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�أون�����ت�����اري�����و ت����ع����زز دع���م
���ش��ح��اي��ا �لإجت�������ار ب��ال��ب�����ش��ر 
و�ل���������ن���������اج���������ن م����ن����ه����م

�ل���ي���وم  يف  ت��������رودو  ب���ي���ان 
�ل��ع��امل��ي ل��ل��ع��م��ل �لإن�����ش��اين 
و�إ����ش���ادة ب��ع��ام��ل��ي �لإغ��اث��ة

8 8
كند� متدد

CERB برنامج �لإعانة
ل�شهر �إ�شايف ومن ثم �شي�شتبدل 

بربنامج �آخر �أقل كلفة

ت�����رودو وف�����ورد: ل���ن ت��ك��ون 
�أي دول��ة  ك��ن��د� حت��ت رح��م��ة 
يف ت��وف��ر �مل��ع��د�ت �ل��ازم��ة 
�لآن بعد  ك��ورون��ا  ملكافحة 

البقاء  على  قدرتهم  من  التاأكد  على  نركز   ، الدرا�سي  الف�سل  اإىل  ومعلمينا  اأطفالنا  وعودة  املدار�س  فتح  اإعادة  باأمان..."مع  املدر�سة  اإىل  العودة 
�سندوق  خالل  من  دوالر  مليار   2 اإىل  ي�سل  ما  ن�ستثمر  ال�سبب  ولهذا  اأماًنا،  اأكرث  مدار�سنا  جلعل  واالأقاليم  املقاطعات  مع  نعمل  ال�سبب  لهذا  جيدة.   �سحة  يف 
العودة االآمنة اإىل ال�سف من جديد."                                                                                                                                          جو�سنت ترودو
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Statement 

by the Prime 
miniSter on World 
humanitarian day

ontario StrengthenS 
SuPPortS for human 
trafficking VictimS 

and SurViVorS

3 3
trudeau, ford unVeil 
deal to Produce n95 

maSkS at brockVille, 
ont., 3m Plant

liberalS to rePlace 
cerb With neW benefit, 
SimPlified ei Program 

at coSt of $37b

Safely Back to School... 
«aS SchoolS reopen and our kidS and 
teacherS Step Back into the claSSroom, 
we’re focuSed on making Sure they can 
Stay healthy. that’S why we’re working 
with the provinceS and territorieS to 
make our SchoolS Safer, and that’S why 
we’re inveSting up to 2$ Billion through 
the new Safe return to claSS fund.»

JuStin trudeau
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27 اآب 2020 - بريوت ، لبنان - ال�ش�ؤون العاملية كندا

اأظهر الكنديون مراًرا وتكراًرا مدى كرمهم يف اأوقات احلاجة. هذا اال�ستعداد للم�ساعدة عند حدوث اأزمة هو �سبب اإعالن احلكومة الكندية 
اأنها �ستدفع ما يعادل التربعات التي قدمها االأفراد مل�ساعدة ال�سعب اللبناين يف اأعقاب االنفجار املدمر يف بريوت يف 4 اأغ�سط�س.

اأن   ، اإن�سانيني لبنانيني وكنديني ودوليني ، اليوم يف بريوت  اأعلن وزير اخلارجية الكندي فران�سوا فيليب �سامبني ، خالل لقائه مع �سركاء 
حكومة كندا �ست�ساهم بدوالر مقابل كل دوالر يتم التربع به ولغاية 8 ماليني دوالر مقابل التربعات املقدمة من خالل �سندوق املواءمة اللبناين 
نتيجة لكرم الكنديني.  ت�ساعد هذه االأموال يف تلبية االحتياجات االأ�سا�سية للغذاء واملاء وال�سحة واالحتياجات االإن�سانية ال�سرورية االأخرى.

و�ستقوم Global Affairs Canada بتحويل االأموال اإىل التحالف االإن�ساين ، والذي �سيخ�س�س بدوره االأموال بني اأع�سائه 
بناًء على معايري مثل قدرتهم ووجودهم على االأر�س.

ا�ست�ساف الوزير �سامبني ر�سمًيا يف لبنان نظريه �سربل وهبي ، حيث التقى مي�سال عون ، رئي�س لبنان ، وممثلني عن االأمم املتحدة وال�سليب 
االأحمر اللبناين ومنظمات املجتمع املدين االأخرى. كما حتدث مع اأفراد اأ�سرة الكنديني اللذين قتال يف االنفجار.

ال�ش�ؤون العاملية كندا/ الرتجمة العربية اأيام كندية 
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علمونا باأن الدعاء مخ العبادة، ولكن مل يحددوا لنا كيف �ستكون طبيعة 
هذا املخ الحقًا!! هل �سيبقى �ساحلًا لالإبداع واخللق واالإبتكار اأم �سيتحول 
اإىل مخ خمدر مربمج على ترديد االأدعية واالأوراد والتمتمات اآالف اآالف 
اأوتوماتيكي يكرر  وكاأنه جهاز  النف�س  اللعاب وينقطع  ي�سيل  املرات حتى 

نف�سه دون كلل اأو ملل. 

هالاّ �ساألنا اأنف�سنا ما الغاية من الدعاء املتكرر وهل اخلالق الذي ن�ستجديه 
وندعوه ليَل نهار يحتاج منا كل هذا االإحلاح والرتجي الالمتناهي. هل يليق 

هذا املقام بخالق االأكوان الذي اأمره بني الكاف والنون كما نعتقد!!! 

هل الدعاء حقًا هو همزة الو�سل بيننا وبني اهلل!! واإذا كان االأمر كذلك 
فلماذا اهلل ال ي�ستجيب الأحد؟؟؟ اأم اأن اأحدًا ما اأو رمبا النا�س اأنف�سهم 
الب�سر  وطموحات  اآالم  لُي�سكنوا  هذه  الدعاء  بدعة  ابتدعوا  االأزل  ومنذ 
اإ�سكالية  ولكن  ذلك،  يف  باأ�س  ال  واالأر�س.  ال�سماء  بني  اآمالهم  ويعلقوا 
والت�سليم  للتواكل  ويدعو  والهمم  الطاقات  يبدد  اأنه  العامة  عند  الدعاء 
االأعمى الذي يحول االإن�سان اإىل كائن ُمعطل وفنان )ببغائي( مبدع فقط 
العمل  من  بداًل  وحني  ووقت  منا�سبة  لكل  والرتانيم  االأدعية  اإبتكار  يف 

واالإبداع.

ال�سماء  اأبواب  طرق  من  ح�سلنا  وماذا  ا�ستفدنا  ماذا  اأ�ساألكم،  بربكم 
اأبدعت  لقد  ال�سديد  لالأ�سف  البع�س!!!  بع�سنا  على  والدعاوي  بالدعاء 
هذه االأمة يف و�سع مبوبات وحمركات بحث ال تنتهي من االأدعية والدعاء 
على االأعداء وحتى على بع�سنا البع�س ولكن ال�سماء تاأبى اأن ت�ستجيب اأو 

اأن تفك ال�سيفرة الأحد. 

ال�سماء  ُاذن  باأن  وتفهم  العقول  تلك  ت�سحوا  اأن  االآوان  ياأن  اأمل  واالآن.. 
ال ت�ستجيب لل�سراخ والنواح والبكاء واالإ�ستعطاف واالإ�سرتحام والتو�سل 
والت�سول. فكل الدعاء وال�سراخ والنواح وال�سباب بعد كل �سالة وخلف 
كل اإمام، مل ُي�ستجاب منها �سيئًا، فال القد�س عادت وال الفقر اندثر وال 
اأي من هذه  باالأعداء ومل يحقق اهلل  االأر�س  اندحر ومل تخ�سف  اجلهل 

االأماين.

يا �سادة.. اإن كان البد من الدعاء فليكن بال�سكر، وبال�سكر تدوم النعم 
دون  �سغالة  الدعاء  ا�سطوانة  تبقى  اأن  ولكن  الدعاء.  فل�سفة  هي  وهذه 
انقطاع فهذا ي�سعنا اأمام اإ�سكاليتني عبثيتني اأوالهما اأن اهلل ال ي�ستجيب 

اأو اأننا �سلكنا طريقًا ال ُيف�سي ل�سيئ مع ال�سماء. 

باأن  اعتقد  يلي:  مبا  واأختم  و�سائك  طويل  فاملو�سوع  واأت�سعب  اأطيل  لن 
فل�سفة الدعاء التي غرق الب�سر منذ االأزل يف مياهها الرومن�سية الدافئة 
وتثبيط هممهم  النا�س  الب�سر هدفها تعطيل تفكري  هي اخرتاع فئة من 
وتخدير عقولهم وجعلهم ي�ستكينوا ويهدوؤا ويوكلوا اأمورهم لل�سماء لتدافع 
عنهم وتقت�س لهم!!! فثورة العقول خميفة مرعبة وال حدود لها والدليل 
اأطماع  مع  اأبدًا  حياتها  يف  تن�سجم  مل  العقول  وثورة  االآن.  تقراأوؤونه  ما 
ثورة يخ�ساها  بل هي  واملحتلني واجلبابرة يف كل وقت وحني  امل�ستبدين 
اجلميع ومل يجد اأولئك و�سفة �سحرية الإخماد تطلعات الب�سر اإال باملخدر 

املقد�س اإنه »الدعاء«

..ال تن�ش�نا من دعائكم..
بقلم رئي�س التحريرمعتز اأب�كالم

ثقافة �لدعاء �إىل �أين ؟

حكومة كندا ت�ساهم ب 8 ماليني 
دوالر مقابل التربعات التي قدمها 

كنديون ا�ستجابًة النفجار بريوت
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من اأين ننهل احلكمة؟ اجلواب البدهي ال�سايف وفقًا للفكر املتداول 
بني النا�س -اإننا ننهل املعرفة واحلكمة من اأفواه غري العقالء- ولكن، 
اأو احلقيقة غافية على احلدود  ما اأكرث الذين يوؤمنون باأن احلكمة 
احلكمة  تكمن  هنا  اجلنون،  ومنتهى  العقل  اأق�سى  بني  الفا�سلة 
يا  اليوم:  مقال  املختار يف  عنواين  اإىل  اأخذتني  التي  وهي  ال�سعبية 

قاتل الروح وين تروح؟. 

تبداأ ق�ستي ال�سغرية من �سيارة اأجرة يقودها �ساٌب عربٌي مغربي 
املراكز  بني  الفا�سل  اخلط  على  ويعمل  بكندا  مونرتيال  مدينة  يف 
العبارة،  تلك  غائم  ماطر  يوٍم  يف  يردد  �سمعته  والبيوت،  ال�سحياّة 
عن  االأجرة  و�سائقياّ  الركاب  بني  عادًة  املتداول  احلديث  وقادين 
مغزى  ا�ستخدامه لهذه اجلملة فقال يل: ماذا تظن؟ اإنني متاأمٌل جدًا 
من خرب م�سرع �سحفيِّ عربياّ يف داٍر دبلوما�سية تخ�سُّ بلده بالغربة 
اأكرث  اأراها  كما  العبارة  ولكن  قائاًل:  اأجبته  االأم،  وطنه  وبعيدًا عن 
�سمواًل من هذا بكثري، لقد اأخذتني اأخوتك واأنت من املغرب العربياّ 
اٍة فريوزية  اإىل جملٍة من االأحداث املفجعة، بل لعلها اأخذتني اإىل ُمغناّ
م اإباّان فرتة  تواّجت عر�سًا رحبانيًا �سهريًا حمل ا�سم �سحاّ النوم وقدِّ
ال�سبعينيات على م�سرٍح عربيٍّ دم�سقياّ يحت�سن الرحابنة عادًة حيث 
�سدت فريوز باأغنيٍة تقول كلماتها: "وين بدواّ الديب يهرب من وجه 
نهاجر،  بدنا  وين  ال�سما،  و�سع  يهرب من  الطري  بدو  وين  ال�سم�س، 
بتغيب" ..  ما  يلي  هال�سم�س  من  نغيب  بدنا  وين  ن�سافر،  بدنا  وين 
اإليه بعد فرتة �سمن  اأعود  اأن  اأتوقع  املغربي ومل  ال�سقيق  ثم ودعت 
برنامج رحالته، وعندما قابلته ثانيًة بادرته قائاًل: يا قاتل الروح وين 
اأتابع  اأن  تروح؟ فاأجابني: هل عرفتني؟ فقلت: بالتاأكيد وا�سمح يل 
احلديث بيننا: يا قاتل االأطفال يف كل مكان اإىل اأين املالذ، يا قاتل 
جورج فلويد يف اأمريكا -وقد �سمعت عنه يا �سديقي- اأين �ستختبئ، 
�ستم�سي  اأين  اإىل  بعنف  اهتزت  عربيٍة  عا�سمٍة  املرفاأ يف  ر  مفجاّ يا 
من وجه العدالة، يا قاتل االآمال واالأفكار واالأطفال واالأحالم يف كل 
ركٍن اإىل اأين مت�سي، يازارع املوت واجلوع يف اأر�س �سوريا احلبيبة 
اأين املفراّ وماذا �ستح�سد، يا قاتل املهدي بن بركة  كائنًا من كنت 
ال�سقيق  اأيها  كثرية  االأ�سئلة   .. املالذ؟  اأين  اإىل  اأوروبية  عا�سمة  يف 
ثق هذا احلدث  احلبيب.. وبعد مغادرتي اأخذت اأفكر باأن علياّ اأن اأواّ

يف مقاٍل عربياّ ُين�سر يف الغربة التي جمعتنا معًا، ثم وجدت نف�سي 
اأمام �سوؤاٍل اآخر اأراه مهمًا: ماذا �سيظن القارئ العربي يف بلد االأخ 
املغربياّ اأو يف بلدي اأنا �سورية، اأو يف اأي ركٍن من بالد العرب اأوطاين، 
حقي  من  األي�س  ال�سمالية،  اأمريكا  قارة  يف  ونحن  بنا  �سيظن  ماذا 
من  واألي�س  اخل�سية،  من  اأكرب  والظنون  العقل  وح�ساب  اأخ�سى،  اأن 
القول  يف  الرتف  يتجلى  كيف  انظروا  قائاًل:  يعقب  اأن  القارئ  حق 
بالدنا  اأبناء  اأو�ساع  ونحلاّل  ونقياّم  نعلاّق  اأوطاننا  عن  بعيدين  ونحن 
األي�س هذا نوعًا من الرتف والت�سلية يف الزمن غري املرُتف، الزمن 
الذي ي�سفه البع�س بالزمن االأغرب وقد اأخذ جمتمع املواجع ي�سرخ 
ا )خواجة( ميار�س  من �سدة االآالم، اأال يبدو امل�سهد وكاأن الواحد مناّ
نوعًا من التنظري وهو بعيٌد كل البعد عن تراب وطنه وهمومه، قلت 
لذاتي: هل اأجيب ال�سائل ب�سوؤال: اأال ترى اأن للغربة اآالمًا واأن للبعد 
معاناًة ويف بع�س االأحيان ذاًل ي�سعب على املرء اأن ي�سفه، ثماّ اأما من 
�سها كلمتان:  معاناٍة توحدنا معًا، األ�سنا نعاين جميعًا من كارثٍة تلخاّ
تعرت�س  فهل  قدر  كورونا  جواب:  ياأتيني  اأن  خ�سيت  ووباء،  جائحة 
امل�سهد  هذا  اإىل  احلوار  يتحول  اأن  اأخاف  الرباين؟  القدر  على 
ي�ستحق  بالوباء  النا�س  اإ�سابة  ي�ستغل  من  اإن  القول:  اإىل  فاأذهب 
يندفع  من  نف�سه،  الوباء  ولي�س  تروح  وين  الروح  قاتل  يا  ال�سوؤال: 
موغاًل بعجلة الف�ساد اأكرث واأكرث، من يقتل النا�س اإهمااًل وبق�سد، 
اال�سطناعي بحجة  التنف�س  ينزع جهاز  يدعهم بال عالج، من  من 
اأنني �ساأمنحه اإىل �سخ�سٍ اآخر يف عمٍر اآخر واإىل �سدر يختلج بني 
احلياة واملوت، األي�س الهارب من دور العجزة وامل�سنني يف بلٍد متقدم 
ال�سقيق؟  املغربي  ال�سائق  �سوؤال  ي�ستحق  اخلدمة  �ساعات  واأِثناء 
من يجيب امل�سنني يف العمر امل�سابني وهو يقرعون االأجرا�س طلبًا 
الأدويتهم فيما الفريق امل�سرف هارٌب من اخلدمة يف حلظٍة �سارخة 
قوامها احلزن واخلذالن، ولكن ما يفكر به القارئ اأحيانًا قد ي�سعك 
يف قائمة اخلذالن وهذا موؤمٌل جدًا خا�سًة عندما يت�سائل: حتدثني 
عن جورج فلويد الذي قتله يف حلظة خوف وهلع �سرطي اإباّان زمن 
كورونا َج�َسم بركبته على رقبته ملدة ثماِن دقائق وهو يتاأوه وي�سرخ 
قائاًل: "اإنني اأح�سُّ باالإختناق يا �سيدي اأرجوك"، ثم اأنت حتدثنا عن 
اأوربياّ وهو يعالج امل�سابني يف اجلائحة  بلٍد  اأنفا�سه يف  طبيٍب لفظ 

بينما تن�سى االأطباء العرب يف وطنك وقد اأخذوا يلتحمون باملر�سى 
وباللحم العاري اأحيانًا ودون اأقنعة وال قفازات اأو اأي مانٍع يحول دون 
االإ�سابة، بل لعلك تغفو يف حلظة عن واقع الالجئني واملتاأملني غري 
اأ�سرخ يف وجهك ويف  اأن  ا�سمح يل  البعيدين عن عا�سمة وطنهم، 
قاتل  يا  ال�سوؤال:  بتبني  معًا  اأوافقكما  املغربي  ال�سائق  ال�سقيق  وجه 
ي اأختلف معكما يف قيا�س درجة االأمل.. اأذكر  الروح وين تروح ولكناّ
واقعة �سقيقي من املغرب العربي احلزين ال�سارخ باحلكمة واأعرف 
كيف ينهل الواحد منا احلقيقة من اأفواه العقالء واإن اأدركتهم حلظة 
�سعٍف يف غربة ت�سلب منك القوة ولكنها ال ت�سلب احلكمة. لي�س على 
اإح�سا�سه  اأن يعقد جل�ساٍت ملحا�سبة الذات جمرد  اأت�سور  املرء كما 

بعقدة النجاة ومن قال اإنه جنى؟.. 

�ساأعود اإىل �سقيقي العربي يف رحلة ثالثة رمبا ومعي جهاز ت�سجيٍل 
يف  ح  تو�ساّ علها  االآ�سرة  الفريوزية  املُغناة  عليه  �سغري  �سريٍط  اأو 
هذا  رمبا  هاربًا  وخلاّفه  فيه  عا�س  الذي  اخللفي  الفناء  ثاٍن  مقطٍع 
ر لنا الفتاة العربية  امل�سافر املغرتب، تقول كلمات االأغنية وهي ت�سواّ
)قرنفل( التي �سرقت اخلتم من ح�سن الوايل النائم الذي ي�سحو 
يحلم  فقط  خمتارة  معامالت  ثالث  على  ليوافق  �سهر  كل  يف  مرًة 
حرب  الظلم،  حرب  عليك  يلي   ، هاخلتم  "يا  قريته:  اأبناء  بتنفيذها 
العتم، حرب ال�سحايا العتيقة، حرب الدم، انزل عالبري ونام بالبري، 
موالك اللي نامي �سهر نامي ع حرير. من هلق لل�سهر اجلاية، للقمر 
اجلاية، ما حدا بيعرف �سو بي�سري"، وكاأين اأخاطب الذات قائاًل يف 
مقايل القادم بعد �سهر لي�س يل مقدرة ال اأنا وال ال�سقيق املغربي وال 
اأي �سقيق اآخر على التكهن باإجابة ممكنة عن ال�سوؤال الذي �سغلني 
منذ اللحظة االأوىل: يا قاتل الروح وين تروح، فهل عند العقل جواب 
اأبحث  اأنني  موقنًا  الأعرتف  العقالء،  اأفواه  يلتم�س احلكمة من  وهو 
عن رحلة ثالثة مع �سائٍق اأدعوه لالإميان والت�سليم بالقول: اإننا اأمام 
م�سلحني  الواقع  لنواجه  بالقول،  نقنع  اأن  اإال  علينا  لي�س  املراّ  الواقع 

بت�ساوؤم العقل لكن بتفاوؤل االإدارة. 

�شان ل�ران، كندا، كتبها مروان �ش�اف ملجلة اأيام كندية 
فجر االأول من اأيل�ل �شبتمرب 2020 

يا قاتل الروح..

ويـن تــروح؟..

االإعالمي القدير اأ. مروان �ش�افحديٌث عن ت�ساوؤم العقل وتفاوؤل االإرادة..

