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كثري ًا ما يثار يف بع�ض اللقاءات �أو احلوارات عرب جمموعات ال�سو�شال
ميديا ،فكرة �أو مو�ضوع ما� ،سواء كان ذلك يف جمال الطب �أو االقت�صاد
�أو ال�سيا�سة �أو الدين..الخ ،فما �أن تُطرح فكرة �أو ر�أي ما ،حتى يت�صدر
�أ�صحاب الإخت�صا�ص بالتنظري وفر�ض الو�صاية املعرفية �أو "و�صاية
الفهمنة" على الآخرين .لكن الآخرين باملقابل ،وب�إ�سم �شعار حرية
"احلكي" والتعبري ي�سارعون �إىل االعرتا�ض �سواء بعلم �أو من غري علم،
ثم متتد ال�سجاالت واملناو�شات الكالمية فيما بينهم وتبد�أ نزعات ال�صد
والرد والإفحام والإقحام ،واجلميع ينطلق طبع ًا من مبد�أ "التح�ضر
وحرية التعبري"! وحتت �شعار حرية التعبري لطاملا �سقط الكثري من
اللياقة واللباقة ولطائف التعبري ليحل حملها ا�ست�صغار وتقليل من قدر
و�ش�أن الآخرين� .سلوك كهذا ..ال �شك �أنه �سيكون فيما بعد �سبب ًا لأن يفقد
املتحاورون الكثري من الود والت�سامح وال�صداقة فيما بينهم و�سي�سود تلك
اللقاءات واملجموعات جو ًا من التوتر واالتقبا�ض حمل الراحة النف�سية
والب�شا�شة والتفاعل الإيجابي بني الأفراد.

وجهة نظري هنا� ..أن �أي حوار هادف ب ّناء ينبغي �أن يرتكز على مكونات
رئي�سية مثل :توا�ضع العارف ،واالحرتام املتبادل بني املتحاورين ،وتقدير
اخلربات املعرفية املو�ضوعية ،والتحلي باملرونة التحاورية وعدم املبالغة
بالت�شبث بالر�أي وكل ذلك ينبغي �أن يتجلى بثوب الكيا�سة ولطف العبارة� ،إذ
�أن �أي انزالقة كالمية مهما كانت ب�سيطة كفيلة ب�أن ت�شحن نفو�س الكثريين،
و�إذا ما �شحنت الأنف�س غابت العقول ،وي�صبح حال املتحاورين كحال
حمركات الكهرباء "احلامية" ،ت�ضوج ويتعاىل ازيز م�سنناتها وينخف�ض
وامل�شكلة �أنه يف خ�ضم ال�صد والرد واالنت�صار للذات وللر�أي ال�شخ�صي ،نتاجها وفاعليتها وت�صبح م�صدر ازعاج وخطر على من يحيط بها.
ت�ضيع الفائدة بل وت�صبح �آخر هم املتجادلني.
ويبقى خري مثال� :إختالف الر�أي ينبغي �أن ال يف�سد للود ق�ضية.
هذه احلالة �أ�شبه ما تكون بحالة الديوك املتناو�شة ،حيث كل ديك
بقلم رئي�س التحرير
بغريزته جتده فخور ًا بالعرف املزروع يف ر�أ�سه ويغرت ب�أن �صوت �صياحه
هو الأعلى والأجمل والأقوى بني باقي الديوك..
معتز �أبوكالم

ما الذي يجب �أن تعرفه حول اختبار اجلن�سية الكندية عرب الإنرتنت
يرجى قراءة مايلي بعناية قبل بدء اختبار اجلن�سية
 حني دعوتك لإجراء االختبار عرب الإنرتنت  ،ف�سيكون �أمامك  21يوم ًامن تاريخ الدعوة لإجراء االختبار
 �إذا كنت بحاجة �إىل متديد � ،أر�سل ر�سالة بريد �إلكرتوين �إىل املكتبالذي �أر�سل �إليك دعوة االختبار مع �شرح يبني �سبب التمديد.
 ميكن ملوظفي الهجرة تقدمي متديدات على �أ�سا�س كل حالة على حدة. -يجب �أن تكون يف كندا لإجراء االختبار
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 ميكنك االنتظار حتى ا�ستئناف االختبارات ال�شخ�صية (�سيتم حتديدالتاريخ) �إذا كنت ال ت�ستطيع �أو ال تريد �إجراء االختبار عرب الإنرتنت
لالختبار (على �سبيل املثال ،لتجهيز �أوراق �إثبات ال�شخ�صية كالهوية ،قم
 �سندعوك لالختبار عرب الإنرتنت يف �أقرب وقت ممكن وذلك بنا ًء على ب�إعداد كامريا الويب اخلا�صة بك وت�أكد من �أن جهازك يعمل).ترتيب املتقدمني ح�سب ملفاتنا.

 -مدة االختبار  30دقيقة .وامنح نف�سك �ساعة واحدة على الأقل لال�ستعداد

امل�صدر :احلكومة الكندية

الرتجمة العربية معتز �أبوكالم

ما هي متطلبات اللغة للح�صول على اجلن�سية الكندية:
من �أجل التقدم بطلب للح�صول على اجلن�سية الكندية ك�شخ�ص بالغ،
ف�إن �أحد املتطلبات هو �أن يكون لديك (معرفة كافية) ب�إحدى اللغتني
الر�سميتني يف كندا  ،وهما الإنكليزية والفرن�سية.
هذا يعني �أنه يجب �أن تكون قاد ًرا على:
 امل�شاركة يف حمادثات ق�صرية يومية حول موا�ضيع م�شرتكة، فهم التعليمات والأ�سئلة والتوجيهات الب�سيطة، ا�ستخدام القواعد اللغوية الأ�سا�سية ،مبا يف ذلك الرتاكيب الب�سيطةوالأزمنة،
 �إظهار �أنك تعرف ما يكفي من الكلمات والعبارات ال�شائعة للإجابةعلى الأ�سئلة والتعبري عن نف�سك.

امل�صدر :احلكومة الكندية /ترجمة و�إعداد /معتز �أبوكالم
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رئي�س وزراء كندا يهنئ الكنديني والعامل مبنا�سبة عيد امليالد املجيد
�أ�صدر رئي�س الوزراء جا�سنت ترودو اليوم البيان التايل
مبنا�سبة عيد امليالد:
“عيد ميالد جميد ،كندا! اليوم ،تن�ضم عائلتنا �إىل امل�سيحيني يف
جميع �أنحاء البالد وحول العامل لالحتفال مبيالد امل�سيح.
"هذا الوقت من العام مليء بالبهجة والنور والتقاليد .وكعائلة،
عادة ما جنتمع م ًعا لتناول الكثري من الطعام ،وم�شاركة ال�ضحكات
والق�ص�ص ،وم�شاهدة �أفالم العطالت ،وتقدمي الهدايا لبع�ضنا
البع�ض ،والأهم من ذلك ،ق�ضاء وقت ممتع م ًعا.
هذا العام ،بينما ن�ستمر يف التعامل مع ت�أثريات جائحة COVID-
 19العاملي� ،ستكون تقاليد عيد امليالد خمتلفة .لن جتتمع العائالت
م ًعا لتناول الع�شاء الكبري ولن يتوقف الأ�صدقاء لتناول كعك و�شراب
العيد ،ولكن ميكننا ،ويجب علينا ،تقدمي ال�شكر على كل ما يوحدنا.

اليوم هو الوقت املنا�سب للتعرف على كل اخلري الذي لدينا يف
حياتنا .لقد حان الوقت لالحتفال بر�سالة عطفة امل�سيح و�أن ُنري
الأ�شخا�ص الذين نحبهم  -ويف هذا الوقت ،ب�أن هذه الر�سالة قد
�أ�صبحت �أكرث �أهمية من �أي وقت م�ضى.
"كانت �سنة � 2020سنة �صعبة بالن�سبة لنا جمي ًعا ،ولكن من خاللها
ر�أينا الكنديني يواجهون هذه الأوقات ال�صعبة بكرم ولطف و�أمل.
ي�ساعد اجل�يران جريانهم ،ويتخلى الأط�ف��ال عن مواعيد اللعب
وحفالت �أعياد امليالد ،وتقوم ال�شركات ب�إعادة جتهيز عملياتها،
كل ذلك للم�ساعدة يف مكافحة  .COVID-19لقد ر�أينا هذه
القيادة والتفاين من العاملني يف خطوط دفاعنا الأمامية ،الذين
ع ّر�ضوا �أنف�سهم للخطر للحفاظ على �سالمتنا و�صحتنا و�إطعام
عائالتنا .ونقدر � ً
أي�ضا عمل �أف��راد القوات امل�سلحة الكندية ،يف

الداخل واخل��ارج ،ون�شكرهم على ت�ضحياتهم وخدمتهم لبلدنا.
"هذا العام قام اجلميع بدورهم ،لأننا ككنديني نقف مع بع�ضنا
البع�ض .واليوم ،نظ ًرا لأن الكثريين يق�ضون هذه العطلة بعيدً ا
عن من يحبون ،نحتاج �إىل موا�صلة الدعم والتوا�صل مع الأ�صدقاء
واجلريان واملحتاجني يف جمتمعاتنا .كدولة� ،سنخرج من هذه
ال�سنة املليئة بالتحديات �أقوى و�أكرث احتادًا ،و�سنوا�صل الوقوف م ًعا
 اليوم ويف العام اجلديد."من عائلتنا �إىل عائلتكم ،هادرين� ،إيال جري�س ،كزافييه� ،صويف،
و�أنا �أمتنى لكم ال�سعادة وال�صحة واحلب يف مو�سم الأعياد هذا.
عيد ميالد جميد للجميع".
مكتب رئي�س وزراء كندا
الرتجمة العربية �أيام كندية

احلاكم فورد يهنئ بقدوم عيد امليالد
�ألقى احلاكم دوج فورد البيان التايل يف عطلة عيد امليالد :الكثريون نكران الذات احلقيقي والكرم والرحمة .هذه �أعظم هدية
"عيد امليالد هو وقت لعد النعم  ،و�إيجاد حلظات �سالم وراحة  ،يف كل هذا املو�سم.
وتقييم ما يهم ح ًقا .بالن�سبة للم�سيحيني  ،متثل هذه املنا�سبة �أحد حافظ على �سالمتك يف مو�سم العطالت هذا من خالل االحتفال
�أقد�س �أيام ال�سنة مع االحتفال مبيالد امل�سيح.
�شخ�ص ًيا مع �أفراد �أ�سرتك املبا�شرين فقط وعرب االنرتنت مع
يف حني �أن عيد امليالد هذا ال ي�شبه �أي عيد ميالد �آخر  ،ال يزال �أحبائك الآخرين .يرجى تذكر �أن �أف�ضل دفاع لنا �ضد هذا الفريو�س
ب�إمكاننا ق�ضاء بع�ض الوقت يف التفكري يف روح املو�سم .لقد �شكل الرهيب هو جتنب التجمع مع من هم خارج �أ�سرتك املبا�شرة ،
جائحة  19-COVIDحتديات غري م�سبوقة هنا يف �أونتاريو وممار�سة التباعد اجل�سدي  ،والبقاء يف املنزل �إذا كنت ت�شعر من كارال ومني ومن عائلة فورد � ،أمتنى للجميع عيد ميالد جميد
وحول العامل  ،لكن روح �أونتاريو ل�شعبنا ت�ألقت ب�شكل م�شرق خالل باملر�ض  ،وارتداء قناع عند احلاجة  ،وغ�سل يديك ب�شكل متكرر.
و�أعياد �سعيدة ".
هذه الأوقات الع�صيبة� .سواء كان الأمر يتعلق بالتربع مبعدات
حكومة �أونتاريو
احلماية ال�شخ�صية للعاملني يف اخلطوط الأمامية �أو امل�ساعدة �أعلم �أن هذه �ستكون فرتة �صعبة  ،لكن يجب �أن نظل على حذرنا.
يف تقدمي وجبات الطعام �إىل اجلريان يف منازلهم  ،فقد �أظهر م ًعا � ،سنتجاوز هذه الأوقات الع�صيبة.
الرتجمة العربية �أيام كندية

