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أصاب رجل ما ال يقل عن خمسة أشخاص بسالح يعمل بالهواء المضغوط في مدينة فيكتوريافيل وسط مقاطعة كيبك بشرق كندا
. حسبما أفادت الشرطة المحلية،مساء السبت
." عاما يتجول في الشارع وهو يطلق مقذوفات رصاص36  كان رجل يبلغ من العمر، "وفقا للمعلومات األولية:وقالت الشرطة
. مهددا األشخاص الذين كانوا في طريقه،وذكر شهود عيان أنه كان يحمل في يده جسما يشبه مسدسا
."وأكدت الشرطة أن "ما يقرب من خمسة أشخاص تضرروا جراء الحادث وأصيب بعضهم بجروح طفيفة
 ويواجه الرجل تهما باستخدام ما يشبه السالح.وتمكن عناصر األمن من اعتقال المشتبه به الذي مثل أمام المحكمة بعد ظهر األحد
.الناري الرتكاب اعتداء مسلح
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بيان رئيس وزراء كندا في يوم كندا

 1يوليو 2022
أوتاوا  ،أونتاريو
أصدر رئيس الوزراء جاستن ترودو اليوم البيان التالي في يوم كندا:
"اليوم  ،نحتفل بالبلد الذي نحبه واألشخاص الذين نشاركه معهم .يعيش أكثر من  38مليون شخص في كندا :الكنديون
الذين يعيشون في المدن أو البلدات  ،كبيرها وصغيرها ؛ الذين هم جزء من الشعوب األصلية ؛ أو الذين مضى عليهم
أسابيع أو شهور أو سنوات أو أجيال.
تستمد كندا قوتها من تنوعها .مهما كانت معتقداتنا أو أصولنا أو لون بشرتنا أو لغتنا أو من نحب ،فنحن جميًع ا
متساوون في هذا البلد العظيم.
"اليوم هو وقت االحتفال ببلدنا .أعلم أنه بالنسبة للبعض األمر صعب ذلك بسبب أخطاء كندا التاريخية .لكن بينما ال
نستطيع تغيير التاريخ  ،يمكننا مواصلة عملنا لبناء مستقبل أفضل .مستقبل يعكس قيمنا لألمل والصمود واللطف
واالحترام والكرم.
"جياًل بعد جيل  ،ارتقى الكنديون إىل مستوى هذه القيم .عىل سبيل المثال  ،عندما اعتمدنا ميثاقنا في عام  ،1982عندما
اعتنينا ببعضنا البعض أثناء الوباء  ،وكل يوم عندما نرحب بالالجئين بأذرع مفتوحة.
اليوم  ،لدينا جميًع ا الفرصة لتجديد التزامنا بهذه القيم التي تمثلها ورقة القيقب .ألن علمنا أكثر من مجرد رمز  -إنه وعد.
وعد باالحتماالت .وعد بتوفير األمن للهاربين من العنف والحرب .ووعد بحياة أفضل.
"بينما نجتمع اليوم  ،دعونا نفكر فيما تعنيه بالدنا لنا جميًع ا  -وغًدا  ،دعونا نواصل جهودنا لالرتقاء إىل مستوى كل ما
تقدمه كندا .أتمنى لكم أنا وعائلتي يوًم ا سعيًدا لكندا! »
!Happy Canada Day
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بيان رئيس وزراء كندا بمناسبة عيد
األضحى المبارك/أيام كندية

يوليو 8 2022

أوتاوا  ،أونتاريو
مكتب رئيس وزراء كندا
الترجمة العربية أيام كندية
أصدر رئيس مجلس الوزراء جاستن ترودو  ،اليوم  ،البيان التالي في عيد األضحى المبارك:
"اليوم  ،يحتفل المسلمون في كندا وحول العالم بنهاية موسم الحج السنوي إىل مكة المكرمة  ،أحد أركان اإلسالم
الخمسة  ،ويحتفلون بعيد األضحى المبارك.
"عيد األضحى،
ُيعرف أيًض ا باسم عيد النحر  ،وهو رمز لدروس التضحية واإلخالص واالستعداد كما ترويه قصة النبي إبراهيم .كواحد من
أهم األعياد في اإلسالم  ،يحتفل المسلمون كل عام بالتجمع مع العائلة واألحباء للصالة  ،وإبداء االمتنان لبركات الحياة ،
وتقاسم وجبات األعياد  ،وتقديم الطعام للمحتاجين.
"العطلة هي أيًض ا وقت مهم للتفكير في قيم التعاطف واإلحسان وخدمة المجتمع  -وهي قيم نعتز بها ككنديين .لطالما
جّس د المسلمون في جميع أنحاء كندا هذه القيم .من الساحل إىل الساحل إىل الساحل  ،يساعدون الفئات األكثر ضعًف ا ،
يتطوعون مع المنظمات المحلية في مجتمعاتنا  ،ويقومون برعاية الجيران والوافدين الجدد .واليوم  ،نأخذ أيًض ا الوقت
الكافي للتعرف عىل المساهمات القيمة التي قدمها المسلمون الكنديون وما زالوا يقدمونها لبلدنا.
"اليوم وكل يوم  ،نجدد التزامنا ببناء كندا أفضل حيث يشعر الجميع بالترحيب واألمان واالحترام .ال يوجد مكان للتمييز
بأي شكل من األشكال في بلدنا .وهذا هو سبب استمرار حكومة كندا في مكافحة اإلسالموفوبيا  ،بما في ذلك تعيين أول
ممثل خاص للبلد معني بمكافحة اإلسالموفوبيا.
نيابة عن عائلتنا  ،أتمنى أنا وصوفي لجميع أولئك الذين يحتفلون بعيد األضحى المبارك.
"عيد مبارك! “”!Eid Mubarak
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البابا فرانسيس يصل إىل كندا .إليكم
أين سيتوجه وما سيفعل

