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"كعائلة ،ع��ادة ما جنتمع لتناول الوجبات مع الأح�ب��اء ،وتبادل الهدايا حول �سجرة عيد امليالد ،والأه��م من ذل��ك ،خلق
الذكريات م ًعا .هذا ا ً
أي�سا يوم للتاأمل يف امل�ساهمات العديدة التي قدمها امل�سيحيون  -وما زالوا يقدمونها  -للمجتمعات يف جميع
اأنحاء البالد .يف مو�سم العطالت هذا ،مثل العام املا�سي ،نوا�سل التعامل مع اآثار جائحة  .COVID-19ومع ذلك ،فقد راأينا
اأن الكنديني يوا�سلون مواجهة هذه الأوقات ال�سعبة ب�سخاء ولطف واأمل ،واإيجاد طرق خمتلفة لالحتفال وم�ساعدة املحتاجني ورد
اجلميل للمجتمع.
"اليوم ،ننظر اإىل حتديات العام املا�سي ونفكر يف التقدم الذي اأحرزناه� .سهد هذا العام بداية حملة التح�سني الأكرث �سمو ًل
يف تاريخ بلدنا .بينما ننهي املعركة �سد  ،COVID-19فلنوا�سل اتباع اإر�سادات ال�سحة العامة مع احتفالنا بعيد امليالد ،حتى
نتمكن من احلفاظ على جمتمعاتنا واأبطالنا يف اخلطوط الأمامية باأمان .بالن�سبة لأولئك الذين مل يقوموا بذلك بالفعل ،اأ�سجع
جميع الكنديني املوؤهلني للح�سول على لقاحاتهم وتطعيماتهم املعززة.
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"خالل العطالت ،ناأخذ بع�ض الوقت ا ً
أي�سا لتذكر اأع�ساء القوات امل�سلحة الكندية ال�سجعان الذين يخدمون هنا يف كندا
وخارجها .اإنهم يوا�سلون تقدمي ت�سحيات غري عادية للحفاظ على �سالمتنا ،والدفاع عن قيمنا ،وحماية اأ�سلوب حياتنا.
"من عائلتنا اإىل عائلتكم ،هادرين ،اإيال جري�ض ،زافييه� ،سويف ،واأنا نتمنى لكم ال�سعادة وال�سحة وال�سالم يف مو�سم الأعياد
هذا .عيد ميالد جميد وكل التوفيق يف عام " .2022

�لتح�سري الختبار �جلن�سية �لكندية

Magazine
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اكت�شف كندا بالعربية
كلمة املرتجم...
كتاب "�كت�صف كند� بالعربية" ،هو �أول كتاب ي�صدر (باللغة
�لعربية) مطابق �صك ً
ال وم�صمون ًا  100%لكتاب Discover
� Canadaلر�صمي �ملعتمد لدى �حلكومة �لكندية.

e etﹶCitoyennet
Immigration Canada



تُفيد هذه �لن�صخة �لفريدة �ملقبلني على �إجر�ء �ختبار �جلن�صية
�لكندية من �لناطقني بالعربية ،كما وتعترب مرجع ًا مهم ًا جلميع
�ملهتمني بالتعرف على كند� و�حلاملني بالهجرة �إىل �أر��صيها.

Citizenship and
Immigration Canada

Discover Canada in Arabic

ار�شادات عامة
نهدف من خالل �لن�صخة �لعربية هذه� ،إىل تذليل �لعقبات �للغوية
�أمام �ملقبلني على �ختبار �جلن�صية �لكندية من �لناطقني باللغة
�لعربية ،لفهم م�صمون كتاب  Discover Canadaوخا�صة
ممن مقدرتهم �للغوية باالإنكليزية �أو �لفرن�صية ال متكنهم من
كاف� ،أو ممن يرغبون مبطالعة
��صتيعاب م�صمون �لكتاب ب�صكل ٍ
كتاب  Discover Canadaباللغة �لعربية.




من �الأهمية مبكان �لتاأكيد هنا �أن �لن�صخة �لعربية ال تُغني
�إط��الق� ًا عن در��صة �لكتاب بن�صخته �الأ�صلية؛ �الإنكليزية �أو
�لفرن�صية ،بل هي جمرد و�صيلة م�صاعدة �إ�صافية ال�صتيعاب
كتاب  ، Discover Canadaوال ن َّدعي �أن هذه �لرتجمة
�لعربية �صت�صمن لك �جتياز �ختبار �جلن�صية �لكندية.
• يرجى �النتباه �إىل �أن �ختبار �جلن�صية �لكندية يجري ح�صر ً�
باللغة �الإنكليزية �أو �لفرن�صية (ولي�س باللغة �لعربية).
• تذ َّكر� ..أنَّ من �صمن �صروط �لتقدمي الختبار �جلن�صية،
�أن تثبت كفاءتك �للغوية باالإنكليزية �أو �لفرن�صية ،و�لرتجمة
�لعربية �إمنا تاأتي تلبي ًة لطلب �لكثريين من �لناطقني بالعربية
لفهم و��صتيعاب كتاب .Discover Canada
عزيزي �ل �ق��ارئ� ..إليك �لطريقة �ملثلى لدر��صة �لكتاب مع
�لرتجمة �لعربية:
� .1صع �أمامك كتاب  Discover Canadaباالإنكليزية
�أو �لفرن�صية( ،بن�صخته �لورقية �أو �الإلكرتونية) ،و�صع بجانبه
كتاب "�كت�صف كند� بالعربية" بن�صخته �الإلكرتونية.
� .٢إقر�أ فقرة باالإنكليزية �أو �لفرن�صية باإمعان ،ثم �تبعها بقر�ءة
�لفقرة �ملقابلة لها بالعربية وهكذ� حتى نهاية كل �صفحة.
� .٣أَ ِعد �لقر�ءة باإمعان مر�ت عدة حتى تثبت �ملعلومة يف ذهنك،
�تبع نف�س �لطريقة يف جميع �صفحات �لكتاب.

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

 .٤خ�ص�س كل يوم معدل � ٤ - 1صفحات ح�صب �صعة وقتك،
وح�صب �قرت�ب موعد �ختبارك.
ُ
• ملزيد من �لفائدة� ،أرف��ق بنهاية هذ� �لكتاب جمموعة من • تنويه
�الأ�صئلة �ملهمة باللغتني �الإنكليزية و�لفرن�صية م��ع �الإجابات
مت �أخذ مو�فقة د�ئرة �لهجرة و�ملو�طنة �لكندية لرتجمة كتاب
�ل�صحيحة.
 Discover Canadaللغة �لعربية.
https://canadiandays.ca

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

• تنبيه ® ©
جميع حقوق �لرتجمة و�لن�صر حمفوظة وح�صرية للمرتجم
و�لنا�صر ،وكتاب "�كت�صف كند� بالعربية" م�صجل ر�صمي ًا وحممي
قانوني ًا لدى �حلكومة �لكنديةCanadian Intellectual:
 Property Officeبرقم ت�صجيل حماية �مللكية �لفكرية:
1180439

• كتاب "�كت�صف كند� بالعربية" م�صج ٌل �أي�ص ًا لدى د�ئرة
�ملكتبات و�ملحفوظات �لكندية  -حكومة كند� ،حتت �لرقم:
ISBN 978-1-7776362-1-0
Title: Discover Canada in Arabic

• �قتنائك كتاب "�كت�صف كند� بالعربية" ،هو ح�صري ًا للقر�ءة
و�لدر��صة �ل�صخ�صية ،و�أي ن�صر �أو توزيع �أو تعديل فيه ،يعترب
خمالف ًا مبوجب �لقانون وتعدي ًا على حقوق وج�ه��ود �ملرتجم
و�لنا�صر.
Moutaz Abu Kalam
Canadian Days Inc.
Canadian Citizenship Test Preparation
www.canadiandays.ca
© ® ()All Rights Reserved
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بيانرئي�ضوزرءحول
إطالقأ�وءعيمليالديفجميعأنحاء
أ�ئ�سوزء،جانتتروو،ومبانتايل العام� ،سنبث ا ً
أي�سا  - IllumiNATIONوهو احتفال بالنقالب
ب�اأن إطللالق ن�خ� ابع وثالثني من أ�وء ال�ستوي� .سيدعو الربنامج التلفزيوين الكنديني لكت�ساف التقاليد
كري�ماس عرب كن ،وتي ت�تمر حتى 7 يناير الثقافية والأ��س��اط��ري وال �ع��ادات من جميع اأن�ح��اء ال�ب��الد ،وي�سم
جمموعة متنوعة من العرو�ض الفنية من جميع اأنحاء كندا.
"بالنيابة ع��ن ح�ك��وم��ة ك �ن��دا ،اأدع ��و اجل�م�ي��ع لالن�سمام اإىل
:2022
"هذا امل�ساء� ،سيكون لدى الكنديني فر�سة لتجربة عر�ض الو�سائط "مع بدء مو�سم ال�ستاء بهذا التقليد الحتفايل ،نفكر يف العام املا�سي احتفالت اأ��س��واء الكري�سما�ض عرب كندا �سخ�س ًيا اأو م�ساهدة
املتعددة اجلديد املذهل على تل الربملان خالل ليلة افتتاح اأ�سواء حيث التقى الكنديون يف جميع اأنحاء البالد م ًعا ومواجهة حتديات  ،IllumiNATIONيف  21دي�سمرب ال�ساعة  8م�سا ًء EST .على
جائحة  COVID-19بكرم و�سجاعة وتعاطف .هذه الأ�سواء تذكري قناة  Canadian Heritageعلى قناة ال  .YouTubeمن
الكري�سما�ض عرب كندا.
مب�ستقبلنا امل�سرق وباأيام اأف�سل يف العام املقبل .خالل هذا الحتفال ،عائلتنا اإىل عائالتكم ،اأمتنى اأنا و�سويف جلميع الذين يحتفلون،
"خالل ال�سهر املقبل� ،ست�سيء الآلف م��ن الأ� �س��واء املواقع يتم تذكرينا ا ً
أي�سا بقيمنا الكندية العزيزة  -ال�سالم والوحدة والأمل عيد ميالد جميد مليئ بالبهجة والفرح" .
واملعامل الأثرية البارزة يف منطقة العا�سمة الوطنية ويف عوا�سم يف امل�ستقبل  -التي تر�سدنا يف الأوقات التي يبدو فيها العامل مظل ًما.
مكتبئ�سوزءكن
املقاطعات الكندية من ال�ساحل اإىل ال�ساحل اإىل ال�ساحل  -لتوحيد هذه القيم هي ما يحتاجه العامل الآن اأكرث من اأي وقت م�سى .م ًعا،
رتجمعربأيامكني
الأحباء من خالل روح املو�سم� ،سواء كانوا م ًعا اأو منف�سلني .هذا نعلم اأننا قادرون على ت�سكيل الأ�سياء لالأف�سل.

ل َه َمج..هوؤالءأولمنحملهذال�مفع ّرفعليهم!
ترد كلمة الهمج ،كثري ًا ،كمفردة تدل على تاأخر وانحطاط و�سعة
عند حاملها ،اأو عند املو�سوم بها .فيقال الهمجي عن ال�سخ�ض
ال�سرير اأو القاتل اأو من ي�سفك ال��دم��اء .وتقال عن ال��ذي ياأتي
ب�سلوك اأق��ل حت�سر ًا من �سواه .ويقال ال َه َمج عن القوم الرعاع
الذين ل يراعون حرمة ول دين ًا ول اأخالق ًا .وهي ت�ستعمل لل�ستم
والتقليل من �ساأن الآخر وو�سفه بالوح�سية والتخ ّلف ،ب�سفة عامة.
وت�ستخدم كلمة "الهمجي" للدللة على الوح�سية� ،سواء يف قتل اأو
يف ق�سف اأو يف تدمري اأو يف اأي تخريب عام يخ�ض النا�ض واأمالك
الب�سر من زرع وبناء.
فمن هم ال َه َمج حتى باتت الوح�سية والقتل والتدمري ،من اأو�سافهم
اأو اأ�سمائهم؟ فبات كل جمرم همجي ًا بقتله .وما هو ال َه َمج ،يف
الأ�سا�ض ،ليكون كلمة تدل على كل تدمري وقتل عنيف ووح�سي؟
همجهوبعو�س أوذباب!
•
ُ
على الرغم من اأن و�سف اأو ت�سمية قتلة الأبرياء ومدمري املدن،
بال َه َمج ،ومنها التدمري الهمجي والق�سف الهمجي ،اإل اأن ال َه َمج،
يف اللغة العربية ،مل يكن اأكرث من ا�سم للبعو�ض اأو للذباب!
البعو�ض .ويكمل ابن قتيبة الدينوري ،املتوفى �سنة
مج� ،سغا ُر
ِ
فال َه ُ
276ه� ،يف "اأدب الكاتب" اأنه لهذا ال�سبب "قيل للجهلة وال�سغار:
ُ
البعو�ض".
هَ َمج" .ويف مكان اآخر يقول" :ال َه َمج
اإل اأن ال َهمج الذي اأ�سبح يف ع�سرنا ،اإ�سارة اإىل الوح�سي الدموي
من اأي قوم قتلة ،فقد كان يف العربية ذباب ًا �سغري ًا "ي�سقط على
وجوه الإبل والغنم" .وواح��دة الهمج ،ت�سبح ،هَ مجة .يقول ابن
�سيده ،املتوفى �سنة 458ه� ،يف "املحكم"" :الهمج ذباب �سغري،
�رب م��ن البعو�ض ،وقيل الهمج �سغار الدواب".
وقيل ه��و ��س� ٌ
"والهمج :الرعاع من
وي�سيف ا�ستعما ًل جمازي ًا لها ن�ستعمله الآن:
ُ
النا�ض".
وي�سيف معنى غريب ًا للهمج ،متنح الكلمة دلل��ة اأ�سلية بالغة
الرتميز ،فيقول" :وال َه َم ُج اجلوعُ" .لكن كيف يكون الهمج ذباب ًا
وبعو�س ًا ،ويف الوقت نف�سه ،ا�سم ًا للجوع؟ الأمر ّ
يتو�سح عند ابن
"الهمج،
فار�ض املتوفى �سنة 395ه� ،يف "مقايي�ض اللغة" اإذ يقول:
ُ
ال�ه��اء وامل�ي��م واجل�ي��م ،اأ��س� ٌل ي� ّ
�دل على اخ�ت��الط وا�سطراب".

هجم اأو ج َه َم ،فاإن
حيث حتى لو انقلبت حروف الكلمة و�سارت َ
ال�سطراب والختالط يظالن م�ساحبني ملعناها .ويو�سح ابن
فار�ض مل��اذا ك��ان الهمج ا�سم ًا للجوع" :الهمج اجل��و ُع ملا يعرتي
�ساحبه من اختالط وا�سطراب".
موؤكد ًا ،هو الآخ��ر ،اأن ال َه َمج :البعو�ض ،م�سري ًا اإىل اأننا عندما
نطلقها على ال��رع��اع ،فذلك من قبيل الت�سبيه ،فقط .ذل��ك اأن
الأ�سل بالهمج ،البعو�ض اأو الذباب ،ومنه اجلوع .ولهذا يقول ابن
دريد املتوفى �سنة 321ه� ،اإن "ال َهمج من النا�ض (هم) الذين ل
و�سرعة وعبثية ،يف حال اجل��وع ،اأم��ا عندما ي�سبع ،فاإنه ميوت،
نظام لهم" .فلذلك يقال عن "البق" اأو النامو�سة ،اأو الربغ�ض ،اإنه
من �سدة ما تناوله من دماء ،فلهذا كان ال َهمج هو اجلوع ،ذلك
همج .ح�سب ابن دريد يف "اجلمهرة".
اأن ا�سطرابه وعنفه ووح�سيته كما يريد ابن فار�ض يف ر ّده اأ�سل
ويقطع الأزه��ري املتوفى �سنة 370ه �� ،يف "تهذيب اللغة" اأن
الهمج ،يف كالم العرب ،اأ�سله البعو�ض ،وال��واح��دة َهمجة .الكلمة ،ناجت من حاجته لمت�سا�ض الدماء التي ما اأن ي�سبع منها،
َ
ومثله يفعل حممد بن القا�سم الأنباري ،املتوفى �سنة 328ه� ،حتى يخ ّر �سريع ًا .ويقول" :الهمج ،ذباب �سغري كالبعو�ض" .منتيه ًا
الهمج اأ�سله اإىل اأن "الهمج يف كالم العرب اأ�سله البعو�ض" ،ثم "يقال لرعاع
يف "الزاهر يف معاين كلمات النا�ض" موؤكد ًا اأن
َ
يف كالم العرب ،البعو�ض .واإذا تتبعنا لفظ الهمج ،مث ًال ،يف النا�ض".
كتاب "احليوان" للجاحظ ،واملتوفى �سنة 250ه ��� ،سنجدها
واأ ّول املعاجم "العني" للفراهيدي املتوفى �سنة 170ه�� ،يقول اإن
"الهمج لي�ض من الطري ،لكنه يطري" .اأو "الهمج
كما ال�سابق:
ُ
و�سغار احل�سرات" .وهنا "من اأ�سناف اخللق من احل�سرات الهمج "كل دود ينفقئ عن ذباب اأو بعو�ض" .وهو اأول معجم يقول
اإن الهمج "اجلوع ،اأي�س ًا".
والهمج".
• ه َم ُج إذجا َع َ
َ
إذ�بعمات!
عا�سو
اإل اأن ال�ساحب بن عباد ،واملتوفى �سنة 385ه�� ،يف "املحيط يف
الهمج هو "كل دود يخرج من ذباب اأو بعو�ض".
اللغة" ي�سيف اأن َ
ويعطي معنى لها يتفق مع الأ�سل الأل�سني حلروفها والتي اأ�سار
اإليها اب��ن ف��ار���ض باأنها تعني ال��س�ط��راب والخ �ت��الط ،فيقول:
"ال َهمجة (هي) الفاح�سة الكالم من الن�ساء" .موؤكد ًا اأن "الهمجي
مثله (ها)".

ومن اأول القوامي�ض اإىل اآخرها واأ�سخمها ،وهو "تاج العرو�ض"
ملرت�سى الزبيدي املتوفى �سنة 1205ه� ،وهو اأقرب املعاجم ال�سخمة
ذباب �سغري كالبعو�ض" مكررا اأن الهمج
اإلينا زمني ًا ،فيقول" :الهمج ٌ
هو اجلوع ،وم�سري ًا يف الوقت نف�سه ،اإىل اأن ا�ستخدام كلمة الهمج
على الرعاع من النا�ض هو "من املجاز" .اأي اأن الأ�سل يف الكلمة كما
اأكد اجلميع ،هو البعو�ض ،الذي كان اأول م�سمى ل�سم الهمج.

