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 كنديون عرب يف الربملان اجلديد٨

8 Canadian Arabs Elected in the new Parliament
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A record eight parliamentarians from Arab
background were elected in the federal elections after a decade of marginalization by the
Harper administration. You will find on page
5 interesting facts on the winners.

 كنديون عرب مقاعد يف الربملان اجلديد وهذا يعد٨ ربح
رقما قياسيا بعد ان غاب العرب عن االساحة السياسيه
 ستجدون نبذة.الرسميه يف كندا يف ظل حكم هاربر
.٥ خمتصرة عن الفائزين يف صفحة رقم

فوز الليرباليون
يف االنتخابات
الكندية

وق ��ال الح ��زب الليبرالي ف ��ي الحملة
11 االنتخابي ��ة التي ا�س ��تمرت لم ��دة
 أ�ن ��ه �س ��يخف�ض ال�ضرائ ��ب،�أ�س ��بوعا
عل ��ى الدخ ��ل لم ��ن ه ��م م ��ن الطبقة
المتو�سطة من الكنديين بينما �سيقوم
 كما �س ��يوقف،بزيادته ��ا على الأثرياء
التق�ش ��ف لم ��دة ث�ل�اث �س ��نوات لدفع
،تكالي ��ف الإنفاق على البني ��ة التحتية
و�س ��يبذل المزيد من الجهد لمعالجة
المخاوف البيئية ب�ش� ��أن خ ��ط �أنابيب
 كما،النف ��ط كي�س ��تون المثير للج ��دل
تعهد با�س ��تقبال المزيد من الالجئين
 وباالن�س ��حاب من الغارات،ال�سوريين
�ض ��د الدول ��ة الإ�س�ل�امية م ��ع تعزي ��ز
 كما تعهد،تدريب الق ��وات العراقي ��ة
.بتقنين الماريجوانا
3 التتمة في الصفحة

�أن الكنديي ��ن يجب �أن يكونوا را�ضيين
 فاز الليبراليون الو�سطيين بـ.”بالأقل
 مقعدا في مجل�س العموم338  من184
. المقبل
 قال ال�س ��يد هاربر،ومن ناحية �أخرى
عقب �إغ�ل�اق مراكز االقت ��راع �أنه قد
 و �أن المحافظين،هن أ� ال�س ��يد ت ��رودو
.”يقبلون تل ��ك النتائج “من دون تردد
. مقعدا99 وفاز المحافظون بـ
وق ��ال ت ��وم مولكي ��ر م ��ن الح ��زب
الديمقراط ��ي الجدي ��د الي�س ��اري انه
قد “هن أ� ال�س ��يد ت ��رودو على �إنجازاته
 الح ��زب الديمقراطي.”اال�س ��تثنائية
 �أي �أق ��ل من ن�صف، مقعدا44 فاز ب� �ـ
العدد الذي ح�ص ��ل عليه في البرلمان
.المنتهية واليته

www.legalcounsels.ca

ف ��از الح ��زب الليبرال ��ي الكن ��دي في
 و�إنهى ما يقرب من،االنتخابات العامة
.ع�شر �سنوات من حكم المحافظين
الليبراليون بقيادة جا�ستن ترودو البالغ
 عاما و ابن رئي�س الوزراء43 من العمر
الراحل بيير ت ��رودو هزم المحافظين
بقيادة �س ��تيفن هاربر ال ��ذي كان في
، وبهذا العمر.2006 ال�سلطة منذ عام
جا�س ��تن ترودو هو في الواق ��ع ا�صغر
بثالث �سنوات عن هاربر وقت انتخب
.2006 للمرة الأولى في عام
 �صرح ال�س ��يد ترودو،بعد هذه النتائج
 “لق ��د ح ��ان الوقت:للكنديي ��ن قائ�ل�ا
، تغلبنا على الخ ��وف بالأمل،للتغيي ��ر
وتغلبنا على ال�سخرية مع العمل ال�شاق
 والأهم من ذلك كله �أننا هزمنا فكرة,

A fundraiser for Syrian refugees
was held at the St. James Hall
on October 14 and organized
by ADALA – The Canadian Arab
Justice Committee. The event
raised over twenty thousand
dollars for refugee relief which
will be matched by the Canadian
government.

MP Joyce Murray provided a
keynote address to the event

Adam Soliman

M.Sc., LL.M, Barrister & Solicitor

ADALA holds a fundraiser for Syria

The event included performances by the Aire Flamenco
Arabic Music Group, readings
by Marcus Youssef of his Play ‘The
Adventures of Ali and Ali and the
Axis of Evil,’ poetry reading by
Peter Borkowicz and songs performed by Rae Armour.

