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Federal Election and
the Arab Community

Register, Volunteer and Vote
The federal election in Canada
is set October 19, 2015. We at
the Arab Democrat urge allcommunity to register to vote
and to exercise this right. To
learn more on how to register,
see page 4.

The A rab community in
Canada has diverse priorities
and many issues that they are
concerned about. According to
an informal poll at www.yourvoicecanada.com/, our community’s priorities are:

The Canadian-Arab community
is similar to many other communities. As an important part of
Canadian society, every community has a right and a responsibility to be properly heard
and represented in the political
landscape. The more engaged
we are, the more integrated we
become into the country’s overall social and political fabric.
The Canadian-Arab community
is growing, between 1996 and
2001, we grew by 27% vs. 4%
for the population as a whole.
This should give us even more
incentive to be properly heard
and represented.

• Civil Rights: 33%
• Citizenship & Immigration: 22%
• Foreign Policy: 11%
• National Security: 11%
• Economy: 11%
• Environment: 11%

A lot of people don’t realize
just how much policies trickle
down to their day-to-day life
and affect them.
These policies are decided by
politicians elected by citizens
all over Canada. By voting,
YOU decide who you want to
represent you in Ottawa. By
voting, YOU decide who is best
suited to help make your voice
heard. By voting, YOU have a
direct say in how bills and laws
are developed. You can start by
identifying what issues you care
about, and learning what the
views of the different candidates
and parties are on these issues.
This is a first step that can help
you in deciding who you believe
best represents you. If you are
eligible to vote, make sure you
are registered to vote and go out
and vote in this year’s election.
Also get involved with campaigns and candidates.
In addition to donating your
time, you are able to donate
your time and money to supporting a candidate or party
that most represent your views.
Because of tax incentives, it only
costs $25 to make a $100 donation to a candidate or political
party up to $400.

On page 3, we covered an issue
that is dear to many in the
Arab community in Canada
– the support of Palestinian
rights from continuous Israeli
violations. When it comes to
our main political parties, we
unfortunately do not have one
party that has the courage to
take the moral high ground and
support the Palestinians in their
struggle for human and political rights. Indeed, it seems that
when it comes to our political
leaders, Palestinian rights are
worthless when compared to
the political benefits that they
gain from supporting Israeli
violations and crimes against
the Palestinian people.
Harper is just plain horrible as
are most of his associates like
Jason Kenney and John Baird.
They all think, or at least argue,
that any criticism of Israel is
anti-Semitic. They are silent
on the issue of racism against
Palestinians and voice no criticism on Israel’s many attacks on
the Palestinians.
The Conservatives frequently
publicly attack Muslims and
stoke fears of Islamic terrorism and Sharia law. They even
defunded Arab organizations
– like the Canadian Arab
Federation – in order to deprive
the Arab community in Canada

votetogether.ca is
a web site by activists
working to defeat the
Harper government and
prevent the split of the
progressive vote

arabdemocrat.com
from having a voice in the political space.
Unfortunately, the Liberal party
and NDP have moved to suppress any manifestation of support for the Palestinians within
their parties. One NDP Member
of Parliament from Quebec left
the NDP over this issue. Sana
Hassainia wrote on her web site,
“My decision to leave the NDP was
precipitated, among other things, by
the party’s positions on the IsraeliPalestinian conflict.” Libby Davis,
the Deputy Leader of the NDP,
decided not to run this time
around. No doubt the treatment
given to her over comments
she made opposing the Israeli
Occupation played a factor in
her decision. The Liberals are
no better. Justin Trudeau has
said he was opposed to BDS at
a lecture at McGill University.
He also implied support for
BDS was anti-Semitic.
Despite the unfortunate positions of the current leaderships
of the NDP and Liberal parties,
there are many inside those parties (and especially the NDP)
that support the rights of the
Palestinian people. It is therefore reasonable to expect that
they will be more amiable to
supporting Palestinian political
and human rights.
According to Edward C.
Corrigan, a lawyer and longtime supporter of Palestinian
rights “now is the time to get
involved. Strategic voting to defeat
the Harper Conservatives is the best
option”
“The Palestinian, Arab and Muslim
community and their friends in
Independent Jewish Voices and in
the wider community need to get
engaged in Canada’s political process
and volunteer, get signs, make
donations and vote based on the
issue of Palestinian human rights.
The supporters of Israel usually vote
on who supports Israel the strongest.
They also donate money and get
involved organizationally.”
“Supporters of Israel also vote.
Israel’s supporters also attack
anyone who has criticized Israel in
the past, even if those criticisms are
widely shared and justified.”
“There are over 1 million Muslims,
around 300,000 Arabs and maybe
as many as 100,000 Palestinians
in Canada yet the Canadian
mainstream political establishment
ignores them or at least takes them
for granted. There is no political
penalty for supporting Israel and
denigrating the Palestinians. This
fact has to change before there will
be improvement on the Palestinian
issue in Canada. Not to act is to
ensure that nothing will change
on the question of rights for the
Palestinians.”

✔ Sale & Purchase of Businesses
✔ Civil Litigation
✔ Real Estate & Conveyancing
✔ Societies & Charities

Call 778 838 5505

✔ Wills & Estates

Adam Soliman آدم ﺳﻠﻴﻤﺎن
اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ
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أخبار كندا

New Democratic
Party purges proPalestine candidates.

“All three major federal parties in Canada need to be sent a loud and clear message
that Palestinians and their supporters will not be censored and Palestinian rights
will not be trampled on so easily. We must all show that there is zero tolerance
for hypocrisy and complicity with Israeli war crimes!”
Marion Kawas
Canadian governments have
a long history of complicity in
Palestinian dispossession. As
early as 1947, Lester B. Pearson,
then Under Secretary of State
for External Affairs and future
Canadian Prime Minister, played
a key role in drafting and passing the United Nations Partition
Plan, so much so that Zionist
groups dubbed him the “Balfour
of Canada”.

the Israeli Knesset in January,
2014. Harper has crafted a policy of zero tolerance for everything Palestinian, from BDS to
funding for UNRWA, and also
upped the ante by trying to make
any criticism of Israeli policies
“illegal”. Recent examples are the
January 18, 2015 Memorandum
of Underst a nd i ng bet ween
Canada and Israel that committed to develop “a coordinated,
public diplomacy initiative both

bottom line first. All three major
parties are currently on record as
denouncing BDS, condemning
Israeli Apartheid week on university campuses and attempting to
stifle debate on this issue.

And now, enter the Canadian federal election campaign. Although
certainly short by U.S. standards,
it still has another 2 months
to go and is becoming increasingly nasty. Palestinian activists
are either bullied and targeted
by our known adversaries or
betrayed by our “friends” and told
Many supporters of the Palestinian people
we’re not even allowed to raise
have also historically been involved in some
our voices. And the pervasive and
way with the NDP which paints itself as the
bludgeoning reach of the Zionist
“party of change”
lobby seems to have reached new
heights (or lows). The latest round
Successive governments have carbilaterally and in international and
of the brouhaha was instigated by
ried on this tradition of one-sided
multilateral fora to oppose boycotts of
the NDP leadership (who might
support, although often under
Israel, its institutions, and its people
form the next government) with
the pretense of “peacekeeping” and
within three to six months” and the
the purge of several candidates
being a “honest broker”. Fast forannouncement just last month of
mildly sympathetic to Palestinian
ward to the last decade, which
the “expansion and modernization”
rights. The resulting dissent put
has brought the Conservative
of the Canada Israel Free Trade
them in damage control mode,
government into power under
Agreement. Unfortunately, the
especially since many supporters
PM Stephen Harper, famous for
other two main national parties,
of the Palestinian people have
such comments as “Through Fire
the New Democratic Party (NDP)
also historically been involved in
and Water, Canada will Stand with
and the Liberals, are in a fransome way with the NDP which
You” made during his speech to
tic race to see who can reach the
pa ints itself
as the “party
of ch a nge”.
Harper has crafted a policy of zero tolerance for
(Several peoeverything Palestinian, from BDS to funding for
ple
were
even
deleted
UNRWA, and also upped the ante by trying to make
f rom various Facebook
any criticism of Israeli policies “illegal”.
g r o u p s ,
including
R a b ble, for
r e f u s i ng t o
drop the challenges on this
issue.) In the
past, some
high prof ile
veteran MPs
from the NDP
had a proud
history of
suppor t ing
Palestinian
rights; sadly,
no longer.

WHY ARE YOU READING THIS?

BECAUSE
ADVERTISING
WORKS!

The Arab Democrat connects your business to the large
and fast growing Arab community in the lower mainland.
Our online newspaper ArabDemocrat.com
contains daily updates with news, events and features.
stay tuned for our IOS and Android mobile
Apps scheduled for release October 1, 2015.
To advertise, please call us at (604) 637-5722 or send us an email to advertise@arabdemocrat.com
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But the issues
of censorship
and the need
to hear t he
Palestinian
voice have
refused to
go away. On
Aug ust 20,
the Ontario
Civil Liberties
A ssociat ion
issued
a
s t r o n g ly-worded letter defending
the freedom

NDP Leader Thomas Mulcair a supporter of Israeli Apartheid
in a party traditionally
supportive of Palestinian rights.

of speech of two of the ex-candidates and noting that what one of
them said was common parlance
in Israel’s mainstream media and
included some terminology even
used by former Israeli PM BenGurion. The letter went on to
state – “The NDP’s stance in barring
any criticism of Israel is undemocratic
and wrong. Morgan Wheeldon and
Jerry Natanine were not breaking
confidence with a democraticallydetermined party policy platform, or
engaged in any such mutiny. They
have uttered words critical of Israel,
in contexts of democratic discourse.

being elected party leader. Does
criticizing the NDP (or considering voting for another party, say
the Greens) mean you’re supporting Stephen Harper or you don’t
want change? Of course not! And
frankly, it is arrogant and insulting to everyone’s intelligence to
use such fear-mongering tactics.
Palestinians will not be silenced
and after 67 years of dispossession
they no longer believe in hollow
promises. So if the NDP leadership
wants to own up and say they’ve
thrown the Palestinians under the

The New Democratic Party (NDP) and the Liberals,
are in a frantic race to see who can reach the
bottom line first. All three major parties are currently
on record as denouncing BDS, condemning Israeli
Apartheid week on university campuses and
attempting to stifle debate on this issue.

Morgan Wheeldon, who was set to run for the NDP in the Nova Scotia riding of
Kings–Hants, handed his resignation on Sunday after the party asked him to resign or
be fired because of comments he made in 2014 describing Israeli actions on Palestinians
as war crimes.

Your actions are incompatible with
your claim of seeking a balanced
approach. A balanced, informed, and
tested approach cannot be found by
suppressing free expression among
potential and actual law makers.”
Of course Palestine is not the only
issue in this national election, and
Palestinian and Arab Canadians
(contrary to some perceptions)
are just like everyone else – parents, workers, seniors, disabled
etc. with a myriad of concerns .
But for supporters of Palestinian
rights, the dilemma here is huge.
The Zionist lobby are allowed to
be “one issue” and have unlimited
resources and time to check candidates’ social media accounts going
back many years, making any support for Palestine a “red line” issue.
And to ask Palestinian-Canadians
and their supporters to vote for
any party that is clearly complicit
in the trampling of human rights,
with the faint hope that after the
election things will improve, simply will not cut it. Especially not
with the current NDP leader,
Thomas Mulcair, who proudly
pronounced himself an “ardent
supporter of Israel”, even before

bus as have the other two major
Canadian political parties, then be
honest and do so. And engage in
that debate as to why Palestinian
rights (and even any discussion
of them) are expendable and be
judged accordingly. All three
major federal parties in Canada
need to be sent a loud and clear
message that Palestinians and
their supporters will not be censored and Palestinian rights will
not be trampled on so easily. We
must all show that there is zero tolerance for hypocrisy and complicity with Israeli war crimes!

ABOUT THE AUTHOR

Marion Kawas
Marion Kawas is a longtime pro-Palestinian
activist, a member of BDS
Vancouver-Coast Salish
and cohost of Voice of
Palestine.

All three major federal parties in Canada need
to be sent a loud and clear message that
Palestinians and their supporters will not be
censored and Palestinian rights will not be
trampled on so easily.
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أخبار كندا

ال يهم ما عمر الشخص ،أو سواء
كان في الطابق السفلي ،أو
سواء كان في المسجد أو في
أي مكان آخر (ستيفن هاربر)

غضب جماعات إسالمية من
تعليق هاربر حول املسجد
واإلرهاب و مطالبات باإلعتذار
قام ��ت اثني ��ن م ��ن المنظمات اال�س�ل�امية
الكندي ��ة بالإعترا� ��ض عل ��ى تعليق رئي� ��س
الوزراء الكندي �س ��تيفن هاربر حول وجود
�صلة بين التطرف والم�ساجد.
وردا على �س� ��ؤال ح ��ول كيفي ��ة التمييز بين
المراهقين العابثين في الأقبية وال�شخ�ص

المتطرف قال هاربر �أنه في النهاية �سيكون
هناك جريمة خطيرة “ال يهم من �أنت”.
و ا�ضاف “ال يهم ما عمر ال�شخ�ص� ،أو �سواء
كان في الطابق ال�س ��فلي� ،أو �س ��واء كان في
الم�سجد �أو في �أي مكان �آخر” �أدلى هاربر
به ��ذا الت�صريح ي ��وم الجمع ��ة عندما كان

يجيب على �س�ؤال حول الت�شريعات الجديدة
للحكومة الكندية في مجال مكافحة الإرهاب
في ريت�شموند هيل .
وت�ش ��مل التدابير التي ك�ش ��ف النقاب عنها
م�ش ��روع القانون  51-Cالذي يجرم الدعوة
�أو التروي ��ج للعم ��ل �إرهاب ��ي .وتدبي ��ر �آخر

