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20-5-22
أعلنت كندا مساء الخميس تسجيل أّول حالَتي إصابة بمرض جدري القردة لدى البشر، في أعقاب سلسلة من حاالت اإلصابة

بهذا الفيروس في أوروبا أيضا.

 
وقالت وكالة الصحة العامة الكندية في بيان "أُبِلغت مقاطعة كيبيك بالنتيجة اإليجابية لفحص جدري القردة لعّينَتين تلّقاهما

المختبر الوطني لألحياء الدقيقة. هاتان أّول حالَتين مؤّكدتَين في كندا".

وأشارت السلطات الكندية إىل أّن حاالت أخرى مشتبها بها قيد الدرس في مدينة مونتريال الناطقة بالفرنسية. وتحّدثت اإلدارة

اإلقليمية للصحة العامة في مونتريال عن وجود 17 حالة مشتبه بها.

 
وبعد المملكة المتحدة، أعلنت إسبانيا والبرتغال األربعاء أنهما سجّلتا إصابات مؤكدة أو يشتبه في أنها بمرض جدري القردة،

وهو مرض نادر في أوروبا.

 
وقالت منظمة الصحة العالمية الثالثاء إنها تريد اإلضاءة، بالتعاون مع بريطانيا، عىل اإلصابات بجدري القردة التي تكتشف في

هذا البلد منذ بداية مايو، خصوصا في مجتمع المثليين.

 
وأعلنت السلطات الصحية المحلية في منطقة مدريد مساء األربعاء اكتشاف 23 إصابة يشتبه في أنها جدري القردة، وهو مرض

متوّطن في غرب إفريقيا.

 
وجدري القردة مرض نادر وعادة ما تكون أعراضه الحمى وآالم العضالت وتضخم الغدد اللمفاوية وطفح جلدي عىل اليدين

والوجه.

 
أما في البرتغال، فهناك "أكثر من 20 إصابة يشتبه في أنها جدري القردة (...) في منطقة لشبونة (غرب) تم تأكيد خمس منها"

وفق ما أعلنت السلطات الصحية في البالد.

المصدر: أ. ف. ب
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جدري القردة الشائع بين مثليي الجنس

يصل إىل كندا وتسجيل أول إصابتين



canadiandays.ca  5

 
مكتب رئيس وزراء كندا

الترجمة العربية أيام كندية

 
أصدر رئيس الوزراء جاستن ترودو اليوم البيان التالي في يوم أوروبا

 
"اليوم ، ننضم إىل أصدقائنا وحلفائنا في جميع أنحاء العالم في االحتفال بيوم أوروبا واالحتفال بالديمقراطية والسالم

والوحدة - القيم التي شكلت أوروبا الحديثة.

 
بينما تواصل روسيا غزوها غير القانوني وغير المبرر ألوكرانيا ، لم يكن التمسك بهذه القيم المشتركة أكثر أهمية من أي

وقت مضى. لقي آالف األشخاص مصرعهم ، ونزح ماليين آخرون ، وال تزال آثار حرب الرئيس بوتين العبثية محسوسة في

جميع أنحاء العالم.

 
في مواجهة العدوان الروسي المستمر ، تعمل الشعوب في أوروبا وحول العالم لدعم أوكرانيا. من خالل المساعي

المستمرة مع االتحاد األوروبي والشركاء الدوليين اآلخرين ، عملت كندا عىل محاسبة النظام الروسي عىل حربه غير

القانونية وتقديم الدعم للشعب األوكراني. كما استجابت الدول األعضاء في االتحاد األوروبي بقوة لألزمة اإلنسانية من
خالل الترحيب بماليين األشخاص الفارين من الصراع في منازلهم ومجتمعاتهم.

 
"في الشهر الماضي ، استضفت حدث إعالن التعهدات" Act for Ukraine "مع رئيسة المفوضية األوروبية ، أورسوال
فون دير الين. جمع هذا الحدث أكثر من 12 مليار دوالر لالجئين والنازحين األوكرانيين. باألمس ، سافرت إىل أوكرانيا للقاء

الرئيس زيلينسكي واالنضمام إليه في اجتماع قادة مجموعة السبع ، إلعادة التأكيد عىل دعم كندا الثابت للشعب

األوكراني. يعكس هذا التعاون الوثيق والمستمر قيمنا المشتركة لحقوق اإلنسان والديمقراطية وسيادة القانون ، والتي

هي في صميم الهويات األوروبية والكندية.

 
تتمتع كندا واالتحاد األوروبي بشراكة قوية تقوم عىل عالقات طويلة األمد من الصداقة والتعاون. سوف يستمر التزامنا

بالتعددية واالنفتاح والتنوع في توجيه جهودنا لدعم هذه القيم التي توحدنا. سنواصل أيًضا العمل مًعا لتحسين أمن الطاقة

لتسريع االنتقال إىل الطاقة النظيفة. سيخلق هذا العمل فرًصا لألشخاص عىل جانبي المحيط األطلسي ، بما في ذلك من

خالل االتفاقية االقتصادية والتجارية الشاملة بين كندا واالتحاد األوروبي.

 
"بالنيابة عن حكومة كندا ، أدعو جميع الكنديين لالحتفال اليوم بالعالقات القوية بين بلدنا واالتحاد األوروبي. مًعا ،

سنواصل دعم ُمُثل الديمقراطية واألمن الدولي واالزدهار بينما نبني مستقبًال أفضل وأكثر عدالً للجميع. »

 بيان رئيس وزراء كندا في يوم أوروبا
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14 مايو 2022
أوتاوا ، أونتاريو

مكتب رئيس وزراء كندا

الترجمة العربية أيام كندية

 
أصدر رئيس مجلس الوزراء جاستن ترودو اليوم البيان التالي بمناسبة وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل

نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة وحاكم أبوظبي:

 
"لقد علمت بحزن بوفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة وحاكم

أبوظبي.

 
كرس الشيخ خليفة حياته لخدمة شعبه ، بما في ذلك ولي عهد أبوظبي. اختير رئيساً للبالد عام 2004 خلفاً لوالده

ومؤسس األمة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. عمل الشيخ خليفة عىل تعزيز التنمية االقتصادية

المستدامة لإلمارات وكذلك السالم واالزدهار واالستقرار في المنطقة. مكنت هذه المبادئ التوجيهية اإلمارات من أن

تصبح مركًزا عالمًيا للتجارة والتبادل الثقافي والسياحة. وسُيذكر أيًضا باتفاقيات السالم التاريخية بين اإلمارات

وإسرائيل ، والمعروفة باسم اتفاقيات إبراهيم ، التي تم توقيعها خالل فترة حكمه في عام 2020.

