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َ

قبة حر�رية يف كند� توؤدي �إىل نفوق 
نحو مليار من �لرخويات و�لق�شريات  
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رئي�ص وزر�ء كند� يعقد قمة 
وطنية ملكافحة �الإ�شالموفوبيا
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"�لتطعيم هو �لطريقة �لتي �شنتجاوز بها هذ� �لوباء - وبجرعات كافية لكل �شخ�ص موؤهل، فال توجد �أعذ�ر �أخرى لعدم �حل�شول على 
ج��و���ش��ن ت���رودو �للقاح. لذلك �إذ� مل يتم تطعيمك بعد، فقد حان �لوقت �الآن."        
"Getting vaccinated is the way we’ll get through this pandemic – and with enough doses for everyone who’s 
eligible, there are no more excuses to not get your shot. So if you haven’t gotten vaccinated yet, now’s the time."  

Justin Trudeau 
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Prime Minister Justin 
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Over the past few weeks, we’ve signed agreements with British Columbia, 
Newfoundland & Labrador, Nova Scotia, PEI, and Yukon to make $10 a day 
child care a reality – and we’ll keep working with provinces and territories 

to make that a reality for families across the country.
Justin Trudeau
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طو�ل رحلة �لعودة من ��سطنبول �إىل تورونتو و�أنا �أتبادل بع�ض 
�أطر�ف �حلديث من وقت لآخر مع �مل�سافر �لذي كان بجانبي. 
�أحد  ي�ساأل  مل  �لعوملة  ظل  ويف   ، �لإنكليزية  باللغة  نتحدث  كنا 
منا �لآخر عن لغته �لأم، �أو رمبا ح�سب �أنني �إ�سبانيًا �أو �إيطاليًا 
تناول  و�أثناء  فجاأة  لكن  �أمريكيًا..  �أو  كنديًا  وح�سبته  هههه 
ي�سعل  وب��د�أ  "�سردقًة" قوية  "ت�سردق" �لرجل  �لطعام،  وجبة 
مما  ههههه،  كثريً�  �حل�سناء  �مل�سيفة  �أف��زع  �سديدً�..  �سعاًل 
بالعربية مرددً�:  يلهج  �أهتم لأمره، ول�ساين  بالال�سعور  جعلني 
"�سحة.. �سحة.. �سالمتك.. �سر�ب مي"، �أنهى �ل�ساب �سعاله 

�ألتفت وهو �سبه م�ستغرب ورد قائاًل:  متنهنهًا رويدً� رويدً� ثم 
�ساأختنق..  كنت  و�هلل  ع��رب��ي؟!..  بتحكي  ي��ارب،  ي�سلمك  �هلل 
و�رت�سمت �لإبت�سامة على وجهينا، ثم تابعنا حديثنا بالإنكليزية 

ههههه.

�ل�ساهد هنا.. �أن لغتنا �لعربية تبقى هي �لأكرث تقاربًا، و�لأكرث 
تعاطفًا.. و�لأقوى تعبريً� وح�سورً� بني ناطقيها، وهي لغة �للهفة 

و�ل�سهامة..  ناهيك �أنها لغتنا �لأم �لتي نحبها ونفتخر بها.

بقلمئ�ستحرير

فكر

لتخلد  ُتلتقط  وكانت  وقّيمة..  ذك��رى  لها  �ل�سور  كانت  ق��دمي��ًا.. 
�لذكريات لالأولد و�لأحفاد كاإرث خمبئ يف �ألبوم و�سندوق ل يقدر 
بثمن للعائلة.  كانت �ل�سور يف ذلك �لزمان بالأبي�ض و�لأ�سود، لكنها 
كانت تنب�ض باحلياة وُتدث عن �أ�سحابها وعن م�ستوى �ل�سقاء �أو 
�ل�سعادة �لتي مرو� بها، وُتخرب عن م�ستوى عي�سهم �إن كان �سظفًا �أو 
و�بت�سامات  ب�سحكات  �لناظر  تخدع  ل  و�قعية،  �سورً�  كانت  ترفا.. 

و"بوز�ت" مزيفة. 

و�للقطات  "�لبوز�ت"  زمن  يف  ميديا،  �ل�سو�سال  زمن  يف  بينما.. 
�ل�سريعة..، �أ�سبحت �ل�سور بال عنو�ن وبال منا�سبة، ُتلتقط للتباهي 
ولفت �نتباه �لقا�سي و�لد�ين، ممن يعرفنا ول يعرفنا وممن ل تعنيه 

ذكرياتنا ب�سيئ. 

�سور �ليوم.. رغم �أنها عالية �لدقة و�جلودة، ومزخرفة ت�سج بالألو�ن، 
لكنها مزيفة، ل ت�سبه �أ�سحابها.. بل ت�سبه �للقطة و�ل�سحكة �ملزيفة 
�لتي ن�سطنعها ونحب�ض لها �لأنفا�ض �أمام تلك �لعد�سة �لكا�سفة �لتي 

ل �أحد يعرف حقيقة تلك �للحظة �أكرث منها. 

�لنوم  ترى  ول  عيني  تغفو  ل  �أن  �ل�سفر،  �أثناء  عليه  �عتدت  مما   ..
طو�ل �لرحلة، لتبد�أ �لكلمات تر�دوين عن نف�سها.. ومع �قرت�بي من 
�ل�سماء �أكرث، يتنزل وحي �لكتابة �سيفًا لطيفًا كما هو �حلال �لآن و�أنا 
�أكتب هذه �خلاطرة �لو�قعية على منت �لطائرة، �أنظر حويل.. �أتلفت 
�أطوف يف �ملمر�ت..، يكاد يكون كل من على منت  �أمتدد..  حويل.. 
وكاأنهم  �سبات عميق  �أو دخلو� يف  �لطائرة قد ماتو� فجاأة هههههه 
�أحفاد �أهل �لكهف.. متر �مل�سيفة �حل�سناء وتكاد تكون �لوحيدة هي 
بوينغ  بينما طائرة  �للحظات  تلك  �مل�ستيق�سة يف  �ملتنبهة  �لأخ��رى  
�سماء  و��سلًة  �ملحيطات  ف��وق  �ل�سحاب  عباب  بنا  ت�سق  �لعمالقة 
��سطنبول ب�سماء تورونتو على مدى ١٠ �ساعات طري�ن متو��سلة دون 

�أي توقف لأخذ �أدنى ��سرت�حة يف �ل�سماء هههه. 

يز�ل  ما  �لأم��ان  ح��ز�م  كان  �إن  تتفقد  للحظات..  �مل�سيفة  تتوقف 
ُمكم �لإغالق �أم �أنني حررته خل�سًة يف غفلة منها هههه.. �ساألتها 

بحر  �لوحيد بني  �ل�ساحي  �أكون  �أكاد  باأنني  وقد لحظت  م�سامرً�، 
�ساكن من �لغارقني يف �لنوم.

�أن ل  �أرجو  �أخبار �لكابنت..؟  �أيتها �حل�سناء؟ وما  قلت: ما �لأخبار 
يكون نائمًا هو �لآخر ودخل يف �سبات عميق مثل �لركاب..، تب�سمت.. 
ثم �سحكت..  هههههه.. و�ختلط �سوت �سحكها وتال�سى مع �سوت 
هدير مرك �لطائرة، ثم تابعت طو�فها على باقي �لركاب تتفقد 
غ�سبانًا،  روت��ه..،  عط�سانًا،  �أطعمته..  جائعًا،  كان  من  �أحو�لهم: 
ذلك  وكل  �لخ  "نيمته" ههههه  نع�سانًا،  دثرته..،  برد�نًا،  هد�أته..، 

دون ملل �أو كلل..

ليت �هلل يرزق �ل�سعوب �لعربية حكامًا يتفقدون �أحو�ل �لرعية كما 
�لأر�ض  بني  معلقون  وه��م  رعاياها  �حل�سناء  �مل�سيفة  تلك  تتفقد 

و�ل�سماء..
بقلم رئي�س �لتحرير معتز �أبوكالم

بقلم رئي�س �لتحرير معتز �أبوكالم

�شور بال ذكريات..

من �أدب �حلجر �ل�شحي..  �حلب يف زمن �لكورونا

�للغة �لعربية يف ع�شر �لعوملة!
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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 
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�أ�سدر �ل�سيد مارك غارنو ، وزير �خلارجية ، و�ل�سيدة كارينا جولد ، وزيرة �لتنمية �لدولية ، �ليوم �لبيان 
�لتايل:

��ستمر�ر هذه  �سي�سمح  �سهرً�.   ملدة ١2  للحدود  �لعابرة  �ل�سورية �حليوية  �لآلية  بتجديد  ترحب  "كند� 
�لآلية بتدفق �مل�ساعد�ت �إىل 3.4 مليون �سوري يف �سمال غرب �سوريا ويعتمدون عليها.

على  ن�سدد  �ملتز�يدة.   �لإن�سانية  �لحتياجات  لتلبية  �لآلية  تو�سيع  لعدم  كند�  تاأ�سف   ، ذلك  "ومع 
�حلاجة �إىل حل م�ستد�م مل�ساعدة �ل�سوريني �لأكرث �سعفًا لتلقي �مل�ساعدة �لإن�سانية.

"تظل �ل�ستجابة على نطاق و��سع عرب �حلدود �سرورية لإنقاذ �لأرو�ح ، مبا يف ذلك من خالل تقدمي 
لقاحات COVID-19 �حليوية.

 .2٠2١ و   2٠١6 عامي  بني  لل�سوريني  �لإن�سانية  �مل�ساعد�ت  لتمويل  دولر  مليون   5١2 كند�  "خ�س�ست 
ودون  و�أم��ان  ب�سرعة  �لإن�سانية  �مل�ساعد�ت  بو�سول  �ل�سماح  على  �لأط��ر�ف  جميع  ب�سدة  نحث  ونحن 

عو�ئق �إىل �ل�سكان �ملحتاجني."

كنعاملؤون��
يكنأيامعربرتجم

���ش��وري��ة �أج������ل  م����ن  دوالر  م���ل���ي���ون   512 خ�����ش�����ش��ت  ك���ن���د� 
وت���رح���ب ب��ت��ج��دي��د �مل�����ش��اع��دة �الإن�����ش��ان��ي��ة �ل���ع���اب���رة ل��ل��ح��دود

وميكنًطا�وبريًعااًقمحاًلةيجلمخلت�فر-
���لإه

تورنتو - تعمل حكومة �أونتاريو على ت�سهيل �حلياة حلاملي �لبطاقات 
�ل�سخ�سية من خالل توفري خيار جتديد �لبطاقة عرب �لإنرتنت، ومل 

.ServiceOntario تعد تتطلب جتديًد� �سخ�سًيا يف مركز

رخ�سة  لديهم  لي�ض  �لذين  �أونتاريو  ملو�طني  �أونتاريو  بطاقة  توفر 
قيادة �إمكانية �لو�سول �إىل بطاقات �لهوية �ل�سادرة عن �حلكومة، 
وتلقي  م�سريف،  فتح ح�ساب  مثل  باأ�سياء  �لقيام  عليهم  ي�سهل  مما 
تتطلب  �أخرى  �أن�سطة  �أي  و�أد�ء  �لت�سويت،  عند  �لق��رت�ع  ��ستمارة 

�إثبات هوية ر�سمي.

�أن  حكومتنا  "تدرك  �ل��ن��ق��ل:  وزي����رة  م���ول���روين،  ك��ارول��ني  ق��ال��ت 
و�سهولة  �ل��ر�ح��ة  من  �أك��رب  ق��دًر�  توفر  �لإن��رتن��ت  عرب  �لتجديد�ت 
منح  خالل  "من  �ملقاطعة".   �أنحاء  جميع  يف  لالأ�سخا�ض  �لو�سول 
حاملي �لبطاقات �ل�سخ�سية ذ�ت �ل�سور �لفوتوغر�فية يف �أونتاريو 

خياًر� بدياًل للتجديد ح�سوريًا، فاإننا ن�ساعد �لفئات �ل�سعيفة و�أولئك 
�لذين يجدون �سعوبة يف �لذهاب �إىل �إحدى �ملر�كز يف �حلفاظ على 

تديث بطاقات هويتهم."

"تلتزم  و�مل�ستهلكني:  �حلكومية  �خلدمات  وزير  رومانو،  رو�ض  قال 
حكومتنا �لرقمية �ل�سديقة بتوفري خدمات ميكن �لو�سول �إليها عرب 
بطاقة  تطبيق  "يعد  �أونتاريو".   �سكان  باحتياجات  وتفي  �لإنرتنت 
ومريحة  ب�سيطة  طريقة  �لإنرتنت  عرب  لأونتاريو  �ل�سخ�سية  �لهوية 
ل�سكان �أونتاريو لتجديد �لهوية �ملهمة يف �أي مكان ويف �أي وقت بنقرة 

زر و�حدة."

 Digital هذه هي �أحدث خدمة يتم تقدميها كجزء من ��سرت�تيجية
وخدمات  منتجات  بت�سميم  تلتزم  و�لتي  �أونتاريو،  حلكومة   First

رقمية �سهلة �ل�ستخد�م و�أب�سط و�أ�سرع و�أف�سل لال�ستخد�م من قبل 
�لأ�سخا�ض.

�لتجديد  ع��دم  يختارون  �أو  ي�ستطيعون  ل  �لذين  لأولئك  بالن�سبة 

مركز  يف  �ل�سخ�سية  �أونتاريو  بطاقة  �سيظل جتديد  �لإنرتنت،  عرب 
ServiceOntario متاًحا.

متديد  مت  �لإنرتنت،  عرب  �جلديدة  �لتجديد  خدمة  �إىل  بالإ�سافة 
فرتة �سالحية �لبطاقة �ل�سخ�سية يف �أونتاريو من خم�ض �سنو�ت �إىل 
ي�سمح  �لتجديد.   �سنو�ت جلميع عمليات  فرتة �سالحية مدتها ١٠ 
�لتي  �لأوىل  �ملرة  يف  �ل�سورة  معرف  �سورة  نف�ض  با�ستخد�م  ذلك 

قمت فيها بتجديد بطاقتك، �سو�ء عرب �لإنرتنت �أو �سخ�سًيا.
�ل�سبب يف  تتغري معه.  هذ� هو  �أن  �لعامل وعلى �حلكومة  لقد تغري 
�أننا نعمل على جعل بر�مج وخدمات �أونتاريو �أكرث مالءمة و�سهولة 
�لو�سول �إليها و�أكرث �سهولة يف �ل�ستخد�م، "قال بيرت بيثلينفالفي، 
"�إن  و�لبيانات.   �لرقمي  �لتحول  عن  �مل�سوؤول  و�لوزير  �ملالية  وزير 
هي  �ل�سخ�سية  �أونتاريو  لبطاقة  �لإنرتنت  عرب  �لتجديد�ت  تقدمي 
و�لع�سرين،  �حلادي  �لقرن  �إىل  مقاطعتنا  بها  ندخل  �أخرى  طريقة 

ونقفز باأونتاريو �إىل �لأمام."
يكنأيامعربرتجم

�أونتاريو ُتطلق ميزة جتديد �لبطاقات �ل�شخ�شية عرب �الإنرتنت

خلطرني�ملعرباب�عمتةيجحملمجبر
تعر�سلعنفولإيذء

لجتماعماتخلوملجتمعو�طفةوز
برناجًما جمتمعًيا جديًد� يف  �أونتاريو ١١  تطلق حكومة  �أوتاو� - 
�ل�سكان  وتورونتو وجمتمعات  باي  وثاندر  ولندن  وهاملتون  �أوتاو� 
�مل�سلح  �لعنف  يف  �لنخر�ط  من  �ل�سباب  ملنع  �ملجاورة  �لأ�سليني 
ون�ساط �لع�سابات و�لإيذ�ء، مبا يف ذلك �لجتار بالب�سر.  كجزء 
من ��سرت�تيجية �أونتاريو للحد من �لبنادق و�لع�سابات و�لعنف، 
�إيجاد  على  �ل�سباب  �جلديدة  و�لوقاية  �لتدخل  بر�مج  �ست�ساعد 

بد�ئل للعنف ذ�ت مغزى وتقيق نتائج �أف�سل.
و�ملجتمع  �لأط��ف��ال  وزي���رة  ف��ول��رت��ون،  مرييلي  �ل��دك��ت��ورة  ق��ال��ت 
"تعمل حكومتنا مع �ملجتمعات يف جميع  و�خلدمات �لجتماعية: 

�أنحاء �ملقاطعة لدعم �ل�سباب وتقليل �جلرمية وجعل �أونتاريو �أكرث 
�أماًنا".  "نحن نعلم �أنه من �لأهمية مبكان �لتدخل مبكًر� وتزويد 
جتعلهم  �لتي  �جلذرية  �لأ�سباب  يعالج  �ل��ذي  بالدعم  �ل�سباب 

عر�سة للعنف و�لإيذ�ء، مبا يف ذلك من خالل �لجتار بالب�سر".
�لتي  �ملنظمات  قدمتها  �لتي  �جلديدة،   ١١ �ل�  �لرب�مج  �ستدعم 
�لذين  و�ل�سباب  �ل�سباب  فئة  �لأ�سلية،  و�ل�سعوب  �ل�سود  يقودها 

ترت�وح �أعمارهم بني ١2 و 29 عاًما. وت�سمل �لأمثلة ما يلي:
هاملتون  يف  �لكاريبية  �لكندية  �لأفريقية  �لر�بطة  �ستقدم   •
و�لثقة  �لوعي  وزي��ادة  و�لعنف  �جلرمية  ملنع  جمتمعًيا  برناجًما 
�إفريقيا  حول  �ملرور" �ملتمحور  "طقو�ض  نهج  خالل  من  بالنف�ض 
�مل�سمم مل�ساعدة �ل�سباب �لأ�سود على �تخاذ قر�ر�ت متكينية من 

�ساأنها �أن توؤدي �إىل نتائج �إيجابية.

• �سيقدم Tungasuvvingat Inuit يف �أوتاو� برناجًما ملكافحة 
 Inuit Qaujimajatuqangit لجتار بالب�سر، قائًما على نهج�
�ستدعم  و�لتي  �لأق��ر�ن،  يقودها  �لتي  و�لنهج  �ل�سرر  من  للحد 
بالوقاية  عاًما   29 و   ١2 بني  �أعمارهم  ت��رت�وح  �لذين  �لإن��وي��ت 

�ملبا�سرة و�لتعليم و�لتدخل و�ل�سفاء.

تابعقرءةخلربيف�س...........................٦

�أونتاريو تزيد من �لرب�مج �ملجتمعية ملنع عنف �ل�شباب و�الجتار بالب�شر
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عابلأ ةو فتتاح بمبناتايل انب م� وترو نتجاءز� س�ئ �أ
لأوملبيفط�ك�باابان:

فر�سة  هذه  �ليابان.   يف  طوكيو  لأوملبياد  �لر�سمي  �لفتتاح  �أجل  من  باأ�سره  �لعامل  �سيتحد  "�ليوم، 
لالحتفال بتميز �لريا�سيني وروحهم �لريا�سية وتفانيهم يف كند� ويف جميع �أنحاء �لعامل.

COVID-19 �لعاملي - حيث تاأجلت  ب�سبب جائحة  موؤقًتا  �لأوملبية  �لألعاب  تاأجيل  �ملا�سي، مت  �لعام  "يف 

ا عدًد� من �لتحديات للريا�سيني  لأول مرة خالل �أوقات �ل�سالم يف تاريخ هذه �مل�سابقة. لقد قدم �لوباء �أي�سً
هنا يف �لوطن وحول �لعامل.  �سو�ء كان �لأمر يتعلق ب�سعوبة �لو�سول �إىل �ملدربني و�ملر�فق �أو عدم �ليقني 

�ملحيط بامل�سابقات �مل�ستقبلية، و�جه هوؤلء �لريا�سيون عقبات تتحدى �سحتهم �جل�سدية و�لعقلية.

و�ل�سجاعة  و�ل�سرب  �ملثابرة  يج�سدون  �لأوملبيون  �لريا�سيون  كان  �لتحديات،  هذه  من  �لرغم  "على 

�أن  ميكننا  لدينا،  ما  �أف�سل  وقدمنا  من�سبطني،  وبقينا  بجد،  عملنا  �إذ�  �أن��ه  يذكروننا  و�لت�سميم.  
جنعل �أحالمنا تتحقق، حتى يف �أوقات �ل�سد�ئد.  �أقول للريا�سيني �لكنديني: �أ�سكركم على كونكم �سفر�ء 

فخورين لبلدنا وم�سدر �إلهام منقطع �لنظري لنا جميًعا، وخا�سة �سبابنا.

