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اكتسف كندا


Discover Canada in Arabic

َ

يف  ك���ن���دا  وزراء  رئ��ي�����س  ب���ي���ان 
امل�سعفني خ��دم��ات  اأ����س���ب���وع... 

6

تقدمي  عن  يعلن  كندا  وزراء  رئي�س 
25 مليون دوالر م�ساعدة الفل�سطينيني 
العنف  اأع���م���ال  م��ن  امل��ت�����س��رري��ن 
الغربية وال�سفة  غ��زة  يف  5االأخ���رة 

الكندية  اجلن�سية  على  اأح�سل  هل 
ع��ن��دم��ا اأت������زوج م���ن ك��ن��دي��ة؟

10

ك���ي���ف مي���ك���ن���ك زي��������ارة ك��ن��دا 
ب���دواع���ي ال��ب��زن�����س واالأع���م���ال 
ال����ت����ج����اري����ة، ح���ك���وم���ة ك��ن��دا 
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Prime Minister 

announces assistance 

for Palestinians 

affected by the recent 

violence in Gaza and the 

West Bank5
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"This year more than ever, paramedics have been putting themselves at risk to keep us safe 

and healthy. For that, and for always having our backs and showing incredible strength, we say 

thank you. This week and every week, know that we are so grateful."

Justin Trudeau 
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بقلم رئي�س �لتحرير معتز �أبوكالم

الكثريين منا عنها  يغفل  وال�سعاب حما�سن كثرية  للمحن  لعل 
ونحن يف خ�سم معركة احلياة.

بقدر ما نفرح باأوقات الرخاء وال�سحة، مبقدر ما نكون عر�سة 
لتقلب الأحوال والأمزجة وكل يوم تعلمنا احلياة در�سًا اأن بقاء 

احلال من املحال. 

اأجتاح فايرو�س كورونا العامل باأ�سره ومل ي�سلم من هواج�سه اأحد 
على ار�س الب�سيطة.

ن�سيحة اإميانية..

لطرق  الكثريين  ع��ودة  ك��ورون��ا  جلائحة  الإيجابية  الآث���ار  م��ن 
اأبواب ال�سماء للتعرف على الديانات ال�سمحة من جديد ومنها 
الإ�سالم، وهنا يتوجب على رجال الدين نخل �سرائعهم ال�سمحة 

يقدموا  واأن  ثقيل،  القرون من موروث  بها عرب  من كل ما علق 
بعد  الأ�سيلة  الإميانية  الن�سخة  الهداية احلقيقية  للباحثني عن 
وفتاوى  وتدلي�س  وت�سليل  ح�سو  من  بها  علق  ما  كل  عن  فرزها 

بائدة، وع�سى بذلك اأن ل ت�سل الأجيال القادمة الطريق.

اأوقات املحن واأبواب ال�سماء

�سارع حلجز مقعدك.. 
تيتانيك تبحر من جديد

يف نف�س الرحلة!

 تنوي �سفينة "تيتانك-2" تكرار رحلة تيتانيك الأ�سطورية الوحيدة، 
التي غرقت عام 1912، واعتربت يف ذلك الوقت اأكرب �سفينة ركاب 

يف العامل.

يف  ال�سفينة  و�ست�سبه  "تيتانيك-2"،  اجل��دي��د  امل�����س��روع  وي�سمى 
ت�سميمها و�سكلها �سفينة تيتانيك الأوىل التي لقيت م�سريا ماأ�ساويا 

وغرقت يف البحر.

ويقود امل�سروع رجل الأعمال الأ�سرتايل، كليف باملر، رئي�س �سركة بلو 
�ستار لين، الذي اأعلن عن اإطالق م�سروع "تيتانيك-2" عام 2012، 

لكنه توقف ب�سبب اأزمة مالية.

و�ستت�سع  دولر.  مليون   500 ح��وايل  ال�سفينة  اإن�ساء  تكلفة  و�ستبلغ 

طاقم  اأف���راد  م��ن  و900  راك��ب   2400 حل��وايل  اجل��دي��دة  ال�سفينة 
الرحلة. و�ستزود ال�سفينة باأحدث نظم الأمن واملالحة.

ومن املفرت�س اأن تبحر ال�سفينة بداية من �سنغافورة اإىل دبي ومن 
هناك �ستنتقل اإىل �ساوثامبتون باإجنلرتا، لتكرر م�سار رحلة تيتانيك 

الأ�سطورة اإىل مدينة نيويورك الأمريكية عام 2022.

يذكر اأن الرحلة الوحيدة قامت بها تيتانيك الأ�سطورية، يف 10 اأبريل 
1912، وكان على متنها 2208 اأ�سخا�س، وانطلقت من �ساوثامبتون 
ومات  وغرقت،  ليال  جليدي  بجبل  ا�سطدمت  لكنها  نيويورك،  اإىل 

1496 من ركابها اآنذاك.

مل�:اليف.و
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كلمة �ملرتجم ...
)باللغة  ي�صدر  كتاب  �أول  هو  بالعربية"،  كند�  "�كت�صف  كتاب 
 Discover لكتاب   100% وم�صمونًا  �صكاًل  مطابق  �لعربية( 

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

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

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

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

كتاب Discover Canada باللغة �لعربية.

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

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

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

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

.Discover Canada لفهم و��صتيعاب كتاب

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

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

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

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

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

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

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

�ل�صحيحة.

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

 Moutaz Abu Kalam

 BLit - OCELT/ICTEAL

TESL Certified/Ontario Canada

 Founder and Principal of FLC Learning
 Centre

  Mississauga، Toronto، Canada

https://canadiandays.ca

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

Discover Canada  للغة �لعربية.

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

 1180439

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

ISBN 978-1-7776362-1-0

        Title: Discover Canada in Arabic

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

و�لنا�صر.

 Moutaz Abu Kalam

Canadian Days Inc.

 Canadian Citizenship Test Preparation

 www.canadiandays.ca

)All Rights Reserved( ®  ©

اكتسف كندا


Discover Canada in Arabic

Citoyennet َe et

Immigration Canada

Citizenship and

Immigration Canada

اكت�شف كندا بالعربية



4Magazine - www.canadiandays.ca أخبار�

بي��ان كندا عقب جل�س��ة جمل�س االأم��ن الدويل حول 
العن��ف املدمر يف اإ�سرائي��ل وال�سف��ة الغربية وغزة

أ�تمنظم�وؤونعاملكنيومبانتايل:
املدنيني  �سيما على  ل   - اإن اخل�سائر  الأرواح.   الفادحة يف  واخل�سائر  املت�ساعدة  والتوترات  امل�ستمرة  العنف  اأعمال  كندا فزعة من  "اإن 
، مبن فيهم الن�ساء والأطفال - كانت بالفعل كبرية للغاية.  توا�سل كندا الإعراب عن قلقها البالغ اإزاء ت�ساعد العنف يف اإ�سرائيل وال�سفة 
الغربية وغزة. كما وتن�سم كندا اإىل حلفائها واأ�سدقائها يف حث جميع الأطراف على اتخاذ خطوات لإنهاء جميع اأ�سكال العنف على الفور ، 

ومنع املزيد من اخل�سائر يف الأرواح ، وحماية جميع املدنيني ، وتهدئة التوترات.  يجب على جميع الأطراف التم�سك بالقانون الدويل.

توؤكد كندا على الأهمية الأ�سا�سية حلماية ال�سحفيني وحرية ال�سحافة.  ال�سحفيون والعاملون يف جمال الإعالم هم حجر الزاوية يف اأي 
جمتمع عادل وقوي وحيوي ويجب اأن يكونوا اأحراًرا يف اأداء عملهم دون خوف.  اأي عنف �سد ال�سحفيني غري مقبول على الإطالق ، ل �سيما 
يف ال�سياقات املتقلبة حيث يخاطرون بحياتهم لأداء وظائفهم.  عالوة على ذلك ، من غري املقبول على الإطالق روؤية العاملني يف املجال 

الإن�ساين واملرافق الإن�سانية يتعر�سون لإطالق النار.  يجب �سمان �سالمتهم واأمنهم دائًما.

على  مقبول  غري  اأمر  املدنيني  �سد  اإ�سرائيل  على  الإ�سالمي  واجلهاد  حما�س  اأطلقتها  التي  الع�سوائية  ال�ساروخية  الهجمات  ا�ستمرار  اإن 
الإطالق ويجب اأن يتوقف على الفور.  على الكيانات الأجنبية التي تدعم منظمتي حما�س واجلهاد الإ�سالمية الفل�سطينية اأن تكف عن دعمها 
املادي واملايل لهذه اجلماعات.  تدعم كندا حق اإ�سرائيل يف العي�س ب�سالم مع جريانها �سمن حدود اآمنة وتدعم ب�سكل كامل حق اإ�سرائيل يف 
ا م�سحوًبا مب�سوؤولية والتزام ج�سيمني للعمل وفًقا للقانون الدويل.  لقد اأدى ا�ستخدام القوة اإىل خ�سائر  �سمان اأمنها.  ياأتي هذا احلق اأي�سً

كبرية يف اأرواح املدنيني ونحن نحث على اأق�سى درجات �سبط النف�س.

ال�سيخ  الق�سايا اجلارية يف  ، مبا يف ذلك  والإخالء  الهدم  وعمليات  امل�ستوطنات  امل�ستمر يف  التو�سع  اإزاء  بالغ  بقلق  ت�سعر  كندا  تزال  "ل 

جراح و�سلوان.  توؤثر هذه الإجراءات على العائالت و�سبل العي�س ، ول تخدم ال�سالم وت�سكل انتهاًكا للقانون الدويل.  يجب جتنب الإجراءات 
الأحادية اجلانب التي حتكم م�سبًقا على نتيجة املفاو�سات املبا�سرة وتعر�س للخطر اآفاق حل الدولتني.

كندا قلقة من ال�ستباكات والعنف بني اجلاليات العربية واليهودية يف اأجزاء من اإ�سرائيل.  ننا�سد جميع ال�سلطات واملواطنني على حد �سواء 
للم�ساعدة يف احلفاظ على الهدوء ، وتخفيف التوترات ، وامل�ساعدة يف احلفاظ على ال�سالم مع احرتام حقوق الإن�سان.  اإننا نقف بحزم مع 

ال�سعبني الإ�سرائيلي والفل�سطيني يف حقهما يف العي�س ب�سالم واأمن وكرامة وبدون خوف مع احرتام حقوق الإن�سان اخلا�سة بهما.

لحظت كندا زيادة يف الكراهية ، مبا يف ذلك معاداة ال�سامية وكراهية الإ�سالم ، يف الداخل وحول العامل.  اإن م�سوؤوليتنا اجلماعية هي 
حماربة الكراهية واإدانتها باأ�سد العبارات املمكنة.  تلتزم كندا بالوقوف �سد الكراهية والتمييز بجميع اأ�سكالهما وهي ملتزمة بالعمل مع 

�سركائنا املحليني والدوليني لتعزيز التعددية والإدماج وحقوق الإن�سان يف الداخل واخلارج والدفاع عنها.

اإن كندا ملتزمة بهدف حتقيق �سالم �سامل وعادل ودائم يف ال�سرق الأو�سط ، مبا يف ذلك اإقامة دولة فل�سطينية تعي�س جنًبا اإىل جنب ب�سالم 
واأمن مع اإ�سرائيل.  �سنقف دائًما على اأهبة ال�ستعداد لدعم جهود حل الدولتني.

والإ�سرائيلية  الفل�سطينية  للعائالت  الأمل  الكثري من  ال�سراع يف  ت�سبب هذا   ، الزمان  لعقود من  ال�سراع مفجع.  الأرواح يف هذا  "فقدان 
واأثر على الن�سيج الجتماعي يف املنطقة.  وهذا �سبب اإ�سايف يدفع الأطراف اإىل اإيجاد حل م�ستدام للنزاع على وجه ال�سرعة.  يجب اأن 

تتوقف دوامة العنف والكراهية على الفور.  العرتاف والحرتام املتبادلن هما الأ�سا�س احلا�سم ل�سالم دائم.

، ومع وجود ال�سباب الإ�سرائيلي والفل�سطيني والأجيال القادمة على راأ�س اهتمامنا، نحث جميع الأطراف   COVID-19 جائحة  "و�سط 
على جتديد التزامهم بال�سالم والأمن وت�سجيع جمل�س الأمن على ال�ستمرار يف امل�ساركة يف اجلهود الرامية اإىل اإنهاء العنف."

بكنعاملوؤون�
يكنأيامعربرتجم

بيان رئي�س وزراء 
كندا يف يوم اإفريقيا

انب،وم،وترونتجاءوزس�ئ�أ
تايليفيومإفريقا:

بيوم  الحتفال  يف  الأفريقي  الحتاد  اإىل  نن�سم   ، "اليوم 
مع  عالقاتنا  لتعميق  العمل  مبوا�سلة  نلتزم  كما  اأفريقيا.  

البلدان الديناميكية واملتنوعة يف اإفريقيا.

منظمة  لإن�ساء  ال�سنوية  الذكرى  ي�سادف  اأفريقيا  "يوم 
عام  يف  الأفريقي  الحت��اد  خلفها  التي   ، الأفريقية  الوحدة 
املحرز  بالتقدم  لالعرتاف  فر�سة  هو  اليوم  ه��ذا   .2002
تعزيز  الأفريقي يف  الحت��اد  ودور   ، القارة  اأنحاء  يف جميع 

ال�سالم  والأمن والتنمية القت�سادية والتعاون العاملي.

"خالل زيارتي لإثيوبيا وال�سنغال يف العام املا�سي ، عززنا 
والتزمنا  القارة  اأنحاء  البلدان يف جميع  مع  كندا  �سراكات 
وال�ستثمار  التجارة  وزي��ادة   ، القت�سادي  النمو  بتحقيق 
 ، اجلن�سني  بني  امل�ساواة  وتعزيز   ، الدميقراطية  وتعزيز   ،
ومكافحة تغري املناخ.  لقد اأعلنت الأ�سبوع املا�سي عن دعم 
من  كجزء  ب�سدة  املت�سررة  الأفريقية  لالقت�سادات  اإ�سايف 

التزام كندا امل�ستمر بالنمو والفر�س يف اإفريقيا.

حلول  لإيجاد  مًعا  العمل  الأفريقية  وال��دول  كندا  �ستوا�سل 
ل  ال��غ��د.   لتحديات  وال�ستعداد  اليوم  العاملية  للتحديات 
البلدان  جميع  متتلك  مل  ما   COVID-19 هزمية  ميكننا 
منها.   والتعايف  الأزم���ة  لهذه  لال�ستجابة  ال��الزم��ة  امل���وارد 
لدعم  الدوليني  ال�سركاء  مع  العمل  كندا  حكومة  �ستوا�سل 
والعالجات   COVID-19 اختبارات  اإىل  العادل  الو�سول 
يفيد  قوي  عاملي  اقت�سادي  انتعا�س  وحتقيق   ، واللقاحات 
بالحتياجات  الع��رتاف  خ��الل  ذل��ك من  ، مبا يف  اجلميع 

املحددة للبلدان الأفريقية.

بيوم  الحتفال  للجميع  اأمتنى   ، كندا  حكومة  عن  "بالنيابة 
التغلب  ميكننا   ، مًعا  العمل  خ��الل  من  ال�سعيد.   اإفريقيا 
اأف�سل  ، وبناء م�ستقبل  التحديات احلالية وامل�ستقبلية  على 

واأكرث عدًل وازدهاًرا."

كنءوزس�ئمكتب
يكنأيامعربرتجم
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- وفًقا لل�سروط والأحكام التي �ستوافق عليها عند اإجراء الختبار 
النوع  ه��ذا  من  به  م�ستبه  ن�ساط  اأي  اعتبار  ميكن  الإن��رتن��ت،  عرب 
اأو ال�سلوك الحتيايل. قد يوؤدي ذلك اإىل رف�س  انتهاًكا لل�سرية و/ 

طلبك للجن�سية و/ اأو اعتبار ذلك تزوير.

الختبا �تفا ••
ن�سخ  )اأو  النقر  يرجى   ، الختبار  لإجراء  م�ستعًدا  تكون  اأن  مبجرد 
واتباع  التايل،  الرابط   )Safari اأو   Chrome مت�سفح  يف 

التعليمات لبدء عملية ت�سجيل الدخول:

- لديك 30 دقيقة لإكمال الختبار ؛  لن تكون قادًرا على اإيقافه اأو 
اإيقافه موؤقًتا.

- هناك 20 �سوؤال متعدد الختيارات.

- ميكن الإجابة على الختبار باللغتني الإجنليزية اأو الفرن�سية.

- �سي�ستمر موؤقت 30 دقيقة يف حالة قطع الت�سال.

- ميكنك اإعادة الت�سال يف اأي وقت خالل 30 دقيقة.

- اإذا مل تر�سل الختبار يدوًيا ، ف�سيتم اإر�سال الختبار تلقائًيا بعد 
انتهاء 30 دقيقة.

- يجب اأن تكون مرئًيا يف جميع الأوقات اأمام كامريا الويب اخلا�سة 
بك وذلك اأثناء اإكمال الختبار.

- ل ُي�سمح لك بفتح اأي نوافذ على الكومببوتر اأو تطبيقات اأخرى.

- حتتاج للح�سول على 15 اإجابة �سحيحة لجتياز الختبار.

عرب  الختبار  اإر�سال  عند  تلقائًيا  اختبارك  نتائج  اإن�ساء  �سيتم   -
الإنرتنت.

تفا�سيل مهمة حتتاج ملعرفتها حول اختبار اجلن�سية الكندية عرب االإنرتنت 

كنحكوم
يكنأيامعربرتجم

كندا تقدم دعم مايل جديد
مل�ساعدة االأ�سر الكندية

اتخذت  ال�سبب  لهذا  الكندية.   الأ�سر  على  �سعوبة  اأكرث  احلياة  العاملي   COVID-19 جائحة  جعل 
التكلفة  مي�سورة  احلياة  جعل  يف  و�ساعدت  الأزم��ة  هذه  خالل  الوالدين  لدعم  اإج��راءات  كندا  حكومة 
جلميع العائالت، مبا يف ذلك من خالل اإعانة الطفل الكندية )CCB(.  منذ تنفيذه يف عام 2016، 
قدم برنامج CCB مزيًدا من الأموال حلوايل ت�سعة من كل ع�سر اأ�سر كندية ، ومنت الطبقة الو�سطى ، 

و�ساعدت يف انت�سال ما يقرب من 435000 طفل من الفقر.

اأعلن رئي�س الوزراء ، جا�سنت ترودو ، اليوم اأن العائالت التي يحق لها احل�سول على دعم CCB �ستتلقى 
دعًما اإ�سافًيا ي�سل اإىل 1200 دولر لكل طفل دون �سن ال�ساد�سة.  �سي�سع هذا الإجراء املوؤقت الأموال 

مبا�سرة يف جيوب العائالت الكندية مل�ساعدتهم ب�سكل اأف�سل على التعامل مع �سغوط الوباء.