كندا حتتفل باليوم الدويل للمهاجرين و�إ�شادة باملهاجرين والقادمني اجلدد
�أوتاوا 18 ،كانون الأول (دي�سمرب) � - 2020أ�صدر اليوم ال�سيد ماركو �إي .ميندي�سينو ،وزير الهجرة
والالجئني واملواطنة ،وال�سيد فران�سوا فيليب �شامبني ،وزير اخلارجية ،وال�سيدة كارينا جولد ،وزيرة
التنمية الدولية ،اليوم البيان التايل:
"على مدى العقدين املا�ضيني ،احتفلت الدول يف جميع �أنحاء العامل باليوم الدويل للمهاجرين
واغتنمت هذه الفر�صة لت�سليط ال�ضوء على �أهمية حقوق الإن�سان وامل�ساهمات التي يقدمها املهاجرون
�إىل بلدانهم اجلديدة.
"املهاجرون هم مفتاح النجاح االقت�صادي واال�ستقرار االجتماعي لكندا ،وعلى مدار هذا العام ،لعبوا
�أدوا ًرا مهمة ،وعملوا يف قطاع الأغذية الزراعية ،وتقدمي الرعاية ال�صحية ،وامل�ساهمة بعدة طرق
�أخرى مل�ساعدة كندا على مكافحة جائحة . COVID-19
نحن جمي ًعا ندرك جيدً ا التحديات وال�صعوبات التي يواجهها املهاجرون يوم ًيا .يف هذا اليوم ،نتوقف
حلظة لالحتفال ب�شجاعتهم ومرونتهم.
"بينما اتخذت كندا تدابري ا�ستثنائية حلماية ال�صحة العامة وال�سالمة خالل هذا الوقت ال�صعب،
نوا�صل الرتحيب بالقادمني اجلدد ،الذين يجلبون املهارات وااللتزام الذي يحتاجه اقت�صادنا
وجمتمعاتنا للنمو� .سيلعب املهاجرون دو ًرا مه ًما يف تعايف اقت�صادنا وجمتمعنا ،مبجرد انح�سار الوباء.
غال ًبا ما يواجه املهاجرون وطالبو اللجوء والالجئون وامل�شردون دول ًيا نقاط �ضعف حمددة بنا ًء على
هويتهم الفريدة ،مبا يف ذلك جن�سهم .يجب �أخذهم يف االعتبار يف ا�ستجابتنا العاملية لـ COVID-
 ،19مما يجعل االلتزام بتعهداتنا والتزاماتنا الدولية احلالية �أكرث �أهمية من �أي وقت م�ضى.
ً
را�سخا ب�أن البلدان واملهاجرين على حد �سواء ي�ستفيدون من م�سارات الهجرة
"نحن ن�ؤمن �إميا ًنا
النظامية والآمنة .يجب �أن ت�ستجيب هذه امل�سارات الحتياجات �سوق العمل ،وتعزز االبتكار ،وتدعم مل
�شمل الأ�سرة ،وحتفز االقت�صاد ،وت�ساعد الفئات ال�ضعيفة من ال�سكان ،مثل الالجئني.

فرع االت�صاالت /مكتب وزير الهجرة والالجئني واملواطنة يف كندا

"ب�صفتها ن�ص ًريا للميثاق العاملي ب�ش�أن الهجرة ،تفخر كندا بامل�شاركة يف الرئا�سة ،جن ًبا �إىل جنب مع

الرتجمة العربية �أيام كندية

الإكوادور واملنتدى العاملي حول �آلية عمل ر�ؤ�ساء البلديات حول الهجرة والتنمية ،وهي حملة ات�صاالت
دولية جديدة� "،إنها تتطلب عم ًال جمتمعي ًا " ،لإبراز اجلوانب الإيجابية التي ميكن �أن حتدثها الهجرة
على املجتمعات يف جميع �أنحاء العامل.
"�ستوا�صل حكومة كندا العمل مع �شركائنا الدوليني لتعزيز احرتام التنوع واملجتمعات ال�سلمية
وال�شاملة للجميع".
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هل يجوز التقدمي للجن�سية الكندية ببطاقة �إقامة  PRمنتهية ال�صالحية؟
وما يجب معرفته عند التقدمي
بغ�ض النظر عن عمرك � ،إذا كنت تقدم طل ًبا للح�صول على اجلن�سية ،قبل التقدم بطلب للح�صول على اجلن�سية  ،يجب عليك مراجعة امل�ستندات
فيجب �أن يكون لديك و�ضع الإقامة الدائمة ( )PRيف كندا.
التي تلقيتها عندما �أ�صبحت مقي ًما دائ ًما للت�أكد من �أنك م�ؤهل.
هذا يعني �أن ال تكون :
• قيد املراجعة لأ�سباب تتعلق بالهجرة �أو االحتيال
• مطالب من قبل امل�س�ؤولني الكنديني مغادرة كندا (�أمر ترحيل)
• غري م�ستويف ال�شروط فيما يتعلق ب�إقامتك الدائمة  ،على �سبيل
املثال :الفح�ص الطبي

معلومة مهمة( :ال حتتاج �إىل بطاقة �إقامة دائمة �صاحلة لتقدمي
طلب للح�صول على اجلن�سية .ميكنك التقدم ببطاقة �إقامة دائمة
منتهية ال�صالحية).
حكومة كندا
الرتجمة العربية �أيام كندية

ب�سبب  COVID-19مت �إلغاء جميع اختبارات اجلن�سية ح�ضوري ًا
ندعو الآن بع�ض املتقدمني لإجراء اختبار اجلن�سية عرب الإنرتنت.

 .انتظر حتى نت�صل بك.

�إذا كنت ال ت�ستطيع �أو ال ترغب يف �إجراء االختبار عرب الإنرتنت� . ،إذا كنت بحاجة �إىل تغيري موعدك  ،فات�صل باملكتب الذي �أر�سل
فيمكنك االنتظار حتى ا�ستئناف االختبارات احل�ضورية (مل يتم لك الدعوة �إىل الإمتحان
حتديد التاريخ بعد).
 .معلومات االت�صال موجودة يف الر�سالة التي �أر�سلناها لك.

•• بخ�صو�ص معظم عمليات �إعادة االختبارات واملقابالت
وجل�سات اال�ستماع (مبا يف ذلك جل�سات اال�ستماع عرب الفيديو)

حكومة كندا
الرتجمة العربية معتز �أبوكالم

رئي�س وزراء كندا يعلن عن تعيني رئي�س ق�ضاة معاون جديد ملحكمة العدل العليا يف �أونتاريو
قا�ض يف حمكمة العدل العليا يف
�أعلن رئي�س الوزراء ،جا�سنت ترودو ،اليوم عن تعيني ال�سيد فاي �إي ماكوات ،وهو ٍ
�أونتاريو ،كرئي�س م�ساعد جديد ملحكمة العدل العليا يف �أونتاريو.
يحل م�ساعد رئي�س الق�ضاة ماكوات حمل ال�سيد فرانك �إن ماروكو ،الذي تقاعد يف  10نوفمرب  ،2020بعد  15عا ًما من
اخلدمة املتميزة كقا�ض.
مكتب رئي�س وزراء كندا  /الرتجمة العربية �أيام كندية BMO

تفا�صيل مهمة ..رئي�س وزراء كندا يعلن عن خطة كندا
املعززة للمناخ حلماية البيئة وخلق فر�ص عمل ودعم املجتمعات
بينما نوا�صل مواجهة حتديات اليوم وت�أثريات جائحة COVID-
 19العاملي  ،تظل حكومة كندا تركز على مواجهة اختبارات

امل�ستقبل� .إن تغري املناخ هو �أكرب تهديد طويل الأمد جليلنا  ،ولكنه
� ً
أي�ضا �أكرب فر�صة اقت�صادية .من خالل ت�سريع العمل ملكافحة تغري
املناخ و�إعادة بناء اقت�صاد �أكرث ا�ستدامة ومرونة  ،ميكننا خلق
وظائف وفر�ص جديدة للكنديني  ،مع �ضمان هواء ومياه �أنظف
لأطفالنا و�أحفادنا.
�أعلن رئي�س الوزراء  ،جا�سنت ترودو  ،اليوم عن خطة مناخية معززة
لكندا ،بيئة �صحية واقت�صاد �صحي،

A Healthy Environment and a Healthy
 Economyوالتي �ست�ساعد يف حتقيق �أهدافنا االقت�صادية

والبيئية� .ستجعل اخلطة املقرتحة واملدعومة با�ستثمارات �أولية
بقيمة  15مليار دوالر  ،احلياة مي�سرة للكنديني  ،وجتعل املجتمعات
�أكرث مالءمة للعي�ش  ،ويف كل منعطف � ،سرتكز على خلق فر�ص العمل
 ،وتنمية الطبقة الو�سطى  ،ودعم العمال باقت�صاد �أقوى و�أنظف.
تدابري اخلطة �سوف:
•• جتعل الأماكن التي نعي�ش ونتجمع فيها ذات �أ�سعار معقولة
عن طريق احلد من �إهدار الطاقة� :إذ �سنعمل على خف�ض التلوث
 ،وجعل احلياة مي�سورة التكلفة  ،وخلق الآالف من الوظائف
اجلديدة اجليدة من خالل ت�سهيل حت�سني كفاءة الطاقة يف الأماكن

التي يعي�ش ويتجمع فيها الكنديون  ،مبا يف ذلك اال�ستثمارات يف
عمليات التحديث.
•• توفري و�سائل نقل وطاقة نظيفة وب�أ�سعار معقولة يف كل جمتمع:
�سنبني جمتمعات �أنظف ون�ساعد الكنديني على التنقل بطرق �أكرث
ب�أ�سعار معقولة  ،من خالل تو�سيع �إمدادات الكهرباء النظيفة
من خالل اال�ستثمارات والتدابري الأخرى لزيادة م�صادر الطاقة
املتجددة واجليل التايل من الطاقة النظيفة والتكنولوجيا.
•• اال�ستمرار يف �ضمان �أن التلوث لن يكون باملجان و�أن ت�سرتد
الأ�سر املزيد من الأموال� :سنعيد املزيد من الأموال للأ�سر بطريقة
جتعل الغالبية منهم يف و�ضع �أف�ضل  ،ونحد من التلوث  ،من خالل
اال�ستمرار يف و�ضع �سعر مرتفع للتلوث من الآن ولغاية .2030
•• بناء امليزة ال�صناعية النظيفة لكندا� :سنن�شئ من ًوا اقت�صاد ًيا
 ،ونحد من التلوث  ،ون�ضمن ا�ستمرار الكنديني يف احل�صول على
وظائف جيدة الأجر وطويلة الأمد من خالل م�ساعدة ال�شركات
الكندية على تقليل االنبعاثات و�صنع منتجات منخف�ضة الكربون
يريد العامل �شرائها الآن ويف م�ستقبل.
•• احت�ضان قوة الطبيعة لدعم �أ�سر �أكرث �صحة وجمتمعات
�أكرث مرونة� :سنعمل على خف�ض التلوث ،وتنظيف الهواء الذي
نتنف�سه  ،وخلق فر�ص العمل  ،وجعل جمتمعاتنا �أكرث مرونة يف
مواجهة الطق�س القا�سي من خالل زراعة ملياري �شجرة  ،ودعم

الزراعة امل�ستدامة  ،و�إدارة �أف�ضل للبنية الطبيعة واملحافظة عليها
وا�ستعادتها.
تعتمد خطة املناخ املعززة يف كندا على العمل امل�ستمر مع املقاطعات
والأقاليم من خالل �إطار عمل ي�شمل عموم كندا ب�ش�أن النمو النظيف
وتغري املناخ ( ، )PCFوالذي مت �إ�صداره يف عام  .2016وعند
اقرتانه بـ  ، PCFف�إن اخلطة املعززة �ستفعل املزيد خلف�ض التلوث
بطريقة عملية وب�أ�سعار معقولة من �أي خطة مناخية �أخرى يف تاريخ
كندا .وهذا يعني �أنه ميكننا جتاوز هدف خف�ض االنبعاثات التفاقية
باري�س لعام  2030وو�ضع اللبنات الأ�سا�سية للو�صول �إىل م�ستوى
ال�صفر بحلول عام � .2050ستمكن اخلطة املقرتحة كندا � ً
أي�ضا من
�أن تكون الع ًبا ً
ن�شطا وب ّنا ًء يف الكفاح العاملي �ضد تغري املناخ.
تغري املناخ ال يعرف احلدود ،ومن خالل اال�ستمرار يف العمل م ًعا
ب�ش�أن هذه الأزمة امللحة� ،سنتمكن من جتنب �أ�سو�أ �آثار تغري املناخ
وبناء م�ستقبل �أكرث �صحة ونظافة  ،مع خلق وظائف جديدة ومنو
اقت�صادي جلميع الكنديني.
مكتب رئي�س وزراء كندا  /الرتجمة العربية �أيام كندية
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�أخبار

