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"By working together, Canada and the
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than before. Charles Michel, Ursula
von der Leyen, and I spoke today about
our responses and the work we need
to do to fight climate change, increase
trade, protect human rights, and build
resilient economies.
We made some good progress, and
we look forward to holding another
Canada-EU Leaders’ Summit soon so
we can keep pressing forward. More
here: https://bit.ly/37SmFZR"
Justin Trudeau
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�أ�صدر ال�سيد فران�سوا فيليب �شامبني وزير اخلارجية اليوم
البيان التايل:
"اليوم العاملي للحرية الدينية هو فر�صة مهمة لت�أكيد احلق الإن�ساين
العاملي جلميع النا�س يف ممار�سة دينهم واعتناق معتقداتهم  ،دون
متييز �أو عنف �أو �إ�ساءة.
"هذا العام  ،يعد � ً
أي�ضا فر�صة مهمة للتعرف على مرونة املجتمعات
الدينية واملعتقدية يف جميع �أنحاء العامل يف تكييف ممار�ساتهم يف
�سياق .COVID-19
امل�سيحيني يف كوريا ال�شمالية� .ستوا�صل كندا دعوة احلكومات �إىل ال�سماح
أي�ضا �أن العديد من حاالت اال�ضطهاد والتمييز على �أ�سا�س لإجراءات الأمم املتحدة اخلا�صة بالو�صول الفوري وغري املقيد والهادف.
نحن نعلم � ً

الدين �أو املعتقد قد �ساءت خالل وباء .COVID-19
"ب�صفتها جمتم ًعا متعدد الثقافات والأديان والأعراق � ،ستوا�صل كندا
"ال تزال كندا ت�شعر بالقلق �إزاء ت�صاعد معاداة ال�سامية وكراهية الدفاع عن حقوق الإن�سان  ،مبا يف ذلك تعزيز وحماية حرية الدين �أو
الإ�سالم ؛ واال�ضطهاد امل�ستمر مل�سلمي الأويغور والبوذيني التبتيني املعتقد  ،يف الداخل وحول العامل".
وممار�سي الفالون غونغ وغريهم من املجتمعات الدينية والعقائدية يف
مكتب العالقات الإعالمية /ال�ش�ؤون العاملية كندا
الرتجمة العربية �أيام كندية
ال�صني ؛ وا�ستمرار الإق�صاء االقت�صادي للبهائيني يف �إيران ؛ و�سجن

عمل «�إن�ساين» يف غري حمله..

ن�شر �أحد الأخوة الأعزاء على �صفحته ب�أنه قام مببادرة �إن�سانية مع بع�ض
الأخوة� ،إذ قام بتوزيع بع�ض "الوجبات ال�ساخنة" لأحد �أق�سام �شرطة
مدينة مي�سي�ساغا.
�أخي الكرمي ..من حيث املبد�أ� ..أي عمل خريي �أو �إن�ساين هو ال �شك
مرحب به ،ولكن ينبغي �أن يكون يف مكانه املنا�سب ،ف�شرطة مي�سي�ساغا
لي�ست بنك طعام ،ولي�ست جمعية �إن�سانية �أو خريية �أو م�أوئ للم�ساكني
والأيتام وال�ضعفاء حتى تتلقى تربعات!
لعلك تعلم ب�أن ميزانية �شرطة مدينة تورونتو لوحدها مث ًال خالل هذا
العام و�صلت لأكرث من  1.22مليار دوالر ،و�أن دخل ال�شرطي الكندي
و�سطي ًا ي�صل لأكرث من  70.000دوالر �سنوي ًا .وهنا لن �أقول ب�أن �أي
عائلة فقرية يف بلدكم فل�سطني احلبيبة مث ًال �أو يف �أي بلد �آخر ،هي �أوىل
بثمن هذه الوجبات ال�ساخنة لأن هذا �أمر بديهي ومفروغ منه ،ولكن
وجدت �أن من واجبي �أن �أ�سلط ال�ضوء على هذه امل�س�ألة امل�ستغربة لأنها
�أثارت عندي بع�ض النقاط �أ�ستعر�ضها تباع ًا فيما يلي و�أرجو منك �أخي
الكرمي �أن ال ت�أخذ املو�ضوع ب�شكل �شخ�صي و�أن ال تعترب ما �سريد فيه نقد ًا
ل�شخ�صك الكرمي على الإطالق بل هو نقد مو�ضوعي حلالة �أراها غري
مقبولة وم�ستهجنة وخا�ص ًة بحق املجتمع الكندي.
النقطة الأوىل� :إن تقدمي الطعام لأي �شرطي �أو موظف حكومي بهذه
الطريقة فيه الكثري من املزاودة والتجاوز والإ�ساءة ملكانة ال�شرطة
وملعنويات �أي مواطن كندي لديه احلد الأدنى من الغرية على جمتمعه
وبلده .ف�شرطة �أي بلد يف العامل الثالث( ،والتي للأ�سف يعي�ش معظمها
على الر�شوة) ال تقبل بهذه املزاودة ،فما بالك ب�شرطة بلد عظيم مثل
كندا !

النقطة الثالثة وهي الأهم :ما يدرينا �أن تخطط بع�ض الع�صابات
الإجرامية وتقلد هذا العمل الإن�ساين ،فت ّدعي كذب ًا ب�أنها جمعية �إن�سانية
�أو جهة خريية لتد�س ال�سم �أو املخدر لأفراد ق�سم من �أق�سام ال�شرطة
بكامله ،حتى يخلو لها اجلو لل�سطو على �أحد الأحياء الآمنة بينما �شرطة
احلي خمدرة!! جمدد ًا �أُحمل امل�س�ؤولية الكاملة لأي م�س�ؤول �أو �ضابط
�شرطة يقبل ب�أن يتناول هو والأفراد لديه �أي طعام من قبل �أي جهة �أو
�شخ�ص كان ،و�أعترب ذلك ا�ستهتار ًا ب�سالمة و�أمن الأفراد العاملني لديه،
�إذ �أن تعري�ض �سالمة �أي �شرطي للخطر هو تعري�ض حي بكامله للخطر،
وا�ستغرب �أي�ض ًا ..كيف يتم التهاون مب�س�ألة قبول وتناول الطعام من �أي
جهة كانت وخا�ص ًة يف ظروف كورونا!! مع كامل �إحرتامي للأخ الكرمي
�صاحب املبادرة فهو لي�س املق�صود بهذه النقطة �إطالق ًا.
�أخري ًا� ..أرجو النظر يف هذه النقاط بجدية وم�س�ؤولية ومو�ضوعية وبروح
وطنية عالية ،وقد تق�صدت �أن �أكتب على العام ع�سى �أن ن�ستفيد جميع ًا
من هذه التجربة ولنفكر ملي ًا قبل �أن ن�سن �أي �سنة قد يكون لها تبعات
�سلبية على ثقافة بلد كبري بكل املقايي�س مثل كندا.

النقطة الثانية :رغم �أنني �أح�سب �أن ق�سم ال�شرطة هذا قد قبل بالوجبات
ال�ساخنة من باب اللطف واملجاملة الإجتماعية (ولعله �أفراد ال�شرطة مل
يتناولوها ،لأ�سباب �أمنية) ،لكنني ومن خالل �صفحتي املتوا�ضعة هذه
ومن باب ال�شعور بامل�س�ؤولية الوطنية� ،أوجه اللوم �إىل امل�س�ؤول الذي
قبل با�ستالم تلك الهدية �أو التربع ،لأن �أي �شرطي �أو موظف حكومي
وحتى رئي�س وزراء كندا هو موظف حكومي يقوم بواجبه ويتقا�ضى راتبه �أ�شكر �سعة �صدر الأخوة الكرام و�أرجو التعليق مب�س�ؤولية وجتنب التعر�ض
ال�شهري عليه وال �أظن �أحد منهم ينتظر وجب ًة �ساخن ًة �أو تربع ًا "�إن�ساني ًا" لأحد وخا�صة للأخوة �أ�صحاب املبادرة.
بقلم رئي�س التحرير :معتز �أبوكالم
�أو حتى �شكر ًا من �أحد .وقيام البع�ض ب�سن �سنة من هذا القبيل هو �سلوك
مي�سي�ساغا ،تورونتو ،كندا
غري حممود وغري م�س�ؤول ولي�س يف مكانه.
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بيان رئي�س وزراء كندا يف يوم الأمم املتحدة
�أ�صدر رئي�س الوزراء جا�سنت ترودو  ،اليوم  ،البيان التايل مبنا�سبة يوم الأمم املتحدة:
"اليوم ،يف يوم الأمم املتحدة ،ندرك ما ميكننا حتقيقه عندما تعمل املعرو�ضة علينا � -سواء مكافحة وباء  COVID-19العاملي� ،أو
البلدان يف جميع �أنحاء العامل م ًعا لتحقيق �أهداف م�شرتكة.
معاجلة تغري املناخ وحماية التنوع البيولوجي� ،أو �إنهاء الفقر وعدم
"يف عام  ،1945مت �إن�شاء الأمم املتحدة ( )UNلتوفري منتدى امل�ساواة.
حيث ميكن للدول �أن توحد قواها لبناء عامل �آمن و�سلمي ومزدهر لقد انتقل الوباء من �أزمة �صحية �إىل حالة طوارئ �إمنائية عاملية
للجميع .ومنذ ذلك احلني� ،ساعدت يف حت�سني حياة املاليني غري م�سبوقة ،مما دفع النا�س �إىل الفقر وخلق انعدام الأمن
من النا�س ،مبا يف ذلك مكافحة  HIVو  AIDSفريو�س نق�ص الغذائي .التعاون العاملي �ضروري و�سيظل �ضرور ًيا حلماية �صحة
املناعة املكت�سب ،و�إنهاء احلروب ،والتحذير من املجاعات ،وتلبية النا�س و�إنقاذ الأرواح ودحر الوباء ،ولهذا ال�سبب نتخذ �إجراءات
احتياجات �أفقر النا�س و�أكرثهم �ضع ًفا يف العامل .كما �سلطت جن ًبا �إىل جنب مع �شركائنا الدوليني .وهذا ي�شمل امل�شاركة يف قيادة
املنظمة ال�ضوء على ق�ضايا كانت غري مرئية ،مثل العبودية احلديثة املبادرة العاملية ب�ش�أن متويل التنمية يف ع�صر  COVID-19وما ال�سالم يف الأمم املتحدة ،وتر�أ�س جلنة بناء ال�سالم التابعة للأمم
املتحدة لعام  .2020نحن نعلم �أن بناء �سالم دائم ال ميكن حتقيقه
وجتنيد الأطفال.
بعده مع جامايكا والأمني العام للأمم املتحدة.
�إال عندما ن�شرك الن�ساء ب�شكل كامل يف هذه العملية ،وهذا هو
"بينما نحتفل بالذكرى ال�سنوية اخلام�سة وال�سبعني للأمم لقد ا�ستجابت كندا لنداء الأمم املتحدة ،وقدمت دع ًما مال ًيا كب ًريا ال�سبب يف �أن هذا يقع يف قلب احلركة الن�سائية الكندية ال�سيا�سة
ً
املتحدة ،تظل كندا ع�ض ًوا م� ً
ؤ�س�سا فخورا .من جهودنا القيادية لوكاالتها امل�شاركة يف اال�ستجابة للوباء .كما قدمنا دعمنا لربنامج اخلارجية .نحن ملتزمون بالعمل مع الدول الأخرى الأع�ضاء يف
لتحديث حفظ ال�سالم� ،إىل دعمنا لالجئني� ،إىل تعزيز حقوق الغذاء العاملي ،الذي مت االعرتاف به هذا العام بجائزة نوبل الأمم املتحدة ،مبا يف ذلك من خالل مبادرة  ،Elsieل�ضمان
الإن�سان والتقدم االجتماعي ،نحن ملتزمون بالعمل مع الدول لل�سالم .يف يوليو ،قامت القوات امل�سلحة الكندية بت�سليم �أكرث من منظور جندري يف جميع جهودنا لتعزيز ال�سالم واحلفاظ عليه،
الأخرى لت�شكيل م�ستقبل �أف�ضل .لهذا ال�سبب ان�ضممنا يف عام  82،500 2015كيلوجرام من الإمدادات املتعلقة بـ � COVID-19إىل ومعاجلة الأزمات الإن�سانية ،وتقدمي امل�ساعدة الدولية.
�إىل الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة لت�صميم خمطط مل�ستقبلنا البلدان املحتاجة نيابة عن الربنامج ومنظمة ال�صحة العاملية .ويف
عاما ،لدينا فر�صة للعمل م ًعا لتقرير
75
بعد
ما
إىل
�
"بالنظر
ً
اجلماعي مع خطة عام  2030و�أهداف التنمية امل�ستدامة ال�سبعة �سبتمرب� ،أعلنت كندا عن  400مليون دوالر �إ�ضافية لتمويل التنمية
ملتزما كما كان دائ ًما بتحقيق هذه الدولية ل�شركائنا املوثوق بهم على الأر�ض يف مكافحة  COVID-م�ستقبلنا� .إذا ر�سخنا �أنف�سنا يف املثل العليا التي ت�أ�س�ست عليها
ع�شر املرتابطة .وال يزال بلدنا ً
 19يف البلدان النامية ،لتلبية االحتياجات الإن�سانية والإمنائية الأمم املتحدة  -ال�سالم والأمن ،والتعاون الدويل ،واحرتام حقوق
الر�ؤية لعامل �أف�ضل.
الإن�سان  -ميكننا �أن نخرج من �أزمات اليوم �أقوى و�أكرث احتادًا من
بع�ضا من �أهم التحديات التي يواجهها ق�صرية املدى.
"هذا العام ،نواجه ً
�أي وقت م�ضى ".
جيلنا .جند �أنف�سنا و�سط �أزمات ال تعرف حدودًا ،و�ستحدد "رمبا تكون حتديات هذا العام قد �شجعت العزلة و�أذكت انعدام
مكتب رئي�س وزراء كندا
ا�ستجابتنا م�ستقبل �صحتنا وبيئتنا وجمتمعاتنا .الآن� ،أكرث من �أي الثقة ،لكن كندا �ستوا�صل العمل مع �شركائنا لبناء عامل �أكرث
وقت م�ضى ،يجب �أن نعمل م ًعا ك�شركاء ملعاجلة الق�ضايا اخلطرية
الرتجمة العربية �أيام كندية
�سالما و�شمولية .على �سبيل املثال ،نقدم مناهج مبتكرة لبناء
ً

ترودو يعلن عن متويل ي�صل ل  173مليون دوالر
لدفع تطوير تقنيات لقاح  COVID - 19الكندية
وقعت احلكومة اتفاقية مع  Medicagoلت�أمني ما ي�صل �إىل
 76مليون جرعة من لقاح  COVID-19املر�شح  ،وهو ما يكفي
لتح�صني  38مليون �شخ�ص .هذا هو �أول لقاح مت تطويره حمل ًيا
ح�صلت عليه حكومة كندا.

بينما نوا�صل معاجلة الآثار ال�صحية واالجتماعية واالقت�صادية
لـ  ، COVID-19تتابع حكومة كندا بن�شاط �شراء وتطوير
اللقاحات والعالجات والإمدادات ذات ال�صلة حلماية الكنديني
من الفريو�س ودعم تعافينا من الوباء .وهذا ي�شمل اال�ستثمار
يف امل�شاريع الكندية  ،وتعزيز قطاع الت�صنيع احليوي يف بلدنا
�ست�ستثمر احلكومة � ً
أي�ضا ما ي�صل �إىل  18.2مليون دوالر يف �شركة
وقدراته على مكافحة الأوبئة يف امل�ستقبل من خالل تكنولوجيا
التكنولوجيا احليوية Precision NanoSystems
اللقاحات الرائدة.
 )Incorporated (PNIومقرها فانكوفر من خالل
م�شروعا قيمته  24.27مليون
�أعلن رئي�س الوزراء  ،جا�سنت ترودو  ،اليوم عن ا�ستثمار ي�صل �إىل � .SIFسيدعم هذا اال�ستثمار
ً
 173مليون دوالر من خالل �صندوق االبتكار اال�سرتاتيجي ( )SIFدوالر للم�ساعدة يف دفع عجلة تطوير لقاح مر�شح COVID-
مع �شركة ميديكاغو الواقعة يف مدينة كيبيك لدعم ا�ستجابة كندا  19من خالل الدرا�سات قبل ال�سريرية والتجارب ال�سريرية.
لـ  COVID-19والت�أهب يف امل�ستقبل .و�سيعمل امل�شروع  ،تقدم احلكومة � ً
أي�ضا ما ي�صل �إىل  23.2مليون دوالر كتمويل من
الذي تبلغ قيمته الإجمالية  428مليون دوالر  ،على تطوير لقاح خالل املجل�س الوطني للبحوث التابع لربنامج م�ساعدة البحوث
اجل�سيمات ال�شبيه بالفريو�سات لدى  ، Medicagoوالذي ال�صناعية يف كندا لتقدمي �ستة مر�شحني للقاح COVID-19
مت تطويره على من�صة الإنتاج النباتية الفريدة لل�شركة  ،من خالل يف مراحل خمتلفة من التجارب ال�سريرية.
التجارب ال�سريرية .كما �ستن�شئ من�ش�أة لقاحات و�إنتاج الأج�سام
وقعت حكومة كندا الآن اتفاقيات مع ميديكاغو و�أ�سرتازينيكا
امل�ضادة على نطاق وا�سع لزيادة قدرة الت�صنيع احليوي املحلية
و�سانويف وجالك�سو �سميث كالين وجون�سون �آند جون�سون
يف كندا.
ونوفافاك�س وفايزر ومودرن� .ست�ؤمن االتفاقيات املوقعة حتى

الآن الو�صول �إىل ما ي�صل �إىل  358مليون جرعة من لقاحات
 COVID-19املختلفة .يف هذا الوقت  ،هناك ثالثة لقاحات
مر�شحة قيد املراجعة حال ًيا والعديد من اللقاحات الأخرى يف
التجارب ال�سريرية وقيد التطوير.
مكتب رئي�س وزراء كندا
الرتجمة العربية �أيام كندية
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عامر ف�ؤاد عامر

"�إن الإح�سا�س باحلر ّية �أم ٌر ،وممار�سة احلر ّية �أم ٌر �آخر ،فالفنان
يعي�ش احلر ّية احلقيق ّية حني يحقق ذاته كامل ًة ،"...هل حقق
الراحل ن�ضال �سيجري حر ّيته بعد هذه الرحلة الغن ّية معنا؟! هل
حب الوطن ،والعمل ،واحلياة ،وجتاربها حتقيق ًا
كان النعتاقه يف ّ
معان تزيد من حم ّبتنا له حتى ن�ستذكره دوم ًا
لذاته؟ وهل كان لها ٍ
إن�سان �سوري حاول �أن يعلو
كفنان وح�سب بل ك� ٍ
ليكون حا�ضر ًا لي�س ٍ
على �أمله ويرفع ك ّل من عرفه فوق الأمل الكبري؟!
إمياءات بي�ضاء خالل عزلة"
"�إين �أ�صنع �
ٍ
كان للفنان ن�ضال �سيجري يف العام  2012حتدٍّ متج ّدد لذاته� ،إ ّذ
ا�س ُت ْبعِدَ فيها ال�صوت ك�أدا ٍة تعبري ّية ،وذلك
�شارك يف � ٍ
أعمال درام ّية ْ
ال�صحي ،فق ّدم يف م�سل�سل "الأميمي" �شخ�ص ّي ًة
مراعا ًة لظرفه ّ
�شعب ّي ًة من احلارة ال�شام ّية ،حماو ًال التعبري عن رغباته بحركات يديه
و�شفتيه وج�سده مع ًا ،بك ّل ما �أوتي من مقدرة ،ولكن الر�سام كمال
يف "بنات العيلة" كان �أكرث قرب ًا للنا�س ب�سبب �شاعر ّية ال�شخ�ص ّية،
والعالقة الغرام ّية ال�سر ّية مع زوجة اجلار ،وعلى الرغم من جمال
هذا ّ
اخلط ال ّدرامي �إال �أن �أ ّثر نعمان يف م�سل�سل "اخلربة" الكوميدي
فبقي مرتبط ًا بذاكرة
ال�ساخر كان �أكرب من كال ال ّدورين ال�سابقنيَّ ،
اخلا�ص به ،والب ّدلة البي�ضاء ،وامل�شاكل التي
املتلقي مع لوح الكتابة
ّ
ً
افتعلها يف اخلربة ،مع الأخذ بعني االعتبار �أنه كان �ضيفا ولي�س بط ًال
يف العمل ،وللأ�سف كان هذا ال ّدور هو الأخري يف م�سريته الفن ّية.
�شاريل �شابلن العرب
ال ّدور الأبرز واملعرتف به فن ّي ًا بح�سب ر�أي ال�شارع ون ّقاد الأعمال
ال ّدرام ّية�" ،أ�سعد خر�شوف" يف "�ضيعة �ضايعة" امل�سل�سل الكوميدي

