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بيان رئي�س الوزراء مبنا�سبة اليوم الدويل
15للق�ساء على العنف �سد املراأة

عواقب الغ�س يف اختبار اجلن�سية 
الكندية، وكيف ومتى تعرف نتيجة 

12اختبارك اون الين؟

كيف �سيجري اختبار اجلن�سية 
8الكندية عرب االإنرتنت؟

الوزيرة جن ت�ست�سيف اإجتماع وزاري 
ناجح ملجموعة اأوتاوا حول اإ�سالح 

4منظمة التجارة العاملية

اأ�سهر  8 ملدة  تعليق  بعد  االإنرتنت  عرب  الكندية  اجلن�سية  اختبارات  ا�ستئناف 
Citizenship tests set to resume online after 8-month suspension
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Canadian Diversity

Ontario to be National 
Leader and Require 

Cleaner and Greener 
Gasoline 4

The test result 
and next steps5

IRCC initiative to 
speed up spousal 

application process 
for couples2

 New processes introduced
 to support greater family

 reunification and entry for
compassionate reasons2

We can flatten the curve. We 
know how to do it - in fact, we’ve 
even done it before. We just 
need to do it again. Let’s fight 
this virus together by following 
public health rules and using the 
COVID Alert app. Get the app 

here: https://bit.ly/33rHsjD
Justin Trudeau
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ب���ي ي�����ح�����ي�����ط  �أن  مي�����ك�����ن�����ه  ال  �ل���������ع���������امل  ه������������ذ�  ل������ك������ن  د�خ����������ل����������ي،  يف  �ل�������ع�������امل�������ن  ِك������������ا 
�إح������ت������و�ئ������ي مي����ك����ن����ه����م����ا  ال  �ل������ع������امل������ن  وك�����������ا  م�������ك�������ان  ك��������ل  يف  ت���������ت���������اأالأ  �أن�������������ا  ل�����������وؤل�����������وؤة 
�هلل ع�����ن�����د  م��������ن  �ل��������وح��������ي  �أن������������ا   ، �مل������������اك  �أن������������ا   ، �ل�����������س�����م�����اء  �أن������������ا   ، �ل������ن������ج������وم  �أن������������ا 
ب���ي حت������ي������ط  �أن  مي����ك����ن����ه����ا  ل������غ������ة  م��������ن  م��������ا  ب�����ال�����������س�����م�����ت!  وُل��������������ذ  ل�����������س�����ان�����ك  ��������ك  �أم�����������������سِ
�ل�������������س������م������اء �إىل  ع����������رج����������ت  ���������س��������خ��������رة  �أن�������������������ا  م�������������س������ت������ع������ل������ة.  ���������س��������ج��������رة  �أن�������������������ا 
ب���ي ي�����ح�����ي�����ط  �أن  مي�����ك�����ن�����ه  ال  �ل���������ع���������امل  ه������������ذ�  ل������ك������ن  د�خ����������ل����������ي،  يف  �ل�������ع�������امل�������ن  ك���������ا 
�إح������ت������و�ئ������ي مي����ك����ن����ه����م����ا  ال  �ل������ع������امل������ن  وِك�������������ا  م�������ك�������ان  ك��������ل  يف  ت���������ت���������اأالأ  �أن�������������ا  ل����������وؤل����������وؤة 
رة، �أن�����ا �ل�����س��م�����س، �أن�����ا �ل��ع��ن��ا���س��ر �الأرب����ع����ة، �أن�����ا �ل��ق��دي�����س��ن �خل��م�����س��ة، و�الأب����ع����اد �ل�����س��ت��ة �أن���ا �أن�����ا �ل��������ّذْ
ب���ي �أن حت�����ي�����ط  مي�����ك�����ن  ت�����ف�����������س�����ر�ت  م�������ن  م�������ا  ل�����ك�����ن  ������س�����ف�����ات�����ي!  ع�������ن  ف�����اب�����ح�����ث  �ذه����������������ب.. 
ي���ح�������س���ي���ن���ي �أن  �ل������دن������ي������ا  ل���������ع���������ّد�د  مي�����ك�����ن  وال  �ل�����ع�����ن�����ا������س�����ر،  م��������ن  �ل�����ك�����ن�����ز  ه����������ذ�  ك��������ل 
�إىل �جل���ن���ة �ل�����������س�����ر�ط  �أن���������ا  �ل����ق����ي����ام����ة،  ي�������وم  م������ي������ز�ن  �أن���������ا  م������ع������ًا،  ول��������وؤل��������وؤة  �أن���������ا �����س����دف����ة 
ي���ح�������س���ي���ن���ي �أن  �ل������دن������ي������ا  ل���������ع���������ّد�د  مي�����ك�����ن  وال  �ل�����ع�����ن�����ا������س�����ر،  م��������ن  �ل�����ك�����ن�����ز  ه����������ذ�  ك��������ل 
�أن������������������ا �ل���������ك���������ت���������اب �مل����������ق����������د�����������س. �أن������������������ا ح�������������روف�������������ه، �أن������������������ا �ل������������������ذي ك�������لَّ�������م�������ه �هلل
�أن�������������������������ا �ل����������ك����������ل����������م����������ة، �أن�������������������������ا م���������������ن ن����������ط����������ق ب�������������ه�������������ا، و�حِل������������������ج������������������ة �أن���������������ا
�إىل �جل���ن���ة �ل�����������س�����ر�ط  �أن���������ا  �ل����ق����ي����ام����ة،  ي�������وم  م������ي������ز�ن  �أن���������ا  م������ع������ًا،  ول��������وؤل��������وؤة  �أن���������ا �����س����دف����ة 
ي���ح�������س���ي���ن���ي �أن  �ل������دن������ي������ا  ل���������ع���������ّد�د  مي�����ك�����ن  وال  �ل�����ع�����ن�����ا������س�����ر،  م��������ن  �ل�����ك�����ن�����ز  ه����������ذ�  ك��������ل 
ب���ي ي�����ح�����ي�����ط  �أن  مي�����ك�����ن�����ه  ال  �ل���������ع���������امل  ه������������ذ�  ل������ك������ن  د�خ����������ل����������ي،  يف  �ل�������ع�������امل�������ن  ِك������������ا 
�إح������ت������و�ئ������ي مي����ك����ن����ه����م����ا  ال  �ل������ع������امل������ن  وِك�������������ا  م�������ك�������ان  ك��������ل  يف  ت���������ت���������اأالأ  ل����������وؤل����������وؤة  �أن�������������ا 

رة، �أن���������ا �ل���������س����م���������س، �أن���������ا �ل����ع����ن����ا�����س����ر �الأرب��������ع��������ة، �أن���������ا �ل����ق����دي���������س����ن �خل���م�������س���ة،  �أن���������ا �ل����������������ّذْ
و�الأب������������������������������������������������������������ع������������������������������������������������������������اد �ل�������������������������������������������������س������������������������ت������������������������ة �أن����������������������������������������ا
ب��ي �أن حت����ي����ط  ت����ف���������س����ر�ت مي���ك���ن���ه���ا  م������ن  م������ا  ل����ك����ن  ������س�����ف�����ات�����ي!   ع������ن  ف����اب����ح����ث  �ذه��������������ب.. 
ب���ب���و����س���ل���ت���ي ي����ح����ي����ط  �أن  مي����ك����ن����ه  ال  �ل������ع������امل  ه��������ذ�  ل����ك����ن  ب����و�����س����ل����ت����ي،  د�خ����������ل  �ل�����ع�����امل�����ن  ِك��������ا 
�إح������ت������و�ئ������ي مي����ك����ن����ه����م����ا  ال  �ل������ع������امل������ن  وك�����������ا  م�������ك�������ان  ك��������ل  يف  ت���������ت���������اأالأ  ل�����������وؤل�����������وؤة  �أن�������������ا 
�أّدي �الإعتبار �لو�جب للهيئة، و�الإقر�ر بامل�سمون، الأين �أنا �جل�سد و�لروح ، لكن �لروح و�جل�سد ال ميكنهما �إحتو�ئي
ب��������ي ي��������������ح��������������ي��������������ط  �أن  مي��������������ك��������������ن��������������ه  ال  �ل������������������������ع������������������������امل  ه��������������������������������ذ� 

رائعة ال�صوفية
لخ وُقتل ر و�صُ للن�صيمي الذي ُكّفِ

تلحني وغناء املبدع �صامي يو�صف

مع الفرقة الأذرية البديعة

• ق�سيدة من تر�ث �ل�سوفية كتبها �ل�ساعر و�لفيل�سوف �ل�سويف عماد 
ر�أ�سهم  وعلى  �ل�سوفية،  من  غره  مثل  �لن�سيمي  ر�م  �لن�سيمي.  �لدين 
�أ�ستاذه �لروحي من�سور �حلاج، �لقرب من �هلل و�الت�سال به �أكرث، وقد 

لّبى �هلل مر�دهما فح�سا على �لرث�ء �ل�سرمدي.

عماد �لدين �لن�سيمي هو ياقوتة حلب وتلميذ حلّاج �الأ�سر�ر، �سار على 
دربه يف �لبوح بال�سطحات �ل�سوفية، و�سدر بحّقه حكم باالإعد�م من قبل 
�ل�سلطة �لدينية يف ع�سره، عام 820 هجرية 1417م، ب�سبب دعوته �إىل 
�حلروفية، �لتي ُنظر �إليها كق�سية �سيا�سية، فمثل هذ� �ل�سويف تنجذب 
على  ُيعدم  باأن  وذلك  لغره،  عربة  يكون  �أن  بد  وال  �لعو�م،  �أفكاره  �إىل 
�أيام وينادى عليه،  �ملالكية، فُي�سلخ ج�سده وي�سهر بحلب �سبعة  �لطريقة 

وُتقطع �أع�ساوؤه وُير�سل منها �سيء لبع�س �أتباعه.

كتب  تروي  كما  منهم،  و�حدً�  �أن  �لن�سيمي،  حالة  �لفقهاء يف  ومن حيل 
�لتاريخ، و�سع يف طباق نعٍل �أهد�ه �إىل �لن�سيمي �سورة "قل هو �هلل �أحد" 
بد  ال  �أنه  وعلم  هلل  �أمره  �ل�سيخ  ف�سّلم  �لورقة..  فا�ستخرجو�  عنه!  و�أبلغ 

مقتول، و�أعدم �لن�سيمي

�آنذ�ك،  ولقي حتفه يف مدينة حلب �لتي كانت تابعة ل�ساطن �ملماليك 
فاجتمع �لعلماء و�أعلنو� كفره، و�أفتى �ملفتي بقتله، وقد ُقتل �سّر قتلة و�ُسلخ 
حّيًا، وملوته ق�سة ت�ستحق �لذكر. قيل �أن مفتي حلب كان من �سهود قتله، 
و�أعلن وقتها �أن �لن�سيمي جن�س وميوت ميتة جن�سة: "ولو وقعت نقطة من 

�أن  �التفاق  عجيب  من  وكان  لقطعتها".  جو�رحي  من  جارحة  على  دمه 
�أثناء ك�سط جلده وهو ُيعّذب،  �أ�ساب �ملفتي ر�سا�س من دم �لن�سيمي يف 
و�سقطت نقطة من دم �لن�سيمي على �إ�سبع �ملفتي، فتنّبه �إىل ذلك �أحد 
من  نقطة  �سقطت  لقد  وقال:  �ملفتي  �إىل  فالتفت  �حلا�سرين،  �ل�سوفية 
�ملفتي  فذعر  �ملفتي،  �أيها  بذلك  كما وعدت  فاقطعها  �إ�سبعك  على  دمه 
من  �لتمثيل  ولي�س يف  لكم  �أمّثل  كنت  ذلك حينما  قلت  �إمنا  كا،  وقال: 
حرج، وثار �لن�سيمي لكذب �ملفتي وخ�سا�سته، فما منعه �لتعذيب عن �أن 

يقول هذين �لبيتن:

ال بّد من قطع �إ�سبع هذ� �لز�هد �لذي ز�غ عن �حلّق

�إىل  ر�أ�س  قّمة  من  �إهابه  ميّزق  �لذي  �مل�سكن  �لعا�سق  ذلك  �إىل  �نظر 
�أخم�س قدمه، فما بكى وال �سكا.

مع  يو�سف  �سامي  �ملبدع  �الأذرية:  باللغة  وغناها  �لق�سيدة  هذه  • حلن 
فرقة �الإن�ساد �الأذرية �لبديعة

�أبوكام/  معتز  �الإنكليزية:  �لن�سخة  عن  بت�سرف  �لعربية  �إىل  ترجمها 
�أيام كندية

مالحظة: مت حذف الأبيات املكررة
https://lyricstranslate.com/en/

nasimi-nasimi.html
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�الآن و�أكرث من �أي وقت م�سى ، تعتمد �ل�سركات �لكندية - و�ملاين 
دويل  جتارة  نظام  على   - توظفهم  �لذين  �لكادحن  �لكندين  من 

مفتوح و�سفاف وقائم على �لقو�عد وي�ستفيدون منه.

�ليوم ، ��ست�سافت �ل�سيدة ماري نغ ، وزيرة �الأعمال �ل�سغرة وترويج 
ملجموعة  �فرت��سًيا  وز�رًيا  �جتماًعا   ، �لدولية  و�لتجارة  �ل�سادر�ت 
�لتقدم �ملحرز  �لعاملية ملناق�سة  �لتجارة  �إ�ساح منظمة  �أوتاو� حول 
يف �لبيان �مل�سرتك �لذي �أقره جميع �الأع�ساء يف يونيو للتخفيف من  

�آثار COVID-19 على �لنا�س يف كند� وحول �لعامل.

ونظًر� الأن �لبلد�ن تو�جه �رتفاًعا يف حاالت COVID-19 ، فمن 
�لتجارية  �لتدفقات  ��سطر�بات  من  �حلكومات  تقلل  �أن  �ل�سروري 
يف �الإمد�د�ت �لطبية �الأ�سا�سية. كما و�تخذ �أع�ساء جمموعة �أوتاو� 
�ليوم خطو�ت مهمة نحو مبادرة �لتجارة و�ل�سحة �ملقرتحة ملنظمة 

لتعزيز  �الأجل  ق�سرة  �الإجر�ء�ت  حتدد  و�لتي   ، �لعاملية  �لتجارة 
�سا�سل �لتوريد و�سمان �لتدفق �حلر لاأدوية و�الإمد�د�ت �لطبية.

�لتجارة  ملنظمة  �الأو�سع  �الإ�ساح  مهمة  بقيادة  ملتزمة  كند�  تظل 
�لعاملية مع جمموعة �أوتاو� ، حيث �أجرى �لوزر�ء �ليوم مناق�سة مثمرة 
حول �جلهود �ملبذولة لتحديث منظمة �لتجارة �لعاملية.  و�تفقو� على 
وم�سايد  �الإلكرتونية  �لتجارة  مفاو�سات  يف  �لعمل  تكثيف  مو��سلة 
مفتوحة  �لزر�عية  �الأغذية  �أ�سو�ق  �إبقاء  �إىل  باالإ�سافة   ، �الأ�سماك 
�ملناق�سات  تعميق  �أهمية  �إىل  �لوزر�ء  �أ�سار  كما  بها.   �لتنبوؤ  وميكن 

حول �لتجارة و�ال�ستد�مة �لبيئية يف منظمة �لتجارة �لعاملية.

�سنغافورة  تقوده  �لذي  �القرت�ح  �أوتاو�  جمموعة  �أع�ساء  ناق�س  كما 
الأغر��س  �مل�سرت�ة  �الأغذية  على  �لت�سدير  قيود  ��ستخد�م  حلظر 
�الأمن  ل�سمان  �لعاملي  �لغذ�ء  برنامج  قبل  �إن�سانية غر جتارية من 

�لغذ�ئي للفئة �الأ�سعف من �لنا�س يف �لعامل.  و�تفق �أع�ساء جمموعة 
�أوتاو� على ت�سجيع تبني هذ� �القرت�ح من قبل �أع�ساء منظمة �لتجارة 

�لعاملية �الأو�سع يف �جتماع �ملجل�س �لعام �لقادم يف دي�سمرب.

�ست�ستمر كند� يف �ال�سطاع بدور قيادي يف حتديث منظمة �لتجارة 
�لعاملية بحيث ت�ستفيد �ل�سركات و�لعامليون �لكنديون على حد �سو�ء 

من �لتجارة �لعاملية.

مكتب رئي�س وزراء كندا 
الرتجمة العربية اأيام كندية 

الوزيرة جن ت�ست�سيف اإجتماع وزاري ناجح ملجموعة اأوتاوا 
حول اإ�سالح منظمة التجارة العاملية

�ختتم رئي�س �لوزر�ء جا�سنت ترودو ، �ليوم ، م�ساركته يف قمة �لقادة 
�لعربية  �ململكة  ��ست�سافتها  �لتي   ، �لع�سرين  ملجموعة  �الفرت��سية 
�ل�سعودية ، ورحب بالنتائج �لو�ردة يف �إعان قادة جمموعة �لع�سرين.

ترودو  �لوزر�ء  رئي�س  �سلط   ، �لقمة  يف  �فرت��سية  �جتماعات  يف 
للتغلب  �ملن�سق  و�لعمل  �لع�سرين  قيادة جمموعة  �أهمية  �ل�سوء على 
على جائحة COVID-19 ، و��ستعادة �لنمو �القت�سادي ، و�تخاذ 
�سرورة  على  �سدد  كما  �ملناخ.   تغر  ملكافحة  طموحة  �إجر�ء�ت 
�حرت�م �سيادة �لقانون وحقوق �الإن�سان و�لدفاع عنها ، مبا يف ذلك 
حقوق �ملر�أة ، من �أجل منع �ال�سطهاد و�سوء �ملعاملة يف جميع �أنحاء 
�لعامل.  �الآن، و�أكرث من �أي وقت م�سى ، يعتمد جناحنا �لعاملي على 

�لو�سول �إىل طريق �أف�سل نحو �ل�سام و�الزدهار و�ال�ستد�مة.

كما دعا �إىل �لو�سول �لعادل �إىل �للقاحات و�لعاجات و�لت�سخي�سات 
، الأننا ال ن�ستطيع �إنهاء �لوباء يف كند� دون �إنهاءه يف كل مكان.  كما 
 COVAX �أكد جمدًد� دعم كند� وم�ساهماتها يف مبادر�ت مثل 
و�لتي   ، �لعاملية  �ل�سحة  مثل منظمة  �الأطر�ف  متعددة  و�ملوؤ�س�سات 

.COVID-19 تعد �سرورية يف معركتنا �سد

و�أ�سار رئي�س �لوزر�ء خال �لقمة �إىل �أهمية و�سع �لنا�س يف �سميم 
جهود �الإنعا�س.  من خلق وظائف جديدة �إىل بناء �لنمو �القت�سادي 
�لذي يعود بالفائدة على جميع مو�طنينا ، يجب �أن نعمل على �إعادة 
وبينما  �ل�سمود.   على  وقدرة  و�إن�ساًفا  �أماًنا  �أكرث  جمتمعات  بناء 
نعمل جميًعا على �لتعايف من �لفرو�س ، نحتاج �إىل �إعطاء �الأولوية 
لدعم �لفئات �ملهم�سة ، ومتكن �لن�ساء و�ل�سباب ، ومو��سلة �حرت�م 
�ل�سحافة.   حرية  ذلك  يف  مبا   ، �الأ�سا�سية  �لدميقر�طية  �ملبادئ 
ا على �حلاجة �إىل تقلي�س �لفجوة �لرقمية و�سمان  وينطوي هذ� �أي�سً
�مل�ساو�ة يف �لو�سول �إىل �لتعليم �جليد و�خلدمات �ملالية للنا�س يف 
جميع �أنحاء �لعامل.  كما �أثار �أهمية �لتجارة �مل�ستندة �إىل �لقو�عد 

�لتي ميكن �لتنبوؤ بها و�ل�ساملة و�مل�ستد�مة و�ل�سفافة جلهود �النتعا�س 
�القت�سادي �لعاملي.