هوؤلء هم الهمج ،يف اأ�سل اللغة العربية .وهكذا يكون الفعل همجي ًا
وج��اء يف "ل�سان العرب" لب��ن منظور املتوفى �سنة 711ه �� ،اأن
والعمل همجي ًا.
الهمج هو اجلوع ،وبه �س ّمي البعو�ض لأنه "اإذا جا َع َ
عا�ض ،واإذا �سبع
مل�:عرب+م�اأخرى
مات!".
أيامكني
دائ �م � ًا يده�سنا "ل�سان العرب" بنقالت نوعية يف ال�ستقاق
ماأكرثهمجوعاعناسيفكوقتوحني.
وا�ستنباط املعاين ،حيث اأو�سح اأن البعو�ض يتح ّرك با�سطراب

حول �ل�سحة
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تفيوباءوروناومحورته
يعيقالحفاالتبعيمليالديف
لعاملللعاملثاينعلىلويل
اأدى التزايد الكبري يف اأعداد الإ�سابات مبتحور اأوميكرون لفر�ض
تدابري وقائية عديدة يف جميع اأنحاء العامل .لي�سبح بذلك وباء
ك��ورون��ا عائقا اأم ��ام املخططات لالحتفال بعيد امل�ي��الد ويحرم
الكثريين بهجة اأعياد نهاية ال�سنة للعام الثاين على التوايل.
يف نهاية هذا العام ،األقى تف�سي متحور اأوميكرون بظله اجلمعة على
احتفالت عيد امليالد بالن�سبة اإىل مئات ماليني الأ�سخا�ض ،حيث خيم
احتمال فر�ض قيود جديدة لكبح الإ�سابات بفريو�ض كورونا على جولت
�سانتا كلوز لتوزيع الهدايا والتجمعات العائلية التي طال انتظارها.
للعام الثاين على التوايل ،اأدى التزايد الكبري يف اأعداد الإ�سابات
بفريو�ض ك��ورون��ا اإىل تعقيد املخططات لالحتفال بعيد امليالد
يف جميع اأنحاء العامل .كما عطل اأوميكرون حركة ال�سفر لق�ساء
العطالت ،اإذ مت اإلغاء اأكرث من  2،300رحلة جوية بحلول ال�ساعة
 20،15بتوقيت غرينتي�ض ،وفق موقع "فاليت اآوير دوت كوم".
ويف بيت حلم بال�سفة الغربية املحتلة ،اأ�سيب اأ�سحاب الفنادق
بخيبة اأمل بعدما كانوا ينتظرون تدفق ال�سياح والزوار .فبعد ق�ساء
العيد العام املا�سي يف ظل اإغ��الق ت��ام ،ع��ادت اإ�سرائيل واأغلقت
حدودها هذه ال�سنة اأي�سا.
وقالت كري�ستل عليان القادمة من القد�ض "الأمر يختلف جدا عن
ال�سنوات الأخ��رى ،حني كان املكان مزدحم ًا" .وتابعت الهولندية
املتزوجة من فل�سطيني "اأ�سبحنا نقول ‘يا اإلهي ،اأجنبي!’ عندما
نلتقي اأحد" الأجانب.
وبداأت فرق الك�سافة عند التا�سعة م�ساء م�سرياتها التقليدية يف البلدة
القدمية ،فاأ�سفت اأ�سوات الطبول واملزامري بع�سا من البهجة يف
حميط كني�سة املهد حيث ولد الطفل ي�سوع وفق املعتقدات امل�سيحية.
ويف ال�ساحة حيث ترتفع �سجرة ميالد �سخمة ،التقط عدد �سئيل
من املارة من فل�سطينيني واأجانب مقيمني يف اإ�سرائيل اأو يف ال�سفة
الغربية �سورا للموكب بوا�سطة هواتفهم النقالة.
وكما يف  ،2020اقت�سر قدا�ض منت�سف الليل على دائرة �سغرية من
امل�س ّلني اأمكنهم ح�سوره بناء على دعوة ح�سرا .وتراأ�ض القدا�ض
املدبر الر�سويل لبطريركية الالتني يف القد�ض بيريباتي�ستا بيت�سابال.
• "أ�اء�غريةيفحاتنا"
على م�ستوى ال �ق��ارة الأوروب��ي��ة ،تعيد احل�ك��وم��ات فر�ض تدابري
الوقاية من فريو�ض كورونا التي ت�ستنزف بهجة عيد امليالد بالن�سبة
للكثريين ،فقد عادت هولندا اإىل الإغالق وفر�ست اإ�سبانيا واليونان
و�سع الكمامات يف الأماكن املفتوحة.
يف اململكة املتحدة ُ�سجلت اجلمعة  122األف اإ�سابة جديدة بكوفيد-
 ،19يف ح�سيلة قيا�سية جديدة �سببها املتحور اأوميكرون ،ح�ض رئي�ض
الوزراء بوري�ض جون�سون يف ر�سالته مبنا�سبة عيد امليالد الربيطانيني
على اأخذ اللقاحات باعتبارها هدايا لأفراد العائلة.
من جهتها اأعلنت فرن�سا اجلمعة ح�سيلة قيا�سية جديدة لليوم
الثاين على التوايل لالإ�سابات بفريو�ض كورونا ،اإذ اأعلنت 94124
حالة خالل � 24ساعة ،يف عدد هو الأعلى منذ ظهر الوباء.
ويف مواجهة املوجة اخلام�سة من الوباء ،اأو�ست الهيئة العليا لل�سحة
يف فرن�سا باإمكان اأخذ جرعة اللقاح املعززة اعتبارا من ثالثة اأ�سهر
بعد اجلرعة الأخ��رية ،ب��دل من خم�سة حاليا .وت�ستعد احلكومة
لتقلي�ض هذه الفرتة اإىل اأربعة اأ�سهر .ومع ذلك ف�اإن التجمعات
لالحتفال بامليالد كانت اأ�سهل مقارنة بالعام املا�سي يف العديد من
الأماكن الأخرى يف العامل.

يف اأ�سرتاليا ،مت ال�سماح با�ستئناف ال�سفر داخليا للمرة الأوىل منذ
بدء تف�سي الوباء ،ما يحيي اأجواء الحتفالت بالرغم من ت�سجيل
البلد ح�سيلة قيا�سية من الإ�سابات.
وق��ال رئي�ض اأ�ساقفة �سيدين للكاثوليك اأن�ت��وين في�سر يف ر�سالة
مبنا�سبة عيد امليالد "راأينا جميعا م�ساهد موؤثرة لأ�سخا�ض يلتقون
يف املطارات بعد اأ�سهر من الفراق" م�سيفا "يف فرتة قامتة كهذه،
عيد امليالد هو �سعاع نور ،ب�سي�ض اأمل".
ويف الفاتيكان ،ح�ض البابا فرن�سي�ض اآلف املوؤمنني الذين ح�سروا
قدا�ض عيد امليالد التقليدي يف كاتدرائية القدي�ض بطر�ض يف روما،
على تقدير "الأ�سياء ال�سغرية يف حياتنا".
كما نهى اأي�سا عن "التجريح مبحبة اهلل ،وذلك من خالل ازدراء
الفقراء بالمبالتنا" .و�سيعطي البابا ظهر ال�سبت ( 11،00ت غ)
بركته للمدينة والعامل من �ساحة القدي�ض بطر�ض.
وي�ستعد ماليني الأمريكيني للتنقل داخل الوليات املتحدة ،حتى لو
اأن موجة اأوميكرون تخطت احلد الأق�سى لتف�سي املتحور دلتا من
قبل لتبلغ  171األف اإ�سابة يومية يف املعدل على مدى اأ�سبوع ،واأن
امل�ست�سفيات ّ
تكتظ باملر�سى.
وعرب الأطل�سي ،ا�سطحبت ال�سيدة الأمريكية الأوىل جيل بايدن يف
خطوة غري متوقعة زوجها الرئي�ض جو بايدن خالل زيارتها م�ست�سفى
لالأطفال يف وا�سنطن ،وهو اأول رئي�ض اأمريكي يرافق زوجته اإىل
جل�سة قراءة الكتب التقليدية يف عيد امليالد.
وتبادل الزوجان الأحاديث مع الأطفال املر�سى والأطباء قبل اأن يجل�سوا
قرب �سجرة ميالد لقراءة ق�سة مت�سوحاة من فيلم ديزين "فروزن".
" •ب��سأم"
ويذكر اأن الوباء اأدى اإىل وفاة � 5،385،564سخ�سا يف العامل على
الأقل منذ نهاية  ،2019ح�سب اأرقام جمعتها وكالة الأنباء الفرن�سية
من م�سادر ر�سمية اجلمعة.
من جهته ،مدد املغرب حتى نهاية كانون الثاين/يناير اإغالق حدوده
اجلوية املطبق منذ  29ت�سرين الثاين/نوفمرب .غري اأن اإغالق
احلدود والقيود املفرو�سة لن متنع مزلجا �سهريا جتره الرنة من اأن
يجوب العامل كما يف كل �سنة ،بعدما فتحت كندا له جمالها اجلوي...
�سرط اأن يربز �سهادة تلقيح واختبار كوفيد 19-نتيجته �سلبية.
هذا ما اأك��ده وزير النقل يف اأوت��اوا عندما اأعطى ال�سوء الأخ�سر
للموكب ،موؤكدا اأنه حتى رودولف ،اأ�سهر ر ّنة يف عيد امليالد" ،تثبت
من اأنه ل ُيظهر اأيا من اأعرا�ض كوفيد 19-قبل الإقالع".
واأب��دت اأ�سرتاليا احلر�ض نف�سه ،فاأعلنت هيئة ال�سالمة اجلوية اأن
"مراقبينا اجلويني �سري�سدون بابا نويل ب�سالمة تامة يف املجال اجلوي
الأ�سرتايل ،با�ستخدام تقنيتنا للمراقبة ملتابعته مرتني يف الثانية".
واأك��دت "�سمح له بالتحليق على ارتفاع  500قدم حتى يتمكن من
مالم�سة ال�سطوح وت�سليم هداياه ب�سرعة وتكتم .فمزلجه ال�سحري
لي�ض طائرة عادية".
يف الربازيل ،و�سل بابا نويل اأ�سود يف طائرة هليكوبرت وقام بتوزيع
الطعام على �سكان فافيال يف ريو دي جانريو.
وقال ليوناردو برييرا دا �سيلفا ( 30عاما) املقيم يف الأحياء الفقرية
والع�سو يف منظمة "�سنرتال اأونيكا دا�ض فافيال" غري احلكومية
"ينظر الأطفال اإيل ويبت�سمون ويلعبون ويتحدثون .وي�سعرون باأن
بابا نويل اأ�سود ميثلهم".
فرن�س/24أفب/أيامكني

قيودجيةيفوإلغاء
لرحللالتمعتزيللأعد
الإ�ابللاتبفريو�للضورونا

وا�سلت حالت الإ�سابة بفريو�ض كورونا امل�ستجد (كوفيد)19-
الرتفاع يف جميع اأنحاء كندا ،واأ�سبح املتحور "اأوميكرون"
من الفريو�ض هو اأ�سا�ض الإ�سابة يف البالد.
و�سجلت مقاطعة اأونتاريو ،الأكرث �سكانا ،اأكرث من  9800حالة
اإ�سابة جديدة بالفريو�ض اأم�ض /الأحد ،/بينما �سجلت مقاطعة
كيبيك ما يقرب من  8اآلف حالة ،ويف نوفا �سكو�سا مت تاأكيد
اأكرث من  1100حالة خالل عطلة نهاية الأ�سبوع ،وذلك بالتزامن
مع دخ��ول قيود جديدة حيز التنفيذ يف كيبيك ،حيث حدت
التجمعات اخلا�سة ل�ستة اأ�سخا�ض.
ودف��ع ع��دد متزايد من الريا�سيني ،الذين ثبتت اإ�سابتهم
بالفريو�ض� ،سركة "كريلينج  -كندا" اإىل اإلغاء التجارب
الأوليمبية املزدوجة املختلطة اأم�ض.
ويف الوقت نف�سه ،يتوقع خرباء ال�سحة العامة اأن ت�ستمر اأعداد
احلالت يف الرتفاع ،نظرا لقابلية النتقال العالية للمتحور
اجل��دي��د ،وج��دد ذل��ك خماوفهم ب�ساأن ق��درة امل�ست�سفيات
والعاملني يف جمال الرعاية ال�سحية يف البالد على التعامل
مع موجة اأخرى من الوباء.
وطلبت عدة مقاطعات من النا�ض اإجراء الفحو�سات فقط اإذا
ظهرت عليهم الأعرا�ض ،حيث و�سلت امل�ست�سفيات واملراكز
اإىل حدود ال�سغط يف الختبار ..وقال حمللو الرعاية ال�سحية
"اإن هذا يعني اأنه من املحتمل وجود حالت اأكرث بكثري مما
مت الإبالغ عنه".
وع�ل��ى ج��ان��ب اآخ ��ر ،ك�سف ا�ستطالع ل �ل��راأي ع��ن اأن غالبية
الكنديني لن يغادروا البالد خالل فرتة العطلة ..ويف ا�ستطالع
ن�سره موقع "ريد فالج ديل�ض" ،قال  %79اإنهم ل يخططون
لل�سفر بالطائرة خالل مو�سم العطالت لعام  ،2021فيما قال
ما يقرب من  %22اإنهم �سي�سافرون.
و�سمل ال�ستطالع عرب الإنرتنت  1157م�ساركا ،ومت اإجراوؤه
يف الفرتة من  15اإىل  20دي�سمرباجلاري ،وركزت اأ�سئلته على
ال�سفر اجلوي ،والذي يعترب اأكرث اأما ًنا ن�سب ًيا من الرحالت
البحرية يف �سياق كورونا ،على الرغم من اأنه اأكرث خطورة من
ال�سفر بال�سيارة.
ومع مراعاة اإر�سادات ال�سفر ال�سادرة عن احلكومة الفيدرالية
لتجنب ال�سفر غري ال�سروري ،قال  %31من �سملهم ال�ستطالع
اإنهم األغوا رحالتهم ب�سبب تهديد اأوميكرون ،بينما قال حوايل
 %63اإنهم مرتددون يف حجز رحالت جديدة ب�سبب ذلك.
واأدى متحور اأوم�ي�ك��رون بالفعل اإىل اإل�غ��اء مئات الرحالت
ب�سبب نق�ض املوظفني ب�سبب اجلائحة ،مما اأدى اإىل تعطيل
احتفالت العطالت خ��الل واح��دة م��ن اأك��رث اأوق ��ات ال�سفر
ازدحاما يف العام.
وكاالت/أيامكني

6

Magazine - www.canadiandays.ca

أوناريو�:باط�رطة
جد حلماية ملجمعات
وتعزيزل�المةلعامة
يفجميعأنحاءملقاطعة
أكللملل 419 جمللنلل  ًيف� رط
تيبالأايل�رط

تت�سرف حكومة اأونتاريو بالعرتاف باأحدث دفعة تخرج عام
 2021من كلية �سرطة اأونتاريو (.)OPC
قالت �سيلفيا جونز  ،املحامية العامة "اليوم  ،اأتقدم بخال�ض
التهنئة اإىل �سباط ال�سرطة اجلدد هوؤلء مبنا�سبة تخرجهم.
كونك �سابط �سرطة يتطلب ال�سجاعة والتعاطف واللتزام؛
نحن ممتنون لأن�ه��م ات�خ��ذوا ه��ذه اخل�ط��وة يف وظائفهم
واختيارهم خلدمة جمتمعات اأونتاريو وحمايتها ".
ميثل النتهاء بنجاح من تدريب ال�سرطي الأ�سا�سي عالمة
فارقة مهمة على طريق اأن ت�سبح �سابط �سرطة .خالل
أ�سبوعا  ،يتعلم املجندون
هذا الربنامج الذي ي�ستغرق  12ا ً
كيفية منع اجلرمية  ،وم�ساعدة ال�سحايا  ،واحلفاظ على
النظام العام  ،وال�ستجابة حلالت الطوارئ  -وهي املهارات
الأ�سا�سية التي ت�ساهم يف ال�سالمة العامة ورفاهية املجتمع.
�سيوا�سل خريجو اليوم التعلم يف خدمات ال�سرطة اخلا�سة
بهم يف املجتمعات يف جميع اأنحاء املقاطعة.
ق��ال��ت ج��ون��ز" :تلتزم حكومتنا ب�سمان ح�سول �سباط
ال�سرطة يف اأونتاريو على التدريب والدعم وامل��وارد التي
يحتاجونها خلدمة جمتمعات اأونتاريو املتنوعة"" .يوفر
تدريب رجال ال�سرطة الأ�سا�سي الذي تقدمه كلية �سرطة
أ�سا�سا ممتا ًزا لهوؤلء ال�سباط اجلدد ون�سيد بكل
اأونتاريو ا ً
من اخلريجني ومدربيهم لتفانيهم والتزامهم بال�سالمة
العامة يف مقاطعتنا".
رتجمعربأيامكني

�أخبار متنوعة

مللكةإليزبيثتعر�ضحلادثةغيال..
وبريطانياتدقانونمالكلقو�ضولاب
ذك��رت �سحيفة "ديلي تلغراف" اأن بريطانيا �ست�سدد قانون اآ�سف ملا قمت به ،وما �ساأفعله� ،ساأحاول اغتيال امللكة اإليزابيث".
امتالك القو�ض والن�ساب ،بعد احل��ادث ال��ذي وقع موؤخرا يف واأعلن الرجل اأنه يريد اأن ينتقم لأولئك الذين قتلوا يف مذبحة
قلعة وند�سور .وميكن حاليا �سراء هذه الأ�سلحة من قبل اأي اأمريت�سار ،وهي مدينة هندية مبجلة لدى ال�سيخ ،فيها املعبد
مواطن يزيد عمره عن  18عاما ،بدون ترخي�ض اأو �سهادة �سحة الذهبي ،التي وقعت يف عام  ،1919عندما كانت خا�سعة للحكم
عقلية.
ال�ستعماري الربيطاين.
واأفادت الأنباء فى وقت �سابق ،باأن ال�سرطة اعتقلت رجال م�سلحا واأ�ساف اأنه ينتقم ملن قتلوا اأو اأهينوا ،اأو كانوا �سحية للتمييز
بقو�ض ون�ساب اقتحم قلعة وند�سور ،حيث كانت ملكة بريطانيا العن�سري ب�سبب عرقهم ،معرتفا باأنه �سيخي من الهند ،وا�سمه
اإليزابيث الثانية حتتفل بعيد امليالد ،مهددا باغتيالها.
جا�سوانت �سينغ ت�سايل ،م�سريا اإىل ا�سم اآخر يحوزه هو "دارث
وظهر الرجل يف فيديو وهو يرتدي قناعا اأبي�ض اللون ومالب�ض جونز".