كارثة امللهى الليلي..
خافوا من كورونا فُقتل 13 

�سخ�س بطريقة ب�سعة
�سهد ملهى ليلي، فتح اأبوابه باملخالفة للقانون الذي يحظر ذلك 
ب�سبب فريو�س كورونا، حادثا موؤ�سفا اأ�سفر عن مقتل 13 �سخ�سا 
على االأقل، فيما جاءت الوفيات نتيجة ل�سبب اآخر كارثي ال ميت 

للوباء ال�سهري ب�سلة.

وندد م�سوؤولون يف حكومة بريو ب�ساحب امللهى الليلي، بعد مقتل 
اأثناء  اختناقا،  اأو  االأقدام  حتت  �سحقا  اإما  املكان،  رواد  من   13
حماولتهم الفرار عندما داهمت ال�سرطة املكان، الأنه فتح اأبوابه 

يف انتهاك لقيود مكافحة جائحة فريو�س كورونا.

وقالت ال�سرطة وم�سوؤولون باحلكومة اأن ما ال يقل عن 6 اأ�سيبوا، 
بينهم ثالثة من اأفراد ال�سرطة، عندما حاول نحو 120 من رواد 
اأم�س  الفرار م�ساء  ليما  العا�سمة  ري�ستوبار"  يف  "توما�س  ملهى 
واأبلغ  الثاين.  بالطابق  حفل  لف�س  ال�سرطة  و�سول  لدى  ال�سبت 
اجلريان ال�سرطة باأمر احلفل الذي نظمه امللهى الواقع يف منطقة 

لو�س اأوليفو�س بالعا�سمة.

وقال م�سوؤولون اإن رواد امللهى اندفعوا حماولني اخلروج من املدخل 
الوحيد للمكان، وحو�سروا بني الباب وال�سلم املوؤدي اإىل ال�سارع.

ثم  واحلانات،  الليلية  املالهي  باإغالق  مار�س  يف  بريو  واأمرت 
حظرت التجمعات العائلية الكبرية يف 12 اأغ�سط�س ملكافحة ثاين 
بح�سب  الالتينية  اأمريكا  يف  كورونا  فريو�س  النت�سار  معدل  اأعلى 
اإح�ساء لرويرتز. كما تفر�س ال�سلطات حظر جتول يف اأيام االأحد. 

واألقت وزارة الداخلية يف بيان مب�سوؤولية �سقوط قتلى يف الواقعة 
معدوم  اأعمال  رجل  من  االإجرام  لدرجة  امل�سوؤولية  "انعدام  على 

ال�سمري"، وفق ما نقلت "رويرتز". 
توقيع عقوبات �سارمة  اإىل  �سا�سيتا  املراأة رو�ساريو  ودعت وزيرة 

على القائمني على اإدارة امللهى الليلي ممن نظموا احلفل.
واأ�سافت لل�سحفيني خالل زيارة ملوقع احلادث �سباح اليوم االأحد 
"اأطالب باأق�سى العقوبة على اأ�سحاب هذا املكان الذين مل يتحلوا 

باأي م�سوؤولية ونحن نتحدث هنا عن قتل من اأجل الربح".
ممن  االأقل  على   23 اعتقلت  ال�سرطة  اإن  الداخلية  وزارة  وقالت 

ح�سروا احلفل.
املجمل  يف  كورونا  بفريو�س  اإ�سابة  حالة   585236 بريو  و�سجلت 
يوليو، فيما  الثاين من  املعلن يف  العدد  ال�سبت، وهو �سعف  حتى 

و�سل عدد حاالت الوفاة املعروفة اإىل 27453.
وكاالت 
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 7.65 �ستتلقى  االأمامية  اخلطوط  يف  ال�سحايا  خدمات  منظمات  اأن  اأونتاريو  حكومة  اأعلنت   - تورنتو 
مليون دوالر على مدى خم�س �سنوات لتمويل خدمات متخ�س�سة لدعم �سحايا االجتار بالب�سر والناجني 
كجزء من ا�سرتاتيجية احلكومة ال�ساملة ملكافحة االجتار بالب�سر.  �سيتم توجيه جزء من هذا التمويل 
اإىل خدمات �سحايا تورنتو وخدمات ال�سحايا يف منطقة يورك وغريها من منظمات م�ساعدة �سحايا 

االأزمات يف اأونتاريو.

مت تقدمي التفا�سيل اليوم من قبل احلاكم دوغ فورد، واملدعي العام دوغ داوين، والنائب العام �سيلفيا 
جونز، وجيل دنلوب، الوزيرة امل�ساعدة لالأطفال وق�سايا املراأة.

وقال احلاكم فورد: "من خالل اإ�سرتاتيجية حكومتنا ملكافحة االجتار بالب�سر، ن�ساعد ال�سابات واالأطفال 
ملنحهم  ال�سرطة  مع  العمل  "�سنوا�سل  حياتهم".   بناء  واإعادة  عليهم  يخيم  كابو�س  من  الهروب  على 
االأدوات واملوارد التي يحتاجونها ملالحقة ع�سابات البلطجة امل�سوؤولني عن هذه اجلرمية املقيتة وو�سعهم 

خلف الق�سبان اأينما كانوا".

ي�شمل الدعم املم�ل من خالل هذا اال�شتثمار:
 • متويل اإ�سايف لربنامج اال�ستجابة ال�سريعة لل�سحايا + مل�ساعدة �سحايا االجتار بالب�سر والناجني على تغطية 

النفقات االأ�سا�سية، مثل االإقامة والوجبات والنقل والعناية باالأ�سنان والهواتف املحمولة واإزالة الو�سوم

نة يف اإطار م�ساعدة ال�سحايا يف االأزمات يف اأونتاريو لتمكني موظفي اخلط االأمامي   • اخلدمات املح�ساّ
اأونتاريو من تلبية االحتياجات الفورية واملحلية ل�سحايا االجتار بالب�سر والناجني، وال  اأنحاء  يف جميع 
�سيما االأطفال وال�سكان االأ�سليني.  ميكن اأن ي�سمل ذلك التدخل املبكر مل�ساعدة ال�سحايا على التخل�س 

من االجتار بالب�سر، واالإحالة اإىل الربامج املحلية وزيادة �ساعات اخلدمة.

باملحكمة  املتعلقة  االأ�سا�سية  النفقات  لتغطية  ال�سعيفة  واالأ�سر  ال�سحايا  ل�سندوق  التمويل  تو�سيع   •  
لتبدل  املنا�سبة  املالب�س  مثل  االأ�سا�سية  ال�سروريات  ذلك  يف  مبا  والناجني،  بالب�سر  االجتار  ل�سحايا 

الطق�س اأو املالب�س املنا�سبة لقاعة املحكمة، والتكاليف املرتبطة بال�سفر والوجبات واالإقامة.

وقال املدعي العام داوين: "اإن حكومتنا ت�سارك مع جهات اإنفاذ القانون واملدعني العامني ومقدمي خدمات 
"�ست�سمن هذه  ال�سحايا يف اخلطوط االأمامية لال�ستجابة ب�سكل �سامل للنمو املذهل لهذه اجلرائم".  

اال�ستثمارات لل�سحايا اإمكانية الو�سول اإىل الدعم واخلدمات املخ�س�سة متى واأينما يحتاجون اإليها".

التمويل املعلن عنه اليوم هو جزء من ا�سرتاتيجية احلكومة ملكافحة االجتار بالب�سر التي مت اإ�سدارها يف 
مار�س، والتي تت�سمن ا�ستثماًرا بقيمة 307 مليون دوالر على مدى خم�س �سنوات.  تهدف اال�سرتاتيجية 
ال�ساملة اإىل رفع م�ستوى الوعي حول مكافحة االجتار بالب�سر وحماية ال�سحايا والتدخل املبكر ودعم 

الناجني وحما�سبة املخالفني.

وقال املحامي العام جونز: "اإن االجتار بالب�سر جرمية �سريرة وعنيفة تتعدى على اأكرث النا�س �سعفًا، 
ال�سحايا  ح�سول  �سمان  يف  اال�ستثمار  هذا  "ي�ساعد  وكرامتهم.   و�سالمتهم  �سحتهم  من  وحترمهم 
والناجني على الدعم الذي يحتاجون اإليه اأثناء عملنا على مكافحة االجتار بالب�سر، وحما�سبة اجلناة 

واإنهاء هذه اجلرمية ال�سنعاء".

وقال م�ساعد الوزير دنلوب: "اإن دعم ال�سحايا والناجني هو التزام اأ�سا�سي يف ا�سرتاتيجيتنا اجلديدة 
اإىل جمموعة من  الو�سول  زيادة  �سيدعم  الوكاالت  ا�ستثمارنا يف هذه  "اإن  بالب�سر".   ملكافحة االجتار 
اخلدمات املعنية بال�سدمات مل�ساعدة ال�سحايا على اإعادة بناء حياتهم. كما اأنه �سي�ساعدهم يف التعامل 

مع نظام العدالة بحيث ميكن حما�سبة املزيد من املتاجرين بالب�سر".

حك�مة اأونتاري�/ الرتجمة العربية اأيام كندية

اأونتاريو تعزز دعم 
�سحايا االإجتار بالب�سر 

والناجني منهم
�ست�ساعد �خلدمات �ملتاأثرين على 

�لتعايف و�إعادة بناء حياتهم
بيان رئي�س وزر�ء كند�

يف ذكرى �شحايا �لو�شاح �لأ�شود
اأوتاوا ، اأونتاريو

اأ�سدر رئي�س الوزراء ، جا�سنت ترودو ، اليوم البيان التايل يف اليوم الوطني الإحياء ذكرى �سحايا 
ا با�سم يوم الو�ساح االأ�سود: ال�سيوعية والنازية يف اأوروبا ، املعروف اأي�سً

يف  والنازية  ال�سيوعية  �سحايا  لتكرمي  العامل  اأنحاء  جميع  يف  النا�س  اإىل  نن�سم   ، "اليوم 
الكرامة  العنف وفقدان  ، ومع كل من يواجه  الناجني وذريتهم  اأوروبا.  نعرب عن ت�سامننا مع 

والقمع من االأنظمة اال�ستبدادية وال�سمولية.

ميثاق  على  ال�سوفيتي  واالحتاد  النازية  اأملانيا  وقعت   ،  1939 عام  من  اليوم  هذا  مثل  "يف 
مولوتوف-ريبنرتوب.  ت�سبب هذا التحالف ، الذي اأدى اإىل اإعادة الرتتيب ال�سيا�سي واالإقليمي 
للعنف يف �سرق وو�سط اأوروبا ، يف معاناة هائلة.  ُقتل ماليني االأ�سخا�س ، و�ُسلب عدد ال يح�سى 

من حقوقهم االأ�سا�سية ، واأجرب الكثريين على الفرار من منازلهم واأرا�سيهم.

هم   ، اأولئك  قدم  لقد  كندا.   يف  حياتهم  بناء  الإعادة  وفر�سة  مالًذا  فروا  ممن  العديد  وجد 
اأحفادهم ، م�ساهمات هائلة لبلدنا ، و�ساعدوا يف بناء بلد قوي ومتنوع ومزدهر ن�سميه الوطن.

مع  العمل  �سنوا�سل  االإن�سانية.   �سد  واجلرائم  االإن�سان  حقوق  انتهاكات  جميع  تدين  "كندا 
 ، مًعا  العامل.   اأنحاء  جميع  يف  وحمايتها  والدميقراطية  االإن�سان  حقوق  عن  للدفاع  �سركائنا 

ميكننا منع مثل هذه اجلرائم من احلدوث مرة اأخرى ، والتاأكد من حما�سبة امل�سوؤولني عنها.

االأ�سود وكل من  الو�ساح  يوم  لتذكر �سحايا  الكنديني  اأدعو جميع   ، "بالنيابة عن حكومة كندا 
فقدوا حياتهم على يد االأنظمة اال�ستبدادية وال�سمولية ، يف املا�سي واحلا�سر.  �سنكرمهم من 
خالل اال�ستمرار يف حماربة الكراهية وعدم الت�سامح ، وحماية الفئات االأكرث �سعًفا ، والعمل 

على جعل كندا والعامل مكاًنا اأكرث اأماًنا ومناعًة للجميع ".

مكتب رئي�س وزراء كندا 
الرتجمة العربية اأيام كندية
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مبنا�سبة  التايل  البيان  اليوم  ترودو  جا�سنت  الوزراء  رئي�س  اأ�سدر 
اليوم العاملي للعمل االإن�ساين:

العاملني  جميع  نكرم   ، االإن�ساين  للعمل  العاملي  اليوم  يف   ، "اليوم 
يف جمال امل�ساعدة االإن�سانية الذين يعملون بال كلل الإنقاذ االأرواح 
االأ�سخا�س  ملاليني  االإن�سانية  املعاناة  وتخفيف  الكرامة  وحماية 
املحتاجني يف جميع اأنحاء العامل.  ن�سكر العاملني يف جمال امل�ساعدة 
وعائالتهم  يقدمونها  التي  والت�سحيات  خدمتهم  على  وال�سحة 

للحفاظ على املجتمعات اآمنة.
الذين  الواقعية  احلياة  باأبطال  خا�سة  اإ�سادة  ن�سيد   ، العام  "هذا 
االأكرث  للفئات  واحلماية  للحياة  املنقذ  الدعم  تقدمي  يوا�سلون 
ف�ساًل   ، واال�سطرابات  والعنف  امل�سلح  بالنزاع  املتاأثرين   - �سعفًا 
عن ارتفاع معدالت الطق�س القا�سية والكوارث الطبيعية - كل ذلك 
COVID-19.  مع ا�ستمرار العامل يف مكافحة الوباء  و�سط وباء 
، يواجه عمال االإغاثة حتديات غري م�سبوقة مل�ساعدة املحتاجني - 

ويعملون بجد للتغلب عليها.

"عمال االإغاثة االإن�سانية هم العمود الفقري لال�ستجابات لالأزمات 
يف  االأهمية.   بالغ  اأمر  العاملني  هوؤالء  وحماية  النا�س  حياة  وانقاذ 
االأرواح.   الإنقاذ  واإبداعهم  وخرباتهم  معرفتهم  يطبقون   ، عام  كل 
ل�سالمتهم  تهديدات  يواجهون   ، االأحيان  من  كثري  يف   ، ذلك  ومع 
التي  العنف  واأعمال  والع�سوائية  امل�ستهدفة  الهجمات  مثل  واأمنهم 

تنتهك القانون االإن�ساين الدويل.

"تدعم حكومة كندا اجلهود العاملية حلماية املحتاجني يف االأو�ساع 
غري  ب�سكل  يتاأثرن  الالئي  والفتيات  الن�ساء  �سيما  وال   - االإن�سانية 
الدويل.   االإن�ساين  القانون  تنفيذ  ولتعزيز   - باالأزمات  متنا�سب 
ملنظمات  االإن�ساين  التمويل  لتوفري  �سركائنا  مع  العمل  �سنوا�سل 
لقد  للحياة.   املنقذ  املهم  بعملها  القيام  من  تتمكن  حتى  االإغاثة 
اللبناين  االأحمر  ال�سليب  م�ساعدة  خالل  من  موؤخًرا  ذلك  فعلنا 
و�سركاء موثوقني اآخرين على تلبية االحتياجات العاجلة لالأ�سخا�س 

املت�سررين من االنفجار يف بريوت.

يف  اإيل  لالن�سمام  الكنديني  اأدعو   ، كندا  حكومة  عن  "بالنيابة 
التزموا  الذين  االإن�ساين  املجال  يف  العاملني  جلميع  ال�سكر  توجيه 
بتوا�سع  الظروف  اأق�سى  يف  وخدمتهم  االآخرين  مب�ساعدة 

وتفاين."

رئي�س وزراء كندا

ماذا تق�ل�ن لعاملي االإغاثة يف هذه املنا�شبة؟
مكتب رئي�س وزراء كندا 

الرتجمة العربية اأيام كندية 

بيان ترودو يف اليوم العاملي للعمل االإن�ساين
واإ�سادة بعاملي االإغاثة

اآب   4 اأعقاب  بريوت يف  االأر�س يف  على  الو�سع احلرج  ا�ستمرار  مع 
/ اأغ�سط�س 2020  من بعد االنفجار، اأ�سبحت االحتياجات العاجلة 
و�سوًحا.  اأكرث  االأخرى  املت�سررة  واملجتمعات  للبنانيني  والفورية 
؛   �سخ�س   300000 ل�سالح  طارئ  نداء  املتحدة  االأمم  اأطلقت  ولقد 
الغذائية.  للم�ساعدة  النداء  متويل  ن�سف  من  يقرب  ما  �سيخ�س�س 
الدعم  اإىل  مليون �سخ�س  اإىل  ما ي�سل  يحتاج   ، الوقت احلايل  ويف 
ال�سحي ونحو 300000 �سخ�س بحاجة اإىل توفري املاأوى لهم.  مطلوب 
عمل اإن�ساين من�سق و�سريع مل�ساعدة املت�سررين من االنفجار ، مبا يف 

ذلك من خالل تزويدهم بالرعاية ال�سحية والغذاء واملاأوى واملياه.

اأن  اليوم  الدولية  التنمية  وزيرة  كارينا جولد  ال�سيدة  اأعلنت  وعليه 
احلكومة الكندية �ستخ�س�س 13.5 مليون دوالر من متويلها ا�ستجابة 
لالنفجار ت�سرف ل�سالح وكاالت االأمم املتحدة االإن�سانية وال�سليب 

االأحمر اللبناين. كما و�ستزيد م�ساهمتها يف �سندوق املطابقة التابع 
ي�سل  وبذلك   ، دوالر  ماليني   3 اإىل  ي�سل  مبا  االإن�ساين  للتحالف 

اإجمايل م�ساهمة احلكومة املحتملة اإىل 8 ماليني دوالر.  

) يق�سد ب�سندوق املطابقة: اأي اأن حكومة كندا �ستقابل كل م�ساهمة 
مالية �سعبية مب�ساهمة مالية حكومية م�ساوية لها(.

االأن�سطة  من  جمموعة  مًعا  التمويل  هذا  و�سيدعم 
االإن�سانية واال�ستجابة االإن�سانية الفعالة واملن�سقة يف الوقت 

املنا�سب.

مع اإعالن اليوم ، خ�س�ست كندا 20 مليون دوالر من 30 مليون 
للتعامل  االإن�سانية واالإمنائية املخ�س�سة  امل�ساعدات  دوالر من 
مع الدمار الذي اأحدثه االنفجار.  توا�سل كندا مراقبة الو�سع 

وتظل على ات�سال وثيق مع ال�سركاء على االأر�س لتحديد اأف�سل 
طريقة لتوزيع التمويل املتبقي.

ال�ش�ؤون العاملية كندا
الرتجمة العربية اأيام كندية

كندا ت�ستجيب للو�سع االإن�ساين يف بريوت وت�سخ املزيد من ماليني الدوالرات

على  قادرا  يكون  قد  اجلديد  كورونا  فريو�س  اإن  العلماء  يقول 
االنت�سار يف جميع اأنحاء املباين، عرب املراحي�س واأنابيب ال�سرف 

ال�سحي، وهو احتمال مقلق ب�سكل خا�س ل�سكان ال�سقق.

وتو�سل العلماء اإىل هذه النتائج بعد م�سح �سقة "�ساغرة منذ فرتة 
طويلة" مبا�سرة اأ�سفل �سقة اأ�سرة مكونة من خم�سة اأفراد ثبتت 

اإ�سابتهم بـ"كوفيد-19" يف ال�سني.

اأي �سخ�س يعي�س يف ال�سقة  وعلى الرغم من حقيقة عدم وجود 
وال�سنبور  للفريو�س على احلو�س  اآثارا  العلماء  اأدناه، فقد وجد 

ومقب�س الد�س.

من  انتقلت  اأنها  يحتمل  الفريو�س  جزيئات  اأن  اإىل  هذا  وي�سري 
االأ�سرة امل�سابة عرب االأنابيب اإىل ال�سقة ال�ساغرة، وفقا للفريق 
الذي  منها،  والوقاية  االأمرا�س  ملكافحة  ال�سيني  املركز  من 
 Environment جملة  يف  ال�سهر  هذا  النتائج  ن�سر 

.International

جهاز  با�ستخدام  فر�سيتهم.  اأكدت  بتجربة  العلماء  وا�ست�سهد 
يف  بالعدوى  امل�ساب  اجلوي  الهباء  ووجدوا  التتبع،  حماكاة 
بـ"كوفيد- احلمامات حتى 12 طابقا فوق �سقة االأ�سرة امل�سابة 

."19

ويعتقد الفريق اأن الهباء اجلوي املحمل بفريو�س كورونا من براز 
االأ�سرة ت�سرب اإىل ال�سقق املجاورة عرب اأنابيب املبنى.

من  االنت�سار  اإىل  باالإ�سافة  اأنه  ال�سابقة  الدرا�سات  واأظهرت 
خالل قطرات اجلهاز التنف�سي، على �سبيل املثال من ال�سراخ اأو 

ال�سعال، فاإن "كوفيد-19" موجود اأي�سا يف الرباز.

وبينما كان الباحثون يعلمون بالفعل اأن جزيئات الفريو�س التاجي 
ميكن دفعها يف الهواء بقوة تدفق املرحا�س، فاإن النتائج اجلديدة 
ال�سحي  ال�سرف  اأنظمة  ذات  للمباين  بالن�سبة  اأكرث  قلقا  تثري 

امل�سرتكة.

