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بر�مج »�ملنزل �أكرث �أماًنا«
توفر �لإعانة �ملالية

8لعائالت �أونتاريو
كند� حتتفل باليوم �لدويل 

للمهاجرين و�إ�شادة باملهاجرين 
4و�لقادمني �جلدد

رئي�س وزر�ء كند� يهنئ 
�لكنديني و�لعامل مبنا�شبة

4عيد �مليالد �ملجيد
ما �لذي يجب �أن تعرفه حول 
�ختبار �جلن�شية �لكندية عرب 

2�لإنرتنت
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يرجى قراءة مايلي بعناية قبل بدء اختبار اجلن�سية
- حني دعوتك لإجر�ء �لختبار عرب �لإنرتنت ، ف�سيكون �أمامك 21 يومًا 

من تاريخ �لدعوة لإجر�ء �لختبار

- �إذ� كنت بحاجة �إىل متديد ، �أر�سل ر�سالة بريد �إلكرتوين �إىل �ملكتب 
�لذي �أر�سل �إليك دعوة �لختبار مع �سرح يبني �سبب �لتمديد.

- ميكن ملوظفي �لهجرة تقدمي متديد�ت على �أ�سا�س كل حالة على حدة.

- يجب �أن تكون يف كند� لإجر�ء �لختبار

- ميكنك �لنتظار حتى ��ستئناف �لختبار�ت �ل�سخ�سية )�سيتم حتديد 
�لتاريخ( �إذ� كنت ل ت�ستطيع �أو ل تريد �إجر�ء �لختبار عرب �لإنرتنت

- �سندعوك لالختبار عرب �لإنرتنت يف �أقرب وقت ممكن وذلك بناًء على 
ترتيب �ملتقدمني ح�سب ملفاتنا.

- مدة �لختبار 30 دقيقة. و�منح نف�سك �ساعة و�حدة على �لأقل لال�ستعد�د 

لالختبار )على �سبيل �ملثال، لتجهيز �أور�ق �إثبات �ل�سخ�سية كالهوية، قم 
باإعد�د كامري� �لويب �خلا�سة بك وتاأكد من �أن جهازك يعمل(.

امل�سدر: احلكومة الكندية
الرتجمة العربية معتز اأبوكالم 

بالغ،  �لكندية ك�سخ�س  للح�سول على �جلن�سية  بطلب  �لتقدم  �أجل  من 
�للغتني  باإحدى  كافية(  )معرفة  لديك  يكون  �أن  هو  �ملتطلبات  �أحد  فاإن 

�لر�سميتني يف كند� ، وهما �لإنكليزية و�لفرن�سية.

هذ� يعني �أنه يجب �أن تكون قادًر� على:

-  �مل�ساركة يف حمادثات ق�سرية يومية حول مو��سيع م�سرتكة،

-  فهم �لتعليمات و�لأ�سئلة و�لتوجيهات �لب�سيطة،

-  ��ستخد�م �لقو�عد �للغوية �لأ�سا�سية، مبا يف ذلك �لرت�كيب �لب�سيطة 
و�لأزمنة، 

لالإجابة  �ل�سائعة  و�لعبار�ت  �لكلمات  يكفي من  ما  تعرف  �أنك  �إظهار   -
على �لأ�سئلة و�لتعبري عن نف�سك.

امل�سدر: احلكومة الكندية/ ترجمة واإعداد/ معتز اأبوكالم 
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عندما يتناق�س �لديوك.. 
�أو �حلو�ر�ت عرب جمموعات �ل�سو�سال  كثريً� ما يثار يف بع�س �للقاء�ت 
ميديا، فكرة �أو مو�سوع ما، �سو�ء كان ذلك يف جمال �لطب �أو �لقت�ساد 
�أو �ل�سيا�سة �أو �لدين..�لخ، فما �أن ُتطرح فكرة �أو ر�أي ما، حتى يت�سدر 
"و�ساية  �أو  �ملعرفية  �لو�ساية  وفر�س  بالتنظري   �لإخت�سا�س  �أ�سحاب 
حرية  �سعار  وباإ�سم  باملقابل،  �لآخرين  لكن  �لآخرين.  على  �لفهمنة" 
"�حلكي" و�لتعبري ي�سارعون �إىل �لعرت��س �سو�ء بعلم �أو من غري علم، 
ثم متتد �ل�سجالت و�ملناو�سات �لكالمية فيما بينهم وتبد�أ نزعات �ل�سد 
"�لتح�سر  مبد�أ  من  طبعًا  ينطلق  و�جلميع  و�لإقحام،  و�لإفحام  و�لرد 
من  �لكثري  �سقط  لطاملا  �لتعبري  حرية  �سعار  وحتت  �لتعبري"!  وحرية 
�للياقة و�للباقة ولطائف �لتعبري ليحل حملها ��ست�سغار وتقليل من قدر 
و�ساأن �لآخرين. �سلوك كهذ�.. ل �سك �أنه �سيكون فيما بعد �سببًا لأن يفقد 
�ملتحاورون �لكثري من �لود و�لت�سامح و�ل�سد�قة فيما بينهم و�سي�سود تلك 
�لنف�سية  �لر�حة  �لتوتر و�لتقبا�س حمل  �للقاء�ت و�ملجموعات جوً� من 

و�لب�سا�سة و�لتفاعل �لإيجابي بني �لأفر�د. 

و�مل�سكلة �أنه يف خ�سم �ل�سد و�لرد و�لنت�سار للذ�ت وللر�أي �ل�سخ�سي، 
ت�سيع �لفائدة بل وت�سبح �آخر هم �ملتجادلني.

ديك  كل  حيث  �ملتناو�سة،  �لديوك  بحالة   تكون  ما  �أ�سبه  �حلالة  هذه 
بغريزته جتده فخورً� بالعرف �ملزروع يف ر�أ�سه ويغرت باأن �سوت �سياحه 

هو �لأعلى و�لأجمل و�لأقوى بني باقي �لديوك..

وجهة نظري هنا.. �أن �أي حو�ر هادف بّناء ينبغي �أن يرتكز على مكونات 
وتقدير  �ملتحاورين،  �ملتبادل بني  �لعارف، و�لحرت�م  تو��سع  رئي�سية مثل: 
�ملبالغة  وعدم  �لتحاورية  باملرونة  و�لتحلي  �ملو�سوعية،  �ملعرفية  �خلرب�ت 
بالت�سبث بالر�أي وكل ذلك ينبغي �أن يتجلى بثوب �لكيا�سة ولطف �لعبارة، �إذ 
�أن �أي �نزلقة كالمية مهما كانت ب�سيطة كفيلة باأن ت�سحن نفو�س �لكثريين، 
كحال  �ملتحاورين  حال  وي�سبح  �لعقول،  غابت  �لأنف�س  �سحنت  ما  و�إذ� 
وينخف�س  م�سنناتها  �زيز  ويتعاىل  ت�سوج  "�حلامية"،  �لكهرباء  حمركات 

نتاجها وفاعليتها وت�سبح م�سدر �زعاج وخطر على من يحيط بها.

ويبقى خري مثال: �إختالف �لر�أي ينبغي �أن ل يف�سد للود ق�سية.

بقلم رئي�س التحرير 
معتز اأبوكالم 

ما �لذي يجب �أن تعرفه حول �ختبار �جلن�شية �لكندية عرب �لإنرتنت 

ما هي متطلبات �للغة للح�شول على �جلن�شية �لكندية:
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التايل  البيان  اليوم  ترودو  جا�سنت  الوزراء  رئي�س  اأ�سدر 
مبنا�سبة عيد امليالد:

“عيد ميالد جميد، كند�!  �ليوم، تن�سم عائلتنا �إىل �مل�سيحيني يف 
جميع �أنحاء �لبالد وحول �لعامل لالحتفال مبيالد �مل�سيح.

وكعائلة،  و�لتقاليد.   و�لنور  بالبهجة  مليء  �لعام  من  �لوقت  "هذ� 
عادة ما جنتمع مًعا لتناول �لكثري من �لطعام، وم�ساركة �ل�سحكات 
لبع�سنا  �لهد�يا  وتقدمي  �لعطالت،  �أفالم  وم�ساهدة  و�لق�س�س، 

�لبع�س، و�لأهم من ذلك، ق�ساء وقت ممتع مًعا.
COVID-  هذ� �لعام، بينما ن�ستمر يف �لتعامل مع تاأثري�ت جائحة
19 �لعاملي، �ستكون تقاليد عيد �مليالد خمتلفة.  لن جتتمع �لعائالت 
مًعا لتناول �لع�ساء �لكبري ولن يتوقف �لأ�سدقاء لتناول كعك و�سر�ب 
�لعيد، ولكن ميكننا، ويجب علينا، تقدمي �ل�سكر على كل ما يوحدنا.  

يف  لدينا  �لذي  �خلري  كل  على  للتعرف  �ملنا�سب  �لوقت  هو  �ليوم 
حياتنا.  لقد حان �لوقت لالحتفال بر�سالة عطفة �مل�سيح و�أن ُنري 
قد  �لر�سالة  باأن هذه  �لوقت،  - ويف هذ�  نحبهم  �لذين  �لأ�سخا�س 

�أ�سبحت �أكرث �أهمية من �أي وقت م�سى.
"كانت �سنة 2020 �سنة �سعبة بالن�سبة لنا جميًعا، ولكن من خاللها 
و�أمل.   ولطف  بكرم  �ل�سعبة  �لأوقات  يو�جهون هذه  �لكنديني  ر�أينا 
�للعب  مو�عيد  عن  �لأط��ف��ال  ويتخلى  جري�نهم،  �جل��ري�ن  ي�ساعد 
عملياتها،  جتهيز  باإعادة  �ل�سركات  وتقوم  �مليالد،  �أعياد  وحفالت 
هذه  ر�أينا  لقد    .COVID-19 مكافحة  يف  للم�ساعدة  ذلك  كل 
�لذين  �لأمامية،  دفاعنا  خطوط  يف  �لعاملني  من  و�لتفاين  �لقيادة 
و�إطعام  و�سحتنا  �سالمتنا  على  للحفاظ  للخطر  �أنف�سهم  عّر�سو� 
يف  �لكندية،  �مل�سلحة  �لقو�ت  �أف��ر�د  عمل  ا  �أي�سً ونقدر  عائالتنا.  

لبلدنا. وخدمتهم  ت�سحياتهم  على  ون�سكرهم  و�خل��ارج،  �لد�خل 
بع�سنا  مع  نقف  ككنديني  لأننا  بدورهم،  �جلميع  قام  �لعام  "هذ� 
بعيًد�  �لعطلة  هذه  يق�سون  �لكثريين  لأن  نظًر�  و�ليوم،  �لبع�س.  
عن من يحبون، نحتاج �إىل مو��سلة �لدعم و�لتو��سل مع �لأ�سدقاء 
هذه  من  �سنخرج  كدولة،  جمتمعاتنا.   يف  و�ملحتاجني  و�جلري�ن 
�ل�سنة �ملليئة بالتحديات �أقوى و�أكرث �حتاًد�، و�سنو��سل �لوقوف مًعا 

- �ليوم ويف �لعام �جلديد.
"من عائلتنا �إىل عائلتكم، هادرين، �إيال جري�س، كز�فييه، �سويف، 
هذ�.   �لأعياد  مو�سم  يف  و�حلب  و�ل�سحة  �ل�سعادة  لكم  �أمتنى  و�أنا 

عيد ميالد جميد للجميع."

مكتب رئي�س وزراء كندا 
الرتجمة العربية اأيام كندية 

رئي�س وزر�ء كند� يهنئ �لكنديني و�لعامل مبنا�شبة عيد �مليالد �ملجيد

األقى احلاكم دوج فورد البيان التايل يف عطلة عيد امليالد:
 ، ور�حة  �سالم  و�إيجاد حلظات   ، �لنعم  لعد  وقت  هو  �مليالد  "عيد 
وتقييم ما يهم حًقا. بالن�سبة للم�سيحيني ، متثل هذه �ملنا�سبة �أحد 

�أقد�س �أيام �ل�سنة مع �لحتفال مبيالد �مل�سيح.

يز�ل  ، ل  �آخر  �أي عيد ميالد  ي�سبه  �مليالد هذ� ل  �أن عيد  يف حني 
باإمكاننا ق�ساء بع�س �لوقت يف �لتفكري يف روح �ملو�سم.  لقد �سكل 
�أونتاريو  يف  هنا  م�سبوقة  غري  حتديات   19-COVID جائحة 
وحول �لعامل ، لكن روح �أونتاريو ل�سعبنا تاألقت ب�سكل م�سرق خالل 
مبعد�ت  بالتربع  يتعلق  �لأمر  كان  �سو�ء  �لع�سيبة.   �لأوقات  هذه 
�مل�ساعدة  �أو  �لأمامية  �خلطوط  يف  للعاملني  �ل�سخ�سية  �حلماية 
�أظهر  فقد   ، منازلهم  يف  �جلري�ن  �إىل  �لطعام  وجبات  تقدمي  يف 

�لكثريون نكر�ن �لذ�ت �حلقيقي و�لكرم و�لرحمة.  هذه �أعظم هدية 
يف كل هذ� �ملو�سم.

�لعطالت هذ� من خالل �لحتفال  حافظ على �سالمتك يف مو�سم 
مع  �لنرتنت  وعرب  فقط  �ملبا�سرين  �أ�سرتك  �أفر�د  مع  �سخ�سًيا 
�أحبائك �لآخرين.  يرجى تذكر �أن �أف�سل دفاع لنا �سد هذ� �لفريو�س 
 ، �ملبا�سرة  �أ�سرتك  خارج  هم  من  مع  �لتجمع  جتنب  هو  �لرهيب 
ت�سعر  كنت  �إذ�  �ملنزل  يف  و�لبقاء   ، �جل�سدي  �لتباعد  وممار�سة 

باملر�س ، و�رتد�ء قناع عند �حلاجة ، وغ�سل يديك ب�سكل متكرر.

�أعلم �أن هذه �ستكون فرتة �سعبة ، لكن يجب �أن نظل على حذرنا.  
مًعا ، �سنتجاوز هذه �لأوقات �لع�سيبة.

من كارل ومني ومن عائلة فورد ، �أمتنى للجميع عيد ميالد جميد 
و�أعياد �سعيدة ".

حكومة اأونتاريو 

الرتجمة العربية اأيام كندية

�حلاكم فورد يهنئ بقدوم عيد �مليالد

�لهجرة  وزير  ميندي�سينو،  �إي.  ماركو  �ل�سيد  �ليوم  �أ�سدر   - �لأول )دي�سمرب( 2020  كانون  �أوتاو�، 18 
وزيرة  كارينا جولد،  و�ل�سيدة  وزير �خلارجية،  �سامبني،  فيليب  فر�ن�سو�  و�ل�سيد  و�ملو�طنة،  و�لالجئني 

�لتنمية �لدولية، �ليوم �لبيان �لتايل:
للمهاجرين  �لدويل  باليوم  �لعامل  �أنحاء  جميع  يف  �لدول  �حتفلت  �ملا�سيني،  �لعقدين  مدى  "على 
و�غتنمت هذه �لفر�سة لت�سليط �ل�سوء على �أهمية حقوق �لإن�سان و�مل�ساهمات �لتي يقدمها �ملهاجرون 

�إىل بلد�نهم �جلديدة.
"�ملهاجرون هم مفتاح �لنجاح �لقت�سادي و�ل�ستقر�ر �لجتماعي لكند�، وعلى مد�ر هذ� �لعام، لعبو� 
طرق  بعدة  و�مل�ساهمة  �ل�سحية،  �لرعاية  وتقدمي  �لزر�عية،  �لأغذية  قطاع  يف  وعملو�  مهمة،  �أدو�ًر� 

. COVID-19 أخرى مل�ساعدة كند� على مكافحة جائحة�
نحن جميًعا ندرك جيًد� �لتحديات و�ل�سعوبات �لتي يو�جهها �ملهاجرون يومًيا. يف هذ� �ليوم، نتوقف 

حلظة لالحتفال ب�سجاعتهم ومرونتهم.
�ل�سعب،  �لوقت  هذ�  خالل  و�ل�سالمة  �لعامة  �ل�سحة  حلماية  ��ستثنائية  تد�بري  كند�  �تخذت  "بينما 
�قت�سادنا  يحتاجه  �لذي  و�للتز�م  �ملهار�ت  يجلبون  �لذين  �جلدد،  بالقادمني  �لرتحيب  نو��سل 

وجمتمعاتنا للنمو. �سيلعب �ملهاجرون دوًر� مهًما يف تعايف �قت�سادنا وجمتمعنا، مبجرد �نح�سار �لوباء.
بناًء على  نقاط �سعف حمددة  دولًيا  و�مل�سردون  و�لالجئون  �للجوء  وطالبو  �ملهاجرون  يو�جه  ما  غالًبا 
COVID- �هويتهم �لفريدة، مبا يف ذلك جن�سهم. يجب �أخذهم يف �لعتبار يف ��ستجابتنا �لعاملية ل

19، مما يجعل �للتز�م بتعهد�تنا و�لتز�ماتنا �لدولية �حلالية �أكرث �أهمية من �أي وقت م�سى.
�لهجرة  م�سار�ت  من  ي�ستفيدون  �سو�ء  حد  على  و�ملهاجرين  �لبلد�ن  باأن  ر��سًخا  �إمياًنا  نوؤمن  "نحن 
�لنظامية و�لآمنة. يجب �أن ت�ستجيب هذه �مل�سار�ت لحتياجات �سوق �لعمل، وتعزز �لبتكار، وتدعم مل 

�سمل �لأ�سرة، وحتفز �لقت�ساد، وت�ساعد �لفئات �ل�سعيفة من �ل�سكان، مثل �لالجئني.