هادفة  �إجر�ء�ت  �تخاذ  �إىل  �حلاجة  على  �لوزر�ء  رئي�س  �سدد  كما 
ملجموعة  �جلماعي  �لعمل  �أهمية  على  و�أكد   ، �ملناخ  تغر  ملكافحة 
مبا   ، تناف�سية  و�أكرث  خ�سرة  و�أكرث  �أنظف  عامل  لدعم  �لع�سرين 

يتما�سى مع �لتز�مات �تفاق باري�س و�أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة.

مًعا ، من خال �لقيم �مل�سرتكة و�لتعاون �لفعال متعدد �الأطر�ف ، 
�سيتمكن �لعامل من �إعادة �لبناء ب�سكل �أف�سل و�خلروج ب�سكل �أقوى 

من �لوباء.

مكتب رئي�س وزراء كندا 

الرتجمة العربية اأيام كندية

رئي�س وزراء كندا يختتم القمة االفرتا�سية لقادة
جمموعة الع�سرين بكلمة قوية ومهمة
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البلدية  ال�ش�ؤون  وزير  كالرك،  �شتيف  اأ�شدر   - ت�رنت� 
ال�طني  الي�م  مبنا�شبة  التايل  البيان  والإ�شكان، 

لالإ�شكان:

به  قام  �لذي  �ملهم  بالعمل  �أنوه  �أن  �أود   ، �خلا�س  �ليوم  هذ�  "يف 
 ، �ملقاطعة  �أنحاء  جميع  يف  و�لت�سرد  �الإ�سكان  جمال  يف  �سركاوؤنا 
ويف جميع �أنحاء �لباد ، لدعم �لفئات �الأكرث �سعًفا لدينا و�سمان 

ح�سولهم على مكان �آمن ي�سمونه وطنهم.

حكومتنا ملتزمة مبعاجلة �سغوط �الإ�سكان �لتي ن�ساأت منذ �سنو�ت.  
ون�ستثمر   ، و�لبلديات  �لفيدر�لين  �سركائنا  مع  بن�ساط  نعمل  نحن 
يف �إ�سكان مي�سور �لتكلفة ، ونو�سع �ملعرو�س من �مل�ساكن �ملجتمعية 

ونلبي �حتياجات �الإ�سكان �ملحلية.

�أول مقاطعة ت�سجل �لدخول على منحة �الإ�سكان �لكندية- لقد كنا 
�أونتاريو، و�لتي توفر 1.4 مليار دوالر مل�ساعدة �الأ�سخا�س �ملحتاجن 
على دفع �الإيجار. نتوقع هذ� �لعام �أن يتلقى 5200 من �سكان �أونتاريو 
مدفوعات مبا�سرة ، ونتوقع �أن يزد�د هذ� �لعدد يف �مل�ستقبل ب�سبب 

�مل�سقة �لتي �أحدثها �لوباء.

�تخاذ  �إىل  بحاجة  �أننا  نعلم  كنا   ،  COVID-19 �سرب  عندما 
�لذين  �أولئك  ذلك  يف  مبا   ، �سعفًا  �الأكرث  �لفئات  حلماية  خطو�ت 
 510 نقدم  �ل�سبب  لهذ�  م�ستقرة.   غر  �سكنية  �أو�ساع  يف  يعي�سون 
مليون دوالر للبلديات و�سركاء برنامج �ل�سكان �الأ�سلين من خال 

�سندوق �الإغاثة للخدمات �الجتماعية.  ميكن ��ستخد�مه للم�ساعدة 
يف تقدمي �لدعم �حليوي - مثل تو�سيع خدمات �ملاأوى وبنوك �لطعام 
د�ئمة  حلول  تطوير  وت�سجيع   - �الإيجار  ودعم  �لطو�رئ  وخدمات 

طويلة �الأجل للت�سرد.

يعترب �إن�ساء م�ساكن د�ئمة �أولوية بالن�سبة حلكومتنا.  لهذ� �ل�سبب 
يف  للم�ساعدة  �ملجتمعي  �الإ�سكان  جتديد  �إ�سرت�تيجية  بتطوير  قمنا 
معاجلة �لطلب �ملتز�يد على �الإ�سكان و�ل�سغط على نظام �الإ�سكان 
�ملجتمعي لدينا.  وكجزء من �ال�سرت�تيجية ، ن�ستثمر ما يقرب من 
مليار دوالر هذ� �لعام للم�ساعدة يف �حلفاظ على �الإ�سكان �ملجتمعي 

و�إ�ساحه وتنميته و�مل�ساعدة يف �إنهاء �لت�سرد يف �أونتاريو.

يف �سهر يوليو �ملا�سي، �أقرت حكومتنا م�سروع �لقانون 184 ، قانون 
حماية �مل�ستاأجرين وتعزيز �الإ�سكان �ملجتمعي ، و�لذي و�سع �الأ�سا�س 
خمزون  وحماية   ، لدينا  �ملجتمعين  �الإ�سكان  مزودي  لتمكن  لنا 

�الإ�سكان �حلايل لدينا و�إن�ساء �إمد�د�ت جديدة.

�ستجمد حكومتنا �الإيجار يف عام 2021 للوحد�ت �خلا�سعة للرقابة 
بع�س  �أونتاريو  م�ستاأجري  من  �لعظمى  �لغالبية  ملنح   ، و�الإيجار�ت 

�لر�حة خال هذه �الأوقات غر �مل�سبوقة.

ا �حللول �خلاقة مل�ساعدة �ملزيد من �الأ�سخا�س يف  نحن ندعم �أي�سً
�لقد�مى  �ملحاربن  تعد قرية  �لذي يحتاجونه.   �ل�سكن  �لعثور على 
كيفية  على  �الأمثلة  �أحد  كينغ�ستون  يف  بناوؤها  �سيتم  �لتي  �جلديدة 

م�ساكن  �إىل  �مل�ستخدمة  غر  �الإقليمية  للممتلكات  �أونتاريو  حتويل 
�ملجتمعات  من  �ملزيد  الأن  بالت�سجيع  و�أ�سعر  �لتكلفة.   مي�سورة 
ت�ستك�سف وحد�ت �سكنية د�عمة منوذجية.  تريد حكومتنا �لعمل مع 
�ملجتمعات �ملحلية ل�سمان �أن تبد�أ �مل�ساريع ب�سرعة وميكن لعدد �أكرب 

من �لنا�س �حل�سول على �سكن يوؤويهم.

�لعمل عن كثب مع جميع �سركائنا الإيجاد طرق  �ستو��سل حكومتنا 
مبتكرة مل�ساعدة �ملزيد من �لنا�س على �لو�سول �إىل �الإ�سكان �ملي�سور 

�لتكلفة و�لدعم �لذي يحتاجون �إليه �ليوم ويف �ل�سنو�ت �لقادمة ".

حك�مة اأونتاري� 

الرتجمة العربية اأيام كندية 

اأون�����ت�����اري�����و حت���ت���ف���ل ب������»ال�����ي�����وم ال����وط����ن����ي ل���الإ����س���ك���ان«
ب��ال�����س��راك��ة وال���ت���ق���دم واالل����ت����زام امل���ت���ج���دد ب���دع���م ال�����س��ع��ف��اء

مت  التي  اجلن�شية  اختبارات  الهجرة  اإدارة  ت�شتاأنف 
تعليقها منذ اأكرث من ثمانية اأ�شهر ب�شبب ال�باء العاملي، 
ه�ية  حتديد  ل�شمان  وقائية  اإجراءات  وج�د  مع 
الأ�شخا�س الذين يخ�شع�ن لالختبارات عرب الإنرتنت.

 )IRCC( �لكندية  و�ملو�طنة  و�لاجئن  �لهجرة  د�ئرة  تطلق 
من�سة �فرت��سية جديدة �ليوم الختبار�ت �جلن�سية ، و�لتي �سيتم 
تقدميها عرب �الإنرتنت ملجموعة �سغرة يف �لبد�ية - ما يقرب من 
5000 �سخ�س كان لديهم مو�عيد حمددة قبل �جلائحة و�لتي مت 

�إلغاوؤها الحًقا ، و  حاالت �أخرى ذ�ت �أولوية.

�ختباره  �سيتم  �الأ�سا�سي  �لنظام  �إن   IRCC �ل�  وكالة  وقالت 
�الأ�سخا�س  �ملزيد من  دعوة  و�ستتم  �ملقبلة  �لقليلة  �الأ�سهر  خال 
ال�ستخد�مه - على �الأرجح يف وقت مبكر من �لعام �جلديد - بعد 

�أن �أثبتت مر�قبة �الأد�ء �أنها تعمل ب�سكل موثوق.

قبل بدء �الختبار، �سُيطلب من �مل�ساركن تاأكيد هويتهم من خال 
الأنف�سهم  �سورة  �لتقاط  عليهم  و�سيتعن   ، �ل�سخ�سية  �ملعلومات 
بدء  قبل  �لويب  كامر�  با�ستخد�م  بهم  �خلا�سة  �لهوية  ووثائق 

�الختبار.

�الختبار  �أث��ن��اء  للم�ساركن  ���س��ور  بالتقاط  �ل��ن��ظ��ام  و�سيقوم 
�الختبار�ت  ن��ز�ه��ة  ل�سمان  ��ستخد�مها  مت  عملية  وه���ي   -
مثل   ، �ل��وب��اء  ب�سبب  �الإن���رتن���ت  ع��رب  نقلها  مت  �ل��ت��ي  �الأخ����رى 

�حلقوق. كلية  يف  �ل��ق��ب��ول  �خ��ت��ب��ار�ت  �أو  �مل��ح��ام��ن  �متحانات 

دقيقة  30 خالل  �ش�ؤاًل،   20 ••

�الختبار  نف�سه  هو  �الإنرتنت  عرب  �الختبار  تن�سيق  �سيكون 
�ل�سخ�سي، مع 20 �سوؤ�اًل و 30 دقيقة حلل �الأ�سئلة.

ال  �الأ�سخا�س  �إن  �الإنرتنت  عرب  �إ�سعار  يف   IRCC وكالة  وقالت 
يحتاجون �إىل �لتو��سل مع �لق�سم - �سيتم �إخطار �أولئك �ملدعوين 

الإجر�ء �الختبار عرب �الإنرتنت عن طريق �لربيد �الإلكرتوين.

ا �النتظار الإجر�ء �الختبار �سخ�سًيا، ولكن  ميكن لاأ�سخا�س �أي�سً
مل يتم حتديد موعد ال�ستئناف هذه �لعملية بعد.

و�إعادة  �جلن�سية  �ختبار�ت  جميع  �ألغت   IRCC �أن  يذكر 
ب�سبب  مار�س   14 يف  و�ملقابات  �ال�ستماع  وجل�سات  �الختبار�ت 
ولكنها  �لوقت  ذلك  يف  �ملو�طنة  مر��سم  توقفت  كما  �لوباء.  

��ستوؤنفت منذ ذلك �حلن كاأحد�ث �فرت��سية.

COVID-19 ، كان برنامج حتديث �ملو�طنة  �أن ي�سرب  قبل 
قيد �لعمل يت�سمن خطًطا لاختبار�ت عرب �الإنرتنت.

يجب على جميع �ملتقدمن للح�سول على �جلن�سية �لذين ترت�وح 
�أعمارهم بن 18 و 54 عاًما �جتياز �الختبار لي�سبحو� مو�طنن 
�لت�سويت  يف  باحلق  �جلديد  للو�فد  �ملو�طنة  ت�سمح  كندين.  
و�حل�سول على جو�ز �سفر ، كما متنح �لكثرين �إح�سا�ًسا باالأمان 

و�لدميومة.

�لعمل  و�جلامعات  �ملد�ر�س  باإمكان  كان  �إذ�  باأنه  �لكثر  جادل 
ب�سكل �فرت��سي ، فيجب تقدمي �ختبار�ت �جلن�سية عرب �الإنرتنت 
ا.  لكن بع�س �ملحامن حذرو� من �أن �أي عملية عرب �الإنرتنت  �أي�سً

قد ت�سمح للنا�س بخد�ع �لنظام.

كان  متى  �الختبار  �إجر�ء  لاأ�سخا�س  ميكن  �إنه   IRCC تقول 
ذلك منا�سًبا لهم ، بينما �سي�ساعد تقدمي �الختبار عرب �الإنرتنت 
�لتجمعات  COVID-19 عن طريق �حلد من  �نت�سار  يف منع 

�ل�سخ�سية.

CBC NEWS :امل�شدر
الرتجمة العربية اأيام كندية 

ا�ستئن��اف اختب��ارات اجلن�سي��ة الكندي��ة ع��رب االإنرتن��ت بع��د تعلي��ق مل��دة 8 اأ�سه��ر
�سيتم و�سع ال�سمانات لتاأكيد هوية املتقدمني لالختبار عرب االإنرتنت
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اأونتاريو تدافع عن �ضناعة الأخ�ضاب اللينة الكندية �ضد الإلتزامات غري العادلة 
الطبيعية  املوارد  وزير   ، ياكابو�سكي  جون  اليوم  اأ�سدر   - تورنتو 
فر�ص  وخلق  االقت�سادية  التنمية  وزير   ، فيديلي  وفيك  والغابات 
العمل والتجارة البيان التايل الذي يعار�ص الر�سوم غري العادلة على 

�سناعة االأخ�ساب اللينة الكندية:

 COVID-19 الحتواء  مدرو�سة  اإجراءات  نتخذ  "بينما 
واأكرث من  االأهمية مبكان  ، فمن  واال�ستعداد النتعا�سنا االقت�سادي 
اأي وقت م�سى الدفاع بقوة عن �سناعات الغابات لدينا، والتي تلعب 

دوًرا مهًما يف اقت�سادات كندا واأونتاريو.

فبينما خّف�ست وزارة التجارة االأمريكية معدالت الودائع اجلمركية 
للكثريين يف �سناعة االأخ�ساب اللينة الكندية ، نعتقد اعتقاًدا را�سًخا 

اأن اأي معدالت من هذا النوع هي غري عادلة وغري مربرة.  ت�سع هذه 
التي  اللينة والعمال واالأ�سر واملجتمعات  املعدالت �سناعة االأخ�ساب 

تعتمد عليها يف و�سع غري عادل خالل هذا الوقت ال�سعب بالفعل.

للم�ستهلكني على جانبي  اأكرث فائدة  العادلة واملفتوحة  التجارة  تعد 
احلدود ، ونحن نتم�سك بقرارنا للدفاع عن �سناعة الغابات الكندية 
يف كل خطوة على الطريق.  يجب اأن يكون املعدل جلميع ال�سركات 

�سفرًا - وهذا هو معنى التجارة احلرة.

واحلكومة  واملقاطعات  ال�سناعة  مع  وثيق  ب�سكل  العمل  �سنوا�سل 
االأ�سعار غري  ملكافحة  املتاحة  ال�سبل  با�ستخدام جميع   ، الفيدرالية 

العادلة على اخل�سب اللني الكندي. "
حكومة �أونتاريو 

�لرتجمة �لعربية �أيام كندية

تورنتو - اأ�سدر اليوم فيك فيديلي ، وزير التنمية االقت�سادية وخلق فر�ص العمل والتجارة البيان التايل 
رًدا على اتفاقية ا�ستمرارية التجارة بني كندا واململكة املتحدة:

كندا  بني  التجارة  ا�ستمرار  �ستدعم  التي  واملهمة  اجلديدة  املوؤقتة  االتفاقية  بهذه  اأونتاريو  "ترحب 
.) UK ( واململكة املتحدة

كانت اململكة املتحدة �سريًكا جتارًيا اأ�سا�سًيا الأونتاريو الأجيال ، حيث بلغ حجم التعامل التجاري الثنائي 
اأونتاريو.   ت�سدير يف  �سوق  اأكرب  ثاين   UK يجعل  دوالر كندي يف عام 2019 وحده مما  مليار   19.6

التجارية  العالقات  تعطيل  عدم  ل�سمان  اجلديدة  االتفاقية  على  املنا�سب  الوقت  يف  امل�سادقة  ن�سجع 
االأ�سا�سية وعدم تاأثر االأعمال التجارية.

اجلديدة  املوؤقتة  االتفاقية  لهذه  كامل  تقييم  الإجراء  الفيدرالية  احلكومة  مع  العمل  اإىل  وزارتنا  تتطلع 
اأن نعرب عن  للتفاو�ص على اتفاقية �ساملة يف امل�ستقبل القريب.  كما نود  ، ودعم اجلهود الفيدرالية 

تهانينا لفرق التفاو�ص الكندية والربيطانية على حتقيق هذا االإجناز الكبري ".

حكومة �أونتاريو /�لرتجمة �لعربية �أيام كندية 

اأونتاريو ترحب باتفاقية ا�ضتمرار التجارة بني كندا واململكة املتحدة 

هوية  لتاأكيد  �لالزمة  �ل�ضمانات  �إجر�ء�ت  �ضيتم   ••
�ملتقدم لالختبار عرب �لإنرتنت

بعد تعليقها اختبارات اجلن�سية الكندية منذ اأكرث من ثمانية اأ�سهر 
ب�سبب وباء كوفيد العاملي، ت�ستاأنف اإدارة الهجرة الكندية اختبارات 
اجلن�سية  مع اتخاذ اإجراءات وقائية ل�سمان حتديد هوية االأ�سخا�ص 

الذين يخ�سعون لالختبارات عرب االإنرتنت.

الكندية  واملواطنة  والالجئني  الهجرة  دائرة  اليوم،  تطلق  حيث 
والتي  اجلن�سية،  الختبارات  جديدة  افرتا�سية  من�سة   )IRCC(
البداية -  ما يقرب  �سيتم توفريها عرب االإنرتنت لعدد حمدود يف 
من 5000 �سخ�ص كان لديهم مواعيد حمددة قبل اجلائحة وقد مت 

اإلغاوؤها الحًقا ، و حاالت اأخرى ذات اأولوية.

وقالت وكالة ال IRCC اإن النظام االأ�سا�سي �سيتم اختباره خالل 
االأ�سهر القليلة املقبلة و�ستتم دعوة املزيد من االأ�سخا�ص ال�ستخدامه 
اأثبتت  اأن  بعد   - اجلديد  العام  من  مبكر  وقت  يف  االأرجح  على   -

مراقبة االأداء اأنها تعمل ب�سكل موثوق.

لين: �ون  �لإختبار  •• �آلية 
تاأكيد هويتهم من خالل  املتقدمني  قبل بدء االختبار، �سُيطلب من 
اثبات بياناتهم ال�سخ�سية، و�سيتعني عليهم التقاط �سورة الأنف�سهم 
و�سور لوثائق الهوية اخلا�سة بهم بوا�سطة كامريا الويب وذلك قبل 

بدء االختبار.

 - االختبار  اأثناء  للم�ساركني  �سور  بالتقاط  النظام  �سيقوم  ثم 
والهدف من ذلك �سمان نزاهة االختبارات وذلك على نف�ص مبداأ 
و�سيكون  القبول يف كلية احلقوق،  اأو اختبارات  امتحانات املحامني 
تن�سيق االختبار عرب االإنرتنت مثل االختبار ال�سخ�سي، 20 �سوؤااًل، 

يتم االإجابة على االأ�سئلة خالل 30 دقيقة فقط.

