتني »فالرحلة ق�سرية« 

ت�ستحق اأن تكتب مباء الذهب �نعمل بها يف ت�سرفاتنا اليومية"..
الأن  �سيء  كل  يف  �جتادل  قا�سيًا  تكون  اأن  ال�سر�ري  من  لي�ض 

»فالرحلة ق�سرية«..!!
جنعلها  لن  »ق�سرية«  الدنيا  يف  رحلتنا  اأن  منا  كل  تنبه  اإذا 
عن  العفو  �عدم  �الكيد  �اخل�سومة،  بالدل   مظلمة،مليئة 

االآخرين لكي ال ي�سيع جهدنا ��قتنا ��سبابنا �جمال حياتنا..
هل ك�سر اأحدهم قلبك..؟

بك  ا�ستهزاأ  اأ�  �سايقك  هل  ق�سرية«  »فالرحلة  هادئًا  كن 
احدهم..؟.كن هادئًا »فالرحلة ق�سرية« ...مهما كان �قع عليك 

من ظلم تذّكر د�مًا اأن »فالرحلة ق�سرية« ..
هل ن�سي اأحدهم معر�فك ��قفتك معه ��سوؤالك عنه .. كن هادئا 

»فالرحلة ق�سرية« 
هل اأنتق�ض اأحٌد قدرك، �مل يقدرك حق التقدير، بل �اأ�ساء لك 

�ل�سمعتك..!! 
كن هادئًا »فالرحلة ق�سرية« 

رحلتنا هنا ق�سرية جدا �ال ميكن الرجوع اإليها بعد تركها ..�ال 
اأحد يعلم مدتها �متى تنتهي ..

ال اأحد يعلم هل �سيبقى للمحطة التالية اأم ال ..
االآخرين  �مع  �سبورين   ، الغيظ  كاظمني  طيبني  هادئيني  لنكن 

مت�ساحمني..
»فالرحلة ق�صية ..«

تتمنى اأيام كندية لو تتعرف على كاتب هذه ال�صطور 
لت�صكره ال�صكر اجلزيل
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بقلم االأديبة اأمينةالزغبي 
هناك نوعان من االأ�ساليب امل�ستخدمه يف الكتابة ب�سكل عام، �هما: 
مقاله  يف  بدر  فار�ض  االأ�ستاذ  عنه  حتدث  الذي  التقليدي  اال�سلوب 

ال�سابق، �هناك بالفعل الكثري ممن يتبعونه اإيل االآن. 

من  يعترب  والذي  احلداثة،  بعد  وما  احلداثي  واالأ�صلوب 
االأ�صاليب ال�صائدة االآن.. فما هي احلداثة؟

احلداثة �تعرف باللغة االإجنليزية با�سم )Modernity(، �هي 
القدمي،  ال�سيء  عن  معاك�سة  �سورة  يعطي  �الذي  الديد،  ال�سيء 
�تعرف اأي�سًا باأنها: االنتقال من حالة قدمية اإىل حالة جديدة، ت�سمل 
�جود تغيري ما، اأما عن د�ر احلداثة يف التاريخ، فيعد الفيل�سوف هيجل 
اأ�ل �سخ�ض اهتم مبفهوم احلداثة، �ربطها مع التطّورات الفكرية التي 
تكن  مل  �فنية  اأدبّية  تيارات  بظهور  اّت�سمت  �التي  اأ�ر�با،  يف  ظهرت 
�االخرتاعات  العلوم،  مع  احلداثة  اأفكار  �ارتبطت  �سابقًا.    معر�فة 
مثل:  �سابقًا،  مكت�سفة  تكن  مل  التي  الو�سائل  من  العديد  فظهرت 
ال�سيارات، �امل�سابيح الكهربائية، �الهاتف، �غريها لت�ساهم احلداثة 
يف نقل العامل لع�سر جديد اأكرث تطورًا �فاعلية، �هذا ما ظهر يف كل 
يومنا  حتى  م�ستمرًا  زال  �ما  �الع�سرين  ع�سر،  التا�سع  القرنني  من 
هذا. �اأثرت احلداثة ب�سكل ملحوظ على م�سّميات الع�سور التاريخّية، 
كع�سرين  اأ�ر�با  يف  النه�سة  �ع�سر  ع�سرالتنوير  من  كل  فظهَر 
جديدين، �اأ�سار الفيل�سوف هيجل لهذا التطّور باأنه االنتقال اإىل حقبة 
�اجهت  �كاأي مفهوم م�ستحدث  املا�سية،  جديدة تختلف عن احلقب 
احلداثة الكثري من االنتقادات؛ ب�سبب التغرّيات التي اأدت اإليها، �التي 

ال تتنا�سب مع االأفكار ال�سعبّية، �اآراء بع�ض الفال�سفة �املفّكرين. 

�هي:  اخل�سائ�ض،  من  جمموعة  للحداثة  احلداثة..  خ�سائ�ض 
�ال�سناعية.  االقت�سادّية،  املجاالت  من  العديد  تطّور  يف  �ساهمت 

ظهرت اأجهزة اإلكرت�نّية مل تكن معر�فة م�سبقًا. 

�ساعدت على توفري الوقت، عن طريق االعتماد على ��سائل االت�سال 
احلديثة.

غرّيت االأفكار ال�سائدة عند النا�ض. 

غرّيت من ال�سورة النمطّية للمجتمعات. 

طورت من املوؤ�س�سات �ال�سركات يف كافة املجاالت التي تعمل بها. 

طّورت املوؤ�س�سات التعليمية عن طريق تغيري مفهوم التعليم التقليدّي، 
�االعتماد على التعليم احلديث. 

مذاهب احلداثة الفكرية:
اأثرت �تاأثرت احلداثة مبجموعة من املذاهب الفكرّية، فمنها من َقِبل 
احلداثة �منها من رف�سها، �لكل مذهب اأ�سباب خا�سة به، �ساهمت 

يف توجيه طبيعة تعامله مع مفهوم احلداثة، �من هذه املذاهب:

�تعتمد على  �سنة 1916م،  انت�سر يف  اأ�سلوب فكري  : هي  الدادائّية 
االأفكار  �تهاجم  �سخ�ض،  لكل  الفردية  �االآراء  امل�ساعر،  احرتام 
العودة  اإىل  �ت�سعى  احلداثة،  مفهوم  مع  ارتبطت  �التي  احلديثة، 
للحياة التقليدّية، �القدمية باالبتعاد عن اأي �سيء حديث؛ ب�سبب اأّنه 

ال يتنا�سب مع احلياة االجتماعّية.