احل�س النقدي ال�ساخر ،مل�ؤ ّلفه ممدوح حمادة وخمرجه الليث
ذو ّ
حجو ،ولرمبا �إغراق ن�ضال يف �أبعاد الطيبة التي ر�سمها الكاتب،
و�أتقنها املخرج ،جاء بقربها الأكرث للجمهور من بني ك ّل ال�شخ�ص ّيات
التي �أداها الراحل ،فال مي ُّل املتابع من تكرار م�شاهدتها ،وطبع ًا
العمل جمم ًال كذلك الأمر .رمبا الطبع الذي ميتلكه "ن�ضال" يف
خا�ص ًا؟! فهذا ما كان يتمتع
ال�سخرية من الوجع منح �أ�سعد جتدد ًا ّ
وبوجه
به حتى يف جمرى حياته اليوم ّية وتعامله مع �صعوبات احلياة،
ٍ
عام كانت "�أ�سعد" ،ك�شخ�ص ّية درام ّية ،نقطة انطالق مه ّمة نهايتها
يف اجلزء الثاين من العمل ،وبعده ّ
تو�ضحت معامل الرتاجع ال�صحي
ثالث ،فخ�سر عامل ال ّدراما
لديه ومل يع ّد بالإمكان ا�ستيالد جزءٍ ٍ
م�سرح
مبدع ًا متكن من جت�سيد ع�شرات ال�شخ�ص ّيات ب�إتقان بني
ٍ
�سنوات ق�صرية.
و�سينما وتلفزيون ليكون حالة متفردة خالل
ٍ

النهائ ّية ،وهذا ما يذهب بنا �أكرث �إىل متتني القيم والأفكار النبيلة
والتي جندها وا�ضحة يف �أفعال الفنان ن�ضال �سيجري احليات ّية،
وعلى وجه اخل�صو�ص قلقه وخوفه من �أجل �سوريا الأم ،وحر�صه
على لغة املح ّبة �صلة حقيق ّية بني اجلميع.
كوميديا  ...تراجيديا

لن نن�سى ح�ضوره املح ّبب يف لوحات �سل�سلة بقعة �ضوء ،ومت ّيزه
يف �إتقان ال ّدور الكوميدي ،على تن ّوع ال�شخ�ص ّيات وتباينها ،ويبدو
نوع �آخر
�أنه كان ي�ستخدم هذه امللكة يف �إ�ضافتها ل�شخ�ص ّي ٍات من ٍ
كما �صفوان يف "غزالن يف غابة الذئاب" ال�سارق املُعتا�ش من هذا
خا�ص ًة
امل�سلك ،فقد منح ال ّدور مل�س ًة من ال�سذاجة �س ّببت ابت�سام ًة ّ
من املتلقي ،وهذا ال ّدور يذكرنا ب�آخر وهو �شاوي�ش "االنتظار" امله ّرب
والبلطجي يف احلارة ال�شعب ّية ،لكن هنا مل يكن للنكهة الكوميد ّية � ّأي
ال�شراكة والبناء
ح�ضور بل على العك�س متام ًا جد ّية بارزة وحا ّدة لتقدمي النموذج
"�أبو م�ستو" من ال�شخ�ص ّيات اجلميلة يف م�سل�سل "زمن العار"
القابع يف الع�شوائ ّيات ،والذي يعي�ش حياته خارج الأنظمة والقوانني،
بائع الكتب يف ب�سط ٍة على ج�سر الرئي�س ،م�شارك ًا ال ّدور مع زميله
ولرمبا الإغراق يف تفا�صيل ال�شكل منحها املزيد من النفور وكره
ج�سده القدير ب�سام كو�سا ،ف�ش ّكال حكاي ًة ت�شبهنا،
يو�سف الذي ّ
ال�شارع لها.
ٍّ
فلكل همومه ومغامراته العاطف ّية ،وعلى الرغم من ق�سوة الظروف
َع�صف بال�شخ�ص ليكون حكاية م�ستقلة بذاته ،وما تتع ّدد الأدوار وت�أخذ طيف �ألوانها املختلف ،ولدينا العديد مما ميكن
فهناك حيا ٌة ت ِ
ُ
َ
خا�صة على خ�شبة امل�سرح التي مل يتخل عنها الراحل يف
يلفت االنتباه هنا هو البناء الت�شاركي بني ال�شخ�ص ّيتني حيث �أتقنتا الإ�شارة �إليه ّ
من قبل املمثلني ،وهذا ما يذكرنا ب�شراكة "�سيجري" مع با�سم همومه الفن ّية املهن ّية ،كما كان واعي ًا لل�سينما فتع ّددت جتاربه ،وعلى
ياخور يف "�ضيعة �ضايعة" ،و�شراكته مع �أمين ر�ضا يف "غزالن الرغم من ق�صر ال�سنوات التي عمل خاللها �إال �أنه �أ�ضاء كحالة
يف غابة الذئاب" ،و�أ�سماء كثرية غريهما ،وما يد ُّل هنا �أي�ض ًا هو فريدة تركت �أثرها لدى القريب والبعيد منه م�ساف ًة ،فكان ن�ضال
الت�أ�سي�س على مبد�أ التعاون واال�شرتاك من �أجل جمال اللوحة �سيجري الذي ال ي�شبه �أحد ًا.

�أخبار
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بيان ترودو يف ذكرى الهجوم على الن�صب
التذكاري الوطني للحرب وتلة الربملان
�أ�صدر رئي�س الوزراء جا�سنت ترودو اليوم البيان التايل يف الذكرى ري�شيليو ،كيبيك .نقدم تعازينا العميقة لعائالتهم و�أ�صدقائهم.
ال�ساد�سة للهجوم على الن�صب التذكاري الوطني للحرب وتلة كما نحيي �شجاعة �أوائل امل�ستجيبني الذين و�ضعوا حياتهم يف
الربملان:
خطر يف ذلك اليوم املظلم للحفاظ على �سالمة الكنديني .كما

"منذ �ست �سنوات ويف مثل هذا اليوم� ،أ�صيب الكنديون يف ونتذكر روح الإيثار والتعاطف من ِقبل كل من ت�صرف ب�سرعة
جميع �أنحاء البالد بال�صدمة واحلزن ب�سبب الهجوم الإرهابي مل�ساعدة ال�ضحايا.
على الن�صب التذكاري الوطني للحرب وتلة الربملان يف �أوتاوا
لقد ا�ستهدفت هذه الهجمات دميقراطيتنا و�أفراد خدمتنا لإثارة
الذي �أودى بحياة العريف ناثان �سرييلو ،وهو حار�س كان يحر�س
الذعر وتق�سيم الكنديني و�إ�ضعاف بلدنا .ولكن على عك�س ذلك،
قرب اجلندي املجهول ،و�أ�صاب �آخرون.
"يف هذه الذكرى االحتفالية� ،أن�ضم �إىل الكنديني لنحيي ذكرى فقد وحدونا وعززوا ت�صميمنا على مواجهة الكراهية من خالل
ون�شيد بالعريف �سرييلو وال�ضابط الع�سكري باتري�س فن�سنت ،تعزيز قيم احلرية والتنوع واالندماج التي تُعرفنا ككنديني.
الذي ُقتل قبل يومني يف هجوم منف�صل يف �سان جان �سور "بالنيابة عن حكومة كندا� ،أ�شجع جميع الكنديني على ق�ضاء

بع�ض الوقت اليوم حدادًا على هذين الع�ضوين يف القوات
امل�سلحة الكندية .كما �أدعوكم لالن�ضمام �إيل لن�شكر �أع�ضاء
خدمتنا وجميع �أولئك الذين يعملون بجد كل يوم للحفاظ على
�سالمتنا و�سالمة جمتمعاتنا وبلدنا" .
مكتب رئي�س وزراء كندا � /أيام كندية

�أونتاريو تو�سع خدمات ال�صحة العقلية
و«النف�سية» للأطفال وال�شباب

•• اال�ستثمارات جزء من خطة احلكومة لبناء نظام �شامل تقوم احلكومة با�ستثمارات م�ستهدفة يف دعم وخدمات ال�صحة
النف�سية املجتمعية للأطفال وال�شباب مع الرتكيز على الربامج
لل�صحة العقلية والإدمان
تورنتو  -تقدم حكومة �أونتاريو  24.3مليون دوالر يف ا�ستثمارات القائمة على الأدلة واملبتكرة مبا يف ذلك:
م�ستهدفة لتعيني موظفني �إ�ضافيني ،وزيادة الو�صول �إىل امل�شورة ••  11مليون دوالر لأكرث من � 80أخ�صائي من مقدمي خدمات
والعالج ،و�إن�شاء برامج جديدة للم�ساعدة يف �إدارة التوتر واالكتئاب ال�صحة النف�سية للأطفال وال�شباب لتعزيز القدرات والو�صول �إىل
والقلق ،ومعاجلة ا�ضطرابات الأكل والتحديات الأخرى التي تواجه خدمات ال�صحة النف�سية للأطفال وال�شباب يف اخلطوط الأمامية،
الأطفال وال�شباب .هذا التمويل هو جزء من ا�ستثمار احلكومة البالغ مبا يف ذلك:
 176مليون دوالر يف  ،Roadmap to Wellnessوهي  -تعيني موظفني �إ�ضافيني ؛
خطة �شاملة لبناء نظام مت�صل بالكامل لل�صحة العقلية والإدمان يف
 �شراء وتطوير موارد �إ�ضافية لزيادة الو�صول �إىل اخلدمات مثلجميع �أنحاء املقاطعة.
اال�ست�شارة والعالج واخلدمات املكثفة والأزمات ؛ و
مت تقدمي التفا�صيل اليوم من قبل احلاكم دوج فورد ،وكري�ستني
�إليوت ،نائب احلاكم ووزيرة ال�صحة ،ومايكل تيبولو ،الوزير امل�ساعد  -دعم الأ�سر ومقدمي الرعاية للأطفال وال�شباب الذين يعانون من
لل�صحة العقلية والإدمان ،وجيل دنلوب ،الوزيرة امل�ساعدة ل�ش�ؤون حتديات ال�صحة النف�سية والإدمان.
••  5.8مليون دوالر ل�صالح فرق عافية ال�شباب يف  10مراكز ل
الأطفال والن�ساء.
قال برميري فورد�" :أعلم �أن هذه كانت فرتة �صعبة للعديد من �أطفالنا  Youth Wellness Hubsعرب �أونتاريو .مت ت�صميم
مواقع اخلدمة املالئمة لل�شباب هذه لل�شباب ،وتوفر اً
و�صول مبا�ش ًرا
و�شبابنا ،ولكن من خالل القيام بهذه اال�ستثمارات امل�ستهدفة ،ت�سهل
حكومتنا عليهم الو�صول �إىل خدمات ال�صحة العقلية والإدمان التي �إىل الرعاية الأولية وخدمات ال�صحة العقلية والإدمان للأ�شخا�ص
عاما ؛
يحتاجون �إليها"" .ب�صفتي حاكم للمقاطعة� ،أريد الت�أكد من وجود الذين ترتاوح �أعمارهم بني  12و ً 25
�شخ�ص دائ ًما على ا�ستعداد لال�ستماع وتقدمي م�ساعدة اخلرباء.
نحن بحاجة �إىل دعم وم�ساعدة بع�ضنا البع�ض من �أجل جتاوز هذا
الوباء وبدء طريقنا نحو التعايف م ًعا".
قال الوزير �إليوت" :توا�صل حكومتنا القيام با�ستثمارات مهمة يف
قطاع ال�صحة النف�سية والإدمان ل�ضمان ح�صول الأطفال وال�شباب
و�أ�سرهم على الدعم الذي يحتاجون �إليه ،ال �سيما خالل هذه
الأوقات غري امل�سبوقة"�" .إن حكومتنا م�صممة على بناء نظام
�شامل ومت�صل لل�صحة العقلية والإدمان من �ش�أنه �أن يفيد النا�س يف
كل ركن من �أركان املقاطعة".

••  3.7مليون دوالر ل�صالح برنامج جديد ملعاجلة ا�ضطرابات
الأكل� .سي�ساعد برنامج التدخل املبكر هذا يف منع ودعم الأطفال
عاما والذين يعانون من ا�ضطرابات الأكل.
وال�شباب حتى �سن ً 25
�سيكون هناك �أربعة مواقع جتريبية للبدء ،مع خطط لتو�سيع
الربنامج يف جميع �أنحاء املقاطعة ؛
••  2مليون دوالر لتنفيذ برنامج العالج النف�سي املنظم يف
�أونتاريو للعائالت والأطفال وال�شباب� .سيوفر هذا الربنامج
اجلديد دع ًما لل�صحة العقلية قائ ًما على الأدلة للأطفال وال�شباب
و�أ�سرهم مما �سي�ساعدهم على تطوير املهارات لإدارة التوتر

واالكتئاب والقلق بطريقة �صحية ؛
•• مليون دوالر خلدمات ال�صحة العقلية للأطفال وال�شباب
املقدمة يف التجمعات ال�سكانية� .سي�ساعد هذا التمويل يف توفري
الرعاية التي تلبي احتياجاتهم ب�شكل �أف�ضل ؛ و
••  800.000دوالر لدعم �إن�شاء وت�شغيل ا�ضطرابات الأكل يف
�أونتاريو ،والتي �ست�ساعد يف حت�سني اجلودة عرب قطاع ا�ضطرابات
الأكل ب�أكمله.
وقال الوزير املعاون تيبولو" :منذ بداية تف�شي فريو�س كوفيد ،19-
ر�أينا �آالف الأفراد والعائالت ين�شدون امل�ساعدة ونعلم �أن الكثريين
ال يزالون يواجهون حتديات ال�صحة العقلية والإدمان اليوم"" .من
خالل تو�سيع الو�صول ب�شكل كبري �إىل خدمات ال�صحة العقلية ودعم
مكافحة الإدمان لأطفالنا و�شبابنا ،ف�إننا نتخذ خطوة �أخرى نحو بناء
نظام لل�صحة العقلية والإدمان للم�ستقبل ،حيث يتم دعم الأ�شخا�ص
والعائالت يف جميع �أنحاء �أونتاريو ب�شكل كامل يف رحلتهم نحو
العافية العقلية" .
قال م�ساعد الوزير دنلوب" :لقد ر�أينا بو�ضوح الطلب على دعم
ال�صحة العقلية للأطفال وال�شباب يف جميع �أنحاء مقاطعتنا ويجب
علينا �ضمان تلبية احتياجاتهم"�" .ست�سمح هذه اال�ستثمارات
اجلديدة يف الربامج امل�ستهدفة ل�شبابنا والقائمني على رعايتهم
باحل�صول على خدمات �صحة نف�سية ذات جودة �أف�ضل والتي �ستتيح
لهم فر�صة االزدهار".
حكومة �أونتاريو
الرتجمة العربية �أيام كندية
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حي العلماء على مدار ن�صف قرن..
ال�س�ؤال الذي رّ
ملاذا ي�ستخدم النا�س يدا دون الأخرى؟
قدمت درا�سة جديدة معلومات مهمة للعلماء الذين حريهم �سر
ا�ستخدام بع�ض النا�س اليد اليمنى �أو الي�سرى ،وبينما يبدو �أن
عوامل بيئية كثرية تتدخل ب�شكل كبري يف هذه امل�س�ألة تب ّنى العديد
من العلماء منذ فرتة طويلة نظرية تقول �إنه من املحتمل �أن هناك
جينا واحدا مهيمنا يعد ال�سبب الكامن وراء رواج ا�ستخدام الكثري
من النا�س يف كامل �أرجاء العامل اليد اليمنى.
وقال الكاتب روبرت يل هوتز �إن يف مقاله الذي ن�شرته �صحيفة "وول
�سرتيت جورنال" ( )wsjالأمريكية �إن العلماء اكت�شفوا من خالل
درا�سات جديدة �شملت ماليني الأ�شخا�ص �أن ال�سر يكمن يف ع�شرات
االختالفات اجلينية التي ت�شكل تف�ضيلنا ا�ستخدام اليد اليمنى �أو
الي�سرى.
•• درا�سات ت�صوير الدماغ
و�أ�شار هوتز �إىل �أن امل�س�ألة تتجاوز اليد التي نف�ضلها عند رمي الكرة
�أو م�سك القلم ،وتتعلق باختالف اللغة والتعرف على الوجه وبع�ض
الإدراكات احل�سية الأخرى من حيث املوقع وال�شدة عرب ن�صفي
الكرة املخية.
وت�شري درا�سات ت�صوير الدماغ �إىل �أن هذه الإ�شارات الع�صبية تعالج
من قبل جانب واحد من الدماغ ،وهذا يف�سر تف�ضيل ا�ستخدام يد
على �أخرى.
وي�شكل تف�ضيل ا�ستخدام �إحدى اليدين �سلوكنا بدءا من الطريقة
التي نعانق بها الأ�شخا�ص مرورا بركلنا كرة القدم و�صوال �إىل
اجلانب الذي نف�ضله عندما نلتقط �صور �سيلفي.
وتعد الأفكار املتعلقة باليمني والي�سار را�سخة للغاية لدرجة �أنها
ت�شكل الطريقة التي نتحدث بها عن الأخالق والإبداع وال�سيا�سات.
ويقول عامل النف�س �سيبا�ستيان �أوكلنبورغ من جامعة الرور يف بوخوم
ب�أملانيا -والذي يدر�س تف�ضيل اليد بني الب�شر واحليوانات� -إن "هذا
هو جوهر نظام �أدمغتنا و�أنظمتنا الع�صبية التي ت�ؤثر على �سلوكنا".
وي�ضيف �أنه "مع �أن الكثري من النا�س يعتقدون �أنهم يختارون القيام
بالكثري من الأ�شياء مبلء �إرادتهم �إال �أن املبد�أ الدماغي القدمي هو
من ي�شكل جميع �أنواع ممار�ساتنا اليومية الب�سيطة".
•• احليوانات �أي�ضا تف�ضل خملبا على �آخر
�أظهرت العديد من الدرا�سات �أن العديد من �أنواع الكالب والقطط
وحتى �سلطعون العنكبوت الياباين تف�ضل ا�ستخدام �أحد املخالب
ب�أعداد مت�ساوية تقريبا.
يف املقابل ،ي�ستخدم حوايل  %90من الب�شر اليد اليمنى ،لكن ال
�أحد يعلم �أحد بال�ضبط ال�سبب الكامن وراء ذلك وال �سبب ا�ستمرار
ا�ستخدام �أقلية كبرية اليد الي�سرى منذ ع�شرات الآالف من ال�سنني

حتى قبل ع�صور ما قبل التاريخ.
وحتى لو �أ�صبحت اجلوانب اجلينية للأ�شخا�ص ال ُع�سر وا�ضحة
للعلماء فقد ي�ستنتج العلم �أن العوامل الوراثية تلعب دورا �ضئيال يف
هذا التف�ضيل.
ويبني عامل الوراثة ديفيد �إيفانز من جامعة كوينزالند يف �أ�سرتاليا
الذي كان �أي�ضا م�ؤلفا رئي�سيا يف الدرا�سة اجلديدة حول العواملاجلينية متعددة� -أن "العوامل البيئية تلعب دورا بتف�ضيل ا�ستخدام
�إحدى اليدين".
كما �أن ال�سنة التي يولد فيها ال�شخ�ص ووزنه عند الوالدة وما �إذا كان
ينتمي ملجموعة توائم جميعها عوامل م�ؤثرة يف هذه امل�س�ألة ،وفقا
للبيانات التي مت جمعها بوا�سطة امل�صرف البيولوجي الربيطاين.
•• �شمال الكرة وجنوبها
ووجد باحثون �آخرون �أن ن�سبة املواليد الذي ي�ستخدمون اليد الي�سرى
تكون �أعلى يف الربيع و�أوائل �أ�شهر ال�صيف يف ن�صف الكرة الأر�ضية
ال�شمايل ،فيما يبدو �أن ن�سبة املواليد الذين ي�ستخدمون اليد الي�سرى
تكون �أعلى بني �سبتمرب�/أيلول و�شهر يناير/كانون الثاين من الكرة
الأر�ضية يف الن�صف اجلنوبي من الكرة الأر�ضية.
وت�ضطلع اختالفات اجلن�س بدور مهم� ،إذ تظهر الدرا�سات �أن عدد
الرجال الذين ي�ستخدمون اليد الي�سرى �أكرث بقليل من الن�ساء،
كما �أن العوامل اجلغرافية والثقافية م�س�ؤولة عن تف�ضيل ا�ستخدام
�إحدى اليدين.
ووفقا لبحث ن�شر العام املا�ضي ،كان معدل الأ�شخا�ص املولودين يف
اململكة املتحدة والذين ي�ستخدمون اليد الي�سرى يبلغ  ،%10.1فيما
انخف�ضت ن�سبة املقيمني فيها واملولودين مبكان �آخر �إىل .%6.8
ومن املحتمل �أن ت�ؤثر االختالفات العرقية على ا�ستخدام �إحدى
اليدين ،حيث �أظهرت درا�سة �أن  %3.5من �أطفال املدار�س يف
ال�صني و %0.7فقط يف تايوان كانوا ع�سرا ،ويعد ا�ستخدام اليد
الي�سرى �أقل يف �آ�سيا من �أمريكا ال�شمالية �أو �أوروبا.
جمعت العاملة اليونانية ماريتا باباداتو با�ستو من جامعة
�إكابودي�سرتيان الوطنية يف �أثينا وزمال�ؤها بيانات حوايل  2.3مليون
�شخ�ص يف جميع �أنحاء العامل ،يف  200درا�سة من�شورة.
وح�سب النتائج التي ن�شرت خالل �أبريل/ني�سان يف جملة
�سيكولوجيكول بيلتان ،تقدر الدكتورة باباداتو با�ستو وفريقها �أن
 %10.6من النا�س يف �أنحاء العامل ي�ستخدمون اليد الي�سرى� ،أي
حوايل  827مليون �شخ�ص.
•• االختالفات اجلينية
ووفق درا�سة جديدة حول االختالفات اجلينية املتعددة ،والتي