الهواء  جلودة  الدويل  املخترب  مديرة  موراو�سكا،  ليديا  وقالت 
وال�سحة يف جامعة كوينزالند للتكنولوجيا يف اأ�سرتاليا، والتي مل 
االأنظمة،  االأحيان يف هذه  اإنه يف كثري من  الدرا�سة،  ت�سارك يف 
ميكن للغازات اأن ترتفع عرب االأنابيب اإذا مل يكن هناك ما يكفي 

من املياه املتدفقة من خاللها.

امل�شدر: ني�ي�رك ب��شت

درا�سة �سينية: كوفيد-19 ميكن اأن ينتقل من خالل املراحي�س اإىل ال�سقق املجاورة
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3M ،يف م�سنع بروكفيل، اأونتاريو N95 اأقنعة  الإنتاج  �سفقة  عن  النقاب  يك�سفان  وفورد  • ترودو 

�سفقة  لالإعالن عن  اليوم  فورد  دوج  اأونتاريو  اإىل حاكم  ترودو  الوزراء جا�سنت  رئي�س  ان�سم   - اأوتاوا 
تهدف اإىل �سمان اأن كندا لن تكون اأبًدا حتت رحمة املوردين االأجانب غري املوثوق بهم ملعدات احلماية 

ال�سخ�سية اأثناء الوباء.

ومبوجب االتفاقية، �ستقوم �سركة 3M بزيادة الطاقة االإنتاجية يف من�ساأتها يف بروكفيل، اأونتاريو، حتى 
تتمكن من اإنتاج ما ي�سل اإىل 100 مليون قناع طبي من الدرجة N95 �سنوًيا.

تدفع احلكومتان الفيدرالية وحكومة اأونتاريو 23.3 مليون دوالر للم�ساعدة يف زيادة الطاقة االإنتاجية 
يف امل�سنع.

�سيتلقى كل من املقاطعة واحلكومة الفيدرالية 25 مليون قناع �سنوًيا على مدار خم�س �سنوات للرعاية 
ال�سحية وللعاملني االأ�سا�سيني االآخرين.

اإنتاج معدات احلماية ال�سخ�سية ح�سب التجربة املبكرة يف  اأونتاريو بحاجة اإىل تكثيف  اإن  يقول فورد 
اأزمة COVID-19، عندما كانت كندا تخو�س يف مناف�سة عاملية للح�سول على اإمدادات حمدودة من 

االأقنعة وغريها من املعدات.

اأقنعة N95 الثمينة، التي كان ي�ستخدمها عمال الرعاية ال�سحية يف اخلطوط االأمامية، تعاين من نق�س 
يف املعرو�س.

ميكن  وال  معيبة  ال�سني  من  كندا  عليها  ح�سلت  التي  التنف�س  اأجهزة  من  املاليني  اأن  اكت�ساف  مت 
ا�ستخدامها.

كما انتقد فورد حماوالت الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب للحد من ت�سدير اأقنعة N95 من امل�سانع 
.3M االأمريكية - مبا يف ذلك

ويف حديثه يف بروكفيل اليوم، قال فورد اإن كندا "لن تبقى اأبًدا" حتت رحمة الدول االأخرى عندما يتعلق 
االأمر مبا هو مطلوب ملكافحة فريو�س كورونا اجلديد.

هذا هو ثاين عقد حملي الإنتاج اأقنعة N95، بعد اأن وقعت �سركة Medicom ومقرها كيبيك اتفاقية 

مدتها 10 �سنوات لتزويد N95 واالأقنعة اجلراحية للحكومة الفيدرالية يف اأبريل.

تبلغ قيمة عقود Medicom جمتمعة اأكرث من 113 مليون دوالر، وت�سمل توفري 24 مليون قناع جراحي 
و 20 مليون جهاز تنف�س N95 كل عام.

فامت ال�سركة بتحويل م�ستودع يف مونرتيال اإىل م�سنع لالأقنعة يف فرتة تزيد قلياًل عن �سهرين.  وقد 
بداأت بالفعل يف اإنتاج وتوريد اأقنعة جراحية اإىل اأوتاوا، ومن املقرر اأن يبداأ اإنتاج N95 هذا ال�سهر مع 

الت�سليم االأول املتوقع يف اخلريف.
وكالة  قبل  من  �سحنة  كل  فح�س  ويجب  االأقنعة  على  املوافقة   Health Canada لوائح  تتطلب 

ال�سحة العامة الكندية ملراقبة اجلودة.
كما واأبرمت كندا عقوًدا ل�سراء 154.5 مليون قناع N95 و KN95، ولكن اعتباًرا من 3 اأغ�سط�س، مت 

ت�سليم 54 مليون كمامة N95 و KN95 فقط - جميعها م�ستوردة من خارج البالد.
اإن اأقنعة KN95 هي املكافئ ال�سيني الأجهزة التنف�س N95 املعتمدة من قبل املعهد الوطني لل�سالمة 

وال�سحة املهنية يف الواليات املتحدة.
ُن�سر هذا التقرير من قبل The Canadian Press الأول مرة يف 21 اأغ�سط�س 2020.
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CERB كند� متدد برنامج �لإعانة
ل�شهر �إ�شايف ومن ثم

�شي�شتبدل بربنامج �آخر �أقل كلفة
اأوتاوا - يطرح الليرباليون الفيدراليون خطة لدعم الدخل بقيمة 37 

مليار دوالر للعمال الذين انهارت اإراداتهم اأثناء الوباء.

لنحو  يوم اخلمي�س ما �سيحدث  اإ�سدارها  التي مت  التفا�سيل  حتدد 
اأربعة ماليني عامل يتلقون خم�س�سات اال�ستجابة للطوارئ الكندية 
بقيمة 500 دوالر يف االأ�سبوع، والتي من املقرر اأن تنتهي اعتباًرا من 

ال�سهر املقبل.

�سيتم متديد CERB ملدة اأربعة اأ�سابيع اأخرى، و�ستحل حملها ميزة 
جديدة يدفع من خاللها 400 دوالر يف االأ�سبوع ملدة ت�سل اإىل 26 

اأ�سبوًعا لغري املوؤهلني للتاأمني على العمل.

�سيح�سل اأي �سخ�س موؤهل للح�سول على تاأمني العمل EI على نف�س 
احلد االأدنى ملدة 26 اأ�سبوًعا على االأقل و�سيحتاج اإىل اأن يكون قد 
بكثري من  اأقل  الربنامج، وهو  لهذا  يتاأهل  �ساعة حتى  عمل ل 120 
متطلبات EI احلالية، نظًرا الأن العديد من الكنديني مل يتمكنوا من 

العمل ب�سبب الوباء.

االأ�سبوع  يف  دوالر   500 بقيمة  مر�سية  اإعانة  ا  اأي�سً هناك  �ستكون 

املنزل  يف  البقاء  اإىل  ي�سطر  �سخ�س  الأي  الرعاية  تقدمي  واإعانة 
ب�سبب مر�سه، اأو ب�سبب اإغالق املدر�سة اأو دور الرعاية.

ا لل�سماح للعاملني باالحتفاظ مبزيد من املزايا  تاأتي التغيريات اأي�سً
 CERB  حتى اأثناء عملهم، اأخذين بعني االإعتبار مكا�سب برنامج

والذي كان مبثابة عامل مثبط للعمل.

دوالر  مليار   22 اجلديدة  الثالثة  املزايا  تكلفة  تبلغ  اأن  املتوقع  من 
و�سيتم تقدميها من خالل الت�سريع مبجرد عودة جمل�س العموم بعد 

اأن مت تاأجيل اإنعقاده هذا االأ�سبوع.

 7 و  اأخرى،  دوالر  مليارات   8  CERB متديد  يكلف  اأن  املتوقع  من 
مليارات دوالر اأخرى لنظام تاأمني العمل EI، وميكن اأن يتم ذلك من 
كالرتوه  كارال  التوظيف  وزيرة  على  يتعني  التي  ال�سالحيات  خالل 

.EI بالفعل اإن�ساء تدابري موؤقتة لتاأمينات العمل

خالل  والعاملني  العمل  الأ�سحاب   EI اأق�ساط  جتميد  و�سيتم  كما 
العامني املقبلني.

�سيحتاجون  �سخ�س  مليون  اأن حوايل  احلكوميون  امل�سوؤولون  ويقدر 

اإىل اإعانة العاملني اجلدد والتي حتل حمل CERB، و�سيذهب ثالثة 
ماليني �سخ�س اإىل برنامج التاأمينات EI املب�سط.

وقال اأحد امل�سوؤولني الفيدراليني اإن هذه االأرقام ظلت مرتفعة مقارنة 
ت�سريح  يف  امل�سوؤولون  وحتدث    .EI برنامج  يف  عادة  ُي�ساهد  مبا 
اإعالمي يوم اخلمي�س مت االإدالء به �سرط عدم الك�سف عن هويتهم.

وقال امل�سوؤول اإن عدد املطالبات هو اأكرث مما ميكن تقدميه يف عام 
كامل، اأو حتى على مدى اأكرث من عامني.

مل  مزايا  على  �سيح�سلون  �سخ�س   400000 اأن  احلكومة  وتقدر 
يكونوا موؤهلني لها والذين خالف ذلك لن يكونوا موؤهلني للح�سول 

.CERB عندما ينتهي برنامج EI على تاأمينات

منذ منت�سف �سهر اآذار )مار�س(، دفع برنامج "CERB" ما يقرب 
اإىل 8.61 مليون �سخ�س،  من 69.4 مليار دوالر على �سكل مزايا 

عاد 4.1 مليون منهم اإىل �سوق العمل.
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ترودو وفورد: لن تكون كند� حتت رحمة �أي دولة
يف توفر �ملعد�ت �لازمة ملكافحة كورونا بعد �لآن
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عمال اأمازون ين�سبون مق�سلة لبيزو�س 
اأمام منزله احتجاجًا على اأجورهم

املدير  ق�سر  اأمام  اأمازون،  �سركة  يف  عامل   100 من  اأكرث  تظاهر 
التنفيذي جيف بيزو�س، يف وا�سنطن العا�سمة يوم اخلمي�س، و�سيدوا 

مق�سلة خارج باب منزله لالحتجاج على اأجور العمل يف ال�سركة.
جاءت هذه التظاهرة بعد اأن ن�سرت جملة فورب�س معلومات عن �سايف 
اأغنى  يجعله  مما  دوالر،  مليار   200 اإىل  و�سلت  والتي  بيزو�س  ثروة 
�سخ�س يف التاريخ. وقد اأو�سحت املجلة ارتفاع اإيرادات اأمازون و�سط 
الثاين. يناير/كانون  منذ  دوالر  مليار   85 بنحو  كوفيد-19  جائحة 
واأو�سحت اأجنيليا مافلني، عاملة م�ستودع يف �سركة اأمازون، �سافرت 

اإىل العا�سمة من والية فلوريدا للم�ساركة يف االحتجاج ملوقع بزن�س 
االإلزامي  االإ�سايف  العمل  فر�س  على  اأنها حتتج  االأمريكي  اإن�سايدر 
اأنها  مافلني  واأ�سافت  الوباء،  انت�سار  اأثناء  ال�سركة  اتبعته  الذي 
ال�سحي  االأمان  بعدم  �سعرت  الأنها  طبية  اإجازة  الأخذ  ا�سطرت 

للح�سور اإىل العمل.
العمال  يعاين  الفاخر،  اأ�سلوب حياته  بيزو�س  يعي�س  "بينما  وقالت: 
العمال  ظهور  على  االأموال  هذه  كل  يك�سب  اإنه  م�ستودعاته.  يف 
يكون  اأن  على  البطل  جترب  ال  لكنك  اأبطااًل،  ي�سموننا  االأ�سا�سيني، 

بطاًل. نحن ل�سنا اأبطااًل، بل لي�س لدينا خيار ".
االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  على  انت�سر  فيديو  مقطع  انت�سر  وقد 
لكري�ستيان �سمولز، عامل م�ستودع �سابق يف اأمازون مت التخلي عن 
 15 من  لالأجور  االأدنى  احلد  برفع  ال�سركة  مطالبته  اإثر  خدماته 

دوالًرا يف ال�ساعة اإىل 30 دوالًرا يف ال�ساعة. وقال �سمولز: " اأعطني 
�سبًبا وجيًها لعدم ا�ستحقاقنا حًدا اأدنى لالأجور قدره 30 دوالًرا يف 

حني اأن هذا الرجل يك�سب 4000 دوالر يف الثانية."
ي�رني�ز

ال�سري  الربوفي�سور  حذر   )CNN( املتحدة  اململكة  لندن، 
مارك وولبورت، من املجل�س اال�ست�ساري العلمي للحكومة الربيطانية 
)SAGE(، من اأن فريو�س كورونا ميكن اأن يظل ن�سًطا على نطاق 
لقاحات  يتطلب  قد  الوباء  اأن  م�سيًفا  م�سمى،  غري  اأجل  اإىل  عاملي 

ُمتكررة.

"لن يكون هذا   :BBC4 راديو  وولبورت، يف مداخلة مع  واأ�ساف 
هذا  بالتطعيم..  عليه  الق�ساء  ميكن  الذي  اجلدري،  مثل  ا  مر�سً

فريو�س �سيبقى معنا اإىل االأبد ب�سكل اأو باآخر".

ويعتقد والبورت اأنه "من �سبه املوؤكد اأنه �سيتطلب لقاحات متكررة، 
لذا، مثل االإنفلونزا، �سيحتاج النا�س اإىل اإعادة التطعيم على فرتات 

منتظمة".

منظمة  مدير  توقعات  على  يوافق  كان  اإذا  ما  على  االإحلاح  وبعد 
يوم  قال  الذي  غيربي�سو�س،  اأدهانوم  تيدرو�س  العاملية  ال�سحة 
اجلمعة، اإنه ياأمل اأن ينتهي الوباء يف اأقل من عامني، قال وولبورت 

لـ"بي بي �سي"، اإن معاجلة الفريو�س �ستعتمد على لقاح ناجح.

من  �سيكون  باأنه  معقول  ب�سكل  "متفائل  اأنه  عن  وولبورت  واأعرب 
املمكن �سنع مثل هذا اللقاح، فهناك عدد كبري قيد التطوير، مبا يف 

ذلك اثنان يف مراحل متقدمة من اململكة املتحدة".

كما حذر م�ست�سار احلكومة الربيطانية من اأن الن�سبة املئوية للحاالت 
اأجزاء من  اآخذة يف االرتفاع يف بع�س  املتحدة  اململكة  اجلديدة يف 
"االإجراءات االأكرث ق�سوة" قد تكون بحاجة  اأن  البالد، حُمذًرا من 

اإىل التنفيذ اإذا كان هناك ارتفاع كبري يف معدل االإ�سابة.

عن  فيها  تخرج  اأن  ميكن  حالة  هناك  "هل  وولبورت:  وت�ساءل 
ال�سيطرة؟ ح�سًنا، من الوا�سح اأن هذا ممكن وهذا هو ال�سبب يف اأنه 

من املهم جًدا اأن نعمل جميًعا مًعا".

وتابع: "هذه العدوى معنا. نحن نعلم اأن اأقل من واحد من كل خم�سة 
اأ�سخا�س يف جميع اأنحاء البالد ُم�ساب )بالفريو�س(، لذلك ال يزال 

80٪ من ال�سكان عر�سة لالإ�سابة بالفريو�س".

واأظهرت االأرقام احلكومية اأن اململكة املتحدة �سجلت 1288 اإ�سابة 
جديدة بفريو�س كورونا  و18 حالة وفاة اإ�سافة، ال�سبت.

ويوجد حالًيا 21.5 حالة لكل 100 �سخ�س يف جميع اأنحاء بريطانيا، 
وفًقا للمركز االأوروبي للوقاية من االأمرا�س ومكافحتها.

م�ست�سار علمي للحكومة الربيطانية عن كورونا:

�سيبقى لالأبد وقد يظل ن�سًطا
الأجل غري م�سمى

للتداول العام ت�سل  اأمريكية يتم طرحها  اأول �سركة  اأم�س االأربعاء، واأ�سبحت  اآبل )Apple( اإجنازا جديدا  حققت �سركة 
قيمتها ال�سوقية اإىل اأكرث من تريليوين دوالر، وت�ساعف تقييمها على مدار العامني املا�سيني.

وارتفع �سهم �سانع اآيفون بن�سبة 55٪ تقريبا حتى االآن يف عام 2020، وارتفعت االأ�سهم باأكرث من 106٪ منذ اأن و�سل ال�سوق اإىل 
نقطة منخف�سة و�سط ركود فريو�س كورونا يف 23 مار�س/اآذار املا�سي.

وتتجاوز القيمة ال�سوقية ل�سركة اآبل االآن نظرياتها من عمالقة التكنولوجيا االأخرى يف الواليات املتحدة، مبا يف ذلك مايكرو�سوفت  
)Microsoft(، التي تبلغ قيمتها ال�سوقية 1.7 تريليون دوالر، واأمازون )AMAZON( بقيمة 1.6 تريليون دوالر، و�سركة 

األفابت  )Alphabet( بقيمة 1.1 تريليون دوالر، وفي�سبوك )Facebook( بقيمة 761 مليار دوالر.

وكانت اآبل اأول �سركة اأمريكية ت�سل قيمتها ال�سوقية اإىل تريليون دوالر، وهو ما حققته يف الثاين من اأغ�سط�س/اآب 2018.

وبعد االإعالن عن اأرباح قوية يف الربع الثالث، وحتديدا يف 31 يوليو/متوز 2020، تفوقت �سركة اآبل على �سركة النفط ال�سعودية 
العمالقة اأرامكو، لت�سبح ال�سركة االأكرث تداواًل يف العامل من حيث القيمة.

وجتاوزت اأرامكو ال�سعودية تقييمها البالغ تريليوين دوالر يف دي�سمرب/كانون االأول 2019، غري اأن انخفا�س اأ�سعار النفط و�سط 
جائحة فريو�س كورونا اأ�سر باأ�سهمها منذ ذلك احلني.

حقيقة مفاجئة
عند تريليوين دوالر، اأ�سبحت القيمة ال�سوقية ل�سركة اآبل االآن اأعلى من الناجت املحلي االإجمايل للعديد من البلدان املتقدمة، مبا 

يف ذلك اإيطاليا والربازيل وكندا ورو�سيا وكوريا اجلنوبية، على �سبيل املثال ال احل�سر.

وازدهرت �سركة اآبل خالل وباء كورونا، حيث ا�سطر الكثري من النا�س اإىل البقاء يف املنزل، وا�ستفادت ال�سركة من اجتاهات 
العمل من املنزل واملبيعات القوية عرب االإنرتنت؛ و�سجلت اأرباحا قيا�سية للربع الثالث يف اأواخر يوليو/متوز املا�سي، باإيرادات 

تقارب 60 مليار دوالر، ناهيك عن منو مزدوج الرقم يف قطاعات منتجاتها وخدماتها.

جني الثمار..

امل�شدر : اجلزيرة + م�اقع اإلكرتونية

 تفاحة اآبل
ت�سل قيمتها اإىل 
تريليوين دوالر

 متجاوزًة بذلك ناجت عدة 
دول متقدمة جمتمعة
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مبنا�سبة  التايل  البيان  اليوم  ترودو  جا�سنت  الوزراء  رئي�س  اأ�سدر 
اليوم العاملي لل�سباب:

العامل.   وحول  كندا  يف  بال�سباب  نحتفل   ، العاملي  ال�سباب  يوم  "يف 
العمل  اأجل  من  ال�سباب  "م�ساركة  العام،  هذا  مو�سوع  وي�سجع 
احلياة  جوانب  جميع  يف  لل�سباب  الهادفة  امل�ساركة  على  العاملي" ، 

ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية.

وحتدي   ، جمتمعاتنا  بت�سكيل  كندا  اأنحاء  جميع  يف  ال�سباب  "يقوم 
عداًل  واأكرث  اأف�سل  م�ستقبل  بناء  على  والعمل   ، الراهن  الو�سع 
القيام  علينا  يجب  التي  ال�سعبة  احلقيقة  تبنوا  لقد  وا�ستدامة. 
بها ب�سكل اأف�سل. لهذا ال�سبب هم يحاربون تغري املناخ ، ويتنظمون 
طريق  طول  على  ويدفعوننا  والتع�سب،  املمنهجة  العن�سرية  �سد 

امل�ساحلة، ويطالبون باحلرية حتى يتحقق ذلك.

تقدم  حياتنا،  اإىل  اليقني  وعدم  امل�سقة  املا�سي  العام  جلب  "بينما 

وجريانهم  اأ�سرهم  م�ساعدة  يف  وجوده  واأثبت  الكندي  ال�سباب 
االإنرتنت  باإن�ساء م�ساحات عرب  �سواء كانوا يقومون  وجمتمعاتهم.  
مل�ساعدة االآخرين على التعامل مع الوباء اأو التطوع لدى بنك غذاء 
حملي ، فهم يفهمون قيمة وقوة املجتمع ، واأن يكونوا يف عون بع�سهم 

البع�س.

