
Is
su

e 
42

 A
p

r
il

 2
0

2
1

لقاء حتاوري
لقاء خا�ص مع معايل الوزير بيل بلري وزير 

ال�سالمة العامة وجاهزية الطوارئ، ومعايل 
4الوزير عمر الغربة وزير النقل

بيان رئي�س وزراء كندا يف 
اليوم الدويل للق�ضاء على 

4التمييز العن�ضري

حجابها  ومتزيق  م�سلمة  �سابة  �سرب 
يف هجوم بدوافع عن�سرية يف حديقة 

برن�سز اآيالند: �سرطة كالغاري
11

وزراء كندا الأوائل يتذكرون 
الذكرى الأوىل

8لوباء COVID-19 العاملي

ISSN 2563-8483

"WE’RE GIVING AN UPDATE ON THE CURRENT COVID-19 SITUATION, THE WORK WE’RE DOING 

TO ROLL OUT VACCINES, AND THE STEPS WE’RE TAKING TO PROTECT YOUR HEALTH."

Justin Trudeau 

�صحتك." حلماية  نتخذها  التي  واخلطوات  اللقاحات،  لطرح  به  نقوم  الذي  والعمل   ،COVID-19 لـ  احلايل  للو�صع  حتديًثا  " نقدم 
جا�صنت ترودو
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"In clinics across the country, 

including the one I visited in Ottawa 

this morning, more and more people 

are getting their vaccines. That’s 

good news, because that means more 

of our loved ones are safer - and 

we’re all closer to seeing the end of 

this pandemic. To everyone who’s 

helping with these vaccination efforts, 

thank you. You’re playing a critical 

role in our country’s largest-ever 

immunization campaign, and your 

hard work isn’t going unnoticed."

Justin Trudeau 
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تقرير مرتقب للمنظمة ين�ضر غدا..
ال�ضحة العاملية: كل فر�ضيات من�ضاأ كورونا بحاجة لدرا�ضات اإ�ضافية

ذكرت وكالة ال�صحافة الفرن�صية -التي ح�صلت على ن�صخة من تقرير منظمة ال�صحة- اأن بع�ض خرباء املنظمة قالوا اإنه مل يكن لديهم املجال 
الكايف للعمل بحرية خالل فرتة الأ�صابيع الأربعة لإقامتهم يف ال�صني

قال رئي�ض منظمة ال�صحة العاملية تيدرو�ض اأدهانوم غيربي�صو�ض اليوم الثنني اإن التقرير املنتظر عن اأ�صل فريو�ض كورونا امل�صتجد �صين�صر 
غدا، ولكن من ال�صروري اإجراء مزيد من الدرا�صات ب�صاأن كل الفر�صيات املطروحة عن من�صاأ اجلائحة.

واأ�صاف غيربي�صو�ض يف موؤمتر �صحفي اأن املنظمة ت�صلمت يف نهاية الأ�صبوع املا�صي تقرير بعثتها التي زارت ال�صني يف ال�صهرين املا�صيني 
للتحقق من م�صدر اجلائحة.

و�صدد على اأن كل الفر�صيات ب�صاأن ن�صاأة الفريو�ض "مطروحة على الطاولة، وحتتاج اإىل درا�صات اأخرى وافية".

اإىل ال�صني للعموم �صيحيط خرباء املنظمة علما ممثلي الدول الأع�صاء فيها مبا  اأنه قبل ن�صر تقرير بعثة املنظمة  اإىل  واأ�صار غيربي�صو�ض 
خل�صت اإليه البعثة، و�صيجري نقا�ض بهذا ال�صاأن وب�صاأن اخلطوة التالية.

الفر�صية الأرجح
الفر�صية  اآخر هو  الإن�صان عرب حيوان  اإىل  انتقال فريو�ض كورونا من اخلفافي�ض  اإن احتمال  وقال تقرير م�صرتك ملنظمة ال�صحة وال�صني 

الأرجح، م�صريا اإىل اأن ت�صرب الفريو�ض من خمترب اأمر غري حمتمل اأبدا.

وبح�صب م�صودة التقرير الذي مل ين�صر بعد واطلعت عليها وكالة اأ�صو�صيتد بر�ض الأمريكية، اقرتح الباحثون اإجراء مزيد من البحوث يف كل 
املجالت با�صتثناء فر�صية الت�صرب من خمترب.

وطرح التقرير 4 �صيناريوهات لنتقال الفريو�ض، لكن انتقال العدوى من خالل حيوان اآخر على راأ�ض القائمة.

وقد مت تاأجيل اإعالن التقرير اأكرث من مرة، مما طرح عالمات ا�صتفهام ب�صاأن ما اإذا كانت ال�صني ت�صعى لتحريف ال�صتنتاجات، يف حماولة 
لتجنب لومها عن تف�صي الفريو�ض على ال�صعيد العاملي.

قيود على البعثة
وذكرت وكالة ال�صحافة الفرن�صية -التي ح�صلت على ن�صخة من التقرير- اأن بع�ض خرباء منظمة ال�صحة قالوا اإنه مل يكن لديهم املجال 

الكايف للعمل بحرية خالل فرتة الأ�صابيع الأربعة لإقامتهم يف ال�صني.

وكان اأع�صاء يف فريق التحقيق التابع ملنظمة ال�صحة العاملية قالوا ال�صهر املا�صي اإن ال�صلطات ال�صينية رف�صت ت�صليمهم معلومات ب�صاأن 
الإ�صابات الأوىل بكورونا، يف حني اأكد مدير املنظمة اأن جميع الفر�صيات ما زالت مطروحة ب�صاأن اأ�صل الفريو�ض، وذلك بعد عودة املحققني 

من بكني.

و�صجلت يف دي�صمرب/كانون الأول 2019 اأوىل الإ�صابات بكوفيد-19 يف مدينة ووهان ال�صينية، واأودى الوباء منذ ذلك احلني بقرابة 2.8 
مليون �صخ�ض، واأ�صيب به اأكرث من 127.8 مليونا اآخرين يف اأنحاء العامل، لكن التحقيق الدويل باملدينة مل يبداأ حتى يناير/كانون الثاين 

.2021
امل�سدر : اجلزيرة
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مبنا�صبة  التايل  البيان  اليوم  ت��رودو  جا�صنت  ال��وزراء  رئي�ض  اأ�صدر 
اليوم العاملي للق�صاء على التمييز العن�صري:

يواجهون  العامل  وحول  كندا  يف  هنا  النا�ض  من  الكثري  يزال  "ل 

ب�صرتهم  لون  ملجرد  الإن�صان  حقوق  وانتهاكات  والكراهية  التمييز 
على  للق�صاء  ال��دويل  اليوم  يف  اليوم،  معتقدهم.  اأو  خلفيتهم  اأو 
التمييز العن�صري، نعيد تاأكيد التزامنا باإنهاء العن�صرية والتمييز 
العن�صري بجميع اأ�صكاله، ونفكر يف العمل املتبقي الذي يتعني القيام 

به لبناء بلد اأكرث عدًل واإن�صاًفا.

اأنحاء  جميع  يف  الكنديني  من  الآلف  ن��زل  املا�صي،  العام  "يف 

�صد  للعن�صرية  حد  بو�صع  �صلميًا  للمطالبة  ال�صوارع  اإىل  البالد 
واإحباطهم  حزنهم  كان  البي�ض.  وتفوق  املنهجي،  والتمييز  ال�صود، 
وامل�صاءلة.  وامل�صاواة  العدالة  اإىل  دعواتهم  مثل  وا�صًحا  وغ�صبهم 
التفاوتات  عن  اأمدها  طال  التي   COVID-19 جائحة  ك�صفت 
ال�صكان  بني  تفاقمها  وزي��ادة  والقت�صادية  وال�صحية  الجتماعية 
العرقية والدينية  الأقليات  ال�صود وغريهم من  الأ�صليني والكنديني 
الكراهية  اإث��ارة  اإىل  ا  اأي�صً الوباء  اأدى  لقد  وجمتمعاتها.  الكندية 
اأنحاء  جميع  يف  اأو  الداخل  يف  هنا  �صواء  الآ�صيويني،  �صد  والتمييز 
العامل. هذه الأزمة هي تذكري �صارخ باأن العن�صرية والتمييز املنهجي 
يعطالن احلياة، ويقو�صان �صحة النا�ض ورفاههم، وهما من العوامل 
يتوقف.  اأن  ويجب  مقبول  الأمر غري  امل�صاواة. هذا  لعدم  الرئي�صية 
نحن نعلم اأنه يجب علينا العمل الآن ملعاجلة هذه الق�صايا املعقدة 

والتي طال اأمدها.

ولهذا ال�صبب جددنا التزامنا ببناء بلد اأكرث �صموًل وم�صاواة، حيث 
 First ال  �صعوب  مع  نعمل  نحن  وحريات اجلميع.  رتم حقوق  حتحُ

Nations و Inuit و Métis لتجديد عالقتنا، على اأ�صا�ض 

ي�صمل  وهذا  والتعاون.  والح��رتام  واملعاهدات  باحلقوق  الع��رتاف 
العمل يف �صراكة مع املقاطعات والأقاليم، و�صركاء النظام ال�صحي، 
واملوؤ�ص�صات التعليمية للت�صدي للعن�صرية �صد ال�صكان الأ�صليني يف 
اأنظمة الرعاية ال�صحية لدينا. تعترب ال�صالمة الثقافية، والعرتاف 
يقودها  التي  ال�صحية  الأ�صليني، ودعم اخلدمات  ال�صكان  مبعارف 
كندا  حكومة  تعتربها  ا�صرتاتيجيات  ثالث  وهي  الأ�صليون  ال�صكان 
ال�صكان  �صد  العن�صرية  على  الق�صاء  ه��دف  لتحقيق  اأ�صا�صية 

الأ�صليني يف الرعاية ال�صحية.

املتحدة  الأمم  اإع��الن  بتنفيذ  للنهو�ض  ت�صريعات  اأدخلنا  "لقد 
الواردة يف  للتو�صيات  الأ�صلية. كما ن�صتجيب  ال�صعوب  ب�صاأن حقوق 
للجنة  النهائي  التقرير  ذلك  يف  مبا  الرئي�صية،  التقارير  من  عدد 
الن�صاء  الوطني يف  للتحقيق  النهائي  والتقرير  وامل�صاحلة  احلقيقة 
والفتيات من ال�صكان الأ�صليني املفقودات واملقتولت. �صيظل العمل 
من  الأ�صليني،  ال�صكان  �صباب  ذلك  يف  مبا  ال�صركاء،  مع  بالتعاون 

اأولوياتنا بينما من�صي قدًما يف هذا العمل.

والتمييز  ال�صود  �صد  العن�صرية  باإنهاء  التزامنا  من  "كجزء 
ال�صود  يقودها  التي  املنظمات  مع  كثب  عن  ا  اأي�صً نعمل  املنهجي، 
املا�صي،  العام  يف  وال��دع��م.  الفر�ض  اإىل  العادل  الو�صول  لتعزيز 
يف  للم�صاعدة  كندا  يف  ال�صود  اأعمال  لريادة  برنامج  اأول  اأطلقنا 
ال�صود ورواد الأعمال على الدعم  اأ�صحاب الأعمال  �صمان ح�صول 
اأعمالهم. يف  وتنمية  الوباء  التعايف من  املايل، مع م�صاعدتهم على 
ال�صهر املا�صي، من اأجل معاجلة الإفراط يف حب�ض ال�صكان الأ�صليني 
ممار�صات  اإ�صالح  اإىل  تهدف  ت�صريعات  اأدخلنا  ال�صود،  والكنديني 

يف  اجلنائية  العدالة  نظام  من  التحويل  وتعزيز  الأحكام  اإ�صدار 
ا  اأي�صً دعمنا  لقد  باأمان.  بذلك  القيام  فيها  ميكن  التي  احل��الت 
على  القائمة  البيانات  جمع  وعززنا  للعن�صرية  املناه�صة  الربجمة 
العرق يف هيئة الإح�صاء الكندية للم�صاعدة ب�صكل اأف�صل يف اتخاذ 

قرارات قائمة على الأدلة، والتي �صت�صاعد يف مكافحة التمييز.

يزال  ل  وم�صاواة،  عدًل  اأكرث  جمتمع  نحو  تقدًما  اأحرزنا  "بينما 
العمل.  بهذا  ملتزمة  كندا  حكومة  وتظل  باملزيد،  القيام  يتعني 
من  وب��دع��م  العن�صرية  ملكافحة  ك��ن��دا  اإ�صرتاتيجية  خ��الل  م��ن 
الأمانة الفيدرالية ملكافحة العن�صرية، �صنوا�صل العمل للق�صاء على 

العن�صرية املمنهجة يف كندا.

�صد  ال��وق��وف  على  الكنديني  اأ�صجع  ك��ن��دا،  حكومة  ع��ن  بالنيابة 
من  حتدث.  وحيثما  اأينما  الأجانب،  وكراهية  والتمييز  العن�صرية 
واأف�صل  و�صمولية  ع��دًل  اأك��رث  كندا  بناء  ميكننا  مًعا،  العمل  خالل 

للجميع ".

مكتب رئي�س وزراء كندا 

الرتجمة العربية اأيام كندية 

بيان رئي�س وزراء كندا يف اليوم الدويل للق�ضاء على 
التمييز العن�ضري

ملخ�ص احلوار:
- كل روح ُتزهق ب�سبب عنف ال�سالح هي كثرية جًدا حتى لو كانت 
ا�ستخدام  على  تنطوي  التي  العنف  جرائم  تزال  ال  واحدة.   روح 
اأنحاء  جميع  يف  املجتمعات  على  مدمرة  اآثار  لها  النارية  االأ�سلحة 
البالد، مبا يف ذلك منطقة Peel.  اأحداث مثل املاأ�ساة االأخرية يف 
2017 على املركز الثقايف االإ�سالمي  نوفا �سكو�سا، والهجوم عام 
يف كيبيك، واملذبحة التي وقعت عام 1989 يف مدر�سة البوليتكنيك 

يف مونرتيال، ما كان ينبغي اأن حتدث اأبًدا.

ي�ستحق الكنديون ال�سعور باالأمان يف املكان الذي يعي�سون فيه وحيث 
الالزم  بالعمل  القيام  �سنوا�سل  �سلواتهم.   يوؤدون  وحيث  يعملون 

للحفاظ على جمتمعاتنا اآمنة.

ت�ستهدف  ت�سريعات  الفيدرالية  االأخرية، قدمت احلكومة  االآونة  يف 
ال�سريك احلميم،  وتعالج عنف  االإجرامي،  والن�ساط  ال�سالح  عنف 

واإيذاء النف�س، والكراهية عرب االإنرتنت.

اأجاب معايل الوزير بيل بلري وزير ال�سالمة العامة وجاهزية الطوارئ، 
ومعايل الوزير عمر الغربة وزير النقل على عدد من االأ�سئلة املتعلقة 
بهذا الت�سريع وكيف يجب لعب دور مهم يف موا�سلة تعزيز اإجراءات 
مراقبة االأ�سلحة، واإزالة االأ�سلحة اخلطرة من �سوارعنا، والتاأكد من 

اأن اجلميع مباأمن من العنف.

لق��اء حتاوري
لقاء خا�ص مع معايل الوزير بيل بلري وزير ال�سالمة العامة وجاهزية الطوارئ، ومعايل الوزير عمر الغربة وزير النقل، ُدعي حل�سور هذا احلوار: جملة 

وموقع اأيام كندية Canadian Days بالإ�سافة لعدد من و�سائل اإعالم حملية كندية.



5 Magazine 

الغربة  وال�صيد عمر  وزير اخلارجية  ال�صيد مارك غارنو  اأ�صدر 
وزير النقل اليوم البيان الآتي:

"ن�صر جمل�س التحقيق يف حوادث الطائرات بجمهورية 
احلادث  يف  النهائي  التحقيق  تقرير  الإ�صالمية  اإيران 
اخلا�س برحلة اخلطوط اجلوية الدولية الأوكرانية 

752، والتي مت اإ�صقاطها يف 8 يناير 2020.

حدث  ما  حول  مهمة  اأ�صئلة  على  الإجابة  التقرير  يحاول  "ل 

دامغة.  اأدل���ة  اأو  حقائق  ب��ه  ولي�ض  مكتمل  غ��ري  يبدو  بالفعل. 
ال�صيد  مع  جنب  اإىل  جنًبا  وتكراًرا،  م��راًرا  حكومتنا  دعت  لقد 
 ،PS752 رالف جودال، امل�صت�صار اخلا�ض لرئي�ض الوزراء على
اإىل اإجراء حتقيق �صامل و�صفاف وفًقا للمعايري الدولية لالإجابة 

على جميع الأ�صئلة الهامة العالقة. ما زلنا ن�صعر بقلق عميق اإزاء 
تقرير  ن�صر  من  الرغم  على  املقنعة،  والأدل��ة  املعلومات  نق�ض 

التحقيق هذا.

كما و�صتك�صف حكومة كندا قريًبا عن نتائج حتقيقاتها اخلا�صة. 
يف الأيام املقبلة، �صيقدم جمل�ض �صالمة النقل مراجعته لتقرير 
اإيران، ويف الأ�صابيع املقبلة، �صي�صدر فريق فح�ض وتقييم الطب 

ال�صرعي تقريره.

ا بريًئا  تل 176 �صخ�صً عندما اأ�صقطت اإيران الرحلة PS752، قحُ
- بينهم 138 على �صلة بكندا. ت�صتحق عائالتهم اإجابات لأ�صئلة 
اإطالق هذه  اإىل  اأدت  التي  مهمة، مبا يف ذلك �صل�صلة الأحداث 
بالبقاء  للمجال اجلوي  مح  �صحُ وملاذا  الأول،  املقام  ال�صواريخ يف 
املراجعة  بعد  العدائية.  الأعمال  ا�صتداد  فرتة  خالل  مفتوًحا 

الأولية لتقرير التحقيق، من الوا�صح اأننا ما زلنا ل منلك اإجابات 
اإيران الإج��راءات الالزمة، مثل الإغالق  عن �صبب عدم اتخاذ 

الكامل ملجالها اجلوي، ملنع حدوث مثل هذه املاأ�صاة.