 
"تربط كندا واإلمارات العربية المتحدة عالقة واسعة وعميقة ، استمرت تحت قيادة سموه ، كما يتضح من الجهود التي
نبذلها مًعا لضمان ازدهار شعوب بلدينا ، والمساهمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية الدول األخرى وتعزيز األمن

في المنطقة والعالم.

 
"بالنيابة عن حكومة كندا ، أود أن أقدم التعازي ألسرة وأحباء الشيخ خليفة واإلماراتيين والمقيمين في دولة اإلمارات

العربية المتحدة. »
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بيان رئيس وزراء كندا بمناسبة وفاة

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد

آل نهيان 

 



25 مايو 2022
أوتاوا ، أونتاريو
الترجمة العربية أيام كندية 

أصدر رئيس الوزراء جاستن ترودو اليوم البيان التالي في يوم إفريقيا:

"نحتفل اليوم بيوم إفريقيا وتأسيس منظمة الوحدة األفريقية قبل 59 عاًما ، والتي أصبحت اآلن االتحاد
األفريقي. نحن ندرك الفسيفساء الغنية لألمم والشعوب والثقافات في القارة األفريقية واإلسهامات التي

تقدمها لكندا وبقية العالم. نرحب بهذه الفرصة اليوم لالحتفال بالصداقات الدائمة التي تتمتع بها كندا مع

العديد من شركائها األفارقة ، والتي أصبحت ممكنة بفضل الروابط القوية التي توحد شعوبنا.

لطالما دعمت كندا رؤية االتحاد األفريقي إليجاد حلول أفريقية لدعم التنمية االقتصادية والسياسية. كالنا

ملتزم بالحكم الرشيد ، ومكافحة تغير المناخ ، وبناء القدرة عىل الصمود في وجه جائحة COVID-19 ، والسالم
واألمن والمساعدات اإلنسانية. كمراقب دائم لدى االتحاد األفريقي ، عملت كندا - وستواصل العمل - مع

البلدان األفريقية لتعزيز األولويات المشتركة ، بما في ذلك المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

ترحب كندا بقرار االتحاد األفريقي إعالن عام 2022 عام التغذية في أفريقيا . ال يزال ضمان الحصول عىل

الغذاء المغذي للجميع أولوية قصوى ، ال سيما وأن قضايا األمن الغذائي والتغذية تؤثر بشكل غير متناسب

عىل النساء والفتيات وأولئك الذين أصبحوا ضعفاء بسبب النزاع.

"نحن نعمل أيًضا مع االتحاد األفريقي لدعم صحة ورفاهية شعبه ، بما في ذلك من خالل استراتيجية االتحاد
األفريقي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وبرنامج المرأة. والسالم واألمن.

"نرحب بأجندة االتحاد األفريقي لعام 2063 للتنمية الشاملة والمستدامة ، وندعم تنفيذ منطقة تجارة حرة
قارية أفريقية بهدف تعزيز النمو االقتصادي ، والحد من الفقر ، والنهوض بحقوق اإلنسان. أهداف األمم
المتحدة للتنمية المستدامة. تمشيا مع جدول األعمال ، نقوم أيًضا بتطوير استراتيجية للتعاون االقتصادي

في إفريقيا ، والتي ستساعد عىل زيادة االستثمار في البنية التحتية وتوسيع شراكات البحث واالبتكار.

"بالنيابة عن حكومة كندا ، أتمنى للجميع يوًما سعيًدا ألفريقيا. تفخر كندا بالعمل في شراكة مع القارة
األفريقية وشعبها لبناء مستقبل أفضل للجميع. »

بيان رئيس الوزراء في يوم

 أفريقيا
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22-5-22
خفض المستثمرون العالميون بشكل كبير مراكزهم في صناديق السندات واألسهم في األسبوع المنتهي في 18

مايو بسبب مخاوف من التضخم وأن ارتفاع أسعار الفائدة سيؤدي إىل ركود.
وسجل المستثمرون تدفقات خارجة بقيمة 18.57 مليار دوالر من صناديق السندات العالمية، وهو ما يمثل أكبر

.Refinitiv Lipper تدفق أسبوعي للخارج منذ 16 فبراير، وفقاً لـ

وتأتي توقعات ارتفاع أسعار الفائدة في أعقاب التعليقات التي أدىل بها رئيس مجلس االحتياطي الفيدرالي

األميركي جيروم باول األسبوع الماضي بأن البنك المركزي "سيواصل الدفع" لتشديد السياسة النقدية األميركية

حتى يتضح أن التضخم آخذ في االنخفاض، وفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

عىل الجانب اآلخر، سجل التضخم البريطاني أعىل معدل سنوي له منذ عام 1982 في أبريل، بينما سجلت كندا

قفزة أعىل من المتوقع.
وشهدت صناديق السندات األميركية واألوروبية مبيعات صافية بقيمة 8.41 مليار دوالر و8.14 مليار دوالر عىل

التوالي، في حين اجتذبت الصناديق اآلسيوية تدفقات صغيرة بقيمة 0.06 مليار دوالر.

وشهدت الصناديق التي تركز عىل السندات قصيرة ومتوسطة األجل، األسبوع التاسع عشر عىل التوالي من البيع

الصافي، والذي بلغ 4.62 مليار دوالر، فيما شهدت السندات مرتفعة العائد تخارجات بقيمة 5.17 مليار دوالر.

ومع ذلك، ظلت صناديق السندات الحكومية في الطلب حيث اجتذبت 5.45 مليار دوالر األسبوع الماضي، وهو

األسبوع الثالث عىل التوالي من صافي الشراء.

فيما استمر البيع في صناديق األسهم العالمية لألسبوع السادس عىل التوالي، عىل الرغم من أن التدفقات الخارجة

عند 6.26 مليار دوالر كانت أقل بنحو 54% عن األسبوع السابق.

من بين الصناديق القطاعية، فقد خسرت الصناديق المالية واالستهالكية ما يقدر بـ 2.07 مليار دوالر و0.84 مليار

دوالر عىل التوالي من التدفقات الخارجة، لكن في المقابل اجتذبت صناديق المرافق والرعاية الصحية 1.12 مليار

دوالر و0.81 مليار دوالر من التدفقات الوافدة.

كما سجل المستثمرون صافي بيع في أسواق المال بقيمة 7.62 مليار دوالر لألسبوع الثالث عىل التوالي.

وأظهرت البيانات الخاصة بصناديق السلع األساسية أن المستثمرين تخلصوا من ما قيمته 1.57 مليار دوالر من

صناديق المعادن الثمينة في أكبر موجة بيع صافية أسبوعية خالل 14 شهراً، في حين شهدت صناديق الطاقة

تدفقات للخارج بقيمة 249 مليون دوالر.

