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«Today, we announced the second instalment of the Safe
Return to Class Fund, which will make sure our kids and
their teachers have what they need to stay safe during

As a dad, I know there’s nothing
Justin Trudeau

this tough school year.
»more important.

Get the details:
https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/202129/01//support-students-andschool-staff-through-safe-return-class-fund

"اليوم � ،أعلنا عن الدفعة الثانية من �صندوق العودة الآمنة �إىل الف�صل الدرا�سي  ،والتي �ست�ضمن ح�صول �أطفالنا ومعلميهم على
ما يحتاجون �إليه للبقاء �آمنني خالل هذه ال�سنة الدرا�سية ال�صعبة .ب�صفتي �أبًا � ،أعلم �أنه ال يوجد �شيء �أكرث �أهمية من ذلك".

جا�سنت ترودو

�أونتاريو تعلن حالة الطوارئ
الإقليمية الثانية ملواجهة �أزمة
 COVID-19و�إنقاذ الأرواح

رئ��ي�����س ال�����وزراء ج��ا���س�تن ت���رودو
ي��ت��ح��دث م���ع رئ��ي�����س ال���والي���ات
امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة ج��و ب��اي��دن
ح���������������امت ع����������ل����������ي...
ك�ل�ام ال�صمت يف زم���ن ال�ثرث��رة
حت���� ّي����ة يف رح����ي����ل ال��ن��ب��ي��ل
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�أون�����ت�����اري�����و مت������دد �أوام�������ر
الإغ���ل���اق ،وامل��خ��ال��ف��ة ت��ت�راوح
من � $750إىل 10مليون دوالر  +ال�سجن

ع�������م�������ر ال�������غ���ب���را
«ال�سوري الأ�صل»

8

وزير ًا للنقل يف حكومة كندا 13

بيان رئي�س وزراء كندا يف الذكرى
الرابعة حلادث �إطالق النار املميت يف
املركز الثقايف الإ�سالمي يف كيبيك
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"For almost a year, Canada’s
borders have been closed to
foreign travelers. Less than
2% of COVID-19 cases
are linked to returning
Canadians. However, due
to new variants, we are
strengthening
border
measures to keep you and
your family safe."

Justin Trudeau
More here:
https://bit.ly/2M8Nocd

2

Prime Minister Justin
Trudeau speaks with
the President of
the United States of
America Joe Biden
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Ontario Declares Second

4

Provincial Emergency to
Address
COVID-19 Crisis and Save
Lives

6

Ontario reports
record-high 3,519
new COVID-19 cases
on deadliest day of
pandemic so far
Omar Alghabra,
Syrian origin,
becomes minister of
Transport
in Canada
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�أخي الكرمي �أختي الكرمية ،الهجرة �أو اللجوء �إىل كندا له �شروط وقيود
وال يكون ب�إر�سال ر�سائل لأ�شخا�ص ال يعرفونكم وال تعرفونهم!!
و�أ�سلوبكم هذا يجعل منكم لقمة �سائغة وعر�ضه للن�صب والإحتيال من
نا�س ال ترحم وما �أكرثهم.
ناهيكم عن مكاتب و�شبكات الن�صب والإحتيال املنت�شرة يف كندا والعديد
ال تظنوا �أبد ًا �أن �أحد ًا ميكنه م�ساعدتكم بالو�صول �إىل كندا ما مل تتوفر من دول العامل وجميعهم يتك�سبون ويجنون مبالغ طائلة على ح�ساب
�أحالم �أمثالكم ولن ينالكم منهم �إال مزيد من اخل�سارة وخيبة الأمل.
لديكم ال�شروط وامل�ؤهالت املطلوبة واملعتمدة يف الربامج احلكومية.
وحول العاملني مبجال الهجرة واللجوء ،ال تظنوا ب�أن لدى �أحدهم طرق يف �أح�سن الظروف نادر ًا �أن جتد مكتب هجرة مهتم �أو حري�ص على ملفك
�سحرية �أو لديهم �صالحيات خا�صة ،هذا الأمر غري وارد �إطالق ًا ،وكل من وم�ستقبلك �أنت وعائلتك .بل همهم ينح�صر يف حت�صيل الدفعة الأوىل منك
يدعي غري ذلك هو كمن يبيع �سمك باملاء .بل �أن دورهم ال يزيد عن دور �أو رمبا كامل مبلغ الأتعاب �إن ا�ستطاع وبعدها عمره ما ينبت ح�شي�ش.
معقب املعامالت الك�سالن� ( ،إذ �أن معقب العامالت ال�شاطر كان ُيعرف لذلك �أن�صح كل �شخ�ص �أن يقر�أ ويتحرى ويبحث لوحده� .إذ كل ما يتعلق
بالفهلوة وال�شطارة وتعقب املعاملة حتى �إنتهائها) واملالحظ �أن معظم بربامج الهجرة واللجوء مذكور على املوقع الر�سمي للحكومة الكندية
العاملني يف جمال الهجرة تنق�صه اخلربة واملمار�سة املهنية والرتكيز مبا يف ذلك طلبات التقدمي ،فحري بكل �شخ�ص معني بهذه الر�سالة �أن
واحلر�ص وامل�صداقية ،ومعظمهم ر�أ�س ماله دورة �إلتحق بها ليح�صل يعتمد على نف�سه ويوفر ماله ووقته ووقت الآخرين حتى ال يقع فري�سة
على ترخي�ص ممار�سة املهنة وال �أحد يدري خلفيته الرتبوية والتعليمية لأحد ال قدر اهلل ،و�أن�صحه ،قبل ذلك كله� ،أن يقوي لغته الإنكليزية �أو
�أو مدى جدارته و�أخالقياته مبمار�سة هذه املهنة التي يبنى على �أ�سا�سها الفرن�سية قبل �أن ُيقدم على خطوة الهجرة �إىل كندا.
م�صري وم�ستقبل مئات بل �آالف العائالت احلاملة بحياة �أف�ضل.
مع متنياتي لكم بحياة م�ستقرة وعي�ش رغيد �أينما كنتم
(وهذه نقطة حت�سب على اجلهة املانحة للرتخي�ص!!).

بقلم رئي�س التحرير معتز �أبوكالم

التواط�ؤ مع مكاتب الهجرة..
..بع�ض اجلمعيات الإن�سانية الغري ربحية ،والغري �إن�سانية تواطئوا مع
بع�ض مكاتب الهجرة الغري حمرتمة ..وجمعوا يلي فيه الن�صيب وعبوا
اجليبة من تربعات ملوها من ه��ون وه��ون على �أ�سا�س من�شان يكفلوا
هالعائالت التايهة ببالد اهلل الوا�سعة ويلي كانت متل غريق ومعلق
بق�شة ..والطريف واملخزي بالأمر �أنهم جمعوا معظم التربعات من نف�س
النا�س امل�ضطرة يلي املفرو�ض لح تندفعلهم هالتربعات بعدين يف حال
و�صلوا لبلد الأحالم كندا ..طبعا هادا غري �أتعاب املكتب يلي كان ياخد
على كل را�س عيلة ر�سوم �أتعاب (بدون تعب!!) و(غري مرجتعة) ما بني
� ٣آالف و� ١٠آالف دوالر �أو ي��ورو ..ح�سب �إذا كان رب الأ�سرة مهرب �أو
ن�ص هربة �أو م�شفى ت�شفاية و�صفيان جلدة وع�ضمة ،وهادا طبعا بعد ما
تاخد اجلمعية الغري ربحية والغري �أخالقية ن�صيبها من الأتاوة( ،الغري
مرجتعة وبدون تقدمي خدمات مقابلة)� ،سواء و�صلت النا�س لكندا �أو
نزلوهم قبل مبوقف.
ك��ان��ت لعبة ق�م��ار ،لعبها بع�ض مكاتب الهجرة بالتواطئ م��ع بع�ض
اجلمعيات امل�ستفيدة وكان همهم الوحيد يجمعوا م�صاري النا�س من
اخلليج ومن البالد العربية ويحطوهم بالهوب هوب مثل يلي �ضحكوا
عليهم و�أخدوهم بالطيارة على دير كندا ،وامل�شكلة كل هال�شي كان بعلم
النا�س �أ�صحاب الطلبات ،ويلي طلعوا هنن اخلا�سر الوحيد بهاللعبة بعد
ما حتول حلمهم لكابو�س على يد هالبني ادمني يلي ما بي�ستحوا ..وطبعا
هالنا�س ،رغم ا�ضطرارهم ،ولكن عليهم لوم لأنهم قبلوا بلعبة ال�ضحك
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يومي ًا ت�صلني ر�سائل على اخلا�ص من ع��دد من ال��دول العربية " :انا
بدي �سافر ،انا بدي هاجر ،انا طاف�ش من بلدي وبدي اجي عكندا باي
طريقة ،..ادي�ش بتكلف� ،ساعدين� ،شو اعمل� ..شو �ساوي ..انا حما�صر ..انا
م�ضطهد ..و�شلون وكيف واميتى وادي�ش!!!؟؟ ومئات الر�سائل امل�شابهة!!

على ذقن وزارة الهجرة الكندية ..هي الدائرة يلي حتولت بنظر املكاتب
واجلمعيات املرتبحة "الغري نزيهة" �إىل �أ�شكال هند�سية خمتلفة ،مرة
�ساووها مربع ..ومرة م�ستطيل ..ومرة مكعب ومرة �شبه منحرف ومرة
�ساووها منحرفة بالكامل!! وعلى هاملقيا�س قي�س ..ور�سموا لهالنا�س
امل�ضطرة دائرة وحطوهم فيها وتاهوا اجلماعة وتوهوا خلق اهلل معهم
وماعاد ادروا يطلعوا منها.
وكمان دائرة الهجرة عليها لوم !!..لأنها ما كان عندها املرونة الكافية
لتغيري �شكلها الهند�سي وم��ا ا�ستوعبت الفهلوة العربية وفهلوة باقي
اجلاليات يلي بع�ضها �أ�شطر من �إبلي�س ،وعليها اللوم الكبري لأنها فتحت
الباب عالغارب للمكاتب واجلمعيات املت�سلقة والغري �شبعانة ويلي كانت
متل عدمي ووقع ب�سلة تني ..و�سمحت ملكتب �أو جمعية عبارة عن غرفة �أو
غرفتني مبوظفني �أو ثالثة ..يكفلوا لوحدهم ع�شرات بل مئات العائالت
يلي بدهم حلم اهلل ليكفلهم ،وملا �شافت احلكومة هال�شوفة!! واكت�شفت
ب�أنو ان�ضحك على دقنها!! عرفت �إن اهلل حق واكت�شفت غلطها هيه كمان
وما كان عندها حل غري �إنها ت�ستعمل �صالحياتها( ،وتربي �ساحتها �أمام
�شعبها ومبادئها) ،لأنها ما بتحب اللف والدوران ،وقررت ترف�ض معظم
هالطلبات يلي كانت مبينة لعبة و(�سلبة بجعزة) عاحلكومة الكندية.
بقلم رئي�س التحرير
رمبا يتبع..

بع�ض مكاتب الهجرة تطلب على الإ�ست�شارة لدقائق معدودة 100$ ،ورمبا �أكرث ،طبع ًا املبلغ ب�سيط ولكن امل�شكلة يف �أن ال�شخ�ص �أو الزبون
يكون باين �أحالم طويلة عري�ضة على هذه اجلل�سة وي�أمل من املكتب �أن يقدم له الإ�ست�شارة والن�صيحة والإر�شادات لكي ال يتورط!! لكن
امل�سكني ال يدري �أن هدف هذه اجلل�سة ،بالن�سبة لبع�ض مكاتب الهجرة هو �أن يجعلوا لك من البحر طحينة حتى لو ما كنت بتحب الطحينة،
و�أن يقنعوك بتقدمي الطلب حتى لو كنت غري م�ستويف لل�شروط!!
طبعا �أنا ال �أحتدث هنا عن مكاتب الن�صب والإحتيال الوهمية ،ه�ؤالء ..لعنة اهلل عليهم!! بل �أحتدث عن مكاتب مرخ�صة ونظامية يف كندا
ولكنها ال تتمتع بالنزاهة الكافية ،ولكي ال نعمم ،ال يزال هنالك مكاتب موثوقة ولها م�صداقيتها ولكنها قليلة .بقلم رئي�س التحرير
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�أخبار

�أونتاريو تعلن حالة الطوارئ الإقليمية الثانية ملواجهة �أزمة
 COVID-19و�إنقاذ الأرواح
•• قيود �إ�ضافية على ال�صحة العامة:
منذ تنفيذ الإغالق على م�ستوى املقاطعة منذ �أكرث من �أ�سبوعني،
ا�ستمرت �أح��دث اجتاهات النمذجة يف م�ؤ�شرات ال�صحة العامة
الرئي�سية يف التدهور ،ومن املتوقع حدوث اكتظاظ يف النظام ال�صحي
ما مل يتم اتخاذ �إجراءات جذرية� .أدى ت�صاعد عدد احلاالت �إىل
زيادة معدالت ق�صد امل�شايف و�إ�شغال وحدة العناية املركزة ()ICU
مما �أدى �إىل �إلغاء العمليات اجلراحية والإجراءات املجدولة.
تظهر النمذجة الإقليمية ت�سارع النمو يف حاالت COVID-
 ،19مما �أدى �إىل زيادة معدالت ق�صد امل�شايف و�إ�شغال وحدة

ت�صدر املقاطعة �أمر للبقاء يف املنزل وتقدم
حم�سنة لتقليل حركة التنقل
تدابري �إنفاذ ّ
ت��ورن�ت��و  -ا�ستجابة لت�ضاعف ح ��االت  COVID-19خالل
الأ�سبوعني املا�ضيني ،ف�إن التهديد احلقيقي وامللوح بانهيار نظام
امل�ست�شفيات يف املقاطعة واملخاطر املقلقة التي تتعر�ض لها دور
الرعاية طويلة الأجل نتيجة ارتفاع معدل انتقال ،COVID-19
ف�إن حكومة �أونتاريو ،بالت�شاور مع كبري امل�س�ؤولني الطبيني لل�صحة
وخرباء ال�صحة الآخرين ،تعلن على الفور عن حالة طوارئ �إقليمية
ثانية مبوجب املادة  )1( 7.0.1من قانون �إدارة الطوارئ واحلماية
املدنية (.)EMPCA

العناية امل��رك��زة .يبلغ �إ�شغال وح��دة العناية امل��رك��زة من قبل
مر�ضى  COVID-19الآن �أكرث من � 400سرير ومن املتوقع
�أن ي�صل �إىل � 1000سرير بحلول �أوائ��ل فرباير مما قد يطغى
على م�ست�شفيات �أون�ت��اري��و .ي�ستمر ع��دد الوفيات املرتبطة بـ
 COVID-19يف االرتفاع ومن املتوقع �أن يت�ضاعف من 50
�إىل  100حالة وفاة يوم ًيا من الآن وحتى نهاية فرباير .واجلدير
بالذكر �أن البيانات تظهر �أن التنقل والتوا�صل بني النا�س مل
يتناق�ص مع القيود احلالية .ظهر نوع جديد من COVID-19
يف نوفمرب� .إذا حدث انتقال جمتمعي لهذا املتغري ،فقد ت�شهد
�أونتاريو �أعدا ًدا �أعلى بكثري من احلاالت ،و�إ�شغال وحدة العناية
املركزة والوفيات.
ا�ستجابة للظروف املقلقة واال�ستثنائية �أمامنا ،وملزيد من مقاطعة
االجتاه القاتل لالنتقال يف جمتمعات �أونتاريو وامل�ست�شفيات ودور
الرعاية طويلة الأج��ل� ،ستدخل تدابري ال�صحة العامة الإ�ضافية
التالية حيز التنفيذ يف  13يناير  2021ال�ساعة � 12:01صباحا:

"على الرغم من اجلهود التي نبذلها ،ي�ستمر COVID-19

يف االنت�شار يف جمتمعاتنا ،وم�ست�شفياتنا ،ودور الرعاية طويلة
الأجل ،و�أماكن عملنا .وما زلنا نرى اجتاهات مقلقة يف جميع �أنحاء
املقاطعة ،مبا يف ذلك عدد م�أ�ساوي من الوفيات "،قالت كري�ستني
�إليوت ،نائبة احلاكم ووزيرة ال�صحة" .لقد قطعنا خطوات كبرية
يف تطعيم ع�شرات الآالف من �سكان �أونتاريو ،وال ميكننا ترك هذه
اجلهود تذهب �سدى .مطلوب اتخاذ �إج��راءات عاجلة لك�سر هذا
االجت��اه املميت لالنتقال ،و�ضمان بقاء النا�س يف املنزل ،و�إنقاذ
الأرواح".