وقالت اإدارة الهجرة IRCC يف اإ�سعار عرب االإنرتنت اإنه ال حاجة  
الإجراء  املدعوين  اأولئك  اإخطار  �سيتم  اإذ  الق�سم،  مع  للتوا�سل 

االختبار عرب االإنرتنت عن طريق الربيد االإلكرتوين.

االنتظار  االنرتنت، ميكنه  االإختبار عرب  باإجراء  يرغب  وملن ال  كما 
ال�ستئناف  موعد  حتديد  يتم  مل  ولكن  ح�سوريًا،  االختبار  الإجراء 

االختبارات احل�سورية بعد.

يذكر اأن IRCC األغت جميع اختبارات اجلن�سية واإعادة االختبارات 
وجل�سات اال�ستماع واملقابالت يف 14 مار�ص من هذا العام على اإثر 
الوقت ولكنها  املواطنة يف ذلك  الوباء. كما وتوقفت مرا�سم  تف�سي 

ا�ستوؤنفت منذ ذلك احلني كاأحداث افرتا�سية.

من ناحية اأخرى يجب على جميع املتقدمني للح�سول على اجلن�سية 
الذين ترتاوح اأعمارهم بني 18 و 54 عاًما اجتياز االختبار لي�سبحوا 
يف  باحلق  اجلديد  للوافد  املواطنة  وت�سمح  كنديني.  مواطنني 
الت�سويت واحل�سول على جواز �سفر ، كما متنح الكثريين اإح�سا�ًسا 

باالأمان والدميومة.

جادل الكثري باأنه اإذا كان باإمكان املدار�ص واجلامعات العمل ب�سكل 
ا.   اأي�سً ، فيجب تقدمي اختبارات اجلن�سية عرب االإنرتنت  افرتا�سي 
لكن بع�ص املحامني حذروا من اأن اأي عملية عرب االإنرتنت قد ت�سمح 

للنا�ص بخداع النظام.

تقول اإدارة IRCC اإنه ميكن لالأ�سخا�ص اإجراء االختبار متى كان 
االإنرتنت  عرب  االختبار  تقدمي  �سي�ساعد  بينما   ، لهم  منا�سًبا  ذلك 
التجمعات  من  احلد  طريق  عن   COVID-19 انت�سار  منع  يف 

ال�سخ�سية.

�إعد�د: �أيام كندية 

للمهتمني بح�ضور كور�ضات �لتح�ضري لإمتحان �جلن�ضية �لكندية 
�ون لين، �لتو��ضل عرب بريد جملة وموقع �أيام كندية 

�أو عرب �لرقم: 3590 296 647 1+

كيف �ضيجري اختبار اجلن�ضية الكندية عرب الإنرتنت؟
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�إبعاد  يعادل  مبا  �مل�سخات  يف  �ملتجدد  �لوقود  حمتوى  تعزيز   ••
300 �ألف �سيارة عن �لطريق كل عام

�ل�سائقون  �لبنزين �لذي ي�ستخدمه  �أونتاريو جتعل  تورنتو - حكومة 
يومًيا �أنظف، حيث �أ�سبحت �ملقاطعة �الأوىل �لتي تطلب من موردي 
�إىل 15 يف  �لعادي  �لبنزين  �ملتجدد يف  �ملحتوى  زيادة كمية  �لوقود 
�ملائة.  من �ملتوقع �أن يوؤدي هذ� �لتغير �إىل خف�س �سنوي ي�سل �إىل 
مليون طن من �نبعاثات غاز�ت �الحتبا�س �حلر�ري يف عام 2030 - 

�أي ما يعادل �سحب 300000 �سيارة من �لطريق كل عام.

"نحن نعلم  قال جيف يوريك ، وزير �لبيئة و�ملحافظة و�ملتنزهات: 
تاأتي  �ملقاطعة  يف  �حلر�ري  �الحتبا�س  غاز�ت  �نبعاثات  ثلث  �أن 
�ملتجدد  �ملحتوى  كمية  زيادة  �أن  �ل�سبب يف  وهذ� هو   ، �لنقل  جر�ء 
وخف�س  �ملناخ  تغر  مكافحة  نحو  مهمة  خطوة  هي  �لبنزين  يف 
�ال�ستثمار يف  ا يف جذب  �أي�سً �لتغير  "�سي�ساعد هذ�  �النبعاثات".  
�إنتاج �الإيثانول ، وخلق فر�س عمل يف �ملجتمعات �لريفية وم�ساعدة 
قطاعي �لوقود �حليوي و�لزر�عة يف �لتعايف �القت�سادي طويل �الأجل 

".19-COVID من

ُي�سنع معظم �الإيثانول �ملنتج يف �أونتاريو من �لذرة �ملزروعة حملًيا.  
من خال زيادة �لطلب على �لوقود �حليوي مثل �الإيثانول ، �ستفيد هذه 
�لُنظم �ملز�رعن �ملحلين وجتذب �ملزيد من �ال�ستثمار يف �ل�سناعة 

وتدعم �مليزة �لتناف�سية الأونتاريو كمقاطعة للوقود �لنظيف.

للم�ساعدة يف �سمان �أن يكون لل�سناعة فر�سة للتكيف مع �ملتطلبات 
�جلديدة ، تعمل �ملقاطعة تدريجيًا وعلى مر�حل على �ملحتوى �ملتجدد 
من �ملتطلبات �حلالية و�لبالغ 10 يف �ملائة �إىل 11 يف �ملائة يف عام 

2025 ، و 13 يف �ملائة يف عام 2028 و 15 يف �ملائة يف عام 2030.

وقالت �أندريا كينت ، مديرة جمل�س �الإد�رة و�لرئي�س �ل�سابق ل�سركة  
Renewable Industries Canada

�الأنو�ع  �أنظف  بن  من  ليكون  طريقه  يف  �أونتاريو  بنزين  "�إن 
معظم  يف  بالفعل  وممزوج  ومتجدد  نظيف  �الإيثانول  �لباد.  يف 
عملي  حل  هو  �لبنزين  يف  �الإيثانول  حمتوى  "تعزيز  �لبنزين".  
عن  �لناجمة  �حلر�ري  �الحتبا�س  غاز�ت  خلف�س  للمناخ  وفوري 
دون  �ملحلية  �القت�ساد�ت  وتقوية   ، �لهو�ء  جودة  وحت�سن   ، �لنقل 

ا �أن �سائقي �أونتاريو  �إ�سافة تكاليف على �ل�سائقن. وهذ� يعني �أي�سً
�سي�ساعدون �لبيئة يف كل تعبئة وقود ".

�أونتاريو(  يف  نع  )�سُ �لبيئية  �خلطة  يف  �لتغير�ت  هذه  حتديد  مت 
غاز�ت  �نبعاثات  تقليل  يف  �ملتمثل  �ملقاطعة  هدف  يف  وت�ساهم 
�ملائة بحلول عام 2030. �ستزود  بن�سبة 30 يف  �الحتبا�س �حلر�ري 
�نبعاثات  من  و�ستقلل  �أنظف  بوقود  �أونتاريو  �سكان  �لنظم  هذه 

�لكربون �لناجتة عن و�سائل �لنقل.

حك�مة اأونتاري� 
الرتجمة العربية اأيام كندية 

الوطني  ال�صعيد  على  رائدة  �صت�صبح  اأونتاريو 
للبيئة و�صديق  اأنظف  بنزين  بتوفري  مطالبًة 

�الختبار  نتيجة  •• معرفة 
�لفور  على  �لنتائج  �سفحة  �ستعر�س  �الختبار،  �إر�سالك  مبجرد 
عاماتك.  حيث حتتاج �إىل �حل�سول على 15 �سوؤ�اًل على �الأقل من 

�أ�سل 20 �سوؤ�اًل �سحيًحا الجتياز �الختبار.

�لنتيجة �لتي تظهر �أمامك على �ل�سفحة تكون موؤقته ولي�ست نتيجة 
�ختبارك �لر�سمية، ففي �الأ�سهر �لتالية، �سنعمل على مر�جعة وتاأكيد 
نتيجة �ختبارك �لر�سمية. ثم يتم �الت�سال بك الإباغك باخلطو�ت 

�لتالية.

ماحظة: �إذ� وجدنا �أو ��ستبهنا بوجود غ�س باالختبار، فقد ت�سبح 
نتيجة �ختبارك الغية، و�سيتابع م�سوؤولنا �الأمر معك.

�لربيد  عرب  لنف�سك  �أر�سلها  �أو  �الختبار  نتيجة  �طبع   ••
�الإلكرتوين.

يف �جلزء �ل�سفلي من �سفحة نتائج �الختبار ، توجد �أزر�ر لطباعة 
�لنتيجة و�إر�سالها بالربيد �الإلكرتوين.  ينبغي عليك طباعة �لنتيجة 
�سجاتك.  بها يف  لتحتفظ  �الإلكرتوين  بالربيد  لنف�سك  �إر�سالها  �أو 

حيث ال ميكنك ت�سجيل �لدخول لعر�س �لنتائج مرة �أخرى.

�الإلكرتوين بالربيد  نف�سك  �إىل  �الختبار  نتيجة  •• �إر�سال 
بعد نقر زر "�لربيد �إلكرتوين" ، �سيظهر حالة �إخاء م�سوؤولية على 
على  للح�سول  �مل�سوؤولية  �إخاء  على  �ملو�فقة  �إىل  حتتاج  �سا�ستك. 

نتيجة �الختبار عرب �لربيد �الإلكرتوين.

�الإلكرتوين  �لربيد  �إىل عنو�ن  �الإلكرتوين  بالربيد  �لنتيجة  �سرن�سل 
�خلا�س بك �أو مبمثلك. ويكون نف�س �لربيد �الإلكرتوين �لذي قدمته 

�إلينا على ��ستمارة طلب �جلن�سية �خلا�سة بك

موؤخًر� من خال منوذج �لويب �أو عرب مركز �الت�سال، �أو �إذ� قمت 
بتغير عنو�ن �لربيد �الإلكرتوين للح�سول على ر�بط �الختبار

�الختبار بعد  ما  ••  خطو�ت 
�إذ� جنحت يف �الختبار، فقد ت�سطر �إىل �إجر�ء مقابلة مع م�سوؤول 

�جلن�سية.

�إجر�ء مقابلة لك، ف�سنقوم باالت�سال بك وحتديد موعد  �إذ� تقرر 
للمقابلة.

�إىل  ندعوك  ريثما  �النتظار  يرجى  لك،  مقابلة  �إجر�ء  يقرر  مل  �إذ� 
حفل �جلن�سية �خلا�س بك.

�الختبار يف  تنجح  مل  حال  ••  يف 
�إعادة  موعد  لتحديد  بك  �سنت�سل  �الأوىل،  �ملرة  يف  تنجح  مل  �إن 

�الختبار �سخ�سًيا

�إن مل تنجح يف �ملرة �لثانية، �سنحدد موعد جل�سة ��ستماع مع م�سوؤول 
�جلن�سية )�نتظر حتى نر�سل لك بريًد� �إلكرتونًيا(

�إن مل تنجح يف �ملرة �لثالثة ) �أي يف جل�سة �ال�ستماع(، �سنت�سل بك 
عرب �لربيد �الإلكرتوين الإخبارك باخلطو�ت �لتالية.

�أو  فنية  م�سكلة  ب�سبب  �الختبار  يف  تنجح  مل  �إن  تفعل  ماذ�   ••
حالة طارئة

�إذ� فاتك �الختبار، يتعن عليك �إجر�ء �الختبار يف غ�سون 21 يوًما 
من يوم تلقيك للدعوة.

�أر�سل  �لذي  �ملكتب  �إىل  �إلكرتونًيا  بريًد�  �أر�سل  �الختبار،  فاتك  �إذ� 
�الإلكرتوين  )�لربيد  معقول  تف�سر  لتقدمي  �الختبار  دعوة  �إليك 

موجود يف ق�سم �إعادة �جلدولة يف دعوتك(

قد نعيد جدولة موعدك الختبار �آخر )ويعتمد ذلك على تو�سيح ما 
منعك من �إجر�ء �الختبار(.

حك�مة كندا 
الرتجمة العربية اأيام كندية 

عواقب الغ�س يف اختبار اجلن�سية الكندية، وكيف ومتى تعرف نتيجة اختبارك اون الين؟
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�أ�سدر رئي�س �لوزر�ء جا�سنت ترودو ، �ليوم ، �لبيان �لتايل مبنا�سبة 
�ليوم �لعاملي للق�ساء على �لعنف �سد �ملر�أة:

 ، �ملر�أة  �سد  �لعنف  على  للق�ساء  �لدويل  �ليوم  هذ�  يف   ، "�ليوم 
وبناء  �الجتماعي  �لنوع  �لقائم على  �لعنف  باإنهاء  ملتزمن  زلنا  ما 
م�ستقبل يتمتع فيه �جلميع بفر�سة حقيقية وعادلة للنجاح.  ن�سكر 
على  �ملجتمعية  و�ملنظمات  �ملر�أة  حقوق  عن  و�ملد�فعن  �لناجيات 
�لعاملن يف �خلطوط  ن�سكر  �أن  ا  �أي�سً نود  �ال�ستثنائية.   �سجاعتهم 
على  عملو�   ، �لعاملي   19- كوفيد  جائحة  وخال   ، �لذين  �الأمامية 
للدعم  �لعنف  من  و�لناجن  �ل�سحايا  تلقي  ��ستمر�ر  �سمان 

و�خلدمات �لتي يحتاجون �إليها.

�إال   ، �لكندين  جميع  على  تاأثر  له  �لعنف  �أن  من  �لرغم  "على 
للعنف  �لتعر�س  خلطر  �أكرب  ب�سكل  معر�سون  �الأ�سخا�س  بع�س  �أن 
 ، و�لفتيات  �لن�ساء  ذلك  يف  مبا   ، �الجتماعي  �لنوع  على  �لقائم 
ون�ساء   ، جن�سًيا  و�ملتحولن  �جلن�سي  �لتوجه  ومزدوجي  و�ملثلين 
�لعرق  �أ�سا�س  على  �مل�سنفات  و�لن�ساء   ، �الأ�سلين  �ل�سكان  وفتيات 

، و�لن�ساء ذو�ت �الإعاقة.

COVID-19 عن  �لعاملي  �لوباء  ك�سف   ، �الأخرة  �الأ�سهر  "يف 
�أوجه عدم �مل�ساو�ة و�لظلم �لتي يو�جهها �لنا�س �الأكرث �سعفًا.  هذ� 
�سكل متويل طارئ  على  دوالر  مليون   100 ، منحت �حلكومة  �لعام 
يعانون  �لذين  لاأ�سخا�س  و�خلدمات  �لدعم  تقدم  �لتي  للمنظمات 

من �لعنف �لقائم على �لنوع �الجتماعي ويهربون منه يف جميع �أنحاء 
�أنحاء  كند�.  �سمح هذ� �ال�ستثمار حلو�يل 1000 منظمة يف جميع 
�لباد لتلقي �لتمويل �لذي ت�ستد �حلاجة �إليه الإبقاء �أبو�بها مفتوحة 
ا �مل�ساعدة  الأولئك �لذين يو�جهون �سعوبات.  يوفر هذ� �لتمويل �أي�سً
ملاجئ �لطو�رئ يف �ملحمية ويف يوكون ، لدعم ن�ساء و�أطفال �الأمم 

�الأوىل.

�لذي  �الأ�سا�س  هي  و�لفتيات  �لن�ساء  �سامة  تكون  �أن  "يجب 
�لعنف  ��سرت�تيجية  كند�  حكومة  و�سعت  تقدم.   كل  عليه  ُيبنى 
�الجتار  ملكافحة  �لوطنية  و�ال�سرت�تيجية   2017 عام  يف  �جلن�ساين 
يف  قدًما  بامل�سي  �حلكومة  �لتزمت  كما   .2019 عام  يف  بالب�سر 
خطة عمل وطنية ب�ساأن �لعنف �لقائم على �لنوع �الجتماعي.  هذ� 
�لتقرير  يف  �لو�ردة  �لعد�لة  �إىل  �لدعو�ت  معاجلة  �إىل  باالإ�سافة 
�ل�سكان  من  و�لفتيات  �لن�ساء  حول  �لوطني  �لتحقيق  عن  �ل�سادر 
عن  �ل�سادرة  �لعمل  دعو�ت  وتنفيذ   ، و�لقتلى  �ملفقود�ت  �الأ�سلين 
جلنة �حلقيقة و�مل�ساحلة.  تعمل �حلكومة مع �سركاء من �ل�سكان 
�الأ�سلين و�ملقاطعات و�الأقاليم لتطوير خطة عمل وطنية للت�سدي 

للعنف �سد ن�ساء وفتيات �ل�سعوب �الأ�سلية وثنائي �لروح و�ملثلين.

�لد�خل  يف  �ملر�أة  �سد  للعنف  �لت�سدي  كند�  حكومة  "�ستو��سل 
و�خلارج.  كما نعمل على زيادة �مل�ساركة �لهادفة للمر�أة يف عمليات 
�ل�سام ومنع ن�سوب �لنز�عات.  �إن هذ� يف �سميم �سيا�سة �مل�ساعدة 
�لدولية �لن�سوية لدينا ، ومبادرة Elsie للن�ساء يف عمليات �ل�سام 

، وخطة �لعمل �لوطنية �لثانية حول �ملر�أة و�ل�سام و�الأمن.  ومن بن 
�أمور �أخرى، ي�ساعد دعم �حلكومة يف توعية �لن�ساء و�لفتيات حول 
�لدعم  وتقدمي  �لعد�لة  �إىل  و�سولهن  حت�سن  يف  بحقوقهن  �لعامل 
�لنف�سي ل�سحايا �لعنف.  كما تتخذ كند� تد�بر الإنهاء زو�ج �الأطفال 

�ملبكر و�لق�سري مل�ساعدة �لفتيات على �ختيار حياتهن باأنف�سهن.

�لن�ساط  يوًما من   16 �الأول من حملة  باليوم  �حتفالنا  مع   ، "�ليوم 
جميع  �أدعو   ، �الجتماعي  �لنوع  على  �لقائم  �لعنف  �سد  �لدويل 

�لكندين �إىل ��ستخد�م �لها�ستاغ 

 #16Days

يف  �لتفكر  على  �جلميع  لت�سجيع  �الجتماعي  �لتو��سل  و�سائل  على 
�لقائم  بالعنف  للتنديد  �تخاذها  ميكننا  �لتي  �مللمو�سة  �خلطو�ت 

على �لنوع �الجتماعي وحماية حقوق �الإن�سان ".

مكتب رئي�س وزر�ء كند� 

الرتجمة العربية اأيام كندية 

ب��ي��ان رئ��ي�����س ال�������وزراء مب��ن��ا���س��ب��ة ال���ي���وم ال����دويل
ل���ل���ق�������س���اء ع����ل����ى ال����ع����ن����ف �����س����د امل���������راأة
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تكن  للوباء مل  ��ستجابته  باأن  �لناخبن  من  �لعديد  �لرئي�س  �أقنع 
كارثة. �إن �سيكولوجية �الحتيال �لطبي ب�سيطة و�أبدية وماأ�ساوية.

فرو�س  �أن  على  يتفقون  �الأمريكين  �أن  يبدو   ، �أ�سا�سي  ب�سكل 
ت�سيي�سنا  حماوالت  من  �لرغم  فعلى  كبًر�.  تهديًد�  ميثل  كورونا 
وتق�سيمنا ب�ساأن �لوباء ، �إال �أننا على �الأقل متحدون يف �لقلق.  يف 
�سبتمرب، وجدت در��سة ��ستق�سائية ملا يقرب من 4000 �أمريكي 
يف  �الأقنعة  و�سع  �سرورة  على  يو�فقون  ال  فقط  باملائة   12 �أن 
�الأماكن �لعامة.  �أر�د 70 يف �ملائة من �حلكومة �أن تقوم باملزيد 
حلماية �لنا�س ، و 8 يف �ملائة فقط �أر�دو� �أن تقوم �حلكومة باأقل 

من ذلك.

