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الأحاديث النبوية..

على مفرتق طرق

�ألفت انتباه القارئ الكرمي �إىل �أن بحثي هذا ي�أتي رد ًا على ت�سا�ؤالت وال�س�ؤال التعجبي هنا :هل كان الر�سول ليقول ما قاله لو مل يكن
بع�ض الأخوة حول موقفي ور�أيي حول الأحاديث النبوية.
يتنب�أ ورمبا كان على يقني ب�أن هناك من �سي�أتي من بعده فيكتب
�أُجيب بناء على قرائتي اخلا�صة وعلى م�س�ؤوليتي و�سجيتي ويروي ويكذب عليه �صلى اهلل عليه و�سلم دون علمه وخربه!!
ً
وفطرتي ،و�أنا م�س�ؤول عن ذلك �أمام اهلل وال �أبايل ب�سواه:
وعليه فموقفي (الليربايل هنا) وبناء على ما ورد �آنف ًا� ،أن
فقد خل�صت بعد تفكري ومتحي�ص و�صفاء ذهن وب�صرية �إىل الأحاديث النبوية التي و�صلتنا �إمنا هي تك ُلف وما كان ينبغي �أن
موقفني جليني حيال ال�سنة النبوية �أ�ضعهما �أمام القارئ الكرمي تُكتب وتُدون وذلك مبقت�ضى و�صية �أو ح�ض الر�سول نف�سه �ص
على عدم الكتابة ،و�أن كتابة الأحاديث كانت خمالفة �صريحة
ل ُيح ّكم عقله ودينه و�ضمريه واهلل من وراء الق�صد.
لأمر ونهي ر�سول اهلل ،وعلى من ي�ؤمن ب�أن الر�سول ال ينطق عن
ً
ً
•• املوقف الأول و�أعتربه موقفا (ليرباليا) ،مبني على معطيات الهوى فليتف�ضل ويلتزم مبا و�صى به ر�سول اهلل �ص (ناهيك �أن
خمتلفة ومنها حديث نبوي ،و ُيح�سب للراوي نقل هذا احلديث تدوين احلديث جرى �أ�ص ًال من بعد وفاة النبي دون علمه وخربه
بالذات رغم �أن متنه يعار�ض منهج الرتاثيني �إىل حد كبري.
يف القرن الثاين للهجرة وما بعده!!) ،ولعل �آية مثل (و�أطيعوا اهلل
ن�ص احلديث يقول:
و�أطيعوا الر�سول )..هي حجة على الرتاثيني ال حجة لهم ،الذين
الل ع َلي ِه ال يربحون ي�ست�شهدون بها يف وجوه احلداثيني ،و�س�ؤايل للرتاثيني:
ال ْد ِر ِّي �أَنَّ َر ُ�س َ
يد خْ ُ
ول هَّ ِ
َع ْن �أَ ِبي َ�س ِع ٍ
الل َ�صلَّى هَّ ُ َ ْ
ً
ال ( :ال َت ْك ُتبوا َعنِّي وم ْن َك َتب َعنِّي َغي ا ْلقُر�آنِ هل تدوين احلديث �أ�صال كان طاعة �أم ع�صيان لأمر الر�سول؟؟!!
َو َ�سلَّ َم َق َ
ََ
َ
ُ
رْ َ ْ
َف ْل َيم ُحهُ َو َحدِّ ُثوا َعنِّي َوال َحر َج  )...رواه م�سلم (الزهد وبذلك �أرى �أن ما بني على باطل فهو باطل ،وما بني على خمالفة
َ
ْ
فهو خمالف ،و�أ�سوق لكم مثال من حياتنا اليومية :هل يقبل �أحد
والرقائق)5326/
منا �أن يكتب عنه �آخر دون �إذنه �أو علمه �أو خربه �أو موافقته؟!
ا�ستنتج من هذا احلديث ال�صريح �أن الر�سول �ص نهى �أ�صحابه فما بالك �أن يروي فالن ق�ص�صك ال�شخ�صية ويتناقل �أخبارك
عن كتابة ما �سوى القر�آن الكرمي بل و�أ َّكد على من كتب �أن ميحي بني النا�س وعرب الع�صور ،ف ُيف�صل للنا�س كيف كنت ت�أكل وت�شرب
ً
ً
هلل هذا عجب
ما كتبه .ويقيني �أن ذلك كان حر�صا وتورعا من الر�سول �ص من وكيف تثور وتغ�ضب وكيف ت�أتي وتعا�شر زوجتك .وا ِ
�أن يخالط كالم اهلل عز وجل كالم ب�شر .و� ِأذن الر�سول لأ�صحابه العجاب!!
ب�أن يحدثوا عنه رخ�ص ًة منه ،ال �أن يكتبوا ويلزموا النا�س مبا
كتبوا ،وح�سبي �أنه �صلى اهلل عليه و�سلم ،كان يدرك �أن الإن�سان •• �آتي الآن ملوقفي الثاين من الأحاديث النبوية وا�سميه
وال�سري والقيل والقال( ،موقف حمافظ).
بطبعه يهوى تناقل الأحاديث والأخبار ِ
ناهيك �أن ما ميكن �أن ُيفهم من كلمة ِ
(حدثوا) ،هي نف�س ما • اعتقد �أن كل الأحاديث النبوية التي تدخل يف �سياق ف�ضائل
يفهمه �أحدنا عندما يقول ل�صديقه ح ّدثني عن �أبيك مث ًال ،فهنا الأعمال وح�سن ا ُ
خللق وح�سن التعامل بني اخلالئق ،هي على
قد ي�سرد خ�صال و�أفعال وذكريات �أبيه ،لكنه حتم ًا لن يفر�ض "الر�أ�س والعني" وال خالف عليها ،ذلك العتبار �أن الف�ضيلة ال
على �صديقه �أن يقلد �أباه ب�أفعاله وحركاته و�سكناته.
تتبدل وال تتغري على مر الزمان.
و�أي�ض ًا هناك حديث �آخر ي�سرتعي الإنتباه ورمبا ال�صدمة وهو • :و�أما الأحاديث الت�شريعية ف�أراها يف �شقني اثنني ،ما كان
يل َول wwمنها منطقي ًا و�صاحل ًا لأهل ع�صرنا وعرف زماننا ف ِن ِع َّم به،
َب ِّل ُغوا َعنِّي ولو �آ َي ًةَ ،و َحدِّ ُثوا عن َب ِني �إِ ْ�س َرا ِئ َ
َ
ْ
َح َر َجَ ،و َمن َك َذ َب َع َل َّي ُم َت َع ِّمدً اَ ،ف ْل َي َت َبوَّ�أْ َم ْق َعدَ ُه مِنَ النَّا ِرُ ﴿ .خ ِذ ا ْل َع ْف َو َو�أ ُم ْر ِبا ْل ُع ْر ِف َو�أ ْع ِر ْ�ض َع ِن جْ َ
ال ِاه ِل َني ﴾ [الأعراف:
 .199و�أما ما كان خالف ذلك فيجب توقيف العمل به و�أر�شفته،
النقطة الأوىل التي �أثريها حول هذا احلديث :ملاذا مل ي�أتي
والتعامل معه معاملة الآثار واملعامل واملخطوطات التاريخية
الر�سول على ذكر احلديث! وملاذا مل يقل بلغوا عني ولو حديث
الإ�سالمية املوروثة.
مث ًال؟؟ �ألي�س من املنطق �أن ي�ست�شهد مبا هو �أقل �ش�أن من الآية
وهو احلديث!؟ �ألي�س هذا ت�أكيد ب�أن الأحاديث خارج �إطار التبليغ وقد ي�س�أل �س�أل ،ومن �أين وكيف ن�ستقي الت�شريع �إذ ًا؟
بل خارج نطاق الر�سالة باملجمل.
هنا ،يجب �أن يربز دور العقول النرية واملفكرين الثقاة املنفتحني
وما �أراه هنا �أن الر�سول �ص كان يدرك مهامه الر�سولية متام ًا،
وهي تبليغ �آيات ربه فح�سب وال �شيئ �آخر ،ويدعم ر�أيي هذا ،الآية
الكرمية:
َيا �أَ ُّي َها ال َّر ُ�س ُ
ل َت ْف َعلْ
نز َل �إِ َل ْي َك ِمن َّر ِّب َك ۖ َو�إِن مَّ ْ
ول َبلِّغْ َما �أُ ِ
َّا�س �إِنَّ هَّ َ
هَّ ُ
الل لاَ
َف َما َبلَّغْتَ ِر َ�سا َل َتهُ ۚ َوالل َي ْع ِ�ص ُم َك مِنَ الن ِ ۗ
َي ْه ِدي ا ْل َق ْو َم ا ْل َكا ِف ِرينَ .
النقطة الثانية ،تدور حول ( َو َحدِّ ُثوا عن َب ِني �إِ ْ�س َرا ِئ َيل َولاَ َح َر َج)،
وا�ستغرب هنا ..ما �ش�أن �أمة ب�أحاديث �أمة �أخرى!؟ ،وما �ش�أن �أمة
حممد بتناقل �أخبار و�أحاديث �أمة بني ا�سرائيل!!؟؟
والنقطة الثالثة ال�صادمة �أن منت احلديث انتهى بَ :و َمن َك َذ َب
َع َل َّي ُم َت َع ِّمدً اَ ،ف ْل َي َت َب َّو�أْ َم ْق َعدَ ُه ِمنَ ال َّنارِ.

املعا�صرين �سواء يف التخ�ص�صات الفقهية �أو العلوم الدنيوية
كالطب والفلك والقانون والفل�سفة واللغة والبيان على �أن يكونوا
م�ستقلني متجردين عن �أي حم�سوبيات طائفية �أو حزبية �أو
�سيا�سية ليقوموا ب�إعادة قراءة وتبينّ الن�ص القر�آين (امل�صدر
الت�شريعي الأ�صيل) مبقت�ضى الع�صر ،قراءة رزينة معا�صرة،
ي�ستخرجون وي�ستنبطون من خاللها ت�شريعات جديدة تالئم
�أحوال ومتطلبات حياة الإن�سان املعا�صر .وخالف ذلك نكون
نخالف ونبدل �سنة اهلل يف الكون ،والتي تتمثل يف التغيري والتعديل
ح�سب م�صالح النا�س و�ضمن الثوابت والأ�صول لأركان ك ٍال من
الإ�سالم والإميان .وهذا واجب علماء الأمة املعا�صرين و�إذا مل
يقوموا بدورهم املنوط بهم ،فهم م�س�ؤولون م�س�ؤولية كبرية على
تفريطهم وتق�صريهم ولن ُي�شفع لهم �أنهم كانوا حماة لرتاث

وت�شريع الأولني بل ظني �أن هذا �سيكون وبال عليهم �إذ ج ّهلوا
الأمة و�أغلقوا عليها منافذ البحث والإجتهاد جيل بعد جيل،
و�أنهم �ساقوا الأمة داخل �سراديب مظلمة على مبد�أ �أغلق عقلك
واتبعني .ونتائج هذه التبعية القا�صرة نراها ونعي�شها جيل بعد
جيل ولن ن�شفى ون�ستقيم من هذه احلالة امل�ستع�صية ما مل ن�سن
قوانني حياتنا الإميانية من جديد وفق متطلبات القرن الذي
نعي�ش فيه ولي�س وفق مفاهيم القرن ال�ساد�س �أو ال�سابع..الخ وال
حتى وفق مفاهيم القرن الع�شرين.
و�أرى �أن هذا حق لنا وواجب علينا ويتالئم مع طبيعة الإن�سان
واحلياة التي نعي�شها ،ومرة ثانية �أُذكر بر�أي الأئمة �أنف�سهم الذين
اجتهدوا لأهل زمانهم و�أح�سبهم كانوا �أكرث انفتاح ًا وتقب ًال لر�أي
الآخر من �أتباعهم ومنا�صريهم يف ع�صرنا هذا ،الذين ما فتئوا
زهدَ بها �أ�صحاب الر�أي �أنف�سهم ومل يجعلوا
يدافعون عن �أراء ِ
منها ثوابت لأهل زمانهم فما بالنا نتجادل ونتخا�صم ونزدري
ونتهم بع�ضنا بع�ض ًا من �أجل �أراء ب�شر!
و�أختم ب�أقوال لل�سادة الأئمة بهذا اخل�صو�ص،
قول �أبي حنيفة:
"كالمنا هذا ر�أي فمن جاءنا بخ ٍري منه تركنا ما عندنا �إىل
ما عنده".
وقول ال�شافعي:
"�إن نظنُّ �إ َّال ظ َّن ًا وما نحن مب�ستيقنني"
وقول �أحمد بن حنبل:
"ال تقلدين وال تقلد مالك ًا وال ال�شافعي وتعلم كما تعلمنا".
هذا ر�أيي وهذا ما اعتقده حول هذه امل�س�ألة ،ف�إن �أ�صبت �أو
�أخط�أت ف�أمري �إىل اهلل.
اللهم قد بلغت ،اللهم فا�شهد
معتز �أبوكالم
مدينة مي�سي�ساغا تورونتو كندا

�أخبار
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�أونتاريو ت�ساعد على حماية املجتمعات �ضد العن�صرية والكراهية
تورنتو ـ ت�ستثمر حكومة �أونتاريو  1.6مليون دوالر على مدى عامني هذه احللول التي ت�شتد احلاجة �إليها ال ميكن �أن ت�أتي من احلكومة
لإن�شاء برنامج جديد ملكافحة العن�صرية والكراهية� .سيدعم هذا وحدها".
التمويل مبادرات املجتمع املناه�ضة للعن�صرية التي تركز على
يدعم برنامج مكافحة العن�صرية ومناه�ضة الكراهية التزام
العن�صرية �ضد ال�سود والعن�صرية �ضد ال�سكان الأ�صليني ومعاداة
احلكومة بالتعاون مع املجتمعات املحلية يف مبادرات مكافحة
ال�سامية وكراهية الإ�سالم " ا�سالموفوبيا".
العن�صرية  ،والتي ت�شمل زيادة الوعي العام ب�أثر العن�صرية
وقالت �سيلفيا جونز  ،النائب العام والوزيرة امل�س�ؤولة عن مناه�ضة والكراهية املمنهجة .ابتدا ًء من خريف � ، 2020ستتعاون مديرية
العن�صرية" :لن يتم الت�سامح مع العن�صرية والكراهية  ،وحكومتنا
مكافحة العن�صرية يف �أونتاريو مع املجموعات املجتمعية للتعرف
تبذل كل ما يف و�سعها حلماية النا�س من التعر�ض لل�ضرر ب�سبب
على التجارب الفردية واالحتياجات املحلية للم�ساعدة يف ت�شكيل
عرقهم �أو معتقداتهم الدينية"�" .سيتم تطوير برنامج املنح اجلديد
بالتعاون مع �شركاء املجتمع عرب �أونتاريو للت�أكد من �أنه ي�ؤدي �إىل وت�صميم برنامج املنح اجلديد.
احللول الأكرث فعالية يف مكافحة العن�صرية والكراهية يف مقاطعتنا.