دفعات معفاة من  اأربع  اإىل  ي�سل  ما  اأقل  اأو  دولر  األف  يبلغ �سايف دخلها 120  التي  العائالت  �ستتلقى 
ال�سرائب بقيمة 300 دولر. كما و�ستتلقى العائالت التي يزيد دخلها ال�سايف عن 120.000 دولر ما 
اأربع دفعات معفاة من ال�سرائب بقيمة 150 دولًرا ، مبزايا اإجمالية ت�سل اإىل 600 دولر.   ي�سل اإىل 
الأ�سر ذات  فاإن   ، اإليها  اأم�س احلاجة  التي هي يف  العائالت  اإىل  الأموال تذهب  املزيد من  اأن  ل�سمان 
املدفوعات  تتلقى هذه  CCB لن  لها احل�سول على دعم  للغاية بحيث ل يحق  املرتفع  ال�سايف  الدخل 

الإ�سافية.

�سيتم اإ�سدار الدفعة الأوىل والثانية اليوم ، مع دفعات لحقة يف 30 يوليو و 29 اأكتوبر 2021. و�سيفيد 
هذا الإجراء ما يقرب من 1.6 مليون اأ�سرة كندية وحوايل 2.1 مليون طفل دون �سن ال�ساد�سة.

الوباء.   خالل  النفقات  من  وا�سعة  جمموعة  مع  �سغار  اأطفال  لديها  التي  العائالت  من  العديد  تكافح 
�ستجعل هذه املدفوعات احلياة اأ�سهل بالن�سبة لهم للح�سول على طعام �سحي ورعاية اأطفال ق�سرية 
الأجل واأن�سطة التعلم يف املنزل.  بينما ننتهي من الكفاح �سد COVID-19 ونعيد البناء ب�سكل اأف�سل 

للجميع، �ستوا�سل حكومة كندا جعل احلياة مي�سورة التكلفة للعائالت الكندية وتنمية الطبقة الو�سطى.

يكنأيامعربرتجمكنءوزس�ئمكتب

رئي���س وزراء كندا يعل��ن عن تقدمي 
25 مليون دوالر م�ساعدة الفل�سطينيني 
العن��ف  اأعم��ال  م��ن  املت�سرري��ن 
االأخ��رة يف غ��زة وال�سف��ة الغربي��ة
توؤمن كندا اإميانا را�سخا باأن ال�سعبني الفل�سطيني والإ�سرائيلي لهما احلق يف العي�س يف �سالم 
واأمن وكرامة - دون خوف مع احرتام حقوق الإن�سان اخلا�سة بهما.  تدعم حكومة كندا اجلهود 
يواجهون  الذين  الفل�سطينيني  املدنيني  اإىل  ب�سرعة  الطارئة  الإغاثة  و�سول  ل�سمان  املبذولة 

احتياجات اإن�سانية عاجلة يف غزة ، وكذلك املت�سررين من العنف يف ال�سفة الغربية.

اأعلن رئي�س الوزراء جا�سنت ترودو ، اليوم ، عن متويل 25 مليون دولر لدعم املدنيني الفل�سطينيني 
لديها  التي  الأخ��رى  واملنظمات  املتحدة  الأمم  لوكالت  الأم��وال  توفري هذه  �سيتم  املنطقة.   يف 

�سجالت متابعة مثبتة لتقدمي امل�ساعدة بفعالية ووفًقا للمتطلبات الكندية.

�ست�سمل امل�ساعدة الكندية 10 ماليني دولر على الفور للم�ساعدة الغذائية العاجلة واملاأوى واملياه 
وال�سرف ال�سحي والنظافة ، ف�ساًل عن الدعم النف�سي والجتماعي للفئات الأكرث �سعفًا ، مبا 
يف ذلك الأطفال.  ي�سمل التمويل مبلًغا اإ�سافًيا قدره 10 ماليني دولر لدعم اجلهود الإن�سانية 
واإعادة البناء لإر�ساء الأ�سا�س للتعايف امل�ستدام ، مثل البنية التحتية الطبية احليوية والتدابري 
 5 اإىل  ي�سل  ما  ا  اأي�سً كندا  حكومة  �ستخ�س�س  العي�س.   لقمة  ك�سب  على  العائالت  مل�ساعدة 
ماليني دولر ملبادرات بناء ال�سالم التي تعزز هدف حتقيق �سالم �سامل وعادل ودائم يف ال�سرق 

الأو�سط.

امل�ساعدة  امل�ستمر  الدعم  ي�سمل  املنطقة.   يف  ال�سابقة  كندا  التزامات  على  الدعم  هذا  يعتمد 
لتح�سني  الإمنائية  امل�ساعدة  ف�ساًل عن   ، الأ�سا�سية  الحتياجات  تلبية  للم�ساعدة يف  الإن�سانية 
ا يف مبادرات تعزيز ال�سالم  الظروف الجتماعية والقت�سادية للفل�سطينيني.  ت�ساهم كندا اأي�سً

وال�ستقرار ودعم احلوار والتعاون بني الإ�سرائيليني والفل�سطينيني.

يكنأيامعربرتجمكنءوزس�ئمكتب
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اأ�سدر رئي�س الوزراء جا�سنت ترودو ، اليوم ، البيان التايل يف اأ�سبوع 
خدمات امل�سعفني ، والذي ميتد من 23 اإىل 29 مايو:

"اليوم ، ويف اليوم الأول من اأ�سبوع خدمات امل�سعفني ، نكرم الأفراد 
ال�سجعان يف اخلطوط الأمامية لنظام الرعاية ال�سحية لدينا.

يف  الت�سالت  وموظفي  امل�سعفني  من  الآلف  ع�سرات  كر�س  لقد 
جميع اأنحاء كندا اأنف�سهم لإنقاذ الأرواح وم�ساعدة املحتاجني.  يف 
ظل الظروف العادية ، يكون عملهم رائًعا ؛  وو�سط الوباء ، اإنه اأمر 

غري عادي.

�سد  الكفاح  طليعة  يف  امل�سعفون  كان   ، املا�سي  العام  مدار  "على 

COVID19.  يف النهار والليل ، ي�سع اأخ�سائيو الرعاية ال�سحية 

الرغم من  والبدنية على املحك.  على  العقلية  املجتهدون �سحتهم 

الكنديني  خدمة  يف  امل�سعفون  ي�ستمر   ، يواجهونها  التي  املخاطر 
وخدمة جمتمعاتهم باأق�سى قدر من الرعاية والرحمة والحرتاف.

�سالمة  على  احلفاظ  يف  للم�ساعدة  بدورنا  القيام  جميًعا  "ميكننا 

اإذا  الأم��ام��ي��ة  اخل��ط��وط  يف  ال�سحية  الرعاية  وعاملي  امل�سعفني 
وا�سلنا اتباع ن�سائح ال�سحة العامة.  يت�سمن ذلك البقاء يف املنزل 
، واحلفاظ  بانتظام  اأيدينا  ، وغ�سل  القناع  وارت��داء   ، الإمكان  قدر 
تطبيق  وتنزيل   ، الآخ��ري��ن  م��ن  ممكنة  م��ادي��ة  م�سافة  اأك��رب  على 
ا احل�سول على لقاح  COVID Alert وا�ستخدامه.  وي�سمل اأي�سً

COVID19 عندما يحني دورنا للتطعيم.  مًعا ، ميكننا احلفاظ 

ال�سحية وجمتمعاتنا يف  الرعاية  والعاملني يف جمال  اأحبائنا  على 
ماأمن من الفريو�س.

تخاطرون  لأن��ك��م  لكم  �سكًرا  ���س��ك��را..  امل�سعفني:  جميع  "اإىل 
اأبعد  اإىل  والذهاب   ، اأحبائك  مع  بالوقت  وت�سحكون   ، ب�سالمتكم 
و�سحتنا.   �سالمتنا  على  احلفاظ  يف  للم�ساعدة  ي��وم  كل  احل��دود 

جميع الكنديني ممتنون لتفانيكم وخدمتكم الرائعة ".

يكنأيامعربرتجمكنءوزس�ئمكتب

اأ�سبوع... خدمات امل�سعفني بيان رئي�س وزراء كندا يف 

كيف ميكنك زيارة 
كندا بدواعي البزن�س 
واالأعمال التجارية، 

حكومة كندا 

اإذا كنت ترغب بزيارة كندا بهدف البزن�س والأعمال ، ف�ستحتاج 
كزائر  به  القيام  ميكنك  وما   ، التجاري  الزائر  ماهية  فهم  اإىل 

جتاري ، وما عليك القيام به واإح�ساره لدخول كندا.

أعمال جف�ب ئرز يعني ماذ ••
�ست�سبح زائًرا ب�سفة رجل اأعمال اإذا كنت:

• تزور كندا للم�ساركة يف اأن�سطة الأعمال الدولية دون اأن تكون 
جزًءا من �سوق العمل الكندي

بهدف: موؤقًتا  كندا  • تزور 
- البحث عن طرق لتنمية اأعمالك

- ال�ستثمار

- تعزيز عالقاتك التجارية

اأو  اأيام  عادة ما يبقى الزوار من رجال الأعمال يف كندا لب�سعة 
ب�سعة اأ�سابيع ، لكن ميكنهم البقاء ملدة ت�سل اإىل 6 اأ�سهر.

أعمال كرجئرز أنك ُتظهر فك ••
للتاأهل لتكون زائرًا ب�سفة رجل اأعمال اإىل كندا ، يجب عليك اأن 

تبنينّ باأنك:

اأ�سهر  6 عن  تقل  ملدة  للبقاء  • تخطط 
الكندي العمل  �سوق  لدخول  تخطط  • ل 

كندا خارج  والأرباح  الدخل  وم�سدر  الرئي�سي  عملك  • مكان 
طلبك تدعم  م�ستندات  • لديك 

لأن:  ، لكندا  الأ�سا�سية  الدخول  مبتطلبات  • تفي 
- لديك وثيقة �سفر �ساحلة ، مثل جواز ال�سفر

- لديك ما يكفي من املال لإقامتك والعودة اإىل بلدك

- تخطط ملغادرة كندا يف نهاية زيارتك

- ل ت�سكل خطرا جنائيًا اأو اأمنيًا اأو �سحيًا على الكنديني

اأو   ، اأ�سهر   6 من  لأك��رث  للبقاء  تخطط  كنت  اإذا   :مالحظ  •
وعليك  موؤقًتا  اعتبارك عاماًل  يتم  فقد   ، كندا  للعمل يف  تخطط 

التقدم للح�سول على ت�سريح عمل.

ط�الأن عأنو ••
اأعمال  اإجراوؤها كزائر ب�سفة رجل  التي ميكنك  الأن�سطة  ت�سمل 

ما يلي:

حكومة  اأو  �سركة  ل�سالح  كندية  خ��دم��ات  اأو  �سلع  ���س��راء   •
اأجنبية

اخلدمات اأو  ال�سلع  على  طلبات  • تلقي 
املعار�س  اأو  والتفاقيات  وامل��وؤمت��رات  الجتماعات  ح�سور   •

التجارية

اتفاقية  اأو  ال�سمان  من  كجزء  البيع  بعد  ما  خدمة  تقدمي   •
البيع

كندا خارج  بها  تعمل  كندية  اأم  �سركة  قبل  من  ب  • ُتدرَّ
اأجنبية ل�سركة  كندي  فرع  موظفي  • تدريب 

خدمات اأو  معدات  لك  باعت  كندية  �سركة  قبل  من  ب  • ُتدرَّ
مبوجب اتفاقية كندا والوليات املتحدة واملك�سيك ، يجوز ملواطن 
البحث  مثل   ، اأخ��رى  اأن�سطة  يف  امل�ساركة  مك�سيكي  اأو  اأمريكي 
راجع موقع   ، املعلومات  ملزيد من  العامة.   والت�سويق واخلدمات 

.Global Affairs Canada

كن خول حتتاجهما ••
اأو  زائ��ر  تاأ�سرية  اإىل  اإم��ا  بحاجة  فاأنت  جتارًيا،  زائ��ًرا  كنت  اإذا 
حتتاج  قد  كندا.   اإىل  للقدوم   )eTA( اإلكرتوين  �سفر  ت�سريح 
ا اإىل تقدمي ب�سمات اأ�سابعك و�سورتك )القيا�سات احليوية(  اأي�سً

اإذا تقدمت بطلب للح�سول على تاأ�سرية زائر.

زوار الأعمال ورجال الأعمال لي�سوا متماثلني.  ياأتي رجال الأعمال 
للعمل يف كندا مبوجب اتفاقية التجارة احلرة.

كن إىل معك ر�حتأن يجبماذ ••
تاأكد من اأن لديك امل�ستندات التالية عند و�سولك اإىل احلدود )ل 

حتزمها يف حقيبتك(:

اإقامتك فرتة  طوال  �ساحلة  �سفر  وثيقة  اأو  �سفر  • جواز 
وجدت اإن  املفعول،  �سارية  زائر  • تاأ�سرية 

)eTA( ، فيجب  لل�سفر  الكرتوين  ت�سريح  اإىل  بحاجة  كنت  • اإذا 
عليك ال�سفر با�ستخدام نف�س جواز ال�سفر الذي ا�ستخدمته يف طلبك

• خطابات داعمة من ال�سركة الأم وخطاب دعوة من ال�سركة امل�سيفة 
الكندية اأو خطاب تقدير من وكالة خدمات احلدود الكندية

اأو   ، اخلدمة  اأو  ال�سمان  اتفاقيات  مثل  اأخ��رى  م�ستندات   •
العقود ، اإذا كانت ذات �سلة بزيارتك

كندا يف  عملك  مل�سيف  �ساعة   24 مدار  على  الت�سال  • تفا�سيل 
والعودة  كندا  يف  لالإقامة  املال  من  يكفي  ما  لديك  اأن  • اإثبات 

اإىل بلدك

كنحكوم
يكنأيامعربرتجم
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هل اأح�سل على اجلن�سية الكندية 
عندما اأتزوج من كندية؟ 

اجلواب.. ل، اإن الزواج من مواطن اأو مواطنة كندية ل مينحك اجلن�سية ب�سكل تلقائي.

التي  اتباع نف�س اخلطوات  ، فيجب عليك  الكندية  اإذا كنت ترغب يف احل�سول على اجلن�سية 
يتبعها اأي �سخ�س اآخر. ل توجد اإجراءات خا�سة لأزواج املواطنني الكنديني.

يجب عليك اأن ت�ستويف العديد من املتطلبات للتقدم بطلب للح�سول على اجلن�سية. اأنت بحاجة 
لأن تكون مقيم فعليًا يف كندا ملدة 1095 يوًما على الأقل خالل ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة لتاريخ 

تقدميك. وتت�سمن الفرتة الوقت الذي يق�سيه ال�سخ�س يف كندا على النحو التايل:

. مقيم دائم؛

. مقيم موؤقت )خمول قانوًنا بالبقاء يف كندا( ؛

. �سخ�س حممي.

زوجتك الكندية قد تكفلك بغر�س احل�سول على الإقامة الدائمة اإذا كنت :

. ل تعي�س يف كندا ؛

. لي�س لديك و�سع الإقامة الدائمة.

 ميكنك التقدم بطلب للح�سول على اجلن�سية اإذا:

. كان لديك و�سع املقيم الدائم ؛

. كنت يف كندا لفرتة طويلة مبا فيه الكفاية ؛

. كنت م�ستويف املتطلبات الأخرى.

مواطنني  اخل��ارج  يف  املولودين  الكنديني  اأط��ف��ال  ك��ان  اإذا  ما  لتحديد  خمتلفة  قواعد  توجد 
كنديني.

كنحكوم
يكنأيامعربرتجم

عواقب الغس يف اختبار اجلن�سية الكندية، 
وكيف ومتى تعرف نتيجة اختبارك اون الين؟ 

الختبا جنت معرف •
الفور  على  النتائج  �سفحة  �ستعر�س  الختبار،  اإر�سالك  مبجرد 

عالماتك.  حيث حتتاج اإىل احل�سول على 15 �سوؤاًل على الأقل 
من اأ�سل 20 �سوؤاًل �سحيًحا لجتياز الختبار.

موؤقته  تكون  ال�سفحة  على  اأمامك  تظهر  التي  النتيجة 
التالية،  الأ�سهر  ففي  الر�سمية،  اختبارك  نتيجة  ولي�ست 

الر�سمية. ثم  نتيجة اختبارك  وتاأكيد  �سنعمل على مراجعة 
يتم الت�سال بك لإبالغك باخلطوات التالية.

،باالختباغ�سبوجوتبهنا�أوناوجإذ:مالحظ
فقت�بحنتجختباكالغ،وتابعم�وؤوناالأمرمعك.

الإكرتوين. ربي عربك�نف لهاأ أو الختبا جنت طبع •
يف اجلزء ال�سفلي من �سفحة نتائج الختبار ، توجد اأزرار لطباعة النتيجة واإر�سالها بالربيد الإلكرتوين.  
ينبغي عليك طباعة النتيجة اأو اإر�سالها لنف�سك بالربيد الإلكرتوين لتحتفظ بها يف �سجالتك. حيث ل 

ميكنك ت�سجيل الدخول لعر�س النتائج مرة اأخرى.
الإكرتوين ربيبا ك�نف إىل الختبا جنت الإ •

بعد نقر زر "الربيد اإلكرتوين" ، �سيظهر حالة اإخالء م�سوؤولية على �سا�ستك. حتتاج اإىل املوافقة على 
اإخالء امل�سوؤولية للح�سول على نتيجة الختبار عرب الربيد الإلكرتوين.

�سرن�سل النتيجة بالربيد الإلكرتوين اإىل عنوان الربيد الإلكرتوين اخلا�س بك اأو مبمثلك. ويكون نف�س 
الربيد الإلكرتوين الذي قدمته اإلينا على ا�ستمارة طلب اجلن�سية اخلا�سة بك

الإلكرتوين  الربيد  عنوان  بتغيري  اإذا قمت  اأو  الت�سال،  اأو عرب مركز  الويب  موؤخًرا من خالل منوذج 
للح�سول على رابط الختبار

الختبا بع ما تخطو •
اإذا جنحت يف الختبار، فقد ت�سطر اإىل اإجراء مقابلة مع م�سوؤول اجلن�سية.
. اإذا تقرر اإجراء مقابلة لك، ف�سنقوم بالت�سال بك وحتديد موعد للمقابلة.

. اإذا مل يقرر اإجراء مقابلة لك، يرجى النتظار ريثما ندعوك اإىل حفل اجلن�سية اخلا�س بك.
الختبا يفتنجح ملحاليف •

. اإن مل تنجح يف املرة الأوىل، �سنت�سل بك لتحديد موعد اإعادة الختبار �سخ�سًيا
. اإن مل تنجح يف املرة الثانية، �سنحدد موعد جل�سة ا�ستماع مع م�سوؤول اجلن�سية )انتظر حتى نر�سل لك 

بريًدا اإلكرتونًيا(
. اإن مل تنجح يف املرة الثالثة ) اأي يف جل�سة ال�ستماع(، �سنت�سل بك عرب الربيد الإلكرتوين لإخبارك 

باخلطوات التالية.
ئطاحاأو فن كل�م بب�ب الختبا يفتنجح ملإن تفع ماذ •

اإذا فاتك الختبار، يتعني عليك اإجراء الختبار يف غ�سون 21 يوًما من يوم تلقيك للدعوة.
تف�سري  لتقدمي  اإليك دعوة الختبار  اأر�سل  الذي  املكتب  اإىل  اإلكرتونًيا  بريًدا  اأر�سل  اإذا فاتك الختبار، 

معقول )الربيد الإلكرتوين موجود يف ق�سم اإعادة اجلدولة يف دعوتك(
. قد نعيد جدولة موعدك لختبار اآخر )ويعتمد ذلك على تو�سيح ما منعك من اإجراء الختبار(.