"ب�سفتها ن�سرًي� للميثاق �لعاملي ب�ساأن �لهجرة، تفخر كند� بامل�ساركة يف �لرئا�سة، جنًبا �إىل جنب مع 

�لإكو�دور و�ملنتدى �لعاملي حول �آلية عمل روؤ�ساء �لبلديات حول �لهجرة و�لتنمية، وهي حملة �ت�سالت 
دولية جديدة،" �إنها تتطلب عماًل جمتمعيًا "، لإبر�ز �جلو�نب �لإيجابية �لتي ميكن �أن حتدثها �لهجرة 

على �ملجتمعات يف جميع �أنحاء �لعامل.

�ل�سلمية  و�ملجتمعات  �لتنوع  �حرت�م  لتعزيز  �لدوليني  �سركائنا  مع  �لعمل  كند�  حكومة  "�ستو��سل 
و�ل�ساملة للجميع".

فرع االت�ساالت/ مكتب وزير الهجرة والالجئني واملواطنة يف كندا 
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كند� حتتفل باليوم �لدويل للمهاجرين و�إ�شادة باملهاجرين و�لقادمني �جلدد
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العليا يف  العدل  اإي ماكوات، وهو قا�ٍس يف حمكمة  ال�سيد فاي  اليوم عن تعيني  الوزراء، جا�سنت ترودو،  اأعلن رئي�س 
اأونتاريو، كرئي�س م�ساعد جديد ملحكمة العدل العليا يف اأونتاريو.

يحل م�ساعد رئي�س الق�ساة ماكوات حمل ال�سيد فرانك اإن ماروكو، الذي تقاعد يف 10 نوفمرب 2020، بعد 15 عاًما من 
اخلدمة املتميزة كقا�س.
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ندعو �لآن بع�س �ملتقدمني لإجر�ء �ختبار �جلن�سية عرب �لإنرتنت.

�لإنرتنت،  �إجر�ء �لختبار عرب  �أو ل ترغب يف  ت�ستطيع  �إذ� كنت ل 
يتم  )مل  �حل�سورية  �لختبار�ت  ��ستئناف  حتى  �لنتظار  فيمكنك 

حتديد �لتاريخ بعد(.

و�ملقابالت  �لختبار�ت  �إعادة  عمليات  معظم  بخ�سو�س   ••
وجل�سات �ل�ستماع )مبا يف ذلك جل�سات �ل�ستماع عرب �لفيديو(

.  �نتظر حتى نت�سل بك.

.  �إذ� كنت بحاجة �إىل تغيري موعدك ، فات�سل باملكتب �لذي �أر�سل 
لك �لدعوة �إىل �لإمتحان

.  معلومات �لت�سال موجودة يف �لر�سالة �لتي �أر�سلناها لك.

حكومة كندا
الرتجمة العربية معتز اأبوكالم

ب�شبب COVID-19  مت �إلغاء جميع �ختبار�ت �جلن�شية ح�شوريًا

بغ�س �لنظر عن عمرك ، �إذ� كنت تقدم طلًبا للح�سول على �جلن�سية، 
فيجب �أن يكون لديك و�سع �لإقامة �لد�ئمة )PR( يف كند�.

هذ� يعني �أن ل تكون :

�لحتيال �أو  بالهجرة  تتعلق  لأ�سباب  �ملر�جعة  • قيد 
ترحيل( )�أمر  كند�  مغادرة  �لكنديني  �مل�سوؤولني  قبل  من  • مطالب 

•  غري م�ستويف �ل�سروط فيما يتعلق باإقامتك �لد�ئمة ، على �سبيل 
�ملثال: �لفح�س �لطبي

قبل �لتقدم بطلب للح�سول على �جلن�سية ، يجب عليك مر�جعة �مل�ستند�ت 
�لتي تلقيتها عندما �أ�سبحت مقيًما د�ئًما للتاأكد من �أنك موؤهل.

لتقدمي  �ساحلة  د�ئمة  �إقامة  بطاقة  �إىل  حتتاج  )ل  مهمة:  معلومة 
�إقامة د�ئمة  �لتقدم ببطاقة  طلب للح�سول على �جلن�سية. ميكنك 

منتهية �ل�سالحية(.

حكومة كندا 

الرتجمة العربية اأيام كندية 

هل يجوز �لتقدمي للجن�شية �لكندية ببطاقة �إقامة PR منتهية �ل�شالحية؟
وما يجب معرفته عند �لتقدمي

رئي�س وزر�ء كند� يعلن عن تعيني رئي�س ق�شاة معاون جديد ملحكمة �لعدل �لعليا يف �أونتاريو

COVID- بينما نو��سل مو�جهة حتديات �ليوم وتاأثري�ت جائحة
�ختبار�ت  مو�جهة  على  تركز  كند�  حكومة  تظل   ، �لعاملي   19
�مل�ستقبل.  �إن تغري �ملناخ هو �أكرب تهديد طويل �لأمد جليلنا ، ولكنه 
ا �أكرب فر�سة �قت�سادية.  من خالل ت�سريع �لعمل ملكافحة تغري  �أي�سً
خلق  ميكننا   ، ومرونة  ��ستد�مة  �أكرث  �قت�ساد  بناء  و�إعادة  �ملناخ 
�أنظف  ومياه  هو�ء  �سمان  مع   ، للكنديني  جديدة  وفر�س  وظائف 

لأطفالنا و�أحفادنا.
�أعلن رئي�س �لوزر�ء ، جا�سنت ترودو ، �ليوم عن خطة مناخية معززة 

لكند�، بيئة �سحية و�قت�ساد �سحي، 
 A Healthy Environment and a Healthy
�لقت�سادية  �أهد�فنا  حتقيق  يف  �ست�ساعد  و�لتي   Economy
�أولية  با�ستثمار�ت  و�ملدعومة  �ملقرتحة  �خلطة  �ستجعل  و�لبيئية.  
بقيمة 15 مليار دولر ، �حلياة مي�سرة للكنديني ، وجتعل �ملجتمعات 
�أكرث مالءمة للعي�س ، ويف كل منعطف ، �سرتكز على خلق فر�س �لعمل 

، وتنمية �لطبقة �لو�سطى ، ودعم �لعمال  باقت�ساد �أقوى و�أنظف.
تد�بري �خلطة �سوف:

معقولة  �أ�سعار  ذ�ت  فيها  ونتجمع  نعي�س  �لتي  �لأماكن  جتعل   ••
�لتلوث  �إذ �سنعمل على خف�س  �لطاقة:  �إهد�ر  عن طريق �حلد من 
�لوظائف  من  �لآلف  وخلق   ، �لتكلفة  مي�سورة  �حلياة  وجعل   ،
�جلديدة �جليدة من خالل ت�سهيل حت�سني كفاءة �لطاقة يف �لأماكن 

يف  �ل�ستثمار�ت  ذلك  يف  مبا   ، �لكنديون  فيها  ويتجمع  يعي�س  �لتي 
عمليات �لتحديث.

•• توفري و�سائل نقل وطاقة نظيفة وباأ�سعار معقولة يف كل جمتمع: 
�سنبني جمتمعات �أنظف ون�ساعد �لكنديني على �لتنقل بطرق �أكرث 
�لنظيفة  �لكهرباء  �إمد�د�ت  تو�سيع  خالل  من   ، معقولة  باأ�سعار 
�لطاقة  م�سادر  لزيادة  �لأخرى  و�لتد�بري  �ل�ستثمار�ت  خالل  من 

�ملتجددة و�جليل �لتايل من �لطاقة �لنظيفة و�لتكنولوجيا.
ت�سرتد  و�أن  باملجان  يكون  لن  �لتلوث  �أن  �سمان  يف  •• �ل�ستمر�ر 
�لأ�سر �ملزيد من �لأمو�ل: �سنعيد �ملزيد من �لأمو�ل لالأ�سر بطريقة 
جتعل �لغالبية منهم يف و�سع �أف�سل ، ونحد من �لتلوث ، من خالل 

�ل�ستمر�ر يف و�سع �سعر مرتفع للتلوث من �لآن ولغاية 2030.
�قت�سادًيا  �سنن�سئ منًو�  لكند�:  �لنظيفة  �ل�سناعية  �مليزة  •• بناء 
�لكنديني يف �حل�سول على  ��ستمر�ر  ون�سمن   ، �لتلوث  ، ونحد من 
�ل�سركات  م�ساعدة  خالل  من  �لأمد  وطويلة  �لأجر  جيدة  وظائف 
�لكربون  منخف�سة  منتجات  و�سنع  �لنبعاثات  تقليل  على  �لكندية 

يريد �لعامل �سر�ئها �لآن ويف  م�ستقبل.
وجمتمعات  �سحة  �أكرث  �أ�سر  لدعم  �لطبيعة  قوة  �حت�سان   ••
�لذي  �لهو�ء  وتنظيف  �لتلوث،  خف�س  على  �سنعمل  مرونة:  �أكرث 
يف  مرونة  �أكرث  جمتمعاتنا  وجعل   ، �لعمل  فر�س  وخلق   ، نتنف�سه 
ودعم   ، �سجرة  ملياري  زر�عة  خالل  من  �لقا�سي  �لطق�س  مو�جهة 

�لزر�عة �مل�ستد�مة ، و�إد�رة �أف�سل للبنية �لطبيعة و�ملحافظة عليها 
و��ستعادتها.

تعتمد خطة �ملناخ �ملعززة يف كند� على �لعمل �مل�ستمر مع �ملقاطعات 
و�لأقاليم من خالل �إطار عمل ي�سمل عموم كند� ب�ساأن �لنمو �لنظيف 
وعند   .2016 عام  يف  �إ�سد�ره  مت  و�لذي   ،  )PCF( �ملناخ  وتغري 
�قرت�نه ب� PCF ، فاإن �خلطة �ملعززة �ستفعل �ملزيد خلف�س �لتلوث  
بطريقة عملية وباأ�سعار معقولة من �أي خطة مناخية �أخرى يف تاريخ 
كند�.  وهذ� يعني �أنه ميكننا جتاوز هدف خف�س �لنبعاثات لتفاقية 
م�ستوى  �إىل  للو�سول  �لأ�سا�سية  �للبنات  وو�سع   2030 لعام  باري�س 
ا من  �ل�سفر بحلول عام 2050. �ستمكن �خلطة �ملقرتحة كند� �أي�سً

�أن تكون لعًبا ن�سًطا وبّناًء يف �لكفاح �لعاملي �سد تغري �ملناخ.
تغري �ملناخ ل يعرف �حلدود،  ومن خالل �ل�ستمر�ر يف �لعمل مًعا 
ب�ساأن هذه �لأزمة �مللحة، �سنتمكن من جتنب �أ�سو�أ �آثار تغري �ملناخ 
ومنو  جديدة  وظائف  خلق  مع   ، ونظافة  �سحة  �أكرث  م�ستقبل  وبناء 

�قت�سادي جلميع �لكنديني.
مكتب رئي�س وزراء كندا / الرتجمة العربية اأيام كندية

تفا�شيل مهمة.. رئي�س وزر�ء كند� يعلن عن خطة كند�
�ملعززة للمناخ حلماية �لبيئة وخلق فر�س عمل ودعم �ملجتمعات
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•• تو�سع املقاطعة دعم برنامج املتعلمني وتخف�س فواتري 
الطاقة

تورنتو - تقدم حكومة �أونتاريو دعًما مالًيا جديًد� لالأفر�د و�لعائالت 
�نت�سار  وقف  يف  بدورهم  يقومون  بينما   ، �ل�سغرية  و�ل�سركات 
COVID-19 وحماية نظام �لرعاية �ل�سحية يف �ملقاطعة �أثناء 
�ملقاطعة  تعمل    .Provincewide Shutdown �إغالق 
�لثانوية  �ملد�ر�س  لي�سمل طالب  �ملتعلمني  دعم  برنامج  تو�سيع  على 
وخف�س �أ�سعار �لكهرباء �إىل معدل خمف�س خارج �لذروة على مد�ر 
�ل�ستخد�م  �أوقات  يف  �لعمالء  جلميع  �لأ�سبوع  �أيام  طو�ل  �ل�ساعة 

و�لعمالء �ملتدرجني.

وكري�ستني   ، فورد  دوغ  �حلاكم  قبل  من  �ليوم  �لتفا�سيل  تقدمي  مت 
وزير   ، ليت�سي  و�ستيفن   ، �ل�سحة  ووزيرة  �حلاكم  نائبة   ، �إليوت 

�لتعليم ، وبيل ووكر ، وزير �لطاقة �مل�ساعد.

قال �حلاكم فورد: "نطلب من �لنا�س تقدمي ت�سحيات �أكرب للم�ساعدة 
يف �حتو�ء هذ� �لفريو�س �لقاتل ، �سو�ء كان ذلك بالبقاء يف �ملنزل �أو 
مطالبة موظفيهم بالعمل من �ملنزل حيثما �أمكن ذلك".  و��ستجابة 
و�ل�سركات  �إ�سافية لالأفر�د  ، تقدم حكومتنا م�ساعدة مالية  لذلك 

مل�ساعدتهم على جتاوز هذه �لفرتة �ل�سعبة للغاية.

 13 بني  �أعمارهم  ترت�وح  �لذين  �لطالب  �سيكون   ، يناير 2021  يف 
�إطار  يف  متويل  على  للح�سول  موؤهلني   G12 �ل�سف  �أعمار  حتى 
برنامج دعم �ملتعلمني �ملو�سع.  �سيتلقى �لآباء �أو �لأو�سياء دفعة ملرة 
تعوي�س  يف  للم�ساعدة  موؤهل  طالب  لكل  دولر   200 قدرها  و�حدة 
يف  يدر�سون  �لذين  لأولئك  متاًحا  �لدعم  �سيكون  �لتعليم.   نفقات 

مدر�سة عامة �أو خا�سة �أو �لذين يتلقون تعليًما منزلًيا.

 ، Provincewide كجزء من �لإغالق على م�ستوى �ملقاطعة 
 .2021 يناير   11 حتى  بعد  عن  �لبتد�ئية  �ملرحلة  طالب  �سيدر�س 
�سيدر�س طالب �ملرحلة �لثانوية يف �سمال �أونتاريو عن بعد حتى 11 

يناير 2021 و�سيدر�س طالب �ملرحلة �لثانوية يف جنوب �أونتاريو عن 
بعد حتى 25 يناير 2021. هذ�  �سيوفر �لتمويل �لإ�سايف لدعم �لأ�سر 
�ملد�ر�س  يف  �لنتقال  يز�ل  ل  بينما  �لأخرية.   �لقيود  بهذه  �ملتاأثرة 
COVID- ا ، �ست�ساعد هذه �لأ�ساليب يف �حلد من �نت�سار منخف�سً

19 يف �ملجتمع.

قال �لوزير ليت�سي: "يف حني تظل مد�ر�س �أونتاريو �آمنة ، فاإننا لن 
نخاطر بعد �لعطالت - �سرنكز على �لتعلم عرب �لإنرتنت بقيادة �ملعلم 
للم�ساعدة يف �حلماية من �نت�سار COVID-19 يف جمتمعاتنا".  
�ملد�ر�س  �أطفال  �أمور  لأولياء  �ملبا�سر  �ملايل  �لدعم  نقدم  "نحن 

�لبتد�ئية و�لثانوية �لآن مل�ساعدتهم على جتاوز هذ� �لوباء."

