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النا�س م�ستعدون لو�سع هذا الوباء وراءهم والعودة اإىل االأ�سياء التي يحبونها، وهم يعلمون اأن التطعيم هو ال�سبيل للقيام بذلك 
- كان ذلك وا�سًحا يف عيادة اللقاح جينا �سادز، وكري�ستيا فريالند ، وجيم وات�سون، وقمت بزيارتها يف كاناتا اليوم. وهم على 

حق. لذا، اإذا مل تكن قد قمت بذلك بالفعل، فاقتدي بهم وقم بالت�سجيل للح�سول على لقاحاتك باأ�سرع ما ميكن."
جو�سنت ترودو
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Canadians have re-eleCted a liberal minority government

"Thank you, Canada — for casting your vote, for putting your trust in the Liberal team, for 

choosing a brighter future. We're going to finish the fight against COVID. And we're going to 

move Canada forward. For everyone."

Justin trudeau
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حتدث رئي�س الوزراء جا�سنت ترودو اليوم مع رئي�س الواليات املتحدة 
االأمريكية، جو بايدن، الذي هناأه على اإعادة انتخابه.

اأكد رئي�س الوزراء والرئي�س على اأهمية ال�سراكة الكندية االأمريكية 
ذات املنفعة املتبادلة الأمن وازدهار البلدين.

والتزم الزعيمان باالجتماع وجًها لوجه قريًبا ملناق�سة التعاون الثنائي 
الق�سايا االقت�سادية  امللفات املهمة.  وت�سمل هذه  يف جمموعة من 
والتجارية الثنائية مثل اأحكام Buy America ؛  والتعاون الوثيق 
يف مكافحة تغري املناخ وتعزيز االنتعا�س االقت�سادي االأخ�سر، مبا يف 
COVID- القادمة يف غال�سكو ؛  واال�ستجابة لـ COP26 ذلك قمة

19 ، والتي ت�سمل اإدارة احلدود الربية بني كندا والواليات املتحدة.

ناق�س رئي�س الوزراء والرئي�س االحتجاز ال�سيني التع�سفي للمواطنني 
الكنديني مايكل �سبافور ومايكل كوفريغ.

العاملية  القمة  يف  امل�ساركة  على  عزمه  تــرودو  الـــوزراء  رئي�س  اأكــد  كما 
االفرتا�سية لـ COVID-19: اإنهاء الوباء واإعادة بناء اأمن �سحي اأف�سل 
لال�ستعداد للم�ستقبل، والتي �سي�ست�سيفها الرئي�س بايدن يف 22 �سبتمرب.

وتطّلع الزعيمان اإىل البقاء على توا�سل بينهما.
يكنأيامعربرتجمكنءوزس�ئمكتب

رئي�س وزراء كندا
جا�سنت ترودو يتحدث مع 
رئي�س الواليات املتحدة 

االأمريكية جو بايدن

تايل انب ،وم ،وترونتجاءوز س�ئ�أ
:احل�ملوقلحقوطنيومبمبنا

باليوم  لالحتفال  البالد  اأنحاء  جميع  يف  اجلميع  اأدعــو  "اليوم، 
الوطني االأول للحقيقة وامل�ساحلة واالحتفال به.  اإنه يوم للتفكري يف 
الناجني  ولتكرمي  الداخلية يف كندا،  للمدار�س  والدائمة  املوؤملة  االآثار 
االأطفال  العديد من  لتذكر  يوم  ا  اأي�سً اإنه  وعائالتهم وجمتمعاتهم.  
اأبًدا، وفر�سة لنا جميًعا لتعلم املزيد،  الذين مل يعودوا اإىل منازلهم 
وللتاأكيد على احلاجة اإىل امل�ساحلة وااللتزام بالعمل الذي ينتظرنا.

عن  يقل  ال  ما  باأن  يعرتف  وامل�ساحلة  للحقيقة  الوطني  "اليوم 
150.000 طفل من ال�سكان االأ�سليني من جميع اأنحاء البالد قد مت 
ف�سلهم ق�سرًا عن عائالتهم وجمتمعاتهم.  مت اإح�سار االأطفال اإىل 
املدار�س الداخلية حيث تعر�س الكثري منهم لالإ�ساءة ومت اإبعادهم 
عن ثقافاتهم ولغاتهم وتقاليدهم.  يبني هذا اليوم الفيدرايل على 
فيلي�س  ق�سة  من  ا�ستوحى  الــذي  الربتقايل،  القمي�س  يــوم  زخــم 
الداخلية  املدار�س  اإرث  لتذكر  االأ�سليون  ال�سكان  واختاره  ويب�ستاد 
وتعزيز م�سار امل�ساحلة.  تاأ�س�س اليوم الوطني للحقيقة وامل�ساحلة 
من خالل ت�سريع �سدر يف وقت �سابق من هذا الربيع، وهو ا�ستجابة 
مبا�سرة لنداء جلنة احلقيقة وامل�ساحلة للعمل رقم 80. كجزء من 
االحتفال بهذا اليوم التاريخي، ت�سرفت بامل�ساركة يف احتفال غروب 
اإىل  اأبــًدا  يعودوا  مل  الذين  واأولئك  الناجني  ذكرى  الإحياء  ال�سم�س 
االأخرى  واملباين  ال�سالم  برج  اأ�ساء  حيث  وجمتمعاتهم،  عائالتهم 
الناجني  علم  ورفــع  الربتقايل،  باللون  الربملان  مبنى  من  بالقرب 

املفو�س حديًثا من املركز الوطني للحقيقة وامل�ساحلة.
مواقع  يف  املعروفة  غري  املقابر  موقع  حتديد  ذكرنا  العام،  "هذا 

باآثار  اأنحاء البالد، لي�س فقط  ال�سابقة يف جميع  املدار�س ال�سكنية 
ا بالعمل  اأي�سً القا�سية ملا�سينا اجلماعي، ولكن  اال�ستعمار والوقائع 
ندرك  اليوم،  كندا.   يف  امل�ساحلة  لتعزيز  االأهمية  بالغ  يعد  الذي 
ا االأذى والظلم وال�سدمات بني االأجيال التي واجهتها ال�سعوب  اأي�سً
ال�سكنية،  املدار�س  نظام  ب�سبب   - تواجهها  زالــت  وما   - االأ�سلية 
علينا  يجب  امل�ستمر يف جمتمعنا.   والتمييز  املمنهجة،  والعن�سرية 

جميًعا التعرف على تاريخ واإرث املدار�س الداخلية.  فقط من خالل 
ميكننا  االأخطاء،  هذه  وت�سحيح  ال�سعبة،  احلقائق  هذه  مواجهة 

امل�سي قدًما مًعا نحو م�ستقبل اأف�سل واأكرث اإيجابية واإن�ساًفا.
ال�سعوب  مع  �سراكة  يف  كندا  حكومة  تعمل   ،2015 عــام  "منذ 

جًدا  كبري  لعدد  مــوجــودة  تــزال  ال  التي  الــفــجــوات  ل�سد  االأ�سلية 
من  املــائــة  يف   80 مــن  ــرث  اأك حقيقًيا.   تقدًما  مًعا  اأحــرزنــا  وقــد   -
امل�سوؤولية  تقع �سمن  التي  للعمل  وامل�ساحلة  دعوات جلنة احلقيقة 
الفردية اأو امل�سرتكة للحكومة الفيدرالية مكتملة اأو قيد التنفيذ.  لقد 
اأنهينا 117 حتذيًرا طويل االأجل ب�ساأن مياه ال�سرب، مع و�سع خطة 
اإعالن  اأ�سدرنا  لقد  القريب.   امل�ستقبل  الإنهائها جميًعا يف  حمددة 
االأمم املتحدة ب�ساأن قانون حقوق ال�سعوب االأ�سلية، ولغات ال�سكان 
من  االآالف  يلتحق  حتى  التعليم  يف  وا�ستثمرنا  املحمية،  االأ�سليني 
اتخذنا  لقد  اأف�سل.   اأو  جديدة  مبدار�س  االأ�سليني  ال�سكان  اأطفال 
يف  حتديدها  مت  التي  املهمة  الق�سايا  ملعاجلة  مًعا  خطوات  ا  اأي�سً
التحقيق الوطني يف التقرير النهائي لن�ساء وفتيات ال�سعوب االأ�سلية 
املفقودات واملقتوالت والنداءات من اأجل العدالة، و�ساركنا يف تطوير 
ل�سمان  االأ�سليني  ال�سكان  واالأ�سرة من  االأطفال  ت�سريعات خدمات 
و�سنوا�سل  اأ�سرهم وجمتمعهم.   مع  االأ�سليني  ال�سكان  اأطفال  بقاء 
اال�ستثمار مبا�سرة يف جمتمعات ال�سكان االأ�سليني، كما هو مو�سح 

يف ميزانية 2021، لبناء م�ستقبل اأف�سل للجميع.
اغتنام  على  الكنديني  جميع  اأ�سجع  كندا،  حكومة  عن  "بالنيابة 
كندا،  يف  الداخلية  املدار�س  تاريخ  عن  املزيد  ملعرفة  الفر�سة  هذه 
الناجني وعائالتهم، والتفكري يف كيفية لعب  اإىل ق�س�س  واال�ستماع 
ارتداء  على  اجلميع  اأ�سجع  كما  امل�ساحلة.   رحلة  يف  دوًرا   منا  كل 
قمي�س برتقايل اليوم للم�ساعدة يف ن�سر الوعي، الأن كل طفل مهم".

ا باللغات التالية: البيان متوفر اأي�سً
- Inuktitut
- Ojibway (Western)

- Plains Cree

يكنأيامعربرتجمكنءوزس�ئمكتب

بيان رئي�س وزراء كندا مبنا�سبة
ال��������ي��������وم ال�����وط�����ن�����ي
ل��ل��ح��ق��ي��ق��ة وامل�������س���احل���ة



3 Magazine لتح�سري الختبار �جلن�سية �لكندية�

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
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كتاب لرتجمة  �لكندية  و�ملو�طنة  �لهجرة  د�ئرة  مو�فقة  �أخذ  مت 
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 © ® • تنبيه 
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 30 تو�سيع  لدعم  �سنوًيا  اإ�سايف  متويل  يف  دوالر  مليون   4.2 من  اأكرث  اأونتاريو  حكومة  ت�ستثمر 
باين ريفر  التابع ملعهد  االإدمان  العقلية وعالج  ال�سباب لربنامج ال�سحة  �سريًرا جديًدا لعالج 
لل�سباب.  �سي�ساعد هذا على تلبية الطلب على خدمات ال�سحة العقلية ودعم االإدمان وخدماتها 

لل�سباب واالأ�سر يف جميع اأنحاء اأونتاريو.

االأعمار  جميع  من  االأ�سخا�س  "ي�سعر  ال�سحة.:  ووزيــرة  احلاكم  نائب  اإليوت  كري�ستني  قالت 
باالآثار املدمرة لل�سحة العقلية وحتديات االإدمان، ونحن ملتزمون ب�سمان ح�سول كل فرد يف 
اإقامته".   مكان  اأو  عمره  عن  النظر  بغ�س  يحتاجه،  الذي  والفعال  االآمن  الدعم  على  اأونتاريو 
"اال�ستثمار يف خدمات ال�سحة العقلية لل�سباب واالإدمان مثل تلك املقدمة يف معهد باين ريفر 
هو جمرد طريقة واحدة وتوا�سل حكومتنا بناء نظام حديث ومت�سل لل�سحة العقلية واالإدمان 

يلبي االحتياجات الفريدة جلميع �سكان اأونتاريو."

معهد باين ريفر هو من�ساأة غري ربحية لل�سباب الذين ترتاوح اأعمارهم بني 13 و 19 عاًما الذين 
يعي�سون مع �سلوكيات اإدمانية وغالًبا ما يواجهون حتديات اأخرى تتعلق بال�سحة العقلية.  لقد 
واملهارات  املهيكلة  والبيئة  العالج  بني  فردية خم�س�سة جتمع  واأ�سرهم خطًطا  ال�سباب  �سمم 
وت�ستند  لل�سباب  االإدمــان  لعالج  املمار�سات  اأف�سل  على  وترتكز  تعليمي،  برنامج  مع  احلياتية 
اإىل احتياجاتهم التنموية.  يرفع هذا اال�ستثمار العدد االإجمايل الأ�سرة عالج ال�سباب يف معهد 
باين ريفر اإىل 59 �سريرًا و�سي�سمن ح�سول الفريق املتخ�س�س من العاملني يف جمال الرعاية 
ال�سحية واملوظفني على املوارد واالأدوات التي يحتاجون اإليها لتقدمي رعاية عالية اجلودة ملزيد 

من املر�سى.

مركز عالج  تو�سيع  "من خالل  ــان.   واالإدم العقلية  ال�سحة  وزير   م�ساعد  تيبولو،  مايكل  قال 
االإدمان التابع ملعهد باين ريفر، �سيتمكن ال�سباب الذين يعانون من حتديات االإدمان من الو�سول 
ب�سكل اأف�سل اإىل دعم عايل اجلودة مما يلبي احتياجاتهم الفريدة، يف بيئة متخ�س�سة حيث 

يتم االعتناء بهم ودعمهم بالكامل."

هذا التمويل هو جزء من 32.7 مليون دوالر لتو�سيع خدمات مكافحة االإدمان واال�ستثمار 175 
مليون دوالر املعلن يف ميزانية 2021 يف اإطار خارطة الطريق اإىل العافية، بزيادة قدرها 525 
وال�سباب،   لالأطفال  مو�سعة  خدمات  لتنفيذ   ،20-2019 منذ  ال�سنوي  التمويل  يف  دوالر  مليون 
تدعم  التي  والربامج  الداعم  واالإ�سكان  املتنقلة  االأزمــات  وفرق  بالعدالة  املتعلقة  واخلدمات 

ال�سكان املعر�سني للخطر.

الرعاية  يف  الفجوات  معاجلة  يف  العقلية  ال�سحة  خدمات  بتو�سيع  احلكومة  التزام  �سي�ساعد 
وتقليل اأوقات االنتظار لتح�سني الو�سول اإىل الرعاية يف جميع اأنحاء املقاطعة.

اأرى معهد باين  اأن  "ي�سعدين جًدا   : قالت �سيلفيا جونز ع�سو برملان منطقة دوفرين كاليدون 
ريفر يو�سع خدماته لعالج االإدمان ال�سكني لل�سباب".  "كان هذا املهجع اجلديد م�سروًعا ملوؤ�س�سة 
Pine River Foundation بتربعات �سخية، وب�سبب التمويل الت�سغيلي من املقاطعة، لدينا 

اأ�سرة جديدة مل�ساعدة ال�سباب على التعايف من االإدمان.  اإنه مثال رائع لل�سراكة بني التربعات 
اخلا�سة واال�ستثمار احلكومي ".
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اأونتاريو تقدم دعًما اإ�سافًيا لعالج 
اإدمان ال�سباب والتعايف 

اأونتاريو تزيد من دعم اللغة الفرن�سية 
لل�سباب ال�سحايا والناجني من االجتار 

بالب�سر يف هاميلتون نياغارا 

ويالند - ت�ستثمر حكومة اأونتاريو اأكرث من 940 األف دوالر على مدار خم�س �سنوات يف برنامج جمتمعي 
جديد لتزويد املزيد من ال�سحايا ال�سباب والناجني من االجتار بالب�سر يف هاميلتون - نياجرا باخلدمات 
 Center de santé مركز  �سيوفر   ، التمويل  الفرن�سية.  من خالل هذا  باللغة  يحتاجونها  التي 
دعم  مثل  الفرن�سية  باللغة  خدمات   communautaire Hamilton / Niagara
لالأطفال  والوقاية  التوعية  عن  ف�ساًل   ، املــوارد  اإىل  الو�سول  وامل�ساعدة يف  واالإحــاالت  النف�سي  العالج 
وال�سباب.  اإن توفري حماية اأف�سل وزيادة الدعم لالأطفال وال�سباب الذين تعر�سوا لال�ستغالل اجلن�سي 

اأو املعر�سني للخطر هو حمور تركيز رئي�سي ال�سرتاتيجية اأونتاريو ملكافحة االجتار بالب�سر.

وقالت جني ماكينا ، الوزيرة امل�ساعدة لق�سايا االأطفال واملراأة: "اإن الو�سول اإىل الدعم املتخ�س�س اأمر 
بناء حياتهم".   واإعادة  التعايف  يتمكنوا من  والناجني منه حتى  االأهمية ل�سحايا االجتار باجلن�س  بالغ 
مت  الذين  وال�سباب  لالأطفال  املخ�س�سة  الفرن�سية  اللغة  خدمات  زيادة  اإىل  اال�ستثمار  هذا  "�سيوؤدي 
اأو املعر�سني للخطر ، بحيث يتمكن املزيد من ال�سباب من احل�سول على امل�ساعدة التي  االجتار بهم 

يحتاجونها للبقاء اآمنني والتعايف".

اأونتاريو  يتم متويل هذا الربنامج اجلديد من خالل �سندوق دعم املجتمع ملكافحة االجتار بالب�سر يف 
لزيادة اخلدمات يف جميع اأنحاء املقاطعة.  ت�ستثمر احلكومة ما جمموعه 96 مليون دوالر يف اخلدمات 
املجتمعية والدعم الذي يقوده ال�سكان االأ�سليون ل�سحايا االجتار بالب�سر والناجني منه على مدى خم�س 

�سنوات كجزء من ا�سرتاتيجية املقاطعة ملكافحة االجتار بالب�سر 2025-2020.

وقالت كارولني مولروين ، وزيرة ال�سوؤون الفرنكوفونية: "هذا التمويل ي�ستجيب للحاجة الرئي�سية ملزيد 
هاميلتون-نياغارا".   يف  بالب�سر  االجتار  من  والناجني  ال�سحايا  لدعم  الفرن�سية  باللغة  اخلدمات  من 
"اإن توفري املزيد من اخلدمات باللغة الفرن�سية وزيادة التوا�سل مع املجتمع الفرنكوفوين يف هذه املنطقة 

�سي�ساعد يف حماية املزيد من االأطفال وال�سباب من هذه اجلرمية."

