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للتح�ضري  دقة  والأكثثر  والأو�ضع  الأحثثدث  املوقع  بالأم�س  �ضدر   •
لختبار اجلن�ضية الكندية، موقع:

Canadian Citizenship Test Preparation Web App  

- اإىل جميع املقبلني على اختبار اجلن�ضية الكندية، نقدم لكم املوقع 
التفاعلي الإحرتايف املتخ�ض�س يف التح�ضري والتدريب لجتياز 

اختبار اجلن�ضية الكندية. 
Canadian Citizenship Test Preparation Web App 
©®

 12 اجنازه  ا�ضتغرق  الذي  التفاعلي،  املوقع  هذا  واإن�ضاء  اإعثثداد  مت 
يف  لكم  ومر�ضدًا  عونًا  ليكون  واملتوا�ضل،  الثثدوؤوب  العمل  من  �ضهرًا 

رحلتكم التح�ضريية للنجاح بتفوق والفوز باجلن�ضية الكندية.
يتميز موقع

 Canadian Citizenship Test Preparation Web App

باأنه:
القيا�ضي  الرقم  جتاوز  حيث  تدريبي،  موقع  واأدق  واأ�ضمل  •  اأكرب 
حمتماًل  �ضوؤاًل   800  + من  اأكر  باإجمايل  اآخر  تطبيق  اأو  موقع  لأي 
الكتاب  الواردة بني دفتي  املعلومات  باإمعان جميع  ذو معنى ليغطي 

 .Discover Canada الر�ضمي
الختبارات  من  متناهي  ل  عدد  �ضمن  ُمعدة  الأ�ضئلة  جميع   •
وفقرًة  �ضطرًا..  �ضطرًا  تغطي  ت�ضل�ضليًا  اختبارًا   43  + الع�ضوائية 
من  الر�ضمي   Discover Canada كتاب  احتواه  ما  كل  فقرًة.. 

معلومات. 
تعليمية  واحرتفية  بدقة  واأُِعدت  املوقع  اأ�ضئلة هذا  يغت جميع  •  �ضِ
فائقة مدعومة بخربة اأكادميية تزيد عن 25 عامًا يف جمال تعليم 
لختبار  املتميزة  التح�ضريية  للكور�ضات  بالإ�ضافة  الإنكليزية  اللغة 

اجلن�ضية الكندية.
•  جميع الأ�ضئلة الواردة يف هذا املوقع متوافقة مع اختبار اجلن�ضية 
الكندية، وتت�ضمن مئات من الأ�ضئلة )متعددة اخليارات( بالإ�ضافة 
الأ�ضئلة  جميع  واإعثثثثداد  �ضياغة  مت  وقثثد  وخثثطثثاأً(.  )�ضح  لأ�ضئلة 
 Discover كتاب  يف  وردت  معلومة  اأو  �ضطر  كل  من  التوايل  على 

Canada وبالتايل فاإن رحلتك معنا �ضتكون ال�ضبيل الأمثل للتح�ضري 

.Discover Canada ول�ضتيعاب كل ما ورد يف كتاب
بكل  البدء  حلظة  تلقائيًا  يعمل  زمنيًا  موؤقتًا  املوقع  يت�ضمن   •

اختبار.
• يت�ضمن املوقع اأي�ضًا اأق�ضامًا عديدة، منها: ق�ضم اأخبار لن�ضر كل 
حول  الكندية  احلكومة  من  ت�ضدر  واأخبار  معلومات  من  يتعلق  ما 

اختبار اجلن�ضية الكندية وال�ضفر والهجرة اإىل كندا.
خالل  من  فقط  لي�س  والتدرب  الدخول  اإمكانية  املوقع  يوفر   •
لب   - بثثاد  اآي   - فثثون  )�ضمارت  ذكثثي،  جهاز  اأي  مثثن  بثثل  املوبايل 

توب - كمبيوتر.. الخ(، 
وا�ضرتك  املوقع  على  بك  اخلا�س  احل�ضاب  باإن�ضاء  قم  •  فقط.. 
باختبار  والثثتثثفثثوق  للنجاح  التح�ضريية  رحلتك  يف  معنا  وانطلق 

اجلن�ضية الكندية 
�ضتوم�س  حمتملة،  اإجابة  اأي  على  ال�ضغط  عند  تفاعلي،  • املوقع 
الإجابة مبا�ضرة باللون الأخ�ضر اإن كانت �ضحيحة، وباللون الأحمر 
باللون  ال�ضحيحة  الإجابة  و�ضتوم�س معها  اإن كانت غري �ضحيحة، 
�ضتظهر  �ضوؤاًل(   20 من  )موؤلف  اختبار  كل  اإنهاء  عند  الأخ�ضر. 
اآخر  ياأخذك املوقع لختبار  الفور، ثم  اأمامك على  نتيجة اختبارك 

وهُلم جرا.  
مالحظة: هذا املوقع مرخ�س وحممي لدى احلكومة الكندية/املكتب 

الكندي للملكية الفكرية برقم ت�ضجيل حماية امللكية الفكرية:
1183860

 Canadian Citizenship Test Preparation Web App

©®

ل�ضتخدامك  ح�ضريًا  هثثو  املثثوقثثع  بثثهثثذا  ا�ثثضثثرتاكثثك  تنبيه:    •
يتم  اآخر حتى ل  ل�ضخ�س  املرور  كلمة  اإعطاء  ول يجوز  ال�ضخ�ضي، 
تعدي  تعترب  النوع  هذا  من  خمالفة  واأي  تلقائيًا،  احل�ضاب  اإغثثالق 

مبا�ضر على اأتعاب وحقوق مالك وُمعد موقع:
 Canadian Citizenship Test Preparation Web

©®App

- طريقة الإ�ضرتاك �ضهلة واآمنة وم�ضمونة للغاية، والدفع يتم عرب 
 PayPal من�ضة

- قم باإن�ضاء ح�ضابك ال�ضخ�ضي، ثم اإبداأً رحلتك التح�ضريية معنا 
على الفور.

- ر�ضم الإ�ضرتاك خمف�س لفرتة وجيزة: 19.99 $

- ويتوفر ق�ضم تعريفي للتدريب املجاين:
https://canadiandays.ca/canadian-citizenship-
test-preparation/en/ttype/canadian-citizenship-
free-tests

اء  بنَّ نقد  اأو  مالحظة  اأو  ن�ضيحة  بكل  اخلا�س  على  نرحب    •
على  املقبلني  جميع  م�ضلحة  فيه  مبا  العمل  هذا  تطوير  �ضاأنه  من 

اختبار اجلن�ضية الكندية.

العمل بخربة  واإخراج هذا  التدريبية  الأ�ضئلة  واإعداد  ب�ضياغة  قام 
تعليمية اأكادميية تزيد عن 25 عامًا.

Moutaz Abu Kalam 

BLit OCELT/ICTEAL 

TESL Certified/Ontario Canada

Founder and Principal of FLC Learning Center 

+1 647 296 3590

Zoomlineclass@gmail.com

والنا�ضر املعتمد 
Canadian Days Inc.

جميع حقوق الإعداد والن�ضر والتوزيع حمفوظة
All Rights Reserved!

® ©

 Canadian Days Inc. Supported by the Federal

 Government of Canada

ئ�ستحريرمعتزأبوكالم

هل ت�ضتعد للجن�ضية الكندية؟
تعرف على اأكرب واأحدث املواقع التح�ضريية لختبار اجلن�ضيةالكندية
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كلمة املرتجم...
)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. 

ار�شادات 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�ص الأمنيات لكم بالنجاح والتوفيق
معتز اأبوكالم

 Moutaz Abu Kalam

 BLit - OCELT/ICTEAL

TESL Certified/Ontario Canada

 Founder and Principal of FLC Learning
 Centre

  Mississauga، Toronto، Canada

https://canadiandays.ca

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

Discover Canada  للغة �لعربية.

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

 1180439

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

ISBN 978-1-7776362-1-0

        Title: Discover Canada in Arabic

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

و�لنا�صر.

 Moutaz Abu Kalam

Canadian Days Inc.

 Canadian Citizenship Test Preparation

 www.canadiandays.ca

)All Rights Reserved( ®  ©

اكت�ضف كندا


Discover Canada in Arabic

Citoyennet َe et

Immigration Canada

Citizenship and

Immigration Canada

اكت�شف كندا بالعربية
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 املطران تابت عر�ض مع وزير كيبيكي 
اإقرتاحات تفيد الطالب اللبنانيني يف كندا 

 ب�ضبب كورونا..                                                                                 
الرحالت املغربية ممنوعة من دخول كندا ملدة �ضهر 

التجارية  الرحالت  جميع  تعليق  ال�ضبت،  اأم�س  كندا،  اأعلنت   
واخلا�ضة الآتية مبا�ضرة من املغرب ملدة �ضهر على خلفية تف�ضي 

وباء كوفيد-19
النتائج  عدد  ارتفاع  اإىل  بيان  يف  قرارها  النقل  وزارة  وعثثزت 
الإيجابية لختبارات كوفيد-19 الذي لوحظ لدى امل�ضافرين من 

املغرب يف الأ�ضهر الأخرية
تقييد  اىل  يهدف  حني  املالاّ اإىل  اإ�ضعارا  اإ�ضدارها  اإىل  واأ�ضارت 
التجاريني  للم�ضافرين  املثثبثثا�ثثضثثرة  اجلثثويثثة  الثثرحثثالت  جميع 
واخلا�ضني اإىل كندا انطالقا من املغرب اعتبارًا من 29 اأغ�ضط�س 
للجزء  الزمنية  املنطقة  بتوقيت  �ضباحا   12،01 ال�ضاعة   2021
اإىل 29  بتوقيت غرينيت�س(،  ال�ضرقي من الأمريكيتني )04،01 
�ضبتمرب 2021 ال�ضاعة 12،00 �ضباحًا بتوقيت املنطقة الزمنية 

للجزء ال�ضرقي من الأمريكيتني )04،00 بتوقيت غرينيت�س(

النقل  عمليات  وكذلك  ال�ضحن  رحثثالت  الإجثثراء  من  وت�ضتثنى 
الطبية اأو الرحالت اجلوية الع�ضكرية

اأخرى  دول  من  الآتية  الرحالت  اأن  الكندية  الثثوزارة  واأو�ضحت 
وتوقفت يف املغرب قبل و�ضولها �ضي�ضمح لها بدخول كندا ولكن 

�ضيتوجب فح�س امل�ضافرين فور و�ضولهم

وتابعت اأن الركاب الذين ي�ضافرون اإىل كندا انطالقا من املغرب 
ولكناّهم يتوقفون يف بلد اآخر �ضيتعني عليهم اإمتام اختبار �ضاري 

املفعول قبل مغادرة بلد ثالث ملوا�ضلة رحلتهم اإىل كندا

و�ضتعمل اأوتاوا بالتعاون مع احلكومة املغربية و�ضركات الطريان 
اآمن  با�ضتئناف  لل�ضماح  املنا�ضبة  الإجثثثراءات  اتخاذ  ل�ضمان 
للرحالت املبا�ضرة مبجرد اأن تتيح الظروف بذلك ، وفق البيان

Le12.ma

هل ت�ضتعد لالنتخابات الكندية؟
ف على بطاقة معلومات الناخب  تعرَّ

Elections Canada
معلومات  بطاقة  تتلقى  اأن  املفرت�س  فمن   ،ElectionsCanada لدى  م�ضجاًل  كنت  اإذا 
الناخب عرب الربيد بحلول العا�ضر من �ضبتمرب. وتبني البطاقة اأين ومتى ميكنك الت�ضويت.  اإذا 
كان ال�ضم والعنوان املوجودان على بطاقتك �ضحيحني وكنت ت�ضتويف معايري الأهلية املذكورة يف 
البطاقة ، فاأنت جاهز للت�ضويت.  اأح�ضر هذه البطاقة معك ، جنًبا اإىل جنب مع الهوية املقبولة 

، لت�ضهيل عملية الت�ضويت عندما تذهب لالإدلء ب�ضوتك.

اإذا مل حت�ضل على بطاقة معلومات الناخب اخلا�ضة بك اأو اإذا كانت املعلومات الواردة فيها غري 
�ضحيحة ، فقد ل تكون م�ضجاًل اأو قد ل يكون ت�ضجيلك حمدًثا.  يف هذه احلالة ميكنك ت�ضجيل اأو 

حتديث معلوماتك ، مبا يف ذلك ا�ضمك ، يف مركز القرتاع املخ�ض�س لك يف يوم النتخابات.

ميكنك ا�ضتخدام خدمة ت�ضجيل الناخبني عرب الإنرتنت لطباعة �ضهادة الت�ضجيل ، اإذا:

- كنت غري م�ضجل اأو

- كان يتوجب حتديث عنوانك.

هذه ال�ضهادة غري مطلوبة للت�ضجيل �ضخ�ضًيا يف �ضناديق القرتاع ويتم تقدميها فقط اإذا كان 
باإمكان اخلدمة ربط عنوانك بق�ضم القرتاع )داخل الدائرة الإنتخابية(.

القرتاع  مركز  فقط يف  وتوقيعها   ، الت�ضجيل  �ضهادة  من  ن�ضخة مطبوعة  اإح�ضار  عليك  ينبغي 
اخلا�س بك اأمام موظف القرتاع الذي يقوم مبعاجلة ت�ضجيلك.
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 وطنية - اإ�ضتقبل راعي اأبر�ضية كندا املارونية املطران بول - مروان تابت، وزير البيئة ومكافحة التغري 
املناخي ومكافحة العن�ضرية يف حكومة كيبيك بنوا �ضاريت يف دار املطرانية، يف ح�ضور األي�س ابو خليل، 

الدكتور �ضامي عون ومارك بعقليني

و�ضرح تابت ل�ضاريت ما يعانيه اللبنانيون، على خمتلف اإنتماءاتهم ال�ضيا�ضية والطائفية والفئوية، "نتيجة 
الو�ضع الإقت�ضادي واملايل املزري، الأمر الذي ي�ضتدعي من الدول ال�ضديقة، ومن بينها كندا، مد يد 

امل�ضاعدة جلميع اللبنانيني من دون اإ�ضتثناء، بخا�ضة يف املجالت الإن�ضانية والرتبوية والإ�ضت�ضفائية"

وبح�ضب بيان، متنى املطران تابت على الوزير �ضاريت نقل اإقرتاحه اإىل احلكومة الكيبيكية، والقا�ضي 
العلمي يف خمتلف  يتابعون حت�ضيلهم  الذين  الكنديني،  اللبنانيني، غري  بتقدمي الدعم املادي للطالب 
اجلامعات يف املدن الكيبيكية، خ�ضو�ضا اأن ذويهم غري قادرين على تزويد اأبنائهم مبا يحتاجون اإليه 

من م�ضاريف تعليمية ومعي�ضية، ب�ضبب اإحتجاز اأموالهم يف امل�ضارف اللبنانية

ويق�ضي القرتاح باأن تكون هذه امل�ضاعدة على �ضكل هبة، �ضرط اأن ت�ضرتد، بعد ال�ضماح لهوؤلء الطالب 
بالعمل على الأرا�ضي الكندية لفرتة ت�ضمح لهم باإعادة هذه الهبة من دون فوائد

وتطرق احلديث اإىل "�ضرورة مكافحة كل اأ�ضكال التمييز العن�ضري، فاأكد تابت اأن "للجالية اللبنانية، 
على خمتلف طوائفها، جتربة يف هذا املجال، وهي اإكت�ضبتها بعدما خربت على مدى �ضنني اأهمية تعاي�س 

الأديان املختلفة واملتعددة يف جمتمع متجان�س واحد وموحد"

ووعد الوزير �ضاريت املطران تابت باأن ينقل اإقرتاحاته اإىل احلكومة الكيبيكية، مع اإبداء اإعجابه بهذه 
الإقرتاحات، "التي يجب اأن توؤخذ يف الإعتبار، و�ضرورة الإفادة من التنوع الثقايف والفكري التي متيز 
اجلالية اللبنانية". ومت الإتفاق على ت�ضكيل فريق عمل ملتابعة هذه الإقرتاحات والأفكار، وذلك من اأجل 
وطن لأن��ب��اء ��وك��ا البناء عليها م�ضتقبال      
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اأظهرت ا�ضتطالعات الراأي اأن "احلزب الليربايل" الكندي بزعامة 
رئي�س الوزراء جا�ضتني ترودو يفقد �ضعبيته ل�ضالح مناف�ضه الرئي�ضي 

املبكرة العامة  النتخابات  من  اأ�ضابيع  قبل  املحافظني"،  "حزب 

ل�ضالح  ري�ضريت�س"  "نانو�س  �ضركة  اأجرته  راأي  ا�ضتطالع  وح�ضب 
�ضبكة "�ضي تي يف" التلفزيونية و�ضحيفة "غلوب اأند مايل"، �ضجل 
اأوتول تقدما بفارق �ضئيل على الليرباليني  اأرين  املحافظون بقيادة 

يف الأيام الأخرية

ويظهر ال�ضتطالع اأن الناخبني اأيدوا املحافظني بن�ضبة 33.3 باملئة 
مقابل 30.8 باملئة لليرباليني بزعامة ترودو، وهو فارق رغم انه يقع 
�ضمن هام�س اخلطاأ يف ال�ضتطالع اإل اأنه يعك�س ابتعادا بوترية ثابتة 

عن الليرباليني موؤخرا

انتخابات  اإجراء  ترودو عزمه  اأعلن  اأغ�ضط�س عندما  ويف منت�ضف 
مبكرة يف 20 �ضبتمرب، بعد اأقل من عامني على اآخر انتخابات، كان 

الليرباليون حينها يف ال�ضدارة بفارق �ضئيل اأي�ضا

ا�ضمه  حتمل  التي  ال�ضتطالعات  �ضركة  موؤ�ض�س  نانو�س  نيك  وقال 
الغالبية يف جمل�س  با�ضتعادة  "اآمال ترودو  "�ضي تي يف" اإن  ل�ضبكة 

العموم تبدو �ضعيفة بع�س ال�ضيء اليوم"

بالتاأكيد  وهناك  الآن،  للمحافظني  العليا  اليد  اأن  "يبدو  واأ�ضاف: 
�ضغط �ضلبي على الليرباليني"

كما اأظهر ا�ضتطالع اآخر ل�ضبكة "�ضي بي �ضي" العامة حتول �ضيقا 
 32.5 بن�ضبة  تقدما  منحهم  ما  املحافظني،  ل�ضالح  متزايد  ولكنه 

باملئة مقابل 32.2 لليرباليني

الدميقراطي  لث"احلزب  الثالث  "نانو�س" املركز  ا�ضتطالع  واأعطى 
اجلديد" بن�ضبة 21.7 باملائة

واأظهر ارتفاع القبول ال�ضعبي لأوتول الذي ل يزال غري معروف ن�ضبيا 
بن�ضبة 3.2 نقطة لي�ضل اإىل 27.2 باملئة منذ 23 اأغ�ضط�س

اأما ترودو فرتاجعت ن�ضبة القبول لديه بني الناخبني بنحو 2.8 نقطة 
لت�ضجل 29.9 باملئة خالل نف�س الفرتة

واأ�ضار نانو�س اإىل اأن تراجع الدعم لث"اليرباليني" جاء خالل اأ�ضبوع 
انتهاء  ذلك  يف  مبا  اأفغان�ضتان،  من  القامتة  بالأخبار  حافال  كان 

عمليات الإجالء الكندية هناك

بكورونا،  املتعلقة  �ضيا�ضاته  ب�ضبب  معار�ضة  اأي�ضا  ترودو  يواجه  كما 
تورنتو  منطقة  يف  انتخابي  جتمع  اإلغاء  اإىل  اجلمعة  ا�ضطر  حيث 

ب�ضبب الحتجاجات الغا�ضبة املناه�ضة للتطعيم

كن/وماوقناة

�أخبار

فيدرالية مبكرة،  انتخابات  اإجراء  ترودو يف  �ضرع جا�ضنت   - اأوتاوا 
لإر�ضال الناخبني اإىل �ضناديق القرتاع يف 20 �ضبتمرب واأعدَّ حماولة 
اإعادة انتخابه كفر�ضة للكنديني لإ�ضماع اأ�ضواتهم حول من يريدون 

اأن يقود البالد يف  هذه اللحظة املحورية يف خ�ضم الوباء.