للم�ساعدة يف حتديد ح��االت  COVID-19وعزلها ب�سرعة يف
�أماكن العمل ومقدمي اخلدمات امل�سموح لهم بالبقاء دون �إغالق
مثل دور الرعاية طويلة الأجل واملدار�س� ،ستوفر املقاطعة ما ي�صل
�إىل  300000اختبار � COVID-19أ�سبوع ًيا لدعم القطاعات
الرئي�سية مثل الت�صنيع والتخزين و�سل�سلة التوريد وجتهيز الأغذية،
بالإ�ضافة �إىل اختبارات �إ�ضافية للمدار�س ودور الرعاية طويلة
الأج��ل .هذا احلجم من االختبارات ال�سريعة من �ش�أنه �أن يدعم
فح�ص امل�ست�ضد ملا ي�صل �إىل  150.000عامل �أ�سبوع ًيا على مدى
� 5-4أ�شهر القادمة يف �أماكن العمل الأكرث �أهمية يف �أونتاريو .تتوقع
املقاطعة تلقي  12مليون اختبار  Panbioمن احلكومة الفيدرالية
خ�لال الأ�شهر العديدة القادمة وتوا�صل متابعة الفر�ص ل�شراء
اختبارات �سريعة �إ�ضافية.

مت تقدمي التفا�صيل اليوم من قبل احلاكم دوغ ف��ورد ،وكري�ستني
�إليوت ،نائب احلاكم ووزيرة ال�صحة ،واملحامي العام �سيلفيا جونز،
والدكتور ديفيد ويليامز ،كبري امل�س�ؤولني الطبيني لل�صحة ،والدكتور
�أدال�ستني (�ستيني) ب��راون ،الرئي�س امل�شارك لأونتاريو اجلدول
 .كما مت تقييد التجمعات العامة والتجمعات االجتماعية املنظمة
اال�ست�شاري العلمي لـ .COVID-19
قال برميري فورد" :تُظهر �أحدث بيانات النمذجة �أن �أونتاريو متر يف ال�ه��واء الطلق بحد �أق�صى خم�سة �أ�شخا�ص م��ع ا�ستثناءات
ب�أزمة ،ومع االجتاهات احلالية� ،سوف تغمر وحدات العناية املركزة حمدودة .يتوافق هذا مع القواعد �أثناء الإغالق خالل املوجة الأوىل
يف امل�ست�شفى لدينا يف غ�ضون �أ�سابيع قليلة مع عواقب ال ميكن من  COVID-19يف ربيع  2020و�سي�سمح للأفراد والعائالت
تعلم احلكومة �أنه من �أجل احلفاظ على �سالمة �سكان �أونتاريو،
ت�صورها"" .هذا هو ال�سبب يف �أننا نتخذ �إجراءات عاجلة وحا�سمة ،باال�ستمتاع بالوقت يف الهواء الطلق ب�أمان.
من املهم عدم �إجبارهم على مغادرة منازلهم خالل حالة الطوارئ
والتي ت�شمل �إعالن حالة طوارئ �إقليمية وفر�ض �أمر البقاء يف املنزلُ . .يطلب من الأفراد ارتداء قناع �أو غطاء للوجه يف املناطق الداخلية اجلديدة .ت�ستك�شف �أونتاريو جميع اخليارات املتاحة لو�ضع تعليق
نحتاج �إىل �أن يخرج النا�س فقط يف الطلعات ال�ضرورية ل�شراء لل�شركات �أو املنظمات املفتوحةُ .ين�صح الآن بارتداء قناع �أو غطاء م�ؤقت لعمليات �إخ�لاء امل�ساكن ،و�سيكون لديها املزيد لتقوله يف
البقالة �أو الذهاب �إىل املواعيد الطبية .بقيامك بالفعل ال�صحيح للوجه يف الهواء الطلق عندما ال ميكنك التباعد ج�سد ًيا م�سافة �أكرث الأيام املقبلة.
من مرتين.
والبقاء يف املنزل ،ميكنك البقاء �آم ًنا و�إنقاذ �أرواح الآخرين ".
تو�سع قيود ال�صحة العامة الإ�ضافية املقدمة من التدابري احلالية
اعتبا ًرا من يوم اخلمي�س املوافق  14يناير  2021عند ال�ساعة  . 12:01يجب �أن تفتح جميع متاجر البيع بالتجزئة غري الأ�سا�سية ،مبا يف املو�ضوعة للحفاظ على �سالمة و�صحة �سكان �أونتاريو.
�صباحا ،ت�صدر احلكومة �أم ًرا بالبقاء يف املنزل �إذ يطلب من اجلميع ذلك متاجر الأجهزة وجتار التجزئة للكحوليات وتلك التي تقدم
ً
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ال�ساعة
يتجاوز
ال
موعد
يف
الر�صيف،
على
من
التو�صيل
خدمة
•• �إجراءات الإنفاذ اجلديدة
البقاء يف املنزل مع ا�ستثناءات للأغرا�ض �أو الأن�شطة امل�سموح بها،
ً
مثل الذهاب �إىل متجر البقالة �أو ال�صيدلية واحل�صول على خدمات
�صباحا وتغلق يف موعد �أق�صاه  8م�سا ًء .ال تنطبق �ساعات العمل مبوجب �إعالن حالة الطوارئ الإقليمية� ،ستوفر املقاطعة ال�سلطة
الرعاية ال�صحية ،وللتمرين �أو للعمل ال�ضروري حيث ال ميكن �إجناز املقيدة على املتاجر التي تبيع الأطعمة وال�صيدليات وحمطات جلميع �ضباط الإنفاذ واملخالفات الإقليمية ،مبا يف ذلك �شرطة
العمل عن ُبعد .يهدف هذا الأمر وغريه من قيود ال�صحة العامة الوقود واملتاجر واملطاعم التي تبيع الطعام يف اخلارج �أو التو�صيل مقاطعة �أونتاريو ،وقوات ال�شرطة املحلية ،و�ضباط اللوائح ،ومفت�شو
اجلديدة والقائمة �إىل تقييد حركة الأ�شخا�ص وتقليل عدد التوا�صل ب�شكل �أ�سا�سي.
�أماكن العمل الإقليمية لإ�صدار تذاكر خمالفة للأفراد الذين ال
اليومي مع من هم خارج املنزل املبا�شر .بالإ�ضافة �إىل احلد من  .مت تقييد البناء غري ال�ضروري ب�شكل �أكرب ،مبا يف ذلك البناء حتت ميتثلون للإقامة  -عند الطلب يف املنزل� ،أو �أولئك الذين ال يرتدون
النزهات لهذه الأغرا�ض ،يجب على جميع ال�شركات الت�أكد من �أن امل�ستوى ،با�ستثناء امل�سح.
قناعا �أو غطاء للوجه يف الداخل وكذلك م�شغلي التجزئة وال�شركات
ً
�أي موظف ميكنه العمل من املنزل ،فليعمل من املنزل.
�ستدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ يف الفرتة ما بني الثالثاء  12التي ال تطبق ذلك� .سيخ�ضع �أولئك الذين يقررون عدم االلتزام
�ست�ساعد ت��داب�ير ال�صحة ال�ع��ام��ة اجل��دي��دة ه��ذه يف وق��ف انت�شار يناير  2021واخلمي�س  14يناير  ،2021مبا يف ذلك �إعالن الطوارئ بالأوامر لغرامات و� /أو مقا�ضاة مبوجب قانون �إعادة فتح �أونتاريو
 COVID-19عن طريق تقليل م�ستويات التنقل ذات ال�صلة حيث الإقليمي مبوجب قانون حماية البيئة البحرية ،والأوام��ر ال�صادرة (ا�ستجابة مرنة لفريو�س كوفيد  )19-و( )ROAو.EMCPA
توا�صل املقاطعة طرح اللقاح وت�صل �إىل التطعيم ال�شامل عندما تكون مبوجب هذا القانون ،والتعديالت على اللوائح مبوجب �إعادة فتح بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،سيكون جلميع موظفي التنفيذ �سلطة �إغالق
احلكومة الفيدرالية قادرة على توفري الإمدادات الالزمة للقيام بذلك� .أونتاريو (ا�ستجابة مرنة لـ  )COVID- 19قانون .2020
املبنى م�ؤقتًا وتفريق الأف��راد الذين يخالفون �أم � ًرا ما و�سيكونون

قال الدكتور ديفيد ويليامز ،املدير الطبي لل�صحة�" :إن االجتاهات
يف م�ؤ�شرات ال�صحة العامة الرئي�سية م�ستمرة يف التدهور ،وهناك
حاجة ملحة ملزيد من الإج ��راءات لإن�ق��اذ الأرواح"" .من خالل
االلتزام ال�صارم بجميع تدابري ال�صحة العامة وال�سالمة يف مكان
العمل ،ميكننا تقليل انتقال  COVID-19واحلفاظ على �أحبائنا
وجمتمعاتنا �آمنة� .سوف يتطلب الأمر جهودًا جماعية منا جمي ًعا
لهزمية هذا الفريو�س".

�أخبار
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قادرين على تفريق الأ�شخا�ص الذين يتجمعون ،بغ�ض النظر عما •• ال�سالمة يف مكان العمل
مفتوحا مثل املنتزه �أو منزل.
�إذا كان املبنى مغل ًقا �أو ال يزال
ً
تتخذ وزارة العمل والتدريب وتنمية املهارات خطوات �إ�ضافية حلماية
وقالت املحامية العامة �سيلفيا جونز" :هناك حاجة التخاذ �إجراءات العمال من خالل �إطالق حملة "ابق �آم ًنا طوال اليوم" ،مع الرتكيز
ا�ستثنائية حلماية �صحة و�سالمة �سكان �أونتاريو �أثناء تعاملنا مع
على عمليات التفتي�ش يف �أماكن العمل يف مناطق انتقال العدوى ،مبا
هذه الأزمة املتزايدة"�" .إن حكومتنا تزود ال�شرطة و�ضباط اللوائح
يف ذلك غرف اال�سرتاحة ،وتوفري مواد تعليمية جديدة لأ�صحاب
ب��الأدوات وال�سلطات التي يحتاجونها لفر�ض هذه القيود الهامة
العمل
وحماية ال�صحة العامة".
•• املدار�س ومراكز رعاية الأطفال:

تعزيز ال�سلوك الآمن قبل و�أثناء وبعد العمل.

تُظهر الأدل��ة التي مت جمعها من عمليات تفتي�ش مكان العمل ذات
بنا ًء على ن�صيحة كبري امل�س�ؤولني الطبيني لل�صحة ،لن تعود املدار�س
ال�صلة بـ  COVID-19حتى الآن �أن الغالبية العظمى من �أ�صحاب
يف وحدات ال�صحة العامة التالية �إىل التدري�س ال�شخ�صي حتى 10
العمل والعمال يتبعون متطلبات ال�سالمة اخلا�صة بـ COVID-
فرباير :2021
 19عند العمل .ومع ذلك ،عندما تكون يف غرفة ا�سرتاحة �أو �سيارة
.وند�سور �إ�سيك�س
�أو خارجها على مدار ال�ساعة ،فهناك ميل لن�سيان �أهمية ارتداء
.منطقة بيل
الأقنعة واحلفاظ على امل�سافة اجل�سدية ونظافة اليدين.
.تورنتو
 كجزء من حملة "ابق �آم ًنا طوال اليوم"� ،سي�ستخدم املفت�شون.يورك
نهجا قائ ًما على البيانات للرتكيز على �أماكن العمل مع حاالت تف�شي
ً
.هاملتون
 COVID-19املبلغ عنها ،و�أع�م��ال الت�صنيع ،وامل�ستودعات،
بحلول  20كانون الثاين (يناير) � ،2021سيقدم كبري امل�س�ؤولني وم��راك��ز ال�ت��وزي��ع ،وعمليات جتهيز الأغ��ذي��ة ،وم�شاريع البناء،
الطبيني لل�صحة امل�شورة لوزارة التعليم ب�ش�أن وحدات ال�صحة العامة و�أماكن العمل املتاحة للجمهور والتي تعترب �ضرورية ،مثل حمالت
( )PHUsالتي �سي�سمح لها با�ستئناف التعليمات ال�شخ�صية ،بنا ًء البقالة .ت�ستخدم الوزارة � ً
برناجما جديدً ا مل�شاركة البيانات،
أي�ضا
ً
على �أحدث البيانات والنمذجة .ميكن تقدمي برامج ما قبل املدر�سة باال�شرتاك مع وزارة الرعاية طويلة الأجل وهيئة تنظيم التقاعد،
وبعدها عندما ُي�ست�أنف التدري�س ال�شخ�صي� .ستظل املدار�س يف للرتكيز على عمليات التفتي�ش يف املوقع ملنازل الرعاية طويلة الأجل
وحدات  PHUال�شمالية مفتوحة.
ودور التقاعد.
وملوا�صلة احلفاظ على �سالمة الطالب واملوظفني واملجتمعات� ،سيتم
قال الوزير مونتي ماكنوتون ،وزير العمل والتدريب وتنمية املهارات:
و�ضع تدابري ال�صحة وال�سالمة اجلديدة التالية للتعلم ال�شخ�صي:
"نحن نعلم �أن غالبية ال�شركات تعمل ب�أمان وم�س�ؤولية حلماية عمالها
� .إرت��داء الكمامة لل�صفوف من  3-1ومتطلبات ارت��داء القناع يف
وعمالئها .ولكن مع ا�ستمرار حاالت  COVID-19يف االرتفاع،
الهواء الطلق ؛
نحتاج جمي ًعا �إىل تكثيف واتخاذ تدابري �إ�ضافية لوقف االنت�شار".
 .بروتوكوالت الفح�ص املح�سنة ؛
"وهذا ي�شمل زيادة عمليات التفتي�ش لدينا للنظر يف كل ما يقوم به
 .تو�سيع االختبار امل�ستهدف.
العمال �أثناء العمل وطوال يوم العمل".
�ستنفذ احلكومة � ً
أي�ضا تدابري جديدة لل�صحة وال�سالمة يف �إعدادات يف حالة �إ�صابة املوظف بـ  ،COVID-19فقد يحق له احل�صول
رعاية الأطفال يف �أونتاريو ،مثل الفح�ص املعزز لتتما�شى مع متطلبات على �إجازة مر�ضية مدفوعة الأجر ممولة احتاد ًيا ت�صل �إىل 500
املدر�سة ،وامل�شاركة الطوعية يف االختبارات امل�ستهدفة و�إجراءات دوالر يف الأ�سبوع ملدة �أ�سبوعني .ميكن للعمال � ً
أي�ضا الو�صول �إىل
�إ�ضافية للوقاية من العدوى ومكافحتها للتوافق مع املدار�س .ت�أتي
ميزة  Recovery Caregiverالكندية التي ت�صل �إىل 500
هذه التح�سينات بالإ�ضافة �إىل تدابري ال�صحة وال�سالمة احلالية
أ�سبوعا �إذا مل يتمكنوا من العمل
دوالر يف الأ�سبوع ملدة ت�صل �إىل ً � 26
التي يجري تنفيذها بالفعل يف �أماكن رعاية الأطفال يف جميع �أنحاء
عاما �أو �أحد
لأنه يجب عليهم رعاية طفلهم الذي يقل عمره عن ً 12
املقاطعة.
�أفراد الأ�سرة الذين يحتاجون �إىل رعاية حتت الإ�شراف.
�ستبقى مراكز رعاية الأطفال للأطفال خارج �سن املدر�سة مفتوحة،
و�ستنتهي رعاية الأط�ف��ال الطارئة للأطفال يف �سن املدر�سة يف  -خ�لال ال�صيف� ،سنت احلكومة تعدي ًال تنظيم ًيا جديدً ا و�ضع
مناطق  PHUاملعتمدة يف  22يناير  2021حيث تعود هذه املدار�س املوظفني غري النقابيني يف �إج��ازة طارئة للأمرا�ض املعدية �أثناء
االبتدائية �إىل التعلم ال�شخ�صي خ�لال ه��ذه الفرتة املمتدة من تف�شي  COVID-19يف �أي وقت يتم فيه تخفي�ض �ساعات عملهم
الإنرتنت التعلم ،يف املناطق التي يتم فيها تعليق التعلم االبتدائي م�ؤقتًا من قبل �صاحب العمل ب�سبب  ،19-COVIDمما ي�ضمن
ال�شخ�صي� ،ست�ستمر رعاية الأطفال الطارئة للعائالت امل�ؤهلة يف عدم �إجبار ال�شركات على �إنهاء خدمة املوظفني بعد انتهاء فرتات
املناطق املعر�ضة لإغالق املدار�س ،على النحو الذي حدده امل�س�ؤول الت�سريح امل�ؤقت لـ  .ESAوكجزء من اتفاقية �إعادة الت�شغيل الآمن،
برناجما م�ؤقتًا لدعم الدخل ي�سمح للعمال
متول احلكومة الفيدرالية
الطبي الرئي�سي لل�صحة.
ً
ق��ال وزي��ر التعليم �ستيفن ليت�شي" :يف �صميم جهودنا امل�ستمرة ب�أخذ ما ي�صل �إىل � 10أيام من الإجازة املتعلقة بـ ،COVID-19
للحماية من انت�شار  COVID-19يف جمتمعاتنا ،هناك التزام مما مينع خطر االنت�شار يف مكان العمل وي�سمح للعمال بالرتكيز
را��س��خ ب ��إع��ادة الأط �ف��ال �إىل امل��در��س��ة ب�أمان"" .حماية طالبنا على �صحتهم.
وموظفينا وعائالتهم هي �أولويتنا الق�صوى ،وت�ستند هذه التدابري
حكومة �أونتاريو
الإ�ضافية �إىل خطتنا ال�شاملة لإعادة فتح املدار�س واحلفاظ على
الرتجمة العربية �أيام كندية
�سالمة الأطفال ال�صغار يف رعاية الأطفال".