اأجلهم.  لقد قدمنا الدعم للطالب  وحكومة كندا كانت هناك من 
واخلريجني اجلدد من خالل تقدمي مزايا الطالب الطارئة يف كندا 
ال�سباب  �ساعدنا  لقد  الكندي.   الطالب  قرو�س  برنامج  وتو�سيع   ،
الكنديني يف الو�سول اإىل الوظائف باالإ�سافة اإىل الوظائف البحثية 
مثل  مبادرات  خالل  من   ، الوباء  اأثناء  املهارات  تنمية  وموا�سع 
ا�سرتاتيجية توظيف ال�سباب واملهارات ، وبرنامج توظيف الطالب ، 
ا يف ربطهم مب�سادر  والوظائف ال�سيفية الكندية. لقد �ساعدنا اأي�سً
ال�سفاء وال�سحة العقلية ومكافحة تعاطي املخدرات من خالل بوابة 
عندما  الأنه   .Wellness Together Canada

يتم دعم ال�سباب ، ميكنهم الو�سول اإىل اإمكاناتهم الكاملة ل�سالح 
جميع الكنديني.

تلتزم حكومة كندا ب�سمان اأن تكون اآراء واأفكار واهتمامات ال�سباب 
يف قلب قراراتها.  لقد ا�ستمعنا مبا�سرة اإىل ال�سباب الكنديني حول 
الق�سايا التي تهمهم من خالل جمل�س ال�سباب اخلا�س بي ، والذي 
يقبل حالًيا طلبات املجموعة التالية من االأع�ساء. كما اأطلقنا العام 
املا�سي )�سيا�سة كندا االأوىل لل�سباب على االإطالق(. مت تطوير هذه 
ال�سيا�سة مع الكنديني ال�سباب ، وتعك�س قيمهم واأولوياتهم ، وتخلق 
ا لهم لبناء كندا اأقوى واأكرث �سمواًل.  ال�سباب هم قادة اليوم ،  فر�سً
و�سوف ن�ستمر يف اإ�سراكهم ودعمهم حتى نتمكن - مًعا - من ر�سم 

امل�سار ال�سحيح لبلدنا والعامل ".

مكتب رئي�س وزراء كندا
الرتجمة العربية اأيام كندية 

بيان رئي�س وزراء كندا 
مبنا�سبة

اليوم العاملي لل�سباب

بقلم امل�ؤرخ �شامي مروان مبّي�س 
"معاليك"  بلقب  هيكل  ح�سنني  د  حمماّ الراحل  خاطبت  يوم،  ذات 
هذا  اأحب  ال  "اأنا  اأجابني:  بالده.  يف  لالإعالم  وزيرًا  كان  لكونه 
اللقب... واأف�سل اأن تناديني با�سمي." ينطبق هذا الكالم على كثري 
عبد  مثل  بالدهم،  يف  حكومية  منا�سب  ت�سلاّموا  الذين  الُكتاب  من 
لبنان وطه ح�سني يف  تويني يف  وغ�سان  �سورية  الُعجيلي يف  ال�سالم 
م�سر. فالعمل احلكومي اإداري وموؤقت، اأما القلم فهو اأبدي، يرافق 
بلقب  اأحد  ي�سفهم  مل  هوؤالء،  تويف  وعندما  املمات.  حتى  �ساحبه 

وموؤلفني.  وُنقاٍد  ككتاٍب  عنهم  حتدثوا  ال�سابق،" بل  "الوزير 
الوزير"  "معايل  لقب  اأحبوا  ال�سوريني  من  كثرٌي  واالأم�س،  اليوم  يف 
وجعلوه هدفًا ن�سب اأعينهم، متجاهلني قول النبي باأن طالب الوالية 
ق�سرية  واليته  كانت  منهم  ويلاّ  من  االأحيان،  معظم  ويف   . يوىلاّ ال 
وغري ُمثمرة. فالوزير احلقيقي ال ُيح�سد على من�سبه باملطلق، فهو 
ي�سهر على راحة النا�س وتاأمني حاجاتهم اليومية، ويكون ذلك على 
ح�ساب �سحته وعائلته وماله، حيث ي�سرف من جيبه على من�سبه 
ب�سمت وال يتقا�سى منه اأجرًا اأو ربحًا. ومن يعمل يف ال�ساأن العام 
وزير،"  من�سوفك  اهلل  �ساء  "اإن  االأ�سدقاء:  من  ُدعاء  ي�سمع  كثريًا 
وكان الوزير اعلى  مقامًا من اأي مهنة اأخرى. وهناك قائمة طويلة 

من نا�سكي الوزارات، الذين رف�سوا ت�سلاّمها بالرغم من كلاّ املُغريات 
التي قدمت لهم، لقناعتهم باأنها تتطلب مهارات اإدارية ال ميلكونها 

قط. 

ابراهيم  باالأموات.  و�ساأكتفي  كرث(  )وهم  االأحياء  عن  اأحتدث  لن 
يف  وزارية  حقيبة  اأي  ت�سلاّم  رف�س  فقد  ال�سنف،  هذا  من  كان  هنانو 
حياته. وعندما كانت تبداأ اال�ست�سارات النيابية، كان يعتكف يف منزله 
فعل  وكذلك  وُيحرجه.  اأحد  به  يت�سل  ال  لكي  الهاتف  جر�س  وينزع 
فخري البارودي، اأ�سهر ظرفاء دم�سق، عندما ات�سل به �سديقه لطفي 
احلفار عار�سًا عليه حقيبة وزارية. كان جوابه: "انا ما خرجي وزير...
ب�س اذا كتري مزنوقني، �ساألوا كمال )ال�سائق(، ميكن هو ير�سى...ب�س 
اأكيد. بدكم تقنعوه باالأول!" حتى غوار الطو�سة رف�س الوزارة يف  مو 

اإحدى اأعماله امل�سرحية، قائاًل: "ال حبيبي، بدي وظيفة ثابتة!"  

ذات يوم َدخلت على اأحد الوزراء، وهو �سديق قدمي قبل اأن ُي�سبح 
وزيرًا. �سغط الزر ليطلب يل فنجان قهوة، ولكن الزر �سقط من على 
ي...فداك." فاأجاب بني  مكتبه وانك�سر. ُقلت له با�سمًا: "ب�سيطة عماّ
"ال �سو فدايي....الوزير كلو بهاد الزر!"وكان �سادقًا  املزح واجلد: 
بكالمه الأن هذا "الزر" وال�سلطة املرتبطة به، هو الذي ُيعطي الوزراء 

�سعورهم بالقوة....وباأن رغباتهم اأوامر يجب اأن ُتطاع فورًا. 

على  عر�س  عرفات  يا�سر  الراحل  الفل�سطيني  الرئي�س  اأن  ُيحكى 
حممود دروي�س ت�سلاّم حقيبة وزارية يف ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
بعد ت�سكيلها اأثر توقيع اتفاقية اأو�سلو. حاول دروي�س االإعتذار ب�سكل 
لبق، ولكن "اأبو عمار" األح عليه قائاًل: "اختار اأي حقيبة ولن اأناق�سك 

بها." فرد دروي�س بذكاء: "اأريد حقيبة النفط!" 

ا�ستغرب عرفات من هذا الطرح وقال: "يا حممود، لي�س برام اهلل 
يف نفط؟" 

اأجابه دروي�س: "ب�س ي�شري يف نفط، اأنا جاهز!"

معاليك...
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يف  ويبيعه  املنزيل  اخلبز  �ساالزار  خوان  الكولومبي  الطيار  ر  يح�ساّ
اخلطوط  �سركة  علاّقت  بعدما  اجلديد  عمله  هذا  اأ�سبح  فقد  بنما، 
الرحالت  ن�ساط  تراجع  نتيجة  معها  عمله  عقد  البنمية  اجلوية 

اجلوية ب�سبب فريو�س كورونا امل�ستجد.

وكان خوان البالغ 40 عاما طيارا يف اجلي�س الكولومبي، ثم يف �سركة 
معي�سته  تاأمني  بهدف  خبازا،  اأ�سبح  اليوم  لكنه  البنمية؛  الطريان 

واإعالة زوجته وابنتيه.

منذ طفولته اأراد خوان �ساالزار اأن يكون طيارا، ويتذكر اليوم كيف 
نقل يف طائرته الع�سكرية كالاّ من الرئي�سني الكولومبيني ال�سابقني 

األفارو اأوريبي وخوان مانويل �سانتو�س.

من طيار اإىل خباز
اأ�ساب  كدت  الوباء،  هذا  "مع  الفرن�سية  ال�سحافة  لوكالة  ويقول 
باجلنون ب�سبب مالزمة املنزل دون اأي عمل. كنت غا�سبا وحمبطا. 

مل اأكن اأعلم ماذا اأفعل".

ر  خوان الذي مل ميتلك �سابقا اأي خربة يف جمال املخبوزات، ُيح�ساّ
واملقرم�س يف فرن متوا�سع، مب�ساعدة  اللذيذ  اليوم اخلبز باجلنب 

زوجته ديانا كارولينا.

اإىل 23 كيلوغراما يف يوم  اإنه متكن من بيع ما ي�سل  ويقول بفخر 
واحد بف�سل الطلبات التي تلقاها عرب مواقع التوا�سل االجتماعي.

ويتابع "علمني الوباء اأنه ال ينبغي لنا اأن نعتقد اأننا غري قادرين على 
القيام باأي عمل اآخر"، اإال اأنه ي�سيف "قد يكون عمال عظيما، لكن 

ما اأريد فعله حقا هو الطريان".

اأمريكا  يف  نوعها  من  فريدة  الطيار-اخلباز  هذا  ق�سة  ولي�ست 
العنف والبوؤ�س، حيث �سجلت حوايل 250  التي تعاين من  الو�سطى 

األف اإ�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجد وما يقرب من 6700 وفاة.

من الغناء اإىل ت�شليح ال�شيارات
يف كو�ستاريكا، مل يعد األربتو ليزانو )48 عاما(، يغني "اأمور اإترنو" 
يف النوادي واحلفالت، فقد ا�ستبدل مالب�سه املزخرفة بوزار ي�سعه 
حمركات  كهرباء  واإ�سالح  االإطارات  تغيري  خالل  مالب�سه  حلماية 

ال�سيارات يف مراآب حيث بات يعمل م�ساعد ميكانيكي.

ليلة  األغيت بني  لعرو�س جمدولة  "كانت لدي مواعيد  املغني  ويقول 
و�سحاها، وكان لدي حفالت مقررة يف جاكو )�ساطئ على املحيط 

الهادئ(، يف �سان خو�سيه، ويف اأماكن كثرية، األغيت جميعها".

واأقفلت النوادي التي يغني فيها األربتو منذ بدء تف�سي كورونا كتدبري 
�سحي وقائي، االأمر الذي جعله من دون دخل يومي ما ا�سطره للعمل 

يف جمال احلرف اليدوية لكنه مل ي�ستمر يف ذلك.

وي�سيف األربتو ليزانو الذي يتوق للعودة اإىل الغناء "كنت ميكانيكيا 
لفرتة من الوقت، وهذا ما اأقوم به االآن".

من لعب كرة القدم اإىل ت��شيل الطلبات املنزلية
البالغ من العمر )34 عاما(  اأباري�سيو  ال�سلفادور، جلاأ كارلو�س  يف 
والذي كان مهاجما يف فريق لكرة القدم، اإىل بيع منتجات االألبان 
والع�سل وال�سوكوال مب�ساعدة زوجته دانيال، بعد اأن توقفت املباريات 

نتيجة لتف�سي كورونا.

وت�سرتي دانيال التي عملت يف جمال االإعالنات الب�سائع، فيما يو�سل 
كارلو�س الطلبات اإىل املنازل.

وُيعلق كارلو�س اأباري�سيو قائال "اإنها حياة خمتلفة متاما، لقد اعتدت 
البقاء يف امللعب. لكن الوباء فر�س علينا م�سريا جديدا".

من  للوقاية  واملعقمات  والقفازات  باالأقنعة  الزوجان  وي�ستعني 
الفريو�س وا�ستكمال عملهما.

وتتغلب دانيال االآن على هواج�س وحتفظات كانت لديها وتقول "اإنها 
جتربة �سعبة للغاية، كانت لدينا ديون يف بداية الوباء… اأما اليوم 
فنعي�س بهدوء و�سط الفو�سى، لدينا ما يكفي من الطعام، ندفع ما 

يلزم لتعليم اأطفالنا، ونحن قادرون على دفع كل امل�ستحقات".

امل�شدر : الفرن�شية

كورونا تدفع كثريين اإىل تغيري اأعمالهم..
طيار ومغّن والعب كرة ماذا اأ�سبحت مهنهم اجلديدة؟

ترغب االأمهات وكذلك االآباء اأن يكون اأطفالهم �سعداء عند العودة 
اأن  ويبدو  االأحيان،  اأغلب  يف  يحدث  ال  هذا  لكن  املدر�سة؛  اإىل 
والتحديات  الدرا�سي  العام  بداية  مع  والديه  عن  الطفل  انف�سال 
التعامل  اإىل م�ساكل نف�سية يجب  يوؤديان  املختلفة التي تواجهه، قد 
معها بطريقة �سليمة حتى ي�ستعيد الطفل توازنه ويتجاوز خماوفه. 
الذي  القلق  ب�سكل �سريح عن  االأطفال  يعرب  ال  االأوقات،  اأغلب  ويف 
ي�سعرون به جتاه العودة اإىل املدر�سة؛ لكن عالمات التوتر تظهر على 
�سلوكهم، وعلى الوالدين اأن ينتبهوا لها جيدا وي�ساعدوا اأطفالهم يف 
جتاوز خماوفهم، كما جاء يف تقرير ن�سرته جملة "ال فيدا لوثيدا" 

)lavidalucida( االإ�سبانية.
املدر�شة يف  االأطفال  على  نف�شية  • �شغ�ط 

هناك الكثري من االأمور التي يحتاج االأطفال للتكيف معها عند العودة 
اإىل املدر�سة، وهو ما يولد لديهم �سغوطا نف�سية وهذه اأبرزها:

اأو  الف�سل  قواعد  اتباع  الطفل  على  جدا  ال�سعب  من  يكون  قد   -
التكيف معها.

- قد يكون البقاء يف مكان مليء باالأطفال مزعجا ومثريا للخوف.
- قد تبدو االأيام بالن�سبة له طويلة ومملة.

- قد يعاين الطفل من القلق ب�سبب االنف�سال عن الوالدين.
- قد ال يحب بع�س االأطفال التغيري اأو يجدون �سعوبة يف التعامل معه.

املدر�شة؟ �شغ�ط  تتط�ر  • كيف 
حتى عندما يكون الطفل متحم�سا للذهاب اإىل املدر�سة، فاإن ترك 
املنزل واالبتعاد عن الوالدين يولاّد لديه �سعورا باالنف�سال، وي�سعب 
عليه غالبا اأن يتاأقلم �سريعا مع الو�سع اجلديد، اأو اأن يعرب بو�سوح 
"لن  را�سل  هايدي  اخلبرية  تقول  ال�سياق،  هذا  يف  خماوفه.  عن 
التعبري عما  لل�سغط من  يتعر�سون  الذين  ال�سغار  االأطفال  يتمكن 
ي�سعرون به؛ لكن ذلك قد ينعك�س يف �سلوكهم عندما ال ت�سري االأمور 

على ما يرام".

ونظرا الأن االأطفال يواجهون يف الغالب �سعوبة يف التعبري عن م�ساعرهم 
عندما يواجهون ال�سغوط النف�سية يف املدر�سة، فاإنه من املمكن مالحظة 

عالمات التوتر بو�سوح عندما ال ت�سري االأمور على ما يرام.
االآباء؟ يالحظها  اأن  ميكن  التي  املبكرة  العالمات  هي  • ما 

. ال ميكن للطفل االت�سال ب�سريا ب�سكل جيد.
. ال يريد الطفل اأن يلم�سه اأي �سخ�س.

. ال ُيظهر الطفل رغبة يف التعاون والتعامل مبرونة.
. ال يريد الطفل القيام باأي تغيري حتى عندما تتاح له حرية االختيار.
. يتعلق الطفل كثريا باألعابه، وال يرغب بالتفاعل مع االأطفال االآخرين 

اأو اأفراد العائلة.
. ال يرغب الطفل باللعب مع االآخرين، اأو قد يختار اللعب مع طفل اأو 

جمموعة حمددة من االأطفال.
. قد يريد الطفل اأن تكون اأقرب اإليه من املعتاد.

. قد ُيظهر الطفل نوعا من الالمباالة اأو يفقد الرتكيز اأثناء اللعب اأو 
اأداء بع�س املهام، وقد يحدث العك�س متاما.

ال�الدين عن  • االنقطاع 
اأو�سحت املجلة اأن املدر�سة تعني ابتعاد الطفل عن االأ�سخا�س الذين 
يحبهم اأكرث من غريهم، وهو ما يولاّد لديه �سعورا باالنف�سال، وُيفرز 

�سغوطا نف�سية.
احُلويفاّ  باجلهاز  املعروف  اجلزء  وحتديدا  الطفل،  دماغ  يتفاعل 
عن  االنف�سال  هذا  مع  والتوا�سل-  باالأمان  ال�سعور  عن  -امل�سوؤول 

العائلة، وتتولد الرغبة بالبحث عن احلماية.
يبدو االأمر كما لو اأنه اإنذار داخلي، اإذ تغمر العواطف واملخاوف 
عقل الطفل وُتفقده موؤقتا القدرة على التفكري والتعاون، بينما 
تظهر اأوىل عالمات القلق املدر�سي، وغالبا ما تكون م�سحوبة 
الوالدين  اأن على  واأو�سحت املجلة  الغ�سب.  بالدموع ونوبات 
القيام  املدر�سة،  القلق من  واأعرا�س  يف حال ظهور عالمات 

ببع�س اخلطوات مل�ساعدة اأطفالهم يف جتاوز هذه احلالة.
ي�ميا الطفل  مع  • اللعب 

ت�ساعد جل�سات اللعب املنتظمة على تهدئة خماوف الطفل وجتعله ي�سعر 
جمددا باالأمان. والواقع اأن اللعب، باعتباره اأف�سل و�سيلة للتعبري عن 
امل�ساعر لدى الطفل، مينحنا فر�سة لتخفيف ال�سغط والقلق اللذين 

ي�سعر بهما، اأكرث مما لو �ساألناه عما حدث له يف املدر�سة.
اأطفالنا،  مع  ممتع  وقت  ق�ساء  جدا  املفيد  من  الفرتة،  هذه  خالل 
مع احلر�س على اأن يكون ذلك روتينا يوميا. باإمكانك تخ�سي�س 5 
اأو 10 دقائق يوميا للعب مع طفلك، واإخباره باأنه ميكنه فعل كل ما 
يريد خالل ذلك الوقت. ما عليك �سوى ترك زمام املبادرة له وتتبع 

توجيهاته، وجتنب توجيه اأي نقد الختياراته.
لطفلك اجليد  • اال�شتماع 

التوتر  مع  للتعامل  البكاء  اإىل  االأحيان  من  كثري  يف  الطفل  يلجاأ 
الذي ي�سعر به عند العودة اإىل املدر�سة، ومن املهم يف تلك احلالة 
م�ساعره،  عن  ُيعرب  وتركه  اإليه  لال�ستماع  كاف  وقت  تخ�سي�س 

مل�ساعدته يف جتاوز خماوفه وتوتره.
الطفل مع  واملرح  • ال�شحك 

ويعزز  التوتر،  على  التغلب  على  الطفل  مب�ساعدة  ال�سحك  ي�ساهم 
لديه ال�سعور باالأمان، لذلك يجب اإحاطته بجو من املرح عند العودة 

اإىل املدر�سة.
ارتداء  عند  للم�ساعدة  بحاجة  طفلك  كان  اإذا  املثال،  �سبيل  على 
مالب�سه �سباحا، ليكن ذلك باأجواء م�سحكة جتعله ين�سى خماوفه.

وبعد املدر�سة، ميكن اللعب بالو�سائد اأو املطاردة اأو الغمي�سة كونها 
و�سائل ممتعة ومرحة، لتعزيز التوا�سل مع طفلك بعد اأن يكون قد 

افتقدك طوال اليوم.
امل�شدر : ال�شحافة االإ�شبانية

كيف تتعامل/ين مع طفلك اإذا كان يعاين من قلق العودة اإىل املدر�سة؟
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ي�شعرون  وهم  االإجازات  مي�ش�ن  الذين  االأ�شخا�س  ن�شبة 
بالر�شا وال�شعادة والتجّدد اأقل من 1%، وفًقا مل�شح اأجراه 
 .2017 �شنة  باإ�شبانيا  االجتماعية  البح�ث  مراكز  اأحد 

فهل ينطبق هذا على اجلميع؟

وتبنياّ �سحيفة "اأي بي �سي" االإ�سبانية يف تقرير لها اأن جمرد ق�ساء 
االإجازة لي�س عامال كافيا حتى ن�ستمتع بها، واأن كثريا من االأ�سخا�س 
ال يعرفون كيفية ق�ساء عطلة ب�سكل �سحيح. وعملت �سونيا �سوريت 
)طبيبة نف�سية ومدربة �سخ�سية خمت�سة يف الذكاء العاطفي( على 
على  قادرين  غري  النا�س  من  العديد  جتعل  التي  االأ�سباب  درا�سة 

ال�سعور بال�سعادة الكاملة اأثناء اإجازاتهم.