�أونتاريو تتخذ
خطوات لتح�سني نظام
رعاية الطفل

املت�شائمون ميوتون �أبكر

تركز اال�سرتاتيجية اجلديدة على الوقاية والتدخل املبكر للحفاظ على املزيد من الأ�سر م ًعا
تورنتو �أ�صدرت حكومة �أونتاريو خطتها اليوم لتحديث نظام رعاية
الأطفال .تركز اال�سرتاتيجية على تعزيز العائالت واملجتمعات من
خالل الوقاية والتدخل املبكر والبحث عن منازل دائمة للأطفال
وال�شباب حتت الرعاية عندما ال ي�ستطيعون البقاء يف منازلهم �أو
جمتمعاتهم.

وقال الدكتور جيف �شيفر  ،املدير التنفيذي خلدمات الأطفال
والأ�سر الأ�صليني يف تورونتو "�إن �إعادة الت�صميم هذه تك�شف عن
ر�ؤية �شاملة للعمل ب�شكل �أف�ضل عرب الوزارات والقطاعات احلكومية
لدعم �سالمة ورفاهية وازدهار الأطفال والأ�سر يف جميع �أنحاء
�أونتاريو"�" .أ�شعر باالرتياح ب�شكل خا�ص من النهج املتميز للتعاون
يف تطوير اخلدمات مع �سكان قبائل الأمم الأوىل وقبائل الإنويت
وامليتي�س وال�شركاء من ال�سكان الأ�صليني يف املناطق احل�ضرية
جلعل هذه الر�ؤية حقيقة واقعة وتقليل التمثيل املفرط لأطفال
ال�سكان الأ�صليني يف نظام رعاية الأطفال".

قالت جيل دانلوب  ،الوزيرة املعاونة للأطفال وق�ضايا املر�أة" :يعاين
الأطفال وال�شباب يف الرعاية من نتائج �أ�سو�أ بكثري من تلك التي
حتدث يف حميط عائلي  ،مثل انخفا�ض معدالت التخرج  ،وزيادة
خطر الت�شرد وتورط �أكرب يف نظام العدالة"" .لهذا ال�سبب نقوم
بتحويل نظام رعاية الطفل  ،ل�ضمان بقاء املزيد من العائالت م ًعا  ،وقد مت تطوير اال�سرتاتيجية اجلديدة لرعاية الأطفال مب�ساهمة من
و�أن الأطفال وال�شباب الذين يتلقون الرعاية يح�صلون على الدعم ال�شباب والأ�سر ومقدمي الرعاية والأمم الأوىل و�شركاء الإنويت
الذي يحتاجونه ليكونوا �آمنني وينجحون ويزدهرون مع انتقالهم من
وامليتي�س واملحامني واملنظمات املجتمعية والعاملني يف اخلطوط
الرعاية �إىل مرحلة البلوغ".
الأمامية وقادة قطاع رعاية الأطفال .لقد �شاركوا يف �أكرث من 100
تت�ضمن ا�سرتاتيجية �إعادة ت�صميم نظام رعاية الطفل خم�س ركائز جل�سة م�شاركة خالل العام املا�ضي وقدموا �أكرث من  3000رد على
تركز على:
ا�ستطالع جرى عرب الإنرتنت.
تعزيز رفاهية الأ�سرة من خالل خدمات الوقاية املجتمعية التي "�إن �إعادة ت�صميم نظام رعاية الطفل يعترب تعهد ًا كبري ًا .وقال
حتافظ على �سالمة الأطفال يف البيئات العائلية ؛
الوزير دنلوب�" :سي�ستغرق الأمر وقتًا و�شراكة متوا�صلة مع قطاع
*

حت�سني جودة الرعاية ال�سكنية املقدمة للأطفال وال�شباب ؛
رعاية الطفل وجمتمعات ال�سكان الأ�صليني وغريهم من �شركاء
تعزيز تنمية الروابط والدعم امل�ستدام مدى احلياة لل�شباب  ،مع اخلدمات ال�صحية واالجتماعية"“ .نحن ملتزمون ب�أخذ الوقت
الكايف لإ�صالح هذا الأمر و�إبقاء الأطفال وال�شباب يف �صميم كل
الرتكيز على فر�ص التعليم والعمل ؛
ما نقوم به� .سالمتهم ورفاههم وجناحهم يف امل�ستقبل �أمر يف غاية
حت�سني جتربة التبني والرتكيز على اخليارات الأ�سرية بد ًال من
الأهمية ".
الرعاية اجلماعية عندما يكون ذلك مالئم ًا؛
*

*

*

م�ستداما
�إن�شاء نظام �أكرث فعالية وكفاءة لرعاية الأطفال يكون
ً
من الناحية املالية.
*
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املت�شائمون ميوتون �أبكر ب�سنتني من النا�س العاديني �أو الأكرث تفا�ؤال
تو�صلت درا�سة جديدة �إىل �أن الأ�شخا�ص املت�شائمني ميوتون يف وقت
�أبكر من �أولئك الذين لي�س لديهم �أفكار �سلبية ب�شكل علني
ووجد الباحثون �أن �أولئك الذين لديهم توقعات �سلبية حول امل�ستقبل،
ماتوا قبل عامني من �أولئك الذين لي�سوا مت�شائمني
ومع ذلك ،واملثري للده�شة �إىل حد ما ،وجدوا �أن كونك متفائال ال
يطيل متو�سط العمر املتوقع
ويقول الفريق من معهد البحوث الطبية QIMR
 Berghoferيف بري�سبان ب�أ�سرتاليا� ،إنه يعتقد �أن املت�شائمني
ال يهتمون ب�أنف�سهم �أي�ضا ،ما ي�ؤدي �إىل تدهور �صحتهم يف وقت �أبكر
مقارنة بالآخرين
ووجدت درا�سات �سابقة ارتباطا بني التفا�ؤل والت�شا�ؤم وبع�ض
الأمرا�ض .ومع ذلك ،فقد جمعت هذه الأبحاث االثنني على مقيا�س
واحد بدال من جداول منف�صلة ،ما �أدى �إىل ت�صنيف الأ�شخا�ص ذوي
الدرجات املنخف�ضة على �أنهم متفائلون
وما هو �أكرث من ذلك ،ال يبدو �أن ا�ضطرابات املزاج مثل االكتئاب
لها ت�أثري على العالقة بني الت�شا�ؤم والوفيات .ومن ناحية �أخرى ،مل
تظهر درجات التفا�ؤل عالقة مهمة باملوت� ،سواء كانت �إيجابية �أو
�سلبية
لي�س من الوا�ضح ملاذا ميوت املت�شائمون عاجال ،لكن ويتفيلد ال
يعتقد �أن املر�ض ي�سبب الت�شا�ؤم �أو العك�س
وقال ل�شبكة " :ABC Australiaقد ُيعتقد �أن الأ�شخا�ص
املت�شائمني ال يعتنون ب�أنف�سهم و�صحتهم �أي�ضا ،حيث �أنهم يعتقدون
�أنه ال فائدة من اتباع الن�صائح ب�ش�أن النظام الغذائي وممار�سة
الريا�ضة وما �إىل ذلك"
و�أ�ضاف" :هناك دالئل ت�شري �إىل �أن املواقف املتفائلة واملت�شائمة
ميكن �أن يكون لها �آثار على الكيمياء احليوية يف الدماغ والدم ،ورمبا
التهاب على اجلدار ال�شرياين"
ومل تكن هناك داللة �إح�صائية حول درجات التفا�ؤل �أو الت�شا�ؤم بني
الرجال والن�ساء
امل�صدر :ديلي ميل
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اتفاقية تاريخية تقدم ما ي�صل �إىل
4مليار دوالر لدعم البلديات والرتانزيت

اونتاريو :تورونتو ومنطقة بيل تدخالن حيز املرحلة
الثالثة من فتح الأعمال والأن�شطة يوم اجلمعة

