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فورد ي�ضغط على اأوتاوا لزيادة 
متويل اأولويات

5اأونتاريو وتفا�ضيل اأخرى
بيان رئي�س وزراء كندا مبنا�ضبة

اليوم الدويل لل�ضالم
4ومعلومات وتفا�ضيل مهمة

�أونتاريو متدد برنامج
�لدعم لكبار �ل�شن و�لأ�شخا�ص 

3ذوي �لإعاقة
حوار مع ..

2»�ضديقي امللحد«

حالت الإ�ضابة بفريو�س كوفيد 19
اآخذة يف الرتفاع  

�لأمر مرتوك لنا جميعًا لل�سيطرة على �ملوجة �لثانية - لذ� �إليك ما 
نحتاج �إىل �لقيام به.

نحن بحاجة �إىل �ل�ستمر�ر يف �تباع قو�عد �ل�سحة �لعامة.  وهذ� 
 ، مرتين  م�سافة  �لآخرين  عن  بعيدً�  و�لبقاء   ، �ليدين  غ�سل  يعني 
�خلروج  وعدم   ، �سغرية  جتمعات  على  و�حلفاظ   ، �لأقنعة  و�رتد�ء 
 COVID عندما ل ت�سعر بالر�حة. و�أثناء ذلك، قم بتنزيل تطبيق
Alert.  �سي�ستغرق �لأمر ب�سع ثو�ٍن فقط - و�سيبقيك �أنت و�أحبائك 

وعاملينا يف �خلطوط �لأمامية �آمنني.  نزله �لآن:
https://bit.ly/30iDmZz

جو�ضنت ترودو
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A dialogue with 
my atheist  

friend2
Statement by the 
Prime Minister on 
the International 
Day of Democracy3

"COVID-19 Cases are rIsIng
It’s up to all of us to get this second wave 

under control - so here’s what we need to do.

We need to keep following public health rules. 

That means washing your hands, staying two 

metres apart from others, wearing your masks, 

keeping your gatherings small, and not going 

out when you don’t feel well. And while you’re 

at it, download the COVID Alert app. It’ll only 

take a couple seconds - and it’ll keep you, your 

loved ones, and our front line workers safe. 

Get it here:"

https://bit.ly/30iDmZz

JustIn truDeau 



Canadian Diversity

Your Success is Our Business



2Magazine - www.canadiandays.ca فكر

A monthly diverse, socio, 
informative, economic, 

artistic and varied magazine.
Electronically published in 
Canada in both Arabic and 

English 

Founder and Editor-in-Chief
Moutaz Abu Kalam

Writers
Fares Badr

Rana Toumeh
Faysal Otri

Fatima Khuja
Amer Fouad Amer

Historian
Sami Moubayed

Graphic Production 

Waad Safaya
Al Muhannad Office 

Visit us
www.canadiandays.ca
www.canadiandays.net

,Facebook
Canadian Days أيام كندية�

E-mail us:
 Canadiandays1@gmail.com
Call us: +1 647 296 3590

Statements and opinions 
written by the various authors, 
analysts and forum participants 
do not reflect opinions, beliefs 
of Canadian Days nor the 
publishers. Canadian Days 
is not responsible for claims, 
statements, opinions nor 
contributing writers, including 
products or service information 

that is advertised. 

هو: هااااي.. كيف حالك؟
�أنا: هااااي.. احلمد هلل.. وماذا عنك؟

هو: ال باأ�س..
�أنا: يف اأي حمطة �ستنزل اليوم؟

هو: ايزلينغتون �ستي�سن.
�أنا:  نف�س املحطة اإذًا..

يزعجني  املرتو  راكبي  �سمت  ب�سراحة  قليال..  للتحدث  فر�سة  هو: 
اأحيانا.

 20 معنا  للمعرفة.  واإغناء  متعة  فيه  النا�س  مع  التحدث  �أنا: معك حق. 
دقيقة لن�سل املحطة. وقت طويل.. دعنا نتحدث قليال. ما راأيك؟

هو: بكل �سرور..لدي �سوؤال لك؟؟
�أنا :تف�سل..

هو: اأعرفك منذ فرتة.. وكلما �ساألتك كيف حالك. جتيبني بنف�س العبارة 
)متام احلمد هلل(. ماذا تق�سد باحلمد هلل؟

 GOD تعني  اهلل  كلمة  اإذًا!!!  االأديان  يف  نتحدث  اأن  تريد  اآاآاآه!!!  �أنا: 
�سوؤون  يف  كثريا  اهلل  تذكرون  ال  اأنتم  اأالحظ  )اخلالق(.  باالإنكليزية 

حياتكم.
هو: GOD!! ماذا تعني؟؟!! اأنا ال اأوؤمن بوجود ) خالق (.

�أنا: األ�ست م�سيحيا اأ�ساًل!! واأنا اأعرف اأنكم ت�سلون للرب ليبارككم!!
غري  اأجدها  اأ�سا�سًا..  االأديان  بفكرة  مقتنع  غري  اأنا  �سراحًة  هو: 

منطقية!!
�أنا: دعك من االأديان االآن.. اأمامنا 15 دقيقة لن�سل املحطة، ما راأيك اأن 

نركز حديثنا االأن حول الرب، اهلل اخلالق. ما راأيك؟؟
هو:  الكثري من ال�سباب هنا ال يوؤمنون بوجود خالق.. واأنا منهم.

�أنا: كم الوقت االأن؟
هو:العا�سرة وخم�س وع�سرون دقيقة وخم�س ثوان.

�أنا: ههههه، �ساعتك دقيقة متامًا
هو: �سوي�سرية ال تخطئ
�أنا: من اأين ا�سرتيتها؟

هو: �سكوير ون مول..ال يهم املكان. ما يهمني اأنها �سناعة �سوي�سرية و�أنا 
اأثق بهم..

�أنا: هل �ساهدت ال�سانع الذي �سنع �ساعتك؟؟
ال  ولكن  يا �ساحبي؟؟!!  الغريب  ال�سوؤال  ال!! ماهذا  بالطبع  هو: ههههه 

�سك اأنه �سانع ماهر
�أنا: وكيف تاأكدت باأنه �سانع ماهر يا مايك؟؟

�ساأجيبك  ولكن  ذكيًا!!!  معتز! عهدتك  يا  ال�ساذجة  االأ�سئلة  ماهذه  هو: 
م�سى  اليوم،  حديثنا  مو�سوع  اأن�ستك  التي  هذه  �ساعتي  �سوؤالك.  على 
عليها اأكرث من 10 �سنوات مل تتعطل يومًا ولكن اأغري البطارية كل �سنتني 

تقريبًا.
�سنعها  الذي  ال�سانع  بعينك  ترى  مل  ولكنك  رائعة  �ساعة  هي  نعم  �أنا: 

األي�س كذلك؟؟
هو: ال يهمني اأن اأراه ولكن ال بد اأنه �سانع ماهر ومبدع اأي�سًا.

�أنا: ح�سنًا.. وماذا عن هذا الكون الف�سيح اإذًا !!؟؟ 
�سانع  ي�سبه  االأمر  هذا  األي�س  اأي�سًا؟؟  ماهر  �سانع  وراءه  باأن  تعتقد  اأال 

�ساعتك؟؟
هو: ال!! ال!! توقف االأمر خمتلف هنا.. �سانع ال�ساعة موجود، اإن �سئت 

ميكنك اأن تاأخذ موعد لتقابله..
اأن تقابل �ساحب ال�سركة ال�سوي�سرية.. و�سيكون  �أنا: ولكن من ال�سعب 

االأمر اأ�سعب اأن تقابل رئي�س بالدهم.. األي�س كذلك..

اأن تقنعني بهذه الطريقة. الأن كالنا يعرف باأن هناك  هو: لن ت�ستطيع 
مقابلته  من  نتمكن  مل  ولو  �سوره  م�ساهدة  وميكننا  البالد  لتلك  رئي�س 

�سخ�سيًا.
�أنا: معك حق اأفحمتني بهذه.

فال  موجود  غري  والرب  �سوي�سرية  �ساعتي  باأن  لك  قلت  هههههه  هو: 
به  �ساأوؤمن  واأنا  واحدة  ملرة  وجهه  يريني  اأن  للخالق  قل  نف�سك..  ترهق 

بال نقا�س.
قليلة.." لثو�ين  �سمت  "فرتة 

�أنا: ولكن اأال تتفق معي باأن هناك اأ�سياء كثرية يف حياتنا نوؤمن بوجودها 
ومل نراها باأعيننا.
هو: مثل ماذا!!؟؟

التيار  بوجود  توؤمن  كيف  حت�سى..  وال  تعد  ال  كثرية  اأمثلة  هناك  �أنا: 
ت�سعر  احلرارة..اأال  بوجود  توؤمن  كيف  تراه!!  مل  واأنت  مثاًل  الكهربائي 

بالربد االآن يا مايك!!؟؟
هو: نعم اأ�سعر بالربد ال�سديد..

اأراه!! ال  اأين هو الربد؟؟ ال  اأرين!!  اأ�سدقك!!  اأنا ال  �أنا:مايك، ا�سمحلي 
ميكنك اأبدًا اأن تقنعني باأنه موجود مهما �سعرت بالربد..

هو: ماهذا اجلنون يا �سديقي!! الربد ال ميكنك اأن تراه ولكنك حتمًا ت�سعر 
به. ومن خالل ال�سوء وطاقة املحرك ن�ستدل على وجود الكهرباء!!!

�أنا: واهلل، اأرى اأنك اأنت املجنون يا �سديقي!!!! كيف توؤمن بوجود الربد 
وخلق  واحلر  الربد  خلق  الذي  اخلالق  بوجود  توؤمن  وال  به  ت�سعر  الأنك 

االإن�سان والبحار واجلبال واملجرات وكل �سيئ..!!!!
الكوين  االإنفجار  نتيجة  ت�سكلت  هي  عنها  تتكلم  التي  االأ�سياء  هذه  هو: 
يا  معي  نف�سك  تتعب  فال  ال�سنني  ماليني  منذ  ح�سل  الذي  الكبري 

�سديقي..
�أنا: االإنفجار الكوين الكبري!!!!

�أنا: مايك، هل ت�سمح يل ب�سوؤال اأخري، فقد او�سكنا على الو�سول،
هو:تف�سل..

كيف  ال�سوي�سرية،  �ساعتك  مروعًا ح�سل يف م�سنع  اإنفجارًا  اأن  لو  �أنا: 
�سيكون و�سع ال�ساعات والنا�س هناك. هل �ستبقى ال�ساعات تدق باإنتظام 
براأيك!!؟؟. ماذا لو تركنا ذلك امل�سنع مليون �سنة ورجعنا له. هل تظن 

باأنك �ستعود لرتى ال�ساعات مت�سي باإنتظام..
هو: !!!!!!  اأ�سعر باأنك اأفحمتني يا �سديقي.. اأعدك باأين �ساأراجع اأفكاري 

من جديد لعلك تكون على حق..
بقلمي: معتز �أبوكالم/ مي�سي�ساغا، تورونتو، كند�

حوار مع �ضديقي امللحد..
ق�شة واقعية ح�شلت معي داخل املرتو يف تورونتو �شتاء ٢٠١٦

 كتبتها حينها بالعربية والإنكليزية واأ�شفت عليها بع�ض الت�شويق 
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�أونتاريو  يف  �ملجتمع  دعم  برنامج  �أونتاريو  حكومة  متدد   - تورنتو 
�لدخل  ذوي  �ل�سن من  كبار  �أن  ذلك  �سي�سمن  مار�س 2021.  حتى 
عن  معزولون  منهم  وكثري   ، �لإعاقة  ذوي  و�لأ�سخا�س  �ملنخف�س 
�حل�سول  يف  �ل�ستمر�ر  ميكنهم   ،  COVID-19 ب�سبب  �أنف�سهم 
�إىل منازلهم  �لأخرى.   �لأ�سا�سية  و�لإمد�د�ت  �لطعام  على وجبات 

يف �أ�سهر �ل�ستاء �لقادمة.

كبار  وزير   ، ت�سو  قبل رميوند  �ليوم من  �لأمر  �لإعالن عن هذ�  مت 
�ل�سن و�إمكانية �لو�سول.

قال �لوزير ت�سو: "�إن حكومتنا ملتزمة بحماية �سحة و�سالمة �سكان 
�أونتاريو. على مدى �لأ�سهر �لقليلة �ملا�سية ، قدمت عمليات �لت�سليم 
�لإعاقة  ذوي  لالأ�سخا�س  مبا�سر  ب�سكل  وهادًفا  حقيقًيا  دعًما  هذه 
لوقف  �لعمل مًعا  نو��سل  "بينما  �ل�سن ممن هم يف عزلة".   وكبار 
دعم  برنامج  وجود  ��ستمر�ر  �سن�سمن   ،  COVID-19 �نت�سار 

�ملجتمع يف �أونتاريو من �أجل �سكان �أونتاريو ذوي �لإعاقة وكبار �ل�سن 
يف �أونتاريو عندما يكونون يف �أم�س �حلاجة �إليه."

�أونتاريو  �ملجتمع يف  بال�سر�كة مع جمعية دعم  �لربنامج  �إطالق  مت 
)OCSA( يف �أبريل.  ومنذ ذلك �حلني ، مكنت �أكرث من 230 �ألف 
�أنحاء  جميع  يف  �لأ�سا�سية  و�لإمد�د�ت  �لوجبات  من  تو�سيل  عملية 
�أثناء  �لإعاقة  ذوي  و�لأ�سخا�س  �ل�سن  كبار  �ساعد  مما   ، �ملقاطعة 

.COVID-19 بقائهم يف �ملنزل حلماية �أنف�سهم من

�ملجتمع يف  �لتنفيذية جلمعية دعم  �ملديرة   ، �سيمون  ديبور�  وقالت 
�أونتاريو: "بينما يعود �لعديد من �سكان �أونتاريو �إىل �لعمل ، فاإن هذ� 
�لوباء مل ينته بعد بالن�سبة لالأ�سخا�س �ل�سعفاء �لذين يحتاجون �إىل 
دعم م�ستمر للبقاء ب�سحة جيدة و�آمنة يف �ملنزل".  "�إن متديد هذ� 
�لربنامج يعني �أن �أع�سائنا ميكنهم �ل�ستمر�ر يف تلبية �لطلب غري 
�مل�سبوق للم�ساعدة و�لدعم يف جمتمعاتنا ، ويوفر �ليقني و�ل�ستقر�ر 

هذ�  من  �لثانية  �ملوجة  نحو  نتجه  بينما  يخدمونهم  �لذين  للعمالء 
�لفريو�س ومو�سم �لأنفلونز� �لقادم."

للو�سول �إىل برنامج دعم جمتمع �أونتاريو وطلب خدمة ، قم بزيارة 
www.ontariocommunitysupport.ca.  �أولئك �لذين لي�س 
لديهم �ت�سال بالإنرتنت �أو �لذين يحتاجون �إىل خدمة بلغة �أخرى 

غري �لإنكليزية �أو �لفرن�سية ، ميكنهم �لت�سال بالرقم 211

�أو 3213-330-877-1
ا عن طريق  )�لرقم �ملجاين(.  خدمة TTY متاحة �أي�ضً

�الت�ضال بالرقم 
1001-340-888-1

حكومة �أونتاريو / �لرتجمة �لعربية �أيام كندية

�أونتاريو متدد برنامج �لدعم
لكبار �ل�شن و�لأ�شخا�ص ذوي �لإعاقة

�ضي�ضتمر ت�ضليم �ملو�د �لغذ�ئية و�ل�ضروريات حتى عام 2021

تورنتو - اأطلقت حكومة اأونتاريو حملة جتنيد لزيادة فريق مفت�سي 
وامل�ساعدة يف   98 االأمامية مبقدار  وال�سالمة يف اخلطوط  ال�سحة 
اأنحاء املقاطعة تقوم بدورها ملنع  اأماكن العمل يف جميع  اأن  �سمان 
�سيكون   ، اجلديدة  التعيينات  هذه  مع    .COVID-19 انت�سار 
هناك املزيد من مفت�سي العمل على االأر�س اأكرث من اأي وقت م�سى 

يف تاريخ املقاطعة.

ماكنوتون:  مونت  املهارات  وتنمية  والتدريب  العمل  وزير  قال 
اأثناء  اأونتاريو  عمال  حلماية  الالزمة  اخلطوات  حكومتنا  "تتخذ 
العمل واحلفاظ على اقت�سادنا على طريق التعايف الكامل".  "من 
اال�ستجابة  ميكننا   ، فريقنا  اإىل  املفت�سني  من  املزيد  اإ�سافة  خالل 
اأن كل  اأ�سرع للمواقف فور ظهورها وامل�ساعدة يف التاأكد من  ب�سكل 
خالل   ، اآمن  املقاطعة  هذه  يف  عمل  وموقع  وخمزن  وم�سنع  مكتب 

COVID-19 وما بعده.

�سيوؤدي تعيني هوؤالء العمال اجلدد اإىل زيادة عدد املفت�سني الن�سطني 

املائة.  من  بزيادة قدرها 24 يف   ، اإىل 507  املقاطعة من 409  يف 
املقرر اأن يبداأ التدريب يف وقت الحق من هذا اخلريف.

من  العمال  حماية  يف  رئي�سًيا  دوًرا  اجلدد  املفت�سون  يلعب  �سوف 
خالل التحقق من اأن اأماكن العمل تتبع ت�سريعات ال�سحة وال�سالمة 

املهنية.  �ستتمتع ب�سالحيات وا�سعة من اأجل:

من  حماية  و�سائل  لديهم  اأن  من  والتاأكد  عمل  مكان  اأي  • فح�س 
فريو�س كورونا امل�ستجد ؛

واالإ�سابة   ، خطريًا  يكون  اأن  يحتمل  موقف  اأي  يف  التحقيق   •
احلرجة ، والوفاة ، ورف�س العمل ؛

؛ للت�سريعات  باالمتثال  • االأمر 
به.   القيام  من  االآمن  غري  العمل  • وقف 

الق�سائية. املالحقات  وبدء  • التو�سية 
دوالر.   مليون   11.6 اجلدد  للمفت�سني  باأكمله  العام  تكلفة  و�ستكون 

�سيبداأ تعيني املفت�سني يف اأوائل اأكتوبر 2020. �سيكون اأمام املتقدمني 
�سهر واحد للتقدم.

�سحة  حماية  من  اأهم  هو  ما  هناك  "لي�س  ماكنوتون:  الوزير  قال 
و�سالمة عمالنا".  "من خالل بناء اأكرب مفت�سية عمل يف التاريخ ، 

نحن يف اأف�سل و�سع للقيام بذلك."

واملعدات  املوارد  العمل على  اأ�سحاب  للم�ساعدة يف �سمان ح�سول 
، مبا يف ذلك  للحفاظ على �سالمة موظفيهم  اإليها  التي يحتاجون 
دليل  احلكومة  اأطلقت   ،  )PPE( ال�سخ�سية  احلماية  معدات 
Ontario Together PPE Directory.  مع قوائم 
لالأقنعة ، والتعقيم ، وحماية العني ، واالأثواب الطبية ، والقفازات ، 
اأخرى للم�ساعدة يف  اأداة  وو�سائل حجب العط�س ، يعد هذا الدليل 

احلفاظ على �سالمة اجلميع اأثناء العمل.

حكومة �أونتاريو
�لرتجمة �لعربية �أيام كندية

تـ�ضتـعـد اأونــتــاريـــو لــتــوظـيـف اأكــبــر عـــدد
من مفت�ضي العمل يف تاريخ املقاطعات

COVID-19 ضي�ضاعد املفت�ضون اجلدد يف احلفاظ على �ضالمة العمال يف العمل اأثناء�
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�أوتاو� ، �أونتاريو
�أ�سدر رئي�س �لوزر�ء جا�سنت ترودو ، �ليوم ، �لبيان �لتايل 

مبنا�سبة �ليوم �لعاملي لل�سالم:
 ، لل�سالم  الدويل  اليوم  يف   ، اليوم  عديدة.   اأجيال  عمل  "ال�سالم 
 ، به  القيام  يتعني  يزال  ال  الذي  والعمل   ، املحرز  التقدم  يف  نفكر 

لتحقيق م�ستقبل اأكرث �سالًما وعداًل وا�ستدامة لكندا والعامل.

جائحة  باأن  يعرتف   - مًعا  ال�سالم  ت�سكيل   - العام  هذا  "مو�سوع 
COVID-19 قد غريت العامل كما نعرفه.  اإنها تذكرنا باأننا بحاجة 
االآن اأكرث من اأي وقت م�سى اإىل العمل مًعا ملواجهة التحديات التي 
الق�سايا  تعرف  ، ال  الفريو�س  نواجهها كمجتمع عاملي.  متاًما مثل 
 COVID-19 هزمية  اإن  حدوًدا.   ع�سرنا  يف  وامللحة  اخلطرية 
االإن�سان  امل�ساواة وحماية حقوق  والفقر وعدم  املناخ  ومعاجلة تغري 

�سوف تتطلب تعاون جميع البلدان.

اأكرث  عامل  لبناء  اأ�سا�سية  اأمور  والت�سامن  والتفاهم  "التعاون 
ال�سركاء  مع  التعامل  كندا  حكومة  توا�سل  ال�سبب  لهذا  �سالمًا.  
الدوليني كجزء من التزامنا بال�سالم واالأمن واال�ستدامة واالزدهار 
يف الداخل واخلارج.  توؤمن كندا باأهمية العمل مع �سركائنا ملكافحة 
تغري املناخ وحماية حميطاتنا ، وتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني 

املراأة ، ودعم ال�سالم واالأمن ، وتعزيز النمو االقت�سادي امل�ستدام 
باأهداف  التزامنا  من  كجزء  الركب.   وراء  اأحًدا  يرتك  ال  الذي 
االأمم  االأخرى يف  االأع�ساء  والدول  كندا  تعمل   ، امل�ستدامة  التنمية 
املتحدة على حماية حقوق االإن�سان و�سيادة القانون ، وتوفري الو�سول 

اإىل العدالة للم�ساعدة يف بناء جمتمعات اأكرث �سلًما وت�سامنًا.