مل�:يليتلغرف

�سوداء ،ويحمل قو�سا و�سهاما (ن�ساب) ،ويقول" :اأنا اآ�سف .اأنا

مالطات�بط�14يارةم�روقةمنومجهةإىللكويت
جنحت اإدارة اجلمارك يف مالطا ب�سبط � 14سيارة م�سروقة من
كندا كانت يف طريقها اإىل الكويت.
وذك��رت و�سائل اإع��الم يف مالطا اأن م�سوؤويل اجلمارك �سادروا
 14مركبة ُ�سرقت من كندا ومتجهة اإىل الكويت ،خالل الأ�سابيع
الأخ ��رية ،مبينة اأن م�سادرة املركبات امل�سروقة متت يف ميناء
فريبورت يف مالطا من خالل معدات امل�سح اجلمركي ،حيث كانت
خمباأة داخل  8حاويات يبلغ ارتفاعها  40قدم ًا.
واأفادت باأن اجلمارك املالطية �سادرت  58مركبة خالل عام  2021توجيه اتهامات �سد  9اأ�سخا�ض ي�ستبه يف ارتباطهم بال�سطو امل�سلح
على �سيارات بهدف �سرقتها.
جميعها م�سروقة من كندا.
وفيما فتحت قوة �سرطة مالطا وال�سلطات الكندية حتقيقات يف
الق�سية ،فاإن جهود جمارك مالطا �ساعدت ال�سرطة الكندية يف

وكاالت

أيامكني

تقبلرق ًماقيا�ً ياللمهاجرينيفعام2021
اأعلن وزير الهجرة والالجئني واملواطنة الكندي� ،سون فريزر ،اليوم واملتخ�س�سني يف الرعاية ال�سحية واخلريجني الدوليني واملتحدثني
اخلمي�ض ،اأن كندا و�سلت اإىل هدفها ورحبت باأكرث من  401األف باللغة الفرن�سية
مقيم دائم جديد يف عام  ،2021متجاوزة الرقم القيا�سي ال�سابق واأ�سار البيان اإىل اأن واحدة من كل ثالث �سركات كندية مملوكة
لعام  1913باعتباره اأكرب عدد من الوافدين اجلدد يف عام يف تاريخ
ملهاجر ،ومتثل الهجرة ما يقرب من  100يف املائة من منو القوى
كندا
واأو�سح بيان �سادر من وزارة الهجرة اأن غالبية املقيمني الدائمني العاملة يف كندا ،وما يقرب من  75يف املائة من النمو ال�سكاين لكندا حققناه .قال فريزر" :هذه حلظة تاريخية لبلدنا ،حيث نرحب باأكرب
اجل��دد ك��ان��وا بالفعل يف كندا ب�سفة موؤقتة ،وو��س��ل العديد من ياأتي من الهجرة ،ومعظمها يف الفئة القت�سادية
عدد من الوافدين اجلدد منذ قرن"
الوافدين اجلدد يف اإطار برامج جديدة لتوظيف العاملني الأ�سا�سيني وق��ال ال��وزي��ر" :يف العام املا�سي ،و�سعنا هدفا طموحا .اليوم،
جريةنهامل�ري
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�ملوقع �لتح�سريي الختبار �جلن�سية �لكندية

هلت�عللج�يةلكية؟
تعرفعلىأربوأحثملوقعلح�رييةالخبارجل�يةلكية

• �سدر بالأم�ض املوقع الأح��دث والأو�سع والأك��رث دقة للتح�سري  Canadaوبالتايل فاإن رحلتك معنا �ستكون ال�سبيل الأمثل للتح�سري  -طريقة الإ�سرتاك �سهلة واآمنة وم�سمونة للغاية ،والدفع يتم عرب
لختبار اجلن�سية الكندية ،موقع:
ول�ستيعاب كل ما ورد يف كتاب .Discover Canada
من�سة PayPal
 • Canadian Citizenship Test Preparation Web Appيت�سمن املوقع موؤقت ًا زمني ًا يعمل تلقائي ًا حلظة البدء بكل  -قم باإن�ساء ح�سابك ال�سخ�سي ،ثم اإبداأً رحلتك التح�سريية معنا
 اإىل جميع املقبلني على اختبار اجلن�سية الكندية ،نقدم لكم املوقع اختبار.على الفور.
التفاعلي الإحرتايف املتخ�س�ض يف التح�سري والتدريب لجتياز
ً
ً
• يت�سمن املوقع اأي�سا اأق�ساما عديدة ،منها :ق�سم اأخبار لن�سر كل  -ر�سم الإ�سرتاك خمف�ض لفرتة وجيزة$ 19.99 :
اختبار اجلن�سية الكندية.
ما يتعلق من معلومات واأخبار ت�سدر من احلكومة الكندية حول
 ويتوفر ق�سم تعريفي للتدريب املجاين: Canadian Citizenship Test Preparation Web Appاختبار اجلن�سية الكندية وال�سفر والهجرة اإىل كندا.
©®

https://canadiandays.ca/canadian-citizenshiptest-preparation/en/ttype/canadian-citizenshipfree-tests

• يوفر املوقع اإمكانية الدخول والتدرب لي�ض فقط من خالل
مت اإع��داد واإن�ساء هذا املوقع التفاعلي ،الذي ا�ستغرق اجنازه  12املوبايل ب��ل م��ن اأي جهاز ذك��ي�( ،سمارت ف��ون  -اآي ب��اد  -لب
�سهر ًا من العمل ال��دوؤوب واملتوا�سل ،ليكون عون ًا ومر�سد ًا لكم يف
الخ)،
كمبيوتر..
توب
• نرحب على اخلا�ض بكل ن�سيحة اأو مالحظة اأو نقد ب َّناء
رحلتكم التح�سريية للنجاح بتفوق والفوز باجلن�سية الكندية.
وا�سرتك
املوقع
على
بك
اخلا�ض
احل�ساب
إن�ساء
ا
ب
قم
فقط..
•
من �ساأنه تطوير هذا العمل مبا فيه م�سلحة جميع املقبلني على
يتميز موقع
باختبار
�وق
�
ف
�
ت
�
ل
وا
للنجاح
التح�سريية
رحلتك
يف
معنا
وانطلق
اختبار اجلن�سية الكندية.
 Canadian Citizenship Test Preparation Web Appاجلن�سية الكندية
قام ب�سياغة واإعداد الأ�سئلة التدريبية واإخراج هذا العمل بخربة
باأنه:
• املوقع تفاعلي ،عند ال�سغط على اأي اإجابة حمتملة� ،ستوم�ض تعليمية اأكادميية تزيد عن  25عاماً.
• اأكرب واأ�سمل واأدق موقع تدريبي ،حيث جتاوز الرقم القيا�سي الإجابة مبا�سرة باللون الأخ�سر اإن كانت �سحيحة ،وباللون الأحمر
Moutaz Abu Kalam
لأي موقع اأو تطبيق اآخر باإجمايل اأكرث من � 800 +سوؤا ًل حمتم ًال اإن كانت غري �سحيحة ،و�ستوم�ض معها الإجابة ال�سحيحة باللون
BLit OCELT/ICTEAL
ذو معنى ليغطي باإمعان جميع املعلومات الواردة بني دفتي الكتاب الأخ�سر .عند اإنهاء كل اختبار (موؤلف من � 20سوؤا ًل) �ستظهر
TESL Certified/Ontario Canada
الر�سمي .Discover Canada
نتيجة اختبارك اأمامك على الفور ،ثم ياأخذك املوقع لختبار اآخر
Founder and Principal of FLC Learning Center
• جميع الأ�سئلة ُمعدة �سمن عدد ل متناهي من الختبارات وه ُلم جرا.
ً
+1 647 296 3590
الع�سوائية  43 +اختبار ًا ت�سل�سليا تغطي �سطر ًا �سطر ًا ..وفقر ًة مالحظة :هذا املوقع مرخ�ض وحممي لدى احلكومة الكندية/املكتب
Zoomlineclass@gmail.com
فقر ًة ..كل ما احتواه كتاب  Discover Canadaالر�سمي من الكندي للملكية الفكرية برقم ت�سجيل حماية امللكية الفكرية:
معلومات.
 1183860والنا�سر املعتمد
ُ
• ِ�سيغت جميع اأ�سئلة هذا املوقع واأ ِعدت بدقة واحرتفية تعليمية Canadian Citizenship Test Preparation Web App
Canadian Days Inc.
فائقة مدعومة بخربة اأكادميية تزيد عن  25عام ًا يف جمال تعليم
®©
جميع حقوق الإعداد والن�سر والتوزيع حمفوظة
اللغة الإنكليزية بالإ�سافة للكور�سات التح�سريية املتميزة لختبار • تنبيه :ا��س��رتاك��ك ب�ه��ذا امل��وق��ع ه��و ح�سري ًا ل�ستخدامك
!All Rights Reserved
اجلن�سية الكندية.
ال�سخ�سي ،ول يجوز اإعطاء كلمة املرور ل�سخ�ض اآخر حتى ل يتم
® ©
• جميع الأ�سئلة الواردة يف هذا املوقع متوافقة مع اختبار اجلن�سية اإغ��الق احل�ساب تلقائي ًا ،واأي خمالفة من هذا النوع تعترب تعدي
Canadian Days Inc. Supported by the Federal
الكندية ،وتت�سمن مئات من الأ�سئلة (متعددة اخليارات) بالإ�سافة مبا�سر على اأتعاب وحقوق مالك و ُمعد موقع:
Government of Canada
ً
لأ�سئلة (�سح وخ �ط �اأ) .وق��د مت �سياغة واإع ��داد جميع الأ�سئلة Canadian Citizenship Test Preparation Web
ئ�ستحريرمعتزأبوكالم
على التوايل من كل �سطر اأو معلومة وردت يف كتاب ©®App Discover
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�أخبار

والةالإيردتلكية
CRAتغلقخماتالإنرتنت
ب�ببنقاط�عأميةعاملية

تقول وكالة الإيرادات الكندية  CRAاإنها اأوقفت خدماتها عرب
الإنرتنت بعد اأن علمت بوجود تهديد اأمني حمتمل.
وتقول الوكالة على موقعها على الإنرتنت اإنها اأ�سبحت على
دراية ب� "ثغرة اأمنية توؤثر على املنظمات يف جميع اأنحاء العامل"
وقررت عدم الت�سال بخدمات الإنرتنت كاإجراء احرتازي.
وتقول اإنه ل يوجد ما ي�سري اإىل تعر�ض اأنظمة الوكالة لالخرتاق،
اأو اأنه كان هناك اأي و�سول غري م�سرح به اإىل معلومات دافعي
ال�سرائب.
مل يتم توفري مزيد من التفا�سيل حول طبيعة الثغرة الأمنية،
ولكن مت الإبالغ يوم اجلمعة عن وجود خلل يف اأداة موجودة يف
كل مكان يف اخلوادم ال�سحابية وبرامج املوؤ�س�سات امل�ستخدمة
عرب ال�سناعة واحلكومة.
قالت �سركات الأمن ال�سيرباين اإن ال�سركات واحلكومات ت�سعى
جاهدة لإ�سالح اأنظمتها ،وو�سفها البع�ض باأنها اأ�سواأ ثغرة

اأمنية منذ �سنوات.
تقول  CRAاإنها تعمل على تاأمني اأنظمتها وتعتذر عن الإزعاج.
نحن نتفهم اأن هذا النقطاع قد يكون غري مريح لبع�ض الكنديني.
وقالت الوكالة على موقعها على الإنرتنت يوم ال�سبت "خدماتنا
�ستكون متاحة يف اأقرب وقت ممكن".
ويف الوقت نف�سه ،قالت وكالة  Metrolinxيف جنوب اأونتاريو،
اإن موقع  GO Transitالإلكرتوين اأعيد ت�سغيله يوم ال�سبت
بعد انقطاع دام � 17ساعة ا�ستجابة لتهديد اإلكرتوين.
وقالت وكالة  Crown transitاإنها اأوقفت املوقع يوم اجلمعة
بعد اأن اأبلغتها احلكومة الفيدرالية ب� "ال�سعف ال�سيرباين"
العاملي.
ُن�سر هذا التقرير من قبل  The Canadian Pressلأول مرة
يف  11دي�سمرب .2021
رتجمعربأيامكني

بيانرئي�ضوزرءيفيومحقوقالإن�ان
أ�ئ�سوزءجانتتروو،وم،بانتايل
يفيومحقوقالإن�ان:
"اليوم ،يف يوم حقوق الإن�سان ،نحتفل باعتماد اجلمعية العامة
لالأمم املتحدة لالإعالن العاملي حلقوق الإن�سان يف عام .1948
ونفكر ا ً
أي�سا يف التقدم الذي اأحرزناه للنهو�ض بحقوق الإن�سان
يف جميع اأنحاء العامل ،ويف العمل الذي تركناه  -كدولة وكاأفراد -
ل�سمان معاملة كل فرد على قدم امل�ساواة وبكرامة واحرتام.
"مو�سوع هذا العام هو" امل�ساواة  -احلد من عدم امل�ساواة،
والنهو�ض بحقوق الإن���س��ان " .وبينما نعود ب�سكل اأف�سل من
جائحة  ،COVID-19يحثنا ه��ذا املو�سوع على العمل م ًعا
لتطوير وتنفيذ ا�سرتاتيجيات حتمي وت�ع��زز ح�ق��وق الإن�سان
ومتكننا من معاجلة الأ�سكال العميقة اجلذور للعن�سرية والتمييز
ً
تهمي�سا يف جمتمعاتنا ،ولتحقيق
التي اأثرت على الفئات الأكرث
نهج الأمم املتحدة املن�سو�ض عليه يف الإطار امل�سرتك ب�ساأن عدم
ترك اأحد خلف الركب :امل�ساواة وعدم التمييز يف �سميم التنمية
امل�ستدامة.
"اتخذت حكومة كندا خطوات مهمة للنهو�ض بحقوق الإن�سان
وحمايتها .هنا يف الوطن ،نواجه الف�سول املظلمة من ما�سينا
ونت�سدى ملظامل اليوم من خ��الل اتخاذ اإج ��راءات ه��ادف��ة .ل
نزال ملتزمني ب�سدة بحماية وتعزيز ودعم حقوق الإن�سان لل�سعوب
الأ�سلية يف كندا .اإن قانون اإع��الن الأمم املتحدة ب�ساأن حقوق
ال�سعوب الأ�سلية ،الذي اعتمده الربملان يف وقت �سابق من هذا
العام� ،سيكون مبثابة خارطة طريق لتنفيذ اإعالن الأمم املتحدة

ولتعزيز امل�ساحلة بطريقة ملمو�سة .نحن نعالج ق�سايا امل�ساواة
بني اجلن�سني من خالل فريق العمل املعني باملراأة يف القت�ساد.
تقدم هذه املجموعة املتنوعة من الن�ساء الكنديات امل�سورة ب�ساأن
الطرق امللمو�سة التي ميكن اأن تدعمها احلكومة الكندية ب�سكل
اأف�سل مل�ساركة امل ��راأة يف القت�ساد ،مب��ا يف ذل��ك ع��ن طريق
ا�ستثمار ما ي�سل اإىل  30مليار دولر على مدى ال�سنوات اخلم�ض
املقبلة مل�ساعدة العائالت يف احل�سول على رعاية اأطفال مي�سورة
التكلفة من خالل برنامج الرعاية املبكرة يف جميع اأنحاء كندا،
خطة التعلم ورعاية الطفل .ت�ساعدنا اأفكار وخربات الن�ساء يف
فريق العمل هذا على معاجلة احلواجز النظامية واأوج��ه عدم
امل�ساواة التي تواجهها الن�ساء يف �سوق العمل.
"من خالل اإ�سرتاتيجية كندا ملكافحة العن�سرية ،نحن نعمل
مع ال�سعوب الأ�سلية واملجتمعات املعر�سة للعن�سرية والأقليات
الدينية ملكافحة العن�سرية املمنهجة وعدم امل�ساواة يف جمتمعنا.
من خالل برنامج ريادة الأعمال لل�سود الأول من نوعه يف كندا،
ن�ساعد اأ�سحاب الأعمال الكنديني ال�سود ورجال الأعمال على
تنمية اأعمالهم وحتقيق النجاح الآن ويف امل�ستقبل .نحن نعمل على
خطة عمل دمج الإعاقة للم�ساعدة يف �سمان الدمج وامل�ساركة
الكاملة لالأ�سخا�ض ذوي الإع��اق��ة يف كندا .وملكافحة معاداة
ال�سامية وكراهية الإ��س��الم ،اعتمدنا تعريف التحالف الدويل
لإحياء ذك��رى الهولوكو�ست ملعاداة ال�سامية وعقدنا موؤمترات
القمة الوطنية ملكافحة العن�سرية حول معاداة ال�سامية وكراهية
الإ�سالم لتحديد املجالت التي حتتاج اإىل مزيد من الإجراءات
احلكومية� .سن�ستمر يف اتخاذ خطوات ملنع العنف القائم على

النوع الجتماعي ،وحماربة العن�سرية والتمييز والتحيز �سد
اأفراد جمتمع امليم من اأجل خلق كندا اأكرث �سمولية ولط ًفا وعادلة
للجميع.
اإن تعزيز حقوق الإن�سان وحمايتها هو ا ً
أي�سا جزء ل يتجزاأ من
اجلهود الكندية يف اخل��ارج .يف مواجهة ال�ستبداد املتزايد،
يجب على كندا تعزيز ال�سالم والأمن الدوليني ،و�سيادة القانون،
وال��دمي�ق��راط�ي��ة ،واح ��رتام ح�ق��وق الإن �� �س��ان .اأطلقنا جمموعة
خم�س�سة لالجئني لتوفري م��الذ اآم��ن للمدافعني ع��ن حقوق
الإن�سان الذين يفرون من ال�سطهاد يف وطنهم .بف�سل �سيا�سة
امل�ساعدة الن�سوية الدولية الكندية ،نعمل على تعزيز امل�ساواة بني
اجلن�سني ورفاهية ومتكني الن�ساء والفتيات بكل تنوعهن يف جميع
اأنحاء العامل� .سنوا�سل العمل مع �سركائنا الدوليني ،مبا يف ذلك
مكتب مفو�ض الأمم املتحدة ال�سامي حلقوق الإن�سان ،للت�سدي
لنتهاكات حقوق الإن�سان ،اأينما ومتى وقعت.
"بالنيابة عن حكومة كندا ،اأدعو الكنديني لالحتفال بيوم حقوق
الإن�سان واغتنام هذه الفر�سة للتفكري فيما ميكننا جمي ًعا فعله
لتعزيز حقوق الإن�سان يف حياتنا اليومية  -يف منازلنا واأماكن
عملنا ومدار�سنا وجمتمعاتنا .م ًعا ،ميكننا بناء دولة وعامل اأكرث
عد ًل واأما ًنا واإن�سا ًفا للجميع ".
رتجمعربأيامكني
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وتلغيمزيمنلرحالت
جلويةلقادمة
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اأف��ادت مرا�سلة العربية اأن كندا منعت ،الأرب �ع��اء ،ا�ستقبال
امل�سافرين من اأكرث من  10بلدان بينها م�سر ونيجرييا ومالوي
بال�سافة اىل جنوب اأفريقيا وزميبابوي و بوت�سوانا ولي�سوتو
وناميبيا و اإ�سواتيني ل�سهري دي�سمرب ويناير ب�سبب فريو�ض
كورونا ومتحور اأوميكرون.
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وذك��ر م�سوؤول يف وزارة النقل اليابانية" :طلبنا من �سركات
الطريان وقف اإجراء حجوزات جديدة ملدة �سهر بدءا من الأول
من كانون الأول/دي�سمرب" ،م�سيفا اأن احل�ج��وزات احلالية
لي�ست م�سمولة يف هذا القرار.