ب�����رام�����ج «امل������ن������زل �أك����ث����ر �أم������ا ًن������ا»
ت��وف��ر الإع���ان���ة امل��ال��ي��ة ل��ع��ائ�لات �أون��ت��اري��و
•• تو�سع املقاطعة دعم برنامج املتعلمني وتخف�ض فواتري
الطاقة

تورنتو  -تقدم حكومة �أونتاريو دع ًما مال ًيا جديدً ا للأفراد والعائالت
وال�شركات ال�صغرية  ،بينما يقومون بدورهم يف وقف انت�شار
 COVID-19وحماية نظام الرعاية ال�صحية يف املقاطعة �أثناء
�إغالق  .Provincewide Shutdownتعمل املقاطعة
على تو�سيع برنامج دعم املتعلمني لي�شمل طالب املدار�س الثانوية
وخف�ض �أ�سعار الكهرباء �إىل معدل خمف�ض خارج الذروة على مدار
ال�ساعة طوال �أيام الأ�سبوع جلميع العمالء يف �أوقات اال�ستخدام
والعمالء املتدرجني.
مت تقدمي التفا�صيل اليوم من قبل احلاكم دوغ فورد  ،وكري�ستني
�إليوت  ،نائبة احلاكم ووزيرة ال�صحة  ،و�ستيفن ليت�شي  ،وزير
التعليم  ،وبيل ووكر  ،وزير الطاقة امل�ساعد.
قال احلاكم فورد" :نطلب من النا�س تقدمي ت�ضحيات �أكرب للم�ساعدة
يف احتواء هذا الفريو�س القاتل � ،سواء كان ذلك بالبقاء يف املنزل �أو
مطالبة موظفيهم بالعمل من املنزل حيثما �أمكن ذلك" .وا�ستجابة
لذلك  ،تقدم حكومتنا م�ساعدة مالية �إ�ضافية للأفراد وال�شركات
مل�ساعدتهم على جتاوز هذه الفرتة ال�صعبة للغاية.
يف يناير � ، 2021سيكون الطالب الذين ترتاوح �أعمارهم بني 13
حتى �أعمار ال�صف  G12م�ؤهلني للح�صول على متويل يف �إطار
برنامج دعم املتعلمني املو�سع� .سيتلقى الآباء �أو الأو�صياء دفعة ملرة
واحدة قدرها  200دوالر لكل طالب م�ؤهل للم�ساعدة يف تعوي�ض
متاحا لأولئك الذين يدر�سون يف
نفقات التعليم� .سيكون الدعم ً
مدر�سة عامة �أو خا�صة �أو الذين يتلقون تعلي ًما منزل ًيا.
كجزء من الإغالق على م�ستوى املقاطعة ، Provincewide
�سيدر�س طالب املرحلة االبتدائية عن بعد حتى  11يناير .2021
�سيدر�س طالب املرحلة الثانوية يف �شمال �أونتاريو عن بعد حتى 11

يناير  2021و�سيدر�س طالب املرحلة الثانوية يف جنوب �أونتاريو عن
بعد حتى  25يناير  .2021هذا �سيوفر التمويل الإ�ضايف لدعم الأ�سر
املت�أثرة بهذه القيود الأخرية .بينما ال يزال االنتقال يف املدار�س
ً
منخف�ضا � ،ست�ساعد هذه الأ�ساليب يف احلد من انت�شار COVID-
 19يف املجتمع.
قال الوزير ليت�شي" :يف حني تظل مدار�س �أونتاريو �آمنة  ،ف�إننا لن وال�شركات ال�صغرية واملزارعني الذين يدفعون �أ�سعا ًرا منظمة.
نخاطر بعد العطالت � -سرنكز على التعلم عرب الإنرتنت بقيادة املعلم قال جريج ريكفورد  ،وزير الطاقة والتنمية ال�شمالية واملناجم  ،وزير
للم�ساعدة يف احلماية من انت�شار  COVID-19يف جمتمعاتنا"� .ش�ؤون ال�سكان الأ�صليني" :مع دخولنا يف �إغالق على م�ستوى الإقليم
"نحن نقدم الدعم املايل املبا�شر لأولياء �أمور �أطفال املدار�س  ،ت�ضمن حكومتنا �أن جميع الأ�سر لديها فواتري كهرباء م�ستقرة
االبتدائية والثانوية الآن مل�ساعدتهم على جتاوز هذا الوباء".
وميكن التنب�ؤ بها عندما تكون يف �أم�س احلاجة �إليها"" .البقاء يف
املنزل يعني ا�ستخدام املزيد من الكهرباء  ،ال �سيما خالل النهار
عندما تكون �أ�سعار الكهرباء عادة �أعلى .و�سنوا�صل دعم الأ�سر
العاملة بجد وال�شركات ال�صغرية للقيام بدورها من خالل البقاء
يف املنزل".

�ستكون تعليمات التقدمي متاحة على �صفحة الويب لدعم املتعلمني
بد ًءا من يناير  .2021و�ستفتح طلبات طالب املدار�س الثانوية من
 11يناير � 2021إىل  8فرباير  .2021املوعد النهائي لتقدمي الطلبات
لدعم املتعلمني للأطفال �أو ال�شباب الذين ترتاوح �أعمارهم بني 0
و  12عام ًا وللأطفال �أو ال�شباب الذين ترتاوح �أعمارهم بني  0و تعمل املقاطعة � ً
أي�ضا على ت�سهيل ح�صول العائالت وال�شركات على
ً 21
عاما من ذوي االحتياجات اخلا�صة  ،مت متديده حتى  8فرباير الدعم الذي يحتاجون �إليه للم�ساعدة يف دفع فواتري الطاقة من
.2021
خالل برنامج م�ساعدة الطاقة � .)COVID-19 (CEAPأي
هذا الدعم هو جزء من �أكرث من  900مليون دوالر من الدعم املايل عميل �سكني �أو �شركة �صغرية �أو م�ؤ�س�سة خريية م�سجلة لديه فاتورة
املبا�شر الذي قدمته وزارة الرتبية والتعليم �إىل �أولياء الأمور منذ كهرباء �أو غاز طبيعي مت�أخرة �سيكون م�ؤه ًال الآن للتقدمي .ميكن
للعميل ال�سكني احل�صول على ما ي�صل �إىل  750دوال ًرا �أمريك ًيا
بداية الوباء.
للم�ساعدة يف تغطية فاتورة الكهرباء و  750دوال ًرا �إ�ضاف ًيا لفاتورة
لدعم الأ�شخا�ص �أثناء بقائهم يف منازلهم خالل فرتة الإغالق
الغاز الطبيعي .ميكن لل�شركات ال�صغرية احل�صول على ما ي�صل
على م�ستوى املقاطعة� ،ستحافظ احلكومة على �أ�سعار الكهرباء عند
�إىل  1500دوالر لكل منها .ميكن للعمالء امل�ؤهلني حدي ًثا التقدم
معدل خارج الذروة البالغ � 8.5سنت لكل كيلوواط يف ال�ساعة جلميع
املح�سنة من خالل مرافقهم املحلية  ،بد ًءا
للح�صول على هذه املزايا ّ
العمالء يف جميع الأوقات وامل�ستويات على �أ�سا�س م�ؤقت بد ًءا من 1
من يناير .2021
متاحا على مدار � 24ساعة
يناير � .2021سيكون ال�سعر املنخف�ض ً
حكومة �أونتاريو
يوما� .سيتم تطبيق ال�سعر
يف اليوم � ،سبعة �أيام يف الأ�سبوع ملدة ً 28
خارج �أوقات الذروة تلقائ ًيا على فواتري جميع العمالء ال�سكنيني
الرتجمة العربية �أيام كندية

�أونتاري��و تلغ��ي اختب��ارات ال�سواق��ة ع�بر �أونتاري��و
•• �ست�ساعد التدابري يف حماية ال�صحة وال�سالمة ومنع �إلغاء اختبار ال�سواقة هي بدون غرامة� .سيح�صل عمالء
انت�شار COVID-19
 DriveTestعلى ر�صيد يف النظام من �أجل �إعادة حجز االختبار
تورنتو  -نتيجة للإغالق على م�ستوى الإقليم  ،يف  26دي�سمرب  ،اخلا�ص بهم عندما تنتهي فرتة �إيقاف الت�شغيل على م�ستوى املقاطعة
�ستلغي حكومة �أونتاريو جميع اختبارات ال�سواقة عرب �شمال �أونتاريو وتكون املنطقة عند م�ستوى  COVID-19منخف�ض املخاطر.
حتى  9يناير وجلميع مناطق وحدات ال�صحة العامة البالغ عددها
بنا ًء على ن�صيحة كبري امل�س�ؤولني الطبيني لل�صحة ُ ،ين�صح جميع
 27يف جنوب �أونتاريو حتى  23يناير .هذا الإجراء قيد التنفيذ مت
�سكان �أونتاريو بالبقاء يف املنزل قدر الإمكان مع القيام برحالت
اتخاذه لوقف انت�شار .COVID-19
خارج املنزل تقت�صر على ال�ضروريات مثل الطعام �أو الأدوية �أو
وقالت كارولني مولروين  ،وزيرة النقل" :نعلم �أن هذه الإجراءات
املواعيد الطبية �أو دعم �أفراد املجتمع ال�ضعفاء.
قد تكون م�صدر �إزعاج خطري للأ�شخا�ص الذين ينتظرون اختبار
ال�سواقة"" .ومع ذلك  ،فهذه �أوقات غري م�سبوقة وتظل �أولويتنا �ستظل مراكز  DriveTestمفتوحة للخدمات الداخلية
الأوىل حماية �صحة و�سالمة الأفراد والأ�سر والعاملني".
الأ�سا�سية  ،مثل اختبارات املعرفة  ،مع حدود ال�سعة والتدابري

الوقائية لـ  19-COVIDاملعمول بها� .ستوا�صل الوزارة � ً
أي�ضا
تقدمي خدمات اختبار الطرق التجارية وخدمات املركبات التجارية
الأخرى �أثناء الإغالق ل�ضمان ا�ستمرار احلركة الآمنة لل�سلع
واخلدمات الأ�سا�سية.
حكومة �أونتاريو
الرتجمة العربية �أيام كندية
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�أونتاريو تفتتح مركز رعاية متخ�ص�ص
يف منطقة تورنتو الكربى

منوعات �إخبارية

العمل��ة امل�شف��رة بيتكوي��ن
ت�سجل م�ستوى قيا�سيا جديدا
عند  28800دوالرا

�سجلت بتكوين م�ستوى قيا�سيا مرتفعا جديدا الأربعاء رافعة مكا�سبها
هذا العام �إىل حوايل  300باملئة
وقفزت العملة امل�شفرة الأكرث تداوال يف العامل �إىل  28800دوالرا
وهو �أعلى م�ستوى لها منذ بد�أ تداولها يف فرباير �شباط 2010
وكانت بتكوين قد ك�سرت م�ستوى � 20ألف دوالر للمرة الأوىل يف 16
دي�سمرب كانون الأول

•• يتم �إن�شاء م�ساحات جديدة لتوفري رعاية عالية اجلودة للمقيمني يف جمال الرعاية طويلة الأجل
تورنتو  -تفتح حكومة �أونتاريو مركزًا جديدً ا للرعاية املتخ�ص�صة
لتوفري الرعاية للمقيمني يف جمال الرعاية طويلة الأجل يف
منطقة تورنتو الكربى الذين يجب نقلهم م�ؤقتًا ب�سبب الو�ضع
ال�صعب يف دار الرعاية طويلة الأجل اخلا�صة بهم.
�سيعمل مركز الرعاية املتخ�ص�صة اجلديد ك�إمتداد م�ؤقت ملركز
تورنتو  Graceال�صحي لتوفري �سعة �إ�ضافية ملنازل الرعاية
طويلة الأجل يف جميع �أنحاء منطقة تورنتو الكربى التي تدير
تف�شي فريو�س كورونا �أو تواجه حتديات �أخرى يف املنزل .ميكن
�أن ي�شمل ذلك االزدحام ،ونق�ص املوظفني ،ونق�ص الإمدادات،
�أو حاالت تف�شي �أخرى يف دار الرعاية طويلة الأجل ،مثل
الإنفلونزا.
وقالت الدكتورة مرييل فولرتون ،وزيرة الرعاية طويلة الأمد:
"نحن ممتنون للجنة التوجيهية ملركز الرعاية املتخ�ص�صة
لعملها من �أجل �إن�شاء هذه امل�ساحات اجلديدة ذات القدرة
اال�ستيعابية املتزايدة ب�سرعة ملقيمينا يف جمال الرعاية طويلة
الأجل"" .من خالل العمل عن كثب مع جميع �شركائنا ،نحن
ملتزمون ب�إيجاد حلول مبتكرة للم�ساعدة يف حماية �أحبائنا
بينما نوا�صل معركتنا �ضد املوجة الثانية من الفريو�س".
وعند اكتماله بالكامل� ،سيوفر مركز الرعاية املتخ�ص�صة
 climate/HVAC-controlledما ي�صل �إىل 90
م�ساحة مفرو�شة بالكامل للمقيمني ،مع �إمكانية الو�صول
�إىل غرف العالج .يف البداية� ،سيتم افتتاح مركز الرعاية
املتخ�ص�صة بـ  30مكا ًنا .تختلف مدة الإقامة لكل مقيم ،ح�سب
االحتياجات الفردية ،والو�ضع يف دار الرعاية طويلة الأجل
اخلا�صة باملقيم.