األحد  24يوليو 2022
Toronto Star
الترجمة العربية أيام كندية

وصل البابا فرانسيس إىل كندا.
وصلت طائرته إىل إدمونتون قبل الموعد المحدد بقليل  ،بعد الساعة  11:10صباًحا بالتوقيت المحلي ( 1:10مساًء بالتوقيت الشرقي) بعد رحلة
استغرقت  10ساعات من روما.
إنها زيارة تهدف صراحًة إىل إشراك السكان األصليين في جميع أنحاء البالد  ،ومعالجة دور الكنيسة الكاثوليكية في نظام المدارس الداخلية ،واتخاذ
خطوات نحو المصالحة.
عىل متن الطائرة البابوية  ،قال فرانسيس للصحفيين إن هذه كانت "رحلة توبة" وحث عىل الصالة عىل وجه الخصوص من أجل كبار السن واألجداد ،
وفًق ا لوكالة أسوشيتيد برس.
كان رئيس الوزراء جاستن ترودو والحاكم العام ماري سيمون من بين الشخصيات البارزة التي استقبلت البابا عىل المدرج .كان فرانسيس عىل كرسي
متحرك بسبب مشاكل في الحركة.
كما وكان من المتوقع في األصل أيًض ا أن تكون رئيسة جمعية األمم األوىل روز آن أرشيبالد من ضمن الحضور  ،لكن المنظمين قالوا يوم األحد إنها لم
تكن في المطار بسبب مشاكل السفر.
من غير المتوقع أن يتحدث فرانسيس علًنا في يوم وصوله  -أو يؤدي القداس  ،عىل الرغم من وصوله يوم األحد  -حيث يقول المتحدثون إن كلماته
األوىل في كندا ستكون في زيارته لمدرسة سكنية سابقة في  ، Maskwacisجنوب ادمونتون.
"أيها اإلخوة واألخوات األعزاء في  #كندا  ،أتيت بينكم للقاء الشعوب األصلية .آمل  ،بحمد هللا  ،أن يساهم حج التوبة في رحلة المصالحة التي بدأناها
بالفعل .أرجو أن تشملوني في دعائكم "،
يستقل البابا البالغ من العمر  85عاًم ا عىل متن طائرة قدمتها شركة الطيران الوطنية اإليطالية وسيرافقه وسائل اإلعالم باإلضافة إىل أعضاء طاقمه و
" "seguitoأو الدائرة الداخلية.
وقد عانى البابا في األشهر األخيرة من تحديات التنقل ،وألغى رحلة أخرى كان من المقرر أن يقوم بها إىل إفريقيا الشهر الماضي .ونتيجة لذلك  ،تم
استخدام مصعد خاص في المطار لمساعدته عىل النزول من الطائرة .كذلك  ،من المتوقع أن يستخدم كرسًي ا متحرًك ا في معظم الرحلة  ،ويحد من
الظهور العام بما ال يزيد عن  60إىل  90دقيقة.
من القرن السابع عشر إىل التسعينيات ُ ،عرف أن حوالي  150ألف طفل قد تم إخضاعهم لنظام المدارس الداخلية  ،مما أدى إىل انتزاع أطفال السكان
األصليين من أسرهم ووضعهم في مؤسسات تهدف إىل تدمير ثقافتهم وتقاليدهم .عانى الكثير منهم من اإلساءة العاطفية والجسدية والجنسية.
تم تمويل المدارس من قبل الحكومة وتديرها إىل حد كبير الكنائس الدينية  ،حيث تدير الكنيسة الكاثوليكية حوالي  60في المائة منها.
وكان البابا قد اعتذر من مقر الفاتيكان عن دور الكنيسة في المدارس وذلك في شهر أبريل  ،لكن اعتذاًرا في كندا ُينظر إليه عىل أنه أكثر أهمية ويتوقع
أن يتم خالل الزيارة.
سيلتقي البابا فرانسيس بعدد من مجموعات السكان األصليين خالل رحلته  ،بما في ذلك الناجين من نظام المدارس الداخلية.
ستبدأ زيارته من
ادمونتون قبل التوجه إىل مدينة كيبيك وتنتهي في نهاية المطاف في إيكالويت.
خالل الزيارة  ،سيقود البابا فرانسيس قداًس ا في كل من استاد إدمونتون كومنولث وفي الضريح الوطني لسانت آن دي بوبر في مدينة كيبيك.
كما سيزور الك سانت آن  ،شمال غرب إدمونتون  ،لحضور ما يعتبر أكبر حج للكاثوليك في غرب كندا.
هذه هي الزيارة األوىل التي يقوم بها البابا لكندا منذ عام  2002والبابا فرانسيس هو الحبر الثاني األعظم الذي يزور البالد .جميع الزيارات الثالث السابقة
قام بها يوحنا بولس الثاني.
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أونتاريو :دعم الوظائف الجيدة والهواء النظيف من
خالل مصنع جديد لتصنيع مكونات بطاريات السيارات
الكهربائية