�العلوم  الفل�سفّية،  باالأفكار  ارتبط  فكرّي،  اأ�سلوب  هي   : ال�سريالّية 
النف�سية، التي نتجت عن التاأثر باحلداثة الفكرّية، �كانت جزءًا من 

ال�سريالية  فتعتمد  فر�يد،  العامل  بها  قام  التي  النف�سية  الدرا�سات 
على العواطف، �العي�ض بعامل خيايل مليء باالأحالم، كو�سيلة اأف�سل 

من الوجود يف احلياة املنطقية، اأ� الواقعية التي يعي�سها االإن�سان. 

الرمزية: هي اأ�سلوب فكري ي�سري اإىل اأّن مفهوم احلداثة يرتبط مع 
اخليال االإن�سايّن، �االأ�هام التي يعي�سها الفرد، �اأثر هذا النوع من 
االأفكار على احلياة االأدبية يف اأ�ر�با، �حتديدًا على ال�سعر �الر�سم، 
فال�سعراء �الر�سامون الذين اعتمد�ا على احلداثة الرمزية، تركوا 
باأمور  �ا�ستبدلوها  الر�سم،  بال�سعر، �فن  بالقواعد اخلا�سة  التقّيد 
يف  انتقادًا  احلداثي  املذهب  هذا  فواجه  �م�ستحدثة،  جديدة، 

املجتمعات االأ�ر�بّية.

مازال  مفهوم احلداثة  اأن  اإال  االنتقادات  كل هذه  بالرغم من  لكن 
ب�سكل  االأدبية  �الكتابة  �الر�سم  ال�سعر  يف  خا�سة  االآن  اإيل  �سائدا 

عام.

لديها  مولودا  اأن  تكت�سف  اأن  عائلة  اأية  تواجه  التي  التحديات  من 
يطرق  خميف   � �سعب  خرب  ال�سهرية..  دا�ن  مبتالزمة  م�سابا 
املولود الديد من  التعامل مع  االأ�سماع كال�ساعقة �ت�سري م�ساألة 
االأمور �سديدة ال�سعوبة لكن احلقيقة على النقي�ض من ذلك متاما 
يقا�سمونا احلياة د�ن عناء مع قدر  �اأحباء  اأ�سدقاء  فحاالت دا�ن 

من العناية �توفري �سبل املعي�سة الكرمية لهم د�ن تنمر اأ� اإق�ساء. 

االكت�صاف:
 اكت�سفها الطبيب الربيطاين )جون النغد�ن دا�ن( عام 1862 � اإليه 
فتعود  املنغويل  بالطفل  ت�سميتها  اأما  دا�ن  مبتالزمة  ت�سميتها  تعود 
مبالمح  املتالزمة  بهذه  املولودين  االأطفال  يجمع  الذي  ال�سبه  اإىل 

العرق املنغويل.

االأ�صباب: 
متتلك اخلاليا الب�سرية 23 ز�جا من الكر�مو�سومات)ال�سبغيات( 
ال�سبغيات هذه  االأم �منظومة  �اآخر من  االأب  كل ز�ج منها مبعثه 
ت�سكل جزءا هاما يف خاليا ال�سم حيث حتتوي على املادة الوراثية 

 .)DNA الدنا(

الطفل  امتالك  نتيجة  جيني  خلل  اإىل  املتالزمة  يف  ال�سبب  يعود 
امل�ساب لثالثة ن�سخ من الكر�مو�سوم 21 بدال من ن�سختني يف االأطفال 
 21 للكر�مو�سوم  طبيعي  غري  خلوي  انق�سام  نتيجة  �ذلك  العاديني 

اأثناء منو اخللية املنوية اأ� خلية البوي�سة.

االآباء  من  ال�سبغي  للتبدل  نتيجة  دا�ن  متالزمة  تنتج  اأن  �ميكن 

للطفل امل�ساب �ذلك حينما ي�سبح جزءا من كر�مو�سوم 21 مت�سال 
بكرمو�سوم اآخر خالل فرتة احلمل اأ� قبلها. 

تقدم عمر االآباء �الوراثة �تاأخر �سن االإجناب �ز�اج االأقارب �عدم 
احلمل  من  االأ�ىل  الفرتة  خالل  ا�سيد  الفوليك  احلامل  االم  تنا�ل 

تزيد من فر�ض �الدة طفل مبتالزمة دا�ن.

�ال توجد عوامل �سلوكية اأ� بيئية تقف خلف االإ�سابة بهذه املتالزمة. 

االأعرا�س: 
مميزة  �جه  مالمح  ثمة  دا�ن  مبتالزمة  امل�سابني  لالأطفال 
�الفم  املائلتني  �العينني  ال�سغري  �الراأ�ض  امل�سطح  الوجه  تت�سمن 
ال�سغري �الرقبة الق�سرية �االذنني ال�سغريتني �اليدين �القدمني 
البارز  �الل�سان  ن�سبيا  اأق�سر  �قامة  ق�سرية  باأ�سابع  ال�سغريتني 
خارج الفم �نقاطا بي�ساء �سغرية على الزء امللون من العني ت�سمى 
�تكون  املفا�سل  �ارتخاء يف  الع�سالت  بر��سفيلد مع �سعف يف  بقع 

ن�سبة الذكاء لديهم )IQ( اأقل من املعتاد. 

م�ساعفات املر�ض: ي�ساب مري�ض دا�ن باأعرا�ض خطرية منها:عيوب 
خلقية بالقلب �ت�سوهات الهاز اله�سمي �انقطاع النف�ض اأثناء النوم 
ال�سوكي  احلبل  �م�سكالت  بال�سمنة  �االإ�سابة  املناعة  �ا�سطرابات 
االإ�سابة  خطر  �تزايد  الدرقية  الغدة  يف  �م�ساكل  الدم  �ابي�سا�ض 

بالزهامير مع التقدم العمري.

عالج املر�ض: ال توجد ��سيلة للوقاية من االإ�سابة مبتالزمة دا�ن كما 
ال يوجد عالج حمدد لها. 

اإطار من الو  اأطفالهم امل�سابني يف  لذا البد لالأهل من احت�سان 
العائلي املفعم باحلب �االحتواء �ال�سداقة مع تبني برامج معالة 
�اأثناء مراحل منوهم حيث يوجد  البداية  الطفالهم امل�سابني منذ 
مراكز خا�سة لتعليمهم �تنمية مهاراتهم اللغوية �القدرة على النطق 
�التعليم عن طريق املو�سيقى اإ�سافة ملتابعة جل�سات العالج الطبيعي 

لهذه احلاالت اخلا�سة لتقوية ع�سالتهم �حت�سني ا�ستجابتها.