كما تتمتع بالدنا بتاريخ طويل وفخور باخلدمة يف عمليات ال�سالم 
الدولية.  على مدى العقود ال�سبعة املا�سية ، �ساركت كندا يف بعثات 
 ، البلقان  اإىل  كمبوديا  من   ، العامل  اأنحاء  جميع  يف  ال�سالم  حفظ 
وهايتي اإىل مايل.  كندا ملتزمة بزيادة فعالية عمليات حفظ ال�سالم 
جميع  يف  لها  واال�ستجابة  النزاعات  ومنع   ، املتحدة  لالأمم  التابعة 
اأنحاء العامل.  يف عام 2017 ، اأطلقنا مبادئ فانكوفر ب�ساأن حفظ 
مبادرة  وكذلك   ، اجلنود  االأطفال  وا�ستخدام  جتنيد  ومنع  ال�سالم 
Elsie للن�ساء يف عمليات ال�سالم ، والتي تعمل على زيادة امل�ساركة 
لالأمم  التابعة  ال�سالم  عمليات  يف  النظاميات  للن�ساء  الهادفة 
للمراأة  لكندا  اأول �سفرية  بتعيني  ، قمنا  املا�سي  العام  املتحدة.  يف 
وبناء  النزاعات  منع  يف  املراأة  م�ساركة  لتعزيز  واالأمن  وال�سالم 
الثانية  الوطنية  العمل  تنفيذ خطة  ب�ساأن  امل�سورة  ، وتقدمي  ال�سالم 
اخلا�سة بنا ب�ساأن املراأة وال�سالم واالأمن.  اليوم ، توا�سل كندا لعب 
دور مهم يف بناء عامل اأكرث �سالًما واأماًنا ، مبا يف ذلك رئا�سة جلنة 

بناء ال�سالم التابعة لالأمم املتحدة لعام 2020.

"خالل االأ�سهر القليلة املا�سية ، �سهدنا جميًعا حماوالت ال�ستخدام 
�سد  الوقوف  كندا  �ستوا�سل  االنق�سام.   لت�سجيع   COVID-19
بلدنا  اأن  نعلم  نحن  والتمييز.   والعن�سرية  التع�سب  اأ�سكال  جميع 
ون�سجع   ، التنوع  نحت�سن  عندما  �سالًما  واأكرث  اأقوى   - وعاملنا   -

الت�سامن، ونحمي حقوق االإن�سان.

الكنديني  جميع  اأدعو   ، لل�سالم  الدويل  باليوم  نحتفل  "بينما 
فقط  مًعا  والرحمة.   وامل�ساواة  لل�سالم  امل�سرتكة  قيمنا  يف  للتفكري 

ميكننا بناء بلد اأف�سل وعامل اأكرث اأماًنا و�سالًما ".

مكتب رئي�س وزر�ء كند� / �لرتجمة �لعربية �أيام كندية

�أخبار

ُبعد  عن  اخلدمات  لتقدمي  جديدة  لطرق  املقاطعة  اإن�ساء   •
و�سخ�سًيا وعرب االإنرتنت

تورنتو - تعمل حكومة اأونتاريو على ت�سهيل الو�سول اإىل نظام العدالة 
التكنولوجيا  اأ�سرع وباأ�سعار معقولة من خالل اال�ستثمار يف  وب�سكل 
وتقدمي املزيد من اخلدمات عرب االإنرتنت. �سيمكن ذلك املقاطعة 
زيارات  عدد  وتقليل  ُبعد  عن  االإجراءات  من  املزيد  توفري  من 
فرتة  خالل  للو�سول  اأماًنا  اأكرث  العدالة  نظام  يجعل  مما  املحاكم، 

تف�سي COVID-19 والتعايف.

للمحاكم:  ال�سنوي  االفتتاح  حفل  يف  داوين  دوج  العام  املدعي  قال 
 ،COVID-19 طوال فرتة الطوارئ والتعايف من فريو�س كورونا"
عملنا مع �سركائنا لدفع نظام العدالة يف اأونتاريو اإىل االأمام بعقود 
يف غ�سون اأ�سهر من خالل مبادرات التحديث املتغرية للعبة" اليوم. 
املحكمة،  اإجراءات  الإجراء  املبتكرة  الطرق  دعم  ذلك  "يت�سمن 
عرب  اأ�ساليب  واعتماد  ُبعد،  عن  االإجراءات  من  املزيد  وتقدمي 
االإنرتنت لتقدمي امللفات والتفاعل مع املحكمة لتقليل عدد الزيارات 

ال�سخ�سية اإىل قاعة املحكمة".

اأدت اال�ستثمارات يف التكنولوجيا اإىل نقل املزيد من اخلدمات عرب 
العدالة  نظام  اإىل  الو�سول  االأ�سخا�س  على  ي�سهل  مما  االإنرتنت، 

بغ�س النظر عن املكان الذي يعي�سون فيه. ت�سمل هذه املبادرات:

• االإيداع االإلكرتوين الأكرث من 400 نوع من وثائق املحاكم املدنية 
.Justice Services Online واالأ�سرية من خالل من�سة

يف  وتخزينها  امل�ستندات  مل�ساركة  اإلكرتونية  �سمعية  من�سة   •
خمتارة  مدنية  م�سائل  يف  املن�سة  جتريب  حالًيا  يجري  ال�سحاب. 
يف تورنتو، و�ستمكن املن�سة االأطراف و / اأو حماميهم من م�ساركة 
واأثناء  قبل  امللفات  وتن�سيق  حجم،  باأي  املودعة  املحكمة  م�ستندات 
مدار  على  متاحًا  اإليها  الو�سول  و�سيكون  حمددة،  حمكمة  جل�سة 

ال�ساعة طوال اأيام االأ�سبوع.

معلومات  عن  البحث  االأ�سخا�س  على  ت�سهل  االإنرتنت  عرب  • اأداة 
ق�سية املحكمة من اأي مكان.

• القدرة على االعرتا�س على خمالفات املرور واجلرائم االإقليمية 
االأخرى عن ُبعد بال�سوت اأو الفيديو حيثما كان ذلك متاًحا.

مما  املحتملني،  للمحلفني  االإنرتنت  عرب  م�سبق  وت�سجيل  • فح�س 
اختيار  قبل  املحكمة  قاعة  يف  اأقل  وقت  بق�ساء  لالأ�سخا�س  ي�سمح 

هيئة املحلفني.

حمكمة  لوثائق  االإلكرتوين  االإيداع  �سي�سمح  القريب،  امل�ستقبل  يف 
مل�ستخدمي  وميكن  الرتكات  طلبات  لبع�س  اأ�سرع  مبعاجلة  الو�سايا 
اإر�سال  وقت  اأو  املحكمة  اإىل  الذهاب  جتنب  الرتكات  حمكمة 

م�ستنداتهم بالربيد وتكاليفها.

العدالة  نظام  وربطها عرب  االأنظمة  لرقمنة  ا  اأي�سً املبادرات جارية 
وتو�سيع  تدريجًيا  املجتمعات  فتح  اإعادة  مع  اأونتاريو.  يف  اجلنائية 
على  االعتماد  اأونتاريو  �ستوا�سل  ال�سخ�سية،  العدالة  خدمات 
النا�س  �سالمة  على  للحفاظ  العامة  ال�سحة  خرباء  اإر�سادات 

واحلفاظ على الو�سول اإىل العدالة.

الوزير  "ب�سفتنا  اخلزانة:  جمل�س  رئي�س  بيثلينفالفي،  بيرت  قال 
ب�سرعة  حكومتنا  عملت  والبيانات،  الرقمي  التحول  عن  امل�سوؤول 
العدالة  ذلك خدمات  احليوية، مبا يف  واخلدمات  الربامج  لتقدمي 
عرب االإنرتنت وعن ُبعد و�سخ�سًيا، اإىل �سكان اأونتاريو باأمن واأمان". 
هو  ومرونة  ا�ستجابة  و�سرعة  �سهولة  اأكرث  عدالة  نظام  بناء  "اإن 
مثال اآخر على كيفية ت�سخري املقاطعة للتكنولوجيا واالبتكار لتقدمي 

حكومة تعمل ب�سكل اأف�سل ل�سعب اأونتاريو."

حكومة �أونتاريو
�لرتجمة �لعربية �أيام كندية 

اأونتاريو حتدث قطاع العدالة ليكون الو�ضول اإليه
والإ�ضتجابة له اأ�ضهل وباأ�ضعار معقولة

بيان رئي�س وزراء كندا مبنا�ضبة اليوم الدويل لل�ضالم ومعلومات وتفا�ضيل مهمة

ت�سل  اأن   Tesla ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  ما�سك  اإيلون  توقع 
مبيعات ال�سركة من ال�سيارات الكهربائية اإىل 20 مليون �سيارة قبل 
العام 2030. وتوقع ما�سك اأن ي�سل اإجمايل مبيعات �سناعة ال�سيارات 

الكهربائية يف العامل اإىل 30 مليون �سيارة يف خالل 5 �سنوات.
 %100 بنحو  ال�سيارات  ت�سليم  عمليات  زيادة  يف   Tesla وجنحت 

�سنويًا يف املتو�سط خالل الفرتة بني عامي 2012 وحتى 2019.

بحلول  �سيارة  األف   500 نحو  بت�سليم  ال�سركة  تقوم  اإن  املتوقع  ومن 
البطارية" يف  "يوم  حدث  يف  اأعلن  قد  ما�سك   وكان    2020 نهاية 
البطاريات  اإنتاج  تكاليف  خلف�س  خطة  ال�سهر  هذا  من  �سابق  وقت 
بنحو 50%، ما قد ي�سمح لل�سركة بخف�س اأ�سعار بيع ال�سيارات ما قد 

ي�ساهم يف زيادة مبيعات ال�سيارات الكهربائية.
�مل�سدر : CNBC  �لعربية

اإيلون ما�ضك يتوقع و�ضول مبيعات Tesla اإىل 20 مليون �ضيارة قبل 2030
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�أوتاو�، �أونتاريو
مبنا�سبة  التايل  البيان  اليوم  ترودو  جا�سنت  الوزراء  رئي�س  اأ�سدر 

اليوم العاملي للدميقراطية:

الدويل  باليوم  لالحتفال  الدوليني  �سركائنا  اإىل  نن�سم  "اليوم، 
االإن�سان  وحقوق  احلريات  احرتام  اأن  ندرك  نحن  للدميقراطية.  
هذه  ننتهز  الدميقراطيات.  الزدهار  �سرورية  القانون  و�سيادة 
القيم  حماية  عن  امل�سرتكة  مب�سوؤوليتنا  اأنف�سنا  لتذكري  الفر�سة 

الدميقراطية وتعزيزها.

على  ال�سوء  ت�سليط   :COVID-19  - العام  هذا  "مو�سوع 
الدميقراطية - ي�سلط ال�سوء على اآثار الوباء على حالة الدميقراطية 
يف جميع اأنحاء العامل. من متكني التدفق احلر للمعلومات اإىل �سمان 
م�ساعدتنا  يف  مهًما  دوًرا  الدميقراطية  تلعب  وامل�ساءلة،  ال�سفافية 

على مواجهة الوباء العاملي.

ُت�سخر  الكراهية،  وخطاب  امل�سللة  املعلومات  مكافحة  "ملوا�سلة 
حكومة كندا االأدوات املتاحة لها للتخفيف من هذه االإجراءات عرب 
التي مت  االإنرتنت، مبا يف ذلك من خالل مبادرة املواطن الرقمي، 
اإطالقها يف عام 2019. هذه املبادرة تدعم الدميقراطية والتما�سك 
به  لنظام معلومات موثوق  الرتويج  االجتماعي يف كندا  من خالل 

القانوين.   واملحتوى غري  امل�سللة  املعلومات  من  وخاٍل  واآمن  ومتنوع 
اأمام  ال�سمود  على  املواطنني  قدرة  بناء  على  ا  اأي�سً املبادرة  تعمل 
التوعية  اأن�سطة وبرامج  االإنرتنت من خالل  امل�سللة عرب  املعلومات 
الكنديني  لتزويد  ثالث  بطرف  اخلا�سة  والرقمية  واالأخبار  املدنية 
نقدي  ب�سكل  املعلومات  لتقييم  يحتاجونها  التي  واملهارات  باالأدوات 

عرب االإنرتنت.

الدويل،  نظامنا  قلب  يف  الدميقراطية  مكانة  ا  اأي�سً كندا  "تدرك 
اأنحاء  جميع  يف  الدميقراطية  املوؤ�س�سات  تقوية  اإىل  واحلاجة 
ملتزمون  نحن  ال�سبب  لهذا  واال�ستقرار.   ال�سالم  لتعزيز  العامل 
اأكرث  للم�ساعدة يف خلق عامل  لعام 2030  امل�ستدامة  التنمية  بخطة 
اإن�ساًفا وازدهاًرا واأماًنا لالأجيال القادمة.  نحن ن�ستثمر يف تعزيز 
يف  وال�سحافة  االإعالم  حريات  وكذلك  وحمايتها  الدميقراطية 
وتعزيز  االنتخابية،  العمليات  دعم  خالل  من  العامل  اأنحاء  جميع 
مع  كندا  تقف  املدنية.   امل�ساركة  وتقوية  الدميقراطية،  املمار�سات 
الذين يحتجون ب�سكل �سلمي، مبا يف  العامل  اأنحاء  النا�س يف جميع 
ذلك يف االآونة االأخرية يف بيالرو�سيا وهونغ كونغ وفنزويال ولبنان، 

يف �سعيهم لتعزيز املبادئ الدميقراطية.

ا بعالمة فارقة يف تاريخ الدميقراطية الكندية،  "اليوم، نحتفل اأي�سً
كندا،  انتخابات  اإن�ساء  على  عام   100 مبرور  االحتفال  خالل  من 

وهي اأطول جلنة انتخابية غري حزبية يف العامل. اليوم، ت�ستمر هيئة 
االنتخابات الكندية يف �سمان اأن تظل العملية االنتخابية الفيدرالية 

يف كندا �سفافة.

تقاليدنا  يف  للتفكري  الكنديني  اأدعو  كندا،  حكومة  عن  "بالنيابة 
امل�ساركة  خالل  من  مًعا.   جتمعنا  التي  والقيم  الدميقراطية 
موؤ�س�ساتنا  حماية  يف  امل�ساعدة  ميكننا  الدميقراطية،  العملية  يف 

وامل�ساعدة يف حماية الدميقراطية يف جميع اأنحاء العامل ".

مكتب رئي�س وزر�ء كند� 
�لرتجمة �لعربية �أيام كندية 

�أخبار

اأوتاوا - ان�سم احلاكم دوج فورد اليوم اإىل زمالئه حكام املقاطعات 
االأخرى لل�سغط على احلكومة الفيدرالية ب�ساأن االأولويات احلا�سمة 
ال�سحية يف اخلطوط  الرعاية  تعزيز  اأونتاريو، مبا يف ذلك  ل�سعب 

االأمامية ودفع م�ساريع البنية التحتية اإىل االأمام.

اإن احلاجة اإىل متويل اإ�سايف للرعاية ال�سحية اأمر ُمِلح مع ارتفاع 
من  ثانوية حمتملة  وموجة  البالد،  اأنحاء  اأعداد احلاالت يف جميع 
COVID-19 يف االأفق، والعمل امل�ستمر لتحديث امل�ست�سفيات ودور 

الرعاية طويلة االأجل واملرافق ال�سحية االأخرى.  

اإىل  الدعوة  يف  واالأقاليم  املقاطعات  �سركاء  اإىل  اأونتاريو  تن�سم 
الكندي لقطاع ال�سحة لتغطية  الفيدرايل  التحويل  زيادة كبرية يف 
وامل�ساعدة  واملقاطعة  االإقليمية  ال�سحية  التكاليف  املائة من  35 يف 
يف مواجهة التحديات العاجلة، واال�ستعداد للم�ستقبل، وبناء اأنظمة 

رعاية �سحية اأقوى.

مًعا  للوقوف  لنا  بالن�سبة  حا�سمة  حلظة  "هذه  فورد:  احلاكم  وقال 
التي  التحديات  "ملواجهة  واأكرث مرونة".   اأقوى  وبناء مقاطعة وبلد 
اال�ستجابة  ميكنه  حديث  �سحية  رعاية  نظام  اإىل  نحتاج  نواجهها، 
بفعالية للطفرات واملوجات املحتملة لـ COVID-19، مع معاجلة 
من  املزيد  اإىل  واحلاجة  الردهة  يف  ال�سحية  الرعاية  مثل  ق�سايا 

اأونتاريو  تقدم على الطاولة 67 مليار  اأ�سرة الرعاية طويلة االأجل. 
احلكومة  اإىل  نحتاج  لكننا  العام،  هذا  ال�سحية  للرعاية  دوالر 
الذين  لالأ�سخا�س  اأف�سل  لتوفري حماية  لزيادة ح�ستها  الفيدرالية 

نخدمهم ".

با�ستثمارات  اأونتاريو  تقوم  واالأقاليم،  املقاطعات  من  العديد  مثل 
لال�ستجابة  ال�سحية  الرعاية  جمال  يف  العام  هذا  م�سبوقة  غري 
االختبار،  قدرة  ال�سريع يف  التو�سع  ذلك  COVID-19، مبا يف  لـ 
املحلية  الت�سنيع  قدرة  وتطوير  امل�سايف،  قدرة  من  املزيد  وبناء 
اإىل فريق حكام  ال�سخ�سية.  ين�سم احلاكم فورد  ملعدات احلماية 
كندا يف الدعوة اإىل �سريك متويل حقيقي طويل االأجل يف احلكومة 
الفيدرالية لدعم هذه االأولوية االأ�سا�سية ملواطني اأونتاريو والكنديني 

على حد �سواء.

املوافقات  يف  التاأخريات  تقليل  اإىل  اأوتاوا  فورد  احلاكم  دعا  كما 
الفيدرالية مل�ساريع البنية التحتية احلالية وزيادة 10 مليارات دوالر 
للتنفيذ.   اجلاهزة  للم�ساريع  �سنوات   10 مدى  على  �سنوًيا  اإ�سافية 
ت�سعى املقاطعة اإىل ما ال يقل عن 40 يف املائة من اإجمايل التكاليف 
خلطة مرتو االأنفاق ذات االأهمية الوطنية البالغة 28.5 مليار دوالر  
ملنطقة تورنتو الكربى، اإىل جانب التمويل االإ�سايف للنطاق العري�س 

لتو�سيع اخلدمة وحت�سينها اإىل املجتمعات الريفية والنائية وال�سمالية.  
�سيوؤدي دعم هذه امل�ساريع اإىل ت�سريع االنتعا�س االقت�سادي من خالل 
لل�سركات  الفر�س  من  املزيد  وتوفري  العمل،  فر�س  من  املزيد  خلق 

املحلية، وحت�سني نوعية احلياة يف هذه املجتمعات.

و�سركاء  الفيدرالية  احلكومة  مع  للعمل  ا�ستعداد  على  اأونتاريو 
اأونتاريو  ل�سعب  املهمة  االأولويات  هذه  لتعزيز  واالأقاليم  املقاطعات 

وجميع الكنديني.

حكومة �أونتاريو
�لرتجمة �لعربية �أيام كندية 

فورد ي�ضغط على اأوتاوا لزيادة متويل اأولويات اأونتاريو وتفا�ضيل اأخرى
تدعو املقاطعة اإىل زيادة اال�صتثمارات الفيدرالية يف الرعاية ال�صحية والبنية التحتية

بيان رئي�س وزراء كندا مبنا�ضبة اليوم العاملي للدميقراطية وتفا�ضيل مهمة

بلغت  اأفريقيا  من  املهربة  امل�ضروعة  غري  الأمــوال  اإجمايل 
حني  يف   ،2015 وحتى   2000 بني  ما  الفرتة  يف  مليار$   836
بلغ اإجمايل الديون اخلارجية للقارة 770 مليار$ حتى 2018 
اأظهرت درا�سة لالأمم املتحدة اليوم االثنني اأن اأفريقيا تخ�سر حوايل 89 مليار دوالر 
�سنويا يف تدفقات مالية غري م�سروعة مثل التهرب ال�سريبي وال�سرقة، وهو مبلغ اأكرب 
من م�ساعدات التنمية التي تتلقاها القارة وهذا التقدير، الذي ورد يف تقرير ملوؤمتر 
االأمم املتحدة للتجارة والتنمية )اأونكتاد(، هو االأكرث �سموال حتى االآن ب�ساأن اأفريقيا، 

ويظهر اجتاها متزايدا مبرور الوقت، واأعلى من معظم التقديرات ال�سابقة، وي�سف 
"دائن �ساف للعامل"، مرددا مالحظات خلرباء اقت�ساديني  اأفريقيا باأنها  التقرير 
االأموال،  لروؤو�س  �ساف  الواقع م�سًدر  امل�ساعدات هي يف  على  املعتمدة  القارة  باأن 
ت�سرق  امل�سروعة  املالية غري  "التدفقات  العام الأونكتاد  االأمني  وقال موخي�سا كيتوي 
اإمكانيات اأفريقيا و�سعبها وتقو�س ال�سفافية، واملحا�سبة وتقل�س الثقة يف املوؤ�س�سات 
اإن حوايل ن�سف الرقم االإجمايل ال�سنوي البالغ 88.6  االأفريقية."، وقال التقرير 
مليار دوالر الذي تخ�سره اأفريقيا يرجع اإىل اأرقام اأقل من القيمة احلقيقية ل�سادرات 
�ونكتاد �مل�سدر:  �سلع اأولية مثل الذهب واالأملا�س والبالتني..   
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املدار�س  فتح  الإعادة  احلكومة  خطة  من  جزء  جديدة  اأداة   ••
ب�سكل اآمن

تطوعية  تفاعلية  فح�س  اأداة  اأونتاريو  حكومة  اأطلقت   - تورنتو 
اليومي  التقييم  يف  واملوظفني  والطالب  االآباء  مل�ساعدة  جديدة 
الأعرا�س COVID-19 وعوامل اخلطر املطلوب قبل الذهاب اإىل 
املدر�سة.  �ستتيح النتائج لالآباء والطالب وموظفي التعليم معرفة ما 
اإذا كان ينبغي عليهم الذهاب اإىل املدر�سة كل يوم اأو توجيه االأفراد 
املعر�سني للخطر اإىل املوارد املنا�سبة.  هذه االأداة هي طبقة اأخرى 
الطالب  و�سالمة  �سحة  حلماية  املقاطعة  ت�ستخدمها  الوقاية  من 

واملوظفني واملجتمعات التي يعي�سون ويعملون فيها.