ن�شرت يف جملة نيت�شر هيومن بيهيفيور و�شملت  1.7مليون �شخ�ص،
اكت�شفت جمموعة دولية مكونة من  118عاملا وجود  41اختالفا
جينيا ن�شطا فقط بني الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون اليد الي�سرى،
كما اكت�شفت  7تغريات وراثية �أخرى مرتبطة فقط بالأ�شخا�ص
القادرين على ا�ستخدام كلتا اليدين ب�شكل مت�ساو.
وا�ستندت ا�ستنتاجات العلماء �إىل بيانات وراثية جمهولة امل�صدر
جمعها امل�صرف البيولوجي الربيطاين و�شركة التكنولوجيا احليوية
"� 23آند مي" ( )23andMeو 32جمموعة بحثية.
ورغم �أن الباحثني لي�سوا مت�أكدين من ت�أثري االختالفات اجلينية
ف�إنهم ي�شكون �أن املئات �إن مل يكن الآالف من هذه االختالفات قد
تكون مرتبطة بتف�ضيالت اليد التي يبدو �أن العديد منها مرتبط
بنمو الدماغ.
ونقل الكاتب ما جاء على ل�سان العلماء الذين �أو�ضحوا �أن الدرا�سات
ال�سابقة كانت بب�ساطة �ضيقة النطاق ومل تكت�شف الت�أثريات اجلينية،
مو�ضحني �أن الكثري من الدرا�سات جتاهلت الع�سر.
وحتى وقت قريب ،كان علماء الأع�صاب ي�ستبعدون ب�شكل روتيني
الأ�شخا�ص الع�سر من درا�سات ت�صوير الدماغ امل�صممة ال�ستك�شاف
وظائف الدماغ.
وح�سب العديد من علماء الأع�صاب وعلماء النف�س ،ركزت معظم
الدرا�سات على الرجال الذين ي�ستخدمون اليد اليمنى من �أجل
تب�سيط النتائج.
وخل�ص الكاتب �إىل القول �إن عاملة النف�س الع�صبي �سوزان بوكهامير
من جامعة كاليفورنيا قالت "لقد كان من املالئم ا�ستبعاد الأ�شخا�ص
الع�سر يف درا�سات ت�صوير الدماغ التي �أجريت على �ضوء عدد �ضئيل
من الأبحاث".
ووفق الدكتورة باباداتو با�ستو ،فقد حاولت مئات الدرا�سات حل
هذا اللغز املتعلق با�ستخدام يد دون الأخرى ،لكن جهودها باءت
بالف�شل ،فحتى بالن�سبة لل�شعوب الأ�صلية  %10منهم كانوا ع�سرا
ل�سبب غري معروف.
امل�صدر  :ال�صحافة الأمريكية

كندا ُتعرب عن قلقها �إزاء منط الن�شاط ال�سيرباين اخلبيث من قبل املخابرات الع�سكرية الرو�سية
�أ�صدرت منظمة ال�ش�ؤون العاملية الكندية وم�ؤ�س�سة �أمن "ك�شفت كندا مرا ًرا وتكرا ًرا عن م�س�ؤولية رو�سيا يف الن�شاط
ال�سيرباين ال�ضار .وي�شمل ذلك تدخل  GRUيف االنتخابات
االت�صاالت اليوم البيان التايل:
الربملانية يف جورجيا لعام  ، 2019وانت�شار NotPetya
"ت�شعر كندا بالقلق �إزاء التقارير التي تتحدث عن �سل�سلة من
الأن�شطة الإلكرتونية اخلبيثة العاملية  ،على النحو املف�صل يف الإلكرتوين يف عام  2017الذي ت�سبب يف �أ�ضرار ج�سيمة ل�شبكات
احلكومة وال�شركات  ،وال �سيما يف �أوكرانيا.
بيانات اليوم ال�صادرة عن الواليات املتحدة واململكة املتحدة.
"تُظهر هذه الت�صريحات بو�ضوح وجود منط من الأن�شطة "كندا ملتزمة بالنهو�ض بف�ضاء �إلكرتوين �سلمي وم�ستقر  ،مبني
التخريبية وجتاهل م�ستمر للنظام الدويل القائم على القواعد على تطبيق القانون الدويل واحرتامه.
والقانون الدويل .هذه الأن�شطة هي �أمثلة على ا�ستعداد املخابرات "�سنوا�صل العمل مع �شركائنا الدوليني لتطوير تدابري تهدف �إىل منع
الع�سكرية الرو�سية  ، GRU ،ال�ستهداف البنية التحتية احليوية الأعمال ال�سيربانية ال�ضارة وردعها وتثبيطها ومكافحتها  ،واحلفاظ
على اال�ستخدام املفتوح واملوثوق والآمن للف�ضاء الإلكرتوين".
واملنظمات الدولية.

مكتب العالقات الإعالمية
ال�ش�ؤون العاملية كندا
الرتجمة العربية �أيام كندية
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رجل يكت�شف �أنه بريئ
بعد  30عام ًا
من الهروب والتخفي!
•• بعد ق�ضائه � 30سنة من حياته يف الهرب واالختباء
ب�سبب �أحداث يعود تاريخها �إىل عام � ،1990س ّلم رجل
�صيني نف�سه �إىل ال�شرطة وكانت املفاج�أة �أن ا�سمه مل يكن
�ضمن �سجالت املفت�ش عنهم.
ووفقا لتقرير يف �صحيفة "لوبوان" ()Le Point
الفرن�سية ،ف�إن كهال يبلغ من العمر � 52سنة �س ّلم نف�سه هذا
العام �إىل ال�شرطة بعد �أن كان هاربا منذ عام  .1990وبهذا
يكون قد �أم�ضى  30عاما من حياته هربا من ال �شيء ،بعد
�أن تبينّ �أن ا�سمه مل يكن مدرجا �ضمن ملفات �إنفاذ القانون
ومل يكن قط مطلوبا للتحقيق.
ووقعت �أحداث هذه الق�صة يف مدينة ين�شوان يف ال�صني،
حيث ف ّر الرجل امل�سمى ت�شو بعد �أن و ّرط نف�سه يف �شجار
مع �أحدهم خوفا من �أن يكون قد �أحلق بالرجل �أذى �أو تكون
�إ�صابته خطرية ،مما ي�ستدعي اعتقاله من طرف ال�شرطة.
يف اليوم التايل لل�شجار ،عاد ت�شو �إىل مكان احلادثة ليطمئن
نف�سه ،لكنه ر�أى �سيارة �شرطة يف املكان نف�سه .ونتيجة
لإ�صابته بنوبة ذعر ،ظن ت�شو �أنه متورط يف ق�ضية جنائية،
وقرر مغادرة املدينة وعدم العودة �إليها.
وطوال هذه ال�سنوات ،ظل ت�شو متخفيا عن الأنظار ،وكان
يعمل يف وظائف بعيدة عن الأنظار مثل العمل يف املناجم
�أو يف �صناعة الطوب .ولكن ال�شعور بالندم تغ ّلب عليه ،فعاد
�إىل ين�شوان لت�سليم نف�سه �إىل ال�شرطة م�صمما على الإدالء
باعرتاف كامل.
بعد ذلك ،علم ت�شو من مركز ال�شرطة �أنه مل يكن مطلو ًبا
من قبل ال�سلطات ال�صينية ،و�أن ا�سمه غري مدرج �ضمن
�سجالت ال�شرطة .وعند اكت�شاف ذلك ،انهار الرجل من
البكاء على �سنوات حياته التي راحت �سدى.
امل�صدر  :ال�صحافة الفرن�سية

منوعات �إخبارية

�إيكونومي�ست:

تفا�صيل االنهيار االنتخابي
الذي يهدد �أمريكا
اعتبارا من يوم االنتخابات الرئا�سية الأمريكية يف الثالث من
نوفمرب/ت�شرين الثاين املقبل� ،ستبدو مالمح الفو�ضى التي ال �سابقة
لها بالبالد وا�ضحة للعيان؛ ماذا يحدث �إذا رف�ض الرئي�س دونالد
ترامب نتيجة االنتخابات؟

• ت�أخذ الأمور منحى حزبيا �أكرث �إثارة للقلق ،ويعلن امل�شرعون
يف الواليات الثالث املت�أرجحة -وثالثتها ي�سيطر على جمال�سها
الت�شريعية جمهوريون -فوز ترامب يف والياتهم ،م�ست�شهدين بقانون
فدرايل من عام  1845يخول الهيئة الت�شريعية تعيني الناخبني يف
الظروف التي "تف�شل فيها الوالية يف االختيار".

يف مقال له مبجلة �إيكونومي�ست ()The Economist
الربيطانية ،ي�ضع الكاتب الأمريكي �أ�ستاذ القانون لوران�س دوغال�س • ومع ذلك ،يوجد يف كل من الواليات الثالث حكام دميقراطيون
جدوال لتفا�صيل ما �أ�سماها الفو�ضى االنتخابية غري امل�سبوقة يتهمون امل�شرعني اجلمهوريني ب�سوء النية ،وي�صرون على �أن
بالواليات املتحدة يف  ،2020وحتى يناير/كانون الثاين :2021
والياتهم "اتخذت خيارا" �آخر وهو فوز بايدن ،وير�سلون �شهاداتهم
• الثالث من نوفمرب/ت�شرين الثاين املقبل :يتابع الأمريكيون �إىل الكونغر�س.
باهتمام بالغ النتائج ملعرفة الفائز قبل �إيقاف �أجهزة تلفزيوناتهم • .يف ال�ساد�س من يناير/كانون الثاين  ،2021يجابه الكونغر�س
لكن هذه املرة ،مع ا�ستمرار فرز ع�شرات املاليني من بطاقات اجلديد الذي �أدى �أع�ضا�ؤه الق�سم قبل � 3أيام م�شكلة نادرة
االقرتاع عرب الربيد ،وي�شري مذيعو التلفزيون �إىل �أن الإعالن عن احلدوث يف �أمريكا؛  3واليات تقدم �شهادات انتخابية مت�ضاربة.
الفائز قد ي�ستغرق �أياما �أو حتى �أ�سابيع ،وي�صرون على �أن هذا لي�س
• ميكن جتنب االنهيار �إذا �سيطر الدميقراطيون على جمل�سي
عالمة على خلل يف النظام بل نتيجة النتخابات خالل جائحة.
ال�شيوخ؛ وتقوم اجلل�سة امل�شرتكة باالعرتاف بفوز بايدن ،لكن �إذا
• يف اليوم نف�سه ،تظهر ر�سالة خمتلفة من البيت الأبي�ض تعلن ظل الكونغر�س منق�سما بني احلزبني مثل الآن ،ف�سيقوم كل منهما
تقدم ترامب يف الواليات املت�أرجحة .هذا لي�س مفاجئا نظرا لأن ب�إعالن �أحد املتناف�سني فائزا.
الأغلبية العظمى من م�ؤيدي ترامب اختاروا الت�صويت �شخ�صيا،
يف حني �أن ن�سبة �أكرب من م�ؤيدي املر�شح جو بايدن ،الذين مييلون • �أيام من احلدة تتبع ذلك ،وي�ست�أنف كال الطرفني �أمام املحكمة
�إىل العي�ش يف املناطق احل�ضرية الأكرث عر�ضة النت�شار فريو�س العليا ،لكن املحكمة -يف تناق�ض حاد مع تدخلها عام 2000
يف ق�ضية بو�ش �ضد �آل غور -تعلن �أنها غري قادرة على احلل،
كورونا� ،صوتوا بالربيد.
مع �إ�صرار اخلرباء على �أن املحكمة لي�س لها دور تلعبه يف حل نزاع
• عند حلول منت�صف الليل ،ير�سل الرئي�س تغريدة ي�شكر فيها
انتخابي مبجرد و�صولها �إىل الكونغر�س ،ومع �إعالن امل�شرعني يف
ال�شعب الأمريكي على �إعادة انتخابه التاريخية.
كال احلزبني �أنهم لن يلتزموا بحكم غري موات.
• وعندما تبد�أ �أعداد بطاقات االقرتاع يف الربيد خف�ض تقدمه يوم
• يوم  20يناير/كانون الثاين املقبل ،تنتهي والية ترامب يف
االنتخابات ،يعلن ترامب �أن جميع تنب�ؤاته الأكرث خطورة تتحقق:
من�صبه د�ستوريا ،و�ستكون �أمريكا بال رئي�س� ،أو نائب رئي�س
"لقد �سرق عمالء الدميقراطيني العاملني يف الفرز الأ�صوات عمدا
منتخب.
و�أف�سدوا االنتخابات".
• ت�ضخم الأبواق عالية ال�صوت امل�ؤيدة لرتامب يف و�سائل الإعالم • ومبوجب قانون اخلالفة الرئا�سية لعام  ،1947ينتقل املن�صب
مزاعمه .وكل اجلهات الفاعلة املحلية والأجنبية -ال �سيما رو�سيا� -إىل رئي�س جمل�س النواب؛ لذلك تقوم نان�سي بيلو�سي ب�أداء اليمني
رئي�س ًة بالنيابة .وي�صر ترامب على �أن الدميقراطيني ينظمون
تق�صف و�سائل التوا�صل االجتماعي ب�أخبار كاذبة.
انقالبا ،ويهدد بتنظيم حفل تن�صيب منف�صل.
• يعمل ترامب بال كلل ل�ضمان ت�أخري ع ّد بطاقات االقرتاع بالربيد
لإثارة الأ�سئلة واالرتباك ،وين�شر فرقا من املحامني للطعن يف • وجتد �أمريكا نف�سها يف �أزمة خالفة كاملة ،وال يوجد خمرج
وا�ضح و�سلمي منها.
الت�صويت ب�أي طريقة ممكنة.
يت�أخر ح�سم التهم يف الواليات الثالث املت�أرجحة (بن�سلفانيا • ،خالل  230عاما من احلكم الد�ستوري ،متكنت �أمريكا من
جتنب �أي انتخابات رئا�سية كارثية ،لكن يبدو �أنها يف  ،2020لن
مي�شيغان ،وي�سكون�سون) ويتعرث يف التقا�ضي.
تتمكن من ذلك.
• لن ت�ستطيع هذه الواليات الثالث �إكمال فرز الأ�صوات قبل
الثامن من دي�سمرب/كانون الأول املقبل ،وهو اليوم املقرر قانونيا • فوز بايدن احلا�سم من �ش�أنه �أن يحد من قدرة ترامب على
االنخراط يف �سيا�سة حافة الهاوية الد�ستورية ،وميكن للم�شرعني
للإكمال ب�سبب تعرث التقا�ضي.
اجلمهوريني البارزين -مثل ميت�ش ماكونيل -ال�ضغط على الرئي�س
• لن يكون الكونغر�س ملزما بقبول نتائج الواليات الثالث.
الكونغر�س يف العادة يكتفي ب�إخطار الواليات التي ال يقبل نتائجها لوقف معركته .لكن �إذا حتولت االنتخابات �إىل عد مت�أخر وهوام�ش
�ضئيلة للغاية بني املتناف�سني يف الواليات املت�أرجحة ،فعلى �أمريكا �أن
جمرد �إخطار ،ثم تقوم الوالية بحل م�شكلتها يف الوقت املنا�سب.
ت�ستعد للفو�ضى.
• يوا�صل حمامو ترامب -مب�ساعدة وزارة العدل� -إغراق الواليات
امل�صدر � :إيكونومي�ست
بالدعاوى التي ت�سعى �إىل ا�ستبعاد بطاقات االقرتاع بالربيد
لأ�سباب قانونية فنية ،مثل الو�صول مت�أخرا �أو فقدان التوقيعات.
�أيام كندية

مقاالت
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بعد بلوغ الأربعني..
كيف تنجو من �أزمة منت�صف العمر؟
هل ا�ستيقظت �صباحا ذات يوم ،لت�س�أل نف�سك عن جدوى حياتك؟  -2تغيريات جذرية يف العادات ،واتخاذ القرارات االندفاعية،
ماذا حققت يف �أيامك املا�ضية؟ وماذا ح�صدت من غمار ما زرعته وتقلبات املزاج احلادة.
طيلة عمرك؟ م ّر العمر �سريعا ،فج�أة تخطيت الأربعني ،ومل يعد
رمبا ت�شمل تلك التغيريات عالقات عاطفية� ،أو ا�ستقالة من العمل،
يزعجك ظهور ال�شعر الأبي�ض؛ فقد اعتدت عليه منذ �سنوات ،لكن
والبحث عن �شغف قدمي ،وال�سفر لأماكن كانت حلما ذات يوم.
ماذا عن القادم ،هل �ستفلته �أي�ضا؟ هل �ستدع الآخرين ي�سطون على
 -3العي�ش بطريقة �صحية ،واتباع �أنظمة غذائية �صارمة ،وممار�سة
ما تبقى من عمرك كما نالوا ما تقدم منه؟
�إذا كنت قد جتاوزت الأربعني ،وت�سيطر عليك تلك الأفكار؛ ف�أنت الريا�ضة ،والبحث عن عمليات جتميل �أو تخ�سي�س.

متر ب�أزمة منت�صف العمر ،حيث ت�شعر بتالبيبك وقد �أم�سك الزمن  -4ع�صبية ،وح�سا�سية زائدة ،وغ�ضب غري مربر.
بها ،ليهزك بعنف ويخربك�" :أنت كل ما لديك ،ا�ستمتع بعمرك الآن  -5منح احلرية للج�سد.
�أو ان�س �إىل الأبد".
�إذ تخلع بع�ض ال�سيدات احلجاب� ،أو ي�شرتكن يف دورات للرق�ص،
�أزمة منت�صف العمر
بالإ�ضافة �إىل امل�شاركة يف �سباقات الدراجات ،واحلر�ص على
امل�شاركة يف الأن�شطة البدنية املختلفة.
ظهرت عبارة "�أزمة منت�صف العمر" لأول مرة حينما ا�ستخدمها
�إليون جاك عام  ،1965ثم ا�ستُخدمت على نطاق وا�سع من قبل  -6الإح�سا�س باالنف�صال النف�سي عن الأ�سرة ،وال ت�ستطيع اال�ستمتاع
علماء النف�س ،وت�شري تلك الأزمة �إىل املتغريات التي حتدث يف معهم ،وال ت�ستطيع الت�أقلم مع �أفكارهم ومواقفهم ،فتبحث عن
الفرتة االنتقالية بني ال�شباب وال�شيخوخة ،خالل هذه الفرتة ،يقوم احلرية بعيدا عنهم ،وتعد هذه من �أخطر العالمات.
ال�شخ�ص بتقييم حياته :ماذا فعل؟ وماذا كان يريد �أن يفعل؟ وماذا
 -7االكتئاب.
عليه �أن يفعل الآن؟
 -8لوم الآخرين على �إيذائهم ال�سابق �أو احلايل.
ال تفرق �أزمة منت�صف العمر بني الرجال والن�ساء؛ فكالهما مير
بها .تدور �أزمة الذكور حول طموحهم و�إثبات �إجنازاتهم ملن حولهم،
ن�صائح للتعامل مع الأزمة
�أو البحث عن احلب وتغيري احلياة� .أما الن�ساء فيملن دوما لالعتناء
ب�أج�سامهن و�شكلهن الظاهري ،وتعوي�ض الطفرة العمرية ب�شخ�صية
 .االعرتاف بالأزمة والتغيريات التي حتدث فيها ميكن �أن ي�ساعدك
�شابة وروح مت�ألقة.
يف �إيجاد �سبل للخروج منها ب�أقل اخل�سائر املمكنة.
يقول وليم جيم�س -يف كتابه �أ�سا�سيات علم النف�س�" -إن �أزمة منت�صف
 .فكر قبل اتخاذ �أي قرار مفاجئ وتغيريات جذرية.
العمر ت�أخذ �أ�شكاال عدة ،وتتدرج من معتدلة �إىل خطرية ،وقد ت�ؤثر
 .ال ترتدد يف احل�صول على م�ساعدة طبية ،خا�صة �إذا كنت تعاين
على ال�صحة واحلالة االجتماعية ،والرفاهية والنواحي املالية".
لكن �إذا كان اجلميع معر�ضا للمرور ب�أزمة منت�صف العمر ،فهل من اكتئاب �أو �إح�سا�س بالذنب �أو اللوم ،وال ترتدد يف ا�ستخدام
ميكن النجاة منها؟ وهنا ي�ؤكد جيم�س �أن النجاة من �أزمة منت�صف العالجات الدوائية.
العمر �أمر ممكن� ،إذا انتبهنا للعالمات واعرتفنا ب�أعرا�ضها ،فت�سهل  .حترك خارج منطقة الراحة اخلا�صة بك ،وخ�ض جتربة ن�شاط
علينا حينها معاجلتها عند حدوثها.
جديد �أو �سفر �أو تطوع يف �أن�شطة خريية.
يحدد الدكتور ماهر عبد احلميد يف مدونته للطب النف�سي عالمات
ميكن �أن تكت�شف من خاللها مرورك ب�أزمة منت�صف العمر:

� .ضع �أهدافا جديدة ،وال ترتدد يف م�شاركتها مع �أ�صدقائك
و�أحبائك.