يخف� ��ض الح ��د االدن ��ى ال�ل�ازم لل�ش ��رطة
العتقال �شخ�ص ي�شتبه في �أنه ربما ارتكاب
عمل �إرهابي.
وقال المجل� ��س الوطني الكندي للم�س ��لمين
( )NCCMوجمعية المحامين الم�س ��لمين
الكنديين “ في بيان �صحفي انهم ي�شعرون
بقل ��ق عمي ��ق م ��ن تعلي ��ق هارب ��ر واعتباره
الم�س ��اجد الكندي ��ة ك�أماك ��ن تدع ��و إ�ل ��ى
الإرهاب �أو تعززه”.
و في البيان ال�صحف ��ي ،طالبت المجموعة
من هاربر الإعتذار.
وقالت �أميرة الغوابي من�سقة حقوق الإن�سان
في المجل�س الوطني الكندي للم�سلمين ان
المنظمة وجدت �أن تعليقات هاربر “مق�سمة
للغاية”.
وا�ضاف ��ت “بالنظر �إلى ما ر�أيناه من العنف
�ضد الم�سلمين وتخريب �أماكن العبادة ،ف�إنه
كان مزعجا للغاية ر�ؤية رئي�س الوزراء يخلق
هذا النوع من االنطباع في �أذهان الكنديين
و�أن هناك �شيء خاطئ يحدث في حين لم
يكن هناك �أي �شيء من هذا النوع” .
وقال زعيم حزب الديمقراطيين الجدد توم
مولكير �أن المجموعتي ��ن لديهم الحق في
المطالبة بالإعتذار.
و ا�ض ��اف “�إن ما فعله رئي� ��س ال ��وزراء من
ق ��ذف للم�س ��اجد ف ��ي تعليقات ��ه ت�ص ��رف

غي ��ر م�س� ��ؤول  .وكان �ش ��كال م ��ن �أ�ش ��كال
الإ�سالموفوبيا ونوعا من الخط�أ .لذلك عليه
�أن يدرك انه كان من الخط أ� �أن يفعل ذلك
و �أن يقوم باالعتذار للمجتمع الإ�سالمي.“ ،
وقال متحدث با�سم هاربر في ر�سالة بالبريد
االلكترون ��ي ل�س ��ي بي �س ��ي نيوز ان رئي� ��س
الوزراء ل ��م يقل �أن كل التطرف يحدث في
الم�س ��اجد.لكن هاربر وم�س� ��ؤولين �آخرين
ا�ست�شهدوا مرارا وتكرارا بالإرهاب الجهادي
في الخط ��ب وتعليقاته ��م ح ��ول التغييرات
المقترحة في م�شروع القانون .51-C
وقال الناقد الليبرالي في ال�سالمة العامة
واين إ�ي�ستر �أن الم�ساجد الكندية تبذل كل
ما في و�سعها لمنع التطرف.
و ق ��ال “واح ��دة م ��ن المخ ��اوف ل ��دي ف ��ي
م�ش ��اهدة الإنت ��اج الم�س ��رحي المفتعل من
رئي� ��س الوزراء هاربر ف ��ي تورنتو و الذي ال
ينبغي القيام به هنا في مجل�س العموم ،هو
انه يبدو �أن ما ق�صد قوله ‘ ،خذوا حذركم
وخافوا جدا ’،ان هذا من اجل تحويل الأمر
�إلى ق�ضية �سيا�سية “.
وق ��ال إ�ي�س ��تر �أن هاربر يحاول ا�س ��تخدام
الأمن كق�ضية لأغرا�ض �سيا�سية.
وا�ضاف “هذا خاط ��ئ و ال يجوز لقائد بلد
�أن يقوم بذلك ” .

Elections are coming soon

?Are you and your family registered to vote
To check, to update your address or to register go to:

ereg.elections.ca

It is quick and simple

MAKE YOUR VOICE HEARD AND

REMEMBER TO VOTE.

IT IS YOUR RIGHT.
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أخبار كندا
ت�شريع مكافحة خطاب الكراهية المقترح في
كيبيك هو خطة لمكافحة التطرف والتطرف
العنيف ،ولكن البع�ض لديهم مخاوف ب�ش�أن
م�شروع القانون المقترح.
ا�س ��ت�ؤنفت جل�س ��ات اال�س ��تماع العلني ��ة على
م�شروع القانون  59هذا الأ�سبوع في الجمعية
الوطنية ،م ��ع ممثلين عن المنت ��دى الكندي
الإ�س�ل�امي ،والمجل� ��س الكن ��دي للن�س ��اء
الم�سلمات  ،ومجل�س الم�سلمون في مونتريال
من بين �أولئك الذين تحدثوا في الجل�سات .

جماعات إسالمية تعلن عن قلقها من
تشريع ملكافحة الكراهية يف كيبيك

THE VOICE OF PALESTINE
Analysis Interviews

Visit www.VoiceOfPalestine.ca
for different options to listen to
our audio programs

The voice of
the Palestinian
people

وتقول الحكومة ان القانون هو رد على ثالثة
�أمور :الهجمات �ضد جنود كنديين في كيبيك
و�أوتاوا في الخريف الما�ضي� .سكان كيبيك
الذي ��ن ين�ضمون او يحاول ��ون االن�ضمام إ�لى
الجماعات الجهادية في ال�شرق الأو�سط .ورد
الفعل ال�شعبي �ضد المجتمع الم�سلم.
�س ��امر مج ��ذوب ،رئي� ��س المنت ��دى الكندي
الإ�س�ل�امي ،ق ��ال �أن م�ش ��روع القان ��ون ل ��ه
مزاياه .و انه يمكن �أن ي�صبح �إيجابي للمجتمع
في كيبيك ،ولكنه لي�س وا�ضحا تماما.

و ا�ضاف “نحن نبحث عن بع�ض التو�ضيحات
م ��ن التعاري ��ف .م ��ا ه ��و بال�ضب ��ط خط ��اب
الكراهي ��ة؟ وقال نود حقا إ�ل ��ى تو�ضيح حول
هذا “.
م�ش ��روع القانون يعطي لجنة حقوق الإن�سان
في كيبي ��ك القدرة على و�ضع هذا التعريف،
والتحقيق في �أي �ش ��كاوى .الأ�شخا�ص الذين
�سيتم اتهامهم في نهاية المطاف بالذنب من
قبل اللجنة �سيتم ن�شر �أ�سمائهم على مواقع
االنترن ��ت ليراها الجميع ،وحت ��ى �أن البع�ض
و�صفوا ذل ��ك ب�أنه قد يتح ��ول �إلى مطاردة
لل�سحرة.
قال وزير العدل �ستيفاني فاليه “ال يمكننا �أن

ندعو إ�لى الكراهية ،ونحن ال يمكن �أن ندعو
إ�لى العنف �ضد مجموعة من النا�س هذا هو
ما يدور حوله كل �ش ��يء ،انه م�ش ��روع قانون
حول الحماية” .
لكن �س�ل�ام المنياوي من مجل� ��س الم�سلمون
في مونتريال ي�ش ��عر ان م�شروع القانون غير
�ضروري.
و قال “لي�س هناك حاجة لالئحة جديدة ،ال
�سيما إ�ذا كنا نحن لم ن�ستخدم ال�سابقة بعد
 .لدينا بالفعل الأدوات ال�صحيحة في القانون
الجنائي “.
وبينما م�شروع قانون خطاب معاداة الكراهية
يح ��اول جزئي ��ا محارب ��ة ظاه ��رة كراهي ��ة
الإ�سالم ،ويخ�شى المنياوي من �أنه يمكن �أن
ينتهي القانون ب�إ�ستهداف الجالية الم�سلمة
ب�شكل غير عادل.
و ا�ضاف “هناك الكثير من التقدير للموظف
المدني في العملي ��ة ا إلدارية الذي يمكن �أن
يدمر حياة �شخ�ص ما” .
وقالت �س ��ماء الإبياري من المجل�س الكندي
للن�س ��اء الم�س ��لمات انها ت�ش ��عر بالقلق إ�زاء
لغة م�شروع القانون في التعامل مع ما ي�سمى
بجرائم “ال�ش ��رف”� .أنها تخ�شى من �أن يعزز
ال�صور النمطية ال�ضارة عن الإ�سالم .
وقالت “ إ�ذا كنت تتحدث عن جريمة �شرف،
ف�أن ��ت ربما تعن ��ي �أنه لن يك ��ون هناك عذر.
ولكن الجريم ��ة هي الجريمة ،ولي� ��س هناك
عذر”.
وعلى الرغم من الطبيعة الح�سا�سة للقانون،
يقول وزير العدل �أن لهجة النقا�ش طغى عليها
االحترام.

كنديون يجمعون التربعات يف
إسرائيل إلعادة إنتخاب هاربر
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قام مجموهة من الكنديين الذين يعي�شون
في إ��سرائيل بحملة لجمع التبرعات لإعادة
انتخاب رئي� ��س ال ��وزراء الكندي �س ��تيفن
هاربر الموالي ال�س ��رائيل ف ��ي االنتخابات
االتحادية خالل �ش ��هر �أكتوب ��ر المقبل في
كندا.
وقال دان �إيلوز ،الم�ست�ش ��ار اال�ستراتيجي
والرئي�س التنفيذي ل�شركة دي لال�ست�شارات
التي تقود الحملة “ككنديين نعتقد �أن فوز
هارب ��ر جي ��د لكن ��دا ،كم ��ا انه ام ��ر جيد
بالن�سبة للمجتمع اليهودي و ال�سرائيل وامر
جيد بالن�سبة للعالم .نحن نريد م�ساعدته
حتى يبقى في من�صبه “.

“ه ��ذه الحملة هنا كو�س ��يلة ل�ش ��كر رئي� ��س
الوزراء هاربر”.
ويه ��دف ه ��ذا الجه ��د لإر�س ��ال  10م ��ن
الكنديين الإ�سرائيلين إ�لى كندا للت�صويت
ولك�س ��ب الت�أيي ��د لهاربر ف ��ي المجتمعات
اليهودية من خالل الم�سيرات واالجتماعات
في قاعة المدينة .الأموال التي يتم جمعها
�سوف تذهب ل�شراء تذاكر الطائرة وت�أجير
ال�س ��يارات لمدة �أ�سبوع قبل الت�صويت يوم
� 19أكتوبر.
و ت ��م تد�ش ��ين موق ��ع (jewcer.com/

 )harperisraelو جمع مبلغ  2849دوالر
منذ اطالق ��ه في الـ  7من �أغ�سط� ��س من
�أكثر من  60مموال ،“ .و قال البيان ” هذا
يكفي لإر�س ��ال اثنين من الن�ش ��طاء ،ولكن
نحن بحاجة �إلى المزيد” ،وتهدف الحملة
لجمع  20000دوالر والحملة �س ��تنتهي في
غ�ضون �شهر.
وقال ��ت المجموعة ” هاربر لق ��د وقف إ�لى
جانب إ��سرائيل في كل ق�ضية رئي�سية ،بما
في ذلك مكافحة  ،BDSو برنامج ال�سالح
الن ��ووي ا إليراني ومكافحة إ��س ��رائيل �ضد
التمييز ف ��ي الأمم المتح ��دة”  .و �أ�ضافت
“لقد كان رئي� ��س الوزراء الكندي �س ��تيفن
هاربر مدافعا �صريحا عن كل من الجالية
اليهودية في كندا و�إ�سرائيل� .صوته يتميز
بالو�ض ��وح الأخالق ��ي ال�ض ��روري لكل من
إ��س ��رائيل والعالم اليهودي .ونحن بحاجة
لأن يبق ��ى رئي�س ��ا لل ��وزراء .نح ��ن بحاجة
إلعادة انتخابه! ”
وت�ش ��ير ا�س ��تطالعات الر�أي الى ان رئي�س
ال ��وزراء المحافظ في �س ��باق متقارب مع
الليبراليين من ذوي التوجهات الي�س ��ارية
والأحزاب الديمقراطية الجديدة.
ويقول الكنديين ا إل�س ��رائيليون �أنه لي� ��س
لديهم �أي عالقة بحملة هاربر.
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أخبار العامل العربي
قطر تطلق إصالحات جديده
لتحسني أوضاع العمال
املهاجرين
اإلمارات رائدة عامليا
يف املباين اخلضراء

نظام حماية الأجور هو نظام قطري جديد
يه ��دف ال�صالح �أو�ضاع العم ��ل و ل�ضمان �أن
العم ��ال المهاجرين� ،س ��وف يح�صلون على
�أجورهم في الوقت المحدد.
في ظل النظام الجديد � ،سيتم دفع المرتبات
للعمال مرتين في ال�ش ��هر �أومرة في ال�ش ��هر
 ،و�س ��يكون الدف ��ع �إلكترون ��ي و مبا�ش ��ر
عب ��ر تحوي ��ل المدفوع ��ات �إلى ح�س ��اباتهم
الم�صرفية.
وكان الف�ش ��ل ف ��ي دف ��ع الروات ��ب ف ��ي
موعدهاخا�ص ��ة بالن�س ��بة للعم ��ال من ذوي
الياقات الزرقاء هو احد �أكبر ال�شكاوى التي
عب ��رت عنها جماعات حقوق الإن�س ��ان �ضد
ال�شركات في الدولة الغنية بالنفط.

وكان ��ت قد وجدت درا�س ��ة �أكاديمية �صدرت
في عام  2013تدعى “نبذة عن المهاجرين
منخف�ضوا الدخ ��ل في قطر المعا�صرة”� ،أن
حوالي خم� ��س العمال المهاجرين كانوا “في
بع�ض الأحيان� ،أونادرا �أو �أبدا” ال يح�صلون
على مرتباتهم في الوقت المحدد.
في الثامن ع�ش ��ر من �أغ�سط�س ،تنتهي فترة
�س ��ماح امتدت لمدة �س ��تة �أ�ش ��هر لل�شركات
لال�ستعداد لنظام الدفع االلكتروني .و بدءا
من ذلك التاريخ ،ف إ�ن ال�شركات التي تف�شل
في دفع رواتب الموظفين في الوقت المحدد
�ستواجه دفع غرامات ت�صل �إلى  6000ريال
قطري ( 1650دوالر ) ،كما �س ��يتم حظرها
م ��ن تعيي ��ن موظفين ج ��دد ،والر�ؤ�س ��اء قد

يواجهون احكاما بال�سجن .وتم تجهيز فرق
لمراقبة النظام الجديد وتحديد ال�ش ��ركات
التي ال تمتثل للوائح.
وي�ش ��رف على الإ�صالح ��ات الجديدة وزارة
العمل ،و �أ�شارت إ�ليها في وقت �سابق وا�صفة
إ�ياها ب�أنه ��ا “دليل على التزام قطر ب�إ�صالح
�سوق العمل”.
في مايو،اعلنت ال ��وزارة �أن الإ�صالحات ما
هي �إال جزء م ��ن “تغييرات كبي ��رة” يجري
�إدخاله ��ا ردا عل ��ى انتق ��ادات غا�ضب ��ة من
ممار�سات العمل المنت�شرة منذ قرار ال�سماح
لقطر با�ست�ضافة �أكبر بطولة لكرة القدم في
العالم.

