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تلحني وغناء املبدع �سامي يو�سف
مع الفرقة الأذرية البديعة

ِك� � �ل � ��ا ال� � � �ع � � ��امل� �ي ��ن يف داخ � � � � �ل� � � � ��ي ،ل � � �ك� � ��ن ه�� � � � ��ذا ال�� � � �ع� � � ��امل ال مي� � �ك� � �ن � ��ه �أن ي� � �ح� � �ي � ��ط ب ��ي
ل � � � � ��ؤل � � � � ��ؤة �أن � � � � � ��ا ت� � � � �ت � �ل � ��ألأ يف ك� � � ��ل م�� � �ك� � ��ان وك � �ل � ��ا ال � � �ع� � ��امل� �ي��ن ال مي � �ك � �ن � �ه � �م� ��ا �إح � � �ت� � ��وائ� � ��ي
�أن� � � � � ��ا ال � � �ن � � �ج� � ��وم � ،أن� � � � � ��ا ال� � ��� � �س� � �م � ��اء � ،أن� � � � � ��ا امل � � �ل � ��اك � ،أن� � � � � ��ا ال�� � ��وح�� � ��ي م�� � ��ن ع� � �ن � ��د اهلل
�أم� � � �� � ِ� ��س � � ��ك ل� � ��� � �س � ��ان � ��ك و ُل�� � � � � ��ذ ب � ��ال� � ��� � �ص� � �م � ��ت! م� � � ��ا م� � � ��ن ل� � �غ�� ��ة مي � �ك � �ن � �ه� ��ا �أن حت� � �ي�� ��ط ب ��ي
�أن� � � � � � � � ��ا �� � � �ش� � � �ج� �ي ��رة م � � �� � � �ش � � �ت � � �ع � � �ل� � ��ة� .أن� � � � � � � � ��ا �� � � �ص� � � �خ�� � ��رة ع�� � � ��رج�� � � ��ت �إىل ال � � �� � � �س � � �م� � ��اء
ك � �ل� ��ا ال� � � �ع � � ��امل� �ي ��ن يف داخ � � � � �ل� � � � ��ي ،ل � � �ك� � ��ن ه�� � � � ��ذا ال� � � � �ع � � � ��امل ال مي� � �ك� � �ن � ��ه �أن ي� � �ح� � �ي � ��ط ب ��ي
ل � � � � ��ؤل � � � � ��ؤة �أن� � � � � ��ا ت� � � � �ت � �ل � ��ألأ يف ك� � � ��ل م�� � �ك� � ��ان ِوك� � �ل� � ��ا ال � � �ع� � ��امل� �ي��ن ال مي � �ك � �ن � �ه � �م� ��ا �إح � � �ت� � ��وائ� � ��ي
�أن� ��ا ال � � � � ّْذرة� ،أن� ��ا ال �� �ش �م ����س� ،أن� ��ا ال �ع �ن��ا� �ص��ر الأرب � �ع� ��ة� ،أن� ��ا ال �ق��دي �� �س�ين اخل �م �� �س��ة ،والأب � �ع� ��اد ال �� �س �ت��ة �أن ��ا
اذه�� � � � � � ��ب ..ف� ��اب�� �ح� ��ث ع � � ��ن ��� �ص�� �ف� ��ات� ��ي! ل�� �ك� ��ن م � � ��ا م � � ��ن ت�� �ف�� ���� �س�ي��رات مي�� �ك� ��ن �أن حت�� �ي� ��ط ب��ي
ك � � ��ل ه� � � � ��ذا ال� � �ك� � �ن � ��ز م � � ��ن ال� � �ع� � �ن � ��ا�� � �ص � ��ر ،وال مي� � �ك � ��ن ل�� � � �ع�� � � � ّداد ال� � ��دن � � �ي� � ��ا �أن ي� �ح� ��� �ص� �ي� �ن ��ي
�أن � � � ��ا � � �ص� ��دف� ��ة ول � � � ��ؤل � � � ��ؤة م� � �ع� � � ًا� ،أن � � � ��ا م� � �ي�� ��زان ي � � ��وم ال � �ق � �ي� ��ام� ��ة� ،أن � � � ��ا ال� � ��� � �ص � ��راط �إىل اجل� �ن ��ة
ك � � ��ل ه� � � � ��ذا ال� � �ك� � �ن � ��ز م � � ��ن ال� � �ع� � �ن � ��ا�� � �ص � ��ر ،وال مي� � �ك � ��ن ل�� � � �ع�� � � � ّداد ال� � ��دن � � �ي� � ��ا �أن ي� �ح� ��� �ص� �ي� �ن ��ي
�أن�� � � � � � � ��ا ال � � � �ك � � � �ت� � � ��اب امل� � � � �ق�� � � ��د��� � � ��س� .أن�� � � � � � � ��ا ح� � � � � ��روف� � � � � ��ه� ،أن�� � � � � � � ��ا ال�� � � � � � � ��ذي ك� � � � َّل� � � �م � � ��ه اهلل
واحل� � � � � � � � �ج�� � � � � � � ��ة �أن � � � � � � ��ا
�أن � � � � � � � � � � � ��ا ال � � � � �ك � � � � �ل � � � � �م� � � � ��ة� ،أن � � � � � � � � � � � ��ا م � � � � � � ��ن ن � � � � �ط� � � � ��ق ب�� � � � � �ه� � � � � ��اِ ،
�أن � � � ��ا � � �ص� ��دف� ��ة ول � � � ��ؤل � � � ��ؤة م� � �ع� � � ًا� ،أن � � � ��ا م� � �ي�� ��زان ي � � ��وم ال � �ق � �ي� ��ام� ��ة� ،أن � � � ��ا ال� � ��� � �ص � ��راط �إىل اجل� �ن ��ة
ك � � ��ل ه� � � � ��ذا ال� � �ك� � �ن � ��ز م � � ��ن ال� � �ع� � �ن � ��ا�� � �ص � ��ر ،وال مي� � �ك � ��ن ل�� � � �ع�� � � � ّداد ال� � ��دن � � �ي� � ��ا �أن ي� �ح� ��� �ص� �ي� �ن ��ي
ِك� � �ل � ��ا ال� � � �ع � � ��امل� �ي ��ن يف داخ � � � � �ل� � � � ��ي ،ل � � �ك� � ��ن ه�� � � � ��ذا ال�� � � �ع� � � ��امل ال مي� � �ك� � �ن � ��ه �أن ي� � �ح� � �ي � ��ط ب ��ي
�أن� � � � � ��ا ل � � � � ��ؤل � � � � ��ؤة ت� � � � �ت � �ل � ��ألأ يف ك� � � ��ل م�� � �ك� � ��ان ِوك� � �ل� � ��ا ال � � �ع� � ��امل� �ي��ن ال مي � �ك � �ن � �ه � �م� ��ا �إح � � �ت� � ��وائ� � ��ي
�أن � � � ��ا ال � � � � � � � � ّْذرة� ،أن � � � ��ا ال� ��� �ش� �م� �����س� ،أن � � � ��ا ال� �ع� �ن���ا�� �ص���ر الأرب � � � �ع� � � ��ة� ،أن � � � ��ا ال� �ق���دي� ��� �س�ي�ن اخل� �م� ��� �س ��ة،
والأب � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �ع� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��اد ال� � � � � � � � � � � ��� � � � � � � � � � � �س� � � � � � � � � � � �ت�� � � � � � � � � � ��ة �أن� � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ا
اذه� � � � � � ��ب ..ف� ��اب � �ح� ��ث ع� � ��ن �� � �ص� � �ف � ��ات � ��ي! ل � �ك� ��ن م� � ��ا م� � ��ن ت � �ف � �� � �س �ي�رات مي� �ك� �ن� �ه ��ا �أن حت � �ي� ��ط ب��ي
ِك � �ل ��ا ال�� �ع� ��امل�ي��ن داخ�� � � ��ل ب���و�� �ص� �ل� �ت���ي ،ل � �ك� ��ن ه� � � ��ذا ال � � �ع� � ��امل ال مي� �ك� �ن ��ه �أن ي� �ح� �ي ��ط ب��ب��و���ص��ل��ت��ي
�أن � � � � � ��ا ل � � � � ��ؤل � � � � ��ؤة ت� � � � �ت � �ل � ��ألأ يف ك� � � ��ل م�� � �ك� � ��ان وك � �ل � ��ا ال � � �ع� � ��امل� �ي��ن ال مي � �ك � �ن � �ه � �م� ��ا �إح � � �ت� � ��وائ� � ��ي
�أ ّدي الإعتبار الواجب للهيئة ،والإقرار بامل�ضمون ،لأين �أنا اجل�سد والروح  ،لكن الروح واجل�سد ال ميكنهما �إحتوائي
ه� � � � � � � � � � � � � � � ��ذا ال � � � � � � � � � � � �ع� � � � � � � � � � � ��امل ال مي� � � � � � �ك� � � � � � �ن�� � � � � ��ه �أن ي� � � � � � �ح� � � � � � �ي�� � � � � ��ط ب� � � ��ي
• ق�صيدة من تراث ال�صوفية كتبها ال�شاعر والفيل�سوف ال�صويف عماد
الدين الن�سيمي .رام الن�سيمي مثل غريه من ال�صوفية ،وعلى ر�أ�سهم
�أ�ستاذه الروحي من�صور احلالج ،القرب من اهلل واالت�صال به �أكرث ،وقد
ل ّبى اهلل مرادهما فح�صال على الرثاء ال�سرمدي.
عماد الدين الن�سيمي هو ياقوتة حلب وتلميذ حللاّ ج الأ�سرار� ،سار على
دربه يف البوح بال�شطحات ال�صوفية ،و�صدر بح ّقه حكم بالإعدام من قبل
ال�سلطة الدينية يف ع�صره ،عام  820هجرية 1417م ،ب�سبب دعوته �إىل
احلروفية ،التي ُنظر �إليها كق�ضية �سيا�سية ،فمثل هذا ال�صويف تنجذب
�إىل �أفكاره العوام ،وال بد �أن يكون عربة لغريه ،وذلك ب�أن ُيعدم على
الطريقة املالكية ،ف ُي�سلخ ج�سده وي�شهر بحلب �سبعة �أيام وينادى عليه،
وتُقطع �أع�ضا�ؤه و ُير�سل منها �شيء لبع�ض �أتباعه.
ومن حيل الفقهاء يف حالة الن�سيمي� ،أن واحد ًا منهم ،كما تروي كتب
نعل �أهداه �إىل الن�سيمي �سورة "قل هو اهلل �أحد"
التاريخ ،و�ضع يف طباق ٍ
و�أبلغ عنه! فا�ستخرجوا الورقة ..ف�س ّلم ال�شيخ �أمره هلل وعلم �أنه ال بد
مقتول ،و�أعدم الن�سيمي
ولقي حتفه يف مدينة حلب التي كانت تابعة ل�سالطني املماليك �آنذاك،
و�سلخ
فاجتمع العلماء و�أعلنوا كفره ،و�أفتى املفتي بقتله ،وقد ُقتل �ش ّر قتلة ُ
ح ّي ًا ،وملوته ق�صة ت�ستحق الذكر .قيل �أن مفتي حلب كان من �شهود قتله،
و�أعلن وقتها �أن الن�سيمي جن�س وميوت ميتة جن�سة" :ولو وقعت نقطة من

دمه على جارحة من جوارحي لقطعتها" .وكان من عجيب االتفاق �أن
�أ�صاب املفتي ر�شا�ش من دم الن�سيمي يف �أثناء ك�شط جلده وهو ُيع ّذب،
و�سقطت نقطة من دم الن�سيمي على �إ�صبع املفتي ،فتن ّبه �إىل ذلك �أحد
ال�صوفية احلا�ضرين ،فالتفت �إىل املفتي وقال :لقد �سقطت نقطة من
دمه على �إ�صبعك فاقطعها كما وعدت بذلك �أيها املفتي ،فذعر املفتي
وقال :كال� ،إمنا قلت ذلك حينما كنت �أم ّثل لكم ولي�س يف التمثيل من
حرج ،وثار الن�سيمي لكذب املفتي وخ�سا�سته ،فما منعه التعذيب عن �أن
يقول هذين البيتني:
ال ب ّد من قطع �إ�صبع هذا الزاهد الذي زاغ عن احلقّ
انظر �إىل ذلك العا�شق امل�سكني الذي ميزّق �إهابه من ق ّمة ر�أ�س �إىل
�أخم�ص قدمه ،فما بكى وال �شكا.
• حلن هذه الق�صيدة وغناها باللغة الأذرية :املبدع �سامي يو�سف مع
فرقة الإن�شاد الأذرية البديعة
ترجمها �إىل العربية بت�صرف عن الن�سخة الإنكليزية :معتز �أبوكالم/
�أيام كندية
مالحظة :مت حذف الأبيات املكررة
https://lyricstranslate.com/en/
nasimi-nasimi.html
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�أخبار

رئي�س وزراء كندا يختتم القمة االفرتا�ضية لقادة
جمموعة الع�شرين بكلمة قوية ومهمة
اختتم رئي�س الوزراء جا�سنت ترودو  ،اليوم  ،م�شاركته يف قمة القادة
االفرتا�ضية ملجموعة الع�شرين  ،التي ا�ست�ضافتها اململكة العربية
ال�سعودية  ،ورحب بالنتائج الواردة يف �إعالن قادة جمموعة الع�شرين.
يف اجتماعات افرتا�ضية يف القمة � ،سلط رئي�س الوزراء ترودو
ال�ضوء على �أهمية قيادة جمموعة الع�شرين والعمل املن�سق للتغلب
على جائحة  ، COVID-19وا�ستعادة النمو االقت�صادي  ،واتخاذ
�إجراءات طموحة ملكافحة تغري املناخ .كما �شدد على �ضرورة
احرتام �سيادة القانون وحقوق الإن�سان والدفاع عنها  ،مبا يف ذلك
حقوق املر�أة  ،من �أجل منع اال�ضطهاد و�سوء املعاملة يف جميع �أنحاء
العامل .الآن ،و�أكرث من �أي وقت م�ضى  ،يعتمد جناحنا العاملي على
الو�صول �إىل طريق �أف�ضل نحو ال�سالم واالزدهار واال�ستدامة.
كما دعا �إىل الو�صول العادل �إىل اللقاحات والعالجات والت�شخي�صات
 ،لأننا ال ن�ستطيع �إنهاء الوباء يف كندا دون �إنهاءه يف كل مكان .كما
�أكد جمددًا دعم كندا وم�ساهماتها يف مبادرات مثل COVAX
وامل�ؤ�س�سات متعددة الأطراف مثل منظمة ال�صحة العاملية  ،والتي
تعد �ضرورية يف معركتنا �ضد .COVID-19
و�أ�شار رئي�س الوزراء خالل القمة �إىل �أهمية و�ضع النا�س يف �صميم
جهود الإنعا�ش .من خلق وظائف جديدة �إىل بناء النمو االقت�صادي
الذي يعود بالفائدة على جميع مواطنينا  ،يجب �أن نعمل على �إعادة
بناء جمتمعات �أكرث �أما ًنا و�إن�صا ًفا وقدرة على ال�صمود .وبينما
نعمل جمي ًعا على التعايف من الفريو�س  ،نحتاج �إىل �إعطاء الأولوية
لدعم الفئات املهم�شة  ،ومتكني الن�ساء وال�شباب  ،وموا�صلة احرتام
املبادئ الدميقراطية الأ�سا�سية  ،مبا يف ذلك حرية ال�صحافة.
وينطوي هذا � ً
أي�ضا على احلاجة �إىل تقلي�ص الفجوة الرقمية و�ضمان
امل�ساواة يف الو�صول �إىل التعليم اجليد واخلدمات املالية للنا�س يف
جميع �أنحاء العامل .كما �أثار �أهمية التجارة امل�ستندة �إىل القواعد

التي ميكن التنب�ؤ بها وال�شاملة وامل�ستدامة وال�شفافة جلهود االنتعا�ش م ًعا  ،من خالل القيم امل�شرتكة والتعاون الفعال متعدد الأطراف ،
االقت�صادي العاملي.
�سيتمكن العامل من �إعادة البناء ب�شكل �أف�ضل واخلروج ب�شكل �أقوى
كما �شدد رئي�س الوزراء على احلاجة �إىل اتخاذ �إجراءات هادفة من الوباء.
ملكافحة تغري املناخ  ،و�أكد على �أهمية العمل اجلماعي ملجموعة
مكتب رئي�س وزراء كندا
الع�شرين لدعم عامل �أنظف و�أكرث خ�ضرة و�أكرث تناف�سية  ،مبا
الرتجمة العربية �أيام كندية
يتما�شى مع التزامات اتفاق باري�س و�أهداف التنمية امل�ستدامة.