وكري�ستني   ، فورد  دوغ  احلاكم  قبل  من  اليوم  التفا�سيل  تقدمي  مت 
وزير   ، ليت�سي  و�ستيفن   ، ال�سحة  ووزيرة  احلاكم  نائب   ، اإليوت 

التعليم ، وبيرت بيثلينفالفي ، رئي�س جمل�س اخلزانة.

قال برميري فورد: "نحن نبذل ق�سارى جهدنا للحفاظ على �سالمة 
اأداة الفح�س اجلديدة هذه التي  الطالب واملوظفني ، وهذا ي�سمل 
COVID- من  واالآخرين  اأنف�سهم  حماية  على  النا�س  �ست�ساعد 

اأو  اأنف�سهم  فح�س  م�سوؤولية  اجلميع  عاتق  على  "تقع    ."19
كنت  اإذا  املدر�سة.  اإىل  الذهاب  قبل  االأعرا�س  عن  بحًثا  اأطفالهم 
ا ، حتى مع اأعرا�س خفيفة  ا اأو كان اأحد اأفراد اأ�سرتك مري�سً مري�سً

، يرجى البقاء يف املنزل."

االآباء  جلميع  ومتاحة  تطوعية  اال�ستخدام  �سهلة  اجلديدة  االأداة 
اأعرا�س  فح�س  يف  للم�ساعدة  ال�ستخدامها  واملوظفني  والطالب 
املر�س كل يوم.  �سي�ستجيب امل�ستخدمون بب�ساطة لالأ�سئلة املتعلقة 
باالأعرا�س واملخاطر التي يطلع عليها الطبيب ، و�ستقوم االأداة بعد 
ذلك باإبالغ امل�ستخدمني على الفور ما اإذا كان ح�سور املدر�سة اآمًنا 
معلومات  اأي  جتمع  وال  اخل�سو�سية  االأداة  حتمي  اليوم.   ذلك  يف 
خدمة  بوا�سطة  داخلًيا  ا  اأي�سً االأداة  تطوير  مت  �سخ�سية.   �سحية 

اأونتاريو الرقمية دون اأي تكلفة اإ�سافية على دافعي ال�سرائب.

"تتخذ حكومتنا كل االإجراءات الوقائية الإعادة  قال الوزير ليت�سي: 
COVID- فتح مدار�سنا باأمان ، مبا يف ذلك تقدمي اأداة فح�س
19 اجلديدة يف اأونتاريو للطالب واملوظفني".  "لقد اأحرزنا تقدًما 
هائاًل كمقاطعة ، وهذا هو ال�سبب يف اأننا يجب اأن ن�ستمر يف زيادة 
دخولهم  قبل  وموظف  طالب  كل  فح�س  تكثيف  خالل  من  يقظتنا 

مدار�سنا."

يف وقت �سابق من هذا ال�سيف ، ك�سفت اأونتاريو عن اخلطة االأكرث 
�سمواًل يف البالد الإعادة فتح املدار�س باأمان يف �سبتمرب.  يتم دعم 
اخلطة مببلغ 1.3 مليار دوالر يف �سكل دعم مهم لتوظيف املزيد من 
املعلمني وزيادة التباعد املادي ، و�سراء معدات احلماية ال�سخ�سية 
)PPE( ، وتعزيز تنظيف املدار�س واحلافالت املدر�سية ، وحت�سني 
التهوية ، وتوظيف املزيد من االأو�سياء ، واإ�سافة املزيد من املنا�سب 
القيادية والدعم االإداري يف املدار�س االفرتا�سية.  و�سعت املقاطعة 
 ،  12 اإىل   4 من  لل�سفوف  اإلزامية  كمامات  اإرتداء  �سيا�سة  ا  اأي�سً
اإىل  ناجحة  عودة  ل�سمان  واالختبار  للمراقبة  قوية  وا�سرتاتيجية 

الف�سول الدرا�سية.

باالإ�سافة اإىل ذلك ، �سغلت وحدات ال�سحة العامة املحلية اأكرث من 
متري�س  وظيفة   625 من   ، املائة  يف   85 اأو   ، متري�س  وظيفة   530
الطالب  �سالمة  على  احلفاظ  يف  للم�ساعدة  اإن�ساوؤها  مت  اإ�سافية 
للمدار�س  ال�سريعة  اال�ستجابة  املمر�سات دعم  �ستقدم  واملوظفني.  
وجمال�س املدار�س يف ت�سهيل تدابري ال�سحة العامة والوقائية ، مبا 
والتخفيف.  من  والتتبع  واالختبار  الفح�س  ا�سرتاتيجيات  يف ذلك 
اأجل �سمان دعم املدار�س منذ بداية العام الدرا�سي ، قامت العديد 
من وحدات ال�سحة العامة باإعادة توزيع املمر�سات احلاليات موؤقًتا 

اأثناء ا�ستمرار اأن�سطة التوظيف.

كجزء من التزام اأونتاريو بال�سفافية ، وبال�سراكة مع وزارة ال�سحة 
ا �سفحة ويب  اأي�سً اأطلقت وزارة التعليم  اأونتاريو الرقمية ،  وخدمة 
رعاية  ومراكز  املدار�س  يف   COVID-19 حاالت  عن  لالإبالغ 
االأ�سبوع  اأيام  من  يوم  كل  ال�سفحة  هذه  حتديث  �سيتم  االأطفال. 

ملخ�س  ذلك  يف  مبا   ، املتاحة   COVID-19 معلومات  باأحدث 
املرخ�سة.   االأطفال  رعاية  ووكاالت  ومراكز  املدار�س  يف  للحاالت 
مت  اإذا  ما  معرفة  على  واالأو�سياء  االآباء  املهم  املورد  هذا  �سي�ساعد 
تاأتي  اأين  ومن   ، اأطفالهم  COVID-19 يف مدر�سة  تاأكيد حالة 

االأرقام.

اأنحاء  جميع  يف  الطالب  عودة  "مع  بيثلينفالفي:  الوزيرة  قالت 
املقاطعة اإىل املدر�سة ، اأ�سبح من املهم اأكرث من اأي وقت م�سى اأن 
نزود العائالت باالأدوات واملعلومات التي يحتاجونها للبقاء يف اأمان 
"طوال فرتة الوباء ، عملت حكومتنا ب�سرعة لال�ستفادة  و�سحة".  
واخلدمات  الربامج  ي�سعان  اللذين  واالبتكار  التكنولوجيا  من 
احليوية يف متناول يدك. هذه االأداة هي مثال اآخر على كيفية بناء 

حكومة تنا�سبك."

COVID- ا الدليل الت�سغيلي: وثيقة اإدارة اأ�سدرت احلكومة اأي�سً
19 يف املدار�س.  مت تطوير هذا الدليل بالت�ساور مع خرباء ال�سحة 
العامة ، مبا يف ذلك كبري امل�سوؤولني الطبيني لل�سحة يف اأونتاريو ، 
COVID- ويهدف اإىل م�ساعدة املدار�س على حتديد وعزل حاالت
19 ، واحلد من انت�سار COVID-19 يف املدار�س ، ومنع وتقليل 

تف�سي املر�س.

حكومة �أونتاريو
�لرتجمة �لعربية �أيام كندية

�أخبار

 COVID-19 اأونتاريو تطلق اأداة جديدة لفح�س
للم�ضاعدة يف حماية الطالب واملوظفني

اأعلن م�سوؤول مبنظمة ال�سحة العاملية، االثنني، اأن العدد الر�سمي 
من  اأقل  يكون  رمبا  العامل  م�ستوى  على  كورونا  فريو�س  لوفيات 
من  اأكرث  بالفعل  يكون  قد  اأنه  اإىل  ي�سري  الفعلي، مما  االإجمايل 

مليون وفاة.

اإفادة  واأ�ساف مايك رايان، كبري خرباء الطوارئ باملنظمة، يف 
�سحفية بجنيف "االأرقام املبلغ عنها حاليا رمبا متثل تقديرا اأقل 

من االأفراد الذين اإما اأ�سيبوا بكوفيد-19، اأو توفوا ب�سببه".

حت�سبه  اأن  ميكنك  ال  �سيء،  اأي  حت�سب  "عندما  يقول  وم�سى 
اأن االأرقام احلالية من  اأوؤكد لكم  اأن  ب�سكل مثايل، لكن ميكنني 
املحتمل اأن تكون اأقل من االإجمايل الفعلي لكوفيد-19"، وفق ما 

نقلت "رويرتز".

اأنها  االثنني،  �سابق  وقت  يف  العاملية،  ال�سحة  منظمة  واأعلنت 
اتفقت مع "�سركاء بارزين" على خطة لتوفري 120 مليون فح�س 
حمدودة  الدول  مل�ساعدة  كورونا،  لفريو�س  ال�سريع  للت�سخي�س 
ومتو�سطة الدخل، ل�سد فجوة الفح�س بينها وبني الدول االأغنى- 

حتى لو مل تكن اخلطة ممولة بالكامل بعد.

ال�سريع  الت�سخي�س  فحو�س  تعتمد  للفح�س،  دوالرات  وبخم�س 
على مثريات اال�ستجابة املناعية، وقد �سمحت بها منظمة ال�سحة 

العاملية لال�ستخدام يف حاالت الطوارئ االأ�سبوع املا�سي.

من  ويبداأ  دوالر،  مليون   600 مبدئيا  ن�سرها  برنامج  ويتطلب 
ال�سهر املقبل للو�سول ب�سكل اأف�سل ملناطق ي�سعب الو�سول فيها 

لفحو�س "بي �سي اآر" التي عادة ما ت�ستخدم يف الدول االأغنى.

وكالت

كورونا وفيات  حقيقة  تك�ضف  العاملية  ال�ضحة  املليون..  �ضدمة 
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بني  جارفة  حب  عالقة  على  ال�ستار  ُاقفل   1916 العام  ربيع  يف 
ال�سحفية ال�سورية ماري عجمي، �ساحبة جمّلة العرو�س، ومرا�سلها 
والع�سرين  الثمانة  ماري يف  كانت  باويل.  بيرتو  اليوناين  يف بريوت 
رف�ست  العثمانيني.  يد  على  �سنقًا  حبيبها  اإعدم  يوم  عمرها  من 
الزواج من بعده، وظّلت مو�سحة بال�سواد حتى وفاتها وحيدة بدم�سق 

�سنة 1965. 

�سينمائي  فيلم  اإىل  لتحولت  اأجنبية،  الق�سة يف بالد  لو جرت هذه 
اأو ا�ستثمرت ب�سكل �سياحي، مثل �سرفة "جوليت" يف مدينة فريونا 
اخليال  تتعدى  "روميو" ال  مع  ق�ستها  اأن  َيعلم  اجلميع  االإيطالية. 
ولكن  �سك�سبري،  وليام  الكبري  امل�سرحي  ن�سجه برباعة  الذي  االأدبي 
هذا مل مَينع بلدية فريونا من حتويلها اإىل معلم �سياحي، عرب تلك 
النافذة احلجرية االأنيقة التي قالوا اأنها كانت جلوليت، والتي ياأتيها 
وترك  �سباكها  حتت  ا�سمهم  لكتابة  املعمورة  اأقا�سي  من  ال�سّياح 
ر�سائل جلوليت، مل ولن ت�سل اأبدًا. وقد ُعر�ست م�سرحية �سك�سبري 
�سرفة  اأما  ع�سر،  ال�ساد�س  القرن  نهاية  يف  االأوىل  للمرة  ال�سهرية 

جوليت فقد ُن�سبت لل�سياح يف مطلع القرن الع�سرين. 

اأقرب ما لدينا اإىل تلك االأ�سطورة بدم�سق هي �سخرة "اذكريني" 
يف مدخل منطقة الربوة. ُيروى اأن عا�سق دم�سقي انتحر من عليها 
بعد ف�سله بالزواج من حبيبته وقام بكتابة عبارة "اذكريني دائمًا." 
فجاءت ال�سبية من بعده وكتبت عبارة "لن اأن�ساك." ُمعظم الروايات 
ال حتدد ا�سم الع�ساق، وهناك من ين�سب ق�ستهم اإىل �ساب ُيدعى 
املع�سراين. ال نعرف  ُاميمة  ا�سمها  الرتكماين و�سبية  الدين  حمي 
اأن كان حبهم حقيقة اأم خيال، ولكنه ومن دون �سك جميل وي�ستاهل 
ن�سب �سياحي على طريقة �سرفة جوليت االإيطالية. ولكن اأحدًا مل 

الذين  املجاورة  املقاهي  اأ�سحاب  اإال  و�سرختهم  ب�سخرتهم  يهتم 
قاموا بتحبري العبارتني لكي ال تنال منهما عوامل الطق�س. 

من  الكثري  دم�سق  مدينة  على  اأطلق  الطويل،  تاريخها  فعرب 
ال�سهامة  مدينة  والربكة،  اخلري  مدينة  اأنها  فقالوا  االأو�ساف، 
واملروءة، ن�سرية املحتاج وامل�سكني. ولكن اأحدًا مل ي�سفها مبدينة 
بريوت.   ال�سغرى  �سقيقتها  مثاًل  و�سفوا  كما  والعا�سقني،  الع�سق 
ويعود ذلك طبعًا الأن دم�سق مل ُتعرف يومًا بع�ساقها نظرًا لطبيعة 

جمتمعها املحافظ. 

هذا ال يعني اأنها كانت خالية من ق�س�س الع�سق، ولكن الكثري منها 
مت واأدها ون�سيانها، اأو بقيت مطوّية خلف جدران حُم�سنة، ال تخرج 
اىل العلن اال فيما ندر.  فاأهايل دم�سق املحافظني تعّلموا اأن يكتموا 
اأ�سرارهم وم�سوا على قاعدة اأن للعني مكانًا يف النفو�س. فقد اأحبوا 
ب�سمت، وع�سقوا ب�سمت، ورق�سوا وغنوا...اأي�سًا ب�سمت. مار�سوا 
اأن مدينتهم كانت جّذابة  ِعلمًا  طقو�س احلب بخجٍل وتكتٍم �سديد، 
م�ستح�سرات  كافة  فيها  يجدون  االأجانب،  للعا�سقني  بالن�سبة  جدًا 
�سّيقة  وحارات  اجلدران  على  معّلق  يا�سمني  من  احلب،  ولوازم 

ومتعرجة ال ُينريها اإال نرثاٍت من �سوء القمر. 

ومع ذلك ظّل احلب اأمرًا م�ستهجنًا يف املجتمع الدم�سقي املحافظ، 
االأعمال  يف  وحتى  ال�سينماية.  واالأفالم  الروايات  يف  اإال  يحدث  ال 
ال�سورية، بقد ظهر احلب وكاأنه �سيء خمالف لالأعراف، قلما يتم 
املثال ق�سة  ناأخذ على �سبيل  اأو حياة �سعيدة.  تتويجه بزواج ناجح 
ال�سهرية  االإدلبي  األفت  رواية  يف  اجلميلة  ال�سام  بنت  "�سربّية،" 
خباز  ابن  عادل،  الفتى  �سربّية  احلزن." اأحبت  ب�سمة  يا  "دم�سق 
عائلتها.  معار�سة  ب�سبب  به  االأرتباط  ت�سطع  مل  ولكنها  احلارة، 

عندما يتم اعتقال "عادل" بو�سايه من �سقيقها ملنعهم من الزواج، 
اأر�س  النارجن يف  �سجرة  اأعلى  �سنقًا من على  ُتنهي �سربّية حياتها 

ديارها. 

.. و�سال...ونز�ر
دعونا ن�ستذكر بع�س ق�س�س احلب التي عرفتها دم�سق. يف الذاكرة 
ابن  وحب  بثينة  وجميل  مثاًل،  وليلى  قي�س  ق�سة  للمدينة  ال�سعبية 
الع�سر  عن  ماذا  ولكن  االأندل�س،  يف  امل�ستكفي  بنت  لوالدة  زيدون 
احلديث؟ ماذا عن اآخر 100 �سنة؟ اأيعقل اأن مدينة دم�سق مل تنتج 
�سي�سريون  النا�س  معظم  الع�ساق؟  بها  يتباهى  واحدة  حب  ق�سة 
فورًا اإىل نزار قباين وزوجته العراقية، مرددين اأبياتًا من ق�سيدته 
الع�سماء، ولكن ق�سة ال�ساعر الدم�سقي مع بلقي�س وِلدت يف بغداد 

وُذبحت يف بريوت، ولي�س يف دم�سق. 

ومن املعروف اأن �سقيقة نزار الكربى "و�سال" انتحرت يف �سباها، 
متامًا كما فعلت �سربّية، الأنها ُمنعت من الزواج من حبيبها.  وقد 
كتب عنها نزار قائاًل: "قتلت نف�سها بكل ب�ساطة وب�ساعرية منقطعة 
النظري...الأنها مل ت�ستطع اأن تتزوج حبيبها. �سورة اأختي وهي متوت 
اأزال اأذكر وجهها املالئكي،  من اأجل احلب حمفورة يف حلمي...ال 
وق�سماتها النورانية، وابت�سامتها اجلميلة وهي متوت." وكان ملوتها 

املُبكر دور هام يف تفجري موهبة نزار ال�سعرية. 

بكافة  مثمرًة  �سيء،  بكل  غنية  و�ستبقى  دم�سق  كانت  ذلك،  مع 
�سراديبها  تفا�سيل  اإىل  بالدخول  للموؤرخني  ت�سمح  ولو  الثمرات. 
وبيوتها، لرمبا ت�ساوت يف ق�س�س الع�سق مع فريونا اأو حتى نازعت 

بريوت على لقبها.

بقلم �لباحث �سامي مرو�ن مبّي�س

اذكريني دائمًا..

مل تكن االأمريكية غولدا بارتون تعلم اأن ات�سالها بال�سرطة للتدخل 
بعدة  باإ�سابته  ينتهي  قد  بالتوحد  امل�ساب  ابنها  م�ساعدة  اأجل  من 
قبل  ال�سرطة  ن�سرته  للفيديو  �سريط  اأظهره  ملا  وفقا  ر�سا�سات، 

يومني، مما اأثار ردود فعل غا�سبة.
وت�سري تفا�سيل احلادثة الغريبة واملوؤملة اإىل اأن والدة ال�سبي ليندن 
كامريون قد ات�سلت باإدارة �سرطة مدينة �سولت ليك )عا�سمة والية 
ابنها  مل�ساعدة  احل�سور  منهم  طالبة  �سبتمرب/اأيلول   4 يوم  يوتا( 
امل�ساب بالتوحد البالغ من العمر 13 عاما، وقالت اإنه "خارج عن 

ال�سيطرة" واإنها تريده اأن يذهب اإىل امل�ست�سفى.
يفزع  "اإنه  قائلة  لل�سباط  ابنها  حالة  االأم  �سرحت  احلادث،  وقبل 
اأنك �ستقتله ويجب عليه  تلقائًيا  ال�سرطة ويعتقد  عندما يرى �سارة 

الدفاع عن نف�سه بطريقة ما".
واأ�سارت اإىل اأن ال�سبي "ال يحب رجال ال�سرطة على االإطالق" بعد 
يناير/كانون  يف  بالر�سا�س  والدها  القانون  اإنفاذ  �سابط  قتل  اأن 

الثاين املا�سي.

وو�سل عدد من ال�سباط اإىل املنزل الإح�سار ال�سبي، لكنه رك�س اإىل 
الفناء اخللفي وعرب احلي، يف حني طارده ال�سباط واخرتقوا ال�سياج 
اأحد  �ُسمع  الفيديو-  خالل  ومن  عليه،  للقب�س  حماولة  يف  اخل�سبي 

ال�سباط ي�سرخ "انبطح على االأر�س االآن" دون مراعاة حلالته.
وبدا اأن ال�سبي يتحدى االأوامر وي�ستمر يف الرك�س يف زقاق، وبعد 
قليل �ُسمع �سوت 12 طلقة نارية لي�سقط ال�سحية على االأر�س بعد اأن 
اأمروه باإظهار يديه لال�ستباه يف حمله �سالحا، يف حني مل يكن هناك 

ما ي�سري اإىل اأنه كان لديه �سالح.
وقال ال�سبي وهو م�ساب وملقى على االأر�س "ال اأ�سعر اأنني بحالة 
جيدة" مردفا "قل الأمي اإنني اأحبها" وقال حماميه اإنه اأ�سيب "بثقب 

يف اأع�سائه وُك�سرت عظامه".
وحتقيقات •• خماوف 

�سباط  تعامل  كيفية  بــ�ــســاأن  خمـــاوف  الــنــار  اإطـــالق  واأثــــار 
بال�سحة  م�ساكل  مــن  يــعــانــون  الــذيــن  مــع  الــقــانــون  ــاذ  ــف اإن
هذا  يف  الــتــدريــب  بع�س  الــ�ــســبــاط  تلقى  ورغـــم  الــعــقــلــيــة، 

االأزمات. يف  بالتدخل  متخ�س�سني  يكونوا  مل  لكنهم  املجال 
وذكرت �سحيفة "�سولت ليك تريبيون" املحلية اأن ال�سبي ال يزال يف 
امل�ست�سفى ويعاين من �سعوبة يف التحدث ب�سبب االأمل، وقال رئي�س 

ال�سرطة مايك براون يوم االثنني اإنهم �سيحققون فيما حدث.
اأزمة نف�سية يف هذا البلد.  "اإننا نواجه  ونقلت ال�سحيفة عنه قوله 
ال�سحة  خدمات  يقدمون  الذين  اأولئك  مع  �سركاء  نكون  اأن  نريد 

العقلية. كمجتمع، نحن بحاجة اإىل اإيجاد طريقة للم�سي قدًما".
مع  للتعامل  �سباطنا  ا�ستدعاء  يتم  االأحيان،  من  كثري  "يف  وتابع 
هذه امل�ساكل ال�سعبة التي ال تكون يف كثري من االأحيان ذات طبيعة 
ال�سرطة فيديو احلادث باعتبار ذلك جزءًا من  اإجرامية" ون�سرت 

�سيا�سة املدينة املتبعة ب�ساأن مثل تلك احلاالت.
�مل�سدر : �جلزيرة + دويت�سه فيله + �ل�سحافة �لأمريكية

طلبت اأمه امل�ضاعدة..
فتطلق ال�ضرطة الأمريكية النار على طفلها امل�ضاب بالتوحد
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َو�ْسِم  يف  انتقائها  املُمكن  املُحّددة  ال�سفات  من  العديد  جند  ال  قد 
تنّوعها  على  ال�سخ�سّيات  جت�سيد  يف  طويل  باع  له  كبري،  فناٍن 
واختالفها وتعّددها، اإال اأن مّيزاٍت فيه باتت وا�سحَة املعامل، ميكن 
لنا ا�ستقرائها عرب م�سريٍة بداأت من �سبعينّيات القرن املا�سي، وما 

زالت م�ستمرة حتى االآن.