�ملتعلمني  �لويب لدعم  �لتقدمي متاحة على �سفحة  �ستكون تعليمات 
بدًء� من يناير 2021. و�ستفتح طلبات طالب �ملد�ر�س �لثانوية من 
11 يناير 2021 �إىل 8 فرب�ير 2021. �ملوعد �لنهائي لتقدمي �لطلبات 
�أعمارهم بني 0  �ل�سباب �لذين ترت�وح  �أو  لدعم �ملتعلمني لالأطفال 
و   0 بني  �أعمارهم  ترت�وح  �لذين  �ل�سباب  �أو  ولالأطفال  عامًا   12 و 
21 عاًما من ذوي �لحتياجات �خلا�سة ، مت متديده حتى 8 فرب�ير 

.2021

هذ� �لدعم هو جزء من �أكرث من 900 مليون دولر من �لدعم �ملايل 
منذ  �لأمور  �أولياء  �إىل  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  قدمته  �لذي  �ملبا�سر 

بد�ية �لوباء.

�لإغالق  فرتة  خالل  منازلهم  يف  بقائهم  �أثناء  �لأ�سخا�س  لدعم 
على م�ستوى �ملقاطعة، �ستحافظ �حلكومة على �أ�سعار �لكهرباء عند 
معدل خارج �لذروة �لبالغ 8.5 �سنت لكل كيلوو�ط يف �ل�ساعة جلميع 
�لعمالء يف جميع �لأوقات و�مل�ستويات على �أ�سا�س موؤقت بدًء� من 1 
�ل�سعر �ملنخف�س متاًحا على مد�ر 24 �ساعة  يناير 2021.  �سيكون 
يف �ليوم ، �سبعة �أيام يف �لأ�سبوع ملدة 28 يوًما.  �سيتم تطبيق �ل�سعر 
�ل�سكنيني  �لعمالء  جميع  فو�تري  على  تلقائًيا  �لذروة  �أوقات  خارج 

و�ل�سركات �ل�سغرية و�ملز�رعني �لذين يدفعون �أ�سعاًر� منظمة.

قال جريج ريكفورد ، وزير �لطاقة و�لتنمية �ل�سمالية و�ملناجم ، وزير 
�سوؤون �ل�سكان �لأ�سليني: "مع دخولنا يف �إغالق على م�ستوى �لإقليم 
م�ستقرة  كهرباء  فو�تري  لديها  �لأ�سر  جميع  �أن  حكومتنا  ت�سمن   ،
وميكن �لتنبوؤ بها عندما تكون يف �أم�س �حلاجة �إليها".  "�لبقاء يف 
�لنهار  �سيما خالل  ، ل  �لكهرباء  �ملزيد من  ��ستخد�م  يعني  �ملنزل 
�لأ�سر  دعم  و�سنو��سل  �أعلى.  عادة  �لكهرباء  �أ�سعار  تكون  عندما 
�لبقاء  بدورها من خالل  للقيام  �ل�سغرية  و�ل�سركات  بجد  �لعاملة 

يف �ملنزل."

ا على ت�سهيل ح�سول �لعائالت و�ل�سركات على  تعمل �ملقاطعة �أي�سً
من  �لطاقة  فو�تري  دفع  يف  للم�ساعدة  �إليه  يحتاجون  �لذي  �لدعم 
�أي    .)COVID-19 )CEAP خالل برنامج م�ساعدة �لطاقة 
عميل �سكني �أو �سركة �سغرية �أو موؤ�س�سة خريية م�سجلة لديه فاتورة 
�أو غاز طبيعي متاأخرة �سيكون موؤهاًل �لآن للتقدمي.  ميكن  كهرباء 
�أمريكًيا  دولًر�   750 �إىل  ي�سل  ما  على  �حل�سول  �ل�سكني  للعميل 
للم�ساعدة يف تغطية فاتورة �لكهرباء و 750 دولًر� �إ�سافًيا لفاتورة 
�لغاز �لطبيعي.  ميكن لل�سركات �ل�سغرية �حل�سول على ما ي�سل 
�لتقدم  �ملوؤهلني حديًثا  للعمالء  منها.  ميكن  لكل  دولر   1500 �إىل 
للح�سول على هذه �ملز�يا �ملح�ّسنة من خالل مر�فقهم �ملحلية ، بدًء� 

من يناير 2021.

حكومة اأونتاريو 
الرتجمة العربية اأيام كندية 

ب�����ر�م�����ج »�مل������ن������زل �أك���������رث �أم������اًن������ا«
ت��وف��ر �لإع���ان���ة �مل��ال��ي��ة ل��ع��ائ��الت �أون��ت��اري��و

ومنع  وال�سالمة  ال�سحة  حماية  يف  التدابري  •• �ست�ساعد 
COVID-19 انت�سار

 ، دي�سمرب   26 يف   ، �لإقليم  م�ستوى  على  لالإغالق  نتيجة   - تورنتو 
�ستلغي حكومة �أونتاريو جميع �ختبار�ت �ل�سو�قة عرب �سمال �أونتاريو 
حتى 9 يناير وجلميع مناطق وحد�ت �ل�سحة �لعامة �لبالغ عددها 
�أونتاريو حتى 23 يناير. هذ� �لإجر�ء قيد �لتنفيذ مت  27 يف جنوب 

.COVID-19 تخاذه لوقف �نت�سار�
�لإجر�ء�ت  �أن هذه  "نعلم  �لنقل:  وزيرة   ، كارولني مولروين  وقالت 
�ختبار  ينتظرون  �لذين  لالأ�سخا�س  �إزعاج خطري  تكون م�سدر  قد 
�أولويتنا  وتظل  م�سبوقة  غري  �أوقات  فهذه   ، ذلك  "ومع  �ل�سو�قة".  

�لأوىل حماية �سحة و�سالمة �لأفر�د و�لأ�سر و�لعاملني".

عمالء  �سيح�سل  غر�مة.   بدون  هي  �ل�سو�قة  �ختبار  �إلغاء 
DriveTest على ر�سيد يف �لنظام من �أجل �إعادة حجز �لختبار 
�خلا�س بهم عندما تنتهي فرتة �إيقاف �لت�سغيل على م�ستوى �ملقاطعة 

وتكون �ملنطقة عند م�ستوى COVID-19 منخف�س �ملخاطر.

ُين�سح جميع   ، لل�سحة  �لطبيني  �مل�سوؤولني  بناًء على ن�سيحة كبري 
برحالت  �لقيام  مع  �لإمكان  قدر  �ملنزل  يف  بالبقاء  �أونتاريو  �سكان 
�أو  �لأدوية  �أو  �لطعام  مثل  �ل�سروريات  على  تقت�سر  �ملنزل  خارج 

�ملو�عيد �لطبية �أو دعم �أفر�د �ملجتمع �ل�سعفاء.

�لد�خلية  للخدمات  مفتوحة   DriveTest مر�كز  �ستظل 
و�لتد�بري  �ل�سعة  حدود  مع   ، �ملعرفة  �ختبار�ت  مثل   ، �لأ�سا�سية 

ا  �أي�سً �لوز�رة  �ستو��سل  بها.   �ملعمول   19-COVID ل�  �لوقائية 
تقدمي خدمات �ختبار �لطرق �لتجارية وخدمات �ملركبات �لتجارية 
لل�سلع  �لآمنة  �حلركة  ��ستمر�ر  ل�سمان  �لإغالق  �أثناء  �لأخرى 

و�خلدمات �لأ�سا�سية.
حكومة اأونتاريو 

الرتجمة العربية اأيام كندية 

�أونتاري��و تلغ��ي �ختب��ار�ت �ل�شو�ق��ة ع��رب �أونتاري��و
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تورنتو - تفتح حكومة �أونتاريو مركًز� جديًد� للرعاية �ملتخ�س�سة 
يف  �لأجل  طويلة  �لرعاية  جمال  يف  للمقيمني  �لرعاية  لتوفري 
�لو�سع  ب�سبب  موؤقًتا  نقلهم  يجب  �لذين  �لكربى  تورنتو  منطقة 

�ل�سعب يف د�ر �لرعاية طويلة �لأجل �خلا�سة بهم.

�سيعمل مركز �لرعاية �ملتخ�س�سة �جلديد كاإمتد�د موؤقت ملركز 
�لرعاية  ملنازل  �إ�سافية  �سعة  لتوفري  �ل�سحي   Grace تورنتو 
تدير  �لتي  �لكربى  تورنتو  منطقة  �أنحاء  �لأجل يف جميع  طويلة 
تف�سي فريو�س كورونا �أو تو�جه حتديات �أخرى يف �ملنزل. ميكن 
�أن ي�سمل ذلك �لزدحام، ونق�س �ملوظفني، ونق�س �لإمد�د�ت، 
مثل  �لأجل،  طويلة  �لرعاية  د�ر  يف  �أخرى  تف�سي  حالت  �أو 

�لإنفلونز�.

�لأمد:  طويلة  �لرعاية  وزيرة  فولرتون،  مرييل  �لدكتورة  وقالت 
�ملتخ�س�سة  �لرعاية  ملركز  �لتوجيهية  للجنة  ممتنون  "نحن 
�لقدرة  ذ�ت  �جلديدة  �مل�ساحات  هذه  �إن�ساء  �أجل  من  لعملها 
�لرعاية طويلة  ب�سرعة ملقيمينا يف جمال  �ملتز�يدة  �ل�ستيعابية 
نحن  �سركائنا،  جميع  مع  كثب  عن  �لعمل  خالل  "من  �لأجل". 
�أحبائنا  حماية  يف  للم�ساعدة  مبتكرة  حلول  باإيجاد  ملتزمون 

بينما نو��سل معركتنا �سد �ملوجة �لثانية من �لفريو�س."

�ملتخ�س�سة  �لرعاية  مركز  �سيوفر  بالكامل،  �كتماله  وعند 
 90 �إىل  ي�سل  ما   climate/HVAC-controlled
�لو�سول  �إمكانية  مع  للمقيمني،  بالكامل  مفرو�سة  م�ساحة 
�لرعاية  مركز  �فتتاح  �سيتم  �لبد�ية،  يف  �لعالج.  غرف  �إىل 
�ملتخ�س�سة ب� 30 مكاًنا. تختلف مدة �لإقامة لكل مقيم، ح�سب 
�لأجل  طويلة  �لرعاية  د�ر  يف  و�لو�سع  �لفردية،  �لحتياجات 

�خلا�سة باملقيم.

�ل�سحة:  ووزيرة  �أونتاريو  حاكم  نائبة  �إليوت،  كري�ستني  وقالت 
"�إعالن �ليوم �سيدعم �ملزيد من جهود �لوقاية و�لحتو�ء حلماية 
�لذي  �ملتخ�س�سة هذ�  �لرعاية  "مركز  �لأكرث �سعفًا".  �لفئات 
ل�سمان  �ل�سحي  �لنظام  قدرة  �سيدعم  �ليوم  عنه  �لإعالن  مت 

ح�سول �أحبائنا على �لرعاية �جليدة �لتي يحتاجون �إليها."
قال جيك تر�ن، �لرئي�س و�ملدير �لتنفيذي، مركز تورنتو جري�س 
 Salvation Army Toronto "ي�سر مركز  �ل�سحي.: 
مل�ساعدة  �ملتخ�س�سة  �لرعاية  مركز  �إن�ساء  �ل�سحي   Grace
حتديات  لإد�رة   GTA و  تورنتو  يف  �لأجل  طويلة  �لرعاية  دور 
�جلامعية".  �ل�سحة  �سبكة  مع  بال�سر�كة   COVID-19
 PSW يف  و�لعاملون  و�ملمر�سات  �لأطباء  "يتمتع  و�أ�ساف: 
و�ملعاجلون و�ملوظفون �لتابعون ل� Grace بالكثري من �خلربة 
و�ملهارة يف رعاية كبار �ل�سن وهم على ��ستعد�د لتقدمي �لرعاية 
للمقيمني يف د�ر �لرعاية طويلة �لأجل �لذين قد يحتاجون �إىل 
يف  دورنا  ياأتي  �لتخ�س�سي.  �لرعاية  مركز  �إىل  موؤقًتا  نقلهم 
يف  للمقيمني  �ملتخ�س�سة  �لرعاية  مركز  �إن�ساء  يف  �مل�ساعدة 
 Salvation Army جمال �لرعاية طويلة �لأجل من خربة
�أونتاريو يف  ل�سكان  �لعميقة يف �خلدمة  �لإنقاذ، ومهمتنا  جي�س 

�أوقات �حلاجة ".
�لإعالن  مت  دولر  مليون   540 من  يقرب  ما  �أونتاريو  ��ستثمرت 
عنها يف وقت �سابق من هذ� �خلريف لتكثيف �ملر�قبة، وزيادة 
�إمد�د�ت  وزيادة  مكافحتها،  يف  و�لعاملني  �لعدوى  من  �لوقاية 
للرعاية  قوية  عاملة  قوة  وبناء  �ل�سخ�سية،  �لوقاية  معد�ت 
�ل�سحية يف دور �لرعاية طويلة �لأجل يف جميع �أنحاء �ملقاطعة.

حكومة اأونتاريو
الرتجمة العربية اأيام كندية

�أونتاريو تفتتح مركز رعاية متخ�ش�س 
يف منطقة تورنتو �لكربى

اإن�ساء م�ساحات جديدة لتوفري رعاية عالية اجلودة للمقيمني يف جمال الرعاية طويلة االأجل •• يتم 

بيتكوي��ن  �مل�شف��رة  �لعمل��ة 
جديد�  قيا�شيا  م�شتوى  ت�شجل 

عند 28800 دولر�

�سجلت بتكوين م�ستوى قيا�سيا مرتفعا جديد� �لأربعاء ر�فعة مكا�سبها 
هذ� �لعام �إىل حو�يل 300 باملئة

دولر�   28800 �إىل  �لعامل  يف  تد�ول  �لأكرث  �مل�سفرة  �لعملة  وقفزت 
وهو �أعلى م�ستوى لها منذ بد�أ تد�ولها يف فرب�ير �سباط 2010

وكانت بتكوين قد ك�سرت م�ستوى 20 �ألف دولر للمرة �لأوىل يف 16 
دي�سمرب كانون �لأول 

 �رتفعت �أ�سعار �لذهب �لأربعاء مع تر�جع �لدولر �إىل �أدنى م�ستوياته 
يف �أكرث من عامني بفعل �حتمالت زيادة �مل�ساعد�ت �ملالية يف حزمة 
�لتحفيز �لأمريكية، لكن توزيع لقاحات للوقاية من كوفيد-19 حول 
�لنفي�س �ملعدن  مكا�سب  قيد�  �ملخاطرة  على  �لإقبال  وزيادة  �لعامل 
 1888.50 �إىل  باملئة   0.56 �لفورية  �ملعامالت  يف  �لذهب  و�رتفع 
للذهب  �لآج���ل���ة  �لأم��ري��ك��ي��ة  �ل��ع��ق��ود  وز�دت  ل��الأون�����س��ة.  دولر 
�أدنى  �ل���دولر  موؤ�سر  ولم�����س  دولر   1893.60 �إىل  باملئة   0.57
ماكونيل  ميت�س  ق��ر�ر  بعد   2018 ني�سان  �أب��ري��ل  منذ  ل��ه  م�ستوى 
على  �ق���رت�ع  �إرج���اء  �ل�سيوخ  مبجل�س  �جلمهورية  �لأغلبية  زعيم 
تد�عيات م��ن  للتخفيف  م��ال��ي��ة  م�����س��اع��د�ت  م��دف��وع��ات  زي����ادة 
للتحوط  �أد�ة  �ل���ذه���ب  وُي��ع��ت��رب  دولر  �أل���ف���ي  �إىل  ك���وف���ي���د-19 
�للذين  �ل���ع���م���الت  ق��ي��م  و�ن���خ���ف���ا����س  �ل��ت�����س��خ��م  م���و�ج���ه���ة  يف 
�لكبرية �ل��ت��ح��ف��ي��ز  �إج��������ر�ء�ت  ع���ن  �لأرج������ح  ع��ل��ى  ���س��ي��ن��ج��م��ان 
�لف�سة  ���س��ع��دت  �لأخ��������رى،  �ل��ن��ف��ي�����س��ة  ل��ل��م��ع��ادن  وب��ال��ن�����س��ب��ة 
�لبالتني  ورب����ح  ل��الأون�����س��ة،  دولر   26.42 �إىل  ب��امل��ئ��ة   0.92
قفز  ب��ي��ن��م��ا  ل��الأون�����س��ة  دولر�   1064.00 �إىل  ب��امل��ئ��ة   1.4
لالأون�سة دولر   2376.10 �إىل  ب��امل��ئ��ة   2.09 �ل���ب���الدي���وم 
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عامر ف�ؤاد عامر