كانت احلكومة اليابانية قد �سددت اإجراءاتها عند احلدود
تاأتي اإجراءات كندا بعدما اأعلنت اليابان ،اأي�سا اأنها طلبت من
وحظرت دخول غري املواطنني الوافدين من  10دول يف جنوب
�سركات الطريان التوقف عن قبول حجوزات جديدة ،ب�سبب
اإفريقيا .و�سددت كذلك اإجراءات احلجر ال�سحي للمواطنني
خماوف جراء املتح ّورة اأوميكرون لفريو�ض كورونا.
واملقيمني الأج��ان��ب الوافدين من ع�سرات البلدان واملناطق
وجاء هذا الإعالن فيما اأعلنت ال�سلطات اكت�ساف اإ�سابة ثانية
ب�سبب خماوف من الفريو�ض.
باملتح ّور اجلديد لدى م�سافر قادم اإىل البالد بعد يوم من تاأكيد
الإ�سابة الأوىل.
مل�:عرب

توثيقأولعق«زوجمين»يفالإمارتلزوجنييني
اأعلنت حمكمة اأبوظبي لالأحوال ال�سخ�سية لغري امل�سلمني ،الثنني،
توثيق اأول عقد زواج مدين بني كنديني ،وذلك وفق ًا للقانون رقم 14
ل�سنة  2021يف �ساأن الأحوال ال�سخ�سية لالأجانب غري امل�سلمني يف
اإمارة اأبوظبي ،وفقا ملا نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.
وق��ال وكيل دائ ��رة الق�ساء يف اأب��وظ�ب��ي امل�ست�سار يو�سف �سعيد
العربي اإن اإمتام اإجراءات عقد الزواج املدين لأول مرة يف حماكم
اأبوظبي"يعد �سابقة نوعية يف ظل الإجراءات امل�ستحدثة وفق قانون
الأح��وال ال�سخ�سية لالأجانب غري امل�سلمني ،والتي تدعم جهود
التطوير امل�ستمرة للمنظومة الت�سريعية والق�سائية ل�سمان مواكبة
امل�ستجدات واملتغريات ،مبا ي�سهم يف تر�سيخ املكانة العاملية الرائدة
لإمارة اأبوظبي ،كونها وجهة جاذبة للكفاءات واخلربات من خمتلف
اأنحاء العامل".

واأ��س��اف اأن دائ��رة الق�ساء تعمل على "توفري بيئة قانونية مرنة
لتطبيق مواد قانون الأحوال ال�سخ�سية املدنية ،والتي مت �سياغتها
طبق ًا لأف�سل املمار�سات الدولية ،والتي تكفل حق الأجنبي يف
اخل�سوع ملبادئ مدنية متعارف عليها دولي ًا وقريبة له من حيث
الثقافة والعادات واللغة ،مبا يعك�ض ال�سورة الإيجابية ل�سماحة
الدين الإ�سالمي احلنيف ،وي�سمن تقدمي خدمات متميزة للمقيمني
على اأر�ض دولة الإمارات".
واأ�سارت وكالة الأنباء الإماراتية اإىل اأن خدمة ت�سجيل الزواج املدين،
متاحة الآن عرب املوقع الإلكرتوين الر�سمي لدائرة الق�ساء ،للمقيمني
وال�سياح الزائرين على حد �سواء ،اإذ يتم عقد وت�سجيل الزواج عن
ُبعد من خالل تقنية الت�سال املرئي ،وذلك وفق ال�سروط وال�سوابط
التي حددها القانون.
مل�/CNN:أيامكني

مللكةنورتكحقيقةمغادرةالأمريحمزةالأردنإىل
نفتمللكنوحل�نيالأنباءملتوحولفرجنلها ويف وقت �سابق ،اأعادت امللكة ن�سر تغريدة لل�سحفي علي يون�ض ،التي
اأكد فيها على اأن الأمري حمزة بن احل�سني ،اأخ (غري ال�سقيق) امللك
الأمريالأينحمزةإىلخاجبال.
وت�ساءلت ملكة الأردن ال�سابقة (اأرملة الراحل امللك ح�سني) يف عبداهلل الثاين ملك الأردن ،ل يزال حتت القامة اجلربية يف عمان.
تغريدة عرب �سفحتها يف موقع "تويرت" اأم�ض الأحد ،عن الق�سد من جتدر الإ�سارة اإىل اأن الأمري حمزة يخ�سع لالإقامة اجلربية واملراقبة
يف الأردن منذ عدة اأ�سهر ،بعدما مت اتهامه بقيادة حماولة انقالب
"ترويج الإ�ساعات العجيبة" حول تواجد ابنها يف كندا.
وق��ال��ت" :الأمري ح�م��زة ل ي��زال يف ال�سجن الأردين .ول يزال فا�سلة �سد امللك مب�ساعدة رئي�ض الديوان ال�سابق ،با�سم عو�ض اهلل،
ينتظر العدالة وحقه الإن�ساين يف الدفاع عن نف�سه �سد اغتيال الذي يق�سي حكما بال�سجن حاليا.
ال�سخ�سية".

مل�-RT:أيامكني

هبوط�طرريلطائرةم�ريةيفللمرةلثانيةيفيومنيالإنقاذرب
قال م�سدر م�سوؤول ب�سركة «م�سر للطريان» اإن قائد الرحلة رقم واأ�ساف امل�سدر اأن هذا الهبوط ال�سطراري ياأتي للمرة الثانية
 MS986التي اأقلعت من مطار جون كينيدي بنيويورك متجهة يف اأقل من يومني ،حيث غريت ال�سركة م�سار رحلتها اي�سا رقم
اإىل مطار القاهرة ،الثالثاء ،قرر حتويل م�سار الرحلة ،والهبوط  MS985املتجهة الأحد املا�سي من مطار القاهرة اإىل نيويورك
ا�سطراريا مبطار  Stephenvilleبكندا لإنقاذ حياة راكب لإن�ق��اذ حياة راك�ب��ة والهبوط ا�سطراريا مبطار فرانكفورت
تعر�ض لأزمة �سحية مفاجئة على منت الطائرة و�سرعة اإ�سعافه
باأملانيا.
باأقرب مطار ،من منطلق حر�ض ال�سركة على �سالمة عمالئها
وكاالت
وم�سافريها التي ت�سعهم دائما يف مقدمة اأولوياتها.

�أخبار متنوعة
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ثروتهتفوقثروةمي�ي
ورونالو20مرة..
أغىالعبيفلعامل
ي�ملفريقجي
ينظر اإىل "فائق بلقيه" لعب ت�سل�سي ولي�سرت �سيتي ال�سابق ،وقائد
منتخب بروناي ،على اأنه اأغنى لعب كرة قدم على الإطالق يف
العامل ،لذلك ت�سلط عليه الأ�سواء اأينما حل ،رغم اأنه مل يرتك
ب�سمة وا�سحة يف عامل ال�ساحرة امل�ستديرة حتى الآن.
بلقيه لعب و�سط مهاجم يبلغ  23عاما ،وهو ابن �سقيق
�سلطان بروناي ،وتفيد التقارير اأن ثروته تبلغ نحو 20
مليار دولر ،اأي اأنه اأغنى بكثري جدا من ليونيل مي�سي
وكري�ستيانو رونالدو ،اللذين تخطت ثروتهما مليار دولر

موؤخرا ،لكنه مل يجمع ثروته من كرة القدم مثلهما .اأن يكون للفريق لعبني ظهروا يف الأخبار بجميع اأنحاء العامل.
وبعد جتربة مل تكلل بالنجاح مع نادي ماريتيمو الربتغايل ،ان�سم اإنه اأغنى لعب كرة قدم يف العامل .كما اأنه جنل جيفري بلقيه،
بلقيه اإىل نادي ت�سونبوري الذي يلعب يف دوري الدرجة الأوىل الأخ الأ�سغر لل�سلطان ح�سن البلقيه".
واأ�ساف "ن�سعر اأنه لعب حمرتف .مل يكن يريد اأي امتيازات خا�سة
التايالندي.
واأكد مدير النادي على اأن ان�سمام بلقيه جاء على اأ�سا�ض اجلدارة اأكرث من اأي لعب كرة قدم حمرتف .اأعتقد اأنه �سيكون اختيارا
جيدا لنا يف الهجوم لأنه يتمتع مبهارة وقدرة كبرية ،مبا يف ذلك
الكروية كالعب �سابق يف الأندية الإجنليزية.
امتالك خربة جيدة اأي�سا .لقد ق�سى وقتا كبريا يف اإجنلرتا".
وقال �سا�سيت �سينجتوثونغ مدير نادي ت�سونبوري "من املثري حقا
مل�:مريو+جلزيرة

لقاحاتوروناوتاأثريها"لقاتل" علىلالعبني..مالق�ة؟
اأخبار خطرية انت�سرت يف الأي��ام املا�سية ،تربط ارتفاع حالت الرقم 108
الوفاة يف عامل كرة القدم ،بلقاح فريو�ض كورونا ،م�سرية اإىل تاأثري وظهر الرقم  ،108ال��ذي تداوله النا�سطون كعدد ح��الت الوفاة
اللقاحات على ع�سلة القلب
لالعبي الفيفا خالل هذا العام ،يف البداية ،يف مقال يف �سحيفة

هذه املقالت جاءت بعد ت�سجيل ارتفاع يف وفيات كرة القدم هذا با�سم "ريل تامي نيوز" ،وهو موقع اإلكرتوين ي�سف نف�سه باأنه منظمة
العام ،وحالت توقف القلب عن العمل ،مما دفع البع�ض اإىل ربط اإعالمية لديها "اإح�سا�ض عميق بالر�سالة والرغبة يف اإحداث تغيري
جوهري يف الوعي العام"
ال�سبب بتلقي الريا�سيني للقاح كورونا
ويف املقال نف�سه ،الذي ُن�سر يف  13نوفمرب ،زعم الكاتب اأن  108من
ماحلقق؟
وفقا لوكالة اأنباء رويرتز ،فاإن املزاعم املنت�سرة باأن  108من لعبي "الريا�سيني املحرتفني واملدربني والريا�سيني اجلامعيني وال�سباب" الإبالغ عن �سبب الوفاة ،وت�سمل هذه النوبات القلبية الناجمة عن
قد لقوا حتفهم منذ دي�سمرب 2020
اأمرا�ض القلب املعروفة اأو غري املعروفة �سابقا ،يف حني ت�سمنت
كرة القدم امل�سجلني يف الحتاد الدويل لكرة القدم (فيفا) قد لقوا
حتفهم خالل فرتة  6اأ�سهر يف عام  ،2021لي�ست قائمة يف الواقع ،ولكن بعد تعمق تقرير روي��رتز يف قائمة اأ�سماء ال�"  ،"108التي ح��الت اأخ��رى اأ�سبابا خمتلفة ل عالقة لها بكورونا ،مثل متدد
ول توجد اأي اأدلة باأن الوفيات املزعومة مرتبطة بلقاحات "كوفيد -قدمها الوقت ،وجدت باأن الإح�ساءات مت جمعها بتجميع تقارير عن الأوعية الدموية الدماغية واإ�سابة الدماغ وح��ادث دراج��ة نارية
وفيات اأ�سخا�ض ميار�سون الريا�سة ،باأعمار ترتاوح بني  12و ،64وانتحار واحد
"19
و��س��ارك الآلف من م�ستخدمي و�سائل التوا�سل الجتماعي يف ويف ريا�سات عديدة خمتلفة ل تقت�سر على كرة القدم ،ومب�ستويات ماذقالففا؟
احرتافية خمتلفة ،منها الحرتايف و�سبه الحرتايف وم�ستوى الهواة
من�سورات عرب تويرت وفي�سبوك ،مبزاعم حم��ددة ،مفادها عدد
وقدمت روي��رتز الدع��اءات اإىل الفيفا ،التي اأع��ادت تاأكيد بيانها
الوفيات يف الأ�سهر ال�ستة املا�سية حتى نوفمرب ،من بينهم اأ�سخا�ض الربط بلقاحات كورونا
لرويرتز يف نوفمرب" :الفيفا لي�ض على علم بارتفاع عدد حالت توقف
بح�سابات موثقة
ويف مقال "ريل تامي نيوز" ،قال الكاتب اإن غالبية الوفيات ال�  108القلب كما هو مذكور يف الدعاء ،ومل يتم الإبالغ عن اأي حالت فيما
وكتب م�سوؤول بريطاين وع�سو �سابق يف الربملان الأوروبي" :ارتفعت كانت "مرتبطة بالقلب" و�سلطت ال�سوء على اأنها حدثت منذ طرح يتعلق با�ستالم الريا�سيني للقاحات كورونا وارتباط ذلك مب�ساكل
لقاحات كورونا عامليا
�سحية"
الوفيات بني لعبي كرة القدم  5اأ�سعاف خالل "2021
يف مقطع فيديو ،اأو�سح رج��ل ب�سكل غا�سب" :الالعبون اأخذوا وج��اء يف امل�ق��ال" :هذه الكمية الكبرية من الوفيات ت��روي ق�سة وقال جون رين ،الرئي�ض التنفيذي لوكالة تنظيم الأدوية ومنتجات
اللقاحات وبذلك �ساركوا بغري علم يف جتربة �سيدلنية بدون بيانات خمتلفة عما تكرره و�سائل الإعالم ب�ساأن اأهمية تلقيح الريا�سيني ،الرعاية ال�سحية يف بريطانيا اإن التهاب ع�سلة القلب والتهاب
والتي ت�سري اإىل اأن الريا�سيني الذين يرف�سون التطعيم هم جمرد التامور ظلوا "خطرا م�ستبعدا" مع لقاحات كورونا ،ول يعتقد اأن
طويلة املدى .دعونا نتظاهر باأن ذلك ل يحدث"
حفنة من" معار�سي اللقاحات"
التمرين الريا�سي ميثل خطرا حمتمال ملن تلقوا اللقاح
وبالرغم من املزاعم الكبرية ،التي دفعت و�سائل اإعالم للنقا�ض يف
املو�سوع ب�سكل جدي ،فاإن الرقم املذكور ( 108حالة وفاة) ل يتعلق يف حني اأنه من ال�سحيح اأن العديد من الوفيات كانت مرتبطة يف ويف نهاية التقرير ،اأكدت وكالة رويرتز اأنه ل يوجد دليل ت�ستند له
ح�سريا بالعبي كرة القدم امل�سجلني لدى الفيفا ،كما وجد حتقيق التقارير الإخبارية مب�ساكل القلب ،لكنه ل يوجد دليل حايل على اأنها مزاعم وفاة  108من لعبي كرة القدم عام  ،2021ول تثبت القائمة
لوكالة رويرتز اأي�سا العديد من الأخطاء "غري الواقعية" يف ربط تثبت وجود �سلة م�سرتكة بني لقاحات كورونا والوفيات
املن�سورة للريا�سيني ،وجود �سلة م�سرتكة بني وفيات الريا�سيني