البدايات  منذ  الفّني  الهاج�س  حداد  �سلوم  القدير  الفنان  يحمل 
امل�سرحّيات  ومتثيل  الطفولة،  مرحلة  يف  االأ�سخا�س  تقليد  كموهبة 
اأثناء مراحل الّدرا�سة، اأو من خالل كفاحه اليومي امل�ستمر، ولذلك 
، و�ساحب هدٍف متجّدد، ونبوغه جاء عرب جتربته  جنده �ساحب همٍّ
واإح�سا�سه، ولدى ر�سدنا للعديد من اأدواره يف البدايات �سنعلم باأنه 
�سقل املوهبة لي�سنع لنف�سه، ومن دون خّطة، امليزان الذي ي�سيف 

الأّي عمٍل ي�سارك فيه.

خلق  يف  من�سبطة  وروؤية  "الندم"  م�سل�سل  يف  الغول"  عبدو  "اأبو 
احلياة،  يف  نلتقيهم  اأنا�سًا  ت�سبه  حّية  لتكون  واإطالقها،  ال�سخ�سّية 
�سيقّدمه  الذي  ما  متجّددًا:  �سوؤااًل  طرحت  الأنها  بها  بداأنا  وقد 
"�سلوم" بعد هذه ال�سخ�سّية املّدرو�سة بعناية؟! والغاية من ال�سوؤال 
�سوؤال اآخر، هل امتالأ كاأ�سه ليطرح يف ال�سنوات املقبلة تكرارًا بات 
يختربه ويعرفه بدقة؟! وكان اجلواب بعدها اأن هذا الفنان القدير 
يف  اجلليل  عبد  ال�سيخ  هي  متجددة  ب�سخ�سّية  املتلقي  اأمتع  قد 
اأجادها  غنيّة  اأبعادًا  الذئاب" والتي منحها  ت�سيخ  "عندما  م�سل�سل 
ل�سخ�سّية  اإ�سافة  االأ�سلية،  الرواية  �سفحات  على  كانت  مما  اأكرث 
ة" واحليوّية التي  "املن�سّ "حازم" التي تابعناها موؤخرًا يف م�سل�سل 

منحها لل�سخ�سّية املتطرفة امل�سبوغة بقالب واحد.

ال�سخ�سّية االأبرز يف تاريخ هذا الفنان والتي جاءت كذلك يف �سبٍب 
اأّول هو اجلماهريّية التي حققتها وما زالت، ونق�سد "الزير �سامل" 
ال�سخ�سّية هي  النجاح، ولرمبا هذه  اأثار اجلدل وحقق  يف م�سل�سٍل 
حمّبة  الّداخلية  �سواغله  اأحد  واأن  �سّيما  حداد،  �سلوم  لقلب  االأحّب 
النا�س له، وحمبته لهم، ما يدّل على ر�سانة هذا الفنان وحقيقّيته 

ة ك�سلوم. التي عا�سها مبوا�سفات عامة كفنان وخا�سّ

هل خرج الفنان �سلوم حداد من عباءة الزير �سامل؟

�سفات  من  ن�ستمدها  ومرجعّية  خلفّية  له  ال�سوؤال  هذا  اأن  نرى 
ة تظهر مع طاقته  �سلوم االأ�سا�سّية، فهو ميتلك مالمح قا�سّية خا�سّ
االنفعالّية يف كّل موقف ي�ستدعي ذلك، اإ�سافًة خلامة �سوت ممّيزة، 
وطريقة معاجلة حذرة لل�سخ�سّية التي يتعامل معها، ومن ال�سفات 
بعد  وهنا  �سفات،  من  وغريها  الوزن،  ذكرها  املمكن  الفيزيائّية 
ا�ستعرا�س هذه املوا�سفات والتكوين جند مربرًا لنجاحه يف جت�سيده 
"الدوامة"، املحقق يف  "وهيب" يف  اأو الرئي�س:  اأو املحقق  ال�سابط 
واحلرب"،  احلب  "ر�سائل  يف  ناظم  والعقيد  منلة"،  "�سرخة  فيلم 
الري�س جميل يف "احلوت"، الزعيم اأبو العز يف "خاتون"، وغريها.

بات  واجلواب  ال�سخ�سّية؟  هذه  �سمن  فقط  �سلوم  بقي  هل  لكن 
معروفًا، فقد برع يف ال�سخ�سّية االأبرز من �سرية حمكّية يف املوروث 
ال�سعبي، وبات �سكله مقرونًا بها ل�سّدة اإعجاب املتلقي وتعلقه فيها، 
فالزير حمل عاطفة خمفّية لدى النا�س اأثارها �سلوم حداد لَيثُبَت لنا 
املروي، وهذا  ال�سعبي  باملوروث  النا�س ما زالت مرتبطة فطرّيًا  اأن 
ويف  الكبري،  النجاح  حقق  حداد  �سلوم  الفنان  تاريخ  يف  االنعطاف 
الزير �سامل  اأن عباءة  الوقت �سّكل خطرًا على م�سريته، وهي  نف�س 
وارتداء  خلعها  من  التمكن  بعدم  له  توّقع  البع�س  اأن  لدرجة  كبرية 
فكانت  جاّدٍة،  مبحاوالٍت  ذلك  بعد  جاءت  املفاجئة  لكن  غريها، 
الر�سيد،  هارون  مثل  ًا  خا�سّ جناحًا  حملت  متعّددة  �سخ�سّيات 
القعقاع بن عمرو التميمي، اأبو زيد الهالل، واأبو الطيب املتنبي، لكن 

اأنها كانت �سخ�سيّات تاريخّية، ومل تتفوق مب�ستواها على  املالحظ 
م�ستوى �سخ�سّية الزير من حيث حمّبة اجلمهور.

لدى  اخلا�ّس  جناحها  حقق  التي  االأخرى  لالأمثلة  والنظر  بالعودة 
املتلقي ميكن اال�ست�سهاد مب�سل�سالت الفانتازية التاريخّية: "�سرياك" 
واملوت القادم اإىل ال�سرق، "�سقيف" يف الكوا�سر، و"�سرمد البويهي" 
يف الفوار�س، لكنها تن�سوي اأي�سًا حتت �سفات �سلوم االأ�سا�سّية التي 

اأ�سلفنا بها اأعاله.

والتي  الغول،  عبدو  اأبو  ب�سخ�سّية  البداية  جمددًا  لنا  ُيرَبُر  وهنا 
ُتر�سي  بطريقٍة  قّدمها  ولكنه  تلك،  االأ�سا�سّية  �سفاته  من  طّعمها 
املتلقي، وتذهُب به اإىل قناعة الفنان الذي ي�سيف لل�سخ�سّية وللعمل 
جناحًا بالتاأكيد، وُيرَبُر لنا اأي�سًا الربط بني عباءة الزير �سامل، واأبو 
عبدو، كداللٍة على انتقال الفنان للغنى يف منح ال�سخ�سّية مالحمها 

التي تبعث باملتلقي التعّلق بها والت�ساقها بذاكرته زمنًا طوياًل.

ال�سخ�سيتني  جت�سيد  بني  مّرت  بالقليلة  لي�ست  مّدًة  باأن  �سكَّ  ال 
البيئة  اأعمال  يف  املحاوالت  من  عدد  ر�سد  ميكن  اإّذ  ال�سابقتني، 
الربغوث"، و�سخ�سّية  "زمن  "خاتون"،  الف�سة"،  "طالع  ال�سامّية: 
ومقارنتها  ال�سوء،  ت�سليط  ت�ستحق  �سامّية" التي  "وردة  يف  عا�سم 
ب"ح�سباهلل" للفنان امل�سري عبد املنعم مدبويل يف م�سرحّية "رّيا 
ال�سخ�سّية بني امل�سرح  و�سكينة" وعلى الرغم من اختالف �سروط 
�سلوم  اأن  نرى  الفنانني  من  كّل  اأداء  بتجريد  اأننا  اإال  والتلفزيون، 

منحها بعدًا قوّيًا خمتلفًا يف التطّور واملرونة.

"فو�سى"،  راتب يف  �سخ�سّية  اأي�سًا  ذكرها  التي ميكن  االأدوار  من 
ي حول �سخ�سّية الفنان  ونزار قباين، والكثري غريهما، ولدى التق�سّ
بل  التلفزيون  على  تقت�سر  مل  الفنّية  جتربته  اأن  جند  حداد  �سلوم 
الثمانينيات من  وانتهت يف مرحلة  امل�سرح  بدايًة على خ�سبة  كانت 
اأننا  اإال  توا�سعها  على  ال�سينمائّية  التجربة  واأي�سًا  املا�سي،  القرن 
ال ميكن اأن نغفل ح�سوره يف فيلم "موكب االإباء" و�سخ�سّية االإمام 
و"�سرخة  و"روداج"،  عامة"،  "عالقات  فيلمي  يف  ودوره  احل�سني، 
االإ�سادة  من  بد  وال  و�سّياب" االإماراتي،  و"�سباب  منلة" امل�سري، 
اإ�سافًة  بجزاأيه،  االإماراتي  "القيا�سة"  م�سل�سل  اإخراج  بتجربة 
م�سل�سالت  يف  وح�سوره  امل�سل�سالت،  من  عدد  على  العام  الإ�سرافه 

الّدراما العربّية امل�سرتكة.

عامر فوؤ�د عامر
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بني  التطبيع  اتفاقيات  على  في�سري  الدين  عز  الباحث  عّلق 
االأمريكيني  املعلقني  باأن  واإ�سرائيل  والبحرين  االإمارات 
حمقون يف الرتحيب بها الأننا ال نرى كل يوم بوادر م�ساحلة 
بني العرب واالإ�سرائيليني، وما ي�ساحبها من التبادل الب�سري 
والرحالت اجلوية املبا�سرة بني تل اأبيب والعوا�سم العربية، 
وال�سراكات بني ال�سركات، واآفاق التعاون احلكومي بدءا من 

فريو�س كورونا.
كلية  يف  حما�سر  اأ�ستاذ  -وهو  الباحث  يرى  ذلك  ومع 
دارمتاوث بوالية نيو هامب�سر االأمريكية- يف مقاله ب�سحيفة 
اأن   )Washington Post( بو�ست  وا�سنطن 
اأن  مثل كل االأخبار ال�سارة يف ال�سرق االأو�سط، من املرجح 
واأ�ساف  مرا.  مذاقا  فينا  ترتك  واأن  االأجل  ق�سرية  تكون 
االتفاقيات  هذه  تعزز  اخلادع  "ال�سالم"  مظهر  حتت  اأن 
بني  احلالية  املجامالت  بكثري  تفوق  �سائنة  ديناميكيات   4

احلكومات العربية واإ�سرائيل.
�ل�سر�ع �سيظل كما هو

اأوال- اأن "اتفاقات اأبراهام" ال تنهي �سراعا واحدا يف ال�سرق 
االأو�سط، فال توجد عالقات دبلوما�سية بني االإمارات والبحرين 
واإ�سرائيل، ومل تدخال يف �سراع معها. وال�سراعات الفعلية 
واتفاقات  ولبنان.  وليبيا  و�سوريا  اليمن  تدور يف  املنطقة  يف 
"ال�سالم" هذه ال تقربنا من اإنهاء هذه ال�سراعات، بل اإنها 

من املرجح اأن تعمل على تفاقمها؛ حيث ي�سبح التحالف بني 
حتى  ظل  الذي  اإيران،  �سد  وال�سعودية  واالإمارات  اإ�سرائيل 
هذه  تفتح  اأخرى  وبعبارة  حزما.  اأكرث  الطاولة،  حتت  االآن 
حرب  يف  اأكمل  �سريكا  لت�سبح  الإ�سرائيل  الباب  االتفاقيات 

اخلليج العربي �سد اإيران، ورمبا تركيا.
تاآكل حل �لدولتني

واإ�سرائيل  والبحرين  االإمارات  بني  العالقات  تطبيع  ثانيا- 
الفل�سطينية  وال�سلطة  اإ�سرائيل  بني  �سالم  اتفاق  دون  من 
يزيد تاآكل احتماالت حل الدولتني. وكان االعرتاف العربي 
الوا�سع باإ�سرائيل، واآفاق التعاون وال�سراكات التجارية، اأحد 
اإقليمية  تنازالت  لتقدمي  الإ�سرائيل  املتبقية  القليلة  احلوافز 
وراء  من  الفكرة  هي  هذه  وكانت  ال�سعفاء.  للفل�سطينيني 
اإ�سرائيل  وعدت  التي   ،2002 عام  العربية  ال�سالم  مبادرة 
االن�سحاب  مقابل  املنطقة  يف  والقبول  الكامل  بالتطبيع 

الكامل من االأرا�سي املحتلة عام 1967.
واالآن هذه النافذة مغلقة، وميكن لرئي�س الوزراء االإ�سرائيلي 
بنيامني نتنياهو واأن�ساره اأن يزعموا ب�سكل مقنع اأن اإ�سرائيل 
لي�ست بحاجة لتقدمي تنازالت اإقليمية من اأجل الفوز باعرتاف 
الدعم  من  املزيد  هي  الوا�سحة  والنتيجة  العربية.  الدول 
االإ�سرائيلي "والت�سامح معه" للو�سع الراهن، الذي لي�س �سوى 

انزالق م�ستمر على طريق الف�سل العن�سري االإ�سكايل.

تفاقم �ل�سر�ع
العميق  الفل�سطينيني  �سعور  يوؤدي  اأن  املتوقع  من  ثالثا- 
باخليانة اإىل زيادة "تطرفهم"، ومن املرجح اأن يفاقم ذلك 
االأ�سخا�س  يتاأكد  و�سوف  الفل�سطيني.  االإ�سرائيلي  ال�سراع 
"املقاومة  االأقل ليربالية بني الفل�سطينيني من اإميانهم باأن 

امل�سلحة" هي ال�سبيل الوحيد للم�سي قدما.
تو�سيع  اإىل  اإ�سرائيل  مع  العالقات  تطبيع  �سيوؤدي  واأخريا، 
الراأي  كان  ولطاملا  و�سعوبهم.  العرب  احلكام  بني  الفجوة 
االأنظمة  تغذي  وغالبا  الإ�سرائيل،  معاديا  العربي  العام 
ولكن  اإخفاقاتها،  عن  االنتباه  ل�سرف  العداء  هذا  العربية 
باإ�سرائيل  االأنظمة باحلاجة لالعرتاف  �سعرت هذه  عندما 

كانت مقيدة بالعداء الذي اأ�سعلته بني �سعوبها.
�مل�سدر : و��سنطن بو�ست

منوعات �إخبارية

مقال يف الوا�ضنطن بو�ضت

اتفاقيات الإمارات والبحرين مع اإ�ضرائيل خطوة كبرية يف الجتاه اخلطاأ

اأوردت �سحيفة ذي هيل )The Hill( مقاال راأى كاتبه اأن هناك 
اأن الواليات  خماوف متنامية يف االأو�ساط ال�سيا�سية االأمريكية من 
ب�ساأن  �سجة  و�سط  الطريق،  عن  اخلروج  و�سك  على  باتت  املتحدة 
ت�سريحات الرئي�س دونالد ترامب االأخرية والتي رف�س فيها التعهد 
بانتقال �سلمي لل�سلطة اإذا خ�سر االنتخابات الرئا�سية املقبلة واملقررة 

يف �سهر نوفمرب/ت�سرين الثاين املقبل.
وقت  يف  تاأتي  للقلق  املثرية  ترامب  ت�سريحات  اأن  اإىل  املقال  واأ�سار 
بينها  لعوامل عديدة من  نتيجة  توترا  االجتماعي  الن�سيج  فيه  ي�سهد 
تف�سي جائحة كورونا يف البالد واالحتجاجات التي اندلعت �سد الظلم 
اجلمهوري  احلزبان  يخو�سها  التي  ال�سيا�سية  واملعركة  والعن�سرية 
والدميقراطي الختيار قا�س جديد خلالفة القا�سية الراحلة الليربالية 

باملحكمة العليا روث غين�سبورغ، التي توفيت االأ�سبوع املا�سي.
ي�ساف اإىل كل ما �سبق اال�ستقطاب ال�سيا�سي ال�سديد والتوتر الذي 

اأذكته االنتخابات الرئا�سية التي ال تف�سلنا عنها �سوى 5 اأ�سابيع.

ثانية �أهلية  حرب  من  •• خماوف 
موؤثرة  واإعالمية  �سيا�سية  ل�سخ�سيات  تعليقات  ال�سحيفة  واأوردت 
الدميقراطي  النائب  قال  حيث  االأخرية،  ترامب  ت�سريحات  ب�ساأن 
عام  ترامب  عزل  باجتاه  دفع  الذي  غرين،  اآل  تك�سا�س  والية  عن 
2017 ، اإنه �سعر بالقلق من وقوع "ا�سطرابات ميكن اأن تخرج عن 

نطاق ال�سيطرة يف هذا البلد".
يتخذه  موقفا  لي�س  لل�سلطة  ال�سلمي  االنتقال  "اإن  غرين  واأ�ساف 
املحافظون، وال موقفا يتخذه الليرباليون، اإنه تقليد اأمريكي. هناك 

اأال  الزمن. يجب  اختبار  اأمام  ت�سمد  اأن  التي يجب  التقاليد  بع�س 
نحاول تقوي�س هذا التقليد، وكلمات الرئي�س تقو�سه".

اأولئك  اأن  كوربيلو،  كارلو�س  ال�سابق،  اجلمهوري  النائب  راأى  بينما 
الذين مل ياأخذوا تهديدات ترامب على حممل اجلد خمطئون، وقال اإن 
ترامب "لديه بالتاأكيد القدرة على خلق و�سع فو�سوي للغاية فيما يتعلق 

بنتائج االنتخابات، وعلى اجلميع اأن ياأخذوه على حممل اجلد".

و�سف  فقد  فريدمان،  توما�س  ال�سهري  ال�سحفي  الكاتب  اأما 
ت�سريحات ترامب باأنها "اإنذار باحلريق" وقال خالل لقاء تلفزيوين 
بداأ  اإنه  املا�سي  االأمريكية اخلمي�س   )CNN( "اإن اإن  "�سي  بقناة 
لبنان،  يف  االأهلية  احلرب  بتغطية  االإعالم  جمال  يف  املهنية  حياته 
وقال "اأ�سعر بالرعب من اأن اأجد نف�سي اأنهي حياتي املهنية ك�سحفي 

يغطي ثاين حرب اأهلية حمتملة يف تاريخ اأمريكا".

�سيناريو �لفو�سى
مبخاطر  ي�سفه  ما  ب�ساأن  التحذير  طبول  يقرع  ترامب  فتئ  وما 
اأدلة  الت�سويت عرب الربيد منذ �سهور، على الرغم من عدم وجود 
عر�سة  اأكرث  الربيد  خدمة  عرب  باالأ�سوات  االإدالء  اأن  على  موثوقة 

لالحتيال من الت�سويت ال�سخ�سي، وفقا لل�سحيفة.
وكان ترامب قد امتنع عن التعهد بانتقال �سلمي لل�سلطة اإذا خ�سر 

االنتخابات الرئا�سية اأمام مناف�سه الدميقراطي جو بايدن.
ما  نرى  اأن  "يجب  االأبي�س  البيت  يف  �سحفي  موؤمتر  يف  ترامب  وقال 
�سيح�سل"، وذلك ردا على �سحفي �ساأله االأربعاء املا�سي يف البيت االأبي�س 

الواليات  يف  الدميقراطية  قواعد  باأب�سط  بااللتزام  يتعهد  كان  اإذا  عما 
املتحدة، وهي االنتقال ال�سلمي لل�سلطة يف حال عدم فوزه باالنتخابات.

وردا على �سوؤال حول تلك الت�سريحات يف اليوم التايل، قال ترامب "نريد 
التاأكد من اأن االنتخابات نزيهة، ول�ست متاأكدا من اإمكانية ذلك".

وا�سحة ميكن لرتامب من  قانونية  اآلية  توجد  اأنه ال  املقال  واأو�سح 
خاللها القيام بذلك، واأن الد�ستور االأمريكي ين�س على اأن الفائز 
الثاين،  يناير/كانون   20 يف  كرئي�س  اليمني  �سيوؤدي  االنتخابات  يف 
واأي حماولة لتحدي ما ين�س عليه الد�ستور تعني اأن ترامب يخاطر 

بالطرد من البيت االأبي�س، رمبا على يد جهاز املخابرات.
اأن  هو  الكثريين،  نظر  يف  املرجح  ال�سيناريو  فاإن  لل�سحيفة  ووفقا 
ترامب �سيحاول الت�سكيك يف نتائج االنتخابات بعد اإعالنها، يف حال 
عدم فوزه، و�سي�سعى لتاأجيج م�ساعر اال�ستياء بني موؤيديه من خالل 
اأن  الت�سريحات  الفوز قد �سرق منه، وميكن ملثل هذه  باأن  االدعاء 
جتر ال�سعب االأمريكي اإىل �سراع خطري حتى واإن وافق ترامب على 

ت�سليم ال�سلطة يف 20 يناير/كانون الثاين من العام املقبل.
�مل�ضدر : �ل�ضحافة �الأمريكية

ذى هيل: خماوف من انزلق اأمريكا حلالة من ال�ضطرابات بعد رف�س ترامب التعهد بانتقال �ضلمي لل�ضلطة 
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يدها  بقطع  مذنبة  �سلوفينية  �سابة  على  �لعثور  مت   •
عمًد� كجزء من عملية �حتيال على �سركة �لتاأمني.

اأدلي�سيت�س  اأن ال�سابة جوليجا  وجدت حمكمة يف العا�سمة ليوبليانا 
، 22 عاًما ، قد اأ�سدرت خم�س وثائق تاأمني يف العام ال�سابق ب�سبب 
بينما  وقعت  احلادثة  هذا  اأن  زعمت  قد  وكانت  لالإ�سابة.  تعر�سها 

كانت تقطع اأغ�سان االأ�سجار.