�ضيف �لعدد

دم�سق-عامر فوؤاد عامر
�سرية  هالل"،  بني  "�سرية  غلي�س"،  "ر�أ�س  �لوّر�ق"،  "�أ�سعد     
 ، �أعناقكم"  يف  "�أمانة   ، "�لذئاب"   ، �ليمن"  "و�ساح  �ل�ساعر 
�لأعمال  من  " وكّم  و�لنهار  �لليل  حر�مي"  و"حكايا  "مذكر�ت 
�لّدر�مّية �لتي و�سعت �أ�س�س ذ�كرة �لّتلفزيون �لعربي �ل�سوري منذ 
بد�يات ن�ساأته وحتى رحيل �ساحبها، ور�سخت يف �أذهان �لأجيال 
�لّدر�ما  ذ�كرة  يف  بل  فح�سب  �ل�ّسورّية  �لّدر�ما  �سعيد  على  لي�س 
�لّتلفزيونّية على �متد�د �لوطن �لعربي، و�لتي حملت توقيع �ملخرج 

�لّر�ئد عالء �لّدين كوك�س .
  ي�ستحق منا "كوك�س" �ليوم �لوفاء يف ��سرتجاٍع لذكرى حتمل ف�سل 
�لوطني،  �لتلفزيون  و�أر�سيف   لذ�كرة  �ملوؤ�س�سني  من  �لرّو�د  جيل 
�أثرً� ل ميكن �ل�ستهانة به، لي�س على م�ستوى �لدر�ما  و�لتي تركت 
�لتلفزيونية �ل�سورية و�لعربية فح�سب، بل على �سعيد �لنتقاء �لثقايف 
�جلّيد للن�ّس و�ملحتوى ، كر�فد لثقافة �جلمهور لأجيال قادمة، فقد 
عرب  �جلمهور  تعريف  حافلة،  عمٍل  م�سرية  خالل  كوك�س  ��ستطاع 
�لّدر�ما بني ما �ملكتوب يف �لّذ�كرة �ل�سعبّية ونقله لعامل �ملرئي ب�سّكٍل 
"�سرية بني  �أ�سيفت على �ل�سخ�سّيات ولعل م�سل�سل  حمل ب�سمات 
�ل�سا�سات  على  �ل�ستح�سار  منا  ي�ستحق  �لثالث  باأجز�ئه  هالل" 
�ليوم بدل �لكّم �لكبري من �ملو�د �لتي تبث ذ�ت �ملحتوى �له�ّس، و�لتي 

ُتنِق�س من ذ�ئقة و�سوية ما يتلقاه �جلمهور. 
عملّية  يف  �لف�سل  لهم  كان  ممن  �لآخر  تلو  �لو�حد  �لّرّو�د  رحيل 
تاأ�سي�س �لّتلفزيون �ل�ّسوري، ي�سعنا �أمام م�سوؤولّيات نقل ما قّدموه 
لالأجيال �جّلديدة، خ�سو�سًا �إذ� ما �أجرينا مقارنًة بني �لإمكانّيات 
�ملتو��سعة جدً� �لتي كانت بني �أيديهم، و�لأجور �لهزيلة �لتي كانو� 
�أو  م�سل�سل  لإنتاج  �ملبذول  �لكبري  �جلهد  لقاء  عليها  يح�سلون 

برنامج �أو ماّدة ذ�ت حمتوى عايل، وت�سّح �ملقارنة ب�سّكٍل نقدّي مع 
ّناع  �لإمكانات �لكبرية للكثري من �جليل �جّلديد من �ملخرجني و�سُ
عنا�سر  لأهّم  حتى  فاقٌد  باأّنه  ُنّده�س  قد  و�لذي  �ليوم،  �لّدر�ما 

�جّلذب من �سعف حمتو�ه، وبع�سها ل يكاُد مي�سي ....
وبالتحديد  �لرثّية  جتربتها  من  و��سف  منى  �لقديرة  لنا  ت�سيف 
عن �لنجاح مع �ملخرج عالء �لدين كوك�س فتقول: "كّل �سخ�سّية 
قّدمتها كانت حتمل م�ساحة من �ل�ستمتاع يف �أد�ئها، ومل �أفكر يومًا 
يف مدى جناحها �أم ل، فالنجاح ياأتي يف مرحلة لحقة، ولكن جناح 
�سخ�سّية منرية يف "�أ�سعد �لور�ق" بقي ير�فقني حتى �ليوم، ففي 
كّل بلٍد �سافرت �إليه ياأتي �سخ�س يتحّدث �أو ي�سري ل�سرخة منرية 
يف "�أ�سعد �لور�ق"، وعالء �لّدين كوك�س كان �سيخ �ملخرجني بني 
�ل�سورّية  للّدر�ما  �أ�س�س  هو  بالعطاء  حافلة  م�سريته  جيله،  �أبناء 
وكان ريادّيًا يف �إنتاجه، �أّثر فينا كثريً� كممثلني وجمهور، لكن يف 
�لنهاية رحل وكنت �أمتنى لو �أن ما ُيكتب عنه �ليوم ليكتب وهو حّي 
كي يقر�أ، لأن من �ل�سرورة ��ستذكار �لفنان يف �لفرتة �لأخرية من 
حياته، ومن �ل�سرورة �أي�سًا �أن نوّثق �أعماله، ون�ستذكرها د�ئمًا".

يعّد �لتفاين يف �لعمل و�لإخال�س للمحتوى؛ �لعنو�ن �لأبرز يف م�سرية 
هذ� �ملبدع، ف�سار بكّل �سمات ذ�ك �لع�سر يف �لعمل �لّدر�مي على 
نهٍج من �حرت�م فريق �لعمل، و�لتفاهم �مل�سرتك �لذي كان ي�سم 
ّجو �لت�سوير، و�لذي يتحّدث عنه �لكثري من جيل �لرو�د بح�ّسرة 
للقيم،  و�لإخال�س  �لعمل  فريق  يف  و�لتقدير  �لحرت�م  �سوية  عن 
مقّد�سة،  مهّمة  كان  بل  وظيفة  كمخرج  لديه  �لعمل  يكن  مل  �إّذ 
حيث يقول �ملخرج �لر�حل يف �أحد �حلو�ر�ت �ملُ�سّجلة معه: "بعد 
ح�سويل على �لتقاعد فوجئت بانتظار �لبع�س لهذ� �لأمر، وكاأنهم 
على ��ستعجاٍل ليح�سل، وهذ� �ملفهوم �لقا�سر ُيزعج لأنه يدّل على 

جهل �لنا�س باأهمّية �لّتلفزيون، وهم ل يعلمون باأن �لفنان �حلقيقي 
بعيٌد عن �لتقاعد، ول ميكن له �أن يتقاعد"، ومن هذه �لنقطة ل بّد 
من �لتذكري بفكرة �لتجديد �لتي كان �لر�حل "كوك�س" يقوم بها، 
فالفّن ل يقوم �إل باإعادة �إحيائه، وهذ� ما نر�ه يف �سل�سلة �لأعمال 

�لتي �أخر�جها و�لتي جُتّدد �لروح يف �لتلفزيون �لعربي �ل�سوري.
علينا  ويتوّجب  �جلو�نب  من  كثرٍي  يف  م�سريته  عرب  �لر�حل  �أّثر 
��ستذكارها يف كّل منا�سبة، وب�سورٍة دورّية، ومن و�جبنا ك�سحفيني 
مع  وبالتو��سل  د�ئمًا،  لذكر�ه  بالإخال�س  �لعطاء  هذ�  نبادل  �أن 
يف  كلماته  نرفق  كوك�س،  �أ�سامة  و�ملوؤلف  �لكاتب  �لر�حل  �سقيق 
ويومّياتي  ملفاتي  �أور�قي،  كتبي،  بني  تنقلُت،  "�أّنى  �أخيه:  رثاء 
�أجدك حا�سرً� تاأبى �لغياب، �أكرث من خم�سني عامًا قد م�سو� على 
و�أكرثها  �لّدم،  ر�بطة  كانت  �ساأنًا  �لعالقة  مر�حل  �أقل  تعارفنا، 
�لأفكار،  �آلف  تن�سوي  �لثنتني  وما بني  كانت �سد�قتنا،  ح�سورً� 
ر�عات و�لكلمات، بعد هذ� كّله هل تعتقد  �مل�ساعر �لتقّلبات، �ل�سّ
�أن �ملوت قادر على �أن يقهر ما كان بيننا؟ �لرثاء ملن رحلو�، �أنت 

�حلا�سر دومًا على �لرغم من مر�رة هذ� �لغياب".
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لثالث  �ملتحدة  �لوليات  �لقائمة يف  �مل�ساكن  �سر�ء  هبطت عقود 
�سهر على �لتو�يل يف نوفمرب ت�سرين �لثاين و�سط نق�س حاد يف 
�ملعرو�س دفع �لأ�سعار لل�سعود، رغم �أن �سوق �لإ�سكان يف �أكرب 
�قت�ساد يف �لعامل ما ز�لت تلقى دعما من �أ�سعار فائدة قيا�سية 

منخف�سة للقرو�س �لعقارية

�إن  �لأربعاء  �ليوم  �لعقاريني  للو�سطاء  �لوطنية  �لر�بطة  وقالت 
موؤ�سرها ملبيعات �مل�ساكن �لقائمة، على �أ�سا�س �لعقود �ملوقعة �ل�سهر 

�ملا�سي، �نخف�س 2.6 باملئة يف نوفمرب ت�سرين �لثاين �إىل 125.7
وكان خرب�ء �قت�ساديون ��ستطلعت رويرتز �آر�ءهم قد توقعو� �أن 
�أو  �سهر  بعد  �لتي ت�سبح مبيعات  �لقائمة،  �مل�ساكن  �سر�ء  عقود 
�ل�سهر  مع  مقارنة  �لثاين  ت�سرين  نوفمرب  يف  �ست�ستقر  �سهرين، 

�ل�سابق
وعلى �أ�سا�س �سنوي قفزت مبيعات �مل�ساكن �لقائمة 16.4 باملئة 

�ل�سهر �ملا�سي
قناة CNBC العربية

مع�سلة  �لإنرتنت  �سبكة  على  �لإباحية  للمو�د  �لهائل  �لنت�سار  ميّثل 
�إذ ل  ت�ستحق مزيد� من �لهتمام و�لبحث عن حلول جدّية،  كبرية 
مُيكن �أن يبقى �ملجتمع �سامتا يف ظل ما يهّدد �لأطفال و�ملر�هقني 

من خماطر جر�ء �لإدمان على مثل هذه �لأفالم.

ففي تقرير ن�سرته جملة "نيوزويك" )Newsweek( �لأمريكية 
يقول �لكاتب تريي �سيلينغ �إن �سناعة �لأفالم �لإباحية �سهدت تز�يد� 
كبري� على مدى �لعقود �لقليلة �ملا�سية، فمن عام 1988 �إىل 2005 

�رتفع عدد �لأفالم �ملنتجة �سنويا من 1300 �إىل 13 �ألفا.

وي�سيف �لكاتب �أن وترية �نت�سار هذه �لنوعية من �لأفالم ت�ساعدت 
مع �نت�سار �لإنرتنت. وت�سري �أرقام �أعلى موقع �إباحي م�ساهدة على 
�ملحتوى �جلديد عام  �ساعة من  �إىل حتميل 1.36 مليون  �لإنرتنت 

2019، �أي مبعدل �أكرث من 24 �ساعة من �ملحتوى كل 10 دقائق.

�لأفالم  ل�سناعة  �لإجمالية  �لقيمة  تبلغ  �لتقدير�ت،  لبع�س  ووفًقا 
�لوقت �حلايل نحو 100 مليار دولر، وت�ستخدم نطاقا  �لإباحية يف 
تردديا �أكرب من في�سبوك و�أمازون، ولديها مو�قع �أكرث م�ساهدة من 

نتفليك�س.

االإباحية املواد  •• م�ساّر 
بد�أ هذ� �لنت�سار، وفقا للكاتب، منذ عام 2006 حني ظهرت مو�قع 
�ملجاين.  �لإباحي  �ملحتوى  من  نهائيا  ل  تدفقا  توفر  �لتي  �لفيديو 
ومع ظهور �لهاتف �لذكي، �أ�سبح �لو�سول �إىل هذه �ملو�د �لآن �أ�سهل 
للمو�د  ��ستهالكا  �أكرث  �لأجيال �حلالية  و�أ�سبحت  يكون،  ما  و�أ�سرع 

�لإباحية من �أي وقت م�سى.

ويوؤكد �لكاتب �أن من تبعات �نت�سار هذه �ل�سناعة �لرتفاع �ل�سادم 
فعلى  �لإباحية.  و�لأفالم  �ملو�قع  على  �ملدمنني  �لأ�سخا�س  عدد  يف 
من  �أكرث  �أو   %60 �أن  �ل�ستق�سائية  �لدر��سات  تظهر  �ملثال،  �سبيل 
�ملر�هقني وطالب �جلامعات يعرتفون مب�ساهدة �ملو�د �لإباحية مرة 

و�حدة يف �لأ�سبوع على �لأقل.

ت�سري  �إذ  عنفا  �أكرث  �أ�سبحت  �لإباحية  �ملو�د  �أن  �لكاتب  وي�سيف 
�لتجارية  �لإباحية  "�ملو�د  �أن  �إىل   ،2016 عام  ُن�سرت  در��سة، 

�لقيم  و�نحطاط  �لعنف  حول  �أ�سا�سا  تتمحور  �أ�سبحت  �ل�سائدة 
مقاطع  من   %88 ن�سبته  ما  �أن  �أخرى  در��سات  ووجدت  �لأنثوية". 
و%49  ج�سدي،  عنف  على  يحتوي  �نت�سار�  �لأكرث  �لإباحية  �لفيديو 

منها يحتوي على �عتد�ء�ت لفظية.

من  عدد  حالت  تدر�س  �جتماعية  �خت�سا�سية  عن  �لكاتب  وينقل 
�ل�سيء  �أن  �عتد�ء�ت جن�سية،  �رتكبو�  و11 عاما(   9 �لأطفال )بني 
�لإباحية على �لإنرتنت.  �ملو�د  �لوحيد �مل�سرتك بينهم هو م�ساهدة 
وقالت �لخت�سا�سية �لجتماعية �إن هوؤلء �لأطفال �أ�سبحو� مدمنني 
�ملو�قع  يت�سفحون  �لليل  طو�ل  م�ستيقظني  يبقون  �أنهم  درجة  �إىل 
�لإباحية عرب هو�تفهم �جلو�لة. ويف كثري من �لأحيان ل يكون لدى 

�لو�لدين �أي فكرة عن مدى �سهولة و�سول �لطفل �إىل تلك �ملو�قع.

�أُجريت  �لتي  �لدر��سات  لعدد من  �أكادميي  �أظهر بحث  وعام 2016 
على مدى 20 عاما �أن �ملر�هقني �لذين ي�ساهدون �ملو�د �لإباحية كانو� 

�أكرث قابلية لتبني �سلوكات جن�سية عدو�نية، خا�سة �لإناث منهم.

�ملو�د  م�ساهدة  �أن  على  �أدلة  در��سة   135 �سمل  �آخر  بحث  ووجد 
�لإباحية توؤدي �إىل عدم �لر�سا عن �جل�سد، وت�سييء �لذ�ت، وتبّني 
مع  و�لت�سامح  �لعد�ئية،  �جلن�سية  و�ملعتقد�ت  �ل�سلوكات  من  عدد 
بني هذه  �أخرى  در��سات  ربطت  كما  �لن�ساء.  �لعنف �جلن�سي جتاه 
�لزو�ج  خارج  �لعالقات  و�نت�سار  �لزوجية،  �مل�سكالت  وزيادة  �ملو�د 

و�لطالق و�لنف�سال و�ل�ستياء �جلن�سي.

