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�كت�ش كند�


" �أم�شيت �ليوم بع�س �لوقت مع �لطالب و�ملعلمني من جميع �أنحاء �لبالد.
�أقول للطالب� :شكرً � لكم على ت�شجيل �لدخول و�لتحدث � -أفكاركم ت�شاعدنا يف �مل�شي قدمًا.
و�أقول للمعلمني� :شكرً � لكم على تو�جدكم � ً
أي�شا .قوتكم خالل �لعام �ملا�شي كانت ر�ئعة".
جو�شنت ترودو
28-04-2021

"Spent some time with students and teachers from across the country
 today. To the students: thank you for logging on and speaking upyour ideas help move us forward. To the teachers: thank you for being
".there, too. Your strength over the past year has been remarkable
Justin Trudeau
28-04-2021
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Everyone deserves a safe and affordable place
to live, raise their family, and build their future.
We’ve made good progress on this over the years
- and with more support for housing in Budget
2021, we’re not going to slow down now. More
here: https://bit.ly/3t0AYCz
Justin Trudeau
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هل امل�شتوى الرابع يتنا�شب
مع كتاب التقدمي
للجن�شية الكندية؟!

ي�سرتط قانون املواطنة ،اأن يكون لدى املتقدمني للجن�سية الكندية "معرفة كافية
بالإنكليزية اأو الفرن�سية .ويحدد القانون "املعرفة الكافية" اأن يكون املتقدم حا�سل
على امل�ستوى  ،CLB4حتديدا يف مهاراتي التحدث وال�ستماع ،كحد اأدنى من اأ�سل
 12م�ستوى  ،CLB12ويفرت�ض قانون اإدارة الهجرة اأن املتقدم يف هذا امل�ستوى
اللغوي ،يكون قادر ًا على فهم ب�سيط للأ�سئلة  -الجتاهات  -التعليمات ،وميكنه
ا�ستخدام قواعد اللغة الأ�سا�سية ،مبا يف ذلك الأزمنة والرتاكيب اللغوية الب�سيطة،
واأن يكون لدى املتقدم ما يكفي من الكلمات والعبارات ال�سائعة يف التعبري عن نف�سه
والإجابة عن الأ�سئلة العامة ،وكذلك امل�ساركة يف املحادثات الق�سرية اليومية حول
املوا�سيع ال�سائعة.

بقلم رئي�س التحرير معتز اأبوكالم

هذا هو تعريف املعرفة الكافية باللغة.
“”adequate language knowledge
لكن واقع الأمر بالن�سبة لغالبية املتقدمني للجن�سية الكندية خمتلف متام ًا ،اإذ رغم ح�سول معظم املتقدمني على امل�ستوى  ،CLB4بل
م�ستويات اأعلى من ذلك ،لكن يبقى املتقدم غري متمكن من اللغة وفق متطلبات التقدمي للجن�سية ،مبعنى اآخر :نعم ..املتقدم حقق �سرط اللغة
كاف باأ�سا�سيات اللغة وبالتايل
ال�سكلية واأرفق اإثبات كفاءة اللغة املطلوب باحلد الأدنى ،لكن فعلي ًا ل يزال غالبية املتقدمني غري ملمني ب�سكل ِ
حني التح�سري لختبار اجلن�سية� ،سين�سدم و�سي�سطدم املتقدم بواقع مبحتوى كتاب  .Discover Canadaرغم اأن الكتاب يعترب متو�سط
ال�سعوبة من الناحية اللغوية ،لكنه ي�سكل مع�سلة وحتدي اأمام الغالبية ،لي�ض ملن هم يف امل�ستوى الرابع فح�سب بل حتى ملن و�سل للم�ستوى
ال�سابع اأو الثامن.
اأين تكمن امل�سكلة اإذ ًا؟!
 النقطة الأوىل :ل �سك اأن امل�سكلة تبداأ من املتقدم اأ�سا�س ًا ،اإذ كان لديه فرتة اأربع �سنوات على الأقل من قبل موعد امتحان اجلن�سية،وتلك الفرتة كانت كفيلة لإتقان اأي لغة خا�س ًة واأن املتقدم يدرك اأن اللغة هي �سرط اأ�سا�سي للح�سول على اجلن�سية وحتديد ًا ملن عمره بني
� 54 -18سنة.
 النقطة الثانية :من وجهة نظر خمت�ض ،ومن خلل تعليم جن�سيات عديدة ،لي�ست عربية فح�سب ،ومب�ستويات لغوية خمتلفة هناكتناق�ض وا�سح بني ال�سرط الأدنى للغة وهو (امل�ستوى  )4وم�سمون كتاب  ،Discover Canadaاأي اأن م�سمون الكتاب بوادي وم�ستوى 4
بوادي اآخر ،وهذا الأمر يحتاج لإعادة بحث وتقييم من قبل دائرة الهجرة الكندية .اإذ اعتقد اأنه من غري املنطقي اأن ُيطلب م�ستوى لغوي
معني ك�سرط للتقدمي للجن�سية ،يف حني مقرر اجلن�سية ذاته يحتاج (فع ًل ولي�ض �سك ًل) ،لأن يكون املتقدم قد و�سل اإىل م�ستوى لغوي اأعلى
من ذلك بكثري.

�لتح�سري الختبار �جلن�سية �لكندية
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اكت�شف كندا بالعربية
كلمة املرتجم ...
كتاب "اكت�سف كندا بالعربية" ،هو اأول كتاب ي�سدر (باللغة
العربية) مطابق �سك ً
ل وم�سمون ًا  100%لكتاب Discover
 Canadaالر�سمي املعتمد لدى احلكومة الكندية.
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تُفيد هذه الن�سخة الفريدة املقبلني على اإجراء اختبار اجلن�سية
الكندية من الناطقني بالعربية ،كما وتعترب مرجع ًا مهم ًا جلميع
املهتمني بالتعرف على كندا واحلاملني بالهجرة اإىل اأرا�سيها.

Citizenship and
Immigration Canada

Discover Canada in Arabic

ار�شادات عامة
نهدف من خلل الن�سخة العربية هذه ،اإىل تذليل العقبات اللغوية
اأمام املقبلني على اختبار اجلن�سية الكندية من الناطقني باللغة
العربية ،لفهم م�سمون كتاب  Discover Canadaوخا�سة
ممن مقدرتهم اللغوية بالإنكليزية اأو الفرن�سية ل متكنهم من
كاف ،اأو ممن يرغبون مبطالعة
ا�ستيعاب م�سمون الكتاب ب�سكل ٍ
كتاب  Discover Canadaباللغة العربية.

�كت�ش كند�


من الأهمية مبكان التاأكيد هنا اأن الن�سخة العربية ل تُغني
اإط��لق� ًا عن درا�سة الكتاب بن�سخته الأ�سلية؛ الإنكليزية اأو
الفرن�سية ،بل هي جمرد و�سيلة م�ساعدة اإ�سافية ل�ستيعاب
كتاب  ، Discover Canadaول ن َّدعي اأن هذه الرتجمة
العربية �ست�سمن لك اجتياز اختبار اجلن�سية الكندية.
• يرجى النتباه اإىل اأن اختبار اجلن�سية الكندية يجري ح�سر ًا
باللغة الإنكليزية اأو الفرن�سية (ولي�ض باللغة العربية).
• تذ َّكر ..اأنَّ من �سمن �سروط التقدمي لختبار اجلن�سية،
اأن تثبت كفاءتك اللغوية بالإنكليزية اأو الفرن�سية ،والرتجمة
العربية اإمنا تاأتي تلبي ًة لطلب الكثريين من الناطقني بالعربية
لفهم وا�ستيعاب كتاب .Discover Canada
عزيزي ال �ق��ارئ ..اإليك الطريقة املثلى لدرا�سة الكتاب مع
الرتجمة العربية:
� .1سع اأمامك كتاب  Discover Canadaبالإنكليزية
اأو الفرن�سية( ،بن�سخته الورقية اأو الإلكرتونية) ،و�سع بجانبه
كتاب "اكت�سف كندا بالعربية" بن�سخته الإلكرتونية.
 .2اإقراأ فقرة بالإنكليزية اأو الفرن�سية باإمعان ،ثم اتبعها بقراءة
الفقرة املقابلة لها بالعربية وهكذا حتى نهاية كل �سفحة.
 .٣اأَ ِعد القراءة باإمعان مرات عدة حتى تثبت املعلومة يف ذهنك،
اتبع نف�ض الطريقة يف جميع �سفحات الكتاب.

Founder and Principal of FLC Learning
Centre
Mississauga، Toronto، Canada

 .4خ�س�ض كل يوم معدل � 4 - 1سفحات ح�سب �سعة وقتك،
وح�سب اقرتاب موعد اختبارك.
ُ
• ملزيد من الفائدة ،اأرف��ق بنهاية هذا الكتاب جمموعة من • تنويه
الأ�سئلة املهمة باللغتني الإنكليزية والفرن�سية م��ع الإجابات
مت اأخذ موافقة دائرة الهجرة واملواطنة الكندية لرتجمة كتاب
ال�سحيحة.
 Discover Canadaللغة العربية.
https://canadiandays.ca

خال�س الأمنيات لكم بالنجاح والتوفيق
معتز اأبوكالم
Moutaz Abu Kalam
BLit - OCELT/ICTEAL
TESL Certified/Ontario Canada

• تنبيه ® ©
جميع حقوق الرتجمة والن�سر حمفوظة وح�سرية للمرتجم
والنا�سر ،وكتاب "اكت�سف كندا بالعربية" م�سجل ر�سمي ًا وحممي
قانوني ًا لدى احلكومة الكنديةCanadian Intellectual:
 Property Officeبرقم ت�سجيل حماية امللكية الفكرية:
1180439

• كتاب "اكت�سف كندا بالعربية" م�سج ٌل اأي�س ًا لدى دائرة
املكتبات واملحفوظات الكندية  -حكومة كندا ،حتت الرقم:
ISBN 978-1-7776362-1-0
Title: Discover Canada in Arabic

• اقتنائك كتاب "اكت�سف كندا بالعربية" ،هو ح�سري ًا للقراءة
والدرا�سة ال�سخ�سية ،واأي ن�سر اأو توزيع اأو تعديل فيه ،يعترب
خمالف ًا مبوجب القانون وتعدي ًا على حقوق وج�ه��ود املرتجم
والنا�سر.
Moutaz Abu Kalam
Canadian Days Inc.
Canadian Citizenship Test Preparation
www.canadiandays.ca
© ® ()All Rights Reserved
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رئي�س الوزراء جا�شنت ترودو يتحدث مع رئي�س الوليات املتحدة الأمريكية جو بايدن
حتدث رئي�ض الوزراء جا�سنت ترودو اليوم مع رئي�ض الوليات املتحدة و�سكر رئي�ض ال��وزراء الرئي�ض دع��م ال��ولي��ات املتحدة يف ق�سيتي
املواطنني الكنديني مايكل �سبافور ومايكل كوفريغ  ،اللذين مت
الأمريكية  ،جو بايدن.
وتطلع رئي�ض الوزراء اإىل امل�ساركة يف قمة القادة املقبلة حول املناخ اعتقالهما تع�سفيا يف ال�سني.
التي ي�ست�سيفها الرئي�ض  ،و�سلط ال�سوء على اأهمية زيادة الطموح كما ناق�ض الزعيمان التزامهما امل�سرتك بتحقيق انتعا�ض اقت�سادي
قوي ينمي الطبقة الو�سطى  ،مبا يف ذلك ميزانية هذا الأ�سبوع
العاملي يف مكافحة تغري املناخ.
بالإ�سافة اإىل خطة وظائف الرئي�ض.
ناق�ض الزعيمان جهود التطعيم يف كل البلدين  ،واحلاجة امللحة
لتلقيح النا�ض يف كل مكان يف اأ��س��رع وق��ت ممكن لإن�ه��اء جائحة واتفق رئي�ض الوزراء والرئي�ض على الدور املهم ملجموعة ال�سبع يف
 COVID-19العاملي .ناق�ض رئي�ض ال��وزراء والرئي�ض التبادل حماية القيم امل�سرتكة  ،مبا يف ذلك حقوق الإن�سان والدميقراطية.
الأخ ��ري للقاحات  AstraZenecaامل�سنعة يف الوليات واتفق الزعيمان على البقاء على ات�سال وثيق خلل الأيام والأ�سابيع
املتحدة.
املقبلة.

مكتب رئي�س وزراء كندا
الرتجمة العربية اأيام كندية

رئي�س وزر�ء كند� يتحدث مع جاللة �مللكة �إليز�بيث �لثانية
حتدث رئي�س �لوزر�ء جا�سنت ترودو �ليوم مع جاللة �مللكة �إليز�بيث �لثانية لتقدمي تعازيه يف وفاة �لأمري فيليب دوق �إدنربة.
و�أ�سار رئي�س �لوزر�ء �إىل �لعالقة �خلا�سة �لتي حافظ عليها دوق �إدنربة مع كند� على مر �ل�سنني  ،مبا يف ذلك من خالل �أكرث من 60
زيارة وعالقات وثيقة مع �لقو�ت �مل�سلحة �لكندية ،ونقل ل�ساحبة �جلاللة �أن قلوب �لكنديني معها ومع جميع �أفر�د �لعائلة �ملالكة يف
م�سابهم �حلزين هذ�.
مكتبئ�سوزءكن
رتجمعربأيامكني

رئ���ي�������س وزر�ء ك���ن���د� ي��ه��ن��ئ �مل�����ش��ل��م��ني ب����ق����دوم ���ش��ه��ر رم�����ش��ان
�أ�سدر رئي�س �لوزر�ء جا�سنت ترودو � ،ليوم � ،لبيان �لتايل مبنا�سبة �لإ�سالمية لبلدنا منذ بد�ية �لوباء  ،كما فعلو� على مدى �أجيال عديدة.
قدوم �سهر رم�سان:
"بينما نو��سل �تباع �إر�ساد�ت �ل�سحة �لعامة للحفاظ على �سالمة
"�لليلة عند غروب �ل�سم�س � ،سيحيي �مل�سلمون يف كند� وحول بع�سنا �لبع�س وجمتمعاتنا � ،سوف يلجاأ �مل�سلمون �لكنديون �إىل
�لعامل بد�ية �سهر رم�سان.
ط��رق �فرت��سية لاللتقاء و�ل�ستمتاع بوجبة �لإف�ط��ار مع �لعائلة
"هذه �لرحلة �لدينية �لتي ت�ستغرق �سه ًر� هي وقت �لتاأمل �لروحي و�لأ��س��دق��اء� .سي�ستغرق �لكثريون ه��ذ� �لوقت � ً
أي�سا للتفكري يف
وفر�سة لإظهار �لمتنان للعديد من �لربكات �لتي نت�ساركها  ،من قيم �لمتنان و�لرحمة و�لكرم يف قلب �لإ�سالم .هذه �لقيم � ،لتي
ي�سرتك فيها �لعديد من �لكنديني من جميع �خللفيات � ،أ�سا�سية
خالل �ل�سوم و�ل�سالة و�لعطاء.
لبناء بلد �أكرث �أما ًنا و�سحة و�أقوى للجميع.
"خالل �ل�سهر �مل�ق�ب��ل ،و�أث �ن��اء �ل�سيام خ��الل �ل�ن�ه��ار� ،سيظل
�لعديد من �لكنديني �مل�سلمني يف �ل�سفوف �لأمامية يف معركتنا نابعنعائلتنا،أمتنىأناو�ويفجلمعأوئكذين
يحتفلونبرم�انمباكآمن.
�سد  .COVID-19خالل هذه �لأوق��ات �ل�ستثنائية � ،أدعو جميع
�لكنديني �إىل �لعرت�ف بالعديد من �مل�ساهمات �لتي قدمتها �ملجتمعات
"م�انمباك"

مكتبئ�سوزءكن
رتجمعربأيامكني

بيان رئي�س وزر�ء كند� مبنا�شبة عيد �لف�شح
أ�ئ�س��وزء جانت ترووومبانتايل� Zoom أو على �لهاتف  -ولكننا م ًعا �سنجد طر ًقا للتفكري يف حياة
ي�سوع وجند �لإلهام �ملتجدد يف كرمه وت�سحيته وحكمته.
مبنابعف�ح:
"�ليوم � ،سيحتفل ماليني �مل�سيحيني يف كند� وحول �لعامل بعيد
�لف�سح لإحياء ذكرى قيامة ي�سوع �مل�سيح و�لتفكري يف ر�سالته عن
�لأمل و�ملغفرة و�لرحمة و�لفد�ء.
�سيكون ه��ذ� هو عيد �لف�سح �لثاين �ل��ذي �أجربتنا فيه جائحة
� COVID-19لعاملية على �لحتفال ب�سكل خمتلف .بالن�سبة
للكثريين  ،يعني ذلك �لعزلة عن �لعائلة و�لأ�سدقاء و�لأحباء � ،أو
�ل�سطر�ر �إىل تفويت جمع بي�س عيد �لف�سح �ل�سنوي .بالن�سبة
لالآخرين  ،هذ� يعني عدم �لقدرة على ح�سور مر��سم �لحتفال يف
�لكني�سة� ،أو �ل�سطر�ر �إىل تخطي �لتجمعات �ملجتمعية هذ� �لعام.
�أعلم �أن هذ� �أمر �سعب  -و�أن �لحتفالت لي�ست هي نف�سها عرب

"منذ بد�ية �ل��وب��اء �لعاملي � ،أظهر �لكنديون �مل�سيحيون من
جميع �خللفيات �لتعاطف و�للطف ،و�ساعدو� زمالئهم �لكنديني
من خ��الل �لتربع لبنوك �لطعام  ،و�لتطوع مل�ساعدة �لأ�سخا�س
�ملت�سررين من  ، COVID-19و�إظهار ما يعنيه �أن نحب جري�ننا
كحبنا لأنف�سنا.
"�لآن  ،مع بد�ية �لربيع �لذي ي�سري �إىل �لتجديد � ،أدعو جميع
�لكنديني من جميع �لأدي��ان و�خللفيات للتطلع �إىل �لأمام بتفاوؤل.
ً
م ًعا � ،سنتجاوز هذه �لأزمة  ،و�سنو��سل بناء كند� �أف�سل تكون �أكرث يحتفلون بهذه �ملنا�سبة �خلا�سة عيد ف�سح مباركا و�سعيدً �".
عد ًل و�أقوى و�أكرث مرونة.
مكتبئ�سوزءكن
"بينما نحتفل مع عائلتنا  ،نتمنى �أنا و�سويف جلميع �أولئك �لذين

رتجمعربأيامكني
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�لتلقيح �شد كوفيد 19

يتوفر �للقاح يف كند� ب�سكل �آمن وفعال ،وقد متت �مل�سادقة عليه حال ًيا� ،ملجموعات ذ�ت �لأول��وي��ة م��دع��وون حلجز موعد عرب يجب �حلفاظ على م�سافة مرتين مع �رتد�ء قناع �أو غطاء للوجه
من قبل جلنة مكونة من علماء و�أطباء خرب�ء باللقاحات �سد �لإنرتنت يف نقطة خدمة قرب حمل �إقامتهم على �ملوقع �لتايل :وغ�سل �ليدين ب�سكل متكرر .عندما يتم تلقيح �أغلبية �ل�سكان
و�ل�سيطرة على �نت�سار �لفريو�س� ،ستعلن �حلكومة عن �إجر�ء�ت
كوفيد .19
Québec.ca / VaccinCOVID
جديدة.
كما خ�سعت هذه �للقاحات لنف�س معايري �جلودة و�ل�سالمة على �لتلقيح جماين و ُيجرى فقط من خالل برنامج كيبيك للتح�سني.
غر�ر كل �للقاحات �مل�ستخدمة يف كند�.
وبالتايل ،ل ميكن �حل�سول على جرعات من �ل�سوق �خلا�س.
• هميكننيختاقاحي؟
يوجد يف كند� وكيبيك نظام �سامل ملر�قبة �للقاحات.