مركز  �سيتمكن   ، التخ�س�سات  متعدد  واالإر�ساد  الدعم  اإىل  والو�سول  املبكر  التدخل  خالل  "من 
ال�سكان  بني  بالب�سر  االجتــار  ملخاطر  اأف�سل  فهم  تعزيز  من  نياغارا   / هاميلتون  يف  املحلي  املجتمع 
�سحتهم  وحت�سني    ، ال�سدمات  من  التعايف  على  ال�سحايا  مل�ساعدة  االأدوات  وتوفري   ، الفرنكوفونيني 
 ، موريك  لوبنى  قول  ح�سب  ال�سحي".  االإجهاد  اإدارة  على  وت�سجع   ، والعقلية  واالجتماعية  اجل�سدية 

املن�سقة - لدى فريق العنف املنزيل واالعتداء اجلن�سي ، مركز املجتمع املحلي يف هاميلتون / نياغارا: 

يف املجمل ، يتم متويل 27 م�سروًعا جديًدا من خالل دعم املجتمع ملكافحة االجتار بالب�سر و�سناديق 
املبادرات التي يقودها ال�سكان االأ�سليون لتوفري �سبكة اأكرث �سمواًل للدعم يف جميع اأنحاء املقاطعة.  هذا 
والتي   ، دوالر  مليون  بقيمة 307  بالب�سر  االجتار  ملكافحة  اأونتاريو  ا�سرتاتيجية  اال�ستثمار هو جزء من 

تهدف اإىل زيادة الوعي بالق�سية وحماية ال�سحايا والتدخل املبكر ودعم الناجني وحما�سبة املخالفني.

" اإن االجتار باجلن�س   :Niagara West قالSam Oosterhoff ، ع�سو الربملان ملنطقة 
"�سيوؤدي هذا اال�ستثمار اإىل زيادة دعم اللغة الفرن�سية  اأونتاريو اليوم".   م�سكلة خطرية للغاية تواجه 
يف هذه املنطقة ، مما ي�ساعد املزيد من ال�سحايا ال�سباب والناجني من هذه اجلرمية يف احل�سول على 

الربامج املجتمعية املتخ�س�سة التي يحتاجون اإليها."

يكنأيامعربرتجميوأونتاحكوم
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بتمربهو�هرتعايفعربأونتايو
تورنتو - ت�ستثمر حكومة اأونتاريو اأكرث من 34.6 مليون دوالر لدعم 
الرتقيات واإ�سافة مرافق جديدة يف مركز االإدمان وال�سحة العقلية 
عالية  رعاية  تقدمي  يف  اال�ستمرار  من  يتمكنوا  حتى   )CAMH(
ب�سكل  للمر�سى  الفريدة  العقلية  ال�سحة  احتياجات  وتلبية  اجلودة 

اأف�سل.

قالت كري�ستني اإليوت ، نائبة احلاكم ووزيرة ال�سحة ، "اإن اال�ستثمار 
يف م�ساريع مثل اإعادة تطوير وحدة الطب ال�سرعي لل�سحة العقلية 
بالتزامنا  بها حكومتنا  اأخرى تفي  CAMH هي طريقة  لـ  التابعة 
ببناء نظام �سامل لل�سحة العقلية واالإدمان جلميع �سكان اأونتاريو".  
وخدمات  رعاية  اإىل  الو�سول  للمر�سى  اال�ستثمار  هذا  "�سيتيح 
عالية اجلودة تلبي احتياجاتهم الفريدة يف بيئة اآمنة وموجهة نحو 

التعايف".

 CAMH لـ  التابع  العقلية  لل�سحة  ال�سرعي  الطب  برنامج  يعمل 
احلديثة  للمفاهيم  بناوؤه  يتم  مل  قــدمي  موؤ�س�سي  مبنى  من  حالًيا 
للرعاية ال�سحية اجلنائية.  ي�سمل التو�سيع ترقيات ملرفق خدمات 
اإ�سافية داخلية وخارجية.   ال�سرعي احلايل وم�ساحات دعم  الطب 
مبجرد اكتمالها ، �ست�سمل امل�ساحة التي مت جتديدها حديًثا مناطق 
الداخليني ومناطق  العائلية يف وحدات املر�سى  للزيارة  خم�س�سة 
واالأمن  العيادات اخلارجية  التعايف وخدمات  لدعم  خارجية مغلقة 

وخدمات دعم املباين.

العقلية يف م�ست�سفى  لل�سحة  ال�سرعي  الطب  برنامج  تطوير  اإعادة 
CAMH هو اجلزء الرابع واالأخري من م�سروع اإعادة تطوير اأو�سع 

للم�ست�سفى.  يرفع هذا التمويل اجلديد اإجمايل ا�ستثمارات املقاطعة 
يف امل�سروع اإىل اأكرث من 37 مليون دوالر.

Roadmap to Wellness م�سروع  اإطالق  "منذ 

العام املا�سي، كانت اأولويتنا الق�سوى هي موا�سلة القيام با�ستثمارات 
العقلية  ال�سحة  رعاية  يف  امللحة  الفجوات  �سد  �ساأنها  من  مهمة 

واالإدمان والتاأكد من اأن الفئات ال�سكانية االأكرث �سعًفا يف اأونتاريو قد 
متكنت من الو�سول اإىل دعم يحتاجون اإليه هادف وموثوق به،  قال 
مايكل تيبولو ، م�ساعد وزير ال�سحة العقلية واالإدمان.  "اإن اإعادة 
 CAMH لـ  التابع  العقلية  لل�سحة  ال�سرعي  الطب  برنامج  تطوير 
�سي�سمن اأن االأفراد الذين يحتاجون اإىل دعم طارئ لل�سحة العقلية 
يتلقون الرعاية االأكرث مالءمة ، يف بيئة متخ�س�سة حيث يتم دعمهم 

بالكامل."

االإجراءات  من  مزيًدا  اأونتاريو  تتخذ حكومة   ، ذلك  اإىل  باالإ�سافة 
زيادة  خــالل  من   COVID-19 جائحة  خــالل   CAMH لدعم 
التمويل الت�سغيلي للم�ست�سفى للعام الثالث على التوايل ، مع اأكرث من 
13.9 مليون دوالر يف متويل ت�سغيلي اإ�سايف يف 22/2021.  وميثل 

هذا زيادة بنحو 4.5 يف املائة عن 21/2020.

ل�سركة  التنفيذي  ــر  واملــدي الرئي�س   ، ـــر  اآرث ــاك  م تري�سي  قــالــت 
الرابعة  املرحلة  دخولنا  مع  مهًما  اإجنـــاًزا  هــذا  "يعد   :CAMH

واالأخرية من م�سروع اإعادة التطوير الطموح لـ CAMH. �سيحقق 
املبنى اجلديد روؤيتنا للتعايف االآمن. وي�ستند هذا اإىل فكرة اأنه من 
اأجل التعايف ، يحتاج املر�سى اإىل الو�سول اإىل برامج اإعادة التاأهيل 
اأولئك الذين  ، والقدرة على تطوير العالقات مع  الثقة  ، وبيئة من 
يقدمون الرعاية لهم. ي�ستحق جميع املر�سى تلقي الرعاية يف اأماكن 

حتفظ الكرامة وتعزز ال�سفاء والتعايف ".
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�أخبار

ملكافحملحليملجتمعتمباعمييجمنحبرنامج
هكروري�عن

تورنتو - ت�ساعد حكومة اأونتاريو يف حماية املجتمعات من العن�سرية 
العن�سرية  ملكافحة  اجلديد  املنحة  برنامج  خالل  من  والكراهية 
ومناه�سة الكراهية الذي تبلغ قيمته 1.6 مليون دوالر يف املقاطعة.  
وغري  املجتمعية  املنظمات  ذلك  يف  مبا   ، املوؤهلة  للمنظمات  ميكن 
دوالر   40،000 بقيمة  منح  على  للح�سول  التقدم   ، للربح  الهادفة 
على مدى عامني للم�ساريع امل�ستقلة ، اأو 100،000 دوالر على مدى 

عامني لل�سراكات بني منظمتني اأو اأكرث.

امل�سوؤول  الثقافية والوزير  ، وزير املواطنة والتعددية  قال بارم جيل 
عن مكافحة العن�سرية: "االأحداث االأخرية ، مثل الهجوم املروع �سد 
االإ�سالم يف لندن ، وت�ساعد الكراهية �سد اآ�سيا ومعاداة ال�سامية ، 
ال تزال تذكرنا باأن العن�سرية ال ميكن بب�ساطة اأن تنح�سر يف كتب 
التاريخ الكندية".  "من خالل متكني اأولئك املوجودين يف اخلطوط 
االأمامية للت�سدي للكراهية يف جمتمعاتنا ، ميكننا اإحراز تقدم كبري 

يف الق�ساء على الكراهية بجميع اأ�سكالها".

مت تطوير منحة مكافحة العن�سرية ومناه�سة الكراهية بالتعاون مع 
�سركاء املجتمع يف جميع اأنحاء اأونتاريو ، وهي تدعم املبادرات التي 
املجتمعات  وربط  القدرات  بناء  �ست�ساعد يف  والتي  املجتمع  يقودها 

وتعميق الفهم ملعاجلة اآثار العن�سرية والكراهية.

:تمويعلىول�لحملتقموؤهلتاملنظمات
- املنظمات املجتمعية غري الهادفة للربح

- االأمم االأوىل

- املجال�س القبلية

- املنظمات املقاطعية االإقليمية

- منظمات ال�سكان االأ�سليني غري الهادفة للربح.

اإىل  الو�سول  املوؤ�س�سات  املب�سطة على  الطلبات  تقدمي  ت�سهل عملية 
املهتمة  املنظمات  على  يجب  ب�سهولة.   والتقدم  ب�سرعة  املعلومات 

 11:59 ال�ساعة   2021 نوفمرب   15 اأق�ساه  موعد  يف  طلباتها  تقدمي 
ميكن    .)EDT( ال�سيفي  املتحدة  الواليات  �سرق  بتوقيت  م�ساًء 
التقدمي  ومتطلبات  االأهلية  حول  املعلومات  من  مزيد  على  العثور 

وكيفية التقدمي على موقعنا على االإنرتنت.

يف ظل وزارة املواطنة والتعددية الثقافية اجلديدة ، تعمل حكومتنا 
العن�سرية  ملكافحة  اأونتاريو  با�سرتاتيجية  التزامها  تعزيز  على 

.)ARD( وتعزيز والية مديرية مكافحة العن�سرية

يكنأيامعربرتجم

اأونتاريو ت�ساعد يف حماية املجتمعات �سد العن�سرية والكراهية 

اأونتاريو تعمل على حت�سني الو�سول اإىل
خدمات ال�سحة العقلية

ربيطان حلكوم وبمن ياز وزي أعلنت
إطالقعن،اإفريقمال�وطالأورق�وؤون�
وم بقتترت بمبنا عرببا لناطقني حت

.لرتجمعاملي
عامليومبقرتبمبنا":ةتغرييفوكتبت
ك من بتمرب من 30تتت فقيو تتذي لرتجم
رتجميفتري�لماجتيإىلنظروبا،عام
حماو يف يتمث ياحت أوجتته أن تأ ،احا
ترجمتهاةعاعب�يعربمنكلماتترجم
اأحاولو منها ا�بع يل لو .زيالإجنل إىل

فعتحي!".
عامكبهايحتفبمنالرتجمعامليومو
،سملق كتاب مرتجم جتتريوم ي�سق ع يف
بهذه الحتفال لمرتجمني ويل الحتا أوب

.1991نبتمربمن30تيفبملنا

RT:�مل

دب�ل�وم�ا�س�ي�ة ب�ري�ط�ان�ي�ة 
الع��رب! تتح��دى  كب��رية 
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ملقرتحاتقبوليفملقاطع أتب ،غيوممنًعتبا
ثانتمويجلو

ل�سندوق  اإ�سافية  دوالر  مليون   83 اأونتاريو  حكومة  تقدم   - تورنتو 
التي  الرائدة  التدريب  م�ساريع  دعم  يف  للم�ساعدة  املهارات  تنمية 
يف  هادف  لعمل  عمل  عن  الباحثني  وتهيئ  العمال  مهارات  ت�سقل 
جمتمعاتهم.  اعتباًرا من الغد، �سيبداأ ال�سندوق يف قبول املقرتحات 
للجولة الثانية من التمويل ويو�سع نطاق اأهليته لل�سماح ملجموعة اأكرب 
االأ�سخا�س  من  املزيد  منح  ي�ساعد يف  بالتقدم، مما  املنظمات  من 

التدريب الالزم ل�سد النق�س يف العمال املهرة يف اأونتاريو.

متت م�ساركة التفا�سيل اليوم من قبل مونتي ماكنوتون، وزير العمل 
 LiUNA املحلي  التدريب  مركز  يف  املــهــارات  وتنمية  والتدريب 

Local 506 يف ريت�سموند هيل.

االآن،  "مع ما يقرب من 150 م�سروًعا حتى  الوزير ماكنوتون:  قال 
هائاًل،  جناًحا  املهارات  تنمية  �سندوق  من  االأوىل  اجلولة  حققت 
اأنحاء  جميع  يف  عمل  عن  وباحث  عامل  األــف   260 �ساعدت  حيث 
ومع  املهنية".   حياتهم  يف  التالية  اخلطوة  اتخاذ  على  املقاطعة 
ذلك، نعلم اأن اأ�سحاب العمل ال يزالون يواجهون �سعوبة يف العثور 
على العمال املوهوبني الذين يحتاجونهم للبقاء يف املناف�سة وتنمية 
اأعمالهم.  لهذا ال�سبب افتتحنا جولة ثانية من التمويل التي �ستكون 

متاحة ملجموعة اأكرب من الربامج واملوؤ�س�سات ".

ي�سمل اال�ستثمار 334،487 دوالًرا لـ LIUNA ملنح 8000 ع�سو من 
Local 506 باالإ�سافة اإىل متدرب عمال البناء احلرفيني الو�سول 

ودورات  االإنرتنت  عرب  املهارات  من  وا�سعة  جمموعة  اإىل  املجاين 
 LinkedIn خالل  من  لوظائفهم  العمال  يحتاجها  التي  ال�سالمة 

.Learning

 LiUNA Local يف  االأعمال  مديرة  برين�سيباتو،  كارمن  وقالت 
506: "يوا�سل �سندوق تنمية املهارات متكني فر�س بناء الوظائف يف 
املهن املاهرة من خالل تو�سيع وحتديث التدريب املهني".  "�سيوفر 
والعمل  متطوًرا،  تدريًبا  ماكنوتون  الوزير  اأعلنه  الذي  التمويل  هذا 
على  املتزايد  الطلب  لتلبية  وال�سناعة  العمالة  مع  جنب  اإىل  جنًبا 

القوى العاملة يف اأونتاريو."

�ستقبل املقاطعة الطلبات من جمموعة وا�سعة من املنظمات مبا يف 
التوظيف،  على  التدريب  ومراكز  االأ�سليني  ال�سكان  مهارات  ذلك 
اخلدمات  اإدارة  وجمــالــ�ــس  االأ�ــســلــيــني،  الــ�ــســكــان  فـــرق  ومــكــاتــب 
وغريها  وامل�ست�سفيات،  البلديني،  التوظيف  ومقدمي  االجتماعية، 

ا ا�ستخدام هذا التمويل لتغطية جمموعة  من املنظمات.  ميكن اأي�سً
وا�سعة من الدعم املايل للمتدربني، مبا يف ذلك نفقات العبور ورعاية 

االأطفال.

 LiUNA International قال جوزيف مان�سينيللي، نائب رئي�س 
 LiUNA تدريب  "يعترب  كندا:  و�سرق  لو�سط  االإقليمي  واملدير 
اأنحاء  جميع  يف  مزدهرة  وظائف  لبناء  بوابة  ال�سناعة  يف  الرائد 
 McNaughton سناعة البناء".  "مع الدعم امل�ستمر من الوزير�
والت�سويق  التدريب  برامج  ترقية  نوا�سل  املهارات،  تنمية  و�سندوق 
املاهرة  املهن  وحتديث  والتوظيف،  التوا�سل  نطاق  لتو�سيع  املبتكرة 
والتاأكد من اأن القوى العاملة يف اأونتاريو اآمنة وجاهزة للعمل الأنها 

تظل يف طليعة  بناء املجتمع."

ا للمنظمات التي تتقدم للجولة الثانية من �سندوق تنمية  ميكن اأي�سً
املهارات اأن حت�سل على متويل ال�ستيعاب املتدربني والعاملني ذوي 
االإعاقة.  يت�سمن ذلك تكاليف ال�سفر لالأ�سخا�س الذين يحتاجون 
اإىل دعم التنقل، مبا يف ذلك ال�سفر للعمل من موقع اإىل موقع لكل من 
امل�ساركني واالأ�سخا�س الداعمني.  ميكن الأ�سحاب العمل احل�سول 
على ما ي�سل اإىل 5000 دوالر لكل وظيفة اإذا كانوا يدعمون متدرًبا 
ا  من ذوي االإعاقة.  �سيتم اإعطاء مقرتحات امل�ساريع اعتباًرا خا�سً
الثانوية  املدار�س  اإظهار كيفية دعمهم خلريجي  باإمكانهم  اإذا كان 
والثانوية ذوي االإعاقة اأو اأولئك الذين يعانون من حتديات ال�سحة 

العقلية.

تنمية  �سندوق  يف  اأونتاريو  ا�ستثمارات  اإجمايل  اليوم  اإعالن  يرفع 
املهارات اإىل اأكرث من 200 مليون دوالر.  مت ت�سميم ال�سندوق لدعم 
االأفكار اجلديدة للتدريب وتطوير املهارات التي �ست�ساعد يف احلفاظ 

على اقت�سادنا مفتوًحا وجعل القوى العاملة لدينا اأكرث مرونة.

يكنأيامعربرتجم

اأونتاريو تقدم ا�ستثمارات اإ�سافية
يف �سندوق تنمية املهارات

اأونتاريو: الطالب 
يعودون اإىل الف�سول 
الدرا�سية يف مدار�س 

اأكرث اأماًنا
تورنتو - اأ�سدر وزير الرتبية والتعليم �ستيفن ليت�سي اليوم البيان 

التايل بينما يعود الطالب اإىل ف�سول الدرا�سة:

�سواء  الف�سل،  اإىل  اأونتاريو  طالب  جميع  بعودة  فخور  "اإنني 
م�سورة  مــع  متا�سًيا  االإنـــرتنـــت.   عــرب  اأو  �سخ�سًيا  ذلــك  كــان 
الطبي  وامل�سوؤول  اأونتاريو  يف  االأطفال  م�ست�سفيات  من  اخلرباء 
االأول لل�سحة، فقد ا�ستثمرنا بكثافة يف حت�سينات التهوية لدعم 
املدار�س االأكرث اأماًنا.  لقد ن�سرنا وحدات HEPA امل�ستقلة يف 
كل ف�سل من ف�سول ريا�س االأطفال، ويف كل م�ساحة تعلم بدون 
تهوية ميكانيكية ، وذهبت بع�س جمال�س املدار�س اإىل اأبعد من 

ذلك من خالل و�سع وحدات HEPA يف كل ف�سل درا�سي.

