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اأ�سماء الوزراء، ورئي�س وزراء كندا يرحب مبجل�س الوزراء اجلديد
Prime Minister welcomes new Cabinet
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G20 and COP26
"Young people are demanding ambitious and urgent climate action. And they deserve nothing 
less. We sat down with some youth today, as well as business and government leaders, at 
the Global Center on Adaptation to talk about that."

Justin Trudeau
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لقد  اجلميع.   اأجل  من  قدًما  امل�ضي  الكنديون  اختار   ، �ضبتمرب  يف 
 ،COVID-19 وب��اء  على  للتغلب  قوية  اإج��راءات  اتخاذ  اختاروا 
املنازل  ملكية  وجعل  الو�ضطى،  الطبقة  وتنمية  عمل  فر�ص  وخلق 
تلتزم  املناخ.   لتغري  والت�ضدي  اجلميع،  متناول  يف  جم��ددًا  لتكون 

حكومة كندا بالوفاء بهذه الأولويات بينما نعيد بناء دولة اأف�ضل.

اأعلن رئي�ص الوزراء جا�ضنت ترودو ، اليوم ، اأن مرا�ضم اأداء اليمني 
يف جمل�ص الوزراء �ضُتعقد يف 26 اأكتوبر 2021 ، واأن الربملان �ضيعود 

لعمله يف 22 نوفمرب 2021.

و�ضتوا�ضل  اجلن�ضني،  كال  بني  متوازنة  اجلديدة  احلكومة  �ضتظل 
تقدمي امل�ضاعدة للكنديني واإيجاد حلول حقيقية للتحديات احلقيقية 
اليوم وغًدا.  كما اأُعلن ال�ضهر املا�ضي ، �ضت�ضتمر كري�ضتيا فريالند 
اإعادة  مع  املالية.   ووزي��رة  ال���وزراء  رئي�ص  نائب  من�ضب  �ضغل  يف 
العر�ص  خطاب  ا  اأي�ضً الكندية  احلكومة  �ضتلقي  ال��ربمل��ان،  انعقاد 
اجلديد ، والذي �ضي�ضع خطة احلكومة التقدمية لإنهاء الكفاح �ضد 

COVID-19 وبناء م�ضتقبل اأف�ضل للجميع.

مت اإىل الآن تطعيم اأكرث من 82 يف املائة من الكنديني املوؤهلني ب�ضكل 
كامل ، لكن معركتنا �ضد COVID-19 مل تنته بعد.  لهذا ال�ضبب 
بعد  الأوىل  يوم  املائة  تطعيم يف  التزامات  احلكومة خم�ضة  حددت 

اأداء احلكومة اجلديدة اليمني الد�ضتورية.

ال��وزراء  رئي�ص  ق��دم   ، اللتزامات  ه��ذه  من  وكجزء   ، ال�ضهر  ه��ذا 
�ضخ�ص  لكل  الكامل  التطعيم  ل�ضمان  احلكومة  خطة  عن  تفا�ضيل 
يبلغ من العمر 12 عاًما اأو اأكرث ي�ضافر داخل كندا على منت طائرة 
اأو قطار.  كما حدد خطة ل�ضمان تلقيح جميع املوظفني الفيدراليني 
�ضتفي  الفيدرايل.   للتنظيم  اخلا�ضعة  العمل  اأماكن  يف  والأف���راد 
للكنديني  للتطعيم  موحد  دليل  لإن�ضاء  بالتزاماتها  ا  اأي�ضً احلكومة 
والأقاليم لربامج  املقاطعات  اإثبات  دولًيا مع دعم  ي�ضافرون  الذين 
جمال  يف  العاملني  م�ضايقة  لتجرمي  ت�ضريعات  واإدخ��ال   ، التطعيم 

الرعاية ال�ضحية اأو تهديدهم.

عملهما  ا  اأي�ضً اجلديد  ال���وزراء  وجمل�ص  ال���وزراء  رئي�ص  �ضيوا�ضل 
التعامل مع  ، مبا يف ذلك من خالل  واأكرث عدًل  اأف�ضل  لبناء كندا 
املقاطعات والأقاليم املتبقية التي مل توقع بعد اتفاقيات رعاية الطفل 

بقيمة 10 دولرات يف اليوم ، حتى نتمكن من جعل احلياة مي�ضورة 
التكلفة لالآباء والأمهات وخلق املزيد من م�ضاحات رعاية الأطفال 

لأطفالنا.

ت�ضمل الأولويات املبكرة اإعادة تقدمي ت�ضريع حلظر العالج التحويلي 
ال�ضار ، وامل�ضي قدًما يف اإجازة مر�ضية مدفوعة الأجر ملدة 10 اأيام 
املقاطعات  وجمع   ، الفيدرايل  للتنظيم  اخلا�ضعني  العمال  جلميع 
جميع  يف  للكنديني  اأف�ضل  مر�ضية  اإج��ازة  يف  للعمل  مًعا  والأقاليم 
متلك  جعل  على  ا  اأي�ضً اجلديدة  احلكومة  �ضتعمل  البالد.   اأنحاء 
املناخي  العمل  وت�ضريع  ك��ان،  كما  الكنديني  مبتناول  اأم��رًا  املنازل 
وموا�ضلة  الو�ضطى،  للطبقة  وظائف جديدة  وخلق  اأنظف  بلد  لبناء 
العمل مع �ضركاء وجمتمعات ال�ضكان الأ�ضليني لل�ضري على الطريق 

امل�ضرتك للم�ضاحلة.

قادة  مع  ال��وزراء  رئي�ص  توا�ضل   ، الربملان  ع��ودة  الإع��الن عن  ومع 
املعار�ضة ملناق�ضة اأولويات الكنديني يف مكاملات هاتفية �ضتجرى مطلع 
الأ�ضبوع املقبل.  من بني اأوىل اأوامر العمل، العمل مع جميع الأطراف 
ل�ضمان تلقيح جميع اأع�ضاء الربملان يف جمل�ص العموم بالكامل �ضد 
COVID-19.  يتوقع الكنديون من ممثليهم املنتخبني اأن يكونوا 
رئي�ص  و�ضيقوم   ، الفريو�ص  ه��ذا  �ضد  الكفاح  يف  به  يحتذى  مثاًل 

الوزراء باإثارة هذا الأمر مع القادة الآخرين.

تلتزم احلكومة باإيجاد اأر�ضية م�ضرتكة مع زمالئنا الربملانيني والعمل 
جنًبا اإىل جنب ل�ضمان ا�ضتمرار حماية الكنديني من الفريو�ص وتلقي 
الدعم الذي يحتاجون اإليه.  �ضيكون اأحد جمالت الرتكيز املبا�ضرة 
للربملان القادم هو فوائد دعم COVID-19 التي ل يزال العديد 
، و�ضتعمل احلكومة ب�ضكل  وال�ضركات يعتمدون عليها  الكنديني  من 

تعاوين مع الربملانيني الآخرين ملوا�ضلة دعم الكنديني.

منذ عام 2015 ، حترز حكومة كندا تقدًما حقيقًيا ب�ضاأن الق�ضايا 
التي تهم الكنديني - ولكن ل يزال هناك الكثري للقيام به.  مًعا ، 
ميكننا مواجهة التحديات التي نواجهها وخلق م�ضتقبل وبلد اأف�ضل 

للجميع.

مكتب رئي�س وزر�ء كند� �لرتجمة �لعربية �أيام كندية 

ترودو يعل��ن عن خطط مهمة، 
منه��ا م��ا يتعل��ق بال�س��كن، مع 
اإع��الن مواعي��د اأداء جمل���س 
الوزراء الَق�َسم وعودة الربملان
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كلمة املرتجم...
)باللغة  ي�صدر  كتاب  �أول  هو  بالعربية"،  كند�  "�كت�صف  كتاب 
 Discover لكتاب   100% وم�صمونًا  �صكاًل  مطابق  �لعربية( 

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

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

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

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

كتاب Discover Canada باللغة �لعربية.

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

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

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

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

.Discover Canada لفهم و��صتيعاب كتاب

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

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

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

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

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

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

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

�ل�صحيحة.

خال�ص الأمنيات لكم بالنجاح والتوفيق
معتز اأبوكالم

 Moutaz Abu Kalam

 BLit - OCELT/ICTEAL

TESL Certified/Ontario Canada

 Founder and Principal of FLC Learning
 Centre

  Mississauga، Toronto، Canada

https://canadiandays.ca

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

Discover Canada  للغة �لعربية.

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

 1180439

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

ISBN 978-1-7776362-1-0

        Title: Discover Canada in Arabic

للقر�ءة  بالعربية"، هو ح�صريًا  "�كت�صف كند�  • �قتنائك كتاب 
يعترب  فيه،  تعديل  �أو  توزيع  �أو  ن�صر  و�أي  �ل�صخ�صية،  و�لدر��صة 
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و�لنا�صر.
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اأكرث من ن�ضف امل�ضابني بالتهاب الكبد �ضي ل يعلمون ذلك. ميكن 
لأي �ضخ�ص اأن ي�ضاب بالتهاب الكبد �ضي اإذا تعر�ص للفريو�ص.

اإذًا نعم. ميكن ان تكون م�ضابا بالتهاب الكبد �ضي دون اأن تعلم ذلك 
ودون اأن تظهر عليك اأعرا�ص. 

التهاب الكبد الوبائي �ضي هو مر�ص ي�ضيب الكبد وي�ضببه فريو�ص 
اللتهاب الكبد �ضي. ميكن اأن حتمل هذا الفريو�ص ل�ضنوات عديدة  
دون ظهور اأية اأعرا�ص اأو ال�ضعور باملر�ص، ولكن الفريو�ص يكون يف 
ال�ضفاء �ضهل وتام وممكن حاليا من  �ضدد اتالف كبدك. ل تقلق: 

خالل فح�ص دم ب�ضيط 

• قد تظهر �لأعر��س �لتالية بعد ب�شعة �أ�شابيع �أو �أ�شهر 
�أو �شنو�ت بعد �لإ�شابة بالفريو�س ومن �أهمها:

 التعب؛ -  فقدان ال�ضهية؛- غثيان وتقيوؤ؛- اآلم يف املعدة؛- حمى؛- 
اإ�ضهال؛- )الريقان( اإ�ضفرار لون اجللد وبيا�ص العينني؛-- اآلم يف 

املفا�ضل-

ترك احلالة دون معاجلة، ميكن اأن يوؤدي التهاب الكبد الوبائي �ضي 
اإىل م�ضاعفات خطرية مثل تلّيف الكبد اأو �ضرطان الكبد،

وميكن اأن تكون هذه امل�ضاعفات قاتلة. على عك�ص التهاب الكبد األف 
و باء، ل يوجد لقاح �ضد التهاب الكبد �ضي

�شي؟ �لكبد  �لتهاب  ينتقل  • كيف 
ينتقل التهاب الكبد الوبائي �ضي عن طريق مالم�ضة الدم، اأو �ضوائل 
اجل�ضم املتلوثة بدم �ضخ�ص م�ضاب، مثل ال�ضائل املنوي اأو الإفرازات 

املهبلية، وميكن اأن ينتقل الفريو�ص عند:

 - الت�ضارك يف املواد اأو الأدوات املت�ضخة بالدم امللوث؛

 - تلقي الرعاية اأو اخلدمات ال�ضخ�ضية من خالل ا�ضتخدام اأدوات 
مت�ضخة بالدم امللوث

 - زرع الأع�ضاء اأو نقل دم م�ضاب اأو منتجات دم م�ضابة؛

وجود  اأثناء  املمار�ضة  اأو  للجروح  امل�ضببة  اجلن�ضية  العالقات   -  
الدم؛

الثدي،  ينزف  عندما  الطبيعية  الر�ضاعة  اأو  ال��ولدة  اأو  احلمل   -
وميكن لالأم امل�ضابة اأن تنقل الفريو�ص اإىل طفلها.  

بالتهاب  اأ�ضيبوا  قد  اجلدد  الوافدين  اأو  املهاجرين  يكون  اأن  ميكن 
يتم  مل  م��ع��دات  ا�ضتخدام  خ��الل  م��ن  طبي،  �ضياق  يف  �ضي  الكبد 
تعقيمها بطريقة �ضحيحة، مثل احلقن ونقل الدم اأو منتجات الدم 
املحلي  املجتمع  يف  كاحلالقة  الثقافية  واملمار�ضات  املختربة  غري 
و�ضالونات ت�ضفيف ال�ضعر والتجميل والعناية بالأظافر اأو من خالل 
الطب التقليدي كالوخز بالإبرعند اإعادة ا�ضتخدام   هذه الإبر. ول 
يعد اختبار التهاب الكبد �ضي جزًءا من الفحو�ضات الطبية التي يتم 

اإجراوؤها للهجرة اإىل كندا.

بالتهاب  الإ�ضابة  خماطر  على  والثقب  الو�ضم  ممار�ضات  تنطوي 
جيد.  ب�ضكل  واملعدات  البيئة  تعقيم  يتم  مل  اإذا  �ضي  الوبائي  الكبد 
ميكن اأن يعي�ص فريو�ص التهاب الكبد �ضي لفرتة طويلة خارج ج�ضم 
الإن�ضان ولي�ص من ال�ضروري اأن يكون الدم مرئًيا على املعدات حتى 

يت�ضبب ذلك يف نقل العدوى. 

اخل�ضوع لفح�ص الك�ضف عن املر�ص هو الطريقة الوحيدة ملعرفة اإن 
كنت م�ضابا بالتهاب الكبد �ضي. 

حاليا، توجد اختبارات دم �ضريعة و�ضهلة. وميكن عالج التهاب الكبد 
الوبائي �ضي؛ اإذ توجد عالجات فعالة جدا وم�ضمولة �ضمن برنامج 

التاأمني ال�ضحي الإقليمي اخلا�ص بك.

اطلب هذا الختبار املجاين من طبيبك من اليوم

�ملجتمعات  بتحالف  �لت�شال  يرجى  �ملعلومات،  من  ملزيد 
�ل�شحية  �خل��دم��ات  يف  �مل�����ش��او�ة  �أج���ل  م��ن  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 

و�لجتماعية 
 Alliance des communautés culturelles pour
l’égalité dans la santé et les services sociaux

)ACCÉSSS(

 www.accesss.net  على  �ملوقع �لإلكرتوين

 �إليك م�شادر �أخرى للمعلومات حول �لتهاب �لكبد 
�لوبائي �شي:

 /http://www.hepcinfo.ca

 /https://www.capahc.com

هل ميكن اأن تكون حاماًل لفريو�س التهاب الكبد �سي دون اأن تعلم؟
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اأ�ضدر رئي�ص الوزراء، جا�ضنت ترودو، اليوم البيان التايل يف الذكرى 
اخلم�ضني ل�ضيا�ضة التعددية الثقافية لكندا:

بيري  ال��وزراء  رئي�ص  اأعلن   ،1971 عام  من  اليوم  هذا  مثل  "يف 
الأوىل   - ر�ضمية  حكومية  ك�ضيا�ضة  الثقافية  التعددية  ترودو  اإليوت 
من نوعها يف العامل - لالعرتاف مب�ضاهمة التنوع الثقايف واملواطنة 

متعددة الثقافات يف الن�ضيج الجتماعي الكندي.

"تنوع الكنديني هو �ضمة اأ�ضا�ضية لرتاثنا وهويتنا.  على مدى اأجيال، 
اخللفيات  جميع  من  العامل،  اأنحاء  جميع  من  اجلدد  القادمون  كان 
اأمل  على  كندا  اإىل  ياأتون  واللغات،  والثقافات  والأدي���ان  والأع���راق 
جعلها موطًنا لهم.  اليوم، بالإ�ضافة اإىل �ضعوب الأمم الأوىل وامليتي�ص 
والإنويت، فاإن النا�ص من اأكرث من 250 جمموعة عرقية يطلقون على 
كندا وطنًا لهم ويحتفلون برتاثهم الثقايف بكل فخر - فهم يف �ضميم 

جناحنا كدولة ناب�ضة باحلياة ومزدهرة ومتقدمة.

تو�ضيات  على  بناًء  كندا  يف  الثقافية  التعددية  �ضيا�ضة  تنفيذ  "مت 
هذه  ت��ق��دمي  مت  ال��ث��ق��اف��ة.   وثنائية  اللغة  ثنائية  امللكية  اللجنة 
يف  متنوعة  وثقافية  عرقية  جمموعات  دع��وة  على  بناًء  التو�ضيات 
من  وامل�ضتمر  الطويل  بالكفاح  تذكريًا  وذل��ك  كندا،  اأنحاء  جميع 
اأجل امل�ضاواة يف هذا البلد.  تعزز ال�ضيا�ضة احرتام التنوع الثقايف، 
على  احلفاظ  يف  الكندي  املجتمع  اأع�ضاء  جميع  بحرية  وتعرتف 
تراثهم الثقايف وتعزيزه وم�ضاركته، وتعترب م�ضاهماتهم الثقافية يف 
جميع اأنحاء البالد �ضرورية لكندا.  تلقت ال�ضيا�ضة موافقة د�ضتورية 
امليثاق  تف�ضري  ب�ضرورة  ال�ضريح  الع���رتاف  م��ع   ،1982 ع��ام  يف 
الكندي للحقوق واحلريات بطريقة تتفق مع الرتاث متعدد الثقافات 
للكنديني.  ثم مت تكري�ص التعددية الثقافية يف قانون يف عام 1988 
اعتمده  الذي  الكندي،  الثقافية  التعددية  قانون  مترير  خالل  من 
امل�ضاركة  تعزيز  نحو  مهمة  خطوة  هذه  كانت  بالإجماع.   الربملان 
الكاملة والعادلة لالأفراد من جميع اخللفيات يف ت�ضكيل جمتمع قوي 

ومتنوع و�ضامل.

الكندي،  للمجتمع  احليوية  اإعطاء  يف  ال�ضيا�ضة  ت�ضتمر  "بينما 

جميع  يف  والبلدان  النا�ص  واإلهام  الثقافات،  متعدد  واقعه  وتعك�ص 
اأنحاء العامل، ل يزال يتعني علينا العمل جلعل كندا �ضاملة وعادلة 
ومن�ضفة للجميع.  هذا العام، ذّكرتنا العديد من احلوادث املثرية 
املمنهجة  والعن�ضرية  التحيز  باأن  الكراهية  بدافع  والنق�ضام  للقلق 
الأ�ضلية  ال�ضعوب  م��ن  للعديد  معي�ضية  حقيقة  ت��زال  ل  والتمييز 
العن�ضرية.   من  تعاين  التي  واملجتمعات  الدينية  والأقليات  وال�ضود 
الجتماعية  امل�ضاركة  دون  عوائق حتول  يواجهون  الكثريون  يزال  ل 

.COVID-19 والقت�ضادية، والتي تفاقمت خالل جائحة

ورحيًما  ومزدهًرا  حمرتًما  بلًدا  لتكون  جاهدة  كندا  ت�ضعى  "اليوم، 
الذين  اخللفيات  جميع  من  لالأ�ضخا�ص  الهائلة  امل�ضاهمات  بف�ضل 
ي�ضمونها وطنًا لهم.  بينما نوا�ضل بناء بلد اأكرث �ضمولية وانفتاًحا، 
فاإننا ندرك اأن املجتمع متعدد الثقافات هو عمل م�ضتمر.  يجب اأن 
ن�ضتمر يف تعزيز قيم الحرتام وال�ضمول التي �ضعى قانون التعددية 
من  والعديد  الإن�ضان  حقوق  وت�ضريعات  وامليثاق  الكندي  الثقافية 
اللتزامات الأخرى اإىل تعزيزها.  جنًبا اإىل جنب مع �ضيا�ضة التعددية 
بالثقافات  الع��رتاف  ا  اأي�ضً علينا  يجب  كندا،  يف  القوية  الثقافية 
الغنية ل�ضعوب الأمم الأوىل والإنويت وامليتي�ص، والتزاماتنا باحرتام 
بهم  الإن�ضان اخلا�ضة  واملعاهدات وحقوق  الأ�ضليني  ال�ضكان  حقوق 
املوؤملة حول  وتعزيز امل�ضاحلة.  وهذا يتطلب منا مواجهة احلقائق 
مًعا  هادفة  اإج���راءات  واتخاذ  منها،  والتعلم  وجمتمعنا،  تاريخنا 
واأن  باحرتام  اجلميع  معاملة  من  والتاأكد  املمنهج  التمييز  ملعاجلة 
يكون كل فرد قادر على امل�ضاركة ب�ضكل عادل يف احلياة القت�ضادية 

والجتماعية والثقافية وال�ضيا�ضية يف كندا.  .