حماية �لأطفال من �ملحتوى �لإباحي

�سناعة  منو  �أن  هو  للكاتب،  وفقا  للقلق،  �إثارة  �لأمور  �أكرث  من 
�أدى ب�سكل مبا�سر �إىل �رتفاع معدلت ��ستغالل  �لأفالم �لإباحية 
�إىل  حديثة  ر�سالة  ويف  باجلن�س.  �لجّتار  عرب  و�لأطفال  �لن�ساء 
وز�رة �لعدل وّثق �ل�سيناتور �جلمهوري بن �ساز مو�د �أنتجها �أحد 
�أ�سهر �ملو�قع �لإباحية ُتظهر "ن�ساء وفتيات يتعر�سن لالغت�ساب 

و�ل�ستغالل".

وح�سب �لكاتب، فاإن �نت�سار هذه �ملو�د على �لإنرتنت و�لعدد �ملتز�يد 
من �ملدمنني عليها �أ�سبحا ينذر�ن بعو�قب وخيمة. ويف هذ� �لإطار 

�أعلنت 16 ولية �أمريكية �أن �نت�سار �ملو�د �لإباحية �أ�سبح ميّثل �أزمة 
�سحية عامة.

"حمافظون"،  ومع ذلك يزعم �لبع�س -كما يقول �لكاتب- ومنهم 
�أنه ل يوجد حل حكومي لهذه �ملع�سلة. ويحتج �آخرون باأنه ل ميكن 
�أي �سيء لأن �ملو�د �لإباحية حتظى بال�سرعية وفقا  للم�سرعني فعل 

للقو�نني �لأمريكية.

�أن  غريهم  من  �أكرث  يعرفون  �لإباحي  �ملحتوى  �سناع  �أن  وي�سيف 
تلك �ملو�د ت�سل �إىل �لأطفال، �إل �أنهم ل يفعلون �سيئا حيال ذلك. 
يف  �ملتخ�س�سة  �ل�سركات  �أهم  �إحدى  ترف�س  �ملثال،  �سبيل  وعلى 
�سن  من  للتحقق  نظام  �أي  �عتماد  �لإباحية  �لأفالم  وعر�س  �إنتاج 

�مل�ستخدمني �لذين يقومون بتحميل مو�دها.

�ملو�قع  حتمي  �لتي  �لإنرتنت  ل�سركات  �لت�سدي  يف  �حلل  ويتمثل 
عرب  �ملن�سور  �ملحتوى  عن  �ملدنية  �مل�سوؤولية  وحتميلها  �لإباحية، 

من�ساتها.

امل�سدر : ال�سحافة االأمريكية + اجلزيرة
اأيام كندية

عنف و�إدمان و��شتهد�ف لالأطفال..
ملاذ� تت�شرت �شركات �لإنرتنت على �ملو�قع �لإباحية؟

توعية

 مبيعات �مل�شاكن �لقائمة يف �لوليات �ملتحدة تهبط جمدد� يف نوفمرب 

وك�سفت بيانات �سادرة عن �إد�رة معلومات �لطاقة �لأمريكية، �ليوم 
�لأربعاء، ��ستقر�ر �إنتاج �لوليات �ملتحدة من �لنفط عند م�ستوى 11 
مليون برميل يوميًا خالل يف �لأ�سبوع �ملنتهي يف 15 دي�سمرب/كانون 

�لأول، مقارنة مع نف�س �مل�ستوى يف �لأ�سبوع �ل�سابق له

يوميًا  برميل  �ألف   238 بنحو  �لنفط  من  �ملتحدة  �لوليات  و�رد�ت  وتر�جعت 
خالل �لأ�سبوع �ملا�سي، لت�سل �إىل 5.3 مليون برميل يوميًا يف �لأ�سبوع �ملا�سي

مليون   3.6 �إىل  �ملتحدة  �لوليات  يف  �لنفط  �سادر�ت  �رتفعت  كما 
برميل يوميًا خالل �لأ�سبوع �ملا�سي، مقارنة مع 3.09 مليون برميل 

يوميًا يف �لأ�سبوع �ل�سابق له

بني  )�لفارق  �ملتحدة  �لوليات  يف  �خلام  و�رد�ت  ل�سايف  وبالن�سبة 
يوميًا،  برميل  �ألف  بنحو 764  تر�جع  فقد  و�لو�رد�ت(،  �ل�سادر�ت 

لي�سجل م�ستوى 1.7 مليون برميل يوميًا

��شتقر �إنتاج �لنفط يف �لوليات 
�ملتحدة لالأ�شبوع �لثاين على 

�لتو�يل، مع هبوط قوي ل�شايف 
و�رد�ت �خلام �لأمريكية





20Magazine - www.canadiandays.ca مقاالت

�لذ�كرة كما نعلم مكان لتخزين �لأحد�ث �ملا�سية يف عقل �لإن�سان، 
وكل �إن�سان قد مير بذكريات موؤملة وقا�سية، و�لتخل�س من �لذكريات 
وللتخل�س من  �لبال،  ر�حة  للح�سول على  �أمر �سروري  تلك  �ملوؤملة 

م�ساعر �حلزن و�لغم.

املوؤملة الذكريات  تتكون  •• كيف 
�ملو�قف  لبع�س  �لتعر�س  نتيجة  تتكون  �ل�سيئة  �أو  �ملوؤملة  �لذكريات 
ثباتها  �لباطن ل�ساحبها، وترجع قوة  �لعقل  �ل�سيئة، فتخزن د�خل 

يف �لعقل �لباطن �إىل قوة تاأثري �ملوقف يف �ل�سخ�س.

�لتخزين  كان  كلما  �ل�سخ�س  وقا�سيا على  �ملوقف �سعبا  كان  فكلما 
من  مبحوها  كفيلة  تكون  ل  وحدها  و�لأيام  فاأكرث،  �أكرث  مثبتا 

�لذ�كرة.

وتختلف قوة �لذ�كرة و�سعفها من �سخ�س �إىل �آخر، فهناك �أ�سخا�س 
مر  مهما  �أبدً�  ين�سونها  ول  بها  مرو�  �لتي  �ملوؤملة  �ملو�قف  يتذكرون 

عليها من وقت، ويف �ملقابل هنالك �أ�سخا�س ين�سون ب�سرعة.

�سخ�سيات  تنوع  و�إىل  �ملو�قف  طبيعة  �إىل  �لختالف  هذ�  ويرجع 
�لأفر�د بني �سخ�سيات ح�سا�سة تتاأثر وحتزن �سريعًا على �أي موقف، 
�لذي  �لغ�سب  ببع�س  �إل  ت�سعر  فال  مطلقا  تتاأثر  ل  و�سخ�سيات 

يتال�سى �سريعا مع مرور ب�سع �أيام فقط.

��سرتجاع  من  يقلل  �لوقت  مرور  �أن  �إىل  �لدر��سات  بع�س  وت�سري 
�أو  �أو موقف معني،  �لتعر�س حلدث  �ملوؤملة، ولكن مبجرد  �لذكريات 
�سماع كلمة معينة �أو ��سم �سخ�س، �سرعان ما يتم ��سرتجاعها من 

جديد وب�سكل ل�إر�دي.

الذكريات مع  التعامل  يف  الب�سري  •• العقل 
ما  �لذكريات،  مع  �لتعامل  يف  �لب�سري  �لعقل  عمل  �آليات  وتت�سمن 

يلي:

الذكريات مع  •• التفاعل 
فكل و�حد منا ميكن �أن يتعر�س يف حياته لعدة مو�قف وجتارب �سو�ء 
تدور  �لتي  �لأحد�ت  وتفاعل كل �سخ�س مع  �سيئة،  �أو  �سعيدة  كانت 

حوله جتعل ذكرى ما �سعيدة و�أخرى �سيئة.

�لتخل�س من �لذكريات �ل�سلبية

من �ل�سعب على �لنا�س �لتخل�س من �لأفكار و�ملو�قف �ملوؤملة، ولكن 
�لذكريات  كل  من  للتخل�س  مييل  فالإن�سان  �لن�سيان  نعمة  بف�سل 

�ملوؤملة له ب�سكل تلقائي وفطري.

املا�سي •• ن�سيان 
ذكرياته  على  تطغى  �حلديثة  وذكرياته  �لإن�سان  حا�سر  �أن  مبعنى 
�ملوؤملة فتفر�س بذلك نف�سها، و�لزمن هنا يلعب دور� مهما يف حمو 
تفا�سيل تلك �لذكريات يف عقل �ساحبها، غري �أنه يف بع�س �حلالت 

ي�سعب ن�سيانها ولو مر عليها وقت من �لزمن.

املوؤملة والذكريات  املا�سي  ن�سيان  •• كيفية 
وفيما يلي بع�س من �لطرق �لتي ميكن �أن ت�ساعد على �لتخل�س من 

�ملا�سي و�لذكريات �ملوؤملة:

كافيا وقتا  النف�س  •• منح 
عندما يو�جه �ل�سخ�س موقفا �سيئا يف حياته، يجب �أن مينح نف�سه 
بع�س �لوقت ليتعافى من �سدمته ويتجاوز �آلمه، فالزمن وحده هو 

�حلا�سم يف �لتخل�س من �لذكريات �ملوؤملة تلك.

املا�سي  مبواجهة  حا�سم  قرار  •• اتخاد 
تذكر و��ستعادة �لذكريات �ملوؤملة هو خيار بيد �لإن�سان بح�سب بع�س 
�لأطباء �لنف�سيني، و��ستمر�ره يف تذكرها ي�ساعد على �إبقاء �لذكريات 

�ل�سيئة بالذ�كرة وتر�سيخها بها ما ي�سعب بذلك ن�سيانها.

�ملوؤملة  �لذكريات  تلك  قر�ره وخياره هو مو�جهة  يكون  �أن  لذ� يجب 
وحماولة �لتخل�س منها.

املا�سية االأحداث  تفا�سيل  جتاهل  •• عدم 
مبعنى �أن �لإن�سان عندما تتبادر �إىل ذهنه بع�س �لذكريات �ل�سيئة 
ثم يتجاهلها دون فهمها، فهو لن ي�ستطيع ن�سيانها مطلقًا بل و�سيعزز 
�لذكريات  لتلك  �ل�سخ�س  تذكر  فبمجرد  لذ�  د�ئما،  ح�سورها  من 

�ل�سيئة.

�لتي  وبالظروف  تفا�سيلها  يف  جيدً�  ويفكر  عندها  يقف  �أن  فعليه 
�آنذ�ك؟  ت�سرفاته  كانت  وكيف  حدثت؟  وملاذ�  وكيف  به،  �أحاطته 

فهذ� هو �ل�سبيل �لأمثل للتخل�س من ذكريات �ملا�سي �ملوؤملة.

ال�سحية دور  لعب  عن  •• التوقف 
لعب  �إىل  و�ل�سيئة  �ملوؤملة  بذكرياته  يتعلق  ما  د�ئما يف  �لإن�سان  مييل 
دور �ل�سحية و�ل�سخ�س �ملظلوم، و�إلقاء �للوم على �لآخرين وحتميل 

�مل�سوؤولية لهم.

هي  تلك  �لأليمة  ذكرياته  لن�سيان  بها  يقوم  �أن  يجب  خطوة  و�أول 
مثلما  لنف�سه  �مل�سوؤولية  ويحمل  �ل�سحية،  دور  عي�س  عن  يتوقف  �أن 

يحملها لالآخرين.

احلالية احلياة  •• تغيري 
لكي ي�ستطيع �لإن�سان ن�سيان ذكرياته �ملوؤملة يجب عليه تغيري حياته 
�أ�سياء  بعمل  ويقوم  به،  �ملحيطني  لالأ�سخا�س  �لنظر  ويعيد  �حلالية 

جديدة ويحاول حتديد �أهد�فه �لتي يطمح للو�سول �إليها.

و�إن ��سطر ليخرج �سخ�سا من حياته فليخرجه، فاحلياة ل تتوقف 
عند �أحد.

الغري ومع  الذات  مع  •• الت�سامح 
�لت�سامح لي�س له عالقة بن�سيان �لأذى �أو �لإ�ساءة �لتي كانت من بني 
�أ�سباب ذكرياتك �ملوؤملة، فم�ساحمكتك ملن �أذ�ك و�أ�ساء �إليك يجعلك 
تنظر �إىل نف�سك و�إىل غريك بطريقة �أخرى خمتلفة، ومنه �سيطرتك 

على ذكرياتك �ملوؤملة وم�ساعرك �ل�سلبية.

املا�سي منبهات  على  •• ال�سيطرة 
ويق�سد مبنبهات �ملا�سي جميع �لأ�سياء �لتي جتعل �ل�سخ�س ي�ستعيد 
�إر�دية،  �ل�سعيدة بطريقة ل  �أو  �ل�سيئة منها  ذكرياته �ملا�سية �سو�ء 

ومن قبيل هذه �ملنبهات؛ �ل�سور، �لأ�سخا�س، �لأماكن، �لرو�ئح.

�لأحد�ث �مل�سابهة، وميكن �ل�سيطرة على هذه �ملنبهات عرب جتنب 
ذكريات  من  �لتخل�س  �سبيل  يف  وذلك  �لأ�سا�س،  من  لها  �لتعر�س 

�ملا�سي �لأليم.

ال�سعب  باالأمر  لي�س  املوؤملة  الذكريات  من  التخل�س   ••
فعلية  باجراءات  وفقط  منا،  واحد  كل  بيد  خيار  فهو 
وحياة  اآمن  م�ستقبل  ل�سمان  منها  التخل�س  ميكن  ب�سيطة 

�سعيدة خالية من ذكريات املا�سي املوؤملة.
م�سادر علمية/ اأيام كندية 

�أبرز طرق �لتخل�س من �لذكريات �ملوؤملة

�لنف�سال  مثل  ما�سينا،  يف  �لأ�سياء  بع�س  نن�سى  باأن  جميعًا  نوّد 
و�لتجارب �ملوؤملة وفقد�ن �لأحبة. ولكن مهما بذلنا من جهد لن�سيان 
يف  يوؤدي  مما  مالحقتنا،  يف  ت�ستمر  قد  �أنها  �إل  �لذكريات،  هذه 
بع�س �لأحيان �إىل �إثارة بع�س �حلالت �لنف�سية �ملر�سية مثل �لقلق 
�أو ��سطر�ب ما بعد �ل�سدمة. ولكّن �لعلماء على و�سك  �أو �لرهاب 
تغيري ذلك �إىل �لأبد، مع �كت�سافهم باأن ذكرياتنا ل تبقى ب�سكل د�ئم 

كما كنا نعتقد �سابقًا.

�إذ جنح علماء �لأع�ساب يف �ملركز �لطبي جلامعة كولومبيا وجامعة 
�أنو�ع  ماكغيل يف م�سح بع�س �لذكريات من �خلاليا �لع�سبية لأحد 
�حللزونات، وميكن �أن تكون هذه �لطريقة قابلة للتطبيق على عقول 
�لب�سر �أي�سًا. وت�سري �لنتائج �إىل �أنه قد يكون من �ملمكن تطوير �أدوية 
دون  �ل�سدمة  بعد  ما  و��سطر�ب  �لقلق  تثري  �لتي  �لذكريات  مل�سح 

�لتاأثري على �لذكريات �ملهمة �لأخرى لالأحد�ث �ملا�سية.

�إذً� كيف ميكن م�سح �لذ�كرة؟ لفهم ذلك، ل بّد �أوًل من فهم كيفية 
ت�سكيل  يتم  حيث  �أدمغتنا.  يف  عليها  و�حلفاظ  �لذكريات  ت�سّكل 
�لنمو  على  �لدماغ  بتحفيز خاليا  �لربوتينات  تقوم  عندما  �لذ�كرة 
تخزين  يتم  ذلك،  يحدث  �أن  ومبجرد  جديدة.  �رتباطات  وت�سكيل 
يتم  �أنه  طاملا  �لأ�سخا�س  معظم  عند  وحُتفظ  �لدماغ،  يف  �لذ�كرة 

تذكرها.

لي�ست  �لأمد  طويلة  �لذكريات  ولكن  �لآن.  حتى  ب�سيطًا  �لأمر  يعّد 
وت�سبح  فيها،  نتذكرها  مرة  كل  مع  مرونة  تزد�د  حيث  م�ستقرة، 
�إذ يتو��سط هذ� �لنوع �لذكريات  �أقوى و�أكرث و�سوحًا من ذي قبل. 
�لع�سبية  للخاليا  ت�سمح  �لتي  �لأنابيب  وهي  �لع�سبية،  �مل�سابك 

بتمرير �لإ�سار�ت فيما بينها. وميكن لقوة �مل�سابك �لع�سبية �أن تزيد 
وتنق�س، وهو �لأمر �مل�سوؤول عن �حلفاظ على �لذ�كرة. وقد متكن 
�لع�سبية  �مل�سابك  يف  �لأمد  طويلة  �لتغري�ت  عك�س  من  �لباحثون 

و�لتي تعرف مب�ساهمتها يف �أ�سكال خمتلفة من �لذكريات.