زار رئي�س الوزراء والزعيم الليربايل احلاكم العام ماري �ضيمون يف 
قاعة ريدو �ضباح الأحد حيث قبلت طلبه بحل الربملان 43 و�ضياغة 

338 اأمًرا، مما �ضينجم عنه اإجراء انتخابات �ضيفية.

مع حتديد يوم الت�ضويت يف 20 �ضبتمرب، �ضتكون احلملة 36 يوًما، 
وهي اأق�ضر فرتة انتخابية ممكنة مبوجب القانون الفيدرايل.

يف مواجهة ما يزيد قلياًل عن خم�ضة اأ�ضابيع من احلمالت، �ضيقوم 
الكنديون بوزن الأمور من كل طرف لتحديد من ي�ضعرون اأنه الأف�ضل 

لينه�س بالبالد خالل الفرتة املتبقية من الوباء واخلروج منه.

ومع اقرتاب احلملة، اإليك توزيع املقاعد احلايل يف جمل�س العموم:

الليرباليون: 155 ع�ضوًا

املحافظون: 119 

كتلة الكيبيكوا: 32 

احلزب الدميقراطي اجلديد: 24

امل�ضتقلون: 5 

حزب اخل�ضر: 2

يحتاج احلزب اإىل الفوز بث 170 مقعًدا لينال حكومة الأغلبية.
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عاجل: ترودو يدعو الناخبني اإىل �ضناديق القرتاع يف 
20 �ضبتمرب، لنتخابات فيدرالية مبكرة

اإلغاء جتمع اإنتخابي ل� »جا�ضنت ترودو«
بعد احتجاجات غا�ضبة 

اأُجرب جا�ضنت ترودو على اإلغاء جتمع انتخابي بعد اأن ن�ضب ح�ضد من 
املتظاهرين الغا�ضبني كميًنا للحدث.

 ، بولتون  املوؤيدين يف  الكندي ملخاطبة  الثثوزراء  لرئي�س  الإعثثداد  مت 
اأونتاريو ، ولكن مت اإلغاء احلدث ب�ضبب خماوف اأمنية.

باألفاظ  حيث جتمع الع�ضرات من املتظاهرين يف امل�ضرية و�ضرخوا 
نابية قبل اأن يتمكن ال�ضيد ترودو من التحدث.

ياأمل رئي�س الوزراء الليربايل يف احل�ضول على اأغلبية يف انتخابات 
عامة مبكرة دعا اإليها يف وقت �ضابق من هذا ال�ضهر.

لكن يف الأيام الأخرية، واجهت جهوده يف ا�ضتطالع الراأي احتجاجات 
�ضد لقاحات Covid-19 والقيود احلكومية.

حافلة  ا�ضطحاب  اإىل  ال�ضرطة  ا�ضطرت   ، اجلمعة  يوم  م�ضرية  يف 
ملدة  تاأخري  بعد  وذلثثك  احلثثدث  اإلغاء  بعد  بعيًدا  النتخابية  حملته 

�ضاعتني.

قال رجل يبلغ 49 عامًا اإن الحتجاجات اأظهرت مدى ق�ضوة الوباء 
على اجلميع.

الذين  اأولئك  �ضعبة.  ب�ضنة  جميًعا  مررنا  "لقد  تثثرودو:  ال�ضيد  قال 
واأ�ضمع  اأعلم  واأنثثا   ، ا  اأي�ضً �ضعبة  ب�ضنة  مثثروا   ، لالحتجاج  خرجوا 

الغ�ضب والإحباط ورمبا اخلوف".

�ضالمة  �ضمان  من  يتمكنوا  املنظمني مل  لأن  اأُلغي  اإن احلدث  وقال 
النا�س.

الوزراء  رئي�س  زيثثارة  ح�ضود  عرقلت   ، اجلمعة  يوم  �ضابق  وقت  ويف 
عليها  كتب  لفتات  وحملوا  البع�س  و�ضخر   ، نوبلتون  بلدة  يف  ملخبز 

ترودو". "خيانة 

يوم الأربعاء ، ويف زيارة لكولومبيا الربيطانية ، ا�ضتقبله متظاهرون 
�ضربة  �ضريف�ضون  باأنهم  بع�ضهم  �ضرخ  حيث   ، للقاح  مناه�ضون 

كوفيد.

تفوي�ضات اللقاح - التي دعمها ال�ضيد ترودو لبع�س العمال ومعظم 
امل�ضافرين - اأ�ضبحت ق�ضية رئي�ضية يف حملة النتخابات العامة.

عندما  اأغ�ضط�س   15 يف  النتخابات  اإجثثراء  اإىل  تثثرودو  ال�ضيد  دعا 
تبدو  الأقلية  الليربالية  اأن حكومته  اإىل  الراأي  ا�ضتطالعات  اأ�ضارت 

يف متناول اليد لت�ضكيل اأغلبية.

�ضي�ضوت الكنديون يف 20 �ضبتمرب ، ُقبيل عامني من املوعد املحدد.

يف اأكتوبر 2019 ، �ضلمه الناخبون حكومة اأقلية، مما يعني اأنه ا�ضطر 
اإىل العتماد على اأحزاب املعار�ضة مل�ضاعدته يف مترير اأجندته.

�ضت�ضتمر  اإىل حملة  لدعوتهم  الليرباليني  املعار�ضة  اأحزاب  انتقدت 
وذلك   19-Covid لوباء  الأخثثرية  املوجة  خالل  اأ�ضابيع  خم�ضة 

ملجرد "مكا�ضب �ضيا�ضية".

BBC NEWS
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 كندا.. ا�ضتطالعات الراأي تظهر تقدم خ�ضوم ترودو قبل اأ�ضابيع من النتخابات املبكرة 
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ويل وم بمبنا تايل انب وم ،وت��رو نتجا ،ءوز�� س�ئ �أ
ل�عوبلأ�ليفعامل:

الناب�ضة  والتقاليد  واللغات  بالثقافات  نحتفل  العامل،  الأ�ضلية يف  لل�ضعوب  الدويل  اليوم  "اليوم، يف 
امل�ضاهمات  يف  ا  اأي�ضً نفكر  كما  العامل.   وحثثول  كندا  يف  هنا  الأ�ضلية  لل�ضعوب  واملتنوعة  باحلياة 
التي قدموها للمجتمعات يف كل مكان، ونوا�ضل التزامنا ب�ضمان العرتاف بحقوق ال�ضكان الأ�ضليني 

واحرتامها.

وامليتي�س  والإنويت  الأوىل  الأمم  �ضكلت  لقد  الأ�ضلية.   ال�ضعوب  اأجداد  اأر�س  على  كندا  "ُبنيت 
ككنديني،  املمنهج.   والتمييز  العن�ضرية  من  لقرون  عانوا  فقد  ذلك  ومع  كدولة،  وهويتنا  تاريخنا 

يجب اأن نواجه اأخطائنا، ونتعلم منها، ونعمل على ت�ضحيح اأخطاء املا�ضي واحلا�ضر.

عن  يتخلف  اأحد  ترك  عدم  هو"  العام  لهذا  العامل  يف  الأ�ضلية  لل�ضعوب  الدويل  اليوم  "مو�ضوع 

فاح�ضة  نظرة  لإلقاء  يدعونا  اإنه    ." جديد  اجتماعي  عقد  اإىل  والدعوة  الأ�ضلية  ال�ضعوب  الركب: 
على اأنظمتنا احلالية، للم�ضاركة وال�ضراكة مع جمتمعات ال�ضكان الأ�ضليني من خالل عالقة حقيقية 
بني دولة واأمة، والإنويت والتاج، وعالقة بني حكومة وحكومة، واتخاذ خطوات هادفة لإنهاء الظلم  
عقد  بناء  ميكننا  مًعا،  العمل  خالل  من  اليوم.   تواجهها  املجتمعات  هذه  تزال  ل  التي  والتحديات 
ويعزز  الذاتي،  واحلكم  امل�ضري  تقرير  الأ�ضلية يف  لل�ضعوب  الأ�ضيل  باحلق  يعرتف  اجتماعي جديد 

امل�ضاواة الجتماعية والقت�ضادية، ويحمي قوانني واأرا�ضي وثقافات ولغات ال�ضكان الأ�ضليني.

"بينما يوا�ضل الكنديون التعرف على اآثار ال�ضتعمار والت�ضالح مع النتائج املاأ�ضاوية لبقايا الأطفال 
بالقرب من املدار�س ال�ضكنية ال�ضابقة يف جميع اأنحاء البالد، فاإننا نعرتف باأنه ل يزال لدينا الكثري 
عت حكومة كندا اتفاقية  من العمل الذي يتعني علينا القيام به لتعزيز امل�ضاحلة.  يف ال�ضهر املا�ضي، وقاّ
�ضا�ضكات�ضوان  ومقاطعة   -  4 املعاهدة  اإقليم   -  Cowessess First Nation مع  تاريخية  تن�ضيق 
ب�ضاأن خدمات الطفل والأ�ضرة.  ت�ضمن هذه التفاقية اأن يتمكن املجتمع املحلي من ممار�ضة وليته 
اأف�ضل لأطفالهم وعائالتهم.  يف وقت  الق�ضائية ب�ضكل فعال واتخاذ قراراته اخلا�ضة ب�ضاأن ما هو 
ا عن متويل جديد للتنفيذ الكامل لنداءات جلنة احلقيقة وامل�ضاحلة  �ضابق من هذا العام، اأعلنا اأي�ضً
يف  الأ�ضليون  ال�ضكان  يواجهها  التي  واحلواجز  املمنهجة  للعن�ضرية  الت�ضدي  ذلك  يف  مبا  للعمل، 
النظام القانوين الكندي.  تقع �ضتة و�ضبعون دعوة من اأ�ضل 94 نداء للعمل يف التقرير �ضمن امل�ضوؤولية 
قيد  اأنها  اأو  منها  املائة  يف   80 من  اأكر  اإكمال  مت  وقد  الفيدرالية،  للحكومة  امل�ضرتكة  اأو  الفردية 
وال�ضركاء  والأقاليم  الأ�ضلية واملقاطعات  ال�ضعوب  وال�ضراكة مع  بالت�ضاور  العمل  التنفيذ.  �ضنوا�ضل 
الآخرين ملعاجلة دعوات اإتخاذ اإجراءات، واإحداث تغيري حتويلي، وحت�ضني النتائج ملجتمعات ال�ضكان 

ا مبوا�ضلة تزويد جمتمعات ال�ضكان الأ�ضليني يف جميع اأنحاء البالد  الأ�ضليني.  نحن ملتزمون اأي�ضً
باملوارد التي يحتاجونها ملعاجلة الإرث الرهيب للمدار�س الداخلية، وتكرمي الأطفال الذين مل يعودوا 

اإىل منازلهم اأبًدا، ودعم الناجني وعائالتهم واملجتمعات املت�ضررة.

الأ�ضلية.   ال�ضعوب  حقوق  ب�ضاأن  املتحدة  الأمم  اإعثثالن  قانون  الربملان  اأقثثر  املا�ضي،  يونيو  "يف 

تطويره  مت  الأ�ضلية.   بال�ضعوب  كندا  عالقة  يف  الأمثثثام  اإىل  تاريخية  خطوة  الت�ضريع  هثثذا  ُيعد 
بحقوق  الكامل  العثثرتاف  نحو  وا�ضًحا  م�ضاًرا  يخلق  وهو  الأ�ضليني،  ال�ضكان  ومنظمات  �ضركاء  مع 
احلواجز  اإزالة  على  الإعالن  تنفيذ  �ضي�ضاعدنا  وحمايتها.   واحرتامها  وامل�ضاواة  الأ�ضليني  ال�ضكان 
اأكرب  ازدهثثار  وتعزيز  والقت�ضادية،  الجتماعية  الفجوات  و�ضد  اأقثثوى،  عالقات  وبناء  املوؤ�ض�ضية، 
لل�ضعوب الأ�ضلية - وجميع الكنديني.  �ضيكمل هذا العمل املبادرات الهامة الأخرى اجلارية بالفعل، 
عدالة  ا�ضرتاتيجية  وتطوير  املجتمعية،  وال�ضرطة  ال�ضحة  حول  الت�ضريعية  اللتزامات  ذلك  يف  مبا 
لل�ضكان الأ�ضليني.  كما اأنه يعتمد على الإطالق الأخري للم�ضار الفيدرايل، وهو ا�ضتجابة حكومة كندا 
للتحقيق الوطني يف الن�ضاء والفتيات من ال�ضكان الأ�ضليني املفقودات والقتلى.  يوفر امل�ضار الفيدرايل 
للحكومة خارطة طريق �ضاملة ملعاجلة الأ�ضباب اجلذرية للعنف القائم على النوع الجتماعي �ضد 
ال�ضعوب الأ�ضلية على اأ�ضا�س اأربعة موا�ضيع مرتابطة: الثقافة، وال�ضحة والعافية، و�ضالمة الإن�ضان 
حقوق  حترتم  و�ضاملة  ومن�ضفة  عادلة  اأنظمة  باإن�ضاء  املهم  العمل  هذا  �ضي�ضمح  والعدالة.   واأمنه، 
ال�ضعوب الأ�ضلية وحتمي الن�ضاء والفتيات واملثليني واملثليات ومزدوجي امليل اجلن�ضي ومغايري الهوية 

اجلن�ضانية يف احلا�ضر وامل�ضتقبل.

ا باأن العديد من جمتمعات ال�ضكان الأ�ضليني  "بينما نوا�ضل الكفاح لإنهاء COVID-19، نعرتف اأي�ضً
املتخ�ض�ضني  مع  كثب  عن  العمل  مبوا�ضلة  ملتزمون  نحن  بالوباء.   متنا�ضب  غري  ب�ضكل  تاأثرت  قد 
ال�ضحية  الآثار  ملعاجلة  والأقاليم  واملقاطعات  واملجتمعات  الأ�ضليني  لل�ضكان  ال�ضحية  الرعاية  يف 

والقت�ضادية والجتماعية للوباء من خالل احللول القائمة على الفروق والتي يقودها املجتمع.

اإعاقة الهياكل  اإذا ا�ضتمرت الأمم الأوىل والإنويت وامليتي�س يف  "ل ميكن لكندا امل�ضي قدًما كدولة 

ال�ضتعمارية والعن�ضرية املمنهجة والتمييز.  

نعرفها  التي  الأمم  ت�ضكيل  يف  الأ�ضليني  ال�ضكان  جمتمعات  قدمتها  التي  بامل�ضاهمات  نحتفل  بينما 
اليوم، نوا�ضل العمل معهم يف �ضراكة كاملة لتعزيز امل�ضاحلة بطريقة ملمو�ضة و�ضمان جناح ال�ضعوب 

الأ�ضلية وازدهارها ".

يكنأيامعربرتجمكنءوزس�ئمكتب

بيان رئي�ض وزراء كندا مبنا�ضبة اليوم الدويل لل�ضعوب الأ�ضلية يف العامل
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من ثثا جل��رع��ات ميتق يف ملقاطع أتب
قاحاتCOVID-19لأكرثكانأونتايو�عفًا

دلتا  متغري  انتقال  قابلية  حول  البيانات  لتطور  ا�ضتجابًة   - تورنتو 
تتخذ  الأخرى،  الق�ضائية  للوليات  الأخرية  التجارب  اإىل  وا�ضتناًدا 
اإجراءات  لل�ضحة،  الطبيني  امل�ضوؤولني  كبري  مع  بالت�ضاور  احلكومة، 
لزيادة احلماية لأ�ضعف حالتنا، مبا يف ذلك ال�ضعفاء، كبار ال�ضن 
غري  ال�ضغار  والأطفال  املناعة  نق�س  من  يعانون  الذين  والأفثثراد 
�ضد  التطعيم  �ضيا�ضات  جعل  ذلك  يت�ضمن  للتطعيم.  بعد  املوؤهلني 
COVID-19 اإلزامية يف الأماكن عالية اخلطورة، واإيقاف خروج 

جرعات  وتقدمي  الفتح  لإعادة  الطريق  خارطة  من  موؤقًتا  املقاطعة 
تقوم  للخطر.  املعر�ضني  لل�ضكان   COVID-19 لقاح  من  ثالثة 
ا بتو�ضيع الأهلية للح�ضول على لقاح فايزر لالأطفال  اأي�ضً احلكومة 

املولودين يف عام 2009 اأو قبل ذلك.

حلماية املر�ضى واملوظفني املعر�ضني للخطر يف الأماكن التي يكون 
دلتا  ومتغري  ونقله   COVID-19 بفريو�س  الإ�ضابة  خطر  فيها 
اأعلى، اأ�ضدر املدير الطبي لل�ضحة توجيًها يفر�س على امل�ضت�ضفيات 
ومقدمي خدمات الرعاية املنزلية واملجتمعية احل�ضول على �ضيا�ضة 
واملتطوعني  والطالب  واملقاولني  للموظفني   COVID-19 تطعيم 
 COVID-19 �ضيا�ضة تطعيم  لديها  يكون  اأن  الإ�ضعاف  وخلدمات 
اأق�ضاه  اأن تكون �ضيا�ضة التطعيم �ضارية يف موعد  يجب  للم�ضعفني. 
7 �ضبتمرب 2021، وعلى الأقل �ضيطلب من هوؤلء الأفراد تقدمي دليل 

على اأحد الأمور الثالثة:

- التطعيم الكامل �ضد COVID-19 ؛

- �ضبب طبي لعدم التطعيم �ضد COVID-19 ؛ اأو

كورونا  فريو�س  �ضد  التطعيم  حول  تثقيفية  جل�ضة  من  النتهاء   -
.COVID-19

الكامل  التطعيم  على  دلياًل  يقدموا  مل  الذين  الأفثثراد  من  �ضُيطلب 
هذه  �ضتكون  منتظم.  م�ضت�ضد  اختبار  اإجثثراء   COVID-19 �ضد 
الإعدادات مطلوبة لتتبع تنفيذ �ضيا�ضاتها والإبالغ عنها اإىل حكومة 
املقاطعة. هذا م�ضابه ملتطلبات �ضيا�ضة التطعيم املعمول بها حالًيا يف 

دور الرعاية طويلة الأجل.

للجرعتني  رائدة  ق�ضائية  مقاطعة  تزال  ل  اأونتاريو  اأن  حني  "يف 

املوجودة  التحتية  البنية  ولدينا  اإدارتها  يتم  التي  والثانية  الأوىل 
كبري  حد  اإىل  لالنتقال  قابل  دلتا  متغري  فاإن  املر�س،  تف�ضي  لإدارة 
وتو�ضح جتربة الوليات الق�ضائية الأخرى اأننا يجب اأن نظل يقظني 
نائبة  اإلثثيثثوت،  كري�ضتني  قثثول  ح�ضب  اخلريف."  مثثن  اقرتابنا  مثثع 
تدابري  اتخاذ  خالل  "من  وقالت:  ال�ضحة.  ووزيرة  الوزراء  رئي�س 
�ضعفًا  الفئات  اأكر  �ضنحمي  اخلطورة،  عالية  البيئات  يف  اإ�ضافية 
لدينا، ونحمي �ضعة امل�ضت�ضفيات، ون�ضمن العودة الآمنة اإىل املدر�ضة، 

ونحافظ على ت�ضغيل اأونتاريو."

لدعم خطة العودة اإىل املدر�ضة، تعتزم وزارة التعليم تقدمي �ضيا�ضة 
الإف�ضاح عن التطعيم جلميع موظفي جمل�س اإدارة املدر�ضة املمول 
جلميع  وكذلك  اخلا�ضة  املدار�س  يف  واملوظفني  العام،  القطاع  من 
املوظفني يف اأماكن رعاية الأطفال املرخ�ضة للعام الدرا�ضي 2021-
22، مع متطلبات اختبار امل�ضت�ضد ال�ضريع للموظفني الذين مل يتم 
مع  ا  اأي�ضً اأونتاريو  حكومة  تعمل   .COVID-19 �ضد  حت�ضينهم 
وحدات ال�ضحة العامة وجمال�س املدار�س املمولة من القطاع العام 
منها  القريبة  اأو  املدار�س  يف  التطوعية  التطعيم  عيادات  لت�ضغيل 
املوؤهلني وعائالتهم  للطالب  اأكر مالءمة ومتاحة  اللقاحات  جلعل 

واملعلمني وموظفي املدر�ضة العائدين اإىل املدر�ضة هذا اخلريف.