"بالنيابة عن حكومة كندا، اأدعو جميع الكنديني ملعرفة املزيد عن 
التعددية الثقافية يف كندا، والحتفال بالتنوع الثقايف الذي يجعلنا 
ما نحن عليه، وموا�ضلة التعلم من بع�ضنا البع�ص.  من خالل تقدير 
اختالفاتنا كم�ضدر لقوتنا ومرونتنا، ميكننا حًقا بناء جمتمع �ضامل 

وحيوي ومتعدد الثقافات".

مكتب رئي�س وزر�ء كند� �لرتجمة �لعربية �أيام كندية 

بيان رئي�س وزراء كندا مبنا�سبة الذكرى اخلم�سني ل�سيا�سة 
التعددية الثقافية لكندا

اأعلن رئي�ص الوزراء جا�ضنت ترودو، اليوم، اأنه �ضي�ضافر اإىل 
قمة  يف  امل�ضاركة  قبل  هولندا  اإىل  ثنائية  زي��ارة  يف  اأوروب��ا 
قادة جمموعة الع�ضرين )G20( يف اإيطاليا وموؤمتر الأمم 

املتحدة لتغري املناخ )COP26( يف اململكة املتحدة.

�ضي�ضافر رئي�ص الوزراء اإىل لهاي يف هولندا يف 29 اأكتوبر 
2021 حيث �ضيلتقي مع رئي�ص الوزراء مارك روت وممثلني 
البلدين  بني  امل�ضرتكة  الأولويات  ملناق�ضة  اآخرين  هولنديني 

وتعزيز العالقات القوية بني كندا وهولندا.

الفرتة  يف  باإيطاليا  روم��ا  اإىل  ال���وزراء  رئي�ص  ي�ضافر  ث��م 
جمموعة  ق��ادة  قمة  حل�ضور   2021 اأكتوبر   31 اإىل   30 من 
م�ضاهمات  على  ال�ضوء  ال��وزراء  رئي�ص  �ضي�ضلط  الع�ضرين. 
كندا يف ال�ضتجابة العاملية لوباء COVID-19 والنتعا�ص 
القت�ضادي، مبا يف ذلك دعم البلدان املنخف�ضة واملتو�ضطة 
الكندية  الإج����راءات  على  ال�ضوء  �ضي�ضلط  كما  ال��دخ��ل. 
للطبقة  جديدة  وظائف  خلق  مع  التلوث  خلف�ص  الطموحة 

الو�ضطى وت�ضريع النتقال اإىل الطاقة النظيفة.

الوزراء  رئي�ص  �ضي�ضافر  الع�ضرين،  جمموعة  قادة  قمة  بعد 
اإىل 2  اإىل غال�ضكو، اململكة املتحدة يف الفرتة من 1  ترودو 
نوفمرب 2021 للم�ضاركة يف COP26. يف COP26، �ضيعمل 
املناخي  العمل  لت�ضريع  الآخرين  القادة  مع  ال��وزراء  رئي�ص 
العاملي للحد من التلوث وحتقيق الأهداف املحددة يف اتفاقية 
باري�ص، مع خلق النمو القت�ضادي للجميع. يف املوؤمتر، �ضوف 
ا على قيادة كندا يف مكافحة تغري املناخ.  ي�ضلط ال�ضوء اأي�ضً
لعام  النبعاثات  خلف�ص  معزز  هدف  حتديد  ذلك  وي�ضمل 
2030، وو�ضع ثمن للتلوث، واإ�ضدار ت�ضريعات تتطلب �ضايف 
م�ضاهمة  وم�ضاعفة   ،2050 عام  بحلول  �ضفرية  انبعاثات 

كندا املالية لدعم العمل املناخي يف البلدان النامية.

 26 الأط����راف  وم��وؤمت��ر  الع�ضرين  جمموعة  ق��ادة  قمة  تعد 
لإيجاد  العامليني  �ضركائها  مع  للعمل  لكندا  هامتني  فر�ضتني 
مًعا،  العامل.  يواجهها  التي  التحديات  لأك��رب  حقيقية  حلول 
املناخ  لأزمة  ونت�ضدى   ،COVID-19 �ضد  املعركة  �ضننهي 

العاملية، ونبني م�ضتقباًل اأف�ضل للجميع.

�لرتجمة �لعربية �أيام كندية 

رئي�س وزراء كندا
ي�سافر اإىل هولندا واإيطاليا 

واململكة املتحدة 
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- احم نف�سك واأحبائك هذا املو�سم
الأنفلونزا  مو�ضم  يف  اأونتاريو  �ضكان  �ضحة  على  للحفاظ   - تورنتو 
املوجة  خالل  امل�ضت�ضفى  اإىل  ال�ضرورية  غري  ال��زي��ارات  ومنع  هذا 
الرابعة من COVID-19 ، تطلق حكومة اأونتاريو واحدة من اأكرب 
حمالت التح�ضني �ضد الإنفلونزا يف تاريخ املقاطعة ، مع اإتاحة لقاح 

الإنفلونزا جلميع �ضكان اأونتاريو  ابتداء من نوفمرب.

ال�ضحة:  ووزي���رة  املقاطعة  حاكم  نائبة   ، اإل��ي��وت  كري�ضتني  قالت 
اأكرب  برناجًما  وتطلق  الإنفلونزا  ملو�ضم  م�ضتعدة  حكومتنا  "اإن 
مع  اأونتاريو  �ضكان  �ضحة  على  للحفاظ  العام  هذا  لالإنفلونزا  لقاح 
ا�ضتمرارنا يف ال�ضتجابة ل� COVID-19".  "من الآمن تلقي لقاح 
كنت  اإذا  لذلك   ، الوقت  نف�ص  يف  الإنفلونزا  ولقاح   COVID-19
تتلقى لقاح الإنفلونزا ول يزال يتعني عليك تلقي اجلرعة الأوىل اأو 

الثانية من لقاح COVID-19 ، فالوقت قد حان الآن."

يف العام املا�ضي ، كان تلقي لقاح الإنفلونزا من قبل �ضكان اأونتاريو 
ت�ضتثمر   ، النجاح  هذا  على  بناًء  احلديث.   التاريخ  يف  الأعلى  هو 
اأكرث من 7.6  ل�ضراء  العام  اأكرث من 89 مليون دولر هذا  اأونتاريو 
مليون جرعة لقاح اإنفلونزا ، وهو ما يزيد مبقدار 1.4 مليون جرعة 
جرعة  مليون   1.8 جمموعه  ما  ي�ضمل  وه��ذا  املا�ضي.   العام  عن 

خم�ض�ضة لكبار ال�ضن.

الأويل  لالإمداد  الأولوية  اإعطاء  مت   ، �ضعًفا  الأك��رث  الفئات  حلماية 
بلقاح الإنفلونزا يف اأونتاريو للمقيمني يف منازل الرعاية طويلة الأمد 
لقاحات  واأ�ضبحت   ، �ضبتمرب  من  ب��دًءا  امل�ضت�ضفيات  يف  واملر�ضى 
الأكرث  الأ�ضخا�ص  من  وغريهم  ال�ضن  لكبار  الآن  متاحة  الإنفلونزا 
 ، نوفمرب  بدًءا من  الإنفلونزا.   الإ�ضابة مب�ضاعفات  عر�ضة خلطر 
�ضيكون لقاح الإنفلونزا متاًحا جلميع �ضكان اأونتاريو من خالل مكاتب 
ال�ضحة  ووح��دات   ، امل�ضاركة  وال�ضيدليات   ، واملمر�ضات  الأطباء 
 ، ومالئمته  الإنفلونزا  لقاح  اإىل  الو�ضول  حت�ضني  ولزيادة  العامة.  
ما  ال�ضيدليات  �ضتتلقى   ، الأخ��رية  ال�ضنوات  يف  الطلب  على  وبناًء 
ارتفاًعا من 36  املائة من اجلرعات املخ�ض�ضة،  يقرب من 40 يف 

يف املائة يف العام املا�ضي.

قال الدكتور كريان مور ، املدير الطبي لل�ضحة: "اإن لقاح الإنفلونزا 
ال�ضنوي هو اأف�ضل دفاع �ضد الأنفلونزا هذا املو�ضم".  "مع اقرتابنا 
من اخلريف والبدء يف التجمع يف الداخل كثرًيا مع العائلة والأ�ضدقاء 
، من املهم جًدا احل�ضول على لقاح الإنفلونزا ، بالإ�ضافة اإىل اتباع 

اإجراءات ال�ضحة العامة ، حلماية نف�ضك ومن حولك."

لقاح  م��ن  اإم��دادات��ه��ا  اأون��ت��اري��و  تتلقى   ، لالإنفلونزا  مو�ضم  ك��ل  يف 
الإنفلونزا يف �ضحنات متعددة من ال�ضركات امل�ضنعة على مدار عدة 
اأ�ضهر بدًءا من منت�ضف اإىل اأواخر �ضبتمرب بناًء على اجلدول الزمني 
الذي مت التفاو�ص عليه بني احلكومة الفيدرالية وامل�ضنعني.  يعتمد 

اإمدادات  اإعادة طلب  اأونتاريو على  املواقع يف  والقدرة على  التوزيع 
ال�ضركات  من  ال�ضحنات  توقيت  على  الأنفلونزا  لقاح  من  اإ�ضافية 
اأونتاريو  امل�ضنعة وجتديد الإمدادات الإقليمية.  يتم ت�ضجيع �ضكان 
على التحلي بال�ضرب حيث قد ي�ضتغرق و�ضول ال�ضحنات اإىل مواقع 

اللقاح املحلية اخلا�ضة بهم بع�ص الوقت.

للم�ضاعدة يف وقف النت�ضار هذا اخلريف ، يجب على �ضكان اأونتاريو 
 COVID-19 �ال�ضتمرار يف اتباع تدابري ال�ضحة العامة اخلا�ضة ب
وتقدمي امل�ضورة يف الأماكن العامة ، مبا يف ذلك ارتداء غطاء الوجه 
م�ضافة  على  واحلفاظ   ، متكرر  ب�ضكل  اليدين  وغ�ضل   ، الداخل  يف 

تباعد ج�ضدي من الأ�ضخا�ص خارج نطاق اأُ�ضرهم.

�لرتجمة �لعربية �أيام كندية 

لقاح الإنفلونزا املجاين متاح جلميع �سكان اأونتاريو يف نوفمرب

Drone يف  ُم�ضرية  رئة متربع عرب طائرة  اأول  نقل  جنحت عملية 
خالل  تورونتو،  وغربي  العام  تورونتو  م�ضت�ضفيي  بني  بكندا،  العامل 

رحلة ا�ضتغرقت 6 دقائق فقط.

اأول  عامًا(،   36( ه��وداك  اآلي��ن  اأ�ضبح  النقل،  عملية  جناح  وبعد 
بوا�ضطة  منقولة  رئة  زراعة  التاريخ يح�ضل على عملية  �ضخ�ص يف 

الكندي. �ضي" الإخباري  بي  "�ضي  موقع  ن�ضره  ملا  وفقًا  "درون"، 
حوايل  النقل  عملية  لإج��راء  والتجهيز  الإع��داد  مرحلة  وا�ضتغرقت 
 Unither 18 �ضهرًا من التخطيط، قام خاللها املهند�ضون ب�ضركة
Bioélectronique بت�ضميم واإنتاج �ضندوق متوازن ُمعد خ�ضي�ضًا 
"درون"،  لمت�ضا�ص عمليات الهتزاز الناجتة عن دوران طائرات 
النحدار  وعمليات  اجل��وي،  ال�ضغط  مقاومة  على  القدرة  وكذلك 

خالل مرحلتي التحليق والهبوط.

كان  والذي  ال�ضندوق،  على  الختبارات  العديد من  اإج��راء  كما مت 

يف  ال�ضدمات  مقاومة  على  القدرة  حيث  من  املتربع،  رئ��ة  يحمل 
حالة ال�ضقوط، وكذلك اختبار ت�ضغيل نظام الطوارئ واملزود مبظلة 

.GPS اجلغرايف  املواقع  حتديد  ونظام  "بارا�ضوت"، 

يونايتد  ل�ضركة  التنفيذية  امل��دي��رة  روث��ب��الت،  مارتيني  واأ���ض��ارت 
�ضندوق  واإنتاج  ت�ضميم  ل�ضركة  الأم  ال�ضركة  وهي  ثريابيوتيك�ص 
اأنها  اأن اختيار م�ضت�ضفى تورونتو العام، جاء بناءًا على  اإىل  النقل، 
 ،1983 عام  يف  رئة  زراع��ة  عملية  جتري  العامل  يف  م�ضت�ضفى  اأول 

وكذلك اأول عملية لزراعة رئتني يف عام 1986.

املقبلة،  الفرتة  خالل  املُ�ضرية  طائراتها  لتطوير  ال�ضركة  وتخطط 
 160 مل�ضافة  التحليق  على  ق���ادرة  ط��ائ��رات  لديها  ي�ضبح  بحيث 
كيلومرت، و320 كيلومرت اأي�ضًا، و�ضريفع ذلك من م�ضتوى اخلدمات 
مما  ال�ضحية،  والهيئات  امل�ضت�ضفيات  بني  الأع�ضاء  لنقل  املقدمة 

�ضينقذ عدد اأكرب من املر�ضى، ويحافظ على �ضالمة حياتهم.

واأو�ضح تقرير املوقع الكندي اأن 80% من عمليات التربع بالرئة تف�ضل، 
ب�ضبب ق�ضور عملية تزويد رئات املتربعني بالأك�ضجني الكايف، اإىل 
جانب عدد كبري من العوامل الأخرى، لذلك اإجناح عملية نقل رئة 
متربع عرب الهواء، �ضي�ضرع من عملية نقل رئات املتربعني، فعن�ضر 
الوقت مهم جدًا للحفاظ على كفاءة الرئة وفاعليتها، حلني دخولها 

اإىل ج�ضم املري�ص.
وكالت/ �أيام كندية 

لأول مرة يف العامل.. نقل رئة متربع عرب طائرة ُم�سرية يف كندا

وكالت

عاجل..  بنك كندا يبقي جمددًا على الفائدة دون تغيري 
قررت جلنة ال�ضيا�ضة النقدية يف بنك كندا خالل اجتماعها اليوم الأربعاء الإبقاء على معدلت الفائدة دون تغيري عند م�ضتوى %0.25 
لل�ضهر الثالث ع�ضر على التوايل عقب اجتماعها ب�ضهر اأكتوبر اجلاري، مبا يتوافق مع توقعات الأ�ضواق بالإبقاء على الفائدة دون تغيري 

خالل هذا الجتماع.
وخالل دقائق قليلة، يرتقب امل�ضتثمرون �ضدور بيان الفائدة وتقرير ال�ضيا�ضة النقدية ال�ضادر عن جلنة ال�ضيا�ضة النقدية يف بنك كندا 
والذي يقدم روؤية اأكرث و�ضوحا عن قرارت بنك كندا والو�ضع القت�ضادي داخل البالد، وهو ما يكون له تاأثري قوي على تداولت الدولر 

الكندي اأمام العمالت الأخرى.
ويتخذ بنك كندا قرار الفائدة املتعلق مبعدل التمويالت الليلية من اإقرا�ص واقرتا�ص فيما بني املوؤ�ض�ضات املالية الكربى. ويرتقب املتداولون 
تغريات معدلت الفائدة. حيث اأن معدلت الفائدة ق�ضرية الأجل هي التي تقي�ص قيمة العملة. فكلما ارتفعت معدلت الفائدة وفاقت 

التوقعات، كان ذلك اإيجابيا للدولر الكندي. اأما اإذا انخف�ضت اأكرث من املتوقع، يوؤثر بال�ضلب على الدولر الكندي.
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للتح�ضري  دقة  والأك��رث  والأو�ضع  الأح��دث  املوقع  بالأم�ص  �ضدر   •
لختبار اجلن�ضية الكندية، موقع:

Canadian Citizenship Test Preparation Web App  

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

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

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

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

 Canadian Citizenship Test Preparation Web App

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

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

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

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

Canada وبالتايل فاإن رحلتك معنا �ضتكون ال�ضبيل الأمثل للتح�ضري 
.Discover Canada ول�ضتيعاب كل ما ورد يف كتاب

بكل  البدء  حلظة  تلقائيًا  يعمل  زمنيًا  موؤقتًا  املوقع  يت�ضمن   •
اختبار.

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

اختبار اجلن�ضية الكندية وال�ضفر والهجرة اإىل كندا.
خالل  من  فقط  لي�ص  والتدرب  الدخول  اإمكانية  املوقع  يوفر   •
لب   - ب��اد  اآي   - ف��ون  )�ضمارت  ذك��ي،  جهاز  اأي  م��ن  ب��ل  املوبايل 

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

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

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

الكندي للملكية الفكرية برقم ت�ضجيل حماية امللكية الفكرية:
1183860
 Canadian Citizenship Test Preparation Web App
️©️®

ل�ضتخدامك  ح�ضريًا  ه��و  امل��وق��ع  ب��ه��ذا  ا���ض��رتاك��ك  تنبيه:    •
يتم  اآخر حتى ل  ل�ضخ�ص  املرور  كلمة  اإعطاء  ول يجوز  ال�ضخ�ضي، 
تعدي  تعترب  النوع  هذا  من  خمالفة  واأي  تلقائيًا،  احل�ضاب  اإغ��الق 

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

️©️®App

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

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

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

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

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

اختبار اجلن�ضية الكندية.

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

Moutaz Abu Kalam 

BLit OCELT/ICTEAL 

TESL Certified/Ontario Canada

Founder and Principal of FLC Learning Center 

+1 647 296 3590

Zoomlineclass@gmail.com

والنا�ضر املعتمد 
Canadian Days Inc.