• أُوجه� عوب يف تخم لإنرتنت أو ل توج
ف��رتة زمن متاح يف منطقتي لأابع قلل
ملقبل.

ت�ساعد �للقاحات �أي�سا يف �حلفاظ على ح�سن �سري �لنظام
�ل�سحي.

�أظهرت �لدر��سات فعالية كبرية يف �حلد من �ل�سكل �حلاد لكوفيد • �س ي بطاق تاأمني� حي� ،ت مقً ما ئما،
 19بعد جرعة و�حدة فقط وذلك حتى بالن�سبة للم�سننني.
هميكننيتلقح؟
�أما �جلرعة �لثانية فهي مفيدة للح�سول على �أق�سى قدر من نعم ،لأن ذل��ك �إج��ر�ء من تد�بري �ل�سحة �لعامة ويهدف �إىل
�حلماية .عند موعدك �لأول لأخذ �جلرعة �لأوىل� ،سيتم حتديد حماية جميع �ل�سكان �ملقيمني يف كيبيك .تت�سمن �ل�ستمارة عرب
موعد �آخر بعد ً � 16
أ�سبوعا لأخذ �جلرعة �لثانية .مبجرد تلقي �لإنرتنت هذه �لو�سعية وميكنك �ختيار �خلانة �لتي ت�سري �إىل �أنك
�للقاح� ،سيتم �إعطاوؤك �سهادة �إثبات �لتلقيح.
ل متلك بطاقة تاأمني �سحي .يجب عليك �أن تديل بتاريخ ميالدك
بالن�سبة لالأ�سخا�س �لذين �أ�سيبو� بكوفيد  19قبل تلقي �للقاح و�ل�سم �لأول و�لأخري لو�لدتك ،و�إن �أمكن ،مبعلومات �لت�سال
بك عندما يحني وقت �جلرعة �لثانية.
فال حاجة �إل جلرعة و�حدة.

• ملاذ أحتاج إىلتلقح؟

متنع �للقاحات �سد كوفيد � ،19مل�سادق عليها من وز�رة �ل�سحة
�ت�سل على  1 877 644 4545و�سن�ساعدك .ميكنك � ً
أي�سا طلب
�لكندية� ،لأ�سكال �حلادة للمر�س ومن خطر �مل�ساعفات.
رمز منطقتك
متبوعا برقم  644�4545للو�سول �إىل �خلدمة
ً
كما �أنها ت�ساهم يف �حلد من �ل�ست�سفاء�ت وعدد �لوفايات وتف�سي �لهاتفية.
�ملر�س بني �ل�سكان.
�لهدف هو �لعودة �إىل �حلياة �لطبيعية �أو �سبه �لطبيعية .كما • جرعوحة أوجرعتني؟

• منهملأفرملعر�ونلخطر؟
كبار �ل�سن هم �لأكرث عر�سة للم�ساعفات وللوفاة ب�سبب مر�س
كوفيد 19

�لأ�سخا�س �مل�سابون باأمر��س مزمنة �أو �لذين لديهم �ت�سال
متكرر باأ�سخا�س م�سابني �أو �لذين يعانون من �سعف �ملناعة هم
معر�سون � ً
أي�سا للخطر ،لكن �ل�سن يظل عامل �خلطر �لرئي�سي� .لإ�سابة باملر�س ت�ساهم يف ��ستجابة �جلهاز �ملناعي متاما مثل
جرعة �للقاح �لأوىل ،وبالتايل ،فاإن جرعة �للقاح ل�سخ�س �أ�سيب
• أنا أعميفم�ت�فى،هميكننيتلقيلقاحعلى
بكوفيد  19تكون مبثابة جرعة تكميلية مثل �جلرعة �لثانية من
بلأوويب�رفنظرعنعمري؟
�للقاح يف حالة �ل�سخ�س �لذي مل ي�سب مطل ًقا باملر�س .لحظ
نعم� ..إن كنت تقدم خدمات �لرعاية �لطبية مبا�سرة للمر�سى �أن تلقي جرعتني من �للقاح ،حتى لو كنت م�سا ًبا بالفعل بكوفيد
فاإنك معر�س خلطر �لإ�سابة بكوفيد  19ب�سفة عالية.
 ،19ل ميثل �أي خطر عليك.

ل ،لي�س من �ملمكن �ختيار �للقاح �لذي �ستتلقاه� .سيتم حتديد
ذل��ك وف ًقا للجرعات �ملتاحة .حتمي جميع �للقاحات �ملتاحة
�أكرث من  80 %من �لأ�سكال �حلادة لكوفيد  ،19مما يحد من
�ل�ست�سفاء�ت ومن �لوفيات .من �ملهم �أن حت�سل على �لتلقيح
عندما يحني دورك لأخذ �للقاح و�لذي �سيكون متوفر� يف نف�س
�ملكان� .إذ� كانت لديك �أي��ة خم��اوف ب�ساأن �للقاح �ملقدم لك،
ميكنك مناق�سة ذلك مع �أخ�سائي �ل�سحة �ملك ّلف بتقييمك عند
و�سولك �إىل موقع �لتلقيح .ميكنك عندئذ �تخاذ قر�ر م�ستنري

• بغ�سنظرعنو�عككمهاجرفاإنكت�تطع أخذ
لقاح.
• إذوجهتك�عوبات،فلترتيفلت�البرقم
كوفملذكوأعله.

• تذكر:تلقحليحمي100% منكوف،19وكنه
يتم �تخاذ تد�بري خا�سة لتوفري �لتلقيح يف مكان عملك .يو�سى
• ه ميكنني تخلي عن تباع جل�ي وتء يقل لأع��ر���س ومينع مل�اعفات طب ملت�ل
بالتلقيح ب�سدة ،لأنه ي�ساعد يف حمايتك من �مل�ساعفات �ملحتملة
كمامبعأخذلقاح؟
بافريوس.
ويف حماية �أ�سرتك و�لأ�سخا�س �لذين ترعاهم.
ً
يوما على �لأقل ليكون فعال .و�لأمر من م�سوؤوليتنا حماية �أنف�سنا ،وكذلك حماية �أف��ر�د عائلتنا
يتطلب لقاح كوفيد ً 14 ،19
يقت�سي عدة �أ�سهر حلماية جزء كبري من �ل�سكان باللقاح .لذلك وجمتمعنا ومكان عملنا!
• أينميكنني أخذلقاح؟
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La Vaccination contre La coVid-19

Les vaccins contre la COVID-19 offerts au
Canada sont sécuritaires et efficaces. Ils sont
approuvés par un comité d’experts composé
d’experts scientifiques et de médecins. Ces
vaccins sont soumis aux mêmes normes de
qualité et de sécurité que tout autre vaccin
utilisé au Canada.
Le Canada et le Québec disposent d’un
système très complet de surveillance des
vaccins.
Pourquoi dois-je me faire vacciner?
Les vaccins contre la COVID-19, approuvés
par Santé Canada, préviennent les formes
graves de la maladie et les risques de
complications. Ils permettent aussi de
réduire les hospitalisations, les décès et la
circulation du virus parmi la population.
L’objectif est de revenir à une vie normale
ou presque normale. Aussi, cela va aider à
maintenir le bon fonctionnement du système
de santé.
Quelles sont les personnes à risque?
Les personnes âgées ont un risque plus
élevé de développer des complications et
de décéder de la COVID-19. Les personnes
ayant des maladies chroniques, des contacts
fréquents avec des personnes infectées
ou ayant une immunité réduite sont aussi
à risque, mais l’âge demeure le principal
facteur de risque.
Justement, je travaille dans le milieu
hospitalier, est-ce que je peux me faire
vacciner en priorité, peu importe mon
âge?
Oui, si vous offrez des soins directs aux
patients vous êtes à risque élevé de contracter
la COVID-19. Des mesures spécifiques sont
prises pour vous proposer la vaccination
sur votre lieu de travail. La vaccination est
fortement recommandée puisqu’elle permet
de vous protéger contre d>éventuelles
complications, de protéger les personnes
que vous soignez et les membres de votre
famille.
Où peut-on se faire vacciner?
Des groupes prioritaires sont actuellement
invités à prendre rendez-vous en ligne à un
point de service proche de leur domicile

en visitant Québec.ca/vaccinCOVID. La
vaccination est gratuite et est effectuée
uniquement par le Programme québécois
d’immunisation. Il n’est pas possible de se
procurer des doses sur le marché privé.

majorité de la population sera vaccinée et
la propagation du virus sera contrôlée, des
nouvelles mesures seront annoncées par le
gouvernement.

J’ai de la difficulté à utiliser l’internet ou il
n’y a pas de plage horaire disponible dans
ma région dans les prochaines semaines

Puis-je choisir mon vaccin?

Appelez au 1 877 644- 4545 et on vous
assistera. Vous pouvez également composer
votre code régional suivi du 6444545- pour
accéder au service téléphonique.
Une dose ou deux doses?
Les études démontrent une grande efficacité
à réduire la forme grave de la COVID-19
après une seule dose et ce, même chez les
personnes âgées. La deuxième dose est utile
pour obtenir une protection optimale. Lors
de votre premier rendez-vous pour recevoir
votre première dose, un autre rendez-vous
vous sera donné 16 semaines plus tard pour
la seconde dose. Une fois vacciné, une
preuve de vaccination vous sera remise.
Pour les personnes qui ont eu la COVID19 avant la vaccination contre la COVID19, une seule dose de vaccin est nécessaire.
L’infection permet d’amorcer la réponse du
système immunitaire comme le ferait une
première dose de vaccin. La dose de vaccin
chez une personne qui a eu la COVID-19
sert donc d’effet de rappel comme le fait une
2e dose de vaccin dans le cas d’une personne
qui n’a jamais été infectée. À noter qu’il
n’est pas dangereux de recevoir les deux
doses de vaccin, même si l’on a déjà eu la
COVID-19.

Non, il n’est pas possible de choisir le
vaccin qui vous sera administré. Celuici sera déterminé en fonction des doses
disponibles. Tous les vaccins disponibles
protègent à plus de 80 % contre les formes
graves de la COVID-19, empêchant ainsi les
hospitalisations et les décès. Il est important
de vous faire vacciner lorsque votre tour
viendra avec le vaccin qui sera disponible
sur place. Si vous avez des inquiétudes face
au vaccin qui vous est proposé, discutez-en
avec le professionnel de la santé chargé de
faire votre évaluation à votre arrivée sur le
site de la vaccination. Vous pourrez ensuite
prendre une décision éclairée.
Je n’ai pas de carte d’assurance maladie,
je ne suis pas résident permanent, puis-je
me faire vacciner?

Puis-je renoncer à la distanciation
physique et au port du masque après
avoir été vacciné?

Oui, car il s’agit d’une mesure de santé
publique visant à protéger toute la population
qui réside au Québec. Le formulaire en ligne
prévoit cette situation et vous pouvez cocher
la case indiquant que vous ne possédez pas
de carte d’assurance maladie. Vous devrez
fournir votre date de naissance, le nom et
le prénom de votre mère et, si possible, les
coordonnées pour vous rejoindre au moment
de la 2e dose. Peu importe votre statut
migratoire, vous pouvez vous faire vacciner.
En cas de difficulté, n’hésitez pas à appeler
au numéro COVID mentionné.

Sachez que le vaccin contre la COVID19 prend au moins 14 jours avant d’être
efficace. Plusieurs mois seront nécessaires
pour protéger une part suffisamment
importante de la population avec le vaccin.
La distanciation physique de deux mètres,
le port du masque ou du couvre-visage
et le lavage fréquent des mains sont donc
des habitudes à conserver. Lorsque la

Rappelez-vous : le vaccin ne protège pas
à 100% contre la COVID-19, mais réduit
les symptômes et évite les complications
médicales liées au virus. Il est de notre
responsabilité de nous protéger, ainsi
que de protéger les membres de notre
famille, notre collectivité et notre milieu
de travail!

7

Magazine

مقاالت

10

�أخبار

Magazine - www.canadiandays.ca

بيان رئي�س وزر�ء كند�
يف يوم فيمي ريدج
أ� ئ�س�� وزء جانت تروو وم بان
تايليفيومفمييج:

�أونتاريو تقدم ت�شري ًعا التخاذ �إجر�ء�ت �شارمة �شد
�لقيادة �ملتهورة و�شباق �ل�شو�رع
• من�اأنت�ريعملقرتح أنيعززرقابلإقلمعلىقطاعقطر�ات
تورنتو  -تتخذ حكومة �أونتاريو �إجر�ء�ت قوية حلماية م�ستخدمي �لطريق من �لقيادة غري �لآمنة و�لعدو�نية من خالل تقدمي قانون
نقل �سكان �أونتاريو باأمان �أكرث � ، 2021 ،ملعروف � ً
أي�سا با�سم قانون � .MOMSسيقدم �لت�سريع �ملقرتح تد�بري جديدة ملكافحة
�لقيادة عالية �ملخاطر وحت�سني �ل�سالمة على �لطرق  ،مبا يف ذلك تعليق رخ�سة �لقيادة لفرت�ت �أطول وفرت�ت �حتجاز �أطول
للمركبة لل�سائقني �لذين ي�ساركون يف �لقيادة �لبهلو�نية و�سباق �ل�سو�رع و�لقيادة �لعدو�نية.
�أدخلت حكومة �أونتاريو قانون  MOMSيف �لهيئة �لت�سريعية يف وقت �سابق �ليوم.
قالت كارولني مولروين  ،وزيرة �لنقل" :ب�سفتي وزيرة للمو��سالت و� ًأما للمر�هقني يف �سن �لقيادة� ،أ�سعر بقلق بالغ �إز�ء تز�يد
�أعد�د �ل�سائقني �ل�سباب يف �أونتاريو �لذين ُيلتقطون �أثناء �لقيادة �لطائ�سة ،و�سباق �ل�سو�رع و�لقيادة بقوة"" .من خالل زيادة تعليق
رخ�سة �لقيادة وفرت�ت حجز �ملركبات  ،ير�سل قانون  MOMSر�سالة و��سحة لل�سائقني � -لقيادة هي �متياز و�أولئك �لذين يهددون
�سالمة �لآخرين لي�س لديهم مكان على طرقنا".
�إذ� �أقره �ملجل�س �لت�سريعي  ،فاإن قانون � MOMSسيقدم � ً
أي�سا تد�بري حلماية م�ستخدمي �لطرق �ملعر�سني للخطر  ،مثل �مل�ساة
وعمال �لطرق �ل�سريعة  ،وحت�سني �سالمة �ل�ساحنات وتعزيز �إ�سر�ف �ملقاطعة على قطاع قطر �ل�سيار�ت من خالل �إن�ساء قانون
�ل�سحب و�لتخزين و�إنفاذ �لقانون .2021 ،يتطلب هذ� �لقانون �أن يتم �عتماد م�سغلي �لقطر و�سائقي �ساحنات �لقطر وم�سغلي
تخزين �ملركبات  ،وي�سع معايري جديدة حلماية �لعمالء و�ل�سلوكيات على جانب �لطريق ،مبا يف ذلك �لعقوبات على عدم �لمتثال.
قال كينجا �سورما  ،م�ساعد وزير �لنقل (" :)GTAي�ستهدف قانون � MOMSأ�سو�أ �جلهات �لفاعلة على طرقنا من خالل �إن�ساء
عمليات تعليق مت�ساعدة للمخالفني �ملتكررين وحتديد عتبة �سرعة �أقل لر�سوم �لقيادة �ملثرية على �لطرق �لبلدية"" .من خالل هذ�
�لقانون  ،نتخذ �إجر�ء�ت ملمو�سة حلماية �لأ�سخا�س و�لأ�سر على طرقنا".
قالت �ملحامية �لعامة �سيلفيا جونز�" :لقيادة �ملثرية و�سباق �ل�سو�رع من �لتهديد�ت �خلطرية �لتي �سكلت خط ًر� �أكرب على جمتمعاتنا
خالل جائحة �" ."COVID-19ست�سمن �لعقوبات و�لعقوبات �ملتز�يدة �ملقرتحة مبوجب قانون � ، MOMSإىل جانب �إن�ساء
قانون �ل�سحب و�لتخزين �جلديد و�سالمة �لإنفاذ � ،أن خدمات �ل�سرطة يف جميع �أنحاء �ملقاطعة لديها �لأدو�ت �لتي حتتاجها
ملكافحة �لقيادة عالية �ملخاطر على طرق �أونتاريو".

