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بكندا العالمية الشؤون - سويسرا ، جنيف - 2022 مارس 1
كندية أيام العربية الترجمة

التالي: البيان اليوم الخارجية وزيرة جولي ميالني السيدة أصدرت

األعضاء األخرى الدول مع نعمل نحن الدولية. الجنائية المحكمة إىل أوكرانيا في الوضع إحالة كندا قررت

الروسية القوات بارتكاب عديدة الدعاءات نتيجة المهم اإلجراء هذا التخاذ الدولية الجنائية المحكمة في

." اإلنسانية ضد والجرائم الحرب جرائم ذلك في بما ، أوكرانيا في خطيرة دولية جرائم

وغير االستفزازية هجماتها بوقف وتكراًرا مراًرا روسيا طالبنا لقد باستخفاف. القرار هذا نتخذ ال نحن

في المروعة األحداث تتكشف بينما ، ذلك ومع هادف. حوار في والدخول أوكرانيا عىل إطالقاً المبررة

المزيد. عمل يجب أنه اآلن الواضح من أصبح ، أعيننا أمام أوكرانيا

المحكمة. مع للتعاون روسيا ندعو الكاملين. وثقتنا بدعمنا الدولية الجنائية المحكمة "تحظى

وسالمتها سيادتها عن للدفاع يناضلون الذين الشجعان والنساء والرجال أوكرانيا مع بحزم نقف نحن

العدالة". يواجهوا أن يجب الخطيرة الدولية الجرائم هذه مرتكبو اإلقليمية.

في الوضع تحيل كندا

المحكمة إىل أوكرانيا

الدولية الجنائية



رئيس وزراء كندا دعا مجموعة االستجابة للحوادث

 للسيطرة عىل الحصار الراهن/أيام كندية
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 10 فبراير 2022
 أوتاوا ، أونتاريو

مكتب رئيس وزراء كندا 

الترجمة العربية أيام كندية 

 اليوم ، دعا رئيس الوزراء جاستن ترودو إىل اجتماع مجموعة االستجابة للحوادث بشأن عمليات الحصار غير القانونية
المستمرة التي تحدث في جميع أنحاء البالد والتي تهدد التجارة والوظائف واالقتصاد ومجتمعاتنا.  وانضم إليه الوزراء

وكبار المسؤولين الذين يشاركون بنشاط ويعملون بشكل وثيق مع حكومات المقاطعات والبلديات ، والذين يقومون
بتقييم المتطلبات ونشر جميع الموارد الفيدرالية الالزمة لمساعدتهم عىل السيطرة عىل الوضع.

 وأكد رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمسؤولون قلقهم البالغ إزاء عمليات الحصار غير القانونية وعزمهم عىل رؤيتها
تنتهي بسرعة.  ناقشت المجموعة الدعم الفيدرالي الكبير الذي تقدمه RCMP لشركاء إنفاذ القانون في كل من أونتاريو

وعبر كندا.
 أطلع الوزراء والمسؤولون رئيس الوزراء عىل جهود التواصل المستمرة مع نظرائهم في المقاطعات والبلديات.  وقد
ناقشوا عىل وجه الخصوص،  جهودهم للعمل مع حكومة أونتاريو الستعادة الوصول إىل جسر Ambassador وموانئ

الدخول األخرى ، والتي تعد ممرات تجارية حيوية وحيث يؤدي الحصار غير القانوني إىل إلحاق ضرر حقيقي بالوظائف

واقتصاداتنا عىل كال الجانبين من الحدود.  كما أجرى الوزراء والمسؤولون اتصاالت وثيقة مع ممثلين ومسؤولين من

الواليات المتحدة األمريكية لتوحيد الجهود لحل هذا الوضع.  ناقش رئيس الوزراء حديثه األخير مع الحاكم فورد.  كما

والتزمت المجموعة بمواصلة توفير الموارد الفيدرالية لدعم جهود اإلنفاذ في أوتاوا حيث أدى الحصار إىل اضطراب كبير

في حياة السكان المحليين ، مما أثر عىل الشركات والعائالت من خالل المضايقات والتهديدات بالعنف والتخريب. 

 وأكدوا مجدداً أن الحكومة الفيدرالية  ستواصل االستجابة لجميع الطلبات الخاصة بالدعم والموارد المناسبة.
 سيواصل رئيس الوزراء والوزراء العمل عن كثب مع جميع أوامر الحكومة والسلطات المحلية لالستجابة بكل ما يلزم

لمساعدة المحافظات والبلديات عىل إنهاء الحصار والسيطرة عىل الوضع.  تظل األولوية القصوى للحكومة هي الحفاظ

عىل سالمة الناس والمجتمعات والدفاع عن الوظائف والتجارة وعن اقتصادنا.
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رئيس الوزراء جاستن ترودو يتحدث مع رئيس

الواليات المتحدة األمريكية جو بايدن / أيام كندية
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مكتب رئيس وزراء كندا 

الترجمة العربية أيام كندية 

 
 تحدث رئيس الوزراء جاستن ترودو اليوم مع رئيس الواليات المتحدة األمريكية ، جو بايدن ، لمناقشة الحصار غير
القانوني المستمر الذي يحدث في جميع أنحاء كندا ، والذي يهدد التجارة والوظائف واالقتصاد والمجتمعات عىل

جانبي الحدود.

 ناقش الزعيمان األهمية الحاسمة لحل مسألة الوصول إىل جسر Ambassador ومنافذ الدخول األخرى في أسرع وقت
ممكن ، بالنظر إىل دورهما كممرات تجارية ثنائية حيوية ومدى أهميتها للترابط الواسع بين بلدينا - وشعبينا.

 
 وشدد رئيس الوزراء عىل التنسيق الجاري بين جميع أوامر الحكومة في كندا للرد عىل هذه التحديات ، وكذلك بين
السلطات المختصة في كندا والواليات المتحدة. واتفق القادة عىل مواصلة التنسيق الوثيق للجهود الثنائية لضمان

حصول سلطاتنا عىل جميع األدوات والمعلومات المطلوبة إلنهاء هذه اإلجراءات غير القانونية في أسرع وقت ممكن.

 
 وناقش رئيس الوزراء والرئيس التأثير األمريكي والعالمي عىل االحتجاجات بما في ذلك الدعم المالي. وأعرب رئيس
الوزراء عن قلقه من أن ضغط االتصال الزائد عىل خطوط هاتف 911 في أوتاوا يوم أمس مصدره الواليات المتحدة.

 
واتفق الزعيمان عىل البقاء عىل اتصال وثيق.



أولغا.. بك مرحباً

كندا..؟ تورونتو إىل متجهة أوديسا غادرتي عنك.. دراستك.. ومتى الُقراء تُعرفي لو بدايًة أفضل، ظروف في اللقاء هذا أجرينا لو أتمنى كنت

أوديسا. من قادمة يناير بداية في كندا إىل تورونتو.  انتقلت في براون جورج كلية في أدرس أوكرانيا من دولية طالبة شابليا، أولغا استضافتي!  اسمي عىل جزيالً وشكرًا بك، أولغا: مرحًبا

األحداث فإن ، ذلك الشتاء.  ومع هذا كندا إىل للمجيء أخيرًا الفرصة لي أتيحت فقد الوباء، بسبب أوكرانيا من اإلنترنت عبر الدراسة في عام من أكثر إمضاء إىل اضطررت ألنني نظرًا

للغاية. مرعبة اآلن األم بلدي في تحدث أشاهدها التي

أوكرانيا؟ جارتها عىل هجوم شن عىل مقبلة روسيا بأن تُنبئ مظاهر أي الحظتي أوكرانيا.. وهل بها غادرتي التي الظروف المجلة: ماهي

أن للغاية مرعب ألمر الحين.  إنه ذلك منذ كذلك األمر كان ودونباس.  لقد القرم منطقتي في بهجمات روسيا بدأت عندما ،2014 عام في البلدين بين الصراع هذا بدأ الواقع، أولغا: في

حقيقي. جحيم إىل اآلن تحول لكنه ، بالفعل سنوات 8 منذ الكابوس هذا في نعيش أننا نعتقد

أوكرانيا؟ الجميلة بالدكم الثقيل العسكري عتاده بكامل يغزو مجاور بلد جيش وتشاهدون تشهدون وأنتم شعوركم هو كيف الشباب، ريعان في جيلك وأبناء أنتي المجلة: .. بينما

من الكثير فقد الحرب ".  لقد القنابل!!  بدأت أصوات عىل للتو استيقظنا تقول "لقد والدتك من هاتفية مكالمة تتلقى أن مخيف ألمر أوكرانيا.  إنه في الجميع عىل ينفطر أولغا: قلبي