�أون������ت������اري������و
ت��ـ��ـ�����س��ـ��ت��ـ ��أن��ـ��ف
ال���ـ���ـ���ع���ودة �إىل
امل���������دار����������س
بـ � 280ألف طالب
•• يبد أ� التعلم ال�شخ�صي بتدابري �أكرث �صرامة لل�صحة
وال�سالمة
تورنتو � -أ�صدر وزير الرتبية والتعليم � ،ستيفن ليت�شي  ،اليوم
البيان التايل لتقدمي �آخر امل�ستجدات ب�ش�أن ا�ستئناف املدار�س
للتعلم ال�شخ�صي:
"بنا ًء على ن�صيحة كبري امل�س�ؤولني الطبيني لل�صحة ،
وبدعم من امل�س�ؤولني الطبيني املحليني لل�صحة  ،ومع �إدخال
�إج��راءات حماية �إ�ضافية � ،سيعود � 280ألف طالب يف �أربع
مناطق لل�صحة العامة �إىل الف�صل يوم االثنني 1 ،فرباير.
تتفق احلكومة مع الإجماع املتزايد يف املجتمع الطبي على �أن
�إعادة الطالب �إىل التعلم ال�شخ�صي �أمر �ضروري لرفاهية
الأطفال وتطورهم و�صحتهم العقلية .وف ًقا لكبار اخلرباء
الطبيني والعلميني  ،مبا يف ذل��ك كبري امل�س�ؤولني الطبيني
لل�صحة يف �أونتاريو  ،تعد مدار�س مقاطعتنا �أماكن �آمنة
للتعلم.
ويف اخلريف  ،قدمنا واحدة من �أكرث خطط العودة �إىل املدر�سة
�شمو ًال يف الدولة مع �إجراءات �صارمة لل�صحة وال�سالمة .مع
عودة املزيد من الطالب واملوظفني �إىل التعلم ال�شخ�صي ،
ف�إننا نبني على خطتنا من خالل تقدمي بروتوكوالت �إخفاء
�أق��وى لت�شمل ال�صفوف من � 1إىل  ، 3وتو�سيع الو�صول �إىل
االختبارات امل�ستهدفة بدون �أعرا�ض  ،وتنفيذ بروتوكوالت
فح�ص �أكرث �صرامة" .
حكومة �أونتاريو
الرتجمة العربية �أيام كندية
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�أخبار

�أون��ت��اري��و مت��دد �أوام���ر الإغ�ل�اق ،واملخالفة ت�تراوح
م���ن � $750إىل 10م���ل���ي���ون دوالر  +ال�����س��ج��ن
•• هنالك حاجة �إىل �أوام��ر  COVID-19حلماية ال�سكان املقلقة يف حاالت  COVID-19والوفيات  ،وتوفري �ضمانات ل�سكان
املعر�ضني للخطر واحلفاظ على قدرة الرعاية ال�صحية
�أونتاريو  ،وخا�صة ال�سكان املعر�ضني للخطر"�" .ستوا�صل حكومتنا
تورنتو  -تقوم حكومة �أونتاريو  ،بالت�شاور مع كبري امل�س�ؤولني الطبيني ات�خ��اذ الإج� ��راءات ال�لازم��ة للحفاظ على قدرتنا على الرعاية
لل�صحة  ،بتمديد معظم الطلبات ال�سارية حال ًيا مبوجب قانون ال�صحية وحماية �سكان �أونتاريو حتى يتم تطعيم اجلميع".
�إعادة فتح �أونتاريو (ا�ستجابة مرنة لـ  )COVID-19لعام  2020ويف يوم الثالثاء  12 ،يناير � ، 2021أعلنت حكومة �أونتاريو حالة
يوما �أخرى.
( )ROAملدة ً 30
الطوارئ الإقليمية الثانية مبوجب الق�سم  7.0.1من قانون �إدارة
مت متديد معظم الطلبات مبوجب  ROAحتى  19فرباير  ، 2021ال�ط��وارئ واحلماية املدنية ( .)EMPCAدخ��ل �أم��ر البقاء يف
با�ستثناء الأمر  20/75 .O. Regاملتعلق ب(�أنظمة مياه ال�شرب املنزل حيز التنفيذ اخلمي�س  14يناير  ، 2021بالإ�ضافة �إىل تعزيز
و�أعمال ال�صرف ال�صحي) الذي مل يتم جتديده .O. Reg .مت ال�سلطات ملوظفي �إنفاذ القانون .ميكن تغرمي الأفراد وال�شركات
تعديل الأم��ر الناظم رق��م  20/82املتعلق ب(ق��واع��د املناطق يف الذين ال يلتزمون بالأوامر الواردة يف قانون � EMCPAأو .ROA
املرحلة الأوىل) ل�ضمان ا�ستمرار م�شاريع البنية التحتية احلكومية مبالغ الغرامة املحددة هي 750 :دوال ًرا للأفراد الذين ال ميتثلون
ك�أن�شطة بناء �أ�سا�سية.
للأوامر ؛  1000دوالر لل�شركات التي ال متتثل للأمر ؛ و  1000دوالر
قالت املحامية العامة �سيلفيا جونز" :ي�ضمن متديد هذه الأوامر ملن مينع �ضابط تنفيذي من ممار�سة �سلطاته �أو �أداء واجباته لتنفيذ
بقاء الأدوات الالزمة يف مكانها للم�ساعدة يف اال�ستجابة للزيادة الأوامر .يف حالة الإدانة  ،ترتاوح الغرامات الق�صوى الرتكاب جرمية

رئ��ي�����س ال�������وزراء ج��ا���س�تن ت�����رودو ي��ت��ح��دث مع
رئ��ي�����س ال���والي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة ج��و ب��اي��دن

حتدث رئي�س الوزراء جا�سنت ترودو اليوم مع رئي�س الواليات املتحدة تقيد ال�ت�ج��ارة الثنائية و�سال�سل ال�ت��وري��د والنمو االقت�صادي.
الأمريكية ،جو بايدن .واتفق الزعيمان على االجتماع ال�شهر املقبل و�أثار رئي�س الوزراء خيبة �أمل كندا من قرار الواليات املتحدة ب�ش�أن
من �أجل دفع العمل املهم لتجديد ال�صداقة العميقة والدائمة بني خط �أنابيب  .Keystone XLو�أكد رئي�س الوزراء على الفوائد
كندا والواليات املتحدة.
االقت�صادية و�أمن الطاقة الهامة لعالقتنا الثنائية يف جمال الطاقة
�أق��ر رئي�س ال��وزراء والرئي�س �أن الأولوية الأ�سا�سية لكال البلدين بالإ�ضافة �إىل دعمه لعمال الطاقة.
هي الق�ضاء على جائحة كوفيد  19-العاملي .وناق�شا التعاون يف
و�أك��د رئي�س ال��وزراء والرئي�س جم��ددًا على احلاجة امللحة التخاذ
جمال اللقاحات و�أق ّرا ب�أن جهود البلدين تعززها التبادالت احلالية
�إجراءات طموحة ب�ش�أن تغري املناخ ،و�أعادا ت�أكيد التزامهما باتفاق
للعاملني يف املجال الطبي وتدفق الإمدادات الطبية احليوية .ناق�ش
الزعيمان العمل عن كثب معا لهزمية  COVID-19من خالل باري�س ،واتفقا على العمل م ًعا ب�ش�أن االنبعاثات ال�صفرية ال�صافية،
ً
واملركبات عدمية االنبعاثات ،ونقل الكهرباء النظيفة عرب احلدود،
اال�ستجابة للمتغريات اجلديدة واتباع ن�صائح اخلرباء.
ومنطقة القطب ال�شمايل.
كما وناق�ش رئي�س ال��وزراء والرئي�س ر�ؤيتهما امل�شرتكة لالنتعا�ش
االقت�صادي امل�ستدام ،وخلق فر�ص العمل ،وتنمية الطبقة الو�سطى .و�أي�ضا ناق�ش الزعيمان التزامهما امل�شرتك بتعزيز التنوع وال�شمول،
ولتحقيق هذه الغاية ،ناق�شا تعزيز �أم��ن �سل�سلة التوريد الكندية مبا يف ذلك من خالل العمل يف �شراكة مع ال�شعوب الأ�صلية.
الأمريكية وقدرتها على ال�صمود.
واتفق رئي�س الوزراء والرئي�س على تو�سيع التعاون يف جمال الدفاع
�إنعكا�س ًا للعالقة االقت�صادية غري العادية واملرتابطة ب�شكل كبري ال�ق��اري ويف القطب ال�شمايل ،مبا يف ذل��ك احلاجة �إىل حتديث
ب�ين البلدين ،وب�ه��دف تعزيزها وحمايتها ،اتفق رئي�س ال��وزراء  ،NORADوناق�شا ال���ش��ؤون اخل��ارج�ي��ة وع�ق��د اجتماع وزراء
وال��رئ�ي����س على ال�ت���ش��اور ع��ن كثب لتجنب الإج � ��راءات ال�ت��ي قد اخلارجية والدفاع الوطني يف �أقرب فر�صة.

تعيني ديرين ريزي رئي�سة
�إطفاء مدينة مي�سي�ساغا

!Congratulations
"فخورون بالرتحيب بـ  Deryn Rizziكرئي�س �إطفاء جديد يف
 .Mississaugaتعترب ديرين رائدة  ،حيث �أ�صبحت �أول رئي�سة
�إطفاء يف �أونتاريو يف عام � .2018ست�ضيف ثروة من اخلربة واملعرفة
�إىل دورها اجلديد .مي�سي�سوجا حمظوظة للغاية الن�ضمامك �إىل
فريقنا .مربوك!
عمدة مي�سي�ساغا :بوين كرومبي

من  100000دوالر للفرد �إىل  10ماليني دوالر ل�شركة  ،وبالن�سبة
للفرد  ،ميكن �أن ت�شمل العقوبات ما ي�صل �إىل عام يف ال�سجن.
ميكن العثور على قائمة الأوامر مبوجب  ROAو  EMCPAعرب
الإنرتنت على موقع حكومة �أونتاريو على الويب .وطوال فرتة حالة
الطوارئ املعلنة  ،تظل الأوامر مبوجب � ROAسارية املفعول  ،جن ًبا
�إىل جنب مع الأوامر مبوجب .EMCPA
حكومة �أونتاريو
الرتجمة العربية �أيام كندية

وجدد رئي�س ال��وزراء والرئي�س الت�أكيد على قيمهما وم�صاحلهما
امل�شرتكة على ال�ساحة العاملية .ناق�ش الزعيمان االحتجاز التع�سفي
ملايكل كوفريغ ومايكل �سبافور واتفقا على العمل م ًعا.
وجدد الزعيمني التزامهما الرا�سخ بامل�ؤ�س�سات والتحالفات متعددة
الأطراف .و�أثار رئي�س الوزراء �أهمية �صناعة الأخ�شاب اللينة وحث
على رفع الر�سوم.
يتطلع رئي�س الوزراء ترودو والرئي�س بايدن وطاقميهما املعنيني �إىل
مزيد من مناق�شة تو�سيع تعاونهم يف اجتماعهم القادم.
مكتب رئي�س وزراء كندا /الرتجمة العربية �أيام كندية
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ا�ستقالة احلاكم العام لكندا ورئي�س الوزراء يديل ببيان
�أ�صدر رئي�س الوزراء جا�سنت ترودو  ،اليوم  ،البيان التايل ب�ش�أن ا�ستقالة احلاكم العام:
"لقد تلقيت اليوم ا�ستقالة احلاكم العام لكندا  ،الرفيعة ال�شرف ال�سيدة جويل باييت .كانت قد �أ�صبحت ال�سيدة باييت احلاكمة
العام يف � 2أكتوبر  ، 2017وقد �أوفت بواجباتها يف دعم الدميقراطية الربملانية وخدمة اجلمهور.
"لكل موظف يف احلكومة الكندية احلق يف العمل يف بيئة �آمنة و�صحية  ،و�سن�أخذ هذا الأمر دائ ًما بجدية بالغة .يوفر �إعالن اليوم
فر�صة لقيادة جديدة يف  Rideau Hallملعاجلة خماوف مكان العمل التي �أثارها املوظفون �أثناء املراجعة.
"وب�شكل م�ؤقت � ،سيتوىل رئي�س الق�ضاة يف كندا واجبات احلاكم العام .و�سيتم تقدمي تو�صية ب�ش�أن اال�ستبدال �إىل جاللة امللكة
�إليزابيث الثانية و�سيتم الإعالن عنها يف الوقت املنا�سب.
" مكتب رئي�س وزراء كندا  /الرتجمة العربية �أيام كندية

ع����م����ر ال������غ���ب��را..
«ال�سوري الأ�صل»
وزير ًا للنقل يف حكومة كندا

كيف ُتقيم قدرتك على التحدث
بالإنكليزي��ة �أو الفرن�س��ية عند
التق��دمي للجن�س��ية الكندي��ة؟

لتقييم ما �إذا كان لديك معرفة كافية باللغة الإنكليزية
�أو الفرن�سية ،ن�ستخدم:
 .معايري اللغة الكندية ( )CLBوللفرن�سية:

عمر الغربا  ،ال�سكرتري الربملاين لرئي�س جمل�س الوزراء (جتديد اخلدمة العامة) ونائب رئي�س الوزراء ووزير ال�ش�ؤون احلكومية � ،أ�صبح
وزيرا للنقل .يتمتع ال�سيد الغربة بخربة وا�سعة على طاولة جمل�س الوزراء  ،من العمل ال�سابق يف املنظمات غري احلكومية وقطاع الطاقة �إىل
تدريبه يف الهند�سة والأعمال .مع �أكرث من �سبع �سنوات من اخلربة كع�ضو يف الربملان يف �أحد حماور كندا لالبتكار والتنمية االقت�صادية
 ،ويدرك مدى �أهمية ا�ستثمارات احلكومة الكندية امل�ستمرة يف النقل واملوا�صالت العامة خللق فر�ص للكنديني وحت�سني نوعية حياتهم .
و�سي�ستمر � ً
أي�ضا يف لعب دور قيادي يف التحقيق يف م�أ�ساة رحلة اخلطوط اجلوية الدولية الأوكرانية .752
حكومة كندا /الرتجمة العربية �أيام كندية

مرة �أخرى � ..شركة United Airlines
حتذر �آالف املوظفني من �أن وظائفهم يف خطر

Niveaux de compétence linguistique
)canadien (NCLC

 يجب �أن ت�صل �إىل امل�ستوى  4منللح�صول للتقدمي طلب اجلن�سية الكندية.
معيار  CLB / NCLCهو املعيار الر�سمي امل�ستخدم يف كندا
لو�صف وقيا�س ومعرفة مدى قدرة املهاجرين البالغني على التوا�صل
بلغتهم الثانية .ن�ستخدم هذا املعيار للت�أكد من �أننا نق ّيم اجلميع
بنف�س الطريقة.
ت�شمل الطرق التي نقي�س بها مدى مقدرتك على التحدث واال�ستماع
باللغة الإنكليزية �أو الفرن�سية ما يلي:
 مراجعة امل�ستندات التي تر�سلها مع طلبك لإثبات �أن��ه ميكنكالتحدث واال�ستماع باللغة الإنكليزية �أو الفرن�سية يف امل�ستوى �( 4إذا
عاما)
كان عمرك � 18إىل ً 54
 مالحظة م��دى ج��ودة توا�صلك وحت��ادث��ك عندما تتحدث �إىلاملوظفني �أو م�س�ؤول اجلن�سية �أثناء مقابلتك
 با�ستخدام معيار � ،CLB / NCLCسيتخذ م�س�ؤول اجلن�سيةالقرار النهائي �إذا كانت لديك معرفة كافية باللغة الإنكليزية �أو
الفرن�سية.
حكومة كندا  /ترجمة و�إعداد :معتز �أبوكالم
/ NCLC