اأق�سى  وحتقيق  اال�سطراب  لتقليل  احلذرة  خطتنا  ت�سميم  مت 
قدر من ال�سالمة - مع الرتكيز على حت�سينات التهوية - حتى 

يتمكن اأطفالكم من موا�سلة التعلم خالل العام.

 ، واملوظفني  الطالب  حلماية  حذرة  اأونتاريو  خطة  اأن  حني  يف 
ا ال�ستعادة تعلم القراءة والريا�سيات.   فاإنها تعطي االأولوية اأي�سً
�سي�ساعد الدعم اجلديد للطالب من اأ�سغر املتعلمني اإىل اأولئك 
اإمكاناتهم  اإطالق  الدرا�سي على  العام  �سيتخرجون هذا  الذين 

و�سد الفجوات التي ن�ساأت العام املا�سي.

يرجى  ــو،  ــاري ــت اأون يف  واللطيف  الــذكــي  الــطــالب  جمتمع  اإىل 
اال�ستمرار يف توخي احلذر بينما جنتاز هذا الوباء واعلموا اأن 

عائالتكم ومعلميكم وحكومتكم فخورة بكم. "

يكنأيامعربرتجم

ال�سرطة الكندية تعتقل ق�سًا بتهمة ن�سر اأكاذيب حول كورونا
اأُلقي القب�س على الق�س الكندي اأرتور باولوف�سكي يوم ال�سبت بزعم اأنه اأقام خدمة يف الكني�سة وانتهك اأوامر ال�سحة العامة اجلديدة 

املتعلقة بالتجمعات.

وقالت �سرطة كاجلاري يف بيان اإن باولوف�سكي و�سقيقه داويد متهمان بتنظيم وح�سور اجتماع يف وقت �سابق من ذلك اليوم.

اأو  قانوين، مبا يف ذلك طلب  تنظيم جتمع عبادة غري  تهمة  اإليهما  ووجهت  باولوف�سكي  وداويد  باولوف�سكي  اأرتور  على  القب�س  "مت 

حتري�س اأو دعوة االآخرين حل�سور جتمع عام غري قانوين، والرتويج لتجمع عام غري قانوين وح�سوره”.

تاأتي االعتقاالت بعد اأن تلقت اخلدمات ال�سحية يف األربتا توجيًها لوقف التجمعات املختلفة التي تتحدى اأوامر ال�سحة العامة يف 
جميع اأنحاء املقاطعة.

وكاالت
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�ملوقع �لتح�سريي الختبار �جلن�سية �لكندية

للتح�سري  دقة  واالأكــرث  واالأو�سع  االأحــدث  املوقع  باالأم�س  �سدر   •
الختبار اجلن�سية الكندية، موقع:

Canadian Citizenship Test Preparation Web App  

- اإىل جميع املقبلني على اختبار اجلن�سية الكندية، نقدم لكم املوقع 
التفاعلي االإحرتايف املتخ�س�س يف التح�سري والتدريب الجتياز 

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

 12 اجنازه  ا�ستغرق  الذي  التفاعلي،  املوقع  هذا  واإن�ساء  اإعــداد  مت 
يف  لكم  ومر�سدًا  عونًا  ليكون  واملتوا�سل،  الــدوؤوب  العمل  من  �سهرًا 

رحلتكم التح�سريية للنجاح بتفوق والفوز باجلن�سية الكندية.
يتميز موقع

 Canadian Citizenship Test Preparation Web App

باأنه:
القيا�سي  الرقم  جتاوز  حيث  تدريبي،  موقع  واأدق  واأ�سمل  •  اأكرب 
حمتماًل  �سوؤااًل   800  + من  اأكرث  باإجمايل  اآخر  تطبيق  اأو  موقع  الأي 
الكتاب  الواردة بني دفتي  املعلومات  باإمعان جميع  ذو معنى ليغطي 

 .Discover Canada الر�سمي
االختبارات  من  متناهي  ال  عدد  �سمن  ُمعدة  االأ�سئلة  جميع   •
وفقرًة  �سطرًا..  �سطرًا  تغطي  ت�سل�سليًا  اختبارًا   43  + الع�سوائية 
من  الر�سمي   Discover Canada كتاب  احتواه  ما  كل  فقرًة.. 

معلومات. 
تعليمية  واحرتفية  بدقة  واأُِعدت  املوقع  اأ�سئلة هذا  يغت جميع  •  �سِ
فائقة مدعومة بخربة اأكادميية تزيد عن 25 عامًا يف جمال تعليم 
الختبار  املتميزة  التح�سريية  للكور�سات  باالإ�سافة  االإنكليزية  اللغة 

اجلن�سية الكندية.
•  جميع االأ�سئلة الواردة يف هذا املوقع متوافقة مع اختبار اجلن�سية 
الكندية، وتت�سمن مئات من االأ�سئلة )متعددة اخليارات( باالإ�سافة 
االأ�سئلة  جميع  واإعــــداد  �سياغة  مت  وقــد  وخــطــاأً(.  )�سح  الأ�سئلة 
 Discover كتاب  يف  وردت  معلومة  اأو  �سطر  كل  من  التوايل  على 

Canada وبالتايل فاإن رحلتك معنا �ستكون ال�سبيل االأمثل للتح�سري 

.Discover Canada وال�ستيعاب كل ما ورد يف كتاب
بكل  البدء  حلظة  تلقائيًا  يعمل  زمنيًا  موؤقتًا  املوقع  يت�سمن   •

اختبار.
• يت�سمن املوقع اأي�سًا اأق�سامًا عديدة، منها: ق�سم اأخبار لن�سر كل 
حول  الكندية  احلكومة  من  ت�سدر  واأخبار  معلومات  من  يتعلق  ما 

اختبار اجلن�سية الكندية وال�سفر والهجرة اإىل كندا.
خالل  من  فقط  لي�س  والتدرب  الدخول  اإمكانية  املوقع  يوفر   •
الب   - بــاد  اآي   - فــون  )�سمارت  ذكــي،  جهاز  اأي  مــن  بــل  املوبايل 

توب - كمبيوتر.. الخ(، 
وا�سرتك  املوقع  على  بك  اخلا�س  احل�ساب  باإن�ساء  قم  •  فقط.. 
باختبار  والــتــفــوق  للنجاح  التح�سريية  رحلتك  يف  معنا  وانطلق 

اجلن�سية الكندية 
�ستوم�س  حمتملة،  اإجابة  اأي  على  ال�سغط  عند  تفاعلي،  • املوقع 
االإجابة مبا�سرة باللون االأخ�سر اإن كانت �سحيحة، وباللون االأحمر 
باللون  ال�سحيحة  االإجابة  و�ستوم�س معها  اإن كانت غري �سحيحة، 
�ستظهر  �سوؤااًل(   20 من  )موؤلف  اختبار  كل  اإنهاء  عند  االأخ�سر. 
اآخر  ياأخذك املوقع الختبار  الفور، ثم  اأمامك على  نتيجة اختبارك 

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

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

 Canadian Citizenship Test Preparation Web App

©®

ال�ستخدامك  ح�سريًا  هــو  املــوقــع  بــهــذا  ا�ــســرتاكــك  تنبيه:    •
يتم  اآخر حتى ال  ل�سخ�س  املرور  كلمة  اإعطاء  وال يجوز  ال�سخ�سي، 
تعدي  تعترب  النوع  هذا  من  خمالفة  واأي  تلقائيًا،  احل�ساب  اإغــالق 

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

©®App

- طريقة االإ�سرتاك �سهلة واآمنة وم�سمونة للغاية، والدفع يتم عرب 
 PayPal من�سة

- قم باإن�ساء ح�سابك ال�سخ�سي، ثم اإبداأً رحلتك التح�سريية معنا 
على الفور.

- ر�سم االإ�سرتاك خمف�س لفرتة وجيزة: 19.99 $

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

اء  بنَّ نقد  اأو  مالحظة  اأو  ن�سيحة  بكل  اخلا�س  على  نرحب    •
على  املقبلني  جميع  م�سلحة  فيه  مبا  العمل  هذا  تطوير  �ساأنه  من 

اختبار اجلن�سية الكندية.

العمل بخربة  واإخراج هذا  التدريبية  االأ�سئلة  واإعداد  ب�سياغة  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�سر املعتمد 
Canadian Days Inc.

جميع حقوق االإعداد والن�سر والتوزيع حمفوظة
All Rights Reserved!

® ©

 Canadian Days Inc. Supported by the Federal

 Government of Canada

ئ�ستحريرمعتزأبوكالم

هل ت�ستعد للجن�سية الكندية؟
تعرف على اأكرب واأحدث املواقع التح�سريية الختبار اجلن�سيةالكندية









14Magazine - www.canadiandays.ca 

انهيار رافعة منجم يف كندا يوؤدي اإىل ح�سار 39 عاماًل 
اأفادت قناة CTV News باأن 39 عامال حما�سرون يف منجم مبدينة �سدبريي مبقاطعة اأونتاريو الكندية منذ يوم اأم�س االأحد، بعد انهيار 

عامود رافعة املنجم.

وقال نيك الرو�سيل رئي�س احتاد عمال Steelworkers Local 6500 اإن 39 عامال عالقون حتت االأر�س منذ يوم االأحد، م�سريا اإىل اأن 
العمال بدوؤوا عملهم عند ال�ساعة �سباحا ووقع احلادث عند ال�ساعة 11:30 �سباحا نتيجة انهيار يف عامود الرافعة.

واأكد اأنه يف الوقت احلايل، ال توجد اإ�سابات بني العمال املحا�سرين واأنه مت اإر�سال االأدوية والطعام اإليهم.

بدورها، قالت �سركة Vale اإن "العمال �سيخرجون عرب نظام �سلم ثانوي بدعم من فريق االإنقاذ التابع لل�سركة"، م�سرية اإىل اأن "احلادث 
وقع بعد ظهر االأحد، واملوظفني توجهوا اإىل مراكز امللجاأ كجزء من اإجراءاتنا املعتادة، ونحن على ات�سال م�ستمر معهم منذ احلادث".

�أخبار

املالّية  املديرة  �سراح  باإطالق  اجلمعة  كندية،  قا�سية،  اأمــرت 
ل�سركة "هواوي" منغ وانت�سو، واأنهت بذلك اإجراءات ت�سليمها، 

يف جل�سة ا�ستماع ق�سرية باملحكمة العليا يف فانكوفر.

قليلة  �ساعات  بعد  منغ،  بح�سور  هذه  اال�ستماع  جل�سة  وُعقدت 
ل اإىل ت�سوية بني وا�سنطن و"هواوي" ت�سمح للمديرة  على التو�سّ
منذ  املحتجزة  العمالقة،  ال�سينّية  االّت�ساالت  ل�سركة  املالّية 

ثالث �سنوات يف كندا، بالعودة اإىل ال�سني.

بكني  بــني  االنق�سام  عمق  مــن  فاقمت  قــد  منغ  ق�سية  وكــانــت 
ووا�سنطن، فيما علقت كندا يف النزاع القانوين بني الطرفني.

اأمر  وّقــعــُت  "لقد  اجلل�سة  بعد  هوملز  هيذر  القا�سية  وقــالــت 
االإفراج".

يف اأعقاب ذلك، عقدت منغ موؤمترا �سحافيا وجيزا اأعربت فيه 
عن �سكرها ب�سكل خا�س للقا�سية وعائلتها واأ�سدقائها.

راأ�سًا  حياتي  انقلبت  املا�سية،  الثالث  ال�سنوات  "خالل  وقالت 
اأّمًا وزوجة" وموظفة  على عقب. كانت فرتة مقلقة يل ب�سفتي 

يف �سركة.

وبعد �سدور احلكم، اأكدت وزارة العدل الكندية اأن منغ اأ�سبحت 
"العدالة  من  ا�ستفادت  واأنــهــا  كندا"  مــغــادرة  يف  "حرة  االآن 

االإجرائية اأمام املحاكم، وفقا للقانون الكندي".

هواتف  "هواوي" لبيعها  �سد  حملة  �سنت  التي  وا�سنطن  كانت 
ُيزعم اأنها ت�سمح للحكومة ال�سينية بالتج�س�س على االأمريكيني 

قد �سغطت على كندا العتقال منغ.

قيد  عاما   30 بال�سجن  عقوبة  تواجه  كانت  التي  منغ  ُو�سعت 
وزارة  �سغطت  بينما  احتجازها  بعد  كندا  يف  اجلربية  االإقامة 

العدل االأمريكية لت�سليمها.

وال�سني التي و�سفت ق�سيتها باأنها "�سيا�سية بالكامل" احتجزت 
بعد اأيام على اعتقال منغ، مواطنني كنديني هما رجل االأعمال 
بتهمة  كوفريغ،  مايكل  ال�سابق  والدبلوما�سي  �سبافور  مايكل 

التج�س�س.

يف  الرهائن"  "دبلوما�سية  باتباع  ال�سني  غربية  دول  وتتهم 
اإىل  ــاوا  واأوت بكني  بني  العالقات  اأو�سلت  التي  الكنديني  ق�سية 

ادنى م�ستوياتها.

على  ــرودو  ت جا�سنت  كندا  وزراء  رئي�س  ن�سر  اآخــر  �سعيد  على 
�سفحته منذ قليل ما يلي:

التي تقل مايكل كوفريغ  الطائرة  الليلة، غادرت  �سابق  يف وقت 
ومايكل �سبافور املجال اجلوي ال�سيني.  بعد حمنة �سعبة ب�سكل 
ال ي�سدق، هما يف طريقهما اإىل الوطن. اأود اأن اأ�سكر كل �سخ�س 

و�سريك حول العامل �ساعدوا يف اإطالق �سراحهما."

فرن�سبرس

كندا تفرج عن املديرة املالية ل��سركة هواوي، وكال
املحتجزين الكنديني يف ال�سني يف طريقهما االآن اإىل كندا

وكان هيلموت اأوبرالندر يحاول البقاء يف كندا منذ اأن بداأت ال�سرطة 
الكندية التحقيق معه عام 1995 حول تعاونه مع وحدة اإبادة نازية 

خالل احلرب العاملية الثانية.

وذكرت �سحيفة "غلوب اآند ميل" الكندية اأن اأوبرالندر الذي جرد 
من جن�سيته الكندية تويف يوم االثنني، بينما كانت احلكومة الكندية 

يف املراحل االأخرية لت�سليمه لرو�سيا.

من  الرغم  "على  قولها:  اأوبــرالنــدر  اأ�ــســرة  عن  ال�سحيفة  ونقلت 
املوا�ساة يف  لقد وجد  اإميانه..  قويا يف  اأنه ظل  اإال  حتديات حياته، 

عائلته وحظي بدعم العديد من اأفراد جاليته".

قرار  يف  النظر  كندا  يف  حمكمة  اأعلى  رف�ست   2019 دي�سمرب  يف 
النازية  املوت  بفرقة  �سالته  ب�سبب  اأوبرالندر  من  اجلن�سية  �سحب 
خالل احلرب العاملية الثانية وحاول م�سوؤولو الهجرة �سحب جن�سيته 
يف  القرار  اإلغاء  يتم  كــان  ولكن  و2012،  و2007   2001 اأعــوام  يف 

اال�ستئناف يف كل مرة.

اإىل  و�سوله  عند  يذكر  مل  باأنه  اتهامات  يواجه  اأوبــرالنــدر  وكــان 
العديد من  نفذت  نازية  اإبادة  الكندية ع�سويته يف وحدة  االأرا�سي 

عمليات االإعدام يف اأرا�سي االحتاد ال�سوفيتي.

وكاالت

وفاة عميل النازيني هيلموت اأوبرالندر يف كندا
�أفادت و�سائل �إعالم كندية يوم �خلمي�س باأن عميل �لنازيني هيلموت �أوبرالندر �لذي تتهمه رو�سيا ب�سلوعه يف قتل 

�ملدنيني �أثناء �حلرب �لعاملية �لثانية، قد تويف عن عمر ناهز 97 عاما.

CTV News:�مل
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يف 7 �سبتمرب ، ترحب كندا بامل�سافرين االأجانب الذين مت تطعيمهم 
بالكامل والذين ي�ستوفون �سروط الدخول اإىل كندا

ينبغي  اأنــه  من  امل�سافرين  تورنتو  يف  الــدويل  بري�سون  مطار  يحذر 
عندما  الثالثاء  يوم  من  اعتباًرا  اأطــول  انتظار  اأوقــات  توقع  عليهم 
تفتح كندا حدودها للم�سافرين االأجانب الذين مت تطعيمهم بالكامل 

والذين ي�ستوفون �سروط الدخول.

�سُي�سمح للم�سافرين الدوليني بدخول كندا دون احلاجة اإىل احلجر 
ال�سحي ملدة 14 يوًما ، بدًءا من يوم الثالثاء ال�ساعة 12:01 �سباًحا 
بالتوقيت ال�سرقي.  �سيتم ال�سماح لهم بدخول البالد الأ�سباب غري 
اأ�سا�سية مبا يف ذلك ال�سياحة. علمًا باأنه مت منع معظم امل�سافرين 

االأجانب غري االأ�سا�سيني من دخول كندا منذ بداية الوباء.

تلقوا  اأنهم  على  دليل  امل�سافرين  لــدى  يكون  اأن  يجب   ، ذلــك  ومــع 
االأقل  على  يوًما   14 قبل  املعتمد   COVID-19 لقاح  من  جرعتني 
اأعرا�س واأنهم قد خ�سعوا الختبار  ، واأن يكونوا بدون  من الو�سول 
ا على  اأي�سً COVID-19 اجلزيئي قبل الو�سول.  يجب اأن يكونوا 

ا�ستعداد الإجراء اختبار COVID-19 اإذا مت اختيارهم.

تــورونــتــو الكربى  قــالــت هيئة مــطــارات   ، االأ�ــســبــوع  بــيــان هــذا  ويف 
اأعداد اأكرب من امل�سافرين الدوليني  اإنها تتوقع و�سول   )GTAA(

اإىل مطار بري�سون اعتباًرا من يوم الثالثاء ب�سبب فتح احلدود.

وقالت GTAA: "نتوقع اأن نرى زيادة يف عدد امل�سافرين الدوليني 
الوكاالت  من  �سركائنا  مع  العمل  و�سنوا�سل   ، التغيري  لهذا  نتيجة 

و�سركات الطريان الإدارة تدفق الركاب على اأف�سل وجه".

اإىل  ي�سلون  الذين  الدوليني  امل�سافرين  اأن   GTAA اإدارة  اأ�سارة 
التي ت�ستغرق من �ساعة  الو�سول  اأن ي�ستعدوا لعملية  بري�سون يجب 
 COVID-19 اإجراءات فح�س  ب�سبب  اأكرث  اأو  �ساعات  اإىل ثالث 

اجلديدة.