وحتقيق  اإجابات  على  للح�صول  بال�صعي  كندا  التزام  "نكرر 
اأنها  من  والتاأكد  امل�صوؤولية  اإي���ران  حتميل  خ��الل  من  العدالة 
ال�صرر  عن  كاملة  تعوي�صات  وتقدم  م�صوؤولياتها  بكامل  تقوم 

".PS752 الذي حلق بعائالت واأحباء �صحايا الرحلة

مكتب وزير اخلارجية

مكتب وزير النقل

الرتجمة العربية اأيام كندية

�أخبار

متكنت حكومة كندا الفيدرالية من تاأمني ماليني اللقاحات. اإذ بحلول نهاية �صهر مار�ض اجلاري، �صتكون 
كندا قد تلقت 8 ماليني لقاح!

تقوم حكومتنا بنقل اللقاحات اإىل املقاطعات حتى ميكن اإعطاوؤها يف اأ�صرع وقت ممكن. كما واأطلقت 
منطقة Peel Region ر�صمًيا عيادات التطعيم اجلماعي وتقدم الآن التطعيمات ل�صكان منطقة 

فاأكرث. عاًما   75 اأعمارهم  تبلغ  الذين   Peel

اأخبار �صارة يا مي�صي�صاغا!  ابتداًء من يوم الثنني، ميكن لالأفراد الذين تزيد اأعمارهم عن 75 عاًما بدء 
حجز مواعيد للتطعيم عرب الإنرتنت:

https://peelregion.ca/coronavirus/vaccine/book-
appointment/

Telehealth Ontario: 

اح�صل على م�صورة طبية �صريعة وجمانية من خالل Telehealth Ontario ب�صاأن جميع 
املو�صوعات املتعلقة بال�صحة.

رقم الهاتف املجاين: 0000-797-866-1

1-866-797-10007 :TTY رقم الهاتف املجاين

يدعم ال�صحة العقلية: نظًرا لأن التباعد الجتماعي )اجل�صدي( قد ي�صتمر لفرتة طويلة، فقد ن�صر مركز 
.COVID-19 بع�ض ال�صرتاتيجيات حول التعامل النف�صي مع CAMH الإدمان وال�صحة النف�صية

 COVID-19 كندا تتلقى 8 ماليني لقاح
بنهاية �ضهر مار�س احلايل واأخبار �ضارة ملدينة مي�ضي�ضاغا 

مكتب النائب عمر الغربا - وزير النقل
الرتجمة العربية اأيام كندية

كللنللدا تللوؤكللد ا�للضللتللالم 
الللتللقللريللر الللنللهللائللي 
اإيران  حادث  لتحقيقات 
رحلة  اإ�للضللقللاط  بلل�للضللاأن 
اخلطوط اجلوية الدولية 

الأوكرانية 752
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مونرتيال، كيبيك

كيبيك،  وحاكم  ت��رودو،  جو�صتني  كندا،  وزراء  رئي�ض  اأعلن 
مت�صاٍو  ا�صتثمار  ع��ن  الث��ن��ني  ال��ي��وم  ل��ي��غ��ول��ت،  ف��ران�����ص��وا 
 Lion ل�صركة  دولر  مليون   100 ح��وايل  اإجماليه  يبلغ 
Electric ، من اأجل اإن�صاء م�صنع جتميع بطارية موؤمتت 

  .Laurentians Saint-Jérôme ، يف  للغاية يف 
مليون   185 حوايل  قيمته  تبلغ  الذي  امل�صروع،  هذا  �صيوفر 
عام  امل�صنع  بناء  اكتمال  عند  عمل  فر�صة   135  ، دولر 
على  اإ�صافية  وظيفة   150 اإن�صاء  ا  اأي�صً املتوقع  ومن   .2023

املدى الطويل.

ال�صيد ترودو وال�صيد ليغو كاًل  لالإعالن عن امل�صروع، رافق 
من زير البتكار والعلوم وال�صناعة ، فران�صوا فيليب �صامبني 
 ، ، بيري فيتزجيبون  ، ووزير القت�صاد والبتكار يف كيبيك 

ومارك بيدارد ، رئي�ض وموؤ�ص�ض �صركة ليون اإلكرتيك. .

�صيتم ا�صتخدام حزم البطاريات التي مت جتميعها يف امل�صنع 
Lion Electric.  �صي�صمح هذا  اجلديد يف �صيارات 
 ، التكلفة  هيكل  بتح�صني  لل�صركة  ال�صرتاتيجي  ال�صتثمار 
مما   ، بطارياتها  و�صكل  ت�صميم  يف  اأف�صل  ب�صكل  والتحكم 
يجعلها اأكرث قدرة على املناف�صة يف �صوق املركبات الكهربائية 
الثقيلة.  يف النهاية ، �صتكون ال�صركة قادرة على زيادة حجم 
اإنتاج �صياراتها.  �صتكون �صركة Lion Electric اأول 
التحمل  وثقيلة  متو�صطة  املركبات  لت�صنيع  كندية  �صركة 

متتلك اأحدث مرافق ت�صنيع البطاريات الأوتوماتيكية.

والتطوير  للبحث  ابتكارًيا  مركًزا  ا  اأي�صً ال�صركة  �صتن�صئ 
املنتجات  باختبار  لها  �صي�صمح  مم��ا   ، م�صنعها  داخ���ل 
وحت�صينها لال�صتخدام يف امل�صتقبل ، مبا يف ذلك بطاريات 
�صيارات الطوارئ مثل �صيارات الإ�صعاف.  �صتخترب ال�صركة 
البتكارات من البحث والتطوير ، مبا يف ذلك �صعة تخزين 
الطاقة واأداء البطارية.  �صتجعل النتائج هذه املنتجات اأكرث 

قدرة على املناف�صة يف �صوق اأمريكا ال�صمالية.

مكتب رئي�س وزراء كندا 

الرتجمة العربية اأيام كندية 

ا�ضتثمارات كبرية من 
قبل كندا وكيبيك 
يف جتميع بطاريات 

ال�ضيارات الكهربائية وزراء كندا الأوائل يتذكرون الذكرى الأوىل
لوباء COVID-19 العاملي

ي�صادف اليوم مرور عام منذ ت�صريح منظمة ال�صحة العاملية اأن COVID-19 جائحة عاملي.  بعد موؤمتر عرب الهاتف ، اأ�صدر الوزراء 
الأوائل البيان التايل لتذكر هذه املنا�صبة:

حيث كرم الوزراء الأوائل الكنديني وغريهم من جميع اأنحاء العامل الذين فقدوا حياتهم ب�صبب الوباء.  واعرتفوا بالت�صحيات ال�صخ�صية 
الهائلة التي قدمها الكنديون للحفاظ على �صالمتهم و�صالمة جريانهم.  لقد عطل هذا الوباء حياتنا و�صبل عي�صنا، وبف�صل هذه الت�صحية 

ال�صخ�صية متكن الكنديون من احلد من انت�صار الفريو�ض ومتغرياته.

الأمامية،  الأ�صا�صيني يف اخلطوط  العاملني  العاملني يف جمال ال�صحة وغريهم من  العميق جلميع  الأوائل عن تقديرهم  الوزراء  "اأعرب 
اأبطال  هم  العاملني  هوؤلء  واأطفالنا.  اأحبائهم  ودعم  املوثوقة  التوريد  و�صال�صل  الرعاية  اإىل  الو�صول  ا�صتمرار  للكنديني  �صمنوا  الذين 

الوباء.

ا اإىل التعاون غري امل�صبوق بني كال قراري احلكومة ، مبا يف ذلك اأكرب حملة حت�صني يف تاريخ كندا.  وافق الوزراء الأوائل على  واأ�صاروا اأي�صً
موا�صلة هذه اجلهود وجميع اجلهود الأخرى الالزمة للق�صاء على الوباء.  من خالل هذه اجلهود، ومن خالل اليقظة امل�صتمرة للكنديني 
يف اتباع تدابري ال�صحة العامة، ياأمل الوزراء الأوائل اأن تكون كندا على طريق النتعا�ض.  لقد كان العام املا�صي �صعبًا ولكن الأيام الأف�صل 

قادمة.

"اتفق الوزراء الأوائل على موا�صلة العمل مًعا حلماية الكنديني، والق�صاء على الوباء، وتعزيز تعايف اقت�صادنا واأنظمة الرعاية ال�صحية 
العامة لدينا لإفادة جميع الكنديني."

تعمل نيوفاوندلند ولبرادور يف فرتة انتقالية ب�صبب انتخابات املقاطعة.

مكتب رئي�س وزراء كندا 
الرتجمة العربية اأيام كندية 

ممتلللكات  جتمللد  كنللدا 

الرئي�س التون�ضي ال�ضابق 

اإ�ضافية �ضللنوات  خلم�س 
�أعلنت �ل�صلطات �لتون�صّية يف بياٍن �صادٍر عن وز�رة خارجّيتها �أن كند� �أ�صدرت �أمرها بتمديد جتميد ممتلكات عدد 

من �أفر�د عائلة �لّرئي�س �لّتون�صي �ل�ّصابق زين �لعابدين بن علي ملّدة خم�صة �صنو�ت �إ�صافّية.

ة التخاذ بع�س  بهذ� �لبيان �أ�صبح للق�صاء �لتون�صي فر�صة متجّددة ملو��صلة �لّتعاون مع �جلهات �لكندّية �ملخت�صّ
�الإجر�ء�ت بهدف ��صرتد�د �ملمتلكات، و�لتي ُتقّدر بـ23 مليار دوالر.

اأيام كندية
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اأ�صدر رئي�س الوزراء جا�صنت ترودو اليوم البيان التايل مبنا�صبة اليوم العاملي للمراأة:
اقت�صادنا  يقدن  اإنهن  وعاملنا.   وبلدنا  جمتمعاتنا  تقوية  على  والفتيات  الن�صاء  تعمل   ، يوم  كل  "يف 
دول  كروؤ�صاء  والأم��ن  الفر�ض  وخلق   ، املجالت  معرفتنا يف جميع  تعزيز  وي�صاعدن يف   ، اأعمال  كقادة 

وحكومات.
 ، العامل  وحول  كندا  يف  هنا   ، تنوعها  بكل  املراأة  باإجنازات  نحتفل   ، العاملي  املراأة  يوم  يف   ، "اليوم 
ونكرم اأولئك الالآتي حتدين الأعراف ، ورفعن الآخرين ، وخلقن تغيرًيا دائًما وكبرًيا.  كما نعيد تاأكيد 
التزامنا بامل�صاواة بني اجلن�صني ، بحيث ميكن جلميع الن�صاء والفتيات امل�صاهمة يف اإمكاناتهن الكاملة ، 

وميكننا بناء عامل اأف�صل واأكرث اأماًنا و�صمولية.
تاأثرن ب�صكل غري  الن�صاء والفتيات  باأن   ،  FeministRecovery#  ، العام  هذا  مو�صوع  "يذكرنا 
متنا�صب بعواقب جائحة COVID-19 العاملي.  لقد خلقت هذه الأزمة تنازًل وهددت بتقوي�ض التقدم 
الجتماعي والقت�صادي الذي مت حتقيقه ب�صق الأنف�ض جلميع الن�صاء.  وبالن�صبة لبع�ض الن�صاء ، كانت 
، مبا  املهم�صة  الفئات  العديد من  ب�صكل خا�ض على  وينطبق هذا  بكثري.   اأكرث �صعوبة  الوباء  تاأثريات 
يف ذلك الن�صاء من ال�صكان الأ�صليني وال�صود والالآتي يعاملن بعن�صرية وكذلك الن�صاء ذوات الإعاقة 
اأن ن�صمن  ، يجب  اأكرث عدًل وم�صاواة  لبناء كندا    .LGBTQ2 اإىل جمتمعات  ينتمني  الالآتي  واأولئك 

انتعا�ًصا ن�صوًيا متعدد اجلوانب من هذه الأزمة.
منذ بداية الوباء ، اأدى اإغالق املدار�ض وخدمات رعاية الأطفال اإىل ا�صطرار العديد من الآباء والأمهات 
اإىل تقليل �صاعات عملهم اأو ترك وظائفهم لرعاية اأ�صرهم.  لقد �صعرت الأمهات بهذه الآثار ب�صكل غري 
متنا�صب ، لكن بلدنا واقت�صادنا ل ميكن اأن ينجحا اإذا مت كبح ن�صف البالد.  هذا هو ال�صبب يف اأننا 
ملتزمون باإجراء ا�صتثمار كبري وم�صتدام وطويل الأجل لإن�صاء نظام للتعلم املبكر ورعاية الأطفال على 
م�صتوى كندا.  اإن الو�صول اإىل رعاية اأطفال جيدة وباأ�صعار معقولة �صيمنح اأطفالنا بداية جيدة يف احلياة 

، وي�صاعد الكنديني يف العثور على وظائف جيدة واحلفاظ عليها ، وخلق دولة واقت�صاد اأكرث مرونة.
ذلك  يف  مبا   ، اجلميع  يفيد  اأن  يجب  القت�صادي  انتعا�صنا  اأن  نعلم   ، اأف�صل  ب�صكل  البناء  "لإعادة 
الن�صاء.  لهذا ال�صبب اأن�صاأنا فريق عمل معني باملراأة يف القت�صاد لتقدمي امل�صورة للحكومة ب�صاأن خطة 
عمل ن�صوية متعددة اجلوانب ملعاجلة ق�صايا امل�صاواة بني اجلن�صني يف اأعقاب الوباء.  كما اأن�صاأت احلكومة 
الكندية �صندوق ال�صتجابة الن�صوية والإنعا�ض.  من خالل هذه املبادرة ، �صنوفر التمويل للمنظمات التي 
تعمل على خلق فر�ض اقت�صادية للن�صاء والفتيات ، وحت�صني و�صولهن اإىل منا�صب القيادة و�صنع القرار 
، واإنهاء العنف القائم على النوع الجتماعي.  قامت املنظمات الن�صائية يف جميع اأنحاء البالد بالكثري 
هذه  �صت�صاعد  املهم.   عملهم  دعم  و�صنوا�صل   ، ال�صعب  الوقت  هذا  خالل  والأطفال  الن�صاء  مل�صاعدة 

الإجراءات مًعا يف بناء اقت�صاد اأقوى وتعزيز امل�صاواة بني اجلن�صني يف كندا.
ا تاأثري كبري على الن�صاء والفتيات خارج حدودنا.  هذا هو ال�صبب يف اأن حكومة كندا  "كان للوباء اأي�صً
التي  املبادرات  �صندعم  كما  الدولية.   الن�صوية  امل�صاعدة  �صيا�صة  الدعم من خالل  تقدمي  �صت�صتمر يف 
تعزز امل�صاواة بني اجلن�صني ومتكني الن�صاء والفتيات.  من خالل �صمان احرتام حقوق الن�صاء والفتيات 

واإعمالها ، �صنوا�صل امل�صاعدة يف خلق عامل ل يتخلف فيه اأحد عن الركب.
اخلطوط  يف  وقاتلن  العاملي   COVID-19 لوباء  ا�صتجابتنا  قيادة  يف  الن�صاء  �صاعدت   ، العام  هذا 
الأمامية لهذه الأزمة.  لقد عّر�صَن �صحتهن و�صحة اأحبائهن للخطر حلماية جمتمعنا وبلدنا ، وبينما 
نبداأ يف اإعادة البناء ب�صكل اأف�صل للجميع ، يجب علينا الدفاع عن حقوق الن�صاء والفتيات و�صمان ح�صول 

اجلميع على فر�صة للو�صول  اإمكاناتهم الكاملة.
"لدينا جميًعا دور نلعبه - ك�صركاء وحلفاء - يف حتقيق امل�صاواة بني اجلن�صني ، وبناء عامل ميكن فيه 
امل�صاواة  �صنجعل  مًعا  العمل  من خالل  فقط  �صيء.   اأي  يكن  واأن  �صيء  اأي  يفعلن  اأن  والفتيات  للن�صاء 

بني اجلن�صني حقيقة واقعة هنا يف كندا وحول العامل ".
مكتب رئي�س وزراء كندا /الرتجمة العربية اأيام كندية 

بيان رئي�س وزراء كندا يف اليوم العاملي 
للمراأة واإ�ضادات بارزة

هيئة قناة ال�ضوي�س تعلن تعومي ال�ضفينة 
اجلانحة وا�ضتئناف املالحة يف القناة

القناة  يف  اجلانحة  ال�صفينة  تعومي  الثنني،  اليوم،  ع�صر  امل�صرية  ال�صوي�ض  قناة  هيئة  اأعلنت 
تتبع �صورا  ن�صر مواقع  الدويل، وذلك بعد دقائق من  املمر املالحي  بنجاح، وعودة املالحة يف 

تظهر ال�صفينة يف عر�ض القناة من جديد بفعل الرياح ال�صديدة.

وقال رئي�ض هيئة القناة، اأ�صامة ربيع، يف بيان اإنه "مت ا�صتئناف حركة املالحة بقناة ال�صوي�ض بعد 
جناح الهيئة باإمكانياتها يف اإنقاذ وتعومي �صفينة احلاويات اإيفر غيفن".

ونقلت قنوات حملية م�صرية بثا مبا�صرا لل�صفينة بعد تعوميها واأثناء حتركها داخل القناة.

وقبل دقائق من اإعالن ربيع تعومي ال�صفينة وعودة املالحة يف املمر املائي الدويل، اأظهرت مواقعحُ 
ال�صفينة، وقد عادت اإىل الو�صع العر�صي يف القناة، واأو�صح م�صدر يف قناة ال�صوي�ض طلب عدم 
ذكر ا�صمه اأن "رياحا �صديدة هبت اأثناء مناورات التعومي، فاأعادت ال�صفينة اإىل و�صع عر�صي 
داخل القناة؛ اإل اأن القاطرات متكنت من �صبط و�صعها جمددا، ثم تعوميها بالكامل، واإعادتها 

اإىل م�صارها ال�صحيح مرة اأخرى".

وبداأت، فجر الثنني، عملية تعومي ال�صفينة، التي تزيد حمولتها عن 200 األف طن مب�صاركة اأكرث 
من 10 قاطرات.

وكانت هيئة قناة ال�صوي�ض امل�صرية، اأعلنت �صباح اليوم اأن عملية اإعادة تعومي �صفينة احلاويات 
اجلانحة بداأت بنجاح، حيث مت تعديل م�صارها بن�صبة %80.

واأ�صار البيان ال�صادر عن الهيئة اأن حركة املالحة يف القناة �صت�صتاأنف فور توجيه ال�صفينة اإىل 
منطقة النتظار بالبحريات.