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

®️ ©️

 Canadian Days Inc. Supported by the Federal
 Government of Canada

رئي�س �لتحرير معتز �أبوكالم

هل ت�ستعد للجن�سية الكندية؟
تعرف على اأكرب واأحدث املواقع التح�سريية لختبار اجلن�سيةالكندية
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مكتب رئي�س وزر�ء كند� �لرتجمة �لعربية �أيام كندية 
اليوم  يف  التايل  البيان  اليوم  ت��رودو  جا�ضنت  ال��وزراء  رئي�ص  اأ�ضدر 

الوطني لكبار ال�ضن:
وقاموا   ، البلد  هذا  ت�ضكيل  يف  كندا  يف  ال�ضن  كبار  �ضاعد  "لقد 
اآباء  ب�ضفتهم  الكنديني.   م��ن  اأج��ي��ال  وا�ضتثمار  وتوجيه  برتبية 
يوا�ضلون  فاإنهم   ، ومتطوعني  وعاملني  وج��ريان  واأ�ضدقاء  واأج��داد 

امل�ضاهمة لعائالتنا وجمتمعاتنا وجمتمعنا بطرق ل ح�ضر لها.
يواجه  حيث   ، كندا  يف  ال�ضن  لكبار  بالن�ضبة  �ضعًبا  وب��اًء  كان  لقد 
العديد منهم العزلة والوحدة والتوتر.  نحن بحاجة اإىل ال�ضتمرار 

لالإهتمام بهم، كما كانوا مهتمني بنا وببلدنا.
كبار  حياة  نوعية  لتح�ضني  مهمة  خطوات  كندا  حكومة  "اتخذت 
ملحق  بزيادة  قمنا  لقد  بكرامة.   التقاعد  على  وم�ضاعدتهم  ال�ضن 
الدخل امل�ضمون ملئات الآلف من كبار ال�ضن غري املتزوجني من ذوي 
املكت�ضبة.  من خالل  الأم��وال  اإعفاءهم من  املنخف�ص وعززنا  الدخل 

هذه الإج��راءات وغريها ، �ضاعدنا يف انت�ضال 45000 من كبار ال�ضن 
من الفقر يف جميع اأنحاء البالد بني عامي 2015 و 2019. كما وزادت 
تكاليف  حتمل  على  مل�ضاعدتهم  ال�ضن،  كبار  دعم  من   2021 ميزانية 
على  للح�ضول  املوؤهلني  ال�ضن  كبار  احلياة.   من  لحق  وقت  يف  اأعلى 
معا�ص تاأمني ال�ضيخوخة )OAS(، والذين �ضيبلغون من العمر 75 عاًما 
اأو اأكرث اعتباًرا من 30 يونيو 2022، تلقوا دعًما فورًيا يف اأغ�ضط�ص قيمته 
500 دولر دفعة ملرة واحدة.  يف متوز )يوليو( 2022 ، �ضريتفع معا�ص 

)OAS( بن�ضبة %10 لكبار ال�ضن الذين يبلغون 75 عاًما فاأكرث.
كما تتخذ احلكومة خطوات ل�ضمان بقاء كبار ال�ضن يف املنزل لأطول 
 Age Well at Home فرتة ممكنة.  اأن�ضاأنا موؤخًرا مبادرة بعنوان
مل�ضاعدة املنظمات املجتمعية يف تقدمي الدعم لكبار ال�ضن من ذوي 
املتطوعني  مع  ال�ضن  كبار  و�ضل  مثل   ، وال�ضعفاء  املنخف�ص  الدخل 
الذين ميكنهم امل�ضاعدة يف حت�ضري الوجبات و�ضيانة املنزل واملهام 
الرعاية  دور  يف  الرعاية  وتوافر  �ضالمة  لتح�ضني  والنقل.   اليومية 

دولر على مدار  مليارات   3 ا  اأي�ضً ت�ضتثمر احلكومة   ، الأجل  طويلة 
خم�ص �ضنوات ، تبداأ يف 2022-2023 ، لدعم املقاطعات والأقاليم 
يف �ضمان تطبيق معايري اأف�ضل يف الرعاية طويلة الأجل بحيث  ميكن 

لكبار ال�ضن العي�ص يف ظروف اآمنة وكرمية.
على  م��اأ���ض��اوي  ب�ضكل  ال�ضوء  �ضلط  ق��د  ال��وب��اء  اأن  نعلم  "نحن 
الأجل يف  الرعاية طويلة  الأمد يف دور  التحديات اخلطرية وطويلة 

بلدنا.  مًعا ، �ضن�ضمن رعاية اأف�ضل واأكرث اأماًنا لكبار ال�ضن.
للتوا�ضل مع  الكنديني  اأدعو جميع   ، ال�ضن  اليوم الوطني لكبار  "يف 
ولبلدنا،  لنا  قدموه  ما  كل  على  ون�ضكرهم  حياتهم.  يف  ال�ضن  كبار 

وعلى اإر�ضاء اأ�ض�ص م�ضتقبل اأف�ضل لنا جميًعا ".

�أخبار

�أ�شدر �ل�شيد مارك غارنو وزير �خلارجية �ليوم �لبيان �لتايل:
للجرمية.   فعال  رادع غري  اأنها  كما  الإن�ضان  اإهانة حلقوق  اإنها  اإن�ضانية.   قا�ضية وغري  الإع��دام  عقوبة 

تعار�ص كندا ب�ضدة ا�ضتخدامها يف جميع احلالت ويف كل مكان.

الإعدام  عقوبة  ملناه�ضة  الدولية  للجنة  التابعة  الدعم  جمموعة  اإىل  العام  هذا  كندا  "ان�ضمت 
وقف عمليات  ICDP هي  اأهداف  اإ�ضبانيا.   بقيادة  دولة  متنوعة من 23  ، وهي جمموعة   )ICDP(
الإعدام املخطط لها ، واإن�ضاء حظر عاملي على ا�ضتخدام عقوبة الإعدام واإلغاء هذا ال�ضكل الهمجي من 

العقوبة يف جميع مناطق العامل.

اليوم ، جتدد كندا تعهدها  "اليوم العاملي ملناه�ضة عقوبة الإعدام هو فر�ضة للجميع لتخاذ موقف.  
بالعمل من اأجل اإنهاء عقوبة الإعدام يف كل مكان ".

�لرتجمة �لعربية �أيام كندية 

كندا: بيان مبنا�سبة اليوم العاملي ملناه�سة عقوبة الإعدام

�أ�شدر رئي�س �لوزر�ء جا�شنت ترودو ، �ليوم ، �لبيان �لتايل 
مبنا�شبة يوم �لأ�شخا�س:

امل�ضاهري  وت�ضميم  �ضجاعة  نتذكر   ، الأ�ضخا�ص  يوم  يف   ، "اليوم 
الطريق  متهيد  يف  ال��ب��ارزة  ق�ضيتهم  �ضاعدت  الذين  اخلم�ضة، 
جميع   - يف  وامل�ضاهمة   - امل�ضاواة  ق��دم  على  للم�ضاركة  للن�ضاء 
اأولئك الذين قاموا يف  جوانب احلياة يف كندا.  كما نكرم جميع 
احلقوق  هذه  ومنا�ضرة  وتقوية  بتو�ضيع  ذلك  تلت  التي  ال�ضنوات 

الأ�ضا�ضية لتطبيقها على جميع الن�ضاء.

لأنهن  ال�ضيوخ  جمل�ص  يف  الن�ضاء  تعيني  ميكن  ل  باأنه  "اعرتاًفا 
ونيلي   ، م��وريف  اإميلي  ان�ضمت   ،" ا  اأ�ضخا�ضً قانونًيا"  ُيعتربن  ل 
موير  وه��ري��ت��ا   ، ب��ارل��ب��ي  واإي��ري��ن   ، ماكيني  ول��وي��ز   ، م��اك��ل��وجن 
اجلهود  اإىل   - امل�ضهورون  اخلم�ضة  با�ضم  املعروفني   - اإدواردز 
املبذولة لتحدي الو�ضع الراهن حينها.  يف 18 اأكتوبر 1929، وبعد 
معركة قانونية ا�ضتمرت عامني ، كان قرار املحكمة نقطة حتول يف 
تاريخنا.  مت العرتاف بالعديد من الن�ضاء الكنديات كاأ�ضخا�ص 
مبوجب القانون وح�ضلن على احلق يف خدمة بلدهن كاأع�ضاء يف 
جمل�ص ال�ضيوخ.  ومع ذلك ، مل يتم متديد القرار يف ذلك الوقت 
لي�ضمل جميع الن�ضاء.  ونتيجة لذلك ، ُحرمت الن�ضاء من ال�ضكان 
القرتاع  حق  من  اآ�ضيوي  اأ�ضل  من  املنحدرات  والن�ضاء  الأ�ضليني 

العام ، مما يعك�ص املواقف العن�ضرية يف ذلك الوقت.

اجلهود  يف  مهمة  خطوة   The Famous Five جهود  "كانت 
لزيادة  الطريق  ومهدت  اجلن�ضني  بني  امل�ضاواة  لتعزيز  املبذولة 
اأحرزنا تقدًما  م�ضاركة املراأة يف احلياة العامة وال�ضيا�ضية.  لقد 
كبرًيا منذ فوزهم بق�ضيتهم التاريخية.  ومع ذلك ، ل يزال لدينا 
الكثري من العمل الذي يتعني علينا القيام به ل�ضمان متتع الن�ضاء 
بنف�ص  اخللفيات  جميع  من  الثنائيني  غري  والأ�ضخا�ص  والفتيات 
التي يتمتع بها الرجال والفتيان.  ل ميكننا ترك ن�ضف  الفر�ص 
تتاح  ي�ضتفيد اجلميع عندما  قدًما.   ونحن من�ضي  وراءن��ا  البالد 
جلميع الن�ضاء والفتيات فر�ضة عادلة للنجاح ويكونون قادرين على 

امل�ضاركة الكاملة يف املجتمع.

اجلن�ضني  بني  بامل�ضاواة  للنهو�ص  اإجراءات  كندا  حكومة  "تتخذ 
حملية  �ضيا�ضات  وتتبع   ، ���ض��واء  ح��د  على  واخل���ارج  ال��داخ��ل  يف 
من  اأنه  نعلم  كما   ، والفتيات  الن�ضاء  جميع  متكني  تدعم  ودولية 
ال�ضروري حتقيق كل من اأهداف التنمية امل�ضتدامة ال�ضبعة ع�ضر 
الركب.   وراء  اأح��ًدا  يرتك  ل  عامل  نحو  نتقدم  اأننا  من  للتاأكد  و  
يف  اجلن�ضني  بني  متوازنة  حكومة  اأول  بت�ضكيل  قمنا  ال�ضبب  لهذا 
كندا.  اأن�ضاأنا اإطار النتائج اجلن�ضانية لتتبع وقيا�ص التقدم املحرز 
امل�ضاعدة  �ضيا�ضة  واأطلقنا   ، اجلن�ضني  بني  بامل�ضاواة  النهو�ص  يف 

التي تركز على امل�ضاواة بني اجلن�ضني ومتكني   ، الن�ضوية الدولية 
لتعزيز  الن�ضائية  الأعمال  ريادة  وا�ضرتاتيجية   ، والفتيات  الن�ضاء 
التمكني القت�ضادي للمراأة.  يف ميزانية 2021 ، اأعلنا عن اإن�ضاء 
نظام التعليم املبكر ورعاية الطفل على م�ضتوى كندا ، والذي يوفر 
املزيد من اخليارات لالأ�ضر ويدعم املزيد من الن�ضاء للم�ضاركة يف 
القت�ضاد.  �ضنوا�ضل اتخاذ اإجراءات ملمو�ضة للنهو�ص برفاهية 

الن�ضاء والفتيات.

الكنديني  ندعوا  واأن��ا  �ضويف   ، امل��راأة  تاريخ  ب�ضهر  احتفالنا  "مع 
والحتفال   ، اخلم�ضة  امل�ضاهري  عن  املزيد  ملعرفة  اإلينا  لالن�ضمام 
مب�ضاهمات الن�ضاء يف بلدنا ، والعمل على �ضمان ح�ضول اجلميع على 

فر�ضة مت�ضاوية للنجاح. مًعا ، ميكننا اأن نبني  بلد اأف�ضل للجميع ".

مكتب رئي�س وزر�ء كند� �لرتجمة �لعربية �أيام كندية 

بيان رئي�س وزراء كندا مبنا�سبة يوم الأ�سخا�س »العرتاف بالن�ساء كاأ�سخا�س«

بيان رئي�س وزراء كندا يف اليوم الوطني لكبار ال�سن 
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بيان رئي�س وزراء كندا مبنا�سبة
اليوم العاملي للفتاة

�لعاملي  �ليوم  �لتايل مبنا�شبة  �لبيان  �ليوم،  �أ�شدر رئي�س �لوزر�ء جا�شنت ترودو، 
للفتاة:

موطن  العامل  العامل.  وحول  كندا  يف  الفتيات  وقدرة  بطاقة  نحتفل  للفتاة،  الدويل  اليوم  "يف 
اأنه  نتذكر  والغد.  اليوم  تغيري  و�ضانعات  ورائ��دات  قائدات  هن   - فتاة  مليار   1.1 من  لأكرث 
عندما حت�ضل الفتيات على الدعم والفر�ص التي يحتجن اإليها، ميكنهن خلق عامل اأف�ضل لهن 

ولأجيال امل�ضتقبل.

الرائدات  بالفتيات  الرقمي، جيلنا." - يحتفل  "اجليل   - العام  لهذا  املتحدة  الأمم  "مو�ضوع 
والباراعات يف جمال التكنولوجيا اللواتي ُيحدثن تاأثرًيا دائًما يف جميع اأنحاء البالد والعامل، 

ويدعمنا الأ�ضوات الناق�ضة التمثيل، وميهدن الطريق للفتيات الأخريات لل�ضري على خطاهن.

مقارنة  لالأجهزة  وا�ضتخدامهن  الفتيات  امتالك  احتمالية  تقل  العامل،  اأنحاء  جميع  "يف 
هذه  لكن   - بالتكنولوجيا  املتعلقة  والوظائف  املهارات  اإىل  و�ضولهن  من  يحد  مما  ب��الأولد، 
الفجوة بني اجلن�ضني تتجاوز امل�ضاحة الرقمية والت�ضال. اليوم، من املرجح اأن تتعر�ص الفتيات 
ال�ضبيان،  اأكرث من  العنف  اأخرى من  واأ�ضكال  الأ�ضري  والعنف  الإنرتنت  للتنمر عرب  يف كندا 
مما يوؤدي اإىل انخفا�ص م�ضتويات ال�ضحة العقلية. العديد من هذه التحديات قد زادت ب�ضبب 
جائحة COVID-19، حيث ُطلب من ال�ضباب الكندي البقاء يف املنزل، والبعد عن اأ�ضدقائهم، 
والتكيف مع التعلم عرب الإنرتنت. يف عمر حرج من حياتهم، قدموا ت�ضحيات تاريخية للحفاظ 

على الآخرين وجمتمعاتهم يف ماأمن.

ولكن  التحديات،  هذه  على  ال�ضوء  ت�ضليط  على  فقط  لي�ص  م�ضممون  نحن  اليوم،  هذا  "يف 
يحتجنها  التي  الأدوات  على  والفتيات  الن�ضاء  ح�ضول  ل�ضمان  ملمو�ضة  اإج��راءات  اتخاذ  على 
للنجاح، مبا يف ذلك الت�ضال الرقمي، هنا يف بلدنا وحول العامل. لهذا ال�ضبب توا�ضل حكومة 
كندا العمل على اإنهاء العنف القائم على النوع الجتماعي، وال�ضتثمار يف الإنرتنت املوثوق به 
والتكنولوجيا  العلوم  جمالت  يف  وظائف  على  للح�ضول  الفتيات  �ضعي  ودعم  ال�ضرعة،  وعايل 

والهند�ضة والريا�ضيات واملهن املاهرة، وزيادة م�ضاركتهن ال�ضيا�ضية وقيادتهن.

بني  امل�ضاواة  عدم  ملعاجلة  �ضركائنا  مع  والعمل  امل�ضاركة  كندا  توا�ضل  ال��دويل،  ال�ضعيد  على 
اجلن�ضني. يف وقت �ضابق من هذا العام، �ضاركت يف منتدى جيل امل�ضاواة واأعلنت عن ما يقرب 
من 180 مليون دولر لتعزيز امل�ضاواة بني اجلن�ضني يف جميع اأنحاء العامل. �ضيدعم هذا التمويل 
الأن�ضطة التي تعالج احلواجز الجتماعية واملوؤ�ض�ضية اأمام تعليم الفتيات، مبا يف ذلك تطوير 

الأدوات الرقمية لتقدمي الربامج للفتيات اأثناء الوباء.

"يعترب اليوم العاملي للفتاة جزًءا مهًما من احتفالت �ضهر تاريخ املراأة يف كندا. اليوم، جندد 
بالأمان  ي�ضعرن فيه جميًعا  وبناء عامل  والعامل،  والفتيات يف كندا  بالن�ضاء  بالرتقاء  التزامنا 

والتمكني - لأنه يجب اأن ل يقف اأي عائق يف طريق الفتيات اللواتي يحققن اأحالمهن".

مكتب رئي�س وزر�ء كند� �لرتجمة �لعربية �أيام كندية 

بيان رئي�س وزراء كندا حول 
�سهر تاريخ املراأة

�أ�شدر رئي�س �لوزر�ء جا�شنت ترودو �ليوم �لبيان �لتايل يف �شهر تاريخ �ملر�أة:
املراأة،  تاريخ  �ضهر  وم�ضاواة.  خالل  �ضموًل  واأكرث  اأف�ضل  كندا  اإن�ضاء  رائدات يف  الن�ضاء  كانت  "لطاملا 

نحتفل مب�ضاهمات املراأة الكندية يف بناء البلد الذي نعرفه اليوم.
"مو�ضوع هذا العام - الن�ضاء ي�ضنعن التاريخ الآن - ي�ضيد بالن�ضاء الالئي ي�ضنعن تاأثرًيا دائًما لبلدنا 
امل�ضاحلة.   الأمام على طريق  اإىل  ودفعنا   COVID-19 اآثار جائحة  اليوم، مبا يف ذلك يف معاجلة 
من مقدمي رعاية ال�ضحة العقلية واملمر�ضات والأطباء اإىل املعلمني والعلماء واأع�ضاء القوات امل�ضلحة 
الكندية، ت�ضتمر الن�ضاء من جميع اخللفيات يف العمل كعنا�ضر قوية للتغيري واإلهام الأجيال القادمة للقتال 
ا بفخر ن�ضاءنا الباراملبيات ) الريا�ضيات من  من اأجل عامل مت�ضاٍو.  هذا ال�ضيف، �ضاهد الكنديون اأي�ضً

ذوي الحتياجات اخلا�ضة( والأوملبيات ي�ضنعن التاريخ باإجنازاتهن الريا�ضية العديدة يف طوكيو.
"على مدار العام ون�ضف العام املا�ضيني، هدد الوباء بوقف بع�ص التقدم الذي اأحرزته الن�ضاء خالل 
يف  العمل.   �ضاعات  وتقليل  الوظائف  فقدان  من  الن�ضاء  من  العديد  عانت  املا�ضية.   القليلة  العقود 
املجتمعات يف جميع اأنحاء البالد، اأثرت الزيادة يف اأعمال الرعاية غري مدفوعة الأجر يف املنزل ب�ضكل 
كبري على الن�ضاء، مما دفع بع�ضهن اإىل ترك وظائفهن لرعاية اأ�ضرهن.  وقد اأدى ذلك اإىل التنازل من 
قبلهن، مما اأدى اإىل تفاقم الالم�ضاواة والظلم الذي تواجهه املراأة يف جمتمعنا، ل �ضيما بني الأفراد 
واجلماعات املهم�ضة.  يجب اأن نتعلم الدرو�ص امل�ضتفادة من هذا الوباء واأن نعمل مًعا لتحقيق انتعا�ص 

اأكرث قوة و�ضمولية.
الوالدين  وحماية  مرونة  اأكرث  لدينا  العمل  و�ضوق  اقت�ضادنا  بجعل  عميقا  اإلتزاما  كندا  حكومة  "تلتزم 
- وخا�ضة الأمهات - من هذه الآثار يف امل�ضتقبل.  نحن ن�ضتثمر ما ي�ضل اإىل 30 مليار دولر على مدى 
ال�ضنوات اخلم�ص املقبلة مل�ضاعدة العائالت يف احل�ضول على رعاية اأطفال مي�ضورة التكلفة من خالل خطة 
التعليم املبكر ورعاية الطفل على م�ضتوى كندا.  تتيح هذه اخلطة للن�ضاء فر�ضة العودة اإىل �ضوق العمل مع 
التاأكد من اأن اأطفالهن يتلقون رعاية عالية اجلودة.  كما نعالج ق�ضايا امل�ضاواة بني اجلن�ضني من خالل 
فريق العمل املعني باملراأة يف القت�ضاد.  تقدم هذه املجموعة املتنوعة من الن�ضاء الكنديات امل�ضورة ب�ضاأن 
الطرق امللمو�ضة التي ميكن اأن تدعمها حكومة كندا ب�ضكل اأف�ضل مل�ضاركة املراأة يف القت�ضاد.  ت�ضاعدنا 

