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اكت�سف كندا


Discover Canada in Arabic

َ

ده�س عائلة م�سلمة..
ترودو ي�سف الهجوم بالإرهابي ويتوعد 
املجموعات املتطرفة وال�سرطة توؤكد اأنها 

6جرمية معادية لالإ�سالم

بيان رئي�س وزراء كندا 
يف يوم التعددية الثقافية 

4الكندية
كندا.. اكت�ساف رفات 215 
طفاًل يعيد لالأذهان تاريخ 

15اإبادة ال�سكان الأ�سليني

ر مرتني قبل ترك  قانون PAWS وفكِّ
حيوانك الأليف يف �سيارة �ساخنة
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Canadian Diversity

Ontario Resumes In-

Vehicle Passenger 

Road Testing 

Provincewide5

ontario moving to Step 
two of roaDmap to 
reopen on June 30

6

ontario expanDing 
mental HealtH anD 
aDDictionS SupportS for 
cHilDren anD youtH in 
nortHweStern ontario3

Prime Minister 

Justin Trudeau 

speaks with Her 

Majesty Queen 

Elizabeth II4

ISSN 2563-8483

"It’s up to all of us to follow public health guidelines to beat COVID-19. That’s why I’m in quarantine 

after the G7, NATO, and Canada-EU summits. That’s why I took my Day-8 test today. And that’s why I’ll 

keep working from home until my 14-day quarantine comes to an end."               Justin Trudeau 
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نقطة حوار يف غاية الأهمية
�أن  و�أحببت  ال�سطنبول  �حلالية  زيارتي  �أثناء  �لتايل  �ملو�سوع  �أُثري 

�أنقله على �سفحتي للإ�ستز�دة وتبادل �الآر�ء ووجهات �لنظر.

قانون �الأحو�ل �ملدنية، يف �لغرب عمومًا، يجيز للزوج �أو �لزوجة، يف 
حال وقوع �لطلق بينهما، �أن ياأخذ �أحدهما ن�سف ما ميتلكه وما قد 

جناه �أو ورثه �الآخر.

�ل�سخ�سية حول  ردودي  فيها  �ل��ردود مبا  بع�ض  ملخ�ض عن  �إليكم 
�ملو�سوع:

1 - ... لكن �لزوجة �أجنبت و�سحت وتعبت وربت ورعت بيت �لزوجية 
ومن حقها �أن تكون �سريك منا�سفًة بكل ما جناه �لزوج..

2 - ... ولكن هناك من �لرجال �أو �لن�ساء من كان مي�سور �حلال من 
�ل�سريكني  الأحد  يجيز  �أن  للقانون  فكيف  �لزو�ج،  على  �الإقد�م  قبل 

�أخذ ن�سف ما لدى �الآخر!

3 - ... هذ� �لقانون يفتح �أبو�ب للمكر و�الإحتيال، فهناك من �لن�ساء 
بهن،  ليتزوجن  �لرجال  ليغوين  كهذ�  قانون  ي�ستغلن  وقد  �للعوب، 
لتنتهي �ل�سفقة  ثم يفتعلن �مل�ساكل لتحري�ض �الأزو�ج على �لطلق 
�لبع�ض  وينطبق على  و�لعك�ض �سحيح،  �لزوج.  ثروة  باإحر�ز ن�سف 
من �لرجال ممن قد ت�سول له نف�سه، ويدبر ليقنع �إمر�أة باأنه �لزوج 
�ملثايل ويعزف على �أوتار �مل�ساعر.. ثم ينق�ض على ن�سف ما متتلكه 

�أو قد ورثته من �أهلها من مال وعقار.

4 - ... هذ� �لقانون يتعار�ض مع �ل�سر�ئع �ل�سماوية �لتي بّينت حق 
�لزوجة من مهر ونفقة ورعاية، ومن ثم �إرث بعد وفاة �لزوج. 

5 - ... �لزوج يكدح وي�سقى.. ومير بال�سعاب و�لنك�سات، منهم من 
مي�سي �سنني عمره �أ�سري �لدو�م و�ملعا�ض �لوظيفي، ومنهم من يدخل 
�الأمر��ض  وتد�همه  ويهرم  تخ�سر  وقد  تربح  قد  و�سفقات  م�ساريع 
�ملزمنة ويتعر�ض جللطة تلو �أخرى وكل ذلك ليوفر �حلياة �لكرمية 
الأ�سرته و�أهله. ومعظم �لرجال ال ينوبهم من �لكرم �إال �حلطب ومن 
�لطعام �إال �لفتات ومن �لر�حة و�لنوم �أقله، فهل من �لعدل �أن تاأتي 
�لزوجة لت�ساركه ن�سف ما جنى زوجها بحجة �أنها قد رعت �الأوالد 
رعايتها  لقاء  م��ااًل  تطلب  �أن  �ل�ساحلة  باملر�أة  يليق  وهل  و�لبيت، 
الأوالدها وبيتها. وال نن�سى حقيقة �الأمر �أن كل ما يجنيه �لزوج �إمنا 
هو بالنهاية م�سخر للأ�سرة ) زوج وزوجة و�أوالد باالإ�سافة مل�سوؤوليات 

�لرجل جتاه �أهله( �سو�ء يف حياة �لزوج �أو بعد وفاته.

يعزف  �لنا�ض  من  �لكثري  يجعل  �أن  �ساأنه  من  �لقانون  هذ�   ...  -  6

عن �لزو�ج، �إذ يزرع بذور �ل�سك و�لريبة بني �ل�سريكني خوفًا من �أن 
يفتعل �أحدهما �لطلق وتوؤول �الأمور �إىل ما ال حتمد عقباه.

�أو  �لرد  كتابة رقم  �أمكن  )�إن  �أك��ر؟  توؤيده  �ل��ردود  �أيِّ من هذه    -
�لردود �لتي تتفق معها يف تعليقك( 

-  �أي�سًا.. �إىل �أي مدى تتفق مع هذ� �لقانون، وما هي مز�يا وعيوب 
هذ� �لقانون �ملدين، وهل تعتقد باأن قانون كهذ� من �ساأنه �أن يوطد 
�لعلقة بني �لزوجني ويوؤدم بينهما، �أم �أنه قد يفتح �أبو�ب من �ملاآرب 
و�خلطط و�الأطماع مما قد يحرف مبد�أ �لزو�ج عن م�ساره وهدفه 
يحرف  قد  بل  خلقه،  يف  �هلل  �سنن  من  �سنة  كونه  وعن  �ل�سحيح، 
غايات  �إىل  �الأ�سر،  وتكوين  �إن�ساء  يف  �ل�سامية  �أهد�فه  عن  �ل��زو�ج 
ملتوية �ساذة ذ�ت �أهدف ومطامع ال �أخلقية، �إذ بقوة �لقانون ميكن 
جناه  قد  ما  ن�سف  �الآخ��ر  من  يغرتف  �أن  بب�ساطة  �ل�سريكني  الأحد 
�لزو�ج  م�سروع  يتحول  وقد  ر�بحة  م�سمونة  �سفقة  �سمن  ورثه  �أو 
لدى �لبع�ض �إىل مهنة ُتربم فيها عقود �لزو�ج لفرتة لتنتهي بطلق 
�أو  به  ُغرر  �أو زوجة  زوج  تت�سخم من مال  بنكية  �أر�سدت  ثم  مدبر 
بها بحجة بناء �الأ�سرة لينتهي بهما �ملطاف �إىل هدم �أ�سرة من قبل 
�أن ُتبنى ولعب وتدمري للم�ساعر وخيبات �أمل و�سحايا باإ�سم �لزو�ج 

وخ�سار�ت مادية باإ�سم �لقانون!

فكر

بقلم رئي�س �لتحرير معتز �أبوكالم
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�لتايل  �لبيان  �ليوم  �خلارجية  وزير  غارنو  مارك  �ل�سيد  �أ�سدر 
:Apple Daily ب�ساأن �الإعلن عن �إغلق �سحيفة هوجن كوجن

التهامات  "نتيجة  ديلي  �آبل  ل�سحيفة"  �لق�سري  �الإغلق  "�إن 
كبرية  �سربة  ميثل  كونغ  لهونغ  �لقومي  �الأم��ن  قانون  مبوجب 
�أن  ويو�سح   ، كونغ  هونغ  يف  �لتعبري  وحرية  �ل�سحافة  حلرية 
�ل�سلطات مبوجب قانون �الأمن �لقومي لهونغ كونغ  ُي�ستخدم قانون 

�الأمن �لقومي كاأد�ة لقمع حرية �الإعلم ومعاقبة �ملعار�سني.

هذه �حلريات هي حقوق �إن�سان عاملية مكفولة مبوجب �لقانون 
�الأ�سا�سي لهونغ كونغ ، وتتو�فق مع �ملعايري �لدولية.

عالية  ودرجة  ونظامان  و�حدة  دولة  ملبد�أ  ثابت  د�عم  "كند� 
�إن �الإطاحة مبوؤ�س�سة �إعلمية  من �ال�ستقللية يف هونغ كونغ.  

كبري من هذه  ب�سكل  يحط  �لقومي  �الأمن  قانون  كربى مبوجب 
�ملبادئ ، �لتي يكفلها �الإعلن �ل�سيني �لربيطاين �مل�سرتك ".

بكنعاملؤون��

يكنأيامعربرتجم

بيان وزير اخلارجية ب�ساأن اإغالق
�سحيفة هوجن كونغ، اآبل ديلي
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كلمة �ملرتجم ...
)باللغة  ي�صدر  كتاب  �أول  هو  بالعربية"،  كند�  "�كت�صف  كتاب 
 Discover لكتاب   100% وم�صمونًا  �صكاًل  مطابق  �لعربية( 

Canada  �لر�صمي �ملعتمد لدى �حلكومة �لكندية.

ُتفيد هذه �لن�صخة �لفريدة �ملقبلني على �إجر�ء �ختبار �جلن�صية 
�لكندية من �لناطقني بالعربية، كما وتعترب مرجعًا مهمًا جلميع 

�ملهتمني بالتعرف على كند� و�حلاملني بالهجرة �إىل �أر��صيها. 

�ر�شاد�ت عامة
نهدف من خالل �لن�صخة �لعربية هذه، �إىل تذليل �لعقبات �للغوية 
�أمام �ملقبلني على �ختبار �جلن�صية �لكندية من �لناطقني باللغة 
�لعربية، لفهم م�صمون كتاب Discover Canada وخا�صة 
�لفرن�صية ال متكنهم من  �أو  باالإنكليزية  �للغوية  ممن مقدرتهم 
��صتيعاب م�صمون �لكتاب ب�صكل كاٍف، �أو ممن يرغبون مبطالعة 

كتاب Discover Canada باللغة �لعربية.

ُتغني  ال  �لعربية  �لن�صخة  �أن  هنا  �لتاأكيد  مبكان  �الأهمية  من 
�أو  �الإنكليزية  �الأ�صلية؛  بن�صخته  �لكتاب  در��صة  عن  �إط��الق��ًا 
ال�صتيعاب  �إ�صافية  م�صاعدة  و�صيلة  جمرد  هي  بل  �لفرن�صية، 
�لرتجمة  �أن هذه  عي  ندَّ وال   ،  Discover Canada كتاب 

�لعربية �صت�صمن لك �جتياز �ختبار �جلن�صية �لكندية. 

• يرجى �النتباه �إىل �أن �ختبار �جلن�صية �لكندية يجري ح�صرً� 
باللغة �الإنكليزية �أو �لفرن�صية )ولي�س باللغة �لعربية(.

�جلن�صية،  الختبار  �لتقدمي  �صروط  �صمن  من  �أنَّ  ر..  تذكَّ  •
و�لرتجمة  �لفرن�صية،  �أو  باالإنكليزية  �للغوية  كفاءتك  تثبت  �أن 
بالعربية  �لناطقني  �لكثريين من  تلبيًة لطلب  تاأتي  �إمنا  �لعربية 

.Discover Canada لفهم و��صتيعاب كتاب

مع  �لكتاب  لدر��صة  �ملثلى  �لطريقة  �إليك  �ل��ق��ارئ..   عزيزي 
�لرتجمة �لعربية:

باالإنكليزية    Discover Canada كتاب  �أمامك  �صع   .1
بجانبه  و�صع  �الإلكرتونية(،  �أو  �لورقية  )بن�صخته  �لفرن�صية،  �أو 

كتاب "�كت�صف كند� بالعربية" بن�صخته �الإلكرتونية.

٢. �إقر�أ فقرة باالإنكليزية �أو �لفرن�صية باإمعان، ثم �تبعها بقر�ءة 
�لفقرة �ملقابلة لها بالعربية وهكذ� حتى نهاية كل �صفحة.

٣. �أَِعد �لقر�ءة باإمعان مر�ت عدة حتى تثبت �ملعلومة يف ذهنك، 
�تبع نف�س �لطريقة يف جميع �صفحات �لكتاب.

وقتك،  �صعة  ح�صب  �صفحات   ٤  -  1 معدل  يوم  كل  خ�ص�س   .٤
وح�صب �قرت�ب موعد �ختبارك.

من  جمموعة  �لكتاب  هذ�  بنهاية  �أُرف��ق  �لفائدة،  من  ملزيد   •
�الإجابات  م��ع  و�لفرن�صية  �الإنكليزية  باللغتني  �ملهمة  �الأ�صئلة 

�ل�صحيحة.

خال�س �لأمنيات لكم بالنجاح و�لتوفيق
معتز �أبوكالم

 Moutaz Abu Kalam

 BLit - OCELT/ICTEAL

TESL Certified/Ontario Canada

 Founder and Principal of FLC Learning
 Centre

  Mississauga، Toronto، Canada

https://canadiandays.ca

• تنويه
كتاب لرتجمة  �لكندية  و�ملو�طنة  �لهجرة  د�ئرة  مو�فقة  �أخذ  مت 

Discover Canada  للغة �لعربية.

 © ® • تنبيه 
للمرتجم  وح�صرية  حمفوظة  و�لن�صر  �لرتجمة  حقوق  جميع 
و�لنا�صر، وكتاب "�كت�صف كند� بالعربية" م�صجل ر�صميًا وحممي 
 Canadian Intellectual:قانونيًا لدى �حلكومة �لكندية
�لفكرية:  �مللكية  ت�صجيل حماية  برقم    Property Office

 1180439

د�ئرة  لدى  �أي�صًا  م�صجٌل  بالعربية"  كند�  "�كت�صف  كتاب   •
�ملكتبات و�ملحفوظات �لكندية - حكومة كند�، حتت �لرقم:

ISBN 978-1-7776362-1-0

        Title: Discover Canada in Arabic

للقر�ءة  بالعربية"، هو ح�صريًا  "�كت�صف كند�  • �قتنائك كتاب 
يعترب  فيه،  تعديل  �أو  توزيع  �أو  ن�صر  و�أي  �ل�صخ�صية،  و�لدر��صة 
�ملرتجم  وج��ه��ود  حقوق  على  وتعديًا  �لقانون  مبوجب  خمالفًا 

و�لنا�صر.

 Moutaz Abu Kalam

Canadian Days Inc.

 Canadian Citizenship Test Preparation

 www.canadiandays.ca

)All Rights Reserved( ®  ©
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رئي�س وزراء كندا جا�سنت ترودو يتحدث مع امللكة اإليزابيث الثانية 
حتدث رئي�ض �لوزر�ء جا�سنت ترودو �ليوم مع جللة �مللكة �إليز�بيث 
�لثانية ملناق�سة جمموعة من �لق�سايا ، مبا يف ذلك �الأولويات يف قمة 

جمموعة �ل�سبع.

ناق�ض رئي�ض �لوزر�ء ترودو و�مللكة �لتد�بري �لتي يتم �تخاذها الإنهاء 
كما  �لوباء.  من  ت�سررً�  �الأك��ر  �الأ�سخا�ض  ودع��م   COVID-19

وحتدث رئي�ض �لوزر�ء و�ساحبة �جلللة عن �لقتل �ملاأ�ساوي لعائلة 
�ملدفونني  للأطفال  �ملروع  و�الكت�ساف   ، �أونتاريو   ، لندن  �أف�سال يف 

يف �ملدر�سة �ل�سكنية �ل�سابقة يف كاملوب�ض ، وعمل �حلكومة �مل�ستمر 
ب�ساأن �حلقيقة و�مل�ساحلة.

قدم رئي�ض �لوزر�ء ترودو حتديًثا لعملية �ختيار �حلاكم �لعام �ملقبل 
للحتفال  �ال�ستعد�د�ت  و�مللكة  �ل��وزر�ء  رئي�ض  ناق�ض  كما  لكند�.  

باليوبيل �لبلتيني ل�ساحبة �جلللة يف عام 2022.

كنءوزس�ئمكتب
يكنأيامعربرتجم

مبنا�سبة ك��ن��دا  وزراء  رئ��ي�����س  ب��ي��ان 
ع��ي��د ال���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة ال��ك��ن��دي��ة
:يكنلح�ملت�قي�ميفتايلانبم�،وترونتجا،ءز�س�ئ�أ

�سجاعتهم  على  و�حلا�سر،  �ملا�سي  يف  �لكندية،  �مل�سلحة  �لقو�ت  يف  �ل�سجعان  �الأع�ساء  ن�سكر  �ليوم، 
�لهائلة وخدمتهم وت�سحياتهم.  نحن مدينون لهم والأ�سرهم بدين �متنان ال ميكن �سد�ده �أبًد�.

يخدم �أع�ساء �لقو�ت �مل�سلحة �لكندية بلدنا ب�سفات عديدة يف �لد�خل ويف جميع �أنحاء �لعامل، وميثلون 
�ل�سلم و�الأمن  �أفر�دنا �لع�سكريون يف  �أعز قيمنا لل�سلم و�حلرية و�لدميقر�طية.  يف كل يوم، ي�ساهم 

�لدوليني و�لدفاع عن بلدنا، مبا يف ذلك من خلل �ال�ستجابة للكو�رث �لطبيعية.

COVID- مكافحة  يف  للم�ساعدة  للند�ء  �لكندية  �مل�سلحة  �لقو�ت  �أع�ساء  ��ستجاب  �لعام،  "هذ� 

و�ملقاطعية  �لفيدر�لية  للحكومات  �لدعم  VECTOR، يقدمون  �الأرو�ح.  من خلل عملية  19 وحماية 

و�الإقليمية لتوزيع لقاحات COVID-19، بينما ي�ساعدون يف مكافحة �لوباء �لعاملي يف جميع �أنحاء كند� 
من خلل عملية LASER.  نظًر� لتحديات �لعمل يف حالة حدوث جائحة، عملت �لقو�ت �مل�سلحة �لكندية 
بجد للتخفيف من �ملخاطر �ل�سحية الأع�سائها، مع �سمان قدرتهم على �ال�ستمر�ر يف �خلدمة يف جميع 

�أنحاء �لعامل، مع ن�سر ما يقرب من 2000 فرد يف �أكر من 20 عملية خمتلفة.

تعمل حكومتنا  �لعمل جلي�سنا.   وظروف  �لثقافة  علينا حت�سني  يجب  �أنه  ا  �أي�سً ندرك  �ليوم،  هذ�  "يف 

تد�بري  من خلل  �لكندية  �مل�سلحة  �لقو�ت  �نتظاره يف  طال  ثقايف  تغيري  للم�ساعدة يف حتقيق  جاهدة 
للق�ساء على �ل�سلوك غري �ملقبول و�لثقافة �ل�سامة و�لتمييز و�لعنف و�مل�سايقات.  منذ عام 2015، �تخذنا 
خطو�ت مهمة للقيام بذلك، مبا يف ذلك تقدمي �سيا�سات و��سحة حول �ل�سلوك �لبغي�ض، باالإ�سافة �إىل 
�إن�ساء مركز �ال�ستجابة حلاالت �سوء �ل�سلوك �جلن�سي، ولكن ال يز�ل هناك �لكثري من �لعمل �لذي يتعني 
�لقيام به.  لهذ� �ل�سبب قمنا موؤخًر� بتعيني �لقا�سية �ل�سابقة يف �ملحكمة �لعليا لويز �أربور لقيادة مر�جعة 
كارينيان  �للو�ء جيني  �ستعمل  وملاذ�  �لقو�ت،  �ل�سلوك د�خل  و�سوء  �لتحر�ض �جلن�سي  الأ�سباب  خارجية 
ا خطو�ت ملمو�سة ملعاجلة �سوء �ل�سلوك �جلن�سي  كرئي�سة لل�سلوك �ملهني و�لثقافة باجلي�ض.  نتخذ �أي�سً
��ستثمار�ت  �أف�سل، من خلل  ب�سكل  �لناجني  �الجتماعي يف �جلي�ض، ودعم  �لنوع  �لقائم على  و�لعنف 
�آمنة  جديدة يف ميز�نية 2021. مًعا، �سنبني فريق دفاع يعك�ض �أف�سل ما يف كند�، وي�سمن  بيئة عمل 

و�ساملة للجميع.