وقد قام �لباحثون بتحقيق هذ� �لإجناز من خالل تعديل �لربوتينات 
جزيئات  �أن  تبنّي  حيث  �لدماغ.  يف  �لذ�كرة  لتكوين  �ل�سرورية 
�لربوتني )PKM( تعّزز من ت�سكيل �لذكريات و�ملحافظة عليها، 
بينما يلعب �لربوتني )KIBRA( دورً� حا�سما يف حماية �لربوتني 
�لربوتينني  هذين  من  �أي  تعطيل  باأن  �لباحثون  وقال   .)PKM(
و�لأمر  كامل.  �أو  جزئي  ب�سكل  �لذ�كرة  حمو  �إىل  يوؤدي  �أن  ميكن 
هذه  تتعطل  عندما  �لع�سبية  للخاليا  �سرر  �أي  يحدث  ل  �أنه  �ملهم 
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يتطلب �ل�سفر �أثناء جائحة كورونا �تباع طريقة �أكرث تف�سيال وحذر� 
مما كان معتاد� قبلها؛ لتقليل �ملخاطر، �لتي قد يتعر�س لها �مل�سافر.

ويقّدم �لدكتور جوزيف خبازة، ��ست�ساري �لرئة و�لرعاية �حلرجة يف 
م�ست�سفى كليفالند كلينك، �أحد �أرقى �ل�سروح �لطبية يف �لوليات 

�ملتحدة، ن�سائح حول طرق �ل�سفر باأمان �أثناء �جلائحة.

ويرى �ل�ست�ساري �خلبري �أننا ما دمنا نطبق �حتياطاتنا �ليومية يف 
�حِلّل و�لرتحال على �ل�سو�ء، فاإن بو�سعنا تقليل �ملخاطر �إىل م�ستويات 
متدنية، م�سري� �إىل �أن بالإمكان فعل ذلك من خالل "ترك م�سافة 
�أمان و�رتد�ء �لكمامة عندما نكون مع �أ�سخا�س من خارج �لدو�ئر 
�ل�سيقة �ملحيطة بنا يف حياتنا �ليومية، و�حلفاظ على �أيدينا معقمة 

وعدم مل�س �لأعني �أو �لأنف �أو �لفم �إذ� مل تكن �أيدينا نظيفة".

بال�سيارة؟ ال�سفر  عند  كورونا  من  نف�سك  حتمي  • كيف 
قال �لدكتور خبازة �إنه من �ملنطقي �أن ت�سبح �ل�سيارة خيار� مف�سال 
لل�سفر وق�ساء �لإجازة يف ظل �جلائحة؛ نظر� لأن �سيار�تنا ماألوفة 
ومريحة لنا. و�أ�ساف "منيل �إىل �ل�سفر بر� برفقة من يعي�سون معنا؛ 
لذلك فاإن �لقيادة متثل �لطريق �لأكرث �أمانا لل�سفر، ومع ذلك تظل 

هناك بع�س �لحتياطات �لو�جب علينا �تخاذها قبل �ل�سفر".

ينبغي يف �لبد�ية تنظيف �ل�سيارة وتعقيمها مب�سح �لأ�سطح و�لأجز�ء، 
�لتي يكرث مل�سها، كالنو�فذ و�أحزمة �ملقاعد وعجلة �لقيادة ومقاب�س 
�لأبو�ب و�أزر�ر �لتحكم، وما �إىل ذلك، مع �حلر�س على �لحتفاظ 
باملناديل �ملبللة �مل�سادة للبكترييا ومعقم �ليدين يف �ل�سيارة؛ للتمكن 
من مو��سلة �مل�سح و�لتعقيم لأجز�ء �ل�سيارة و�أيدي �لركاب بعد كل 

توقف.

�ل�سفر  عند  �ل�سيارة  يف  �لكمامة  بارتد�ء  �للتز�م  �مل�ستح�سن  ومن 
حياتنا  يف  بنا  �ملحيطة  �ل�سيقة  �لدو�ئر  خارج  من  �أ�سخا�س  مع 
ول  للركاب،  �أق�سى  عدد�  حتدد  ل  �لتي  �لدول،  يف  حتى  �ليومية، 
�ل�سفر  عدم  �لأف�سل  ومن  �ل�سفر.  عند  �لكمامات  بارتد�ء  تلزمهم 
مع �لأ�سخا�س من خارج �لدو�ئر �ل�سيقة �ملحيطة بنا، وفقا للدكتور 

خبازة.

كما يف�سل حتديد �سخ�س لكّل مهمة من مهام �ل�سفر، قبل �لتوقف 
�لكمامات  �رتد�ئهم  على  �حلر�س  مع  �لطعام،  �أو  بالوقود  للتزود 
�أثناء تنفيذ �ملهمة، وتعقيم �لأيدي قبل �لعودة �إىل �ل�سيارة، وجتنب 

��ستخد�م �لهاتف يف هذه �لأثناء لتقليل خماطر �أي تلوث.

كان  و�إذ�  للتهوية،  �أمكن  ما  �ل�سفر  �أثناء  �لنو�فذ  بفتح  ويو�سى 
تكييف �لهو�ء �سروريا، فمن �لأف�سل �سبطه على و�سع عدم �إعادة 

�لدور�ن.

الطائرة؟ يف  كورونا  من  نف�سك  حتمي  • كيف 
باأمان  �أن �لبقاء  �أن حتلق يف �ل�سماء، ف�سع يف �عتبارك  �إذ� قررَت 
�لكمامة،  �رتد�ء  جمرد  من  بكثري  �أكرث  يتطلب  �لطائرة  منت  على 
وفقا للدكتور خبازة. فعليك قبل �أن ت�سل �إىل �لطائرة، �لتعامل مع 
يعني  ما  وهو  و�جلو�ز�ت،  و�لأمن  �ل�سفر  �إجر�ء�ت  �إنهاء  حمطات 
مالم�سة �أ�سطح تتعر�س للم�س متكرر بكرثة �إ�سافة �إىل �حل�سور يف 
�أماكن يوجد بها �لكثري من �لأ�سخا�س، وهذ� كله ي�ستوجب �لرتكيز 
بالبقاء  �هتمامك  بجانب  �لطائرة،  ركوب  قبل  نف�سك  حماية  على 

باأمان على منت �لطائرة.

�ملحك  "يبقى  مو�سحا  �حلرجة  و�لرعاية  �لرئة  ��ست�ساري  وتابع 
�سيجل�س  عمن  فكرة  لديه  لي�ست  �مل�سافر  �أن  يف  كامنا  �حلقيقي 
ونظافة  �لكمامة  �رتد�ء  على  �لرحلة  �أثناء  �حلفاظ  لكن  بجو�ره؛ 

�ليدين وجتنب مل�س �لوجه، يقلل �خلطر".

معظم  فاإن  منها،  و�لوقاية  �لأمر��س  على  �ل�سيطرة  ملر�كز  ووفقا 
ب�سبب  �جلوية؛  �لرحالت  منت  على  ب�سهولة  تنت�سر  ل  �لفريو�سات 
من  �لعديد  �تخذت  وقد  با�ستمر�ر.  وت�سفيته  �لهو�ء  دور�ن  طبيعة 
�سركات �لطري�ن �لحتياطات �لالزمة للحفاظ على طائر�تها نظيفة 

و�آمنة للم�سافرين يف م�ساعي منع �نت�سار �لفريو�س.

"�مت�سا�س  مر�سحات  على  �لأيام  هذه  يف  �لطائر�ت  حتتوي 
"هيبا"  بال�سم  �خت�سار�  �ملعروفة  �لكفاءة"،  عايل  �جل�سيمات 
�خلارجي  �لهو�ء  من  �لهو�ء  ت�ستمد  �أنها  حني  يف   ،)HEPA(
�لنظيف. وجُتري �سركات �لطري�ن عمليات تنظيف عميق لطائر�تها، 
�لتي يجري تعقيمها برذ�ذ �ملطهر�ت �لإلكرتو�ستاتيكية، �لذي يظّل 
كذلك  مل�سها.  يكرث  �لتي  �لأخرى،  و�لأ�سطح  �ملقاعد  باأحزمة  عالقا 
�جللو�س  ترتيب  على  تعديالت  �أجرت  �لطري�ن  �سركات  بع�س  فاإن 

لإتاحة م�سافات �أطول بني �لركاب.

ويطلب عدد من �سركات �لطري�ن تغطية �لوجه على منت �لرحالت 
�جلوية، للحماية �ل�سخ�سية. ويقدم �لبع�س للركاب مناديل معقمة 
ميكن ��ستخد�مها لتنظيف م�ساند �لذر�عني و�ملقاعد و�أزر�ر �لإ�ساءة 

ومقب�س باب �حلمام، ملزيد من ر�حة �لبال.

االإقامة؟ مكان  يف  الفريو�س  من  نف�سك  حتمي  • كيف 
ميكن �أن يكون �لفندق �أو �ملنزل �مل�ستاأجر �آمنا باتباع بع�س �لتد�بري 
�لأ�سئلة  من  عدد  طرح  على  عالوة  �جل�سدي،  �لتباعد  و�إر�ساد�ت 

�ملنا�سبة م�سبقا، كما يقول �لدكتور خبازة.

قبل �حلجز، يجب �لطالع على بروتوكول �لتنظيف �ملتبع يف مكان 
تك�سف عن طريقتها  �لأماكن  �لكثري من هذه  �أن  �سيما  ل  �لإقامة، 
يف �للتز�م باأق�سى حدود �لنظافة للحفاظ على �سالمة �ل�سيوف، 
مثال  �لفنادق  وتزيد  �ل�سفافية.  على  حر�سها  من  �نطالقا  وذلك 
�لو�سول عرب �لإنرتنت، وتقدم  �لتعقيم، وتتيح ت�سجيل  من عمليات 
ل�24  �ساغرة  �لغرف  بع�سها  يرتك  كذلك  رقمية.  مفاتيح  لل�سيوف 
�لإقامة، مثل  �أماكن  تاأجري  �أما �سركات  و�لآخر.  �ساعة بني �حلجز 
بروتوكولت  بدورها  فو�سعت   ،)Airbnb( بي"  �إن  بي  "�إير 

جديدة للنظافة.

وميكنك  فيها،  �لإقامة  قبل  جيد�  �لإقامة  �أماكن  تنظيف  ينبغي 
�أدو�ت �لتنظيف لتعقيم �لأ�سطح، وحتقيق �ملزيد من ر�حة  �إح�سار 
�أو  فندق  غرفة  يف  �سالمتك  فاإن  �لنقل،  و�سائل  غر�ر  وعلى  �لبال. 
منزل م�ستاأجر لق�ساء �لعطلة تنح�سر يف �لنهاية بارتد�ء �لكمامة 
كثرية  �لأ�سطح  وتعقيم  بانتظام  �ليدين  وغ�سل  �لعامة  �لأماكن  يف 

�للم�س عند �لو�سول، ف�سال عن جتنب �ل�سفر يف حالة �ملر�س.

و�نتهى �ل�ست�ساري �خلبري �إىل �لقول "على �لرغم من �أننا ما زلنا 
يف خ�سم �جلائحة، فاإنه ما ز�ل بو�سعنا عمل معظم �لأ�سياء، �لتي 
كنا نعملها من قبل، باأمان؛ فالأمر بب�ساطة يكمن يف �حلفاظ على 
وتغطية  �أيدينا  نظافة  على  و�حلر�س  �لآخرين،  وبني  بيننا  م�سافة 
�أو  �لتنف�سي  �جلهاز  �إىل  �لفريو�س  دخول  ملنع  بالكمامة؛  �لوجه 

خروجه منه".

امل�سدر : وكالة االأنباء االأملانية + اجلزيرة 
اأيام كندية 

يف �لطائرة و�ل�شيارة و�لفندق..
�أف�شل �شبل �لوقاية من فريو�س كورونا �أثناء �ل�شفر

تتمة مقال �سفحة 20 ..............................
فعندما يتم م�سح �لذ�كرة، تعود وظيفة �خلاليا �لع�سبية بب�ساطة 

�إىل �حلالة �لتي كانت عليها قبل ت�سكيل �لذ�كرة.
ومن �جلدير بالذكر باأنه خالل �لأحد�ث �لعاطفية �أو �ل�سادمة، 
�أي  حول  ذكريات  فيها  مبا  �لذكريات،  من  �لعديد  ت�سّكل  ميكن 
معلومات عر�سية موجودة عند وقوع �حلدث. ويقول �لباحثون باأنه 
يف حالة وجود جتربة موؤملة، فاإن �ملعلومات �لعر�سية ميكن �أن توؤدي 

�إىل نوبات من �لقلق حتى بعد فرتة طويلة من وقوع �حلدث.
فاإذ� كنت ت�سري يف منطقة ذ�ت معدل مرتفع من �جلر�ئم، ودخلت 
يف طريق مظلم وتعر�ست للهجوم، و�سادف �أن ر�أيت �سندوق بريد 
�إر�سال ر�سالة  بالقرب من �ملكان، فقد تتوتر بالفعل عندما تريد 
بالربيد يف �مل�ستقبل. ففي هذ� �ملثال، يكون �خلوف من �لطرقات 
�أما  �سابقة.  بتجربة  �ملرتبطة  �ملهمة  �لذكريات  من  هو  �ملظلمة 

�خلوف من �سناديق �لربيد، فهو من �لذكريات �لعر�سية �لتي ل 
ترتبط مبا�سرة باحلادث �ل�سادم.

�لذكريات  على  للق�ساء  ��سرت�تيجيات  و�سع  �إىل  �لبحث  ويهدف 
�لعر�سية �لتي قد تخزن يف �لدماغ �أثناء �ملرور بتجربة موؤملة دون 
�لإ�سر�ر بالذكريات �ملهمة �ملرتبطة بالتجربة، و�لذي من �ساأنه �أن 
�أف�سل يف �مل�ستقبل، مثل عدم  ي�ساعد �لنا�س على �تخاذ قر�ر�ت 

�لذهاب �إىل �لطرقات �ملظلمة يف �ملناطق مرتفعة �جلر�ئم.
و�لتطبيق �لرئي�سي لهذه �لتقنية بعد در��سة ��ستخد�مها باأمان عند 
�إذ  �ل�سدمة.  �أو  �لقلق  �إىل  توؤدي  �لتي  �لذكريات  حمو  هو  �لب�سر 
ميكن لالأ�سخا�س �لذين يعانون من ��سطر�ب ما بعد �ل�سدمة �أو 
�لعتد�ء �أن ي�ستفيدو� من فو�ئد م�سح هذه �لذكريات ب�سكل �نتقائي، 
�لعاطفية غري  �لفعل  ردود  �لذكريات  تلك  تثري  وخ�سو�سًا عندما 

�ل�سليمة و�لتي توؤثر على حياة �ل�سخ�س بطريقة �سلبية.

ولي�س �لهدف من هذه �لتقنية ��ستخد�مها عند �لأ�سخا�س �لذين 
يريدون بع�س �لدعم يف �خلروج من عالقة عاطفية �سابقة، و�لتي 
تنطوي على �سبكة معقدة من �لذكريات ومن �ل�سعب جدً� م�سحها 
ب�سكل �نتقائي. ولكن هذ� ل يعني عدم �إمكانية تطبيق �سيء م�سابه 
�أنه ما يز�ل هناك طريق طويل لتطبيق هذه  لذلك يومًا ما. كما 

�لتقنية على �لب�سر.

�لدر��سة  هذه  تطبيق  قبل  �لأبحاث  من  �ملزيد  �إجر�ء  من  بّد  ول 
�آليات  هناك  �أن  على  تدل  �لتجربة  ولكن  �لب�سر،  على  �حلديثة 
�لذكريات يف  �لع�سبية على  متنوعة حتافظ من خاللها �خلاليا 
�لدماغ، وتعطي �لأمل باأننا �سوف نتمكن يف �أحد �لأيام من م�سح 

�لذكريات �ملر�سية ب�سكل �نتقائي.