 13يوليو 2022
كينغستون  ،أونتاريو
مكتب رئيس وزراء كندا
الترجمة العربية أيام كندية
منذ يناير  ،توصلت كندا إىل اتفاقيات غير مسبوقة لتصنيع السيارات الكهربائية والبطاريات والسيارات الهجينة .هذه
االتفاقيات تخلق وتحافظ عىل اآلالف من الوظائف الجيدة للطبقة الوسطى .اليوم نخطو خطوة كبيرة أخرى في هذا االتجاه.
اليوم  ،انضم إىل جانب رئيس الوزراء جاستن ترودو كل من وزير االبتكار والعلوم والصناعة فرانسوا فيليب شامبين ووزير
التنمية االقتصادية وخلق فرص العمل والتجارة في أونتاريو  ،فيك فيديلي  ،للترحيب بمصنع جديد عىل أحدث طراز في
أونتاريو متخصص في تصنيع المكونات األساسية لبطاريات السيارات الكهربائية .في إطار الشراكة الجديدة  ،تخطط شركة
 Umicoreالستثمار  1.5مليار دوالر لبناء مصنع خاٍل من الكربون في منطقة  ، Loyalist Townshipأونتاريو .سيخلق هذا
المشروع  1000فرصة عمل أثناء البناء باإلضافة إىل مئات الوظائف الدائمة.
وبحلول نهاية العقد  ،سينتج مصنع أوميكور الجديد ما يكفي من المواد األولية النشطة الكاثود ومواد الكاثود النشطة -
المكونات األساسية لبطاريات السيارات الكهربائية  -لدعم تصنيع مليون سيارة كهربائية سنوًيا .ستقوم الشركة بتوريد
منتجاتها لمصنعي السيارات والبطاريات في كندا والواليات المتحدة .سيلعب المصنع دوًرا مهًم ا في سلسلة التوريد الوطنية
للمركبات الكهربائية ويساعد في تعزيز النظام البيئي للبطاريات في أمريكا الشمالية .سيسهم مصنع  Umicoreالجديد في
قوة ونجاح صناعة السيارات الكندية لسنوات عديدة قادمة.
بينما نبني اقتصاًدا نظيًف ا  ،ستواصل حكومة كندا ضمان القدرة التنافسية لصناعة السيارات الكندية وعمالها .من خالل خطة
خفض االنبعاثات لعام  2030التي تم إطالقها هذا الربيع واستراتيجية المعادن الحرجة الكندية التي نعمل عىل تطويرها ،
سنوفر للكنديين هواًء نظيًف ا ووظائف جيدة لمتوسطالفصل الدراسي واقتصاد قوي اليوم وفي السنوات القادمة.
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ُس رق غيتاره في كندا فاستعاده في
اليابان بعد  46عامًا!

3-7-22
في صدفة غريبة ،استعاد عازف الروك الكندي راندي باكمان غيتاره المفضل الذي سرق منه قبل  46عاما.
وسافر الموسيقي مع فرقته «ذي غيس هو» صاحبة أغنية «أميركان وومن» ( )1970إىل طوكيو حيث كان اللقاء المؤثر
بينه وبين اآللة العزيزة عىل قلبه من نوع «غريتش» التي سرقت منه في فندق بمدينة تورونتو (في شرق كندا) عام .1976
وقال الموسيقي البالغ  78عاما لوكالة فرانس برس «لقد كنت حزينا جدا» .وأضاف «استخدمت هذا الغيتار في تأليف
عدد من األغنيات التي بيعت ماليين النسخ منها ،كان بمنزلة غيتاري السحري .وعندما اختفى فجأة ،غاب السحر».
وكان النجم قد اشترى هذا الغيتار البرتقالي اللون من طراز  Chet Atkins 6120عندما كان في التاسعة عشرة في مقابل
 400دوالر ،وهو مبلغ جمعه بعرق جبينه عندما كان يعمل في جز العشب وغسل السيارات.
وبقي طويال يمني النفس بالحصول عىل هذه اآللة ،وكان يمضي ساعات يحدق به في واجهة متجر في وينيبيغ (وسط
كندا) في مطلع ستينيات القرن العشرين ،مع صديقه الموسيقي نيل يونغ.
وبلغ به حرصه عىل غيتاره هذا حد ربطه تحوطا بالسالسل في مراحيض الفنادق التي كان يقيم فيها خالل جوالت فرقته،
لكن اآللة سرقت منه عندما عهد بها لوقت وجيز إىل مسؤول عن معدات الفرقة خالل إحدى رحالتها.
فرانس برس

canadiandays.ca 10

موجة حر شديدة تضرب كندا

الخميس  21يوليو 2022
حذرت وزارة البيئة الكندية ،من ارتفاع الحرارة في عدد من المقاطعات مع إمكانية أن تصل درجات الحرارة أو
تتجاوز  30درجة مئوية.
وتغطي تحذيرات الحرارة مساحات شاسعة من جزيرة األمير إدوارد ونيوبرونزويك ونوفا سكوشا وأونتاريو
وكيبيك.
ونوهت إىل أن الهواء الساخن والرطوبة يمكن أن يؤدي أيًض ا إىل تدهور جودة الهواء ،وتشجعهم عىل مراقبة آثار
أمراض الحرارة والتي تشمل التورم والطفح الجلدي والتشنجات واإلغماء واإلجهاد الحراري وضربات الشمس.
وكاالت
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العالم يترقب ..هل تعيد كندا الحياة أللمانيا
عبر توربين الغاز الروسي؟

14-7-22
وسط العقوبات الغربية المتصاعدة ضد موسكو وأزمة الطاقة المتفاقمة جراء المكابرة األوروبية ،كندا تخالف الركب عبر توربين الغاز الروسي.