 -1عدم تعرفك على نف�سك
 .ممار�سة الريا�ضة وااللتزام بحياة �صحية ،ميكن �أن ي�شعراك
�أن جتد �شخ�صا �آخر يف املر�آة؛ ملن هذا ال�شعر الأبي�ض ،مل يكن
وجهي �شاحبا هكذا �أبدا ،كيف برزت معامل ج�سدي بهذا ال�شكل؟ بتح�سن وتعود من جديد حلب ال�شخ�ص الذي �أنت عليه.
امل�صدر  :اجلزيرة+مواقع �إلكرتونية
هذا لي�س �أنا.
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احذر
ف�أنت يف ح�ضرة �إمر�أة تكتب
�إمر�أة من طراز الإح�سا�س العايل
ذات الأنوثة اخلام
�إليك ما يجب عليك فهمه :
احلب �أو ًال
و ال�صدق قبل احلب
واالحرتام قبلهما
هذا ثالوث التواجد يف مداراتها
لأنك يف ح�ضرة �إمر�أة تكتب
اعلم �أنها
�إمر�أة قادرة على اكت�شاف �أفكارك قبل �أن تفكر بها �أنت
�إمر�أة تتنب�أ  ...و يحدث ما تنب�أت به
�إمر�أة تكت�شف ما تهم �أنت بقوله
هي تفكر �أكرث مما تتنف�س
هي حتلل
متنطق لت�صدق
�إنها ال ت�ؤمن بال�سيناريوهات املعلبة
فالكذبات احلافظة ت�سبب لها مر�ض فقد الثقة
�صديقة واعية ملكنونات �صديقاتها
لذلك هي متيقظة منهم و حمبة لهم
ت�ست�شعر اخلبث و اللئيم والغرية قبل �أن متد يدها للم�صافحة
تتجاهل �أولئك اللذين ينتظرون لفت انتباهها
متقت بخل النا�س..
فبخل القلب و الأخالق هو خامة البخل املادي
لأنك يف ح�ضرة �إمر�أة تكتب
انتبه
هي تكتب كل ما يخطر يف بالها من �أفكار با�ستخدامها  28حرف
فقط
ال تراهن على �إفال�سها
فالغيوم ....ال�شجر ...الطيور ...الزهور والقهوة �أ�صدقاء قلمها
�أنها ترى ما يراه الآخرون لكنها متلك جمهر جمال التفا�صيل
للذكاء نكهات وهي بنكهة العاطفة واليا�سمني
تعرف نف�سها و تعرف الآخر
ت�ضبط نف�سها و الآخر
تع�شق نف�سها �إىل �أن تع�شق الآخر فتن�صهر بنار الع�شق
ثم و بدون �سابق �إنذار تتجمد و ت�صبح �صلبة لتواجه بقوتها
الفوالذية ذلك العا�شق الذي ال ي�ستحق لقبه وال ي�ستحقها
�إمر�أة تكتب ....هي �إمر�أة تعي�ش بعد رحيلها
رميا الربين

�أخبار �أمريكا
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مع تقدم بايدن يف ا�ستطالعات الر�أي..
ملخ�ص �آخر املناظرات الرئا�سية الأمريكية
ت�شهد مدينة نا�شفيل بوالية تيني�سي الأمريكية املناظرة الأخرية بني �إدارته كانت ت�صر على نزع ال�سالح النووي لكوريا ال�شمالية ،م�ضيفا
مر�شحي االنتخابات الرئا�سية ،الرئي�س اجلمهوري دونالد ترامب �أنه �سيجتمع بزعيمها �شريطة �أن يقبل ب�إخالء �شبه اجلزيرة الكورية
والدميقراطي جو بايدن ،و�سط تقدم الأخري وفق ا�ستطالعات من الأ�سلحة النووية.
الر�أي.
ال�ضرائب
وقال ترامب يف م�ستهل املناظرة �إن ن�سبة الوفيات جراء جائحة
كورونا تراجعت �إىل  ،%85م�ضيفا "لدينا لقاح جاهز و�ستتوىل وبخ�صو�ص ملف ال�ضرائب ،قال ترامب �إنه يريد الإف�صاح عن
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية توزيعه قريبا".
�إقراراته ال�ضريبية عندما تكون جاهزة ،م�ؤكدا �أنه دفع ماليني
و�أكد ترامب �أن �إدارته �أغلقت �أكرب اقت�صاد يف العامل للحيلولة دون الدوالرات ك�ضرائب م�سبقا.

وفاة  2.2مليون �شخ�ص ب�سبب فريو�س كورونا.

كما �أكد ترامب �أن "الفريو�س �سيزول وقد اقرتبنا من التغلب عليه"،
م�ضيفا "نحن ب�صدد فتح بالدنا وقد تعلمنا الكثري ب�ش�أن فريو�س
كورونا وقمنا باتخاذ �إجراءات يف وقت مبكر".
و�شدد ترامب على �ضرورة فتح البالد والتعايف من هذه الأزمة،
مو�ضحا �أن الإغالق التام ي�ضر بالنا�س ويدفعهم لالكتئاب.
�أما بايدن فقال �إن � 220ألف �شخ�ص لقوا حتفهم يف الواليات املتحدة
جراء كورونا حتى الآن ،وهناك �أكرث من � 70ألف حالة تظهر يوميا،
معتربا �أن ترامب لي�ست لديه حتى الآن �أي خطة ملواجهة اجلائحة.
ووعد بايدن بالت�أكد من وجود �شفافية فيما يتعلق بلقاح كورونا عند
احل�صول عليه.
واتهم املر�شح الدميقراطي الرئي�س ترامب ب�أنه كال املديح للرئي�س
ال�صيني يف بداية �أزمة كورونا ومل يقم ب�أي �شيء يذكر ،لكن ترامب
قال �إن اخلط�أ هو خط�أ ال�صني منذ البداية.
كما اتهم بايدن مناف�سه بالقول "يطلب منا تعلم التعاي�ش مع فريو�س
كورونا ولكن ما يحدث هو �أننا �صرنا نتعلم الوفاة ب�سببه" ،م�ؤكدا �أنه
�إذا �صار رئي�سا ف�سي�ضع حدا للمر�ض ولن يغلق اقت�صاد البالد.
الأمن القومي
وعندما �س�ألت مديرة املناظرة عن موقف املر�شحني من �إعالن
اال�ستخبارات الأخري ب�ش�أن حماوالت تدخل رو�سيا و�إيران يف
االنتخابات ،قال بايدن "�أي دولة �ستتدخل يف االنتخابات الأمريكية
�ستدفع الثمن ومن يفعل ذلك يعبث ب�سيادة الواليات املتحدة".

و�أ�ضاف "الأمريكيون ال�سود ي�ضطرون لتعليم �أطفالهم كيفية
الت�صرف حني توقفهم ال�شرطة بينما ال ي�ضطر البي�ض لذلك".

وقبل املناظرة ،كان ترامب قد اتهم ال�صحفية التي تديرها بالتحيز
�ضده ،ون�شر مقطع فيديو للمقابلة التي ان�سحب منها مع �شبكة "�سي
باملقابل ،قال بايدن �إن خ�صمه يردد منذ � 4سنوات �أنه �سين�شر بي �إ�س" ( )CBSوهاجم فيها الإعالم.
�إقراراته ال�ضريبية وعليه �أن يتوقف من املراوغة ويك�شف عنها و�سبق �أن �ألغت جلنة املناظرات الرئا�سية املناظرة الثانية عقب
فورا.
�إ�صابة ترامب بفريو�س كورونا ورف�ضه �إجراءها عرب الإنرتنت.
و�أ�ضاف "مل �آخذ �أي �أموال من �أي دولة �أجنبية وقد قمت بن�شر
ا�ستطالعات الر�أي
�سجالتي ال�ضريبية يف حني مل يقم ترامب بذلك".
وبينما تكثف حملتا املر�شحينْ التجمعات االنتخابية يف الواليات
ال�صحة واالقت�صاد
املت�أرجحة� ،أظهرت ا�ستطالعات الر�أي ا�ستمرار تقدم بايدن على
وقال ترمب �إنه �ألغى �شرطا �أ�سا�سيا يف قانون الرعاية ال�صحية ترامب على امل�ستوى القومي ،مما يجعل املناظرة واحدة من الفر�ص
القليلة للت�أثري على ال�سباق الرئا�سي الذي �سينطلق يف الثالث من
املعروف با�سم "�أوباما كري" و�سي�ستبدله قريبا بخطة �أف�ضل.
نوفمرب/ت�شرين الثاين املقبل.
�أما بايدن فقال �إنه لن يلغي �شركات الت�أمني اخلا�صة و�سيت�أكد من
ون�شر موقع ريل كلري بوليتيك Real Clear Politic
حماية من يعانون من الأمرا�ض املزمنة.
معدالت ا�ستطالعات ر�أي خمتلفة� ،أظهرت تقدم بايدن بن�سبة
واعترب بايدن �أن للنا�س احلق يف احل�صول على رعاية �صحية مي�سرة،
 %7.7على ال�صعيد الوطني.
و�أن ترامب مل يقم ب�أي �شيء فيما يتعلق بالرعاية ال�صحية.
�أما على �صعيد الواليات املت�أرجحة ،التي تعترب حا�سمة يف �سباق
وعلق ترامب قائال "�إذا مت انتخابي �ستزدهر �أ�سواق الأ�سهم �أما �إذا
االنتخابات الرئا�سية ،فيتفوق بايدن على ترامب يف والية فلوريدا
فاز بايدن ف�ستنهار �أ�سواق الأ�سهم" ،وقال �إنه �سريفع احلد الأدنى
بفارق  ،%2.1كما يتقدم يف والية مي�شيغان بفارق .%7.8
للأجور ولكن لي�س ب�شكل ميكن �أن ي�ضر بذوي امل�شاريع ال�صغرية.
ويتقدم املر�شح الدميقراطي مبعدل  %4.9يف والية بن�سلفانيا،
واتهم ترامب رئي�سة جمل�س النواب نان�سي بيلو�سي ب�أنها ال تريد
وبفارق  %4.6يف والية وي�سكون�سن ،وبفارق  %1.8يف والية نورث
مترير حزمة امل�ساعدات يف الكونغر�س لأنها تعتقد �أن ذلك
كارولينا.
�سي�ساعدها يف االنتخابات.
يف املقابل ،يتقدم ترامب بفارق  %0.6يف والية �أوهايو ،و %4يف
واتهم بايدن الرئي�س ترامب ب�أنه منحاز ،وقال "�أخو�ض ال�سباق
والية تك�سا�س التي �أ�ضحت من الواليات املت�أرجحة خالل هذه
كمر�شح دميقراطي فخور ولكن �إذا مت انتخابي �س�أكون رئي�سا لكل
االنتخابات.
الأمريكيني".
وكان ترامب قد فاز عام  2016بجميع هذه الواليات ،مما �ساهم يف
الهجرة والعن�صرية
و�صوله �إىل الرئا�سة.

�أما ترامب فقال "مل يعامل �أحد رو�سيا بال�شدة التي عاملتها بها
وبايدن يتلقى �أمواال كبرية من رو�سيا".
واعترب ترامب �أنه مل يقدم �أحد ملجتمع الأمريكيني من �أ�صول
وت�ساءل بايدن "ملاذا ال يقوم ترامب ب�أي �شيء �ضد الرئي�س فالدميري �أفريقية ما قدمته �إدارته با�ستثناء الرئي�س �أبراهام لينكولن ،وبرر
�سيا�سته ملنع الت�سلل عرب احلدود مع املك�سيك.
بوتني حني تدفع رو�سيا ال�ستهداف جنودنا يف �أفغان�ستان؟".
وقال ترامب �إن �سلفه باراك �أوباما �أخربه �أن كوريا ال�شمالية متثل وقال ترامب �إنه �أقل املوجودين يف القاعة عن�صرية ،وبرر انتقاداته
�أكرب م�شكلة ،م�ضيفا "لكن تربطني عالقة جيدة مع زعيمها ولن حلركة "حياة ال�سود مهمة" ب�أنه كان ينتقد الذين يهاجمون ال�شرطة
تندلع �أي حرب" ،مو�ضحا �أن اندالع حرب بني بلدين نووين كان يف املظاهرات.
�سي�ؤدي �إىل مقتل ماليني النا�س.
�أما بايدن فقال �إن "ترامب قال �إنه �سيتخل�ص من املك�سيكيني وحظر
�أما بايدن فدافع عن �سيا�سة �أوباما -حيث كان بايدن نائبه -ب�أن دخول امل�سلمني �إىل الواليات املتحدة".

ويواجه ترامب حتدي �إقناع الناخبني بقدرته على حماية الواليات
املتحدة من موجة ثانية حمتملة لفريو�س كورونا و�إعادة �إنعا�ش
االقت�صاد الذي يراهن عليه للفوز.
يف املقابل ،يعد بايدن بتوحيد الأمريكيني ،و�سط انق�سامات عرقية
و�سيا�سية عا�صفة ،ف�ضال عن مواجهة اتهامات ترامب له با�ستغالل
نفوذه لإثراء عائلته.
امل�صدر  :اجلزيرة  +وكاالت
�أيام كندية
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�صحة

تخل�ص اجل�سم من عبء الوزن
ّ

�سبب مفاجئ لطول الأعمار..
كلمة ال�سر يف ..املاء ال�ساخن
كثري ًا ما ي�شار �إىل النظام الغذائي ال�صحي ،ك�أهم �سبب لطول
الأعمار عند بع�ض ال�شعوب التي ت�شهد ارتفاع ًا وا�ضح ًا ب�أعداد
املعمرين ،وعادة ما يتم الربط بني �أ�سلوب احلياة ،ومعدالت الأعمار،
�إال �أن هناك �سبب ًا جديد ًا لطول العمر ،ومن خارج النظام الغذائي،
يرجح ب�أنه من �أ�سباب طول الأعمار ،وهو اال�ستحمام املنتظم يف
حو�ض ،بح�سب خال�صة بحث من�شور باللغة الإجنليزية� ،أواخر �شهر
�سبتمرب املا�ضي ،للدكتور هايا�ساكا �شينيا ،يف موقع NIPPON
الياباين.
ويف تفا�صيل ت�أكيد الدكتور �شينيا الذي يد ّر�س يف جامعة طوكيو،
عن دور اال�ستحمام املنتظم يف حو�ض ،بطول العمر ،فقد مت �إجراء
درا�سة على ثالثني �ألف �شخ�ص ،على مدى ع�شرين عام ًا ،وظهرت
نتائجها العام اجلاري ،تبني فيها �أن الذين ي�ستحمون بانتظام
عرب نقع �أج�سامهم يف �أحوا�ض مياه �ساخنة ،تفادوا خطر الإ�صابة
ب�أمرا�ض خطرية ،كال�سكتات الدماغية و�أمرا�ض القلب ،مبا ن�سبته
 %30قيا�س ًا بالأ�شخا�ص الذين ال ي�ستحمون بانتظام ،ويقت�صر
ا�ستحمامهم على مرة �أو اثنتني يف الأ�سبوع.

العمر
يطيل ُ
املرجح وعلى نحو
وع ّلق �شينيا على نتائج تلك الدرا�سة ،ب�أنه من ّ
متزايد ،ب�أن اال�ستحمام املنتظم قد يكون �أحد الأ�سباب التي �أدت
�إىل طول عمر اليابانيني ،كما قال ،م�شري ًا �إىل �أنه هو نف�سه قد
�شارك يف م�شروع بحثي يف �إحدى اجلامعات ،عام  ،2018مت فيه
متابعة ور�صد � 14ألف �شخ�ص من كبار ال�سن ،وعلى مدار ثالث
�سنوات ،ظهر فيه �أن الذين ي�ستحمون بغمر �أج�سامهم يف املاء
ال�ساخن ،بانتظام ،من بني امل�شمولني بالدرا�سة ،انخف�ضت لديهم
خماطر الإ�صابة ب�أمرا�ض خطرية ،قيا�س ًا بالذين ي�ستحمون عددا
�أقل من املرات ،وال يواظبون على فعل اال�ستحمام ،يوميا.

خواطر..
•• نادر ًا ما �أ�صدف �إمر�أة مت�شي بيدين فارغتني ،فغالب ًا ما
تراها حتمل طفلها �أو حقيبتها� ،أو �أي كتاب �أو دمية (�إن كانت
فتاة �صغرية)� ،أو �أي �شيئ �آخر.
بينما جتد الرجل يف �أغلب الأحيان مي�شي ويجوب الطرقات ويداه
فارغتان.
فكرت بالأمر للحظة وخرجت ببع�ض التحليالت ،منها:
 .١رمبا ل�شعور املر�أة ب�أنها م�س�ؤولة عن غريها جندها تعرب عن
ذلك من خالل حملها طفلها مث ًال �أو �أي �شيئ.
� .٢أو رمبا لرغبتها باال�ستحواذ ،متيل حلمل �أي �شيئ ميكنها
حمله ،ورمبا لو تعينها قوتها البدنية ملا توانت عن حمل زوجها �أو

من جهة �أخرى ،ف�إن الت�أثريات الإيجابية للمياه ال�ساخنة على اجل�سم
املنقوع يف حو�ض ،تتحول بح�سب �شينيا� ،إىل قوة رافعة ،ويقول �إن
ج�سم الإن�سان �إذا كان عائم ًا فوق املاء ،عرب �آلية الطفو ،ف�إنه بذلك
يق ّل�ص الوزن الذي كانت تتحمل عبئه الع�ضالت والهيكل العظمي،
ويف حالة كان وزن ال�شخ�ص  60كيلوغرام ًا ،ف�إنه �سيحمل من وزنه 6
كيلوغرامات فقط� ،أي ما مقداره  %10من جممل الوزن ،ال �أكرث� ،إذا
ما كان قد نقع ج�سمه يف املغط�س حتى م�ستوى الكتفني و�أعلى.

وي�شار �إىل �أن خا�صية الطفو التي يت�سبب بها املاء يف ا�ستحمام
املغاط�س ،ت�ؤدي لإ�ضافة فائدة �أخرى ،ح�سب امل�صدر ال�سابق ،وي�ؤكد
�أنه يف حال غمر اجل�سم كله يف ماء املغط�س ،عند اال�ستحمام ،ف�إن
تغيرّ م�ؤ�شر ال�ضغط على كل �أجزاء اجل�سم ،خا�صة يف ال�ساقني،
ويح�سن ب�شكل ملحوظ ،يف �آلية عمل
ي�ساعد على تخفيف التو ّرم
ّ
وي�شري يف هذا ال�سياق� ،إىل فوائد خمتلفة لال�ستحمام ،مرتبطة الدورة الدموية.
مبا�شرة ،بحرارة املياه .ويقول �إن رفع حرارة ج�سم الإن�سان ،يف
درجة حرارة ال تقل عن  38درجة ،من خالل اال�سرتخاء يف مغط�س
من املاء ال�ساخن ،يدفع ال�شرايني لال�سرتخاء وي�سهم بتقوية الدورة
الدموية ،ومينح خاليا اجل�سم الكمية املطلوبة من الأوك�سجني ،و�أن من جهة �أخرى ،ف�إن الفريو�س امل�ستجد كورونا ،مل يكن بعيد ًا عن
هذا هو �سر الر�ضى واالنتعا�ش الذي ي�شعر به املرء "املنقوع" يف ماء بحث الدكتور املتعلق بفوائد اال�ستحمام املطيلة للعمر ومنها فوائد
ّ
احلمام الياباين ب�صفة خا�صة ،فيقول �إن كورونا ت�سبب بتوتر وقلق
�ساخن.
�شديدين عند كثري من الأ�شخا�ص حول العامل ،مطالب ًا بالرتكيز
على فوائد اال�ستحمام املنتظم ،يف هذه املرحلة الع�صيبة التي متر
فيها الب�شرية ،للم�ساعدة على اال�سرتخاء على امل�ستوين اجل�سدي
يف املقابل ،ف�إذا كان من فوائد اال�ستحمام مباء �ساخن ،التخفيف والعقلي ،وللمحافظة على لياقة و�صحة كبار ال�سن.
من �آالم العظام التي يعاين منها البع�ض ،خا�صة �آالم فقرات الظهر،
وي�أتي ت�أكيد الباحث الياباين عن دور اال�ستحمام املنتظم ،بطول
بح�سب ال�سابق ،وخمتلف الأوجاع املزمنة ك�آالم املفا�صل ،ف�إن كلمة
�أعمار اليابانيني ،يف الوقت الذي تركز فيه �أغلب الدرا�سات
"�ساخن" ملتب�سة ،وقد تدفع البع�ض لرفع درجة حرارة ماء املغط�س،
العاملية على دور النظام الغذائي املتبع يف والدة تلك الظاهرة� ،إذ
�أو ماء اال�ستحمام ،ظن ًا منه �أنه بهذا �سيكون �أف�ضل حا ًال� ،إال �أن �شينيا
ت�شري الدرا�سات �إىل وجود �أكرث من �ستني �ألف �شخ�ص يف اليابان،
يحذر من اال�ستحمام مبياه تزيد حرارتها عن  40درجة مئوية.
�أعمارهم تزيد عن املئة عام ،مع الإ�شارة �إىل �أن �آخر �إح�صائيات
وي�ؤكد الباحث يف هذا ال�صدد� ،أن اال�ستحمام يف مياه �ساخنة متو�سط الأعمار ،ر�صدت ارتفاع الن�سبة يف اليابان� ،إىل �أكرث من
جد ًا وتزيد حرارتها عن  42درجة و�أعلى ،ي�ؤدي �إىل تهييج اجلهاز � 80سنة.
الع�صبي ،ويزيد يف معدل �ضربات القلب ،ويرفع �ضغط الدم ،ويزيد ومن اجلدير بالذكر ،ف�إن اال�ستحمام املنتظم عند اليابانيني والذي
ن�سبة توتر الع�ضالت يف خمتلف �أنحاء اجل�سم ،مذكر ًا يف هذا يو�صف ب�أنه عادة عميقة اجلذور ب�سبب وجود ينابيع طبيعية �ساخنة
ال�سياق ،ب�أن الق�صد من اال�ستحمام الياباين الذي عادة ما يتم يف البالد ب�أكرث من � 27ألف ينبوع ،مما يزيد من �إمكانية متتع
بغ�سيل اجل�سم وتنظيفه قبل نقعه يف حو�ض ،هو اال�سرتخاء وح�سب ،كثريين مبزاياها على نطاق �أو�سع ،والذي حتدث عنه امل�صدر امل�شار
وب�أن اال�ستحمام يف مياه �ساخنة جد ًا ،يبطل هذا اال�سرتخاء ،ويجعله �إليه ،هو اال�ستحمام عرب غمر اجل�سم يف املاء ال�ساخن ،ولي�س فقط
انقبا�ض ًا وتوتر ًا وارتفاع ًا يف ال�ضغط وعدد د ّقات القلب.
�سكب املاء �أو ّ
ر�ش اجل�سم بقطرات املاء املنهمرة ،على طريقة �أغلب
ويك�شف عن ت�أثري الدرجة  40يف حرارة مياه اال�ستحمام ،م�ؤكد ًا �أنها امل�ستحمني يف العامل.
امل�صدر :العربية – عهد فا�ضل
الدرجة املثلى ،على اعتبار �أنها بهذا امل�ستوى ،تقوم بتحفيز بع�ض
�أيام كندية
�أجزاء اجلهاز الع�صبي التي مت ّر بنوع من اخلمول �أو عدم اال�ستجابة
يف وقت �سابق ولأ�سباب خمتلفة ،وته ّدئ من توتر وقلق الأ�شخا�ص.