ما الذي يح�ل دون ال�شعادة؟
يحول  الذي  االأول  العائق  هو  "العقل  اإن  قولها  �سوريت  عن  ونقل 
امل�سكلة -على وجه  االإجازة، وتكمن  بال�سعادة خالل  ن�سعر  اأن  دون 

التحديد- يف املعتقدات التي توؤثر على �سعادتنا".

حول  م�سبقة  اأفكار  �سوى  لي�ست  املعتقدات  هذه  اأن  �سوريت  وتعتقد 
هذه  تكون  اأن  الوارد  ومن  اأنف�سنا،  وحتى  واالآخرين  احلياة  جوانب 

االأفكار عقالنية يف بع�س االأحيان وخاطئة يف اأحيان اأخرى.

اأن هذا التمييز على وجه التحديد هو ما يجعل  جتدر االإ�سارة اإىل 
العطلة املخطط لها ب�سكل جيد من قبل اأف�سل �سركة وحتى يف اأف�سل 

مناطق العامل ت�سبح كارثية.

وهناك ثالثة معتقدات قادرة على تعكري �سفو اأي عطلة �سيفياّة مهما 
كان التخطيط لها جيدا، تعرف عليها:

التخطيط للرحلة اأكرث متعة من الرحلة نف�سها

بر�سمها  قمنا  التي  للخطة  وفقا  االأمور  ت�سري  اأال  احلظ  �سوء  من 
العطل؛  مت�سية  طريقة  يف  كال�سيكيا  يعد  االعتقاد  هذا  للعطلة. 
وبناء عليه، ينبغي اأن يكون التخطيط امل�سبق جمرد و�سيلة لالإر�ساد 

واالإلهام من اأجل اال�ستفادة الق�سوى باأوقات الفراغ.

يف املقابل، ال يجب اأن ي�سبح ذلك مبثابة دليل �سارم ال ميكن تغيريه، 
ويكمن حل هذه امل�ساألة يف التعود على التكيف مع الظروف والبحث 

عن اجلانب االإيجابي يف كل االأحداث غري املخطط لها م�سبقا.

وك�سفت درا�سة اأجرتها جامعة �سري الربيطانية عن اأن االأ�سخا�س 
الذين  بالوقت  مقارنة  للعطلة  يخططون  حني  بال�سعادة  ي�سعرون 
مُي�سونه يف االإجازة، وقد ي�سعر هوؤالء االأ�سخا�س بغبطة اأكرب حني 
درا�سة  اأكدته  الذي  االأمر  جيدة،  اإجازة  على  احل�سول  ينتظرون 
بجامعة  االأ�ستاذ  جيلوفيت�س  توما�س  النف�س  عامل  اأجراها  اأخرى 

كورنيل االأمريكية.

عاملة النف�س �سونيا �سوريت اأكدت اأن �سعور الوهم الذي يغمرنا �ساعة 
اختيار وجهة معينة، وحلظات اإعداد احلقيبة، و�سراء تذاكر ال�سفر، 
وحتديد االأماكن التي �سنزورها؛ ميكن اأن تكون اأكرث متعة من الرحلة 
نف�سها، وهنا نتحدث -حتديدا- عن ال�سخ�س امللتزم باخلطة التي 

ر�سمها وغري م�ستعد لعي�س مغامرة املفاجاآت يف االإجازة.

عدم ن�شيان امل�شاغل الي�مية
وتفيد  العالقة.  اليومية  امل�ساكل  اإزاء  بالقلق  ال�سعور  يف  اال�ستمرار 
�سوريت باأن "الذهاب لالإجازة يعني ن�سيان العمل وامل�ساغل اليومية، 
ناأخذ  اأن  ينبغي  لذلك،  اجل�سم.  مع  بدوره  ي�سافر  العقل  اأن  خا�سة 
اإجازة لالبتعاد عن امل�ساكل، ثم نن�سغل بها عند عودتها ونحن ن�سعر 

د واال�سرتخاء". بالتجداّ

بارترنز  نورث�ستار ري�سري�س  االأبحاث  بها �سركة  واأفادت درا�سة قامت 
ي�سعرون  اال�ستطالع  �سملهم  الذين  امل�سافرين  من  فقط   ٪26 باأن 
التغلب  ن�ستطيع  اأن  وميكن  العطلة.  ق�ساء  اأثناء  واال�سرتخاء  بالراحة 
على العادة ال�سيئة املتمثلة يف التم�سك بامل�ساكل حني نتعود على االبتعاد 

عنها متاما ب�سعة اأيام، ونتعلم كيف نعي�س ون�ستمتع بالوقت احلا�سر.

االعتقاد باأن ال�شعادة تاأتي من اخلارج
داخل  من  ولي�س  اخلارج  من  ياأتي  �سعور  ال�سعادة  باأن  االعتقاد 
تعتمد  ال�سعادة  باأن  النا�س يف فخ االعتقاد  يوقع كثريا من  االإن�سان 

على الظروف وعلى االآخرين املحيطني بهم.

ال�سفر  وجهة  رهينة  االإن�سان  �سعادة  جتعل  هذه  التفكري  وطريقة 
االأحداث  عن  ف�سال  الطريق،  وحوادث  واالأ�سدقاء  العائلة  ومزاج 
غري املتوقعة التي ميكن اأن تطراأ يف اللحظات االأخرية والتاأخريات 
وظروف غرف الفندق والطق�س �سواء كان جياّدا اأو �سيئا، و�سواء كان 
املطر ينهمر اأو احلرارة مرتفعة للغاية، وكل االأ�سياء التي مل يخطط 

لوقوعها م�سبقا".

والطريقة املثلى التي جتنبنا الوقوع يف مثل هذا الفخ تعتمد اأ�سا�سا على 
اأن ن�سعر باأننا م�سوؤولون عن �سعادتنا اخلا�سة، واأن ندع االآخرين ي�سعدون 
بالطريقة التي تنا�سبهم، حتى واإن مل يلتزموا ببنود خطة االإجازة. ومن 
الوارد اأن يكون التجديد واخلروج عن االأحداث التي خططنا لها م�سبقا 
باأن  علما  و�سعداء،  را�سني  االإجازة  نعود من  االأن�سب حتى  هو اخليار 

هذا النوع من االأ�سخا�س ميثلون 0.6٪ من ال�سكان.

ال�شعادة قرار �شخ�شي
التحرر من املعتقدات الثالثة التي قمنا بتف�سريها من �ساأنه اأن يجعل 
العقل ي�ستغني عن التوقعات حول كيفية ق�ساء العطالت، واالنفتاح 

على اإمكانيات جديدة.

بجامعة  النف�س  علم  -اأ�ستاذ  جيلربت  دانييل  بنياّ  ال�ساأن،  هذا  ويف 
هارفارد يف الواليات املتحدة- اأن ال�سعادة الثابتة من دون ال�سعود 

والهبوط تعد خياال مل يتحقق اأبًدا تقريًبا.

من جهتها، اأ�سارت الطبيبة النف�سية �سوريت اإىل اأن "ال�سعادة قرار 
اإن�سان،  اأي  اأن تغري حياة  �سخ�سي ن�سعر بها يوما بعد يوم، وميكن 

خا�سة يف االإجازة، مهما يحدث فيها من مفاجاآت".

امل�شدر : ال�شحافة االإ�شبانية

ملاذا ال ي�سعر كثري من االأ�سخا�س
بال�سعادة اأثناء العطلة

اأن  الربيطانية  كولومبيا   ، ريفيل�ستوك  برونيتي من  كلوديو  ي�ستطيع 
ي�سحك على االأمر االآن ، لكن ما حدث م�ساء االثنني مل يكن مزحة 

يف ذلك الوقت.
من  منطلقًا  الدب  "جاء   ، للخمور  متجر  �ساحب   ، برونيتي  قال    
ال�سارع، ال اأعرف ال�سبب ، ولكن ا�ستمر بالرك�س حتى نهاية املبنى 
الباب  كان   - املتجر  اإىل  مبا�سرة  انطلق  ذلك  "وبعد  اأمام حانتي". 
COVID ، حتى ال ي�سطر الزبون  اأتركه مفتوح ب�سبب  مفتوًحا. عادًة 

للم�س الباب. "
كان الدب االأ�سود يرك�س مندفعًا على الر�سيف قبل اأن يتجه مييًنا 

حاًدا ويدخل املتجر ، كما لو كان يت�سوق عمًدا بحًثا عن امل�سروبات 
الدب  قام  "ثم  برونيتي:  قال  م�سروبات.  دزينة  ن�سف  اأو  الروحية 
بنزهة يف املمر" ، م�سيًفا اأن اأحد العمالء من اأوروبا عند املن�سدة 

احليوان. من  فقط  اأقدام  بعد  على  كان  بالفزع" الأنه  "اأ�سيب 
وقال برونيتي اأنه �سرخ يف وجه الدب الذي ا�ستدار وغادر مبا�سرًة. 

ر اأن وزن الدب كان حوايل 250 رطاًل. وقداّ
هذا  حيال  طرفة  اأي  يح�سره  كان  اإذا  عما  برونيتي  �سُئل  عندما 
اأ�ستطع  مل  هويته،  اإبراز  منه  اأطلب  "مل  قائاًل:  �سحك  املوقف، 

خدمته.  هناك كل اأنواع النكات هههههه ".

�سوارع  يف  تظهر  الربية  احليوانات  لكن   ، �سائًعا  لي�س  اأنه  واأ�ساف 
Revelstoke ، خا�سة خالل ف�سل اخلريف.

يف مالحظة اأكرث جدية ، قال ُيقتل املئات من الدببة كل عام نتيجة 
الإقرتابهم من النا�س.

دويل ب�تينت� جل�بال ني�ز/ الرتجمة العربية اأيام كندية 

كيف كنت �شتت�شرف ل� ظهر لك دب واأنت تت�ش�ق؟

دب يدخل م�سرعًا متجر خمور يف بريتي�س كولومبيا 
وي�سرخ البائع يف وجهه فزعًا
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عامر ف�ؤاد عامر – دم�شق
راما  ا�ستطاع الفنان ال�ساب مهران نعمو اأن يلفت نظر حمباّي الداّ
التلفزيونياّة، من خالل اأدائه �سخ�سياّة ال�ِسْكري يف م�سل�سل "�سارع 
العر�س  من  الرغم  على  العزيز،  عبد  حممد  للمخرج  �سيكاغو" 
اأن  ويبدو   OSN قناة  به  اخت�ست  الذي  للم�سل�سل  ري  احل�سْ
ور، والتعامل املهني الذي قام به املمثل يف  االجتهاد يف درا�سة الداّ
الكحول؛  تناول  املُدمن على  االإن�سان  تفا�سيل، وحياة  البحث عن 
�سخ�سياّات  بني  الوا�سح  دها  وتفراّ املمياّز،  "القاق" ظهورها  َمَنَح 
ة  ورياّ راما ال�ساّ ة االأوىل َتطرح الداّ ، وميكن القول باأناّه للمراّ العمل ككلاّ
هذه  وعلى  ورة  ال�ساّ بهذه  الكحول  تناول  على  "ال�ِسْكري" املُدمن 
بالفنان  اللقاء  هذا  جاء  بها  والعناية  ال�سخ�سياّة  وعن  ال�ساكلة، 
"كانت  تفا�سيلها:  بع�س  كندياّة  الأيام  يروي  الذي  نعمو  مهران 
ة منذ  �سخ�سياّة "القاق" حتٍداّ بالن�سبة يل، وقد تعاملت معها مبحباّ
ة، فابتعدُت عن منط  البداية، وعملت على اإحيائها بطريقٍة خا�ساّ
ة ال�سكارى  ْكري الذي األفناه يف امل�سل�سالت، ولذلك راقبت بدقاّ ال�ساّ
يف حياتنا، وبكلاّ ب�ساطة ذهبُت خلياٍر بعيٍد عن العوار�س املعروفة 
الل�سان  والتثاقل يف  املتوازن،  وامل�سي غري  كالدوخة،  ت�سيبه  التي 
"بتتاه"،  مثل:  ماألوفة  غري  كلماٍت  لها  �سُت  وخ�ساّ الكالم،  اأثناء 
املخرج،  يجريها  كان  التي  الربوفات  كثريًا  واأفادين  و"اأبب"، 
بها  اأتعلق  جعلني  مما  ت�سويره،  ُيقرر  م�سهد  كلاّ  قبل  م�سكورًا، 

اأكرث.

وفيه   ، باحلباّ مليء  حا�سر،  قلبه  "القاق" �سخ�س  كان  وبالتايل 
الظروف،  كلاّ  مع  يتعامل  مرن  واإن�سان  �سرير،  واآخر  خرياّ  جانب 
عنده  واملهم  احلياة،  عليه  تفر�سها  التي  احلاالت  بكلاّ  وي�ستمتع 
زجاجٍة  �سعر  يوازي  ماٍل  ال�ستح�سال  ويعمل  م�سروبه،  احت�ساء 

�سندوق  اأو  الدنيا  �سندوق  ليغلق  بعدها  ويكتفي  فقط،  واحدٍة 
ارة  ال�سور حتى ولو كان لديه طابور من الزبائن! متجهًا اإىل اخلماّ

فورًا".

ا�ستطاع نعمو اأن يكر�س اجتهاده عامًا تلو االآخر، فقد جنح يف مو�سٍم 
ت�سيخ  "عندما  اأداء �سخ�سياّة �سبحي بحرفياّة يف م�سل�سل  �سابق يف 
روي�س، والطياّب،  الذئاب" للمخرج عامر فهد، التي متثاّلت بال�ساب الداّ
والقابع حتت �سقف �سيطرة االأماّ ثم الزوجة، والذي ال يعرف �سيئًا يف 

احلياة وكاأنه طفٌل يف هيئة رجل من اخلارج فقط.

القد�س"  "حار�س  م�سل�سل  يف  تي�سري  باأدائه  مهران  متياّز  �سبحي  بعد 
و�ساحب  للهجة،  ومتقنًا  القبور،  فكان حفار  با�سل اخلطيب،  للمخرج 
ته، ثم تاأتي �سخ�سياّة القاق  قلٍب اإن�ساين مل تثنه احلرب عن اتزانه وحمباّ
وهي النقي�س متامًا من ال�سابقتني، لكن هذه داللة على مقدرة ومتياّز 
ف لي�سبح من حلٍم  يف فهم الرتكيب واإعادة اإحياء ما هو مكتوب ومو�ساّ

، ولت�سبح يف النهاية ذات ح�سوٍر موؤثر وقريب من املتلقي. ودماّ

امل�سرحياّة  للفنون  العايل  املعهد  خريجي  من  نعمو،  مهران  الفنان 
اأثناء  املعهد  املمياّزة يف عرو�س  ال�سخ�سياّات  من  قدم عددًا   2014
را�سة من بينها �سخ�سياّة "اأيوب" التي يعمل على طرحها  �سنوات الداّ
يتمنى  التي  ور  الداّ عن  له  �سوؤالنا  ولدى  قريبًا،  للجمهور  جديد  من 
وال�سرير،  القا�سي  ال�سابط  دور  لعب  "اأمتنى  اإجابته:  كانت  اأدائها 
اأو رئي�س ع�سابة، اأو العا�سق فهناك تفا�سيل ميكن طرحها بطريقة 
دور  اأياّ  اأن  واأعتقد  كاٍف،  ب�سكٍل  راما  الداّ اإليها  تذهب  مل  دة  متجداّ
عنها  البحث  يحاول  تفا�سيل  املمثل  يعي�س  اأن  بعد  متيزًا  �سيحمل 
االأفالم  ا�ستغل مهران يف عدٍد من  واإتقان"، كما  بهدوء  والتقاطها 
ال�سينمائياّة ال�سورياّة لكن وعلى الرغم من كونه ممثاًل ناجحًا اإال اأن 

حلمه يبقى يف االإخراج كما يبوح لنا، ولكن بعد خو�س جتربة ال بداّ 
منها يف جت�سيد جتارب اأكرث اأمام الكامريا من اأجل اإغناء احل�سيل 

املعريف يف هذا امليدان.

اأن  نعمو  مهران  الفنان  اأحباّ  واالمتنان  ال�سكر  من  م�ساحة  ويف 
هها لعدٍد من ال�سخ�سياّات التي اأثاّرت يف حياته ال �سياّما واأن هذا  يوجاّ
ل له يف جمال ال�سحافة املكتوبة، فيقول: ال بداّ من  هو الظهور االأواّ
عمران،  �سامر  امل�سرحياّة  للفنون  العايل  املعهد  يف  االأ�ساتذة  �سكر 
جهاد �سعد، فايز قزق، �سمري عثمان وغريهم، فهم �سقلوا املوهبة 
ل  مني يف اأواّ وعملوا على رعايتها، وكذلك املخرج عامر فهد الذي قداّ
فر�سة حقيقياّة اأمام كامريا التلفزيون واآمن بي كممثاّل جديد، ولن 

اأن�سى املخرج با�سل اخلطيب الذي منحني فر�سة الوقوف 

وبعدها  حلب"،  "دم�سق  فيلم  يف  حلام  دريد  الكبرية  القامة  اأمام 
دور تي�سري يف م�سل�سل "حار�س القد�س"، واأي�سًا املخرج حممد عبد 
ني مب�ساحًة وثقًة كبريتني، قلاّما يفعلها خمرج مع  العزيز الذي خ�ساّ
خريج جديد، فقد اآمن بي وبكلاّ االقرتاحات التي ت�ساركنا فيها، وترك 
طابعًا مهمًا داخلي يف هذه التجربة واأق�سد م�سل�سل "�سارع �سيكاغو" 
وال بداّ يل اأن اأ�سكر كلاّ العاملني فيه من عامل البوفيه اإىل ال�سائقني 
مت له واجتهدت فيه،  واإىل كلاّ العنا�سر من فنيني وفنانني والتي قداّ
ر باأن  ة ولوال هذه الروح ملا و�سل امل�سل�سل لنجاحه، واأكراّ فلوال هذه املحباّ
ته الغامرة �ساعدتنا كثريًا لنكون كتلة من الن�ساط  اإدارة املخرج وحمباّ
على الرغم من العمل يف ظروٍف قا�سيٍة و�سعبٍة، اأي�سًا اأوداّ اأن اأ�سكر 
موه يل من  وما قداّ واأخوتي جميعهم،  ووالدتي،  والدي،  اأهلي جميعًا 
اأيام كندية  واأوجه �سكري ل�سحيفة  م�ساعدة عرب �سنوات و�سنوات، 
�سوريا،  يف  وخ�سو�سًا  الفنانني  على  ال�سوء  ت�سليط  يف  واهتمامها 

ة لكم واالعتزاز بكم. ورئي�س حتريرها معتز اأبو كالم، كلاّ املحباّ
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اإىل  و�شلنا  كنديني  كعرب  اأننا  اأوال  االإقرار  من  بد  ال 
ال  مفرغة  حلقة  يف  الدوران  وبداأنا  امل�شدود  احلائط 
وعزمنا  االقامة  رف�شنا  اذا  اال  وقعرها  ملحيطها  حدود 
ن�شبيا(  )ول�  االإجماع  ان  ذلك  اخلروج.  على  با�شرار 
على"ت�شخي�س" من هذا الن�ع �شيحدث ال�شدمة املطل�بة 

لل�شروع باأمرين:
عا�ستها  التي  التاريخية  للمراحل  ال�سروري  التقييم  االأول: 
االغرتابي  االجتماعي  "الت�سكل  بدايات  منذ  العربية  اجلالية 
التجربة  والهدف من ذلك هو و�سع هذه  تاريخه،  العربي" حتى 
يف دائرة ال�سوؤ واأمام عد�سات البحث وجمهر النقد، كي يت�سنى 
للمهتمني يف ال�ساأن العام فهم الظروف الذاتية واملو�سوعية التي 

رافقت العمل العربي ب�سائر اأ�سكاله. 

الثاين: اأهمية ال�سروع يف �سياغة عناوين املرحلة اجلديدة، اأي 
العمل على بناء روؤية م�سرتكة لطبيعة املرحلة املقبلة كمقدمة لتعيني 
وامل�ساريع  اخلطط  ر�سم  وبالتايل  مواجهتها  املطلوب  االأولويات 

واآليات التنفيذ وما يتطلبه ذلك من موارد ب�سرية ومادية.

وكم�ساهمة يف النقا�س الذي نتداوله  بع�س اجلهات املعنياّة والذي 
بال�ساأن  املهتمني  اجلالية  اأبناء  من  عدد  اأكرب  ي�سمل  اأن  نتمنى 
العام، �ساأحاول تقدمي �سورة مكثفة عن هذا النقا�س اآماًل يف اأن 
يخلق ذلك ال�سدى املطلوب، خا�سة واأن حالة القلق التي تعرتي 
كثريين من الذين نتحدث معهم، �ست�سكل حافزا على تو�سيع دائرة 
النقا�س كمدخل �سروري لتاأطريه الحقا والبناء عليه يف امل�ستقبل 

القريب.