يكنأيامعربرتجم/كنحكوم

اأح�سر معك: - الإ�سعار الذي  اأو ح�سوريًا، عندما حت�سر الإمتحان،  اإختبارك اون لين  �سواء كان 
»Notice to Appear« »يطلب منك اإجراء الختبار »اإ�سعار حل�سور الإمتحان

ال�سالحية منتتهية  كانت  لو  حتى  واحدة«  لديك  كان  »اإذا  بك  اخلا�سة  الدائمة  الإقامة  • بطاقة 
)ID( عدد 2 �سخ�سية  هوية  • اإثبات 

. بطاقة هوية واحدة ُتظهر �سورتك وتوقيعك، مثل رخ�سة القيادة اأو البطاقة ال�سحية
امل�ستندات  اأن تكون  يلزم  الأجنبية �سادرة عن جهة حكومية )ل  الهوية  اأن تكون م�ستندات  . يجب 

الكندية �سادرة عن جهة حكومية(
. اإذا مل تكن امل�ستندات باللغة الإنكليزية اأو الفرن�سية، عليك تقدمي ترجمة م�سحوبة باإفادة خطية 

من املرتجم affidavit. و اأح�سر اأي�سًا:
. جميع جوازات ال�سفر ووثائق ال�سفر اخلا�سة بك، ال�سارية ال�سالحية واملنتهية ال�سالحية، التي 

قمت باإدراجها يف منوذج طلب اجلن�سية
. اأي �سهادة اأو دبلوم اأو درجة علمية اأو ك�سف عالمات يثبت مهاراتك يف اللغة الإنكليزية اأو الفرن�سية، 

وهذا حتديدًا )اإذا كان عمرك من 18 اإىل 54 عاًما عند توقيعك على طلبك( 
مالحظة: ل يحتاج املتقدم اإثبات اللغة يف حال كان عمره دون 18 عامًا يوم تقدمي طلب اجلن�سية.

Notice to Appear” letter "اأي م�ستندات اأخرى قد نطلبها منك يف خطاب "اإ�سعار احل�سور .
أبوكالممعتز:إعوترجم/كنحكوم:�مل

ماذا يجب اأن اأُح�سر معي يوم اإمتحان اجلن�سية الكندية 
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وكن��دا  اأونتاري��و  ت�س��تثمر 
ومدينة تورنتو بسكل مسرتك 
اأكرث من 500 مليون دوالر يف 

حافالت ترام جديدة
يوأونتا يفنوًعا�مًيجطواًلأ تمويرتي� •

منم�نعثانبايوعموظائف
مليون   180 بقيمة  ا�ستثمار  عن  اأونتاريو  حكومة  اأعلنت   - تورنتو 
ل�سراء 60 عربة ترام جديدة ل�سالح جلنة تورونتو ترانزيت  دولر 
 ، دولر  مليون   180 مبلغ  الكندية  احلكومة  �ستقابل    .)TTC(
اإنتاج  اإ�سافية.  �سيتم  مع ا�ستثمار مدينة تورنتو 208 ماليني دولر 
عربات الرتام يف Thunder Bay ، مع بدء ت�سليم املركبات يف 

عام 2023.

حيث   ، باي  ثاندر  ومدينة  تورنتو  ملدينة  مثرًيا  يوًما  اليوم  "يعد 
توفري خيارات عبور جديدة وحديثة  اأونتاريو يف  ا�ستثمار  �سي�ساعد 
للمقيمني الدوؤوبني يف تورنتو واملنطقة املحيطة ، مع دعم الوظائف 
اجليدة يف �سمال اأونتاريو ،"  قال الوزير مولروين.  "تدرك حكومتنا 
والبلديات  الفيدراليني  ال�سركاء  مع  تعاوين  ب�سكل  العمل  اأهمية 
لدعم م�ساريع البنية التحتية العامة - تلك التي تدعم �سحة ومنو 

جمتمعاتنا املحلية."

تلبية  على   TTC ق��درة  ه��ذه  اجلديدة  ال��رتام  عربات  �ست�سمن 
طلب  �سعة  ومواءمة   ، الفورية  ال��رتام  �سيارات  اأ�سطول  احتياجات 
الرتام  خدمة  حالًيا  تكمل  حافلة   50 تخ�سي�س  واإع��ادة   ، العمالء 

للعودة اإىل العمل على خطوط احلافالت املحلية.

الوزير  ؛  قال  اأونتاريو  �سيوفر هذا ال�ستثمار �سعف القيمة ل�سكان 
وتوفري  للنقل  متطورة  حتتية  ببنية  تورنتو  �سكان  "تزويد  ريكفورد: 
الوظائف اجليدة والعمل للنا�س الدوؤوبني يف م�سنع األ�ستوم يف ثاندر 
اإج��راءات قوية لدعم الوظائف اجليدة يف  "تتخذ حكومتنا  باي".  
اأونتاريو." �سمال  يف  الت�سنيع  قطاع  وتقوية   Thunder Bay

ا املناق�سات مع  بالإ�سافة اإىل ذلك ، �ستوا�سل Metrolinx اأي�سً
Alstom مبوجب عقدها احلايل لتجديد �سيارات GO اإ�سافية 

ثنائية امل�ستوى.

من  امل��زي��د  اأداء  على  �سيحافظ   GO Rail ���س��ي��ارات  جت��دي��د 
هذه  توفر   .GO لعمالء  اخلدمة  م�ستويات  اأعلى  يف  القطارات 
واأكرث  اأف�سل  رحالت  للركاب  واملريحة  واملوثوقة  الآمنة  احلافالت 

.GO متعة عرب �سبكة

يكنأيامعربرتجم/يوأونتاحكوم

بيان رئي�س وزراء كندا يف يوم اأوروبا
أ�ئ�سوزءجانتترووومبانتايليفيومأووبا:

الحتاد  اأوروبا.   يف  وحلفائنا  اأ�سدقائنا  مع  جنب  اإىل  جنًبا  لالحتفال  الدوليني  �سركائنا  اإىل  نن�سم   ، اأوروبا  يوم  يف   ، "اليوم 
الأوروبي هو مثال حقيقي للتعاون بني الدول، وميثل الأمل يف الدميقراطية والتعددية ال�سلمية.

ا بالذكرى ال�سنوية اخلام�سة والأربعني للوجود الدبلوما�سي لالحتاد الأوروبي يف كندا ، ونحتفل بتاريخنا  "هذا العام ، نحتفل اأي�سً
الطويل ك�سركاء ا�سرتاتيجيني.  ت�ستند العالقة بني كندا والحتاد الأوروبي على القيم امل�سرتكة والتعاون الوثيق والروابط القوية 
بني ال�سعوب.  كندا هي واحدة من اأقدم ال�سركاء الدوليني لالحتاد الأوروبي ، واليوم ، هناك حوايل 25 مليون �سخ�س يت�ساركون 
بع�س الأ�سول الأوروبية ي�سمون بلدنا وطنهم. من فانكوفر وتورنتو ، اإىل مونرتيال وهاليفاك�س ، يوا�سلون ت�سكيل جمتمعاتنا الناب�سة 

باحلياة واملتنوعة ، وميثلون واحدة من اأكرب اجلاليات الأوروبية يف العامل.

ا ثاين اأكرب �سريك جتاري لنا.  من خالل التفاقية القت�سادية والتجارية ال�ساملة بني كندا والحتاد  اأي�سً "الحتاد الأوروبي هو 
اتفاقية  متثل  الأطل�سي.   املحيط  جانبي  على  لالأ�سخا�س  والوظائف  الفر�س  وخلق   ، وال�ستثمار  التجارة  ببناء  نقوم   ، الأوروب��ي 
ا ف�ساًل مهًما يف عالقتنا ، حيث تعمل على تعميق تعاوننا يف نطاق اأو�سع من  ال�سراكة ال�سرتاتيجية بني كندا والحتاد الأوروبي اأي�سً

الق�سايا ، واإقامة اجتماعات منتظمة بني القادة والوزراء وكبار امل�سوؤولني.

 COVID-19 نتخذ خطوات ملكافحة جائحة   ، مًعا  اأكرب حتديات ع�سرنا.   ملواجهة  الأوروب��ي  العمل مع الحتاد  �ستوا�سل كندا 
ا تعزيز  العاملي ، مبا يف ذلك طرح لقاحات اآمنة وفعالة ودعم البلدان الأكرث �سعًفا ، ودفع النمو القت�سادي والتعايف.  �سنوا�سل اأي�سً

اأولوياتنا امل�سرتكة ، من مكافحة تغري املناخ وحماية حقوق الإن�سان اإىل تعزيز ال�سالم والأمن والدميقراطية و�سيادة القانون.

"اليوم هو الوقت املنا�سب لالحتفال بال�سراكة الوثيقة والروابط القوية التي توحد بلدنا والحتاد الأوروبي.  بالنيابة عن حكومة 
كندا ، اأقدم اأطيب متنياتي لكل �سخ�س يحتفل بيوم اأوروبا ، هنا يف كندا وحول العامل ".

يكنأيامعربرتجمكنءوزس�ئمكتب

انبومجخلاوزيرنوغاكما��أ
تايل:

كندا تتابع الو�سع يف القد�س عن كثب.  ندعو اإىل وقف الت�سعيد 
الفوري للتوترات، وندعو جميع الأطراف اإىل جتنب اأي اإجراءات 

اأحادية اجلانب.

يف  ودائ��م  وع��ادل  �سامل  �سالم  حتقيق  بهدف  ملتزمة  كندا  اإن 
ال�سرق الأو�سط، مبا يف ذلك اإقامة دولة فل�سطينية تعي�س جنًبا 

اإىل جنب ب�سالم واأمن مع اإ�سرائيل.

عميق  بقلق  كندا  ت�سعر  لإ�سرائيل،  وحليف  مقرب  "ك�سديق 

الهدم  وعمليات  امل�ستوطنات  ب�ساأن  الأخ��رية  القرارات  اأن  من 
والإخالء، مبا يف ذلك يف ال�سيخ جراح، �ستوؤثر �سلًبا على �سبل 
العي�س وتقو�س اآفاق حل الدولتني على اأ�سا�س الحرتام املتبادل 

حلقوق الإن�سان والقانون الدويل من قبل جميع الأطراف.

وكالعادة،  والأمن،  بال�سالم  اللتزام  جتديد  اإىل  تدعو  "كندا 
ت��ق��ف ع��ل��ى اأه��ب��ة ال���س��ت��ع��داد ل��دع��م اجل��ه��ود م��ن اأج����ل حل 

الدولتني".

بكنعاملوؤون�
يكنأيامعربرتجم

كندا قلقة من ت�سعيد 
التوترات يف القد�س
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الأكرثاء�بلفطرياتحمتموغزو
وطاأة�أوفتكا

كبرييكومفنانوفاةاأن�بر�ميفترمابع
تياعفات�ملكاأحوالأفطرمبر�سغامنمري
عب الل فنان وزوجته موؤخر ابته�إ احبت�
يف عب� اطالأو خلوف ا 19 بكوف عزيز
تيور�مبةيجليهنال�ي�تفمنر�م
فطر تملمو خلطرية ها�أعر عر�س على يرتبع

.والأ
عف�احب�يفهويبجس�مر�سوالأفطرو
تفاعببا�موةر�بي�تنفجلهازويهاجمملناع
عفن بب�ب ثويح بهابني�مل ىاتوف لمع
من ملتحلل وي�ع مل��و وع��رب رتببا مل��وج��و
�ف وميث مللوث اهمل ا�وم ملتعفن  قالأو
رطوبو ةحل��ر ثح  ه�� بملنا ملناخ ف�
اق�تن خالل من الأن��ف عرب ان�الإن م�ج ويغزو
جللعربو)غالأبو(فطري مثجلرأو خلاليا

هذري�ي.حرقأوجرحمثطح�ابات�الإمع
عربوقتنف�سيفتملمويملعغريوناء
ج�الأنوموتنخروةي�وهات�تببا�مم�جل
ونلوحلبويفنهاييفءوبح�تتي
ج�الأن ال�تئال حونجلر يلجاأ ق لمخ هو�و

ملتيفالأنفوعنيوفكعلوي..
!!ت؟ملمءبهذ19كوفابي�ماب�يملاذكنو
تهابال تا�������م فون�ي ك��ان��و الأط��ب��اء أن ك��ذ
ملفرط ملناع تجابال كبح  )تتريوي�(
مما توكني� ف�بعا ماة�ملو كوف ببها�ي تي

أىإىل�عففاعاتجل�موجعلهاعر�غزو
اب�الإهذهحمتمأخرببفطريات.ثمومنو
عنايتوحيفءهوبترطأجهزةوهوفطري
.وجني�باالكلعالجعني�خلاكوفى�ملرملركزة

كري�ى�مرهمخلطربهذاب�الإني�ملعرأكرث
بمنائبهونتظامهموعيهمكر�تفاعفا
رطان� ى�مر على ع��الوة فطريات ه��ذه نمو

وملر�ىملحتاجنيزعالأع�اء.

حولأملوع�ووجهمتوملر�سهذس�عرمن
تغري مع الأنف الن و حتقان و �ن و ننيع
موي و ءو نف تزف���رو و� نحو ونها
أما .جهاوزو روؤي وح�و موع� يفأمل مع
بيني�المفوتريفطرياتا�معربكونفعالجه
من انيق ملبكر عالجو ف�ك أن  ذكربا يرجلو

.كبريك�بحلاالتهذهتعق
اء�ب لفطريات حمتم غزو من  احا �خل

وتيقت�بحأكرثفتكاوأ�وطاأة.

عالعبفتحيحمم.
كاتبوباحث

�أخبار طبية

ما هو الفطر االأ�سود الذي اأ�ساب �سمر غامن قبل وفاته؟

راحت  تنوعها  على  العامل  اأ�سقاع  يف  اللقاحات  هذه  انت�سار  مع 
حاجة  عن  الت�ساوؤل  فكان  والفينة  الفينة  بني  الأ�سئلة  بع�س  تثور 
املتعايف من كوفيد - 19 للقاح وقد اعتمدت الدول جرعة واحدة 
فقط له بعد 90 يومًا فاأكرث من التعايف ذلك اأن ال�ستجابة املناعية 
ون�سبة الأج�سام امل�سادة التي ترتبط بالفريو�س اأو املحيدة يف هذه 
الذين  الأ�سخا�س  لدى  التي  تلك  تعلو  واح��دة   جرعة  مع  احلالة 
12�سعفا  بنحو  بالفريو�س  �سابقا  ي�سابوا  ومل  جرعتني  اأخ��ذوا 
وذلك بح�سب درا�سة هولندية. اأي�سا ال�سوؤال عن خلط اللقاحات 
نظرا للنق�س يف الإمداد العاملي للقاحات وذلك باأن تكون اجلرعة 
وقد  املثال  �سبيل  على  ا�سرتازينكا  من  والثانية  فايزر  من  الأوىل 
الكفاءة املناعية الأعلى لهذا اخللط لكن يبقى  اأثبتت الدرا�سات 
اخللط  لهذا  املحتملة  اجلانبية  الأعرا�س  عن  مفتوحا  الت�ساوؤل 

و�سنتعر�س ل�سق الأعرا�س اجلانبية يف نهاية هذا املقال. 
املفاجاأة يف م�ساألة املناعة �سد كوفيد كانت من ن�سيب املعمرين 
والذين عا�سر بع�سهم النفلونزا الإ�سبانية واجتازوها ب�سالم كما 
اجتازوا اأي�سا كوفيد ويرجع البع�س ذلك اإىل اأن اأج�سادهم قادرة 
املفرط  املناعي  الفعل  ردود  وتفادي  اللتهاب  درجة  تنظيم  على 

الذي ي�سببه كوفيد 19. 
لكن اأ�سبح حديث النا�س �سوؤال مهما عن مدى اآمان هذه اللقاحات 

واأعرا�سها اجلانبية. 
والتعب  بال�سداع  :ال�سعور  ال�سيوع  ذائعة  اجلانبية  الأعرا�س  من 
والأمل يف مو�سع احلقن واآلم بالع�سالت وارتفاع درجة احلرارة 

وهي اأعرا�س هينة تزول بعد فرتة وجيزة. 
اأما الأعرا�س اجلانبية النادرة فحتى الآن مت ر�سد حالت نادرة 
اند  جون�سون  لقاحي  ا�ستخدام  مع  )التخرث(  ال��دم  جلطات  من 
وا�سرتازينكا الربيطاين ويجري حترى وجود  الأمريكي  جون�سون 
   PF4(سد� امل�سادة  الأج�سام  عن  الك�سف  عرب  اخل��رثات  ه��ذه 
مادة  اأن  النظريات  بع�س  تزعم  حيث   )platelet factor 4

الربوتينات على  وت�ساعد  اللقاح  التي تدخل يف �سناعة   EDTA

فيختلط   PF4 مع  تتفاعل  اأن  ميكنها  ال��دم   جمرى  يف  النت�سار 
فيطلق  باجل�سم  بكتريية  اإ�سابة  باأن  املناعي  اجلهاز  على  الأم��ر 
يرى  فيما  اجللطات.  عنها  فينتج  كبري  ب�سكل  املناعية  الأج�سام 
الوراثية  للمادة  احلاملة  الغدية  الفريو�سات  م�سوؤولية  اآخ��رون 
لفريو�س كوفيد عن اجللطات   وهي الفريو�سات التي  تقوم عليها 

فكرة اللقاحني �سالفي الذكر. 
الآخرين   هما  وموديرنا  فايزر  لقاحي  اأي�سا  جمع  واح��د  م�سري 
فئات عمرية �سغرية حيث مت ر�سد حالت  لدى  املرة  ولكن هذه 
التهاب ع�سلة القلب لديهم. ومازالت هذه الأعرا�س قيد الدرا�سة 
ملعرفة مدى م�سوؤولية اللقاحات املتهمة عنها بني موؤيد ومعار�س. 