وقالت كري�ستني �إليوت ،نائبة حاكم �أونتاريو ووزيرة ال�صحة:
"�إعالن اليوم �سيدعم املزيد من جهود الوقاية واالحتواء حلماية
الفئات الأكرث �ضعف ًا"" .مركز الرعاية املتخ�ص�صة هذا الذي
مت الإعالن عنه اليوم �سيدعم قدرة النظام ال�صحي ل�ضمان
ح�صول �أحبائنا على الرعاية اجليدة التي يحتاجون �إليها".
قال جيك تران ،الرئي�س واملدير التنفيذي ،مركز تورنتو جري�س
ال�صحي" :.ي�سر مركز Salvation Army Toronto
 Graceال�صحي �إن�شاء مركز الرعاية املتخ�ص�صة مل�ساعدة
دور الرعاية طويلة الأجل يف تورنتو و  GTAلإدارة حتديات
 COVID-19بال�شراكة مع �شبكة ال�صحة اجلامعية".
و�أ�ضاف" :يتمتع الأطباء واملمر�ضات والعاملون يف PSW
واملعاجلون واملوظفون التابعون لـ  Graceبالكثري من اخلربة
واملهارة يف رعاية كبار ال�سن وهم على ا�ستعداد لتقدمي الرعاية
للمقيمني يف دار الرعاية طويلة الأجل الذين قد يحتاجون �إىل
نقلهم م�ؤقتًا �إىل مركز الرعاية التخ�ص�صي .ي�أتي دورنا يف
امل�ساعدة يف �إن�شاء مركز الرعاية املتخ�ص�صة للمقيمني يف
جمال الرعاية طويلة الأجل من خربة Salvation Army
جي�ش الإنقاذ ،ومهمتنا العميقة يف اخلدمة ل�سكان �أونتاريو يف
�أوقات احلاجة ".
ا�ستثمرت �أونتاريو ما يقرب من  540مليون دوالر مت الإعالن
عنها يف وقت �سابق من هذا اخلريف لتكثيف املراقبة ،وزيادة
الوقاية من العدوى والعاملني يف مكافحتها ،وزيادة �إمدادات
معدات الوقاية ال�شخ�صية ،وبناء قوة عاملة قوية للرعاية
ال�صحية يف دور الرعاية طويلة الأجل يف جميع �أنحاء املقاطعة.
حكومة �أونتاريو
الرتجمة العربية �أيام كندية

ارتفعت �أ�سعار الذهب الأربعاء مع تراجع الدوالر �إىل �أدنى م�ستوياته
يف �أكرث من عامني بفعل احتماالت زيادة امل�ساعدات املالية يف حزمة
التحفيز الأمريكية ،لكن توزيع لقاحات للوقاية من كوفيد 19-حول
العامل وزيادة الإقبال على املخاطرة قيدا مكا�سب املعدن النفي�س
وارتفع الذهب يف املعامالت الفورية  0.56باملئة �إىل 1888.50
دوالر ل�ل�أون �� �ص��ة .وزادت ال �ع �ق��ود الأم��ري �ك �ي��ة الآج��ل��ة للذهب
 0.57باملئة �إىل  1893.60دوالر والم����س م�ؤ�شر ال ��دوالر �أدنى
م�ستوى ل��ه منذ �أب��ري��ل ني�سان  2018بعد ق��رار ميت�ش ماكونيل
زعيم الأغلبية اجلمهورية مبجل�س ال�شيوخ �إرج ��اء اق�ت�راع على
زي� ��ادة م��دف��وع��ات م �� �س��اع��دات م��ال�ي��ة للتخفيف م��ن تداعيات
ك��وف��ي��د� 19-إىل �أل��ف��ي دوالر و ُي �ع �ت�بر ال��ذه��ب �أداة للتحوط
يف م��واج��ه��ة ال �ت �� �ض �خ��م وان��خ��ف��ا���ض ق �ي��م ال��ع��م�ل�ات اللذين
��س�ي�ن�ج�م��ان ع �ل��ى الأرج� � ��ح ع ��ن �إج�� � ��راءات ال�ت�ح�ف�ي��ز الكبرية
وب��ال �ن �� �س �ب��ة ل �ل �م �ع��ادن ال �ن �ف �ي �� �س��ة الأخ�� � ��رى� � ،ص �ع��دت الف�ضة
 0.92ب��امل �ئ��ة �إىل  26.42دوالر ل�ل�أون �� �ص��ة ،ورب� ��ح البالتني
 1.4ب��امل �ئ��ة �إىل  1064.00دوالرا ل�ل�أون �� �ص��ة ب�ي�ن�م��ا قفز
ال� �ب�ل�ادي ��وم  2.09ب��امل �ئ��ة �إىل  2376.10دوالر للأون�صة

Monday to Friday ~ 9 a.m. to 5 p.m.
Walk-ins are welcome
(Please bring immigration documents)
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عامر ف�ؤاد عامر

نقدي مع
برنامج �أو ما ّدة ذات حمتوى عايل،
وت�صح املقارنة ب�ش ّك ٍل ّ
ّ
دم�شق-عامر ف�ؤاد عامر
"�أ�سعد الوراق"" ،ر�أ�س غلي�ص"�" ،سرية بني هالل"� ،سرية الإمكانات الكبرية للكثري من اجليل ا ّ
و�ص ّناع
جلديد من املخرجني ُ
ّ
أهم عنا�صر
ال�شاعر "و�ضاح اليمن" " ،الذئاب" �" ،أمانة يف �أعناقكم"  ،ال ّدراما اليوم ،والذي قد ُن ّده�ش ب�أ ّنه فاق ٌد حتى ل ّ
وكم من الأعمال ا ّ
جلذب من �ضعف حمتواه ،وبع�ضها ال يكا ُد مي�ضي ....
"مذكرات حرامي" و"حكايا الليل والنهار " ّ
ال ّدرام ّية التي و�ضعت �أ�س�س ذاكرة التّلفزيون العربي ال�سوري منذ ت�ضيف لنا القديرة منى وا�صف من جتربتها الرث ّية وبالتحديد
بدايات ن�ش�أته وحتى رحيل �صاحبها ،ور�سخت يف �أذهان الأجيال عن النجاح مع املخرج عالء الدين كوك�ش فتقول" :ك ّل �شخ�ص ّية
ال�سور ّية فح�سب بل يف ذاكرة ال ّدراما ق ّدمتها كانت حتمل م�ساحة من اال�ستمتاع يف �أدائها ،ومل �أفكر يوم ًا
لي�س على �صعيد ال ّدراما ّ
التّلفزيون ّية على امتداد الوطن العربي ،والتي حملت توقيع املخرج يف مدى جناحها �أم ال ،فالنجاح ي�أتي يف مرحلة الحقة ،ولكن جناح
ال ّرائد عالء ال ّدين كوك�ش .
�شخ�ص ّية منرية يف "�أ�سعد الوراق" بقي يرافقني حتى اليوم ،ففي
بلد �سافرت �إليه ي�أتي �شخ�ص يتح ّدث �أو ي�شري ل�صرخة منرية
ا�سرتجاع لذكرى حتمل ف�ضل ك ّل ٍ
ي�ستحق منا "كوك�ش" اليوم الوفاء يف
ٍ
جيل الر ّواد من امل�ؤ�س�سني لذاكرة و�أر�شيف التلفزيون الوطني ،يف "�أ�سعد الوراق" ،وعالء ال ّدين كوك�ش كان �شيخ املخرجني بني
والتي تركت �أثر ًا ال ميكن اال�ستهانة به ،لي�س على م�ستوى الدراما �أبناء جيله ،م�سريته حافلة بالعطاء هو �أ�س�س لل ّدراما ال�سور ّية
التلفزيونية ال�سورية والعربية فح�سب ،بل على �صعيد االنتقاء الثقايف وكان رياد ّي ًا يف �إنتاجه� ،أ ّثر فينا كثري ًا كممثلني وجمهور ،لكن يف
حي
للن�ص واملحتوى  ،كرافد لثقافة اجلمهور لأجيال قادمة ،فقد النهاية رحل وكنت �أمتنى لو �أن ما ُيكتب عنه اليوم ليكتب وهو ّ
اجل ّيد ّ
عمل حافلة ،تعريف اجلمهور عرب كي يقر�أ ،لأن من ال�ضرورة ا�ستذكار الفنان يف الفرتة الأخرية من
ا�ستطاع كوك�ش خالل م�سرية ٍ
ً
ً
ّ
الدّراما بني ما املكتوب يف ال ّذاكرة ال�شعب ّية ونقله لعامل املرئي ب�ش ّك ٍل حياته ،ومن ال�ضرورة �أي�ضا �أن نوثق �أعماله ،ون�ستذكرها دائما".
حمل ب�صمات �أ�ضيفت على ال�شخ�ص ّيات ولعل م�سل�سل "�سرية بني يع ّد التفاين يف العمل والإخال�ص للمحتوى؛ العنوان الأبرز يف م�سرية
هالل" ب�أجزائه الثالث ي�ستحق منا اال�ستح�ضار على ال�شا�شات هذا املبدع ،ف�سار بك ّل �سمات ذاك الع�صر يف العمل ال ّدرامي على
الكم الكبري من املواد التي تبث ذات املحتوى ّ
اله�ش ،والتي
اليوم بدل ّ
نهج من احرتام فريق العمل ،والتفاهم امل�شرتك الذي كان ي�سم
ٍ
ُتن ِق�ص من ذائقة و�سوية ما يتلقاه اجلمهور.
بح�سرة
ّجو الت�صوير ،والذي يتح ّدث عنه الكثري من جيل الرواد ّ
رحيل ال ّر ّواد الواحد تلو الآخر ممن كان لهم الف�ضل يف عمل ّية عن �سوية االحرتام والتقدير يف فريق العمل والإخال�ص للقيم،
ال�سوري ،ي�ضعنا �أمام م�س�ؤول ّيات نقل ما ق ّدموه �إ ّذ مل يكن العمل لديه كمخرج وظيفة بل كان مه ّمة مق ّد�سة،
ت�أ�سي�س التّلفزيون ّ
للأجيال ا ّ
�سجلة معه" :بعد
جلديدة ،خ�صو�ص ًا �إذا ما �أجرينا مقارن ًة بني الإمكان ّيات حيث يقول املخرج الراحل يف �أحد احلوارات املُ ّ
املتوا�ضعة جد ًا التي كانت بني �أيديهم ،والأجور الهزيلة التي كانوا ح�صويل على التقاعد فوجئت بانتظار البع�ض لهذا الأمر ،وك�أنهم
ا�ستعجال ليح�صل ،وهذا املفهوم القا�صر ُيزعج لأنه ّ
يدل على
يح�صلون عليها لقاء اجلهد الكبري املبذول لإنتاج م�سل�سل �أو على
ٍ