لكن منذ ذلك �حلن ، مل تفعل �حلكومة يف عهد �لرئي�س دونالد 
وفيات  �أكرث  من  �ملتحدة  �لواليات  عانت  �لقليل.   �سوى  تر�مب 
�إد�رة  وو��سلت  �الآن.  كما  �لعامل حتى  �ملوثقة يف  فرو�س كورونا 
تر�مب �لتقليل من �أهمية �لفرو�س وجتاهله ، حيث ت�سارع �نت�ساره 
يف كل منطقة تقريًبا من �لباد.  يوم �الأربعاء ، حطمت �لواليات 
�ملتحدة �لرقم �لقيا�سي �لعاملي حلاالت �الإ�سابة بالفرو�س �لتاجي 
لتحطم  فقط   - �الأوىل  للمرة  حالة   100000 بتجاوزها  �ليومية 
يوم  �لعدد  �رتفاع  حتى  تاٍل  يوم  كل  �أخرى  مرة  �لقيا�سي  �لرقم 
�ل�سبت �إىل 128000 حالة.  تظهر �مل�ست�سفيات �مليد�نية و�مل�سارح 
�ملوؤقتة يف جميع �أنحاء �لباد.  وعدد �لوفيات �ليومية يرتفع �إىل 

�أكرث من 1000.

رمبا كان من �ملعقول �أن نتوقع �إذً� ، �أن �لفر�غ �لقيادي يف جوهر 
هذه �الأرقام �سيحدد �النتخابات �لرئا�سية.  �أ�سارت ��ستطاعات 
�لر�أي �إىل �لدعم �ملكثف لنائب �لرئي�س �ل�سابق جو بايدن ، مما 
عزز �لتكهنات باأن عدد �الأ�سو�ت قد يرقى �إىل �لتن�سل �حلا�سم 
من تعامل تر�مب �لكارثي مع فرو�س كورونا.  لقد كذب �لرئي�س 
كل   ، كاذبة  بعاجات  ووعد   ، �ملر�س  خطورة  و�أنكر   ، باعرت�فه 

ذلك الأن عدد �لوفيات و�سل �إىل مئات �الآالف.

 ، حا�سم  ب�سكل  بايدن  فاز  نعم،  �لو�سع.  ُي�ستنكر  مل  ذلك  ومع 
وهذ�  تر�مب.  ل�سالح  �سوتو�  �أمريكي  مليون   70 من  �أكرث  لكن 
�نتخابات عام 2016  له يف  �لذين �سوتو�  �أولئك  �أكرث من  �لعدد 
لكل �سخ�س م�ساب بفرو�س كورونا،  �أ�سخا�س  �سبعة  ، وحو�يل 
�لفرو�س �لذي لطاملا قال تر�مب باإنه �سيختفي.  ال �سك �أن معظم 
�الأمريكين يدركون حجم �لوباء.  وقد خرجت �إحدى ��ستطاعات 
�لر�أي مبا مفاده �أن �لفرو�س كان �أهم ق�سية ��سرت�سد بها �أكرث 
من 40 يف �ملائة من �لناخبن.  لكن بطريقة ما ، قال 80 يف �ملائة 
"حتت  �لفرو�س  �أن  يعتقدون  �إنهم  �جلمهورين  �لناخبن  من 
�لذي و�سلت  �الأ�سبوع  �الأقل يف نف�س  �إىل حد ما" على  �ل�سيطرة 
فيه �حلاالت �إىل �أرقام قيا�سية.  من �لو��سح �أن �لفرو�س وحده 

مل يخيف عدًد� هائًا من �لنا�س من �لت�سويت لرت�مب.

�إن فك رموز ما حدث يف هذه �النتخابات �سوف ينطوي بالتاأكيد 
على ت�سريح ُم�سني د�خل �حلزب �لدميقر�طي.  من �لو��سح �أن 
�لوباء.   خارج  بعو�مل  كبرة  عاقة  لها  �مل�ستمرة  تر�مب  �سعبية 
�لكثر مما قاله وفعله كرئي�س كان عبارة عن تفوق �أبي�س م�سترت، 
وعود  لكن  طبقية.   وحرب   ، للعرق  و��ستدر�ج   ، للن�ساء  وكره 
تر�مب �لفارغة ب�ساأن �لفرو�س كانت �أكرث من جمرد خدمة ذ�تية 

ا مقنعة وجذ�بة لكثر من �لنا�س. خمادعة وقاتلة. بل كانت �أي�سً

يتبع يف ال�شفحة التالية...........................

�أمريكا للوباء حتى بعد  �سيكون فهم �ل�سبب حا�سًما يف ��ستجابة 
خروج تر�مب من من�سبه.

�لنا�س  الإقناع  تر�مب  ��ستخدمها  �لتي  و�لتكتيكات  �لرو�يات  �إن 
من  بحر  و�سط   - �لوحيدة  �حلقيقة  منارة  باعتباره  به  للثقة 
رو�يات  على  تعتمد   - و�لكّذ�بن  �لفا�سدين  و�الأطباء  �لعلماء 
وتكتيكات يتبعها زعماء �لطو�ئف، و�ملعاجلن �ملّدعن و�لدجالن، 
�ال�ستبد�دين.  �لدمياغوجين  �لذي ميار�سه  �لقدر  بنف�س  وذلك 
�ملمار�سات فعاليتها على مدى قرون.  ففي عام  �أثبتت هذه  لقد 
1927 ، �أعرب �لطبيب �لربيطاين �أ. ج. كارك عن �أ�سفه النت�سار 
"�ل�سعوذة" يف مهنة �لطب.  كان �مل�سطلح يف تلك �الأيام مر�دًفا 
قد  �مل�سطلح  هذ�  �أن  "حقيقة  كارك:  كتب  حيث  لاحتيال.  
جاء للداللة، على نحو �سائع ، على �ل�سخ�س �لذي يظهر �ملعرفة 
ما حول عاج  �سيًئا  �أن هناك  �إىل  �سديد  بو�سوح  ي�سر  �لطبية، 
�ملر�س يجذب ب�سكل خا�س كًا من �لوهم و�خلد�ع".  �أي عندما 
نكون مر�سى �أو مهددون باملر�س ، يبدو �أننا عر�سة ب�سكل فريد 

لعمليات �الحتيال.

يف  للتو  بد�أو�  قد  و�ملهند�سون  �لعلماء  كان   ، �لوقت  ذلك  يف 
تطبيق �كت�ساف �الإلكرتونات على �لطب.  وقد تو�سع حينها بع�س 
�ل�سينية  �الأ�سعة  ل�سورة  �الأخر  �لعر�سي  �الخرت�ع  يف  �لباحثن 
فالت�سوير  ودقيقة.   �آمنة  �لعملية  جعل  على  و�لعمل   ، �لطبية 
�لطبي �سيحدث ثورة مّطردة يف ممار�سة �لطب.  لكن �النتهازين 
�أمثال �لطبيب �ألربت �أبر�مز قفزو� لا�ستفادة من �ل�سجيج.  �إذ 
�دعى �أبر�مز �أن �إعادة تنظيم �الإلكرتونات ميكن �أن يعالج تقريًبا 
�أي مر�س.  وبد�أ يف بيع �أجهزة حموالت كهربائية باهظة �لثمن - 
باأ�سماء مثل "Radioclast" و "Dynomizer" و 
ب�سدم  �أنه  ووعد  للمر�سى.    -  "Oscilloclast"
�جل�سم �أو مترير موجات �لر�ديو عربه ، ميكن �أن تعالج �أجهزته 
ت�سخي�س  �آخرين. وميكنه وحده  �أطباء  �إىل  دون �حلاجة  �لنا�س 

�ملر�س با�ستخد�م قطرة دم و�حدة فقط.

كتب   ، هوؤالء  بن  ومن  و�مل�سككن.   �الأذكياء  �أبر�مز  خدع  لقد 
�أبر�مز  قدرة  حول  و��سحة  بجدية  �سنكلر  �أبتون  �ل�سحفي 
"�لزهري  مر�س  من  �الأ�سخا�س  وعاج  ت�سخي�س  على  �لفريدة 
علماء  قبل  من  �سجبت  �دعاء�ته  �أن  من  �لرغم  على  �لبقري".  
و�ليائ�سن، جاءت جاذبية  للمر�سى  بالن�سبة  لكن   ، مثل كارك 
جهاز تغير �الإلكرتون ذو �الأ�سم غريب لتغزل على غريزة �لبقاء 
�أكرث من عملية �لتفكر �لعقاين.  �إن كان هناك من �سيء ، فاإن 
معينة.   جاذبية  �دعاء�ته  على  �أ�سبل  قد  كدخيل،  �أبر�مز  حالة 
على  "مرتد  ك�  يبد�أ  �جلوهري  �لدجال  فاإن   ، كارك  كتب  كما 
�ل�سلطة" وغالًبا ما ينتهي "بتاأ�سي�س �إميان عقائدي �أكرث �سخافة 
لي�س  �لدجال  تفجرها".   حاول  �لتي  �الأرثوذك�سية  �لتقاليد  من 
له �ساأن �إن مل يكن نبيًا: فهو يعد بالو�سول �إىل حقيقة ال ميتلكها 
�أي �سخ�س �آخر.  على عك�س جميع �لعلماء �لبطيئن، �لكئيبن ، 

ميكنه �لتخل�س من م�سكلتك �الآن.

كما  متامًا  هذ�  بيومنا  �ل�سلة  وثيقة  �لفتنة  هذه  �سيكولوجية  �إن 
الأجهزة  �مل�ستمر  �لبيع  جانب  �إىل  �لزمان.   من  قرن  قبل  كانت 
على  �ملزدهرة  �لعاج  �سناعة  تعمل   ، �الإلكرتون  تنظيم  �إعادة 
مع  جنب  �إىل  جنًبا  للتاأ�سي�س  �ملناه�س  �الأمل  من  �ملنطلق  نف�س 
�ملعلومات  تنا�سق  عدم  على  �لبائعون  يعتمد  �ملتز�يدة.   �لوعود 

�إذ� كان �ملنتج فعااًل ،  ، حيث ي�سعب على �مل�ستهلكن معرفة ما 
ولكن من �ل�سهل جًد� ت�سديق �أنه كذلك.  �إذ� حاول �سخ�س ما 
�أن يبيعك �سيارة ال حتتوي على عجات ، فلن يخفى عليك ذلك. 
بينما �إذ� حاول �سخ�س ما �أن يبيعك فيتاميًنا �سرًيا من �ساأنه �أن 

يطيل عمرك، فعليك فقط �أن تثق به )�أو ال تثق به(.

�أن فرو�ًسا غر مرئي  �أحدهم  �أخربك  �إذ�  نف�سه  �ل�سيء  ينطبق 
هو  �لوباء  مع  �لتعامل  يف  �الأ�سا�سي  تر�مب  نهج  كان  �سيختفي.  
�إخبار �لنا�س مبا يرغبون يف حتقيقه.  لقد وعد مر�ًر� وتكر�ًر�: كل 
�سيء �سيعود �إىل طبيعته.  �سيح�سل �جلميع على عاجات مذهلة 
لي�س  �ملر�س  �أي حال،  وعلى  ؛  قريًبا جًد�  لقاح  �سيكون هناك  ؛  
بهذه �خلطورة.  حقيقة �أن هذه �الدعاء�ت مت�ساربة - ناهيك عن 
كونها مزيفة ب�سكل و��سح - ال ميكن �إال �أن ينتق�س من جاذبيتها 
جزئًيا.  ولتجنب �ملر�جعة و�لتدقيق ، ي�ستخدم �لدجالون �لتوجيه 
�خلاطئ.  على �سكل كتاب مدر�سي ، �أ�سار تر�مب با�ستمر�ر �إىل 
)�لفرو�س(  �أي  �لفعلي  �لتهديد  جعل   ، وباملقارنة   ، �آخر  تهديد 
يبدو �أقل خطرً�: معتربً� �أن وقف فرو�س كورونا �سيقتل �لوظائف. 
هذ� �نق�سام خاطئ، و�مل�ساألتان مت�سلتان. �إذ تنهار �القت�ساد�ت 
عندما يكون �لذهاب �إىل �خلارج خطر� ؛ بل تزدهر �القت�ساد�ت 
يكونون  عندما  بل  فح�سب،  باالأمان  �لنا�س  ي�سعرو�  حينما  لي�س 

�آمنن بالفعل.

ومثل �أي دجال خمت�س ، يركز تر�مب على روح �لفوز ولي�س على 
"�الأطباء"  "�لعلماء" و  ل�  ق�سية و�قعية.  وهو ي�سع نف�سه كبديل 
به.   �لثقة  �أو  بهم  �لوثوق  بن  �الختيار  �الأتباع  على  يتعن  بحيث 
توؤدي هذه �لعملية ، باأ�سكالها �ملتطرفة ، �إىل ما ي�سر �إليه بع�س 
علماء �لنف�س على �أنه �ندماج �لهوية.  �ساغ ويليام �سو�ن ، �الأ�ستاذ 
بجامعة تك�سا�س يف �أو�سنت ، �مل�سطلح يف عام 2009 �أثناء در��سة 
�أو قائد  نظريات �لهوية �لفردية.  مبجرد �الندماج مع جمموعة 
�الأمور  جتعل  بطريقة  بهم  مرتبطن  يبدون  �الأتباع  �أن  الحظ   ،

�سحيحة ملجرد �أن �لقائد قالها.

توجيه  للتكيف:  �آلية  يكون  �أن  ميكن  لكن  بائ�سًا،  �الأمر  يبدو  قد 
ر�حة  �أكرث  يكون  �أن  ما ميكن  �سخ�س  باحلقيقة حول  �إح�سا�سك 
من �لقيام بذلك حول و�قع غام�س �أو غر موؤكد �أو حول �أي تهديد 
ما.  �الندماج لي�س جذ�ًبا الأنه منطقي؛ بل جاذبيته تكمن يف �أنه 

يخفف �لعبء �ملعريف و�لعاطفي للتفكر.

هذه �لظاهرة تتجاوز �حلدود �الأيديولوجية.  نحن جميًعا ندمج 
 Red Sox حمبي  من  كنت  �إذ�  �لطرق.   ببع�س  هوياتنا 
�ملتع�سبن ، فمن �ملوؤكد �أنك �ستبقى من �ملعجبن ، حتى عندما 
تنقلب �لقائمة متاًما.  تت�ساعد �ملخاطر مع �لوالء�ت �ل�سيا�سية 
�خلا�سة.   م�ساحلهم  �سد  للت�سويت  �لنا�س  تدفع  �أن  وميكن   ،

عندما يتم ��ستطاع �آر�ء �الأمريكين حول �لعنا�سر �لفردية 

كيف باع ترامب اخليبة ل�70 مليون اأمريكي
 The Atlantic جيم�س هامبلني
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الطاولة،  لتن�س  الأهلي  النادي  لعبة  جودة،  هنا  ت�صدرت 
الت�صنيف العاملي لتن�س الطاولة للنا�صئات

بعد  ال�صيدات  ملونديال فردي  تاأهلت  قد  دينا م�صرف  وكانت 
اإحرازها لقب بطولة كاأ�س اإفريقيا لتن�س الطاولة والتي اأقيمت 

يف تون�س خالل فرباير املا�صي

واأ�صبحت لعبة النادي الأهلي هنا جودة �صاحبة الـ12 عاًما، 
اأول فتاة م�صرية وعربية واأفريقية تت�صدر الت�صنيف العاملي 

لتن�س الطاولة للنا�صئات حتت 15 عاًما ملدة عام كامل

م�صابقة  م�صرف  دينا  امل�صرية  الطاولة  تن�س  لعبة  وودعت 
بعد  ال�صينية  ويهاي  مبدينة  ال�صيدات  لفردي  العامل  كاأ�س 
خ�صارتها ملباراتيها يف املجموعة الرابعة للبطولة، فيما �صيبداأ 
البطل امل�صري اأحمد �صالح م�صواره يف م�صابقة فردي الرجال 

يوم اجلمعة 13 نوفمرب اجلاري 

تتمة مقالة جيم�س هامبلني ....................

لقانون الرعاية املي�صرة ، فاإن قانون الرعاية ال�صحية الذي 
يوافقون   ، املثال  �صبيل  ، على  اأوباما  باراك  الرئي�س  و�صعه 
عليه. قانون ميديكري ، والذي و�صعه القانون قلياًل ، هو واحد 
كال احلزبني.   من  النا�س  لغايات  مواتية  الربامج  اأكرث  من 
ومع ذلك، قام ترامب بحملة لإلغاء قانون الرعاية املي�صرة.

ينعك�س حترر ترامب الآن من  التدقيق من قبل العديد من 
اأتباعه، يف اأنه اأ�صبح يجهل حتى مكان وقوفه حيال الوباء.  
يف ال�صتطالع الذي �صمل 4000 اأمريكي، يعتقد 81 باملائة 
من ناخبي ترامب ممن اعتقدوا اأنه يجب املطالبة بارتداء 
لكن  ذلك.  على  يوافق  ترامب  اأن  ا  اأي�صً يعتقدون  الأقنعة، 
اأيد  وبالكاد   ، القناع  فر�س  يدعم  مل  احلقيقة،  يف  ترامب 

ا�صتخدامه الطوعي.

لي�س هناك من جديد ب�صاأن فعالية نهج ترامب. قد ي�صاعد 
فح�س وفهم عنا�صر نهجه العاملية يف التخفيف من اأ�صرار 
هذا النهج مع ا�صتمرار الوباء.  اإن احتياجات النا�س للدعم 
من  للعديد  وبالن�صبة   ، حقيقية  احتياجات  هي  وال�صتقرار 
الناخبني ، يبدو اأن بايدن ف�صل يف تقدمي طريقة ذات مغزى 
اأثناء احلملة ، وعد بتدخالت  اإذ  لتلبية تلك الحتياجات.  
مثل تفوي�صات الأقنعة وتعهد بـ "اتباع العلم" ، بينما اأخرب 
اإىل الحتماء يف �صتاء قا�ٍس.  كل هذا  اأننا �صنحتاج  النا�س 
اآلف  ينقذ  ف�صوف   ، بايدن ذلك  تابع  واإذا  و�صليم،  �صحيح 
الأرواح.  لكن حتى اأ.ج.كالرك مل يكن ليتفاجاأ من اأن الكثري 
من النا�س اختاروا الدجال. وعد بايدن بال�صرامة واملثابرة 
وانت�صار العقل.  لكن عند اختيار اإتباع امل�صعوذ، على الرغم 
يف  ي�صارك  ل  "العقل  فاإن  كالرك.  كتب  كما   ، ذلك  من 
العملية".  والقرعة تعتمد على �صخ�صية املعالج ، و "النجاح 

الالحق م�صمون بالقرتاح اجلماعي".

اإذا افرت�صت جمتمعات ال�صحة العامة واملجتمعات العلمية 
يف البالد اأن جاذبية الدجال كانت مبثابة انحراف عابر - 
وميكن   ، من�صبه  ترامب  يرتك  عندما  �صينتهي  �صيء  وهو 
معاجلته مبزيد من احلقائق - عندها �صتف�صل اإدارة بايدن 
يف الو�صول اإىل ماليني الأمريكيني ، بغ�س النظر عن مدى 
وتفوي�صات  �صتذهب حتذيرات  الإح�صاءات.   قراءة  �صحة 
اإدارته اأدراج الرياح و�صت�صبح علًفا للدخالء ذوي ال�صخ�صية 

اجلذابة الذين يخربون النا�س مبا يريدون �صماعه.