ووكالة  الكندية  احلــدود  خدمات  وكالة  تخلي�س  العملية  تت�سمن 
واختبار  احلقائب  وجمع  الفح�س  مــن  الكندية  العامة  ال�سحة 

COVID-19 املحتمل اإذا كان امل�سافر مطلوب منه االختبار.

يح�سل  اأمًرا  املمتدة  الركاب  انتظار  تعد فرتات   ، الوقت  هذا  "يف 

حيثما  االزدحــام  تقليل  مثل  املطار  يف  ال�سرورية  الظروف  ب�سبب 
الفح�س  وحت�سني  االنتظار،  من  مزيًدا  يتطلب  الذي  االأمر  اأمكن، 
يف اجلمارك ، مما يحمي حدودنا وي�سيف وقًتا اإىل رحلة كل راكب، 

.GTAA اإدارة  قول  " ح�سب 

وباء ءب منذ الأكرب ركاب ع •
COVID- اإن الزيادة يف اإجراءات ال�سحة العامة لـ GTAA وقالت
19 ، اإىل جانب زيادة عدد الركاب ، اأدت اإىل تاأخري وانتظار الركاب 

على منت الطائرات ويف مناطق االنتظار داخل املحطات.

وقالت الهيئة العامة للطريان املدين "هذه التاأخريات ، عند حدوثها 
، حتدث ب�سكل اأ�سا�سي خالل فرتات ذروة الو�سول الدويل التي تبداأ 
من  متاأخر  وقت  حتى  وت�ستمر  النهار  منت�سف  من  مبكر  وقت  يف 
للحفاظ على عملية  املطار  �سركاء  نعمل عن كثب مع  امل�ساء. نحن 

اآمنة وفعالة".

يف بيان على موقعه على االإنرتنت يوم االأحد ، ذّكر مطار بري�سون 

قبل  عليه  كانت  عما  االآن  تختلف  املطار"  "جتربة  ــاأن  ب الــركــاب 
الوباء.

"بالن�سبة للم�سافرين املحليني املغادرين ، نطلب منكم الو�سول اإىل 
املطار قبل 90 دقيقة على االأقل من رحلتكم. وبالن�سبة للم�سافرين 
الو�سول قبل 3 �ساعات على االأقل. قد  الدوليني املغادرين ، يرجى 
ت�ستغرق عملية الو�سول للم�سافرين الدوليني ثالث �ساعات اأو اأكرث 

ح�سب حزمة الظروف اخلا�سة بكم ".

ر�سالة  يف   ،  GTAA با�سم  املتحدثة   ، ماكدونالد  بيفريل  قالت 
بالربيد االإلكرتوين يوم االأحد اأن متو�سط حجم الركاب االأ�سبوعي 

يف بري�سون يبدو االأكرب مما �سهدته منذ بدء الوباء.

تعمل  بري�سون  تورونتو  مطار  يف  احلكومية  "الوكاالت  اأن  واأ�سافت 
على معاجلة حركة امل�سافرين باالأمان والفعالية املمكنة".

يكنأيامعربرتجم

�أخبار متنوعة

وم جخلا وزيتتر نوغا كمتتا � �أ
بانتايل:

منت  على  كانوا  كندًيا  مواطًنا   43 اليوم  اأن  نوؤكد  اأن  ميكننا 
كابول،  انطلقت من  والتي   ، قطر  نظمتها حكومة  رحلة خا�سة 
يف  كندا  اإىل  اإعادتهم  �سيتم  الدوحة.  اإىل  متوجهة  اأفغان�ستان، 

االأيام القادمة.

للمواطنني  اآمن  مرور  ل�سمان  قطر  مع  وثيق  ب�سكل  كندا  تعمل 

الكنديني الذين ما زالوا يف اأفغان�ستان والذين ي�سعون للمغادرة، 
ون�سكرهم على دعمهم امل�ستمر.

الوثيق  التعاون  خالل  من  ذلك  يف  مبا  كلل،  بال  نعمل  "نحن 
املتبقني  الكنديني  املواطنني  الإعـــادة   ، الدوليني  �سركائنا  مع 
الذين  امل�ست�سعفني  واالأفــغــان  وعائالتهم  الدائمني  واملقيمني 

دعموا عمل كندا يف اأفغان�ستان."

بكنعاملوؤون�

اأفغان�ست��ان م��ن  للكندي��ني  اآمن��ة  مغ��ادرة  تاأمينه��ا  عل��ى  قط��ر  ت�سك��ر  كن��دا 

ا�ستئناف ال�سفر اإىل كندا، وتوقع فرتات انتظار اأطول يف مطار بري�سون بدًءا من الثالثاء

خباأت  ــراد  اأف  4 من  لعائلة  جلــوءًا  الثالثاء،  اأم�س  كندا،  منحت 
اإدوارد  االأمريكية  القومي"  االأمــن  "وكالة  يف  ال�سابق  املتعاقد 
�سنودن، يف �سقتها ال�سغرية يف هونغ كونغ، حني كان هاربًا، بعد 

ت�سريبه ملفات �سرية.

ديلروك�سي  وناديكا  كيالباثا  ثيلينا  �سوبون  وهم  االأربعة،  االأفــراد 
تورنتو  مدينة  يف  حطوا  وديــنــاث،  �سيثومدي  وطفالهما  ناني�س 
اإىل  يتوجهوا  اأن  يفرت�س  وكــان  الثالثاء،  يوم  ظهر  بعد  الكندية 
املنظمة غري  به  اأفادت  لـ"بدء حياة جديدة"، وفق ما  مونرتيال، 

احلكومية "من اأجل الالجئني" For the Refugees، يف بيان.

املنظمة نف�سها رعت، عام 2019، اثنتني من "املالئكة احلرا�س" 

من  االأ�سل  يف  وهما  كيانا،  وابنتها  رودل  فاني�ّسا  وهما  ل�سنودن، 
الفيليبني لكنهما كانتا تقيمان يف هونغ كونغ حني فر اإليها �سنودن. 
ال�ستقبال  الكندية  احلكومة  على  ال�سغط  يف  املنظمة  ا�ستمرت 
اآخرين قالت اإنهم يواجهون اال�سطهاد يف امل�ستعمرة الربيطانية 

ال�سابقة.

اأفراد العائلة االأربعة يف االأ�سل من �سريالنكا، وواجهوا الرتحيل 
بعد رف�س طلبات جلوئهم االأولية يف هونغ كونغ.

الع�سو ال�سابع يف جمموعة "حماة" �سنودن هو اأجيت بو�سباكومارا 
"ال  الفاّر من اجلي�س ال�سريالنكي، وما يزال يف هونغ كونغ حيث 
تزال �سالمته معر�سة للخطر"، وفق املنظمة التي جددت دعوتها 

الأوتاوا لالإ�سراع يف البت يف طلب جلوئه.

عام 2013، ك�سف �سنودن عن اآالف الوثائق ال�سرية التي تك�سف 
عن تفا�سيل برنامج جت�ّس�س اأمريكي، بعد اعتداءات 11 �سبتمرب/

حيث  كونغ  هونغ  يف  ال�سبل  به  وتقطعت  هرب   .2001 عام  اأيلول 
اأ�سبوعني تقريبًا حتى  اإيوائه ملدة  وافقت جمموعة الالجئني على 

يتمكن من ال�سفر اإىل رو�سيا، حيث يقيم االآن.

وكاالت

كندا متنح اللجوء لعائلة خباأت اإدوارد �سنودن
يف �سقتها يف هونغ كونغ
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باري�س، فرن�سا )CNN(-- ُحكم على الرئي�س الفرن�سي ال�سابق، نيكوال �ساركوزي، اخلمي�س، بال�سجن 
ملدة عام بتهمة متويل حملة غري قانونية يف حماولته الفا�سلة الإعادة انتخابه عام 2012، مما جعله اأول 

رئي�س فرن�سي يف الع�سر احلديث يحكم عليه بال�سجن مرتني.

ومن غري املحتمل اأن يق�سي �ساركوزي عقوبته خلف الق�سبان. وقال القا�سي اإنه ميكن اأن يق�سي العقوبة 
بارتداء �سوار اإلكرتوين يف املنزل. واأدان القا�سي جميع املتهمني الثالثة ع�سر.

واأ�ساف القا�سي: "نيكوال �ساركوزي كان يعلم حدود االإنفاق. كان يعلم اأنه ال يجب اأن يتجاوزها".

بينما قال حمامي �ساركوزي، تيريي هريزوغ، لو�سائل اإعالم فرن�سية، متحدثا خارج قاعة املحكمة يوم 
اخلمي�س، اإنه �سيقدم ا�ستئناًفا.

وهذه ثاين ق�سية جنائية تخ�س �ساركوزي. ويف مار�س/ اآذار، ُحكم عليه بال�سجن ثالث �سنوات، اثنان 
منها مع وقف التنفيذ، بتهمة الف�ساد وا�ستغالل النفوذ. وحينها، ا�ستاأنف �ساركوزي البالغ من العمر 66 

عاًما على اإدانته.

بداأ التحقيق اجلنائي يف ما اأطلق عليه ا�سم "ق�سية بيجماليون" الأول مرة يف مار�س/ اأذار 2014، حيث 
ُوجد اأن حملة �ساركوزي اأنفقت اأكرث من 54 مليون دوالر خالل احلملة با�ستخدام فواتري مزورة، تتجاوز 

بكثري احلد االأق�سى البالغ 24 مليون دوالر الذي حددته قوانني االنتخابات الفرن�سية.

اأواخر  يف  ا�ستئنافه  رف�س  مت  لكن  حماكمته،  ملنع  حماولة  يف  مطولة  قانونية  معركة  �ساركوزي  خا�س 
2018. وافتتحت املحاكمة يف 20 مايو/ اأيار 2021، بعد تاأجيلها ملدة �سهرين ب�سبب نقل حمامي اأحد 

املتهمني اإىل امل�ست�سفى ب�سبب ظروف جائحة كورونا.

ومل تنته بعد م�ساكل �ساركوزي القانونية حيث يبحث املدعون الفرن�سيون يف مزاعم متويل حملة غري 
ال�سابق، الراحل معمر القذايف، زود حملة �ساركوزي عام  الليبي  اأن الزعيم  ليبيا. وُيزعم  قانونية من 

2007 مباليني اليورو امل�سحونة اإىل باري�س يف حقائب.

CNN

�أخبار متنوعة

كندا هي اأر�س االحتماالت الالنهائية.  كل عام ، يختار ما يقرب من 500000 
دويل؟   كطالب  كندا  يف  الدرا�سة  ملــاذا  للدرا�سة.   كوجهة  كندا  دويل  طالب 
االأ�سباب وفرية مثل م�ساحاتنا املفتوحة ال�سا�سعة، ومتنوعة مثل �سعبنا ، ووفرية 

مثل الفر�س املتاحة الأولئك الذين يعي�سون ويعملون ويدر�سون هنا.

عندما تدر�س يف كندا، فاإنك ت�ستثمر يف م�ستقبلك.  بعد كل هذا ، يفتح التعليم 
الكندي الباب اأمام فر�س العمل واالأعمال ، واحلياة يف كندا بعد درا�ستك. يتم 
 ، العامل  اأنحاء  جميع  يف  الكندية  اجلامعية  والدبلومات  بال�سهادات  االعــرتاف 
ومع ذلك تعد الر�سوم الدرا�سية لدينا من بني اأقل الر�سوم الدرا�سية يف البلدان 
الناطقة باللغة االإجنليزية.  ُيعد جمتمع االأبحاث الناب�س باحلياة يف كندا عامل 

ا. جذب كبري اأي�سً

الكنديني  حتمي  التي  احلريات  بنف�س  �ستتمتع   ، كندا  يف  دولًيا  طالًبا  ب�سفتك 
باالأمن  �ست�سعر  وم�سامل.   م�ستقر  وجمتمع  وامل�ساواة  االإن�سان  حقوق  احرتام   -

واالأمان ومرحًبا بك هنا.

.كنيفجباخلاجتربطتخطهناأب

ملاذا الدرا�سة يف 
كندا كطالب دويل؟ 

اأعلنت �سفارة كندا باجلزائر ، عن عن فتح باب الهجرة اأمام اجلزائريني الراغبني يف العمل 
مبجال التمري�س .

و ك�سف ال�سفارة عرب �سفحتها الر�سمية على في�سبوك ، عن جمموعة من ال�سروط التي يجب 
توفرها يف املرت�سحني وهي حيازة �سهادة عليا يف التمري�س، وخربة �سنة واحدة على االأقل يف 
موؤ�س�سة للرعاية ال�سحية منها �ستة ا�سهر يف الطب-اجلراحة خالل ال�سنوات االأربع املا�سية ، 

باالإ�سافة اإىل اإتقان اللغة الفرن�سية .
واأو�سح املن�سور ذاته اأنه �سيتم تن�سيم ندوة عرب الوييب خم�س�سة لعر�س املزيد من التفا�سيل 

وذلك يوم اخلمي�س 30 �سبتمرب 2021 على ال�ساعة 18.30 دقيقة .
و اأ�سارت ال�سفارة يف من�سورها ، اأن املقاعد حمدودة والت�سجيل الزامي .

https://bit.ly/JQ-SoinsInfirmiers-Algerie-6190:ج�تبط

�سفارة كندا يف اجلزائر: فتح باب الهجرة اأمام اجلزائريني وهذه هي ال�سروط

اأول رئي�س فرن�سي ُيحكم عليه بال�سجن..
اإدانة �ساركوزي يف متويل غري قانوين حلملته االنتخابية
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ُعرف عن ال�سيا�سة الكندية هدووؤها ور�سانة حمالتها االنتخابية، ولكن االنتخابات الكندية هذه املرة 
اأتت يف جو �سيا�سي جديد بالن�سبة للكنديني.

وقرر رئي�س الوزراء الكندي جا�سنت ترودو اإجراء االنتخابات الفدرالية مبكرا هذه املرة، اأي قبل �سنتني من 
نهاية عمر الربملان احلايل، وهو حق مينحه له القانون الكندي يف حاالت ال�سرورة واالن�سداد ال�سيا�سي.

واأنتجت االنتخابات الكندية عام 2019 فوز "احلزب الليربايل" بربملان اأقلية، وهو ما فر�س على حزب 
"ترودو" التحالف مع اأحزاب اأخرى واالعتماد عليها يف ت�سريع ال�سيا�سات، مما قّيد العملية ال�سيا�سية 
يف كندا، وعّقد حكم الليرباليني. هذا باالإ�سافة اإىل الظروف االقت�سادية وال�سحية واالنق�سام ال�سيا�سي 
الذي �سكله كوفيد-19، فاأ�سبحت كندا تعي�س حالة �سيا�سية عكرة تفر�س عليها جتديد �ساحتها ال�سيا�سية 

للم�سي قدما.

"الكنديني  اإن  التوقيت  اإجراء االنتخابات يف هذا  الوزراء الكندي يف تو�سيحه ب�ساأن قرار  وقال رئي�س 
بحاجة اإىل اختيار الطريقة التي ننهي بها املعركة �سد كوفيد-19 واإعادة البناء ب�سكل اأف�سل، من اإكمال 

مهمة اللقاحات، اإىل دعم النا�س طوال الطريق، وحتى نهاية هذه االأزمة".

اأف�سلية  وزيادة  الليربايل،  احلزب  �سعبية  انخفا�س  اإىل  االنتخابات  قبل  الراأي  ا�ستطالعات  واأ�سارت 
"حزب املحافظني". وتعر�س احلزب الليربايل احلاكم النتقادات عديدة من اليمني والي�سار ال�سيا�سي، 

ومتحورت اأهم االنتقادات حول ت�سيري اأزمة كورونا، من قبل احلكومة الفدرالية، باالإ�سافة اإىل الو�سع 
االقت�سادي وارتفاع اأ�سعار العقارات.

انح�سار �سعبية احلزب الليربايل اأو�سحته اأي�سا الهجمات التي كانت تتلقاها حملة جا�سنت ترودو، التي 
و�سلت اإىل حد العنف، حني هاجم اأحد املتظاهرين �سد قوانني التلقيح رئي�س الوزراء باحلجارة، و�سكل 

هذا امل�سهد �سابقة يف ال�سيا�سة الكندية وحمالتها االنتخابية.

الليرباليني بربملان  فوز  لتوؤكد  النتائج  املرة، جاءت  بهزميتهم هذه  توحي  كانت  التي  التوقعات  وعك�س 
اأقلية )يف انتظار �سدور النتائج الر�سمية( وهي النتيجة نف�سها التي متخ�ست عنها انتخابات 2019. 
الليربايل منت�سرا، ولو بانت�سار جزئي، ال مينحه االأغلبية؛ وهو ما يفر�س على حزب  وخرج احلزب 
"ترودو" التاأقلم مع الواقع اجلديد للربملان الكندي، وعدم تكرار اأخطاء املا�سي؛ فالواقع اجلديد هو 

برملان اأقليات، وهو ما يلزم االأحزاب بعقد حتالفات لت�سريع اأي قانون جديد.

"الكتلة  اأهم االأحزاب التي ميكن حلزب الليرباليني التحالف معها يف مواجهة املحافظني فهما حزب 

وحزب  كندا،  بقية  عن  كيبك  حمافظة  با�ستقالل  ُيطالب  انف�سايل  ي�ساري  حــزب  وهــو  الكيبكية"، 
"الدميقراطي اجلديد" االأكرث ا�سرتاكية. ومن اأولويات هذين احلزبني -التي يجب على احلزب الليربايل 
التنازل من اأجلها حتى ميكنه احلكم ب�سال�سة- دعم الدولة النظام ال�سحي ب�سكل اأكرث كثافة، ودعم 

الربامج التعليمية يف كل امل�ستويات الدرا�سية، وزيادة ال�سرائب على االأغنياء.

يقول قائد حزب الدميقراطيني اجلدد جاغميت �سينغ "اإذا كان هناك �سيء �سي�ساعد النا�س، ويجعل 
يعرف  ترودو(  وهو )يق�سد جا�سنت  االأمــور،  الدعم الإجناز  تقدمي  فلن نرتدد يف  اأف�سل،  النا�س  حياة 

اأولوياتي".

من االأمور التي جتعل احلزب الليربايل يتخوف من اإبرام حتالفات من هذا النوع -خا�سة مع "احلزب 
اإثبات نف�سه �سيا�سيا، واإمكانية ا�ستيالئه على قاعدة  اإمكانية هذا احلزب يف  الدميقراطي اجلديد"- 
احلزب الليربايل املكونة من الطبقة الو�سطى من البي�س، باالإ�سافة اإىل االأقليات، واالأقليات هم االأهم 
يف هذا النقا�س ال�سيا�سي؛ فهم الكتلة االنتخابية االأكرث قابلية لالنحياز "للحزب الدميقراطي اجلديد"، 
اجلدد  واملهاجرين  املحدود،  الدخل  ذات  الطبقات  نحو  ال�سيا�سية  خطاباته  يوجه  احلزب  الأن  وذلك 

وال�سباب.