الوزيرة جن ت�ست�ضيف �إجتماع وزاري ناجح ملجموعة �أوتاوا
حول �إ�صالح منظمة التجارة العاملية
الآن و�أكرث من �أي وقت م�ضى  ،تعتمد ال�شركات الكندية  -واملاليني التجارة العاملية  ،والتي حتدد الإجراءات ق�صرية الأجل لتعزيز
من الكنديني الكادحني الذين توظفهم  -على نظام جتارة دويل �سال�سل التوريد و�ضمان التدفق احلر للأدوية والإمدادات الطبية.
مفتوح و�شفاف وقائم على القواعد وي�ستفيدون منه.
تظل كندا ملتزمة بقيادة مهمة الإ�صالح الأو�سع ملنظمة التجارة
اليوم  ،ا�ست�ضافت ال�سيدة ماري نغ  ،وزيرة الأعمال ال�صغرية وترويج
اجتماعا وزار ًيا افرتا�ض ًيا ملجموعة
ال�صادرات والتجارة الدولية ،
ً
�أوتاوا حول �إ�صالح منظمة التجارة العاملية ملناق�شة التقدم املحرز
يف البيان امل�شرتك الذي �أقره جميع الأع�ضاء يف يونيو للتخفيف من
�آثار  COVID-19على النا�س يف كندا وحول العامل.

ارتفاعا يف حاالت  ، COVID-19فمن
ونظ ًرا لأن البلدان تواجه
ً
ال�ضروري �أن تقلل احلكومات من ا�ضطرابات التدفقات التجارية
يف الإمدادات الطبية الأ�سا�سية .كما واتخذ �أع�ضاء جمموعة �أوتاوا
اليوم خطوات مهمة نحو مبادرة التجارة وال�صحة املقرتحة ملنظمة

العاملية مع جمموعة �أوتاوا  ،حيث �أجرى الوزراء اليوم مناق�شة مثمرة
الغذائي للفئة الأ�ضعف من النا�س يف العامل .واتفق �أع�ضاء جمموعة
حول اجلهود املبذولة لتحديث منظمة التجارة العاملية .واتفقوا على
�أوتاوا على ت�شجيع تبني هذا االقرتاح من قبل �أع�ضاء منظمة التجارة
موا�صلة تكثيف العمل يف مفاو�ضات التجارة الإلكرتونية وم�صايد
العاملية الأو�سع يف اجتماع املجل�س العام القادم يف دي�سمرب.
الأ�سماك  ،بالإ�ضافة �إىل �إبقاء �أ�سواق الأغذية الزراعية مفتوحة
وميكن التنب�ؤ بها .كما �أ�شار الوزراء �إىل �أهمية تعميق املناق�شات �ست�ستمر كندا يف اال�ضطالع بدور قيادي يف حتديث منظمة التجارة
العاملية بحيث ت�ستفيد ال�شركات والعامليون الكنديون على حد �سواء
حول التجارة واال�ستدامة البيئية يف منظمة التجارة العاملية.
من التجارة العاملية.
كما ناق�ش �أع�ضاء جمموعة �أوتاوا االقرتاح الذي تقوده �سنغافورة
مكتب رئي�س وزراء كندا
حلظر ا�ستخدام قيود الت�صدير على الأغذية امل�شرتاة لأغرا�ض
�إن�سانية غري جتارية من قبل برنامج الغذاء العاملي ل�ضمان الأمن
الرتجمة العربية �أيام كندية
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�أون�����ت�����اري�����و حت���ت���ف���ل ب�����ـ«ال�����ي�����وم ال����وط����ن����ي ل�ل��إ����س���ك���ان»
ب��ال�����ش��راك��ة وال���ت���ق���دم واالل����ت����زام امل���ت���ج���دد ب���دع���م ال�����ض��ع��ف��اء
تورنتو � -أ�صدر �ستيف كالرك ،وزير ال�ش�ؤون البلدية �صندوق الإغاثة للخدمات االجتماعية .ميكن ا�ستخدامه للم�ساعدة
والإ�سكان ،البيان التايل مبنا�سبة اليوم الوطني يف تقدمي الدعم احليوي  -مثل تو�سيع خدمات امل�أوى وبنوك الطعام
وخدمات الطوارئ ودعم الإيجار  -وت�شجيع تطوير حلول دائمة
للإ�سكان:
طويلة الأجل للت�شرد.
"يف هذا اليوم اخلا�ص � ،أود �أن �أنوه بالعمل املهم الذي قام به
�شركا�ؤنا يف جمال الإ�سكان والت�شرد يف جميع �أنحاء املقاطعة  ،يعترب �إن�شاء م�ساكن دائمة �أولوية بالن�سبة حلكومتنا .لهذا ال�سبب
ويف جميع �أنحاء البالد  ،لدعم الفئات الأكرث �ضع ًفا لدينا و�ضمان قمنا بتطوير �إ�سرتاتيجية جتديد الإ�سكان املجتمعي للم�ساعدة يف
معاجلة الطلب املتزايد على الإ�سكان وال�ضغط على نظام الإ�سكان
ح�صولهم على مكان �آمن ي�سمونه وطنهم.
املجتمعي لدينا .وكجزء من اال�سرتاتيجية  ،ن�ستثمر ما يقرب من
حكومتنا ملتزمة مبعاجلة �ضغوط الإ�سكان التي ن�ش�أت منذ �سنوات .مليار دوالر هذا العام للم�ساعدة يف احلفاظ على الإ�سكان املجتمعي
نحن نعمل بن�شاط مع �شركائنا الفيدراليني والبلديات  ،ون�ستثمر و�إ�صالحه وتنميته وامل�ساعدة يف �إنهاء الت�شرد يف �أونتاريو.
يف �إ�سكان مي�سور التكلفة  ،ونو�سع املعرو�ض من امل�ساكن املجتمعية
يف �شهر يوليو املا�ضي� ،أقرت حكومتنا م�شروع القانون  ، 184قانون
ونلبي احتياجات الإ�سكان املحلية.
حماية امل�ست�أجرين وتعزيز الإ�سكان املجتمعي  ،والذي و�ضع الأ�سا�س
لقد كنا �أول مقاطعة ت�سجل الدخول على منحة الإ�سكان الكندية-
لنا لتمكني مزودي الإ�سكان املجتمعيني لدينا  ،وحماية خمزون
�أونتاريو ،والتي توفر  1.4مليار دوالر مل�ساعدة الأ�شخا�ص املحتاجني
الإ�سكان احلايل لدينا و�إن�شاء �إمدادات جديدة.
على دفع الإيجار .نتوقع هذا العام �أن يتلقى  5200من �سكان �أونتاريو
مدفوعات مبا�شرة  ،ونتوقع �أن يزداد هذا العدد يف امل�ستقبل ب�سبب �ستجمد حكومتنا الإيجار يف عام  2021للوحدات اخلا�ضعة للرقابة
والإيجارات  ،ملنح الغالبية العظمى من م�ست�أجري �أونتاريو بع�ض
امل�شقة التي �أحدثها الوباء.
الراحة خالل هذه الأوقات غري امل�سبوقة.
عندما �ضرب  ، COVID-19كنا نعلم �أننا بحاجة �إىل اتخاذ
خطوات حلماية الفئات الأكرث �ضعف ًا  ،مبا يف ذلك �أولئك الذين نحن ندعم � ً
أي�ضا احللول اخلالقة مل�ساعدة املزيد من الأ�شخا�ص يف
يعي�شون يف �أو�ضاع �سكنية غري م�ستقرة .لهذا ال�سبب نقدم  510العثور على ال�سكن الذي يحتاجونه .تعد قرية املحاربني القدامى
مليون دوالر للبلديات و�شركاء برنامج ال�سكان الأ�صليني من خالل اجلديدة التي �سيتم بنا�ؤها يف كينغ�ستون �أحد الأمثلة على كيفية

حتويل �أونتاريو للممتلكات الإقليمية غري امل�ستخدمة �إىل م�ساكن
مي�سورة التكلفة .و�أ�شعر بالت�شجيع لأن املزيد من املجتمعات
ت�ستك�شف وحدات �سكنية داعمة منوذجية .تريد حكومتنا العمل مع
املجتمعات املحلية ل�ضمان �أن تبد�أ امل�شاريع ب�سرعة وميكن لعدد �أكرب
من النا�س احل�صول على �سكن ي�ؤويهم.
�ستوا�صل حكومتنا العمل عن كثب مع جميع �شركائنا لإيجاد طرق
مبتكرة مل�ساعدة املزيد من النا�س على الو�صول �إىل الإ�سكان املي�سور
التكلفة والدعم الذي يحتاجون �إليه اليوم ويف ال�سنوات القادمة ".
حكومة �أونتاريو
الرتجمة العربية �أيام كندية

ا�ستئن��اف اختب��ارات اجلن�سي��ة الكندي��ة ع�بر الإنرتن��ت بع��د تعلي��ق مل��دة � 8أ�شه��ر
�سيتم و�ضع ال�ضمانات لت�أكيد هوية املتقدمني لالختبار عرب الإنرتنت
ت�ست�أنف �إدارة الهجرة اختبارات اجلن�سية التي مت امتحانات امل�ح��ام�ين �أو اخ�ت�ب��ارات ال�ق�ب��ول يف كلية احلقوق.
تعليقها منذ �أكرث من ثمانية �أ�شهر ب�سبب الوباء العاملي� 20 •• ،س�ؤا ًال ،خالل  30دقيقة
مع وجود �إجراءات وقائية ل�ضمان حتديد هوية
�سيكون تن�سيق االختبار عرب الإنرتنت هو نف�سه االختبار
الأ�شخا�ص الذين يخ�ضعون لالختبارات عرب الإنرتنت.
ال�شخ�صي ،مع � 20س�ؤالاً و  30دقيقة حلل الأ�سئلة.
تطلق دائرة الهجرة والالجئني واملواطنة الكندية ()IRCC
وقالت وكالة  IRCCيف �إ�شعار عرب الإنرتنت �إن الأ�شخا�ص ال
من�صة افرتا�ضية جديدة اليوم الختبارات اجلن�سية  ،والتي �سيتم
يحتاجون �إىل التوا�صل مع الق�سم � -سيتم �إخطار �أولئك املدعوين
تقدميها عرب الإنرتنت ملجموعة �صغرية يف البداية  -ما يقرب من
لإجراء االختبار عرب الإنرتنت عن طريق الربيد الإلكرتوين.
� 5000شخ�ص كان لديهم مواعيد حمددة قبل اجلائحة والتي مت
ميكن للأ�شخا�ص � ً
أي�ضا االنتظار لإجراء االختبار �شخ�ص ًيا ،ولكن
�إلغا�ؤها الح ًقا  ،و حاالت �أخرى ذات �أولوية.
والدميومة.
وقالت وكالة الـ � IRCCإن النظام الأ�سا�سي �سيتم اختباره مل يتم حتديد موعد ال�ستئناف هذه العملية بعد.
يذكر �أن � IRCCألغت جميع اختبارات اجلن�سية و�إعادة جادل الكثري ب�أنه �إذا كان ب�إمكان املدار�س واجلامعات العمل
خالل الأ�شهر القليلة املقبلة و�ستتم دعوة املزيد من الأ�شخا�ص
االختبارات وجل�سات اال�ستماع واملقابالت يف  14مار�س ب�سبب ب�شكل افرتا�ضي  ،فيجب تقدمي اختبارات اجلن�سية عرب الإنرتنت
ال�ستخدامه  -على الأرجح يف وقت مبكر من العام اجلديد  -بعد
الوباء .كما توقفت مرا�سم املواطنة يف ذلك الوقت ولكنها � ً
أي�ضا .لكن بع�ض املحامني حذروا من �أن �أي عملية عرب الإنرتنت
�أن �أثبتت مراقبة الأداء �أنها تعمل ب�شكل موثوق.
قد ت�سمح للنا�س بخداع النظام.
قبل بدء االختبار� ،سيطلب من امل�شاركني ت�أكيد هويتهم من خالل ا�ست�ؤنفت منذ ذلك احلني ك�أحداث افرتا�ضية.
ُ
املعلومات ال�شخ�صية  ،و�سيتعني عليهم التقاط �صورة لأنف�سهم قبل �أن ي�ضرب  ، COVID-19كان برنامج حتديث املواطنة تقول � IRCCإنه ميكن للأ�شخا�ص �إجراء االختبار متى كان
ذلك منا�س ًبا لهم  ،بينما �سي�ساعد تقدمي االختبار عرب الإنرتنت
ووثائق الهوية اخلا�صة بهم با�ستخدام كامريا الويب قبل بدء قيد العمل يت�ضمن ً
خططا لالختبارات عرب الإنرتنت.
يف منع انت�شار  COVID-19عن طريق احلد من التجمعات
االختبار.
يجب على جميع املتقدمني للح�صول على اجلن�سية الذين ترتاوح ال�شخ�صية.
عاما اجتياز االختبار لي�صبحوا مواطنني
و�سيقوم ال�ن�ظ��ام بالتقاط ��ص��ور للم�شاركني �أث �ن��اء االختبار �أعمارهم بني  18و ً 54
امل�صدرCBC NEWS :
 وه��ي عملية مت ا�ستخدامها ل�ضمان ن��زاه��ة االختبارات كنديني .ت�سمح املواطنة للوافد اجلديد باحلق يف الت�صويتإح�سا�سا بالأمان
الرتجمة العربية �أيام كندية
الأخ� ��رى ال �ت��ي مت نقلها ع�بر الإن�ت�رن��ت ب�سبب ال��وب��اء  ،مثل واحل�صول على جواز �سفر  ،كما متنح الكثريين � ً
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�أونتاريو ترحب باتفاقية ا�ستمرار التجارة بني كندا واململكة املتحدة