� CLBأو �أعلى

قالت يونايتد �إيرالينز �إن وظائف ما يقرب من � 14ألف موظف معر�ضة للخطر عندما تنتهي جولة ثانية من امل�ساعدات الفيدرالية هذا الربيع
 ،وهي �أحدث عالمة على الكيفية التي تكافح بها ال�صناعة ال�ستعادة موطئ قدمها يف جائحة فريو�س كورونا
ويتعني على ال�شركات قانو ًنا �إبالغ املوظفني �إذا كانت وظائفهم معر�ضة للخطر م�سب ًقا وال يعني ذلك �أنهم �سيفقدون وظائفهم يف النهاية.
تتجه يونايتد �إىل �إجراءات طوعية جديدة لتقليل عدد �أفرادها
وبد�أت �شركتا يونايتد و�أمريكان �إيرالينز م�ؤخ ًرا يف ا�ستدعاء �آالف املوظفني الذين تركاهم بعد انتهاء اجلولة الأوىل من دعم الرواتب
احلكومية يف اخلريف
كان الكونغر�س قد وافق العام املا�ضي على م�ساعدة �إ�ضافية لل�صناعة  ،ب�شرط �أن يعاودوا ا�ستدعاء العمال املغادرين واالحتفاظ بك�شوف
الرواتب حتى  31مار�س
�أخربت يونايتد املوظفني العام املا�ضي �أن عمليات رد االت�صال �ستكون م�ؤقتة على الأرجح
وقالت �شركة الطريان يف مذكرة فريق العمل يوم اجلمعة  ،والتي اطلعت عليها " :CNBCعلى الرغم من اجلهود امل�ستمرة لتوزيع
اللقاحات  ،مل يتغري طلب العمالء كث ًريا منذ �أن ا�ستدعينا ه�ؤالء املوظفني"" .عندما بد�أت عمليات اال�ستدعاء  ،قال � Unitedإن معظم
املوظفني الذين مت ا�ستدعا�ؤهم �سيعودون �إىل و�ضعهم ال�سابق نتيجة الإجازات اخلريفية يف حوايل � 1أبريل
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على املتلقي ،ال ب ّد و�أنها تقودنا لرغبة �صاحبها "حامت" بتحقيق
دم�شق – عامر ف�ؤاد عامر
"عندما تروي للنا�س ق�صة ف�أنت جزء منها" ،نقر�أ يف ال�سرية �أمانة كان يرغب يف �إي�صالها للنا�س ،وهي ال ت�شري �إال ل�صدقه �أمام
ّ
ٌ
املهنية للفنان حامت علي لنجد �أنه �شخ�ص غري اعتيادي� ،ضحى املعلومة �أو املعرفة التي ا�ستح�صل عليها.
ّ
من وقته ،و�أعطى من روحه لإجن��از م�شاريع �إبداع ّية بني الكتابة ُيقا َرن حامت علي بـ"ت�شيخوف" ،الذي كتب عن ال�صمت بطريق ٍة الفتة،
والت�أليف ،والتمثيل ،والإخ ��راج ،ج��اءت �سمتها الغالبة الت�شارك وكان ال�صمت حا�ضر ًا ب�أهم ّيته وهيبته ،ويرى البع�ض ب�أن "حامت"
مع الآخ��ر ،والعمل اجلماعي ،والتعاون اخلالق ،فكانت "التغريبة امتداد للمخرج الكبري هيثم حقي يف اخلروج من اال�ستديو ،وحترير
الفل�سطينية"�" ،صقر قري�ش"" ،ربيع قرطبة"" ،ملوك الطوائف" ،الكامريا خارج حدوده ،لكن حامت زاد يف امل�س�ألة عندما ق ّدم ف�ضاء
قحم ًا املتلقي ال�سوري والعربي على حدٍّ
"الزير �سامل"" ،الف�صول الأربعة"�" ،أحالم كبرية"" ،عمر"" ،امللك دم�شق كما هي ،ف�ص ّورها ُم ِ
فاروق"" ،مرايا"�" ،صراع على الرمال"" ،الغفران" ،وغريها من �سواء ،ليع ّرف دم�شق مدينة ذات �سحر درامي ،حياتي ،ويومي ،فهذه
أعمال مه ّمة عمل فيها كممثل يف "ع�صي الدمع"" ،الرجل �س" ،هي الأماكن التي نعي�ش فيها ،ب�أ�سطحتها ،وخزاناتها ،و�ستااليتاتها،
� ٍ
"اخل�شخا�ش" ،و"الع ّراب" ،والقائمة تطول ،و�أي�ض ًا يف حقلي وارتفاعاتها املتباينة ،ومداخلها ،و�أبوابها ،لكن حامت ق ّدمها من دون
امل�سرح ،وال�سينما ،ويف كتابة ال�سيناريو ،وكثري من امل�شاريع التي فجاجة �أو �أذى للعني ،فكانت ال�صورة بريئة و�صادقة ،لذلك قبلنا
ال ّ
تدل �إال على كرمه وعطائه الكبريين ،فهو حامت ع�صره ،يعزينا منه ال�شوارع املر ّقعة بالإ�سفلت ،والأحياء الع�شوائ ّية البناء ،وبد�أنا
فقد ُه مبا ق ّدم وغر�س للأجيال القادمة ،ومبا ترك من � ٍأثر وبناء يف نكت�شف اجلمال فيها وهي على هذه احلال....
ال�ضمري العام والوجدان.
كان املخرج حامت علي متجدد ًا ،ومن العدل �أن نبني هذه ال�صفة
يبدو �أن م�شروع حامت علي مل يكن م�شروع ممثل �أو كاتب �أو خمرج �أكرث ،ففي ك ّل عمل جديد نرى حامت جديد ،وهذه القاعدة ال يحققها
�شخ�ص مثله الت�ص ّدي ملوا�ضيع �إن�سان ّية � ُّأي خمرج ،وهذا على �صعيد العامل ولي�س فقط حمل ّي ًا �أو عرب ّي ًا ،ومن
وح�سب ،فعندما يقرر
ٌ
خمرج �شاب �أو خمرج فقط
ح�سا�سة ،وت�ش ّريحها وا�ستعرا�ض التاريخ من خاللها يف لغة درام ّية املمكن �أن جند هذه القاعدة حم ّققة مع
ّ
ٍ
ح ّية؛ ال ب ّد و�أنه قد ذهب �إىل �أبعد من فكرة العمل� ،أو البحث عن عمل يف �سلكه �ضمن مرحلة ال�شباب ،لكن حامت علي وبعد ق�ضاء
عمل لآخر،
اجلمال ،وال ب ّد �أن �أبعاد ًا �أكرث من املعتاد كانت ت�شغل البال ،وتكري�س زمن يف هذا امليدان جند �أنه ُمتج ّدد وبع ٍني خمتلفة من ٍ
الق�صة ،وطرفها الثاين احلفاظ فحامت يف "قلم حمرة" لي�س كحامت يف "الغفران" ،وال هو كحامت
معادلة طرفها الأ ّول احلفاظ على ّ

الراحل حامت علي

يف "على طول الأيام" �أو حتى "الف�صول الأربعة" ،و"مرايا" ،ومن
هذه النقطة ميكننا القول ب�أن ما كان يقود حامت علي لهذا التج ّدد
هو �صفتان الأوىل التز ّود الثقايف واملعريف ،وهي بال ّ
�شك ال�س ّر ملن
يريد �أن يكون خمرج ًا م�ستمر النجاح ،وال�صفة الثانية هي �أنه يرتك
بالن�ص ،والهدف منه،
للن�ص يف عمل ّية الإخراجّ � ،أي �أنه يثق
ّ
القيادة ّ
ويذهب به للإخراج بعدها....
�أين حامت علي اليوم؟! وقد وجدنا بعد رحيله العديد من امل�شاريع غري
املُنجزة ،كفيلم "الزير �سامل" ،واجلزء الرابع من رباع ّية الأندل�س
"�سقوط غرناطة" ،وحممد علي با�شا ويحيى الفخراين ،وم�سل�سل
"ال�سفر برلك" والليث حجو ،وغريها من امل�شاريع التي مل تكتمل،
ويف نف�س الوقت نفاخر بوجود خمرج نبيل و�صادق ك ّر�س حياته
للإجناز فرفع من منجز ال ّدراما ال�سور ّية لتناف�س �أختها امل�صر ّية
ل�سنوات ،وليكون ا�سم ًا المع ًا يف م�صر بعد جتربة "امللك فارق"،
وتتواىل العرو�ض عليه ،وحماولته الغر�س يف ك ّل مكان ،ومنها الفيلم
الكندي "ال�سالم عرب ال�شوكوالته" ،وال يفاجئنا �أن املمثل ال�سوري
بكى عليه بحرقة ،لأنه �أدرك ومن دون �أن يدري ب�أن ج�سر ًا �أثر ّي ًا
كبري ًا قد فقدناه جميع ًا عربت من خالله الفكرة ،وال�صورة ،واملمثل،
والت�صدير احل�ضاري ،واللغة اجلمالية ،فمن �سي�أتي بعده اليوم؟!
هل من خليفة مياثله ويحمل نف�س روحه العالية؟!

عامر ف�ؤاد عامر
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القب�ض على تاجر خمدرات �صيني -كندي
متهم ب�إدارة واحدة من �أكرب �شبكات املخدرات يف العامل
(�سي �إن �إن) �ألقت ال�سلطات الهولندية القب�ض على زعيم خمدرات
�صيني املولد متهم برئا�سة عملية خمدرات مبليارات الدوالرات.
ذكرت ال�شرطة الفيدرالية الأ�سرتالية ،التي ت�صدرت حتقيق دويل
وا�سع النطاق� ،أنه مت اعتقال املواطن الكندي ت�سي ت�شي لوب يف
مطار �شيبول الدويل ب�أم�سرتدام يوم اجلمعة� .إذ كان ت�سي �أحد �أكرث
الهاربني املطلوبني يف العامل.
عاما ،هو زعيم نقابة �سام غور ،التي
تزعم ال�سلطات �أن ت�سيً 57 ،
ميكن القول ب�أنها تدير �أكرب عملية تهريب خمدرات يف تاريخ �آ�سيا.
يقول اخلرباء �إن ال�شبكة تنتمي �إىل نف�س رابطة �أباطرة املخدرات
�سيئي ال�سمعة �إل ت�شابو وبابلو �إ�سكوبار.
وقال جريميي دوجال�س ،املمثل الإقليمي ملكتب الأمم املتحدة املعني
باملخدرات واجلرمية ( )UNODCيف جنوب �شرق �آ�سيا واملحيط
الهادئ" :ال ميكن التقليل من �أهمية اعتقال ت�سي� .إنه �أمر كبري وقد
م�ضى وقت طويل".
ُيعتقد �أن جتارة مادة امليثامفيتامني يف �آ�سيا تبلغ قيمتها ما بني 30
مليار دوالر و  61مليار دوالر �سنو ًيا ،و ُيزعم �أن  ،Sam Gorالتي
ي�شار �إليها �أحيا ًنا بب�ساطة با�سم "ال�شركة" ،هي �أكرب العب فيها.
املنظمة متهمة ب�إدارة �إمرباطورية ت�صنيع املخدرات اال�صطناعية
يف م�ساحات �شا�سعة من �أدغ��ال ميامنار ،وه��ي منطقة �شابتها
احلرب الأهلية وال تزال حتت �سيطرة �أم��راء احلرب وامليلي�شيات
املتناف�سة  -وهي ظروف جتعل من ال�سهل �إخفاء عمليات ت�صنيع
املخدرات من �إنفاذ القانون .من هناكُ ،يزعم �أن منظمة Sam
 Gorكانت قادرة على �شراء كميات كبرية من املواد الكيميائية

الأولية ،واملكونات الالزمة ل�صنع الأدوية اال�صطناعية ،ثم نقلها عرب
املنطقة �إىل الأ�سواق القريبة يف بانكوك ،ولكن � ً
أي�ضا �إىل الأ�سواق
البعيدة يف �أ�سرتاليا واليابان ،وف ًقا جلهة قانونية متنفذة.
ُيزعم �أن �شبكة  Sam Gorكان لديها عمالء يعملون يف جميع
�أنحاء العامل ،مع العبني يف كوريا اجلنوبية و�إجنلرتا وكندا والواليات
املتحدة ،وف ًقا لإيجاز عن النقابة متت م�شاركته مع  CNNبوا�سطة
م�س�ؤول مطلع على التحقيق.
وو�صفت الوثائق  Sam Gorب�أنها "�شبكة �شبيهة بالثالوث"  -يف
�إ�شارة �إىل الع�صابات العرقية ال�صينية التي تعمل يف �آ�سيا و�أمريكا
ال�شمالية  -ولكنها �أكرث حركة وديناميكية .و�أظهرت الإحاطة �أنه
مت الك�شف عن وجود املجموعة يف عام  2016بعد �إلقاء القب�ض على
مهرب خمدرات تايواين يف يانغون ،ميامنار.
ك�شفت حتقيقات ال�شرطة الإ�ضافية �أن املنظمة كانت ،اعتبا ًرا من
عام  ،2018حتقق ما بني  8مليارات دوالر و  17.7مليار دوالر من
العائدات غري امل�شروعة �سنو ًيا ،وف ًقا للإفادة الإعالمية .وت�ستخدم
املنظمة كازينوهات �سيئة التنظيم يف جنوب �شرق �آ�سيا لغ�سل جزء
كبري من هذه العائدات.
وقالت وكالة فران�س بر�س �إن مذكرة توقيف بحق ت�سي �صدرت عام
 2019فيما يتعلق بعملية ا�ستهدفت �شبكة �سام غور.
واو�ضحت وكالة فران�س بر�س يف بيان �أن "ال�شبكة ا�ستهدفت ا�سرتاليا
على مدى عدة �سنوات با�سترياد وتوزيع كميات كبرية من املخدرات
غري امل�شروعة وتبيي�ض االرباح يف اخلارج والعي�ش من الرثوة املت�أتية
من اجلرمية".

ُيزعم �أن ت�سي �أدار عمليته التي تقدر مبليارات الدوالرات من هونغ
كونغ وماكاو وجنوب �شرق �آ�سيا .لكن ا�سمه � -أو وجوده  -مل يكن
معروفا للجمهور حتى ك�شف حتقيق رويرتز عنه عام .2019
وقال املتحدث با�سم ال�شرطة الهولندية توما�س �ألينج �إنه من املتوقع
�أن يتم ت�سليم ت�سي بعد مثوله �أمام قا�ض .كما ومل تتمكن ال�سلطات
يف هولندا من تقدمي تفا�صيل حول الإجراءات القانونية ومل يكن من
الوا�ضح ما �إذا كان ت�سي لديه حمام.
هذه لي�ست �أول مواجهة لـ ت�سي مع تطبيق القانون� .إذ اعرتف ت�سي
بالذنب يف جرائم امل�خ��درات يف ال��والي��ات املتحدة يف ع��ام 2000
وحكم عليه بال�سجن ت�سع �سنوات .التفا�صيل املحيطة بتلك الق�ضية
حمدودة لأنها ال تزال خمتومة ،لكن امل�صدر قال �إنه �أفرج عنه يف
عام  2006وعاد �إىل كندا قبل االنتقال �إىل هونغ كونغ.
وبينما �أ�شاد دوغال�س من مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات
واجلرمية باعتقال ت�سي ،قال �إنه يتعني بذل املزيد من اجلهد ل�ضمان
عدم ا�ستفادة �أباطرة املخدرات من �ضعف الرقابة احلكومية على
املناطق يف ميامنار والو�س.
وق��ال�" :أثناء الق�ضاء على قيادة النقابات ،تظل الظروف التي
ا�ستخدموها بفعالية يف املنطقة للقيام ب�أعمال جتارية دون معاجلة،
وتظل ال�شبكة يف مكانها" .و"هناك الكثري من املعلومات ال�صعبة
على و�شك الظهور".
�ساهم رويرتز بهذا التقرير  /امل�صدرCNN :
الرتجمة العربية �أيام كندية

�سفاح يف �سجون بريطانيا� ..سي�أخذ لقاح كورونا قبل املاليني
تلقى �سفاح م�سجون يف بريطانيا دعوة متهيدا حل�صوله على لقاح
فريو�س كورونا ،قبل املاليني من الربيطانيني الذين لهم الأولوية،
مما �أثار غ�ضبا لدى و�سائل الإعالم.
وكتبت �صحيفة "ال�صن" الربيطانية على موقعها الإلكرتوين �أن
الأمر"مرعب" .وذك��رت �أن��ه مت �إب�لاغ ال�سفاح ليفي بيلفيلد (52
عاما) وبع�ض ال�سجناء الآخ��ري��ن يف �سجن "فرانكالند" �شديد
احلرا�سة ،ب�أنهم �سيتلقون اللقاح يف الأ�سابيع املقبلة.
وت��أت��ي ه��ذه الأخ �ب��ار يف وق��ت ال ي��زال فيه الربيطانيون امل�سنون
وغريهم من املعر�ضني خلطر املوت ب�سبب الوباء و�أفراد الطواقم
الطبية ينتظرون اللقاح.
وقال وزير الداخلية الربيطاين ال�سابق ،ديفيد بالنكيت� ،إنه امر
غري منطقي �أن يعطى ال�سجناء وخ�صو�صا ال�سفاحني منهم �أولوية

يف احل�صول على اللقاحات.
و�أعرب عن �أمله يف �أن يتدخل وزير العدل يف بريطانيا فورا ،ويك�شف
�سبب توزيع اللقاحات النادرة �أ�صال بهذه الطريقة.
وبيلفيلد �سفاح معروف يف بريطانيا ،و�أدين بثالث جرائم قتل �ضد
الن�ساء ،وكانت �إحدى �ضحاياه فتاة يف الـ 13من عمرها ،ويق�ضي
حكما بال�سجن مدى احلياة.
وتقول الر�سالة التي و�صلت �إىل ال�سجناء �إن اللقاح �سي�صل �إىل
ال�سجن بني يناير وفرباير  ،2021على �أن ي�ستفيد منه الأكرث عر�ضة
خلطر الإ�صابة.
وبريطانيا واحدة من �أكرث الدول ت�ضررا من جراء وباء كورونا� ،إذ
�سجلت فيها �أكرث  3.6مليون �إ�صابة ،و�أكرث من � 97ألف حالة وفاة.
وعلى الرغم من �أن اململكة املتحدة كانت �أول دولة يف العامل ت�ستخد

لقاح فايزر بيونتك و�أك�سفورد
�أ�سرتازينيكا� ،إال �أن البالد
ال ت��زال تعاين م��ن معدالت
وفيات مرتفعة للغاية.
كما تعاين عملية توزيع اللقاحات
من بطء �شديد ،وال تغطي حتى الآن
كل امل�سنني والطواقم الطبية.
وقال وزير ال�صحة الربيطاين ،مات هانكوك ،لـ"�سكاي نيوز" �إن �أمر
قيود رفع الإغالق العام يف بريطانيا ال يزال بعيدا ،م�شريا �إىل املعطيات
الأولية تظهر �أن القيود قللت قليال من �إ�صابات ال�ساللة اجلديدة ،لكن
�أكد �أن امل�ست�شفيات يف البالد تعاين من �ضغط "هائل".
وكاالت /ما ر�أيكم؟� ..أيام كندية
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حماكم��ة ترام��ب بالكونغر���س تنطل��ق بع��د �أ�س��بوعني
وباي��دن ي�ص��در حزم��ة ق��رارات ملواجه��ة �أزم��ة كورونا
ق��ال زعيم الأغلبية الدميقراطية يف جمل�س ال�شيوخ الأمريكي �أن�صاره مبنى الكابيتول (الكونغر�س) يف ال�ساد�س من يناير/كانون
ت�شاك �شومر �إن م�ساءلة الرئي�س ال�سابق دونالد ترامب يف املجل�س الثاين اجلاري ،لعرقلة م�صادقة امل�شرعني على فوز جو بايدن يف
�ستجري يف الأ�سبوع الذي يبد�أ يف الثامن من فرباير�/شباط املقبل ،االنتخابات الرئا�سية.
يف حني وقع الرئي�س جو بايدن قرارات جديدة ملواجهة التداعيات و�إذا �أدين ترامب يف هذه املحاكمة ف�إنه �س ُيمنع من تويل �أي من�صب
االقت�صادية جلائحة فريو�س كورونا على الأ�سر الأمريكية.
فدرايل� ،أي �أنه لن يتمكن من العودة �إىل الرئا�سة مرة �أخرى.

