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لتوج��ه  مبتك��رة  طريق��ة 
املهاجري��ن اإىل كندا للعي�ش 
8يف مناطق يرجح جناحهم فيها

بيان رئي�ش وزراء كندا مبنا�سبة 

4يوم علم كندا الوطني
ن��ا���س��ون��ال اإن��ر���س��ت: 
اجليو�ش  ع��ل��ى  ت��ع��رف 
15اخلم�سة الأقوى يف العامل

رئي���ش وزراء كن��دا يطل��ق 
عملية اختيار القا�سي القادم 
الكندي��ة العلي��ا  10للمحكم��ة 

اأون������ت������اري������و ت��ت��خ��ذ 
اإج����������راءات مل��ك��اف��ح��ة
4العن�سرية وجرائم الكراهية

اأف��ع��ل اأن  ي��ن��ب��غ��ي  م����اذا 
اختبار م��وع��د  فاتني  اإذا 
2اجل��ن�����س��ي��ة ال��ك��ن��دي��ة؟ 

"COVID-19 من  حلمايتك  نتخذها  التي  للخطوات  حتديًثا  ونقدم   ، وطرحها  اللقاحات  عن  اأخبار  "لدينا 
جو�سنت ترودو
"We’ve got neWs on vaccines and our rollout, and We’re giving an update 
on the steps We’re taking to keep you safe from covid-19."

Justin trudeau 
https://WWW.facebook.com/21751825648/posts/10159875580980649/
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Canadian Diversity

New tool could point 
immigrants to spot in 
Canada where they’re 
most likely to succeed7

New public transit 
investments to build 
strong communities, 

fight climate change, 
and create new jobs 

across Canada8

What should I do if I 
have not taken the 
citizenship test?5

Ontario Takes Action 
to Combat Racism and 

Hate Crimes6

Roadmap for a Renewed 
U.S.-Canada Partnership
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عليك: يجب   ، كندًيا  مواطًنا  •• لت�سبح 
- اأن تكون مقيًما دائًما يف كندا

- قد اأقمت يف كندا ملدة 3 �ضنوات من اأ�ضل 5 �ضنوات م�ضت

- قد قّدمت ملفك ال�ضريبي ، اإذا احتجت اإىل ذلك

وم�ضوؤولياتك  حقوقك  )ح��ول  الكندية  اجلن�ضية  اختبار  اجتزت  قد   -
 15 على  �ضحيح  ب�ضكل  اأجبت  اأي   %75 جناح  مبعدل  بكندا(  ومعرفتك 

�ضوؤال من اأ�ضل 20 �ضوؤال كحد اأدنى.

مالحظة: ُيطلب اإجراء اختبار اللغة للمتقدمني املوؤهلني البالغة اأعمارهم 
بني 18-54 �ضنة. 

- قد اأرفقت ما يثبت مهاراتك اللغوية بالإنكليزية اأو الفرن�ضية بحد اأدنى 

CLB 4 م�ضتوى

- وح�ضب حالتك ، قد تكون 
هناك متطلبات اإ�ضافية.

- اكت�ضف ما اإذا كنت موؤهاًل 
الكندية  للجن�ضية  للتقدمي 
احلكومي  الرابط  خالل  من 

التايل:
h t t p s : / / w w w . c a n a d a . c a / e n /
immigration-refugees-citizenship/
services/canadian-citizenship/become-
canadian-citizen/eligibility.html
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اختبار  حت�سر  مل  اإذا  اتخاذها  عليك  يجب  التي  اخلطوات 
اجلن�سية اخلا�ص بك تعتمد على ما اإذا كنا قد اأر�سلنا لك:

اإ�ضعار  اأو  اأخري لإجراء الختبار  اإ�ضعار  اأو  اإ�ضعار لإجراء الختبار،   اأول 
باإعادة اإجراء الختبار.

االختبار: الإجراء  االأول  االإ�سعار  تلقيت  لقد  االأوىل:  •• احلالة 
الختبار،  اإج��راء  فيها  منك  ُطلب  التي  الأوىل  املرة  هي  هذه  كانت  اإذا 

وفاتك املوعد، ميكنك:
الت�ضل بنا لإعالمنا باأنه قد فاتتك الختبار، اأو انتظر حتى يتم اإعادة 

جدولة اختبارك تلقائًيا لتاريخ اآخر.

يف حال اخرتت االت�سال بنا:
فاتك  مل��اذا  واإخبارنا  بنا  لالت�ضال  الختبار  تاريخ  من  يوًما   30 لديك 
الختبار. اكتب لنا ر�ضالة ت�ضرح �ضبب ذلك.  اأر�ضل الر�ضالة اإىل مكتب 
IRCC الذي حدد موعدك الأ�ضلي.  ميكنك اإر�ضال هذه الر�ضالة عن 
طريق الربيد اأو عرب الإنرتنت با�ضتخدام منوذج الويب )امل�ضار له على 

املوقع الر�ضمي(.
�ضبب  لديك  كان  اإذا  ما  طلبك  مع  يتعامل  الذي  املحلي  املكتب  و�ضيقرر 

وجيه اأدى لفوات الختبار.
اإذا كان ال�ضبب اخلا�ص بك �ضاحلًا، �ضرن�ضل لك اإ�ضعاًرا اآخر بتاريخ اختبار 
جديد.  )�ضنعترب هذا الإ�ضعار اجلديد مبثابة اإ�ضعار اأول اآخر يف حال فاتك 

هذا التاريخ اجلديد، على اأن يكون لديك �ضببًا وجيهًا لعدم احل�ضور(.
اإذا كان ال�ضبب اخلا�ص بك غري �ضالح، ف�ضوف نتعامل معك مثل ال�ضخ�ص 
الذي فاته الختبار ومل يت�ضل بنا.  )راجع "اإعادة اجلدولة تلقائًيا" اأدناه 

على املوقع الر�ضمي(.

تلقائًيا: االختبار  موعد  جدولة  اإعادة  •• حالة 
�ضنعيد جدولة موعدك تلقائًيا ملوعد جديد لكتابة الختبار اإذا مل حت�ضر 

الختبار واأنت:
لفوات  ادى  �ضبب وجيه  لديك  يكن  اأو مل  بنا لإعالمنا بذلك،  تت�ضل  مل 

موعد الختبار.
�ضوف نر�ضل لك اإ�ضعاًرا جديًدا يخربك مبوعد الختبار اجلديد،  �ضيكون 

هذا اإ�ضعارك النهائي لإجراء الختبار.

تاريخ  من  اأكرث  اأو  اأ�ضبوعني  بعد  ع��ادًة  اجلديد  الختبار  تاريخ  �ضيكون 
الختبار الذي فاتك.

لكن  االختبار،  الإج��راء  اأخ��ًرا  اإ�سعاًرا  تلقيك  حال  يف    ••
فاتك اأي�سًا:

يجب عليك الت�ضال بنا يف غ�ضون 30 يوًما من تاريخ الختبار اإذا كنت 
وقد   الختبار،  لإج��راء  نهائًيا  اإ�ضعاًرا  تلقيت  الأول،  الختبار  فاتك  قد: 
موعد  اإىل  يدعوك  الذي  الإ�ضعار  �ضيخربك  ا،  اأي�ضً الختبار  هذا  فاتك 

الختبار اجلديد بكيفية الت�ضال بنا.
�ضببًا  لديك  كان  اإذا  ما  طلبك  مع  يتعامل  ال��ذي  املحلي  املكتب  �ضيقرر 
�ضاحلًا  ب��ك  اخل��ا���ص  ال�ضبب  ك��ان  اإذا  الخ��ت��ب��ار.  ل��ف��وات  اأدى  �ضاحلًا 

)وجيهًا(، ف�ضرن�ضل لك اإ�ضعاًرا نهائًيا اآخر بتاريخ اختبار جديد.

اإذا: اجلن�سية  على  للح�سول  طلبك  اإغالق  لنا  •• يجوز 
مل تت�ضل بنا يف غ�ضون 30 يوًما، اأو . لي�ص لديك �ضبب وجيه اأدى لفوات 
الختبار، �ضيتعني عليك التقدم بطلب للح�ضول على اجلن�ضية مرة اأخرى 

ودفع الر�ضوم املطلوبة.

الثاين: لالختبار  موعد  حتديد  ومت  االختبار  يف  ف�سلت  •• لقد 
يجب عليك الت�ضال بنا يف غ�ضون 30 يوًما من تاريخ الختبار اإذا كنت:

مل تنجح يف اختبار اجلن�ضية يف املرة الأوىل التي اأجريتها فيه، كان من 
�ضيخربك  التاريخ.  ذلك  فاتني   . و  الختبار،  كتابة  اإع��ادة  علّي  املقرر 

الإ�ضعار الذي يدعوك لإعادة اإجراء الختبار بكيفية الت�ضال بنا.
�ضيقرر املكتب املحلي الذي يتعامل مع طلبك ما اإذا كان لديك �ضبب وجيه 

لفقدان الختبار.
اإذا كان ال�ضبب اخلا�ص بك وجيهًا، ف�ضرن�ضل اإليك اإ�ضعاًرا جديًدا لإعادة 

كتابة الختبار.
يجوز لنا اإغالق طلبك للح�ضول على اجلن�ضية اإذا:

مل تت�ضل بنا يف غ�ضون 30 يوًما، اأو . لي�ص لديك �ضبب وجيه اأدى لفوات 
الختبار. �ضيتعني عليك التقدم بطلب للح�ضول على اجلن�ضية مرة اأخرى 

ودفع الر�ضوم املطلوبة.
اإدارة الهجرة واملواطنة الكندية

الرتجمة العربية اأيام كندية

اأف��ع��ل  اأن  ي��ن��ب��غ��ي  م����اذا 
اختبار م��وع��د  فاتني  اإذا 

اجل��ن�����س��ي��ة ال��ك��ن��دي��ة؟ 

ما هي متطلبات احل�سول على اجلن�سية الكندية؟ 
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بيان رئي�ش وزراء كندا مبنا�سبة 

يوم علم كندا الوطني
اأ�ضدر رئي�ص الوزراء ، جا�ضنت ترودو ، اليوم البيان التايل يف يوم 

علم كندا الوطني:

وهو   ، الوطني  لعلمنا   56 ال�  ال�ضنوية  بالذكرى  اليوم  "نحتفل 
 ، ال�ضاحل  اإىل  ال�ضاحل  اإىل  ال�ضاحل  من  يوحدنا  كندي  رم��ز 

ويف جميع اأنحاء العامل.

البعثات  ويف   ، جمتمعاتنا  يف  القيقب  ورقة  ترفرف   ، يوم  "كل 
اإنه  ال��ربمل��ان.   مبنى  ويف   ، العامل  ح��ول  الكندية  الدبلوما�ضية 
تعترب  التي  وامل�ضاواة  والتنوع  والعدالة  لل�ضالم  العليا  املثل  ميثل 
لالأجيال  بالن�ضبة  الأم��ر  ك��ان  كما  الكندية.   لهويتنا  مركزية 
وتعزيزها وممار�ضتها  القيم  ، من واجبنا حماية هذه  ال�ضابقة 
كل يوم ، حتى تتمكم هذه القيم من ال�ضتمرار يف توحيدنا مًعا 

وتوجيه اأولئك الذين �ضياأتون من بعد ذلك.

اأظهر  لكنه   ، منا  للكثريين  بالن�ضبة  �ضعًبا  املا�ضي  العام  "كان 
 ، وم��ًع��ا   - وكرمهم  وتعاطفهم  الكنديني  �ضجاعة  ��ا  اأي�����ضً لنا 
ت�ضحيات  الكنديني  جميع  قدم  لقد  وم�ضممني.   اأقوياء  ظللنا 
واأظهروا تعاطًفا و�ضاعدوا جمتمعاتهم.  اإن ما قاموا به حلماية 
جتعلنا  التي  القيم  على  �ضهادة  هو  و�ضالمتهم  الآخرين  �ضحة 

كنديني ، والقيم املتج�ضدة يف َعلِمنا.

احلكومة،  اأوامر  جميع  مع  العمل  كندا  حكومة  توا�ضل  "بينما 
ميثلها.   التي  واملثل  والقيم  يوحدنا  الذي  بالعلم  نحتفل  دعونا 
مًعا ، ميكننا اإعادة البناء ب�ضكل اأف�ضل وجعل بلدنا اأقوى واأكرث 

ت�ضامنًا واأكرث مرونة. "

مكتب رئي�ص وزراء كندا 
الرتجمة العربية اأيام كندية 

مبادرات  قيادة  على  املجتمع  �ضركاء  مل�ضاعدة  متويل  تقدمي   ••
ال�ضالمة املحلية العامة

دولر  مليون   2.6 اإىل  ي�ضل  ما  اأونتاريو  حكومة  ت�ضتثمر   - تورنتو 
وحيوية  اأم��اًن��ا  اأك��رث  جمتمعات  منحة  خ��الل  من  عامني  م��دار  على 
بدافع  اجل��رائ��م  مكافحة  على  املجتمعات  مل�ضاعدة   )SVC(
الكراهية. �ضي�ضاعد التمويل 26 منظمة جمتمعية غري ربحية وروؤ�ضاء 
ال�ضرطة،  �ضركائهم يف  بالتعاون مع  الفرق،  الأوىل وجمال�ص  الأمم 
ب�ضكل  ال�ضمول  وتعزز  للتمييز،  تت�ضدى  حملية  م�ضاريع  تنفيذ  على 

اأكرب، وتت�ضدى لزيادة جرائم الكراهية التي تبلغ عنها ال�ضرطة.

قالت �ضيلفيا جونز، املحامية العامة والوزيرة امل�ضوؤولة عن مكافحة 
العن�ضرية - "حكومتنا ل تت�ضامح مطلًقا مع الكراهية والعن�ضرية 
تطوير احللول  الرتكيز على  نوا�ضل  ونحن  الأ�ضكال،  �ضكل من  باأي 
حواجز  على  التغلب  على  اأونتاريو  �ضكان  ق��درة  ل�ضمان  املجتمعية 
تعزز  اأن  �ضاأنها  اأداة مهمة من  املنحة هي  "هذه  الواقعية".  احلياة 
من  منطقة  كل  يف  املجتمع  �ضركاء  به  يقوم  ال��ذي  الإيجابي  العمل 
مقاطعتنا. مًعا نبني الزخم ون�ضعى لتحقيق هدف اإزالة العن�ضرية 

والكراهية من كتب تاريخ اأونتاريو."

�ضيدعم التمويل من منحة املجتمعات الأكرث اأماًنا وحيوية جمموعة 
متنوعة من امل�ضاريع واملبادرات، مثل:

العام  الوعي  ل��زي��ادة  جمتمعية  وم���وارد  تثقيفية  حمالت  تطوير   .

بجرائم الكراهية والتمييز والعن�ضرية ؛

اأو الأماكن  . تقدمي برامج وور�ص عمل لتوعية ال�ضباب يف املدار�ص 
الأخرى ؛

. عقد منتديات جمتمعية لتعزيز التفاهم والتعاون ب�ضكل اأكرب بني 
املجموعات من خلفيات متنوعة ؛

. اإن�ضاء اأدوات وموارد تدريبية لأفراد املجتمع الذين هم اأكرث عر�ضة 
خلطر الوقوع �ضحية ؛

لبناء  املجتمع  ومنظمات  ال�ضرطة  بني  والتعاون  احل��وار  تعزيز   .
العالقات ؛

. دعم ال�ضحايا حتى يتمكنوا من الإبالغ عن جرائم الكراهية لإنفاذ 
القانون ؛ و،

. ترقية نظام اأمن املنظمة والبنية التحتية لزيادة �ضالمة املجتمع.

اأونتاريو  ا منحة  اأي�ضً وحيوية  اأماًنا  الأكرث  املجتمعات  �ضتكمل منحة 
اجلديدة ملكافحة العن�ضرية والكراهية والتي تبلغ 1.6 مليون دولر، 
لإن�ضاء  املجتمع  بالتعاون مع جمموعات  حالًيا  ت�ضميمها  يتم  والتي 

حلول فعالة ت�ضتند اإىل التجارب احلية والحتياجات املحلية.

حكومة اأونتاريو 
الرتجمة العربية اأيام كندية 

اأونتاريو تتخذ اإجراءات ملكافحة
العن�سرية وجرائم الكراهية

فر�ش منح درا�سية وفر�ش متويل 
دولية لغري الكنديني

اخرت كندا كوجهة للدرا�سة اأو البحث وا�ستك�سف فر�ص 
املنح الدرا�سية املتاحة لدعم اأف�سل واأملع القادمني اإىل 
كندا.  ا�ستك�سف قاعدة البيانات اخلا�سة بنا ح�سب بلد 
املن�ساأ للعثور على املنح الدرا�سية اأو الزماالت اأو فر�ص 
 Global Affairs Canada التمويل التي توفرها

واالإدارات احلكومية الفيدرالية الكندية االأخرى
جتدون جميع التفا�سيل: )ا�سم املنحة، من ميكنه التقدمي، 

وكيفية التقدمي( عرب الرابط احلكومي التايل:
h t t p s : / / w w w . e d u c a n a d a . c a /
scholarships-bourses/non_can/index.
aspx?lang=eng
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ب�ضاأن  حاليا،  معاناتها  عن  مغربي  �ضفاء  امل�ضرية،  الفنانة  ك�ضفت 
اأنها  اعتبارهم  ب�ضبب  الكندية،  ال�ضلطات  قبل  من  ترحيلها  ق��رار 

متوفاة واأنها قامت ب�"انتحال �ضخ�ضيتها".

وكتبت �ضفاء عرب ح�ضابها على "في�ضبوك": "اأنا يف م�ضيبة كبرية 
ترحيل من كندا.. اأنا �ضفاء جمال مغربي اأحمد مواليد �ضوهاج 28 
طفالن  ولدي  الدين  �ضرف  يو�ضف  املخرج  ومتزوجة   ،1987 يونيو 
اإتهام باأين منتحلة  يو�ضف وعلي، والرتحيل 7 مار�ص القادم ب�ضبب 
�ضخ�ضية ممثلة ا�ضمها �ضفاء مغربي اللي هي اأنا، واأر�ضلتلهم اإثباتات 
من م�ضر ولكن اعتربو اأن زوجي كمخرج اأعدها يل ومل يعرتفوا بها 
واأن �ضفاء مغربي ماتت ب�ضبب اإ�ضاعة الوفاة واأن اأنا ك�ضفاء جمال 

مغربي اأحمد اأدعي اأين هي واأنا دخلت على ا�ضمها".

وتابعت "م�ضدرهم �ضوري على غوغل يعني مبيك اأب، وملا �ضافوين 
اأنا  م�ص  وقالوا  وتعبانة،  اأب  ميك  وبدون  قي�ضرية  والدة  ل�ضه  كنت 
مواليدي 1977  كاتب  اآخر  مواليد 1987 وخرب  اأنا  �ضن،  ول  ك�ضكل 

اعتمدوا على الأخبار ولي�ص اأنا ".

ومهدئات..  وانهيار  ورعب  كوابي�ص  نف�ضيا،  اتدمرت  "اأنا  وقالت: 
يف م�ضر مت طردي من م�ضرحية "باب الفتوح" ب�ضبب اإ�ضاعة وفاة 
را�ضي  حد  ومفي�ص  ب�ضببها  ال�ضغل  من  ومنعوين  فيها،  اتظلمت  اأنا 
اإىل كندا ع�ضان كل عائلة  ي�ضغلني يف م�ضر ع�ضان الإ�ضاعة وجئت 
وابتديت  واأهله  اإخواته  مع  يرتبى  وابني  لبنانني  كندين  هنا  زوجي 

من ال�ضفر".

طلبلي  ويو�ضف  فاتت،  اللي  الفرتة  رع��ب  نوبات  "جايل  واأ�ضافت 
نف�ضي..  دكتور  وج��ايل  منوم  وعطوين  الرتحيل،  ب�ضبب  الإ�ضعاف 
اأنا ماأخذت�ص  ال�ضخ�ص..  نف�ص  اأنا  اإن  بقيت منهارة م�ص بقول غري 

هوية حد ول انتحلت �ضخ�ضيتي".

ال�ضابة  الفنانة  وف��اة  خرب  نقلت  واملواقع  ال�ضحف  بع�ص  اأن  يذكر 
يو�ضف  الإعالمي، ونفى زوجها املخرج  �ضفاء مغربي عن م�ضوؤولها 
�ضرف الدين ال�ضائعة بعدها بعدة �ضاعات، قبل اأن يتهمها عدد من 

الفنانني برتويج �ضائعة وفاتها من اأجل ال�ضهرة.

امل�سدر: وكاالت
اأيام كندية 

اأخبار

حكومة كندا تعلن عن مزيد 
الطالب  لدعم  التدابري  من 
على  وت�سجعهم  الدوليني 
كندا  يف  والإ�ستقرار  الهجرة 
يجلب الطالب الدوليون الكثري اإىل كندا ، حيث ي�ضاهمون باأكرث من 
21 مليار دولر �ضنوًيا يف اقت�ضادنا ويدعمون حيوية جمتمعاتنا.  لقد 
�ضكل الوباء حتديات ل تعد ول حت�ضى للطالب الدوليني ، واتخذت 
من  ال�ضعب  الوقت  هذا  خالل  مل�ضاعدتهم  اإج��راءات  كندا  حكومة 
خالل جمموعة متنوعة من التدابري ، مبا يف ذلك تقدمي ت�ضاريح 
كانوا  اأو  يحملون  الذين  ال�ضابقني  الدوليني  للطالب  مفتوحة  عمل 

.)PGWP(  يحملون ت�ضريح عمل بعد التخرج

ال�ضيد  اأعلن   ، الدوليني  الطالب  لدعم  احلكومة  جهود  من  كجزء 
 ، واملواطنة  والالجئني  الهجرة  وزي��ر   ، ميندي�ضينو  اإل  اإي  ماركو 
اليوم عن مزيد من التدابري ل�ضمان عدم تفويت الطالب الدوليني 
للفر�ص بعد تخرجهم ب�ضبب الوباء.  مع احتمال ا�ضتمرار العديد من 
اأ�ضهر  لعدة  اخلارج  من  الإنرتنت  التعلم عرب  الدوليني يف  الطالب 
 PGWP اأخرى ، يتم متديد وتو�ضيع التغيريات املوؤقتة لربنامج 

التي مت و�ضعها يف وقت �ضابق من الوباء.