" يف مثل هذ� �ليوم ومنذ �أكرث من  100عام  ،يف �أحد
�أيام عيد �لف�سح �لباردة يف �سمال فرن�سا  ،حارب �لآلف
من �لكنديني م ًعا لتحقيق �أح��د �أك��رث �لنت�سار�ت �لتي ل
تُن�سى يف �حلرب �لعاملية �لأوىل.
لقد جاوؤو� من كل ركن من �أركان كند� .كانو� من �لناطقني
بالفرن�سية و�لإجنليزية و�لكنديني �جلدد و�لكنديني �ل�سود
و�ل�سعوب �لأ�سلية .كان �لعديد منهم �سبا ًبا يف �أو�خر �سن
�ملر�هقة و�أو�ئل �لع�سرينات  -ياأخذهم �حلنني �إىل �لوطن
ومنهكني من �لتعب  ،لكنهم �سجعان متحدون يف كفاحهم
من �أجل �ل�سالم و�حلرية و�لعد�لة.
"يف �ل�ساعات �لأوىل من يوم � 9أبريل  ، 1917بعد �لتخطيط
و�لتح�سري للهجوم بعناية  ،ت�سلقو� من خنادقهم و�قتحمو�
فيمي ري��دج  ،وه��ي قلعة معادية �عتقد �لكثريون �أن��ه ل
ميكن �ل�ستيالء عليها �أب��دً � .قاتل �أفر�د من جميع �لفرق
�لأربعة يف �لفيلق �لكندي �سعودً� �حلقول و�ملناظر �لطبيعية
�لتي دمرتها �سنو�ت من �ل�سر�ع  ،وقاتلو� جن ًبا �إىل جنب
لأول مرة ومل يتوقفو� حتى �نت�سرو� .على مد�ر �أربعة �أيام
 ،من خالل �لوحل و�لق�سف و�إطالق �لنار �� ،ستولو� على
�لتالل باأكملها  ،حمققني ما مل يفعله جي�س من �حللفاء.
"كانت معركة فيمي ريدج ً
ف�سال مه ًما يف �حلرب �لعظمى
ويف ت��اري��خ ب��الدن��ا� .أث�ب��ت �لكنديون �أن�ه��م ق��وة �لنخبة ،
و�ساعدو� يف �سقل تقنيات �لقتال �جل��دي��دة .ما �أجنزوه
ك��ان �أك��رث م��ن جم��رد عمل ع�سكري ر�ئ���ع .لقد علمونا
ب�سجاعة وت�سميم و�إ�سر�ر �أنه م ًعا  ،ميكن للنا�س �لعاديني
حتقيق �أ�سياء غري عادية .وبذلك  ،فقد �ساعدو� يف تعريف
كند� كدولة.
"يف هذ� �ليوم  ،نكرم �لكنديني �ل�سجعان �لذين قاتلو�
يف فيمي ري���دج .م��ا ي�ق��رب م��ن  3600منهم مل يعودو�
�إىل دي��اره��م� .أ�سيب �أك��رث م��ن � 7000آخ��ري��ن .تتجاوز
ت�سحياتهم �لزمن وتذكرنا بالمتنان �لهائل �لذي ندين به
جلميع �لكنديني �لذين يرتدون �لزي �لع�سكري  ،يف �ملا�سي
و�حلا�سر  ،ل�سجاعتهم وتفانيهم وخدمتهم.
"لكي ل نن�سى".

حكومأونتايو
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�أخبار

اأونتاريو ت�شدد اإنفاذ اأمر البقاء يف املنازل وتقيد مقاطعتني من ال�شفر اإليها
الرتجمة العربية اأيام كندية
تطبيق اإنفاذ اأقوى ،وقيود على ال�شفر ،وتدابري ال�شحة
العامة لوقف انت�شار  COVID-19واإنقاذ الأرواح
تورونتو  -تعمل حكومة اأونتاريو ،بالت�ساور مع كبري امل�سوؤولني
الطبيني لل�سحة وخرباء ال�سحة الآخرين ،على تعزيز اإنفاذ اأمر
البقاء يف املنازل يف املقاطعة مع فر�ض قيود �سفر جديدة وزيادة
تعزيز تدابري ال�سحة العامة .تهدف هذه الإجراءات العاجلة اإىل
وقف النمو ال�سريع يف معدلت حالت  COVID-19وتخفيف
ال�سغوط املتزايدة على نظام الرعاية ال�سحية يف املقاطعة.
مت تقدمي التفا�سيل اليوم من قبل رئي�ض وزراء اونتاريو دوغ فورد،
وكري�ستني اإليوت ،نائب رئي�ض الوزراء ووزير ال�سحة ،واملحامي
العام �سيلفيا جونز ،ومونتي ماكنوتون ،وزي��ر العمل والتدريب
وتنمية املهارات ،والدكتور ديفيد ويليامز ،املدير الطبي لل�سحة.
قال ف��ورد" :كما توؤكد النمذجة الأخ��رية ،دون اتخاذ اإجراءات
فورية وحا�سمة ،فاإن حالت � COVID-19ستخرج عن نطاق
ال�سيطرة و�ستغرق م�ست�سفياتنا"" .لهذا ال�سبب نتخذ قرارات
�سعبة ولكنها �سرورية للحد من التنقل واإبقاء النا�ض يف اأمان يف
منازلهم .نحن بحاجة لحتواء انت�سار هذا الفريو�ض القاتل ،مع
احل�سول على اللقاحات واأخذها باأكرب عدد ممكن يف اأ�سرع وقت
ممكن".
ل��زي��ادة الم�ت�ث��ال ال�ع��ام لأم��ر البقاء يف امل�ن��زل ووق��ف انت�سار
 ،COVID-19مت اإجراء تعديلت على اأمر الطوارئ (O.Reg
 21/8املتعلق باإنفاذ تدابري  )COVID-19وال��ذي �سيوفر
ل�سباط ال�سرطة وغريهم من �سباط اجلرائم الإقليمية �سلطة
دعم اإنفاذ اأمر البقاء يف املنازل يف اأونتاريو.
�سباحا،
اعتبا ًرا من يوم ال�سبت  17اأبريل  2021ال�ساعة 12:01
ً
�سيكون ل�سباط ال�سرطة و�سباط اجلرائم الإقليمية الآخرين
�سلطة مطالبة اأي فرد بتقدمي عنوان منزله والغر�ض منه لعدم
تواجده يف مكان اإقامته .بالإ�سافة اإىل ذل��ك� ،سيكون ل�سباط
ال�سرطة واجلنود اخلا�سني و�سرطة الأمم الأوائل �سلطة اإيقاف
املركبات لل�ستف�سار عن اأ�سباب مغادرة الفرد ملنزله� .ستكون
اأداة الإنفاذ الإ�سافية هذه �سارية فقط اأثناء اأمر البقاء يف املنزل
وفر�ض اأمر البقاء يف املنزل ح�سر ًيا.
قالت املحامية العامة �سيلفيا جونز" :مع تعر�ض نظام امل�ست�سفيات
لدينا ل�سغط كبري والزيادة امل�ستمرة يف متغريات ،COVID-19
فاإننا نعمل على تكثيف الإنفاذ ل�سمان التزام الأ�سخا�ض باأمر
البقاء يف املنزل واتباع اإجراءات ال�سحة العامة"" .هذه حلظة
حرجة يف ا�ستجابة اأونتاريو لهذا الفريو�ض املميت ،ولهذا ال�سبب
نقوم بكل ما يلزم لوقف انت�ساره وحماية جمتمعاتنا".
مت متديد كل من اإعلن الطوارئ الإقليمي واأمر البقاء يف املنزل
( )21/O.Reg 265ملدة اأ�سبوعني اإ�سافيني للم�ساعدة يف وقف
انت�سار  .COVID-19يتطلب اأم��ر البقاء يف املنزل ال�ساري
حال ًيا اأن يبقى اجلميع يف املنزل با�ستثناء الأغرا�ض املحددة ،مثل
الذهاب اإىل متجر البقالة اأو ال�سيدلية ،اأو الو�سول اإىل خدمات
الرعاية ال�سحية (مبا يف ذلك التطعيم) ،اأو ممار�سة الريا�سة يف
الهواء الطلق ،اأو الأعمال التي ل ميكن القيام به عن بعد.

ال�سركات اإىل اتخاذ جميع الإج ��راءات املمكنة لوقف انت�سار الداخلية واملتاجر الأخرى التي تبيع املواد الغذائية وال�سيدليات
" ."COVID-19نحن يف اأم��اك��ن العمل ك��ل ي��وم لفر�ض ب�سكل اأ�سا�سي ؛ و،
متطلبات ال�سلمة ولن نرتدد يف اإيقاف العمل غري الآمن وخمالفة • اأغلق جميع و�سائل الراحة الرتفيهية اخلارجية ،مثل ملعب
املخالفني .اليوم ،اأطلقنا حملة تفتي�ض ّ
حم�سنة وموجهة على اجلولف وملعب كرة ال�سلة وملعب كرة القدم واأماكن اللعب
م�ستوى الإقليم ملواقع البناء ،واأر�سلنا  200مفت�ض يف اأماكن العمل،
مع ا�ستثناءات حمدودة.
مدعومة ب�سباط اجلرائم الإقليمية ،لزيارة  1٣00موقع اإن�ساءات
لإنفاذ متطلبات ال�سلمة املتعلقة بفريو�ض كورونا .بالإ�سافة اإىل بالإ�سافة اإىل ذل��ك ،اعتبا ًرا من ي��وم الثنني  19اأبريل 2021
�اح��ا ،حت��د احل�ك��وم��ة م��ن ق ��درة حفلت
أي�سا اأكر من  500مكان ال���س��اع��ة �� 12:01س�ب� ً
ذلك� ،سيزور �سباط اجلرائم الإقليمية ا ً
عمل يف نهاية هذا الأ�سبوع يف النقاط ال�ساخنة ل�  COVID-الزفاف واجلنازات واخلدمات الدينية والطقو�ض اأو الحتفالت
 19يف اأوت��اوا وتورنتو ومنطقة ي��ورك .و�ست�سمل زياراتهم عددًا ل  10اأ�سخا�ض يف الداخل اأو يف الهواء الطلق .حظر التجمعات
كب ًريا من خم��ازن ال�سناديق ومعاجلات الأغ��ذي��ة وامل�سنعني الجتماعية املرتبطة بهذه اخلدمات مثل حفلت ال�ستقبال،
با�ستثناء اأف��راد الأ�سرة نف�سها اأو �سخ�ض اآخ��ر من خ��ارج تلك
وامل�ستودعات ".
الأ�سرة يعي�ض مبفرده� .سيتم ال�سماح باخلدمات عرب ال�سيارات
من اأجل احلد من انتقال املتغريات املثرية للقلق ،تقيد احلكومة
.Drive-in
ا ً
أي�سا ال�سفر اإىل اأونتاريو من مقاطعتي مانيتوبا وكيبيك با�ستثناء
اأغرا�ض مثل العمل وخدمات الرعاية ال�سحية والنقل وت�سليم �سي�ستمر تطبيق جميع تدابري ال�سحة العامة وال�سلمة يف مكان
ال�سلع واخلدمات اأو ممار�سة حقوق ومعاهدة ال�سكان الأ�سليني .العمل الأخرى للبيع بالتجزئة غري الأ�سا�سية حتت فرامل الطوارئ
على م�ستوى املقاطعة (اأي ال�ستلم والت�سليم من جانب الر�سيف
وقالت كري�ستني اإليوت ،نائبة رئي�ض ال��وزراء ووزي��رة ال�سحة:
فقط).
"النت�سار املتزايد للمتغريات يعني اأننا يجب اأن نتخذ تدابري
اأقوى للحد من انتقال العدوى ومنع م�ست�سفياتنا من النغما�ض" .ملزيد من الدعم ملجتمعات "النقاط ال�ساخنة" التي اأث��ر فيها
"بينما نوا�سل العمل لتطعيم اأولئك املوجودين يف املناطق ذات فريو�ض كورونا ب�سكل غري متنا�سب على اأحياء معينة ،كجزء من
اأعلى معدلت انتقال للعدوى ،يجب على اجلميع اللتزام بتدابري املرحلة الثانية من خطة احلكومة لتوزيع لقاح ،COVID-19
ال�سحة العامة والبقاء يف املنزل قدر الإمكان حلماية القدرة يف تلتزم احلكومة بتخ�سي�ض  25يف املائة من خم�س�سات اللقاحات
امل�ستقبلية للجمهور يف املناطق ال�سحية ال  1٣ذات معدلت
نظامنا ال�سحي و�سحة الآلف من �سكان اأونتاريو".
الوفيات املرتفعة التاريخية وامل�ستمرة ،وال�ست�سفاء وانتقال
تعتزم احلكومة ا ً
أي�سا تنفيذ تدابري ال�سحة العامة وال�سلمة
.COVID-19
يف مكان العمل التالية اعتبا ًرا من يوم ال�سبت  17اأبريل 2021
قال الدكتور ديفيد ويليامز ،كبري امل�سوؤولني الطبيني" :نظ ًرا لأننا
�سباحا:
ال�ساعة ً 12:01
ن��رى الجت��اه��ات يف املوؤ�سرات ال�سحية الرئي�سية تتدهور اإىل
• حظر جميع التجمعات الجتماعية يف الهواء الطلق واملنا�سبات م�ستويات تتجاوز بكثري اأي �سيء راأيناه من قبل ،فمن ال�سروري
العامة املنظمة ،با�ستثناء اأف��راد الأ�سرة نف�سها اأو �سخ�ض اآخر اتباع تدابري ال�سحة العامة وال�سلمة يف مكان العمل نظ ًرا لهذا
من خارج تلك الأ�سرة يعي�ض مبفرده اأو مقدم رعاية لأي فرد من النمو امل�ستمر وال�سريع للحالة"" .من خلل البقاء يف املنزل
اأفراد الأ�سرة ؛
وتقييد ال�سفر للأغرا�ض الأ�سا�سية فقط ،مثل احل�سول على
• اإغلق كافة اأماكن العمل غري ال�سرورية يف قطاع البناء.
البقالة اأو الذهاب اإىل موعد طبي اأو للتطعيم ،ميكننا تقليل
• تقليل حدود ال�سعة اإىل  25يف املائة يف جميع اأماكن البيع التنقل وامل�ساعدة يف وقف انتقال هذا الفريو�ض".

بالتجزئة حيث ُي�سمح بالت�سوق يف املتجر .وهذا ي�سمل حملت
قال الوزير ماكنوتون" :الآن ،اأك��ر من اأي وقت م�سى ،حتتاج ال�سوبر ماركت وحم��لت البقالة واملتاجر واأ� �س��واق املزارعني

حكومة اأونتاريو
الرتجمة العربية اأيام كندية
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وفاة �الإ�شباين �إل ري�شيتا�س �شاحب �ل�شحكة �الأ�شهر على �الإنرتنت
تويف �ملمثل �لكوميدي �لإ�سباين خو�ن جويا بورخا �ل�سهري ب� "�إل و�نطلق ب��ورخ��ا يف �سحكته تلك بينما ك��ان �سي ًفا على برنامج
ري�سيتا�س" عن عمر يناهز  65عاما بعد �سر�ع من �ملر�س.
تليفزيوين �إ�سباين مع �لإعالمي كوينتريو .وكان بورخا يحكي يف
تلك �حللقة عن خربة �سيئة �سادفها �أثناء عمله كم�ساعد طباخ.
وكان بورخا يتميز ب�سحكة غريبة جلبت له �سهرة عاملية.
ولفظ بورخا �أنفا�سه �لأخ��رية �أم�س �لأربعاء يف م�ست�سفى حملي.
وكان يعاين م�سكالت �سحية .ويف مار�س�/آذ�ر �ملا�سي تق ّدم بال�سكر
ربع ل�سر�ء در�جة كهربية لإعانته على
ملح ّبيه �لذين د�سنو� حملة ت ّ
�حلركة بعد �أن ُبرتت �إحدى �ساقيه.
وظهر "�لفتي �لإ�سباين �ل�سحوك" يف �سل�سلة من �لرب�مج على
�ل�سا�سات �ملحلية ،منها ع ْر�س تليفزيوين �أذي��ع قبل  20عاما مع
�لإعالمي خي�سو�س كوينتريو.
لكن �سهرة بورخا ب��د�أت تط ّبق �آف��اق �لإنرتنت عام  2014عندما
�سرع بع�س �لن�سطاء يف ��ستخد�م �سحكة غريبة �أطلقها يف �أحد
�لفيديوهات لو�سف ق�س�س مغايرة لل�سياق �لذي وردت فيه �ل�سحكة
مع �ل�ستعانة يف ذلك برتجمات م�ساحبة.