كما يجب على االأم االنتباه خلطر اإ�سابة طفلها ب�سوء التغذية لعز�ف 
الن�سوية  االأطعمة  �قبولهم  ال�سلبة  االأغذية  م�سغ  دا�ن عن  اأطفال 

�سهلة امل�سغ كما اأنهم يحتاجون لفرتة اأطول لتنا�ل الغذاء. 

املهنية  املعالة  اأهمية  تربز  العمر  يف  امل�سابة  االأطفال  تقدم  �مع 
لتقبل امل�ساب ملكان عمله �االنخراط يف املجتمع د�ن خوف �التعود 

على ممار�سة احلياة ب�سكل م�ستقل �طبيعي.

د. بثينة اأ�صعد عطور اأخ�صائية طب االأطفال

د. حممد فتحي عبد العال كاتب وباحث

اأطفال متالزمة داون...
االأ�صباب واحللول

اأ�صاليب الكتابة ما بني التقليدي واملعا�صر
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املقادير
- لتح�صي �صل�صة الب�صاميل :

1. الزبدة : 4 مالعق كبرية
2. طحني : 5 مالعق كبرية

3. حليب : 4 اكواب
4. ملح : 2 ملعقة �سغرية

5. جنب موزاريال : 2 كوب )مب�سور(
- الكو�سا : 4 حبات )كبري احلجم(

- زيت الذرة : ربع كوب
- حلم مفر�م : 750 غرام

- الب�سل : 1 حبة )كبري احلجم / مفر�م فرم ناعم(
- طماطم : 3 حبات )كبرية احلجم / مفر�مة(

- معجون الطماطم : 3 مالعق كبرية
- ملح : 2 ملعقة �سغرية

- فلفل اأ�سود : ن�سف ملعقة �سغرية
- بهار اللحم : ملعقة �سغرية

- اأ�ريغانو : ملعقة �سغرية
- املاء : ن�سف كوب

طريقة التح�صي
فرن  طبق  اح�سري   ،180 حرارة  لدرجة  الفرن  �سخني    .1

منا�سب.

2. يف مقالة متو�سطة احلجم، �سعي الزيت، اأ�سيفي اللحم �قلبي 
اإىل اأن يجف متامًا.

3. اأ�سيفي الب�سل، بهار اللحم، االأ�ريجانو اأ� الريحان، اأ�سيفي 
الطماطم  الطماطم،  معجون  اأ�سيفي  االأ�سود،  الفلفل  امللح، 

املفر�مة �املاء، قلبي اللحم جيدًا لتختلط املكونات مع بع�سها.

4. اتركي اللحم على نار هادئة لب�سع دقائق حتى يطهى.

5. قطعي الكو�سا اإىل �سرائح.

اأ� ام�سحيها  ال�سوي، ر�سي عليها بع�ض الزيت  6. �سخني مقالة 
بالفر�ساة.

7. �سعي �سرائح الكو�سا يف املقالة لب�سع دقائق، اتركيها جانبًا.

8. يف ك�سر�لة �سعي الزبدة �الدقيق، با�ستعمال م�سرب �سبكي 
قلبي ليذ�ب ثم اأ�سيفي احلليب �ا�ستمري بالتقليب اإىل اأن يت�سكل 

خليط الب�ساميل ال�سميك القوام.

خليط  بع�ض  ثم  الكو�سا  من  �سرائح  �سعي  الفرن  طبق  يف   .9
ال�سل�سة ثم بع�ض الب�ساميل �بع�ض النب �كرري ذلك.

10. �زعي اآخر طبقة بع�ض الب�ساميل �املوزاريال.

11. �سعي الطبق يف الفرن حلوايل 30 دقيقة حتى ين�سج �يتحمر 
ال�سطح.

امل�صدر : مطبخ �صيدتي

الزانيا الكو�صا

مكرونة بالفرن مع اجلنب والب�صتو
املقادير

-  معكر�نة : عبوة )�سغرية احلجم(
-  �سل�سة البي�ستو : 2 ملعقة كبرية )جاهزة(
 - االأع�ساب االإيطالية : ن�سف ملعقة �سغرية

-  جنب كرميي : عبوة )طري بحرارة الغرفة(
-  فلفل اأ�سود : ربع ملعقة �سغرية

-  جنب البارميزان : ربع كوب )مب�سور(
-  بق�سماط : ربع كوب

 - الزبدة : ملعقة كبرية
طريقة التح�صي

��سفيها  العبوة  على  التعليمات  بح�سب  املكر�نة  ا�سلقي   •
�اغ�سليها مباء بارد �اتركيها جانبًا.

�الفلفل  االإيطالية  االأع�ساب  مع  الكرميي  النب  اخلطي   •
االأ�سود �الب�ستو.

املكر�نة. �سعي  ثم  الفرن  طبق  يف  الزبدة  • �زعي 
تتمازج  حتى  �حركي  للمكر�نة  النب  خليط  اأ�سيفي   •

املكونات.
املزيج  ��زعي  البق�سماط  مع  البارميزان  النب  اخلطي   •

فوق املكر�نة يف طبق الفرن.
 25 ملدة  درجة   180 حرارة  على  للفرن  الطبق  اأدخلي   •

دقيقة حتى تتحمر �تتجان�ض املكونات.
�ساخنة. �قدميها  الفرن  من  الطبق  • ازيلي 

امل�صدر : مطبخ �صيدتي

اكت�صفي اأهم االأغذية لعالج فقر الدم
يعترب فقر الدم من اأكرث امل�ساكل ال�سحية انت�سارًا، �ينتج فقر الدم ب�سبب نق�ض احلديد يف ال�سم، �عدم قدرة ال�سم على اإنتاج كمية 
كافية من الهيموغلوبني الذي يوؤدي اىل انخفا�ض يف عدد خاليا الدم احلمراء. �بالتايل يوؤدي ذلك اإىل نق�ض يف نقل االأ�ك�سجني اىل خاليا 

ال�سم املختلفة، �يعمل على زيادة ال�سعور بالتعب �ال�سعف، �الوهن
اإليك اأهم االأغذية لعالج فقر الدم:

اللحوم احلمراء: �من اأهمها الكبد فهو عامل اأ�سا�سي يف تعوي�ض نق�ض احلديد بالدم . ف�سال عن احتواءها على فيتامينات ب 12، ب6، 
التي تلعب د�را يف تكوين كرات الدم احلمراء

ال�صمك: حتتوي االأطعمة البحرية على كميات كبرية من احلديد التي بد�رها تلبي حاجة ال�سم من احلديد، مثل املحار، بلح البحر، 
جمربي، ال�سلمون

الدجاج: يعمل الدجاج على تز�يد ال�سم بن�سبة ب�سيطة من احلديد لكن فائدته تكمن يف زيادة امت�سا�ض احلديد املوجود يف االأغذية 
النباتية االأخرى

ال�صبانخ: من اخل�سرا�ات الغنية بعن�سر احلديد الذي يقوي الدم، كما اأنه يحتوي على م�سادات االأك�سدة التي تخل�ض ال�سم �حتميه 
من ال�سوائب �ال�سموم

زبدة الفول ال�سوداين: تعترب زبدة الفول ال�سوداين م�سدر غني جدا باحلديد
احلم�صيات: غنية بفيتامني �سي �ت�ساعد على اإمت�سا�ض احلديد �عالج فقر الدم

البي�س: يعمل تنا�ل بي�سة كبرية �احدة يومية بتز�يد ال�سم بن�سبة جيدة من احلديد مع �سعرات حرارية قليلة ن�سبيا
احلبوب الكاملة: مثل الربغل �العد�ض �احلم�ض �اخلبز االأ�سمر �االأرز غري املق�سور �الفا�سوليا فهي حتتوي على ن�سبة عالية من احلديد 

�الفيتامينات االأخرى
املك�صرات: مثل البندق �الوز �اللوز �الكاجو �الف�ستق احللبي حتتوي على معادن هامة كاحلديد �الكال�سيوم

امل�صدر : مطبخ �صيدتي
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لفائف الربغر باجلبنة
املقادير

- حلم البقر : 300 غرامًا )مفر�م(

- الزيت النباتي : ملعقة �سغرية

- الب�سل : 1 حبة )�سغري احلجم(

- جبنة : 6 مالعق كبرية )مب�سورة(

- عجينة البف با�ستريي : 2 قطعة )جاهزة(

- الكات�ساب : 6 مالعق كبرية

- بهارات ال�سا�رما : مغلف )خلطة �سا�رما / جاهزة(

- اخليار املخلل : 50 غم )خيار الركن / م�سفى(

طريقة التح�صي
�يو�سع  مئوية   200 حرارة  درجة  على  م�سبقًا  الفرن  ُي�سخن   .1

الرف يف الو�سط.

2. يطهى اللحم يف الزيت النباتي حتى ين�سج، �ي�ساف الب�سل 
املقطع، ثم يطهى املزيج ملدة دقيقة اإ�سافية.

�تدهن  مربع،  �سكل  على  الفطائر  من  كبرية  قطعة  تفرد   .3
�البنة  �املخلل  اللحم  مبزيج  تر�ض  ثم  االأعلى  من  بالكات�ساب 

املب�سورة. بعد االنتهاء، ُتغطى بقطعة اإ�سافية من الفطائر.

4. ي�سغط على العجينة حتى تلت�سق جميع مكونات احل�سوة �سويًا، 
ثم تقطع العجيبة املح�سوة اإىل �سرائح بحجم 3 �سم.

تو�سع يف  ثم  نف�سها  �تلوى حول  تلتقط كل �سريحة على حدة   .5
�سينية للخبز.

6. تخبز يف الفرن حتى تنتفخ الفطائر �ي�سبح لونها ذهبيًا. تخرج 
من الفرن �ترتك جانبًا لتربد قلياًل قبل التقدمي.

امل�صدر : مطبخ �صيدتي

�صلطة الدجاج
ب�صو�س الران�س واخل�صار

املقادير
- �سدر الدجاج : 1 �سدر )م�سوي �مقطع �سرائح(

- خ�ض : 2 كوب )مفر�م خ�سن(

- طماطم : 1 حبة )مقطعة اأرباع(

- ع�سري الليمون : 1 حبة

- زيت الزيتون : ملعقة كبرية

- ملح : ربع ملعقة �سغرية

- امللفوف االأحمر : ربع كوب

�سغرية  مكعبات  )مقطع  كوب  ربع   : التو�ست  خبز   -
�حمم�ض(

- �سل�سة الران�ض الاهزة : 3 مالعق كبرية

طريقة التح�صي
1. �زعي  اخل�ض �امللفوف االأحمر يف طبق.

2. �زعي الطماطم على اأطراف الطبق.

3. �سعي الدجاج ال�سرائح يف ��سط الطبق.

�ع�سري  الزيتون  �زيت  امللح  مع  الران�ض  �سل�سة  اخلطي   .4
الليمون ��سبي املزيج فوق ال�سلطة.

5. زيني مبكعبات اخلبز التو�ست املحم�ض �قدميها فورًا.

امل�صدر : مطبخ �صيدتي

فلفل حم�صي
باللحم واخل�صار

املقادير
- الفلفل امللّون : 6 حبات )اأي لون / مزال البذ�ر(

- زيت الزيتون : 4 مالعق كبرية

- حلم مفر�م : 250 غرامًا

- ملح : ن�سف ملعقة �سغرية

- فلفل اأ�سود : ربع ملعقة �سغرية

ان )مفر�م ناعم( - الثوم : ف�سّ

- الب�سل : 1 حبة )مفر�م ناعم(

- الكو�سا: 1حبة )متو�سطة احلجم / مفر�مة مكعبات �سغرية 
جدًا(

�مفر�مة  مق�سرة  البذ�ر/  )مزالة  حبات   4  : طماطم   -
مكعبات �سغرية جدًا(

- االأرز : كوب )م�سلوق(

- جنب ال�سيدر : كوب )مب�سور(

طريقة التح�صي
درجة.  350 حرارة  على  الفرن  • �سخني 

الفرن. طبق  يف  البذ�ر  املزال  امللون  الفلفل  • �سعي 
على  �ا�سعة  مقالة  يف  الزيتون  زيت  من  ملعقتني  • �سخني 
 10 ملدة  �قلبي  �الفلفل  �امللح  اللحم  �اأ�سيفي  متو�سطة  نار 

دقائق حتى ي�سبح اللحم بني اللون �ين�سف ما�ؤه.