شباب و رواد يف اخلارج يف عام 2015
ا�ش ��تعلت م�ؤخرا مواقع التوا�صل الإجتماعي
ف ��ي ال�س ��عودية ح ��ول الحدي ��ث ع ��ن طالب
�س ��عودي مبتعث و متميز تكريم ًا له  .ح�سام
زواوي طالب الدكتواره البالغ من العمر 31
عاما يدر�س الطب في جامعة كوينزالند في
ا�ستراليا و قامت الجامعة بتكريمه بطريقة
مبتكرة عبر تعليق �صورته في لوحة إ�عالنية
على واحدة من الطرق ال�سريعة في بريزبن
�شرق ا�س ��تراليا .و ذلك لجهوده وابحاثه في
الطب والتي كللها بر�سالته المتعلقة بحماية
الإن�س ��ان من البكتيريا المقاومة للم�ضادات
الحيوية.
ح�س ��ام هو واحد من العديد من ال�سعوديين
خارج بالدهم ممن اثبتوا تفوقهم في الخارج
و ممن و�صل ��ت ابحاثهم �إلى �أكبر الجامعات
والم�ؤتمرات العلمية في العالم و ها هي قائمة

اعتب ��رت دولة الإم ��ارات العربي ��ة المتحدة
واحدة من �أكبر � 10أ�س ��واق عالمية للمباني
الخ�ضراء البيئية (ليد) من قبل المجل� ��س
الأمريكي للمباني الخ�ضراء (.)USGBC
( )USGBCه ��ي منظمة غير هادفة للربح
ت�شرف على (الريادة في الطاقة والت�صميم
البيئي) و على نظام الت�صنيف الم�س ��تخدم
في الأبنية الخ�ضراء.
وتقول المنظمة �أن دولة الإمارات لديها ثامن
�أكبر مخزون م ��ن المباني الخ�ضراء البيئية
المعتم ��دة ( ليد) خارج الوالي ��ات المتحدة
حيث تبلغ م�ساحتها  3.1مليون متر مربع.
كندا لديها �أكبر مخزون من المباني البيئية
المعتم ��دة خارج الوالي ��ات المتح ��دة و تبلغ
م�س ��احتها  26.6ملي ��ون متر مرب ��ع ،تليها
ال�صين بـ  22(:مليون متر مربع).
وعالوة على ذلك ،من حيث عدد الم�ش ��اريع
البيئية المعتمدة والم�س ��جلة ،دولة الإمارات
العربي ��ة المتحدة ه ��ي الخام�س ��ة دوليا مع
وجود  990م�ش ��روعا ،تليها كندا بـ (4814
م�ش ��روعا) ،ثم ال�صين ب� �ـ ( ،)2022الهند
تاليا بـ ( )1883ث ��م البرازيل بـ ( .)991و
مازالت الوالي ��ات المتحدة حت ��ى الآن �أكبر
�س ��وق للمباني البيئية  ،مع  53908م�ش ��روع
معتمد �أو م�سجل.
وق ��ال ري ��ك فيدري ��زي الرئي� ��س التنفي ��ذي
لمجل� ��س المبان ��ي الخ�ض ��راء الأميرك ��ي
“�أ�صبح ��ت دول ��ة الإم ��ارات مرك ��زا متزايد
الأهمية لحركة المباني الخ�ضراء العالمية،
وهو التطور الذي �سوف ي�س ��اعد على توفير
المزيد من ال�صحة البيئي ��ة وزيادة الفر�ص
االقت�صادية للمواطنين ،و ن�أمل �أن يلهم ذلك
و ي�ساعد �س ��وق المباني الخ�ضراء في جميع
�أنحاء ال�شرق الأو�سط”.

و ا�ضافت المنظمة �أن الإمارات لديها �أكثر
من  80من الأع�ضاء  ،و�أن البالد لديها رابع
�أكبر عدد من مهنيين البناء المعتمدين في
العالم و ذلك عقب الواليات المتحدة وكندا
وال�صين.
ومن �ضمن المباني الخ�ضراء و الحا�صلة على
�ش ��هادة (ليد )الموجودة في دولة الإمارات
العربية المتحدة فندق روزوود �أبوظبي ومبنى
المكاتب الدولي في العا�صمة ،وغرفة دبي ،
ومباني �ستاندرد ت�شارترد في دبي.
وقال جين بويل ،رئي� ��س اال�ستدامة والطاقة
في دبليو إ��س بي بار�س ��ونز برينكرهوف �أن
�ش ��هادة الـ ( ليد ) واحدة م ��ن عدة معايير
لال�س ��تدامة ف ��ي بن ��اء و الوج ��وده قي ��د
اال�س ��تخدام حاليا في جميع �أنحاء ال�ش ��رق
الأو�س ��ط .وقدمت بلدية دبي لوائح �إلزامية
حول المباني الخ�ضراء الخا�صة بها في عام
 2014وتمتلك �أبوظبي معايير ا�ستدامة �أخرى
و هو مزيج من اللوائح الإلزامية و من نظام
ت�صنيف التف�ضيل .
و �أ�ضاف ��ت �أن جميع المباني يج ��ب �أن تلبي
الحد الأدنى من م�س ��توى (بيرل  ،) 1ولكن
يمكن تحقي ��ق المزي ��د م ��ن الدرجات من
خالل �إن�شاء مباني �أكثر كفاءة.
وقد �أدخلت م�ؤ�س�سة بحوث البناء في المملكة
المتحدة �أي�ضا ن�س ��خ من �أ�سلوب تقييم بيئي
خا�ص ي�ستهدف على وجه الخ�صو�ص منطقة
ال�شرق الأو�سط(جولف بريم) .
وقالت بويل �أن “ USGBCقد فعلت ال�صعب
بتل ��ك البيعة �إلى ه ��ذا الجزء م ��ن العالم”،
خا�صة في �أعقاب التراجع في �صناعة البناء
ف ��ي الوالي ��ات المتح ��دة الذي تل ��ى االنهيار
المالي عام .2008

به�ؤالء الطلبة المميزين :
محمد هديبان الأحمدي
الطال ��ب ال�س ��عودي المبتع ��ث ف ��ي الواليات
المتحدة الأمريكي ��ة اختارته اللجنة العلمية
لم�ؤتم ��ر  2015 IEEE Cloudف ��ي مدين ��ة
نيويورك ب�س ��بب بحث علمي ح ��ول تخفي�ض
ا�س ��تهالك الطاقة في مراكز البيانات تحت
تخ�ص� ��ص الخدمات ال�س ��حابية ،وهو بحث
تم اختياره �ضمن  %10وافقت اللجنة العلمية
على �إجتيازها واعتبرتها ابحاث ًا نادرة ت�ستحق
الإطالع والتجربة .
معاذ الخلف
الطالب في الواليات المتحدة الأمريكية اكمل
درا�س ��اته العلي ��ا برغم ظ ��روف مر�ضه منذ
�س ��نوات �إال �أنه كلل �إ�ص ��راره بح�صوله على
الدكتواره في مجال هند�س ��ة البرمجيات و
اعتبرت ر�س ��الته ك�أف�ضل ر�سالة دكتواره من
جمعية الحا�سبات الأمريكية.

�سارا المنديل
المهند�سة التي تدر�س في جامعة جرينتي�ش
البريطاني ��ة ح�صلت على مركز متقدم من
بين الع�شرة الأوائل من الذين قاموا بت�صميم
بنايات ت�ساهم في حل ازمة ال�سكن في لندن.
ت�صميم �س ��ارا الذي عملت عليه كان يهدف
إ�ل ��ى الإ�س ��تفادة م ��ن الم�س ��احات ال�ضائعة
ف ��ي المواقع وتحويلها إ�لى م�س ��طحات عامة
وخا�صة .
علياء المطيري
علياء هي طالبة دكتواره تدر�س في ماليزيا.
ر�سالتها التي قدمتها في مجال الريا�ضيات
قد دفعت م�س� ��ؤولي جامعة العلوم الماليزية
إ�لى عدم ر�صد �أيّ مالحظات على ر�سالتها �أو
التعديل عليها ،كما تم منحها �شهادة تقدير
واعتبار ر�س ��التها واحدة من اهم الر�ساالت
العلمية في المجال.
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أخبار العامل العربي
المجر ،عليك �أن تطيع قوانيننا” – و�ستطلق قريبا
حملة معادية للمهاجرين مماثلة للحمالت في دول
مثل اليونان و�صربياالتي يعبر المهاجرين منها الى
هنغاري ��ا .في المقاب ��ل ،المتطوعين مثل موي�س ��ي
يقودون حركة �شعبية لتوفير الغذاء والمالب�س ولعب
الأطفال والم�ساعدة الطبية واللطف للمهاجرين.
وا�ضاف “انهم يعتق ��دون �أنهم ي�س ��تطيعون توفير
حي ��اة �أف�ض ��ل لأطفالهم و�أعتق ��د �أنن ��ي يمكن �أن
ا�ساعدهم .نحن نكمل بع�ضنا البع�ض” ،وقال “انهم
يعطونني ال�صب ��ر والإيمان والكثير من الحب ،في
حين �أنني اقدم لهم الأمل”.
المتطوعين ي�ساعدون الوافدين في محطة القطار
ليعرف ��وا �إلى �أي ��ن �س ��يتجه القطار به ��م .بمجرد
ن�ش ��ر المعلومات،يت ��م توجيهه ��م �إل ��ى العربات –
المخ�ص�صة بهم -ل�ضمان و�صولهم �إلى وجهاتهم
ال�صحيحه.
دخل البالد �أكثر من  120000مهاجر هذا العام،
و ه ��و ما يقرب ثالث ��ة �أ�ضعاف م ��ا كان ي�صل كل
عام قبل  .2014وخ�ل�ال ال�ش ��هر الما�ضي ،ي�صل
يوميا حوالي � 1500ش ��خ�ص معظمهم من �سوريا
و�أفغان�ستان ومناطق نزاعات �أخرى.
بعد ت�سجيل بياناتهم لدى ال�سلطات المجرية وطلب
اللجوء ،ويتم �إر�س ��ال الالجئين عن طريق القطار
الى واحدة من مراكز اال�ستقبال في هنغاريا ،وهي
رحلة ت�أخذهم من خالل بوداب�ست .بعد �أ�شهر من
تجاه ��ل مئ ��ات المهاجري ��ن والنوم ف ��ي محطات
القطار �أو في المتنزهات القريبة ،و�ضعت المدينة
الآن “مناطق عبور” في �أكبر ثالث محطات قطار
بها .وطوقت المناطق من خارج مع حمام ومرافق
لال�س ��تحمام ،و�صناديق قمامة والأهم من ذلك،
�صنابير ال�شرب.
منطق ��ة الترانزي ��ت ف ��ي كيليتي هي ف ��ي نفق من
محطة القط ��ار تم تجدي ��ده م�ؤخ ��را .كان هناك
حوال ��ي  300مهاجر في يوم واحد م�ؤخرا ،العديد
من الأ�س ��ر لديها �أطفال �صغار  ،ويجل�س ��ون على
بطانية �أو �أكيا� ��س نوم ،ويتحملون الحرارة .بع�ض
الأطفال كانوا يلعبون بالكرة.
وقال موي�سي “لقد تلقينا الكثير من ردود الفعل من
�أولئك الذين هم الآن في المخيمات �أو و�صلوا �إلى
هدفهم بالفعل في الخارج �أو تم لم �شمل عائالتهم
وحياتهم “.،و�أ�ضاف “عندم ��ا ا�صل �إلى محطة �أو
اذهب على متن القطار ،يقومون يتحيتي وعناقي
إ�ن ذلك يعو�ضني عن كل �شيء  ،الوقت ،والطاقة ”.

العمالق اللطيف يقود املتطوعني
ملساعدة املهاجرين يف اجملر

طول ��ه � 6،6أقدام و بنيته مث ��ل مالكم من الوزن
الثقيل ويغطي الو�ش ��م جميع �أنحاء ج�س ��ده .بابا
موي�سي قد يبدو وك�أنه نوع من الرجال الذين يهرب
منهم معظم النا� ��س لكن المئات من المهاجرين
اليائ�سين يتوجهون �إليه طلبا للم�ساعدة.
هذا العمالق اللطيف ،المنحدر من والدة مجرية
يهودي ��ة و�أب م�ص ��ري م�س ��لم ،ه ��و تج�س ��يد حي
للم�صالحة و م�ساعدة طالبي اللجوء الإ�سالميين
الذين ي�صلون كل يوم في محطة القطار الرئي�سية
في بوداب�ست.
موجه�س ��ي ،الذي يتحدث العربي ��ة بطالقة ،ومعه
مجموع ��ة م ��ن المتطوعي ��ن ت�س ��اعد ف ��ي محطة
كيليتي ،محطة القطار الأكثر �شعبية للمهاجرين في
المجر لأنها نقطة االنطالق للقطارات �إلى �ألمانيا
والنم�سا وغيرها من دول االتحاد االوروبي الغنية.
وقال موي�سي وهو م�صمم ن�سيج يبلغ من العمر 31
عاما “في المرة الأول ��ى التي جئت �إلى هنا ،واحد
من �أ�صدقائي ق ��ال �أننا يج ��ب �أن ن�أتي لأن هناك
الكثير من العرب ممن ي�أتون هنا وعلينا �أن نحاول
م�س ��اعدتهم وهكذا خرجنا و علقنا هنا .كان من
المفتر� ��ض �أن تكون زيارة لمرة واحدة منا�س ��بة و
لكنها ا�ستمرت ل�شهرين �أو ثالثة”.
التق ��ى وال ��دي موي�س ��ي ف ��ي �إح ��دى الجامع ��ات
ببوداب�س ��ت وق ��ررا اال�س ��تمرار ف ��ي دياناته ��م و
الإحتف ��ال بمنا�س ��بات الديانتين.و انتق ��ل والديه
�إلى القاهرة منذ �سنوات ،ولكنه بقي في العا�صمة