اأفكارهن وخرباتهن يف معاجلة احلواجز املمنهجة وعدم امل�ضاواة التي تواجهها الن�ضاء يف �ضوق العمل.
�ضيا�ضة  املراأة من خالل  امل�ضاواة بني اجلن�ضني ومتكني  الدفاع عن  كندا  توا�ضل  الدويل،  امل�ضرح  "على 
امل�ضاعدة الدولية الن�ضوية اخلا�ضة بنا.  يف وقت �ضابق من هذا العام، اأعلنا عن التزامات ومتويل جديد 
ملعاجلة العوائق امل�ضتمرة اأمام امل�ضاواة بني اجلن�ضني يف جميع اأنحاء العامل.  وهذا ي�ضمل معاجلة عدم 
امل�ضاواة يف اأعمال الرعاية غري مدفوعة الأجر واملدفوعة الأجر يف البلدان املنخف�ضة واملتو�ضطة الدخل، 
للم�ضاعدة يف زيادة قدرة املراأة على امل�ضاركة الكاملة يف القت�ضاد والتعليم واحلياة العامة.  �ضنوا�ضل 

دعم وتعزيز املبادرات التي تعزز امل�ضاواة بني اجلن�ضني ومتكني الن�ضاء والفتيات يف جميع اأنحاء العامل.
ها�ضتاغ  ا����ض���ت���خ���دام  اإىل  ال��ك��ن��دي��ني  واأن������ا  ����ض���ويف  ت���دع���و  ك���ن���دا،  ح��ك��وم��ة  ع���ن  "بالنيابة 
#WomensHistoryMonth ملعرفة املزيد عن والحتفال بامل�ضاهمات املهمة التي قدمتها الن�ضاء، 
وما زلن توا�ضلن تقدميها، يف ت�ضكيل جمتمعنا.  دعونا نوا�ضل العمل مًعا جلعل كندا مكاًنا اأف�ضل واأكرث 

عدًل وتنوًعا للعي�ص فيه ".
مكتب رئي�س وزر�ء كند� �لرتجمة �لعربية �أيام كندية
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كندا م�ستعدة للرتحيب بالعامل
يف جناح كندا يف دبي 

كندا م�ضتعدة للرتحيب بالعامل يف اإك�ضبو 2020 دبي، الذي �ضيقام يف الفرتة من 1 اأكتوبر 2021 اإىل 31 
مار�ص 2022 يف دبي بدولة الإمارات العربية املتحدة.  �ضتعر�ص م�ضاركة كندا يف هذا املعر�ص العاملي، 
الذي ي�ضم اأكرث من 190 دولة ومنظمة دولية، خربة كندا يف التكنولوجيا املتقدمة والتعليم وال�ضياحة 

و�ضتعزز ثراء وتنوع ثقافتها بف�ضل املواهب الهائلة لفنانيها.
اإىل مو�ضوعني فرعيني  بالإ�ضافة   ،Future in Mind اإك�ضبو 2020 دبي،  يعد مو�ضوع كندا ملعر�ص 
هما البتكار والتنوع، دعوة لالحتفال برباعة الإن�ضان.  �ضت�ضلط هذه املو�ضوعات ال�ضوء على قيادة كندا 
ومقاطعاتها واأقاليمها ومدنها يف العديد من القطاعات، مبا يف ذلك الذكاء ال�ضطناعي، والروبوتات، 

والتعليم، والرقمنة، والتطبيب عن بعد، والتكنولوجيا النظيفة، والزراعة، والعلوم ال�ضحية، والف�ضاء.
اإن املو�ضوع الذي اخرتناه للم�ضاركة الكندية يف اإك�ضبو 2020 دبي م�ضتوحى من قيمنا الأ�ضا�ضية املتمثلة 

يف التنوع وال�ضمول وحقوق الإن�ضان وامل�ضاواة بني اجلن�ضني - وهي الأ�ضا�ص لبناء اأمة مزدهرة و�ضاملة.
كما �ضت�ضتخدم كندا وجودها يف اإك�ضبو 2020 دبي لتعزيز �ضراكتها مع دولة الإمارات العربية املتحدة، 
مركز املنطقة. كما اأن املعر�ص يعد فر�ضة ممتازة لكندا لتقوية عالقاتها الثنائية و�ضراكاتها التجارية 
للبيئة  ال�ضديق  القت�ضاد  ذلك  لكندا، مبا يف  الرئي�ضية  الأولويات  من  والتعاون يف عدد  وال�ضتثمارية 

وانتقال الطاقة والتعاون الدويل.
اأول حدث كبري مفتوح  اإك�ضبو 2020 دبي، مباليني الزائرين املتوقعني يف املوقع وب�ضكل افرتا�ضي، هو 
للجمهور منذ بداية جائحة COVID-19.  يوفر اإك�ضبو 2020 دبي فر�ضة فريدة لكندا لتنويع اأ�ضواقها 
الدولية، ل �ضيما يف ال�ضرق الأو�ضط واأفريقيا وجنوب اآ�ضيا، يف �ضياق النتعا�ص القت�ضادي بعد كوفيد 
-19.  خالل هذا املعر�ص، �ضتعمل كندا على تعزيز البتكار الكندي، وتوفري فر�ص جديدة لأعمالها، 

وجذب ال�ضتثمار الأجنبي، ودعم التعليم الدويل وزيادة ال�ضياحة.
خالل معر�ص اإك�ضبو 2020، تقدم خدمة املفو�ص التجاري الكندي، بالتعاون مع املجال�ص التجارية، عدًدا 
من اخلدمات واملبادرات لل�ضركات الكندية ال�ضغرية واملتو�ضطة احلجم )�ضواء �ضخ�ضًيا اأو افرتا�ضًيا( 
لتحديد فر�ص الأعمال من خالل ال�ضتفادة من موقع دبي ال�ضرتاتيجي كواحدة من  اأكرب مراكز الأعمال 

الإقليمية والعاملية.  بالإ�ضافة اإىل ذلك، يقع ما ي�ضمى:
Invest in Canada Business Lounge and Terrace يف جناح كندا، وهو مبثابة مكان اجتماع 

لقادة الأعمال الدوليني للتوا�ضل مع ال�ضركات الكندية واأ�ضحاب امل�ضالح.
 )NAC( واملركز الوطني للفنون )NFB( على اجلانب الفني، يتحمل املجل�ص الوطني لل�ضينما يف كندا

و�ضركاء اآخرون م�ضوؤولية تقدمي العرو�ص الثقافية الكندية يف دبي.  
كندا،  جناح  خارج  تقدميه  مت  وتفاعلي  غامر  تركيب  وهو   ،TRACES اإن�ضاء  يف   NFB تعاون  بينما 
والرق�ص  املو�ضيقى  يف  الكندية  الأداء  فنون  ومتيز  وتنوع  ات�ضاع   NAC ل�  الثقافية  الربجمة  �ضتعر�ص 

وامل�ضرح وغري ذلك.
ا، اعتباًرا من 1 اأكتوبر، �ضيتمكن الكنديون والنا�ص من جميع اأنحاء العامل من جتربة اإك�ضبو 2020  اأي�ضً
الويب،  موقع  على   NFB يوفرها  التي  الفريدة  الفرتا�ضية  التجربة  بف�ضل  هناك  كانوا  لو  كما  دبي 
هناك، �ضيتم اإعادة تف�ضري اجلناح الكندي عرب الإنرتنت من خالل ملحمة   .thefutureinmind.ca

�ضعرية وغامرة.
املتحدة  العربية  الإمارات  اتخذتها حكومة دولة  التي  الإجراءات  بالإطمئنان حيال  ت�ضعر حكومة كندا 
ومنظمي اإك�ضبو 2020 دبي ا�ضتجابًة لوباء COVID-19 حلماية الزوار والكنديني العاملني يف موقع 
املعر�ص العاملي.  �ضُيطلب من الزوار تقدمي �ضهادة تطعيم �ضاحلة �ضادرة عن ال�ضلطة الوطنية املخت�ضة 
اأو تقدمي �ضهادة اختبار تفاعل البوليمرياز املت�ضل�ضل ال�ضلبي )PCR( الذي مت اإجراوؤه خالل ال� 72 �ضاعة 

املا�ضية للو�ضول اإىل موقع املعر�ص.
�لرتجمة �لعربية �أيام كندية

كندا: بيان مبنا�سبة اليوم العاملي
للحرية الدينية

�أ�شدرت منظمة �ل�شوؤون �لعاملية �لكندية �ليوم �لبيان �لتايل:
معتقده  اأو  دينه  وتغيري  واختيار  ممار�ضة  يف  املرء  حق  يتعر�ص   ، العامل  اأنحاء  جميع  "يف 
للهجوم ب�ضكل متزايد.  مع ت�ضاعد اجلرائم وال�ضطهاد بدوافع دينية ، مينحنا اليوم العاملي 

للحرية الدينية فر�ضة لإعادة تاأكيد هذا احلق الإن�ضاين العاملي.
يف  �ضواء   ، املعتقد  اأو  الدين  حرية  وحماية  بتعزيز  را�ضخا  التزاما  كندا  حكومة  "تلتزم 
، حول  ا�ضت�ضافت كندا قمتني وطنيتني   ، املا�ضي  يوليو  العامل.  يف  اأنحاء  اأو يف جميع  الداخل 
 ، املجتمع  وقادة  ال�ضيا�ضات  �ضانعي  خماوف  اإىل  لال�ضتماع   ، ال�ضامية  ومعاداة  الإ�ضالموفوبيا 

ومناق�ضة التحديات امل�ضتمرة واللتزام باخلطوات التالية.
والدفاع عنها  الإن�ضان  والإندماج وحقوق  التعددية  لتعزيز  الأو�ضع  الكندية  "كجزء من اجلهود 
، يعمل اإيروين كوتلر ، املبعوث الكندي اخلا�ص املعني باحلفاظ على ذكرى املحرقة ومكافحة 
معاداة ال�ضامية ، مع �ضركاء يف كندا ودولًيا لتعزيز اجلهود اجلماعية للت�ضدي لالأ�ضكال النا�ضئة 

ملعاداة ال�ضامية.
الأديان  جميع  من  الأف��راد  �ضد  العاملي  التع�ضب  ت�ضاعد  اإزاء  عميق  بقلق  كندا  "ت�ضعر 
واملعتقدات.  وي�ضمل ذلك ا�ضطهاد الأقليات الدينية يف اأفغان�ضتان ، والقمع املنهجي لالأويغور 
والأقليات العرقية امل�ضلمة الأخرى يف ال�ضني ، واجلرائم املرتكبة �ضد اأقلية الروهينجا امل�ضلمة 
والتمييز  الدينية  الكراهية  تدين كندا  واليمن.   اإيران  للبهائيني يف  املقلق  والو�ضع  يف ميامنار 

وكراهية الأجانب بجميع اأ�ضكالها.
يف عام 2015 ، اأن�ضاأت كندا جمموعة الت�ضال الدولية املعنية بحرية الدين اأو املعتقد لتعميق 
التعاون العاملي.  حتى الآن ، عملت اأكرث من 30 دولة ومنظمة مًعا يف هذا املنتدى لدعم هذا 

احلق الإن�ضاين املهم.
جمتمعات  جميع  مع  كندا  تت�ضامن   ، والأعراق  والأديان  الثقافات  متعدد  جمتمًعا  "ب�ضفتها 
اأكرث  بناء عامل  وت�ضاركهم رغبتهم يف  والتع�ضب  الكراهية  اأ�ضكال  واملعتقدات �ضد كل  الأديان 

عدًل و�ضمولية."
�لرتجمة �لعربية �أيام كندية 
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بعد  �ل��وزر�ء  جمل�س  �أع�شاء  �أ�شماء  عن  �ليوم  ت��رودو،  جا�شنت  �ل��وزر�ء،  رئي�س  �أعلن 
�إىل  قدمًا  م�شتمرة  كند�  تبقى  �أن  �لكنديون  �ختار  عندما  �خلريف،  هذ�  �نتخاب 
�لأمام.  �شي�شتمر هذ� �لفريق �ملتنوع يف �إيجاد حلول حقيقية للتحديات �لتي يو�جهها 
�لكنديون، وتقدمي جدول �أعمال تقدمي، حيث ننهي �ملعركة �شد COVID-19 ونبني 

م�شتقباًل �أف�شل للجميع.

ت�شحيات  جميًعا  قدمنا  لقد  �لكنديني.   على  �شعبة  �ملا�شية  و�لن�شف  �ل�شنة  كانت 
كند�  وحكومة   ،COVID-19 من  ماأمن  يف  وجمتمعاتنا  �لبع�س  بع�شنا  على  للحفاظ 
�إجر�ء�ت قوية  ��شتمر�رنا يف �تخاذ  �لنا�س يف كل خطوة على �لطريق.  مع  �شاندت 
�للقاح، �شتو��شل �حلكومة و�شع �لكنديني  للتغلب على �لوباء و�إجناز �ملهمة يف طرح 
ونعيد  �لو�شطى،  �لطبقة  وننمي  جديدة  وظائف  �شنن�شئ  �أولوياتهم.   وتنفيذ  �أوًل 
ونوفر  �ملناخ،  تغري  �شد  كفاحنا  ون�شّرع  �لكنديني،  متناول  يف  لت�شبح  �ملنازل  ملكية 
رعاية لالأطفال بقيمة 10 دولر�ت يف �ليوم، و�شن�شري يف �مل�شار �مل�شرتك للم�شاحلة.  

مًعا، �شنو��شل دفع كند� �إىل �لأمام للجميع.

يتم تعيني جمل�س �لوزر�ء �جلديد على �لنحو �لتايل:

• كري�ضتيا فريالند ل تزال نائبة لرئي�ص الوزراء ووزيرة للمالية

• عمر الغربا يبقى مبن�ضب وزير النقل 

• عنيتا اأناند ي�ضبح وزيرا للدفاع الوطني

• كارولني بينيت ت�ضبح وزيرة لل�ضحة العقلية والإدمان ووزيرة م�ضاعدة لل�ضحة

• ماري كلود بيبو تبقى وزيرة للزراعة والأغذية الزراعية

• بيل بلري ي�ضبح رئي�ًضا ملجل�ص امللكة اخلا�ص يف كندا ووزيًرا لال�ضتعداد للطوارئ

• راندي بوا�ضونولت ي�ضبح وزيرا لل�ضياحة ووزيرا م�ضاعدا للمالية

• فران�ضوا فيليب �ضامبني يبقى وزيرًا لالبتكار والعلوم وال�ضناعة

• جان اإيف دوكلو�ص ي�ضبح وزيرا لل�ضحة

• منى فورتييه اأ�ضبحت رئي�ضة ملجل�ص اخلزانة

• �ضون فريزر اأ�ضبح وزيرا للهجرة والالجئني واملواطنة

• كارينا جولد ت�ضبح وزيرة الأ�ضرة والطفل والتنمية الجتماعية

• �ضتيفن جيلبولت ي�ضبح وزيرًا للبيئة وتغري املناخ

الفيدرالية  الوكالة  عن  م�ضوؤولة  ووزيرة  الأ�ضليني  ال�ضكان  خلدمات  وزيرة  ت�ضبح  هاجدو  باتي   •
للتنمية القت�ضادية ل�ضمال اأونتاريو

• مارك هولند ي�ضبح زعيم احلكومة يف جمل�ص العموم

• اأحمد ح�ضني ي�ضبح وزيرا لالإ�ضكان والتنوع وال�ضمول

• جودي هات�ضينجز ت�ضبح وزيرة للتنمية القت�ضادية الريفية

• مار�ضي اآين، ت�ضبح وزيرة ل�ضوؤون املراأة وامل�ضاواة بني اجلن�ضني وال�ضباب

جلنوب  القت�ضادية  للتنمية  الفيدرالية  الوكالة  عن  م�ضوؤولة  وزي��رة  ت�ضبح  جاكيزك  هيلينا   •
اأونتاريو

• ميالين جويل ت�ضبح وزيرة للخارجية

• كمال خرية ي�ضبح وزيرا للكبار بال�ضن

• ديفيد لميتي يبقى  وزيرا للعدل واملدعي العام لكندا

• دومينيك ليبالنك ي�ضبح وزيرًا لل�ضوؤون احلكومية الدولية والبنية التحتية واملجتمعات

• ديان لبوثيلييه تبقى وزيرة لالإيرادات الوطنية

• لورن�ص ماكولي يبقى وزيًرا ل�ضوؤون املحاربني القدامى ووزيًرا م�ضاعًدا للدفاع الوطني

• ماركو اإي اإل ميندي�ضينو ي�ضبح وزيرا لل�ضالمة العامة

• مارك ميللر ي�ضلح وزيرا للعالقات بني التاج وال�ضكان الأ�ضليني

• جوي�ص موراي ت�ضبح وزيرة للم�ضايد واملحيطات وخفر ال�ضواحل الكندية

• ماري جن ت�ضبح وزيرة للتجارة الدولية وترويج ال�ضادرات والأعمال التجارية ال�ضغرية والتنمية 
القت�ضادية

• �ضيمو�ص اأوريجان جونيور  ي�ضبح وزيرا للعمل

• جينيت بيتيتبا�ص تايلور ت�ضبح وزيرة للغات الر�ضمية ووزيرة م�ضوؤولة عن وكالة الفر�ص الكندية 
الأطل�ضية

• كارل كالرتو تبقى وزيرة التوظيف وتنمية القوى العاملة واإدماج الإعاقة

• بابلو رودريغيز ي�ضبح وزيرًا للرتاث الكندي ويبقى احلاكم امل�ضاعد يف كيبيك

القت�ضادية  التنمية  وكالة  عن  م�ضوؤوًل  ووزي��رًا  الدولية  للتنمية  وزي��رًا  ي�ضبح  �ضاجان  هارجيت   •
ملنطقة املحيط الهادئ يف كندا

• با�ضكال �ضانت اأوجن ي�ضبح وزيرًا للريا�ضة ووزيرًا م�ضوؤوًل عن وكالة التنمية القت�ضادية الكندية 
ملناطق كيبيك

• فيلومينا تا�ضي ت�ضبح وزيرة للخدمات العامة وامل�ضرتيات

• دان فاندال ي�ضلح وزيرًا لل�ضوؤون ال�ضمالية، ووزيرًا م�ضوؤوًل عن التنمية القت�ضادية يف الرباري 
بكندا، ووزيرًا م�ضوؤوًل عن الوكالة الكندية للتنمية القت�ضادية ال�ضمالية

• جوناثان ويلكين�ضون ي�ضبح وزيرا للموارد الطبيعية

�لرتجمة �لعربية �أيام كندية

اأ�سماء الوزراء، ورئي�س وزراء كندا يرحب مبجل�س الوزراء اجلديد
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يف كل عام يتخلى الع�ضرات من مالكي ال�ضفن عن �ضفنهم، تاركني 
العقاب  من  الإف��الت  وب�ضبب  متنها،  على  عالقني  الطاقم  اأف��راد 
ال�ضائد يف اأعايل البحار، ينتظر الطاقم -وقد ي�ضل الأمر ل�ضنوات- 
اأخبارا عن مالك �ضفينة مفقود تركهم م�ضوؤولني عن �ضفينة حمرومة 
على  لُيحكم  الديون،  وتغرق يف  غالبا  وتنهار  القانوين،  الوجود  من 
الطاقم بالتجول دون التمكن من العودة للوطن ب�ضبب نق�ص الأوراق 
الالزمة للنزول يف بلد اأجنبي وعدم توفر الو�ضائل الكافية لدفع ثمن 

العودة للوطن الأ�ضلي.

تلخ�ص �ضحيفة لكروا )La Croix( الفرن�ضية يف هذه ال�ضطور جانبا 
من حمنة يعي�ضها حاليا األف رجل حول العامل، وفقا ل�ضركة لويدز لي�ضت 
حممد  ال�ضوري  ال�ضاب  عا�ضها  وقد  املتخ�ض�ضة،   )Lloyd’s List(
ال�ضواحل  �ضفينة على  �ضنوات على حطام   4 الذي ظل عالقا  عائ�ضة، 

امل�ضرية، قبل اأن يروي لل�ضحيفة ق�ضة عودته من اجلحيم.