هناك طرق للعمل كقائد واثق ومتفائل دون تقدمي وعود ل 
بالنا�س  بالعتناء  بوعود  الأمل  نح  ميمُ اأن  ميكن  لها.   معنى 
واأن ي�صحي من اأجلهم.  ميكن تقدمي الطماأنينة من خالل 
للذهاب  لإ�صطراره  للديون  �صخ�س  اأي  حتمل  عدم  �صمان 
اإجازة  على  �صيح�صلون  الأ�صخا�س  واأن   ، امل�صت�صفى  اإىل 
من  يتمكنوا  حتى  الوظيفي  والأمن  الأجر  مدفوعة  مر�صية 
البقاء يف املنزل عند ال�صرورة.  اإذا مل يبذل جمتمع ال�صحة 
العامة املزيد لبث الأمل والطماأنينة يف مواجهة هذه الكارثة 
، ف�صرنى النا�س ينحرفون عن اأولئك الذين �صيعملون بالفعل 
- وحتى لو كانوا يعلمون اأن تلك الوعود كبرية جدًا لدرجة ل 

ميكن اأن تكون �صحيحة.

 The Atlantic/الكاتب: جيم�س هامبلني

الرتجمة العربية اأيام كندية 

 اأحد اأعظم العبي التاريخ يودع جماهري ال�ساحرة امل�ستديرة
اأعلن الحتاد الأرجنتيني لكرة القدم اليوم الأربعاء وفاة النجم الأرجنتيني دييغو اأرماندو مارادونا عن عمر ناهز 60 عاما.

وخ�صع مارادونا، الذي قاد منتخب الأرجنتني لكرة القدم للفوز بكاأ�س العامل عام 1986، لعملية جراحية ب�صبب نزيف يف املخ يف وقت 
�صابق من هذا ال�صهر، وقال الأطباء اإنها كانت ناجحة.

و�صبق ملارادونا اأن قام بتدريب منتخب الأرجنتني اأي�صا بني عامي 2008 و2010، وت�صمنت م�صريته الكروية النجاح مع فريقي بر�صلونة 
الإ�صباين ونابويل الإيطايل.

ويعد حمّبو ال�صاحرة امل�صتديرة على نطاق وا�صع مارادونا اأحد اأعظم الالعبني الذين لعبوا كرة القدم على الإطالق.

وذكر الحتاد الأرجنتيني للعبة يف بيانه اليوم اأن "الحتاد الأرجنتيني للعبة يعرّب، من خالل رئي�صه كالوديو تابيا، عن عميق حزنه 
لوفاة اأ�صطورتنا دييغو اأرماندو مارادونا.. �صتظل يف قلوبنا دائما".

ونعى نادي نابويل الإيطايل الأ�صطورة الأرجنتيني على موقع "تويرت" للتوا�صل الجتماعي عرب الإنرتنت.

كما كتب نادي بر�صلونة الإ�صباين على موقعه "�صكرا على كل �صيء، دييغو".

الدم(  )فقر  الأنيميا  عانى  ال�صهر احلايل حيث  �صابق من  وقت  الأرجنتينية يف  مدينة لبالتا  م�صت�صفيات  اأحد  اإىل  مارادونا  ونمُقل 
واجلفاف اخلفيف، لكن اكتمُ�صف لحقا اأنه يعاين نزيفا يف املخ.

امل�صدر : اجلزيرة+مواقع اإلكرتونية/ اأيام كندية

وفاة
مارادونا..

هنا جودة اأول العبة م�سرية 
واإفريقية تت�سدر الت�سنيف 

العاملي لتن�س الطاولة
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التي  والبدايات  ن�شاأتك  على  نتعرف  اأن  ن�د  بدايًة..   .1
ال�شكل  بهذا  الإخرتاعات  جمال  خ��س  على  �شاعدتك 

الالفت واملكثف؟ 
 من اأنا واأين اأنا؟ 

اأتيت  اأين  من  معه...  ال�شئلة  هذه  وتكرب  الطفل  يكرب 
وكيف خلقت واىل اأين اأنتهي؟ 

كثرة هي �الأ�سئلة وقليلة هي �الجابات، فاالإن�سان بفطرته لديه رغبة 
�الكت�ساف و�ملعرفة 

ولكن رغبة �الكت�ساف هذه غالبا ما تو�جه وخ�سو�سا يف جمتمعنا 
�لعربي برف�س �أو ��ستنكار �أو قمع من قبل �الأهل و�ملجتمع وبالتايل 
نكون قد و�سعنا حدود� حول خميلة �الأطفال وقيدنا فكرهم وق�سينا 

على قدرتهم على �البد�ع و�لتخيل. 

�أما �أنا فقد خلقت كباقي �الطفال 

م�ستغربا مت�سائا ولكني كنت ف�سوليا مل �أكن �أكبت �أ�سئلتي، 

حاولت �الجابة عليها فوجدت �أن �لقر�ءة ممكن �أن تكون �لطريق، 
لذلك مل تخيب �لكتب �أمايل و�ساعدتني على �أن �فهم �حلياة �أف�سل 
ولكنها مل تنق�س من �أ�سئلتي بل على �لعك�س فمع كل �إجابة �أح�سل 

عليها كان يتولد بد�خلي بعدها �لكثر من �ال�سئلة. 

و�ل�سوؤ�ل �الهم كان 

ما هديف من احلياة؟ 
�أخرً� متكنت من �الإجابة عليه.. 

هديف بات �ن �أ�ساأل و�جيب و�أ�سال مرة �خرى. 

�أ�سبحت �ريد �ملعرفة فقط وكيف �أوظف هذه �ملعرفة. 

�أردت �أن �أقدم منفعة و�أن �أغر �ل�سورة �لتي ر�سمت عن دول �لعامل 
�لثالث وحقها بالعلم و�البد�ع 

فنحن ال نعي�س فقط لناأكل وننام. 

�لذي  ك�سرت ذلك �حلاجز  �أنّني  �إال  بعامل عربي،  ولدت  �أنّني  رغم 
يّقيدين من خال موهبتي �لفطرية يف �الخرت�ع، وكون �أن بيني وبن 

�أحامي عاقة متينة تقودين �إىل حتدي و�قعي، 

�أين قادر على �الخرت�ع وحتقيق �أحامي �جلميلة، وهذ� ما �سجعني 
لارتقاء بنف�سي �أكرث، و�أ�ستمد من �أحامي �لقوة و�ل�سرب و�الإلهام 
الإظهار ما يجول يف د�خلي من �إبد�ع، و�أحتدى �إعاقة عاملي �لعربي 
من جهة، ومن جهة �أخرى �أطور موهبتي ولن �أتوقف عن �الخرت�ع يف 

هذ� �لعامل �لغريب عني. 

2: حدثنا عن جتارب واخرتاعات الطفل حممد فرا�س من 
املنزل وانتهاءًا بجائزة الأمم املتحدة )ال�ايب�( يف �شف 

احلادي ع�شر؟ 
• ق�سيت طفولتي قارئا حمبا لكتب �لكيمياء �لع�سوية و�لفيزيائية 
هو  منزيل  فكان  �خلا�س.  مبختربي  حلمت  ولطاملا  �لتحليلية، 

�ملخترب �الأول، وكطفل ف�سويل باحث 

البد �أن تكون �حلو�دث كثرة 

فمثا: 

هذه  �إحدى  فكادت  �أهمية  �ليومية  �أن�سطتي  �أكرث  جتاربي  كانت 
فقد  ماء  على  �ملدفاأة  ت�سغيل  فحاولت  بحياتي  تذهب  �أن  �لتجارب 
�نطفاأت  هلل  و�حلمد  تلتهمني  �أن  �لنر�ن  وكادت  �ملدفاأة  ��ستعلت 
جتارب  يف  و�ساعات  �ساعات  و�أق�سي  �لنر�ن،  �نت�سار  دون  �ملدفاأة 

�لت�سنب، ويف جتربة �لت�سنب �حرتقت يدي فوقع من يدي �ل�سابون 
قبل �لتجمد و�نتهاء تفاعل �لت�سنب ب�سكل كامل وت�سنّب يف جمرى 
يف  و  �ملنزل.  �أنحاء  جميع  يف  �ملياه  فانت�سرت  �ل�سحي  �ل�سرف 
باملاء  �إز�لته  �لرغوة فحاولت  مرة من �ملر�ت �سقط من يدي معزز 

فاتت�سرت �لرغوة يف جميع �أرجاء غرفتي. 

من  عززت  تارة  وموؤملة  تارة  طريفة  كانت  �لتي  �حلو�دث  هذه 
هذه  �أ�ستذكر  كنت  �ال�ستمر�ر،  من  متنعني  ومل  وقوتي  �سخ�سيتي 
�الأحد�ث بينما �م�سك بجائزتي �الوىل، جائزة من �ملنظمة �لعاملية 
حلماية �مللكية �لفكرية �لو�يبو� من جنيف �سوي�سر� كاأف�سل خمرتع 
�ساب �لو�يبو� من خال م�ساركتي مبعر�س �الخرت�ع و�لتكنولوجيا، 
ومل  طفولتي  يف  �جلائزة  هذه  على  ح�سويل  من  �لرغم  على  ولكن 

�أن�َس حلمي مل �كتفي بهذ� �لقدر، حلمي كان �أن �أخرت�ع �أكرث. 

3: هل لك اأن تعطينا ملحة عن الإخرتاعات التي حققتها 
حتى الآن، ومدى اأهميتها يف حياة النا�س عم�مًا؟ 

باأنها  ومتتاز  �ملاء  على  تعمل  كيميائية  مدفئة  �خرت�ع  • بالتاأكيد.. 
غر م�سّرة و�سديقة للبيئة... وحتد من ��ستنز�ف �ملخزون �لعاملي 

للبرتول...وحتد من قطع �الأخ�ساب �مل�ستخدمه للتدفئة. 

عاج م�سكلة �لعقم: 

�كت�ساف  وحب  �لف�سول  باب  من  هذه  �خرت�عي  رحلة  بد�أت 
�الأ�سباب..

و�الأهم هو �إدخال �لفرحه لقلب كل �أنثى عاقر...

�الأطباء  على  �الأ�سئلة  وطرح  �لكتب  من  �لعديد  بقر�ءة  فبد�أت 
و�الأ�سدقاء..

وبعد جمع �ملعلومات، قمت باإجر�ء جتارب على �لنطاف بكل �أ�سكاله 
)�لتجمد و�لنار و�لكهرباء و�لعديد من �لتفاعات(. 

وبعد طول جتارب تو�سلت �إىل �خرتع حقنة �لتلقيح �ملنزيل وميتاز 
هذ� �الخرت�ع باأنه:

�حليو�نات  وف�سل  �ملنوي  �ل�سائل  لتنظيف  خمرب  �إىل  بحاجه  لي�س 
�ملنوية �مل�سوهة و�ل�سعيفة وهي حتتوي مو�د ن�سطة لزيادة قوة تركيز 
ع�سلة  وحتفيز  �لنطاف  عمر  و�إطالة  و�ل�سرعة  �ملنوي.  �حليو�ن 

�لق�سيب �لذكري لتقوية �النت�ساب، 

وحل م�سكات تاأخر و�إطالة �لقذف،

�لدر��سة  من  كبر  جهد  وبعد  �ملنوي،  �ل�سائل  خروج  عدم  وحل 
�أ�سباب �مل�سكلة وو�سع فر�سيات لها  و�لبحث ��ستطعت �لتو�سل �إىل 

وحاولت �إثباتها...

ومن جهة �أخرى فتح �خرت�عي �أمامي �أفقًا الأكتب �أبحاثًا ونظريات 
يف �لعقم:

�لعقم  عاقة  باحلر�رة-  �لعقم  عاقة  بالفيزياء-  �لعقم  )عاقة 
بالريا�سيات- عاقة �لعقم بالرطوبة- عاقة �لعقم جمهول �ل�سبب 

باملورثات(،

وكتبت نظرية عن �لعقم �ملجهول �ل�سبب وعاجه ب�سكل نهائي. 

4: هل نلت اإعرتافًا وتقديرًا من قبل اجلهات البحثية لقاء 
هذه الإخرتاعات املهمة؟ وما هي املنا�شبات التي ح�شرتها 

واجل�ائز التي نلتها لقاء ما قدمته من اخرتاعات؟ 
�لو�يبو�  �لفكرية  �مللكية  حلماية  �لعاملية  �ملنظمة  من  جائزة  • نلت 
من  �لعديد  يف  �ساركت  �ساب،  خمرتع  كاأف�سل  �سوي�سر�  جنيف  من 
ية  �مل�سابقات و�ملعار�س �لعرّبية و�لّدوّلية وح�سلت على �مليد�لّية �لف�سّ

و�لربونّزية من معر�س �الخرت�ع �لدّويل يف �ل�سرق �الو�سط. 

وتقديرً� جلهودي يف حماولتي تخلي�س �لعامل من �سر �لوباء �حلايل 
�لتي �كت�سحت �لعامل)فايرو�س كورونا( بالهايدروجن للق�ساء على 
�لفايرو�س، ُمنحت لقب �سفر �لنو�يا �حل�سنة من قبل منظمة �أجنحة 

�ل�سام و�لدميقر�طية �لدولية يف كند�. 

وحماوالتي  جلهودي  تقديرً�  لندن  جامعة  من  فخرية  دكتور�ه  نلت 
ملكافحة فرو�س كورونا 

كوفيد 19 )�لهيدروجن (. 

نلت �أي�سًا دكتور�ه فخرية من جامعة لندن بعلوم �لبحث �لعلمي. 

وما  عمليًا؟  للتنفيذ  قابلة  اإخرتاعاتك  اأن  تعتقد  هل   :5
هي املع�قات التي حت�ل دون ح�ش�ل ذلك؟ 

رمبا  ينفذ  ال  �لذي  �الإخرت�ع  �أن  �أعتقد  �الأهمية،  غاية  يف  • �سوؤ�ل 
يفتح �لباب الخرت�عات �أخرى...

�إن هديف هو تر�سيخ ثقافة �الخرت�ع

ومدى �نعكا�ساته �الإيجابية..

رغم ظروفنا �ل�سيئة هذه نحن قادرين على �الكت�ساف..

فكيف لو توفرت �لظروف �ملنا�سبة!! لنتخيل حجم �الزدهار و�ملنفعة 
�لعامة �لتي �ستتحقق... 

�أما بخ�سو�س �ملعوقات فهي كثرة: 

�أولها �لتمويل �ل�سخ�سي �ل�سعيف )ال �أحد يدعم �ملخرتعن حيث �أن 
�لتمويل �سخ�سي فقط(.

�أ�سافة �إىل �ل�سغوطات �لنف�سية..

و�لتمويل �لازم لتجريب �الإخرت�عات.. من خمرب ومعد�ت ووو...

وال  جمتمعاتهم  يف  قيمة  �أية  لهم  لي�س  بادنا  يف  �ملخرتعون  �إن 
تقدير...

على  تعمل  بل  وت�سجعنا  �خرت�عاتنا  حتت�سن  بيئة  هناك  فلي�س 
تهمي�سنا ودفن مو�هبنا لاأ�سف. 

حوار املخرتع ال�سوري حممد فرا�س ال�سقا مع موقع وجملة اأيام كندية
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ب�لت�أكيد  �سرية،  اإخرتاع�ت  لديك  ب�أن  يل  ذكرت  �س٦: 
ولكن  الإخرتاع�ت،  تلك  وتف��سيل  م�هية  عن  اأ�س�ألك  لن 
ال�سوؤال هو مل�ذا هي �سرية وتتحفظ عليه� دون غريه�؟ هل 

ب�لإمك�ن تو�سيح ذلك؟ 
ر�سمية.  جهة  �أي  �إىل  �أنتمي  ال  م�ستقل،  كيان  • �أنا 

�أحب �لعلم و�لتطور و�أرغب بخدمة �لعامل ولدي ما هو مفيد ومهم. 

�لغري  �الإخرت�عات  من  �لعديد  ولدي  �ملجال،  هذ�  يف  �أكمل  �أن  �آمل 
�مل�سجلة وهذه �الإخرت�عات �سرية وغري معلنة. 

قدمت �إىل جميع مكاتب بر�ءة �الخرت�ع يف �لعامل طلبات العفائي 
ومل  بلدهم،  خارج  موجود  كوين  �لت�سهيالت  تقدمي  �أو  �لر�سوم  من 
�لتخفي�ض وعدم  م�ساألة  �ال�ستجابة حول  �أمتكن من �حل�سول على 
من  �لعديد  لدي  علميًا،  �ملتقدمة  للبالد  للخارج  �سفر  فر�ض  وجود 
�الخرت�عات �لتي تتجاوز �خلم�سني �خرت�ع مع جمموعة كبرية من 
�لقو�نني و�لنظريات و�أريد ت�سجيلهم جميعًا، لكن لي�ض لدي �لقدرة 
على دفع �لر�سوم �ملالية، و�أمتنى من �لعامل دعم جهودي وم�ساعدتي 
�أهل  و�أنا�سد  �أكرب،  �إجناز�ت  �إىل  �لو�سول  �أجل  ومن  م�سكلتي  حلل 
�لعامل،  خدمة  يف  طموحي  حتقيق  �أجل  من  مل�ساعدتي  �لقر�ر 
و�مل�ساهمة يف دعم �لعقول �ملخرتعة لنجاح �إخرت�عاتهم وذلك بد�فع 
�لرغبة �ل�سادقة يف خدمة �الأجيال و�الإميان �أن �لدولة تقا�ض مبدى 
�أو  �ل�سكان  �لعلوم و�لتكنولوجيا ولي�ض يف �مل�ساحة وعدد  تقدمها يف 

ثر�ء �لدولة. 

�أمتنى �أن ينظر �ملعنني يف هذ� �الأمر و�أنا �سخ�سيًا �أعمل على تاأمني 
�أدو�تي من ح�سابي �خلا�ض و�أمتنى م�ساعدتي يف ت�سجيل �الإكت�سافات 

�لعلمية. 

طموحي �لكبري و�لعايل يف جمال �الخرت�ع و�البتكار مل يب�سر �لنور 
�إىل �الآن الأنني �أتعر�ض للعديد من �ل�سغوطات وثروتي �لفكرية �لتي 
�إذ� مل  و�الندثار  �ملوت  و�أور�قي هي حيز  وفكري  �أختزنها يف عقلي 

جتد �لتمويل �لكايف. 

�لكثري من �الخرت�عات �ل�سرية غري م�سرح بها وخا�سعة للدر��سات 
�ملالية  �لتعرث�ت  ب�سبب  للت�سجيل  �سدى  �أي  تتلقى  مل  لكنها  �لعلمية 
�لدول  توفر على  و�لتي قد  �أو حماولة لال�ستفادة منها  �أي دعم  وال 
�لغر�ض  يحقق  �لذي  بال�سكل  توظيفها  مت  لو  �لدوالر�ت  مليار�ت 

و�ال�ستفادة منها. 

من  الإعفائي  �لعامل  يف  �الخرت�ع  بر�ءة  مكاتب  جميع  �إىل  قدمت 
يخ�ض  فيما  يل  ي�ستجيب  �أحد  ال  العمايل،  �لت�سهيالت  و  �لر�سوم 
م�ساألة �لتخفي�ض، على �سبيل �ملثال: �إخرت�ع مكافحة �الإرهاب و�لذي 
يحدث  عندما  �لورقي  �لكي�ض  بحجم  �الأمنية  �الأبو�ب  فيه  تختفي 
ويتحول  باالنفجار  �لكي�ض  ي�ست�سعر  �إذ  نف�سه،  تلقاء  من  �النفجار 
�إىل ثمانية �أبو�ب حديدية �سلبة يف غ�سون ثو�ين حلماية �ل�سفار�ت 
و�لوز�ر�ت و�ملباين وجميع �ملوؤ�س�سات و�ملنازل و�لتي من �ساأنها لو مت 
ت�سجيل �الخرت�ع وتنفيذه لوفر حل ملعاجلة �لهجمات �الإرهابية �لتي 

ت�سبب �الأ�سر�ر باملباين و�ل�سقق وحلماية �أنف�سنا �أي�سا �أواًل و�آخرً�. 