 108حالت وفاة مزعومة بلقاحات "كوفيد"19-

ووفقا لرويرتز ،فاأنه يف  53حالة من بني احل��الت املطروحة ،مت ولقاحات فريو�ض كورونا
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مرهقاتحوللعاملي�نببخللع�بي
والأطباءيعقونأنتيكتوكأحأ�بابه
تظهر مراهقات من حول العامل عوار�ض يزرن عيادات الأطباء اأنواع ًا خمتلفة من الع ّرة/النف�سة (حركة
من الت�سنج الالاإرادي مفاجئة متكررة وغري اإيقاعية ومنطية) ونوبات غ�سب لفظية منذ ظهور الوباء،
بح�سب ما يقوله تقرير مو�سع ن�سرته �سحيفة وول �سرتيت جورنال العريقة.
وي�سري التقرير اإىل اأن العدد املرتفع لتلك احل��الت العاملية اأذه��ل الأطباء اأو ًل ،خ�سو�س ًا واأن هذه
احلالت قليلة اأ�سا�س ًا عند الفتيات ،اإذ اأن متالزمة توريت ،اإحدى اأنواع هذا اخللل الع�سبي ،ت�سيب
الفتيان اأكرث من الفتيات كما هو معروف .وبعد �سهور من الدرا�سات ،وا�ست�سارات كثرية ،خل�ض اأطباء
يف كندا والوليات املتحدة واأ�سرتاليا واململكة املتحدة اإىل اأن هناك قا�سم ًا م�سرتك ًا بني كل املراهقات،
وهو تطبيق تيك توك.
وبح�سب �سل�سلة من املقالت العلمية احلديثة املن�سورة يف جمالت طبية عدة ،يقول الأطباء اإن تلك
املراهقات كن ي�ساهدن فيديوهات ملوؤثرين ( )Influencersعلى تيك ت��وك ،واإن ه�وؤلء املوؤثرين
م�سابون مبتالزمة توريت ،وهو خلل ع�سبي تظهر اأعرا�سه على �سكل ت�سنجات وحركات ع�سبية
لاإرادية ،ترافقها اأ�سوات لاإرادية ومتكررة.
واإذ وجدت بلدان العامل نف�سها منهمكة مبكافحة وباء كوفيد ،فاإن اأي دولة مل تخ�س�ض لهذه امل�ساألة
متابعة كافية ،بح�سب ما يقوله التقرير.
ولكن يف الوليات املتحدة ،ذكر م�سوؤولون يف اأحد املراكز الطبية املخت�سة بهذا النوع من الأمرا�ض اأن
عدد املراهقات اللواتي ياأتني للعالج �سهري ًا ارتفع من واحدة �سهري ًا قبل جائحة كورونا ،اإىل ع�سر فتيات
�سهري ًا بعد الوباء.
يف تك�سا�ض اأي�س ًا ،قال م�ست�سفى الولية املخ�س�ض لالأطفال اإنه كان ي�سجل حالة اأو اثنتني من هذا
النوع قبل اجلائحة ،ولكن العدد ارتفع اإىل �ستني حالة �سنوي ًا .اأما جامعة جونز هوبكنز ،فقالت اإن ن�سبة
املر�سى الأطفال الذين مت ت�سخي�سهم كم�سابني باأنواع خمتلفة من العرة ترتاوح حالي ًا ما بني  10و20
باملئة مقارنة بن�سبة اأقل بكثري ( 2اإىل  3باملئة) قبل �سنة من اجلائحة.
ويقول الأطباء اإن اأكرثية امل�سابات مت ت�سخي�سهن �سابق ًا كم�سابات بالقلق والكتئاب م�سيفني اأن الوباء
واحلجر ع ّقد الأمور عليهن.
وهناك الكثري من الفيديوهات التي ت�س ّور �سلوك امل�سابني بالعرة اأو متالزمة توريت يف تيك توك.
فعندما انكب الأطباء الربيطانيون على درا�سة الظاهرة امل�ستجدة ،وجدوا اأن الفيديوهات التي حتتوي
ها�ستاغ "متالزمة توريت" �سوهدت  1.25مليار مرة ،والعدد كرب حتى بلغ  4.8مليار مرة.
وقال متحدث با�سم تيك توك لوول �سرتيت جورنال اإن �سالمة م�ستخدمي املن�سة ورفاهيتهم هي الأولية
بالن�سبة لل�سركة ،واإن الأخرية ا�ست�سارت خرباء لفهم ما يح�سل ،ولكن ل نتائج حتى ال�ساعة.
يف اجلهة املقابلة ،هناك بع�ض الأطباء الذين يرف�سون الت�سرع يف اتهام تيك توك ،وهوؤلء يقولون اإن
عوامل عديدة اأبرزها ال�سغط والكتئاب والقلق قد توؤدي اإىل تلك الأمرا�ض.
وي�سري هوؤلء الأطباء اإىل اأن "ال�سو�سال ميديا" كلها (و�سائل التوا�سل الجتماعي) قد ت�سهم يف تلك
الإ�سابات ،ل تيك توك وحده.
يذكر اأخري ًا اأن تيك توك يحظى ب�سعبية وا�سعة خ�سو�س ًا بني الفتيات املراهقات ،حيث يحتل املرتبة
الأوىل يف العديد من الدرا�سات على اأنه تطبيق الو�سائط الجتماعية املف�سل لديهن.
ما هو موؤكد اأن هناك الكثري من الفيديوهات التي تظهر اأ�سخا�س ًا يتعر�سون لت�سنجات لاإرادية ،لت�سوير
مدى �سعوبة القيام باأ�سياء ب�سيطة ،اأو بنطق الأبجدية اأثناء التعامل مع حركات ج�سدية ل ميكن ال�سيطرة
عليها اأو نوبات لفظية.
مل�ا:يوونوز+وولرتيتجونال
أيامكني

�أخبار

تعلنمقاطعهالبلوما�ية
الأوملبيادبكنيلوية2022

بعأمريكا..كنتعلنمقاطعتهابلوماالأوملبابكني�توي2022
اأعلنت احلكومة الكندية ،اليوم الأربعاء ،مقاطعة دبلوما�سية لدورة الألعاب الأوملبية ال�ستوية يف
بكني لعام  ،2022وهو ما يعني اأن امل�سوؤولني احلكوميني لن يح�سروا فعاليات البطولة.
واأعلن رئي�ض ال��وزراء الكندي ،ج�سنت ت��رودو ،اليوم الأربعاء ،خالل موؤمتر �سحفي اإىل جانب
وزيرة اخلارجية ميالين جويل ووزيرة الريا�سة با�سكال �سانت اأوجن ،اأن امل�سوؤولني احلكوميني لن
يح�سروا الفعاليات ولكن ميكن للريا�سيني ال�ستمرار يف املناف�سة.
وقال ت��رودو اإننا «ن�سعر بقلق بالغ اإزاء النتهاكات املتكررة حلقوق الإن�سان من قبل احلكومة
ال�سينية .هذا هو ال�سبب يف اأننا نعلن اليوم اأننا لن نر�سل اأي متثيل دبلوما�سي اإىل اأوملبياد بكني
واأوملبياد ذوي الحتياجات اخلا�سة هذا ال�ستاء».
وتابع «:كنا وا�سحني للغاية على مدى ال�سنوات العديدة املا�سية ب�ساأن خماوفنا العميقة ب�ساأن
انتهاكات حقوق الإن�سان ،وهذا ا�ستمرار لنا للتعبري عن خماوفنا العميقة».
واقرتح العديد من الدبلوما�سيني ال�سابقني وحمللي الأمن الدويل اأن على كندا اأن مت�سي اإىل اأبعد
من ذلك وتفر�ض مقاطعة كاملة ،واأن ت�سحب كل الوجود الكندي ،مبا يف ذلك الريا�سيون.
واأعلنت الوليات املتحدة مقاطعة دبلوما�سية يوم الثنني املا�سي كو�سيلة لالحتجاج على انتهاكات
حقوق الإن�سان يف ال�سني جتاه م�سلمي الأويجور يف مقاطعة �سينجياجن.
مل�:وكاالت

بعأمريكاوأ�رتليا..
ل�نيتهدوبريطانيابلفعثمنملقاطعة
لبلوما�يةالأوملبيادبكني
بع أمريكا وأرتا� ..ني ته كن وبريطانا بل"فع ثمن" ملقاطع
بلوماالأوملبابكني
بكني ،ال�سني ( --)CNNردت ال�سني يوم اخلمي�ض على اأنباء عن ان�سمام كندا واململكة املتحدة
اإىل اأ�سرتاليا والوليات املتحدة مبقاطعة دبلوما�سية لدورة األعاب بكني ال�ستوية الأوملبية ،قائلة اإن
البلدين "�سيدفعان ثمن اأفعالهما اخلاطئة".
وقال وانغ وين بني ،املتحدث با�سم وزارة اخلارجية ال�سينية ،يف بيان" :ا�ستخدمت الوليات املتحدة
واأ�سرتاليا واململكة املتحدة وكندا الألعاب الأوملبية للتالعب ال�سيا�سي .ل ميكنهم الفوز بقلوب النا�ض
وعزلوا اأنف�سهم .وعليهم ا ً
أي�سا دفع ثمن اأفعالهم اخلاطئة".
وقالت ال�سني يوم الثالثاء اإن الوليات املتحدة "�ستدفع ثمن اأفعالها اخلاطئة" ،بعد اأن اأعلن البيت
الأبي�ض املقاطعة الدبلوما�سية ب�سبب انتهاكات حقوق الإن�سان يف �سينغيانغ.
م�سرحا لل�سيا�سيني لتقدمي عرو�سهم ،ولكنها جتمع
قال وانغ يوم اخلمي�ض" :الألعاب الأوملبية لي�ست
ً
كبري للريا�سيني وع�ساق الريا�سة" ،مكر ًرا مرة اأخرى اأن "الريا�سة ل عالقة لها بال�سيا�سة".
واأ�سار وانغ ،اخلمي�ض ،اإىل اأن ال�سني لي�ست قلقة ب�ساأن "تاأثري الدومينو" للمقاطعات الدبلوما�سية لهذه
الدول ،لأن "معظم الدول يف املجتمع الدويل تدعم جناح دورة الألعاب الأوملبية ال�ستوية يف بكني".

�أخبار متنوعة
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العالَِم ُّي
اليَ ْوُم َ
ُّ
الع َربِيَِّة
ة
غ
ِ
َ
لِل َ
ي�س ْم َ َرب ُك َّل َع ٍام.
ُي َوا ِفقُ ا ْل َي ْو ُم ا ْل َع َامل ُِّي ِللُّ َغ ِة ا ْل َع َر ِب َّي ِة ال�ِ 18منْ َ�س ْه ِر ِد َ
مم ْاملُت َِّحدَ ُة ِيف هَ َذا ا ْل َي ْو ِم ِمنْ َ�س َن ِة ْ 1973اع ِت َما َد اللُّ َغ ِة ا ْل َع َر ِب َّي ِة ُل َغ ًة َر ْ�سمِ َّي ًةُ ،ث َّم اأَ َق َّر ْت
َو َق ْد اأَ َق َّر ِت ْ أ
الُ َ ُ
ُم َن َّظ َم ُة ا ْل ُيو ِن ْ�س ُكو اأَنْ َي ُكونَ هَ َذا ا ْل َي ْو ُم َي ْو ًما َع َ ِامل ًّيا ِل ْل َع َر ِب َّي ِة.
ا�س َب ِة َ ْ
وات ت َُذ ِّك ُر ِفي َها ِباأَهَ ِّم َّي ِة اللُّ َغ ِة ا ْل َع َر ِب َّي ِة
العامل َو ُت ِق ُيم َندَ ٍ
َو ِب َه ِذ ِه ْاملُ َن َ
حت َت ِف ُل ُم َوؤ َّ�س�ساتٌ َك ِث َري ٌة ِيف َ ِ
َو َد ْورِهَ ا ِيف ِبنا ِء َ
احل�سا َر ِة الإ ْن�سا ِن َّي ِة.
ات َواأَ ْك َ ِرثهَ ا ُخ ُ�سو َب ًة؛ ِاإ ْذ َ ْمي َت ُّد تَار ُ
ِيخ َها ِاإ َىل اأَ ْك َ َرث ِمنْ َ 18ق ْر ًناَ ،و َت ْب ُل ُغ
َو ُت َع ُّد اللُّ َغ ُة ا ْل َع َر ِب َّي ُة ِمنْ اأَ ْع َر ِق اللُّ َغ ِ
َك ِل َما ُت َها َن ْح َو ِ 12.3م ْل ُيونَ ُم ْف َر َد ٍة.
َو َيت ََح َّد ُث اللُّ َغ َة ا ْل َع َر ِب َّي َة ا ْل َي ْو َم اأَ ْك َ ُرث ِمنْ ِ 422م ْل ُيونَ َ�سخْ ٍ�ضَ ،و ِه َي ُل َغ ُة ا ْل ِع َبا َد ِة َلدَ ى اأَ ْك َ َرث ِمنْ ِم ْل َيا ِر ُم ْ�س ِل ٍم
امل.
ِيف ا ْل َع َ ِ

..إلقاءلقب�ضعلىرجلو�ع
جثةحيونأمامم�جفححيث ًا
األقت �سرطة مقاطعة كيبيك الكندية القب�ض على �سخ�ض ( 33عاما) األقى بجثة حيوان ميت خارج
امل�سجد التابع للمركز الإ�سالمي يف مدينة فودرويل دوريون.
وحتفظت ال�سرطة على الرجل ،الإثنني املا�سي ،ثم اأفرجت عنه بعدما وافق على اتباع جمموعة من
ال�سروط مبا يف ذلك تقدميه للمحكمة يف موعد لحق اإذا ثبتت التهمة عليه ،ح�سبما نقلت �سحيفة
(مونرتيال جازيت) املحلية.

مل�:جلزيرة وقال متحدث با�سم ال�سرطة اإنه من املحتمل اأن توجه ملرتكب الواقعة “تهم التحر�ض وتخريب ممتلكات
الغري ً
ف�سال عن تهمة افتعال جرائم الكراهية والإ�سالموفوبيا”.

ومنم�آخروح�بون�كو:
من جهته ،اأعرب وزير املوا�سالت الكندي عمر الغربة عن ا�ستيائه من الواقعة.
تُع ّد اللغة العربية ركن ًا من اأركان التنوع الثقايف للب�سرية .وهي اإحدى اللغات الأكرث انت�سار ًا وا�ستخدام ًا
وغ� ّرد عرب تويرت “ل مكان للكراهية والتمييز يف كندا .اأولئك الذين فعلوا ذلك يجب اأن يحا�سبوا.
يف العامل ،اإذ يتكلمها يومي ًا ما يزيد على  400مليون ن�سمة من �سكان املعمورة .يحتفل العامل
الإ�سالموفوبيا واأ�سكال الكراهية الأخرى ل مكان لها يف جمتمعنا .هذا لي�ض ما نحن عليه يف كندا”.
باليوم العاملي للغة العربية يف الثامن ع�سر من كانون الأول/دي�سمرب من كل عام.
ي�سار اإىل اأن مبنى املركز الإ�سالمي كان �سابقا عبارة عن مطعم وحانة مهجورة قبل اأن يتحول اإىل مكان
وقد وقع الختيار على هذا التاريخ بالتحديد لالحتفاء باللغة العربية لأنه اليوم الذي اتخذت فيه
خا�ض بامل�سلمني ،يف اأكتوبر/ت�سرين الثاين .2020
اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف عام  1973قرارها التاريخي باأن تكون اللغة العربية لغة ر�سمية
والعام املا�سي ،عندما اأطلق م�سروع ي�سمح ا�ستخدام املبنى لالأغرا�ض الدينية قوبلت املبادرة مبعار�سة
�ساد�سة يف املنظمة.
من قبل ما و�سفه م�سوؤولو البلدية اآنذاك باأنها جمموعة “�سغرية ولكنها ذات �سوت م�سموع” بذريعة اأنه
وقد اأبدعت اللغة العربية مبختلف اأ�سكالها واأ�ساليبها ال�سفهية واملكتوبة والف�سيحة والعامية� ،سيت�سبب يف اأزمات مرورية.
وخمتلف خطوطها وفنونها النرثية وال�سعرية ،اآيات جمالية رائعة تاأ�سر القلوب وتخلب الألباب
يف ميادين متنوعة ت�سم على �سبيل املثال ل احل�سر الهند�سة وال�سعر والفل�سفة والغناء .وتتيح ي�سار اإىل اأن �سحيفة (لودوفوار) الفرن�سية نقلت عن رئي�ض بلدية فودريل دوريون غي بيلون قوله اإن
اللغة العربية الدخول اإىل عامل زاخر بالتنوع بجميع اأ�سكاله و�سوره ،ومنها تنوع الأ�سول وامل�سارب املبنى جمرد مركز للن�ساطات الجتماعية اخلا�سة بامل�سلمني.
تبني ال�سالت الكثرية والوثيقة التي تربطها واأ�ساف “املركز ل ي�ست�سيف �سلوات اأو فعاليات دينية بل فقط بع�ض الأن�سطة الجتماعية وجتمعات
واملعتقدات .ويزخر تاريخ اللغة العربية بال�سواهد التي ّ
بعدد من لغات العامل الأخرى ،اإذ كانت اللغة العربية حافز ًا اإىل اإنتاج املعارف ون�سرها ،و�ساعدت الغذاء”.
على نقل املعارف العلمية والفل�سفية اليونانية والرومانية اإىل اأوروبا يف ع�سر النه�سة .واأتاحت اللغة واأ ّيد هذه الت�سريحات اأحد اأفراد اجلالية امل�سلمة يف املدينة وقال اإنه “ل توجد �سالة يف املركز الآن”
العربية اإقامة احلوار بني الثقافات على طول امل�سالك الربية والبحرية لطريق احلرير من �سواحل على خلفية تعليق اأعمال حتويل املكان اإىل م�سجد ومركز متكامل للم�سلمني ب�سبب جائحة كورونا ،ح�سب
الهند اإىل القرن الأفريقي.
ال�سحيفة الفرن�سية.
-ومعامليلغعربعام:2021لغعربوتو�حل�اي

مو�سو ُع اليوم العاملي للغة العربية لهذا العام هو "اللغة العربية والتوا�سل احل�ساري" ،و ُيعترب مبثابة
نداء للتاأكيد جمدد ًا على الدور الهام الذي توؤ ّديه اللغة العربية يف م ّد ج�سور الو�سال بني النا�ض على
�سهوة الثقافة والعلم والأدب وغريها من املجالت الكثرية جد ًا.
وتتم ّثل الغاية من هذا املو�سوع يف اإب��راز ال��دور التاريخي ال��ذي ت�سطلع به اللغة العربية كاأداة
ل�ستحداث املعارف وتناقلها ،ف�س ًال عن كونها و�سيلة لالرتقاء باحلوار واإر�ساء اأ�س�ض ال�سالم .وكانت
جت�سد ثراء الوجود الإن�ساين
اللغة العربية على م ّر القرون الركيزة امل�سرتكة وحلقة الو�سل التي ّ
وتتيح النتفاع بالعديد من املوارد.
ويكت�سي مو�سوع عام  2021اأهم ّية بالغة يف كنف املجتمعات التي تتعاظم فيها العوملة والرقمنة والتعددية
املتغرية للعامل واحلاجة املا�سة لتعزيز احلوار بني الأمم وال�سعوب.
اللغوية ،اإذ ُي�س ّلم بالطبيعة ّ
مل�:ون�كو
أيامكني

مل�:جلزيرة+وكاالت
أيامكني
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�أخبار متنوعة