من جهته، قال الرئي�ض امل�صري عبد الفتاح ال�صي�صي بوقت �صابق اليوم، اإن امل�صريني متكنوا من 
اإنهاء اأزمة ال�صفينة اجلانحة يف قناة ال�صوي�ض بنجاح.

"باإعادة  الجتماعي  التوا�صل  مواقع  على  الر�صمية  �صفحاته  عرب  من�صور  يف  ال�صي�صي  واأ�صاف 
الأمور مل�صارها الطبيعي باأيد م�صرية يطمئن العامل اأجمع على م�صار ب�صائعه واحتياجاته التي 

ميررها هذا ال�صريان املالحي املحوري".

طوابري ال�صفن املنتظرة
وقال رئي�ض هيئة قناة ال�صوي�ض يف وقت �صابق يف ت�صريحات لقناة حملية اإن عبور ال�صفن املنتظرة 

عند مداخل القناة �صي�صتغرق "3 اأيام ون�صف يوم تقريبا" بعد تعومي ال�صفينة.

�صفينة  لتعومي  والقطر؛  التكريك  �صابق جهود  القناة قد كثفت يف وقت  الإنقاذ يف  وكانت فرق 
احلاويات ال�صخمة، التي �صدت املمر املائي املزدحم.

ومير نحو 30% من حاويات ال�صحن يف العامل يوميا عرب قناة ال�صوي�ض البالغ طولها 193 كيلومرتا، 
ونحو 12% من اإجمايل التجارة العاملية من جميع ال�صلع.

امل�سدر : اجلزيرة
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كالغاري حديقة  يف  م�صلمتني  فتاتني  على  هجوم  يف  حتقق  الكراهية  جرائم  • وحدة 
 CTV NEWS Calgary جوردان كانيجني و�صتيفاين توما�س

الرتجمة العربية اأيام كندية 
ال�صرطة  فيه  ما حتقق  الديني يف  راأ�صها  و�صحب غطاء  والركل  للكم  م�صلمة  فتاة  تعر�صت   - كالغاري 

باعتباره جرمية كراهية حمتملة يف حديقة برن�صز اآيالند بارك يف كالغاري.

وقع احلادث يوم الحد حوايل ال�صاعة 1:30 ظهرا.  حيث كانت فتاتان، حتت �صن 16 ، مت�صيان على طول 
الطريق بالقرب من نهر بو.

وبح�صب ال�صرطة ، واجهتهم �صيدة تبلغ من العمر 28 عاما بهجوم لفظي.

وتقول ال�صرطة اإن الفتاتان حاولتا البتعاد حيث األقيت عليهن اإهانات عن�صرية ، لكن املراأة ا�صتمرت يف 
الهجوم وت�صاعد الهجوم اإىل عنف ج�صدي.

الثانية مل  ال�صحية  لع حجابها.   وخحُ بطنها،  وركلة يف   ، وجهها  لكمة يف  وتلقت  الفتاتني،  اإحدى  فعت  دحُ
تتعر�ض لالعتداء اجل�صدي.

قال الدكتور مكرم زيدي من مركز الأبحاث الكندي الإ�صالمي البحثي: "اإنه حقًا ... اأمر حمزن. مل يعد 
ي�صعر املجتمع بال�صدمة بعد الآن".

يومي." ب�صكل  احلوادث  لهذه  يتعر�صن  فاإنهن   ، والفتيات  الن�صاء  اإىل  اأحتدث  "عندما 

كما ي�صري الزيدي اإىل ثالث حوادث يف اإدمنتون هذا العام تعر�صت فيها الن�صاء للتحر�ض والعتداء فيما 
و�صفته ال�صرطة بهجمات "بدافع الكراهية".  مت اتهام رجل يف وقت �صابق من هذا ال�صهر.

اأنهما  يعتقد  الأبرياء ورجلني  املارة  اأحد  بارك عندما تدخل  اآيالند  برن�ض  مت منع ح�صول احلادثة يف 
مرتبطان باملهاجم، مما �صمح لل�صحايا بالفرار والت�صال بالرقم 911.

بدعم جوي من مروحية ال�صرطة HAWCS ، مت حتديد مكان امراأة تبلغ من العمر 28 عاًما واعتقالها 
الأماكن  الإزعاج يف  والت�صبب يف  والإي��ذاء  بالعتداء  بريدجيت �صريفيتي  تتهم  بالتحقيق.   يتعلق  فيما 

العامة.

وتتطلع ال�صرطة للتحدث مع اأي �صخ�ض �صهد احلادث اأو �صجله ، وكذلك اأحد ال�صامريني الطيبني ممن  
هرعوا للنجدة ومكثوا مع الفتاتني بعد الهجوم.

يقول الزيدي اإنه يجب اأن يكون هناك جهد جماعي من ال�صرطة والإعالم وال�صيا�صيني للتعامل مع هذه 
املواقف ب�صكل اأف�صل.

وقال "ل ميكن اأن تكون جمرد ت�صريحات ، يجب اأن يكون هناك عمل".

وتتبع  خمتلًفا  تبدو  اأنك  ملجرد  و�صالمتك  نف�صك  على  وتخ�صى  كندا  يف  تعي�ض  اأنك  حمزن  �صعور  "اإنه 
ديًنا خمتلًفا."

وت�صيف املجموعة اإنها ل�صدفة موؤملة اأن يكون يوم 21 مار�ض، تاريخ هجوم برن�صز اآيالند بارك، هو اليوم 
العاملي لالأمم املتحدة للق�صاء على العن�صرية.

ومت��زي��ق  م�سلمة  ���س��اب��ة  ���س��رب 
ب���دواف���ع  ه���ج���وم  يف  ح��ج��اب��ه��ا 
برن�سز  ح��دي��ق��ة  يف  عن�سرية 
اآي�����الن�����د: ����س���رط���ة ك���ال���غ���اري

منع  حللللاول  كللنللدي  اأب  اعللتللقللال 
ابلللنلللتللله مللللن اللللتلللحلللول جللنلل�للضلليللًا
األقت ال�صلطات الكندية القب�ض على اأب، متهم مبمار�صة العنف الأ�صرى �صد ابنته والوقوف يف 

وجه رغبتها للتحول اإىل ذكر موؤخًرا.

مع  هاتفى  ات�صال  بعد  الأب،  على  القب�ض  مت  بو�صت" الأمريكية،  "نيويورك  �صحيفة  وبح�صب 
عليه  وبناء  والدتها  اأزعج  الذى  الأمر  املوؤنث،  ب�صمري  فيه  خاطبها  جن�صيا"،  املتحولة  "ابنته 

تقدمت ببالغ لل�صرطة.

ا دعوة ق�صائية �صد والدة الطفلة، بعد اأن علم باأن ابنته ذات ال 15 ربيعًا قد  فيما رفع الأب اأي�صً
حتولت اإىل �صاب، ومتت ت�صوية الأمر من قبل املحكمة فى وقت �صابق من هذا العام.

الهرمونى  العالج  طريق  فى  الوقوف  بعدم  الأب  اأمرت  العليا  املحكمة  اأن  ال�صحيفة  "وذكرت 
للطفلة، وحماولة فهم ا�صطراب الهوية اجلن�صية ب�صكل اأف�صل."

اأن  موؤكدة  الق�صية،  عن  الإع��الم  لو�صائل  التحدث  من  املتحولة،  الفتاة  والد  املحكمة  وحذرت 
حماولته العلنية لتقوي�ض رغبات طفلته تعترب �صكل من اأ�صكال العنف الأ�صري.

فعل  ميكنني  ول  تدمريها  يتم  متامًا  �صليمة  لطفلة  اأنظر  كاأب  هنا  املتاأمل:" اأجل�ض  الأب  يقول 
�صيئ اإل اأن اأجل�ض يف الزاوية واأ�صغي لأوامر الق�صاء الذي �صمح لطفلتي 13 عامًا بالتحول اإىل 
ذكر دون الأخذ بالإعتبار موافقة والديها، ول يحُ�صمح يل اإل الإن�صياع لأوامرهم اأو �صريموين يف 

ال�صجن وقد مت توقيعي على مذكرة اعتقال اإذا ناديت ابنتي ب�صيغة الأنثى.

ي�صيف الأب: اأن المر ل يتوقف عند التحول من اأنثى اإىل ذكر، بل هذا الأمر �صيعر�ض ابنتي 
ملر�ض القلب،  واأمرا�ض اأخرى. 

واأ�صاف: "ماذا يحدث عندما تنفجر الفقاعة وينتهي الوهم؟... ل ميكنها اأبدا العودة اإىل كونها 
اأي نوع من  اأن تنعم به ... هوؤلء الأطفال ل يفهمون،  فتاة يف اجل�صم ال�صليم الذي كان يجب 
الأطفال يبلغ من العمر 13 عاما يفكر يف تكوين اأ�صرة واأطفال؟" ويقول بح�صرة كيف يعقل اأن 
يرتك لطفلة اإتخاذ قرار كهذا وماذا �صيكون موقفي عندما تكرب ابنتنا وتواجهنا، كيف مل نفعل 

�صيئًا حينها، وكيف �صمحنا لها بفعل ذلك عندما كانت طفلة ل تعي �صيئًا. اأين كنا حينها!؟

اإذا �صاألتني ابنتي هذه الأ�صئلة حينئٍذ، �صاأقول لها.. لقد فعلت كل ما بو�صعي ملنع حدوث ذلك. 

اأيام كندية 
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عامر فوؤاد عامر

دم�صق - عامر فوؤاد عامر
الأعمال  من  د�صمة  وجبة  م�صاهدة  رم�صاين  مو�صم  كّل  يف  ل  ناأمحُ
اأهّم  حملت  ل�صنواٍت  قيا�صنا  على  ونبقى  ال�ّصورّية،  ال��ّدرام��ّي��ة 
امل�صل�صالت، فحفرت للّدراما طريقها، وتنّوِع طروحاتها، والتمّيز 
على م�صتوى الوطن العربي، لكن يف ال�صنوات الأخرية بتنا نراقب 
اإخفاقات الّدراما الواحد تلو الآخر، واأ�صبحت مراقبتنا لي�ض ملا 
�صيحُعر�ض ويحُبث على الف�صائّيات بل للعديد مما ا�صتجّد من امل�صائل 
�صناعة  يف  ال�صابقة  املوا�صم  ع��رثات  من  ا�صتفدنا  هل  واأهّمها، 
�صري  اأعاقت  التي  احللول  اإيجاد  على  قِدرنا  هل  اليوم؟  م�صل�صل 
العملّية الإنتاجية، وملاذا ل ن�صعى اإليها بجّدّية؟ وهل بقي املمثل، 
الأّم  الأر���ض  من  الّرحيل  يف  رغبة  على  الفّني  والكادر  واملخرج، 
له يف احل�صور،  م�صتوى جّيد  ل�صمان  اأر�ض اجلوار وغريها  اإىل 

والأجر، وغريها من الإغراءات؟ 

باأ�ض به من حيث العدد، لكن من  ن�صاهد يف هذا املو�صم كّمًا ل 
حيث التنّوع يبدو اأن الأمر على خالفه، وقد بات مالحظًا اأنه من 
بني الأعمال اجلاهزة للعر�ض ل يوجد اأّي عمل كوميدي يف هذا 

املو�صم. 

ال�صامّية،  البيئة  اأعمال من �صنف  �صبعة  اإىل  �صّتة  نرى  اأي�صًا قد 
للبيئة  ت�صديرها  يف  ال�صابقة  املوا�صم  اأغ��الط  على  وغالبيتها 
املرياث  ت�صويه  يف  باآخر  اأو  ب�صكٍل  ت�صاهم  فباتت  الّدم�صقّية، 
ورة الّتاريخّية، اإل اأن هناك من َيِعّد ب�صحوًة جديدة �صتكون  وال�صّ
مليزانها  الأم��ور  يعيد  قد  الّدرامي  ال�صنف  هذا  اأعمال  اأح��د  يف 

ال�صحيح. 

من املالحظات على هذا املو�صم اأي�صًا، اأن اأعمال البيئة امل�صرتكة 
معلوماٍت  من  اإلينا  ��ّدر  ���صحُ ما  وبح�صب  لكن  ب���ارزة،  ة  ح�صّ لها 
فلك  يف  تدور  اأّنها  يبدو  وم�صمونها؛  الإعالنات  ل�صكل  ومتابعات 
جذب املتلقي العربي وت�صليته، ومن دون الّدفاع عن فكرة مهّمة 

وم�صمون جّيد.

يخلو املو�صم هذه املّرة اأي�صًا من �صيناريو اعتمد على رواية، على 
وحتى  اأكرث،  قّوته  من  العمل  ّكن  ميحُ العتماد  هذا  اأن  من  الرغم 
الذي  ال�صيناريو  قّوة  لدعم  الفكرة  لهذه  تلجاأ  العاملّية  الإنتاجات 

تقّرر تبنيه.

لدينا من موقٍع اآخر عمٌل بدوّي �صيعر�ض بني الأعمال، وقد غابت 
اّدراما هذا ال�صنف عن دورّية العر�ض الرم�صاين منذ اأكرث من 
ع�صرة �صنوات، كما اأن املمثل ال�صوري ما يزال من عنا�صر اجلذب 
يف اأعمال الّدراما امل�صرتكة، �صواء يف لبنان اأو م�صر اأو اخلليج، 
وجند اأي�صًا اأن الف�صائّيات زادت يف ا�صتقبالها للم�صل�صل ال�صوري 
عملني  توافر  نرى  وكذلك  ال�صابقة،  ال�صنوات  يف  كان  ملا  خالفًا 

بجزٍء ثاٍن كانا قد حققا ح�صورًا يف املو�صم الرم�صاين ال�صابق.

يبدو اأن من اأبرز اأعمال البيئة ال�صامّية هذا املو�صم �صيكون م�صل�صل 
"الكندو�ض" من تاأليف الفنان القدير ح�صام حت�صني بيك، واإخراج 
�صمري ح�صني، وكذلك م�صل�صل "حارة القّبة" للموؤلف اأ�صامة كوك�ض 
اأعمال  قائمة  العمالن  هذان  ويت�صّدر  �صربتجي،  ر�صا  واملخرجة 
والن�ض،  فيه،  امل�صاركة  النجوم  اأ�صماء  ال�ّصامّية من حيث  البيئة 
والإخراج، اأّما ما تبقى من اأعمال البيئة ف�صنتحّدث عنها لحقًا، 

و�صرنى اإن كانت �صتحقق ح�صورًا ومتّيزًا.

و�صيتابع  العر�ض،  م�صاحتها من  لها  �صيكون  الأعمال  العديد من 
املتلقي جزءًا منها يف اأهّم الف�صائّيات العربّية، ولدينا "بعد عّدة 
�صنوات" تاأليف ب�صار جنيد، واإخراج عزام فوق العادة، و"�صيوف 
على احلّب" ل�صامر اإ�صماعيل وفهد مريي، و"دفا" لب�صام خملوف 
لالإنتاج  العامة  املوؤ�ص�صة  اإنتاج  من  وجميعها  جنادي،  و�صامي 
و�صعالن  األك�صان  لدعد  "�صّقار"  البدوي  وامل�صل�صل  التلفزيوين، 
يف  احلجلي  ويامن  وجيه  لعلي  �صاخن"  �صفيح  و"على  الدبا�ض، 
لديانا  الع�صاق"  و"خريف  الإخ��راج،  يف  �صبيعي  و�صيف  التاأليف 
الثاين  اجلزء  يف  اآدم"  ال�صيد  مع  و"مقابلة  �صعيد،  وجود  جبور 
اإطالق  اأن  اإىل  الإ�صارة  بّد من  واإخراجًا، ول  تاأليفًا  لفادي �صليم 
بعد  ال�صائعة، وحتى  الأخطاء  اأكرث  املتابعة هي من  الأحكام قبل 
العمل، لذلك  اأخذ ت�صّوٍر كامٍل عن  عدٍد من احللقات ل ميكننا 

�صنتناول بع�ض من هذه الأعمال بعد فرتة العر�ض.

اأي�صًا تابعنا عّدة مقاطع اإعالنّية "برومويات" لالأعمال امل�صرتكة، 
حممد  واإخ��راج  الأحمر  ناديا  تاأليف  غرام"   350" منها:  نذكر 
واإخ��راج  جابر  ون��ادي��ن  �صحادات  ب��الل  ن�ض  و"2020"  لطفي، 
فيليب اأ�صمر، و"للموت" لنادين جابر وفيليب اأ�صمر، و"زوج حتت 
الإقامة اجلربية" لزهري قنوع وفوؤاد مّيني، والإخراج لنبيل لّب�ض، 
وغريها من الأعمال التي �صنتناول يف فرتة ما بعد العر�ض الأكرث 

متّيزًا من بينها.