خالل  �لأوملبيني  ريا�سيينا  وت�سجيع  م�ساهدة  على  �لكنديني  جميع  �أ�سجع  �ملقبلة،  �لأ�سابيع  "خالل 

�ملناف�سة يف طوكيو.  حظا طيبًا، فريق كند�! "

كنءوزس�ئمكتب
يكنأيامعربرتجم

بيان رئي�ص وزر�ء كند� مبنا�شبة �فتتاح دورة �الألعاب �الأوملبية يف طوكيو

قبة حر�رية يف كند� 
توؤدي �إىل نفوق نحو 
مليار من �لرخويات 
و�لق�شريات  وتغري 
مناخي غري م�شبوق

�لتي �سربت موؤخر� مقاطعة كولومبيا  �ملناخ: موجة �حلر  • علماء 
يف  �ل��ه��ادي  �ملحيط  غ��رب  �سمال  ومنطقة  ك��ن��د�  يف  �لربيطانية 

�لوليات �ملتحدة تعترب "غري م�سبوقة".

على  نافقة  عليها  عرث  و�لق�سريات  �لرخويات  من  مليار  نحو   •
�سو�طئ غرب كند� ب�سبب �حلر �ل�سديد )�ل�سحافة �لفرن�سية(

من  مليار  نحو  على  ُع��رث  كند�،  �سربت  �لتي  �حل��ر  موجة  ب�سبب 
لتقارير  وفقا  وذلك  �ل�سو�طئ،  على  نافقة  و�لق�سريات  �لرخويات 

.)CNN( "سدرت عن �سبكة "�سي �إن �إن�

يف  لها  تقرير  يف  �لفرن�سية   )Le Point( "لوبو�ن" جملة  وقالت 
�إن"،  �إن  "�سي  �سبكة  عن  نقال  �جل��اري،  يوليو/متوز  من  �لعا�سر 
�أو�خر  �لربيطانية  كولومبيا  مقاطعة  �سربت  �لتي  �حلر  موجة  �إن 
كبرية  �أعد�د  نفوق  يف  �لأرجح  على  ت�سببت  �ملا�سي  يونيو/حزير�ن 
من �لرخويات و�لق�سريات، مبا يف ذلك بلح �لبحر و�ملحار؛ �إذ عرث 

مرتادو �ل�سو�طئ يف غرب كند� على هذه �ملخلوقات �لبحرية ميتة.

�حليو�ن  علم  ق�سم  يف  �لأ�ستاذ  قال  �لإع��الم،  لو�سائل  حديثه  ويف 
 The University of British( كولومبيا"  "بريتي�ض  بجامعة 

"كان  ه����اريل،  كري�ستوفر   ،)Columbia

باإمكاين �سم �لر�ئحة قبل و�سويل �إىل �ل�ساطئ؛ ب�سبب 
وجود �لكثري من �لكائنات �لنافقة منذ �ليوم �ل�سابق".

م�سيًفا "بد�أت باإلقاء نظرة خاطفة على �ل�ساطئ وقلت يف نف�سي، 
هذ� لي�ض جيد� على �لإطالق". كان هاريل قد ر�أى عدد� كبري� من 
بلح �لبحر �لنافق �لذي تعّفن د�خل �أ�سد�فه على بعد ب�سعة مبان من 

منزله، يف مدينة فانكوفر.

- "لقد كانت كارثة"

و�أو�سح �ملوقع �لإخباري �أن �لأ�ستاذ هاريل مهتم بتاأثري�ت تغري �ملناخ 
على �ل�سو�طئ �ل�سخرية، �لتي متثل موطن �لعديد من �أنو�ع �ملحار 

وجنم �لبحر وبلح �لبحر.

للتعرف على كيفية تاأثري موجة �حلر على �لالفقاريات �لتي تعي�ض 
ليتهاو�ض"  "متنزه  بزيارة  هاريل  قام  و�جل��زر،  �ملد  منطقتي  بني 
يعرفه  مكان  لأنه  فانكوفر؛  �لو�قع غربي   )Lighthouse Park(

دم من هول ما ر�آه. جيد� وقد �سُ

طبقة  كارثيا؛  �لو�سع  كان  "لقد  �إن-  �إن  �سي  -�سبكة  هاريل  و�أف��اد 
كبرية جد� من بلح �لبحر تغطي �ل�ساطئ، وقد كان معظمها ميًتا". 
و�أ�ساف هاريل �أن بلح �لبحر، �لذي �عتاد على �لتعر�ض للهو�ء و�أ�سعة 
�ل�سم�ض عند �نخفا�ض �ملد، ل ميكنه �لبقاء لفرتة طويلة خارج �ملاء 

عندما تزيد �حلر�رة على 38 درجة مئوية.

كولومبيا  مقاطعة  �سربت  �لتي  �حلر  موجة  �أن  �ملناخ  علماء  ويرى 
�لوليات  يف  �ل��ه��ادي  �ملحيط  غ��رب  �سمال  ومنطقة  �لربيطانية، 
ووفقا  م�سبوقة".  "غري  تعترب  يونيو/حزير�ن  و28   26 بني  �ملتحدة 
�أكرث  ب�سكل  �حل��و�دث  هذه  مثل  بتكر�ر  يهدد  �ملناخ  تغري  �إن  لهم، 

�نتظاما و�سدة.

مل�:�ب�ن+جلزيرة

»�ل�شي��وخ �الأمريك��ي« يتفق على 
فر�ص قو�عد �أك��ر �شر�مة على 
�مل�شتثمري��ن يف �لعمالت �لرقمية 
دوالر  ملي��ار   28 جم��ع  به��دف 
بني  �ل�سيوخ  جمل�ض  قبل  من  �ملرُبمة  �لتحتية  �لبنية  �سفقة  تتّطلع 
�حلزبني �لدميقر�طي و�جلمهوري، �إىل فر�ض قو�عد �أكرث �سر�مة 
على م�ستثمري �لعمالت �ملُ�سّفرة، جلمع �ملزيد من �ل�سر�ئب بهدف 

��ستثمار 55٠ مليار دولر منها يف �أنظمة �لنقل و�لطاقة

دولر  مليار   28 جلمع  م�ساٍع  عن  �ملقرتحة  �خلطة  ملخ�ض  ك�سف 
�أن يتم فر�ض �ملزيد  �إ�سافية من معامالت �لعمالت �ملُ�سّفرة، على 
من �لقو�عد على و�سطاء �لت�سفري، كي يقومو� بالإبالغ عن معامالت 
د�ئرة  �إىل  �لفرت��سية،  �لعمالت  ت�سمل  �لتي  �لرقمية  �لأ���س��ول 
كذلك  �ل�سركات  من  �سُيطلب  و  �لأمريكية.  �لد�خلية  �لإي���ر�د�ت 

�لإبالغ عن معامالت �لت�سفري �لتي تزيد عن ١٠ �آلف دولر

و�أ�سيفت �لإجر�ء�ت �خلا�سة بالعملة �ملُ�سّفرة يف �للحظات �لأخرية 
ل�سفقة �لبنية �لتحتية �لتي مت �لإعالن عنها، �لأربعاء، بعد �أ�سابيع 
من �ملفاو�سات بني �جلمهوريني و�لدميقر�طيني حول حجم �لإنفاق 
فر�ض  وكان  ثمنها.  دفع  وكيفية  �ل�سفقة،  يف  ت�سمينه  يجب  �لذي 
بالن�سبة  �أولوية  �ملُ�سّفرة  �لعمالت  تد�ولت  على  �لتدقيق  من  مزيد 
جو  للرئي�ض  �لتابعة  �خلز�نة  �إد�رة  ذلك  يف  مبا  �حلزبني،  لأع�ساء 
بايدن، و�ل�سيناتور �جلمهوري روب بورمتان من ولية �أوهايو، ر�ئد 

مادثات �سفقة �لبنية �لتحتية
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انب،م�،وترونتجاءز�جمل�سس�ئ�أ
تايليفعلأ�حىملباك:

�لأ�سحى  بعيد  �لعامل  وحول  كند�  يف  �مل�سلمون  يحتفل  "�ليوم، 
�ملبارك مبنا�سبة �نتهاء مو�سم �حلج، وهو �حلج �لإ�سالمي �ل�سنوي 

�إىل مكة �ملكرمة.
ويتبادلون  �ل�سلو�ت،  عادة  �مل�سلمون  يح�سر  �ليوم،  هذ�  "يف 
�لت�سحية،  ويوؤدون  للفقر�ء،  �مل�ساعدة  ويقدمون  و�لتحية،  �لهد�يا 
ويت�ساركون وجبة خا�سة مع �لعائلة و�لأ�سدقاء.  ل يز�ل هذ� �ليوم 
و�لكرم،  و�لرحمة  �لت�سحية  درو�ض  يف  للتفكري  فر�سة  يوفر  �ملهم 
جلميع  ا  �أي�سً �لوقت  حان  لقد  �حلياة.   لربكات  �لتقدير  ولإظهار 
�لكنديون  �لتي قدمها  �لكنديني لالعرت�ف بالعديد من �مل�ساهمات 

�مل�سلمون لبلدنا لأجيال.
�لتجمع  من  �أخرى  مرة  �سيتمكنون  �لنا�ض  بع�ض  �أن  حني  "يف 
يظل  قد  �لعام،  هذ�  بعيد  لالحتفال  و�لأ�سدقاء  �لعائلة  مع  باأمان 

�لبع�ض �لآخر معزوًل ووحيًد�.  و�لكثري يفوتون مرة �أخرى منا�سك 
�لعامة  �ل�سحة  �إر�ساد�ت  �تباع  و��سلنا  �إذ�  ولكن  مكة.   �إىل  �حلج 
وح�سلنا على لقاحات COVID-19 �خلا�سة بنا مبجرد �أن يحني 
دورنا، ف�سوف نتغلب على هذ� �لفريو�ض و�سنكون جميًعا قادرين على 

�لحتفال مًعا �لعام �ملقبل.
يف  ��ستمر�رنا  مع  كاآبة  �أكرث  ا  �أي�سً �ليوم  �سيكون  �ملحزن،  "من 
�أمر حقيقي  �مل�سلمني  باأن �لإ�سالموفوبيا و�لكر�هية �سد  �لعرت�ف 
موؤمل  تذكري  هي  �أونتاريو،  لندن،  يف  �لأخرية  �ملاأ�ساة  كند�.   يف 
و�لعنف يف  و�لتهديد�ت  �لإهانات  يو�جهون  يز�لون  ل  �مل�سلمني  باأن 
و�لتمييز يف  للكر�هية  مكان  ل  �لبالد.   �أنحاء  �ملجتمعات يف جميع 
جمتمعنا.  لهذ� �ل�سبب �ست�ست�سيف �حلكومة �لكندية �لقمة �لوطنية 
حول �لإ�سالموفوبيا يف 22 يوليو، ملو��سلة �تخاذ �إجر�ء�ت قوية �سد 
على عدم  �لندماج  نختار  �أن  يجب  مًعا،  و�لتمييز.   �لكر�هية  هذه 
�لت�سامح، و�أن نعيد تاأكيد �لتز�منا بكند� متنوعة، حيث ميكن للجميع 

- بغ�ض �لنظر عن عقيدتهم �أو عرقهم �أو ثقافتهم �أو جن�سهم - �أن 
ي�سعرو� بالرتحيب و�لأمان و�لحرت�م.

بعيد  يحتفلون  من  جلميع  و�سويف  �أنا  �أمتنى  عائلتنا،  عن  نيابة 
�لأ�سحى �ملبارك �حتفاًل ر�ئعًا.

مبارك!" "عيد 

يكنأيامعربرتجمكنءوزس�ئمكتب

�أخبار

رئي�ص وزر�ء كند� يعقد قمة وطنية ملكافحة �الإ�شالموفوبيا
لنكن و��سحني للغاية: ل يوجد مكان يف كند� لالإ�سالموفوبيا.  هذه �لكر�هية لي�ست �سيًئا ميكن �لق�ساء عليه يف يوم و�حد - ولكن يف 

�لقمة �لوطنية �لتاريخية �ليوم حول �لإ�سالموفوبيا، جل�سنا مع قادة �ملجتمع �مل�سلم و�ملنظمات، وحققنا �ملزيد من �لتقدم.

�لتز�منا  جمدًد�  و�أكدنا  �لكنديني،  �مل�سلمني  حلماية  �إج��ر�ء�ت  �تخاذ  يف  �ل�ستمر�ر  خاللها  من  ميكننا  ملمو�سة  طرًقا  حددنا  لقد 
�لتحتية حلماية  �لبنية  �لقبيح.  كحكومة، فاإننا ن�ستثمر يف  ر�أ�سها  �أي مكان ترفع فيه  �أي وقت ويف  �لكر�هية يف  بالق�ساء على هذه 
�مل�ساجد و�ملر�كز �ملجتمعية، ونقوم بقمع �لتطرف عرب �لإنرتنت وحظر جماعات �لكر�هية �ليمينية �ملتطرفة.  وجنبًا �إىل جنب مع 

�لكنديني �مل�سلمني يف جميع �أنحاء �لبالد، �سنو��سل بناء كند� حيث يتم �لرتحيب باجلميع، �آمنني ومرتمني.

بيان رئي�ص وزر�ء كند� مبنا�شبة عيد �الأ�شحى �ملبارك وقمة قادمة وتفا�شيل مهمة

٤....................................س�خربتتم
• �ستعمل موؤ�س�سة Urban Rez Solutions �لجتماعية 
�لجتماعية  �خل��دم��ات  �إىل  �ل��و���س��ول  ت�سهيل  على  ت��ورون��ت��و  يف 
للتوظيف،  �ل�ستعد�د  ح��ول  عمل  ور���ض  وتوفري  �ل�سود  لل�سباب 
�ل�سلة  ذ�ت  و�ملرونة  �حلياتية  �ملهار�ت  برنامج  �إىل  بالإ�سافة 

ثقافًيا ملدة 36 �أ�سبوًعا، و�إد�رة �حلالت �لفردية.

وقالت جني ماكينا، �لوزيرة �مل�ساعدة لق�سايا �لأطفال و�لن�ساء: 
خلطر  �ملعر�سني  و�ل�سباب  �لأط��ف��ال  مع  �ملبكر  �لتدخل  "�إن 
��سرت�تيجية  من  مهم  ج��زء  هو  بالب�سر  ب��الجت��ار  �ل�ستهد�ف 
�لرب�مج  ه��ذه  "�ست�ساعد  �جلرمية".   ه��ذه  ملكافحة  حكومتنا 
�جلديدة يف منع �لجتار بالب�سر، وتافظ على �سالمة �ملزيد من 

�ل�سباب، وت�ساعد �ل�سباب على �إيجاد فر�ض �إيجابية."

 Tungasuvvingat �وقالت �أماند� كيالبوك، �ملديرة �لتنفيذية ل

Inuit: "ي�سر Tungasuvvingat Inuit �أن ترى هذ� �مل�ستوى 

و�لجت��ار  �ل�سباب  عنف  �إن��ه��اء  على  نعمل  بينما  �لل��ت��ز�م  م��ن 
بالب�سر".  "لقد ر�أينا �لفو�ئد و�لتاأثري �لذي �أحدثته بر�جمنا على 
نهاية  نرى  �أن  �إىل  �لدعوة  و�سنو��سل  �حل�سري  �لإنويت  �سباب 

لال�ستغالل �جلن�سي لالأطفال".

تدعم هذه �ملبادرة ��سرت�تيجية �أونتاريو ملكافحة �لجتار بالب�سر، 
وخطة عمل �ل�سباب �ل�سود وم�سار�ت �لأمان: ��سرت�تيجية �أونتاريو 
و�لفتيات  �لن�ساء  يف  �لوطني  للتحقيق  �لنهائي  للتقرير  ��ستجابًة 
�أخرى  خطوة  وه��ي  �لأ�سليني،  �ل�سكان  من  و�لقتلى  �ملفقود�ت 

تتخذها �حلكومة لال�ستجابة لها. 

و�لعائالت  �ل�سباب  دع��م  "يعد  د�وين:  دوغ  �لعام  �لنائب  ق��ال 
جزًء� مهًما من ��سرت�تيجيات مكافحة �لجتار بالب�سر و�لأ�سلحة 
�لعنف  م��ن  للحد  حكومتنا  تتبعها  �لتي  و�لعنف  و�لع�سابات 
ومو�جهة جر�ئم �لجتار بالب�سر يف جمتمعات �أونتاريو".  "نحن 

م�سممون على تفكيك �ل�سبكات �لإجر�مية �لتي تفرت�ض �ل�سباب 
و�ل�سعفاء يف �أحيائنا، و�ست�ساعد هذه �لرب�مج �جلديدة �مل�سجعة 
و�لب�سر  و�ملخدر�ت  بالأ�سلحة  �لجت��ار  مكافحة  على  �ملجتمعات 
لل�سباب  �مل�ستمر  و�لتجنيد  �لع�سابات  عمليات  يغذي  �ل��ذي 

و�ل�سباب للمعر�سني للخطر ".

قالت �ملحامية �لعامة �سيلفيا جونز: "توؤكد هذه �لرب�مج �جلديدة 
�لتز�م حكومتنا مبعاجلة �لأ�سباب �جلذرية وعو�مل �خلطر للعنف 
بالإ�سافة �إىل منع �لن�ساط �لإجر�مي، مبا يف ذلك �لجتار بالب�سر، 
من خالل �إ�سرت�تيجية �حلد من �لأ�سلحة و�لع�سابات و�لعنف".  
"�سي�ساعد هذ� �لدعم �ملجتمعي �لقّيم على منع �ل�سباب �ملعر�سني 
للخطر من �لتورط يف عنف �ل�سالح و�لع�سابات �أو �لوقوع فري�سة 

لالجتار بالب�سر."

يكنأيامعربرتجم

م����ه����رج����ان �مل���ن���ط���اد 
ن����ي����وج����ري�����ش����ي يف 

تقليد عمره 27 عامًا جمع �أكر 
من 3 ماليني دوالر للجمعيات 
و�الإقليمية  �ملحلية  �خلريية 
�لربحية  غ��ري  و�ملنظمات 
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 �نكم�ست �سوق كرة �لقدم �لأوروبي للمرة �لأوىل منذ �لأزمة �ملالية 
وباء فريو�ض كورونا يف  تف�سي  ت�سَبّب  يف مو�سم 2٠2٠/2٠١9، فقد 

تعطيل بع�ض �أكرب �مل�سابقات يف �ملنطقة

مليار  يورو )4.4  مليار  �أو 3.7   ، بن�سبة ١3%  �لإي��ر�د�ت  تر�جعت 
�ملباريات  �إلغاء  �أو  تاأجيل  مع  يورو  مليار   25.2 �إىل  لت�سل  دولر(، 
و�سط �إجر�ء�ت �لتباعد �لجتماعي، وفقًا لتقرير �سادر عن �سركة 
بطولت  كربيات  يف  م�سو�سًا  �لأمل  كان  �خلمي�ض.  "ديلويت" يوم 
�لدوري يف �أوروبا، فقد �سهد ما ي�سمى ب�"�خلم�سة �لكبار" �نخفا�سًا 
يف �لإي��ر�د�ت بن�سبة ١١% يف هذ� �ملو�سم. وقال د�ن جونز، �سريك 
بيان:  يف  "ديلويت"،  يف  غروب"  بيزن�ض  "�سبورت�ض  �سركة  ورئي�ض 
"بد�أنا �لآن نرى حجم �لتاأثري �ملايل للجائحة على �لأندية �لأوروبية.. 
لكوفيد  �لكامل  �ملايل  �لتاأثري  معرفة  قبل  �ل�سنو�ت  من  عدد  �سيمر 

-١9 على كرة �لقدم �لأوروبية."

�أوروبا.  يف  �ملحبوبة  للريا�سات  بالن�سبة  ع�سيبة  فرتة  كانت  لقد 
فقد جتَنّبت �لأندية �لأ�سو�أ عندما �ُسمح با�ستئناف �للعب يف معظم 
�أَنّ  �لبلد�ن بعد �ملوجة �لأوىل من تف�سي �لفريو�ض، على �لرغم من 
�لأ�سطوري يف دول، مثل فرن�سا وهولند�  �لتاريخ  �لفرق ذ�ت  بع�ض 
هناك  �ملناف�سات  عن  �لتخلي  بعد  �لبقاء  �أج��ل  من  تنا�سل  ُتركت 

متامًا

�أكرب  �لإجنليزي-  �ل��دوري  يف  تلعب  �لتي  �لقدم  كرة  �أندية  تكَبّدت 
�لعام  تاريخها  �أكرب خ�سارة جماعية يف  �أوروبا-  م�سابقة وطنية يف 
رت مبيعات �لتذ�كر. لعب �ملو�سم  فت �ملباريات، وتبَخّ �ملا�سي، �إذ توَقّ
عني  �لأخري، �لذي �نتهى يف �سهر مايو، بح�سور عدد قليل من �مل�سجِّ
يف �ملالعب، �لتي عادة ما ت�سهد متو�سط ح�سور جماهريي حو�يل 

4٠ �ألف �سخ�ض

كانت تلك خ�سارة كبرية لالأندية �لكربى يف �إجنلرت�، �لتي ح�سلت 

على حو�يل ١3% من حجم �ملبيعات قبل �جلائحة من �سر�ء �جلماهري 
�لإير�د�ت  �أَنّ  "ديلويت"  �سركة  عت  وتوَقّ فرقهم.  لت�سجيع  للتذ�كر 
من  كان  �لتي  �ملباريات  مقابل عر�ض  تدفع  �لتي  �لبثِّ  �سركات  من 

�ملفرت�ض �أن ُتلعب قبل عام و�حد، �ست�ساعد يف ��ستعادة �لتو�زن

"ديلويت":  يف  �ملديرين  كبار  �أحد  بور،  �سام  قال  معه،  مقابلة  ويف 
ملا  م�سابه  م�ستوى  �إىل  �لإجنليزي  �لدوري  عائد�ت  تعود  �أن  ع  "نتوَقّ
�ستكون  ��ه  �أَنّ نعتقد  �ل��دوري 2٠١8 -2٠١9"..  مو�سم  عليه يف  كانت 
هناك �إير�د�ت قيا�سية جديدة للدوري �ملمتاز تبلغ حو�يل 5.5 مليار 

يورو يف مو�سم 2٠2١ - 2٠22."