الوقت: من ذلك في هناك وجودهم صادف الذين أولئك حتى ، حياتهم عىل خائفين البالد من الناس وحياتهم.  يفر بل وأصدقائهم وأقاربهم وأموالهم ووظائفهم منازلهم األوكرانيين

جًدا بعيد أنت بينما يحدث هذا كل تشهد أن للغاية المؤلم األخير.  من يكون أن يمكن يتنفسونه نَفس وغيرهم. وكل التبادل وطالب الدوليين والطالب المنتظمين والزائرين المسافرين

المساعدة. عىل القدرة دون بلدك عن

والتاريخ واللغة والدين الثقافة بحكم والروسي.. ذلك األوكراني الشعبين بين تربط متينة وصداقة قرابة صالت هناك أن شك ال البلدين، بين السياسية الخالفات عن المجلة: بعيداً

واإلجتماعي؟ العائلي المستويين عىل الشعبين.. خاصة بين عميقاً وجرحاً شرخاً سُتحدث الحرب هذه بأن تعتقدين مدى أي إىل المشتركة. برأيك والجغرافيا

هناك أن الواضح تماًما.  من مبرر هذا أن وأعتقد وموقفه، الروسي الشعب إىل األخرى والدول األوكرانيون بها ينظر التي الطريقة عىل كبير تأثير بالفعل الحرب لهذه كان   أولغا: لقد
الناس من الكثير يسع ال التي والمعاناة األلم من الكثير تسبب الحرب هذه لكن الحرب، وقف بهدف ويحتجون المروعة األعمال هذه يدعمون ال الذين البلد هذا من األبرياء من الماليين

اآلن. الوضع هو هذا ، الروسي. لألسف النظام من واالشمئزاز الثقة بعدم يشعروا أن إال

آالف تفصلك هنا وحيدة وأنت شعورك تصفين أن لك هل بلدك، في الحرب اندلعت حتى كندا، في والتأقلم اإلندماج في بعد وقتك تأخذي ولم جديدة، قادمة بأنك لي المجلة: ذكرتي

أم أوديسا، داخل يزالون ما هل اآلن، هم أين يوم؟ كل عليهم واالطمئنان أهلك مع التواصل من تتمكنين ترى.. هل يا الخطيرة..؟، الظروف هذه في وأخوتك وأبيك أمك عن األميال

بأمان؟ الخروج من تمكنوا

سماع فإن ، قبل من ذكرت التواصل. كما وسائل عبر والرسائل الفيديو مكالمات خالل من يومًيا عائلتي مع اتصال عىل البقاء جاهدًة وأحاول تماماً، شهرين كندا في علي أولغا: مضى

التفكير أستطيع ال األكل، أستطيع ال ، النوم أستطع اإلطالق.  لم عىل لي حدث شيء أسوأ األرجح عىل هو شديد خطر في عائلتي أن وشعوري مدينتنا في الحرب هجمات عن تخبرني أمي

يمكنك ال االرتياح، عىل يبعث وهذا بولندا، في آمن مكان في اآلن وهم البالد مغادرة من جميًعا تمكنوا ، الحظ لحسن لدي. لكن ما كل حرفيا وسالمتهم. هم عائلتي سوى شيء أي في

يجري. ما كل عىل البعض بعضنا ونُطلع يوم كل نتواصل تخيله.  اآلن حتى

المتصارع؟ العالم هذا في كانوا أينما الحروب ألمراء توجهينها رسالة من   المجلة: أولغا.. هل

القلب قاسي المرء يكون أن يجب مدى أي اإلطالق.  إىل عىل رحمة أي دون اآلخرين وتفجير بقتل يأمروا أن الناس لبعض يمكن كيف أذهلني وقد ، ومخيف مرعب أمر   أولغا: الحرب
الجحيم. إىل مباشرة جميًعا يذهبوا أن وآمل منهم ألي أقوله جيد شيء أي لدي شيء؟  ليس ال وكأنها األبرياء المدنيين حياة لينهي

بلدك. في يحصل ما حيال الكندي وللشعب الكندية للحكومة توجهينها رسالة لديك هل الجامعة، في كطالبة كندا في اآلن وجودك المجلة: بحكم

أنفسهم.  سيكون إلنقاذ أوكرانيا من الخروج سوى خيار لديهم ليس والذين كندا في حالًيا الموجود األوكراني للشعب وحكومتها كندا من الدعم من المزيد هناك يكون أن   أولغا: أتمنى
أو عائالتهم أفراد مع شملهم ولم هنا آمن مكان إىل اإليواء من هنالك الناس يتمكن حتى الحرب، فترة خالل األقل عىل ، لألوكرانيين التأشيرة متطلبات إلغاء من كندا تمكنت لو الرائع من

أصدقائهم.

ولعائلتك لك أرجو كندية، أيام وموقع مجلة وبإسم كندا.. بإسمي في نجاحاتك عن لنتحدث طبيعية ظروف في مجدداً نلقتي أن أولغا.. وآمل لك اللقاء.. شكراً هذا ختام المجلة: في

واالزدهار. واألمان األمن األوكراني للشعب وليعود جذوتها، تشتد أن قبل عاجالً الغاشمة الحرب هذه تتوقف والسالمة.. وأن الطمأنينة

وأن يحصل ما كل جدية مدى إدراك عىل اآلخرين هذه كلماتي تساعد أن بلدي. آمل في الحالي الوضع حول ومشاعري أفكاري لمشاركة الفرصة وإعطائي دعوتي عىل لك جزيالً أولغا: شكرًا

أخرى، مرة لك وطننا.  شكرًا إلنقاذ جهدنا قصارى سنبذل بأننا أؤمن وأنا ، للغاية أقوياء األوكرانيين أن الحالي.  أعلم الوقت في العالم في يحدث ما بشأن الوعي زيادة عىل الناس تشجع

إليك! والتحدث االجتماع سروري دواعي من كان لقد

كندية أيام وموقع مجلة تحرير رئيس أبوكالم، أ. معتز اللقاء هذا أجرى

عن تتحدث أوكرانية طالبة أولغا..

في بالدها في والوضع مخاوفها

كندية أيام مع خاص لقاء
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2022 فبراير 15
أونتاريو ، أوتاوا

كندا وزراء رئيس مكتب

كندية أيام العربية الترجمة

الوطني للعلم والخمسين السابعة السنوية بالذكرى لالحتفال العالم وحول البالد أنحاء جميع في الكنديين إىل أنضم ، "اليوم
لكندا.

القيقب ورقة علم ُرفع ، الحين ذلك البرلمان.  منذ تل عىل مرة ألول لكندا الوطني العلم رفع تم ، 1965 فبراير 15 "في
الدبلوماسية البعثات الهوكي - وفي وساحات والمكتبات المدارس البالد - في أنحاء جميع في المجتمعات في بفخر

العالم. حول الكندية

والمساواة والعدالة والسالم ككنديين - الحرية توحدنا التي المشتركة للقيم رمز فهو ، القيقب ورقة علم رفع "أينما
الحاجة أمس في نكون عندما البعض بعضنا ومؤازرة لدعم مًعا نجتمع اختالفاتنا، من الرغم والكرم.  عىل والتنوع واالنفتاح

ذلك. إىل

عىل ويعتمدون يساعدون الكنديون واحد. كان كفريق الكندين جميع فيه شارك جهد هو COVID-19 جائحة عىل "التغلب
معركتنا في متحدين االستسالم - سنبقى وقت ليس الصعبة.  هذا األوقات هذه لتجاوز وجيرانهم وأصدقائهم عائالتهم

والعاملين األمامية الخطوط في الصحية الرعاية لمقدمي ودعًما جميعاً، نحبها التي األشياء إىل الكنديين إلعادة

األساسيين.