العدد، والنوع، ملا �صيعر�ض  ت�صتمر املالحظات باملراقبة، وتبيان 
�صّيما  ل  الأجوبة،  ا�صتكمال  من  نتمكن  لن  لكن  املو�صم،  هذا  يف 
التي ذكرنا جزءًا منها يف املقدمة، اإل بعد املتابعة وت�صريح املاّدة 

الّدرامية التي باتت جاهزة الطرح للمتلقي قريبًا.
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تاميز: دعوات يف م�ضتعمرات �ضابقة لإنهاء 
التبعية مللكة بريطانيا »وخيبة اأمل يف 

كندا« بعد مقابلة هاري وميغان
ملكة  -حفيد  �صا�صك�ض  ودوقة  دوق  ادعاء  اأن   )The Times( تاميز  ل�صحيفة  تقرير  ذكر 
بريطانيا هاري وزوجته ميغان ب�صاأن العن�صرية يف قلب العائلة املالكة- اأدى اإىل زيادة املطالب 

يف امل�صتعمرات الكاريبية ال�صابقة باإ�صقاط امللكة ب�صفتها راأ�ض الدولة هناك.
واأ�صار التقرير اإىل اأن امللكة ل تزال راأ�ض الدولة يف منطقة الكاريبي، يف دول باربادو�ض واأنتيغوا 
وباربودا وجزر البهاما وبليز وغرينادا وجامايكا و�صانت كيت�ض ونيفي�ض و�صانت لو�صيا و�صانت 

فن�صنت وجزر غرينادين.
مقابلة  خالل  الزوجان  رواه  ملا  الدولية  الإدان��ة  اإن  بالقول  ذلك،  من  اأبعد  ال�صحيفة  وذهبت 
تلفزيونية من اأن اأحد اأفراد العائلة املالكة �صاألهما عن مدى �صمرة ب�صرة ابنهما الذي مل يولد 

بعد، قد تقو�ض مكانة الكومنولث.
فمن جانبهم جدد اجلمهوريون يف اأ�صرتاليا حملتهم لف�صخ الروابط الد�صتورية مع اململكة املتحدة، 
اأما يف كندا فهناك خيبة اأمل متزايدة من موقف امللكة بعد بث املقابلة التي اأجرتها اأوبرا وينفري.
وذكرت ال�صحيفة اأنه خالل املقابلة حتدثت ميغان عن حمنتها، ل �صيما لكون الكومنولث عن�صرا 
مهما يف النظام امللكي، وقالت الدوقة اإنها ل ت�صتطيع فهم �صبب عدم نظر العائلة املالكة اإىل 

عرقها على اأنه "فائدة اإ�صافية وجت�صيد للعامل اليوم".
•• جدد اجلمهوريون يف اأ�صرتاليا حملتهم لف�صخ الروابط الد�صتورية مع اململكة املتحدة، اأما يف 

كندا فهناك خيبة اأمل متزايدة من موقف امللكة بعد بث املقابلة التي اأجرتها اأوبرا وينفري.
وتعقيبا على ما قالته ميغان قال مدير معهد درا�صات الكومنولث الربوفي�صور فيليب موريف اإن 
"ميغان -باعتبارها �صخ�صا من ذوي الرتاث املختلط ومن خارج التاريخ والبنية الطبقية للعائلة 

املالكة- متكنت من عر�ض هذه الق�صايا جليل جديد، وكان ذلك اأحد الأ�صول للكومنولث".
العام،  الراأي  على  العرق  ق�صايا  تاأثري  الق�صر من  يكون اخلوف يف  اأن  "يجب  موريف  واأ�صاف 

وخا�صة يف منطقة الكاريبي".
 )News Americas( "واأملحت ال�صحيفة اإىل ما ت�صمنته افتتاحية ل� "اأخبار الأمريكتني
اإن  الكاريبي، قالت فيها  البحر  اأنحاء منطقة  املنافذ الإعالمية يف جميع  التي تدير عددا من 

الوقت قد حان لدول الكومنولث "لتحرير نف�صها من العبودية العقلية واآخر اأغالل ال�صتعمار".
واأ�صافت اأنه اإذا كان كالم ميغان وهاري قد ك�صف عن اأي �صيء فهو "العن�صرية الوا�صحة املوجودة 

يف قمة ما ي�صمى البطاقة امللكية".
كما توقع املعلقون على ال�صوؤون امللكية يف كندا اأن املقابلة �صتقوي الآراء �صد النظام امللكي. فقد 
اأظهر ا�صتطالع حديث للراأي اأن 55% من الكنديني يعتقدون اأن العائلة املالكة "فقدت اأهميتها". 
وقال 50% فقط اإن امللكة ينبغي اأن تكون رئي�صة الدولة، وهو اأدنى م�صتوى على الإطالق وانخف�ض 

من 61% قبل عام.
�صنوات، فقد قال  اإىل جمهورية منذ عدة  التاميز بحديث جامايكا عن حتولها  تقرير  واختتم 
اإنه �صيقدم تعديال د�صتوريا ليحل حمل امللكة رئي�صا غري  اأندرو هولن�ض  رئي�ض وزرائها احلايل 

تنفيذي على راأ�ض الدولة.
امل�صدر: تاميز
اأيام كندية

لعلك تدرك اأن القيام بطقو�ض �صباحية مفيدة لنمط حياتك بالفعل، ولكن قد ل تعرف بال�صبط كيف 
ميكن اأن حت�صن حياتك. 

يف كل مكان ، ميكن اأن تفيدك طقو�ض ال�صباح بعدة طرق.  من زيادة الإنتاجية اإىل تقليل التوتر. وقد 
اأظهرت درا�صات ل ح�صر لها اأن ممار�صة طقو�ض ال�صباح اأمر رائع لتحقيق اأق�صى قدر من حياتك.  

دعونا نلقي نظرة على كيف ميكن اأن يفيدك روتني ال�صباح بال�صبط. 

الإنتاجية  •• يزيد 
اإنتاجيتك لبقية اليوم.  عندما ت�صتيقظ وتقفز  اأنه يعزز  اجلانب الأكرث فائدة من طقو�ض ال�صباح هو 
مبا�صرة اإىل طقو�صك ال�صباحية ، فاإنك تزيد من وقتك وتبداأ بالطريقة ال�صحيحة.  نظًرا لأن طقو�صك 
ت�صتيقظ  التي  اللحظة  منذ  منتًجا  تكون  اأن  على  ت�صاعدك  فهي   ، اإىل حياتك  �صيًئا  ت�صيف  ال�صباحية 

فيها. 

اإذا كنت على ا�صتعداد لأن تكون منتًجا يف املرة الثانية التي تنه�ض فيها من ال�صرير ، فمن املحتمل اأن 
تكون اأكرث اإنتاجية لبقية اليوم.  مبعنى اآخر ، من املحتمل اأن ي�صتمر الزخم الناجت عن روتينك ال�صباحي 

يف فرتة الظهرية ، وبعد الظهر ، والليل ، مما يتيح لك ال�صتمتاع بيوم مفيد ومثمر ب�صكل عام. 

الطاقة م�صتويات  •• يعزز 
فائدة اأخرى لطقو�ض ال�صباح هي اأنها تزيد من م�صتويات الطاقة لديك. 

يكره معظم النا�ض ال�صباح لأنهم ي�صعرون بالنعا�ض والرتنح.  

ميكن اأن ت�صاعد طقو�ض ال�صباح يف تعزيز طاقتك ، مما ي�صمح لك بالتعامل مع اليوم وال�صتمتاع 

ب�صباحك اأكرث. 

�صواء كنت حتب القراءة يف ال�صباح اأو ال�صتحمام اأو التمرين ، فاإن روتينك ال�صباحي ي�صاعدك على 
الن�صاط  ال�صعور مبزيد من  ي�صاعدك على  ، مما  ال�صباح  الرتنح يف  اإيقاظك فجاأة.  هذا يخفف من 

واليقظة والقدرة خالل ال�صباح والنهار. 

ال�صعادة  •• يزيد 
اأن  ال�صباح  لروتني  ، كيف ميكن  �صيء  كل  بعد  ال�صباح.   لطقو�ض  نتيجة غريبة  وكاأنها  ال�صعادة  تبدو 
يجعلك ت�صعر حًقا مبزيد من الر�صا اأو ال�صعادة بحياتك؟  على الرغم من اأنه من ال�صهل التفكري يف هذه 

الأفكار ، اإل اأن طقو�ض ال�صباح حت�صن بالفعل �صعادتك بعدة طرق. 

اأحد اأ�صباب زيادة طقو�ض ال�صباح لل�صعادة هو اأنها تقلل من التوتر.  مييل النا�ض اإىل ال�صعور بالتوتر يف 
ال�صباح ب�صكل ل ي�صدق  �صواء كنت تنام اأكرث من الالزم ، اأو ت�صرع لتجهيز اأطفالك ، اأو ل تكون قادًرا 

على العثور على جميع العنا�صر التي حتتاجها ، فاإن ال�صباح ياأتي مع الكثري من التوتر والقلق. 

عندما ت�صتخدم طقو�ض ال�صباح ب�صكل �صحيح ، يتم العتناء بالكثري من الأجزاء املجهدة يف ال�صباح 
ب�صكل طبيعي. 

�صبب اآخر لالإجهاد ال�صباحي هو دخولك معرتك اأحداث اليوم اأو ال�صغوط الجتماعية ب�صرعة كبرية.  
اإذا قفزت على و�صائل التوا�صل الجتماعي اأو قمت بتفقد ر�صائل الربيد الإلكرتوين اخلا�صة بك ، فقد ل 
تكون لديك فر�صة لال�صتيقاظ ب�صكل كامل ، مما يجعلك ت�صعر بالتوتر عمليا يف الثانية التي تفتح فيها 

عينيك. 

 20 �صفحة  املقال   تتمة   ..........................................................

كيف ميكن لطقو�س ال�ضباح اأن
حت�ضن من حياتك ومزاجك
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خا�صة  وزوجته  هاري  لالأمري  النارية  الت�صريحات  هزت 
املتعلقة بالعن�صرية الق�صر امللكي الربيطاين الذي اختار 

عدم التعليق على الفور
اأعربت امللكة اإليزابيث الثانية عن "حزنها" للم�صاعب التي واجهها 
الأمري هاري وزوجته ميغان، موؤكدة اأن مزاعمهما حول العن�صرية 
باكنغهام  ق�صر  عن  �صدر  بيان  وفق  اجلّد"،  حممل  على  "�صتوؤخذ 

الثالثاء يف اأول رد فعل على املقابلة املدوية للزوجني.

املتعلقة  تلك  خ�صو�صا  طرحت  التي  "الق�صايا  البيان  واأ���ص��اف 
�صتوؤخذ  تختلف،  قد  الذكريات  بع�ض  اأن  ورغم  مقلقة.  بالعن�صرية 

على حممل اجلد و�صتعاجلها الأ�صرة بعيدا عن الأ�صواء".

اإزاء  العائلة املالكة الربيطانية ت�صعر باحلزن  اأن  اإىل  البيان  واأ�صار 
ميغان،  وزوجته  هاري  لالأمري  حتد  من  الأخرية  ال�صنوات  مثلته  ما 
اأفرادا حمبوبني جدا  واآرت�صي �صيظلون دائما  "هاري وميغان  وتابع 

يف العائلة".

•• زلزال
حلملها  الربيطانية  امللكية  العائلة  على  الثالثاء  ال�صغوط  وا�صتدت 
مقابلة  خالل  لها  وحُجهت  التي  العن�صرية  اتهامات  على  الرد  على 
تغرق  والتي  الأمريكي،  التلفزيون  الأمري هاري وزوجته ميغان على 

العر�ض الربيطاين يف اأزمة ينق�صم حيالها الربيطانيون.

اأدارته  ال��ذي  احل��وار  يف  ال���واردة  النارية  الت�صريحات  ه��زت  فقد 
التلفزيوين الربيطاين م�صاء  اأوبرا وينفري الأحد وعر�صه الإعالم 
الثنني، الق�صر امللكي الربيطاين الذي اختار ال�صمت بداية. غري 
ح�صل  مبا  يذكر  زل��زال  اأحدثت  املقابلة  اأن  يوؤكدون  املراقبني  اأن 
الثامن  اإدوارد  امللك  تنحي  باأزمة  وحتى  ديانا  الأمرية  حقبة  خالل 

�صنة 1936.

رف�صت  الثانية  اإليزابيث  امللكة  اأن  "التاميز"  �صحيفة  وذك���رت 
املوافقة على بيان يرمي لتهدئة الأجواء، مف�صلة الرتيث يف اإعداد 

الرد املطلوب.

وبعدما اتهمه الأمري هاري باأنه "خذله" يف م�صكالته داخل العائلة 
امللكية، جتنب الأمري ت�صارلز احلديث عن مقابلة ابنه وميغان، خالل 

زيارته الثالثاء اإىل كني�صة مت حتويلها مركزا للتلقيح �صد كورونا يف 
لندن.

من  باأنها  نف�صها  عن  عّرفت  بعدما  لم���راأة  ت�صارلز  الأم��ري  وق��ال 
"رائع حقا. لقد زرته، فيه الكثري من املجموعات  اإنه بلد  نيجرييا، 

الإثنية املختلفة".

"العن�صري"؟ •• من 
وعزا هاري )36 عاما( وميغان ماركل )39 عاما( املقيمان منذ عام 
يف كاليفورنيا، ان�صحابهما من العائلة امللكية اإىل ال�صغط الإعالمي 
املمار�ض عليهما وعن�صرية و�صائل الإعالم الربيطانية، وانتقدا عدم 

تفّهم العائلة و�صعهما.

كما قّدما �صورة قامتة عن احلياة داخل الأ�صرة، خ�صو�صا عندما 
روت ميغان بتاأثر اأن العائلة رف�صت تقدمي م�صاعدة نف�صية لها بعدما 

راودتها فكرة النتحار.

اإثارة للجدل كان حديث ميغان وهاري عن  ومن اأكرث الت�صريحات 
حمادثة اأعربت فيها جهة مل ي�صمياها يف العائلة امللكية عن "قلق" 
حمل  خالل  �صهرا،   22 حاليا  البالغ  اآرت�صي  ابنهما  ب�صرة  لون  اإزاء 

ميغان به.

وعن هوية ال�صخ�ض "القلق" من لون ب�صرة اآرت�صي، حر�ض الزوجان 
وزوجها  الثانية )94 عاما(  اإليزابيث  امللكة  ال�صبهة عن  اإبعاد  على 

الأمري فيليب )99 عاما( املوجود يف امل�صت�صفى منذ 3 اأ�صابيع.

وراأى توما�ض ماركل والد ميغان الذي توترت عالقته معها منذ ظهوره 
يف �صور متفق عليها م�صبقا مع �صائدي �صور م�صاهري قبيل زواجها 
قد  اجلدلية  الت�صريحات  هذه  اأن   ،2018 مايو/اأيار  يف  هاري  من 

تكون "جمرد �صوؤال غبي".

وقال الرجل ال�صبعيني عرب قناة "اآي تي يف" الربيطانية "ل اأظن اأن 
العائلة امللكية الربيطانية عن�صرية األبتة".

كل  على  امللكية  العائلة  العن�صرية يف  الت�صريحات عن  وباتت هذه 
ل�صان يف بريطانيا، كما �صكلت مادة للتداول على ال�صاحة ال�صيا�صية، 
يف  بتحقيق  املعار�صة،  اأح���زاب  اأب���رز  العمال،  ح��زب  مطالبة  م��ع 

املو�صوع.

�صررا  الت�صريحات  تلحق هذه  اأن  داخل احلكومة  البع�ض  ويخ�صى 
للما�صي  كبرية  وطنية  مراجعة  ي�صهد  بلد  امللكية يف  بالعائلة  كبريا 
يف  مهمة"  ال�صود  "حياة  حلركة  املتجدد  الزخم  بعد  ال�صتعماري 
اأهمية  تويل  التي  الكومنولث  دول  منظمة  يزعزع  قد  مما  العامل، 

كبرية للملكة.

ا�صمه  ك�صف  "بوليتيكو" طالبا عدم  ل�صحيفة  بريطاين  وزير  وقال 
دائما  �صك  هناك  �صيبقى  يتهمانه،  الذي  ال�صخ�ض  ي�صميا  مل  "اإذا 
ب�صاأن امللوك امل�صتقبليني لدى الأقليات هنا و�صعوب الكومنولث. اإذا 

ما �صّمياه، وكان �صخ�صا ذا �صاأن كبري، ف�صيكون ذلك كارثيًا".

بالعائلة لغما  ••  فّجر 
وانق�صم الربيطانيون حيال الزوجني هاري وميغان اللذين يتهمهما 
جزء من ال�صحافة باإ�صعاف العائلة امللكية مل�صالح �صخ�صية. وبنّي 
ا�صتطالع اأجراه معهد "يوغوف" انق�صاما بني من يرى اأنهما عومال 

بطريقة من�صفة )32%( وغري من�صفة )32%( من العائلة امللكية.

لكن 61% من الأ�صخا�ض بني �صن 18 عاما و24 يرون اأنهما مل يلقيا 
معاملة من�صفة.

النقا�ض،  يف  اخل��و���ض  جون�صون  ب��وري�����ض  ال����وزراء  رئي�ض  ورف�����ض 
الثانية. لكن وزير  اإليزابيث  "بالغ الإعجاب" بامللكة  بتاأكيد  مكتفيا 
املقربني  باأنه من  امل�صنف  الهادئ زاك غولد�صميث  املحيط  �صوؤون 

جلون�صون، كتب عرب تويرت اأن "هاري فّجر لغمًا بعائلته".

ويف الوليات املتحدة، حظيت ميغان ماركل بدعم الرئي�ض جو بايدن 
ووزيرة اخلارجية ال�صابقة هيالري كلينتون.

وجذبت مقابلة هاري وميغان 17 مليون م�صاهد يف الوليات املتحدة 
التي  املقابلة  الذاكرة  اإىل  اأع��ادت  وهي  بريطانيا،  يف  مليونا  و11 
اأجرتها الأمرية ديانا �صنة 1995 والده�صة التي اأثارتها ت�صريحاتها 

عن معاناتها داخل العائلة امللكية.

وقال اأندرو مورتن كاتب �صرية الأمرية ديانا، لقناة "اآي تي يف" اإن 
تبعات املقابلة "�صت�صيب الأجيال كافة، كما ح�صل مع ديانا".

امل�صدر : اجلزيرة + وكالت
اأيام كندية 

اأخريًا خرج عن �ضمته.. ق�ضر باكنغهام يرد على 
الت�ضريحات النارية لالأمري هاري وزوجته ميغان
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اأثرية  قطعة  بيعت   --  )CNN( املتحدة  العربية  الإم��ارات  دبي، 
�صينية نادرة ب�صكل ا�صتثنائي، تعود للقرن اخلام�ض ع�صر، وكان قد 
اأمريكا، مببلغ 721،800 دولر  بيع يف  �صاحة  بها املطاف يف  انتهى 
يف مزاد اأقامته دار �صوذبيز للمزادات، متجاوزًة بذلك اأعلى تقدير 

للمزاد، اأي ن�صف مليون دولر.
العام املا�صي، مت �صراء وعاء الأزهار ال�صغري باللونني الأزرق  ويف 
هيفن  نيو  مدينة  من  بالقرب  فقط،  دولرًا   35 مقابل  والأبي�ض، 
الأثرية  القطعة  قيمة  ت�صاوي  والآن  الأمريكية،  كونيكتيكوت  بولية 

نحو 29،000 �صعف ذلك الثمن. 
والأقحوان،  والفاوانيا،  اللوت�ض،  بزخارف  الأزه��ار  وع��اء  ويتزين 
الإمرباطوري  البالط  قبل  من  الأ�صل  يف  مم  و�صحُ الرمان،  واأزه��ار 

ال�صيني خالل عهد �صاللة مينغ احلاكمة.
وبينما اأن دار "�صوذبيز" للمزادات مل تك�صف عن هوية البائع، اإل اأن 
رئي�صة ق�صم الفن ال�صيني بالدار، اأجنيال ماكاتري، قالت يف مقابلة 
عرب الهاتف قبل البيع اإن الرجل الذي عرث على وعاء يف �صاحة البيع 

دولرًا".  35 بقيمة  املطلوب  ال�صعر  على  ي�صاوم  "مل 

�صورًا  الرجل  اأر�صل  ال�صراء،  عملية  اإج��راء  من  ق�صري  وقت  وبعد 
ذات  اأنها قطعة  الذين حددوا  امل��زاد،  املتخ�ص�صني يف  اإىل  للوعاء 

اأهمية تاريخية.
واأو�صحت ماكاتري: "كان لدينا �صعور جيد للغاية حيال ذلك".