�ضت�ضاعد هذه الإجراءات الطالب الدوليني من خالل التاأكد من اأن 
الدرا�ضات التي مت اإكمالها خارج كندا �ضتح�ضب يف PGWP يف 
امل�ضتقبل ، ومن خالل ال�ضماح للطالب الدوليني باإكمال برناجمهم 
بالكامل عرب الإنرتنت من اخلارج ول يزالون موؤهلني للح�ضول على 
PGWP  تنطبق التدابري على جميع الطالب الدوليني امل�ضجلني 
معايري  جميع  وي�ضتوفون   ،  PGWP لربنامج  موؤهل  برنامج  يف 

الأخرى.  PGWP
على  ال��دول��ي��ني  ال��ط��الب  لت�ضجيع  ك��ب��رية  ج��ه��وًدا  احلكومة  ب��ذل��ت 
ال�ضتقرار ب�ضكل دائم يف كندا.  اإنهم يجلبون مهارات وظيفية ولغوية 
قوية ، مدعومة بتعليمهم الكندي وخرباتهم العملية ، لذا فهم عادة 
جنح  الدائمة.   الإقامة  و�ضع  على  للح�ضول  للتقدم  جيد  و�ضع  يف 
اأكرث من 58000 خريج يف التقدم بطلب للهجرة ب�ضكل دائم يف عام 
2019 ، و�ضت�ضاعد قراراتهم بالبقاء يف كندا على مواجهة التحديات 

الدميوغرافية ال�ضارخة لدينا.

فاإن   ، للتعايف  م�ضاًرا  ونر�ضم  الوباء  من  الثانية  املوجة  نواجه  بينما 
جذب املهاجرين املهرة هو جزء اأ�ضا�ضي من خطتنا.  �ضت�ضاعد هذه 
ال�ضيا�ضة اجلديدة املزيد من اخلريجني على تلبية الحتياجات امللحة 
يف جمالت مثل الرعاية ال�ضحية والتكنولوجيا وغري ذلك.  بينما نتطلع 
اإىل الأمام ، �ضي�ضاعد ذلك املزيد من الطالب الدوليني ال�ضابقني على 
بناء م�ضتقبلهم يف كندا ، وامل�ضاهمة بطرق كبرية و�ضغرية يف تعافينا 

على املدى الق�ضري والزدهار على املدى الطويل.

امل�سدر: الهجرة والالجئني واملواطنة يف كندا
الرتجمة العربية اأيام كندية

اأح����������م����������د ع����ط����ي����ة

رئي�ش  ك��اأول  التاريخ  ي�سنع 
م�سلم ملجل�ش �سرطة بيل، ويعد 
املمنهجة  للعن�سرية  بالت�سدي 
الرئي�ص   ، عطية  اأحمد  مع   CBC من  دروموند  دواي��ت  حتدث 
اجلديد ملجل�ص �ضرطة بيل حول نهجه يف معاجلة نداءات ال�ضحة 

العقلية ، والعن�ضرية املمنهجة ومتويل ال�ضرطة داخل القوى.

مت تعيني ال�ضيد اأحمد عطية يف جمل�ص خدمة �ضرطة بيل الإقليمي 
من قبل املجل�ص الإقليمي لبيل يف 23 مايو 2019 لفرتة تنتهي يف 

نوفمرب 2022. وهو املواطن املعني ملنطقة بيل.

هو  يوا�ضل  حيث  مي�ضي�ضاغا  مدينة  يف  ون�ضاأ  عطية  اأحمد  ولد 
وزوجته العي�ص وتربية اأطفالهما الثالثة.

اأحمد رجل اأعمال كر�ص حياته مهنيًا ومن خالل تطوعه للنهو�ص 
من  عاًما   15 من  اأك��رث  مع  والجتماعية.   املجتمعية  بالق�ضايا 
ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�ص  من�ضب  حالًيا  اأحمد  ي�ضغل   ، اخلربة 

Incisive Strategy حيث اأظهر خربة عميقة يف اإدارة 
الأزمات وال�ضوؤون العامة واإدارة املخاطر.

اأحمد هو مدافع جمتمعي حمرتم ونا�ضط يف جمال حقوق الإن�ضان 
يف كندا وعلى ال�ضعيد الدويل.  وهو حالًيا ع�ضو يف جمل�ص اإدارة 
يكر�ص   ، التطوعي  عمله  خالل  من  بيل.   يف  الإ�ضالمي  املجل�ص 
وقته لدعم اإر�ضاد ال�ضباب ، والعمل الإغاثي ، وامل�ضاركة املدنية ، 

وامل�ضاريع املجتمعية.
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بالعمل  خ��ربة  لديه  ال��ذي  اجلديد  ال��واف��د  ي�ضتقر  اأن  يجب  اأي��ن   -
امل�ضريف يف كندا؟

- ماذا عن املهاجر الذي يعمل مهند�ص يف اإنتاج النفط؟
- اأو اإن كان �ضانع اأفالم؟

يتدفق معظم القادمني اجلدد اإىل املدن الكندية الكربى. عند القيام 
ا اأف�ضل يف اأماكن اأخرى. بذلك، قد يفوت البع�ص فر�ضً

الفيدرالية وخمترب  يقدم م�ضروع بحثي عمره عامني بني احلكومة 
ما  يوًما  توجه  قد  لأداة  الأم��ل  �ضتانفورد  بجامعة  الهجرة  �ضيا�ضة 
فيه  يزدهروا  اأن  املرجح  من  الذي  املجتمع  نحو  املهرة  املهاجرين 

ويتمتعوا باأكرب قدر من النجاح القت�ضادي.
برنامج  اإىل  الكندية  واملواطنة  والالجئني  الهجرة  وزارة  تتطلع 
تو�ضيات  تقدم  اأن  �ضاأنها  من  مطابقة  خوارزمية  لختبار  جتريبي 
ب�ضاأن املكان الذي قد ي�ضتقر فيه مهاجر جديد، ح�ضبما قال املتحدث 

با�ضم الوزارة رميي لريفري ل�ضحيفة �ضتار.
�ضي�ضمح هذا النوع من الربامج التجريبية للباحثني مبعرفة ما اإذا 
للمهاجرين  حقيقية  فوائد  اإىل  ي��وؤدي  الأدوات  هذه  ا�ضتخدام  كان 
القت�ضاديني. وقال يف ر�ضالة عرب الربيد الإلكرتوين اإن اختبار هذه 
ا بفهم اأف�ضل للعوامل التي ت�ضاعد  املكا�ضب املتوقعة �ضي�ضمح لنا اأي�ضً

املهاجرين على النجاح.
الأدلة  اإىل  امل�ضتندة  القرارات  باتخاذ  التزامنا  البحث  هذا  "يعزز 
التكنولوجيا  العمالء - وهي فر�ضة لال�ضتفادة من  وحت�ضني خدمة 

والبيانات لإفادة الوافدين اجلدد واملجتمعات والدولة ككل."
 ،GeoMatch ا�ضم  عليه  اأط��ل��ق  م�ضروع  دبلجة  اأج��ل  م��ن 
ا�ضتخدم الباحثون جمموعات بيانات تاريخية �ضاملة يف كندا حول 
خ�ضائ�ص خلفية املهاجرين والنتائج القت�ضادية واملواقع اجلغرافية 

لتوقع املكان الذي ميكن اأن يبداأ فيه املهاجر املاهر حياة جديدة.
خلفيات  ارتباط  كيفية  ملعرفة  الآيل  التعلم  اأ�ضاليب  ا�ضتخدام  مت 
املهاجرين وموؤهالتهم ومهاراتهم باملكا�ضب اخلا�ضعة لل�ضريبة يف 
مدن خمتلفة، مع مراعاة الجتاهات املحلية، مثل ال�ضكان والبطالة 

مبرور الوقت.
ثم مت ا�ضتخدام النماذج للتنبوؤ بكيفية اأداء القادمني اجلدد الذين 
هي  وم��ا  املحتملة  الوجهات  عرب  مماثلة  �ضخ�ضية  ملفات  لديهم 
ال�ضخ�ضي  امللف  بناًء على  املواقع  ترتيب  �ضيتم  املتوقعة.  مكا�ضبهم 

الفريد لل�ضخ�ص.

ت�ضكيل  يف  رئي�ضًيا  دوًرا  للمهاجر  الأويل  الو�ضول  موقع  "يلعب 
جن��اح��ه الق��ت�����ض��ادي. وم��ع ذل���ك، يفتقر امل��ه��اج��رون ح��ال��ًي��ا اإىل 
الو�ضول اإىل املعلومات ال�ضخ�ضية التي من �ضاأنها اأن ت�ضاعدهم يف 
حتديد الوجهات املثلى، "وفًقا لتقرير حول م�ضروع جتريبي ح�ضلت 

عليه �ضحيفة �ضتار موؤخًرا.
التوافر،  على  ال�ضتدلل  على  يعتمدون  ما  غالًبا  ذلك،  من  "بدًل 
امل�ضتوى  دون  الهبوط  مواقع  اختيار  اإىل  ي��وؤدي  اأن  ميكن  وال��ذي 
املرتفعة  اخلارجية  الهجرة  ومعدلت  املكا�ضب،  وانخفا�ص  الأمثل، 
اأكملت  التي  الدرا�ضة  اأ�ضافت  �ضهرة،"  املواقع  اأك��رث  يف  والرتكيز 

ال�ضيف املا�ضي بعد عامني من التمحي�ص والنمذجة املتطورة.
ي�ضتقر حوايل ربع املهاجرين لأ�ضباب اقت�ضادية يف واحدة من اأكرب 
القادمني اجلدد  املائة من جميع  اأربع مدن يف كندا، ويتجه 31 يف 

وحدهم اإىل تورونتو.
الأولية  ال�ضتيطان  اأمن���اط  رك��زت  "اإذا  اأن��ه  اإىل  التقرير  واأ���ض��ار 
املهاجرين يف عدد قليل من مناطق الهبوط البارزة، فقد ل ت�ضهد 
بالهجرة".  املرتبط  القت�ضادي  النمو  البالد  يف  عديدة  مناطق 
"الرتكيز غري املربر قد يفر�ص تكاليف يف �ضكل ازدحام يف اخلدمات 

املحلية، والإ�ضكان، واأ�ضواق العمل."
كندا  يف  الطولية  الهجرة  بيانات  قاعدة  بفح�ص  الباحثون  ق��ام 
و�ضجالت �ضريبة الدخل لتحديد 203،290 من املتقدمني الرئي�ضيني 
برنامج  اإطار  البالد بني عامي 2012 و2017 يف  اإىل  الذين و�ضلوا 
العاملني املهرة الفيدرايل، وبرنامج املهن الفيدرالية، وفئة اخلربة 

الكندية.
اأول عام كامل لهم يف  ال�ضنوي لالأفراد يف نهاية  بتتبع الدخل  قاموا 
كندا وا�ضتندوا اإىل منذجة نتائجهم القت�ضادية يف موقع معني على 
قائمة طويلة من املوؤ�ضرات: العمر عند الو�ضول، قارة امليالد، التعليم، 
القدرة  املهارة،  م�ضتوى  املق�ضودة،  املهنة  اجلن�ص،  الأ�ضرية،  احلالة 

اللغوية، بعد الدرا�ضة اأو العمل يف كندا، �ضنة الو�ضول وفئة الهجرة.
وجد الباحثون اأن العديد من املهاجرين القت�ضاديني كانوا يف مكان 

ميكن اعتباره غري �ضحيح.
القت�ضاديني  املهاجرين  بني  من  التقرير،  يقول  املثال،  �ضبيل  على 
الذين اختاروا ال�ضتقرار يف تورنتو، احتلت املدينة املرتبة الع�ضرين 
فقط يف املتو�ضط من بني 52 منطقة خمتارة يف جميع اأنحاء كندا 

من حيث زيادة الدخل املتوقع يف العام بعد الو�ضول.
"بعبارة اأخرى، ت�ضري البيانات اإىل اأنه بالن�ضبة اإىل متو�ضط املهاجرين 
اآخر  تورنتو، كان هناك 19 )مكاًنا(  ا�ضتقروا يف  الذين  القت�ضاديني 
كما  تورنتو،"  يف  منه  اأعلى  متوقع  دخل  املهاجر  هذا  لدى  كان  حيث 

يو�ضح ذلك، م�ضيًفا اأن نف�ص الجتاه ظهر من ال�ضاحل اإىل ال�ضاحل.

التو�ضية،  �ضيتبعون  املهاجرين  املائة فقط من  اأن 10 يف  بافرتا�ص 
اقرتحت النماذج متو�ضط ربح قدره 1100 دولر يف دخل التوظيف 
ال�ضنوي املتوقع لفئة املهاجرين املهرة لعامي 2015 و2016 فقط من 
خالل ال�ضتقرار يف مكان اأكرث مالءمة. وي�ضري التقرير اإىل اأن ذلك 

ميثل مكا�ضب قدرها 55 مليون دولر من اإجمايل الدخل.
الرتكيبية"  "التاأثريات  من  ا  اأي�ضً الباحثون  حذر  فقد  ذل��ك،  ومع 
مثل تركيز املهاجرين الذين لديهم بروفايل مماثل يف مكان واحد، 
مما قد يقلل الدخل املتوقع ب�ضبب الت�ضبع. كما مل توؤخذ يف العتبار 

ق�ضايا اأخرى، مثل القدرات ال�ضخ�ضية للفرد اأو دوافعه.
الذكاء  ا�ضتخدام  اإن  راير�ضون،  الأ�ضتاذ بجامعة  بودر،  قال هارالد 
ال�ضطناعي للم�ضاعدة يف توطني املهاجرين فكرة مثرية لالهتمام 

لأنها ت�ضع الدخل املتوقع واجلغرافيا كاعتبارات رئي�ضية للت�ضوية.
اأداة اأخرى يف �ضندوق  اإنها  "اإنها ل حتدث ثورة يف نظام الهجرة. 
مع  اأف�ضل  ب�ضكل  املحلية  ال�ضوق  ظ��روف  ملطابقة  لدينا  الأدوات 
مدير  ب��ودر،  يقول  كما   ،" كندا  اإىل  املهاجرون  يجلبه  اأن  ميكن  ما 

برنامج راير�ضون للدرا�ضات العليا يف الهجرة والتوطني.
رمبا تكون هذه الآلية معقدة للغاية بالن�ضبة للمهاجرين اأنف�ضهم لريوا 
ثم  املواقع،  ترتيب  فقط  تو�ضح  اإنها  معني.  موقع  حتديد  يتم  كيف 
يت�ضاءل ال�ضخ�ص كيف ح�ضلت على هذا الرتتيب. هل ب�ضبب تعليمي 
ول  وا�ضحة  املعلومات  اأن  يبدو  الأ�ضلي اخلا�ص؟ ل  بلدي  اخلا�ص؟ 

ميكن الو�ضول اإليها من قبل امل�ضتخدمني النهائيني ".
عائلة  فيها  لديهم  وجهة  اإىل  اجل��دد  املهاجرون  ينجذب  ما  غالًبا 
والتف�ضيالت  للوظائف  امللحوظ  التوافر  على  بناًء  اأو  اأ�ضدقاء  اأو 

ال�ضخ�ضية فيما يتعلق باملناخ وحجم املدينة والتنوع الثقايف.
الربيطانية  كولومبيا  بجامعة  الأ���ض��ت��اذ  ه��ي��ربت،  دان��ي��ال  ي��ق��ول 
اأولئك  الأداة  ه��ذه  "�ضت�ضاعد  الهجرة:  �ضيا�ضة  يف  واملتخ�ض�ص 
املنف�ضلني ب�ضكل كاٍف، ولي�ص لديهم عائلة هنا وم�ضتعدون للذهاب 

اإىل اأي مكان".
العقالين  النف�ضال  من  النوع  هذا  ميار�ضون  الذين  "الأ�ضخا�ص 

�ضياأخذون هذه الن�ضيحة بب�ضاطة وي�ضلون اإىل نتائج مفيدة."
التنبوؤ  على  النمذجة  قدرة  مدى  ب�ضاأن  حتفظات  هيربت  لدى  لكن 
الن�ضائح  يبنون  عندما  اجل��دد  للمهاجرين  امل�ضتقبلي  بالنجاح 

والتو�ضيات على بيانات املا�ضي.
"هذا النوع من التفكري امل�ضتقبلي ي�ضعب على هذه النماذج التنبوؤ 
جيدة  فكرة  لديك  ليكون  معروف  غري  هو  مما  الكثري  هناك  ب��ه. 
بالأم�ص  تتنباأ  اأن  النماذج  لهذه  "ميكن  يقول.  "كما  امل�ضتقبل،  عن 

ورمبا اليوم نوًعا ما، لكنها ل ت�ضتطيع التنبوؤ بالغد."

طريق��ة مبتك��رة 
املهاجرين  لتوجه 
اإىل كن��دا للعي�ش 
يف مناط��ق يرجح 

جناحهم فيها
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اأطلق رئي�ص الوزراء ، جا�ضنت ترودو ، اليوم عملية اختيار القا�ضي 
القادم للمحكمة العليا لكندا ، الذي �ضيمالأ املن�ضب ال�ضاغر الذي 

اأحدثه التقاعد القادم للقا�ضية روزايل �ضيلربمان اأبيال.

امل�ضتقل  ال�ضت�ضاري  املجل�ص  اأع�ضاء  عن  الوزراء  رئي�ص  واأعلن  كما 
الغري  املجل�ص  ه��ذا  لكندا.   العليا  للمحكمة  الق�ضائية  للتعيينات 
اأعلى  من  احلقوقيني  من  املر�ضحني  حتديد  عن  م�ضوؤول  متحيز 
امل�ضتويات ، وثنائي اللغة وظيفًيا، وميثلون التنوع يف بلدنا.  و�ضرياأ�ص 
املجل�ص ال�ضت�ضاري املكون من �ضبعة اأع�ضاء رئي�ص الوزراء ال�ضابق 

كيم كامبل.  �ضيقوم املجل�ص ال�ضت�ضاري مبراجعة الطلبات وتقدمي 
قائمة خمت�ضرة باملر�ضحني املوؤهلني تاأهيال عاليا لينظر فيها رئي�ص 

الوزراء.

حمكمة  م��ن  لكندا  العليا  املحكمة  يف  اأب��ي��ال  القا�ضية  تعيني  مت 
التمثيل  باتفاقية  واعرتاًفا   .2004 عام  يف  اأونتاريو  يف  ال�ضتئناف 
من  املوؤهلني  املتقدمني  جلميع  مفتوحة  العملية  �ضتكون   ، الإقليمي 

اأونتاريو.

مكتب رئي�ص وزراء كندا / الرتجمة العربية اأيام كندية

رئي�ش وزراء كندا يطلق عملية اختيار القا�سي القادم للمحكمة العليا الكندية

هناأ ال�ضيد مارك غارنو وزير اخلارجية وال�ضيد عمر الغربة وزير النقل اليوم خوان كارلو�ص �ضالزار الذي مت انتخابه ملن�ضب الأمني 
العام املقبل ملنظمة الطريان املدين الدويل )الإيكاو(.

وب�ضفتها الدولة امل�ضيفة ملنظمة الطريان املدين الدويل ، تقدم كندا لل�ضيد �ضالزار دعمها الكامل عندما يتوىل رئا�ضة الوكالة يف 1 
اأغ�ضط�ص 2021. تلتزم كندا بنجاح منظمة الطريان املدين الدويل ، وهو اأمر �ضروري يف مواجهة التحديات املعقدة واملتطورة التي 

تواجه عامل  الطريان املدين ، وت�ضارك بن�ضاط يف تعزيز الدور احليوي الذي تلعبه املنظمات الدولية كم�ضاحات للتفاعل واحلوار.