ويف �لفيديو �لذي ُن�سر على �سفحة �لربنامج �لتليفزيوين عرب يوتيوب
عام  ،2007يحكي بورخا مل�سيفه كيف �أنه ذ�ت مرة ترك  20طب ًقا
من �لأرز �لإ�سباين يف �لبحر لي ًال على �أمل تنظيفها ،لكنه ملّا عاد يف
�ل�سباح مل يجد �إل طبقا و�حد� فقط ،بينما كانت �لأطباق �لأخرى
قد قذفتها �لأمو�ج بعيد�.
تر�وحت بني �ل�سيا�سة �مل�سرية ومنتجات �سركة �أبل �لتقنية.
و�أدت طريقة �سرده للحكاية �إىل موجة هي�سرتية من �ل�سحك مل
وحظيت �لن�سخ �لتي �أع� ّده��ا ن�سطاء �لإن��رتن��ت ،جن ًبا �إىل جنب
ي�ستطع �ملذيع معها �أن مينع نف�سه من �سفْع �ملكتب من �أمامه  -بينما
مع �لن�سخة �لأ�سلية من فيديو بورخا ،مباليني �مل�ساهد�ت عرب
ع ُني �لكامري� كانت قد ��ستولت عليها طريقة �سحك بورخا وف ُمه
�لإنرتنت لتتاأكد بذلك �سهرة �لكوميديان �لإ�سباين �ل��ذي �أ�سبح
�سبه �خلايل من �لأ�سنان.
من�سة �لبث �ملرئي "تويت�س".
ومرت �سنو�ت ،ثم كان عام  2014حتى بد�أ ن�سطاء عرب �لإنرتنت يف وجهه �ل�ساحك �أيقونة على ّ
BBC
�إعادة ��ستخد�م �سحكة بورخا �لغريبة وتوظيفها لأهد�ف متعددة

كي� شخر فيلم "�لديكتاتور �لعظيم" لت�شاريل ت�شابلن من هتلر
ور�شم �شورة و��شحة لطغاة �ليوم؟
قبل  80عاما� ،نتقد ت�ساريل ت�سابلن �لنازية بعنف يف فيلمه �ل�ساخر
"�لديكتاتور �لعظيم" .يف �ل�سطور �ملقبلة ،يبحث �لكاتب نيكول�س
باربر �لكيفية �لتي �أ�سبح بها هذ� �لعمل� ،أكرث �رتباطا من ذي قبل
باأو�ساع عاملنا �ليوم.
يفاجاأ �أحد تقريبا بقر�ر �أملانيا يف عام  ،1940حظر عر�س فيلم
مل َ
"�لديكتاتور �لعظيم" لت�سابلن ،يف �أر��سيها ،ويف �أي دولة �أخرى
حتتلها قو�تها .فبطبيعة �حل��ال ،مل يكن مما �سيو�سي به �حلزب
�لنازي� ،أن ي�ساهد �لأملان �أو غريهم من �سعوب �لدول �ملحتلة ،فيلما
ي�سخر من �أدولف هتلر ،يف عطلة نهاية �لأ�سبوع.
لكن �لأمر �لذي قد يثري �لده�سة ،من منظورنا �ليوم على �لأقل� ،أن
ت�سابلن ُح ِذ َر خالل �إنتاجه للفيلم ،وهو �أول عمل �سينمائي ناطق له
معان ،من �أنه قد ل ُيعر�س حتى يف
بكل ما يحمله هذ� �ملفهوم من ٍ
�لوليات �ملتحدة �أو بريطانيا .ف�سيا�سة ��سرت�ساء هتلر ،ظلت �سارية
من جانب �مل�سوؤولني �لربيطانيني �إز�ء �لزعيم �لنازي ،حتى مار�س/
�آذ�ر  ،1939كما �أن �ل��ولي��ات �ملتحدة مل تدخل �حل��رب �لعاملية
�لثانية� ،سوى يف دي�سمرب/كانون �لأول � ،1941أي بعد عام من بدء
عر�س "�لديكتاتور �لعظيم".
لذ� فبينما كان ت�سابلن منهمكا يف كتابة �لفيلم وت�سوير م�ساهده،
ظل زمالوؤه يف �سركة �لإنتاج �لتي كان ي�سارك يف ملكيتها ،يخ�سون
من �أل يجدو� �أي حكومة يف �لعامل ت�سمح بعر�سه.
ويروي ت�سابلن يف �سريته �لذ�تية تفا�سيل ما و�جهه يف تلك �لآونة
قائال" :بد�أت تلقي ر�سائل مقلقة من �سركة `يونايتد �آرتي�ست�س`
(�لأمريكية ل�سناعة �ل�سينما) ،فقد تلقو� ن�سائح مفادها باأنني
�ساأو�جه م�سكالت مع �لرقابة .كما �أن �جلهات �لربيطانية ،كانت
قلقة ب�سدة �إز�ء �ل�سورة �ملعادية لهتلر (�لتي يت�سمنها �لفيلم)،
وت�سككت يف ما �إذ� كان من �ملمكن عر�س هذ� �لعمل يف بريطانيا.
ْ
ووردتني ر�سائل �أكرث �إثارة للقلق من نيويورك ،تتو�سل �إ ّ
يل باأل �أنتج
�لفيلم ،قائلة �إنه لن ُيعر�س �أبد� ،ل يف �إجنلرت� �أو �أمريكا".
لكن ذلك مل ُي ِثن ت�سابلن عن مو��سلة �لعمل يف �لفيلم؛ �إذ كان يعلم

�أنه ي�ستحق �أن يخرج �إىل �لنور ،وقد حقق بال ريب جناحا �ساحقا
يف �سباك �لتذ�كر ،فقد كان ثاين �أكرث �لأفالم من حيث �لإير�د�ت
يف �لوليات �ملتحدة عام � .1941لالفت �أن �لروؤية �لتي عرب عنها
ت�سابلن من خالل "�لديكتاتور �لعظيم" ،باتت مده�سة على نحو
�أكرب يف �لذكرى �لثمانني لبدء عر�سه .فالعمل ميثل حتفة �سينمائية،
تتجاوز قيمتها جمرد كونه فيلما كوميديا مبهجا �أو در�ما �سيا�سية
قامتة ،و�إمنا ميثل نظرة متب�سرة دقيقة ،للرتكيبة �لنف�سية لهتلر.
ويف فيلم وثائقي ،يقول �ملخرج �ليوناين �لفرن�سي كو�ستا غافر��س،
�لر�ئد يف جمال �ل�سينما �ل�سيا�سية� ،إن ت�سابلن كان "ذ� روؤية ،فقد
��ست�سرف �مل�ستقبل ،يف وقت عجز فيه قادة �لعامل يف زمنه عن ذلك،
وظلو� يقفون �إىل جانب هتلر".
ومما يلفت �لنظر ب�سكل �أكرب� ،أن "�لديكتاتور �لعظيم" مل ي�سكل نظرة
تاأملية لهتلر و�سيا�ساته فح�سب ،و�إمنا مث َّل روؤية عميقة ،لتوجهات كل
ديكتاتور �سار على درب �لزعيم �لنازي بعد ذلك .ويقول �لكاتب �ساميون
لوفي�س ،موؤلف كتاب "�سابلن � :أودي�سة �ملت�سرد"� ،إن هذ� �لفيلم "كان
له �سدى يف وقته ،ول يز�ل له �سدى حتى �لآن" .وهكذ� فاإذ� كنت تريد
�أن ت�ساهد روؤية م�سبقة لطغاة �لقرن �حلادي و�لع�سرين ،ف�ستجد ذلك
يف فيلم ُع ِر َ�س على �سا�سة �ل�سينما ،قبل ثمانية عقود.
اجاة
وقد كانت �لعالقة متوترة بالفعل بني ت�سابلن و�لنظام �لنازي حتى
قبل عر�س "�لديكتاتور �لعظيم" .ففي �ل�سنو�ت �ل�سابقة لذلك،
�أب��دى جنم �ل�سينما �ل�سهري �زدر�ءه للنازيني ،وب��ادل��وه ��ستياء
با�ستياء .فقد ��ستخف به فيلم دعائي �أمل��اين ،باعتباره "يهوديا
�أجنبيا َق ِد َم" �إىل �لوليات �ملتحدة ،وذلك بغ�س �لنظر عن �أنه مل
يكن يهوديا من �لأ�سا�س.
�أما �ل�سحافة �لأمريكية ،فقد و�سفته باأنه "مو�سى �لقرن �لع�سرين"،
وذلك على خلفية متويله لفر�ر �آلف من �لالجئني �ليهود .ولدى
�سروعه يف ت�سوير ذلك �لفيلم� ،لذي كان يحمل يف �لبد�ية ��سم
"�لديكتاتور" ،كان ت�سابلن مبثابة "رجل يف مهمة" ،كما يقول

لوفي�س .ف� "بع�س معا�سريه مثل لوريل وه��اردي ،كانو� ل يرغبون
�سوى يف تقدمي �أفالم كوميدية ويف ك�سب �ملال� .أما �سابلن فكان جاد�
للغاية على �سعيد ما يريد �إي�ساله من خالل �أعماله .ولذ� مل يكن
`�لديكتاتور �لعظيم` جمرد فيلم ،بل كان �سيئا مطلوبا" يف وقته.
لكن د�فع ت�سابلن لتقدمي هذ� �لعمل ،مل يقت�سر على نزعته �لإن�سانية
وكر�هيته للديكتاتورية .فقد كان مفتونا بالعالقة �لغر�ئبية �لتي
تربطه بهتلر؛ �إذ ول��د� يف �لأ�سبوع نف�سه من �سهر �إبريل/ني�سان
 ،1889وهو ما تطرق له �لكوميديان �لإجنليزي تومي هانديل يف
�أغنية �ساخرة قدمها عام  ،1939عن �لفوهرر بعنو�ن" :من هو هذ�
�لرجل؟ (�لذي ي�سبه ت�سابلن)".
ثم تناولت جملة "�سبكتاتور" �ملو�سوع نف�سه ،و�إن بعمق �أكرب ،يف
�لرجلني ،وقالت
�سياق �فتتاحية ن�سرتها يف �لذكرى �خلم�سني مليالد
ْ
�سي باأن يدلف
فيها" :كانت �لعناية �لإلهية يف مز�ج �ساخر ،عندما ُق َ
ت�ساريل ت�سابلن و�أدولف هتلر �إىل هذ� �لعامل ،بفارق �أربعة �أيام عن
بع�سهما بع�سا .وبفعل �لتقارب بينهما يف تاريخ �مليالد و�لتطابق يف
�ل�سارب �ل�سغري (�لذي يبدو غريبا ب�سكل متعمد يف حالة ت�سابلن)،
كان �لثنان قد ُخ ِلقا رمبا على هذه �ل�ساكلة ..لف�سح �سر �لأ�سل
�مل�سرتك للعبقرية �لتي يتحليان بها.
ميكنك قر�ءة تتمة �ملقالة عرب �لر�بط �لتايل:
https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/
arabic/vert-cul-56014226.amp

�إر�ساد�ت �سحية يف رم�سان

Magazine

17

رم�شان :كيف تتجنب الإح�شا�س باجلوع وما عالقة
جن�س ال�شخ�س وف�شيلة دمه مبدى حتمله؟
اإذ ًا ،كيف تتجنب هذه امل�شاكل وماذا عن ال�شعور بالتعب اأو هل الن�شاء اأقدر على حتمل اجلوع واأكرث حتلي ًا بال�شرب من
هيفار ح�شن BBC /
الرجال؟
مع اإطللة �سهر رم�سان� ،سرع امل�سلمون يف اأنحاء العامل الإ�سلمي اخلمول بعد الإفطار؟
بطق�ض ال�سيام ،الذي يعد اأحد اأركان الديانة ال�سلمية ،ويقت�سي تتميز املوائد الرم�سانية  -بغ�ض النظر عن امل�ستوى امل��ادي لكل لي�ض اجلميع ماهرا يف التفكري والتخطيط امل�سبق لهذا ال�سهر،
الإم�ساك عن تناول الطعام وال�سراب من الفجر حتى مغيب ال�سم�ض اأ�سرة  -بتعدد الأطباق املقدمة يف كل يوم جراء عادة تبادل الأقارب فالبع�ض يعاين كثري ًا ،ب�سبب تغري العادات الغذائية والجتماعية
على مدى هذا ال�سهر.
واجلريان لأطباقهم بع�سهم مع بع�ض خلل �سهر ال�سيام ،وبالتايل ب�سكل مفاجئ ،ل��ذا يواجهون متاعب جمة ت�وؤث��ر على توا�سلهم
وعلى الرغم من الفوائد ال�سحية التي يت�سمنها ال�سيام ،قد يجد يحظى اجلميع بتنوع الأطباق على موائدهم كل يوم ،لذا ،يتناول الجتماعي مع من حولهم اأو على جودة عملهم ،كما هي احلال مع
تغري عاداتهم الغذائية خلل هذا ال�سهر ،ال�سخ�ض اأكر مما يجب واأكر من حاجته .ول ي�سعر باأ�سرار ذلك ال�سقيقني �سعيد وعثمان يو�سف ،اللذين يعملن يف اأعمال البناء يف
البع�ض �سعوبة يف التاأقلم مع ّ
إفطار.
ل
ا
من
النتهاء
من
وجيزة
فرتة
بعد
إل
ا
مدينة حلب.
اأو بنوع من التعب والإره��اق ج��راء النقطاع عن الطعام وال�سراب
لفرتات طويلة ن�سبيا ،ورمبا ترتافق لدى البع�ض مع م�ساكل �سحية حيث تبداأ م�ساكل مثل اآمل يف املعدة و�سعور بالتخمة واخلمول يقول �سعيد" :رغم اأنني اأعلم جيد ًا اأنه يجب علي التحلي بال�سرب
كتلك التي يعاين منها امل�سابون بارتفاع يف ال�سكر اأو �سغط الدم.
والرغبة يف النوم وما اإىل ذلك .لكن ،قد ت�سبح امل�سكلة لدى البع�ض و�سعة الأفق يف هذا ال�سهر الف�سيل ،اإل اأنني اأ�سبح رج ًل ع�سبي
ونحاول هنا اأن ن�سلط ال�سوء على بع�ض الن�سائح املهمة التي يقدمها اأكر خطورة،عندما تت�سبب يف ارتفاع ال�سغط اأو ال�سكر يف الدم.
املزاج و�سريع النفعال مع حلول منت�سف النهار ،ول اأحتكم ب�سلوكي
خرباء التغذية من اأجل �سيام �سحي اأف�سل.
وتعد الأيام الأوىل من ال�سيام ،هي الأ�سعب على الإط��لق" ،لأن واأ�سرخ يف وجه العمال ،و �سرعان ما اأندم على ذلك واأعتذر منهم،
وحتدثت بي بي �سي عربي اإىل عدد من الأ�سخا�ض لت�سليط ال�سوء حاجة اجل�سم اإىل الدهون كم�سدر طاقة تبداأ بعد اأربعة اأيام" من لكن املوقف يتكرر كثري ًا معي".
على جتاربهم ال�سخ�سية التي قد تفيد الكثريين للتخطيط لكيفية ال�سيام ،بح�سب فادي عبا�ض.
ويقول �سقيقه عثمان" :باإمكاين حتمل اجلوع يف الأيام الأوىل ،لكن
ق�ساء وقتهم يف �سهر رم�سان اإىل جانب خرباء التغذية لت�سليط ويقول عبا�ض اإن��ه يجب تناول الإفطار على ثلث مراحل وبفارق بعد م��رور اأ�سبوع ،اأ�سعر بعط�ض �سديد وه��ذا ي�سبب يل ال�سداع
ال�سوء على اأجن��ع الأ�ساليب والطرق التي يجب اتباعها ل�سحة �ست دقائق بني الوحدة والأخرى متام ًا كما هي احلال يف ال�سحور .فاأ�سبح �سخ�س ًا ل يطاق لكنني ل اأ�ستطيع التحكم بع�سبيتي".
اأف�سل ،ف�سل عن ت�سليط ال�سوء على دور جن�ض املرء وف�سيلة دمه وال�سبب بح�سب قوله ،هو اأن الدماغ يحتاج اإىل  18دقيقة لتلقي
وقد ل تقت�سر مواجهة مثل هذه امل�سكلة على �سعيد وعثمان فقط ،بل
يف مدى قدرته على حتمل اجلوع اأو التحلي بال�سرب اأكر.
اإ�سارة ال�سبع.
تطال كثريا من الرجال .لذا ُين�سح باتباع ن�سائح خرباء التغذية يف
ما يجب وما ل يجب تناوله يف ال�شحور؟
وي�سيفُ " :ين�سح ب�سرب ك��وب من امل��اء يف املرحلة الأوىل على هذا ال�سدد ،لأن ما تتناوله من اأطعمة ،له دور كبري يف �سلوكك.
يبداأ ال�سائم يومه الأول من ال�سحور ،و�سيحدد ما يتناوله يف هذا ثلث دفعات ويف و�سعية اجللو�ض .وبعد �ست دقائق ،تبداأ بتناول
الوقت ،مدى �سعوره اأو عدم �سعوره بالتعب اأو العط�ض اأو اجلوع خلل ال�سكريات لإمداد اجل�سم بالطاقة التي فقدها خلل فرتة ال�سوم ،ويقول بهذا ال�سدد حممد فائد ،خبري علم الأغذية والتغذية يف
ب�سكل عام اأقدر على حتمل ال�سيام من الرجل
على اأن تكون غري م�س ّنعة بل طبيعية مثل التمر اأو ع�سري الفواكه املغرب" :اإن املراأة ٍ
�سيامه.
لأن ن�سبة الدهون يف ج�سم املراأة اأعلى من ن�سبتها يف ج�سم الرجل،
الطازجة".
ويو�سي خبري التغذية ال�سيدلين ال�سوري فادي عبا�ض ،باأن يتبع
كما اأن الكتلة الع�سلية لدى الرجال اأكرب من الكتلة الع�سلية لدى
النا�ض الن�سائح التالية التي يرى اأنها تكفل �سيام ًا اأ�سهل وجفاف ًا وي�سيف" :بعد انتظار  6دقائق اأخ��رىُ ،ين�سح البدء بطبق من
الن�ساء".
ال�س َلطة املفرومة ب�سكل ناعم لعدم اإجهاد املعدة ،وتعترب الألياف
َ
اأقل يف اجل�سم وفائدة �سحية اأكرب :
ً
املوجودة يف اخل�سروات �سرورية جدا لإمداد اجل�سم بالفيتامينات وبح�سب فائد ،ثمة اأ�سباب علمية وراء ذلك ،وهو اأن ثمة هرمونات
يقول عبا�ض لبي بي �سي" :يجب الرتكيز يف ال�سحور على الأطعمة
تكون ن�سطة لدى املراأة؛ اأكر من الرجل ،وبع�سها اأكر ن�ساط ًا لدى
وكذلك ملنع الإم�ساك".
التي حتتوي على ن�سبة نحو  %70من املاء ،وتناول الوجبة على ثلث
ويتابع" :بعد طبق ال�س َلطة ،يجب تناول �سنف اأو �سنفني كحد اأق�سى ،الرجل.
َ
مراحل بفارق خم�ض دقائق بني الواحدة والأخرى ،وتبداأ بطبق من
ال�س َلطة (خا�سة اخليار واخل�ض والكرف�ض) ونوع واحد فقط من من الأطعمة التي حتتوي على الربوتينات والكربوهيدرات".
"ي�ساعد هرمون الأ�سرتوجني امل��راأة على حتمل اجل��وع والبقاء
َ
الطعام ب�سرط األ يحتوي على ن�سبة كبرية من الأم��لح ،كما هي وعلى �سبيل املثال ،البطاطا وال��رز واملعكرونة و اخلبز واملعجنات يف حالة مزاجية هادئة اأط��ول فرتة ممكنة ،مما ي�ساعدها على
احلال مع مواد مثل الأجبان واملك�سرات ،التي رغم فوائدها الغنية ،جميعها حتتوي على الكربوهيدرات ،لذا " يجب الكتفاء بتقدمي نوع حتدي النفعالت وال�سعور بالقلق".
اإل اأنها �ستت�سبب يف حاجة اجل�سم اإىل كميات اأكرب من املاء بعد
واحد فقط مما ذكر اإىل جانب نوع واحد فقط من الربوتني (مثل بينما يحفز هرمون الت�ستو�ستريون لدى الرجال �سعور النفعال
�ساعات قليلة".
البقول والبي�ض واللحوم اخلالية من الدهون والألبان) مع مراعاة والقلق والتوتر.
وي�سيف" :تاأتي ال�سكريات يف املرحلة الثانية ،ويف�سل تناول قطعتني مدة عملية امل�سغ التي ت�ستغرق من  ٣0ثانية للأطعمة املرنة اإىل 60
وي�سيف فائد" :يحتاج ج�سم املراأة طعام ًا اأقل مما يحتاجه الرجل
من الفاكهة الغنية باملاء اأي�سا (كالفراولة والبطيخ والربتقال) اأو ثانية للأطعمة القا�سية (كاللحوم واملك�سرات)".
ب�سكل عام ،كما اأن تناول اللحوم والدواجن والأجبان بكرة يحفز
كوب ًا من الع�سري الطازج ،ثم اختتام الوجبة ب�سرب املاء".
وعلى الرغم من حاجة اجل�سم الكبرية اإىل املاء ،اإل اأن �سرب كمية اإنتاج الهرمونات التي توؤثر على احلالة الع�سبية لل�سخ�ض ،لأن
وتن�سح خدمة ال�سحة الوطنية الربيطانية بتجنب �سرب ال�ساي كبرية منه دفعة واحدة وبطريقة خاطئة قد "يوؤدي اإىل ت�سمم معوي هرمون الأ�سرتوجني يتقاطع مع الكولي�سرتول ،فالإكثار من اللحوم
والقهوة لأنهما مدران البول لحتوائها على الكافيني (خا�سة ملن وكلوي" ،ل��ذا" ،يجب اتباع طريقة �سحية ،وع��دم �سرب اأك��ر من يوؤدي اإىل ارتفاع ن�سبة الكولي�سرتول وبالتايل اإثارة احلالة الع�سبية
يعانون من م�سكلة ال�سل�ض البويل) .ويوؤدي فقدان اجل�سم لل�سوائل كوبني من املاء دفعة واحدة قبل مرور �ساعة على تناول الإفطار ،لدى ال�سخ�ض".
اإىل احلاجة اإىل تعوي�سها ،والإ�سابة باجلفاف الذي يخلق م�ساكل ول يجب انتظار ال�سعور بالعط�ض بل ينبغي �سربه كل �ساعة اأو �ساعة
�سحية مثل ال�سداع وانخفا�ض �سغط ال��دم وم�ساكل يف الكلى ون�سف حتى لو تطلب الأمر منك تعيني منبه ُيذكرك مبوعد �سرب
املاء" ،بح�سب ن�سائح عبا�ض.
وغريها.
تتمة املقال يف ال�شفحة19 ............................
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�شاب يتعر�س لأزمة قلبية ل�شتهالكه املفرط مل�شروبات الطاقة
اأ�سيب �ساب يف احلادية والع�سرين من العمر باأزمة قلبية اأثناء درا�سته يف اجلامعة ب�سبب "تناول كميات
كبرية" من م�سروبات الطاقة ح�سب تقرير جديد ن�سرته جملة "بي اإم جي" الطبية املتخ�س�سة.
وح�سب التقرير الذي ن�سرته املجلة ،ويركز على حالة هذا الطالب ،فاإنه كان يتناول  4عبوات يوميا من
م�سروبات الطاقة يبلغ جمموعها لرتين.
وق�سى الطالب  58يوما يف امل�ست�سفى ،منها فرتة ق�ساها يف العناية املركزة وهي الفرتة التي و�سفها
الطالب ب�"ال�سادمة التي ت�سببت له بر�ض نف�سي".
وظهرت اأعرا�ض عدة على الطالب قبل نقله للم�ست�سفى ،منها اللهاث و�سعوبة التنف�ض و�سحوب لونه
وفقدان الوزن ،ملدة  4اأ�سهر.
وقال الأطباء املعاجلون اإنهم ناق�سوا عدة احتمالت ل�سبب الأعرا�ض قبل التو�سل للت�سخي�ض النهائي،
وهو اأن تناول "م�سروب الطاقة اأدى اإىل ف�سل القلب وهذا هو ما يبدو ال�سبب الأكر ترجيحا".
ويقرتح الأطباء اأن جترى عمليات زرع اأع�ساء للطالب الذي يعاين ف�سل يف القلب والكلى يف الوقت وبعد  9اأ�سهر من العلج عاد قلب الطالب للعمل لكن الأطباء ل يتوقعون اأن يعود لطبيعته.
نف�سه ،بعدما كان يعاين ف�سل يف الكلى لعدة �سنوات دون اأن يتم ت�سخي�سه.
وكان الطالب يعاين �سداعا ن�سفيا م�ستمرا حتى لو مل يكن يتناول م�سروب الطاقة.