وخالل الفح�ض الدقيق، تبني اأن اأ�صل القطعة الأثرية، معروفة با�صم 
"وعاء اللوت�ض" نظرًا لت�صابهها مع برعم اللوت�ض، من بالط الإمرباطور 
التي  اإىل 1424 ميالدي، وهي الفرتة  يونغلي، الذي حكم من 1403 

ا�صتهرت بها تقنيات �صناعة البور�صلني املميزة وامل�صهورة.

واأو�صحت ماكاتري اأن للوعاء "ج�صم خزيف اأمل�ض ب�صكل ل ي�صدق" 
اأبدًا خالل  يتكرر  "مل  اأنه  اإىل  م�صرية  "طالء زجاجي حريري"،  و 

العهود اأو ال�صاللت امل�صتقبلية".

وخالل فرتة حكمه، قام الإمرباطور يونغلي بتحويل �صناعة اخلزف، 
على  اأك��رب  �صيطرة  ومار�ض  بالطه،  على  كبرية  طلبات  و�صع  حيث 
اأهم مدينة �صينية  الأفران الإمرباطورية يف جينغدت�صن، التي تعد 

ل�صناعة اخلزف.

الفنية  لالأهمية  يونغلي  الإم��رباط��ور  ترويج  اإىل  ماكاتري  واأ���ص��ارت 
"لقد رفع قدره من كونه وعاء نفعي، على �صبيل  للخزف، م�صيفًة: 

املثال، اإىل عمل فني حقيقي".

للوعاء  يكون  اأن  املحتمل  من  بو�صات،  �صت  قلياًل عن  يزيد  وبقطر 
ال�صغري واملف�صل قيمة فنية وعملية يف البالط الإمرباطوري.

ومع ذلك، ل يحُعرف �صوى القليل عن م�صدر الوعاء اأو كيف انتهى به 
الأمر يف �صاحة البيع، وفقًا ملا قالته ماكاتري.

"وثائق  وقالت ماكاتري اإنه "لغز مثري لالإحباط" م�صيفًة اأن هناك 
�صئيلة" تعود لتلك الفرتة.

وفقًا  جنت،  قد  فقط  مماثلة  اأخ��رى  اأوعية  �صتة  اأن  املعروف  ومن 
الق�صر  متحف  �صمنها  موؤ�ص�صات من  "�صوذبيز"، وحتت�صنها  لدار 
ومتحف  ال��ربي��ط��اين،  املتحف  اإىل  بالإ�صافة  تايبيه،  يف  الوطني 

فيكتوريا واألربت يف لندن.

باأن  اخل��زف  بقطع  املتعلقة  ال�صفقات  �صائدي  ماكتري  وتن�صح 
اللذين  والتقان  اجلودة  وتقييم  الت�صميم  "التوازن يف  عن  يبحثوا 

مت اإدخالهما فيها".

فعاليات  من  كجزء  العلني  باملزاد  املكت�صفة  الأثرية  القطعة  وبيعت 
"اأ�صبوع اآ�صيا"، وهي �صل�صلة من مبيعات دار �صوذبيز التي ت�صم القطع 

الأثرية، والتحف، والفنون املعا�صرة من جميع اأنحاء املنطقة.

وبعد البيع، قالت ماكاتري يف بيان �صحفي: "نتيجة اليوم لهذا الوعاء 
النادر للغاية، الذي يعود تاريخه اإىل القرن اخلام�ض ع�صر، يلخ�ض 
والتي  العمر  التي حتدث مرة واحدة يف  املذهل  الكت�صاف  ق�ص�ض 
نحلم بها كمتخ�ص�صني يف الفن ال�صيني.... اإنه تذكري باأن الأعمال 
الفنية الثمينة تظل خمفية على مراأى من اجلميع يف انتظار العثور 

عليها".

اأيام كندية 

وعاء �ضيني يباع باأكرث من 700 األف دولر يف املزاد..
بعد �ضرائه بل35 دولرًا فقط

اليومية  الكتابة عن احلياة  الأجانب  امل�صت�صرقني  حاول كثري من 
بدم�صق، فوجدوا اأن هناك عدة عبارات ي�صتحيل ترجمتها اإىل اأي 
التلقائي عليها:  "نعيمًا" واجلواب  اأ�صهرها كلمة  لعل  اأخرى،  لغة 

عليك." ينعم  "اهلل 

"على  وجوابها:  "�صحة"  عبارة:  الفريدة،  العبارات  هذه  ومن 
قلبك."

عند الإبحار يف هذه العبارات، املوجودة بكرثة حتى اليوم، جند 
اأن هناك عرفًا لغويًا يف دم�صق، غري مكتوب، مت توارثه جياًل بعد 

جيل، ل ميكن ترجمته اإىل الإنكليزية اأو الفرن�صية.

دعونا ن�صتذكرها ونعلمها لالأجيال القادمة.

عندما  ال�صاري  اإىل  البائع  يقولها  عبارة  عليك:"  يعو�ض  "اهلل 
يقب�ض منه مبلغ من املال. 

"اهلل يجرب عنك:" عبارة يقولها ال�صاري اإىل البائع عندما يقرر 
اأن ل ي�صرتي غر�صًا كان قد فا�صل عليه طوياًل.

يكون  اأمامك،  ماء  اأح��دًا  ي�صرب  عندما  تقال  عبارة  "هنيئًا:" 

جوابها: "اهلل يهنيك."

وهناك من يقول: "من زمزم" ويكون اجلواب: "جمعًا."

"�صفيتم" نقولها ل�صخ�ض عند خروجه من احلمام )التواليت(، 
واجلواب املتعارف عليه هو عبارة: "عوفيتم!"

اأمام  �صيجارته  اأ�صعل  لرجل  تقال  �صرها"...عبارة  "يكفيك 
�صخ�ض غري مدخن، ويكون جوابها: "ما تذوق حرقها."

"من اأيد ما نعدمها"، ت�صتخدم عندما يقدم لك �صخ�ض فنجان 

قهوة اأو كوب �صاي.

وهي  بال�صن،  كبري  لرجل  حتببًا  تقال  ما منحرتمك"،  "اإن�صااهلل 
حتريف لعبارة: "ل نتحرم منك."

من  ل�صيء  طلبهم  عند  بكرثة  الدم�صقيون  يقولها  ت�صغر":  "ما 

من  ن�صغر  ل  "اأن  ومعناها  باأي جمهود،  قيامهم  ي�صتوجب  اأحد، 
�صانك بهذا الطلب."

اأو  جديد  قمي�ض  يلب�ض  ل�صخ�ض  تقال  العافية"  بعرق  "تهريه 
بنطال جديد.

بطعام  يتلذذ  �صخ�ض  م�صاهدة  عند  ميري"  ي�صري  ما  "مطرح 

ما...

التجار  من  بكرثة  ن�صمعها  عبارة  هلل"  امللك  واأ�صبح  "اأ�صبحنا 
"يا  عبارة  ومعها  بالعمل،  ا�صتفتتاحهم  عن  املحالت  واأ�صحاب 

فتاح يا عليم...يا رزاق يا كرمي.

اأن  قبل  عليه  الدخول  عند  متجر  ل�صاحب  تقال  م�صا"  "بيعة 
يغلق، وفيها طلب مبطن لتخفي�ض ال�صعر قبل الرحيل.

كما اأن الدم�صقيني يحلفون ب�صباهم، وبغربة اأولدهم: "ب�صبابي، 
ب�صحتي، بغربة ابني اأحمد..."

ويحبون اإدخال عبارات و�صل على جملهم، ل معنى لها باملطلق، 
مثل: "يا �صيدي ما اأنت" اأو "بقى �صيدي." جوابها املتعارف عليه: 

اهلل." و�صيدك  "�صيدي 

كما يدعون للكبري باحلج: بحجتك..

وال�صاب بزواجه: بعر�صك...

وعندما يقدم لك �صخ�ض فنجان �صاي، بدًل عنه، عليك اأن تقول: 
"باإيدك."

و�صو�صات �صامي عتيق.
يا ترى ماذا يردد الأخوة العرب وغري العرب يف منا�صبات كهذه، 

هل يقولون العبارات نف�صها؟ اأم اأن لهم اأقوال حملية خمتلفة؟

ر�ضة مازهر...
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اأحدث  وقد  التفاهة" عام 2017،  "ثقافة  كتابه  دونو  املوؤلف  اأ�صدر 
الكتاب �صدى هائاًل  ورواجًا يف جميع اأنحاء العامل، كما اأحدث كتاب 
نحُ�صر عام  الذي  الفرجة"،  "ح�صارة  ديبور":  "جي  الفرن�صي  املفكر 
1967، عندما و�صف هذا املجتمع مبجتمع الفرجة اأو جمتمع العر�ض 
التي  ال�صتهالكية  الثقافة  فيه جدًل حتليل  وحاول  ال�صتعرا�ض،  اأو 
الراأ�صمالية،  من  بتحريك  احلديث  الع�صر  جمتمعات  على  تطغى 

والإعالن، والتلفزيون، والأفالم، وامل�صاهري.
الغرب  ب��اأق��الم  حمموًل  العامل  ح��ول  التفاهة  نظام  كتاب  اأنت�صر 
مبواقع  مي�صكون  التافهني  جعلت  التي  الأ�صباب  عن  بحثًا  ونقاده، 
القرار يف العامل، �صيا�صيًا، واقت�صاديًا، واأكرث…كلمات رائعة قيلت 
اأكرث منها عن �صرقنا وحميطنا  يقال  اأن  ت�صتحق  الكتاب وعنه،  يف 
ح�صموا  قد  التافهني  اأن  الكندية  كيبيك  مقاطعة  ابن  يوؤكد  وعنا. 
املعركة من دون اجتياح البا�صتيل )اإ�صارة اإىل الثورة الفرن�صية( ول 
حريق الرايخ�صتاغ )اإ�صارة اإىل �صعود هتلر يف اأملانيا( ول ر�صا�صة 
واحدة من معركة »الفجر« )اإ�صارة اإىل املعركة الأ�صطورية بني بونتا 
عاملنا  على  و�صيطروا  فعال  احلرب  التافهون  ربح  فقد  وبراكمار(، 
ن�صيحة  ال�صيا�صية  والعلوم  الفل�صفة  اأ�صتاذ  يعطي  يحكمونه.  وباتوا 
فّجة لنا�ض هذا الع�صر: »ل لزوم لهذه الكتب املعقدة. ل تكن فخورًا 
ول روحانيًا، فهذا يظهرك متكربًا، ل تقدم اأي فكرة جيدة، ف�صتكون 
عر�صة للنقد. ل حتمل نظرة ثاقبة، و�صع مقلتيك، اأرخ �صفتيك، فكر 
مبيوعة وكن كذلك. عليك اأن تكون قاباًل للتعليب. لقد تغري الزمن.. 
فالتافهون قد اأم�صكوا بزمام ال�صلطة«! وحني ي�صاأل عن اأ�صباب هذا 
التحول، يعيد ذلك اإىل عاملني اثنني، يف ال�صو�صيولوجيا والقت�صاد، 

كما يف ال�صيا�صة وال�صاأن العام الدويل.
- ال�صبب الأول: يعزوه دونو اإىل تطور مفهوم العمل يف املجتمعات. 
فيقول اإن »املهنة« �صارت »وظيفة«. و�صار �صاغلها يتعامل معها كو�صيلة 
للبقاء ل غري. فيمكن اأن تعمل ع�صر �صاعات يوميًا على و�صع قطعة 
�صيارتك.  ب�صيط يف  اإ�صالح عطل  واأنت ل جتيد  �صيارة،  يف جتميع 
ميكن اأن تنتج غذاء ل تقدر على �صرائه. اأو تبيع كتبًا وجمالت واأنت 
و�صار  »املتو�صط«.  اإىل  العمل  مفهوم  انحدر  �صطرًا.  منها  تقراأ  ل 
جمرد  العمل  �صار  للكلمة.  ال�صلبي  باملعنى  »متو�صطني«،  اأ�صخا�صه 
اأمناط. �صيء ما من روؤية �صابلن يف »الأزمنة احلديثة« اأو فريتز لنغ 

يف رائعة »مرتوبولي�ض«.
الدولة  وجمال  ال�صيا�صة  بعامل  دونو  وفق  مرتبط  الثاين  ال�صبب   -
وال�صاأن العام. هنا بداأت �صيطرة التافهني فيقول، ولدت جذور حكم 
التفاهة مع عهد مارغريت تات�صر. ويقول اأنه يومها جاء التكنوقراط 
وا�صتبدلوا  »احلوكمة«،  مبفهوم  ال�صيا�صة  ا�صتبدلوا  احلكم.  اإىل 
مبقولة  واملواطن  املجتمعية«،  »املقبولية  مبفهوم  ال�صعبية  الإرادة 
»ال�صريك«. يف النهاية �صار ال�صاأن العام تقنية »اإدارة«، ل منظومة 

�صركة  جم��رد  الدولة  و�صارت  عليا.  ومفاهيم  ومبادئ  ومثل  قيم 
امل�صالح  ملجموع  مغلوطًا  مفهومًا  العامة  امل�صلحة  و�صارت  خا�صة. 
ملجرد  ال�صخيفة  ال�صورة  تلك  ال�صيا�صي  و�صار  لالأفراد.  اخلا�صة 
النا�صط اللوبي مل�صلحة »زمرته«. من هذين املنطلقني، تنميط العمل 
التفاهة  �صارت  العام،  وال�صاأن  ال�صيا�صة  وتفريغ  وت�صييئه،  وت�صليعه 
اأن  فيها  النجاح  قاعدة  و�صارت  العامل.  م�صتوى  على  كاماًل  نظامًا 
الأمر  يعد  املفردة معربة جدًا وذات دللة. مل  اللعبة«. حتى  »تلعب 
�صاأنًا اإن�صانيًا ول م�صاألة ب�صرية. هي جمرد »لعبة«. حتى اأن العبارة 
وهي  اللعبة«.  تلعب  »اأن  التفاهة:  عامل  لغات  كل  يف  راج��ت  نف�صها 
قاعدة غري مكتوبة ول ن�ض لها. لكن يعرفها اجلميع: انتماء اأعمى 
اإىل ج�صم ما، يقوم على �صكليات ال�صهرات والغداءات والنتقامات. 
بعدها ي�صري اجل�صم فا�صدًا ب�صكل بنيوي قاطع. حتى اأنه ين�صى علة 
اأهداف… اأف�صل  ولأية  اأ�صاًل  كان  وملاذا  تاأ�صي�صه  ومبادئ  وجوده 
ممثل  هو  »اخل��ب��ري«.  �صورة  دون��و،  يقول  التفاهة،  لنظام  جت�صيد 
»ال�صلطة«، امل�صتعد لبيع عقله لها. يف مقابل »املثقف«، الذي يحمل 
ال�صركات،  متّولها  التي  اليوم،  جامعات  ومثل.  قيم  جتاه  اللتزام 
اأن رئي�ض جامعة كربى  للمثقفني! حتى  �صارت م�صنعًا للخرباء، ل 
ل  ال�صركات«.  حاجات  مع  تتنا�صب  اأن  العقول  »على  اأن  مرة  قال 
ال�صبكات  اإحدى  رئي�ض  قال  كما  اأو  ول حل�صه.  النقدي  للعقل  مكان 
للمعلن،  يبيع  اأن  هي  وظيفته  اأن  من  ال�صخمة،  الغربية  الإعالمية 
�صيء،  كل  �صار  امل�صتهلكني.  م�صاهديه  عقول  من  املتوفر  اجل��زء 
والأهم اأن الإن�صان �صار لكتفاء، اأو حتى لإر�صاء حاجات »ال�صوق«. 
هكذا يرى دونو اأنه مت خلق نظام حكم التافهني. نظام ي�صع ثمانني 
يف املئة من اأنظمة الأر�ض البيئية عر�صة لأخطار نظام ا�صتهالكهم. 
على  حكرًا  تكون  باأن  كوكبنا  خريات  من  املئة  يف  خلم�صني  وي�صمح 
واحد يف املئة من اأثريائه. كل ذلك وفق نهج نزع ال�صيا�صة عن ال�صاأن 
العام وعن التزام الإن�صان. كيف ميكن مواجهة حكم التافهني هذا؟ 
يجيب دونو: ما من و�صفة �صحرية، احلرب على الإرهاب اأدت خدمة 
اأو  جمموعات،  لإرادات  ت�صت�صلم  ال�صعوب  جعلت  التافهني.  لنظام 
تلك  تكون  اأن  ب��دل  فوقية.  عناية  ميلكون  كاأنهم  لأ�صخا�ض،  حتى 
احلرب فر�صة لت�صتعيد ال�صعوب قرارها. اإنه خطر »ثورة تخديرية« 
التجربة  نقاوم  اأن  املطلوب  التفاهة.  حكم  تركيز  غر�صها  جديدة، 
الفارغة  الإدارة  األ نرتك لغة  اإىل فوق.  والإغ��راء وكل ما ل ي�صدنا 
اإىل مفاهيم  الكلمات  نعيد معاين  اأن  الكربى،  املفاهيم  بل  تقودنا. 
مثل املواطنة، ال�صعب، النزاع، اجلدال، احلقوق املجتمعية، اخلدمة 
اأن  بني  التالزم  نعيد  واأن  العام…  واخلري  العام  والقطاع  العامة 

نفكر واأن نعمل. فال ف�صل بينهما، والأ�صا�ض اأن نقاوم.