جذور عادة نقع اجل�سم مباء �ساخن

دور حا�سم لدرجة احلرارة 40

�أي رجل �آخر يخ�صها هههه.
حتى يعود بهما مثقلتني بالطعام والأحمال.
� .٣أو رمبا ب�سبب املورث الإجتماعي ،متيل املر�أة لأن تواري خجلها � .٢أو رمبا �أحيان ًا مييل للهروب والتحرر والتفلت من �أي
بحمل �أي �شيئ لتبعد النظرات املبا�شرة �إليها.
م�س�ؤولية.
� .٤أو رمبا خلوفها من الوحدة وخا�ص ًة على الطريق تبحث عن
•• احلرية املطلقة كالعوم يف حميط وا�سع ،لن تفيدك �سعته
�أني�س يرافقها ،حتى و�إن كان دمية.
 .٥وعن حملها احلقيبة الن�سائية حتديد ًا ،ال يفوت �أحد ما ميكن ب�شيئ بل هي خطر حمدق و�أمواج عاتية قد تق�ضي عليك يف �أي
�أن ت�ضم تلك احلقيبة ال�سحرية من �أدوات وجتهيزات ومرايا حلظة.
ومكياجات وحتديثات على مدار ال�ساعة هههه.
وحرية التعبري �إن مل تكن من�ضبطة فهي جمرد عبث وتهور
وفيما يخ�ص الرجل� ،أعتقد �سبب ميله للخروج من البيت بيدين
وعواقبها وخيمة وخا�صة عندما تكون موجهة لأمم �ضوابطها
فارغتني رمبا لأنه:
 .١اعتاد على الذهاب �إىل ال�صيد قدمي ًا ،وهو عاد ًة من يبتاع �صارمة وحريات التعبري �أو التفكري عندها �شبه منعدمة
رئي�س التحرير معتز �أبوكالم
وي�أتي بالأ�شياء �إىل البيت ،لذلك ال �شعوري ًا يخرج بيدين خاويتني

�أخبار متنوعة
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ك���ن���دا حت��ت��ف��ي يف ي����وم ال���ك���رام���ة ال��ع��امل��ي
وت������رودو ي����ديل ب��ب��ي��ان يف ه����ذه امل��ن��ا���س��ب��ة
�أ�صدر رئي�س الوزراء ،جا�سنت ترودو ،اليوم البيان التايل مبنا�سبة اجلميع ،ميكننا �أن نقدر �أن اجلميع ي�ستحق الكرامة  -بغ�ض النظر
يوم الكرامة العاملي يف كندا:
عن هويتهم �أو معتقداتهم �أو ظروفهم.
اليوم ،يحتفل الطالب وال�شباب يف كندا بيوم الكرامة العاملي .يف
هذا اليوم ،نعيد الت�أكيد على �أن اجلميع  -بغ�ض النظر عن هويتهم
�أو من �أين �أتوا  -ي�ستحقون فر�صة عادلة ومت�ساوية للنجاح ،ونقر
�أنه م ًعا ،ال يزال لدينا الكثري من العمل للقيام به لتحقيق العدالة
والت�ضامن العاملي.
"هذا العام ،تهدف حملة  UniteKindness#التابعة حلركة
الكرامة العاملية �إىل ربط ال�شباب يف جميع �أنحاء العامل من خالل
الإجراءات الإيجابية خالل جائحة  COVID-19العاملية .تعترب
احلملة � ً
أي�ضا تذك ًريا ب�أن تكون لطي ًفا مع نف�سك ومع الآخرين� .إثبات
�أنه من خالل الإهتمام بالآخرين و�إظهار التعاطف واالعرتاف بقيمة

ال���ر����س���وم امل�����س��ي��ئ��ة..
�أردوغ���ان يدعو ملقاطعة
الــبـ�ضــائــع الــفـرنــ�سية
ويطالب الأوروبيني بوقف
حمالت الكراهية ومريكل
ت��ن��دد مب��وق��ف �أن��ق��رة

دعا الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان زعماء �أوروبا �إىل و�ضع حد
ملا �س ّماه �أجندة الرئي�س الفرن�سي املعادية للإ�سالم كما دعا ال�شعب
الرتكي �إىل مقاطعة الب�ضائع الفرن�سية.
وح ّذر �أردوغان من �أن العداء للإ�سالم وامل�سلمني �أ�صبح �سيا�سة
مدعومة على م�ستوى الر�ؤ�ساء يف بع�ض الدول الأوروبية.
و�أ�شار �إىل �أن امل�سلمني يف �أوروبا يتعر�ضون حلملة عنف ممنهجة
كالتي تعر�ض لها اليهود قبل احلرب العاملية الثانية ،وقال �إنه يخ�شى
�أن تكون هناك خطة "�أكرث ظالما ومكرا ب�سبب ما يجري للم�سلمني
يف �أوروبا".
و�أ�ضاف �أن الهجوم على النبي الكرمي حممد �-صلى اهلل عليه
و�سلم -بد�أ بدعم وحتفيز من الرئي�س الفرن�سي �إميانويل ماكرون
املحتاج للرعاية العقلية ،ح�سب تعبريه.
ولفت �إىل �أن العن�صرية وعداء الإ�سالم مر�ضان نف�سيان يطيحان
بالقدرات العقلية للإن�سان �أيا كان من�صبه.
ووجه نداء �إىل �شعبه بخ�صو�ص مقاطعة املنتجات الفرن�سية قائال:
ّ
"ال ت�شرتوا املنتجات الفرن�سية �أبدا" ،وذلك يف كلمة �ألقاها خالل
حفل افتتاح �أ�سبوع املولد النبوي ال�شريف ،يف املجمع الرئا�سي
بالعا�صمة �أنقرة.
وجه الرئي�س �أردوغان دعوة لكافة زعماء العامل ،للوقوف �إىل
كما ّ
جانب امل�سلمني املظلومني يف فرن�سا ،وقال �إنه يجب على "امل�س�ؤولني

"باعتباري �أحد النماذج الوطنية التي يحتذى بها يف منظمة
الكرامة العاملية� ،أدعو الكنديني وكل �شخ�ص يف جميع �أنحاء
العامل لاللتفاف حول ال�شباب و�إظهار �أنه من خالل العمل م ًعا
كمجتمع عاملي ،ميكننا امل�ساعدة يف تعزيز حقوق الإن�سان والكرامة
للجميع.

مع ا�ستمرار كندا والعامل يف مكافحة فريو�س كورونا ،دعونا نتذكر
�أنه يجب علينا جمي ًعا �أن نفعل ما يف و�سعنا لدعم واحرتام كرامة
كل حياة ب�شرية .وي�شمل ذلك �ضمان قدرة الكنديني على ت�أمني قوت
يومهم ،ودفع فواتريهم ،واحل�صول على الدعم الذي يحتاجون �إليه
للحفاظ على �أنف�سهم وعائالتهم ب�أمان و�صحة جيدة .خالل هذا
أي�ضا العمل مع �شركائنا للم�ساعدة "بالنيابة عن حكومة كندا� ،أحيي جميع امل�شاركني يف حركة
الوقت ال�صعب� ،ستوا�صل كندا � ً
يف بناء عامل ي�سرت�شد بالرحمة وامل�ساواة والكرامة  -لأننا نعلم �أنه الكرامة العاملية على �شغفهم وعملهم اجلاد ،و�أمتنى لهم النجاح
يف �أن�شطة هذا العام".
ال ميكننا �إنهاء الوباء يف كندا دون الق�ضاء عليه يف كل مكان .م ًعا،
ميكننا بناء كندا �أكرث مرونة وعاملًا �أكرث عد ًال و�أكرث �أما ًنا و�شمو ًال مكتب رئي�س وزراء كندا  /الرتجمة العربية �أيام كندية
للجميع.
و�أنتم ماذا تودون �أن تقولوا يف يوم الكرامة العاملي؟

الأوروبيني �أن يوقفوا حملة الكراهية التي يقودها ماكرون".
و�شدد على �أن القمة الأخرية و�ضعت توقعات بالن�سبة ملا تنتظره من
وخاطب �أردوغان امل�ست�شارة الأملانية �أجنيال مريكل قائال� :أين حرية تغيري يف �سلوك تركيا حتى موعد القمة املقبلة يف دي�سمرب/كانون
الأديان التي تزعمونها ،كيف لأكرث من � 100شرطي �أن يداهموا الأول ،و�أنه �سيتم يف حينه حتديد الإجراءات التي �سيتم اتخاذها.
م�سجدا يف بالدكم؟ معتربا �أن مداهمة ال�شرطة الأملانية مل�سجد
�أثناء �صالة الفجر لي�ست حدثا عاديا.
ويف ال�سياق ذاته ،ات�سع نطاق الدعوات �إىل مقاطعة الب�ضائع الفرن�سية
وح ّذر �أردوغان الأوروبيني من �أنهم لن ي�ستطيعوا حتقيق �أي مك�سب
يف كثري من الدول العربية والإ�سالمية ،ردا على ت�صريحات للرئي�س
من معاداة الإ�سالم وامل�سلمني.
الفرن�سي �إميانويل ماكرون ب�ش�أن الر�سوم امل�سيئة للر�سول حممد
�صلى اهلل عليه و�سلم.
وانت�شرت دعوات مقاطعة الب�ضائع الفرن�سية والو�سوم املدافعة عن
النبي حممد �-صلى اهلل عليه و�سلم -ب�شكل كبري للغاية على مواقع
ونددت امل�ست�شارة الأملانية �أجنيال مريكل بت�صريحات �أردوغان التي التوا�صل االجتماعي.
و�صفتها بـ"الت�شهريية" �ضد ماكرون.
ومت عر�ض الر�سوم امل�سيئة يوم اجلمعة على مبان حكومية يف فرن�سا،
من جهته ،قال االحتاد الأوروبي �إنه يعمل للدفاع عن ِق َيمه التي ما �أثار غ�ضبا وا�سعا يف العامل العربي والإ�سالمي.
ويوم �أم�س ،دعت وزارة اخلارجية الفرن�سية �إىل وقف فوري حلمالت
تت�ضمن حرية العبادة ويف الوقت ذاته حرية التعبري.
مقاطعة املنتجات الفرن�سية ،وقالت �إن دعوات املقاطعة والهجمات
ودعا للتعاون واحلوار من �أجل الو�صول �إىل الفهم امل�شرتك ،لأن
املوجهة �ضد فرن�سا تديرها �أقلية متطرفة.
البديل هو طريق الكراهية وزيادة �سوء الفهم.
وكان ماكرون ع ّلق على حمالت املقاطعة التي ت�ستهدف منتجات
كما جدد االحتاد الأوروبي دعمه لفرن�سا ،م�شريا �إىل �أنه ال ي�ستبعد فرن�سية ب�أنه ال �شيء �سيجعله يرتاجع �أبدا و�أنه يحرتم كل �أوجه
عقد اجتماع ا�ستثنائي لوزراء اخلارجية الأوروبيني ملناق�شة الأو�ضاع االختالف بروح ال�سالم.
امل�صدر  :اجلزيرة  +وكاالت
بني تركيا وفرن�سا.

حمالت املقاطعة تت�سع
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"تكوينات"  ..جمموعة ق�ص�صية لـ ..القا�ص الأ�ستاذ حممد �صباح احلوا�صلي

ال�شرفة..

«�إىل �أمي �أنليزة ..زهرة الإيدل فاي�س النفي�سة التي ال تنبت �إال يف �أعايل جبال الألب»

عرفت العامل خارج البيت من خالل تلك ال�شرفة التي كانت على
َ
�شيء من االت�ساع .كان �سورها مرتفع ًا لذا مل يتي�سر َ
لك �أن تعرف
�إال ال�سماء والأطيار.
أيت ال�سماء واجمة ترعد وتكفهر ومل تعد غيومها – كما عهدتها –
ر� َ
بي�ضاء جميلة ،وال ترى فيها �أثر ًا للأطيار.
أنت تقف خلف الزجاج ور� َ
أ�سك مرفوع �إىل �أعلى تنظر �إىل
وها � َ
وكنت تت�ساءل من �أين ت�أتي كل هذه الأمطار
الأمطار كيف تهطلَ .
التي ت�ضرب الزجاج بعنف؟ ثم �أين تلك الع�صافري املغردة التي مل
تكن تربح �شرفتنا؟ وهذه ال�سماء ترى هل �ستعود كما ر�أيتها ذات
مرة زرقاء تو�شيها غيوم بي�ضاء نا�صعة؟
وعندما �أتى ف�صل الربيع ،عادت ال�سماء �ضاحكة دافئة ..وعادت
َ
ملعبك الذي
الع�صافري �إىل تغريدها ..وعدتَ �أنتَ �إىل ال�شرفة� ..إىل

ركن القمر..

عرفتَ من خالله �أن العامل يف اخلارج البد �أن يكون كبري ًا ..كبري ًا .وورد
يف ذهنك ت�سا�ؤل" :ترى ما ات�ساع هذا العامل؟ وكم يحوي من �أ�شياء؟"
وذات �صباح وجدتَ �سلم ًا م�سند ًا �إىل احلائط الذي يف�صل بني
ال�شرفة والعامل اخلارجي .رحت ترمقه �ساكن ًا وك�أنك تنتظر �أن
تعرف ال�سبب الذي ي�شدك �إليه بف�ضول ..وبغتة ،خرجت من �سكونك
وجعلت تت�سلقه
وانفرجت ابت�سامة ف�ضول على ثغرك ،ثم تقدمت �إليه
َ
ببطء وحذر .كنت كلما �صعدت ب�ضع درجات تنظر �إىل �أ�سفل.
ن��ع��م ك��ن��ت ت��رت��ف��ع وك����ان اخل����وف ي��ج��ع��ل��ك ت�����ش��د ق��ب�����ض��ت��ك على مت�سح بخار املاء من على زجاج النافذة وتنظر بعينيك الو�سناوين
ال�سلم� ،إىل �أن � َ
أ�شرفت على الدنيا ..على تلك الآف��اق املذهلة .اللتني ت�شبهان حبتي الكرز �إىل الثلج الذي كان يهطل ب�سكون عذب.
َ
ياه ..كم كان
فرحك رحب ًا .لقد �صدق ظنك �أن الدنيا كبرية ..ولعل ثم تنظر �إىل عيني �أمك وك�أنك تقول لها�" :شكرا يا �أمي احلبيبة
�أروع ما فيها � َ
لأنك �أيقظتني لكي �أرى الثلج".
أنك ر�أيتها �أجمل بكثري مما كنت تت�صور.
أكنت تدري لمِ َ �أيقظتك �أمك؟
ترى � َ
ال�سماء عامتة وال يطلع ال�صباح لأنك حينها �ستكون وحدك مطوق ًا لقد ر�أت يف وجهك ووجوه اخوتك ،يف ذلك ال�صباح الثلجي ،بهاء
باخلوف يف غرفة نومك ،و�إن غالب النوم �أجفانك فهذا يعني �أنك الوطن وذاك املا�ضي الذي لن يعود� .أنتم الآن كل ما متلك� .أما
املا�ضي فقد انطوى على نحو ب�شع للغاية.
�ستنام دون �أن تفيق لأن ال�صباح لن يفيق.
احلكاية طويلة و�سي�أتي يوم تتو�سع فيه مدارككم وتعرفون فيه معنى
تناديك �أمك:
احلرب والدمار.
�أما الآن فما عليك �إال �أن تتمتع بهطول الثلج املت�أين الذي بدا وك�أنه
"�إىل فرا�شك يا �صغريي"..
عازم على �أال يعكر �صفو من يت�أمله ويتمتع ببهائه.
رباه ..وترفع عينيك �إىل ذاك الركن من ال�سماء.
وعندما �شرعت �أمك تعزف على البيانو �أ�سندت خدك الدافئ �إىل
"�إىل الفرا�ش ..لقد �أزف وقت النوم".
زجاج النافذة وقد لذك برودته ورحت ت�صغي �إىل معزوفتها امل�ألوفة
كنت ترتاجع من مكانك وعيناك عالقتان هناك ..يف ركن القمر .وقد حلقت عيناك مع ماليني نتف الثلج البي�ضاء بعيد ًا ..رمبا يف
َ
أطبقت جفنيك على خوف ج�سيم رافقك �إىل �سراديب ذاك الوطن الذي ال تعرفه.
ليلتها � َ

الوطن الذي ال تعرفه..