األولمبية األلعاب دورة في القيقب ورقة يرتدون الذين الكنديين جميع نشجع ، الكندي للعلم الوطني اليوم هذا "في
يجعلوننا ، البالد أنحاء جميع من القادمون الرياضيون، الخاصة.  هؤالء االحتياجات ذوي وأولمبياد 2022 لعام الشتوية

وتصميمهم. الجاد بعملهم فخورين

لكندا." الوطني للعلم سعيًدا عيًدا الكنديين لجميع أتمنى ، كندا حكومة عن "بالنيابة

دا

ةيةية د

ينيني نطنط ولولو ا ململم لعلع علعل لللل نينين يسيس سمسم مخمخ خلخل وا ةعةعة عبعب اساسا سلسل ا ةيةية ونونو نسنس سلسل ا ىرىرى ركرك ذلذلذ ابابا افافال فتفت تحتح اللاللال ململم اعاعا علعل ا وحوحول و البالبالد بلبل ا احاحاء حنحن أ عيعيع يميم مجمج يفيفي نينين يييي د
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يوم في كندا وزراء رئيس بيان

كندية أيام لكندا/ الوطني العلم



13-2-22
الجسر عىل اإللزامية كوفيد-19 لقاحات معارضي فلول لتفريق اليوم فجر الكندية الشرطة تدخلت

عطلوه. الذي المتحدة والواليات كندا بين الحيوي

ممن المتظاهرين من محدود عدد عىل القبض تلقي وهي الشرطة عناصر تلفزيونية لقطات أظهرت

في األمريكية وديترويت الكندية ووندسور مدينتي بين جسر "أمباسادور" الرابط قرب الفجر بعد لما بقوا

أونتاريو. مقاطعة

يغلقون خفيفتان وشاحنتان متظاهرين عشرة من أقل سوى تبقى قد يكن لم الشرطة، تدخل وقبل

الجسر. إىل المؤدية الطريق

استخدموها أخرى وسيارات الخفيفة شاحناتهم بتحريك المتظاهرين الشرطة أقنعت السبت وأمس

مغلقا. ظل الجسر أن غير البلدين، بين التجارة حركة حجم إجمالي 25% من عبره يمر الذي الجسر إلغالق

تقديرات بحسب متظاهر آالف أربعة لنحو المحتجين أعداد تزايدت أوتاوا، الكندية العاصمة وفي

الشرطة.

صاخبة موسيقى وعزفت السابقة، األسبوعية العطالت خالل مشابهة تجمعات شهدت المدينة وكانت

أواخر منذ للقاحات معارضون متظاهرون يعتصم حيث المدينة وسط صوب المواطنون تحرك فيما

السابق. يناير

حيث البالد، خارج كندا، في أخرى ومناطق أوتاوا في الجسر شهدها التي االحتجاجات أصداء ترددت

كندا. في االحتجاجية الحركة مستلهمة المتحدة والواليات وهولندا ونيوزيلندا فرنسا في قوافل خرجت

الحكومة أعضاء ترودو، جاستن حكومة في السابقة المناخ وتغير البيئة وزيرة ماكينا، كاثرين وانتقدت

بـ "االحتالل سمتها التي االحتجاجات إلنهاء السعي لعدم والمدن المقاطعات سلطات وكذلك االتحادية

القانوني"، . غير

طفيفة" في بأنهم "أقلية وصفهم الذين المتظاهرين ضد للجيش اللجوء دعوات اآلن حتى ترودو يرفض

الكندي. المجتمع

رئيس المسؤولين: "شدد كبار من بعدد اجتماعه بعد السبت أمس مساء بيان في ترودو مكتب وقال

الطاولة”. عىل مطروحة الخيارات جميع وأن مغلقة، تظل ولن يمكن ال الحدودية المعابر أن عىل الوزراء

برس" المصدر: "أسوشيتد
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تعتقل الكندية الشرطة

بين حيوي جسر عىل محتجين

المتحدة والواليات كندا



15-2-22
 

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو - أ.ف.برئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو - أ.ف.ب

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اإلثنين أن بالده وافقت عىل إرسال أسلحة فتاكة إىل أوكرانيا ومنح كييف قروضا

بقيمة 500 مليون دوالر كندي لمساعدتها في الدفاع عن نفسها في مواجهة أي عدوان روسي.

 
وقال ترودو خالل مؤتمر صحفي "في ضوء خطورة الوضع وبعد التحاور مع شركائنا في أوكرانيا، وافقت عىل إمدادهم بمعدات

وذخائر فتاكة بقيمة 7,8 ماليين دوالر كندي".

 
 

وأضاف "هذا األمر يستجيب لطلب محدد من قبل أوكرانيا، ويعد استتباعا للمعدات غير الفتاكة التي قدمناها سابقا"، الفتا

اىل أن "القصد من هذا الدعم من قبل كندا وشركاء آخرين هو ردع عدوان روسي آخر".

 
وأكد ترودو أن أوتاوا ستمنح أوكرانيا قروضا إضافية ليصل المبلغ اإلجمالي المعلن منذ بداية العام اىل 620 مليون دوالر كندي

(490 مليون دوالر)".
 
 

ومنذ أيام، تؤكد الواليات المتحدة أن روسيا قد تغزو أوكرانيا "في أي وقت" فيما دعت دول عدة مواطنيها إىل مغادرة األراضي

األوكرانية في أسرع وقت ممكن.

 
وأعلنت كندا السبت الماضي إغالق سفارتها مؤقتا في كييف ونقل أنشطتها إىل مكتب في لفيف غرب البالد "بسبب تدهور

األوضاع، وكذلك نقل قسم من طاقمها العسكري المتمركز في أوكرانيا إىل أماكن أخرى في أوروبا.

وينتشر نحو 200 عسكري كندي منذ عام 2015 في أوكرانيا ضمن مهمة "يونيفير" التي تهدف إىل المساهمة في تدريب القوات

األوكرانية.

 
من جهته رأى الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي اإلثنين أن قرار دول غربية من بينها الواليات المتحدة وكندا، نقل

سفاراتها من كييف إىل غرب أوكرانيا، "خطأ فادح".
وكاالت
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أعلن رئيس الوزراء الكندي

جاستن ترودو اإلثنين أن بالده

وافقت عىل إرسال أسلحة فتاكة

إىل أوكرانيا ومنح كييف قروضا

بقيمة 500 مليون دوالر كندي

لمساعدتها في الدفاع عن نفسها

في مواجهة أي عدوان روسي.
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14-2-22
أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو االثنين تفعيل قانون تدابير الطوارئ النهاء عمليات شل الحركة "غير القانونية" للمتظاهرين المعارضين للتدابير الصحية

المعتمدة في البالد، المتواصلة منذ أكثر من اسبوعين.

 
وهذه هي المرة الثانية فقط التي يتم فيها تفعيل هذا القانون في زمن السلم، بعدما كان بيار إليوت ترودو، والد رئيس الوزراء الحالي، قد فّعله إبان أزمة تشرين

األول/اكتوبر 1970 حينما كان رئيسا للوزراء.

 
وقال ترودو "تلجأ الحكومة الفيدرالية إىل قانون تدابير الطوارئ لتعزيز صالحيات المقاطعات والمناطق ومواجهة االحتالالت" موضحا أن الجيش لن ينتشر وأن

اإلجراءات الجديدة "ستكون محصورة زمنيا وجغرافيا".

 
وشدد ترودو عىل أن قانون تدابير الطوارئ تم تفعيله ألن "عمليات شل الحركة غير القانونية تلحق الضرر بالكنديين ويجب أن تتوقف". 

وأبدى كثر من رؤساء حكومات المقاطعات والمناطق معارضتهم تفعيل هذا القانون، لكن ترودو أوضح أن التدابير المّتخذة ستطّبق "فقط حيث تقتضي

الضرورة".

واسُتخدم قانون إجراءات الطوارئ للمرة األوىل في العام 1970 حينما استعانت حكومة ترودو األب بهذا القانون إلرسال الجيش إىل كبيبك والتخاذ سلسلة من

إجراءات الطوارئ بعدما خطفت جبهة تحرير كيبيك الملحق التجاري البريطاني جيمس ريتشارد كروس ووزيرا من كيبيك يدعى بيار البورت.

 
وأفرج عن كروس بعد مفاوضات لكن عثر عىل الوزير مقتوال في صندوق سيارته.

وأوضحت جنفييف تيلييه أستاذة العلوم السياسية في جامعة اوتاوا "بموجب هذا القانون يمكن للحكومة مصادرة ممتلكات وخدمات وحجز أشخاص. ويمكن

للحكومة بموجبه أيضا أن تحدد للناس األماكن التي بامكانهم التوجه إليها. ال حدود فعلية لتحرك الحكومة".

 
- "ابقاء الضغط" 

وضبطت الشرطة الكندية االثنين أسلحة وذخائر وأوقفت 11 شخصا كانوا يشلون معبرا حدوديا بين كندا والواليات المتحدة في كوتس في مقاطعة ألبرتا

وضبطت معهم أسلحة وذخائر، في إطار االحتجاج عىل تدابير مكافحة كوفيد-19.

 
وقالت الشرطة الملكية الكندية إنها ضبطت بنادق ومسدسات وساطورا و"كمية كبيرة من الذخائر".

وفتح تحقيق "لتحديد مستوى التهديد والمنظمة اإلجرامية" التي تقف وراءه.

 
وكانت الشرطة تمكنت مساء األحد بعد شلل استمر سبعة أيام من إعادة فتح جسر امباسادور الذي يربط ويندسور في أنتاريو بمدينة ديترويت األميركية في

والية ميشيغن. وكان تعطيل الحركة عىل هذا الشريان الحدودي الحيوي دفع واشنطن القلقة من تداعياته االقتصادية إىل التدخل لدى ترودو لحل الوضع.