جهل النا�س ب�أهم ّية التّلفزيون ،وهم ال يعلمون ب�أن الفنان احلقيقي
بعي ٌد عن التقاعد ،وال ميكن له �أن يتقاعد" ،ومن هذه النقطة ال ب ّد
من التذكري بفكرة التجديد التي كان الراحل "كوك�ش" يقوم بها،
فالفنّ ال يقوم �إال ب�إعادة �إحيائه ،وهذا ما نراه يف �سل�سلة الأعمال
التي �أخراجها والتي تجُ ّدد الروح يف التلفزيون العربي ال�سوري.
ويتوجب علينا
�أ ّثر الراحل عرب م�سريته يف كث ٍري من اجلوانب
ّ
ا�ستذكارها يف ك ّل منا�سبة ،وب�صور ٍة دور ّية ،ومن واجبنا ك�صحفيني
�أن نبادل هذا العطاء بالإخال�ص لذكراه دائم ًا ،وبالتوا�صل مع
�شقيق الراحل الكاتب وامل�ؤلف �أ�سامة كوك�ش ،نرفق كلماته يف
رثاء �أخيه�" :أ ّنى تنقلتُ  ،بني كتبي� ،أوراقي ،ملفاتي ويوم ّياتي
�أجدك حا�ضر ًا ت�أبى الغياب� ،أكرث من خم�سني عام ًا قد م�ضوا على
تعارفنا� ،أقل مراحل العالقة �ش�أن ًا كانت رابطة ال ّدم ،و�أكرثها
ح�ضور ًا كانت �صداقتنا ،وما بني االثنتني تن�ضوي �آالف الأفكار،
ال�صراعات والكلمات ،بعد هذا ك ّله هل تعتقد
امل�شاعر التق ّلباتّ ،
�أن املوت قادر على �أن يقهر ما كان بيننا؟ الرثاء ملن رحلوا� ،أنت
احلا�ضر دوم ًا على الرغم من مرارة هذا الغياب".
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عنف و�إدمان وا�ستهداف للأطفال..
ملاذا تت�سرت �شركات الإنرتنت على املواقع الإباحية؟

مي ّثل االنت�شار الهائل للمواد الإباحية على �شبكة الإنرتنت مع�ضلة ال�سائدة �أ�صبحت تتمحور �أ�سا�سا حول العنف وانحطاط القيم
كبرية ت�ستحق مزيدا من االهتمام والبحث عن حلول جد ّية� ،إذ ال الأنثوية" .ووجدت درا�سات �أخرى �أن ما ن�سبته  %88من مقاطع
يمُ كن �أن يبقى املجتمع �صامتا يف ظل ما يه ّدد الأطفال واملراهقني الفيديو الإباحية الأكرث انت�شارا يحتوي على عنف ج�سدي ،و%49
من خماطر جراء الإدمان على مثل هذه الأفالم.
منها يحتوي على اعتداءات لفظية.
ففي تقرير ن�شرته جملة "نيوزويك" ( )Newsweekالأمريكية
يقول الكاتب تريي �شيلينغ �إن �صناعة الأفالم الإباحية �شهدت تزايدا
كبريا على مدى العقود القليلة املا�ضية ،فمن عام � 1988إىل 2005
ارتفع عدد الأفالم املنتجة �سنويا من � 1300إىل � 13ألفا.
وي�ضيف الكاتب �أن وترية انت�شار هذه النوعية من الأفالم ت�صاعدت
مع انت�شار الإنرتنت .وت�شري �أرقام �أعلى موقع �إباحي م�شاهدة على
الإنرتنت �إىل حتميل  1.36مليون �ساعة من املحتوى اجلديد عام
� ،2019أي مبعدل �أكرث من � 24ساعة من املحتوى كل  10دقائق.

وينقل الكاتب عن اخت�صا�صية اجتماعية تدر�س حاالت عدد من
الأطفال (بني  9و 11عاما) ارتكبوا اعتداءات جن�سية� ،أن ال�شيء
الوحيد امل�شرتك بينهم هو م�شاهدة املواد الإباحية على الإنرتنت.
وقالت االخت�صا�صية االجتماعية �إن ه�ؤالء الأطفال �أ�صبحوا مدمنني
�إىل درجة �أنهم يبقون م�ستيقظني طوال الليل يت�صفحون املواقع
الإباحية عرب هواتفهم اجلوالة .ويف كثري من الأحيان ال يكون لدى
الوالدين �أي فكرة عن مدى �سهولة و�صول الطفل �إىل تلك املواقع.
وعام � 2016أظهر بحث �أكادميي لعدد من الدرا�سات التي �أُجريت

ووف ًقا لبع�ض التقديرات ،تبلغ القيمة الإجمالية ل�صناعة الأفالم على مدى  20عاما �أن املراهقني الذين ي�شاهدون املواد الإباحية كانوا
�أعلنت  16والية �أمريكية �أن انت�شار املواد الإباحية �أ�صبح مي ّثل �أزمة
الإباحية يف الوقت احلايل نحو  100مليار دوالر ،وت�ستخدم نطاقا �أكرث قابلية لتبني �سلوكات جن�سية عدوانية ،خا�صة الإناث منهم.
تردديا �أكرب من في�سبوك و�أمازون ،ولديها مواقع �أكرث م�شاهدة من ووجد بحث �آخر �شمل  135درا�سة �أدلة على �أن م�شاهدة املواد �صحية عامة.
الإباحية ت�ؤدي �إىل عدم الر�ضا عن اجل�سد ،وت�شييء الذات ،وتب ّني ومع ذلك يزعم البع�ض -كما يقول الكاتب -ومنهم "حمافظون"،
نتفليك�س.
عدد من ال�سلوكات واملعتقدات اجلن�سية العدائية ،والت�سامح مع �أنه ال يوجد حل حكومي لهذه املع�ضلة .ويحتج �آخرون ب�أنه ال ميكن
•• م�ضا ّر املواد الإباحية
العنف اجلن�سي جتاه الن�ساء .كما ربطت درا�سات �أخرى بني هذه للم�شرعني فعل �أي �شيء لأن املواد الإباحية حتظى بال�شرعية وفقا
بد�أ هذا االنت�شار ،وفقا للكاتب ،منذ عام  2006حني ظهرت مواقع
املواد وزيادة امل�شكالت الزوجية ،وانت�شار العالقات خارج الزواج للقوانني الأمريكية.
الفيديو التي توفر تدفقا ال نهائيا من املحتوى الإباحي املجاين.
اجلن�سي.
واال�ستياء
واالنف�صال
والطالق
وي�ضيف �أن �صناع املحتوى الإباحي يعرفون �أكرث من غريهم �أن
ومع ظهور الهاتف الذكي� ،أ�صبح الو�صول �إىل هذه املواد الآن �أ�سهل
تلك املواد ت�صل �إىل الأطفال� ،إال �أنهم ال يفعلون �شيئا حيال ذلك.
و�أ�سرع ما يكون ،و�أ�صبحت الأجيال احلالية �أكرث ا�ستهالكا للمواد حماية الأطفال من املحتوى الإباحي
وعلى �سبيل املثال ،ترف�ض �إحدى �أهم ال�شركات املتخ�ص�صة يف
الإباحية من �أي وقت م�ضى.
من �أكرث الأمور �إثارة للقلق ،وفقا للكاتب ،هو �أن منو �صناعة
�إنتاج وعر�ض الأفالم الإباحية اعتماد �أي نظام للتحقق من �سن
وي�ؤكد الكاتب �أن من تبعات انت�شار هذه ال�صناعة االرتفاع ال�صادم الأفالم الإباحية �أدى ب�شكل مبا�شر �إىل ارتفاع معدالت ا�ستغالل
امل�ستخدمني الذين يقومون بتحميل موادها.
يف عدد الأ�شخا�ص املدمنني على املواقع والأفالم الإباحية .فعلى الن�ساء والأطفال عرب االتجّ ار باجلن�س .ويف ر�سالة حديثة �إىل
�سبيل املثال ،تظهر الدرا�سات اال�ستق�صائية �أن � %60أو �أكرث من وزارة العدل و ّثق ال�سيناتور اجلمهوري بن �ساز مواد �أنتجها �أحد ويتمثل احلل يف الت�صدي ل�شركات الإنرتنت التي حتمي املواقع
املراهقني وطالب اجلامعات يعرتفون مب�شاهدة املواد الإباحية مرة �أ�شهر املواقع الإباحية تُظهر "ن�ساء وفتيات يتعر�ضن لالغت�صاب الإباحية ،وحتميلها امل�س�ؤولية املدنية عن املحتوى املن�شور عرب
من�صاتها.
واال�ستغالل".
واحدة يف الأ�سبوع على الأقل.
امل�صدر  :ال�صحافة الأمريكية  +اجلزيرة
وي�ضيف الكاتب �أن املواد الإباحية �أ�صبحت �أكرث عنفا �إذ ت�شري وح�سب الكاتب ،ف�إن انت�شار هذه املواد على الإنرتنت والعدد املتزايد
درا�سةُ ،ن�شرت عام � ،2016إىل �أن "املواد الإباحية التجارية من املدمنني عليها �أ�صبحا ينذران بعواقب وخيمة .ويف هذا الإطار

�أيام كندية

مبيعات امل�ساكن القائمة يف الواليات املتحدة تهبط جمددا يف نوفمرب
هبطت عقود �شراء امل�ساكن القائمة يف الواليات املتحدة لثالث
�شهر على التوايل يف نوفمرب ت�شرين الثاين و�سط نق�ص حاد يف
املعرو�ض دفع الأ�سعار لل�صعود ،رغم �أن �سوق الإ�سكان يف �أكرب
اقت�صاد يف العامل ما زالت تلقى دعما من �أ�سعار فائدة قيا�سية
منخف�ضة للقرو�ض العقارية
وقالت الرابطة الوطنية للو�سطاء العقاريني اليوم الأربعاء �إن
م�ؤ�شرها ملبيعات امل�ساكن القائمة ،على �أ�سا�س العقود املوقعة ال�شهر

ا�ستقر �إنتاج النفط يف الواليات
املتحدة للأ�سبوع الثاين على
التوايل ،مع هبوط قوي ل�صايف
واردات اخلام الأمريكية

املا�ضي ،انخف�ض  2.6باملئة يف نوفمرب ت�شرين الثاين �إىل 125.7
وكان خرباء اقت�صاديون ا�ستطلعت رويرتز �آراءهم قد توقعوا �أن
عقود �شراء امل�ساكن القائمة ،التي ت�صبح مبيعات بعد �شهر �أو
�شهرين� ،ست�ستقر يف نوفمرب ت�شرين الثاين مقارنة مع ال�شهر
ال�سابق
وعلى �أ�سا�س �سنوي قفزت مبيعات امل�ساكن القائمة  16.4باملئة
ال�شهر املا�ضي
قناة  CNBCالعربية
وك�شفت بيانات �صادرة عن �إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ،اليوم كما ارتفعت �صادرات النفط يف الواليات املتحدة �إىل  3.6مليون
الأربعاء ،ا�ستقرار �إنتاج الواليات املتحدة من النفط عند م�ستوى  11برميل يومي ًا خالل الأ�سبوع املا�ضي ،مقارنة مع  3.09مليون برميل
مليون برميل يومي ًا خالل يف الأ�سبوع املنتهي يف  15دي�سمرب/كانون يومي ًا يف الأ�سبوع ال�سابق له
الأول ،مقارنة مع نف�س امل�ستوى يف الأ�سبوع ال�سابق له
وبالن�سبة ل�صايف واردات اخلام يف الواليات املتحدة (الفارق بني

وتراجعت واردات الواليات املتحدة من النفط بنحو � 238ألف برميل ً
يوميا ال�صادرات والواردات) ،فقد تراجع بنحو � 764ألف برميل يومي ًا،
خالل الأ�سبوع املا�ضي ،لت�صل �إىل  5.3مليون برميل ً
يوميا يف الأ�سبوع املا�ضي لي�سجل م�ستوى  1.7مليون برميل يومي ًا
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�أبرز طرق التخل�ص من الذكريات امل�ؤملة
•• ن�سيان املا�ضي