ال�سوؤون العاملية بكندا، هيئة النقل الكندية 
الرتجمة العربية اأيام كندية 

 كندا ترحب بانتخاب »الأمني العام القادم« ملنظمة الطريان املدين الدويل

متكنت �ضركة بريطانية من اإنتاج نظارة ذكية وخارقة هي الأوىل 
يجعل  مبا  اخللف  من  ال��روؤي��ة  تتيح  حيث  ال��ع��امل،  يف  نوعها  من 
احلاجة  دون  اللحظة  نف�ص  يف  كافة  بالجتاهات  يرى  ال�ضخ�ص 
اىل اللتفات، وهذه النظارة ميكن اأن ت�ضكل طفرة مهمة ل�ضائقي 

الدراجات يف ال�ضوارع والألعاب الريا�ضية

وطور لعب دراجات هوائية حمرتف مب�ضاعدة عامل فيزياء هذه 
وراءهم  ما  روؤية  على  الدراجات  راكبي  م�ضاعدة  بهدف  التقنية 

دون حتريك روؤو�ضهم

واطلعت  الربيطانية  ميل"  "ديلي  جريدة  ن�ضرته  تقرير  وبح�ضب 
التقنية حائز على  "العربية نت" فان الالعب �ضاحب هذه  عليه 
فيزيائي  مع  بالتعاون  بتطويرها  وقام  الأوملبية  الذهبية  امليدالية 
متخ�ض�ص يف هذا املجال، اأما التقنية فهي مدجمة داخل نظارة 

يرتديها ال�ضخ�ص لروؤية ما يجري خلفه

ماكدونالد  األيك�ص  والفيزيائي  �ضكيرن  كالوم  املخرتعون  وط��ور 
بعد  الأولية  الر�ضومات  من  املوا�ضفات  ا�ضكتلندا  يف  اإدن��ربة  من 
دولر  األف   140( اإ�ضرتليني  جنيه  األف   100 من  اأكرث  جمعوا  اأن 

اأمريكي( لهذه الغاية من خالل موقع "كيك �ضتارتر" اللكرتوين

الدراجات  ت�ضمح لراكبي  اإنها  التقنية  الفريق املطور لهذه  ويقول 
اإدارة  من  بدًل  الرتكيز  حتويل  طريق  عن  واخللف  الأم��ام  بروؤية 
والديناميكا  ال�ضرعة  حت�ضني  على  اأي�ضًا  ي�ضاعد  مما  روؤو�ضهم، 

الهوائية

مع  جزاأين  من  بزاوية  عد�ضات  "هند�ضايت"  �ضركة  وت�ضتخدم 
مرايا �ضبه �ضفافة لإنتاج النظارات، والتي تكلف نحو 199 جنيهًا 

اإ�ضرتلينيًا لطراز امل�ضتوى الأ�ضا�ضي

وياأمل املخرتعان اأن جتعل نظارتهما ركوب الدراجات للهواة اأكرث 
اأمانًا واأن متنح الريا�ضيني الآخرين مثل العدائني والتجديف ميزة 

يف الأداء من خالل عدم ال�ضطرار اإىل اإدارة روؤو�ضهم

دورة  يف  والف�ضية  الذهبية  بامليدالية  ف��از  ال��ذي  �ضكيرن،  وق��ال 
�ضغوفًا،  دراجًا  "ب�ضفتي   :2016 لعام  ال�ضيفية  الأوملبية  الألعاب 

فاأنا اأدرك متامًا اأهمية ال�ضالمة على الطرق"

الإلهام  وه��و  الطرق،  على  ال�ضالمة  حت�ضينات  عن  بعيدًا  ولكن 
الأ�ضلي للنظارات، يرى �ضكيرن م�ضتقباًل تناف�ضيًا لالإطارات

نظارات  اإم��ك��ان��ات  اأي�����ض��ًا  اأده�����ض��ت��ن��ي  "لقد  ال��ري��ا���ض��ي:  وق���ال 
على  املحرتفني  الدراجات  راكبي  مل�ضاعدة   )HindSight(

الو�ضول اإىل ذروة اأدائهم"

راكب  لأي  �ضروريًا  اأمرًا  الهوائي  الديناميكي  املظهر  اإدارة  وتعد 
دراجة من النخبة، ومن خالل الرجوع اإىل اخللف للنظر من فوق 

كتفك، ميكنك ب�ضهولة فقدان الكفاءة يف ال�ضرعة والأداء

واأ�ضاف: "اأعتقد اأن نظارات )هند�ضايت( توفر الإجابة على ذلك 
و�ضتغري القاعدة كما نعرفها"، بح�ضب ما نقلت "ديلي ميل"

وقال ماكدونالد، املخرتع الأوروبي ال�ضابق لهذا العام، اإن القدرة 
على النظر خلفك كراكب دراجة يتيح لك اتخاذ قرار اأكرث ذكاًء

وجاء هذا املفهوم من متريرة واحدة قريبة من ماكدونالد وكاد 
يخطئ كثريًا مع حركة املرور يف لندن، حيث اأ�ضاف الفيزيائي اأنه 
اجلانبية  املراآة  تقرتب  دراجة، حيث  راكب  اأي  �ضي�ضهده  "موقف 

من كوعك"

وقال اإن امل�ضكلة تكمن يف التوازن و�ضعوبة احلفاظ على ال�ضيطرة 
على الدراجة بني الزدحام املروري من جانب وال�ضيارات املتوقفة 

من اجلانب الآخر

التي  الدراجة  ركوب  اأثناء  ال�ضيارة  جناح  م��راآة  اإىل  ينظر  وكان 
األهمت قراره لإن�ضاء حل "الروؤية اخللفية" لراكبي الدراجات

وت�ضاءل: "اإذا كانت جميع ال�ضيارات بحاجة اإىل مرايا خلفية لتكون 
اآمنة، فلماذا ل تتوفر لراكبي الدراجات اأي خيارات جيدة"

واأو�ضح ماكدونالد اأن معرفة ما كان ياأتي من اخللف -�ضواء كان 
اأو حافلة  بقوة،  تقود  اأجرة  �ضيارة  اأو  �ضائقًا عدمي اخلربة،  ذلك 
باتخاذ  الدراجات  لراكبي  �ضت�ضمح  اأكرب-  م�ضاحة  تتطلب  كبرية 

قرارات اأكرث ذكاًء مبزيد من املعلومات

على  احلفاظ  ل�ضمان  م�ضممة  هند�ضايت  "نظارات  اأن  واأو�ضح 
الروؤية الأمامية، مع اإ�ضافة القدرة على النظر اإىل اخللف"

وت�ضمح نظارات الروؤية اخللفية باحلفاظ على الروؤية املحيطية يف 
اأثناء التحقق من اخللف، مما يوفر ب�ضكل فعال  الجتاه الأمامي 

اأف�ضل ما يف العاملني

امل�سدر: العربية 

 �سركة بريطانية تطور نظارة خارقة.. ترى ما خلفك دون التفات
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جلائحة  واالقت�سادية  االإن�سانية  التداعيات  ملواجهة  بايدن  جو  الرئي�ص  خطة  االأمركي  النواب  جمل�ص  اأقر 
كوفيد-19 يف �ساعة مبكرة من �سباح اليوم ال�سبت

وبذلك تكون اخلطوة املقبلة هي نظر جمل�ص ال�سيوخ يف اخلطة التي ت�سمل تخ�سي�ص 1.9 تريليون دوالر لهذا 
CNBC الغر�ص            

 عاجل | جمل�ش النواب الأمريكي يقر خطة بايدن ملواجهة 
تداعيات كوفيد-19 بقيمة 1.9 تريليون دولر

ارتفاع  ظل  يف   21 اجلمعة  والف�ضة  الذهب  اأ�ضعار  انخف�ضت 
عوائد اخلزانة الأمريكية، اإذ تدعم اآفاق اقت�ضادية اأكرث اإ�ضراقا 

وخماوف ب�ضاأن الت�ضخم عوائد اخلزانة الأمريكية

م�ضتويات  اإىل   % من  باأكرث  الفورية  املعامالت  يف  الذهب  ونزل 
1721 دولر لالأون�ضة

دولر   26 م�ضتويات  اإىل   %5 بنحو   1.1 الف�ضة  وهبطت  ه��ذا 
CNBC :امل�ضدر لالأون�ضة    

الذهب و الف�سة يراجعان 

يف ظل ارتفاع عوائد اخلزانة 

الأمريكية

"اأوكالند"  البالد  اأكرب مدن  اإغالق  نيوزيلندا  ال�ضلطات يف  اأعادت 
يتخذ  التي  الأوىل  املرة  لي�ضت  وهي  كورونا،  فريو�ص  انت�ضار  ب�ضبب 

فيها مثل هذا الإغالق خالل ال�ضهر احلايل

كانت اأوكالند، دخلت منت�ضف ال�ضهر احلايل يف اإغالق لثالثة اأيام 
يف حماولة لحتواء اأول بوؤرة اإ�ضابات بالن�ضخة املتحورة من فريو�ص 

كورونا التي ظهرت يف بريطانيا

ثالثة  ملدة  الإغالق  بفر�ص  اأردرن  الوزراء جا�ضيندا  رئي�ضة  واأمرت 
اأيام يف اأوكالند بعد ر�ضد ثالث اإ�ضابات لدى عائلة واحدة، بح�ضب 

وكالت اأنباء

وي�ضمل الإجراء مليوين ن�ضمة ُطلب منهم البقاء يف املنزل و�ضتبقى 
املدار�ص واملتاجر مغلقة، با�ضتثناء ال�ضركات التي تعترب "اأ�ضا�ضية"

واأو�ضحت وزارة ال�ضحة اأن الأبحاث اأظهرت اأن اثنني من املر�ضى 
م�ضابان بالن�ضخة املتحورة من الفريو�ص التي ظهرت يف بريطانيا. 

ومل تعرف بعد نتائج فحو�ضات ال�ضخ�ص الثالث

قناة العربية

 اإعادة اإغالق
اأكرب مدن نيوزيلندا
ب�سبب انت�سار كورونا

�سركة TikTok توافق على �سفقة 
بقيمة 92 مليون دولر لت�سوية دعاوى 

تتعلق باخل�سو�سية
وافقت "تيك توك" على دفع 92 مليون دولر يف �ضفقة لت�ضوية جمموعة 
من الدعاوى الق�ضائية اجلماعية الأمريكية التي تتهم من�ضة م�ضاركة 

مقاطع الفيديو بانتهاك خ�ضو�ضية امل�ضتخدمني ال�ضباب

اإيلينوي،  ولي��ة  يف  فدرالية  حمكمة  اإىل  ق��دم  قانوين  ملف  وح�ّص 
القا�ضي على املوافقة على الت�ضوية التي ت�ضمل اأن تكون "تيك توك" 
اأف�ضل  ب�ضكل  املوظفني  وتدريب  البيانات  جمع  ب�ضاأن  �ضفافية  اأكرث 

على خ�ضو�ضية امل�ضتخدم

و�ضملت الدعوى الق�ضائية 21 ق�ضية جماعية ت�ضتهدف "تيك توك" 
و�ضركتها الأم "بايتدان�ص" ال�ضينية

وكتب حمامو اإيلينوي يف الدعوى "يت�ضلل تطبيق تيك توك اإىل اأجهزة 
من  اخلا�ضة  البيانات  من  وا�ضعة  جمموعة  وي�ضتخرج  امل�ضتخدمني 
لغر�ص  امل�ضتخدمني   لتتبع  املن�ضة  ت�ضتخدمها  حيوية  بيانات  بينها 

ا�ضتهدافهم بالإعالنات وبالتايل حتقيق الأرباح"

وقّدر املحامون اأن الت�ضوية �ضت�ضمل 89 مليون م�ضتخدم يف الوليات 
اإذا  املتحدة، ومعظمهم موؤهلون للح�ضول على 96 �ضنتا لكل منهم 

قدموا جميعا مطالبات باأموال الت�ضوية

واتهم املحامون اأي�ضا "تيك توك" باإر�ضال البيانات اأو تخزينها يف 
ال�ضني حيث يقع مقر ال�ضركة الأم

ونفت "تيك توك" اأي اإ�ضاءة ل�ضتخدام للبيانات قائلة اإنها ت�ضتخدم 
تلك  ت��رتك  واأنها  الوجوه  مكان  لكت�ضاف  جمهولة  عالمات  فقط 

البيانات على اأجهزة امل�ضتخدمني، وفقا لالأوراق القانونية

ب�ضبب  الت�ضوية  اإىل  "بايتدان�ص" ُدفعت  اأن  للقا�ضي  املحامون  وقال 
�ضغوط امل�ضوؤولني الأمريكيني لبيع "تيك توك"

واأفادت تقارير باأن اإدارة الرئي�ص الأمريكي جو بايدن اأوقفت خطة 
�ضركة  اإىل  توك"  "تيك  ببيع  تطالب  والتي  ترامب  دون��ال��د  �ضلفه 
"اأوراكل" الأمريكية العمالقة للتكنولوجيا مع "وول مارت" ك�ضريك 

للبيع بالتجزئة
قناة CNBC العربية

 تعرف على تقييم حممد �سالح 
بعد فوز ليفربول اأمام �سيفيلد 

ح�ضل جنم فريق ليفربول حممد �ضالح على تقييم متو�ضط بعد م�ضاركته يف مباراة اليوم اأمام �ضيفيلد يونايتد يف 
بطولة الدوري الإجنليزي املمتاز

وتالقى الفريقان يف اجلولة ال�ضاد�ضة والع�ضرين، حيث فاز ليفربول بهدفني دون رد، و�ضارك حممد �ضالح يف تلك 
املباراة كاأ�ضا�ضي وخا�ضها باأكملها، و�ضنحت له فر�ضة مثالية للت�ضجيل، ولكن احلظ مل يحالفه.

ملخ�ص مل�سات حممد �سالح اأمام �سيفيلد: وح�ضب �ضبكة "هو�ضكورد" العاملية، ح�ضل حممد �ضالح على تقييم 
10/7، واأو�ضحت اأن �ضالح ا�ضتحوذ على الكرة بن�ضبة 3.8 %، وبلغت ن�ضبة متريراته ال�ضحيحة 90 %، وفاز �ضالح 
يف املراوغات مرتني، ويف ال�ضراعات الهوائية مرة واحدة، ومل يفقد ال�ضتحواذ على كرته، واأ�ضارت اإىل اأن �ضالح 

�ضوب ثالث ت�ضديدات طوال املباراة، واحدة جتاه املرمى، واأخرى خارجه، وثالثة مت اعرتا�ضها من ِقبل اخل�ضم
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الإعالمي الكبري »موفق اخلاين«
وفاًء مل�سريتك العلمّية والإعالمّية العديد من املوا�سيع

عامر ف�ؤاد عامرالعلمية ارتبطت با�سمه اأهمها جاء يف الطريان

دم�سق - عامر فوؤاد عامر
التي  الإب��داع  اأيقونات  منا  لت�ضرق  بدايتها  منذ  ال�ضنة  اأّيام  تت�ضابق 
اعتدنا وجودها يف حياتنا، ول نكون قد اأغرقنا يف الو�ضف اإذا قلنا 
قّدموه  ال��ذي  للعطاء  تبعًا  وذل��ك  اخللود،  ب�ضفة  تت�ضم  ب��داأت  اأنها 
وللعمل اجلاّد الذي تر�ّضخ فينا، ومن هوؤلء كان حامت علي، واإليا�ص 
ًة جّدًا موفق اخلاين  الرحباين، ووحيد حامد، واأي�ضًا يف مكانة خا�ضّ
التي يقّدمها  املعلومات  ن�ضتنري به من  اإعالمي  الذي عرفناه كوجه 
لنا يف ميادين خمتلفة كالطريان، وال�ضياحة، والزراعة، والّتجارب 
وال��ّدول  �ضوريا،  يف  النا�ص  فكانت  وغ��ريه��ا،  وال�ضينما،  العلمّية، 
املعرفة  البوابة  هذه  من  لت�ضتقي  خمي�ص  كّل  م�ضاء  تنتظر  املجاورة 
وكان  ذلك احلني،  مفتوحة يف  ف�ضاءاٍت  ول  اإنرتنت،  ل  اإّذ  والعلم، 
برنامج "من الألف اإىل الياء" عالمة فارقة بني برامج تلك املرحلة 
التي ُقّدمت بدايًة يف اإذاعة دم�ضق ثّم انتقلت اإىل التلفزيون العربي 
اإل  اليوم  ي�ضعنا  ول  لحقًا،  ال�ضورّية  الف�ضائّية  ولربامج  ال�ضوري، 
التذكري مبنجزات هذه القامة، والتاأكيد على عطائها، وعلى احلالة 
التنويرّية التي رافقت الأعمال و�ضخ�ضه الكرمي، وهو اأقّل ما يتوّجب 
اأن تقوم به، فمثل هوؤلء لن يتكرر، اقتطفنا  على �ضحافتنا املحّلّية 

بع�ص الأ�ضئلة التي وجهناها له وكانت الأجوبة.

ال�سحافة  ميدان  دخول  يف  بداياتك  عن  قلياًل  لنتحّدث 
واالإعالم؟

�ضوق  يف  النا�ص  يطلقها  ك��ان  التي  موجود"  "اهلل  جملة  �ضحرتني 
التجارة يف مدينة حماه، ومنها كتبت مو�ضوعًا، اأُعجب به معلمي يف 
ال�ضف، ون�ضره يل يف جمّلة املدر�ضة، وكان ا�ضمها "النواعري"، كان 
ذلك يف العام 1934، وهذه هي البداية، لكن كمقاٍل متكامل من�ضور 
العام 1946 عن الطريان، حيث كنت  "اجلندي" يف  كان يف جملة 

حينها ميكانيكّيًا جيدًا، وم�ضاعدًا يف قيادة الطائرة. 
علم  ح��ول  املتاحة  املعلومات  ك��ّل  ع��ن  كتبت  "اجلندي"  جملة  يف 
الطريان ذلك الوقت، وبقيُت مّدة 10 �ضنوات مل اترك تف�ضياًل حول 
الطريان اإل ون�ضرُت عنه، وقد و�ضَل الأمر اأن فردْت يل رئا�ضة حترير 

املجّلة اأربع �ضفحاٍت فيها. 
من خم�ضني  اأكرث  مرور  وبعد  باأنه  لَك  لأقول  الآن  ذاكرتي  ت�ضعفني 
عامًا على جتربتي يف الكتابة ت�ضلني ر�ضالة من اأحد متابعي براجمي 
وكتاباتي، فيها �ضورة ملقاٍل كنت قد كتبته حول �ضعور امليكانيكي اأثناء 

الإقالع مع كابنت الطائرة والتحليق يف الهواء.
عملُت اأي�ضًا يف اإذاعة دم�ضق، وكان برنامج "مذكرات طيار" الذي 
بطائرته  يجول  متقاعد،  طّيار  عن  ويتحّدث  ك��ب��ريًة،  �ضهرًة  ن��ال 
ة اأ�ضقاع املعمورة برفقة زوجته، وي�ضّجل امل�ضاهدات وينقلها  اخلا�ضّ

للنا�ص، واأذكر اأن �ضعبية كبرية للربنامج كانت يف الأردن.
قّدمت ما بني التلفزيون، والإذاعة، وال�ضحافة، العديد من املوا�ضيع 
�ضورية  يف  ن�ضرتها  التي  – الهواية  ال�ضراعي  الطريان  من  العلمّية 
اأّيام الوحدة – وعن الطاقة ال�ضم�ضّية وجتاربها وفوائدها،  وم�ضر 
وعن فول ال�ضويا واملنتجات املمكنة منه، وعن التدخني واأ�ضراره، 
يف  قّدمتها  التجارب  واآلف  واملعرفّية،  العلمّية  املوا�ضيع  من  وكثري 
املدار�ص ال�ضورّية، ويف املع�ضكرات ال�ضيفّية، ون�ضاطات احتاد �ضبيبة 
الثورة، وغريها. واأ�ضعر بالفرح فجميع الأجيال تعرفني، وكانت اآخر 
الرحلة يف العمل التلفزيوين عام 2005  اإذ تركته بقراٍر من الإدارة 
ابن  "مركز  ال�ضّل  مكافحة  مركز  يف  ن�ضاطي  تابعت  لكن  اآن��ذاك، 
اللبودي" يف منطقة باب �ضريجة يف دم�ضق، من اإلقاء حما�ضرات، 
والبيئي،  ال�ضحي،  الوعي  ون�ضر  للطالب،  علمّية  اأف��الم  وعر�ص 

وال�ضبابي، والنفعي ب�ضكٍل عام. 

كيف مّت تر�سيح برنامج من االألف اإىل الياء كاأقدم برنامج 
علمي يف العامل ليدخل مو�سوعة غين�ص ؟

لالأرقام   Guinness غيني�ص  �ضجل  موؤ�ض�ضة  مرا�ضلة  ل��دى   
القيا�ضية تبنّي اأّن احلا�ضل على لقب "مقّدم اأقدم برنامج تلفزيوين 
مور" وقد  "باتريك  ال�ضري  وهو  العامل،  يف  م�ضتمرًا  يزال  ما  علمي 

بداأه عام 1957 اأّي يف نف�ص التاريخ الذي بداأُت فيه العمل يف تقدمي 
�ضوريا  تلفزيون يف  لعدم وجود  الإذاعة،  ولكن يف  العلمّية،  الربامج 
يف  "مور"  ال�ضري  قّدمها  التي  احللقات  عدد  اأّن  كما  الوقت،  ذلك 
يزيد عدد  بقليل، يف حني  تزيد عن اخلم�ضمائة  ال�ضهري  برناجمه 
احللقات التي قّدمُتها يف برناجمي الأ�ضبوعي على الألفي حلقة، لكن 
مل يتّم الإعالن عن ذلك اإىل اليوم، على الرغم من التوا�ضل معهم 

منذ �ضنوات عديدة.

ماذا ميكن اأن تقول الإعالمينا ال�سباب اليوم؟

اأ�ضّجعهم، ومن بينهم اأجد �ضبابًا يعملون ويجتهدون، وهناك معاهد 
اأن  اجلميع  وعلى  فيها،  الجتهاد  عليهم  فاعلة،  ودورات  اإعالمّية 
منهم  كّل  �ضيجد  ما  ويومًا  م�ضروعه،  عن  ويبحث  ويحاول،  يعمل، 
املحررين  من  العديد  لدينا  جيدًا،  طريقه  و�ضيعرف  مكانًا،  لنف�ضه 

اجلّيدين يف �ضحفنا، واأي�ضًا هناك متحّدثني بارعني. 