•• التطرف املحلي

و�أ�ضاف �شومر �أن فريق االدعاء �سيقدم االثنني املقبل الئحة االتهام وميتلك الدميقراطيون �أغلبية طفيفة جدا يف جمل�س ال�شيوخ ،يف
ويف �سياق منف�صل ،قالت املتحدثة با�سم البيت الأبي�ض جني �ساكي
املوجهة �ضد ترامب ،و�شدد زعيم الدميقراطيني يف جمل�س ال�شيوخ حني يتطلب املوافقة على �إدانة ترامب ت�صويت ثلثي �أع�ضاء املجل�س،
�إن �صعود التطرف املحلي ي�شكل تهديدا متزايدا للأمن القومي
على �أن املحاكمة �ستتم رغم حماوالت ت�أخريها ،و�ستكون عادلة ،وهو ما يعني �ضرورة دعم العديد من الأع�ضاء اجلمهوريني للأغلبية
الأمريكي ،م�ؤكدة �أن �إدارة الرئي�س بايدن �ستواجه هذا التهديد
ح�سب و�صفه.
الدميقراطية يف هذا الت�صويت.
بكل املوارد الالزمة ،و�أ�ضافت �ساكي �أن الرئي�س كلف �إدارته ب�إعداد
باملقابل ،نقل موقع "ذا هيل" ( )The Hillالأمريكي عن •• قرارات بايدن
تقييم �شامل خلطر الإرهاب املحلي يف �أعقاب اقتحام �أن�صار ترامب
متحدث با�سم زعيم الأقلية اجلمهورية مبجل�س ال�شيوخ ميت�ش
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�
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مبنى الكونغر�س رمز الدميقراطية الأمريكية.
ماكونيل �إن ت�أجيل حماكمة ترامب حتى  8فرباير�/شباط املقبل
�أوام��ر تنفيذية جديدة يف ثالث �أي��ام واليته الرئا�سية ،وترتبط
"انت�صار للعدل".
باحلقوق االجتماعية وامل�ساعدات الغذائية الفورية ملواجهة تداعيات وقالت املتحدثة با�سم البيت الأبي�ض �إن مكتب مدير املخابرات
الوطنية �سيتوىل �إع��داد التقييم ،بالتعاون مع مكتب التحقيقات
وكان ماكونيل دعا يف وقت �سابق �إىل ت�أجيل املحاكمة ،وقال يف بيان جائحة كورونا.
�إنه "يف هذا الوقت امل�شحون باالحتقان ال�سيا�سي ،يعتقد اجلمهوريون وتركز الأوامر التنفيذية على �إغاثة العائالت التي تعجز عن �شراء الفدرايل ( )FBIووزارة الأمن الداخلي.
�أن من ال�ضروري عدم تعطيل الإج��راءات القانونية الواجبة التي
املواد الغذائية ،والعاطلني عن العمل ،والذين مل ت�صلهم امل�ساعدات ويف جمال ال�سيا�سة اخلارجية ،قال متحدث با�سم وزارة اخلارجية
ي�ستحقها الرئي�س ال�سابق ترامب".
املالية بعد ،وعلى رفع احلد الأدنى لدخل املوظفني الفدراليني �إىل الأمريكية �أم�س اجلمعة �إن ال ��وزارة ب��د�أت يف مراجعة ت�صنيف
•• ا�ستعداد ترامب
 15دوالرا يف ال�ساعة.
جماعة احلوثي يف اليمن منظمة �إرهابية ،وتعمل ب�أ�سرع ما ميكن
ودافع اجلمهوريون يف الكونغر�س عن �إرجاء �إطالق حماكمة الرئي�س وق��ال بايدن �إن الأزم��ة ال�صحية احلالية ت�سببت يف �أك�بر �أزمة لإنهاء العملية واتخاذ قرار.
ال�سابق ترامب يف جمل�س ال�شيوخ حتى فرباير�/شباط املقبل بدعوى اقت�صادية و�أك�بر �أزم��ة تفاوت يف الوظائف يف التاريخ احلديث،
وكانت �إدارة الرئي�س ال�سابق دونالد ترامب �أعلنت الثالثاء املا�ضي
�ضمان �سالمة الإجراءات ،و�إعطاء دفاع ترامب وقتا لال�ستعداد.
و�أو� �ض��ح �أن��ه و�ضع خطة م��ن خطوتني للإنقاذ والتعايف ملواجهة
ق��رار ت�صنيف احلوثيني �ضمن التنظيمات الإرهابية الأجنبية،
م��ن جهة �أخ ��رى ،ن�سبت و�سائل �إع�ل�ام �أمريكية �إىل ال�سيناتور الأزمة.
وهو القرار الذي �أثار اعرتا�ض دول غربية والأمم املتحدة ،وذلك
اجلمهوري البارز ليند�سي غراهام قوله �إن ترامب اتفق مع املحامي و�شدد الرئي�س الأمريكي اجلديد على �أن �إدارته اتخذت �إجراءات
للأ�ضرار املنتظرة من ه��ذا الت�صنيف على �إي�صال امل�ساعدات
بوت�ش باورز على متثيله يف املحاكمة.
�سريعة مل�ساعدة الأمريكيني املت�ضررين من جائحة كورونا ،وقال
"لن ن�سمح ب�أن يجوع النا�س �أو يطردوا من منازلهم ب�سبب �أمر لي�سوا الإن�سانية لليمنيني ،و�إيجاد احلل ال�سيا�سي للحرب يف البالد.
وتت�ضمن الئحة االتهام بحق ترامب ،التي �أقرها جمل�س النواب قبل
�أيام ،تهمة واحدة هي "التحري�ض على التمرد" يف ما يتعلق باقتحام م�س�ؤولني عنه".
امل�صدر  :اجلزيرة  +وكاالت

بيان رئي�س وزراء كندا يف الذكرى الرابعة حلادث �إطالق النار املميت
يف املركز الثقايف الإ�سالمي يف كيبيك

�أ�صدر رئي�س الوزراء  ،جا�سنت ترودو  ،اليوم البيان التايل مبنا�سبة اليوم الوطني لإحياء ذك��رى هجوم م�سجد مدينة كيبيك والعمل
ال��ذك��رى الرابعة حل��ادث �إط�لاق النار املميت يف املركز الثقايف �ضد الإ�سالموفوبيا ".
الإ�سالمي يف كيبيك:
"الق�ضاء على الإ��س�لام��وف��وب�ي��ا ه��و �أح ��د ال��رك��ائ��ز الأ�سا�سية
قبل �أربع �سنوات � ،أدى هجوم �إرهابي ،وقع لي ًال يف مثل هذا اليوم يف ال�سرتاتيجية كندا ملكافحة العن�صرية .يف عام � ، 2019أطلقنا
املركز الثقايف الإ�سالمي يف كيبيك يف مدينة �سانت فوي� ،إىل مقتل مبادرة املواطن الرقمي  ،والتي تهدف �إىل مكافحة الكراهية عرب
�ستة �أ�شخا�ص و�إ�صابة ت�سعة ع�شر �آخرين بجروح خطرية.
الإنرتنت وم�ساعدة الكنديني على فهم املعلومات امل�ضللة وت�أثرياتها
"يف هذه الذكرى الكئيبة  ،نكرم ذكرى �ضحايا هذا العمل البغي�ض
املتمثل يف الإ�سالموفوبيا والعن�صرية .قلوبنا موجهة �إىل �أ�سرهم
و�أحبائهم الذين ما زالوا يعانون  ،و�إىل جميع �سكان مدينة كيبيك
الذين تغري جمتمعهم �إىل الأبد ب�سبب هذه امل�أ�ساة.
"اليوم  ،نتذكر � ً
أي�ضا �أول امل�ستجيبني الذين فعلوا كل ما يف
و�سعهم  ،ب�شجاعة وت�ف��اين  ،لإن�ق��اذ امل�صلني وتخفيف �آالمهم.
ونحن ندرك الت�ضامن الذي �أظهره �سكان كيبيك وجميع الكنديني
مع املجتمعات امل�سلمة يف جميع �أنحاء البالد يف �إدان��ة هذا العمل
العنيف عدمي الإح�سا�س.

على جمتمعنا ب�شكل �أف�ضل .بالإ�ضافة �إىل ذلك  ،نوا�صل �ضمان
�شعور الكنديني بالأمان يف �أماكن عبادتهم ويف جمتمعاتهم  ،من
خالل ا�ستثمارات حلماية املجتمعات املعر�ضة للخطر :برنامج البنية
التحتية الأمنية .توا�صل حكومتنا � ً
أي�ضا حماية املجتمعات من العنف
امل�سلح .على �سبيل املثال  ،عززنا التحكم يف ال�سالح العام املا�ضي
من خالل حظر �أكرث من  1500منوذج ومتغري من الأ�سلحة النارية
من طراز الهجوم وبع�ض مكوناتها .تُعد هذه الإج��راءات والعديد
من الإجراءات الأخرى جز ًءا من التزام احلكومة الكندية مبكافحة
الإ�سالموفوبيا والتع�صب واجلماعات املتطرفة والكراهية  ،مبا يف
ذلك الكراهية عرب الإنرتنت.

�ضحايا هذا العمل ال�شنيع� .سوف نقف متحدين �ضد االنق�سام
والعنف  ،وال مكان لأي منهما يف كيبيك �أو يف ك�ن��دا� .سندافع
دائ ًما عن قيمنا املتمثلة يف اح�ترام التنوع واالنفتاح واالندماج ،
بغ�ض النظر عن معتقداتنا وخلفيتنا وديننا .م ًعا � ،سنوا�صل � ً
أي�ضا

حماربة الإ�سالموفوبيا وجميع �أ�شكال التمييز الأخرى  ،جلعل بلدنا
"لتكرمي �ضحايا هذه امل�أ�ساة وموا�صلة الكفاح �ضد الإ�سالموفوبيا
والكراهية والتمييز � ،أعلنا �أم�س عزمنا على �إعالن يوم  29يناير" "اليوم  ،بالنيابة عن حكومة كندا � ،أدعو جميع الكنديني �إىل تذكر وهذا العامل �أكرث عد ًال و�أقوى و�شمو ًال للجميع ".

�أخبار
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اليوم الأكرث دموية للوباء حتى الآن� ،أونتاريو تبلغ عن
ت�سجيل  3519حالة �إ�صابة جديدة بـ COVID-19
�أبلغت �أونتاريو عن رقم قيا�سي ليوم واحد بلغ  3519حالة �إ�صابة و�صباح اليوم قال فورد �إنه تلقى م�ؤخ ًرا بيانات جديدة ت�شري �إىل �أن
جديدة بـ  COVID-19اليوم اخلمي�س ،بالإ�ضافة �إىل  89حالة معدالت �إيجابية ل  COVID-19بني الأطفال �آخذة يف االزدياد.
وفاة �أخرى للأ�شخا�ص امل�صابني باملر�ض  -وهو اليوم الأكرث دموية وقال �إن البيانات �أثارت خماوف ب�ش�أن �إعادة فتح املدار�س.
حتى الآن من الوباء ب�أكمله يف املقاطعة.
يف غ�ضون ذلك ،تلقت �أونتاريو الآن  48000جرعة �أخرى من لقاح

قال كبري امل�س�ؤولني الطبيني لل�صحة يف �أونتاريو الدكتور ديفيد  ،Pfizer-BioNTechح�سبما علمت  CBC Newsمن
ويليامز" :لقد كان هذا الأ�سبوع مه ًما بالن�سبة لنا" ،م�ش ًريا �إىل �أن م�صدر حكومي.
 ت�شاثام كينت19 :اليوم ميثل �أكرب عدد من احلاالت التي �شهدتها املقاطعة منذ بداية وهذا يعني �أن املقاطعة تلقت �إجمايل � 143ألف جرعة من لقاح فايزر
 هاليبورتون وكوارثا وباين ريدج17 :الوباء ،بالإ�ضافة �إىل الوفيات.
حتى الآن ،مع �أول � 95ألف جرعة مت تلقيها بحلول  21دي�سمرب.
 -جنوبي غربي22 :

قال ويليامز ن�أمل من عند هذا احلد �أن تبد�أ الأرقام يف االنخفا�ض ،وقالت وزيرة ال�صحة كري�ستني �إليوت �أنه حتى ال�ساعة  8م�سا ًء .يوم  -مقاطعة غراي16 :
على الرغم من �أن��ه �أع��رب عن خماوفه من �أن انتقال العدوى يف الأربعاء ،مت �إعطاء ما جمموعه  72630جرعة فقط من لقاحات � -شمالية غربية15 :
املجتمع هي يف �أ�سو�أ حاالته و�أن الأرقام قد تت�ضخم �إىل  4000حالة  COVID-19يف �أونتاريو.
 مقاطعة �ألغوما15 :يوم ًيا.
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 هورون بريث12 :عالوة على ذلك ،قال ويليامز �إن امل�ست�شفيات ت�شهد �أعدادًا قيا�سية يف تورنتو و  568يف منطقة بيل و  467يف منطقة يورك و  208يف
 بيرتبورو12 :من املر�ضى الذين مت قبولهم يف وحدة العناية املركزة "�أعلى بكثري" وند�سور �إ�سيك�س و  175يف منطقة واترلو و  174يف منطقة دورهام.
 هالدمياند نورفولك11 :مما توقعته منذجة املقاطعة.
 �أوتاوا164 :(ملحوظة :جميع الأرق ��ام امل�ستخدمة يف ه��ذه الق�صة موجودة
يف الأ�شهر املا�ضية� ،شكلت يورك وبيل وتورنتو حوايل  70يف املائة
 هاميلتون146 :على لوحة معلومات  COVID-19التابعة لوزارة ال�صحة �أو يف
من احلاالت .اليوم ،ميثلون حوايل  50يف املائة ،مما ي�شري �إىل �أن
عدد احلاالت خارج ما ي�سمى باملناطق ال�ساخنة يف املقاطعة يرتفع  -ميدل�سك�س  -لندن115 :
امللخ�ص الوبائي اليومي اخلا�ص بها .قد يختلف عدد احلاالت لأي
منطقة عن ما مت الإبالغ عنه من قبل وحدة ال�صحة العامة املحلية،
�أعلى مما كان عليه يف ال�سابق.
 منطقة نياجرا112 :أرقاما يف �أوقات خمتلفة).
لأن الوحدات املحلية تقدم � ً
وقال �إن �أونتاريو �شهدت زيادة بن�سبة  23يف املائة يف عدد احلاالت  -منطقة هالتون95 :
جمتمعة� ،أدت الإ�صابات الإ�ضافية املبلغ عنها يوم اخلمي�س �إىل دفع
لكل � 100ألف �شخ�ص يف غ�ضون �أ�سبوع �أو نحو ذلك ،وهو �أمر و�صفه
90
جويلف:
دوفريين
ويلينجتون
متو�سط (�سبعة �أيام) للحاالت اليومية اجلديدة �إىل م�ستوى مرتفع
ب�أنه "مقلق للغاية".
 �سيمكو مو�سكوكا78 :جديد عند .3141
ت�أتي هذه الأخبار يف الوقت الذي تقول فيه حكومة املقاطعة �إنها
تو�سع التعلم عرب الإن�ترن��ت لطالب املرحلة االبتدائية يف جنوب � -أونتاريو ال�شرقية36 :
امل�صدرCBC NEWS :
 مقاطعة برانت27 :الرتجمة العربية �أيام كندية
�أونتاريو حتى  25يناير.