الذاكرة كما نعلم مكان لتخزين الأحداث املا�ضية يف عقل الإن�سان،
وكل �إن�سان قد مير بذكريات م�ؤملة وقا�سية ،والتخل�ص من الذكريات مبعنى �أن حا�ضر الإن�سان وذكرياته احلديثة تطغى على ذكرياته
امل�ؤملة تلك �أمر �ضروري للح�صول على راحة البال ،وللتخل�ص من امل�ؤملة فتفر�ض بذلك نف�سها ،والزمن هنا يلعب دورا مهما يف حمو
تفا�صيل تلك الذكريات يف عقل �صاحبها ،غري �أنه يف بع�ض احلاالت
م�شاعر احلزن والغم.
ي�صعب ن�سيانها ولو مر عليها وقت من الزمن.
•• كيف تتكون الذكريات امل�ؤملة
•• كيفية ن�سيان املا�ضي والذكريات امل�ؤملة
الذكريات امل�ؤملة �أو ال�سيئة تتكون نتيجة التعر�ض لبع�ض املواقف
ال�سيئة ،فتخزن داخل العقل الباطن ل�صاحبها ،وترجع قوة ثباتها وفيما يلي بع�ض من الطرق التي ميكن �أن ت�ساعد على التخل�ص من
املا�ضي والذكريات امل�ؤملة:
يف العقل الباطن �إىل قوة ت�أثري املوقف يف ال�شخ�ص.
فكلما كان املوقف �صعبا وقا�سيا على ال�شخ�ص كلما كان التخزين •• منح النف�س وقتا كافيا

مثبتا �أكرث ف�أكرث ،والأيام وحدها ال تكون كفيلة مبحوها من عندما يواجه ال�شخ�ص موقفا �سيئا يف حياته ،يجب �أن مينح نف�سه
الذاكرة.
بع�ض الوقت ليتعافى من �صدمته ويتجاوز �آالمه ،فالزمن وحده هو •• تغيري احلياة احلالية
وتختلف قوة الذاكرة و�ضعفها من �شخ�ص �إىل �آخر ،فهناك �أ�شخا�ص احلا�سم يف التخل�ص من الذكريات امل�ؤملة تلك.
لكي ي�ستطيع الإن�سان ن�سيان ذكرياته امل�ؤملة يجب عليه تغيري حياته
يتذكرون املواقف امل�ؤملة التي مروا بها وال ين�سونها �أبد ًا مهما مر •• اتخاد قرار حا�سم مبواجهة املا�ضي
احلالية ويعيد النظر للأ�شخا�ص املحيطني به ،ويقوم بعمل �أ�شياء
عليها من وقت ،ويف املقابل هنالك �أ�شخا�ص ين�سون ب�سرعة.
تذكر وا�ستعادة الذكريات امل�ؤملة هو خيار بيد الإن�سان بح�سب بع�ض جديدة ويحاول حتديد �أهدافه التي يطمح للو�صول �إليها.

ويرجع هذا االختالف �إىل طبيعة املواقف و�إىل تنوع �شخ�صيات الأطباء النف�سيني ،وا�ستمراره يف تذكرها ي�ساعد على �إبقاء الذكريات و�إن ا�ضطر ليخرج �شخ�صا من حياته فليخرجه ،فاحلياة ال تتوقف
الأفراد بني �شخ�صيات ح�سا�سة تت�أثر وحتزن �سريع ًا على �أي موقف ،ال�سيئة بالذاكرة وتر�سيخها بها ما ي�صعب بذلك ن�سيانها.
عند �أحد.
و�شخ�صيات ال تت�أثر مطلقا فال ت�شعر �إال ببع�ض الغ�ضب الذي لذا يجب �أن يكون قراره وخياره هو مواجهة تلك الذكريات امل�ؤملة •• الت�سامح مع الذات ومع الغري
يتال�شى �سريعا مع مرور ب�ضع �أيام فقط.
وحماولة التخل�ص منها.
الت�سامح لي�س له عالقة بن�سيان الأذى �أو الإ�ساءة التي كانت من بني
وت�شري بع�ض الدرا�سات �إىل �أن مرور الوقت يقلل من ا�سرتجاع •• عدم جتاهل تفا�صيل الأحداث املا�ضية
�أ�سباب ذكرياتك امل�ؤملة ،فم�ساحمكتك ملن �أذاك و�أ�ساء �إليك يجعلك
الذكريات امل�ؤملة ،ولكن مبجرد التعر�ض حلدث �أو موقف معني� ،أو مبعنى �أن الإن�سان عندما تتبادر �إىل ذهنه بع�ض الذكريات ال�سيئة تنظر �إىل نف�سك و�إىل غريك بطريقة �أخرى خمتلفة ،ومنه �سيطرتك
�سماع كلمة معينة �أو ا�سم �شخ�ص� ،سرعان ما يتم ا�سرتجاعها من ثم يتجاهلها دون فهمها ،فهو لن ي�ستطيع ن�سيانها مطلق ًا بل و�سيعزز على ذكرياتك امل�ؤملة وم�شاعرك ال�سلبية.
جديد وب�شكل ال�إرادي.
من ح�ضورها دائما ،لذا فبمجرد تذكر ال�شخ�ص لتلك الذكريات •• ال�سيطرة على منبهات املا�ضي
•• العقل الب�شري يف التعامل مع الذكريات
ال�سيئة.
ويق�صد مبنبهات املا�ضي جميع الأ�شياء التي جتعل ال�شخ�ص ي�ستعيد
وتت�ضمن �آليات عمل العقل الب�شري يف التعامل مع الذكريات ،ما فعليه �أن يقف عندها ويفكر جيد ًا يف تفا�صيلها وبالظروف التي ذكرياته املا�ضية �سواء ال�سيئة منها �أو ال�سعيدة بطريقة ال �إرادية،
يلي:
�أحاطته به ،وكيف وملاذا حدثت؟ وكيف كانت ت�صرفاته �آنذاك؟ ومن قبيل هذه املنبهات؛ ال�صور ،الأ�شخا�ص ،الأماكن ،الروائح.
•• التفاعل مع الذكريات
فهذا هو ال�سبيل الأمثل للتخل�ص من ذكريات املا�ضي امل�ؤملة.
الأحداث امل�شابهة ،وميكن ال�سيطرة على هذه املنبهات عرب جتنب

فكل واحد منا ميكن �أن يتعر�ض يف حياته لعدة مواقف وجتارب �سواء
كانت �سعيدة �أو �سيئة ،وتفاعل كل �شخ�ص مع الأحدات التي تدور
حوله جتعل ذكرى ما �سعيدة و�أخرى �سيئة.
التخل�ص من الذكريات ال�سلبية

•• التوقف عن لعب دور ال�ضحية
التعر�ض لها من الأ�سا�س ،وذلك يف �سبيل التخل�ص من ذكريات
مييل الإن�سان دائما يف ما يتعلق بذكرياته امل�ؤملة وال�سيئة �إىل لعب املا�ضي الأليم.
دور ال�ضحية وال�شخ�ص املظلوم ،و�إلقاء اللوم على الآخرين وحتميل •• التخل�ص من الذكريات امل�ؤملة لي�س بالأمر ال�صعب
امل�س�ؤولية لهم.
فهو خيار بيد كل واحد منا ،وفقط باجراءات فعلية
و�أول خطوة يجب �أن يقوم بها لن�سيان ذكرياته الأليمة تلك هي ب�سيطة ميكن التخل�ص منها ل�ضمان م�ستقبل �آمن وحياة
�أن يتوقف عن عي�ش دور ال�ضحية ،ويحمل امل�س�ؤولية لنف�سه مثلما �سعيدة خالية من ذكريات املا�ضي امل�ؤملة.

من ال�صعب على النا�س التخل�ص من الأفكار واملواقف امل�ؤملة ،ولكن
بف�ضل نعمة الن�سيان فالإن�سان مييل للتخل�ص من كل الذكريات
امل�ؤملة له ب�شكل تلقائي وفطري.
يحملها للآخرين.

م�صادر علمية� /أيام كندية

م�سح الذكريات ال�سيئة من الدماغ قد ي�صبح حقيقة
نو ّد جميع ًا ب�أن نن�سى بع�ض الأ�شياء يف ما�ضينا ،مثل االنف�صال
والتجارب امل�ؤملة وفقدان الأحبة .ولكن مهما بذلنا من جهد لن�سيان
هذه الذكريات� ،إال �أنها قد ت�ستمر يف مالحقتنا ،مما ي�ؤدي يف
بع�ض الأحيان �إىل �إثارة بع�ض احلاالت النف�سية املر�ضية مثل القلق
�أو الرهاب �أو ا�ضطراب ما بعد ال�صدمة .ولكنّ العلماء على و�شك
تغيري ذلك �إىل الأبد ،مع اكت�شافهم ب�أن ذكرياتنا ال تبقى ب�شكل دائم
كما كنا نعتقد �سابق ًا.
�إذ جنح علماء الأع�صاب يف املركز الطبي جلامعة كولومبيا وجامعة
ماكغيل يف م�سح بع�ض الذكريات من اخلاليا الع�صبية لأحد �أنواع
احللزونات ،وميكن �أن تكون هذه الطريقة قابلة للتطبيق على عقول
الب�شر �أي�ض ًا .وت�شري النتائج �إىل �أنه قد يكون من املمكن تطوير �أدوية
مل�سح الذكريات التي تثري القلق وا�ضطراب ما بعد ال�صدمة دون

بتمرير الإ�شارات فيما بينها .وميكن لقوة امل�شابك الع�صبية �أن تزيد
الت�أثري على الذكريات املهمة الأخرى للأحداث املا�ضية.
�إذ ًا كيف ميكن م�سح الذاكرة؟ لفهم ذلك ،ال ب ّد �أو ًال من فهم كيفية وتنق�ص ،وهو الأمر امل�س�ؤول عن احلفاظ على الذاكرة .وقد متكن
ت�ش ّكل الذكريات واحلفاظ عليها يف �أدمغتنا .حيث يتم ت�شكيل الباحثون من عك�س التغريات طويلة الأمد يف امل�شابك الع�صبية
الذاكرة عندما تقوم الربوتينات بتحفيز خاليا الدماغ على النمو والتي تعرف مب�ساهمتها يف �أ�شكال خمتلفة من الذكريات.
وت�شكيل ارتباطات جديدة .ومبجرد �أن يحدث ذلك ،يتم تخزين وقد قام الباحثون بتحقيق هذا الإجناز من خالل تعديل الربوتينات
الذاكرة يف الدماغ ،وتحُ فظ عند معظم الأ�شخا�ص طاملا �أنه يتم ال�ضرورية لتكوين الذاكرة يف الدماغ .حيث تبينّ �أن جزيئات
الربوتني ( )PKMتعزّز من ت�شكيل الذكريات واملحافظة عليها،
تذكرها.
يع ّد الأمر ب�سيط ًا حتى الآن .ولكن الذكريات طويلة الأمد لي�ست بينما يلعب الربوتني ( )KIBRAدور ًا حا�سما يف حماية الربوتني
م�ستقرة ،حيث تزداد مرونة مع كل مرة نتذكرها فيها ،وت�صبح ( .)PKMوقال الباحثون ب�أن تعطيل �أي من هذين الربوتينني
�أقوى و�أكرث و�ضوح ًا من ذي قبل� .إذ يتوا�سط هذا النوع الذكريات ميكن �أن ي�ؤدي �إىل حمو الذاكرة ب�شكل جزئي �أو كامل .والأمر
امل�شابك الع�صبية ،وهي الأنابيب التي ت�سمح للخاليا الع�صبية املهم �أنه ال يحدث �أي �ضرر للخاليا الع�صبية عندما تتعطل هذه
الربوتينات............................ .يتبع �صفحة 22
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توعية

يف الطائرة وال�سيارة والفندق..
�أف�ضل �سبل الوقاية من فريو�س كورونا �أثناء ال�سفر