اأي�ضًا اأقول لهم اأن يهتموا باملطالعة، وهذه ن�ضيحة للجميع، اإن اعتياد 
املطالعة �ضتحمل الفائدة للجميع، وفيها �ضمان لأّيام امل�ضتقبل، لأنها 

تنمي احلوا�ص، وتعطي الأفق، واملقدرة على التف�ضري.
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بيان وزراء خارجية
جمموعة ال�سبع حول ميامنار 

"نحن، وزراء خارجية جمموعة ال�ضبع يف كندا وفرن�ضا واأملانيا واإيطاليا واليابان واململكة املتحدة 
ترتكبه  الذي  العنف  ب�ضدة  الأوروبي ندين  ال�ضامي لالحتاد  واملمثل  الأمريكية  املتحدة  والوليات 
قوات الأمن يف ميامنار �ضد الحتجاجات ال�ضلمية. نقدم تعازينا يف اخل�ضائر يف الأرواح. يجب 
اأق�ضى درجات �ضبط النف�ص واحرتام حقوق الإن�ضان والقانون  على اجلي�ص وال�ضرطة ممار�ضة 
الدويل. اإن ا�ضتخدام الذخرية احلية �ضد الأ�ضخا�ص العزل اأمر غري مقبول. يجب حما�ضبة اأي 

�ضخ�ص يرد على الحتجاجات ال�ضلمية بالعنف ".

اإننا ندين ترهيب وقمع املعار�ضني لالنقالب. نعرب عن قلقنا ب�ضاأن احلملة على حرية التعبري، 
مبا يف ذلك من خالل تعتيم الإنرتنت والتغيريات ال�ضارمة يف القانون الذي يقمع حرية التعبري. 
يجب وقف ال�ضتهداف املمنهج للمتظاهرين والأطباء واملجتمع املدين وال�ضحفيني واإلغاء حالة 
الطوارئ. نوا�ضل الدعوة اإىل و�ضول امل�ضاعدات الإن�ضانية ب�ضكل كامل لدعم الفئات الأكرث �ضعفًا 

."
وغري  الفوري  الإف��راج  اإىل  اأخرى  مرة  ندعو  ميامنار.  يف  النقالب  اإدانة  يف  متحدين  "نظل 
امل�ضروط عن املحتجزين ب�ضكل تع�ضفي، مبن فيهم م�ضت�ضارة الدولة اأونغ �ضان �ضو كي والرئي�ص 
وين مينت وموا�ضلة الوقوف اإىل جانب �ضعب ميامنار يف �ضعيه من اأجل الدميقراطية واحلرية ".

ال�سوؤون العاملية بكندا 
الرتجمة العربية اأيام كندية 

نا�سونال اإنر�ست: تعرف على اجليو�ش 
اخلم�سة الأقوى يف العامل

ما هي اأقوى جيو�ص العامل اليوم؟ �ضوؤال قد يبدو للوهلة الأوىل ب�ضيطا لكنه يخفي قدرا كبريا من التعقيد، 
فالقوة يف نهاية املطاف �ضيء ن�ضبي.

موقع "نا�ضيونال اإنرت�ضت" )National Interest( ن�ضر تقريرا عن اأقوى 5 جيو�ص على 
ظهر الب�ضيطة وفقا لت�ضنيف "غلوبال فاير باور" )Global Firepower( الأمريكي للعام 

2021، املتخ�ض�ص يف تقييم القوة الع�ضكرية للدول، وذلك على النحو الآتي:

1. اأمركا
احلايل  العام  العامل  يف  الأق��وى  اجليو�ص  موؤ�ضر  يف  الأوىل  املرتبة  الأمريكية  املتحدة  الوليات  احتلت 
متفوقة بذلك على اأقرب مناف�ص لها بهام�ص �ضئيل لكنه ثابت، وذلك بف�ضل ميزانيتها الدفاعية الهائلة 
والبنية التحتية الوا�ضعة التي تتمتع بها، والعدد الهائل من اجلنود والقوى العاملة �ضمن قطاعات اأخرى. 
وتت�ضدر اأمريكا العامل يف جمال القوة اجلوية اإذ تتفوق من حيث الكم والنوع على اأقرب مناف�ص لها يف 

معظم اإن مل يكن يف جميع فئات الطائرات، كما اأنها متتلك اأكرث حامالت الطائرات ن�ضاطا يف العامل.

2. رو�سيا
ويرى موقع اإنرت�ضت اأن رو�ضيا قد تعافت من الركود الع�ضكري الذي عانته بعد انهيار الحتاد ال�ضوفياتي، 
فقد اأطلقت عدًدا كبرًيا من م�ضروعات التطوير الع�ضكري بعيدة املدى لتن�ضيط قوتها اجلوية والبحرية 

ونف�ص غبار الزمن عنها.

الرو�ضية  الغوا�ضات  من  جديد  جيل  فهناك  اجل��اري،  العام  ب�ضهولة  اجلهد  ذل��ك  ثمار  مل�ص  وميكن 
يقت الفجوة النوعية مع نظرياتها يف الوليات املتحدة. الإ�ضرتاتيجية وغوا�ضات �ضواريخ كروز التي �ضّ

3. ال�سني
رغم تاأخرها امللحوظ عن مناف�ضتيها رو�ضيا واأمريكا، فاإن ال�ضني توا�ضل ال�ضتثمار على نحو كبري وطويل 

الأمد يف �ضتى املجالت الع�ضكرية.

ومتتلك ال�ضني ثاين اأكرب ميزانية ع�ضكرية يف العامل واأكرب عدد من النا�ص املهّيئني للخدمة الع�ضكرية، 
ويظهر اجلي�ص ال�ضيني القدرة على حتقيق منو هائل يف مدة زمنية ق�ضرية ن�ضبًيا.

4. الهند
يعّد اجلي�ص الهندي رابع اأقوى جي�ص يف العامل، ومع اأن ميزانية الهند الدفاعية �ضغرية ن�ضبًيا مقارنة 
بالقوى العاملية الثالث الكربى ورغم افتقارها اإىل الإنتاج الع�ضكري، فاإن قوتها الع�ضكرية تنبع من العدد 

الهائل من القوى العاملة وكذلك العدد الهائل من القوى املهيئة للخدمة الع�ضكرية.

5. اليابان
حّلت اليابان حمل فرن�ضا يف ت�ضنيف "غلوبال فاير باور" للجيو�ص الأقوى يف العامل لأول مرة عام 2020، 

م�ضتفيدة من ثروتها وميزانيتها ال�ضخمة للدفاع والبنية التحتية الرائعة التي يتمتع بها جي�ضها.

ومع اأنها حتافظ على قوة جوية قوية ووجود ن�ضط يف فئات بحرية معينة مثل املدمرات والغوا�ضات، فاإن 
افتقار اليابان الن�ضبي اإىل القوات الربية يوؤثر �ضلبا يف ت�ضنيفها العاملي يف جمال القوة الع�ضكرية.

امل�سدر : ال�سحافة االأمركية
اأيام كندية 

كورونا من  اخلال�ش  موعد  يك�سف  العاملية  بال�سحة  م�سوؤول 
كلوغ،  هانز  اأوروب��ا،  يف  العاملية  ال�ضحة  ملنظمة  الإقليمي  املدير  رجح 

انتهاء جائحة فريو�ص كورونا يف بداية العام القادم 2022.
الأ�ضواأ  ال�ضيناريو  "جتاوزنا  "متفائلة":  ت�ضريحات  يف  كلوغ  وقال 
التاجي  الفريو�ص  عن  اأك��رث  معلومات  نعرف  اليوم  وبتنا  للوباء، 

مقارنة مبا كنا نعرفه مع بدء تف�ضيه يف 2019".
نهائيا،  يختفي  لن  الفريو�ص  اأن  ال�ضحة  منظمة  يف  امل�ضوؤول  وبنّي 

ولكن بحلول العام املقبل لن تكون هناك حاجة اإىل قيود كالتي فر�ضت 
يف الفرتة املا�ضية، ح�ضبما نقل موقع "112 اإنرتنا�ضيونال".

نف�ضه  تكييف  يحاول  "الفريو�ص  اأن  كلوغ  اأو�ضح  بالفريو�ص،  اخلا�ضة  اجلديدة  بالطفرات  يتعلق  وفيما 
اللقاحات ملواجهة ال�ضاللت  "اإن اقت�ضت احلاجة �ضيتم تعديل  اأمر طبيعي"، م�ضيفا  مع الإن�ضان وهو 

اجلديدة، ولن يكون هناك تطوير لها من نقطة ال�ضفر".
جدير بالذكر اأن اأحدث اإح�ضاء ل�"رويرتز"، اخلمي�ص، ك�ضف اأن ما يزيد على 112.32 مليون �ضخ�ص 
اأ�ضيبوا بفريو�ص كورونا حول العامل، يف حني و�ضل اإجمايل عدد الوفيات الناجمة عن الوباء اإىل مليونني 
و592506، علما اأنه مت ت�ضجيل اإ�ضابات بكوفيد-19 يف اأكرث من 210 دول ومناطق منذ اكت�ضاف اأوىل 

وكاالت/اأيام كندية حالت الإ�ضابة يف ال�ضني يف دي�ضمرب 2019.
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- موعُد عيِد احُلّب 
الفالنتاين  بعيد  ُي�ضّمى  ما  اأو  احُل��ِبّ  بعيِد  يحتفل  اأن  العامُل  اعتاَد 
)بالإجنليزّية: Valentine Day( يف يوِم الرابع ع�ضر من 
ُيَعّد من الأعياِد امل�ضهوِد لها  اأ�ضبَح  ُكِلّ عام، حيُث  �ضهر �ضباط من 
بانت�ضارها حول العامل يف خمتلف املجتمعات؛ اإذ يتبادُل فيه الُع�ّضاق 
التي  اجلميلة  الرموز  من  وغريها  احُلّب  ور�ضائل  الهدايا  واملُحّبون 
الأقوال  واإخال�ضهم، ووفائهم رغَم كرثِة  تدّل على �ضدِق حمّبتهم، 
ح اأّن احُلَبّ ل ُيعُدّ منا�ضبًة لالحتفال ول يومًا للعيد؛ بل هو  التي ُتو�ضّ

حالٌة �ضعورّية ترتبط بالأ�ضخا�ص طوال الوقت.
ة عيد احُلّب - ق�سّ

التي  والأ�ضباب  وتاريخه،  احُلّب،  عيد  اأ�ضل  حول  وايات  الِرّ دت  تعَدّ
ت اإىل ن�ضاأته، ومنها الرّوايات الآتية: اأَدّ

القرِن  اإىل  احُل��ب  عيد  ة  ق�ضّ تعوُد  ال�ّضجان  وابنة  ال��ّراه��ب  ة  ق�ضّ
كلوديو�ص  ا�ضمه  باإمرباطوٍر رومايّن  امليالدّي، وهي مرتبطٌة  الّثالِث 
م�ضيحّي  وب��َرج��ٍل   ،)Claudius II )بالإجنليزية:  ال��ث��ايّن 
ا�ضمه فالنتينو�ص )بالإجنليزية: Valentinus(؛ حيُث كان 
الإمرباطور كلوديو�ص قد اأمَر الّرومانيني باأن يعبدوا اثني ع�ضَر اإلهًا، 
بامل�ضيحّية، وعّدها  يدينون  الذين  الأ�ضخا�ص  الّتعامل مع  كما حّرم 
حياته  وه��َب  قد  فالنتينو�ص  الراهب  اأّن  اإّل  عليها،  ُيعاَقُب  جرميًة 
اِتّباعًا لل�ضّيد امل�ضيح، فكان  للم�ضيحّية وللعي�ِص يف كنِف ُمعتقداتها؛ 
ذلك،  يف  اأح��دًا  يهاُب  يكن  ومل  به،  يوؤمن  وما  عباداته  كّل  مُيار�ص 
جن،  جن. ويف حياته الأخرية يف ال�ِضّ َع يف ال�ِضّ ولذلك ُقِب�َص عليه وُو�ضِ
اأن  بعَد  العلوم،  بع�ص  ابنته  ُيعِلّم  اأن  فالنتينو�ص  من  ال�ضّجاُن  طلَب 
الفتاُة  كانت  ذل��ك.  على  فالنتينو�ص  فوافق  علمه،  مبقدار  ع��رَف 
ُتدعى جوليا، وهي فاقدٌة للب�ضِر منُذ ولَدتها، اإّل اأّن ذلك مل مينع 
ف ب�ضرعة البديهة، ف�ضرَح لها  فالنتينو�ص من تعليمها؛ لكونها تت�ضِّ
العامل، وروى لها تاريخ روما وق�ض�ضها، وعّلمها احِل�ضاب، واأ�ضَرّ لها 
التي  عن وجوِد اهلل، فوثقت به وتاأَثّرت مبا عَلّمها؛ فقد كان عينها 
�ضماِع  يوم عن حقيقة  ذاَت  �ضاألته  وقد  العامل من حولها،  بها  ترى 
ت�ضتعيد  اأن  وتدعو  ت�ضّلي  كانت  اإذ  ُت�ضّلي،  وه��َي  ل�ضلواتها  الإل��ه 
ب�ضرها لرتى ما تعّلمته بعينيها، فاأجابها باأَنّها اإن اآمنت بالإله فاإّن 
الإلَه �ضيفعُل الأف�ضل لها، حينها قالت اإّنها توؤمن به، فقام معها بعد 
الة عاد الب�ضُر لها. يف اآخر ليلٍة قبَل وفاة  ذلك و�ضّلى، واأثناء ال�ضّ
قريبًة  تبقى  اأن  على  فيها  حَثّها  جلوليا  ُمالحظًة  كَتب  فالنتينو�ص، 
فالنتاين )احُلّب( اخلا�ِصّ  �ضالة: )من  الِرّ نهاية  ووّقع يف  من اهلل، 
ذ به ُحكم الإعدام يف يوم الّرابع ع�ضر من �ضهر �ضباط  بك(، ثّم ُنِفّ
يت فيما بعد با�ضم بورتا فالنتيني  من عام 270م، جانب بواّبة �ُضِمّ
ته، وبعد اأن ُدِفن فالنتينو�ص يف كني�ضٍة م�ضهورة يف روما  تخليدًا لق�ضّ
جانب  لوٍز  �ضجرة  جوليا  زرعت  براك�ضيدي�ص،  با�ضم  اآنذاك  ُعِرفت 
قربه، كانت تتفّتح بزهٍر وردّي اللون، حيُث َترمُز هذه ال�ّضجرة للحّب 
كّل  يف  العامُل  يحتفُل  ذلك  ولأج��ِل  الدائمة،  داقة  وال�ضّ والإخال�ص 
عام باليوم الرابع ع�ضر من �ضهر �ضباط عرَب تبادِل ر�ضائل احُلّب، 

والإخال�ص، والعواطِف اجلَيّا�ضة.
ة عيد اخل�سوبة - ق�سّ

ُتعُدّ هذه الرواية من اأقدم الروايات التي ترُد يف اأ�ضِل عيد احُلّب، 
حيُث حدثت يف العهد الرومايّن، حينما كان الرومان يحتفلون بعيد 
حيث  �ضنة،  كّل  من  �ضباط  �ضهر  من   15 يف  اخل�ضوبة  عيُد  ُي�ضّمى 
اخل�ضوبة  تزيد  كانت  التي  الغريبة  الطقو�ص  بع�ص  فيه  ميار�ضون 

خني اأ�ضَل عيِد احُلّب. ه بع�ُص املوؤِرّ باعتقادهم وهو ما عَدّ
- ق�ضة قرار منع الزواج عا�َص كاهٌن ا�ضمه فالنتني )بالإجنليزّية: 
كلوديو�ص  الإم���رباط���ور  ح��ك��م  ف���رتة  يف   )Valentine

حيُث  الّرومانية،  لالإمرباطورية   )Claudius )بالإجنليزية: 
ا�ضطهد كلوديو�ص الكني�ضة واأ�ضدر قرارًا يق�ضي مبنع زواج ال�ّضباب؛ 
واأكرث كفاءًة يف  اأف�ضُل  املتزوّجني  باأّن اجُلنود غري  ُيرّبر ذلك  وكان 
اأداء عملهم من اجلنوِد املُتزّوجني؛ لأّن املخاوف ُت�ضيطُر على اأذهان 
ماتوا  اإن  ولعائالتهم  لهم  يحُدث  قد  ما  ح��ول  املُتزّوجني  اجلنوِد 
فزّوج  القرار،  هذه  �ضّد  وقَف  فالنتاين  الكاهَن  اأّن  اإّل  احلرب.  يف 
بع�ص اجلنوِد باخلفية، ول�ضوء احلّظ علَم الإمرباطور بذلك، فاأُلِقي 
ب، وقد ُحِكم عليه فيما  َع يف ال�ّضجن وُعِذّ القب�ُص على فالنتاين وُو�ضِ
الإمرباطور.  قرار  �ضّد  وقوفه  ب�ضبب  بالإعدام  269م  عام  يف  بعد 
)بالإجنليزية:  اأ�ضرتيو�ص  ُيدعى  رج��ٌل  جن  ال�ِضّ يف  معه  ك��اَن  وق��د 
Asterius(، وكاَن قد ُحِكم عليه كذلك تبعًا للقانون الّرومايّن 
يف ذلك الّزمان، وكان لأ�ضرتيو�ص ابنٌة م�ضابٌة بالعمى، كانت تاأتي 
هذا  املُده�ص،  تاأثريه  من  ف�ُضفيت  لأجلها،  فالنتاين  لُي�ضلّي  اإليه 
التاأثرُي هو الذي جعل والدها م�ضيحيًا حينما راأى اأثره يف �ضفاء ابنته، 
وحينما حان موعُد اإعداِم فالنتاين كتَب لبنة اأ�ضرتيو�ص يف ُمذّكرته: 
)من فالنتني اخلا�ّص بك(، فكانت بذلك كلماٍت ُتعُدّ اليوم م�ضدَر 
ته  ِرب املثُل بق�ضّ اإلهاٍم لكثرٍي من الُع�ّضاق. وبعد موت هذا الكاهن �ضُ
و�ضجاعته التي دفعته للّت�ضحية بروحه لأجِل ارتباط املحبني، حيث 
يحُجّ الكثرٌي من النا�ص اإىل كني�ضة �ضارع وايتفريارز )بالإجنليزية: 
اإحياًء  Whitefriars Street Church(؛ 

لذكراه.
- رموز عيد احلب هذه بع�ص رموز عيد احلب:

• القلب: 
كان ُيعتقد قدميًا باأن القلب هو م�ضدر كل العواطف، ولكنه اقرتن 

بعدها بعاطفة احلب فقط. 
- الورود احلمراء: 

 ،Venus -ُيعتقد باأنها الورود املف�ضلة لدى اإله احلب الروماين
هذا بالإ�ضافة اإىل اأن اللون الأحمر يرمز اإىل الأحا�ضي�ص وامل�ضاعر 

القوية.
- رباط احلب الذي يرمز للحب الأبدي. 

الأحبة.  مثل  متامًا  اأزواج  �ضكل  على  تتواجد  التي  احل��ب  طيور   -
مناديل الدانتيل. 

التي  العادات  تختلف  احلب:  عيد  يف  املتبعة  •• العادات 
اآخر، ومن االأمثلة على  اإىل  بلٍد  ُتار�ص يف عيد احلب من 

هذه املمار�سات:
الأمريكية،  املتحدة  الوليات  ب�ضغف يف  عيد احلب  النا�ص  ينتظر   .
ُتعترب  اإذ  واحللوى،  املعايدة،  وبطاقات  الهدايا،  تبادل  يتّم  حيث 

ال�ضوكولتة من اأكرث اأنواع احللويات امل�ضتهلكة يف هذا اليوم. 
الزهور،  ويتبادلون  اإيطاليا،  يف  الع�ضاء  لتناول  املحبون  يخرج   .
والهدايا املخنلفة، حيث ُتعترب ال�ضوكولتة املح�ضّوة بالبندق، واملغلفة 
ال�ضعبية  الهدايا  اأكرث  من  احلب  عبارات  بع�ص  عليه  مكتوب  بورٍق 

التي ُتقدم يف هذا اليوم.
املعايدة  بطاقات  ت��ب��ادل  طريق  ع��ن  فرن�ضا  يف  املحبون  يحتفل   .
الورود  باقات  اإىل  بالإ�ضافة  عذبٍة،  حٍبّ  عبارات  على  حتتوي  التي 

احلمراء. 
. يتبادل الأ�ضخا�ص الورود ذات اللون الأبي�ص يف الدمنارك للتعبري 
عن احلب، على عك�ص الدول الأخرى التي تعترب اللون الأحمر رمزًا 

للحب. 
البع�ص يف  لبع�ضهم  والأزه��ار  والر�ضائل،  ال��ورود،  املحبون  ُيهدي   .
اأ�ضرتاليا، اإّل اأّن ن�ضبة الرومان�ضية لدى الرجال يف هذه الدولة اأكرب 

منها لدى الن�ضاء، حيث تكون الهدايا املقدمة من قبل الرجل اأكرث 
من املقدمة من املراأة. 

. حتتفل دولة ال�ضويد بهذا اليوم بكاّفة الأ�ضكال، اإذ تطلق عليه ا�ضم 
)يوم كّل عيد القلوب(. 

اإىل جانب املحبني، حيث  العيد  . يحتفل الأ�ضدقاء يف فنلندا بهذا 
ُيطلق عليه ا�ضم )يوم ال�ضديق(. 

. يف دولة اأمريكا ال�ضمالية يتم الحتفال بعيد احلب عن طريق تبادل 
الذهب بني املحبني.