وأظهر تحليل لـ 24262 صندوقاً لألسواق الناشئة أن المستثمرين باعوا وثائق صناديق أسهم بقيمة 1.38 مليار دوالر

ووثائق صناديق سندات بقيمة 4.36 مليار دوالر، وهو ما يمثل األسبوعي السادس عىل التوالي من البيع الصافي.

وكاالت

هروب جماعي لرؤوس

األموال.. ماذا يحدث في

األسواق؟
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رام هللا- في آخر رسالة بعثتها الزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة إىل مكتب الجزيرة الساعة السادسة صباحا، قالت "قوات االحتالل تقتحم

جنين وتحاصر منزال في منطقة الجابريات… في الطريق إىل هناك، أوافيكم بخبر فور اتضاح الصورة".

 
لكن الخبر الذي خرج فيما بعد هو "استشهاد أبو عاقلة برصاص قناص االحتالل اليوم األربعاء 11 مايو/أيار".

 
وعىل الرغم من محاولة االحتالل في البداية االّدعاء بأن إطالق النار كان عىل "إرهابيين"، فإنه عاد مرة أخرى إىل التشكيك بمصدر إطالق النار

وقال إن الصحفيين أصيبوا برصاص الشبان المقاومين، وهو ما نفاه شهود العيان من الزمالء الصحفيين الذين رافقوا أبو عاقلة خالل

إصابتها.

 
وفي تفاصيل ما حدث مع الزميلة أبو عاقلة، فقد أصيبت بالرصاص الحي في أسفل األذن فأدى ذلك إىل استشهادها عىل الفور، ومنع

االحتالل طواقم اإلسعاف من الوصول إليها لعالجها.

- استهداف مباشر
الزميلة شذا حنايشة مراسلة موقع ألترا فلسطين تحدثت للجزيرة نت عن تفاصيل إصابة شيرين أبو عاقلة فقالت "وصلنا خبر اقتحام منزل

في منطقة الجابريات في المدينة، وصلت إىل المكان نحو الساعة السادسة والنصف، كانت شيرين في المكان مع منتج الجزيرة علي

السمودي الذي اقترح أن نتقدم للتغطية بشكل جماعي".

 
بالفعل تقدمت حنايشة ومعها أبو عاقلة والسمودي والصحفي مجاهد السعدي، وقبالة أحد مركبات االحتالل العسكرية توقفوا أكثر من 5

دقائق ليتمكن الجنود من رؤيتهم والتعرف عليهم بصفتهم الصحفية، و"ذلك منحنا الجرأة للتقدم بخاصة أن ال مواجهات أو إطالق نار"، وفقا

لحنايشة.

 
قرر الصحفيون األربعة مواصلة التقدم، لم يكن هناك أي إطالق نار أو مواجهات، وقبل أن يتمكنوا من الوصول إىل حيث الجيبات

اإلسرائيلية متوقفة كان إطالق النار من قبل قناص في البناية المقابلة، فأصيب في البداية الزميل سمودي ووقع عىل األرض ثم وقف

وابتعد عن جهة إطالق الرصاص، حينئذ أدارت شيرين ظهرها وهي تصرخ "علي أصيب" فأصيبت ووقعت عىل األرض.

تقول حنايشة "وقعت شيرين عىل األرض ولم تتحرك وتوقف نفسها مباشرة، حاولت سحبها ولم أتمكن، كان بيني وبينها شجرة، والرصاص

مستمر، كنت أصرخ وأنادي عليها ولكنها لم تجب".

 
وحسب حنايشة، فإن ما حدث اغتيال للصحفية أبو عاقلة، وتقدمهم كان عىل مرأى القناص وفي منطقة مكشوفة، وكانت هويتهم الصحفية

واضحة وهم يرتدون الزي الصحفي الكامل، ويحملون المعدات، باإلضافة إىل تعّمد القناص إطالق الرصاص بعد إصابة علي وشيرين.

- قتل متعّمد
شهادة الصحفية حنايشة وافقتها شهادة الصحفي علي السمودي الذي أصيب برصاصة في كتفه أيضا، وقال للصحفيين خالل وجوده في
المستشفى للعالج "إطالق النار كان بشكل مباشر ومفاجئ، إذ لم يطلب منا الجنود التوقف أو العودة، الرصاصة األوىل أصابتني بالكتف

وتراجعت إىل الخلف وأنا أسمع صوت صراخ شيرين: علي أصيب".

وتابع السمودي "قمنا بارتداء الزي الصحفي بالكامل، و تعّمدنا المشي في منتصف الشارع الذي كان فارغا ولم يكن فيه سوى نحن

الصحفيين".

السمودي بعد إصابته تراجع إىل الخلف واستقل مركبة خاصة ليصل إىل مستشفى ابن سينا لتلقي العالج حيث لم يكن في المنطقة

مركبات إسعاف لتقديم العالج له، وكل ذلك ولم يكن يعلم أن شيرين أصيبت واستشهدت خلفه.

 
وأكد السمودي أن ما حدث "عملية قتل متعّمدة"، فالشارع لم يكن فيه أي مقاومين أو شبان أو حتى مواطنين عاديين، فالمنطقة مكشوفة

وكل زوايا الشارع مرئية للقناصة والجنود، ما حدث محاولة من االحتالل، كما يقول، "لوقف عمل الصحفيين و اإلعالميين في تغطية ما

يحدث في جنين".

 
المصدر : الجزيرة

اغتيال شيرين أبو عاقلة.. اللحظات األخيرة

قبل استشهاد مراسلة الجزيرة برصاص

االحتالل في جنين
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نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية (CNN) تومض عالمات التحذير من الركود في جميع أنحاء العالم. وول ستريت عىل حافة الهاوية. البنوك المركزية ترفع أسعار الفائدة في

محاولة لكبح جماح التضخم. االضطرابات الجيوسياسية تؤدي إىل تفاقم صداع سلسلة التوريد الذي بدأ في عام 2020.

 
حذر االقتصاديون في دويتشه بنك الشهر الماضي من أننا "سنواجه ركوًدا كبيرًا"، مشيرين إىل االتجاه الهابط في وول ستريت. قال بنك أوف أمريكا، في المعسكر الذي ال يزال

قاتماً ولكن أقل وطأة، إن المزاج السائد في األسواق المالية كان "ركوداً". بنك غولدمان ساكس من بين البنوك الكبرى األكثر تفاؤالً، لكنه ليس مبهجًا تماًما: فقد قال مؤخرًا إن

سوق العمل الضيق "زاد من مخاطر الركود بشكل ملموس".