المجري ��ة .خلفيته متعددة الثقافات ت�س ��اعده في
خدمة الآخرين.
وكان حجمه ال�ضخم ميزة له في العمل التطوعي،
حيث كانت بع�ض الجماع ��ات اليمينية المتطرفة
عازم ��ة عل ��ى تخوي ��ف المهاجرين ف ��ي المحطة.
وا�ضاف “انه يخلق �شعورا بالأمن بين المهاجرين”
 .موي�س ��ي ي�س ��اعد بتوزي ��ع �صنادي ��ق الحلوي ��ات
للأطفال و قد ي�س ��اعد في ملء حو�ض بال�ستيكي
لحم ��ام ر�ضي ��ع .لكن في بع� ��ض الأحي ��ان مظهره
يخيف المهاجري ��ن �أي�ضا .موي�س ��ي والمتطوعين
تعلموا ب�س ��رعة الأديان �أو الأعراق و قيمة �إعطاء
م�ساحة خا�صة لهما .
وا�ضاف ان “ال�سوريين واالفغان ،على �سبيل المثال،
يجل�سون منف�صلين تماما” ،وقال “ال�سوريون لي�سوا
مثل الأفغان الذين يلتزمون بالقواعد الغير مكتوبة
و المتعلقة بعدم الخلط”.
كل ب�ضع �س ��اعات ،موي�س ��ي وزمالءة المتطوعين
ي�س ��اعدون من في القط ��ارات القادمة من جنوب
المج ��ر و�صربيا .وتتوق ��ع المجر �إنهاء بناء �س ��ور
عال ��ى طوله � 4أمت ��ار على م�س ��افة  175كيلومتر
على الحدود مع �صربيا هذا ال�شهر ،و يقول رئي�س
الوزراء فيكتور اوربان �أن هناك حاجة للدفاع عن
المجر وبقي ��ة دول االتحاد الأوروب ��ي من موجات
المهاجرين.
كما و�ضع ��ت الحكومة �أي�ضا لوح ��ات �إعالنية في
جمي ��ع �أنحاء البالد ور�س ��ائل مث ��ل “�إذا �أتيت �إلى

Wide Selection of Arabic Products
ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

Chicken
Breast
Fillet
ﺻﺪور
دﺟﺎج ﻓﻴﻠﻴﺔ
National Spice
ﺑﻬﺎرات ﻧﺎﺷﻮﻧﺎل

قالت و�س ��ائل االعالم االيطالية �أن �ش ��رطة
الح ��دود الإيطالي ��ة اعتقل ��ت مح ��ام حقوق
�إن�س ��ان جزائري كان مذك ��رة توقيف دولية
ويعي�ش في �سوي�سرا كالجئ �سيا�سي.
و كان ق ��د اعتق ��ل ر�ش ��يد م�س ��لي بينما كان
يعبر نفق حدود �س ��انت برنارد متجهها من
�سوي�سرا مع زوجته و�أحد �أطفاله الثالثة �إلى
�إيطاليا.وكانت ال�شرطة في البلدة الحدودية
الإيطالية في ال�شمال الغرببي “�أو�ستي” من
قامت بالإعتقال .
م�س ��لي هو محام جزائ ��ري دافع ع ��ن قادة
الجبهة الإ�س�ل�امية للإنق ��اذ المحظورة في
الب�ل�اد ف ��ي ت�س ��عينات الق ��رن الما�ض ��ي .و
في ع ��ام  ،1997كان هو نف�س ��ه محل حكم
بال�س ��جن لم ��دة ث�ل�اث �س ��نوات بتهمة دعم

أرز ﺷـــﺎن

778-838-2786
778-379-7869
Contact Molana Shoaeb Falahi

und

Whole
Chicken
ﺟﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ

دﺟﺎ

ﺷﺮﺣﺎت ﻟﺤﻢ
ﻏﻨﻢ ،ﻣﺎﻋﺰ
Shan Rice

االرهاب في اعق ��اب محاكمة و�صفت الحقا
من منظمات حقوق الإن�س ��ان �أنها منحازة .
و بعد ثالث �س ��نوات من ال�سجن ح�صل على
حق اللجوء في �سوي�سرا حيث �أ�س�س م�ؤ�س�سة
الكرامة لحقوق الإن�س ��ان �إح ��دى الجمعيات
الت ��ي تعمل ف ��ي مجال حق ��وق الإن�س ��ان في
الدول العربية و الواقعة في جنيف ب�سوي�سرا.
و كان م�س ��لي مو�ضوع مذك ��رة توقيف دولية
�ص ��ادرة ع ��ن طري ��ق الإنترب ��ول م ��ن قب ��ل
ال�س ��لطات الجزائري ��ة حي ��ث ت ��م اتهام ��ه
بالإره ��اب ف ��ي ابريل من الع ��ام  2002و تم
الحكم عليه غيابيا بال�سجن  20عام ًا .
و حالي ��ا م�س ��لي في انتظ ��ار ق ��رار محكمة
اال�س ��تئناف ف ��ي مدين ��ة تورينو في م�س� ��ألة
ت�سليمه.

NEW
NEW HALAL
HALAL MEAT
MEAT STORE
STORE IN
IN VANCOUVER
VANCOUVER

Lamb, Goa
t
Steak

HOME DELIVERY

4940 Joyce Street, Vancouver
Store Hours: 10AM - 8PM

اعتقال حمامي
وناشط حقوق إنسان
جزائري يف إيطاليا

Gro
Lean
Beef

ﻟﺤ

Rea
Pric sonabl
ﺎر  eة es
ﻌ
ز

 Shan Masalaأ
ﺳـﻤــﺘ
ﻣـ
ﺳﺎﻻ ﺷﺎن
ﺎ

ﻢ ﺑﻘﺮ

ﻣﻔﺮوم

ـــــــﺎ

ﻣ

We carry all fresh meat,
beef, chicken, goat, lamb
and all kinds of Pak-Indian
and Mediterranean groceries
• Qilla Gold Rice 10 lbs
• 507 Rice 10 lbs
• Pakola Jello
• National Ginger & Garlic Paste
• And many more items in store
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Caro Loutfi, For building democracy
through innovative youth engagement
immersed in a rich, bilingual tapestry of cultures. As such, Caro is
a bit of a poster child for Canadian
multiculturalism – though this
reductive title would not do her
justice.
Caro shows nuance when she discusses identity, of which she says:
“In my perspective, most Canadians
are immigrants, except for Canada’s
Indigenous peoples. I consider myself
Canadian, and it’s in this diversity of
identities that I feel most at home.”

While some may try to find an
unworn path to follow, Caro
Loutfi has taken it upon herself
to boldly carve her own way. As
the Executive Director and resident change-maker at Apathy is
Boring, Loutfi is staring youth
voters straight in the eye and calling for a change.
Voter apathy amongst Canadian
youth is a national epidemic that
Loutfi and her co-conspirators are

tackling head-on with refreshing
audacity and a big-picture vision.
Apathy is Boring (aka A is B) is a
non-partisan organization that is
addressing youth-disengagement
through a variety of arts- and
technology-based strategies – a
much needed antidote to a democracy debilitated by its increasingly
low voter turnout.
The organization’s youth-led,
creative approach is what first

pulled Loutfi in. Starting off as
a Communications Intern in the
summer of 2013, she moved on to
Youth-Friendly Coordinator, then
Director of Operations. As of April
2015, Caro Loutfi now holds the
position of Executive Director with
no plans of slowing down.
Born in Montreal to a Lebanese
father and a Japan-raised AngloCanadian mother, with a stint in
Ethiopia as a child, Caro grew up

change categorically defies the
over-used cliché of ‘the disinterested millennial’.
In fact, A is B played an integral
role in breaking down her own
preconceived notions about youth
disengagement. By shifting the
conversation from ‘Why don’t
youth care?’ to ‘What barriers
stand in the way of youth engagement?’ Loutfi discovered a serious
shift in the types of conversations
she could have with her peers.

After majoring in Art History
and minoring in Human Rights
at Concordia University, Caro
continued to seek new ways to
fulfill her double-passion for the
arts and social change. The merging of these two powerful forces
manifested in her past roles as
Co-Producer for Montreal’s Art
Matters Festival, and when leading a fundraising arts initiative
for Namaste Children’s House in
Nepal.

A is B has a crystal clear vision:
empowering youth to co-create a
nation that reflects their values.
Loutfi emphasizes that need for
a long-haul approach, as opposed
to one-off campaigns common in
this age of instant activism. While
changing the tide may take a
while, the payoff is ultimately too
important to ignore: a sustainable
democracy.

It was after her work in Nepal
that Loutfi decided she wanted
to re-focus her energies on issues
closer to home. Loutfi’s reasoning is insightful: “There is a lot to
do across the street, before heading
across the world. I also value thinking
about social change through the lens of
empowerment instead of as charity.”

“Canadian youth hold power in
numbers: there are 5.5 million
millennials eligible to vote in this
October’s federal election. I would ask
all youth to stand among their peers
and have their voices heard. Voting
is one of the ways we can be heard
in society, and we want to use every
means possible to have our values
represented.”

Loutf i ’s deep-set dedication
to civic engagement and social

Loutfi offers this appeal to fellow
young Canadians:

YOUR ONE STOP SHOP
FOR ALL YOUR REAL ESTATE AND FINANCIAL NEEDS
Mortgage:

• Meet all ﬁnancial institutions in
one single appointment
• Possibility of zero down payment
• Lowest interest rates guaranteed
• Approval for complicated ﬁles

Living beneﬁts:

Call me

778-707-1972
Ismat Simo
BROKER

ismat.simo@ajinsurance.ca

• Disability Insurance
• Critical Illness Insurance
• Health and Dental Insurance

Residential Real Estate:
• Sell and Buy Houses,
Townhouses, Condos

$389,000

# 209 701, KLAHANIE DR
Port Moody
Beds: 2, Baths: 2
Living Area: 852 sqft

$885,000

# 2606 400, CAPILANO RD
Port Moody
Beds: 2, Baths: 2
Living Area: 1,475 sqft

Investment:

• Segregated Funds
• Guaranteed Investment
Certificate (GIC)
• Non-registered investment
• Child education plan
• RESP • RRSP • TFSA

Life Insurance:

• Replace lost income
• Pay off debts (mortgage,
loans & lines of credits etc.)
• Inheritance
• Source of savings

Call me

604-771-7653
Lara Tatari

REALTOR®

lara.tatari@century21.ca

$152,000

# 104 2425, SHAUGHNESSY ST
Port Coquitlam
Beds: 2, Baths: 1
Living Area: 862 sqft

$369,000

# 16 1328, BRUNETTE AV
Coquitlam
Beds: 2, Baths: 2
Living Area: 1,215 sqft

www.laratatari.com
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‘الدولة اإلسالمية’

تدمر ديرا من
ِّ
القرن اخلامس
يف وسط سوريا

بالق ��رب م ��ن مدين ��ة تدمر حي ��ث اختطف
المتطرف ��ون ع�ش ��رات من الم�س ��يحيين في
وقت �سابق من هذا ال�ش ��هر ،قال ن�شطاء �أن
الدولة الإ�سالمية قد هدمت دير ت�أ�س�س قبل
�أكثر من � 1500سنة في و�سط �سوريا.
تدمير دير مار اليان بالقرب من بلدة قريتين
ي�أتي بعد �أيام من قيام الم�سلحين في تدمر
ب�إعدام الأكاديمي والباحث في الآثار البالغ
من العمر  81عاما الذي كان قد كر�س حياته
لدرا�سة ولال�ش ��راف على الآثار القديمة في
المدينة.
واث ��ارت التط ��ورات مخاوف م ��ن �أن الدولة
الإ�س�ل�امية يمكنها ت�س ��ريع حملته ��ا لتدمير
ونهب المواقع الأثرية الغير الإ�س�ل�امية من
فترة م ��ا قب ��ل الإ�س�ل�ام داخل الم�س ��احات
الخا�ضعه لهم في كل من العراق و�سوريا.
قالت ايرينا بوكوفا ،المدير العام لليون�سكو
“�أعتق ��د �أنن ��ا قلقون ب�ش� ��أن جمي ��ع المواقع
التراثية في �سوريا ،لي�س هناك ما هو �آمن “.
و بثت الجماعة المت�شددة التي ا�ستولت على

منطقة قريتين في �أوائل �أغ�سط�س �صورا في
و�سائل االعالم االجتماعية يوم الجمعة تظهر
الجرافات تدمر دير مار اليان.
وقال رجل دين م�سيحي في دم�شق �أن الدولة
الإ�س�ل�امية دمرت كني�سة داخل الدير يعود
تاريخه ��ا �إل ��ى الق ��رن الخام� ��س .كم ��ا اكد
المر�صد ال�س ��وري لحق ��وق الإن�س ��ان تدمير
الدير.
كم ��ا واختط ��ف الكاه ��ن الم�س ��يحي ،جاك
مراد ،والذي عا�ش في الدير و ظل في عداد
المفقودي ��ن .و ف ��ي اعقاب ال�س ��يطرة على
المنطقة اختطفت الجماعة � 230ش ��خ�صا
بينهم الع�ش ��رات م ��ن الم�س ��يحيين .و�أفرج
الحقا عن البع�ض منه ��م �إال �أن م�صير عدد
�آخر ال يزال مجهوال.
منذ ا�ستيالئهم على نحو ثلث �سوريا والعراق
في العام الما�ضي ،دمرالمقاتلون الم�ساجد
والكنائ� ��س والمواقع الأثرية ،مما ت�سبب في
�أ�ضرار وا�سعة النطاق في المدن القديمة في
نمرود ،الح�ضر وال�صالحية.

و ف ��ي ما ي ��و اقتح ��م
م�س ��لحو ن ا لمد ين ��ة
التاريخية تدم ��ر ،و يوم
الثالث ��اء اعدم الباحث
خال ��د الأ�س ��عد بقط ��ع
ر�أ�س ��ه علن ��ام ��ن قب ��ل
المجموع ��ة ،و تم تعليق
جثت ��ه ف ��ي ال�س ��احة
الرئي�س ��ية وفقا ل�ش ��هود
عيان و�أقارب.
وقال م�س�ؤولون انهم يعتقدون ان المت�شددين
ا�س ��تجوبوا �أ�سعد ،مدير الموقع في محاولة
لحمل ��ه على �إف�ش ��اء موقع اخفاء ال�س ��لطات
للكن ��وز التي تمت �إزالتها م ��ن تدمر قبل �أن
ي�ستولى المتطرفون على المنطقة التي تعود
�إل ��ى الحقب ��ة الرومانية و الت ��ي يبلغ عمرها
 2000عام على حافة المدينة الحديثة التي
ال تزال تحمل ا�سمها.
و ا�ضافت �إيرينا �أن �أ�سعد كان معروفا بـلقب
“�سيد تدمر”  .وانه ق�ضى �أكثر من  50عاما
وراء ابحاثه حولها و�أنه كر�س حياته لها و �أنه
هو ال�سبب في �إدراج تدمر على الئحة التراث
العالمي في ثمانينات القرن الما�ضي.
وقالت انها تخ�شى من �أن تعاني تدمر نف�س
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Finest Indian and Pakistani Cuisine Clay Oven Dishes

604-254-8452

م�صير المواقع التراثية الأخرى التي وقعت
تحت �س ��يطرة داع� ��ش  .وتكهن الخبراء �أن
داع� ��ش ا�س ��تخدمت تدمي ��ر مواق ��ع التراث
لتغطي ��ة عمليات ال�س ��لب والنه ��ب المربحة
وبيع الكنوز الأثرية.
و ا�ضاف ��ت “نحن نعرف �أن بع�ض الدمار قد
ب ��د�أ "�أن �ص ��ور الأقمار ال�صناعي ��ة الأخيرة
ك�شفت “حفر �شبكة في الأرا�ضي القريبة من
تدمر بطريقة غير م�شروعة لالتجار ثم في
نهاية المطاف النهب".
وقد هاج ��م م�س ��لحو تنظيم “داع� ��ش” �أحد
الكن ��وز الأثري ��ة العالمي ��ة وفجّ ��روا معب ��د
“بعل�شمين” ال�شهير في مدينة تدمر الأثرية

الواقعة في و�سط �سوريا المدرجة على الئحة
التراث العالميّ .
وقال المدير العا ّم للآثار والمتاحف ال�سورية
م�أمون عب ��د الكريم �إنّ داع� ��ش فخّ خ بكمية
كبيرة من المتفجرات معبد بعل �شمين قبل
�أن يفجره ،م�ضيف ًا �إنه جرى تدمير جزء كبير
من المعبد.
و�أو�ض ��ح �أنّ التفجير �أدى �إل ��ى تدمير الجزء
المغل ��ق من المعب ��د و�إل ��ى �إنهي ��ار الأعمدة
المحيطة به.
و”بعل�شمين” هو �آله ال�سماء لدى الفينيقيين،
وهو �أهمّ معبد بعد معبد “بل” بح�سب متحف
“اللوفر” في باري�س.