 
وأعلن حاكم أنتاريو دوغ فورد اإلثنين التخلي عن شهادة التلقيح في المقاطعة التي تشكل مركزاً لالحتجاجات المناهضة للتدابير الصحية لمكافحة كوفيد-19 منذ

أواخر كانون الثاني/يناير.

 
وأوضح فورد خالل مؤتمر صحافي "سنتخّىل عن الجوازات" الصحية في األول من آذار/مارس، موضحاً أّن غالبية المواطنين باتت ملقحة وأن ذروة أوميكرون قد

ولّت.

لكن في أوتاوا ال يزال معارضو التدابير الصحية يحتلون شوارع وسط المدينة وال سيما شارع ويلنغتون أمام البرلمان الكندي. وال تزال حوالي 400 شاحنة في

المكان مع تنظيم محكم مع نصب خيم للتدفئة واكشاك طعام...

 
ويبدو انهم مصممون أكثر من أي وقت مضى رغم احتمال تعرضهم لغرامة قد تصل إىل مئة ألف دوالر كندي أو حتى السجن منذ فرض حالة الطوارئ الجمعة.

 
وأوضح فيل ريو (29 عاما) وهو جالس في شاحنته "الرحيل ال يدخل ضمن خططي. من خالل ممارسة الضغط يمكننا تحقيق هدفنا".

ويطالب المحتجون برفع كل التدابير الصحية منذ أكثر من أسبوعين.

- استياء -
في هذه األثناء ارتفع منسوب االستياء في صفوف المواطنين أمام بطء تحرك السلطات وال سيما عبر شبكات التواصل االجتماعي مع المطالبة بالخروج من

األزمة والتشديد عىل أن رئيس الوزراء الكندي مسؤول عن إيجاد حل للمشكلة.

 
واستمرت الحركات التي استلهمت من التعبئة الكندية االثنين في مناطق مختلفة من العالم. فقد شهدنا تظاهرات مماثلة في أستراليا ونيوزيلندا، وفي أوروبا

وبعدما توافدت شاحنات وآليات باتجاه باريس السبت وصل جزء من "قوافل الحرية" هذه إىل بروكسل حيث منعت التظاهرة. وأوقفت السلطات البلجيكية

حوالي ثالثين آلية كانت تستعد للتوجه إىل بروكسل.

 
وكاالت أجنبية

 

لثاني مرة في تاريخ كندا، ترودو يعلن تفعيل قانون

الطوارئ الحتواء الحركة اإلحتجاجية في البالد
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 17 فبراير 2022 - أوتاوا ، أونتاريو - الشؤون العالمية بكندا

الترجمة العربية أيام كندية 

 
 في الداخل والخارج ، تلتزم كندا بزيادة المشاركة الهادفة

لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة في تصميم وتنفيذ البرامج

والسياسات والمبادرات.

 
 اليوم ، شاركت السيدة كارال كالترو ، وزيرة التوظيف وتنمية

القوى العاملة وإدماج اإلعاقة ، في القمة العالمية لإلعاقة لعام

2022 ، والتي سلطت خاللها الوزيرة الضوء عىل االلتزامات
السابقة التي تعهدت بها كندا بشأن إدراج اإلعاقة في

المساعدة الدولية. تشمل هذه االلتزامات التوقيع عىل ميثاق

القمة العالمية لإلعاقة من أجل التغيير ، وتكريم التزام كندا في

G7 بمبلغ 400 مليون دوالر لتعليم الفتيات ، واستضافة
االجتماع العام السنوي لشبكة العمل العالمي بشأن اإلعاقة

لعام 2019.

 
 وأشارت الوزيرة كالترو أيًضا إىل التزامات كندا الجديدة ، والتي
تشمل دعم المنظمات المحلية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

في البلدان النامية وتعزيز إدراج اإلعاقة في جدول أعمال

الرعاية المدفوعة وغير المدفوعة.
 

 تحدثت في حملة "مًعا من أجل التعلم" ، وهي حملة كندا
الدولية التي مدتها ثالث سنوات لتعزيز جودة التعليم والتعلم

مدى الحياة لالجئين والنازحين قسراً واألطفال والشباب في

المجتمع المضيف. كجزء من الحملة ، ستعيد كندا تأكيد

التزامها بالتعليم الشامل وفرص التعلم مدى الحياة لجميع

األطفال والشباب في جميع أنحاء العالم خالل قمة "مًعا من

أجل التعلم" لهذا العام.

 
 

كندا تسلم أوكرانيا شحنة

أسلحة وذخيرة فتاكة
17-2-22

أعلنت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند اليوم الخميس،

أن حكومتها تعمل عىل تسليم مخصصات من األسلحة

والذخائر الفتاكة إىل أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

 
ووافقت الحكومة الكندية، يوم االثنين الماضي، عىل

تقديم مساعدة عسكرية "فتاكة" ألوكرانيا بمبلغ 6.1

مليون دوالر باإلضافة إىل قرض يصل إىل 392.9

مليون دوالر وسط تصاعد التوترات مع روسيا.

 
وقالت أناند عقب اختتام اجتماع وزراء دفاع حلف

شمال األطلسي في بروكسل ردا عىل سؤال بشأن

توقيت التسليم: "نتحرك بأسرع ما يمكن".

 
كانت الخارجية الروسية، قد أعلنت أن خفص التصعيد

يتطلب امتثال أوكرانيا التفاقيات مينسك، التي جرى

إبرامها عام 2015 بعد حرب القرم، لكنها بقيت حبرا

عىل ورق لكثرة انتهاكها.

 
ويذكر أن تلك االتفاقيات تسعى إىل وضع حد لنزاع في

منطقة دونباس األوكرانية، التي يسيطر عىل جزء منها

موالون لموسكو.

 
وأضافت وزارة الدفاع الوطني الكندية في بيان، في

وقت سابق هذا األسبوع، إن الشحنة ستشمل مدافع

رشاشة ومسدسات وبنادق قصيرة و1.5 مليون طلقة

ذخيرة وبنادق قنص ومعدات مختلفة ذات صلة.

وكاالت

 
 

كندا تشارك في القمة العالمية الثانية

لذوي االحتياجات الخاصة/أيام كندية 
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25-2-22

المصرفية للتعامالت سويفت نظام من روسيا إقصاء ندعم كندا:

خارجيته ووزير بوتين فالديمير الروسي الرئيس عىل عقوبات فرض الكندية الحكومة أعلنت

أوكرانيا. غزو عىل رداً الفروف سيرغي

للتعامالت سويفت نظام من روسيا إقصاء "ندعم ترودو: جاستن الكندي الورزاء رئيس وقال

المصرفية".

أوكرانيا. عىل الروسي الغزو "لتسهيله" بيالروسيا نظام عىل عقوبات ستفرض بالده أن أعلن كما

وقادتها روسيا عىل مماثلة عقوبات فرضوا قد األوروبي واالتحاد وأمريكا بريطانيا من كال وكانت

أوكرانيا. عىل الروسي الغزو بسبب ومؤسساتها مصارفها من وبعض

وبريطانيا األوروبي االتحاد حذو ستحذو المّتحدة الواليات أّن الجمعة، األبيض، البيت وأعلن

أراضيها. دخول من منعهما ذلك في بما خارجيته، ووزير الروسي الرئيس عىل عقوبات وتفرض

وكاالت

بوتين عىل عقوبات تفرض كندا

وبيالروسيا والفروف

25-2-22
إضافي بـ"غزو موسكو متهما روسيا، عىل اقتصادية عقوبات فرض ترودو جاستن الكندي الوزراء رئيس أعلن

أوكرانيا. عن ولوغانسك دونيتسك باستقالل الروسي االعتراف خلفية سيادة" عىل ذات لدولة

الروسية. وسنفرض الحكومية الدين سندات شراء في االنخراط الكنديين عىل نحظر ترودو: "سوف وقال

معها". مالية تعامالت أي ونمنع الدولة من المدعومة الروسية المصارف عىل إضافية عقوبات

تستهدف روسيا عىل جديدة عقوبات ستفرض المتحدة الواليات أن أعلن بايدن، جو األمريكي، الرئيس وكان

ونخبتها". السيادي "دينها

إجراءات باتخاذ متعهدا بالده، اقتصاد كذلك ستضرب األمريكية العقوبات أن ذاته الوقت في بايدن واعترف

الطاقة. ألسعار محتمل ارتفاع ظل في خاصة لحمايته

المصدر: وكاالت

عقوبات فرض تعلن كندا

روسيا عىل اقتصادية









 
 20 فبراير 2022
 أوتاوا ، أونتاريو

 
 أوتاوا ، أونتاريو

 أصدر رئيس الوزراء ، جاستن ترودو ، اليوم البيان التالي بشأن اختتام دورة األلعاب األولمبية الشتوية لعام 2022.
 

