


 خالل الفترة ما بين 1952 إلى 1954، قامت السفينة هايدا بعدة
 دوريات في المياه الكورية أثناء الحرب الكورية. وبعد أن حازت
 على وسام المعركة الخامسة، انضمت إلى نادي »ترين بوسترز«،

 وهو النادي الحصري لسفن بحرية األمم المتحدة، والذي يشترط
االنضمام إليه تدمير عربات قطارات العدو ومستلزماتها؛

 في عام 1943 دشنت البحرية الملكية الكندية سفينة صاحبة
 الجاللة الكندية »هايدا«، للمشاركة في الحرب العالمية الثانية،

 وهي آخر مدمرة في العالم من أصل 27 من الفئة القبلية. استمر
 عمل السفينة عشرين عاما، شهدت خاللها الحرب العالمية

 الثانية، والحرب الباردة،
والحرب الكورية

 وفي الفترة ما بين 1943 و
 1945، أثناء الحرب العالمية

 الثانية أغرقت السفينة
 هايدا أكبر عدد من السفن
 المعادية مقارنة بما حققته
 اي سفينة أخرى الى يومنا

 هذا. حيث حصلت السفينة
 على مجموعة من أوسمة الشرف لخدمتها في القطب الشمالي،

والقناة اإلنجليزية، وغزو ورماندي، وخليج بسكاي



 وقد دمرت السفينة 2.5 قطار. وفي أعقاب الحرب الكورية، انضمت
 السفينة إلى أسطول البحرية الملكية الكندية لمضادات

الغواصات، واستمرت به حتى أحيلت للتقاعد

 عندما خرجت السفينة من الخدمة وتم االستغناء عنها في عام
 1963، أنقدتها من ساحة الخردة شركة هايدا – والتي تتألف من

 مجموعة من المهنيين وضباط البحرية المتقاعدين – وعرضتها
 في تورنتو. وفي عام 2003، تكلفت شركة باركس كندا بالسفينة،
وعلى إثر ذلك نقلتها إلى موطنها الحالي في هاملتون، أونتاريو

 تخلى طاقم السفينة هايدا عن الكثير أثناء خدمتهم على متنها،
 فقد ضحى أفراد الطاقم براحة البقاء في منازلهم ورؤية أسرهم
 وأصدقائهم، لفترات طويلة، معرضين حياتهم لألخطار في غمار

المعارك

ما الشيء الذي من شأنه أن يدفعك لتقديم تضحيات مماثلة؟

يمكنك طرح أفكارك مع موظفينا ومتطوعينا





السطح العلوي لقمرة السفينة





 يتكون طاقم السفينة هايدا من أفراد جاءوا من جميع أنحاء كندا.
 وكان هؤالء ينضمون للخدمة ألسباب متعددة: فبعضهم،

 كالضباط، كانوا من المتخصصين المهنيين المكلفين بالعمل في
 السفينة؛ وبعضهم من

 المتطوعين لخدمة البالد؛
 فحين التحق اخرون

 بالخدمة نظرا لما توفره
 البحرية من فرص جيدة.
 وكان أفراد الطاقم من
 الشباب التواقين إلى
 إثبات أنفسهم. وبلغ

 متوسط أعمار البحارة في
 الحرب العالمية الثانية

21 عاما، في حين كان أكبرهم سنا في األربعينيات



إذا

!ادخل معبرا رائعا لتتعرف على تاريخ كندا

أونتاريو

أونتاريو

أونتاريو

أونتاريو

!انغمس في تاريخ الحقبة الفكتورية

!تعال لتكتشف متعة الغوص في أعماق التاريخ