ال�سياحة ال�شتوية� ..أنطاليا الرتكية بانتظار حمبي التزلج
بينما اكت�سبت والية �أنطاليا جنوب غربي تركيا� ،شهرة يف ال�سياحة
ال�صيفية ،ت�ستعد املدينة ال�ستقبال ع�شاق التزلج يف ف�صل ال�شتاء
وقد انتهت �أعمال ال�صيانة والتجديد مبركز �صاقلي كينت للتزلج
على اجلليد بجبال بي داغلرى باملدينة ،با�ستثمار بلغ  6ماليني لرية
(نحو � 813ألف دوالر) ا�ستعدادا للمو�سم اجلديد
وت�ستقبل �أنطاليا ماليني ال�سياح كل عام ،وتقدم لزائريها فر�صة
ن��ادرة لق�ضاء العطلة مبا متتاز به من مناخ ن��ادر ،وجمال طبيعي
يتمثل يف بحرها ورمالها ودفء �شم�سها و�أبنيتها التاريخية
و�إىل جانب اال�ستمتاع بال�شم�س وال�شاطئ على �سواحل �أنطاليا،
ميكن للزائرين اال�ستمتاع يف الوقت نف�سه بالثلوج يف مركز التزلج
الذي يبعد  50كيلومرتا عن و�سط املدينة
وي�ضم �صاقلي كينت  4م�سارات للتزلج تنا�سب جميع امل�ستويات،
مت حتديثها بالكامل� ،إ�ضافة �إىل جتديد م�صعد التزلج واملن�ش�آت
الأخرى باملركز
ويوفر املركز م�سارات بطول  5كيلومرتات للتزلج وركوب لوح التزلج
(�سنوبورد)� ،إ�ضافة �إىل توفري مرفق للإقامة مت �إعداده وفق القواعد
االحرتازية للحد من انت�شار فريو�س كورونا ،بتكلفة مليون و� 200ألف
لرية (نحو � 162.6ألف دوالر)
ك�م��ا مت جت��دي��د جميع �أدوات ال �ت��زل��ج� ،إىل ج��ان��ب تخ�صي�ص
خ� ��زان� ��ة رق� �م� �ي ��ة ل� �ك ��ل زائ � � ��ر حل� �ف ��ظ م��ت��ع��ل��ق��ات��ه ،وو�� �ض ��ع

مل�صقات ت��و��ض��ح ال �ت��داب�ير ال �ل�ازم ات�ب��اع�ه��ا مل�ك��اف�ح��ة كورونا
�إ�ضافة �إىل قيا�س درج��ة ح��رارة الزائرين وتعقيم �أيديهم قبل
الدخول ،مع عدم ال�سماح بالدخول دون ارتداء الكمامات
• �شهادة ال�سياحة الآمنة
و قال ح�سن �سفيندي ،املدير العام لـ �صاقلي كينت � ،إن املركز ا�ستوفى
جميع املعايري التي حددتها وزارة ال�صحة الرتكية يف مواجهة الوباء،
ما �أهلهم للح�صول على �شهادة ال�سياحة الآمنة
و�أك��د �أنهم يقدمون خدماتهم الآمنة للزائرين املقيمني ،وزائري
اليوم الواحد ،كما �أنهم قاموا بتجديدات عديدة هذا العام ،منها
حل م�شكلة مر�أب ال�سيارات التي ا�ستمرت ل�سنوات
و�أو�ضح �أنهم ط��وروا �أنظمة الت�شغيل الإلكرتونية وو�ضعوا بوابات
دوارة� ،إ�ضافة �إىل �إحداث جتديدات يف الق�سم اخلا�ص باملطاعم
و�أماكن الإقامة
و�شدد �سفيندي على �أنهم يتخذون كافة التدابري واالحتياطات
ال�ضرورية للحد من انت�شار وباء كورونا ،و�أنهم يقدمون خدماتهم
للزائرين يف بيئة �صحية و�آمنة
و�أ��ض��اف �أنهم �أن���ش��أوا نظام �شريط متحرك على م�سار التزلج
املخ�ص�ص للمبتدئني ،و�أ�شار �أن �صاقلي كينت ُيعد �أح��د املراكز
الفريدة على م�ستوى العامل� ،إذ ميكن للزائر اال�ستمتاع بال�ساحل
والبحر والتزلج على اجلليد يف اليوم نف�سه

• تنظيم �سباقات دولية
وقال نائب رئي�س احتاد التزلج الرتكي جعفر نور �أوغلو� ،إن �صاقلي
كينت ُيعد �أح��د املراكز ال�سياحية املهمة ،معربا عن رغبتهم �أن
ي�ساهم يف الريا�ضة املحلية
و�أ�ضاف �أنهم يطمحون �إىل احل�صول على رخ�صة تتيح للمركز
ا�ست�ضافة امل�سابقات الريا�ضية املحلية والدولية
وبينّ �إنه مت �إ�صالح وحتديث جميع املرافق باملركز ،قائال �إن جميع
كاف
اال�ستعدادات اكتملت ،و�إنهم يف انتظار ت�ساقط الثلوج ب�شكل ٍ
لبدء مو�سم التزلج
و�أ�شار �إىل �أن قرب املركز من �ساحل البحر يعد ميزة �إ�ضافية مهمة
له� ،أما مدرب التزلج عثمان �أوز �أيدن ،فقال �إنه مت �شراء معدات
تزلج حديثة ،و�إنه �سيمكن تقدمي تدريب للزائرين من جميع الفئات
العمرية على التزلج عند افتتاح املو�سم اجلديد
امل�صدر :االنا�ضول
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«�أ�س��بوعني من ال�س�لام مع
دب��ي �س�� ّببا وفي��ات �أك�ثر
م��ن  70عا ًم��ا م��ن احلرب»
ح�س��ب م�س���ؤولة كب�يرة
يف ال�ص��حة الإ�س��رائيلية
واعتذار ا�سرائيلي للإمارات
اعتذر م�س�ؤولون �إ�سرائيليون للإمارات ،عن ت�صريحات م�س�ؤولة
كبرية يف وزارة ال�صحة الإ�سرائيلية ،ربطت فيها زي��ادة حاالت
الإ�صابة بفريو�س كورونا وارتفاع عدد الوفيات ،بالرحالت ال�سياحية
�إىل دبي.
ونقلت �صحيفة “يديعوت �أحرونوت” ال�ع�بري��ة ،ع��ن امل�س�ؤولني
الإ�سرائيليني قولهم �إن ت�صريحات رئي�سة خدمات �صحة اجلمهور
ب��وزارة ال�صحة� ،إلروعي براي�س ،جمرد "مزحة فا�شلة" ال تعك�س
موقف احلكومة الإ�سرائيلية.
وكانت براي�س قالت �إن "�أ�سبوعني من ال�سالم مع دبي �س ّببا وفيات
�ام��ا م��ن احلرب" ،يف �إ� �ش��ارة �إىل ت��واف��د ال�سياح
�أك�ثر م��ن  70ع� ً
الإ�سرائيليني �إىل �إمارة دبي.
وو�صف املكتب الإعالمي حلكومة دبي ت�صريحات براي�س باالدعاءات
الكاذبة ،لربطها بني ال�سفر �إىل دبي ،وتزايد �أعداد امل�صابني بكورونا
يف �إ�سرائيل.
وكاالت� /أيام كندية

منوعات

الطبخ� ،أ�شار حمدثنا �إىل �أن لدرو�س الطبخ هذه مردود مادي
ال�شاب ال�سوري الذي ع ّلم الرئي�س الأملاين حت�ضري
لدعم امل�شروع ،وهذه الدرو�س-كما يقول -هي نوع من التبادل
}التبولة{ ..يروي ق�صته
الثقايف الذي يت�شارك فيه احل�ضور �صور ًا عن معامل املدن التي
مل يتوقع الالجىء ال�سوري ال�شاب "م�ضر ال�شيخ �أحمد" للحظة� ،أتوا منها وتراثها وعاداتها وتقاليدها و�إرثها احل�ضاري.
�أن تتحول هوايته ال�صغرية يف الطبخ ال��ذي يع�شق حت�ضريه،
�إىل و�سيلة الندماج الالجئني ال�سوريني يف املجتمع الأملاين ،من واعتاد املرتادون يف ختام الدر�س-كما ي�ؤكد م�ضر� -أن يرق�صوا
خالل م�شروع "�أوبر دين تيلراند كوخن" ،الذي ك ّر�س له وقته الدبكة ال�سورية بعد تقدميه للدرو�س ،وكان الإطراء الذي قوبل
وجهده لي�صبح من �أجنح م�شاريع االندماج ،الأم��ر الذي دفع به دافع ًا ملزيد من النجاح والتقدم.
الرئي�س الأمل��اين "يواخيم غاوك" لدعمه �شخ�صي ًا وامل�شاركة ومن �ضمن ن�شاطات الفريق برنامج العمل الذي يهدف لإيجاد
يف �إح��دى فعالياته ،وو�صل �صدى ن�شاطاته �إىل خمتلف املدن فر�ص لالجئني يف �سوق العمل ،ون ّوه حمدثنا يف هذا ال�سياق �إىل
الأملانية و�صو ًال �إىل عدة دول �أوروبية جماورة من خالل ما ُ�سمي �أن البنك الأملاين تك ّفل بدعم الربنامج وقدم موظفيه كمتطوعني
باملطبخ "اجل ّوال" الذي قدم ن�شاطاته يف كل من فرن�سا وهولندا مل�ساعدة الالجئني يف ايجاد فر�ص للعمل حيث توىل كل متطوع
و�إيطاليا وبلجيكا وال�سويد.
من البنك حت�ضري وتهيئة الجئ من البداية حتى �إيجاد فر�صة
كان م�ضر قد تخرج للتو باخت�صا�ص اللغة العربية من جامعة عمل تتوافق مع خرباته ودرا�سته .واجتمع حمدثنا–كما ي�ؤكد-
حلب عندما �ساءت الظروف يف �سوريا عام  ،2013فاجته �إىل مع مدير البنك يف مدينة "ا�سن" بالإ�ضافة لرئي�س الدولة
�أوروب��ا بحث ًا عن الأم��ان وكانت وجهته ال�سويد بداية ،وهناك وبع�ض امل�س�ؤولني وتناق�شوا يف هذا املو�ضوع �ضمن برنامج يقدمه
متكن الالجىء ال�شاب من توظيف خربته ال�صغرية يف جمال رئي�س الدولة.
ُ
الطبخ واجت��ه لالنخراط يف م�شروع �أطلق عليه ا�سم "الطبخ وكنوع من الت�شجيع املعنوي للم�شروع و�ضمن �سل�سة النجاحات
ً
ً
خارج ال�صندوق" الذي القى قبوال وت�شجيعا من الأملان ،وهذا ما املتتالية للمجموعة ح�ضر الرئي�س الأملاين "يواخيم غاوك" �أحد
حفزه على تطوير هوايته يف املطبخ ال�سوري وكان الهدف-كما فعالياته�" ،أراد رئي�س الدولة �أن ُيظهر للعلن عرب ال�شا�شات
يقول لـ"اقت�صاد" -ن�شر الثقافة ال�سورية واللقمة الطيبة بنف�س املرئية (التلفاز) نوع الن�شاطات التي تقدمها املجموعة ف�شاركنا
الوقت.
ن�شاطاتنا وطلب مني �أن يتعلم طريقة حت�ضري التبولة ،كما
وبعد فرتة مت ّكن م�ضر مع املجموعة التي ان�ضم �إليها من �إحراز حتدث قلي ًال مع الفريق عن امل�شاكل التي واجهتهم ووعد بتذليل
جائزة �أف�ضل طباخ يف برلني لعام .2015
ال�صعوبات التي تعرت�ض امل�شروع" ،يقول م�ضر.
وم�ضى م�ضر مو�ضح ًا املق�صود م��ن ع�ن��وان "الطبخ خارج
ال�صندوق" الذي يعني–كما يقول" -اخلروج عن الأطر امل�ألوفة
و�أو��ض��ح م�ضر �أن��ه ك��ان يتوقع جن��اح فكرة امل�شروع لكن لي�س
والتو�سع يف الالنهاية" –ح�سب تعبريه -م�شري ًا �إىل �أن "فكرة
�إىل املدى الذي و�صل �إليه ،وكان-كما يو�ضح -على يقني ب�أن
الطبخ املعروفة تهدف للإ�شباع� ،أما الطبخ خارج ال�صندوق فله
ال�سوريني لديهم الكثري ليقدموه لهذا �سعى ج��اه��د ًا ليثبت
�أهداف �أخرى وهي دمج الالجئني يف املجتمعات التي يتعاي�شون
للجميع �أن الالجئني ال�سوريني قادرون على اجناز الكثري و�أنهم
معها بالإ�ضافة �إىل التبادل الثقايف".
موجودون وفاعلون.
وبالإ�ضافة اىل دمج الالجئني بالأملان من خالل الطبخ �أتاح
عن زمان الو�صل
م�شروع "الطبخ خارج ال�صندوق" درو�س طبخ للأملان ،وحول
�أيام كندية
الهدف من هذه الفكرة وما الذي مت تقدميه على �صعيد ثقافة
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�شوربة فطر بدون كرمية دايت

دجاج �سرتب�س حار

املقادير

 -الفطر  :علبة (طازج ومقطع �شرائح)

� -صدر الدجاج � 2 :صدر (خملي من العظم)

 -الزبدة  :ملعقة كبرية

 -البي�ض  1 :حبة (خمفوق)

 -الزيت  :ملعقة كبرية

 -فتات اخلبز  2 :كوب (�أو  2كوب بق�سماط)

 -طحني  2 :ملعقة كبرية

 -بودرة الثوم  :ملعقة �صغرية

 -حليب  2 :كوب (�سائل)

 -ملح  :ربع ملعقة �صغرية

 -مرق دجاج  1 :مكعب

 -فلفل �أ�سود  :ربع ملعقة �صغرية

 -ملح  :ح�سب الرغبة

 -الفلفل االحمر احلار  :ربع ملعقة �صغرية (مطحون)

 فلفل �أ�سود  :ح�سب الرغبة جنب البارميزان  :ربع كوب (اختياري)طريقة التح�ضري
قومي بتقليب الثوم بالزيت والزبدة ون�ضيف امل�شروم ويقلب حتى
يذبل.
�أ�ضيفي امللح والفلفل الأ�سود و�ضعي جانب ًا ن�صف الكمية.
�أ�ضيفي بودرة مرق الدجاج والطحني ونقلبهم مع بع�ضهم البع�ض
جيد ًا.
�أ�ضيفي احلليب وحركي املكونات حتى يذوب الطحني �أو ممكن نذوب
الطحني باحلليب من البداية ون�ضيفه على امل�شروم.
قومي بخلط اخلليط باخلالط الكهربائي ثم �أرجعيه على الطنجرة
ون�ضيف باقي كمية امل�شروم.

�أ�صابع دجاج ب�صل�صة الزجنبيل
والهيل محُ مرة فى الفرن

الطريقة:

املقادير

ف�صان (مهرو�س)
 -الثوم ّ :
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طريقة التح�ضري
ّ
نقطع ��ص��دور ال � ّدج��اج �إىل �شرائح ب��ال� ّ�ط��ول ن�ح��اول قدر
ال�شرائح بنف�س ّ
امل�ستطاع �أن ّ
تقطع ّ
وال�سمك لكي
الطول ُّ
تن�ضج يف الوقت نف�سه.
يف �إن��اء �صغري نخلط فتات اخلبز �أو البق�سماط مع امللح
والفلفل الأ�سود والأحمر.
ن�ضع قطع ال ّدجاج يف البي�ض املخفوق ّثم يف �إناء فتات اخلبز
ّثم ن ّرتبها يف �صين ّية خبز.
ال�صين ّية يف
نر�ش قطع ال�سرتب�س بالقليل من الزّيت ون�ضع ّ
فرن �ساخن على حرارة مئة وت�سعني مدة  10دقائق..

�أ�ضيفي جبنة البارميزان ونرتك املزيج حتى يغلي.

امل�صدر  :مطبخ �سيدتي

تقدم ال�شوربة بجانب خبز التو�ست.