1439 Commercial Drive, Vancouver, BC V5L 3X8
E-mail: tandooripalace@hotmail.com
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لطفي بوشناق يختتم
مهرجان قرطاج الدويل

مصر تعلن
مقاطعة متحف
“نورث هامبنتون”
يف بريطانيا عقب
بيعه متثاال فرعونيا
�أعلن وزير الدولة ل�ش� ��ؤون الآث ��ار الم�صرية
مم ��دوح الدماط ��ي مقاطعة متح ��ف “نورث
هامبنتون” البريطاني لبيعه تمثا ًال فرعوني ًا
من مقتنياته كان قد اخرج من م�صر العام
.1849
وقال الدماطي �إن “وزارة الدولة ل�ش�ؤون الآثار
قررت مقاطعة متحف نورث هامنبتون في كل
المجاالت” كما اتهمت ��ه بالقيام بـ بت�صرف
معيب وغير م�س ��بوق بع ��د قيامه ببي ��ع �أحد
مقتنيات ��ه وه ��و تمث ��ال �س ��خم كا الفرعوني
ب�سعر  15مليونا و� 800ألف جنيه �إ�سترليني”.
وو�صف الوزير ت�ص ��رف المتحف “بانه غير

�أخالقي وغير م�س�ؤول وبانه ي�شكل �سابقة في
تدمير التراث الإن�ساني الثقافي والفني”.كما
ودعا الوزير �إلى وقف ت�صدي ��ر التمثال �إلى
الم�ش ��تري الذي لم يك�ش ��ف المتحف هويته
بع ��د .و دعا الدماط ��ي �إلى “حمل ��ة تبرعات
وا�س ��عة من قبل رجال الأعم ��ال الم�صريين
والطلبة الم�صريين المقيمين في بريطانيا
ل�ش ��راء التمثال لإبقائه في بريطانيا �أو نقله
�إلى م�صر”.
وكان ق ��د بي ��ع التمثال ف ��ي يولي ��و  2014في
عملي ��ة مثي ��رة للجدل ت�س ��ببت في �س ��حب
الترخي� ��ص من المتح ��ف من قبل مجل� ��س

الفن ��ون البريطاني بدع ��وى �أن ال�صفقة لم
تراع معايير �إدارة المتاحف لمجموعاتها.
التمثال منحوت من الحج ��ر الجيري ويمثل
�س ��خم كا و هو جال� ��س فيما زوجته تجل� ��س
عن ��د قدميه .ويبل ��غ ارتفاعه � 75س ��نتمتراً.
ويعود التمثال �إلى ع�صر الأ�س ��رة الخام�سة
( 2345-2494قبل المي�ل�اد) وكان قد عثر
عليه في منطقة �سقارة .
ويتعذر على م�صر ا�ستعادة التمثال لأن الفترة
التي �أخرج فيها من م�صر كانت غير م�شمولة
باتفاقية اليوني�سكو التي وقعت في �سبعينيات
القرن الما�ضي.

�أ�س ��دل ال�س ��تار على الدورة الـ 51لمهرجان
قرط ��اج الدولي بعر� ��ض ختام ��ي مميز من
المطرب التون�سي لطفي بو�شناق.
وق ��دم بو�ش ��ناق مجموع ��ة من المو�ش ��حات
والأغان ��ي الت ��ي تحكي هموم الإن�س ��ان ،مثل
�أغنية “�أنا مواطن” .كما قدم بو�شناق �أغنية
“اتجمع ��وا” ،من كلم ��ات ال�ش ��اعر الم�صري
الراح ��ل �أحم ��د ف�ؤاد نج ��م� ،إ�ضاف ��ة لبع�ض
�أغاني ��ه الخا�صة مثل “نحبك وانت ن�س ��اية”.
و�شاركه الفنان ال�سوري عبداهلل مري�ش غناء
“�أن ��ا العراق” و”تحت ال�س ��يطرة” .و ا�س ��تمر
عر�ضه �إلى ما يزيد عن �ساعتان .
انطلقت دورة هذا العام في  11يوليو الما�ضي
بعر�ض م�س ��رحي غنائي بعن ��وان “ظلموني”

لتكري ��م الفنان ��ة التون�س ��ية الراحل ��ة علية.
كما �أحي ��ى ليال ��ي المهرج ��ان مجموعة من
الفنانين العرب ،منه ��م المطربة الم�صرية
�آمال ماه ��ر ،والمطرب الفل�س ��طيني محمد
ع�س ��اف ،واللبناني وائل كفوري .كما �شارك
مغني الهيب هوب ايكون ،والمغنية الأميركية
لورين هيل ،والفرن�سية انديال ،والبريطاني
�شارلي وين�ستون.
وه ��ذا العام ق ��دم مهرجان قرطاج �أ�ش ��كاال
مو�س ��يقية وفني ��ة مختلف ��ة حيث ا�س ��ت�ضاف
المو�س ��يقي الترك ��ي عم ��ر ف ��اروق ،وعر�ض
“قوالي وفالمنكو” الذي يمزج بين المو�سيقى
الإ�س ��بانية والباك�س ��تانية وعر�ض ال�س ��يرك
الإفريقي.

تكرمي جنوم الزمن
اجلميل يف بريوت
تم تكري ��م فنان ��و الزم ��ن الجمي ��ل وممثلو
الجي ��ل الحالي م ��ن خ�ل�ال حف ��ل �أقيم في
تياترو “�آب ��ي كلوب” ببيروت ،ح�ضره ح�ش ��د
من �أهل ال�صحافة والإعالم وعدد من الوجوه
االجتماعية.
م ��ن �أب ��رز الفناني ��ن والممثلي ��ن المكرمين
المطربة مي�ش ��لين خليفة ،والممثلة الراحلة
علياء نمري ،والممثلة جناح فاخوري ،و�آمال
عفي� ��ش ،والفنانة القديرة هيام يون�س ،وفلة
الجزائري ��ة ،والماي�س ��ترو �إح�س ��ان المنذر،
والإعالمية هال المر ،والممثل خالد ال�سيد،

و�س ��امي بوحم ��دان وع ��دد م ��ن الممثلي ��ن
والنجوم.
وق ��دم الحفل الإعالمي ��ون “�أحمد عي�س ��ى”
و”ندى عيتاني” وا�س ��تهلت ال�سهرة بالن�شيد
الوطن ��ي اللبناني .من بعده ��ا �ألقى �صاحب
ورئي� ��س موق ��ع “�ش ��ارع الف ��ن” ال�س ��يد جان
فري�س ��كور كلمة وعد فيها بتكريم جديد في
ال�س ��نوات المقبل ��ة �سي�ش ��مل ويت�ضمن لجنة
تحكيم .
بعد الكلمة بد�أت التكريمات م�س ��بقة بفيديو
خا�ص عن كل مكرّم .

شـــعراء وأدبـــاء العـــراق يحتفـــون بالشـــاعر
“مظفـــر النـــواب”
احتفى �ش ��عراء وادباء الع ��راق �ضمن حملة
�أطلقت منذ عام تحت عنوان “حملة اال�شارة،
هذا هو ال�شاعر العراقي” بال�شاعر العراقي
الكبير مظفر النواب ،وت�ضحياته الكبيرة من
�أجل العراق والعالم العربي ب�شكل عام.
وجاء في ا�س ��باب اختي ��ار “الن ��واب” ليكون
“نجم اال�ش ��ارة” له ��ذه الدورة ،ه ��و تزامنها
مع التظاه ��رات الوطنية العراقي ��ة ،و للدور
الوطن ��ي ال ��ذي تبن ��اه ال�ش ��اعر والمنا�ض ��ل
العراقي و ل ��دوره في نق ��ل ق�ضاي ��ا الفقراء
والكادحين والمظلومين”.
ولد مظفر الن ��واب في بغ ��داد جانب الكرخ
في عام  1934من �أ�سرة �أر�ستقراطية مهتمة
بالفن ��ون والمو�س ��يقى و الأدب ،وق ��د حم ��ل
همّ وطن ��ه والفقراء منذ ق�صائ ��ده االولى و
اعتبرته ال�س ��لطات المتعاقبة تهديدا لها ،و
تم �سجنه �أكثر من مرة وحكم عليه بالإعدام
م ��رات اخرى .و على الرغم من عي�ش ��ه في
المنفى �إال �أنه ظل متم�سك ًا بق�ضاياه القومية

واالجتماعي ��ة والت ��ي بدت �س ��مة ظاهرة في
نتاجه ال�شعري ،وقد برزت في هذه المرحلة
من حياته اهتماماته الوجدانية و بحثه عن
المطلق والخطاب ال�سيا�سي الذي حقق فيه
مزج ًا رائع ًا بين الحدث وقراءة الم�س ��تقبل،
ويعدّه النقاد �صوتا �شعريا متفرّدا وقد طبعت
اعماله الكاملة �أكثر من مرة ،وله ديوان �شعر
باللهج ��ة العراقي ��ة المحكية ا�س ��ماه “الريل
وحم ��د” غني ��ت اغل ��ب ق�صائده وم ��ن كبار
المطربين.
يذك ��ر ان “حمل ��ة اال�ش ��ارة” ي�ش ��رف عليها
ال�ش ��اعر �س ��عد يا�س ��ين ،وبم�س ��اندة “موقع
النجوى” ب�ش ��خ�ص االديب ��ة اللبنانية نجوى
القلعاني ،ف�ضال عن �أكثر من خم�س ��ة �آالف
من االدباء وال�شعراء من هيئة المنظمين.
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Human Rights Groups criticize ‘Surge’ in
Israeli Home Demolitions in West Bank

should be held accountable for the
wanton destruction of Palestinian
property and of projects funded by
international aid in the occupied West
Bank.” A solar panel, a portable
latrine and animal pens funded by
the European Union were among
the structures demolished, it said.
Israeli settlements in the occupied
West Bank are considered illegal
under international law.

for these communities would effectively remove Palestinian presence
in and around the planned E1 settlement project”.
The U.N. said that on Monday
alone, Israel demolished the makeshift accommodations (including
tents ) of 78 Palestinians, including
49 children. And this is the largest
number of Palestinians displaced
in the West Bank in one day in
nearly three years. The organizations said ” The Israeli government

highest number of people rendered
homeless from demolitions in nearly
three years”. Oxfam’s Catherine
Essoyan said: “Demolitions are
pushing Palestinians to the brink
and destroying prospects for peace.
This week, the coordinator for
U.N. humanitarian and development
activities in Palestinian territories
Robert Piper said in a statement
“These demolitions are occurring in parallel with settlement
expansion…The relocation plan

اليمن :فرصة إلنهاء الصراع

مجموعة الأزمات الدولية:
لق ��د تح� �وّل الم� � ّد الع�س ��كري �ض ��د المقاتلي ��ن
الحوثيين في اليمن .لقد بد�أ التحالف الذي تقوده
ال�سعودية ،مدفوع ًا بانت�صاراته الأخيرة ،بالتقدّم
نحو مركز البالد من عدن ،المدينة الجنوبية التي
تم اال�ستيالء عليها في �أوا�سط تموز/يوليو ،وقد
يحاول اال�ستيالء على العا�صمة� ،صنعاء ،متجه ًا
�إلى ال�ش ��مال .من �أجل تجنّب مرحلة جديدة من
ال�صراع يمكن �أن تكون �أكثر فتك ًا من �سابقاتها،
على الحوثيين االلت ��زام بالتنازالت التي قدّموها
ل ألم ��م المتحدة م ��ن خالل جهود الو�س ��اطة في
م�س ��قط في الثامن والتا�س ��ع من �آب�/أغ�سط�س،
بما ف ��ي ذلك ان�س ��حاب الميلي�ش ��يات من المدن
طبق ًا لقرار مجل�س الأمن التابع للأمم المتحدة
رقم  14( 2216ني�سان�/أبريل) .بالمقابل ،على
خ�صومهم القبول بت�س ��وية ت�س ��مح بالتو�صل �إلى
وقف إ�طالق نار فوري ،وال�ش ��روع في مفاو�ضات
حول تفا�صيل ان�س ��حاب منظّ م للميلي�ش ��يات من
المدن والع ��ودة إ�ل ��ى العملية ال�سيا�س ��ية اليمنية
لت�سوية الم�سائل العالقة.
المقاتلون الحوثيون ،مدعومين بوحدات ع�سكرية

تابع ��ة للرئي� ��س ال�س ��ابق عل ��ي عب ��د اهلل �صالح،
جنوباً ،ما �أجبر الرئي�س عبد ربه من�صور هادي
على الهروب �إلى الريا�ض .وف ��ي الحال� ،أطلقت
ال�س ��عودية ،التي تعتبر الحوثيي ��ن وكالء لإيران،
حمل ��ة م ��ن الغ ��ارات الجوي ��ة وفر�ض ��ت ،بحكم
الأمر الواقع ،ح�صار ًا جوي ًا وبحري ًا لعك� ��س تقدّم
الحوثيين و إ�عادة حكومة هادي �إلى البالد .بحلول
نهاي ��ة حزيران/يونيو ،كان التحالف الذي تقوده
ال�سعودية ،والذي ي�ضم ت�سع دول �أخرى معظمها
عربي ��ة ،ق ��د �أبط أ� تق ��دم الحوثيين ف ��ي الجنوب
وال�ش ��رق ،حيث المعار�ضة المحلية للحوثيين في
�أقوى حاالتها.
في تموز/يوليو ،تم ك�سر حالة الجمود حين قامت
مجموعات جديدة من الق ��وات البرية (المكوّنة
من ق ��وات يمنية إ��ضاف ��ة �إلى ق ��وات التحالف)،
مدعومة بدفعة جديدة م ��ن العربات الم�صفّحة
الم�ص ّنع ��ة في الغ ��رب ،و�ضربات جوي ��ة مكثفة،
ب�إنهاك الحوثيين الذين كان ��وا قد وزّعوا قواهم
في مناطق �أو�س ��ع مما ي�ستطيعون ال�سيطرة عليه
في عدن .في  15تموز/يوليو ،ا�ستولى المقاتلون
الذين يحاربون الحوثيين على مطار عدن الدولي،