فران�ضوا  لويز  اأعدته  الذي  الطويل  التحقيق  يف  ال�ضاب  هذا  يقول 
لل�ضحيفة، اإنه ُحكم عليه مب�ضاهدة الوقت مير من بعيد وهو خارج 
اإىل  عودته  عند  بالرتياح  �ضعر  واإن  �ضنوات،   4 ملدة  العامل  م�ضرية 
ميكن  ل  ال�ضائعة  "اللحظات  لأن  غا�ضبا  اأي�ضا  كان  فاإنه  الوطن 

تعوي�ضها"، كما يقول.

وع�ضفت  وجدته  والدته  ماتت  �ضوريا  عائ�ضة  حممد  غادر  اأن  بعد 
احلرب ببلده، وانت�ضرت جائحة كورونا يف كل اأرجاء املعمورة، وهو 
ل ي�ضمع اإل �ضرير األواح ال�ضفينة ال�ضرير كلما هبت الرياح على قناة 
تتدهور  العقلية  �ضحتي  اأ�ضواتا؛  اأ�ضمع  اأنني  "اأظن  يقول  ال�ضوي�ص، 

تدريجيا، اجلحيم ل ين�ضى".

بداأت رحلة حممد عائ�ضة الكارثية يف اأغ�ضط�ص/اآب 2017، عندما 
ترك املالك �ضفينة ال�ضحن "اأمان" التي ي�ضغل فيها من�ضب القبطان 
الثاين، ومل يعد من امل�ضموح لل�ضفينة التي تقطعت بها ال�ضبل قرب 
من  القادم  ال�ضاب  البحار  وجد  وهكذا  امل��غ��ادرة،  ال�ضوي�ص  ميناء 
طرطو�ص نف�ضه حما�ضرا يف �ضفينة اأ�ضباح بعد اأن �ضادرت ال�ضلطات 
امل�ضرية جواز �ضفره، وتركته حتت رقابة �ضرطة ال�ضوي�ص للتاأكد من 

بقائه على منت ال�ضفينة البائ�ضة.

حتذير •  عالمات 
عمره  من   24 يف  ثانيا  قبطانا  ب�ضعوده  �ضعيدا  عائ�ضة  حممد  كان 
على منت ال�ضفينة "اأمان" يف رحلة جتارية مدتها 18 �ضهرا، ينتقل 
خاللها يف ما ي�ضبه املغامرة من ميناء اإىل ميناء، يف �ضفينة �ضحن 

لي�ضت جديدة متاما ولكنها بحالة جيدة.

ي�ضعر ال�ضاب ببع�ص القلق وهو يغادر ال�ضاحل ال�ضوري، تاركا عائلته 
علمه -كما  مع  والديه  ي�ضاعد  اأن  اآمال  احل��رب،  به  تع�ضف  بلد  يف 
يقول- اأن "ال�ضعادة ل ميكن اأن تكون الهدف من ركوب البحر، لأنه 

ل اأحد يعرف ما �ضيقع، ولكنه يعرف اأنه يجب التعامل ما �ضيكون".

ال�ضاحل  قبالة  ف�ضيئا  �ضيئا  يتبلور  الكابو�ص  بداأ  قليلة،  اأ�ضابيع  بعد 
ال�ضوداين، عندما توقف املالك عن الرد على الهاتف، وبداأت ال�ضروخ 
الأوىل تدب بني الطاقم الذي بداأ يتعرف على بع�ضه البع�ص، وبداأ 

القلق يكرب كلما توغلت ال�ضفينة يف البحر.

�ضهرين  راتبه  تاأخر  من  التحقيق-  يورد  -كما  البحارة  اأحد  ي�ضكو 
ي�ضل  اأن  كاد  الذي  النزاع  ينتهي  ثم  ال�ضفينة،  مالك  مع  ويت�ضاجر 
اإىل ال�ضتباك بالأيدي بدفع مبالغ للبحار. يقول حممد عائ�ضة "كان 
منذ  اأجرا  اأتقا�ص  مل  �ضخ�ضيا  اأنا  احلادثة،  هذه  تنبهني  اأن  يجب 
�ضعودي اإىل ال�ضفينة، لكن ذلك مل يقلقني لأن عائلتي ل تزال تعي�ص 

على عالوة مهمتي ال�ضابقة".

وبعد اأن و�ضلت ال�ضفينة اإىل القرن الأفريقي، بداأ البحارة يواجهون 
ال�ضفينة  مالك  تخلى  حيث  منهم،  لأي  يدفع  يعد  مل  اإذ  احلقيقة، 
هناك  يعد  "مل  �ضباح  ذات  املهند�ضني  كبري  وق��ال  عنها.  تدريجيا 
وقود"، وحيث ل بنزين فال يوجد مولد كهربائي ول ثالجة ول مكيف 
"مالك  اأن  والأ�ضواأ  مئوية،   50 احل��رارة  درجة  فيه  تتجاوز  وقت  يف 
يبق  ومل  ال�ضرب،  ومياه  الطعام  �ضحنات  تاأجيل  ا�ضتمر يف  ال�ضفينة 
البحارة  يحاول  الليل  ويف  للغاية،  خميفا  الأم��ر  كان  �ضيء.  لدينا 
ال�ضيد ويف النهار يبقون يف �ضمت وعقولهم مظلمة وبطونهم خاوية 

ب�ضبب اجلوع".

هارب �شفينة  •  مالك 
منت  على  اأرك��ب  اأن  يجب  كان  "ما  با�ضتمرار  عائ�ضة  حممد  يكرر 
لتويل  البحرية  درا�ضته  اليوم  ا�ضتاأنف  اأن  بعد  اأ�ضال"،  ال�ضفينة 
مع  العمل  من  املطاف  نهاية  يف  يتمكن  اأن  اآمال  القبطان؛  من�ضب 
�ضركات دولية را�ضخة وجادة، بعد اأن وجد نف�ضه عام 2018 عالقا 
يف �ضفينة "اأمان" التي ا�ضتولت عليها م�ضر بعد اأن انتهت �ضالحية 
تراخي�ص مالك ال�ضفينة، لت�ضبح قانونيا قاربا �ضبحا بقيادة طاقم 

بال مرجع.

وت�ضاءلت ال�ضحيفة: هل ميكنك اأن تتخيل �ضاحب عمل مفل�ص يحب�ص 
موظفيه يف امل�ضتودع ويغلق عليهم الباب ثم يلقي املفاتيح ويختفي؟ 
وترد باأن ما ل ميكن ت�ضوره على الرب، ميكن اأن يحدث يف البحر، لأن 
"املالك يف حالة حدوث م�ضكلة ميكنه الختفاء"، كما يقول الأ�ضتاذ 

اجلامعي ومن�ضق مر�ضد حقوق البحارة باتريك �ضوميت.

يف  �ضائع  اأم��ر  والأط��ق��م  ال�ضفن  عن  "التخلي  اأن  �ضوميت  ويو�ضح 
خا�ضة  الدولية"،  البحرية  التفاقية  على  ت�ضدق  مل  التي  البلدان 
املالك  لها  يتبع  التي  غري  دول  يف  امل�ضجلة  ال�ضفن  لتلك  بالن�ضبة 
الفعلي لل�ضفينة، وبالتايل ي�ضود الإفالت من العقاب يف اأعايل البحار 
لأنه من املمكن اإن�ضاء �ضركة من دون راأ�ص مال، ومقرها يف عنوان 
غري موجود، ويف حالة حدوث م�ضكلة ميكن للمالك اأن يختفي، وهذا 
ما فعله مالك ال�ضفينة "اأمان" الذي اختفى بب�ضاطة، تاركا حممد 

عائ�ضة حمروًما من اأي �ضبيل للح�ضول على العدالة.

يف  العلني  للمزاد  اأم��ان  م�ضر  طرحت  التفكيك،  تكاليف  ولتجنب 
الرجال  ولكن  التجارية،  ال�ضوي�ص  حمكمة  يف   2018 اأغ�ضط�ص/اآب 
الذين نفد �ضربهم طالبوا باإعادتهم اإىل بلدانهم، وغادر القبطان 
عائ�ضة  حممد  يقول  الآخ��ر،  تلو  واحدا  الطاقم  وتبعه  اأول  ال�ضفينة 
اإفراغ القارب وبدا وا�ضحا  "باإمكاين تفهمهم، لكن الأمل ازداد مع 
اأننا لن ن�ضتعيد اأموالنا اأبدا"، لذلك طالب بالعودة اإىل �ضوريا، ولكن 
�ضابطا �ضعد اإىل منت ال�ضفينة واأجربه على توقيع الأوراق لي�ضبح يف 

غياب القبطان و�ضيا قانونيا على اأمان.

املوج  ي�ضارع  وحيدا  عائ�ضة  حممد  بقي  اجلميع،  ه��رب  اأن  وبعد 
طعامه،  يف  قريبة  م�ضرية  قرية  �ضكان  كرم  على  ويعتمد  �ضباحة، 
قبل اأن تنقذه عائلة من الغرق �ضيف 2020 وحتمله اإىل امل�ضت�ضفى 
الدورة  م�ضاكل خطرية يف  يعاين من  باأنه  الأطباء حالته  لي�ضخ�ص 

الدموية وفقر دم متقدم واأمرا�ص يف الكلى.

جديد •  �شامن 
كان  �ضواطئها،  على  فارغا  القارب  ترك  يف  ترغب  ل  م�ضر  ولأن 
على اأحد اأفراد الطاقم اأن يلعب دور ال�ضامن حتى ي�ضرتي اأحدهم 
النقابات  اإىل  توجه  عائ�ضة  حممد  اأن  اإل  ديونهم،  ويتوىل  احلطام 
البحارة  مل�ضاعدة  ج��اء  ال��ذي  ال��دويل  النقل  احت��اد  واإىل  الدولية 
املنكوبني، وتعاقد مع حمام لبدء الإجراءات واملطالبة باإعادة حممد 

عائ�ضة اإىل الوطن.

ويقول اأمني �ضر احتاد ال�ضباط البحريني امل�ضريني ال�ضيد ال�ضاذيل 
اأو حتى �ضنوات،  اأن ت�ضتغرق �ضهورا  اإن الإج��راءات القانونية ميكن 
م�ضيفا "يف حالة اأمان مت عر�ص �ضفينة ال�ضحن يف املزاد اأكرث من 
اأحد يف دفع احلد الأدن��ى للمبلغ وهو  اأن يرغب  10 مرات من دون 
1200 دولر"، لتبقى الق�ضية يف يد الق�ضاء امل�ضري، كاأحد ملفات 
يواجهان  اآخ��ران  قاربان  يوجد  حيث  ال�ضوي�ص،  يف  العديدة  التخلي 

امل�ضري نف�ضه؛ بحارة مفقودون ومالك مفقودون.

بعد 3 اأ�ضابيع اأ�ضدرت حمكمة العدل امل�ضرية حكما باإعادة حممد 
عائ�ضة اإىل الوطن، ليعود بعد 4 �ضنوات من مغادرته اإىل طرطو�ص 
اأن لبى ال�ضرط الوحيد وهو ا�ضتبداله على منت  م�ضقط راأ�ضه، بعد 
ال�ضفينة "اأمان" بوكيل متطوع من احتاد النقل الدويل ا�ضمه نا�ضر 

ح�ضني ليكون احلار�ص اجلديد ل�ضفينة الأ�ضباح.

عاملية •  �إ�شكالية 
واأ�ضارت ال�ضحيفة اإىل اأن حالة حممد عائ�ضة لي�ضت اإل واحدة من 
العامل  حميطات  يف  يتجول  حيث  العامل،  هذا  يف  الكثرية  الق�ضايا 
اأن  انتظار  يف  املهجورة،  �ضفنهم  يف  املحا�ضرين  البحارة  من  عدد 
ياأتي �ضخ�ص ما لإنقاذهم، وهي حالة متكررة يف فرن�ضا، خا�ضة يف 

ت�ضعينيات القرن املا�ضي.

امل�ضاعدة  لتقدمي  الأر����ص  على  جمعيات  ن�ضر  مت  فقد  ال��ي��وم،  اأم��ا 
ي�ضم  حيث  البحر،  يف  وحدهم  اأنف�ضهم  يجدون  الذين  للبحارة 
 )Fnaam( الحتاد الوطني الفرن�ضي جلمعيات ا�ضتقبال البحارة
ما يقرب من 21 منظمة لت�ضهيل ا�ضتقبال البحارة، كما اأن احلكومة 
على  مقدمة  دفعة  "لتقدمي  ي��ورو  األ��ف   300 قدرها  منحة  اأن�ضاأت 
الأجور ل�ضالح البحارة الذين مت التخلي عنهم يف املوانئ الفرن�ضية 

يف انتظار اإن�ضاء نظام مايل دويل".

العمل  اتفاقية  اأن�ضاأت  ال�ضحيفة-  تو�ضح  -كما   2006 ع��ام  ويف 
البحري العديد من احلقوق للبحارة من اأجل احل�ضول على ظروف 
التنفيذ عام  التفاقية -التي دخلت حيز  وت�ضمل هذه  اأف�ضل،  عمل 
الطاقم،  عن  التخلي  يتم  عندما  الوطن  اإىل  العودة  حق   -2013

و�ضادقت عليها ما يقرب من 100 دولة.

�مل�شدر : �ل�شحافة �لفرن�شية + �جلزيرة

4 �سنوات يف �سفينة مهجورة..
عذابات بحار �سوري تخلى عنه مالك ال�سفينة
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الأمريكي  الأعمال  "مورغان �ضتانلي" اأن ي�ضبح رجل  البنك  يتوقع 
اإيلون ما�ضك قريبا اأول تريليونري يف العامل، اإذ ت�ضهد امل�ضاريع التي 

يقودها رجل الأعمال مثل "ت�ضال" و"�ضبي�ص اإك�ص" منوا �ضريعا.
اإك�ص"  "�ضبي�ص  اإيلون ما�ضك  فاإن م�ضروع  ال�ضتثماري  للبنك  ووفقا 
"ت�ضال"  �ضيارات  اأن  من  الرغم  على  الرتيليونري،  مرتبة  له  �ضيوفر 

الكهربائية اكت�ضبت �ضعبية غري م�ضبوقة.
وكالة  فيها  ت�ضارك  جارية  م�ضاريع  اإىل  اإك�ص"  "�ضبي�ص  جناح  ويعزا 
الف�ضاء "نا�ضا"، وكان ما�ضك قد اأعلن يف وقت �ضابق عن خطط لإر�ضال 
"مدينة  اإن�ضاء  اأمل  على   2050 عام  بحلول  املريخ  اإىل  �ضخ�ص  مليون 

مكتفية ذاتيا" هناك يف حال اأ�ضبحت الأر�ص غري قابلة لالإنقاذ.
ثروة  وتبلغ  ما�ضك،  ث��روة  من   %17 نحو  اإك�ص"  "�ضبي�ص  ح�ضة  وتبلغ 

بلومربغ  ملوؤ�ضر  وفقا  دولر،  مليار   241 قرابة  الأمريكي  الأعمال  رجل 
للمليارديرات. وذلك بعد اأن مت تقييم "�ضبي�ص اإك�ص" بقيمة 100 مليار 

دولر يف عملية بيع ثانوية لالأ�ضهم يف وقت �ضابق من هذا ال�ضهر.
وقال حملل مورغان �ضتانلي، اآدم جونا�ص، الذي يقدر قيمة "�ضبي�ص 
اأنها  على  ال�ضركة  اإىل  ينظر  اإنه  دولر،  مليار   200 اإك�ص" بحوايل 
ومراقبة  للف�ضاء  التحتية  البنية  ت�ضمل  واحدة،  متعددة يف  �ضركات 
الأر�ص وا�ضتك�ضاف الف�ضاء ال�ضحيق وغريها من ال�ضناعات. كذلك 
تعترب اأعمال ات�ضالت الأقمار ال�ضناعية "�ضتار لينك" التابعة لها 

اأكرب م�ضاهم يف تقدير التقييم اخلا�ص به.
�مل�شدر: بلومربغ 

اأول تريليونري يف العامل، من �سيكون؟ 

األربتا  مقاطعة  �ضماىل  ماكمورى  فورت  فى  عائلة  منزل  تعر�ص 
الكندية، لقتحام دب �ضخم يزيد وزنه عن 270 كيلوجراما.

و�ضمعت العائلة �ضوتا غريبا قادما من غرفة النوم، اإل اأن املفاجاأة 
كانت لدى معرفتهم م�ضدر ذلك ال�ضوت، حيث عرثوا على دب 

يتحرك فى املكان.

ويف حديث ملوقع "�ضي بى �ضي" الكندي، قال رّب الأ�ضرة �ضون ريدي: 
"ظننت ال�ضوت �ضادرا عن اأبنائى ال�ضغار، ولكنى تفاجاأت بدب 

فى غرفة النوم يتحرك قرب املكتب، وي�ضقط وعاء زجاجيا".

وخطر على بال �ضون اأن يغلق باب الغرفة على الدب وذلك لدفعه 
للخروج من النافذة.

وبح�ضب �ضون فاإن الدب مل يبد اأي مقاومة ومل يتحرك بطريقة 
هذا  مثل  فى  ومتعبا  ك�ضول  احليوان  ه��ذا  يكون  حيث  عدائية، 

الوقت من العام كما ذكر �ضون.

وكالت/�أيام كندية 

كيف كنت �شتت�شرف لو وجدت دب يف بيتك؟

دب �سخم يقتحم منزًل فى مقاطعة األربتا الكندية.. 

وقع حطام �ضخرة على �ضقف منزل يف كندا، ما ت�ضبب يف حالة من 
الذعر ل�ضيدة كانت نائمة داخل غرفتها.

وقالت "روث هاميلتون" اإنها راأت فتحة يف ال�ضقف و�ضخرة �ضوداء 
الفور،  ما حدث على  تتبني حقيقة  اأنها مل  و�ضادتها، مو�ضحة  على 
موقع"  ن�ضره  م��ا  ح�ضب  ال��ط��وارئ،  ب�ضرطة  بالت�ضال  و�ضارعت 

Surrey Now-Leader" الكندي.

جرى  ملا  الوحيد  التف�ضري  اأن  اإىل  ال�ضرطية  التحقيقات  وا�ضتقرت 
�ضقوط نيزك فوق �ضطح املنزل، خا�ضة بعد التاأكد من عدم �ضقوط 

بقايا حطام من موقع بناء قريب.

وذكرت املراأة: "ات�ضلنا مبوقع بناء حملي ملعرفة ما اإذا كانوا يقومون 

باأعمال هدم وتفجري، لكن اأكدوا عدم قيامهم باأعمال مماثلة، فيما 
يف  هائل  دوي  و�ضماع  ال�ضماء  يف  �ضاطع  ل�ضوء  روؤيتهم  عن  حتدثوا 

تلك الليلة".

ا ما اقتحم منزلها، و�ضعرت  واأ�ضافت اإنها ارجتفت وظنت اأن �ضخ�ضً
لن  منزلها  �ضقف  ما اخرتق  اأن  تاأكدت  بعدما  الرتياح  بالقليل من 

يكون �ضوى �ضيء �ضقط من ال�ضماء.

اأن  ُيعتقد  التي  الف�ضائية  بال�ضخرة  لالحتفاظ  ال�ضيدة  وتخطط 
عمرها رمبا يبلغ ماليني ال�ضنني.

وكالت

�أيام كندية 

�سقوط �سخرة ف�سائية فوق منزل يف كندا 

موعد  كندا يف  �ضيزور  فرن�ضي�ص  البابا  اأن  الأربعاء  الفاتيكان  اأعلن 
غري حمدد بدعوة من الكني�ضة الكندية التي طالتها ف�ضيحة تعر�ص 
ال�ضكان الأ�ضليني يف هذا البلد ل�ضوء املعاملة يف مدار�ضها الداخلية.

الكندي  الأ�ضقفي  “املوؤمتر  اأن  للفاتيكان  مقت�ضب  بيان  يف  وج��اء 
كندا،  اإىل  ر�ضولية  بزيارة  للقيام  فرن�ضي�ص  الأعظم  احلرب  دعا  قد 
وذلك يف �ضياق العملية الرعوية اجلارية منذ فرتة طويلة، من اأجل 

امل�ضاحلة مع ال�ضكان الأ�ضليني”.