وكانت كندا قد قررت األيام الماضية السماح بإرسال توربين خضع لإلصالح في منشأة تابعة لشركة سيمنس باألراضي الكندية ،إىل ألمانيا ،ومن ثم دخوله مجدد بمنظومة تشغيل خط
األنابيب "نورد ستريم .1
 دفاع رئيس الوزراء الكنديمن جانبه ،دافع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ،عن قرار حكومته بإعادة توربين غاز روسي خضع للصيانة في كندا ،وذلك رغم العقوبات المفروضة عىل موسكو.
ونقلت وسائل إعالم كندية عن ترودو قوله في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إنه كان قراًرا صعًبا ،لكن ضروري ،مشيًرا إىل أنه كان عىل بالده أن تدعم ألمانيا وحلفاء أوروبيين آخرين ،في ظل
اختناقات الطاقة الوشيكة.
 "توربين" نورد ستريم ..سيمنز وكندا تحالن أزمة خط الغاز الروسيوأضاف ترودو" :نرى كيف أن روسيا تحاول استخدام الطاقة كسالح من أجل تقسيم الحلفاء" ،وقال إن بالده اتخذت القرار من أجل ضمان أن تظل الحكومات والشعوب "حازمة وسخية في
دعمها ألوكرانيا".
كان الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي انتقد القرار في وقت سابق وقال إن التسليم المزمع للتوربين التابع لخط نورد ستريم  1يبعث بإشارة خاطئة إىل موسكو.
وقلصت شركة جازبروم الروسية الحكومية للطاقة شحناتها من الغاز الطبيعي أللمانيا عبر خط نورد ستريم  1بشكل ملحوظ في يونيو/حزيران الماضي وبررت ذلك بتأخر شركة سيمنس
إنرجي األلمانية في إعادة التوربين من كندا بعد صيانته.
وكانت كندا رفضت في البداية إعادة التوربين إىل روسيا مباشرة بسبب العقوبات ،ثم قررت الحًق ا تسليمه إىل ألمانيا بداًل من روسيا.
تجدر اإلشارة إىل أن ضخ الغاز الروسي إىل ألمانيا عبر خط نورد ستريم قد  1قد توقف اعتبارا من يوم االثنين الماضي بسبب أعمال الصيانة وثمة تخوف كبير من أال تعاود روسيا فتح صنبور
الغاز بعد أعمال الصيانة التي تستغرق في العادة ما يصل إىل عشرة أيام (أي حتى  21يوليو/تموز الجاري) حسبما ذكرت شركة نورد ستريم التي قالت إنه لن يتم توريد غاز إىل ألمانيا خالل
هذه األيام العشرة.
 ألمانيا تختنق ..وتبدأ بسحب الغاز من الخزاناتوقد بدأت ألمانيا سحب الغاز الطبيعي من المخزونات التي تحتفظ بها للشتاء ،وذلك في ظل انخفاض التدفقات القادمة من روسيا.
ونقلت وكالة أنباء بلومبرج ،اليوم الخميس ،عن الوكالة االتحادية للشبكات في ألمانيا القول إن عمليات سحب الغاز من الخزانات تجاوزت عمليات الضخ فيها ،حيث وصلت نسبة ملء
الخزانات إىل .%64.5
 ألمانيا تدخل حقبة التحديات" ..برلين" تواجه أزمة الغاز بقانون "أمني"ويدل ذلك عىل أن وضع اإلمدادات في البالد قد ساء منذ قلصت روسيا تدفقات الغاز عبر خط نورد ستريم  1بنسبة  %60الشهر الماضي.
وتسعى ألمانيا إىل أن تصل نسبة الملء في الخزانات إىل  %90بحلول شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لتضمن القدرة عىل تلبية الطلبات خالل األشهر التالية.
ورفعت الدولة مستوى مخاطر الغاز إىل ثاني أعىل درجة وهي مرحلة "اإلنذار" ،وذلك في يونيو/حزيران الماضي ،بعد انخفاض حاد في اإلمدادات الروسية وألمحت إىل أن من الممكن فرض
تدابير طوارئ في حال حدوث تخفيضات أخرى.
وكانت ألمانيا حذرت من أن خط نورد ستريم ،حيث تجرى عمليات صيانة حاليا ،قد ال يعود إىل العمل بشكل كامل بعد انتهاء الصيانة في وقت الحق من تموز/يوليو الجاري .كما تقلصت
إمدادات روسيا من الغاز عبر أوكرانيا عىل مدار أسابيع.
ودفع تقليص إمدادات الغاز من روسيا شركة يونيبر األلمانية للطاقة ،وهي أكبر مستورد للغاز الروسي ،إىل اإلعالن أنها ليس لديها خيار آخر سوى سحب كميات من المخازن للوفاء
بالتزاماتها التعاقدية.
وكان الرئيس التنفيذي للشركة كالوس-ديتر ماوباخ صرح يوم الجمعة الماضي بقوله ":لم يعد بمقدورنا التخزين اآلن ،وهو األمر الذي نود القيام به وينص عليه التشريع ،لكن الشركة تركز عىل
الوفاء بتعاقدات الغاز التي أبرمناها مع عمالئنا".
وأعلنت الحكومة األلمانية أمس أنها ال تزال تواصل السعي من أجل التوصل إىل حل سريع بخصوص حزمة إنقاذ لشركة يونيبر المتعثرة ،في الوقت نفسه ،قال متحدث باسم وزارة
االقتصاد اليوم إنه ال يمكنه تقديم إطار زمني دقيق لذلك.
وتعليًق ا عىل أن شركة الطاقة يونيبر لها مساهمات في محطات طاقة تعمل بالفحم والغاز في روسيا ،قال المتحدث" :هذا ليس زواجا عن حب" مشيًرا إىل أن المهم هو منع حدوث أزمة
سيولة في يونيبر قد تؤدي بها إىل اإلفالس.
كانت يونيبر ،أكبر مستورد للغاز الروسي في ألمانيا ،قدمت طلبا للحكومة األلمانية لتتخذ األخيرة تدابير الستقرار الشركة المتعثرة التي اضطرت إىل شراء الغاز من السوق بسبب تخفيض
توريدات الغاز القادمة من روسيا إىل ألمانيا عبر خط نورد ستريم .1
ولم تتمكن يونيبر حتى اآلن من تحميل عمالئها تكاليف شراء الغاز من السوق بسعر أغىل األمر الذي أدى إىل حدوث مشاكل سيولة لديها.
وكان المستشار األلماني أوالف شولتس ونائبه ووزير االقتصاد روبرت هابيك وعدا بدعم شركة يونيبر.
وكاالت
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أونتاريو :دعم الوظائف الجيدة والهواء النظيف
من خالل مصنع جديد لتصنيع مكونات
بطاريات السيارات الكندية