ا تنفيذ �ضيا�ضات التطعيم يف اأماكن اأخرى عالية اخلطورة  �ضيتم اأي�ضً
مثل:

- موؤ�ض�ضات ما بعد املرحلة الثانوية؛

- دور التقاعد املرخ�ضة.

- ماآوى الن�ضاء ؛ و

الذين  للبالغني  النهارية  والربامج  اجلماعية  املنازل  جممعات   -
من  وغريها  الأطفال  عالج  ومراكز  النمو  يف  اإعاقات  من  يعانون 
ال�ضكنية  والأماكن  اخلا�ضة  الحتياجات  ذوي  لالأطفال  اخلدمات 

املرخ�ضة لالأطفال.

قال �ضتيفن ليت�ضي، وزير التعليم، "بدعم من كبري امل�ضوؤولني الطبيني 
اآمنة  املدار�س  اإجراءات جلعل  تتخذ حكومتنا  اأونتاريو،  لل�ضحة يف 
�ضريعة  مدار�ضنا، وت�ضمن �ضرعة  خطتنا  "�ضتحمي  الإمكان".  قدر 
ل�ضالح  مفتوحة  اإبقائها  بق�ضد  ذلك  كل  الت�ضال،  جهات  تتبع  يف 

طالب اأونتاريو."

اأونتاريو،  يف  �ضعفًا  الفئات  اأكثثر  حماية  ملوا�ضلة  اإ�ضايف  كثثاإجثثراء 
ال�ضحة  لل�ضحة وخرباء  الطبيني  امل�ضوؤولني  تو�ضية كبري  بناًء على 
لقاح  مثثن  ثالثة  جثثرعثثات  تثثقثثدمي  يف  املقاطعة  �ضتبداأ  الآخثثثريثثثن، 
طبقة  وتزويدهم  للخطر،  عر�ضة  الأكثثر  لأولئك   COVID-19

اإ�ضافية من احلماية �ضد متغري دلتا. هذا ي�ضمل:

- متلقو الزراعة )مبا يف ذلك زراعة الأع�ضاء ال�ضلبة وزرع اخلاليا 
اجلذعية املكونة للدم( ؛

- املر�ضى الذين يعانون من �ضرطانات الدم )ت�ضمل الأمثلة �ضرطان 
يتلقون  الذين  الثثدم(  و�ضرطان  النخاعي  والثثورم  الليمفاوية  الغدد 
والعالج  املوجهة،  والعالجات  الكيميائي،  )العالج  الفعال  العالج 

املناعي( ؛

- متلقو عامل م�ضاد لث CD20 )مثل ريتوك�ضيماب، اأوكرليزوماب، 
اأوفاتوماب( ؛ و

- �ضكان اأماكن التجمعات عالية اخلطورة مبا يف ذلك دور الرعاية 
رعاية  ونزل  اخلطورة  عالية  املرخ�ضة  التقاعد  ودور  الأجل  طويلة 

امل�ضنني لالأمم الأوىل.

�ضتختلف مواقع وتوقيت اجلرعات الثالثة ح�ضب وحدة ال�ضحة العامة 
بناًء على التخطيط والعتبارات  وال�ضكان املعر�ضني ملخاطر عالية 
املحلية، مع بدء بع�ضها يف وقت مبكر من هذا الأ�ضبوع حيث توجد 

الفر�س.

بالإ�ضافة اإىل ذلك، ملزيد من الدعم لعودة اأكر اأماًنا اإىل املدر�ضة 
من خالل �ضمان ا�ضتفادة املزيد من الأطفال وال�ضباب من احلماية 
لقاح  على  للح�ضول  الأهلية  املقاطعة  �ضتو�ضع  اللقاح،  يوفرها  التي 
اأونتاريو عن  املولودين يف عام 2009. وقد ر�ضدت  فايزر لالأطفال 
كثب البيانات الواردة من األربتا و كولومبيا الربيطانية يف اتخاذ هذا 
القرار، وقد عر�ضت هذه املقاطعات لقاح فايزر لل�ضباب املولودين يف 
عام 2009 لعدة اأ�ضهر دون حتديد خماطر. اعتباًرا من يوم الأربعاء 
18 اأغ�ضط�س 2021، �ضيكون جميع الأطفال الذين يبلغون من العمر 
من  الأوىل  لتلقي جرعتهم  موؤهلني   2021 عام  نهاية  قبل  عاًما   12
نظام  خثثالل  مثثن  موعدهم  حجز  وميكنهم   COVID-19 لقاح 
اأو  احلجز الإقليمي، من خالل وحدة ال�ضحة العامة اخلا�ضة بهم، 
ال�ضيدليات، اأو ميكن الذهاب اإىل عيادات التطعيم يف جميع اأنحاء 

املقاطعة.

"اإن احلفاظ على  لل�ضحة:  الطبي  املدير  مور،  الدكتور كريان  قال 
الأكر  الفئات  وحماية  جمتمعاتنا  يف  العدوى  من  منخف�س  معدل 
�ضعًفا لدينا هو كيف ميكننا احلفاظ على مدار�ضنا واأعمالنا وبيئاتنا 
"لتوفري  ال�ضطرابات".  تقليل  مع  الإمكان  قدر  باأمان  الجتماعية 
نتخذ  الفريو�س،  مع  التعاي�س  تعلم  اأثناء  فثثرد  لكل  حماية  اأف�ضل 
اإجراءات من خالل مطالبة الأفراد الذين يعملون يف اأماكن عالية 
ثالثة من لقاح  الكامل، من خالل توفري جرعة  بالتطعيم  اخلطورة 
مناعية  ا�ضتجابة  لديهم  الذين  معينة  ملجموعات   COVID-19

يف  املولودين  الأطفال  لت�ضمل  الأهلية  تو�ضيع  خالل  ومن  منخف�ضة 
عام 2009 اأو قبل ذلك ".

يف حني اأن املقاطعة قد و�ضلت اإىل معلم مثري حيث تلقى اأكر من 
81 يف املائة من �ضكان اأونتاريو الذين تبلغ اأعمارهم 12 عاًما اأو اأكر 
اإىل هدفها املتمثل يف تلقيح 75  اأن ت�ضل  اأوىل، ومن املتوقع  جرعة 
يف املائة بجرعة ثانية يف وقت لحق من هذا ال�ضهر، بعد حتذيرات 
متكررة من احلكومة، وبالت�ضاور مع كبري امل�ضوؤولني الطبيني لل�ضحة، 
�ضيوا�ضل  الفتح.  لإعثثادة  الطريق  خارطة  من  اخلروج  موؤقًتا  توقف 
مراقبة  الآخرين  ال�ضحة  لل�ضحة وخرباء  الطبيني  امل�ضوؤولني  كبري 
البيانات لتحديد متى يكون اخلروج من خارطة الطريق اآمًنا ورفع 
غالبية تدابري ال�ضحة العامة وال�ضالمة يف مكان العمل املعمول بها 

حالًيا.

يكنأيامعربرتجم

�ضيا�ضات  ت��ف��ر���ض  اأون��ت��اري��و 
كورونا  فريو�ض  �ضد  التطعيم 
يف   COVID-19 امل�����ض��ت��ج��د 
الأم����اك����ن ع��ال��ي��ة اخل��ط��ورة
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الآن  مبقدورك  اأ�ضبح 
اجلن�ضية  طلب  تقدمي 
ع�����رب الإن�����رتن�����ت

 )IRCC( اأطلقت اليوم دائرة الهجرة والالجئني واملواطنة الكندية
اأداة موقع ويب جديدة تتيح تقدمي طلبات اجلن�ضية عرب الإنرتنت.

الأداة  هذه  واختبار  تطوير  على  بالفعل  تعمل   IRCC دائرة  كانت 
اجلثثثديثثثدة، كثثجثثزء مثثن مثثبثثادرة حتثثديثثث املثثواطثثنثثة، بثثهثثدف جعل 
�ضهل  الإنرتنت  عرب  اجلديد  التطبيق  كفاءة.   اأكر  التقدمي  عملية 
ال�ضتخدام.  على �ضبيل املثال، ميكنك الآن حفظ التطبيقات املكتملة 
جزئًيا وا�ضتئنافها يف وقت لحق، وحتميل امل�ضتندات الداعمة واإ�ضعار 

اإثبات الدفع، وطباعة ملف PDF وطلب تاأكيد ال�ضتالم.

يرجى مالحظة اأنه اإذا كان مقدم الطلب قد تقدم بطلبه ورقيًا، فال 
ينبغي له اإعادة التقدمي عرب الإنرتنت.

اأواخر عام 2020 لختبار قدرة النظام  IRCC الأداة يف  اأ�ضدرت 
الإنرتنت  عرب  اجلن�ضية  تطبيق  لفتح  جاهزة  الآن  وهي  الأ�ضا�ضي، 

ملزيد من جمموعات املتقدمني، با�ضتخدام نهج تدريجي.

لتقدمي  املجال   IRCC فتحت   ،2021 اأغ�ضط�س   11 من،  اعتباًرا 
 18 اأعمارهم  تبلغ  الذين  املتقدمني  جلميع  الإنرتنت  عرب  الطلبات 

عاًما واأكر والذين يتقدمون ب�ضفتهم:

- اأفراد )ولي�س كعائلة(

- لي�س لديهم ممثل عنهم

اأفراد  اأحد  اأو مع  للتاج  - مل يعلنوا عن الإقامة خارج كندا كخادم 
اأ�ضرة خادمي التاج

ويف وقت لحق من هذا العام، �ضنفتح التطبيق عرب الإنرتنت لث

- العائالت )جمموعات(

- الق�ضر حتت �ضن 18 �ضنة

ويف عام 2022، �ضيتم فتح التطبيق عرب الإنرتنت لل:

- املمثلني للتقدم نيابة عن عمالئهم 

مع  اأو  التاج  كخادمي  كندا  خارج  الإقامة  يعلنون  الذين  العمالء   -
اأحد اأفراد عائلة خادمي التاج

 Apply for Canadian :للتقدم عرب الإنرتنت، يرجى النتقال اإىل
citizenship online

يكنأيامعربرتجم

س:هميكننيت�ويتيفلنتخابات؟
للت�ضويت يف النتخابات الفيدرالية، يجب عليك:

- اأن تكون مواطن كندي

- اأن ل يقل عمرك عن 18 عاًما يوم النتخابات

- اإثبات هويتك وعنوانك

س:أينأ�وت؟
اأينما  الربيد  عرب  اأو  اأماكن  عدة  يف  ح�ضوريًا  الت�ضويت  ميكنك 

كنت.

• ح�ويًا
- يف اأي مكتب لالنتخابات الكندية قبل ال�ضاعة ال�ضاد�ضة م�ضاًء، 

يوم الثالثاء 14 �ضبتمرب

- يف دائرتك الإنتخابية يف مركز القرتاع امل�ضبق املخ�ض�س لك 
من اجلمعة 10 �ضبتمرب اإىل الثنني 13 �ضبتمرب من 9:00 �ضباًحا 

اإىل 9:00 م�ضاًء.

يوم  لك  املخ�ض�س  القثثرتاع  مركز  يف  الإنتخابية  دائرتك  يف   -
النتخابات، الثنني 20 �ضبتمرب

ربي طبو •
 اإذا كنت جزًءا من جمموعة �ضكانية معر�ضة للخطر اأو اإذا كنت 
�ضتبتعد عن دائرتك الإنتخابية خالل ا�ضتطالعات الراأي امل�ضبقة 

ويوم النتخابات، فيمكنك الت�ضويت عن طريق الربيد.

يعي�ضون  الذين  للكنديني  ا  اأي�ضً الربيد متاح  الت�ضويت عن طريق 
يف اخلارج.

يتم تطبيق ال�ضروط بخ�ضو�س املواعيد النهائية.  للح�ضول على 
للت�ضويت  بطلب  تقدم  بك،  اخلا�ضة  الت�ضويت  اأدوات  جمموعة 
عن طريق الربيد قبل ال�ضاعة 6:00 م�ضاًء.  يف يوم الثالثاء 14 
يوم  بحلول  املعلمة  اقرتاعك  بطاقة  ا�ضتالم  من  تاأكد  �ضبتمرب. 

النتخابات، الثنني 20 �ضبتمرب.

حتقق من التعليمات املوجودة يف جمموعة الت�ضويت اخلا�ضة بك 
للح�ضول على التفا�ضيل.

مبجرد تقدميك للت�ضويت عن طريق الربيد، ل ميكنك تغيري راأيك 
والت�ضويت يف ا�ضتطالعات الراأي امل�ضبقة اأو يف يوم النتخابات.

س:هميكننيت�ويتقبيوملنتخابات؟
نعم، هناك عدة طرق للت�ضويت قبل يوم النتخابات.

 1.يف ا�ضتطالعات الراأي امل�ضبقة

قم بالت�ضويت يف مركز القرتاع امل�ضبق املخ�ض�س لك يف دائرتك 
�ضبتمرب   13 الثنني  اإىل  �ضبتمرب   10 من  اجلمعة  يوم  الإنتخابية 
مركز  على  للعثور  م�ضاًء.    9:00 �ضباًحا حتى   9:00 ال�ضاعة  من 
اأو  الناخب  معلومات  بطاقة  من  حتقق  لك،  املخ�ض�س  القثثرتاع 

ا�ضتخدم خدمة معلومات الناخب.

الربيد طريق  عن   .2

تقدم  بثثك،  اخلا�ضة  الت�ضويت  اأدوات  جمموعة  على  للح�ضول 
6:00 م�ضاًء، يف  ال�ضاعة  قبل  الربيد  للت�ضويت عن طريق  بطلب 
القرتاع  بطاقة  ا�ضتالمنا  من  تاأكد  �ضبتمرب.   14 الثالثاء  يثثوم 
اخلا�ضة بك بحلول يوم النتخابات.  حتقق من التعليمات املوجودة 

يف جمموعة الت�ضويت اخلا�ضة بك للح�ضول على التفا�ضيل.

 3. يف اإحدى مكاتب Elections Canada عرب كندا

قبل  الأ�ثثضثثبثثوع  اأيثثثام  طثثثوال  مفتوح  مكتب   500 مثثن  اأكثثثر  لدينا 
النتخابات.  �ضواّت يف اأي منهم قبل ال�ضاعة ال�ضاد�ضة م�ضاًء، يف 
يوم الثالثاء املوافق 14 �ضبتمرب / اأيلول. ابحث عن اأقرب مكتب 

.Elections Canada اإليك من مكاتب

س:أناع�ويفقوتكني.كفُيلب�وتي؟
اإذا كنت ع�ضًوا يف القوات الكندية، فيمكنك الت�ضويت با�ضتخدام 

اأي من الطرق املتاحة جلميع الناخبني الكنديني الآخرين.

ميكنك الت�ضويت يف مركز القرتاع املدين املرتبط مبحل اإقامتك، 
اإما يف يوم القرتاع امل�ضبق اأو يوم النتخابات.  ُتبني بطاقة معلومات 
اإىل  الت�ضويت.  �ضتحتاج  اأين ومتى ميكنك  الناخب اخلا�ضة بك 

اإظهار اإثبات الهوية والعنوان.

مركز  يف  اخلا�س  القثثرتاع  طريق  عن  الت�ضويت  ا  اأي�ضً ميكنك 
اقرتاع ع�ضكري مت اإن�ضاوؤه يف قاعدة اأو وحدة للقوات الكندية.

ميكنني ه  .كن يف جن� عقوب ي�أق أن��ا :س��
ت�ويت؟

نعم. طاملا اأنك مواطن كندي و�ضتبلغ من العمر 18 عاًما على الأقل 
الإ�ضالحية.   موؤ�ض�ضتك  الت�ضويت يف  النتخابات، ميكنك  يوم  يف 
�ضيكون اأحد املوظفني يف موؤ�ض�ضتك متاًحا مل�ضاعدتك يف الت�ضجيل 

اأكرث الأ�ضئلة تداوًل حول النتخابات الكندية
 Elections Canada
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والت�ضويت با�ضتخدام عملية القرتاع اخلا�ضة.

يتم الت�ضويت يف املوؤ�ض�ضات الإ�ضالحية يوم الأربعاء، 8 �ضبتمرب.

مع  "Selfie" تذ ةو� تقاط ميكنني ه :س�� 
بطاقلقرتعخلا�بي؟

�ضخ�س  لأي  اأو  لك  ُمعَلمة-  اقثثرتاع  لبطاقة  �ضورة  التقاط  اإن  ل، 
الت�ضويت مبوجب  �ضرية  ينتهك  لأنه  قانوين  اأمًرا غري  يعد  اآخر- 
اقرتاع  لبطاقة  �ضورة  ن�ضر  يعد  كما  الكندي.   النتخابات  قانون 
على  ذلك  يف  مبا  للقانون،  انتهاًكا  الأ�ضكال  من  �ضكل  باأي  معلمة 

و�ضائل التوا�ضل الجتماعي.

س:أناموطنكنيأع�سيفخلاج.كف�وت؟
تقدمي  من  تاأكد  الربيد.   طريق  عن  الت�ضويت  اإىل  حتتاج  �ضوف 
طلب للت�ضويت عن طريق الربيد قبل ال�ضاعة 6 م�ضاًء، بالتوقيت 
القثثرتاع  بطاقة  واإعثثثادة  �ضبتمرب،   14 الثثثثثالثثثاء،  يثثوم  ال�ضرقي، 
اخلا�ضة بك اإلينا بحلول ال�ضاعة 6:00 م�ضاًء، بالتوقيت ال�ضرقي، 

يف يوم النتخابات، الثنني، 20 �ضبتمرب.

س:أنام�ر.كف�وت؟
الناخبون املوؤهلون الذين هم بال ماأوى اأو لي�س لديهم عنوان ثابت 

مدعوون للت�ضجيل والت�ضويت.

هنا   انقر  وعنوانه.   هويته  اإثبات  ي�ضوت  �ضخ�س  كل  على  يجب 
ا�ضتخدامها  التي ميكنك  املقبولة  امل�ضتندات  للح�ضول على قائمة 

لإثبات هويتك وعنوانك.
ID to vote – Elections Canada 

هويتك  اإثثثبثثات  خاللها  من  ميكنك  التي  الطرق  بع�س  يلي  فيما 
وعنوانك عندما تذهب للت�ضويت:

.  لإثبات هويتك، ميكنك اإظهار بطاقة هوية مكتوب عليها ا�ضمك، 
مثل �ضهادة امليالد اأو البطاقة ال�ضحية.

خطاب  ي�ضمى  ر�ضمي  خطاب  اإظهار  ميكنك  عنوانك،  لإثبات    .
تاأكيد الإقامة.

خدمات  اأو  �ضكًنا  اأو  طعاًما  تقدم  موؤ�ض�ضة  اإىل  ذهبت  اإذا    .
تقدمي  املوؤ�ض�ضة  م�ضوؤول  من  تطلب  اأن  فيمكنك  اأخرى،  اجتماعية 

هذا اخلطاب.

تت�ضمن بع�س الأمثلة ما يلي:

الأمم  احتياطيات  اأو  الفرق  اإحثثدى  من  الإقامة  تاأكيد  خطاب    .
الأوىل اأو من �ضلطة حملية ل�ضعب اإنويت، 

اأو بيان  اأو منوذج القبول  تاأكيد الإقامة، خطاب الإقامة  .  ر�ضالة 
املزايا من اإحدى املوؤ�ض�ضات املعينة التالية:

- �ضكن الطالب

- �ضكن كبار ال�ضن

- مرفق رعاية طويلة الأمد

- ماأوى

- مطعم للفقراء

- من�ضاأة �ضكنية جمتمعية

ا الإف�ضاح عن هويتك وعنوانك كتابًيا واأن يكون لديك  .  ميكنك اأي�ضً
�ضخ�س يعرفك ويتم تعيينه يف مركز القرتاع اخلا�س بك.  يجب 
اإثبات هويته وعنوانه.   اأن يكون ال�ضخ�س الذي يكفلك قادًرا على 
ميكن لأي �ضخ�س اأن ي�ضهد ل�ضخ�س واحد فقط، با�ضتثناء مرافق 

التقاعد اأو الرعاية طويلة الأجل.