 ½ كيلو �صدور دجاج خالية من اجللد والعظامُ ،مقطعة �إىل �أ�صابع  1حبة ب�صل متو�سطة احلجمَ ،مفرية ناعم ًا  2ف�ص ثوم كبري احلجمَ ،مفرىِ ناعم ًا  2ملعقة كبرية زيت  2ملعقة كبرية ع�صري ليمون  ½ 1ملعقة كبرية طحني  1ملعقة كبرية معجون طماطم (�صل�صة)  1ملعقة �صغرية زجنبيل بودرة  1ملعقة �صغرية ملح ½ ملعقة �صغرية فلفل �أ�سود ¼ ملعقة �صغرية هيل (حبهان) بودرة ¼ ملعقة �صغرية �شطة َمطحونةطريقة التح�ضري
ُ -1ي�سخن الفرن على حرارة متو�سطة
 -2تُو�ضع جميع املكونات -عدا الدجاج -فى وعاء عميق ،وتُخلط
بامللعقة حتي تمَ تزج جيد ًا مع ًا
ُغطى
 -3ت�ضاف �أ�صابع الدجاج �إىل خليط التَتبيل ،وتُقلب به حتى ت َّ
كل قطعة به من اجلهتني
ُ -4تر�ص �أ�صابع الدجاج فى �صينية فرن مُ�سطحة ،مع َترك م�سافات بينها
الثانى من �أ�سفل الفرن ،وتُرتك ملدة
 -5تُو�ضع ال�صينية على ال َّرف ِ
الذهبى
 30دقيقة �أو حتى تَن�ضج �أ�صابع الدجاج جيد ًا و َت�أخذ اللون
ِ
املتو�سط

امل�صدر  :مطبخ �سيدتي

امل�صدر  :مطبخ �سيدتي

�سلطة ال�سبانخ بالربتقال ال�صحية للرجيم
املقادير

 -دب�س الرمان  :ملعقة كبرية

 -ال�سبانخ  2 :كوب (مفروم خ�شن)

 -زيت الزيتون  :ملعقة كبرية

 الربتقال  1 :حبة (كبري احلجم  /مق�شر وم�ف��روم مكعبات طريقة التح�ضرياخلطي ال�سبانخ مع الربتقال يف طبق
�صغرية)
 -جنب فيتا  :ن�صف كوب (مفتت)

وزعي جنب الفيتا فوق اخلليط

 -ع�صري الليمون  :ملعقة كبرية

�أ�ضيفي الزيت وع�صري الليمون ودب�س الرمان وامللح وقلبي وقدميها
فور ًا

 -ملح  :ربع ملعقة �صغرية

امل�صدر  :جملة �سيدتي
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كيك اجلوز والقرفة

�سلطة كينوا بالدجاج

املقادير

 -دقيق  2 :كوب

املقادير

 -مقادير ال�صل�صة :

 -ملح  :ربع ملعقة �صغرية

الثوم  :ف�ص (مفروم فرم ًا ناعم ًا)

 -بيكنج بودر  :ملعقة كبرية

ع�صري الليمون  :ملعقة كبرية ون�صف (حام�ض)

 -الزبدة  :كوب

زيت الزيتون  :ملعقة كبرية

 -زبادي  :كوب

 �صدر الدجاج � 2 :صدر (منزوع اجللد) الطماطم الكرزية  :كوب ّ(مقطعة مكعبات)

 الفانيليا  2 :ملعقة �صغرية -ال�سكر البني  :ن�صف كوب

 -كينوا  :كوب

 -اجلوز  :كوب

 -الب�صل الأخ�ضر  2 :عود (مفروم فرم ًا ناعم ًا)

 -الزبدة  2 :ملعقة كبرية

 فلفل �أ�سود  :ح�سب الرغبة خبز الباغيت  :ح�سب احلاجة (�أو تو�ست حمم�ص)طريقة التح�ضري
تو�ضع املكونات على �شرائح خبز التو�ست وتقدم فور ًا.
امل�صدر  :مطبخ �سيدتي

 -زيت ال�سم�سم  :ملعقة كبرية ون�صف

طريقة التح�ضري

طريقة التح�ضري

�سخني الفرن على حرارة  175درجة.
جهزي قالب الكيك وادهنيه بالزبدة ور�شة طحني.

ا�سلقي الكينوا بح�سب التعليمات املدونة على العبوة ،ثم
�ص ّفيها من املاء و�ضعيها يف طبق جانب ًا.

قومي بخفق الزبدة مع الزبادي وال�سكر يف اخلفاقة الكهربائية.

ّ
�سخني زيت ال�سم�سم يف مقالة على حرارة متو�سطة ،و�أ�ضيفي
�صدري الدجاج واطهيهما حتى ين�ضجا من اجلهتني ،وعند
الن�ضوجّ ،
قطعي الدجاج �إىل �شرائح و�ضعيه يف طبق.

اخلطي الدقيق مع البيكنج باودر وامللح يف وعاء.
�أ�ضيفي البي�ض والفانيال واخفقي.
�أ�ضيفي خليط الدقيق واخفقي حتى تتمازج املكونات.
ابدائي ب�صب املزيج يف ال�صينية املجهزة.
اخلطي ال�سكر البني واجلوز املفروم والقرفة يف وعاء.
�أ�ضيفي الزبدة وقلبي حتى ي�صبح املزيج كالفتات.
�صبي املزيج فوق الكيك و�أدخلي الكيك الفرن ملدة  30دقيقة �أو حتى
ين�ضج الكيك.
�أخرجي الكيك من الفرن واتركيه ليربد مدة  10دقائق ثم قطعيه
وقدميه دافئ ًا �أو بارد ًا.

لتح�ضري ال�صل�صة :يف وع��اء� ،ضعي الثوم املفروم ،ع�صري
الليمون احلام�ض ،زي��ت ال��زي�ت��ون ،امللح والفلفل الأ�سود،
واخلطي املكونات حتى تتداخل.
يف وع ��اء ال�ت�ق��دمي� ،ضعي ال�ك�ي�ن��وا ،اجل��رج�ير ،الطماطم
والب�صل ،ثم �أ�ضيفي �شرائح الدجاج.
زيدي مزيج ال�صل�صة ،وق ّلبي املكونات حتى تتداخل.
ق ّدمي الطبق بدرجة حرارة الغرفة.
امل�صدر  :مطبخ �سيدتي

امل�صدر  :مطبخ �سيدتي

طريقة التح�ضري
 .1بعد غ�سل اخل�ضار جيدا باخلل ن�ضعها
جميعها يف اخلالط ونخلطها جيدا.
 .2ميكن ا�ضافة الثلج.
 .3للح�صول على نتائج مثالية يتم �شربها
بدل وجبة الع�شاء.

قهوة باردة �سريعة التح�ضري

املقادير

 حليب  :كوب ثلج  :ح�سب الرغبة قهوة  2 :ملعقة �صغرية �سكر  4 :ملعقة �صغريةطريقة التح�ضري

م�شروب التفاح للريجيم..

املقادير
 تفاح �أخ�ضر  1 :حبة ليمون  1 :حبة النعناع � :ضمة ال�سبانخ  :كوب -خيار  1 :حبة  -املاء  :كوب ون�صف

ف�صان (مفروم)
 -الثوم ّ :

تقلب جميع املكونات با�ستثناء اخلبز يف وعاء.

 -اجلرجري  :باقة (مو ّرق)

 -القرفة  :ملعقة �صغرية (مطحونة)

� -أوراق الريحان  15 :ورقة

 -ملح  :ح�سب الرغبة

فلفل �أ�سود  :ربع ملعقة �صغرية

 -البي�ض  2 :حبة

 -طماطم  4 :حبات (مقطعة مكعبات)

 -زيت الزيتون  :ح�سب الرغبة

ملح  :ملعقة �صغرية

� -سكر  :كوب ون�صف

برو�شكيتا بالطماطم والريحان

يف وعاء �صغري ،ذ ّوبي ال�سكر والقهوة يف القليل من املاء.
�ضعي يف اخلالط الكهربائي ب�ضعة مكعبات من الثلج.
�أ�ضيفي �إليها احلليب ومزيج القهوة واخفقي جيد ًا حتى حت�صلي
على مزيج رغوي.
امل�صدر  :جملة �سيدتي

�ص ّبي القهوة يف �أكواب تقدمي وق ّدميها مبا�شر ًة.
امل�صدر  :مطبخ �سيدتي
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Chinese-Canadian alleged drug kingpin, accused of
running one of the world's biggest methamphetamine
cartels, is arrested in Amsterdam
(CNN)A Chinese-born alleged drug kingpin
accused of presiding over a multi-billion
dollar narcotics operation has been arrested
by Dutch authorities.
Canadian national Tse Chi Lop was detained
at Amsterdam's Schipol International Airport
on Friday, according to Australian Federal
Police (AFP), which has taken the lead in
a sprawling international investigation.
Before his arrest, Tse was one of the world's
most-wanted fugitives.
Authorities allege that Tse, 57, is the leader
of the Sam Gor Syndicate, arguably the
biggest drug-trafficking operation in Asia's
history. Experts say he is in the same league
as notorious drug lords El Chapo and Pablo
Escobar.
"The importance of Tse's arrest can not
be underestimated. It's big and (has)
been a long time coming," said Jeremy
Douglas, the Regional Representative of
the United Nations Office on Drugs and
Crime (UNODC) in Southeast Asia and the
Pacific.
Asia's methamphetamine trade is believed to
be worth between $30 billion and $61 billion
a year, and Sam Gor, which is sometimes
simply referred to as "the Company," is
allegedly its biggest player.
The organization is accused of running a
synthetic drug manufacturing empire in
large swathes of the under-policed jungles of
Myanmar, a region marred by civil war and
still under the control of various competing
warlords and militias -- conditions that
make it easy to hide industrial-scale
drug manufacturing operations from law
enforcement.

From there, Sam Gor has allegedly been
able to procure large amounts of precursor
chemicals, the ingredients to make synthetic
drugs, and then move them across the region
to nearby markets in Bangkok, but also to
farther-flung ones in Australia and Japan,
law enforcement said.

southeast Asia. But his name -- or existence

Sam Gor allegedly had operatives working
throughout the globe, with players in South
Korea, England, Canada and the United
States, according to a briefing on the
syndicate shared with CNN by an official
with direct knowledge of the investigation.

appearing before a judge. Authorities in the

The documents described Sam Gor as a
"triad-like network" -- a reference to ethnic
Chinese gangs that operate in Asia and North
America -- but more mobile and dynamic.
The group's existence was revealed in 2016
after a Taiwanese drug trafficker was arrested
in Yangon, Myanmar, the briefing showed.
Further police investigations revealed that
the organization was, as of 2018, earning
between $8 billion and $17.7 billion worth
of illicit proceeds a year, according to the
briefing. The organization uses poorly
regulated casinos in Southeast Asia to launder
a significant portion of those proceeds.

-- was not public knowledge until he was
revealed by a Reuters investigation published
in 2019.
Dutch police spokesman Thomas Aling
said Tse is expected to be extradited after
Netherlands were unable to provide details
about the legal proceedings and it was not
clear whether Tse had a lawyer.
This is not Tse's first run-in with law
enforcement. Tse pleaded guilty to felony
narcotics charges in the United States in 2000
and was sentenced to nine years in prison.
Details surrounding the case are limited
because it is still sealed, but the source said
he was released in 2006 and returned to
Canada before moving to Hong Kong.
While Douglas of the UNODC praised Tse's
arrest, he said more needed to be done to
ensure drug lords cannot take advantage of
poor government oversight of the areas in

AFP said a warrant was issued for Tse's arrest
in 2019 in connection with an operation
targeting Sam Gor.

Myanmar and Laos.

"The syndicate targeted Australia over a
number of years, importing and distributing
large amounts of illicit narcotics, laundering
the profits overseas and living off the
wealth obtained from crime," AFP said in a
statement.

used in the region to do business remain

Tse allegedly ran his multibillion dollar
operation from Hong Kong, Macao and

"While taking down syndicate leadership
matters, the conditions they effectively
unaddressed, and the network remains inplace," he said. "A lot of difficult information
is about to come out."
Reuters contributed to this report
CNN
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Statement by the Prime Minister on the
resignation of the Governor General
The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following statement on the resignation
of the Governor General:
“I have received today the resignation of the Governor General of Canada, the Right
Honourable Julie Payette. Ms. Payette became Governor General on October 2, 2017, and
has fulfilled her duties to uphold parliamentary democracy and serve the public.
“Every employee in the Government of Canada has the right to work in a safe and healthy
environment, and we will always take this very seriously. Today’s announcement provides an
opportunity for new leadership at Rideau Hall to address the workplace concerns raised by
employees during the review.
“On an interim basis, the Chief Justice of Canada will be fulfilling the duties of the Governor
General. A recommendation on a replacement will be provided to Her Majesty Queen Elizabeth
II and announced in due course. ”
PMO Media Relations

Ontario Extends Reopening
Ontario Act Orders

C

OVID-19 orders are needed to
protect vulnerable populations
and preserve health care
capacity

TORONTO — The Ontario government,
in consultation with the Chief Medical
Officer of Health, is extending most orders
currently in force under the Reopening
Ontario (A Flexible Response to COVID19) Act, 2020 (ROA) for another 30 days.
Most of the orders under the ROA are
extended to February 19, 2021, with the
exception of O. Reg. 7520/ (Drinking
Water Systems and Sewage Works) which
is not being renewed. O. Reg. 8220/ (Rules
for Areas in Stage One) was amended to
ensure government infrastructure projects
are able to continue as essential construction
activities.
"Extending these orders ensures the
necessary tools remain in place to help
respond to the disturbing increase in
COVID-19 cases and deaths, and provide
safeguards for Ontarians, especially our
vulnerable populations," said Solicitor
General Sylvia Jones. "Our government
will continue to take the actions needed
to preserve our health care capacity and
protect Ontarians until everyone can be
vaccinated."
On Tuesday, January 12, 2021, the Ontario
government declared a second provincial
emergency under s 7.0.1 of the Emergency
Management and Civil Protection Act
(EMPCA). A stay at home order came into
effect Thursday, January 14, 2021, as well

as enhanced authorities for enforcement
personnel. Individuals and corporations
who do not abide by orders under the
EMCPA or the ROA can be fined. The set
fine amounts are: $750 for individuals who
fail to comply with an order; $1,000 for
corporations who fail to comply with an
order; and $1,000 for anyone who prevents
an enforcement officer from exercising
their powers or performing their duties to
enforce the orders. If convicted, maximum
fines for committing an offence range from
$100,000 for an individual to $10 million
for a corporation, and for an individual,
penalties could include up to a year in jail.
The list of orders under the ROA and
the EMCPA can be found online on
the Government of Ontario's website.
Throughout the period of the declared
emergency, orders under the ROA remain
in effect, along with orders under the
EMCPA.
Government of Ontario

Omar Alghabra,
Syrian origin,
becomes
minister of
Transport
in Canada
Omar Alghabra, currently Parliamentary
Secretary to the Prime Minister (Public
Service Renewal) and to the Deputy Prime
Minister and Minister of Intergovernmental
Affairs, becomes Minister of Transport. Mr.
Alghabra brings extensive experience to the
Cabinet table, from past work in NGOs and
the energy sector to his training in engineering
and business. With more than seven years’
experience as a Member of Parliament for
one of Canada’s hubs for innovation and
economic development, he recognizes how
crucial the Government of Canada’s continued
investments in transportation and public transit
are to creating opportunities for Canadians
and improving their quality of life. He will
also continue to play a leadership role in the
investigation into the Ukraine International
Airlines Flight 752 tragedy.
Government of Canada
Canadian Days
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to purchase additional rapid tests.

Toronto

after work.

"The trends in key public health indicators are
continuing to deteriorate, and further action is
urgently required to save lives," said Dr. David
Williams, Chief Medical Officer of Health.
"By strictly adhering to all public health and
workplace safety measures, we can reduce
the transmission of COVID-19 and keep our
loved ones and our communities safe. It will
take the collective efforts of us all to defeat
this virus."

York

Evidence gathered from COVID-19 related
workplace inspections to date shows the
vast majority of employers and workers are
following COVID-19 safety requirements
when working. However, when in a break
room, a vehicle or not on the clock, there is
a tendency to forget about the importance of
wearing masks, maintaining physical distance
and hand hygiene.

The government knows that in order to keep
Ontarians safe, it is important that they are not
forced to leave their homes during the new
state of emergency. Ontario is exploring all
options available to put a temporary residential
evictions moratorium in place, and will have
more to say in the coming days.
The additional public health restrictions
introduced expand on the existing measures
put in place to keep Ontarians safe and
healthy.
New Enforcement Measures
Under the declaration of a provincial
emergency, the province will provide authority
to all enforcement and provincial offences
officers, including the Ontario Provincial
Police, local police forces, bylaw officers,
and provincial workplace inspectors to issue
tickets to individuals who do not comply with
the stay-at-home-order, or those not wearing a
mask or face covering indoors as well as retail
operators and companies who do not enforce.
Those who decide not to abide by orders will
be subject to set fines and/or prosecution
under both the Reopening Ontario (A Flexible
Response to COVID-19) Act, (ROA) and
EMCPA.
In addition, all enforcement personnel will
have the authority to temporarily close a
premise and disperse individuals who are in
contravention of an order and will be able to
disperse people who are gathering, regardless
whether a premise has been closed or remains
open such as a park or house.

Hamilton
By January 20, 2021, the Chief Medical
Officer of Health will advise the Ministry
of Education on which public health units
(PHUs) will be permitted to resume in-person
instruction, based on the most up-to-date
data and modelling. Before- and after-school
programs can be offered when in-person
instruction resumes. Schools in northern
PHUs will continue to remain open.
To continue to keep students, staff and
communities safe, the following new health
and safety measures will be put in place for
in-person learning:
Masking for Grade 13- and requirements for
mask wearing outdoors;
Enhanced screening protocols; and
Expanded targeted testing.
The government will also implement new
health and safety measures in Ontario child
care settings, such as enhanced screening to
align with school requirements, voluntary
participation in targeted testing and additional
infection prevention and control measures to
align with schools. These enhancements are
in addition to the existing health and safety
measures already being implemented in child
care settings across the province.
Child care centres for non-school aged
children will remain open, and emergency
child care for school-aged children will end in
approved PHU regions on January 22, 2021 as
these elementary schools return to in-person
learning.During this extended period of online
learning, in areas where in-person elementary
learning is suspended, emergency child care
will continue for eligible families in regions
subject to school closures, as identified by the
Chief Medical Officer of Health.
"At the heart of our continued efforts to
protect against the spread of COVID-19 in
our communities is a firm commitment to
return kids to school safely," said Education
Minister Stephen Lecce. "Protecting our
students, staff and their families is our top
priority, and these additional measures build
on our comprehensive plan to reopen schools
and keep young children in child care safe."