تورنتو � -أ�صدر اليوم فيك فيديلي  ،وزير التنمية االقت�صادية وخلق فر�ص العمل والتجارة البيان التايل ن�شجع امل�صادقة يف الوقت املنا�سب على االتفاقية اجلديدة ل�ضمان عدم تعطيل العالقات التجارية
ردًا على اتفاقية ا�ستمرارية التجارة بني كندا واململكة املتحدة:
الأ�سا�سية وعدم ت�أثر الأعمال التجارية.
"ترحب �أونتاريو بهذه االتفاقية امل�ؤقتة اجلديدة واملهمة التي �ستدعم ا�ستمرار التجارة بني كندا تتطلع وزارتنا �إىل العمل مع احلكومة الفيدرالية لإجراء تقييم كامل لهذه االتفاقية امل�ؤقتة اجلديدة
واململكة املتحدة ( .) UK
 ،ودعم اجلهود الفيدرالية للتفاو�ض على اتفاقية �شاملة يف امل�ستقبل القريب .كما نود �أن نعرب عن
كانت اململكة املتحدة �شري ًكا جتار ًيا �أ�سا�س ًيا لأونتاريو لأجيال  ،حيث بلغ حجم التعامل التجاري الثنائي تهانينا لفرق التفاو�ض الكندية والربيطانية على حتقيق هذا الإجناز الكبري ".
 19.6مليار دوالر كندي يف عام  2019وحده مما يجعل  UKثاين �أكرب �سوق ت�صدير يف �أونتاريو.
حكومة �أونتاريو /الرتجمة العربية �أيام كندية

�أونتاريو تدافع عن �صناعة الأخ�شاب اللينة الكندية �ضد الإلتزامات غري العادلة
تورنتو � -أ�صدر اليوم جون ياكابو�سكي  ،وزير املوارد الطبيعية �أن �أي معدالت من هذا النوع هي غري عادلة وغري مربرة .ت�ضع هذه
والغابات وفيك فيديلي  ،وزير التنمية االقت�صادية وخلق فر�ص املعدالت �صناعة الأخ�شاب اللينة والعمال والأ�سر واملجتمعات التي
العمل والتجارة البيان التايل الذي يعار�ض الر�سوم غري العادلة على تعتمد عليها يف و�ضع غري عادل خالل هذا الوقت ال�صعب بالفعل.
�صناعة الأخ�شاب اللينة الكندية:
تعد التجارة العادلة واملفتوحة �أكرث فائدة للم�ستهلكني على جانبي
"بينما نتخذ �إجراءات مدرو�سة الحتواء  COVID-19احلدود  ،ونحن نتم�سك بقرارنا للدفاع عن �صناعة الغابات الكندية
واال�ستعداد النتعا�شنا االقت�صادي  ،فمن الأهمية مبكان و�أكرث من يف كل خطوة على الطريق .يجب �أن يكون املعدل جلميع ال�شركات
�أي وقت م�ضى الدفاع بقوة عن �صناعات الغابات لدينا ،والتي تلعب �صفر ًا  -وهذا هو معنى التجارة احلرة.
دو ًرا مه ًما يف اقت�صادات كندا و�أونتاريو.
�سنوا�صل العمل ب�شكل وثيق مع ال�صناعة واملقاطعات واحلكومة
فبينما خ ّف�ضت وزارة التجارة الأمريكية معدالت الودائع اجلمركية الفيدرالية  ،با�ستخدام جميع ال�سبل املتاحة ملكافحة الأ�سعار غري
للكثريين يف �صناعة الأخ�شاب اللينة الكندية  ،نعتقد اعتقادًا ً
را�سخا العادلة على اخل�شب اللني الكندي" .

حكومة �أونتاريو
الرتجمة العربية �أيام كندية

كيف �سيجري اختبار اجلن�سية الكندية عرب الإنرتنت؟
•• �سيتم �إجراءات ال�ضمانات الالزمة لت�أكيد هوية
املتقدم لالختبار عرب الإنرتنت

ثم �سيقوم النظام بالتقاط �صور للم�شاركني �أثناء االختبار -
والهدف من ذلك �ضمان نزاهة االختبارات وذلك على نف�س مبد�أ
امتحانات املحامني �أو اختبارات القبول يف كلية احلقوق ،و�سيكون
تن�سيق االختبار عرب الإنرتنت مثل االختبار ال�شخ�صي� 20 ،س�ؤا ًال،
يتم الإجابة على الأ�سئلة خالل  30دقيقة فقط.

بعد تعليقها اختبارات اجلن�سية الكندية منذ �أكرث من ثمانية �أ�شهر
ب�سبب وباء كوفيد العاملي ،ت�ست�أنف �إدارة الهجرة الكندية اختبارات
اجلن�سية مع اتخاذ �إجراءات وقائية ل�ضمان حتديد هوية الأ�شخا�ص
الذين يخ�ضعون لالختبارات عرب الإنرتنت.
وقالت �إدارة الهجرة  IRCCيف �إ�شعار عرب الإنرتنت �إنه ال حاجة
حيث تطلق اليوم ،دائرة الهجرة والالجئني واملواطنة الكندية للتوا�صل مع الق�سم� ،إذ �سيتم �إخطار �أولئك املدعوين لإجراء
جادل الكثري ب�أنه �إذا كان ب�إمكان املدار�س واجلامعات العمل ب�شكل
( )IRCCمن�صة افرتا�ضية جديدة الختبارات اجلن�سية ،والتي االختبار عرب الإنرتنت عن طريق الربيد الإلكرتوين.
افرتا�ضي  ،فيجب تقدمي اختبارات اجلن�سية عرب الإنرتنت � ً
أي�ضا.
�سيتم توفريها عرب الإنرتنت لعدد حمدود يف البداية  -ما يقرب كما وملن ال يرغب ب�إجراء الإختبار عرب االنرتنت ،ميكنه االنتظار
من � 5000شخ�ص كان لديهم مواعيد حمددة قبل اجلائحة وقد مت لإجراء االختبار ح�ضوري ًا ،ولكن مل يتم حتديد موعد ال�ستئناف لكن بع�ض املحامني حذروا من �أن �أي عملية عرب الإنرتنت قد ت�سمح
للنا�س بخداع النظام.
�إلغا�ؤها الح ًقا  ،و حاالت �أخرى ذات �أولوية.
االختبارات احل�ضورية بعد.
وقالت وكالة ال � IRCCإن النظام الأ�سا�سي �سيتم اختباره خالل يذكر �أن � IRCCألغت جميع اختبارات اجلن�سية و�إعادة االختبارات تقول �إدارة � IRCCإنه ميكن للأ�شخا�ص �إجراء االختبار متى كان
الأ�شهر القليلة املقبلة و�ستتم دعوة املزيد من الأ�شخا�ص ال�ستخدامه وجل�سات اال�ستماع واملقابالت يف  14مار�س من هذا العام على �إثر ذلك منا�س ًبا لهم  ،بينما �سي�ساعد تقدمي االختبار عرب الإنرتنت
 على الأرجح يف وقت مبكر من العام اجلديد  -بعد �أن �أثبتت تف�شي الوباء .كما وتوقفت مرا�سم املواطنة يف ذلك الوقت ولكنها يف منع انت�شار  COVID-19عن طريق احلد من التجمعاتمراقبة الأداء �أنها تعمل ب�شكل موثوق.
ا�ست�ؤنفت منذ ذلك احلني ك�أحداث افرتا�ضية.
ال�شخ�صية.
•• �آلية الإختبار اون الين:
من ناحية �أخرى يجب على جميع املتقدمني للح�صول على اجلن�سية
�إعداد� :أيام كندية

عاما اجتياز االختبار لي�صبحوا
قبل بدء االختبار� ،س ُيطلب من املتقدمني ت�أكيد هويتهم من خالل الذين ترتاوح �أعمارهم بني  18و ً 54
اثبات بياناتهم ال�شخ�صية ،و�سيتعني عليهم التقاط �صورة لأنف�سهم مواطنني كنديني .وت�سمح املواطنة للوافد اجلديد باحلق يف
إح�سا�سا
و�صور لوثائق الهوية اخلا�صة بهم بوا�سطة كامريا الويب وذلك قبل الت�صويت واحل�صول على جواز �سفر  ،كما متنح الكثريين � ً
بالأمان والدميومة.
بدء االختبار.

للمهتمني بح�ضور كور�سات التح�ضري لإمتحان اجلن�سية الكندية
اون الين ،التوا�صل عرب بريد جملة وموقع �أيام كندية
�أو عرب الرقم+1 647 296 3590 :
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منوعات �إخبارية

�أونتاريو �ست�صبح رائدة على ال�صعيد الوطني
ً
مطالبة بتوفري بنزين �أنظف و�صديق للبيئة
•• تعزيز حمتوى الوقود املتجدد يف امل�ضخات مبا يعادل �إبعاد ُي�صنع معظم الإيثانول املنتج يف �أونتاريو من الذرة املزروعة حمل ًيا.
� 300ألف �سيارة عن الطريق كل عام
من خالل زيادة الطلب على الوقود احليوي مثل الإيثانول � ،ستفيد هذه
تورنتو  -حكومة �أونتاريو جتعل البنزين الذي ي�ستخدمه ال�سائقون ال ُنظم املزارعني املحليني وجتذب املزيد من اال�ستثمار يف ال�صناعة
يوم ًيا �أنظف ،حيث �أ�صبحت املقاطعة الأوىل التي تطلب من موردي وتدعم امليزة التناف�سية لأونتاريو كمقاطعة للوقود النظيف.
الوقود زيادة كمية املحتوى املتجدد يف البنزين العادي �إىل  15يف للم�ساعدة يف �ضمان �أن يكون لل�صناعة فر�صة للتكيف مع املتطلبات
املائة .من املتوقع �أن ي�ؤدي هذا التغيري �إىل خف�ض �سنوي ي�صل �إىل اجلديدة  ،تعمل املقاطعة تدريجي ًا وعلى مراحل على املحتوى املتجدد
مليون طن من انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري يف عام  - 2030من املتطلبات احلالية والبالغ  10يف املائة �إىل  11يف املائة يف عام
�أي ما يعادل �سحب � 300000سيارة من الطريق كل عام.
 ، 2025و  13يف املائة يف عام  2028و  15يف املائة يف عام .2030
قال جيف يوريك  ،وزير البيئة واملحافظة واملتنزهات" :نحن نعلم وقالت �أندريا كينت  ،مديرة جمل�س الإدارة والرئي�س ال�سابق ل�شركة
�أن ثلث انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري يف املقاطعة ت�أتي
Renewable Industries Canada
جراء النقل  ،وهذا هو ال�سبب يف �أن زيادة كمية املحتوى املتجدد
يف البنزين هي خطوة مهمة نحو مكافحة تغري املناخ وخف�ض "�إن بنزين �أونتاريو يف طريقه ليكون من بني �أنظف الأنواع
أي�ضا يف جذب اال�ستثمار يف يف البالد .الإيثانول نظيف ومتجدد وممزوج بالفعل يف معظم
االنبعاثات"�" .سي�ساعد هذا التغيري � ً
�إنتاج الإيثانول  ،وخلق فر�ص عمل يف املجتمعات الريفية وم�ساعدة البنزين"" .تعزيز حمتوى الإيثانول يف البنزين هو حل عملي
قطاعي الوقود احليوي والزراعة يف التعايف االقت�صادي طويل الأجل وفوري للمناخ خلف�ض غازات االحتبا�س احلراري الناجمة عن
النقل  ،وحت�سني جودة الهواء  ،وتقوية االقت�صادات املحلية دون
من ".19-COVID

�إ�ضافة تكاليف على ال�سائقني .وهذا يعني � ً
أي�ضا �أن �سائقي �أونتاريو
�سي�ساعدون البيئة يف كل تعبئة وقود ".
(�صنع يف �أونتاريو)
مت حتديد هذه التغيريات يف اخلطة البيئية ُ
وت�ساهم يف هدف املقاطعة املتمثل يف تقليل انبعاثات غازات
االحتبا�س احلراري بن�سبة  30يف املائة بحلول عام � .2030ستزود
هذه النظم �سكان �أونتاريو بوقود �أنظف و�ستقلل من انبعاثات
الكربون الناجتة عن و�سائل النقل.
حكومة �أونتاريو
الرتجمة العربية �أيام كندية

عواقب الغ�ش يف اختبار اجلن�سية الكندية ،وكيف ومتى تعرف نتيجة اختبارك اون الين؟
•• معرفة نتيجة االختبار
�سرن�سل النتيجة بالربيد الإلكرتوين �إىل عنوان الربيد الإلكرتوين
مبجرد �إر�سالك االختبار� ،ستعر�ض �صفحة النتائج على الفور اخلا�ص بك �أو مبمثلك .ويكون نف�س الربيد الإلكرتوين الذي قدمته
عالماتك .حيث حتتاج �إىل احل�صول على � 15س�ؤالاً على الأقل من �إلينا على ا�ستمارة طلب اجلن�سية اخلا�صة بك
�أ�صل � 20س�ؤالاً
�صحيحا الجتياز االختبار.
ً
م�ؤخ ًرا من خالل منوذج الويب �أو عرب مركز االت�صال� ،أو �إذا قمت
النتيجة التي تظهر �أمامك على ال�صفحة تكون م�ؤقته ولي�ست نتيجة بتغيري عنوان الربيد الإلكرتوين للح�صول على رابط االختبار
اختبارك الر�سمية ،ففي الأ�شهر التالية� ،سنعمل على مراجعة وت�أكيد •• خطوات ما بعد االختبار
نتيجة اختبارك الر�سمية .ثم يتم االت�صال بك لإبالغك باخلطوات
�إذا جنحت يف االختبار ،فقد ت�ضطر �إىل �إجراء مقابلة مع م�س�ؤول
التالية.
اجلن�سية.
مالحظة� :إذا وجدنا �أو ا�شتبهنا بوجود غ�ش باالختبار ،فقد ت�صبح
�إذا تقرر �إجراء مقابلة لك ،ف�سنقوم باالت�صال بك وحتديد موعد
نتيجة اختبارك الغية ،و�سيتابع م�س�ؤولنا الأمر معك.
للمقابلة.
•• اطبع نتيجة االختبار �أو �أر�سلها لنف�سك عرب الربيد
�إذا مل يقرر �إجراء مقابلة لك ،يرجى االنتظار ريثما ندعوك �إىل
الإلكرتوين.
حفل اجلن�سية اخلا�ص بك.
يف اجلزء ال�سفلي من �صفحة نتائج االختبار  ،توجد �أزرار لطباعة
•• يف حال مل تنجح يف االختبار
النتيجة و�إر�سالها بالربيد الإلكرتوين .ينبغي عليك طباعة النتيجة
�أو �إر�سالها لنف�سك بالربيد الإلكرتوين لتحتفظ بها يف �سجالتك� .إن مل تنجح يف املرة الأوىل� ،سنت�صل بك لتحديد موعد �إعادة
االختبار �شخ�ص ًيا
حيث ال ميكنك ت�سجيل الدخول لعر�ض النتائج مرة �أخرى.
•• �إر�سال نتيجة االختبار �إىل نف�سك بالربيد الإلكرتوين

•• ماذا تفعل �إن مل تنجح يف االختبار ب�سبب م�شكلة فنية �أو
حالة طارئة
يوما
�إذا فاتك االختبار ،يتعني عليك �إجراء االختبار يف غ�ضون ً 21
من يوم تلقيك للدعوة.
�إذا فاتك االختبار� ،أر�سل بريدً ا �إلكرتون ًيا �إىل املكتب الذي �أر�سل
�إليك دعوة االختبار لتقدمي تف�سري معقول (الربيد الإلكرتوين
موجود يف ق�سم �إعادة اجلدولة يف دعوتك)