للعثور  بنا  اخلا�ضة  الناخب  معلومات  خدمة  ا�ضتخدام  ميكنك   
الرئي�ضية،  �ضفحتنا  اإىل  انتقل  بك.   اخلا�س  القرتاع  مركز  على 
ويف مربع "معلومات الناخب اخلا�ضة بي"، اأدخل الرمز الربيدي 
ا  اأي�ضً الإقامة اخلا�س بك.  ميكنك  تاأكيد  الذي يظهر يف خطاب 
-463-6868 على  جماًنا،   ،Elections Canada بث  الت�ضال 

800-1 ملعرفة مكان مركز القرتاع اخلا�س بك.

.لأجطويلعايأوتقاعمرفقيفس�أعأنا:س
كفميكننيت�ويت؟

التقاعد والرعاية طويلة  Elections Canada مع مرافق  تعمل 
بروتوكولت  مع  تتوافق  التي  الت�ضويت  خثثيثثارات  لتقدمي  الأجثثل 
املوؤهلون  الناخبون  تاريخيًا، كان  بها.   املعمول  وال�ضالمة  ال�ضحة 
الذين يعي�ضون يف مرفق تقاعد اأو رعاية طويلة الأجل قادرين على 
الت�ضويت يف مركز اقرتاع متنقل يف من�ضاآتهم، ولكن قد ل يكون 
  .COVID-19 هذا اخليار ممكًنا يف جميع املرافق ب�ضبب قيود 
عن  الت�ضويت  مثل  البديلة،  الت�ضويت  خيارات  ا�ضتخدام  ميكن 
التي ل  املرافق  واحد، يف  ليوم  امل�ضبق  الت�ضويت  اأو  الربيد  طريق 

ميكن توفري القرتاع التقليدي املتنقل فيها.

يف  املحلي  النتخابات  مكتب  اأو  املن�ضاأة  مب�ضوؤول  الت�ضال  يرجى 
كندا للتعرف على خيارات الت�ضويت املتوفرة يف موؤ�ض�ضتك.

.لأجطويلعايأوتقاعمرفقيفس�أعأنا:س
كفميكننيإثباتهويتيوعنوين؟

يجب على كل �ضخ�س ي�ضوت اإثبات هويته وعنوانه.

فيما يلي بع�س الطرق لإثبات هويتك وعنوانك:

مكتوب  هوية  بطاقة  اإظهار  ميكنك  )ال�ضم(،  هويتك  لإثبات   -
عليها ا�ضمك، مثل البطاقة ال�ضحية اأو �ضهادة امليالد.

- اإذا كنت تعي�س يف مرفق تقاعد اأو رعاية طويلة الأجل، فيمكنك 
اإظهار ن�ضخ م�ضورة من اإثبات هويتك ووثائق العنوان.

تاأكيد  خطاب  اإظهار  يف  اخليارات  اأحد  يتمثل  عنوانك،  لإثبات   -
الإقامة وهي ر�ضالة ر�ضمية من مرفق تقاعد اأو رعاية طويلة الأجل 
"هذا ال�ضخ�س يعي�س هنا".  ميكنك طلب هذه الر�ضالة  تثبت اأن 
ا ا�ضتخدام ن�ضخة كربونية �ضفراء  من مدير املن�ضاأة.  ميكنك اأي�ضً
ملوؤها  مت  اإذا  الناخبني  قائمة  يف  الت�ضجيل  اأو  املراجعة  طلب  من 

بوا�ضطة موظف النتخابات.

بهويتك وعنوانك.  ي�ضهد  يعرفك  يكون لديك �ضخ�س  اأن  - ميكن 
يكون  اإثبات هويته وعنوانه.  قد  قادر على  الكفيل  يكون  اأن  يجب 
اأكر  يكفل  اأن  للموظف  يجوز  اإقامتك.   مكان  يف  موظًفا  الكفيل 
الدائرة  اأو  النتخابية  الدائرة  نف�س  يقيم يف  اأن  ويجب  ناخب  من 

النتخابية املجاورة مثل ال�ضخ�س املكفول.

 Elections Canada بث  الت�ضال  يرجى  املعلومات،  من  ملزيد 
على الرقم:

 16868-463-800-

لرعاياأة�منيفموؤقًتافى�ت�ملإىلخايلإمت:س
حلاة.كفميكننيت�ويت؟

ملوظفي  وال�ضالمة  ال�ضحة  �ضيا�ضات  ت�ضمح  حيث  امل�ضت�ضفيات  يف 
النتخابات بالتواجد يف املوقع، �ضيتمكن الناخبون الذين يدخلون 
عن  والت�ضويت  الت�ضجيل  من  النتخابات  فرتة  خالل  امل�ضت�ضفى 
اإخطار  �ضيتم  بامل�ضت�ضفى.   غرفتهم  من  اخلا�س  القثثرتاع  طريق 
�ضيقوم  بثثالقثثرتاع.   خا�س  ت�ضويت  اإجثثراء  عند  م�ضبًقا  املر�ضى 
م�ضوؤول النتخابات بزيارة املر�ضى اإما عن طريق التنقل من غرفة 
اإىل اأخرى اأو عن طريق حتديد موعد وم�ضاعدتهم يف ملء طلباتهم.  

ا م�ضاعدة املري�س يف الإدلء ب�ضوته، اإذا لزم الأمر.   ميكنهم اأي�ضً
تعرف على املزيد حول الت�ضويت عن طريق القرتاع اخلا�س.

دخول  وال�ضالمة  ال�ضحة  �ضيا�ضات  حتظر  حيث  امل�ضت�ضفيات  يف 
الت�ضويت عن طريق  الناخبون من  �ضيتمكن  النتخابات،  موظفي 
من�ضقة  اقثثرتاع خا�ضة  عملية  خثثالل  اإمثثا من  اخلثثا�ثثس،  القثثثرتاع 
عملية  با�ضتخدام  م�ضتقل  ب�ضكل  اأو  امل�ضت�ضفى  طاقم  ي�ضهلها 

الت�ضويت بالربيد.

يف كلتا احلالتني، �ضيتلقى جميع الناخبني الذين يدخلون امل�ضت�ضفى 
موؤقًتا اإ�ضعاًرا من هيئة النتخابات الكندية يوؤكد خيارات الت�ضويت 

املوجودة يف امل�ضت�ضفى حيث يتلقون الرعاية.

ذين ناخبني كن نتخابات توعب�ت فك :س��
ويت�ت تاخ متخبا ويت�ت عونتط�ي ل

تقلي؟

فيها  يتمكن  ل  التي  املواقع  يف  اإ�ضافية  خدمة  نقاط  اإن�ضاء  يتم 
التقليدية.   الت�ضويت  با�ضتخدام خيارات  الت�ضويت  من  الناخبون 
مثل  منعزلة،  مناطق  يف  يعملون  الثثذيثثن  الناخبني  ي�ضمل  وهثثذا 
الذين  والناخبون  املنارات،  اأو  النفط  وحقول  التعدين  مع�ضكرات 
يجدون اأنف�ضهم يف ظروف ا�ضتثنائية، تبع ذلك، على �ضبيل املثال، 
تبدل �ضديد بالطق�س اأثناء النتخابات.  ملزيد من املعلومات حول 

هذا اخليار، يرجى الت�ضال مبكتب النتخابات الكندية.

يف أج��ري��ت تي لأخ���رة عام لنتخابات يف :س��
.بق�معقرتمكانأييفويت�تمنمتكنت،مقاطعتي
يف بق�م عق���رت مركز أي يف ويت�ت ميكنني ��ه

لنتخاباتف؟

النتخابات  يف  امل�ضبقة  القرتاع  اأيام  يف  الت�ضويت  قواعد  تختلف 
حيث  املقاطعات،  انتخابات  ببع�س  اخلا�ضة  تلك  عن  الفيدرالية 
ميكنك الت�ضويت يف اأي مكان اقرتاع م�ضبق يف املقاطعة،  ل ميكنك 
اخرتت  اإذا  الفيدرالية.   النتخابات  يف  نف�ضه  ال�ضيء  تفعل  اأن 
الت�ضويت خالل اأيام القرتاع امل�ضبقة، فيجب عليك الت�ضويت يف 
مركز القرتاع املخ�ض�س لك.  للعثور على مركز القرتاع املتقدم 
اأو  بك  اخلا�ضة  الناخب  معلومات  بطاقة  من  حتقق  بك،  اخلا�س 

ا�ضتخدم خدمة معلومات الناخب.

مقاطع يف لأخ���رة ملإقل لنتخابات يف .س��
مركزأي يفويت�ت منمتكنت،ربيطان اومبكو
ويت�ت ميكنني ��ه  .لن��ت��خ��اب��ات ي��وم يف عق���رت
لنتخابات يف لنتخابات ي��وم عق���رت مركز أي يف

ف؟

النتخابات  النتخابات يف  يوم  الت�ضويت يف  اإذ تختلف قواعد  ل. 
كولومبيا  مقاطعة  انتخابات  يف  املثثوجثثودة  تلك  عثثن  الفيدرالية 
الربيطانية.  ل ميكنك الت�ضويت يف اأي مركز اقرتاع يف املقاطعة يف 
النتخابات الفيدرالية.  اإذا اخرتت الت�ضويت يف يوم النتخابات، 

فيجب عليك الت�ضويت يف مركز القرتاع املخ�ض�س لك.

يكنأيامعربرتجم

�أ�سئلة حول �الإنتخابات
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فالأعرا�س  باأكملها،  يوؤثر على حياتك  الع�ضبي قد  بالقولون  الإ�ضابة   
امل�ضاحبة قد تكون مزعجة وموؤملة للغاية، والكثري من الأ�ضخا�س يبحثون 
دائمًا عن بدائل طبيعة لعالج القولون الع�ضبي، مبا يف ذلك الأطعمة 
م�ضروبات  اأف�ضل  على  املقال  خالل  من  معنا  تعرفوا  لذا  وامل�ضروبات، 

لعالج القولون الع�ضبي وتاأثري القهوة على مر�ضى القولون الع�ضبي:

م�روباتعالجقوونع�بي
الإ�ضابة بالقولون الع�ضبي توؤثر على حالة اجلهاز اله�ضمي، وقد يت�ضبب 
وهناك  والإ�ضهال،  والإم�ضاك  وانتفاخ  البطن  اأمل يف  ال�ضعور  ذلك يف 
العديد من اأنواع امل�ضروبات الع�ضبية التي ميكن اأن ت�ضاعد يف تخفيف 

الآلم امل�ضاحبة للقولون الع�ضبي، واإليكم اأبرز تلك امل�ضروبات:

.1م�روبنعناععالجقوونع�بي
وجدت بع�س الدرا�ضات اأن النعناع من اأهم م�ضروبات لعالج القولون 
الع�ضبي حيث يقلل النعناع من �ضدة الأمل لالأ�ضخا�س الذين يعانون 
قبل  من  النعناع  با�ضتخدام  ُين�ضح  ل  ولكن  الع�ضبي،  القولون  من 
ارجتاع  اأو  احلاجز،  احلجاب  فتق  من  يعانون  الذين  الأ�ضخا�س 

املريء، اأو م�ضاكل املرارة

ومع ذلك؛ فاإن خماطر �ضرب �ضاي النعناع منخف�ضة وقد تكون الفوائد 
كبرية، وُت�ضري بع�س الدرا�ضات اإىل اأن �ضاي النعناع ميكن اأن يقلل من 

تقل�ضات الأمعاء وي�ضاعد الكبد على اإزالة ال�ضموم من اجل�ضم

زيت  تناول  يف  التفكري  قبل  الطبيب  ا�ضت�ضارة  دائًما  يجب  حتذير: 
اأ�ضا�ضي عن طريق الفم، فاجلرعات الكبرية جًدا من زيت النعناع 

ميكن اأن تكون خطرية للغاية وقد توؤدي اإىل الوفاة

.2م�روبكركم
م�ضروب الكركم هو م�ضروب اآخر من اأهم م�ضروبات لعالج القولون 
اآلم  اأن م�ضتخل�س الكركم يقلل من  الع�ضبي ، حيث وجد الباحثون 
البطن واأعرا�س القولون الع�ضبي، كما اأن تناول الكركم قليل املخاطر 
لالأك�ضدة،  كم�ضاد  ويعمل  اللتهاب  يقلل  اأنثثه  املعروف  ومثثن  ن�ضبًيا 

وكالهما فوائد �ضحية ل�ضخ�س م�ضاب مبتالزمة القولون الع�ضبي

الكركم  يف  الن�ضط  املكون  وهو  الكركمني  اأن  العلماء  بع�س  ويفيد 
من  لذلك  الدم،  ال�ضكر يف  م�ضتويات  على  تاأثري  له  يكون  اأن  ميكن 
ال�ضكري  مر�س  من  يعانون  الذين  لالأ�ضخا�س  خا�س  ب�ضكل  املهم 

مناق�ضة هذا الأمر مع الطبيب

املرارة  يف  م�ضاكل  من  يعانون  الذين  الأ�ضخا�س  على  يجب  كما 
على  القدرة  لها  فالتوابل  الكركم،  تناول  قبل  الطبيب  مع  التحدث 

تفاقم ارتداد احلم�س وت�ضبب عدم الراحة يف املعدة

وُيباع �ضاي الكركم يف اأكيا�س �ضاي ُمعباأة م�ضبًقا اأو ميكن �ضنعه يف 
املنزل با�ضتخدام الكركم املطحون اأو قطعة من جذر الكركم، كما 

ا خلط الكركم مع الليمون والقرفة ل�ضنع مزيج لذيذ ميكن اأي�ضً

زجنبروب�م.3
الأحيان  من  كثري  يف  الزجنبيل  الأ�ضخا�س  من  الكثري  ي�ضتهلك 
لتخفيف الأعرا�س املرتبطة باجلهاز اله�ضمي، وقد يكون من �ضمن 
الية  م�ضروبات لعالج القولون ، ولكن ل توجد درا�ضات علمية حول فعاّ
اأن  ُيعتقد  ولكن  الع�ضبي،  القولون  اأعثثرا�ثثس  عثثالج  يف  الزجنبيل 
بطانة  ويجعل  اللتهاب،  تقليل  ي�ضاعد يف  قد  الزجنبيل  م�ضتخل�س 

املعدة اأقوى، ويعزز احلركة يف الأمعاء

وميكن �ضنع �ضاي الزجنبيل با�ضتخدام اأكيا�س ال�ضاي املعباأة م�ضبًقا، 
الزجنبيل  اأو  الطازج  الزجنبيل  ت�ضتخدم  و�ضفات  ا  اأي�ضً تتوفر  كما 

املجفف، وميكن مزج الزجنبيل مع الع�ضل اأو مع الكركم

فوائد   .4 اآلمه  وتخفيف  الع�ضبي  القولون  لعالج  الأع�ضاب  اأف�ضل 
البابوجن للقولون الع�ضبي:

بع�س  ويعتقد  الأعثث�ثثضثثاب،  �ضاي  مثثن  �ضائع  نثثوع  هثثو  البابوجن  �ضاي 
الأ�ضخا�س اأنه مفيد للراحة، ولكن لي�س هناك العديد من الدرا�ضات 
التي اأكدت ذلك، فبع�س الأ�ضخا�س يختارون �ضاي البابوجن لتخفيف 

اآلم املعدة

وميكن اأن يقدم البابوجن فوائد لالأ�ضخا�س الذين يعانون من القولون 
الع�ضبي لأن اأعرا�س اجلهاز اله�ضمي ميكن اأن تكون مرتبطة بالتوتر

.5م�روب�مر
القولون  يعانون من  الذين  لالأ�ضخا�س  ال�ضمر مفيًدا جًدا  يكون  قد 
لأنه  الع�ضبي  القولون  لعالج  م�ضروبات  اأهثثم  من  فهوم  الع�ضبي، 
ميكن اأن ي�ضاعد على ا�ضرتخاء الع�ضالت املعوية وتخفيف الغازات، 

كما اأن له نكهة حلوة ت�ضبه اليان�ضون
ودر�س العلماء التاأثري امل�ضرتك للكركمني وزيت ال�ضمر الأ�ضا�ضي على 
قلت  يوًما،   30 وبعد  ا،  �ضخ�ضً  121 لدى  الع�ضبي  القولون  اأعرا�س 

�ضدة الأعرا�س يف الأ�ضخا�س الذين تناولوا تركيبة الكركم وال�ضمر
�ضاي  كان  اإذا  ما  ملعرفة  البحث  من  مزيد  اإىل  حاجة  هناك  ولكن 
�ضراء  الأعرا�س، وميكن  ا يف تخفيف  اأي�ضً ي�ضاعد  اأن  ال�ضمر ميكن 

�ضاي ال�ضمر يف اأكيا�س ال�ضاي املعباأة م�ضبًقا اأو حت�ضريه يف املنزل
حتذير: يفيد الباحثون اأن ال�ضمر قد ل ين�ضح به للن�ضاء احلوامل، 

واأنه قد يتفاعل مع بع�س الأدوية

فوئملاءعالجقوونع�بي
ُيعترب املاء اأف�ضل م�ضروب على الإطالق، فكل خلية يف ج�ضم الإن�ضان 
احل�ضول  عنا�ضر  اأهم  من  واملاء  دقيق،  ب�ضكل  لتعمل  للماء  حتتاج 
على عملية ه�ضم جيدة، حيث ي�ضاعد املاء جميع اأجهزة اجل�ضم على 

اإمتام العمليات احليوية

من  الإ�ضابة  حالة  يف  للغاية  هثثام  اأمثثر  املثثاء  من  كافية  كمية  و�ضرب 
الإم�ضاك اأو الإ�ضهال وخا�ضة عند الإ�ضابة ببع�س الأمرا�س مثل القولون 

الع�ضبي، حيث ي�ضهل يف عملية خروج هذه الف�ضالت من اجل�ضم

واإذا كنت تواجه �ضعوبة يف تذكر احل�ضول على كمية كافية من املاء 
خالل اليوم، احر�س على التايل:

قم ب�ضرب كمية كبرية من املاء عند م�ضك الكوب يف كل مرة تتذكر، 
ثم قم باإعادة ملء الكوب مرة اأخرى يف نف�س الوقت، و�ضعه اأمامك 

طوال الوقت حتى تتذكر

اإذا كنت تقود ال�ضيارة، احر�س على تواجد زجاجة من املاء بجوارك 
اأثناء القيادة دائمًا

ميكنك اإ�ضافة القليل من ع�ضري الليمون للماء اخلا�س بك، لتجعل 
مذاقه اأحلى، ولي�ضاعدك على حت�ضني عملية اله�ضم خالل اليوم

طبمعلوميومك

توعية �سحية

 ميكنك احلفاظ على �ضحة اأ�ضنانك عن طريق تناول التمر، حيث اأن التمر يحتوي 
على الفلور الذي يزيل البالك عن الأ�ضنان، وبالتايل مينع ت�ضو�ض الأ�ضنان! 