واأ�ضاف البيان اأن البابا فرن�ضي�ص “ابدى ا�ضتعداده لزيارة البالد يف 
موعد يتم حتديده لحقا”.

ر�ضميًا  اع��ت��ذارًا  الكندية  الكاثوليكية  الكني�ضة  قدمت  �ضهر،  قبل 
اأرا�ص  القبور املجهولة يف  الك�ضف عن مئات  لل�ضكان الأ�ضليني بعد 

عائدة لتلك املدار�ص الداخلية.

اأُجرب نحو 150 األف فتى وفتاة من ال�ضّكان الأ�ضليني على اللتحاق 
بهذه املدار�ص وُف�ضل العديد منهم عن اأ�ضرهم واأعطيت لهم اأ�ضماء 

اأوروبية، فيما اختفى األوف منهم، ح�ضب ا�ضتنتاجات حتقيق.

ج�ضدية  لعتداءات  العديد  وتعر�ص  املدار�ص  تلك  يف  الآلف  ق�ضى 
“اإبادة  يعد  جرى  ما  اأن  اإىل  خل�ضت  حتقيق  جلنة  وفق  وجن�ضية، 

ثقافية”.

البابا فرن�سي�س يزور كندا يف موعد قادم يف �سياق امل�ساحلة مع ال�سكان الأ�سليني 

وكالت
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اجلن�ضية يف  الأفالم  �ضناعة  دخلت جمال  خليفة:  ميا  املمثلة  قالت 
عمر ال�21 عاًما ولعبت دور البطولة يف 12 فيلًما، وح�ضدت اأكرث من 
مليار من امل�ضاهدات، اإل  اأنني  اأرى  نف�ضي امراأة �ضاذجة و�ضعيفة".
بالنف�ص،  الثقة  على  للح�ضول  اأ�ضعى  "كنت  قائلة:  خليفة  واأ�ضافت 
ا�ضتغاللها  مت  اأن��ه  اإىل  خليفة  واأ���ض��ارت  جن�ضيًا".  ا�ضتغاليل  ومت 
"الإباحي"  اإزالة ما�ضيها  اليوم حتاول جاهدة  اأنها  واأكدت  جن�ضيًا، 
الن�ضاء من  نيوز" حذرت خليفة  "ياهو  الإنرتنت.وبح�ضب موقع  عن 

الن�ضاء  حلماية  ق�ضتي  "ن�ضرت  وقالت:  التجربة،  نف�ص  يف  الوقوع 
"اللبنانية  وانتقلت خليفة  التجربة".  نف�ص  الوقوع يف  الأخريات من 
اأنها عانت  اإل  املتحدة،  الوليات  الأ�ضل" لال�ضتقرار مع عائلتها يف 
نظرة  التي غريت  �ضبتمرب2001  اأحداث  بعد  وخا�ضة  للتاأقلم  ب�ضدة 
للعالج  "جلاأت  واأكملت:  الأو���ض��ط.  ال�ضرق  �ضكان  اإىل  الأمريكيني 
النف�ضي يف عمر ال�25، كنت بدينة، ولي�ص لدي اأ�ضدقاء". واأو�ضحت 
من  الكثري  ك�ضبت  الإنتاج  �ضركات  اأن  من  الرغم  وعلى  اأن��ه  خليفة 

الأموال ب�ضبب اأفالمها، اإل اأنها ح�ضلت على مبالغ ب�ضيطة منها، اإىل 
جانب عدم اأحقيتها يف حذف اأي حمتوى موجود عرب النرتنت، وذلك 
ب�ضبب العقود التي وقعتها. ووّجهت خليفة ن�ضيحة للفتيات حلمايتهن 
من الإنرتنت، قائلة: "التواجد على الإنرتنت لي�ص �ضاحًرا، ول عبارة 
باخلجل من  "اأ�ضعر  وقالت:  و�ضهرة.   رائع  ووقت  قزح،  اأقوا�ص  عن 

ما�ضيي الذي حتول اإىل عبء اأحمله كل يوم على عاتقي".

وكالت

اأ���س��ع��ر ب��اخل��ج��ل م���ن امل��ا���س��ي..
واأن�سح الن�ساء بعدم الوقوع يف نف�س التجربة

الرئي�ص  اأعلن   --)CNN( الأمريكية  املتحدة  الوليات  وا�ضنطن، 
ت�ضمى  �ضركة  تاأ�ضي�ص  بيان،  يف  ترامب،  دونالد  ال�ضابق  الأمريكي 
 Trump Media and( "جمموعة ترامب لالإعالم والتكنولوجيا"

.)Technology Group

"قريبا"  ال�ضركة  للبيان الذي �ضدر، م�ضاء الأربعاء، �ضتطلق  ووفًقا 
من  والتي   ،"TRUTH Social" با�ضم  اجتماعي  توا�ضل  �ضبكة 
املخطط اأن تبداأ ب�ضكل جتريبي يف نوفمرب/ ت�ضرين الثاين بدعوات 
فقط للم�ضرتكني، ومن املتوقع اأن ت�ضبح متاحة اأمام العامة يف الربع 

الأول من عام 2022.

 TRUTHو  TMTG وقال ترامب، يف البيان: "لقد اأن�ضاأت �ضركة
Social للوقوف يف وجه ا�ضتبداد �ضركات التكنولوجيا العمالقة"، 
واأ�ضاف: "نحن نعي�ص يف عامل تتمتع فيه حركة طالبان بح�ضور كبري 
هذا  املف�ضل،  الأمريكي  رئي�ضكم  اإ�ضكات  مت  ذلك  ومع  تويرت،  على 
غري مقبول"، وتابع بالقول: "اأنا متحم�ص لإر�ضال اأول حقيقة يل عرب 

TRUTH Social قريًبا جًدا".

وذكر بيان ترامب اأن ال�ضركة تعتزم اإطالق خدمة فيديو بال�ضرتاك ت�ضمى 
+TMTG "�ضتحتوي على برامج ترفيهية واأخبار وبودكا�ضت وغريها".

 TMTG" التجارية  العالمة  لل�ضركة  الإل��ك��رتوين  املوقع  وو�ضع 

تقدمي  دون   TMTG+و  Social مع  جنب  اإىل  جنًبا   "News
معلومات اإ�ضافية.

و"تويرت"  "في�ضبوك"  الجتماعي  التوا�ضل  �ضركات  كربى  وكانت 
�ضنه  ال��ذي  الهجوم  بعد  ترامب  ح�ضابات  حظرت  قد  و"يوتيوب" 
اأن�ضاره على مبنى الكونغر�ص يف 6 يناير/كانون الثاين املا�ضي عقب 
كلمة له كرر فيها رف�ضه نتائج النتخابات الرئا�ضية وفوز جو بايدن 

وطالب الكونغر�ص بعدم امل�ضادقة على النتائج.

CNN

ما ر�أيكم بهذه �خلطوة؟

ملواجهة ال�ستبداد..
ترامب يطلق �سركة اإعالمية و�سبكة 

توا�سل اجتماعي بعد حظره

باجلل�ضة  م�ضاركته  خالل  بوتني،  فالدميري  الرو�ضي  الرئي�ص  وجه 
العامة ملنتدى اأ�ضبوع الطاقة الرو�ضي، مالحظة ملذيعة قناة "�ضي اإن 

بي �ضي" هيديل جامبل، التي كانت تدير اجلل�ضة العامة للمنتدى .

�ضاألت ال�ضحفية الأمريكية الرئي�ص الرو�ضي اأ�ضئلة تتعلق باإمدادات 
الغاز الرو�ضي اإىل اأوروبا، بدوره اأجاب بوتني على �ضوؤال ال�ضحفية، 
لكن عندما كررت ال�ضوؤال لفت الرئي�ص النتباه اإىل حقيقة اأن هيديل 

جامبل على ما يبدو ل ت�ضغي اإىل ما يقوله.

ومازح الرئي�ص الرو�ضي املذيعة قائال: قال: "اأمامي امراأة جميلة تكرر 
ال�ضوؤال وكاأنها مل ت�ضمع ما قلت �ضوف اأكرر اجلواب مرة اأخرى. ل اأحد 

يريد الإ�ضغاء اأو ال�ضتماع فقط يريدون توجيه التهامات لرو�ضيا".

واأكد بوتني على اأن رو�ضيا تلتزم بعقود الغاز املربمة مع اأوروبا كما 
اأن  ونفى  اأوروبا،  اإىل  الأزرق  الوقود  اإمدادات  زيادة  تعمل على  اأنها 
من  ت�ضريحات  اأن  معتربا  ك�ضالح،  الطاقة  ت�ضتخدم  مو�ضكو  تكون 

هذا النوع لها دوافع �ضيا�ضية.

"اأ�ضبوع  الدويل  املنتدى  اأعمال  مو�ضكو  يف  الأربعاء  اليوم  وانطلقت 
املنتدى  ويكت�ضب  فعالة،  دولية  م�ضاركة  و�ضط  الرو�ضي"،  الطاقة 
اأهمية كون رو�ضيا تعد اأحد اأبرز امل�ضاركني يف �ضوق الطاقة العاملية.

وينعقد املنتدى يف الفرتة من 13 وحتى 15 اأكتوبر اجلاري، وينظم 
يف قاعة املعار�ص املركزية "مانيج" يف العا�ضمة الرو�ضية.

الرئي�س الرو�سي ُيغازل املذيعة الأمريكية هيديل جامبل على الهواء!

وكالت
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بيتزا كيتو دايت
�ملقادير

- مقادير ال�ضل�ضة:
1. طماطم: 2 كوب )مهرو�ضة(

2. الب�ضل: 1 حبة )مفروم(
3. اأوريغانو: ملعقة �ضغرية

4. ريحان نا�ضف: ملعقة �ضغرية
5. ملح: ملعقة �ضغرية

6. فلفل اأ�ضود: ملعقة �ضغرية
7. ريحان: ح�ضب الرغبة )طازج(

- مقادير الوجه:
1. جنب موزاريال: كوب )مب�ضور(
2. الفطر: كوب )مقّطع �ضرائح(

3. فلفل رومي: 1 حبة )مقّطع �ضرائح(
4. الزيتون: كوب )مقّطع(

5. ريحان: ح�ضب الرغبة )موّرق(
- القرنبيط: راأ�ص )مقّطع(

- البي�ص: 1 حبة
- جنب موزاريال: كوب ون�ضف )مب�ضور(

- جنب البارميزان: كوب ون�ضف )مب�ضور(
طريقة �لتح�شري

وافرميها حتى  القرنبيط  قطع  �ضعي  الطعام،  1. يف حم�ضر 
نار  على  مقالة  يف  القرنبيط  و�ضعي  ناعمًا،  قوامها  ي�ضبح 

متو�ضطة وقّلبيه حتى يجف ماوؤه.
2. �ضعي القرنبيط يف �ضينية مبطنة مبحارم ورقية واتركيه 

يربد بحرارة الغرفة.
3. يف وعاء، اخلطي البي�ص، جنب املوزاريال، جنب البارميزان 

والقرنبيط.
ي مزيج القرنبيط يف �ضينية فرن مبطنة بورق زبدة،  4. ر�ضّ
درجة   200 ح��رارة  على  م�ضبقًا  املحّمى  الفرن  اإىل  واأدخليه 

مئوية حتى تتحّمر العجينة.
الريحان،  الأوريغانو،  الب�ضل،  الطماطم،  5. يف وعاء، �ضعي 

امللح، الفلفل الأ�ضود والريحان.
6. اأخرجي العجينة من الفرن، وادهنيها بال�ضل�ضة ثّم اأ�ضيفي 
والريحان،  الزيتون  الرومي،  الفلفل  الفطر،  املوزاريال،  جنب 

واأدخلي ال�ضينية اإىل الفرن حتى يذوب اجلنب.
7. اأخرجي ال�ضينية من الفرن وقّدمي البيتزا �ضاخنة

�مل�شدر: جملة �شيدتي

حلى كا�سات الأوريو
�ملقادير

- ب�ضكويت اأوريو: عبوة

- الزبدة: 50 غم )مذوبة(

- كرمية اخلفق: 2 كوب

- حليب مركز حملى: علبة

- جنب كرميي: علبة )بحرارة الغرفة(

طريقة �لتح�شري

1. اطحني ب�ضكويت الأوريو ناعمًا بوا�ضطة حم�ضرة الطعام.

2. اخفقي اجلنب الكرميي حتى ي�ضبح كرمييًا.

3. اأ�ضيفي احلليب املكثف املحلى واخفقي.

4. اأ�ضيفي الكرمية واخلطي حتى تتجان�ص املكونات.

5. اخلطي الزبدة مع الب�ضكويت املطحون.

خليط  من  ثم طبقة  الأوري��و  من  كا�ضات طبقة  وزع��ي يف   .6
اجلنب والكرمية.

7. اأعيدي الكرة لعمل 3 طبقات وانرثي الأرويو على الوجه.

�مل�شدر: جملة �شيدتي

�ساندوي�س دجاج بارد
�ملقادير

- �ضدر الدجاج: 2 �ضدر )مقطع �ضرائح(
- ملح: ملعقة �ضغرية

- فلفل اأ�ضود: ربع ملعقة �ضغرية
- زيت الزيتون: 2 ملعقة كبرية

- بودرة الثوم: ربع ملعقة �ضغرية
- �ضل�ضة البي�ضتو: 4 مالعق كبرية )جاهزة(

- اجلرجري: ربع كوب )مفروم(
- اخلبز الفرن�ضي: 2 رغيف

طريقة �لتح�شري
1. تبلي الدجاج بامللح والفلفل وبودرة الثوم.

2. �ضخني الزيت يف مقالة على نار متو�ضطة.
3. قلبي الدجاج يف املقالة من اجلهتني ملدة 10 دقائق حتى 

يتحمر وين�ضج.
النار و�ضعي الدجاج يف طبق واتركيه  4. ازيلي املقالة عن 

ليربد متامًا.
يف  والدجاج  واجلرجري  الب�ضتو  �ضل�ضة  من  كمية  وزعي   .5
اخلبز وقدميها باردة اإىل جانب ال�ضلطة اأو البطاط�ص املقلية 

ح�ضب الرغبة.
�مل�شدر: جملة �شيدتي

�سوربة الربوكلي واجلزر للدايت
�ملقادير

- الب�ضل: 1 حبة )مفروم(
- اجلزر: 2 حبة )مقطع(

- الزبدة: ملعقة كبرية
- الربوكويل: 3 اكواب )مقّطع(

- حليب: 3 اكواب )قليل الد�ضم(
- ملح: ثالثة اأرباع امللعقة ال�ضغرية

- الزعرت: ن�ضف ملعقة �ضغرية
- فلفل اأ�ضود: ر�ّضة )مطحون(

- دقيق: 3 مالعق كبرية
طريقة �لتح�شري

الب�ضل،  اأ�ضيفي  ث��ّم  النار  على  ق��در  يف  ال��زب��دة  ذّوب��ي   .1
اجلزر، الكراث.

2. قّلبي املكونات لدقائق ثّم اأ�ضيفي الربوكويل اإىل القدر.
بامللح،  ونّكهي  احلليب  من  اأرب��اع  وثالثة  كوبني  اأ�ضيفي   .3

الفلفل الأ�ضود املطحون والزعرت.
4. اتركي املكونات تغلي ثّم خّففي النار وغّطي القدر.

اإ�ضافية  5. دعي اخل�ضراوات على النار حلوايل 20 دقيقة 
حتى الغليان اأي حتى تلني.

ثّم  وع��اء  يف  احلليب  من  تبّقى  ما  مع  الدقيق  اخلطي   .6
اأ�ضيفي املزيج اإىل ال�ضوربة.

قّدميه  ث��ّم  ويثخن  يغلي  حتى  ال��ن��ار  على  احل�ضاء  ات��رك��ي   .7
�ضاخنًا.

�مل�شدر: جملة �شيدتي
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�سلطة �سدور الدجاج بالكرمية
�ملقادير

- مقادير ال�ضل�ضة:

1. ور�ضت�ضري �ضو�ص: ملعقة �ضغرية

ان )مهرو�ص( 2. الثوم: ف�ضّ

3. اخلردل: ملعقة �ضغرية

4. كرمية: 100 ملليلرت )خالية من الد�ضم(

5. ع�ضري الليمون: 2 ملعقة كبرية )حام�ص(

6. جنب البارميزان: 4 مالعق كبرية )مب�ضور(

7. زيت الزيتون: 2 ملعقة كبرية

- �ضدر الدجاج: 400 غرامًا

- الزيت النباتي: ملعقة كبرية

- الفلفل احللو: ربع ملعقة �ضغرية

- ملح: ربع ملعقة �ضغرية

- خ�ص: راأ�ص )منظف ومقطع �ضرائح متو�ضطة احلجم(

- التو�ضت ال�ضمر: 4 قطع )مقطع مربعات �ضغرية(

- الب�ضل الأخ�ضر: 2 حبة )مفروم ناعم(

طريقة �لتح�شري

1. نكهي الدجاج بامللح والفلفل البهار احللو.

2. حمي الزيت على حرارة متو�ضطة ثم اأ�ضيفي اإليه الدجاج 
وغطي القدر حلوايل 5 دقائق.

3. قلبي الدجاج ثم غّطي القدر من جديد ل� 5 دقائق اإ�ضافية 
حتى ين�ضج الدجاج.

�ضرائح  اإىل  ال��دج��اج  وقّطعي  ال��ن��ار  ع��ن  ال��ق��در  ارف��ع��ي   .4
طويلة.

5. �ضعي يف طبق التقدمي اخل�ص و�ضفي �ضرائح الدجاج ثم 
انرثي التو�ضت والب�ضل الأخ�ضر على وجه الطبق.

والثوم  ور�ض�ضرت�ضاير  �ضل�ضة  اخلطي  �ضغري  وع��اء  يف   .6
واخلردل والكرمية وع�ضري الليمون احلام�ص والزيت وجنب 

البارميزان.

7. ا�ضكبي املزيج فوق ال�ضلطة وقّدميها.

�مل�شدر: جملة �شيدتي

فرابت�سينو كراميل بارد

�ملقادير
- حليب: ن�ضف كوب

- ماء �ضاخن: ن�ضف كوب

- قهوة �ضريعة الذوبان: 2 ملعقة �ضغرية

- �ضو�ص الكراميل اجلاهز: ملعقة �ضغرية

- �ضكر: ح�ضب الرغبة

- مكعبات الثلج: ح�ضب الرغبة

- كرمية: ملعقة كبرية )خمفوقة(

طريقة �لتح�شري
ال�ضاخن واخفقي  املاء  القهوة يف ن�ضف كوب من  1. ذوبي 

جيدًا.

2. اتركي القهوة يف الثالجة حتى تربد.

3. اخلطي القهوة املح�ضرة م�ضبقًا مع احلليب والثلج وال�ضكر 
يف اخلالط الكهربائي.

4. قدمي الفاربت�ضينو يف كوب وزينيه بكرمية اخلفق و�ضو�ص 
الكراميل

�مل�شدر: جملة �شيدتي

كر�سبي دجاج م�سوي للدايت
�ملقادير

 مكونات �لتتبيلة:
زبادي: ثالث اأرباع الكوب

زيت الزيتون: 2 ملعقة �ضغرية
الثوم: ف�ص )مطحون ناعم(

الزجنبيل: ن�ضف ملعقة كبرية )مفروم(
ملح: ربع ملعقة كبرية

فلفل اأ�ضود: ر�ّضة
ال�ضطة: ر�ّضة )حارة(

الكمون: ربع ملعقة كبرية )مطحون ناعم(
كزبرة خ�ضراء: ربع ملعقة كبرية )مفرومة ناعم(

 مكونات �لتغليفة:
بق�ضماط: 2 ملعقة �ضغرية

كويكر: كوب
جنب البارميزان: ربع كوب

ريحان: ن�ضف ملعقة كبرية
اإكليل اجلبل: ن�ضف ملعقة كبرية

�ضطة جمرو�ضة: ن�ضف ملعقة كبرية )حارة(
ملح: ن�ضف ملعقة كبرية

فلفل اأ�ضود: ر�ّضة
- فيليه دجاج: 4 قطع

طريقة �لتح�شري
ثم  طويل  ب�ضكل  مت�ضاويني  ق�ضمني  اإىل  الفيليه  قطع  قطعي 

اطرقيها بوا�ضطة املطرقة حتى ت�ضبح رقيقة.
والزجنبيل  وامللح  والثوم  الزبادي  �ضعي  التتبيلة:  لتح�ضري 
النايلون  من  ظرف  يف  والكمون  وال�ضطة  والزيت  والفلفل 
وقلبيها لأكرث من مرة حتى تختلط جميع املكونات مع بع�ضها 

البع�ص ثم اأدخليها اإىل الثالجة ملدة ل تقل عن ال�ضاعة.
�ضغلي الفرن على درجة حرارة 240 مئوية.