يتطلب ال�سفر �أثناء جائحة كورونا اتباع طريقة �أكرث تف�صيال وحذرا ويو�صى بفتح النوافذ �أثناء ال�سفر ما �أمكن للتهوية ،و�إذا كان
مما كان معتادا قبلها؛ لتقليل املخاطر ،التي قد يتعر�ض لها امل�سافر .تكييف الهواء �ضروريا ،فمن الأف�ضل �ضبطه على و�ضع عدم �إعادة
ويق ّدم الدكتور جوزيف خبازة ،ا�ست�شاري الرئة والرعاية احلرجة يف الدوران.
م�ست�شفى كليفالند كلينك� ،أحد �أرقى ال�صروح الطبية يف الواليات • كيف حتمي نف�سك من كورونا يف الطائرة؟
املتحدة ،ن�صائح حول طرق ال�سفر ب�أمان �أثناء اجلائحة.
�إذا قررتَ �أن حتلق يف ال�سماء ،ف�ضع يف اعتبارك �أن البقاء ب�أمان

ويرى اال�ست�شاري اخلبري �أننا ما دمنا نطبق احتياطاتنا اليومية يف
احل ّل والرتحال على ال�سواء ،ف�إن بو�سعنا تقليل املخاطر �إىل م�ستويات
ِ
متدنية ،م�شريا �إىل �أن بالإمكان فعل ذلك من خالل "ترك م�سافة
�أمان وارتداء الكمامة عندما نكون مع �أ�شخا�ص من خارج الدوائر
ال�ضيقة املحيطة بنا يف حياتنا اليومية ،واحلفاظ على �أيدينا معقمة
وعدم مل�س الأعني �أو الأنف �أو الفم �إذا مل تكن �أيدينا نظيفة".
• كيف حتمي نف�سك من كورونا عند ال�سفر بال�سيارة؟

قال الدكتور خبازة �إنه من املنطقي �أن ت�صبح ال�سيارة خيارا مف�ضال
لل�سفر وق�ضاء الإجازة يف ظل اجلائحة؛ نظرا لأن �سياراتنا م�ألوفة
ومريحة لنا .و�أ�ضاف "منيل �إىل ال�سفر برا برفقة من يعي�شون معنا؛
لذلك ف�إن القيادة متثل الطريق الأكرث �أمانا لل�سفر ،ومع ذلك تظل
هناك بع�ض االحتياطات الواجب علينا اتخاذها قبل ال�سفر".
ينبغي يف البداية تنظيف ال�سيارة وتعقيمها مب�سح الأ�سطح والأجزاء،
التي يكرث مل�سها ،كالنوافذ و�أحزمة املقاعد وعجلة القيادة ومقاب�ض
الأبواب و�أزرار التحكم ،وما �إىل ذلك ،مع احلر�ص على االحتفاظ
باملناديل املبللة امل�ضادة للبكترييا ومعقم اليدين يف ال�سيارة؛ للتمكن
من موا�صلة امل�سح والتعقيم لأجزاء ال�سيارة و�أيدي الركاب بعد كل
توقف.
ومن امل�ستح�سن االلتزام بارتداء الكمامة يف ال�سيارة عند ال�سفر
مع �أ�شخا�ص من خارج الدوائر ال�ضيقة املحيطة بنا يف حياتنا
اليومية ،حتى يف الدول ،التي ال حتدد عددا �أق�صى للركاب ،وال
تلزمهم بارتداء الكمامات عند ال�سفر .ومن الأف�ضل عدم ال�سفر
مع الأ�شخا�ص من خارج الدوائر ال�ضيقة املحيطة بنا ،وفقا للدكتور
خبازة.
كما يف�ضل حتديد �شخ�ص لك ّل مهمة من مهام ال�سفر ،قبل التوقف
للتزود بالوقود �أو الطعام ،مع احلر�ص على ارتدائهم الكمامات
�أثناء تنفيذ املهمة ،وتعقيم الأيدي قبل العودة �إىل ال�سيارة ،وجتنب
ا�ستخدام الهاتف يف هذه الأثناء لتقليل خماطر �أي تلوث.
تتمة مقال �صفحة .............................. 20
فعندما يتم م�سح الذاكرة ،تعود وظيفة اخلاليا الع�صبية بب�ساطة
�إىل احلالة التي كانت عليها قبل ت�شكيل الذاكرة.
ومن اجلدير بالذكر ب�أنه خالل الأحداث العاطفية �أو ال�صادمة،
ميكن ت�ش ّكل العديد من الذكريات ،مبا فيها ذكريات حول �أي
معلومات عر�ضية موجودة عند وقوع احلدث .ويقول الباحثون ب�أنه
يف حالة وجود جتربة م�ؤملة ،ف�إن املعلومات العر�ضية ميكن �أن ت�ؤدي
�إىل نوبات من القلق حتى بعد فرتة طويلة من وقوع احلدث.
ف�إذا كنت ت�سري يف منطقة ذات معدل مرتفع من اجلرائم ،ودخلت
يف طريق مظلم وتعر�ضت للهجوم ،و�صادف �أن ر�أيت �صندوق بريد
بالقرب من املكان ،فقد تتوتر بالفعل عندما تريد �إر�سال ر�سالة
بالربيد يف امل�ستقبل .ففي هذا املثال ،يكون اخلوف من الطرقات
املظلمة هو من الذكريات املهمة املرتبطة بتجربة �سابقة� .أما

على منت الطائرة يتطلب �أكرث بكثري من جمرد ارتداء الكمامة • ،كيف حتمي نف�سك من الفريو�س يف مكان الإقامة؟
وفقا للدكتور خبازة .فعليك قبل �أن ت�صل �إىل الطائرة ،التعامل مع
ميكن �أن يكون الفندق �أو املنزل امل�ست�أجر �آمنا باتباع بع�ض التدابري
حمطات �إنهاء �إجراءات ال�سفر والأمن واجلوازات ،وهو ما يعني
و�إر�شادات التباعد اجل�سدي ،عالوة على طرح عدد من الأ�سئلة
مالم�سة �أ�سطح تتعر�ض للم�س متكرر بكرثة �إ�ضافة �إىل احل�ضور يف
املنا�سبة م�سبقا ،كما يقول الدكتور خبازة.
�أماكن يوجد بها الكثري من الأ�شخا�ص ،وهذا كله ي�ستوجب الرتكيز
على حماية نف�سك قبل ركوب الطائرة ،بجانب اهتمامك بالبقاء قبل احلجز ،يجب االطالع على بروتوكول التنظيف املتبع يف مكان
الإقامة ،ال �سيما �أن الكثري من هذه الأماكن تك�شف عن طريقتها
ب�أمان على منت الطائرة.
يف االلتزام ب�أق�صى حدود النظافة للحفاظ على �سالمة ال�ضيوف،
وتابع ا�ست�شاري الرئة والرعاية احلرجة مو�ضحا "يبقى املحك
وذلك انطالقا من حر�صها على ال�شفافية .وتزيد الفنادق مثال
احلقيقي كامنا يف �أن امل�سافر لي�ست لديه فكرة عمن �سيجل�س
من عمليات التعقيم ،وتتيح ت�سجيل الو�صول عرب الإنرتنت ،وتقدم
بجواره؛ لكن احلفاظ �أثناء الرحلة على ارتداء الكمامة ونظافة
لل�ضيوف مفاتيح رقمية .كذلك يرتك بع�ضها الغرف �شاغرة لـ24
اليدين وجتنب مل�س الوجه ،يقلل اخلطر".
�ساعة بني احلجز والآخر� .أما �شركات ت�أجري �أماكن الإقامة ،مثل
ووفقا ملراكز ال�سيطرة على الأمرا�ض والوقاية منها ،ف�إن معظم "�إير بي �إن بي" ( ،)Airbnbفو�ضعت بدورها بروتوكوالت
الفريو�سات ال تنت�شر ب�سهولة على منت الرحالت اجلوية؛ ب�سبب جديدة للنظافة.
طبيعة دوران الهواء وت�صفيته با�ستمرار .وقد اتخذت العديد من
ينبغي تنظيف �أماكن الإقامة جيدا قبل الإقامة فيها ،وميكنك
�شركات الطريان االحتياطات الالزمة للحفاظ على طائراتها نظيفة
�إح�ضار �أدوات التنظيف لتعقيم الأ�سطح ،وحتقيق املزيد من راحة
و�آمنة للم�سافرين يف م�ساعي منع انت�شار الفريو�س.
البال .وعلى غرار و�سائل النقل ،ف�إن �سالمتك يف غرفة فندق �أو
حتتوي الطائرات يف هذه الأيام على مر�شحات "امت�صا�ص منزل م�ست�أجر لق�ضاء العطلة تنح�صر يف النهاية بارتداء الكمامة
اجل�سيمات عايل الكفاءة" ،املعروفة اخت�صارا باال�سم "هيبا" يف الأماكن العامة وغ�سل اليدين بانتظام وتعقيم الأ�سطح كثرية
( ،)HEPAيف حني �أنها ت�ستمد الهواء من الهواء اخلارجي اللم�س عند الو�صول ،ف�ضال عن جتنب ال�سفر يف حالة املر�ض.
النظيف .وتجُ ري �شركات الطريان عمليات تنظيف عميق لطائراتها،
التي يجري تعقيمها برذاذ املطهرات الإلكرتو�ستاتيكية ،الذي يظ ّل وانتهى اال�ست�شاري اخلبري �إىل القول "على الرغم من �أننا ما زلنا
عالقا ب�أحزمة املقاعد والأ�سطح الأخرى ،التي يكرث مل�سها .كذلك يف خ�ضم اجلائحة ،ف�إنه ما زال بو�سعنا عمل معظم الأ�شياء ،التي
ف�إن بع�ض �شركات الطريان �أجرت تعديالت على ترتيب اجللو�س كنا نعملها من قبل ،ب�أمان؛ فالأمر بب�ساطة يكمن يف احلفاظ على
م�سافة بيننا وبني الآخرين ،واحلر�ص على نظافة �أيدينا وتغطية
لإتاحة م�سافات �أطول بني الركاب.
الوجه بالكمامة؛ ملنع دخول الفريو�س �إىل اجلهاز التنف�سي �أو
ويطلب عدد من �شركات الطريان تغطية الوجه على منت الرحالت خروجه منه".
اجلوية ،للحماية ال�شخ�صية .ويقدم البع�ض للركاب مناديل معقمة
امل�صدر  :وكالة الأنباء الأملانية  +اجلزيرة
ميكن ا�ستخدامها لتنظيف م�ساند الذراعني واملقاعد و�أزرار الإ�ضاءة
�أيام كندية
ومقب�ض باب احلمام ،ملزيد من راحة البال.
اخلوف من �صناديق الربيد ،فهو من الذكريات العر�ضية التي ال
ترتبط مبا�شرة باحلادث ال�صادم.
ويهدف البحث �إىل و�ضع ا�سرتاتيجيات للق�ضاء على الذكريات
العر�ضية التي قد تخزن يف الدماغ �أثناء املرور بتجربة م�ؤملة دون
الإ�ضرار بالذكريات املهمة املرتبطة بالتجربة ،والذي من �ش�أنه �أن
ي�ساعد النا�س على اتخاذ قرارات �أف�ضل يف امل�ستقبل ،مثل عدم
الذهاب �إىل الطرقات املظلمة يف املناطق مرتفعة اجلرائم.
والتطبيق الرئي�سي لهذه التقنية بعد درا�سة ا�ستخدامها ب�أمان عند
الب�شر هو حمو الذكريات التي ت�ؤدي �إىل القلق �أو ال�صدمة� .إذ
ميكن للأ�شخا�ص الذين يعانون من ا�ضطراب ما بعد ال�صدمة �أو
االعتداء �أن ي�ستفيدوا من فوائد م�سح هذه الذكريات ب�شكل انتقائي،
وخ�صو�ص ًا عندما تثري تلك الذكريات ردود الفعل العاطفية غري
ال�سليمة والتي ت�ؤثر على حياة ال�شخ�ص بطريقة �سلبية.