علىغررالأفالم…

�ورييحل�خ�يةدبلوما�ي
أمريكيويرتيجوز�فره
ول�لطاتتحرك
قالت و�سائل اإعالم تركية ،اليوم الأربعاء ،اإن ال�سلطات الرتكية األقت القب�ض على لجئ �سوري اأراد • كامريتملرقبك�فتلعب
الهرب اإىل اأملانيا بجواز �سفر مز ّور يعود لدبلوما�سي اأمريكي عرب مطار اإ�سطنبول.
واأ�سارت و�سائل الإعالم اإىل اأن كامريات املراقبة اأظهرت اأن الدبلوما�سي الأمريكي والالجئ ال�سوري
�سوري ينتحل �سخ�سية دبلوما�سي اأمريكي
قاما بتغيري مالب�سهما يف احلمام للتمويه على �سرطة املطار وجتنب ًا للوقوع يف قب�ستهم ،لكن اأجهزة الأمن
وذك��رت اأن اأجهزة الأم��ن يف املطار تاأكدت اأن ج��واز ال�سفر امل��زور يخ�ض دبلوما�سي اأمريكي يعمل ك�سفت العملية واألقت القب�ض على الثنني ،وخالل عمليات التفتي�ض مت �سبط جواز ال�سفر الدبلوما�سي
بالقن�سلية الأمريكية يف بريوت ،وبعد م�ساهدة اأ�سرطة الفيديو لكامريا املراقبة اعتقلت ال�سلطات الأمريكي و  10اآلف دولر يف ظرف ،كما متت اإحالتهما اإىل ال�سلطات الق�سائية.
الدبلوما�سي الأمريكي يف وقت �سابق من ال�سهر املا�سي واأودعته ال�سجن ،كما عرثت معه على مبلغ 10
ولفتت اإىل اأنه وفق ًا للمعلومات الواردة فاإن الالجئ ال�سوري من �سكان القام�سلي وقد مت اإطالق �سراحه
اآلف دولر كان قد تقا�ساها من الالجئ ال�سوري.
بعد التحقيق معه ،فيما مت اإيداع الدبلوما�سي الأمريكي ال�سجن وحتويله للق�ساء املخت�ض.
واأ�سافت اأن الالجئ ال�سوري (ر � .ض) ع َرب نقطة مراقبة اجلوازات يف مطار اإ�سطنبول بجواز �سفره
ويعترب عدد كبري من الالجئني تركيا حمطة فقط ومنها يحاولون ال�سفر باجتاه البلدان الأوروبية والتي
اخلا�ض للهرب اإىل اأملانيا ،حيث التقى مع الدبلوما�سي الأمريكي (د .ج .ك) يف �سالة النتظار ،ثم دخال
حمام املطار وعندها �سلم الدبلوما�سي جواز �سفره ال�سخ�سي لل�سوري مقابل  10اآلف دولر وقام على توفر املزيد من الت�سهيالت حلياة اأف�سل بالن�سبة لالجئني.
الفور باملغادرة.
مل�:تبنوز

ب�ببالجئ�وري
إقالةتاريخيةو�جنوحمامة
عزللوزيرةدمنارية
دانت حمكمة دمناركية وزيرة الهجرة ال�سابقة ،اإنغر �ستويربغ ،بعد اتهامها بف�سل الأزواج ال�سباب
طالبي اللجوء ،ب�سكل غري قانوين.

وبني عامي  2015و� ،2019سغلت �ستويربغ من�سب وزيرة الهجرة الدمناركية يف حكومة ميني الو�سط،
يدعمها حزب ال�سعب الدمناركي اليميني ال�سعبوي.

اأمر �سدر يف فرباير  2016يق�سي بعدم ال�سماح با�ستيعاب الالجئني املتزوجني الذين تقل اأعمارهم
عن  18عاما مع اأزواجهم.
واأمرت بف�سل زواج  23من املتزوجني ،قبل اأن يتم اإ�سقاط القرار بعد ب�سعة اأ�سهر .وكان من بينهم
زوجان �سوريان �سابان ،رمياز الكيال� 17 ،سنة اآنذاك ،وزوجها النور علوان 26 ،عاما.
واأجرب الزوجان على العي�ض منف�سلني ملدة  4اأ�سهر ،رغم اأن الزوجة كانت حامال ،واجتمعا كزوجني
بعد تقدمي �سكوى.
ويرتك حكم املحكمة العليا اأم�ض الثنني ،م�سرية �ستويربغ ال�سيا�سية معلقة بخيط رفيع .ول ميكن
ا�ستئناف احلكم ،وعقوبة ال�سجن غري م�سروطة ،اأي وجوب تنفيذها.
وا�ستقالت �ستويربغ من من�سبها كنائبة لزعيم حزب فين�سرت املحافظ الليربايل يف فرباير املا�سي ،بعد
اأن �سوت نوابها لعزلها .وهي حاليا نائبة م�ستقلة ،لكنها قد تخ�سر مقعدها يف الت�سويت لإخراجها من
الربملان

وخالل فرتة عملها ،اتخذت موقفا مت�سددا ب�ساأن الهجرة وفر�ست ع�سرات القيود .وكان من بينها

مل�BBC:

وحكم الق�ساة باأن قرار �ستويربغ يف عام  2016بف�سل الأزواج غري قانوين ،و�سجنوها ملدة 60
يوم ًا.
وقالت �ستويربغ اإنها فوجئت باحلكم لأن ال�سيا�سة كانت م�سممة ملكافحة زواج الأطفال ،واأ�سافت
لل�سحفيني خارج املحكمة "ل�ست اأنا فقط من خ�سرت ،لكن القيم الدمناركية فقدت اأي�سا" ،م�سيفة
اأنها �ستقبل عقابها ولي�ست نادمة.
وهذه الق�سية اأول حماكمة عزل م�سوؤول يف الدمنارك منذ  3عقود ،وال�ساد�سة يف تاريخ البالد.
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لق�ةملثريةللجللعالقةمللكةفيكوريامعمعلمهامل�لملابعبلكرمي
• ماق��قتيمت14عام ًابنيمللكفكتويا الواقع يف ويند�سور .وبعد وقت ق�سري من اجتماعها الأول مع كرمي،
ك�سفت امللكة فيكتوريا يف مذكراتها اأنها بداأت تتعلم بع�ض الكلمات
ومعلمهاهنيمل�لمعبكرمي�«حافالأجنب»
يعرف الكثريون عن حياة فيكتوريا ،ملكة اململكة املتحدة «بريطانيا من اللغة الهندو�ستانية بعد التعرف اإىل خادميها اجلديدين.
العظمي واإيرلندا» ،وزواجها من الأمري األربت ،و�سغفها بالفنون وبحلول �سهر اأغ�سط�ض/اآب من ذلك العام ،بداأ كرمي « 24عاما»
واإدارتها للحياة ال�سيا�سة -رغم اأن د�ستور اململكة كان مينح امللك بتدري�ض اللغة الأردي��ة للملكة ،وهي واحدة من اللغات الرئي�سية
امل�ستعملة يف جنوب اآ�سيا والآن اللغة الوطنية لباك�ستان .من هنا،
�سالحيات حمدودة -حتى لقبت باأم اأوروبا.
حتولت عالقتهما اإىل درجة اأعلى ،حيث طلبت امللكة فيكتوريا اأن
لكن ج��زءا يف حياة امللكة فيكتوريا ظ��ل خفيا ،وه��و عالقتها
ياأخذ كرمي مزيدا من درو�ض اللغة الإجنليزية.
بخادمها الهندي امل�سلم عبد الكرمي .ويف عام  ،2017اأدى اإ�سدار
فيلم بعنوان “فيكتوريا وعبدول” اإىل ت�سليط ال�سوء على جانب يف ع��ام  ،1888اأي ب�ع��د ع��ام م��ن و� �س��ول ك��رمي اإىل اإجنلرتا
اآخر من حياة امللكة ،وهي العالقة الوثيقة التي اأقامتها مع �ساب للم�ساركة يف اليوبيل الذهبي ،قامت امللكة فيكتوريا برتقيته اإىل
من�سب “مون�سي” للدللة على دوره كمدر�ض لغة �سخ�سي ،لكن
هندي يدعى عبد الكرمي يف الأعوام الأخرية من حياتها.
حمادثاتهما مل تقت�سر على تعلم اللغة فح�سب ،اإذ قالت كاتبة
• ن�اأةعبكرمي
�سرية كرمي� ،سو�سيال اأناند ،اإنهما حتدثا اأي�سا عن مو�سوعات
يف تقرير ن�سرته �سحيفة “الإندبندنت” الربيطانية ،اأ�سارت الكاتبة اأخرى من بينها الفل�سفة وال�سيا�سة.
�سابرينا بار اإىل اأن كرمي ،وا�سمه حممد عبد الكرمي ،ولد يف الهند
وطوال �سداقتهما التي امتدت  14عاما والتي ا�ستمرت حتى وفاة
لأ�سرة م�سلمة يف عام  .1863وكان ثاين �ستة اأطفال ،اإذ كان والده
امللكة فيكتوريا عام  ،1901اأ�سبحت امللكة مولعة بكرمي لدرجة اأنها
يعمل م�ساعدا يف م�ست�سفى مع فرقة من �سالح الفر�سان الربيطاين.
ع ّينته م�سوؤول عن اخلدم الهنود الآخرين وخ�س�ست له غرفة يف
وعندما كرب كرمي ،ح�سل على وظيفة كاتب يف �سجن يف اأغرة.
قلعة باملورال يف اأ�سكتلندا.
كان ال�سجن الذي عمل فيه كرمي ي�سم برناجما لإع��ادة تاأهيل
مع ذلك ،مل يتقرب اأفراد العائلة املالكة الآخرون من ال�ساب مثلما
ال�سجناء ،حيث يقع تدريبهم على ن�سج ال�سجاد .ويف عام ،1886
فعلت امللكة ،مما اأو�سح اأنهم ل يرغبون يف اأن تتعدى معاملتهم له
�سافر العديد من ال�سجناء اإىل لندن لعر�ض من�سوجاتهم يف
رتبة اخلادم .وعندما عربوا عن كراهيتهم لكرمي ،وقفت امللكة
معر�ض ،و�ساعد كرمي م�سرف ال�سجن ،جون تايلر ،يف ترتيب
اإىل جانبه ودافعت عنه.
الرحلة اإىل العا�سمة الإجنليزية.
• موقفعائلملاكمنكرمي
واأفادت الكاتبة باأن امللكة فيكتوريا ،التي كانت حينها يف اأواخر
ال�ستينيات من عمرها ،زارت املعر�ض .ولأنها قد لقبت اإمرباطورة ذكرت الكاتبة اأن اأحد الأ�سباب التي جعلت عالقة امللكة فيكتوريا
للهند يف عام  ،1876اأظهرت امللكة اهتماما بالأرا�سي الهندية مع كرمي غري معروفة ،يرجع اإىل حقيقة اأن الكثري من ر�سائلهما
قد اأحرقت .فبعد رف�سه للعالقة التي كانت تربط امللكة بكرمي،
حتت حكمها.
اأمر ابنها الأك��رب اإدوارد بعد وفاتها باإحراق الر�سائل املتبادلة
يف الوقت نف�سه ،اأخربت امللكة تايلر باأنها تريد منه اختيار خادمني بينهما.
هنديني �سيعمالن ملدة عام خالل اليوبيل الذهبي لها ،مبنا�سبة
مرور خم�سني عاما على توليها العر�ض .وقد اختار تايلر كرمي ورجال من جانبها ،ذكرت املوؤرخة كارويل اإريك�سون يف كتابها “جاللة
اآخر يدعى حممد بوك�ض .عندها ،تعلم كرمي اللغة الإجنليزية ولقن امللكة ال�سغرية :حياة امللكة فيكتوريا” ،اأن “العن�سرية كانت اآفة
الع�سر ،وقد تزامنت مع الإميان مبدى مالءمة هيمنة بريطانيا
اآداب املعاملة الربيطانية قبل ال�سفر اإىل اإجنلرتا.
العاملية .وك��ان و�سع اخل��ادم الهندي ذي الب�سرة الداكنة يف
قاءكرميومللكفكتويا
املنزلة نف�سها مع خادمي امللكة البي�ض اأمرا غري مقبول ،لذلك
اأوردت الكاتبة اأن امللكة وكرمي التقيا لأول مرة يف  23يونيو/حزيران كانت م�ساركته لهم يف تناول الطعام على طاولة واحدة اإىل جانب
عام  ،1887عندما قدم هو وبوك�ض الإفطار يف “فروغمور هاو�ض” امل�ساركة يف حياتهم اليومية مبثابة اإهانة”.

واأو�سحت الكاتبة اأن �سراباين با�سو ،موؤلفة كتاب “فيكتوريا
وعبدول” ،قد �سرحت ل�سحيفة “التامي” باأنها اطلعت على
اأوراق خا�سة كتبها اأفراد عائلة امللكة ،مبا يف ذلك طبيب امللكة
اخلا�ض ال�سري جيم�ض ريد .وقد ذكر يف اإح��دى الأوراق اأن ريد
اأعرب عن رف�سه لكرمي بو�سوح �سديد ،حيث كتب اأن امللكة كانت
مهوو�سة ب� “املون�سي”.
عالوة على ذلك ،ذكرت با�سو اأن كرمي �سور يف ال�سرية الذاتية
الغربية على اأنه “حمتال” ،حيث “تالعب بامللكة �سعيا لل�سهرة”،
لهذا اأرادت التحقيق يف ما�سيه وعالقته بامللكة فيكتوريا على نحو
اأكرث تف�سيال.
توثق�قتهما
اأف��ادت الكاتبة باأن با�سو اأ�سبحت مهتمة مبا�سي كرمي بعد اأن
اكت�سف وجود لوحة له يف ق�سر اأوزبورن هاو�ض يف جزيرة وايت،
وهو الق�سر ال�سابق للملكة فيكتوريا والأمري األربت.
وذك��رت با�سو “كنت اأعلم اأن عبد الكرمي ج��اء من الهند اإىل
اإجنلرتا خلدمة امللكة فيكتوريا يف عام  ،1887لكنه برز يف ال�سور
كرجل نبيل” ،حيث ر�سم “ب�سكل جميل ،باللون الأحمر والذهبي،
وهو يحمل كتابا”.
بعد البحث يف حياة ك��رمي ،اعتقدت با�سو اأن جميع الر�سائل
املتبادلة بينه وبني امللكة فيكتوريا قد اأتلفت باأوامر من امللك
اإدوارد ال�سابع .ولكنها مع ذلك متكنت من التوا�سل مع اأقارب
كرمي ،الذين ك�سفوا اأنهم حافظوا على مذكراته .ومل ينجب كرمي
اأي اأطفال.
وق��ال��ت با�سو “كانت اأروع حلظة بالن�سبة يل عندما ت�سلمت
املذكرات .وقد ذكر يف اأحد الأ�سطر ما يلي :اأمتنى اأن تعجب تلك
الق�سة كل من تقع يداه على هذه املذكرات”.
وبعد اأن كتبت بالفعل كتابا عن امللكة فيكتوريا وكرمي ،دفع اكت�ساف
املذكرات با�سو اإىل اإعادة النظر يف اإ�سدار طبعة ثانية ،التي ا�ستند
اإليها فيلم “فيكتوريا وعبدول” ال�سادر عام .2017
وعلى الرغم من اأن الفيلم ي�سور ن�سخة خيالية من �سداقتهما،
فاإن با�سو �سددت على اأن اأحداث الفيلم واقعية ،رغم غرابتها.
مل��:حافربيطان
أيامكني
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مللربللىلللفللرولللةولللللوت

ملقاير
 حليب  :ن�سف كوب (�ساخن) �سكر  :ح�سب الرغبة املاء  :ثلث كوب (مغلي) قهوة �سريعة الذوبان  :ملعقة كبرية ون�سف -مار�سميلو  5 :قطع

ملقاير

ملقاير

 -دقيق  2 :كوب

 -الفراولة  350 :غرام ًا

 -زبادي  :كوب ون�سف

 -التوت  350 :غرام ًا

طريقتح�ري
• ن�سع احلليب يف حم�سر الطعام ون�سيف اإليه ال�سكر
ونخفقه ملدة دقيقتني اأو حتى تظهر الرغوة ،ننقل احلليب
اإىل كوب التقدمي.
• نذوب القهوة يف املاء املغلي ،ون�سكبها يف كوب احلليب
من الأطراف حتى ترتفع رغوة احلليب فوقها.
• نر�ض قطع املار�سميلو على رغوة الالتيه وهو �ساخن
ونرتكه حتى يذوب قلي ًال.
• يقدم �ساخن ًا.

 ملح ّ :ر�سة
 خمرية  :ملعقة �سغرية الن�ساء  :ثالثة اأرباع امللعقة ال�سغرية املاء  :ثالث اأرباع الكوب الزيت النباتي  :ح�سب احلاجة (للقلي) -قطر  :ح�سب الرغبة

طريقتح�ري
• اخلطي الدقيق والزبادي وامللح واخلمرية ون�ساء الذرة
واملاء يف وعاءٍ كبري.
• اخلطي حتى احل�سول على عجينة �سائلة ومتجان�سة ثم
ّ
غطيها و�سعيها يف مكان دافئ حلوايل � 4ساعات.
• ح ّمي الزيت يف ق��در على النار ثم �سكلي اللقيمات
بيديك اأو با�ستخدام كي�ض مثقوب يف طرفه ت�سرين من
خالله الكرات.
• اقلي اللقيمات حتى ت�سبح ذهبية ومقرم�سة.
• ا�سكبي القطر على اللقيمات ثم قدميها.

�ربديو�ضحارقللهون

ملقاير
 املاء  2 :لرت ون�سف خيار  1 :حبة (�سرائح) الليمون  1 :حبة (�سرائح) الغريب فروت  1 :حبة (مكعبات) ع�سري الليمون  3 :مالعق كبرية النعناع  3 :عود الزجنبيل  2 :ملعقة كبرية (مب�سور – طازج)طريقتح�ري
قطعي املكونات واأ�سيفي لهم كمية املاء بالكامل.
�سعي جميع املكونات يف وعاء مغلق باإحكام.
اتركيه يف الثالجة لليوم التايل ثم تناويل امل�سروب.