وح�سب التقرير فاإن ال�ساب مل يكن قادرا على اإكمال درا�سته قبل  ٣اأ�سهر من نقله اإىل امل�ست�سفى ب�سبب وقال الطالب "لقد اأثر ذلك على اأداء واجباتي الدرا�سية اليومية ،وحتى هواياتي واأن�سطتي مثل الذهاب
اأو�ساعه ال�سحية.
للحديقة والتنزه".
وقال الطالب يف التقرير "عندما كنت اأتناول م�سروب الطاقة بهذه الكميات يوميا كنت اأ�سعر برع�سة يف واأو�سح الطالب الذي مل يف�سح التقرير عن ا�سمه اأنه يرغب يف اأن يعلم اجلميع خطورة م�سروبات
ج�سدي وخفقان غريب يف القلب ،الأمر الذي اأثر على قدرتي على الرتكيز ب�سكل م�ستمر وعلى درا�ستي الطاقة واآثارها.
يف اجلامعة".
BBC

فريو�س كورونا :اإجراءات الإغالق
ب�شبب الوباء "اأ�شرت مبهارات
الكالم واللغة" لدى الأطفال
اأكر من  50يف املئة من الأ�سر كانت تخ�سى من جتربة بدء املدر�سة،
ت�سري درا��س��ة ج��دي��دة اإىل وج��ود اأدل��ة متزايدة على ت�اأث��ري حالت
الإغلقالعام يف ال�سنة املا�سية يف املهارات اللغوية للأطفال ال�سغار،
واأظهرت بيانات الدرا�سة التي اأجريت على  50األف تلميذ يف عدد من
املدار�ض يف جميع اأنحاء اإجنلرتا ،زيادة عدد الأطفال يف �سن الرابعة
واخلام�سة الذين يحتاجون اإىل م�ساعدة يف اللغة ،وت�سري الدلئل اإىل
اأن �سعف تطور الكلم ميكن اأن يكون له اآثار طويلة املدى يف التعلم،
وتقول احلكومة اإنها ت�ستثمر  18مليون جنيه اإ�سرتليني مل�ساعدة الأطفال
يف ال�سنوات الأوىل ،مبا يف ذلك امل�ساعدة الإ�سافية ملن هم يف �سنتهم
الأوىل يف املدار�ض ،وت�سري الدرا�سة ،التي اأجرتها موؤ�س�سة الوقف
التعليمي ،اإي اإف اإف ،اإىل اأن التدابري املتخذة ملكافحة الوباء حرمت
الأطفال ال�سغار من التوا�سل الجتماعي ،ومن التجارب ال�سرورية
لزيادة مفرداتهم اللغوية ،وت�سيف اأن عدم الت�سال بالأجداد ،اأو قلة
الت�سال بهم ،اإىل جانب التباعد الجتماعي ،وعدم وجود مواعيد
للعب ،وارتداء كمامات الوجه يف الأماكن العامة ،جعلت كلها الأطفال
اأقل تعر�سا للمحادثات والتجارب اليومية ،واأجريت الدرا�سة على 58
مدر�سة ابتدائية تتوزع يف جميع اأنحاء اإجنلرتا 76 ،يف املئة قالوا اإن
التلميذ الذين بداأوا الدرا�سة يف �سبتمرب /اأيلول  2020يحتاجون اإىل
مزيد من الدعم للتوا�سل ،مقارنة بال�سنوات ال�سابقة ،اأبدى  96يف
املئة قلقهم ب�ساأن تطور الكلم واللغة لدى التلميذ.
تتمة املقال �شفحة 20..................................

تتمةمقال�شفحة 17...............................وت�سيفُ " :يف�سل عدم اإجهاد اجل�سم يف الأيام الأوىل وممار�سة
الريا�سات اخلفيفة كامل�سي اأو حمل بع�ض الأثقال املوجودة يف
املراأة العاملة وف�شيلة الدم
املنزل اأو �سعود ال�سلمل عدة م��رات ،ومن ثم زي��ادة املدة كل
مييل الرجال اإىل احلركة اأكر من الن�ساء ب�سكل عام يف الدول يوم اإىل اأن ت�سل اإىل درج��ة مقبولة ح�سب ق��درة كل �سخ�ض
ال�سرقية ،ب�سبب طبيعة عملهم اأو م�سوؤولياتهم خارج املنزل ،وهذا و�سحته".
يعني اأنهم قد يخ�سرون طاقة و�سعرات حرارية اأكر من املراأة.
وت�سرح كفاجن اأهمية املاء ودوره الكبري يف احلفاظ على ال�سحة
بيد اأن الو�سع يختلف مع املراأة العاملة التي تقع عليها م�سوؤوليات العامة وخا�سة يف رم�سان ،وتن�سح ب�سدة �سرب الكميات
كبرية من رعاية الأطفال والتدبري املنزيل والعمل الوظيفي .ويف املو�سى بها ،ك� ٌل بح�سب عمره ،مع البتعاد عن امل�سروبات
هذا احلالة ،يقول فائد اإن احلالة املراأة املزاجية ت�سبح مماثلة الغازية واملحلة �سناعي ًا وا�ستبدالها بالأع�ساب كالبابوجن
للرجال يف هذه احلالة ب�سبب فقدانها للطاقة.
وال�ساي الأخ�سر وغريها من الأع�ساب التي تتوفر بكرة يف
ويرى اأن نوع الطعام الذي يتناوله ال�سخ�ض يوؤثر على حالته جميع اأنحاء العامل.
املزاجية ،فالأ�سخا�ض الذين يتناولون الكثري من اللحوم ،مييلون التخطيط لكيفية ق�شاء الوقت اأثناء ال�شيام
اإىل اأن يكونوا اأكر ع�سبية وتوتر ًا من النباتيني.
وت��رى اأنغام ،وهي ربة منزل لديها طفلن ،وتقيم يف مدينة
واإذا تناولت املراأة نف�ض كميات اللحوم والأجبان التي يتناولها الريا�ض بال�سعودية ،اأن تخطيطها امل�سبق ل�سهر رم�سان ،يجعل
الرجل ،ف�ستعاين من نف�ض حالت النفعال والع�سبية التي يعاين من هذا ال�سهر بالن�سبة لها �سهر ًا لتح�سني ال�سحة وتطوير
املهارات وال�سعور بالر�سا عن الذات.
منها الرجال.
كما اأن لف�سيلة (زم��رة) ال��دم دور يف م��دى حتلي ال�سخ�ض
بال�سرب وحتمل اجلوع والعط�ض.
ويقول خبري التغذية فائد اأن الف�سيلة " "Oاأكر ق��در ًة على
حتمل ال�سيام ،تليها " "Aثم " ،"ABواإن اأ�سحاب ف�سيلة
الدم ""Bهم الأقل قدرة على حتمل ال�سيام.
الريا�سة ...ما هو اأف�سل وقت ملمار�ستها؟
ل تعد �سلة الرتاويح مبثابة ريا�سة كافية لتخلي�ض اجل�سم من
ال�سعرات احلرارية الزائدة كما يعتقد البع�ض ،لذلك ل بد من
ممار�سة بع�ض اأنواع الريا�سة التي من �ساأنها اأن تزيد �سربات
القلب كما تن�سح بها خبرية التغذية يف لندن ،اآي�سون كفاجن.
وتقول كفاجن" :يجب اأن ترتاح املعدة متام ًا من عملية اله�سم
قبل البدء باأي نوع من الريا�سات ،اأي بدء ممار�ستها بعد ثلث
�ساعات على الأقل بعد الإفطار".