خرجت �إىل ال�شرفة لتتفقد القمر
لأن الليل بالغ يف عتمته فقد
َ
والنجومَ .
راعك �أن القمر كان غائب ًا عن ركنه يف ال�سماء حيث كنت
تلقاه ،كلما ق�صدته ،يطل عليك بفي�ضه الف�ضي .النجوم ،كما هي،
منثورة يف �صمت على �صفحة ال�سماء ..متلألئة بيد �أنها �شحيحة
عاجزة عن �أن تبدد من غلو العتمة.
أمك وتطلب َ
أنك و�ش�أن العتمة؟ بعد قليل �ستناديك � َ
ولكن ما �ش� َ
منك
�أن ت�أوي �إىل فرا�شك ،ولن تفيق �إال والعتمة قد تبددت وحل حملها
نور ال�صباح.
ولكن يا �صغريي� ..أنا �أدري ما يف �أعماقك من قلق .والتم�س لك
ي�شغلك الأحالم البغي�ضة.
َ
العذر �أن تخ�شى الليل عندما يبالغ يف عتمته� .أنا �أعلم ما
ويقلقك.
ولكن هذا كله مل يعادل فرحك الغامر عندما �أفقت مع طلوع ال�شم�س
املكان ..يا لذلك ال�شيء املبهم! ،
أنت خائف من �أن يكون القمر قد �سقط دون رجعة .وقلق �أن تبقى ور�أيت النور.
� َ
كم َ
حريك االنتقال من مكان �إىل �آخر .كم هي مليئة بالأمكنة تلك الدنيا.
ركبتَ ال�سيارة مع �أبيك و�آخرين� ،صغار ًا وكبار ًا .رمبا كان هناك �أكرث
من �سيارة ،انطلقت جميعها يف طرقات ت�ضيق وتت�سع ،تزدحم وتقفر.
الأحالم التي متتطي الغيوم والنجوم.
وكان الزمن يف �أعماقك بحرية �ساكنة� .أنت ال تدري عن الوقت �شيئاً،
أنت م�سافر؟
�أتدري �إىل �أين � َ
َ
مل
ما
على
فك
ر
وتع
امل�سافات
تلتهم
راحت
ال�سيارة.
انطلقت
ْ
ّ
بل مل يكن الوقت م�شكلة ت�شغلك .يكفي �أن الفرح كان يختلط بجداول
أنت م�ساف ٌر �إىل مدينتك التي مل ترها بعد� ..إىل ال�شام.
� َ
َ
أ�ضحت فقرية �أمام ما ر�أيت.
يجل يف �
أحالمك التي � ْ
الده�شة يف نف�سك ،وال�شم�س امل�شرقة ال يعنيها من �أمر الزمن �شيئ ًا،
�سمعت �أباك �أم�س وهو يقول" :غدا �سن�سافر �إىل ال�شام".
َ
بل همها كله �أن تبعث الدفء والغبطة يف �أعطافك� .أمل تعاهدك
ما �أروع ال�سفر! �أيحوي كل هذه الأ�شياء اجلميلة :قطعان
وجعلت تنتظر الغد.
ال�شم�س �أنها لن تربح ال�سماء كي يبقى النهار ويدوم الفرح.
املا�شية على ال�سفوح البعيدة ،والكالب التي تنبح وتتبع ال�سيارة
ال�سيارة منطلقة يف �أماكن جديدة فيها جبال وتالل خ�ضراء ونهر
أنت ال تدري من �أمر ال�سفر �شيئ ًا .كل �شيء غام�ض
تنتظره و� َ
أكوام
�
و
لك،
يلوحون
وهم
قنابيزهم
يف
أطفال
ل
وا
يائ�سة،
تعود
ثم
و�أ�شجار .كنت حت�سب �أن ال�سيارة قد بلغت �آخر الدنيا ..هذا �صحيح.
كفرح مبهم .ترى ما الذي �أ�ضاء �أعماقك الغ�ضة بالفرح و�أنت
َ
�صعدت
ميازحك �إذ كلما
ال عهد لك بال�سفر� .أم تراها �أعماقنا متلك معان للأ�شياء التي احل�صيد ،وهذا الطريق الذي يحب �أن
ْ
�أمل يقل �أبوك �أم�س" :ناموا باكرا لنذهب غد ًا� ..إىل ال�سريان..
�سنذهب �إىل مكان بعيد وجميل".
هوت دغدغ �أعماقك.
مل نختربها بعد؟ ولعل معانيها تكون �أكرث ثراء مما هي عليه يف ال�سيارة مرتفع ًا ثم ْ
كان املكان حقا بعيد ًا ،وكان �آية يف اجلمال .لقد ن�سيت كرتك و�أ�صدقاءك
احلقيقة .ولمِ َ ال� ..أمل تطلق العنان خليالك يف تلك الليلة التي
تتمنى لو كان ب� َ
لكن
بال�سفر
�شاخ�صتني
عينيك
تبقي
أن
�
إمكانك
و�سرحتَ مثل خروف تائه يف الأر�ض اخل�ضراء .حلقت الفرا�شات وت�أملت
�آويت فيها �إىل فرا�شك وجعلت تك ّون �صورة خ�صبة عن ال�سفر
قطفت معانيها من خيالك الطليق ،ومن حكايات ما قبل النوم التعب قد ت�سلل �إىل م�آقيهما فغفوت فيما كنت ترقب من بعيد
الهوام وحاولت �أن تت�سلق �شجرة لرتى �أع�شا�ش الع�صافري.
هنا ،يف �آخر الدنيا ،لقيت ذاك الفرح الذي يبقى ويتجدد مع الأيام.
وحديث �أبويك عنه .بيد �أن خيالك كان �أكرث تلك امل�صادر ثراء .ح�صان ًا بري ًا ي�سابق ال�سنابل اخل�ضراء.
هنا� ،أي�ض ًا ،تن�شقت رائحة زهرة واكت�شفت �سر ًا مبهم ًا؛ �أن �أريجها
غفوتَ ليلتها� ..سافرت على منت غيمه �إىل �أبعد الأحالم
احللم ما بقي من ال�سفر .تفتح عينيك على مدينة
ويلتهم
ُ
ُ
كان يف �أعماقك و�إال كيف �صادف �أن لقيته ،هناك ،و�أنت ت�شمه.
منتظر ًا �أن يهز ال�صباح غيمتك ويوقظك وهو يقول لك" :ها قد
يوقظكم
أبوك
�
و
يا�سمني،
من
وجدرانها
�سندبادية
حواريها
قدمية
كنت تنظر من خالل نافذة ال�سيارة �إىل ال�شم�س
عندما ت�ص ّرم النهار َ
�أزف وقت ال�سفر يا �صغريي".
قائال:
التي كانت تغيب وراء الأفق رويدا رويدا وك�أنك غري م�صدق ب�أنها،
ال�سيارة على و�شك االنطالق ،و�أنت متهيئ جانب النافذة للقاء
نف�سها التي عاهدتك �أال تربح قبة ال�سماء ،عازمة على �أن ت�أخذ معها
ر�س َمته �أحال ُم َك وجعلته بعيد ًا ..بعد
"قوموا يا �أوالد لقد و�صلنا �إىل ال�شام".
ال�سفر ،ذلك الطريق الذي َ
ذاك النهار اجلميل امل�شم�س وذاك املكان الذي كان يف �آخر الدنيا.

�آخر الدنيا..

ال�سفر..
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عامل اجتماع فرن�سي :منذ � 30سنة وفرن�سا
على الطريق اخلط�أ يف تعاملها مع الإ�سالم
�أ�صبح ف�شل الدولة يف مواجهة الإ�سالموية �أمرا وا�ضحا لأن
الإجراءات الت�شريعية والإدارية املتخذة ت�ضع الإ�سالم يف طريق
م�سدود ،وهو ما ينذر بتحول كبري يف العلمانية ،ولذلك ال بد من
مراجعة �شاملة لهذه ال�سيا�سة التي ال ت�أتي �إال بنتائج عك�سية.
هذا ما جاء يف مقدمة مقال للربوفي�سور الفرن�سي فرهاد
خ�سروخاور مدير الدرو�س باملدر�سة املرموقة يف فرن�سا "مدر�سة
الدرا�سات العليا يف العلوم االجتماعية" بباري�س املعروفة اخت�صارا
بــ"�إي �إت�ش �إ�س �إ�س" (.)EHESS
وانطلق خ�سروخاور يف مقاله الذي ن�شره مبدونته يف موقع ميديابارت
الفرن�سي ( ،)farad123من �أن فرن�سا ت�سري منذ �أكرث من
 30عاما يف الطريق اخلط�أ يف �سيا�ستها جتاه الإ�سالم ،منبها �إىل
�أن العلمانية حت ّولت من نظام للحفاظ على حياد الدولة �إىل دين
مدين ،تتعار�ض معايريه املقد�سة مع معايري الإ�سالم.
وقال الكاتب ،وهو عامل اجتماع فرن�سي من �أ�صل �إيراين� ،إن الوقت
قد حان ملراجعة �شاملة لهذه ال�سيا�سة التي ت�أتي بنتائج عك�سية على
م�ستويات عدة ،فهي تت�سبب يف عزل الغالبية العظمى من امل�سلمني
الذين ي�شعرون �أنهم م�ستهدفون من قبل الت�شريعات املقيدة ب�شكل
متزايد ،والتي من املرجح �أن ت�صمهم بالعار ب�سبب دينهم ،كما
�أنها تروج للأ�صولية من خالل �إنكار التنوع يف ال�سلوك الإ�سالمي،
وخا�صة فيما يتعلق باحلجاب.
ولإظهار التناق�ض يف هذه ال�سيا�سة ،يقول خ�سروخاور �إنه �سيحلل
ب�إيجاز اثنني من �أكرث جوانب هذه ال�سيا�سة �شهرة ،وهما احلجاب
الإ�سالمي وال�سلفية.

• احلجاب الإ�سالمي

مع �أن فرن�سا هي الدولة الغربية التي نفذت �أكرب عدد من التدابري
الت�شريعية والإدارية املقيدة للب�س احلجاب ،ف�إن ذلك مل مينع
تزايده وجاذبيته بني امل�سلمات ،هذا رغم �أنه ينظر �إىل احلجاب
يف فرن�سا على �أنه رمز للنظام الأبوي وهيمنة الذكور و�ضعف مكانة
املر�أة ،كما يو�سم ب�أنه عالمة لرف�ض احلداثة الفرن�سية ،و�أنه
يتعار�ض مع العلمانية.
و�أ�شار الكاتب �إىل �أن الأبحاث اجلامعية تظهر �أن احلجاب لي�س
نوعا واحدا ،بل ثالثة �أنواع على الأقل ،وهي احلجاب ال�شخ�صي
واحلجاب الأ�صويل واحلجاب التقليدي ،الذي ترتديه امل�سنات
حفاظا على الثقافة الإ�سالمية التقليدية التي �أ�صبحت يف طور
االختفاء.
�أما احلجاب الفردي -كما يقول الكاتب -فهو حجاب ال�شابات
الالتي يزعمن �أنهن يرتدينه ان�سجاما مع ر�ؤيتهن للعالقة
ال�شخ�صية بينهن وبني اهلل �سبحانه وتعاىل ،يف حني �أن احلجاب
الأ�صويل هو الذي يدعي �أ�صحابه احلق يف الظهور به يف الف�ضاء
العام ،معطني الأولوية املطلقة للمعايري الدينية على ح�ساب معايري
اجلمهورية.

وبح�سب الكاتب ،ف�إن من بني هذه الأنواع الثالثة ،يعود احلجاب ووجودهم ب�شكل عام ،مما يدعو الكثري منهم لتبني موقف التحدي
التقليدي وحده �إىل �أ�سا�س "�أبوي"� ،أما احلجاب الفردي فلي�س واال�ستفزاز جتاه املجتمع الذي يحرمهم من كرامتهم وحقهم يف
ب�شيء ،وقد تتبنى من يرتدينه �أعراف اجلمهورية ب�ش�أن امل�ساواة التنوع االجتماعي.
بني اجلن�سني ،يف حني �أن احلجاب الأ�صويل هو الأكرث معاداة
وال�سلفية يف هذا الإطار احل�ضري واالقت�صادي -كما يرى
للجمهورية دون �أن يكون �أبويا ،لأن من يرتدينه هن من �أخذن زمام
خ�سروخاور� -إمنا هي حماولة لت�أكيد الذات �ضد هذا ال�شعور
املبادرة ويروجن لقيم جديدة بطريقة ا�ستفزازية �ضد جمتمع ال
باحلرمان ،لأنها تخرتع معايري مقيدة وت�سندها �إىل اهلل �سبحانه
يعطي معنى حلياتهن ،كما يقول الكاتب.
وتعاىل يف مواجهة جمتمع ي�ستبعد املحرومني با�سم العلمانية ،حيث
و�أ�شار الكاتب �إىل �أن �سيا�سة الدولة يف فرن�سا متثلت يف حماولة ي�شعر ال�شباب �أنهم يكت�سبون هوية جديدة من خالل الأ�صولية
�إق�صاء احلجاب من الف�ضاء العام ،وذلك من خالل �سل�سلة من الدينية التي تعزز مكانتهم من خالل �إهانة �أولئك الذين �أذلوهم
الإجراءات الق�سرية وت�شويه ال�سمعة ،وحتى الو�صم عن طريق طوال فرتة وجودهم يف الأحياء املعزولة.
القوانني �أو التنديد الثقايف� ،إال �أن النتيجة غري مب�شرة كما نراها
وحل م�س�ألة ال�سلفية -كما يراه الكاتب -هو م�شروع بورلو (املن�سوب
يوميا.
لرئي�س احتاد الدميقراطيني وامل�ستقلني ال�سابق جان لوي�س ماري
وال�سيا�سة اجليدة -كما يرى الكاتب -هي �إ�ضفاء ال�شرعية على بورلو) ،وهو م�شروع مكلف لكنه �ضروري ،وقد قدم قبل عامني
احلجاب الفردي دون احلجاب الأ�صويل ،لأن العديد من ال�شابات ورف�ضته الدولة ،وهو قائم على و�ضع حد لرتكز ال�سكان امل�سلمني يف
الالتي يرتدين احلجاب موافقات على اال�شرتاك يف الن�سخة
�أحياء خا�صة ،و�إعطائهم فر�صة التن�شئة االجتماعية اجلمهورية،
"اجلمهورية" من احلجاب ،فهن يعرتفن بامل�ساواة بني اجلن�سني،
وذلك بتوفري �إمكانات اقت�صادية ورفع الإق�صاء االجتماعي
وينددن بانتهاكات حقوق املر�أة.
والثقايف عنهم.
بيد �أنه بدال من ت�شجيعهن على االن�ضمام �إىل اجلمهورية -كما
ولي�س احلل يف �سيا�سة "االنف�صالية" التي تقدمها احلكومة لأنها
يقول الكاتب -مت عزلهن وحرمانهن من املواطنة الكاملة ،و�أ�صبحن
حمكوم عليها بالف�شل -كما يقول خ�سروخاور -رغم جوانبها
مو�ضع �شبهة ب�أنهن يحملن خمططات �أ�صولية �سوداء ب�ش�أن مو�ضوع
الإيجابية التي ال ميكن �إنكارها ،خا�صة و�أن الدولة ف�شلت على مدار
العلمانية ،وبالتايل مت رف�ضهن ب�شكل غري �شرعي واعتبارهن غري
 30عاما يف مواجهة "الإ�سالموية" ،والدليل هذا العدد الكبري من
فرن�سيات حقيقيات.
اجلهاديني الفرن�سيني الذين غادروا �إىل �سوريا ،وكذلك الهجمات
والنتيجة -كما يقول الكاتب -هي تقوية القب�ضة الأ�صولية لأن املميتة التي طالت فرن�سا �أكرث من الدول املجاورة.
�أن�صارها يدينون دولة وجمتمعا يرف�ضان الإ�سالم لي�س فيما ينظر
ومبا �أن فرن�سا جتمع بني واجهة ثقافية ودينية ،بحيث تعمل
�إليه على �أنه جتاوزات ،بل يف جممله.
العلمانية �أكرث ف�أكرث كدين مدين ،وهيكل ح�ضري كال�ضواحي،
ودعا الكاتب �إىل قبول "احلجاب اجلمهوري" ب�إعطاء املر�أة امل�سلمة ف�إنه من ال�ضروري القيام ثقافيا با�ستعادة العلمانية وظيفتها
فر�صة للتعبئة �ضد "احلجاب الأ�صويل" ،والتوقف عن ت�شويه التنظيمية وحرمانها من قد�سيتها كدين مدين افرت�ضته لعقود
�سمعتها ودفعها �إىل �أح�ضان الأ�صوليني ،م�ؤكدا �أنه على الدولة �أن عدة ،واجتماعيا و�ضع حد للف�صل يف �أحياء الطبقة العاملة.
تعزز الإ�سالم التقدمي ال من خالل و�صم احلجاب ،بل من خالل
وقد حان الوقت لعك�س �سيا�سة الدولة -كما يقول خ�سروخاور-
تف�ضيل مرتدياته ممن يلتزمن طواعية باملعايري اجلمهورية.
وو�ضع حد للأحياء احل�ضرية التي من املحتمل �أن ت�صبح �أحياء
�إ�سالمية معزولة ،وثانيا االعرتاف الكامل بالإ�سالم ال�شرعي ،ال
�سيما من خالل االعرتاف باحلجاب الفردي.
�أما بالن�سبة لل�سلفية -كما يرى الكاتب -ف�إن الر�ؤية اجلديدة
"لالنف�صالية" �ست�ضع حدودها يف امل�ستقبل ،خا�صة و�أن تقييد ويختتم خ�سروخاور مقاله بعبارة �صريحة "�إن االنف�صالية هي
التعليم يف املنزل "هو احل�س ال�سليم" ،وكذلك القرارات الأخرى يف املقام الأول تلك اخلا�صة باملجتمع والدولة جتاه امل�سلمني ،ال
العك�س ،وو�ضع حد لل�شك الذي يثقل كاهل امل�سلمني �سيجعل احلل
املتعلقة بالتعليم الديني ،لكن الأ�سا�سي �أمر �آخر.
�أ�سهل حيث �سيتدخل املجتمع املدين وامل�سلمون بداخله بفاعلية
ونبه الكاتب �إىل �أن ال�سلفية تزدهر ب�شكل خا�ص يف الأحياء
لعرقلة الطريق �إىل الأ�صولية والتطرف الديني ،ولن يكون ذلك �إال
املهم�شة ،حيث يتجاور الف�صل الديني وارتفاع معدالت البطالة
ب�إعادة ت�أهيل الإ�سالم الفردي يف مواجهة الإ�سالم الأ�صويل".
والفقر واجلنوح وانعدام �أفق الأمل.
امل�صدر  :ميديابارت
والباقي ،كما يقول خ�سروخاور ،هو الت�شويه الذي يلقيه املجتمع على
الإ�سالم ،ف�سكان هذه الأحياء ي�شعرون بنزع ال�شرعية عن ثقافتهم
�أيام كندية
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املر ّكب املُ�سرطن يف اخلبز« ،برومات البوتا�سيوم»:
�إ ّنها ت�س ّببت يف تك ّون وانت�شار �سرطان الغ ّدة الدرقية ،اخل�صيتني،
�أخ�صائية التغذية �سهى خوري
"برومات البوتا�سيوم" واملعروفة با�سم "�شيفارو" ,هي مادة الأمعاء ،املثانة ،الكلى ،والثدي� .إ�ضافة اىل ذلك ،تعترب هذه املادة
كيميائية �سامة وم�ؤك�سدة قوية جدًّا وت�أخذ �شكل م�سحوق �أبي�ض مادة م�ؤذية للأع�صاب والكلى.
ّ
ناعم عدمي الرائحة .يف ال�سطر االخري :نن�صح مبنع ا�ستخدامها .3عند �إ�ضافة كمية قليلة جدًّا من برومات البوتا�سيوم �إىل الطحني
مب�ستويات  80- 5ملغم/كغم ،ال يتبقى منها �أية كمية يف اخلبز،
يف املخابز.
وذلك لأن كل الربومات تتحول �إىل بروميد خالل عملية اخلبز ،حيث
باخت�صار:
تعترب الربوميد مادة غري �سامة و�آمنة لال�ستهالك .لكن ،عند �إ�ضافة
" .1برومات البوتا�سيوم" واملعروفة با�سم "�شيفارو" ,هي مادة كمية عالية �أو غري موزونة �أو ع�شوائية من برومات البوتا�سيوم �إىل
كيميائ ّية �سامة وم�ؤك�سدة قوية جدًّا وت�أخذ �شكل م�سحوق �أبي�ض العجني ،ال تتح ّول الربومات �إىل بروميد وي�صبح اخلبز م�سرط ًنا.
ناعم عدمي الرائحة.
 .4ب�سبب املخاوف ال�صحية املتعلقة با�ستهالك برومات البوتا�سيوم،
 .2منع ا�ستعماله :بعد تبينّ ومعرفة امل�ضاعفات ال�صحية اخلطرية وب�سبب ال�صعوبة يف التح ّكم بن�سبها ال�ضئيلة امل�سموح بهاّ ،مت حظرها
لربومات البوتا�سيوم ّمت وقف ا�ستخدامها يف العديد من الدول.
يف املنتجات الغذائية الأوروبية منذ عام  .1990وقد �أو�صت منظمة
 .3ملاذا؟ اكت�شف العلماء �أنّ برومات البوتا�سيوم مادة م�سرطنة ،حيث ال�صحة العاملية يف  1993بعدم ا�ستخدام برومات البوتا�سيوم يف
�أ ّنها ت�س ّببت يف تك ّون وانت�شار �سرطان الغ ّدة الدرقية ،اخل�صيتني ،الغذاء لكونه مادة م�سرطنة ،حيث حذف هذه املركب من قائمة
الأمعاء ،املثانة ،الكلى ،والثدي.
امل�ضافات الغذائية امل�سموح بها التي يتم �إ�صدارها ومراجعتها
 .4خطرة لعمال املخابز� :إن مادة برومات البوتا�سيوم ال ت�ضر دوري ًا من جلنة من اخلرباء يف جمال امل�ضافات الغذائية يف منظمة
أي�ضا ،فهي �سامة عند ال�صحة العاملية وكذلك من منظمة الأغذية والزراعة التابعتني لهيئة
بامل�ستهلك فح�سب ،و�إمنا بالعاملني بها � ً
الأمم املتحدة .ويف عام  1994حظرت كندا ا�ستخدامها وبعد ذلك
ا�ستن�شاقها �أو مالم�ستها باليد.
يف �سريالنكا يف  ،2001وال�صني يف عام  .2005بالإ�ضافة �إىل ذلك،
 .5الن�صيحة :ا�ستخدام بدائل �صح ّية لها مثل خمرية اخلبز �أو
يمُ نع ا�ستخدام هذه املادة يف ك ّل من نيجرييا والربازيل وبريو.
املح�سنات امل�سموح بها دولي ًا مثل ال�صوديوم وكال�سيوم كربونات،
ّ
 .5يد ّرج مركز ال�سيطرة على الأمرا�ض والوقاية منها يف الواليات
كال�سيوم فو�سفات ،بوتا�سيوم �سليكات ،زنك �سليكات وغريها.
املتحدة ( )CDCبرومات البوتا�سيوم كمادة �سامة� ،إال �أنّ
•• �إليك �سبع حقائق ها ّمة عن هذا املر ّكب:
دائرة الغذاء والدواء الأمريكية ( )FDAت�سمح با�ستخدامها
� .1إنّ مادة برومات البوتا�سيوم هي مادة كيميائ ّية �سامة وم�ؤك�سدة يف منتجات اخلبز ،واكتفت بحث املخابز الأمريكية على االمتناع
قوية جدًّا وت�أخذ �شكل م�سحوق �أبي�ض ناعم عدمي الرائحة .عند عن ا�ستخدامها! وينت�شر ا�ستخدام برومات البوتا�سيوم يف معظم
�إ�ضافة هذه املادة �إىل العجني يف مرحلة التخمري تزيد من مرونته خمابز و�شركات الت�صنيع الغذائي يف الواليات املتحدة حتى
وانتفاخه وتق ّلل من وقت ن�ضجه .ولأنّ هذا املركب ّ
يح�سن من مظهر هذا اليوم .ومن اجلدير بالذكر �أن العديد من �شبكات الوجبات
اخلبز ويزيد حجمه �إىل �أربعة �أ�ضعاف ،فهو يجذب املخابز يف ال�سريعة الأمريكية العاملية ت�ستخدم برومات البوتا�سيوم يف عجني
ا�ستخامه! لكن ،بعد تبينّ ومعرفة امل�ضاعفات ال�صحية اخلطرية البيتزا وخبز الهامبورجر ،حيث �إ ّنها ال تخ�ضع لرقابة الدول التي
لربومات البوتا�سيوم ّمت وقف ا�ستخدامها يف العديد من الدول.
فروعا فيها .ومن اجلدير بالذكر �أنّ حكومة الواليات املتحدة
تفتح ً
 .2اكت�شف العلماء �أنّ برومات البوتا�سيوم مادة م�سرطنة ،حيث الأمريكية ت�سمح بكمية قليلة من برومات البوتا�سيوم ال تتجاوز 50