 13يوليو 2022
كينغستون  ،أونتاريو
مكتب رئيس وزراء كندا
الترجمة العربية أيام كندية
منذ يناير  ،توصلت كندا إىل اتفاقيات غير مسبوقة لتصنيع السيارات الكهربائية والبطاريات والسيارات الهجينة.
هذه االتفاقيات تخلق وتحافظ عىل اآلالف من الوظائف الجيدة للطبقة الوسطى .اليوم نخطو خطوة كبيرة أخرى في
هذا االتجاه.
اليوم  ،انضم إىل جانب رئيس الوزراء جاستن ترودو كل من وزير االبتكار والعلوم والصناعة فرانسوا فيليب شامبين
ووزير التنمية االقتصادية وخلق فرص العمل والتجارة في أونتاريو  ،فيك فيديلي  ،للترحيب بمصنع جديد عىل
أحدث طراز في أونتاريو متخصص في تصنيع المكونات األساسية لبطاريات السيارات الكهربائية .في إطار الشراكة
الجديدة  ،تخطط شركة  Umicoreالستثمار  1.5مليار دوالر لبناء مصنع خاٍل من الكربون في منطقة Loyalist
 ، Townshipأونتاريو .سيخلق هذا المشروع  1000فرصة عمل أثناء البناء باإلضافة إىل مئات الوظائف الدائمة.
وبحلول نهاية العقد  ،سينتج مصنع أوميكور الجديد ما يكفي من المواد األولية النشطة الكاثود ومواد الكاثود
النشطة  -المكونات األساسية لبطاريات السيارات الكهربائية  -لدعم تصنيع مليون سيارة كهربائية سنوًيا .ستقوم
الشركة بتوريد منتجاتها لمصنعي السيارات والبطاريات في كندا والواليات المتحدة .سيلعب المصنع دوًرا مهًم ا في
سلسلة التوريد الوطنية للمركبات الكهربائية ويساعد في تعزيز النظام البيئي للبطاريات في أمريكا الشمالية .سيسهم
مصنع  Umicoreالجديد في قوة ونجاح صناعة السيارات الكندية لسنوات عديدة قادمة.
بينما نبني اقتصاًدا نظيًف ا  ،ستواصل حكومة كندا ضمان القدرة التنافسية لصناعة السيارات الكندية وعمالها .من
خالل خطة خفض االنبعاثات لعام  2030التي تم إطالقها هذا الربيع واستراتيجية المعادن الحرجة الكندية التي نعمل
عىل تطويرها  ،سنوفر للكنديين هواًء نظيًف ا ووظائف جيدة لمتوسطالفصل الدراسي واقتصاد قوي اليوم وفي
السنوات القادمة.
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منصة أونتاريو التي تمّكن من تقديم التهم الجنائية
إلكترونًي ا متاحة اآلن عىل مستوى اإلقليم

نظام ايلينتيك الجديد يتيح للشرطة قضاء المزيد من الوقت في
مكافحة الجريمة

يوليو 27 2022

وزارة المحامي العام

تورنتو  -قامت حكومة أونتاريو بتوسيع استخدام منصة  eIntakeالرقمية لتشمل المنطقة الشرقية ،
مما يجعل المنصة متاحة في جميع أنحاء المقاطعة.
يعمل  eIntakeعىل تسريع عملية قيام ضباط إنفاذ القانون بتقديم التهم الجنائية إلكترونًي ا وتبسيط
المعلومات التي يتم مشاركتها بين الشرطة ووكاالت اإلنفاذ األخرى والمحاكم في الوقت الفعلي .كما
يسمح لقضاة الصلح بإدخال قراراتهم ،
قم بتوقيع المستندات رقمًي ا واطلب معلومات إضافية من ضباط إنفاذ القانون عبر اإلنترنت.
قال المحامي العام مايكل كيرزنر" :تقوم حكومتنا بتحديث نظام العدالة الجنائية لضمان حصول شركائنا
في قطاع العدالة عىل األدوات التي يحتاجونها".
"ُيعد التنفيذ الناجح لبرنامج  eIntakeعبر أونتاريو خطوة مهمة نحو بناء نظام عدالة جنائية أكثر ارتباًط ا ،
مما يسمح ألبطال خط المواجهة لدينا بقضاء المزيد من الوقت في مكافحة الجريمة وضمان حماية
المجتمعات في جميع أنحاء المقاطعة".
قال المدعي العام دوغ داوني" :تعتبر منصة  eIntakeركيزة أساسية في استراتيجية حكومة أونتاريو
لتقليل األعمال الورقية وبناء نظام عدالة أكثر استجابة ومرونة"" .من خالل توسيع هذه الخدمات عىل
مستوى المقاطعة ،
نحن نضمن أن الشرطة وقضاة الصلح يمكن أن يركزوا عىل تقديم المجرمين إىل العدالة والحفاظ عىل
أمن مجتمعاتنا ".
يتم اآلن استخدام نظام  eIntakeمن قبل  64وكالة إنفاذ و  129محكمة في جميع أنحاء أونتاريو .إنها من
بين سلسلة من المبادرات الرقمية التي تتخذها حكومة أونتاريو لبناء نظام عدالة سلس ،
بسيط وفعالة ،وهي جزء من أونتاريو من االن فصاعًدا :خطة عمل  COVID-19في أونتاريو لحكومة تركز
عىل الناس  ،والتي تتضمن أكثر من  30مشروًع ا تغير طريقة تفاعل األفراد والشركات مع الحكومة.
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إذا لعبت بالنار ستحترق ..تفاصيل اتصال
بين بايدن ونظيره الصيني استمر  137دقيقة

28-7-22

واشنطن ،الواليات المتحدة األمريكية ( --)CNNأجرى الرئيس األمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين
بينغ نقاًش ا مطواًل  ،خالل اتصال بينهما ،الخميس ،تصدره تايوان ،مع تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين،
عىل الرغم من أمل بايدن سابًق ا في تحقيق استقرار العالقات بين البلدين.