متثل اتفاقية �إعادة الت�شغيل الآمنة متويلاً جديدً ا للعديد من الربامج ذات الأولوية يف
�أونتاريو
تورنتو ـ تقدم حكومة �أونتاريو  ،بال�شراكة مع احلكومة الفيدرالية  ،ما ي�صل �إىل  4مليارات دوالر من
امل�ساعدة ال�ضرورية ملرة واحدة �إىل  444بلدية يف �أونتاريو� .سي�ساعد هذا التمويل احلكومات املحلية يف
احلفاظ على اخلدمات احليوية التي يعتمد عليها النا�س كل يوم  ،مبا يف ذلك النقل العام  ،على مدى
الأ�شهر ال�ستة �إىل الثمانية املقبلة� .سيتم تقدمي تفا�صيل عن خم�ص�صات حمددة يف الأ�سابيع املقبلة.
هذا التمويل هو جزء من خطة مقاطعة �أونتاريو املعدة للتجديد والنمو واالنتعا�ش االقت�صادي.
جاء هذا الإعالن اليوم من قبل احلاكم دوغ فورد ،وكري�ستني �إليوت  ،نائب احلاكم ووزيرة ال�صحة،
رود فيليب�س ،وزير املالية ،و�ستيف كالرك ،وزير ال�ش�ؤون البلدية والإ�سكان  ،وكارولني مولروين  ،وزيرة
النقل.
وقال فورد" :من خالل العمل م ًعا  ،وحدنا البالد يف مواجهة التحديات الهائلة التي جلبتها COVID-
 19وح�صلنا على �صفقة تاريخية مع احلكومة الفيدرالية ل�ضمان انتعا�ش قوي لأونتاريو وكندا"�" .أود �أن
�أ�شكر قادة �أونتاريو املحليني وعددهم  444الذين دعمونا من خالل مفاو�ضاتنا مع احلكومة الفيدرالية
وخالل كل مرحلة من مراحل �إعادة الفتح .و�سن�ستمر يف منا�صرة �شركائنا البلديني �أثناء �إعادة فتح
جمتمعاتهم ب�أمان و�ضمان عودة النا�س �إىل العمل".
لقد عمل احلاكم فورد ب�شكل تعاوين مع ال�شركاء البلديني وزمالئه حكام الأقامل واملقاطعات ،ورئي�س
الوزراء ترودو ونائب رئي�س الوزراء فريالند للتو�صل �إىل هذا االتفاق التاريخي ،والذي يت�ضمن 777
مليون دوالر من احلكومة الفيدرالية و  1.22مليار دوالر من املقاطعة لدعم البلديات� .ستوا�صل �أونتاريو
العمل ب�شكل وثيق مع �شركائها من البلديات ل�ضمان �أن هذا التمويل يوفر الدعم الذي يحتاجونه ملعاجلة
النق�ص يف امليزانية املتعلق بـ .COVID-19
وقال الوزير كالرك "�إن بلديات �أونتاريو هي العمود الفقري ملقاطعتنا العظيمة"�" .إن حكومتنا ملتزمة
بالعمل يد ًا بيد مع �شركائنا يف البلديات مل�ساعدتهم على الظهور ب�شكل �أقوى ومتكينهم من قيادة
االنتعا�ش االقت�صادي يف كل جمتمع .والتمويل الذي نعلن عنه اليوم �سيلعب دور ًا حا�سم ًا يف ذلك".
وقال الوزير فيليب�س�" :أبلغتنا بلديات �أونتاريو �أنها تتعامل مع نق�ص قدره  4مليارات دوالر نتيجة لكوفيد
" ."19قد ي�ؤدي الف�شل يف الت�صرف �إىل تخفي�ضات يف اخلدمات وارتفاع ال�ضرائب .ولهذا ال�سبب ،
حتت قيادة فورد  ،كانت �أونتاريو مدافعة قوية على طاولة املفاو�ضات ل�ضمان دعم البلديات و�أنظمة
النقل كجزء من اتفاقية �إعادة الت�شغيل الآمنة .م�ستوى الدعم التاريخي الذي يتم تقدميه يف �أوقات
غري م�سبوقة ".
من خالل قيادة �أونتاريو  ،مت � ً
أي�ضا ت�أمني �صفقة لتمويل النقل العام كجزء من اتفاقية املقاطعة الفيدرالية.
�سيتم تقا�سم ما ي�صل �إىل  2مليار دوالر بالت�ساوي بني �أونتاريو واحلكومة الفيدرالية .و�سيتلقى م�شغلو
ً
انخفا�ضا حادًا يف الإيرادات الدعم الذي يحتاجونه للم�ساعدة يف معاجلة الآثار
الرتانزيت الذين �شهدوا
املالية لـ  COVID-19وموا�صلة عملياتهم بطريقة �آمنة.
قالت الوزيرة مولروين" :قام م�شغلو الرتانزيت عرب �أونتاريو بعمل رائع ل�ضمان ح�صول الأ�شخا�ص الذين
يحتاجون �إىل التجول  ،مبا يف ذلك عمال اخلطوط الأمامية لدينا  ،على خدمة عبور �آمنة وموثوقة �أثناء
تف�شي املر�ض"�" .سي�ساعد هذا التمويل على �ضمان ا�ستمرار خدمات النقل العام حتى يتمكن النا�س من
الو�صول �إىل حيث يحتاجون للذهاب مع �إعادة فتح مقاطعتنا وعودة النا�س �إىل العمل".
�ست�ساعد اتفاقية �إعادة الت�شغيل الآمنة على �ضمان انتعا�ش قوي و�آمن لأونتاريو من خالل اال�ستثمارات
يف االختبار وتتبع االت�صال و�إدارة البيانات؛ القدرة على الرعاية ال�صحية وال�صحة النف�سية؛ حماية
الفئات ال�سكانية ال�ضعيفة  ،مبا يف ذلك الأ�شخا�ص الذين يعانون من الت�شرد وكبار ال�سن يف مرافق
الرعاية الطويلة الأجل؛ ت�أمني معدات احلماية ال�شخ�صية ()PPE؛ رعاية �أطفال العمال العائدين؛
ودعم البلديات ونظم النقل العام.
حكومة �أونتاريو
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�سيتم �إعادة فتح الأعمال التجارية والأماكن العامة الإ�ضافية بينما ت�سمح حكومة �أونتاريو ملدينة تورونتو
ومنطقة بيل لالنتقال �إىل املرحلة  3من �إعادة فتح املقاطعة يوم اجلمعة  31يوليو ال�ساعة 12:01
�صباحا  ،وقد مت اتخاذ هذا القرار بالت�شاور مع كبري �أطباء ال�صحة و�أطباء ال�صحة املحليني .وي�ستند
ً
�إىل االجتاهات املحلية الإيجابية مل�ؤ�شرات ال�صحة العامة الرئي�سية ،مبا يف ذلك انخفا�ض انتقال
 ، COVID-19وقدرة ا�ستيعاب امل�شايف احلالية ،وقدرة ال�صحة العامة على الت�صرف حيال احلاالت
ال�سريعة و�إدارة االت�صال ،وزيادة كبرية يف �إجراء االختبارات.
وبذلك �ستن�ضم منطقتي تورنتو لل�صحة العامة وبيل لل�صحة العامة �إىل  31منطقة لل�صحة العامة دخلت
املرحلة  3يومي  17و  24يوليو .2020
قال احلاكم دوج فورد" :يف حني �أن املزيد من املطاعم وامل�سارح وال�شركات ميكنها تعليق عالمة Open
 ، for Businessف�إننا نطلب من اجلميع اتباع ن�صائح ال�صحة العامة والت�صرف مب�س�ؤولية"" .لقد
تقدما هائ ًال ي�سمح لنا بالعودة �إىل �شيء �أقرب قلي ًال �إىل حياتنا الطبيعية هذا ال�صيف  ،لكننا مل
حققنا ً
نخرج من امل�أزق بعد .هذا الفريو�س ال يزال بيننا وعلينا �أن نكون �أكرث حذ ًرا لتجنب �إثارة زيادة �أو تف�شي
املر�ض� .أنا�شد اجلميع بقوة ملتابعة اتباع بروتوكوالت ال�صحة العامة ".
�ستبقى منطقة وحدة وند�سور�-إ�سيك�س ال�صحية يف املرحلة الثانية .و�ستوا�صل �أونتاريو مراقبة االجتاهات
املحلية مل�ؤ�شرات ال�صحة العامة الرئي�سية يف منطقة وند�سور�-إ�سيك�س مقاطعة الوحدة ال�صحية ونقلها
�إىل املرحلة  3عندما تكون �آمنة للقيام بذلك .ويف غ�ضون ذلك  ،توا�صل احلكومة تلبية احتياجات
املنطقة  ،بال�شراكة مع اجلهات احلكومية الأخرى على خمتلف الأ�صعدة ،من خالل تدابري مثل االختبار
على م�ستوى الأبحاث  ،ون�شر وحدات اختبار متنقلة واعتماد �إر�شادات جديدة لل�صحة العامة للعاملني
الذين ال تظهر عليهم �أعرا�ض وجلميع �أماكن العمل.
وقالت كري�ستني �إليوت  ،نائب احلاكم ووزير ال�صحة" :ميكن �إعادة فتح املزيد من ال�شركات واخلدمات
بف�ضل اجلهود اجلماعية جلميع �سكان �أونتاريو من �أجل احلد من انت�شار الفريو�س"" .على الرغم من
�أن اجتاهات ال�صحة العامة يف جميع �أنحاء املقاطعة �إيجابية � ،إال �أننا نوا�صل مراقبة Windsor-
 Essexعن كثب حتى نتمكن من نقل ال�سكان هنالك �إىل املرحلة  3عندما يحني الوقت املنا�سب
لذلك.
وبغ�ض النظر عن املرحلة التي توجد فيها املنطقة  ،يجب على اجلميع اال�ستمرار يف اتباع ن�صائح ال�صحة
العامة حلماية �أنف�سهم و�أ�سرهم وجمتمعهم ".
تدعم �أونتاريو � ً
أي�ضا املقرتحات املقدمة من مدينة تورنتو وتورنتو ال�صحة العامة فيما يتعلق باملطاعم
واحلانات وغريها من م�ؤ�س�سات الطعام وال�شراب امل�سموح بفتحها .ملزيد من املعلومات حول القيود التي
�ستظل �سارية خالل املرحلة  ، 3بالإ�ضافة �إىل قيود ال�صحة العامة وال�سالمة يف مكان العمل الالزمة
للحفاظ على �سالمة الأ�شخا�ص  ،قم بزيارة .Ontario.ca/reopen
ميكن لل�شركات التي ال ت�ستطيع فتح �أو ا�ستئناف الأن�شطة الكاملة ب�سبب قيود املرحلة � ، 3أو ال�شركات
التي لديها �أفكار لتعديل قيود �أو متطلبات املرحلة  3ب�أمان  ،زيارة Ontario.ca/reopen
لتقدمي اقرتاح �إعادة فتح للنظر فيه .و�سرياجع م�س�ؤولو احلكومة وال�صحة العامة املقرتحات ويت�صلون
بال�شركات للح�صول على تعليقات �أو تو�ضيحات وتقدمي رد �أويل يف غ�ضون � 10أيام.
كما يوا�صل كبري املوظفني الطبيني لل�صحة وخرباء ال�صحة العامة مراقبة الو�ضع املتطور عن كثب
لتقدمي امل�شورة عندما ميكن تخفيف قيود ال�صحة العامة �أو �إذا كانت هناك حاجة �إىل ت�شديدها.
يبقى من املهم للغاية �أن ي�ستمر اجلميع يف اتباع ن�صائح ال�صحة العامة مع �إعادة فتح املزيد من ال�شركات
واخلدمات يف املرحلة  .3وهذا ي�شمل التقيد بالتباعد اجل�سدي مع من هم خارج �أ�سرتك �أو حميطك
االجتماعي  ،ارتداء الكمامة عندما يكون التباعد اجل�سدي حتد ًيا �أو حيث �إلزامي للقيام بذلك  ،والبقاء
يف املنزل عند املر�ض  ،وغ�سل اليدين ب�شكل متكرر و�شامل.
حكومة �أونتاريو /الرتجمة العربية �أيام كندية
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�أونتاريو تعزز حماية امل�ست�أجرين
التغيريات الت�شريعية ت�شجع الت�سويات التفاو�ضية بني امل�ست�أجرين واملالك
تورنتو  -توفر حكومة �أونتاريو اال�ستقرار ل�سوق الإيجار يف �أونتاريو •• م�ضاعفة مبالغ الغرامة الق�صوى للجرائم مبوجب القانون
من خالل زيادة الغرامات على عمليات الإخالء غري القانونية �إىل  50000دوالر للفرد و  250.000دوالر لل�شركة.
وتعزيز �ضرورة قيام املالك با�ستك�شاف اتفاقيات ال�سداد قبل �ستعمل التغيريات � ً
أي�ضا على حتديث وتب�سيط عمليات حل
النظر يف عمليات الإخالء .يتم ت�ضمني هذه التدابري يف قانون النزاعات يف جمل�س املُالك وامل�ست�أجرين وت�شجيع ا�ستخدام بدائل
حماية امل�ست�أجرين وتعزيز الإ�سكان املجتمعي الذي ح�صل على جلل�سات اال�ستماع الر�سمية حلل بع�ض الق�ضايا وت�شجيع الت�سويات
املوافقة امللكية اليوم.
التفاو�ضية .يجب على جمل�س املُالك وامل�ست�أجرين �أن ينظر يتجاوز جمرد الإ�سكان املوجه للإيجارات بنا ًء على الدخل  ،ومتكني
قال �ستيف كالرك  ،وزير ال�ش�ؤون البلدية والإ�سكان" :نعلم �أن الآن فيما �إذا كان املالك حاول التفاو�ض على اتفاقية ال�سداد مع نهج قائم على النتائج للم�ساءلة من خالل حتديث متطلبات م�ستوى
امل�ست�أجرين و�أ�صحاب العقارات قد نا�ضلوا خالل  COVID-19امل�ست�أجر قبل �أن يتمكن من �إ�صدار �أمر �إخالء لعدم دفع الإيجار اخلدمة القدمية.
 ،وقد تواجه بع�ض الأ�سر الإخالء ب�سبب الإيجار غري املدفوع خالل املتعلق بـ .COVID-19
�ستت�شاور �أونتاريو مع مديري اخلدمات و�أ�صحاب امل�صلحة ب�ش�أن
هذه الأزمة"" .من خالل �إجراء هذه التغيريات  ،نحاول �إبقاء بع�ض النزاعات  ،مثل تلك املتعلقة بفواتري املرافق غري املدفوعة  ،اللوائح حلماية و�إ�صالح وتنمية �إمدادات الإ�سكان املجتمعي ،
النا�س يف منازلهم  ،ويف الوقت نف�سه  ،ن�ساعد �أ�صحاب العقارات
وقواعد نظام الو�صول اجلديدة  ،وطرق ت�شجيع املناهج اجلديدة
�ستتحول من حمكمة املطالبات ال�صغرى �إىل جمل�س الإدارة.
على تلقي املدفوعات من خالل اتفاقية ال�سداد املتبادل� .إنها طريقة
بالإ�ضافة �إىل ذلك  ،كجزء من اال�سرتاتيجية املتعددة ال�سنوات واملبتكرة.
�أف�ضل  ،خا�صة يف هذه الأوقات ال�صعبة".
أونتاريو
�
يف
املجتمعي
إ�سكان
ل
ا
قطاع
يف
والنمو
اال�ستقرار
لتحقيق
ت�ستند هذه التغيريات على االلتزامات الواردة يف ا�سرتاتيجية
و�سي�سهل الت�شريع  ،الذي يح ّدث قانون الإيجارات ال�سكنية لعام
 2006وقانون خدمات الإ�سكان لعام  ، 2011حل النزاعات مع حماية � ،أجرت احلكومة تغيريات على قانون خدمات الإ�سكان لعام احلكومة لتجديد الإ�سكان املجتمعي واخلطوات التي مت اتخاذها
� .2011ست�ساعد هذه التعديالت يف احلفاظ على �إمدادات الإ�سكان بالفعل لت�سهيل احلياة على امل�ست�أجرين ومقدمي الإ�سكان  -مبا
امل�ست�أجرين من عمليات الإخالء غري القانونية من خالل:
املجتمعية احلالية من خالل منح مقدمي الإ�سكان مع انتهاء يف ذلك تب�سيط ح�سابات الإيجار املوجهة بنا ًء على الدخل و�إزالة
•• ا�شرتاط تعوي�ض امل�ست�أجر لإيجار �شهر واحد عن عمليات
مدة الت�شغيل االتفاقيات والرهون العقارية طرق للبقاء يف نظام القواعد التي تعاقب الأ�شخا�ص على العمل ل�ساعات �أكرث �أو العودة
الإخالء "بال خط�أ" ؛
الإ�سكان املجتمعي من خالل توقيع اتفاقية خدمة جديدة مع مديري �إىل املدر�سة.
•• ال�سماح ملجل�س املُالك وامل�ست�أجرين بطلب �إيجار ي�صل �إىل  12اخلدمات بالإ�ضافة �إىل ت�شجيع مزودي الإ�سكان احلاليني واجلدد
حكومة �أونتاريو
�شه ًرا للتعوي�ض عن �إخطارات الإخالء ال�صادرة ب�سوء نية �أو عندما على تقدمي الإ�سكان املجتمعي� .ستتطلب التغيريات � ً
أي�ضا �أن يكون
ال ي�سمح املالك للم�ست�أجر بالعودة بعد التجديدات �أو الإ�صالحات ؛ لدى مديري اخلدمات نظام و�صول للح�صول على امل�ساعدة ال�سكنية
الرتجمة العربية �أيام كندية

�أونتاريو تك�شف عن نهج مبتكر جديد لبناء
دور رعاية طويلة الأجل ب�شكل �أ�سرع
امل�ستعجل
من خالل برنامج البناء التجريبي ُ
�ستكون الأ�سرة متاحة يف غ�ضون �أ�شهر  ،ولي�س �سنوات
مي�سي�ساغا -
�أعلنت حكومة �أونتاريو عن برنامج جتريبي جديد مبتكر لت�سريع
البناء من �ش�أنه �أن مي ّكن من بناء منزلني جديدين للرعاية طويلة
الأجل يف مي�سي�ساغا يف غ�ضون �أ�شهر ولي�س �سنوات.
ومن خالل العمل مع Trillium Health Partners
 ، and Infrastructure Ontarioتعتزم املقاطعة

�إ�ضافة ما ي�صل �إىل � 640سري ًرا جديدً ا للرعاية طويلة الأجل
بحلول عام .2021

يعد الربنامج التجريبي جز ًءا من خطة احلكومة لإن�شاء �أ�س ّرة
رعاية طويلة الأجل جديدة يف جميع �أنحاء املقاطعة تلبي معايري
الت�صميم احلديثة  ،مبا يف ذلك ميزات مثل تكييف الهواء والغرف
اخلا�صة �أو �شبه اخلا�صة  ،تبد�أ فو ًرا.
وقد مت حتديد تفا�صيل خطة احلكومة اليوم من قبل احلاكم دوغ
فورد والدكتورة مرييلي فولريتون  ،وزيرة الرعاية طويلة الأمد.
قال احلاكم فورد "�إن حكومتنا لن تقبل بالو�ضع الراهن يف
الرعاية طويلة الأمد .لقد التزمنا �أمام كبار ال�سن وعائالتهم