ومع ندرة هذه الأعرا�س وغريها  يف �سوء الح�سائيات احلالية 
اإل اأن لدي راأي اأهم�س به هم�سا مع احلمالت التي متالأ الإذاعات 
والتلفزيونات حول اآمان اللقاحات جميعها باأن الوقت مبكر للحكم 
على ذلك واأننا تعلمنا يف علم امليكروبيولوجي وحتت عنوان رئي�سي 
ورمبا  التو  يف  تظهر  قد  للقاحات  اجلانبية  الأع��را���س  اأن  فيها 
التقليدية  اللقاحات  حالة  يف  بالطبع  هذا  منها  ق�سري  وقت  بعد 
وهي  جينية  �سفرة  على  القائمة   mRNA لقاحات  حالة  يف  اأما 
تكنولوجيا جديدة تخترب للمرة الأوىل على نطاق وا�سع فال بد واأن 
ن�سع احتمالية ولو �سيئلة لتحول هذه ال�سفرة جلزء من اجلينوم 
الب�سري مع الوقت وم�سدرا للطفرات م�ستقبال. رمبا نعم ورمبا ل. 
لذا  نحتاج �سنوات للحكم على مدى اأمان و�سالمة هذه اللقاحات 
كما اأن البيانات احلالية عن ن�سب الأعرا�س اجلانبية تخرج من 
وعلى  متقدمة  واإب��الغ  ومراقبة  ر�سد   مراكز  لديها  متقدمة  دول 
والتي  النامية  ال��دول  عن  فماذا  ال�سفافية  من  مفرت�س  م�ستوى 
اإ�سابات   اأرق��ام  الأدن��ى لالمكانيات لالعالن عن  ل متتلك احلد 
يعترب كوفيد  وبع�سها لزال  ب�سكل �سحيح؟  لديها  كوفيد احلالية 
الأعرا�س  بنتائج حقيقية عن  نخرج  اأن  ن�ستطيع  موؤامرة هل   19

اجلانبية يف ظل غياب الح�سائيات وال�سفافية يف البالغ وعدم 
وجود اآلية وا�سحة لالبالغ يف كثري من هذه البلدان  ويف ظل ارتفاع 

م�ستوى اجلهل اأي�سا بكثري منها؟ .
هذه لي�ست دعوة مني اأبدا لعدم اأخذ اللقاحات بل �سيحة  لعداد 
اجلميع   ت�سمل  املدى  طويلة  املخاطر   لإدارة  دولية  �سحية  خطة 
�سخ�س  فاإ�سابة  ر�سدها  مت  التي  اجلانبية  الأع��را���س  ملواجهة 
وكذلك  �سواء  فالب�سر  منها  التن�سل  األف ل ميكن  كاإ�سابة  واحد 
وحمايد  ج��اد  بحث  عرب  الطويل  امل��دى  على  املتوقعة  الع��را���س 
والتحلي بال�سجاعة الكافية ملواجهة اأعرا�س قد تظهر على املدى 
الهلع  تثري  كانت    واإن  الأ�سا�س  اأخالقية يف  م�ساألة  وهي  البعيد  
لدى الكثري من ال�سركات العاملية التي تخ�سى من توقف لقاحاتها 
الأبحاث  الهائل يف  الإنفاق  مع حجم  املنتظر  العائد  دون حتقيق 
بالطبع  م�ستقبال..  تعوي�سات  ق�سايا  يف  بها  الدفع  اأو  والت�سنيع 
التاريخ  الراهنة من  اللحظة  الب�سرية يف هذه  ننقذ  اأن  نبيل  �سئ 
هذه  من  العائد  ما  لكن  ونفي�س  غال  بكل  ن�سحي  واأن  الإن�ساين  
موؤقتة  حماية  هو  ؟العائد   اللحظة  هذه  يف  جملتها  يف  اللقاحات 
ت�سمن اأعرا�سا اأقل �سدة عند الإ�سابة بالفريو�س ول حتول دون 
انتقال العدوى وهو عائد يت�سائل حينما يتعلق الأمر باأجيال حالية 
احلماية  يف  ت�ساهل  من  على  يوما  لعناتها  ت�سب  رمبا  قادمة  اأو  
اإننا نتحرك اليوم يف ملعب اجلينات وهو ملعب ل  لآخذي اللقاح 
فلنكن  فيه حمتملة  ال�سيناريوهات  وكل  ثابتة  لعبة  قواعد  حتكمه 

على ا�ستعداد لكافة ال�سيناريوهات ب�سفافية وو�سوح.

.حممفتحيعبعال
كاتبوباحث

لقاحات كوفيد واأ�سئلة مفتوحة 
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• مواجهة متوترة يف وينيبيغ بني اجلماعات املتعار�سة والتجمعات 
الكبرية املوؤيدة للفل�سطينيني يف تورنتو واأوتاوا ومونرتيال.

نظمت مظاهرات يف جميع اأنحاء كندا اأم�س ال�سبت و�سط ت�ساعد 
املوؤيدة  ، م��ع جت��م��ع��ات اجل��م��اع��ات  الأو����س���ط  ال�����س��رق  ال��ع��ن��ف يف 
افرتا�سي  وحدث  ال�ساحل  اإىل  ال�ساحل  من  مدن  يف  للفل�سطينيني 

موؤيد لإ�سرائيل مقرر يوم الأحد.
الإ�سرائيلية  ال��ق��وات  ب��ني  امل��واج��ه��ة  يف  ال��ت��ط��ورات  اآخ���ر  و�سهدت 
من  القاتلة  اجلوية  ال�سربات  من  املزيد  الفل�سطينيني  وامل�سلحني 
مبنى  الإ�سرائيلية  القوات  دمرت  ال�سبت.   يوم  غزة  على  اإ�سرائيل 
�ساهق ي�سم و�سائل اإعالم ، مبا يف ذلك وكالة اأ�سو�سيتد بر�س وقناة 
اجلزيرة ، وق�سفت منزل اأحد كبار قادة حما�س.  وا�سلت حما�س 
تدفق ال�سواريخ على اإ�سرائيل ، مبا يف ذلك وابل يف وقت متاأخر من 

الليل على تل اأبيب.
يف وينيبيغ ، مت ف�سل املتظاهرين املوؤيدين للفل�سطينيني واملوؤيدين 
جمل�س  خ��ارج  �سرطة  �سباط  ع�سرة  من  اأك��رث  قبل  من  لإ�سرائيل 
مانيتوبا الت�سريعي.  على الرغم من التوترات بني اجلماعات ، قالت 
�سرطة وينيبيغ اإنه مل يتم اإجراء اأي اعتقالت فيما يتعلق بامل�سريات 

حتى بعد ظهر يوم ال�سبت.
ح�سر  القد�س  من  كندي  فل�سطيني  وه��و   ، البكري  اإدري�����س  ودع��ا 
امل�سرية ، احلكومة الفيدرالية اإىل "اتخاذ نهج اأكرث توازنًا ومبادئ" 
اإزاء الو�سع احلايل يف املنطقة.  وقال "ل�سوء احلظ يف الوقت احلايل 

، ل اأعتقد اأن هذا هو احلال".
قام املتظاهرون على جانبي خط ال�سرطة يف م�سرية وينيبيغ بخرق 
اأوامر ال�سحة العامة الإقليمية ؛  مبوجب قيود مانيتوبا احلالية ، ل 
الطلق  الهواء  يف  العامة  الأماكن  يف  التجمعات  تتجاوز  اأن  ُيفرت�س 

خم�سة اأ�سخا�س.
التوا�سل  و�سائل  على  من�سور  يف  وينيبيغ  يف  اليهودي  الحت��اد  قال 
اجلالية  مع  بالت�ساور  يتم  مل  احل��دث  اإن  اجلمعة  ي��وم  الجتماعي 
اليهودية املنظمة يف املدينة واأنه مل ي�سجع النا�س على ح�سور امل�سرية 

يوم ال�سبت - يوم ال�سبت اليهودي.
يف تورنتو ، احت�سد اآلف املتظاهرين يف ميدان ناثان فيليب�س بالقرب 
من مبنى البلدية للتنديد بالعنف �سد الفل�سطينيني يف غزة.  قدرت 

�سرطة تورنتو ما بني 2500 و 5000 �سخ�س ح�سروا الحتجاج.
قالت وجيهة بركات ، التي ح�سرت مع ابنها للت�سامن معها: "لدي 
فقط  دقيقة  كل  معهم  اأحت��دث  �سديد.  ب�سوء  واأ�سعر  غزة  يف  عائلة 

لأتاأكد من اأنهم ما زالوا بخري واأنهم ما زالوا على قيد احلياة". 

وكان من بني الأعالم الفل�سطينية التي ل تعد ول حت�سى ع�سرات 
امليدان.   التي رفعها متظاهرون مناه�سون يف  الإ�سرائيلية  الأعالم 
بدا اأن ال�سرطة اأقامت حاجًزا للف�سل بني املتظاهرين املعار�سني.  
اأي  عن  معلومات  اأي  ال�سرطة  ل��دى  يكن  مل   ، ال�سبت  ليلة  وحتى 

اعتقالت تتعلق بامل�سرية.
الوقت" طوال  الهاوية  حافة  على  "اأنا 

الفل�سطينية يف  اجلالية  التي متثل  املنظمات  احت�سدت   ، اأوت��اوا  يف 
الإ�سرائيلية  الهجمات  لإدان��ة  الإن�سان  حقوق  ن�سب  خارج  املدينة 
على غزة والأرا�سي الفل�سطينية الأخرى.  قدرت ال�سرطة اأن ما بني 

2000 و 3000 �سخ�س قد ح�سروا.
وقالت جنان عرفة ، اأحد املنظمني ، ملرا�سل قناة �سي بي �سي ، كري�ستال 
رامالخان ، "اإنه لأمر مدمر اأن اأرى تاأثري ذلك على عائلتي".  "اأنا 

يف حالة تاأهب طوال الوقت. ل اأعرف ما الذي �سيحدث.
الكنديني  الفل�سطينيني  العرب  رابطة  رئي�س  نائب   ، عرفة  قالت 
)APAC( يف اأوتاوا: "اأ�سعر بالعجز ، لذا فاإن اأقل ما ميكنني فعله 
هو تذكري كندا، واملجتمع الدويل ، باأن حقوق الإن�سان للفل�سطينيني 

يجب اأن تكون مهمة".
يف مونرتيال ، تظاهر الآلف يف و�سط املدينة و�سط الأبواق امل�ستعلة 
للفل�سطينيني  موؤيدة  هتافات  امل�ساركون  وردد  النارية.   واملفرقعات 

وحثوا احلكومة الكندية على م�ساعدة الفل�سطينيني.
كما دعا ح�سد مونرتيال اإىل مقاطعة الب�سائع من اإ�سرائيل واإنهاء 
من  العديد  ا  اأي�سً هناك  كانت  الفل�سطينية.   الأرا���س��ي  احتالل 
من  خمتلفة  اأج���زاء  يف  ج��رت  التي  الأخ���رى  ال�سغرية  التجمعات 

املدينة.
يف فانكوفر ، جتمع حوايل 1000 متظاهر موؤيد للفل�سطينيني يف و�سط 
املدينة اأمام مركز بث CBC قبل ال�سري اإىل القن�سلية الأمريكية.  
ووقف  الفل�سطينية  لالأرا�سي  الحتالل  اإنهاء  اإىل  املتحدثون  ودعا 

اأعمال العنف والتفجريات يف غزة.
يخطط اأع�ساء اجلالية اليهودية يف كولومبيا الربيطانية يوم الأحد 

للقيام مب�سرية دعما لإ�سرائيل.
م�سرية  للفل�سطينيني  امل��وؤي��دون  املتظاهرون  نظم   ، هاليفاك�س  يف 
بال�سيارات خارج جامعة �سانت ماري.  ردًا على هذا التجمع وحدث 
غري ذي �سلة يف Citadel Hill ، قالت ال�سرطة اإنه مت اإ�سدار 21 

تذكرة خمالفة.
فر�س  ومت   ، امل�سرية  يف  �ساركت  مركبة   200 اإن  ال�سرطة  وقالت 
ر�سوم مبوجب قانون حماية ال�سحة وقانون اإدارة الطوارئ وقانون 

كبرية  م��وارد  تقييد  "مت  بيان  يف  ال�سرطة  وقالت  الآلية.   املركبات 
لل�سرطة لت�سفية الرتاكم املروري" م�سيفة اأنه مت تنفيذ اعتقالت.

التوا�سل  و���س��ائ��ل  على  حت��ذي��رات  ال�����س��ي��ارات  رايل  منظمو  ن�سر 
�سياراتهم  يف  البقاء  امل�ساركني  على  يجب  اأنه  مفادها  الجتماعي 

.COVID-19 �لتجنب انتهاك اإر�سادات ال�سالمة اخلا�سة ب
قافلة  اإدمونتون  يف  للفل�سطينيني  امل��وؤي��دون  املتظاهرون  نظم  كما 

�سيارات يوم ال�سبت.  و�سارك يف احلدث حوايل 1200 مركبة.
- حدث افرتا�سي موؤيد لإ�سرائيل مقرر عقده يوم الأحد

يوم اخلمي�س ، ن�سرت جمموعات اجلالية اليهودية الكندية - مبا يف 
ذلك بناي بريث كندا ، ومركز اأ�سدقاء �سيمون ويزنتال لدرا�سات 
 )CIJA( واليهودية  الإ�سرائيلية  ال�سوؤون  ومركز  الهولوكو�ست 
بياًنا م�سرتًكا لدعم اإ�سرائيل واإدانة الهجمات ال�ساروخية من قبل 

امل�سلحني يف غزة.
الأحد ظهًرا  يوم  افرتا�سي  ت�سامن  ا حدث  اأي�سً  CIJA ت�ست�سيف 

بتوقيت �سرق الوليات املتحدة.
ا بياًنا يوم الأربعاء يدعو  اأي�سً  B 'nai Brith Canada اأ�سدرت 
بعد جتمع يف  با�ستمرار  العامة  ال�سحة  اأوامر  اإنفاذ  اإىل  امل�سوؤولني 

و�سط مدينة تورونتو يوم الثنني.
وجاء يف البيان اأن "بناي بريث تت�سل بال�سرطة يف ال�سلطات الق�سائية 
ذات ال�سلة ، وحتثها على حتذير منظمي التجمعات وفر�س غرامات 

اإذا �سارت التجمعات يف انتهاك لالأوامر ال�سحية الإقليمية".
الإ�سرائيليني  بني  قتال  اأ���س��واأ  وه��و   ، العنف  من  اأي��ام  خم�سة  بعد 
ُقتل ما ل يقل عن 145 فل�سطينًيا   ، والفل�سطينيني منذ عام 2014 
اجلانب  يف  ثمانية  ُقتل  ام���راأة.    23 و  طفاًل   41 بينهم   - غ��زة  يف 
الإ�سرائيلي ، جميعهم من املدنيني با�ستثناء واحد ، بينهم طفل يف 

ال�ساد�سة من عمره.

�أخبار

م�سرات حا�سدة موؤيدة للفل�سطينيني اأقيمت يف اأنحاء كندا

اأم��������������������������������وت. ع�������������ن�������������دم�������������ا   
�����������س����������وف ت������ن������ه������م������ر دم��������وع��������ك
ل�������ك�������ن�������ي ل������������ن اأع������������ل������������م ذل��������ك
ذل����ك م�����ن  ب�������دل  الآن  م����ع����ي  اب����ك����ي   
ال�����������������ورود، يل  ت������ر�������س������ل  ��������س�������وف 
����س���ي���ئ���ًا م����ن����ه����ا  اأرى  ل�������ن  ل����ك����ن����ن����ي 
ذل���ك  م����ن  ب������دًل  الآن  ال��������ورود  اأر�����س����ل   
��������س�������ت�������ق�������ول ك�������ل�������م�������ات امل�������دي�������ح
ل���ك���ن���ن���ي ل�����ن اأ�����س����م����ع م���ن���ه���ا ����س���ي���ئ���ًا .
ذل����ك  م������ن  ب����������دًل  الن  ام�����دح�����ن�����ي   
����������س���������وف ت������غ������ف������ر اأخ��������ط��������ائ��������ي،
... ذل���������ك  اأع��������������رف  ل�������ن  ل����ك����ن����ن����ي 
. ب���دًل م��ن ذل���ك  ل���ذا اغ��ف��ره��م يل الآن   

������س�����ت�����ف�����ت�����ق�����دين ب�������ع�������د م�������وت�������ي،
ل�����ك�����ن�����ن�����ي ل���������ن اأ��������س�������ع�������ر ب������ذل������ك.
ذل�����ك.  م�����ن  ب���������دًل  الآن،  ل���ن���ل���ت���ق���ي   
�����س����وف ت���ت���م���ن���ى ل�����و ق�������س���ي���ت امل����زي����د 
م���������ن ال���������وق���������ت ح�����ي�����ن�����ه�����ا م�����ع�����ي،
 ام�سي ذلك الوقت معي الآن بدًل من ذلك 
�ست�سلك  رح���ل���ت،  ب��اأن��ن��ي  ت�����س��م��ع  ع��ن��دم��ا 
ال����ع����زاء،  ل���ت���ق���دمي  ب��ي��ت��ي  اإىل  ط���ري���ق���ك 
ل��ك��ن��ن��ا مل ن��ت��ح��دث م���ع���ًا م��ن��ذ ���س��ن��وات.

الآن.  ع��ل��ي  وردنّ  وا���س��م��ع��ن��ي،  اإيل،  ان��ظ��ر   
حولكم،  من  �سخ�س  كل  مع  الوقت  اق�سوا 
واع���م���ل���وا م���ا ت�����س��ت��ط��ي��ع��ون لإ���س��ع��اده��م. 
ع���ائ���الت���ك���م واأ����س���دق���ائ���ك���م وم��ع��ارف��ك��م

 اج��ع��ل��وه��م ي�����س��ع��رون ب���اأن���ه���م مم��ي��زون 
�سيغيبهم  م��ت��ى  اأب�����ًدا  ت��ع��ل��م��ون  ل  لأن���ك���م 
الأب�������د.  اإىل  ع���ن���ك���م  ب���ع���ي���ًدا  ال�����زم�����ان 
مبفردي  ���س��ي��ئ«  اأي  »اأق�����ول  اأن  مي��ك��ن��ن��ي   
ول���ك���ن���ن���ا م����ع����ًا مي���ك���ن���ن���ا »ال�����ت�����ح�����دث«.
ال�����س����ت����م����ت����اع مب����ف����ردي   مي���ك���ن���ن���ي 
ن��ح��ت��ف��ل  اأن  مي���ك���ن���ن���ا  م�����ع�����ًا  ل���ك���ن���ن���ا 
"ابت�سم"  اأن  مب�����ف�����ردي  مي���ك���ن���ن���ي   
ن�������س���ح���ك''  اأن  مي���ك���ن���ن���ا  م����ًع����ا  ل���ك���ن���ن���ا 
الإن�سانية.  ال���ع���الق���ات  ج��م��ال  ه���و  ه����ذا 
البع�س ب��ع�����س��ن��ا  دون  ����س���يء  ل  ن���ح���ن 
يكنأيامعربرتجم

ال ت���ف���وت���ك���م.. ق�����س��ي��دة م����وؤث����رة ل��ل�����س��ر روب���ي���ن���درا ن����اث ط����اغ����ور، احل���ائ���ز ع��ل��ى ج���ائ���زة ن��وب��ل
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ذات مرة ا�سطرتني الظروف وا�سطرين النح�س اإىل امل�سي يف 
�سكان  اأن  فالحظت  املدينة،  اأطراف  على  مرعب  ع�سوائي  حي 
الن�ساء   .. متوعدة  �سر�سة  نظرة  يل  ينظرون  الفقراء  احل��ي 
لكن  خلفي  يرك�سون  والأط��ف��ال  وكراهية،  �سك  يف  يرمقنني 
على م�سافة معقولة لأنهم خائفون مني، والف�سول مينعهم من 
من  اأكرث  متغطر�ًسا  اأنيًقا  اأب��دو  اأنني  اإىل  فطنت  هنا  البتعاد. 
اأعرف كيف جنوت من  له. ول  اأكرث مما ي�سرتيحون   .. الالزم 

هذه املغامرة على كل حال.