�متناننا  خال�ض  عن  �الإعر�ب  يف  �إيل  للن�سمام  �لكنديني  جميع  �أدعو  كند�،  حكومة  عن  "بالنيابة 
لكند�.   خدمتهم  على  و�حلا�سر،  �ملا�سي  يف  وعائلتهم،  �لكندية  �مل�سلحة  �لقو�ت  الأع�ساء  وتقديرنا 
لقد نذر جنودنا و�لبحارة و�لطيارون �ل�سجعان �أنف�سهم مل�ساعدة �لكنديني و�ل�سكان �ل�سعفاء يف جميع 

�أنحاء �لعامل على جتاوز هذه �الأزمة، ونحن مدينون لهم بخال�ض �ل�سكر ".

يكنأيامعربرتجمكنءوزس�ئمكتب

ي��وم  يف  ك��ن��دا  وزراء  رئ��ي�����س  ب��ي��ان 
ال��ت��ع��ددي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ك��ن��دي��ة

�أ�سدر رئي�ض �لوزر�ء ، جا�سنت ترودو ، �ليوم �لبيان �لتايل يف يوم �لتعددية �لثقافية �لكندية:
قدمها  �لتي  �لعديدة  �مل�ساهمات  ونقدر   ، �لوطنية  �سخ�سيتنا  ركائز  من  بركيزة  �ليوم  "نحتفل 

�لنا�ض من جميع �خللفيات ، وما ز�لو� يقدمونها ، ملجتمعنا.
�أجيال  ، ويف قلب جناحنا كدولة.  على مدى  للعامل  �لثقافية هو مثال  بالتعددية  �لتز�م كند�  "�إن 
�أننا �أقوى عندما ندرك ونحرتم �ختلفاتنا وجذورنا �ملتنوعة ، ونعمل مًعا لبناء  ، عرف �لكنديون 

م�ستقبل �أكر �سمواًل للجميع.
�أ�سبحت   ، �لعام  هذ�  خريف  يف  عاًما  خم�سني  قبل  مهمة.   �سنوية  بذكرى  نحتفل   ، �لعام  "هذ� 

كند� �أول دولة يف �لعامل تتبنى �سيا�سة �لتعددية �لثقافية ، و�لتي مت تكري�سها الحًقا يف �لقانون من 
خلل قانون �لتعددية �لثقافية �لكندي.  بينما �أحرزنا تقدًما مهًما نحو جمتمع �أكر �سمواًل و�إن�ساًفا 
، ال يز�ل عدد  �لعمل �لذي يتعني �لقيام به.  كل يوم  ، ال يز�ل هناك �لكثري من  منذ ذلك �حلني 
كبري جًد� من �لكنديني و�ل�سكان �الأ�سليني و�الأقليات �لدينية �لذين يتعر�سون للعن�سرية يو�جهون 

ا يف �ملو�رد و�لفر�ض. عن�سرية منهجية ومتييًز� ونق�سً
�لفو�رق   COVID-19 جائحة  ك�سفت   ، �ملا�سيني  �لعام  ون�سف  �لعام  خ��لل   ، "للأ�سف 
�لعديد  و�لعنف �سد  �لتهديد�ت  �رتفاًعا يف  و�سهد   ، وتعميقها  و�القت�سادية  و�ل�سحية  �الجتماعية 
من هذه �ملجتمعات.  تعترب �الأحد�ث �ملاأ�ساوية �لتي وقعت يف �الأ�سابيع �لعديدة �ملا�سية مبثابة تذكري 
باخلوف  ي�سعرون  ز�لو�  ما  �لكنديني  من  �لعديد  و�أن  �لعليا،  مُبثلها  د�ئًما  تلتزم  كند� مل  باأن  موؤمل 

و�نعد�م �الأمن ملجرد لون ب�سرتهم �أو خلفيتهم �أو معتقدهم.
هذ� غري مقبول ويجب �أن يتغري.  ولهذ� يجب على حكومة كند� ، و�ستو��سل ، �تخاذ �إجر�ء�ت هادفة 

لت�سحيح �أخطاء �ملا�سي ، ومكافحة �لعن�سرية و�لتمييز ، وتعزيز جمتمع �أكر عداًل و�إن�ساًفا.
كاأفر�د ، لدينا جميًعا دور نلعبه يف بناء بلد �أكر �سمواًل وقدرة على �ل�سمود.  تتمتع قيم �النفتاح 
و�لرحمة و�الحرت�م بالقدرة على جمعنا مًعا ، لكنها ال تكون ذ�ت مغزى �إال �إذ� ج�سدناها.  عندما 

نختار و�سعها مو�سع �لتنفيذ ، نختار ت�سكيل غد �أف�سل للجميع.
خلل  من  �لكندي  �لثقافية  �لتعددية  بيوم  للحتفال  �لكنديني  �أدعو   ، كند�  حكومة  عن  "بالنيابة 
�لتي  �لقيمة  بامل�ساهمات  و�الع��رت�ف   ، �ل�سخ�سية  و�الأن�سطة  �الإنرتنت  عرب  �الأح��د�ث  يف  �مل�ساركة 
يو��سل �لكنديون من جميع �خللفيات تقدميها لبلدنا.  مًعا ، ميكننا �أن جنعل كند� مكاًنا �أقوى و�أكر 

ترحيبًا و�سمولية ".
يكنأيامعربرتجم
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 اأ�سباب �سدور 
اأ�سوات مزعجة 

من فرامل ال�سيارة 
وطريقة معاجلتها

هناأت   - �لعربي  �ل�سائق   - در�يف  �ر�بيان 
مر�سيد�ض مناف�ستها بور�سه على ك�سر �لرقم 
نوربورغرينغ  حلبة  يف  لل�سرعة  �لقيا�سي 
 GT2  911 مبوديل  �الإنتاجية  لل�سيار�ت 
�ل�سابقة  �للقب  حاملة  على  متفوقة   ،RS

مر�سيد�ض جي تي بلك �سريي�ض

�أن  �إىل  �الإ���س��ارة  مر�سيد�ض  تن�ض  مل  ولكن 
�لرقم  حتقيق  م��ن  متكنت  ب��ور���ض  �سيارة 
الإ�سافة  متعددة  تعديلت  بعد  �لقيا�سي 
لل�سباقات،  �خلا�سة   Manthey قطع 
�سريي�ض  بلك  مر�سيد�ض  ب�سيارة  مقارنة 
مبكونات  �لقيا�سي  �ل��رق��م  �سجلت  �ل��ت��ي 

�مل�سنع �لقيا�سية. 

 GT2 RS  911 بور�سه  �أن  �لقر�ء  ونذكر 
يف   Nordscleife م�����س��م��ار  ق��ط��ع��ت 
فقط،  دقيقة   6:38 خ��لل  ن��ورب��ورغ��ري��ن��غ 
�لتعديلت  �أن  �لعلم  مع  مذهل  رق��م  وه��و 
�لتي �أ�سارت �إليها مر�سيد�ض هي يف �لو�قع 
ب�سمان  �سر�وؤها  ميكن  ر�سمية  تعديلت 
قانونية  �ملعدلة  �لن�سخة  ك��ون  مع  بور�سه، 
يف  مر�سيد�ض  �نتقاد�ت  لذ�  للطرق،  متاًما 
غري حملها.. وللمقارنة، �سجلت مر�سيد�ض 
�أي  ثانية يف �مل�سمار،  بلك �سريي�ض 6:43 

فارق 5 ثو�ين فح�سب بني �ل�سيارتني

�سيار�ت

تلمح   مر�س��يد�س 
اإىل اأن رقم بور�سه 
لل�سرعة  القيا�سي 
يف نوربورغرين��غ 

مل يكن عادل

تو�جه  قد  �لتي  �ل�سائعة  �مل�ساكل  �ملربع نت من   
�ل�سائقني هي �سدور �أ�سو�ت مزعجة من مكابح 
�لفر�مل  الأهمية  ونظرً�  �لفر�مل،  �أو  �ل�سيارة 
يف  �لهامة  �الأج����ز�ء  �أب���رز  م��ن  لكونها  �لعالية 
يجب  فاإنه  لها،  �الأوىل  �الأم��ان  وو�سيلة  �ل�سيارة 

فح�ض �سبب هذه �مل�سكلة وعلجها على �لفور

باأ�سباب  �ل�سيار�ت  قائدي  بع�ض  در�ي��ة  ولعدم 
خلل  �ل��ي��وم  لكم  نقدم  �مل�سكلة،  ه��ذه  ح��دوث 
�الأ�سو�ت  �سدور  �أ�سباب  �أب��رز  �لتالية  �ل�سطور 

�ملزعجة من �ملكابح وكيفية معاجلتها

1- �إذ� تعر�ست فحمات �لفر�مل للتاآكل و�لتلف، 
ويف هذه �حلالة يجب تغيري �لفحمات بالكامل، 
كي ال تت�سبب يف تلف �أقر��ض �لفر�مل، �أو لزيادة 
�لفر�مل  �أق��ر����ض  تعر�ست  �إذ�  �لكبح،  م�سافة 
�إعادة  يجب  �حلالة  هذه  يف  و�العوجاج،  للتاآكل 
مرة  تركيبها  و�إع��ادة  �لفر�مل،  �أقر��ض  خرط 
قر�ض  تغيري  �أو  �ل��ف��ح��م��ات،  تغيري  بعد  ثانية 

�لفر�مل بالكامل �إذ� مت خرطه �سابقًا

يف حال تفكك �أحد بر�غي �أقر��ض �لفر�مل فاإنه 
ي�سبب هذ� �ل�سوت �ملزعج، وكل ما عليك فعله 

هو �إعادة ربط �لرب�غي باإحكام

�لفر�مل  �أق���ر�����ض  ع��ل��ى  ���س��د�أ  وج���ود  ح���ال  يف 
�أ����س���و�ت مزعجة  ت�����س��در  )�ل��ه��وب��ات( ف��اإن��ه��ا 
الحتكاكها مع فحمات �لفر�مل عند �ل�سغط على 
دو��سة �لفر�مل، وكل ما عليك فعله هو ��ستخد�م 
�ل�سحم يف عمل طبقة عازلة بني فحمات و�أقر��ض 

�لفر�مل، وبذلك يتوقف �ل�سوت
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� ح�تر م� وترو نتجا ءز� س�ئ أعلن
.كناعللمحكمجمال�حمم

كان للقا�سي جمال م�سرية مهنية متميزة كمحامي دعاوي مع �لتز�م 
�أونتاريو  �ال�ستئناف يف  تعيينه يف حمكمة  قبل  �ملجاين  بالعمل  عميق 
عام 2019. وقد مثل يف 35 ��ستئناًفا �أمام �ملحكمة �لعليا �لكندية يف 
�لق�سايا �ملدنية و�لد�ستورية و�جلنائية و�خلا�سة و�لق�سايا �لتنظيمية.  
و�لقانون  ماكجيل  جامعة  يف  �لد�ستوري  �لقانون  بتدري�ض  قام  كما 

�الإد�ري يف كلية �حلقوق يف Osgoode Hall.  هو ثنائي �للغة.
�سيمثل وزير �لعدل و�ملدعي �لعام لكند� ورئي�ض �ملجل�ض �ال�ست�ساري 
�أمام  قريًبا  لكند�  �لعليا  �ملحكمة  يف  �لق�سائية  للتعيينات  �مل�ستقل 

يف  �الإن�سان  وحقوق  للعدل  �لد�ئمة  للجنة  خا�سة  ��ستماع  جل�سة 
جمل�ض �لعموم ملناق�سة عملية �الختيار و�أ�سباب �لرت�سيح.

�لعموم بعد ذلك يف فرتة  �لد�ئمة ملجل�ض  �للجنة  �أع�ساء  �سي�سارك 
لل�سوؤون  �لد�ئمة  �للجنة  �إليهم  وتن�سم   ، �ملر�سح  مع  و�أجوبة  �أ�سئلة 
�خل�سر  حزب  وع�سو  �ل�سيوخ  جمل�ض  يف  و�لد�ستورية  �لقانونية 
ق�سم  عميد   ، �سيلف�سرت  �إيف  ماري  �جلل�سة  هذه  �ستدير  �لكندي.  

�لقانون �ملدين يف كلية �حلقوق بجامعة �أوتاو�.
�سيوؤدي هذ� �لرت�سيح �إىل ملئ �ملن�سب �ل�ساغر �لذي �أن�ساأه �لتقاعد 
�لقادم للقا�سية روز�يل �سيلربمان �أبيل.  وهو ميثل �لرت�سيح �لر�بع 
يف �إطار عملية �لتعيني يف �ملحكمة �لعليا �لتي �أطلقتها حكومة كند� 

يف عام 2016 لتعزيز مزيد من �النفتاح و�ل�سفافية و�مل�ساءلة.

كنءوزس�ئمكتب

يكنأيامعربرتجم

رئي�س وزراء كندا يعلن تر�سيح ال�سيد حممود جمال للمحكمة العليا لكندا

ندد رئي�ض �لوزر�ء �لكندي جا�سنت ترودو -�ليوم �لثلثاء- ب�"�لهجوم 
�الإرهابي"، بعد مقتل 4 �أفر�د من عائلة م�سلمة ده�سا م�ساء �الأحد 

ب�ساحنة كان يقودها �ساب يف مدينة لندن مبقاطعة �أونتاريو.
�ملجزرة  "هذه  �إن  �لعموم  جمل�ض  �أم���ام  خطاب  يف  ت���رودو  وق��ال 
�أحد  قلب  يف  �لكر�هية  د�فعه  �إرهابي  هجوم  �إنها  حادثا،  تكن  مل 

جمتمعاتنا".
و�أعلنت �ل�سرطة �لكندية -�أم�ض �الثنني- مقتل 4 �أفر�د من عائلة 
م�سلمة، و�إ�سابة �سبي يبلغ من �لعمر 9 �أعو�م بجروح خطرية، �إثر 

عملية �لده�ض.
من  �لطفل  يتعافى  �أن  جميعا  "ناأمل  �لكندي  �ل���وزر�ء  رئي�ض  و�أ���س��اف 
وعدم  وقتا طويل مع �حلزن  �سيعي�ض  باأنه  �سريعا، رغم علمنا  جروحه 
�لفهم و�لغ�سب �لذي ت�سبب به هذ� �لهجوم �جلبان �ملعادي للم�سلمني".

�لنار يف  �إطلق  �مل�سلمني يف كند� منذ  وذّكر بهجمات ��ستهدفت 
م�سجد كيبيك و�لذي خلف 6 قتلى عام 2017.

وقال "لقد ��سُتهدفو� جميعا ب�سبب معتقدهم �مل�سلم. هذ� يح�سل 
من  مزيد  باتخاذ  وتعهد  يتوقف"،  �أن  يجب  وهذ�  كند�،  يف  هنا، 
ترودو  وق��ال  �ملتطرفة.  �ليمينية  �جلماعات  لتفكيك  �الإج���ر�ء�ت 
"�سنو��سل حماربة �لكر�هية عرب �سبكة �الإنرتنت وغريها، )وي�سمل 

ذلك( �تخاذ مزيد من �الإجر�ء�ت لتفكيك �جلماعات �ليمينية".
-معاةالإالم

�أفر�د �الأ�سرة �مل�سلمة �الأربعة، �لذين  �إن  وقالت �ل�سرطة �لكندية 
ُقتلو� ده�سا، �أول �أم�ض �الأحد، يف منطقة لندن باإقليم �أونتاريو، مت 

��ستهد�فهم عمد� يف جرمية كر�هية معادية للإ�سلم.
وذكرت و�سائل �إعلم كندية �أن �سلطات �لتحقيق يف مدينة �أونتاريو 
وّجهت 4 ُتهٍم بالقتل لل�ساب �لكندي ناثانيل فيلتمان �لذي ده�ض 
�الأ�سرة �مل�سلمة ب�ساحنة، كما وّجهت له تهمة خام�سة وهي �ل�سروع 
بقتل فرد خام�ض من  �الأ�سرة نف�سها، وهو طفل يعاين من �إ�سابات 

خطرية ب�سبب �حلادث.
وقال م�سوؤول �أمني �إن من �ملحتمل �أن توّجه ملنفذ �لهجوم �تهامات 

باالإرهاب.
باالأ�سى  ي�سعر  �إنه  كند�  مل�سلمي  �لوطني  �ملجل�ض  قال  جهته،  من 
�أونتاريو  مبدينة  نزهة  يف  كانت  م�سلمة  عائلة  ده�ض  بعد  �لعميق 
�لكندية، ودعا �ملجل�ض -يف تغريدة على تويرت- �إىل حتقيق �لعد�لة 

يف هذ� �حلادث، �لذي قال �إن د�فعه �لكر�هية.

-قطرتين
بيان  يف  وج��ددت  �حلادثة،  �لثلثاء-  -�ليوم  قطر  دولة  و�أد�ن��ت 
�لعنف  رف�ض  من  �لثابت  قطر  "موقف  �خلارجية  وز�رة  �أ�سدرته 

و�الإرهاب و�الأعمال �الإجر�مية �أيا كانت �لدو�فع و�الأ�سباب".
وعرّب �لبيان عن "تعازي دولة قطر لذوي �ل�سحايا وحكومة و�سعب 

كند�".
-لإالم�ف�با

بالق�ساء  �لتعجيل  �إىل  �لكنديني  للم�سلمني  �لوطني  �ملجل�ض  ودعا 
�عتربتها  �ل��ت��ي  �جل��رمي��ة  عقب  �الإ���س��لم��وف��وب��ي��ا،  ظ��اه��رة  على 
�ل�سلطات �ملحلية "عمل متجذر� من �أعمال �لقتل �جلماعي �سد 

�مل�سلمني".
وقال رئي�ض �ملجل�ض م�سطفى فاروق �إن "هذ� هجوم �إرهابي على 

�الأر��سي �لكندية، ويجب �لتعامل معه على هذ� �الأ�سا�ض".
طاهر،  ن��و�ز  �ملحامي  �مل�سلمة  �جلالية  م�سوؤول  ق��ال  جهته،  من 
�ليوم ال غد�، من  �الإ�سلموفوبيا،  ونق�سي على  نو�جه  �أن  "يجب 

�أجل �أطفالنا وعائلتنا وجمتمعاتنا".
�أعمال  من  عمل  باأنه  �حل��ادث  هولدر  �إد  �لبلدية  رئي�ض  وو�سف 
�لقتل �جلماعي �لتي �رتكبت �سد �مل�سلمني، "لقد كان متجذر� يف 

كر�هية ال تو�سف".
-3أجال

و�أ�سدرت �أ�سرة �ل�سحايا بيانا حددت فيه �أ�سماء �أبنائها �لقتلى، وهم: 
و�بنتهما  عاما(،   44( مديحة  وزوجته  عاما(،   46( �أف�سل  �سلمان 
مينى )15 عاما(، و�جلدة )74 عاما( �لتي مت حجب ��سمها، م�سيفة 

�أن �لفتى "فايز" �إ�سابته بالغة ومت نقله �إىل �مل�ست�سفى.
�أف�سل،  عائلة  �أف��ر�د  وبقية  �سلمان  يعرف  من  "كل  �لبيان  وق��ال 
وكنديني  كم�سلمني  عليها  كانو�  �لتي  �لنموذجية  �الأ�سرة  يعرفون 
وباك�ستانيني"، لقد عملو� بجد يف جماالتهم وتفوقو�. كان �أطفالهم 
من �لطلب �الأو�ئل يف مدر�ستهم، وكانو� مرتبطني بقوة بهويتهم 

�لروحية )�لدينية(".
"كان  �الأب  �أن  �الإنرتنت  على  �لتربعات  جلمع  �سفحة  و�أو�سحت 
و�أن زوجته كانت حت�سر درجة  للكريكت،  معاجلا طبيعيا وحمبا 
�لدكتور�ه يف �لهند�سة �ملدنية بجامعة وي�سرتن بلندن، و�أن �بنتهما 
�أرك��ان  م��ن  رك��ي��زة  �جل��دة  وك��ان��ت  �لتا�سع،  �ل�سف  تنهي  كانت 

�الأ�سرة".