على  �سارفت  قد  العربي  العمل  من  مرحلة  هناك  اأن  نعترب  اإناّنا  
واإحباط  ومتلمل  ا�سرتخاء  حالة  من  االآن  ن�سهده  وما  نهايتها،  
ومراوحة، ما هو اإال حالة تعبري عن طبيعة هذه املرحلة وو�سولها 

اىل طريق م�سدود لالأ�سباب التالية :

حول  الكندي  املغرتب  يف  جتربتهم  خالل  العرب  متحور  اأوال: 
هاجروا  التي  البلدان  عن  ن�سخة  ف�سكلوا  ال�سغرية،   دوائرهم 
"حزبا" اأو  "جامعا" اأو  "كني�سة" اأو  "قرية" اأو  اإما  منها. فكانوا 
والكيانية  واملذهبية  والطائفية  الدينية  ولب�سوا هوياتهم  "ناديا". 
حملتها  التي  واخل�سائ�س  الفروقات  من  وبالرغم  واحلزبية. 
"اجلزر"  من  جمموعة  اإىل  اجلالية  حتولت  فقد  التجارب،  هذه 

املعزولة ن�سبيا عن بع�سها البع�س.

ثانيا: ابتدعت كل جمموعة "دورتها الداخلية الذاتية" واأقامت لها 
�سياجا ر�سم حدود طموحاتها واأن�سطتها. وهكذا كانت االحتفاالت 
وتوفري  الع�سب  ل�سد   " و�سيلة  اخلا�سة  املنا�سبات  على  الدورية 

مقومات اال�ستمرار واثبات احل�سور". 

ثالثا: �سكل هذا االأمر انعكا�سا طبيعيا حلاجات اغرتابية تفر�سها 
اأن  الدوائر/ اجلزر  وا�ستطاعت هذه  الهجرة وحتدياتها،  طبيعة 
تقدم الدفء واالحت�سان املطلوبني للوافدين اجلدد. وقد عرفت 
�سكل  حيث  العربي،  لالغرتاب  م�سابهة  جتارب  مماثلة  هجرات 
االلتفاف العفوي حول "الدوائر ال�سغرية" مالذا للوافدين اجلدد 
مل  التي  الثقافية(  )ال�سدمة  وق�ساوة  الهجرة  ظماأ  من  يحميهم 

توفر اأحدا من تداعياتها.

رابعا: ت�سكل بع�س موؤ�س�سات عابرة للطوائف واملذاهب والكيانات 
للعالقات  الكندي  الوطني  و"املجل�س  الكندي  العربي  "االحتاد 
اجلالية  و"مركز  العربي"  الرتاث  "مركز  اإىل  اخلارجية"، 

ال�سوري  الكندي  "النادي  و�سواحيها،  تورنتو  مدينة  العربية" يف 
الثقايف " ، ي�ساف اإىل ذلك عدد اآخر من التجارب يف مدن كندية 
االأعمال  رجال  "رابطة  اأي   )CAPCA( كموؤ�س�سة  اأخرى 
العرب الكنديني"، على �سبيل املثال ال احل�سر، والتي �ساهمت يف 
بالتن�سيق مع االحتاد  االأن�سطة اجلاليوية  �سبكة من  التن�سيق بني 

العربي الكندي.

لقد اأدت هذه "الدورة الداخلية الذاتية" وظيفتها، وا�ستنفذت اإىل 
اأبعد حدود  معظم اأدواتها واأ�ساليبها، فغدت تكرارا رتيبا وممال 
حتى على ا�سحابها ذلك ان تكرار املنا�سبات ذاتها عاما بعد عام 
اجلميع  وبداأ  اأ�سحابه  على  عبئا  حتول  قد  مو�سم  بعد  ومو�سما 
انعك�س  امل�ساركة حيث  الرغبة يف  بنوع من االحباط وعدم  ي�سعر 
ذلك تراجعا ملمو�سا يف ال�ساأن العام على امل�ستويات االجتماعية 

والثقافية والفنية وال�سيا�سية وما اإىل ذلك.

يف  "دائرتنا"  يف  االأخرية  املرحلة  خالل  نالحظه  بداأنا  ما  هذا 
على  ال�سوت"  "طرح  فقررنا  الثقايف.  ال�سوري  الكندي  النادي 
معه  نتوا�سل  الذي  املتحد  املحيط/  ويف  اأوال"،  دوائرنا  "جمموع 
ثانيا، لعلنا يف ذلك نتحمل ق�سطا من امل�سوؤولية املدنية امللقاة على 
عاتقنا، خا�سة واأن �سيا�سة "دفن الراأ�س يف الرمال" لن ت�ساعدنا 
للمرحلة  عناوينًا  �ست�سكل  التي  التحديات  من  اأي  مواجهة  على 

املقبلة.

جتربة العق�د االأربعة االأخرية تنتظر مرا�شم ال�داع..
التي  اخلم�شة"  "االأوهام  اإ�شقاط  على  التعاون  املطل�ب 

واكبت تلك التجربة.
اأدت  قد  الذاتية"  الداخلية  "الدورة  هذه  ان   نعتقد  اخت�سارا، 
كافة،  واأ�ساليبها  اأدواتها  حدود  ابعد  اإىل  وا�ستنفذت  وظيفتها، 
تكرار  ان  ذلك  ا�سحابها.  على  حتى  وممال  رتيبا  تكرارا  فغدت 
قاعدة  على  مو�سم  بعد  ومو�سما  عام  بعد  عاما  ذاتها  املنا�سبات 
اأ�سحابه  على  عبئا  حتول  قد   ))copy and paste  (
وبدا اجلميع ي�سعر بنوع من االحباط وعدم الرغبة يف امل�ساركة. 
ولقد انعك�س ذلك تراجعا ملمو�سا يف ال�ساأن العام على امل�ستويات 
ما  اإذا  ذلك.  اإىل  وما  وال�سيا�سية  والفنية  والثقافية  االجتماعية 
توفر يف اأو�ساطنا اإجماع من هذا النوع،  قائم على قراءة مت�سابهة 
لطبيعة املرحلة التي و�سلنا اليها، فان ذلك �سي�ساهم  يف التعاون 
الإ�سقاط "االأوهام اخلم�سة" التي رافقت وطبعت تلك املرحلة من 

العمل العربي وهي:

ال�هم االأول:
اإن واحدة من هذه اجلزر/ الدوائر قادرة على مواجهة متطلبات 
العمل االغرتابي منفردا، وان هذه املهمة اأكرب بكثري من االإمكانات 
حجمها  كان  اأيا  طرف  اأي  بحوزة  هي  التي  واملادية  الب�سرية 

ونوعها.

ال�هم الثاين:
ت�سوره  تعميم  على  قادر  انه  االأطراف  احد  خميلة  يف  يكون  اأن 
وروؤيته لطبيعة العمل االغرتابي ق�سرا اأو مداورة، وانه ال �سرورة 

مل�ساحة م�سرتكة يتعاون اجلميع على بلورة عناوينها وبراجمها.

ال�هم الثالث:
من  وقت" عدد  "ف�سالت  على  قائما  االغرتابي  العمل  يكون  اأن 
بعد  طاقة  من  لهم  تبقى  ما  يعطون  الذين  الغيورين،  املتطوعني 

على  معطوفا  وذلك  العائلية  وواجباتهم  اليومية  التزاماتهم 
التحديات احلياتية اليومية.

ال�هم الرابع:

بدون  اجلاليوية  واخليارات  للتحديات  الت�سدي  باإمكاننا  اإنه 
 ." والتخطيط  لالأبحاث  "مركز  طليعتها  ويف  "موؤ�س�سات"، 

ي�ستنزف  النه  اخلطورة  من  كبرية  درجة  على  الوهم  هذا  اإن 
االإمكانات ويعبث باجلهود ويعيق عمليات التح�سيد املنظمة ويوؤدي 
يف النهاية اإىل االإحباط. وعندما نقول موؤ�س�سات نعني ذلك اجلهد 
املنتظم القادر على بناء املثلث املتعارف عليه "بالروؤية وامل�سروع 

واآليات التنفيذ".

ال�هم اخلام�س:

اإن هذه املوؤ�س�سات قادرة على اإجناز اأي من املهام املطلوبة منها 
الب�سرية  املوارد  تاأمني  عرب  لذلك  ال�سرورية  ال�سروط  توفر  دون 
واملادية. وهذا يعني توفري امل�ستلزمات املالية للجهاز الب�سري الذي 
�سيتحمل تبعات القيام باأعباء مهمة من هذا النوع وم�سوؤولية بهذا 
واملوؤهلة  الكفوءة  للكوادر  كامال  تفرغا  يعني  االمر  هذا  احلجم. 
وال�سيا�سة  والتخطيط  االأبحاث  حقول  يف  املوؤ�س�سات  هذه  لقيادة 

واالإعالم واالجتماع والعالقات العامة.

اإن توفر االإجماع حول قراءة املرحلة ال�سابقة للعمل العربي وبالتايل 
تلك  رافقت  التي  اخلم�سة"  "االأوهام  اإ�سقاط  ب�سرورة  االقتناع 
املرحلة، �سي�ساهمان جمتمعني اإىل االن�سراف من حالة املراوحة 
روؤية  اأمام  ال�سروري الإف�ساح املجال  الوقود  واالإحباط و�سيوفران 

جديدة لعناوين املرحلة املقبلة وحتدياتها.

العقود  خالل  جتربتها  �سياق  يف  العربية  اجلالية  انخرطت  لقد 
االأربعة االأخرية )منذ ال�سبعينات حتى تاريخه( يف عدد غري قليل 
من االأن�سطة االجتماعية والثقافية واالعالمية وال�سيا�سية اأتاحت 

لها اكت�ساب الكثري من اخلربات ومراكمة الكثري من التجارب. 

لقد حان الوقت بتقديرنا اإىل اإجراء عملية مراجعة نقدية وم�سوؤولة 
لهذه املرحلة ي�سارك فيها جميع الذين �ساركوا يف اإنتاجها ور�سم 
)اأفرادا  ومرجعياتها  رموزها  من  اأي  ا�ستبعاد  دون  من  معاملها 

كانوا اأم موؤ�س�سات( اأحزابا اأو جمعيات. 

اإن فر�س العمل املتاحة اأمامنا كثرية ومتوفرة، واإن اجلالية تزخر 
خريطة  وان  كما  والفكرية،  واالقت�سادية  العلمية  باالإمكانات 
االنت�سار العربي يف عدد كبري من الدوائر االنتخابية باتت ت�سكل 
تغدو  عليه،  فبناء  ال�سيا�سي.  امل�ستوى  على  به  ي�ستهان  ال  ثقال 
على  ت�سع  بحيث  بامتياز  ملحة  مهمة  ال�ساملة  املراجعة  عملية 
ا�ستك�ساف  م�سوؤولية  املهمة،  هذه  مواجهة  يف  الطاحمني  عاتق 
وامل�ساركة يف �سياغة عناوينها  املقبلة  وا�ست�سراف معامل املرحلة 

وتوفري االآليات واملوارد الب�سرية واملادية الإجناحها.

بقلم فار�س بدر 

�جلالية �لعربية يف كند�:
مر�جعة وتقييم و�أفكار للنقا�س 
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كان املمر�س عبده ال ي�سمح دخله الب�سيط بامل�ست�سفى احلكومي التي 
يعمل بها  باالإنفاق على اأ�سرته املكونة من زوجة وطفلني 

كم كانت فرحته عظيمة حني  عرث اأخريا على عمل بعد الظهر بعيادة 
الدكتور رفيق طبيب الباطنية بامل�ست�سفى العام والذائع ال�سيت يف 

منطقة احللمية وما حولها. 

ميزة  متثل  العيادة  اإىل  عبده  منزل  من  الق�سرية  امل�سافة  كانت 
اإ�سافية  مع العائد املجزى الذي �سيح�سل عليه مقابل   كل معاينة  
ومع عدد املعاينات  الكبرية  واالكراميات  التي يح�سل عليها واإذا 
اأ�سفنا لذلك حجم العينات الطبية التي تاأتيه من مندوبي �سركات 
الدعاية الدوائية الذين كانوا يلتم�سون ر�ساه ويخطبون وده  مثلت 

كل هذه االأمور  طاقة قدر الأحالمه الب�سيطة. 

ومع حداثة عمل عبده اإال اأنه اأ�سبح يتح�س�س ما يثري �سخط  الدكتور  
اأحد  وطرد  غ�سبا  رفيق  د.  فيه  ا�ست�ساط  الذي  اليوم  ين�سى   وال 
املندوبني الذي حاول الدخول عنوة ومل يكتفى بذلك بل طرد املر�سى 

يف ذلك اليوم اأي�سا. 

كان الدكتور رفيق عا�سقا للهدوء حري�سا على الوقت ب�سكل مبالغ به 
ال يرتك القلم  وال  الكتب العلمية  من يديه والتي حتفل بها عيادته  

دائم التدوين يف مفكرة �سغرية ي�سعها دائما يف مكتبه. 

مما اأثار ده�سة عبده.. اللقاء اليومي بني د. رفيق مع الدكتور ح�سني 
زميله بنف�س امل�ست�سفى . 

كان الدكتور ح�سني �سخ�س غريب االأطوار ي�سبه التمثال املجرد من 
اأبدا ودائما ما يعرف طريقه  انفعاالت يجل�س �سامتا وال ينطق  اأي 
العيادة  اإغالق  وقت  م�ساءا حتديدا  الثامنة  ال�ساعة  الك�سف  لغرفة 

وان�سراف عبده. 

يحر�س  اليوم  وكانت طقو�س هذا  عيد احلب  هو ذكرى  اليوم  كان 
لها  وكانت هديته  �سنوات  اأربع  قبل  زواجه   عليها عبده متاما منذ 
اليوم  العمل  يف هذا  باطار مزخرف  لكن من زحام  �ساعة ف�سية 
ن�سي هديته يف العيادة  ويف الطريق اإىل منزله تذكرها فاأ�سرع من 
فوره للعيادة مرة اأخرى وما اأن عاد حتى �سمع اأ�سوات غريبة داخل 

غرفة املعاينة . 

عرب  فنظر  بالداخل  يحدث  ملا  النظر  يختل�س  اأن  الف�سول   دفعه 
فتحة الباب وهاله ما راآه.. معقول ما يحدث!!! وب�سرعة هائلة، حمل 

الهدية وغادر ب�سدمة كبرية مما يحدث. 

يوم اجلمعة حينما قرع  جر�س  التا�سعة �سباحا يف   ال�ساعة  كانت 
باب �سقة عبده فلما فتح وجد اأمامه رجال ال�سرطه يطلبونه للذهاب 

للق�سم. 

انهار عبده قائال :ماذا حدث؟ 

-تعال معنا و�ستعرف كل �سئ يف الق�سم 

ويف الق�سم بداأ املحقق يف ا�ستجواب عبده 

-ا�سمك و�سنك وعنوانك 

-عبده عرفه 30�سنه ا�سكن باحللمية 

-هل تدري اأن الدكتور رفيق والدكتور ح�سني لقيا حتفهما بالعيادة 
ليلة اأم�س؟ 

ذهل عبده 

-ال يا �سيدي كيف حدث هذا؟ 

-لقد ا�ستدعيناك لنعرف منك كيف حدث هذا؟ 

-لقد غادرت العيادة وهما  بخري وال اأعرف ماذا جرى بعد ذلك. 

-ما العالقة التي تربط بني الدكتور ح�سني والدكتور رفيق؟ 

يزوره  يومي  وب�سكل  اأ�سهر  �ستة  قبل  رفيق  دكتور  لدي  عملت  -منذ 
الدكتور ح�سني بعد موعد العيادة 

-غريب وال تعرف ملاذا هذه الزيارات اليومية؟ 

-ال اأعلم ولكني راأيت �سيئا غريبا وال اأريد اأن اأق�سه خ�سية اأن اأكون 
خائنا لالأمانة ومف�سيا الأ�سرار ال تخ�سني. 

-البد اأن حتكي فقد يفيد هذا التحقيق 

جلبتها  هدية  ن�سيت  الأين  ان�سرايف  بعد  للعيادة  يوما  عدت  -لقد 
اأ�سواتا  لزوجتي ووجدت غرفة املعاينة مغلقة عليهما وينبعث منها 
فتحة  عرب  والب�سر  ال�سمع  ا�سرتاق  اإىل  الف�سول  فدفعني  غريبة  

الباب. 

-ماذا راأيت بالظبط؟ 

يحقنه  رفيق  والدكتور  ال�سرير  على  ممدا  ح�سني  الدكتور  راأيت 
مبحلول وريدي  وبعدها  �سار يهذي. 

من كان يهذي ومباذا كان يهذي ؟ 

الدكتور ح�سني ومل ا�ستطيع متييز الكلمات.

مت �سرف عبده من الق�سم. واأ�سبح املحقق عبد امللك يف حرية من 
باأن  جاء  ال�سرعي  الطبيب  تقرير  اأن  حريته  زاد  ومما  عبده  اأقوال 
املتوفني لديهما م�ستويات مرتفعة من »الكيتامني« و مادة ثنائي ميثيل 
تريبتامني )DMT( هي ال�سبب يف الوفاة مما يتفق مع رواية عبده 
من اأن هناك حقن مبادة ما  وبالتايل فالق�سية اأ�سبحت وا�سحة ولو 

ب�سكل مبدئي وهي وفاة نتيجة لتعاطي املخدرات . 

لكن املحقق عبد امللك من طراز خمتلف فهو ال يقنع بالدالئل ال�سهلة 
في�سرع بغلق ق�ساياه ولكن ي�سع ن�سب عينيه االحتماالت االأخرى. 

ات�سل عبد امللك بالطبيب ال�سرعي حامت وطلب مقابلته.

كانت يف جعبة عبد امللك الكثري من الت�ساوؤالت و�سعها جميعا اأمام 
الطب ال�سرعي. 

ملاذا ا�ستخدم الطبيبان هاتني املادتني؟ هل كانا مدمنني  ؟

العديد  ال�سرعي، فهناك  الطبيب  اإجابة  اأعتقد ذلك. كانت هذه  ال 
واأب�سط يف اال�ستخدام وحتقق نف�س  من املواد املخدرة �سهلة املنال 
التاأثري واأكرث كما اأن ثنائي ميثيل تريبتامني ي�سبب هالو�س مفزعة 

وال تن�سى اأنهما طبيبان وعلى دراية بذلك.

اإذن نحن بحاجة اإىل ا�ستجواب عبده مرة اأخرى قالها عبد امللك.

-اأود اأن اح�سر هذا اال�ستجواب.

-بكل �سرور.. فما تراه قد يغيب عني.. 

مت ا�ستدعاء عبده مرة اأخرى ويف ح�سرة عبد امللك وحامت )الطبيب 
ال�سرعي( 

 DMT قال عبد امللك :هل لديك معلومات حول وجود الكيتامني و
بعيادة د. رفيق وهل الحظت عليه عالمات اإدمان؟

ومادة  باطنية  عيادة  هذه  قبل.  من  بالعيادة  املواد  هذه  اأرى  -مل 
الكيتامني ت�ستخدم عادة يف التخدير. 

اأما فيما يخ�س االإدمان فدكتور رفيق كان متزنا متاما وكان ال ي�سرب 
ال �سجائر وال حتى القهوة.

توجه حامت بال�سوؤال لعبده :

-هل كان الدكتور رفيق يدون مذكرات اأو �سئ من هذا القبيل. 

-نعم كانت لديه مفكرة �سغرية ال تغادر مكتبه.

عبد  للمحقق  ينظر  وهو  حامت  الدكتور  قالها  مبتغانا  وجدنا  اإذن 
امللك.

انطلق االإثنان اإىل عيادة دكتور رفيق وبداأ الدكتور حامت يبحث عن 
املفكرة حتى وجدها وبداأ يقلب �سفحاتها.

كانت حتتوي على مقادير خمتلفة من اجلرعات باخت�سارات ت�سري 
اإىل الكيتامني و DMT دون اإ�سارة �سريحة.

اإنه اأمر حمري ملاذا هذه اجلرعات؟! .

ترك الدكتور حامت املفكرة وراح يقلب يف كتب الدكتور رفيق مبكتبته 
وفجاأة عال �سوته لقد وجدتها؟

�ساأله عبد امللك والذي جل�س طوال الوقت معلقا ب�سره برفيقه 

-ماذا وجدت؟

-مفتاح اللغز. 

اإنه  dying brain hypothesis لقد و�سع الدكتور 
رفيق دائرة حول هذا العنوان. 