و�الإخرت�ع �لثاين هو �للولب �لذكي وهو 100 % قادر على منع �حلمل، 
و�خرت�ع �لبالون �لذكي. و�أي�سًا �خرت�ع الإطالق �ملركبات �لف�سائية، 
و�لذي هو عبارة عن حمطة الإطالق �ملركبات �لف�سائية �لتي تعمل 
على �لطاقة �لنظيفة وعلى �حلقول �ملغناطي�سية، وهو يعمل بالطاقة 
�لتكاليف  وتوفري  �لبيئي  و�لتلوث  �لف�ساء  نفايات  لتجنب  �لنظيفة 

�لباه�سة. 

ت�سجيلهم  و�أريد  �خلم�سني  تتجاوز  �لتي  �الإخرت�عات  من  و�لعديد 
جميعًا، لكن لي�ض لدي �ملقدرة على دفع �لر�سوم �ملالية لت�سجيلها. 

للو�سول  م�سكلتي  حلل  وم�ساعدتي  جهودي  دعم  �لعامل  من  �أمتنى 
حتقيق  �أجل  من  مل�ساعدتي  �لقر�ر  �أهل  و�أنا�سد  �أكرب  الإجناز�ت 

طموحي يف خدمة �لعامل، لن�ساهم يف دعم �لعقول �ملخرتعة لنجاح 
�خرت�عاتهم، بد�فع �لرغبة �ل�سادقة يف خدمة �الأجيال و�إميانًا باأن 

�لدولة تقا�ض مبدى تقدمها يف �لعلوم و�لتكنولوجيا. 

منظومة  هي  اخرتاع�تك  اأهم  من  ب�أن  ذكرت  �س٧: 
احل�سن الن�ري.. حبذا لو تو�سح للقراء مدى اأهمية هذا 

الإخرتاع. 
• بالتاأكيد.. 

من  حتمي  �لتي  �الأوىل  �ملنظومة  هي  �لناري:  �حل�سن  منظومة 
�عتد�ء  �أي  لردع  هذ�  �خرت�عي  ت�سجيل  و�أود  �الرهابية  �لهجمات 

�إرهابي بعيدً� �أو قريبًا على بعد �متار. 

و�ل�سفار�ت  و�لبنوك  �ملنازل  عن  للدفاع  �ملنظومة  هذه  �سممت 
و�ملعامل �لكبرية و�ملن�سئات �حل�سا�سة و�لقو�عد �لع�سكرية مل�سافة ال 

تقل عن �أمتار. 

وهي م�سممة حلماية بو�بات �ملن�سئات �لهامة من عمليات �القتحام 
و�لت�سلل وذلك عن طريق 

عندما  و�سكاًل  حجمًا  �لورقي  �لكي�ض  �سكل  على  �الأمنية  �الأبو�ب 
يحدث �النفجار من تلقاء نف�سه ي�ست�سعر �لكي�ض باالنفجار ويتحول 
�إىل ثمانية �أبو�ب حديدية �سلبة يف غ�سون ثو�ين حلماية �ل�سفار�ت 

و�لوز�ر�ت و�ملباين وجميع �ملوؤ�س�سات و�ملنازل من �النفجار�ت. 

تتطور و�سائل حماية �ملباين و�ملن�سئات �لهامة يوميًا بو��سطة تطور 
�ملعادن  ك�سف  بو�بات  من  �حلماية  وو�سائل  �حلديثة  �لتقنيات 
و�الأ�سياء �خلطرة وكامري�ت �ملر�قبة وجتهيز�ت �الأمان كلها تعطي 

درجة �أمان ال باأ�ض بها لهذه �ملن�سئات، 

لكن لوحظ وجود ثغرة يف حماية هذه �ملباين و�ملن�ساآت وذلك عند 
�لهجوم بو��سطة متفجر�ت حيث تدمر هذه �لتجهيز�ت وال ت�ستطيع 

حماية �ملبنى �أو �ملن�ساأة. 

ووجود بو�بات معدنية �سخمة ال تعطي مظهرً� ح�ساريًا منا�سب مم 
�لناحية �ل�سكلية و�جلمالية للمبنى، 

وت�سل  �ل�سلبية،  �لنقاط  لتاليف هذه  �لكي�ض  لذلك مت ت�سميم هذه 
قدرة �حلماية للبناء �ىل 100 طن من �ملتفجر�ت. 

ينت�بك خوف على حي�تك،  اأو  م�  ت�ست�سعر خطرًا  األ   :٨
ب�سبب هذه الإخرتاع�ت احل�س��سة والدقيقة رمب�؟ 

• "هوؤالء �لذين اليتذكرون �ملا�سي حمكوم عليهم باعادته وما�سي 
�أن منتلك  كوكبنا طويل ومليئ باالأحد�ث، �الأمر �لذي يتحتم علينا 
�لكثري  تتكرر  �أن  خ�سيًة  منه،  �لتعلم  على  عالية  وقدرة  قوية  ذ�كرة 
من �الأحد�ث �ل�سابقة و�لتي خلفت �ملجازر، وحتمًا ال نريد �أن نر�ها 

مرة �أخرى. 

�أن  لالإن�سان  البد  �الن�سانية  و�ل�سر�عات  �حلروب  من  �لكثري  فبعد 
�الإ�ستقر�ر. ومهما  با�ستمر�ر  ��ستمر�ر �حلياة هو  �أن  تعلم  يكون قد 

كانت عظمة �النت�سار يف �ي معركة، 

�خلا�سر �الأول هو �الإن�سان. 

فال جمال للمزيد من �ل�سحايا وتدمري �لبيئة وتخريب �لكوكب. 

لقد تر�سخت هذه �الفكار يف ذهني و�أنا �أ�ساهد ن�سر�ت �الأخبار �لتي 
تبث ب�سكل �سبه يومي �سور عن �النفجار�ت و�لقتل. 

كنت �أر�قب م�ساهد �لطائر�ت و�ملد�فع �ملتطورة و�أفكر ماذ� لو �سخر 
�الن�سان علمه الأ�سمى غاية وهي �ل�سالم. 

�أمل  وكلي  و�لبحث  �لتعب  من  طويلة  �أيام  ح�سيلة  �ليوم  لكم  �أقدم 
�أ�سو�ت  و�إنهاء  �الأبرياء  �إنقاذ  يف  يومًا  �الخرت�ع  هذ�  ي�سهم  �أن 

�النفجار�ت وو�سع خطوة لبناء مدينة �ل�سالم. 

فللن�سر �ملحبة و�لت�سامح و�الأمن و�ل�سالم. 

�س٩: م� هي ر�س�لتك يف احلي�ة؟ وهل من كلمة اأو ن�سيحة 
تتوجه به� لل�سب�ب وال�س�ب�ت. 

 • ر�سالتي يف �حلياة 
�لعلمي للمفكرين و�ملخرتعني و�لباحثني  1- �ملطالبة بدعم �لبحث 
حيث يوجد يف �لعامل مبدعني وعلى م�ستوى عاملي وهذه �الخرت�عات 
�إذ� مت تبنيها �ستنه�ض بال�سناعة و�القت�ساد نحو �الأف�سل، فالع�سر 
�لذهبي ياأتي من �لباحثني و�لعلماء و�ملخرتعني عرب حتويل عقولهم 
مل�سانع كبرية حتقق ثروة �سخمة و��ستثمار�ت هائلة، ودعم �إبد�عات 

و�أفكار �ل�سباب �لبناءة وحماية ملكيتها. 
�الخرت�عات  و��ستثمار  �لزر�عني  �ملخرتعني  لدعم  �ل�سعي   -2
�أكرث د�عم لالإقت�ساد، و�لتي ميكن �العتماد عليها  �لزر�عية الأنهم 
يف رفد �الأ�سو�ق من �ملو�د �لغذ�ئية وتخفي�ض �أ�سعار �ل�سلع وحتقيق 

�مل�ستلزمات �لغذ�ئية للطبقات �لفقرية. 
و�لنظيفة  �ل�سليمة  للبيئة  �ل�سديقة  �الخرت�عات  لدعم  �ل�سعي   -3

و�العتماد على توليد �لطاقة �لبديلة. 
4- دعم �الخرت�عات �ل�سناعية لتوفري تكاليف �الإنتاج وجودة �ملنتج 

و�ل�سعر �ملنا�سب لدعم �لطبقة �لفقرية و�ملتو�سطة. 
�لفقر�ء  لدعم  وظائف  وخلق  �القت�سادية  �لتنمية  حتقيق   -5

و�ملحتاجني. 
ون�سيحتي لكل ع�سر حروبه و�أ�سلحته، ففي حروب �ل�سيوف كانت 

�لقوة �جل�سدية هاج�ض �ل�سباب و�أ�سا�ض �لتفا�سل بني �ل�سعوب. 
ويف حروب �الأ�سلحة �الأوتوماتيكية �أ�سبح �لتناف�ض على �لت�سلح. 

معرفة  ومبقد�ر  و�لعلم،  �ملعرفة  حروب  فهي  �لقادمة  �حلروب  �أما 
ووعي �ل�سعب مبقد�ر ما كان �أقوى و�أقدر على �لتميز. 

فال مكان جلاهل يف �مل�ستقبل 
لذلك �أن�سح �جليل �جلديد باالإ�ستعد�د جيد� للم�ستقبل.

ختامًا �أ�سكر جملة �أيام كندية الإتاحتها هذه �لفر�سة �لقيمة للتعريف 
بي وباإخرت�عاتي للمهتمني ولعامة �لنا�ض.  
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مل ت�شتطع اأن تقاوم رغبة اخلروج من البيت. 
كانت �لرغبة تع�سف بنف�سك وتزين لك �لدنيا خارج �لبيت، وحت�سد 
�ل�سور �ل�سندبادية �ملليئة بالعجائب و�ملفاتن. �إنها رغبتك باأن ترثي 

عاملك �ل�سغر بعدما �أ�سحْت �سرفة �لبيت عاجزة عن �إثارتك. 

�أمل تت�سلق ذ�ت يوم �ل�سلم �خل�سبي �لذي يركن يف فناء �لبيت لت�سرف 
على �آفاق بعيدة فاتنة و�أ�سجار كثيفة وجبل تنتهي �إليه تلك �لبيوت 

�ملتعانقة، وجتد �أن �لعامل �أكرب بكثر مما كنت تت�سور. 

ها �أنَت �الآن تطل بر�أ�سك من خلف �لباب، فتنا�سم نف�سك رغبة باأن 
تخرج وت�سر. وتلقى عاملًا يبهرك، يثر مكامن �لف�سول يف �أعماقك، 

يحطم �إ�سار مرحلة طفولية �آن رحيلها. 

�إىل هذه �لتجربة �لتي ال تخلو من خطر؛  �أنَت بحاجة  لو تدري كم 
�هلل  دنيا  يف  وتتيه  هدى،  غر  على  ت�سر�ن  �ساقيك  تدع  �أن  �إىل 
�لو��سعة. يف �لبد�ية �ستكون مغمورً� بن�سوة �الكت�ساف، ال تدري �أين 
تقودك قدماك، ولكن عندما تتكرر �الأ�سياء من حولك وتفقد بريق 
�الكت�ساف وينتابك �لتعب فاإن مكامن �لف�سول �ستطفو من �أعماقك 
�ملكان  عن  �لبيت،  عن  بعيدً�  �أم�سيت  �أنك  �ستدرك  حينها  جوفاء، 

�الأليف �لذي يغدو �لعامل من دونه موح�سًا. 

ها �أنت تفعلها، تنطلق يف �سيء من �حلذر وكثر من �جلر�أة. تنظر 
�إىل هذ� �لعامل �لكبر من حولك �لذي �ستنف�س بعد �ليوم �لكثر من 
غمو�سه. �إنه �أكرب بكثر مما كنت تت�سور، وكلما �سرَت فاأنت ماق 

ما يذهلك: �لطرقات و�لعربات وبائعي �حللوى. 

�أتع�سه.  ما  �أثقاله  يحمل  �لذي  �حلمار  وهذ�  �الأطعمة.  هذه  �ألذ  ما 
مع  هكذ�  د�ئمًا  هم  عليك..  ال  ممتطيه.  فينهرك  خلفه  جتري 

�ل�سغار. 

�الآن يتعن عليك �أن تغر طريقك الأنه ينتهي بك �إىل حقول موحلة يف 
هذ� �لف�سل من �ل�سنة. �سر يف ذ�ك �لطريق فاإنه مف�س بك �إىل ما 
�سيكون قمة �كت�سافك �ليوم. �إنه نهر )�لعا�سي( �لذي طاملا ر�سمته 
منت�سف  يف  �لزرقاء  مياهه  جُتري  كنَت  �خل�سبية.  �لتلوين  باأقام 
�للوحة ثم تغيبه ور�ء ذينك �جلبلن �لهرمن �للذين تطل من بينهما 
بروؤية  �لنهر  تر�سم  �سوف  ف�ساعدً�  �ليوم  ومن  �لذهبية.  �ل�سم�س 
جديدة، باألو�ن جديدة. �سوف تر�ه وحتبه وتقف �أمامه طويا ترقب 

بكثر من �لده�سة و�للذة مياهه �ملن�سابة بوقار ورهبة. 

ت�سع يديك يف جيبي �سرو�لك وقدماك ت�سر�ن على غر هدى على 
طول ذ�ك �لطريق �لذي يف�سي �إىل �لنهر. لقد �ختفت �لدكاكن من 
حولك �الآن ومل يعد �لطريق مزدحمًا كما كان يف بد�يته، وثمة ما هو 
جديد تلقاه عيناك. �إنه �ملدى �لو��سع �لرثي مبعامله �ل�سخمة. �جلبل 

و�لغيوم و�الأ�سجار و�لنهر �لذي �ستلقاه بعد قليل. 

خ�سات  وتد�عب  �لرقيقة  ب�سرتك  تام�س  منع�سة  ن�سمة  تلذك 
باأن غياب �لزحمة  �أنت بد�أت تدرك  �لناعمة. وها  �ل�سود�ء  �سعرك 
�أكرث  تغو�س  جعلت  �أنك  معناه  و�خل�سرة  �لهدوء  وحلول  و�ل�سجيج 
فاأكرث يف م�سارف �ملدينة. ولكن ما هذ� �ل�سوت �لذي يتناهى �إليك 
تدرك  بد�أت  قد  ها  بقرة.  �سوت خو�ر  ي�سبه  �أنه  يريبك  بعيد؟  من 
�أنك خرجت بعيدً� عن عاملك �الأليف، تلتفت �إىل �خللف.. �إىل �لدرب 
ين�سل من  �لذي  �ل�سمت وذ�ك �خلو�ر  �إال  �لذي قطعت.. فا جتد 

�أعماق �لبعد ليفرت�س م�سامعك. 

تقل وطاأة عن رغبتك يف �خلروج من  �لبكاء. رغبة ال  تقاوم رغبة 

�لبيت. فلقد �أدركت لتوك �أنك قد تهت، وما ور�ء �لتيه �إال كل ما يف 
�ملخيلة من �سور �خلوف. 

ت�سر.. ولكنك هذه �ملرة ال تاأبه لاكت�ساف. ال تريد �أن تكت�سف �سيئًا 
�الآن. كل ما تريده هو �أن تعود �إىل �لبيت، �إىل �أمك و�أخوتك و�سرفتك 

�الأليفة. 

نو�عر  �أمام  نف�سك  جتد  �أن  �إىل  فاأكرث  �أكرث  �خلو�ر  �سوت  يقرتب 
�سخمة عتيقة تدور ببطء وترفع �ملياه. هو ذ� نهر )�لعا�سي(. 

�أال تقرتب منه؟ 

�أترى كم هو مذهل وبديع؟ 

�آه.. لو مل تكن مغمورً� ب�سعور �لتيه و�خلوف من �أال تعود �إىل بيتك 
و�أمك وعاملك �الأليف لكانت روؤيتك �أكرث روعة عما تر�ه �الآن. 

لقد �نق�سى ذلك �لنهار، و�نتهت �لتجربة، وهاهي ذي يد حنونة من 
ذ�ك �لعامل �الأليف تقب�س على يدك وتعود بك �إىل �لبيت. 

فرحَت لعودتك للبيت وفرح �جلميع. والأول مرة تلمح يف عيني �أمك 
من  مزيج  هي  غريبة  نظرة  قبل..  من  تاألفها  مل  نظرة  �لد�معتن 
وت�سمك  تنهرك  كانت  �ل�سبب  لهذ�  �لعظيم.  و�للوم  �لعظيم  �لفرح 

�إىل �سدرها وهي تبكي.

تلوين..   -  7

قا�سية يدَك على �الألو�ن �خل�سبية. ال ت�سغط على �لقلم و�أنَت تر�سم. 
بودي لو كنَت تفهمني. �أعِط �الألو�ن دفقًا من روحك. 

�لطبيعة  من  تقت�ّس  وكاأنها  قامتة  �ليوم  هذ�  �ألو�نَك  بال  ما  ثم 
�جلميلة؟ 

من  ل�سانًا  �خل�سرة  و�سط  )�لعا�سي(  نهر  �ن�سياب  من  جعلت  لقد 
نارية  كر�ت  وكاأنها  فتبدو  �لعتيقة  �لنو�عر  تلك  �أما  �أحمر.  لهيب 

تقتات من �أتون �لنهر �مللتهب.  

ثم �أين �ل�سفة �خل�سر�ء؟ 

متى كان �الأخ�سر رماديا؟ 

حلياة  �أثر  ال  عارية  تنت�سب  �سود�ء  �أعمدة  �الأ�سجار  كانت  ومتى 
فيها؟ 

ثم ما هذه �لنقاط �لبي�ساء �لتي تغطي �ل�سماء؟ 

�أنا على يقن من �أنك قلَت ما ت�ساء يف هذه �للوحة �لتي يحلو لك �أن 
ت�سميها )�لتيه(. وعلى �لرغم من �أنَك تكره ما جنت يدك فانَك كنت 
�أعماقك  �أمينًا مع ذلك �ملنظر �الأليف. هكذ� ر�أيته، هكذ� عاد من 

لتبعثه من جديد على تلك �ل�سفحة �لبي�ساء. 

ال�سالة..   -  8

ماألوفة تلك �حلركات �خلا�سعة �لتي يقوم بها �أبوك �أكرث من مرة يف 
�ليوم. �إنها �الآن تثر ت�ساوؤالتك. 

�أبي؟"  يا  �ل�ساة  تعني  "ماذ� 
نعمه.."  على  هلل  �سكر  "�ل�ساة 

معناها  تقريب  يف  بارعًا  كان  �ل�ساة.  معنى  عن  �أبوك  وحدثك 
�إىل مد�ركك. بيد �أن جممل ما قاله كان ال يز�ل ي�سوبه �لكثر من 
�لغمو�س. لكن ما �ألذ ذلك �لغمو�س �لذي ين�ساب يف �لنف�س ن�سو�ن 

رطبًا. 

�أي  يف  منه  تعهده  مل  �متثال  �لنف�س.  يبهج  �أبيك  �ساة  يف  ما  كل 

وقت من �أوقات �ليوم.. وفيها معان غام�سة و�سعتك �أمام ت�ساوؤالت 
�سرعت يف �لبحث عن معانيها. 