طبق. يف  جانبًا  اللحم  • ازيلي 
الب�سل  �اأ�سيفي  املقالة  لنف�ض  الزيت  كمية  باقي  • اأ�سيفي 
�قلبي  الثوم  اأ�سيفي  ثم  يطرى  حتى  دقائق   5 ملدة  �قلبي 

ملدة دقيقتني.

اللحم  اأ�سيفي  ثم  �الفلفل  امللح  �عديل  الكو�سا  اأ�سيفي   •
املقلى �االأرز امل�سلوق �قلبي جيدًا حتى متتزج املكونات.

�حركي. النب  كمية  ن�سف  • اأ�سيفي 
• اح�سي حبات الفلفل باحل�سوة ثم �زعي باقي كمية النب 

فوق احل�سوة على الوجه.

املح�سو  الفلفل  �جه  على  الزيتون  زيت  من  القليل  • �زعي 
�اأدخليه الفرن ملدة 30 دقيقة حتى يطرى �ين�سج.

�ساخنًا. • قدميه 
امل�صدر : مطبخ �صيدتي

لفائف الدجاج ب�صل�صة ال�صيزر
املقادير

- خ�ض : 3 اكواب )مفر�م(
- الدجاج : كوبان )م�سلوق �مقطع قطع �سغرية(

- جبنة بارميزان : ربع كوب )مب�سورة(
- خبز التو�ست : ربع كوب )مقطع مكعبات �سغرية �حمم�ض(

- خبز التورتيال : 6 اأرغفة
- �سل�سة ال�سيزر الاهزة : ن�سف كوب

طريقة التح�صي
�النب  �الدجاج  املفر�م  اخل�ض  اخلطي  كبرية  �عاء  يف   .1

البارميزان �اخلبز املحم�ض جيدا.
2. اأ�سيفي �سل�سة ال�سيزر للخليط �قلبي حتى متتزج املكونات.

3. �زعي اخلليط على خبز التورتيال بكمية كافية �لفي اخلبز 
�قدميه اإىل جانب طبق من ال�سلطة.

امل�صدر : مطبخ �صيدتي
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BRAMPTON — The Ontario government is investing 
over $500 million to build 30 new schools and make 
permanent additions to 15 existing facilities, supporting 
over 25,000 student spaces across the province. These 

new, modern schools will create the foundation for a 21st century 
learning environment for thousands of students across the province. 
This investment will also generate nearly 900 new licensed child 
care spaces to ensure families across the province are able to access 
child care in their communities.
Details were provided today by Premier Doug Ford and Stephen 
Lecce, Minister of Education.
"Our government is making a significant capital investment in 
our school system," said Premier Ford. "By making these smart 
investments today, we will ensure our students and teachers have 
access to modern facilities to learn with features like high-speed 
Internet, accessible ramps and elevators, and air conditioning, 
while providing parents with access to more licensed child care 
spaces."
The government is investing over $12 billion in capital grants over 
10 years, including over $500 million invested in this year alone to 
build critical new school capital projects and permanent additions. 
Today's announcement continues to build upon the government's 
commitment to invest up to $1 billion over five years to create up 
to 30,000 licensed child care spaces in schools, including 10,000 
spaces in new schools. These new projects will also result in the 
creation of new jobs in the skilled trades as over $500 million of 
major infrastructure projects break ground in short order.
"It is unacceptable that too many schools in our province continue to 
lack the investment that our students deserve," said Minister Lecce. 
"That is why this government is making a significant investment 
to build new schools, to extensively renovate existing schools, and 
expand access to licensed child care spaces in our province. Our 
government is modernizing our schools, our curriculum, and the 
delivery of learning, to ensure students are set up to succeed in an 
increasingly changing world."

Government of Ontario 

OntariO Building and 
Expanding SchOOlS 

acrOSS thE prOvincE
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and incrEaSE accESS tO child carE

Ontario Investing in 
Rural Economic Growth 

and Job Creation 
Rural Economic Development 

program will provide $3.3 
million in cost-shared funding
WILLOW BEACH - The Ontario government is committing 
$3.3 million in cost-share funding to 58 projects through 
the updated Rural Economic Development Program 
(RED) to help rural and Indigenous communities diversify 
their economies, retain skilled workers, invest in local 
infrastructure and create jobs.
Ernie Hardeman, Minister of Agriculture, Food and Rural 
Affairs joined Caroline Mulroney, Minister of Transortation 
and Francophone Affairs and MPP for York-Simcoe in 
Willow Beach to announce the first recipient from the 
program.
"Supporting local jobs and removing barriers to investment 
and economic growth in rural communities is more 
important than ever," said Minister Hardeman. "As the 
economy reopens, our investments in the Rural Economic 
Development program will have a very real impact for 
communities across rural Ontario."
One local project that will receive funding through the 
RED program is the Ontario Water Centre. An investment 
of $150,000 will help support their Young Agripreneurs 
Program (YAP) that provides hands-on experience to 
young people interested in pursuing careers in regenerative 
agriculture.
This initiative is one of 58 successful projects receiving 
funding from the first intake of the updated RED program. 
Project applications to the RED program were subjected to 
a streamlined process starting last year to reduce the burden 
for applicants.
"Through today's investment, our government is creating 
jobs and driving economic growth at a time when needed 
most in rural Ontario," said MPP Mulroney. "By investing 
in today's youth and career development through great 
local organizations like the Ontario Water Centre, we're 
ensuring young people can stay and work in their own 
communities."
Supporting renewal, growth and economic recovery in rural 
and Indigenous communities is part of the government's 
plan to get every region of Ontario back on track so they 
can create jobs, opportunity and prosperity for everyone.

Government of Ontario 
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BRAMPTON — The Ontario government is investing 
over $500 million to build 30 new schools and make 
permanent additions to 15 existing facilities, supporting 
over 25,000 student spaces across the province. These 

new, modern schools will create the foundation for a 21st century 
learning environment for thousands of students across the province. 
This investment will also generate nearly 900 new licensed child 
care spaces to ensure families across the province are able to access 
child care in their communities.
Details were provided today by Premier Doug Ford and Stephen 
Lecce, Minister of Education.
"Our government is making a significant capital investment in 
our school system," said Premier Ford. "By making these smart 
investments today, we will ensure our students and teachers have 
access to modern facilities to learn with features like high-speed 
Internet, accessible ramps and elevators, and air conditioning, 
while providing parents with access to more licensed child care 
spaces."
The government is investing over $12 billion in capital grants over 
10 years, including over $500 million invested in this year alone to 
build critical new school capital projects and permanent additions. 
Today's announcement continues to build upon the government's 
commitment to invest up to $1 billion over five years to create up 
to 30,000 licensed child care spaces in schools, including 10,000 
spaces in new schools. These new projects will also result in the 
creation of new jobs in the skilled trades as over $500 million of 
major infrastructure projects break ground in short order.
"It is unacceptable that too many schools in our province continue to 
lack the investment that our students deserve," said Minister Lecce. 
"That is why this government is making a significant investment 
to build new schools, to extensively renovate existing schools, and 
expand access to licensed child care spaces in our province. Our 
government is modernizing our schools, our curriculum, and the 
delivery of learning, to ensure students are set up to succeed in an 
increasingly changing world."