�لكر�هية  ���س��د  �ل��وق��وف  �إىل  �جل��م��ي��ع  ب��ي��ان��ه��ا-  -يف  �الأ����س���رة  ودع���ت 
و"�الإ�سلموفوبيا"، م�سيفة "هذ� �ل�ساب �لذي �رتكب هذ� �لعمل �الإرهابي 
تاأثر بجماعة يرتبط بها، ويجب على بقية �ملجتمع �تخاذ موقف قوي �سد 

هذ�، من �أعلى �مل�ستويات يف حكومتنا �إىل كل فرد من �أفر�د �ملجتمع".
�إن �ل�سحايا 3 �أجيال من �لعائلة  وقال �سديق �لعائلة ز�هد خان 
نف�سها، هم جدة و�أب و�أم و�بنة مر�هقة، وذكر �أن �الأ�سرة هاجرت 
من باك�ستان منذ 14 عاما، "وكانو� �أع�ساء خمل�سني وحمرتمني 

وكرماء يف م�سجد لندن".
�جلرمية،  موقع  من  بالقرب  �ملنهمرة  دموعه  يغالب  وهو  وتابع، 

يوم". كل  يخرجون  وكانو�  �الأقد�م،  على  نزهة  يف  كانو�  "لقد 
وقال �سديق �آخر لعائلة �ل�سحايا ويدعى قا�سي خليل، �إنه �عتاد 
روؤية �الأ�سرة كل يوم خمي�ض، عندما كانو� باخلارج يف نزهة ليل، 
م�سيفا �أن �لعائلت تعي�ض بالقرب من بع�سها بع�سا، وجتتمع �أيام 

�لعطلت، "لقد دمرين هذ� من �لد�خل متاما".
-هج�ممبر

و�أوقفت �ل�سرطة �ملحلية �مل�ستبه به، وهو �ساب يبلغ من �لعمر 20 
وذكرت  �الحتجاز،  قيد  وو�سعته  فيلتمان،   ناثانيل  يدعى  عاما 
و�سائل �إعلم حملية �أن �سلطات �لتحقيق مبدينة �أونتاريو وجهت 

له 4 �تهامات بالقتل من �لدرجة �الأوىل.
�إذ�  ما  حت��دد  مل  �ل�سرطة  �إن  و�ي��ت  ب��ول  �ملحقق  ق��ال  جهته،  من 
كان �مل�ستبه به ع�سو� يف �أي "جماعة كر�هية معينة، و�إن �سرطة 
لندن تعمل مع �ل�سرطة �لفدر�لية و�ملدعني ملعرفة )تهم �الإرهاب 
�إىل  ت�سري  تف�سيلية  �أدل��ة  عن  �لك�سف  رف�ض  لكنه  �ملحتملة("، 
جرمية كر�هية حمتملة، مكتفيا بالقول "�إن �لهجوم كان مدبر�".

يف هذه �الأثناء، قام نحو 10 من �سباط �ل�سرطة بتم�سيط �ملنطقة 
�ملحيطة مبوقع �حلادث بحثا عن �أدلة، وقال قائد �ل�سرطة �ستيفن 

وليامز "نعتقد �أن �ل�سحايا ��ستهدفو� ب�سبب دينهم �الإ�سلمي".
جميع  ومن  عموما  باملهاجرين  بالرتحيب  ت�ستهر  كند�  �إن  ويقال 
بانتمائه  معروف  فرن�سي  كندي  قام   ،2017 عام  لكن  �الأدي���ان، 
مما  كيبك،  مبدينة  م�سجد  يف  �لنار  باإطلق  �ملتطرف  �ليميني 

�أ�سفر عن مقتل 6 م�سلني.
مل�:جلزيرة+وكالت

ده�س عائلة م�سلمة..
املجموعات  ويتوعد  بالإرهابي  الهجوم  ي�سف  ت��رودو 
لالإ�سالم معادية  جرمية  اأنها  توؤكد  وال�سرطة  املتطرفة 
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�أ�سدر رئي�ض �لوزر�ء ، جا�سنت ترودو ، �ليوم �لبيان �لتايل يف يوم �للجئ �لعاملي:

�أجربو�  �لذين  �أولئك  بجميع  �لدويل للعرت�ف  �ملجتمع  �إىل  نن�سم   ، �لعاملي  �للجئ  يوم  ، يف  "�ليوم 
 ، �أوطانهم.  نحن نكرم قوتهم و�سجاعتهم ، ونقدر �ل�سعوبات �لعميقة �لتي حتملوها  على �لفر�ر من 

ونعيد تاأكيد �لتز�منا بحمايتهم ودعمهم.

خ�سائر   ، وطنهم  ي�سمونه  �آمن  مكان  عن  بحثهم  �أثناء  ق�سرً�  �لنازحني  من  وغريهم  �للجئون  يو�جه 
و�لياأ�ض  ، غالًبا ما يعانون من �جلوع  بناء حياتهم  �إعادة  �أثناء حماولتهم  فادحة وحو�جز و�سدمات.  
وعدم �ليقني.  يكافح �لكثريون للعثور على طبيب عندما مير�سون ، �أو مدر�سة الأطفالهم ، �أو مكاًنا لهم 

للعب ، وتكوين �سد�قات ، و�ل�سعور باالنتماء.

لتجديد دعمنا للجئني من خلل  "، يدعونا جميًعا  ونتاألق  ونتعلم  ند�وي  ،" مًعا  �لعام  "مو�سوع هذ� 
 ، �للجئني  ب�ساأن  �لعاملي  �مليثاق  و�لتعليم.  على غر�ر  �ل�سحية �جليدة  �لرعاية  �إىل  و�سولهم  حت�سني 
ا باأهمية �لدمج ، و�سمان و�سول جميع �الأ�سخا�ض ، مبا يف ذلك �للجئني  يذكرنا مو�سوع هذ� �لعام �أي�سً
من خلفيات متنوعة ، �إىل �مل�ساحات �لتي يحتاجون �إليها للتعلم و�الزدهار.  تدرك كند� �أهمية �الإدماج 
و�لتنوع ، ولديها تقليد طويل �الأمد لتعزيز هذه �لقيم من خلل م�ساعدتنا �لدولية ، و�إعادة �لتوطني ، 

وجهود �لتكامل.

"كند� لديها تقليد �إن�ساين تعتز به يف حماية �أكر �لنا�ض �سعفا يف �لعامل ، و�ليوم ، نو��سل فتح حدودنا 
وقلوبنا الأولئك �لذين يبحثون عن �الأمان و�للجوء من �ال�سطهاد و�لعنف.  يف عام 2019 ، �أعادت كند� 
توطني �أكر من 30 �ألف الجئ وكانت �أكرب دولة يف �لعامل الإعادة توطني �للجئني للعام �لثاين على �لتو�يل.  
 ،  COVID-19 ب�  �ل�سفر �ملتعلقة  �لتحديات و�لقيود �ملفرو�سة على  �لعام �ملا�سي ، على �لرغم من  يف 
�أكر من 9،200 الجئ من �ل�ساحل �إىل �ل�ساحل �إىل �ل�ساحل.  هذ� �لعام ، �سنطلق  �أعادت كند� توطني 
�أن  من  كند�  �سيمكن  مما   ، للخطر  �ملعر�سني  �الإن�سان  حقوق  عن  للمد�فعني  للجئني  ا  خم�س�سً تدفًقا 
ت�سبح و�حدة من �أوىل �لدول �لتي تقدم م�ساحات حماية خم�س�سة لهذه �ملجموعة من �للجئني.  كما 
ا باإعادة توطني ما  �أعلن يف وقت �سابق من هذ� �لعام ، لدعم مل �سمل �الأ�سرة ب�سكل �أف�سل ، �سنقوم �أي�سً

ي�سل �إىل 250 من �أفر�د �الأ�سرة �ملمتدة من �لناجني من د�ع�ض �ملوجودين حالًيا يف كند�.

و�لفتيات  �لن�ساء  �حتياجات  على  �لرتكيز  نو��سل   ، �لدولية  �لن�سوية  �مل�ساعدة  ب�سيا�سة  "م�سرت�سدين 

 ، �جلن�سني  بني  و�مل�ساو�ة   ، �الإن�سان  حقوق  لتعزيز  �ملنا�سب  �لوقت  ويف  ملمو�سة  م��ب��ادر�ت  وط��رح   ،
و�لكر�مة ، و�ل�سلم و�الأمن.  وبهذه �لروح ، تتطلع كند� �إىل �أن ت�سبح رئي�ًسا ملن�سة دعم �إطار �لعمل 
�أمريكا �لو�سطى و�ملك�سيك �ل�سهر �ملقبل.  يف هذ�  �الإقليمي �ل�سامل للحماية و�حللول )MIRPS( يف 
�لدور ، �سنو��سل �لدفاع عن �حلماية و�مل�ساركة �لهادفة للن�ساء و�لفتيات �مل�سرد�ت على �مل�سرح �لدويل.  
 ، و�مل�ساعدة للجئني  �لدولية  لتوفري �حلماية  �ملتحدة  و�الأمم  �لدويل  �ملجتمع  �لعمل مع  �سنو��سل  كما 

و�إيجاد حلول د�ئمة وكرمية لهم ولغريهم من �لنازحني ق�سرً�.

�لعاملي  �للجئ  بيوم  للحتفال  �إيّل  للن�سمام  �لكنديني  جميع  �أدعو   ، كند�  حكومة  عن  "بالنيابة 
مبا  نحتفل  دعونا  كند�.   �إىل  �للجئون  قدمها  �لتي  �مل�ساهمات  يف  �لتفكري  يف  �لوقت  بع�ض  وق�ساء   ،
ميكننا حتقيقه كاأفر�د وكمجتمعات وكدولة عندما نقدر �لتعاطف و�النفتاح و�لتنوع.  لندع هذه �لقيم 

حتفزنا مل�ساعدة �أولئك �الأكر �سعًفا بيننا للو�سول �إىل �إمكاناتهم �حلقيقية ".

كنحك�م

يكنأيامعربرتجم

�أخبار متنوعة

بيان رئي�س وزراء كندا يف يوم الالجئ العاملي وبرامج ل�ستيعاب املزيد من الالجئني

عقوبات  عن   ، �ليوم   ، �خلارجية  وزير   ، غارنو  مارك  �ل�سيد  �أعلن 
جديدة �سد 17 فرًد� و 5 كيانات مبوجب قانون �لتد�بري �القت�سادية 
و�ملنهجية  �جل�سيمة  �النتهاكات  على  رًد�   )SEMA( �خلا�سة 
حلقوق �الإن�سان �لتي حتدث يف بيلرو�سيا.  يتم �تخاذ هذه �الإجر�ء�ت 

بالتن�سيق مع �لواليات �ملتحدة و�ململكة �ملتحدة و�الحتاد �الأوروبي.

�إزدر�ئه  �أخرى  �لبيلرو�سي مرة  �لنظام  �أظهر   ، يف 23 مايو 2021 
وجه  على  �الإع��لم  وحرية   - �الأ�سا�سية  �الإن�سان  حلقوق  �لو��سح 
يتم  ومل  فيه  م�سكوك  بقنبلة  تهديد  وج��ود  بذريعة  �خل�سو�ض.  
�لتحقق منه بعد ، قام �لنظام �لبيلرو�سي بتحويل م�سار رحلة ر�يان 
مين�سك.   يف  �لهبوط  �أج��ل  من  له  �ملخطط  م�سارها  من   4978 �إي��ر 

عند �لهبوط ، �عتقلت �ل�سلطات �لبيلرو�سية �ل�سحفي �لبيلرو�سي 
رومان بروتا�سيفيت�ض ورفيقته �سوفيا �سابيجا.

هذ�  فاإن   ، �لتعبري  حرية  على  �سارًخا  هجوًما  كونه  �إىل  باالإ�سافة 
�لعمل �ملتهور و�لوقح من قبل �لنظام �لبيلرو�سي يهدد �سلمة ركاب 
�لرحلة �الآخرين وي�سكل تدخًل خطرًي� يف �ملبادئ �الأ�سا�سية و�لقو�عد 

�لدولية �لتي ت�سمن �سلمة �لطري�ن �ملدين يف جميع �أنحاء �لعامل.

مرة �أخرى ، �إىل جانب �لواليات �ملتحدة و�ململكة �ملتحدة و�الحتاد 
الإنهاء  �لبيلرو�سي  �لنظام  على  �ل�سغط  كند�  تو��سل   ، �الأوروب��ي 

�عتد�ءه �ملتكرر على حقوق �الإن�سان وكر�مة �ل�سعب �لبيلرو�سي.

كندا تفر�س عقوبات اإ�سافية على الأفراد والكيانات البيالرو�سية
ب�سبب الهجمات على حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية

بكنعاملؤون��
يكنأيامعربرتجم

�أ�سدرت �ل�سيدة ماري جن، وزيرة �الأعمال �ل�سغرية وترويج �ل�سادر�ت و�لتجارة �لدولية ، �ليوم �لبيان �لتايل ب�ساأن طلب كند� ت�سكيل جلنة 
ت�سوية �ملنازعات مبوجب �لف�سل 31 من �تفاقية كند� و�لواليات �ملتحدة و�ملك�سيك )CUSMA( فيما يتعلق  بالتعريفات �لوقائية للواليات 

�ملتحدة على منتجات �لطاقة �ل�سم�سية من كند�:
COVID-19 ونت�سدى ب�سكل عاجل لتغري �ملناخ ، يجب �أن تتما�سى كند� و�لواليات �ملتحدة  �أف�سل من حتديات جائحة  "بينما نبني ب�سكل 

وتعملن مًعا على تطوير �نتقاالت م�ستد�مة ومن�سفة للطاقة و�البتكار يف جمال �لطاقة �لنظيفة.
�ل�سياق ، طلبت كند� من جلنة ت�سوية �ملنازعات معاجلة �لتعريفات �لوقائية للواليات �ملتحدة بن�سبة 18٪ على منتجات �لطاقة  ويف هذ� 

�ل�سم�سية �لكندية.  هذه �لتعريفات غري مربرة وت�سر بالقدرة �لتناف�سية �لعاملية ل�سل�سل �لتوريد �لر��سخة و�الآمنة و�ملتكاملة بعمق.
�ملنا�سب." �لوقت  يف  �مل�سكلة  هذه  حل  �سمان  يف  �سي�ساعد  �لتعريفات  هذه  ب�ساأن  �ملنازعات  ت�سوية  جلنة  بت�سكيل  كند�  طلب  يف  قدًما  "�مل�سي 

"ت�سرتك كند� و�لواليات �ملتحدة يف علقة طويلة �الأمد متبادلة �ملنفعة ، و�ست�ساهم �سر�كتنا �مل�ستمرة يف �نتعا�ض قوي وم�ستد�م ، وتفيد 
�لعاملني و�ل�سركات على جانبي �حلدود."

بيان الوزيرة جن ب�ساأن الر�سوم اجلمركية الأمريكية على منتجات الطاقة ال�سم�سية الكندية

بكنعاملؤون��
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�الحتياطات  �تخاذ  على  �جلميع  �أونتاريو  حكومة  حتث   - تورنتو 
خلل  وحمايتها  �الأليفة  حيو�ناتهم  �سلمة  على  للحفاظ  �للزمة 

�أ�سهر �ل�سيف �حلارة.

ميكن �أن ت�سبح درجات �حلر�رة د�خل �ل�سيارة �أكر �سخونة ب�سرعة 
من درجة �حلر�رة يف �خلارج حتى لو تركت �لنو�فذ مفتوحة قليًل.  
ميكن �أن تتعر�ض �حليو�نات �الأليفة خلطر �الإ�سابة باأمر��ض خطرية 
ورمبا �ملوت ب�سبب �لتعر�ض للحر�رة نتيجة تركها يف �ل�سيارة.  �إذ� مل 
ت�ستطع �حليو�نات �الأليفة مغادرة �ل�سيارة و�لذهاب مع �أ�سحابها ، 

فاتركها يف �ملنزل حيث �ستكون �آمنة وباردة ومرتاحة.

�ملنا�سبة  �ل��رع��اي��ة  توفري  م�سوؤولية  �حل��ي��و�ن��ات  �أ���س��ح��اب  يتحمل 
حليو�ناتهم �الأليفة.  قالت �ملحامية �لعامة �سيلفيا جونز: "�إن ترك 
�أمر غري م�سوؤول وميكن  �أليف دون رعاية يف �سيارة �ساخنة  حيو�ن 

�أن يعر�ض حياة �حليو�ن للخطر".  "من �ملهم �أن نتخذ �الحتياطات 
باأن  فخورة  �أن��ا  �حل���ر�رة.   من  �الأليفة  حيو�ناتنا  حلماية  �للزمة 
الإنفاذ  كامًل  نظاًما  كند� تطبق  والية ق�سائية يف  �أول  �أونتاريو هي 
و�سمان  �حليو�ن  �سلمة  لتعزيز  �ملقاطعات  يف  باحليو�ن  �لرفق 

عقوبات �سارمة ملن يرتكبون �أعمال ق�سوة بحق �حليو�نات ".

�ملقاطعة )PAWS( حيز  �حليو�ن يف  رعاية  قانون خدمات  دخل 
�الأوىل  �الأمم  و�سرطة  لل�سرطة  وي�سمح   2020 يناير   1 يف  �لتنفيذ 
ومفت�سي رعاية �حليو�نات يف �ملقاطعات بدخول �ملركبات مل�ساعدة 
ا  �أي�سً �لت�سريع  يت�سمن  حمنة.   يف  تكون  �لتي  �الأليفة  �حليو�نات 
�لرفق  قو�نني  ينتهكون  �لذين  للأ�سخا�ض  �لبلد  �لعقوبات يف  �أ�سد 

باحليو�ن ، مبا يف ذلك �لت�سبب يف معاناة حيو�ن.

�إذ� ر�أى �سخ�ض ما حيو�ًنا يف �سيارة �ساخنة يف حمنة وكان قلًقا من �أن 

حياة �حليو�ن يف خطر ، فات�سل برقم 911 على �لفور الأن هذه حالة 

طارئة.  يجب �أال يحاول �ملو�طنني دخول مركبة يف هذه �ملو�قف.

يكنأيامعربرتجم

�أخبار

ر مرتني قبل ترك حيوانك الأليف يف �سيارة �ساخنة قانون PAWS وفكِّ
ت�برقم911إذكنتقلًقامنأنحاةح�نيفخطر

تلتزم حكومة كند� باتخاذ �إجر�ء�ت �سد �لعن�سرية و�لتمييز بجميع 
�أ�سكاله - �سو�ء عرب �الإنرتنت �أو يف �سو�رع كند� �أو يف مكان �لعمل.

�ليوم ، يف قمة قادة �لكنديني �ل�سينيني للعمل ، �أكد كٌل من موؤ�س�سة 
�لكنديني �ل�سينيني مًعا )ACCT( ، و�ل�سيدة ماري جن، وزيرة 
�الأعمال �ل�سغرية وترويج �ل�سادر�ت و�لتجارة �لدولية ، على �أهمية 
�لتنوع و�ل�سمول و�لتمثيل يف جميع �جلو�نب.  يف �ملجتمع ، وخا�سة 

د�خل �حلكومة.

 Hum موؤ�س�ض ، Lai-King Hum خلل حلقة نقا�ض مع
Law ونائب �لقا�سي؛  د�نيال كو�ن و�ت�سون ، ونائب وزير �لعلقات 
بني �لتاج و�ل�سعوب �الأ�سلية و�ل�سوؤون �ل�سمالية؛  وكاثي ت�سينج ، رئي�ض 
 MaRs ؛  ويونغ وو ، �لرئي�ض �لتنفيذي ملنطقة   .WS & Co
�مل�ساهمات  على  �ل�سوء  جن  �ل��وزي��رة  �سلطت   ،Discovery
�لكبرية �لتي قدمها �الأ�سخا�ض �ملنحدرون من �أ�سل �آ�سيوي يف كند� 

تاريخًيا ، و�سيو��سلون تقدميها للأجيال �لقادمة.

�آ�سيوي  �أ�سل  من  �ملنحدرين  �الأ�سخا�ض  �أن  على  �لوزيرة  و�سددت 
يف كند� ال يطمحون �إىل �لقيادة فح�سب ، بل �إنهم بالفعل قادة يف 
جميع �أنحاء �لبلد يف جمال �الأعمال �لتجارية و�حلكومة و�الأو�ساط 

�الأكادميية و�ملنظمات �ملجتمعية.

�لعن�سرية  مكافحة  مبو��سلة  �لتز�مها  عن  جن  �ل��وزي��رة  و�أع��رب��ت 
لت�سجيع  فر�سة  كل  وبا�ستخد�م  �لكنديني  نيابة عن جميع  و�لتمييز 

�لكنديني من جميع �خللفيات على �مل�ساركة يف هذ� �جلهد.

جائحة  �أحدثتها  �لتي  �ملتكافئة  غ��ري  �الآث���ار  كند�  حكومة  ت��درك 
�الرتفاع غري  ، موؤكدة على  �لكنديني  بع�ض  COVID-19 على 
�ملنحدرين من  �الأ�سخا�ض  و�العتد�ء�ت �سد  �مل�سايقات  �ملقبول يف 
��ستثمرت  �حلكومة  �أن  يف  �ل�سبب  هو  هذ�  كند�.   يف  �آ�سيوي  �أ�سل 
11 مليون دوالر على مدى عامني لتو�سيع موؤ�س�سة �لعلقات �لعرقية 

�لكندية لدعم جميع �ملجتمعات �لعن�سرية ، مبا يف ذلك من خلل 
�مل�ساعدة يف �إن�ساء حتالف وطني لدعم �لكنديني �الآ�سيويني.