في غضون ذلك، حذر بنك إنجلترا يوم الخميس من تضخم مؤلف من رقمين وركود محتمل حيث رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية. يتباطأ االقتصاد الصيني،

ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مما يهدد بعرقلة النمو العالمي. وتؤدي حرب روسيا في أوكرانيا إىل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء إىل مستويات عالية في االتحاد األوروبي وخارجه.

 
إذا كان التاريخ يشير إىل شيء ما، فإن االرتفاع األخير في التضخم يشير إىل أننا سنكون عىل وشك االنكماش. مع استثناء واحد، فإن كل ركود أمريكي منذ الحرب العالمية

الثانية سبقه ارتفاع كبير في األسعار، وفًقا لخدمة أبحاث الكونجرس.
 

إذن، ما هو الركود بالضبط، وما مقدار القلق بشأنه؟ دعونا نفصل األمر.

 
- ما هو الركود؟

أوالً، تعريف الكتاب المدرسي: الركود هو فترة طويلة من التدهور االقتصادي، تبدأ عندما يبلغ االقتصاد ذروته وتنتهي عندما يصل إىل القاع.

 
تتميز فترات الركود عادًة بانكماش االقتصاد في أرباع متتالية، ويقاس عادًة بإجمالي الناتج المحلي (ويعرف أيًضا باسم مقدار ما نشتريه وننتجه بشكل جماعي كمجتمع). ولكن

هناك استثناءات لهذه القاعدة، بما في ذلك الركود القصير والحاد للغاية الذي دخلت فيه الواليات المتحدة خالل األشهر األوىل من الوباء. وهذا الوصف الفني ال يعني الكثير

ألي شخص ليس خبيرًا اقتصاديًا.

إن حقيقة الركود االقتصادي تبدو كئيبة بشكل عام - فكر بارتفاع معدالت البطالة، وسوق األسهم في حالة تراجع، وركود أو تقلص األجور. غالًبا ما يكبح الناس اإلنفاق مع ظهور

الكآبة، مما يعطي فترات الركود عنصرًا نفسًيا يصعب التخلص منه.
 

عىل سبيل المثال: من الناحية الفنية، استمر الركود الكبير الذي بدأ في عام 2007 لمدة 18 شهرًا فقط، لكن تأثير األزمة كان له تأثير عىل المستهلكين لفترة أطول.

 
يسمي االقتصاديون هذا التأثير طويل األمد، وخاصة في سوق العمل، "بالتباطؤ". كان ركود عام 2020 بحد ذاته قصيرًا، لكن عمليات التسريح الجماعي واإلجازات، جنًبا إىل

جنب مع التحول السريع إىل العمل من المنزل، حطمت االفتراضات السابقة حول قيمة العمل ومعناه. في جميع أنحاء العالم، أثار استياء العمال من أرباب عملهم حركة للبحث

عن شيء أفضل، وهي ظاهرة تُعرف باسم "االستقالة الكبرى".

 
- ما الذي يسبب الركود؟

يمكنك قضاء مهنة في االقتصاد في البحث والمناقشة حول هذا السؤال بالذات. لكن دعونا نركز عىل أكثر المخاطر إلحاًحا في الوقت الحالي: حرب االحتياطي الفيدرالي ضد

التضخم.

إن إحدى المراوغات في النظام الرأسمالي الحديث الذي نعيش فيه هي أنه عندما يكون االقتصاد قوياً للغاية، يتعين عىل المسؤولين إلحاق األذى به عمداً لمنعه من الخروج عن

مساره بالكامل. هذا بالضبط ما يحاول االحتياطي الفيدرالي فعله اآلن.

يوم األربعاء، رفع بنك االحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو أكبر رفع له في 22 عاًما. أسعار الفائدة هي األداة األساسية لبنك االحتياطي
الفيدرالي للسيطرة عىل التضخم، والذي يحوم حالًيا عند 8.5٪ - أعىل مستوى له منذ أوائل الثمانينيات.

 
لكن التنبؤ بالتوسعات االقتصادية والركود أمر صعب للغاية، وكان االحتياطي الفيدرالي تاريخًيا بائًسا فيه. يتعين عىل البنك أن يرفع أسعار الفائدة بما يكفي للتخلص من ارتفاع

األسعار. المبالغة في ذلك، قد يؤدي إىل الركود. عدم فعل الكثير، قد يجعل األسعار تستمر في االرتفاع، مما قد يؤدي أيًضا إىل الركود.

 
تُعرف النتيجة المثالية بـ "الهبوط الناعم"، حيث تنخفض أسعار المستهلك ويستمر النمو االقتصادي بخطى ثابتة.

 
- كيف يجب أن تستعد؟

أوالً، ال داعي للذعر: حتى لو كان الركود أمرًا ال مفر منه، فال يوجد ما يدل عىل مدى شدته. لكن التخطيط لألسوأ ال يضر أبًدا. فيما يلي بعض الطرق التي يعتقد المستشارون

الماليون أنه يمكنك بها حماية أموالك من االنكماش.

 
احصل عىل وظيفة جديدة اآلن: مع البطالة المنخفضة للغاية والكثير من فرص العمل، إنه سوق للباحثين عن عمل. يمكن أن يتغير ذلك بسرعة في حالة الركود.

 
استفد من طفرة اإلسكان: إذا كنت عىل الحياد بشأن بيع منزلك، فقد يكون هذا هو الوقت المناسب إلدراج ذلك في القائمة. ارتفعت أسعار المساكن في الواليات المتحدة

بنسبة 20٪ تقريًبا عىل أساس سنوي، لكن معدالت الرهن العقاري آخذة في االرتفاع أيًضا، مما سيؤدي في النهاية إىل كبح الطلب.

 
ضع بعض النقود جانًبا: من الجيد دائًما أن يكون لديك أصول سائلة - نقود، صناديق أسواق المال، إلخ - لتغطية االحتياجات العاجلة أو حاالت الطوارئ غير المتوقعة.

 
أخيرًا، بعض النصائح الحكيمة ألي سوق: ال تدع عواطفك تسيطر عليك. تقول المخططة المالية المعتمدة ماري آدم: "ابق مستثمرًا، وكن منضبًطا". وتضيف "يُظهر التاريخ أن ما

يفكر فيه الناس - أو حتى الخبراء - في السوق عادة ما يكون خاطًئا. أفضل طريقة لتحقيق أهدافك طويلة المدى هي االستمرار في االستثمار وااللتزام بمخصصاتك."