Government of Ontario 

TORONTO - The Ontario government is taking steps to extend the 
expiry period of most marriage licences that have not been used due 
to the COVID-19 outbreak. This change is being made as a proposed 
amendment to the Marriage Act, and if passed, will help reduce the 
financial and administrative burden for many engaged couples.

"Marriage is an important milestone for a couple," said Lisa Thompson, 
Minister of Government and Consumer Services. "COVID-19 
has impacted marriage plans for couples across the province, with 
many making the difficult decision to postpone their weddings. Our 
government wants to make the process for these couples easier, so they 
have one less thing to worry about during this challenging time."

The province is proposing to extend the expiry date for most marriage 
licences issued between December 1, 2019, and the end of the province-
wide Declaration of Emergency due to COVID-19. These licences 
would still be valid and could be used for up to 24 months from the end 
of the Declaration of Emergency. Couples with a qualifying unused 
marriage licence issued during this timeframe are encouraged to hold 
onto it. They would have up to 24 months to use it and would not need 
to replace their marriage licence.

If there has been a change of name or marital status, or a couple no 
longer has their unused licence, they would have 24 months from 
the end of the province-wide Declaration of Emergency to apply for 
a replacement licence at no provincial cost. The replacement licence 
would be valid for three months from the date it was issued, so 
couples would only apply for a replacement within three months of 
their rescheduled wedding. Couples needing a replacement licence 
are encouraged to contact the municipality where they purchased their 
unused licence.

"I would like to thank the Association of Municipalities of Ontario and 
the municipal partners who worked with us to develop this solution," 
said Minister Thompson. "This reduces the burden for many of these 
couples by saving them the time and money that would be needed to 
apply for a new licence."

Ministry of Government and Consumer Services

TORONTO — The Ontario government is proposing changes that 
would provide additional protection for payday loan borrowers by 
capping interest rates and fees on defaulted loans, ensuring that 
workers and families who use payday loan services can keep more 
of their hard-earned money. The changes were included in the 
COVID-19 Economic Recovery Act, 2020.

«Our government remains committed to protecting Ontarians 
during these unprecedented times, now and in the future,» said 
Lisa Thompson, Minister of Government and Consumer Services. 
«These proposed amendments to the Payday Loans Act, 2008, are 
intended to provide some much-needed relief to some of Ontario>s 
most vulnerable consumers.»

Proposed amendments to the Payday Loans Act, 2008, would cap 
the interest rate that lenders can charge on payday loans that are in 
default. Lenders would not be permitted to charge interest in excess 
of 2.5 per cent per month (non-compounded), providing rate relief 
to borrowers unable to repay their loans on time.

The government would also establish a maximum fee of $25 that 
may be charged by lenders for dishonoured or bounced cheques or 
pre-authorized debits. This measure would protect borrowers from 
having to pay high fees while already facing financial hardship.

«Throughout COVID-19, and beyond, our primary objective has 
been to ensure the people of Ontario have what they need to provide 
and care for their families and loved ones without additional 
stressors,» said Minister Thompson.

If passed, this would be the first time Ontario has taken action to 
protect borrowers in default from annual interest rates as high as 60 
per cent and to establish a maximum fee that may be charged for 
dishonoured payments.      

Learn more about other supports provided by the Ontario government 
by visiting COVID-19: support for people.

Government of Ontario
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TORONTO ― The Ontario 
government is providing stability 
to Ontario's rental market by 
increasing fines for unlawful 

evictions and reinforcing the necessity for 
landlords to explore repayment agreements 
before considering evictions. These 
measures are included in the Protecting 
Tenants and Strengthening Community 
Housing Act which received Royal Assent 
today.

"We know tenants and landlords have 
struggled during COVID-19, and some 
households may be facing eviction due to 
unpaid rent during this crisis," said Steve 
Clark, Minister of Municipal Affairs and 
Housing. "By making these changes we are 
trying to keep people in their homes, and 
at the same time, helping landlords receive 
payment through a mutual repayment 
agreement. It's a better approach, especially 
during these difficult times."

The legislation, which updates the 
Residential Tenancies Act, 2006 and 
Housing Services Act, 2011, will make it 
easier to resolve disputes while protecting 
tenants from unlawful evictions by:

Requiring tenant compensation of one 
month's rent for "no fault" evictions;

Allowing the Landlord and Tenant Board to 
order up to 12 months' rent in compensation 
for eviction notices issued in bad faith 
or where the landlord does not allow the 
tenant to move back in after renovations or 
repairs;

Doubling the maximum fine amounts for 
offences under the Act to $50,000 for an 
individual and $250,000 for a corporation.

The changes will also modernize and 
streamline the dispute resolution processes 
at the Landlord and Tenant Board and 
encourage the use of alternatives to 
formal hearings to resolve certain issues 

and encourage negotiated settlements. 
The Landlord and Tenant Board must 
now consider whether a landlord tried to 
negotiate a repayment agreement with a 
tenant before it can issue an eviction order 
for non-payment of rent related to COVID-
19. Certain disputes, such as those related 
to unpaid utility bills, will shift from Small 
Claims Court to the Board.

In addition, as part of the multi-year strategy 
to stabilize and grow Ontario's community 
housing sector, the government has made 
changes to the Housing Services Act, 2011. 
These amendments will help maintain the 
existing community housing supply by 
giving housing providers with expiring 
operating agreements and mortgages ways 
to remain in the community housing system 
by sigining a new service agreement with 
service managers as well as encourage 
existing and new housing providers to offer 
community housing. Changes would also 
require service managers to have an access 
system for housing assistance beyond 
just rent-geared-to-income housing, and 
enable an outcomes-based approach to 
accountability by modernizing outdated 
service level requirements.

Ontario will consult with service managers 
and stakeholders on regulations to protect, 
repair and grow community housing 
supply, new access system rules, and ways 
to encourage new, innovative approaches.