بكنعاملؤون��

الوزيرة جن توؤكد اإلتزام كندا مبكافحة العن�سرية والتمييز

�أ�سبحت �آي�سلند� �أول دولة �أوروبية، تلغي جميع �لقيود �لتي كانت 
مفرو�سة يف مكافحة تف�سي وباء كورونا، خا�سة و�أن ن�سبة تطعيم 

�سكانها بلغت 87٪.

وح�سب موقع رو�سيا �ليوم، بد�ية من يوم �ل�سبت، مل يعد ُيطلب 
�جل�سدي  �لتباعد  م�سافات  على  �حلفاظ  �آي�سلند�  �سكان  من 
و�رتد�ء معد�ت �حلماية �ل�سخ�سية، كما مت رفع �لقيود �ملفرو�سة 

على عقد �الجتماعات و�ملنا�سبات �لعامة.

تف�سي  ملكافحة  قيود�  فر�ست  قد  �الآي�سلندية  �ل�سلطات  وكانت 
�لوباء يف مار�ض من �لعام �ملا�سي.

وقد بلغت يف �لوقت �حلايل ن�سبة �ل�سكان يف �آي�سلند� �لذين تلقو� 
�جلرعة �الأوىل من �للقاح �مل�ساد لفريو�ض كورونا 87٪ بينما مت 

تطعيم حو�يل 60٪ منهم بالكامل.

وكالت

اآي�سلندا اأول دولة اأوروبية تلغى جميع اإجراءات احلظر املتعلقة بكورونا

�أعلن رئي�ض �لوزر�ء ، جا�سنت ترودو ، �ليوم ، تعيني �ل�سيد حممود 
جمال يف �ملحكمة �لعليا لكند� ، �عتباًر� من 1 يوليو 2021.

كان للقا�سي جمال م�سرية مهنية متميزة كمقا�سي مع �لتز�م عميق 
بالعمل �ملجاين قبل تعيينه يف حمكمة �ال�ستئناف يف �أونتاريو يف عام 
��ستئناًفا   35 ويف  مقاطعات خمتلفة  �أمام حماكم  مثل  وقد   .2019
�لق�سايا  و��سعة من  ، معاجلًا  جمموعة  لكند�  �لعليا  �ملحكمة  �أمام 
�ملدنية و�لد�ستورية و�جلنائية و�لتنظيمية.  كما قام بتدري�ض �لقانون 

�حلقوق  كلية  يف  �الإد�ري  و�لقانون  ماكجيل  جامعة  يف  �لد�ستوري 
Osgoode Hall. وهو ثنائي �للغة. هذ� �لتعيني هو �لر�بع يف  يف 
�إطار عملية �ختيار �ملحكمة �لعليا �لتي �أطلقتها حكومة كند� يف عام 
2016. ومن خلل هذه �لعملية ، مت تكليف جمل�ض ��ست�ساري م�ستقل 

وغري حزبي برئا�سة معايل �ل�سيد كيم كامبل بتحديد �ملر�سحني.
�لقادم  �لتقاعد  خلفه  �ل��ذي  �ل�ساغر  مي��لأ  �سوف  جمال  �لقا�سي 

للقا�سية روز�يل �سيلربمان �أبيل.
يكنأيامعربرتجم

رئي�س وزراء كندا يعلن 
تعيني ال�سيد حممود جمال 

يف املحكمة العليا لكندا
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د�خلية  ملدر�سة  تابعة  �أر�ض  رفات 215 طفل يف  كند� على  عر يف 
للبلد،  �الأ�سليني  �ل�سكان  لدمج  قرن  من  �أكر  قبل  �أن�سئت  �سابقة 

وفقا ملا �أعلنته قبيلة حملية.

�خلمي�ض  ن�سر  بيان  يف  �سكويبيمك"  تي  "تكيملوب�ض  قبيلة  وقالت 
لتاأكيد  �الأر���ض  حتت  ما  ير�سد  ر�د�ر�  ��ستخدم  �خل��رب�ء  �أح��د  �إن 
وجود رفات �لتلميذ يف �الأر�ض �لتابعة للمدر�سة قرب كاملوب�ض يف 

مقاطعة كولومبيا �لربيطانية.

يتجاوز  مل  "بع�سهم  �إن  كازميري  روز�ن  �لقبلية  �لزعيمة  وقالت 
"خ�سارة ال ميكن ت�سورها مت �لتحدث  باأنه  �لثالثة"، و��سفة �الأمر 
عنها ولكن مل يتم توثيقها �أبد�" من قبل م�سوؤويل �ملدر�سة. و�أ�سافت 
�ل�سهر  تقرير  يف  �لك�سف  لهذ�  �الأولية  �لنتائج  ن�سر  �ملتوقع  من  �أنه 

�ملقبل.

ويف هذه �الأثناء تعمل �لقبيلة مع �أطباء �سرعيني ومتاحف يف حماولة 
لهذه  �سجلت  �أي  على  و�لعثور  ح��دث  ما  ملب�سات  على  للوقوف 

�لوفيات.

كما �أنها حتاول �لتو��سل مع �ملجتمعات �لتي جاء منها �لتلميذ يف 
جميع �أنحاء كولومبيا �لربيطانية وخارجها.

من جهته، قال رئي�ض �لوزر�ء �لكندي جا�سنت ترودو عرب تويرت م�ساء 
"�إنها  و�أ�ساف  قلبي"،  "يفطر  �لرفات  �كت�ساف  �إن  �جلمعة  �أم�ض 

ذكرى موؤملة لهذ� �لف�سل �ملظلم و�مل�سني من تاريخ بلدنا".

�الأ�سليني  و�ل�سكان  �لتاج  بني  للعلقات  �لكندية  �لوزيرة  و�أع��ادت 
�لدعم  تقدمي  معلنة  ت��رودو،  ر�سالة  على  �لتاأكيد  بينيت  كارولني 
�حلكومي للعائلت و�ملجتمعات �الأ�سلية من �أجل "تعافيهم يف �لوقت 

�لذي نكرم فيه �أقاربهم �لذين خ�سرناهم".

 139 بني  من  �الأك��رب  للهنود"  �لد�خلية  كاملوب�ض  "مدر�سة  وكانت 
مدر�سة د�خلية �أن�سئت �أو�خر �لقرن �ل�19، وكانت تت�سع ل�500 تلميذ 

وتلميذة.

و�أد�رت �لكني�سة �لكاثوليكية �ملدر�سة نيابة عن �حلكومة �لكندية بني 
عامي 1890 و1969.

-ع�رتآلف�حايا
و�أُجرب نحو 150 �ألف فتى وفتاة من �ل�سكان �الأ�سليني على �النخر�ط 
يف هذه �ملد�ر�ض، حيث تعر�سو� الإ�ساء�ت ج�سدية و�عتد�ء�ت جن�سية 

ومت جتريدهم من ثقافتهم ولغتهم.

�أو  �أ�سماء  بتحديد  كند�  يف  و�مل�ساحلة  �حلقيقة  جلنة  قامت  وقد 

نتيجة  ق�سو�  �الأق��ل  على  ب���3200 طفل  تتعلق  معلومات  �لك�سف عن 
لكن  د�خلية،  مدر�سة  يف  وجودهم  �أثناء  �الإهمال  �أو  �ملعاملة  �سوء 

�لعدد �لدقيق ال يز�ل جمهوال.

وقدمت �أوتاو� عام 2008 �عتذ�ر� ر�سميا عما و�سفته �للجنة الحقا 
ب�"�الإبادة �جلماعية �لثقافية"، وذلك يف �إطار ت�سوية و�سلت قيمتها 
دفعها  �أمريكي( مت  دوالر  مليار  دوالر كندي )1.6  مليار  �إىل 1.9 

لطلب �سابقني.

مل�:وكالأنباءفرن�+جلزيرة

�أعلنت جمموعة من �ل�سكان �الأ�سليني �خلمي�ض 24 يونيو - حزير�ن 
2021 �لعثور على 751 قرب� ملجهولني يف موقع مدر�سة د�خلية �سابقة 
تعك�ض  جديدة  حادثة  يف  كند�،  غرب  �سا�سكات�سيو�ن  مقاطعة  يف 
معاناة �أطفال تلك �ل�سعوب لعقود يف مر�كز تعليمية تديرها �لكني�سة 

�لكاثوليكية.

تعليمي  مركز  من  بالقرب  طفل   215 بقايا  على  �لتعرف  �أثار  وقد 
مماثل �ل�سهر �ملا�سي ��ستياء كبري� يف كند�.

قال كادمو�ض ديلورم زعيم �سعب كاوي�سي�ض يف موؤمتر �سحفي عرب 
�النرتنت �إن �لر�د�ر�ت �مل�ستخدمة يف عمليات �لبحث "ر�سدت 751 
كانت  �سابقة  د�خلية  موقع مدر�سة  �أ�سماء" يف  بدون  لقبور  �سو�هد 
�سا�سكات�سيو�ن.  مارييفال/  يف  �الأ�سليني  �ل�سكان  من  �أطفااًل  تاأوي 

كما و�أ�ساف �أن "هذه لي�ست حفرة جماعية  بل قبور ملجهولني".

 ومعظم �ل�سحايا من �الأطفال لكن رو�يات عدد من �لناجني ت�سري 
�إىل �أنه قد يكون هناك بالغون �أي�سا، على حد قول ديلورم.

وتابع �أنه يفرت�ض �أن يتم حتديد �لعدد �لدقيق لل�سحايا يف �الأ�سابيع 
�ملقبلة ب�سبب هام�ض خطاأ للر�د�ر�ت و�إمكانية �أن يكون كل قرب يحوي 

رفات عدد من �ل�سحايا.

وكان للكثري من �لقبور �سو�هد حتمل �أ�سماء �ل�سحايا على �الأرجح 
لكن بع�سها �أزيل يف �ستينات �لقرن �ملا�سي من قبل "ممثلي �لكني�سة 

�لكاثوليكية"، وهو عمل �إجر�مي يف كند� ح�سب ديلورم.

�الأ�سلية  �ل�سعوب  �ل�سو�هد، قال رئي�ض �حتاد  وحول �سبب نزع تلك 
يف مقاطعة �سا�سكات�سيو�ن بوبي كامريون ل�سبكة "�سي بي �سي" �إنهم 
"كانو� بل �سك يحاولون �إخفاء عدد �الأطفال �لذين تعر�سو� ل�سوء 

�ملعاملة و�لقتل يف هذه �ملوؤ�س�سات". 

و�أ�ساف يف �ملوؤمتر �ل�سحايف نف�سه "كانت هناك مع�سكر�ت �عتقال 
�الأمم  �إب��ادة  كاأمة حاولت  �سُتذكر  "كند�  �أن  �إىل  م�سري�  كند�"،  يف 

�الأوىل".

ويحيي �كت�ساف هذه �لقبور ذكرى �ل�سدمة �لتي عا�سها حو�ىل 150 
�ألف طفل من �لهنود �الأمريكيني و�خلل�سيني وغريهم، �لذين ف�سلو� 
عن عائلتهم ولغاتهم وثقافاتهم و�أدخلو� عنوًة حتى ت�سعينات �لقرن 

�ملا�سي، �إىل 139 مدر�سة د�خلية من هذ� �لنوع يف �لبلد.

وتعر�ض كثريون منهم ل�سوء �ملعاملة �أو �نتهاكات جن�سية، وتويف �أكر 
�لتحقيق  جلنة  �إليها  تو�سلت  نتائج  ح�سب  منهم،  �آالف  �أربعة  من 

حتدثت عن "�إبادة ثقافية" حقيقية من قبل كند�.

- ��ستخل�ض �لعرب من �ملا�سي

و�سف رئي�ض �لوزر�ء �لكندي جا�سنت ترودو �خلمي�ض �لعثور على هذه 
�لقبور باأنه "تذكري خمز مبا تعّر�ست وما ز�لت تتعّر�ض له �ل�سعوب 

�الأ�سلية يف هذ� �لبلد من عن�سرية ممنهجة ومتييز وظلم".

من  �لعرب  و��ستخل�ض  �حلقيقة  بهذه  "�الإعرت�ف  �إىل  ترودو  ودعا 
ما�سينا و�مل�سي قدما يف م�سار م�سرتك للم�ساحلة لكي نتمّكن من 

بناء م�ستقبل �أف�سل".

�إن  ميلر  م��ارك  �الأ�سليني  �ل�سكان  خدمات  وزي��ر  ق��ال  جهته،  من 
به  ت�سعر  �لذي  �الأمل  زيادة  �إىل  �سوى  يوؤد  "مل  �لقبور  �كت�ساف هذه 
حقيقة  "كانت  و�أ�ساف  �الأ�سليون".  و�ل�سكان  و�لناجون  �لعائلت 
يجري �إنكارها يف كثري من �الأحيان. لكن هذ� لن يحدث بعد �الآن".

�أيار-  وبد�أت عمليات �لبحث يف حميط مدر�سة مارييفال يف نهاية 
مدر�سة  موقع  يف  مدفونني  تلميذً�   215 رفات  على  �لعثور  بعد  مايو 
لل�سكان �الأ�سليني يف مقاطعة كولومبيا  �ل�سابقة  كاملوب�ض �لد�خلية 

�لربيطانية يف غرب كند�.

و�سّبب هذ� �الكت�ساف �سدمة يف كند� و�أعاد فتح �لنقا�ض حول هذه 
�إليها  �أبناء �ل�سكان �الأ�سليني ق�سرً�  �أر�سل  �ملوؤ�س�سات �ملكروهة �لتي 

لدجمهم يف �لثقافة �ل�سائدة.

عن  للعتذ�ر  و�لكني�سة  �لبابا  �إىل  �ملوجهة  �ل��دع��و�ت  �أحيت  كما 
�الإ�ساءة و�لعنف �لذي تعر�ض له طلب هذه �ملد�ر�ض �لد�خلية. لكن 

�حلرب �الأعظم رف�ض تقدمي �عتذ�ر�ت من هذ� �لنوع ما �أثار غ�سب 
جمتمعات �ل�سكان �الأ�سليني يف كند� وخيبة �أملها.

�أوتاو�  �ملتحدة  �الأمم  يف  �الإن�سان  حقوق  خ��رب�ء  حث  جانبهم  من 
و�لفاتيكان على �إجر�ء حتقيق �سريع وكامل. 

وقال بريي بيلغارد رئي�ض جمل�ض �الأمم �الأوىل �لذي ميثل �أكر من 
باملطلق  مفجع  �أمر  "�إنه  كند�  يف  �الأ�سليني  �ل�سكان  من  �ألف   900

متاما لكنه لي�ض مفاجئا". 

و��ستقبلت مدر�سة مارييفال �لد�خلية �أطفاال من �ل�سكان �الأ�سليني 
بني 1899 ومنت�سف ت�سعينات �لقرن �مل�سي قبل �أن يتم هدمها وبناء 

مدر�سة يف مكانها. 

وبعد �كت�ساف رفات �الأطفال يف مدر�سة كاملوب�ض �لد�خلية، �أجريت 
عمليات بحث حول �لعديد من هذه �ملد�ر�ض �ل�سابقة يف جميع �أنحاء 

كند� مب�ساعدة �ل�سلطات �حلكومية.

ور�أى بوبي كامريون �أن "�جلرمية �لوحيدة �لتي �رتكبوها )�ل�سحايا( 
�إىل  و�لكني�سة  �حلكومة  د�عيا  �أ�سليني"  ل�سكان  ول��دو�  �أنهم  هي 
بعد  �إال  نتوقف  ولن  �لرفات  "�سنجد مزيدً� من  وتابع  كما  �لتعاون. 

�لعثور على جميع �الأطفال".

BBC

�أخبار

كندا.. اكت�ساف رفات 215 طفاًل يعيد لالأذهان تاريخ اإبادة ال�سكان الأ�سليني

يف كندا.. العثور على قبور بالقرب من مدر�سة داخلية اأخرى ل�سكان اأ�سليني يثري ال�سدمة
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اأونتاريو ت�ستاأنف اختبار ال�سواقة 
داخل ال�سيارة على م�ستوى املقاطعة

نياف�إني�فاحفوت�ظملتاحطريقتختباعةزياملقاطع-
ل�ائقنيملعاجلرتكم

يف   2021 يونيو   14 �الثنني  يوم  �ملركبات  يف  �ل�سو�قة  �ختبار�ت  �أونتاريو  ت�ستاأنف   - تورنتو 
�لناجتة  �لطريق  �ختبار�ت  تر�كم  ملعاجلة  �ملقاطعة.   �أنحاء  DriveTest يف جميع  مر�كز 
ا  عن قيود COVID-19 ، �ستتم زيادة �سعة �ختبار �لطريق من خلل توظيف 167 فاح�سً
�إ�سافًيا لل�سائقني مع تقدمي �ساعات ممتدة الختبار�ت طريق �لركاب د�خل �ل�سيارة )�لفئة 

.)G1 / G2

حكومتنا.   �أولويات  ر�أ�ض  على  �أونتاريو  �سكان  و�سلمة  �سحة  كانت   ، �لوباء  فرتة  "طو�ل 

نظًر� لتلقيح �ملزيد من �الأ�سخا�ض و�نخفا�ض �أعد�د حاالت COVID-19 ، ميكننا �إعادة 
 ، DriveTest.  �سرحت كارولني مولروين  باأمان يف مر�كز  �لركاب  ت�سغيل �ختبار طريق 
وزيرة �لنقل ، لقد طورنا خطة �ساملة الإز�لة تر�كم �ختبار�ت �لطريق �لتي مت �إن�ساوؤها نتيجة 
لقيود COVID-19.  يف وقت �سابق من هذ� �لعام ، بد�أت حكومتنا عملية �إ�سافة فاح�سني 
جدد لل�سائقني يف مو�قع DriveTest يف كل جزء من �ملقاطعة.  �سنو��سل توظيف �ملزيد من 
فاح�سي �ل�سائقني مع متديد �ساعات �ختبار �لطريق وتقدمي �ختبار �لطريق يف عطلة نهاية 
�الأ�سبوع يف �ملناطق �لتي يكون فيها عدد �الأعمال �ملرت�كمة �أكرب ، بحيث ميكن للأ�سخا�ض 

�لذين يحتاجون �إىل �ختبار �لطريق �أن يحجزو� �ختباًر� يف �أقرب وقت ممكن ".

��ستئناف  �سيتم   ، �لفتح  الإع���ادة  �ملقاطعة  طريق  خارطة  من  �الأوىل  �خلطوة  من  كجزء 
�ختبار �لطريق للركاب د�خل �ل�سيارة مع بروتوكوالت �ل�سلمة �ملعمول بها يف جميع مر�كز 
DriveTest عرب �أونتاريو.  ملعاجلة تر�كم �ختبار�ت طريق �لركاب ، �ست�ستثمر �أونتاريو �أكر 

من 16 مليون دوالر لزيادة قدرة �ختبار �لطريق على م�ستوى �ملقاطعة من خلل توظيف 167 
�إ�سافًيا لل�سائقني ، وزيادة موظفي �لدعم ، وتو�سيع �ساعات �ختبار �لطريق  ا موؤقًتا  فاح�سً
، و�إدخال �ختبار�ت �لطريق يومي �ل�سبت و�الأحد يف �ملو�قع �لتي يوجد فيها  �لطلب ب�سكل 

�أكرب.

 Great يف جميع �أنحاء �ملقاطعة.  يف DriveTest سيتم تعيني فاح�سي �ل�سائقني يف مر�كز�
 ، DriveTest ، ستعمل �أونتاريو مع مزود �خلدمة �خلا�ض بها� ، Golden Horseshoe

لفتح �ستة مو�قع موؤقتة الإجر�ء �ختبار�ت طريق �لركاب �سبعة �أيام يف �الأ�سبوع يف �ملناطق �لتي 
يكون فيها عدد �الأعمال �ملرت�كمة �أكرب بدًء� من �سبتمرب 2021. هذه �لتد�بري باالإ�سافة �إىل 

84 فاح�ض موؤقت جديد لل�سائقني مت �العلن عنها يف خريف 2020.

�لر�سمية  �لقناة  هو  �ملوقع  وهذ�    .DriveTest.ca زيارة  يرجى   ، �ل�سو�قة  �ختبار  حلجز 
�لوحيدة حلجز �ختبار �ل�سو�قة.

يكنأيامعربرتجم

بريطانيا ت�ستعد لرفع قيود كورونا يف 19 
يوليو على الرغم من انت�سار متغري دلتا

لندن، �ململكة �ملتحدة )CNN(-- قال وزير �ل�سحة �لربيطاين �ملعني حديًثا �ساجيد جافيد، 
�إن حكومة �ململكة �ملتحدة �سرتفع جميع قيود فريو�ض كورونا بحلول 19 يوليو/ متوز، على �لرغم 

من �نت�سار متغري دلتا

و�أو�سح جافيد: "ال نرى �أي �سبب لتجاوز �لتا�سع ع�سر من يوليو". يف �أول يوم له كوزير لل�سحة 
�لتطعيم  �ستكثف  �إن �حلكومة  ا  �أي�سً قال جافيد  �سلفه مات هانكوك،  ��ستقالة  بعد  �لربيطانية 

لتتمكن من �لوفاء بهذ� �ملوعد �لنهائي

و�أ�ساف: "هدفنا هو �أن يكون حو�يل ثلثي جميع �لبالغني يف هذ� �لبلد قد ح�سلو� على �جلرعتني 
بحلول 19 يوليو. �إننا نقدم.....