اأ�سار املعهد العربي الكندي -يف درا�سة اأجريت يف يونيو/حزيران 2020- اإىل اأنه رغم اأن العرب ميثلون 
املجموعة الدميوغرافية االأ�سرع منوا يف كندا، ولديهم م�ستوى تعليم عاٍل، فاإن البطالة بينهم يف ارتفاع. 
واأ�سار املركز اإىل اأنه وفًقا لبيانات التعداد ال�سكاين لعام 2016 فاإن معدل البطالة بني العرب كان االأعلى 

بني االأقليات، وبلغ %13.5.

وجدد الهجوم االإرهابي الذي ُقتل فيه 4 اأفراد من عائلة م�سلمة واحدة يف مدينة لندن باأونتاريو يف كندا 
ال�سيف املا�سي النقا�س حول االإ�سالموفوبيا يف البالد، وكان لهذا ن�سيب وافر يف احلمالت االنتخابية 
ملحاربة  �سيتخذونها  التي  االإجــراءات  فاإن  انتخابهم،  اإعادة  حالة  اإنه يف  الليرباليون  وقال  العام.  هذا 
االإ�سالموفوبيا ت�سمل تقدمي خطة عمل وطنية ملكافحة الكراهية بحلول عام 2022، وا�ستثمار 10 ماليني 
دوالر ل�سندوق وطني للناجني من اجلرائم بدافع الكراهية، واإدخال ت�سريعات يف غ�سون 100 يوم من 

بعد فوزهم ملعاجلة املحتوى الذي يح�س على الكراهية على االإنرتنت.

وا�سح  ب�سكل  والتجرمي  كندا،  يف  امل�سلم  املجتمع  مع  بالعمل  ملتزمون  اإنهم  املحافظون  قال  حني  يف 
للت�سريحات التي ت�سجع على العنف �سد اأ�سخا�س اآخرين اأو جمموعات حمددة.

الناخب  تهم  التي  املحاور  �سكلت  املالية  واال�ستقاللية  والهجرة،  والعن�سرية،  البطالة،  مثل  موا�سيع 
العربي يف كندا مب�ستويات خمتلفة ح�سب طبقته االقت�سادية، واالجتماعية، وتوجه قراراته االنتخابية. 
اجلالية العربية يف كندا ال تنتخب ككتلة واحدة؛ فرغم انتخاب االأكرثية منهم احلزب الليربايل، فاإن 
هناك ن�سبة موؤثرة تنتخب "احلزب الدميقراطي اجلديد" وحتى "حزب املحافظني"، وللعرب ممثلون 
يف هذه االأحزاب اأي�سا. فعلى �سبيل املثال تر�سح "اأن�س قا�سم" يف �سمال "وينيبيغ" عن احلزب املحافظ، 
وتر�سحت "هدى مقبل" يف جنوب "اأوتاوا" ممثلة للحزب الدميقراطي اجلديد، وتر�سح "عمر الغربا" 
يف و�سط "مي�سي�ساغا" عن احلزب الليبريايل. وميثل هوؤالء التنوع ال�سيا�سي للجالية العربية يف كندا، 
ويعرب ذلك عن اإمكاناتهم يف التعاي�س مع ال�ساحة ال�سيا�سية الكندية، وتنوع اجتاهاتهم وح�سورهم يف 
وامل�سلمني قوة  العرب  ت�سكيل  اأن ذلك يعرب عن عدم  البع�س  املختلفة، يف حني يرى  الكندية  االأحزاب 

انتخابية واحدة، تراعي اهتمامات اجلالية ككل، وتفر�س كلمتها على االأحزاب املختلفة.

واإعادة انتخاب برملان اأقلية هذه املرة اأكد اأنه ال ثابت يف ال�سيا�سة، فما كان ُيعد ا�ستثناء يف ال�سيا�سة 
التغري  بعد  خا�سة  التطور،  اإطــار  يف  زالــت  ال  الكندية  ال�سيا�سة  اأن  ومبا  قاعدة،  االآن  اأ�سبح  الكندية 
الدميوغرايف الكبري الذي ح�سل يف القرن 21، فاأمام العرب وامل�سلمني فر�سة حقيقية للعمل ال�سيا�سي 

العميق، مبا ي�سمن لهم متثيال حقيقيا يخدم م�ساحلهم ويدافع عنها.

خلفيو-جلزيرة:�مل

االنتخابات الكندية
وتوزيع اأ�سوات العرب

اأعلن رئي�س وزراء كندي جا�ستني ترودو الذي فاز حزبه الليربايل 
يف االنتخابات الت�سريعية االأخرية، اأن احلكومة اجلديدة �ستوؤدي 

اليمني ال�سهر املقبل.

اأنه طلب  الثالثاء،  اليوم  له  ترودو خالل موؤمتر �سحفي  واأ�ساف 
الوزراء  رئي�س  نائبة  مهام  اأداء  ا�ستمرار  فريالند  خريت�سيا  من 

ووزيرة املالية، وهي وافقت على ذلك.

للن�ساء يف حكومته  املت�ساوي  التمثيل  ترودو باحلفاظ على  وتعهد 
اجلديدة، وذلك بعد اأن خ�سرت 3 وزيرات منا�سبهن.

واأ�سار اإىل اأن اأولوية حكومته �ستكون اإلزام املوظفني الفيدراليني 
البالد  فيه  تواجه  الذي  الوقت  يف  كورونا  فريو�س  �سد  بالتطعيم 

املوجة الرابعة من الوباء واأ�ساف اأنه �سيعلن عن ذلك خالل االأيام 
القادمة.

واأكد اأي�سا اأن امل�سرعني �سيعودون اإىل جمل�س العموم قبل انتهاء 
اخلريف، دون اأن يحدد اأي موعد لذلك.

يذكر اأن الليرباليني فازوا بـ159 مقعدا يف الربملان يف االنتخابات 
املحافظون على  �سبتمرب اجلاري، فيما ح�سل  التي جرت يف 20 
119 مقعدا، والدميقراطيون اجلدد على 25، وتكتل كيبيك على 

33 مقعدا.

مل�:ويرتز

ترودو يعلن 
ت�سكيل احلكومة 
اجلديدة يف كندا 

ال�سهر املقبل 
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كفالة املنظمات يف كندا من �سمن الطرق املهمة التي ميكن عن طريقها 
احل�سول على حق اللجوء يف كندا.

رعاية  اأجل  من  به  املعمول  املهم  النظام  هذا  حول  املعلومات  اأهم  على  نتعرف  �سوف  املقال  هذا  ويف 
الالجئيني.

معلوممهم: املنظمات نوعني
1- منظمة SAH ) الكنائ�سية، امل�سجد (

2- منظمة لي�ست SAH ) منظمات مدنية (

الفرق بني االثنتني

:)�كنائ(SAHمنظم
لهذا املنظمة احلق يف قبول الالجئيني من دون احلاجه اإىل ورقة اعرتاف كالجئ من االمم املتحده حيث 
تكتفي فقط بورقة الت�سجيل يف االأمم املتحدة لكن نقطة �سعف هذه املنظمة اأن عندها مقاعد حمدوده 

كل �سنة متنحها وزارة الهجرة الكندية لها لقبول الالجئيني ورعايتهم.

اأم منظمات غري SAH )منظمات مدنية( فهي لي�س لها احلق يف قبول الالجئيني الذين لي�س لديهم 
اعرتاف كالجئ من االمم املتحدة ولكن من اإيجابيات هذا املنظمات اأن لها احلق يف ا�ستقبال اأي عدد 

كان من الالجئيني ورعايتهم وهي لي�ست حمددة بعدد معني.

كن يفملنظمات كفا •
.)SAH( هناك عدد من املنظمات االأهلية الكندية التي يطلق عليها حاملة اتفاقية الرعاية

وهذه املنظمات هي منظمات وقعت اتفاقية رعاية لالجئني مع وزير الهجرة والالجئيني واملواطنة.

وت�سمح اتفاقية الرعاية لـ SAHs برعاية عدد معني من الالجئيني كل عام الإعادة التوطني يف كندا من 
.)PSR( خالل برنامج الكفالة اخلا�سة لالجئني

اأن�سطتها  يف   SAHs تختلف  واأي�سا  وطنية.  اأو  اإقليمية  اأو  حملية  منظمة   SAH منظمات  تكون  وقد 
وحجمها وتكوينها وتفوي�سها اجلغرايف.

وقد ت�سارك هذه املنظمات مع جمموعات اأو اأفراد لرعاية الالجئيني مبوجب اتفاقياتهم.

 SAHs ؛ وُيعرف اأي فرد ي�سرتك مع )CGs( وي�سار اإىل هذه املجموعات با�سم املجموعات التاأ�سي�سية
بالرعاة امل�ساركني.

ويوجد حالًيا اأكرث من 120 منظمة وهياأة تقوم بدور كفالة املنظمات يف كندا.

وميكن االإطالع على قائمة كاملة بهذه املنظمات عرب موقع IRCC االإلكرتوين

SAHs م�سيوؤوليات منظمات -

من خالل توقيع اتفاقية الرعاية، تكون هذه املنظمات م�سوؤولة عن:

1- تقدمي الدعم املايل الكايف والرعاية لالجئني املكفولني طوال فرتة الكفالة وفًقا ملعايري و�سيا�سات 
.IRCC

االأهلية واملقبولية  ا�ستيفاء الالجئيني ملعايري  للتاأكد من  امل�سبق لطلبات رعاية الالجئيني  الفح�س   -2
.PSR لربنامج

3- فح�س ملفات اجلهات الراعية للتاأكد من اأن لديهم القدرة على الوفاء مب�سوؤولياتهم املالية والت�سوية 
واأنهم ال ي�سكلون خطًرا على �سالمة الالجئيني.

4- التدريب واالإ�سراف وتبادل املعلومات مع CGs واجلهات الراعية.

عدم اال�ستفادة ماليًا من كفالة الالجئيني.

- كيف تتم كفالة املنظمات يف كندا لالجئني؟

من اأجل ح�سول الالجئ على كفالة منظمة، يجب اأن يتم اختياره من قبل املنظمة من قائمة احلاالت 

التي تقدمها حكومة كندا.

وهذه احلاالت تكون قد اأحالتها املفو�سية ال�سامية ل�سيوؤون الالجئيني UNHCR يف االأ�سل اإىل بعثات 
حكومة كندا يف اخلارج.

اأما بالن�سبة للحاالت املحالة من الكفيل )املعروفة اأي�سا با�سم احلاالت املرتبطة بالعائلة(، فتتم اإحالة 
الالجئ عموًما اإىل املجموعة الراعية من قبل قريب اأو �سديق يف كندا.

اأو  دينية  منظمة  تكون  وهــي  اخلــارج،  يف  حكومية  غري  وكالة  قبل  من  االإحــالــة  تكون  ما  غالبا  ولكن 
اإن�سانية.

وبالن�سبة للحاالت املحالة من الكفيل، فتتم معاجلتها بح�سب االأولوية من اأجل حتديد حاالت القبول.

واالإعتبارات النموذجية لتحديد االأولويات هي:

- تاريخ االإحالة )اأي الوارد اأواًل يتم معاجلة طلبه اأواًل(

- م�سداقية الفرد اأو املنظمة التي تقوم باالإحالة.

- مدى �سوء و�سع الالجئيني املحالني.

احلماية  على  للح�سول  بطلب  التقدم  له  يحق  من  كندا  يف  الالجئيني  وحماية  الهجرة  قانون  ويحدد 
كالجئ.

ويجب اأن يتقدم ال�سخ�س من خارج كندا، ويجب اأن يكون غري قادر على العي�س يف وطنه االأ�سلي ب�سبب 
اخلوف من اال�سطهاد اأو املعاملة القا�سية.

االإن�سان  حقوق  من  امل�ستمر  احلرمان  اأو  امل�سلح  النزاع  اأو  االأهلية  احلــرب  اآثــار  من  خوفه  ب�سبب  اأو 
االأ�سا�سية.

اأي�سا يجب اأال يكون الالجئ �سمن اتفاقية الدولة الثالثة االآمنة.

حيث لدى كندا اتفاقية مع الواليات املتحدة وعلى اأ�سا�سها يتعني على االأ�سخا�س الذين يرغبون يف تقدمي 
طلب جلوء فعل ذلك يف اأول بلد اآمن ي�سلون اإليه.

وهذا يعني اأنه اإذا دخلت كندا عرب احلدود الربية من الواليات املتحدة، فال ميكنك تقدمي طلب جلوء.

وذلك ما مل يتم تطبيق ا�ستثناء، على �سبيل املثال، يف حالة وجود عائلة لطالب اللجوء يف كندا.

مالحظة مهمة : ملن ي�ساأل عن كيفية احل�سول على ورقة اعرتاف كالجئ من االأمم املتحدة.

يوجد  حيث  املتحدة  االأمم  من  م�ستحيل  �سبه  كالجئ  اعــرتاف  ورقة  على  احل�سول  اأ�سبح   : اجلــواب 
االمم  تكتفي  حيث  كالجئ  اعرتاف  لديهم  ولي�س  �سنوات   5 منذ  املتحدة  االأمم  يف  م�سجلني  اأ�سخا�س 

املتحدة بت�سجيل الالجئيني فقط.

ال�سرح الكامل حول كفالة املنظمات يف كندا لرعاية الالجئيني
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امل�سي يحّفز القدرات االإبداعية الكامنة داخلك، فقد وجدت درا�سة 
اأجرتها جامعة �ستانفورد االأمريكية اأن امل�سي ميكن اأن يعزز االإنتاج 

االإبداعي بن�سبة %60.
ترتاكم  يــوم،  كل  تخطوها  التي  اخلــطــوات  عــدد  عن  النظر  بغ�س 
اآالف   7 ي�سريون  الذين  اأولئك  لكن  ال�سحية اخلا�سة بك.  الفوائد 
من  �سنوات  وي�سيفون  �سحتهم  يح�سنون  فاإنهم  اليوم  يف  خطوة 
ال�سحة وال�سعادة اإىل حياتهم، وفقا لدرا�سة جديدة نقلتها وا�سنطن 

بو�ست يف تقرير لليندا �سارينج.
ووجد الباحثون اأن البالغني يف منت�سف العمر الذين مي�سون العديد 
من اخلطوات يومًيا كانوا اأقل عر�سة بن�سبة ت�سل اإىل 70% للوفاة 
يف عمر اأ�سغر من املتوقع من اأولئك الذين كانت حركتهم اأقل من 7 

اآالف خطوة يف اليوم.
�سملت الدرا�سة 2110 بالغني يف منت�سف العمر كانوا يرتدون جهاز 
عد اخلطوات، ثم مت تتبعهم ملا يقرب من 11 عاًما، ون�سرت يف جملة 

.JAMA Network Open جاما نيتورك اأوبن
ووفقا للنتائج مل توؤثر �سرعة م�سي امل�ساركني على خطر الوفاة. بدال 

من ذلك، اأولئك الذين �ساروا اأكرث عا�سوا لفرتة اأطول.
اآالف خطوة يف  اأكرث من 10  اأن م�سي  وجــدوا  الباحثني  اأن  الالفت 
اليوم -وهو الرقم الذي ُي�سار اإليه غالًبا كهدف يومي لل�سحة- مل 

ي�سفر عن مزيد من االنخفا�س يف خماطر الوفيات.
ميكن  التي  االأ�سياء  اأهــم  من  امل�سي  مثل  البدين  الن�ساط  ويعترب 
االأمريكية  للمراكز  وفًقا  �سحتهم،  لتح�سني  بها  القيام  لالأ�سخا�س 

لل�سيطرة على االأمرا�س والوقاية منها.
وميكن اأن يقلل امل�سي من خطر االإ�سابة بارتفاع �سغط الدم واأمرا�س 
الوزن  يف  التحكم  يف  ي�ساعد  اأن  وميكن  واالكتئاب،  وال�سكري  القلب 
وحت�سني النوم. وهو يعترب مفيًدا للعظام والع�سالت والقلب والدماغ.

ورغم اأن امل�سي يعترب اآمًنا ملعظم االأ�سخا�س، فاإنه يجب على اأولئك 
اأي روتني  اأي خماوف مراجعة الطبيب قبل البدء يف  الذين لديهم 

جديد للن�ساط البدين.
اأ�سبوعًيا  دقيقة   150 يو�سى مبمار�سة  عام  ب�سكل  للبالغني  بالن�سبة 

من الن�ساط املعتدل ال�سدة، مثل امل�سي.
مل�ي �يا ئفو •
�-1عوبا�عاة

وفقا لدرا�سة ن�سرتها املجلة االأمريكية للطب الوقائي، فاإن امل�سي ي�ساهم 
يف حت�سني احلالة املزاجية، وال �سيما اإن كان خارج املنزل؛ وذلك وفقا 
للكاتبة �سارلوت هيلتون اأندر�سن يف تقريرها الذي ن�سره موقع ذا هيلثي 

االأمريكي، ون�سرناه بالتف�سيل يف تقرير �سابق يف اجلزيرة نت.
عاعإبةق-2

اأوردت الكاتبة اأن امل�سي يحّفز القدرات االإبداعية الكامنة داخلك، 
امل�سي  اأن  االأمريكية  �ستانفورد  جامعة  اأجرتها  درا�سة  وجدت  فقد 

ميكن اأن يعزز االإنتاج االإبداعي بن�سبة 60%.
-3زياةتمثغذئي

تو�سلت اإحدى الدرا�سات اإىل اأن احتمال االإ�سابة مبتالزمة التمثيل 
الغذائي انخف�س بن�سبة %29 مبجرد امل�سي الأكرث من �ساعة يوميا.

-5ع�سفرتةأطول
ملايو  فوفقا  اأطــول.  مدة  العي�س  يف  ي�ساهم  امل�سي  اأن  الكاتبة  اأوردت 
كلينك، اأظهرت االأبحاث اأن امل�سي ال�سريع ميكن اأن يزيد من احلد 
االأق�سى للمدى العمري، مقارنة بالذين ي�سريون مبعدل �سرعة اأقل.