�سديدة  الأحياء  اأح��د  يف  رج��اًل  اأقابل  اأن  علي  كان  اأ�سبوع  بعد 
الرقي والرثاء.. �سيارات فاخرة من اأحدث موديل، بحيث بدت 
�سيارتي جوارها اأقرب اإىل �سندوق قمامة األقاه اأحدهم هناك. 
لحظت نظرات الده�سة والعدائية التي ي�سوبها يل كل من األقاه 
هناك، وعندما اأردت دخول تلك البناية ا�ستوقفني حار�س الأمن 
ليعرف من اأنا بالتف�سيل. نظرت لنف�سي يف املراآة العمالقة خلف 
احلار�س فعرفت ال�سبب .. اأنا اأبدو رث الثياب مريًبا وفقرًيا اأكرث 

من الالزم..

لي�س  �سيء..  كل  يف  الو�سط  ملع�سكر  اأنتمي  اأنني  عرفت  هكذا 
يقبلني  ل  املعدمني  جمتمع  لكن  الأث��ري��اء  جمتمع  يف  مكان  يل 

كذلك..

لو تهددك واحد واأنت يف مع�سكر الأثرياء فال م�سكلة لأن البودي 
ال�سرتات  ذوي  ال��روؤو���س  �سلع  الرجال  من  بك  اخلا�س  ج��ارد 
واحد  ت��ه��ددك  ول��و  حلمايتك،  ب��ك  يحيطون  ���س��وف  ال�����س��وداء 
ع�سابتك  اأف��راد  بك  يحيط  فل�سوف  الفقراء  مع�سكر  يف  واأن��ت 
املدججون بالع�سي الثقيلة واجلنازير وزجاجات احلم�س.. اأما 

عندما تكون يف الو�سط فاأنت ُت�سرب يف جميع احلالت ..

يف اأيام الكلية كنت اأحب )هيام( زميلتي، وكانت تعجب بحيويتي 
و�سبابي لكنها ل تعجب بفقري واإفال�سي، وترى اأنه من ال�سجاعة 
اخلارقة التي تدنو من الوقاحة اأن اأتقدم طالًبا يدها من اأهلها. 
دور  األعب  اأن  ق��ررت  وهكذا   .. م�ستحيل  ه��ذا  اإن  يل  ق��ال  اأب��ي 
الرديء  ال�سعر  اأكتب  اأياًما  و�سهرت  قلبه،  حتطم  الذي  الفتى 
توؤملني معدتي   .. الأ�سود  الثقيل  ال�ساي  اأكواًبا من  واأ�سرب  جًدا 
من ال�ساي فاأح�سب هذه اآلم اجلوى وقروح الفوؤاد التي يتكلمون 

عنها.

باأن  اأحاول جمع املال .. ثم �سار لدينّ ما ي�سمح  ق�سيت عمري 
اأطلب يد )هيام(.. بحثت عنها فوجدتها قد �سارت امراأة بدينة 
مرعبة ولديها خم�سة اأطفال ل تكف عن �سفعهم .. هنا وجدت 
ونف�س  الطباع  نف�س  لها   .. متاًما  ال�سابة  )هيام(  ت�سبه  فتاة 
اللم�سة الرقيقة احلزينة. طلبت اأن اأتقدم لها لكنها نظرت يل 

يف تاأمل طويل، ثم قالت:

.. ل توجد �سعرة  به، لكن معذرة  باأ�س  اأنت يف و�سع مادي ل   ''�
واحدة �سوداء يف راأ�سك .. اأمل يخطر لك اأنك لو تزوجت يف �سن 

الع�سرين لكانت عندك ابنة يف �سني ؟''

ثم راحت متتحنني:

عن  تعرف  ماذا  ؟..  ح�سني(  )تامر  ل�  اأغنية  اآخر  تعرف  هل   ''�
الو�سط للفريق الأهلي  )جورج و�سوف( ؟.. ما هو ت�سكيل خط 

؟.. ما هو اآخر فيلم لليوناردو دي كابريو ؟ ''

طبًعا مل اأنطق ..

معها حق ..

بو�سعك  يعد  الو�سطى حيث مل  ال�سن   .. الو�سط  مع�سكر  اأنا يف 
الظفر بهيام، ول تريد واحدة اأخرى ت�سفع اأطفالها ثالث مرات 

يومًيا ..

تتزوج )عطيات(  لن  اأن��ت   ... بال حب  ال��زواج  ق��ررت  لو  حتى 
الفتاة الفقرية اجلميلة حارة العواطف فهي لي�ست من طبقتك، 
تلعب  التي  املدللة  الأر�ستقراطية  الفتاة  )اإجن��ي(  تتزوج  ولن 
التن�س وت�سافر لأوروبا مرتني كل عام .. �سوف تتزوج عرو�ًسا من 
معلم  اجلواد  عبد  الأ�ستاذ  ابنة  )اإلهام(  هي  الو�سطى  الطبقة 
اجلغرافيا، وهي توؤمن اأن الرتباط بك ثمن باهظ لبد من دفعه 
خلم�سة  اأًم��ا  ت�سري  لأن  توطئة   .. واأطفال  ببيت  الظفر  مقابل 

اأطفال ت�سفعهم طيلة اليوم ..

نعم .. م�سكلة اأن تكون رجاًل يف الو�سط م�سكلة عوي�سة يف علم 
املرور  اأ�ستطيع  لن  لكنني  اأط��ول.  مقال  اإىل  حتتاج  الجتماع، 
كتابة  اأ�ستطيع  ولن  العادي،  الرجل  يفعل  كما  الكرام  مر  عليها 
بال�سبط  الو�سط  يف  لأنني  عنها،  متخ�س�سة  اأكادميية  درا�سة 

بني اجلاهل والأكادميي !

من الروائع:

رجل يف الو�سط
ل� د.اأحمد خالد توفيق

تويف الفنان امل�سري عن عمر يناهز ال� 84 عاما، بعد مروره باأزمة 
قبل  امل�ست�سفيات  باأحد  املركزة  العناية  اإثرها  على  دخ��ل  �سحية 

اأ�سبوعني

عمر  عن  اخلمي�س،  ظهر  غامن،  �سمري  امل�سري  الفنان  املوت  غيب 
يناهز ال� 84 عاما، بعد مروره باأزمة �سحية دخل على اإثرها العناية 

املركزة باأحد امل�ست�سفيات قبل اأ�سبوعني.

كورونا  فريو�س  ع��دوى  اإنها  البداية  يف  قيل  اأزم��ة  من  غامن  وعانى 
امل�ستجد  بالفريو�س  اأ�سيب  كونه  الك�سف عن  يتم  اأن  قبل  امل�ستجد، 

قبل فرتة وتعافى منه، اإل اأن وظائف الكلى تاأثرت ب�سبب الفريو�س.

ت�سبب  ما  املا�سية،  الأيام  للكلى خالل  الوظائف احليوية  وتدهورت 
اأجهزة  العناية املركزة يف حالة خطرية، ومت و�سعه على  يف دخوله 

التنف�س ال�سطناعي ب�سبب تدهور حالته وتقدمه يف العمر.

ومن املقرر اأن يتم ت�سييع اجلثمان اإىل مثواه الأخري خالل ال�ساعات 
املقبلة، و�سط اإجراءات احرتازية خا�سة ب�سبب جائحة كورونا، ولن 

يكون هناك عزاء بعد اإعالن احلكومة امل�سرية منع التجمعات.

ويغادر �سمري غامن اإىل مثواه الأخري، دون اأن تودعه زوجته دلل عبد 
بفريو�س  اإ�سابتها  اإثر  العزل  م�ست�سفى  يف  تواجدها  ب�سبب  العزيز، 
كورونا قبل اأكرث من اأ�سبوعني، وتدهور حالتها يف العزل املنزيل، ما 

ا�ستدعى نقلها للم�ست�سفى وو�سعها على جهاز الأك�سجني.

الزراعة  كلية  يف  تخرج   ،1937 عام  يناير  مواليد  من  غامن  �سمري 
�سيدهم  ج��ورج  التقى  الفني  م�سواره  بداية  ويف  القاهرة،  بجامعة 

وال�سيف اأحمد، وكونوا معا فرقة "ثالثي اأ�سواء امل�سرح".

وقدمت  النتباه،  جذب  من  ومتكنت  ب�سدة  ملعت  التي  الفرقة  تلك 
العديد من الأعمال امل�سرحية وال�سينمائية الناجحة للغاية، ومازال 

اجلمهور مرتبطا بها حتى اللحظة.

جورج  ب�سحبة  غ��امن  �سمري  ا�ستمر  اأح��م��د  ال�سيف  رح��ي��ل  وب��ع��د 
�سيدهم، حيث قدما معا عددا من امل�سرحيات كان اأبرزها م�سرحية 
ا�ستمر  حيث  العطاء،  عن  غامن  �سمري  يتوقف  ومل  "املتزوجون"، 
وال�ستعرا�سات،  الفوازير  وقدم  الكوميديا،  جنوم  من  جنما  وحده 

وال�سخ�سيات التي لقت ا�ستح�سان اجلمهور.

وقدم الراحل اأكرث من 300 عمل فني اآخرها ظهوره يف م�سل�سل "بدل 
ظهوره  كان  فيما  غامن،  �سمري  دنيا  ابنته  تالتة" ب�سحبة  احلدوتة 
اإعالنية  حملة  خالل  من  رم�سان  �سهر  خالل  ال�سا�سة  على  الأخري 
�سمري  اإميي  وابنته  العزيز  عبد  دلل  زوجته  جوار  اإىل  فيها  �سارك 

غامن.

عرب

رح���ي���ل ال���ف���ن���ان ���س��م��ر 
غ���امن م���ت���اأث���رًا ب��اإ���س��اب��ت��ه
ب�����ف�����رو������س ك�����ورون�����ا
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تايل انب ،وم ،وترونتجاءوز س�ئ�أ
يفعفطر:

"الليلة عند غروب ال�سم�س، يحتفل امل�سلمون يف كندا وحول العامل 
بعيد الفطر ويحتفلون بنهاية �سهر رم�سان املبارك.

كندا،  يف  والت�سحية.   والتاأمل  لل�سالة  وقًتا  املا�سي  ال�سهر  "كان 
والأحباء  للعائلة  املنا�سب  ال��وق��ت  ه��و  ال��ي��وم  ه��ذا  يكون  م��ا  ع��ادة 
الوجبات،  وم�ساركة  اخلا�سة،  العيد  �سالة  حل�سور  مًعا  لاللتقاء 
اخلريية.   الأعمال  خالل  من  لالآخرين  والكرم  التعاطف  واإظهار 
اأخرى  م��رة  خمتلفة  العيد  تقاليد  من  العديد  �ستبدو  العام،  ه��ذا 
واإيجاد  العاملي   COVID-19 جائحة  مكافحة  يف  ا�ستمرارنا  مع 
البع�س  بع�سنا  �سالمة  على  احل��ف��اظ  م��ع  لالحتفال  بديلة  ط��رق 

وجمتمعاتنا.

"يف هذه الأوقات ال�سعبة، و�سعت اجلاليات امل�سلمة يف كندا القيم 

التنفيذ  مو�سع   - والكرم  والرحمة  المتنان   - الإ�سالم  �سميم  يف 
من خالل دعم اجلمعيات اخلريية املحلية، وتقدمي امل�ساعدة لكبار 
ال�سن ممن هم يف عزلة، وتقدمي وجبات الطعام للمحتاجني.  اليوم، 
امل�ساهمات  على  للتعرف  الكايف  الوقت  لأخذ  الكنديني  جميع  اأدعو 
العديدة التي قدمتها املجتمعات امل�سلمة يف كندا - وما زالت تقدمها 

- لبلدنا.

بال�سحة  القلبية  متنياتنا  و���س��ويف  اأن��ا  نقدم  عائلتنا،  ع��ن  نيابة 
وال�سعادة جلميع من يحتفلون بعيد الفطر.

مبارك!" "عيد 

يكنأيامعربرتجمكنءوزس�ئمكتب

رئي�س وزراء كندا يتقدم بالتهنئة مبنا�سبة عيد الفطر

كورونا،  لفريو�س  امل�ساد  فايزر  لقاح  با�ستخدام  كندا  �سمحت 
لتلقيح الأطفال بني 12 و15 عاما، لتكون بذلك اأول دولة يف العامل 

تقدم على هذه اخلطوة.
واتخذت وزارة ال�سحة الكندية قرارها، بعد ح�سولها على نتائج 
التجارب للمرحلة الثالثة للقاح، والتي اأجريت على اأطفال ينتمون 

لهذه املرحلة العمرية.
وقال م�ست�سار يف وزارة ال�سحة الكندية "الوزارة قررت اأن اللقاح 

اآمن وفعال ل�ستخدامه لالأطفال يف هذه املرحلة العمرية".
جلميع  وفعال،  اآمن  اأنه  اللقاح  اإطالق  منذ  فايزر  �سركة  وتعترب 

املراحل العمرية.
لتلقيح  فايزر،  لقاح  با�ستخدام  �سابقا  �سرحت  قد  كندا  وكانت 

مواطنيها من ال�سباب الذين يتعدى عمرهم 16 عاما.
و�سجلت كندا نحو 1.2 مليون حالة اإ�سابة بفريو�س كورونا، نحو 

20 يف املئة، منهم من ال�سباب والأطفال حتت �سن 19 عاما.
ب�سبب  موتهم  اأو  ق��وي،  ب�سكل  الأط��ف��ال  مر�س  احتمالت  وتعد 
النادر  الوباء كان من  بالفريو�س، �سعيفة، ومنذ ظهور  الإ�سابة 

اأن يحتاج م�ساب يف هذه املرحلة العمرية للنقل اإىل امل�ست�سفى.
جميع  بتوفري  ملتزمة  فايزر  �سركة  �ستكون  التفاق،  من  وكجزء 
امل�ستقبلية،  اللقاح  بتجارب  اخلا�سة  والإح�����س��اءات  البيانات 

واجلارية على م�ساركني يف املرحلة العمرية، بني 12 و15 عاما.
على  للقاحها  ال�سحية  التجارب  اإن  فايزر  قالت  �سهرين  وقبل 

امل�ساركني يف هذه املرحلة العمرية، اأظهرت جناحا كامال، بن�سبة 
100 يف املئة، ودعما تاما لنظام املناعة.

واأوروب��ا، تبحث  املتحدة  الوليات  ال�سحية يف  الهيئات  ول زالت 
اإمكانية ال�سماح با�ستخدام لقاح فايزر لتلقيح ال�سباب واملراهقني، 

لكن القرار يبدو قريبا.
اجلاري  الأ�سبوع  خطة  بايدن،  جو  الأمريكي،  الرئي�س  وط��رح 
لتلقيح املواطنني، يف املرحلة العمرية بني 12 و15 عاما يف اأقرب 

فر�سة.
ماذا عن اللقاحات الأخرى؟

هناك �سركات اأخرى جترب لقاحاتها على الأطفال واملراهقني، 
بهدف  املراهقني  خا�سة  العمرية،  الفئة  هذه  تلقيح  من  للتمكن 
ويف  واجلامعات،  املدار�س  يف  الدرا�سة  ا�ستمرار  على  احلفاظ 

الوقت نف�سه، حماية الأطفال الذين يعانون من م�ساكل �سحية.
�سحية  جتارب  جون�سون  اآند  وجون�سون  مودرنا  �سركتا،  وجتري 
على الأ�سخا�س الذين يرتاوح عمرهم بني 12 و18 عاما، وينتظر 

اإعالن نتائج جتارب لقاح �سركة جون�سون اآند جون�سون قريبا.
اآثار  الوقت نف�سه جتري �سركتا مودرنا وفايزر جتارب على  ويف 
و11  اأ�سهر   6 �سن  بني  الأط��ف��ال،  على  منهما  كل  لقاح  وفاعلية 

عاما.
BBC

فرو�س كورونا: كندا اأول دولة جتيز ا�ستخدام 
لقاح فايزر لالأطفال بني 12 و 15 عامًا

طيار اأمريكي �سابق يقر بالقيام بفعل 
بذيء اأمام م�ساعدته والطائرة حملقة

اأقر طيار �سابق يف �سركة طريان اأمريكية بارتكاب "عمل بذيء اأو غري لئق 
اأو فاح�س" خالل رحلة طريان العام املا�سي وقال الدعاء اإن مايكل هاك، 
مقاطع  و�ساهد  القيادة  قمرة  يف  م�ساعدته  اأم��ام  عورته  ك�سف  �سنة،   60
اإباحية عرب جهاز كمبيوتر حممول ثم ا�ستمر هاك يف ممار�سة "�سلوك غري 
لئق" يف قمرة القيادة اأثناء الرحلة التابعة خلطوط �ساوث وي�ست اجلوية 
واأ�سدر قا�ٍس يف ماريالند حكما بال�سجن على هاك ملدة عام واأمره بدفع 
اأثناء رحلة من مطار فيالدلفيا  غرامة قدرها 5000 دولر ووقع احلادث 

الدويل اإىل مطار اأورلندو الدويل يف يوم 10 اأغ�سط�س/ اآب 2020

اأنه اأثناء حتليق الطائرة، نه�س هاك من مقعد الطيار  وعلمت املحكمة 
كمبيوتر  جهاز  عرب  اإباحية  مقاطع  و�ساهد  متعمدا"  مالب�سه  و"خلع 
حممول وقال الدعاء يف بيان اإن: "هاك انخرط يف �سلوك غري لئق يف 
الدعاء  واجباتها" واأ�ساف  اأداء  م�ساعدته  وا�سلت  بينما  القيادة  قمرة 
اأ�سو�سيتد  وكالة  وذك��رت  الرحلة  قبل  مب�ساعدته  قط  يلتق  مل  هاك  اأن 
بر�س لالأنباء اأن م�ساعد املدعي العام الأمريكي مايكل كننغهام قال اإن 
ال�سلوك،  من  النوع  لهذا  التعر�س  عدم  يف  احلق  "لها  الطيار  م�ساعدة 
يف  لهاك  التهام  دفعه" ووج��ه  اأو  حفزه  قد  يكون  قد  عما  النظر  بغ�س 
ذلك  يف  فوقها  حتلق  الطائرة  كانت  التي  الولية  لأنها  ماريالند  ولي��ة 
الوقت. واأقر هاك باأنه ارتكب فعاًل فا�سحا اأو بذيئا اأو فاح�سا عن عمد 
"لقد  �سلوكه، م�سيًفا:  اعتذر هاك عن  بيان م�سور،  يف مكان عام ويف 
بداأت كمزحة بالرتا�سي بيني وبني الطيارة الأخرى. مل اأتخيل قط اأنها 
�سلوكه  اإن  لهاك  كول�سون  مارك  القا�سي جيه  هذا" وقال  اإىل  �ستتحول 
كان له تاأثري �سادم على م�ساعدته ورمبا اأثر على �سالمة الركاب وعمل 
وي�ست  �ساوث  �سركة  يف  طيارا  فلوريدا،  بولية  لونغوود  من  وهو  هاك، 
اإيرلينز ملدة 27 عاما قبل اأن يتقاعد يف نهاية اأغ�سط�س/ اآب من العام 
املا�سي وقالت �سركة الطريان يف بيان اإنها ل تت�سامح مع "�سلوك من هذا 
القبيل و�ستتخذ اإجراءات فورية اإذا ثبت هذا ال�سلوك". وقال متحدث اإن 
ال�سركة علمت باحلادث فقط بعد اأن غادر هاك �سركة الطريان طواعية 

وقالت اإنه نتيجة لذلك، توقفت عن دفع اأي ا�ستحقاقات له بعد تقاعده
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ُتعد املك�سرات من بني الأطعمة ال�سحية التي توفر الكثري من الفوائد 
ال�سحية املذهلة، وهي �سهية ومتنوعة يف ال�سكل والطعم، يف املقال 

التايل نذكر لك فوائد املك�سرات املختلفة.