�أملانيا �ستحاول حظر دخول �مل�سافرين �لربيطانيني �الحتاد �الأوروبي ب�سرف  �إن  قالت �سحيفة تاميز 
�لنظر عما �إذ� كانو� قد ح�سلو� على لقاح كوفيد-19 �أم ال

و�أ�سافت �ل�سحيفة �أن �مل�ست�سارة �الأملانية �أنغيل مريكل تريد ت�سنيف بريطانيا على �أنها "دولة مثرية 
للقلق" نظر� النت�سار �سللة دلتا من فريو�ض كورونا هناك ب�سكل كبري

وقالت �إن هذه �خلطط �سيناق�سها م�سوؤولون كبار يف جلنة �الحتاد �الأوروبي �ملتكاملة ملو�جهة �الأزمات 
�ل�سيا�سية و�ستعار�سها �ليونان و�إ�سبانيا وقرب�ض ومالطا و�لربتغال

ومن �ملقرر �أن تلتقي مريكل برئي�ض �لوزر�ء �لربيطاين بوري�ض جون�سون يف ت�سيكرز، مقر �إقامته �لريفي 
�لر�سمي، �الأ�سبوع �ملقبل

وتعتزم بريطانيا �لك�سف عن خطط �ل�سهر �ملقبل لل�سماح للأ�سخا�ض �لذين مت تطعيمهم بالكامل بال�سفر 
دون قيود �إىل جميع �لدول با�ستثناء تلك �لتي لديها �أعلى خماطر فيما يتعلق بكوفيد-19 
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تورنتو - تقدم حكومة �أونتاريو �أكر من مليون دوالر كتمويل �سنوي �إ�سايف ي�ستهدف ب�سكل خا�ض حت�سني 
�لو�سول �إىل خدمات �ل�سحة �لعقلية �الأ�سا�سية و�ملتخ�س�سة و�الإدمان للأطفال و�ل�سباب يف �سمال غرب 
�لطويلة  �النتظار ومعاجلة فرت�ت �النتظار  تقليل قو�ئم  �ملنطقة على  �لتمويل  �سي�ساعد هذ�  �أونتاريو.  

.19-COVID للخدمات يف جميع �أنحاء �ملنطقة ، ال �سيما �أثناء جائحة
با�ستثمار 3.8  �لتز�م �حلكومة  و�ل�سباب هو جزء من  للأطفال  �لعقلية  لل�سحة  �لتمويل �جلديد  هذ� 
مليار دوالر على مدى 10 �سنو�ت لتنفيذ خارطة �لطريق �إىل �لعافية ، وهي خطة �حلكومة �ملوجهة نحو 
�أونتاريو من  �سكان  ل�سالح  يعمل  و�الإدمان  �لعقلية  لل�سحة  ومتكامل  ومت�سل  �سامل  نظام  لبناء  �لعمل 

جميع �الأعمار.
قال معاون �لوزير تيبولو: "تقوم حكومتنا ببناء نظام حديث و�سامل ومت�سل لل�سحة �لعقلية و�الإدمان 
و�الإدمان  �لعقلية  �ل�سحة  رعاية  حت�سني  يف  �ال�ستثمار  هذ�  "�سي�ساعد  �أونتاريو".   �سكان  جلميع  يعمل 
�ملقدمة للأطفال و�ل�سباب يف �سمال غرب �أونتاريو و�سيعالج �لفجو�ت �لطويلة �الأمد يف �لرعاية وقو�ئم 

�النتظار �لو��سعة �لتي كانت موجودة منذ فرتة طويلة جًد�."
تقوم �حلكومة بهذه �ال�ستثمار�ت �لتي ت�ستد �حلاجة �إليها لتو�سيع وتعزيز دعم وخدمات �ل�سحة �لنف�سية 

�ملجتمعية ، مبا يف ذلك �خلدمات �ملنا�سبة ثقافًيا الأطفال و�سباب �ل�سكان �الأ�سليني.  
ت�سمل �ال�ستثمار�ت:

مبا  �ملقدمة  �الأ�سا�سية  �خلدمات  من  جمموعة  لدعم   Firefly ل�  �سنوي  كتمويل  دوالر   200،900 •
يف ذلك �خلدمات �ملوجزة و�ال�ست�سارة و�لعلج و�ال�ست�سار�ت �ملتخ�س�سة.

�ل�سحة  خدمات  تقدم  �لتي  �ملجتمعية  و�الأ�سرة  و�ل�سباب  �الأطفال  خدمة  لوكاالت  دوالًر�   427،100 •
�لعقلية �الأ�سا�سية وخدمات �الإدمان ، مبا يف ذلك بر�مج �لعلج �ملبا�سر ، باالإ�سافة �إىل �ملنظمات �لتي 

تقدم خدمات �أ�سا�سية مماثلة لل�سكان �الأ�سليني.
�لعلقات بني  لتعزيز �خلدمات لدعم وتقوية   Thunder Bay �الأطفال  • 320،600 دوالر ملركز 

�لو�لدين و�لطفل وحت�سني �ل�سحة �لعقلية للأطفال و�ل�سباب �ملحتاجني.
�لنف�سي  �لطب  برنامج  وتو�سيع  �ملجتمع  يقودها  �لتي  �خلدمات  �إىل  �لو�سول  لزيادة  دوالر   61،600 •

للأطفال و�ل�سباب يف هيئة �سحة �الأمم �الأوىل يف �سيوك�ض لوكاوت.
�حليوي مبا يف  �لدعم  تعزيز  زيادة  على  تركز  �لتي  �حلديثة  �مل�ستهدفة  �ال�ستثمار�ت  على  هذه  تعتمد 

ذلك:
و�الإدمان  �ملتخ�س�سة  �لعقلية  �ل�سحة  خدمات  �إىل  �لو�سول  وتعزيز  لتو�سيع  دوالر  مليون   1.5  •
للأطفال  �لتخ�س�سات  متعدد  �لنف�سي  �لطب  خدمات  برنامج  خ��لل  من  �أونتاريو  غ��رب  �سمال  يف 

و�ملر�هقني )CHAMPS(، �لذي يديره مركز ثاندر باي �الإقليمي للعلوم �ل�سحية ، بال�سر�كة مع 
جمموعة �سانت جوزيف للرعاية.  يتم ��ستخد�م هذ� �لتمويل لتوظيف �ستة �أطباء نف�سيني و�سي�ساعد يف 
تطوير ��ستجابة على م�ستوى �لنظام للتحديات �ملعقدة لل�سحة �لعقلية و�الإدمان يف �ملنطقة من خلل 
�سر�كة مع �خلدمات �ملجتمعية �ملحلية، مبا يف ذلك �خلدمات �ملنا�سبة ثقافًيا الأطفال و�سباب �ل�سكان 

�الأ�سليني.
يف  ومقره   )CAPS( و�ملر�هقني  للأطفال  �لنف�سي  �لطب  خدمات  برنامج  لتنمية  دوالر  مليون   •
برنامج  �سيكمل  �أون��ت��اري��و.   غ��رب  �سمال  عرب  �ل�سناعية  �الأق��م��ار  عرب  خدمة  مو�قع  مع  ب��اي،  ثاندر 
�لتخ�س�سات للأطفال  �لنف�سي متعدد  CAPS �خلدمات �ملقدمة من خلل برنامج خدمات �لطب 

.)CHAMPS( و�ملر�هقني
قال جريج ريكفورد ، وزير �لتنمية �ل�سمالية و�ملناجم و�ملو�رد �لطبيعية و�لغابات ، "هذ� �ال�ستثمار هو 
�لعقلية و�الإدمان  �أكرب لل�سحة  �أق�سر ودعم  و�أوقات �نتظار  �أف�سل  ��ستمر�ر اللتز�منا بتقدمي خدمات 
MPP لنهر كينور�-ريني.    ، �أونتاريو".  �سوؤون �ل�سكان �الأ�سليني  للأطفال و�ل�سباب يف �سمال غرب 
و�الإدمان،  �لعقلية  �ل�سحة  خدمات  على  �حل�سول  يف  �مل�ساو�ة  �أونتاريو  يف  �الأ�سخا�ض  جميع  "ي�ستحق 
وت�سمن حكومتنا ح�سول �ملجتمعات �لريفية و�لنائية على �لدعم �ملنقذ للحياة �لذي حتتاجه للحفاظ 

على �سلمة �الأطفال و�ل�سباب."
يكنأيامعربرتجم

اأونتاريو تو�سع دعم ال�سحة العقلية والإدمان لالأطفال وال�سباب يف �سمال غرب اأونتاريو
لنتظاأوقاتوتقلرعاييفتثغرمعاجليفتم�ياع�

فقدوا اأحباءهم ب�سبب كورونا ثم توا�سلوا معهم مرة اأخرى.. ما حقيقة اللقاءات ما بعد املوت؟
بع�ض  ي��ّدع��ي   --  )CNN( �ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت  دب���ي، 
�الأخ��رية، عرب  �الأ�سهر  معهم خلل  �لتو��سل  قد مت  �أنه  �الأ�سخا�ض 
ُتويف  عليهم  �سخ�ض عزيز  قبل  �لرموز، من  �أو  �الأ�سو�ت  �أو  �ل��روؤى 
ب�سبب فريو�ض كورونا، وقد تبدو هذه �للقاء�ت غري قابلة للت�سديق، 

ولكنها يف �حلقيقة جزء من منط تاريخي
يكن  ومل  �لبع�ض  ببع�سهما  مرتبطان  ومي�سيل  �إي��ان  �لثنائي  وك��ان 
بدًء�  �ملو��سيع  كل  عن  يتحدثان  كانا  �إذ  بينهما،  ينقطع  �حلديث 
�لروك  مو�سيقى  بفرقة  مي�سيل  و�سغف  �لعلمي  �خليال  �أف��لم  من 
)�سيد   "The Lord of the Rings" �أفلم  بون جويف، وثلثية 
�خليالية  �ل��رو�ي��ة  يف  �أح��د�ث  من  ورد  ما  تن�سف  و�لتي  �خل��و�مت( 

للكاتب �لربيطاين ج. ر. ر. تولكني
�أرجو�نية  عنق  ربطة  �إيان  �رتدى  هورن،  ومي�سيل  �إيان  تزوج  وعندما 
�للون يف يوم زفافهما الأنه كان �للون �ملف�سل ملي�سيل. ومع مرور �ل�سنني، 
ح�سل �لثنائي على و�سوم متطابقة و�أطلقا على بع�سهما �لبع�ض �ألقاب 
ب�"�الأمرية  �إي��ان  ودعاها  �لعرو�ض"،  "�الأمرية  �الأمريكي  �لفيلم  من 

باتركاب" و�أطلقت مي�سيل عليه لقب "فتى �ملزرعة وي�سلي"
�لعام للحتفال بجذور  �أيرلند� هذ�  �لثنائي خطًطا لزيارة  وقد و�سع 
مي�سيل �الأيرلندية، مي�سيل و�إيان هورن، تزوج �لثنائي لقر�بة 10 �أعو�م
توفيت مي�سيل هورن من  �ملا�سي،  ثم حلت �جلائحة، ويف �خلريف 

ب�"كوفيد-19" بعد �سر�ع طويل  �إ�سابتها  �لناجمة عن  �مل�ساعفات 
"�لقوة �خلارقة" الإيان هورن، كما  مع �ملر�ض، و�ختفت مع رحيلها 

كان يطلق عليها �الأخري وقد تزوج �لثنائي لقر�بة �ل�10 �أعو�م
�لرب�مج  مقدم  ت�ساءل  زوج��ت��ه،  وف��اة  من  ق�سري  وق��ت  بعد  ولكن 
�الإذ�عية يف مدينة ويت�سيتا بوالية كان�سا�ض �الأمريكية، �إيان، عما �إذ� 

كانت زوجته �ملتوفاة مي�سيل ال تز�ل تتحدث معه
الحظ  عندما  �لفجر  ظلم  يف  عمله  �إىل  �سيارته  يقود  �إي��ان  وك��ان 
�سيًئا غريًبا، وهو حتول نحو ع�سرين من م�سابيح �ل�سو�رع �ملحيطة 
بالطريق �ل�سريع �إىل �للون �الأرجو�ين )�للون �ملف�سل ملي�سيل(، و�لتي 
�لليل، يف  �سماء  �ملتوهجة يف  �للفندر  �أزهار  من  �سل�سلة  مثل  بدت 

حادثة �عتربها �إيان كعلمة مميزة
KFDI-" ويقول �إيان، �لذي ي�ست�سيف برناجمه �ل�سباحي عرب �إذ�عة
�أنني  حينها  بب�ساطة  "�أتذكر  هايز":  جي  "جي  ��سم  حتت   "FM

�بت�سمت و�سعرت بثقل من فكرة �أن مي�سيل كانت قريبة"
�ملو�جهات �ملبلغ عنها مع �الأحباء �لر�حلني �أمر �سائع

وت�سببت جائحة فريو�ض كورونا حتى �الآن بوفاة �أكر من 600 �ألف �أمريكي
ومل ُتتح �لفر�سة على �الإطلق للكثري ممن �الأ�سخا�ض لعناق �أو توديع 
ب�سبب  �مل�ست�سفى  عنابر  يف  وُعزلو�  وحدهم  ماتو�  �لذين  �أحبائهم 

خماوف من �نت�سار �لفريو�ض

ولكن هناك جمموعة �أخرى من �لناجني من �جلائحة يقولون �إنهم 
ح�سلو� على فر�سة ثانية لتوديع �أحبائهم �ملتوفني، �إنهم �أنا�ض مثل 
�أ�سرتهم  �أفر�د  قبل  من  معهم  �لتو��سل  قد مت  �أنه  يعتقدون  هورن، 

�لذين فارقو� �حلياة ب�سبب فريو�ض كورونا
�ملتوفني  �الأق��ارب  ظهور  مثل  خفية،  �لتجارب  هذه  تكون  �أن  وميكن 
خلل �أحلم �سديدة �لو�قعية، �أو نفحة مفاجئة من �لعطر يرتديها 

�أحد �أحبائهم �لر�حلني، �أو �سلوك غري عادي من قبل �حليو�نات
على  بلم�سة  �ل�سعور  مثل  در�ماتيكية،  �أكر  �الأخرى  �للقاء�ت  وتعترب 
كتف يف �لليل، �أو �سماع حتذير مفاجئ من �أحد �أفر�د �أ�سرتك، �أو روؤية 

�ل�سكل �لكامل للقريب �لذي تويف حديًثا يظهر عند موؤخرة �سريرك
�لو�قع  يف  ولكنها  للت�سديق،  قابلة  غري  �لق�س�ض  هذه  تبدو  وقد 
مبثابة جزء من منط تاريخي، �إذ هناك �سيء ما فينا، �أو يف �أحبائنا 

�لر�حلني، ال يقبل بعدم �لقدرة على قول ود�ًعا
يتبع  كارثة طبيعية،  �أو  �أو حرب،  ماأ�ساة ج�سيمة مثل جائحة،  وكلما حدثت 
ذلك زيادة يف �لتقارير عن �أ�سخا�ض يرون �ملوتى �أو يحاولون �لتو��سل معهم

بعد �ملاآ�سي �جلماعية مثل �حلروب، جلاأ �لعديد من �الأمريكيني �إىل 
�ألو�ح "�لويجا" يف حماولة للتو��سل مع �أحبائهم �لر�حلني 

جلاأ  ح��ني  �لروحانية"،  "جنون   1918 ع��ام  �إنفلونز�  وب��اء  و�أث���ار 
�الأمريكيون �إىل جل�سات حت�سري �الأرو�ح وجمال�ض.....
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للمقاطعة  ي�سمح  �لرئي�سية  �ملوؤ�سر�ت  يف  �مل�ستمرة  �لتح�سينات   -
بتخفيف تد�بري �ل�سحة �لعامة �الإ�سافية

و�لرعاية  �لعامة  �ل�سحة  موؤ�سر�ت  حت�سن  ��ستمر�ر  مع   - تورنتو 
�ل�سحية، يتجاوز معدل �لتطعيم على م�ستوى �ملقاطعة �الآن �الأهد�ف 
�ملحددة يف خارطة طريق �ملقاطعة الإعادة �لفتح، وبناًء على تو�سية 
يف  �ملقاطعة   بنقل  �أونتاريو  حكومة  تقوم  لل�سحة،  �لطبي  �لرئي�ض 
�خلطوة �لثانية من خارطة �لطريق الإعادة �لفتح يف �ل�ساعة 12:01 

�سباًحا يوم �الأربعاء 30 يونيو 2021.

�أبطال  "نظًر� للعمل �لدوؤوب �لذي يقوم به  قال �حلاكم دوج فورد: 
�لرعاية �ل�سحية يف �ملقاطعة، و�لنجاح �لقيا�سي يف �إطلق لقاحنا، 
�ملحدد  �ملوعد  قبل  �لثانية  �إىل �خلطوة  �النتقال  على  قادرون  فاإننا 
يف 30 يونيو بدعم من خرب�ء �ل�سحة �لعامة لدينا".  "نحن ن�سري 
�إعادة فتح مقاطعتنا و�سنو��سل �لعمل على مد�ر �ل�ساعة  باأمان يف 

حتى يتم �إجناز �ملهمة."

�أونتاريو بحاجة  �لثانية من خارطة �لطريق، كانت  لدخول �خلطوة 
�ملائة  و 20 يف  و�ح��دة  �لبالغني بجرعة  �ملائة من  تلقيح 70 يف  �إىل 
من  قوًيا  م�ستوًى  ي�سمن  مما  �الأق��ل،  على  �أ�سبوعني  ملدة  بجرعتني 
�حلماية �سد كوفيد -19.  بف�سل �جلهود �ملتفانية ل�سركاء �لرعاية 
�ل�سحية يف �أونتاريو، �عتباًر� من 23 يونيو 2021، تلقى �أكر من 76 
�أو  �أعمارهم 18 عاًما  تبلغ  �لذين  �أونتاريو  �ل�سكان يف  �ملائة من  يف 
�أكر جرعة و�حدة من لقاح COVID-19 وتلقى �أكر من 29 يف 
�ملائة جرعة ثانية.  مت �إعطاء �أكر من 13.3 مليون جرعة من لقاح 

COVID-19 على م�ستوى �ملقاطعة

�إىل روؤية  ا  �أي�سً �لثانية، �حتاجت �ملقاطعة  قبل �لدخول يف �خلطوة 
�ل�سحية  و�لرعاية  �لعامة  �ل�سحة  موؤ�سر�ت  يف  �مل�ستمر  �لتح�سن 
�ملركزة  �لعناية  وحدة  و�إ�سغال  �ال�ست�سفاء،  ذلك  يف  مبا  �لرئي�سية، 
ومعدالت �الإ�سابة �الأ�سبوعية باحلاالت.  بعد دخول �خلطوة �الأوىل، 
خلل �لفرتة من 11 �إىل 17 يونيو 2021، �نخف�ض معدل �حلاالت 
بلغ  يونيو،   22 من  �عتباًر�  �ملائة.   يف   24.6 بن�سبة  �ملقاطعات  يف 
�ملركزة 305، من  �لعناية  يف وحد�ت   COVID-19 عدد مر�سى 
بينهم 10 مر�سى من مانيتوبا، مقارنة ب� 450 قبل �أ�سبوعني.  تتوقع 
�ملقبلة  �الأيام  خلل  �الإيجابية  �الجتاهات  هذه  ت�ستمر  �أن  �ملقاطعة 

قبل �لدخول يف �خلطوة �لثانية.

قالت كري�ستني �إليوت، نائبة �حلاكك ووزيرة �ل�سحة.  "�سكًر� ل�سكان 
�أونتاريو �لذين �سمرو� عن �سو�عدهم مل�ساعدتنا يف �لو�سول �إىل هذ� 
�الإجناز �ملثري.  كل جرعة يتم تناولها تقربنا خطوة من �الأ�سياء �لتي 

فاتتنا، لذ� يرجى �مل�ساركة لتلقي �للقاح عندما يحني دورك ".