 تعاين من عذاب القولون وتهيجه، وترغب يف طرق طبيعية للتخفيف منه؟
اإليك اأهم 5 اأع�ضاب وم�ضروبات لعالج القولون الع�ضبي 

التمر  اأن  الإن�ضان، حيث  التي يحبها  الفواكه  اأ�ضهى  التمر من  ُيعد   
دعنا  لثثذا  الإنثث�ثثضثثان،  ل�ضحة  مفيد  اأنثثه  بل  لذيذ  طعمه  فقط  لي�س 
من  اجل�ضم  اأع�ضاء  وباقي  لالأ�ضنان  التمر  فوائد  �ضويا  ن�ضتعر�س 

خالل هذا املقال

تمر

التمر هو عبارة عن فاكهة طرية اأو جافة ذات مذاق حلو ولذيذ، تاأتي 
من النخيل، حيث ُيعد التمر من اأقدم الفواكه التي تنمو  منذ اآلف 

ال�ضنني، فدائما ما كان ُيعترب كغذاء رئي�ضي ملا له من فوائد عديدة

والتمر له العديد من الأنواع والألوان، وميكن اأن تكون التمور ناعمة 
اأو بني، فهو فاكهة تتمتع  اأحمر  اأن يكون لونها  اأو جافة، كما ميكن 

ب�ضعبية كبرية من حيث ال�ضتخدام

فوئتمرالأنان

التمر له العديد من الفوائد من اأهمها فوائده لالأ�ضنان، حيث اأن التمر 
مينع  وبالتايل  الأ�ضنان،  عن  البالك  يزيل  الثثذي  الفلور  على  يحتوي 
ت�ضو�س الأ�ضنان. كما اأنه يقوي مينا الأ�ضنان، حيث ُت�ضبح مينا الأ�ضنان 

مقاومة لت�ضو�س الأ�ضنان عندما تتالم�س مع الفلور الناجت من التمر

وبالإ�ضافة اإىل ذلك، ُت�ضري بع�س الدرا�ضات اإىل اأن التمر ي�ضاعد يف 
تقوية الأ�ضنان لحتوائه على العديد من الفيتامينات الهامة لالأ�ضنان 
طب ��م��ع��ل��وم ي����وم ���ك وللج�ضم     
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وزراء  رئ��ي�����ض  ب���ي���ان 
ك��ن��دا ح���ول ال��ه��ج��م��ات 
اأفغان�ضتان يف  الدامية 
التايل  البيان  اليوم،  تثثرودو،  جا�ضنت  الثثوزراء  رئي�س  اأ�ضدر 
ب�ضاأن الهجمات الدامية التي وقعت بالقرب من مطار حامد 

كرزاي الدويل يف كابول باأفغان�ضتان:

�ضابق  وقت  يف  وقعت  التي  الإرهابية  الهجمات  ب�ضدة  اأدين 
كابول،  يف  الثثدويل  كثثرزاي  حامد  مطار  من  بالقرب  اليوم 
العديد  بحياة  ال�ضنيعة  الهجمات  هذه  اأودت  اأفغان�ضتان. 
واأولئك  البالد  ملغادرة  ب�ضدة  ي�ضعون  الذين  الأبثثريثثاء  من 
الذين يدعمون جهود الإجالء ، مبا يف ذلك اأفراد اخلدمة 
الأمريكية والعاملون الطبيون.  كواحدة من اأقرب حلفائها، 
تن�ضم كندا اإىل الوليات املتحدة يف حزنهم على �ضقوطهم.

"اأفكارنا مع �ضعب اأفغان�ضتان ، وكل من تاأثر باأعمال العنف 
 ، واأحبائهم  ال�ضحايا  لأ�ضر  تعازينا  ونقدم  هذه.   احلمقاء 

ونتمنى ال�ضفاء التام للم�ضابني.

العمل  �ضنوا�ضل   ، الأر�س  على  الو�ضع  تطور  ا�ضتمرار  "مع 
الإن�ضانية  اجلهود  لدعم  واملحليني  الدوليني  �ضركائنا  مع 
يريدون  الذين  اأولئك  اأن  و�ضمان   ، الإرهثثثاب  ومكافحة   ،

مغادرة اأفغان�ضتان ميكنهم القيام بذلك باأمان.

واأمن.   و�ضالم  بكرامة  العي�س  الأفغاين  ال�ضعب  كل  ي�ضتحق 
اأن تفي  اأفغان�ضتان  اأي حكومة م�ضتقبلية يف  تتوقع كندا من 
على   ، مواطنيها  جلميع  الإن�ضان  حقوق  بدعم  بالتزاماتها 

النحو الذي يقت�ضيه القانون الدويل ".

يكنأيامعربرتجمكنءوزس�ئمكتب

�أخبار متنوعة

كندا  اإن  اجلمعة  يوم  ميندي�ضينو  ماركو  الكندي  الهجرة  وزير  قال 
ممن  وغريهم  الفوريني  املرتجمني  اأ�ضر  اإجثثالء  معاجلة  �ضت�ضرع 
دعموا مهمتها يف اأفغان�ضتان لإجالء اأكرب عدد ممكن من الأ�ضخا�س 

املعتمدين ب�ضرعة.

اأدىل مينديت�ضينو بهذه الت�ضريحات بينما اأكد وزير الدفاع هارجيت 
 188 نقلت  الأفغان  بالالجئني  مليئة  كندية  طائرة  اأول  اأن  �ضاجان 

�ضخ�ضا من مطار كابول م�ضاء اخلمي�س.

ميندي�ضينو  قال   ،The Canadian Press مع  مقابلة  يف 
اإن وزارته تكثف معاجلة اإجالء الالجئني الأفغان من خالل اإ�ضافة 

موارد اإىل العملية.

COVID- اأو اختبارات  وقال اإن احلكومة ل تطلب جوازات �ضفر 
19 ال�ضلبية من الركاب الأفغان وتوؤجل الفح�س البيومرتي اإىل دولة 

ثالثة، حيث يكون من الآمن فح�س الأ�ضخا�س الذين مت اإجالوؤهم 
وامل�ضوؤولني احلكوميني.

وقال "لدينا الآن اثنتان من اأكرب �ضركات الطريان التابعة لنا تعمل 
ذهاًبا واإياًبا من كابول. �ضنبقي هذه الرحالت م�ضتمرة لأطول فرتة 

ممكنة".

التابعة  التفتي�س  نقاط  تظل  الرئي�ضية  العقبة  اإن  ميندي�ضينو  وقال 
لطالبان والتي يتعني على الأفغان عبورها للو�ضول اإىل مطار كابول.

برناجمنا  مبوجب  موؤهل  اأفغاين  لكل  ُي�ضمح  اأن  نتوقع  "اإننا  وقثثال: 
باملرور الآمن للو�ضول اإىل املطار".

اأنه مت ن�ضر طائرتي نقل  اأعلنت وزارة الدفاع الوطني هذا الأ�ضبوع 
من طراز C-17 للقيام برحالت منتظمة من كابول.

ر�ضالة  يف  لمرياندي  جي�ضيكا  الدفاع  وزارة  با�ضم  املتحدثة  وقالت 
اأعيد  قد   17-C طثثائثثرات  اإن  اخلمي�س  يثثوم  الإلثثكثثرتوين  بالربيد 
ت�ضكيلها لزيادة عدد الركاب الذين ميكنهم نقلها اإىل احلد الأق�ضى 

وبداأت يف الطريان داخل وخارج كابول.

وقال �ضاجان يف تغريدة على تويرت اإن رحلة اخلمي�س اأقلعت ب 175 
اأفغانيا و 13 اأجنبيًا.

الو�ضع على  �ضمح  �ضت�ضتمر طاملا  الكندية  "الرحالت اجلوية  وكتب 
الأر�س بذلك".

يقول ميندي�ضينو اإن ما يقرب من 1،000 لجئ اأفغاين و�ضلوا بالفعل 
اإىل كندا.

قال الزعيم الليربايل جا�ضنت ترودو اأثناء حملته النتخابية يف وينيبيغ: 
"لقد عملنا عن كثب مع حلفائنا، ل �ضيما مع الوليات املتحدة واململكة 
املتحدة ل�ضمان اأن نكون فعالني قدر الإمكان، مًعا، لإخراج اأكرب عدد 

ممكن من الأفغان واإي�ضال النا�س اإىل بر الأمان".

وقال اإن عدة رحالت اأخرى ذهاًبا واإياًبا من كابول �ضتلي يوم اجلمعة.

مت  اخلمي�س  يوم  اإجالوؤهم  مت  الذين  الأفغان  اإن  لمرياندي  وقثثال 
و�ضيتم  الأخثثرى  بالدول  اخلا�ضة  الهجرة  برامج  مبوجب  قبولهم 
الأخثثرى  امل�ضاركة  الثثثدول  وتنقل  رعايتهم.   حتثثت  ليكونوا  نقلهم 

مواطنني كنديني ومواطنني اأفغان متجهني اإىل كندا.

كندا  اإىل  اإجثثالوؤه  ليتم  كابول  يف  حاليا  ينتظر  فثثوري  مرتجم  قال 
�ضباح  بابه  طرقوا  طالبان  مقاتلي  اإن  الثالثة،  واأطفاله  زوجته  مع 
اجلمعة و�ضاألوا عما يفعله من اأجل لقمة العي�س وملاذا لي�س يف اإقليم 

م�ضقط راأ�ضه.

وقال املرتجم الذي مل تذكر ا�ضمه وكالة ال�ضحافة الكندية حلماية 
�ضالمته اإنه ا�ضطر اإىل الكذب على امل�ضلحني باإخبارهم اأنه يعمل يف 

اأحد املخابز واأنه موجود يف كابول للعمل.

قال املرتجم الذي عمل �ضابقا مع القوات امل�ضلحة الكندية يف قندهار 
فيه". اأعي�س  التي  املنطقة  يف  منزل  كل  يفت�ضون  "كانوا 

وزار  املا�ضي،  ال�ضهر  كندا  التوطني يف  لإعثثادة  قدم طلبه  اإنه  وقال 
هو وزوجته ال�ضفارة الكندية يف كابول يف 5 اأغ�ضط�س، قبل �ضيطرة 

طالبان على العا�ضمة الأفغانية.

قال اإنه مل ي�ضمع من احلكومة الكندية منذ ذلك احلني.

وقال "من اخلطر للغاية اأن تكون يف كابول".  "الأمور ت�ضوء �ضاعة 
ب�ضاعة."

قال اإنه ميكن اأن ي�ضق طريقه اإىل مطار كابول لكنه غري متاأكد من 
اأنه �ضيتمكن من الدخول مع اأ�ضرته ب�ضبب احل�ضد الكبري من النا�س 

املنتظرين باخلارج.

بع�س  �ضاهدت  "لقد  اخلارج".   يف  للغاية  �ضعب  و�ضع  "اإنه  وقثثال 
الهواء  يف  النار  يطلقون  وهم  البوابة...  خارج  من  الفيديو  مقاطع 

ملجرد تخويف النا�س".

حتاول كندا اإجالء الأفغان مبا يف ذلك املرتجمني الفوريني وموظفي 
اعتقال  خلطر  الآن  يتعر�ضون  الذين  عائالتهم،  وكذلك  الدعم 
طالبان اأو اأ�ضواأ ب�ضبب عملهم مع اجلي�س الكندي ومنظمات اأخرى.

وعدت حكومة ترودو الأ�ضبوع املا�ضي باإعادة توطني 20 األف لجئ 
فروا بالفعل من اأفغان�ضتان.

تعامل  مثثن  اأ�ضابيع  منذ  واملثثدافثثعثثون  القدامى  املثثحثثاربثثون  ا�ضتكى 
احلكومة مع الأزمة.  وت�ضمل خماوفهم ال�ضتمارات املعقدة املقدمة 
وال�ضمت  للتطبيق  ومربكة  واقعية  غري  ومتطلبات  مللئها،  لالأفغان 

التام من الإدارة بعد تقدمي الأوراق.

لأول   The Canadian Press قبل  من  التقرير  هذا  ُن�ضر 
مرة يف 20 اأغ�ضط�س 2021.

يكنأيامعربرتجم

كندا تكثف عمليات الإجالء من كابول 
باإجراءات اأ�ضرع وعقبات اأقل
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دولر  اإنها خ�ضرت حوايل 23000  اأوتثثاوا  امثثراأة من  عائلة  تقول 
من مدخراتها يف حياتها بعد اأن متكن املحتالون من الو�ضول اإىل 
�ضل�ضلة  خالل  من  الأمثثوال  وحتويل  ال�ضخ�ضي  امل�ضريف  ح�ضابها 

من املعامالت الوهمية.

ال�ضيدة نظما �ضعيدة يو�ضف، 66 عاًما، كانت قد تعاملت مع بنك 
تقم  مل  الفرتة  هذه  وخالل  عاًما،   38 ملدة   )BMO( مونرتيال 
مطلًقا باإعداد اخلدمات امل�ضرفية عرب الإنرتنت، وبدًل من ذلك 
والزيارات  ال�ضهرية  الورقية  احل�ضابات  ك�ضوف  على  اعتمدت 

ال�ضخ�ضية اإىل الفرع يف طريق برين�س اأوف ويلز.

لهذا ال�ضبب عرفت ابنة يو�ضف اأن �ضيًئا ما كان غري �ضحيح منذ 
املاألوفة  غري  املعامالت  من  عثثدًدا  لحظت  عندما  اأ�ضهر  اأربعة 
حتويالت  ذلك  يف  مبا  الأ�ضهم،  حل�ضة  امل�ضرتك  احل�ضاب  على 
ائتمان مدفوعة  اإىل بطاقة  واملدفوعات  الإلكرتونية   Interac

م�ضبًقا م�ضجلة لدى بنك اآخر.

ب�ضبب  والدتها  عن  نيابة  تتحدث  التي  يو�ضف،  �ضارمني  قالت 
حاجز اللغة ولأن نظما غري مرتاحة للتحدث علًنا مبفردها: "لقد 

�ضدمت".

قالت يو�ضف: "نظرت اإىل املعامالت - مل اأ�ضدق ما كنت اأراه".

من  دولًرا   23716.38 حتويل  مت  اأ�ضابيع،  اأربثثعثثة  غ�ضون  يف 
CBC.  مت  التي اطلعت عليها  البنوك  احل�ضاب، وفًقا ل�ضجالت 
نقل الأموال با�ضتخدام �ضتة حتويالت اإلكرتونية مت اإر�ضالها اإىل 
ح�ضابي بريد اإلكرتوين منف�ضلني، واأربع مدفوعات لبطاقة فيزا 

CIBC م�ضبقة الدفع، وثالثة مدفوعات فواتري.

دولر   15000 ا�ثثضثثرتداد  خثثالل  من  جزئيًا  ال�ضفقات  متويل  مت 
لل�ضناديق امل�ضرتكة.

ت�ضر عائلة يو�ضف على اأن جميع هذه املعامالت متت دون علمهم 
اأو موافقتهم، ولي�س للعائلة اأي �ضلة بح�ضابات الربيد الإلكرتوين 

اأو بطاقة الئتمان التي تلقت الأموال.

- مت انتحال �ضخ�ضية ال�ضحية، وانتهاك الأمن

CBC، اعرتف اأحد كبار  يف مكاملة هاتفية م�ضجلة ا�ضتعر�ضتها 
باأن وكيل الهاتف امل�ضريف قد انتهك بروتوكول   BMO موظفي 
الإنرتنت  عرب  احل�ضاب  اإىل  الو�ضول  حق  منح  عندما  الأمثثثان 
معاملة  اأول  من  واحثثد  يثثوم  قبل   - الأم  باأنه  يتظاهر  ل�ضخ�س 

م�ضبوهة.

غري  "املعلومات  ب�ضبب  يو�ضف  تعوي�س  البنك  رف�س  ذلك،  ومع 
من  بظالل  يلقي  مما  التحقيق،  اأثناء  جمعها  مت  التي  املت�ضقة" 

ال�ضك على رواية الأ�ضرة لالأحداث.

ت�ضعر  والدتها  تركت  التجربة  هثثذه  اإن  يو�ضف  �ضارمني  وقالت 
باحلرج واخلجل والتوتر والقلق.

املوؤ�ض�ضة.  نثق يف  فاإننا  البنك،  اأموالنا يف  ن�ضع  "عندما  وقالت: 
ونثق يف اأن اأموالنا �ضتكون اآمنة".

ال�ضن." يف  كبري  لكل  كابو�س  اأ�ضواأ  هو  "هذا 

- قام املحتال باإعداد اخلدمات امل�ضرفية عرب الإنرتنت

�ضخ�ضية  ينتحل  مت�ضل  قام  مار�س عندما  الق�ضة يف 16  بداأت 
رقم  تعيني  لإعثثثادة   BMO ات�ضال  مبركز  بالت�ضال  يو�ضف 
التعريف ال�ضخ�ضي "املن�ضي" PIN واإعداد اخلدمات امل�ضرفية 
اخلا�ضة  الئتمان  بطاقة  رقثثم  ال�ضخ�س  قثثدم  الإنثثرتنثثت.   عرب 
وبالتايل متكن من  ب�ضكل مر�س،  الأمثثان  اأ�ضئلة  على  واأجثثاب  به 

الو�ضول اإىل ح�ضابها.

:ئللأكانت
1. اأين مت فتح احل�ضاب؟

2. اأي نوع من منتجات BMO لديك؟

3. قم بت�ضمية اإيداع مبا�ضر واحد مت ا�ضتالمه خالل الثالثني يوًما 
املا�ضية.

انتقدت الأ�ضرة هذه الأ�ضئلة باعتبارها ب�ضيطة للغاية.

BMO للمت�ضل كلمة مرور للخدمات  قدم موظف الهاتف لدى 
التعريف  رقم  تعيني  اإعثثادة  يف  و�ضاعد  الإنرتنت  عرب  امل�ضرفية 
ال�ضخ�ضي لبطاقة الئتمان اخلا�ضة باحل�ضاب. وكان مت النتهاء 
جهاز  من  وجيزة  فرتة  بعد  ال�ضخ�ضي  التعريف  رقم  تغيري  من 
من  بال�ضيارة  �ضاعتني  بعد  على   - مونرتيال  يف  الآيل  ال�ضراف 
اأي  �ضحب  يتم  مل  ولكن   - يو�ضف  عائلة  فيه  تعي�س  الثثذي  املكان 

نقود.

لأنهم  من�ضوخة  ببطاقة  متت  العملية  هذه  اأن  يف  الأ�ضرة  ت�ضتبه 
يقولون اإن بطاقة الئتمان اخلا�ضة بيو�ضف مل ترتكها اأبًدا واأنها 
اإنه ا�ضتبعد احتمال   BMO اأوتثثاوا.  يقول بنك  مل ت�ضافر خارج 

وجود بطاقة مكررة، رغم اأنه مل ي�ضرح كيف.

تقول �ضارمني يو�ضف اإن والدتها البالغة من العمر 66 عاًما فقدت 
اإىل  الو�ضول  اأن متكن املحتالون من  اأكر من 23000 دولر بعد 
ح�ضابها امل�ضريف ال�ضخ�ضي.  وتقول اأن بنك BMO رف�س �ضداد 
اأثناء  جمعها  مت  التي  املت�ضقة"  غري  "املعلومات  ب�ضبب  الأمثثوال 

التحقيق. 

لي�س  املت�ضل  اأن  البنك  الحتيال يف  قرر حمققو  وقت لحق،  يف 
عالقات  ملوظف  ال�ضوتية  للت�ضجيالت  وفثثًقثثا  يو�ضف،  ال�ضيدة 
انتحال  حتاول  م�ضنة  "اإمراأة  بالأحرى  بل   ،BMO يف  العمالء 

�ضخ�ضيتها".

اعرتف املوظف باأن موظف الهاتف الذي حتدث اإىل املنتحل مل 
يتبع الإجراءات البنكية من خالل منح كل من تغيري رقم التعريف 
ال�ضخ�ضي واإعداد اخلدمات امل�ضرفية عرب الإنرتنت خالل نف�س 
املكاملة.  قال املوظف اإن البنك يعترب هذا "حالة اإنذار"، وما كان 

ينبغي ملوظف الهاتف اأن يعالج كال الطلبني.

قال موظف BMO يف الت�ضجيل: "هناك الكثري من الأخطاء التي 

العتناء  ويتم  املكاملة  تلك  اأجثثرى  الذي  املوظف  قبل  من  حدثت 
بالأمر من جانبنا".

يجري  رجثثاًل  اأظهرت  الكامريا  لقطات  اإن  ا  اأي�ضً املوظف  وقثثال 
معاملة �ضراف اآيل يف مونرتيال.