These changes build on the commitments 
in the government's Community Housing 
Renewal Strategy and the steps already 
taken to make life easier for tenants and 
housing providers - including simplifying 
rent-geared-to-income calculations, and 
removing rules that penalize people for 
working more hours or going back to 
school.

Government of Ontario
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 Tenants
Legislative changes encourage negotiated 
settlements between tenants and landlords

July 24, 2020 Richmond, British 
Columbia Employment and Social 
Development Canada
The Government of Canada has been 
working closely with provinces and 
territories to ensure all families have 
access to affordable and high quality 
child care. The COVID-19 pandemic 
has created new challenges, including 
temporary closures and loss of critical 
revenue from placement fees, which have 
put the sector at risk.
Today, the Honourable Carla Qualtrough, 
Minister of Employment, Workforce 
Development and Disability Inclusion, 
announced $625 million in federal support 
for Canada’s child care sector to help 
ensure that safe and sufficient child care 
spaces are available to support parents’ 
gradual return to work. Along with the 
agreements under the Multilateral Early 
Learning and Child Care Framework, 
this investment means the Government 
of Canada will invest almost $1.2 billion 
to support child care in 20202021-, a 
67% increase over the next highest year 
in history, 20052006-, when $700 million 
were announced.
This investment through the Safe Restart 
Agreement will help address the key 
priorities agreed upon by Canada’s First 
Ministers for the safe restart of Canada’s 
economy over the next six to eight 
months. 
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Community partners to lead design of 
new grant program

TORONTO —The Ontario 
government is investing $1.6 
million over two years to create 
a new Anti-Racism and Anti-

Hate Grant program. This funding will 
support community-based anti-racism 
initiatives focusing on anti-Black racism, 
anti-Indigenous racism, anti-Semitism 
and Islamophobia.
"Racism and hate will not be tolerated and 
our government is doing everything it can 
to protect people from being victimized 
because of their race or religious beliefs," 
said Sylvia Jones, Solicitor General and 
Minister Responsible for Anti-Racism. 
"This new grant program will be developed 
collaboratively with community partners 
across Ontario to ensure it leads to the 
most effective solutions in the fight 
against racism and hate in our province. 
These much-needed solutions cannot 
come from government alone."
The Anti-Racism and Anti-Hate Grant 
program supports the government's 
commitment to collaborate with 
communities on anti-racism initiatives, 
which includes increasing public 
awareness of the impact of systemic 
racism and hate. Beginning in fall 2020, 
Ontario's Anti-Racism Directorate will 
collaborate with community groups to 
learn about individual experiences and 
local needs to help shape and design this 
new grant program.

Government of Ontario

Following Public Health Protocols Essential 
as Province Continues Down the Road to 
Economic Recovery
TORONTO — Additional businesses and 
public spaces will be reopening as the Ontario 
government allows the City of Toronto and 
Peel Region to move into Stage 3 of reopening 
the province on Friday, July 31 at 12:01 a.m. 
This decision was made in consultation with 
the Chief Medical Officer of Health and 
local medical officers of health. It is based 
on positive local trends of key public health 
indicators, including lower transmission 
of COVID-19, ongoing hospital capacity, 
public health capacity to conduct rapid case 
and contact management, and a significant 
increase in testing.
Toronto Public Health and Peel Public Health 
regions will join the 31 public health regions that 
entered into Stage 3 on July 17 and 24, 2020.
"While more restaurants, theatres and 
businesses can hang up their Open for 
Business sign, we're asking everyone to follow 
public health advice and act responsibly," 
said Premier Doug Ford. "We have made 
tremendous progress that allows us to return 
to something a little closer to our normal lives 
this summer, but we are not out of the woods 
yet. This virus is still among us and we have 
to be extra cautious to avoid sparking a surge 
or an outbreak. I strongly urge everyone to 
continue following public health protocols."
Windsor-Essex County Health Unit region 
will remain in Stage 2. Ontario will continue 
to monitor local trends of key public health 
indicators in the Windsor-Essex County 
Health Unit region and move it into Stage 3 
when it is safe to do so. In the interim, the 
government continues to address the needs 
of the region, in partnership with other levels 
of government, through measures such as on-
farm testing, the deployment of mobile testing 
units and the adoption of new public health 
guidance for positive asymptomatic workers 
for all workplaces.
"More businesses and services are able to 

reopen thanks to the collective efforts of all 
Ontarians to limit the spread of the virus," said 
Christine Elliott, Deputy Premier and Minister 
of Health. "While public health trends across 
the province are positive, we continue to 
closely monitor Windsor-Essex so that we can 
move the community into Stage 3 when the 
time is right. No matter which stage a region 
is in, everyone needs to continue to follow 
public health advice to protect themselves, 
their families and community."
Ontario is also supportive of proposals made by 
the City of Toronto and Toronto Public Health 
relating to restaurants, bars and other food and 
drink establishments that are permitted to be 
open. For more information on the restrictions 
that will remain in place during Stage 3, as 
well as the public health and workplace safety 
restrictions necessary to keep people safe, 
visit Ontario.ca/reopen.
Businesses that are unable to open or resume 
full activities due to Stage 3 restrictions, or 
businesses that have ideas to safely amend 
Stage 3 restrictions or requirements, can 
visit Ontario.ca/reopen to submit a reopening 
proposal for consideration. Government and 
public health officials will review proposals 
and contact businesses for feedback or 
clarification and provide an initial response 
within 10 days.
The Chief Medical Officer of Health and public 
health experts also continue to closely monitor 
the evolving situation to advise when public 
health restrictions can be further loosened or 
if they need to be tightened.
It remains critically important for everyone 
to continue following public health advice 
as more businesses and services reopen in 
Stage 3. This includes practising physical 
distancing with those outside your household 
or social circle, wearing a face covering when 
physical distancing is a challenge or where 
it is mandatory to do so, staying home when 
ill, and washing your hands frequently and 
thoroughly.
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Safe Restart Agreement Represents New 
Funding for Many Priority Programs in 
Ontario
TORONTO — The Ontario government, 
in partnership with the federal government, 
is providing up to $4 billion in urgently 
needed one-time assistance to Ontario's 444 
municipalities. This funding will help local 
governments maintain the critical services 
people rely on every day, including public 
transit, over the next six to eight months. 
Details on specific allocations will be 
provided in the coming weeks. This funding 
is part of the province's made-in-Ontario 
plan for renewal, growth and economic 
recovery.
The announcement was made today by 
Premier Doug Ford, Christine Elliott, 
Deputy Premier and Minister of Health, 
Rod Phillips, Minister of Finance, Steve 
Clark, Minister of Municipal Affairs and 
Housing, and Caroline Mulroney, Minister 
of Transportation.
"By working together, we have united 
the country in the face of the immense 
challenges brought on by COVID-19 and 
secured a historic deal with the federal 
government to ensure a strong recovery for 
Ontario and for Canada," said Premier Ford. 
"I want to thank Ontario's 444 local leaders 
who supported us through our negotiations 
with the federal government and through 
each stage of reopening. We will continue 
to be a champion for our municipal partners 
as they safely reopen their communities and 
ensure people can get back to work."
Premier Ford worked collaboratively with 
municipal partners, fellow Premiers, Prime 
Minister Trudeau and Deputy Prime Minister 
Freeland to reach this historic agreement, 
which includes $777 million from the 
federal government and $1.22 billion from 
the province in support for municipalities. 
Ontario will continue to work closely with 
its municipal partners to ensure this funding 
provides the support they need to address 
budget shortfalls related to COVID-19.
"Ontario's municipalities are the backbone 
of our great province," said Minister 
Clark. "Our government is committed to 
working hand in hand with our municipal 