�إن مل تنجح يف املرة الثانية� ،سنحدد موعد جل�سة ا�ستماع مع م�س�ؤول قد نعيد جدولة موعدك الختبار �آخر (ويعتمد ذلك على تو�ضيح ما
منعك من �إجراء االختبار).
اجلن�سية (انتظر حتى نر�سل لك بريدً ا �إلكرتون ًيا)

بعد نقر زر "الربيد �إلكرتوين" � ،سيظهر حالة �إخالء م�س�ؤولية على
�شا�شتك .حتتاج �إىل املوافقة على �إخالء امل�س�ؤولية للح�صول على �إن مل تنجح يف املرة الثالثة ( �أي يف جل�سة اال�ستماع)� ،سنت�صل بك
نتيجة االختبار عرب الربيد الإلكرتوين.
عرب الربيد الإلكرتوين لإخبارك باخلطوات التالية.
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ب��ي��ان رئ��ي�����س ال�������وزراء مب��ن��ا���س��ب��ة ال���ي���وم ال����دويل
ل���ل���ق�������ض���اء ع����ل����ى ال����ع����ن����ف �����ض����د امل���������ر�أة
�أ�صدر رئي�س الوزراء جا�سنت ترودو  ،اليوم  ،البيان التايل مبنا�سبة
اليوم العاملي للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة:
"اليوم  ،يف هذا اليوم الدويل للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة ،
ما زلنا ملتزمني ب�إنهاء العنف القائم على النوع االجتماعي وبناء
م�ستقبل يتمتع فيه اجلميع بفر�صة حقيقية وعادلة للنجاح .ن�شكر
الناجيات واملدافعني عن حقوق املر�أة واملنظمات املجتمعية على
�شجاعتهم اال�ستثنائية .نود � ً
أي�ضا �أن ن�شكر العاملني يف اخلطوط
الأمامية الذين  ،وخالل جائحة كوفيد  19-العاملي  ،عملوا على
�ضمان ا�ستمرار تلقي ال�ضحايا والناجني من العنف للدعم
واخلدمات التي يحتاجون �إليها.
"على الرغم من �أن العنف له ت�أثري على جميع الكنديني � ،إال
�أن بع�ض الأ�شخا�ص معر�ضون ب�شكل �أكرب خلطر التعر�ض للعنف
القائم على النوع االجتماعي  ،مبا يف ذلك الن�ساء والفتيات ،
واملثليني ومزدوجي التوجه اجلن�سي واملتحولني جن�س ًيا  ،ون�ساء
وفتيات ال�سكان الأ�صليني  ،والن�ساء امل�صنفات على �أ�سا�س العرق
 ،والن�ساء ذوات الإعاقة.
"يف الأ�شهر الأخرية  ،ك�شف الوباء العاملي  COVID-19عن
�أوجه عدم امل�ساواة والظلم التي يواجهها النا�س الأكرث �ضعف ًا .هذا
العام  ،منحت احلكومة  100مليون دوالر على �شكل متويل طارئ
للمنظمات التي تقدم الدعم واخلدمات للأ�شخا�ص الذين يعانون

من العنف القائم على النوع االجتماعي ويهربون منه يف جميع �أنحاء
كندا� .سمح هذا اال�ستثمار حلوايل  1000منظمة يف جميع �أنحاء
البالد لتلقي التمويل الذي ت�شتد احلاجة �إليه لإبقاء �أبوابها مفتوحة
لأولئك الذين يواجهون �صعوبات .يوفر هذا التمويل � ً
أي�ضا امل�ساعدة
ملالجئ الطوارئ يف املحمية ويف يوكون  ،لدعم ن�ساء و�أطفال الأمم
 ،وخطة العمل الوطنية الثانية حول املر�أة وال�سالم والأمن .ومن بني
الأوىل.
�أمور �أخرى ،ي�ساعد دعم احلكومة يف توعية الن�ساء والفتيات حول
"يجب �أن تكون �سالمة الن�ساء والفتيات هي الأ�سا�س الذي العامل بحقوقهن يف حت�سني و�صولهن �إىل العدالة وتقدمي الدعم
ُيبنى عليه كل تقدم .و�ضعت حكومة كندا ا�سرتاتيجية العنف النف�سي ل�ضحايا العنف .كما تتخذ كندا تدابري لإنهاء زواج الأطفال
اجلن�ساين يف عام  2017واال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة االجتار املبكر والق�سري مل�ساعدة الفتيات على اختيار حياتهن ب�أنف�سهن.
قدما يف
بالب�شر يف عام  .2019كما التزمت احلكومة بامل�ضي ً
يوما من الن�شاط
خطة عمل وطنية ب�ش�أن العنف القائم على النوع االجتماعي .هذا "اليوم  ،مع احتفالنا باليوم الأول من حملة ً 16
بالإ�ضافة �إىل معاجلة الدعوات �إىل العدالة الواردة يف التقرير الدويل �ضد العنف القائم على النوع االجتماعي � ،أدعو جميع
ال�صادر عن التحقيق الوطني حول الن�ساء والفتيات من ال�سكان الكنديني �إىل ا�ستخدام الها�شتاغ
الأ�صليني املفقودات والقتلى  ،وتنفيذ دعوات العمل ال�صادرة عن
جلنة احلقيقة وامل�صاحلة .تعمل احلكومة مع �شركاء من ال�سكان
#16Days
الأ�صليني واملقاطعات والأقاليم لتطوير خطة عمل وطنية للت�صدي
للعنف �ضد ن�ساء وفتيات ال�شعوب الأ�صلية وثنائي الروح واملثليني .على و�سائل التوا�صل االجتماعي لت�شجيع اجلميع على التفكري يف
اخلطوات امللمو�سة التي ميكننا اتخاذها للتنديد بالعنف القائم
"�ستوا�صل حكومة كندا الت�صدي للعنف �ضد املر�أة يف الداخل على النوع االجتماعي وحماية حقوق الإن�سان ".
واخلارج .كما نعمل على زيادة امل�شاركة الهادفة للمر�أة يف عمليات
ال�سالم ومنع ن�شوب النزاعات� .إن هذا يف �صميم �سيا�سة امل�ساعدة مكتب رئي�س وزراء كندا
الرتجمة العربية �أيام كندية
الدولية الن�سوية لدينا  ،ومبادرة  Elsieللن�ساء يف عمليات ال�سالم
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مقالة

كيف باع ترامب اخليبة لـ 70مليون �أمريكي
جيم�س هامبلني The Atlantic
�أقنع الرئي�س العديد من الناخبني ب�أن ا�ستجابته للوباء مل تكن �سيكون فهم ال�سبب حا�س ًما يف ا�ستجابة �أمريكا للوباء حتى بعد
كارثة� .إن �سيكولوجية االحتيال الطبي ب�سيطة و�أبدية وم�أ�ساوية .خروج ترامب من من�صبه.
ب�شكل �أ�سا�سي  ،يبدو �أن الأمريكيني يتفقون على �أن فريو�س
كورونا ميثل تهديدً ا كب ًريا .فعلى الرغم من حماوالت ت�سيي�سنا
وتق�سيمنا ب�ش�أن الوباء � ،إال �أننا على الأقل متحدون يف القلق .يف
�سبتمرب ،وجدت درا�سة ا�ستق�صائية ملا يقرب من � 4000أمريكي
�أن  12باملائة فقط ال يوافقون على �ضرورة و�ضع الأقنعة يف
الأماكن العامة� .أراد  70يف املائة من احلكومة �أن تقوم باملزيد
حلماية النا�س  ،و  8يف املائة فقط �أرادوا �أن تقوم احلكومة ب�أقل
من ذلك.
لكن منذ ذلك احلني  ،مل تفعل احلكومة يف عهد الرئي�س دونالد
ترامب �سوى القليل .عانت الواليات املتحدة من �أكرث وفيات
فريو�س كورونا املوثقة يف العامل حتى الآن .كما ووا�صلت �إدارة
ترامب التقليل من �أهمية الفريو�س وجتاهله  ،حيث ت�سارع انت�شاره
يف كل منطقة تقري ًبا من البالد .يوم الأربعاء  ،حطمت الواليات
املتحدة الرقم القيا�سي العاملي حلاالت الإ�صابة بالفريو�س التاجي
اليومية بتجاوزها  100000حالة للمرة الأوىل  -فقط لتحطم
تال حتى ارتفاع العدد يوم
الرقم القيا�سي مرة �أخرى كل يوم ٍ
ال�سبت �إىل  128000حالة .تظهر امل�ست�شفيات امليدانية وامل�شارح
امل�ؤقتة يف جميع �أنحاء البالد .وعدد الوفيات اليومية يرتفع �إىل
�أكرث من .1000
رمبا كان من املعقول �أن نتوقع �إذ ًا � ،أن الفراغ القيادي يف جوهر
هذه الأرقام �سيحدد االنتخابات الرئا�سية� .أ�شارت ا�ستطالعات
الر�أي �إىل الدعم املكثف لنائب الرئي�س ال�سابق جو بايدن  ،مما
عزز التكهنات ب�أن عدد الأ�صوات قد يرقى �إىل التن�صل احلا�سم
من تعامل ترامب الكارثي مع فريو�س كورونا .لقد كذب الرئي�س
باعرتافه  ،و�أنكر خطورة املر�ض  ،ووعد بعالجات كاذبة  ،كل
ذلك لأن عدد الوفيات و�صل �إىل مئات الآالف.
ومع ذلك مل ُي�ستنكر الو�ضع .نعم ،فاز بايدن ب�شكل حا�سم ،
لكن �أكرث من  70مليون �أمريكي �صوتوا ل�صالح ترامب .وهذا
العدد �أكرث من �أولئك الذين �صوتوا له يف انتخابات عام 2016
 ،وحوايل �سبعة �أ�شخا�ص لكل �شخ�ص م�صاب بفريو�س كورونا،
الفريو�س الذي لطاملا قال ترامب ب�إنه �سيختفي .ال �شك �أن معظم
الأمريكيني يدركون حجم الوباء .وقد خرجت �إحدى ا�ستطالعات
الر�أي مبا مفاده �أن الفريو�س كان �أهم ق�ضية ا�سرت�شد بها �أكرث
من  40يف املائة من الناخبني .لكن بطريقة ما  ،قال  80يف املائة
من الناخبني اجلمهوريني �إنهم يعتقدون �أن الفريو�س "حتت
ال�سيطرة �إىل حد ما" على الأقل يف نف�س الأ�سبوع الذي و�صلت
فيه احلاالت �إىل �أرقام قيا�سية .من الوا�ضح �أن الفريو�س وحده
مل يخيف عددًا هائ ًال من النا�س من الت�صويت لرتامب.
�إن فك رموز ما حدث يف هذه االنتخابات �سوف ينطوي بالت�أكيد
على ت�شريح ُم�ضني داخل احلزب الدميقراطي .من الوا�ضح �أن
�شعبية ترامب امل�ستمرة لها عالقة كبرية بعوامل خارج الوباء.
الكثري مما قاله وفعله كرئي�س كان عبارة عن تفوق �أبي�ض م�سترت،
وكره للن�ساء  ،وا�ستدراج للعرق  ،وحرب طبقية .لكن وعود
ترامب الفارغة ب�ش�أن الفريو�س كانت �أكرث من جمرد خدمة ذاتية
خمادعة وقاتلة .بل كانت � ً
أي�ضا مقنعة وجذابة لكثري من النا�س.
يتبع يف ال�صفحة التالية...........................

�إن الروايات والتكتيكات التي ا�ستخدمها ترامب لإقناع النا�س
للثقة به باعتباره منارة احلقيقة الوحيدة  -و�سط بحر من
العلماء والأطباء الفا�سدين والك ّذابني  -تعتمد على روايات
وتكتيكات يتبعها زعماء الطوائف ،واملعاجلني امل ّدعني والدجالني،
وذلك بنف�س القدر الذي ميار�سه الدمياغوجيني اال�ستبداديني.
لقد �أثبتت هذه املمار�سات فعاليتها على مدى قرون .ففي عام
� ، 1927أعرب الطبيب الربيطاين �أ .ج .كالرك عن �أ�سفه النت�شار
"ال�شعوذة" يف مهنة الطب .كان امل�صطلح يف تلك الأيام مراد ًفا
لالحتيال .حيث كتب كالرك" :حقيقة �أن هذا امل�صطلح قد
جاء للداللة ،على نحو �شائع  ،على ال�شخ�ص الذي يظهر املعرفة
الطبية ،ي�شري بو�ضوح �شديد �إىل �أن هناك �شي ًئا ما حول عالج
املر�ض يجذب ب�شكل خا�ص ك ًال من الوهم واخلداع"� .أي عندما
نكون مر�ضى �أو مهددون باملر�ض  ،يبدو �أننا عر�ضة ب�شكل فريد
لعمليات االحتيال.

 ،حيث ي�صعب على امل�ستهلكني معرفة ما �إذا كان املنتج فعا ًال ،
ولكن من ال�سهل جدً ا ت�صديق �أنه كذلك� .إذا حاول �شخ�ص ما
�أن يبيعك �سيارة ال حتتوي على عجالت  ،فلن يخفى عليك ذلك.
بينما �إذا حاول �شخ�ص ما �أن يبيعك فيتامي ًنا �سر ًيا من �ش�أنه �أن
يطيل عمرك ،فعليك فقط �أن تثق به (�أو ال تثق به).
فريو�سا غري مرئي
ينطبق ال�شيء نف�سه �إذا �أخربك �أحدهم �أن
ً
�سيختفي .كان نهج ترامب الأ�سا�سي يف التعامل مع الوباء هو
�إخبار النا�س مبا يرغبون يف حتقيقه .لقد وعد مرا ًرا وتكرا ًرا :كل
�شيء �سيعود �إىل طبيعته� .سيح�صل اجلميع على عالجات مذهلة
؛ �سيكون هناك لقاح قري ًبا جدً ا ؛ وعلى �أي حال ،املر�ض لي�س
بهذه اخلطورة .حقيقة �أن هذه االدعاءات مت�ضاربة  -ناهيك عن
كونها مزيفة ب�شكل وا�ضح  -ال ميكن �إال �أن ينتق�ص من جاذبيتها
جزئ ًيا .ولتجنب املراجعة والتدقيق  ،ي�ستخدم الدجالون التوجيه
اخلاطئ .على �شكل كتاب مدر�سي � ،أ�شار ترامب با�ستمرار �إىل
تهديد �آخر  ،وباملقارنة  ،جعل التهديد الفعلي �أي (الفريو�س)
يبدو �أقل خطر ًا :معترب ًا �أن وقف فريو�س كورونا �سيقتل الوظائف.
هذا انق�سام خاطئ ،وامل�س�ألتان مت�صلتان� .إذ تنهار االقت�صادات
عندما يكون الذهاب �إىل اخلارج خطريا ؛ بل تزدهر االقت�صادات
لي�س حينما ي�شعروا النا�س بالأمان فح�سب ،بل عندما يكونون
�آمنني بالفعل.