�أخبار متنوعة

�أونتاريو ت�شّهل عملية جتديد �لوثائق
تجعتذكريترقملأمرأكرثمالءمتجيمل�قات�حاترتخ�س

ح�بطاقاتوةاقخ�سو
تورنتو - تعمل حكومة �أونتاريو على ت�سهيل جتديد �لوثائق �ملهمة من 
خالل تقدمي خيار تلقي �لأ�سخا�ض تذكري�ت رقمية - مبا يف ذلك 
�لربيد �لإلكرتوين �أو �لر�سائل �لن�سية �أو �لربيد �ل�سوتي - لتجديد 
مل�سقات لوحات �لرتخي�ض ورخ�ض �لقيادة و�لبطاقات �ل�سحية.  
�ستتيح �خلدمة �جلديدة ل�سكان �أونتاريو خيار تلقي تذكري�ت رقمية 

قبل 3٠ و 6٠ يوًما من تاريخ �لتجديد.

�أجل  "من  �مل�ستهلكني:  وخدمات  �حلكومة  وزير  رومانو،  رو�ض  قال 
�خليار  هذ�  حكومتنا  قدمت  �أف�سل،  ب�سكل  �أونتاريو  �سكان  خدمة 
على  �أونتاريو  �سكان  �سي�ساعد  �ل��ذي  �ل�ستخد�م  و�ل�سهل  �ل�سريع 
�لقيادة ومل�سقات لوحات  تو�ريخ جتديد رخ�ض  �لبقاء يف �سد�رة 
�لأوىل،  "للمرة  بهم".   �خلا�سة  �ل�سحية  و�لبطاقات  �ل�سيار�ت 
ميكن ملعظم �سكان �أونتاريو �حل�سول على تذكري�ت وجتديد رخ�ض 
�لقيادة ومل�سقات لوحة �لرتخي�ض و�لبطاقات �ل�سحية دون �إ�ساعة 

ل�سكان  بالن�سبة  �لطابور.   �لنتظار يف  وقت يف  ق�ساء  �أو  �أور�ق  �أي 
قدمت  �سخ�سًيا،  معامالتهم  �إكمال  عليهم  يتعني  �لذين  �أونتاريو 
من  للعديد  �لإنرتنت  �ملو�عيد عرب  ServiceOntario حجز 

�ملو�قع �لأكرث �زدحاًما ل�سمان عدم �نتظار �لأ�سخا�ض دون د�ٍع يف 
�ل�سفوف ".

جتديد  �أون��ت��اري��و  ملو�طني  ميكن  رقمية،  ت��ذك��ري�ت  تلقي  مبجرد 
تتوفر  حيث   -  ServiceOntario.ca خالل  من  وثائقهم 
�أكرث من 4٠ خدمة معامالت عرب �لإنرتنت، على مد�ر �ل�ساعة طو�ل 

�أيام �لأ�سبوع.

قال خالد ر�سيد، م�ساعد وزير �حلكومة �لرقمية: "تو��سل حكومتنا 
عرب  �ل�ستيعاب  وتعزيز  �ملطلوبة  �لرقمية  �خلدمات  تقدمي  تكثيف 
�لإنرتنت ملعامالت ServiceOntario �لأعلى �أد�ًء".  "لدينا 

تفاعل  بت�سهيل  ملتزمون  ونحن  �سل�سة  رقمية  لتقدمي خدمات  خطة 
�أثناء  �ملريح  �ملنزل  من  �لإن��رتن��ت،  عرب  �حلكومة  مع  �لأ�سخا�ض 

جائحة COVID-19 وما بعده."

�لإنرتنت جزًء� من  ServiceOntario عرب  يعد ت�سني خدمات 
خطة �أونتاريو لتح�سني طريقة تفاعل �لأفر�د و�ل�سركات مع �حلكومة.  

�لت�سجيل يف �لتذكري�ت �لرقمية ب�سيط و�سريع على موقع:

Ontario.ca/Reminders.

يكنأيامعربرتجم

حقوق  عن  "للمد�فعني  �للجوء  منح  عزمها  كند�  �أعلنت 
"هو  خا�ض  برنامج  وفق  �ل�سحفيون  بينهم  �لإن�سان" ومن 

�لأول من نوعه حول �لعامل".

ماركو  �لكندي  و�جلن�سية  و�لالجئني  �لهجرة  وزي��ر  ق��ال 
بالده  �أن  يوم �جلمعة )١6 متوز/يوليو 2٠2١(  ميندت�سينو 
"للمد�فعني عن حقوق  �للجوء  ملنح  برناجما خا�سا  توؤ�س�ض 
�لإن�سان" ومن بينهم �ل�سحفيون، �لذين قد يحتاجون �إىل 

طلب �للجوء هربا من �ل�سطهاد يف بالدهم.

�لتابعة  �لالجئني  وك��ال��ة  تقول  �ل��ذي  �ل��ربن��ام��ج،  و�سيوفر 
لالأمم �ملتحدة �أنه �لأول من نوعه يف �لعامل، �لإعا�سة ملئتني 
وخم�سني �سخ�سا �سنويا بالإ�سافة �إىل �أ�سرهم، ويركز على 
و�ل�سحفيني  �لن�ساء  مثل  للخطر  عر�سة  �لأكرث  �لأ�سخا�ض 

و�ملد�فعني عن حقوق �ملثليني.

تورونتو  من  �فرت��سي  �سحفي  موؤمتر  يف  ميندت�سينو  وقال 
على  ي�سهدون  �لذين  �أولئك  نتجاهل  �أل  �ل�سروري  "من 
�لتظاهر  �لإن�سانية، �لذين ين�سطون من خالل  �ملاآ�سي  هذه 
وهم  ذلك  يفعلون  لكنهم  �إلينا.  �لأنباء  ت�سل  حتى  و�لن�سر 
بل  و�لتعذيب  و�لعتقال  لال�سطهاد  بالتعر�ض  يخاطرون 

و�ملوت �أي�سا".

DW+ويرتز:�مل

�الأول من نوعه يف �لعامل.. 
برنامج خا�ص

للجوء �إىل كند�

 �إي��ر�د�ت �ش��وق ك��رة �لق��دم �الأوروب��ي تر�جع��ت 
�أ�شاب��ع  وت�ش��ري  ي��ورو،  ملي��ار   25.2 �إىل   %13
�الته��ام �إىل فريو���ص كورونا ب�شبب تاأجي��ل �أو �إلغاء 
�الجتماع��ي  �لتباع��د  �إج��ر�ء�ت  و�ش��ط  �ملباري��ات 
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�لدول  حول  �ل�سنوي  ت�سنيفها  فاينن�ض”،  “جلوبال  جملة  �أ�سدرت 
هذه  ت�سمن  و�ل��ذي   ،2٠١2 لعام  �لعامل  يف  �أمانا  �لأك��رث  �لع�سرين 

�ل�سنة خماطر �جلائحة.
وقالت �ملجلة يف تقريرها �إن �لت�سنيف �لعاملي �لذي ت�سدره ت�سمن 
كما دمج  زمنيا جديد�،  و�إطار�  بيانات من م�سادر مدثة،  �أي�سا 
جتربة كل بلد مع �لوباء و�ملخاطر �لتي و�جهتها، لتحدد �لدول �لأكرث 

�سالمة.
ومثل �لت�سنيفات �ل�سابقة، �أخذ ت�سنيف هذ� �لعام يف �لعتبار ثالثة 
عو�مل �أ�سا�سية، هي �حلرب و�ل�سالم، و�لأمن �ل�سخ�سي، وخماطر 
�لكو�رث �لطبيعية مبا يف ذلك عو�مل �خلطر �لفريدة �لناجمة عن 

�لوباء.
فاينن�ض"  "جلوبال  ت�سمل  بالبيانات، مل  �لرتتيب مدفوع  لأن  ونظر� 
�لبلد�ن �لتي تفتقر �إىل �لبيانات يف �أي من �لفئات، وي�سمل ذلك دول 
مثل بوتان وبيالرو�سيا و�ل�سود�ن وكو�سوفو و�ل�سومال. �سم ت�سنيف 

هذ� �لعام ١34 دولة
وح�سب ت�سنيف �ملجلة، ت�سدرت �لإمار�ت �لبلد�ن �لعربية باملوؤ�سر، 
 ١2 �لبحرين،  ثم  عامليا،  و�لثالثة  قطر  تليها  عامليا،  �لثانية  وحلت 

عامليا، و�لكويت، ١8 عامليا، تليها �ل�سعودية خام�سا عربيا، ١9 عامليا، 
ثم  عامليا،  و25  �سابعا  وعمان  عامليا،  و24  عربيا  �ساد�سا  و�ملغرب 
�لأردن ثامنا و52 عامليا، تليها �جلز�ئر �لتا�سعة عربيا و6١ عامليا، مت 
موريتانيا 64 عامليا و�لعا�سرة عربيا، م�سر 65 عامليا و١١ عربيا، ثم 
تون�ض 93عامليا ١2 عربيا، تليها لبنان ١١8 عامليا ١3 عربيا، و�ليمن 

١26 عامليا ١4 عربيا.
ومن  و�آ�سيا،  �أوروبا  بني  �لأعلى  �لت�سنيف  �لبلد�ن ذ�ت  تتنوع  حيث 
بني �لع�سرين �لأوىل، جاء ت�سعة منهم من �أوروبا و�أربعة من �سمال 
دول يف  �لأ�سا�ض  �أ�سل 2٠ هي يف  �ملتبقية من  �ل�١١  �لدول  �أوروب��ا. 

�ل�سرق �لأو�سط �أو جنوب �سرق �أو �سرق �آ�سيا.
غاب �لعديد من �لدول �لأوروبية �لأخرى عن �ملر�كز �لع�سرين �لأوىل 
�لتي كان �أد�وؤها جيد� يف �لت�سنيفات �ل�سابقة، حيث عانت دول مثل 
�لت�سنيف  يف  كبري  ب�سكل  وبلجيكا  و�سلوفينيا  و�إ�سبانيا  �لربتغال 

�لعاملي لأن حكوماتها تعاملت مع �لأزمة �لوبائية ب�سكل �سيئ.
 )47( و�سلوفينيا   )4١( و�إ�سبانيا   )29 )�ملركز:  �لربتغال  نفت  �سُ
وبلجيكا )66( �سابقا يف �أف�سل 2٠ دولة �آمنة، لكنه �لأزمة �لوبائية 
مثل  �أخرى  دول  عانت  كما  �لعام،  هذ�  ت�سنيفها  على  ب�سدة  �أثرت 

 )84( و�إيطاليا   )7١( �ملتحدة  و�ل��ولي��ات   )38( �ملتحدة  �ململكة 
ب�سبب �رتفاع وفيات �لوباء.

وللأكرثأماناعاملا:
�لرنويج- مانغوليا-  فنلند�-  �سنغافورة-  قطر-  �لإمار�ت-  �آي�سلند- 
�لدمنارك- كند�- نيوزيلند�- �أ�سرت�ليا- �لبحرين- قرب�ض- �سوي�سر�- 

�لنم�سا- �إ�ستونيا- كوريا �جلنوبية- �لكويت- �ل�سعودية- �أملانيا
مل�:ن�تركب�ت

�ل�����ع�����امل.. يف  �أم�����ان�����ا  �الأك���������ر  �ل���������دول 
ه�������ذ� ه�����و ت����رت����ي����ب �ل����������دول �ل���ع���رب���ي���ة

��سرتى نحو 2٠٠٠ �سخ�ض "جو�ز�ت �ل�سفر �لذهبية" �ملثرية للجدل 
و�لتي تبيعها دولة فانو�تو )جزر( �لو�قعة يف �ملحيط �لهادئ، مبا يف 
ذلك عدد كبري من رجال �لأعمال و�مل�سوؤولني �ل�سيا�سيني و�ملطلوبني 
من خمتلف �أنحاء �لعامل، وفقا لتحقيق ��ستق�سائي ن�سرته �سحيفة 

"�لغارديان" �لربيطانية.
رئي�ض  �جلن�سية  على  ح�سلو�  �لذين  بني  من  �إن  �ل�سحيفة  وتقول 
وزر�ء ليبي �سابق ورجل �أعمال �سوري و�سع ��سمه على لئحة عقوبات 
�إيطايل  �أعمال  ورجل  به،  م�ستبه  �سمايل  كوري  و�سيا�سي  �أمريكية، 
نارية  در�ج��ات  ع�سابة  يف  �سابق  وع�سو  �لفاتيكان،  بابتز�ز  متهم 
بق�سايا  متهمني  �أفريقيني  جنوب  و�أخ��وة  �ل�سمعة،  �سيئة  �أ�سرت�لية 

تتعلق بالعمالت �لرقمية بقيمة 3.6 مليار دولر.
�جلن�سية  �سر�ء  لالأجانب  �لذهبية  �ل�سفر  ج��و�ز�ت  نظام  وي�سمح 
مقابل ١3٠ �ألف دولر �أمريكي، يف عملية ت�ستغرق عادة �أكرث من �سهر 

بقليل، ويحدث ذلك دون �أن تطاأ �أقد�مهم �لبالد على �لإطالق.
ويتم ت�سويق برنامج جو�ز�ت �ل�سفر �لذهبية من قبل بع�ض �لوكالت 
باعتباره �لأ�سرع و�لأرخ�ض و�لأكرث �سهولة يف �لعامل، ومينح �جلو�ز 
و�سول غري مقيد وبدون تاأ�سرية �إىل ١3٠ دولة مبا يف ذلك �ململكة 
�ملتحدة ودول �لتاد �لأوروبي. وتعترب فانو�تو �أي�سا مالذ� �سريبيا، 

ول تفر�ض �سريبة دخل �أو �سريبة على �ل�سركات �أو �لرثوة.
وحقق برنامج جو�ز�ت �ل�سفر حلكومة فانو�تو �أكرث من ١١6 مليون 
دولر �لعام �ملا�سي، و�أ�سدرت فانو�تو ما يقرب من 22٠٠ جو�ز �سفر 
يف عام 2٠2٠، �أكرث من ن�سفها )حو�يل ١2٠٠( ملو�طنني �سينيني.

وبعد �ل�سينية، كانت �جلن�سية �لأكرث �سيوعا للمتلقني هي �لنيجريي 
و�لرو�سي و�للبناين و�لإير�ين و�لليبي و�ل�سوري و�لأفغاين. وكان من 
�أ�سرت�ليني  و�ستة  �ملتحدة  �لوليات  من  �سخ�سا   2٠ �ملتقدمني  بني 

وبع�ض �لأوروبيني.

ورد� على ��ستف�سار�ت حول قائمة �أ�سماء �حلا�سلني على �جلن�سية، 
وحدة  م��دي��ر  م���ري�،  فلويد  ق��ال  �ل��غ��اردي��ان،  عليها  �طلعت  و�ل��ت��ي 
�لأ�سماء  ومعظم  �لقائمة،  "قر�أت  فانو�تو  يف  �ملالية  �ل�ستخبار�ت 
�إد�نات  هناك  كانت  و�إذ�  معلقة،  وتقيقات  مز�عم  بهم  ترتبط 

جوهرية �سد �أي من هذه �لأ�سماء، فقد يتم �سحب جن�سيتهم".
�ل�ستخبار�ت  وح��دة  �ستجري  ف�ساعد�،  �لآن  "من  مري�  و�أ�ساف 
�ملالية عمليات تدقيق على �لأ�سماء �لو�ردة يف �لقائمة. �إذ� كان لدى 
�أي من هوؤلء �لأ�سخا�ض �إد�نات جنائية، ف�ستقوم �لوحدة على �لفور 

باإبالغ مكتب �ملو�طنة باملعلومات �ملحدثة".
مل�:حلرة

جن�شية للبيع.. مطلوبون وم�شتبه بهم
ي�شرتون جو�ز�ت �شفر "فانو�تو"

�سيناريو  وكاتب  ومنتج،  وخم��رج،  وفيل�سوف،  ممّثل،  هو  برو�سلي.. 
لعام  يوليو  �لع�سرين من �سهر  �ليوم  �أ�سل �سينّي، ولد يف  �أمريكّي من 
�ملوجود يف  ينّي  �ل�سّ و�سبعني ميالدّية يف �حلّي  وثالثة  وت�سعمائة  �ألف 
مدينة �سان فر�ن�سي�سكو �لّتابعة لولية كاليفورنيا �لأمريكّية، وهو موؤ�ّس�ض 
�أ�سكال فنون �لقتال، وُيعترب و�حدً� من  �جليت كون دو �لذي يعّد �أحد 
دور  وله  �لع�سكرّي،  �ملجال  تاأثريً� كبريً� يف  �لذين ميتلكون  �لأ�سخا�ض 
على  برو�سلي  و�سار  �أمريكّي،  ب�سكل  �لآ�سيوّية  �لأف��الم  قولبة  يف  كبري 
ُخطى و�لده �ل�سّيد لب هوي ت�سون �لذي كان م�سهورً� يف جمال �لأوبر�، 

و�أتاح و�لده �لفر�سة له كي يكون �أحد جنوم �ل�ّسينما وهو �سغري.
• أفالمه

 .Golden Gate Girl أفالمه فتاة �جليت �لّذهبّية� -
 .The Birth of Mankind ولدة �لب�سرّية -

 .Wealth is Like a Dream لرّثوة هي �حللم �ملف�سل� -

 .Sai See in the Dream ساي يرى �حللم� -
 .A Myriad Homes منازل ل ُتعّد ول ُت�سى -

 .In the Face of Demolition مو�جهة �لهدم -
.An Orphan's Tragedy ماأ�ساة �ليتيم -

 .We Owe It to Our Children نحن مدينون لأطفالنا -
 .The Wise Guys Who Fool Around لّرجال �حلكماء �ملتحامقون� -

 .A Walk in the Spring Rain نزهة يف ربيع �ملطر -
.II Game of Death لعبة �ملوت �جلزء �لّثاين -
يوجد �لعديد من �لأفالم �لوثائقّية لربو�سلي وهي: 

 .Bruce Lee، the Man and the Legend برو�سلي و�لّرجل �لأ�سطورّي -
 .The Last Days of Bruce Lee لأّيام �لأخرية لربو�سلي� -

 The Best of the Martial �أف�سل فنون �لّدفاع عن �لّنف�ض    -
 .Arts Films

 .Bruce Lee - Best of the Best برو�سلي �أف�سل �لأف�سل -
.Bruce Lee and Kung Fu Mania برو�سلي و�لكونغ فو هو�ض -

وفاته  •
عانى برو�سلي قبل وفاته من نوبات �سد�عّية مع نزيف حاد، ونتيجة 
لذلك ُنقل �إىل م�ست�سفى هونغ كونغ، وبعد مرور ع�سرة �أّيام من هذ� 
د�ع �ل�ّسديد �لتقى باملمّثل �ل�ّسهري جيم�ض بوند يف هونغ كونغ مع  �ل�سّ
�ملنتج رميوند ت�ساو يف منزله ملناق�سة �سنع فيلم لعبة �ملوت، وبعد مرور 
د�ع يزد�د �سيئًا  فرتة ق�سرية من نهاية �لجتماع ��ستكى من �أّن �ل�سّ
ف�سيئًا، وقد �أو�ساه �لّطبيب تينغ �أن ياأخذ �مل�سّكنات مع �حل�سول على 
قيلولة كي يرتاح جّيدً�، ويف �سباح �ليوم �لّتايل قدم �إىل منزله رميوند 
ت�ساو، ومل ي�ستطع برو�سلي يف تلك �لأثناء �أن ي�ستيقظ، وقدم �لّطبيب 
�أّنه مل  �إّل  �مل�سفى  �إىل  �لّذهاب  �إىل  دون �حلاجة  لُي�سعفه  �ملنزل  �إىل 
ي�ستطع ذلك، ونقل برو�سلي بعدها فورً� �إىل م�ست�سفى �مللكة �إليز�بيث، 

ولدى و�سوله فارق �حلياة عن عمر ًيناهز �لثنني و�لّثالثني عامًا.