وتقول لبي بي �سي" :بداأت ال�سيام املتقطع قبل حلول �سهر
رم�سان باأ�سبوع ،لأنني بهذا اأك��ون قد جهزت ج�سمي لتحمل
اجل��وع وجنبت نف�سي التغيري املفاجئ يف نظامي اليومي يف
رم�سان،
وت�سيف" :كل عام اأ�سع اأمامي هدف ًا اأ�سعى اإىل حتقيقه ،ويف
ه��ذا العام  ،خططت خلتم ال�ق��راآن مرتني خ��لل ه��ذا ال�سهر
وحتفيظ اأطفايل بع�ض الآيات القراآنية اإىل جانب رعاية اأطفايل
وان�سغايل بالواجبات املنزلية ،وهكذا مي�سي الوقت دون اأن
اأ�سعر به".
وتقول ناديا ،وهي �سابة يف ال�  25من عمرها وتعي�ض يف العقبة
بالأردن" :اأحارب اجلوع والعط�ض بالقراءة ،لذا ،اأق�سي وقتي
يف ق��راءة كل الكتب والروايات املوؤجلة ،واأتابع بع�ض الأعمال
التلفزيونية واأطور مهارتي يف اللغة الإجنليزية ،فلي�ض ثمة وقت
فراغ يدفعني للتفكري بالعط�ض اأو اجلوع".
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قتلى وجرحى يف حادث اإطالق نار ع�شوائي
يف ولية اإنديانا الأمريكية
فتح رجل النار من �سلح اآيل ب�سكل ع�سوائي على النا�ض يف ولية واأ�� �س ��اف ��ت ك� ��وك اأن ال���داف���ع اإىل ال �ع �م �ل �ي��ة مل ي �ت �� �س��ح بعد.
اإنديانا الأمريكية.
واأ�سدرت �سركة توزيع الربيد فيديك�ض بيانا ،اأك��دت فيه تعاونها
وقالت ال�سرطة اإن ثمانية اأ�سخا�ض على الأقل لقوا م�سرعهم واأ�سيب مع ال�سلطات ،م�سيفة" :ال�سلمة على راأ�ض اأولوياتنا ،وموا�ساتنا
اآخرون يف الهجوم الذي �سهدته مدينة اإنديانابولي�ض ،عا�سمة ولية لل�سحايا".
اإنديانا.
وقال اأحد العاملني بال�سركة للوكالة الفرن�سية للأنباء�" :ساهدت
واأ�سار �سهود عيان اإىل اأنهم �سمعوا اإطلق عدد من الأعرية النارية
نوع ما ،من البنادق الآلية ،وكان يطلق
يف من�ساأة تابعة ل�سركة فيديك�ض لتوزيع الربيد ،وقال اأحدهم اإنه اأحدهم يحمل �سلحا من ٍ
النار ع�سوائيا .فانبطحت اأر�سا على الفور وقد اأ�سابني الرعب".
�ساهد رجل يطلق النار من �سلح اآيل.
واأفادت ال�سرطة باأن املهاجم فتح النار ع�سوائيا مبجرد ترجله من و�سرعت موؤخرا اإدارة الرئي�ض الأمريكي جو بايدن يف حملة ت�ستهدف
ال�سيارة التي اأقلته اإىل املوقع ،ثم انتحر .موؤكدة اأنه مل يعد هناك اأي مواجهة العنف امل�سلح ،وت�سعى عرب اإجراءات جديدة اإىل و�سع قواعد
حليازة اأ�سلحة معينة.
تهديد للأمن العام.
ومل يتاأثر �سري العمل يف مطار دويل قريب من موقع احلادث.
واأ��س��در بايدن ،الأ�سبوع املا�سي ،اأم��را ي�ستهدف اأ�سلحة حملية
وقالت متحدثة با�سم ال�سرطة يف املدينة ،جيني كوك ،اإن عنا�سر ال�سنع ،وق��ال بعد ي��وم من ح��ادث اإط��لق ن��ار جماعي يف �ساوث
ال�سرطة تعاملت مع حادث اإطلق نار "واإن ثمانية اأ�سخا�ض ق�سوا كارولينا اإن "العنف امل�سلح يف هذه البلد وباء يت�سبب لنا يف اإحراج
يف موقع احلادث متاأثرين بطلقات نارية ،بينما ُنقل جرحى اآخرون دويل ...كل يوم يف هذا البلد يتم اإطلق النار على � ٣15سخ�س ًا -
كل يوم".
اإىل امل�ست�سفى ،واأحدهم يف حالة حرجة".
تتمة مقال �شفحة 18..................................
واأع��رب  56يف املئة من اأول�ي��اء الأم��ور عن قلقهم ب�ساأن ب��دء اأبنائهم
املدر�سة بعد الإغ��لق يف ف�سلي الربيع وال�سيف ،اأثر الوباء يف كثري
من الأطفال لأنه اأدى اإىل انكما�ض دائرتهم الجتماعية ،التي اأ�سبحت
حم��دودة باأ�سرهم فقط .واأ�سبح الآب��اء والأم �ه��ات قلقني ب�ساأن بدء
املدر�سة بالن�سبة اإىل اأطفالهم ،الذين تراجعت لديهم الثقة يف ا�ستخدام
الكلمات ،ليزا كانت تخ�سى على ابنتها من بدء املدر�سة ،وتخ�سى بع�ض
الأمهات من �سعوبة جتربة بدء املدر�سة بالن�سبة اإىل اأطفالهن لأنهن
يتوقعن األ ي�ستطيع اأولدهن التعبري عن حاجاتهم ،كما اأن هناك اأمهات
قلقات ب�سبب اخلوف من عدم ا�ستطاعة اأطفالهن تكوين �سداقات مع
غريهم ،تقول مديرة اإحدى املدار�ض امل�ساركة يف الدرا�سة اإن م�ساكل
الت�سال حتد فعل من قدرات الأطفال ال�سغار ،خا�سة اإذا كانوا غري
قادرين على التعبري عن اأنف�سهم والتفاعل مع اأقرانهم ،واأ�سافت اأنه
"اأمر اأ�سا�سي للغاية .والأمر كله يتعلق بتقدير الطفل لذاته وثقته بنف�سه،
وبدون ذلك لن ي�سعر بال�سعادة ولن يكون قادرا على النمو ،اأو اكت�ساب
جميع مزايا التفاعل مع اأقرانه كما نريدهم والتفاعل مع املوظفني"،
وتقول اإن جميع الأبحاث تظهر اأنه اإذا كان الطفل يعاين من م�ساكل
يف اللغة يف ذلك العمر املبكر ،فاإنه بحلول �سن الر�سد� ،سيكون احتمال
�سراعه مع القراءة اأكرب اأربعة اأ�سعاف ،و�سيكون عر�سة اأكر ثلث
مرات للإ�سابة مب�سكلت نف�سية ،وم�ساعفة احتمال اأن يكون عاطل
ع��ن العمل ،وي�ع��اين م�سكلت اجتماعية ،وت �وؤك��د اأن احل�سول على
امل�ساعدة ب�سكل �سحيح يف مثل هذه ال�سن املبكرة ،هو حرفيا املفتاح
مل�ستقبل الأطفال ،وقالت الرئي�سة التنفيذية ملوؤ�س�سة التعليم الأوروبية،
الربوفي�سورة بيكي فران�سي�ض ،اإن هناك "قلقا كبريا عربت عنه املدار�ض
ب�ساأن مهارات الكلم واللغة لدى الأطفال ال�سغار يف اأعقاب تاأثري
الوباء" ،وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن من احتاج اإىل امل�ساعدة الإ�سافية
يف املهارات اللغوية من بني ال�� 50000طفل الذين اأجريت عليهم ،كان
حوايل ما بني  20و 25يف املئة ،ممن تراوحت اأعمارهم بني اأربع وخم�ض
�سنوات عند بدء الدرا�سة يف �سبتمرب/اأيلول ،مقارنة بالعام ال�سابق،
وهناك اأي�سا خماوف ب�ساأن تاأثري الوباء يف الأطفال حتى يف �سن ما
قبل املدر�سة ،وملواجهة امل�سكلة اأعيد يف بع�ض اأجزاء اإجنلرتا ن�سر ما
ي�سل اإىل  6٣يف املئة من الزوار ال�سحيني ،الذين يتابعون منو الأطفال
والر�سع ،يف وقت مبكر من الوباء ،ح�سبما قال معهد الزيارات ال�سحية

حم����م����د ب�����ن ر�������ش�����د:
�إمرب�طوري��ة عقاري��ة حلاكم
دبي يف بريطانيا تتجاوز حجم
�لعق��ار�ت �ل�شخ�شي��ة للملكة

وو�سفت الرابطة الوطنية للأ�سلحة ،وهي اأكرب جماعة �سغط معنية
باحلق يف حمل ال�سلح يف الوليات املتحدة ،حملة بايدن اإزاء حيازة
الأ�سلحة باأنها "متطرفة".
ويكفل الد�ستور الأمريكي حق حيازة ال�سلح للمواطنني الذين يرى
كثري منهم اأن تقييد حمل ال�سلح يع ّد انتهاكا حلق د�ستوري.
وت�سري اإح�ساءات اإىل اأن ع��دد قتلى العنف امل�سلح خ��لل العام
اجل��اري يف الوليات املتحدة بلغ  ،12،٣95بينهم � 147سقطوا يف
حوادث اإطلق نار جماعي.
و�سقط العام املا�سي جراء العنف امل�سلح يف الوليات املتحدة 4٣،549
بينهم  610يف ح��وادث اإط��لق نار جماعي ،بح�سب موقع GVA
الإلكرتوين الذي يوؤر�سف حوادث العنف امل�سلح يف الوليات املتحدة.
BBC

تناولت �ل�سحف �لرب يطانية �ل�سادرة �لعديد من �ملو�سوعات من �أبرزها :تقرير يك�سف عن �إمرب�طورية عقارية �سخمة لل�سيخ
حممد بن ر��سد �آل مكتوم يف بريطانيا" ،و�إنهاء "�حلرب �لأبدية" �لأمريكية وتغري �لأ�سلوب �ل�سيني يف �لتعاطي مع �لغرب.
�لبد�ية من �سحيفة �لغارديان ومقال �أعده كل من ديفيد كن وهاري د�يفز و�سام كتلر بعنو�ن "تقرير يك�سف عن �إمرب�طورية عقارية
�سخمة لل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم يف بريطانيا".
فقد ك�سفت �ل�سحيفة �أن حاكم دبي�� ،ستحوذ على �إمرب�طورية من �لأر��سي و�ملمتلكات يف بريطانيا تتجاوز على مايبدو � 40ألف
هكتار (� 100ألف فد�ن) ،مما يجعله �أحد �أكرب مالك �لأر��سي يف �لبالد.
وبح�سب �لتقرير ،فاإن �ملحفظة �لعقار�ت �ل�سخمة �لتي ميلكها على ما يبدو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم وعائلته �ملقربة تتاألف
من ق�سور و��سطبالت خيل و�سالت �لتدريب يف مدينة نيوماركت� ،إىل منازل بي�ساء يف �لأحياء �لأكرث متيز� يف لندن ،و�أر��س
ممتدة مبا يف ذلك � 25ألف هكتار من �لعقار�ت يف مرتفعات ��سكتلند�.
وي�سري �ملقال �إىل �أن �ل�سحيفة حددت هذه �ملقتنيات �خلا�سة و�لو��سعة و�ملرتبطة بال�سيخ حممد ،نائب �لرئي�س ورئي�س �لوزر�ء يف
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ،م�ستخدمة �ل�سجالت �لعقارية وملفات �ل�سركات يف �لغرفة �لتجارية.
ول ُيعرف حجم ممتلكاته �ل�سيخ �لربيطانية من �لأر��سي ،كما يو�سح �لتقرير ،لأن معظمها مملوكة عرب �سركات خارجية يف
مالذ�ت �سريبية يف غرين�سي وجري�سي .وهو ما يثري ت�ساوؤلت ماألوفة حول �لطبيعة �ل�سرية للعدد �لكبري من �لعقار�ت �ململوكة يف
بريطانيا ،وما �إذ� كانت مهيكلة بطرق معينة لتجنب دفع �ل�سر�ئب.
وقد رف�س حمامي �ل�سيخ حممد تاأكيد �أي تفا�سيل عن �لعقار�ت �أو �ل�سركات �لتي متتلكها ،قائال �إن "�سوؤونه �ملالية خا�سة و�سرية".
ومع ذلك ،نفى �ملحامي �أن تكون �لعقار�ت �ململوكة لل�سيخ حممد قد مت �سر�وؤها من قبل �سركات خارجية� ،أو �أنها مهيكلة لتجنب
�ل�سر�ئب يف �ململكة �ملتحدة.
وت�سكل ممتلكات �ل�سيخ حممد� ،لتي جمعتها �ل�سحيفة مع منظمة �ل�سفافية �لدولية� ،أحد م�سادر �سلطته ونفوذه يف بريطانيا.
و ُي�سنف �سمن �أكرب �لعائالت �ملالكة لالأر��سي يف �لبالد ،وتتجاوز حجم �لعقار�ت �ل�سخ�سية للملكة ،وف ًقا ملا ذكره جاي �سروب�سول،
�خلبري �لر�ئد يف ملكية �لأر��سي.
BBC
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ري�س م�شوية بالفرن
بالباربكيو �شو�س

ملقاير
 �لكمون  :ملعقة �سغرية �لفلفل �لحمر �حلار  :ملعقة �سغرية بابريكا  :ملعقة �سغرية ملح  :ح�سب �لرغبة فلفل �أ�سود  :ح�سب �لرغبة �للحم  3 :قطع (ري�س) �لزيت  :ملعقة كبرية -باربكيو �سو�س  :ح�سب �لرغبة

�لطزرب��ص
زيل
ملقاير

ملقاير
 �لدجاج  :دجاجة ّ(مقطعة �إىل ن�سفني)
� -أرز ب�سمتي � 3 :كو�ب

� -ل�سو�س :

 �لب�سل  1 :حبة (كبري �حلجم ّمقطع �إىل مكعبات)

جنب �لبارميز�ن  70 :غم (مب�سور)

ف�سان (مفروم)
� -لثوم ّ :

�خلردل  2 :ملعقة �سغرية (ديجون)

� -لزجنبيل  :ملعقة �سغرية (طازج ومب�سور)

ف�سان (مهرو�س)
�لثوم ّ :
ع�سري �لليمون  2 :ملعقة كبرية (�أو خل تفاح)
زيت �لزيتون  :ثالث �أرباع �لكوب

 حبهان  3 :حبات لومي  2 :حبة (�أ�سود) -كب�س �لقرنفل  4 :حبات

ملح  :ن�سف ملعقة �سغرية

طريقتح�ري
 .1يف وعاء� ،خلطي �لكمون مع �لفلفل �لأحمر و�لبابريكا.
� .2أ�سيفي �مللح و�لفلفل �لأ�سود و�خلطي.
 .3جففي �لري�س بو��سطة حمارم ورق ّية.
 .4ن ّكهي �لري�س من �جلهتني بخلطة �لتو�بل �ملُ ّ
ح�سرة ُم�سبق ًا.
� .5سعي �لري�س يف كي�س نايلون� ،أغلقيه و�أدخليه �إىل �لثالجة
ل�ساعتني.
 .6ح ّمي �ل�سو�ية جيد ً� و�دهنيها بالزيت.
� .7إ�سوي ك ّل جهة من �لري�س ل� 7دقائق.
� .8دهني �جلهتني ب�سل�سة �لباربيكيو وتابعي �سوي �لري�س حتى
تن�سج متام ًا.
 .9ق ّدمي �لري�س �ساخنة.

رز بخاري بالطريقة �لتقليدية للعزومات

فلفل �بي�س  :ربع ملعقة �سغرية (مطحون)
فلفل �أ�سود  :ربع ملعقة �سغرية (مطحون)
 -خ�س  :ر�أ�س (مفروم فرم ًا خ�سن ًا)

 �لقرفة  :عود ملون �لطعام  :ب�سع قطر�ت �ملاء � 7 :كو�ب (ل�سلق �لرز) -مرق دجاج  2 :مكعب

 تو�ست  :ح�سب �لرغبة (مكعبات كروتون)� -جلرجري  50 :غم (مفروم فرم ًا خ�سن ًا)

� -جلزر  1 :حبة

طريقتح�ري

 -ملح  :ملعقة �سغرية

لتح�سري �ل�سو�س� :مزجي ع�سري �لليمون �حلام�س مع �لثوم.

 -بهار دجاج  :ح�سب �لرغبة

� -لزيت  :ملعقة كبرية

�أ�سيفي �خلردل ،زيت �لزيتون� ،لفلفل �لأبي�س و�لأ�سود ،وح ّركيهم طريقتح�ري
ج ّيد ً� ثم �سعي �ل�سل�سة يف �لثالجة.
 .1يف قدر� ،إغلي �ملاء مع مرق �لدجاج ،حبتي �حلبهان وكب�س قرنقل

لتح�سري �ل�سلطة� :خلطي �خل�س مع �جلرجري وجبنة �لبارميز�ن ،وعود �لقرفة.
ثم تب ّلي �ل�سلطة بال�سو�س مع تقليبهم ج ّيد ً�.
� .2سعي �لأرز و�تركيه يغلي ّثم خففي �لنار ل� 5دقائق.
�أ�سيفي مك ّعبات �لكروتون وق ّدمي �ل�سلطة.
 .3يف قدر �آخر ،ح ّمي �لزيت وق ّلي �لب�سل.
مل�:جملتي
مل�:جملتي
� .4سعي �لثوم و�لزجنبيل وق ّلبي.

 .5ن ّكهي بالزجنبيل و�حلبهان و�للومي وكب�س �لقرنفل.

ع�شري موهيتو

ملقاير
 ورق نعناع  15 :ورقة �ل�سكر �لأ�سمر  :ملعقة �سغرية ع�سري �لليمون  :ربع كوب ثلج  :ح�سب �لرغبة (جمرو�س) م�سروبات غازية  :ثالث �أرباع �لكوب (�سفن �آب) �لليمون  :ح�سب �لرغبة ّ(مقطع �سر�ئح)

� .9أ�سيفي �لأرز �إىل �لدجاج بعد �أن تكون حباته قد ن�سجت ثالثة
�أرباع ن�سج مباءه.

طريقتح�ري

� .10أتركي �ملحتوى حو�يل  15دقيقة على نار هادئة.

� .6أ�سيفي �لدجاج وق ّلبي حتى يتغري لونه.
� .7سعي �جلزر و�مللح و�خلطي.
 .8ن ّكهي ببهار�ت �لدجاج و�خلطي على نار هادئة حتى يت�سرب
�لرز ن�سف كمية �ملاء.

� .1هر�سي يف وعاء �سغري �لنعناع مع �ل�سكر �لأ�سمر وع�سري �لليمون  .11يف وع��اء� ،أخلطي ب�سع قطر�ت من �أل��و�ن �لطعام مع ملعقة
حتى تفوح ر�ئحة �لنعناع.
كبرية من �ملاء.
� .2سعي �ملزيج يف كوب و�أ�سيفي فوقه �لثلج وبع�س �سر�ئح �لليمون� .12 .أ�سيفي ملون �لطعام على �لرز �لبي�س بعد ن�سجه وق ّلبي

�� .3سكبي �ل�سفن �أب وق ّدمي �لع�سري مبا�سر ًة على �سفرتك.

مل�:جملتي

بو��سطة �سوكة حتى ل يتعجن.

مل�:جملتي
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�لبطاط�س �ملح�شية ملقبالت �شهية
ملقاير
 �لبطاط�س  4 :حبات �سدر �لدجاج � 1 :سدر (مقطع �إىل �سر�ئح رفيعة جد ً�)� -لب�سل  :ن�سف حبة (مهرو�س)
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ملقاير

�شي�س طاووق
مثل �ملطاعم

 -لنب زبادي  :كوب

كريب بح�شوة �لدجاج لل�شحور
ملقاير

تح�ريكريب: /1دقيق  :ن�سف كوب � -2 /لبي�س  1 :حبة � -3 /سكر  :ملعقة
كبرية� -4 /لزيت �لنباتي  :ملعقة كبرية  -5 /حليب  :كوب ون�سف

� -لب�سل  2 :حبة (حجم �سغري /مفروم فرم ًا ناعم ًا)

 -6خمرية  :ملعقة �سغرية  -7 /ملح  :ربع ملعقة �سغرية -8 /جنب
موز�ريال  :كوب ون�سف

� -لثوم  :ف�س (مفروم فرما ناعما)

-تح�ريحل�وة:

 -طماطم  1 :حبة (حجم متو�سط ،مفرومة فرم ًا ناعم ًا)

� .1لزيت �لنباتي  2 :ملعقة كبرية
� .2سدر �لدجاج  400 :غر�م ًا (مقطع �ىل �سر�ئح)

 -ع�سري �لليمون  :ملعقة كبرية

� .3لفطر  200 :غم (مقطع �ىل �سر�ئح)

� -خلل �لأبي�س  :ن�سف ملعقة �سغرية

� .4لب�سل  1 :حبة (حجم كبري مقطع �ىل �سر�ئح)

� -لفليفلة �حلمر�ء  :ربع حبة (مفرومة �إىل مكعبات)

� -سماق  :ملعقة �سغرية

 .5جنب موز�ريال  :كوب (مب�سور)

 -بابريكا  :ن�سف ملعقة كبرية

� -لزيت �لنباتي  :كوب ون�سف ( +ملعقة �سغرية كمية �إ�سافية)

 .6ملح  :ن�سف ملعقة �سغرية

طريقتح�ري

 -بهار�ت م�سكلة  :ن�سف ملعقة �سغرية

 .7بهار�ت م�سكلة  :ملعقة �سغرية

 -فلفل �أ�سود  :ن�سف ملعقة �سغرية

ّ .1
�سخني �مللعقة �ل�سغرية من �لزيت يف قدر غري ل�سق على �لنار ّثم
�أ�سيفي �سل�سة �لطماطم� ،لثوم� ،لفليفلة� ،لب�سل ومك ّعب �ملرق.