 "في الفترة من 4 إىل 20 فبراير ، مّثل 215 رياضًيا كندا في دورة األلعاب األولمبية الشتوية لعام 2022 وأظهروا للعالم
أفضل ما يعنيه أن تكون كنديًا بعملهم الجاد وتصميمهم وروحهم الرياضية.  واليوم نرحب بهم في الوطن ونحيي

إنجازاتهم.

 
 "بينما نحتفل بالعبينا األولومبيين وميدالياتهم الـ 26 ، دعونا نعترف أيًضا بسنوات التدريب والتضحية والمثابرة التي
 .COVID-19 استغرقوها للوصول إىل هذا الحد والتحديات العديدة التي كان عليهم التغلب عليها ، بما في ذلك جائحة

 بشجاعة وتفاني ، قدم جميع أعضاء فريق كندا عروًضا مذهلة في دورة األلعاب هذا العام ، مما ألهم الكنديين من جميع
األعمار.

 
 "صنع فريق كندا التاريخ أيًضا هذا العام من خالل كونه الفريق األكثر توازنًا بين الجنسين عىل اإلطالق لتمثيل بلدنا في

األلعاب األولمبية الشتوية - بإجمالي 106 نساء و 109 رجال.

 
 "اليوم ، ستقود إيزابيل ويدمان المتزلجة السريعة والفائزة بالميداليات الثالثية فريقنا األولمبي وترفع العلم الكندي في

الحفل الختامي.

 نتطلع إىل الوقوف خلف رياضيينا مرة أخرى في دورة األلعاب األولمبية الشتوية لذوي االحتياجات الخاصة 2022 ، التي
تبدأ في 4 مارس.

 
 "نيابة عن جميع الكنديين ، أهنئ الرياضيين األولمبيين - وكذلك عائالتهم والمدربين وفريق الدعم - لتمثيل روح كندا

ومرونتها وتصميمها في دورة األلعاب هذا العام.  

حقاً.. لقد جعلتونا نشعر بالفخر ".
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بيان رئيس وزراء كندا

بشأن اختتام دورة

األلعاب األولمبية

الشتوية 2022



Hello Olga.. good to see!
I wish we have had the chance to run this interview in better and normal
circumstances away from what is happening right now in your country, Ukraine..
First of all, will you please introduce yourself to the readers..., your education..,
when your arrival was to Toronto from Odessa.., etc.?
Olga: Hello, thank you very much for having me! My name is Olga Chaplia, I’m an international student from Ukraine studying in George
Brown College in Toronto. I moved to Canada in the beginning of January from Odessa. Since I had to spend more than a year studying
online from Ukraine due to the pandemic, I finally got a chance to come to Canada this winter. However, the events that I have to watch
happening in my home country now are absolutely terrifying.
Magazine: What were the circumstances during which you left Ukraine? Have you noticed any signs on the ground that Russia was about to
launch an attack on its neighbor, Ukraine?
Olga: Actually, this conflict between both countries started back in 2014, when Russia started the war attacks in Crimea and Donbas
regions. It has been like that ever since. Absolutely terrifying to think that we have been living in this nightmare for 8 years already, but
now it turned into actual hell.
Magazine: Olga... While you and your young generation are in their prime of youth, how do you feel when you see and witness the army of a
neighboring country invading, with heavy military gear, your beautiful country, Ukraine?
Olga: My heart is just breaking for everyone in Ukraine. It is the scariest thing ever to receive a phone call from your mom saying “We just
woke up because of the sounds of bombs. The war has started”. So many Ukrainians have already lost their homes, jobs, money, relatives,
friends, and their own lives. People are running away from the country while fearing for their lives, even the ones who just happen to be
there at that time: travelers, regular visitors, international and exchange students, and others. Every breath can be their last. And it’s so
painful to witness all this happening while being so far away from there with no ability to help.
Magazine: Away from the political issue between the two neighboring countries, no doubt that there are strong kinship and friendship ties
between the Ukrainian and Russian peoples, that is due to the common culture, religion, language, history and geography.  From your
perspective, to what extent do you think that this war will cause a rift and deep wounds between the two peoples, particularly on the
familial and social levels?
Olga: This war has already had a huge impact on the way Ukrainians and other nations view Russian people and their position, and I believe
this is quite justified. Obviously, there are millions of innocent people from that country who do not support these horrifying actions and
protest to stop war, but this war causes so much pain and sufferings that many people can’t help but feel distrust and disgust towards the
Russian regime. Sadly, it is how it is, but in this situation, it is pretty much understandable.
Magazine: Olga.., you’ve mentioned that you are a newcomer and that you have not yet caught your breath to integrate and adapt in Canada
until suddenly the war erupted in your country, Ukraine. Will you describe how you feel while you are alone here in Canada.., with
thousands of miles separate you from your mother, father and family during these dangerous circumstances..?, I wonder whether you are
able to communicate with your family and check on them on a daily basis? I wonder.., where they are now, are they still inside Odessa?, or
have they managed to get out safely?
Olga: I’m in Canada for two months already, and I try to keep in touch with my family daily through video calls and just simple text
messages. As I have already mentioned, hearing my mom telling me about war attacks in our city and realizing that my family is in a
severe danger is probably the worst thing that has ever happened to me. I couldn’t sleep, couldn’t eat, couldn’t think of anything but my
family and their safety. They are literally all I got. Luckily, they all managed to leave the country and are now in a safe place in Poland. This
is such a relief; you can’t even imagine. Now, we communicate every single day and update each other on everything that is going on.
Magazine: Olga..., Is there a message you would like to send to warlords wherever they are in this terrible world?
Olga: The war is such a scary and terrifying thing, and it just blows my mind how some people can give orders to murder and bomb others
showing absolutely no mercy. How heartless, cruel, and sick do you have to be to erase the lives of innocent civilians like it’s nothing? I do
not have anything good to say to any of them, and I hope they all go straight to hell.
Magazine: Being now in Canada as a university student, what message would you convey to the Canadian government and people about
the events currently taking place in your country?
Olga: I wish there was more support from Canada and its government for Ukrainian people who are currently in Canada and the ones who
have no choice but to get out of Ukraine to save themselves. It would be great if Canada could lift the visa requirements for Ukrainians, at
least for the period of the war, so that people can find a safe place here and reunite with their family members or friends.
Thank you, Olga.., appreciate it! And hope to interview you again in better circumstances to talk about your future and success in Canada.
On my behalf.. and on behalf of Canadian Days magazine and website. I wish you and your family safety and peace, and that this brutal war
stops immediately before it gets worse and before it spreads farther in the region. Also, I wish that the Ukrainian people would regain and
maintain safety, security, and prosperity.
Olga: Thank you very much for inviting me and letting me share my thoughts and feelings on the current situation. I hope my words help
others realize the seriousness of it all and can encourage people to get more educated on what is happening in the world right now. I know
Ukrainians are very strong, and I believe we will do everything we can to save our country, our home. Thank you once again; it was a
pleasure meeting and speaking to you!
 Interviewed by Moutaz Abu Kalam, Editor-in-Chief of Canadian Days

Olga.. A Ukrainian student talks about her
fears and the situation in her

country/exclusive interview with
Canadian Days
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عىل العقوبات لتشديد الغربية الدول تتجه ألوروبا، أسود يوم بأنه جرى ما شولتز أوالف األلماني المستشار وصف حين وفي أوكرانيا، عىل تشنه الذي الهجوم عىل ردا روسيا بمحاسبة بايدن جو األميركي الرئيس تعهد

موسكو.

وحاسمة. موحدة بطريقة موسكو عىل سيردون وحلفاءها المتحدة الواليات إن أوكرانيا، ضد عسكرية عملية بدء عن بوتين فالديمير الروسي الرئيس إعالن بعيد بيان في بايدن وقال

المبرر. بغير الروسي العسكري الهجوم ووصف بشرية، معاناة وإىل األرواح في فادحة خسائر إىل ستؤدي اإلصرار سبق مع حربا اختار بوتين أن بايدن وأضاف

أوكرانيا. في التطورات يتابع وإنه مساعديه، كبار من إحاطة تلقى الرئيس إن األبيض البيت وقال

الدعم تقديم بالده تواصل بأن األميركي الرئيس ووعد الروسي، الهجوم ضد الدولي الدعم لحشد واشنطن خطوات عىل أطلعه إنه وقال زيلينسكي، فولوديمير األوكراني الرئيس مع اتصاال الخميس اليوم بايدن وأجرى

ولشعبها. ألوكرانيا والمساعدة

واليابان). وكندا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا المتحدة (الواليات السبع الدول مجموعة دول في اآلخرين القادة مع الخميس اليوم األزمة يبحث أن المقرر ومن

.(NATO) "األطلسي "ناتو شمال لحلف الشرقية الجبهة وتعزيز روسيا عىل الرد في متوحدة الغربية القوى إن بلينكن أنتوني األميركي الخارجية وزير قال العسكرية، العمليات بدء عن الروسي اإلعالن وبعيد