غنية  املك�سرات  كون  من  الرغم  على  عام  ب�سكل  املك�سرات  فوائد 
الرائعة ل�سحتك،  الفوائد  بعدد من  ا  اأي�سً تتمتع  اأنها  اإل  بالدهون، 
اأنواع  معظم  عك�س  وعلى  ذلك  ومع  الثمار،  من  املك�سرات  وتعترب 

الفاكهة، فهي لي�ست حلوة املذاق وغنية بالدهون.

وت�سمل فوائد املك�سرات ال�سحية ما يلي: املك�سرات غنية بالدهون، 
وقليلة الكربوهيدرات وتعد م�سدًرا كبرًيا للعديد من املغذيات، مبا 
حتتوي  املك�سرات  وال�سيلينيوم.  واملغني�سيوم،   ،E فيتامني  ذلك  يف 
على م�سادات الأك�سدة املعروفة با�سم البوليفينول، والتي قد حتمي 
يف  امل�ساعدة  يف  دور  للمك�سرات  اأن  ثبت  وقد  التلف.  من  اخلاليا 
تعزيز فقدان الوزن بدًل من امل�ساهمة يف زيادة الوزن، وقد وجدت 
العديد من الدرا�سات اأن اجل�سم ل ميت�س كل ال�سعرات احلرارية 
يف املك�سرات. املك�سرات قد ت�ساعد على خف�س الكولي�سرتول الكلي، 
وقد  اجليد.  الكولي�سرتول  م�ستويات  تعزز  بينما  الثالثية  والدهون 
الدم  و�سغط  ال��دم  يف  ال�سكر  اأن  الدرا�سات  من  العديد  اأظهرت 
والعالمات ال�سحية الأخرى، تتح�سن عندما يتم ت�سمني املك�سرات 
يف الوجبات الغذائية لالأ�سخا�س الذين يعانون من مر�س ال�سكري 
اأن  اإىل  الأب��ح��اث  ت�سري  الغذائي.  التمثيل  ومتالزمة   ،2 النوع  من 
ة يف مر�سى  املك�سرات قد تكون مفيدة يف احلد من اللتهاب، خا�سً
ال�سكري، واأمرا�س الكلى وغريها من احلالت ال�سحية اخلطرية. 
قد تقلل املك�سرات ب�سكل كبري من خطر الإ�سابة بنوبة قلبية و�سكتة 
دماغية، وذلك لأن املك�سرات تزيد من معدل الكولي�سرتول اجليد، 
وحت�سن وظيفة ال�سرايني ولها فوائد اأخرى خمتلفة ل�سحة القلب. 

فيما يلي نذكر لك فوائد املك�سرات الأكرث ا�ستهالًكا..

لذهنك  يتبادر  فقد  املك�سرات  فوائد  ذكر  عند  الكاجو:  فوائد   •
للربوتينات  وهي م�سدر غني  جًدا  مغذي  فالكاجو  اللذيذ،  الكاجو 
واملغني�سيوم  والكال�سيوم  النحا�س  ذلك  يف  مبا  الأ�سا�سية،  واملعادن 
الكاجو  فوائد  وت�سمل  والزنك.  والبوتا�سيوم  والفو�سفور  واحلديد 
الع�سالت  �سحة  على  احل��ف��اظ  القلب.  اأم��را���س  منع  ال�سحية: 
والأع�ساب. تقليل خماطر مر�س ال�سكري. يكافح ال�سرطان. تعزيز 
تقليل  الفم.  و�سحة  العظام  تعزيز  احلمراء.  ال��دم  خاليا  ت�سكيل 

خماطر فقر الدم. منع ح�سوات املرارة. تعزيز نظام املناعة.

• فوائد اجلوز اأو عني اجلمل: ال�سحية عند ذكر فوائد املك�سرات 

”غذاًء  اجل��وز  ُيعترب  حيث  املقدمة،  يف  ياأتي  قد  اجلمل  عني  ف��اإن 
التحمل،  على  اجل�سم  قدرة  يح�سن  اأنه  ُيعتقد  لأنه  للطاقة” نظًرا 

وت�سمل فوائد اجلوز ال�سحية:

حت�سني �سحة القلب. اإدارة الوزن. تعزيز �سحة العظام. تعزيز �سحة 
الدماغ. خ�سائ�س م�سادة لالأك�سدة. حت�سني الأي�س. ال�سيطرة على 
اله�سمي.  اجلهاز  تطهري  ال�سرطان.  من  الوقاية  ال�سكري.  مر�س 
الن�ساء  �سحة  تعزيز  اللتهاب.  تقليل  ال��ذك��ور.  خ�سوبة  حت�سني 
بالب�سرة. خ�سائ�س  العناية  املزاج.  يعدل  النوم.  تنظيم  احلوامل. 
الدواء القاب�س. تعزيز املناعة. العناية بال�سعر. مكافحة اللتهابات 

الفطرية.

الفول  فوائد  اإغفال  بالطبع  ميكن  ل  ال�سوداين:  الفول  فوائد   •
ال�سوداين  فالفول  املختلفة،  املك�سرات  فوائد  ذكر  عند  ال�سوداين 
ال�سوداين:  الفول  فوائد  وت�سمل  املك�سرات،  واأ�سهر  اأرخ�����س  من 
احلماية من اأمرا�س القلب. يحمي من الإ�سابة بال�سرطان. احلماية 
والفطرية.  الفريو�سية  العدوى  من  احلماية  األزهامير.  مر�س  من 

حماية املخ من الأمرا�س. مفيد ومغٍذ للج�سم.

فوائد  ذك��ر  يف  ال�ستمرار  وم��ع  اجل�سم  ل�سحة  اللوز:  فوائد   •
الرائعة، وت�سمل  اللوز  امل�سكرات املختلفة، ل ميكن ان نن�سى فوائد 
فوائد اللوز: يحمي تناول اللوز من اأمرا�س القلب. تعزيز القدرات 
الذهنية. تناول اللوز اأي�سًا من �سمن اأف�سل الأطعمة التي تنمي من 
القدرات الذهنية. ي�ساعد اللوز على التحكم يف �سغط الدم، وتنظيم 
ال�سغط يف اجل�سم. يحتوي اللوز على ن�سبة عالية من البيتا كاروتني 
للمعدة  عظيمة  فائدة  له  اللوز  الروؤية.  حت�سني  على  ت�ساعد  والتي 
فهو  مهم  اللوز  وحليب  اللوز  عمومًا.  اله�سمي  واجلهاز  والقولون 
من املك�سرات املهمة والتي ت�ساعد على بناء الكتل الع�سلية. يحتوي 
اللوز على كمية عالية من الربوتينات التي حتمي من تلف الأن�سجة 
واخلاليا ب�سبب العالج الكيميائي، كما يحتوي على ن�سبة عالية من 
فيتامني E الذي يحتوي على مواد م�سادة لالأك�سدة مما يحمي من 

انق�سام اخللية والإ�سابة بال�سرطان.

من  العديد  على  ال�سنوبر  يحتوي  ال�سحية:  ال�سنوبر  فوائد   •
على  ال�سنوبر  يحتوي  ال��ق��ل��ب.  �سحة  لتعزيز  امل��ف��ي��دة  امل��رك��ب��ات 
ومينح  ال�سهية  يف  التحكم  على  ي�ساعد  ال��ذي  البينوليك  حم�س 
ال�سعور بال�سبع لذلك فهو يدخل يف اأنظمة الرجيم لأنه ي�ساعد على 
التخ�سي�س. يحتوي ال�سنوبر على عن�سر احلديد الذي ي�ساعد على 
وقاية اجل�سم من الإ�سابة بالأنيميا. العناية ب�سحة الب�سرة وال�سعر.

اأطباق  من  العديد  ُيزين  احللبي  الف�ستق  احللبي:  الف�ستق  • فوائد 
نن�سى  اأن  يجب  ف��ال  املك�سرات  ف��وائ��د  ذك��ر  عند  ل��ذا  احل��ل��وي��ات، 
الكولي�سرتول  ن�سبة  ي�سبط  فوائده:  ت�سمل  ال��ذي  احللبي  الف�ستق 
م�ستوى  ويح�سن  ال�����س��ار  الكولي�سرتول  م��ن  فيخف�س  ال���دم،  يف 
ال�سرايني  وت�سلب  القلب  اأمرا�س  من  يقي  النافع.  الكولي�سرتول 
وال�سكتة القلبية. مينع التجلط، فالف�ستق احللبي ي�ساعد على تدفق 
الدم. يقي الأ�سخا�س الذين يعانون من ال�سمنة املفرطة من الإ�سابة 
ب� ال�سكتة الدماغية وال�سكري وارتفاع �سغط الدم. ي�ساعد الف�ستق 
على حت�سني وظائف الدماغ يف اأداء الأن�سطة اليومية. يقي الف�ستق 
احللبي من الأمرا�س التي ت�سيب اجلهاز اله�سمي مثل انتفاخات 

البطن والإم�ساك. ينمي القدرات اجلن�سية عند املراأة والرجل.

املكادمييا،  بفوائد  املك�سرات  فوائد  ونختتم  املكادمييا:  فوائد   •
من  العديد  تربط  حيث  العامة،  ال�سحة  من  املكادمييا  تعزز  حيث 
املكادمييا  مك�سرات  ا�ستهالك  بني  املختلفة  والأبحاث  الدرا�سات 
ال�سرايني  خماطر  م��ن  واحل��د  ال���دم،  يف  ال��ده��ون  ن�سبة  وحت�سني 
التاجية. كما اأن املكادمييا لها اأثر كبري يف نق�س ن�سبة الكولي�سرتول 
ويقي  القلب  �سحة  يعزز  مما  الكلي،  والكول�سرتول   LDL ال�سار 
من اأمرا�س القلب اخلطرة. املكادمييا من بني اأكرث اأنواع املك�سرات 
العظمى  فالغالبية  ال�سحية،  بالدهون  غنية  ولكنها  بالدهون،  غنى 
من الدهون يف املكادمييا تكون يف �سكل اأحما�س دهنية اأحادية غري 
اأحادية  دهون  تكون  املكادمييا  يف  الدهون  من   ٪82.6 ف��  م�سبعة. 
غري م�سبعة، وهذه الأنواع من الأحما�س الدهنية تفيد نظام القلب 

والأوعية الدموية.

يف النهاية وبعد معرفتك فوائد املك�سرات ، اإذا كان لديك املزيد من 
الت�ساوؤلت اأو ال�ستف�سارات، ميكنك ا�ست�سارة اأحد اأطبائنا من .

ح�ا�م

اإقراأ عن فوائد املك�سرات..
حتمي قلبك ومتنحك فوائد �سحية مذهلة

الطيبة  النكهة  على  فوائده  تقت�سر  ول  العامل،  حول  امل�سهور  التوابل  من  الكمون 
التي ي�سيفها للطعام، بل ي�ستهر الكمون بفوائده للبطن واجلهاز اله�سمي وتخفيف 

اأعرا�س القولون الع�سبي، 

فوئكمونلبطن

اله�سم،  م�ساكل  لعالج  الكمون جيد جًدا  اأن  اله�سم، حيث  ينظم عملية  • الكمون 
اله�سم  يح�سن  وبالتايل  ال��زائ��دة،  الغازات  م�سكلة  من  ويخفف  للريح،  ط��ارد  فهو 

وال�سهية

كمونيوفررحمنآالمملعة
الكمون  يعزز  وال�سوديوم،  واملغني�سيوم  الأ�سا�سية  الزيوت  من  الكمون  حمتوى  وب�سبب 

ا الراحة من اآلم املعدة عند تناوله كم�سروب ممتزج باملاء ال�ساخن اله�سم ويوفر اأي�سً

كموني�هعمله�م

ت����اأت����ي م����ن م���رك���ب ع�������س���وي ي���دع���ى ال��ك��م��ان��ال��دي��ه��اي��د  اإن ال���رائ���ح���ة ال���ت���ي 
cuminaldehyde، وهو املكون الرئي�سي لزيت الكمون الأ�سا�سي ين�سط الغدد 

اللعابية يف الفم، مما ي�سهل عملية اله�سم الأولية للغذاء

تفرز  التي  الغدد  يحفز  الكمون  يف  موجود  مركب  وه��و   ،thymol الثيمول  اأم��ا 
املعدة  يف  للغذاء  الكامل  اله�سم  عن  امل�سوؤولة  والإنزميات  وال�سفراء،  الأحما�س، 

ا والأمعاء، مما ي�سهل وي�ساعد يف عملية اله�سم اأي�سً

ا�ستخدامات ال�سماق ال�سحية والعالجية واملنزلية، وحتذير مهم.

فوئكمونلقوون

متالزمة القولون الع�سبي هي واحدة من ال�سطرابات املعدية املعوية الأكرث �سيوعا، 
املعدية  ال�سطرابات  عالج  يف  الكمون  م�ستخل�س  فعالية  عن  الأبحاث  اأثبتت  وقد 

املعوية مثل النتفاخ، والأعرا�س اله�سمية الأخرى للقولون الع�سبي

مل�:نب�س

اكتسفوا فوائد الكمون للبطن
وعالج املسكالت اله�سمية والقولون الع�سبي:
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بالفطر  اجلرجر  �سلطة 
وال���ب�������س���ل ل��ل��رج��ي��م

ملقاير
- اجلرجري : 2 كوب )بيبي(

- الفطر : كوب )طازج ومفروم �سرائح(

- الب�سل : 1 حبة )مفروم �سرائح رفيعة(

- ملح : ن�سف ملعقة �سغرية

- فلفل اأ�سود : ربع ملعقة �سغرية

- دب�س الرمان : ملعقة كبرية

- ع�سري الليمون : ملعقة كبرية

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبرية

طريقتح�ري
1. اخلطي اجلرجري مع الفطر والب�سل يف طبق.

2. اأ�سيفي امللح والفلفل الأ�سود.

ال�سلطة  وقلبي  الرمان  ودب�س  الليمون  وع�سري  الزيت  اأ�سيفي   .3
وقدميها.

مل�:جملتي

���س��ان��دوي����س ال��ت��رك��ي 
ب����اخل���������س����ار داي�����ت

ملقاير
- تو�ست : 4 �سرائح

- بودرة الثوم : ربع ملعقة �سغرية
- املايونيز : 2 ملعقة كبرية

- التريكي املدخن : 8 �سرائح
- �سل�سة الران�س اجلاهزة : 2 ملعقة كبرية

- خ�س : ن�سف كوب
- طماطم : 1 حبة
- الب�سل : 1 حبة

طريقتح�ري
1. اخلطي املايونيز مع �سل�سة الران�س وبودرة الثوم يف طبق.

2. وزعي املزيج على �سرائح التو�ست.

3. وزعي التريكي واخل�س والطماطم والب�سل.

4. قدمي ال�ساندوي�س بارد اأو حم�سيه باجلريل ح�سب الرغبة.

مل�:جملتي

ع���������������������س����������ر
ال��ب��ط��ي��خ ب��ال��ل��ي��م��ون

ملقاير
- بطيخ : ربع حبة

ر( - الزجنبيل : ن�سف ا�سبع )طازج مق�سنّ

- ع�سري الليمون : ملعقة كبرية )حام�س(

- �سكر : ح�سب احلاجة

طريقتح�ري
عيه. ري البطيخ واأزيلي البذور ثمنّ قطنّ 1.  ق�سنّ

2. يف اخلالط الكهربائي، �سعي قطع البطيخ والزجنبيل وع�سري 
الليمون احلام�س وال�سكر.

3.  اخلطي املكونات جيدًا.

ي الع�سري من الروا�سب. 4.  يف م�سفاة، �سفنّ

ميه. 5. اأدخلي الع�سري اإىل الثالجة حتى يربد ثمنّ قدنّ

مل�:جملتي

ملقاير
- البطاط�س : 4 حبات )مقطعة مكعبات(

- الب�سل : 1 حبة )مفروم ناعم(
- طماطم : 2 حبة )مقطعة مكعبات(

- القرفة : ن�سف ملعقة �سغرية )مطحونة(
- فلفل اأ�سود : ربع ملعقة �سغرية

- الكزبرة : ملعقة �سغرية )جافة(
- بابريكا : ن�سف ملعقة �سغرية

- بهارات اجلرام ما�سال : ملعقة �سغرية
- الكركم : ن�سف ملعقة �سغرية

- ملح : ح�سب الرغبة

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبرية

طريقتح�ري
ني الزيت ثمنّ اأ�سيفي الب�سل وقلنّبيه  1. يف قدر على نار متو�سطة، �سخنّ

حتى يذبل.
2. اأ�سيفي الطماطم، القرفة، الفلفل الأ�سود، الكزبرة، البابريكا، 

الغارام ما�سال، الكركم وامللح، وقلنّبي املكونات حتى تتداخل.
3. خففي النار واأ�سيفي البطاط�س، وقلنّبي املكونات حتى تتداخل.

4. اغمري املزيج باملاء واتركيه على النار حتى تن�سج البطاط�س بالكامل.
مي الإيدام �ساخنًا. 5. قدنّ

مل�:جملتي

ملقاير
- مقادير احل�سوة :

1. لوز : ح�سب احلاجة )حمم�س(
2. بندق : ح�سب احلاجة )حمم�س(

- للتغليف :
1. جوز الهند : كوب

2. مك�سرات : كوب
- التمر : 500 غرامًا )منزوع النواة(

- ب�سكويت : ن�سف كوب )مطحون(
- مك�سرات : ن�سف كوب

- جوز الهند : ن�سف كوب
- الزبدة : ملعقة كبرية

- حليب : ملعقة كبرية )�سائل(
طريقتح�ري

رات والزبدة  1. �سعي يف وعاء التمر والب�سكويت وجوز الهند واملك�سنّ
واحلليب وادعكي جيدًا حتى حت�سلي على عجينة متما�سكة.