تركز �خلطوة �لثانية من خارطة �لطريق على ��ستئناف �ملزيد من 
�سغرية  باأعد�د  �ملحدودة  �لد�خلية  و�خلدمات  �خلارجية  �الأن�سطة 
قيود  فر�ض  مع  �ل��وج��ه،  �أغطية  �رت���د�ء  يتم  حيث  �الأ�سخا�ض  من 

�أخرى.  وهذ� ي�سمل، على �سبيل �ملثال ال �حل�سر:

- �لتجمعات �الجتماعية يف �لهو�ء �لطلق و�ملنا�سبات �لعامة �ملنظمة 
ا ؛ مع ما ي�سل �إىل 25 �سخ�سً

- �لتجمعات �الجتماعية �لد�خلية و�ملنا�سبات �لعامة �ملنظمة مع ما 
ي�سل �إىل 5 �أ�سخا�ض ؛

- ي�سمح ببيع �لتجزئة �الأ�سا�سية وغريها من �ملنتجات �ملختارة ب�سعة 
50 يف �ملائة ؛

- ي�سمح بالبيع بالتجزئة غري �الأ�سا�سية ب�سعة 25 يف �ملائة ؛

�لوجه يف  �أغطية  �رتد�ء  �ل�سخ�سية حيث ميكن  �لعناية  - خدمات 
جميع �الأوقات وب�سعة 25 يف �ملائة وقيود �أخرى ؛

�أ�سخا�ض لكل  �إىل 6  - تناول �لطعام يف �لهو�ء �لطلق مع ما ي�سل 
طاولة، مع ��ستثناء�ت للأ�سر �لكبرية و�لقيود �الأخرى ؛

- �خلدمات �لدينية �لد�خلية �أو �لطقو�ض �أو �الحتفاالت، مبا يف ذلك 
حفلت �لزفاف ومر��سم �جلنازة �مل�سموح بها بن�سبة ت�سل �إىل 25 

يف �ملائة من �سعة �لغرفة �ملحددة ؛

- ح�س�ض �للياقة �لبدنية يف �لهو�ء �لطلق حمدودة بعدد �الأ�سخا�ض 
�لذين ميكنهم �حلفاظ على م�سافة 3 �أمتار ؛

- �لريا�سة يف �لهو�ء �لطلق بدون �ت�سال �أو تعديل لتجنب �الت�سال، 
مع  �مل�ساركة،  �لفرق  �أو  �الأ�سخا�ض  لعدد  وجود حد حمدد  مع عدم 

قيود ؛

- خميمات ليلية للأطفال تعمل بطريقة تتفق مع �إر�ساد�ت �ل�سلمة 
�ل�سادرة عن مكتب كبري �مل�سوؤولني �لطبيني لل�سحة ؛

يف   25 ب�سعة  متفرجني  مع  �خلارجية  �لريا�سية  باملر�فق  ي�سمح   -
�ملائة ؛ 

�لهو�ء  يف  �ل�سينما  ودور  و�مل�سارح  �ملو�سيقية  �حلفلت  قاعات   -
�لطلق، وي�سمح للجمهور بن�سبة 25 يف �ملائة ؛

- �سباق �خليل يف �لهو�ء �لطلق و�لطرق �ل�سريعة، مع �ل�سماح بوجود 
متفرجني بن�سبة 25 يف �ملائة ؛

بها  �مل�سموح  و�ملهرجانات  �لريفية  و�ملعار�ض  �ملعار�ض �خلارجية   -
ب�سعة 25 باملائة ومع قيود �أخرى.

يرجى �الطلع على �للئحة للح�سول على �لقائمة �لكاملة لتد�بري 
�ل�سحة �لعامة و�ل�سلمة يف مكان �لعمل �لتي يجب �تباعها.

قد  �لثالثة،  �خلطوة  يف  �لتطعيم  �أه��د�ف  �ملقاطعة  جت��اوزت  بينما 
تظل �أونتاريو يف �خلطوة �لثانية ملدة 21 يوًما تقريًبا لل�سماح الأحدث 
�لتطعيمات بالو�سول �إىل فعاليتها �لكاملة ولتقييم �أي �آثار للنتقال 
�إىل �خلطوة �لثانية على �ل�سحة �لعامة و�ل�سحة �لرئي�سية  موؤ�سر�ت 
�لرعاية.  عندما يتم حتديد �أنها �آمنة، �ستنتقل �ملقاطعة على �لفور 

�إىل �خلطوة �لثالثة من خارطة �لطريق الإعادة �لفتح.

لللتز�م  "نظًر�  لل�سحة:  �لطبي  �ملدير  ويليامز،  ديفيد  �لدكتور  قال 
للتطعيم،  �لعامة و�خلروج  �ل�سحة  باإجر�ء�ت  �أونتاريو  ل�سكان  �مل�ستمر 
جميع  يف  �لتح�سن  يف  ت�ستمر  �لرئي�سية  �ل�سحية  موؤ�سر�تنا  ر�أينا  فقد 
�أنحاء �ملقاطعة".  "بينما ميكننا �الآن �لبدء يف �ال�ستعد�د لتخفيف تد�بري 
COVID- ل�سحة �لعامة مبوجب خارطة �لطريق، فاإن �ملعركة �سد�
19 مل تنته بعد ويجب علينا مو��سلة �اللتز�م بن�سائح وتد�بري �ل�سحة 

�لعامة �ملعمول بها حالًيا للحفاظ على هذ� �لتقدم �لكبري."

يكنأيامعربرتجم

اأونتاريو تنتقل اإىل اخلطوة الثانية من
خارطة الطريق لإعادة الفتح يف 30 يونيو

بيان رئي�س وزراء كندا 
مبنا�سبة الحتفال بعيد 

كيبيك الوطني
�أ�سدر رئي�ض �لوزر�ء ، جا�سنت ترودو ، �ليوم �لبيان �لتايل 

:Fête nationale du Québec ب�ساأن

�سكان  من  �ملليني  �إىل  وعائلتي  �أن��ا  �ن�سممت   ، "�ليوم 
كيبيك للحتفال بالعيد �لوطني لكيبيك.

حيوي  جزء  وهو   ، كند�  تاريخ  مع  كيبيك  تاريخ  "يت�سابك 
 La Fête nationale du Québec من جناح بلدنا.  
ا فر�سة جلميع  �أي�سً �إنها  �ل��رت�ث.   هو وقت �الحتفال بهذ� 
�سكان  قدمها  �لتي  �لقيمة  �مل�ساهمات  للتفكري يف  �لكنديني 
كند�  لبناء  و�للغوية  �لعرقية  �خللفيات  جميع  من  كيبيك 

�ساملة تفخر بتنوعها.

فرن�سية  ولغة  وتر�ث غني  فريدة  ثقافة  نت�سارك يف   ، "مًعا 
جميلة.  هذه �سمات جتعلنا فخورين - فهي جزء ال يتجز�أ 

من هويتنا ويجب علينا حمايتها ل�سمان حيويتها.

�الأوقات  بع�ض   ، �لبلد  �أنحاء  باقي  مثل   ، كيبيك  "و�جهت 
�ل�سعبة يف �لعام �ملا�سي ، ولكن بف�سل �لتفاوؤل و�لت�سامن 
جنتازها  فاإننا   ، جمتمعاتنا  �أظهرته  �ل��ذي  و�الن�سباط 
 ،  COVID-19 حماربة  يف  ن�ستمر  بينما  مًعا.   ونتقدم 
ال  للأ�سف   ، �لعامة  �ل�سحة  �إر���س��اد�ت  و�تباع   ، و�لتطعيم 
ميكننا �لتجمع كما نفعل عادة.  لكن على �لرغم من ذلك ، 
�أعلم �أننا ما زلنا جند طرًقا �أخرى للحتفال بالعيد �لوطني 

يف كيبيك.

"بالنيابة عن حكومة كند� ، نقدم �أنا و�سويف �أطيب متنياتنا 
�إىل �سكان كيبيك من جميع مناحي �حلياة �لذين يحتفلون 

بالهوية و�لتاريخ و�لرت�ث �لفريد ملقاطعة ال بيل."

كنءوزس�ئمكتب
يكنأيامعربرتجم
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ليون جريوم  �لعارية" للفنان جان  " �حلقيقة  ��سمها  " �للوحة 
ر�سمها �سنة 1896 م،و�لق�سة جلرب�ن خليل جرب�ن 

حتكي �أ�سطورة �حلقيقة و�لكذب �لتي �نت�سرت يف �لقرن �ل19
�الأ�سطورة تقول �ن �لكذب و�حلقيقة تقابلو� يف يوم من �اليام 

فقال �لكذب للحقيقة : 
_هذ� �ليوم جميل جد�! 

وجدت  لل�سماء  عينيها  ورفعت  �سك  يف  حولها  نظرت  �حلقيقة 
تتم�سى مع  �ليوم  تق�سي  �ليوم حقا جميل و�جلو جميل وقررت 

�لكذب
ثم قال �لكذب للحقيقة :

للماء.. لننزل  تعايل   ، جد�   جميل  �لبئر  فى  – �ملاء  
�ملاء،  ومل�ست  �لثانية،  للمرة  �سك  فى  للكذب  �حلقيقة  نظرت 

فوجدته جميل حقا..
فتجرد� من ملب�سهم  ، ونزلو� �ىل �لبئر.

وفجاأة، خرج �لكذب من �لبئر، ولب�ض م�سرعا ملب�ض  �حلقيقة 
وجري

�لكذب  ور�ء  جتري  وغا�سبة  عارية  �لبئر  من  �حلقيقة  خرجت 
تود �أن تلحق به

وملا ر�أوها �لنا�ض عارية غ�سبو� منها  و�أد�رو� وجوههم
عن �حلقيقة �مل�سكينة،

�سدة  من  ثانيه  مره  منه  تخرج  ومل  به  �إختبات  للبئر  فرجعت 
خجلها

ومن وقتها �لكذب يلف �لعامل يرتدى ثوب �حلقيقة و�لعامل يتقبله 
، ويف نف�ض �لوقت يرف�سون �أن يرو� �حلقيقة عارية !! "

مقاالت

بخري أنتو عام ك" : ربيطاين يق� كذ يلقال
."!لأبعبمبنا

منا�سبة  هي  بالطبع   .. يونيو   21 �ليوم:  ذلك  �إىل  عام  ككل  تنبهت 
كالفالنتاين ال �أتذكرها �أبًد� �إال عندما يطالبونني بتذكرها، و�إال لكان 
علي �أن �أتذكر عيد تتويج �الأبقار يف التفيا، وعيد �لتنني �ل�سيني ذي 
�ل�سنة �لذهبية �لو�حدة، وعيد تن�سيب �سيفا �لهندي .. طبًعا ال �أتذكر 
�سوى �الأعياد �لدينية �الإ�سلمية و�مل�سيحية، ولرمبا متاديت وتذكرت 
�أبًد� الأن  �أن�سى عيد �الأم  �إجازة، ال  �لن�سيم وعيد �لعمال الأنهما  �سم 
�الأوالد كانو� ي�ستلبون مايل ل�سر�ء هد�يا ملعلمات �ملدر�سة، وكما قال 
�بني مذهواًل من جهلي وهو طفل: "عيد �الأم معمول للمي�ّسات .. م�ض 
الأولياء �الأمور خال�ض"..  هكذ� علموهم يف �ملدر�سة: �إن من ال يح�سر 

هدية للمي�ض يف عيد �الأم م�سريه جهنم مع �أبيه �لفا�سق. 

�أبي يرحمه �هلل تويف منذ  �أن  �الأب خا�سة  بعيد  �أهتم  �أكن  نعم. مل 
عام 1991، ومن بعده جرت مياه كثرية حتت �جل�سور، و�أوؤمن ب�سدة 
مبقولة: "�أنت ت�سيخ فعًل عندما ت�سري �سبيًها باأبيك".. هذ� دقيق 
متاًما على م�ستوى �ل�سكل و�لطباع. لكن يوم 21 يونيو – برغم هذ� 

- يحمل يل كذلك ذكرى�ت �أ�سرية خافتة عزيزة..

�أتذكر �لبيت يف ف�سل �ل�ستاء .. �أمطار �أكتوبر تنهمر باخلارج )نعم 
تدخل  �أكتوبر(.  يف  غزيرة  �أمطار  هناك  كانت  �لزمن  ذلك  يف   ..
عائًد� من �ملدر�سة وتنظف حذ�ءك �ملوحل على �لباب، لت�سم ر�ئحة 
ملعقة  تكفي  �أكلة  وهي   .. �جلو  تعبق  �ملحببة  باللحم  )�خلبيزة( 
�لعثور  عن  عجزت  وعينيك.  �أذنيك  من  ينفجر  �لدم  لتجعل  منها 
على �ساب من هذ� �جليل يعرف تلك �الأكلة على فكرة. دفء �لبيت 
و�إنهاء فرو�ض �ملدر�سة و�لنوم.. ثم �أبي يوقظني بقبلة على �جلبني 
�ل�ساعة �حلادية ع�سرة م�ساء. �أنفه بارد و�سعره مبلل من �ملطر، فقد 
عاد فوًر� من عمله يف دمنهور. ي�سع جملة تان تان �لتي �بتاعها يل 
من حمطة �لقطار.. ي�سعها على و�سادتي، ويذهب ليتناول غد�ءه / 

ع�ساءه ..�سي�سافر من جديد يف �ل�سابعة �سباًحا.

تفا�سيل .. تفا�سيل .. تفا�سيل .. هي ما جتعلنا نحن يف �لنهاية. كل 
هذه �ملعاين �أ�سمل و�أعمق من �أن يكون يوم 21 يونيو عيًد� للأب و21 

مار�ض عيًد� للأم  .. يجب �أن يكون �لعام كله عيًد� للأب وللأم ..

د.أمدخدتفق
أبأم

عيد الأب وما اأدراك ما الأب

احلقيقة العارية

يف  ب�ساب  و�إذ�  �سيارتي  د�خ��ل  كنت  ويقول:  خ��ان  د.حممد  يحكي 
زجاج  لك  ف  �أنظِّ هل  �سيدي  يل:  يقول  عمره  من  ع�سرة  �ل�ساد�سة 

�ل�سيارة �الأمامي؟
�الأمامي،  �لچام  نظافة  من  نظري(  )لفت  ب�سكل  فنظفه  نعم،  قلت: 
فاأعطيته 20 دوالر�، فتعجب �ل�ساب و�ساألني: هل �أنت عائد من �أمريكا؟

قلت: نعم.
قال: هل ميكنني �أن �أ�ساألك عن جامعاتها بدل �أُجرة �لتنظيف، وكان 

موؤدبا ولبقًا، ما ��سطرين الأن �أنزل و�أحتاور معه.
ف�ساألته: كم عمرك؟

فقال: 16 �سنة.
قلت: يف �لثانية �ملتو�سطة؟

قال: بل �أمتمت �ل�ساد�سة �الإعد�دية.
قلت: وكيف ذلك؟

قال: الأنهم قدموين يف عدة �سنو�ت من �أجل علماتي �ملمتازة �لتي 
ح�سلت عليها يف جميع �ملو�د، ولتفوقي �سعدت!

قلت: فلَم تعمل غ�سااًل �الآن؟
�سمت قليل ثم قال: �إن و�لدي تويف و�أنا يف �لثانية من عمري و�أُمي 
رزقنا  لتح�سيل  نعمل  و�أختي  و�أن��ا  �لبيوت،  �أح��د  يف  طباخة  تعمل 

در��سية  منح  عندها  �الأمريكية  �جلامعات  هل  و�سوؤ�يل  ومعي�ستنا، 
للطلب �ملتقدمني من �أمثايل؟

قلت: وهل هناك من ي�ساعدك يف هذ� �الأمر؟
قال: �أنا ال �أملك �إال نف�سي لي�ض يل �أحد يدفع عني!

قلت له: �أنا ذ�هب للإفطار فتعال معي.
ف لك �لزجاج �خللفي لل�سيارة، فو�فقت. قال: ب�سرط �أن �أُنظِّ

ويف �ملطعم، طلب �أن ي�سعو� فطوره )�سفري( لت�ساركه �أمه و�أخته!
و�أنه ماهر يف فهم  �للغوية �الإجنليزية ممتازة،  �أن قدرته  والحظت 
بالوثائق  ياأتيني  �أن  على  معه  و�تفقت  �حلياتية،  و�خل��ربة  �الأعمال 
�خلا�سة به من �سهاد�ت و�ساأبذل له �جلهد للقبول يف �إحدى جامعات 

�لواليات �ملتحدة �الأمريكية.
وبعد �ستة �أ�سهر ح�سلت له على �لقبول، وبعد يومني من ذلك �ت�سل 

بي وقال: �إننا يف �لبيت نبكي من �لفرح!
وبعد �سنتني ن�سرو� ��سمه يف جملة »نيوز ويك تاميز« كاأ�سغر خبري يف 

�لتكنولوجيا �حلديثة و�أ�سعدين �أمر جناحه و�أهل بيتي كثري�.
وقامت زوجتي - و�حلديث ماز�ل للدكتور حممد خان - باأخذ فيز� 
و�أخته(  )�أُم��ه  �ل�ساب  هذ�  ر�أى  �أن  وبعد  علمنا،  دون  و�أخته  الأم��ه 
�أمامه يف �أمريكا مل ي�ستطع �لتكلم وال حتى �لبكاء من هول �ل�سدمة 

)�أ�سرته( �أمامه يف �أمريكا، كان هذ� هو حلمه ومناه!
ويف �أحد �الأيام كان �لدكتور حممد خان خارجا هو وزوجته و�أبناوؤه 
من بيته ور�أى يف �خلارج رجل يغ�سل �إحدى �سيار�ته �لو�قفة خارج 

�ملنزل، فقال: ماذ� تفعل؟
قال: دعني �أفعل.. لئل �أن�سى نف�سي ماذ� كنت من قبل! وماذ� �سنعت 

مني �أنت �الآن!
�الأ�ساتذة  �أ�سهر  �أحد  �لدكتور فريد عبد�لعال، وهو  �ل�ساب هو  هذ� 
يف جامعة هارفارد �الأمريكية.. وهكذ� هي �لواليات �ملتحدة مانحة 
وتفخر  فيربزون  �لرعاية  يلقون  �لذين  �ملهاجرين  للأفر�د  �لفر�ض 

بهم بعد ذلك �لدول �لتي ��ست�سافتهم!
وهكذ� تثبت �الأحد�ث �أن �أ�سحاب �الأخلق ال ين�سون �لف�سل و�ملعروف!

بعد اأن كان يغ�سل ال�سيارات، تخيلوا ماذا اأ�سبح! 
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�سموثي البطيخ بالكرمية
-ملقاير

- بطيخ : 3 �كو�ب

- �ملوز : 1 حبة )�سغري �حلجم(

- مكعبات �لثلج : كوب

- لنب زبادي : كوب ون�سف

- كرمية �خلفق : ح�سب �لرغبة )للتزيني(

طريقتح�ري
1. قطعي �لبطيخ �إىل ن�سفني.

�إز�لة  مر�عاة  مع  �سغرية  مكعبات  �إىل  �ملحتوى  قّطعي   .2
�لبذور.

3. قّطعي �ملوز �إىل دو�ئر.

4. يف �خللط �لكهربائي، �سعي �لبطيخ و�ملوز و�لثلج و�للنب 
�لزبادي.

5. �خفقي �ملكونات جيدً� حتى تتجان�ض.

6. ��سكبي �ل�سموثي يف 4 �أكو�ب كبرية.

�ل�سموثي  ق��ّدم��ي  ث��م  �خل��ف��ق،  بكرمية  �ل�سموثي  زّي��ن��ي   .7
باردً�.

مل�:جملتي

�ساجية اللحم 
ملقاير

- دهن �خلروف : 4 ملعق كبرية

- حلم �خلروف : 1 كيلو )مقطع(

- �لب�سل : 2 حبة )مقطع جو�نح(

- فلفل �أخ�سر حار : قرن

- فليفلة خ�سر�ء : 1 حبة )مقطعة بالطول(

- �لفليفلة �حلمر�ء : 1 حبة )مقطعة بالطول(

- ملح : ملعقة �سغرية

- فلفل �أ�سود : ملعقة �سغرية

طريقتح�ري
1. �سعي دهن �خلروف يف �ساج على �لنار وحركي �إىل �أن يذوب.

2. �أ�سيفي �للحم وحركي �إىل �أن يتحول للون �لبني.

3. �أ�سيفي �لب�سل، و�لفليفلة �حللوة �ملقطعة و�لفلفل �الأخ�سر �حلار 
وحركي، و�تركي �للحم حتى ي�ستوي.

4. نكهي بامللح، و�لفلفل �الأ�سود وقلبي �ملكونات مع �لتو�بل حتى تتوزع 
وتتجان�ض.

5. ��سكبي �ل�ساجية بطبق �لتقدمي، وقدميها �ساخنة مع �خلبز �لعربي.