عن  بعيد احلب  الحتفال  يتم  اجلنوبية  وكوريا  اليابان  دولتْي  . يف 
الرجال  على  يجب  اإنه  حيث  فائقة،  عناية  بالن�ضاء  العناية  طريق 
وخا�ضة  املختلفة،  وال�ضكولتة  الهدايا  من  العديد  زوجاتهم  اإهداء 
اليوم  با�ضم  اليابان  يف  احل��ب  عيد  وي�ضمى  البي�ضاء،  ال�ضكولتة 

الأبي�ص ن�ضبة اإىل ال�ضكولتة البي�ضاء.
. يف دولة بريطانيا وبالتحديد يف منطقة نورفك يقوم �ضخ�ص ي�ضمى 
الهدايا وال�ضكولتة  بابا نويل، وو�ضع  جاك فالنتني بارتداء مالب�ص 

املختلفة خلف الأبواب املنزلية، ومن ثم يختفي.
. متتد الحتفالت املخ�ض�ضة يف عيد احلب يف دولة الأرجنتني ملدة 
املختلفة،  احللويات  تقدمي  خاللها  من  ويتم  متوا�ضلة،  اأيام  �ضبعة 
بالإ�ضافة اإىل رق�ص التانغو يف ال�ضوارع واملقاهي، ويذكر باأن دولة 

الأرجنتني حتتفل بعيد احلب يف الأول من يوليو من كل عام.
احلب: عيد  عن  ••  حقائق 

اليك جمموعة من احلقائق عن عيد احلب:
يتم  حمراء  وردة  مليون  خم�ضني  من  اأك��رث  احل��ب،  عيد  ي��وم  يف    .

تبادلها حول العامل. 
. يقدم ثالثة و�ضبعون باملائة من الرجال الورود ل�ضريكاتهم، بينما 
يدل  وه��ذا  فقط،  باملئة  وع�ضرين  �ضبعة  الن�ضاء  عند  الن�ضبة  تبلغ 
من  �ضريكاتهم  لإر�ضاء  و�ضعيهم  املنا�ضبة،  بهذه  الرجال  تاأثر  على 

خاللها.
. اأثبتت درا�ضات حديثة اأن متو�ضط ما ينفقه الرجال يف �ضراء هدايا 
لعيد احلب هو 158ولرًا، بينما تنفق الن�ضاء حوايل75 دولرًا فقط. 
املف�ضلة لالرتباط،  الأ�ضهر  الأوىل بني  املرتبة  . يحتل �ضهر فرباير 

وعقد القران بني الع�ضاق. 
باقات  هي  للرجال  بالن�ضبة  لالآمال  املخيبة  الهدايا  اأك��رث  تعترب   .

الورود، اأما بالن�ضبة للن�ضاء فهي بطاقة ا�ضرتاك يف نادي ريا�ضي. 
. ظلت الطماطم ال�ضغرية رمزًا لعيد احلب حتى العام 1920م. 

. يعود اأ�ضل الأ�ضرطة احلمراء التي تربط على �ضناديق الهدايا يف 
عيد احلب اإىل القرون الو�ضطى، حيث كانت تهديها حبيبات الرجال 
املحاربني بعد عودتهم من اأر�ص املعركة اعتقادًا منهن باأنها جتلب 

احلظ. 
وكان  احلب،  عيد  يف  �ضكولتة  علبة  اأول  كادبوري  ريت�ضارد  اأطلق   .

ذلك يف عام1868م. 
كتابة عبد احلميد �سم�ص الدين
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الأرجنتيني  الرئي�ص  اإن  الأح��د  اليوم  حملية  اإع��الم  و�ضائل  قالت 
طويلة  لفرتة  �ضراع  بعد  عاما   90 عن  تويف  منعم  كارلو�ص  ال�ضابق 

مع املر�ص.
وتويف رئي�ص الأرجنتني الأ�ضبق كارلو�ص منعم، الذي منح الأرجنتني 
حالة من ال�ضتقرار القت�ضادي مل تدم طويال، واأقام عالقات وثيقة 
من  وبالرغم  املا�ضي،  القرن  ت�ضعينيات  يف  املتحدة  ال��ولي��ات  مع 

الف�ضائح التي لحقته، فاإنه غالبا ما ا�ضتمتع بنمط حياة مرتف.
رئي�ص  من�ضب  الأ�ضل،  �ضوري  املحنك  واملحامي  ال�ضيا�ضي  و�ضغل 
ع�ضوا يف  منعم  وكان  �ضنة 1999.  1989 حتى  �ضنة  من  الأرجنتني 

جمل�ص ال�ضيوخ وقت وفاته.

واأكد الرئي�ص الأرجنتيني األربتو فرنانديز وفاة الرئي�ص الأ�ضبق عن 
عمر ناهز 90 عاما، بعد �ضراع مع املر�ص يف الأ�ضابيع الأخرية من 

حياته.

منعم املحامي الأنيق الذي ولد وترعرع يف واحدة من اأفقر مقاطعات 
الأرجنتني والذي هاجمه النقاد باعتباره رجال لعوبا م�ضتهرتا، قاد 
الأرجنتني لت�ضبح منوذجا ل�ضوق حرة، كان جريانه يح�ضدونه عليها 

يف مرحلة ما، كما كانت قبلة مف�ضلة لدى امل�ضتثمرين.

وعدم  البطالة  معدلت  ارتفع  مع  تزامنت  منعم  اإجن��ازات  اأن  غري 
امل�ضاواة القت�ضادية، والديون اخلارجية.

وفاة رئي�ش الأرجنتني الأ�سبق، �سوري الأ�سل، كارلو�ش منعم عن 90 عاما

�ضدد امللك الإ�ضباين ال�ضابق خوان كارلو�ص الذي انتقل اإىل الإمارات 
العام املا�ضي بعد �ضبهات ب�ضاأن م�ضادر ثروته الغام�ضة، دفعة ثانية 
ل�ضلطات  ي��ورو  ماليني   4.4 بحواىل  تقدر  ال�ضريبية  الديون  من 

ال�ضرائب الإ�ضبانية يف حماولة لتجنب دعوى ق�ضائية حمرجة

واأثارت هذه الديون، وهي الدفعة الثانية خلوان كارلو�ص يف اأقل من 
ال�ضابق  للملك  املالية  ال�ضوؤون  الت�ضاوؤلت حول  اأ�ضهر، جمددا  ثالثة 
امللكي  النظام  ب�ضمعة  اأ�ضر  وال��ذي  عاما   83 العمر  من  يبلغ  ال��ذي 

الإ�ضباين

بيدرو  ال���وزراء  رئي�ص  ق��ال  الفرن�ضية،  ال�ضحافة  وكالة  وبح�ضب 
غري  "بال�ضلوك  و�ضفه  ما  "رف�ص"  الإ�ضبان  ي�ضارك  اإن��ه  �ضان�ضيز 

املتمدن" خلوان كارلو�ص

على  املتوجبة  املبالغ  �ضداد  تاأخر  من  غ�ضب  و�ضط  �ضان�ضيز  وقال 
خوان كارلو�ص "يجب عدم احلكم على موؤ�ض�ضة" بل "على ت�ضرف 

�ضخ�ص واحد"

ويف كانون الأول/دي�ضمرب، �ضدد خوان كارلو�ص الذي اختار اأن يعي�ص 
اأول دفعة  اآب/اأغ�ضط�ص كمنفى،  املتحدة منذ  العربية  الإمارات  يف 

من الديون وقدرت بنحو 680 األف يورو

ويحقق الق�ضاء يف �ضوي�ضرا كما يف ا�ضبانيا، حول تلقى امللك ال�ضابق 
عام  �ضوي�ضرا  يف  �ضري  ح�ضاب  يف  دولر  مليون  مئة  عاما(   82(

2008

وتن�ضر ال�ضحف الإ�ضبانية با�ضتمرار تفا�ضيل عن الإدارة الغام�ضة 
املا�ضية  ال�ضنة  العامة  احلياة  عن  كارلو�ص  خوان  وابتعد  لالأموال. 
ابنه  ل�ضالح   2014 حزيران/يونيو  يف  العر�ص  عن  تنحى  بعدما 

فيليبي ال�ضاد�ص
واأعلنت املحكمة العليا الإ�ضبانية يف حزيران/يونيو عن فتح حتقيق 
لتحديد احتمال حتميل م�ضوؤولية للملك ال�ضابق خوان كارلو�ص الذي 
توىل العر�ص ملدة 38 عاما )1975-2014(، لكن فقط عن الأفعال 

التي ارتكبها بعد تنحيه
ومت فتح التحقيق يف اأيلول/�ضبتمرب 2018 بعد ن�ضر ت�ضجيالت ن�ضبت 
اأن  فيها  واأكدت  لر�ضن  كورينا  ال�ضابقة  كارلو�ص  ع�ضيقة خوان  اىل 
امللك تلقى عمولة خالل منح �ضركات اإ�ضبانية عقدا �ضخما لت�ضييد 

خط قطار فائق ال�ضرعة يف ال�ضعودية
ثروته  ح��ول  حت��وم  التي  ال�ضكوك  �ضوهت  الأخ���رية،  ال�ضنوات  ويف 
الغام�ضة اإرث امللك الذي كان يتمتع ب�ضعبية كبرية منذ عقود وكان 
بعد  البالد  يف  الدميوقراطي  "التحول"  يف  الرئي�ضية  ال�ضخ�ضية 

دكتاتورية فرانكو )1939- 1975(
واأعلن ابنه امللك فيليبي ال�ضاد�ص اأنه تخلى عن مرياث والده و�ضحب 
منه خم�ض�ضاته ال�ضنوية البالغة 200 األف يورو، بعدما �ضعر باحلرج 
من ورود اأ�ضمه كاأحد امل�ضتفيدين من حتويل الأموال ال�ضعودية اإىل 

املوؤ�ض�ضة يف بنما والتي تدير احل�ضاب يف �ضوي�ضرا
CNBC

ملك اإ�سبانيا ال�سابق ي�سدد دفعة ثانية من الديون 
ال�سريبية تقدر بحواىل 4.4 ماليني يورو

بعد �سبهات ب�ساأن م�سادر ثروته 

بي��ل  مايكرو�سوف��ت  موؤ�س���ش   
غيت�ش يق��ول اإن الطاقة النووية 
م�ست�ساغ��ة  "بالتاأكي��د"  �ستك��ون 
القادم��ة،  ال�سن��وات  يف  �سيا�سي��ا 
اأن الطاق��ة النووية  م�س��ريا اإىل 
�ستتغل��ب عل��ى ال�سمع��ة البغي�سة 
التي اكت�سبته��ا بارتباطها بالقنبلة 
الإ�سعاعي��ة والك��وارث  الذري��ة 

قال موؤ�ض�ص مايكرو�ضوفت بيل غيت�ص اإن الطاقة النووية �ضتكون 
"بالتاأكيد" م�ضت�ضاغة �ضيا�ضيا يف ال�ضنوات القادمة، م�ضريا اإىل 
اأن الطاقة النووية �ضتتغلب على ال�ضمعة البغي�ضة التي اكت�ضبتها  

من خالل ارتباطها بالقنبلة الذرية والكوارث الإ�ضعاعية

وت�ضغيل  نظيفة،  طاقة  اإىل  ما�ضة  حاجة  هناك  اأن  واأ�ضاف 
غ��ازات  ان��ب��ع��اث��ات  عنه  ينتج  ل  ال��ن��ووي��ة  ال��ط��اق��ة  حم��ط��ات 

الحتبا�ص احلراري

جتعل  النووية  التكنولوجيا  يف  اجلديدة  البتكارات  اأن  يذكر 
جميع  يف  البلدان  وب��داأت  معقولة،  وباأ�ضعار  اأماًنا  اأكرث  منها 

اأنحاء العامل يف تبني الطاقة النووية

اأمانا  اأك��رث  اأ�ضبحت  النووية  املحطات  "لأن  غيت�ص:  وق��ال 
واأرخ�ص تكلفة، فقد يكون لها دور تلعبه، لأنها متاحة دوما، 

بغ�ص النظر عن الطق�ص"

واأ�ضاف اأنه ل �ضك يف اأن الرياح والطاقة ال�ضم�ضية �ضتكونان 
جزءا هائال من توليد الكهرباء يف امل�ضتقبل، ولكن ما مل تكن 
هناك معجزة يف التخزين، فاإن م�ضادر مثل الطاقة النووية 

التي ل تعتمد على الرياح اأو ال�ضم�ص، �ضتكون �ضرورية
CNBC
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اأوقات  تق�ضري  اإىل  العام  للنقل  التحتية  البنية  يف  ال�ضتثمار  يوؤدي 
وتنمية  الو�ضطى،  للطبقة  جيدة  وظائف  وخلق  العائالت،  تنقل 

اقت�ضادنا، وخف�ص تلوث الهواء.

منذ عام 2015، ا�ضتثمرت حكومة كندا اأكرث من 13 مليار دولر يف 
1300 م�ضروع نقل عام للمجتمعات يف جميع اأنحاء كندا.  يعد هذا 
ب�ضكل  نعود  وبينما  الكندي،  التاريخ  يف  العام  للنقل  ا�ضتثمار  اأكرب 
بهذه  القيام  �ضنوا�ضل  العاملي،   COVID-19 اأف�ضل من جائحة 

ال�ضتثمارات الذكية التي تدعم الكنديني.

اليوم عن 14.9 مليار دولر  ت��رودو،  ال��وزراء، جا�ضنت  رئي�ص  اأعلن 
مل�ضاريع النقل العام على مدى ال�ضنوات الثماين املقبلة، والتي ت�ضمل 
متوياًل دائًما قدره 3 مليارات دولر �ضنوًيا للمجتمعات الكندية بدًءا 
من 2026-27.  يوفر هذا الإعالن للمدن واملجتمعات التمويل العابر 
خطتنا  من  جزء  وهو  للم�ضتقبل،  للتخطيط  حتتاجه  ال��ذي  املتوقع 
اقت�ضاد  بناء  واإع��ادة  املناخ،  تغري  ومكافحة  وظيفة،  مليون  لإن�ضاء 

اأكرث ا�ضتدامة ومرونة. هذه ال�ضتثمارات �ضوف:

جديدة  وظائف  وخلق  ب�ضهولة  التحرك  على  الكنديني  •• ت�ضاعد 
م��ن خ���الل ب��ن��اء م�����ض��اري��ع ال��ن��ق��ل ال��ع��ام ال��ك��ربى، وت��وف��ري متويل 
ودعم  امل�ضتقبلية،  الكربى  امل�ضاريع  لت�ضريع  خم�ض�ص  تخطيط 
التو�ضع يف اأنظمة النقل احل�ضري الكبرية التي يعتمد عليها العديد 

من الكنديني كل يوم.

تعزيز  للكنديني من خالل  فر�ص عمل  وخلق  التلوث  من  •• احلد 
يف  مبا  اأنظف،  كهربائية  طاقة  اإىل  وحتويلها  العام  النقل  اأنظمة 
التحتية  والبنية  النبعاثات  عدمية  املركبات  ا�ضتخدام  دعم  ذلك 

ذات ال�ضلة، وا�ضتكمال عمل بنك كندا للبنية التحتية.

الطلب  وتلبية  جمتمعاتنا  يف  ال�ضحية  احلياة  اأمن��اط  دعم   ••
بناء  خالل  من  ذلك  يف  مبا  الن�ضطة،  النقل  م�ضاريع  على  املتزايد 
ال�ضكوتر  ودراج��ات  وامل�ضي  ال��دراج��ات  لركوب  وم�ضارات  مم��رات 

والدراجات الإلكرتونية والكرا�ضي املتحركة.

والنائية  الريفية  املناطق  يف  يعي�ضون  الذين  الكنديني  ••  ي�ضاعد 
اخلدمات  اإىل  والو�ضول  اأكرب  ب�ضهولة  العمل  واإىل  من  ال�ضفر  على 
والنائية  الريفية  املجتمعات  م��ع  العمل  خ��الل  م��ن  الأ���ض��ا���ض��ي��ة، 

تلبي  عبور  حلول  واإن�ضاء  لتحديد  الأ�ضليني  ال�ضكان  وجمتمعات 
احتياجاتهم.

•• تدعم مدننا وجمتمعاتنا من خالل تقدمي التزام احتادي دائم 
اأوامر  جميع  بني  ال�ضراكات  وت�ضهيل  العام،  النقل  لتمويل  وم�ضتقر 
واأ�ضحاب  النقل  ووك��الت  الأ�ضليني  ال�ضكان  وجمتمعات  احلكومة 
الدائم بطريقة  العام  النقل  لتمويل  لتطوير نهج  الآخرين  امل�ضلحة 

تقدم  اأعظم الفوائد للكنديني.
�ضيوؤدي ال�ضتثمار يف البنية التحتية للنقل العام اإىل بناء جمتمعات 
جلميع  اأف�ضل  حياة  نوعية  وت��وف��ري  ال��ب��الد  اأن��ح��اء  جميع  يف  قوية 
تدعم  التي  امل�ضاريع  يف  ال�ضتثمار  احلكومة  �ضتوا�ضل  الكنديني.  
والنمو  الو�ضطى  الطبقة  وظائف  وتخلق  وجه،  اأف�ضل  على  تعافينا 
مًعا،  املناخية.   اأهدافنا  اإىل  الو�ضول  يف  وت�ضاعدنا  القت�ضادي، 
مرونة  واأكرث  املناف�ضة  على  قدرة  واأكرث  اأنظف  كندا  اإن�ضاء  ميكننا 

لالأجيال القادمة.

مكتب رئي�ص وزراء كندا 
الرتجمة العربية اأيام كندية

ا���س��ت��ث��م��ارات ج��دي��دة 
لبناء  ال��ع��ام  النقل  يف 
جم���ت���م���ع���ات ق���وي���ة، 
املناخ،  تغري  ومكافحة 
جديدة  وظائف  وخلق 
كندا اأن��ح��اء  جميع  يف 

ال�ضتثماري  ال�ضندوق  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  مات�ضني  م��ارك  تنحى 
الكندي )كندا بين�ضن اإنف�ضتمنت( بعد �ضفره اإىل الإمارات العربية 
ال�ضفر  لتعليمات  باملخالفة  لكوفيد-19  م�ضاد  لقاح  لتلقي  املتحدة 

ال�ضادرة من حكومة بالده ويف ت�ضرف قوبل بانتقادات

جون  بتعيني  ق��رارا  اجلمعة  اليوم  ال�ضندوق  اإدارة  جمل�ص  واأ���ض��در 
جراهام رئي�ضا تنفيذيا وي�ضغل حاليا من�ضب املدير الإداري والرئي�ص 
العاملي ل�ضتثمارات الئتمان يف اأكرب �ضناديق اأجور التقاعد يف البالد

ب�ضبب  ي�ضتقبل  بكندا  �ضركة  يف  كبري  م�ضوؤول  ثاين  مات�ضني  و�ضار 
حماولة خمالفة قواعد تلقي اللقاح فيما ي�ضري اإىل خيبة اأمل البع�ص 

اإزاء الطرح البطيء للقاحات يف البالد
CNBC 

 رئي�ش �سندوق ا�ستثماري كندي 
يتنحى بعد �سفره لالإمارات لتلقي 
لقاح كورونا، باملخالفة لتعليمات 
ال�سفر ال�سادرة من حكومة بالده 

ويف ت�سرف قوبل بانتقادات

 بعد اأيام داخل م�ست�سفى العزل
وفاة الفنان امل�سري

يو�سف �سعبان
متاأثرًا بفريو�ش كورونا 

متاأثرا  الأحد،  �ضعبان، ظهر  يو�ضف  امل�ضري  الفنان  املوت  غيب   
باإ�ضابته بفريو�ص كورونا، وذلك داخل م�ضت�ضفى العجوزة للعزل، 
الذي مت نقله اإليه قبل 5 اأيام، يو�ضف �ضعبان رحل عن عاملنا عن 
"العربية.نت" اأكدت  ل�  ال� 90 عاما، ويف ت�ضريحات  يناهز  عمر 
الفنانة نهال عنرب، ع�ضو جمل�ص نقابة املهن التمثيلية، اأنها علمت 
بالأمر من الطبيب املعالج، وتولت اإبالغ اأ�ضرته، حيث انهارت زوجة 
ت�ضييع  يتم  اأن  املقرر  ومن  بالأمر،  معرفتها  عقب  الراحل  الفنان 

الأ�ضرة  مقابر  اإىل  العجوزة  م�ضت�ضفى  من  الثنني  ظهر  اجلثمان 
امل�ضت�ضفى  اإىل  دخل  �ضعبان  يو�ضف  اأكتوبر،  من  ال�ضاد�ص  مبدينة 
تدهورت  حالته  لكن  خا�ص،  م�ضت�ضفى  داخل  ق�ضاها  اأيام   3 بعد 
لكن  للعزل  العجوزة  قليال داخل م�ضت�ضفى  ت�ضتقر  اأن  قبل  ب�ضدة، 
احلالة �ضاءت ب�ضدة يف ال�ضاعات الأخرية، ومت و�ضعه على جهاز 

تنف�ص ا�ضطناعي، قبل اأن يلفظ اأنفا�ضه الأخرية.
امل�سدر: العربية
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مقدمة:
يعرتف  ول  عنده  يتوقف  ول  بالواقع  يعباأ  ل  ن��ادر  ط��راز  من  رج��ل 
عبد  عنه   ق��ال  وال�ضرف  النبل  خ�ضال  كل  له  جتمعت  بامل�ضتحيل 
العزيز الب�ضري يف كتابه ) يف املراآة( : "اإن هذا الرجل اأمة وحده، 
واإنه لعبقري ل يتدىل اإىل منطق النا�ص واأ�ضباب ت�ضورهم، فاإن له 
قيا�ضه وتقديره، وله منطقه وتفكريه، وله اأ�ضلوبه وتدبريه... فح�ضبه 

اأن ي�ضتهي الأمر فيقدره واقعا، اأمكن ذلك الأمر اأو ا�ضتحال". 

وي�ضوق الب�ضري ق�ضة طريفة من اأنه حينما فكر حممود بك ر�ضاد 
يف تزيني العلم امل�ضري ب�ضور لالآثار امل�ضرية على تنوعها و�ضع اإىل 

جانبها �ضورة هذا الرجل مو�ضوع حكايتنا الدكتور حمجوب ثابت. 