وكان من املتوقع اأن ال�سابة Adlesic اأكرث من مليون يورو )900 
األف جنيه اإ�سرتليني ، 1.16 مليون دوالر( من املدفوعات.

وتواجه االآن عامني يف ال�سجن ، بينما حكم على �سديقها بال�سجن 
ملدة ثالث �سنوات.

اإىل  و�سولها  بعد   2019 يف  اأقاربها  من  وعدد  اأدلي�سيت�س  اعتقلت 
امل�ست�سفى ويدها مقطوعة فوق املع�سم.

وكانت قد وجدت املحكمة اأنها و�سديقها تركا يدها املقطوعة عمدًا 

خلفهما بداًل من اإح�سارها معهم للتاأكد من اأن االإعاقة دائمة. ومع 
املنا�سب  الوقت  يف  املقطوعة  اليد  ال�سلطات  ا�ستعادت  لكن  ذلك، 

الإعادة خياطتها.

ا عمليات  وقال ممثلو االدعاء اإن �سديق ال�سابة كان قد اأجرى اأي�سً
بحث على االإنرتنت عن االأيدي اال�سطناعية يف االأيام التي �سبقت 
االإ�سابة  اأن  على  دلياًل  هذا  يعتربون  املدعون  جعل  مما  احلادثة، 

كانت متعمدة.

كما وُحكم على والد �سديق ال�سابة Adlesic بال�سجن ملدة عام 
مع وقف التنفيذ.

وطوال املحاكمة ، اأنكرت Adlesic قطع يدها عمًدا.

من  اأكرث  و�سديقها  هي  لتلقت   ، االحتيالية  املطالبة  جنحت  لو 
ن�سف مليون يورو كمبلغ مقطوع ، مع دفع الباقي على �سكل اأق�ساط 

�سهرية.

عندما تكون �حلاجة �أم �جلنون!!

ما ر�أيكم بهذ� �لت�سرف �جلنوين!؟

 BBC /  �لرتجمة �لعربية �أيام كندية

منوعات

حول  باآرائه  الت�سريح  عن  التوقف  ي�ستطيع  ال  غيت�س  بيل  اأن  يبدو 
فريو�س كورونا هذه االأيام، ففي حديثه االأخري توقع اأن الوباء �سينتهي 

بحلول عام 2022، بف�سل اللقاحات التي ا�ستثمر فيها بقوة.

ويف مقابلة مع Fox News  )فوك�س نيوز(، توقع موؤ�س�س �سركة 
املتحدة،  الواليات  يف  لالأ�سخا�س  بالن�سبة  "مايكرو�سوفت" اأنه 
ب�سبب   ،2021 عام  �سيف  بحلول  طبيعتها  اإىل  احلياة  �ستعود 

التقدم الذي اأُحرز يف تطوير لقاحات �سد املر�س.

واأو�سح غيت�س اأنه يتوقع اأن توافق الواليات املتحدة على اللقاحات 
لال�ستخدام العام، يف وقت مبكر من العام املقبل. ولهذا، قال اإنه 

نهاية". ال  ما  اإىل  ي�ستمر  "لن  الوباء  "متفائل" الأن 
واأ�ساف بيل يف حديثه لربنامج يوم االأحد: "نهاية الوباء؟ رمبا 
نكون  اأن  يجب    ،2021 عام  خالل  ولكن   .2022 عام  يف  تكون 
اإذا اتخذنا النهج العاملي. لذا، كما  قادرين على خف�س االأرقام 
وال�سركات  و�سل،  والتمويل  موجودة،  اللقاح  تكنولوجيا  تعلمون، 

ت�سع اأف�سل العاملني لديها للتطوير. لهذا ال�سبب اأنا متفائل باأن 
هذا لن يدوم اإىل اأجل غري م�سمى".

وقال اأي�سا اإنه يعتقد اأن اإدارة االأغذية والعقاقري االأمريكية ميكن 
اأن متنح املوافقة على "ثالث اأو اأربع" �سيغ من اللقاحات.

توزيع اجلرعات �سيظهر بعد  ال�سوؤال عن كيفية  اإن  وقال غيت�س 
ذلك، معربا عن خيبة اأمله الأن الواليات املتحدة مل ت�سع خططا 

لت�سنيع وتوزيع اللقاحات يف البلدان الفقرية.

االأدوية،  قطاع  يف  رئي�سي  م�ستثمر  باأنه  غيت�س  بيل  وُيعرف 
وخ�س�س ماليني الدوالرات لتطوير �سبعة لقاحات خمتلفة �سد 
"كوفيد-19" وحده. وقال �سابقا اإن ما بني 70 و80% من �سكان 
العامل، ينبغي اأن يجري تطعيمهم �سد الفريو�س، قبل اأن ياأمل اأي 

�سخ�س يف عي�س حياة طبيعية مرة اأخرى.

RT :مل�سدر�

غيت�س يديل بت�ضريح متفائل حول

جائحة كورونا
ويك�ضف عن توقعاته مبوعد انتهائها!

�ضابة تقطع يدها عمدًا مبن�ضار كهربائي بتدبري مع �ضديقها
لتحتال على �ضركة تاأمني بقيمة 1.16 مليون دولر!

يف  التحقيق،  ذمة  على  اأ�سخا�س   9 الفرن�سية  ال�سلطات  اأوقفت 
الهجوم الذي وقع يف باري�س اجلمعة املا�سي، والذي اأ�سفر عن اإ�سابة 

�سخ�سني بجروح بالغة اأمام مقر جملة �ساريل اإيبدو القدمي.

زمالء   6 االأحد  اليوم  اأوقفت  ال�سرطة  اإن  اأمنية  م�سادر  وقالت 
�سابقني للم�ستبه فيه الرئي�سي يف تنفيذ الهجوم يف ال�سكن و�سقيقه 

االأ�سغر واأحد معارفه.

وتوا�سل ال�سلطات التحقيق مع امل�ستبه فيه الرئي�سي، والذي اأقر باأنه 
كان يريد ا�ستهداف اأ�سبوعية �ساريل اإيبدو ال�ساخرة.

يف  اجلمعة  ظهر  املتهم  اأوقفت  ال�سرطة  باأن  ق�سائي  م�سدر  واأفاد 
و�سط باري�س، وتقرر االأحد متديد هذه الفرتة 48 �ساعة.

وقال م�سدر مقرب من التحقيق اإن "املنفذ الرئي�سي للهجوم يدعى 
اأ، ويبلغ من العمر 18 عاًما، مولود يف مندي بهاء الدين يف  ح�سن 
للغة  تاأمني مرتجم  باك�ستان، وهو يتحدث الفرن�سية قلياًل، لكن مت 

االأردية اأثناء توقيفه".

وكان امل�ستبه فيه يعتقد اأن االأ�سبوعية ال تزال يف مقرها القدمي يف 
الهجوم  اأن  اأو�سح  الذي  امل�سادر  اأحد  باري�س، وفق  الدائرة 11 يف 
)للنبي حممد(  الكاريكاتريية  الر�سوم  ن�سر  اإعادة  �سياق  "يف  ياأتي 

وهو ما مل يتقبله".

 3 قبل  قا�سًرا  كان  حني  فرن�سا  و�سل  ملراهق  تعود  اأ.  ح�سن  وهوية 
�سنوات، وتكفلت به اخلدمات االجتماعية يف املنطقة الباري�سية حتى 

بلوغه �سن الر�سد يف اأغ�سط�س/اآب املا�سي، ومل يبُد عليه "اأي موؤ�سر 
للتطرف"، وفق ال�سلطات.

�سخ�س  "اإنه  الفرن�سية  ال�سحافة  لوكالة  جوزيان  جارته  وقالت 
اأراه جال�ًسا يف الرواق مع هاتفه، كان ي�ساعدين على  مهذب، كنت 

حمل االأغرا�س".

و�سبق اأن نقلت �سحيفة �ساريل اإيبدو مقرها بعد تعر�سها يف 2015 
لهجوم م�سلح خّلف 12 قتيال و11 جريحا.

العامل  �سادت  وا�سعة  غ�سب  حالة  بعد  -اآنذاك-  الهجوم  وجاء 
االإ�سالمي جراء قيام املجلة بن�سر 12 ر�سما كاريكاترييا م�سيئا للنبي 

حممد �سلى اهلل عليه و�سلم.

واأعادت املجلة ن�سر الر�سوم ذاتها يف عددها ال�سادر مطلع ال�سهر 
العدد  افتتاحية  يف  �سوري�سو  لوران  التحرير  رئي�س  وكتب  اجلاري، 

اأبدا". ن�ست�سلم  "لن 

�مل�سدر : �جلزيرة + وكالت

فرن�ضا ا�ضتمرار التحقيق مع منفذ هجوم باري�س وتوقيف 9 اآخرين
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بعد  وذلك  املليون،  عامليا  امل�ستجد  كورونا  فريو�س  وفيات  جتاوزت 
اإىل  ت�سل  قد  وفياته  اأن  العاملية  ال�سحة  منظمة  اإعالن  من  اأيام 
اإن الفريو�س حدثت له طفرة،  بينما قالت درا�سة جديدة  مليونني، 
وتطور لي�سبح اأكرث عدوى. فهل ي�سكل مع نزالت الربد واالإنفلونزا 

ال�ستاء؟ مو�سم  اقرتاب  املوت" مع  "ثالثي 
ما  وفق  وذلك   1000175 عامليا  كورونا  فريو�س  وفيات  عدد  وبلغ 
اأظهر موقع ورلدميرت worldometer يف ال�ساعة 15:22  
بتوقيت غرينت�س اليوم االحد 27 �سبتمرب/اأيلول. وبلغ عدد االإ�سابات 

33169385، فيما بلغ عدد املتعافني 24504233.

وحذرت منظمة ال�سحة العاملية اجلمعة من اأنه "من املحتمل جدا" 
اأن تبلغ ح�سيلة وفيات كوفيد-19 املليونني يف حال عدم القيام بكل 

ما يلزم.

وقال مدير برنامج الطوارئ يف املنظمة مايكل راين -يف موؤمتر عرب 
الفيديو- ردا على �سوؤال عن احتمال بلوغ ح�سيلة الوفيات الناجمة 
عن اجلائحة املليونني؛ اإن "مليون حالة )وفاة( هو رقم رهيب علينا 
بلوغ مليوين  احتمال  التفكري يف  نبداأ  اأن  قبل  فيه  التفكري  اأن منعن 

حالة".

وت�ساءل راين: "هل نحن م�ستعدون لبذل كل ما يتطلبه االأمر لتجنب 
)بلوغ( هذا الرقم؟"

لن  اجلهود،  كل  جميعا  نبذل  مل  "ما  الطوارئ  برنامج  مدير  وقال 
احلظ  ل�سوء  بل  ت�سور  جمرد  عنها  تتحدثون  التي  االأرقام  تكون 

ولالأ�سف حمتملة جدا".

تطور كورونا  • فريو�س 

له  حدثت  امل�ستجد  كورنا  فريو�س  اأن  اإىل  جديدة  درا�سة  وتو�سلت 
لباحثني  وفقا  وذلك  العدوى،  على  قدرة  اأكرث  واأ�سبح  طفرات، 
 Houston( ميثودي�ست"  "هيو�سنت  م�ست�سفى  من 
"نا�سونال  موقع  ونقلها   ،)Methodist Hospital

.)national interest( "اإنرت�ست

ولكن  اآخرين،  باحثني  قبل  من  ملراجعة  بعد  تخ�سع  مل  والدرا�سة 
ن�سرت على موقع "ميد اآركف" )MedRxiv(، وهي مل تك�سف 

اإذا كانت هذه الطفرات جعلت فريو�س كورونا اأكرث فتكا.

هيو�سنت  م�ست�سفى  من  مو�سر،  جيم�س  الدرا�سة  ملوؤلف  ووفقا 
�سار�س  العلمي  )وا�سمه  امل�ستجد  كورونا  فريو�س  فاإن  ميثودي�ست، 
وا�سع  العدوى على نطاق  انت�سار  ولكن مع  ن�سبيا،  كوف 2( م�ستقر 
يف الواليات املتحدة، اأتيحت للفريو�س فر�س كثرية للتحور، رمبا مع 

عواقب مميتة.

�ساللة من  لـ5085  ت�سل�سل اجلينوم  الدرا�سة  الباحثون يف  وفح�س 
�سار�س كوف 2 ت�سببت يف موجتني من مر�س كوفيد-19 يف مدينتي 

هيو�سنت وتك�سا�س.

• �لوباء

مرحلة  اأول  يف  اأخذت  فريو�سات  من  اجلينومات  عينات  اأخذ  ومت 
للوباء يف هيو�سنت، ثم من موجة ثانية �سخمة من العدوى.

وقال الباحثون اإن "جميع ال�سالالت تقريبا يف املوجة الثانية حدث 
 Gly614( "614 واي  اإل  "جي  االأميني  للحم�س  ا�ستبدال  فيها 
بروتني  يف   )amino acid replacement
"�سبايك" )spike protein(، وهذا االأمر مت ربطه بزيادة 

انتقال وعدوى الفريو�س.

وبروتني �سبايك يف فريو�س كورونا هو امل�سوؤول عن متركز الفريو�س 
اخلاليا  يف   )2-ACE( اإي-2"  �سي  "اأيه  م�ستقبالت  داخل 
وقابلية  الفريو�س  انتقال  �سهولة  يف  دورا  يلعب  وبالتايل  الب�سرية، 

العدوى.

من جهته، اأ�سار ديفيد مورينز، عامل الفريو�سات يف املعهد الوطني 
ملوقع  -وفقا  املتحدة  الواليات  يف  املعدية  واالأمرا�س  للح�سا�سية 
باأن  قوي  احتمال  اإىل  ت�سري  البيانات  اأن  اإىل  اإنرت�ست؛  نا�سونال 
"قد تكون له  واأن هذا  اأكرث قابلية لالنتقال،  اأ�سبح  فريو�س كورونا 

اآثار على قدرتنا على ال�سيطرة عليه".

 • �لأعد�ء �لثالثة

قريبا مع حلول  �ستبداأ  التي  ال�سنوية  واالإنفلونزا  الزكام  ومع موجة 
ف�سلي اخلريف وال�ستاء، تربز ت�ساوؤالت عما �سيحدث عندما جتتمع 

مع فريو�س كورونا، وذلك وفقا لتقرير ن�سره موقع دويت�سه فيله.

�سيح�سل،  الذي  وما  توقعه  ميكن  ما  حول  كثرية  تكهنات  وهناك 
الف�سل  ملواجهة  يكفي  مبا  لال�ستعداد  الرتتيبات  ي�سّعب  وهذا 
البارد. فال�سعال والزكام والبحة يف ال�سوت اأثناء اخلريف وال�ستاء 
ف�سل  من  جزء  هي  بل  الربد،  نزلة  وحتى  جديدة،  ظواهر  لي�ست 

ال�سنة البارد.

مليئة  االأطباء  عند  االنتظار  قاعات  تكون  �ستاء  ف�سل  كل  ويف 
يف  قوية  جرثومة  لديهم  تكون  منهم  واالأغلبية  ي�سعلون  باأ�سخا�س 
جهاز التنف�س. وحتى كورونا يخ�سع للتقلبات ح�سب الف�سل ال�سنوي، 
كما هي املعلومات املتوفرة حتى االآن. ففي ال�ستاء "ت�سعر فريو�سات 
البارد واجلاف يقدمان ظروفا  الهواء  اإيجابية"، الأن  باأجواء  الربد 
مثالية النت�سارها، كما اأن من ال�سعب تهوية الغرف بانتظام وب�سكل 

وتقييد  الفريو�س  ملواجهة  ا�سافيا  اإجراء  ذلك  و�سيكون  مكثف، 
اخلطر الناجم عن الهواء.

وح�سب معطيات معهد روبرت كوخ لالأمرا�س املعدية وغري املعدية، 
بالزكام،  ال�سكان  من  و%20   5 بني  �سنة  كل  اأملانيا  يف  ي�ساب  فاإنه 

وحتى هذا الفريو�س قد يكون خطريا وميكن اأن يوؤدي اإىل املوت.

 • �ملناعة

وت�سهيل  املناعة  على  واالإنفلونزا  الزكام  تاأثري  حول  تكهنات  هناك 
االإ�سابة بفريو�س كورونا، "فحالة ال�سعف العام لنظام املناعة ب�سبب 
عدوى  ا�ستقبال  قابلية  املري�س  لدى  ترفع  قد  باالإنفلونزا  االإ�سابة 
هيلمهولت�س  مركز  من  كراوزه  جريار  ي�سرح  كما  كورونا"،  فريو�س 

لبحوث العدوى يف مدينة براون�سفايغ االأملانية.

غري  يزال  ال  االأمر  هذا  املزدوجة؟  العدوى  هذه  خطورة  ما  لكن 
وح�سب  فعله �سد ذلك.  الذي ميكن  ما  يعرف  ال  اأنه  كما  معروف، 
ويف  الثالثة.  االأمرا�س  ملواجهة  نتهياأ  اأن  علينا  يجب  فاإنه  كراوزه 
ال�ساي  �سرب  اإىل  اإ�سافة  ال�سرير،  ينبغي مالزمة  الربد  نزلة  حالة 
لكن  لقاح،  اأخذ  ميكن  الزكام  و�سد  ال�سعال.  �سد  واملواد  ال�ساخن 

كيف التعامل مع كوفيد-19؟

وين�سح  خفيفة،  اإ�سابته  تكون  اأن  بالعدوى  اأ�سيب  اإذا  املرء  وياأمل 
كالعادة بااللتزام بقواعد النظافة.

على  جزئيا  ال�سيطرة  خاللها  من  نحاول  التي  النظافة  واإجراءات 
االت�سال  كان  فكلما  الربد،  نزلة  على  اأي�سا  تنطبق  كوفيد-19 
االإ�سابة  من  �ساملني  نبقى  الأن  اأكرب  الفر�سة  كانت  اأقل  بفريو�سات 

بعدوى اأو اأنها متر ب�سكل خفيف.

�مل�سدر :
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كورونا

العدوى على  قدرة  اأكرث  واأ�ضبح  وتطور  اإن�ضان..  مليون  قتل  كورونا 

اجلابر  االأحمد  �سباح  ال�سيخ  الكويت  اأمري  وفاة  عن  االإعالن  مع 
ال�سباح  اجلابر  االأحمد  نواف  ال�سيخ  العهد  ويل  اأ�سبح  ال�سباح، 
حاكما للبالد يف انتظار مبايعته اأمريا من قبل اأع�ساء جمل�س االأمة 

الكويتي.

ويل  من�سب  يتوىل  عاما،   83 العمر  من  البالغ  نواف،  ال�سيخ  وكان 
عهد الكويت منذ 14 عاما، اإذ اأ�سدر ال�سيخ �سباح بعد حوايل اأ�سبوع 
اأخيه ال�سيخ نواف لوالية العهد يف 7  اأمرا بتزكية  من توليه احلكم 
خالل  باالإجماع  االأمة  جمل�س  وبايعه   ،2006 عام  �سباط  فرباير/ 
اأمري  اأمام  الد�ستورية  اليمني  واأدى  فرباير،   20 يف  خا�سة  جل�سة 

الكويت واملجل�س يف اليوم نف�سه.

)موقع  ال�سيوخ  فريج  يف   1937 عام  يونيو   25 يف  نواف  ال�سيخ  ولد 
موقع  على  جاء  ما  بح�سب  الكويت،  مبدينة  حاليًا(  املثني  جممع 
ديوان ويل العهد، وهو النجل ال�ساد�س حلاكم الكويت العا�سر ال�سيخ 
الراحل اأحمد اجلابر املبارك ال�سباح الذي حكم الكويت منذ 1921 

حتى 1950.
ومع ت�سكيل اأول حكومة بعد حرب حترير الكويت، توىل ال�سيخ نواف 
وزارة ال�سوؤون االجتماعية والعمل يف اأبريل/ ني�سان عام 1991، ثم 
لتويل حقيبة  وعاد  الوطني يف 1994،  لرئي�س احلر�س  نائبا  اأ�سبح 
وزارة الداخلية جمددا يف 2003، ثم اأ�سبح وليا للعهد يف 2006، اإىل 

اأن جاء اأمريا للكويت يف 2020.
�مل�سدر CNN  بالعربية

من هو ال�ضيخ نواف الأحمد اجلابر ال�ضباح؟
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غري  التغذية  اأن  من  العالجية  للتغذية  االأملانية  اجلمعية  حذرت 
ال�سحية تهدد الطفل باأمرا�س خطرية، مثل:

1- ال�سمنة املفرطة.

2- اأمرا�س القلب واالأوعية الدموية.

3- ال�سكري من النوع الثاين.

وعللت اجلمعية ذلك باأن الوجبات ال�سريعة واالأطعمة امل�سنعة تفتقر 
اإىل العنا�سر املغذية، مما يت�سبب يف زيادة ن�سبة الدهون يف اجل�سم 
جهاز  على  خطري  �سلبي  تاأثري  له  والذي  التغذية،  ب�سوء  واالإ�سابة 
الع�سالت  وكتلة  العظام  وكثافة  الع�سبي  والتطور  والبلوغ  املناعة 

و�سفاء اجلروح.

ولتجنب االإ�سابة بهذه امل�سكالت ال�سحية اخلطرية ينبغي االبتعاد 
االعتماد  مع  االإمكان،  قدر  والكوال  البطاط�س  ورقائق  الربغر  عن 

واحلبوب  والفواكه  والطازجة كاخل�سروات  ال�سحية  االأطعمة  على 
ومنتجات احلبوب الكاملة.

�لإفطار •• وجبة 

على �سعيد مت�سل اأكدت الرابطة االأملانية الأطباء االأطفال واملراهقني 
�سباح  كل  املنزل  يف  االإفطار  وجبة  االأطفال  يتناول  اأن  اأهمية  على 

الإمدادهم بالطاقة الالزمة خالل اليوم الدرا�سي.

واأو�سحت الرابطة اأن مكونات وجبة االإفطار املثالية تتمثل يف خبز 
احلبوب الكاملة واجلنب والزبادي واخل�سروات والفاكهة.

ونظرا الأن ج�سم الطفل يحتاج اإىل اإمداده بالطاقة ب�سكل م�ستمر، 
لذا ينبغي اأن يتناول الطفل وجبة بينية خالل اليوم الدرا�سي. وميكن 
احلبوب  خبز  من  جنب  �سطرية  من  البينية  الوجبة  هذه  تتاألف  اأن 

الكاملة اأو بع�س الفواكه واخل�سروات.