ليها على �سكل كرة  و�سكنّ العجينة  2. خذي حوايل ملعقة كبرية من 
واح�سيها بحبة لوز اأو ف�ستق ثمنّ غلنّفيها بجوز الهند اأو املك�سرات.

3. اأعيدي الكرة حتى اإنتهاء الكمية.
مل�:جملتي

كرات التمر باملك�سرات

ايدام بطاط�س
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����س���ل���ط���ة ط���ب���ق���ات
ب��اخل�����س��ار واحل���ب���وب

ملقاير
- كينوا : ربع كوب )م�سلوقة(

- طماطم : 1 حبة )مفرومة(

- الذرة : ربع كوب )معلبة(

- امللفوف الأحمر : ربع كوب )مفروم(

- اجلرجري : ن�سف كوب )مفروم خ�سن(

- ع�سري الليمون : 1 حبة

- ملح : ن�سف ملعقة �سغرية

- زيت الزيتون : ملعقة كبرية

- الفلفل الأحمر : 1 حبة )مفروم(

- اجلزر : 1 حبة )�سغري احلجم / مب�سور(

طريقتح�ري
1. �سعي الكينوا يف قعر الطبق اأو املرطبان.

والفلفل  واجل��زر  والطماطم  وال��ذرة  واجلرجري  امللفوف  رتبي   .2
الأحمر على �سكل طبقات.

3. اخلطي زيت الزيتون وامللح والليمون و�سبي املزيج فوق ال�سلطة 
وقدميها.

مل�:جملتي

ف�����ت�����ة ب������اذجن������ان
ب�����ك�����رات ال��ك��ف��ت��ة

ملقاير
- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبرية )لقلي كرات الكفتة(

- كفتة : 500 غرامًا )كرات(

- الب�سل : 1 حبة )�سغري احلجم / مفروم(

- الباذجنان : 1 حبة )كبري احلجم / مقطع مكعبات(

- مرق دجاج : 1 مكعب

- معجون الطماطم : 2 ملعقة كبرية

- ملح : ن�سف ملعقة �سغرية

- فلفل اأ�سود : ن�سف ملعقة �سغرية

- ماء �ساخن : كوب

ان )مهرو�س( - الثوم : ف�سنّ

- الطحينية : ملعقة كبرية

- لنب زبادي : كوب

- اخلبز : 2 رغيف )مقطع وحمم�س(

- �سماق : ح�سب الرغبة )للتزيني(

- بقدون�س : ح�سب الرغبة )مفروم / للتزيني(

- لوز : ح�سب الرغبة )حمم�س / للتزيني(

طريقتح�ري
1. �سخني 2 ملعقة كبرية من الزيت النباتي يف قدر على النار، واقلي 
كرات الكفتة من جميع اجلهات حتى تن�سج، ثم ارفعي كرات الكفتة 

بطبق جانبي.

اأ�سيفي  ثم  وقلبي،  ناعم  املفروم  الب�سل  اأ�سيفي  القدر،  بنف�س   .2
مكعبات الباذجنان، وقلبي حتى يتغري لون الباذجنان.

3. اأ�سيفي مكعب مرق الدجاج، ومعجون الطماطم، ونكهي بامللح، 
بي املاء ال�ساخن وحركي، غطي القدر واتركي  والفلفل الأ�سود، و�سُ

املكونات ملدة 15 دقيقة على النار.

واللنب  والطحينية،  امل��ه��رو���س،  ال��ث��وم  �سعي  جانبي،  وع��اء  يف   .4
الزبادي، وحركي املكونات جيدًا حتى تتجان�س.

اأ�سيفي  ثم  التقدمي،  بقاع طبق  للتقدمي: �سعي اخلبز املحم�س   .5
اللنب  �سو�س  ووزع���ي  بالطماطم،  ال��ب��اذجن��ان  �سل�سة  م��ن  عليه 

الزبادي فوقها، واأ�سيفي كرات الكفتة املقلية على الوجه.

ال�سماق، والبقدون�س، واللوز املحم�س على وجه  للتزيني: وزعي   .6
الطبق بح�سب الرغبة وقدميها.

مل�:جملتي

تارت اجلوز بالكراميل
ملقاير

- مقادير القاعدة :

1. ب�سكويت دايج�ستف : 200 غم

بة( 2. الزبدة : 75 غرامًا )مذونّ

- مقادير احل�سوة :

1. الزبدة : 150 غرامًا

2. ال�سكر الأ�سمر : 75 غرامًا

3. حليب مكثف حملى : 200 غم

4. ال�سوكول ال�سوداء : 100 غرامًا

5. اجلوز : 50 غم )مفروم خ�سن(

طريقتح�ري
الطعام حتى  الدايج�ستف يف حم�سر  ب�سكويت  ا�سربي   .1

بة واخلطي. ي�سبح ناعمًا، واأ�سيفي الزبدة املذونّ

2. �سبنّي خليط الب�سكويت يف قالب م�ستدير قطره 20 �سم 
للملعقة حتى  اخللفية  وا�ستعملي اجلهة  القاعدة  ومتحرك 

ي اخلليط يف القاعدة وعلى اجلوانب. تر�سنّ

3. اأدخليه اإىل الثالجة ل�30 دقيقة حتى يجمد.

مع  ال��زب��دة  �سعي  احل�سوة:  ري  ح�سنّ الث��ن��اء،  ه��ذه  يف   .4
كي حتى تذوب املكونات،  ال�سكر يف قدر على نار هادئة وحرنّ
واأ�سيفي احلليب املكثف املحلى و�سعي القدر على نار هادئة 

مع التحريك با�ستمرار حتى يبداأ بالغليان.

حت�سلي  حتى  دقائق  ثالثة  اأو  دقيقتني  حلوايل  كي  حرنّ  .5
على كراميل ذهبي اللون، ثم ا�سكبيه على قاعدة الب�سكويت 

واأدخليه اإىل الثالجة ملدة �ساعة.

مائي،  حمام  فوق  زجاجي  وع��اء  يف  ال�سوكولتة  ب��ي  ذونّ  .6
يف  ال�سوكولتة  و�سعي  قلياًل،  ويكثف  ي��ربد  حتى  واتركيه 
جة على  كي�س احللويات ثم وب�سرعة ا�سنعي خطوطًا متعرنّ

وجه التارت.

ل تربيده ملدة �ساعة  7. زينّني التارت باجلوز املقطع، ويف�سنّ
قبل التقدمي.

مل�:جملتي
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What to bring 

When you 

come for

your test?

• Your test result
Once you submit the test, the result page will 

immediately display your score. You need to 

get at least 15 out of 20 questions correct to 

pass the test.

This score is:

. temporary

. not your official test result
In the upcoming months, we’ll:

. review and confirm your official test result

. contact you with your next steps

• If we find or suspect cheating
. your test result may be invalid

. our official will follow up with you
• Print or email your test result
At the bottom of the test result page, there are 

buttons to print and email the result. You should 

print or email the result for your records. You 

can’t sign in to view your results again.

. Emailing the test result to yourself

After you click the “Email” button, a disclaimer 

will appear on your screen. You need to agree 

to the disclaimer to get your test result by 

email.

We’ll email the result to your or your 

representative’s email address. This is the 

same email that you provided to us:

. on your citizenship application form

. most recently through the Web form or call 

centre, or

. if you changed the email address to get the 

test link

• After the test
If you pass the test:

You may have to do an interview with a 

citizenship officer.

If you do, we’ll contact and schedule you for 

an interview.

If you do not have to do an interview, please 

wait for us to invite you to your citizenship 

ceremony.

If you do not pass the test

If you don’t pass the:

. first time, we’ll contact you to schedule a 
retest in person

. second time, we’ll schedule a hearing with a 

citizenship officer (wait for us to email you)

. third time, we’ll contact you by email to tell 

you of your next steps

• What to do if you don’t pass the test due a 
technical issue or emergency

If you missed the test:

You need to take the test within 21 days from 

the day you receive the invitation.

If you miss the test:

. email the office that sent you the test 
invitation to provide a reasonable explanation 

(the email is in the Rescheduling section of 
your invitation)

. we may reschedule you for another test (it 
depends on your explanation)

Government of Canada 

N
o. Marrying a Canadian citizen 

doesn’t give you citizenship.

If you want to become a 

Canadian citizen, you must 

follow the same steps as everyone else. 

There isn’t a special process for spouses of 

Canadian citizens.

You must meet several requirements to apply 

for citizenship. You must be physically 

present in Canada for at least 1,095 days 

during the 5 years right before the date you 

applied. This includes time as a

. permanent resident

. temporary resident (lawfully authorized to 
remain in Canada)

. protected person

Your Canadian spouse can sponsor you to 

become a permanent resident if you

. don’t live in Canada, or

. aren’t a permanent resident

You may apply for citizenship if you

. are a permanent resident

. have been physically present in Canada 

long enough

. meet the other requirements

There are different rules to determine if 

children of Canadians born outside Canada 

have Canadian citizenship.

IRCC

Do I become

a Canadian citizen

when I marry

a Canadian?

The TesT resulT and nexT sTeps

When you come for your test bring:

the notice asking you to take the test (“Notice 
to Appear”)
your permanent resident (PR) card (if you had 
one)
2 pieces of personal identification (ID)
1 piece of ID with your photograph and signature, 
such as a driver’s licence or health card

foreign ID documents must be government-
issued (Canadian ones don’t need to be 
government-issued)
if not in English or French, provide a translation 

with an affidavit from the translator
all your passports and travel documents, 

current and expired, that you listed on the 

application form

a certificate, diploma, degree or transcript that 
proves your English or French language skills 

(if you were 18 to 54 years of age when you 
signed your application)
other documents we may ask for in your 

“Notice to Appear” letter

Government of Canada 
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Tense standoff in Winnipeg between 
opposing groups, big pro-Palestinian 
rallies in Toronto, Ottawa, Montreal 

1621-05-

Demonstrations were held across Canada 
on Saturday amid escalating violence in 
the Middle East, with pro-Palestinian 
groups gathering in cities from coast 
to coast and a pro-Israel virtual event 
planned for Sunday.

The latest developments in the 
confrontation between Israeli forces 
and Palestinian militants saw more 
deadly airstrikes from Israel into Gaza 
on Saturday. Israeli forces destroyed a 
highrise building housing media outlets, 
including the Associated Press and Al 
Jazeera, and bombed the home of a senior 
Hamas leader. Hamas continued a stream 
of rocket volleys into Israel, including a 
late-night barrage on Tel Aviv.

- In Winnipeg, pro-Palestinian and pro-
Israel demonstrators were separated by 
more than a dozen police officers outside 
the Manitoba legislature. Despite tensions 
between the groups, Winnipeg police said 
no arrests had been made in connection 
with the rallies as of Saturday afternoon.

Idris Elbakri, a Palestinian-Canadian 
from Jerusalem who attended the rally, 
called on the federal government "to 
take a much more balanced, principled 
approach" to the ongoing situation in the 
region. "Unfortunately right now, I don't 
think that's the case," he said.

Protesters on both sides of the police line 
at the Winnipeg rally broke provincial 
public health orders; under Manitoba's 
current restrictions, gatherings in outdoor 
public spaces aren't supposed to exceed 
five people.

The Jewish Federation of Winnipeg said 
in a social media post on Friday the event 
was not done in consultation with the city's 
organized Jewish community and that it 
wasn't encouraging people to attend the 
rally on Saturday — the Jewish Sabbath.

In Toronto, thousands of demonstrators 
packed into Nathan Phillips Square near 
city hall to denounce the violence against 
Palestinians in Gaza. Toronto police 
estimated between 2,500 and 5,000 
people attended the protest.

"I have family back in Gaza and I feel so 
bad. I speak with them like every minute 
just to make sure that they are still fine 
and they're still alive," said Wajeeha 

Barakat, who attended with her son to 

show solidarity with her family.

Among the myriad Palestinian flags were 

dozens of Israeli flags flown by counter-

demonstrators in the square. Police 

appeared to set up a barrier to separate 

opposing protesters. As of Saturday night, 

police had no information about any 

arrests made in connection with the rally.

'I'm on edge all the time'

In Ottawa, organizations representing 

the city's Palestinian community rallied 

outside the Human Rights Monument to 

condemn Israeli attacks on Gaza and other 

Palestinian territories. Police estimated 

that between 2,000 and 3,000 people 

attended.

"It's devastating to see the impact that 

it has on my family," Janan Arafa, one 

of the organizers, told CBC's Krystalle 

Ramlakhan. "I'm on edge all the time. I 

don't know what's going to happen.

"I feel helpless, so the least I can do is 

remind Canada, the global community, 

that Palestinian human rights should 

matter," said Arafa, vice-president of the 

Association of Palestinian Arab Canadians 

(APAC) in Ottawa.

In Montreal, thousands of people 

demonstrated in the city's downtown amid 

blaring horns and firecrackers. Participants 

chanted pro-Palestinian slogans and 

urged the Canadian government to come 

to the aid of Palestinians.

The Montreal crowd also called for a 

boycott of goods from Israel and an end to 

the occupation of Palestinian territories. 

There were also several other small 

gatherings that took place in different 

parts of the city.

In Vancouver, about 1,000 pro-Palestinian 

demonstrators gathered downtown in 

front of the CBC broadcast centre before 

marching to the U.S. consulate. Speakers 

called for an end to the occupation 

of Palestinian territories, as well as a 

cessation of the violence and bombings in 

Gaza.

On Sunday, members of British Columbia's 

Jewish community are planning a march 

in support of Israel.

In Halifax, pro-Palestinian demonstrators 

held a car rally outside Saint Mary's 

University. In response to this gathering 

and an unrelated event at Citadel Hill, 

police said 21 tickets were issued.

Police said 200 vehicles participated in 

the rally, and charges were laid under 

the Health Protection Act, Emergency 

Management Act and the Motor Vehicle 

Act. "Significant police resources were 

tied up clearing the traffic backlog," police 

said in a statement, adding that arrests 

were made.

Organizers of the car rally had posted 

warnings on social media that participants 

should stay in their vehicles to avoid 

violating COVID-19 safety guidelines.

Pro-Palestinian demonstrators in 

Edmonton also held a car convoy on 

Saturday. About 1,200 vehicles took part 

in the event.

Pro-Israel virtual event planned for 

Sunday

On Thursday, Canadian Jewish community 

groups — including B'nai Brith Canada, 

Friends of Simon Wiesenthal Center for 

Holocaust Studies and the Centre for 

Israel and Jewish Affairs (CIJA) — posted 

a joint statement in support of Israel 

and condemning the rocket attacks from 

militants in Gaza.

CIJA is also hosting a virtual solidarity 

event on Sunday at noon ET.

B'nai Brith Canada also released a 

statement on Wednesday calling for 

officials to enforce public health orders 

consistently after a gathering in downtown 

Toronto on Monday. 

"B'nai Brith is contacting police in the 

relevant jurisdictions, urging them to 

caution rally organizers and issue fines if 

rallies proceed in violation of provincial 

health orders," the statement read.

After five days of violence, the worst 

fighting between Israelis and Palestinians 

since 2014, at least 145 Palestinians have 

been killed in Gaza — including 41 children 

and 23 women. There are eight dead on the 

Israeli side, all but one of them civilians, 

including a six-year-old child.

Pro-Palestinian rallies held across Canada 
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Statement 

by the Prime 

Minister 

on Paramedic 

Services Week
The Prime Minister, Justin Trudeau, 
today issued the following statement on 

Paramedic Services Week, which runs 
from May 23 to 29:

“Today, on the first day of Paramedic 
Services Week, we honour the brave 
individuals on the front lines of our health 

care system. 

“Tens of thousands of paramedics and 

communications officers across Canada 
have dedicated themselves to saving lives 

and helping those in need. Under ordinary 

circumstances, their work is remarkable; 

amidst the pandemic, it is extraordinary.

“Over the last year, paramedics have been 

at the forefront of the fight against COVID 
19. Day and night, these hardworking 
health care professionals put their mental 

and physical health on the line. Despite 
the risks they face, paramedics continue 

to show up for Canadians, and serve 

their communities, with the utmost care, 

compassion, and professionalism.

“We can all do our part to help keep 

paramedics and front-line health care 
workers safe if we keep following public 

health advice. This includes staying home as 

much as possible, wearing a mask, washing 

our hands regularly, maintaining the greatest 

physical distance possible from others, and 

downloading and using the COVID Alert 
app. It also includes getting a COVID-19 
vaccine when it is our turn to be vaccinated. 

Together, we can keep our loved ones, our 

health care workers, and our communities 

safe from the virus.

“To all paramedics: thank you. Thank you 

for risking your safety, sacrificing time 
with your loved ones, and going above 

and beyond every day to help keep us safe 

and healthy. All Canadians are grateful for 

your incredible dedication and service.”

PMO Media Relations

If you want to visit Canada on business, you’ll 

need to understand what a business visitor is, 

what you can do as a business visitor, and what 

you’ll need to do and bring to enter Canada.

•• What is a business visitor
You’re a business visitor if you:

• come to take part in international business 
activities without being part of the Canadian 

labour market

• are visiting Canada temporarily to
 - look for ways to grow your business
 - invest
 - advance your business relationships
Business visitors usually stay in Canada for a 

few days or a few weeks, but are able to stay 

for up to 6 months.

•• How to show you’re a business visitor
To qualify as a business visitor to Canada, you 

must show that:

• you plan to stay for less than 6 months
• you don’t plan to enter the Canadian labour 
market

• your main place of business and source of 
income and profits is outside Canada
• you have documents that support your 
application

• you meet Canada’s basic entry requirements, 
because you

    . have a valid travel document, such as a 

passport

    . have enough money for your stay and to 

return home

    . plan to leave Canada at the end of your 

visit

    . are not a criminal, security or health risk 

to Canadians

• Note: If you plan to stay for more than 6 

months, or plan to work in Canada, you may 

be considered a temporary worker and have to 

apply for a work permit.

•• Types of activities
Activities you may conduct as a business 

visitor include:

• buying Canadian goods or services for a 
foreign business or government

• taking orders for goods or services
• going to meetings, conferences, conventions 

or trade fairs

• giving after-sales service as part of a warranty 
or sales agreement

• being trained by a Canadian parent company 
that you work for outside Canada

• training employees of a Canadian branch of 
a foreign company

• being trained by a Canadian company that 
has sold you equipment or services

Under the Canada-United States-Mexico 
Agreement, a U.S. or Mexican national may 
also take part in other activities, such as 

research, marketing and general services. 

For more information, see the Global Affairs 

Canada website.

•• What you need to enter Canada

If you’re a business visitor, you need 

either a visitor visa or an Electronic Travel 

Authorization (eTA) to come to Canada. You 
may also need to provide your fingerprints 
and photo (biometrics) if applying for a visitor 
visa.