بتح�سني جودة بيوت الرعاية الطويلة الأجل يف �أونتاريو  ،ونعتزم وللتغلب على توفر الأرا�ضي وحتديات التكلفة � ،سيتم بناء املنازل
املتابعة"" .مل نعلن فح�سب م�ؤخ ًرا عن خطة لت�سريع وترية تنفيذ على �أر�ض مملوكة بالفعل من قبل Trillium Health
م�شروعا للرعاية طويلة .Partners
العمل على الأر�ض حيال �أكرث من 120
ً
املدى يف خط الأنابيب  ،بل ن�ستك�شف � ً
أي�ضا �شراكات مبتكرة لبناء وقال الوزير فولريتون "�إن هذا الربنامج التجريبي جريء ومبتكر
املزيد من الأ�سرة يف وقت مبكر عرب املقاطعة بد ًءا من هذين ويهدف �إىل �ضمان و�صول املزيد من كبار ال�سن �إىل املنازل
امل�شروعني الرائدين يف مدينة مي�سي�ساغا ".
احلديثة يف وقت قيا�سي".
من خالل جمموعة من الإجراءات املت�سارعة مثل البناء املعياري وقال �أي�ض ًا" :بني عامي  2011و  ، 2018متت �إ�ضافة � 600سرير
وامل�شرتيات ال�سريعة وا�ستخدام �أرا�ضي امل�ست�شفيات  ،ت�ستهدف فقط �إىل نظام الرعاية الطويلة الأجل يف �أونتاريو  -وهذا �أقل من
احلكومة و�شركا�ؤها �إكمال امل�شاريع يف عام  ، 2021ب�شكل �سرير واحد لكل منزل .وتعتزم حكومتنا القيام بعمل �أف�ضل لتلبية
�أ�سرع من املخطط الزمني التقليدي� .ستعمل  Trilliumاحتياجات كبار ال�سن لدينا".
 Health Partnersمع Infrastructure
من خالل العمل مع �شركاء الرعاية ال�صحية والنظام ال�صحي
 Ontarioلإدارة الإ�شراف اليومي على الإن�شاءات  ،ومراقبة
على املدى الطويل  ،ت�ستمر �أونتاريو يف ا�ستخدام الأفكار املبتكرة
التكليف  ،وتقدمي تقارير احلالة يف الوقت املنا�سب حول التقدم.
واحللول احلديثة للم�ساعدة يف �إنهاء الرعاية ال�صحية يف ردهات
تعترب املراكز احل�ضرية الكبرية مثل مي�سي�ساغا ،مناطق حتتاج امل�شايف وزيادة قدرة الرعاية طويلة املدى يف املجتمعات املحلية
�إىل خدمة عالية ولديها حاجات ما�سة خلدمات رعاية �إ�ضافية عرب املقاطعة.
طويلة الأجل  ،ولكن ي�صعب البناء عليها ب�سبب ق�ضايا عديدة مثل
حكومة �أونتاريو
عدم توفر الأرا�ضي وتكلفة الأر�ض.
الرتجمة العربية �أيام كندية
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�أونتاريو ت�ستثمر يف النمو االقت�صادي
ال��ري��ف��ي وخ���ل���ق ف���ر����ص عمل
�سيوفر برنامج التنمية االقت�صادية الريفية  3.3مليون دوالر يف �شكل متويل م�شرتك
WILLOW BEACH

�أونتاري��و تبن��ي وتتو�س��ع
باملدار�س عرب املقاطعة
�ستعزز املرافق احلديثة من تعليم الطالب وتزيد
من �إمكانية الو�صول �إىل رعاية الطفل

م�شروعا من خالل برنامج التنمية
تلتزم حكومة �أونتاريو بتخ�صي�ص  3.3مليون دوالر �أمريكي لتمويل ح�صة التكلفة لـ 58
ً
االقت�صادية الريفية املحدث ( )REDمل�ساعدة املجتمعات الريفية واملجتمعات الأ�صلية على تنويع اقت�صاداتها واالحتفاظ
بالعمال املهرة واال�ستثمار يف البنية التحتية املحلية وخلق فر�ص العمل.
ان�ضمت �إيرين هاردمان  ،وزيرة الزراعة والأغذية وال�ش�ؤون الريفية �إىل كارولني مولروين  ،وزيرة �ش�ؤون الرتان�سفري و�ش�ؤون
الفرانكفونية وع�ضو الربملان عن منطقة  York-Simcoeيف  Willow Beachللإعالن عن �أول متلقي من
الربنامج.
قال الوزير هاردمان "دعم الوظائف املحلية و�إزالة احلواجز �أمام اال�ستثمار والنمو االقت�صادي يف املجتمعات الريفية �أكرث
�أهمية من �أي وقت م�ضى"" .مع �إعادة فتح االقت�صاد � ،سيكون ال�ستثماراتنا يف برنامج التنمية االقت�صادية الريفية ت�أثري
حقيقي للغاية على املجتمعات عرب ريف �أونتاريو".
�أحد امل�شاريع املحلية التي �ستتلقى متويلاً من خالل برنامج  REDهو مركز �أونتاريو للمياه� .سي�ساعد ا�ستثمار بقيمة
 150.000دوالر �أمريكي على دعم برنامج  )Young Agripreneurs Program (YAPالذي يوفر خربة
عملية لل�شباب املهتمني مبتابعة العمل يف الزراعة املتجددة.
هذه املبادرة هي واحدة من 58
ناجحا تتلقى متويلاً من املُدخل الأول لربنامج  REDاملحدث .خ�ضعت تطبيقات
ً
م�شروعا ً
امل�شروع لربنامج  REDلعملية مب�سطة ابتداء من العام املا�ضي لتقليل العبء على املتقدمني.
وقال ع�ضو الربملان مولروين " ،من خالل اال�ستثمار اليوم  ،تقوم حكومتنا بخلق فر�ص عمل ودفع النمو االقت�صادي يف وقت
ت�شتد احلاجة �إليه يف ريف �أونتاريو"" .من خالل اال�ستثمار يف ال�شباب اليوم والتطوير املهني من خالل املنظمات املحلية
العظيمة مثل مركز �أونتاريو للمياه  ،نحن ن�ضمن بقاء ال�شباب وعملهم يف جمتمعاتهم".
�إن دعم التجديد والنمو والتعايف االقت�صادي يف املجتمعات الريفية واملجتمعات الأ�صلية جزء من خطة احلكومة لإعادة كل
منطقة من مناطق �أونتاريو �إىل م�سارها ال�صحيح حتى يتمكنوا من خلق فر�ص العمل والفر�ص واالزدهار للجميع.
حكومة �أونتاريو
الرتجمة العربية �أيام كندية

برامبتون  -ت�ستثمر حكومة �أونتاريو �أكرث من  500مليون دوالر
لبناء  30مدر�سة جديدة و�إدخال �إ�ضافات دائمة على  15من�ش�أة
قائمة ،مما يدعم �أكرث من  25000مكان للطالب يف جميع �أنحاء
املقاطعة� .ستخلق هذه املدار�س اجلديدة واحلديثة الأ�سا�س
لبيئة تعليمية يف القرن احلادي والع�شرين لآالف الطالب يف
جميع �أنحاء املقاطعة� .سيوفر هذا اال�ستثمار � ً
أي�ضا ما يقرب
من  900من الأماكن اجلديدة لرعاية الأطفال املرخ�صة ل�ضمان
قدرة الأ�سر يف جميع �أنحاء املقاطعة على الو�صول �إىل رعاية
الأطفال يف جمتمعاتهم.
مت تقدمي التفا�صيل اليوم من قبل احلاكم دوج فورد و�ستيفن
ليت�شي ،وزير التعليم.
وقال احلاكم فورد "�إن حكومتنا تقوم با�ستثمار ر�أ�سمايل كبري يف
نظامنا املدر�سي"" .من خالل القيام بهذه اال�ستثمارات الذكية
اليوم� ،سن�ضمن للطالب واملعلمني �إمكانية الو�صول �إىل املرافق
احلديثة للتعلم مبيزات مثل الإنرتنت عايل ال�سرعة واملنحدرات
وامل�صاعد التي ميكن الو�صول �إليها وتكييف الهواء ،بينما نوفر للآباء
�إمكانية الو�صول �إىل املزيد من �أماكن رعاية الأطفال املرخ�صة ".
ت�ستثمر احلكومة �أكرث من  12مليار دوالر يف منح ر�أ�س املال
على مدى � 10سنوات ،مبا يف ذلك �أكرث من  500مليون دوالر مت
ا�ستثمارها يف هذا العام وحده لبناء م�شاريع ر�أ�س املال املدر�سي
اجلديدة الهامة والإ�ضافات الدائمة .ي�ستمر �إعالن اليوم يف
البناء على التزام احلكومة با�ستثمار ما ي�صل �إىل  1مليار دوالر
على مدى خم�س �سنوات لإن�شاء ما ي�صل �إىل � 30.000أماكن
مرخ�صة لرعاية الأطفال يف املدار�س ،مبا يف ذلك  10000مكان
يف املدار�س اجلديدة� .ست�ؤدي هذه امل�شاريع اجلديدة � ً
أي�ضا �إىل
خلق فر�ص عمل جديدة يف احلرف املاهرة حيث �أن �أكرث من 500
مليون دوالر من م�شاريع البنية التحتية الرئي�سية تطرح �أ�س�سها
يف وقت ق�صري.

"ن�شكر مطار تورونتو بري�سون الدويل على جولة اليوم ونظرة عامة على اجلهود التي يبذلونها لإدارة املخاطر و�ضمان
�صحة و�سالمة وراحة الركاب واملوظفني� .إذا يعترب املطار جهة عمل �إقليمية مهمة ومولد اقت�صادي .و�سيكون مفتاح جهود
الإنعا�ش 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

قال الوزير ليت�شي" :من غري املقبول �أن تفتقر العديد من املدار�س
يف مقاطعتنا �إىل اال�ستثمار الذي ي�ستحقه طالبنا"" .لهذا ال�سبب
تقوم هذه احلكومة با�ستثمار كبري لبناء مدار�س جديدة ،وجتديد
املدار�س القائمة على نطاق وا�سع ،وتو�سيع نطاق الو�صول �إىل
م�ساحات رعاية الأطفال املرخ�صة يف مقاطعتنا .تقوم حكومتنا
بتحديث مدار�سنا ومناهجنا وتقدمي �سبل التعليم ،ل�ضمان �إعداد
الطالب للنجاح يف عامل متغري على نحو متزايد ".
حكومة �أونتاريو
الرتجمة العربية �أيام كندية
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�أون���ت���اري���و ت��ق��دم
ت���داب�ي�ر لتغطية
ال��ف��وائ��د وال��ر���س��وم
على القرو�ض اليومية
ت�شريع مل�ساعدة مقرت�ضي قر�ض الدفع اليومي على التق�صري
وحماية امل�ستهلكني ال�ضعفاء
تورونتو  -تقرتح حكومة �أونتاريو تغيريات من �ش�أنها �أن توفر حماية �إ�ضافية للمقرت�ضني من قرو�ض الدفع
اليومي عن طريق و�ضع �سقف ملعدالت الفائدة والر�سوم على القرو�ض املتعرثة  ،مما ي�ضمن �أن العمال
والأ�سر الذين ي�ستخدمون خدمات قرو�ض الدفع اليومي ميكنهم االحتفاظ باملزيد من �أموالهم املكت�سبة
ب�شق الأنف�س .مت ت�ضمني التغيريات يف قانون الإنعا�ش االقت�صادي  COVID-19لعام .2020
وقالت ليزا توم�سون  ،وزيرة اخلدمات احلكومية وامل�ستهلكني�" :إن حكومتنا ال تزال ملتزمة بحماية
�سكان �أونتاريو خالل هذه الأوقات غري امل�سبوقة  ،الآن ويف امل�ستقبل"" .تهدف هذه التعديالت املقرتحة
لقانون قرو�ض الدفع اليومية لعام � 2008إىل توفري بع�ض الإغاثة التي يكون بع�ض امل�ستهلكني الأكرث
�ضعف ًا يف �أونتاريو ب�أم�س احلاجة �إليها".
من �ش�أن التعديالت املقرتحة لقانون قرو�ض الدفع اليومي لعام � 2008أن حتدد �سعر الفائدة الذي ميكن
للمقر�ضني حت�صيله على قرو�ض الدفع اليومي التي تكون متعرثة .لن ُي�سمح للمقر�ضني بفر�ض فائدة
تزيد عن  2.5يف املائة �شهر ًيا (غري مركب)  ،مما يوفر تخفي ًفا للمعدل للمقرت�ضني غري القادرين على
�سداد قرو�ضهم يف الوقت املحدد.
�ستحدد احلكومة � ً
أي�ضا حدً ا �أق�صى قدره  25دوال ًرا قد يفر�ضه املقر�ضون على ال�شيكات غري النزيهة
�أو املرجتعة �أو الديون املعتمدة م�سب ًقا� .سيحمي هذا الإجراء املقرت�ضني من دفع ر�سوم عالية بينما
يواجهون بالفعل م�صاعب مالية.
قالت الوزيرة توم�سون" :طوال  COVID-19وما بعده  ،كان هدفنا الأ�سا�سي� ،ضمان ح�صول �سكان
�أونتاريو على ما يحتاجون �إليه لتوفري الرعاية لأ�سرهم و�أحبائهم دون �ضغوط �إ�ضافية".
�إذا مت متريرها  ،ف�ستكون هذه هي املرة الأوىل التي تتخذ فيها �أونتاريو �إجراءات حلماية املقرت�ضني
الذين يتخلفون عن ال�سداد من معدالت الفائدة ال�سنوية التي ت�صل �إىل  60يف املائة ولتحديد احلد
الأق�صى للر�سوم التي قد يتم فر�ضها على املدفوعات غري النزيهة.
تعرف على املزيد حول �أ�شكال الدعم الأخرى التي تقدمها حكومة �أونتاريو من خالل زيارة

�أونتاريو..
متدد فرتة انتهاء �صالحية
تراخي�ص الزواج
التغيري املقرتح �سيقلل العبء املايل على الأزواج امل�شاركني
تورونتو  -تتخذ حكومة �أونتاريو خطوات لتمديد فرتة انتهاء �صالحية معظم تراخي�ص الزواج التي مل
يتم ا�ستخدامها ب�سبب تف�شي  .COVID-19يتم �إجراء هذا التغيري كتعديل مقرتح لقانون الزواج ،
و�إذا مت متريره � ،سي�ساعد على تقليل العبء املايل والإداري للعديد من الأزواج امل�شاركني.
قالت ليزا طوم�سون  ،وزيرة اخلدمات احلكومية وامل�ستهلكني �" ،إن الزواج حدث ًا هام ًا للزوجني"" .لقد
�أثر  COVID-19على خطط الزواج للأزواج يف جميع �أنحاء املقاطعة  ،حيث اتخذ الكثريون القرار
ال�صعب بت�أجيل زفافهم .تريد حكومتنا �أن جتعل �إجراءات ه�ؤالء الأزواج �أ�سهل  ،لذلك خففنا عليهم
بع�ض الأعباء خالل هذه الفرتة ال�صعبة ".
تقرتح املقاطعة متديد تاريخ انتهاء ال�صالحية ملعظم تراخي�ص الزواج ال�صادرة بني  1دي�سمرب ، 2019
ونهاية �إعالن الطوارئ على م�ستوى املقاطعة ب�سبب � .COVID-19ستظل هذه الرتاخي�ص �صاحلة
وميكن ا�ستخدامها ملدة ت�صل �إىل � 24شه ًرا من نهاية �إعالن الطوارئ .يتم ت�شجيع الأزواج الذين لديهم
رخ�صة زواج غري م�ؤهلة �صادرة خالل هذا الإطار الزمني على التم�سك بها� .سيكون لديهم ما ي�صل �إىل
� 24شه ًرا ال�ستخدامه ولن يحتاجوا �إىل ا�ستبدال رخ�صة زواجهم.
�إذا كان هناك تغيري يف اال�سم �أو احلالة الزوجية � ،أو مل يعد لدى الزوجني ترخي�ص غري م�ستخدم ،
ف�سيكون �أمامهم � 24شه ًرا من نهاية �إعالن الطوارئ على م�ستوى املقاطعة للتقدم بطلب للح�صول على
ترخي�ص بديل بدون تكلفة املقاطعة� .سيكون ترخي�ص اال�ستبدال �سار ًيا ملدة ثالثة �أ�شهر من تاريخ
�إ�صداره  ،لذا �سيتقدم الأزواج بطلب ا�ستبدال فقط يف غ�ضون ثالثة �أ�شهر من تاريخ زفافهم املجدول.
يتم ت�شجيع الأزواج الذين يحتاجون �إىل رخ�صة بديلة على االت�صال بالبلدية حيث ا�شرتوا ترخي�صهم
غري امل�ستخدم.
وقالت الوزيرة طوم�سون�" :أود �أن �أ�شكر جمعية بلديات �أونتاريو وال�شركاء البلديني الذين عملوا معنا
لتطوير هذا احلل"" .وهذا يقلل من العبء الواقع على العديد من ه�ؤالء الأزواج من خالل توفري الوقت
واملال الالزمني لتقدمي طلب للح�صول على رخ�صة جديدة".