كيف مات برو�ص يل »�أ�شطورة �لكونغ فو«
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�ل�ستجابة  جمموعة  ت��رودو  جا�سنت  �ل���وزر�ء  رئي�ض  دع��ا  بالأم�ض، 
يف  �لقا�سية  �جلوية  و�لظروف  �لغابات  حر�ئق  ملناق�سة  للحو�دث 
�لوزر�ء  رئي�ض  �أك��د  ويوكون.   كند�،  وغ��رب  �أونتاريو،  غرب  �سمال 
حر�ئق  من  �ملت�سررين  �لكنديني  دعم  �أن  جم��دًد�  �ل��وزر�ء  وجميع 
على  مل�ساعدتهم  �لالزمة  �لتد�بري  جميع  و�تخاذ  �ملدمرة  �لغابات 

جتاوز هذه �لأوقات �ل�سعبة يظل �أولويتهم �لأوىل.

قدم وزير �ل�سالمة �لعامة و�ل�ستعد�د للطو�رئ بيل بلري، ووزير �لنقل 
تديًثا  ميلر  مارك  �لأ�سليني  �ل�سكان  خدمات  ووزير  �لغربة،  عمر 
للو�سع يف كولومبيا �لربيطانية، حيث دمرت حر�ئق �لغابات جمتمع 
ليتون وتهدد �لعديد من �ملجتمعات �لأخرى يف جميع �أنحاء �ملقاطعة. 
�مل�ستفادة من  �لدرو�ض  �ل��وزر�ء يف  ملّيًا وجميع  �ل��وزر�ء  رئي�ض  فكر 
مع  �ملعلومات  بتبادل  �ملتعلقة  �لق�سايا  ذلك  يف  مبا  ليتون،  ماأ�ساة 
و�تفقو�  �لطو�رئ.   �إد�رة  �أنظمة  و�ل�سمولية يف  و�لعامة،  �ملجتمعات 
ذلك  يف  مبا  �أف�سل،  ب�سكل  �ملجتمعات  �إ���س��ر�ك  �إىل  �حلاجة  على 
�ل�سكان �لأ�سليني، وكذلك م�سغلي �لقطاع �خلا�ض، قبل  جمتمعات 
و�أثناء وبعد حالت �لطو�رئ، و�لعمل مع �ملقاطعات و�لأقاليم لزيادة 
حلر�ئق  وفعالة  �سريعة  ��ستجابة  ل�سمان   مًعا  عملنا  كيفية  �سقل 

�لغابات و�لفي�سانات.

ق�سايا  ملعاجلة  �جل��اري  �لعمل  عن  عامة  ملحة  �لغربة  �لوزير  قدم 
�ل�سالمة �ملتعلقة بالبنية �لتحتية للنقل بال�سكك �حلديدية يف جميع 
�أنحاء كند�، بدًء� من بريت�ض كولومبيا، و�لإجر�ء�ت �لالزمة للحفاظ 

�حلديدية  بال�سكك  �لنقل  تعليق  عند  �لقوية  �لتوريد  �سال�سل  على 
�أثناء حالت �لطو�رئ.  

نظر�ئهم  �إ�سر�ك  يف  �ل�ستمر�ر  �ل��وزر�ء  من  �ل��وزر�ء  رئي�ض  طلب 
�ل�سكان  جمتمعات  وكذلك  ��ستباقي  ب�سكل  و�لأقاليم  �ملقاطعات  يف 
منع  كيفية  ومعاجلة  لتحديد  �خلا�ض  �لقطاع  وم�سغلي  �لأ�سليني 
�لتحتية  و�لبنية  �ملجتمعات  على  �لغابات  حر�ئق  �آث��ار  وتخفيف 

�حليوية من �أجل �حلفاظ على �سالمة �لنا�ض. 

قدم �لوزير بلري ووزير �ملو�رد �لطبيعية �سيمو�ض �أوريجان جونيور نظرة 
عامة �أو�سع على حر�ئق �لغابات و�لفي�سانات يف جميع �أنحاء �لبالد 
طو�ل �أ�سهر �ل�سيف.  بالإ�سافة �إىل كولومبيا �لربيطانية، لحظو� �أن 
�ألربتا و�سا�سكات�سو�ن ومانيتوبا ويوكون ل تز�ل تت تهديد كبري من 
ا مع �لعديد  حر�ئق �لغابات، و�أن �سمال غرب �أونتاريو يتعامل �لآن �أي�سً
من حر�ئق �لغابات �لن�سطة وزيادة عمليات �لإجالء، ول �سيما �لتي 
�ل�سوء على  بلري  �لوزير  و�سلط  �لأ�سليني.   �ل�سكان  ت�سمل جمتمعات 
�لعمل �ملهم �لذي يقوم به مركز �لعمليات �حلكومية ملعاجلة طلبات 

�ملقاطعات و�لأقاليم للم�ساعدة على وجه �ل�سرعة.  

ناق�ض رئي�ض �لوزر�ء و�لوزر�ء ��سرت�تيجيات ل�سمان ��ستمر�ر معاجلة 
هذه �لطلبات ب�سكل فعال و�سريع.

قدم وزير �لدفاع �لوطني هارجيت �ساجان ملحة عامة عن ��ستعد�د 
�لقو�ت �مل�سلحة �لكندية )CAF( للم�ساعدة يف �ل�ستجابة حلالت 

�لذي  �لدعم  على  �ل�سوء  و�سلط  �لبالد  �أنحاء  جميع  يف  �لطو�رئ 
تقدمه CAF ��ستجابة للفي�سانات يف يوكون.  و�سكر رئي�ض �لوزر�ء 
)CAF( على م�ساعدتها ودعمها �ل�ستثنائي للكنديني طو�ل فرتة 

�لوباء و��ستجابة لهذه �لأحد�ث �لبالغة �ل�سدة.

�تفق رئي�ض �لوزر�ء وجميع �لوزر�ء على �حلاجة �إىل مو��سلة �لعمل 
عن كثب مع �ملقاطعات و�لأقاليم وم�سغلي �لقطاع �خلا�ض وجمتمعات 
�ل�سكان �لأ�سليني لزيادة ت�سني �لت�سالت حول �لتاأثري�ت و�ملو�رد 
�لو�سع  وجهود �ل�ستجابة و�لتعايف.  �ستو��سل حكومة كند� مر�قبة 
خالل �لأ�سابيع �ملقبلة وتوفري �ملو�رد �لالزمة ح�سب �حلاجة حلماية 

�سحة و�سالمة �لكنديني يف جميع �أنحاء �لبالد.

كنءوزس�ئمكتب
يكنأيامعربرتجم
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تتق��دم �أونتاريو يف �لعم��ل لتو�شيع �لطري��ق �ل�شريع 6
هانل�ن طريق تقاطع مل�ت ةا� عرو�س طلبات

يجلريع�

عر�ض  تقدمي  طلب  �أونتاريو  حكومة  �أ�سدرت   - ويلنجتون  مقاطعة 
 /  6 �ل�سريع  �لطريق  وبناء  لت�سميم  �مل�سرتيات  حزمة   )RFP(
مما   ،Hanlon Expressway Midblock Interchange

خالل  من  �ملحلية.   �لطرق  على  �لزدح��ام  تخفيف  على  �سي�ساعد 
�لطريق  لتعزيز  �أق��رب  خطوة  خطت  �ملقاطعة  تكون  بذلك،  �لقيام 
Hamilton وجتاوز حركة �ملرور حول  Guelph و  �ل�سريع 6 بني 

.Morriston

"تقوم حكومتنا با�ستثمار�ت  قالت كارولني مولروين، وزيرة �لنقل: 

�سبكة  وتو�سيع  لتقوية  و�جل�سور  و�لطرق  �ل�سريعة  �لطرق  يف  ذكية 
ت�سييد  من  و�ح��دة  خطوة  نقرتب  "نحن  لدينا".   �ل�سريعة  �لطرق 
�أماًنا،  �أكرث  طرقنا  جلعل  �لأ�سا�سي  �لعمل  هذ�  من  �لتالية  �ملرحلة 
 Morriston وتخفيف �لزدحام �ملروري يف جميع �أنحاء جمتمعات

و Aberfoyle، ومل�ساعدة هذه �ملنطقة �ملهمة على �لنمو."

�لقائمة  يف  و�لبناء  �لت�سميم  ف��رق  �ختيار  �سيتم  �لأ���س��ب��وع،  ه��ذ� 
هذه  دع��وة  و�ستتم  �لهتمام"  عن  "�لتعبري  مرحلة  من  �ملخت�سرة 
هذه  تقدمي  �سيتم  و�لبناء.   للت�سميم  مقرتحات  لتقدمي  �ل�سركات 
�ملقرتحات �إىل وز�رة �لنقل يف �أكتوبر 2٠2١. ومن �ملتوقع منح عقد 
�لت�سميم و�لبناء يف �ستاء 22/2٠2١ ومن �ملتوقع �أن يبد�أ �لبناء يف 

وقت لحق يف عام 2٠22 بعد �لنتهاء من �لت�سميم �لتف�سيلي.

هانلون  طريق  و�سعة  �سالمة  تعزيز  على  �جلديد  �لتقاطع  �سيعمل 
�ل�سريع عن طريق �إز�لة تقاطعني على نف�ض �مل�ستوى على طول طريق 
�لطريق  بني  م�سن  ر�بط  �إن�ساء  �إىل  ي��وؤدي  مما  �ل�سريع،  هانلون 
�ل�سريع 4٠١ ومنطقة غويلف.  يلزم �إز�لة هذه �لتقاطعات على نف�ض 
�مل�ستوى قبل �إن�ساء ت�سينات م�ستقبلية للتبادل على �لطريق �ل�سريع 
4٠١ و�لطريق �ل�سريع 6 �سماًل وميكن �مل�سي قدًما ودعم وت�سني 

�لت�سال بني غويلف وهاملتون.

دعا رئي�ص �لوزر�ء جا�شن ترودو جمموعة �ال�شتجابة للحو�دث ملناق�شة حر�ئق 
�لغابات و�لطق�ص �لقا�شي يف جميع �أنحاء �لبالد

يوم  �لتايل يف  �لبيان  �ليوم   ، ترودو  �ل��وزر�ء، جا�سنت  رئي�ض  �أ�سدر 
قد�مى �ملحاربني �لكوريني:

كوريا  �ل�سمالية  �لكورية  �ل�سيوعية  �لقو�ت  غزت   ،  ١95٠ يونيو   25 يف 
�ملتحدة  �لأمم  �إن�ساء  منذ  مفتوح  عدو�ين  عمل  �أول  هذ�  كان  �جلنوبية. 
ونهاية �حلرب �لعاملية �لثانية.  جنبا �إىل جنب مع �لدول �لأع�ساء يف �لأمم 

�ملتحدة ، �جتمعت �لقو�ت �لكندية للدفاع عن �سيادة كوريا �جلنوبية.
يعودو�  مل  �لذين  �خلدمة  �أفر�د  من   5١6 بحزن  نتذكر   ، "�ليوم 
�أثناء  خدمو�  كندي   26٠٠٠ من  �أك��رث  ونكرم   ، �أب���ًد�  �لوطن  �إىل 
�أد�ء  �أث��ن��اء  �أ�سيبو�  �ل��ذي��ن  �أول��ئ��ك  فيهم  مب��ن   ، �ل��ك��وري��ة  �حل��رب 
�لو�جب ، وعا�سو� ندوب �حلرب �جل�سدية و�لعقلية.  �إنهم يعر�سون 
حياتهم للخطر ب�سجاعة لدعم ُمُثل �ل�سالم و�حلرية.  قاتلت قو�تنا 
�سد �لقو�ت �ملتعار�سة يف ظروف مروعة يف كثري من �لأحيان - من 

�ملو�سمية.  �لأمطار  �إىل   ، �لقار�ض  �ل��ربد  �إىل   ، �ل�سديدة  �حل��ر�رة 
ت�سميم  �أدى  �أن  �إىل   ، بب�سالة  مو�قعهم  ، ظلو� يف  ذلك  من خالل 
وثبات تالف �لأمم �ملتحدة �إىل �تفاقية �لهدنة �لكورية،  �لتي �أنهت 

�ل�سر�ع �ملفتوح منذ 68 عاًما حتى �ليوم.

مت  ؛   �لكورية  �جلزيرة  ل�سبه  يو�سف  ل  دمار  يف  �ل�سر�ع  "ت�سبب 
�أنف�سهم  �لكثريون  ووج��د   ، �مل��الي��ني  م��ات  ؛   �لتحتية  �لبنية  تدمري 
وتقدمي  �ل�سالم  �أ�س�ض  و�سع  يف  للم�ساعدة  م���اأوى.   بال  �أو  م�سردين 
�لدعم لكوريا �جلنوبية ، خدمت �لقو�ت �لكندية يف �ملنطقة كجزء من 
قيادة �لأمم �ملتحدة يف �ل�سنو�ت �لتي تلت �لهدنة ، وما ز�لت تفعل ذلك 
�ليوم.  �ساعدت �لت�سحيات �لتي قدمها �لكنديون �لذين خدمو� خالل 
�حلرب �لكورية يف ت�سكيل تاريخ �لعامل ، وبناء ر�بطة د�ئمة بني بلدينا ، 

و�ساعدت يف جعل كوريا �جلنوبية �لدولة �ملزدهرة �لتي نعرفها �ليوم.

جميع  �أ�سجع   ، كوريا  يف  �لقد�مى  �ملحاربني  ي��وم  يف   ، "�ليوم 
�سو�  �أولئك �لذين خدمو� وعرَّ �لكنديني على �لتفكري يف م�ساهمات 
كوريا  �سعب  حماية  يف  �مل�ساعدة  �سبيل  يف  للمخاطرة  �أنف�سهم 
�أنحاء �لعامل. نحن  ، و�لدفاع عن �لدميقر�طية يف جميع  �جلنوبية 

مدينون لهم ولت�سحياتهم بدين عظيم من �لمتنان".

يكنأيامعربرتجمكنءوزس�ئمكتب

�لقد�مى �لكوريني  �ملحاربني  يوم  يف  كند�  وزر�ء  رئي�ص  بيان 
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�شائق در�جة نارية ي�شارع �ملوت بعد �شد�م يف مي�شي�شوغا 
Peelطر�

يوم  ظهر  بعد  مي�سي�سوجا  يف  �سيارة  ب�سائق  ��سطد�مه  بعد  حرجة  حالة  يف  نارية  در�جة  �سائق 
�جلمعة.

مت ��ستدعاء طو�قم �لطو�رئ �إىل تقاطع �سارع ميدوفيل و �سينتك�ض در�يف، غرب طريق مي�سي�سوجا، 
قبل �ل�ساعة 3 م�ساًء بقليل.

وتقول �ل�سرطة �إن �سائق �لدر�جة �لنارية �أ�سيب بجروح خطرية ونقل �إىل �مل�ست�سفى.

وتقول �ل�سرطة �إن حالة �سائق �لدر�جة �لنارية �ساءت فيما بعد وهي �لآن يف حالة تهدد حياته.

كما مت نقل �سائق �ل�سيارة �إىل �مل�ست�سفى م�ساًبا باإ�سابات ل تهدد حياته.

�ملكتب �لرئي�سي للحو�دث يحقق يف �سبب �ل�سطد�م.
CP24يكنأيامعربرتجم

للالم� �ترجلل يللكن أيللام
أبنللاء مللن وتتمنللى للابني�لم
حلذت�خلليعربللجلا
وقاةلآمنعلىطرقات.

�أنطو�ن مو�سى،  يف �ساعات ما قبل �لفجر من يوم ١8 يوليو، �سجل 
وهو مز�رع �أ�سجار كندي يبلغ من �لعمر 22 عاًما، رقًما قيا�سًيا عاملًيا 
�ساعة   24 خالل  �سجرة   23٠6٠ بزر�عة  لوحده  قام  حيث  جديًد� 

متتالية -  مبتو�سط �سجرة و�حدة كل 3.75 ثانية.

من  مو�سى  �أن��ط��و�ن  �لكنديني،  �لأ�سجار  م��ز�رع��ي  من  �ثنان  ق��ام 
 Summit من  �إل��ي��وت  كيلتي  و   Blue Collar Silviculture

Reforestation، كل منهما مدعومًا بجهد تعاوين من قبل �أطقم 

قطعة  يف  �لأ�سجار  بزر�عة  وقامو�  �أ�سخا�ض،  �ستة  من  موؤلفة  حفر 
�أر�ض تديرها Tolko Industries على بعد ١٠٠ كيلومرت جنوب 
جديد  عاملي  قيا�سي  رقم  لت�سجيل  ماولة  يف  �ألربتا،  ليفل،  هاي 

لزر�عة �لأ�سجار يف 24 �ساعة بو��سطة �سخ�ض و�حد.

كانت �لظروف �جلوية مثالية، و�ساعات �لنهار طويلة مع ما يقرب من 
١9 �ساعة من �سوء �لنهار، و�سماء ملبدة بالغيوم، ودرجة حر�رة �أعالها 
ت�سل �إىل ١6 درجة مئوية، و�أقلها 5 درجات مئوية، و�أمطار خفيفة ملا 
يقرب من ن�سف �ليوم.  ملدة خم�ض �ساعات من �لظالم، زود طاقم 
�حلفر �لإنارة مب�سابيح عالية �لكثافة.  مت توثيق �لزر�عة با�ستخد�م 

�لإر�ساد�ت �لتي و�سعتها مو�سوعة غيني�ض لالأرقام �لقيا�سية.

بعد ١4 �ساعة و 5١ دقيقة من �لزر�عة �ملتتالية، جتاوز مو�سى �لرقم 
�لقيا�سي �لقدمي �لبالغ ١5،١7٠ �سجرة �لذي كان يحتفظ به كيني 
"�بت�سمت طو�ل �لطريق  �سابلن، و�لذي مت ت�سجيله يف عام 2٠٠١. 
وقلت �سكًر� 5٠٠ مرة، ما نقوم به مًعا هو مر�سي ب�سكل ل ي�سدق  

قال �أنطو�ن.

بد�أ �سابلن حياته �ملهنية يف �لزر�عة يف �سن ١8 وما ز�ل يف �سن 5١ 
"كلنا نروي ق�س�سنا �ملذهلة.  �ليوم، قال كيني �سابلن:  يزرع حتى 

مربوك �أنطو�ن وكلتي، لقد حان �لوقت".

من  �لبالغة  �إليوت  كيلتي  زرع��ت  نف�سها،  �ساعة   24 �ل�  فرتة  خالل 
�لعمر 23 عاًما ١85٠٠ �سجرة مذهلة.

زرع مو�سى و�إليوت مًعا 4١56٠ �سجرة يف غ�سون 24 �ساعة.  هذ� ما 
يزرعه متو�سط عدد �أفر�د �لطاقم �ملكون من ١5 فرًد� يف يوم عمل.

يف  �سيء  كل  وتركت  �أملك،  ما  كل  هذ�  �أ�ستغرق  "لقد  �إليوت:  قال 
�ملربع. �أنطو�ن مو�سى لديه قلب �أ�سد ؛ �إنه ر�ئع حًقا".  "مل يكن هذ� 

ممكنًا لول دعم فريقي. �أ�سعر بالفخر و�لمتنان."

تزرع �سركة Summit and Blue Collar مًعا 75 مليون �سجرة 
على مد�ر 6٠ يوًما.  هذ� هو متو�سط ١.25 مليون �سجرة يف �ليوم.  
زرعت كل من هذه �لأ�سجار و�حدة تلو �لأخرى بو��سطة قوة عاملة 

كندية خارقة.

�لكندي،  �ل�سباب  ينجزه  �أن  ميكن  ما  حًقا  مده�ض  لأم��ر  "�إنه 
�لغابات.  زر�ع��ة  �سناعة  يف  للمز�رعني  ود�ع��م��ون  ممتنون  ونحن 
بع�ض  يف  �لعمل  �أثناء  �لب�سري  �لتحمل  يف  مذهلة  ماآثر  حققو�  لقد 
�أ�سعب �لظروف، نورم ليفينج�ستون، م�سرف �لغابات يف �سركة تولكو 

�إند�سرتيز، هاي  ليفيل �ألربتا.

 Summit ل�سركة  �لتنفيذي  و�مل��دي��ر  �مل��ال��ك  ت�سيد�،  تيم  يقول 
�خلارقني  �لريا�سيني  هوؤلء  �أن  ر�ئع  لأمر  "�إنه   :Reforestation

�لذين ي�سبهون �لألعاب �لأوملبية ي�ستخدمون قو�هم �لبدنية و�لعقلية 
لرد �جلميل عن طريق غر�ض �لأ�سجار".  "�إنها مو�ءمة عميقة للتحمل 

�ل�سخ�سي و�لإجناز �جلماعي، �إنها بد�ية لإمكانياتك �خلا�سة".