يف ذلك الوقت  ،كان العلماء واملهند�سون قد بد�أوا للتو يف
تطبيق اكت�شاف الإلكرتونات على الطب .وقد تو�سع حينها بع�ض
الباحثني يف االخرتاع العر�ضي الأخري ل�صورة الأ�شعة ال�سينية
الطبية  ،والعمل على جعل العملية �آمنة ودقيقة .فالت�صوير
الطبي �سيحدث ثورة ّ
مطردة يف ممار�سة الطب .لكن االنتهازيني
�أمثال الطبيب �ألربت �أبرامز قفزوا لال�ستفادة من ال�ضجيج� .إذ
ادعى �أبرامز �أن �إعادة تنظيم الإلكرتونات ميكن �أن يعالج تقري ًبا
�أي مر�ض .وبد�أ يف بيع �أجهزة حموالت كهربائية باهظة الثمن -
ب�أ�سماء مثل " "Radioclastو " "Dynomizerو
" - "Oscilloclastللمر�ضى .ووعد �أنه ب�صدم
اجل�سم �أو مترير موجات الراديو عربه  ،ميكن �أن تعالج �أجهزته
النا�س دون احلاجة �إىل �أطباء �آخرين .وميكنه وحده ت�شخي�ص
املر�ض با�ستخدام قطرة دم واحدة فقط.
ومثل �أي دجال خمت�ص  ،يركز ترامب على روح الفوز ولي�س على
لقد خدع �أبرامز الأذكياء وامل�شككني .ومن بني ه�ؤالء  ،كتب ق�ضية واقعية .وهو ي�ضع نف�سه كبديل لـ "العلماء" و "الأطباء"
ال�صحفي �أبتون �سنكلري بجدية وا�ضحة حول قدرة �أبرامز بحيث يتعني على الأتباع االختيار بني الوثوق بهم �أو الثقة به.
الفريدة على ت�شخي�ص وعالج الأ�شخا�ص من مر�ض "الزهري ت�ؤدي هذه العملية  ،ب�أ�شكالها املتطرفة � ،إىل ما ي�شري �إليه بع�ض
البقري" .على الرغم من �أن ادعاءاته �شجبت من قبل علماء علماء النف�س على �أنه اندماج الهوية� .صاغ ويليام �سوان  ،الأ�ستاذ
مثل كالرك  ،لكن بالن�سبة للمر�ضى واليائ�سني ،جاءت جاذبية بجامعة تك�سا�س يف �أو�سنت  ،امل�صطلح يف عام � 2009أثناء درا�سة
جهاز تغيري الإلكرتون ذو الأ�سم غريب لتغزل على غريزة البقاء نظريات الهوية الفردية .مبجرد االندماج مع جمموعة �أو قائد
�أكرث من عملية التفكري العقالين� .إن كان هناك من �شيء  ،ف�إن  ،الحظ �أن الأتباع يبدون مرتبطني بهم بطريقة جتعل الأمور
حالة �أبرامز كدخيل ،قد �أ�سبل على ادعاءاته جاذبية معينة� .صحيحة ملجرد �أن القائد قالها.
كما كتب كالرك  ،ف�إن الدجال اجلوهري يبد�أ كـ "مرتد على قد يبدو الأمر بائ�س ًا ،لكن ميكن �أن يكون �آلية للتكيف :توجيه
ال�سلطة" وغال ًبا ما ينتهي "بت�أ�سي�س �إميان عقائدي �أكرث �سخافة �إح�سا�سك باحلقيقة حول �شخ�ص ما ميكن �أن يكون �أكرث راحة
من التقاليد الأرثوذك�سية التي حاول تفجريها" .الدجال لي�س من القيام بذلك حول واقع غام�ض �أو غري م�ؤكد �أو حول �أي تهديد
له �ش�أن �إن مل يكن نبي ًا :فهو يعد بالو�صول �إىل حقيقة ال ميتلكها ما .االندماج لي�س جذا ًبا لأنه منطقي؛ بل جاذبيته تكمن يف �أنه
�أي �شخ�ص �آخر .على عك�س جميع العلماء البطيئني ،الكئيبني  ،يخفف العبء املعريف والعاطفي للتفكري.
ميكنه التخل�ص من م�شكلتك الآن.
هذه الظاهرة تتجاوز احلدود الأيديولوجية .نحن جمي ًعا ندمج
�إن �سيكولوجية هذه الفتنة وثيقة ال�صلة بيومنا هذا متام ًا كما هوياتنا ببع�ض الطرق� .إذا كنت من حمبي Red Sox
كانت قبل قرن من الزمان� .إىل جانب البيع امل�ستمر لأجهزة املتع�صبني  ،فمن امل�ؤكد �أنك �ستبقى من املعجبني  ،حتى عندما
متاما .تت�صاعد املخاطر مع الوالءات ال�سيا�سية
�إعادة تنظيم الإلكرتون  ،تعمل �صناعة العالج املزدهرة على تنقلب القائمة ً
نف�س املنطلق من الأمل املناه�ض للت�أ�سي�س جن ًبا �إىل جنب مع  ،وميكن �أن تدفع النا�س للت�صويت �ضد م�صاحلهم اخلا�صة.
الوعود املتزايدة .يعتمد البائعون على عدم تنا�سق املعلومات عندما يتم ا�ستطالع �آراء الأمريكيني حول العنا�صر الفردية
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تتمة مقالة جيم�س هامبلني ....................
لقانون الرعاية املي�سرة  ،ف�إن قانون الرعاية ال�صحية الذي
و�ضعه الرئي�س باراك �أوباما  ،على �سبيل املثال  ،يوافقون
عليه .قانون ميديكري  ،والذي و�سعه القانون قلي ًال  ،هو واحد
من �أكرث الربامج مواتية لغايات النا�س من كال احلزبني.
ومع ذلك ،قام ترامب بحملة لإلغاء قانون الرعاية املي�سرة.
ينعك�س حترر ترامب الآن من التدقيق من قبل العديد من
�أتباعه ،يف �أنه �أ�صبح يجهل حتى مكان وقوفه حيال الوباء.
يف اال�ستطالع الذي �شمل � 4000أمريكي ،يعتقد  81باملائة
من ناخبي ترامب ممن اعتقدوا �أنه يجب املطالبة بارتداء
الأقنعة ،يعتقدون � ً
أي�ضا �أن ترامب يوافق على ذلك .لكن
ترامب يف احلقيقة ،مل يدعم فر�ض القناع  ،وبالكاد �أيد
ا�ستخدامه الطوعي.
لي�س هناك من جديد ب�ش�أن فعالية نهج ترامب .قد ي�ساعد
فح�ص وفهم عنا�صر نهجه العاملية يف التخفيف من �أ�ضرار
هذا النهج مع ا�ستمرار الوباء� .إن احتياجات النا�س للدعم
واال�ستقرار هي احتياجات حقيقية  ،وبالن�سبة للعديد من
الناخبني  ،يبدو �أن بايدن ف�شل يف تقدمي طريقة ذات مغزى
لتلبية تلك االحتياجات� .إذ �أثناء احلملة  ،وعد بتدخالت
مثل تفوي�ضات الأقنعة وتعهد بـ "اتباع العلم"  ،بينما �أخرب
قا�س .كل هذا
النا�س �أننا �سنحتاج �إىل االحتماء يف �شتاء ٍ
�صحيح و�سليم ،و�إذا تابع بايدن ذلك  ،ف�سوف ينقذ �آالف
الأرواح .لكن حتى �أ.ج.كالرك مل يكن ليتفاج�أ من �أن الكثري
من النا�س اختاروا الدجال .وعد بايدن بال�صرامة واملثابرة
وانت�صار العقل .لكن عند اختيار �إتباع امل�شعوذ ،على الرغم
من ذلك  ،كما كتب كالرك .ف�إن "العقل ال ي�شارك يف
العملية" .والقرعة تعتمد على �شخ�صية املعالج  ،و "النجاح
الالحق م�ضمون باالقرتاح اجلماعي".
�إذا افرت�ضت جمتمعات ال�صحة العامة واملجتمعات العلمية
يف البالد �أن جاذبية الدجال كانت مبثابة انحراف عابر -
وهو �شيء �سينتهي عندما يرتك ترامب من�صبه  ،وميكن
معاجلته مبزيد من احلقائق  -عندها �ستف�شل �إدارة بايدن
يف الو�صول �إىل ماليني الأمريكيني  ،بغ�ض النظر عن مدى
�صحة قراءة الإح�صاءات� .ستذهب حتذيرات وتفوي�ضات
�إدارته �أدراج الرياح و�ست�صبح عل ًفا للدخالء ذوي ال�شخ�صية
اجلذابة الذين يخربون النا�س مبا يريدون �سماعه.
هناك طرق للعمل كقائد واثق ومتفائل دون تقدمي وعود ال
معنى لها .ميكن �أن مُينح الأمل بوعود باالعتناء بالنا�س
و�أن ي�ضحي من �أجلهم .ميكن تقدمي الطم�أنينة من خالل
�ضمان عدم حتمل �أي �شخ�ص للديون لإ�ضطراره للذهاب
�إىل امل�ست�شفى  ،و�أن الأ�شخا�ص �سيح�صلون على �إجازة
مر�ضية مدفوعة الأجر والأمن الوظيفي حتى يتمكنوا من
البقاء يف املنزل عند ال�ضرورة� .إذا مل يبذل جمتمع ال�صحة
العامة املزيد لبث الأمل والطم�أنينة يف مواجهة هذه الكارثة
 ،ف�سرنى النا�س ينحرفون عن �أولئك الذين �سيعملون بالفعل
 وحتى لو كانوا يعلمون �أن تلك الوعود كبرية جد ًا لدرجة الميكن �أن تكون �صحيحة.
الكاتب :جيم�س هامبلنيThe Atlantic/
الرتجمة العربية �أيام كندية

وفاة
مارادونا..

�أحد �أعظم العبي التاريخ يودع جماهري ال�ساحرة امل�ستديرة
�أعلن االحتاد الأرجنتيني لكرة القدم اليوم الأربعاء وفاة النجم الأرجنتيني دييغو �أرماندو مارادونا عن عمر ناهز  60عاما.
وخ�ضع مارادونا ،الذي قاد منتخب الأرجنتني لكرة القدم للفوز بك�أ�س العامل عام  ،1986لعملية جراحية ب�سبب نزيف يف املخ يف وقت
�سابق من هذا ال�شهر ،وقال الأطباء �إنها كانت ناجحة.
و�سبق ملارادونا �أن قام بتدريب منتخب الأرجنتني �أي�ضا بني عامي  2008و ،2010وت�ضمنت م�سريته الكروية النجاح مع فريقي بر�شلونة
الإ�سباين ونابويل الإيطايل.
ويعد حم ّبو ال�ساحرة امل�ستديرة على نطاق وا�سع مارادونا �أحد �أعظم الالعبني الذين لعبوا كرة القدم على الإطالق.
وذكر االحتاد الأرجنتيني للعبة يف بيانه اليوم �أن "االحتاد الأرجنتيني للعبة يعبرّ  ،من خالل رئي�سه كالوديو تابيا ،عن عميق حزنه
لوفاة �أ�سطورتنا دييغو �أرماندو مارادونا� ..ستظل يف قلوبنا دائما".
ونعى نادي نابويل الإيطايل الأ�سطورة الأرجنتيني على موقع "تويرت" للتوا�صل االجتماعي عرب الإنرتنت.
كما كتب نادي بر�شلونة الإ�سباين على موقعه "�شكرا على كل �شيء ،دييغو".
و ُنقل مارادونا �إىل �أحد م�ست�شفيات مدينة البالتا الأرجنتينية يف وقت �سابق من ال�شهر احلايل حيث عانى الأنيميا (فقر الدم)
واجلفاف اخلفيف ،لكن اكتُ�شف الحقا �أنه يعاين نزيفا يف املخ.
امل�صدر  :اجلزيرة+مواقع �إلكرتونية� /أيام كندية

هنا جودة �أول العبة م�صرية
و�إفريقية تت�صدر الت�صنيف
العاملي لتن�س الطاولة

ت�صدرت هنا جودة ،العبة النادي الأهلي لتن�س الطاولة،
الت�صنيف العاملي لتن�س الطاولة للنا�شئات
وكانت دينا م�شرف قد ت�أهلت ملونديال فردي ال�سيدات بعد
�إحرازها لقب بطولة ك�أ�س �إفريقيا لتن�س الطاولة والتي �أقيمت
يف تون�س خالل فرباير املا�ضي
عاما،
و�أ�صبحت العبة النادي الأهلي هنا جودة �صاحبة الـً 12
�أول فتاة م�صرية وعربية و�أفريقية تت�صدر الت�صنيف العاملي
عاما ملدة عام كامل
لتن�س الطاولة للنا�شئات حتت ً 15
وودعت العبة تن�س الطاولة امل�صرية دينا م�شرف م�سابقة
ك�أ�س العامل لفردي ال�سيدات مبدينة ويهاي ال�صينية بعد
خ�سارتها ملباراتيها يف املجموعة الرابعة للبطولة ،فيما �سيبد�أ
البطل امل�صري �أحمد �صالح م�شواره يف م�سابقة فردي الرجال
يوم اجلمعة  13نوفمرب اجلاري
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حوار املخرتع ال�سوري حممد فرا�س ال�سقا مع موقع وجملة �أيام كندية
بداية ..نود �أن نتعرف على ن�ش�أتك والبدايات التي الت�صنب ،ويف جتربة الت�صنب احرتقت يدي فوقع من يدي ال�صابون
ً
.١
�ساعدتك على خو�ض جمال الإخرتاعات بهذا ال�شكل قبل التجمد وانتهاء تفاعل الت�صنب ب�شكل كامل وت�صبنّ يف جمرى
ال�صرف ال�صحي فانت�شرت املياه يف جميع �أنحاء املنزل .و يف
الالفت واملكثف؟
مرة من املرات �سقط من يدي معزز الرغوة فحاولت �إزالته باملاء
من �أنا و�أين �أنا؟
فاتت�شرت الرغوة يف جميع �أرجاء غرفتي.
يكرب الطفل وتكرب هذه اال�سئلة معه ...من �أين �أتيت
هذه احلوادث التي كانت طريفة تارة وم�ؤملة تارة عززت من
وكيف خلقت واىل �أين �أنتهي؟
�شخ�صيتي وقوتي ومل متنعني من اال�ستمرار ،كنت �أ�ستذكر هذه
كثرية هي الأ�سئلة وقليلة هي االجابات ،فالإن�سان بفطرته لديه رغبة الأحداث بينما ام�سك بجائزتي االوىل ،جائزة من املنظمة العاملية
االكت�شاف واملعرفة
حلماية امللكية الفكرية الوايبوا من جنيف �سوي�سرا ك�أف�ضل خمرتع
ولكن رغبة االكت�شاف هذه غالبا ما تواجه وخ�صو�صا يف جمتمعنا �شاب الوايبوا من خالل م�شاركتي مبعر�ض االخرتاع والتكنولوجيا،
العربي برف�ض �أو ا�ستنكار �أو قمع من قبل الأهل واملجتمع وبالتايل ولكن على الرغم من ح�صويل على هذه اجلائزة يف طفولتي ومل
أن�س حلمي مل اكتفي بهذا القدر ،حلمي كان �أن �أخرتاع �أكرث.
نكون قد و�ضعنا حدودا حول خميلة الأطفال وقيدنا فكرهم وق�ضينا � َ
على قدرتهم على االبداع والتخيل.
 :٣هل لك �أن تعطينا ملحة عن الإخرتاعات التي حققتها
�أما �أنا فقد خلقت كباقي االطفال