.COVID-19: support for people
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حكومة �أونتاريو
الرتجمة العربية �أيام كندية

حكومة كندا تقدم متويل لدعم رعاية الأطفال للعاملني العائدين لأعمالهم
 24يوليو  2020ريت�شموند  ،بريتي�ش كولومبيا للتوظيف والتنمية االجتماعية يف كندا
تعمل حكومة كندا ب�شكل وثيق مع املقاطعات والأقاليم ل�ضمان ح�صول جميع الأ�سر على رعاية الأطفال مي�سرة وبجودة عالية .لقد خلقت
جائحة  COVID-19حتديات جديدة  ،مبا يف ذلك الإغالق امل�ؤقت وفقدان الإيرادات احلرجة من ر�سوم الإنت�ساب ،والتي عر�ضت
القطاع للخطر.
�أعلنت اليوم ال�سيدة كارال كوالرتوف  ،وزيرة التوظيف وتنمية القوى العاملة و�إدماج الإحتياجات اخلا�صة ،عن دعم فيدرايل بقيمة 625
مليون دوالر لقطاع رعاية الأطفال يف كندا للم�ساعدة على �ضمان توفري م�ساحات �آمنة وكافية لرعاية الأطفال لدعم عودة الوالدين
التدريجية �إىل العمل� .إىل جانب االتفاقات مبوجب �إطار التعلم املبكر املتعدد الأطراف ورعاية الطفل ،هذا اال�ستثمار يعني �أن احلكومة
الكندية �ست�ستثمر ما يقرب من  1.2مليار دوالر لدعم رعاية الأطفال يف  ، 2021-2020بزيادة  ٪67عن �أعلى عام تايل يف التاريخ ،
 ، 2006-2005عندما مت الإعالن عن  700مليون دوالر.
�سي�ساعد هذا اال�ستثمار من خالل اتفاقية �إعادة الت�شغيل الآمنة على معاجلة الأولويات الرئي�سية التي اتفق عليها وزراء كندا الأوائل من
�أجل �إعادة الت�شغيل الآمن لالقت�صاد الكندي على مدى الأ�شهر ال�ستة �إىل الثمانية املقبلة.
حكومة كندا /الرتجمة العربية �أيام كندية

�ضيف العدد

دم�شق  -عامر ف�ؤاد عامر
كيف ميكن اختيار فكرة فيلم �سينمائي يعبرّ عن ق�ض ّية تنتمي �إليها؟
ق�صة بر�ؤية �سينمائ ّية ع�صر ّية تُقنع
وكيف �ستتمكن من توليف ّ
فيها املتلقي الغربي قبل املتلقي املح ّلي؟! هذه الأ�سئلة اجلوهر ّية
ق�صة من
والأ�سا�س ّية من �أجل �صناعة حمتوى فيلمي ق�صري ،يروي ّ
الواقع املُعا�ش ،ويق ّدمها للجمهور من دون تعقيد وا�صطناع ،حيث
مطب عدم
يقع العديد من �ص ّناع الأفالم الق�صرية يف بالدنا يف ّ
املقدرة على التعبري عن ر�ؤاهم وق�ص�صهم كما يجب ،واالبتعاد عن
اللغة املتنا�سبة زمن ّي ًا مع احلياة والظروف.
باب �آخر جند الكثري اليوم من املجتهدين يف �صناعة الفيلم
من ٍ
الق�صري ،لكنهم ويف �سعيهم احلثيث لإيجاد فر�صة ،والتح�ضري لها،
يتجاهلون املبادئ الأ�سا�س ّية لعر�ض حمتوى فيلم ق�صري امل ّدة� ،إ ّذ
مطب البحث عن
كيف ميكن �إقناع املتلقي من دون الإلقاء به يف ّ
الق�صة الأ�سا�س ّية.
مغزى الفيلم وم�ضمونه ،ومن دون �أن نحرفه عن ّ
يف هذا ال�سياق التقت "�أيام كند ّية" املخرج ال�شاب عالء ال�صحناوي،
الذي ا�ستطاع من خالل جتربتني �سينمائيتني ،لفت الأنظار �إليه،
�س ّيما و�أن ك ّل فيلم منهما حقق عدد ًا من اجلوائز يف م�سابقات
ومهرجانات عامل ّية ،وعلى �أر�ض غري حمل ّية وال عرب ّية ،وعن ذلك
يقول املخرج عالء ال�صحناوي " :لي�س بالأمر ال�سهل اختيار فكرة
لن�ص �سينمائي الغاية منه �صناعة عمل ناجح ،لأنه و�أثناء العمل
ٍّ
يجب املحافظة على عنا�صر �أخرى كاحلبكة ،والإيقاع ال�سريع،
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و�أي�ض ًا مو�ضوع يالم�س النا�س ويحرك من م�شاعرهم ومن فكرهم
ليتفاعلوا معه.
ذهني مع ع ّدة �أفكار
دائم ًا � ّأي فكرة �أريد كتابتها تدخلني يف
ٍ
عامر ف�ؤاد عامر
ع�صف ٍّ
�أخرى حتى �أ�صل يف النهاية لو�ضعها ب�صور ٍة منا�سب ٍة وقو ّي ٍة يف نف�س
ً
الوقت ،لكن ما يحدث معي دوما هو �أن الفكرة تتط ّور عند كتابة وعن ا�ستح�سان فيلم عالء ال�صحناوي من قبل املتلقي الغربي ي�ضيف
ال�سيناريو �إىل �أن ت�صبح تفا�صيل وتفا�صيل."...
لنا" :ال�سينما ترفيه و�إمتاع ،ويف نف�س الوقت حتمل ر�سال ًة هادف ًة،
نال فيلم "خما�ض اليا�سمني" املنتج يف العام  2017ا�ستح�سان وما مييز فيلمي الق�صري عموم ًا هو طرح الق�ضايا الإن�سان ّية عرب
العديد من املهرجانات العامل ّية ،فقد �شارك يف �أربعني مهرجان قالب �سينمائي �ش ّيق ،بلغة ب�صر ّية تعبرّ عن نف�سها من دون �شرح وال
�سينمائي بني عاملي ودويل ،وح�صد �ستّة جوائز يف مهرجانات تعقيدات ،ودائم ًا ما �أ�سعى ملخاطبة روح امل�شاهد قبل فكره وعينه،
الق�صة ،حتى يتفاعل
"تورنتو" يف كندا ،و"لو�س �أجنلو�س" ،و"نيويورك" و"كاليفورنيا" يف فمن املهم �أن ندعو امل�شاهد لي�ضع نف�سه داخل ّ
�أمريكا ،و"ريفني" يف �أوكرانيا ،و"جالف�ستون" يف �أي�سلندا ،والفيلم معها ب�صدق ،ومبا �أن الفيلم الذي �أقدم ،له ن�صيبه يف العر�ض حول
من بطولة :وفاء مو�صللي ،جهاد الزغبي ،مروان �أبو �شاهني ،عهد
يتوجب �أن يكون الطرح بعيد ًا عن
العامل ،ويف �أهم املهرجانات� ،إذ ًا ّ
ديب� ،أكرم احللبي ،جمد م�شرف،
القولبة والنمط ّية ،فالغاية هي تقدمي فنّ للإن�سان �أينما كان ،ومهما
توجهه� ،أو دينه� ،أو جن�س ّيته� ،أو انتمائه ،فال�سينما للجميع ،وهي
اليوم فيلمه "نقاب الروح" �إنتاج  2020ي�أتي بنف�س الروح ،ويحقق كان ّ
ن�ص �إىل �إخراج �إىل �أداء ممثلني ،وت�صوير ،ومونتاج،
ح�ضوره يف امل�شاركة يف عدد من املهرجانات� ،أ�صبحت �ستة حتى تفا�صيل من ّ
اليوم ،ح�صد فيها خم�س جوائز ،ثالثة منها يف مهرجان "�أونريز" ومو�سيقا ت�صوير ّية� ،إىل ك ّل اخت�صا�ص يدخل يف هذه ال�صناعة حتى
يف �إيطاليا ،عن �أف�ضل فيلم ،و�أف�ضل �سيناريو ،و�أف�ضل مو�سيقى
البو�سرت والإعالن ،واالهتمام يعني رعاية ك ّل تف�صيل يف الفيلم.
ت�صوير ّية ،ومهرجان "كراون وود" يف الهند ،وجائزة �أف�ضل خمرج،
و�أي�ض ًا مهرجان " " ckfيف بريطانيا وجائزة �أف�ضل فيلم ،وما و�أو ّد �أن �أختم بالقول ،الذي �أذكره يف ك ّل اللقاءات التي �أجريتها عرب
تزال جولة امل�شاركة م�ستمرة ،وهو من بطولة :وائل �شرف ،رواد م�شاركاتي يف املهرجانات العامل ّية� ،إذا كانت ال�سينما �شغف ومتعة
عليو ،جوان خ�ضر ،هيا مرع�شلي ،قمر مرت�ضى ،مرمي علي ،والطفلة جتمعنا يف هذا العامل ،ف�إن الإن�سان ّية جتمعنا مهما كانت اختالفاتنا
�شهد الزلق ،وغريهم.
على هذا الكوكب".
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موع��د ذروة كورونا ..بيل جيت�س ي�ص��دم العامل للمرة الثانية
�أ�صدر بيل جيت�س ،م�ؤ�س�س �شركة مايكرو�سوفت ،ت�صريحات جديدة بدت �صادمة للعامل بعد ت�صريحاته ال�سابقة عن خطورة فريو�س
كورونا امل�ستجد ،حتدث فيها عن خماطر �آخرى حمتملة بارتفاع معدالت الوفيات نتيجة انت�شار الفريو�س القاتل
وقال جيت�س يف مقابلة تلفزيونية« :الذروة مل ت�أت بعد» ،وحتدث عن �أن املعدالت املتزايدة للم�صابني بالفريو�س يف الواليات املتحدة
الأمريكية مقلقة للغاية ،وا�ص ًفا ف�صل ال�صيف يف �أمريكا ب�أنه الظروف الأف�ضل للتقليل من العدوى عنه يف اخلريف ،ومع ذلك ف�إن
الإ�صابات تتزايد ،مبد ًيا عميق قلقه
و�أ�ضاف م�ؤ�س�س مايكرو�سوفت« :حاليا تنت�شر الإ�صابات لدرجة كبرية بني ال�شباب ،مما يعني �أن معدل الوفيات ،على الرغم من
ارتفاعه ،لي�س قريبا من ذروته ،بالت�أكيد هذا امل�ستوى من العدوى �سيحدث ،ومعه ف�إن معدل الوفيات �سريتفع» ،و�أف�صح عن قلقه ب�ش�أن
تزايد احلاالت يف الدول الأكرث فق ًرا مما ي�صعب املوقف ويزيده تعقيدً ا.
امل�صدر  :جملة الرجل

كيف تع ّرف عن نف�سك
ب�أقل من  30ثانية وحت�صل على وظيفة؟

الأمور التي ينبغي جتنبها:
 -1ال حتد من قدراتك
جتنب كتابة مقدمة واحدة وتكرارها يف جميع املواقف ،بل احر�ص
على حت�ضري مقدمتني �أو �أكرث ،فمن املحتمل ب�أن تواجه مواقف
خمتلفة قد ترغب فيها بلفت انتباه امل�ستمع من نواحي خمتلفة.
لذلك ،قم بتح�ضري �أكرث من مقدمة حول اجلوانب املتعددة مل�سريتك
املهنية ،واخرت املقدمة املنا�سبة ح�سب املوقف الذي تواجهه.
 -2ال تتحدث ب�سرعة
نحن ندرك مدى �صعوبة ذكر جميع �إجنازاتك وخرباتك يف جمل
ق�صرية ،ولكن ينبغي عليك عدم ذكر معلومة يتطلب �شرحها دقيقة
�أو دقيقتني باخت�صار وذكرها خالل  30ثانية .حاول التحدث بطريقة
منظمة وذكر جمل كاملة.