partners to help them emerge stronger and 
enable them to lead economic recovery in 
every community. And the funding we are 
announcing today will play a critical role in 
that."

"Ontario municipalities told us they are 
dealing with a $4 billion shortfall as a result 
of COVID-19," said Minister Phillips. 
"Failing to act could result in cuts to 
services and higher taxes. That's why, under 
Premier Ford's leadership, Ontario was a 
strong advocate at the negotiating table to 
ensure municipalities and transit systems 
were supported as part of the Safe Restart 
Agreement. This is a historic level of support 
that's being provided during unprecedented 
times."

Through Ontario's leadership, a deal for 
public transit funding was also secured as 
part of the federal-provincial agreement. Up 
to $2 billion will be shared equally between 
Ontario and the federal government. Transit 
operators that have seen steep declines in 
revenues will receive the support they need 
to help address the financial impacts of 
COVID-19 and continue their operations in 
a safe manner.

"Transit operators across Ontario have 
done an incredible job ensuring that people 
who need to get around, including our 
frontline workers, have safe and reliable 
transit service during the outbreak," said 
Minister Mulroney. "This funding will help 
ensure transit services continue to be there 
so people can get where they need to go as 
our province reopens and people return to 
work."

The Safe Restart Agreement will help ensure 
a strong and safe recovery for Ontario 
through investments in testing, contact 
tracing and data management; health care 
capacity and mental health; protecting 
vulnerable populations, including people 
experiencing homelessness and seniors in 
long-term care facilities; securing personal 
protective equipment (PPE); child care 
for returning workers; and support for 
municipalities and public transit systems.
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Today, Prime Minister Justin Trudeau and 
Deputy Prime Minister Chrystia Freeland held 
their sixteenth call with Canada’s provincial 
and territorial premiers to discuss their shared 
response to the COVID-19 pandemic.
First Ministers discussed the implementation 
of the Safe Restart Agreement, for which the 
Government of Canada is contributing more 
than $19 billion. With the investments from 
provinces and territories, the total value of the 
agreement will be over $23 billion, which will 
be used to support testing and contact tracing, 
provide paid sick leave to workers, and secure 
a sufficient supply of personal protective 
equipment. This funding 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. First Ministers reaffirmed the need 
to collectively ensure a safe and secure restart 
of the economy, and to minimize future waves 
of COVID-19.
The leaders talked about coordinated actions 
being taken by federal, provincial, and 
territorial governments to support Canadian 
workers and businesses as economies 
continue to open up across the country. They 
acknowledged that while there has been 
success in efforts to flatten the curve, the 
recent increase in cases is very troubling and 
demonstrates that we have not overcome this 
pandemic. First Ministers agreed that to avoid 
undermining our collective progress, we need 
to continue to follow public health advice and 
remain vigilant.
First Ministers also discussed the measures 
at the Canada-U.S. border and Canada-
U.S. trade issues, including their shared 
commitment to defend Canadian aluminum 
workers and the Canadian aluminum sector. 
The Prime Minister confirmed that the border 
would remain closed for non-essential travel 
until at least August 21, 2020. First Ministers 
also agreed to collaborate in the interests of 
Canadian workers and industry.
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.
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MISSISSAUGA-The Ontario government announced a new innovative Accelerated 
Build Pilot Program that will enable the construction of two new long-term care 
homes in Mississauga in a matter of months, not years. By working with Trillium 
Health Partners and Infrastructure Ontario, the province intends to add up to 640 

new long-term care beds by 2021.
The pilot program is part of the government's plan to create new long-term care beds across the 
province that meet modern design standards, including features such as air conditioning and 
private or semi-private rooms, beginning immediately.
Details of the government's plan were outlined today by Premier Doug Ford and Dr. Merrilee Fullerton, 
Minister of Long-Term Care.
"Our government won't accept the status quo in long-term care. We made a commitment to 
seniors and their families to improve the quality of Ontario's long-term care homes, and we 
intend to follow through," said Premier Ford. "Not only have we recently announced a plan to 
get shovels in the ground faster on over 120 long-term care projects in our pipeline, we are also 
exploring innovative partnerships to get more beds built sooner across the province starting 
with these two pilot projects in Mississauga."
Through a range of accelerating measures such as modular construction, rapid procurement 
and the use of hospital lands, the government and its partners are targeting completion of 
the projects in 2021, years faster than the traditional timeline. Trillium Health Partners will 
work with Infrastructure Ontario to manage the day-to-day construction oversight, monitor 
commissioning, and provide timely status reporting on progress.
Large urban centres like Mississauga are areas of high service need and have a critical need 
for additional long-term care capacity, but they are difficult to build in due to issues like land 
availability and land cost. To overcome land availability and cost challenges, the homes will be 
built on land already owned by Trillium Health Partners.
"The pilot is bold and innovative and aims to ensure that more seniors get access to modern 
homes in a fraction of the time," said Minister Fullerton. "Between 2011 and 2018, just 600 
beds were added to Ontario's long-term care system — that's less than one bed per home. Our 
government intends to do better to meet the needs of our aging population."
Working together with long-term care and health system partners, Ontario continues to use 
innovative ideas and modern solutions to help end hallway health care and increase long-term 
care capacity in communities across the province.
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