- رف�س البنك املطالبة ب�ضبب ن�ضاط غريب

اإىل  الحتيالية  املعامالت  عن  ووالدتها  يو�ضف  �ضارمني  اأبلغت 
اأبريل، بعد يوم واحد من مالحظتها.  قالت  مدير الفرع يف 12 
تعوي�ضهم يف  يتم  اأن  املحتمل  اأنه من  اأخربهم  املدير  اإن  العائلة 

غ�ضون خم�ضة اإىل ت�ضعة اأيام عمل.

 BMO ويف ر�ضالة بريد اإلكرتوين اأُر�ضلت يف 8 يونيو، اأنكر بنك
طلب العائلة ا�ضرتداد املبلغ الذي اأُحتيل عليهم به والبالغ 23000 

دولر.

تفا�ضيل  جميع  يف  الدخول  اأ�ضتطيع  ل  اأنني  من  الرغم  "على 

ترتك  مل  البطاقة  اأن  على  التاأكيد  مت  فقد  الداخلية،  مراجعتنا 
حيازتك واأن املعامالت امل�ضروعة متت خالل نف�س الإطار الزمني 
مثل املعامالت غري امل�ضرح بها التي مت الإبالغ عنها، والتي ل تتبع 

عملية احتيال حمددة" ح�ضب ما ورد يف الربيد الإلكرتوين.

اأثناء  عليها  احل�ضول  التي مت  املت�ضقة  غري  للمعلومات  "نظًرا   -
املراجعة، ل ميكننا تقدمي تعوي�س عن املعامالت املتنازع عليها."

التي حدثت من قبل املوظف الذي  الكثري من الأخطاء  • هناك 
 - قثثول  ح�ضب  طرفنا.  من  بثثالأمثثر  العتناء  ويتم  املكاملة  تلقى 

BMO موظف عالقات العمالء لدى بنك

على  غريب  ن�ضاط  ب�ضبب  جزئًيا،  الحتيال،  مطالبة  البنك  نفى 
احل�ضاب مل تتمكن العائلة ول البنك من تف�ضريه.

اأحد الأمثلة على ذلك هو اأن نظما �ضعيدة يو�ضف قالت اإنها اأجرت 
ورقم  بها  اخلا�ضة  الئتمان  بطاقة  با�ضتخدام  �ضراء  عمليتي 
املرور  رمز  تغيري  بعد  حتى   ،PIN الأ�ضلي  ال�ضخ�ضي  التعريف 

على ما يبدو.

 - املعنية  الفرتة  خالل  �ضدادها  مت  فواتري  بثالث  تتعلق  واأخثثرى 
حل�ضاب  والثالثة  اأوتثثاوا  هيدرو  يو�ضف  ال�ضيدة  حل�ضاب  اإثنتان 
ابنتها ال�ضابق بجامعة كارلتون.  تعتقد العائلة اأن املحتالني قاموا 
ح�ضاب  اإن  يقولون  لكنهم  ال�ضبب،  يعرفون  ل  املدفوعات.   بهذه 
غري  اجلامعة  ح�ضاب  واأن  فائ�س  به  يوجد   Hydro الطاقة 
ن�ضط لأكر من عقد من الزمان.  يقول بنك BMO اإنه من غري 
املعتاد اأن يقوم املحتال بتوجيه املدفوعات اإىل ح�ضابات ال�ضحية 

امل�ضروعة.

اأثار بنك BMO حقيقة اأن املحتال كان قادًرا على تقدمي معلومات 
�ضخ�ضية حمددة ودقيقة، مبا يف ذلك رقم بطاقة الئتمان ورقم 

ح�ضاب الطاقة Hydro والإجابات على اأ�ضئلة الأمان.

.......................تافح�باملقالتتم

اأي  به��ا  يق��ع  ق��د  ورط��ة 
�ضخ���ض.. بنك كن��دي يرف�ض 
 23 خ�ض��رت  اإم��راأة  تعوي���ض 
الإحتي��ال  ب�ضب��ب  األ��ف دولر 
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ابق�فح�مقالتتم.....................
و�ُضمع اأحد كبار موظفي BMO وهو يقول يف الت�ضجيل: "قد 
يكون لدى �ضخ�س ما... من حميطها املعلومات اأو رمبا مت 

توفري معلوماتها اإىل �ضخ�س اآخر".
ل ت�ضتطيع الأ�ضرة �ضرح كيفية ح�ضول املحتال على معلومات 
يو�ضف ال�ضخ�ضية، وهم ينفون تورط اأي �ضخ�س قريب منهم.  

لقد تركهم بنك BMO ي�ضعرون باللوم غري العادل.
وقالت �ضارمني يو�ضف "اعتقدت اأن خ�ضارة 23 األف دولر اأمر 
�ضيئ، لكن الأ�ضواأ هو توجيه اللوم خل�ضارتنا 23 األف دولر".

حًقا". موؤمل  "هذا 

- البنك فاته التحزيرات: ح�ضب راأي خبري
يف  مثثاري  �ضانت  جامعة  يف  الأ�ثثضثثتثثاذة  اإيثثفثثول،  فاني�ضا  قالت 
هاليفاك�س التي تبحث يف اجلرائم املالية، اإن �ضجالت يو�ضف 
امل�ضرفية تظهر العديد من العالمات الوا�ضحة على الحتيال.

كانت  الإلكرتونية  التحويالت  جميع  اأن  حقيقة  اإن  لفول  قالت 
امل�ضرتك  الأدنثثى  وهو احلد  بقليل من 3000 دولر -  اأقل  ملبالغ 
الذي يتعني على بع�س العمالء النتظار عنده لإر�ضال دفعة اأخرى 

- يدل على م�ضتوى معني من العلم واملعرفة بالنظام املايل.
الإنرتنت  عرب  احلجم  عالية  املعامالت  من  �ضل�ضلة  اإن  وقالت 
التي مت اإجراوؤها يف تتابع �ضريع على ح�ضاب مواطن كبري يف 
ال�ضن، ولي�س لديه �ضجل يف التعامالت امل�ضرفية عرب الإنرتنت، 
والذي يقوم عادًة فقط بب�ضع معامالت م�ضرفية �ضهرًيا، كان 

ينبغي اأن يلفت انتباه اأنظمة البنك ملنع وقوع الحتيال. 
قالت لفول: "يبدو وا�ضًحا جًدا بالن�ضبة يل اأن هناك العديد من 

الثغرات الأمنية الهامة التي حدثت فيما يتعلق بح�ضاباتها".
كبري  ب�ضكل  تنحرف  التي  املالية  املعامالت  من  نوع  "اأي 
تنبيه وترفع  اأن ت�ضدر  ال�ضخ�س عادة يجب  يفعله  عما قد 

العالمة احلمراء."
التي  ماري  �ضانت  الأ�ضتاذة يف جامعة  فاني�ضا لفول،  تقول 
مع  تتنا�ضب  ل  معامالت  اأي  اإن  املالية،  اجلرائم  يف  تبحث 
اأمناط الإنفاق ال�ضابقة للعميل يجب اأن تكون عالمة حمراء 

عندما يتعلق الأمر بالحتيال امل�ضريف.
اأوتاوا  �ضرطة  لكن  لل�ضرطة،  حم�ضًرا  يو�ضف  عائلة  قدمت 
اأكدت اأنها اأغلقت الق�ضية منذ ذلك احلني.  وقال متحدث 
قدم  "اإذا  امللف  فتح  تعيد  اأن  ميكن  القوة  اإن  القوة  با�ضم 

البنك املتورط يف هذه امل�ضاألة دليال على وجود خمالفة".
مل ُيجب بنك BMO على اأ�ضئلة CBC حول الق�ضية، وبدًل 
"على  يكون  الأمر" و�ضوف  "راجع  البنك  اإن  قال  ذلك  من 

ات�ضال بالعميل".
رئي�س  نائب  اأر�ضل   ،CBC يوم من رف�س طلب مقابلة  بعد 
فيها  يوؤكد  يو�ضف  عائلة  اإىل  ر�ضالة   BMO لبنك  اإقليمي 

النتائج التي تو�ضل اإليها يف وقت �ضابق.
وجاء يف الر�ضالة "ل ميكننا اأن ن�ضتنتج يف هذه املرحلة اأنك 
ذلك،  "ومع  ثالث".   طثثرف  قبل  من  احتيال  �ضحية  كنت 
اإ�ضافية ميكنك  اأي معلومات  للنظر يف  ا�ضتعداد  نحن على 
حدث  ما  لتو�ضيح  معك  العمل  و�ضنوا�ضل  معنا  م�ضاركتها 

والتو�ضل اإىل نتيجة".
قالت �ضارمني يو�ضف اإن عائلتها فقدت الثقة يف املوؤ�ض�ضة.

وحل  م�ضاعدتنا  من  يتمكنوا  اأن  حًقا  ناأمل  "كنا  وقثثالثثت: 
م�ضكلتنا هذه".

يكنأيامعربرتجم

ت�ضعر كندا بقلق بالغ اإزاء التطور ال�ضريع للحالة يف اأفغان�ضتان 
وتاأثريها على الحتياجات الإن�ضانية لالأ�ضخا�س املت�ضررين من 

الأزمة مع ا�ضتمرارها يف التدهور.
دولر  مثثلثثيثثون   50 تخ�ضي�س  عثثن  الثثيثثوم  كثثنثثدا  حثثكثثومثثة  تعلن 
لال�ضتجابة  م�ضتعدة  و�ضتكون  الأولثثيثثة  الإن�ضانية  لال�ضتجابة 
لنداءات اأخرى من الأمم املتحدة وال�ضليب الأحمر.  بناًء على 
اإن�ضانيني  الحتياجات املحددة، �ضتعمل كندا من خالل �ضركاء 
موثوق بهم ، مثل برنامج الأغذية العاملي ، ومكتب الأمم املتحدة 
ال�ضامي  املتحدة  الأمم  ومفو�س   ، الإن�ضانية  ال�ضوؤون  لتن�ضيق 
ممن   ، الأحمر  لل�ضليب  الدولية  واللجنة   ، الالجئني  ل�ضوؤون 
اأو  لديهم القدرة الت�ضغيلية على الأر�س �ضواء داخل اأفغان�ضتان 

يف البلدان املجاورة.
الدولية  الإن�ضانية  للنداءات  ا�ضتجابة  امل�ضاعدة  هذه  و�ضتقدم 
بتن�ضيق وقيادة الأمم املتحدة.  و�ضيتم ت�ضليمها من خالل الأمم 

الإن�ضاين  املجال  يف  العاملني  ال�ضركاء  من  وغريها  املتحدة 
الحتياجات.  لهذه  لال�ضتجابة  الت�ضغيلية  القدرة  لديهم  ممن 
امل�ضاعدة  و�ضول  ل�ضمان  التخفيف  تدابري  �ضركاوؤنا  �ضي�ضتخدم 
اأخرى  اأكر الفئات �ضعفًا وعدم حتويلها اإىل جهات فاعلة  اإىل 
اأو لأغرا�س اأخرى. وبدعم من كندا، �ضيقدم ال�ضركاء يف املجال 
الرعاية  الغذاء ودعم  ، مثل  للحياة  املنقذة  امل�ضاعدة  الإن�ضاين 

ال�ضحية واملياه النظيفة وال�ضرف ال�ضحي.

من ال�ضروري اأن ي�ضل هذا الدعم اإىل الأ�ضخا�س الذين هم يف 
اأم�س احلاجة اإليه.  ونحث بقوة جميع الأطراف لل�ضماح بو�ضول 
ال�ضكان  اإىل  عوائق  ودون  واأمثثان  ب�ضرعة  الإن�ضانية  امل�ضاعدات 

املحتاجني.

كنيفعاملوؤون�
يكنأيامعربرتجم

كندا تعلن عن 
م�ضاعدات اإن�ضانية 
اإ�ضافية لأفغان�ضتان 

والدول املجاورة

القت�ضادية  والتنمية  اجلن�ضني  بني  وامل�ضاواة  املثثراأة  وزيثثرة  دعت 
للمناطق الريفية بكندا، مرمي من�ضف، ممثلي حركة طالبان بعبارة 

اإخواننا، و�ضرحتها لحقها باأنها يف "�ضياق ثقايف".

اأن  "اأود  افرتا�ضي:  �ضحفي  موؤمتر  خالل  الكندية  الوزيرة  وقالت 
اإىل  ندعو  طالبان.  يف  اإخواننا  مع  للتحدث  الفر�ضة  هثثذه  اأغتنم 
�ضمان خروج اآمن وم�ضمون لأي �ضخ�س من اأفغان�ضتان. ندعو اإىل 
الكف فورا عن العنف والإبادة اجلماعية وقتل الن�ضاء وتدمري البنية 

التحتية، مبا يف ذلك املباين التاريخية".

اإيران ون�ضاأت يف  ويف وقت لحق واأو�ضحت من�ضف، التي ولدت يف 

اأفغان�ضتان، اأن ذكر كلمة "اإخوة" بالعالقة مع طالبان "�ضياق ثقايف"، 
م�ضرية اإىل اأن "طالبان هي منظمة اإرهابية، لكنهم يزعمون اأي�ضا 
اأنهم م�ضلمون" م�ضددة على اأن احلكومة الليربالية لرئي�س الوزراء 

جا�ضنت ترودو ل تدعم طالبان.

على  اأوتثثول  اإريثثن  املعار�س،  الكندي  املحافظني  حزب  زعيم  ورد   
ت�ضريح الوزيرة، وا�ضفا "اللغة التي ت�ضتخدمها حكومة ترودو باأنها 

غري مقبولة متاما".

اأغ�ضط�س   15 يف  قتال  دون  من  كابل  دخلوا  طالبان  م�ضلحو  وكثثان 
وفر�ضوا يف غ�ضون �ضاعات قليلة �ضيطرتهم الكاملة على العا�ضمة 

الأفغانية.

اإراقة  اأ�ضرف غني باأنه غادر البالد ملنع   وحتجج الرئي�س الأفغاين 
وفقا  اأنه  �ضالح،  اهلل  اأمر  البالد،  رئي�س  نائب  اأعلن  فيما  الدماء، 
للد�ضتور، الرئي�س بالإنابة يف غياب رئي�س الدولة، ودعا اإىل املقاومة 

امل�ضلحة �ضد طالبان.

هذا، وتعمل الدول الغربية، مبا يف ذلك كندا، على اإجالء مواطنيها 
وموظفي ال�ضفارات وبع�س الفئات من املواطنني الأفغان.

مل�:تاس+وكالت

كندية وزي���رة  و�ضف  ح��ول  كندا  يف  ج��دل 
ل�����ط�����ال�����ب�����ان ب�������� »الإخ����������������وة«
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التك�غديب
بجزهد

ملقاير
- حليب: 3 اكواب

- ال�ضوكولتة: 200 غم
- الفانيليا: ملعقة �ضغرية )�ضائلة(

- �ضكر: ن�ضف كوب
- ن�ضاء الذرة: ربع كوب

- بودرة الكاكاو: 2 ملعقة كبرية )�ضادة(
- ملح: ثمن ملعقة �ضغرية

- القرفة: ثمن ملعقة �ضغرية
- ف�ضتق حلبي: 2 ملعقة كبرية )مطحون ناعم(

- بندق: 2 ملعقة كبرية )جمرو�س(
- جوز الهند: 2 ملعقة كبرية

- كرمية: ح�ضب احلاجة )جاهزة / للتزيني(
طريقتح�ر

قومي بخفق الكرمية اجلاهزة بوا�ضطة اخلالط الكهربائي، 
اخلليط  يتجان�س  اأن  اإىل  الكرمية  دقيق  اإىل  حليب  �ضعي 

ويتما�ضك ويت�ضاعف حجمه، ثم �ضعيها يف الثالجة لتربد.
والكاكاو،  ال�ضكر،  �ضعي  و�ضميك  احلجم  متو�ضط  وعاء  يف 
اخلطي  الذرة،  ون�ضا  واحلليب،  والفانيليا،  والقرفة،  وامللح، 
ن�ضا  يثثذوب  حتى  اليدوي  امل�ضرب  بوا�ضطة  جيدًا  اخلليط 

الذرة.
�ضعي القدر على نار هادئة مع ال�ضتمرار يف حتريك املزيج 

اإىل اأن يبداأ احلليب بالغليان.
خ�ضبية،  اأو  بال�ضتيكية  مبلعقة  اليدوي  امل�ضرب  ا�ضتبديل 
وقومي بتقليب املزيج ملدة تقارب 15-20 دقيقة حتى ي�ضبح 

قوامها متما�ضك و�ضميك وناعم.
التحريك  يف  ال�ضتمرار  مع  املزيج  اإىل  ال�ضوكولتة  اأ�ضيفي 

حتى تذوب ال�ضوكولتة.
الكمية  ال�ضوكولتة يف كا�ضات زجاجية ح�ضب  بودينغ  �ضباّي 

املرغوب بها، اأو قومي بو�ضعها يف اإناء تقدمي كبري.
لثثيثثربد جثثيثثدًا قبل و�ضعه يف  الثث�ثثضثثوكثثولتثثة  بثثوديثثنثثغ  اتثثركثثي 

الثالجة.
ليلة  اأو  �ضاعات  لعدة  الثالجة  يف  ال�ضوكولتة  بودينغ  �ضعي 

كاملة ليربد متامًا.
املخفوقة  الكرمية  �ضعي  ال�ضوكولتة،  بودينغ  كا�ضات  زياّني 
الكا�ضات  �ضطح  على  �ضعي  قمع،  كي�س  يف  م�ضبقًا  املعدة 

القليل من جوز الهند.
مل�:جملتي

حللكريبعج
ملقاير

- دقيق: كوب

- �ضكر: 2 ملعقة �ضغرية

- ملح: ربع ملعقة �ضغرية

- حليب: كوب

- املاء: ن�ضف كوب

- الزبدة: 2 ملعقة �ضغرية )مذوبة(

- البي�س: 2 حبة

طريقتح�ر
1. اخلطي الدقيق مع ال�ضكر وامللح يف وعاء �ضغري.

الثثزبثثدة والثثبثثيثث�ثثس يف اخلالط  املثثثثاء،  2. اخثثلثثطثثي احلثثلثثيثثب، 
الكهربائي.

حتى  جديد  من  املكونات  واخلطي  الدقيق  خليط  اأ�ضيفي   .3
جتان�ضها.

4. غطي عجينة الكريب واتركيها ترتاح ل�ضاعة من الوقت.

النار ثماّ ا�ضكبي مقدار ربع كوب  ي مقالة وا�ضعة على  5. حماّ
من العجينة تباعًا.

كي املقالة ب�ضكل دائري حتى تتوزع العجينة فيها. 6. حراّ

7. اتركي الكريب حتى تن�ضج من اجلهة الأوىل ثماّ اقلبيها اإىل 
الثانية.

8. كرري العملية حتى انتهاء كمية العجني.

9. قدمي الكريب مع �ضوكولتة الدهن.

مل�:جملتي

�تكدجج
بلمنثم

ملقاير

- الدجاج: كيلو ون�ضف )م�ضحب(

عة اإىل دوائر( - البطاط�س: 2 حبة )مقطاّ

- اإكليل اجلبل: ملعقة كبرية

- ع�ضري الليمون: ن�ضف كوب

- �ضل�ضة ال�ضويا: 2 ملعقة كبرية

- الثوم: راأ�س )�ضغري / مهرو�س(

- زيت الزيتون: 2 ملعقة كبرية

- الزجنبيل: ملعقة �ضغرية )مب�ضور / طازج(

- اخلل: 2 ملعقة كبرية

- ملح: ح�ضب الرغبة

- فلفل اأ�ضود: ح�ضب الرغبة

- املاء: كوب

طريقتح�ر

ال�ضويا  �ضل�ضة  اإلثثيثثه  واأ�ضيفي  وعثثاء  يف  الثثدجثثاج  �ضعي   
واخلل.

ي الوعاء واأدخليه اإىل الثالجة ل�ضاعة على الأقل.  غطاّ

ال�ضواية حلوايل 10 دقائق من كل  اللحم على  اإ�ضوي قطع   
جهة.

فيهما  واقلاّي  الزيت  من  كبريتني  ملعقتني  مقالة  يف  ي  حماّ  
الثوم.