يف  لديهم  ما  لتحقيق  �لفر�سة  �لأ�سجار  لز�رعي  �لغر�ض  "يوفر 
�إر�دتهم وت�سميمهم وتطوير �أخالقيات عمل  �لد�خل. للو�سول �إىل 
على  ر�ئعني  مثالني  �إليوت  وكيلتي  مو�سى  �أنطو�ن  يعترب  متطورة. 
ذلك، وهما م�سدر �إلهام للعديد من �ملز�رعني." ح�سب قول جيف 

.Blue Collar Silviculture لوت�ض، مالك ومدير �لعمليات يف

يقرب  ما  بو��سطة  عام  كل  كند�  �سجرة يف  مليون   6٠٠ زر�ع��ة  يتم 
من  �ملزيد  لزر�عة  فر�ض  وهناك  �لأ�سجار  مز�رعي  من   65٠٠ من 
�لأ�سجار  زر�ع��ة  تعد  �ملناخ.   تغري  ب�ساأن  �لعمل  لتكثيف  �لأ�سجار 
�مل�ستويات  من  �لكربون  �أك�سيد  ثاين  ل�سحب  رئي�سية  ��سرت�تيجية 
�خلطرة، كما �أن مز�رعي �لأ�سجار �لكنديني حري�سون وم�ستعدون 

للم�ساهمة.

:قبمنثحلهذعايمتت
the Blue Green Planet Project (BGPP), Blue 

Collar Reforestation, Summit Reforestation. 

SOURCE Summit Reforestation
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كندي يحطم �لرقم �لقيا�شي عامليًا بزر�عة �الأ�شجار
ف على �لعدد  يف 24 �شاعة، تعرَّ

�شام�شونغ ت�شتعد الإطالق 
�شل�شلة جديدة للهو�تف �لقابلة 

للطي يف 11 �أغ�شط�ص، ومن 
�ملرجح �أن يكون ذلك �لطر�ز 

�جلديد »غاالك�شي فولد 3«

�إلكرتونيك�ض"،  "�سام�سونغ  ل�سركة  �أولوية  للّطي  �لقابلة  �ملحمولة  �لهو�تف  �سُت�سبح   
مع �عتز�مها بدء حملة ترويجية كبرية خالل �لن�سف �لأخري من هذ� �لعام، لإطالع 

جمهورها على �سكلها �ملُتميز، بح�سب ت�سريحات �سادرة عن �ل�سركة

لعائلة  عة  �ملُ�سِنّ �جلنوبية  �لكورية  �ل�سركة  ذهبت  �خلمي�ض،  يوم  �أرباحها  مناق�سة  �أثناء 
"غالك�سي" من �لأجهزة �ملحمولة �إىل ما هو �أبعد و�أقوى من �لتز�مها بالفئة �لقابلة للّطي

د �لتنفيذيون باإطالق "حملة ت�سويقية ر�ئدة على نطاق و��سع" يف �لن�سف �لثاين  وتعَهّ
من �لعام، بقيادة هاتف خططت �ل�سركة لإطالقه بتاريخ ١١ �أغ�سط�ض، ومن �لأرجح 

�أن يكون ذلك �لطر�ز �جلديد "غالك�سي فولد 3" 
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يبدو �أن فكرة تنظيم كاأ�ض �لعامل تنهار �سيئا ف�سيئا يف كند�، حيث 
�لكروي  �لعر�ض  تنظيم  من  �لن�سحاب  �لكربى  �مل��دن  ثاين  �أعلنت 
�مل�سرتك مع �لوليات �ملتحدة و�ملك�سيك، تاركة كند� يف ماأزق لإيجاد 

مدن بديلة لال�ست�سافة.

وقال �لتاد �لكندي لكرة �لقدم، �لثالثاء، �إن مونرتيال، ثاين �أكرب 
�لعامل  كاأ�ض  يف  مباريات  ل�ست�سافة  عر�سها  �سحبت  كند�،  مدن 

.2٠26

وياأتي �ن�سحاب مونرتيال ليمثل �سربة قوية للتنظيم �لكندي، بعد �أن 
كانت ثالث �أكرب مدينة كندية، فانكوفر، قد �أعلنت �ن�سحابها �أي�سا 

يف وقت �سابق.

و�أ�سار �لتاد �لكندي �إىل �أن �لقر�ر يرجع لنق�ض �لدعم �ملايل من 
حكومة مقاطعة كيبيك.

وقالت كارولني برول وزيرة �ل�سياحة يف مقاطعة كيبيك: "نحن نعلم 
مونرتيال  ملدينة  �إحباطا  ميثل  �ملونديال  تنظيم  من  �ن�سحابنا  �أن 
وجلماهري �لكرة يف �ملقاطعة، لكن �سيكون من �ل�سعب علينا تربير 

�لتكاليف �ملرتفعة للحدث ملو�طنينا".

�لتاد  �لكندي  �لت��اد  "�أبلغ  بيان:  يف  �لكندي  �لت��اد  و�أ�ساف 
ل�ست�سافة  عر�سها  �سحب  مونرتيال  مدينة  بقر�ر  )فيفا(  �لدويل 
مونرتيال  �إىل  �ل�سكر  �لفيفا  قدم   .2٠26 �لعامل  كاأ�ض  يف  مباريات 
�ملدينة  �ملعنية يف  �لأطر�ف  ولكل  �لبد�ية  �لعملية من  مل�ساركتها يف 

على �لدعم و�مل�ساندة".

لتورنتو  للجوء  ت�سطر  قد  حيث  م��اأزق،  يف  كند�  �لن�سحاب  وو�سع 
كربى �ملدن �لكندية، �لتي ل متتلك ملعبا منا�سبا للحدث �لكبري.

وقال �لتاد �لكندي �إنه �سيجري زيار�ت للمالعب يف �ملدن �ملقرتحة 
�ختيار  عملية  من  �لنتهاء  بهدف   ،2٠2١ نوفمرب  �إىل  �سبتمرب  من 

�ملالعب بحلول مطلع 2٠22.

لتنظيم  معًا  تت�سارك  �ملتحدة  و�لوليات  و�ملك�سيك  كند�  �أن  يذكر 
كاأ�ض �لعامل لعام 2٠26.

وكالت

ر�أي رئي�ض ترير �أيام كندية: رغم �أن ظاهر �ملوقف يبدو مرجًا 
لكند� �أمام حدث ريا�سي عاملي بهذ� �حلجم، )كاأ�ض �لعامل(. لكنه 
على �مل�ستوى �لد�خلي لكند�، يعترب قر�رً� حكيمَا وو�قعيًا، لأن جوهر 
�لقر�ر �آثر �مل�سلحة �لعامة لكند� و�حلفاظ على مقدر�ت �لكنديني، 
ح�ساب  على  ك��ورون��ا،  ظ��ل  يف  �لع�سيب  �ل��وق��ت  ه��ذ�  يف  وخ��ا���س��ة 

�ملجامالت و�لإ�ستعر��سات �لدولية.

يجري ت�سجيع �سكان �أونتاريو على �ل�ستفادة من �حلماية من جرعتي 
�ل�سيف حيث يتم تخفيف تد�بري �ل�سحة �لعامة تدريجًيا

تورنتو - تلقى �أكرث من ن�سف �لبالغني يف �أونتاريو �لآن جرعة ثانية 
من لقاح COVID-19.  ي�ستمر طرح �للقاح يف �لو�سول �إىل جميع 
�لأوىل  باجلرعتني  �أكرث  �أو  عاًما   ١2 �أعمارهم  تبلغ  �لذين  �لأف��ر�د 
و�لثانية ، بينما ت�ستعد �ملقاطعة للخطوة �لثالثة من خارطة �لطريق 

لإعادة �لفتح.

�ملقاطعة  �أنحاء  �ل�سحية يف جميع  �لرعاية  �لعاملون يف جمال  قام 
باإعطاء �أكرث من ١6 مليون جرعة منذ بدء �لت�سغيل ، مع ت�سنيف 
�أونتاريو كو�حدة من �لوليات �لق�سائية �لر�ئدة يف �لعامل بالن�سبة 
 ، �لآن  حتى  �لأوىل.   جرعتهم  تلقو�  �لذين  لل�سكان  �ملئوية  للن�سبة 
تلقى �أكرث من %78 من �لبالغني �لذين تبلغ �أعمارهم ١8 عاًما فاأكرث 
، مما  �أكرث من %5١ كال �جلرعتني  وتلقى  �لأق��ل  �أوىل على  جرعة 

.COVID-19 ي�سمن �أقوى حماية ممكنة من

قالت كري�ستني �إليوت ، نائبة حاكم �ملقاطعة ووزيرة �ل�سحة: "لقد 
و�سلنا �إىل منعطف هام �آخر يف �إطالق �للقاح لدينا حيث ي�ستفيد 
�أكرث من �ستة ماليني من �سكان �أونتاريو من �حلماية �لقوية جلرعتهم 
�لثانية قبل �ملوعد �ملحدد".  "ل يتوقف عملنا هنا ، و�سنو��سل �لعمل 
�أونتاريو  يف  فرد  كل  �أن  ل�سمان  �ل�سحي  �لنظام  يف  �سركائنا  مع 
�أ�سجع �جلميع على  �أنا  و�حد.   �للقاح يح�سل على  تلقي  يرغب يف 

حجز موعد يف �أقرب وقت ممكن لو�سع هذ� �لوباء ور�ءنا ".

مع  كثب  عن  �لعمل  �ملقاطعة  تو��سل   ، �ملحلي  �للقاح  تلقي  لزيادة 
�مل�سلحة  و�أ�سحاب  �ملجتمعية  و�ملنظمات  �لعامة  �ل�سحة  وح��د�ت 
�لرئي�سيني �لآخرين ل�سمان قدرة �ل�سكان ذوي �لأولوية من �ملرحلة 

�لأوىل و�ملرحلة �لثانية من �إطالق �للقاح على �لو�سول �إىل مو�عيد 
تول  �لتي  �لأخ��رى  �لعو�ئق  ملعاجلة  و   و�لثانية  �لأوىل  �جلرعات 
�ملتنقلة  �لعياد�ت  �مل�ستهدفة  �ل�سرت�تيجيات  ت�سمل  �لتطعيم.   دون 
لل�سباب  �ملخ�س�سة  �لعيادة  و�أي��ام   ، �ملجتمعية  �ملنبثقة  و�لنو�فذ 
بلغات  �ملفتوحة  و�لجتماعات   ، �لإعاقة  ذوي  لالأ�سخا�ض  وكذلك 

متعددة ، وخدمات مثل �لنقل و�لرتجمة وعياد�ت �ل�سيار�ت.

�لنقاط  جمتمعات  حلماية  �مل�ستمرة  �ملقاطعة  جهود  م��ن  كجزء 
�ل�ساخنة ذ�ت معدلت �نتقال عالية من متغري�ت دلتا ، فاإن �لدعم 
�مل�ستهدف مبا يف ذلك عياد�ت �ملجتمع و�أماكن �لعمل بالإ�سافة �إىل 
�لفرق �ملنبثقة وموظفي �لتطعيم �لإ�سافيني كانو� يقدمون لقاحات 
COVID-19 يف مناطق دلتا �ل�ساخنة.  تلقت جمتمعات دلتا �لبقع 

�ل�ساخنة �أكرث من 772.٠٠٠ جرعة لقاح من ١4 يونيو �إىل 5 يوليو 
وحد�ت  جنحت  لقد  للفرد.   �لعادية  �ملخ�س�سات  �إىل  بالإ�سافة   ،
�ل�سحة �لعامة يف مناطق لدلتا �ل�ساخنة يف �إد�رة تف�سي متغري دلتا 
من خالل جمموعة من �لختبار�ت و�لتتبع و�لعزل ، بالإ�سافة �إىل 
دفع �إ�سايف لتح�سني �سكانها ب�سكل كامل.  �لتطعيم هو �أف�سل حماية 

يف �أونتاريو �سد تف�سي �ملزيد من فا�سيات دلتا عرب �لإقليم.

COVID- ل�سمان ح�سول �لأ�سخا�ض على �أقوى حماية ممكنة من
جرعتهم  لتلقي  لالأفر�د  �ملو�عيد  ت�سريع  يف  �حلكومة  ب��د�أت   ،  19

 ،  2٠2١ يوليو   5 يف   .2٠2١ مايو  يف  �أق�سر  زمنية  فرتة  يف  �لثانية 
تبلغ  �لذين  �لأف��ر�د  جلميع  �لثانية  �جلرعة  �أهلية  �أونتاريو  و�سعت 
�جلرعات  ت�سريع  يف  �ملتمثل  هدفها  ومتجاوزة  عاًما   ١2 �أعمارهم 
�أغ�سط�ض.  جتاوز ت�سريع �ملقاطعة للجرعات  �لفئات بنهاية  جلميع 
�لعر�ض و�جلاهزية عرب جميع  زيادة  ب�سبب  �ملتوقع  �لثانية طرحها 

قنو�ت �لتو�سيل ، مبا يف ذلك �مل�ست�سفيات وعياد�ت �لتطعيم �ل�سامل 
و�ل�سيدليات  �لعمل  و�أماكن  �ملنبثقة  و�لعياد�ت  �ملتنقلة  و�لعياد�ت 

ومقدمي �لرعاية �لأولية.

توفر جميع �للقاحات �ملقدمة كجزء من طرح لقاح �أونتاريو م�ستويات 
 COVID-19 من  و�ل��وف��اة  �ل�ست�سفاء  �سد  �لفعالية  من  عالية 
ومتغري�ته ، مبا يف ذلك متغري دلتا.  بني ١5 مايو و ١2 يونيو 2٠2١ 
�ملوؤكدة يف   COVID-19 �ملائة من حالت  �أكرث من 83 يف  ، كان 
�أونتاريو �أفر�ًد� مل يتلقو� �أي جرعة من لقاح COVID-19 ، وتلقى 
�أكرث من ١5 يف �ملائة جرعة و�حدة ، وحو�يل و�حد  يف �ملائة ح�سلو� 

على كال �جلرعتني.

�لإجمايل  �لنخفا�ض  "�إن  جونز:  �سيلفيا  �لعامة  �ملحامية  قالت 
�أن  دليل على  �ملقاطعة هو  �أنحاء  COVID-19 يف جميع  حلالت 
�للقاحات هي �أف�سل دفاع لنا �سد هذ� �لفريو�ض".  "ومع ت�سني 
�ملزيد من �سكان �أونتاريو ب�سكل كامل كل يوم ، فاإن �لتوقعات م�سجعة.  
للحفاظ على هذ� �لزخم �لإيجابي و�لفو�ئد يف جمتمعاتنا ، �أطلب 
�ل�سحة  �إر�ساد�ت  و�تباع   ، �لبقاء يقظني  �أونتاريو  �سكان  من جميع 
�لعامة وت�سجيع �أ�سدقائهم و�أفر�د �أ�سرهم على تلقي �لتطعيم �إذ� مل 

يكونو� قد تلقوه بعد ".

يكنأيامعربرتجم

�أخبار متنوعة

�أون���ت���اري���و �ل��ب��ال��غ��ني يف  ن�����ش��ف  م���ن  �أك�����ر 
�ل��ث��ان��ي��ة ب���اجل���رع���ة  �الآن  �ل���ل���ق���اح  ت���ل���ق���و� 

مونديال كاأ�ص �لعامل 2026 يف ماأزق، ولهذه �الأ�شباب..
مدن كند� �لكربى ترف�ص �ال�شت�شافة
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�سماع  حاليا  ي�سعده  �ل��ع��امل  يف  �سخ�ض  �أك���رث  ه��ي  ت��ك��ون  رمب��ا 
مروة  متكنت  �لفريو�سات،  من  مدد  نوع  فبف�سل  "فريو�ض"، 
ملحي�ض، من �كت�ساف مكون ن�سط مينع �لربوتينات من �لرت�كم 
يف �لدماغ و�لت�سبب يف �لزهامير. لكن كيف و�أين تو�سلت �إىل هذ� 

�لكت�ساف؟

مروة ملحي�ض، مهاجرة �سورية مقيمة يف �أملانيا تنحدر من مدينة 
حلب، وتبلغ من �لعمر 36 عاما. متكنت من خالل بحثها �لعلمي 
للعلوم �لتطبيقية  يف �لتح�سري لر�سالة �لدكتور�ه بجامعة كوبورغ 
يف ولية بافاريا �لأملانية، من �كت�ساف مادة يحتمل �أن تكون مكونا 
ت�سيب  �لتي  �لأمر��ض  �أ�سو�أ  لأحد  �مل�ستقبلية  �لأدوية  �أ�سا�سيا يف 

�لب�سر.. مر�ض �لزهامير.

للعلوم  كوبورغ  بجامعة  �لتحليل �حليوي  تعمل ملحي�ض يف خمترب 
للعن�سر  تتو�سل  �أن  �أبحاثها  خالل  من  و��ستطاعت  �لتطبيقية، 
�لزهامير  ملر�ض  �مل�سببة  �لربوتينات  �أح��د  مينع  �ل��ذي  �لن�سط 
ملحي�ض  �حتاجت  �لن�سط،  �لعن�سر  هذ�  ولإيجاد  �لرت�كم.  من 
�ملادة  �إىل  �لتو�سل  يف  �ساعدتها  معينة،  فريو�سات  �ختبار  �إىل 

�جلديدة.

وعربت ملحي�ض، �لتي �جتازت موؤخر� �متحان �لدكتور�ه حول هذ� 
�ملو�سوع، عن �سعادتها بهذ� �لنجاح �لعلمي قائلة "من �جلميل �أن 

تفعل �سيئا مهما".

برءةخرتعوم�تقبُمب�رلبحث
�خترب �لباحثون يف �ملركز �لأملاين لالأمر��ض �لتنك�سية �لع�سبية 
يف  �أي�سا  تعمل  �مل��ادة  كانت  �إذ�  ما  بون،  مدينة  يف   )DZNE(
�خلاليا �حلية، كما تقوم بذلك �أي�سا خمترب�ت جامعة �إرلنغن، 

ح�سب ت�سريحات ملحي�ض.

�خلطوة �لتالية �ملحتملة هي �إجر�ء �ختبار�ت على فئر�ن �لتجارب 
�مل�سابة مبر�ض �لزهامير ح�سب ما �أو�سحه �لربوف�سور �أيلني فونك. 
وقال يف ت�سريحات �إعالمية ن�سرت على موقع �جلامعة "�إن تطوير 
�مل�سروع �لعلمي �إىل دو�ء معتمد - �إن �أمكن - �سي�ستغرق بالتاأكيد 
Bioanalytics يف جامعة  ب�سع �سنو�ت". وير�أ�ض فونك معهد 
كوبورغ و�أ�سرف على بحث �لدكتور�ه �خلا�ض مبروة ملحي�ض رفقة 

�لربوف�سور �أندريا�ض رومب من جامعة بايرويت بولية بافاريا.

�سافية  عقار�ت  �إىل  �لنهاية  يف  عملها  يتحول  �أن  ملحي�ض  وتاأمل 
مل�ساعدة  ب��دورك  �لقيام  �ل��ر�ئ��ع  من  "�سيكون  وقالت  للمر�ض، 
�أن  فونك  �لربوف�سور  �أكد  كما  كثري�".  �لبحث  �أحب  �أنا  �لنا�ض. 
"ل يوجد حتى �لآن عالج ملر�ض  �لبحث حقق جناحا كبري� لأنه 
�أكد  �ملجال". كما  �لزهامير، وهذ� ما يجعله بحثا مهما يف هذ� 
�أنهم تقدمو� "بطلب للح�سول على بر�ءة �خرت�ع للمكون �لن�سط 

�ملكت�سف".

-م�ريةومهنمتمزة
�سغر  منذ  �لعلمي  �ملجال  يف  �لدر��سي  ملحي�ض  مروة  تفوق  ظهر 
�ساركتها  نتائج  �لثانوية ذلك،  نتائجها يف مرحلة  وتو�سح  �سنها، 
�سديقتها على و�سائل �لتو��سل �لجتماعي مذكرة ب�سغفها �لعلمي 
منذ �سنو�ت وبحيازتها للمرتبة �لثانية يف �لق�سم �لعلمي ل�سهادة 

�لثانوية �لعامة ب�سوريا.

�لتخرج  وبعد  حلب،  بجامعة  �ملتميز  �لعلمي  م�سارها  ��ستمر 

�إذ  �لأدوي��ة،  ��ستغلت يف جمال �سناعة  �إىل فرن�سا حيث  هاجرت 
قالت يف ت�سريحات �سحفية "لقد ع�ست �أنا وزوجي يف فرن�سا ملدة 
�أربع �سنو�ت قبل �ملجيء �إىل �أملانيا" كان هذ� قبل �ندلع �حلرب 

يف �سوريا.

قد يكون �ل�سر ور�ء �سغفها �لعلمي �لذي �أو�سلها لهذ� �لكت�ساف، 
�نحد�رها من �أ�سرة علمية، فاأمها رئي�سة �سعبة �لدر��سات �لعليا 
و�لبحث �لعلمي يف كلية �ل�سيدلة مبدينة حلب، و�أختها �سيدلنية 
وفرن�سا  �سوريا  من  كل  يف  �لطب  در���ض  وزوج��ه��ا  �ل�سعودية،  يف 
ويعمل حاليا كخبري و��ست�ساري عالج �لأور�م بالإ�سعاع يف م�سحة 

كوبورغ.