فمن هو حمجوب ثابت؟
هو طبيب وبرملاين ، م�ضري- عربي- �ضوداين كما يحلو له اأن يطلق 
على نف�ضه  مل يتزوج قط كي ل ينجب اأبناءا عبيدا لالإجنليز بح�ضب 
الق�ضايا  حمراب  يف  راهبا  حياته  وق�ضى   !! اإبراهيم  حلافظ  قوله 
ومتزعما  مفوها  خطيبا   1919 عام  ثورة  فرافق  والقومية  الوطنية 
األفا من  لها فقد جمع خم�ضة ع�ضر  للتربعات  للمظاهرات وجامعا 
�ضخم  مبلغ  وه��و  ال��ث��ورة  لدعم  وجرجا  قنا  اأه��ايل  من  اجلنيهات 
مبقايي�ص هذا الزمان ويعك�ص منزلة الرجل ونزاهته وثقة النا�ص به   
كما دعا اإىل تنظيم حركة العمال مب�ضر عام 1920 و طالب باإدخال 
التدريب الع�ضكري يف املدار�ص واجلامعات. اآمن بوحدة وادي النيل 
وكاأنه ينظر بعيون ثاقبة للم�ضتقبل وما �ضوف تعانيه م�ضر اإن فقدت 
ل�ضنوات طويلة عن  عالقة م�ضر  ال�ضودان فدافع  دفاعا م�ضتميتا 
بال�ضودان و�ضرورة وحدته مع م�ضر مذكرا يف جمال�ضه مبا قدمته 

م�ضر من ت�ضحيات مادية وب�ضرية يف فتوح ال�ضودان وحروبها .

كما كان ي�ضافر اإىل �ضوريا ولبنان وفل�ضطني داعيا للتحرر  يف وقت 
ال�ضا�ضة يف م�ضر مبدها احل�ضاري  كان من الندرة مبكان اهتمام 

والتنويري يف دول اجلوار العربي. 

رحلة التمرد والتفرد :
كانت البداية مع اختياره لدرا�ضة الطب يف باري�ص وجنيف ثم رغبته 
يف التدري�ص باجلامعة امل�ضرية والتي واجهتها تعنت واعرتا�ص من 
ال�ضتاذ الجنليزي )كيتنغ( الذي كان يرى اأن امل�ضريني ل ي�ضلحون 
ملمار�ضة الطب لكن �ضاحبنا مل يكن لي�ضتكني لهذا الواقع ومبعاونة 
�ضعد زغلول با�ضا مت تعيني الدكتور حمجوب اأ�ضتاذا للطب ال�ضرعي 

باجلامعة ثم كبريا لأطبائها. 

عيادته  فكانت  مقابل  دون  للجميع  العون  لتقدمي  حياته  وهب  وقد 
بحي ال�ضيدة زينب وال�ضيدلية امللحقة بها هما بيته الذي يعي�ص فيه 
ويطلب  ودون موعد م�ضبق  املر�ضى دون مقابل  ويعالج  ويكتب  يقراأ 

ال�ضاي لكل من يق�ضده.

لكن الوا�ضح اأن العيادة مل ترق ل�ضديقه اأمري ال�ضعراء اأحمد �ضوقي 
وكان كرم ال�ضيافة الزائد بها من جانب الرباغيث مدعاة ل�ضوقي 

ليكتب هذه الأبيات:

اأن�������َص م��ا ط��ِع��َم��ت م��ن دمي ��ه��ا ومل  اأن�����ضَ َب��راغ��ي��ُث حَم���ج���وِب مل 

ت�����ض��قُّ َخ���راط���ي���ُم���ه���ا َج����ْورب����ي وت���ن���ُف���ُذ يف ال���ل���ح���ِم والأع����ُظ����ِم

اأُحَجِم فلم  اخل��ري��ُف  ف��ج��اَء  احَتجمُت  راح  ال�ضيُف  اإذا  وك��ن��ُت 

لَِّم فال�ضُّ ال���ع���ي���ادِة  ف���ب���اِب  ال���ط���ري���ِق  ف����وَق  ��ي��ِف  ب��ال�����ضَّ ����ُب  ُت����رحِّ

�ضطر الدكتور حمجوب ا�ضمه باأحرف من نور  اإبان احلرب البلقانية 
بحر  )الباخرة  امل�ضرية  ال�ضفينة  قدمت  حيث   1913 عام  الثانية 
الهالل  جلمعية  تابعة  كم�ضت�ضفى  عليها  ي�ضرف  كان   التي  اأحمر( 

و مداواة اجلرحى وحفظ  اإجالء  و�ضجاعا يف  الأحمر  دعما كبريا 
اأرواحهم جعلته حديث ال�ضحف العاملية. 

كما مل يتخل حمجوب عن دوره املجتمعي فكان �ضاحب ندوة �ضهرية 
�ضميت )بعكوكة حمجوب ثابت( كانت مق�ضدا للجميع  كما انتخب 
رئي�ضا لنقابة العمال امل�ضريني و انتخب ع�ضوا مبجل�ص النواب عن 
للمجل�ص  رئي�ضا  بالإ�ضكندرية حينما كان �ضعد زغلول  دائرة كرموز 
م�ضابط  وت�ضجل   1927 عام  تكميلي  انتخاب  يف  وف��از   1926 عام 
امل�ضرية  احلكومة  م�ضاركة  عن  حمجوب  دفاع   1928 عام  املجل�ص 
يف نفقات ال�ضودان مببلغ وقدره �ضبعمائة وخم�ضون األف جنيه لتاأكيد 
غايل  بطر�ص  بني  لالتفاق  وفقا  ال�ضودان  على  امل�ضرتكة  ال�ضيادة 

واللورد كرومر عام 1899.
كان ملحجوب فل�ضفته اخلا�ضة فهو ل يعرتف مثال باللغة العربية كلغة 
ال�ضاد ويراها لغة القاف فكان يكرث يف كالمه من ا�ضتخدام حرف 
القاف و�ضائر حروف القلقلة وكان يتحدث طوال الوقت باللغة العربية 
الف�ضحى م�ضت�ضهدا باأبيات من ال�ضعر  غري مبال مع من يتحدث؟! 
معا�ضريه   عن  ذلك  يف  تفرد  .وق��د  خ��ادم  اأو  اأحذية  ما�ضح  كان  ولو 

ودائما ما يختتم كالمه بعبارة : "يقينا يا ولدي! يا ولدي". 
الذى  الرحالة  العربي   الفار�ص  طابع  نف�ضه  على  حمجوب  اأ�ضفى 
ماألوف  غري  هذا  لأن  ونظرا  ومغامراته  حتركاته  يف  ج��وادا  ميتطي 
�ضريرته  ونقاء  دمه  خفة  تعك�ص  كاريكاتريية   �ضورته  خرجت  فقد 
يدخن  الذي  وغليونه  ال�ضهرية  بع�ضاه  القاهرة  �ضوارع  يجوب  فكان 
عليه  اأطلق  ب��ارزة   ا�ضلعه  هزيل  ج��واد  يقودها  خفيفة  بعربة  منه  
)مك�ضويني(  ن�ضبة للمنا�ضل وامل�ضرحي اليرلندي )تريين�ص جيم�ص 
مك�ضويني( والذي اعتقل ملناه�ضته الحتالل الجنليزي لبالده   ومات 

يف �ضجن بريك�ضتون عام 1920 بعدما اأ�ضرب عن الطعام 74يوما!! 
ومثار  الذه���ان  يف  عالقا  جعلته  ملحجوب  الطريفة  ال�ضمات  ه��ذه 
عنه  واحلديث  اأخ��ب��اره  ر�ضد  عن  تنقطع  ل  ع��دة  �ضحفية  كتابات 

وق�ضائد �ضعرية منها قول �ضديقه  اأحمد �ضوقي وا�ضفا جواده:

��������الِدُم ت��������َف��������ّدي��������َك ي��������ا َم������ك�������������صُ اجِل����������ي����������اُد ال�����������������ضَ

َوَت��������ف��������دي الأ����������ض���������اُة ال�����ُن�����ط�����������صُ َم��������ن اأَن��������������َت خ����������اِدُم

َع�������ن�������رَتٌ َف������������وَق������������َك  ح������������اَرب������������َت  اإِن  ��������������َك  َك��������������اأَنَّ
َوحَت������������������َت ِاب���������������ِن �����ض����ي����ن����ا اأَن������������������َت ح����������نَي ُت�������������ض������امِلُ

�������ت�������ي َل������ي�������������صَ ِم����ث����ُل����ه����ا ������ُت������ج������زى ال�����َت�����م�����اث�����ي�����َل الَّ �������ضَ

ال������َب������ه������اِئ������ُم جُت�������������زى  ف�������ي�������ِه  َي����������������وٌم  ج�������������اَء  اإِذا 

������م�������������صٌ َواجِل���������������ي���������������اُد َك�����������واِك�����������ٌب ���������������َك �������ضَ َف���������������اإِنَّ

���������������������������������َك دي������������ن������������اٌر َوُه�����������������������نَّ ال���������������َدراِه���������������ُم َواإِنَّ
راح حمجوب يجابه ال�ضاخرين من جواده بتذكرتهم بدوره البطويل 
يف حمل اجلرحى اإبان الثورة فيقول : »اذكر اأيها التاريخ تلك العربة 
ن�ضرة  من  الوطنية  احلركة  يف  اأدي��اه  وما  مك�ضويني  اجلواد  وذلك 
املري�ص واجلريح والقتيل، فقد تندر اجليل بهما وتفكه بحوادثهما 

وهما عنوان البطولة«.
الدكتور حمجوب   مع  اأ�ضفاره  وكرثة  اأكله  لقلة  اجلواد  مات  وحينما 
كما  له  العزيز  الإبن  كان مبنزلة  فقد  عليه  ال�ضديد  اعرتاه احلزن 
يف  اللقاء  جمعهما  وقد  ومازحه   زغلول  با�ضا  �ضعد  عزاه  و  و�ضفه  
امل�ضت�ضفى حينما تعر�ص �ضعد با�ضا ملحاولة اغتيال فا�ضلة عام 1924 

بعد ا�ضبوع واحد من وفاة اجلواد. 
ا�ضرتى حمجوب  �ضيارة عتيقة لتحل حمل مك�ضويني لكن مل ت�ضلم 

من �ضخرية �ضوقي الالذعة هي الأخرى فيقول :

���������������ّي���������������اَره ����������������ضَ اخَل���������������������������������طِّ  يف  َل�����������������ُك�����������������م 

َح���������������������دي���������������������ُث اجل������������������������������������اِر َواجل������������������������������������������اَره

اأَوَف����������������������������������������رلن����������������������������������������ُد ُي��������������َن��������������ّب��������������ي��������������َك

������������ُل َط�������������������ّم�������������������اَره ِب��������������ه��������������ا ال������������ُق������������ن�������������������������ضُ

�����������������������ّي�����������������������اَرِة ���������������ض��������������ارل��������������وت َك�����������������������������������������������ضَ

�������������������واِق َج��������������������ّب��������������������اَره َع���������������ل���������������ى ال���������������������������������������ضَ

م��������������اَل��������������ت َك���������������������ه���������������������ا  َح���������������������رَّ اإِذا 

َع���������������ل���������������ى اجَل������������������ن������������������َب������������������نِي ُم��������������ن��������������ه��������������اَره

َوَق�������������������������������������د حَت�������������������������������������������ُزُن اأَح�����������������ي�����������������ان�����������������ًا

َومَت�����������������������������������ض�����������������ي َوح�������������������������َده�������������������������ا ت�������������������������اَره

القيود  على  مت��رده  الأخ��رى  حمجوب  الدكتور  مت��رد  مظاهر  وم��ن 
متاأخرا.  ياأتي  ما  دائما  فكان  الوقت   مقدمتها   ويف  واللتزامات 
ظاهرة قد تبدو �ضلبية يف تف�ضري البع�ص لكن ميكن اأن نتعرف على 
النف�ضية يف  الدرا�ضات  لق�ضم  درا�ضة  ففي  العلم  لدى  الأخر  وجهها 
عادة  لديهم  الذين  اأن  اإىل  تو�ضلت  عام 2018  دييجو  �ضان  جامعة 
الو�ضول متاأخرين عن موعدهم هم الأكرث �ضهولة يف احلياة  وبعدا 
وهي  البال  وراح��ة  بال�ضرتخاء  واح�ضا�ضا  النف�ضية   ال�ضغوط  عن 

�ضمات �ضاحبت �ضاحب حكايتنا. 

ترجل الفار�ص :
رحل الدكتور حمجوب ثابت عن عاملنا عام 1945 تاركا اإرثا حافال 

وتاريخا م�ضيئا.
اإعداد د. حممد فتحي عبد العال

رجل باأمة..
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ه��������ي االأي�����������������ام ت����ف���������س����ل����ن����ي ع��������ن ن���ف�������س���ي 
جت���������ردت���������ن���������ي م�����������ن ب��������ق��������اي��������ا روح�����������ي
ت����ف���������س����ره����ا اأ������س�����ت�����ط�����ي�����ع  ال  غ������رب������ت������ي 
ه��������������ي اأق�����������������������س�����������ى م��������������ن ال��������غ��������رب��������ة
واالأر��������������������������������ص ال����������������وط����������������ن  ع����������������ن   
ع�������������ن االأه��������������������������ل واالأ��������������س�������������دق�������������اء
 .. االأ����������س���������ي���������اء  ك���������ل  و  ال������ب������ي������ت  ع���������ن 
غ�������������رب�������������ت�������������ي اأ������������س�����������اع�����������ت�����������ن�����������ي 
خ����ن����ق����ت����ن����ي  ... روح�����������������ي  اأه��������ل��������ك��������ت 
غ������رب������ت������ي ع���������ن ن�����ف�����������س�����ي اأوج������ع������ت������ن������ي 
اأت���ع���ل���م ي����ا ����س���دي���ق���ي مل��������اذا  اأ����س���ت���ي���ق���ظ اأن�������ا ؟
مني  �سئمت  ه��ي  قهوة  م���رارة  الأحت�سي  اأ�ستيقظ  اأن��ا 
والتق�سر  ب��ال��ذن��ب  ���س��ع��وري  الأت���اب���ع  اأ���س��ت��ي��ق��ظ 
الأت�������������������اب�������������������ع ن��������������دم��������������ي وخ�����������������ويف
ت�����ع�����ب�����ي و  م���������ر����������س���������ي  الأت����������������اب����������������ع 
اجل�����دي�����د اأف������ت������غ������ل  ������س�����ب�����اح  ك�������ل  يف  اأن�����������ا 
اأغ�������ر اجت�������اه ال���ك���ر����س���ي ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��ط��اول��ة
اأغ����������ر اجت����������اه ق����ل����ب����ي ب���ال���ن�������س���ب���ة ل��ل��ح��ب 
ل��ه��ا   اأك����������رتث  ب�����ت ال  ن���ف�������س���ي  اأع���������س����ق  ك����ن����ت 

ف�����������راغ م�������ن االأول�����������وي�����������ات ي������ه������دد وق����ت����ي
ك���������������������ل م��������������ه��������������ام��������������ي ت����������اف����������ه����������ة 
.. ت��������ع��������ن��������ي��������ن��������ي  ال  الأن�����������������ه�����������������ا 
اأع�����ط�����ي  اأن  واج�������ب�������ات�������ي  م��������ن  ف��������اأن��������ا   
 .. اأع����������ط����������ي  اأن  ح�������ق�������وق�������ي  وم��������������ن 
ن����ه����اي����ت����ي  اإىل  و��������س�������ل�������ت  اأن  اإىل 
اق������������������رتب ال�������������ف�������������راق م�����������ن ال���������ف���������راق 
 .... ������������س�����������ي�����������ودع�����������ن�����������ي  م������������������ن 
ي��������������ده يل  ���������������س��������������رف��������������ع  م��������������������ن 
... ك�����ان  ال������ذي  م���ك���اين  الأرى  ال���ت���ف���ت  ع���ن���دم���ا 
�������س������اأ�������س������ت������اق������ك يل  �������س������ي������ق������ول  م�����������ن 
ع����������������ودي يل  �����������س����������ي����������ق����������ول  م����������������ن 
ب��ي ي����ل����ي����ق  ال  ال����رخ����ي���������ص  ال��������������وداع  ه��������ذا 
اأن���������������������������ا اأع���������������������������س�������������ق ال���������ع���������ن���������اق 
اأن��������������������������ا اأق������������������د�������������������ص ال�������������دم�������������وع
َن��َف�����س��ي ب���ال���ب���ق���اء ت��ع��ب��ق يف  ال���رغ���ب���ة  رائ����ح����ة 
ال����ع����م����ر م������ر م������ن ج����ان����ب����ي واأن������������ا ان����ت����ظ����ره
... مي�����������������������ر  مل  خ�������������ل�������������ت�������������ه 
م��������ك��������اين  اأغ�������������������������ر  وه��������������������ااأن��������������������ا   

ع�����ل�����ه مي�������ر ول�����ع�����ل�����ه ه�������و م�������ن ي������������راين .. 
ال�������������������ف�������������������راق ي�����������������س��������ب��������ه امل����������������وت 
ل�������ك�������ن امل����������������وت اأرح�������������������م ع�������ل�������ى امل�����ي�����ت 
اأحد لفراقه  يحزن  مل  اإذا  ي�سعر  وال  يكرتث  ال  فهو 

و  م���رات  مي���وت  وال   ... ي��ح��ت��اج  وال   ... ي�ستاق  وال 
. �سواء   .. يكن  مل  اأو  كان  اإذا  اأنه  اكت�سف  ما  كل  مرات 
ك�����ي�����ف ت�����ت�����ح�����ول احل�������ي�������اة ك����ل����ه����ا ل����������وداع 
االن���ت���ظ���ار  ق����اع����ات  يف  اإال  ن��ف�����س��ي  الاأج�������د  مل������اذا 
االأب������دي������ة  رح����ت����ل����ي  م�����وع�����د  اأت�������رق�������ب   ...
ل���ك���ن���ن���ي ج���ال�������س���ة ع����ل����ى ك����ر�����س����ي ال���ده�������س���ة 
)) امل������غ������ادرون   (( ب����ات����وا  اأع����رف����ه����م  م����ن  ف���ك���ل 
..... ال�������ف�������راق  م�����وع�����د  ق����ب����ل  غ�������������ادروين 
.. ال������ب������ك������اء  و  ال��������ب��������وح  م��������ن  اك�����ت�����ف�����ي�����ت 
ع���ي���وين  يل  اأح�������رق�������ت  دم����������وع  م������ن  ي����ال����ه����ا 
ال�����وج�����ع . اإن������ه������اء ذل������ك  اأج����ربت����ن����ي ع���ل���ى  و 
رميا الربين

منوعات

ي�ضتخدم الأطباء، منذ عدة �ضنوات، حقن البوتوك�ص واحل�ضو اجللدي 
)الفيلر( لعالج جتاعيد الوجه، لكن اإذا ثُبت جناح العالج الطبيعي 

اجلديد فقد ت�ضبح هذه الإجراءات طي املا�ضي

وقام العلماء باختبار الطريقة اجلديدة للعالج، على الفئران، التي 
يتم اخرتاق اجللد خاللها عن طريق نفاثات الهواء، والتي عاجلت 

جتاعيد احليوانات يف غ�ضون ثالثة اأ�ضابيع

الطريقة  اأن  اإىل  احلكومية،  ك��ارول��ني  ن��ورث  جامعة  فريق  واأ���ض��ار 
املتقدمة  بالطرق  مقارنة   %30 بن�ضبة  فعالية  اأكرث  كانت  اجلديدة 
اخلاليا  تعتمد  والتي  ال�ضيخوخة  مكافحة  يف  حاليا  امل�ضتخدمة 

اجلذعية

اإنتاج  تعزيز  على  تعمل  التي  التقنية،  هذه  تعمل  اأن  العلماء  وياأمل 
من  خالية  لو�ضيلة  الطريق  ميهد  ما  اأي�ضا،  الب�ضر  على  الكولجني، 

الإبر لعالج التجاعيد

تقدم  مع  مرونة  اأكرث  ي�ضبح  اجللد  لكون  نتيجة  التجاعيد  وتتكون 
العمر، لأن اخلاليا تفقد قدرتها على التكاثر واإنتاج الكولجني

وال�ضعر  اجللد  هياكل  ي�ضكل  اجل�ضم  يف  ب��روت��ني  ه��و  وال��ك��ولج��ني 
ب�ضبب  تقريبا  عاما   25 �ضن  يف  النخفا�ص  يف  وي��ب��داأ  والأظ��اف��ر، 

التعر�ص لل�ضم�ص والتدخني

ول توجد و�ضيلة لإيقاف هذا النخفا�ص، لكن العلماء �ضعوا لإيجاد 
طرق لإخفاء التجاعيد عن طريق حقن البوتوك�ص واحل�ضو اجللدي

الإك�����ض��وزوم��ات  اإىل  ان��ت��ب��اه��ه��م  ال��ع��ل��م��اء  ح���ول  ف��ق��د  الآن،  اأم����ا 
تفرزها  التي  اخللوية،  احلوي�ضالت خارج  اأو   )exosomes(
معلومات  نقل  ميكنها  والتي  للتوا�ضل،  كو�ضيلة  اجل�ضم  يف  اخلاليا 
مثل احلم�ص النووي واحلم�ص النووي الريبوزي، اأو الربوتينات بني 

اخلاليا، ما قد يوؤثر على وظيفة اخللية املتلقية

كانت جرعة  اإذا  ما  معرفة  وزم��الوؤه،  ت�ضينغ  كي  الربوفي�ضور  واأراد 
من  تقلل  اأن  ميكن  الب�ضرية،  اجللد  خاليا  من  الإك�ضوزومات  من 

التجاعيد لدى الفئران

وقال ت�ضينغ اإن الإك�ضوزومات تعمل مبثابة ر�ضالة تت�ضمن معلومات 
بداخلها، "مثل بعث خلية ما بر�ضالة خللية اأخرى واإخبارها ما يجب 

القيام به"

واأ�ضاف: "يف هذه احلالة، حتتوي الر�ضالة على حم�ص ريبوزي نووي 
تعليمات  تعطي  والتي  م�ضفر،  غري  ريبوزي  نووي  وحم�ص  ميكروي، 

اإىل اخللية املتلقية باإنتاج مزيد من الكولجني"

البنف�ضجية  ف��وق  الأ�ضعة  ل�ضوء  الفئران  بتعري�ص  الفريق  وق��ام 
)بي(، ما ي�ضرع ال�ضيخوخة وي�ضبب التجاعيد، وبعد ثمانية اأ�ضابيع، 
من  جرعة  القوار�ص  باإعطاء  العلماء  قام  لالأ�ضعة،  التعر�ص  من 

الإك�ضوزومات من خاليا اجللد الب�ضرية

يعتمد  الفريق جهازا  ا�ضتخدم  بالإبر،  الإك�ضوزومات  ولتجنب حقن 
نفاثة من الهواء لتو�ضيل الأدوية اإىل عمق اجللد

وبعد ثالثة اأ�ضابيع، اأظهرت الفئران املعاجلة جتاعيد اأقل بكثري من 
تلك التي مل تخ�ضع للعالج، وذلك بف�ضل زيادة اإنتاج الكولجني

و�ضجل العلماء زيادة بن�ضبة 30% يف اإنتاج الكولجني يف اجللد املعالج 
بالإك�ضوزومات، مقارنة باجللد املعالج باخلاليا اجلذعية

نحو  مهمة  "خطوة  تعد  النتائج  اأن  اإىل  ت�ضينغ  الربوفي�ضور  واأ�ضار 
تعزيز التجارب ال�ضريرية الب�ضرية م�ضتقبال، للوقاية من �ضيخوخة 

اجللد وعالجها"

امل�سدر: ديلي ميل

اكت�ساف جديد قد يق�سي على اإبر 
"البوتوك�ش" و"الفيلر" لالأبد

غربتي
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الأرز املدخن بالدجاج واخل�سار
املقادير

- فحم : قطعة

- اأرز ب�ضمتي : 4 اكواب )مغ�ضول ومنقوع مباء بارد(

- الدجاج : دجاجتان )مقطع ومنظف(

- الزيت النباتي : ن�ضف كوب

- بهارات م�ضكلة : ملعقة كبرية

- ملح : ملعقة كبرية

- ورق غار : 2 ورقة

- فلفل اأ�ضود : ملعقة �ضغرية

- الكمون : ملعقة �ضغرية )حّب(

- اجلزر : 4 حبات )مق�ضر ومب�ضور(

- الب�ضل : 2 حبة )مقطع �ضرائح رفيعة(

- زبيب : ربع كوب

- كاجو : ربع كوب )مقلي(

- لوز : ربع كوب )مقلي(

طريقة التح�سر
1. �ضخني الزيت يف قدر وقلبي قطع الدجاج قلياًل.