�ضعي اجلنب والبق�ضماط والريحان والكوكري واإكليل اجلبل 
وامللح وال�ضطة والفلفل يف الوعاء اخلا�ص مبح�ضرة الطعام 

و�ضغليه لب�ضع ثواٍن ثم �ضعي اخلليط يف طبق كبري.
اغم�ضي قطع الفيليه بخليط التغطية وقلبيها لأكرث من مرة 

حتى تتغطى بالكامل.
بتكرار  وا�ضتمري  منا�ضبة  �ضينية  يف  الفيليه  �ضرائح  �ضعي 

هذه اخلطوات حتى نفاذ الكمية.
�ضعي زيت الزيتون يف البخاخ ونوزع القليل منه على �ضرائح 
الفيليه املبهرة ثم اأدخلي ال�ضينية اإىل الفرن ملدة ل تقل عن 

15 دقيقة وذلك حّتى تن�ضج وتاأخذ اللون الذهبي
�مل�شدر: جملة �شيدتي
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The Honourable Marc Garneau, Minister of Foreign Affairs, today 
issued the following statement: 
“The death penalty is cruel and inhumane. It is an affront to human 
rights as well as an ineffective deterrent to crime. Canada is strongly 
opposed to its use in all cases, everywhere. 
“This year, Canada joined the Support Group of the International 
Commission Against the Death Penalty (ICDP), a diverse group of 23 
countries led by Spain. The ICDP’s aims are to stop planned executions, 
establish a universal moratorium on the use of the death penalty and 
ultimately abolish this barbaric form of punishment in all regions of 
the world. 
“The World Day Against the Death Penalty is an opportunity for all to 
take a stand. Today, Canada renews its pledge to work for the end of 
capital punishment everywhere.”

Statement on World Day Against the Death Penalty  

The Prime Minister, Justin Trudeau, today concluded his first day at 
the G20 Leaders’ Summit in Rome, Italy. Under Italy’s leadership, this 
year’s G20 Summit is focused on global economy and global health, 
climate change and environment, and sustainable development.
On the first day of the Summit, Prime Minister Trudeau continued to 
advocate for ambitious, collective G20 action on pandemic response 
that includes equitable access to vaccines for countries around the 
world. No one is safe from COVID-19 until everyone is safe, which is 
why Canada remains committed to supporting a strong global response. 
Canada will keep working to ensure access to vaccines through 
investments in the COVID-19 Vaccine Global Access (COVAX) 
Facility and through the donation of surplus vaccine doses.
As part of this commitment, the Prime Minister announced that, in 
total, Canada will donate the equivalent of at least 200 million doses 
to the COVAX Facility by the end of 2022. This includes an immediate 
commitment to contribute up to 10 million Moderna vaccine doses. 
Canada will continue to prioritize the sharing of excess doses through the 
COVAX Facility, to ensure vaccines get to those who need them most.
Canada is also working with international partners to address barriers 
to equitable access of vaccines by improving global capacity to 
manufacture them. While at the Summit, the Prime Minister announced 
an investment of up to $15 million, to COVAX Manufacturing Task 
Force partners, in support of the establishment of the South Africa 
Technology Transfer Hub. This initiative will help build capacity 
to enable development and production of mRNA vaccines and 
technologies in the region.
With a current contribution of over $1.3 billion, Canada has also made 
significant investments to ensure that COVID-19 vaccines, therapeutics, 
and diagnostics are available around the world through the Access to 
COVID-19 Tools (ACT) Accelerator. This includes the commitment 
of previously unallocated ACT-A funding of $70 million for vaccine 
distribution and delivery and COVID-19 diagnostics through existing 
ACT-A partners. The Prime Minister also confirmed Canada’s support 
for a G20 commitment on pandemic preparedness, including through 
the establishment of a G20 Joint Finance-Health Task Force.
The Prime Minister reaffirmed Canada’s dedication to supporting 
the global economic recovery from the pandemic, including through 

inclusive and transparent debt relief measures and innovative financing. 
He announced that Canada will channel $3.7 billion, or 20 per cent of its 
newly allocated International Monetary Fund (IMF) Special Drawing 
Rights (SDRs), to support low-income and other vulnerable countries. 
As part of this, the Prime Minister announced that approximately $982 
million would be distributed to the Poverty Reduction and Growth 
Trust (PRGT).

During the Summit, the Prime Minister also attended an event focused 
on supporting small and medium-sized enterprises and women-owned 
businesses. The COVID-19 pandemic has exposed and amplified the 
gender gaps that exist in our societies, and has also had grave impacts 
on entrepreneurs and small and medium-sized business owners. The 
economic empowerment of women is of utmost importance to Canada, 
which is why we led efforts to develop and continue to co-chair G20 
EMPOWER, an important initiative that seeks to accelerate women’s 
leadership and representation in the private sector. Canada will continue 
to support and advance issues that promote gender equality and the 
empowerment of women and girls worldwide.

Only by working together can we build a better future, where no one 
is left behind. Canada will continue to collaborate closely with its 
partners, both within and beyond the G20, to contribute to the global 
fight agains t COVID-19, and to ensure a global recovery that creates 
jobs and growth for everyone.

BMO
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Protect Yourself and Your Loved 
Ones This Season
TORONTO — To keep Ontarians healthy this 
flu season and prevent unnecessary visits to the 
hospital during the fourth wave of COVID-19, 
the Ontario government is launching one of 
the largest flu immunization campaigns in the 
province’s history, with the flu shot available 
to all Ontarians starting in November.
“Our government is prepared for flu season 
and is launching an even larger flu shot 
program this year to keep Ontarians healthy as 
we continue to respond to COVID-19,” said 
Christine Elliott, Deputy Premier and Minister 
of Health. “It is safe to receive the COVID-
19 vaccine and the flu shot at the same time, 
so if you’re receiving your flu shot and still 
have yet to receive a first or second dose of the 
COVID-19 vaccine, now is the time.”
Last year, uptake of the flu vaccine by 
Ontarians was the highest in recent history. 
Building on this success, Ontario is investing 
over $89 million this year to purchase over 7.6 
million flu vaccine doses, which is 1.4 million 
more doses than last year. This includes a total 
of 1.8 million doses specifically for seniors.
To protect the most vulnerable, Ontario’s 
initial supply of flu vaccine was prioritized for 
long-term care home residents and hospital 
patients beginning in September, and flu shots 
are now available for seniors and others most 
at risk for complications from the flu. Starting 
in November, the flu shot will be available 
for all Ontarians through doctor and nurse 
practitioner offices, participating pharmacies, 
and public health units. To further improve 
access and convenience to the flu shot and 

based on demand in recent years, pharmacies 
will receive approximately 40 per cent of the 
allocated doses, up from 36 per cent last year.
“The annual flu shot is the best defence against 
the flu this season,” said Dr. Kieran Moore, 
Chief Medical Officer of Health. “As we head 
into the fall and begin gathering indoors more 
often with family and friends, it is even more 
important to get your flu shot, in addition to 
following public health measures, to protect 
yourself and those around you.”
Each flu season, Ontario receives its supply 
of flu vaccine in multiple shipments from 
manufacturers over several months starting in 
mid- to late September based on the schedule 
negotiated between the federal government 
and manufacturers. Distribution and the 
ability for locations in Ontario to re-order 
additional supply of flu vaccine are based on 
the timing of shipments from manufacturers 
and the replenishment of the provincial supply. 
Ontarians are encouraged to be patient as it 
may take time for shipments to arrive to their 
local flu shot locations.
To help stop the spread this fall, Ontarians 
should continue to follow COVID-19 public 
health measures and advice in public settings, 
including wearing a face covering indoors, 
frequent handwashing, and maintaining 
physical distance from those outside their 
household.
• Quick Facts
. Based on available data, flu vaccine uptake 
was closer to 40 per cent last season. In 
previous seasons, the uptake has been around 
30 per cent.
. Last year, flu cases per the national and 
Ontario surveillance systems were historically 

low, with less than 25 cases of laboratory 
confirmed cases of influenza reported. This is 
in comparison to 12,829 laboratory confirmed 
cases in 201920/ and 10,743 in 201819/.
. The flu shot will be available at doctor and 
nurse practitioner offices, public health units 
and participating pharmacies for anyone two 
years of age or older. Children six months 
to two years old can get their flu shot from a 
doctor, nurse practitioner or local public health 
unit. Visit Ontario.ca/flu to find out when to 
get your shot.
. The flu vaccine is offered free of charge to 
anyone over the age of six months who either 
lives, works, or goes to school in Ontario.
. The National Advisory Committee on 
Immunization (NACI) now recommends that 
COVID-19 vaccines may be given at the same 
time as the flu vaccine.
. The flu shot is especially important for children 
under five, people who are pregnant and those 
65 years and older who are at higher risk of 
hospitalization and flu-related complications, 
such as pneumonia, heart attack or, in some 
cases, death.
. Symptoms of the flu can include fever, 
cough, muscle aches, sore throat, headache 
and tiredness. If you or your children develop 
flu symptoms, contact your primary care 
provider.
. Some symptoms of COVID-19 are similar to 
the flu and it may be hard to tell the difference 
between them based on symptoms alone. Take 
the COVID-19 self-assessment to help you 
determine if you need to get tested and for 
guidance on next steps.

Government of Ontario 

Free Flu Shot Available to 
all Ontarians in November

Today, Global Affairs Canada issued the 
following statement:
“Worldwide, the right to practise, choose 
and change one’s religion or belief is 
increasingly under attack. With a surge in 
religiously motivated crimes and persecution, 
International Religious Freedom Day, gives 
us an opportunity to reaffirm this universal 
human right.
“The Government of Canada is firmly 
committed to the promotion and protection 
of freedom of religion or belief, both at home 
and around the world. This past July, Canada 
hosted  2 national Summits, on Islamophobia 
and Antisemitism, to hear the concerns of 
policymakers and community leaders, discuss 

ongoing challenges and commit to next steps. 
“As part of Canada’s broader effort to promote 
and defend pluralism, inclusion and human 
rights, Irwin Cotler, Canada’s  Special Envoy 
on Preserving Holocaust Remembrance 
and Combatting Antisemitism,  has been 
working with partners both in Canada and 
internationally to advance collective efforts to 
address resurgent forms of antisemitism. 
“Canada is deeply concerned by the global rise 
of intolerance against individuals of all faiths 
and beliefs. This includes the persecution 
of religious minorities in Afghanistan, the 
systematic repression of Uyghur and other 
Muslim ethnic minorities in China, the crimes 
committed against the Rohingya Muslim 

minority in Myanmar and the alarming 
situation for Bahá’ís in Iran and Yemen. Canada 
condemns religious hatred, discrimination and 
xenophobia in all their forms.
“In 2015, Canada established the International 
Contact Group on Freedom of Religion or 
Belief to deepen global collaboration. To date, 
more than 30 countries and organizations have 
worked together in this forum in support of 
this important human right.
“As a multicultural, multi-faith and multi-
ethnic society, Canada stands in solidarity with 
all faith and belief communities against all 
hatred and intolerance and shares their desire 
to build a more just and inclusive world.”

Global Affairs Canada

Statement on International Religious Freedom Day 
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Statement by the Prime 
Minister on

International Day of the Girl
The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following 
statement on the International Day of the Girl:
“On the International Day of the Girl, we celebrate the power and 
potential of girls in Canada and around the world. The world is home 
to more than 1.1 billion girls – they are the leaders, entrepreneurs, 
and changemakers of today and tomorrow. We are reminded that when 
girls get the support and opportunities they need, they can create a 
better world for themselves and future generations.
“This year’s United Nations theme – Digital generation. Our generation. 
– celebrates the trailblazing, tech-savvy girls who are making a lasting 
impact across the country and the globe, amplifying underrepresented 
voices, and paving the way for other girls to follow in their footsteps.
“Around the world, girls are less likely than boys to own and use 
devices, limiting their access to tech-related skills and jobs – but this 
gender divide goes beyond the digital space and connectivity. Today, 
girls in Canada are more likely to experience cyberbullying, family 
violence, and other forms of violence than boys, which leads to lower 
levels of mental health. Many of these challenges have been amplified 
by the COVID-19 pandemic, as young Canadians were asked to stay 
home, distance from their friends, and adapt to online learning. At a 
crucial age in their lives, they have made historic sacrifices to keep 
others and their communities safe.
“On this day, we resolve to not only shine a light on these challenges, 
but to take concrete action to ensure women and girls have the tools 
they need to succeed, which includes digital connectivity, both here at 
home and around the world. That’s why the Government of Canada 
is continuing to work to end gender-based violence, invest in reliable 
and high-speed Internet, support girls’ pursuit of careers in STEM 
fields and skilled trades, and increase their political participation and 
leadership.
“On the international stage, Canada continues to engage and work 
with our partners to address gender inequalities. Earlier this year, I 
participated in the Generation Equality Forum and announced nearly 
$180 million to advance gender equality around the world. This funding 
will support activities that address social and institutional barriers to 
girls’ education, including developing digital tools to deliver programs 
to girls during the pandemic.
“The International Day of the Girl is an important part of Women’s 
History Month celebrations in Canada. Today, we recommit ourselves 
to lifting up women and girls in Canada and globally, and building a 
world where they can all feel safe and empowered – because nothing 
should stand in the way of girls fulfilling their dreams.”

PMO Media Relations

Statement by the Prime 
Minister on Persons Day 

The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following 
statement for Persons Day:
“Today, on Persons Day, we remember the bravery and determination 
of the Famous Five, whose landmark case helped pave the way for 
women to participate equally in – and contribute equally to – all aspects 
of life in Canada. We also honour all those who in the years since have 
expanded, strengthened, and advocated for those fundamental rights to 
apply to all women.
“Recognizing that women could not be appointed to the Senate 
because they were not legally considered ‘persons’, Emily Murphy, 
Nellie McClung, Louise McKinney, Irene Parlby, and Henrietta Muir 
Edwards – known as the Famous Five – joined efforts in challenging 
the status quo. On October 18, 1929, after a two-year legal battle, the 
court’s decision was a turning point in our history. Many Canadian 
women were recognized as persons under the law and obtained the 
right to serve their country as senators. Nonetheless, the decision was 
not extended at the time to all women. As a result, Indigenous women 
and those of Asian descent were denied universal suffrage, reflecting 
the racist attitudes of the time.
“The actions of the Famous Five were an important step in efforts 
to advance gender equality and paved the way for the increased 
participation of women in public and political life. We have made great 
progress since they won their landmark case. However, we still have 
much work to do to ensure that women, girls, and non binary people 
of all backgrounds enjoy the same opportunities as men and boys. We 
cannot leave half of the country behind as we move forward. Everyone 
benefits when all women and girls have an equitable chance at success 
and are able to fully participate in society.
“The Government of Canada is taking action to advance gender equality 
both at home and abroad, and pursues domestic and international policies 
that support the empowerment of all women and girls, as we know it is 
essential to achieve each of the 17 Sustainable Development Goals and 
to make sure we progress towards a world that leaves no one behind. 
That is why we formed Canada’s first gender-balanced Cabinet. We 
created the Gender Results Framework to track and measure progress 
in advancing gender equality, and launched the Feminist International 
Assistance Policy, which is centered on gender equality and the 
empowerment of women and girls, and the Women Entrepreneurship 
Strategy to advance women’s economic empowerment. In Budget 
2021, we announced the creation of a Canada-wide Early Learning 
and Child Care system, which provides more options to families and 
supports more women to participate in the economy. We will continue 
to take concrete action to advance the well-being of women and girls.
«As we celebrate Women’s History Month, Sophie and I invite Canadians to 
join us to learn more about the Famous Five, celebrate women’s contributions 
to our country, and work to ensure that everyone can have an equal chance 
to succeed. Together, we can build a better country for everyone.”

PMO Media Relations
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The Prime Minister, Justin Trudeau, today 
issued the following statement on Women’s 
History Month:

“Women have long been trailblazers in 
creating a better, more inclusive, and equal 
Canada. During Women’s History Month, we 
celebrate Canadian women’s contributions to 
building the country we know today.

“This year’s theme – Women Making History 
Now – recognizes the women who are making a 
lasting impact for our country today, including 
in addressing the impacts of the COVID-19 
pandemic and moving us forward on the path 
of reconciliation. From mental health care 
providers, nurses, and doctors, to teachers, 
scientists, and members of the Canadian 
Armed Forces, women of all backgrounds 
continue to act as powerful agents of change 
and inspire future generations to fight for an 
equal world. This summer, Canadians also 
watched proudly as our women Paralympians 
and Olympians made history with their many 
athletic accomplishments in Tokyo.

“Over the past year and a half, the pandemic 
threatened to stall some of the progress women 
have made over the past few decades. Many 
women have faced job losses and reduced 
hours of work. In communities across the 
country, an increase in unpaid care work at 
home has weighed heavily on women, leading 

some to leave their jobs to look after their 
families. This resulted in a she-cession, which 
exacerbated the inequalities and injustices 
faced by women in our society, particularly 
among marginalized individuals and groups. 
We must take lessons learned from this 
pandemic and work together toward a more 
robust and inclusive recovery.

“The Government of Canada is deeply 
committed to making our economy and labour 
market more resilient and protecting parents 
– especially mothers – from these effects in 
the future. We are investing up to $30 billion 
over the next five years to help families access 
affordable child care through the Canada-wide 
Early Learning and Child Care Plan. This 
plan offers women the opportunity to jump 
back into the workforce while being assured 
that their children are receiving high-quality 
care. We are also addressing issues of gender 
equality through the Task Force on Women in 
the Economy. This diverse group of Canadian 
women provides advice on the tangible ways 
the Government of Canada can better support 
women’s participation in the economy. Their 
ideas and expertise are helping us to address 
systemic barriers and inequities faced by 
women in the job market.

“On the international stage, Canada continues 
to champion gender equality and women’s 

empowerment through our Feminist 
International Assistance Policy. Earlier this year, 
we announced new commitments and funding 
to tackle persistent barriers to gender equality 
around the world. This includes addressing 
inequalities in unpaid and paid care work in low- 
and middle-income countries, to help increase 
women’s ability to more fully participate in the 
economy, education, and public life. We will 
continue to support and advance initiatives that 
promote gender equality and the empowerment 
of women and girls worldwide.

“On behalf of the Government of Canada, 
Sophie and I invite Canadians to use the hashtag 
#WomensHistoryMonth to learn more about 
and celebrate the significant contributions that 
women have made, and continue to make, in 
shaping our society. Let us continue to work 
together to make Canada a better, fairer, and 
more diverse place to live.”

PMO Media Relations

Statement by the Prime Minister on Women’s 
History Month 

The Prime Minister, Justin Trudeau, today 
issued the following statement on National 
Seniors Day:
“Canada’s seniors have helped shape this 
country, and raised, mentored, and invested 
in generations of Canadians. As parents, 
grandparents, friends, neighbours, workers, 
and volunteers, they continue to contribute 
to our families, communities, and society in 
countless ways.
“It has been a difficult pandemic for seniors 
in Canada, with many facing isolation, 
loneliness, and stress. We need to continue to 
be there for them, as they have been for us and 
our country.
“The Government of Canada has taken 
important steps to improve seniors’ quality of 
life and help them retire in dignity. We have 
increased the Guaranteed Income Supplement 
for hundreds of thousands of low-income 
single seniors and enhanced its earnings 
exemption. Through these and other measures, 
we have helped lift 45,000 seniors out of 

poverty across the country between 2015 and 
2019. Budget 2021 increased support for 
seniors, to help them with higher costs later in 
life. Seniors eligible for the Old Age Security 
(OAS) pension and who will be 75 or over as 
of June 30, 2022 received immediate support 
in August with a one time payment of $500. In 
July 2022, the OAS pension will increase by 
10 per cent for seniors 75 and over.