وخالل �أ�سبوعين كانوا قد عززوا �سيطرتهم على
معظم �أجزاء المدينة .ومنذ ذلك الحين تو�سّ عوا
�أكث ��ر وانتزع ��وا ال�س ��يطرة عل ��ى المحافظ ��ات
المحيط ��ة بعدن م ��ن الحوثيين الذي ��ن �أنهكتهم
الحرب ،والذين ن�شروا قواتهم على مناطق �أو�سع
مما يمكنهم ال�س ��يطرة عليه ولم يكونوا في و�ضع
�سهل في المناطق البعيدة عن مناطقهم الأ�صلية
في ال�شمال .لقد غيّرت هذه المكا�سب من الو�ضع
النف�س ��ي للمحاربي ��ن و�ألهمت ق ��وات المعار�ضة
لتكثيف معاركها �ضد الحوثيين في مناطق ال�شمال
في محافظات تعز ،و�إب ،و�صنعاء وم�أرب.
ثمة مخاوف م�شروعة الآن من �أن ي�شعر التحالف
الذي تقوده ال�سعودية ب�إغراء التخلّي عن الت�سوية
ال�سيا�س ��ية وال�س ��عي ب ��د ًال م ��ن ذلك إ�ل ��ى ن�صر
ع�س ��كري �أكثر ح�س ��م ًا في �س ��ائر �أنح ��اء البالد،
بما في ذلك في العا�صمة� .أفعال التحالف ت�شير
�إلى �أنه يخطط لذلك� ،إ ّال �أن حملة ع�س ��كرية في
المرتفع ��ات ال�ش ��مالية ،وخ�صو�ص ًا ف ��ي �صنعاء،
�ستد�ش ��ن عل ��ى الأرج ��ح مرحل ��ة ع�س ��كرية �أكثر
خط ��ورة ،م�صحوب ��ة ب�أزم ��ة إ�ن�س ��انية كارثي ��ة،
و�س ��تدفع اليمن بعيد ًا عن �أي فر�صة للتو�صل إ�لى
حل �سيا�سي دائم.
يو�شك التحالف على تكرار نف�س الخط�أ الرئي�سي
الذي ارتكبه الحوثيون وهو التو�س ��ع ب�س ��رعة إ�لى
مناطق ال ترحب به� ،س ��يكون من ال�صعب ،إ�ن لم
يكن من الم�س ��تحيل ،ال�سيطرة عليها واالحتفاظ
بها .معظ ��م انت�صارات التحال ��ف حتى الآن هي
في المناطق الجنوبية وال�ش ��رقية ،ذات الأغلبية
ال�شافعية (ال�سنية) حيث المقاومة �ضد الحوثيين
في �أقوى حاالتها� .أما المرتفعات ال�شمالية فهي
مختلفة جداً ،فلدى الحوثيين هناك قاعدة �شعبية
ومناطق جبلية م�ألوفة تمكّنهم من اال�ستمرار في
حرب ع�صاب ��ات طويلة .كم ��ا �أن لديه ��م �أعداء
كثيرين بالطبع ،خ�صو�ص ًا بين العائالت القبلية
مثل �آل الأحمر و�أع�ضاء حزب الإ�صالح الإ�سالمي
ال�سني .غير �أن المعار�ضة الكامنة للحوثيين لدى
المجموعات الأخرى ،مثل حزب الم�ؤتمر ال�شعبي

demolitions of the homes and
basic structures come as Israel
plans to construct homes for
Jewish settlers in the occupied territory. They occurred in Area C,
which is controlled by the Israeli
authorities and where more than
60 percent of the West Bank lies.

Human Rights Groups denounced
Israeli demolitions of homes in the
West Bank where the U.N. said 63
houses and other structures were
destroyed this week alone, making 132 Palestinians homeless.
In a joint statement, 31 international organizations including
Oxfam and Amnesty International
slammed the “surge” in demolitions
and urged world leaders “to take
urgent action” to put an end to it.
The United Nations said that the

العام بزعامة �صالح ،والوحدات الع�سكرية التابعة
ل ��ه ،يخفف منها اال�س ��تياء الوا�س ��ع م ��ن الحملة
الع�سكرية التي تقودها ال�س ��عودية ،ومن الرئي�س
هادي وح ��زب الإ�صالح .ان مح ��اوالت التحالف
لدعم المقاتلي ��ن الذين يحارب ��ون الحوثيين في
ه ��ذه البيئة المعق ��دة من المرجح �أن ت� ��ؤدي إ�لى
تغذية اقت�ص ��اد حرب مزدهر �أكثر مما �س ��ت�ؤدي
�إلى �إحراز ن�صر ع�س ��كري حا�س ��م �ضد ميلي�شيا
محلية متجذرة في مناطقها.
بد ًال من الت�س ��بب ف ��ي مزيد من �أعم ��ال العنف،
يمكن للمكا�سب الأخيرة التي حققها التحالف �أن
ت�شكل ،بل ينبغي �أن ت�شكل ،محور ًا لحل �سيا�سي.
لق ��د �س ��بق للمبع ��وث الخا� ��ص للأم ��م المتحدة
االجتم ��اع م ��ع ممثلين ع ��ن الحوثيي ��ن والم�ؤتمر
ال�شعبي العام بزعامة �صالح في م�سقط لمناق�شة
رزمة من الحلول من �ش�أنها �أن تي�سّ ر التو�صل إ�لى
وقف �إطالق نار دائم والتحرّك نحو المفاو�ضات
ال�سيا�س ��ية .لقد ت ��م تحقيق تقدم كبي ��ر ،وللمرة
الأولى �أظهر الحوثيون ا�ستعدادهم للتعامل بجدية
مع مطالب الطرف المعار�ض لهم ،بما في ذلك
االن�س ��حاب من المدن والعمل ف ��ي إ�طار قرارات
مجل� ��س الأمن .يبدو �أن التحوّل في ميزان القوى
على الأر�ض وفّر فر�صة لت�سوية ،لكن هذا �سيتحقق
فق ��ط إ�ذا تمكنت الحكومة اليمني ��ة في الريا�ض
وداعميها ال�سعوديين من اغتنام هذه الفر�صة.
ينبغي اتخاذ عدة خط���وات كي ال ت�ضيع
هذه الفر�صة:
)1على الحكومة اليمنية في الريا�ض والتحالف
الذي تقوده ال�س ��عودية دعم التقدم الذي تم
�إحرازه في م�س ��قط والعمل مع مبعوث الأمم
المتح ��دة للتو�صل إ�ل ��ى خطة �إطاري ��ة ت�ؤدي،
بين �أ�شياء �أخرى� ،إلى وقف �إطالق نار فوري،
وان�سحاب الميلي�شيات من المدن والعودة �إلى
العملية ال�سيا�س ��ية ،و�أن يتم ذل ��ك كله طبق ًا
لقرار مجل� ��س الأمن التابع ل ألم ��م المتحدة
رقم .2216
)2بعد ذلك ،على الجانبين �أن يوافقا علن ًا على
الإط ��ار الذي تو�صل ��ت �إليه الأم ��م المتحدة.
بع�ض مكوّنات الخطة �ست�س ��تغرق وقت ًا �أطول
من غيرها ،من حيث التفاو�ض والتنفيذ ،لكن

بو�سع الطرفين المتحاربين القيام ب�أمرين في
�آن واحد من �أجل بناء الثقة:
إ�طالق �سراح ال�سجناء ال�سيا�سيين
�سحب الميلي�شيات من مدينة تعز الجنوبية طبق ًا
لخطة تم التو�صل �إليها محلي ًا لإعادة ال�س ��يطرة
عل ��ى المدينة للجنة الأمني ��ة المحلية .خطة تعز
جاهزة ويمكن �أن ت�شكل نموذج ًا لمدن �أخرى ،بما
في ذلك �صنعاء؛
)3حالما يتم التو�صل �إلى وقف إ�طالق النار ،على
الحوثيين �أن ي�س ��حبوا فور ًا الأ�س ��لحة الثقيلة
من الحدود ال�س ��عودية و�أن ت�س� �رّع ال�سعودية
من �إي�صال الم�ساعدات إ�لى محافظة �صعدة
�شمال اليمن.
)4على الأع�ض ��اء الدائمين في مجل� ��س الأمن،
وخ�صو�ص ًا الواليات المتحدة التي د�أبت على
تقديم الأ�س ��لحة و�أ�ش ��كال أ�خ ��رى من الدعم
للمجهود الحربي للتحالف� ،أن يدعموا بو�ضوح
جهود مبعوث الأمم المتحدة للتو�صل إ�لى حل
�سيا�سي ين�س ��جم مع قرار مجل�س الأمن رقم
 2216و�أن يكون ��وا م�س ��تعدين لإ�ص ��دار قرار
الحق يدع ��م العملي ��ة ال�سيا�س ��ية وينتقد �أي
طرف يرف�ض ت�سوية مدعومة من قبل مبعوث
الأمم المتحدة.
ي�ش ��كل االختراق الأخير في م�سقط ،والذي يعود
الف�ضل الكبير في التو�صل إ�ليه إ�لى عُ مان ،فر�صة
حقيقي ��ة لوق ��ف التدهور المت�س ��ارع ف ��ي اليمن.
لقد �أحدثت الحرب انق�س ��ام ًا عميق ًا في الن�سيج
االجتماع ��ي ف ��ي الب�ل�اد ،وفاقم ��ت وع�س ��كرت
االنق�س ��امات ال�سيا�س ��ية والطائفي ��ة والإقليمي ��ة
القائمة ب�ش ��كل يجع ��ل التو�صل �إلى حل �سيا�س ��ي
�أكثر �صعوبة .لقد قتل �أكثر من � 4,000شخ�ص في
المعارك وباتت البالد على �شفا المجاعة ب�سبب
الحرب� .إذا ل ��م يتم اغتنام ه ��ذه الفر�صة ،ف إ�ن
الجولة الجديدة من العنف �ستكون �أكثر تدميراً،
لي� ��س فقط في ال�ش ��مال ،ب ��ل �أي�ض ًا ف ��ي الجنوب
وال�ش ��رق حيث بات ��ت مجموعات م ��ن المقاتلين
المعادي ��ن للحوثيي ��ن( ،بداي ��ة باالنف�صاليي ��ن
الجنوبيين وانتهاء بالقاعدة) م�س ��لحة ت�س ��ليح ًا
كبير ًا ومن المحتمل �أن تتحوّل �إلى مقاتلة بع�ضها
بع�ضاً.

The groups said that the demolitions made “132 people homeless,
including 82 children, accounting for
a quarter of the displacement from
demolitions in 2015 and marking the
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دليل الكنائس
Additional Information

Demonination

If you want to add a church to our
list or make a correction, please
send us an email to
corrections@MuslimGazette.ca

Address

Name

Phone

Antiochian Orthodox antiochianorthodox@hotmail.com
Church
www.antiochianorthodox.com

1308 Ewen Ave, New Westminster, BC,
(604) 582-8660
V3M 5E7

St. Joseph The Damascene Church
كنيسة القديس يوسف الدمشقي

1

arabicchurchbc.ca

Arabic Church

778-882-2784

15133 - 82A Ave, Surrey BC V3S 8R1

Abbotsford
Arabic Church

2

willingdon.org

Arabic Church

604-435-5544

4812 Willingdon Ave., Burnaby BC
V5G 3H6

Willingdon MB Church

3

churchplantingbc.com/currentchurch-plants/arabic-church-surrey

Arabic Church

604-277-2802

C/o 6075 Inverness Street,
Vancouver, BC V5W 3P8

Vancouver Christian Arabic Church

4

coquitlampresbyterianchurch.com

Arabic Church

604-552-4415

948 Como Lake Ave, Coquitlam B.C.
V3J 7P9, Coquitlam B.C. Canada

Arabic Presbyterian Church

5

stgeorge.ca

Coptic Church

(604) 588-8020

13905 108 Avenue Surrey, BC V3T 2L1

Saint George Coptic Orthodox
Church in Vancouver

6

stmary-ottawa.org

Coptic Church

(604) 581-1810

12469 104 Ave, Surrey, BC V3V 6A2

Saint Mary Coptic Orthodox Church

7

sgm.rcav.org

Multilingual Church

(604) 431-0047

6610 Balmoral Street, Burnaby, BC,
V5E 1J1

Saint George Mission Melkite Greek
Catholic Church

8

S.no.

تعود ملكية الديمقراطي العربي إلى شركة السالم ميديا جروب في كولومبيا البريطانية.
الديمقراطي العربي هي الصحيفة الوحيدة التي تخدم المجتمع العربي في كولومبيا البريطانية.
نرحب باقتراحاتكم وتعليقاتكم أو مساهماتكم بمقاالت أو رسائل القراء إلى المحرر .تجدون وسائل اإلتصال بنا بالتفصيل أدناه :
رسائل إلى المحرر | letters@arabdemocrat.com :تقديم مقالةsubmit@arabdemocrat.com :
اقتراحات وتعليقات | comments@arabdemocrat.com :اإلعالنات | advertise@arabdemocrat.com :هاتف)778( 893-9348 :
يمكن للقراء أيضا متابعة مجموعة متنوعة أكبر بكثير مما لدينا هنا على موقع ArabDemocrat.comباللغتين العربية أو اإلنجليزية .كما سيتم إطالق تطبيقات لموقعنا على جوجل أندرويد وأبل  IOSقريبًا.