عند �إعد�دها �لبحث ور�سالة �لدكتور�ه، كانت ملحي�ض �أما لطفلني 
"لقد كتبت كل  �لثالث، وتقول عن تلك �لفرتة  وحامال مبولودها 
�لأ�سياء �لنظرية �أثناء حملي". وبذلك تكون مروة مهاجرة متكنت 
من �لو�سول عرب �لبحث �لعلمي ل�سيء فريد، لتكون وجها م�سرقا 
تقيق  من  متكنو�  �لذين  �ملهاجرين  من  جمموعة  بني  جديد� 

�إجناز�ت علمية يف �ملهجر، ومثال �إيجابيا يحتذى.

�لتي عربت  ملحي�ض،  مروة  مع  تو��سل  قد  نيوز  مهاجر  �أن  يذكر 
عن فرحها للتقدير �لذي حظي به �كت�سافها وبحثها، لكنها تف�سل 
ب�سرية  متعلق  بع�سها  لأ�سباب  �إعالميا  �حلديث  �أو  �لظهور  عدم 

�لبحث و�أ�سباب �أخرى �سخ�سية.

زهاميرل�مع-
مر�ض  خطورة  يف  تكمن  ملحي�ض،  لكت�ساف  �لعلمية  �لقيمة  �إن 
على  �عتماد�  و�أدوي��ة  له عالج  يكت�سف  �أن  �لذي ميكن  �لزهامير 
هذ� �لبحث. وجتدر �لإ�سارة �إىل �أن عدد �مل�سابني بالزهامير يف 
�لعامل يبلغ نحو 5٠ مليون م�ساب، وُيعد �لزهامير �ساد�ض �سبب 

رئي�سي للوفاة يف �لوليات �ملتحدة.

و��ستق �ملر�ض ��سمه من ��سم �لطبيب �لأملاين �ملتخ�س�ض يف �لطب 
�ألزهامير/  "�ألوي�ض  �لع�سبي  �لت�سريح  وعلم  �ل�سريري  �لنف�سي 
 ،١9٠6 عام  �ملر�ض  �كت�سف  و�لذي   ،"Alois Alzheimer

بعد �أن لحظ تغري�ت ت�سريحية يف مخ �مر�أة توفيت مبر�ض عقلي 
غري معتاد.

�ل�سخ�ض  ي��ب��د�أ  غالبًا،  �ل�سن  كبار  ي�سيب  مر�ض  و�ل��زه��امي��ر 
�مل�ساب به بفقد�ن خفيف للذ�كرة يوؤثر يف �أجز�ء من �لدماغ �لتي 
�لقدرة  �إىل فقد�ن  يوؤدي  و�للغة، مما  و�لذ�كرة  �لفكر  تتحكم يف 
�ملحيطة.  �لأح��د�ث  مع  �لتفاعل  �أو  ب�سيطة،  �إج��ر�ء مادثة  على 
وُيعد �ألزهامير �أ�سهر �أنو�ع �خَلَرف، ويوؤثر على �أن�سطة �ل�سخ�ض 

�ليومية �لعادية �أي�سا.
DW

�أخبار متنوعة

�أملانيا يف  ���ش��وري��ة  باحثة  ق�شتها..  على  ت��ع��رف 
حت�����ي�����ي �آم��������������ال ه����������زم �ل�����زه�����امي�����ر

يعلن  كند�  رئي���ص وزر�ء 
مو�فقة �مللك��ة على تعيني 
�حلاكم �لعام �ملقبل لكند�

�أعلن رئي�ض �لوزر�ء ، جا�سنت ترودو ، �ليوم �أنه بناًء على تو�سيته، 
�ساميون  ماري  تعيني  على  �لثانية  �إليز�بيث  �مللكة  جاللة  و�فقت 

كحاكم عام لكند�.
ب�سفتها �حلاكم �لعامة ، �ستكون �ل�سيدة �سيمون ممثلة �ساحبة 
�جلاللة �مللكة يف كند�.  �ستكون �حلاكم �لعام رقم 3٠ لكند� منذ 
�لتاد ، و�حلاكم �لعام �لثالث ع�سر تعينه جاللة �مللك خالل 69 

عاًما على �لعر�ض.
منا�سرة  �سيمون  �ل�سيدة  كانت   ، �ملتميزة  �ملهنية  حياتها  طو�ل 
�لأ�سلية.   �ل�سعوب  ، وحقوق جميع  �لإنويت  دوؤوبة حلقوق وثقافة 
�لقيادية  �ملنا�سب  من  �لعديد  �سغلت   ، عقود  �أربعة  مدى  على 
�لعليا ، مبا يف ذلك رئي�ض �سركة Makivik ، حيث �ساعدت 
يف حماية وتعزيز حقوق �لإنويت من خالل تنفيذ �تفاقية جيم�ض 
�إنويت  ملوؤمتر  كرئي�سة  فرتتني  �سغلت  كما  كيبيك.   و�سمال  باي 
ورئي�سة   ، �لقطبي  �إنويت  جمل�ض  با�سم  �لآن  �ملعروف   ، �لقطبي 

�إنويت تابريييت كاناتامي.
�ل�سيدة  لعبت   ، �لقطبية  لل�سوؤون  كندّية  �سفرية  �أول  ب�سفتها 
�ساميون دوًر� ر�ئًد� يف تعزيز �لرو�بط بني �سعوب مناطق �لقطب 
من  ذل��ك  يف  مبا   ، و�ل��دويل  �لوطني  �ل�سعيدين  على  �ل�سمايل 
�ملوؤ�س�سة  ا  �أي�سً وه��ي  �ل�سمايل.   �لقطب  جمل�ض  �إن�ساء  خ��الل 
ك�سفرية  وعملت   ، و�ل�سباب  لالأطفال  �ل�سمايل  �لقطب  ملوؤ�س�سة 

لكند� يف �لدمنارك.
مت �لإعالم عن �لختيار من خالل م�سورة �ملجموعة �ل�ست�سارية 
ب�ساأن �ختيار �حلاكم �لعام �ملقبل.  مت تفوي�ض �ملجموعة للتد�ول 
�لبارزين للنظر فيها من  وتقدمي قائمة خمت�سرة من �لكنديني 

قبل رئي�ض �لوزر�ء مللء �ملن�سب.
يكنأيامعربرتجم



20Magazine - www.canadiandays.ca مقاالت

منهمه�ؤلءق�م؟إنهمملتاأخرون..
�لأ�سخا�ض �لذين ل يبالون بالوقت ول �لتاأخر عن �ملو�عيد، وميلكون درجة �سنيعة فا�سحة من 

�ل�سالم �لد�خلي. 
هناك ق�سة لالأديب �لربيطاين )رو�آلد د�ل( عن �سيدة كانت تعي�ض يف هلع د�ئم من �أن تفوتها 
طائرة �أو قطار، وكان زوجها يعرف هذ� لذ� كان يت�سلى باأن يعذبها ويجعلها تنتظر حتى �للحظة 

�لأخرية، وعندما قتلته زوجته يف نهاية �لق�سة، كنت على ��ستعد�د تام لفهم دو�فعها. 
عندما يدخل �أحد هوؤلء �حلمام، فالبد من �ساعات مت�سي عليه هناك، تت�ساءل �أنت يف حرية 

عما يفعله بال�سبط، ثم يظهر لك بعد ما ي�سيب �سعرك ويت�ساءل عن �سبب قلقك.
�ملجنون  �أنت  تكون  مثاًل،  �سباًحا  �ل�سابعة  كهوؤلء  �سخ�ض  يتحرك  �أن  �لأم��ر  يتطلب  عندما 
�لوحيد �لذي يلبي �ملوعد. يف �لثامنة ينزل �أحد هوؤلء �لقوم يف توؤدة ليعلن �أنه �سيتناول طعام 
�لإفطار �أوًل، معنى هذ� �أنه �سي�سبح جاهًز� يف �لتا�سعة، وينده�ض جًد� لأنك تبدو قلق ومتوتر. 
ذ�ت مرة توقفت �حلافلة �ل�سياحية يف بلدة، و�أعلن �ل�سائق يف ح�سم �أنه بو�سعنا �لت�سوق بع�ض 

�لوقت، لكنه لن ينتظر خملوًقا بعد �ل�ساعة �لثالثة. 
�أنها �ستاأخذ ر�حتها يف �لت�سوق، وهي  ر�أيت تلك �لفتاة ترتجل من �حلافلة وتعلن يف كربياء 
تعرف �أن �ل�سائق لن يجروؤ على �لنطالق باحلافلة من دونها، هذ� ما حدث حرفًيا، �سارت 
�ل�ساعة �خلام�سة وهي مل تظهر بعد. كانت هناك تقوم بجولة وتناق�ض �لباعة باأع�ساب من 
و�لتهم  �أع�سابه  �حرتقت  من  �أن  �لنتيجة  �ل�سائق،  �سربه  �لذي  باملوعد  مبالية  غري  حديد 
�أ�سابعه هو �ل�سائق نف�سه. قلت له �إن عليه �أن ينفذ تهديده حرفًيا، فقال يل يف خجل �إنه ل 
يجروؤ على ترك فتاة وحيدة يف هذه �لبلدة �ل�سياحية، و�لنتيجة �أن �لفتاة عادت يف �ل�ساد�سة 

لتت�ساءل عن �سبب توترنا �إىل هذ� �حلد! 
.أفظعوأعتىفئطائرةعنملتاأخرون

�سيًئا من  يبتاعو�  �أن  �إىل  �أجل�ض جو�ر حقائبهم  �أن  �أن جمموعة من هوؤلء طلبو� مني  �أذكر 
�ل�سوق �حلرة يف �ملطار، وجل�ست �أنظر لعقارب �ل�ساعة يف هلع، بقيت ع�سر دقائق على موعد 
�لطائرة، �سبع دقائق، حتى لو عادو� �لآن فلن يكفي �لوقت لبلوغ بو�بة �لطائرة، ثالث دقائق، 
لبد �أنهم ميزحون، هل �أترك متاعهم و�أرحل!؟ ويف �لنهاية يظهرون لك وهم �سديدو �ملرح ول 

يبدو عليهم �أي نوع من �لتوتر �أو �لقلق! تقول لهم و�جلنون يتملكك: 
 ”!قائق،مل�ع،طائرة”ل

فيكت�سفون �أنك جمنون ه�ستريي، �ملوقف ل ي�ستدعي كل هذ� �لذعر. وبنف�ض �خلطو�ت �لبطيئة 
�لو�ثقة يتقدمون �إىل �لبو�بة،، هم د�ئًما يربحون برغم �أنه من �لعد�لة �ل�سرعية �أن تفوتهم 

�لطائرة، يجب �أن تفوتهم �لطائرة لو كان هناك عدل يف هذ� �لعامل �لقا�سي. 
كل �سيء مع هوؤلء �لقوم ي�ستغرق وقًتا �أطول من �لالزم، ياأكلون يف �ساعات وي�سحون يف دهور، 
يدخلون �حلمام يف قرون وي�ستيقظون يف �سنني، �أردت دوًما �أن �أجري جتربة مثرية ت�سبه ما 
�أنه  متاأكد  �أنا  �لثالث،  �لطابق  من  هوؤلء  من  بو�حد  �ساألقي  بيز�،  برج  فوق  جاليليو  به  قام 

�سي�ستغرق ن�سف �ساعة يف �ل�سقوط لأن �أج�سادهم تختلف فيزيائًيا عن �أج�سادنا. 
�ملتاأخرون كائنات فريدة من نوعها، لكنني �أح�سدهم ب�سدة على هدوء �أع�سابهم، ول �أعتقد 
�أن �أحدهم ميكن �أن يعاين يوًما من مر�ض �لقلب �أو �رتفاع �سغط �لدم. �مل�سكلة �لوحيدة هي 

�أنهم بالتاأكيد �سيموتون ببطء ول يعرفون �مليتات �ل�سريعة!
هل �أنت من هوؤلء �لقوم �ملتاأخرون؟ �أم �أنك من �لنوع �لآخر �لذي قد يلتهم نف�سه خوفًا من �أن 

ي�سل على �ملوعد متاأخرً� �أو �أن تفوته حافلة؟
رت��سبع�ساف�باإيكنأيامم�قعقاموق�ط�هذهكاتبكر�

.خلامتون�عنهافمبا

�ملتاأخرون �لالمبالون..
هل �أنت منهم، �أم �أنك من نوع �آخر!

�أونتاريو تو�شع نطاق دعم عالج 
�الإدمان يف كافة �أنحاء �ملقاطعة

رعايل�لعربمانلإمعاجلعموماتخويعززتم�يع�
تورنتو - ت�ستثمر حكومة �أونتاريو 32.7 مليون دولر يف متويل �سنوي جديد خلدمات ودعم معاجلة �لإدمان �مل�ستهدف، 
مبا يف ذلك عالج �إدمان �ملو�د �لأفيونية.  يعد هذ� �لتمويل جزًء� من �لتز�م �حلكومة با�ستثمار 3.8 مليار دولر على 
مدى ١٠ �سنو�ت لتنفيذ خطة �أونتاريو Roadmap to Wellness، �ل�ساملة لبناء نظام حديث ومت�سل وعايل �جلودة 

لل�سحة �لعقلية ومعاجلة �لإدمان يتمحور حول �حتياجات �لأفر�د و�أ�سرهم.

قالت كري�ستني �إليوت، نائبة حاكم �ملقاطعة ووزيرة �ل�سحة: "ميكن �ل�سعور بالآثار �ملدمرة لل�سحة �لعقلية وتديات 
�لإدمان يف كل جمتمع يف جميع �أنحاء �ملقاطعة، وحكومتنا ملتزمة بدعم جميع �سكان �أونتاريو يف رحلتهم �إىل �لتعايف".  
"من خالل �ل�ستثمار يف خدمات مكافحة �لإدمان عرب �سل�سلة �لرعاية �مل�ستمرة، من �لوقاية �إىل �لتعايف، فاإننا ن�سهل 

على �لأ�سخا�ض �لعثور على �لدعم و�لو�سول �إليه �أينما ومتى يحتاجون �إليه."

مع ��ستمر�ر �ملقاطعة يف مكافحة COVID-19، �سي�ساعد هذ� �لتمويل يف تعزيز �لو�سول �إىل خدمات �لإدمان عالية 
�جلودة �لقائمة على �لأدلة ومعاجلة �لثغر�ت �لعاجلة يف �لدعم �لالزم عرب �سل�سلة �لرعاية �مل�ستمرة، مبا يف ذلك:

�ل�سحية  �لعلوم  �سبكة  قبل  من  تورنتو  يف  �لأفيونية  للمو�د  �ل�ستجابة  �قرت�ح  عنا�سر  لدعم  دولر  مليون   2.25  •
�لأكادميية يف تورنتو لدعم رحلة �لفرد عرب �سل�سلة �لرعاية �مل�ستمرة، مبا يف ذلك: تو�سيع عياد�ت عالج �إدمان �لو�سول 
�ل�سريع )RAAM(؛  �إن�ساء خدمات ��ست�سارية لعالج �لإدمان يف �أماكن �لرعاية �ملركزة؛  وتن�سيق �خلدمات وتكاملها 

بني مقدمي خدمات تورنتو جلعل �لنتقال بني �لدعم �أ�سهل للعمالء وت�سني ��ستمر�رية �لرعاية.

• 6.9 مليون دولر يف ��ستثمار�ت �ل�ستجابة �لإقليمية للمو�د �لأفيونية مبا يف ذلك: �إ�سافة عاملني للحد من �ل�سرر 
على م�ستوى �لإقليم، وتو�سيع عياد�ت RAAM و�إن�ساء خدمات ��ست�سارية مركزة يف �ملناطق �لتي ترتفع فيها معدلت 

��ستخد�م �ملو�د �لأفيونية.

دعم  �إىل  يحتاجون  �لذين  و�ل�سباب  للبالغني  �لأ�سرة  على  �لقائمة  �ل�ستثمار�ت  من  دولر  مليون   ١8.8 من  • �أكرث 
�لتخ�س�سات  باين ريفر، وهو برنامج متعدد  �ل�سباب يف معهد  �إ�سافة 3٠ �سريًر� جديًد� لعالج  مكثف، مبا يف ذلك: 
يخدم �لأطفال و�ل�سباب �لذين ترت�وح �أعمارهم بني ١3 و ١9 عاًما ب�سلوكيات �إدمانية وتديات �ل�سحة �لعقلية �لأخرى 
�إد�رة  �لأ�سرة مبا يف ذلك خدمات  �لقائمة على  �لبالغني؛  دعم خدمات �لعالج  �إدمان  �أ�سرة جديدة لعالج  �إ�سافة  ؛  
مقدمي  بني  �لرعاية  يف  �لنتقالت  وتن�سيق  Sault Area؛   وم�ست�سفى   Bluewater Health م�سح  يف  �لن�سحاب 

�خلدمة.

عالج  برنامج  دعم  ذلك:  يف  مبا  �حلياة،  مدى  و�لتعايف  �ل�ستقر�ر  لدعم  �ملجتمعية  للخدمات  دولر  مليون   4.75 •
مكثف �فرت��سي مبتكر يف Renascent؛  وتو�سيع �لدعم �ملنا�سب لل�سكان �ل�سعفاء و / �أو �لذين يعانون من �لعن�سرية؛  

وتو�سيع خدمات دعم �لأقر�ن.

قال مايكل تيبولو، معاون وزير �ل�سحة �لنف�سية و�لإدمان "مع �لرتفاع �ملطرد يف معدلت �لإدمان و�جلرعات �لز�ئدة يف 
�أونتاريو وعرب كند� خالل جائحة COVID-19، نتخذ �إجر�ء�ت حقيقية ل�سمان ح�سول جميع �سكان �أونتاريو على دعم 
عايل �جلودة ملعاجلة �لإدمان يلبي �حتياجاتهم �لفريدة"،  "من خالل Roadmap to Wellness، �ستو��سل حكومتنا 
�لقيام با�ستثمار�ت تاريخية للم�ساعدة يف �إن�ساء نظام ميكن جلميع �سكان �أونتاريو، مبن فيهم �أولئك �لذين يعانون من 

�لإدمان، �حل�سول على �لدعم �لذي يحتاجون �إليه."

كجزء من م�سروع Roadmap to Wellness، خ�س�ست ميز�نية 2٠2١ مبلغ ١75 مليون دولر يف 2٠2١-22 لتو�سيع 
وتعزيز خدمات �ل�سحة �لعقلية و�لإدمان، بزيادة قدرها 525 مليون دولر يف �لتمويل �ل�سنوي منذ 2٠١9-2٠.  وي�سمل 
�لد�عم،  و�لإ�سكان  �ملتنقلة،  �لأزم��ات  وفرق  بالعد�لة،  �ملتعلقة  و�خلدمات  و�ل�سباب،  لالأطفال  �خلدمات  تو�سيع  ذلك 

و�لرب�مج �لتي تدعم �ل�سكان �ملعر�سني للخطر.

يكنأيامعربرتجم
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كباب هندي �شحي د�يت
ملقاير

:�ل�يرمقا-
١. طماطم : 2 كوب )مهرو�سة(

2. معجون �لطماطم : ملعقة كبرية ون�سف
3. �لب�سل : ١ حبة )مفروم(
ان )مهرو�ض( 4. �لثوم : ف�سّ

5. فلفل �أ�سود : ر�ّسة
6. ملح : ر�ّسة

- حلم بقر مفروم : ١ كيلو
- �لب�سل : 2 حبة )مفروم(

- �لنعناع : ن�سف كوب )مفروم(
- �لكزبرة : ن�سف كوب )مفرومة(

- �لزجنبيل : ملعقة كبرية )مب�سور(
- �لفلفل �لحمر �حلار : ر�ّسة )مطحون(

- �لكمون : 2 ملعقة �سغرية
- بابريكا : 2 ملعقة �سغرية

- فلفل حريف : ملعقة �سغرية
- ملح : 2 ملعقة �سغرية

طريقتح�ري
�لنعناع،  �لب�سل،  �ملفروم،  �للحم  ١. يف وعاء عميق، �سعي 

�لزجنبيل و�لكزبرة.
2. نكهي بالفلفل �حلار، �لكمون، �لبابريكا، �لفلفل �حلريف 
يت�سكل خليط  ح��ت��ى  ج��ي��دً�  �مل��ك��ون��ات  �خ��ل��ط��ي  ث��م  و�مل��ل��ح 

متما�سك.
فيها يف  3. �سكلي �ملزيج �إىل �أقر��ض متو�سطة �حلجم ثم �سُ

طبق و�أدخليها �إىل �لثالجة حلو�يل 3٠ دقيقة حتى جتمد.
4. لتح�سري �ل�سل�سة: �سخني �لقليل من �لزيت يف قدر على 

�لنار ثم زيدي �لب�سل و�لثوم.
�لطماطم  زي��دي  ث��م  تذبل  حتى  ج��ي��دً�  �ملكونات  قلبي   .5

�ملهرو�سة ونكهي بامللح و�لفلفل �لأ�سود.
بعدها  �أ�سيفي  ثم  يغلي  حتى  �لنار  على  �ملزيج  �تركي   .6

معجون �لطماطم وقلبي حتى تتجان�ض �ملكونات.
�أ�سيفي  �لنار،  على  ق��در  يف  �لزيت  من  �لقليل  �سخني   .7

�أقر��ض �لكفتة ثم �تركيها على نار منخف�سة حتى تن�سج.
8. �أ�سيفي �لكفتة �إىل �ل�سل�سة، حركي �ملكونات بتاأٍن حتى 

تتجان�ض ثم �تركي �خلليط من جديد حتى يغلي.
9. وزعي �لكفتة يف طبق ثم قدميها �ساخنة.