� .8سل�سة �لب�ساميل  :كوب ون�سف (جاهزة)

� -لكركم  :ربع ملعقة �سغرية

� .9لقرفة  2 :عود

 -معجون �لفلفل �حلار  :ملعقة �سغرية

� .10لثوم  6 :ف�سو�س (مهرو�س)

 �لقرفة ّ :ر�سة (مطحونة)

طريقتح�ري

 هيل ّ :ر�سة (مطحون)

 .1لتح�سري �لعجينة :يف وعاء� ،سعي �لدقيق� ،لبي�س� ،ل�سكر� ،مللح،
�لزيت �لنباتي و�خلمرية� .خلطي �ملزيج حتى يتجان�س.
ّ .2
�سخني مقالة غري ل�سقة على نار متو�سطة�� .سكبي �لقليل من
�لعجينة يف قعر �ملقالة� .طهي �لكريب لدقيقة من ك ّل جانب حتى
تن�سج .ك ّرري �لعملية حتى �نتهاء �لكمية.
 .3لتح�سري �حل�سوة :يف مقالة على نار متو�سطةّ ،
�سخني �لزيت
�لنباتي ّثم �أ�سيفي �لدجاج� ،لثوم و�لقرفة .ن ّكهي بامللح و�لبهار�ت
�لعربية .ق ّلبي �ملكونات حتى تتد�خل.

ف�سان (مهرو�س)
 �لثوم ّ : �ملاء  :ثلث كوب �سل�سة طماطم  3 :مالعق كبرية -دقيق  6 :مالعق كبرية

 -زيت �لزيتون  :ملعقة كبرية ون�سف

 �لزبدة  2 :ملعقة كبرية ملح  :ن�سف ملعقة �سغرية -مرق دجاج  1 :مكعب

 .2ق ّلبي �ملك ّونات ج ّيد ً� ّثم �أ�سيفي �ملاء �إىل �لقدر عند ذوبان مك ّعب
�ملرق.
� .3أ�سيفي �لدجاج �إىل �لقدر ،و�أغلقيه و�تركيه على حر�رة مرتفعة،
وعندما يت�ساعد �لبخار ،خ ّففي �لنار و�طهي �ملك ّونات ل� 15دقيقة
حتى ين�سج.

 -ملح  :ن�سف ملعقة �سغرية

 .4يف هذه �لأثناء� ،غ�سلي �لبطاط�س وق�سريها.

 -زعرت جمفف  :ملعقة كبرية

ثان على �لنار ّثم �غمريها باملاء مع ّ
ر�سة
� .5سعي �لبطاط�س يف قد ٍر ٍ
ملح.
�� .6سلقي �لبطاط�س حلو�يل  45دقيقة.
� .7هر�سي �لبطاط�س يف وعاءٍ مع ملعقتني من �لدقيق و�لزبدة.
طبق كبري.
 .8و ّزعي �لدقيق �ملتب ّقي يف ٍ
 .9خذي تباع ًا كم ّية من �لبطاط�س �ملهرو�سة و�س ّكليها على �سكل
كر�ت بر�حة يديك ولكن ل تغلقيها متام ًا.
� .10سعي �لقليل من ح�سوة �لدجاج د�خل كل كرة ّثم �أغلقيها.
.11

غ ّم�سي �لكر�ت بالدقيق �ملوجود يف �لطبق.

ّ
�سخني �لزيت �لنباتي يف قد ٍر على �لنار ّثم �قلي كر�ت
.12
متو�سطة حتى ت�سبح ذهبية �للون
�لبطاط�س بالدجاج على نار ّ
ومقرم�سة.
مل�:جملتي

� -لكمون  :ربع ملعقة �سغرية

 �سدر �لدجاج  3 :قطع (حجم كبريّ ،مقطع �إىل مكعبات)
طريقتح�ري
 .1يف وع� ��اء� ،سعي �ل �ل��نب �ل ��زب ��ادي� ،ل�ب���س��ل� ،لثوم،
و�لطماطم.
� .2أ�سيفي زيت �لزيتون ،ع�سري �لليمون �حلام�س ،معجون
�لفلفل �حلار� ،خل ّل �لأبي�س و�ل�سماق.
 .3ن ّكهي بالبابريكا� ،ل�ب�ه��ار�ت �لعربية �مل�سكلة �لفلفل
�لأ�سود� ،لكركم� ،لقرفة� ،لهيل� ،لكمون� ،مللح و�لزعرت
�ملجفف� .أخلطي �ملزيج جيد ً� حتى يتجان�س.
� .4أ�سيفي مكعبات �لدجاج .ق ّلبي �ملكونات حتى تتد�خل.
� .5إنقعي �لدجاج بالتتبيلة لليلة كاملة.
مل�:جملتي

� .4أ�سيفي �مل��اء و�طهي �ملزيج ل�� 30دقيقة حتى ين�سج �لدجاج.
�سعي �ملزيج يف طبق جانب ًا.
 .5يف �ملقالة نف�سها� ،سعي �لب�سل� ،لفطر وجنب �ملوز�ريال .ق ّلبي
�ملكونات حتى تتد�خل .زيدي مزيج �لدجاج وق ّلبي �ملزيج ل� 5دقائق.
 .6و ّزعي �حل�سوة على قطع �لكريب ول ّفي هذه �لأخرية على �سكل رول.
 .7ح ّمي �لفرن على حر�رة  180درجة مئوية.
� .8سعي رولت �لكريب يف �سينية فرن و��سكبي �سل�سة �لب�ساميل
على �لوجه� .ن��رثي جنب �مل��وز�ري��ال فوق طبقة �لب�ساميل و�أدخلي
�ل�سينية �إىل �لفرن ل� 15دقيقة حتى يتح ّمر �لوجه.
 .9ق ّدمي �لكريب �ملح�سي �ساخن ًا.
مل�:جملتي
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Statement by the
Prime miniSter on
Vimy ridge day

Statement by the
Prime miniSter on
eaSter

The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following
statement on Vimy Ridge Day:

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

“Over 100 years ago today, on a cold Easter Monday in northern
France, thousands of Canadians fought together to achieve one of
the First World War’s most memorable victories.

“Today, millions of Christians in Canada and around the world will
celebrate Easter to commemorate the resurrection of Jesus Christ
and reflect on his message of hope, forgiveness, compassion, and
redemption.

“They came from every corner of Canada. They were
Francophones, Anglophones, new Canadians, Black Canadians,
and Indigenous peoples. Many of them were young men in their
late teens and early twenties – homesick and exhausted, but brave
and united in their fight for peace, freedom, and justice.
“In the early hours of April 9, 1917, after carefully planning
and preparing their attack, they climbed from their trenches and
stormed Vimy Ridge, an enemy fortress many thought could never
be taken. Members of all four divisions of the Canadian Corps
battled uphill through a landscape scarred by years of conflict,
fighting side by side for the very first time. They did not stop
until they had victory. Over the course of four days, through mud,
shelling, and gunfire, they captured the entire ridge, achieving
what no Allied army had done.
“The Battle of Vimy Ridge was an important chapter in the Great
War and in our country’s history. Canadians proved themselves
to be an elite force, and helped refine new fighting techniques.
What they accomplished was more than a remarkable military
feat. With courage, determination, and grit, they taught us that
together, ordinary people can achieve extraordinary things. And
in so doing, they helped define Canada as a country.
“On this day, we honour the brave Canadians who fought at
Vimy Ridge. Nearly 3,600 of them never came back home. Over
7,000 others were wounded. Their sacrifice transcends time and
reminds us of the immense debt of gratitude we owe all Canadians
in uniform, past and present, for their courage, dedication, and
service.

“Lest we forget.”
BMO

“This will be the second Easter where the global COVID-19
pandemic has forced us to celebrate differently. For many that
means being isolated from family, friends, and loved ones, or
having to miss annual Easter egg hunts. For others it means not
being able to attend church service, or having to skip community
gatherings this year. I know this is difficult – and that celebrations
are not the same over Zoom or on the phone – but together we will
find ways to reflect on Jesus’ life and find renewed inspiration in
his generosity, sacrifice, and wisdom.
“Since the start of the global pandemic, Christian Canadians of all
backgrounds have shown acts of compassion and kindness, helping
their fellow Canadians by donating to food banks, volunteering
to assist people impacted by COVID-19, and demonstrating what
it means to love our neighbours as ourselves.
“Now, with the start of spring signalling renewal, I invite all
Canadians of all faiths and backgrounds to look forward with
optimism. Together, we will get through this crisis, and we will
continue to build a better Canada that is fairer, stronger, and more
resilient.
“As we celebrate with our family, Sophie and I wish all those
marking this special occasion a blessed and joyful Easter.”
PMO Media Relations
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Ontario Strengthens Enforcement
of Stay-at-Home Order
Implementing Stronger Enforcement, Travel
Restrictions, Public Health Measures to Stop
the Spread of COVID-19 and Save Lives

deadly virus, that's why we are doing whatever
it takes to stop the spread and protect our
communities."

TORONTO — The Ontario government, in
consultation with the Chief Medical Officer of
Health and other health experts, is strengthening
enforcement of the province's Stay-at-Home
order while imposing new travel restrictions
and further strengthening public health
measures. These urgent actions are targeted at
stopping the rapid growth in COVID-19 case
rates and relieving mounting pressures on the
province's health care system.

Both the provincial declaration of emergency
and the Stay-at-Home order (O.Reg 26521/)
have been extended for an additional two
weeks to help stop the spread of COVID-19.
The Stay-at-Home order currently in effect
requires everyone to remain at home except
for specified purposes, such as going to the
grocery store or pharmacy, accessing health
care services (including getting vaccinated),
for outdoor exercise, or for work that cannot
be done remotely.

Details were provided today by Premier Doug
Ford, Christine Elliott, Deputy Premier and
Minister of Health, Solicitor General Sylvia
Jones, Monte McNaughton, Minister of
Labour, Training and Skills Development and
Dr. David Williams, Chief Medical Officer of
Health.
"As the latest modelling confirms, without
taking immediate and decisive action COVID19 cases will spiral out of control and our
hospitals will be overwhelmed," said Premier
Ford. "That's why we are making difficult, but
necessary decisions to reduce mobility and
keep people in the safety of their own homes.
We need to contain the spread of this deadly
virus, while getting vaccines in as many arms
as quickly as possible."
To increase public compliance with the Stayat-Home order and stop the spread of COVID19, amendments to an emergency order (O.Reg
821/ Enforcement of COVID-19 Measures)
have been made that will provide police
officers and other provincial offences officers
enhanced authority to support the enforcement
of Ontario's Stay-at-Home order.
Effective Saturday, April 17, 2021 at 12:01
a.m., police officers and other provincial
offences officers will have the authority to
require any individual to provide their home
address and purpose for not being at their
residence. In addition, police officers, special
constables and First Nation Constables will
have the authority to stop vehicles to inquire
about an individual's reasons for leaving their
home. This additional enforcement tool will
only be in effect during the Stay-at-Home
order and exclusively to enforce the Stay-atHome order.
"With our hospital system under significant
pressure and the continued increase of COVID19 variants, we are stepping up enforcement to
ensure that people adhere to the Stay-at-Home
order and follow public health measures,"
said Solicitor General Sylvia Jones. "This is
a critical moment in Ontario's response to this

"Now, more than ever before, businesses
need to take all measures possible to stop
the spread of COVID-19," said Minister
McNaughton. "We're in workplaces every
day to enforce safety requirements and we
won't hesitate to stop unsafe work and ticket
offenders. Today, we launched an enhanced,
targeted provincewide inspection campaign of
construction sites, dispatching 200 workplace
inspectors, supported by provincial offenses
officers, to visit 1,300 constructions sites to
enforce COVID-19 safety requirements. In
addition, provincial offences officers will also
be visiting over 500 workplaces this weekend
in the COVID-19 hotspots of Ottawa, Toronto
and York Region. Their visits will include bigbox stores, food processors, manufacturers
and warehouses."
In order to limit the transmission of the variants
of concern, the government is also restricting
travel into Ontario from the provinces of
Manitoba and Quebec with the exception of
purposes such as work, health care services,
transportation and delivery of goods and services
or exercising Aboriginal or treaty rights.
"The rising spread of variants means
we must take stronger measures to limit
transmission and prevent our hospitals from
being overwhelmed," said Christine Elliott,
Deputy Premier and Minister of Health. "As
we continue to work to vaccinate those in the
areas with the highest rates of transmission,
everyone must adhere to public health
measures and stay at home as much as possible
to protect capacity in our health system and
the health of thousands of Ontarians."
The government also intends to implement the
following public health and workplace safety
measures effective Saturday, April 17, 2021 at
12:01 a.m.:
•• Prohibit all outdoor social gatherings and
organized public events, except for with
members of the same household or one other
person from outside that household who lives

alone or a caregiver for any member of the
household;
•• Close all non-essential workplaces in the
construction sector;
•• Reduce capacity limits to 25 per cent in
all retail settings where in-store shopping
is permitted. This includes supermarkets,
grocery stores, convenience stores, indoor
farmers' markets, other stores that primarily
sell food and pharmacies; and,
•• Close all outdoor recreational amenities,
such as golf courses, basketball courts,
soccer fields, and playgrounds with limited
exceptions.
In addition, effective Monday, April 19, 2021
at 12:01 a.m., the government is limiting the
capacity of weddings, funerals, and religious
services, rites or ceremonies to 10 people
indoors or outdoors. Prohibiting social
gatherings associated with thes e services
such as receptions, except for with members
of the same household or one other person
from outside that household who lives alone.
Drive-in services will be permitted.
All other public health and workplace safety
measures for non-essential retail under the
provincewide emergency brake (i.e., curbside
pick-up and delivery only), will continue to
apply.
To further support "hot spot" communities
where COVID-19 has disproportionately
impacted certain neighbourhoods, as part of
Phase Two of the government's COVID-19
vaccine distribution plan, the government is
committed to dedicating 25 per cent of future
vaccine allocations to the 13 public health
regions with historic and ongoing high rates
of death, hospitalization and COVID-19
transmission.
"As we see the trends in key health indicators
deteriorate to levels far exceeding anything
we have seen before, it is necessary to follow
public health and workplace safety measures
given this continued and rapid case growth,"
said Dr. David Williams, Chief Medical
Officer of Health. "By staying at home
and limiting travel for essential purposes
only, such as getting groceries or going to a
medical appointment or to get vaccinated,
we can reduce mobility and help interrupt
transmission of this virus."
Government of Ontario
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Ontario Invests in New and Expanded
Rapid Training Programs
More micro-credentials will prepare people
for in-demand jobs
TORONTO - The Ontario government is
providing $15 million to accelerate the
development of rapid training programs and
help people retrain and upgrade their skills to
succeed in their current careers or find new
employment. In partnership with industry,
employers and other organizations, the
province is inviting postsecondary institutions
to design more micro-credentials that will
prepare Ontarians for the in-demand jobs of
today and tomorrow.
"We no longer live in a world where people
work in the same profession for 40 years and
retire with a golden watch," said Ross Romano,
Minister of Colleges and Universities. "We
know that Ontario workers will change careers
and professions multiple times over the course
of their lives and that is why we are providing
more training options that will rapidly prepare

people for good jobs."
Postsecondary institutions will have eight
weeks to submit proposals for funding under
the Ontario Micro-Credentials Challenge
Fund. Successful applicants will be notified
by Summer 2021, and each institution and
their partners will have until December 2021
to begin enrolment.
"Universities and colleges connect the dots of
Ontario's resilient economy by training soughtafter graduates, future-proofing workers and
offering relevant training opportunities that
impact their local and regional communities,"
said Minister Romano. "Today, we are making
good on our promise to create more industryrelevant training opportunities for Ontarians."
Additional incentives will be available for
postsecondary institutions with the best proposals
in their provincial regions. Institutions that
demonstrate success in enhancing community
partnerships, driving economic recovery and

increasing job growth will be eligible for an
award of up to $1 million.
This announcement is part of the Government's
three-year $59.5 million micro-credentials
strategy and builds on the recent announcement
to provide financial support to students
accessing hundreds of micro-credentials
through the Ontario Student Assistance
Program (OSAP).
Government of Ontario

Ontario Introduces Legislation to Take Action
Against Stunt Driving and Street Racing
Proposed legislation would also strengthen provincial oversight of
the towing sector
TORONTO – The Ontario government is taking strong action to protect
road users against unsafe and aggressive driving with the introduction
of the Moving Ontarians More Safely Act, 2021, also known as the
MOMS Act. The proposed legislation will introduce new measures to
combat high-risk driving and improve road safety, including longer
driver’s licence suspensions and longer vehicle impoundment periods
for drivers who engage in stunt driving, street racing and aggressive
driving.
The Ontario government introduced the MOMS Act in the legislature
earlier today.
“Both as Minister of Transportation and a parent to driving-aged teens,
I am extremely concerned by the rising numbers of young drivers in
Ontario caught stunt driving, street racing and driving aggressively,”
said Caroline Mulroney, Minister of Transportation. “By increasing
driver’s licence suspensions and vehicle impoundment periods, the
MOMS Act sends a clear message to drivers – driving is a privilege and
those who threaten the safety of others have no place on our roads.”
If passed by the legislature, the MOMS Act would also introduce
measures to protect vulnerable road users, such as pedestrians and
highway workers, improve truck safety and strengthen the province’s
oversight of the towing sector by creating the Towing and Storage Safety
and Enforcement Act, 2021. This Act would require tow operators, tow
truck drivers and vehicle storage operators to be certified, and set new
standards for customer protection and roadside behaviours, including
penalties for non-compliance.
“The MOMS Act targets the worst actors on our roads by creating
escalating suspensions for repeat offenders and setting a lower speed
threshold for stunt driving charges on municipal roads,” said Kinga