أيضا. بالتصعيد المتحدة الواليات فستقوم ألوكرانيا واسع غزو في وانخرطت التصعيد في روسيا استمرت إذا (CBS) "إس بي قناة "سي مع مقابلة في قال بلينكن وكان

أوكرانيا. ضد تصعيدها في المضي قررت إذا روسيا عىل العقوبات فرض ستواصل واشنطن إن برايس نيد األميركية الخارجية باسم المتحدث قال وبالتزامن،

أوكرانيا. شرقي دونباس إقليم في االنفصاليتين ولوغانسك دونيتسك بمنطقتي اعترافها عقب روسيا عىل عقوبات فرض عن بالفعل أعلنت واشنطن وكانت

(الفرنسية) أوكرانيا من بطلب عقدت الدولي األمن لمجلس الطارئة الجلسة

أميركي قرار مشروع

الجمعة. غدا عليه التصويت يتم أن عىل روسيا، يدين المتحدة األمم في قرار مشروع الخميس اليوم ستقدم بالده أن أميركي مسؤول أعلن األثناء، هذه في

عىل قرارا وسنطرح إجراء اتخاذ المجلس عىل خطيرة. سيتعين طارئة حالة المجلس. هذه هذا لمسؤولية تام تجاهل في حرب رسالة بوتين غرينفيلد "وجه توماس ليندا المتحدة األمم لدى األميركية المندوبة وقالت

الطاولة".

النوع. هذا من قرار مشروع أي الصين مع تسقط أن المتوقع ومن (الفيتو)، النقض حق روسيا ولدى

أوكرانيا. إليها دعت الدولي األمن لمجلس طارئة جلسة عقب األميركي التحرك ويأتي

األمن. ومجلس المتحدة األمم عىل هجوم بمثابة أوكرانيا عىل الروسي الهجوم إن غرينفيلد توماس ليندا المتحدة األمم لدى األميركية المندوبة قالت الجلسة، وخالل

إىل األمن مجلس جلسة خالل غوتيريش أنطونيو المتحدة لألمم العام األمين دعا حين في لموسكو، المسؤولية بتحميل وطالبوا أوكرانيا، عىل الروسي بالهجوم آخرون ومندوبون وألمانيا وفرنسا بريطانيا مندوبو وندد

اآلن. النزاع وقف

بالفعل. الحرب أعلن الروسي الرئيس ألن التصعيد وقف عن للحديث األوان فات إنه األوكراني المندوب قال جهته، من

كييف. في الحاكمة بالطغمة وصفها من عىل وإنما األوكراني الشعب عىل عدوانا تبدأ لم بالده إن الروسي السفير قال المقابل، في

تماما. يغلق لم لألزمة دبلوماسي حل أمام الباب أن يعتقد إنه فقال المتحدة األمم لدى الصيني السفير أما

(رويترز) روسيا عىل العقوبات فرض بشأن الشركاء مع ينسق األوروبي االتحاد إن قالت الين دير فون

روسيا عىل العقوبات

عىل العقوبات من المزيد فرض لبحث طارئة قمة الخميس اليوم سيعقدون قادته إن وقال بالوحشي، أوكرانيا الروسي  عىل الهجوم األوروبي االتحاد وصف األوكرانية، األزمة تطورات من الدولية المواقف وفي

روسيا.

روسيا. عىل مسبوقة غير عقوبات فرض اليوم مساء سيناقشون األروبيين القادة إن وقال الروسي، بالهجوم بشدة بوريل جوزيب األوروبي باالتحاد واألمن الخارجية السياسة مسؤول وندد

روسيا. عىل العقوبات من المزيد عن اليوم اإلعالن سيتم أنه ميشال شارل األوروبي المجلس رئيس أكد الروسية. كما الهجمات لمواجهة ألوكرانيا عاجال دعما سيقدم األوروبي االتحاد أن بوريل وأضاف

روسيا. عىل العقوبات بشأن وكندا المتحدة الواليات في الشركاء مع التنسيق يجري أنه إىل وأشارت الجارية، الحرب مسؤولية الكرملين الين دير فون أورسوال األوروبية المفوضية رئيسة حملت بدورها،

انفصاليتين. أوكرانيتين منطقتين باستقالل موسكو اعتراف عىل ردا تدابير حزمة ضمن آخرين عسكريين وقادة شويغو سيرغي الروسي الدفاع وزير عىل عقوبات األربعاء أمس فرض األوروبي االتحاد وكان

الروسي. االقتصاد عىل حقيقيا ضغطا ستشكل العقوبات هذه أن إىل مشيرة روسيا، ضد إضافية عقوبات عن المقبلة األيام وخالل اليوم ستعلن لندن إن البريطانية الخارجية قالت السياق، وفي

في قال جونسون وكان الروسي، الهجوم لبحث الحكومية الطوارئ للجنة اجتماعا اليوم جونسون بوريس البريطاني الوزراء رئيس عقد أوكرانيا، في العسكرية عملياتها لوقف لموسكو الغربية الدعوات تتواتر وبينما

أوكرانيا عىل المبرر غير بالهجوم وصفه ما بشن والدمار الدماء إراقة طريق اختار بوتين فالديمير الروسي الرئيس إن اليوم سابق وقت

الفرنسي. الدفاع لمجلس اجتماع إىل ماكرون إيمانويل الفرنسي الرئيس دعا األخيرة، التطورات عىل الفعل ردود وفي

مع التعامل لبحث سيجتمعون الحلف أعضاء أن مضيفا عنهم، والدفاع الحلفاء جميع لحماية وسعه في ما كل سيفعل الحلف إن ستولتنبرغ ينس (NATO) "األطلسي "ناتو شمال لحلف العام األمين قال جهته، من

روسيا. عليها أقدمت التي العدوانية باألعمال وصفها ما عواقب

الفور. عىل العسكري عملها وقف إىل موسكو داعيا ألوروبا، أسود ويوم الدولي للقانون سافر خرق بأنه الروسي الهجوم شولتز أوالف األلماني المستشار ووصف

المبرر. غير الروسي بالعدوان وصفه ما لوقف إضافية إجراءات ستتخذ أوتاوا أن مضيفا وخيمة، بعواقب سُتقابل روسيا أفعال إن ترودو جاستن الكندي الوزراء رئيس قال - بدوره،
الروسية. السفن أمام والدردنيل البوسفور مضيقي إغالق تركيا من طلبت بالده إن الخميس اليوم أنقرة لدى أوكرانيا سفير قال آخر، صعيد عىل

النفس لضبط - دعوة
كثب. عن الوضع تراقب أنها وذكرت النفس، ضبط إىل األزمة أطراف جميع الخميس اليوم الصين دعت أوكرانيا، عىل الروسي للهجوم الغربية اإلدانات مقابل وفي

المتحدة. الواليات فعلت كما أسلحة بأي األوكرانية األزمة أطراف تزود لن بكين إن الصينية الخارجية وقالت

أنباء المصدر: الجزيرة + وكاالت

يتعهد أوكرانيا.. وبايدن عىل هجوماً تشن موسكو الثالثة؟؟ العالمية الحرب بدأت هل

ألوروبا أسود يوم عن يتحدث األلماني والمستشار روسيا بمحاسبة
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February 17, 2022
Ministry of Children, Community and Social Services

   
WHITBY — The Ontario government is investing $4.5 million over three years to support the Abilities Centre in Whitby. The

funding will support programs like therapeutic recreation and employment services that help people with disabilities build life
skills, stay healthy and active, and find meaningful work.

“The Abilities Centre provides important supports for our loved ones in Whitby who have varying levels of ability, and is an
excellent example of how a local facility can help create a strong community of inclusion,” said Dr. Merrilee Fullerton, Minister of

Children, Community and Social Services. “Our government is committed to supporting this work and to building an Ontario
where individuals with a disability have the opportunity to fully engage in their communities and to live the lives they choose.”
This investment will directly support Abilities Centre programs that focus on health, social inclusion and economic opportunity

for adults and young people with disabilities, and the development of an evaluation framework to promote continuous
improvements.

Those programs include:
• Thrive and Post Rehab: A skills development program suite focusing on helping adults with cognitive disabilities become more

active participants in their community
• LEAD ON: A program supporting government, public and private sector organizations to build inclusion and accessibility

objectives into strategic plans and organizational culture
• Abilities Enterprises, Skill Development & Employment: A program helping people of all abilities prepare to work in their

communities and achieve their economic goals
• Therapeutic Recreation and Abilities 360: A program using intervention, education, and recreation to help people with

disabilities build life skills, increase their independence, and improve their overall quality of life.
“I am thrilled to support this new advancement in programs that enhance accessibility for all Ontarians,” said Raymond Cho,

Minister of Seniors and Accessibility. “The Abilities Centre in Whitby is paving the way for future community centres to ensure a
more inclusive environment.”