Find out if you need an eTA or a visitor visa

Business visitors and business people are not 

the same. Business people come to do work in 

Canada under a free trade agreement. Learn 

more about business people.

•• What to bring with you to Canada
Make sure that you have the following 

documents when you arrive at the border 

(don’t pack them in your suitcase):
• a passport or travel document that is valid 
for your entire stay

• a valid visitor visa, if applicable
• if you need an eTA, you must travel using the 
same passport you used in your application

• letters of support from your parent company 
and a letter of invitation from the Canadian 

host business or a Letter of Recognition from 
the Canada Border Services Agency
• other documents such as warranty or service 
agreements, or contracts, if relevant to your 

visit

• 24-hour contact details of your business host 
in Canada

• proof that you have enough money for both 
your stay in Canada and your return home

Government of Canada 

How to visit Canada on business
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Important 
details about

Online 

Canadian 

citizenship

test

News

- As per the terms and conditions you will 
agree to when you take the online test, any 

suspected activity of this nature may be 

considered a breach of confidentiality and/
or fraudulent behaviour. It may result in the 

refusal of your citizenship application and/or 
misrepresentation. 

• Test details
Once you are ready to take the test, please click 

(or copy in your Chrome or Safari browser) 
the following link, and follow the instructions 

to begin the sign in process: 

- You'll have 30 minutes to complete the test; 
you won't be able to stop or pause it. 
- There are 20 multiple choice questions. 
- The test can be answered in either English 
or French. 

- The 30-minute timer will continue if you are 
disconnected. 

- You can reconnect at any time within the 30 
minutes. 

- If you don’t manually submit, the test will 
automatically submit after 30 minutes has 

ended.

- You must be visible at all times in front of 
your webcam while completing the test. 

- You are not permitted to open any other tabs 
or applications. 

- You need to get 15 correct answers to pass 
the test. 

- Your test results will be automaticaliy 
generated when the online test is submitted. 

IRCC

Canada firmly believes that the Palestinian and Israeli peoples have a right to live in 
peace, security, and dignity – without fear and with their human rights respected. The 

Government of Canada is supporting efforts to ensure that emergency relief quickly 

reaches Palestinian civilians facing urgent humanitarian needs in Gaza, as well as those 
affected by violence in the West Bank.

The Prime Minister, Justin Trudeau, today announced $25 million in funding to support 
Palestinian civilians in the region. These funds will be provided to United Nations (UN) 
agencies and other organizations with proven track records of delivering assistance 

effectively and in accordance with Canadian requirements.

Canada’s aid will include an immediate $10 million for urgent food assistance, shelter, 
water, sanitation and hygiene, as well as for psychosocial support for the most vulnerable, 

including children. The funding includes an additional $10 million to support humanitarian 
and rebuilding efforts to lay the foundation for sustainable recovery, such as vital medical 

infrastructure and measures to help families earn a living. The Government of Canada 

will also dedicate up to $5 million for peacebuilding initiatives that advance the goal of a 
comprehensive, just, and lasting peace in the Middle East.

This support builds on Canada’s previous commitments in the region. Ongoing support 

includes humanitarian assistance to help meet basic needs, as well as development 

assistance to improve socio-economic conditions for Palestinians. Canada also contributes 
to initiatives to promote peace and stability and to support dialogue and cooperation 

between Israelis and Palestinians.
PMO

Prime Minister 
announces 

assistance for 
Palestinians 

affected by the 
recent violence in 
Gaza and the West 

Bank

Statement by the Prime Minister on Eid al-Fitr 

The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the 
following statement on Eid al-Fitr:
“Tonight at sunset, Muslims in Canada and around 

the world will celebrate Eid al-Fitr and mark the 
end of the holy month of Ramadan.
“This past month has been a time of prayer, 

reflection, and sacrifice. In Canada, this day 
would usually be a time for family and loved 

ones to join together to attend special morning 

prayers, share meals, and show compassion and 

generosity to others through charity. This year, 

many Eid traditions will once again look different 

as we continue to fight the global COVID-19 pandemic 
and find alternative ways to celebrate while keeping each 
other and our communities safe.

“In these difficult times, Muslim communities in Canada have put the values at the heart of Islam 
- gratitude, compassion, and generosity - into practice by supporting local charities, providing 
assistance to seniors in isolation, and delivering meals to those in need. Today, I invite all 

Canadians to take time to recognize the many contributions Canada’s Muslim communities 

have made – and continue to make – to our country.

“On behalf of our family, Sophie and I offer our heartfelt wishes for health and happiness to all 
those celebrating Eid al-Fitr. 
“Eid Mubarak!”

PMO Media Relations
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Statement by Canada Following 
UN Security Council Session on 

the devastating violence in Israel, 
the West Bank, and Gaza 

Global Affairs Canada today issued the 
following statement:
“Canada is appalled by the ongoing violence, 

rising tensions, and the devastating loss of 

life. The toll —particularly on civilians, 

including women and children — has already 

been too great. Canada continues to express 

grave concerns over the escalating violence in 

Israel, West Bank, and Gaza. Canada joins its 

allies and friends in urging all parties to take 

steps to immediately end all violence, prevent 

further loss of life, protect all civilians, and 

de-escalate tensions. All parties must uphold 
international law.

“Canada reiterates the fundamental 

importance of protecting journalists and press 

freedom. Journalists and media workers are 
the cornerstone of any fair, strong and vibrant 

society and must be free to do their work 

without fear. Any violence against journalists 

is completely unacceptable, especially in 

volatile contexts where they are risking their 

lives to do their jobs. Further, it is completely 

unacceptable to see humanitarian workers and 

facilities under fire. Their safety and security 
must always be ensured.

“The continued indiscriminate barrage of 

rocket attacks fired by Hamas and Palestinian 
Islamic Jihad into Israel against civilians 
is completely unacceptable and must cease 

immediately. Those foreign entities which 

support Hamas and Palestinian Islamic Jihad 

must end their material and financial support to 
these groups. Canada supports Israel's right to 
live in peace with its neighbours within secure 

boundaries and fully supports Israel's right to 
assure its own security. This right also comes 

with immense responsibility and obligation to 

act in accordance with international law. The 

use of force has led to significant civilian loss 
of life and we urge utmost restraint.

“Canada remains gravely concerned by 

the continued expansion of settlements, 

demolitions, and evictions, including the 

ongoing cases in Sheikh Jarrah and Silwan. 
These actions impact families and livelihoods, 

do not serve peace and are a violation of 

international law. Unilateral actions that 

prejudge the outcome of direct negotiations 

and further jeopardize the prospects for a two-
state solution must be avoided.

“Canada is alarmed by the clashes and violence 

among Arab and Jewish communities in parts 
of Israel. We implore all authorities and citizens 

alike to help maintain calm, reduce tensions, 

and help keep the peace while respecting 

human rights. We stand firmly with the Israeli 
and Palestinian people in their right to live in 
peace, security, with dignity, without fear, and 

with their human rights respected.

“Canada has observed an increase of hatred, 

including antisemitism and Islamophobia, at 

home and around the world. It is our collective 

responsibility to fight hatred and condemn it in the 

strongest possible terms. Canada is committed 

to standing against hatred and discrimination 

in all their forms and is committed to working 

with our domestic and international partners to 

promote and defend pluralism, inclusion and 

human rights at home and abroad. 

“Canada is committed to the goal of a 

comprehensive, just and lasting peace in 

the Middle East, including the creation of a 

Palestinian state living side by side in peace 
and security with Israel. We will always 

stand ready to support efforts for a two-state 
solution.

“The loss of life in this conflict is heartbreaking. 
For decades, this conflict has caused much 
pain to both Palestinian and Israeli families 
and impacted the social fabric in the region. 

This is all the more reason for the parties to 

urgently find a sustainable resolution to the 
conflict. The spiral of violence and hatred 
must immediately stop. Mutual recognition 

and respect are the critical foundation for a 

lasting peace.

“Amidst the COVID-19 pandemic, and 
with Israeli and Palestinian youth and future 
generations top of our mind, we urge all parties 

to renew their commitment to peace and 

security and encourage the Security Council 
to remain engaged on efforts to bring an end 

to the violence.” 

Global Affairs Canada

The Prime Minister, Justin Trudeau, today 
issued the following statement on Africa Day:
“Today, we join the African Union in celebrating 

Africa Day. We also commit to continue 
working to deepen our relationships with the 

dynamic and diverse countries of Africa.

“Africa Day marks the anniversary of the 
creation of the Organization of African Unity, 

which was succeeded by the African Union in 

2002. This day is an opportunity to recognize 

the progress made throughout the continent, 

and the role of the African Union in promoting 

peace and security, economic development, 

and global cooperation.

“During my visit to Ethiopia and Senegal 
last year, we further strengthened Canada’s 

partnerships with countries across the 

continent and committed to creating economic 

growth, increasing trade and investment, 

promoting democracy, advancing gender 

equality, and fighting climate change. Last 
week, I announced additional support 

for hard-hit African economies as part of 
Canada’s continued commitment to growth 

and opportunity in Africa.

“Canada and African countries will continue 

to work together to find solutions to the global 
challenges of today and prepare for the ones of 

tomorrow. We cannot defeat COVID-19 unless 

all countries have the resources to respond to, 

and recover from, this crisis. The Government 

of Canada will keep working with international 

partners to support an equitable access to 

COVID-19 tests, treatments, and vaccines, 
and a strong global economic recovery that 

benefits everyone, including by recognizing 
the specific needs of African countries.

“On behalf of the Government of Canada, I 

wish everyone celebrating a happy Africa 

Day. By working together, we can overcome 
current and future challenges, and build a 

better, fairer, and more prosperous future.”

PMO Media Relations

sTaTemenT by The prime 
minisTer on africa day
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Statement by the Prime 
Minister on Europe Day 

The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following statement on Europe Day:
“Today, on Europe Day, we join our international partners to celebrate alongside our 
friends and allies in Europe. The European Union is a true example of cooperation among 

states, and represents hope for democracy and peaceful pluralism.

“This year, we also mark the 45th anniversary of the European Union’s diplomatic presence in 
Canada, and celebrate our long history as strategic partners. The relationship between Canada 

and the European Union is based on shared values, close cooperation, and strong people-to-
people ties. Canada is one of the European Union’s oldest international partners and today, 

around 25 million people who share some European descent call our country home. From 

Vancouver and Toronto, to Montréal and Halifax, they continue to shape our vibrant and 
diverse communities, and represent one of the largest European diasporas in the world.

“The European Union is also our second-largest trading partner. Through the Canada-
European Union Comprehensive Economic and Trade Agreement, we are building trade 

and investment, and creating opportunities and jobs for people on both sides of the Atlantic. 

The Canada-European Union Strategic Partnership Agreement also marks an important 
chapter in our relationship, deepening our cooperation on an even wider range of issues, 

and establishing regular meetings between leaders, ministers, and senior officials.
“Canada will continue working with the European Union to address the greatest challenges 

of our times. Together, we are taking steps to fight the global COVID 19 pandemic, 
including rolling out safe and effective vaccines and supporting more vulnerable countries, 

and driving economic growth and recovery. We will also continue to advance our common 

priorities, from fighting climate change and protecting human rights, to promoting peace, 
security, democracy, and the rule of law.

“Today is a time to celebrate the close partnership and strong ties that unite our country 

and the European Union. On behalf of the Government of Canada, I offer my best wishes 

to everyone celebrating Europe Day, here in Canada and around the world.”
PMO Media Relations

News

F
unding Will Purchase A New Made-
in-Ontario Fleet from Thunder Bay 
Plant and Will Support Jobs
TORONTO – The Ontario 

government announced an investment of 

$180 million towards the purchase of 60 new 
streetcars for the Toronto Transit Commission 

(TTC). The $180 million will be matched by 
the Government of Canada, with the City of 

Toronto investing an additional $208 million. 
The streetcars will be produced in Thunder 

Bay, with vehicle delivery starting in 2023.

“Today is an exciting day for the City of 

Toronto and the City of Thunder Bay, as 

Ontario’s investment will help provide new, 

modern transit options for the hardworking 

residents of Toronto and the surrounding 

region, while also supporting good jobs in 

northern Ontario,” said Minister Mulroney. 

“Our government knows the importance 

of working collaboratively with federal 

and municipal partners to champion public 

infrastructure projects – ones that support the 

health and growth of our local communities.”

These new streetcars will ensure that the 

TTC can address immediate streetcar fleet 
needs, match capacity of customer demand, 

and reallocate 50 buses that are currently 

supplementing streetcar service to return to 

operation on local bus routes.

“This investment will provide double the 

value for Ontarians; providing the people 

of Toronto with state-of-the-art transit 
infrastructure and bringing good jobs and work 

to the hardworking people at Thunder Bay’s 

Alstom plant,” said Minister Rickford. “Our 
government is taking strong action to support 

good jobs in Thunder Bay and strengthen 

Northern Ontario’s manufacturing sector.”

In addition, Metrolinx will also continue 

discussions with Alstom under their existing 

contract for the refurbishment of additional 

GO bi-level cars.
Refurbishing GO Rail cars will keep more 
trains performing at peak service levels for GO 

customers. These safe, reliable and comfortable 

coaches provide riders with better, more 

enjoyable journeys across the GO network.

Government of Ontario

Ontario, Canada 
and City of 

Toronto Jointly 
Investing More 

Than $500 
Million in New 

Streetcars

The Honourable Marc Garneau, Minister of 
Foreign Affairs, today issued the following 

statement:

“Canada is following the situation in Jerusalem 
closely. We call for immediate de-escalation 
of tensions and for all sides to avoid any 

unilateral actions.

“Canada is committed to the goal of a 

comprehensive, just and lasting peace in 

the Middle East, including the creation of a 

Palestinian state living side by side in peace 
and security with Israel.

“As a close friend and ally of Israel, Canada 

is deeply concerned that recent decisions on 

settlements, and demolitions and evictions, 

including in Sheikh Jarrah, would negatively 
impact livelihoods and undermine the prospects 

for a two-state solution based on mutual 
respect for human rights and international law 

by all parties.

“Canada calls for renewed commitment to 

peace and security and, as always, stands ready 

to support efforts for a two-state solution.” 

Canada concerned by escalation 
of tensions in Jerusalem
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The global COVID-19 pandemic has made life 
more difficult for Canadian families. That’s why 
the Government of Canada has taken action to 

support parents through this crisis and helped make 

life more affordable for all families, including 

through the Canada Child Benefit (CCB). Since 
its implementation in 2016, the CCB has given 

more money to about nine out of ten Canadian 

families, grown the middle class, and helped lift 

nearly 435,000 children out of poverty.
The Prime Minister, Justin Trudeau, today 
announced that families entitled to the CCB will 

receive additional support of up to $1,200 for 
each child under the age of six. This temporary 

measure will put money directly into the pockets 

of Canadian families to better help them cope with 

the pressures of the pandemic.

Families with a net income of $120,000 or less 
will receive up to four tax-free payments of $300. 
Families with a net income above $120,000 will 
receive up to four tax-free payments of $150, 
for a total benefit of up to $600. To ensure that 
more money goes to the families that need it the 

most, families with net incomes that are too high 

to be entitled to the CCB will not receive these 

additional payments.

The first and second payments will be issued today, 

with subsequent payments on July 30 and October 
29, 2021. This measure will benefit approximately 
1.6 million Canadian families and approximately 

2.1 million children under the age of six.

Many families with young children have been 

struggling with a wide range of expenses during 

the pandemic. These payments will make life 

easier for them to afford healthy food, short-term 
child care, and at-home learning activities. While 
we finish the fight against COVID-19 and build 
back better for everyone, the Government of 

Canada will continue to make life more affordable 

for Canadian families and grow the middle class.

PMO Media Relations

Making life more affordable for 
Canadian parents

Funding will create new jobs and promote 
economic development in northeastern Ontario

N
ORTH BAY — The Ontario 
government is providing more than 

$560,000 to help three mining supply 
companies develop innovative 

technology, purchase new equipment and expand 

operations in North Bay. This investment will 

create 13 new jobs and promote economic 

development in the region.

“Our government is honoured to support 

Nipissing’s mining and manufacturing sector, 

which continues to create good jobs for our area,” 

said MPP Vic Fedeli. “As we continue to navigate 
the COVID pandemic, it is important to highlight 
Northern Ontario as a strong and competitive 

region to attract new business investments.”

The following funding is being delivered through 

the Northern Ontario Heritage Fund Corporation 
(NOHFC):
Drillco Mining and Exploration is receiving 
$243,280 to build a prototype of a clean-tech, 
ultra-deep surface drill capable of drilling diamond 
core drill holes to depths of up to 3,000 metres.

MinCon Canada Drilling Products Inc. is receiving 
$199,247 to purchase new equipment to expand 
its facility and improve shop productivity.

Wagg’s Petroleum Equipment Ltd. is receiving 
$120,413 to build an addition to its facility in 

North Bay.

“Supporting local businesses as they expand and 
innovate will help create jobs, keep the north 

competitive and attract new investment,” said 

Greg Rickford, Minister of Energy, Northern 
Development and Mines. “These investments are 
helping businesses thrive, leading to economic 

diversification and providing real opportunities 
for northerners.”

The Northern Ontario Heritage Fund Corporation 
(NOHFC) promotes economic prosperity across 
Northern Ontario by providing financial assistance 
to projects – big and small, rural and urban – that 

stimulate recovery, growth, job creation and skills 

development. Since June 2018, the NOHFC has 
invested more than $309 million in 3,050 projects 
in northern Ontario, leveraging more than $1.1 
billion in investment and creating or sustaining 

over 4,770 jobs.

Ontario Supports Mining Supply 
Companies in North Bay
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يف  ك���ن���دا  وزراء  رئ��ي�����س  ب���ي���ان 
امل�سعفني خ��دم��ات  اأ����س���ب���وع... 

6

تقدمي  عن  يعلن  كندا  وزراء  رئي�س 
25 مليون دوالر م�ساعدة الفل�سطينيني 
العنف  اأع���م���ال  م��ن  امل��ت�����س��رري��ن 
الغربية وال�سفة  غ��زة  يف  5االأخ���رة 

الكندية  اجلن�سية  على  اأح�سل  هل 
ع��ن��دم��ا اأت������زوج م���ن ك��ن��دي��ة؟

10

ك���ي���ف مي���ك���ن���ك زي��������ارة ك��ن��دا 
ب���دواع���ي ال��ب��زن�����س واالأع���م���ال 
ال����ت����ج����اري����ة، ح���ك���وم���ة ك��ن��دا 
6
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Canadian Diversity

How to visit 
Canada on 
business6

Statement by the 
Prime Minister on 

Paramedic Services 
Week6

Making life more 
affordable for 

Canadian parents

2

Prime Minister 
announces assistance 

for Palestinians 
affected by the recent 
violence in Gaza and the 

West Bank5

ISSN 2563-8483

"This year more than ever, paramedics have been putting themselves at risk to keep us safe 

and healthy. For that, and for always having our backs and showing incredible strength, we say 

thank you. This week and every week, know that we are so grateful."

Justin Trudeau 