مل�:جملتي

�شلطة �لطماطم و�لزيتون 
�الأ�شود مع �جلنب

ملقاير
- طماطم : 2 حبة )مفرومة مكعبات(

- زيتون �أ�سود : ن�سف كوب

- جنب فيتا : ن�سف كوب )مكعبات(

- ع�سري �لليمون : ١ حبة

- زيت �لزيتون : ملعقة كبرية

- �أوريغانو : ن�سف ملعقة �سغرية )جمفف ومطحون(

- �لب�سل : ١ حبة )مفروم �سر�ئح(

- خ�ض : كوب )مفروم(

طريقتح�ري
١. �خلطي �لطماطم و�لزيتون و�لب�سل و�خل�ض.

2. �أ�سيفي �جلنب و�لأوريغانو.

3. �أ�سيفي زيت �لزيتون وع�سري �لليمون وقدميها.

مل�:جملتي

�شموذي �ل�شوكوالتة
بالك فور�شت

ملقاير
- كرز : 2 كوب )منزوع �لنو�ة(

ح���ب���ات   3  : �ل����ت����م����ر   -
)�ملجدول(

كوب  ن�سف   : �ل�سوفان   -
)�سريع �لتح�سري(

- حبوب �ل�سيا : 2 ملعقة كبرية
: 3 م��الع��ق كبرية  �ل��ك��اك��او  ب���ودرة   -

)غري �ملحاّلة(
- حليب لوز : 2 كوب )غري �ملحّلى(

طريقتح�ري
وُت�سرب  �لكهربائي،  �خلاّلط  وعاء  �إىل  �ملكّونات  ُت�ساف   .١

على �سرعة متو�ّسطة، حّتى يت�سّكل خليط كثيف.
2. ُيرّبد �ل�سموذي قبل �لتقدمي.

مل�:جملتي

معمول �لف�شتق �حللبي 
على �لطريقة �للبنانية

ملقاير

- دقيق : 2 كوب

- �ل�سميد : كوب

- �لزبدة : 2٠٠ غم )غري ممّلحة، لّينة(

- بهار�ت م�سكلة : ن�سف ملعقة �سغرية

- ماء �لورد : ربع ملعقة �سغرية

- �سكر : ملعقتان كبريتان ون�سف )�أبي�ض(

- ف�ستق حلبي : ربع كوب )جمرو�ض(

- خمرية : ملعقة �سغرية

- �سكر �لبودرة : ح�سب �لرغبة )للتزيني(

طريقتح�ري

١. �خلطي �لدقيق و�ل�سميد يف وعاٍء كبري.

�لدقيق  خليط  �أ�سيفي  ثّم  �لزبدة  ثاٍن  وع��اٍء  يف  �خفقي   .2
تدريجيًا مع �خلمرية و�خفقي من جديد.

و�خفقي  �لورد  وماء  �حلليب  �مل�سكلة،  �لبهار�ت  �أ�سيفي   .3
من جديد حتى ت�سّكل عجينة متما�سكة.

4. �سعي �لعجينة يف وعاٍء مدهون بالزبدة و�تركيها يف مكاٍن 
د�فئ ليت�ساعف حجمها حلو�يل 5 �ساعات.

5. �خلطي يف وعاٍء �سغري �لف�ستق �حللبي و�ل�سكر.

6. ق�ّسمي �لعجينة �إىل كر�ت �سغرية.

ثّم  د�خلها  �حل�سوة  م��ن  ملعقة  و�سعي  ك��رة  ك��ل  خ��ذي   .7
�أغلقيها بال�سكل �لذي تبينه �أو ��ستعيني بقو�لب �ملعمول.

دقيقة حتى  �ملعمول يف �سينية فرن حلو�يل 2٠  �خبزي   .8
ت�سبح ذهبية.

9. زّيني �ملعمول بال�سكر �لناعم ثّم قّدميه

مل�:جملتي
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طاجن �للحم �ملغربي
ملقاير

- حلم �خلروف : 4 قطع )هربة(
- ملح : ملعقة �سغرية

- مرق دجاج : 3 �كو�ب
- م�سم�ض جمّفف : كوب

- زيت �لزيتون : 2 ملعقة كبرية
- �لب�سل : ١ حبة )مفروم(

- �لثوم : 4 ف�سو�ض )مفروم �سر�ئح(
- �لزجنبيل : ملعقة كبرية )مب�سور(
- معجون �لطماطم : 2 ملعقة كبرية

- �لقرفة : عود
- �لكركم : ربع ملعقة �سغرية

- كزبرة ياب�سة : ربع ملعقة �سغرية )مطحونة(
- هيل : ربع ملعقة �سغرية )مطحون(

- جوزة �لطيب : ربع ملعقة �سغرية )مطحونة(
- �لقرنفل : ربع ملعقة �سغرية )مطحون(

- فلفل �أ�سود : ربع ملعقة �سغرية
- كزبرة خ�سر�ء : ربع كوب )طازجة ومفرومة(

- لوز : ن�سف كوب )مم�ض(
 / للتزيني   / وم��ف��روم  )ط���ازج  كبرية  ملعقة   2  : �لنعناع   -

�ختياري(
طريقتح�ري

يف  كاملة  ليلة  وع��اء  يف  و�تركيه  �مللح  مع  �للحم  �خلطي   .١
�لثالجة.

2. �سخني مرق �لدجاج يف قدر على نار متو�سطة حتى يغلي ثم 
�أ�سيفي �مل�سم�ض �ملجفف و�تركيه ملدة ١5 دقيقة.

و�أ�سيفي  �لزيت  �سخني  �لفرن  طبق  �أو  �لطاجن  طبق  يف   .3
�للحم وحمريه من جميع �جلهات ملدة 5 دقائق.

4. �زيلي �للحم من �لطاجن جانبًا يف طبق.
5. خففي �لنار و�أ�سيفي �لب�سل وقلبي ملدة 5 دقائق ثم �أ�سيفي 

�لثوم و�لزجنبيل وقلبي ملدة 3 دقائق.
6. �أ�سيفي معجون �لطماطم و�لقرفة و�لكركم وباقي �لبهار�ت 

وقلبي ملدة دقيقة.
�مللح  و��سبطي  و�مل�سم�ض  و�مل��رق  �ملحمر  �للحم  �أ�سيفي   .7
وغطي  �لنار  خففي  ثم  يغلي  حتى  �ملزيج  و�ت��رك��ي  و�لفلفل 

�لطاجن و�تركيه ملدة �ساعة ون�سف حتى ين�سج.
�للوز و�لكزبرة و�لنعناع  �لنار ووزعي  8. �رفعي �لطاجن عن 

وقدميه �ساخنًا �إىل جانب �لك�سك�ض �ملطهو ح�سب �لرغبة.
مل�:جملتي

�شلطة �لتونة و�لذرة 
ملقاير

- �لتونا : علبة )م�سفاة(

- �لذرة : علبة )مغ�سولة وم�سفاة(

- �خليار �ملخلل : ١ حبة )مفروم ناعم(

- �لكرف�ض : ملعقة كبرية )مفروم ناعم(

- �ملايونيز : ن�سف كوب

- ع�سري �لليمون : ملعقة كبرية

- فلفل �أ�سود : ن�سف ملعقة �سغرية

طريقتح�ري
١. �خلطي �لتونة و�لذرة و�لكرف�ض و�ملخلل يف طبق.

وقلبي  و�ملايونيز  �لأ�سود  و�لفلفل  �لليمون  ع�سري  �أ�سيفي   .2
�ملزيج وقدميها.

مل�:جملتي

ت�شيز برجر كيتو
ملقاير

- حلم �لبقر : 5٠٠ غر�مًا )بدون دهون / مفروم ناعم(

- ملح : ن�سف ملعقة �سغرية

- فلفل �أ�سود : ربع ملعقة �سغرية

- �أوريغانو : ربع ملعقة �سغرية )جمفف(

- جنب �ل�سيدر : 4 �سر�ئح

- طماطم : ١ حبة )مفرومة �سر�ئح(

- �لب�سل : ١ حبة )�سغري �حلجم / مفروم دو�ئر رفيعة(

- �ملايونيز : 3 مالعق كبرية

- �لكات�ساب : 2 ملعقة كبرية

طريقتح�ري
جيدً�  و�لأريغانو  و�لفلفل  �مللح  مع  �ملفروم  �للحم  �خلطي   .١

حتى تتجان�ض �ملكونات.

2. �سكلي �أربع كر�ت من �خلليط وب�سطيها ب�سماكة متو�سطة 
مثل �لربغر.

3. �سخني مقالة على نار متو�سطة وحمري �لربجر يف �ملقالة 
ملدة 5 دقائق من �جلهتني حتى تن�سج وتتحمر.

4. �سعي �سر�ئح �جلنب فوق كل حبة و�زيلي �ملقالة عن �لنار.

5. وزعي �لربغر يف �أطباق ووزعي فوقه �لب�سل و�لطماطم ثم 
�خلطي �ملايونيز و�لكات�ساب وقدميه، وميكنك ��إ�سافة �خل�ض 

وقدميه �ساخنًا.

مل�:جملتي

كيكة جوز �لهند �لباردة
ملقاير

- حليب : 5 �كو�ب )كامل �لد�سم / بارد(
- بودرة �لكا�سرتد �جلاهزة : 2 ملعقة كبرية

- �لن�ساء : ن�سف كوب
- �لفانيليا : ملعقة �سغرية

- �سكر : كوب
- جوز �لهند : 2 كوب
طريقتح�ري

و�لن�سا  �حلليب  �خلطي   .١
و�لكا�سرتد يف قدر على �لبارد حتى 

يذوب �لن�سا و�سعي �لقدر على �لنار.
مع  ه��ادئ��ة  ن��ار  على  و�خلطي  و�لفانيال  �ل�سكر  �أ�سيفي   .2

�لتحريك �مل�ستمر.
�أ�سيفي كوب من جوز �لهند وحركي حتى يبد�أ �ملزيج يف   .3

�لغليان ويتكاثف.
بايرك�ض  طبق  يف  �خلليط  ووزعي  �لنار  عن  �لقدر  �رفعي   .4
كاملة  ليلة  �لثالجة  �لطبق يف  �سعي  ثم  قلياًل  ليربد  و�تركيه 

قبل �لتقدمي.
5. عند �لتقدمي وزعي جوز �لهند وقطعيها وقدميها باردة.

مل�:جملتي
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A motorcyclist is in critical condition after colliding with the driver 

of a car in Mississauga Friday afternoon.

Emergency crews were called to the intersection of Meadowvale 

Boulevard and Syntex Drive, west of Mississauga Road, just 

before 3 p.m.

Police say the motorcyclist suffered serious injuries and was taken 
to hospital.

The motorcyclist’s condition later worsened and is now in life-

threatening condition, police say.

The driver of the car was also transported to the hospital with non-

life-threatening injuries.

The Major Collision Bureau is investigating the cause of the 

collision.

Motorcyclist in life-threatening condition

after collision in Mississauga

CP24

HIGH LEVEL, AB, July 22, 2021 /CNW/ - 

In the pre-dawn hours of July 18th, Antoine 

Moses, a 22-year-old Canadian tree planter, 

set new world record for planting 23,060 trees 

in 24 hours straight - a tree on average every 

3.75 seconds. 

Two Canadian tree planters, Antoine Moses 

from Blue Collar Silviculture and Kilty Elliott 

from Summit Reforestation, each supported 

in a collaborative effort by six-person pit 

crews, planted trees in a cut-block managed 
by Tolko Industries 100 km south of High 
Level, Alberta, in an attempt to set a new 

world record for planting trees in 24 hours by 

a single person.

The weather conditions were perfect, long 

daylight hours with approximately 19 hours of 

light, overcast skies, a high of 16 C and a low 
of 5 C and a light rain for close to half the day. 

For the five hours of darkness the pit crews 
provided light with high intensity lamps. The 

planting was documented using the guidelines 

laid out by Guinness World Records.

After 14 hours and 51 minutes of straight 

planting, Moses had surpassed the old record 

of 15,170 trees held by Kenny Chaplin, set in 

2001.  "I smiled all the way through and said 

thank you 500 times, what we do together is 
so incredibly fulfilling," said Antione. 
Chaplin started his planting career at 18 and 

at 51 is still planting today, "We're all telling 

our own amazing stories. Congratulations 

Antoine and Kilty, it's about time", said Kenny 

Chaplin. 

Through the same 24-hour period, the 23-

year-old Kilty Elliott planted a staggering 

18,500 trees. 

Moses and Elliott together planted 41,560 

trees in the 24 hours. This is what an average 

crew of 15 would plant in a day's work. 

"This took everything I had, and I left it all 
on the block. Antoine Moses has the heart of 
a lion; he is truly remarkable," said Elliott. 
"This would not have been possible without 

the support of my team. I feel honored and 

grateful."

Collectively Summit and Blue Collar plant 75 

million trees over a 60 day season. This is an 

average of 1.25 million trees a day. Each of 

these trees planted one at a time by a Canadian 

superhuman workforce. 

"It is truly amazing what Canadian youth 

can accomplish, and we are grateful and 

supportive of the planters in the silviculture 

industry. They accomplish astonishing feats 

of human endurance working in some of 
the toughest conditions, Norm Livingstone, 

Forestry Superintendent  of Tolko Industries, 
High Level Alberta.

"It is wonderful that these Olympic-like 
extreme athletes are using their physical and 

mental strengths to give back by planting trees," 
say Tim Tchida, Owner and CEO of Summit 

Reforestation. "It's a profound alignment of 

personal endurance and collective fulfilment, 
it is an initiation into your own potential". 

"Planting provides tree planters the opportunity 

to realize what they have inside. To access 

their will and determination and develop a 

high-end work ethic. Antoine Moses and 
Kilty Elliott are extreme examples of this, and 

they are an inspiration for many planters." 

Jeff Lutes, Owner and Operations Manager of 

Blue Collar Silviculture. 

600 million trees are planted in Canada each 

year by approximately 6500 tree planters and 

there are opportunities to plant more trees to 

step up action on climate change. Planting 

trees is a key strategy for drawing down C02 
from dangerous levels and Canadian tree 

planters are keen and ready to contribute.

The event was sponsored by the Blue 

Green Planet Project (BGPP), Blue Collar 

Reforestation, Summit Reforestation. 

SOURCE Summit Reforestation

Canadian Tree Planter Smashes 

World Record for Most Trees 

Planted in 24 hours
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 Ontario Making it Easier to Renew

 Documents
 Digital reminders will make it more convenient

 to renew licence plate stickers, driver’s licences

and health cards

TORONTO — The Ontario government is 

making it easier to renew important documents 
by introducing the option for people to receive 

digital reminders – including email, text 

or voicemail – to renew their licence plate 

stickers, driver’s licences and health cards. 
The new service will allow Ontarians the 

option to receive digital reminders 30 and 60 

days in advance of their renewal date.

“To serve Ontarians better, our government 

has introduced this fast and user-friendly 

option that will help Ontarians stay on top of 

the renewal dates for their driver’s licences, 

licence plate stickers and health cards,” said 
Ross Romano, Minister of Government and 

Consumer Services. “For the first time, most 

Ontarians can get reminders and renew their 

driver’s licences, licence plate stickers and 
health cards without any wasted paper or time 

spent waiting in line. For those Ontarians 

who must complete their transactions in 

person, ServiceOntario has introduced online 

appointment booking for many of its busiest 
locations to ensure people aren’t waiting 

unnecessarily in lines.”

Once they receive digital reminders, 

Ontarians can renew their documents through 

ServiceOntario.ca – where over 40 transaction 

services are available online, 247/.

“Our government continues to ramp up delivery 

of in-demand digital services and drive online 

uptake of ServiceOntario’s highest performing 

transactions,” said Kaleed Rasheed, Associate 

Minister of Digital Government. “We have a 

plan to deliver seamless digital services and 

are committed to make it easier for people 
to interact with government online, from 

the comfort of home during the COVID-19 

pandemic and beyond.”

Enhancing ServiceOntario’s online services 

is part of Ontario’s plan to improve the 

way people and businesses interact with 

government. Signing up for digital reminders 

is simple and fast at Ontario.ca/Reminders.

Government of Ontario 

N
ew local programs supporting 

youth at risk of experiencing 
violence and victimization

Ministry of Children, Community 

and Social Services

OTTAWA – The Ontario government is 

launching 11 new community-based programs 

in Ottawa, Hamilton, London, Thunder 

Bay, Toronto and neighbouring Indigenous 

communities to prevent youth from becoming 

involved in gun violence, gang activity and 

victimization, including human trafficking. As 
part of Ontario’s Guns, Gangs and Violence 

Reduction Strategy these new intervention 

and prevention programs will help youth 

find meaningful alternatives to violence and 
achieve better outcomes.

“Our government is working with communities 
across the province to support youth, reduce 

crime and make Ontario safer,” said Dr. 
Merrilee Fullerton, Minister of Children, 

Community and Social Services. “We know 
it’s critical to intervene early and provide 

youth with supports that address the root 

causes that make them susceptible to violence 
and victimization, including through human 

trafficking.”
The 11 new programs, delivered by Black 
and Indigenous-led organizations, will 

support youth and young adults aged 12 to 29. 

Examples include:

• Afro Canadian Caribbean Association in 
Hamilton will deliver a community-based 

program to prevent crime, violence and 

increase awareness and self-confidence 

through a "Rites of Passage" African-centred 

approach designed to help Black youth make 
empowering decisions that will lead to positive 

outcomes.

• Tungasuvvingat Inuit in Ottawa will provide 
an anti-human trafficking program, grounded 
in Inuit Qaujimajatuqangit, harm-reduction 

and peer-led approaches, that will support Inuit 

aged 1229- with direct prevention, education, 

intervention and healing.

• Urban Rez Solutions Social Enterprise 
in Toronto will make social services more 
accessible to Black youth and provide 
employment readiness workshops, as well 
as a 36-week culturally relevant life skills 
and resiliency program, and one-on-one case 

management.

“Intervening early with children and youth at 

risk of being targeted for human trafficking 
is a critical part of our government’s strategy 

to combat this crime,” said Jane McKenna, 

Associate Minister of Children and Women’s 

Issues. “These new programs will help 

prevent human trafficking, keep more young 
people safe and help youth find positive 
opportunities.”

“Tungasuvvingat Inuit is pleased to see this 

level of commitment as we work to end 
youth violence and human trafficking,” said 
Amanda Kilabuk, Executive Director of 
Tungasuvvingat Inuit. “We have seen the 

benefits and impact our programming has had 
on urban Inuit youth and we will continue to 

advocate until we see an end to child sexual 

exploitation.”

This initiative supports Ontario’s Anti-Human 

Trafficking Strategy, Black Youth Action Plan 
and Pathways to Safety: Ontario’s Strategy in 

Response to the Final Report of the National 

Inquiry into Missing and Murdered Indigenous 

Women and Girls and is another step the 

government is taking to respond to the needs 
of communities.

“Supporting youth and families is a critical part 

of our government’s Anti-Human Trafficking 
and Guns, Gangs and Violence Strategies 

to reduce violence and confront human 

trafficking crimes in Ontario communities,” 
said Attorney General Doug Downey. “We are 

determined to dismantle the criminal networks 
that prey on young and vulnerable people in 

our neighborhoods, and these encouraging 

new programs will help communities fight 
back against gun, drug, and human trafficking 
which fuels gang operations and the continued 

recruitment of at-risk youth and young adults.”
“These new programs further underline our 

government’s commitment to address the root 

causes and risk factors of violence as well as 
prevent criminal activity, including human 

trafficking, through our Guns, Gangs and 
Violence Reduction Strategy,” said Solicitor 

General Sylvia Jones. “These valuable 

community supports will help prevent at-risk 
youth from becoming involved in gun and gang 

violence or falling prey to human trafficking.”
Government of Ontario 

Ontario Increasing Community 

Programs to Prevent Youth 

Violence and Human Trafficking 
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Let’s be very clear: There is no place in 

Canada for Islamophobia. This hate isn’t 

something that can be eliminated in one day 

- but at today’s historic National Summit on 

Islamophobia, we sat down with Muslim 

community leaders and organizations, and 

we made more progress.

We identified concrete ways we can keep 
taking action to protect Muslim Canadians, 
and we reaffirmed our commitment to 
stamping out this hate whenever and wherever 

it rears its ugly head. As a government, 

we’re investing in infrastructure to protect 

mosques and community centres, and we’re 

cracking down on online extremism and 

banning far-right hate groups. And together 

with Muslim Canadians across the country, 

we’ll continue to build a Canada where 

everyone is welcome, safe, and respected.