-ماذا تعني؟

-فر�سية الدماغ املحت�سر... لقد كان الدكتور ح�سني والدكتور رفيق 
يبحثان يف االقرتاب من املوت بعبارة او�سح �سكرات املوت

-مل اأفهم؟

من  القرب  حلظات  ا�ستح�سار  يحاوالن  كانا  �سديقي  يا  -بب�ساطة 
املوت عرب هاتني املادتني املخدرتني حيث يقومان بتهيئة �سحابة من 

الهالو�س ت�سبه حلظات القرب من املوت.

-وملا ماتا اإذن اإن كانت فقط جتربة؟

-رمبا االإ�سراف يف اجلرعات اأو اجلمع بني املادتني يف بع�س التجارب 
ال اأدري على وجه التحديد رمبا نحتاج ملزيد من البحث ولكن اأظن 

اأن ما و�سلت اإليه هو كبد احلقيقة.

وجهيهما  العبو�س من  زال  وقد  العيادة  وحامت من  امللك  خرج عبد 
بعدما ظفرا مبا يظنانه كافيا حلل اللغز.

د. حممد فتحي عبد العال

رقم الهاتف : 00966583609502

yahoo.com@dr_mfathy2005 : االمييل

للموت طرائق �ستى 
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برياين اللحم
مع البطاط�س احللوة

املقادير
للتزيني :

زبيب : ربع كوب )اأحمر(
كزبرة خ�سراء : ن�سف كوب )مفرومة(

النعناع : ربع كوب )طازج ومفروم(
- اأرز ب�سمتي : 3 اكواب

- الزعفران : ن�سف ملعقة �سغرية
- الزيت : ح�سب احلاجة )للقلي(

عة اإىل مكعبات( - البطاطا احللوة : 1 حبة )كبرية احلجم / ُمقطاّ
ع اإىل 4 قطع( - الب�سل : 1 حبة )كبري احلجم / ُمقطاّ

- حلم غنم : 1 كيلو
- القرفة : عود

- القرنفل : 5 حبات
- هيل : 5 حبات )�سحيح(

- ملح : 2 ملعقة �سغرية
- �سمن : 4 مالعق كبرية

) ع اإىل جوانح، ومقلياّ - الب�سل : 1 حبة )كبري احلجم / ُمقطاّ
- الفلفل احلار : 1 حبة )مفروم(

- الثوم : 4 ف�سو�س )مهرو�س(
- بهارات م�سكلة : ملعقة �سغرية

- زبادي : كوب

طريقة التح�شري
ى، وُينقع يف املاء لـ25 دقيقة. ُيغ�سل االأرز، في�سفاّ

ُيذاب الزعفران يف املاء.

اللون  البطاط�س احللوة يف زيت �ساخن، حتاّى تكت�سب  ُتقلى ُمكعبات 
الذهبي. ثم ُت�ساف قطع حلم الغنم اإىل قدر، فتغمر باملاء ال�ساخن، 
عة، والتوابل ال�سحيحة )القرفة والقرنفل والهيل  مع قطع الب�سل املُقطاّ
 ، طة، حتى متام الن�سج. ثماّ وامللح(. ُيطهى اللحم، على حرارة متو�ساّ

ى اللحم من املرق )مع االحتفاظ باملرق(، وُيرتك جانًبا. ُي�سفاّ

االأرز  النار، ويو�سع  اإىل قدر على  اللحم  اأكواب من مرق  ُت�ساف 4 
ى. بعد ت�سفيته. ُيطهى االأرز لع�سر دقائق، ثماّ ُي�سفاّ

 ، ن ال�سمن يف قدر، فُي�ساف الب�سل املفروم اإليه، فالفلفل احلاراّ ُي�سخاّ
لة، ون�سف كماّ اللحم، والزبادي.  مع الثوم املهرو�س والبهارات امل�سكاّ
تعلوها  ل طبقة،  ت�سكاّ ُترتاّب حتاّى  ثماّ  ًدا،  املذكورة جياّ نات  املكواّ ُتقلاّب 
طبقة من االأرز، فطبقة اأخرى من الكماّ الباقي من اللحم، فطبقة 

اإ�سافياّة من االأرز، فطبقة من مكعبات البطاط�س احللوة املقلياّة.

القدر،  ى  تغطاّ بالزعفران.  املاء  خليط  وُي�سباّ  بالزبيب.  القدر  تزياّن 
وتطهى لثالثني دقيقة. ُي�ساف كلاّ من الكزبرة والنعناع، قبل التقدمي.     

امل�شدر : جملة �شيدتي

�سمبو�سة م�سوية
باخل�سار للرجيم

املقادير
- عجينة �سمبو�سة : علبة

- البطاط�س : 3 حبات )مقطعة مكعبات �سغرية(
- الب�سل : 1 حبة )كبري احلجم / مفروم(

- الثوم : 3 ف�سو�س )مفروم(
- الزجنبيل : ملعقة �سغرية )طازج(

- البازيالء : ن�سف كوب
- اجلزر : ن�سف كوب )مب�سور(

- البي�س : 1 حبة
- الكاري : 2 ملعقة �سغرية

- ملح : ملعقة �سغرية
- كزبرة خ�سراء : 2 ملعقة كبرية )مقطعة(

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبرية

طريقة التح�شري
والزجنبيل  والثوم  الب�سل  ون�سيف  قدر  يف  الزيت  ن�سخن 
ونقلب ملدة 3 دقائق. ثم ن�سيف البطاط�س والبازالء واجلزر 
دقائق.   3 ملدة  مرتفعة  على حرارة  اخلليط  ونقلب  والفلفل 
ون�سيف الكاري وامللح والكزبرة ونقلب ثم نرفعها من على 
ال�سمبو�سة  قطع  نح�سو  تربد.  اأن  اإىل  جانبًا  ونرتكها  النار 
يف  ال�سمبو�سة  ون�سع  مثلث.  �سكل  على  ونغلقها  باحل�سوة 
�سينية خبز ومن�سح وجهها بالبي�س املخفوق، ثم ندخلها اإىل 

الفرن حتى تن�سج وت�سبح باللون الذهبي.    

امل�شدر : جملة �شيدتي

فطاير بالبطاط�س واجلبنة
املقادير

- البطاط�س : 800 غم )م�سلوقة ومهرو�سة(
- حلم بقر مفروم : ن�سف كيلو

- �سل�سة طماطم : 3 مالعق كبرية
- بقدون�س : ملعقة كبرية )مفروم(

- الزيت النباتي : 30 ملليلرتًا
- الب�سل : 2 حبة )متو�سط احلجم / مقطع اإىل مكعبات �سغرية(

- اجلزر : 200 غم )مقطع اإىل مكعبات �سغرية(
- الثوم : ف�س )مهرو�س(

- اللحم املقدد : 115 غم )مفروم(
- كرمية الطبخ : ثالث اأرباع الكوب

- جنب ال�سيدر : كوب ون�سف )مب�سور(
- الزبدة : 3 مالعق كبرية

- ملح : ح�سب الرغبة
- فلفل اأ�سود : ح�سب الرغبة

ة - جوزة الطيب : ر�ساّ

طريقة التح�شري
الثوم  اإ�سافة  يتم  ثَماّ  يذبل  حتى  الزيت،  يف  واجلزر  الب�سل  يو�سع 

ة 10 دقائَق. نات حتى تذبل ملَداّ وتقلى املكِواّ
ي�ساف اللحم واللحم املقدد ويقلب اخلليط حتى يتجان�س جياّدًا.

يتم اإ�سافة البقدون�س ومعجون البندورة وطهيهما لدقيقتني.
ار مع التحريك.  ي�ساف امللح والفلفل االأ�سود ويرتك اخلليط على الناّ
ثم تخلط البطاط�س املهرو�سة مع الكرمية وجوزة الطيب للح�سول 
من  طبقة  ع  وتوزاّ بالزباّدة  فرن  طبق  ويدهن  متجان�س.  خليط  على 

البطاط�س وفوقها طبقة من اللحم ثَماّ طبقة اأخرى من البطاط�س.
توزع اجلبنة فوق البطاط�س وتخبز الفطرية يف الفرن ملدة 30 دقيقة 

يف فرن �ساخن على حرارة 220 درجًة مئويًة.

امل�سدر : جملة �سيدتي

ميلك �سيك اآي�س كرمي فانيال
املقادير

- االآي�س كرمي : 2 ملعقة كبرية )بطعم الفانيليا(
- حليب : ثالث اأرباع الكوب )�سائل وكامل الد�سم(

- خال�سة الفانيليا : ملعقة �سغرية
- كرمية اخلفق : كمية )للتزيني(

طريقة التح�شري
للح�سول  وذلك  الو�سفة  هذه  الإعداد  اخلالط  ا�ستخدام  يف�سل 
على القوام املرغوب به وللحر�س على امتزاج جميع املكونات مع 

بع�سها البع�س ب�سكل كامل.

اإبريق اخلالط وترتك لب�سع  ي�سكب القليل من مكعبات الثلج يف 

ذوبان  اإىل  يوؤدي  وال  باردًا  االإبريق  ي�سبح  حتى  وذلك  دقائق 
املكونات ب�سكل �سريع.

التخل�س من مكعبات الثلج يف االإبريق.

اإ�سافة االآي�س كرمي اإىل االإبريق وخفقه لب�سع ثواٍن حتى يتفكك.

يتم اإ�سافة كمية احلليب ال�سائل البارد فوق االآي�س كرمي ومن ثم 
على  دقيقتني  عن  تزيد  ال  ملدة  اخلفق  واإعادة  الفانيليا  خال�سة 
اأكواب التقدمي  �سرعة عالية. ثم ي�سكب امليلك �سيك اجلاهز يف 
من  كمية  وتر�س  البي�ساء.  اخلفق  كرمية  من  بالقليل  ويزين 

ال�سوكوالتة املفتتة على الكرمية ويقدم.    

امل�شدر : جملة �شيدتي
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املقادير
- معكرونة : كي�س )بال�سكل املرغوب(

- التونا : علبة )كاملة وكبرية احلجم(
- الب�سل : 1 حبة )متو�سط احلجم(

- طماطم : 3 حبات
- فلفل رومي : ح�سب الرغبة

- الثوم : ف�س
- الذرة احللوة : 2 كوب

- زيتون اأ�سود : ن�سف كوب
- املايونيز : 4 مالعق كبرية

- الكات�ساب : ملعقة كبرية
- املا�سرتد : ملعقة �سغرية

- زبادي : كوب
ة - ملح : ر�ساّ

ة - فلفل اأ�سود : ر�ساّ
طريقة التح�شري

ار  الناّ على  باملاء  مملوء  اإناء  و�سع  طريق  عن  وذلك  املكرونة  ن�سلق 
جيدًا،  املاء  يغلي  وعندما  والزيت  امللح  من  القليل  اإليه  ون�سيف 

ن�سيف املكرونة حتى تن�سج جيدًا.
ن�سوي حباّات الفلفل ملدة 10 دقائق وتقلاّب من كافة اجلوانب وعندما 

تن�سج جيدًا تقطع اإىل �سرائح رفيعة.
نقطع الب�سلة اإىل �سرائح وحبات الطماطم اإىل مكعبات.

والب�سل  الطماطم  نخلط  وبعدها  جيدًا  امل�سلوقة  املكرونة  ن�سفي 
والفلفل مع املكرونة ون�سيف الذرة والزيتون، ونتابع اخللط.

نح�سر علبة التونة ون�سفيها جيدًا من الزيوت وبعدها ن�سيفها اإىل 
املزيج ال�سابق وتقلب برفق.

نح�سر  وبعدها  مقالة  يف  النار  على  الزيت  يف  ويقلب  الثوم  نقطع 
وعاء ونقلب فيه الكات�ساب والزبادي واملايونيز والثوم اأي�سًا.

امللح  من  بع�س  ون�سع  البع�س  بع�سها  مع  املقادير  كامل  ن�سيف 
والفلفل االأ�سود.

ن�سع اخلليط يف الثالجة لبع�س الوقت.
ن�سعها يف طبق التقدمي وتقدم.

الطبق،  لتزيني  الوجه  على  الريحان  اأو  البقدون�س  اإ�سافة  ميكن 
واإعطائه نكهة لذيذة.

امل�شدر : جملة �شيدتي

مطبخك �ضيدتي

بطاط�س مقلية بجبنة 
ال�سيدر خطوة بخطوة 

- الزبدة : 2 ملعقة كبرية

- طحني : 2 ملعقة كبرية

- حليب : كوب )�سائل(

- جنب ال�سيدر : كوب )اأ�سفر/ مب�سور(

- البطاط�س : ح�سب الرغبة )مقلية وجاهزة(

ة )مفروم / للتزيني( - بقدون�س : ر�ساّ

خط�ة بخط�ة

اخلط�ة االوىل يف قدر على النار ذوبي الزبدة

اخلط�ة الثانية اأ�سيفي الطحني 

اليدوي  امل�سرب  با�ستخدام  املكونات  ا�سربي  الثالثة  اخلط�ة 
حتى تتما�سك املكونات وت�سبح كالعجينة

مع  بالتدريج  ال�سائل  احلليب  ب�سباّ  ابداأي  الرابعة  اخلط�ة 
التحريك امل�ستمر

اأ�سيفي كمية جبنة  املزيج،  بداية غليان  اخلط�ة اخلام�شة عند 
ال�سيدر املب�سورة

اخلط�ة ال�شاد�شة اخلطي جيدًا حتى تذوب اجلبنة وتتجان�س مع 
باقي املكونات

اخلط�ة ال�شابعة اقلي كمية البطاط�س بح�سب احلاجة، ووزعي 
خليط اجلبنة فوق البطاط�س

اخلط�ة الثامنة زيني بالبقدون�س املفروم، وقدميها �ساخنة

امل�شدر : جملة �شيدتي

ب�سكويت النوتيال
املقادير

- اجلوز : كوب )اأو بندق(

- ب�سكويت : 2 عبوة

- �سكر : ن�سف كوب

- الزبدة : ن�سف عبوة

- الكاكاو : 3 مالعق كبرية

- �سوكوالتة نيوتيال : 4 مالعق كبرية

- حليب : 2 كوب )�سائل(

- خال�سة الفانيليا : ملعقة �سغرية

- جوز الهند : كوب

طريقة التح�شري
اجلوز  مع  الب�سكويت  اطحني  الكهربائي،  اخلالط  يف 

للح�سول على خليط ناعم.

ال�سكر  اإليه  واأ�سيفي  الب�سكويت  خليط  �سعي  وعاء،  يف 
والزبدة والكاكاو والنوتيال وخال�سة الفانيليا واحلليب.

اخلطي املكونات واعجنيها جيدًا حتى متتزج.

ري اخلليط على هيئة كرات. كواّ

الكرات  تزيني  وميكنك  الهند،  بجوز  كرة  كلاّ  �سي  غماّ
بة. بال�سوكوالتة البي�ساء املذواّ

امل�شدر : جملة �شيدتي

مقلوبة الباذجنان باللحم
املقادير

- طماطم : 1 حبة )مقطعة �سرائح(

- اللحم : ن�سف كيلو )م�سلوق(

- بهارات املقلوبة : ملعقة كبرية

- الباذجنان : 1 حبة )مق�سر ومقطع ومقلي(

- اأرز ب�سمتي : كوب ون�سف )مغ�سول وم�سفى(

- االأرز امل�سرياّ : ن�سف كوب )مغ�سول وم�سفى(

- مرق اللحم : 3 اكواب

- ملح : ح�سب الرغبة

طريقة التح�شري
قطعي الطماطم �سرائح و�سعيها يف قاع القدر.

�سعي قطع اللحم امل�سلوق فوق الطماطم.

ر�سي بهارات املقلوبة على اللحم والطماطم.

وزعي الباذجنان املقلي فوق اللحم.

اأ�سيفي االأرز الب�سمتي واالأرز امل�سري.

دقيقة حتى   30 مدة  املقلوبة  على  القدر  وغطي  اللحم،  مرق  �سباّي 
التاأكد من الن�سوج.

اقلبي املقلوبة بطبق وا�سع، وقدميها �ساخنة بجانب ال�سلطة اخل�سراء 
واللنب الزبادي بح�سب الرغبة.

امل�شدر : جملة �شيدتي

�سلطة تونة باملكرونة
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Plan Prevents and Minimizes Outbreaks to 
Keep Students and Staff Safe
TORONTO — As part of Ontario>s plan 
for students to safely return to the classroom 
in September, the government has released 
the Operational Guidance: COVID-19 
Management in Schools a. This guide was 
developed in consultation with public health 
experts, including Ontario>s Chief Medical 
Officer of Health, and aims to help schools 
identify and isolate COVID-19 cases, reduce 
the spread of COVID-19 in schools, and 
prevent and minimize outbreaks.
In addition, Dr. Dirk Huyer, who was recently 
the Executive Lead for the COVID-19 Testing 
Approach at the Command Table and is the 
Chief Coroner for Ontario, will serve as 
Coordinator, Provincial Outbreak Response. 
Dr. Huyer will lead the province>s efforts to 
prevent and minimize COVID-19 outbreaks in 
a number of sectors, including the education, 
child care, agriculture and health care sectors.
Details were provided today by Premier Doug 
Ford, Stephen Lecce, Minister of Education, 
Dr. David Williams, Chief Medical Officer of 
Health, and Dr. Dirk Huyer.
«Just as many schools have fire safety and 
emergency response plans, we have been 
working hand in hand with the medical experts 
to develop a plan that will allow schools 
to quickly and effectively find, isolate and 
contain a COVID-19 case or outbreak,» said 
Premier Ford. «With medical experts helping 
to develop and support our plan, parents, 
teachers and educators can be confident every 
measure has been taken to put the health and 
safety of students and staff first.»
The guidance document will help school 
boards and school authorities consistently 
implement prevention measures, maintain 
accurate records of staff, students and visitors, 
work with their local public health units, and 
take appropriate action when staff, students, 
or visitors become ill during the school 
day. It includes detailed instructions for a 
variety of different scenarios. It also outlines 

recommendations for what parents should do 
to support their children.
«Ontario>s COVID-19 management plan for 
schools was developed by medical leaders, 
with one aim: to maximize safety and minimize 
the risk to your children,» said Minister Lecce. 
«We have the resources in place ― from 
nursing to testing and enhanced screening and 
cleaning ― to help prevent the spread, coupled 
with a comprehensive plan to respond to any 
challenge immediately and decisively, under 
the leadership of Dr. Huyer.»
Key elements of the guidance document 
explain:
The role of school boards and schools: keeping 
communities informed by creating a COVID-
19 advisory section on both the board and 
school>s websites;
The role of local public health units: leading 
case and contact tracing activities, declaring 
outbreaks and directing closure of classrooms 
or schools where necessary;
The critical role of parents: screening their 
children every day before they go to school 
and keeping them home if they are ill;
Appropriate steps to take when a student or 
staff member tests positive for COVID-19, 
including notifying the school community 
while respecting individual privacy; and
Protocols to trigger various levels of public 
health responses or infection control measures. 
One case will trigger a public health response, 
two or more linked cases will trigger the 
declaration of an outbreak.
«The Government of Ontario needs to be 
prepared to identify and mitigate outbreaks, 
especially in settings such as schools and child 
care centres,» said Dr. Dirk Huyer. «Through 
enhanced planning across government, we will 
be positioned to intervene quickly to prevent 
outbreaks and the spread of COVID-19.»
The Chief Medical Officer of Health is also 
issuing an additional public health guidance, 
COVID-19 Guidance: School Outbreak 
Management, for medical officers of health 

and public health units to support their 
efforts in investigating cases, outbreaks, and 
suspected outbreaks in school settings.
«As schools welcome students and teachers 
back in the coming weeks, it>s important 
for everyone to be informed and understand 
their role in keeping each other safe,» said Dr. 
David Williams. «This guidance document 
provides a thorough management plan for 
school boards, schools, parents and community 
partners like public health units to respond to 
COVID-19.»
The new guidance includes the following:
A protocol has been developed to deal with 
students who become ill while they are at 
school, including isolation, and providing 
personal protective equipment to the ill student 
and staff attending to them;
A clear communications process will be 
followed, so parents will know if a student 
or staff member in a school tests positive for 
COVID-19;
School boards will be required to work closely 
with public health units to communicate 
updates in real time and determine whether a 
class or school must be closed;
Led by Ontario Public Health, the government 
intends to surveillance test asymptomatic 
secondary students in schools.
On top of hiring more public health nurses for 
schools, education staff will have completed 
rigourous professional development on health 
and safety.
As the COVID-19 outbreak continues to 
evolve, the guidance document will help 
support parents and schools as they continue 
to work together during these unprecedented 
times. The Minister of Education has issued 
a letter to parents to outline the shared 
responsibility to keep students safe and the 
key elements of the outbreak management 
protocol.
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Statement by the 
Prime Minister on 

International Youth Day 
The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following 
statement on International Youth Day:

“On International Youth Day, we celebrate young people in Canada and 
around the world. This year’s theme, ‘Youth Engagement for Global 
Action,’ encourages the meaningful engagement and participation of 
young people in all aspects of political, economic, and social life.

“Young people across Canada are shaping our communities, challenging 
the status quo, and working to build a better, fairer, and more 
sustainable future. They have embraced the hard truth that we have 
to do better. That’s why they are fighting climate change, organizing 
against systemic racism and intolerance, pushing us along the road to 
reconciliation, and demanding the freedom to be who they are.