تخطو  �الآن  �أنت  حياتك.  �سني  على  �لرحلة  تلك  �ساقة  �ستكون  كم 
�أن  �إىل  و�ليقن  �ل�سك  �أمو�ج  �الأوىل وال مهرب من ركوبك  �خلطوة 

ينتهي دربك يف هذه �حلياة. 

�ملهم �الآن �أنك حري�س على �أن تغت�سل كما يفعل �أبوك. هذ� �الغت�سال 
��سمه "�لو�سوء". ثم تقف �إىل جانبه وترفع يديك �إىل �أذنيك. يكرب 

�أبوك ب�سوت مفعم باخل�سوع: 

�أكرب.."  "�هلل 

وتردد خلفه ب�سوتك �لنحيل: 

�أكرب.."  "�هلل 

اللحن..   -  9

عذبة تلك �الأحلان �لتي تن�ساب من روؤو�س �أناملها �إىل م�سامعَك فيما 
�أنَت تلهو يف �أرجاء �لبيت. 

ما  �أتدري  �أ�سجان؟  �الأنغام �جلميلة من  ور�ء هذه  ما  تدري  �أتر�َك 
ور�ءها من ذكريات تاألقت برب�ءتها؟ طفلة �سغرة ذ�ت �سفرتن 

ت�سابق �الأن�سام �لرخاء يف حقول �لتوت �لربي. 

�ل�سلوع  �أغو�ر  من  جديد  من  لتنبثق  �ل�سمت  من  �الأنغام  وتدنو 
مرتفعاته  يف  فهناك،  �ل�ساهقة.  )�الألب(  جبال  �ساعدة  �حلزينة 
�أدميها  تنف�س عن  �لنفي�سة.  فاي�س(  تنبت زهرة )�الأيدل  �لعذر�ء، 
�لثلج �لرقيق د�عية �سياء �ل�سم�س �إىل بهائها، تنادي: �أما من عا�سق 
�ل�سم�س  �إال خيوط  �لتي مل مت�س�سها  �لنفي�سة  �لزهرة  �أنا  يق�سدين 

�لذهبية. 

يف  جمهوال  يز�ل  ال  و�حلو�ر  �لبيانو،  على  �أناملها  نقر�ت  عذبة 
وقت  ثمة  يز�ل  فما  �لرغيدة  بالطفولة  �إذن  �إهناأ  �لغ�سة.  مد�ركَك 

ريثما يف�سي �لزمن مبكنونه. 

حكاية  حتكي  كانت  �الأنغام  �أن  فيه  عرفَت  �لذي  �ليوم  ذ�ك  وياأتي 
�لتوت  وحقول  �لرب�ءة  ربوع  فيه  ماتت  �لذي  �لوطن  مدمر.  وطن 
و�حرت�ق  وحدتها  �أحزنتَك  كم  �أهل.  با  �أم�ست  �أمَك  و�أن  �لربي. 

مر�بع طفولتها. 

ولدي."  يا  وطني  تدمر  "لقد 

ت�ستد نقر�ت �أ�سابعها على �لبيانو وتهتز مع �الإيقاع. �أما �أنَت فكنت 
ترمق �لنجوم يف �ل�سماء.. تفرط عقدها ثم تعيد تنظيمه من جديد، 
ور�ء طفلة ذ�ت  بعيدً�  �لذي حلق  �لكون بخيالك  تد�عب  فيما كنت 

�سفرتن ت�سابق �الأن�سام �لرخاء يف حقول �لتوت �لربي.  

»تكوينات«.. خمتارات ق�ص�صية �صيقة
يكتبها القا�س الأ�شتاذ حممد �شباح احل�ا�شلي وين�شرها يف جملة وم�قع اأيام كندية
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غطى �لثلج مدينتي ... 

ال 

هذه لي�ست مدينتي 

قد تعتربين هي من �سكانها .. 

لكنني ال �أ�ستطيع �عتبارها مدينتي 

فللمدن حرمتها... و للع�ساق �أعذ�ر 

و�أنا عذري �أقبح من ذنبي 

لقد كان يل مكان على �أر�س من حب و يا�سمن 

يف طفولتي كانت  مدينتي ... ندميتي ... حبيبتي 

ول�سبب ال �أعرف �أكان وجيه ... تركتها 

و بد�أت �بحث .. 

مررت مبدن و حلقت فوق �أخرى و و�سلت �إىل حيث �أنا 

لكنني مل �أتعرف على نف�سي �إىل �الآن 

حتى مر�آتي جتهلني ال تر�ين مطلقًا 

فكلما نظرت �إليها وجدت وجه �أمي 

�ليوم مل �أنظر �إىل �ملر�آة ... و بد�أت ب�سنع قهوتي 

�إنه فن له طقو�س 

�إنه لع�سق خام �أن ت�سنع �لقهوة لنف�سك 

ففي حلظة �ل�سهيق �لعجائبي - عند و�سول ر�ئحة �لقهوة 
�إىل روحك  -  �ستبد�أ بالتفكر : 

هل �أنت تهدي �لقهوة لروحك على �سبيل �لدالل؟ 

�أم �نك تهدي روحك للقهوة على �سبيل �الحرت�م؟ 

�أنها ر�ئحة �لقهوة 

�أنها ر�ئحة �أمي 

ذ�ت  ب�سوتها  يبد�أ  �ل�سباح  �أن  على  مربجمة  حياتي 
�الأ�سلوب �للذيذ و�سحكتها �ملخملية وهي تقول : 

�لقهوة جاهزة... �ست رميا تف�سلي 

عن  كلها  حو��سي  تتعطل  �ملائكي  �سوتها  �سماعي  بعد 
�لعمل 

تاأمر  �لتي  تلك  �لقهوة  لر�ئحة  �لرتحيب  مر��سم  لتقدم 
�ل�سم�س بال�سروق لينفرز يف ج�سمي هرمون �ال�ست�سام 

من  �لقدر  هذ�  كل  ��ستيعاب  على  �لقدرة  �أملك  ال  �أنا 
�جلمال 

�أعود  حتمًا  قهوتي  الأر�سف  فنجاين  �أقبل  �أن  وبعد  لكنني 
لعقلي... لقلبي... ل�سوت فروز 

الأيقونة حياتي.. �أمي 

�إنها مدينتي يف قلبها جذوري. 

ما ز�ل �لثلج يت�ساقط 

ومازلت خلف زجاج بارد �أتناول قهوتي 

�أفتقد لوجه �أمي و �سحكتها 

رميا الربين 

الغربة؟.. أال أرى وجه أمي كل صباح وجه اأمي... بقلم الكاتبة رميا الربين

36 عاما مرت على �لعمل �لفني �لوحيد �لذي جمع بن �لفنانة �مل�سرية �لر�حلة �سعاد ح�سني و�ملمثل 
"�أفغان�ستان.. ملاذ�؟" مع  �أيام عن عمر يناهز 90 عاما، يف فيلم  �لعاملي �سون كونري، �لذي تويف قبل 
�ملخرج �ملغربي عبد �هلل �مل�سباحي، و�لذي قدم �أفام مثل "�ساأكتب ��سمك على �لرمال" و"�أين تخبئون 

�ل�سم�س".

مت ت�سوير �لفيلم يف منت�سف �لثمانينيات، وبالتحديد يف عام 1984 قبل �أن تقرر �سعاد �عتز�ل �لفن، 
�إرين بابا�س �لتي �ساركت من قبل  و�ساركها يف �لبطولة من م�سر عبد �هلل غيث، ومن �ليونان �ملمثلة 
يف فيلم "�لر�سالة" و"عمر �ملختار"، و�ملمثل �الإيطايل جوليانو جيما، و�لفرن�سي مر�سيل بوزيف، بجانب 
�لعزيز  عبد  �مل�سري  �لت�سوير  مدير  بت�سويره  وقام  �لعامل،  خمتلف  من  �ملمثلن  من  كبرة  جمموعة 

فهمي.

كونري �سون  �ملعارك" ُتعطل  "م�ساهد 
مل يحالف �حلظ �لفنانة �لر�حلة �سعاد ح�سني يف خطوتها �الأوىل نحو �لعاملية، وال �سون كونري يف جتربته 

و�مل�ساركة يف فيلم عربي، فظل �لفيلم حبي�س �الأدر�ج.

و�جه �لفيلم �لكثر من �ل�سعوبات و�لعقبات يف رحلة ممتدة ل�سنو�ت طويلة، فكان �مل�سباحي قد �سور 
فقط 70% من �مل�ساهد، وكان بحاجة ال�ستكمال ت�سوير ن�سف �ساعة كاملة، وهي �لتي تت�سمن م�ساهد 
�ملعارك، وطلب ��ستخد�م �ل�ساح �لثقيل و�لدبابات و�ساحنات �جلي�س، لكن تعذر ��ستخد�م تلك �الأ�سلحة 

يف عمل �سينمائي.

لكن مل ينته حلم �مل�سباحي يف ��ستكمال �لفيلم، فقد �أ�ساف م�ساهد خمتلفة من �أجل �أن ترى جتربته 
�لنور، وقام بالتغير�ت �لتي تتو�فق مع �مل�ستجد�ت �ل�سيا�سية �لتي طر�أت على �ل�ساحة وقتها، مثل ظهور 
�أ�سامة بن الدن، و�حلرب �الأمركية يف �أفغان�ستان، ومعتقل غو�نتانامو، من �أجل �أن تكون جتربة �لفيلم 

طازجة خا�سة و�أنه كان قد مرت �سنو�ت طويلة على ت�سويره.

�سعاد ح�سني فتاة �أفغانية

يف  �لباز  نعم  �لكاتبة  قالت  حيث  �أفغانية،  فتاة  �سخ�سيَة  ح�سني  �سعاد  تقدمي  كانت  �لفيلم  مفاجاأة 
ت�سريحات �سابقة ل�سحف م�سرية �إن �ملخرج �ختار �سعاد ح�سني لعبقريتها �لتي فر�ستها على �ل�ساحة 

وجعلتها ت�ستطيع تقدمي مامح فتاة �أفغانية، فهو �ختارها بعن "جو�هرجي".

�أما عبد �هلل غيث فقدم دور �أ�ستاذ جامعي بجامعة كابل، وهو �أي�سا عامل دين ومفكر ومنا�سل قاد حركة 
ين�سر  حيث  نف�سه.  �الأفغاين  �ملجتمع  د�خل  �خلافات  تنفجر  �أن  قبل  �ل�سوفياتي،  �الحتال  �سد  قوية 
دعوته للت�سدي �إىل �الحتال وين�سم �إليه مئات �الآالف �لذين قررو� حتدي �ل�سوفيات وطردهم، لكن 
�سرعان ما تنفجر �خلافات بن �الأفغان �أنف�سهم ويحدث �نق�سام د�خلي نتيجة �لرغبة يف �ال�ستياء على 
�ل�سلطة و�لفوز بالكلمة �لعليا، وهو ما �سهل الحقا �خرت�ق �لقو�ت �الأمركية للمجموعات �الأفغانية �لتي 

تقاوم �الحتال �ل�سوفياتي.

�لهدف �الأ�سا�سي للمخرج �ملغربي عبد �هلل �مل�سباحي كان ف�سح خمططات �لغرب �سد �لعامل �الإ�سامي، 
فاختار فرتة �الحتال �ل�سوفياتي الأفغان�ستان وتاعب �أمركا باالأفغان.

اإميان حممد - القاهرة- اجلزيرة
اأيام كندية 

فيلم من�سي ل�سون كونري و�سعاد ح�سني..
الحقه �سوء احلظ وال�سغط الدويل
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التمي�س باجلنب
املقادير

- دقيق : 2 كوب
- �لزيت : ربع كوب

- خمرة : ثاثة �أرباع �مللعقة �ل�سغرة
- �سكر : ملعقة كبرة

- ملح : ر�ّسة
- حليب : ن�سف ملعقة كبرة

- ماء د�فئ : كوب
- �لزبدة : 2 ملعقة كبرة )مذوبة(

- �ل�سم�سم : ح�سب �لرغبة
- جنب �ل�سيدر : ح�سب �لرغبة )مب�سور(

طريقة التح�شري
1. ذوبي �خلمرة يف �ملاء �لد�فئ ثم �تركي �ملكونات جانبًا ملدة 10 

دقائق حتى تتفاعل.
2. يف وعاء متو�سط �حلجم، �سعي �لدقيق، �لزيت، �ل�سكر، �حلليب 

و�مللح.
3. ��سكبي مزيج �خلمرة ثم �خلطي �ملكونات جيدً� لتت�سكل عجينة 

لينة، �تركيها جانبًا ملدة �ساعة حتى تتخمر.
4. ق�سمي �لعجينة �إىل كرتن �سغرة �حلجم، �فردي كل منها على 

�سطح �سلب منثور بالقليل من �لدقيق.
من جديد  �لعجينة  �دعكي  �لعجن،  من  كل  �إىل  �جلنب  �أ�سيفي   .5

حتى تتجان�س �ملكونات ببع�سها.
ثم  �لدقيق  من  بالقليل  منثور  �سلب  �سطح  على  �لعجن  �فردي   .6

وزعيها يف �سينية فرن مدهونة بالقليل من �لزيت.
7. �دهني وجه �لعجن بالزبدة ثم �أدخليها �إىل فرن حممى م�سبقًا 

على حر�رة 180 درجة مئوية ملدة 20 دقيقة حتى ين�سج �خلبز.
امل�شدر : مطبخ �شيدتي

طريقة عمل الدبابي�س امل�سوية
املقادير

- �أفخاذ �لدجاج : 8 قطع

- �لبطاط�س : 2 حبة

- بابريكا : ملعقة كبرة

- �لكمون : ملعقة كبرة

- �لكزبرة : ملعقة كبرة )ناعمة(

- �لثوم : ملعقة كبرة

- �لب�سل : ملعقة كبرة

- �أوريغانو : ملعقة كبرة

- ريحان : ملعقة كبرة

- �لزجنبيل : ملعقة �سغرة

- �ل�سطة : ملعقة �سغرة )حارة(

- ملح : ملعقة �سغرة

- فلفل �أ�سود : ح�سب �لرغبة

- زيت �لزيتون : ربع كوب

طريقة التح�شري
نقوم بتقطيع �لبطاط�س �إىل �أرباع ب�سكل طويل بدون �إز�لة �لق�سرة 
ثم منزج �لبهار�ت مع بع�سها �لبع�س يف طبق عميق ونخلطها جيدً�. 
ثم نقوم باإ�سافة زيت �لزيتون �إىل �لبهار�ت مع  �لتقليب جيدً� حتى 

نح�سل على  �سبيه �لعجينة.

حتى  وتقليبها  جيدً�  وخلطها  �لبهار�ت  على  �لفر�خ  دبابي�س  ن�سع 
�لدبابي�س  ثم نرتك  بالكامل  تتغلف  تت�سبع من جميع �جلهات حتى 
تت�سرب  حتى  بالفرن  �خلا�سة  �ل�سينية  فوق  �ل�سبك  على  جانبًا 

�لبهار�ت جيدً�.

�ملتبّقي  �لبهار�ت  �لزيتون على مزيج  باإ�سافة �ملزيد من زيت  نقوم 
من �لدجاج وتقليبها جيدً�.

وتقليبها  و�لبهار�ت  �لزيت  �لبطاط�س على خليط  بو�سع قطع  نقوم 
جيدً� حتى تت�سرب ب�سكٍل كامل.

ن�سع قطع �لبطاط�س بجانب �لدبابي�س على �لرف �ل�سبكّي.

نقوم بتثبيت رّف �ل�سبكة يف �لرف �الأو�سط من �لفرن �مل�سّخن م�سبقًا 
�إىل درجة حر�رة متو�ّسطة.

نرتك �ل�سينّية يف �لفرن ملدة 60 دقيقة حتى تن�سج ب�سكٍل كامل مع 
ب�سكٍل م�ستمّر خال هذه  و�لبطاطا  �لدبابي�س  تقليب  �حلر�س على 

�لفرتة.

نقوم بتقدمي دبابي�س �لفر�خ مع �لبطاط�س �مل�سوية و�سلطة �للنب مع 
�خليار و�خلبز.

امل�شدر : مطبخ �شيدتي

����س�����������ل�����������ط�����������ة
ال��������زي��������ت��������ون احل���������ار

املقادير
- طماطم : 4 حبات

- بقدون�س : حزمة

- �لنعناع : ح�سب �لرغبة

- �لب�سل : 1 حبة

- �لزيتون : كوب )منزوع �لنوى(

- دب�س �لرمان : ح�سب �لرغبة

- �لزيت : ح�سب �لرغبة

- �لكمون : ح�سب �لرغبة

- ملح : ح�سب �لرغبة

- دب�س �لفليفلة : ح�سب �لرغبة

طريقة التح�شري
نقوم بتقطيع �لزيتون ثّم نفرم �لب�سل و�لطماطم و�لبقدون�س 

و�لنعناع ناعماأ.

بب�سر  نقوم  ثّم  عميق  طبق  يف  �ملكّونات  جميع  بو�سع  نقوم 
بع�سها  مع  �ملكّونات  نخلط  ثم  �لطبق  �إىل  ون�سيفه  �جلزر 
ودب�س  و�لزيت  و�لكمون  �لرمان  دب�س  باإ�سافة  ونبد�أ  جيد�أ 

�لفلفل و�مللح، ونقّلب �ملكّونات.

امل�شدر : مطبخ �شيدتي

الكابت�سينو باحلليب
املقادير

- قهوة �سريعة �لذوبان : ملعقة كبرة )ن�سكافيه(
- �سكر : ملعقة كبرة

- ماء �ساخن : ملعقة كبرة
- حليب : كوب )�سائل، د�فئ(

طريقة التح�شري
يف وعاء �خلاط �لكهربائي، �خلطي �لن�سكافيه، �ل�سكر و�ملاء �لد�فئ جيدً� حتى تت�سكل رغوة.

��سكبي مزيج �لن�سكافيه يف �أكو�ب �لتقدمي حتى ميتلئ ربعها ثم زيدي �حلليب �لد�فئ.

امل�شدر : مطبخ �شيدتيقدمي �لكابت�سينو �ساخنًا.
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The Prime Minister, Justin Trudeau, today 
issued the following statement on the 
International Day for the Elimination of 
Violence against Women:

“Today, on this International Day for the 
Elimination of Violence against Women, we 
remain committed to ending gender-based 
violence and to building a future in which 
everyone has a real and fair chance at success. 
We thank the survivors, women’s rights 
advocates, and community organizations for 
their exceptional courage. We would also like 
to thank frontline workers who, during the 
COVID-19 global pandemic, have ensured 
that victims and survivors of violence continue 
to receive the support and services that they 
need.

“Although violence has an impact on all 
Canadians, some people are at a greater 
risk of experiencing gender-based violence, 
including women and girls, two-spirit and 
LGBTQ people, Indigenous women and 
girls, racialized women, and women with 
disabilities.

“In recent months, the COVID-19 global 
pandemic has further revealed the inequalities 
and injustices that the most vulnerable face. 
This year, the government granted $100 
million in emergency funding to organizations 
that provide support and services to people 
experiencing and escaping gender-based 

violence across Canada. This investment has 
allowed nearly 1,000 organizations across the 
country to receive much-needed funding to 
keep their doors open to those facing hardship. 
This funding also provides assistance for 
emergency shelters on reserve and in the 
Yukon, to support First Nations women and 
children.
“The safety of women and girls must be the 
foundation on which all progress is built. 
The Government of Canada developed the 
Gender-Based Violence Strategy in 2017 
and the National Strategy to Combat Human 
Trafficking in 2019. The government also 
committed to moving forward with a National 
Action Plan on Gender-Based Violence. This 
is in addition to addressing the Calls for Justice 
in the report from the National Inquiry into 
Missing and Murdered Indigenous Women 
and Girls, and implementing the Calls to 
Action from the Truth and Reconciliation 
Commission. The government is working with 
Indigenous partners and the provinces and 
territories to develop a national action plan to 
address violence against Indigenous women, 
girls, and two-spirit and LGBTQ people.
“The Government of Canada will continue to 
address violence against women, both at home 
and abroad. We are also working to increase the 
meaningful participation of women in peace 
operations and conflict prevention. It is at the 
core of our Feminist International Assistance 

Policy, the Elsie Initiative for Women in Peace 
Operations, and our second National Action 
Plan on Women, Peace and Security. Among 
other things, the government’s support is 
helping educate women and girls around 
the world about their rights to improve their 
access to justice and providing psychological 
support to victims of violence. Canada is also 
taking measures to end early and forced child 
marriages to help girls make their own life 
choices.