الركود قد يكون قاب قوسين أو أدنى.. وول ستريت
عىل حافة الهاوية ما الذي يسببه الركود وكيف يجب أن

تستعد؟



بيان رئيس وزراء كندا بمناسبة اليوم الدولي

لحفظة السالم التابعين لألمم المتحدة

بيان رئيس وزراء كندا بمناسبة اليوم الدولي لحفظة السالم التابعين لألمم المتحدة 

 
29 مايو 2022
أوتاوا ، أونتاريو

مكتب رئيس وزراء كندا

 الترجمة العربية أيام كندية
 

أصدر رئيس الوزراء جاستن ترودو اليوم البيان التالي بمناسبة اليوم العالمي لحفظة السالم التابعين لألمم المتحدة:

"اليوم ، ننضم إىل المجتمع الدولي في اإلشادة بحفظة السالم التابعين لألمم المتحدة ، الذين خدموا وما زالوا يخدمون بشجاعة
وتفاني في بعثات حفظ السالم."

عبر العالم، نتذكر أيًضا أولئك الذين فقدوا حياتهم ، بما في ذلك أكثر من 100 كندي ، أو الذين أصيبوا أثناء انتشارهم.
 

تفخر حكومة كندا بدعم عمليات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة منذ فترة طويلة. منذ ما يقرب من 70 عاًما ، خدم أكثر من

125000 كندي في عمليات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة. لقد قاموا بحماية األشخاص المتضررين من النزاع من خالل
مراقبة وقف إطالق النار وتقديم المساعدات اإلنسانية ، وتمكين النساء والفتيات ، وتعزيز حقوق اإلنسان في جميع أنحاء العالم.

إنهم يمثلون القيم العزيزة عىل بلدنا: السالم والحرية والرحمة.

 
"تظل كندا رائدة وداعمة قوية لمبادرات حفظ السالم. من خالل مبادرة Elsie للسيدات في عمليات السالم ، نعمل مع شركائنا
لزيادة عدد النساء اللواتي يرتدين الزي العسكري في عمليات السالم للمساعدة في تحقيق التغيير التحويلي في تلك العمليات.
نساعد أيًضا في إبقاء األطفال في جميع مراحل النزاع من خالل مبادئ فانكوفر ، التي تساعد عىل منع األطفال من أن يصبحوا

جنوًدا.
 

من خالل االستمرار في دعم حفظ السالم ، تساعد كندا في بناء مستقبل أكثر أمًنا وسلًما للجميع. نيابة عن جميع الكنديين ،

أشكر حفظة السالم التابعين لألمم المتحدة عىل شجاعتهم وتضحياتهم وتفانيهم ومساهماتهم في جعل هذا العالم مكانًا أكثر
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هو أخطر كتاب لكاتب أمريكي اسمه موت الغرب للمؤلف األمريكي باتريك جيه بوكانن.

وهو كتاب مهم وعىل جميع النخب  في العالم االطالع عليه وقراءته.

فهو يبشر بموت وإنتهاء الغرب. والمؤلِّف في هذا الكتاب ينبه إىل أن الموت الذي يلوح في أفق الغرب هو في الواقع موتان:
موت أخالقي بسبب السقوط األخالقي الذي ألغى كل القيم التربوية واألسرية واألخالقية التقليدية، وموت ديموغرافي وبيولجي (النقص السكاني

بالموت الطبيعي).

ويظهر بوضوح في العائلة وفي السجالت الحكومية التي تشير إىل اضمحالل القوى البشرية في الغرب وإصابة ما تبقى منها بشيخوخة ال شفاء منها إال

باستقدام مزيد من المهاجرين الشبان، أو بالقيام بثورة حضارية مضادة تعيد القيم الدينية واألخالقية إىل مكانتها التي كانت من قبل.

ويقول الكاتب: إن الموت المقبل مريع ومخيف، ألنه وباء ومرض من صنع أيدينا ومن صناعة أفكارنا، وليس بسبب خارجي، مما يجعل هذا الموت

أسوأ بكثير من الوباء األسود الذي قتل ثلث سكان أوروبا في القرن الرابع عشر.

فالوباء الجديد ال يقتل إال الشباب، مما يحول الغرب عموما وأوروبا بشكل خاص إىل "قارة للعجائز" !!
القصة ليست مجرد تخمينات أو توقعات أو احتماالت، وإنما هي حقيقة واقعة، وسوف تصدمك لشدة وضوحها، خاصة عندما تبدأ األرقام بالحديث !!

فوفقا لإلحصاءات الحديثة، فقد هبط معدل الخصوبة عند المرأة األوروبية إىل طفل واحد لكل امراة، علما أن الحاجة تدعو إىل معدل طفلين كحد أدني
لتعويض وفيات السكان الموجودين اآلن، دون الحديث عن زيادة عددهم. وإذا بقيت معدالت الخصوبة الحالية عىل ما هي عليه، فإن سكان أوروبا

البالغ عددهم 728 مليون نسمة بحسب إحصاء عام 2000م سيتقلصون إىل 207 ماليين في نهاية هذا القرن إىل أقل من الثلث.

وفي المقابل، ففي الوقت الذي تموت فيه أوروبا لنقص المواليد، يشهد العالم الثالت الهند والصين ودول أمريكا الالتينية، وخاصة المسلمين، انفجارا

سكانيا لم يسبق له مثيل بمعدل 80 مليونا كل عام. ومع حلول عام 2050م, سيبلغ مجمل نموهم السكاني 4 مليارات إضافية، وهكذا، يصبح كابوس
الغرب حقيقة وتصبح أوروبا بكل بساطة ملكا لهوالء بعد وقت ليس بالبعيد!

 
ويقول المؤلف:إن األرقام تصبح مخيفة أكثر عند تناولها لتشخيص مرض النقص السكاني عىل مستوى الدول واألمم بعد 50 عاما من اآلن.

 
ففي ألمانيا، سيهبط التعداد السكاني من 82 مليونا إىل 59 مليون نسمة، وسيشكل عدد المسنين ممن تجاوزوا الـ 65 عاما أكثر من ثلث السكان.

أما إيطاليا، فستشهد تقلص عدد سكانها البالغ 57 مليونا إىل 41 مليونا، وستصبح نسبة المسنين 40 % من التعداد العام للسكان.

وفي إسبانيا، ستكون نسبة الهبوط %25.

وستشهد روسيا تناقص قواها البشرية من 147 مليونا إىل 114 مليون نسمة.

وال تتخلف اليابان كثيرا في اللحاق بمسيرة الموت السكاني، فقد هبط معدل المواليد في اليابان إىل النصف مقارنة بعام 1950 وينتظر اليابانيون

تناقص أعدادهم من 127 مليون نسمة إىل 104 ماليين عام 2050م.