وكالت/ اأيام كندية

التفاهة" "نظام 
كتابًا حقق اإنت�ضارًا  كبريًا للمفكر الكندي اآلن دونو

تتمة مقال �صفحة 15 .............................
ومع ذلك ، مع طقو�ض ال�صباح ، تقتطع وقًتا من يومك للرتكيز 
فقط على نف�صك ول ت�صتثمر يف العمل اأو ال�صغوط الجتماعية 
حلظة ا�صتيقاظك.  نتيجة لذلك ، ل ت�صعر بالتوتر وبدًل من 

ذلك ت�صعر مبزيد من التفاوؤل يف ال�صباح. 

يح�صن  لأنه  ال�صعادة  زيادة  اإىل  ال�صباح  طقو�ض  اتباع  يوؤدي 
التوتر  من  تتخل�ض  عندما  الآخ��ري��ن.   مع  عالقاتك  ا  اأي�صً
وتركز على نف�صك ب�صكل اأكرث �صحة ، تتح�صن عالقاتك ب�صكل 

طبيعي ، خا�صة مع من حولك اأكرث من غريهم. 

من خالل تخ�صي�ض وقت لنف�صك كل �صباح ، ميكنك التعامل 
اأفراد  اأو  �صريكك  على  عر�صها  وعدم  اخلا�صة  م�صاكلك  مع 
ا على م�صاعدة اأطفالك يف  اأ�صرتك.  ميكن اأن ي�صاعدك اأي�صً

روتينهم ال�صباحي ، واإن�صاء عالقة اأقوى معهم. 

�صحية  عادات  •• تطوير 
غري  عاداتنا  كانت  اإذا  نحن.   هي  عاداتنا  كثرية،  نواح  من 
اإذا  حياتنا.   يف  �صحيني  غ��ري  ف�صنكون   ، وم�صرة  �صحية 
لديك  يكون  فقد   ، متكرر  ب�صكل  واخلمول  للك�صل  ا�صت�صلمت 
ك�صرها  اإىل  حتتاج  التي  ال�صحية  غري  العادات  من  العديد 

والعادات ال�صحية التي حتتاج اإىل تكوينها. 

ممار�صة طقو�ض ال�صباح طريقة رائعة لتطوير عادات �صحية 
ت�صتمر طوال حياتك.  �صواء كانت عادتك ال�صحية اجلديدة 
التمرن يف ال�صباح اأو ال�صتيقاظ يف نف�ض الوقت ، فاإن العادات 

�صتوؤثر على حياتك ومتتد اإىل مكان اآخر.

بالفعل؟  الفوائد  هذه  �صرتى  •• هل 
العادات  اأو  الأ�صاليب  بفوائد  اإخبارك  النا�ض يف  يبداأ  عندما 
�صرتى  كنت  اإذا  عما  احل��ال  بطبيعة  تت�صاءل  قد   ، املختلفة 

الفوائد لنف�صك. 

اأن  ، يجب  �صوؤال طبيعي ومفهوم متاًما.  حل�صن احلظ  هذا 
ترى فوائد الروتني ال�صباحي ب�صرعة اإىل حد ما. 

تاأثري  م��دى  لختبار  ال��درا���ص��ات  من  العديد  اإج���راء  مت  وق��د 
هذه  جميع  تحُظهر  ال�صخ�ض.   حياة  على  ال�صباحي  الروتني 
�صتفيد  جيد  �صباح  طقو�ض  ممار�صة  اأن  تقريًبا  الدرا�صات 

حياتك لالأ�صباب املذكورة اأعاله واأكرث. 

ناهيك عن وجود الكثري من الق�ص�ض املحكية التي تكمل هذه 
لديهم  العامل  يف  جناًحا  الأ�صخا�ض  اأكرث  بع�ض  الدرا�صات.  
روتني �صباحي رائع ي�صاعدهم على بدء يومهم.  حممد علي ، 
واأريانا هافينغتون ، واإيلي رو�ض هم جمرد اأمثلة قليلة لأ�صخا�ض 

ناجحني ي�صتخدمون طقو�ض ال�صباح لتح�صني حياتهم. 
من املهم اأن تتذكر باأنك قد ل تالحظ الفوائد على الفور.  بعد 
كل �صيء ، يجب اأن يتكيف ج�صمك مع ال�صتيقاظ مبكًرا ، ولكن 
مبجرد  الفوائد.   ملعرفة  طوياًل  وقًتا  الأمر  ي�صتغرق  اأن  ينبغي  ل 
اأن تعتاد على ال�صتيقاظ وجتنب اخلمول، يجب اأن تبداأ يف روؤية 

الفوائد ب�صرعة كبرية. 

احلديث  •• زبدة 
تعترب طقو�ض ال�صباح طريقة رائعة لزيادة اإنتاجيتك وزيادة 
طاقتك وتعزيز �صعادتك وتطوير عادات �صحية.  على الرغم 
من اأنك �صتحتاج اإىل التكيف مع اللتزام بروتينك ال�صباحي 

، توقع اأن ترى هذه الفوائد ب�صرعة اإىل حد ما.

خا�س اأيام كندية
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املقادير
- جوز الهند : 200 غم

- �صكر البودرة : ربع كوب
- بيا�ض البي�ض : 4 حبات

- الفانيليا : ر�ّصة
- دقيق : كوب

- الزجنبيل : ن�صف ملعقة �صغرية
طريقة التح�صري

1.يف وعاء، اخلطي جوز الهند مع الدقيق.
2. اخفقي يف وعاء اآخر زلل البي�ض مع ال�صكر والفانيليا والزجنبيل 

حتى حت�صلي على مزيج كرميي.
واخلطي  البي�ض  زلل  خليط  على  الهند  ج��وز  مزيج  اأ�صيفي   .3

املكّونات بوا�صطة يديك حتى تتجان�ض.
4. وّزعي اأوراق كب كيك يف فجوات �صينية خا�صة بالكب كيك.

5. �صّكلي من املزيج كرات مت�صاوية احلجم و�صعيها يف ال�صينية.
6. اأدخلي ال�صينية اإىل فرن حمّمى م�صبقًا على حرارة 200 درجة 

مئوية حتى ت�صبح الكرات ذهبية اللون.
7. �صعي الكرات يف وعاء واأغلقيه باإحكام.

8. قّدمي احللى باردًا.
امل�صدر : مطبخ �صيدتي

دجاج بالع�ضل من املطبخ 
الآ�ضيوي

املقادير
- جوانح الدجاج : 1 كيلو

ان )مهرو�ض( - الثوم : ف�صّ
- ملح : ملعقة �صغرية

- �صل�صة ال�صويا : 2 ملعقة كبرية
- �صل�صة الباربيكيو : 2 ملعقة كبرية

- الع�صل : 2 ملعقة كبرية
- زيت ال�صم�صم : ملعقة كبرية

- فلفل اأ�صود : ح�صب الرغبة
- ال�صم�صم : 2 ملعقة كبرية )حمم�ض(

طريقة التح�صري
فرن  �صينية  وغلفي  مئوية  درجة   200 ح��رارة  على  الفرن  حمي   .1

بورق زبدة.
2. يف وعاء، اخلطي �صل�صة ال�صويا مع �صل�صة الباربكيو، الع�صل، 

امللح، زيت ال�صم�صم والفلفل الأ�صود.
ال�صل�صة  وا�صكبي  وعاء كبري احلجم  الدجاح يف  اأجنحة  3. �صعي 

فوقها.
4. اأدخليه اإىل الثالجة واتركي الأجنحة منقوعة على الأقل �صاعة.

بال�صل�صة  واحتفظي  الفرن  �صينية  على  الدجاج  قطع  �صفي   .5
املتبقية يف الوعاء.

اإىل  التقليب من وقت  اإىل الفرن حلوايل 35 دقيقة مع  اأدخليها   .6
اآخر حتى تتحمر من اجلهتني.

حتى  واتركيها  املتبقية  ال�صل�صة  �صعي  النار،  على  مقالة  يف   .7
ت�صبح �صميكة.

ور�صيها  ال�صل�صة  فوقها  وا�صكبي  الفرن  من  الدجاج  اأخرجي   .8
بال�صم�صم.

9. قدميها فورًا على مائدتك.

امل�صدر : مطبخ �صيدتي

بلح ال�ضام
املقادير

- طحني : كوب

- �صميد ناعم : ملعقة كبرية

- الزبدة : 3 مالعق كبرية

- الن�صاء : ملعقة كبرية

- املاء : كوب

- البي�ض : 3 حبات

- الفانيليا : ملعقة �صغرية

- الزيت النباتي : ملعقة كبرية

- ملح : ربع ملعقة �صغرية

- �صرية : 2 كوب

طريقة التح�صري
 1. �صعي الزبدة يف قدر على النار مع املاء والفانيال واتركيها 

حتى تذوب ويغلي املزيج.

واملاء  للزبدة  اخلليط  واأ�صيفي  والن�صا  الطحني  اخلطي   .2
على النار ثم ارفعي اخلليط عن النار.

حتى  النار  على  اخلليط  و�صعي  وقلبي  ال�صميد  اأ�صيفي   .3
يغلي.

4. اأ�صيفي البي�ض وحركي حتى يتجان�ض اخلليط ثم اأطفئي 
النار واتركيه ليربد.

5. �صعي اخلليط يف كي�ض كرمية و�صخني الزيت.

وانزليها  العجينة  من  عري�صة  اأ�صابع  بالكي�ض  �صكلي   .6
مبا�صرة اإىل الزيت ال�صاخن واقليها حتى ت�صبح ذهبية.

7. اغم�صي القطع الذهبية يف القطر البارد وقدميها.

امل�صدر : مطبخ �صيدتي

�ضلطة �ضتيك باجلرجري
املقادير

- لل�صل�صة :
1. خل البل�صمك : ربع كوب
2. اخلردل : 2 ملعقة كبرية

3. املايونيز : ملعقة �صغرية )اختياري(
4. ملح : ن�صف ملعقة �صغرية
5. الفلفل : ربع ملعقة �صغرية
6. زيت الزيتون : ن�صف كوب

- حلم اخلا�صرة الطري : ن�صف كيلو )البقري(
- ملح : ح�صب الرغبة

- فلفل اأ�صود : ح�صب الرغبة
- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبرية

- اجلرجري : 4 اكواب )مقّطع بحجم اإن�ض للقطعة(
- ر�صاد : 2 كوب )مقّطع بحجم اإن�ض للقطعة(

- الطماطم الكرزية : كوب )مقّطعة اإىل اأن�صاف(
- الب�صل : ربع كوب )مقّطع اإىل حلقات(

- الأفوكادو : 1 حبة )منزوع النواة، ومقّطع(

طريقة التح�صري
1. لل�صل�صة: يف وعاء، تحُخلط مكّونات ال�صل�صة )ما عدا الزيت(، 
حّتى  اخللط،  مع  تدريجيًّا،  الزيت،  ي�صّب  ثّم،  البع�ض.  بع�صها  مع 

تت�صكل �صل�صة كثيفة القوام.
ّلح اللحم، فيبّهر، ثّم يقلى يف مقالة، على حرارة عالية، وذلك  2. ميحُ
قطع  تقلب  ثّم،  البّني.  اإىل  اللون  حتّول  مالحظة  مع  دقائق،  لأرب��ع 

اللحم، وتطهى لأربع دقائق اإ�صافّية.
ثّم  دقائق،  لع�صر  جانًبا  ويبقى  خ�صب،  �صطح  اإىل  اللحم  ينقل    .3

يقّطع اإىل قطع بحجم ربع الإن�ض لكّل قطعة منها.
4. يف وعاء ال�صلطة اخلا�ّض بالتقدمي، تخلط قطع اجلرجري والر�صاد 
مًعا، فتو�صع اأن�صاف البندورة وقطع الأفوكادو والب�صل، بالإ�صافة 

اإىل ال�"�صتيك" على ال�صطح. تقّدم ال�صل�صة اإىل جانب الطبق.
امل�صدر : مطبخ �صيدتي

كرات
ب�ضكويت جوز الهند
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هوت �ضوكلت مك�ضيكي
املقادير

- رقائق ال�صوكولته : ح�صب الرغبة

- حليب : كوب

- القرفة : عود

- �صكر : 2 ملعقة �صغرية

طريقة التح�صري
1. يف وعاء �صعي رقائق ال�صوكولتة، ثم اأ�صيفي القليل من 

احلليب.

نار  على  �صائلة  وت�صبح  تدفئ  حتى  ال�صوكولتة  اتركي   .2
هادئة حتى ل حترتق.

3. عند اإ�صافة احلليب ميكنك اإ�صافة الكمية التي ترغبني 
ال�صاخنة.  ال�صوكولتة  م��ن  تريدين  م��ا  ح�صب  على  فيها 

فالبع�ض قد يغمر ال�صوكولتة باحلليب اأو العك�ض.

ال�صوكولتة  اتركي  ثم  وال�صكر،  القرفة  باإ�صافة  قومي   .4
على نار هادئة حتى يتحول اخلليط اإىل خليط �صل�ض وناعم 

وتظهر ج�صيمات ال�صوكولتة يف الأعلى.

تقومي مبزج  اأن  يف�صل  تدفئة اخلليط  الإنتهاء من  بعد   .5
اخلليط يف اخلالط الكهربائي للح�صول على خليط رغوي.

قطع  اإ�صافة  وميكنِك  التقدمي  ك��وب  يف  اخلليط  �صبي   .6
ال�صوكولتة للتزيني.�ض

امل�صدر : مطبخ �صيدتي

عجينة البان كيك
املقادير

- بيكنج بودر : ملعقة كبرية

- �صكر : ملعقة كبرية

- البي�ض : 2 حبة

- الزبدة : 30 غرامًا )مذّوبة(

- حليب : 300 ميلليلرتا )�صائل(

- دقيق : كوب ون�صف

- الزبدة : ملعقة �صغرية )لدهن املقالة(

طريقة التح�صري
1. يف وعاء كبري، اخلطي الدقيق، البايكنغ باودر وال�صكر.

2. يف وعاء �صغري، اخفقي البي�صتني بوا�صطة �صوكة.

الوعاء  فوق  واحلليب  املذوبة  الزبدة  املخفوق،  البي�ض  اأ�صيفي   .3
الكبري.

4. اخفقي كل املكونات �صوية حتى تتجان�ض.

5. حّمي مقالة وادهنيها بالزبدة.

6. ا�صكبي ربع ملعقة �صكب كبرية من العجني يف املقالة.

7. اقلبي قطعة البان كيك عندما ين�صج اأ�صفلها، ثّم اتركيها لدقيقة 
اإ�صافية.

8. اأعيدي الكرة حتى انتهاء كمية العجني.

امل�صدر : مطبخ �صيدتي

فيتوت�ضيني األفريدو الو�ضفة الأ�ضلية
املقادير

- الفيتوت�صيني : عبوة
- �صدر الدجاج : 3 �صدور )خملّي من العظام(

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبرية
- ملح : ملعقة �صغرية

- فلفل اأ�صود : ملعقة �صغرية
- بهارات اإيطالية : ملعقة كبرية

- بودرة الثوم : ملعقة �صغرية
- الفطر : كوب )مقّطع(

- كرمية الطبخ : 3 اكواب
- جنب البارميزان : ربع كوب )مب�صور(

طريقة التح�صري
وت�صلق  املغلي،  املاء  على  حمتوية  قدر  اإىل  ال�"فيتوت�صيني"  ت�صاف 

ح�صب الوقت املدّون على العبوة.

اأن تقلى يف قدر متو�ّصطة  تقّطع �صدور الدجاج، ومتّلح وتبّهر، قبل 
البهارات  تنرث  ال��داف��ئ.  ال��زي��ت  م��ن  ملعقة  على  حمتوية  احلجم 
مع  اإليها،  الثوم  ب��ودرة  فت�صاف  ال��دج��اج،  �صدور  على  الإيطالّية 
ي�صاف  الأح��م��ر،  اإىل  الدجاج  ل��ون  حت��ّول  مالحظة  عند  التقليب. 

الفطر، مع التقليب.

ت�صّب كرميا الطهي، مع التقليب لدقيقة، فتوّزع ال�"فيتوت�صيني"، مع 
ال�"فيتوت�صيني"، على  تبقى  تو�صع اجلبنة.  اأن  قبل  التقليب مرارًا، 

حرارة متو�ّصطة، خلم�ض دقائق، قبل التقدمي.

امل�صدر : مطبخ �صيدتي

�ضلطة مكرونة بالربوكلي للرجيم
املقادير

- ال�صل�صة :
1. ع�صري الليمون : 3 مالعق كبرية

2. ريحان : ملعقة كبرية
3. زيت الزيتون : 2 ملعقة كبرية

4. ملح : ر�ّصة
- معكرونة : 100 غرامًا )اأو بح�صب الرغبة(

- الربوكويل : 150 غرامًا
- جنب ال�صيدر : 100 غرامًا

طريقة التح�صري
على  بو�صعهم  قومي  ثم  منف�صل،  ب�صكل  والربوكلي  املكرونة  ب�صلق  قومي   .1

بع�ض بعد الت�صفية.
2. اأ�صيفي عليهم اجلنب ال�صيدر املقطع اإىل مكعبات والطماطم والزيتون.

3. لتح�صري ال�صل�صة: اخلطي الليمون مع زيت الزيتون والريحان وامللح جيدًا ثم قومي باإ�صافة 
امل�صدر : مطبخ �صيدتيال�صو�ض على املكرونة وتقدم.
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بحفيد  تقللرن  جزائرية 
نابليون بونابرت وتتحدث 
لرندينللغ عللن زواجهللا
ارتبطت الكاتبة اجلزائرية يا�صمني بريكي بحفيد نابليون بونابرت 
الزواج من  اإن هذا  وقالت لرتندينغ  الأمرية،  لقب  واكت�صبت  الول، 
�صاأنه اأن ي�صاعد يف حت�صني العالقة بني البلدين فيما يتعلق بالذاكرة 

والتاريخ امل�صرتك.

كندية  اأيام   /BBC

الع�صبي؟ اجلهاز  امل�صتجد  كورونا  فريو�س  يهاجم  •• هل 
وحتديدا  الع�صبي،  اجلهاز  يهاجم  امل�صتجد  كورونا  فريو�ض  نعم 
الدماغ، مما يوؤدي اإىل حالت نف�صية وع�صبية ترتافق مع الإ�صابة 

وقد تبقى بعد انتهاء الإ�صابة.

مثل  الع�صبية  والــنــواقــل  الــدمــاغ  على  يــوؤثــر  هــل   ••
ال�صريوتونني خالل العدوى؟

يتلف  وقد  الدماغ،  خاليا  على  يوؤثر  امل�صتجد  كورونا  فريو�ض  نعم 
بع�صها، كما يوؤثر على النواقل الع�صبية الكيميائية يف الدماغ.