برزت قضية تايوان كنقطة خالف جادة ،حيث يخشى المسؤولون األمريكيون من تحرك صيني وشيك في
الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي ،وفي الوقت الذي تثير فيه الزيارة المحتملة لرئيسة مجلس النواب نانسي
بيلوسي تحذيرات من بكين وجهود منسقة من قبل إدارة بايدن لمنع من تصاعد التوتر إىل صراع.
واستمر النقاش مطواًل في االتصال الذي استمر ساعتين و 17دقيقة .ووجه الرئيس الصيني تحذيًرا إىل بايدن،
ونقلت وكالة األنباء الصينية عن شي جين بينغ قوله إنه "ال يجوز انتهاك الرأي العام ،وإذا لعبت بالنار
ستحترق ،آمل أن يرى الجانب األمريكي ذلك بوضوح".
في الوقت نفسه ،ذكر بيان للبيت األبيض أن المكالمة "جزء من جهود إدارة بايدن للحفاظ عىل خطوط
االتصال وتعميقها بين الواليات المتحدة والصين الشعبية وإدارة خالفاتنا بشكل مسؤول والعمل مًع ا حيث
تتوافق مصالحنا".
وأضاف البيان أن الرئيسين "ناقشا مجموعة من القضايا المهمة للعالقات الثنائية وغيرها من القضايا
اإلقليمية والعالمية ،وكلفا فرقهما بمواصلة متابعة محادثة اليوم ،ال سيما لمعالجة تغير المناخ واألمن
الصحي".
وتابع بيان البيت األبيض" :فيما يتعلق بتايوان ،أكد الرئيس بايدن أن سياسة الواليات المتحدة لم تتغير وأن
الواليات المتحدة تعارض بشدة الجهود األحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن أو تقويض السالم واالستقرار عبر
مضيق تايوان".
CNN
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Delivering good jobs and clean air with
a new electric vehicle battery
components facility in Ontario

July 13, 2022
Kingston, Ontario
Since January, Canada has secured historic manufacturing deals for electric vehicles, batteries, and hybrids –
deals that create and secure thousands of good, middle-class jobs. Today represents another major step
forward.
The Prime Minister, Justin Trudeau, was joined today by the Minister of Innovation, Science and Industry,
François-Philippe Champagne, and Ontario’s Minister of Economic Development, Job Creation and Trade, Vic
Fedeli, to bring a new world-leading facility to Ontario to produce essential components of electric vehicle
batteries. Through the new partnership, Umicore plans to invest $1.5 billion to establish a net-zero facility in
Loyalist Township, Ontario, which will create 1,000 jobs during construction and hundreds of permanent
positions.

By the end of the decade, Umicore’s new facility will produce enough precursor cathode active
materials (pCAM) and cathode active materials (CAM) – essential components in batteries – to
supply one million electric vehicles annually. The company will supply car manufacturers and
battery producers in Canada and the United States, and will play an important role in our
domestic electric vehicle supply chain and a strengthened North American batteries ecosystem.
Umicore’s new facility will help ensure Canada’s automotive sector remains strong and thrives
well into the future.
As we build a clean economy, the Government of Canada will continue to ensure the Canadian automotive
industry and its workers remain competitive. Through the 2030 Emissions Reduction Plan that was launched this
spring and Canada’s Critical Minerals Strategy that is in development now, we will deliver clean air, good middleclass jobs, and a strong economy for Canadians now and into the future.
PMO
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Statement by the Prime Minister on the
assassination of former Japanese Prime
Minister Shinzo Abe

July 8, 2022
Ottawa, Ontario
The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following statement on the assassination of former
Japanese Prime Minister Shinzo Abe:
“I was incredibly shocked and deeply saddened to learn of the assassination of former Prime Minister of
Japan, Shinzo Abe. Canada condemns, in the strongest terms, this egregious attack and stands with the
people of Japan in this difficult time.
“We greatly value our strong friendship with Japan – a friendship that was expanded and deepened under
Mr. Abe’s tenure as Prime Minister. He was a dedicated, visionary leader and a close friend of Canada. We
remain committed to the shared vision for a free and open Indo-Pacific region that Prime Minister Abe and
I agreed to pursue during his visit to Ottawa in April 2019.
“Canada and Japan share a strong, unwavering commitment to our democratic values, including free and
fair elections without violence or intimidation. This act of senseless violence during an election period is
deeply disturbing. We will always stand against any form of violence, threats, and intimidation that
undermine our democracies.
“On behalf of all Canadians, I extend my deepest condolences to former Prime Minister Abe’s family and
friends, and to the Japanese people, as they mourn this tremendous loss. You’ll be missed, my friend.”
PMO
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Ontario Platform Enabling Electronic Filing of
Criminal Charges Now Available Provincewide
New eIntake system allowing police to spend more
time combatting crime