والفلفل  والكمون  وامللح  امل�ضكل  البهار  الدجاج  فوق  وزعي   .2
الأ�ضود وقلبي حتى ي�ضبح الدجاج حممرًا وذهبي اللون.

3. ارفعي الدجاج و�ضعيه يف طبق واتركيه جانبًا.

حتى  وقلبي  والب�ضل  املب�ضور  اجلزر  القدر  لنف�ص  اأ�ضيفي   .4
تذبل املكونات ويتحمر الب�ضل قلياًل.

5. اأ�ضيفي حوايل 5 كوب من املاء واتركيه حتى يغلي على نار 
عالية.

6. اأ�ضيفي الأرز واتركيه ملدة 3 دقائق يغلي على نار عالية.

النار  وخففي  وال��زب��ي��ب  املحمرة  ال��دج��اج  قطع  اأ�ضيفي   .7
– 45 دقيقة حتى ين�ضج الأرز  وغطي القدر واتركيه ملدة 40 

والدجاج.

8. �ضخني الفحم لي�ضبح جمر، �ضعي قطعة �ضغرية من ورق 
الزيت،  من  قطرات  فيها  و�ضعي  الأرز  �ضطح  على  الأوملنيوم 
على  الغطاء  �ضعي  دخ��ان،  ليت�ضاعد  الزيت  يف  الفحم  �ضعي 

القدر واتركيه ملدة دقيقة ثم تخل�ضي من الفحم.

وزيني  فوقه  الدجاج  ورتبي  التقدمي  طبق  يف  الأرز  ا�ضكبي   .9
وجه الطبق باملك�ضرات املحم�ضة.

امل�سدر : جملة �سيدتي

�سل�سة ال�سينابون الأ�سلية
املقادير

- الزبدة : 3 مالعق كبرية
- ال�ضكر الأ�ضمر : ربع كوب

)ثقيلة  ك��ب��رية  م��الع��ق   3  : ك��رمي��ة   -
وجاهزة(

- الفانيليا : ن�ضف ملعقة �ضغرية
- اجلوز : ح�ضب الرغبة )مفروم(

طريقة التح�سر
في�ضاف  وعاء عميق،  كبرية(، يف  الزبدة )ثالث مالعق  تو�ضع   .1
ال�ضّكر الأ�ضمر )ربع الكوب(، مع اخلفق، بو�ضاطة امل�ضرب اليدوي.

مع  ك��ب��رية(،  مالعق  )ث��الث  اجل��اه��زة  الثقيلة  الكرميا  ت�ضّب   .2
امللعقة  الفانيليا )ن�ضف  فتوّزع  يذوب اخلليط متاًما،  اخلفق، حّتى 
ال�ضغرية(، مع ال�ضتمرار يف اخلفق اإىل اأن تتجان�ص املكّونات مًعا، 

ونح�ضل على �ضل�ضة كثيفة القوام.
3. ُت�ضكب ال�ضل�ضة على ال�"�ضينابون"، وينرث اجلوز املفروم.

امل�سدر : جملة �سيدتي

�سينية كفتة حلم بالفرن
املقادير

- حلم مفروم : 1 كيلو
- البطاط�ص : 4 حبات )مقّطعة �ضرائح(

- بهارات م�ضكلة : ربع ملعقة �ضغرية
- فلفل اأ�ضود : ن�ضف ملعقة �ضغرية

- ملح : ملعقة �ضغرية
- زيت الزيتون : ملعقة كبرية

- الب�ضل : 1 حبة )حجم متو�ضط، مفروم ناعم(
- بقدون�ص : كوب )مفروم ناعم(

- طماطم : 1 حبة )مقّطعة �ضرائح(

طريقة التح�سر
الزيتون،  البقدون�ص وزيت زيت  الب�ضل،  اللحم،  1. يف وعاء، �ضعي 

واخلطي املكونات حتى تتداخل.
2. نّكهي بامللح، البهارات امل�ضكلة والفلفل الأ�ضود، واخلطي املكونات 

حتى تتداخل.
3. �ضّكلي اأقرا�ص مت�ضاوية من مزيج الكفتة و�ضعيها يف �ضينية فرن 

مدهونة بالقليل من الزيت واأ�ضيفي البطاط�ص.
ال�ضينية  واأدخلي  مئوية،  درجة   200 حرارة  على  الفرن  �ضّخني   .4
اإىل الفرن ل�20 دقيقة على اأن تقلبي الأقرا�ص مرة بعد مرور ن�ضف 

وقت الطبخ.
5. اأ�ضيفي �ضرائح الطماطم للحم واأعيدي ال�ضينية اإىل الفرن ل�10 

دقائق اإ�ضافية حتى ين�ضج اللحم بالكامل.
6. اأخرجي ال�ضينية من الفرن وقّدميها �ضاخنة.

امل�سدر : جملة �سيدتي

�سلطة الربوكلي مع ال�سلمون املدخن
املقادير

1. زيت الزيتون : ثالث اأرباع الكوب
2. خل البل�ضمك : ربع كوب

3. ملح : ح�ضب الرغبة
4. فلفل اأ�ضود : ح�ضب الرغبة )مطحون(

- الربوكويل : 200 غم
- ال�ضلمون املدخن : 500 غرامًا )مقطع �ضرائح طويلة(
- الفليفلة احلمراء : 1 حبة )مقطعة مكعبات �ضغرية(

- طماطم : 1 حبة )مقطعة �ضرائح رفيعة(
- اجلرجري : حزمة )مّورق، ومغ�ضول(

طريقة التح�سر
والفليفلة  ال�ضلمون  و�ضرائح  الربوكلي  كبري،  وع��اء  يف  �ضعي   .1

والطماطم واأوراق اجلرجري.
الزيتون وخل  زيت  وعاء �ضغري،  اخلطي يف  ال�ضل�ضة:  لتح�ضري   .2

البل�ضميك وامللح والفلفل الأ�ضود.
3. قّدمي �ضل�ضة خل البل�ضميك اإىل جانب ال�ضلطة.

امل�سدر : جملة �سيدتي

كابت�سينو الفراولة
املقادير

- كابت�ضينو : مغلف )فراولة(
- حليب : 2 ملعقة كبرية )�ضائل(

- ماء �ضاخن : كوب
- �ضكر : ملعقة �ضغرية

- قهوة �ضريعة الذوبان : ملعقة �ضغرية )ن�ضكافيه / بالك(
طريقة التح�سر

1. �ضعي حمتويات الكي�ص بكوب التقدمي.
2. اأ�ضيفي اإليه ال�ضكر واحلليب وقومي باخللط جيدًا حتى تتجان�ص 

املكونات ببع�ضها.
3. �ضّبي املاء املغلي مع التحريك امل�ضتمر حتى تت�ضاعد الرغوة.

4. زّيني بالن�ضكافيه اأو ال�ضوكولتة البودرة.

امل�سدر : جملة �سيدتي
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Investing in public transit infrastructure 
shortens commute times for families, 
creates good middle class jobs, grows our 
economy, and cuts air pollution. Since 

2015, the Government of Canada has invested 
more than $13 billion in 1,300 public transit 
projects for communities across Canada. 
This is the largest public transit investment in 
Canadian history, and as we build back better 
from the global COVID-19 pandemic, we will 
continue to make these smart investments that 
support Canadians.
The Prime Minister, Justin Trudeau, today 
announced $14.9 billion for public transit 
projects over the next eight years, which 
includes permanent funding of $3 billion per 
year for Canadian communities beginning 
in 202627-. This announcement provides 
cities and communities the predictable transit 

funding they need to plan for the future, and 
is part of our plan to create one million jobs, 
fight climate change, and rebuild a more 
sustainable and resilient economy. These 
investments will:
Help Canadians move around easier and 
create new jobs by building major public 
transit projects, providing dedicated planning 
funding to accelerate future major projects, 
and supporting the expansion of large urban 
transit systems that many Canadians depend 
on every day.
Reduce pollution and create jobs for 
Canadians by enhancing public transit systems 
and switching them to cleaner electrical 
power, including supporting the use of zero-
emission vehicles and related infrastructure, 
complementing the work of the Canada 
Infrastructure Bank.

Support healthy lifestyles in our communities 
and meet the growing demand for active 
transportation projects, including by building 
walkways and paths for cycling, walking, 
scooters, e-bikes, and wheelchairs.
Help Canadians living in rural and remote 
areas travel to and from work more easily and 
access essential services, by working with 
rural, remote, and Indigenous communities to 
identify and create transit solutions that meet 
their needs.
Support our cities and communities by 
making a permanent and stable federal 
commitment to funding public transit, and 
facilitate partnerships between all orders of 
government, Indigenous communities, transit 
agencies, and other stakeholders to develop an 
approach to permanent public transit funding 
in a manner that offers the greatest benefits to 
Canadians.
Investing in public transit infrastructure will 
build strong communities across the country 
and deliver a better quality of life for all 
Canadians. The government will continue to 
invest in projects that best support our recovery, 
create middle class jobs and economic growth, 
and help us reach our climate targets. Together, 
we can create a Canada that is cleaner, more 
competitive, and more resilient for generations 
to come.

BMO

From: Immigration, Refugees and 
Citizenship Canada

Ottawa, February 12, 2021—International 
students bring so much to Canada, contributing 
more than $21 billion annually to our 
economy and supporting the vitality of our 
communities. The pandemic has presented 
myriad challenges for international students, 
and the Government of Canada has taken 
action to assist them through this difficult 
time with a variety of measures, including 
offering open work permits for former 
international students who hold or held a 
post-graduation work permit (PGWP).

As part of the Government’s efforts to support 
international students, the Honourable Marco 
E. L. Mendicino, Minister of Immigration, 
Refugees and Citizenship, today announced 
further measures to ensure that international 
students won’t miss out on opportunities 
after they graduate due to the pandemic. With 
the prospect of many international students 
continuing online learning from abroad for 
several more months, temporary changes to 

the PGWP Program put in place earlier in the 
pandemic are being extended and expanded.

These measures will assist international 
students by ensuring that studies completed 
outside Canada will count towards a future 
PGWP, and by allowing international 
students to complete their entire program 
online from abroad and still be eligible 
for a PGWP. The measures apply to all 
international students who are enrolled in a 
PGWP-eligible program, and meet all other 
PGWP criteria.

The government has made significant 
efforts to encourage international students 
to settle permanently in Canada. They 
bring strong employment and language 
skills, bolstered by their Canadian 
education and work experience, so they 
are typically well positioned to apply for 
permanent resident status. More than 58,000 
graduates successfully applied to immigrate 
permanently in 2019, and their decisions to 
stay in Canada will help to address our stark 
demographic challenges.

As we confront the pandemic’s second 
wave and chart a course for our recovery, 
attracting skilled immigrants is a central 
part of our plan. This new policy will help 
more graduates fill pressing needs in areas 
like health care, technology and more. As we 
look forward, it will help even more former 
international students build their futures 
in Canada, contributing in ways large and 
small to our short term recovery and long 
term prosperity.

PMO

Government of Canada announces further 
measures to support international students
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By Nicholas Keung Immigration Reporter
Where should a newcomer with a background 
in banking settle in Canada?
What about an immigrant who’s an oil-
production engineer?
Or a filmmaker?
Most newcomers flock to major Canadian 
cities. In doing so, some could be missing out 
better opportunities elsewhere.
A two-year-old research project between the 
federal government and Stanford University’s 
Immigration Policy Lab is offering hope 
for a tool that might someday point skilled 
immigrants toward the community in which 
they’d most likely flourish and enjoy the 
greatest economic success.
Immigration, Refugees and Citizenship Canada 
is eyeing a pilot program to test a matching 
algorithm that would make recommendations 
as to where a new immigrant might settle, 
department spokesperson Remi Lariviere told 
the Star.
“This type of pilot would allow researchers 
to see if use of these tools results in real-
world benefits for economic immigrants. 
Testing these expected gains would also allow 
us to better understand the factors that help 
immigrants succeed,” he said in an email.
“This research furthers our commitment to 
evidence-based decision making and enhanced 
client service — an opportunity to leverage 
technology and data to benefit newcomers, 
communities and the country as a whole.”
Dubbed the GeoMatch project, researchers used 
Canada’s comprehensive historical datasets 
on immigrants’ background characteristics, 
economic outcomes and geographic locations 
to project where an individual skilled 
immigrant might start a new life.
Machine learning methods were employed 
to figure out how immigrants’ backgrounds, 
qualifications and skillsets were related to 
taxable earnings in different cities, while 
accounting for local trends, such as population 
and unemployment over time.
The models were then used to predict how 
newcomers with similar profiles would fare 
across possible destinations and what their 
expected earnings would be. The locations would 
be ranked based on the person’s unique profile.
“An immigrant’s initial arrival location plays 
a key role in shaping their economic success. 
Yet immigrants currently lack access to 
personalized information that would help them 
identify optimal destinations,” says a report 
about the pilot that was recently obtained by 

the Star.
“Instead, they often rely on availability 
heuristics, which can lead to the selection of 
suboptimal landing locations, lower earnings, 
elevated out-migration rates and concentration 
in the most well-known locations,” added 
the study completed last summer after two 
years of number crunching and sophisticated 
modelling.
About a quarter of economic immigrants settle 
in one of Canada’s four largest cities, with 31 
per cent of all newcomers alone destined for 
Toronto.
“If initial settlement patterns concentrate 
immigrants in a few prominent landing 
regions, many areas of the country may not 
experience the economic growth associated 
with immigration,” the report pointed out. 
“Undue concentration may impose costs in the 
form of congestion in local services, housing, 
and labour markets.”
Researchers sifted through Canada’s 
longitudinal immigration database and income 
tax records to identify 203,290 principal 
applicants who arrived in the country between 
2012 and 2017 under the federal skilled worker 
program, federal skilled trades program and 
the Canadian Experience Class.
They tracked the individuals’ annual incomes 
at the end of their first full year in Canada and 
predicated the modelling of their economic 
outcomes at a particular location on a long list 
of predictors: age at arrival, continent of birth, 
education, family status, gender, intended 
occupation, skill level, language ability, 
having studied or worked in Canada, arrival 
year and immigration category.
Researchers found that many economic 
immigrants were in what might be considered 
the wrong place.
For instance, the report says, among economic 
immigrants who chose to settle in Toronto, the 
city only ranked around 20th on average out 
of the 52 selected regions across Canada in 
terms of maximizing expected income in the 
year after arrival.
“In other words, the data suggest that for the 
average economic immigrant who settled in 
Toronto, there were 19 other (places) where 
that immigrant had a higher expected income 
than in Toronto,” it explains, adding that the 
same trend appeared from coast to coast.
Assuming only 10 per cent of immigrants 
would follow a recommendation, the models 
suggested an average gain of $1,100 in 
expected annual employment income for 

the 2015 and 2016 skilled immigrant cohort 
just by settling in a better suited place. That 
amounted to a gain of $55 million in total 
income, the report says.
However, researchers also warned against 
the “compositional effects” such as the 
concentration of immigrants with a similar 
profile in one location, which could lower 
the expected incomes due to saturation. 
Other issues, such as an individual’s personal 
abilities or motivation, were also not taken 
into account.
The use of artificial intelligence to assist 
immigrant settlement is an interesting idea as 
it puts expected income and geography as key 
considerations for settlement, said Ryerson 
University professor Harald Bauder
“It’s not revolutionizing the immigration 
system. It’s another tool in our tool box to 
better match local market conditions with what 
immigrants can bring to Canada,” says Bauder, 
director of Ryerson’s graduate program in 
immigration and settlement studies.
“This mechanism is probably too complex for 
immigrants themselves to see how a particular 
location is identified. It just spits out the 
ranking of locations, then the person wonders 
how I got this ranking. Is it because of my 
particular education? My particular country 
of origin? The information doesn’t seem to be 
clear or accessible to the end-users.”
New immigrants often gravitate toward a 
destination where they have family or friends 
or based on the perceived availability of jobs 
and personal preferences regarding climate, 
city size and cultural diversity.
“This tool will help those who are sufficiently 
detached, do not have family here and are 
willing to go anywhere,” says Daniel Hiebert, 
a University of British Columbia professor 
who specializes in immigration policy.
“People who exercise that kind of rational 
detachment will simply take that advice and 
lead to beneficial outcomes.”
But Hiebert has reservations as to how well 
the modelling can predict the future success 
of new immigrants when they are basing the 
advice and recommendations on the data of 
the past.
“This kind of future thinking is really difficult 
for these models to predict. There’s too much 
unknown to have a good sense about the 
future,” he says. “These models can predict 
yesterday and maybe sort of today, but they 
cannot predict tomorrow.”

The Star

New tool could point 
immigrants to spot in 

Canada where they’re most 
likely to succeed
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The Prime Minister, Justin Trudeau, today 
launched the process to select the next justice of 
the Supreme Court of Canada, who will fill the 
vacancy created by the upcoming retirement 
of Justice Rosalie Silberman Abella.
The Prime Minister also announced the 
members of the Independent Advisory 
Board for Supreme Court of Canada Judicial 
Appointments. This non-partisan board is 
responsible for identifying candidates who 
are jurists of the highest caliber, functionally 
bilingual, and representative of the diversity 
of our country. The seven-member advisory 
board will be chaired by former Prime Minister 
Kim Campbell. The advisory board will review 
applications, and submit a shortlist of highly 
qualified candidates for consideration by the 
Prime Minister.

Justice Abella was appointed to the Supreme 
Court of Canada from the Ontario Court 
of Appeal in 2004. In recognition of the 
convention of regional representation, the 
process will be open to all qualified applicants 
from Ontario.

PMO

G7 Foreign Ministers' 
Statement on Myanmar 

“We, the G7 Foreign Ministers of Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United 
Kingdom and the United States of America and the High Representative of the European 
Union firmly condemn violence committed by Myanmar’s security forces against peaceful 
protests. We offer condolences for the loss of life. The military and the police must exercise 
utmost restraint and respect human rights and international law. Use of live ammunition 
against unarmed people is unacceptable. Anyone responding to peaceful protests with 
violence must be held to account.”
“We condemn the intimidation and oppression of those opposing the coup. We raise our 
concern at the crackdown on freedom of expression, including through the internet blackout 
and draconian changes to the law that repress free speech. The systematic targeting of 
protesters, doctors, civil society and journalists must stop and the state of emergency 
must be revoked. We continue to call for full humanitarian access to support the most 
vulnerable.”
“We remain united in condemning the coup in Myanmar. We call again for the immediate 
and unconditional release of those detained arbitrarily, including State Counsellor Aung 
San Suu Kyi and President Win Myint and continue to stand with the people of Myanmar 
in their quest for democracy and freedom.”