تاأثري  اأو  ال�صرر  ي�صتمر  هل  العدوى  من  التعايف  بعد   ••
فريو�س كورونا؟

هناك  امل�صاكل،  انتهاء  يعني  ل  كورونا  من  التعايف  نعم،  لالأ�صف 
والقلق  الكتئاب  اإىل  بالإ�صافة  التنف�ض،  و�صعوبة  امل�صتمر  الإعياء 

وحالت الذهان واخلرف.

•• ما الآثار الع�صبية والنف�صية الطويلة الأمد لفريو�س 
كورونا؟

على  يوؤثر  كورونا  فريو�ض  ف��اإن  الآن،  حتى  املتوفرة  الدرا�صات  من 
املجتمع ب�صكل عام، وتتطور حالت من رهاب كورونا والقلق والو�صوا�ض 
القهري وزيادة الإدمان والنتحار، وهو يوؤثر على امل�صابني به اأثناء 
النف�صية بعد الإ�صابة  الإ�صابة وبعد الإ�صابة، وقد ت�صل الإ�صابات 

بكورونا اإىل 50% من املر�صى.

فرتة  اأثناء  والكتئاب  كورونا  بني  عالقة  هناك  •• وهل 
العدوى اأو فرتة ما بعد التعايف؟

بني  الكتئاب  حالت  يف  زي��ادة  وهناك  وا�صحة،  عالقة  هناك  نعم 
غري امل�صابني بالكتئاب، وعودته ملن كانوا قد اأ�صيبوا به �صابقا، اأو 

ارتفاعها بعد الإ�صابة بكورونا اأو بعد التعايف منه.

كورونا؟ من  املتعافني  بني  الكتئاب  انت�صار  مدى  •• ما 

املتعافني من  بني  النت�صار  وا�صعة  النف�صية  وال�صطرابات  الكتئاب 
الكتئاب  ويحتل  منهم،   %50 اإىل  جمموعها  يف  ت�صل  وقد  كورونا، 
واخل��رف  الف�صامي  وال��ذه��ان  القلق  يليه  منها،  الأك���رب  اجل���زء 

وا�صطرابات اأخرى.

النتحار؟ خطر  كورونا  يرفع  •• هل 
النتحار  معدلت  يف  وا�صحة  ارتفاعات  حاليا  العامل  ي�صجل  نعم، 
يتطلب  التزايد مما  ا�صتمرارها يف  املتوقع  الدول، ومن  يف خمتلف 

حتركا عامليا لدعم ال�صحة النف�صية.

اأمرا�س نف�صية  •• هل يوؤثر فريو�س كورونا ويزيد خطر 
اأخرى مثل الف�صام؟

نعم، زيادة خطورة اأمرا�ض نف�صية اأخرى اأمر وارد، ول يقت�صر على 
واأ�صكال  امل��زاج  وا�صطرابات  الف�صامي  الذهان  ومنها  الكتئاب، 
اأن مر�صى الف�صام الذين ي�صابون بالفريو�ض ترتفع  اخلرف. كما 
اأولوية  املر�صى  هوؤلء  باإعطاء  نطالب  يجعلنا  مما  الوفيات،  بينهم 

يف التطعيم.

اآثار كورونا  •• هل توجد عالجات ميكن تلقيها لتخفيف 
النف�صية؟

على  املحافظة  تتطلب  املجتمع  على  النف�صية  كورونا  اآث��ار  تخفيف 
التباعد  وتعوي�ض  الريا�صة،  وممار�صة  والنوم  الغذاء  يف  التوازن 
حدوث  ح��ال  يف  اأو  الأخ���رى،  الو�صائل  عرب  بالتوا�صل  الجتماعي 
وو�صف  املري�ض  حالة  تقييم  يتم  اأن  يجب  وتتزايد  ت�صتمر  اأعرا�ض 
املر�صى يف  اأثناء وجود  الت�صخي�ض. ويف  بناًء على  املنا�صب  العالج 
امل�صت�صفيات للعالج من كورونا، ي�صتح�صن اأن يتم تقييمهم نف�صيا من 

قبل الأطباء النف�صيني يف امل�صت�صفى.

اأو  -ه��و  بتغيري  ال�صخ�ض  �صعور  ح��ال  ويف  كورنا  من  التعايف  وبعد 
بحاجة  باأنه  �صك  اإلخ، فال  اأو مزاجه..  النف�صي  و�صعه  اأ�صرته- يف 

للعالج مثل باقي الأمرا�ض النف�صية يف الأوقات الأخرى.

كورونا؟ من  للمتعافني  ن�صائحكم  •• ما 
اأن�صح املتعافني من كورونا بالتايل:

- العودة التدريجية لن�صاطاتهم.

- الهتمام بالنوم والتغذية.

الريا�صة  ممار�صة  بل  البدنية،  الن�صاطات  يف  ال�صتعجال  عدم   -
بتاأٍن.

- يف حالة وجود �صعوبة بالنوم اأو ا�صتمرار �صعوبة التنف�ض اأو ال�صيق 
ال�صديد اأو املتو�صط، وعدم القدرة على ال�صتمتاع باحلياة، وا�صتمرار 
حالت الرتقب واخلوف، فاإنهم يجب األ يتاأخروا يف مراجعة الطبيب 

النف�صي للتقييم اأو العالج.

من  هي  كورونا  جائحة  اإن  اأق��ول  "اأخريا  �صرحان  امل�صت�صار  وختم 
ظاهرة  النف�صية  ال�صحة  على  تبعاتها  ولكن  الفريو�صية،  الأمرا�ض 
ال�صحة  ا�صطرابات  م��ن  كبرية  موجة  ت�صتمر  اأن  ومتوقع  الآن، 

النف�صية مدة ما بعد انتهاء اجلائحة".

الدكتور وليد �صرحان
ب د. اأ�صامة اأبو الُرّ
امل�صدر : اجلزيرة

ما اآثار فريو�س كورونا على ال�ضحة النف�ضية وهل ت�ضبب الكتئاب وتدفع لالنتحار؟

كندا ُتعرب عن قلقها جتاه �ضيا�ضة بايدن يف برنامج �ضراء املنتج الأمريكي
خالل  "اأوتاوا"  اأع��م��ال  ج��دول  راأ���ض  على  �صتكون  احل��ّرة  التجارة  م�صاألة  "اإّن  فريالند":  "كري�صتينا  الكندّية  املالّية  وزي��رة  قالت 
معر�ض  يف  هذا  وجاء  للغاية،  متكاملة  اقت�صاداٍت  البلدين  لدى  اأنه  اإىل  م�صريًة  بايدن"،  "جو  الأمريكي  الرئي�ض  اإدارة  مع  مناق�صتها 
اأجل �صمان  موؤخرًا من  الأمريكّية" التي عّممت  املنتجات  "�صراء  برنامج  "بايدن" يف  اأطلقها  التي  الكندّية من اخلطط  قلق احلكومة 
امل�صتوردة. املنتجات  �صراء  م�صاألة  يف  الفيدرالية  الوكالت  على  الت�صديد  وبالتايل  الفيدرايل،  الإنفاق  من  املحلّية  ال�صركات  ا�صتفادة 

اأيام كندية
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Major investments 

by Canada and 

Quebec in electric 

vehicle battery 

assembly 
The Prime Minister of Canada, Justin 
Trudeau, and the Premier of Quebec, 
François Legault, announced on Monday 
an equal investment totalling nearly 
$100 million to Lion Electric, for the 
establishment of a highly automated 
battery-pack assembly plant in Saint 
Jérôme, in the Laurentians. This project, 
valued at nearly $185 million, will create 
135 jobs when construction of the plant is 
completed in 2023. It is also expected that 
150 additional jobs will be created over 
the longer term.
For the announcement, Mr. Trudeau 
and Mr. Legault were accompanied by 
the Minister of Innovation, Science and 
Industry, François-Philippe Champagne, 
by Quebec’s Minister of Economy and 
Innovation, Pierre Fitzgibbon, and by 
Marc Bédard, President and Founder of 
Lion Electric.
The battery packs assembled at the 
new plant will be used in Lion Electric 
vehicles. This strategic investment will 
allow the company to improve its cost 
structure, and better control the design 
and shape of its batteries, making it more 
competitive in the heavy-duty electric 
vehicle market. Ultimately, the company 
will be able to increase the volume of 
its vehicle production. Lion Electric will 
be the first Canadian manufacturer of 
medium and heavy-duty vehicles to have 
state-of-the-art, automated battery-pack 
manufacturing facilities.
The company will also establish a research 
and development innovation centre within 
its manufacturing plant, which will allow 
it to test and refine products for future use, 
including batteries for emergency vehicles 
such as ambulances. The company will test 
innovations from research and development, 
including energy storage capacity and 
battery performance. The results will make 
these products more competitive in the 
North American market.
PMO

Today marks one-year since the World Health 
Organization declared COVID-19 a global 
pandemic. Following a teleconference, First 
Ministers issued the following statement to 
recognize this anniversary:

“First Ministers honoured Canadians and 
others around the world who lost their lives 
to the pandemic. They acknowledged the 
tremendous personal sacrifices Canadians 
have made to keep themselves and their 
neighbours safe. This pandemic has disrupted 
our lives and livelihoods, and it is thanks to 
this personal sacrifice that Canadians have 
been able to reduce the spread of the virus and 
its variants.

“First Ministers expressed their deep 
appreciation for all health and other essential 
front line workers, who ensured Canadians 
had continued access to care, reliable supply 
chains, and support for their loved ones and 
our children. These workers are the heroes of 
the pandemic.

“They also noted the unprecedented 

collaboration between both orders of 

government, including the largest immunization 

campaign in Canada’s history. First Ministers 

agreed to continue these and all other efforts 

necessary to end the pandemic. Through these 

efforts, and through the continued vigilance 

of Canadians in following public health 

measures, First Ministers are hopeful Canada 

is on the path to recovery. The past year has 

been difficult but better days are ahead.

“First Ministers agreed to continue to work 

together to protect Canadians, end the 

pandemic, and promote recovery of our 

economy and our public health care systems 

to benefit all Canadians.”

Newfoundland and Labrador is operating in a 

caretaker period due to a provincial election.

PMO Media Relations

First Ministers mark the first 

anniversary of the global 

COVID-19 pandemic
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Hijab torn and woman beaten 

in racially motivated attack 

in Prince's Island Park: 

Calgary police
- Hate crime unit investigating attack on 2 Muslim girls in Calgary park

By Jordan Kanygin

and Stephanie Thomas

CALGARY -- A young Muslim girl was punched, kicked and had her 
religious head covering pulled in what police are investigating as a possible 
hate crime in Calgary's Prince's Island Park.

The incident happened Sunday at around 1:30 p.m. as two girls, both under 
the age of 16, were walking along the pathway near the Bow River.

According to police, a 28-year-old woman confronted them with a verbal 
attack.

Police say the women tried to walk away as racial slurs were hurled at them, 
but the woman persisted and the attack escalated to physical violence.

One woman was pushed, punched in the face, kicked in the stomach and had 
her hijab — a headscarf worn by Muslim women — torn off. The second 
victim wasn't physically assaulted.

"It's just ... sadness. The community doesn't get shocked anymore," said Dr. 
Mukarram Zaidi with the Canadian Muslim Research Think Tank. 

"When I speak to women and young girls, they're having these incidents on 
a daily basis."

Zaidi also points to three incidents in Edmonton this year in which women 
were harassed and assaulted in what police called "hate-motivated" attacks. 
A man was charged earlier this month.

The incident in Prince's Island Park was stopped when an innocent bystander 
and two men, believed to be associated with the attacker, intervened, allowing 
the victims to get away and call 911.

With aerial support from the HAWCS police helicopter, a 28-year-old 
woman was located and arrested in connection with the investigation. 
Bridgette Serverite is charged with common assault, mischief and causing a 
disturbance in public.

Police are looking to speak with anyone who witnessed or recorded the 
incident, as well as a Good Samaritan who stayed with the women following 
the attack.

Zaidi says there needs to be a collective effort from police, media and 
politicians to handle these situations better.

"It can't just be statements, there needs to be action," he said. 

"That is such a sad feeling that living in Canada you fear for yourself and 
safety just because you look different and follow a different religion."

The group adds that it's a painful coincidence that March 21, the date of the 
Prince's Island Park attack, is also the United Nations International Day for 
the Elimination of Racism.

CTV NEWS Calgary

Adopting New Technology will Better Protect Residents

TORONTO — The Ontario government is providing more than $77 
million to help long-term care homes adopt advanced technologies 
to strengthen medication safety. Modernizing this process will allow 
for better transmission and handling of prescriptions, more accurate 
administration of medication and increased security of the drug supply 
in long-term care homes.

"Our government puts the safety and well-being of long-term care residents 
at the heart of everything we do," said Dr. Merrilee Fullerton, Minister 
of Long-Term Care. "Often, long-term care residents have complex 
medication needs. Technology has been shown to be effective at enhancing 
safety at all stages, from prescription to ongoing monitoring."

The three-year Medication Safety Technology program is part of 
Ontario's response to the final report of the Public Inquiry into the 
Safety and Security of Residents in the Long-Term Care Homes System, 
in which Justice Gillese emphasized the importance of medication 
management to keep long-term care residents safe. 

Technology can make medication management safer and more efficient 
by automating and integrating processes across the medication 
lifecycle. This program will provide supplementary funding to help 
long-term care homes acquire medication management technologies 
that support:  

• Secure and accurate electronic transmission and handling of 
prescription information.

• Optimization of medication regimens for long-term care home 
residents, including the identification of opportunities for deprescribing 
(stopping a medication or reducing a medication's dose) and decision 
support at the point of prescribing (e.g., electronic clinical decision 
support systems)

• Strengthening security of the drug supply (e.g., advanced drug storage 
solutions, like automated dispensing carts)

• Accurate administration of medication (e.g., software and devices 
that help support medication administration)

• Oversight and monitoring of the medication use process
• Improved functioning of the medication management system in the 
long-term care home.

Homes will have the flexibility to choose from a list of eligible 
technologies. Alternatively, they will also be able to submit a request 
to the Ministry of Long-Term Care for technologies or inte rventions 
that are not on the ministry's list but meet the program's objectives. 
Specific details about the program will be provided separately to long-
term-care homes through detailed program implementation materials.

This program is in addition to the Strengthening Medication Safety 
in Long-Term Care initiative, which provides education, training and 
tools as part of a three-year partnership with the Institute for Safe 
Medication Practices Canada (ISMP Canada).

Ontario Strengthening 

Medication Safety in

Long-Term Care Homes
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T
he Prime Minister, Justin Trudeau, 
today issued the following statement 
on International Women’s Day:

“Every day, women and girls 
strengthen our communities, our country, and 
our world. They drive our economy as business 
leaders, help advance our knowledge in all 
fields, and create opportunity and security as 
heads of state and government.

“Today, on International Women’s Day, we 
celebrate the achievements of women in all 
their diversity, here in Canada and around 
the world, and we honour those who have 
challenged norms, lifted up others, and 
created lasting and substantial change. We also 
reaffirm our commitment to gender equality, 
so that all women and girls can contribute to 
their full potential, and we can build a better, 
safer, and more inclusive world.  

“This year’s theme, #FeministRecovery, 
reminds us that women and girls have been 
disproportionately affected by the consequences 
of the global COVID-19 pandemic. This crisis 
has created a she-cession and has threatened to 
roll back the hard-fought social and economic 
progress of all women. And for some women, 
the impacts of the pandemic have been far more 
challenging. This is especially true for many 
marginalized groups, including Indigenous, 
Black and racialized women as well as women 
living with disabilities, and those who are 
members of LGBTQ2 communities. To build a 
fairer and more equal Canada, we must ensure 
a feminist, intersectional recovery from this 
crisis.

“Since the beginning of the pandemic, the 
closure of schools and child care services has 
resulted in many parents having to reduce 
their hours of work or leave their jobs to look 
after their families. These impacts have been 
felt disproportionately by mothers, but our 
country, and our economy, cannot succeed if 
half of the country is held back. That is why 
we are committed to making a significant, 
sustained, and long-term investment to create 
a Canada-wide early learning and child care 
system. Access to affordable, quality child 
care will give our children a good start in life, 
help Canadians find and keep good jobs, and 
create a more resilient country and economy.

“To build back better, we know that our 
economic recovery must benefit everyone, 
including women. That is why we have 
established a Task Force on Women in the 
Economy to advise the government on a 
feminist, intersectional action plan to address 
issues of gender equality in the wake of the 

pandemic. The Government of Canada has 
also created the Feminist Response and 
Recovery Fund. Through this initiative, we 
will provide funding to organizations that 
are working to create economic opportunity 
for women and girls, improving their access 
to leadership and decision-making positions, 
and ending gender-based violence. Women’s 
organizations across the country have done 
a lot to help women and children during this 
challenging time, and we will continue to 
support their important work. Together, these 
measures will help build a stronger economy 
and advance gender equality in Canada.

“The pandemic has also had a significant 
impact on women and girls beyond our borders. 
That is why the Government of Canada 
will continue to provide support through its 
Feminist International Assistance Policy. 
We will also support initiatives that promote 
gender equality and the empowerment of 
women and girls. By ensuring that the rights 
of women and girls are respected and fulfilled, 
we will continue to help create a world where 
no one is left behind.

“This year, women have helped lead our 
response to the global COVID-19 pandemic 
and have fought on the front lines of this crisis. 
They have put their health, and that of their 
loved ones, at risk to protect our community 
and country, and as we begin to build back 
better for everyone, we must defend the rights 
of women and girls and ensure everyone has 
the chance to reach their full potential.

“We all have a role to play – as partners and 
allies – in achieving gender equality, and 
building a world where women and girls can 
do anything and be anything. Only by working 
together will we make gender equality a reality 
here in Canada and around the world.”

PMO Media Relations

Statement by the Prime Minister 

on International Women’s Day

T
he Honourable Marc Garneau, 
Minister of Foreign Affairs, 
today issued the following 
statement:

“Canada condemns in the strongest 
possible terms the military’s use of force 
against protestors that left more than 
100 people dead today in Myanmar. 
Our thoughts are with the victims’ loved 
ones as well as the people of Myanmar, 
who continue to fight courageously for 
democracy.

“The actions of the junta underscore 
what the world already knows: the 
military’s brutal seizing of the country’s 
governance is totally illegitimate.