م�سادر علمية / اأيام كندية 
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ديك رومي م�شوي بالفرن
املقادير

- مقادير التتبيلة :

الب�صل : 2 حبة )حجم كبري(

طماطم : 2 حبة

�صكر : 2 ملعقة كبرية )اأو ع�صل(

�صل�صة ال�صويا : 6 مالعق كبرية

ليمون : 1 حبة )حام�ض(

القرفة : ملعقة كبرية

جوزة الطيب : 1 حبة )مب�صورة(

الكات�صاب : 2 ملعقة كبرية

�صل�صة طماطم : 2 ملعقة كبرية

ملح : ح�صب الرغبة

فلفل اأ�صود : ح�صب الرغبة

حبهان : 4 حبات

- ديك الرومي : 1 حبة

- خ�صار م�صكلة : ح�صب الرغبة

طريقة التح�ضري
اغ�صلي الديك الرومي جيدًا، �صّفيه ثّم جّففيه.

عري�صة  �صرائح  اإىل  احلام�ض  والليمون  والب�صل  الطماطم  قّطعي 
و�صعيها يف وعاء اخلالط الكهربائي.

اأ�صيفي ال�صكر و�صل�صة ال�صويا وجوزة الطيب والكات�صاب و�صل�صة 
الطماطم.

تتجان�ض  حتى  جيدًا  واخفقي  واحلبهان  والفلفل  بامللح  نّكهي 
املكّونات.

تّبلي الديك الرومي باملزيج، غّطيه واأدخليه اإىل الثالجة لـ12 �صاعة.

الرومي  الديك  عليها  �صعي  ال�صينية،  على  امل�صّكلة  �صّفي اخل�صار 
وغّطيه بورق ق�صدير.

اأدخلي ال�صينية اإىل الفرن واتركيها على حرارة مرتفعة لـ30 دقيقة.

يف  الرومي  الديك  واتركي  متو�ّصطة  ت�صبح  حتى  احلرارة  خّففي 
الفرن حلوايل 3 �صاعات ون�صف حتى ين�صج.

اأزيلي ورق الق�صدير واأعيدي ال�صينية اإىل الفرن لـ30 دقيقة اإ�صافية 
حتى يتحمر.

امل�ضدر : مطبخ �ضيدتي

�شمك فيليه مع 
البطاط�س بالفرن �شحي

املقادير

- �صمك الفيليه : 1 كيلو

- البطاط�ض : 4 حبات )مقطعة �صرائح(

- الثوم : 5 ف�صو�ض

- فلفل اأخ�صر حار : قرن

- بقدون�ض : كوب )مفروم(

- كزبرة خ�صراء : ن�صف كوب )مفرومة(

- بهارات ال�صمك : ملعقة كبرية

- �صماق : ملعقة كبرية

- زيت الزيتون : كوب

- الكمون : ملعقة كبرية

- فلفل اأ�صود : ملعقة �صغرية

- ملح : ن�صف ملعقة �صغرية

- ع�صري الليمون : ن�صف كوب

طريقة التح�ضري

نظفي ال�صمك ب�صكل جيد باملاء والدقيق واخلل.

افرمي الثوم والفلفل احلار، ثم اأ�صيفي الكزبرة، البقدون�ض، 
زيت  الليمون،  ع�صري  الكمون،  امللح،  ال�صمك،  بهارات 

الزيتون، الفلفل الأ�صود وال�صماق، ثم اخلطيهم جيدًا.

انقعي ال�صمك بالتتبيلة ملدة �صاعة.

وغطيها  ال�صمك،  ثم  البطاط�ض،  �صرائح  ر�صي  �صينية،  يف 
بورق ق�صدير.

�صعي ال�صينية يف الفرن على درجة حرارة 180 درجة على 
الرف املتو�صط، حتى متام الن�صج حلوايل 60 دقيقة.

ال�صمك  لتحمري  الق�صدير  ورقة  اأزيلي  ثم  ال�صواية  افتحي 
قلياًل.

قدميه �صاخنًا..

امل�ضدر : مطبخ �ضيدتي

فطائر اجلنب ال�شامية
املقادير

- خمرية : ملعقة كبرية

- دقيق : 3 اكواب

- حليب : كوب )دافئ(

- �صكر : ملعقة كبرية

- البي�ض : 1 حبة

- الزيت : 3 مالعق كبرية

- ملح : ن�صف ملعقة �صغرية

- جبنة : ح�صب الرغبة )للح�صوة(

طريقة التح�ضري

- �صّبي احلليب الدافئ يف وعاء وذّوبي فيه ال�صكر واخلمرية 

واتركي املزيج جانبًا حلوايل 5 دقائق.

- اأ�صيفي البي�صة والزيت وامللح وقّلبي املكونات.

- انخلي الدقيق يف وعاء اآخر واأ�صيفيه على 3 دفعات على 

مزيج احلليب وادعكي جيدًا بعد كل اإ�صافة.

- عندما تتداخل املكّونات ادعكي املزيج لـ5 دقائق اإ�صافية.

يت�صاعف  حتى  دافئ  مكان  يف  واتركيها  العجينة  غّطي   -

حجمها.

- ق�ّصمي العجينة اإىل كرات �صغرية احلجم ثّم مّدي كل كرة 

على �صطح �صلب منثور بالدقيق.

- اح�صي العجينة بح�صب رغبتك واأغلقيها باإحكام.

- �صّفي قطع الفطائر يف طبق منثور بالدقيق واتركيها جانبًا 

ملدة 15 دقيقة.

- حّمي زيت غزير على حرارة متو�ّصطة واقلي فيه الفطائر 

حتى يتغرّي لونها.

امل�ضدر : مطبخ �ضيدتي
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خبز الفوكا�شيا بالزيتون
املقادير

- الدقيق الأبي�ض : كوب ون�صف

- دقيق : كوب ون�صف )اأ�صمر(

- زيت الزيتون : 4 مالعق كبرية

- �صكر : ملعقة كبرية

- خمرية : ملعقة كبرية

- ماء دافئ : ح�صب احلاجة )للعجن(

- الزيتون : 3 مالعق كبرية )منزوع النوى، ومقّطع �صرائح(

- الفليفلة احلمراء : ملعقة كبرية )مقّطعة مكعبات �صغرية(

- الفليفلة ال�صفراء : ملعقة كبرية )مقّطعة مكعبات �صغرية(

طريقة التح�ضري
�صعي يف وعاء اخلالط الكهربائي الدقيق الأ�صمر والدقيق الأبي�ض 

وال�صكر واخلمرية والزيت والفلفل الأحمر والفلفل الأ�صفر.

اأ�صيفي املاء تدريجيًا مع الدعك امل�صتمر حتى حت�صلي على عجينة 
متما�صكة غري ل�صقة.

غّطي العجينة واتركيها يف مكان دافئ حتى يت�صاعف حجمها.

مّدي العجينة على �صطح �صلب و�صعيها يف �صينية.

يف  يدخل  حتى  عليه  قلياًل  ال�صغط  مع  وجهها  على  الزيتون  وّزعي 
العجينة.

اخبزي الفوكا�صيا يف فرن حمّمى م�صبقًا حتى ت�صبح ذهبية اللون 
ثّم قّدميها.

امل�ضدر : مطبخ �ضيدتي

�شلطة املكرونة الباردة
املقادير

- معكرونة : باكيت )ال�صكل بح�صب الرغبة(

- الذرة : علبة )متو�صطة احلجم(

- الفطر : علبة )متو�صطة احلجم(

- الزيتون : كوب )�صرائح(

- املايونيز : 4 مالعق كبرية

- لنب زبادي : 2 ملعقة كبرية

- ملح : ملعقة �صغرية

- فلفل اأ�صود : ن�صف ملعقة �صغرية )مطحون(

- زيت الزيتون : ملعقة كبرية

- اأنانا�ض : علبة )مقطع مكعبات، متو�صط احلجم(

- اخلل الأبي�ض : ن�صف ملعقة �صغرية

طريقة التح�ضري

ا�صلقي املكرونة بح�صب التعليمات املوجودة على العبوة و�صّفيها.

�صعي املايونيز واللنب الزبادي وامللح والفلفل الأ�صود واخلّل الأبي�ض 
واخلطيها  كبري  وعاء  يف  الأنانا�ض  ماء  من  والقليل  الزيتون  وزيت 

جيدًا.

مع  وقّلبيها  والأنانا�ض  والذرة  والزيتون  والفطر  املكرونة  اأ�صيفي 
ال�صل�صة. قّدميها فورًا اأو اتركيها يف الثالجة حلني التقدمي.

امل�ضدر : مطبخ �ضيدتي

هوت �شوكلت باملار�شميلو
املقادير

- الكاكاو : 3 مالعق كبرية

- حليب : 4 اكواب

- �صكر : 3 مالعق كبرية

- الفانيليا : ملعقة �صغرية

- مار�صميلو : ح�صب الرغبة )�صغري احلجم(

طريقة التح�ضري
يف وعاء، اخلطي الكاكاو مع ال�صكر.

يف قدر �صغري، �صخني احلليب من دون اأن يغلي.

اأ�صيفي مزيج الكاكاو وال�صكر ثم اخلطي جيدًا.

ق�صمي �صراب الكاكاو على 4 اأكواب و�صعي على الوجه القليل 
من املار�صميلو.

امل�ضدر : مطبخ �ضيدتي

املقادير
- �لفر�ولة : كوب )مقطعة(

- ع�سري �لربتقال : كوب

- ثلج : 10 مكعبات

- �سكر : ملعقة كبرية

طريقة التح�ضري
وقومي  �لربتقال  وع�سري  �لفر�ولة  �سعي  �خلالط  وعاء  يف 

باخللط.

�أ�سيفي مكعبات �لثلج و�خفقيها من جديد حتى ي�سبح �مل�سروب 
ناعمًا.

��سكبي �لع�سري يف �لأكو�ب وقدميه باردً�.

ع�شري الفراولة والربتقال املقاوم للمر�س

امل�سدر : مطبخ �سيدتي
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As we continue to address the challenges of today and 
the impacts of the global COVID-19 pandemic, the 
Government of Canada remains focused on meeting the 
tests of the future. Climate change is the biggest long-term 

threat of our generation, but it is also the greatest economic opportunity. 
By accelerating action to fight climate change and rebuilding a 
more sustainable and resilient economy, we can create new jobs and 
opportunities for Canadians, while also ensuring cleaner air and water 
for our kids and grandkids.

The Prime Minister, Justin Trudeau, today announced Canada’s 
strengthened climate plan, A Healthy Environment and a Healthy 
Economy, which will help achieve our economic and environmental 
goals. The proposed plan, supported by an initial $15 billion in 
investments, will make life more affordable for Canadians, make 
communities more livable, and, at every turn, focus on creating jobs, 
growing the middle class, and supporting workers in a stronger and 
cleaner economy.

The plan’s measures will:

Make the places we live and gather more affordable by cutting energy 
waste: We will cut pollution, make life more affordable, and create 
thousands of good new jobs by making it easier for Canadians to 
improve the energy efficiency of the places where they live and gather, 
including through investments in retrofits.

Make clean, affordable transportation and power available in every 
community: We will build cleaner communities and help Canadians 
get around in more affordable ways, by expanding the supply of 
clean electricity through investments and other measures to increase 
renewables and next-generation clean energy and technology.

Continue to ensure pollution isn’t free and households get more money 
back: We will give more money back to households in a way that leaves 
the majority of them better off, and reduce pollution, by continuing to 
put a rising price on pollution through to 2030.

Build Canada’s clean industrial advantage: We will create economic 
growth, cut pollution, and ensure Canadians continue to have good-
paying and long lasting jobs by helping Canadian businesses reduce 

emissions and make low-carbon products that the world wants to buy 
now and into the future.

Embrace the power of nature to support healthier families and more 
resilient communities: We will cut pollution, clean the air we breathe, 
create jobs, and make our communities more resilient to extreme 
weather by planting two billion trees, supporting sustainable farming, 
and better managing, conserving, and restoring our nature.

Canada’s strengthened climate plan builds on continuing work with 
provinces and territories through the Pan-Canadian Framework on 
Clean Growth and Climate Change (PCF), which was released in 2016. 
When coupled with the PCF, the strengthened plan will do more to cut 
pollution in a practical and affordable way than any other climate plan 
in Canada’s history. It means we can exceed our 2030 Paris Agreement 
emissions reduction target and establish the building blocks to get to 
net-zero by 2050. The proposed plan will also enable Canada to be 
an active and constructive player in the global fight against climate 
change.

Climate change knows no borders. By continuing to work together on 
this urgent crisis, we will be able to avoid the worst effects of climate 
change and build a healthier and cleaner future, while also creating 
new jobs and economic growth for all Canadians.

BMO

Prime Minister announces Canada’s strengthened 
climate plan to protect the environment, create 

jobs, and support communities

Framework will guide vaccine prioritization in 
future phases of the province’s implementation 
plan
TORONTO — The Ontario government has 
released an Ethical Framework for COVID-
19 vaccine distribution which was developed 
in partnership with the COVID-19 Vaccine 
Distribution Task Force to guide further 
vaccine prioritization and distribution across 
the province. The province continues to 
vaccinate vulnerable populations and those 
who care for them through Phase One of its 
three-phase implementation plan as additional 
vaccines become available.
Details were provided today by COVID-19 
Vaccine Distribution Task Force members 

Dr. Dirk Huyer, Ontario's Chief Coroner and 
Coordinator, Provincial Outbreak Response, 
and Dr. Maxwell Smith, bioethicist and 
assistant professor at Western University.
"This ethical framework is a clear 
demonstration of our commitment to 
Ontarians to be transparent," said General 
Rick Hillier (retired), Chair of the COVID-19 
Vaccine Distribution Task Force. "We know 
that people are eager to get vaccinated and 
this framework helps ensure that we do it in 
an ethical, effective and compassionate way."
Phase One of Ontario's three-phase vaccine 
implementation plan began on December 15, 
2020 at two hospital sites, and increased to 17 
additional sites the following week, with the 

delivery of 90,000 Pfizer-BioNTech doses. 
With Health Canada's recent approval of 
Moderna's COVID-19 vaccine, the province 
can expect about 50,000 additional doses 
before the end of the month.

Check out more details on the 
Government’s website 
http://ontario.ca/health

Ontario Releases Ethical Framework for
COVID-19 Vaccine Distribution
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New spaces being created to provide quality care 
for long-term care residents
TORONTO — The Ontario government is opening a new Specialized 
Care Centre to provide care for long-term care residents in the Greater 
Toronto Area who must be temporarily relocated due to the challenging 
situation in their long-term care home.
The new Specialized Care Centre will operate as a temporary extension 
of Toronto Grace Health Centre to offer surge capacity for long-
term care homes across the Greater Toronto Area that are managing 
a COVID-19 outbreak or experiencing other challenges in the home. 
These could include crowding, shortage of staff, lack of supplies, or 
other outbreaks in the long-term care home, such as influenza.
"We are grateful to the Specialized Care Centre Steering Committee 
for its work to quickly establish these new surge capacity spaces for 
our long-term care residents," said Dr. Merrilee Fullerton, Minister of 
Long-Term Care. "By working closely with all of our partners, we are 
committed to finding innovative solutions to help protect our loved 
ones as we continue our fight against the second wave of the virus."
When fully complete, the climate/HVAC-controlled Specialized Care 
Centre will provide up to 90 fully furnished spaces for residents, with 
access to therapy rooms. Initially, the Specialized Care Centre will 
open with 30 spaces. The length of stay will vary for each resident, 
depending upon individual needs, and the situation in the resident's 
long-term care home.
"Today's announcement will support further prevention and containment 
efforts to protect our most vulnerable," said Christine Elliott, Deputy 
Premier and Minister of Health. "This Specialized Care Centre being 
announced today will support health system capacity to ensure that our 
loved ones have access to the quality care they need."
"The Salvation Army Toronto Grace Health Centre is pleased to set up 
the Specialized Care Centre to assist long-term care homes in Toronto 
and the GTA to manage the challenges of COVID-19 in partnership 
with the University Health Network," said Jake Tran, President and 
CEO, Toronto Grace Health Centre. "The Grace's physicians, nurses, 
PSWs, therapists and staff have much experience and expertise in the 
care of seniors and are at the ready, to provide care to long-term care 
home residents who may need to be transferred temporarily to the 
Specialized Care Centre. Our role in helping establish the Specialized 
Care Centre for long-term care residents comes from the Salvation 
Army's experience and deep mission of service to Ontarians in times 
of need."
Ontario has invested nearly $540 million announced earlier this fall 
to ramp up surveillance, increase infection prevention and control 
personnel, increase PPE supplies, and build a strong health care 
workforce at long-term care homes across the province.