ن�شر هذا املقال بالتعاون مع موقع التوظيف الإلكرتوين
بيت.كوم
دبي ،الإمارات العربية املتحدة ( --)CNNتخ ّيل نف�سك داخل
م�صعد مع �شخ�ص بهيئة مدير ،وبعد ثواين تكت�شف ب�أن هذا
ال�شخ�ص هو خبري توظيف لديه وظيفة �أحالمك! عندها ينتابك
�شعور باحلما�س� ،إذ يتعني عليك لفت انتباه خبري التوظيف يف �أقل
من دقيقة كي ي�أخذك بعني االعتبار لوظيفته ال�شاغرة.
ال �شك ب�أنك تت�ساءل الآن كيف ميكنك لفت انتباه خبري التوظيف
خالل هذه املدة الق�صرية� .إن املوقف الذي ذكرناه هو جمرد مثال،
فامل�صعد هو تعبري جمازي� ،إذ يوجد العديد من املواقف الأخرى
التي تتطلب منك التعريف عن نف�سك ولفت الأنظار خالل ثوان
فح�سب .حيث يتعني عليك حت�ضري مقدمة خمت�صرة عن نف�سك كي
تتمكن من لفت انتباه �أ�صحاب العمل خالل معار�ض التوظيف� ،أو
فعاليات التوا�صل� ،أو حتى الفعاليات االجتماعية.
كما تعد هذه املقدمة ف ّعالة يف مقابالت العمل ،فغالب ًا ما ُيطرح عليك
�س�ؤال�" :أخربين املزيد عن نف�سك"� ،إذ �ست�ساعدك هذه املقدمة
على التحدث بثقة عن نف�سك �أمام خرباء التوظيف .نقدم لك بع�ض
الن�صائح مل�ساعدتك على حت�ضري مقدمة رائعة عن نف�سك.

الأمور التي ينبغي الرتكيز عليها:

 -1اكتب �أفكارك على ورقة

اكتب جميع الأمور التي قد تخطر على بالك على ورقة ،ومن ثم

 -3ال تتحدث بطريقة مملة

ح ّدد الأمور املتعلقة بك وتلك التي ال متت لك ب�صلة ،و�أعد كتابتها.
ً
ً
احذف �أي معلومة غري �ضرورية ،ور ّكز على تقدمي نف�سك بطريقة �إن التحدث ب�أ�سلوب مهني ال يعني �أن تكون عاب�سا وممال ،بل كن
مهنية وخمت�صرة �أمام الأ�شخا�ص الذين لن تتمكن من التحدث مبت�سم ًا و�صادق ًا .واحر�ص على التد ّرب م�سبق ًا على تقدمي نف�سك،
ولكن جتنب ب�أن تظهر ب�أنك حتاول تذكر الكلمات املكتوبة على
معهم مط ّو ًال.
الورقة.
 -2اكتب نبذة خمت�صرة عن نف�سك
 -4ال ت�ستخدم م�صطلحات غريبة �أو خمت�صرة
يجب لهذه املقدمة �أن ت�شمل نبذة عن نف�سك والوظيفة التي ت�شغلها
الكثري من الأ�شخا�ص ال يعرفون امل�صطلحات التي تعرفها ،فقد
حالي ًا ،والأمور التي تبحث عنها.
ترغب �أثناء تواجدك يف فعالية توا�صل �أن تظهر مدى خربتك يف
 -3اجعلها خمت�صرة قدر الإمكان
جمال تكنولوجيا املعلومات �أثناء التحدث مع مدير موارد ب�شرية يف
تذكر ب�أنه ينبغي عليك كتابة مقدمة ق�صرية ،فلي�س من ال�ضروري �شركة تعمل يف قطاع التكنولوجيا ،ولكن يف احلقيقة ،قد ال يفهم
�أن تذكر كل �شيء يتعلق بك� ،إذ يكفي �أن تكتب جملة �إىل ثالث هذا ال�شخ�ص م�صطلحات الربجمة التي تتحدث عنها .لذا تع ّرف
جمل حول الأمور التي تبحث عنها لت�سليط ال�ضوء على �شخ�صيتك على خلفية ال�شخ�ص الذي تتحدث معه وال ت�ستخدم م�صطلحات
وطموحاتك املهنية .ذلك يعني �أنك بحاجة �إىل اختيار الأمور الأكرث غريبة.
مالءمة.
 -5ال تبالغ يف ت�سويق مهاراتك وال تقلل من �أهميتها
 -4حتدث ب�أ�سلوب مهني
�إن ت�سويق مهاراتك بطريقة مبالغ بها �أمام ال�شخ�ص الذي تتحدث
�إن حت�ضري مقدمة عن نف�سك مينحك الثقة ويدفعك لتقدمي �أف�ضل معه هو بنف�س �سلبية التقليل من �أهمية نف�سك ،فكالهما لن يجدي
ما لديك عند التحدث مع ال�شخ�ص الذي �أمامك .تذكر ب�أنه يتعني نفع ًا .فال تقلل من قيمة مهاراتك وال تفرت�ض �أن الأ�شخا�ص
عليك الرتكيز على �إجنازاتك و�أهدافك دون املبالغة يف ثقتك �سيدركون مدى �أهمية م�ؤهالتك من الوهلة الأوىل .حتدث بطريقة
بنف�سك �أو التباهي ،وجتنب التحدث ب�شكل مرتدد �أو متكرر ،فذلك معتدلة ومنا�سبة ،وال تكرر كلماتك �أو مهاراتك.
�سيعطي انطباع ًا �سلبي ًا عنك.
امل�صدر  cnn :بالعربية
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بني الن�صو�ص املعلبة..
وحتديات الواقع املفتوحة ..
ما �أحوجنا اليوم ،يف الوطن كما يف املهجر� ،إىل التخطيط العلمي على م�ساحات من الدرا�سات والأبحاث ويف بطون الكتب احيانا
واملنهجي بديال عن ا�ستخدام الن�صو�ص اجلاهزة والعبارات اخرى.
الطنانة.
لعل يف اختيار بع�ض النماذج ما يلقي مزيد ًا من ال�ضوء:
قليال ما نقرتب خالل قراءاتنا ومطالعاتنا ملقاالت �أو درا�سات �أو او ًال :يف الدين ،وما ن�شهده من ا�ستح�ضار مبالغ فيه ب�ضرورة
�أبحاث �إال ونرى ذلك االحت�شاد املبالغ فيه (ا�ست�شهاد ًا وا�ستح�ضار ًا) العودة اىل الن�ص الديني يف م�سائل اخلالفة وال�سيا�سة والأحوال
لن�صو�ص قدمية حتمل الكثري من القيم املعيارية والأخالقية والوطنية ال�شخ�صية واحلكم والفقه والفتاوى ومرجعية بيت املال لإدارة
والقومية ،لدرجة يكاد يعتقد فيها املرء �أن اخلروج من الواقع امل�أ�ساوي �ش�ؤ�ؤن االقت�صاد.
واملرير الذي نعي�شه حا�ضرا ال ي�ستلزم اال التذكري ب�إجنازات املا�ضي
ثانيا :يف العلم ،وما ينطوي عليه هذا امللف من �إجنازات يف ميادين
الغابر لإحداث النقلة املطلوبة باجتاه امل�ستقبل .وانطالقا من هذه
املعرفة ،كالتذكري باخلوارزمي يف عامل الريا�ضيات ،وابن �سينا
القاعدة "الذهبية" ،درج عدد كبري من الكتاب واملثقفني العرب
كمرجعية يف عامل الطب ،و�آخرين برعوا يف جماالت الفيزياء
يف الوطن واملغرتبات على ح�شو الن�صو�ص وتزيينها مبواد تراثية
والكيمياء والفلك والهند�سة.
م�ستقاة من ينابيع الكتب الدينية وال�سيا�سية واالجتماعية والقومية
وتت�صدرها غالبا �أ�سماء المعة يف قدوتها وعطاءاتها و�إجنازاتها يف ثالثا :يف ال�سيا�سة والأدبيات القومية ،حدث وال حرج ،حيث حتت�شد
الن�صو�ص ال�سيا�سية بكل ا�شكال الدعوة للعودة اىل "الأ�صول"
العلم والدين كذلك يف ال�سيا�سة واالجتماع.
و"اجلذور" و"الينابيع" وذلك رغبة يف احلد من ال�صراعات على
ي�سود االعتقاد �سهو ًا �أو عمد ًا يف تقديري اىل الأ�سباب التالية:
ال�سلطة �أو �ضبطا لإيقاع العازفني املنفردين الذين يحملون عادة
�أوال :احل�ضور البالغ الأثر للن�ص الديني الذي ا�ستطاع ال�صمود م�شاريع للتغيري و�أفكار ًا للإ�صالح وعناوين خارجة عن املتعارف
لقرون طوال يف قعر الوعي اجلماعي للإن�سان ب�شكل عام.
عليه يف الر�ؤية والربنامج كما يف االدارة والتخطيط.
ثانيا :االعجاب الكبري واملحق باالجنازات العربية يف حقول الطب ولعل �أوجه ال�شبه يف ما تقدم هو ذلك احلنني لالتكاء على و�سادة
والفلك والريا�ضيات والهند�سة و�سوى ذلك.
الن�ص باعتباره املرجعية القادرة على اال�ستنها�ض واخلروج من
ثالثا :الرغبة العميقة يف ا�ستح�ضار الن�صو�ص الوطنية والقومية الكبوة التي يختمر بها الواقع على عدد كبري من مفا�صله احلافلة
يف اخلطب واملقاالت والدرا�سات وا�ستخدامها كمواد للتحري�ض عادة ب�سائر �أ�شكال التعقيد والتناق�ض.
ال�سيا�سي والتعبوي.
�أما خطورة هذا الأمر فتكمن يف �أ�سباب كثرية �أهمها:
من املفيد اال�سراع اىل القول �أن ال �ضري يف ذلك على االطالق خا�صة
اذا كان الهدف املبا�شر من ذلك ج�سر املا�ضي باحلا�ضر وعدم القطع
مع املواد الرتاثية باعتبارها اخلزان املعريف الذي تغرف ال�شعوب
من معينه للتوا�صل مع حا�ضرها ولر�سم معامل م�ستقبلها .غري �أن
ما ا�صطلح بت�سميته "الوقوف على الأطالل" و "عقد حلقات الذكر"
على املا�ضي الغابر واالكتفاء باال�ست�شهاد والتذكري واال�ستح�ضار
(�أعني بالن�صو�ص) ،لن يقدم خمرجا للواقع املتعرث واملعقد الذي
نعي�شه اليوم.
�إن �أوجه ال�شبه كثرية بني معظم الكتابات التي تنت�شر على نطاق
وا�سع ،وهي تتوزع على املنابر واملقاالت ال�صحفية حينا ،وتنفل�ش

�أو ًال :اال�ستقالة الطوعية عن مواجهة الواقع وما ميليه ذلك من قراءة
وحتليل ،من درا�سات و�أبحاث ،من تخطيط ومتويل ،بكلمات �أخرى،
ب�ضرورة �إنتاج الأدوات املعرفية الآيلة اىل �صياغة امل�شاريع املرحلية
وال�سرتاتيجية اخلا�ضعة لأدوات املحا�سبة واملراقبة والقيا�س
والتقييم الدوري.
ثاني ًا :االرتهان املطلق لـ "نظرية امل�ؤامرة" باعتبار �أن ما يحدث
يف املنطقة وحميطها وكذلك يف اجزاء �أخرى من العامل ،خا�ضع
لغرف �سوداء خارجية ذات �إمكانيات وقدرات ع�سكرية و�سيا�سية
واقت�صادية ال ميكن مقاومتها .هذا الأمر ي�ستمد قراءته من اال�صرار
على تغييب امل�صالح والتحالفات الدولية باعتبارها معطى واقعي
ُيروى �أن فتاة كانت جتل�س يف حافلة ،فتوقفت احلافلة وركبت
امر�أة ح�شرت نف�سها وحقائبها الكثرية بجانب الفتاة و�ضايقتها
لكنّ الفتاة بقيت متب�سمة را�ضية ومل يب ُد عليها االنزعاج وك�أن
�شي ًئا مل يكن .لكنّ رجلاً كان يراقب املنظر وانزعج مما ر�أى،
و�س�أل الفتاة ملاذا مل تتكلمي وتقويل �شيئ ًا للمر�أة الفو�ضوية!!..
ف�أجابت الفتاة بابت�سامة هن ّية  :لي�س من ال�ضروري �أن تكون
قا�سي ًا وجتادل يف كل �شيء تافه« ،فالرحلة ق�صرية» وانا �س�أنزل
يف املحطة القادمة..
ت�أمل هاتني الكلمتني «فالرحلة ق�صرية»
ت�ستحق �أن تكتب مباء الذهب ونعمل بها يف ت�صرفاتنا اليومية"..
لي�س من ال�ضروري �أن تكون قا�سي ًا وجتادل يف كل �شيء لأن
«فالرحلة ق�صرية»!!..
�إذا تنبه كل منا �أن رحلتنا يف الدنيا «ق�صرية» لن جنعلها
مظلمة،مليئة باجلدل واخل�صومة ،والكيد وعدم العفو عن
الآخرين لكي ال ي�ضيع جهدنا ووقتنا و�شبابنا وجمال حياتنا..
هل ك�سر �أحدهم قلبك..؟