 
أرقام مخيفة لكن السؤال المحير: لماذا توقفت أمم أوروبا وشعوبها عن إنجاب األطفال وبدأت تتقبل فكرة اختفائها عن هذه األرض بمثل هذه

الالمباالة؟

يقول المؤلف: إن الجواب يكمن في النتائج المميتة لهذه الثقافة الجديدة في الغرب، والموت األخالقي الذي جرته هذه الثقافة عىل الغربيين هو الذي

صنع موتهم البيولوجي.

فانهيار القيمة األساسية األوىل في المجتمع (وهي األسرة)، وانحسار األعراف األخالقية الدينية التي كانت فيما مضى، تشكل سدا في وجه منع الحمل
واإلجهاض والعالقات الجنسية خارج إطار المؤسسة الزوجية، إضافة إىل تبرير، ال، بل تشجيع العالقات الشاذة المنحرفه بين أبناء الجنس الواحد، كل

هذا دمر بشكل تدريجي الخلية المركزية للمجتمع وأساس استمراره، أال وهي األسرة.

وتبدو لغة األرقام هنا أكثر هوال!

فقد ارتفع الرقم السنوي لعمليات اإلجهاض في الواليات المتحدة من ستة آالف حالة سنويا عام 1966 إىل 600 ألف عام 1976 بعد أن سمح باإلجهاض

واعتبرت عملية قتل األجنة حقا للمرأة يحميه الدستور!

وبعد عشر سنوات، وصل الرقم إىل مليون ونصف حالة إجهاض في العام الواحد.

 
أما نسبة األطفال غير الشرعيين، فهي تبلغ اليوم 25 في المائة من العدد اإلجمالي لألطفال األمريكيين، ويعيش ثلث أطفال أمريكا في منازل دون أحد

األبوين (إما بدون األب وهو الغالب، وإما بدون األم).

ومؤشر آخر خطير!

فقد بلغ عدد حاالت االنتحار بين المراهقين األمريكيين ثالثة أضعاف ما كانت عليه عام 1960. 

أما عدد مدمني المخدرات (المدمنين وليس المتعاطين)، فقد بلغ أكثر من ستة ماليين شخص في الواليات المتحدة وحدها!

وقد تناقص كثيرا أعداد الشبان والشابات الراغبين في الزواج. 

ومن الطبيعي لمجتمع يسمح بالحرية الجنسية الكاملة، ويتيح المساكنة بين الرجل والمرأة دون أي رابط شرعي أو قانوني في بيت واحد، وخوف الرجل

من قانون األحوال الشخصية الظالم، حين تأخذ الزوجة نصف ثروته في حالة الطالق، واضطرار المرأة للقبول بالمساكنة بدون زواج بسبب حاجتها إىل

رجل يقف معها ويحميها، ناهيك عن الحاجة البيولوجية ، أن يصل لهكذا نهاية!

أما قضية الشذوذ الجنسي وقانون الزواج بين أبناء الجنس الواحد، فحدث وال حرج حيث بلغت حدا لم يكن ممكنا مجرد تخيله في السابق!

وقد كانت هيالري كلنتون المتعجرفة أول سيدة أوىل في البيت األبيض تمشي في تظاهرة لـ (مثليين) إلبداء تعاطفها مع قضيتهم ومطالبهم

المشروعة!

وأخيرا، يخلص المؤلف إىل القول: إن هذه هي إحصاءات مجتمع منحط وحضارة تحتضر وتموت، وإن بلدا مثل هذا ال يمكن أن يكون حرا. فال وجود

للحرية دون فضيلة وال وجود للفضيلة بغياب اإليمان.

موت الغرب
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كثيرون وجهوا لي الدعوة للتخلي عن معتقدي اليهودي ودخول االسالم، وكثيرون أيضاً يلعنونني كل يوم ويصفوني بالكافرة ويقولون ان غير

المسلمين مصيرهم إىل نار هللا.

 
بعث لي أحد األصدقاء قصة جميلة عن النبي محمد ويهودي كان يسكن جواره ويلحق به األذى والنبي يصبر عليه، وعندما مرض اليهودي زاره

النبي فخجل اليهودي من اخالقه ودخل االسالم... عندما قرأتها فهمت أن تصرفات واخالق النبي محمد كانت هي مقياس اليهودي لالعجاب

باالسالم واعتناقه قبل حتى أن يقرأ مافي القرآن... ولحظتها تساءلت مع نفسي: يا ترى المسلمون اليوم بماذا سيغرون اليهودي لدخول االسالم...!؟

 
أرجو أن ال تغضبكم صراحتي، فأنا أحاول أن أفهم االسالم عىل طريقة اليهودي الذي أسلم بسبب تصرفات النبي قبل كالم القرآن... وسأناقش

الموضوع بثالثة نقاط:

 
((أوالً))- المسلمون اليوم مذاهب متعددة وكل مذهب يعتبر اآلخر "كافر" ويحلل قتله... فلو أردت -كيهودية- دخول االسالم فهل أدخله من باب

"السنة" أم "الشيعة" أم المذاهب األخرى؟ وأي منها أعيش فيه بسالم وال يحلل قتلي أنصار مذاهب االسالم األخرى!؟
 

تحدثت لصديقتي المسلمة في بيروت عن دعوات األصدقاء لدخول االسالم، وأثناء النقاش فوجئت أن المسلمين يرددون كالم مقدس للنبي

محمد بأن المسلمين سيتفرقون اىل (70) فرقة كلها سيعذبهم هللا في النار باستثناء فرقة واحدة ستدخل الجنة. فسألت صديقتي عن اسم هذه

الفرقة فقالت أنها ال تعرفها وال يوجد مسلم يعرفها لكن كل فرقة تدعي أنها هي المقصودة...!
 

تساءلت مع نفسي: يا ترى إذا أراد يهودي دخول االسالم فعند أي فرقة يذهب ليتحول اىل مسلم؟ ومن من علماء المسلمين يعطيه ضمان أكيد

بأنه سينضم للفرقة الصحيحة التي اليعذبها هللا!؟ فهذه مغامرة كبيرة وخطيرة جداً.
 

((ثانياً))- المسلمون اليوم يتقاتلون بينهم البين في كل مكان، ويذبحون بعضهم البعض بطرق بشعة جداً... فكيف يقتنع اليهودي بدخول االسالم
إذا وجد المسلم يقتل أخيه بسبب الدين نفسه، بينما اليمكن أن يسمع أحدكم بأن اليهود يقتلون بعضهم البعض بسبب الدين، بل عىل العكس

اسرائيل اقامت دولتها بسبب الدين.

 
قبل يومين قرأت تقرير تم تقديمه لألمم المتحدة من دول عربية مسلمة يتحدث عن (80) ألف مسلم تم قتلهم في سوريا خالل سنتين فقط

بأيدي المسلمين سواء من النظام أم المعارضة. ورأيت مقطع فيديو ألحد مقاتلي المعارضة وهو يخرج قلب جندي ويأكله- أي مسلم يأكل قلب

أخيه المسلم...!