 Government of Ontario

Ontario Opening 
Specialized Care 

Centre in Greater 
Toronto Area

Ontario Invests in Virtual 
Learning Strategy 

Province strengthens its position as a global leader in 
postsecondary education
TORONTO — The Ontario government is investing $50 
million in virtual learning and educational technologies to 

help expand access to high-quality, market-responsive, and globally 
competitive "Ontario Made" education. The move will strengthen the 
province's position as a global leader in the postsecondary sector.
"This is an historic investment that will support lifelong learners in 
achieving their educational and professional aspirations," said Ross 
Romano, Minister of College and Universities. "It's the first of its kind 
in our province's history - providing dedicated funding to support virtual 
learning at publicly-assisted colleges, universities, and Indigenous 
Institutes."
Informed by consultations with the postsecondary sector, the Virtual 
Learning Strategy will emphasize the importance of accessible and 
sustainable growth in educational technology and virtual learning, and 
support Ontario's efforts to grow our digital footprint by:
Positioning Ontario as a global leader and testbed for digital innovation 
in educational technology.
Establishing Ontario as a global leader in virtual learning by creating 
opportunities for international students who want to study from their 
home, while accessing Ontario's world-class, digital content. 
Encouraging lifelong learning by supporting virtual micro-credential 
programs to help people learn new skills at their own pace, when and 
where they need their education most.
Increasing the quality and availability of virtual learning efforts 
to build upon the work of the Ontario Government and the Special 
Implementation Team on Intellectual Property to advance Ontario's 
Intellectual Property Action Plan.
"The COVID-19 pandemic has underscored the importance of high-
quality and accessible virtual learning. In the early days of the pandemic, 
our sector's immediate and short term response to building upon our 
virtual needs was an absolu tely necessary step to guaranteeing the 
academic continuity of our students and ensuring that no one lost a 
year of study," said Minister Romano. "It became abundantly clear 
during that time that Ontario could once again demonstrate our world 
renowned leadership in postsecondary education by developing our 
own "Ontario Made" virtual strategy with education that is flexible and 
responsive to the needs of the labour market."
The Virtual Learning Strategy for postsecondary education is one 
of more than 30 projects in Ontario Onwards: Ontario's COVID-19 
Action Plan for a People-Focused Government that will change the 
way people and businesses interact with government.
"Through our government's Virtual Learning Strategy, we are harnessing 
the power of technology and leveraging innovation to provide world-
class post-secondary opportunities to Ontario's students," said Peter 
Bethlenfalvy, President of the Treasury Board and Minister Responsible 
for Digital and Data Transformation. "As part of our Ontario Onwards 
Action Plan for a People-Focused Government, this strategy will help 
fulfill our vision to make Ontario the global leader in providing digital 
and data-driven services. We know that fostering the ingenuity and 
innovation of our young people is one way we can build the workforce 
of tomorrow - today."
The Virtual Learning Strategy will build on and leverage Ontario's 
existing digital learning organizations - Contact North and 
eCampusOntario - that improve access and drive innovation in virtual 
teaching and learning.

Government of Ontario 



Magazine - www.canadiandays.ca 5حلول �إجتماعيةNews

Regardless of your age, if you’re applying for citizenship, 
you must have permanent resident (PR) status in Canada.
This means you must not:
• be under review for immigration or fraud reasons

• be asked by Canadian officials to leave Canada (removal 
order)
• have unfulfilled conditions related to your PR status, for 
example: medical screening
Before applying for citizenship, you should review the documents 
you received when you became a permanent resident to make 
sure you’re eligible.
(You don’t need a valid PR card to apply for citizenship. You can 
apply with an expired PR card).

Government of Canada 

Permanent resident status

We’re now inviting some applicants to take the citizenship test 
online.
If you can’t or don’t want to do the online test, you may wait until 
in-person tests resume (date to be determined).
•• Most retests, interviews and hearings (including videoconference 
hearings)
- Wait for us to contact you.
- If you need to change your appointment, contact the office that 
sent the invitation.
- The contact information is in the letter we sent.

Government of Canada 

Due to COVID-19, we cancelled all 
in-person citizenship tests

The Prime Minister, Justin Trudeau, today announced the appointment of the Honourable 
Faye E. McWatt, a judge of the Superior Court of Justice of Ontario, as the new Associate 
Chief Justice of the Superior Court of Justice of Ontario.
Associate Chief Justice McWatt replaces the Honourable Frank N. Marrocco, who retired 
on November 10, 2020, after 15 years of distinguished service as a judge.        
BMO

Prime Minister announces appointment of new 
Associate Chief Justice of the Superior Court of 

Justice of Ontario
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About the online 
citizenship test

This tutorial will tell you what to expect when you take the online 
citizenship test. Please read it carefully before starting the test.
If we invited you for an online test, you have 21 days from the 
date in the invitation to take the test.
If you need an extension, email the office that sent you the test 
invitation with your explanation.
Our officers give extensions on a case-by-case basis.
. must be in Canada to take the test
. can wait until the in-person tests resume (date to be determined) 
if you can’t or don’t want to do the online test
We’ll invite you for an online test
as soon as possible
based on the order of applicants in our files
The test is 30 minutes long. Give yourself at least 1 hour to 
prepare for the test (for example, to get your photo ID, set up 
your webcam and make sure your device is working).

News

The Honourable Marco E. L. Mendicino, Minister of 
Immigration, Refugees and Citizenship, the Honourable 
François-Philippe Champagne, Minister of Foreign Affairs, 
and the Honourable Karina Gould, Minister of International 

Development, today issued the following statement:
“For the past two decades, nations around the world have marked 
International Migrants Day and have used this opportunity to highlight 
the importance of human rights and the contributions that migrants 
bring to their new countries.
“Migrants are key to Canada’s economic success and social stability, 
and throughout this year, they have played important roles, working in 
our agri-food sector, delivering health care, and contributing in many 
other ways to help Canada fight the COVID-19 pandemic.
“We are all too aware of the challenges and difficulties migrants face on 
a daily basis. On this day, we take a moment to celebrate their courage 
and resiliency.
 “While Canada has taken extraordinary measures to protect public 
health and safety during this challenging time, we continue to welcome 
newcomers, who bring the skills and commitment that our economy 
and our communities need to thrive. Migrants will play a significant 
role in our economic and community recovery, once the pandemic 
recedes.
“Migrants, asylum seekers, refugees and internationally displaced 
persons often face specific vulnerabilities based on their unique 
identity, including their gender. They must be considered in our global 
response to COVID-19, making it more important than ever to uphold 
our existing international obligations and commitments.
 “We strongly believe that countries and migrants alike benefit from 
regular and safe migration pathways. These pathways should respond 
to labour market needs, boost innovation, support family reunification, 
stimulate the economy, and help vulnerable populations, such as 
refugees.
“As a champion for the Global Compact on Migration, Canada 
is proud to co-chair, along with Ecuador and the Global Forum on 
Migration and Development Mayors Mechanism, a new international 
communications campaign, “It Takes a Community,” to showcase the 
positive impacts that migration can have on communities around the 
world.
“The Government of Canada will continue work with our international 
partners to promote respect for diversity and peaceful and inclusive 
societies for all.”

Media Relations/ Communications Branch
Immigration, Refugees and Citizenship Canada

Canada marks 
International 
Migrants Day

In order to apply for Canadian citizenship as an adult, one of the 
requirements is to have an (adequate knowledge) of one of the official 
languages of Canada, which are English and French.
This means you should be able to:
. Take part in short, everyday conversations about common topics,
. Understand simple instructions, questions and directions,
. Use basic grammar, including simple structures and tenses, and
. Show that you know enough common words and phrases to answer 
questions and express yourself.

Government of Canada

Citizenship language 
requirements
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Province Expands Support for Learners 
Program and Lowers Hydro Bills

Toronto — The Ontario government is 
providing new financial supports for 
individuals, families and small businesses, as 
they do their part to stop the spread of COVID-
19 and protect the province's health care 
system during the Provincewide Shutdown. 
The province is expanding the Support for 
Learners program to include secondary school 
students and lowering electricity prices to a 
discounted off-peak rate 247/ for all time-of-
use and tiered customers.

Details were provided today by Premier Doug 
Ford, Christine Elliott, Deputy Premier and 
Minister of Health, Stephen Lecce, Minister 
of Education, and Bill Walker, Associate 
Minister of Energy.

"We are asking people to make greater sacrifices 
to help contain this deadly virus, whether 
that's staying home or asking their employees 
to work from home where possible," said 
Premier Ford. "In response, our government 
is providing people and businesses with 
additional financial relief to help them get 
through this very difficult period."

In January 2021, students aged 13 through 
Grade 12 will be eligible for funding under 
an expanded Support for Learners program. 
Parents or guardians will receive a one-time 
payment of $200 per eligible student to help 
offset education expenses. Support will be 
available for those who attend a public or 
private school or who are homeschooled.

As part of the Provincewide Shutdown, 
elementary students will be studying virtually 
until January 11, 2021. Secondary students in 
Northern Ontario will be studying virtually 

until January 11, 2021 and secondary students 
in Southern Ontario will be studying virtually 
until January 25, 2021. This additional funding 
will provide support for families impacted by 
these recent restrictions. While transmission 
in schools remains low, these approaches  
will help further limit community spread of 
COVID-19.
"While Ontario schools remain safe, we won't 
take any chances following the holidays — we 
will pivot to teacher-led online learning to help 
protect against the spread of COVID-19 in our 
communities," said Minister Lecce. "We are 
providing direct financial support to parents 
of elementary and now high school children 
to help them get through this pandemic."
Application instructions will be available on 
the Support for Learners web page starting 
in January 2021. Secondary school student 
applications will be open from January 11, 
2021 to February 8, 2021. The application 
deadline for Support for Learners for children 
or youth aged 0 to 12 and for children or 
youth aged 0 to 21 with special needs is being 
extended to February 8, 2021.
This support is part of over $900 million in 
direct financial support that the Ministry of 
Education has provided to parents since the 
start of the pandemic.
To support people as they stay home during 
the Provincewide Shutdown, the government 
will hold electricity prices to the off-peak rate 
of 8.5 centsperkilowatt-hour for all time-of-
use and tiered customers on a temporary basis 
starting January 1, 2021. This low rate will 
be available 24 hours per day, seven days a 
week for a 28-day period. The off-peak price 
will automatically be applied to bills of all 
residential, small business, and farm customers 

who pay regulated rates. 

"As we enter a Provincewide Shutdown, our 
government is ensuring that all households 
have stable and predictable electricity bills 
when they need it most," said Greg Rickford, 
Minister of Energy, Northern Development 
and Mines, Minister of Indigenous Affairs. 
"Staying home means using more electricity, 
especially during the day when electricity 
prices are usually higher. We will continue 
to support hardworking families and small 
businesses doing their part by staying home."

The province is also making it easier for 
families and businesses to get the support they 
need to help pay their energy bills through 
the COVID-19 Energy Assistance Program 
(CEAP). Any residential, small business, or 
registered charity customer with an overdue 
electricity or natural gas bill will now be 
eligible to apply. A residential customer can 
receive up to $750 to help cover their electricity 
bill and an additional $750 for their natural gas 
bill. Small businesses can receive up to $1500 
for each. Newly eligible customers can apply 
for these enhanced benefits through their local 
utility, starting in January 2021.

Government of Ontario 

Safer at Home ProgramS
Provide relief to ontario familieS

Measures will help protect health and safety 
and prevent the spread of COVID-19
TORONTO - As a result of the Provincewide 
Shutdown, on December 26, the Ontario 
government will cancel all in-vehicle passenger 
tests across Northern Ontario until January 9 and 
for all 27 public health unit regions in Southern 
Ontario until January 23. This action is being 
taken to stop the spread of COVID-19.

"We know that these measures may be a 
serious inconvenience for people waiting 
for a road test," said Caroline Mulroney, 
Minister of Transportation. "However, these 
are unprecedented times and our number one 
priority remains protecting the health and 
safety of individuals, families and workers."

Road test cancellations are without penalty. 
DriveTest clients will receive a credit in the 
system in order to rebook their test when the 
Provincewide Shutdown period ends and the 
region is at a lower-risk COVID-19 level.

On the advice of the Chief Medical Officer 
of Health, all Ontarians are advised to stay 

home as much as possible with trips outside 
the home limited to necessities such as 
food, medication, medical appointments, or 
supporting vulnerable community members.

DriveTest centres will remain open for essential 
indoor services, such as knowledge tests, with 
capacity limits and COVID-19 preventative 
measures in place. The ministry will also 
continue to offer commercial road testing 
and other commercial vehicle services during 
the shutdown to ensure the continued safe 
movement of essential goods and services.  

Government of Ontario 

Ontario Cancelling Passenger
Road Tests Across Ontario
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Premier Doug Ford delivered the following 
statement on the Christmas holiday:   

"Christmas is a time to count our blessings, find 
moments of peace and rest, and take stock of what 
truly matters. For Christians, it represents one of 
the holiest days of the year with the celebration of 
the birth of Christ.

While this Christmas is unlike any other, we 
can still take time to reflect on the spirit of the 
season. The COVID-19 pandemic has presented 
unprecedented challenges here in Ontario and 
around the world, but the Ontario spirit of our 
people has shone brightly through these dark 
times. Whether it was donating personal protective 
equipment to frontline workers or helping to 
bring meals to housebound neighbours, so many 
have shown true selflessness, generosity, and 
compassion. That is the greatest gift of all this 
season.

Stay safe this holiday season by celebrating in 
person with your immediate household members 
only and virtually with your other loved ones. 
Please remember that our best and only defence 
against this terrible virus is to avoid gathering 

with those outside your immediate households, 
practise physical distancing, stay home if you 
are feeling sick, wear a mask when required, and 
wash your hands frequently.

I know this will be a difficult period, but we 
must remain on our guard. Together, we will get 
through these trying times.  

From Karla, myself, and the Ford family, I 
wish everyone a Merry Christmas and Happy 
Holidays."

Government of Ontario 
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“Merry Christmas, Canada! Today, our 
family joins Christians across the country 
and around the world to celebrate the birth 
of Christ.

“This time of year is full of joy, light, and 
traditions. As a family, we usually get together to 
eat too much food, share laughs and stories, watch 
cheesy holiday movies, give each other gifts, and 
most importantly, spend quality time together.

“This year, as we continue to deal with the 
impacts of the global COVID-19 pandemic, 
Christmas traditions will be different. Families 
aren’t getting together for big dinners and friends 
aren’t stopping by for cookies and eggnog, but 
we can, and should, give thanks for everything 
that unites us. Today is a time to recognize all 
the good that we have in our lives. It’s a time to 
celebrate Christ’s message of compassion and 
show people we love them – and right now, that 
message is more important than ever before.

“2020 has been a difficult year for all of us, but 
through it we’ve seen Canadians meet these 
challenging times with generosity, kindness, and 
hope. Neighbours are helping neighbours, kids 

are giving up play dates and birthday parties, and 
businesses are retooling their operations, all to 
help in the fight against COVID-19. We’ve seen 
this leadership and dedication from our front line 
workers, who have put themselves at risk to keep 
all of us safe and healthy and our families fed. 
And we also recognize the work of our Canadian 
Armed Forces members, both at home and abroad, 
and thank them for their sacrifice and service to 
our country.  

“This year everyone has done their part, because 
as Canadians we show up for one another. And 
today, as many spend this holiday away from the 
ones they love, we need to continue to support 
and reach out to friends, neighbours, and those 
in need in our communities. As a country, we 
will come out of this challenging year stronger 
and more united, and we will continue to stand 
together – both today and into the New Year.

“From our family to yours, Hadrien, Ella-Grace, 
Xavier, Sophie, and I wish you joy, health, and 
love this holiday season. Merry Christmas, 
everyone.”

PMO Media Relations

Premier Ford Delivers 
Christmas Greetings

Statement by tHe Prime 
miniSter on CHriStmaS 

tHe Prime miniSter, JuStin trudeau, today iSSued 
tHe following Statement on CHriStmaS:
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بر�مج »�ملنزل �أكرث �أماًنا«
توفر �لإعانة �ملالية

8لعائالت �أونتاريو
كند� حتتفل باليوم �لدويل 

للمهاجرين و�إ�شادة باملهاجرين 
4و�لقادمني �جلدد

رئي�س وزر�ء كند� يهنئ 
�لكنديني و�لعامل مبنا�شبة

4عيد �مليالد �ملجيد
ما �لذي يجب �أن تعرفه حول 
�ختبار �جلن�شية �لكندية عرب 

2�لإنرتنت
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