حت�سري  للوالدين  فيمكن  ال�سحي،  للطعام  الطفل  رف�س  حال  ويف 
اأطعمة ملونة له مثل قطعة �سغرية من خبز احلبوب الكاملة وجنب 

الفيتا واخليار والفلفل االأحمر واالأ�سفر يف عود خ�سبي.

�مل�سدر : �لأملانية

منوعات

فخلف  اأي�سا؛  باملجتمع  بل  وحدها،  بال�سحة  �سارا  ال�سكر  لي�س 
تكمن  التاريخ  عرب  واحتفاالتهم  النا�س  اأفراح  رافقت  التي  حالوته 
معاناة غري عادية، كما جاء يف ق�سة هذا املنتج التي رواها اأ�ستاذ 
"تاريخ  كتابه  يف  والفني  "يورك" جيم�س  بجامعة  الفخري  التاريخ 

ال�سكر املذهل.. تاريخ العامل".

لوفيغارو  ل�سحيفة  الق�سة  هذه  روي  �سولني  ويلخ�س 
التي  املتعددة  االأ�سرار  من  منطلقا  الفرن�سية،   )lefigaro(
و�سفها بالكارثية بالن�سبة للقوى العاملة من العبيد وعمال ال�سخرة 
ُزرع فيها،  التي  املناطق  للبيئة يف  بالن�سبة  وباملروعة  الذين زرعوه، 
"يظل  ذلك  ومع  دليل،  اإىل  حتتاج  تعد  فلم  ال�سحة  على  اآثاره  اأما 

ال�سكر رائجا"، كما يقول املوؤرخ.

وب�سبب ال�سراهة اأو اال�ست�سفاء، ورمبا كرمز ديني اأو الإظهار الرثوة 
والقوة، اأ�سبحت "االأطعمة وامل�سروبات ال�سكرية معروفة لدى بع�س 
�سكل  على  اأوال  ال�سكر  فا�ستهلك  ال�سنني"،  اآالف  منذ  احل�سارات 
نع من ق�سب ال�سكر يف الهند قبل قرنني من  ع�سل، و�سرعان ما �سُ

ميالد امل�سيح، كما يقول الكاتب.

ويبدو اأن ثقافة ق�سب ال�سكر -كما يرى املوؤرخ- التي ولدت يف الهند 
االأبي�س  البحر  حو�س  ويف  االأو�سط  وال�سرق  اأفريقيا  يف  انت�سرت 

و�سوريا  م�سر  يف  ل�سكر  ق�سب  زرع   1400 عام  وبحلول  املتو�سط، 
واالأردن و�سمال اأفريقيا واإ�سبانيا، ورمبا اإثيوبيا وزجنبار.

املوؤرخ- وبداأت  ال�سكر املحيط االأطل�سي -كما يقول  ثم عرب ق�سب 
اإنتاجه يف االأمريكتني  "باالنفجار الكبري يف  ق�سة ال�سكر املاأ�ساوية 
اأملا  كان  ذلك  ثمن  ولكن  ال�سركات،  نهم  لي�سبع   "1600 عام  بعد 
كبريا، متثل يف جلب العبيد من اأفريقيا، ثم ا�ستبدالهم الحقا بعمال 
ال�سعوب  بتدمري  ثم  اأف�سل،  املعي�سية  ظروفهم  تكن  ومل  اآ�سيا،  من 
مزارع  ب�سبب  االأمريكتني  يف  البيولوجي  والتنوع  الطبيعية  واملناظر 

ق�سب ال�سكر العمالقة.

اأما بالن�سبة ل�سحة اآكلي ال�سكر، فريوي جيم�س والفني اأن هذا املنتج 
الفرن�سي  البالط  يف  تذوقه  وكان  االأقوياء،  على  حكرا  كان  الذي 
واالإجنليزي وراء ما ُعرف عن لوي�س الرابع ع�سر اأو اإليزابيث اإير من 

اأ�سنان تالفة، قبل اأن ينت�سر الت�سو�س بني عامة النا�س فيما بعد.

واملنتجات  ال�سكر  اأ�سبح  املوؤرخ-  يقول  -كما  االإنتاج  زيادة  ومع 
مكلفة  غري  و�سيلة  املحلى،  والع�سري  ال�سكر  كدب�س  منه  امل�سنعة 

وفعالة لزيادة ال�سعرات احلرارية التي يح�سل عليها اأفقر النا�س.

العامل  منه  يعاين  الذي  ال�سمنة  وباء  اأن  والفني-  -يرى  ولذلك 

عن  الناجتة  واالأرباح  ال�سناعية،  الثورة  من  بذوره  جاءت  اليوم 
ت�سهم يف احلروب  كانت  كبرية  تكتالت  التي خلقت  ال�سكر،  جتارة 

اال�ستعمارية ومتلي قراراتها ال�سيا�سية.

للنكهة، يعد مادة  ن  اأنه حُم�ِسّ اإىل  اإ�سافة  ال�سكر  باأن  الكاتب  وختم 
حافظة ممتازة، وهو حجر الزاوية يف فل�سفة �سناعة االأغذية، الذي 
اإىل ذهب جتاري، وخلق  التكلفة  مكنها من حتويل طعام منخف�س 
عاملا يكون فيه الطعام غري ال�سحي اأكرث ربحية من الطعام اجليد.

�مل�سدر : �ل�سحافة �لفرن�سية

ق�ضة ماأ�ضاوية وراء اكت�ضاف اأكرث املنتجات حالوة تاريخ ال�ضكر.. 

الربغر ورقائق البطاط�س والكول تهدد طفلك بـ3 اأمرا�س خطرية

االأعوام  خالل  ال�سيارات  �سناعة  يف  الكبري  التقني  التقدم  مع   
من  االختفاء  يف  واالأجزاء  التقنيات  من  كثري  بداأت  االأخرية، 
مفاتيح  وتت�سمن  باأهميتها،  اعتقادنا  من  الرغم  على  ال�سيارات 
ت�سغيل املحرك التقليدية، االإطارات االحتياطية يف بع�س ال�سيارات، 
مطفاأة ال�سجائر، وغريها، وكان اأحدث ما بداأت ال�سيارات احلديثة 

يف التخلي عنه هو م�سابيح ال�سباب، فما ال�سبب؟

يف  موؤخرًا  الفاخرة  ال�سيارات  �سناعة  �سركات  عدة  بداأت  حيث 
اأحدث موديالتها، ومن  التخلي عن م�سابيح ال�سباب يف عدد من 
هذه ال�سركات مر�سيد�س وكاديالك ولينكون واأودي، ومن املحتمل اأن 
تطول هذه الظاهرة جميع طرازات ال�سيارات االقت�سادية وال�سعبية 

والبيك اآب الحقًا

ووفقًا خلرباء ال�سيارات فاإن هذه ال�سركات تزود م�سابيح �سياراتها 

احلديثة باأحدث التقنيات املتطورة التي متكنها من اإ�ساءة الطريق 
م�سابيح  وجود  من  جعل  ما  وهو  املناخية،  الظروف  خمتلف  يف 
�سباب منف�سلة اأمر غري �سروري. كما اأن م�سابيح ال�سباب ال يتم 
اختبارها من قبل هيئات االختبارات املختلفة حول العامل، خا�سة اأن 

م�سابيح ال�سباب تعترب معدات تكميلية ولي�ست اأ�سا�سية

ولقد اعرت�س بع�س اخلرباء على عدم وجود م�سابيح ال�سباب يف 
اأ�سباب كثري من احلوادث  اأبرز  ال�سيارات، وذلك الأن ال�سباب من 
حول العامل، وهو ما قد ت�ساهم م�سابيح ال�سباب يف تقليله. حيث 
اأن امل�سابيح االأمامية عالية القدرة م�سممة للروؤية مل�سافات طويلة، 
اأ�سواوؤها ترتد عرب الرطوبة املوجودة داخل ال�سباب،  اأ�سعة  اأن  اإال 
روؤية  قدرة  من  تقلل  القدرة  منخف�سة  امل�سابيح  اأن  اإىل  باالإ�سافة 

ال�سائق يف الوقت نف�سه

وهنا كانت فائدة م�سابيح ال�سباب يف كونها اأقرب لالأر�س وقادرة 
على اإ�ساءة الطريق اأ�سفل ال�سباب كي ال يرتد �سوئها عرب الرطوبة 
يف اجلو، لكن كانت امل�سكلة اأن م�سابيح ال�سباب ال تظهر فائدتها 

الكاملة اإال عند القيادة على ال�سرعات البطيئة

�مل�سدر : �ملربع نت

ملاذا اختفت م�ضابيح ال�ضباب من ال�ضيارات الفاخرة احلديثة؟
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غادرُت �سورّية اإىل فرن�سا يف ني�سان عام 1990 لالخت�سا�س، وبعد 
اإىل دم�سق على منِت  اأربَع �سنواٍت كنُت يف طريِق العودِة  غياٍب داَم 
التي   )Boeing 707( ال�سورّية العربّية  الطريان  �سركة  طائرِة 
اإىل  بالرجوِع  فرحتي  علّي  ُيف�ِسْد  مْل  منكم.  البع�ُس  يتذّكرها  قد 
اليوم  ذلك  جرى  ما  �سوى  ن�سبيًا  الطويل  الغياب  هذا  بعد  دم�سق 

خالل الرحلة.

فبعد تناوِل وجبة الطعام �سمعُت اأحَد املُ�سيفني يهتُف باملُكرّبِ قائاًل 
هل ُيوَجُد معنا طبيٌب فهناك م�سافٌر مري�ٌس يحتاُج اإىل ا�ست�سارٍة ؟ 
رفعُت يدي وتوّجهُت نحَو م�سيٍف اآخٍر يقُف بالقرِب من مقعِد املري�س 
املعني. كان هذا االأخرُي �ساحبًا واالإعياُء يبدو على مالحمه وراأ�ُسه 
ُيقارُب  الزوجة  ح�سب  املري�س  عمُر  كان  زوجته.  كتف  على  ملقًى 
ال�ستني عامًا وبعد اأْن اأنهى وجبته ووقَف ليذهَب اإىل املرحا�س وقَع 
عر�ٍس  اأّي  اأو  �سدري  اأمٍل  من  ذلك  عدا  فيما  ي�ستكي  ال  وهو  فجاأًة 
اآخر.  طماأنُت الزوجَة وامل�سيفني والف�سوليني الذين اجتمعوا حولنا 
اهلل  اأحمُد  وهنا  ـ  مب�سطٍة  بعباراٍت  لهم  و�سرحُت  ب�سيٌط  االأمَر  باأّن 
هبوط  من  عانى  باأّنه  ـ   العربية  باللغة  الطَب  تعلموا  ممن  باأّنني 
 vasovagal( ُمبهمّية  وعكٍة  من  اأو  انت�سابي  �سرياين  �سغٍط 

syncope(  ويكفي بتمديد املري�س ورفِع �ساقيه.

و بعد مروِر خم�س ع�سرة دقيقة عاد فيها لوُن املري�ِس اإليه وت�سّكرتني 
زوجته وانف�سَّ اجلمُع، �ساألُت امل�سيَف اأْن ُيخلي يل مقعدًا خلف مقعد 

املري�س حّتى نهاية الرحلة فيما ال �سمَح اهلل اأْن يحتاَج اإيل مّرًة ثانيًة. 
وهنا َوقعْت كلماُت امل�سيف يف اأُذين كال�ساعقة : "دكتور ال ت�سوف 

ل ملحلك". حالك علينا، كرّت خريك ويعطيك العافية وتف�سّ

اإىل  الدويل  بريوت  مطار  من  عودتي  يف  كنُت   2017/04/03 يف 
باري�س على منت طائرة ال�سركة الفرن�سّية. وقبَل و�سولنا اإىل مطار 
دقيقة،  ثالثني  بحوايل  الدويل   )Charles De Gaulle(
�سمعُت امل�سيفة الفرن�سّية ت�ساأُل عن طبيٍب باملُكرّب الأّن هناك مري�ٌس 
الفرن�سّية(.  اللغة  اأتكّلُم  باأيّن  اهلل  اأحمُد  هنا  )و  ال�ست�سارٍة  يحتاُج 
اخت�سا�سي.  جمال  �سمن  املري�س  �سكوة  كانت  احلظ  حل�سن 
العلوي  الطرف  بثقٍل يف  �سعَر  ال�سبعني عامًا وكاَن قد  عمره حوايل 
�سرحُت  تقريبًا.  دقائق  ع�سر  ملُّدة  الكلمات  باإيجاد  و�سعوبٍة  االأمين 
له وللم�سيفة اأّن االأمَر هو احت�ساٌء دماغي عابر )TIA(. مل اأُعطه 
اال�سربين واإْن كان احتماُل النزف اأو نوبُة �سرٍع ب�سيطٍة ناجمٍة عن 
قلقًا  كان  الأّنه  مهدئًا  باإعطائه  واكتفيُت  جدًا  �سئياًل  دماغي  ورم 

وُعدُت اإىل مكاين.

 : يل  وقالت  مني  مقربٍة  على  امل�سيفني  رئي�سة  عادْت  دقائق  بعد 
اأَْخَلْينا لَك وللمري�س مقعدين يف الدرجة االأوىل وقائد الطّيارة يريد 
حمادثتك.  دخلُت اإىل غرفة القيادة. وبعد اأْن ت�سّكرين القائد جزيل 
الطبي  الفريُق  لي�ستقبَل  املطار  طبيب  اإىل  بالهاتف  حتّدَث  ال�ُسكر 

هناك املري�س ُثمَّ طلب مّني اأْن اأ�سرح لطبيب املطار احلالة.

و اأخريًا طلَب القائد من رئي�سة امل�سيفات اأْن ُتعطيني و�ساًل �ساحلًا 
القادمة على  البطاقة  �سنة فيه خ�سٌم مبقدار 50% على �سعر  ملُّدة 
الهدايا  هذه  جميع  على  �سكرُته  �سمبانيا.  وُزجاجة  طائراتهم  منت 
وُقلُت له اأّن الهدّية الكبرية التي من املمكن اأْن ُيقّدمها يل هي �سورٌة 
تذكارية يف غرفة القيادة معه ومع م�ساعده. اأخذنا عّدَة �سوٍر واأ�سعُت 
لالأ�سف ال�سورَة التي تظهُر بها رئي�سة امل�سيفني فقد كان بوّدي اأْن 
ومعاملتها  رّقتها  الأّن  اأو  جميلًة  كانت  الأنها  املن�سور  هذا  مع  اأ�سعها 

اللطيفة جعلتاين اأراها جميلة.

اأتذّكُر ما حدَث معي قبَل  واأنا  اإىل مقعدي بني فرٍح وحزين  رَجَعُت 
ثالثة وع�سرين عامًا :

ل  "دكتور ال ت�سوف حالك علينا، كرّت خريك ويعطيك العافية وتف�سّ
ملحلك".

ه�سام �ل�سامل

دكتور ل ت�ضوف حالك علينا ق�ضة حقيقية

تعري�س  بتهمة  عاما   12 بال�سجن  اأمريكي  اأ�سنان  على طبيب  حكم 
حياة االآخرين للخطر وارتكاب عمليات تزوير مع �سركات التاأمني، 
لوح  على  وقوفا  مري�سة  يعالج  وهو  م�سور  ت�سجيل  يف  ظهر  بعدما 

الكهربائي. "هوفربورد" )�سكوتر( 

وتبني ال�سور طبيب االأ�سنان �سيت لوكهارت "35 عاما" واقفا على 
عرب  تلقائيا  التنقل  يتيح  جهاز  وهو  الكهربائي،  "هوفربورد"  لوح 
الوقوف على من�سة متحركة على عجلتني )�سكوتر(، وي�ستخرج �سنا 
من فم امراأة تبدو حتت اأثر التخدير ثم يتحرك داخل الغرفة على 

لوحه رافعا يده لالحتفال، كما جاء يف تقرير للفرن�سية.
اأال�سكا  واليــة  يف  الق�سائية  للهيئات  يــُرق  مل  "االإجناز"  هــذا  لكن 
 8 بينها  عاما،   20 بال�سجن  اأخــريا  عليه  حكمت  التي  االأمريكية 

دوالر. مليون   2.2 قدرها  غرامة  وبدفع  التنفيذ،  وقف  مع  �سنوات 

ونقل بيان اأ�سدرته ال�سلطات الق�سائية املحلية عن القا�سي الناظر 
لوكهارت  فيه  ا�ستهر  "الذي  امل�سور  الت�سجيل  اإن  قوله  الق�سية  يف 
طبيب  اأدين  فقد  الق�سية"،  هذه  يف  خطورة  االأكرث  اجلانب  لي�س 
بـ 46 تهمة، بينها مزاولة مهنة طب االأ�سنان ب�سورة غري  االأ�سنان 

قانونية واختال�س اأموال وعمليات تزوير.

على  يق�سي  "كاد  لوكهارت  اأن  اأال�سكا  والية  يف  الق�ساء  واأو�سح 
مر�سى كرث من خالل اإجراء اآالف عمليات التخدير من دون موافقة 

)املر�سى( ومل يتلق تدريبا" مالئما لهذه الغاية.

واأبدى طبيب االأ�سنان اأ�سفه قبيل النطق باحلكم يف حقه. وقال يف 
اأن  اأ�ستطيع  "ال  اأمريكية،  اإعالم حملية  و�سائل  اأوردتها  ت�سريحات 

واأ�ساف  ال�سحيح".  امل�سار  عن  االنحراف  بداأت  متى  بدقة  اأحدد 
اأكرب". بان�سباط  التحلي  واجبي  ومن  باإمكاين  "كان 

�مل�سدر : �لفرن�سية

تفاخر باإجراء عملية اأ�ضنان وهو على �ضكوتر.. فكانت هذه العقوبة

فوجئ فرن�سي باأن فاتورة وقوف �سيارته يف موقف �سيارات يف باري�س 
هي 170 األفا و392 يوروا )نحو 198 األف دوالر(، فما ال�سر؟

وقالت �سحيفة لوبوان )lepoint( الفرن�سية اإن اجلميع يعلم 
 60( روالند  دم  و�سُ اخلدمات،  كل  اأ�سعار  فيها  ترتفع  باري�س  اأن 
تذكرة  قيمة  اكت�سف  عندما  ومارن،  �سني  يف  يعي�س  الذي  عاًما(، 
الواقعة  اإيديغو، يف حمطة �سان �سولبي�س،  وقوف �سيارته يف موقف 

يف الدائرة ال�ساد�سة يف باري�س.
و�سرح ل�سحيفة لوبوان، يوم االأربعاء املا�سي قائال "و�سلت ال�سبت 
اإىل باري�س، وغادرت يف اليوم  املا�سي عند منت�سف النهار تقريبا 
موقف  يف  �ساعات   4 والأجل  م�ساء.   4 ال�ساعة  حوايل  عند  ذاته 

ال�سيارات ُطلب مني دفع مبلغ قدره 170 األفا و392 يوروا".
اأوقف روالند  "الهائل"،  وب�سبب ت�سميمه على عدم دفع هذا املبلغ 
اأنه  وامل�سكلة  ال�سيارات،  موقف  من  اخلروج  حاجز  اأمام  �سيارته 

اأكرث هو االزدحام  الو�سع  الأي عامل يف املحطة، وما عّقد  ال وجود 
املروري خلفه؛ لذلك ات�سل بحرا�سة موقف ال�سيارات يف املحطة.

وقال روالند "بدا املحاور قلًقا ب�ساأن موقفي اأكرث من قلقه ب�ساأن اخللل 
باخت�سار،  نف�سي فيه.  الذي وجدت  املعقول  والو�سع غري  الوظيفي 
ورقم هاتفي،  �سيارتي  لوحة  �ساألني عن  اإخ�ساعي ال�ستجواب،  بعد 

وقرر اأخرًيا فتح احلاجز".

و�سعية متوترة
بّينت ال�سحيفة اأنه كان من املمكن اأن تنتهي هذه الق�سة عند هذا 
احلد، اإال اأن احلاجز اأُغلق قبل اأن يخرج روالند �سيارته، ليجد نف�سه 
املحا�سرين  ال�سيارات  �سائقي  نفاد �سرب  وب�سبب  حمبو�سا جمددا. 
خلف �سيارة روالند بدوؤوا ال�سغط على اأبواق �سياراتهم، واأخذ التوتر 
على  ا  اأي�سً ح�سل  ال�سائقني  جملة  من  �سائًقا  اأن  خا�سة  يت�ساعد، 

تذكرة ب�سعر 170 األفا و392 يوروا.

وبعد انت�سار الفو�سى العارمة، حاول روالند االت�سال برقم مكتوب 
يف موقف ال�سيارات، اإال اأن املحاولة ف�سلت ب�سبب م�سكلة يف ال�سبكة. 

وم�ست 45 دقيقة قبل اأن يتمكن من اخلروج من موقف ال�سيارات.
وقال روالند لل�سحيفة "لقد علقت يف موقف �سيارات حيث ال وجود 
الإ�سراف، وال مراقبة، وال خدمة، وال اأي وجود الأي �سخ�س قادر على 

م�ساعدتك يف حالة حدوث م�سكلة؛ اإن هذا االأمر خطري وخميف!"
من جانبها، اأو�سحت اإدارة موقف اإيديغو -"التي تتاأ�سف على وقوع 
هذه احلادثة"- اأن خطاأ حا�سوبيا ح�سل يف تطبيق "اأو بي اإن جي 
اأو"، وهو ما �سبب وقوع كل ذلك. و"ُحلت امل�سكلة ب�سرعة"، ح�سب 

ال�سركة التي متتلك 120 موقف �سيارات يف باري�س.
�مل�سدر : �ل�سحافة �لفرن�سية

فرن�ضا.. لأجل 4 �ضاعات مبوقف ال�ضيارات ادفع 198 األف دولر
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ـــلـــطـــة الـــيـــونـــانـــيـــة الـــ�ـــض
بالطريقة الأ�ضلية

�ملقادير
- طماطم : 4 حبات )مقّطعة اإىل قطٍع متو�ّسطة(

- خيار : 2 حبة )مقّطع اإىل قطٍع متو�ّسطة(
- خ�س : 3 اأوراق )مقّطع اإىل قطٍع متو�ّسطة(

وجوانح  حلقات  �سكل  على  )مقطع  حبة   1  : الب�سل   -
رفيعة(

مكّعبات  �سكل  على  )مقّطعة  قليل   : البي�ساء  اجلبنة   -
�سغرية(

قطٍع  �سكل  على  )ُمقّطع  حبة   1  : حلو  اأخ�سر  فلفل   -
متو�سطة(

- ملح : ر�ّسة
- ع�سري الليمون : ن�سف فنجان �سغري

- اخلل : ملعقة كبرية
- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبرية

- الزعرت : ملعقة كبرية
- زيتون اأ�سود : قليل )�سرائح(

طريقة �لتح�سري
اجلبنة  با�ستثناء  ونقّلبها  بع�سها  مع  املكونات  جميع  ن�سع 

البي�ساء والب�سل والزيتون االأ�سود.
ن�سيف على اخلليط الناجت ر�ّسة امللح وزيت الزيتون والّزعرت 

واخلل وع�سري الليمون.
ن�سع املكّونات يف طبق التقدمي.