بقلم فار�س بدر
حتركه ديناميات ذات عالقة وثيقة بامل�صالح الوطنية والقومية
"للقوى املهيمنة" و�أن املواجهة مع هذه امل�صالح تفرت�ض بناء
منظومة دفاعية يف الأمن وال�سيا�سة واالقت�صاد والثقافة "للقوى
التابعة" تعتمد ب�شكل رئي�سي على قواها الذاتية بالدرجة الأوىل
وتبدي ا�ستعداد ًا لقراءة الواقع مبا يختزنه من تنافر وت�ضارب يف
امل�صالح تتحكم برغبات النا�س وخياراتها.
ثالثا :التن�صل من حتمل امل�س�ؤولية الناجمة عن التعرث القائم يف
البنى االقت�صادية والثقافية واالجتماعية ناهيك بالف�ساد امل�ست�شري
يف القطاعات كاف ًة ،م�ضاف ًا اىل ذلك معيقات التنمية الب�شرية التي
عادة ما ت�صطدم بالبنى املوروثة الطائفية والدينية والإقطاعية
وما �شابه ،بحيث تتحول هذه العنا�صر اىل انكفاءات واحباطات
وخيبات تدفع اىل �إلقاء اللوم على "الآخر" �أو "اخلارج" وجذبه اىل
حلبة ال�سجال وحتميله تبعات الأزمة ،وذلك بديال عن الت�صدي لها
وتنكب امل�س�ؤولية الكاملة يف اجرتاح احللول الناجعة ملعاجلتها.
اخت�صار ًا ميكن القول� ،إن ا�ستح�ضار الن�صو�ص اجلاهزة والعبارات
الطنانة وما �أكرثها يف جعب الكثريين ممن ي�ساهمون يف �صناعة
الر�أي ،لن يكون ب�إمكانه ان يقدم حلوال مل�شاكل معقدة ،مزمنة
وم�ستع�صية� ،إ�ضافة لكونه لن يز ّود �أي ًا من القوى املتنطحة لرفع
م�شعل التغيري ب�أي من الأدوات املعرفية الالزمة لفهم واقعها �أو ًال
ولبناء منظومة التغيري املن�شود ثانيا.
لقد �آن الأوان يف اعتقادي لإعادة النظر ب�أدواتنا املعرفية يف
حماولة ال�ستيعاب الوقائع اجلديدة وامل�ستجدة وتو�سيع حلقات
ودوائر النقا�ش حول التحديات التي تواجهنا وطن ًا ومغرتب ًا وبالتايل
ا�ستنباط اخلطط وامل�شاريع القادرة على القيام بدورنا املطلوب يف
�سياق امل�شاركة املدنية الوا�سعة داخل الأطر القانونية الناظمة.
كن هادئ ًا «فالرحلة ق�صرية» هل �ضايقك �أو ا�ستهز�أ بك
احدهم..؟.كن هادئ ًا «فالرحلة ق�صرية» ...مهما كان وقع عليك
من ظلم تذ ّكر دوم ًا �أن «فالرحلة ق�صرية» ..
هل ن�سي �أحدهم معروفك ووقفتك معه و�س�ؤالك عنه  ..كن هادئا
«فالرحلة ق�صرية»
هل �أنتق�ص �أح ٌد قدرك ،ومل يقدرك حق التقدير ،بل و�أ�ساء لك
ول�سمعتك!!..
كن هادئ ًا «فالرحلة ق�صرية»
رحلتنا هنا ق�صرية جدا وال ميكن الرجوع �إليها بعد تركها ..وال
�أحد يعلم مدتها ومتى تنتهي ..
ال �أحد يعلم هل �سيبقى للمحطة التالية �أم ال ..
لنكن هادئيني طيبني كاظمني الغيظ � ،صبورين ومع الآخرين
مت�ساحمني..
«فالرحلة ق�صرية »..
تتمنى �أيام كندية لو تتعرف على كاتب هذه ال�سطور
لت�شكره ال�شكر اجلزيل
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�أ�ساليب الكتابة ما بني التقليدي واملعا�صر
خ�صائ�ص احلداثة ..للحداثة جمموعة من اخل�صائ�ص ،وهي:
بقلم الأديبة �أمينةالزغبي
هناك نوعان من الأ�ساليب امل�ستخدمه يف الكتابة ب�شكل عام ،وهما� :ساهمت يف تط ّور العديد من املجاالت االقت�صاد ّية ،وال�صناعية.
اال�سلوب التقليدي الذي حتدث عنه الأ�ستاذ فار�س بدر يف مقاله ظهرت �أجهزة �إلكرتون ّية مل تكن معروفة م�سبق ًا.
�ساعدت على توفري الوقت ،عن طريق االعتماد على و�سائل االت�صال
ال�سابق ،وهناك بالفعل الكثري ممن يتبعونه �إيل الآن.
والأ�سلوب احلداثي وما بعد احلداثة ،والذي يعترب من احلديثة.
الأ�ساليب ال�سائدة الآن ..فما هي احلداثة؟

غيرّ ت الأفكار ال�سائدة عند النا�س.

احلداثة وتعرف باللغة الإجنليزية با�سم ( ،)Modernityوهي غيرّ ت من ال�صورة النمط ّية للمجتمعات.
ال�شيء اجلديد ،والذي يعطي �صورة معاك�سة عن ال�شيء القدمي ،طورت من امل�ؤ�س�سات وال�شركات يف كافة املجاالت التي تعمل بها.
وتعرف �أي�ض ًا ب�أنها :االنتقال من حالة قدمية �إىل حالة جديدة ،ت�شمل
التقليدي،
التعليم
مفهوم
تغيري
طريق
عن
التعليمية
ؤ�س�سات
�
امل
رت
و
ط
ّ
ّ
وجود تغيري ما� ،أما عن دور احلداثة يف التاريخ ،فيعد الفيل�سوف هيجل
�أول �شخ�ص اهتم مبفهوم احلداثة ،وربطها مع التطورات الفكرية التي واالعتماد على التعليم احلديث.
ّ
ظهرت يف �أوروبا ،والتي اتّ�سمت بظهور تيارات �أدب ّية وفنية مل تكن مذاهب احلداثة الفكرية:
ً
معروفة �سابقا .وارتبطت �أفكار احلداثة مع العلوم ،واالخرتاعات �أثرت وت�أثرت احلداثة مبجموعة من املذاهب الفكر ّية ،فمنها من َق ِبل
ً
فظهرت العديد من الو�سائل التي مل تكن مكت�شفة �سابقا ،مثل :احلداثة ومنها من رف�ضها ،ولكل مذهب �أ�سباب خا�صة به� ،ساهمت
ال�سيارات ،وامل�صابيح الكهربائية ،والهاتف ،وغريها لت�ساهم احلداثة يف توجيه طبيعة تعامله مع مفهوم احلداثة ،ومن هذه املذاهب:
يف نقل العامل لع�صر جديد �أكرث تطور ًا وفاعلية ،وهذا ما ظهر يف كل
من القرنني التا�سع ع�شر ،والع�شرين وما زال م�ستمر ًا حتى يومنا الدادائ ّية  :هي �أ�سلوب فكري انت�شر يف �سنة 1916م ،وتعتمد على
هذا .و�أثرت احلداثة ب�شكل ملحوظ على م�سميات الع�صور التاريخية ،احرتام امل�شاعر ،والآراء الفردية لكل �شخ�ص ،وتهاجم الأفكار
ّ
ّ
فظهر كل من ع�صرالتنوير وع�صر النه�ضة يف �أوروبا كع�صرين احلديثة ،والتي ارتبطت مع مفهوم احلداثة ،وت�سعى �إىل العودة
َ
جديدين ،و�أ�شار الفيل�سوف هيجل لهذا التط ّور ب�أنه االنتقال �إىل حقبة للحياة التقليد ّية ،والقدمية باالبتعاد عن �أي �شيء حديث؛ ب�سبب �أ ّنه
جديدة تختلف عن احلقب املا�ضية ،وك�أي مفهوم م�ستحدث واجهت ال يتنا�سب مع احلياة االجتماع ّية.
فكري ،ارتبط بالأفكار الفل�سف ّية ،والعلوم
احلداثة الكثري من االنتقادات؛ ب�سبب التغيرّ ات التي �أدت �إليها ،والتي ال�سريال ّية  :هي �أ�سلوب ّ
ال تتنا�سب مع الأفكار ال�شعب ّية ،و�آراء بع�ض الفال�سفة واملف ّكرين.
النف�سية ،التي نتجت عن الت�أثر باحلداثة الفكر ّية ،وكانت جزء ًا من

�أطفال متالزمة داون...
الأ�سباب واحللول

من التحديات التي تواجه �أية عائلة �أن تكت�شف �أن مولودا لديها للطفل امل�صاب وذلك حينما ي�صبح جزءا من كرومو�سوم  21مت�صال
م�صابا مبتالزمة داون ال�شهرية ..خرب �صعب و خميف يطرق بكرمو�سوم �آخر خالل فرتة احلمل �أو قبلها.
الأ�سماع كال�صاعقة وت�صري م�س�ألة التعامل مع املولود اجلديد من تقدم عمر الآباء والوراثة وت�أخر �سن الإجناب وزواج الأقارب وعدم
الأمور �شديدة ال�صعوبة لكن احلقيقة على النقي�ض من ذلك متاما تناول االم احلامل الفوليك ا�سيد خالل الفرتة الأوىل من احلمل
فحاالت داون �أ�صدقاء و�أحباء يقا�سمونا احلياة دون عناء مع قدر تزيد من فر�ص والدة طفل مبتالزمة داون.
من العناية وتوفري �سبل املعي�شة الكرمية لهم دون تنمر �أو �إق�صاء.
وال توجد عوامل �سلوكية �أو بيئية تقف خلف الإ�صابة بهذه املتالزمة.
االكت�شاف:
الأعرا�ض:
اكت�شفها الطبيب الربيطاين (جون النغدون داون) عام  1862و �إليه
تعود ت�سميتها مبتالزمة داون �أما ت�سميتها بالطفل املنغويل فتعود للأطفال امل�صابني مبتالزمة داون ثمة مالمح وجه مميزة
�إىل ال�شبه الذي يجمع الأطفال املولودين بهذه املتالزمة مبالمح تت�ضمن الوجه امل�سطح والر�أ�س ال�صغري والعينني املائلتني والفم
ال�صغري والرقبة الق�صرية واالذنني ال�صغريتني واليدين والقدمني
العرق املنغويل.
ال�صغريتني ب�أ�صابع ق�صرية وقامة �أق�صر ن�سبيا والل�سان البارز
الأ�سباب:
خارج الفم ونقاطا بي�ضاء �صغرية على اجلزء امللون من العني ت�سمى
متتلك اخلاليا الب�شرية  23زوجا من الكرومو�سومات(ال�صبغيات) بقع برو�شفيلد مع �ضعف يف الع�ضالت وارتخاء يف املفا�صل وتكون
كل زوج منها مبعثه الأب و�آخر من الأم ومنظومة ال�صبغيات هذه ن�سبة الذكاء لديهم (� )IQأقل من املعتاد.
ت�شكل جزءا هاما يف خاليا اجل�سم حيث حتتوي على املادة الوراثية م�ضاعفات املر�ض :ي�صاب مري�ض داون ب�أعرا�ض خطرية منها:عيوب
(الدنا .)DNA
خلقية بالقلب وت�شوهات اجلهاز اله�ضمي وانقطاع النف�س �أثناء النوم

الدرا�سات النف�سية التي قام بها العامل فرويد ،فتعتمد ال�سريالية
على العواطف ،والعي�ش بعامل خيايل مليء بالأحالم ،كو�سيلة �أف�ضل
من الوجود يف احلياة املنطقية� ،أو الواقعية التي يعي�شها الإن�سان.
الرمزية :هي �أ�سلوب فكري ي�شري �إىل �أنّ مفهوم احلداثة يرتبط مع
اخليال الإن�سا ّ
ين ،والأوهام التي يعي�شها الفرد ،و�أثر هذا النوع من
الأفكار على احلياة الأدبية يف �أوروبا ،وحتديد ًا على ال�شعر والر�سم،
فال�شعراء والر�سامون الذين اعتمدوا على احلداثة الرمزية ،تركوا
التق ّيد بالقواعد اخلا�صة بال�شعر ،وفن الر�سم ،وا�ستبدلوها ب�أمور
جديدة ،وم�ستحدثة ،فواجه هذا املذهب احلداثي انتقاد ًا يف
املجتمعات الأوروب ّية.
لكن بالرغم من كل هذه االنتقادات �إال �أن مفهوم احلداثة مازال
�سائدا �إيل الآن خا�صة يف ال�شعر والر�سم والكتابة الأدبية ب�شكل
عام.

لذا البد للأهل من احت�ضان �أطفالهم امل�صابني يف �إطار من اجلو
العائلي املفعم باحلب واالحتواء وال�صداقة مع تبني برامج معاجلة
الطفالهم امل�صابني منذ البداية و�أثناء مراحل منوهم حيث يوجد
مراكز خا�صة لتعليمهم وتنمية مهاراتهم اللغوية والقدرة على النطق
والتعليم عن طريق املو�سيقى �إ�ضافة ملتابعة جل�سات العالج الطبيعي
لهذه احلاالت اخلا�صة لتقوية ع�ضالتهم وحت�سني ا�ستجابتها.
كما يجب على الأم االنتباه خلطر �إ�صابة طفلها ب�سوء التغذية لعزوف
�أطفال داون عن م�ضغ الأغذية ال�صلبة وقبولهم الأطعمة الن�شوية
�سهلة امل�ضغ كما �أنهم يحتاجون لفرتة �أطول لتناول الغذاء.

ومع تقدم الأطفال امل�صابة يف العمر تربز �أهمية املعاجلة املهنية
يعود ال�سبب يف املتالزمة �إىل خلل جيني نتيجة امتالك الطفل وا�ضطرابات املناعة والإ�صابة بال�سمنة وم�شكالت احلبل ال�شوكي
لتقبل امل�صاب ملكان عمله واالنخراط يف املجتمع دون خوف والتعود
امل�صاب لثالثة ن�سخ من الكرومو�سوم  21بدال من ن�سختني يف الأطفال وابي�ضا�ض الدم وم�شاكل يف الغدة الدرقية وتزايد خطر الإ�صابة
على ممار�سة احلياة ب�شكل م�ستقل وطبيعي.
العاديني وذلك نتيجة انق�سام خلوي غري طبيعي للكرومو�سوم  21بالزهامير مع التقدم العمري.
د .بثينة �أ�سعد عطور �أخ�صائية طب الأطفال
�أثناء منو اخللية املنوية �أو خلية البوي�ضة.
عالج املر�ض :ال توجد و�سيلة للوقاية من الإ�صابة مبتالزمة داون كما

وميكن �أن تنتج متالزمة داون نتيجة للتبدل ال�صبغي من الآباء ال يوجد عالج حمدد لها.