As part of the "Stay Safe All Day" campaign,
inspectors will use a data-driven approach to
focus on workplaces with reported COVID19 outbreaks, manufacturing businesses,
warehouses, distribution centres, food
processing operations, construction projects
and publicly accessible workplaces deemed
essential, such as grocery stores. The Ministry
is also using a new data-sharing program, in
conjunction with the Ministry of Long-Term
Care and the Retirement Regulatory Authority,
to focus onsite inspections of long-term-care
homes and retirement homes.
"We know the majority of businesses are
operating safely and responsibly to protect
their workers and customers. But as COVID19 cases continue to rise, we all need to step
up and take additional measures to stop the
spread," said Monte McNaughton, Minister
of Labour, Training and Skills Development.
"This includes increasing our inspections to
look at everything workers do both while on
the job and throughout the workday."
In the unfortunate event that an employee
becomes infected with COVID-19, they may
be entitled to federally funded paid sick leave
of up to $500 a week for two weeks. Workers
can also access Canada's Recovery Caregiver
Benefit of up to $500 per week for up to 26
weeks if they are unable to work because they
must care for their child under 12 years old or
a family member who needs supervised care.

Windsor-Essex

The Ministry of Labour, Training and Skills
Development is taking additional steps to
protect workers with the launch of the "Stay
Safe All Day" campaign, focusing workplace
inspections in areas of high transmission,
including break rooms, and providing new
educational materials to employers to

Over the summer, the government enacted
a new regulatory amendment that put nonunionized employees on Infectious Disease
Emergency Leave during the COVID-19
outbreak any time their hours of work are
temporarily reduced by their employer due
to COVID-19, ensuring businesses aren't
forced to terminate employees after their ESA
temporary layoff periods have expired. As
part of the Safe Restart Agreement, the federal
government is funding a temporary income
support program that allows workers to take
up to 10 days of leave related to COVID-19,
preventing the risk of further spread in the
workplace and allowing workers to focus on
their health.

Peel Region

promote safe behaviour before, during and

Government of Ontario

"Extraordinary action is needed to protect the
health and safety of Ontarians as we deal with
this growing crisis," said Solicitor General
Sylvia Jones. "Our government is providing
police and bylaw officers with the tools,
and the authority, they need to enforce these
critical restrictions and protect public health."
Schools and Child Care Centres
Based on the advice of the Chief Medical
Officer of Health, schools in the following
public health units (PHUs) will not return to
in-person instruction until February 10, 2021:

Workplace Safety
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Ontario Declares Second
Provincial Emergency to Address
COVID-19 Crisis and Save Lives
rovince
Issues
Stay-at-Home
Order and Introduces Enhanced
Enforcement Measures to Reduce
Mobility

TORONTO - In response to a doubling in
COVID-19 cases over the past two weeks,
the real and looming threat of the collapse of
the province's hospital system and alarming
risks posed to long-term care homes as a
result of high COVID-19 transmission rates,
the Ontario government, in consultation with
the Chief Medical Officer of Health and other
health experts, is immediately declaring a
second provincial emergency under s 7.0.1
(1) of the Emergency Management and Civil
Protection Act (EMPCA).
Details were provided today by Premier Doug
Ford, Christine Elliott, Deputy Premier and
Minister of Health, Solicitor General Sylvia
Jones, Dr. David Williams, Chief Medical
Officer of Health, and Dr. Adalsteinn (Steini)
Brown, Co-Chair of the Ontario COVID-19
Science Advisory Table.
"The latest modelling data shows that Ontario
is in a crisis and, with the current trends, our
hospital ICUs will be overwhelmed in a few
short weeks with unthinkable consequences,"
said Premier Ford. "That's why we are taking
urgent and decisive action, which includes
declaring a provincial emergency and imposing
a stay-at-home-order. We need people to
only go out only for essential trips to pick up
groceries or go to medical appointments. By
doing the right thing and staying home, you
can stay safe and save lives."
Effective Thursday, January 14, 2021at 12:01
a.m., the government is issuing a stay-at-home
order requiring everyone to remain at home
with exceptions for essential purposes, such
as going to the grocery store or pharmacy,
accessing health care services, for exercise or
for essential work. This order and other new
and existing public health restrictions are aimed
at limiting people's mobility and reducing the
number of daily contacts with those outside an
immediate household. In addition to limiting
outings to essential trips, all businesses must
ensure that any employee who can work from
home, does work from home.
These new public health measures will help
stop the spread of COVID-19 by reducing
concerning levels of mobility as the province
continues its vaccine rollout and ramps up to
mass vaccination when the federal government

is able to provide the necessary supply to do
so.
Additional Public Health Restrictions
Since the implementation of the Provincewide
Shutdown over two weeks ago, the latest
modelling trends in key public health indicators
have continued to worsen, forecasting an
overwhelming of the health system unless
drastic action is taken. Escalating case counts
have led to increasing hospitalization rates and
intensive care unit (ICU) occupancy which
has resulted in cancellations of scheduled
surgeries and procedures.
Provincial modelling shows growth in COVID19 cases has accelerated, leading to increased
hospitalization rates and ICU occupancy. ICU
occupancy by COVID-19 patients is now
over 400 beds and is projected to be as high
as 1,000 beds by early February which has the
potential to overwhelm Ontario's hospitals.
The number of COVID-19-related deaths
continues to rise and is expected to double
from 50 to 100 deaths per day between now and
the end of February. Notably, data shows that
mobility and contacts between people have not
decreased with the current restrictions. A new
variant of COVID-19 emerged in November.
If community transmission of this variant
occurs, Ontario could experience much higher
case counts, ICU occupancy and mortality.
In response to the alarming and exceptional
circumstances at hand, and to further interrupt
the deadly trend of transmission in Ontario
communities, hospitals, and long-term
care homes, the government will enact the
following additional public health measures:
Outdoor organized public gatherings and
social gatherings are further restricted to a
limit of five people with limited exceptions.
This is consistent with the rules during the
lockdown during the first wave of COVID-19
in spring 2020 and will allow individuals and
families to enjoy time outdoors safely.
Individuals are required to wear a mask or face
covering in the indoor areas of businesses or
organizations that are open. Wearing a mask or
face covering is now recommended outdoors
when you can't physically distance more than
two metres.
All non-essential retail stores, including
hardware stores, alcohol retailers, and those
offering curbside pickup or delivery, must
open no earlier than 7 a.m. and close no later

than 8 p.m. The restricted hours of operation
do not apply to stores that primarily sell food,
pharmacies, gas stations, convenience stores,
and restaurants for takeout or delivery.
Non-essential construction is further restricted,
in cluding below-grade construction,
exempting survey.
These measures will come into effect between
Tuesday January 12, 2021 and Thursday,
January 14, 2021, including the provincial
declaration of emergency under the EMCPA,
orders under that Act, and amendments to
regulations under the Reopening Ontario (A
Flexible Response to COVID-19) Act, 2020.
"Despite our best efforts, COVID-19 is
continuing to spread in our communities,
our hospitals, our long-term care homes,
and our workplaces. We are continuing to
see concerning trends across the province,
including a tragic number of deaths," said
Christine Elliott, Deputy Premier and Minister
of Health. "We have made great strides in
vaccinating tens of thousands of Ontarians, and
we can't let these efforts go to waste. Urgent
action is required to break this deadly trend
of transmission, ensure people stay home, and
save lives."
To help quickly identify and isolate cases
of COVID-19 in workplaces and service
providers permitted to remain open such
as long-term care homes and schools, the
province will provide up to 300,000 COVID19 tests per week to support key sectors such
as manufacturing, warehousing, supply chain
and food processing, as well as additional tests
for schools and long-term care homes. This
volume of rapid tests would support antigen
screening for up to 150,000 workers per week
over the next 45- months in Ontario's most
critical workplaces. The province is expecting
to receive 12 million Panbio tests from the
federal government over the next several
months and continues to pursue opportunities
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Ontario reports record-high 3,519
new COVID-19 cases on deadliest day
of pandemic so far

280,000

More Ontario
Students to
Return to Class
In-Person Learning Begins with Tougher
Health and Safety Measures in Place
TORONTO - Today, Stephen Lecce,
Minister of Education, issued the following
statement to provide an update on schools
resuming in-person learning:
"On the advice of the Chief Medical
Officer of Health, with the support of
the local Medical Officers of Health, and
with the introduction of additional layers
of protection, 280,000 students in four
public health regions will return to class on
Monday, February 1.
The government agrees with the growing
consensus in the medical community that
returning students to in-person learning is
essential to the wellbeing, development
and mental health of children. According
to leading medical and scientific experts,
including Ontario's Chief Medical Officer
of Health, our province's schools are safe
places for learning.
In the fall, we introduced one of the most
comprehensive back-to-school plans in
the country with strict health and safety
measures. As more students and staff return
to in-person learning, we are building on
our plan by introducing stronger masking
protocols to include grades 13-, expanding
access to targeted asymptomatic testing,
and implementing stricter screening
protocols."
Government of Ontario

Ontario reported a single-day record of 3,519
new cases of COVID-19 on Thursday, as well
as 89 more deaths of people with the illness —
the deadliest day so far of the entire pandemic
for the province.
"This has been a significant week for us," said
Ontario's Chief Medical Officer of Health
Dr. David Williams, noting today marked
the highest number of cases the province has
seen since the start of the pandemic, as well
as deaths.
The hope is from here the numbers might
start coming down, Williams said, although
he expressed concerns that community
transmission is at its worst point and that
numbers could swell to 4,000 cases per day.
On top of that, Williams said hospitals are
seeing record numbers of patients with ICU
admissions "well over" what the province's
modelling had projected.
In past months, York, Peel and Toronto made
up around 70 per cent of the cases. Today,
they represent approximately 50 per cent,
suggesting the number of cases outside the
province's so-called hot zones are rising higher
than they were previously.
Ontario has seen a 23 per cent increase in the
number of cases per 100,000 people in just a
matter of a week or so, he said, something he
called "very concerning."
The news comes as the provincial government
says it is extending online learning for
elementary students in southern Ontario until
Jan. 25.
At a photo opportunity this morning, Ford said
he recently received new data that indicated
COVID-19 positivity rates among children
have been increasing. The data has caused
concern about the reopening of schools, he
said.
Meanwhile, Ontario has now received another
48,000 doses of the Pfizer-BioNTech vaccine,
CBC News has learned from a government
source.
That means the province has received a total
of 143,000 doses of the Pfizer vaccine so far,
with the first 95,000 received by Dec. 21.
Minister of Health Christine Elliott said that

as of 8 p.m. Wednesday, a total of just 72,630
doses of COVID-19 vaccines had been
administered in Ontario.
The additional cases reported Thursday
include 891 in Toronto, 568 in Peel Region,
467 in York Region, 208 in Windsor-Essex,
175 in Waterloo Region and 174 in Durham
Region.
Ottawa: 164
Hamilton: 146
Middlesex-London: 115
Niagara Region: 112
Halton Region: 95
Wellington-Dufferin-Guelph: 90
Simcoe Muskoka: 78
Eastern Ontario: 36
Brant County: 27
Southwestern: 22
Chatham-Kent: 19
Haliburton, Kawartha and Pine Ridge: 17
Grey County: 16
Northwestern: 15
Algoma County: 15
Huron-Perth: 12
Peterborough: 12
Haldimand-Norfolk: 11
(Note: All of the figures used in this story are
found on the Ministry of Health's COVID19 dashboard or in its Daily Epidemiologic
Summary. The number of cases for any region
may differ from what is reported by the local
public health unit, because local units report
figures at different times.)
Combined, the additional infections reported
Thursday push the seven-day average of new
daily cases to a new high of 3,141.
Government of Ontario

"Proud to welcome Deryn Rizzi as Mississauga's new Fire Chief. Deryn is a
trailblazer, becoming Ontario’s first female Fire Chief in 2018. She will bring a
wealth of experience and knowledge to her new role. Mississauga is incredibly lucky
to have you join our team. Congrats!"
Mayor of Mississauga / Bonnie Crombie
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Prime Minister Justin Trudeau
speaks with the President of the
United States of America Joe Biden

T

oday, Prime Minister Justin Trudeau
spoke with the President of the
United States of America, Joe Biden.
The two leaders agreed to meet next
month in order to advance the important work
of renewing the deep and enduring friendship
between Canada and the United States.
The Prime Minister and the President
recognized that both countries’ fundamental
priority is to end the global COVID-19
pandemic. They discussed collaboration on
vaccines and acknowledged that the two
countries’ efforts are strengthened by existing
exchanges of medical personnel and the flow
of critical medical supplies. The two leaders
discussed working closely together to defeat
COVID-19 by responding to new variants and
following expert advice.
The Prime Minister and President discussed
their shared vision for sustainable economic
recovery, creating jobs, and growing the
middle class. To that end, they discussed
strengthening Canada-U.S. supply chain
security and resilience.
Reflecting on the extraordinary and deeply
interconnected economic relationship between
the two countries, and with a view to promoting
and protecting it, the Prime Minister and
President agreed to consult closely to avoid
measures that may constrain bilateral trade,
supply chains, and economic growth.
The Prime Minister raised Canada’s
disappointment with the United States’ decision
on the Keystone XL pipeline. The Prime
Minister underscored the important economic
and energy security benefits of our bilateral

energy relationship as well as his support for
energy workers.
The Prime Minister and President reiterated
the urgent need for ambitious action on climate
change, reaffirmed their commitment to the
Paris Agreement, and agreed to work together
on net-zero emissions, zero-emissions vehicles,
cross-border clean electricity transmission,
and the Arctic.
The two leaders discussed their shared
commitment to promoting diversity and
inclusion, including by working in partnership
with Indigenous peoples.
The Prime Minister and President agreed to
expand cooperation on continental defence and
in the Arctic, including the need to modernize
NORAD, and discussed their Foreign Affairs
and National Defence ministers and secretaries
of State and Defense meeting at the earliest
opportunity.
The Prime Minister and President reaffirmed
their shared values and interests on the global
stage. The two leaders discussed the arbitrary
detention of Michael Kovrig and Michael
Spavor and agreed to work together.
The leaders reiterated their firm commitment
to multilateral institutions and alliances. The
Prime Minister raised the importance of the
softwood lumber industry, and urged the
removal of duties.
Prime Minister Trudeau, President Biden and
their respective teams look forward to further
discussing their expanding cooperation at their
upcoming meeting.
BMO
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«Today, we announced the second instalment of the Safe
Return to Class Fund, which will make sure our kids and
their teachers have what they need to stay safe during

As a dad, I know there’s nothing
Justin Trudeau

this tough school year.
»more important.

Get the details:
https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/202129/01//support-students-andschool-staff-through-safe-return-class-fund

"اليوم � ،أعلنا عن الدفعة الثانية من �صندوق العودة الآمنة �إىل الف�صل الدرا�سي  ،والتي �ست�ضمن ح�صول �أطفالنا ومعلميهم على
ما يحتاجون �إليه للبقاء �آمنني خالل هذه ال�سنة الدرا�سية ال�صعبة .ب�صفتي �أبًا � ،أعلم �أنه ال يوجد �شيء �أكرث �أهمية من ذلك".

جا�سنت ترودو

�أونتاريو تعلن حالة الطوارئ
الإقليمية الثانية ملواجهة �أزمة
 COVID-19و�إنقاذ الأرواح

رئ��ي�����س ال�����وزراء ج��ا���س�تن ت���رودو
ي��ت��ح��دث م���ع رئ��ي�����س ال���والي���ات
امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة ج��و ب��اي��دن
ح���������������امت ع����������ل����������ي...
ك�ل�ام ال�صمت يف زم���ن ال�ثرث��رة
حت���� ّي����ة يف رح����ي����ل ال��ن��ب��ي��ل

4
8

17

�أون�����ت�����اري�����و مت������دد �أوام�������ر
الإغ���ل���اق ،وامل��خ��ال��ف��ة ت��ت�راوح
من � $750إىل 10مليون دوالر  +ال�سجن

ع�������م�������ر ال�������غ���ب���را
«ال�سوري الأ�صل»

8

وزير ًا للنقل يف حكومة كندا 13

بيان رئي�س وزراء كندا يف الذكرى
الرابعة حلادث �إطالق النار املميت يف
املركز الثقايف الإ�سالمي يف كيبيك
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Canadian Diversity

"For almost a year, Canada’s
borders have been closed to
foreign travelers. Less than
2% of COVID-19 cases
are linked to returning
Canadians. However, due
to new variants, we are
strengthening
border
measures to keep you and
your family safe."

Justin Trudeau
More here:
https://bit.ly/2M8Nocd

2

Prime Minister Justin
Trudeau speaks with
the President of
the United States of
America Joe Biden

3

Ontario Declares Second

4

Provincial Emergency to
Address
COVID-19 Crisis and Save
Lives

6

Ontario reports
record-high 3,519
new COVID-19 cases
on deadliest day of
pandemic so far
Omar Alghabra,
Syrian origin,
becomes minister of
Transport
in Canada