 �سكر  :ن�سف كيلو جيالتني  :ن�سف ملعقة �سغرية ع�سري الليمون  :ملعقة �سغريةطريقتح�ري
• �سعي الفراولة والتوت وال�سكر يف وعاء مغلق بداخل
الثالجة طوال الليل.
• �سفي الفراولة مع التوت بحر�ض و�سعي الع�سري يف
قدر على نار متو�سطة.
• اأ�سيفي ع�سري الليمون اإىل القدر واتركيه حتى يغلي.
• اأ�سيفي مزيج ال�ف��راول��ة وال �ت��وت اإىل الع�سري حتى
الغليان.
• �سعي اجليالتني وا�ستمري يف تقليب اخلليط جيد ًا
واتركيه يغلي لدقيقة فقط.
• ات��رك��ي امل��رب��ى ي��ربد ث��م �سعيه يف برطمان زجاجي
واتركيه يف الثالجة حتى يربد متام ًا.

�لطللةملكرونللةبالرنللض�و�ض
ملقاير
 معكرونة  400 :غرام ًا (األوان  /م�سلوقة  /م�سفاة) الربوكويل  :كوب (م�سلوق /زهريات) الفلفل الأ�سفر  1 :حبة (مقطع مكعبات �سغرية) خيار  1 :حبة (مقطع مكعبات �سغرية) طماطم  :كوب (مقطعة مكعبات �سغرية) جنب البارميزان  :ن�سف كوب (مب�سور) جنب ال�سيدر  :ربع كوب (مب�سور) �سل�سة الران�ض اجلاهزة  :كوب ون�سفمالحظ:تقمهذه�لطفئ

طريقتح�ري
اخلطي املكرونة ،الربوكلي ،الفلفل الأ�سفر ،اخليار ،الطماطم يف
�سحن ال�سلطة ،وقلبيهم جيد ًا.
وزعي جنب البارميزان وال�سيدر على �سحن ال�سلطة ثم قلبيهم مع
مزيج املكرونة واخل�سراوات.
ا�سكبي �سو�ض الران�ض على ال�سلطة ،وقلبيه جيد ًا حتى ميتزج مع املكرونة.

مطبخك �سيدتي
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لفللللةلللجللاجللل�للريللعة

�للللللللاورمللللاعلللللللىلللفللحللم

ويللزلوفللانبالللكااوديللت

ملقاير

ملقاير

ملقاير

� -سدر الدجاج � 4 :سدور (مقطع)

 -ال�سوفان  :كوب (�سريع التح�سري)

 �سدر الدجاج  500 :غرام ًا (مفروم فرم ًا ناعم ًا) فتات اخلبز  :ن�سف كوب (بق�سماط) البي�ض  1 :حبة (خمفوق) -طحني  :ربع كوب

 زيت الزيتون  2 :ملعقة كبرية -الكمون  :ملعقة �سغرية

 م�سحوق الكاكاو  :ن�سف كوب (غري املحلى) بيكنج بودر  :ملعقة �سغرية ون�سف -القرفة  :ملعقة �سغرية (مطحونة)

 -ثوم بودرة  :ن�سف ملعقة �سغرية

 -بودرة الب�سل  :ملعقة �سغرية

 -الزيت النباتي  :ح�سب احلاجة (كمية منا�سبة للقلي)

 -ثوم بودرة  :ملعقة �سغرية

 -ملح  :ح�سب احلاجة

 -بابريكا  :ملعقة �سغرية

 -فلفل اأ�سود  :ح�سب احلاجة

 -بيا�ض البي�ض  1 :حبة (بدرجة حرارة الغرفة)

 -زبادي  :ملعقة كبرية

 حليب  2 :ملعقة كبرية (خ��ايل م��ن الد�سم  /ب��درج��ة حرارةالغرفة)

 بهارات م�سكلة  :ن�سف ملعقة �سغريةطريقتح�ري
تخلط �سدور الدجاج مع فتات اخلبز (البق�سماط)،
البي�ض ،بودرة الثوم ،امللح ،الفلفل الأ�سود ،البهارات ،حتى
تتداخل املكونات ويت�سكل لديك عجني متما�سك.
�سكلي من عجني الدجاج اأ�سابع كفتة متو�سطة احلجم،
و�سفيها يف �سحن ثالجة ،ثم غطيها بالغالف البال�ستيكي
واتركيها يف الثالجة حلوايل �ساعة (يف�سل اأن ترتك ليلة
كاملة ل�سمان عدم تفكك اأ�سابع الكفتة خالل القلي).
يف مقالة عميقة على النار بها الزيت ،اقلي اأ�سابع كفتة
الدجاج حتى تتحول اإىل اللون الذهبي.
ر�سي اأ�سابع الدجاج املقلية يف �سحن التقدمي وزينيها
بالبقدون�ض املفروم.

 الزبدة  :ملعقة كبرية ع�سري الليمون  :ملعقة �سغرية هيل  :ن�سف ملعقة �سغرية ملح  :ح�سب الرغبة -القرفة  :ن�سف ملعقة �سغرية

 ملح  :ن�سف ملعقة �سغرية -زيت جوز الهند  :ملعقة كبرية

 الفانيليا  :ملعقة �سغرية �سراب القيقب  :ن�سف كوب (بدرجة حرارة الغرفة) رقائق ال�سوكولته  2 :ملعقة كبرية (داكنة) -رقائق ال�سوكولته  :ملعقة كبرية (�سغرية  /مق�سمة)

طريقتح�ري

طريقتح�ري

• يخلط الزبادي والزبدة وزيت الزيتون وع�سري الليمون
يف وع ��اء م�ت��و��س��ط احل �ج��م ،وي�ق�ل��ب ج �ي��د ًا ح�ت��ى متتزج
املكونات.

• اخلطي ال�سوفان وم�سحوق الكاكاو والبيكنغ باودر والقرفة وامللح
مع ًا يف وعاء متو�سط.

• يتبل اخلليط بالكمون والبابركا والهيل وبودرة الب�سل
وامللح وب��ودرة الثوم والقرفة ،وتخلط املكونات جيد ًا حتى
احل�سول على مزيج متجان�ض.
• ت�ساف �سدور الدجاج وتقلب جيد ًا لتتداخل املكونات،
ويغطى الوعاء بالورق البال�ستيكي ويرتك يف الثالجة ملدة
� 6ساعات.
• يف مقالة على النار بها القليل من الزيت ،ت�سوح �سدور
الدجاج حتى يتغري لونها ،ويتخل�ض من جميع ال�سوائل.
• ت�سعل قطعة فحم ويتم و�سعها يف ورق الأوملنيوم وتو�سع
بني �سدور الدجاج.
• تغطى املقالة ملدة دقيقتني حتى تت�سرب دخان الفحم،
وتت�سرب رائحة ال�سواء.
• تقدم مع �سل�سة الطحينة.

• يف وعاء اآخر منف�سل ،اخفقي زيت جوز الهند وبيا�ض البي�ض
واحلليب والفانيليا مع ًا واأ�سيفي �سراب القيقب.
• امزجي املكونات ال�سائلة مع اجلافة ،مع التحريك حتى يتجان�ض
اخلليط متام ًا.
• اأ�سيفي رقائق ال�سوكولتة الداكنة ون�سف ملعقة كبرية من
رقائق ال�سوكولتة ال�سغرية.
• اتركي العجني جانب ًا ملدة  30دقيقة.
• �سخني الفرن على  325درجة فهرنهايت ،و�سعي على �سينية
اخلبز ورق زبدة.
• با�ستخدام ملعقة دائرية ،ق�سمي العجني اإىل  15عجينة دائرية
�سغرية مت�ساوية ،و�سطحيه بال�سمك والعر�ض املطلوبني با�ستخدام
امللعقة.
• ا�سغطي برفق على رقائق ال�سوكولتة ال�سغرية املتبقية على
الوجه.
• اخبزي الكوكيز حلوايل  12-9دقيقة.
• اأخرجي الكوكيز واتركيه يربد على الرف ال�سلكي.
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أفخمثالثفادق
رومان�يةلهرلع�ل

فاينتمتابعات
بالن�سبة لبع�ض امل�سافرين ،ف�اإن �سروط امل��الذ الرومان�سي تتع ّلق
بق�ساء الزوجني اأجمل الأوقات فيه ،ويتحقق ذلك يف مكان اإقامة
فخم يق ّدم األ ّذ الأطباق ،وعالجات ال�سبا اإىل جانب امل�سبح .اأ ّما
بالن�سبة للبع�ض الآخ��ر فهذا يعني الهروب اإىل بقعة ب ّرية نائية
حماطة باملناظر الطبيع ّية البكر .ويف هذا الإطار ،ونقدم  3فنادق
فخمة رومان�سية ل�سهر الع�سل نقال عن موقع �سيدتي نت
أمانفن�ا
جتتمع عظمة ع�سر النه�سة اجل��دي��دة م��ع اجل��اذب� ّي��ة الع�سرية
الراقية يف اأم��ان فيني�سيا ؛ هذا الفندق الفخم والرومان�سي على
غ��رار مدينة البندقية نف�سها حيث يقع ،يتخذ مكان ًا له يف ق�سر
 Palazzo Papadopolionال�ستثنائي ال��ذي يعود اإىل القرن
ال�ساد�ض ع�سر ،على القناة الكربى .يعد الفندق حالي ًا اأكرث العقارات
ي�سم اللوحات اجلدارية  Tiepoloوالأ�سقف
فخامة يف املدينة ،وهو ّ
املذهبة واأغطية اجلدران اجللدية التي تعود اإىل قرون .هناك ،تتاأ ّلق
اخلا�سة.
قاعة ال�ستقبال املثرية يف املنتجع ،بالإ�سافة اإىل حدائقه
ّ
الفندق الفخم هو منزل اأكرث من كونه فندق ًا يعرف بديكوره املميز،
وعبارة عن ال�سقوف العالية وال�سالونات الف�سيحة وال�سطح ال�سغري
ذي الإطاللت على حديقة الفندق اخلا�سة اأو القناة الكربى .يتميز
العديد من الغرف والأجنحة البالغ عددها  24بر�سوم جدارية
ونقو�ض حممية
هوكاوج

يقع هوكا لودج يف تاوبو بنيوزيلندا ،على بعد  300مرت من اأعلى
�ساللت هوكا ال�سهرية .على �سفاف نهر وايكاتو  ،ي�سرتخي الفندق
الذي �س ّنف م��رار ًا من قبل العديد من و�سائل الإع��الم ،باعتباره
واح��د ًا من اأف�سل اخللوات يف العامل .يو ّفر املوقع للفندق املذكور
اجلمال الطبيعي .ميتاز الفندق بكرم ال�سيافة ،ويق ّدم املاأكولت
التي تر�سي الذواقة ،وميت ّد على  17فدان ًا ،وميتاز بالهدوء وال�سكينة.
يف املكان ،هناك اأجنحة ال�سيوف يبلغ عددها  ،25بالإ�سافة اإىل
يتو�سطان احلدائق امل�سذبة واملمت ّدة على طول
منزلني ريفيني رائعني ّ
�سفاف املياه الزرقاء الفريوزية للنهر .يف امل�ساء ،يجتمع ال�سيوف
يف غرفة الفندق الرئي�سية لال�ستمتاع مب�سروبات ما قبل الع�ساء،
قبل ال�ستمتاع بوجبة رائعة موؤ ّلفة من خم�سة اأطباق مع ّدة من اأف�سل
املنتجات املو�سمية املحلية ،وباخلدمة ال�سل�سة .توافر اأكرث من 20
مكان ًا فخم ًا ورومان�س ّي ًا لتناول الطعام يف الداخل اأو يف الهواء الطلق
من مميزات الفندق
لوكبتاون
فندق  Siloعبارة عن م�ساحة �ساحرة و�ساهقة تطل على V&A

 Waterfrontيف يف كيب تاون املركزية بجنوب اأفريقيا ،وهو ي�سغل
�ست طبقات
جزء ًا من جممع �سوامع احلبوب التاريخي ،وحتديد ًا ّ
فوق متحف زيتز للفن املعا�سر يف اإفريقيا ( ،)MOCAAوالذي
يناف�ض  Tate Modernيف لندن Nacional del Pradoو يف
مدريد� .س ّمم اجلزء اخلارجي من املبنى من قبل توما�ض هيذرويك،
موؤ�س�ض ومدير ا�ستوديو هيذرويك يف لندن .من اخلارج ،يبدو البناء
متغري الإطاللت التي حت ّققها الألواح الزجاجية املبطنة .يف الليل،
يتحول البناء اإىل فانو�ض متوهّ ج .يحتوي الفندق على  28غرفة
فخمة ،مبا يف ذلك بنتهاو�ض يتاأ ّلف من غرفة نوم واحدة

�سياحة

أقمفق
جلييبالعامل
يفحأبوبهللزالء

يعود فندق اجلليد ال�سهري  Swedish Laplandلفتح اأبوابه
لل�سياح مبحافظة نوربوتن ال�سويدية ،بعد اأ�سهر من الغياب
ب�سبب ف�سل ال�سيف
ووفق موقع تامي اأوت املخت�ض باأخبار ال�سياحة وال�سفر ،الفندق
م�سيد بالكامل من اجلليد ،وهو اأ�سهر فندق من هذا النوع يف
العامل ،ومع اإع��ادة افتتاحه اأ�سبح ي�سم جمموعة جديدة من
الغرف امل�ستوحاة يف ت�سميمها من حياة كتاب ومبدعني كبار
وفندق  ،Swedish Laplandلي�ض فقط الأ�سهر ،ولكنه الأقدم
من نوعه يف العامل ،اإذ يحتفل يف مو�سم �ستاء  22/21مبرور 32
عاما على ت�سييده
وكل عام بعدما يتعر�ض الفندق للذوبان يف ف�سل ال�سيف ،يعاد
ت�سييده من جديد يف ف�سل ال�ستاء ،وهذا العام ي�سم غرفات
م�ستوحاة يف ت�سميمها من فنانني كبار يبلغ عددهم  27مبدعا
من �سمنهم ت�سارلز ديكنز
والفندق ا�ستخدم يف ت�سييده هذا العام  600طن من اجلليد،
وحتافظ درجة احلرارة �سديدة النخفا�ض يف ال�سويد على بقائه
لنهاية ف�سل ال�ستاء
�بههيفأمريكا�ما
ولع�ساق هذا النوع من الفنادق ،ت�سم اأمريكا ال�سمالية فندقا
اآخر مبنيا بالكامل من اجلليد ،يعاد بناوؤه اأي�سا �سنويا ويدعى
فندق دي جال�ض
وفندق دي جال�ض ي�سفه ال�سياح باأنه اإحدى العجائب ال�ستوية
حول العامل ،بل هو الفندق الوحيد يف اأمريكا ال�سمالية امل�سنوع
بالكامل من اجلليد والثلج
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Statement by the Prime
Minister on Human Rights Day

T

he Prime Minister, Justin Trudeau,
today issued the following statement
on Human Rights Day:

“Today, on Human Rights Day, we
celebrate the United Nations (UN) General
Assembly’s adoption of the Universal
Declaration of Human Rights in 1948. We
also reflect on the progress we have made
to advance human rights around the world,
and on the work that we have left to do – as
a country and as individuals – to ensure that
every single person is treated equally, with
dignity and respect.
“This year’s theme is ‘Equality – Reducing
inequalities, advancing human rights.’ As
we build back better from the COVID19 pandemic, this theme urges us to work
together to develop and implement strategies
that protect and promote human rights and
empower us to address the deep-rooted forms
of racism and discrimination that have affected
those most marginalized in our societies,
and to achieve the UN’s approach set out in
the Shared Framework on Leaving No One
Behind: Equality and Non-Discrimination at
the Heart of Sustainable Development.
“The Government of Canada has taken
important steps to advance and protect human
rights. Here at home, we are confronting
the dark chapters of our past and addressing
the injustices of today by taking meaningful
action. We remain deeply committed to
protecting, promoting, and upholding the
human rights of Indigenous peoples in
Canada. The United Nations Declaration on
the Rights of Indigenous Peoples Act, adopted

earlier this year by Parliament, will serve as
a roadmap for the implementation of the UN
Declaration and for advancing reconciliation
in a tangible way. We are addressing issues
of gender equality through the Task Force on
Women in the Economy. This diverse group
of Canadian women provides advice on the
tangible ways the Government of Canada
can better support women’s participation in
the economy, including by investing up to
$30 billion over the next five years to help
families access affordable child care through
the Canada-wide Early Learning and Child
Care Plan. The ideas and expertise of the
women on this Task Force are helping us to
address systemic barriers and inequities faced
by women in the job market.
“Through Canada’s Anti-Racism Strategy,
we are working with Indigenous peoples,
racialized communities, and religious
minorities to fight systemic racism and
inequalities in our society. With Canada’s
first-ever Black Entrepreneurship Program,
we are helping Black Canadian business
owners and entrepreneurs grow their
businesses and succeed now and into the
future. We are working on a Disability
Inclusion Action Plan to help ensure the full
inclusion and participation of persons with
disabilities in Canada. To combat antisemitism
and Islamophobia, we have adopted the
International
Holocaust
Remembrance
Alliance’s definition of antisemitism and
convened National Anti-Racism Summits on
antisemitism and Islamophobia to identify
areas for further government action. We will
continue to take steps to prevent gender-based

violence, and fight racism, discrimination, and
prejudice against LGBTQ2 people to create a
more inclusive, kinder, and just Canada for
everyone.
“The promotion and protection of human rights
is also an integral part of Canadian efforts
abroad. In the face of rising authoritarianism,
Canada must reinforce international peace
and security, the rule of law, democracy,
and respect for human rights. We launched
a dedicated refugee stream to provide a safe
haven for human rights defenders who are
fleeing persecution in their home country.
Thanks to Canada’s Feminist International
Assistance Policy, we are advancing gender
equality and the well-being and empowerment
of women and girls in all their diversity around
the world. We will continue to work with our
international partners, including the Office
of the United Nations High Commissioner
for Human Rights, to address human rights
violations, wherever and whenever they
happen.
“On behalf of the Government of Canada, I
invite Canadians to celebrate Human Rights
Day and take this opportunity to reflect on
what we can all do to advance human rights in
our everyday lives – in our homes, workplaces,
schools, and communities. Together, we can
build a more just, safer, and fairer country and
world for all.”
BMO

Canada Revenue Agency shuts down
online services over global
security vulnerability
The Canada Revenue Agency says it has taken
its online services offline after it learned of a
possible security threat.

utility that’s ubiquitous in cloud servers and
enterprise software used across industry and
government.