تتمة

قيادات إسالمية تصدر إعالن تغري املناخ
قبيل حمادثات باريس حول املناخ

ي ��وم الثالث ��اء� ،أ�ص ��درت قيادات �إ�س�ل�امية
وعلماء من  20دولة �إعالنا م�شتركا ي�ؤكد على
خطورة م�شكلة تغير المناخ ويحث الحكومات
على االلتزام بن�س ��بة  100في المئة بالطاقة
المتجددة �أو �سيا�سات منع االنبعاثات.
ويدع ��و الإعالن ،ال ��دول الإ�س�ل�امية الغنية
بالنفط إ�لى التخل�ص التدريجي من الوقود
الأحف ��وري “ف ��ي موع ��د �أق�ص ��اه منت�ص ��ف
القرن”.
كما يدعو الإعالن �إلى العمل و الإعتماد على
التعاليم الإ�س�ل�امية و هذا ما ت ��م اعتماده
في ندوة تغير المناخ الإ�سالمية الدولية في
ا�سطنبول.
و ج ��اء في بي ��ان ع ��ن الإعالن الإ�س�ل�امي
“جن�س ��نا الب�ش ��ري ،على الرغم من اختياره
ليكون حار�سا �أو (خليفة) على الأر�ض ،ف�إنه
كان �سبب هذا الف�س ��اد والخراب � .إننا في
خطر �إنهاء الحياة كم ��ا نعرفها على موقعنا
في هذا الكوكب “.
و�أ�ض ��اف “ال يمكن �أن ي�س ��تمر ه ��ذا المعدل
الحالي لتغي ��ر المناخ ،الت ��وازن هو ما يبقي
الأر� ��ض (الميزان) و ق ��د يتم فق ��ده قريبا
ونح ��ن ندعو جميع المجموع ��ات لالن�ضمام
�إلينا من اجل التعاون والمناف�سة الودية في
هذا الم�سعى ونرحب بالم�س ��اهمات الهامة
التي اتخذتها الأديان الأخرى ،ونحن يمكننا
جميعا �أن نكون فائزين في هذا ال�سباق “.

وكان هدف الندوة هو الو�ص ��ول �إلى “وحدة
وا�سعة واجتماع من المجتمع ا إل�سالمي حول
هذا الإعالن”.
و كترحيب بالإعالن ،قالت الأمينه التنفيذية
لالتفاقية الإطارية ,كري�ستيانا فيغيري�س” ،
الطاقة النظيفة ،م�ستقبل م�ستدام للجميع و
هي في نهاية المطاف تحول جوهري في فهم
كيفية تقدير البيئة والنا�س لبع�ضهم البع�ض
ان تعاليم الإ�سالم ،ت�ؤكد على واجب الب�شر
بو�صفه ��م خلفاء في الأر� ��ض  ،ودور المعلم
هو ت�صحيح ال�سلوك وتوفير التوجيه التخاذ
الإجراء المنا�سب ب�ش�أن تغير المناخ “.
الإعالن الذي وقع ��ه  60من القادة ،بما في
ذل ��ك مفتي كل م ��ن �أوغندا ولبن ��ان ،يوجه
لهج ��ة عاجل ��ة تدع ��و بااللت ��زام الأخالق ��ي
لل�ش ��ركات والق ��ادة ال�سيا�س ��يين وجمي ��ع
الم�سلمين لحماية الأر�ض.
معاه ��دة المن ��اخ الدولي ��ة الرئي�س ��ية تدعو
الزعماء الدينيين من جميع الأديان لتكثيف
ال�ضغط عل ��ى الحكومات لخف� ��ض انبعاثات
ثاني �أك�سيد الكربون وم�ساعدة الدول الفقيرة
على التكيف مع تحديات تغير المناخ .ومن
المقرر �أن يتم التفاو�ض عليها في باري�س في
دي�سمبر المقبل.
الإع�ل�ان الإ�س�ل�امي يتب ��ع من�ش ��ور باب ��وي
�أ�صدره البابا فران�سي� ��س في يونيو ،حث فيه
على اتخاذ إ�جراءات ب�ش�أن تغير المناخ و�أدان

فيه اال�س ��تهالكية ،وثقافة النمو ب�أي ثمن و
التي تف�سد “بيئة” الأر�ض.
وحثت كني�سة انجلترا المجمع الكن�سي العام
م�ؤخرا قادة العالم إ�لى االتفاق على خارطة
طريق لم�ستقبل منخف�ض الكربون ،وهي من
بين عدد م ��ن الجماع ��ات الم�س ��يحية التي
وعدت ب إ�ع ��ادة توجيه موارده ��ا �إلى الطاقة
النظيفة .زعماء الهندو�س �أي�ضا �سي�صدرون
بيان ��ا خا�صا بهم ف ��ي وقت الح ��ق من هذا
الع ��ام ،ويخط ��ط المجتمع الب ��وذي لتعزيز
الم�ش ��اركة هذا العام و ا�ص ��دار �إعالن من
البوذي ��ة ب�ش� ��أن تغي ��ر المن ��اخ .ومئ ��ات من
الحاخامات ن�شروا ر�سالة ربانية حول �أزمة
المناخ.
ت�س ��نيم إ�ي�س ��وب ،رئي�س ��ة مب ��ادرة خف� ��ض
الكرب ��ون ف ��ي ال�صن ��دوق العالم ��ي للحياة
البري ��ة والمن ��اخ العالم ��ي قال ��ت ردا عل ��ى
الإع�ل�ان الإ�س�ل�امي“ ،تل ��ك الر�س ��الة من
القيادات الإ�سالمية والعلماء تعزز الجوانب
الأخالقية للنقا� ��ش ح ��ول المن ��اخ العالمي
وتظهر جانب �آخر من القيادة المناخية عن
طريق الجماعات الدينية”.
و ا�ضاف ��ت “تغي ��ر المن ��اخ ل ��م بع ��د مج ��رد
م�س� ��ألة علمية� .إنه على نح ��و متزايد متعلق
بالجانب المعنوي والأخالقي .لأنه ي�ؤثر على
حياة و�سبل العي� ��ش وحقوق الجميع ،خا�صة
المجتمعات الفقيرة والمهم�شة والأكثر �ضعفا
“.

السعودية  :زيادة
يف انتشار فريوس
“كورونا” قبيل
موسم احلج

ارتفع ��ت الإ�صابة
ف ��ي المملك ��ة العربية ال�س ��عودية قبيل مو�س ��م
الحج ،مما ادى الى اغالق ق�س ��م الطوارئ في
مدين ��ة المل ��ك عبدالعزي ��ز الطبية اح ��د �أكبر
الم�ست�ش ��فيات ف ��ي العا�صمة “ ،بع ��د �إ�صابة ما
ال يقل عن � 46ش ��خ�صا ،من بينهم عاملون في
الم�ست�شفى” .وقالت وزارة ال�صحة �أنها �سجلت
فق ��ط  21حالة �إ�صاب ��ة كلهم ف ��ي الريا�ض ما
عدا حال ��ة واحد خارجها في المدة بين  9و 15
�أغ�سط�س .و لم يكن هناك تف�سير فوري للفرق
في الأرق ��ام المعلنة  .وقالت ال ��وزارة �أن جميع
ال�ضحاي ��ا هم من ال�س ��عوديين الذي ��ن تتراوح
�أعمارهم بين  65و .86
وحث وزير ال�صحة خالد الفالح على ” اليقظة
عن ��د االت�ص ��ال من النا� ��س الذي ��ن يعانون من
�أمرا�ض الجهاز التنف�سي” ،وعلى “اتخاذ تدابير
وقائية عند زي ��ارة المر�ض ��ى “.و بذلك يرتفع
عدد الوفيات إ�لى  483م ��ن  1118حالة إ��صابة
في المملكة منذ ظهور الفيرو� ��س الول مرة في
عام  ،2012وفقا لوزارة ال�صحة.
المملكة العربية ال�س ��عودية ،ت�ستعد ال�ست�ضافة
�أكثر من مليوني م�س ��لم من جميع �أنحاء العالم
بفيرو� ��س كورونا “”MERS

الداء مرا�سم فري�ضة الحج التي من المتوقع �أن
تبد�أ في � 21س ��بتمبر وقال الفالح ان الحكومة
“�أع ��دت خط ��ة وقائية �ش ��املة بدءا م ��ن نقاط
الدخول لمواقع الحج ،حتى عودة الحجاج “.
وكان ق ��د �أعل ��ن م�س� ��ؤولون ع ��ن الح ��ج العام
الما�ضي �أن المملكةخالية من الوباء و ان الآالف
من العاملين في مجال ال�صحة عملوا من اجل
حماية الحجاج من اثنين من االمرا�ض الأيبوال
و الكورونا .
يعتب ��ر فيرو� ��س الكورونا م ��ن ف�صيلة فيرو� ��س
االلتهاب الرئوي الحاد (�سار�س) الذي ظهر في
�آ�س ��يا في عام  2003وقتل مئات الأ�شخا�ص في
�آ�سيا و لكنه اقل فتكا ويمكن �أن ت�شمل �أعرا�ضه
الحمى وال�س ��عال و�ضيق في التنف�س.و ال توجد
حتى الآن لقاحات �ضد الفيرو�س ،الذي يعتقد
�أنه ظهر من الجمال.
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دليل املساجد

If you want to add a mosque to our
list or make a correction, please
send us an email to
corrections@MuslimGazette.ca

(1) BCMA (2) OTHER SUNNI (3) SHIA (4) ISMAILI (5) AHMADYYA

ABBOTSFORD

ABBOTSFORD ISLAMIC
CENTER(1)

1980 Salton Road Abbotsford V2S 3W7
604-302-0105
abbotsford.thebcma.com

ABBOTSFORD
JAMATKHANA (4)

109A 2580 Cedar Pk Pl, Abbotsford, BC
(604) 859-0894

BURNABY

BURNABY BRANCH

5060 Canada Way, Burnaby, B.C
(604) 524-4499

BURNABY JAMATKHANA

SURREY EAST BRANCH (1)

CHILIWACK JAMATKHANA (4)

surreyeast.thebcma.com

chilliwack.thebcma.com

Suite 5-8635 Young Rd, Chilliwack, BC
V2P 4P3
(604) 792-5848

PORT COQUITLAM

islam-canada.com

DELTA

(4)

6556 Sprott, Burnaby, B.C
(604) 299-9155

4010 Canada Way, Burnaby, BC Phone:
(604) 438-4010

NORTH VANCOUVER

NORTH SHORE CHAPTER(1)

2300 Kirkstone Road, North Vancouver,
BC
(604) 925-9991
northshore.thebcma.com

NORTH VANCOUVER
ISLAMIC CENTER(1)

2300 Kirkstone Road , North Vancouver,
BC
North Vancouver Islamic Center
604-784-5032

HEADQUARTERS
JAMATKHANA (4)

1150 Gladwin Dr, North Vancouver, BC
(604) 988-1934

CHILLIWACK

CHILLIWACK MUSSALLAH

(1)

Unit B 45845 Yale Road East, Chilliwack,
BC
Full Time Mussallah Opening Oct 3rd

205-9250 120th Street,
Delta, BC
604-715-4096

BAITUR RAHMAN

MASJID AL-NOOR(2)

ayeshamosque.com

14136 Grosvenor Road,
Surrey, BC
604-585-4832

vancouver.thebcma.com

4162 Welwyn Street, Vancouver, BC
(604) 873-1787

MASJID ANWAR MEDINA (2)
13560-105A Avenue,
Surrey, BC
604-583-9786

9570 River Road, Delta, BC V4G 1B5
Canada
+1 (604) 583-4669

RICHMOND

FIJI ISLAMIC CENTRE

(2)

12988 - 84th Avenue,
Surrey, BC
+1 604-220-0383

MUSLIM YOUTH CENTRE (2)
209-7750 128 Street,
Surrey, BC
(604) 502-8692

RICHMOND BRANCH (1)

12300 Blundell Rd, Richmond, BC
(604)233-7006
richmond.thebcma.com

RICHMOND JAMATKHANA (4)
7900B Alderbridge Way, Richmond, BC
(604) 273-972

AZ-ZAHRAA ISLAMIC
CENTER(3)

FRASER VALLEY
JAMATKHANA (4)

15177-68 Avenue (Corner of 152 St and 68
Avenue) Surrey, BC
(604) 596-5354

AZA-E-HUSSAIN
ASSOCIATION(3)

8580 #5 RD, Richmond, BC
V6Y 2V4
Tel-604-274-7869

220-12837, 76th Avenue
Surrey,BC,V3V 2V3
aza-e-hussain.org

AL-KAWTHAR MOSQUE (3)

SURREY

SURREY DELTA BRANCH

(1)

12407 72nd Avenue, Surrey, BC
(604) 576-7834
surrey.thebcma.com

8550 #123 St,
Surrey, BC V3W 3V6
Tel-604-590-4115
Nouri-604-754-7138

JUMMU’AH ONLY (FRIDAY PRAYER)
BURNABY

SFU BURNABY CAMPUS (2)

8888 University Dr, Burnaby, BC V5A 1S6
(778) 782-3111
sfu.ca/~msa

MUSALLA ABU BAKR(2)
7825 Edmonds Street,
Burnaby, BC V3N1B9
778-892-7867

BCIT- BURNABY CAMPUS (2)
3700 Willingdon Ave,
Burnaby, BC V5G
604-779-7771

QUEENSBOROUGH

QUEENSBOROUGH / ANNACIS
ISLAND (2)
920 Ewen Avenue,
New Westminster BC,V3M 5L8
604-765-1507

KAMPLOOPS

UNIVERSITY COLLEGE OF

403 - 1189 Main Street, Vancouver, BC
604-687-6091

Tri-cities 3127 St. Johns St Port Moody,
BC
(604) 461-3127

UBC JAMATKHANA (4)

BROCK HALL ANNEX1874 EAST
MALL V6T 1Z1 UBC ISA

FRASER MUSALLAH(2)
6436 Fraser Street,
Vancouver, BC
604 316-4394

THAQALAYN MUSLIM
ASSOCIATION(3)

JAMIA MASJID VANCOUVER(2)
655 West 8th Avenue, Vancouver, BC
604-309-6036
pakcan.com

MUSLIM ASSOCIATION OF
CANADA - MAC (2)

2122 Kingsway, Vancouver, BC V5R 5J9
604-434-7526
macvancouver.ca

MASJID OMAR-AL-FAROOQ (2)
1659 E10 Ave, Vancouver, BC
604-873-8580
daralmadinah.com

UBC BROCK HALL ANNEX

ANGU 237, Henry Angus Building,
2053 Main Mall,
Vancouver BC
604- 444- 0747
ubc.thaqalayn.ca

LANGLEY

LANGLEY MUSSALLA (NEW
LOCATION)(2)
20239 Industrial Ave, Langley, BC
Langley Musalla for 5 times prayers,
taraweeh, quran classes etc - Contact
Kaleem Ahmed
604-720-8054

VICTORIA

2nd Floor, Rm 2357,
Vancouver, BC

VICTORIA BRANCH (1)