Surma, Associate Minister of Transportation (GTA). “With this Act,
we are taking concrete action to protect people and families on our
roads.”
“Stunt driving and street racing are serious threats that have posed a
greater risk to our communities during the COVID-19 pandemic,” said
Solicitor General Sylvia Jones. “The increased penalties and sanctions
proposed under the MOMS Act, along with the creation of the new
Towing and Storage Safety and Enforcement Act, will ensure police
services across the province have the tools they need to combat highrisk driving on Ontario’s roads.”
Government of Ontario
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Ontario Legislature Passes Budget Bill to
Protect Health and Jobs
Ontario investing $1 billion to support province’s vaccination plan
TORONTO — As provinces across the
country continue to battle the third wave
of the COVID-19 pandemic caused by the
introduction of more contagious variants of
concern, the Ontario legislature has passed
Bill 269, Protecting the People of Ontario
Act (Budget Measures), 2021 and enacted
into law the next phase of the province’s
ongoing response.
The government’s total investments in
protecting people's health have grown to
$16.3 billion, including $1 billion to enable
and support COVID-19 vaccinations, which
has seen Ontario administer more vaccines
than any other province or territory in the
country. As soon as the province receives
more vaccines from the federal government,
it will be able to further accelerate its rollout
to protect more people from COVID-19.
“The 2021 Budget makes good on our
government’s promise to do whatever it
takes to protect people’s health and support
our economy,” said Peter Bethlenfalvy,
Minister of Finance and President of the
Treasury Board. “Right now, vaccines are
the light at the end of the tunnel. We have the
infrastructure to get Ontarians vaccinated
with boots on the ground to get vaccines into
arms as they arrive in the province. What we
need now are more supply of vaccines.”
In addition to historic investments in the
province’s health system, the Ontario
government is providing $23.3 billion to
protect the economy. Ontario's COVID-19
action plan support now totals $51 billion.
Additional highlights of Ontario's plan
include:
• Making it safer to re-engage with
workplaces, businesses and communities
with $2.3 billion for testing and contact
tracing.
• Protecting frontline heroes and vulnerable
people with $1.4 billion for personal
protective equipment, including more than
315 million masks and more than 1.2 billion
gloves.
• Investing an additional $5.1 billion to
support hospitals since the pandemic began,
creating more than 3,100 additional hospital
beds. This includes $1.8 billion in 202122to continue providing care for COVID-19
patients, address surgical backlogs and keep
pace with patient needs.
“We will continue to invest in our health

care system today and for the long term,
building on record investments since the
start of the pandemic to create more hospital
beds, build and improve hospitals, increase
testing and fix long-term care,” said Minister
Bethlenfalvy.
Protecting the economy
The 2021 Budget provides tax relief that
will help families with the cost of childcare,
help workers with the cost of training and
encourage regional investment and job
growth.
Bill 269 includes the following three changes
to the Taxation Act, 2007 that will bring
direct relief to people and businesses in the
midst of this crisis:
Ontario Jobs Training Tax Credit
The new Ontario Jobs Training Tax Credit
is a temporary, refundable Personal Income
Tax credit for 2021, helping workers get the
training they may need for a career shift, to
re-train or to sharpen their skills. The credit
will provide up to $2,000 in relief for 50 per
cent of eligible expenses, for a total of an
estimated $260 million in support to about
230,000 people in 2021.
Childcare Access and Relief from
Expenses (CARE) Tax Credit
To support parents with the cost of child care
and help them get back into the workforce,
the government is providing a 20 per cent
enhancement of the CARE tax credit for
2021. This will increase support from $1,250
to $1,500 per family, on average, providing
about $75 million in additional support for
the child care expenses of over 300,000
families.
Regional Opportunities Investment Tax
Credit
To encourage business investment in certain
regions of the province that have lagged
in employment growth in the past, Ontario
is temporarily doubling the Regional
Opportunities Investment Tax Credit rate
to 20 per cent from 10 per cent, resulting in
total tax credit support of about $155 million
by 2022–23.
Bill 269 also includes the following
changes:
• Enacting the new Securities Commission
Act, 2021 to make the Ontario Securities
Commission (OSC) – the province’s capital
markets regulator – more effective. This
includes expanding the mandate of the OSC

to include fostering capital formation and
competition in the markets to boost economic
growth and create a level playing field for
all market participants, as well as other
changes that reflect corporate governance
best practices.
• Strengthening the Financial Services
Regulatory Authority of Ontario’s (FSRA)
capabilities to enforce compliance with
rules in the insurance sector and to move
forward in the establishment of an oversight
framework for financial planners and
advisors.
Build capability for Invest Ontario, a
new provincial agency that will promote
the province as a key investment destination
and act as a “one-stop shop” for businesses
and investors. It will move at the speed of
business and drive greater economic growth,
support strategic domestic firms, and attract
business from around the world to create
good jobs in Ontario.
• Amending the Ministry of Economic
Development and Trade Act, 1990 to
require that the outcomes of business
support programs be accessible through
an annual Ontario Investment Prospectus
report. This will improve transparency and
accountability and help ensure that funds are
used to benefit businesses and communities
across Ontario.
Included in the $23.3 billion in investments
to protect our economy through COVID-19
and beyond is unprecedented support for
families and workers, jobs and Ontario's
small businesses. It also builds on a
solid foundation for economic growth to
help Ontario emerge from the pandemic
positioned for job creation and long-term
prosperity.
Healthy people are essential for a healthy
economy. With vaccines being distributed,
hope is on the horizon. Ontario's Action
Plan: Protecting People's Health and Our
Economy provides the resources necessary
to finish the battle with COVID-19, building
on the government's record investments to
protect health and jobs during the global
pandemic.
Government of Ontario
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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 Prime Minister looked forward to
participating in the upcoming Leaders
Summit on Climate hosted by the President,
and highlighted the importance of increased
global ambition in the fight against climate
change.
The two leaders discussed vaccination
efforts in both countries, and the urgency
of getting people everywhere vaccinated as
quickly as possible to end the global COVID19 pandemic. The Prime Minister and the

President discussed the recent exchange of
AstraZeneca vaccines manufactured in the
United States.
The Prime Minister thanked the President
for the United States’ support in the cases
of Canadian citizens Michael Spavor and
Michael Kovrig, who have been arbitrarily
detained in China.
The two leaders also discussed their shared
commitment to a strong economic recovery
that grows the middle class, including this
week’s Budget as well as the President’s jobs
plan.
The Prime Minister and President agreed on
the important role of the G7 in protecting

shared values, including human rights and
democracy.
The two leaders agreed to stay in close contact
over the coming days and weeks.
BMO

Prime Minister Justin Trudeau speaks with
Her Majesty Queen Elizabeth II
Today, Prime Minister Justin Trudeau spoke with Her Majesty Queen Elizabeth II to offer
his condolences following the passing of His Royal Highness The Prince Philip, Duke of
Edinburgh.
The Prime Minister noted the special relationship The Duke of Edinburgh maintained with
Canada over the years, including through more than 60 visits and close ties with the Canadian
Armed Forces, and conveyed to Her Majesty that the thoughts of Canadians are with her and
all members of the Royal Family in this time of grief.
PMO

Statement by the Prime Minister on Ramadan
The Prime Minister, Justin Trudeau, today
issued the following statement on Ramadan:
“Tonight at sunset, Muslims in Canada and around
the world will mark the start of Ramadan.
“This month-long religious journey is a time of
spiritual contemplation, and an opportunity to
show gratitude for the many blessings we share,
through fasting, prayer, and charitable giving.
“Over the coming month, while fasting during
the daytime, many Muslim Canadians will
continue to be on the front lines of our fight
against COVID-19. During these exceptional
times, I invite all Canadians to recognize the
many contributions Muslim communities
have made to our country since the pandemic

began, as they have for many generations.
“As we continue to follow public health
guidelines to keep each other and our
communities safe, Muslim Canadians will
turn to virtual ways to come together and
enjoy iftar with family and friends. Many
will also take this time to reflect on the values
of gratitude, compassion, and generosity
at the heart of Islam. These values, which
many Canadians of all backgrounds share,
are central to building a safer, healthier, and
stronger country for everyone.
“On behalf of our family, Sophie and I wish
all those celebrating a blessed and peaceful
Ramadan.

“رم�شان مبارك
“Ramadan Mubarak.”
BMO
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a day child care for Canadian families

Too many families in
Canada lack access
to affordable, inclusive, and high-quality child
care. This is an economic issue as much as it
is a social one. Without access to child care,
parents – especially women – cannot fully
participate in the economy, and the global
COVID-19 pandemic has brought these issues
to the forefront. As part of our commitment to
support a recovery that brings all Canadians
along, the Government of Canada wants to
ensure that quality and affordable regulated
child care spaces are available to all families
who need it.v
The Prime Minister, Justin Trudeau, today
highlighted that Budget 2021 sets a goal of on
average $10 a day child care within the next
five years. By building an early learning and
child care system, we will make life more
affordable for Canadian families, create new
jobs, grow the middle class, increase women’s
participation in the work force, and drive
strong economic growth across the country.
The federal government will work with
provincial, territorial, and Indigenous partners

to build this Canada-wide, community-based
early learning and child care system. The
government will invest $30 billion over the
next five years, with a minimum of $9.2 billion
per year ongoing. By the end of 2022, this new
system would reduce fees for parents with
children in regulated child care by 50 per cent
on average, everywhere outside of Quebec.
While Quebec already has shown leadership
through a child care system where prices are
affordable, they will still receive their share of
the funding to allow for further improvements
to their system. The Government of Canada
will also work with provinces and territories to
help ensure that early childhood educators are
provided with the training and development
opportunities needed to support their growth
and the growth of a child care system that
works for all Canadians.
This investment builds on the work the
government has been doing to make life more
affordable for families and give children the
best start in life. Programs like the Canada
Child Benefit, which puts money directly in
the pockets of parents to help with the added

expenses of raising a family, have already
been supporting those who need it the most.
However, with child care expenses running
nearly as high as rent or mortgage payments in
some cities across the country, we know that
more needs to be done. This investment will
create new opportunities for Canadian families
and allow parents, particularly mothers, to get
back into the workforce.
Establishing a Canada-wide early learning and
child care system will create jobs and economic
growth, increase women’s participation in the
workforce, and offer each child in Canada a
better start in life. This is part of our plan to
grow the middle class and help people working
hard to join it.
BMO

Statement by the Prime Minister on the 95th
birthday of Her Majesty Queen Elizabeth II
The Prime Minister, Justin Trudeau, today
issued the following statement to mark the
95th birthday of Her Majesty Queen Elizabeth
II, Queen of Canada:
“Today, I join millions in Canada and around
the world in celebrating the 95th birthday of
Her Majesty Queen Elizabeth II, Queen of
Canada.

have all dealt with the impacts of the global
COVID-19 pandemic.
“Today is also a time to mourn with her. Our
thoughts are with Her Majesty and the members
of the Royal Family as they mourn the loss of
The Duke of Edinburgh, a beloved husband,
father, grandfather, and great grandfather, and
a great friend to Canada.

“Her Majesty’s leadership and enduring
public service stand as an example of selfless
dedication and steadfast devotion to us all.
Since acceding to the throne in 1952, she
has served with dignity, wisdom, and grace.
Over the past year, she has brought hope and
encouragement to many Canadians as we

“On behalf of the Government of Canada, I wish
Her Majesty a happy 95th birthday. Canadians
have shared a number of special moments
with Her Majesty and the Royal Family over
the years, and we are grateful for her devotion
to Canada and to the Commonwealth.”
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everything we can to support them. That is why
we have worked tirelessly to make sure they
have access to the supplies they need to stay
safe and healthy. That’s also why we created
the Canada Recovery Sickness Benefit, to
give income support to people who are unable
to work because they are sick or need to selfisolate due to COVID-19. We collaborated
with provinces and territories to boost wages
for low-income essential workers, so they can
receive the compensation they deserve. We
will continue to do whatever it takes to protect

“One of the best ways we can thank and honour
these everyday heroes is by continuing to take
public health guidelines seriously. That means
continuing to wear a mask, keeping two metres
apart, downloading and using the COVID
Alert app, working from home if you can, and
getting the vaccine when it’s your turn.
“The Government of Canada recognizes the
toll this past year has taken on front-line and
essential workers, and will continue to do

PMO Media Relations
their health, help them do their job, and make
sure they know Canada has their backs as
much as they have ours.
“Today, I encourage all Canadians to pause and
remember workers who have lost their lives,
been injured, or become sick while on the job.
We all have a role to play, especially in this
challenging time, to build safer, healthier, and
more dignified workplaces for everyone.”
PMO Media Relations
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Financial assistance available for students
enrolled at Private Career Colleges and School
Boards
TORONTO — The Ontario government is
providing $86 million to help train up to 8,000
personal support workers (PSWs) through private
career colleges and district school boards. This
investment is part of the government’s LongTerm Care Staffing Plan and is yet another way
the province is collaborating with key partners
to improve the care and quality of life of people
living in long-term care.
“Personal support workers are the backbone of
long-term care and do vital work every day so
that our loved ones receive the care they need and
deserve,” said Dr. Merrilee Fullerton, Minister
of Long-Term Care. “This investment will help
us deliver on our government’s Canada-leading
commitment to ensure residents receive, on
average, four hours of direct daily care per day
and enable thousands of Ontarians to embark on
new careers in the healthcare sector.”
Financial support will be available to new
students enrolled in a PSW program at one of the
participating Ontario Student Assistance Program
(OSAP) approved private career colleges. Eligible
students in private career colleges can receive up
to $13,235 to cover the costs of tuition, books
and other mandatory fees, as well as a stipend
for a clinical work placement. To be eligible for
financial support, students must start their PSW
training at a participating private career college
between May 1 and July 31, 2021.
“Ontario’s private career colleges provide worldclass training for our frontline healthcare workers,
including PSWs,” said Ross Romano, Minister
of Colleges and Universities. “We’re making it
easier for more students to access personal support
worker programs at private career colleges to
prepare them for critical jobs caring for some of

the most vulnerable people in Ontario.”
Financial support will also be available to students
enrolled in a PSW program at an Ontario district
school board. Eligible students could receive up to
$7,735 for equipment, books and other mandatory
fees, as well as a stipend for a guaranteed work
placement. To be eligible for financial support,
students must either be currently enrolled in a
PSW program during the 202021- school year
(as of September 2020) or must begin classes
between April 1, 2021 and March 31, 2022.
“Through adult and continuing education
programs, we are helping to train additional
personal support workers to protect Ontario seniors
and their families,” said Stephen Lecce, Minister
of Education. “We are creating opportunities and
investing more so individuals can concurrently
earn their Ontario Secondary School Diploma
(OSSD) and a PSW certification.”
Today’s announcement builds on the Province’s
recent investment of $115 million to train up
to 8,200 PSWs at Ontario’s publicly assisted
colleges in partnership with Colleges Ontario.
The Ontario government is also investing $239
million to extend temporary wage enhancements
for PSWs and direct support workers in publicly
funded home and community care, long-term care,
public hospitals, and social services sectors.
Government of Ontario

Statement by the Prime Minister
on the National Day of Mourning
The Prime Minister, Justin Trudeau, today
issued the following statement on the National
Day of Mourning:
“Today marks the 30th anniversary of the National
Day of Mourning. On this day, we remember and
honour every worker in Canada who has died, been
injured, or suffered illness because of workplace
hazards, accidents, or harassment. It is also a day
to renew our commitment to preventing future
workplace tragedies, which requires ongoing,
shared effort from workers, employers, and the
organizations that support them.
“More than a year into the pandemic, it is vital
that we continue to acknowledge the great risks
and challenges Canada’s front-line and essential

workers are facing, and the sacrifices they have
made, to keep us safe and healthy. Some have
become ill, and some have died, making sure that
others are cared for and protected.
continue next page............................................3
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�كت�ش كند�


" �أم�شيت �ليوم بع�س �لوقت مع �لطالب و�ملعلمني من جميع �أنحاء �لبالد.
�أقول للطالب� :شكرً � لكم على ت�شجيل �لدخول و�لتحدث � -أفكاركم ت�شاعدنا يف �مل�شي قدمًا.
و�أقول للمعلمني� :شكرً � لكم على تو�جدكم � ً
أي�شا .قوتكم خالل �لعام �ملا�شي كانت ر�ئعة".
جو�شنت ترودو
28-04-2021

"Spent some time with students and teachers from across the country
 today. To the students: thank you for logging on and speaking upyour ideas help move us forward. To the teachers: thank you for being
".there, too. Your strength over the past year has been remarkable
Justin Trudeau
28-04-2021
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Everyone deserves a safe and affordable place
to live, raise their family, and build their future.
We’ve made good progress on this over the years
- and with more support for housing in Budget
2021, we’re not going to slow down now. More
here: https://bit.ly/3t0AYCz
Justin Trudeau
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care for Canadian
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Justin Trudeau
speaks with Her
Majesty Queen
Elizabeth II
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Prime Minister Justin
Trudeau speaks with
the President of
the United States of
America Joe Biden

Ontario Introduces
Legislation to Take
Action Against
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Street Racing