“While the past year has brought hardship and uncertainty to our lives, 
young Canadians have stepped up and been there to help their families, 
their neighbours, and their communities. Whether creating online 
spaces to help others cope with the pandemic or volunteering with a 
local food bank, they understand the value and power of community, 
and of being there for one another.

“And the Government of Canada has been there for them. We have 
provided support to students and new graduates by introducing the 
Canada Emergency Student Benefit, and expanding the Canada Student 
Loans Program. We have helped young Canadians access jobs as well 
as research positions and skills development placements during the 
pandemic, through initiatives such as the Youth Employment and Skills 
Strategy, the Student Work Placement Program, and Canada Summer 
Jobs. We have also helped connect them to wellness, mental health, 
and substance use resources through the Wellness Together Canada 
portal. Because when young people are supported, they can reach their 
full potential to the benefit of all Canadians.

“The Government of Canada is committed to ensuring the views, 
ideas, and concerns of young people are at the centre of its decisions. 
We have been hearing directly from young Canadians about issues that 
matter to them through my Youth Council, which is currently accepting 
applications for the next cohort of members. We also launched Canada’s 
first-ever youth policy last year. Developed with young Canadians, this 
policy reflects their values and priorities, and creates opportunities for 
them to build a stronger and more inclusive Canada. Young people are 
the leaders of today, and we will keep engaging and supporting them 
so that – together – we can chart the right path forward for our country 
and the world.”

PMO Media Relations

Government of Canada 
matches $8 million 

in donations made by 
Canadians to respond 
to Beirut explosion 

August 27, 2020 - Beirut, Lebanon - Global Affairs Canada

Canadians have shown time and again how generous 
they can be in times of need. This willingness to help 
when a crisis strikes is why the Government of Canada 
announced that it would match donations made by 

individuals to help the Lebanese people following the devastating 
explosion in Beirut on August 4.
Meeting with Lebanese, Canadian and international humanitarian 
partners today in Beirut, the Honourable François-Philippe 
Champagne, Minister of Foreign Affairs, announced that the 
Government of Canada will match, dollar for dollar, the full 
$8 million in donations made through the Lebanese Matching 
Fund as a result of the generosity of Canadians. These funds help 
meet essential food, water, health and other critical humanitarian 
needs.
Global Affairs Canada will transfer the funds to the Humanitarian 
Coalition, which will in turn allocate the funds among its 
members based on criteria such as their capacity and presence on 
the ground.
Officially hosted in Lebanon by his counterpart, Charbel Wehbe, 
Minister Champagne met with Michel Aoun, President of 
Lebanon, and with representatives from the United Nations, the 
Lebanese Red Cross, and other civil society organizations. He 
also spoke with family members of the two Canadians killed in 
the explosion.

Global Affairs Canada
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August 19, 2020 - Ottawa, Ontario - Global 
Affairs Canada
As the situation on the ground in Beirut 
following the August 4, 2020, explosion 
continues to be critical, the urgent, 
immediate needs of Lebanese and other 
affected communities are becoming clearer. 
The UN has launched an emergency appeal 
on behalf of 300,000 people; almost half 
of the appeal’s funding will go to food 
assistance. Currently, as many as a million 
people need health support and almost 
300,000 need shelter assistance. Concerted 
and quick humanitarian action is required to 
help those impacted by the blast, including 
by providing them with health care, food, 

shelter and water.

The Honourable Karina Gould, Minister of 
International Development, today announced 
that the Government of Canada will allocate 
$13.5 million of its funding in response to 
the explosion to UN humanitarian agencies 
and the Lebanese Red Cross. It will also 
increase its contribution to the Humanitarian 
Coalition’s Lebanon Matching Fund by up 
to $3 million, bringing the government’s 
total potential contribution to $8 million. 
Together, this funding will support a range 
of humanitarian activities and a timely, 
effective and coordinated humanitarian 
response.

With today’s announcement, Canada has 
allocated $20 million of the $30 million in 
humanitarian and development assistance 
earmarked to respond to the devastation 
the explosion caused. Canada continues 
to monitor the situation and remains in 
close contact with partners on the ground 
to determine the best way to distribute the 
remaining funding.

Global Affairs Canada
www.canadiandays.ca

News

Statement by the 
Prime Minister on 
Black Ribbon Day

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

“Today, on World Humanitarian 
Day, we honour all humanitarian aid workers 
who work tirelessly to save lives, protect the 
dignity, and alleviate the human suffering 
of millions of people in need around the 
world. We thank aid and health workers for 
their service and the sacrifices they and their 
families make to keep communities safe.

“This year, we pay special tribute to the real-
life heroes who continue to offer life-saving 
support and protection to the most vulnerable 
– those affected by armed conflict, violence 
and unrest, as well as by the rise in extreme 
weather and natural disasters – all amid the 
COVID-19 pandemic. As the world continues 
to fight the pandemic, aid workers are facing 

unprecedented challenges to assist those in 
need – and working hard to overcome them.

“Humanitarian aid workers are the backbone 
of life-saving responses to crises and their 
protection is critical. Each year, they apply 
their knowledge, expertise, and ingenuity to 
save lives. However, all too often, they face 
threats to their safety and security such as 
through targeted and indiscriminate attacks and 
acts of violence in violation of international 
humanitarian law.
“The Government of Canada supports global 
efforts to protect those in need in humanitarian 
settings – particularly women and girls who 
are disproportionately affected by crises – and 
to promote the implementation of international 
humanitarian law. We will continue to work 
with our partners to provide humanitarian 
funding to relief organizations so that they 

can carry out their critical life-saving work. 
Recently, we did it by helping the Lebanese 
Red Cross and other trusted partners meet 
the urgent needs of people affected by the 
explosion in Beirut.
“On behalf of the Government of Canada, I 
invite Canadians to join me in thanking all 
humanitarian workers who have committed 
to helping and serving others in the most 
extreme circumstances, with humility and 
dedication.”

PMO
www.canadiandays.ca

Statement by the Prime miniSter 
on World humanitarian day

Canada’S humanitarian
reSPonSe in beirut

So a bear walks into a liquor store.

Claudio Brunetti of Revelstoke, B.C., can 
laugh about it now, but what happened on 
Monday evening was no joke at the time.

“The bear came barreling down the street. I 
don’t know why, but right down to the end of 
the block in front of my pub,” said Brunetti, 
owner of, fittingly enough, Grizzly Sports Bar 
and Grill and the Last Call Liquor Store.

“And then he just bolted right into the store 
– the door was open. I have it open because 
of COVID, so you don’t have to touch the 
door.”

Video shows the black bear rumbling down the 

sidewalk before making a sharp right turn into 
the store, as if it was intentionally shopping 
for spirits or a six-pack.

“Then he did a stroll down the aisle,” Brunetti 
said, adding a customer from Europe at the 
counter “freaked out” because he was just feet 
from the animal.

Brunetti said he yelled at the bear, which 
turned around and left. He estimated it was 
around 250 pounds.

Asked if he’s come up with any jokes, Brunetti 
laughed, stating: “I didn’t ID him, I couldn’t 
serve him. There’s all kinds of jokes going 
on.”

It’s not common, he added, but wildlife do 
appear on the streets of Revelstoke, especially 
during fall.

On a more serious note, hundreds of bears are 
killed every year as a result of interactions 
with people.

By Doyle Potenteau Global News

Bear walks into liquor store in Revelstoke, B.C., gets yelled at, scared off
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TORONTO — The Ontario government 
announced frontline victims services 
organizations will receive $7.65 million 
over five years in funding for specialized 
services to support human trafficking victims 
and survivors as part of the government>s 
comprehensive anti-human trafficking strategy. 
A portion of this funding will be directed to 
Victim Services Toronto, Victim Services of 
York Region and the province>s other Victim 
Crisis Assistance Ontario organizations.

Details were provided today by Premier 
Doug Ford, Attorney General Doug Downey, 
Solicitor General Sylvia Jones, and Jill 
Dunlop, Associate Minister of Children and 
Women>s Issues.

«Through our government>s anti-human 
trafficking strategy, we are helping young 
women and children escape a living nightmare 
and rebuild their lives,» said Premier Ford. 
«We will continue to work with police to give 
them the tools and resources they need to go 
after the thugs responsible for this disgusting 
crime and put them behind bars where they 
belong.»

Supports funded through this investment 
include:

Additional funding to the Victim Quick 
Response Program+ to help human trafficking 
victims and survivors cover essential 
expenses, such as accommodation, meals, 
transportation, dental care, mobile phones and 
tattoo removal.

Enhanced services under Victim Crisis 
Assistance Ontario to enable front-line staff 
across Ontario to address the immediate and 
local needs of human trafficking victims 
and survivors, particularly children and 
Indigenous persons. This could include early 
intervention to help victims transition out of 
human trafficking, referrals to local programs 
and increased hours of service.

Expanded funding to the Vulnerable Victims 
and Family Fund to cover key court-related 
expenses for human trafficking victims and 
survivors, including basic necessities such 
as weather or courtroom-appropriate attire, 
and costs associated with travel, meals and 
accommodations.

«Our government is partnering with law 
enforcement, prosecutors and front-line 
victim service providers to comprehensively 
respond to the shocking growth of these 
crimes,» said Attorney General Downey. 
«These investments will ensure victims can 
access dedicated supports and services when 
and where they need them.»

The funding announced today is part of 
the government>s anti-human trafficking 
strategy released in March, which includes 
a $307 million investment over five years. 
The comprehensive strategy aims to raise 
awareness about human trafficking, protect 
victims and intervene early, support survivors, 
and hold offenders accountable.

«Human trafficking is a vicious and violent 
crime that preys on our most vulnerable, 
robbing them of their health, safety and 
dignity,» said Solicitor General Jones. «This 
investment helps ensure victims and survivors 
have the support they need while we work 
to combat human trafficking, hold offenders 
accountable and end this heinous crime.»

«Supporting victims and survivors is a key 
commitment in our new anti-human trafficking 
strategy,» said Associate Minister Dunlop. 
«Our investment in these agencies will 
support increased access to a range of trauma-
informed services to help victims rebuild their 
lives. It will also assist them in navigating the 
justice system so that more traffickers can be 
held accountable.»

Government of Ontario 

Ontario 
Strengthens 
Supports for 
Human Trafficking 
Victims and 
Survivors

Services Will Help Those Impacted Heal and Rebuild Their Lives
The Prime Minister, Justin Trudeau, today 
issued the following statement on the 
National Day of Remembrance for the 
Victims of Communism and Nazism in 
Europe, also known as Black Ribbon Day:
“Today, we join people around the world to 
pay tribute to the victims of Communism 
and Nazism in Europe. We express our 
solidarity with the survivors and their 
descendants, and with all those who face 
violence, loss of dignity, and repression from 
authoritarian and totalitarian regimes.
“On this day in 1939, Nazi Germany and 
the Soviet Union signed the Molotov-
Ribbentrop Pact. This alliance, which 
led to the violent political and territorial 
rearrangement of Eastern and Central 
Europe, caused immense suffering. Millions 
of people were murdered, countless others 
robbed of their basic rights, and many more 
forced to flee their homes and lands.  
“Many of those who fled found refuge 
and an opportunity to rebuild their lives in 
Canada. They, along with their descendants, 
have made tremendous contributions to our 
country, helping build the strong, diverse, 
and prosperous country we call home.
“Canada condemns all violations of human 
rights and crimes against humanity. We will 
continue to work with our partners to defend 
and protect human rights and democracy 
around the world. Together, we can stop 
crimes like these from ever happening 
again, and ensure that those responsible are 
held accountable.  
“On behalf of the Government of Canada, 
I invite all Canadians to remember the 
victims of Black Ribbon Day and all those 
who lost their lives to authoritarian and 
totalitarian regimes, past and present. We 
will honour them by continuing to fight 
hate and intolerance, protect the most 
vulnerable, and work to make Canada and 
the world a safer and more secure place for 
everyone.”

PMO Media Relations

Statement by the 
Prime Minister on 
Black Ribbon Day
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OTTAWA -- The federal Liberals are 
rolling out a $37-billion income-
support plan for workers whose 
earnings have crashed during the 

pandemic.
The details released Thursday outline what 
will happen to some four million workers 
receiving the $500-a-week Canada Emergency 
Response Benefit, which is set to wind down 
starting next month.
The CERB will be extended another four 
weeks, and a new benefit that pays $400 a 
week for up to 26 weeks will replace it for 
those ineligible for employment insurance.
Anyone eligible for EI will get the same 
minimum for at least 26 weeks and will need to 
have worked 120 hours to qualify, well below 
current EI requirements, since many Canadians 
have been unable to work to the pandemic.
There will also be $500-a-week sickness 
benefit and caregiving benefit for anyone who 

has to stay home because they're ill, or because 
school or daycare is closed.

Changes are also coming in to allow workers to 
keep more of their benefits even while they're 
working, eliminating the earnings cliff created 
under CERB that acted as a disincentive to 
work.

The three new benefits are expected to cost 
$22 billion and will be brought in through 
legislation once the House of Commons 
returns after being prorogued this week.

The CERB extension is expected to cost a 
further $8 billion, and $7 billion more to the 
EI system, and can be done through powers 
that Employment Minister Carla Qualtrough 
already has to create temporary EI measures.

EI premiums for employers and workers will 
be frozen for the next two years.

Government officials estimate about one 
million people will need the new workers' 

benefit that replaces the CERB, and three 
million will go onto the simplified EI 
program.

One federal official said these numbers 
remained high compared to what is normally 
seen with the EI program. Officials spoke at a 
media briefing Thursday that was provided on 
the condition they not be identified.

The official said the number of claims is more 
typical to what would be seen in an entire year, 
or even over two years.

The government estimate 400,000 people will 
receive benefits who otherwise wouldn't have 
qualified for EI when the CERB ends.

Since mid-March, the CERB has paid almost 
$69.4 billion in in benefits to 8.61 million 
people, of which 4.1 million have since 
returned to the labour market.

CP24

Liberals to replace CERB 
with new benefit, simplified EI 

program at cost of $37B

OTTAWA -- Prime Minister Justin Trudeau 
joined Ontario Premier Doug Ford today to 
announce a deal aimed at ensuring Canada is 
never again at the mercy of unreliable foreign 
suppliers of personal protective equipment 
during a pandemic.
Under the agreement, 3M is to increase 
capacity at its Brockville, Ont., facility so it 
can produce up to 100 million medical-grade 
N95 masks a year.
The federal and Ontario governments are 
each kicking in $23.3 million to help increase 
production capacity at the plant.
The province and the federal government will 
each receive 25 million masks per year over 
five years for health-care and other essential 
workers.
Ford says Ontario needed to ramp up 
production of personal protective equipment 
given the experience early in the COVID-
19 crisis, when Canada was scrambling in 
a global competition for a limited supply of 
masks and other equipment.
The prized N95 masks, used by frontline 

health care workers, were in particularly short 
supply.
Millions of the respirators Canada obtained 
from China were found to be defective and 
couldn't be used.
Ford has also been critical of U.S. President 
Donald Trump's attempts to limit the export of 
N95 masks from American plants -- including 
3M.
Speaking in Brockville today, Ford said 
Canada will "never again" be left at the mercy 
of other countries when it comes to what is 
needed to fight the novel coronavirus.
This is the second domestic contract to produce 
N95 masks, after Quebec-based Medicom 
signed a 10-year agreement to supply N95 and 
surgical masks to the federal government in 
April.
Medicom's combined contracts are worth 
more than $113 million, and include providing 
24 million surgical masks and 20 million N95 
respirators each year.
The company turned a warehouse in Montreal 
into a mask factory in a little over two months. 

It has already started producing and supplying 
surgical masks to Ottawa and N95 production 
is to begin this month with the first deliveries 
expected in the fall.
Health Canada regulations require approval 
of the masks and each shipment must be 
inspected by the Public Health Agency of 
Canada for quality control.
Canada has contracts for 154.5 million N95 
and KN95 masks but, as of Aug. 3, only 54 
million N95 and KN95 respirators had been 
delivered -- all imported from outside the 
country.
KN95 masks are the Chinese equivalent of 
the N95 respirators that are certified by the 
National Institute for Occupational Safety and 
Health in the United States.
This report by The Canadian Press was first 
published Aug. 21, 2020.

CP24

trudeau, Ford unveil deal to ProduCe 
n95 maSkS at broCkville, ont., 3m Plant
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They taught us that the "du'aa" is the brain of 
worshiping, but they did not tell us about the nature 
of this brain and how it will operate later on !! Will 
it remain viable for creativity, and innovation or it 
will turn into a brain anesthetic and programmed 
to echo the supplications and murmurs thousands 
of times in vain like an automatic device repeats 
itself with no interruption.

Have we ever asked ourselves what the purpose 
is of repeated du'aa ', and if the Creator whom we 
seek and call to be in need of all this exaggerated 
prayer? Is this attitude adequate with the universe 
Creator !!!

Is prayer really the link between God and us!! If 
so, why doesn't He respond to us??? Or is it that 
someone or perhaps the people themselves, from 
the ancient times, devised this heresy of prayer 
to relieve their sufferings, attain aspirations of 
people and pin their hopes between heaven and 
earth?

It doesn't matter, but the problem of prayer is that 
it dispels energies and inspiration and calls for 
blindness and blind submission that turns man 
into a disabled being and an artist in creating 
hymns and dua'a for every occasion and time, 
rather than being creative and productive in life.

For God's sake, what have we benefited from 
knocking on Heaven's doors by praying and 
claiming to each other !!! Unfortunately, this 
nation has created an endless search engines of 
supplications for enemies and even on each other 
but heaven refuses to respond or to decipher the 
code for anyone. Is not it time for you to awaken 
your minds and understand that  the sky does 
not listen to screams and crying or to mercy 
beggers.

All the supplication, shouting, wailing and 
insulting others in every prayer and behind 
every imam, nothing was answered to, neither 
of Jerusalem has returned, nor poverty has been 
ceased, nor ignorance has been defeated, nor has 
the land been devastated by the enemies, and God 

has not fulfilled any of those aspirations.
If it is necessary to pray, let it be thanksgiving. 
Thanksgiving lasts blessings and this is the 
philosophy of prayer. But to keep the cylinder of 
prayer active without interruption, this puts us in 
front of two controversial issues, first, that God 
does not respond, second, that we have taken a 
path that does not lead to any  fruitful outcome 
with Heaven.
I think the philosophy of prayer that people have 
drowned themselves in its warm romantic waters 
is an invention of a group of people whose purpose 
is to disrupt people's thinking, to discourage 
their minds, to numb their brains, to make them 
rest and calm, and to entrust their matters to the 
heavens to defend and conserve them !!!
The revolution of minds is terrifying and 
frightening and has no limits and the evidence 
is what you are reading now. The revolution of 
minds has never harmonized with the ambitions 
of tyrants, and oppressors in all times. It is a 
revolution feared by all, and those people did not 
find a better magic recipe to put people down and 
deactivate them except by the sacred drug called 
"prayers".

Remember us in your prayers!!!
By Moutaz Abu Kalam

The culture of prayer to where?
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�أون�����ت�����اري�����و ت����ع����زز دع���م
���ش��ح��اي��ا �لإجت�������ار ب��ال��ب�����ش��ر 
و�ل���������ن���������اج���������ن م����ن����ه����م

�ل���ي���وم  يف  ت��������رودو  ب���ي���ان 
�ل��ع��امل��ي ل��ل��ع��م��ل �لإن�����ش��اين 
و�إ����ش���ادة ب��ع��ام��ل��ي �لإغ��اث��ة

8 8
كند� متدد

CERB برنامج �لإعانة
ل�شهر �إ�شايف ومن ثم �شي�شتبدل 

بربنامج �آخر �أقل كلفة

ت�����رودو وف�����ورد: ل���ن ت��ك��ون 
�أي دول��ة  ك��ن��د� حت��ت رح��م��ة 
يف ت��وف��ر �مل��ع��د�ت �ل��ازم��ة 
�لآن بعد  ك��ورون��ا  ملكافحة 

البقاء  على  قدرتهم  من  التاأكد  على  نركز   ، الدرا�سي  الف�سل  اإىل  ومعلمينا  اأطفالنا  وعودة  املدار�س  فتح  اإعادة  باأمان..."مع  املدر�سة  اإىل  العودة 
�سندوق  خالل  من  دوالر  مليار   2 اإىل  ي�سل  ما  ن�ستثمر  ال�سبب  ولهذا  اأماًنا،  اأكرث  مدار�سنا  جلعل  واالأقاليم  املقاطعات  مع  نعمل  ال�سبب  لهذا  جيدة.   �سحة  يف 
العودة االآمنة اإىل ال�سف من جديد."                                                                                                                                          جو�سنت ترودو
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Safely Back to School... 
«aS SchoolS reopen and our kidS and 
teacherS Step Back into the claSSroom, 
we’re focuSed on making Sure they can 
Stay healthy. that’S why we’re working 
with the provinceS and territorieS to 
make our SchoolS Safer, and that’S why 
we’re inveSting up to 2$ Billion through 
the new Safe return to claSS fund.»

JuStin trudeau