“The government is also taking steps to 
ensure that seniors can stay at home as long 
as possible. We recently created the Age 
Well at Home initiative to assist community 
based organizations in providing support to 
low-income and vulnerable seniors, such as 
matching seniors with volunteers who can help 
with meal preparations, home maintenance, 
daily errands, and transportation. To improve 
the safety and availability of care in long-term 
care homes, the government is also investing 
$3 billion over five years, starting in 202223-, 
to support provinces and territories in ensuring 
better standards are applied in long-term care 

so that seniors can live in safe and dignified 
conditions.

“We know that the pandemic has tragically 
highlighted the serious and long-standing 
challenges in long-term care homes in our 
country. Together, we will ensure better, safer 
care for seniors.

“On National Seniors Day, I invite all 
Canadians to reach out to the seniors in their 
lives. We thank them for everything they have 
done for us and our country, and for laying the 
foundations of a better future for us all.”

PMO

Statement by the Prime Minister on National 
Seniors Day



Magazine - www.canadiandays.ca 5حلول �إجتماعيةNews

The Prime Minister, Justin Trudeau, today announced the members 
of Cabinet following this fall’s election, when Canadians chose to 
keep Canada moving forward. This diverse team will continue to 
find real solutions to the challenges that Canadians face, and deliver 
on a progressive agenda, as we finish the fight against COVID-19 
and build a better future for everyone.

The past year and a half has been difficult for Canadians. We have 
all made sacrifices to keep each other and our communities safe 
from COVID-19, and the Government of Canada has had people’s 
backs every step of the way. As we continue to take strong action 
to beat the pandemic and get the job done on the vaccine rollout, 
the government will keep putting Canadians first and delivering on 
their priorities. We will create new jobs and grow the middle class, 
put home ownership back in reach for Canadians, accelerate our 
fight against climate change, deliver on $10-a-day child care, and 
walk the shared path of reconciliation. Together, we will continue to 
move Canada forward for everyone.

The new Cabinet is appointed as follows:
• Chrystia Freeland remains Deputy Prime Minister and Minister of 
FinanceOmar 
• Alghabra remains Minister of TransportAnita 
• Anand becomes Minister of National Defence
• Carolyn Bennett becomes Minister of Mental Health and Addictions 
and Associate Minister of Health
• Marie-Claude Bibeau remains Minister of Agriculture and Agri-
Food
• Bill Blair becomes President of the Queen’s Privy Council for 
Canada and Minister of Emergency Preparedness
• Randy Boissonnault becomes Minister of Tourism and Associate 
Minister of Finance
• François-Philippe Champagne remains Minister of Innovation, 
Science and Industry
• Jean-Yves Duclos becomes Minister of Health
• Mona Fortier becomes President of the Treasury Board
• Sean Fraser becomes Minister of Immigration, Refugees and 
Citizenship
• Karina Gould becomes Minister of Families, Children and Social 
Development
• Steven Guilbeault becomes Minister of Environment and Climate 
Change
• Patty Hajdu becomes Minister of Indigenous Services and Minister 
responsible for the Federal Economic Development Agency for 
Northern Ontario
• Mark Holland becomes Leader of the Government in the House 
of Commons

• Ahmed Hussen becomes Minister of Housing and Diversity and 
Inclusion
• Gudie Hutchings becomes Minister of Rural Economic 
Development
• Marci Ien becomes Minister for Women and Gender Equality and 
Youth
• Helena Jaczek becomes Minister responsible for the Federal 
Economic Development Agency for Southern Ontario
• Mélanie Joly becomes Minister of Foreign Affairs
• Kamal Khera becomes Minister of Seniors
• David Lametti remains Minister of Justice and Attorney General 
of Canada
• Dominic LeBlanc becomes Minister of Intergovernmental Affairs, 
Infrastructure and Communities
• Diane Lebouthillier remains Minister of National Revenue
• Lawrence MacAulay remains Minister of Veterans Affairs and 
Associate Minister of National Defence
• Marco E. L. Mendicino becomes Minister of Public Safety
• Marc Miller becomes Minister of Crown-Indigenous Relations
• Joyce Murray becomes Minister of Fisheries, Oceans and the 
Canadian Coast Guard
• Mary Ng becomes Minister of International Trade, Export 
Promotion, Small Business and Economic Development
• Seamus O’Regan Jr. becomes Minister of Labour
• Ginette Petitpas Taylor becomes Minister of Official Languages 
and Minister responsible for the Atlantic Canada Opportunities 
Agency
• Carla Qualtrough remains Minister of Employment, Workforce 
Development and Disability Inclusion
• Pablo Rodriguez becomes Minister of Canadian Heritage and 
remains Quebec Lieutenant
• Harjit S. Sajjan becomes Minister of International Development 
and Minister responsible for the Pacific Economic Development 
Agency of Canada
• Pascale St-Onge becomes Minister of Sport and Minister 
responsible for the Economic Development Agency of Canada for 
the Regions of Quebec
• Filomena Tassi becomes Minister of Public Services and 
Procurement
• Dan Vandal becomes Minister of Northern Affairs, Minister 
responsible for Prairies Economic Development Canada, and 
Minister responsible for the Canadian Northern Economic 
Development Agency
• Jonathan Wilkinson becomes Minister of Natural Resources

BMO
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Canada is ready to welcome the world at Expo 
2020 Dubai, which will run from October 1, 
2021, to March 31, 2022, in Dubai, in the United 
Arab Emirates. Canada’s participation at this 
world exposition, which includes more than 190 
countries and international organizations, will 
showcase Canada’s expertise in leading-edge 
technology, education and tourism and will 
promote the richness and diversity of its culture 
thanks to the immense talent of its artists.
Canada’s theme for Expo 2020 Dubai, The 
Future in Mind, as well as its 2 sub themes of 
innovation and diversity, are a call to celebrate 
human ingenuity. These themes will highlight 
the leadership of Canada, its provinces and 
territories, and its cities in many sectors, including 
in artificial intelligence, robotics, education, 
digitization, telemedicine, clean technology, 
agriculture, health sciences and aerospace.
The theme we have chosen for Canada’s 
participation at Expo 2020 Dubai is inspired by 
our core values of diversity, inclusion, human 
rights and gender equality—the foundation for 
building a prosperous and inclusive nation.
Canada will also use its presence at Expo 2020 
Dubai to strengthen its partnership with the 
United Arab Emirates, the hub of the region. 
The exposition is an excellent opportunity for 
Canada to strengthen its bilateral relations, 
trade and investment partnerships and 

collaboration on a number of Canada’s key 
priorities, including the green economy, energy 
transition and international cooperation.
Expo 2020 Dubai, with its millions of 
anticipated visitors on-site and virtually, is 
the first major event open to the public since 
the beginning of the COVID-19 pandemic. 
Expo 2020 Dubai offers a unique opportunity 
for Canada to diversify its international 
markets, especially in the Middle East, Africa 
and South Asia, in the context of the post-
COVID-19 economic recovery. During this 
exposition, Canada will promote Canadian 
innovation, provide new opportunities for its 
businesses, attract foreign investment, support 
international education and increase tourism.
During Expo 2020, Canada’s Trade 
Commissioner Service, in collaboration with 
trade councils, is offering a number of services 
and initiatives for small and medium-sized 
Canadian companies (both in person and 
virtually) to identify business opportunities by 
leveraging Dubai’s strategic position as one of 
the largest regional and global business centres. 
In addition, located in the Canada Pavilion, the 
Invest in Canada Business Lounge and Terrace 
serves as a meeting place for international 
business leaders to connect and network with 
Canadian companies and stakeholders.
On the artistic side, the National Film Board 

of Canada (NFB), the National Arts Centre 
(NAC) and other partners are responsible for 
presenting Canada’s cultural offerings in Dubai. 
While the NFB has collaborated in the creation 
of TRACES, an immersive and interactive 
installation presented outside the Canada 
Pavilion, the NAC’s cultural programming will 
showcase the breadth, diversity and excellence 
of Canada’s performing arts, in music, dance, 
theatre and more.
Also, beginning October 1, Canadians and 
people from all over the world will be able to 
experience Expo 2020 Dubai as if they were 
there thanks to the unique virtual experience 
provided by the NFB on the website, 
thefutureinmind.ca. There, the Canada 
Pavilion will be reinterpreted online through 
a poetic and immersive odyssey.
The Government of Canada is reassured by 
the measures that have been put in place by 
the Government of the United Arab Emirates 
and the organizers of Expo 2020 Dubai in 
response to the COVID 19 pandemic to protect 
visitors and Canadians working at the world 
exposition site. Visitors will be required to 
present a valid vaccination certificate issued 
by the relevant national authority or present 
a certificate of a negative polymerase chain 
reaction (PCR) test taken within the previous 
72 hours to gain access to the exposition site.

Global Affairs Canada

 Canada ready to
 welcome the world
 to Canada Pavilion

  in Dubai

The Prime Minister, Justin Trudeau, today 
announced he will travel to Europe for a 
bilateral visit to the Netherlands before 
participating in the Group of Twenty (G20) 
Leaders’ Summit in Italy and the United 
Nations Climate Change Conference (COP26) 
in the United Kingdom.
The Prime Minister will travel to The Hague, 
the Netherlands on October 29, 2021 where 
he will meet with Prime Minister Mark Rutte 
and other Dutch representatives to discuss 
both countries’ shared priorities and further 

the strong ties between Canada and the 
Netherlands.
The Prime Minister will then travel to Rome, 
Italy from October 30 to 31, 2021 to attend 
the G20 Leaders’ Summit. The Prime Minister 
will highlight Canada’s contributions to the 
global COVID-19 pandemic response and 
economic recovery, including support for 
low- and middle-income countries. He will 
also highlight Canada’s ambitious actions to 
cut pollution while creating new middle class 
jobs and accelerating the transition to clean 
energy.
Following the G20 Leaders’ Summit, Prime 
Minister Trudeau will travel to Glasgow, 
United Kingdom from November 1 to 2, 
2021 to participate in COP26. At COP26, the 
Prime Minister will work with other leaders 
to accelerate global climate action to reduce 
pollution and meet targets outlined in the Paris 

Agreement, while creating economic growth 
for everyone.  At the Conference, he will also 
highlight Canada’s leadership in the fight 
against climate change. This includes setting 
a strengthened 2030 emissions reduction 
target, putting a price on pollution, passing 
legislation to require net-zero emissions 
by 2050, and doubling Canada’s financial 
contribution to support climate action in 
developing countries.
The G20 Leaders’ Summit and COP26 are 
critical opportunities for Canada to work 
together with its global partners to find real 
solutions to the world’s greatest challenges. 
Together, we will finish the fight against 
COVID-19, tackle the global climate crisis, 
and build a better future for everyone.  
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The Prime Minister, Justin Trudeau, 
today issued the following statement 
on the 50th anniversary of Canada’s 
multiculturalism policy:

“On this day in 1971, Prime Minister Pierre 
Elliott Trudeau announced multiculturalism 
as an official government policy – the 
first of its kind in the world – to recognize 
the contribution of cultural diversity and 
multicultural citizenship to the Canadian 
social fabric.
“The diversity of Canadians is a fundamental 
characteristic of our heritage and identity. For 
generations, newcomers from all over the 
world, of all backgrounds, ethnicities, faiths, 
cultures, and languages, have been coming 
to Canada with the hopes of making it their 
home. Today, in addition to First Nations, 
Métis, and Inuit peoples, people from more 
than 250 ethnic groups call Canada home and 
celebrate their cultural heritage with pride – 
they are at the heart of our success as a vibrant, 
prosperous, and progressive country.
“Canada’s multiculturalism policy was 
implemented based on the recommendations 
of the Royal Commission on Bilingualism and 
Biculturalism. These recommendations were 
made upon the urging of diverse ethnocultural 
groups throughout Canada, a reminder of the 
lengthy and ongoing struggle for equality in 
this country. The policy promotes respect for 
cultural diversity, acknowledges the freedom 
of all members of Canadian society to preserve, 
enhance, and share their own cultural heritage, 
and considers their cultural contributions 
throughout the country as essential to Canada. 
The policy received constitutional sanction 
in 1982, with an explicit recognition that the 
Canadian Charter of Rights and Freedoms 
should be interpreted in a manner consistent 
with the multicultural heritage of Canadians. 
Multiculturalism was then further enshrined 
into law in 1988 through the passing of the 
Canadian Multiculturalism Act, which was 
adopted unanimously by Parliament. This was 
an important step toward promoting the full 
and equitable participation of individuals of 
all backgrounds in shaping a strong, diverse, 

and inclusive society.
“While the policy continues to give vitality 
to Canadian society, reflect its multicultural 
reality, and inspire people and countries 
around the world, we still have work to do to 
make Canada inclusive, fair, and equitable for 
all. This year, several disturbing and divisive 
incidents motivated by hate have reminded 
us that prejudice, systemic racism, and 
discrimination continue to be a lived reality for 
many Indigenous and Black peoples, religious 
minorities, and racialized communities. Many 
also continue to face barriers to social and 
economic participation, which have only gotten 
worse during the COVID-19 pandemic.
“Today, Canada strives to be a respectful, 
prosperous, and compassionate country thanks 
to the tremendous contributions of people of all 
backgrounds who call it home. As we continue 
to build a more inclusive and open country, 
we recognize that a multicultural society is a 
work in progress. We must continue to promote 
the values of respect and inclusion that the 
Canadian Multiculturalism Act, the Charter, 
human rights legislation, and many other 
commitments have sought to promote. Along 
with Canada’s strong multiculturalism policy, 
we must also recognize the rich cultures of 
First Nations, Inuit, and Métis peoples, and our 
commitments to respecting their Aboriginal, 
treaty, and human rights and advancing 
reconciliation. This requires us to confront 
painful truths about our history and society, 
learn from them, and take meaningful action 
together to address systemic discrimination 
and ensure everyone is treated with respect 
and able to participate equitably in economic, 
social, cultural, and political life in Canada.
“On behalf of the Government of Canada, I 
invite all Canadians to find out more about 
multiculturalism in Canada, celebrate the 
cultural diversity that makes us who we are, 
and continue to learn from one another. By 
appreciating our differences as the source 
of our strength and resilience, we can build 
a truly inclusive, vibrant, and multicultural 
society.”
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Today, Prime Minister Justin Trudeau met 
with Prime Minister Boris Johnson of the 
United Kingdom on the margins of the G20 
Leaders’ Summit in Rome, Italy.
Prime Minister Johnson congratulated Prime 
Minister Trudeau on his re-election.
The two leaders discussed their 
expectations and shared priorities in 
advance of the COP26 summit taking 
place in Glasgow, United Kingdom, from 
October 31 to November 12. They agreed 
to work together to encourage greater 
leadership and ambition on climate change, 
particularly by large emitters.
Prime Minister Trudeau and Prime Minister 
Johnson’s wide-ranging discussion touched on 
key foreign policy and global issues, including 
the need to push for inclusive governance 
and human rights in Afghanistan.
The two leaders agreed to maintain close 
security cooperation and information 
sharing between Canada and the United 
Kingdom, and with other Five Eyes 
partners, and looked forward to working 
together to enhance engagement with the 
Indo-Pacific region.
The prime ministers spoke about the deep ties 
that unite Canada and the United Kingdom, 
including a trade partnership that benefits 
workers and businesses on both sides of the 
Atlantic. Prime Minister Trudeau reiterated 
his support for the UK accession process 
to the Comprehensive and Progressive 
Agreement for Trans-Pacific Partnership, and 
the two leaders agreed to push forward with 
efforts to secure a comprehensive Free Trade 
Agreement between Canada and the UK.
Prime Minister Trudeau and Prime Minister 
Johnson discussed other key issues on the 
G20 Leaders’ Summit agenda, including 
close cooperation on building back better 
from the pandemic through a range of health, 
economic, and climate initiatives. They also 
looked forward to continued dialogue on 
shared priorities in the Commonwealth.
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In September, Canadians chose to move 
forward for everyone. They chose to take 
strong action to beat the COVID-19 pandemic, 
create jobs and grow the middle class, put 
home ownership back in reach for everyone, 
and tackle climate change. The Government 
of Canada is committed to delivering on these 
priorities as we build back a better country.
The Prime Minister, Justin Trudeau, today 
announced the swearing-in ceremony of the 
Cabinet will take place on October 26, 2021, and 
that Parliament will return on November 22, 2021.
The new Cabinet will remain gender balanced, 
and will continue to deliver for Canadians 
and find real solutions to the real challenges 
of today and tomorrow. As announced last 
month, Chrystia Freeland will continue to 
serve as Deputy Prime Minister and Minister of 
Finance. With the reconvening of Parliament, 
the Government of Canada will also deliver 
a new Throne Speech, which will lay out the 
government’s progressive plan to finish the 
fight against COVID-19 and build a better 
future for everyone.
Over 82 per cent of eligible Canadians are now 
fully vaccinated, but our fight against COVID-
19 is not over. That is why the government has 
outlined five vaccination commitments for the 
first 100 days following the swearing-in of the 
new Cabinet.
This month, as part of these commitments, 
the Prime Minister provided details on the 
government’s plan to ensure everyone 12 or 
older travelling within Canada on a plane or 
train is fully vaccinated. He also outlined a 
plan to ensure all federal employees and people 
in federally regulated workplaces are fully 
vaccinated. The government will also deliver 
on its commitments to establish a standardized 
proof of vaccination for Canadians travelling 
internationally while supporting provincial and 
territorial proof of vaccination programs, and 
introduce legislation to make it a criminal offence 
to harass or threaten health care workers.
The Prime Minister and the new Cabinet 
will also continue their work to build a better 
and fairer Canada, including by engaging 

with the remaining provinces and territories 
who have not yet signed $10-a-day child 
care agreements, so we can make life more 
affordable for parents and create more child 
care spaces for our children.
Early priorities include re-introducing legislation 
to ban harmful conversion therapy, moving ahead 
with 10-day paid sick leave for all federally 
regulated workers, and bringing the provinces 
and territories together to work on better sick 
leave for Canadians across the country. The new 
Cabinet will also get to work on putting home 
ownership back in reach for Canadians, accelerate 
climate action to build a cleaner country and 
create new middle class jobs, and continue to 
work with Indigenous partners and communities 
to walk the shared path of reconciliation.
With the announcement of Parliament’s 
return, the Prime Minister has reached out to 
the opposition leaders to discuss the priorities 
of Canadians in phone calls to take place early 
next week. Among the first orders of business 
will be working with all parties to ensure 
all Members of Parliament in the House 
of Commons are fully vaccinated against 
COVID-19. Canadians expect their elected 
representatives to lead by example in the fight 
against this virus, and the Prime Minister will 
be raising this with other leaders.
The government is committed to finding 
common ground with, and to working 
alongside, our parliamentary colleagues to 
ensure Canadians continue to be protected from 
the virus and receive the support they need. 
One of the immediate areas of focus for the 
next Parliament will be the COVID-19 support 
benefits that many Canadians and businesses 
still rely on, and the government will work 
collaboratively with other parliamentarians to 
continue to have Canadians’ backs.
Since 2015, the Government of Canada has 
been making real progress on the issues that 
matter most to Canadians – but there is still so 
much more to do. Together, we can tackle the 
challenges we face and create a better future 
and country for everyone.
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G20 and COP26
"Young people are demanding ambitious and urgent climate action. And they deserve nothing 
less. We sat down with some youth today, as well as business and government leaders, at 
the Global Center on Adaptation to talk about that."

Justin Trudeau