د .حممد فتحي عبد العال كاتب وباحث
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مطبخك �سيدتي

اكت�شفي �أهم الأغذية لعالج فقر الدم

يعترب فقر الدم من �أكرث امل�شاكل ال�صحية انت�شار ًا ،وينتج فقر الدم ب�سبب نق�ص احلديد يف اجل�سم ،وعدم قدرة اجل�سم على �إنتاج كمية
كافية من الهيموغلوبني الذي ي�ؤدي اىل انخفا�ض يف عدد خاليا الدم احلمراء .وبالتايل ي�ؤدي ذلك �إىل نق�ص يف نقل الأوك�سجني اىل خاليا
اجل�سم املختلفة ،ويعمل على زيادة ال�شعور بالتعب وال�ضعف ،والوهن
�إليك �أهم الأغذية لعالج فقر الدم:
اللحوم احلمراء :ومن �أهمها الكبد فهو عامل �أ�سا�سي يف تعوي�ض نق�ص احلديد بالدم  .ف�ضال عن احتواءها على فيتامينات ب  ،12ب،6
التي تلعب دورا يف تكوين كرات الدم احلمراء
ال�سمك :حتتوي الأطعمة البحرية على كميات كبرية من احلديد التي بدورها تلبي حاجة اجل�سم من احلديد ,مثل املحار ,بلح البحر,
جمربي ,ال�سلمون
الدجاج :يعمل الدجاج على تزويد اجل�سم بن�سبة ب�سيطة من احلديد لكن فائدته تكمن يف زيادة امت�صا�ص احلديد املوجود يف الأغذية
النباتية الأخرى
ال�سبانخ :من اخل�ضراوات الغنية بعن�صر احلديد الذي يقوي الدم ،كما �أنه يحتوي على م�ضادات الأك�سدة التي تخل�ص اجل�سم وحتميه
من ال�شوائب وال�سموم
زبدة الفول ال�سوداين :تعترب زبدة الفول ال�سوداين م�صدر غني جدا باحلديد
احلم�ضيات :غنية بفيتامني �سي وت�ساعد على �إمت�صا�ص احلديد وعالج فقر الدم
البي�ض :يعمل تناول بي�ضة كبرية واحدة يومية بتزويد اجل�سم بن�سبة جيدة من احلديد مع �سعرات حرارية قليلة ن�سبيا
احلبوب الكاملة :مثل الربغل والعد�س واحلم�ص واخلبز الأ�سمر والأرز غري املق�شور والفا�صوليا فهي حتتوي على ن�سبة عالية من احلديد
والفيتامينات الأخرى
املك�سرات :مثل البندق واجلوز واللوز والكاجو والف�ستق احللبي حتتوي على معادن هامة كاحلديد والكال�سيوم
امل�صدر  :مطبخ �سيدتي

الزانيا الكو�سا
املقادير
 -لتح�ضري �صل�صة الب�شاميل :

مكرونة بالفرن مع اجلنب والب�ستو

املقادير
 معكرونة  :عبوة (�صغرية احلجم) �صل�صة البي�ستو  2 :ملعقة كبرية (جاهزة) الأع�شاب الإيطالية  :ن�صف ملعقة �صغرية جنب كرميي  :عبوة (طري بحرارة الغرفة) فلفل �أ�سود  :ربع ملعقة �صغرية جنب البارميزان  :ربع كوب (مب�شور) بق�سماط  :ربع كوب الزبدة  :ملعقة كبريةطريقة التح�ضري
• ا�سلقي املكرونة بح�سب التعليمات على العبوة و�صفيها
واغ�سليها مباء بارد واتركيها جانب ًا.
• اخلطي اجلنب الكرميي مع الأع�شاب الإيطالية والفلفل
الأ�سود والب�ستو.
• وزعي الزبدة يف طبق الفرن ثم �ضعي املكرونة.
• �أ�ضيفي خليط اجلنب للمكرونة وحركي حتى تتمازج
املكونات.
• اخلطي اجلنب البارميزان مع البق�سماط ووزعي املزيج
فوق املكرونة يف طبق الفرن.
• �أدخلي الطبق للفرن على حرارة  180درجة ملدة 25
دقيقة حتى تتحمر وتتجان�س املكونات.
• ازيلي الطبق من الفرن وقدميها �ساخنة.
امل�صدر  :مطبخ �سيدتي

 .1الزبدة  4 :مالعق كبرية
 .2طحني  5 :مالعق كبرية
 .3حليب  4 :اكواب
 .4ملح  2 :ملعقة �صغرية

 .2يف مقالة متو�سطة احلجم� ،ضعي الزيت� ،أ�ضيفي اللحم وقلبي
�إىل �أن يجف متام ًا.

 .5جنب موزاريال  2 :كوب (مب�شور)

� .3أ�ضيفي الب�صل ،بهار اللحم ،الأوريجانو �أو الريحان� ،أ�ضيفي
امللح ،الفلفل الأ�سود� ،أ�ضيفي معجون الطماطم ،الطماطم
املفرومة واملاء ،قلبي اللحم جيد ًا لتختلط املكونات مع بع�ضها.

 -زيت الذرة  :ربع كوب

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

 -حلم مفروم  750 :غرام

 .5قطعي الكو�سا �إىل �شرائح.

 -الب�صل  1 :حبة (كبري احلجم  /مفروم فرم ناعم)

� .6سخني مقالة ال�شوي ،ر�شي عليها بع�ض الزيت �أو ام�سحيها
بالفر�شاة.
� .7ضعي �شرائح الكو�سا يف املقالة لب�ضع دقائق ،اتركيها جانب ًا.

 -ملح  2 :ملعقة �صغرية

 .8يف ك�سرولة �ضعي الزبدة والدقيق ،با�ستعمال م�ضرب �شبكي
قلبي ليذوب ثم �أ�ضيفي احلليب وا�ستمري بالتقليب �إىل �أن يت�شكل
خليط الب�شاميل ال�سميك القوام.

 -الكو�سا  4 :حبات (كبري احلجم)

 طماطم  3 :حبات (كبرية احلجم  /مفرومة) معجون الطماطم  3 :مالعق كبرية فلفل �أ�سود  :ن�صف ملعقة �صغرية بهار اللحم  :ملعقة �صغرية �أوريغانو  :ملعقة �صغرية -املاء  :ن�صف كوب

 .9يف طبق الفرن �ضعي �شرائح من الكو�سا ثم بع�ض خليط
ال�صل�صة ثم بع�ض الب�شاميل وبع�ض اجلنب وكرري ذلك.
 .10وزعي �آخر طبقة بع�ض الب�شاميل واملوزاريال.

طريقة التح�ضري
� .11ضعي الطبق يف الفرن حلوايل  ٣٠دقيقة حتى ين�ضج ويتحمر
� .1سخني الفرن لدرجة حرارة  ،180اح�ضري طبق فرن ال�سطح.
منا�سب.
امل�صدر  :مطبخ �سيدتي

مطبخك �سيدتي

فلفل حم�شي
باللحم واخل�ضار

املقادير

 الفلفل املل ّون  6 :حبات (�أي لون  /مزال البذور) زيت الزيتون  4 :مالعق كبرية حلم مفروم  250 :غرام ًا ملح  :ن�صف ملعقة �صغرية فلفل �أ�سود  :ربع ملعقة �صغريةف�صان (مفروم ناعم)
 الثوم ّ : الب�صل  1 :حبة (مفروم ناعم) الكو�سا1 :حبة (متو�سطة احلجم  /مفرومة مكعبات �صغريةجد ًا)
 طماطم  4 :حبات (مزالة البذور /مق�شرة ومفرومةمكعبات �صغرية جد ًا)
 -الأرز  :كوب (م�سلوق)
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�سلطة الدجاج
ب�صو�ص الران�ش واخل�ضار

املقادير

• �سخني الفرن على حرارة  350درجة.
• �ضعي الفلفل امللون املزال البذور يف طبق الفرن.
• �سخني ملعقتني من زيت الزيتون يف مقالة وا�سعة على
نار متو�سطة و�أ�ضيفي اللحم وامللح والفلفل وقلبي ملدة 10
دقائق حتى ي�صبح اللحم بني اللون وين�شف ما�ؤه.
• ازيلي اللحم جانب ًا يف طبق.
• �أ�ضيفي باقي كمية الزيت لنف�س املقالة و�أ�ضيفي الب�صل
وقلبي ملدة  5دقائق حتى يطرى ثم �أ�ضيفي الثوم وقلبي
ملدة دقيقتني.
• �أ�ضيفي الكو�سا وعديل امللح والفلفل ثم �أ�ضيفي اللحم
املقلى والأرز امل�سلوق وقلبي جيد ًا حتى متتزج املكونات.
• �أ�ضيفي ن�صف كمية اجلنب وحركي.
• اح�شي حبات الفلفل باحل�شوة ثم وزعي باقي كمية اجلنب
فوق احل�شوة على الوجه.
• وزعي القليل من زيت الزيتون على وجه الفلفل املح�شو
و�أدخليه الفرن ملدة  30دقيقة حتى يطرى وين�ضج.
• قدميه �ساخن ًا.
امل�صدر  :مطبخ �سيدتي

املقادير

 حلم البقر  300 :غرام ًا (مفروم) -الزيت النباتي  :ملعقة �صغرية

 �صدر الدجاج � 1 :صدر (م�شوي ومقطع �شرائح) -خ�س  2 :كوب (مفروم خ�شن)

 -جبنة  6 :مالعق كبرية (مب�شورة)

 -طماطم  1 :حبة (مقطعة �أرباع)

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

 -ع�صري الليمون  1 :حبة

 -الكات�شاب  6 :مالعق كبرية

 -زيت الزيتون  :ملعقة كبرية

 -بهارات ال�شاورما  :مغلف (خلطة �شاورما  /جاهزة)

 -ملح  :ربع ملعقة �صغرية

 -اخليار املخلل  50 :غم (خيار اجلركن  /م�صفى)

 -امللفوف الأحمر  :ربع كوب

طريقة التح�ضري

 خبز التو�ست  :ربع كوب (مقطع مكعبات �صغريةوحمم�ص)

ُ .1ي�سخن الفرن م�سبق ًا على درجة حرارة  200مئوية ويو�ضع
الرف يف الو�سط.

� -صل�صة الران�ش اجلاهزة  3 :مالعق كبرية

 .2يطهى اللحم يف الزيت النباتي حتى ين�ضج ،وي�ضاف الب�صل
املقطع ،ثم يطهى املزيج ملدة دقيقة �إ�ضافية.

طريقة التح�ضري

 .3تفرد قطعة كبرية من الفطائر على �شكل مربع ،وتدهن
بالكات�شاب من الأعلى ثم تر�ش مبزيج اللحم واملخلل واجلبنة
املب�شورة .بعد االنتهاء ،تُغطى بقطعة �إ�ضافية من الفطائر.
 .4ي�ضغط على العجينة حتى تلت�صق جميع مكونات احل�شوة �سوي ًا،
ثم تقطع العجيبة املح�شوة �إىل �شرائح بحجم � 3سم.

 .2وزعي الطماطم على �أطراف الطبق.

طريقة التح�ضري

لفائف الربغر باجلبنة
 -الب�صل  1 :حبة (�صغري احلجم)

 .1وزعي اخل�س وامللفوف الأحمر يف طبق.

 -جنب ال�شيدر  :كوب (مب�شور)
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� .3ضعي الدجاج ال�شرائح يف و�سط الطبق.
 .4اخلطي �صل�صة الران�ش مع امللح وزيت الزيتون وع�صري
الليمون و�صبي املزيج فوق ال�سلطة.
 .5زيني مبكعبات اخلبز التو�ست املحم�ص وقدميها فور ًا.
امل�صدر  :مطبخ �سيدتي

 .5تلتقط كل �شريحة على حدة وتلوى حول نف�سها ثم تو�ضع يف
�صينية للخبز.
 .6تخبز يف الفرن حتى تنتفخ الفطائر وي�صبح لونها ذهبي ًا .تخرج
من الفرن وترتك جانب ًا لتربد قلي ًال قبل التقدمي.
امل�صدر  :مطبخ �سيدتي

لفائف الدجاج ب�صل�صة ال�سيزر

املقادير
 خ�س  3 :اكواب (مفروم) الدجاج  :كوبان (م�سلوق ومقطع قطع �صغرية) جبنة بارميزان  :ربع كوب (مب�شورة) خبز التو�ست  :ربع كوب (مقطع مكعبات �صغرية وحمم�ص) خبز التورتيال � 6 :أرغفة� -صل�صة ال�سيزر اجلاهزة  :ن�صف كوب

طريقة التح�ضري
 .1يف وعاء كبرية اخلطي اخل�س املفروم والدجاج واجلنب  .3وزعي اخلليط على خبز التورتيال بكمية كافية ولفي اخلبز
وقدميه �إىل جانب طبق من ال�سلطة.
البارميزان واخلبز املحم�ص جيدا.
امل�صدر  :مطبخ �سيدتي
� .2أ�ضيفي �صل�صة ال�سيزر للخليط وقلبي حتى متتزج املكونات.
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Ontario Building and
Expanding Schools
across the Province
Modern Facilities Will
Strengthen Student Learning
and Increase Access to Child Care

7

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.

B

RAMPTON — 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

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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Ontario Extends Expiry
Period of Marriage Licences
Proposed change would reduce the financial
burden for engaged couples

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 provincewide 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

Ontario Introduces
Measures to Cap Interest
and Fees on Payday Loans
Legislation To Help Payday Loan Borrowers
in Default and Protect Vulnerable Consumers
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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Ontario
Strengthens
Protections for
Tenants
Legislative changes encourage negotiated
settlements between tenants and landlords

T

ORONTO ― 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 COVID19. 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

The Government
of Canada is
providing funding
to support
child care
for returning
workers
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.
Government of Canada
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Ontario Moving Toronto and
Peel Region into Stage 3

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 onfarm 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.
Government of Ontario

Ontario
Helping to
Protect
Communities
against Racism
and Hate
Community partners to lead design of
new grant program

T

ORONTO —The Ontario
government is investing $1.6
million over two years to create
a new Anti-Racism and AntiHate 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
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Historic Agreement
Delivers up to $4
Billion to Support
Municipalities and
Transit
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.
Government of Ontario
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Prime Minister Justin Trudeau
speaks with premiers on
continued efforts to address
the impacts of COVID-19
Today, Prime Minister Justin Trudeau and
Deputy Prime Minister Chrystia Freeland held
their 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 CanadaU.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.
PMO Media Relations
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Ontario Unveils New
Innovative Approach to
Building Long-Term Care
Homes Faster
Through the Accelerated Build Pilot Program,
Beds Will Be Available in Months, Not Years

M

ISSISSAUGA-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.
Government of Ontario
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اتفاقية تاريخية تقدم ما ي�صل
�إىل 4مليار دوالر لدعم
البلديات والرتانزيت

�أونتاريو تعزز حماية امل�ست�أجرين
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التغيريات الت�شريعية ت�شجع الت�سويات التفاو�ضية
بني امل�ست�أجرين واملالك
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Ontario Helping to
Protect Communities
against Racism and Hate

Ontario Strengthens
Protections for
Tenants
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Historic Agreement
Delivers up to $4
Billion to Support
Municipalities and
Transit
The Government of
Canada is providing
funding to support child
care for returning
workers