The Prime Minister holds a historic

National Summit on Islamophobia

The Prime Minister, Justin Trudeau, today 

issued the following statement on Eid al-Adha:

“Today, Muslims in Canada and around the 

world will celebrate Eid al-Adha as they 

mark the end of the Hajj, the annual Islamic 
pilgrimage to Mecca.

“On this day, Muslims traditionally attend 

prayers, exchange gifts and greetings, provide 

aid to the poor, perform a sacrifice, and share 
a special meal with family and friends. This 

important day still offers an opportunity to 

reflect on lessons of sacrifice, compassion, and 
generosity, and to show appreciation for life’s 

blessings. It is also a time for all Canadians 

to recognize the many contributions that 

Muslim Canadians have made to our country 

for generations.

“While some people will once again be able 

to gather safely with family and friends to 

celebrate this year’s Eid, others may still be 

isolated and alone. And many are missing out 

once again on the pilgrimage to Mecca. But if 

we continue to follow public health guidelines 

and get our COVID-19 vaccines as soon as it’s 

our turn, we will beat this virus and we will all 

be able to celebrate together next year.

“Sadly, today will also be more sombre as we 

continue to acknowledge that Islamophobia 
and anti-Muslim hatred is real in Canada. 

The recent tragedy in London, Ontario, is a 

painful reminder that Muslims continue to face 

insults, threats, and violence in communities 

across the country. Hatred and discrimination 

have no place in our society. That is why the 

Government of Canada will host the National 

Summit on Islamophobia on July 22, to 

continue to take strong action against this hate 
and discrimination. Together, we must choose 

inclusion over intolerance, and reaffirm our 
commitment to a diverse Canada, where 

everyone – no matter their faith, ethnicity, 

culture, or gender – can feel welcome, safe, 

and respected.

“On behalf of our family, Sophie and I wish 

all those observing Eid al-Adha a wonderful 

celebration.

“Eid Mubarak!”

PMO Media Relations

Statement by the 

Prime Minister on 

Eid al-Adha

The Prime Minister, Justin Trudeau, today 

issued the following statement on Korean War 

Veterans Day:

”On June 25, 1950, Communist North Korean 

forces invaded South Korea. This was the first 
open act of aggression since the creation of the 

United Nations (UN) and the end of the Second 
World War. Alongside fellow UN Member 
States, Canadian Forces came together to 

defend South Korea’s sovereignty.

“Today, we mourn our 516 service members 

who never made it home, and honour the more 

than 26,000 Canadians who served during the 

Korean War, including those who were injured 

in the line of duty, and lived with the physical 

and mental scars of war. They bravely put their 

lives at risk to uphold the ideals of peace and 
freedom. Our troops fought against opposing 

forces in often horrible conditions – from 

sweltering heat, to frigid cold, to monsoon 

rains. Through this, they remained valiantly at 

their posts, until the steadfast determination of 

the UN coalition led to the Korea Armistice 
Agreement, ending open conflict 68 years ago 
today.

“The conflict brought untold devastation to 
the Korean Peninsula; infrastructure was 

destroyed; millions died, and many found 

themselves displaced or homeless. To help lay 

the foundations for peace and provide support 

to South Korea, Canadian Forces served in 

the region as part of the UN Command in the 
years after the armistice, and continue to do so 

today. The sacrifices made by Canadians who 
served during the Korean War helped shape 

world history, built a lasting bond between our 

two countries, and helped make South Korea 
the prosperous country we know today.

“Today, on Korean War Veterans Day, I 

encourage all Canadians to reflect on the 
contributions of those who served and put 

themselves in harm’s way to help protect the 

people of South Korea, and defend democracy 

around the world. For their sacrifices, we owe 
them an immense debt of gratitude.”

PMO Media Relations

Statement by the Prime Minister 

on Korean War Veterans Day 
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T
he Prime Minister, Justin Trudeau, 

today issued the following statement 

on the opening of the Olympic 

Games in Tokyo, Japan:
“Today, the entire world will unite for the 

official opening of the Tokyo Olympic Games 
in Japan. This is an opportunity to celebrate 

athletes’ excellence, sportsmanship, and 

dedication in Canada and across the world.

“Last year, the Olympics were temporarily 

postponed due to the global COVID-19 

pandemic – a first during times of peace 

in the entire history of this competition. 

The pandemic also presented a number of 

challenges for athletes here at home and 

around the world. Whether it was difficulty 
accessing trainers and facilities or uncertainty 

surrounding future competitions, these athletes 

faced obstacles that challenged their physical 

and mental health.

“Despite those challenges, our Olympic 

athletes exemplified perseverance, patience, 
courage, and determination. They remind 

us that if we work hard, remain disciplined, 

and give it our best, we can make our dreams 
come true, even in times of adversity. To our 

Canadian athletes: thank you for being proud 
ambassadors for our country and an unrivalled 

source of inspiration for us all, especially our 

youth.    

“Over the coming weeks, I encourage all 
Canadians to watch and cheer on our Olympic 

athletes during the competition in Tokyo. 
Good luck, Team Canada!”

PMO Media Relations

Statement by the Prime Minister on the

opening of the Tokyo Olympic Games

The Honourable Marc Garneau, Minister of 

Foreign Affairs, and the Honourable Karina 

Gould, Minister of International Development, 

today released the following statement: 

“Canada welcomes the renewal of the vital 

Syrian cross-border mechanism for 12 months. 

The continuation of this mechanism will allow 

aid to keep flowing to the 3.4 million Syrians 
in the northwest of Syria who depend on it. 

“However, Canada regrets that the mechanism 

was not expanded in order to meet increasing 

humanitarian needs. We stress the need for 

a sustainable solution to assist the most 

vulnerable Syrians in receiving humanitarian 

assistance. 

“Large-scale cross-border response remains 

essential to save lives, including by delivering 

vital COVID-19 vaccines. 

“Canada has committed $512 million in 

humanitarian assistance funding for Syrians 

between 2016 and 2021. We strongly urge all 

parties to allow rapid, safe and unhindered 

humanitarian access to populations in need.” 

Media Relations Office  
Global Affairs Canada

Canada welcomes renewal of cross-border 

humanitarian assistance for Syria

The Prime Minister, Justin Trudeau, today 

announced that Canada’s new Governor 

General, Her Excellency the Right Honourable 

Mary Simon, appointed the following 

individuals as independent Senators to fill 
vacancies across Canada:

- David Arnot, for Saskatchewan
- Michèle Audette, for Québec

- Amina Gerba, for Québec

- Clément Gignac, for Québec

- Karen Sorensen, for Alberta

All new Senators were recommended by 

the Independent Advisory Board for Senate 

Appointments, and chosen using the merit-

based process open to all Canadians. This 

process ensures Senators are independent, 

reflect Canada’s diversity, and are able to 
tackle the broad range of challenges and 
opportunities facing the country.

PMO Media Relations

The Prime Minister announces the appointment of Senators



4 Magazine News

R
equests for Proposals Issued to 

Deliver New Hanlon Expressway 

Interchange

WELLINGTON COUNTY — The 
Ontario government has issued a Request for 

Proposal (RFP) procurement package to design 
and build the Highway 6 / Hanlon Expressway 

Midblock Interchange, which will help to 
alleviate congestion on local roads. By doing 

so, the province is a step closer to enhance 

Highway 6 between Guelph and Hamilton 

and to bypass traffic around Morriston.
“Our government is making smart investments 
in highways, roads and bridges to strengthen 

and expand our highway network,” said 
Caroline Mulroney, Minister of Transportation. 

“We are one step closer to constructing the next 

phase of this essential work to make our roads 
safer, alleviate traffic congestion throughout 
the communities of Morriston and Aberfoyle, 

and to help this important region grow.”

This week, the Design-Build teams will be 
shortlisted from the Expression of Interest 

phase and these companies will be invited to 

submit proposals for design and construction. 

These proposals will be submitted to the 

Ministry of Transportation in October of 2021. 

The Design-Build contract is anticipated to be 

awarded in winter 202122/ with construction 

expected to begin later in 2022 following 

completion of the detail design.

The new interchange will enhance the safety 

and capacity of Hanlon Expressway by 

removing two at-grade intersections along 

Hanlon Expressway, creating an improved 

link between Highway 401 and the Guelph 
area. Removal of these at-grade intersections 

is required before construction of future 

interchange improvements at Highway 

401 and Highway 6 North can proceed and 

supports and improves connectivity between 

Guelph and Hamilton.

Government of Ontario

Ontario Advances Work for 

Highway 6 Expansion

Prime Minister Justin Trudeau convenes the 

Incident Response Group to discuss wildfires and 

extreme weather across the country

Y
esterday, Prime Minister Justin 

Trudeau convened the Incident 

Response Group to discuss the 

wildfires and extreme weather 
conditions in Northwestern Ontario, Western 

Canada, and Yukon. The Prime Minister 
and all ministers reiterated that supporting 

Canadians affected by the devastating 

wildfires and taking all necessary measures 
to help them get through these difficult times 
remains their number one priority.

Minister of Public Safety and Emergency 

Preparedness Bill Blair, Minister of 

Transport Omar Alghabra, and Minister of 

Indigenous Services Marc Miller provided 

an update on the situation in B.C., where 

wildfires have devastated the community 
of Lytton and are threatening several other 

communities throughout the province. The 

Prime Minister and all ministers reflected on 
the lessons learned from the Lytton tragedy, 

including on issues related to information 

sharing with communities and the public, 

and inclusivity in emergency management 

systems. They agreed on the need to better 

engage communities, including Indigenous 

communities, as well as private sector 

operators, both before, during, and in the 

aftermath of emergencies, and to work with 
provinces and territories to further refine 
how we work together to ensure a fast and 
effective response to wildfires and floods.
Minister Alghabra gave an overview of the 

work underway to address safety issues 
related to rail transportation infrastructure 

across Canada, starting with B.C., and 

the actions needed to maintain strong 

supply chains when rail transportation is 

suspended during emergencies. The Prime 

Minister asked ministers to continue to 
proactively engage their provincial and 

territorial counterparts as well as Indigenous 

communities and private sector operators to 

further determine and address how to prevent 

and mitigate the impacts of the wildfires on 
communities and critical infrastructure in 

order to keep people safe.
Minister Blair and Minister of Natural 

Resources Seamus O’Regan Jr. provided a 

broader outlook on wildfires and flooding 
across the country throughout the summer 

months. In addition to B.C., they noted 

that Alberta, Saskatchewan, Manitoba, and 
Yukon remain under significant threat from 
wildfires, and that Northwestern Ontario is 
also now dealing with several active wildfires 
and increased evacuations, particularly 

involving Indigenous communities. Minister 

Blair highlighted the important work being 
delivered by the Government Operations 

Centre to process provincial and territorial 

requests for assistance expeditiously. The 

Prime Minister and ministers discussed 

strategies to ensure such requests can 

continue to be processed effectively and in a 

rapid manner.

Minister of National Defence Harjit Sajjan 

provided an overview of the readiness of 

the Canadian Armed Forces (CAF) to assist 

in responding to emergencies across the 

country and highlighted the support being 

given by the CAF in response to the floods 
in Yukon. The Prime Minister thanked the 
CAF for their exceptional help and support 

to Canadians both throughout the pandemic 

and in response to these extreme events.

The Prime Minister and all ministers agreed 

on the need to continue to work closely with 
provinces, territories, private sector operators, 

and Indigenous communities to further 

improve communications around impacts, 

resources, and response and recovery efforts. 

The Government of Canada will continue to 

monitor the situation throughout the coming 

weeks and provide the necessary resources 
as needed to protect the health and safety of 

Canadians across the country.

BMO
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Funding Will Expand and Enhance 

Addictions Services and Supports Across 

the Continuum of Care

TORONTO —The Ontario government is 

investing $32.7 million in new annualized 

funding for targeted addictions services and 

supports, including treatment for opioid 

addictions. This funding is part of the 

government’s commitment to invest $3.8 

billion over 10 years to implement Roadmap 

to Wellness, Ontario’s comprehensive plan to 

build a modern, connected and high-quality 

mental health and addictions system centred 

around the needs of individuals and their 

families.

“The devastating impacts of mental health 

and addictions challenges can be felt in every 

community across the province, and our 

government is committed to supporting all 

Ontarians on their journey to wellness,” said 

Christine Elliott, Deputy Premier and Minister 

of Health. “By investing in addictions services 

across the continuum of care, from prevention 

to recovery, we are making it easier for people 
to find and access support where and when 
they need it.”

As the province continues the fight against 
COVID-19, this funding will help to enhance 

access to evidence-based, high-quality 

addictions services and address urgent gaps in 

needed supports across the continuum of care, 

including:

• $2.25 million to support elements of the 
Toronto-based opioid response proposal by the 

Toronto Academic Health Sciences Network 

to support the individual’s journey across the 

continuum of care, including: expanding the 

Rapid Access Addiction Medicine (RAAM) 

clinics; establishing addiction consultation 

services in acute care settings; and coordinating 

and integrating services between Toronto 

providers to make transitioning between 
supports easier for clients and improving 

continuity of care.

•  $6.9 million in provincial opioid response 
investments including: adding harm reduction 

workers provincewide; expanding RAAM 
clinics and establishing Acute Consultation 

Services in areas with high rates of opioid 

use.

• Over $18.8 million in bed-based investments 
for adults and youth who need intensive 

supports, including: adding 30 new youth 

treatment beds at Pine River Institute, a 

multidisciplinary program serving children 

and youth ages 13 to 19 with addictive 

behaviours and other mental health challenges; 

adding new adult addiction treatment beds; 

supporting existing bed-based treatment 

services including withdrawal management 

services at Bluewater Health and at Sault Area 

Hospital; and coordinating the transitions in 

care between service providers.

• $4.75 million for community-based services 
to support lifelong stabilization and recovery, 

including: supporting an innovative, virtual 

intensive treatment program at Renascent; 

expanding appropriate supports for vulnerable 

and/or racialized populations; and expanding 

peer support services.

“With a steady rise in addiction and overdose 

rates in Ontario and across Canada during 

the COVID-19 pandemic, we are taking real 
action to ensure all Ontarians have access to 

highest-quality addiction supports that meet 

their unique needs,” said Michael Tibollo, 

Associate Minister of Mental Health and 

Addictions. “Through Roadmap to Wellness, 

our government will continue making historic 
investments to help create a system where all 

Ontarians, including those struggling with 

addiction, can get the support they need.”

As part of Roadmap to Wellness, the 2021 

Budget committed $175 million in 2021-

22 to expand and enhance mental health 

and addictions services, an increase of $525 

million in annualized funding since 201920-. 

This includes expanding services for children 

and youth, justice-related services, mobile 

crisis teams, supportive housing and programs 

supporting at-risk populations.

Government of Ontario 

Ontario Expanding Support for

Addictions Treatment Throughout the Province

First of its kind intervention teams begin 

operating in Durham and Toronto

Ministry of Children, Community and 

Social Services

WHITBY – The Ontario government is investing 

$11.5 million over three years in two specialized 

intervention teams in Durham Region and the 

City of Toronto to protect children and youth 

from sex trafficking. The new Children at 
Risk of Exploitation (CARE) Units pair child 
protection workers with police officers on the 
frontlines to identify and locate children and 

youth who are being sex trafficked, connect 
victims and families to services, and investigate 

and hold offenders accountable. This innovative 

approach to prevention and early intervention is 

part of the province’s Anti-Human Trafficking 
Strategy and is a first for Ontario.

“Protecting children and youth, especially 

those within the child welfare system, is vital in 

our work to fighting human trafficking across 
the province,” said Jane McKenna, Associate 

Minister of Children and Women’s Issues. 

“These new CARE Units will be dedicated 
to finding children who are at high risk of 
trafficking and protecting them from further 
victimization. This is another strong action 

our government is taking to keep children and 
youth safe from this horrific crime.”
The Durham and Toronto CARE Units will 
work closely with local anti-human trafficking 
service providers, as well as with the province’s 

newly opened dedicated residences for child 

and youth victims of human trafficking in each 
region. Building on strong partnerships between 

Indigenous and non-Indigenous children’s aid 

societies, Indigenous Liaison Workers in each 

CARE Unit will help ensure interventions 
involving Indigenous children and youth are 

culturally responsive, safe and respectful.

“Today’s announcement further underlines 

our government’s commitment to end human 

trafficking and reinforces our pledge to build 
awareness, protect victims, provide support for 

survivors and hold offenders accountable,” 

To read the full article please enter the 

following link 

https://news.ontario.ca/en/release/1000623/

ontario-protecting-children-at-risk-of-sex-
trafficking

Ontario Protecting Children 

at Risk of Sex Trafficking     
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T
he Prime Minister, Justin Trudeau, today announced that on his recommendation, Her 

Majesty Queen Elizabeth II has approved the appointment of Mary Simon as the next 

Governor General of Canada.

As Governor General, Ms. Simon will be the representative of Her Majesty The 

Queen in Canada. She will be Canada’s 30th Governor General since Confederation, and the 

13th Governor General appointed by Her Majesty during her 69 years on the throne.

Throughout her distinguished career, Ms. Simon has been a tireless advocate for Inuit rights and 

culture, and the rights of all Indigenous peoples. Over four decades, she has held various senior 

leadership positions, including President of Makivik Corporation, where she helped to protect 
and promote Inuit rights through the implementation of the James Bay and Northern Quebec 

Agreement. She also served two terms as President of the Inuit Circumpolar Conference, now 

known as the Inuit Circumpolar Council, and as President of Inuit Tapiriit Kanatami.
As the first Canadian Ambassador for Circumpolar Affairs, Ms. Simon played a leading role in 
strengthening the ties between the people of the Arctic regions nationally and internationally, 

including through the creation of the Arctic Council. She is also the founder of the Arctic 

Children and Youth Foundation, and has served as the Ambassador of Canada to Denmark.
The selection was informed through the advice of the Advisory Group on the Selection of 

the Next Governor General. The group was mandated to deliberate and submit a shortlist of 

outstanding Canadians for the Prime Minister’s consideration to fill the office.
Government of Canada 

New Service Provides Fast, Simple and 

Accessible Digital Solution

TORONTO – The Ontario government is 

making life easier for Ontario Photo Card 
holders by providing the option for card 

renewals online, no longer requiring in-person 

renewals at a ServiceOntario centre.

The Ontario Photo Card provides Ontarians 

who do not have a driver’s licence with access 

to their government-issued identification, 
making it easier for them to do things such 
as open a bank account, receive a ballot when 
voting, and perform any other activities that 

require official identification.
“Our government recognizes that online 

renewals provide greater convenience 

and accessibility for people across the 

province,” said Caroline Mulroney, Minister 

of Transportation. “By giving Ontario Photo 

Card holders an alternative option to renew in-

person, we’re helping vulnerable populations 

and those who have difficulty attending a 
physical centre keep their ID up-to-date.”
“Our digital-friendly government is 

committed to providing accessible online 

services that meet the needs of Ontarians,” 

said Ross Romano, Minister of Government 

and Consumer Services. “The Ontario 

Photo Card online application is a simple 

and convenient way for Ontarians to renew 

important identification anywhere, anytime 
with the click of a button.”
This is the latest service offered as part of the 

Ontario government’s Digital First Strategy, 

which commits to designing digital products 

and services that are user-friendly and simpler, 

faster and better for people to use.

For those who cannot or choose not to renew 

online, Ontario Photo Card renewals at a 

ServiceOntario centre will still be available.

In addition to the new online renewal service, 

the Ontario Photo Card photo image has 

been extended from a five-year to a 10-year 
validity period for all renewals. This allows 

for the same photo ID image to be used the 

first time you renew your card, either online 
or in-person.

“The world has changed and government must 

change with it. That is why we are working to 
make Ontario’s programs and services more 
convenient, more accessible and more user-

friendly,” said Peter Bethlenfalvy, Minister of 

Finance and Minister Responsible for Digital 

and Data Transformation. “The introduction 

of online renewals for the Ontario Photo Card 

is another way we are bringing our province 

into the 21st century, and moving Ontario 

onwards.”

Government of Ontario 

Province Launches Online Renewals 

for Ontario Photo Card Holders

Prime Minister 

announces The 

Queen’s approval 

of Canada’s next 

Governor General
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Justin Trudeau 



Is
s

u
e
 4

6
 A

ug
us

t 2
02

1

Canadian Diversity

Prime Minister Justin 

Trudeau convenes the 

Incident Response Group 

to discuss wildfires and 

extreme weather across 

the country4

Ontario Increasing 

Community Programs 

to Prevent Youth 

Violence and Human 

Trafficking 7

Ontario Expanding 

Support for

Addictions Treatment 

Throughout the 

Province3

Ontario Advances 

Work for Highway 6 

Expansion

4

ISSN 2563-8483

Over the past few weeks, we’ve signed agreements with British Columbia, 
Newfoundland & Labrador, Nova Scotia, PEI, and Yukon to make $10 a day 
child care a reality – and we’ll keep working with provinces and territories 

to make that a reality for families across the country.
Justin Trudeau