ون�سيف  الطبق  البي�ساء على وجه  ن�سيف مكّعبات اجلبنة 
�سرائح الزيتون االأ�سود ور�سًة ب�سيطًة من الزعرت على وجه 

الطبق.
نقّدم الطبق كوجبٍة م�ساعدة اأو وجبة رئي�سّية.

�مل�سدر مطبخ �سيدتي

طريقة عمل الرز البخاري باللحم
�ملقادير

- اللحم : 1 كيلو
- االأرز : 2 كوب

- الب�سل : 2 حبة )�سرائح(
- اجلزر : 1 حبة )مب�سور(

- طماطم : 2 حبة )مفرومة(
- �سل�سة طماطم : 2 ملعقة كبرية

- حم�س : 3 مالعق كبرية )حّب وم�سلوق(
- الكمون : ملعقة كبرية )خ�سن(
- الكمون : ملعقة كبرية )ناعم(
- الزيت النباتي : ح�سب احلاجة

- ملح : ح�سب الرغبة
- فلفل اأ�سود : ح�سب الرغبة

- زبيب : ح�سب الرغبة
طريقة �لتح�سري

بتحمري  ونقوم  النباتي  الزيت  ن�سع  ثم  النار  الطبخ على  قدر  ن�سع 
اجلزر ثم الزبيب.

بعد ذلك نقوم باإخراج الزبيب واجلزر وو�سعهم جانبًا.
حتى  الب�سل  ونقلب  واللحم  الب�سل  بو�سع  نقوم  الزيت  نف�س  يف 
يبدو لون الب�سل بني. بعد ذلك ن�سع البهارات )كمون حب، وكمون 

مطحون، وفلفل اأ�سود( وملح ح�سب الرغبة.
يتم و�سع ال�سل�سة والطماطم املفرومة واملاء ال�ساخن ثم التقليب 

ملدة دقيقة ونرتك املكونات على النار ملدة �ساعة.
الغليان وجفاف  القدر ونرتكه حتى  االأرز جيدًا ثم ن�سعه يف  نغ�سل 
املاء وظهور فتحات يف االأرز بعد ذلك نقوم بو�سع الزبيب واجلزر 

وتغطيته جيدًا وتركه ملدة من 40-60 دقيقة.
يتم بعد مرحلة االإ�ستواء اإزالة اجلزر مع الزبيب يف طبق منفرد ثم 

و�سع االأرز يف طبق التقدمي واجلزر والزبيب واحلم�س للتزيني.
�مل�سدر مطبخ �سيدتي

�ضاندوي�س فران�ضي�ضكو

�ملقادير
- �سدر الدجاج : 500 غرامًا )مقطع اإىل �سرائح عري�سة)

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبرية

- الفلفل االأبي�س : ن�سف ملعقة �سغرية

- بودرة الثوم : ملعقة �سغرية

- ملح : ملعقة �سغرية

- الفطر : 4 حبات )مقطع اإىل �سرائح)

- جنب موزاريال : 200 غم )مب�سور)

- خبز ال�سمون : ح�سب احلاجة

- املايونيز : ح�سب الرغبة

- خ�س : ح�سب الرغبة )مفروم)

- الذرة : ح�سب الرغبة

- �سل�سة ال�سويا : ح�سب الرغبة

طريقة �لتح�سري
يف وعاء، �سعي الدجاج، زيدي الزيت، الفلفل االأبي�س، الثوم البودرة 

وامللح وقلبي املكونات حتى تتجان�س.

حتى  وقلبيها  متو�سطة  نار  على  مقالة  يف  الدجاج  �سرائح  �سعي 
تن�سج.

اأ�سيفي �سرائح الفطر وقلبيها مع الدجاج.

اقطعي خبز ال�سمون اأفقيًا وافرغي حمتواه.

مقدار  واأ�سيفي  رغبتك  بح�سب  املوزاريال  جنب  من  كمية  وزعي 
ملعقتان كبريتان من خليط الدجاج والفطر.

�سعي ال�ساندوي�س داخل ال�سواية مع ال�سغط عليه.

اأ�سيفي املايونيز، اخل�س، الذرة و�سل�سة ال�سويا بح�سب رغبتك ثم 
قدميه على �سفرتك.

�مل�سدر مطبخ �سيدتي

- برغل : 3 اكواب
- الب�سل : 2 حبة )�سغري احلجم(

- ملح : 2 ملعقة �سغرية
- حلم الهربة : 400 غرامًا )مدقوق(

- الكمون : 2 ملعقة كبرية
- بندورة : 1 حبة )كبرية احلجم(

- الفليفلة احلمراء : 100 غرامًا )10 قرون / ياب�سة(
طريقة �لتح�سري

باليد  وتنظف  ت�سحب  ثم  ثواين  عليها  ويفور  الفليفلة  قرون  تغ�سل 

وتطحن وترتك جانبًا.
ير�س الربغل بكاأ�س ماء وي�ساف له امللح والب�سل ويطحن 6 مرات.

ت�ساف حبة البندورة مع الفليفة والكمون وتطحن مرتني.
ت�ساف الهربة وتطحن مرة مع الربغل.

يتم دعك الكبة لتتجان�س وتتما�سك.
بال�سنوبر  وتزين  باملاء وتقطع قطع �سغرية  اليد  ببل  يتم تقطيعها 

والبقدون�س.
توؤكل لوحدها اأو مع املحمرة

�مل�سدر مطبخ �سيدتي
كبة نية بالهربة
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اأ�ضابع ال�ضمك املقلية
�ملقادير

- فيليه ال�سمك : 500 غرامًا )مقّطع اإىل �سرائح طولّيًا ب�سماكة 3 
�سنتمرتات(

- الزجنبيل : ملعقة �سغرية )طازج ومب�سور(
- اخلل : ن�سف ملعقة كبرية

- ع�سري الليمون : 2 ملعقة كبرية
- بيا�س البي�س : 1 حبة

- فلفل اأ�سود : ن�سف ملعقة �سغرية
- بق�سماط : 3 اكواب
- ملح : ح�سب الرغبة

- الزيت النباتي : غزير )للقلي(
طريقة �لتح�سري

تّبلي قطع ال�سمك بالزجنبيل وامللح من اجلهتني ثّم اتركيها جانبًا 
لـ10 دقائق.

ثّم غّم�سي قطع  الليمون احلام�س  اخلطي اخلّل وع�سري  وعاء،  يف 

ال�سمك يف هذا املزيج واتركيها حلوايل ال�ساعتني.
يف وعاء اآخر، اخفقي زالل البي�سة جيدًا مع الفلفل االأ�سود.

غم�ّسي كّل قطعة �سمك مبزيج البي�س ثّم بالبق�سماط حتى تتغطى 
من كافة اجلهات.

حّمي الزيت جيدًا يف قدر ثّم اقلي قطع ال�سمك حلوايل 10 دقائق اأو 
حتى تن�سج ويتغري لونها.

�مل�سدر : مطبخ �سيدتي

مطبخك �ضيدتي

�ملقادير
مكونات �ل�سل�سة �ل�سائلة:

اخلل: 2 ملعقة كبرية
ع�سري الليمون: 2 ملعقة كبرية

الفلفل احلار: 1 حبة )مفروم ناعم(
الثوم: ف�س )مفروم ناعم(

مكونات �سل�سة �لزبادي:
زبادي: 2 كوب

الطحينية: 2 ملعقة كبرية
الثوم: ملعقة �سغرية )مفروم(
ع�سري الليمون: 2 ملعقة كبرية

للتزيني:
�سنوبر: ربع كوب )حمم�س(
بقدون�س: ربع كوب )مفروم(

الفلفل احللو: ملعقة
اخلبز العربي: 3 اأرغفة )مقطع اإىل مربعات ومقلي(

- االأرز: كوب ون�سف )متو�سط احلبة، منقوع(
- �سدر الدجاج: 6 �سدور )م�سلوق ومقطع فيليه(

- مرق دجاج: 4 اكواب
- فلفل اأ�سود: ملعقة �سغرية

- ملح: ح�سب الرغبة
طريقة �لتح�سري

ُت�سّخن ملعقتان كبريتان من الزيت يف اإناء متو�سط احلجم ويحركان 
مع االأرز، وي�ساف ملعقة �سغرية من الفلفل االأ�سود وملعقة �سغرية 

من امللح، وتخلط جيدًا حتى يغطى االأرز بالتوابل.
وُيغلى  متامًا،  االأرز  تغطية  يتم  حتى  الدجاج  مرق  من  كوب   2 �سبي 
املزيج ثم ُيغّطى الوعاء وتخّفف احلرارة وُيطهى االأرز ملدة 15 دقيقة.

يف وعاء �سغري، اخلطي مكونات ال�سل�سة.
قطعي �سدور الدجاج اإىل قطع متو�سطة احلجم و�سعيها يف وعاء، 

واأ�سيفي املاء اإىل الدجاج حتى يتم تغطية القطع.
اأ�سيفي ملعقة كبرية من البهارات، ملعقة �سغرية من الفلفل االأ�سود 

وملعقة �سغرية من امللح.
ثم  يغلي  املزيج  اتركي  ال�سائلة  ال�سل�سة  من  كبرية  ملعقة  اأ�سيفي 

ازيلي قطع الدجاج من املاء واتركيها جانبًا.
يف هذه االأثناء، اخلطي مكونات �سل�سة اللنب يف وعاء كبري، واأ�سيفي 

القليل من امللح واخلطي جيدًا.
ُي�سكب االأرز يف طبق التقدمي ثم ُت�سكب عليه بع�س قطع الدجاج، وننرث 

اخلبز املقلي فوق االأرز، ونغطي االأرز والدجاج ب�سل�سة الزبادي.
ُت�سكب فوقها ما تبقى من ال�سل�سة ال�سائلة.

وتقدم  املفروم،  والبقدون�س  املحم�سة  واملك�سرات  بالبابريكا  ُتزين 
على الفور.

�مل�سدر مطبخ �سيدتي

فتة دجاج فيليه على 
الطريقة ال�ضورية

�ملقادير
- الربتقال : 4 حبات

- اجلزر : 2 حبة
- املاء : 3 مالعق كبرية

- الزجنبيل : ربع ملعقة �سغرية )مب�سور(

طريقة �لتح�سري
ق�سري الربتقال جيدًا ثم قطعيه اإىل قطع متو�سطة احلجم.

ق�سري اجلزر بعدها ثم قطعيه اإىل دوائر �سغرية احلجم.

وزعي قطع الربتقال واجلزر يف وعاء اخلالط الكهربائي.

حتى  جيدًا  املكونات  اخلطي  ثم  الزجنبيل  واأ�سيفي  املاء  ا�سكبي 
حت�سلي على �سائل ناعم القوام.

وزعي الع�سري يف اأكواب ثم �ساركيه على �سفرتك باردًا.

�مل�سدر مطبخ �سيدتي

ع�ضري الربتقال واجلزر 
والزجنبيل ملناعة قوية

�ضوفليه النوتيال
�ملقادير

- البي�س : 2 حبة )كبري احلجم(
- �سوكوالتة نيوتيال : 4 مالعق كبرية

- دقيق : 4 مالعق كبرية )اأبي�س(
- الزبدة : ن�سف كوب

- الفانيليا : ن�سف ملعقة �سغرية )�سائلة(
- مك�سرات : ن�سف كوب )حمم�سة(

طريقة �لتح�سري
ال�سائلة،  والفانيال  البي�س،  فيه  ون�سع  منا�سب،  وعاء  نختار   .1

ونخفقهم بوا�سطة امل�سرب اليدوي حتى تظهر الفقاعات.

هادئة  نار  على  ون�سعها  منا�سب،  قدر  يف  النباتية  الزبدة  ن�سع   .2
ون�ستمر يف  النوتيال  �سوكوالتة  ن�سيف  ثم  كامل،  ب�سكل  تذوب  حتى 

التحريك حتى تتداخل النوتيال مع الزبدة.

3. ن�سيف خليط البي�س اإىل اخلليط ال�سابق، مع اال�ستمرار باخلفق 
مع  ال�سابق  اخلليط  اإىل  املنخول  االأبي�س  الدقيق  ن�سيف  ال�سريع. 

اخلفق امل�ستمر، حتى تتجان�س املكونات مع بع�سها البع�س.

�سة بال�سوفليه بالزبدة النباتية اأو الزيت  4. ندهن القوالب املخ�سّ
النباتي ح�سب الرغبة، ثم ن�سكب ن�سف اخلليط فيه. ندخل القوالب 
اإىل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، بحيث يكون م�سغاًل 
من االأ�سفل فقط، وملدة 3 دقائق، ومن ثم نخرج القوالب ون�سع القليل 
من �سوكوالتة النوتيال يف املنت�سف، ون�سكب النتبقي من اخلليط فوق 
النوتيال، ونرجعها للفرن ملدة 5 دقائق تقريبًا اأو حتى ين�سج ب�سكل 

تام. ن�سع املك�سرات على وجه ال�سوفليه اجلاهزة للتقدمي.

�مل�سدر مطبخ �سيدتي
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            ▪ Quickly identify, manage and 
prevent COVID-19 outbreaks;
▪ Accelerate efforts to reduce health service 
backlogs; and
▪ Prepare for surges in COVID-19 cases.
Ontario has already taken actions to prepare 
the health system and support frontline care 
providers:
▪ Developed a health workforce matching 
portal which has helped match skilled 
frontline health care workers with over 
1,100 matches (including over 650 in long-
term care) across the health system in need 

of assistance;
▪ Strengthened infection prevention and 
control supports to help providers and care 
settings in greatest need, including tools, 
training and resources to support long-term 
care and other congregate settings;
▪ Released guidance and directives from the 
Chief Medical Officer of Health to ensure 
consistent approaches to protecting health 
care workers and patients, based on the best 
evidence available;
▪ Increasing the supply and availability of 
personal protective equipment, including 

recently an nounced domestic manufacturing 
capacity of N95 respirators to keep our health 
care workers safe; and
▪ Updated the long-term care visitor policy to 
clarify guidance about visits from caregivers 
to help meet the care needs of residents.

Government of Ontario 

New Tool Part of the Government’s 
Plan for the Safe Reopening of 
Schools
TORONTO — The Ontario 

government launched a new voluntary 
interactive screening tool to assist parents, 
students and staff with the daily assessment of 
COVID-19 symptoms and risk factors that is 
required before attending school. The results 
will let parents, students, and education staff 
know whether they should attend school 
each day or guide at-risk individuals to 
proper resources. This tool is another layer of 
prevention that the province is using to protect 
the health and safety of students, staff, and the 
communities where they live and work.
Details were provided today by Premier Doug 
Ford, Christine Elliott, Deputy Premier and 
Minister of Health, Stephen Lecce, Minister of 
Education, and Peter Bethlenfalvy, President 
of the Treasury Board.
"We are doing everything we can to keep 
students and staff safe, and that includes this 
new screening tool which will help people 
protect themselves and others from COVID-
19," said Premier Ford. "It's everyone's 
responsibility to screen themselves or their 
child for symptoms before going to school. 
If you're sick or someone in your household 
is sick, even with mild symptoms, please stay 
home."
The new easy-to-use tool is voluntary and 
available for all parents, students and staff to 
use to help screen for symptoms of illness every 
day. Users will simply respond to clinician-
informed symptom and risk questions, and 
the tool will then immediately inform users 
whether it is safe to attend school that day. 
The tool protects privacy and does not collect 
any personal health information. The tool was 
also developed in house by the Ontario Digital 

Service at no additional cost to taxpayers.
"Our government is taking every preventive 
action to safely reopen our schools, including 
the introduction of Ontario's new COVID-19 
screening tool for students and staff," said 
Minister Lecce. "We have made tremendous 
progress as a province, which is why we must 
continue to heighten our vigilance by stepping 
up screening of each student and staff member 
before they enter our schools." 
Earlier this summer, Ontario unveiled the 
nation's most comprehensive plan for the safe 
reopening of schools in September. The plan 
is supported by $1.3 billion in critical supports 
to hire more teachers and increase physical 
distancing, purchase personal protective 
equipment (PPE), enhance cleaning of schools 
and school buses, improve ventilation, hire 
more custodians, and add more school 
leadership positions and administrative 
support for virtual schools. The province has 
also established a mandatory masking policy 
for grades 412-, and a robust surveillance and 
testing strategy to ensure a successful return 
to classrooms.
In addition, local public health units have filled 
over 530 nursing positions, or 85 per cent, of 
the additional 625 nursing positions created to 
help keep students and staff safe. The nurses 
will be providing rapid-response support to 
schools and school boards in facilitating public 
health and preventative measures, including 
screening, testing, tracing and mitigation 
strategies. In order to ensure that schools are 
supported from the start of the school year, 
several public health units have temporarily 
redeployed existing nurses while recruitment 
activities continue.
As part of Ontario's commitment for 
transparency, and in partnership with the 
Ministry of Heath and the Ontario Digital 

Service, the Ministry of Education has also 
launched a webpage to report COVID-19 cases 
in schools and child care centres. This page 
will be updated every weekday with the most 
up-to-date COVID-19 information available, 
including a summary of cases in schools 
and licensed child care centres and agencies. 
This important resource will help parents and 
guardians know whether a COVID-19 case 
has been confirmed at their children's school, 
and where the numbers come from.

"As students across the province return to 
school, it's more important than ever that we 
provide families with the tools and information 
they need to stay safe and healthy," said Minister 
Bethlenfalvy. "Throughout the pandemic, our 
government has worked swiftly to leverage 
technology and innovation that puts vital 
programs and services at your fingertips. This 
tool is another example of how we're building 
a government that works for you."

The government also released the Operational 
Guidance: COVID-19 Management in 
Schools document. This guide was developed 
in consultation with public health experts, 
including Ontario's Chief Medical Officer of 
Health, and aims to help schools identify and 
isolate COVID-19 cases, reduce the spread 
of COVID-19 in schools, and prevent and 
minimize outbreaks.

Government of Ontario 

News

Ontario Launches New COVID-19 Screening 
Tool to Help Protect Students and Staff
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A    Slovenian woman has been found 
guilty of deliberately sawing 
off her own hand as part of an 
insurance scam.

A court in the capital Ljubljana found that 
Julija Adlesic, 22, had taken out five insurance 
policies in the year before her injury. She had 
claimed it happened as she cut branches.
Adlesic stood to gain more than €1m 
(£900,000, $1.16m) in payouts.
She now faces two years in prison, while 
her boyfriend has been given a three-year 
sentence.
Adlesic and a number of relatives were arrested 
in 2019 after she arrived in hospital with her 
hand cut off above the wrist.

The court found that she and her boyfriend 
had intentionally left the severed hand behind 
rather than bringing it with them to ensure the 
disability was permanent. However, authorities 
recovered it in time to sew it back on.

Prosecutors said the woman's boyfriend had 
also made internet searches about artificial 
hands in the days beforehand.

Prosecutors said this was proof that the injury 
was intentional.

Adlesic's boyfriend's father was also given a 
one-year suspended sentence.

Throughout the trial, Adlesic had denied 
intentionally cutting off her hand.

Had the fraudulent claim been successful, the 

couple would have received more than half a 
million euros as a lump sum, with the rest paid 
in monthly instalments.

BBC

A woman deliberately cut off her hand with
a circular saw in a $1.2m insurance scam

Ontario Investing $52.5 Million to 
Recruit, Retain and Support More 

Health Care Workers
Initiative Will Ensure the Province Can Meet any Surge in 

Demand during COVID-19
TORONTO ― The Ontario government is 
investing $52.5 million to recruit, retain and 
support over 3,700 more frontline health care 
workers and caregivers to ensure our health 
care system can meet any surge in demand, 
while continuing to provide safe and high-
quality care to patients and long-term care 
residents. This investment is part of the 
province's COVID-19 fall preparedness 
plan, Keeping Ontarians Safe: Preparing for 
Future Waves of COVID-19.
Details were provided today by Premier 
Doug Ford and Christine Elliott, Deputy 
Premier and Minister of Health.
"It's the thousands of nurses, personal 
support workers, and other frontline workers 
who have made the difference in the fight 
against COVID-19," said Premier Ford. 
"Today's significant investment will allow 
us to recruit, retain, and quickly deploy a 
militia of health care heroes, caregivers, 
and volunteer professionals to care for our 
seniors and most vulnerable and ensure our 
health care system is prepared to deal with 
any outbreaks or surges in cases."
"Retaining and increasing the number 
of frontline health care workers in our 
continuous fight against COVID-19 is 
critical," said Minister Elliott. "We are taking 
further action to ensure our frontline health 
care workers are supported, and the health 
care sector has the staff to provide timely, 

high-quality care."
In order to increase and stabilize the health 
care workforce, the province is investing an 
additional $26.3 million to support personal 
support workers (PSWs) and supportive care 
workers, including:
▪ $14 million for the Personal Support Worker 
training funds to continue training PSWs in 
the home and community care and long-term 
care sectors;
▪ $10.3 million for the new Personal Support 
Worker Return of Service Program, to 
recruit and retain recent graduates to work in 
long-term care homes and in the home and 
community care sectors. This program will 
provide a $5,000 incentive to 2,000 recent 
graduates for a six-month commitment to 
work in these settings;
▪ $1.3 million to train 160 supportive care 
workers to provide basic home support 
services; and
▪ $700,000 in accelerated PSW training for 
220 students with prior health experience to 
practice in Ontario.
The province is investing an additional $26 
million to support nurses, including:
▪ $18 million for Ontario's Nursing Graduate 
Guarantee program, which provides full-
time salary and benefits for over 600 nurses 
with a focus on recruiting in areas of need 
such as long-term care homes and acute care 
settings; and

▪ Up to $8 million to add over 800 nurses to 
the health system in areas of need across the 
province.
The province is supporting frontline workers, 
families and caregivers by:
▪ Investing $200,000 to improve the matching 
algorithm for the Ontario Matching Portal, 
which will enable employers to get faster 
matches that best meet their needs;
▪ Expanding training, tools and resources 
available to frontline workers across the 
social services sector; and
▪ Continuing to update visitor policies for 
congregate care settings, including long-
term care, that promote family and caregiver 
involvement to support better care and 
reduce isolation.
The province's COVID-19 fall preparedness 
plan, Keeping Ontarians Safe: Preparing 
for Future Waves of COVID-19, will help 
the province quickly identify, prevent and 
respond to any scenario in order to protect 
communities.
The Keeping Ontarians Safe plan will:
▪ Recruit, retain, train and support health care 
workers, while also continuing to engage 
families and caregivers;
▪ Implement the largest flu immunization 
campaign in Ontario's history;
▪ Maintain strong public health measures, 
including continued expansion of testing 
and case and contact management;
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OTTAWA — Today, Premier Doug 
Ford joined his fellow Premiers 
to press the federal government 
on critical priorities for the 

people of Ontario, including strengthening 
frontline health care and moving shovel-
ready infrastructure projects forward.