WEST BROADWAY MUSALA AL BASHA RESTAURANT(2)

victoria.thebcma.com

msa-ubc.org

3143 W. Broadway, Vancouver, BC
4 times salah only- Zuhr - IshaNo Juma
Salat
604-568-8841

DOWNTOWN MUSSALLA (2)

350 West Georgia, Vancouver, BC
Juma Only - Vancouver Public Library In
Alice Mckay Rm
(604) 897-9349

2218 Quadra Street Victoria BC
250 995-1422

VICTORIA JAMATKHANA (4)

1250 Esquimalt Rd, Victoria, BC V9A 3N8
(250) 380-2700

NEW WESTMINSTER

ASSOCIATION OF ISLAMIC
CHARITABLE PROJECTS (2)
553 Front Street (Musala inside)
604-524-2752

muslimcommunitycentre.com

DRAKE JAMATKHANA (4)
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THE CARIBOO (2)

CANADA (2)

900 McGill Rd,
Kamloops, BC V2C 6N6
250-314-3420

Unit 113 -8299 -129th Street,
Surrey, BC
Time: 2.30pm
604-543-2477

SURREY

LANGLEY

KENNEDY HALL
8870 120 Street,
Surrey BC, V3V

GUILDFORD -ABDUL KHALIQ
MUSSALA
#209 10222A 152 St, Surrey, BC
Entrance from the back of building (M on
the door of Mussala) Surrey, BC. 5 times
salah, Quran classes and Jumua’ Contact:
Wasif Rana 778-896-5344 (for entry 9am
to 7pm Monday to Saturday)
778-896-5344

AFGHAN MUSSALLA (2)
10648 135 Street,
Surrey, BC
778-892-7867

VANCOUVER JAMATKHANA (4)
TRI-CITIES JAMATKHANA (4)

VANCOUVER

VANCOUVER BRANCH (1)

209-8468 162 Street,
Surrey, BC
604-617-7488

(5)

2805 HWy 5a South.Kamloops, BC
250-377-7477

masjidalnoor.ca

FLEETWOOD ISLAMIC
CENTRE (2)

DELTA MUSALLAH (2)

BURNABY JAMATKHANA (4)

AYESHA MOSQUE (2)

13526 98A Avenue, Surrey, BC
604-930-9742

508 Drake, Vancouver, BC
(604) 683-2613

KAMPLOOPS

13585 62nd Avenue, Surrey, BC
(604) 597-7863

MASJID AL-HUDA (2)

MASJID AL-HIDAYAH
& ISLAMIC CULTURAL
CENTRE (2)

2626 Kingsway Avenue, Port Coquitlam,
BC
(604) 945-1885

(1)

thebcma.com

Inshallah
604-701-2014

ISLAMIC ACADEMY OF

MURRAYVILLE COMMUNITY
HALL
21667 48 Ave, Langley BC V3A
1pm to 2pm

VANCOUVER

VANCOUVER DOWNTOWN(2)
2nd floor at 910 Granville,
Vancouver, BC
First 1.30pm and 2nd @ 2.10pm
778-858-4085

COLLINGWOOD
NEIGHBOURHOOD HOUSE (2)
5288 Joyce Street,
Vancouver BC,V5R 6C9
(upstairs)
604-435-3127

VICTORIA

UNIVERSITY OF BRITISH
COLUMBIA (2)

UNIVERSITY OF VICTORIA (2)

VANCOUVER AIRPORT

WHITE ROCK MUSSALLA (2)

SAUDI STUDENT SOCIETY OF
VANCOUVER(2)

whiterockmuslims.com

2329 West Mall,
Vancouver BC, V6T IZ4
604-822-2211
International House

Interfaith Chapel
250-384-7000

WHITE ROCK

Interfaith Chapel / International Arrivals
Level
695 Smithe Street, Vancouver BC, V6B
2C9
The musalla is located inside the
camouflage clothing store
778-858-4085

1483 King George Hwy
Surrey, V4A 4Z5
604-537-9407

NORTH VANCOUVER

KAREN MAGNUSSEN
COMMUNITY CENTRE (1)
2300 Kirkstone Road,
North Vancouver BC
(604) 987-7529

49

$

Phone*
Internet
40 Television Channels

95

THREE MONTHS FREE
FREE CALLING ANYWHERE IN CANADA. UNLIMITED DATA

(604) 637-0911

*Our phone lines are fully featured. They include at no additional cost over 20 features such as Voicemail, Caller
ID, three-ways calling, call waiting, call forwarding (always, on busy and no answer), voicemail to email, a web
portal to manage your account (if you so desire to use it), free calling to Canada and much more ....
*For free calling to the USA, add $3 per month.
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مشاهري
‘Salaam Swipe’:
A new B.C.
Muslim dating app
A new startup company from
Surrey has created a new dating
app for Muslims in B.C. called
Salaam Swipe.
Khalil Jessa’s new app launched
an app on Apple’s store and he
already says that he got an
amounts of positive feedback
from Muslims eager to try it.

divisions, as well as gender divisions,
makes it hard for people to meet each
other serendipitously. We’re trying
to mimic that serendipitous meeting
through an app.”
The app allows people to swipe
right if they like someone’s profile or swipe left if they don’t.

Khalil said “People have seen
this and given me tremendous
support because they know that for
Muslims in particular it’s a lot more
difficult to meet people within their
communities, simply because we
have more gender segregation,” .

Users of Salaam Swipe can filter profiles based on a person’s
denomination, religiousness or
even willingness to convert. It
also gives them the option to
enhanced privacy, like an incognito mode that will hide users
from friends and family.

He added “Each community is
divided on ethnic lines as well as
sectarian lines. Sectarian sounds
like a dirty word but it’s really not.
It just means Sunni or Shia …Those

Khalil says in some ways it’s very
similar to how Muslim people
have found their partners in the
past, only this makes it easier.
He added “In Muslim communities

و ي�شارك في الفيلم �أي�ضا نجم الم�صارعة
الحرة ديفيد باتي�س ��تا بالإ�ضافة �إلى النجم
الحائ ��ز عل ��ى الأو�س ��كار كري�س ��توف والز و
.الممثل اندرو �سكوت
كما يتوقع �أي�ض ��ا ت�صوير فيلم جديد للممثل
براد بيت والممثلة الفرن�سية ماريون كوتيار
تدور �أحداثه حول ق�صة حب بين قتلة اثناء
�آدائهم ��ا مهم ��ة ف ��ي مدين ��ة الدارالبي�ضاء
الغتيال ال�سفير الألماني ثم يكت�شف الحبيب
” براد بي ��ت” �أن زوجته “ماريون كوتيار” ما
. هي �إال جا�سو�سة مزدوجة لح�ساب الألمان
�س ��يتم،من جان ��ب �آخ ��ر و ف ��ي مدينة فا�س
ت�صوير فيلم “لو�س �آالمو�س” حيث قام وفد
من �شركة �شركة “لوناك هيفي” البريطانية
،بقيادة المخرج البريطاني �إيدوارد غاريت
ومدير الت�صوير كريك فاريرز بزيارة بع�ض
المواقع المتوقع ا�ستخدامها في الت�صوير في
 ويتحدث الفيلم عن.فا�س و في مدن �أخرى
.”�سكان مدينة تحمل تدعى بـ “لو�س �آالمو�س
المغرب �ش ��هد خالل العام ت�صوير ما يزيد
 �إنتاجا فنيا من دول كبريطانيا وكندا30 عن
 و ذلك با�س ��تثمارات تزيد.و المانيا والهند
.  مليون دوالر105 عن الـ

ا�صبح ��ت دول ��ة المغ ��رب مق�صد �ش ��ركات
الإنتاج العالمي ��ة و نجوم هولي ��وود لت�صوير
م�ش ��اهد من �أفالمهم �أو لت�صويرها كليةفي
م ��دن مث ��ل فا� ��س والدارالبي�ض ��اء وطنجة
والرا�شيدية ذلك في ظل الإ�ستقرار الن�سبي
بها مقارنه مع الدول العربية الأخرى و ب�سبب
الوجهات ال�سياحية الرائعه التي من الممكن
ا�ستخدامها في ت�صوير تلك الم�شاهد و الأهم
من ذلك ب�س ��بب الت�س ��هيالت التي تقدمها
الحكومة المغربية ل�شركات الإنتاج للت�صوير
. على �أرا�ضيها
وفي هذا ال�س ��ياق بد�أ مخرج فيلم “جمي� ��س
" �س ��ام مينديز هذا ال�شهر ت�صوير24 بوند
م�ش ��اهد ف ��ي مدينة طنج ��ة في ال�ش ��مال و
في �أرفود في ال�ش ��رق و ذل ��ك عقب جولة له
في ع ��دد من ال ��دول الأوروبي ��ة والأميركية
ك�إيطالي ��ا و إ�نجلت ��را والنم�س ��ا والمك�س ��يك
 الفيلم ال ��ذي من المتوقع. لت�صوي ��ر الفيلم
23 �أن يكون عر�ض ��ه الأول في بريطانيا في
24  و قدرت ميزانيته بحوالي2015 �أكتوبر
.مليون دوالر
ويق ��وم ب ��دور البطول ��ة الممث ��ل البريطاني
 والممثل ��ه الإيطالي ��ة مونيكا،دانيي ��ل كري ��غ
،بيلوت�شي والممثلة الفرن�سية ال�شابة ليا �سيدو

often times the
way that people
used to meet each
other, and still
do, is … they’d
send a picture and a little bio to this
one family, then the other family
would send the same thing, and if
two people say they like each other
then they go meet each other…It’s the
same model without the middleman.”
It’s not the first dating app created specifically for the Muslim
community. There are Muslim
dating apps such as Crescent and
Minder.
More information www.salaamswipe.com or join the twitter
account of its founder @khaliljessa
Salaam Swipe’s founder Khalil Jessa

املغرب مقصد جنوم
هوليوود لتصوير األفالم

YOUR ADVERTISMENT COULD BE HERE

يمكن ان يكون اعالنك هنا
To advertise, please call us at (604) 637-5722 or send us an email to advertise@arabdemocrat.com
advertise@arabdemocrat.com :( �أو �أر�سل لنا عبر البريد الإلكتروني604) 637-5722  الرجاء االت�صال على الرقم،للإعالن
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CPBC License # 69016
... أخبار

604-593-6922
:≈dEG á«MÉ«°S äÉbÉH

ACCREDITED AGENT

Packages to:

óf’ ÊõjO
…GhÉg ,ƒµ«°ùµe
ÌcCGhájôëH äÓMQ

Disnyland
Mexico, Hawaii
CRUISES and more

,¢ûcGôe ,ôFGõ÷G ,¢ùfƒJ ,ähÒH ,IôgÉ≤dG ,ΩƒWôÿG ,Iô°üH ,∞éædG ,π«HQG ,OGó¨H ,¿Éªq Y ,§≤°ùe ,»HO ,IóL ,¢VÉjôdG :≈dEG ¿GÒW äÓMQ
ÌcCGh Î°ù°ûfÉe ,¿óæd ,ófÓchG ,Êó«°S ,»é«a ,QhÉ°û«H ,Qƒg’ ,OÉHCG ΩÓ°SG ,»°ûJGôc ,…ÉÑeƒe ,¿Gô¡W ,∫ƒHÉc ,»¡dO ,Iôª°SCG ,¢ùjOCG

Leading
Leading Fares
Fares to:
to: Riadh,
Riadh, Jeddah,
Jeddah, Dubai,
Dubai, Muscat,
Muscat, Amman,
Amman, Baghdad,
Baghdad, Erbil,
Erbil, Najaf,
Najaf, Basra,
Basra, Khartoum,
Khartoum, Cairo,
Cairo, Beirut,
Beirut, Tunis,
Tunis, Algier,
Algier, Marrakesh,
Marrakesh,
Addis,
Addis, Asmara,
Asmara, Delhi,
Delhi, Kabul,
Kabul, Tehran,
Tehran, Mashad,
Mashad, Bombay,
Bombay, Karachi,
Karachi, Islamabad,
Islamabad, Lahore,
Lahore, Peshawar,
Peshawar, Fiji,
Fiji, Sydney,
Sydney, Aukland,
Aukland, London
London UK,
UK, Manchester
Manchester and
and Many
Many More
More

“York Centre” 115-12888 80th. Ave Surrey BC V5W 3A8 Rafiq Mohammad
www.skyroutecanada.com
Asmaa El Khalil
BUFFET

¬``«`aƒ``H

Mixed Grill

á∏µ°ûe …hÉ°ûe

≈¡°TCG øe áYƒæeh á©FGQ á∏«µ°ûJ Ωó≤f
á«∏°UC’G á≤jô£dG ≈∏Yh ºëØdG ≈∏Y …hÉ°ûŸG
Tibisti Grill, Specializing in Mediterranean Style Grilling, 6990 Victoria Dr,
Vancouver, British Columbia, Canada, V5P 3Y8, tibistigrill.com

Maui Ribs

Lamb Mirgazi Meal

Lamb-Mirgazi-Meal with Garlic Paste Recipe, and a simple Lebanese Marinade
An updated Lebanese Maui Rips Recipe,
and a simple Lebanese Marinade

Daily Specials

ORDER AT

604-737-1000

Visit our restaurant for more recipes!

Wholesale and Retail البيع  م وافرق

EXCLUSIVE
PRODUCTS

WHOLESALE

Canned Pickles

لت معلبة

Canned foods

مأ كوت معلبة

MEDITERRANEAN FOOD IMPORTS
واردات اﻏــﺬﻳـــﺔ اﻟﻤﺘــــﻮﺳـﻄـﻴــــﺔ
Shop Mediterranean in Vancouver!

3107 E 45th Ave, Vancouver, BC V5R 3C9

ﺗﺴﻮق ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﻓﻲ ﻓﺎﻧﻜﻮﻓﺮ

Wholesale inquiries contact Br. Nabil at: (778) 709 9558
For retail, visit our store or call 604 430 1363

All types of Fresh Halal Meat  أنواع اللحوم الطازجة ال¥
Fresh Chicken

Fresh Lamb

Fresh Beaf

Fresh Veal

م دجاج طازج

 م
غ طازج

م بقر طازج

م ل طازج

¯
Core Products: Al Dayaa, California Garden, Puck, :انتجات اساسية
¦ وامص اسلوق ل§طا، اللفت،قشطة

Dates

Al Dayaa Products

Top Brands

ر

منتوجات الضيعة

أر اارت

Home Delivery

Top Tea Brands

Olive/Olive oil

أر مارت الشاي

 ز يت ز يتون/ ز يتون


توصيل إ
ال

Pickles Poducts

 منتوجات
الت