“We have all felt the impacts of COVID-19 but the pandemic has disproportionately impacted people living with disabilities who
have been faced with extensive barriers to accessing the most appropriate supports they need and deserve,” said Michael

Tibollo, Associate Minister of Mental Health and Addictions. “With this new investment in the Abilities Centre, our government is
taking another important step forward in building a system that ensures individuals living with a disability are fully supported

and have the opportunity to live a healthy and fulfilling life.”
“Today’s investment in the Abilities Centre speaks to the principles of participation and inclusion that the Centre embodies,” said
Whitby MPP Lorne Coe. “I am so proud to represent a riding with a dedicated centre where everyone has their needs considered,

and feels welcomed, regardless of ability.”
“We are grateful to our Government of Ontario partners for their continued investment in Abilities Centre, and for their

commitment to advancing accessibility and inclusion throughout the province,” said Stuart McReynolds, President & CEO of the
Abilities Centre. “The negative impacts of COVID-19 are exacerbated for Ontarians with disabilities, and it is critical we provide

adequate supports to ensure needs are being met. This investment will help us serve more people and communities locally and
across the province, in addition to supporting us and those we work with in leveraging accessibility and inclusion as tools to

improve economic participation, social inclusion and health and well-being outcomes, while contributing to full provincial
recovery post COVID-19.”

Ontario Investing $4.5 Million in Whitby’s Abilities Centre
Funding helping people with disabilities build life skills

and stay healthy
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February 15, 2022
Ottawa, Ontario

“Today, I join Canadians across the country and around the world to celebrate the 57th anniversary of the National Flag
of Canada.

“On February 15, 1965, the National Flag of Canada was flown for the very first time on Parliament Hill. Ever since, the
Maple Leaf, has been proudly raised in communities across the country – at schools, libraries, and hockey arenas – and
at Canada’s diplomatic missions around the world.

“Wherever the Maple Leaf flies, it is a symbol of the shared values that unite us as Canadians – freedom, peace, justice,
equality, openness, diversity, and generosity. Despite our differences, we come together to have each others’backs and
support one another when we need it most.

“Getting through the COVID-19 pandemic is a Team Canada effort. Canadians have been helping and relying on their
families, friends, and neighbours to get through these challenging times. This is not the time to give up – we will remain
united in our battle to get Canadians back to the things we love, and in support of our front-line health care providers
and essential workers.

“On this National Flag of Canada Day, we are also cheering for all Canadians wearing the Maple Leaf at the 2022 Olympic
and Paralympic Winter Games. Hailing from across the country, these athletes are making us proud with their hard work
and determination.

“On behalf of the Government of Canada, I wish all Canadians a happy National Flag of Canada Day.”
PMO

Statement by the Prime Minister on
National Flag of Canada Day/Canadian

Days



Canada condemns in the strongest possible terms Russia’s egregious attack on Ukraine. These additional unprovoked actions
are another clear and further violation of Ukraine’s sovereignty, territorial integrity, and independence. They are also in
violation of Russia’s obligations under international law and the Charter of the United Nations.

Canada has already taken a series of measures, in close coordination with our allies and international partners, to respond to
Russia’s reckless and dangerous acts, and following last night’s attack on Ukraine, Canada will take additional action to stop
Russia’s unwarranted aggression.

The Prime Minister, Justin Trudeau, today announced that Canada will be imposing additional sanctions under the Special
Economic Measures (Russia) Regulations and the Special Economic Measures (Ukraine) Regulations. These new actions,
which build on the measures announced on February 22, include:

Imposing restrictions on 58 additional Russian individuals and entities, including banks, financial elites and their families;
Sanctioning members of the Russian Security Council, including the Defence Minister, the Finance Minister, and the Justice
Minister;
Imposing restrictions on four Ukrainian individuals for their collaboration with Russia to destabilize Ukraine; and
Restricting exports to Russia by halting new export permit applications and cancelling valid export permits, with a limited
number of exceptions for critical medical supply chains.
The Prime Minister also announced that Canada will take additional and immediate measures to support Ukrainians and
people residing in Ukraine, and to make it easier and faster for Canadian citizens, permanent residents, and their
accompanying immediate family members to return to Canada. These new measures include:

Establishing a dedicated service channel for Ukraine enquiries on immigration. This will be available for clients both in
Canada and abroad at 613-321-4243, with collect calls accepted. In addition, clients can now add the keyword “Ukraine2022”
in their email enquiry, which will prioritize their email;
Urgent processing of travel documents, including issuing single-journey travel documents for immediate family members of
Canadian citizens and permanent residents who do not have valid passports;
Ensuring that Ukrainians currently in Canada are able to extend their stay or work longer in Canada by prioritizing the
renewal of work and study permits;
Issuing open work permits to Ukrainian visitors, workers, and students who are currently in Canada and cannot go home; and 
Waiving fees for travel and immigration documents, such as for Canadian passports, permanent resident travel documents,
proofs of citizenship, visitor visas and work and study permits.
Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) has already implemented measures to priority-process applications for
travel documents for Canadian citizens, permanent residents and their immediate family members, and grant applications for
adoption, and permanent and temporary residence applications for people with a primary residence in Ukraine who want to
reunite or travel with family, study, work or start a new life in Canada. More immigration measures will be announced in the
near future.

Russia’s actions are being met with severe consequences. Earlier this week, Canada unequivocally condemned Russia’s
decision to recognize the independence of the Donetsk and Luhansk regions in Ukraine and in response announced it will:

Impose new sanctions against Russia, including new prohibitions on direct and indirect dealings in Russian sovereign debt;
Send additional military contributions to support the North Atlantic Treaty Organization (NATO) through Operation
REASSURANCE, including up to an additional 460 personnel to the approximately 800 currently deployed in Europe in support
of NATO; and
Authorize approximately 3,400 Canadian Armed Forces personnel across all branches of the service to deploy to the NATO
Response Force should they be required by NATO.
Russia’s attack on Ukraine is also an attack on democracy, on international law, on human rights, and on freedom. It
threatens peace and order in Europe and around the world. These unwarranted actions will not go unpunished. We continue
to stand with Ukraine, its people, and the Ukrainian Canadian community here in Canada.

Canada announces additional measures to
support Ukraine
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Ottawa, Ontario
The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following statement on the closing of the
2022 Olympic Winter Games.

“From February 4 to 20, 215 athletes represented Canada in the 2022 Olympic Winter Games and
displayed to the world the very best of what it means to be Canadian with their hard work,
determination, and sportsmanship. Today, we welcome them home and salute their achievements.

“As we celebrate our Olympians and their 26 medals, let us also recognize the years of training,
sacrifice, and perseverance it took them to get this far and the many challenges they’ve had to
overcome, including the COVID-19 pandemic. With courage and dedication, all members of Team
Canada delivered incredible performances at this year’s Games, inspiring Canadians of all ages.

“Team Canada also made history this year by being the most gender-balanced team ever to
represent our country at the Winter Olympic Games – with a total of 106 women and 109 men.

“Today, long-track speed skater and triple medal winner Isabelle Weidemann will lead our Olympic
Team and wave the Canadian flag at the Closing Ceremony. We look forward to rallying behind our
athletes once again for the 2022 Paralympic Winter Games, beginning on March 4.

“On behalf of all Canadians, I congratulate our Olympic athletes – as well as their families,
coaches, and support staff – for representing Canada’s spirit, resilience, and determination at this
year’s Games. You made us proud.”
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February 10, 2022
Ottawa, Ontario
Today, Prime Minister Justin Trudeau convened the Incident Response Group on the ongoing illegal
blockades taking place across the country that are threatening trade, jobs, the economy, and our
communities. He was joined by ministers and senior officials who are actively engaged and working
closely with provincial and municipal governments, and who are assessing the requirements and
deploying all federal resources necessary to help them get the situation under control.
The Prime Minister, ministers, and officials emphasized their serious concern with the illegal
blockades and occupations, and their determination to see them end quickly. The group discussed
the significant federal support that the RCMP is providing to law enforcement partners both in Ontario
and across Canada.
Ministers and officials updated the Prime Minister on their continued engagement efforts with their
provincial and municipal counterparts. In particular, they discussed their effort to work with the
Government of Ontario to restore access to the Ambassador Bridge and other ports of entry, which
are vital trade corridors and where the illegal blockades are resulting in real harm to jobs and our
economies on both sides of the border. Ministers and officials have also been in close contact with
representatives and officials from the United States of America to align efforts to resolve this
situation. The Prime Minister discussed his recent conversation with Premier Ford. The group
committed to continue providing federal resources to support enforcement efforts in Ottawa where
the occupation has significantly disrupted local residents’ lives, impacting businesses and families
with harassment, threats of violence, and vandalism. They reiterated that the federal government has
and will continue to respond to all requests for appropriate support and resources.
The Prime Minister and ministers will continue to work closely with all orders of government and local
authorities to respond with whatever it takes to help provinces and municipalities end the blockades
and bring the situation under control. The government’s top priority remains keeping people and
communities safe, and defending jobs, trade, and our economy.            PMO
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February 17, 2022 - Ottawa, Ontario - Global Affairs Canada
At home and abroad, Canada is committed to increasing the

meaningful participation of people with disabilities in the design and
implementation of programs, policies and initiatives.