 اأ�ضيفي قطع الدجاج امل�ضوية مع التتبيلة وقلاّبي جيدًا حتى 
حتمراّ قطع الدجاج.

عي قطع البطاط�س ثماّ ا�ضكبي ع�ضري الليمون احلام�س.  وزاّ

هي بامللح والفلفل والزجنبيل واإكليل اجلبل ثماّ �ضبي املاء  نكاّ
نات. واتركي املزيج على النار حتى تن�ضج املكواّ

ميه.  ا�ضكبي ملعقة من زيت الزيتون على وجه الطبق ثماّ قداّ

مل�:جملتي
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Online 

citizenship 

applications
Ottawa, August 11, 2021 – Today, Immigration, 

Refugees and Citizenship Canada (IRCC) 

launched a new website tool that allows 

citizenship applications to be submitted 

online.

IRCC had already been developing and 

testing this new tool, as part of a citizenship 

modernization initiative, with the goal of 

making the application process more efficient. 
The new online application is user-friendly. 

For example, you can now save partially 

completed applications and resume them at a 

later time, upload supporting documents and 

proof of payment, print a PDF and ask for 

confirmation of receipt.
Please note that if an applicant has applied on 

paper, they should not reapply online.

IRCC released the tool in late 2020 to test 

the platform’s capacity, and is now ready to 

open the online citizenship application to 

more cohorts of applicants, using a phased 

approach.

As of today, August 11, 2021, IRCC has 

opened its online application to all applicants 

age 18 and over who

are applying as an individual (not as a 

family)

- do not have a representative

- are not declaring residence outside Canada 

as a crown servant or with a crown servant 

family member

Later this year, we will open the online 

application to

- families (groups)

- minors under 18 years of age

In 2022, the online application will open to

- representatives to apply on behalf of their 

clientsclients who are declaring residence 

outside Canada as a crown servant or with a 

crown servant family member

To apply online, please go to: Apply for 

Canadian citizenship online.

IRCC

The Prime Minister, Justin Trudeau, today 

issued the following statement on the 

deadly attacks that took place near the 

Hamid Karzai International Airport in 

Kabul, Afghanistan:

“I strongly condemn the terror attacks 

that took place earlier today near the 

Hamid Karzai International Airport in 

Kabul, Afghanistan. These heinous attacks 

took the lives of many innocent people 

desperately seeking to leave the country 

and those supporting evacuation efforts, 

including U.S. service members and 

medical personnel. As one of its closest 

allies, Canada joins with the United States 

as they mourn their fallen.

“Our thoughts are with the people of 

Afghanistan, and everyone affected by 

these senseless acts of violence. We offer 

our condolences to the families and loved 

ones of the victims, and wish a full recovery 

to those who were injured.

“As the situation on the ground continues 

to evolve, we will keep working with our 

international and local partners to support 

humanitarian efforts, fight terrorism, and 
ensure those who want to leave Afghanistan 

can do so safely.

“All Afghan people deserve to live in 

dignity, peace, and security. Canada expects 

any future government of Afghanistan to 

fulfill its obligations to uphold the human 
rights of all its citizens, as required by 

international law.”

PMO Media Relations

Statement by the Prime Minister 

on the deadly attacks in 

Afghanistan

Justin Trudeau has been forced to cancel an 

election rally after a crowd of angry protesters 

ambushed the event.

The Canadian prime minister had been set to 

address supporters in Bolton, Ontario, but the 

event was called off over security concerns.

Dozens of protesters gathered at the rally and shouted 

obscenities before Mr Trudeau could speak.

The Liberal prime minister is hoping to secure 

a majority in a snap general election he called 

earlier this month.

But in recent days his canvassing efforts have 

been dogged by protests against Covid-19 

vaccines and government restrictions.

At Friday's rally, his campaign bus had to be 

escorted away by police after the event was 

cancelled following a two-hour delay.

The 49-year-old said the protests showed how 

the pandemic had been hard on everyone.

"We all had a difficult year. Those folks out 
protesting, they had a difficult year too, and 
I know and I hear the anger, the frustration, 

perhaps the fear," Mr Trudeau said.

He said the event had been cancelled because 

organisers could not ensure people's safety.

Earlier on Friday, crowds had disrupted the 

prime minister's visit to a bakery in the town 

of Nobleton, with some jeering and holding 

signs reading "Trudeau Treason".

On Wednesday, on a visit to British Columbia, 

he was met by anti-vaccine protesters, with some 

shouting they would refuse the Covid jab.

How vaccine mandates became a Canada election 

issueWhy the star power of Trudeau dimmed

Vaccine mandates - that Mr Trudeau has 

backed for some workers and most travellers 

- have become a key issue in the general 

election campaign.

Mr Trudeau called the election on 15 August when 

polls indicated his minority Liberal government 

looked within reach of forming a majority.

Canadians will vote on 20 September, some 

two years ahead of schedule.

In October 2019, voters handed him a minority, 

meaning he has had to rely on opposition 

parties to help him pass his agenda.

Opposition parties have criticised the Liberals 

for calling a five-week long campaign during 
the Covid-19 pandemic's latest wave simply 

for "political gain".

Canada election: 

Justin Trudeau 

rally cancelled 

after angry 

protests BBC NEWS
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Task force wraps up successful mandate 

to ensure a safer Ontario

Ministry of the Solicitor General

TORONTO — With over 75 per cent of 

eligible Ontarians fully vaccinated, Premier 

Doug Ford, Christine Elliott, Deputy Premier 

and Minister of Health, and Solicitor General 

Sylvia Jones are applauding the work and 

contributions of the Ontario COVID-19 

Vaccine Distribution Task Force as its 

mandate comes to a close on August 31. 

Working with the Chief Medical Officer 
of Health and local public health units, the 

Ministry of Health and the Ministry of the 

Solicitor General will continue to administer 

the province’s vaccine program, including 

ongoing implementation of Ontario’s last 

mile strategy. The province will monitor 

COVID-19 epidemiology and vaccination 

rates to adapt and evolve as needed.

“On behalf of our province, I would like to 

extend my deepest appreciation to the Ontario 

COVID-19 Vaccine Distribution Task Force 

and its members,” said Premier Doug Ford. 

“We are grateful for your work, expertise and 

contribution to the success of our province’s 

COVID-19 vaccination campaign, the 

largest in Ontario’s history. Your leadership 

has been instrumental in spearheading our 

collective vaccination efforts, and you leave 

the province well-positioned for the future. I 

have every confidence in the Chief Medical 
Officer of Health and our officials as we 
continue to make every effort to get as many 

people vaccinated as possible.”

The task force was created in November 

2020 to advise on the development of 

Ontario’s immunization program, including 

the ethical, timely and effective distribution 

of the COVID-19 vaccine, with the support 

of the Ministry of Health and the Ministry 

of the Solicitor General. With the members’ 

expertise in operations and logistics, federal-

provincial relations, health and clinical 

domains, public health and immunization, 

ethics, and information technology and 

data, the task force helped ensure Ontarians 

could be immunized as quickly and safely 

as possible once vaccine supply became 

available. The final meeting of the task force 
will take place on August 30.

To date, the Ontario COVID-19 Vaccine 

Distribution Task Force’s achievements 

include:

- Developing guiding principles and 

prioritization to distribute initial doses 

to the most vulnerable as well as an 

ethical framework for subsequent vaccine 

distribution;

- Facilitating the administration of a first 
dose to over 80 per cent of eligible Ontarians 

aged 12+ and full vaccination of over 75 per 

cent of eligible Ontarians;

- Successfully operationalizing first and 
second doses across northern remote 

Indigenous communities, long-term care 

homes and senior homes;

- Working with Public Health Units to identify 

communities of greatest need and making it 

easier and more convenient for individuals 

to get vaccinated through multiple targeted 

strategies, including community-based and 

employer-led clinics, mobile clinics such 

as the GO-VAXX buses and deploying 

health and human resources to support these 

delivery channels;

- Providing the technical and logistical 

expertise to ensure vaccines were stored and 

transported securely to communities across 

the province and that vaccine distribution 

processes were seamless and effective.

“Our government is grateful for the 

contributions of the Ontario Vaccine 

Distribution Task Force and its work to 

help Ontarians protect themselves and their 

communities,” said Sylvia Jones, Solicitor 

General. “The knowledge, expertise and 

experience of the taskforce members placed 

our province in a leading position as we 

continue to provide seamless access to 

COVID-19 vaccines through Ontario’s last 

mile strategy.”

“The collective knowledge and advice of 

Ontario’s COVID-19 Vaccine Distribution 

Task Force has enabled Ontario to be a 

leading jurisdiction in first and second doses 
administered,” said Christine Elliott, Deputy 

Premier and Minister of Health. “We are 

incredibly thankful for their expertise which 

has put the province on solid footing as we 

continue our last mile strategy to offer the 

vaccine to all eligible Ontarians.”

Government of Ontario 

Canada is deeply concerned by the rapidly 

evolving situation in Afghanistan and its 

impact on the humanitarian needs of crisis-

affected people as it continues to worsen.

Today, the Government of Canada is 

announcing an allocation of $50 million for 

the initial humanitarian response and will be 

ready to respond to further United Nations 

and Red Cross appeals. Based on identified 
needs, Canada will work through trusted 

humanitarian partners, such as the World 

Food Programme, the United Nations Office 
for the Coordination of Humanitarian Affairs, 

the United Nations High Commissioner for 

Refugees and the International Committee of 

the Red Cross, who have operational capacity 

on the ground both inside Afghanistan and in 

neighbouring countries.

This assistance will be provided in response 

to international humanitarian appeals, as 

coordinated and led by the United Nations. 

It will be delivered through UN and other 

established humanitarian partners with 

operational capacity to respond to these needs. 

Our partners will employ mitigation measures 

to ensure the assistance reaches the most 

vulnerable and is not diverted to other actors 

or for other purposes. With Canada’s support, 

humanitarian partners will provide life-saving 

assistance, such as food, support for health 

care, clean water and sanitation.

It is imperative that this support reach the 

people who need it the most. We strongly urge 

all parties to allow rapid, safe and unhindered 

humanitarian access to populations in need.

Global Affairs Canada

Canada announces additional humanitarian assistance to 

Afghanistan and neighbouring countries

Ontario Salutes Work of 

Province’s COVID-19 Vaccine 

Distribution Task Force
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Province to Begin Offering Third Doses of 

COVID-19 Vaccines to Most Vulnerable 

Ontarians

TORONTO — In response to evolving data 

around the transmissibility of the Delta variant 

and based on the recent experiences of other 

jurisdictions, the government, in consultation 

with the Chief Medical Officer of Health, 
is taking action to increase protection for 

our most vulnerable, including frail seniors, 

immunocompromised individuals and 

young children who are not yet eligible for 

vaccination. This includes making COVID-

19 vaccination policies mandatory in high-

risk settings, pausing the province’s exit from 

the Roadmap to Reopen and providing third 

doses of the COVID-19 vaccine to vulnerable 

populations. The government is also expanding 

eligibility for the Pfizer vaccine to children 
born in 2009 or earlier.

To protect vulnerable patients and staff in 

settings where the risk of contracting and 

transmitting COVID-19 and the Delta variant 

is higher, the Chief Medical Officer of Health 
has issued a directive mandating hospitals and 

home and community care service providers 

to have a COVID-19 vaccination policy for 

employees, staff, contractors, students and 

volunteers, and for ambulance services to 

have a COVID-19 vaccination policy for 

paramedics. The vaccination policy must be 

effective no later than September 7, 2021, and 

at a minimum will require these individuals to 

provide proof of one of three things:

- Full vaccination against COVID-19;

- A medical reason for not being vaccinated 

against COVID-19; or

- Completion of a COVID-19 vaccination 

educational session.

Individuals who do not provide proof of 

full vaccination against COVID-19 will be 

required to undertake regular antigen testing. 

These settings will be required to track and 

report on the implementation of their policies 

to the provincial government. This is similar to 

the vaccination policy requirements currently 

in place for long-term care homes.

“While Ontario remains a leading jurisdiction 

for first and second doses administered 
and we have the infrastructure in place to 

manage outbreaks, the Delta variant is highly 

transmissible and the experience of other 

jurisdictions shows we must remain vigilant 

as we head into the fall,” said Christine Elliott, 

Deputy Premier and Minister of Health. “By 

taking additional measures in high-risk settings 

we will further protect our most vulnerable, 

safeguard hospital capacity, ensure a safe 

return to school and keep Ontario running.”

To support the return to school plan, the 

Ministry of Education intends to introduce a 

vaccination disclosure policy for all publicly-

funded school board employees, and staff in 

private schools as well as for all staff in licensed 

child care settings for the 202122- school year, 

with rapid antigen testing requirements for 

staff who are not immunized against COVID-

19. The Ontario government is also working 

with public health units and publicly funded 

school boards to run voluntary vaccination 

clinics in or nearby schools to make vaccines 

even more convenient and accessible for 

eligible students, their families, educators and 

school staff returning to school this fall.

Vaccination policies will also be implemented 

in other higher-risk settings such as:

- Post-secondary institutions;

- Licensed retirement homes;

- Women’s shelters; and

- Congregate group homes and day programs 

for adults with developmental disabilities, 

children’s treatment centres and other services 

for children with special needs, and licensed 

children’s residential settings.

“With the support of Ontario’s Chief Medical 

Officer of Health, our government is taking 
action to make schools as safe as possible,” 

said Stephen Lecce, Minister of Education. 

“Our plan will protect our schools, ensure 

rapid speed with contact tracing, all with the 

intention of keeping them open for the benefit 
of Ontario students.”

As an additional measure to continue 

protecting Ontario’s most vulnerable, based 

on the recommendation of the Chief Medical 

Officer of Health and other health experts, 
the province will begin offering third doses 

of the COVID-19 vaccine to those at highest-

risk, providing them with an extra layer of 

protection against the Delta variant. This 

includes:

- Transplant recipients (including solid 

organ transplant and hematopoietic stem cell 

transplants);

- Patients with hematological cancers 

(examples include lymphoma, myeloma, 

leukemia) on active treatment (chemotherapy, 

targeted therapies, immunotherapy);

- Recipients of an anti-CD20 agent (e.g. 

rituximab, ocrelizumab, ofatumumab); and

- Residents of high-risk congregate settings 

including long-term care homes, higher-risk 

licensed retirement homes and First Nations 

elder care lodges.

Locations and timing for third doses will vary 

by public health unit and high-risk population 

based on local planning and considerations, 

with some beginning as early as this week 

where opportunities exist.

In addition, to further support a safer return to 

school by ensuring more children and youth 

can benefit from the protection offered by the 
vaccine, the province will extend eligibility to 

the Pfizer vaccine to children born in 2009. 
Ontario has closely monitored data from 

Alberta and British Columbia in making this 

decision, and these provinces have offered 

the Pfizer vaccine to youth born in 2009 
for several months with no risks identified. 
Starting on Wednesday, August 18, 2021, all 

children turning 12 years old before the end 

of 2021 will be eligible to receive their first 
dose of COVID-19 vaccine and can book their 

appointment through the provincial booking 

system, through their public health unit, or 

pharmacies, or can walk-in to vaccination 

clinics across the province.

“Keeping a low rate of infection in our 

communities and protecting our most 

vulnerable is how we can keep our schools, 

our businesses and our social settings as safe 

as possible while minimizing disruption,” 

said Dr. Kieran Moore, Chief Medical Officer 
of Health. “To provide the best protection to 

each individual while learning to live with 

the virus, we are taking action by requiring 

individuals who work in higher-risk settings 

to be fully vaccinated, by providing a third 

dose of a COVID-19 vaccine to certain groups 

who have a decreased immune response and 

by expanding the eligibility to the children 

born in 2009 or earlier.”

While the province has reached the exciting 

milestone of more than 81 per cent of Ontarians 

aged 12 and over having received a first dose, 
and is expected to reach its target of 75 per 

cent vaccinated with a second dose later this 

month, out of an abundance of caution the 

government, in consultation with the Chief 

Medical Officer of Health, is pausing the 
exit from the Roadmap to Reopen. The Chief 

Medical Officer of Health and other health 
experts will continue to monitor the data to 

determine when it is safe to exit the Roadmap 

and lift the majority of public health and 

workplace safety measures currently in place.

Government of Ontario 

OntariO Makes COViD-19 
VaCCinatiOn POliCies ManDatOry 

fOr HigH-risk settings
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OTTAWA -- Canada will accelerate processing the 

families of interpreters and others who supported 

its mission in Afghanistan to quickly evacuate as 

many approved people as possible, Immigration 

Minister Marco Mendicino said Friday.

Mendicino made the remarks as Defence Minister 

Harjit Sajjan confirmed that the first Canadian 
plane full of Afghan refugees took 188 people 

out of the Kabul airport Thursday night.

In an interview with The Canadian Press, 

Mendicino said his department is ramping 

up processing Afghan refugees by adding 

resources to the operation.

He said the government is not requiring 

passports or COVID-19 negative tests from the 

Afghan passengers and is deferring biometric 

screening to a third country, where it's safe 

for evacuees and government officials to be 
screened.

"We have now two of our largest air carriers 

running back and forth from Kabul. We're 

going to keep those flights going for as long 
as possible," he said.

Mendicino said the main obstacle remains the 

Taliban checkpoints that Afghans have to go 

through to reach the Kabul airport.

"It's our expectation that every Afghan that is 

eligible under our program be permitted safe 

passage to get to the airport," he said.

The Department of National Defence 

announced this week that two C-17 transport 

aircraft had been deployed to conduct regular 

flights out of Kabul.
Defence Department spokeswoman Jessica 

Lamirande said in an email Thursday that the 

C-17s have been reconfigured to maximize 
the number of passengers they can carry and 

have begun to fly in and out of Kabul.
In a tweet, Sajjan said Thursday's flight took 
out 175 Afghans and 13 foreign nationals.

"Canadian flights will continue for as long as 
the situation on the ground permits," he wrote.

Mendicino says almost 1,000 Afghan refugees 

have already arrived in Canada.

"We have been working closely with our allies, 

particularly with the U.S. and the U.K. on ensuring 

that we are as effective as possible, all together, 

bringing out as many Afghans as possible and 

getting people to safety," Liberal Leader Justin 

Trudeau said at a campaign stop in Winnipeg.

He said several more round-trip flights from 
Kabul were to follow Friday.

Lamirande said Afghans evacuated Thursday 

have been accepted under the immigration 

programs of other nations and will be 

transferred to their care. Other participating 

nations are carrying Canadian citizens and 

Afghan nationals destined for Canada.

An interpreter currently waiting in Kabul to be 

evacuated to Canada with his wife and three 

children said the Taliban militants knocked 

on his door Friday morning asking what he 

does for a living and why he is not in his home 

province.

The interpreter that The Canadian Press is not 

naming to protect his safety said he had to lie 

to the militants by telling them he worked at a 

bakery shop and he is in Kabul for work.

"They were searching every house where 

I live," said the interpreter who previously 

worked with the Canadian Armed Forces in 

Kandahar.

He said he submitted his application for 

resettlement in Canada last month and he 

and his wife visited the Canadian Embassy 

in Kabul on Aug. 5, before the Taliban took 

control of the Afghan capital.

He said he has not heard from the Canadian 

government since then.

"It is very dangerous to be in Kabul," he said. 

"Things are getting worse hour by hour."

He said he can make his way to the Kabul 

airport but he is not sure he will be able to 

get inside with his family because of the large 

crowd of people waiting outside.

"It's a very difficult situation outside," he said. 
"I have seen some videos from outside the 

gate... and they are shooting in the air just to 

scare the people."

Canada is trying to evacuate Afghans including 

former interpreters and support staff as well as 

their families, who are now at risk of Taliban 

arrest or worse for having worked with the 

Canadian military and other organizations.

The Trudeau government promised last week 

to resettle 20,000 refugees who have already 

fled Afghanistan.
Veterans and advocates have complained for 

weeks about the government's handling of the 

crisis. Their concerns include complicated 

forms for Afghans to fill out, unrealistic 
and confusing application requirements and 

complete silence from the department after 

paperwork has been submitted.

This report by The Canadian Press was first 
published Aug. 20, 2021.