آدم ﺳﻠﻴﻤﺎن

FREE Initial Cosultation

ﻧﺘﻜﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﺳﺘﺸﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

Email: adam.soliman@legalcounsels.ca
Tel: (604) 288 7992
ADAM SOMIMAN LAW CORPORATION
7340 Westminester Hwy, Suite 210, Richmond, BC V6X 1A1

hunt

On the
for
Selling/Buying
FREE ﬁrst
a new home
month mortgage
payment or
equivalent
cash back*.

?

Fluent in Arabic, English,
French and Spanish

Lara Tatari

Specialize in the Tri-Cities:
Coquitlam - Port Coquitlam Port Moody - Surrey - Langley

I’LL GET THE JOB DONE

Cell: 604-771-SOLD (7653)
www.laratatari.com
E-mail: lara.tatari@century21.ca

10 years of experience in real estate.
 ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻘﺎرات10
*certain conditions apply

AL-HIMYARY LAW GROUP
IMMIGRATION LAWYERS

…ô````«`ª◊G ó```ª`MCG »eÉ``ëŸG
(Canadian Immigration Officer   )

highlighting the importance of
helping Syrian refugees. An auction was held to raise funds for
refugees with many individuals,
organizations and businesses

donating their services. To
acknowledge them, we will reproduce the Event Program and publish some pictures.
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hCG IQÉjõdG äGÒ°TCÉJ ,(ÉµjôeCGh Góæc) áæWGƒŸGh Iôé¡dG äÓeÉ©e ™«ªL
±ÉæÄà°SG ,(Góæc πNGO hCG êQÉN øe) Aƒé∏dG äÓeÉ©e/á°SGQódG
 á«FÉæ÷G º¡àdG ´ÉaO/ÒØ°ùàdGh ¢†aôdG
Suite 1500 - 701 West Georgia St. Vancouver BC, V7Y 1C6 Canada

6043389410 :∞JÉg
info@himyarlaw.com :π«ÁE’G

d

ey Blv

Whall
107a Ave
136a St

d

t

135a S

orge Blv

King Ge

107a Ave

لدينا كل ما يلزم البيت العربي

Al-Iman Middle 107 Ave
Eastern Food Inc

10700 KingGeorge HWY | Surrey, BC V3T 2X3
Tel: 604 - 584 - 8802 | Fax: 778 - 395 - 4666
www.alimanmarket.com

Unit 107 - 11471 Blacksmith Place
Richmond, BC, V7A 4T7
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أخبار كندا

Ex-IDF critic
of War Crimes
against Gazans

Yonatan Shapira, co-founder of Combatants for Peace, three-time Gaza Boat
sailor, and supporter of the Palestinian Campaign of Boycott, Divestment,
and Sanctions (BDS) will speak in Vancouver: November 3 and 8

Yonatan Shapira: from Israeli air force
officer to solidarity activist and Gaza
Boat sailor - a story of transformation
6:30 p.m. Tuesday, November 3
UBC - Irving K. Barber Learning Centre
(1961 East Mall) Room 261
Hosted by the Progressive Jewish
Admission by donation Alliance at UBC

A Conversation About
Why BDS
Why not BDS
BDS
What is BDS?

Four Jewish panelists (one Israeli and three Canadians) will discuss the pros
and cons of the Boycott, Divestment and Sanctions campaign against Israel.
In 2003, Yonatan Shapira was one of 27
Israeli air force officers who denounced
as war crimes the “targeted assassinations”
carried out by Israel in the densely-populated Gaza Strip. The 27 were dismissed
from the air force, and Yonatan went on
to co-found Combatants for Peace with
other disillusioned Israeli and Palestinian
ex-fighters.
In 2010 - 2012, he sailed on three boats
carrying humanitarian aid, challenging
the Israeli blockade of the Gaza Strip: the
Jewish Boat to Gaza (2010), the US Boat to
Gaza, THE AUDACITY OF HOPE (2011),
the ESTELLE from Sweden in 2012.
Currently, Yonatan is a member of the
group supporting the Palestinian call
for BDS from within Israeli society (aka
Boycott from Within) and regularly takes
part in other nonviolent actions and
campaigns in opposition to the Israeli

occupation of Palestinian territory.
He also has an MA in Peace and Conflict
Studies and since 2010 has facilitated dialogue meetings for high school and university students at the School for Peace
of the bi-national community of Wahat
al-Salam – Neve Shalom (Oasis of Peace),
inside the 1948 borders of Israel.
Yonatan’s November 3 presentation
is hosted by the Progressive Jewish
Alliance at UBC (PJA) and cosponsored
by Canadian Boat to Gaza, Canadian
Memorial United Church, Independent
Jewish Voices-Vancouver, KairosMetro Vancouver and the Social Justice
Committee of the Unitarian Church of
Vancouver. PJA is a new organization at
UBC that strives to open up the campus
discourse on Palestine and Israel, while
stressing the equal value of all lives.