كيكة بدون حليب
املقادير
 الزبدة  175 :غرام ًا (ل ّينة) �سكر البودرة  175 :غرام ًا البي�ض  3 :حبات دقيق  175 :غرام ًا  -بيكنج بودر  2 :ملعقة�صغرية  -الفانيليا  :ملعقة �صغرية  -ملح ّ :
ر�شة
طريقة التح�ضري
ح ّمي الفرن على حرارة  180درجة مئوية ،ادهني قالب كيك بالقليل من الزبدة ثم انرثيه بالقليل
من الدقيق واتركيه جانب ًا.
انخلي الدقيق يف وعاء متو�سط احلجم ثم زيدي �سكر البودرة ،البايكنغ باودر ،الفانيليا وامللح.
�أ�ضيفي الزبدة والبي�ض ثم اخفقي املكونات بوا�سطة خفاق كهربائي حتى حت�صلي على مزيج
متجان�س.
و ّزعي املزيج يف القالب ثم �أدخليه �إىل الفرن حلوايل  45دقيقة حتى ين�ضج.
�أخرجي القالب من الفرن ،اتركي الكيك جانب ًا حتى يربد ثم ّ
قطعيه وقدميه.
امل�صدر مطبخ �سيدتي

ملغم لك ّل كغم من الدقيق الأبي�ض و  75ملغم لك ّل كغم من الدقيق
البني �أو القمح الكامل .وتعمل ّ
منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية
ّ
على �إعادة النظر يف هذا القانون ملحاولة منع برومات البوتا�سيوم
كل ًّيا من الأغذية.
 .6يف ال�سعودية ،ينت�شر ا�ستخدام برومات البوتا�سيوم يف املخابز
يف جميع �أنحاء اململكة بالرغم من منعها من قبل الهيئة ال�سعودية
للموا�صفات واملقايي�س.
� .7إن مادة برومات البوتا�سيوم ال ت�ضر بامل�ستهلك فح�سب ،و�إمنا
بالعاملني بها � ً
أي�ضا ،فهي �سامة عند ا�ستن�شاقها �أو مالم�ستها
باليد ،حيث �إنّ �أعرا�ض الت�سمم تعتمد على الكمية التي تع ّر�ض لها
كلوي حا ّد
ال�شخ�ص وتتفاوت من وجع ر�أ�س وتعب و�إ�سهال �إىل ف�شل ّ
�أو فقدان وعي.
أ�ضم �صوتي �إىل الأ�صوات املطالبة بحظر ا�ستخدام برومات
و� ّ
البوتا�سيوم يف اخلبز والكعك يف جميع بلدان العامل ومبعاقبة ك ّل من
يتعامل معها ،وذلك ب�سبب �أ�ضرارها اجل�سيمة على �صحة املواطن
أ�شجع ا�ستخدام بدائل �صح ّية لها مثل خمرية اخلبز
والعامل بها ،كما � ّ
املح�سنات امل�سموح بها دولي ًا مثل ال�صوديوم وكال�سيوم كربونات،
�أو ّ
كال�سيوم فو�سفات ،بوتا�سيوم �سليكات ،زنك �سليكات وغريها.

فتة احلم�ص ال�سورية

�أيام كندية

املقادير :حم�ص � 3 :أكواب ون�صف (بالطحينة /
(حب)
جاهز)  -حم�ص  :كوب ون�صف ّ
 لنب زبادي  2 :كوب  -الطحينية  :ن�صف كوب -ع�صري الليمون  :ن�صف كوب  -الثوم  :ملعقة كبرية
(مهرو�س)
 ملح  :ملعقة �صغرية � -صنوبر  :ربع كوب (مقلي) �سمن  2 :ملعقة كبريةّ
(مقطع مكعبات ،مقلي) -
 اخلبز العربي � 4 :أرغفةالكمون  2 :ملعقة �صغرية  -بابريكا  2 :ملعقة �صغرية
طريقة التح�ضري
�ضعي ال�سمن يف قدر على نار هادئة واتركيه حتى يذوب بالكامل.
يف وعاء� ،ضعي احلم�ص بالطحينة ،اللنب الزبادي ،الطحينة ،ع�صري الليمون احلام�ض ،الثوم وامللح،
واخلطي املزيج حتى يتجان�س.
�ضعي قطع اخلبز يف طبق التقدمي �أ�ضيفي ثالثة �أرباع كمية احلم�ص مع ماء ال�سلق وق ّلبي املكونات حتى
تتداخل ،ثم �أ�ضيفي ثلث كمية مزيج اللنب الزبادي وق ّلبي املكونات.
زيدي الكمية املتبقية من مزيج اللنب الزبادي على الوجه ،و�سوي ال�سطح بوا�سطة ملعقة.
ز ّيني بالكمية املتبقية من احلم�ص امل�سلوق ،ال�صنوبر ،البابريكا والكمون ،و�أ�ضيفي ال�سمن املذوب على
امل�����ص��در م��ط��ب��خ �سيدتي
الوجه / .ق ّدمي الفتة �ساخنة				.
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الراحل الكبري نهاد قلعي «ح�سني البورظان» الذي �أ�ضحكنا
و�أبكانا ،والإعتداء واخلذالن اللذين �أوديا ب�صحته
وم�سريته الفنية ومن ثم حياته .رحمه اهلل
يقول الفنان الكبري نهاد قلعي �أن الفنان عا�صي الرحباين قال له
ذات يوم" يا ريت يا نهاد يكون للفنان عمران عمر يتعلم فيه وعمر
�آخر للعطاء" فكم �أمتنى لو �أمنح فر�صة ثانية كي ابدا عطائي من
جديد

حيث اكت�سبت دراما خا�صة يف ذاكرة ال�سوريني و�صارت عنوان
من عناوين الظلم الذي تعر�ض له هذا الفنان الكبري خ�صو�صا �أن
حالة ال�شلل واملر�ض القا�سي الذي �أ�صيب به جاء نتيجة م�شاجرة
حدثت يف �أحد مطاعم دم�شق ويقول الإعالمي فار�س يواكيم يف
مقال له يف جملة ال�شبكة الفنية اللبنانية ذائعة ال�صيت انه يف
تلك الليلة من عام  1976كان نهاد قلعي يتناول طعام الع�شاء يف
مطعم النادي العائلي ال�شهري يف الق�صاع وكان معه دريد حلام
و�شاكر بريخان وجورج �إبراهيم اخلوري رئي�س حترير ال�شبكة
وبعد ان�صراف �أغلب من معه عند منت�صف الليل وجد نهاد �أن
علبة ال�سجائر قد فرغت فطلب من النادل علبة �أخرى لكن النادل
عاد �إليه بعد مدة معتذرا ويف هذه الأثناء قام �شاب من �صيدنايا
ا�سمه �أميل العنيني ب مناداة نهاد ب ا�سم ح�سني البورظان حماوال
تقدمي علبة �سجائر كانت لديه وهو كان يكره مناداته بذلك اال�سم
وتطور الأمر �إىل تال�سن حاد بني االثنني قام يف نهايته العنيني
بتناول كر�سي حديد �ضرب به ر�أ�س نهاد فانفجر الدم غزيرا من
ر�أ�سه حيث ا�سعف نهاد �إىل امل�شفى ل �إجراء اال�سعافات الأزمة و
يف اليوم التايل ومل تكن �آثار ال�ضربة قد بد�أت يف الظهور ذهب
نهاد �إىل امل�سرح للقيام بدوره يف م�سرحية غربة حيث كان ي�ؤدي
دور �أبو ري�شة ولكنه بعد بداية العر�ض بقليل وقع على امل�سرح مغميا
عليه حيث تبني �أنه �أ�صيب ب�شلل ن�صفي منعه من الكالم واحلركة
ب�شكل جيد وخا�صة ذراعه الي�سرى ار�سل نهاد �إىل ت�شيكو�سلوفاكيا
ل العالج من ال�شلل الن�صفي وقال نهاد يف حديث ملجلة الف باء
العراقية �أن الرئي�س العراقي الراحل �صدام ح�سني �أر�سله للعالج
يف لندن على ح�ساب الدولة العراقية حيث �أجريت له جل�سات عالج
طويلة املدى

�صحيفة احلياة اللندنية

�أما احلقيقة الثانية والهامة جدا فهي حمنة نهاد قلعي املر�ضية عاد نهاد �إىل دم�شق ليجد �أن اجلميع تنكر له وان �أ�صدقائه انف�ضوا

ظرفاء دم�شق �أكرم العلبي

كانت هذه �آخر كلمات الفنان الكبري نهاد قلعي يف حوار �أجرته
معه بارعة ياغي من �صحيفة (احلياة اللندنية )ون�شرته يف ت�شرين
الثاين عام 1993
بعد �أيام قليلة ويف  18ت�شرين الأول  1993نعت نقابة الفنانني
ومديرية امل�سارح واملو�سيقى والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
الفنان ال�سوري الكبري وقد خرجت دم�شق كلها لتودعه يف رحلته
الأخرية من بيته يف جادة ال�شطا يف حي املهاجرين الدم�شقي �إىل
مقربة الدحداح
ويف امل�سجد املقابل ل نقابة الفنانني يف �شارع بغداد حيث �صلي على
جثمان الراحل قبل دفنه وقف دريد حلام مع بع�ض الفنانني يرمق
امل�شهد بعينني دامعتني ورمبا كان يراجع ح�ساب ال�سنوات الأخرية
يف ميزان ال�صداقة والوفاء حيث مرت ع�شر �سنوات مل يت�صل فيها
دريد حلام ب �صديقه القدمي نهاد قلعي وجعل الكثريين يرون يف
عالقة دريد ونهاد وجها من وجوه الظلم التاريخي لرجل �أعطى
و�آخر �أخذ وعرف كيف ي�أخذ
حقائق �ضائعة
كثرية هي احلقائق ال�ضائعة امللتب�سة يف حياة نهاد قلعي منها �أنه
ولد يف مدينة زحلة اللبنانية كما ذكر �أكرم العلبي يف كتابه ظرفاء
دم�شق ل اب يعمل يف م�صلحة الربيد والربق اللبنانية

�صورة لـ نهاد قلعي مع عائلته
من حوله كما �أن �إدارة التلفزيون �أظهرت له النكران واجلحود
وكانت تنظر �إليه نظرة رجل وىل زمانه اكتملت امل�أ�ساة عندما دمرت
احلرب الأهلية اللبنانية منزله يف بريوت
يقول الفنان الكبري" مل يكن الفن الوحيد الذي ظلمني كثريون
ظلموين"
رحل نهاد قلعي يف ذلك اليوم احلزين عن عمر يناهز اخلم�سة
وال�ستني بعد �سنوات من ال�صراع املرير مع املر�ض جعلته يبتعد عن
الأ�ضواء وارغمته على هجرة جمهوره �إىل غري رجعة
كان متزوجا من ال�سيدة نبيهة عنتبلي وله منها ولدان ب�شار ومها

�أمانة يا �إبني ال تكبو ...ق�صة ُمبكية

منذ �أيام �أخربين �صديقي �أنه ا�شرتى جراب ًا �صوفي ًا م�شغو ًال بيد
امر�أة عجوز ب�ألف لرية� ،صمت قلي ًال لي�سمع ر�أيي ،وعندما قلت له
مازح ًا� ،ستوفر الكثري من املازوت هذا ال�شتاء� .صمت ،وبد�أت �أ�سمع
ح�شرجة خفيفة عرب الهاتف ،ثم و�صلني �صوته خمنوق ًا ،لينفجر بعد
قليل ببكاء فاجع.
عندما هد�أ بعد منا�شدتي له مرار ًا �أن يهد�أ ويخربين ،حكى يل ق�صة
اجلراب ال�صويف:
"منذ فرتة حتا�شيت املرور بال�شوارع الرئي�سية يف طريقي �إىل
عملي� ،أحاول ما �أ�ستطيع �أن �أجتنب احل�سرة التي تثريها واجهات
املحال يف نف�سي ،و�أقلل من ر�ؤية وجوه النا�س املنك�سرة وعيونهم
احلزينة التائهة ،والأيدي املمدودة ت�ستجدي �أي �شيء.
اليوم ،ويف زاروب فرعي كانت تقف امر�أة عجوز ،ت�سند ظهرها على
حائط �أحد الأبنية وت�سند ج�سدها املحني قلي ًال على عكازها ،عندما
حاذيتها ا�ستوقفتني ب�صوتها اخلافت املنك�سر:
 ابني هل ت�شرتي هذا اجلراب؟و�أخرجت من جيبها جراب ًا �صوفي ًا نظيف ًا ،لكنه م�شغول بطريقة غري
متقنة ،وثمة اختالف كبري بني �ألوان فردتيه .كنت �أقلب اجلراب
بني يدي و�أنا متيقن �أن هذا اجلراب ما هو �إال لتجنب مذلة طلب

املعونة ،قلت لها:
 هاد �شغل �إيدك حجه؟ �أي واهلل يا ابني �إيل خم�سة �أيام عم �أ�شتغل فيه. ومن وين جبتي ال�صوف؟ واهلل يا ابني "ك ّريت" كنزة قدمية لأبن بنتي. طيب يا حجه لو خليتي الكنزة لإبن بنتك ما كان �أح�سن؟ الدنياجايي على �شتوية.
�صمتت ،ثم تنهدت قائلة:
 ابن بنتي تعي�ش �إنت .كنت حمتفظة بهذه الكنزة لأنو فيهاريحته...
 اهلل يرحمه ،وقدي�ش بدك فيه؟ اللي بطلع من خاطرك. رح �أدفع لك فيه �ألف لرية ،واهلل يا حجه ما بقدر �أدفع �أكرت. يكرت خريك يا �إبني.�أخرجت �ألف لرية من حمفظتي ،ثم و�ضعتها فوق اجلراب وقلت
لها:
� -إ�شرتيت اجلراب ب�س يا خالتي رح خليه عندك �أمانة.

رف�ضت ...حاولت كثري ًا �أن �أقنعها ب�إبقاء اجلراب لديها لكنها
رف�ضت ،وعندما ودعتها قالت يل:
 �أمانة يا �إبني ال تكبو.طوال الطريق �إىل البيت كنت �أقلب اجلراب بني يدي و�أبكي".
ح�سبنا اهلل ونعم الوكيل وال حول وال قوة �إال باهلل العلي العظيم
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Ontario Reinvesting $2.5 Million
to Help Fight Human Trafficking
Cash seized from criminals
to support victims and raise
awareness
Statement by Minister
of Foreign Affairs
on International
Religious Freedom Day
The Honourable François-Philippe
Champagne, Minister of Foreign Affairs,
today issued the following statement:
“International Religious Freedom Day
is an important occasion to assert the
universal human right of all people to
practise their religion and hold beliefs,
without discrimination, violence or
abuse.
“This year, it is also a critical opportunity
to recognize the resilience of faith and
belief communities across the world in
adapting their practices in the COVID19 context.
“We also know that many situations of
persecution and discrimination on the
basis of religion or belief have worsened
during the COVID-19 pandemic.
“Canada remains concerned by the
rise of antisemitism and Islamophobia;
the ongoing persecution of Uyghur
Muslims, Tibetan Buddhists, Falun Gong
practitioners, and other faith and belief
communities in China; the continued
economic exclusion of Bahá’ís in Iran;
and the imprisonment of Christians in
North Korea. Canada will continue to call
upon governments to allow UN special
procedures immediate, unfettered and
meaningful access.
“As a multicultural, multi-faith and multiethnic society, Canada will continue to
stand up for human rights, including the
promotion and protection of freedom of
religion or belief, at home and around
the world.”
Media Relations Office
Global Affairs Canada

TORONTO - The Ontario government
is reinvesting $2.5 million in cash and
proceeds seized from criminals to help fight
human trafficking in communities across the
province. Funding through the Civil Remedies
Grant Program is being made available to
law enforcement agencies and community
partners for 33 local projects focused on
prevention, crisis counselling, research and
public education.
"We are fighting back against human
traffickers by investing in training, surveillance
technology and equipment to help local police
and prosecutors crack down on the criminal
networks that prey on and profit from young
and vulnerable people in our communities,"
said Attorney General Doug Downey. "These
community-based projects will strengthen
local capacity to prevent and respond to these
heinous crimes while supporting survivors."
The initiatives being funded under the Civil
Remedies Grant Program this year include:
Programs supporting victims of human
trafficking, including mental health crisis
services, specialized care and support and
education and training opportunities.
Training for frontline officers to help
them better detect and investigate human
trafficking.
IT upgrades to improve investigations of online
crimes like child exploitation, harassment,
intimate images and fraud.
Investments in surveillance equipment such as
automatic licence plate readers to identify and
locate vehicles connected to illegal activity
across Ontario's major highways including
P4.... Minister Fortier highlighted the actions
the government is taking to support Canadians
and businesses and mitigate the impacts of the
pandemic, and spoke of Canada’s contributions
toward the world’s most vulnerable.
Minister Fortier stressed the need for
countries to continue to work together to
contain the virus and mitigate job losses,
as well as to ensure a strong, resilient, and
green recovery that leaves no one behind.
She emphasized the importance of policy
frameworks with a strong focus on people’s

remote First Nation communities.
"We agree with law-abiding citizens who
say crime should not pay and we have made
it harder for criminals to hold onto the
proceeds of their crimes through the Smarter
and Stronger Justice Act, which was passed
by the legislature earlier this year," said
Attorney General Downey. "These grants will
help communities fight back against human
trafficking and deter unlawful activity in their
regions."
Applications for the 202122- Civil Remedies
Grant Program open November 3, 2020. The
list of eligible applicants includes Ontario and
First Nation Police Services, not-for-profit
groups, community agencies and Indigenous
communities and organizations that assist
victims of unlawful activities or prevent
unlawful activities that result in victimization.
The deadline to apply is December 15, 2020.
"Our government remains committed to
providing our frontline police with the tools
they need to detect and crack down on crimes
like human trafficking," said Solicitor General
Sylvia Jones. "These grants will help support
local crime-fighting projects that will make
our communities safer."
quality of life over the long term.
Minister Fortier was also the lead speaker
at the session on The Way Out of the Crisis,
where she spoke about the disproportionate
impacts of the pandemic on women and
stressed the importance of women’s success
for the global economic recovery and beyond.
She highlighted Canada’s Gender-based
Analysis Plus framework and commitment
to helping more women get back into the
workforce through the development of an
action plan for women in the economy.
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Province Proudly Promoting Ontario-Made
Products to Spur Economic Recovery

Ontario Helps
Protect Most
Vulnerable People
Across the Province
Funding will support local shelters, provide rent relief and build
longer-term housing solutions during COVID-19
TORONTO —The Ontario government is providing municipalities
and Indigenous community partners with over $241 million to help
more than 110,000 Ontarians affected by COVID-19, including
those who are homeless or at risk of becoming homeless.
The provincial funding is part of the government's $510 million
investment to help protect the health and safety of the province's
most vulnerable people. Funding will be delivered through the
Social Services Relief Fund and will be used to support homeless
shelters, create or renovate more than 1,500 housing units and
expand rent support programs.
"We're working hand in hand with our communities to ensure they
have the tools and flexibility they need to keep people safe," said
Steve Clark, Minister of Municipal Affairs and Housing. "Our
investments will help build long-term solutions, while meeting
the ongoing and immediate needs related to COVID-19."
Municipal service managers and Indigenous program
administrators will also use the funding for longer-term housing
projects. Regions such as York, Durham and Waterloo will
construct modular housing units to provide supportive and
transitional housing. Other regions will acquire motels to provide
individual housing units for individuals and families who are
homeless or at risk of homelessness.
"We know that when it comes to housing and homelessness, local
communities know their needs best. That's why we asked them
to come to us with their best ideas for provincial funding," said
Minister Clark. "These investments will ensure that our partners
have the resources they need to protect our most vulnerable
citizens today and in the future."
The Social Services Relief Fund is part of the up to $4 billion being
provided to Ontario municipalities under the federal-provincial
Safe Restart Agreement. It will help municipalities protect the
health and well-being of the people of Ontario while delivering
critical public services, such as public transit and shelters, as the
province continues down the path of economic recovery.