The agency says on its website that it became
aware of a “security vulnerability affecting
organizations around the world” and decided
to take services offline as a precaution.

Cybersecurity firms said companies and
governments were scrambling to patch their
systems, with some calling it the worst
computer vulnerability in years.

It says there is no indication the agency’s
systems have been compromised, or that
there was any unauthorized access to taxpayer
information.

The CRA says it is working to secure its systems
and apologizes for the inconvenience.

Further details about the nature of the security
vulnerability weren’t provided, but on Friday,
it was reported that a flaw was uncovered in a

“We understand that this interruption may be
inconvenient to some Canadians. Our services
will be available as soon as possible,” the
agency said on its website Saturday.
Meanwhile, southern Ontario transit agency

Metrolinx said the GO Transit website had
been brought back online Saturday after a 17hour outage in response to a cyber threat.
The Crown transit agency said it took the site
down on Friday after it was informed by the
federal government about the global cyber
“vulnerability.”
This report by The Canadian Press was first
published Dec. 11, 2021.
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Minister Ng and Team Canada delegation
advocate for Canadian workers and
industry in Washington, D.C.

C

anada and the United States have
one of the closest trade relationships
in the world, built on shared values
and deeply integrated supply chains
that support hundreds of thousands of jobs and
opportunities on both sides of the border.
Today, the Honourable Mary Ng, Minister
of International Trade, Export Promotion,
Small Business and Economic Development,
concluded a visit to Washington, D.C.,
where she was joined by Canadian consuls
general from across the U.S. and members of
Parliament from both sides of the House of
Commons.
Over 3 days, the Team Canada delegation
emphasized the importance of the CanadaU.S. secure and resilient supply chain and
the key role it will play in the post-pandemic
economic recovery.

The Team convened more than 50 meetings
with U.S. presidential administration officials,
including Katherine Tai, United States Trade
Representative, members of the U.S. Senate
and House of Representatives from both
parties, representatives of binational labour
unions, and automotive industry and business
leaders to advocate for the future of industries
and workers on both sides of the border who
would be seriously affected by the proposed
electric vehicle tax credits in the Build Back
Better Act.
Minister Ng also raised Canada-U.S. trade
issues of serious concern for Canada and
Canadians, including protectionist Buy
America provisions in the Infrastructure
Investment and Jobs Act. She reiterated that
Canada is disappointed by the doubling of
U.S. duties on Canadian softwood lumber

and reaffirmed that Canada is committed to
working collaboratively on the scientific and
technical aspects of exports of fresh potatoes
from the province of Prince Edward Island to
the U.S.
As laid out in the Road Map for a Renewed
Canada-U.S. Partnership, which Prime
Minister Justin Trudeau and President Joe
Biden agreed to on February 23 and to which
they reaffirmed their commitment at the North
American Leaders’ Summit on November
18, the success of the shared Canada-U.S.
manufacturing supply chains will be crucial to
supporting North American competitiveness,
and the two countries are committed to a
strong, sustainable, and inclusive shared
recovery from the COVID-19 pandemic.
BMO

Prime Minister Justin Trudeau
holds 35th call with premiers
on COVID-19 response
Today, Prime Minister Justin Trudeau and
Minister of Intergovernmental Affairs,
Infrastructure and Communities Dominic
LeBlanc held the 35th call with Canada’s
provincial and territorial premiers to discuss
their ongoing collaboration to address the
COVID-19 pandemic.
The Prime Minister started by welcoming
Nunavut Premier P.J. Akeeagok to the First
Ministers’ table.
First Ministers discussed the COVID19 Omicron variant of concern, which is
rapidly spreading around the world. They
expressed concern over this variant and the
epidemiological outlook, noting the potential
for a rapid and strong resurgence of COVID19 cases in Canada that could put a strain on
our health care systems. The Prime Minister
consulted premiers on additional border
and travel measures that could help slow
community spreading, and First Ministers
discussed other potential measures to keep
Canadians safe.

First Ministers discussed the importance of
remaining vigilant with strong public health
guidelines, and premiers noted the measures
they are implementing in their respective
jurisdictions. The Prime Minister and premiers
agreed that the key to moving beyond this
pandemic is ensuring that as many Canadians
as possible, including children, get vaccinated
and have access to booster shots, particularly
our most vulnerable. The Prime Minister
noted that the federal government has secured
enough vaccine doses for all eligible Canadians
to receive first, second, and third doses.
The Prime Minister reiterated that the federal
government will continue to provide the tools
provinces and territories need to contain the
spread of COVID-19, including rapid tests,
support for improved ventilation, and COVID19 therapeutics. He highlighted investments
announced in today’s federal Economic and
Fiscal Update to further support provinces and
territories in protecting the health and safety
of Canadians. This includes $1.7 billion to
secure rapid testing supplies, in addition to

the millions of rapid tests already provided to
provinces and territories in the last year, and
$2 billion for the procurement of COVID-19
therapeutics. The Prime Minister emphasized
that Canada is well positioned to ensure a
reliable supply of therapeutics, with contracts
in place with Merck and Pfizer, pending Health
Canada approval of their anti-viral treatments.
The Prime Minister recognized the impact
the pandemic has had on Canadians, and that
this new surge in cases would be particularly
difficult for families and communities given the
time of year. As we enter the holiday season,
First Ministers reiterated their commitment
to saving lives and protecting Canadians by
limiting the spread of COVID-19 as much as
possible. The Prime Minister reiterated that
the federal government, as it has done since
the start of the pandemic, will continue to have
Canadians’ backs every step of the way as we
all work together to finish the fight against
COVID-19.
BMO
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Government of Canada
introduces additional
measures to address
COVID-19 Omicron
variant of concern

419 Police
Recruits
Complete Basic
Constable Training
New police officers to help protect
communities and enhance public
safety across the province
AYLMER — The Ontario government
is honoured to recognize the most recent
2021 graduating class from the Ontario
Police College (OPC).
"Today, I offer my sincere congratulations
to these new police officers on the
occasion of their graduation,” said
Sylvia Jones, Solicitor General. “Being a
police officer takes courage, compassion
and commitment; we are grateful that
they have taken this step in their careers
and chosen to serve and protect Ontario
communities.”
The successful completion of basic
constable training marks an important
milestone on the path to becoming a
police officer. During this 12-week
program, recruits learn how to prevent
crime, assist victims, maintain public
order, and respond to emergencies –
critical skills that contribute to public
safety and community well-being.
Today's graduates will continue learning
at their respective police services in
communities across the province.
“Our government is committed to
ensuring that police officers in Ontario
have the training, support and resources
they need to serve Ontario’s diverse
communities,” said Jones. "The basic
constable training provided by the
Ontario Police College provides an
excellent foundation for these new
officers and we commend both the
graduates and their instructors for their
dedication and commitment to public
safety in our province.”
Government of Ontario

On November 26, 2021, the World Health
Organization classified B.1.1.529 as a variant
of concern called Omicron. Since then it has
been found in a number of countries and
regions, including the confirmation of several
travel-related cases in Canada.
That is why today, the Minister of Health, the
Honourable Jean-Yves Duclos, the Minister of
Transport, the Honourable Omar Alghabra, and
the Honourable Marco Mendicino, Minister
of Public Safety, announced additional border
measures to reduce the risk of the importation
and transmission of COVID-19 and its variants
in Canada related to international travel.
Based on data from ongoing surveillance
efforts and the latest public health advice, the
Government of Canada is expanding the list
of countries with entry prohibitions originally
announced on November 26, 2021, to
include Egypt, Nigeria and Malawi. Effective
tomorrow, foreign nationals who have been in
any of these countries within the previous 14
days will not be permitted entry into Canada:
. Botswana
. Egypt;
. Eswatini;
. Lesotho;
. Malawi;
. Mozambique;
. Namibia;
. Nigeria;
. South Africa; and
. Zimbabwe.
Canadian citizens, permanent residents and

people with status under the Indian Act,
regardless of their vaccination status or having
had a previous history of testing positive for
COVID-19, who have been in any of these
10 countries in the previous 14 days, will
be subject to enhanced pre-entry and arrival
testing, screening, and quarantine measures.
Moving forward, border testing surveillance
will be adjusted based on the latest available
evidence to further reduce the risk of
importation of this variant. In the coming
days, all fully vaccinated travellers arriving
by air from departure points other than the
United States will be subject to arrival testing.
Fully vaccinated travellers will be required to
quarantine while they await the results of their
arrival test.
Unvaccinated travellers, with right of entry
to Canada, will continue to be tested on
arrival and day 8 and quarantine for 14 days.
However, those arriving by air will now be
required to stay in a designated quarantine
facility or other suitable location while they
await the result of their on arrival test.
The Government of Canada will continue to
assess the evolving situation, monitor case
data, and adjust border measures as required.
The Government of Canada is working
collaboratively with its provincial and
territorial counterparts. While the impact of all
variants continues to be monitored in Canada,
vaccination in combination with public health
and individual measures, is working to reduce
the spread of COVID-19 and its variants.
BMO
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Prime Minister
Justin
Trudeau
speaks with
Ontario
Premier Doug
Ford
Today, Prime Minister Justin Trudeau spoke
with Ontario Premier Doug Ford to discuss
the COVID-19 pandemic and other shared
priorities.
The Prime Minister and Premier spoke about
the rising number of COVID-19 cases in
Ontario, including as a result of the Omicron
variant of concern. They discussed the strong,
additional public health measures announced
by the federal and provincial governments
this week, and the plans going forward to
keep people safe and healthy and help stop the
spread of the virus and its variants. They agreed
on the importance of continuing to collaborate

closely on rapid tests and booster shots.
The two leaders also agreed to continue working
together to quickly reach an agreement on
early learning and child care for the benefit of
Ontario families. They spoke about the need
for collaboration on housing, including when
it comes to increasing the supply of affordable
housing, and looked forward to discussing
further at the Ontario Housing Affordability
Summit now taking place in January.
The Prime Minister and Premier discussed
the implications of the United States’ Build
Back Better Act, Canada’s work to vigorously

defend its national interests, and the potential
for economic growth as a result of the
production of electric vehicles and batteries in
Ontario.
The two leaders also discussed Ontario’s
desire to welcome more skilled immigrants
into the province, as well as health care and
the importance of funding and accountability
to deliver for Canadians.
The Prime Minister and Premier agreed to
continue working together on these and other
issues of importance to both governments.
BMO

$10

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.
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.

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.

This investment builds on the work the

BMO

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.

4

News

Magazine

featuring a variety of artistic presentations
from across Canada.

Statement by the Prime
Minister on the launch
of Christmas Lights
Across Canada
he Prime Minister, Justin
Trudeau, today issued the
following statement on the
launch of the 37th edition of
Christmas Lights Across Canada, which
will run until January 7, 2022:

T

“This evening, Canadians will have a
chance to experience the spectacular new
multimedia projection on Parliament Hill

during the opening night of Christmas
Lights Across Canada.
“Over the next month, thousands of
lights will illuminate prominent sites and
monuments in the National Capital region
and in Canadian provincial capitals from
coast to coast to coast – uniting loved ones
through the spirit of the season, whether
they are together or apart. This year, we
will also broadcast IllumiNATION — A
Celebration of the Winter Solstice. The
television show will invite Canadians
to discover cultural traditions, legends,
and customs from around the country,

“As we kick off the winter season with
this festive tradition, we reflect on the past
year where Canadians across the country
came together and met the challenges of
the COVID-19 pandemic with generosity,
courage, and compassion. These lights
are a reminder of our bright future and
better days in the year ahead. During this
celebration, we are also reminded of our
cherished Canadian values – peace, unity,
and hope for the future – which guide us in
times when the world seems dark. These
values are what the world needs now more
than ever before. Together, we know that
we are able to shape things for the better.
“On behalf of the Government of Canada,
I invite everyone to join the Christmas
Lights Across Canada festivities in person
or watch IllumiNATION, on December 21
at 8 p.m. EST on the Canadian Heritage
YouTube channel. From our family
to yours, Sophie and I wish all those
celebrating a joyful Christmas season.”
PMO

Statement
by the Prime
Minister on
the
108th Grey Cup
The Prime Minister, Justin Trudeau, today
issued the following statement congratulating
the Winnipeg Blue Bombers on winning the
108th Grey Cup in Hamilton, Ontario:

heavy snow, frigid temperatures, and
strong winds. Tonight, both teams played
an incredible game, and reminded us how
Canadian football can unite us all.

“After a hard-fought game that demonstrated
the best of both teams, I congratulate the
Winnipeg Blue Bombers on winning the
108th Grey Cup, their second consecutive
championship, against the Hamilton TigerCats. This was Hamilton’s first time hosting
the championship since the famous 1996
Snow Bowl, when players were up against

“This year’s Grey Cup was a special matchup,
since the Canadian Football League had
made the difficult decision to cancel the
2020 championship due to the COVID-19
pandemic. Even with health guidelines and
efforts to make Grey Cup festivities as safe
as possible, it has been heartwarming to see
Canadians of all ages come back together to

take part in one of our country’s favourite
traditions. Whether we watched the game at
home or from the stands, these players have
continued to inspire us, encourage us, and
make us proud.
“On behalf of all Canadians, I congratulate
the players, their coaches and fans, and
the entire Canadian Football League on a
thrilling return to the game, and I thank the
City of Hamilton for hosting an exciting
Grey Cup.”
BMO
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Ontario Taking Further Action to
Keep Long-Term Care Residents Safe
Additional measures being put in place to
protect residents and staff against Omicron
variant
TORONTO — In response to the evolving
Omicron situation, the Ontario government,
in consultation with the Chief Medical Officer
of Health, is taking further actions to protect
the health and safety of residents, staff and
caregivers in long-term care homes.
The following temporary measures at longterm care homes will go into effect at 12:01
a.m. on Thursday, December 30, 2021:
Access to long-term care homes by general
visitors will be paused. Designated caregivers
may continue to enter long-term care homes.
Day absences for all residents for social
purposes will be paused.
“We know that long-term care residents face an
increased risk of COVID-19. Given the high
community infection rates we’re seeing with
the Omicron variant, the time for more action
is now,” said Rod Phillips, Minister of LongTerm Care. “In addition to the steps we’ve
already taken, these new temporary measures
will help keep residents safe and help critical
staff remain on the job.”
The government will closely monitor the
situation in long-term care homes and
continue to adjust measures as necessary to
keep residents and staff safe.
Earlier this month, the government put
in place policies in long-term care homes
designed to optimize safety for residents
and staff, including the requirement that all
general visitors need to be fully vaccinated to

enter a home. The province is also requiring
all staff caring for a resident with a confirmed
or suspected case of COVID-19 to wear a fittested, seal-checked N95 respirator. However,
the high transmissibility of the Omicron
variant will likely mean staff being exposed to
or contracting COVID-19 in the community
and more outbreaks in long-term care homes.
This means that it is imperative to keep
COVID-19 out of homes wherever possible
and prevent spread within homes, with the
most important objective being the prevention
of severe outcomes for residents and staff.
“I understand that these new, temporary
measures will impact residents’ ability to have
close contact with many of their friends and
family members,” said Minister Phillips. “We
must remain vigilant against the Omicron
variant to protect long-term care residents and
staff.”
“We know these measures are difficult for
residents and families, but we must stand
strong to protect our most vulnerable, which
includes residents of long-term care homes,”
said Dr. Kieran Moore, Chief Medical Officer
of Health. “I encourage everyone to get their
booster shot as soon as possible so we can
keep everyone safe with the added layer of
protection that the vaccine provides.”
The COVID-19 vaccine remains the single
best protection against COVID-19 and
variants. Every eligible Ontarian is strongly
recommended to get vaccinated or receive
their booster as soon as possible.
Government of Ontario
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Prime Minister Justin
Trudeau speaks with
Chancellor Olaf
Scholz of Germany
Today, Prime Minister Justin Trudeau spoke
with the Chancellor of Germany, Olaf
Scholz, to offer his congratulations on the
successful formation of a new government
and on his appointment as Chancellor.
The two leaders reaffirmed the deep
relationship and ongoing collaboration
between Canada and Germany, based on
common values, interests, and priorities.
Prime Minister Trudeau and Chancellor
Scholz discussed their shared concerns about
Russia’s aggressive and destabilizing actions
in and around Ukraine. The leaders agreed
on the importance of continued coordination
and engagement between allies and partners,
including in the context of NATO and the
G7. Prime Minister Trudeau expressed the
imperative for Russia to de-escalate the
situation, and reaffirmed Canada’s steadfast
support for the sovereignty and territorial
integrity of Ukraine.
The two leaders further agreed that Canada,
Germany, and other likeminded countries must
cooperate and coordinate their efforts to address
current global challenges, including countering
authoritarian and destabilizing forces through
the promotion of democracy, human rights, and
the rule of law. The Prime Minister indicated
that he was ready to support Germany’s G7
Presidency in 2022 in addressing issues of
common interest and concern.
Prime Minister Trudeau emphasized that
he looked forward to working closely
with Chancellor Scholz to ensure ongoing
prosperity for people in both countries.
BMO
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Statement by the Prime
Minister on Christmas
The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following statement on
Christmas:
“Merry Christmas, Canada! Today, our family joins Christians across the country and
around the world to celebrate the birth of Jesus Christ and his message of compassion,
love, and selflessness.
“As a family, we usually gather for meals with loved ones, exchange gifts around the
Christmas tree, and most importantly, create memories together. This is also a day to
reflect on the many contributions that Christians have made – and continue to make – to
communities across the country. This holiday season, like last year’s, we continue to deal
with the impacts of the COVID-19 pandemic. Yet, we have seen Canadians continue to
meet these challenging times with generosity, kindness, and hope, and find different ways
to celebrate, help those in need, and give back to the community.
“Today, we look back on the challenges of this past year and reflect on the progress we
have made. This year marked the beginning of the most extensive immunization campaign
in our country’s history. As we finish the fight against COVID-19, let’s continue to follow
public health guidance as we celebrate Christmas, so we can keep our communities and
our front-line heroes safe. For those who have not already done so, I encourage all eligible
Canadians to get their vaccines and booster shots.
“During the holidays, we also take time to remember our brave Canadian Armed Forces
members serving here in Canada and overseas. They continue to make extraordinary
sacrifices to keep us safe, defend our values, and protect our way of life.
“From our family to yours, Hadrien, Ella-Grace, Xavier, Sophie, and I wish you happiness,
health, and peace this holiday season. Merry Christmas and all the best in 2022.”
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