-6حت�نينوم
التي  ــور  االأم اأهــم  من  يعد  �ساعات   8 ملــدة  النوم  اأن  الكاتبة  بّينت 
ميكنك القيام بها للمحافظة على �سحتك، وقد يكون امل�سي ال�سريع 
هو احلل الذي حتتاجه، حيث ي�ساعد يف النوم ب�سرعة اأكرب ولفرتة 

اأطول واحل�سول على جودة نوم اأف�سل.
-7حلفاظعلىهوءوالرتخاء

ووفقا جلمعية القلق واالكتئاب يف اأمريكا، قد يكون للم�سي الب�سيط 
مدة 10 دقائق االأثر ذاته للقيام بالتمارين الريا�سية ملدة 45 دقيقة، 

فيما يتعّلق باحلد من القلق واالكتئاب. جتدر االإ�سارة اإىل اأن التحرك 
يخل�سك من الكورتيزول، وهو "هرمون االإجهاد"، وي�ساعدك اأي�سا 

على و�سع حد للقلق امل�ستمر الذي ت�سعر به.
-8حت�ني�حماغ

اكت�سف  اأي�سا ل�سحة دماغك، حيث  امل�سي مفيد  اأن  الكاتبة  اأكدت 
ير�سل  امل�سي  عند  اأنــه  هايالندز  مك�سيكو  نيو  جامعة  يف  الباحثون 
تزيد  التي  ال�سرايني  عرب  �سغط  موجات  االأر�س  على  قدمك  تاأثري 

من تدفق الدم اإىل الدماغ.
خطر  تقليل  خالل  من  دماغك  امل�سي  يحمي  ذلــك،  اإىل  باالإ�سافة 
اأخرى  واأنواع  األزهامير  مر�س  مثل  االإدراكية،  باالأمرا�س  اإ�سابتك 

من اخلرف.
-9م�ّكنأملطبعي

يف  ي�ساهم  فاإنه  املزمن،  االأمل  عالج  على  قادر  غري  امل�سي  اأن  ومع 
التقليل من حدة اآالم اأ�سفل الظهر وي�ساعدك يف التعامل معها ب�سكل 

اأف�سل.
-10مل�اعةعلىفقنوزن

فامل�سي يحرق ال�سعرات احلرارية، كما اأنه يحفزك وي�سفي ذهنك 
ال  وامل�سي  ال�سحية،  اأهدافك  حتقيق  على  اأكرث  تركز  يجعلك  مما 

ي�سع عبئا كبريا على املفا�سل مثل الرك�س.
قعمو + جلتتتزيتتترة + تتتتتبتتو تتنتتطتتنتت�تتو : تتملتت�تت

كرتونإ

للم�سي فوائد جمة: 7 اآالف خطوة يوميًا حت�سن حياتك

جاك�سون براون كاتب امريكي معروف وحني دخل ابنه اجلامعة قرر 
ان يكتب له الن�سائح التي يحتاجها من وجهة نظره كاأب .. واإليكم 

مقتطفات من الكتاب:
مغرية  كانت  مهما  البنوك  عرو�س  من  • احذر 

زوجتك  ميالد  عيد  يف  وردا  حماتك  • اهِد 
احلريق  لك�سف  جهاز  دون  منزلك  ترتك  • ال 

جيدا  بابك  اأغلق  ولكن  اهلل  على  • توكل 
للرجعة  بخط  واحتفظ  اأبدا  تياأ�س  • ال 

غا�سب  واأنت  قرارا  تتخذ  • ال 
الفرق  اأحد  يالحظ  فلن  فتظاهر،  كذلك  تكن  مل  واإن  �سجاعا،  • كن 

قوية  الأذن  حتتاج  اخلفية  فالفر�س  ت�ستمع  كيف  • تعلم 
ميلكونه  ما  كل  هذا  يكون  فقد  االأمل  من  االآخرين  حترم  • ال 

تقراأه  مل  لو  حتى  ا�سرته  جيدا  كتابا  ت�سادف  • حني 
با�ستغاللك الأحد  ت�سمح  ال  ولكن  احلقيقة،  من  اأكرث  لطيفا  • كن 

امل�ساء يف   50 و  ال�سباح  يف  مرة   50 للبطن  متارينًا  • اعمل 
الحقا  خ�سارته  تتحمل  ماال  االأ�سهم  يف  ت�ستثمر  • ال 

مرات  ثالث  ف�سل  رجال  ت�سارك  • ال 
بالتق�سيط  لل�سراء  االئتمان  بطاقات  • الت�ستعمل 

باملال  يقدر  ال  ولكنه  �سيئا  يكلفك  ال  فهذا  • ابت�سم 
اأبدا  �سرطيا  جتادل  • ال 

للمال  م�سيعة  فهذا  ثمينة  �ساعة  اأو  جينز  بناطيل  اأو  حقائب  ت�سرت  • ال 

يبلغون  حاملا  فراغهم  اأوقـــات  يف  العمل  على  اأبــنــاءك  �سجع   •
ال�ساد�سة ع�سرة

ترغب ما  قدر  تنم  وال  متلك،  ما  كل  تنفق  وال  ت�سمع،  ما  كل  ت�سدق  • ال 
�ستندم  ذلك«..  فعل  على  »�ستندم  والدتك  اأو  والدك  يقول  • حني 

عليه غالبا
متلك ما  اأغلى  اأنها  االأيام  لك  ف�ستثبت  جيدا  ب�سمعتك  • اعنت 

العظيمة الفر�س  تقع  فخلفها  الكبرية  العقبات  تخ�س  • ال 
راأ�سا  حياتك  لقلب  واحد  �سخ�س  من  اأكرث  االأمر  يتطلب  ال  • قد 

على عقب
من   %90 �سي�سكل  ــرار  ق فهو  بحر�س؛  حياتك  رفيقة  اخــرت   •

�سعادتك اأو بوؤ�سك
لهم ومفاجئ  جميل  �سيء  بفعل  الأ�سدقاء  اأعداءك  • اقلب 

للمبيت اأدعوها  بابك  على  الفر�سة  تدق  • حني 
بع�سها اك�سر  ثم  جيدا  القواعد  • تعلم 

االأخذ ولي�س  العطاء  على  قدرتك  خالل  من  جناحك  على  • احكم 
ثيابه بدل  مهما  ال�سيطان  تتجاهل  • ال 

اأعظم اأو  اأكرب  ولي�س  اأف�سل  االأ�سياء  جعل  على  • ركز 
تريد ما  المتالك  واأعمل  متلك  مبا  �سعيدا  • كن 

يتوقعون مما  اأكرث  النا�س  • اعط 
اأطفالك لي�س  ولكن  زوجتك،  • دلل 

جدد اأ�سخا�س  على  التعرف  عدم  لدرجة  من�سغال  تكن  • ال 

املعتاد املال  ن�سف  وامنحهم  املعتاد  وقتك  �سعف  اأطفالك  مع  • اق�س 
هناك اإال  حتدث  ال  ال�سيئة  فاالأحداث  امل�سبوهة؛  االأماكن  عن  • ابتعد 

حياته يف  �سيء  كل  يف  فا�سل  ماله  اإنفاق  يف  • الفا�سل 
التنفيذ على  القدرة  متلك  مل  ما  تهدد  • ال 

عليها يندم  بظرف  مير  فجميعنا  االأولية  اال�سعافات  • تعلم 
تعرف« اأن  تريد  »وملاذا  وقل  ابت�سم  الحتبه،  �سوؤاال  اأحدهم  ي�ساألك  • حني 

�سيارتك مفاتيح  اأو  بنف�سك،  ثقتك  اأو  اأع�سابك،  تفقد  • ال 
مباغت بات�سال  قدميا  �سديقا  • فاجئ 

م�سبقا ذلك  يعرف  فهو  اأ�سيَب،  اأو  اأ�سلَع  �سي�سبح  اإنه  لرجل  تقل  • ال 
مفتوح بعقل  جديدة  اأماكن  و�ساهد  • �سافر 

املوقع  ثم  املوقع  مهمة:  �سروط  لثالثة  انتبه  عقارا  ت�سرتي  • حني 
ثم املوقع

حمفظتك يف  الورقة  �سع  ثم  حياتك  يف  اجنازها  تريد  ا�سياء   10 • اكتب 
تعلمه حاول  مميزا،  �سيئا  ميلك  تقابله  �سخ�س  • كل 

ي�سحكان وهما  ووالدتك  والدك  �سوت  • �سجل 
الحقا بال�سبب  فكر  ثم  ورد  باقة  لزوجتك  • ار�سل 

مزر  وو�سعك  لن�سائحك  اال�ستماع  اأطفالك  من  تتوقع  • ال 
دخلك  من   %10 دائما  • ادخر 

املخاوف من  املزيد  كاهلك  عن  طرحت  كلما  اأكرث  تعلمت  • كلما 

هذا البو�ست كل كلمة فيه ثمينة وميكن اأن تغري من حياتك وطريقة تفكريك:
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ملقاير
- العنب االأخ�سر : كوب

- ع�سري الليمون : 3 مالعق كبرية
- الليمون : ن�سف حبة )مق�سر ومفروم(

- الع�سل : 2 ملعقة كبرية
- ثلج : ن�سف كوب

طريقتح�ري
1. �سعي الثلج والعنب وع�سري الليمون والليمون املفروم والثلج 

يف اخلالط الكهربائي.
2. ا�سربي املزيج حتى تتجان�س املكونات.

3. �سبي ال�سموذي يف اأكواب وقدميه فورًا.
مل�:مطبختي

ما�ساال الدجاج بالكرمية
ملقاير

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبرية
- �سدر الدجاج : 500 غرامًا )مقّطع مكعبات(

- حليب : كوب
- طماطم : 1 حبة )مهرو�سة(

- الفلفل احلار : 1 حبة )مقطع(
- الب�سل : 1 حبة )حجم متو�سط، مفروم(

- معجون الطماطم : 2 ملعقة كبرية
- م�سحوق الكاري : ملعقة كبرية

- بابريكا : ملعقة كبرية
- ن�ساء الذرة : ملعقة كبرية

- الكركم : ن�سف ملعقة كبرية
- الثوم : ن�سف ملعقة �سغرية )مهرو�س(

- الزجنبيل : ن�سف ملعقة �سغرية )مب�سور(
- بهارات م�سكلة : ن�سف ملعقة �سغرية

- ملح : ح�سب الرغبة
- كرمية الطبخ : ن�سف كوب

طريقتح�ري
1. يف مقالة عميقة على نار متو�سطة، �سّخني ملعقة كبرية 

من الزيت ثم اأ�سيفي الدجاج وقّلبيه حتى ين�سج، ثم ارفعيه 
من املقالة و�سعيه يف طبق.

2. يف املقالة نف�سها، �سعي الب�سل، الثوم، الزجنبيل، 
البهارات والكمية املتبقية من الزيت.

3. اأ�سيفي الدجاج وقّلبيه حتى تتداخل املكونات.
4. يف قدر، �سعي احلليب، ن�ساء الذرة، الطماطم، الفلفل 

احلار ومعجون الطماطم، وزيدي الكاري، البابريكا، الكركم 
وامللح، واخلطي املزيج حتى الغليان.

5. اأ�سيفي اخلليط اإىل مزيج الدجاج والب�سل، وخّففي النار 
واتركي املزيج على النار حتى تكثف ال�سل�سة.

6. قّدمي املا�ساال �ساخنة.
مل�:مطبختي

كبيبة حائل
املقادير

- ورق العنب : 500 غرامًا
- الب�سل االأخ�سر : 2 عود )مفروم(

- طماطم : 1 حبة )كبرية / مق�سرة ومفرومة ناعم(
- الب�سل : 1 حبة )مفروم ناعم(

- االأرز امل�سرّي : كوب ون�سف )مغ�سول ومنقوع(
- ملح : ملعقة �سغرية

- بهار م�سكل : ملعقة �سغرية
- الكركم : ن�سف ملعقة �سغرية
- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبرية

- معجون الطماطم : ملعقة كبرية
- حلم الري�س : 6 قطع

- الب�سل : 1 حبة )مفروم �سرائح(
- طماطم : 1 حبة )مفرومة �سرائح(

- الثوم : 5 ف�سو�س
- �سمن : ملعقة كبرية

- ع�سري الليمون : 2 حبة
طريقتح�ري

الب�سل  وفــوقــه  اللحم  رتــبــي  ثــم  بال�سمن  قــدر  ادهــنــي   .1
والطماطم والثوم.

2. �سعي لرت من املاء يف قدر واأ�سيفي البهارات وامللح والكركم 
ومعجون الطماطم واتركيه حتى يغلي.

3. اخلطي االأرز مع الب�سل االأخ�سر والب�سل املفروم والكركم 
والبهار امل�سكل والطماطم املفرومة وامللح جيدًا.

4. وزعي احل�سوة على ورق العنب ولفيها على �سكل قر�س ثم 
رتبيها فوق اللحم والب�سل والطماطم يف القدر.

5. �سبي املاء املبهر املغلي فوق الكبيبة ثم �سعي طبق زجاج فوقها 
حتى تتما�سك واتركيها حتى تغلي مع تغطية القدر ملدة 15 دقيقة.

6. خففي النار واتركي الكبيبة ملدة �ساعتني حتى تن�سج.
وقدميها  الليمون  ع�سري  ووزعــي  النار  عن  القدر  ارفعي   .7

�ساخنة.
مل�:مطبختي

بان كيك القرع
ملقاير

- طحني : 2 كوب
- بيكنج بودر : 3 مالعق �سغرية

- ملح : ملعقة �سغرية
- القرفة : ملعقة �سغرية )مطحونة(

- الزجنبيل : ن�سف ملعقة �سغرية )مطحون(
- جوزة الطيب : ن�سف ملعقة �سغرية )مطحونة(

- �سكر : ربع كوب )اأبي�س(
- ال�سكر البني : ربع كوب

- الفانيليا : ملعقة �سغرية
- البي�س : 2 حبة

- القرع : كوب )مهرو�س / معلب(
- الزبدة : 4 مالعق كبرية )مذابة(

- حليب : كوب ون�سف
طريقتح�ري

1. اخلطي الطحني وامللح والبيكنج باودر والقرفة 
والزجنبيل وجوزة الطيب يف وعاء.

2. يف وعاء اآخر، اخلطي ال�سكر البني واالأبي�س والفانيال 
والبي�س والزبدة املذابة والقرع املهرو�س واحلليب.

3. اأ�سيفي املزيج خلليط الطحني واخلطي حتى تتجان�س 
املكونات.

4. اتركي اخلليط ملدة 5 دقائق يرتاح.
5. �سخني مقالة البان كيك على نار متو�سطة وادهنيها 

بالقليل من الزبدة.
6. اأ�سيفي حوايل ربع كوب من خليط البان كيك للمقالة 

واتركيه ملدة 3 دقائق ثم اقلبيها على اجلهة االأخرى اأي�سًا 
حتى تتحمر وتن�سج.

7. قدميها �ساخنة مع ال�سريب والكرمية املخفوقة اأو 
املك�سرات ح�سب الرغبة.

مل�:مطبختي

�سموذي العنب بالليمون
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�سلطة اجلرجري بجنب الفيتا
ملقاير

- مكونات تتبيلة ال�سلطة :
1. ع�سري الليمون : ملعقة كبرية

2. اجلوز : 2 ملعقة كبرية )مفروم(
3. اخلردل : ن�سف ملعقة �سغرية

4. الثوم : ف�س )مدقوق(
5. زيت الزيتون : 2 ملعقة كبرية

6. ملح : ربع ملعقة �سغرية
- اجلرجري : 2 �سمة )مغ�سول وجمفف(

- التمر : 10 حبات )جمفف خملي من النواة ومقطع من 
الو�سط(

- الطماطم الكرزية : 10 حبات )مقطعة من الو�سط ب�سكل 
طويل(

- الب�سل : 1 حبة )مقطع �سرحات رفيعة(
- جبنة الفيتا : كوب )مقطعة مكعبات(

- جبنة بارميزان : ن�سف كوب )مب�سورة(
طريقتح�ري

1. يف وعاء نخلط اأوراق اجلرجري مع التمر والب�سل 
ونقوم باإ�سافة القليل من ع�سري الليمون وزيت الزيتون ثم 

ن�سعهم يف طبق التقدمي.
2. ن�سيف قطع الطماطم ومكعبات جنب الفيتا على الوجه.

3. نخلط مكونات تتبيلة ال�سلطة ثم ن�سعها فوق اأوراق 
اجلرجري ونر�سها بجنب البارميزان.

مل�:مطبختي

كرات الدجاج باجلنب
ملقاير

- �سدر الدجاج : 1 �سدر )منزوع العظم(

- الق�سدة : 100 غرامًا

- جنب ايدام : ن�سف كوب )مب�سور(

- ملح : ح�سب الرغبة

- فلفل اأ�سود : ح�سب الرغبة

- البي�س : 2 حبة

- بق�سماط : كوب ون�سف

- الزيت النباتي : 2 كوب )للقلي(

طريقتح�ري
1. �سعي الدجاج مع الق�سدة، اجلنب، الفلفل االأ�سود وامللح 

ر الطعام. يف وعاء حم�سّ

2. ا�سربي املكونات حتى احل�سول على عجينة.

3. اخفقي البي�ستني جيدًا يف وعاء.

4. ا�سنعي كرات من عجينة الدجاج، وغّم�سي الكرات يف 
البي�س ثّم يف البق�سماط حتى تتغّلف جيدًا.

5. حّمي الزيت النباتي يف مقالة واقلي فيه كرات الدجاج 
حتى تتحّمر جيدًا. وارفعي الكرات من النار و�سعيها على 

حمارم ورقية المت�سا�س الزيت.

6. قدميها �ساخنة.

مل�:مطبختي

حلى كرات التمر بجوز الهند ال�سهل
ملقاير

- التمر : ن�سف كيلو )منزوع النواة(
- ب�سكويت ال�ساي ال�سادة : باكيت

- رقائق ال�سوكوالته : ربع كوب )ت�سوكلت �سيب�س / اختياري(
- لوز : 2 ملعقة كبرية )مك�سر خ�سن(

- جوز الهند : كوب )للتغطية(
طريقتح�ري

1. نك�سر الب�سكويت ونعجن جميع املكونات جيدًا ماعدا جوز الهند.
2. ن�سكلها املزيج كرات ونغلفها بجوز الهند.

3. ا�ستخدمي جوز الهند الرطب وممكن جوز الهند العادي.
مل�:مطبختي

�سموذي التوت االأ�سود بالفراولة امل�ساد لالأك�سدة
ملقاير

- لنب زبادي : ن�سف كوب
- الع�سل : 2 ملعقة كبرية

- الفراولة : ن�سف كوب )مفرومة(
- التوت االأ�سود : ن�سف كوب

طريقتح�ري
1. �سعي التوت والفراولة مع اللنب الزبادي والع�سل يف اخلالط.

2. ا�سربي املزيج ملدة 5 دقائق حتى تتجان�س املكونات.
3. �سبي املزيج يف اأكواب وتناوليه فورًا.