حتى الآن ،ومدى �أهميتها يف حياة النا�س عموم ًا؟

م�ستغربا مت�سائال ولكني كنت ف�ضوليا مل �أكن �أكبت �أ�سئلتي،
• بالت�أكيد ..اخرتاع مدفئة كيميائية تعمل على املاء ومتتاز ب�أنها
حاولت االجابة عليها فوجدت �أن القراءة ممكن �أن تكون الطريق ،غري م�ض ّرة و�صديقة للبيئة ...وحتد من ا�ستنزاف املخزون العاملي
لذلك مل تخيب الكتب �أمايل و�ساعدتني على �أن افهم احلياة �أف�ضل للبرتول...وحتد من قطع الأخ�شاب امل�ستخدمه للتدفئة.
ولكنها مل تنق�ص من �أ�سئلتي بل على العك�س فمع كل �إجابة �أح�صل عالج م�شكلة العقم:
عليها كان يتولد بداخلي بعدها الكثري من اال�سئلة.
بد�أت رحلة اخرتاعي هذه من باب الف�ضول وحب اكت�شاف
وال�س�ؤال االهم كان

ما هديف من احلياة؟
�أخ ً
ريا متكنت من الإجابة عليه..
هديف بات ان �أ�س�أل واجيب و�أ�سال مرة اخرى.
�أ�صبحت اريد املعرفة فقط وكيف �أوظف هذه املعرفة.
�أردت �أن �أقدم منفعة و�أن �أغري ال�صورة التي ر�سمت عن دول العامل
الثالث وحقها بالعلم واالبداع
فنحن ال نعي�ش فقط لن�أكل وننام.
رغم �أن ّني ولدت بعامل عربي� ،إال �أن ّني ك�سرت ذلك احلاجز الذي
ي ّقيدين من خالل موهبتي الفطرية يف االخرتاع ،وكون �أن بيني وبني
�أحالمي عالقة متينة تقودين �إىل حتدي واقعي،

والربونزّية من معر�ض االخرتاع الد ّويل يف ال�شرق االو�سط.
الأ�سباب..
وتقدير ًا جلهودي يف حماولتي تخلي�ص العامل من �شر الوباء احلايل
والأهم هو �إدخال الفرحه لقلب كل �أنثى عاقر...
التي اكت�سحت العامل(فايرو�س كورونا) بالهايدروجني للق�ضاء على
فبد�أت بقراءة العديد من الكتب وطرح الأ�سئلة على الأطباء الفايرو�سُ ،منحت لقب �سفري النوايا احل�سنة من قبل منظمة �أجنحة
والأ�صدقاء..
ال�سالم والدميقراطية الدولية يف كندا.
وبعد جمع املعلومات ،قمت ب�إجراء جتارب على النطاف بكل �أ�شكاله نلت دكتوراه فخرية من جامعة لندن تقدير ًا جلهودي وحماوالتي
(التجمد والنار والكهرباء والعديد من التفاعالت).
ملكافحة فريو�س كورونا
وبعد طول جتارب تو�صلت �إىل اخرتع حقنة التلقيح املنزيل وميتاز كوفيد ( 19الهيدروجني ).
هذا االخرتاع ب�أنه:
نلت �أي�ض ًا دكتوراه فخرية من جامعة لندن بعلوم البحث العلمي.
لي�س بحاجه �إىل خمرب لتنظيف ال�سائل املنوي وف�صل احليوانات
املنوية امل�شوهة وال�ضعيفة وهي حتتوي مواد ن�شطة لزيادة قوة تركيز  :٥هل تعتقد �أن �إخرتاعاتك قابلة للتنفيذ عملي ًا؟ وما
احليوان املنوي .وال�سرعة و�إطالة عمر النطاف وحتفيز ع�ضلة هي املعوقات التي حتول دون ح�صول ذلك؟
الق�ضيب الذكري لتقوية االنت�صاب،
• �س�ؤال يف غاية الأهمية� ،أعتقد �أن الإخرتاع الذي ال ينفذ رمبا
يفتح الباب الخرتاعات �أخرى...
وحل م�شكالت ت�أخر و�إطالة القذف،

�أين قادر على االخرتاع وحتقيق �أحالمي اجلميلة ،وهذا ما �شجعني
لالرتقاء بنف�سي �أكرث ،و�أ�ستمد من �أحالمي القوة وال�صرب والإلهام
لإظهار ما يجول يف داخلي من �إبداع ،و�أحتدى �إعاقة عاملي العربي وحل عدم خروج ال�سائل املنوي ،وبعد جهد كبري من الدرا�سة
من جهة ،ومن جهة �أخرى �أطور موهبتي ولن �أتوقف عن االخرتاع يف والبحث ا�ستطعت التو�صل �إىل �أ�سباب امل�شكلة وو�ضع فر�ضيات لها
وحاولت �إثباتها...
هذا العامل الغريب عني.
 :٢حدثنا عن جتارب واخرتاعات الطفل حممد فرا�س من ومن جهة �أخرى فتح اخرتاعي �أمامي �أفق ًا لأكتب �أبحاث ًا ونظريات
املنزل وانتهاء ًا بجائزة الأمم املتحدة (الوايبو) يف �صف يف العقم:
احلادي ع�شر؟
(عالقة العقم بالفيزياء -عالقة العقم باحلرارة -عالقة العقم

• ق�ضيت طفولتي قارئا حمبا لكتب الكيمياء الع�ضوية والفيزيائية بالريا�ضيات -عالقة العقم بالرطوبة -عالقة العقم جمهول ال�سبب
التحليلية ،ولطاملا حلمت مبختربي اخلا�ص .فكان منزيل هو باملورثات)،
املخترب الأول ،وكطفل ف�ضويل باحث
وكتبت نظرية عن العقم املجهول ال�سبب وعالجه ب�شكل نهائي.

�إن هديف هو تر�سيخ ثقافة االخرتاع
ومدى انعكا�ساته الإيجابية..

رغم ظروفنا ال�سيئة هذه نحن قادرين على االكت�شاف..
فكيف لو توفرت الظروف املنا�سبة!! لنتخيل حجم االزدهار واملنفعة
العامة التي �ستتحقق...
�أما بخ�صو�ص املعوقات فهي كثرية:
�أولها التمويل ال�شخ�صي ال�ضعيف (ال �أحد يدعم املخرتعني حيث �أن
التمويل �شخ�صي فقط).
�أ�ضافة �إىل ال�ضغوطات النف�سية..

البد �أن تكون احلوادث كثرية
 :٤هل نلت �إعرتاف ًا وتقدير ًا من قبل اجلهات البحثية لقاء
هذه الإخرتاعات املهمة؟ وما هي املنا�سبات التي ح�ضرتها والتمويل الالزم لتجريب الإخرتاعات ..من خمرب ومعدات ووو...
فمثال:
�إن املخرتعون يف بالدنا لي�س لهم �أية قيمة يف جمتمعاتهم وال
كانت جتاربي �أكرث �أن�شطتي اليومية �أهمية فكادت �إحدى هذه واجلوائز التي نلتها لقاء ما قدمته من اخرتاعات؟
التجارب �أن تذهب بحياتي فحاولت ت�شغيل املدف�أة على ماء فقد • نلت جائزة من املنظمة العاملية حلماية امللكية الفكرية الوايبوا تقدير...
ا�شتعلت املدف�أة وكادت النريان �أن تلتهمني واحلمد هلل انطف�أت من جنيف �سوي�سرا ك�أف�ضل خمرتع �شاب� ،شاركت يف العديد من فلي�س هناك بيئة حتت�ضن اخرتاعاتنا وت�شجعنا بل تعمل على
املدف�أة دون انت�شار النريان ،و�أق�ضي �ساعات و�ساعات يف جتارب امل�سابقات واملعار�ض العر ّبية وال ّدو ّلية وح�صلت على امليدال ّية ّ
الف�ضية تهمي�شنا ودفن مواهبنا للأ�سف.

�ضيف العدد
�س :٦ذكرت يل ب�أن لديك �إخرتاعات �سرية ،بالت�أكيد طموحي يف خدمة العامل ،لن�ساهم يف دعم العقول املخرتعة لنجاح
لن �أ�س�ألك عن ماهية وتفا�صيل تلك الإخرتاعات ،ولكن اخرتاعاتهم ،بدافع الرغبة ال�صادقة يف خدمة الأجيال و�إميان ًا ب�أن
ال�س�ؤال هو ملاذا هي �سرية وتتحفظ عليها دون غريها؟ هل الدولة تقا�س مبدى تقدمها يف العلوم والتكنولوجيا.
بالإمكان تو�ضيح ذلك؟
�س :٧ذكرت ب�أن من �أهم اخرتاعاتك هي منظومة
احل�صن الناري ..حبذا لو تو�ضح للقراء مدى �أهمية هذا
• �أنا كيان م�ستقل ،ال �أنتمي �إىل �أي جهة ر�سمية.
الإخرتاع.
�أحب العلم والتطور و�أرغب بخدمة العامل ولدي ما هو مفيد ومهم.
• بالت�أكيد..
�آمل �أن �أكمل يف هذا املجال ،ولدي العديد من الإخرتاعات الغري
منظومة احل�صن الناري :هي املنظومة الأوىل التي حتمي من
امل�سجلة وهذه الإخرتاعات �سرية وغري معلنة.
الهجمات االرهابية و�أود ت�سجيل اخرتاعي هذا لردع �أي اعتداء
قدمت �إىل جميع مكاتب براءة االخرتاع يف العامل طلبات العفائي
�إرهابي بعيد ًا �أو قريب ًا على بعد امتار.
من الر�سوم �أو تقدمي الت�سهيالت كوين موجود خارج بلدهم ،ومل
�أمتكن من احل�صول على اال�ستجابة حول م�س�ألة التخفي�ض وعدم �صممت هذه املنظومة للدفاع عن املنازل والبنوك وال�سفارات
وجود فر�ص �سفر للخارج للبالد املتقدمة علمي ًا ،لدي العديد من واملعامل الكبرية واملن�شئات احل�سا�سة والقواعد الع�سكرية مل�سافة ال
االخرتاعات التي تتجاوز اخلم�سني اخرتاع مع جمموعة كبرية من تقل عن �أمتار.
القوانني والنظريات و�أريد ت�سجيلهم جميع ًا ،لكن لي�س لدي القدرة وهي م�صممة حلماية بوابات املن�شئات الهامة من عمليات االقتحام
على دفع الر�سوم املالية ،و�أمتنى من العامل دعم جهودي وم�ساعدتي والت�سلل وذلك عن طريق
حلل م�شكلتي ومن �أجل الو�صول �إىل �إجنازات �أكرب ،و�أنا�شد �أهل الأبواب الأمنية على �شكل الكي�س الورقي حجم ًا و�شك ًال عندما
القرار مل�ساعدتي من �أجل حتقيق طموحي يف خدمة العامل ،يحدث االنفجار من تلقاء نف�سه ي�ست�شعر الكي�س باالنفجار ويتحول
وامل�ساهمة يف دعم العقول املخرتعة لنجاح �إخرتاعاتهم وذلك بدافع �إىل ثمانية �أبواب حديدية �صلبة يف غ�ضون ثواين حلماية ال�سفارات
الرغبة ال�صادقة يف خدمة الأجيال والإميان �أن الدولة تقا�س مبدى والوزارات واملباين وجميع امل�ؤ�س�سات واملنازل من االنفجارات.
تقدمها يف العلوم والتكنولوجيا ولي�س يف امل�ساحة وعدد ال�سكان �أو
تتطور و�سائل حماية املباين واملن�شئات الهامة يومي ًا بوا�سطة تطور
ثراء الدولة.
التقنيات احلديثة وو�سائل احلماية من بوابات ك�شف املعادن
ً
�أمتنى �أن ينظر املعنني يف هذا الأمر و�أنا �شخ�صيا �أعمل على ت�أمني والأ�شياء اخلطرة وكامريات املراقبة وجتهيزات الأمان كلها تعطي
�أدواتي من ح�سابي اخلا�ص و�أمتنى م�ساعدتي يف ت�سجيل الإكت�شافات درجة �أمان ال ب�أ�س بها لهذه املن�شئات،
العلمية.
لكن لوحظ وجود ثغرة يف حماية هذه املباين واملن�ش�آت وذلك عند
طموحي الكبري والعايل يف جمال االخرتاع واالبتكار مل يب�صر النور الهجوم بوا�سطة متفجرات حيث تدمر هذه التجهيزات وال ت�ستطيع
�إىل الآن لأنني �أتعر�ض للعديد من ال�ضغوطات وثروتي الفكرية التي حماية املبنى �أو املن�ش�أة.
�أختزنها يف عقلي وفكري و�أوراقي هي حيز املوت واالندثار �إذا مل
ووجود بوابات معدنية �ضخمة ال تعطي مظهر ًا ح�ضاري ًا منا�سب مم
جتد التمويل الكايف.
الناحية ال�شكلية واجلمالية للمبنى،
الكثري من االخرتاعات ال�سرية غري م�صرح بها وخا�ضعة للدرا�سات
العلمية لكنها مل تتلقى �أي �صدى للت�سجيل ب�سبب التعرثات املالية لذلك مت ت�صميم هذه الكي�س لتاليف هذه النقاط ال�سلبية ،وت�صل
وال �أي دعم �أو حماولة لال�ستفادة منها والتي قد توفر على الدول قدرة احلماية للبناء اىل  100طن من املتفجرات.
مليارات الدوالرات لو مت توظيفها بال�شكل الذي يحقق الغر�ض � :٨أال ت�ست�شعر خطر ًا ما �أو ينتابك خوف على حياتك،
ب�سبب هذه الإخرتاعات احل�سا�سة والدقيقة رمبا؟
واال�ستفادة منها.
قدمت �إىل جميع مكاتب براءة االخرتاع يف العامل لإعفائي من • "ه�ؤالء الذين اليتذكرون املا�ضي حمكوم عليهم باعادته وما�ضي
الر�سوم و الت�سهيالت العمايل ،ال �أحد ي�ستجيب يل فيما يخ�ص كوكبنا طويل ومليئ بالأحداث ،الأمر الذي يتحتم علينا �أن منتلك
م�س�ألة التخفي�ض ،على �سبيل املثال� :إخرتاع مكافحة الإرهاب والذي ذاكرة قوية وقدرة عالية على التعلم منه ،خ�شي ًة �أن تتكرر الكثري
تختفي فيه الأبواب الأمنية بحجم الكي�س الورقي عندما يحدث من الأحداث ال�سابقة والتي خلفت املجازر ،وحتم ًا ال نريد �أن نراها
االنفجار من تلقاء نف�سه� ،إذ ي�ست�شعر الكي�س باالنفجار ويتحول مرة �أخرى.
�إىل ثمانية �أبواب حديدية �صلبة يف غ�ضون ثواين حلماية ال�سفارات فبعد الكثري من احلروب وال�صراعات االن�سانية البد للإن�سان �أن
والوزارات واملباين وجميع امل�ؤ�س�سات واملنازل والتي من �ش�أنها لو مت يكون قد تعلم �أن ا�ستمرار احلياة هو با�ستمرار الإ�ستقرار .ومهما
ت�سجيل االخرتاع وتنفيذه لوفر حل ملعاجلة الهجمات الإرهابية التي كانت عظمة االنت�صار يف اي معركة،
ت�سبب الأ�ضرار باملباين وال�شقق وحلماية �أنف�سنا �أي�ضا �أو ًال و�آخر ًا.
اخلا�سر الأول هو الإن�سان.
والإخرتاع الثاين هو اللولب الذكي وهو  % 100قادر على منع احلمل،
فال جمال للمزيد من ال�ضحايا وتدمري البيئة وتخريب الكوكب.
واخرتاع البالون الذكي .و�أي�ض ًا اخرتاع لإطالق املركبات الف�ضائية،
والذي هو عبارة عن حمطة لإطالق املركبات الف�ضائية التي تعمل لقد تر�سخت هذه االفكار يف ذهني و�أنا �أ�شاهد ن�شرات الأخبار التي
على الطاقة النظيفة وعلى احلقول املغناطي�سية ،وهو يعمل بالطاقة تبث ب�شكل �شبه يومي �صور عن االنفجارات والقتل.
النظيفة لتجنب نفايات الف�ضاء والتلوث البيئي وتوفري التكاليف كنت �أراقب م�شاهد الطائرات واملدافع املتطورة و�أفكر ماذا لو �سخر
الباه�ضة.
االن�سان علمه لأ�سمى غاية وهي ال�سالم.
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�س :٩ما هي ر�سالتك يف احلياة؟ وهل من كلمة �أو ن�صيحة
تتوجه بها لل�شباب وال�شابات.
• ر�سالتي يف احلياة
 -1املطالبة بدعم البحث العلمي للمفكرين واملخرتعني والباحثني
حيث يوجد يف العامل مبدعني وعلى م�ستوى عاملي وهذه االخرتاعات
�إذا مت تبنيها �ستنه�ض بال�صناعة واالقت�صاد نحو الأف�ضل ،فالع�صر
الذهبي ي�أتي من الباحثني والعلماء واملخرتعني عرب حتويل عقولهم
مل�صانع كبرية حتقق ثروة �ضخمة وا�ستثمارات هائلة ،ودعم �إبداعات
و�أفكار ال�شباب البناءة وحماية ملكيتها.
 -2ال�سعي لدعم املخرتعني الزراعني وا�ستثمار االخرتاعات
الزراعية لأنهم �أكرث داعم للإقت�صاد ،والتي ميكن االعتماد عليها
يف رفد الأ�سواق من املواد الغذائية وتخفي�ض �أ�سعار ال�سلع وحتقيق
امل�ستلزمات الغذائية للطبقات الفقرية.
 -3ال�سعي لدعم االخرتاعات ال�صديقة للبيئة ال�سليمة والنظيفة
واالعتماد على توليد الطاقة البديلة.
 -4دعم االخرتاعات ال�صناعية لتوفري تكاليف الإنتاج وجودة املنتج
وال�سعر املنا�سب لدعم الطبقة الفقرية واملتو�سطة.
 -5حتقيق التنمية االقت�صادية وخلق وظائف لدعم الفقراء
واملحتاجني.
ون�صيحتي لكل ع�صر حروبه و�أ�سلحته ،ففي حروب ال�سيوف كانت
القوة اجل�سدية هاج�س ال�شباب و�أ�سا�س التفا�ضل بني ال�شعوب.
ويف حروب الأ�سلحة الأوتوماتيكية �أ�صبح التناف�س على الت�سلح.
�أما احلروب القادمة فهي حروب املعرفة والعلم ،ومبقدار معرفة
ووعي ال�شعب مبقدار ما كان �أقوى و�أقدر على التميز.
والعديد من الإخرتاعات التي تتجاوز اخلم�سني و�أريد ت�سجيلهم �أقدم لكم اليوم ح�صيلة �أيام طويلة من التعب والبحث وكلي �أمل فال مكان جلاهل يف امل�ستقبل
جميع ًا ،لكن لي�س لدي املقدرة على دفع الر�سوم املالية لت�سجيلها� .أن ي�سهم هذا االخرتاع يوم ًا يف �إنقاذ الأبرياء و�إنهاء �أ�صوات لذلك �أن�صح اجليل اجلديد بالإ�ستعداد جيدا للم�ستقبل.
�أمتنى من العامل دعم جهودي وم�ساعدتي حلل م�شكلتي للو�صول االنفجارات وو�ضع خطوة لبناء مدينة ال�سالم.
ختام ًا �أ�شكر جملة �أيام كندية لإتاحتها هذه الفر�صة القيمة للتعريف
لإجنازات �أكرب و�أنا�شد �أهل القرار مل�ساعدتي من �أجل حتقيق فللن�شر املحبة والت�سامح والأمن وال�سالم.
بي وب�إخرتاعاتي للمهتمني ولعامة النا�س.
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ق�ص�ص متنوعة