ولي�س الهدف من هذه التقنية ا�ستخدامها عند الأ�شخا�ص الذين
يريدون بع�ض الدعم يف اخلروج من عالقة عاطفية �سابقة ،والتي
تنطوي على �شبكة معقدة من الذكريات ومن ال�صعب جد ًا م�سحها
ب�شكل انتقائي .ولكن هذا ال يعني عدم �إمكانية تطبيق �شيء م�شابه
لذلك يوم ًا ما .كما �أنه ما يزال هناك طريق طويل لتطبيق هذه
التقنية على الب�شر.
وال ب ّد من �إجراء املزيد من الأبحاث قبل تطبيق هذه الدرا�سة
احلديثة على الب�شر ،ولكن التجربة تدل على �أن هناك �آليات
متنوعة حتافظ من خاللها اخلاليا الع�صبية على الذكريات يف
الدماغ ،وتعطي الأمل ب�أننا �سوف نتمكن يف �أحد الأيام من م�سح
الذكريات املر�ضية ب�شكل انتقائي.
م�صادر علمية � /أيام كندية
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فطائر اجلنب ال�شامية
املقادير
 -خمرية  :ملعقة كبرية

�سمك فيليه مع
البطاط�س بالفرن �صحي

ديك رومي م�شوي بالفرن
املقادير
 -مقادير التتبيلة :

املقادير

الب�صل  2 :حبة (حجم كبري)

� -سمك الفيليه  1 :كيلو

طماطم  2 :حبة

 -البطاط�س  4 :حبات (مقطعة �شرائح)

�سكر  2 :ملعقة كبرية (�أو ع�سل)

 -الثوم  5 :ف�صو�ص

�صل�صة ال�صويا  6 :مالعق كبرية

 -البي�ض  1 :حبة

 -فلفل �أخ�ضر حار  :قرن

ليمون  1 :حبة (حام�ض)

 -الزيت  3 :مالعق كبرية

 -بقدون�س  :كوب (مفروم)

القرفة  :ملعقة كبرية

 -ملح  :ن�صف ملعقة �صغرية

 -كزبرة خ�ضراء  :ن�صف كوب (مفرومة)

 دقيق  3 :اكواب حليب  :كوب (دافئ)� -سكر  :ملعقة كبرية

 جبنة  :ح�سب الرغبة (للح�شوة)طريقة التح�ضري

 -بهارات ال�سمك  :ملعقة كبرية

جوزة الطيب  1 :حبة (مب�شورة)
الكات�شاب  2 :ملعقة كبرية
�صل�صة طماطم  2 :ملعقة كبرية

� -سماق  :ملعقة كبرية

ملح  :ح�سب الرغبة

 -زيت الزيتون  :كوب

فلفل �أ�سود  :ح�سب الرغبة

� -ص ّبي احلليب الدافئ يف وعاء وذ ّوبي فيه ال�سكر واخلمرية

 -الكمون  :ملعقة كبرية

واتركي املزيج جانب ًا حلوايل  5دقائق.

 -فلفل �أ�سود  :ملعقة �صغرية

 -ديك الرومي  1 :حبة

� -أ�ضيفي البي�ضة والزيت وامللح وق ّلبي املكونات.

 -ملح  :ن�صف ملعقة �صغرية

 -خ�ضار م�شكلة  :ح�سب الرغبة

 انخلي الدقيق يف وعاء �آخر و�أ�ضيفيه على  3دفعات علىمزيج احلليب وادعكي جيد ًا بعد كل �إ�ضافة.
 عندما تتداخل املك ّونات ادعكي املزيج لـ 5دقائق �إ�ضافية. ّغطي العجينة واتركيها يف مكان دافئ حتى يت�ضاعف
حجمها.
ق�سمي العجينة �إىل كرات �صغرية احلجم ّثم م ّدي كل كرة
 ّعلى �سطح �صلب منثور بالدقيق.
 -اح�شي العجينة بح�سب رغبتك و�أغلقيها ب�إحكام.

حبهان  4 :حبات

 ع�صري الليمون  :ن�صف كوبطريقة التح�ضري
طريقة التح�ضري
نظفي ال�سمك ب�شكل جيد باملاء والدقيق واخلل.
افرمي الثوم والفلفل احلار ،ثم �أ�ضيفي الكزبرة ،البقدون�س،
بهارات ال�سمك ،امللح ،الكمون ،ع�صري الليمون ،زيت
الزيتون ،الفلفل الأ�سود وال�سماق ،ثم اخلطيهم جيد ًا.
انقعي ال�سمك بالتتبيلة ملدة �ساعة.
يف �صينية ،ر�صي �شرائح البطاط�س ،ثم ال�سمك ،وغطيها
بورق ق�صدير.

اغ�سلي الديك الرومي جيد ًا� ،ص ّفيه ّثم ج ّففيه.
ّ
قطعي الطماطم والب�صل والليمون احلام�ض �إىل �شرائح عري�ضة
و�ضعيها يف وعاء اخلالط الكهربائي.
�أ�ضيفي ال�سكر و�صل�صة ال�صويا وجوزة الطيب والكات�شاب و�صل�صة
الطماطم.
ن ّكهي بامللح والفلفل واحلبهان واخفقي جيد ًا حتى تتجان�س
املك ّونات.
ت ّبلي الديك الرومي باملزيجّ ،
غطيه و�أدخليه �إىل الثالجة لـ� 12ساعة.
�ص ّفي اخل�ضار امل�ش ّكلة على ال�صينية� ،ضعي عليها الديك الرومي
ّ
وغطيه بورق ق�صدير.

�ضعي ال�صينية يف الفرن على درجة حرارة  180درجة على
الرف املتو�سط ،حتى متام الن�ضج حلوايل  60دقيقة.

�أدخلي ال�صينية �إىل الفرن واتركيها على حرارة مرتفعة لـ 30دقيقة.

متو�سطة واقلي فيه الفطائر
 -ح ّمي زيت غزير على حرارة ّ

افتحي ال�شواية ثم �أزيلي ورقة الق�صدير لتحمري ال�سمك
قلي ًال.

متو�سطة واتركي الديك الرومي يف
خ ّففي احلرارة حتى ت�صبح ّ
الفرن حلوايل � 3ساعات ون�صف حتى ين�ضج.

حتى يتغيرّ لونها.

قدميه �ساخن ًا..

�أزيلي ورق الق�صدير و�أعيدي ال�صينية �إىل الفرن لـ 30دقيقة �إ�ضافية
حتى يتحمر.

 �ص ّفي قطع الفطائر يف طبق منثور بالدقيق واتركيها جانب ًاملدة  15دقيقة.

امل�صدر  :مطبخ �سيدتي

امل�صدر  :مطبخ �سيدتي

امل�صدر  :مطبخ �سيدتي

مطبخك �سيدتي

خبز الفوكا�شيا بالزيتون
املقادير
 الدقيق الأبي�ض  :كوب ون�صف دقيق  :كوب ون�صف (�أ�سمر) -زيت الزيتون  4 :مالعق كبرية

Magazine

هوت �شوكلت باملار�شميلو

املقادير

املقادير
 -الكاكاو  3 :مالعق كبرية

 -الذرة  :علبة (متو�سطة احلجم)

 -حليب  4 :اكواب

 الفطر  :علبة (متو�سطة احلجم) -الزيتون  :كوب (�شرائح)

 -الفانيليا  :ملعقة �صغرية

 -خمرية  :ملعقة كبرية

�سلطة املكرونة الباردة
 -معكرونة  :باكيت (ال�شكل بح�سب الرغبة)

� -سكر  3 :مالعق كبرية

� -سكر  :ملعقة كبرية
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 -املايونيز  4 :مالعق كبرية

 -ماء دافئ  :ح�سب احلاجة (للعجن)

 -مار�شميلو  :ح�سب الرغبة (�صغري احلجم)

 الزيتون  3 :مالعق كبرية (منزوع النوىّ ،ومقطع �شرائح)
 الفليفلة احلمراء  :ملعقة كبرية ّ(مقطعة مكعبات �صغرية)

طريقة التح�ضري

 -ملح  :ملعقة �صغرية

يف وعاء ،اخلطي الكاكاو مع ال�سكر.

 -فلفل �أ�سود  :ن�صف ملعقة �صغرية (مطحون)

يف قدر �صغري� ،سخني احلليب من دون �أن يغلي.
�أ�ضيفي مزيج الكاكاو وال�سكر ثم اخلطي جيد ًا.

 -زيت الزيتون  :ملعقة كبرية

 الفليفلة ال�صفراء  :ملعقة كبرية ّ(مقطعة مكعبات �صغرية)
طريقة التح�ضري
�ضعي يف وعاء اخلالط الكهربائي الدقيق الأ�سمر والدقيق الأبي�ض
وال�سكر واخلمرية والزيت والفلفل الأحمر والفلفل الأ�صفر.
�أ�ضيفي املاء تدريجي ًا مع الدعك امل�ستمر حتى حت�صلي على عجينة
متما�سكة غري ال�صقة.
ّ
غطي العجينة واتركيها يف مكان دافئ حتى يت�ضاعف حجمها.

ق�سمي �شراب الكاكاو على � 4أكواب و�ضعي على الوجه القليل
من املار�شميلو.
امل�صدر  :مطبخ �سيدتي

 -لنب زبادي  2 :ملعقة كبرية

 �أنانا�س  :علبة (مقطع مكعبات ،متو�سط احلجم) اخلل الأبي�ض  :ن�صف ملعقة �صغريةطريقة التح�ضري
ا�سلقي املكرونة بح�سب التعليمات املوجودة على العبوة و�ص ّفيها.
�ضعي املايونيز واللنب الزبادي وامللح والفلفل الأ�سود واخل ّل الأبي�ض
وزيت الزيتون والقليل من ماء الأنانا�س يف وعاء كبري واخلطيها
جيد ًا.

م ّدي العجينة على �سطح �صلب و�ضعيها يف �صينية.
و ّزعي الزيتون على وجهها مع ال�ضغط قلي ًال عليه حتى يدخل يف
العجينة.
اخبزي الفوكا�شيا يف فرن حم ّمى م�سبق ًا حتى ت�صبح ذهبية اللون
ّثم ق ّدميها.

�أ�ضيفي املكرونة والفطر والزيتون والذرة والأنانا�س وق ّلبيها مع
ال�صل�صة .ق ّدميها فور ًا �أو اتركيها يف الثالجة حلني التقدمي.

امل�صدر  :مطبخ �سيدتي

امل�صدر  :مطبخ �سيدتي

ع�صري الفراولة والربتقال املقاوم للمر�ض
املقادير

طريقة التح�ضري

 -الفراولة  :كوب (مقطعة)

يف وعاء اخلالط �ضعي الفراولة وع�صري الربتقال وقومي
باخللط.

 -ثلج  10 :مكعبات

�أ�ضيفي مكعبات الثلج واخفقيها من جديد حتى ي�صبح امل�شروب
ناعم ًا.
ا�سكبي الع�صري يف الأكواب وقدميه بارد ًا.

 ع�صري الربتقال  :كوب� -سكر  :ملعقة كبرية

امل�صدر  :مطبخ �سيدتي
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Prime Minister announces Canada’s strengthened
climate plan to protect the environment, create
jobs, and support communities

A

s 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 goodpaying 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

Ontario Releases Ethical Framework for
COVID-19 Vaccine Distribution

Framework will guide vaccine prioritization in
future phases of the province’s implementation
plan
TORONTO — The Ontario government has
released an Ethical Framework for COVID19 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
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Ontario Invests in Virtual
Learning Strategy

P

rovince 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 highquality 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 worldclass 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

News

Ontario Opening
Specialized Care
Centre in Greater
Toronto Area

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 longterm 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
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Permanent resident status

egardless 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

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

Prime Minister announces appointment of new
Associate Chief Justice of the Superior Court of
Justice of Ontario
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
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Canada marks
International
Migrants Day

he 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.

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).

“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

Citizenship language
requirements
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
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Safer at Home Programs
Provide Relief to Ontario Families
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 COVID19 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-ofuse 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-ofuse 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

Ontario Cancelling Passenger
Road Tests Across Ontario

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
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The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued
the following statement on Christmas:

“

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
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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ما الذي يجب �أن تعرفه حول
اختبار اجلن�سية الكندية عرب
الإنرتنت
كندا حتتفل باليوم الدويل
للمهاجرين و�إ�شادة باملهاجرين
والقادمني اجلدد
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رئي�س وزراء كندا يهنئ
الكنديني والعامل مبنا�سبة
عيد امليالد املجيد

برامج «املنزل �أكرث �أما ًنا»
توفر الإعانة املالية
لعائالت �أونتاريو
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