“Today, as we mark the first day of the 
international 16 Days of Activism against 
Gender-Based Violence campaign, I invite 
all Canadians to use the hashtag #16Days 
on social media to encourage everyone to 
think about concrete steps that we can take to 
denounce gender-based violence and protect 
human rights.” 

PMO Media Relations

Statement by the Prime miniSter on the international 
Day for the elimination of Violence againSt Women
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TORONTO — Today, Vic Fedeli, Minister 
of Economic Development, Job Creation 
and Trade issued the following statement in 
response to the Canada-United Kingdom 
Trade Continuity Agreement:
"Ontario welcomes this important new interim 
agreement that will support continued trade 
between Canada and the United Kingdom (UK).

The UK has been an essential trading partner 
for Ontario for generations, accounting for 
$19.6 billion CDN in two-way trade in 2019 
alone and making the UK Ontario's second 
biggest export market. We encourage the 
timely ratification of the new agreement to 
ensure that essential trade relationships are not 
disrupted, and businesses are not impacted.

Our Ministry looks forward to working with 
the federal government to fully assess this 
new interim agreement, and to supporting 
federal efforts to negotiate a comprehensive 
agreement in the near future. We would also 
like to express our congratulations to the 
Canadian and British negotiating teams on 
accomplishing this major milestone."

Government of Ontario 

Ontario Welcomes New Canada-United Kingdom Trade Continuity Agreement

TORONTO — Today, John Yakabuski, 
Minister of Natural Resources and 
Forestry and Vic Fedeli, Minister 
of Economic Development, Job 

Creation and Trade, issued the following 
statement opposing unfair duties on the 
Canadian softwood lumber industry:
"As we take deliberate action to contain 
COVID-19 and prepare for our economic 
recovery, it has never been more important 
to vigorously defend our forestry industries, 
which play an important part in the economies 
of Canada and Ontario.  

While the U.S. Department of Commerce 
has reduced duty deposit rates for many in 
the Canadian softwood lumber industry, we 
firmly believe that any rates of this sort are 
unfair and unjustified. These rates put the 
softwood lumber industry and the workers, 
families and communities that rely on it at 
an unfair disadvantage during this already 
difficult time.
Fair and open trade is most beneficial for 
consumers on both sides of the border and we 
stand by our decision to defend the Canadian 
forest industry every step of the way. The rate 

for all companies should be zero - that's the 
meaning of free trade.
We will continue to work closely with the 
industry, the provinces and the federal 
government, using all available avenues to fight 
unfair rates on Canadian softwood lumber."

Government of Ontario 

Ontario Defends the Canadian Softwood Lumber 
Industry Against Unfair Duties

Safeguards will be in place to confirm identity 
of online test-takers
The immigration department is resuming 
citizenship tests that were put on hold more than 
eight months ago due to the global pandemic, 
with safeguards in place to ensure proper 
identification of those taking the tests online.
Immigration, Refugees and Citizenship Canada 
(IRCC) is launching a new virtual platform 
today for the citizenship tests, which will be 
offered online to a small group at first – the 
roughly 5,000 people who had dates scheduled 
before the pandemic that were subsequently 
cancelled, and other priority cases.
IRCC said the platform will be tested over 
the next few months and more people will 
be invited to use it — likely early in the new 
year — after performance monitoring proves 
it works reliably.
Before beginning the test, participants will be 
asked to confirm their identity through personal 
information, and they will have to take a photo 

of themselves and their ID documents with a 
webcam before the test can begin.
The system will take photos of participants 
during the test — a process that has been used 
to ensure the integrity of other tests that moved 
online due to the pandemic, such as bar exams 
or law school admissions tests.
20 questions, 30 minutes
The format of the online test will be the same 
as the in-person test, with 20 questions and 30 
minutes to complete them. 
IRCC said in an online notice that people do 
not need to reach out to the department — 
those invited to take the online test will be 
notified by email.
People can also wait to take the test in-person, 
but no date has been set yet for resuming that 
process. 
IRCC cancelled all citizenship tests, re-tests, 
hearings and interviews on March 14 due to 
the pandemic. Citizenship ceremonies were 
also halted at that time but have resumed since 

as virtual events.
Before COVID-19 struck, a citizenship 
modernization program was in the works that 
included plans for online tests.
All citizenship applicants aged 18 to 54 must 
pass the test to become Canadian citizens. 
Citizenship allows a newcomer the right to 
vote and obtain a passport, and also gives 
many a sense of security and permanence.
Many argued that if schools and universities 
can operate virtually, citizenship tests should 
be offered online as well. But some lawyers 
have warned that an online process could 
allow people to cheat the system.
IRCC says people can take the test whenever 
it's convenient for them, while offering the 
test online will help to prevent the spread of 
COVID-19 by limiting in-person gatherings.

CBC NEWS

citizenShiP teStS Set to reSume 
online after 8-month SuSPenSion
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• Your test result

Once you submit the test, the result page will 
immediately display your score. You need to 
get at least 15 out of 20 questions correct to 
pass the test.

This score is:

- temporary

- not your official test result

In the upcoming months, we’ll:

- review and confirm your official test result

- contact you with your next steps

•  If we find or suspect cheating

- your test result may be invalid

- our official will follow up with you

•  Print or email your test result

At the bottom of the test result page, there are 
buttons to print and email the result. You should 
print or email the result for your records. You 
can’t sign in to view your results again.

- Emailing the test result to yourself

After you click the “Email” button, a disclaimer 
will appear on your screen. You need to agree 

to the disclaimer to get your test result by 
email.

We’ll email the result to your or your 
representative’s email address. This is the 
same email that you provided to us:

- on your citizenship application form

- most recently through the Web form or call 
centre, or

- if you changed the email address to get the 
test link

•  After the test

If you pass the test:

You may have to do an interview with a 
citizenship officer.

If you do, we’ll contact and schedule you for 
an interview.

If you do not have to do an interview, please 
wait for us to invite you to your citizenship 
ceremony.

If you do not pass the test

If you don’t pass the:

- first time, we’ll contact you to schedule a 
retest in person

- second time, we’ll schedule a hearing with a 
citizenship officer (wait for us to email you)

- third time, we’ll contact you by email to tell 
you of your next steps

•  What to do if you don’t pass the test due 
a technical issue or emergency

If you missed the test:

You need to take the test within 21 days from 
the day you receive the invitation.

If you miss the test:

- email the office that sent you the test 
invitation to provide a reasonable explanation 
(the email is in the Rescheduling section of 
your invitation)

- we may reschedule you for another test (it 
depends on your explanation)

Government of Canada 

The test result and next steps
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Boosting renewable fuel content at the 
pumps equivalent to taking 300,000 cars off 
the road each year
TORONTO — The Ontario government 
is making gasoline that drivers use every 
day cleaner by becoming the first province 
to require fuel suppliers to increase the 
amount of renewable content in regular-
grade gasoline to 15 per cent. This change 
is expected to result in an annual reduction 
of up to one megatonne of greenhouse gas 
emissions in 2030 - the equivalent of taking 
300,000 cars off the road every year.

"We know about one third of all greenhouse 
gas emissions in the province comes from 
transportation which is why increasing the 
amount of renewable content in gasoline 
is such an important step towards fighting 
climate change and driving down emissions," 
said Jeff Yurek, Minister of the Environment, 
Conservation and Parks. "This change 
will also help attract investment in ethanol 
production, create jobs in rural communities 
and assist the biofuel and agriculture sectors 
in their long-term economic recovery from 
COVID-19."
Most of the ethanol produced in Ontario 
is made from locally-grown corn. By 
increasing demand for biofuels like ethanol, 
this regulation will benefit local farmers, 
attract further investment in the industry and 
support Ontario's competitive advantage as 
a clean fuel province.
To help ensure that industry has a chance to 
adjust to the new requirements, the province 
is gradually phasing in the renewable content 
from the existing 10 per cent requirement to 

11 per cent in 2025, 13 per cent in 2028 and 
15 per cent in 2030.
"Ontario gasoline is on track to be among 
the cleanest in the country. Ethanol is clean, 
renewable, and already blended in most 
gasoline," said Andrea Kent, Board Director 
and Past President, Renewable Industries 
Canada. "Boosting ethanol content in 
gasoline is a practical and immediate 
climate solution to cut greenhouse gases 
from transportation, improve air quality, and 
strengthen local economies without adding 
costs for drivers. It also means that Ontario 
drivers will be helping the environment with 
every fill-up."
These changes were set out in our Made-In-
Ontario Environment Plan and contribute to 
the province's goal of reducing greenhouse 
gas emissions by 30 per cent by 2030. The 
regulation will provide Ontarians with 
cleaner fuels and will reduce their carbon 
footprint from transportation.

Government of Ontario 

News

TORONTO - Steve Clark, Minister of 
Municipal Affairs and Housing, issued 
the following statement marking National 
Housing Day:

"On this special day I would like to 
acknowledge the important work done by our 
housing and homelessness partners across the 
province, and across the country, to support 
our most vulnerable and ensure they have a 
safe place to call home.

Our government is committed to tackling the 
housing pressures that have been building 
for years. We are actively working with our 
federal and municipal partners, investing 
in more affordable housing, expanding the 
community housing supply and addressing 
local housing needs.

We were the first province to sign on to the 
Canada-Ontario Housing Benefit, which is 
making $1.4 billion available to help people in 
need pay their rent. This year we expect 5,200 
Ontarians to receive direct payments, and we 
anticipate that number to grow in the future 
due to the hardship created by the pandemic.

When COVID-19 struck, we knew that 
we needed to take steps to protect the most 

vulnerable, including those in precarious 
housing situations. That's why we are providing 
$510 million to municipalities and Indigenous 
program partners through the Social Services 
Relief Fund. It can be used to help deliver 
critical supports - such as expanding shelter 
services, food banks, emergency services and 
rent supports - and encourage the development 
of longer-term, permanent solutions to 
homelessness.
Creating permanent housing is a priority for 
our government. That's why we developed 
a Community Housing Renewal Strategy to 
help address the high demand for housing and 
the stress on our community housing system. 
As part of the strategy, we are investing nearly 
$1 billion this year to help sustain, repair 
and grow community housing and help end 
homelessness in Ontario.
This past July, our government passed Bill 
184, the Protecting Tenants and Strengthening 
Community Housing Act, which lays the 
groundwork for us to empower our community 
housing providers, protect our existing housing 
stock and create new supply.
Our government will freeze rent in 2021 for 
rent-controlled and non-rent-controlled units, 

to give the vast majority of Ontario tenants 
some relief during these unprecedented 
times.

We are also supporting creative solutions to 
help more people find the housing they need. 
The new Veterans' Village that will be built 
in Kingston is one example of how Ontario 
is turning unused provincial properties into 
affordable housing. And I am encouraged 
that more communities are exploring modular 
supportive housing units. Our government 
wants to work with communities to ensure 
projects can begin quickly and more people 
can get a roof over their head.   

Our government will continue to work closely 
with all of our partners to find innovative ways 
to help more people access the affordable 
housing and the supports they need today, and 
in the years to come."

Government of Ontario 

Ontario Marks National Housing Day with 
Partnership, Progress and a Renewed 

Commitment to Support Vulnerable People 

Ontario to be National Leader and Require 
Cleaner and Greener Gasoline 
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The Prime Minister, Justin Trudeau, today 
concluded his participation in the G20 Virtual 
Leaders’ Summit, hosted by the Kingdom of 
Saudi Arabia, and welcomed the conclusions 
outlined in the G20 Leaders’ Declaration.
In virtual meetings at the Summit, Prime 
Minister Trudeau highlighted the importance of 
G20 leadership and coordinated action to beat 
the COVID-19 pandemic, restore economic 
growth, and take ambitious action to fight 
climate change. He also stressed the need to 
respect and defend the rule of law and human 
rights, including women’s rights, in order to 
prevent persecution and mistreatment around 
the world. Now, more than ever, our global 
success depends on attaining a better path 
towards peace, prosperity, and sustainability.
He advocated for the equitable access to 
vaccines, therapeutics, and diagnostics, 
because we can’t end the pandemic in 
Canada without ending it everywhere. 
He also reaffirmed Canada’s support and 
contributions to initiatives like COVAX and 
multilateral institutions like the World Health 
Organization, which are essential in our fight 
against COVID-19.
During the Summit, the Prime Minister noted 
the importance of putting people at the heart 
of recovery efforts. From creating new jobs 
to building economic growth that benefits all 
our citizens, we must work to rebuild societies 
that are safer, fairer, and more resilient. As we 
all work towards recovering from the virus, 
we need to prioritize support for marginalized 

groups, empower women and youth, and 
continue to respect fundamental democratic 
principles, including freedom of the press. 
This also involves the need to reduce the 
digital divide and ensure equal access to 
quality education and financial services to 
people around the world. He also raised 
the importance of predictable, inclusive, 
sustainable, and transparent rules-based trade 
to the global economic recovery efforts.
The Prime Minister also underscored the need 

to take meaningful action to fight climate 
change, and reiterated the importance of 
collective G20 action to support a cleaner, 
greener, and more competitive world, in line 
with the Paris Agreement commitments and 
the Sustainable Development Goals.
Together, through shared values and effective 
multilateral cooperation, the world will be 
able to build back better and emerge stronger 
from the pandemic.

PMO Media Relations

News

Now more than ever, Canadian 
businesses—and the millions of 
hard-working Canadians they 
employ—rely on and benefit 

from an open, transparent, and rules-based 
international trade system.

Today, the Honourable Mary Ng, Minister 
of Small Business, Export Promotion and 
International Trade, hosted a virtual ministerial 
meeting of the Ottawa Group on World 
Trade Organization (WTO) reform to discuss 
progress on the joint statement endorsed by all 
members in June to mitigate the impacts of 
COVID-19 on people in Canada and around 
the world. 

As countries face a rise in COVID-19 cases, 
it is essential that governments minimize 
disruptions to trade flows in essential medical 

supplies. Today, members of the Ottawa Group 
took important steps toward a proposed WTO 
Trade and Health Initiative, which identifies 
short-term actions to streghten supply chains 
and ensure the free flow of medicines and 
medical supplies.

Canada remains committed to leading the 
charge on broader WTO reform with the Ottawa 
Group, where ministers today had a productive 
discussion on efforts to modernize the WTO. 
They agreed to continue intensifying work 
on e-commerce and fisheries negotiations, 
as well as keeping agri-food markets open 
and predictable. Ministers also noted the 
importance of deepening discussions on trade 
and environmental sustainability at the WTO.

Ottawa Group members also discussed the 
Singapore-led proposal to prohibit the use 

of export restrictions on food purchased for 
non-commercial humanitarian purposes by 
the World Food Programme to ensure food 
security for the world’s most vulnerable 
people. Ottawa Group members agreed to 
encourage the adoption of this proposal by 
the wider WTO membership at the upcoming 
December General Council meeting.
Canada will continue to take a leadership role 
in modernizing the WTO so that Canadian 
businesses and workers alike benefit from 
global trade.

Media Relations Office
Global Affairs Canada

Minister Ng hosts successful 
ministerial meeting of the Ottawa 

Group on WTO reform

Prime Minister concludes virtual
G20 Leaders’ Summit 
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In October, IRCC announced measures to 
speed up the process for spousal applications 
for permanent residence.

The number of employees working as 
decision makers on spousal applications has 
increased by 66%. This will shorten the wait 
time for couples waiting for a decision on their 
application to be reduced, so that spouses can be 
reunited sooner in Canada.

IRCC has also launched a pilot to digitize paper 
applications, which takes advantage of new, 
more efficient technology to support employees 
processing applications remotely. With these 2 
initiatives, IRCC aims to finalize around 6,000 
spousal applications every month from October 
to December 2020.

IRCC is also piloting technology to conduct 

interviews with applicants remotely, to adhere to 
public health social-distancing protocols.

Family reunification remains a priority for the 
department, and this new measure aims to support 
and speed up the overall process for couples.

Government of Canada

Since Canada put in place travel 
restrictions in March 2020 to reduce the 
spread of COVID-19, many families 
have been feeling the pain of being 

separated from their loved ones overseas.

To support greater family reunification, the 
Government introduced a new process on 
October 8, 2020, to allow entry for extended 
family members of Canadian citizens, people 
registered as Indians under Canada’s Indian Act 
and permanent residents. See IRCC’s website for 
more information on

who is considered an extended family member

what extended family members needs to do to 
come to Canada, including

- obtaining a visitor visa or electronic travel 
authorization (eTA), if required

- having their extended family member complete 
and sign the statutory declaration

- getting written authorization from IRCC

including providing the completed and signed 
statutory declaration and proof that their extended 
family member is a Canadian citizen, person 
registered as an Indian under Canada’s Indian 

Act or permanent resident, and they are staying 
in the country for 15 days or more

In addition, the Public Health Agency of Canada 
(PHAC) created a new process to allow foreign 
nationals to enter Canada for compassionate 
reasons, including

.being present during the final moments of life of 
a loved one

providing support to a person deemed critically ill

.providing care to a person who medically 
requires support, and

. attending a funeral or end-of-life ceremony

Visit PHAC’s website for more information on 
how to get authorization to travel to and enter 
Canada.

https:/ /www.canada.ca/en/public-health/
services/diseases/2019-novel-coronavirus-
i n f e c t i o n / l a t e s t - t r a v e l - h e a l t h - a d v i c e /
compassionate-entry-limited-release-from-
quarantine.html

Government of Canada

IRCC initiative to speed up spousal 
application process for couples

 New processes
 introduced to

 support greater
 family reunification

 and entry for
 compassionate

reasons
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بيان رئي�س الوزراء مبنا�سبة اليوم الدويل
15للق�ساء على العنف �سد املراأة

عواقب الغ�س يف اختبار اجلن�سية 
الكندية، وكيف ومتى تعرف نتيجة 

12اختبارك اون الين؟

كيف �سيجري اختبار اجلن�سية 
8الكندية عرب االإنرتنت؟

الوزيرة جن ت�ست�سيف اإجتماع وزاري 
ناجح ملجموعة اأوتاوا حول اإ�سالح 

4منظمة التجارة العاملية

اأ�سهر  8 ملدة  تعليق  بعد  االإنرتنت  عرب  الكندية  اجلن�سية  اختبارات  ا�ستئناف 
Citizenship tests set to resume online after 8-month suspension



Is
su

es
 3

8 
 D

ec
em

be
r 

20
20

Canadian Diversity

Ontario to be National 
Leader and Require 

Cleaner and Greener 
Gasoline 4

The test result 
and next steps5

IRCC initiative to 
speed up spousal 

application process 
for couples2

 New processes introduced
 to support greater family

 reunification and entry for
compassionate reasons2

We can flatten the curve. We 
know how to do it - in fact, we’ve 
even done it before. We just 
need to do it again. Let’s fight 
this virus together by following 
public health rules and using the 
COVID Alert app. Get the app 

here: https://bit.ly/33rHsjD
Justin Trudeau