«تكوينات» ..خمتارات ق�ص�صية �شيقة
يكتبها القا�ص الأ�ستاذ حممد �صباح احلوا�صلي وين�شرها يف جملة وموقع �أيام كندية
البيت .فلقد �أدركت لتوك �أنك قد تهت ،وما وراء التيه �إال كل ما يف
 - 6التيه..
املخيلة من �صور اخلوف.
ت�سري ..ولكنك هذه املرة ال ت�أبه لالكت�شاف .ال تريد �أن تكت�شف �شيئ ًا
مل ت�ستطع �أن تقاوم رغبة اخلروج من البيت.
الآن .كل ما تريده هو �أن تعود �إىل البيت� ،إىل �أمك و�أخوتك و�شرفتك
كانت الرغبة تع�صف بنف�سك وتزين لك الدنيا خارج البيت ،وحت�شد
الأليفة.
ال�صور ال�سندبادية املليئة بالعجائب واملفاتن� .إنها رغبتك ب�أن ترثي
يقرتب �صوت اخلوار �أكرث ف�أكرث �إىل �أن جتد نف�سك �أمام نواعري
أ�ضحت �شرفة البيت عاجزة عن �إثارتك.
عاملك ال�صغري بعدما � ْ
�ضخمة عتيقة تدور ببطء وترفع املياه .هو ذا نهر (العا�صي).
�أمل تت�سلق ذات يوم ال�سلم اخل�شبي الذي يركن يف فناء البيت لت�شرف
على �آفاق بعيدة فاتنة و�أ�شجار كثيفة وجبل تنتهي �إليه تلك البيوت �أال تقرتب منه؟
املتعانقة ،وجتد �أن العامل �أكرب بكثري مما كنت تت�صور.
�أترى كم هو مذهل وبديع؟
ها � َ
أنت الآن تطل بر�أ�سك من خلف الباب ،فتنا�سم نف�سك رغبة ب�أن �آه ..لو مل تكن مغمور ًا ب�شعور التيه واخلوف من �أال تعود �إىل بيتك
تخرج وت�سري .وتلقى عامل ًا يبهرك ،يثري مكامن الف�ضول يف �أعماقك ،و�أمك وعاملك الأليف لكانت ر�ؤيتك �أكرث روعة عما تراه الآن.
يحطم �إ�سار مرحلة طفولية �آن رحيلها.
لقد انق�ضى ذلك النهار ،وانتهت التجربة ،وهاهي ذي يد حنونة من
لو تدري كم � َ
أنت بحاجة �إىل هذه التجربة التي ال تخلو من خطر؛ ذاك العامل الأليف تقب�ض على يدك وتعود بك �إىل البيت.
�إىل �أن تدع �ساقيك ت�سريان على غري هدى ،وتتيه يف دنيا اهلل
فرحت لعودتك للبيت وفرح اجلميع .ولأول مرة تلمح يف عيني �أمك
َ
الوا�سعة .يف البداية �ستكون مغمور ًا بن�شوة االكت�شاف ،ال تدري �أين
الدامعتني نظرة مل ت�ألفها من قبل ..نظرة غريبة هي مزيج من
تقودك قدماك ،ولكن عندما تتكرر الأ�شياء من حولك وتفقد بريق الفرح العظيم واللوم العظيم .لهذا ال�سبب كانت تنهرك وت�ضمك
االكت�شاف وينتابك التعب ف�إن مكامن الف�ضول �ستطفو من �أعماقك �إىل �صدرها وهي تبكي.
جوفاء ،حينها �ستدرك �أنك �أم�سيت بعيد ًا عن البيت ،عن املكان
 - 7تلوين..
الأليف الذي يغدو العامل من دونه موح�ش ًا.
ها �أنت تفعلها ،تنطلق يف �شيء من احلذر وكثري من اجلر�أة .تنظر
�إىل هذا العامل الكبري من حولك الذي �ستنف�ض بعد اليوم الكثري من
غمو�ضه� .إنه �أكرب بكثري مما كنت تت�صور ،وكلما �سرتَ ف�أنت مالق
ما يذهلك :الطرقات والعربات وبائعي احللوى.
ما �ألذ هذه الأطعمة .وهذا احلمار الذي يحمل �أثقاله ما �أتع�سه.
جتري خلفه فينهرك ممتطيه .ال عليك ..هم دائم ًا هكذا مع
ال�صغار.
الآن يتعني عليك �أن تغري طريقك لأنه ينتهي بك �إىل حقول موحلة يف
هذا الف�صل من ال�سنة� .سر يف ذاك الطريق ف�إنه مف�ض بك �إىل ما
�سيكون قمة اكت�شافك اليوم� .إنه نهر (العا�صي) الذي طاملا ر�سمته
كنت تجُ ري مياهه الزرقاء يف منت�صف
ب�أقالم التلوين اخل�شبيةَ .
اللوحة ثم تغيبه وراء ذينك اجلبلني الهرمني اللذين تطل من بينهما
ال�شم�س الذهبية .ومن اليوم ف�صاعد ًا �سوف تر�سم النهر بر�ؤية
جديدة ،ب�ألوان جديدة� .سوف تراه وحتبه وتقف �أمامه طويال ترقب
بكثري من الده�شة واللذة مياهه املن�سابة بوقار ورهبة.

وقت من �أوقات اليوم ..وفيها معان غام�ضة و�ضعتك �أمام ت�سا�ؤالت
�شرعت يف البحث عن معانيها.
كم �ستكون �شاقة تلك الرحلة على �سني حياتك� .أنت الآن تخطو
اخلطوة الأوىل وال مهرب من ركوبك �أمواج ال�شك واليقني �إىل �أن
ينتهي دربك يف هذه احلياة.
املهم الآن �أنك حري�ص على �أن تغت�سل كما يفعل �أبوك .هذا االغت�سال
ا�سمه "الو�ضوء" .ثم تقف �إىل جانبه وترفع يديك �إىل �أذنيك .يكرب
�أبوك ب�صوت مفعم باخل�شوع:
"اهلل �أكرب"..
وتردد خلفه ب�صوتك النحيل:

قا�سية َ
أنت تر�سم.
يدك على الألوان اخل�شبية .ال ت�ضغط على القلم و� َ
"اهلل �أكرب"..
أعط الألوان دفق ًا من روحك.
بودي لو َ
كنت تفهمنيِ � .
ثم ما بال � َ
 - 9اللحن..
تقت�ص من الطبيعة
ألوانك هذا اليوم قامتة وك�أنها
ّ
اجلميلة؟
َ
عذبة تلك الأحلان التي تن�ساب من ر�ؤو�س �أناملها �إىل م�سامعك فيما
لقد جعلت من ان�سياب نهر (العا�صي) و�سط اخل�ضرة ل�سان ًا من
أنت تلهو يف �أرجاء البيت.
لهيب �أحمر� .أما تلك النواعري العتيقة فتبدو وك�أنها كرات نارية � َ
� َ
تقتات من �أتون النهر امللتهب.
أتراك تدري ما وراء هذه الأنغام اجلميلة من �أ�شجان؟ �أتدري ما
وراءها من ذكريات ت�ألقت برباءتها؟ طفلة �صغرية ذات �ضفريتني
ثم �أين ال�ضفة اخل�ضراء؟
ت�سابق الأن�سام الرخاء يف حقول التوت الربي.
متى كان الأخ�ضر رماديا؟
وتدنو الأنغام من ال�صمت لتنبثق من جديد من �أغوار ال�ضلوع
ومتى كانت الأ�شجار �أعمدة �سوداء تنت�صب عارية ال �أثر حلياة
احلزينة �صاعدة جبال (الألب) ال�شاهقة .فهناك ،يف مرتفعاته
فيها؟
العذراء ،تنبت زهرة (الأيدل فاي�س) النفي�سة .تنف�ض عن �أدميها
ثم ما هذه النقاط البي�ضاء التي تغطي ال�سماء؟
الثلج الرقيق داعية �ضياء ال�شم�س �إىل بهائها ،تنادي� :أما من عا�شق
�أنا على يقني من �أنك َ
قلت ما ت�شاء يف هذه اللوحة التي يحلو لك �أن يق�صدين �أنا الزهرة النفي�سة التي مل مت�س�سها �إال خيوط ال�شم�س
أنك تكره ما جنت يدك َ
ت�سميها (التيه) .وعلى الرغم من � َ
فانك كنت الذهبية.
�أمين ًا مع ذلك املنظر الأليف .هكذا ر�أيته ،هكذا عاد من �أعماقك
عذبة نقرات �أناملها على البيانو ،واحلوار ال يزال جمهوال يف
لتبعثه من جديد على تلك ال�صفحة البي�ضاء.
َ
مداركك الغ�ضة� .إهن�أ �إذن بالطفولة الرغيدة فما يزال ثمة وقت
 - 8ال�صالة..
ريثما يف�ضي الزمن مبكنونه.

ت�ضع يديك يف جيبي �سروالك وقدماك ت�سريان على غري هدى على
طول ذاك الطريق الذي يف�ضي �إىل النهر .لقد اختفت الدكاكني من
حولك الآن ومل يعد الطريق مزدحم ًا كما كان يف بدايته ،وثمة ما هو
جديد تلقاه عيناك� .إنه املدى الوا�سع الرثي مبعامله ال�ضخمة .اجلبل
والغيوم والأ�شجار والنهر الذي �ستلقاه بعد قليل.
م�ألوفة تلك احلركات اخلا�شعة التي يقوم بها �أبوك �أكرث من مرة يف
تلذك ن�سمة منع�شة تالم�س ب�شرتك الرقيقة وتداعب خ�صالت اليوم� .إنها الآن تثري ت�سا�ؤالتك.
�شعرك ال�سوداء الناعمة .وها �أنت بد�أت تدرك ب�أن غياب الزحمة "ماذا تعني ال�صالة يا �أبي؟"
وال�ضجيج وحلول الهدوء واخل�ضرة معناه �أنك جعلت تغو�ص �أكرث
ف�أكرث يف م�شارف املدينة .ولكن ما هذا ال�صوت الذي يتناهى �إليك "ال�صالة �شكر هلل على نعمه"..
من بعيد؟ يريبك �أنه ي�شبه �صوت خوار بقرة .ها قد بد�أت تدرك وحدثك �أبوك عن معنى ال�صالة .كان بارع ًا يف تقريب معناها
�أنك خرجت بعيد ًا عن عاملك الأليف ،تلتفت �إىل اخللف� ..إىل الدرب �إىل مداركك .بيد �أن جممل ما قاله كان ال يزال ي�شوبه الكثري من
الذي قطعت ..فال جتد �إال ال�صمت وذاك اخلوار الذي ين�سل من الغمو�ض .لكن ما �ألذ ذلك الغمو�ض الذي ين�ساب يف النف�س ن�شوان
�أعماق البعد ليفرت�س م�سامعك.
رطب ًا.

عرفت فيه �أن الأنغام كانت حتكي حكاية
وي�أتي ذاك اليوم الذي
َ
وطن مدمر .الوطن الذي ماتت فيه ربوع الرباءة وحقول التوت
َ
الربي .و�أن � َ
أحزنتك وحدتها واحرتاق
أمك �أم�ست بال �أهل .كم �
مرابع طفولتها.
"لقد تدمر وطني يا ولدي".