PJA constitution ‘oppose[s] Israel’s oppression of the Palestinian people and the
occupation of the West Bank and Gaza’
and ‘recognize[s] that criticism of Israel,
anti-Zionism, and nonviolent resistance
tactics such as boycotts, are not inherently
anti-Semitic’. PJA ‘strive[s] for a just and
peaceful future for all those who live in
the land of Israel-Palestine.”
On November 8, Yonatan will speak
in support of BDS as a participant in A
Conversation about BDS sponsored by
Vancouver chapter of Independent Jewish
Voices - Canada, a national human rights
organization whose mandate is to promote a just resolution to the dispute in
Israel and Palestine through the application of international law and respect for
the human rights of all parties.” For more
information, visit www.ijvcanada.org.

The campaign arose from a call in 2005 by various Palestinian civil society
groups to exert worldwide pressure on Israel to treat its Palestinian citizens
with full equality, to end the occupation of Arab lands, and to comply with
provisions of international law regarding the rights of Palestinian refugees.

Michael Barkusky

Gabor Mate

Economist, accountant and political activist
in South Africa (1970-77) and Canada (1989 - present)

Vancouver physician and author

Yonatan Shapira

Mira Sucharov

Carleton University professor and columnist
NA, in Peace and Conflict Shades,
for Ha’aretz, the Globe and Mail and
former IDF pilot, co-founder the Combatants for Peace.
the Jewish Independent
Israeli peace activist

Sunday, Novenber 8, 2015 @ 7:00 pm
Suggested donation: $15

Peretz Centre - 6184 Ash Street
Students seniors
Vancouver
and underplayed: $10:00

Sponsored by
Independent Jewish Voices - Vancouver

WHY ARE YOU READING THIS?

فوز الليرباليون يف
االنتخابات الكندية

لقيادتهم �أن �شبابه و �شهرته من �ش�أنها تن�شيط
.2015 الحزب لتحدي المحافظين في عام

 جلب جا�س ��تن ت ��رودو ما،وف ��ي غ�ضون عامين
 مليون دوالر للحزب وجذب ما يقارب37 قيمته
 ف ��ي حين ارتفعت، أ�ل ��ف متطوع في الحملة٧٥
ع�ضوية الحزب بما يعادل الع�شرة �أ�ضعاف �إلى
.ًثالثمائة �ألف ع�ضوا
و ال توجد هن ��اك فترة انتقالية محدّدة بموجب
 ومن المتوقع �أن ي�ؤدي ترودو.الد�ستور الكندي
.اليمين الد�ستورية خالل ب�ضعة �أ�سابيع

ترودو ه ��و من عائل ��ة غالبا م ��ا تق ��ارن بعائلة
 وكان والده بيير.كنيدي في الوالي ��ات المتحدة
 ورئي� ��س الوزراء،2000 ترودو الذي توفي عام
1980  والفترة من،1979-1968 في المدة بين
. ويعتبر هو م�ؤ�س� ��س كندا الحديثة.1984 إ�ل ��ى
 كما قام،حيث �أ�س�س ميثاق الحقوق والحريات
ب�إيقاف تجريم المثلية الجن�س ��ية ودعم ثنائية
اللغة والتعددية الثقافية التي �أ�صبحت جزءا ال
.يتجز�أ من الهوية الوطنية الكندية
أ�م ��ل الليبراليين عندما قدّموا جا�س ��تن ترودو

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 November 1, 2015.
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

العربي الديمقراطي

2015 ) تشرين الثاني (نوفمبر- العدد الثاني عشر

ﻣﻄـﻌـــﻢ ﺑــﻐــــــــﺪاد
Baghdad Cafe

From our menu
Platters

ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺘﻨﺎ

Smoked Rice with Lamb,
Spicy Rice with Lamb and Chicken,
Vegetable Rice with Lamb and Chicken,
Lamb Mansaf,
Carrot Rice

Breakfast

Served with grilled potatos
& two pieces of toast

Appetizer
Soup & Salad
Manakish

Zaatar, Cheese, Meat, Shawarma

Sandwiches

Shawarma, Falafel

أﻃﺒﺎق

,ﻣﻨﺪي اﻟﻠﺤﻢ
,ﻛﺒﺴﺔ ﻟﺤﻢ و دﺟﺎج
,ﻣﻘﻠﻮﺑﻪ ﻟﺤﻢ و دﺟﺎج
,ﻣﻨﺴﻒ ﻟﺤﻢ
ﺑﺨﺎري ﻣﻊ ﻟﺤﻢ و دﺟﺎج

ﻓﻄﻮر

ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻊ ﺑﻄﺎﻃﺎ ﻣﺸﻮﻳﺔ
وﻗﻄﻌﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﺒﺰ اﻟﺘﻮﺳﺖ