Today, the Honourable Carla Qualtrough, Minister of Employment,
Workforce Development and Disability Inclusion, participated in the

2022 Global Disability Summit, during which the Minister highlighted
past commitments Canada made on disability inclusion in international

assistance. These commitments include signing onto the Global
Disability Summit Charter for Change, honouring Canada’s G7 $400-
million commitment to girls’education, and hosting the 2019 Global

Action on Disability Network Annual General Meeting.
Minister Qualtrough also referred to Canada’s new commitments, which

include supporting local disability rights organizations in developing
countries and advancing disability inclusion in the paid and unpaid

care agenda.
She addressed the Together for Learning Campaign, Canada’s three -
year international campaign to promote quality education and lifelong
learning for refugees, forcibly displaced, and host-community children

and youth. As part of the campaign, Canada will reaffirm its
commitment to inclusive education and lifelong learning opportunities
for all children and youth around the world during this year’s Together

for Learning Summit.

Canada participates in second Global
Disability Summit



 

Canada joins international
initiatives to cut plastic
pollution and protect our
oceans February 11, 2022

Ottawa, Ontario
 

No one wants to see plastic litter at the park, on a beach, or in our waterways. That’s why Canada
is continuing to take strong action to reduce plastic pollution, protect biodiversity, and promote

healthy, resilient oceans and coastal communities, here at home and around the world.
 

The Prime Minister, Justin Trudeau, virtually joined other world leaders today at the One Ocean
Summit, hosted by France, to announce Canada will join international partnerships and initiatives

toward reducing plastic pollution and protecting our oceans.
 

These partnerships and initiatives include:
 

Joining the High Ambition Coalition on Biodiversity Beyond National Jurisdiction to advance the
protection of marine biodiversity.

Endorsing the New Plastics Economy Global Commitment, which unites more than 500 businesses
and governments committed to taking prompt action to reduce plastic pollution.

Supporting the development of a new, ambitious, and legally binding global agreement on plastics
at the United Nations Environment Assembly that takes a full lifecycle approach to addressing

plastic pollution.
These partnerships complement the many actions that Canada has already taken to eliminate

plastic waste and protect our oceans. Here at home, the government continues to lead the world
by example by tackling plastic pollution through a ban on harmful single‐use plastics, establishing

recycled content requirements, and working with provinces and territories to make plastic
producers responsible for their plastic waste. The government is also supporting ocean health

through the development of a new, government-wide Blue Economy Strategy.
 

Canada is a leader on the world stage through ongoing work to champion the Ocean Plastics
Charter and membership in the Ocean Decade Alliance.

 
With the longest coastline in the world and one quarter of the world’s freshwater, Canada is
uniquely positioned to lead in reducing plastic pollution and protecting ocean health. The

government will continue to work with partners at home and around the world to protect the
environment and build a healthy future for generations to come.
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February 11, 2022
Ottawa, Ontario
Today, Prime Minister Justin Trudeau spoke with the President of the United States of America, Joe
Biden, to discuss the ongoing illegal blockades taking place across Canada, which are threatening trade,
jobs, the economy, and communities on both sides of the border.
The two leaders discussed the critical importance of resolving access to the Ambassador Bridge and
other ports of entry as quickly as possible, given their role as vital bilateral trade corridors and how
essential they are to the extensive interconnections between our two countries – and our peoples.
The Prime Minister underlined the coordination taking place between all orders of government in Canada
in responding to these challenges, as well as between relevant authorities in Canada and the United
States. The leaders agreed to continue closely coordinating bilateral efforts to ensure our respective
authorities have all of the tools and information required to bring these illegal actions to an end as
quickly as possible.
The Prime Minister and President discussed the American and global influence on the protests, including
financial support. The Prime Minister expressed concern that the flooding of Ottawa’s 911 phone lines
yesterday originated in the United States.
The two leaders agreed to stay in close touch.

Prime Minister Justin Trudeau speaks
with the President of the United States

of America Joe Biden
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February 11, 2022
Ottawa, Ontario
No one wants to see plastic litter at the park, on a beach, or in our waterways. That’s why Canada
is continuing to take strong action to reduce plastic pollution, protect biodiversity, and promote

healthy, resilient oceans and coastal communities, here at home and around the world.
 

The Prime Minister, Justin Trudeau, virtually joined other world leaders today at the One Ocean
Summit, hosted by France, to announce Canada will join international partnerships and initiatives

toward reducing plastic pollution and protecting our oceans.
 

These partnerships and initiatives include:
 

Joining the High Ambition Coalition on Biodiversity Beyond National Jurisdiction to advance the
protection of marine biodiversity.

Endorsing the New Plastics Economy Global Commitment, which unites more than 500 businesses
and governments committed to taking prompt action to reduce plastic pollution.

Supporting the development of a new, ambitious, and legally binding global agreement on plastics
at the United Nations Environment Assembly that takes a full lifecycle approach to addressing

plastic pollution.
These partnerships complement the many actions that Canada has already taken to eliminate

plastic waste and protect our oceans. Here at home, the government continues to lead the world
by example by tackling plastic pollution through a ban on harmful single‐use plastics, establishing

recycled content requirements, and working with provinces and territories to make plastic
producers responsible for their plastic waste. The government is also supporting ocean health

through the development of a new, government-wide Blue Economy Strategy.
 

Canada is a leader on the world stage through ongoing work to champion the Ocean Plastics
Charter and membership in the Ocean Decade Alliance.

 
With the longest coastline in the world and one quarter of the world’s freshwater, Canada is
uniquely positioned to lead in reducing plastic pollution and protecting ocean health. The

government will continue to work with partners at home and around the world to protect the
environment and build a healthy future for generations to come.

Canada joins international
initiatives to cut plastic pollution

and protect our oceans



 
 

February 12, 2022
Ottawa, Ontario

The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following statement on the
International Day Against the Use of Child Soldiers, also known as Red Hand Day:

 
“All children have a right to a safe environment where they can grow and thrive. The

use of child soldiers is wrong, inhumane, and a clear breach of human rights and
international humanitarian law.

 
“Today, on the International Day Against the Use of Child Soldiers, Canada reaffirms
its unwavering commitment to work with global partners to end the recruitment and

use of children in armed conflicts.
 

“Since 2017, Canada has rallied more than 100 United Nations member states to
endorse the Vancouver Principles on Peacekeeping and the Prevention of the

Recruitment and Use of Child Soldiers and established the Canadian Armed Forces’
Dallaire Centre of Excellence for Peace and Security to advance their implementation.

 
“No child should be forced to commit acts of violence. Canada continues to be a
strong voice on the world stage against the recruitment and use of child soldiers

through education, intervention, and prevention. By working together, we can protect
children from harm and work to ensure they are given every opportunity to realize

their full potential.”
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Justin Trudeau (born December 25, 1971) is Canada’s 23rd Prime Minister.

His vision of Canada is a country where everyone has a real and fair chance to succeed. His experiences as a teacher,
father, leader, and advocate for youth have shaped his dedication to Canadians.

The oldest of three boys, Justin grew up with the profound influence of his father, Pierre Elliott Trudeau, and his
mother, Margaret Trudeau. He graduated from McGill University with a Bachelor of Arts in 1994. He went on to

complete the University of British Columbia's education program, and spent several years teaching in Vancouver.

In 2002, Justin returned home to Montréal, where he met Sophie Grégoire. They married in 2005 and are now the
proud parents of Xavier, Ella-Grace, and Hadrien.

Justin entered politics to make change that would better serve all Canadians. In 2007, he built a grassroots campaign
to win the Liberal Party nomination in the Montréal riding of Papineau. He was elected in 2008, and re-elected in 2011,

2015, and 2019.

Justin was elected Leader of the Liberal Party in April 2013. On October 19, 2015, he led his party to victory, winning a
majority government. On October 21, 2019, he led the Liberal Party to re-election, earning a second mandate.

As Prime Minister, Justin leads a government that works hard to continue moving Canada forward. His team is focused
on fighting climate change, creating good middle class jobs, making life more affordable, keeping Canada's

communities safe, and moving forward on reconciliation with Indigenous Peoples.

Prime Minister Justin Trudeau
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