Prime minister launches Process to select the 
next justice of the suPreme court of canada

Funding to help community partners lead local 
public safety initiatives
TORONTO — The Ontario government is 
investing up to $2.6 million over two years 
through the Safer and Vital Communities 
(SVC) grant to help communities combat 
hate-motivated crime. The funding will 
help 26 community-based, not-for-profit 
organizations and First Nations Chiefs and 
Band Councils, in collaboration with their 
police partners, implement local projects 
that tackle discrimination, foster greater 
inclusiveness and address the increase of 
police-reported hate crime.
"Our government has zero tolerance for hate 
and racism in any form, and we continue to 
be focused on advancing community-based 
solutions to ensure Ontarians can overcome 
these real-life barriers," said Sylvia Jones, 
Solicitor General and Minister Responsible 
for Anti-Racism. "This grant is an important 
tool that will reinforce the positive work 
that is being done by community partners in 
every region of our province. Together we 
are building momentum and pursuing the 
objective of relegating racism and hate to 
Ontario's history books."
Funding from the Safer and Vital Communities 
grant will support a variety of projects and 
initiatives, such as:
Developing education campaigns and 
community resources to increase public 
awareness about hate crime, discrimination 
and racism;
Delivering youth awareness programs and 
workshops in schools or other settings;
Holding community forums to foster greater 
understanding and collaboration between 
groups from diverse backgrounds;
Creating coaching tools and resources for 
community members who are at greater risk 
of being victimized;
Fostering dialogue and cooperation between 
police and community organizations to build 
relationships;
Supporting victims so they can report hate 
crimes to law enforcement; and,
Upgrading an organization's security system 
and infrastructure to increase community 
safety.
The Safer and Vital Communities Grant  will 
also complement Ontario's new $1.6 million 
Anti-Racism and Anti-Hate Grant, which is 
currently being designed in collaboration with 
community groups to create effective solutions 
based on lived experiences and local needs.

Government of Ontario 

Ontario Takes 
Action to Combat 
Racism and Hate 

Crimes
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The steps you will need to take if you did not 
take your citizenship test differ depending on 
whether we sent you:
. a first notice to take the exam,
. a final notice to take the exam, or
. a notice of re -examination.
I received a first notice to take the exam
If this is the first time you have been asked to 
take the exam, you can:
. contact us to let us know that you have not 
taken the exam or
. wait to receive a new exam date which will 
be sent to you automatically.
•• Contact us
You have 30 days from the date of the exam 
to contact us and advise us of the reason why 
you were not present. Write a letter explaining 
why you did not take the exam and send this 
letter to the IRCC office that made your initial 
appointment. You can send this letter by mail 
or online, using this web form .
The local office processing your application 
will determine if the reason you were not 
present for the exam is valid.
If your reason is valid, we will send you 
another notice to invite you to a new exam 
date. (This new notice will be considered 
another first notice in the event that you also 
cannot attend on this new date, but you have a 
valid reason.)
If your reason is not valid, we will do the same 
as we do for people who do not show up for 
the exam and do not contact us. (See "New 

Date Set Automatically", below.)
••  New date set automatically
We will automatically set a new exam date if 
you have not taken the exam and:
. you have not contacted us to notify us or
. you have not provided a valid reason to 
justify your absence from the exam.
A new notice will be sent to you to inform you 
of the new exam date. This will be the final 
opinion .
The new exam date is usually scheduled for at 
least two weeks after the date of the exam for 
which you did not take.
▪︎ I received a final notice for the exam, but I 
was unable to attend
You must contact us within 30 days of the 
exam date if you:
. did not attend the first exam,
. have received a final notice for the review 
and
. also did not take this exam.
The notice to invite you to the exam includes 
the information you need to contact us.
The local office processing your application 
will determine if the reason you were not 
present for the exam is valid.
If your reason is valid, we will send you 
another final notice with a new review date.
We may close your citizenship application if:
. you do not contact us within 30 days or
. you have not provided a valid reason to 

justify your absence from the exam.

You will need to reapply for citizenship and 
pay the required fees.

You failed the exam and were called for a 
second exam

You must contact us within 30 days of the 
exam date if:

. you failed the citizenship test on your first 
attempt,

. you have been called for the exam again 
and

. have not taken this exam.

The notice to re-invite you to the exam includes 
the information you need to contact us.

The local office processing your application 
will determine if the reason you were not 
present for the exam is valid.

If your reason is valid, we will send you 
another notice with a new review date.

We may close your citizenship application if:

. you do not contact us within 30 days or

. you have not provided a valid reason to 
justify your absence from the exam.

You will need to reapply for citizenship and 
pay the required fees.

CIC

What should I do if I have not 
taken the citizenship test?

What are the requirements 
for becoming a Canadian 

citizen?
To become a Canadian citizen, you must
- be a permanent resident
- have lived in Canada for 3 out of the last 5 years
- have filed your taxes, if you need to
- pass a test on your rights, responsibilities and  knowledge of Canada
With a success rate of 75%. In other words, you should answer at least 15 questions 
correctly out of 20 questions.
Note: A language test is required for eligible applicants between the ages of 1854-.
- prove your language skills
You have attached your language proof skills in English or French at a minimum CLB 4 
level
-  Depending on your situation, there may be additional requirements.
Find out if you’re eligible

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/canadian-
citizenship/become-canadian-citizen/eligibility.html
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environmental restoration and conservation 
efforts, and to advancing nature-based climate 
solutions.

- In advancing climate solutions and 
protecting nature, both the President and the 
Prime Minister agreed on the importance of 
doing this work with Indigenous peoples, 
sub-national governments, workers, and 
stakeholders including civil society, youth, 
business and industry.

▪ Advancing Diversity and Inclusion

The Prime Minister and the President 
discussed their shared commitment to 
addressing systemic racism, unconscious 
bias, gender-based discrimination, barriers for 
persons with disabilities, and all other forms 
of discrimination and exclusion. 

The two leaders expressed their shared 
determination to implement more effective, 
equitable, and inclusive approaches to 
community safety, criminal justice, and law 
enforcement.  They will direct their agencies 
to focus on modernizing approaches to 
community safety and addressing issues of 
systemic racism and discrimination, including 
through meaningful engagement with civil 
society and community leaders.  The work 
will also consider innovative approaches to 
implementing institutional and community-
based prevention, intervention, and diversion 
initiatives, including prioritizing the provision 
of adequate support and services to individuals 
facing mental health challenges or addiction.

The leaders agreed that promoting gender 
equality and empowering women and girls 
is the most effective approach to eradicating 
poverty and building a more peaceful, more 
inclusive, and more prosperous world.  They 
also committed to ensuring that women are 
not left behind by COVID-19, including by 
addressing the she-cession caused by the 
pandemic through investments and policies 
to support women’s full participation in the 
workforce.  They agreed to exchange best 
practices in feminist public policy and the 
advancement of gender equity.  They will do 
so by engaging policy actors from Canada 
and the United States, within and outside 
of government, to consider child benefits, 
early learning and childcare, pay equity, and 
women’s entrepreneurship, among other 
issues. 

The leaders reaffirmed their commitment to 
combat systemic racism and discrimination, 
and agreed to work together to share best 
practices and promote diversity and inclusion 
within both public and private sectors.

▪ Bolstering Security and Defence/Defense

- The President and the Prime Minister 
agreed that collective security is a shared 
responsibility.

- The leaders agreed on the importance of 
investment in modern, ready, and capable 
forces in line with their commitments to 
NATO under the 2014 Wales Summit Defence/
Defense Investment Pledge.  Such investments 
enable effective contributions to NATO, 
United Nations, and other global missions.
- The Prime Minister and the President agreed 
to expand cooperation on continental defence/
defense and in the Arctic, including by 
modernizing the North American Aerospace 
Defense/Defence Command (NORAD). They 
directed their Ministers of Foreign Affairs and 
National Defence and Secretaries of State and 
Defense to meet in a 22+ Ministerial format 
to further coordinate our joint contributions to 
collective security.
- The President and the Prime Minister 
reaffirmed their determination to work 
together to counter terrorism and violent 
extremism in all forms, both at home and 
abroad.  In this context, the leaders agreed to 
enhance cooperation to counter exploitation 
of social media and the Internet by terrorists, 
violent extremists, and hate groups, strengthen 
information sharing to improve our respective 
prevention strategies addressing domestic 
violent extremism, and enhance reciprocal 
sharing on known and suspected threats. 
- Canada and the United States will enhance law 
enforcement collaboration by reestablishing 
the Cross-Border Crime Forum to facilitate 
cooperation among law enforcement bodies, 
including strengthening information sharing 
between the two countries and addressing 
justice reform, as well as cross-border law 
enforcement challenges to make communities 
safer. The challenges include, but are not 
limited to tackling illegal cross-border flows 
of firearms, drugs, and currency, as well 
as organized crime, mass marketing fraud, 
and human trafficking. In this context, the 
President and Prime Minister noted their 
common objective to reduce gun violence 
and directed officials to explore the creation 
of a cross-border task force to address gun 
smuggling and trafficking.
- The two countries will launch an expanded 
U.S.-Canada Arctic Dialogue to cover cross-
cutting issues related to continental security, 
economic and social development, and Arctic 
governance.
Canada and the United States will increase 
cooperation to strengthen cybersecurity, 
and to confront foreign interference and 
disinformation. As part of their efforts to protect 
critical infrastructure in North America, the 
two countries will implement a Framework for 
Collaboration on Cybersecurity in the Energy 
Sector to enhance the security and resiliency 
of our cross-border energy infrastructure.
▪︎ Building Global Alliances

The Prime Minister and the President affirmed 
their shared commitment to addressing 
global challenges, and reiterated their firm 
commitment to the United Nations, G7 and 
G20 as well as NATO, the WTO, and the Five 
Eyes community.

- The leaders agreed to work towards reviving 
the North American Leaders’ Summit as 
a recommitment of solidarity between the 
United States, Canada, and Mexico.

- They also agreed to expand cooperation with 
respect to the promotion of democracy, human 
rights, and media freedom in our hemisphere 
and around the world. The Prime Minister 
committed to partnering with the United 
States on a Summit for Democracy as well as 
through the Media Freedom Coalition.

- They also discussed ways to more closely 
align our approaches to China, including 
to address the challenges it presents to our 
collective interest and to the international 
rules-based order.  This includes dealing with 
its coercive and unfair economic practices, 
national security challenges, and human 
rights abuses, while cooperating with China 
on areas where it is in our interest, such as 
climate change.

- President Biden condemned the arbitrary 
detention of Michael Kovrig and Michael 
Spavor and committed to work for their 
release.

- The two leaders discussed their shared 
concern about Russia’s egregious mistreatment 
of Aleksey Navalny and its repression of 
democratic processes, gross violation of 
Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, 
and destabilizing policies around the world. 
They also reviewed the situations in Venezuela, 
Myanmar, Iran, Yemen, and the Middle East.

- The leaders expressed their common concern 
about the global migration crisis, commitment 
to providing safe haven to refugees and asylum 
seekers, and determination to work together 
to strengthen efforts in these areas, including 
refugee resettlement. Recognizing the sources 
of instability and irregular migration in 
Central America, the leaders also agreed to 
work together to expand support for capacity 
building in affected countries. 

BMO/ Canadian Days 
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biological norms for mitigating biological 
risks associated with life sciences research 
and biotechnology advances.
The President and the Prime Minister recognize 
coordinated border policies remain central to 
controlling COVID-19 and new variants while 
promoting economic growth and recovery.
- Both leaders agreed to take a coordinated 
approach based on science and public health 
criteria when considering measures to ease 
Canada-U.S. border restrictions in the future.
- The two leaders agreed to strengthen the U.S.-
Canada Action Plan on Opioids recognizing 
the rise in drug use and overdoses in both of 
our countries as a result of the devastating 
COVID-19 pandemic.
▪ Building Back Better
The Prime Minister and the President share a 
vision for a sustainable and inclusive economic 
recovery that strengthens the middle class, 
creates more opportunities for hard working 
people to join it, and ensures people have good 
jobs and careers on both sides of the border. 
They also recognized the opportunity for 
clean growth driven by workers, communities, 
businesses, and innovation.
- The leaders agreed on the need to build back 
better together in a way that addresses the 
disproportionate impacts on women, youth, 
underrepresented groups, and Indigenous 
peoples.
- As COVID-19 has rolled back many of the 
hard-won gains women have achieved over 
past decades, the President and Prime Minister 
committed to implement measures to support 
women’s full and equal participation in the 
workforce, including with respect to early 
learning and childcare.
- The President and the Prime Minister also 
considered the impact of the pandemic on small 
businesses. The United States and Canada 
announced joint initiatives to accelerate 
economic recovery of small and medium-sized 
enterprises (SMEs), with a focus on supporting 
women-owned and minority/Indigenous-
owned SMEs, by leveraging the United States-
Mexico-Canada Agreement (USMCA) SME 
chapter and the Small Business Development 
Center (SBDC) model.
- The two leaders launched a strategy 
to strengthen Canada-U.S. supply chain 
security and agreed to reinforce our deeply 
interconnected and mutually beneficial 
economic relationship. 
- The leaders also agreed to work together 
to build the necessary supply chains to make 
Canada and the United States global leaders 
in all aspects of battery development and 
production. To that end, the leaders agreed to 
strengthen the Canada-U.S. Critical Minerals 
Action Plan to target a net-zero industrial 

transformation, batteries for zero-emissions 
vehicles, and renewable energy storage. 
- The leaders recognized the important 
economic and energy security benefits of the 
bilateral energy relationship and its highly 
integrated infrastructure. To further advance 
climate priorities, they agreed to renew 
and update the existing Memorandum of 
Understanding (MOU) on energy between the 
U.S. Department of Energy and the Department 
of Natural Resources Canada to enhance 
cooperation on sustainable and equitable 
energy transitions, clean energy innovation, 
connectivity and low-carbon transportation.
- The leaders also agreed to strengthen 
cooperation under the Energy Resource 
Governance Initiative (ERGI), a multinational 
effort to foster international cooperation on 
the minerals and metals that make the energy 
transition possible.
- The Prime Minister and the President 
acknowledge the impact of international 
regulatory cooperation on enhancing 
economic competitiveness and well-being 
while maintaining high standards of public 
health, safety, labor/labour, and environmental 
protection.
▪ Accelerating Climate Ambitions
- The President and the Prime Minister 
expressed their commitment to strengthened 
implementation of the Paris Agreement, 
including by working together and with others 
to increase the scale and speed of action to 
address the climate crisis and better protect 
nature.
- Recalling the Agreement's call to pursue 
efforts to limit global temperature increase to 
1.5 degrees C., they will work in tandem, and 
encourage others to achieve net zero emissions 
no later than 2050.
- The Prime Minister and the President 
expressed their commitment to have their 
two countries work together on cooperative 
action ahead of the US-hosted Leaders’ 
Climate Summit that will allow both 
countries to increase their climate ambition. 
The President, in addition to acknowledging 
Canada’s new strengthened national climate 
plan and its globally ambitious price on 
pollution, reiterated his aim to have ready the 
US nationally determined contribution (NDC) 
in advance of the Summit and welcomed 
the Prime Minister’s aim to announce the 
enhanced 2030 emissions target for its NDC 
by the Summit as well.
- The President also restated his commitment 
to holding polluters accountable for their 
actions.  Both the President and the Prime 
Minister agreed to work together to protect 
businesses, workers and communities in both 
countries from unfair trade by countries failing 
to take strong climate action.

- Both leaders agreed to launch a High Level 
Climate Ministerial, which will coordinate 
cooperation between the United States and 
Canada to increase ambition aligned to the 
Paris Agreement and net-zero objectives.  This 
Ministerial will also explore opportunities to 
align policies and approaches to create jobs, 
while tackling climate change and inequality, 
and enhancing adaptation and resilience to 
climate impacts. 
- The leaders reaffirmed the shared commitment 
to reducing oil and gas methane emissions to 
protect public health and the environment, as 
guided by the best science.
- The leaders also agreed to take a coordinated 
approach to accelerating progress towards 
sustainable, resilient, and clean energy 
infrastructure, including encouraging the 
development of cross-border clean electricity 
transmission. To advance this work, the 
President affirmed the goal for the United 
States to achieve a net-zero carbon pollution 
free power sector by 2035 and the Prime 
Minister reaffirmed the goal for Canada to 
achieve 90% non-emitting electricity by 
2030.
- Given the integrated nature of the road 
transport, maritime, and aviation sectors, 
the President and Prime Minister agreed to 
take aligned and accelerated policy actions, 
including efforts to achieve a zero-emissions 
vehicle future.
- The leaders committed to work with 
Canadian and American public and private 
financial institutions to advance the adoption 
of climate-related financial risk disclosure 
and align financial flows with climate goals, 
including the achievement of a prosperous 
net-zero emissions economy.
- The leaders also recognized the ecological 
importance of the Arctic National Wildlife 
Refuge. In particular, they agreed to work 
together to help safeguard the Porcupine 
caribou herd calving grounds that are 
invaluable to the Gwich’in and Inuvialuit 
peoples’ culture and subsistence.
- The Prime Minister and the President agreed 
to be partners in protecting nature, including 
by supporting Indigenous-led conservation 
efforts.
- The two leaders agreed to work together on 
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“It is in the shared interest of the United 
States and Canada to revitalize and 
expand our historic alliance and steadfast 
friendship to overcome the daunting 

challenges of today and realize the full potential of 
the relationship into the future. The Roadmap for 
a Renewed U.S.-Canada Partnership announced 
today establishes a blueprint for an ambitious 
and whole-of- government effort against the 
COVID-19 pandemic and in support of our 
mutual prosperity. It creates a partnership on 
climate change, advances global health security, 
bolsters cooperation on defense and security, and 
it reaffirms a shared commitment to diversity, 
equity, and justice. Bound by history and 
geography, the partnership between the United 
States and Canada endures because we invest in 
each other’s success.”
President Joe Biden
Prime Minister Justin Trudeau
February 23, 2021
▪ Combating COVID-19
The top priority of the President and the Prime 
Minister is to end the COVID-19 pandemic. 
They agreed to strengthen comprehensive and 
cross-sectoral efforts to control the pandemic, 
collaborate on public health responses, and build 
resilience against future outbreaks.
- The Prime Minister and the President committed 
to working closely together to defeat the virus, 
including by surging the health and humanitarian 
response to the global pandemic, responding 
to new variants, following expert advice, and 
supporting global affordable access to and delivery 
of COVID-19 vaccines, including through the 
COVAX Facility.
- The leaders emphasized their strong support 
for the multilateral institutions that are on the 
front lines of COVID-19 response, including 
the World Health Organization (WHO) and UN 
development agencies, and committed to rapidly 

fulfilling national pledges to COVAX.  
- They agreed on the importance of a transparent 
and independent evaluation and analysis, free 
from interference, of the origins of the COVID-
19 outbreak, and to work together toward 
the development and use of swift, effective, 
transparent, and independent means for 
investigating such outbreaks in the future.
- They also recognized the importance of urgent 
global action to advance health security, counter 
biological threats, and prevent the next pandemic 
and agreed to leverage existing pandemic 
preparedness arrangements and platforms, such 
as the North American Plan for Animal and 
Pandemic Influenza, the Global Health Security 
Agenda and the Global Partnership Against 
the Spread of Weapons and Materials of Mass 
Destruction.
- They further agreed on the need to improve 
international institutions for global capacity for 
pandemic preparedness and response, including by 
working to strengthen and reform the WHO, and 
the Pan American Health Organization (PAHO), 
and exploring the establishment of a permanent 
facilitator for high consequence biological threats 
within the office of the UN Secretary-General 
and a sustainable health security financing 
mechanism.
- They discussed emerging outbreaks, including 
the Ebola outbreaks in West and Central Africa 
and agreed on the importance of a robust 
global response and partnership with regional 
organizations, such as the Africa Centres for 
Disease Control and Prevention, to build health 
security capacity for the future.
- They agreed on the importance of countering 
biological threats, whether naturally occurring, 
deliberate, or accidental and to advancing 
policies and practices domestically and through 
health, foreign assistance, and threat reduction 
programs to improve biosafety, biosecurity, and 

Roadmap for a Renewed 
U.S.-Canada Partnership
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لتوج��ه  مبتك��رة  طريق��ة 
املهاجري��ن اإىل كندا للعي�ش 
8يف مناطق يرجح جناحهم فيها

بيان رئي�ش وزراء كندا مبنا�سبة 

4يوم علم كندا الوطني
ن��ا���س��ون��ال اإن��ر���س��ت: 
اجليو�ش  ع��ل��ى  ت��ع��رف 
15اخلم�سة الأقوى يف العامل

رئي���ش وزراء كن��دا يطل��ق 
عملية اختيار القا�سي القادم 
الكندي��ة العلي��ا  10للمحكم��ة 

اأون������ت������اري������و ت��ت��خ��ذ 
اإج����������راءات مل��ك��اف��ح��ة
4العن�سرية وجرائم الكراهية

اأف��ع��ل اأن  ي��ن��ب��غ��ي  م����اذا 
اختبار م��وع��د  فاتني  اإذا 
2اجل��ن�����س��ي��ة ال��ك��ن��دي��ة؟ 

"COVID-19 من  حلمايتك  نتخذها  التي  للخطوات  حتديًثا  ونقدم   ، وطرحها  اللقاحات  عن  اأخبار  "لدينا 
جو�سنت ترودو
"We’ve got neWs on vaccines and our rollout, and We’re giving an update 
on the steps We’re taking to keep you safe from covid-19."

Justin trudeau 
https://WWW.facebook.com/21751825648/posts/10159875580980649/
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Canadian Diversity

New tool could point 
immigrants to spot in 
Canada where they’re 
most likely to succeed7

New public transit 
investments to build 
strong communities, 

fight climate change, 
and create new jobs 

across Canada8

What should I do if I 
have not taken the 
citizenship test?5

Ontario Takes Action 
to Combat Racism and 

Hate Crimes6

Roadmap for a Renewed 
U.S.-Canada Partnership