 
كما كنت قرأت إحصائيات عن عدد القتىل في العراق خالل الحرب األهلية (المذهبية) تقدرهم بأكثر من 280 ألف عراقي غالبيتهم العظمى

مسلمون وقليل جداً بينهم مسيحيون.

 
سأكتفي بهذين المثلين، وأترك لكم التفكير والتأمل والتساؤل كيف يمكن لليهودي أو المسيحي أن يقتنع ويطمئن قلبة لدخول االسالم إذا كان

هذا حال دول المسلمين؟ مع إني واثقة كل الثقة أن ما يحدث ليس من تعاليم االسالم ألن جميع األديان السماوية تدعو للسالم.

 
((ثالثاً))- عندما النبي محمد دعى الناس لالسالم فإنه أغراهم بالحرية والعدل والخالص من الظلم والجهل والفقر لذلك تبعوه الناس. لكن اليوم

عندما المسلمون يدعون اليهود لدخول االسالم بماذا يغرونهم؟

 
لنكون صريحين وصادقين: فمعظم دولنا العربية االسالمية يعمها الفقر والجهل والظلم وانتهاكات حقوق االنسان وتفتقر للتنمية والقوة

االقتصادية، ولوال ذلك لما قامت ثورات الربيع العربي. بينما الدول التي يديرها مسيحيون ويهود ممن يعتبرهم البعض (كفار) أصبحت هي من

تغري المسلمين للهجرة اليها والعمل او العيش فيها... بل هي من تصنع للمسلمين حتى مالبسهم الداخلية... وأرجو المعذرة لذلك فليس القصد

السخرية وإنما اعتراف ومصارحة بالواقع الي يعيشه العالم اليوم!

 
صحيح أنا يهودية لكنني أحترم االسالم وأجد فيما يحدثني عنه المسلمون دستوراً عظيماً للحياة االنسانية، وتمسكي بعقيدتي ليس كفراً كما يعتقد

البعض، فقد بعث لي أحد االصدقاء بنص من القرآن يؤكد أنه لم يكفر أصحاب األديان ويقول هذا النص ((ليسوا سواء من اهل الكتاب امة قائمة

يتلون آيات هللا آناء الليل وهم يسجدون))!

 
لذلك بدأت أقرأ دراسات عن القرآن وكل يوم تزداد حيرتي أكثر وأبقى أسأل نفسي: لماذا إذن العالم االسالمي وصل اىل هذا الحال رغم انه لديه

دستور ديني رائع ونبي عظيم كان يجعل اليهودي يتبعه بسلوك صغير قبل معرفة مافي القرآن بينما اليوم ينظر غير المسلمين اىل المسلم بريبة

وخوف!؟  نجاة النهاري

نجاة النهاري (كاتبة يهودية من اليمن) تتحدث..

فتقول كالم في الصميم.
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May 14, 2022
Ottawa, Ontario
The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following statement on the death of His Highness Sheikh
Khalifa bin Zayed Al Nahyan, the President of the United Arab Emirates and Ruler of Abu Dhabi:

“It was with sadness that I learned of the death of His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, the
President of the United Arab Emirates (UAE) and Ruler of Abu Dhabi.

“Sheikh Khalifa dedicated his life to public service, including as Crown Prince of Abu Dhabi. He was appointed as
the second president of the country in 2004, succeeding his father and founder of the nation, the late Sheikh
Zayed bin Sultan al Nahyan. Sheikh Khalifa promoted the UAE’s sustainable economic development, as well as
peace, prosperity, and stability in the region – guiding principles that saw the UAE become a global centre for
trade and commerce, cultural exchange, and tourism. He will also be remembered for the landmark peace deal
between the UAE and Israel, known as the Abraham Accords, which was signed during his rule in 2020.

“Canada and the UAE enjoy a broad and deep relationship, which continued under His Highness’ leadership, as
demonstrated by our cooperation on building prosperity for people in both countries, contributing to economic
and social development in other countries, and strengthening regional and global security.

“On behalf of the Government of Canada, I wish to extend my condolences to Sheikh Khalifa’s family and loved
ones, Emiratis, and residents of the UAE.”
PMO
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May 25, 2022
Ottawa, Ontario
The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following statement on Africa Day:
“Today, we celebrate Africa Day and the founding of the Organization of African Unity 59 years ago, now the
African Union (AU). We recognize the African continent’s rich mosaic of nations, peoples, and cultures, and their
contributions to Canada and the world. We welcome the opportunity today to celebrate Canada’s enduring
friendships with our many African partners – friendships made possible by our strong people-to-people ties.
“Canada is a long-time supporter of the AU’s vision of African-led solutions to support economic and political
development. We share a commitment to good governance, the fight against climate change, building resilience
amid the COVID-19 pandemic, peace and security, and humanitarian assistance. As a permanent observer of the
AU, Canada has worked – and will continue to work – with African countries to advance shared priorities,
including gender equality and women’s empowerment.
“Canada welcomes the AU’s designation of 2022 as the Year of Nutrition for Africa. Ensuring that everyone has
access to nutritious food remains a high priority, particularly given the disproportionate impact that food security
and nutrition challenges have on women and girls and people made vulnerable through conflict.
“We are also working with the AU to support the health and well-being of its people, including through the AU
Strategy on Gender Equality and Women’s Empowerment, and the Women Peace and Security agenda.
“We welcome the AU’s Agenda 2063 for inclusive and sustainable development and support the implementation
of an African Continental Free Trade Area as a way to drive economic growth, while reducing poverty and
advancing the United Nations’ Sustainable Development Goals. In line with the Agenda, we are also developing a
strategy for economic cooperation across the African continent, which will facilitate increased infrastructure
investment and expand partnerships in research and innovation.
“On behalf of the Government of Canada, I wish everyone a happy Africa Day. Canada is proud to work in
partnership with the African continent and its people to build a better future for everyone.”   PMO
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May 24, 2022
Ottawa, Ontario
Today, Prime Minister Justin Trudeau spoke with the President of Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, to reconfirm
Canada’s strong ongoing support for Ukraine against Russia’s military aggression.

President Zelenskyy thanked Prime Minister Trudeau for his recent visit to Kyiv and expressed his gratitude for
Canada’s unwavering support.

The Prime Minister and President discussed Russia’s ongoing indiscriminate attacks and the immense suffering
they have imposed on both Ukrainian soldiers and civilians. President Zelenskyy thanked Prime Minister Trudeau
for today’s announcement that Canada would send significant amounts of artillery ammunition to Ukraine.