Canada ramping up evacuation 

from Kabul with faster 

processing, fewer hurdles

OTTAWA -- Justin Trudeau has set in motion an 

early federal election, sending voters to the polls 

on Sept. 20 and setting up his re-election bid 

as a chance for Canadians to have their voices 

heard about who they want to lead the country 

at this pivotal moment in the pandemic.

The prime minister and Liberal leader visited 

Gov. Gen. Mary Simon at Rideau Hall Sunday 

morning where she accepted his request to 

dissolve the 43rd Parliament and draw up the 

338 writs, triggering a summer election.

With voting day scheduled for Sept. 20, the 

campaign will be 36 days, the shortest possible 

election period under federal law.

Facing just over five weeks of campaigning, 
Canadians will be weighing the pitches from 

each party to determine who they feel is best 

to carry the country through the rest of the 

pandemic, and out of it.

Heading into the campaign, here's the current 

seat breakdown in the House of Commons:

 Liberal: 155 Conservative: 119 Bloc 

Québécois: 32 NDP: 24 Independent: 5 Green 

Party: 2

A party needs to win 170 seats for a majority 

government.

CTV NEWS

Trudeau calls federal election, voters to 
go to the polls Sept. 20
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Voter                                                         

Information                                         

Card                                                                                          
If you're registered, you should receive a voter 

information card in the mail by September 10. 

It tells you where and when you can vote. If 

the name and address on your card are correct 

and you meet the eligibility criteria stated on 

the card, you're ready to vote. Bring this card 

with you, along with accepted ID, to make the 

voting process easier when you go to vote.

If you don't get your voter information card or 

if the information on it is incorrect, you may 

not be registered or your registration may not 

be up to date. You can register or update your 

information, including your name, at your 

assigned polling station on election day.

You can use the Online Voter Registration 

Service to print a registration certificate, if:
- you are not yet registered or

- your address needs to be updated.

This certificate is not required to register in 
person at the polls and is offered only if the 

service can associate your address with a 

polling division (within a riding).

You should bring a printed copy of the 

registration certificate, and sign it only at your 
polling station in front of the poll worker who 

is processing your registration.

Get more detailed information in the FAQs on 

voting and the voter information card.

Elections Canada 

- seniors' residence

- long-term care facility

- shelter

- soup kitchen

- a community-based residential facility

. You can also declare your identity and 

address in writing and have someone who 

knows you and who is assigned to your 

polling station vouch for you. The person 

vouching for you must be able to prove their 

identity and address. A person can vouch 

for only one person, except in retirement or 

long-term care facilities.

You can use our Voter Information Service 

to find your polling station. Go to our home 
page, and in the "My voter information" box, 

enter the postal code that appears on your 

Letter of Confirmation of Residence. You 
can also call Elections Canada, toll-free, at 

16868-463-800- to find where your polling 
station is.

Q. I live in a retirement or long-term care 

facility. How can I vote?

Elections Canada is working with retirement 

and long-term care facilities to offer voting 

options that comply with the health and 

safety protocols in place. Historically, 

eligible electors who lived in a retirement 

or long-term care facility were able to vote 

at a mobile polling station in their facility, 

but this option may not be possible at all 

facilities because of COVID-19 restrictions. 

Alternative voting options, such as voting 

by mail or single-day advance voting, may 

be used at facilities where traditional mobile 

polling is not possible.

Please contact your facility administrator or 

your local Elections Canada office to find out 
about voting options offered in your facility.

Q. I live in a retirement or long-term care 

facility. How can I prove my identity and 

address?

Everyone who votes must prove their identity 

and address.

Here are some ways to prove your identity 

and address:

- To prove your identity (name), you can 

show a piece of ID with your name on it, 

like a health card or birth certificate.
- If you live in a retirement or long-term care 

facility, you can show photocopies of your 

proof of identity and address documents.

- To prove your address, one option is to 

show a Letter of Confirmation of Residence. 
This is an official letter from a retirement or 
long-term care facility that says "this person 

lives here." You can request this letter from 

the facility administrator. You can also use 

the yellow carbon copy of the Application 

for Revision or Registration on the List of 

Electors if one was completed by an election 

officer.
- You can have someone who knows you 

vouch for your identity and address. The 

voucher must be able to prove their identity 

and address. The voucher may be an 

employee of your residence. The employee 

may vouch for more than one elector and 

must reside in the same electoral district or 

adjacent electoral district as the person being 

vouched for.

For more information, please contact 

Elections Canada at 16868-463-800-.

Q. I am temporarily hospitalized in an 

acute care facility. How can I vote?

At hospitals where health and safety policies 

allow election officers to be on site, electors 
who are hospitalized during the election period 

will be able to register and vote by special 

ballot from their hospital room. Patients will 

be advised in advance when special ballot 

voting will take place. An election officer will 
visit patients either by going room to room or 

by appointment and help them fill out their 
application. They can also help the patient 

cast their ballot, if needed. Learn more about 

voting by special ballot.

At hospitals where health and safety policies 

prohibit the entry of election officers, electors 
will be able to vote by special ballot, either 

through a coordinated special ballot process 

facilitated by hospital staff or independently 

using the vote-by-mail process.

In either case, all electors who are temporarily 

hospitalized will receive a notice from 

Elections Canada confirming the voting 
options in place at the hospital where they 

are receiving care.

Q. How does Elections Canada 

accommodate electors who cannot vote 

using traditional voting options?

Additional service points are set up in 

locations where electors are not able to vote 

using traditional voting options. This includes 

electors working in isolated areas, such as 

mining and oil field camps or lighthouses, and 
electors who find themselves in exceptional 
circumstances, following, for example, a 

severe weather event during an election. 

For more information on this option, please 

contact your Elections Canada office.

Q. At the last general election in my 

province, I was able to vote at any advance 

voting location. Can I vote at any advance 

polling station at the federal election?

The rules for voting on advance polling days 

in the federal election differ from those of 

some provincial elections, where you can 

vote at any advance voting place in the 

province. You cannot do the same in the 

federal election. If you choose to vote during 

advance polling days, you must vote at your 

assigned polling station. To find your advance 
polling station, check your voter information 

card or use the Voter Information Service.

Q. At the last provincial election in British 

Columbia, I was able to vote at any polling 

station on election day. Can I vote at any 

polling station on election day at the 

federal election?

No. The rules for voting on election day in the 

federal election differ from those in a British 

Columbia provincial election. You cannot 

vote at any polling station in the province in 

the federal election. If you choose to vote on 

election day, you must vote at your assigned 

polling station.

Elections Canada
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Q. Can I vote in the election?

To vote in the federal election, you must:

- be a Canadian citizen

- be at least 18 years old on election day

- prove your identity and address

Q. Where do I vote?

You can vote at several places in person or 

by mail from wherever you are.

. In person

- At any Elections Canada office before 6:00 
p.m. on Tuesday, September 14

- In your riding at your assigned advance 

polling station from Friday, September 10 

to Monday, September 13, 9:00 a.m. to 9:00 

p.m.

- In your riding at your assigned polling 

station on election day, Monday, September 

20

. By mail

If you are part of a vulnerable population or 

if you will be away from your riding during 

advance and election day polls, you can vote 

by mail. 

Voting by mail is also available to Canadians 

living abroad.

Deadlines apply. To get your voting kit, apply 

to vote by mail before 6:00 p.m. on Tuesday, 

September 14. Make sure we receive your 

marked ballot by election day, Monday, 

September 20. 

Check the instructions in your voting kit for 

details.

Once you've applied to vote by mail, you 

can't change your mind and vote at advance 

polls or on election day.

Q. Can I vote before election day?

Yes, there are several ways to vote before 

election day.

1. At advance polls

Vote at your assigned advance polling 

station in your riding Friday, September 10 

to Monday, September 13, 9:00 a.m. to 9:00 

p.m. To find your assigned polling station, 
check your voter information card or use the 

Voter Information Service.

2. By mail

To get your voting kit, apply to vote by mail 

before 6:00 p.m. on Tuesday, September 14. 

Make sure we receive your marked ballot by 

election day. Check the instructions in your 

voting kit for details.

3. At any Elections Canada office across 
Canada

We have over 500 offices open seven days a 
week leading up to the election. Vote at any 

one of them before 6:00 p.m. on Tuesday, 

September 14. Find the Elections Canada 

office nearest to you.

Q. I'm a member of the Canadian Forces. 

How do I vote?

If you are a member of the Canadian Forces, 

you may vote using any of the methods 

available to all other Canadian electors.

You may vote at the assigned civilian 

polling station associated with your place 

of residence, either on an advance polling 

day or election day. Your voter information 

card tells you where and when you can vote. 

You will need to show proof of identity and 

address.

You may also vote by special ballot at a 

military polling station set up at a Canadian 

Forces base or unit.

Q. I'm serving a prison sentence in 

Canada. Can I vote?

Yes. As long as you're a Canadian citizen and 

will be at least 18 years old on election day, 

you can vote in your correctional institution. 

A staff member in your institution will be 

available to help you register and vote using 

the special ballot process.

Voting in correctional institutions takes place 

on Wednesday, September 8.

Q. Can I take a selfie with my marked 
ballot?

No. Taking a picture of a marked ballot—

yours or anyone else's—is illegal because 

it violates the secrecy of the vote under the 

Canada Elections Act. It's also a violation of 

the Act to publish a photo of a marked ballot 

in any way, including on social media.

Q. I'm a Canadian citizen living abroad. 

How do I vote?

You will need to vote by mail. Make sure 

to apply to vote by mail before 6:00 p.m., 

Eastern time, on Tuesday, September 14 

, and to return your marked ballot to us by 

6:00 p.m., Eastern time, on election day, 

Monday, September 20.

Q. I'm homeless. How do I vote?

Eligible electors who are homeless or have 

no fixed address are welcome to register and 
vote.

Everyone who votes must prove their 

identity and address. Click here for the list 

of accepted documents that you can use to 

prove your identity and address. 

ID to vote – Elections Canada

Here are some of the ways you can prove 

your identity and address when you go to 

vote:

. To prove your identity, you can show a 

piece of ID with your name on it, like a birth 

certificate or health card.
. To prove your address, you can show an 

official letter called a Letter of Confirmation 
of Residence.

. If you have gone to an establishment 

that offers food, housing or other social 

services, you can ask the administrator of the 

establishment for this letter.

Some examples include:

. letter of confirmation of residence from a 
First Nations band or reserve or an Inuit local 

authority letter of confirmation of residence,
. letter of stay, admission form, or statement 

of benefits from one of the following 
designated establishments:

- student residence

News

Frequently Asked Questions 

about Elections in Canada
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- For all applicants preparing for the 

Canadian citizenship test, we present 

to you the certified professional Web 
App that specializes in preparing for the 

Canadian citizenship test:

Canadian Citizenship Test Preparation Web 

App © ®

This Web App took 12 months of hard and 

persistent work to be a perfect guidance in 

your preparatory journey to succeed and 

excel in the Canadian citizenship test.

- Some of the unique features of Canadian 

Citizenship Test Preparation Web App:

•  It is the largest and most accurate training 
Web App, with a record breaking of any other 

web or app with a total of 800+ potential 

and significant questions that meticulously 
cover all information and details mentioned 

in the official booklet of Discover Canada.

•  All questions are prepared in an infinite 
number of stimulating random tests + 43 

sequential tests that collectively cover all 

the information  contained in the official 
booklet of  Discover Canada.

•  All questions on the Web App have been 
carefully formed and derived with superior 

educational professionalism, backed up 

with over 25 years of academic experience 

in the field of English language teaching, 
in addition to distinguished courses of the 

Canadian citizenship test preparation.

•  All questions are compatible with the 
official Canadian Citizenship Test, and 
include hundreds of (multiple-choice) as 

well as (true/false) questions.

All questions have been formed and derived 

from each line or piece of information 

contained in the Discover Canada book. 

Thus, your journey with us will be the 

perfect method to prepare and absorb every 

single piece of information in the official 
study guide/ Discover Canada.

•  Test timer that runs automatically the 
moment you start each test.

•  This interactive Web App also contains 
several sections, including a news section 

that will contain information and news issued 

by the Canadian government regarding 

the Canadian citizenship test, travel and 

immigration to Canada.

•  The Web App is accessible, not only by 

mobile phones, but also by any smart device, 

(Smart Phone - iPad - Laptop - Computer..

etc).

•  Just.. Create your account, subscribe, 
and join us on your preparatory journey to 

succeed and excel in the Canadian citizenship 

test.

•  This Web App is interactive, the moment 
you click on any potential answer, the answer 

will directly flash in green, if it is correct; 
and in red if it is incorrect, and the correct 

answer will automatically flash in green. 
Upon completion of each test (consisting of 

20 questions), your test result will appear on 

your smart device screen, and the Web App 

will instantly take you to another practice 

and so on.

Note: This Web App is registered and 

protected by the Canadian Government/

Canadian Intellectual Property Office.

The Intellectual Property Protection 

Registration Number:

1183860

Canadian Citizenship Test Preparation Web 

App ®©

•  Warning: Your subscription in this Web 
App is limited and exclusive ONLY to your 

personal use, and it is not permissible to 

share your username or password with a 

second user, otherwise your account will be 

deleted automatically.  Any such violation 

is considered a direct infringement of the 

owner and publisher 's rights:

Canadian Citizenship Test Preparation Web 

App ®©

- Subscription method is super easy, safe 

and secure, and payment is processed via 

PayPal.

Just:

- Create your personal account; and 

-  Start your preparatory journey with us 

right away.

Discounted subscription fee offered for a 

limited time: $19.99

- A section is available for limited free 

practice:

h t t p s : / / c a n a d i a n d a y s . c a / c a n a d i a n -

citizenship-test-preparation/en/ttype/

canadian-citizenship-free-tests

• Your feedback on private is highly 
appreciated!  

This training Web App was prepared and 

directed, and backed up with over 25 years 

of academic teaching experience by:

Moutaz Abu Kalam

BLit OCELT/ICTEAL

TESL Certified/Ontario Canada

Founder and Principal of FLC Learning 

Center

+1 647 296 3590

Zoomlineclass@gmail.com

Exclusive Publisher

Canadian Days Inc.

All Rights Reserved!

® ©

Canadian Days Inc.  Supported by the 

Federal Government of Canada 

h t t p s : / / c a n a d i a n d a y s . c a / c a n a d i a n -

citizenship-test-preparation/en/ttype/

canadian-citizenship-paid-tests

News

Preparing for the Canadian 

citizenship test?
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The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued 
the following statement on the International 
Day of the World’s Indigenous Peoples:
“Today, on the International Day of the 
World’s Indigenous Peoples, we celebrate 
the vibrant and diverse cultures, languages, 
and traditions of Indigenous peoples here 
in Canada and around the world. We also 
reflect on the contributions they have made to 
societies everywhere, and continue to commit 
ourselves to ensure that Indigenous rights are 
recognized and respected.
“Canada was built on the ancestral land of 
Indigenous peoples. First Nations, Inuit, and 
Métis have shaped our history and identity as 
a country, yet for centuries, they have endured 
systemic racism and discrimination. As 
Canadians, we must confront our mistakes, 
learn from them, and work to right past and 
current wrongs.
“The theme of this year’s International Day of 
the World’s Indigenous Peoples is ‘Leaving no 
one behind: Indigenous peoples and the call 
for a new social contract’. It invites us to take a 
hard look at our existing systems, to engage and 
partner with Indigenous communities through 
a true nation-to-nation, Inuit-Crown, and 
government-to-government relationship, and 
to take meaningful steps to end the injustices 
and challenges these communities continue to 
face today. By working together, we can build a 
new social contract that recognizes Indigenous 
peoples’ inherent right to self-determination 
and self-government, advances social and 
economic equality, and protects Indigenous 
laws, lands, cultures, and languages.
“As Canadians continue to learn about the 
impacts of colonialism and come to terms with 
the tragic findings of remains of children near 
former residential schools across the country, 
we acknowledge that we still have a lot of work 
to do to advance reconciliation. Last month, 
the Government of Canada signed a historic 
Coordination Agreement with Cowessess First 
Nation – Treaty 4 Territory – and the Province 
of Saskatchewan on child and family services. 
This agreement ensures the community can 
effectively exercise their jurisdiction and make 
their own decisions about what is best for their 
children and families. Earlier this year, we also 
announced new funding to fully implement 
the Truth and Reconciliation Commission’s 
Calls to Action, including to address the 
systemic racism and barriers faced by 
Indigenous peoples in Canada’s legal system. 
Seventy-six of the report’s 94 Calls to Action 
fall under the sole or shared responsibility 
of the federal government, and over 80 per 
cent of them have been completed or are 
well underway. We will continue to work in 
consultation and partnership with Indigenous 
peoples, provinces, territories and other 
partners to address the Calls to Action, bring 

about transformative change, and improve 
outcomes for Indigenous communities. We 
are also committed to continuing to provide 
Indigenous communities across the country 
with the resources they need to address the 
terrible legacy of residential schools, to 
honour the children who never returned home, 
and to support survivors, their families, and 
communities affected.
“Last June, the Parliament passed the 
United Nations Declaration on the Rights of 
Indigenous Peoples Act. This legislation is a 
historic step forward in Canada’s relationship 
with Indigenous peoples. Developed with 
Indigenous partners and organizations, it 
creates a clear path toward fully recognizing, 
respecting, and protecting Indigenous rights 
and equality. Implementing the Declaration 
will help us remove institutional barriers, build 
stronger relationships, close socio-economic 
gaps, and promote greater prosperity for 
Indigenous peoples – and all Canadians. 
This work will complement other important 
initiatives already underway, including 
legislative commitments around health and 
community policing, and the development of 
an Indigenous Justice Strategy. It also builds 
on the recent launch of the Federal Pathway, 
the Government of Canada’s response to the 
National Inquiry into Missing and Murdered 
Indigenous Women and Girls. The Federal 
Pathway is providing the government with 
a comprehensive roadmap to address the 
root causes of gender-based violence against 
Indigenous peoples along four interconnected 
themes: culture, health and wellness, human 
safety and security, and justice. This important 
work will allow for the creation of fair, 
equitable, and inclusive systems that respect 
the rights of Indigenous peoples, and protect 
women, girls, and two-spirit and LGBTQ 
people now and in the future.
“As we continue the fight to end COVID-19, 
we also acknowledge that many Indigenous 
communities have been disproportionately 
affected by the pandemic. We are committed to 
continuing to work closely with Indigenous health 
care professionals and communities, provinces, 
and territories to address the health, economic, 
and social impacts of the pandemic through 
distinctions-based, community-led solutions.
“Canada cannot move forward as a country 
if First Nations, Inuit, and Métis continue to 
be held back by colonial structures, systemic 
racism, and discrimination. As we celebrate 
the contributions Indigenous communities 
have made in forming the nations we know 
today, we continue to work with them in full 
partnership to advance reconciliation in a 
tangible way and ensure Indigenous peoples 
can succeed and prosper.”
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اأونتاريو تفر�ض �ضيا�ضات التطعيم �ضد 
فريو�ض كورونا امل�ضتجد COVID-19 يف 

الأماكن عالية اخلطورة
10

بيان رئي�ض وزراء كندا
مبنا�ضبة اليوم الدويل

6لل�ضعوب الأ�ضلية يف العامل

عاجل: ترودو يدعو الناخبني اإىل 
�ضناديق القرتاع يف 20 �ضبتمرب، 

5لنتخابات فيدرالية مبكرة

الكندي��ة؟ للجن�ضي��ة  ت�ضتع��د  ه��ل 
املواق��ع  واأح��دث  اأك��رب  عل��ى  تع��رف 
اجلن�ضيةالكندية لختب��ار  التح�ضريي��ة 
2

ورطة قد يقع بها اأي �ضخ�ض.. بنك 
كندي يرف�ض تعوي�ض اإمراأة خ�ضرت 

23 األف دولر ب�ضبب الإحتيال 
19

اأكرث الأ�ضئلة تداوًل حول 
النتخابات الكندية

14
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Trudeau calls federal 

election, voters to go to 

the polls Sept. 20
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Ontario Salutes Work 

of Province’s COVID-19 

Vaccine Distribution 

Task Force
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Canada is headed for a federal election on Sept. 20