مل�:مطبختي

فيليه الدجاج باالأع�ساب للرجيم

ملقاير
- فيليه دجاج : 4 قطع

- زيت الزيتون : 3 مالعق كبرية
- الثوم : 3 ف�سو�س )مهرو�س(

- زعرت جمفف : 2 ملعقة �سغرية
- احلبق : ملعقة �سغرية ون�سف )ريحان(

- ملح : ح�سب الرغبة
- فلفل اأ�سود : ح�سب الرغبة

- بابريكا : ملعقة �سغرية
- ع�سري الليمون : 4 ملعقة �سغرية

- اإكليل اجلبل : ح�سب الرغبة )طازج، مّورق(
طريقتح�ري

يف وعاء، �سعي الزيت والثوم والزعرت واحلبق وامللح 
والفلفل االأ�سود وع�سري الليمون والبابريكا واإكليل اجلبل.

اخلطي املكونات جيدًا حتى تتجان�س.
�سعي قطع فيليه الدجاج يف الوعاء وغّطيها جيدًا بالتتبيلة.

غّطي الوعاء وانقعي الدجاج لـ4 �ساعات.
ادهني ال�سواية بقليل من الزيت.

ا�سوي �سدور الدجاج حتى تن�سج من اجلهتني.
مل�:مطبختي
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The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following 

statement on the National Day for Truth and Reconciliation:

“Today, I invite everyone across the country to recognize and observe 

the first National Day for Truth and Reconciliation. It is a day to reflect 
on the painful and lasting impacts of residential schools in Canada, 

and to honour survivors, their families, and their communities. It is 
also a day to remember the many children who never returned home, 

and an opportunity for us all to learn more, and to affirm the need for 
reconciliation and commit ourselves to the work ahead.
“The National Day for Truth and Reconciliation recognizes that at least 

150,000 Indigenous children from across the country were forcibly 

separated from their families and their communities. Children were 
brought to residential schools where too many experienced abuse and 

were removed from their cultures, languages, and traditions. This federal 
day builds on the momentum of Orange Shirt Day, which was inspired 

by the story of Phyllis Webstad and chosen by Indigenous peoples to 

remember the legacy of residential schools and promote the path of 

reconciliation. The National Day for Truth and Reconciliation was 
established through legislation passed earlier this spring, and is a direct 

response to the Truth and Reconciliation Commission’s Call to Action 

number 80. As part of commemorations for this historic day, I was 
honoured to participate in a sunset ceremony to commemorate survivors 

and those who never returned to their families and communities, as the 

Peace Tower and other buildings near Parliament Hill were illuminated 

in orange, and a newly commissioned Survivors’ Flag from the National 

Centre for Truth and Reconciliation was raised.
“This year, the tragic locating of unmarked graves at former residential 

school sites across the country has reminded us of not only the impacts 

of colonialism and the harsh realities of our collective past, but also the 

work that is paramount to advancing reconciliation in Canada. Today, 
we also recognize the harms, injustices, and intergenerational trauma 

that Indigenous peoples have faced – and continue to face – because of 

the residential school system, systemic racism, and the discrimination 

that persists in our society. We must all learn about the history and 

legacy of residential schools. It’s only by facing these hard truths, and 
righting these wrongs, that we can move forward together toward a 

more positive, fair, and better future.
“Since 2015, the Government of Canada has been working in 

partnership with Indigenous peoples to close the gaps that still exist 

for far too many – and together we’ve made real progress. Over 80 per 
cent of the Truth and Reconciliation Commission’s Calls to Action that 

fall under the sole or shared responsibility of the federal government 

are completed or well underway. We’ve ended 117 long-term drinking 
water advisories, with a concrete plan to end all of them in the near 

future. We’ve passed the United Nations Declaration on the Rights of 
Indigenous Peoples Act, protected Indigenous languages, and invested 

in education so thousands of Indigenous children are in new or better 

schools. We have also taken steps together to address the important 
issues identified in the National Inquiry into Missing and Murdered 
Indigenous Women and Girls’ Final Report and Calls for Justice, 

and we have co-developed Indigenous child and family services 
legislation to ensure that Indigenous children remain with their family 

and community. And we will continue to invest directly in Indigenous 
communities, as outlined in Budget 2021, to build a better future for 

everyone.
“On behalf of the Government of Canada, I encourage all Canadians 

to take this opportunity to learn more about the history of residential 

schools in Canada, listen to the stories of survivors and their families, 

and reflect on how each of us can play a part in the journey of 
reconciliation. I also encourage everyone to wear an orange shirt today 
to help spread awareness, because every child matters.”
Also available in the following languages:

- Inuktitut
- Ojibway (Western)
- Plains Cree
PMO Media Relations

Statement by the Prime Minister on the 

National Day for Truth and Reconciliation
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The Honourable Marc Garneau, Minister of 

Foreign Affairs, today issued the following 

statement:

“We can confirm that today 43 Canadian 
citizens were on board a special flight organized 
by the Government of Qatar, which departed 

from Kabul, Afghanistan, for Doha. They will 
be repatriated to Canada in the coming days.

“Canada has been working closely with Qatar 

to ensure safe passage for Canadian citizens 

still in Afghanistan who are seeking to 

leave, and we thank them for their continued 

support.

“We are working tirelessly, including through 

close cooperation with our international 

partners, to bring home remaining Canadian 

citizens, permanent residents and their 

families and the vulnerable Afghans who have 

supported Canada’s work in Afghanistan.”

Global Affairs Canada

Canada thanks Qatar for securing safe 

departures of Canadians from Afghanistan

On Sept. 7, Canada will welcome fully 
vaccinated foreign travellers who meet entry 

conditions

Toronto's Pearson International Airport is 

warning passengers that they should expect 

longer wait times as of Tuesday when Canada 

opens its borders to fully vaccinated foreign 

travellers who meet entry conditions.
International travellers will be allowed to 

enter Canada without having to quarantine for 
14 days, starting on Tuesday at 12:01 a.m. ET. 
They will be allowed into the country for non-
essential reasons and that includes tourism. 
Most non-essential foreign travellers have 
been barred from entering Canada since the 

start of the pandemic. 
Travellers, however, must have proof that 

they have received two doses of an approved 

COVID-19 vaccine at least 14 days before 
arrival, be asymptomatic and have taken a 

valid pre-arrival COVID-19 molecular test. 
They must also be willing to take a COVID-
19 test if selected.
In a statement this week, the Greater 

Toronto Airports Authority (GTAA) said it is 
anticipating greater numbers of international 

travellers arriving at Pearson starting on 

Tuesday due to the border change. 
"We do expect to see an increase in international 

travellers as a result of this change, and we'll 

continue working with our agency partners 

and airlines to best manage the flow of 

passengers," the GTAA said.
The GTAA noted that international travellers 

arriving at Pearson should prepare for the 

arrivals process to take one to three hours 

or longer due to new COVID-19 screening 
measures. 
The process involves clearing the Canada 

Border Services Agency and Public Health 

Agency of Canada screening, collecting bags 

and possible COVID-19 testing if a traveller 
is required to be tested.
"At this time, the extended passenger wait 

times are something that is created by necessary 

conditions in the airport such as reducing 

crowding where possible, which requires more 
holding, and enhanced screening in customs, 

which protects our borders and adds time to 

every passenger's journey," the GTAA said. 
Number of passengers largest since pandemic 

began

The GTAA said an increase in COVID-19 
public health measures, along with a greater 

number of passengers, has led to delays and 

the holding of passengers on planes and in 

waiting areas within terminals.
"These delays, when they occur, primarily 

occur during peak international arrival periods 

that begin as early as midday and run until late 

evening. We are working closely with airport 
partners to maintain a safe and efficient 
operation," the GTAA said. 
In a statement on its website on Sunday, 

Pearson Airport reminded passengers that the 

"airport experience" is different now than it 

was before the pandemic. 
"For departing domestic passengers, we ask 

that you arrive at the airport at least 90 minutes 
in advance of your flight. For departing 
international passengers, please arrive at least 

3 hours in advance. The arrivals process for 
international travellers could take three hours 

or longer depending on your specific set of 
circumstances," the airport said.
Beverly MacDonald, spokesperson for the 

GTAA, said in an email on Sunday that the 

average weekly passenger volumes at Pearson 

appear to be the largest that it has seen since 

the pandemic started.
"Government agencies at Toronto Pearson are 

working to process passengers as safely and 

efficiently as possible," she added. 
CBC NEWS

Expect longer wait times at Pearson Airport, 

passengers told due to border change on Tuesday

Complement .............................................5

• A $22 million provincial investment to 
increase the adoption of technological 

innovations within the agri-food sector to 
enhance the health and safety of workers 

and improve the sector's efficiency and 
productivity through the Agri-Tech 
Innovation Program.
"Food and Beverage Ontario appreciates the 

timing of this announcement which follows 

closely behind two reports we recently 

released that also received support from our 

provincial and federal colleagues, said Chris 

Conway, CEO, Food and Beverage Ontario. 
“We learned from the Study of Automation 

in the Ontario Food and Beverage Processing 

Sector and Technology Implementation 

Guide for the Ontario Food and Beverage 

Sector, that innovative technology does 

improve competitiveness for food and 

beverage processors. With this new funding 
it will be possible for businesses to make the 

necessary investments.”
Since June 2018, both the federal and 

provincial governments have committed over 

$100 million in cost-share support to more 
than 5,000 projects through the Partnership 

to help eligible Ontario farmers, processors, 

businesses and sector organizations innovate 

and grow.
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Ontario Helping 

Protect 

Communities 

Against Racism 

and Hate

News

C
anada is a land of endless possibilities. Each year, nearly 
500,000 international students choose Canada as their 

study destination. Why study in Canada as an international 
student? The reasons are as plentiful as our vast open spaces, 

as diverse as our people, and as abundant as the opportunities available 

to those who live, work and study here.
When you study in Canada, you invest in your future. After all, a 
Canadian education opens the door to employment and business 

opportunities, and life in Canada after your studies. Canada’s university 
degrees and college diplomas are recognized worldwide, yet our tuition 

fees are among the lowest in English speaking countries. Canada’s 
vibrant research community is also a big draw.
As an international student in Canada, you’ll enjoy all the same freedoms 

which protect Canadians – respect for human rights, equality and a 
stable, peaceful society. You’ll feel safe, secure and welcome here.
Start here to plan your study abroad experience in Canada.

Why study in 

Canada as an 

international 

student?

Students Head 

Back to Class in 

Safer Schools 
TORONTO — Today, Stephen Lecce, Minister 

of Education, issued the following statement 
as students head back to class:

“I am proud of all Ontario students heading 

back to class, be it in-person or online. In 
keeping with the expert advice of Ontario’s 

pediatric hospitals and the Chief Medical 

Officer of Health, we have invested heavily 
in ventilation improvements to support safer 

schools. We have deployed standalone HEPA 
units into every kindergarten class, into every 

learning space without mechanical ventilation, 

and some school boards have gone even further 

by placing HEPA units in every classroom.
Our cautious plan is designed to minimize 

disruption and maximize safety — with a focus 

on ventilation improvements — so that your 

children can continue learning through the year.
While Ontario’s plan is cautious to protect 

students and staff, it also prioritizes learning 

recovery in reading and math. New supports 
for students from our youngest learners to 

those who will graduate this school year will 

help unlock their potential and bridge the gaps 

that arose last year.
To Ontario’s intelligent and kind student 

community, please continue to remain vigilant 

as we navigate this pandemic and know that 

your families, educators and government are 

proud of you.”
Government of Ontario 

N
ew grant program supporting 

community-based anti-racism 
and anti-hate initiatives
September 28, 2021

Ministry of Citizenship and Multiculturalism

TORONTO — The Ontario government 

is helping protect communities against 

racism and hate through the province’s 

new $1.6 million Anti-Racism Anti-Hate 
Grant Program. Eligible organizations, 
including community-based, not-for-profit 
organizations, can apply for grants of $40,000 
over two years for independent projects, or 

$100,000 over two years for partnerships 
between two or more organizations.
"Recent events, such as the horrific 
Islamophobic attack in London, and the rise 

in anti-Asian hate and antisemitism continue 
to remind us that racism cannot simply be 

relegated to Canada’s history books," said 

Parm Gill, Minister of Citizenship and 

Multiculturalism and Minister Responsible 

for Anti-Racism. "By empowering those 
on the frontlines of tackling hate in our 

communities, we can make significant 
progress in stamping out hate in all its 

forms."
Developed collaboratively with community 

partners across Ontario, the Anti-Racism 
Anti-Hate Grant supports community-led 

initiatives that will help build capacity, connect 

communities and deepen understanding to 

address the impacts of racism and hate.

The following organizations are eligible to 

apply for funding:

- Community-based, not-for-profit organizations

- First Nations

- Tribal Councils

- Provincial Territorial Organizations

- Indigenous not-for-profit organizations.

A simplified application process makes it 
easy for organizations to access information 

quickly and apply easily. Interested 
organizations should submit their application 

no later than November 15, 2021 at 11:59 
p.m., Eastern Daylight Time (EDT). More 
information about eligibility, application 

requirements and how to apply can be found 
on our website.

Under the new Ministry of Citizenship 
and Multiculturalism, our government is 

strengthening its commitment to Ontario’s 

Anti-Racism Strategy and advancing the 
mandate of the Anti-Racism Directorate 
(ARD).

Government of Ontario
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Ontario Takes 

Further Action 

to Support Town 

of Wheatley

P
rovince stands behind community 

with funding to help local businesses 

resume operations

Ministry of Northern Development, 

Mines, Natural Resources and Forestry

TORONTO – The Ontario government is 

taking further action by providing the town 

of Wheatley with up to $2 million in funding 
following a devastating gas leak explosion 

in the community. The funding will help 
directly impacted eligible businesses resume 

operations and provide goods and services to 

families.
“The people of Wheatley have shown 

tremendous strength in the aftermath of the 

devastating gas leak explosion last month,” 
said Doug Ford, Premier of Ontario. “They 
have pulled together and shown incredible 

resolve as the community works to rebuild 

what was lost. As this funding shows, we 
stand ready and willing to help the town of 

Wheatley and they can continue to count on 

our government’s support.”
Details of the business support program 

will be developed in consultation with the 

municipality and business community. Ontario 
will also continue providing technical support 

and working closely with the municipality’s 

economic development and social services 

departments.
“Local businesses are the heart and soul of 

Wheatley’s community and the absence of 

these vital operators is felt by all the residents,” 
said Greg Rickford, Minister of Northern 

Development, Mines, Natural Resources and 

Forestry. “Our government stands shoulder to 
shoulder with the people of Wheatley and this 

funding reaffirms our commitment to ensure 
they continue to have the support they need.”
An explosion at a building in Wheatley, a 

community in the municipality of Chatham-
Kent, occurred on August 26, 2021. An 
investigation into the cause of the leak and the 

explosion is ongoing.
Government of Ontario

T
ORONTO — The Ontario 

government is providing an 

additional $83 million towards the 
Skills Development Fund to help 

support ground-breaking training projects 
that upskill workers and prepare job seekers 

for meaningful work in their communities. 
Beginning tomorrow, the fund will begin 

accepting proposals for the second round of 

funding and is expanding its eligibility to 

allow an even wider range of organizations to 

apply, helping give more people the training 

needed to fill the shortage of skilled workers 
in Ontario.

Details were shared today by Monte 

McNaughton, Minister of Labour, Training 

and Skills Development at the LiUNA Local 
506 Training Centre in Richmond Hill.

“With almost 150 projects so far, the first 
round of the Skills Development Fund was 

a tremendous success, helping 260,000 
workers and job seekers around the province 

take the next step in their careers,” said 
Minister McNaughton. “However, we know 
employers are still having difficulty finding 
the talented workers they need to stay 

competitive and grow their businesses. That’s 
why we’ve opened a second round of funding 

that will be accessible for an even wider 

range of programs and organizations.”

The investment includes $334,487 for LIUNA 
to give 8,000 members of Local 506 as well 
as construction craft worker apprentices free 

access to a wide range of online skills and 

safety courses workers need for their jobs 

through LinkedIn Learning.

“The Skills Development Fund continues to 

empower career-building opportunities in the 
skilled trades by expanding and modernizing 

apprenticeship training,” said Carmen 
Principato, LiUNA Local 506 Business 
Manager. “This funding announced by 
Minister McNaughton will provide cutting-
edge training, working together with labour 

and industry to meet the growing demand of 

Ontario's workforce.”

The province will be accepting applications 

from a broader range of organizations 

including Indigenous skills and employment 

training centres, Indigenous Band offices, 
social service administration boards, 

municipal employment providers, hospitals, 

and other organizations. This funding can also 
be used to cover a wider range of financial 
supports for trainees, including expenses for 

transit and child care.

“LiUNA’s industry leading training is a 
gateway to building prosperous careers 

throughout the construction industry,” said 
Joseph Mancinelli, LiUNA International 
Vice President and Regional Manager of 

Central and Eastern Canada. “With the 
continued support of Minister McNaughton 

and the Skills Development Fund, we 

continue to upgrade innovative training and 

marketing programs to expand outreach and 

recruitment, modernize the skilled trades 

and ensure that Ontario’s workforce is safe 

and job ready as they remain at the forefront 

of community building.”

Organizations applying for the second round 

of the Skills Development Fund can also 

receive funding to accommodate trainees 

and workers with disabilities. This includes 
travel costs for people who require mobility 
support, including site-to-site job travel 
for both participants and support persons. 
Employers can receive up to $5,000 per job 
placement if they support a trainee with a 

disability. Project proposals will be given 
special consideration if they can clearly show 

how they will support postsecondary and high 

school graduates with disabilities or those 

experiencing mental health challenges.

Today’s announcement brings Ontario’s 

total investment in the Skills Development 

Fund to over $200 million. The Fund was 
designed to support fresh ideas for training 

and skills development that will help keep 

our economy open and make our workforce 

more resilient.