CME Program Helps Consumers Support Local Business and
Manufacturing Jobs
BARRIE — Canadian Manufacturers & Exporters (CME), with the
support of the Ontario government, is launching a new Ontario Made
Consumer Directory. This guide will make it easier for shoppers to
find made-in-Ontario products, while supporting local businesses and
manufacturers. By promoting Ontario-made products, this initiative
will support good-paying jobs and set the province down the path to
further growth, renewal and long-term economic recovery.
The announcement was made today by Premier Doug Ford, Vic
Fedeli, Minister of Economic Development, Job Creation and Trade,
and Dennis Darby, President & CEO of Canadian Manufacturers &
Exporters, at Napoleon, in Barrie.
"As local manufacturers have proven time and time again during this
pandemic, they can make anything. Ontario-made products are second
to none in quality and excellence," said Premier Ford. "That's why I'm
proud to support this new CME campaign to encourage Ontarians to
look for the 'Ontario Made' label when shopping. Our manufacturers
were there for us during the pandemic, whether it was making PPE or
keeping supply chains strong. Let's all support them in turn and shop
local."
Ontario's manufacturing sector is the economic engine of Canada,
directly accounting for over 12 per cent of the province's economy,
with nearly $300 billion in annual shipments and $200 billion in
exports. At the start of the COVID-19 pandemic, manufacturers across
the province stepped up to innovate by ramping up or shifting their
production lines to produce more food, personal protective equipment,
and other essential supplies. In September alone, an increase of 51,700
jobs pushed Ontario's manufacturing employment 17,000 jobs above
pre-COVID levels.
In a recent CME survey, 73 per cent of Ontarians said they already
try to purchase Canadian-made products and 56 per cent said they
would try more often to purchase domestic goods. Since launching in
July 2020, CME's SupportOntarioMade.ca website has registered over
4,600 products from over 1,200 local manufacturers. Over 150 retailers
are also participating in the program. Products with the Ontario Made
logo range from baby wipes to barbecues, and cosmetics to cars.
Consumers can easily find these made-in-Ontario goods in the new
online, searchable directory at SupportOntarioMade.ca. This includes
products that are made in local communities, participating retailers
and company profiles.
"When you support our homegrown manufacturers, you are doing
more than simply shopping — you are supporting Ontario jobs, Ontario
businesses and Ontario families," said Minister Fedeli. "We all have
a role to play in our economic recovery. By purchasing the quality
products that are synonymous with Ontario Made, you are supporting
your family, friends and neighbours and accelerating our economic
revival today and into the future."
The Ontario Made program is helping the province's manufacturing
base regain and recover revenues lost due to COVID-19. Manufacturers
and producers are encouraged to register and promote their products
on the SupportOntarioMade.ca website and use the Ontario Made
logo. Regional webinars where manufacturers can learn more about
the program will be hosted by CME to increase the volume and variety
of registered Ontario Made products for consumers.
Building on Ontario's Action Plan: Responding to COVID-19, the
province's $30 billion response to the global pandemic, the government
remains committed to providing necessary resources to protect people's
health and support people, families, workers and business owners.
Ontario will release the 2020 Budget and the next phase of Ontario's
Action Plan on November 5, 2020.
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Statement by the Prime Minister on the
anniversary of the attack at the National
War Memorial and Parliament Hill

T

he Prime Minister, Justin Trudeau,
today issued the following statement
on the sixth anniversary of the attack
at the National War Memorial and
Parliament Hill:
“Six years ago today, Canadians across the
country were shocked and saddened by the
terrorist attack at the National War Memorial
and Parliament Hill in Ottawa that claimed
the life of Corporal Nathan Cirillo, a sentry
guarding the Tomb of the Unknown Soldier,
and left several others injured.
“On this solemn anniversary, I join Canadians
to remember and pay tribute to Corporal Cirillo
and to Warrant Officer Patrice Vincent, who

was killed two days earlier in a separate attack
in Saint-Jean-sur-Richelieu, Quebec. We offer
our deepest sympathy to their families and
friends.
“We also salute the courage of the first
responders who put their lives in danger on that
dark day to keep Canadians safe. We remember
the selflessness and compassion of everyone
who acted quickly to aid the victims.
“These attacks on our democracy and on our
service members sought to create panic, divide
Canadians, and weaken our country. Instead,
they united us, and strengthened our resolve
to counter hate by promoting the values of

freedom, diversity, and inclusion that define
us as Canadians.
“On behalf of the Government of Canada, I
encourage all Canadians to take a moment
today to mourn these two members of the
Canadian Armed Forces. I also invite you to
join me in thanking our service members and all
those who work hard every day to keep us, our
communities, and our country safe and free.”
PMO Media Relations

Ontario Expanding Mental Health Services
for Children and Youth

Investments Part of the Government’s Plan
to Build a Comprehensive Mental Health and
Addictions System
TORONTO — The Ontario government
is providing $24.3 million in targeted
investments to hire additional staff, increase
access to counselling and therapy, create new
programs to help manage stress, depression
and anxiety, and address eating disorders and
other challenges facing children and youth.
This funding is part of the government's
$176 million investment in the Roadmap to
Wellness, a comprehensive plan to build a
fully connected mental health and addictions
system across the province.
Details were provided today by Premier Doug
Ford, Christine Elliott, Deputy Premier and
Minister of Health, Michael Tibollo, Associate
Minister of Mental Health and Addictions, and
Jill Dunlop, Associate Minister of Children
and Women's Issues.
"I know this has been a challenging period
for many of our kids and young people, but
by making these targeted investments our
government is making it easier for them
to access the mental health and addictions
services they need," said Premier Ford. "As
Premier, I want to make sure there is always
someone there ready to listen and provide
expert help. We need to support and help each
other in order to get through this pandemic and

start us down the road to recovery together."
"Our government continues to make critical
investments in the mental health and
addictions sector to ensure children, youth and
their families have access to the supports they
need, especially during these unprecedented
times," said Minister Elliott. "Our government
is determined to build a comprehensive and
connected mental health and addictions system
that will benefit people in every corner of the
province."
The government is making targeted
investments in community-based mental
health supports and services for children and
youth with a focus on evidence-based and
innovative programs including:
•• $11 million for over 80 children and youth
mental health service providers to enhance
capacity and access to critical frontline child
and youth mental health services, including:
- Hiring additional staff;
- Purchasing and developing additional
resources to increase access to services such
as counselling and therapy, intensive and
crisis services; and
- Supports for families and caregivers of
children and youth with mental health and
addictions challenges.
•• $5.8 million for youth wellness teams at 10
Youth Wellness Hubs across Ontario. These
youth-friendly service locations are designed
for youth, and offer walk-in access to primary
care and mental health and addictions services
for people between the ages of 12 and 25;
•• $3.7 million for a new eating disorders
program. This early intervention program will
help prevent and support children and youth
up to the age of 25 that ma y be struggling
with an eating disorder. There will be four
pilot sites to start, with plans to expand the

program across the province;
•• $2 million for the implementation of an
Ontario Structured Psychotherapy Program
for families, children and youth. This new
program will provide evidence-based mental
health supports for children, youth and their
families that will help them develop skills to
manage stress, depression and anxiety in a
healthy way;
•• $1 million for child and youth mental health
services delivered in congregate settings. This
funding will help provide care that will better
meet their needs; and
•• $800,000 to support the creation and
operation of Eating Disorders Ontario, which
will help with quality improvement across the
whole eating disorders sector.
"Since the start of the COVID-19 outbreak,
we have seen thousands of individuals and
families reach out for help and we know that
many continue to face mental health and
addiction challenges today," said Associate
Minister Tibollo. "By significantly expanding
access to mental health and addictions
supports for our children and youth, we are
taking another step towards building a mental
health and addictions system for the future,
where people and families across Ontario
are fully supported in their journey towards
mental wellness."
"We have clearly seen the demand for mental
health supports for children and youth across
our province and we must ensure their needs
are being met," said Associate Minister
Dunlop. "These new investments in targeted
programs will allow our young people and
their caregivers to access better quality mental
health services that would allow them the
opportunity to flourish."
Government of Ontario

4

News

Magazine

Canada expresses concern over pattern of malicious
cyber activity by Russian Military Intelligence
“Canada is concerned over reports of a series
of global malicious cyber activities, as detailed
in today’s statements by the United States and
the United Kingdom.

“Canada has repeatedly exposed Russia’s
responsibility in malicious cyber activity.
This includes the GRU’s interference with
Georgia’s 2019 parliamentary elections, the
NotPetya cyber outbreaks in 2017 that caused
massive damage to government and business
networks, primarily in Ukraine.

“These statements clearly demonstrate a
pattern of disruptive activities and a continued
disregard for the rules-based international
order and international law. These activities
are examples of the willingness of Russian
military intelligence, GRU, to target critical
infrastructure and international organizations.

“We will continue to work with our
international partners to develop measures
aimed at preventing, deterring, discouraging
and countering malicious cyber acts, and to

GlobalAffairs Canada and the Communications
Security Establishment today issued the
following statement:

“Canada is committed to advancing a peaceful
and stable cyberspace, built on the applicability
and respect of international law.

maintain the open, reliable, and secure use of
cyberspace.”
Media Relations Office
Global Affairs Canada

Statement by the Prime Minister
on Global Dignity Day
The Prime Minister, Justin Trudeau, today
issued the following statement to mark Global
Dignity Day in Canada:
“Today, students and young people in Canada
are marking Global Dignity Day. On this
day, we reaffirm that everyone – regardless
of who they are or where they come from –
deserves a fair and equal chance at success,
and acknowledge that together, we still have
a lot of work to do in achieving a fairer and
more inclusive world.
“This year, the Global Dignity movement’s
#UniteKindness campaign aims to connect
young people around the world through
positive actions during the global COVID-19
pandemic. The campaign is also a reminder
to be kind to one’s self and to others.
Demonstrating that by being there for others

and by showing compassion, and recognizing
everyone’s worth, we can appreciate that
everybody deserves dignity – no matter their
identity, beliefs, or circumstances.
“As Canada and the world continue the fight
against COVID-19, let us remember that
we must all do what we can to uphold and
respect the dignity of every human life. That
includes ensuring Canadians can put food on
the table, pay their bills, and have access to
the supports they need to keep themselves
and their families safe and healthy. During
this difficult time, Canada will also continue
to work with our partners to help build a
world guided by compassion, equality, and
dignity – because we know that we can’t end
the pandemic in Canada without ending it
everywhere. Together, we can build a more
resilient Canada and a world that is fairer,

safer, and more inclusive for everyone.
“As one of Global Dignity’s National Role
Models, I call on Canadians and everyone
around the world to rally behind young
people and to show that, by working together
as a global community, we can help advance
human rights and dignity for all.
“On behalf of the Government of Canada,
I applaud all those involved in the Global
Dignity movement for their passion and hard
work, and wish them success with this year’s
activities.”
PMO Media Relations

Minister Ng and Minister Fortier participate in virtual Ministerial Council Meeting
hosted by Organisation for Economic Co-operation and Development
October 29, 2020 - Ottawa, Ontario - Global
Affairs Canada
Strengthening the rules-based global trading
system benefits Canadians and communities
across the country, and will advance an
inclusive, sustainable, and resilient global
economic recovery.
Over the last two days, the Honourable
Mary Ng, Minister of Small Business,
Export Promotion and International Trade,
and the Honourable Mona Fortier, Minister
of Middle Class Prosperity and Associate
Minister of Finance, took part in a virtual
Ministerial Council Meeting hosted by the
Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD). During the meeting,

OECD members endorsed a joint statement
reinforcing their commitment to support
businesses, workers and people during the
COVID-19 pandemic.
At the session on Globalisation and the
Recovery: The Role of Trade and Investment,
Minister Ng emphasized the need to use trade
policies as a force for positive change. She
reaffirmed Canada’s commitment to working
with partners like the OECD to reinforce
a rules-based, stable, and predictable
international trading system that drives
economic recovery and growth—ensuring it
benefits all Canadians, including women and
small businesses, as well as racialized and
Indigenous entrepreneurs.

Minister Ng highlighted Canada’s leadership
to develop concrete actions to address the
economic impacts of COVID-19 with our
international partners, including as chair of
the Ottawa Group, which focuses on World
Trade Organization reform.
While underlining that digital trade will
be a key driver of economic recovery,
competitiveness and growth, Minister Ng
encouraged the OECD to pursue its work on
digital transition to help identify the policies
that will help Canada’s businesses and people
to reap the full benefits of digital trade.
At the session on Global Economic Recovery
Plans,
Continue reading.. on the bottom of P7
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As we continue to address the health,
social, and economic impacts of COVID19, the Government of Canada is actively
pursuing the purchase and development of
vaccines, treatments, and related supplies
to protect Canadians from the virus and
support our recovery from the pandemic. This
includes investing in Canadian projects, and
strengthening our country’s biomanufacturing
sector and capabilities to fight future pandemics
through leading-edge vaccine technology.
The Prime Minister, Justin Trudeau, today
announced an investment of up to $173 million
through the Strategic Innovation Fund (SIF)
in Quebec City-based Medicago to support
Canada’s response to COVID-19 and future
preparedness. The project, valued at a total
of $428 million, will advance Medicago’s
virus-like particle vaccine, developed on the
company’s unique plant-based production

platform, through clinical trials. It will also
establish a large-scale vaccine and antibody
production facility to increase Canada’s
domestic biomanufacturing capacity.
The government has signed an agreement with
Medicago to secure up to 76 million doses of
their COVID-19 vaccine candidate, enough to
vaccinate 38 million people. This is the first
domestically developed vaccine candidate the
Government of Canada has secured.
The government will also invest up to $18.2
million in Vancouver-based biotechnology
company Precision NanoSystems Incorporated
(PNI) through the SIF. This investment will
support a $24.27-million project to help
advance the development of a COVID-19
vaccine candidate through pre-clinical studies
and clinical trials. The government is also
providing up to $23.2 million in funding
through the National Research Council

PMO Media Relations

Prime Minister announces funding to advance the
development of Canadian COVID 19 vaccine technologies

of Canada Industrial Research Assistance
Program to advance six COVID-19 vaccine
candidates in various stages of clinical trials.
The Government of Canada has now signed
agreements with Medicago, AstraZeneca, Sanofi
and GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson,
Novavax, Pfizer, and Moderna. Agreements
signed to date will secure access to up to 358
million doses of their different COVID-19 vaccine
candidates. At this time, there are three vaccine
candidates currently under review and many
others in clinical trials and in development.

Statement by the Prime Minister on
United Nations Day

T

he Prime Minister, Justin Trudeau,
today issued the following statement
on United Nations Day:
“Today, on United Nations Day, we
recognize what we can achieve when countries
around the world work together toward shared
goals.
“In 1945, the United Nations (UN) was created
to provide a forum where countries can join
forces to build a world that is safe, peaceful,
and prosperous for everyone. Since then, it
has helped improve the lives of millions of
people, including by fighting HIV and AIDS,
ending wars, averting famines, and addressing
the needs of the world’s poorest and most
vulnerable. It has also brought to light once
invisible issues, such as modern-day slavery
and the use of child soldiers.
“As we mark the UN’s 75th anniversary, Canada
remains a proud founding member. From our
leadership efforts to modernize peacekeeping,
to our support for refugees, to our promotion
of human rights and social progress, we are
committed to working with other countries to
shape a better future. That is why in 2015, we
joined fellow UN Member States to design
the blueprint for our collective future with
the 2030 Agenda and its 17 interconnected
Sustainable Development Goals. Our country
remains as committed as ever to achieving
this vision for a better world.
“This year, we are facing some of the most
critical challenges of our generation. We find
ourselves in the midst of crises that know no

borders, and our response will determine the
future of our health, our environment, and
our societies. Now, more than ever, we must
act together as partners to address the serious
issues before us – whether fighting the global
COVID-19 pandemic, tackling climate change
and protecting biodiversity, or ending poverty
and inequality.
“The pandemic has gone from a health crisis
to an unprecedented global development
emergency, pushing people into poverty and
creating food insecurity. Global cooperation
is and will be essential to protecting people’s
health, saving lives, and defeating the
pandemic, which is why we are taking action
alongside our international partners. This
includes co-leading the global Initiative on
Financing for Development in the Era of
COVID-19 and Beyond with Jamaica and the
UN Secretary-General.
“Canada has answered the call from the UN,
providing significant financial support to
its agencies involved in the response to the
pandemic. We have also given our support
to the World Food Programme, which was
recognized this year with the Nobel Peace
Prize. In July, our Canadian Armed Forces
delivered more than 82,500 kilogrammes
of COVID-19 related supplies to countries
in need on behalf of the Programme and
the World Health Organization. And, in
September, Canada announced an additional
$400 million in international development
funding for our trusted partners on the ground

fighting COVID-19 in developing countries,
to address short-term humanitarian and
development needs.
“This year’s challenges may have encouraged
isolation and stoked distrust, but Canada
will continue to work with our partners to
build a more peaceful and inclusive world.
For instance, we are bringing innovative
approaches to UN peacebuilding, and chairing
the UN Peacebuilding Commission for 2020.
We know that building lasting peace is only
possible when we fully involve women in
the process, which is why this is at the heart
of Canada’s feminist foreign policy. We are
dedicated to working with other UN Member
States, including through the Elsie Initiative, to
ensure a gender perspective in all our efforts to
foster and maintain peace, address humanitarian
crises, and deliver international assistance.
“Looking beyond 75 years, we have an
opportunity to work together to decide our
future. If we anchor ourselves in the ideals
that the UN was founded upon – peace and
security, international cooperation, and respect
for human rights – we can emerge from today’s
crises stronger and more united than ever.”
PMO Media Relations
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station.

friend posted that he had taken a
humanitarian initiative with some
others, by delivering some "hot
meals" to a Mississauga police

Dear friend .. in principle, any charitable or
humanitarian action is undoubtedly welcomed
and encouraged, but it should be in its
appropriate place, because Mississaga police is
not a food bank, nor a humanitarian or charitable
association or a shelter for the poor, the week
and orphans to receive donations.
You may know that the budget of the city of
Toronto alone, for example, during 2020
amounted more than $1.22 billion, and that the
annual income for a Canadian policeman on
average is more than 70,000 dollars. Here, I
will not say that any poor family in your beloved
country Palestine, or in any other country,
deserves the value of these "hot meals", because
this is absolutely taken for granted, but I found
that it is part of my duty towards our beloved
country, CANADA, to shed light on this
unexpected initiative which, in my perspective,
has raised many red flags and I will review them
as follows:
In the meantime, I kindly ask my honorable
friend, not to take the matter personally and
not to consider it as a personal criticism at all,
but rather, an objective criticism of a situation
that I consider unacceptable and reprehensible,
especially in the eye of wisdom of the Canadian
society.
•• The first point of concern:
Providing food to any policeman or government
employee in this particular way involves a lot
of misbehavior, transgression and abuse of
the status of the police and the morale of any
Canadian citizen who has a minimum level of
jealousy for his society and country.
The police in any developing country (which,
unfortunately, mostly live on bribery) do not
accept such a misbehavior, let alone the police
of a great country like Canada!
•• The second point of concern: Although I
believe that this police station may have accepted
to take those "hot meals" out of kindness and
courtesy (and I assume that the policemen
there might not have eaten the meals, for safety
reasons), but even, and through my humble page
and out of a sense of national responsibility, I
do blame the official who accepted to receive
that gift or donation, because any policeman or
government official and even the Prime Minister
of Canada is a government employee who
performs his/her duty and gets his/her salary at
the end of the month, and I am quite confident
that none of them is waiting for a "hot meal"
to eat or a "humanitarian" donation or even a

"Thank You" from anyone. The fact that some
people try to take such irresponsible "initiative"
is unfortunately unpalatable, irresponsible, and
not in its right place.
•• The third point of concern and it is the most
serious: Who knows that some criminal gangs
may plan to imitate such a "humanitarian" action
for bad intentions, and claim falsely that they
are a humanitarian association or a charitable
body and tend to spray poison or narcotics
in meals and deliver them to a police station,
then the gang takes the advantage to rob a safe
neighborhood, terrify, hurt or kill people while
the neighborhood policemen are narcotic!!
Once again, I hold any official or police officer
full responsibility whoever accepts any food
offered by any body or side, and I consider this
a dangerous negligence and disregard of the
safety and security of his/her personnel, as well
as the citizens under their guard and protection,
as jeopardizing the safety of any policeman
is jeopardizing an entire neighborhood and
community.
It is really astonishing that some officials or
any body accepts to take food from any other
people, especially that we are living now an
unprecedented time and under the pressure of
COVID-19!!
Finally .. I hope we all consider these points
seriously, responsibly and objectively.. with a
high patriotic spirit. And I have intended to write
about this matter so that we may all benefit from
this experience and think very carefully before
enacting any actions or habits that may have
negative consequences on the culture of a large
country by all means, like Canada.
Please comment responsibly and avoid any
offensive comments, especially to the friends
who have taken that strange initiative.
Moutaz Abu Kalam
Mississauga, Toronto, Canada
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ال�صورة النمطية الغربية عن الإ�سالم ..بني التطرف والعقالنية

The Western stereotype about ISLAM.. between Extremism and Rationalism

بيان وزير خارجية كندا مبنا�سبة
اليوم العاملي للحرية الدينية
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�أونتاريو تو�سع خدمات ال�صحة العقلية
و«النف�سية» للأطفال وال�شباب

5

ترودو يعلن عن متويل
ي�صل لـ  173مليون دوالر
لدفع تطوير تقنيات لقاح  COVID - 19الكندية

�إيكونومي�ست:
تفا�صيل االنهيار االنتخابي
الذي يهدد �أمريكا
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"By working together, Canada and the
EU can emerge from this crisis stronger
than before. Charles Michel, Ursula
von der Leyen, and I spoke today about
our responses and the work we need
to do to fight climate change, increase
trade, protect human rights, and build
resilient economies.
We made some good progress, and
we look forward to holding another
Canada-EU Leaders’ Summit soon so
we can keep pressing forward. More
here: https://bit.ly/37SmFZR"
Justin Trudeau
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Prime Minister announces
funding to advance
the development of
Canadian COVID 19 vaccine
technologies

Statement by the Prime
Minister

4

on Global Dignity Day
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Ontario Reinvesting $2.5
Million to Help Fight
Human Trafficking

Cash seized from criminals
to support victims and
raise awareness

5

Ontario Expanding
Mental Health
Services for
Children and Youth