The need for additional health care funding 
is urgent with rising case numbers across 
the country, a potential secondary wave of 
COVID-19 on the horizon, and ongoing 
work to modernize hospitals, long-term care 
homes and other health facilities. Ontario 
joins provincial and territorial partners 
in calling for a significant increase to the 
federal Canada Health Transfer to cover 35 
per cent of provincial-territorial health costs 
and help meet urgent challenges, prepare 
for the future, and build stronger health care 
systems.

"This is a critical moment for us to stand 
together and build a stronger, more resilient 
province and country," said Premier Ford. 
"To meet the challenges we face, we need 
a modern health care system that can 
effectively respond to the potential surges 
and waves of COVID-19, while addressing 

issues such as hallway health care and the 
need for more long-term care beds. Ontario 
is at the table with $67 billion for health care 
this year, but we need the federal government 
to step up with its share to better protect the 
people we serve."

Like many provinces and territories, Ontario 
is making unprecedented investments this 
year in health care to respond to COVID-
19, including quickly expanding testing 
capacity, building more hospital capacity, 
and developing homegrown manufacturing 
capacity for personal protective equipment. 
Premier Ford joins Canada's Premiers in 
calling for a true long-term funding partner 
in the federal government to support this 
fundamental priority for Ontarians and 
Canadians alike.

Premier Ford is also calling on Ottawa 
to reduce delays in federal approvals for 
current infrastructure projects and step 
up with an additional $10 billion per year 
over 10 years for shovel-ready projects. 
The province is seeking at least 40 per cent 
of total costs for the nationally significant 
$28.5 billion subway plan for the Greater 
Toronto Area, along with additional funding 

for broadband to expand and improve 
service to more rural, remote, and Northern 
communities. Supporting these projects will 
accelerate economic recovery by creating 
more jobs, providing more opportunities for 
local businesses, and improving the quality 
of life in these communities.

Ontario stands ready to work with the federal 
government and provincial and territorial 
partners to advance these important priorities 
for the people of Ontario and all Canadians.

Government of Ontario 

News

TORONTO — The Ontario 
government is extending the Ontario 
Community Support Program 
until March 2021. This will ensure 

that low-income seniors and people with 
disabilities, many who are self isolating due 
to COVID-19, can continue to get meals and 
other essential supplies delivered to their 
homes in the upcoming winter months.          

The announcement was made today by 
Raymond Cho, Minister for Seniors and 
Accessibility.

"Our government is committed to protecting 
the health and safety of Ontarians. Over 
the past few months, these deliveries have 
provided real and meaningful support directly 
to people with disabilities and seniors in 
isolation" said Minister Cho. "As we continue 
to work together to stop the spread of COVID-
19, we will ensure that the Ontario Community 

Support Program will continue to be there for 
Ontarians with disabilities and older Ontarians 
when they need it most."

The program was launched in partnership with 
the Ontario Community Support Association 
(OCSA) in April. Since then, it has enabled more 
than 230,000 deliveries of meals and essential 
supplies across the province, helping seniors 
and people with disabilities as they stayed home 
to protect themselves from COVID-19.

"While many Ontarians are returning to work, 
this pandemic is far from over for vulnerable 
people who need continued support to stay 
healthy and safe at home," said Deborah 
Simon, CEO of the Ontario Community 
Support Association. "The extension of 
this program means our members can keep 
meeting the unprecedented demand for help 
and support in our communities, and provides 
certainty and stability for the clients they serve 

as we head into the second wave of this virus 
and upcoming flu season."

To access the Ontario Community Support 
Program and request a service, visit www.
ontariocommunitysupport.ca. Those without 
Internet access or who require service in a 
language other than English or French, can dial 
211 or 13213-330-877- (toll free). TTY service 
is also available by calling 11001-340-888-.

Government of Ontario  

Ontario Extends Critical Delivery Program for 
Seniors and People with Disabilities
Deliveries of food and essentials will continue into 2021

Premier Ford Presses Ottawa to Increase 
Funding for Ontario Priorities

Province Calls for Greater Federal Investments in Health Care and Infrastructure
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Statement by the Prime Minister on 
International Day of Peace

News

Province Establishing New Ways of 
Delivering Services Remotely, In-
person and Online
Toronto - The Ontario government is 

making it easier, faster and more affordable 
to access the justice system by investing in 
technology and providing more services online. 
This will enable the province to provide more 
remote proceedings and reduce the number of 
courthouse visits, making the justice system 
safer to access during the COVID-19 outbreak 
and recovery period.
"Throughout the COVID-19 emergency and 
recovery, we have worked with our partners 
to move Ontario's justice system forward by 
decades in a matter of months through game-
changing modernization initiatives," said 
Attorney General Doug Downey at the annual 
Opening of the Courts ceremony today. 
"This includes supporting innovative ways of 
conducting court proceedings, offering more 
remote proceedings, and adopting online 
methods for filing and interacting with the 
court to reduce the number of in-person visits 
to the courthouse."
Investments in technology have moved more 
services online, making it easier for people to 
access the justice system no matter where they 

live. These initiatives include:
Electronic filing for more than 400 types of 
civil and family court documents through the 
Justice Services Online platform.
A cloud-based document sharing and storage 
e-hearing platform. Currently being piloted 
for select civil matters in Toronto, the platform 
will enable parties and/or their lawyers to 
share filed court documents of any size, file 
format prior to and during a specific court 
hearing and will be accessible 247/.
An online tool that makes it easier for 
people to search court case information from 
anywhere.
The ability to dispute traffic tickets and other 
provincial offences remotely by audio or video 
where available.
An online pre-screening and check-in for 
potential jurors, allowing people to spend less 
time in a courthouse before jury selection.
In the near future, electronic filing of probate 
court documents will allow for quicker 
processing of some estate applications and 
estate court users can avoid a trip to the 
courthouse or the time and expense of mailing 
their documents.
Initiatives are also underway to digitize and 
connect systems across Ontario's criminal 

justice system. As communities gradually 
reopen and in-person justice services expand, 
Ontario will continue to draw on the guidance 
of public health experts to keep people safe 
and maintain access to justice.
"As the Minister responsible for digital and data 
transformation, our government has worked 
swiftly to deliver vital programs and services, 
including online, remote and in-person justice 
services, to Ontarians safely and securely," said 
Peter Bethlenfalvy, Treasury Board President. 
"Building a more accessible, responsive and 
resilient justice system is another example of 
how the province is harnessing technology 
and innovation to deliver a government that 
works better for the people of Ontario."

Government of Ontario

Ontario Modernizing Justice Sector to be more 
Accessible, Responsive and Affordable 

Ottawa, Ontario
The Prime Minister, Justin Trudeau, today 
issued the following statement on the 
International Day of Peace:
“Peace is the work of many generations. 
Today, on the International Day of Peace, we 
reflect on the progress made, and the work 
still to be done, to achieve a more peaceful, 
just, and sustainable future for Canada and the 
world.
“This year’s theme – Shaping Peace Together 
– recognizes that the COVID-19 pandemic has 
changed the world as we know it. It reminds 
us that, now more than ever, we need to work 
together to address the challenges we face as 
a global community. Just like the virus, the 
serious and pressing issues of our time know 
no borders. Defeating COVID-19, tackling 
climate change, poverty, and inequality, and 
protecting human rights will require the 
cooperation of all countries.
“Cooperation, understanding, and solidarity 
are essential to building a more peaceful 
world. That’s why the Government of Canada 
continues to engage with international partners 
as part of our commitment to peace, security, 

sustainability, and prosperity at home and 
abroad. Canada believes in the importance 
of working with our partners to fight climate 
change and protect our oceans, advance gender 
equality and women’s empowerment, support 
peace and security, and promote sustainable 
economic growth that leaves no one behind. 
As part of our commitment to the Sustainable 
Development Goals, Canada and other United 
Nations (UN) Member States are working to 
protect human rights and the rule of law, and 
provide access to justice to help build more 
peaceful and inclusive societies.
“Our country also has a long and proud 
history of serving in international peace 
operations. Over the past seven decades, 
Canada has participated in peacekeeping 
missions around the world, from Cambodia 
to the Balkans, and Haiti to Mali. Canada is 
committed to increasing the effectiveness of 
UN peace operations, and to preventing and 
responding to conflicts around the world. In 
2017, we launched the Vancouver Principles 
on Peacekeeping and the Prevention of the 
Recruitment and Use of Child Soldiers, as 
well as the Elsie Initiative for Women in Peace 

Operations, which is working to increase the 
meaningful participation of uniformed women 
in UN peace operations. Last year, we appointed 
Canada’s first Ambassador for Women, Peace 
and Security to advance women’s participation 
in conflict prevention and peacebuilding, and 
advise on the implementation of our second 
National Action Plan on Women, Peace and 
Security. Today, Canada continues to play an 
important role in building a more peaceful and 
secure world, including as Chair of the UN 
Peacebuilding Commission for 2020.
“Over the past few months, we have all seen 
attempts to use COVID-19 to encourage 
division. Canada will continue to stand 
against all forms of intolerance, racism, and 
discrimination. We know that our country – 
and our world – are stronger and more peaceful 
when we embrace diversity, encourage 
inclusion, and protect human rights.
“As we mark the International Day of Peace, 
I invite all Canadians to reflect on our shared 
values of peace, equality, and compassion. 
Only together can we build a better country 
and a safer, more peaceful world.”

PMO Media Relations
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TORONTO - The Ontario government is 
launching a recruitment campaign to increase 
its team of frontline health and safety inspectors 
by 98 and help ensure workplaces across the 
province are doing their part to prevent the 
spread of COVID-19. With these new hires, 
there will be more labour inspectors on the 
ground than ever before in the province's 
history.    

"Our government is taking the steps necessary 
to protect Ontario workers on the job and keep 
our economy on the road to full recovery," 
said Minister of Labour, Training and Skills 
Development Monte McNaughton. "By 
adding more inspectors to our team, we can 
respond faster to situations as they arise and 
help make sure that every office, plant, store 
and job site in this province is safe, during 
COVID-19 and beyond.

The hiring of these new workers will see the 
number of active inspectors in the province 
increase from 409 to 507, an increase of 24 per 

cent. Training is set to begin later this fall.

The new inspectors will play a key role in 
protecting workers by checking and enforcing 
that workplaces are following occupational 
health and safety legislation. The will have 
broad powers to:

• inspect any workplace and ensure they have 
COVID protections in place;

• investigate any potentially hazardous 
situation, critical injury, fatality and work 
refusal;

• order compliance with the legislation;

• stop unsafe work from being performed; 
and

• recommend and initiate prosecutions.

The full-year cost for the new inspectors will 
be $11.6 million. Recruitment of the inspectors 
will begin in early October 2020. Applicants 
will have one month to apply.

"Nothing is more important than protecting 

the health and safety of our workers," said 
Minister McNaughton. "By building the 
largest labour inspectorate in history, we're in 
the best position to do just that."
To help ensure that employers have the 
resources and equipment they need to keep 
their employees safe, including Personal 
Protective Equipment (PPE), the government 
launched the Ontario Together PPE Directory. 
With listings for masks, sanitization, eye 
protection, gowns, gloves and sneeze guards, 
the directory is another tool to help keep 
everyone safe while on the job.

Government of Ontario 

Ontario Set to Employ the Largest Number of Labour 
Inspectors in Provincial History 

New Inspectors will help Keep Workers Safe on the Job during COVID-19

Ottawa, Ontario

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

International Day of Democracy:

“Today, we join our international partners 
to celebrate the International Day of 
Democracy. We recognize that the respect 
for freedoms, human rights, and the rule of 
law are essential for democracies to thrive. 
We also take this opportunity to remind 
ourselves of our shared responsibility to 
protect and promote democratic values.

“This year’s theme – COVID-19: A Spotlight 
on Democracy – highlights the impacts of the 
pandemic on the state of democracy around 
the world. From enabling the free flow of 
information to ensuring transparency and 
accountability, democracy has an important 
role to play in helping us confront the global 
pandemic.

“To continue the fight against disinformation 
and hate speech, the Government of Canada 
is harnessing the tools at its disposal to 
mitigate these actions online, including 
through the Digital Citizen Initiative, 

which was launched in 2019. This initiative 
supports democracy and social cohesion 
in Canada by promoting an information 
ecosystem that is trusted, diverse, safe, 
and free from disinformation and illegal 
content. The initiative also builds citizen 
resilience to online disinformation through 
third-party civic, news, and digital media 
literacy activities and programming to equip 
Canadians with the tools, and skills they 
need to critically assess information online.

“Canada also recognizes democracy’s place 
at the heart of our international system, and 
the need to strengthen democratic institutions 
around the world to promote peace and 
stability. That is why we are committed to the 
2030 Agenda for Sustainable Development, 
to help create a more equitable, prosperous, 
and secure world for future generations. 
We are investing to promote and protect 
democracy as well as media and press 
freedoms worldwide by supporting electoral 
processes, reinforcing democratic practices, 
and strengthening civic engagement. 
Canada stands with people around the world 
protesting peacefully, including recently 
in Belarus, Hong Kong, Venezuela, and 

Lebanon, as they seek to advance democratic 
principles.
“Today, we also celebrate a milestone in the 
history of Canadian democracy, by marking 
100 years since the creation of Elections 
Canada, the longest standing non-partisan 
electoral commission in the world. Today, 
Elections Canada continues to ensure that 
the federal electoral process in Canada 
remains transparent.
“On behalf of the Government of Canada, 
I invite Canadians to reflect on our 
democratic traditions and the values that 
bring us together. By being engaged in the 
democratic process, we can help safeguard 
our institutions and help protect democracy 
worldwide.”

BMO

Statement by the Prime Minister on the 
International Day of Democracy



2 Magazine Intellectual Article

Him: Hey, how's it going?
Me: Great, thanks God. How about you?
Him: Not bad.
Me: Which station are you heading to، 
today?
Him: Islington station.
Me: Likewise, I am heading there too. 
Him: It's a good chance to talk for a 
while, commuters' silence drive Me crazy 
soMetiMes.
Me: Absolutely, talking with people is a lot of 
fun and enriches our knowledge a lot. Look, 
we've 20 minutes to get to the station. Let's 
talk for a while. 
Him: With pleasure, 
Moutaz, I've a question for you?
Me: For sure, go ahead.
Him: I've known you for a while and whenever 
I ask you: ( How are you?) Your answer is: 
(Fine, HamduleLah.) What does that Mean, 
buddy?
Me: Yeh,.. I see, you wanna talk about religions 
then!!?
The word ALLAH, Means God in English. 
You know what!!
I notice, you don't Mention God in your life 
affairs!! Do you???
Him: God!!! What do you Mean? I don't 
believe there is God. I am an unbeliever, 
atheist..
Me: I thought you are Christian?? And I think 
you pray to God for grace and blessings!! 
Don't you ??
Him: To tell the truth, I don't believe in 
religions at all, It's none sense. 
Me: Forget about religions now, we have 15 
minutes ahead. Let's focus on talking about 
Allah, God the creator. Does that make 
sense?
Him: So many young people here are 
unbelievers, atheist, they don't believe in the 
existence of God, and I am one of them. 
Me: What tiMe is it now?
Him:10:25 and 5 seconds.
Me:Waw!! What a perfect watch you have!!
Him:Swiss made. No delay, no stop. 
Me:Where did you get it from?
Him:Square One. Place doesn't matter. What 
counts to Me is the manufacturer. It's Swiss 
made and I trust the guys. 

Me: Have you seen the manufacturer who 
made your watch??
Him: Damn!! Huhuhuhu, of course not!!! 
what a stupid question, Moutaz. But for sure, 
he is a brilliant manufacturer. 
Me:How did you get to know that he is a 
brilliant manufacturer, Mike?
Him:What stupid questions are you asking 
about!!! I thought you were smarter, buddy!!! 
But I am gonna answer your question any 
way. This watch, which distracted you from 
our subject for today, I've had it for over 10 
years, never stopped, but I change battery 
almost once every two years. 
Me:You're absolutely right, it must be a 
perfect watch..But  you haven't seen the one 
who made it?? Right, Mike??
Him:It doesn't matter whether I see Him 
or not. But absolutely, he must be such an 
amazing and creative craftsman.
Me:Sounds cool..so what about this Spacious 
Universe then!!??
Don't you think there should be a brilliant 
creator behind all these miracles???
Don't you think there is a maker over there 
like your watch maker??
Him:No..No..Stop, it's a different story!!! My 
watch maker is available any tiMe. You can 
set up an appointMent to see Him whenever 
you want.
Me:But it's gonna be hard to see the head of 
the Swiss company and even much harder to 
Meet the president of their country. Don't you 
think so??
Him:That's rediculous!!! you can't convince 
Me this way..
Both of us know that there is a Swiss president, 
we can see his pictures even if it is hard to 
Meet Him personally.
Isn't it??!!!!
Me: That makes sense. It seems you won a 
battle then!!
Him: Huhuhuhuh. In vain you try.. I told you, 
my watch is Swiss made and your God doesn't 
exist. Let Me see your God's portray for one 
tiMe, and no doubt I will believe in Him right 
away.
Me: But don't you agree with Me that there 
are tons of things that exist in our world but 
we can't see their portray by our sight??
Him: Can you give an example?
Me: There are tons of examples...How do you 
believe that electricity exists and you haven't  

seen it, tell Me???How do you believe in the 
existence of tempreture? Don't you feel cold 
now, Mike??

Him: Sure, I feel terribly cold.

Me : Sorry Mike, I can't believe what you are 
saying!! 

I can't recognize any cold tempreture around 
here. It doesn't exist. You can't convince Me 
that there are such things around us regardless 
of what you feel.

Him:Are you crazy Moutaz!!! There's no 
damn way to recognize such things by sight. 
It's Mere feeling. Are you nuts!!!

Me:Oh my goodness!!!You're damn fool, 
buddy. You believe there is coldness on  the 
evidence that you feel it,!! and you ignore the 
existence of God who created coldness, heat, 
and created us, the seas and mountains and all 
Galaxies and the entire  universe.. 

Him:All these things you are talking about 
had been forMed because of the Big Bang 
which occurred millions of years ago. So don't 
bother yourself any more. 

Me:The Big Bang!!!!

Mike, would you mind a last question? We are 
about to get to the station.

Him:For sure, go ahead.

Me:What if a big explosion took place inside 
your Swiss watch plant, what about the state 
of the watches and the people over there??? 
Will the watches keep on ticking as usual. 
What if we left that plant for a million years, 
do you think we will return to discover that the 
chaos we left behind has turned into complete 
harmony and the Swiss watches have returned 
to their old habit of ticking and ticking and 
ticking as before!!!!!!!!!!

Him:!!!!!!+×÷%=Buddy; I feel that you 
crushed Me!! Take my word, I will revise 
all my thoughts again, it seems you hold the 
truth.

Moutaz Abu Kalam 

ississauga, Toronto, Canada

A dialogue with my atheist  friend

A true story happened with  me on the Subway
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فورد ي�ضغط على اأوتاوا لزيادة 
متويل اأولويات

5اأونتاريو وتفا�ضيل اأخرى
بيان رئي�س وزراء كندا مبنا�ضبة

اليوم الدويل لل�ضالم
4ومعلومات وتفا�ضيل مهمة

�أونتاريو متدد برنامج
�لدعم لكبار �ل�شن و�لأ�شخا�ص 

3ذوي �لإعاقة
حوار مع ..

2»�ضديقي امللحد«

حالت الإ�ضابة بفريو�س كوفيد 19
اآخذة يف الرتفاع  

�لأمر مرتوك لنا جميعًا لل�سيطرة على �ملوجة �لثانية - لذ� �إليك ما 
نحتاج �إىل �لقيام به.

نحن بحاجة �إىل �ل�ستمر�ر يف �تباع قو�عد �ل�سحة �لعامة.  وهذ� 
 ، مرتين  م�سافة  �لآخرين  عن  بعيدً�  و�لبقاء   ، �ليدين  غ�سل  يعني 
�خلروج  وعدم   ، �سغرية  جتمعات  على  و�حلفاظ   ، �لأقنعة  و�رتد�ء 
 COVID عندما ل ت�سعر بالر�حة. و�أثناء ذلك، قم بتنزيل تطبيق
Alert.  �سي�ستغرق �لأمر ب�سع ثو�ٍن فقط - و�سيبقيك �أنت و�أحبائك 

وعاملينا يف �خلطوط �لأمامية �آمنني.  نزله �لآن:
https://bit.ly/30iDmZz

جو�ضنت ترودو
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"COVID-19 Cases are rIsIng
It’s up to all of us to get this second wave 

under control - so here’s what we need to do.

We need to keep following public health rules. 

That means washing your hands, staying two 

metres apart from others, wearing your masks, 

keeping your gatherings small, and not going 

out when you don’t feel well. And while you’re 

at it, download the COVID Alert app. It’ll only 

take a couple seconds - and it’ll keep you, your 

loved ones, and our front line workers safe. 

Get it here:"

https://bit.ly/30iDmZz

JustIn truDeau 