أنت فكنت
ت�شتد نقرات �أ�صابعها على البيانو وتهتز مع الإيقاع� .أما � َ
ترمق النجوم يف ال�سماء ..تفرط عقدها ثم تعيد تنظيمه من جديد،
فيما كنت تداعب الكون بخيالك الذي حلق بعيد ًا وراء طفلة ذات
تقاوم رغبة البكاء .رغبة ال تقل وط�أة عن رغبتك يف اخلروج من كل ما يف �صالة �أبيك يبهج النف�س .امتثال مل تعهده منه يف �أي �ضفريتني ت�سابق الأن�سام الرخاء يف حقول التوت الربي.

مقاالت
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فيلم من�سي ل�شون كونري و�سعاد ح�سني..
الحقه �سوء احلظ وال�ضغط الدويل
 36عاما مرت على العمل الفني الوحيد الذي جمع بني الفنانة امل�صرية الراحلة �سعاد ح�سني واملمثل
العاملي �شون كونري ،الذي تويف قبل �أيام عن عمر يناهز  90عاما ،يف فيلم "�أفغان�ستان ..ملاذا؟" مع
املخرج املغربي عبد اهلل امل�صباحي ،والذي قدم �أفالم مثل "�س�أكتب ا�سمك على الرمال" و"�أين تخبئون
ال�شم�س".
مت ت�صوير الفيلم يف منت�صف الثمانينيات ،وبالتحديد يف عام  1984قبل �أن تقرر �سعاد اعتزال الفن،
و�شاركها يف البطولة من م�صر عبد اهلل غيث ،ومن اليونان املمثلة �إرين بابا�س التي �شاركت من قبل
يف فيلم "الر�سالة" و"عمر املختار" ،واملمثل الإيطايل جوليانو جيما ،والفرن�سي مر�سيل بوزيف ،بجانب
جمموعة كبرية من املمثلني من خمتلف العامل ،وقام بت�صويره مدير الت�صوير امل�صري عبد العزيز
فهمي.

مفاج�أة الفيلم كانت تقدمي �سعاد ح�سني �شخ�صي َة فتاة �أفغانية ،حيث قالت الكاتبة نعم الباز يف
"م�شاهد املعارك" تُعطل �شون كونري
ت�صريحات �سابقة ل�صحف م�صرية �إن املخرج اختار �سعاد ح�سني لعبقريتها التي فر�ضتها على ال�ساحة
مل يحالف احلظ الفنانة الراحلة �سعاد ح�سني يف خطوتها الأوىل نحو العاملية ،وال �شون كونري يف جتربته وجعلتها ت�ستطيع تقدمي مالمح فتاة �أفغانية ،فهو اختارها بعني "جواهرجي".
وامل�شاركة يف فيلم عربي ،فظل الفيلم حبي�س الأدراج.
�أما عبد اهلل غيث فقدم دور �أ�ستاذ جامعي بجامعة كابل ،وهو �أي�ضا عامل دين ومفكر ومنا�ضل قاد حركة
واجه الفيلم الكثري من ال�صعوبات والعقبات يف رحلة ممتدة ل�سنوات طويلة ،فكان امل�صباحي قد �صور قوية �ضد االحتالل ال�سوفياتي ،قبل �أن تنفجر اخلالفات داخل املجتمع الأفغاين نف�سه .حيث ين�شر
فقط  %70من امل�شاهد ،وكان بحاجة ال�ستكمال ت�صوير ن�صف �ساعة كاملة ،وهي التي تت�ضمن م�شاهد دعوته للت�صدي �إىل االحتالل وين�ضم �إليه مئات الآالف الذين قرروا حتدي ال�سوفيات وطردهم ،لكن
املعارك ،وطلب ا�ستخدام ال�سالح الثقيل والدبابات و�شاحنات اجلي�ش ،لكن تعذر ا�ستخدام تلك الأ�سلحة �سرعان ما تنفجر اخلالفات بني الأفغان �أنف�سهم ويحدث انق�سام داخلي نتيجة الرغبة يف اال�ستيالء على
ال�سلطة والفوز بالكلمة العليا ،وهو ما �سهل الحقا اخرتاق القوات الأمريكية للمجموعات الأفغانية التي
يف عمل �سينمائي.
لكن مل ينته حلم امل�صباحي يف ا�ستكمال الفيلم ،فقد �أ�ضاف م�شاهد خمتلفة من �أجل �أن ترى جتربته تقاوم االحتالل ال�سوفياتي.
النور ،وقام بالتغيريات التي تتوافق مع امل�ستجدات ال�سيا�سية التي طر�أت على ال�ساحة وقتها ،مثل ظهور الهدف الأ�سا�سي للمخرج املغربي عبد اهلل امل�صباحي كان ف�ضح خمططات الغرب �ضد العامل الإ�سالمي،
�أ�سامة بن الدن ،واحلرب الأمريكية يف �أفغان�ستان ،ومعتقل غوانتانامو ،من �أجل �أن تكون جتربة الفيلم فاختار فرتة االحتالل ال�سوفياتي لأفغان�ستان وتالعب �أمريكا بالأفغان.
طازجة خا�صة و�أنه كان قد مرت �سنوات طويلة على ت�صويره.
�إميان حممد  -القاهرة -اجلزيرة
�سعاد ح�سني فتاة �أفغانية
�أيام كندية

وجه �أمي...

الغربة؟ ..أال أرى وجه أمي كل صباح

بقلم الكاتبة رميا الربين

غطى الثلج مدينتي ...

حتى مر�آتي جتهلني ال تراين مطلق ًا

ال

فكلما نظرت �إليها وجدت وجه �أمي

بعد �سماعي �صوتها املالئكي تتعطل حوا�سي كلها عن
العمل

هذه لي�ست مدينتي

اليوم مل �أنظر �إىل املر�آة  ...و بد�أت ب�صنع قهوتي

قد تعتربين هي من �سكانها ..

�إنه فن له طقو�س

لتقدم مرا�سم الرتحيب لرائحة القهوة تلك التي ت�أمر
ال�شم�س بال�شروق لينفرز يف ج�سمي هرمون اال�ست�سالم

لكنني ال �أ�ستطيع اعتبارها مدينتي

�إنه لع�شق خام �أن ت�صنع القهوة لنف�سك

فللمدن حرمتها ...و للع�شاق �أعذار

ففي حلظة ال�شهيق العجائبي  -عند و�صول رائحة القهوة
�إىل روحك � -ستبد�أ بالتفكري :

�أنا ال �أملك القدرة على ا�ستيعاب كل هذا القدر من
اجلمال

و�أنا عذري �أقبح من ذنبي
لقد كان يل مكان على �أر�ض من حب و يا�سمني
يف طفولتي كانت مدينتي  ...ندميتي  ...حبيبتي
ول�سبب ال �أعرف �أكان وجيه  ...تركتها
و بد�أت ابحث ..

هل �أنت تهدي القهوة لروحك على �سبيل الدالل؟
�أم انك تهدي روحك للقهوة على �سبيل االحرتام؟
�أنها رائحة القهوة
�أنها رائحة �أمي

لكنني وبعد �أن �أقبل فنجاين لأر�شف قهوتي حتم ًا �أعود
لعقلي ...لقلبي ...ل�صوت فريوز
لأيقونة حياتي� ..أمي
�إنها مدينتي يف قلبها جذوري.
ما زال الثلج يت�ساقط

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

حياتي مربجمة على �أن ال�صباح يبد�أ ب�صوتها ذات ومازلت خلف زجاج بارد �أتناول قهوتي
�أفتقد لوجه �أمي و �ضحكتها
الأ�سلوب اللذيذ و�ضحكتها املخملية وهي تقول :

لكنني مل �أتعرف على نف�سي �إىل الآن

القهوة جاهزة� ...ست رميا تف�ضلي

رميا الربين

مطبخك �سيدتي

التمي�س باجلنب
املقادير
 دقيق  2 :كوب الزيت  :ربع كوب خمرية  :ثالثة �أرباع امللعقة ال�صغرية �سكر  :ملعقة كبرية ملح ّ :ر�شة
 حليب  :ن�صف ملعقة كبرية ماء دافئ  :كوب الزبدة  2 :ملعقة كبرية (مذوبة) ال�سم�سم  :ح�سب الرغبة جنب ال�شيدر  :ح�سب الرغبة (مب�شور)طريقة التح�ضري
 .1ذوبي اخلمرية يف املاء الدافئ ثم اتركي املكونات جانب ًا ملدة 10
دقائق حتى تتفاعل.
 .2يف وعاء متو�سط احلجم� ،ضعي الدقيق ،الزيت ،ال�سكر ،احلليب
وامللح.
 .3ا�سكبي مزيج اخلمرية ثم اخلطي املكونات جيد ًا لتت�شكل عجينة
لينة ،اتركيها جانب ًا ملدة �ساعة حتى تتخمر.
 .4ق�سمي العجينة �إىل كرتني �صغرية احلجم ،افردي كل منها على
�سطح �صلب منثور بالقليل من الدقيق.
� .5أ�ضيفي اجلنب �إىل كل من العجني ،ادعكي العجينة من جديد
حتى تتجان�س املكونات ببع�ضها.
 .6افردي العجني على �سطح �صلب منثور بالقليل من الدقيق ثم
وزعيها يف �صينية فرن مدهونة بالقليل من الزيت.
 .7ادهني وجه العجني بالزبدة ثم �أدخليها �إىل فرن حممى م�سبق ًا
على حرارة  180درجة مئوية ملدة  20دقيقة حتى ين�ضج اخلبز.
امل�صدر  :مطبخ �سيدتي
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طريقة عمل الدبابي�س امل�شوية

املقادير

� -أفخاذ الدجاج  8 :قطع

املقادير

 -البطاط�س  2 :حبة

 -طماطم  4 :حبات

 بابريكا  :ملعقة كبرية -الكمون  :ملعقة كبرية

 -بقدون�س  :حزمة

 -الكزبرة  :ملعقة كبرية (ناعمة)

 -النعناع  :ح�سب الرغبة

 -الثوم  :ملعقة كبرية

 الب�صل  1 :حبة الزيتون  :كوب (منزوع النوى) -دب�س الرمان  :ح�سب الرغبة

 الب�صل  :ملعقة كبرية �أوريغانو  :ملعقة كبرية -ريحان  :ملعقة كبرية

 -الزيت  :ح�سب الرغبة

 -الزجنبيل  :ملعقة �صغرية

 -الكمون  :ح�سب الرغبة

 -ال�شطة  :ملعقة �صغرية (حارة)

 -ملح  :ح�سب الرغبة

 -ملح  :ملعقة �صغرية

 -دب�س الفليفلة  :ح�سب الرغبة

 فلفل �أ�سود  :ح�سب الرغبة -زيت الزيتون  :ربع كوب

طريقة التح�ضري
نقوم بتقطيع الزيتون ّثم نفرم الب�صل والطماطم والبقدون�س
والنعناع ناعم�أ.
نقوم بو�ضع جميع املك ّونات يف طبق عميق ّثم نقوم بب�شر
اجلزر ون�ضيفه �إىل الطبق ثم نخلط املك ّونات مع بع�ضها
جيد�أ ونبد�أ ب�إ�ضافة دب�س الرمان والكمون والزيت ودب�س
الفلفل وامللح ،ونق ّلب املك ّونات.
امل�صدر  :مطبخ �سيدتي

طريقة التح�ضري
نقوم بتقطيع البطاط�س �إىل �أرباع ب�شكل طويل بدون �إزالة الق�شرة
ثم منزج البهارات مع بع�ضها البع�ض يف طبق عميق ونخلطها جيد ًا.
ثم نقوم ب�إ�ضافة زيت الزيتون �إىل البهارات مع التقليب جيد ًا حتى
نح�صل على �شبيه العجينة.
ن�ضع دبابي�س الفراخ على البهارات وخلطها جيد ًا وتقليبها حتى
تت�شبع من جميع اجلهات حتى تتغلف بالكامل ثم نرتك الدبابي�س
جانب ًا على ال�شبك فوق ال�صينية اخلا�صة بالفرن حتى تت�شرب
البهارات جيد ًا.
نقوم ب�إ�ضافة املزيد من زيت الزيتون على مزيج البهارات املتب ّقي
من الدجاج وتقليبها جيد ًا.

الكابت�شينو باحلليب

نقوم بو�ضع قطع البطاط�س على خليط الزيت والبهارات وتقليبها
ب�شكل كامل.
جيد ًا حتى تت�شرب ٍ

املقادير
 قهوة �سريعة الذوبان  :ملعقة كبرية (ن�سكافيه) �سكر  :ملعقة كبرية ماء �ساخن  :ملعقة كبرية -حليب  :كوب (�سائل ،دافئ)

ال�شبكي.
ن�ضع قطع البطاط�س بجانب الدبابي�س على الرف
ّ
نقوم بتثبيت ّ
رف ال�شبكة يف الرف الأو�سط من الفرن ّ
امل�سخن م�سبق ًا
متو�سطة.
�إىل درجة حرارة ّ
ب�شكل كامل مع
نرتك ال�صين ّية يف الفرن ملدة  60دقيقة حتى تن�ضج ٍ
ب�شكل م�ستم ّر خالل هذه
احلر�ص على تقليب الدبابي�س والبطاطا ٍ
الفرتة.

طريقة التح�ضري
يف وعاء اخلالط الكهربائي ،اخلطي الن�سكافيه ،ال�سكر واملاء الدافئ جيد ًا حتى تت�شكل رغوة.
ا�سكبي مزيج الن�سكافيه يف �أكواب التقدمي حتى ميتلئ ربعها ثم زيدي احلليب الدافئ.
قدمي الكابت�شينو �ساخن ًا.
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نقوم بتقدمي دبابي�س الفراخ مع البطاط�س امل�شوية و�سلطة اللنب مع
اخليار واخلبز.
امل�صدر  :مطبخ �سيدتي
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Statement by the Prime Minister on the International
Day for the Elimination of Violence against Women
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
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Ontario Welcomes New Canada-United Kingdom Trade Continuity Agreement

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).

T

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 Defends the Canadian Softwood Lumber
Industry Against Unfair Duties

ORONTO — 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

Citizenship tests set to resume
online after 8-month suspension
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
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The test result and next steps
• 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.

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:

This score is:

- on your citizenship application form

- temporary

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

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

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

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

• After the test

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

- 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

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.

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.

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

- Emailing the test result to yourself

If you don’t pass the:

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

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

If you do not pass the test

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
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Ontario Marks National Housing Day with
Partnership, Progress and a Renewed
Commitment to Support Vulnerable People
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 to be National Leader and Require
Cleaner and Greener Gasoline

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 regulargrade 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-InOntario 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
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Minister Ng hosts successful
ministerial meeting of the Ottawa
Group on WTO reform

N

ow 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.

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.

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.

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.

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

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

Prime Minister concludes virtual
G20 Leaders’ Summit
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.

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.

The Prime Minister also underscored the need

PMO Media Relations

Together, through shared values and effective
multilateral cooperation, the world will be
able to build back better and emerge stronger
from the pandemic.
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I

n 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

New processes
introduced to
support greater
family reunification
and entry for
compassionate
reasons

S

ince 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-coronavirusinfection/latest-travel-health-advice/
compassionate-entry-limited-release-fromquarantine.html
Government of Canada
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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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