July 27, 2022
Ministry of the Solicitor General

TORONTO — The Ontario government has expanded the use of the eIntake digital platform to include the
Eastern region, making the platform available right across the province.
eIntake expedites the process for law enforcement officers to file criminal charges electronically and
streamlines the information shared between police, other enforcement agencies and courts in real time. It
also allows Justices of the Peace to enter their decisions, sign documents digitally and request additional
information from law enforcement officers online.
“Our government is modernizing the criminal justice system to ensure our justice sector partners have the
tools they need,” said Solicitor General Michael Kerzner. “The successful implementation of eIntake across
Ontario is an important step towards building a more connected criminal justice system, allowing our frontline
heroes to spend more time combatting crime and ensuring communities are protected across the province.”
“The eIntake platform is a critical pillar in the Ontario government’s strategy to reduce paperwork and build a
more responsive and resilient justice system,” said Attorney General Doug Downey. “By expanding these
services provincewide, we’re ensuring police and Justices of the Peace can focus on bringing offenders to
justice and keeping our communities safe.”
The eIntake system is now being used by 64 enforcement agencies and 129 courthouses across Ontario. It is
among a series of digital initiatives the Ontario government is taking to build a justice system that is
seamless, simple and efficient, and is part of Ontario Onwards: Ontario’s COVID-19 Action Plan for a PeopleFocused Government, which includes more than 30 projects that are changing the way people and
businesses interact with government.
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Statement by the Prime
Minister on Eid al-Adha

July 8, 2022
Ottawa, Ontario
The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following statement on Eid al-Adha:
“Today, Muslims in Canada and around the world mark the end of the annual Hajj (pilgrimage) to Mecca, one of
the five pillars of Islam, and celebrate Eid al-Adha.
“Eid al-Adha, also known as the Feast of Sacrifice, is symbolic of the lessons of sacrifice, devotion, and
willingness as told by the story of Prophet Ibrahim. As one of the most important holidays in Islam, every year,
Muslims celebrate by gathering with family and loved ones to pray, showing gratitude for life’s blessings, sharing
festive meals, and providing food to those in need.
“The holiday is also an important time to reflect on the values of compassion, charity, and community service –
values we hold dear as Canadians. Muslims across Canada have always embodied these values. From coast to
coast to coast, they help the most vulnerable, volunteer with local organizations in our communities, and care for
neighbours and newcomers. Today, we also take the time to recognize the invaluable contributions Canadian
Muslims have made, and continue to make, to our country.
“Today and every day, we recommit ourselves to building a better Canada where everyone can feel welcome,
safe, and respected. There is no place for discrimination in any form in our country. That is why the Government
of Canada will continue to fight Islamophobia, including by appointing the country’s first Special Representative
on Combatting Islamophobia.
“On behalf of our family, Sophie and I wish all those celebrating a blissful Eid al-Adha.
"!عيد مبارك
“Eid Mubarak!” PMO
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Canada announces the
renewal of support to UNAIDS
July 29, 2022 - Ottawa, Ontario - Global Affairs Canada
The Government of Canada is committed to ending AIDS as a public health threat by 2030,
addressing the stigma and discrimination faced by key populations and ensuring that women and
girls in all their diversity are able to make decisions about their bodies and their futures. The root
of the majority of HIV and other sexually transmitted infections is inequality. Far too often, those
who need the greatest help are denied the testing and treatment required.
The Honourable Harjit S. Sajjan, Minister of International Development and Minister responsible for
the Pacific Economic Development Agency of Canada, today announced a $15-million contribution
to UNAIDS for 2023-2025.
UNAIDS is the lead multilateral organization coordinating the global effort to end HIV/AIDS as a
global health threat by 2030. The organization plays a critical role in providing strategic direction,
advocacy, coordination, and technical support by bringing together industry, community, and
government partners to deliver life-saving HIV services, including treatment. UNAIDS works handin-hand with the Global Fund to Fights AIDS, Tuberculosis, and Malaria to ensure support reaches
those who need it most.
The Government of Canada is proud to continue its long-standing partnership with UNAIDS, and to
support its important work to implement the Global AIDS Strategy 2021-2026.
Media Relations Office
Global Affairs Canada
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Ontario Marks World Day Against
Trafficking in Persons

July 29, 2022
Ministry of Children, Community and Social Services
TORONTO — Dr. Merrilee Fullerton, Minister of Children, Community and Social Services and Solicitor General
Michael Kerzner released the following statement:
“We stand together with our partners worldwide to recognize World Day Against Trafficking in Persons.
This year’s theme focuses on the use and abuse of technology and how social media and cellphones are often
used by traffickers to lure, groom, recruit, and exploit individuals.
While human trafficking can happen to anyone, we know young women and girls are particularly at risk of being
exploited, robbing them of their safety, as well as having a devastating impact on their health and well-being.
The widespread use of social media and online messaging services have intensified globally during the COVID19 pandemic. Traffickers use this technology to more easily identify and target a person’s vulnerabilities, gain
trust and form a bond that they will then use to manipulate and exploit their victim. We must use the same
technology to reach those at risk and disrupt and prevent human trafficking.
Our government’s $307 million Anti-Human Trafficking Strategy is specifically designed to protect children and
youth. It includes digital education tools that, with the help of adult facilitators, can teach kids how to recognize
if they are being targeted by a trafficker and where to get help. It also provides culturally specific resources for
Indigenous communities.
We must do everything we can to protect potential victims and support survivors by intervening early, holding
offenders accountable, and ensuring law enforcement officials have the tools necessary to investigate, charge
and prosecute offenders.
Under the leadership of Premier Ford, our government will continue to work with communities and our partners
across the province to prevent and eliminate human trafficking while supporting victims and survivors.”
For more information or supports, individuals can call the Canadian Human Trafficking Hotline at 1-833-9001010.
Media Relations
Ministry of Children, Community and Social Services
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Canada and Ontario Taking Further
Action to Grow and Sustain the AgriFood Workforce
Governments addressing agri-food labour challenges to strengthen food
security and supply chains
July 28, 2022
Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs

TORONTO — The governments of Canada and Ontario are investing $4 million to continue building a strong and
competitive agri-food workforce. The second round of the Ontario Agri-Careers Support Initiative, which opens today
and closes on September 8, 2022, provides funding for innovative pilot projects that are tailor-made to address
employee needs at a local level.
“By working together through the Canadian Agricultural Partnership, we’re ensuring Ontario has a skilled workforce
to support its crucial food processing sector,” said Marie-Claude Bibeau, Minister of Agriculture and Agri-Food
Canada. “This investment in Agri-Careers helps Ontario’s food processors meet growing labour challenges, while
remaining competitive here and around the world.”
Eligible food processing businesses with 50 or more employees can apply for up to $80,000 in funding, or up to
$200,000 for collaborations between two or more businesses, to cover up to 70 per cent of eligible project costs.
Selected projects will aim to help the sector attract, support and retain the workers it needs to continue producing
the safe and high-quality food made in Ontario, strengthen the local supply chain and promote greater food security.
“Our government recognizes that we need to continue making strategic investments that position Ontario’s agri-food
sector for success both now and in the future,” said Lisa Thompson, Minister of Agriculture, Food and Rural Affairs.
“The innovative projects we are supporting through this program will make it easier for people to take advantage of
meaningful and increasingly high-tech career opportunities available in food processing.”
Examples of pilot projects that could be eligible for funding include:
• transportation initiatives for employees to commute to the job site
• childcare options for working parents
• language proficiency solutions for workers with English as a second language
• improving workspace environments.
“We need all hands-on deck to tackle the historic labour shortage in Ontario, so that shelves are stocked, and
families have food on their table,” said Monte McNaughton, Minister of Labour, Immigration, Training and Skills
Development. “That’s why our government is supporting the Ontario Agri-Careers Support Initiative, which will
prepare job seekers for exciting careers in agri-food and spread opportunity to every corner of our province.”
The Ontario Agri-Careers Support Initiative builds on the first intake that was announced in February and follows an
additional $1.5-million labour intake under the Canadian Agricultural Partnership (CAP) that was announced last
October. These initiatives, combined with the $22 million Agri-Tech Innovation cost-share program launched in April
2021, further enhance the province’s agri-food labour support to build a competitive and skilled agri-food workforce.
“As the province’s largest manufacturing sector by employment, programs like the Ontario Agri-Careers Support
Initiative are vital to supporting the important work of the food and beverage processing sector,” said Chris Conway,
CEO of Food and Beverage Ontario.
Media Relations Agriculture and Agri-Food Canada
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Statement by the Prime
Minister on Canada Day

July 1, 2022
Ottawa, Ontario
The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following statement on Canada Day:
“Today, we celebrate the country we love, and the people we share it with. Canada is home to over 38
million people: Canadians who live in cities and towns – big and small; people who are indigenous to this
land; and those who’ve been here for weeks, months, years, or for generations.
“Canada is strong because of our diversity. No matter what our faith is, where we were born, what colour
our skin is, what language we speak, or who we love – we are all equal members of this great country.
“Today, we celebrate the place we all call home. I know for some, our country’s historic wrongs can make
that difficult. But while we can’t change history, we can put in the work to build a better future; one that
reflects our values of hope, resilience, kindness, respect, and generosity.
“Generation after generation, Canadians have shown that we can deliver on those values. We did it when
we adopted our charter in 1982, we did it when we took care of each other during the pandemic, and we
do it every day when we welcome refugees with open arms.
“Today is an opportunity for us all to recommit ourselves to those values – values that the Maple Leaf
represents. Because our flag is more than a symbol, it’s also a promise. A promise of opportunity. A
promise of safety for those fleeing violence and war. And a promise of a better life.
“As we come together today, let’s think about what this country means to us – and tomorrow, let’s
challenge ourselves to find new ways to live up to the great promise of Canada. From my family to yours,
happy Canada Day!” PMO
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Prime Minister Justin Trudeau meets with His
Holiness Pope Francis
July 28, 2022
Quebec City, Quebec
If you need someone to talk to, a National Residential School Crisis Line offers emotional support and crisis referral
services for residential school Survivors and their families. Call the toll-free Crisis Line at 1-866-925-4419. This service is
available 24 hours a day, 7 days a week. The Hope for Wellness Help Line also offers support to all Indigenous Peoples.
Counsellors are available by phone or online chat. This service is available in English and French, and, upon request, in
Cree, Ojibway, and Inuktitut. Call the toll-free Help Line at 1-855-242-3310 or connect to the online chat at
www.hopeforwellness.ca.
Yesterday, Prime Minister Justin Trudeau met with His Holiness Pope Francis and the Secretary of State of the Holy See,
Cardinal Pietro Parolin, at the Citadelle of Quebec.
Prime Minister Trudeau thanked Pope Francis for visiting Canada to engage with Indigenous Peoples on their ancestral
lands, acknowledge the truths about the residential school system, and recognize its painful legacy for First Nations, Inuit,
and Métis peoples in Canada.
Following the personal apology Pope Francis delivered to Survivors, their families, and communities on Monday, in
Maskwacîs, Alberta, the Prime Minister, Pope Francis, and Cardinal Parolin discussed the importance of the Roman
Catholic Church’s continued meaningful engagement with First Nations, Inuit, and Métis in advancing healing and
reconciliation. They also discussed the need for the Church to take concrete action to repatriate Indigenous artefacts,
provide access to residential schools documents, address the Doctrine of Discovery, and ensure justice for Survivors,
including for the Rivoire case. The Prime Minister underlined the Government of Canada’s ongoing commitment to chart a
new and better path forward with Indigenous Peoples and everyone in Canada.
Prime Minister Trudeau and Pope Francis also discussed unprecedented global challenges, including peace and security in
Ukraine and the global impacts of food insecurity, in particular for the world’s most vulnerable. The Prime Minister and the
Secretary of State also exchanged views on issues of mass migration and climate change, and looked forward to further
strengthening relations between Canada and the Holy See. PMO
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