مل�:جملتي

فطرية الراعي
ملقاير

:بطاط�سيرمقا-
1. �لبطاط�ض : 1 كيلو

2. حليب : ن�سف كوب

3. �لزبدة : ربع كوب

4. ملح : ثلثة �أرباع �مللعقة �ل�سغرية

5. فلفل �أ�سود : ملعقة �سغرية )مطحون(

6. �سفار �لبي�ض : 2 حبة

7. جنب �لبارميز�ن : ن�سف كوب )مب�سور(

:لحمة��حيرمقا-
1. �لزيت : 2 ملعقة كبرية

2. �لب�سل : كوب )مفروم(

3. �جلزر : 2 حبة )مق�سر، ومقطع مكعبات �سغرية(

ان )مفروم( 4. �لثوم : ف�سّ

5. �للحم �ل�ساين : 500 غر�مًا )مقطع �سغري(

6. ملح : ملعقة �سغرية

7. فلفل �أ�سود : ن�سف ملعقة �سغرية )مطحون(

8. دقيق : 2 ملعقة كبرية )متعدد �الإ�ستعماالت(

9. طماطم : 2 ملعقة �سغرية

10. مرق دجاج : كوب

11. ور�ست�سري �سو�ض : ملعقة �سغرية

12. �إكليل �جلبل : 2 ملعقة �سغرية )مفروم(

13. �لزعرت : ملعقة �سغرية )�أور�ق، مفروم(

14. �لفلفل : 2 حبة )�أحمر، �أ�سفر، مقطع(

طريقتح�ري
غرز  وميكنك  طرية  ت�سبح  حتى  �لبطاطا  ب�سلق  قومي   .1

�سوكة فيها.

�خل�سار  هر��سة  يف  ومرريها  ب�سرعة  بتق�سريها  قومي   .2
�ليدوية.

3. �سخني �حلليب مع �لزبدة و��سكبيه فوق �لبطاطا، �مزجيه 
�سريعًا مع �إ�سافة �سفار �لبي�ض و�مللح و�لفلفل �الأ�سود.

4. يف وعاء �سعيه فوق حمام مائي كي يبقى �ملزيج د�فئًا.

5. قومي بقلي �لب�سل يف قدر على نار متو�سطة حتى يطرى، 

ثم �أ�سيفي �جلزر ويقلب.

6. �أ�سيفي قطع حلم �ل�ساأن وقلبيها حتى متتزج �ملو�د.

7. قومي بتحريك قطع �للحم ب�سكل م�ستمر حتى حتمر جيدً�، 
ثم �أ�سيفي �لثوم ويتبل بامللح و�لفلفل �الأ�سود.

8. قومي بر�ض �للحم بالطحني ثم �أ�سيفي معجون �لطماطم 
وقلبيه حتى ميتزج.

�جلبل  و�إكليل  ور�ست�سري  و�سل�سة  �لدجاج  مرق  �أ�سيفي   .9
و�لزعرت و�لفلفل �حللو.

10. ��سكبي �ملزيج يف طبق خبز زجاجي.

11. وزعي فوقه مزيج �لبطاطا وتر�ض فوقه �جلبنة.

12. �سعية يف فرن حممى مدة 30 دقيقة حتى يغلي وي�سبح 
ذهبيًا.

13. �أخرجيها من �لفرن وقدميها على �سفرتك.

مل�:جملتي
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حلى القرفة البارد
احلارق للدهون

-�ملقادير

-- �حل�سوة :

1. �لقرفة : 6 ملعق كبرية )مطحونة(

2. �ل�سكر �لبني : 3 ملعق كبرية

- �لفانيليا : ملعقة �سغرية

- بيكنج بودر : ملعقة �سغرية

- �لبي�ض : 2 حبة

- �ملاء : كوب

- �لزيت �لنباتي : ملعقة كبرية

- حليب بودرة : كوب

- �ل�سكر �لناعم : كوب

- طحني : كوب )لوز �أو �سوفان(

طريقتح�ري
1. نخفق �لبي�ض و�لفانيل يف �خللط ثم ن�سيف كوب �ل�سكر 

�إىل �خلليط ونخلط ملّدة دقيقتني باخللط.

2. ن�سيف �ملاء و�لزيت و�حلليب �لبودرة ونخلطهم يف �خللط 
ملدة دقيقة و�حدٌة.

ن�سيفهم  ث��م  ج��ي��دً�،  ب���اودر  �لباكنج  م��ع  �لطحني  نخلط   .3
�ملزيج  ي�سبح  حتى  ونخلطهم  �ل�سابق  �لبي�ض  خليط  �إىل 

متجان�سًا.

وندهنها  �لرغبة  ح�سب  �ل��ف��رن  طبق  �أو  �سينية  جنهز   .4
بالزيت، ثم ن�سع مقد�ر فنجان كبري من �خلليط ونوّزعه.

حتمّر  حتى  �الأ�سفل  �ل��رف  يف  �لفرن  يف  �ل�سينية  ندخل   .5
وتن�سج.

�ل�سكر على  �لقرفة مع  �ل�سكر ثم نر�ض  �لقرفة مع  6. نخلط 
�لطبقة �ملخبوزة بو��سطة م�سفاة.

7. ن�سع فنجان �آخر من �خلليط ونوّزعه بالت�ساوي ونعيده �إىل 
�لفرن حتى يحمّر وين�سج.

8. نكرر �لعملية حتى ننتهي من �خلليط وتتكون عدة طبقات.

تزين  �لتقدمي  وعند  �الأق��ل  على  ل�ساعتني  بالثلجة  تربد   .9
ح�سب  �ل��ب��ودرة  �ل�سوكوالتة  �أو  �لقرفة  �أو  �ل��ب��ودرة  بال�سكر 

�لرغبة.

مل�:جملتي

�سلطة �سيزر ليت

ملقاير

- مقادير �ل�سل�سة :

1. ور�ست�سري �سو�ض : ملعقة �سغرية

ان )مهرو�ض( 2. �لثوم : ف�سّ

3. �خلردل : ملعقة �سغرية

4. كرمية : 100 ملليلرت )خالية من �لد�سم(

5. ع�سري �لليمون : 2 ملعقة كبرية )حام�ض(

6. جنب �لبارميز�ن : 4 ملعق كبرية )مب�سور(

7. زيت �لزيتون : 2 ملعقة كبرية

- �سدر �لدجاج : 400 غر�مًا

- �لزيت �لنباتي : ملعقة كبرية

- �لفلفل �حللو : ربع ملعقة �سغرية

- ملح : ربع ملعقة �سغرية

- خ�ض : ر�أ�ض )منّظف، ومقّطع �سر�ئح متو�ّسطة �حلجم(

- تو�ست : 4 قطع )�أ�سمر، مقّطع مربعات �سغرية(

- �لب�سل �الأخ�سر : 2 حبة )مفروم ناعم(

طريقتح�ري

1. نّكهي �لدجاج بامللح و�لفلفل �لبهار �حللو.

2. حّمي �لزيت على حر�رة متو�سطة ثّم �أ�سيفي �إليه �لدجاج 
وغّطي �لقدر حلو�يل 5 دقائق.

3. قّلبي �لدجاج ثّم غّطي �لقدر من جديد ل�5 دقائق �إ�سافية 
حتى ين�سج �لدجاج.

4. �رفعي �لقدر عن �لنار وقّطعي �لدجاج �إىل �سر�ئح طويلة.

ثّم  �لدجاج  �سر�ئح  �لتقدمي �خل�ض و�سّفي  5. �سعي يف طبق 
�نري �لتو�ست و�لب�سل �الأخ�سر على وجه �لطبق.

6. يف وعاء �سغري، �خلطي �سل�سة ور�س�سرت�ساير و�لثوم و�خلردل 
و�لكرمية وع�سري �لليمون �حلام�ض و�لزيت وجنب �لبارميز�ن.

7. ��سكبي �ملزيج فوق �ل�سلطة وقّدميها.

مل�:جملتي

اأ�سابع البطاط�س
املح�سية باجلنب

-ملقاير

- للتغليف :

1. بق�سماط : ح�سب �حلاجة

2. �لبي�ض : ح�سب �حلاجة )خمفوق(

- �لبطاط�ض : 4 حبات

- جنب �جلود� : 100 غر�مًا

- بق�سماط : ن�سف كوب

- �سفار �لبي�ض : 2 حبة

- ملح : ح�سب �لرغبة

- �لفلفل : ح�سب �لرغبة

- �لزبدة : 2 ملعقة كبرية

- بقدون�ض : ح�سب �لرغبة )مفروم(

- �لزيت : ح�سب �حلاجة )للقلي(

طريقتح�ري

تن�سج  حتى  باملاء  ��سلقيها  ثّم  جيدً�  �لبطاط�ض  �غ�سلي   .1
متامًا.

2. ق�ّسري �حلبات و�هر�سيها ثّم �أ�سيفي �إليها �لزبدة و�سفار 
�لبي�ض و�لبق�سماط و�لبقدون�ض.

3. نّكهي بامللح و�لفلفل وحّركي �ملكّونات حتى تتجان�ض.

4. قّطعي �جلنب �إىل �أ�سابع و�تركيها جانبًا.

5. خذي جزءً� من مزيج �لبطاط�ض و�سّكليه على �سكل �إ�سبع.

�ملخفوق  بالبي�ض  غّم�سيه  ثّم  �جلنب  من  بقطعة  �ح�سيه   .6
وبعدها بالبق�سماط و�تركيها جانبًا.

7. �أعيدي �لكرة حتى �نتهاء �لكمية.

8. حّمي زيت غزير على حر�رة متو�ّسطة ثّم �إقلي فيه �أ�سابع 
�لبطاط�ض حتى يتغرّي لونها من كل �جلهات.

9. �سعي �الأ�سابع على حمارم ورقية حتى تت�سّرب �لزيت ثّم 
قّدميها على �سفرتك.

مل�:جملتي
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T
he Honourable Marc Garneau, 

Minister of Foreign Affairs, today 

announced new sanctions against 

17 individuals and 5 entities under 

the Special Economic Measures Act (SEMA) 

in response to gross and systematic violations 

of human rights occurring in Belarus. These 

measures are being taken in coordination with 

the United States, the United Kingdom and 

the European Union.

On May 23, 2021, the Belarusian regime 

yet again demonstrated its clear distain for 

fundamental human rights—and media freedom 

in particular. On the pretext of a dubious and 

still unverified bomb threat, the Belarusian 

regime diverted Ryanair Flight 4978 from 

its planned course in order to land in Minsk. 

Upon landing, Belarusian journalist, Roman 

Protasevich, and his companion, Sofia Sapega, 
were detained by Belarusian authorities.

In addition to being a flagrant attack on freedom 
of expression, this reckless, brazen act by the 

Belarusian regime jeopardized the safety of 

the flight’s other passengers and constitutes 
serious interference in the fundamental 

principles and international rules that ensure 

civil aviation safety around the world.

Once again, side by side with the United 

States, the United Kingdom and the European 

Union, Canada is maintaining pressure on 

the Belarusian regime to end its repeated 

assault on the human rights and dignity of the 

Belarusian people. 

Global Affairs Canada

The Prime Minister, Justin Trudeau, today 

issued the following statement on World 

Refugee Day:

“Today, on World Refugee Day, we join the 

international community to recognize all those 

who have been forced to flee their homelands. 
We honour their strength and courage, 

acknowledge the profound hardships they 

have endured, and reaffirm our commitment 
to protect and support them.

“In their search for a safe place to call home, 

refugees and other forcibly displaced people 

face immense loss, barriers, and trauma. 

While trying to rebuild their lives, they often 

suffer hunger, despair, and uncertainty. Many 

struggle to find a doctor when they are sick, a 
school for their children, or a space for them to 

play, make friends, and feel like they belong.

“This year’s theme, ‘Together we heal, learn 
and shine,’ calls on us all to renew our support 
for refugees by improving their access to 

quality health care and education. Echoing 

the Global Compact on Refugees, this year’s 
theme also reminds us of the importance 

of inclusion, and ensuring that all people, 

including refugees from diverse backgrounds, 

have access to the spaces they need to learn and 

thrive. Canada recognizes the importance of 

inclusion and diversity, and has a long-standing 

tradition of promoting these values through 

our international assistance, resettlement, and 

integration efforts.

“Canada has a proud humanitarian tradition 

of protecting the world’s most vulnerable 
people and, today, we continue to open our 

borders and our hearts to those seeking safety 

and refuge from persecution and violence. 

In 2019, Canada resettled more than 30,000 

refugees and was the world’s top refugee 
resettlement country for the second year in a 

row. Last year, despite challenges and travel 

restrictions related to COVID-19, Canada 

resettled over 9,200 refugees from coast to 

coast to coast. This year, we will launch a 

dedicated refugee stream for human rights 

defenders at risk, which will enable Canada 

to become one of the first countries to offer 
dedicated protection spaces to this population 

of refugees. As announced earlier this year, 

to better support family reunification, we will 
also be resettling up to 250 extended family 

members of survivors of Daesh currently in 

Canada.

“Guided by the Feminist International 

Assistance Policy, we continue to place 

emphasis on the needs of women and girls, and 

to put forward concrete and timely initiatives 

to promote human rights, gender equality, 

dignity, and peace and security. In this spirit, 

Canada looks forward to becoming Chair of the 

Central America and Mexico Comprehensive 

Regional Protection and Solutions Framework 

(MIRPS) Support Platform next month. In 

that role, we will continue to champion the 

protection and meaningful participation of 

displaced women and girls on the international 

stage. We will also continue to work with 

the international community and the United 

Nations to provide international protection 

and assistance to refugees, and find lasting and 
dignified solutions for them and other forcibly 
displaced peoples.

“On behalf of the Government of Canada, I 

invite all Canadians to join me to commemorate 

World Refugee Day, and take time to reflect 
on the contributions refugees have made 

to Canada. Let us celebrate what we can 

accomplish as individuals, as communities, 

and as a country when we value compassion, 

openness, and diversity. Let these values 

motivate us to help those most vulnerable 

among us reach their true potential.”

PMO Media Relations

Statement by the Prime Minister on 

World Refugee Day

Canada imposes additional sanctions on Belarusian 

individuals and entities over attacks on human 

rights and fundamental freedoms
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TORONTO — The Ontario government 

is urging everyone to take the necessary 

precautions to keep their pets safe and 

protected during the hot summer months.

Temperatures inside a vehicle can quickly 

become hotter than the temperature outside 

even if windows are left slightly open. Pets 

can be put at risk of serious illness and 

possibly death due to heat exposure as a result 

of being left in a vehicle. If pets cannot leave 

the car and go with their owners, then leave 

them at home where they will be safe, cool, 

and comfortable.

“Animal owners have a responsibility to 

provide the proper care for their pets. Leaving 

a pet unattended in a hot car is irresponsible 

and can put an animal’s life in danger,” said 

Solicitor General Sylvia Jones. “It is important 

that we take the necessary precautions to 

protect our pets from the heat. I am proud that 

Ontario is the first jurisdiction in Canada to 
implement a full provincial animal welfare 

enforcement system to enhance animal safety 

and ensure strong penalties for those who 

commit acts of animal cruelty.”

The Provincial Animal Welfare Services 

(PAWS) Act came into effect January 1, 2020 

and allows police, First Nations constables 

and provincial animal welfare inspectors to 

enter motor vehicles to help pets in distress. 

The legislation also has the strongest penalties 

in the country for people who violate animal 

welfare laws, including causing distress to an 

animal.

If an individual sees an animal in a hot car in 

distress and is concerned the animal's life is 

in danger, call 911 immediately as this is an 

emergency. Members of the public should not 

attempt to enter a vehicle in these situations.

Government of Ontario

 ‘PAWS’ and Think Twice Before Leaving

Your Pet in a Hot Car 

Call 911 if you are concerned an animal’s life is in danger

The Prime Minister, Justin Trudeau, today 

announced the nomination of the Honourable 

Mahmud Jamal to the Supreme Court of 

Canada.

Justice Jamal had a distinguished career as a 

litigator with a deep commitment to pro bono 

work prior to his appointment to the Court of 

Appeal for Ontario in 2019. He appeared in 35 

appeals before the Supreme Court of Canada on 

civil, constitutional, criminal, and regulatory 

issues. He also taught constitutional law at 

McGill University and administrative law at 

Osgoode Hall Law School. He is bilingual.

The Minister of Justice and Attorney General of 

Canada and the Chairperson of the Independent 

Advisory Board for Supreme Court of Canada 

Judicial Appointments will soon appear before 

a special hearing of the House of Commons 

Standing Committee on Justice and Human 

Rights to discuss the selection process and the 

reasons for the nomination.

Members of the House of Commons Standing 

Committee will then take part in a question 

and answer period with the nominee, joined 

by the Standing Senate Committee on Legal 

and Constitutional Affairs and a member of 

the Green Party of Canada. This session will 

be moderated by Marie-Eve Sylvestre, Dean 

of the Civil Law section at the University of 

Ottawa’s Faculty of Law.
This nomination will fill the vacancy created 
by the upcoming retirement of Justice 

Rosalie Silberman Abella. It represents 

the fourth nomination under the Supreme 

Court appointment process launched by 

the Government of Canada in 2016 to 

promote greater openness, transparency, and 

accountability.

BMO

Prime Minister announces the 

nomination of the Honourable Mahmud 

Jamal to the Supreme Court of Canada

The Honourable Mary Ng, Minister of Small 

Business, Export Promotion and International 

Trade, today issued the following statement 

regarding Canada’s request for a dispute 
settlement panel under Chapter 31 of the 

Canada-United States-Mexico Agreement 

(CUSMA) with respect to the United States 

safeguard tariffs on solar products from 

Canada:

“As we build back better from the challenges 

of the COVID-19 pandemic and urgently 

address climate change, Canada and the 

United States must be aligned and work 

together on the development of sustainable 

and equitable energy transitions and clean 

energy innovation.

“It is in this context that Canada has requested a 

dispute settlement panel to address the United 

States safeguard tariffs of 18% on Canadian 

solar products. These tariffs are unwarranted 

and damaging to the global competitiveness 

of our long-established, secure, and deeply 

integrated supply chains.

“Moving forward with Canada’s request for 
a dispute settlement panel on these tariffs 

will help ensure the timely resolution of this 

issue.”

“Canada and the United States share a long-

standing mutually beneficial relationship, 
and our ongoing partnership will contribute 

to a strong, sustainable recovery, and benefit 
workers and businesses on both sides of the 

border.”

Global Affairs Canada

Statement by Minister Ng regarding United 

States tariffs on Canadian solar products
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- Continuing Improvements in Key Indicators 

Allowing Province to Ease Additional Public 

Health Measures

TORONTO — With key public health and 

health care indicators continuing to improve, the 

provincewide vaccination rate now surpassing 

the targets outlined in the province’s Roadmap 
to Reopen, and on the recommendation of 

the the Chief Medical Officer of Health, the 
Ontario government is moving the province 

into Step Two of its Roadmap to Reopen at 

12:01 a.m. on Wednesday, June 30, 2021.

“Because of the tireless work of our health 

care heroes, and the record setting success 

of our vaccine rollout, we are able to move 

into Step Two ahead of schedule on June 30 

with the support of our public health experts” 

said Premier Doug Ford. “We are proceeding 

safely with the re-opening of our province and 

will continue to work around the clock until 

the job is done.”

In order to enter Step Two of the Roadmap, 

Ontario needed to have vaccinated 70 per cent 

of adults with one dose and 20 per cent with 

two doses for at least two weeks, ensuring a 

strong level of protection against COVID-19. 

Thanks to the dedicated efforts of Ontario’s 
health care partners, as of June 23, 2021, 

over 76 per cent of the population in Ontario 

ages 18 and over have received one dose of a 

COVID-19 vaccine and over 29 per cent have 

received their second dose. More than 13.3 

million doses of the COVID-19 vaccine have 

been administered provincewide.

Before entering Step Two, the province also 

needed to see continued improvement in 

key public health and health care indicators, 

including hospitalizations, ICU occupancy 

and the weekly cases incidence rates. After 

entering Step One, during the period of 

June 11 to 17, 2021, the provincial case rate 

decreased by 24.6 per cent. As of June 22, the 

number of patients with COVID-19 in ICUs is 

305, including 10 patients from Manitoba, as 

compared to 450 two weeks ago. The province 

expects these positive trends to continue over 

the coming days before entering Step Two.

“Due to a continued improvement in key 

indicators, Ontario is ready to enter Step Two 

of our Roadmap, allowing us to safely and 

gradually ease public health measures while 

continuing to stop the spread of COVID-

19,” said Christine Elliott, Deputy Premier 

and Minister of Health. “Thank you to the 

Ontarians who rolled up their sleeves to help 

us reach this exciting milestone. Every dose 

administered brings us one step closer to the 

things we’ve missed, so please sign up to 
receive the vaccine when it’s your turn.”