Government of Ontario 

Ontario Providing 

Additional 

Investment into 

Skills Development 

Fund

Beginning tomorrow, province will begin accepting proposals for the 

second funding round

Ministry of Labour, Training and Skills Development
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September is Recovery Month Across 

Ontario

TORONTO —The Ontario government 

is investing over $34.6 million to support 
upgrades and the addition of new facilities at 

the Centre for Addiction and Mental Health 

(CAMH) so they can continue to provide 
high-quality care and better address the unique 
mental health needs of patients.
“Investing in projects like the redevelopment 

of CAMH’s forensic mental health unit is one 

more way our government is delivering on our 

commitment to build a comprehensive mental 

health and addictions system for all Ontarians,” 
said Christine Elliott, Deputy Premier and 
Minister of Health. “This investment will 
give patients access to high-quality care and 
services that meets their unique needs in a 
safe, recovery-oriented environment.”
CAMH’s forensic mental health program 

currently operates out of an old, institutional 

building that was not built for modern concepts 

of forensic health care. The expansion 
includes upgrades to the existing forensic 

services facility and additional indoor and 

outdoor support spaces. Once completed, the 
newly renovated space will include dedicated 

family visitation areas in the inpatient units, 

enclosed outdoor areas to support recovery, 

outpatient services, security and building 

support services.
The redevelopment of CAMH’s forensic 

mental health program is the fourth and final 
part of the hospital’s broader redevelopment 

project. This new funding brings the province’s 
total investment in the project to over $37 
million.
“Since the release of Roadmap to Wellness 

last year, our top priority has been to continue 

making critical investments that will fill 
urgent gaps in mental health and addictions 

care and ensure that Ontario’s most vulnerable 

populations have targeted and reliable access 

to the support they need,” said Michael Tibollo, 
Associate Minister of Mental Health and 

Addictions. “The redevelopment of CAMH’s 
forensic mental health program will ensure 

that individuals who need emergency mental 

health support receive the most appropriate 

care, in a specialized setting where they are 

fully supported.”
In addition, the Ontario government is taking 

further action to support CAMH during 

the COVID-19 pandemic by increasing the 
hospital’s operating funding for the third 

straight year, with over $13.9 million in 
additional operating funding in 202122/. This 
represents an increase of approximately 4.5 
per cent from 202021/.
"This is a significant milestone as we enter 
the fourth and final phase of CAMH’s 
ambitious redevelopment project,” said Tracey 
MacArthur, President and CEO of CAMH. 
“The new building will bring to life our vision 

of secure recovery. This is based on the idea 
that for recovery to take place, patients need 

access to rehabilitative programming, an 

environment of trust, and the ability to develop 

relationships with those providing their care. 
All patients deserve to receive care in dignified 
spaces that promote healing and recovery."

Government of Ontario

Ontario Improving Access to

Mental Health Services

Funding to support technology and 

equipment advances for food and beverage 

processors

BLYTH — The governments of Canada and 
Ontario are investing up to $3 million to help 
Ontario food, beverage and other agri-food 
businesses improve the productivity of their 

operations. This funding will make the sector 
more competitive by helping businesses 

purchase new equipment, adopt innovative 
technologies, and automate processes.
tarting today, applications will be accepted 

under the Canadian Agricultural Partnership 

(the Partnership), to support projects that will 
help the food and beverage manufacturing 

industry improve labour and production 

efficiency, and waste reduction. Funding is 
available to agri-food businesses that are 
ready to implement advanced manufacturing 

technology. Some examples of projects 
include:

• the purchase and installation of equipment 
and/or technology to improve input 

efficiency by automating a food or beverage 
manufacturing process like a cookie or cake 

baking line;

• the purchase of new equipment to automate 
process technologies such as a bottle/crate 

washing and bottle filling system for beverage 
businesses that improve labour productivity, 

improve food safety and reduce environmental 

impact;

• the purchase and installation of a waste-
water reduction management system;

• the transition to automated, advanced 
manufacturing and/or robotic processing 

technology to enhance labour productivity.
“This funding to improve productivity and 

efficiency is an important step to ensuring food 
and beverage processors have the supports they 

need to stay competitive as they navigate the 

pandemic and grow for the future,” said Lisa 
Thompson, Minister of Agriculture, Food and 

Rural Affairs. “Today’s investment builds on 
previous CAP intakes and Ontario’s funding 

support to drive innovation in the province’s 

agri-food supply chain and continue to build 
our world-class agri-food industry.”
This funding builds on other supports extended 

to the province’s food processing and agri-

food sector during COVID-19. Examples of 
recent initiatives include:

• a commitment of up to $3 million in 
additional funding under the Partnership to 

food and beverage processors to improve their 

operations, increase their competitive edge 

and adapt to challenges.
• A more than $7 million investment to boost 
production and capacity in the meat processing 

sector under the Meat Processors Capacity 

Improvement Initiative.
• A $2.25 million investment in provincially 
licensed meat processing plants to better 

protect employees and Ontario’s food supply 

under the Agri-food Workplace Protection 
Program.
to be continued.............................................8

Improving Ontario’s

Agri-Food Businesses Productivity
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September is Recovery Month Across Ontario

MULMUR — The Ontario government is investing over $4.2 million 
in additional funding annually to support the expansion of 30 new youth 
treatment beds for Pine River Institute’s mental health and addiction 

treatment program for youth. This will help to address the demand 
for mental health and addictions supports and services for youth and 

families across Ontario.
“The devastating impacts of mental health and addiction challenges 

are felt by people of all ages, and we are committed to ensuring every 

Ontarian has access to the safe and effective supports they need, no matter 

their age or where they live,” said Christine Elliott, Deputy Premier and 
Minister of Health. “Investing in youth mental health and addictions 
services like those offered at Pine River Institute is just one way our 

government is continuing to build a modern, connected mental health 

and addictions system that meets the unique needs of all Ontarians.”
Pine River Institute is a not-for-profit facility for youth aged 13-
19 living with addictive behaviours and often other mental health 

challenges. Youth and their families have tailored, individualized plans 
that combine therapy, a structured environment and life skills with an 

educational program, and are grounded in best practices for addiction 

treatment for youth and based on their developmental needs. This 
investment brings the total number of youth treatment beds at Pine 

River Institute to 59 and will ensure the dedicated team of health care 
workers and staff have the resources and tools they need to provide 

high-quality care to even more patients.
“This September is Ontario’s first Recovery Month and our government’s 
critical investments to expand mental health services is an important 

step to address urgent gaps in mental health and addictions care, reduce 

waiting lists and address extensive wait times,” said Michael Tibollo, 
Associate Minister of Mental Health and Addictions. “Through the 
expansion of Pine River Institute’s addiction treatment centre, youth 

living with addiction challenges will have better access to high-quality 
supports that meet their unique needs, in a specialized setting where 
they are cared for and fully supported.”
This funding is part of the $32.7 million to expand addictions services 
and the $175 million investment announced in the 2021 Budget under 
the Roadmap to Wellness, an increase of $525 million in annualized 
funding since 201920-, to implement expanded services for children 

and youth, justice-related services, mobile crisis teams, supportive 
housing and programs supporting at-risk populations.
The government’s commitment to expand mental health services will 

help address gaps in care and reduce wait times to improve access to 

care across the province.
“I am very pleased to see Pine River Institute expand its services for 

residential addictions treatment for youth,” said Dufferin-Caledon 
MPP Sylvia Jones. “This new dormitory was a project of the Pine River 
Foundation with generous donations, and because of the operational 

funding from the province, we have new beds to help youth with their 

recovery from addiction. It’s a great example of a partnership between 
private donations and government investment."

Government of Ontario

Ontario Providing 

Additional Support 

for Youth Addictions 

Treatment and Recovery

Ontario Increasing French-

Language Supports for Young 

Victims and Survivors of Human 

Trafficking in Hamilton-Niagara

Investment in new community program will help young victims 

rebuild their lives

WELLAND – The Ontario government is investing more than 
$940,000 over five years in a new community-based program to 
provide more young victims and survivors of human trafficking in 
Hamilton-Niagara with the French-language services they need. With 
this funding the Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara 

will provide French-language services such as psychotherapy support, 
referrals and assistance accessing resources, as well as outreach and 

prevention for children and youth. Providing better protection and 
increased supports for children and youth who have been sexually 

exploited or are at risk is a key focus of Ontario’s strategy to combat 

human trafficking.
“Access to specialized supports is critical for victims and survivors 

of sex trafficking so they can heal and rebuild their lives,” said Jane 
McKenna, Associate Minister of Children and Women’s Issues. “This 
investment will increase French-language services dedicated to children 
and youth who have been trafficked or are at risk, so more young people 
have access to the help they need to stay safe and recover.”
This new program is funded through Ontario’s Anti-Human 
Trafficking Community Supports Fund to increase services across 
the province. The government is investing a total of $96 million in 
community-based services and Indigenous-led supports for victims 
and survivors of human trafficking over five years as part of the 
province’s Anti-Human Trafficking Strategy 20202025-.
“This funding responds to a key need for more French-language 
services to support victims and survivors of human trafficking in 
Hamilton-Niagara,” said Caroline Mulroney, Minister of Francophone 
Affairs. “Making more services available in French and increasing 
outreach to the Francophone community in this region will help 

protect more children and youth from this crime.”
“Through early intervention and access to multidisciplinary support 

and guidance, the Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara 

will be able to promote a better understanding of the risks of human 

trafficking among the Francophone population, provide tools to help 
victims heal from their trauma, improve their physical, social and 

mental well-being, and encourage healthy stress management,” said 
Loubna Moric, Coordinator – Domestic Violence and Sexual Abuse 

Team, Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara.
In total, 27 new projects are being funded through the Anti-Human 
Trafficking Community Supports and Indigenous-led Initiatives 
funds to provide a more comprehensive network of supports across 

the province. This investment is part of Ontario’s $307-million Anti-
Human Trafficking Strategy, which aims to raise awareness of the 
issue, protect victims and intervene early, support survivors and hold 

offenders accountable.
“Sex trafficking is a very serious issue facing Ontario today,” said Sam 
Oosterhoff, MPP for Niagara West. “This investment will increase 
French-language supports in this region, helping more young victims 
and survivors of this crime get the specialized, community-based 
programming they need.”
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New Funding and Curriculum Reaffirms 
Ontario’s Commitment to Reconciliation

TORONTO — Working with Indigenous 

partners, Elders, Knowledge Holders 
and education stakeholders, the Ontario 

government announced a plan to expand First 

Nation, Métis and Inuit content and learning 

in the elementary curriculum. The province 
announced that these changes will further 

strengthen mandatory learning on residential 

schools and foster greater understanding 

within the province’s education system of the 

intergenerational legacy borne by Indigenous 

families. This work builds on Ontario’s first 
phase of curriculum revisions in response to 

the Truth and Reconciliation Commission’s 

Calls to Action, which were implemented in 

2018. In addition, in 202122-, the ministry 

is providing $23.96 million in Indigenous 
Education funding to support First Nations, 
Métis and Inuit students as part of a broader 

government commitment to reconciliation. The 
Ontario government built on this commitment 

with the announcement this week to continue 

expanding multi-year funding to support 
sustainability in partner organizations.
Stephen Lecce, Minister of Education, and 
Greg Rickford, Minister of Indigenous 

Affairs, made the announcement at Native 

Child and Family Services of Toronto joined 

by Traditional Knowledge Keeper Vivian Roy, 

James Marsden, Chiefs of Ontario Education 
Portfolio Holder and Anishinabek Nation 

Southeast Regional Deputy Grand Council 

Chief, and Joanne Meyer, Chief Operating 

Officer of the Métis Nation of Ontario.
The Ontario government’s work will ensure 

that First Nation, Métis and Inuit perspectives 

are reflected throughout the province’s 
curriculum. Currently, the province’s 
curriculum includes mandatory learning in 

Social Studies, Grades 46-, and History in 

Grades 7, 8, and 10, including mandatory 
learning on residential schools in Grades 8 

and 10, introduced in 2018.
The Ministry of Education announced a 
commitment to complete the full spectrum of 

learning across this elementary curriculum, 

addressing the current gap in Grades 1 and 

3 by September 2023. This timeline and the 
curriculum development process is being co-
developed with Indigenous partners to reflect 
meaningful collaboration while recognizing 

the urgency of this content in learning.
Ministers Lecce and Rickford outlined 

Ontario’s education plan to strengthen 

Indigenous learning through a meaningful co-

development process with Indigenous partners, 

Elders and Knowledge Holders, including:
• Mandatory Indigenous-focused learning 
added to the Social Studies, Grades 13- 
curriculum, including exploring opportunities 

for new learning on:

- The role of family and resilience in First 
Nations, Métis and Inuit communities and 

nations

- First Nations, Métis and Inuit historical and 
contemporary realities

- Indigenous peoples’ interrelationship and 
connection with the land

- The residential school system and 
the reclamation and revitalization of 

identity, language, culture and community 

connections.
This commitment ensures that all students, 

Indigenous and non-Indigenous, are enriched 
by learning about the histories, cultures, 

perspectives and contributions of First Nation, 

Métis and Inuit individuals and communities 

in Canada. These efforts further Ontario’s 
commitment to work with Indigenous partners 

to advance reconciliation and to implement 

the Truth and Reconciliation Commission of 

Canada’s Calls to Action.
“We are committed to recognizing the 

contributions of First Nations, Métis, and 

Inuit individuals, communities and nations to 

our province and country while learning their 

histories and cultures,” said Minister Lecce. 
“Including Indigenous content and voices in 

Ontario’s curriculum – along with mandatory 

learning on residential schools – is a meaningful 

way that we can address issues of racism, 

Indigenous student well-being and advance 
reconciliation with Indigenous peoples. We 
are also investing more to support Indigenous 

students, with the aim of boosting graduation 

rates and enabling economic opportunity for 

the next generation of Indigenous students.”
To this end, the ministry is investing $23.96 
million from the Priorities and Partnerships 

Funding in targeted supports for First Nation, 

Métis and Inuit students, in addition to the 

existing funding for school boards in the 2021-
22 school year. These investments will allow 
Indigenous partners, school boards and other 

education stakeholders to produce high-impact 
supports that provide supportive, culturally 

appropriate and safe education opportunities 

for Indigenous students, while strengthening 

Ontario’s education system and well-being for 
all learners in the province. In addition, the 
province is supporting Indigenous language 

revitalization and reconciliation by offering 

Inuktitut as a language of instruction within 

Ontario’s Indigenous languages curricula.

In addition, the Ministry of Education 
recently approved sustainable, multi-year 
funding agreements for an investment of 

$3.19 million over three years to strengthen 
existing partnerships with the Chiefs of 

Ontario and First Nation Provincial Territorial 

Organizations (PTOs) and provide stable 
funding for the length of the agreement. This 
investment will support reconciliation and 

student success with the goal of promoting 

higher graduation rates and transitions into 

post-secondary and employment opportunities 
for First Nation students.

The Métis Nation of Ontario is also receiving 

$850,000 in 202122- towards collaborating 

with school board administrators and educators 

in the learning of Métis knowledge and the 

integration of this knowledge into Indigenous 

education programs and initiatives, as well as 

multi-year funding for three years starting in 
202021- for a total of $406,000 for the River 
Program, an alternative secondary school 

program that provides academic and cultural 

supports to Métis students.

“We are investing in culturally appropriate 

learning for Indigenous students and enhancing 

opportunities for all learners to increase their 

knowledge of First Nation, Inuit and Métis 

histories and cultures to help all Ontarians 

gain a better understanding and respect for 

Indigenous perspectives,” said Minister 
Rickford. “Our government continues to work 
in collaboration with Indigenous partners 

to co-develop this curriculum to ensure 
Indigenous voices are at the centre of this 

important work.”

The Ontario government is committed to 

ensuring every Indigenous student across the 

province is supported with access to culturally 

safe learning opportunities. The government 
will continue to support targeted initiatives 

to improve outcomes for Indigenous students 

and to build the knowledge of all students 

and educators regarding Indigenous histories, 

cultures, perspectives and contributions.

Government of Ontario 

Ontario To Strengthen Mandatory 

Indigenous Learning in

School Curriculum
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T
oday, Prime Minister Justin Trudeau 

spoke with the President of the 

United States of America, Joe Biden, 
who congratulated him on his re-

election.
The Prime Minister and President reiterated 

the importance of the mutually beneficial 
Canada-U.S. partnership for the security and 
prosperity of both countries.
The two leaders committed to getting together 

in person soon to discuss bilateral cooperation 

on a range of important files. These include 
bilateral economic and trade issues such as 

Buy America provisions; close collaboration 

on fighting climate change and promoting a 
green economic recovery, including at the 

upcoming COP26 summit in Glasgow; and 
the response to COVID-19, which includes the 
management of the Canada-U.S. land border.
The Prime Minister and President discussed 

China’s arbitrary detention of Canadian 

citizens Michael Spavor and Michael Kovrig.
Prime Minister Trudeau also confirmed his 
intention to participate in the virtual Global 

COVID-19 Summit: Ending the Pandemic 
and Building Back Better Health Security to 

Prepare for the Next, which will be hosted by 

President Biden on September 22.
The two leaders looked forward to staying in 

touch.
PMO

Prime Minister Justin Trudeau 

speaks with the President of the 

United States of America Joe Biden 

National Day for Truth

and Reconciliation
"At tonight’s ceremony on Parliament Hill, ahead of the National Day for Truth and 

Reconciliation tomorrow, we gathered together to honour the survivors of residential 

schools and to remember the children who never made it home. 
To the residential school survivors who shared their stories and spoke their truth, thank 

you. With your courage and your resilience, you have shown us the way forward. We’ll 
continue to walk this path of reconciliation in partnership with you - and with Indigenous 
peoples across the country."

Justin Trudeau 
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اكت�س كندا


Discover Canada in Arabic

َ

ا�ستئناف ال�سفر اإىل كندا، وتوقع 
فرتات انتظار اأطول يف مطار 

بري�سون بدًءا من الثالثاء
15

اأونتاريو تقدم دعًما 
اإ�سافًيا لعالج اإدمان 

4ال�سباب والتعايف 

بيان رئي�س وزراء كندا مبنا�سبة
ال�������ي�������وم ال����وط����ن����ي
2ل��ل��ح��ق��ي��ق��ة وامل�����س��احل��ة

رئي�س وزراء كندا جا�سنت ترودو 
يتحدث مع رئي�س الواليات املتحدة 

االأمريكية جو بايدن
2

ترودو يعلن ت�سكيل 
احلكومة اجلديدة يف كندا 

18ال�سهر املقبل 

االنتخابات الكندية
وتوزيع اأ�سوات العرب

18

ISSN 2563-8483

النا�س م�ستعدون لو�سع هذا الوباء وراءهم والعودة اإىل االأ�سياء التي يحبونها، وهم يعلمون اأن التطعيم هو ال�سبيل للقيام بذلك 
- كان ذلك وا�سًحا يف عيادة اللقاح جينا �سادز، وكري�ستيا فريالند ، وجيم وات�سون، وقمت بزيارتها يف كاناتا اليوم. وهم على 

حق. لذا، اإذا مل تكن قد قمت بذلك بالفعل، فاقتدي بهم وقم بالت�سجيل للح�سول على لقاحاتك باأ�سرع ما ميكن."
جو�سنت ترودو
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Canadian Diversity

Ontario Providing 

Additional Support 

for Youth Addictions 

Treatment and Recovery

4

Ontario Improving 

Access to

Mental Health 

Services5

Prime Minister Justin 

Trudeau speaks with the 

President of the United 

States of America Joe 

Biden 2

National Day for Truth

and Reconciliation

2
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Canadians have re-eleCted a liberal minority government

"Thank you, Canada — for casting your vote, for putting your trust in the Liberal team, for 

choosing a brighter future. We're going to finish the fight against COVID. And we're going to 

move Canada forward. For everyone."

Justin trudeau