The two leaders discussed how Canada could continue to support Ukraine while working with like-minded
partners to address the broader global impacts of Russia’s illegal and unjustifiable war. This includes sharply
rising fuel prices and an unfolding global food security crisis.

The Prime Minister commended the President’s personal leadership in defence of our shared values. He
highlighted the courage of the Ukrainian people in coming together to defend their country and their freedoms
against Russia’s war of aggression. The two leaders agreed to keep in close touch.

PMO

Prime Minister Justin Trudeau
speaks with President of Ukraine
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May 30, 2022
Ottawa, Ontario
Keeping Canadians safe is the Government of Canada’s top priority. We know that one Canadian killed
by gun violence is one too many, which is why, two years ago, we banned over 1,500 types of military-
style assault firearms. We also strengthened our gun control laws to expand background checks and
keep firearms out of the wrong hands. These measures are helping to keep our children and
communities safe.
The Prime Minister, Justin Trudeau, today announced the introduction of new legislation to further
strengthen gun control in Canada and keep Canadians safe from gun violence. Bill C-21 puts forward
some of the strongest gun control measures in over 40 years.
These new measures include:
• Implementing a national freeze on handguns to prevent individuals from bringing newly acquired
handguns into Canada and from buying, selling, and transferring handguns within the country.
• Taking away the firearms licenses of those involved in acts of domestic violence or criminal
harassment, such as stalking.
• Fighting gun smuggling and trafficking by increasing criminal penalties, providing more tools for law
enforcement to investigate firearms crimes, and strengthening border security measures.
• Addressing intimate partner violence, gender-based violence, and self-harm involving firearms by
creating a new “red flag” law that would enable courts to require that individuals considered a danger
to themselves or others surrender their firearms to law enforcement, while protecting the safety of the
individual applying to the red flag process, including by protecting their identity. In addition, the
government will invest $6.6 million to help raise awareness of the new law and provide supports to
vulnerable and marginalized groups to navigate the provisions.
In addition to this new legislation, the Government of Canada will require long-gun magazines to be
permanently altered so they can never hold more than five rounds and will ban the sale and transfer of
large capacity magazines under the Criminal Code.
These are the measures that chiefs of police, families of survivors, doctors, and advocates have been
asking us to take, and they build on the many concrete actions we have already taken. The Government
of Canada will work with provinces, territories, Indigenous communities, and municipalities to
implement these measures, and will continue to do whatever it takes to keep guns out of our
communities and make Canada a safer country for everyone.   PMO
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May 9, 2022
Ottawa, Ontario
The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following statement on Europe Day:

“Today, we join friends and allies around the world to mark Europe Day and celebrate the values of
democracy, peace, and unity that have shaped modern-day Europe.

“As Russia’s illegal and unjustifiable invasion of Ukraine continues, upholding these shared values has
never been more important. Thousands of people have died, millions of others have been displaced,
and the impacts of President Putin’s senseless war continue to be felt worldwide.

“In the face of ongoing Russian aggression, people in Europe and around the world are standing up in
support of Ukraine. Through continued engagement with the European Union (EU) and other
international partners, Canada has worked to hold the Russian regime accountable for its illegal war and
support the Ukrainian people. EU Member States have also taken decisive action to respond to the
humanitarian crisis, welcoming millions of people fleeing the conflict into their homes and communities.

“Last month, I co-convened the ‘Stand Up For Ukraine’ campaign pledging event with the President of
the European Commission, Ursula von der Leyen, which helped raise over $12 billion for Ukrainian
refugees and internally displaced people. Yesterday, I travelled to Ukraine to meet with President
Zelenskyy and participate in the G7 Leaders’ meeting alongside him, reaffirming Canada’s unwavering
support for the Ukrainian people. This ongoing close collaboration reflects our shared values of human
rights, democracy, and the rule of law that lie at the heart of European and Canadian identities.

“Canada and the EU enjoy a strong partnership based on long-standing friendship and cooperation. Our
belief in multilateralism, pluralism, openness, and diversity will continue to guide our work in defence of
these values that bind us together. We will also continue to collaborate to enhance energy security and
accelerate the transition toward clean energy, creating opportunities for people on both sides of the
Atlantic – including through the Canada-European Union Comprehensive Economic and Trade
Agreement (CETA).

“On behalf of the Government of Canada, I invite all Canadians today to celebrate the strong ties that
unite our country and the EU. Together, we will continue to stand up for the ideals of democracy,
international security, and prosperity as we work to build a better and fairer future for everyone.”
PMO
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May 29, 2022
Ottawa, Ontario
The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following statement on the International Day
of United Nations Peacekeepers:

“Today, we join the international community to honour all United Nations (UN) peacekeepers who
have served – and continue to serve – with courage and dedication in peacekeeping missions
around the world. We also remember those who lost their lives, including over 100 Canadians, or
were injured while deployed.

“The Government of Canada has a long and proud history of supporting UN peacekeeping. For
almost 70 years, more than 125,000 Canadians have served in UN peacekeeping operations,
protecting people affected by conflicts by monitoring ceasefires and delivering humanitarian
assistance, empowering women and girls, and promoting human rights around the world. They
have represented the values our country holds dear: peace, freedom, and compassion.

“Canada continues to be a leader and strong supporter of peacekeeping initiatives. Through the
Elsie Initiative for Women in Peace Operations, we are working alongside partners to increase the
number of uniformed women in peace operations, to help achieve transformational change for
peace operations. We are also helping to ensure that children remain children at all stages of a
conflict through the Vancouver Principles, which help protect kids from becoming child soldiers.

“By continuing to support peacekeeping, Canada is helping to build a safer, more peaceful future
for all. On behalf of all Canadians, I thank UN peacekeepers for their bravery, sacrifice, and
dedication, and for helping make the world a safer place.”
PMO

Statement by the Prime Minister on the
International Day of United Nations

Peacekeepers
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May 26, 2022
Ottawa, Ontario
Today, Prime Minister Justin Trudeau spoke with the President of the United Arab Emirates (UAE)
and Ruler of Abu Dhabi, His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Prime Minister Trudeau expressed his deepest condolences on the passing of the former United
Arab Emirates President and Ruler of Abu Dhabi, His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan.
He noted the profound legacy Sheikh Khalifa left behind for the people of the UAE and his influence
on the world.

Prime Minister Trudeau recognized the strong leadership of Sheik Mohamed in the past and
congratulated him on becoming the President of the United Arab Emirates and Ruler of Abu Dhabi.
The Prime Minister and the President affirmed their commitment to deepening the strategic
partnership between Canada and the United Arab Emirates.

Prime Minister Justin Trudeau speaks
with President of the United Arab
Emirates His Highness Sheikh Mohamed
bin Zayed Al Nahyan
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