Step Two of the Roadmap focuses on the 

resumption of more outdoor activities and 

limited indoor services with small numbers of 

people where face coverings are worn, with 

other restrictions in place. This includes, but 

is not limited to:

- Outdoor social gatherings and organized 

public events with up to 25 people;

- Indoor social gatherings and organized public 

events with up to 5 people;

- Essential and other select retail permitted at 

50 per cent capacity;

- Non-essential retail permitted at 25 per cent 

capacity;

- Personal care services where face coverings 

can be worn at all times, and at 25 per cent 

capacity and other restrictions;

- Outdoor dining with up to 6 people per table, 

with exceptions for larger households and 

other restrictions;

- Indoor religious services, rites, or 

ceremonies, including wedding services and 

funeral services permitted at up to 25 per cent 

capacity of the particular room;

- Outdoor fitness classes limited to the number 
of people who can maintain 3 metres of 

physical distance;

- Outdoor sports without contact or modified 
to avoid contact, with no specified limit on 

number of people or teams participating, with 

restrictions;

- Overnight camps for children operating in a 

manner consistent with the safety guidelines 

produced by the Office of the Chief Medical 
Officer of Health;

- Outdoor sport facilities with spectators 

permitted at 25 per cent capacity;

- Outdoor concert venues, theatres and 

cinemas, with spectators permitted at 25 per 

cent capacity;

- Outdoor horse racing and motor speedways, 

with spectators permitted at 25 per cent 

capacity;

- Outdoor fairs, rural exhibitions, festivals, 

permitted at 25 per cent capacity and with 

other restrictions.

Please view the regulation for the full list of 

public health and workplace safety measures 

that need to be followed.

While the province has surpassed Step Three 

vaccination targets, Ontario may remain in 

Step Two for a period of approximately 21 

days to allow the most recent vaccinations to 

reach their full effectiveness and to evaluate 

any impacts of moving to Step Two on key 

public health and health care indicators. When 

it is determined to be safe, the province will 

promptly move to Step Three of the Roadmap 

to Reopen.

“Due to the continued commitment of 

Ontarians adhering to public health measures 

and going out to get vaccinated, we have seen 

our key health indicators continue to improve 

across the province,” said Dr. David Williams, 

Chief Medical Officer of Health. “While 
we can now begin preparing to ease public 

health measures under the Roadmap, the fight 
against COVID-19 is not over and we must 

continue adhering to the public health advice 

and measures currently in place to maintain 

this great progress.”

Government of Ontario 

Ontario Moving to Step 

Two of Roadmap to 

Reopen on June 30
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T
he Prime Minister, Justin Trudeau, 

today announced the nomination 

of the Honourable Mahmud Jamal 

to the Supreme Court of Canada.

Justice Jamal had a distinguished career 

as a litigator with a deep commitment to 

pro bono work prior to his appointment 

to the Court of Appeal for Ontario in 

2019. He appeared in 35 appeals before 

the Supreme Court of Canada on civil, 

constitutional, criminal, and regulatory 

issues. He also taught constitutional law 

at McGill University and administrative 

law at Osgoode Hall Law School. He is 

bilingual.

The Minister of Justice and Attorney 

General of Canada and the Chairperson 

of the Independent Advisory Board 

for Supreme Court of Canada Judicial 

Appointments will soon appear before a 

special hearing of the House of Commons 

Standing Committee on Justice and Human 

Rights to discuss the selection process and 

the reasons for the nomination.

Members of the House of Commons 

Standing Committee will then take part 

in a question and answer period with the 

nominee, joined by the Standing Senate 

Committee on Legal and Constitutional 

Affairs and a member of the Green Party 

of Canada. This session will be moderated 

by Marie-Eve Sylvestre, Dean of the Civil 

Law section at the University of Ottawa’s 
Faculty of Law.

This nomination will fill the vacancy created 
by the upcoming retirement of Justice 

Rosalie Silberman Abella. It represents 

the fourth nomination under the Supreme 

Court appointment process launched by 

the Government of Canada in 2016 to 

promote greater openness, transparency, 

and accountability.

BMO

News

Province to increase the number of road 

tests available and hire additional driver 

examiners to address backlog

TORONTO – Ontario is resuming in-vehicle 

passenger road tests on Monday, June 14, 

2021, at DriveTest centres across the province. 

To address the backlog of road tests resulting 

from COVID-19 restrictions, road testing 

capacity will be increased by hiring 167 

additional driver examiners while introducing 

extended hours for in-vehicle passenger road 

tests (class G1/G2).

“Throughout the pandemic, our government’s 
top priority has been the health and safety 

of Ontarians. As more people get vaccinated 

and COVID-19 case numbers decline, we are 

able to safely restart passenger road testing 

at DriveTest centres. We have developed 

a comprehensive plan to clear the backlog 

of road tests created as a result of COVID-

19 restrictions,” said Caroline Mulroney, 

Minister of Transportation. “Earlier this year, 

our government started the process of adding 

new driver examiners at DriveTest locations 

in every part of the province. We will continue 

to hire more driver examiners while also 

extending road testing hours and introducing 

weekend road testing in areas where the 

backlog is greatest, so that people who need a 

road test can book one as soon as possible.”

As part of Step One of the province’s Roadmap 
to Reopen, in-vehicle passenger road testing 

will resume with safety protocols in place 

at all DriveTest centres across Ontario. To 

address the backlog of passenger road tests, 

Ontario will invest more than $16 million to 

increase road testing capacity provincewide 

by hiring 167 additional temporary driver 

examiners, increasing support staff, expanding 

road testing hours, and introducing Saturday 

and Sunday road tests at locations where the 

demand is highest.

Driver examiners will be assigned to 

DriveTest centres across the province. In the 

Greater Golden Horseshoe, Ontario will work 

with its service provider, DriveTest, to open 

six temporary locations to conduct passenger 

road tests seven days a week in areas where 

the backlog is greatest starting in September 

2021. These measures are in addition to the 84 

new temporary driver examiners announced 

in the fall of 2020.

To book your road test, please visit DriveTest.

ca. DriveTest.ca is the only official channel 
for booking a road test.

Ontario Government 

Ontario Resumes In-Vehicle Passenger Road 

Testing Provincewide

Statement by miniSter 
of foreign affairS on 
cloSure of Hong Kong 
newSpaper, apple Daily
The Honourable Marc Garneau, Minister of 

Foreign Affairs, today issued the following 

statement on the announcement of the closure 

of the Hong Kong newspaper, Apple Daily:

“The forced closure of the newspaper, Apple 

Daily, as a result of charges under the National 

Security Law for Hong Kong is a significant 
blow to freedom of the press and freedom of 

speech in Hong Kong, and makes it clear that 

the powers under the National Security Law 

are being used as a tool to suppress media 

freedom and punish dissidents.

“These freedoms are universal human rights 

guaranteed under Hong Kong’s Basic Law, 
and are in line with international standards.

“Canada is a steadfast supporter of the One 

Country, Two Systems principle and Hong 

Kong’s high degree of autonomy. The ouster 
of a major media organization under the 

National Security Law significantly degrades 
these principles, guaranteed under the Sino-

British Joint Declaration.”

Prime Minister announces 

the nomination of the 

Honourable Mahmud Jamal to 

the Supreme Court of Canada
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Today, Prime Minister Justin Trudeau spoke 

with Her Majesty Queen Elizabeth II to 

discuss a range of issues, including priorities 

at the G7 Summit.

Prime Minister Trudeau and The Queen 

discussed measures being taken to end 

COVID-19 and support people most impacted 

by the pandemic. The Prime Minister and 

Her Majesty spoke about the tragic killing 

of the Afzaal family in London, Ontario, the 

horrific discovery of children buried at the 

former residential school in Kamloops, and 

the government’s ongoing work on truth and 
reconciliation.

Prime Minister Trudeau provided an update 

on the selection process for the next Governor 

General of Canada. The Prime Minister and 

The Queen also discussed preparations for 

the celebration of Her Majesty’s upcoming 
Platinum Jubilee in 2022.

PMO

Prime Minister Justin Trudeau speaks with Her 

Majesty Queen Elizabeth II

The Prime Minister, Justin Trudeau, today 

issued the following statement on la Fête 

nationale du Québec:

“Today, my family and I join millions of 

Quebecers to celebrate la Fête nationale du 

Québec.

“Quebec’s history is intertwined with 
Canada’s, and is a vital part of our country’s 
success. La Fête nationale du Québec is a 

time to celebrate this heritage. It is also an 

opportunity for all Canadians to reflect on the 
valuable contributions that Quebecers of all 

ethnic and linguistic backgrounds have made 

to build an inclusive Canada that is proud of 

its diversity.

“Together, we share a unique culture, a rich 

heritage, and the beautiful French language. 

These are attributes that make us proud – they 

are an integral part of our identity and we must 

protect them to ensure their vitality.

“Quebec, like the rest of the country, has 

faced some challenging times in the last year, 

but thanks to the optimism, solidarity, and 

discipline displayed by our communities, we 

are getting through it and moving forward 

together. As we continue to fight COVID-
19, get vaccinated, and follow public health 

guidelines, we unfortunately cannot gather 

like we usually do. But despite that, I know 

that we will still find other ways to celebrate 
la Fête nationale du Québec.

“On behalf of the Government of Canada, 

Sophie and I extend our best wishes to 

Quebecers from all walks of life who are 

celebrating the unique identity, history, and 

heritage of La Belle Province.”

PMO Media Relations

The Prime Minister, Justin Trudeau, today 

issued the following statement on Canadian 

Armed Forces Day:

“Today, we thank the brave members of the 

Canadian Armed Forces, past and present, 

for their tremendous courage, service, and 

sacrifice. We owe them and their families a 
debt of gratitude that can never be repaid.

“Canadian Armed Forces members serve 

our country in many capacities at home and 

throughout the world, representing our most 

cherished values of peace, freedom and 

democracy. Every day, our military personnel 

contribute to international peace and security 

and defend our country, including by 

responding to natural disasters.

“This year, our Canadian Armed Forces 

members have responded to the call to help 

fight COVID-19 and protect lives. Through 
Operation VECTOR, they are providing 

support to the federal, provincial, and 

territorial governments for the distribution 

of COVID-19 vaccines, while helping fight 
the global pandemic across Canada through 

Operation LASER. Given the challenges of 

working in a pandemic, the Canadian Armed 

Forces have worked hard to mitigate health 

risks to their members, while ensuring their 

ability to continue to serve around the world, 

with approximately 2,000 personnel deployed 

in more than 20 different operations.

“On this day, we are also mindful that we must 

improve the culture and working conditions 

for our military. Our government is working 

hard to help achieve long-overdue culture 

change in the Canadian Armed Forces through 

measures to eliminate unacceptable conduct, 

toxic culture, discrimination, violence, and 

harassment. Since 2015, we’ve taken important 
steps to do this, including introducing clear 

policies around hateful conduct, as well as 

the establishment of the Sexual Misconduct 

Response Centre, but there’s still much work 
to do. That’s why we recently appointed 
former Supreme Court Justice Louise Arbour 

to lead an external review into the causes of 

sexual harassment and misconduct within the 

Forces, and why Lieutenant-General Jennie 

Carignan will serve as the military’s Chief 
of Professional Conduct and Culture. We are 

also taking concrete steps to address sexual 

misconduct and gender-based violence in 

the military, and to better support survivors, 

through new investments in Budget 2021. 

Together, we will build a Defence Team that 

reflects the best of Canada, and ensures a safe 
and inclusive working environment for all.

“On behalf of the Government of Canada, I invite 

all Canadians to join me in extending our heartfelt 

gratitude and appreciation to the members of the 

Canadian Armed Forces and their families, past 

and present, for their service to Canada. Our 

brave soldiers, sailors, and aviators have stepped 

up to help Canadians and vulnerable populations 

around the world get through this crisis, and we 

owe them our sincere thanks.”

PMO Media Relations
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Funding Will Help Address Gaps in Care and Reduce Wait Times

TORONTO — The Ontario government is providing more than $1 

million in additional annual funding specifically targeted at improving 
access to core and specialized mental health and addictions services for 

children and youth in Northwestern Ontario. This funding will help the 

region reduce waitlists and address the extensive wait times for services 

across the region, especially during the COVID-19 pandemic.

This new child and youth mental health funding is part of the 

government’s commitment to invest $3.8 billion over 10 years to 
implement the Roadmap to Wellness, the government’s action-oriented 
plan to build a comprehensive, connected and fully integrated mental 

health and addictions system that works for Ontarians of all ages.

“Our government is building a modern, comprehensive and connected 

mental health and addictions system that works for all Ontarians,” said 

Associate Minister Tibollo. “This investment will help improve the 

mental health and addictions care provided to children and youth in 

Northwestern Ontario and will address the long-standing gaps in care 

and extensive wait lists that have existed for far too long.”

The government is making these much-needed investments to expand 

and enhance community-based mental health supports and services, 

including culturally appropriate services for Indigenous children and 

youth. Investments include:

•  $200,900 in annualized funding for Firefly to support a range of core 
services offered including brief services, counselling and therapy and 

specialized consultation.

•  $427,100 for community-based child, youth and family service 
agencies that provide core mental health and addictions services, 

including live-in treatment programs, as well as organizations that 

provide Indigenous core-like services.

•  $320,600 for Children’s Centre Thunder Bay to enhance services 
to support and strengthen parent/child relationships and improve the 

mental health of children and youth in need.

•  $61,600 to increase access to community-led services and expand 
the psychiatry program for children and youth at Sioux Lookout First 

Nations Health Authority.

These build on recent targeted investments focused on further enhancing 

critical supports including:

•  $1.5 million to expand and enhance access to specialized mental 
health and addictions services in Northwestern Ontario through 

the Child and Adolescent Multidisciplinary Psychiatry Services 

(CHAMPS) Program, operated by the Thunder Bay Regional Health 

Sciences Centre, in partnership with the St. Joseph's Care Group. This 

funding is being used to hire six psychiatrists and will help develop 

a systemwide response to the complex mental health and addictions 

challenges in the region through a partnership with local community-

based services, including culturally appropriate services for Indigenous 

children and youth.

•  $1 million to grow the Child and Adolescent Psychiatry Services 
(CAPS) program based in Thunder Bay, with satellite service locations 

across Northwestern Ontario. The CAPS program will compliment 

services through the Child and Adolescent Multidisciplinary Psychiatry 

Services (CHAMPS) Program.

“This investment is a continuation of our commitment to bring better 

services, shorter wait times and greater mental health and addictions 

supports to children and youth in Northwestern Ontario”, said Greg 

Rickford, Minister of Northern Development, Mines, Natural Resources 

and Forestry, Minister of Indigenous Affairs, MPP for Kenora-Rainy 

River. “All people in Ontario deserve equal access to mental health and 

addictions services and our government is ensuring rural and remote 

northern communities have the life-saving supports they need to keep 

children and youth safe."

Government of Ontario 

News

ontario expanDing mental HealtH anD aDDictionS SupportS 
for cHilDren anD youtH in nortHweStern ontario

The Government of Canada is committed to 

taking action against racism and discrimination 

in all its forms—whether online, on Canada’s 
streets, or in the workplace.

Today, at the Chinese Canadians Leaders’ 
Summit of the Action, Chinese Canadians 

Together (ACCT) Foundation, the Honourable 

Mary Ng, Minister of Small Business, Export 

Promotion and International Trade, affirmed 
the importance of diversity, inclusion, and 

representation in all aspects of society, 

especially within government.

During a panel discussion with Lai-King Hum, 

founder of Hum Law and Deputy Judge; Daniel 

Quan-Watson, Deputy Minister of Crown-

Indigenous Relations and Northern Affairs; 

Kathy Cheng, President of WS & Co.; and Yung 

Wu, CEO of MaRs Discovery District, Minister 

Ng highlighted the significant contributions 
people of Asian descent have made in Canada 

historically, are making presently, and will 

continue to make for generations to come.

The Minister underscored that people of 

Asian descent in Canada do not only aspire 

to lead: they are already leaders across the 

country in business, government, academia, 

and community organizations.

Minister Ng expressed her commitment to 

continue fighting racism and discrimination 
on behalf of all Canadians and to using every 

opportunity to encourage Canadians of all 

backgrounds to get involved in this effort.

The Government of Canada recognises the 

unequal impacts the COVID-19 pandemic has 

had on certain Canadians, emphasizing the 

unacceptable rise in harassment and attacks 

against people of Asian descent in Canada. That 

is why the Government has invested $11 million 

over two years to expand the Canadian Race 

Relations Foundation to support all racialized 

communities, including by helping establish a 

national coalition to support Asian Canadians.

Global Affairs Canada

Minister Ng reaffirms Canada’s commitment to 

fighting racism and discrimination
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T
he Prime Minister, Justin Trudeau, 

today issued the following statement 

on Canadian Multiculturalism Day:

“Today, we celebrate a pillar of our 

national character, and recognize the many 

contributions that people of all backgrounds 

have made, and continue to make, to our 

society.  

“Canada’s commitment to multiculturalism 
is an example to the world, and at the heart 

of our success as a country. For generations, 

Canadians have known we are stronger when 

we recognize and honour our differences and 

diverse roots, and work together to build a 

more inclusive future for all.

“This year, we mark an important anniversary. 

Fifty years ago this fall, Canada became the 

first country in the world to adopt a policy of 
multiculturalism, which was later enshrined 

in law through the Canadian Multiculturalism 

Act. While we have made important progress 

toward a more inclusive and equitable 

society since then, much work remains to 

be done. Every day, far too many racialized 

Canadians, Indigenous peoples, and religious 

minorities continue to face systemic racism, 

discrimination, and a lack of resources and 

opportunity.

“Sadly, over the last year and a half, the COVID-

19 pandemic has revealed and deepened social, 

health, and economic disparities, and seen a 

rise in threats and violence against many of 

these communities. The tragic events of the 

past several weeks are painful reminders that 

Canada has not always lived up to its ideals, 

and that many Canadians continue to feel fear 

and insecurity simply because of the colour of 

their skin, their background, or their faith.

“This is unacceptable and must change. That 

is why the Government of Canada must and 

will continue to take meaningful action to right 

past wrongs, fight racism and discrimination, 
and foster a fairer, more equitable society.

“As individuals, we all have a role to play 

in building a more inclusive and resilient 

country. The values of openness, compassion, 

and respect have the power to bring us 

together, but they are only meaningful if we 

embody them. When we choose to put them 

into practice, we choose to shape a better 

tomorrow for everyone.

“On behalf of the Government of Canada, 

I invite Canadians to celebrate Canadian 

Multiculturalism Day by taking part in 

online events and in-person activities, and 

recognizing the invaluable contributions that 

Canadians of all backgrounds continue to 

make to our country. Together, we can make 

Canada a stronger, more welcoming, and 

inclusive place.”

PMO Media Relations

Statement by the Prime Minister on 

Canadian Multiculturalism Day

The Prime Minister, Justin Trudeau, today 

announced the appointment of the Honourable 

Mahmud Jamal to the Supreme Court of 

Canada, effective July 1, 2021.

Justice Jamal had a distinguished career as a 

litigator with a deep commitment to pro bono 

work prior to his appointment to the Court 

of Appeal for Ontario in 2019. He appeared 

before various provincial courts and in 35 

appeals before the Supreme Court of Canada, 

addressing a wide range of civil, constitutional, 

criminal, and regulatory issues. He also taught 

constitutional law at McGill University and 

administrative law at Osgoode Hall Law 

School. He is bilingual.

This appointment is the fourth under the 

Supreme Court selection process launched by 

the Government of Canada in 2016. Through 

this process, an independent and non-

partisan advisory board chaired by the Right 

Honourable Kim Campbell was tasked with 

identifying candidates.

Justice Jamal will fill the vacancy created by 
the upcoming retirement of Justice Rosalie 

Silberman Abella.

prime miniSter announceS tHe appointment 
of tHe Honourable maHmuD Jamal to tHe 

Supreme court of canaDa
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اكت�سف كندا
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َ

ده�س عائلة م�سلمة..
ترودو ي�سف الهجوم بالإرهابي ويتوعد 
املجموعات املتطرفة وال�سرطة توؤكد اأنها 

6جرمية معادية لالإ�سالم

بيان رئي�س وزراء كندا 
يف يوم التعددية الثقافية 

4الكندية
كندا.. اكت�ساف رفات 215 
طفاًل يعيد لالأذهان تاريخ 

15اإبادة ال�سكان الأ�سليني

ر مرتني قبل ترك  قانون PAWS وفكِّ
حيوانك الأليف يف �سيارة �ساخنة

14

ISSN 2563-8483



Is
su

e 
45

 J
u

l
y
 2

0
2

1

Canadian Diversity

Ontario Resumes In-

Vehicle Passenger 

Road Testing 

Provincewide5

ontario moving to Step 
two of roaDmap to 
reopen on June 30

6

ontario expanDing 
mental HealtH anD 
aDDictionS SupportS for 
cHilDren anD youtH in 
nortHweStern ontario3

Prime Minister 

Justin Trudeau 

speaks with Her 

Majesty Queen 

Elizabeth II4
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"It’s up to all of us to follow public health guidelines to beat COVID-19. That’s why I’m in quarantine 

after the G7, NATO, and Canada-EU summits. That’s why I took my Day-8 test today. And that’s why I’ll 

keep working from home until my 14-day quarantine comes to an end."               Justin Trudeau 