“Canada and its international partners 
are watching, and those responsible will 
be held to account.

“We call on the international community, 
including the United Nations and our 
friends in the Association of Southeast 
Asian Nations, to immediately intervene 
to help stop this senseless violence 
and prevent more civilian deaths, hold 
perpetrators accountable and help re-
establish democracy as demanded by the 
people of Myanmar.

“Canada stands in unity with the people 
of Myanmar.”

Minister of 

Foreign Affairs 

condemns 

attacks on 

protestors in 

Myanmar
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O
ur government is transferring vaccines to provinces so 
they can be administered as quickly as possible. Peel 
Region has officially launched its Mass Vaccination 
Clinics and is now offering vaccinations for Peel 
residents aged 75 and over.

Great news, Mississauga! Starting Monday, individuals over 75 can 
start booking appointments for vaccination online:

https://peelregion.ca/coronavirus/vaccine/book-appointment/

Telehealth Ontario: Get fast, free medical advice through Telehealth 
Ontario on all subjects relating to health.

Toll-free: 10000-797-866-

Toll-free TTY: 10007-797-866-

Mental Health Supports: As social (physical) distancing may continue 
for a long time, CAMH has posted some strategies on psychological 
coping with COVID-19.

Hon. Omar Alghabra, P.C., M.P

Our federal government has been able to secure 

millions of vaccines. By the end of this month, 

Canada will have received 8 million vaccines!

The Honourable Marc Garneau, Minister of 
Foreign Affairs, and the Honourable Omar 
Alghabra, Minister of Transport, today 
issued the following statement:

“The Aircraft Accident Investigation Board 
of the Islamic Republic of Iran has published 
its final accident investigation report into 
Ukraine International Airlines Flight 752, 
which was shot down on January 8, 2020. 

“The report makes no attempt to answer 
critical questions about what truly happened. 
It appears incomplete and has no hard facts 
or evidence. Our government, along with 
the Honourable Ralph Goodale, Special 
Advisor to the Prime Minister on PS752, 
has repeatedly called for a comprehensive 
and transparent investigation according 
to international standards to answer all 
the critical outstanding questions. We 

remain deeply concerned about the lack 
of convincing information and evidence, 
despite the publication of this investigation 
report.

“The Government of Canada will soon 
disclose the results of its own investigations. 
In the coming days, the Transportation 
Safety Board will provide its review of 
Iran’s report, and in the coming weeks, the 
Forensic Examination and Assessment Team 
will issue its report.

“When Flight PS752 was shot down by Iran, 
176 innocent people—including 138 with 
ties to Canada—were killed. Their families 
deserve answers to important questions, 
including on the series of events that led 
to these missiles being launched in the first 
place, and why the airspace was allowed to 
remain open during a period of heightened 

hostilities. Upon preliminary review of the 

investigation report, it is clear we still do not 

have answers as to why Iran did not put in 

place the necessary measures, such as a full 

closure of their airspace, to prevent such a 

tragedy.

“We reiterate Canada’s commitment to 

seeking answers and justice by holding Iran 

accountable and by ensuring it takes full 

responsibility and makes full reparations for 

the harm caused to the families and loved 

ones of the victims of Flight PS752.”

Office of the Minister of Foreign Affairs

Office of the

Minister of Transport

Canadian Days 
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T
he Prime Minister, Justin Trudeau, 
today issued the following 
statement on the International 
Day for the Elimination of Racial 

Discrimination:

“Far too many people here in Canada and around 
the world, continue to face discrimination, hate, 
and human rights violations simply because of 
the colour of their skin, their background, or 
their faith. Today, on the International Day for 
the Elimination of Racial Discrimination, we 
reaffirm our commitment to end racism and 
racial discrimination in all its forms, and we 
reflect on the work left to do to build a fairer 
and more equitable country.

“This past year, thousands of Canadians 
across the country took to the streets to 
peacefully demand an end to anti-Black 
racism, systemic discrimination, and white 
supremacy. Their sadness, frustration, and 
anger were as clear as their calls for justice, 
equality, and accountability. The lingering 
COVID-19 pandemic has revealed and further 
exacerbated social, health, and economic 
disparities for Indigenous peoples, Black 
Canadians, and other racialized and religious 
minority Canadians and their communities. 
The pandemic has also propelled Anti-Asian 
hate and discrimination, both here at home and 
around the world. This crisis is a stark reminder 
that racism and systemic discrimination 
disrupt lives, undermine people’s health and 
wellbeing, and are key drivers of inequality. 
This is unacceptable and needs to stop. We 
know we must act now to address these 
complex and long-standing issues.  

“That is why we have renewed our 
commitment to building a more inclusive and 
equal country, where everyone’s rights and 
freedoms are respected. We are working with 
First Nations, Inuit, and the Métis to renew 
our relationship, based on the recognition of 
rights and treaties, respect, and collaboration. 
This includes working in partnership with 
provinces and territories, health system 
partners, and educational institutions to 
address anti-Indigenous racism in our health 
care systems. Cultural safety, recognizing 
Indigenous knowledge, and supporting 
Indigenous-led health services are three 
strategies the Government of Canada views 
as central to achieving the goal of eliminating 
anti-Indigenous racism in health care.

“We introduced legislation to advance 
the implementation of the United Nations 
Declaration on the Rights of Indigenous 
Peoples. We are also responding to the 
recommendations from a number of key 
reports, including the Final Report of the Truth 
and Reconciliation Commission and the Final 
Report of the National Inquiry into Missing 
and Murdered Indigenous Women and Girls. 
Working in collaboration with partners, 
including Indigenous youth, will continue to 
be our priority as we move forward with this 
work.

“As part of our commitment to end anti-Black 
racism and systemic discrimination, we are also 
working closely with Black-led organizations 
to advance equitable access to opportunities 
and supports. Last year, we launched Canada’s 
first-ever Black Entrepreneurship Program 

to help ensure Black business owners and 
entrepreneurs receive access to financial 
support, while helping them recover from 
the pandemic and grow their businesses. 
Last month, in order to address the over-
incarceration of Indigenous peoples and Black 
Canadians, we introduced legislation aimed at 
reforming sentencing practices and promoting 
diversion from the criminal justice system in 
cases where that can be done safely. We have 
also supported anti-racism programming and 
bolstered the collection of race-based data at 
Statistics Canada to better assist in making 
evidence-based decisions, which will help 
fight discrimination.

“While we have made progress toward a more 
just and equal society, more still needs to be 
done, and the Government of Canada remains 
committed to this work. Through Canada’s 
Anti-Racism Strategy and with the support of 
the Federal Anti-Racism Secretariat, we will 
continue to work to eliminate systemic racism 
in Canada. 

On behalf of the Government of Canada, 
I encourage Canadians to stand up against 
racism, discrimination, and xenophobia, 
whenever and wherever they occur. By 
working together, we can build a fairer, more 
inclusive, and better Canada for everyone.”

PMO Media Relations

Statement by the Prime 

Minister on the International 

Day for the Elimination of 

Racial Discrimination

Every life lost to gun violence is one too many. 
Violent crimes involving firearms continue 
to have devastating impacts on communities 
across the country, including in the Peel 
region. Events like the recent tragedy in Nova 
Scotia, the attack in 2017 at the Centre culturel 
islamique de Québec, and the massacre that 
took place in 1989 at École Polytechnique de 
Montréal should never have happened.

Canadians deserve to feel safe where they live, 
where they work and where they pray. We will 
continue to do the necessary work to keep our 
communities safe.

Recently, the federal government introduced 
legislation that targets gun violence and 

criminal activity, addresses intimate partner 
violence, self-harm and online hate.

The Hon. Bill Blair, Minister of Public 
Safety and Emergency Preparedness and the 
Hon. Omar Alghabra, Minister of Transport 
answering questions regarding this legislation 
and how it will play an important role in 
continuing to strengthen gun control measures, 
remove dangerous weapons from our streets, 
and make sure everyone can feel safe from 
violence.

Canadian Days magazine and website was 
invited to this roundtable media along with a 
number of Canadian local media platforms.

Roundtable Media
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Province extending appointments to more 

people ahead of schedule

TORONTO — The Ontario government is 
extending booking for COVID-19 vaccination 
appointments to individuals aged 70 and over 
through its online booking system and call 
centre in 11 additional public health units on 
March 29, 2021, following its expansion in 
Toronto that began on March 27, 2021.
As of 8:00 a.m. on Monday, March 29, 2021, all 
individuals aged 70 and over in the following 
public health units will be eligible to book a 
COVID-19 vaccination appointment at a mass 
immunization clinic through the provincial 
online booking system and call centre:
••City of Hamilton Public Health Services;
••Grey Bruce Health Unit;
••Kingston, Frontenac and Lennox & 
Addington Public Health;
••Lambton Public Health;
Leeds, Grenville and Lanark District Health Unit;
••Niagara Region Public Health;
••Ottawa Public Health;
••Peel Public Health;
••Simcoe-Muskoka District Health Unit;
••Timiskaming Health Unit; and
••York Region Public Health.

"Thanks to the careful planning of everyone 
involved in the vaccine rollout, we are able 
to extend vaccination appointments to more 
Ontarians ahead of schedule," said Christine 
Elliott, Deputy Premier and Minister of 
Health. "But until Ontario receives enough 
vaccines so that the majority of Ontarians can 
be vaccinated, it remains critical for everyone 
to continue following public health measures, 
so that we can control the spread. Please, 
continue to wear a face covering, practise 
physical distancing and wash your hands to 
hel p keep our communities and loved ones 
safe."
As of March 27, 2021, over three-quarters 
of Ontario residents aged 80 and over have 
received at least one dose. Over a third of 
residents aged 75 to 79 have now received 
their first shot.
As vaccine supply is delivered across the 
province and additional public health units 
begin vaccinating individuals aged 70 and 
over, vaccine administration rates may differ 
based on local context. Rollout and timing 
has been further impacted by the latest delay 
in shipment of the Moderna vaccine, initially 
planned for March 30 but now delayed until 

April 7. For more information on local vaccine 
rollout, individuals are encouraged to contact 
their local public health unit.
"As Ontario's immunization program continues 
to expand, communities across the province are 
gaining greater levels of protection that will 
save lives," said Solicitor General Sylvia Jones. 
"We will continue to extend this rollout to other 
regions as more vaccines become available, 
and we ask that everyone remains vigilant and 
continues to follow public health measures."
Ontario continues to work with public health 
units to vaccinate remaining Phase One 
populations, including First Nation, Metis, and 
Inuit adults, health care workers, adult chronic 
home care recipients, and residents and staff 
in congregate care settings for seniors. Public 
health units have been directed to consider 
accessibility issues in their plans and have 
local solutions, such as mobile clinics and 
transportation supports.

Government of Ontario  

Ontario Expands COVID-19 Vaccination Booking to 

Individuals Aged 70 and over in Additional Regions

The text of the following statement was 

released by the Governments of the United 

States of America, Australia, Canada, 

Czechia, Denmark, Estonia, Israel, Japan, 

Latvia, Lithuania, Norway, the Republic of 

Korea, Slovenia, and the United Kingdom.

The Governments of Australia, Canada, 
Czechia, Denmark, Estonia, Israel, Japan, 
Latvia, Lithuania, Norway, the Republic of 
Korea, Slovenia, the United Kingdom, and the 
United States of America remain steadfast in our 
commitment to working with the World Health 
Organization (WHO), international experts who 
have a vital mission, and the global community to 
understand the origins of this pandemic in order 
to improve our collective global health security 
and response. Together, we support a transparent 
and independent analysis and evaluation, free 
from interference and undue influence, of the 
origins of the COVID-19 pandemic. In this 
regard, we join in expressing shared concerns 
regarding the recent WHO-convened study 
in China, while at the same time reinforcing 
the importance of working together toward 
the development and use of a swift, effective, 
transparent, science-based, and independent 
process for international evaluations of such 
outbreaks of unknown origin in the future.
The mission of the WHO is critical to advancing 
global health and health security, and we fully 

support its experts and staff and recognize their 
tireless work to bring an end to the COVID-
19 pandemic, including understanding how 
the pandemic started and spread. With such an 
important mandate, it is equally essential that we 
voice our shared concerns that the international 
expert study on the source of the SARS-CoV-2 
virus was significantly delayed and lacked 
access to complete, original data and samples. 
Scientific missions like these should be able 
to do their work under conditions that produce 
independent and objective recommendations 
and findings. We share these concerns not only 
for the benefit of learning all we can about 
the origins of this pandemic, but also to lay a 
pathway to a timely, transparent, evidence-
based process for the next phase of this study as 
well as for the next health crises.
We note the findings and recommendations, 
including the need for further studies of animals 
to find the means of introduction into humans, 
and urge momentum for expert-driven phase 2 
studies.  Going forward, there must now be a 
renewed commitment by WHO and all Member 
States to access, transparency, and timeliness. 
In a serious outbreak of an unknown pathogen 
with pandemic potential, a rapid, independent, 
expert-led, and unimpeded evaluation of the 
origins is critical to better prepare our people, 
our public health institutions, our industries, 

and our governments to respond successfully to 
such an outbreak and prevent future pandemics.  
It is critical for independent experts to have 
full access to all pertinent human, animal, and 
environmental data, research, and personnel 
involved in the early stages of the outbreak 
relevant to determining how this pandemic 
emerged. With all data in hand, the international 
community may independently assess COVID-
19 origins, learn valuable lessons from this 
pandemic, and prevent future devastating 
consequences from outbreaks of disease.  
We underscore the need for a robust, 
comprehensive, and expert-led mechanism 
for expeditiously investigating outbreaks of 
unknown origin that is conducted with full and 
open collaboration among all stakeholders and in 
accordance with the principles of transparency, 
respect for privacy, and scientific and research 
integrity. We will work collaboratively and with 
the WHO to strengthen capacity, improve global 
health security, and inspire public confidence 
and trust in the world’s ability to detect, prepare 
for, and respond to future outbreaks

Joint statement on the WHO-Convened COVID-19 Origins Study
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A 
decade of war has resulted in a 
devastating humanitarian crisis, 
leading to the dire suffering of millions 
of people in Syria and neighbouring 

countries. The COVID-19 pandemic has only 
magnified their hardship.
Today, during the Brussels V Conference on 
supporting the future of Syria and the region, 
the Honourable Karina Gould, Minister of 
International Development, announced an 
additional humanitarian commitment to bring 
life-saving aid to Syrians. The fifth Brussels 
conference, hosted by the European Union and the 
United Nations, focused on addressing the critical 
needs of millions of people across the region and 
supporting a lasting political resolution to the 
Syrian war.

This commitment will provide nutritional 
assistance for communities affected by the war, 
as well as primary health care and sexual and 
reproductive health and rights services. Canada’s 
aid will also provide clean water, sanitation and 
hygiene kits to families. Today’s announcement 

of a $49.5-million pledge builds on previous 
multi-year commitments, bringing Canada’s 2021 
humanitarian, development and stabilization 
support to Syria and the region to $3.3 billion.

During the event, Minister Gould also thanked 
Lebanon, Jordan and Iraq, as well as Turkey and 
Egypt, for their tremendous generosity in hosting 
so many Syrian refugees. Canada is committed 
to continuing its work with the international 
community and Syrians to put an end to the 
conflict through a sustainable political solution.
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Canada announces new funds to 

assist millions of Syrians

TORONTO — Today, Premier Doug Ford issued 
the following statement marking General Hillier's 
last day of service:

"Four months ago, the Government of Ontario 
announced the Minister's COVID-19 Vaccine 
Distribution Task Force with General Rick Hillier 
at the helm. They faced a daunting task, helping 
to launch the largest vaccination rollout in a 
generation.

General Hillier accepted this leadership role with 
determination, drive and total commitment. As he 
finishes his mission with the Task Force - on behalf 
of the government and the people of Ontario - I 
would like to express our sincere thanks.

Implementing the COVID-19 immunization 
program required the kind of military leadership 
and precision that General Hillier is known for. 
Through the collective efforts of General Hillier 
and our amazing task force we are now in a position 
to carry this battle forward to completion.

Operation Remote Immunity was launched to 
protect the most vulnerable populations in the 
province. Mass vaccination sites, mobile and 

hospital clinics are up and running. Booking a 
vaccination appointment can now be done through 
our centralized online booking system and we 
have expanded access to vaccinations through 
pharmacies and primary care providers.

General Hillier is a master tactician and his 
logistical expertise and insight have been critical 
in helping us develop our vaccine distribution 
plan and navigate the many challenges getting 
infrastructure in place to ensure the success of 
Ontario's vaccination program.

And we are making tremendous progress and 
getting needles in arms. In fact, we now have over 
two million doses administered across Ontario 
and are ready to continue as soon as vaccines are 
received from the Federal Government. We will 
not rest until every person in Ontario who wants 
a vaccine, gets a vaccine.

Thank you, General Hillier, for putting us on 
solid footing as we move forward in our fight to 
eliminate COVID-19."

Government of Ontario 

Premier Ford Salutes 

General Hillier for 

Leading the COVID-19 

Vaccine Distribution 

Task Force
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لقاء حتاوري
لقاء خا�ص مع معايل الوزير بيل بلري وزير 

ال�سالمة العامة وجاهزية الطوارئ، ومعايل 
4الوزير عمر الغربة وزير النقل

بيان رئي�س وزراء كندا يف 
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11

وزراء كندا الأوائل يتذكرون 
الذكرى الأوىل
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"WE’RE GIVING AN UPDATE ON THE CURRENT COVID-19 SITUATION, THE WORK WE’RE DOING 

TO ROLL OUT VACCINES, AND THE STEPS WE’RE TAKING TO PROTECT YOUR HEALTH."

Justin Trudeau 

�صحتك." حلماية  نتخذها  التي  واخلطوات  اللقاحات،  لطرح  به  نقوم  الذي  والعمل   ،COVID-19 لـ  احلايل  للو�صع  حتديًثا  " نقدم 
جا�صنت ترودو
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"In clinics across the country, 
including the one I visited in Ottawa 
this morning, more and more people 
are getting their vaccines. That’s 
good news, because that means more 
of our loved ones are safer - and 
we’re all closer to seeing the end of 
this pandemic. To everyone who’s 
helping with these vaccination efforts, 
thank you. You’re playing a critical 
role in our country’s largest-ever 
immunization campaign, and your 
hard work isn’t going unnoticed."

Justin Trudeau 