ﻣﻘﺒﻼت

ﺷﻮرﺑﺔ وﺳﻠﻄﺔ

ﻣﻨﺎﻗﻴﺶ

 ﺷﺎورﻣﺎ، ﻟﺤﻤﺔ، ﺟﺒﻨﺔ،زﻋﺘﺮ

ﺳﻨﺪوﻳﺸﺎت
 ﻓﻼﻓﻞ،ﺷﺎورﻣﺎ

ﺣﻠﻮﻳﺎت

Dessert

Kunafa, Baklava, Maamoul
Visit us at:
facebook.com/Baghdad-Cafe414789655295917-/

 ﻣﻌﻤﻮل، ﺑﻘﻼوة،ﻛﻨﺎﻓﺔ

548 Seymour St, Vancouver, BC V6B 3J5

+1 604-428-2525
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أخبار كندا

 كنديون عرب يف الربملان اجلديد٨

8 Canadian Arabs Elected in the new Parliament
Eva Nassif

إيفا ناصيف

Liberal

ليبرالية

Vimy, QC
Born in Ain el Dilb, Lebanon, Ms.
Nassif is a Canadian politician
and translator, who was elected to
represent the riding of Vimy in the
House of Commons of Canada in
the Canadian federal election, 2015.

 كيبيك،فيمي

، لبنان،ولدت يف عني ديلب �شرق �صيدا
 انتخبت،�سيا�سية كندية ومرتجمة
لتمثيل فيمي يف جمل�س العموم الكندي
.2015 ،يف االنتخابات الفيدرالية الكندية

Omar Alghabra

Liberal
Mississauga Centre, ON
Is a Saudi Arabian born (to Egyptian
parents)
Canadian
politician,
who represented the riding of
Mississauga—Erindale
in
the
Canadian House of Commons from
2006 to 2008.
He is the former president of the Canadian
Arab Federation, and senior policy advisor to
Justin Trudeau.

Ahmed Hussen

أحمد حسين

Liberal
York South-Weston, ON
Is a Somali-Canadian lawyer and
political activist. He is the National
President of the Canadian Somali
Congress.
On October 19, 2015, Hussen was
elected to Canadian parliament
for the York South—Weston riding,
bearing Liberal Party of Canada
flagship.

ليبرالي
 أونتاريو، ويستون- جنوب يورك

.حمام �صومايل كندي ونا�شط �سيا�سي
والرئي�س الوطني للم�ؤمتر ال�صومايل
.الكندي
 انتخب ح�سني يف،2015  �أكتوبر19 يف
الربملان الكندي ممثال لنيويورك جنوب
. مع حزب الأح رار الكندي الرائد،ي�ستون
 انتقل بعد ذلك.ولد ح�سني يف ال�صومال
 ويقيم،1996 �إىل تورونتو يف كندا يف عام
.يف ريجنت بارك

Ramez Ayoub

رامز أيوب

Liberal

ليبرالي

Thérèse-De Blainville, QC
A politician, a city councillor
for 10 years and, since 2009, has
been the mayor of Lorraine, and
is also the Deputy Prefect of the
Regional County Municipality
(RCM) of Thérèse-De Blainville.
In addition, he has chaired
the Laurentides Regional
Conference of Representatives (CRÉ)
since 2013 and the Thérèse-De
Blainville intermunicipal police board
since 2014.

 كيبيك،تيريز دي بلينفيل
10  كان ع�ضو جمل�س املدينة ملدة،�سيا�سي
 كان عمدة لورين،2009 �سنوات ومنذ عام
.و�أي�ضا نائب حمافظ بلدية ترييز دي بلينفيل
 تر�أ�س امل�ؤمتر الإقليمي،وبالإ�ضافة �إىل ذلك
 و نائب يف (جلنة امل�ساواة،يف لورينتيدي�س
 وجمل�س ال�شرطة2013 العرقية) منذ عام
امل�شرتكة بني البلديات يف ترييز دي بلينفيل
 وهو �أي�ضا ع�ضوا يف جمل�س �إدارة.2014 منذ عام
 وهي منظمة تركز على التنمية،مونرتيال الدولية
.االقت�صادية

Alain Rayes

آالن الريس

Conservative
Richmond-Arthabaska,
QC
Is a Canadian politician, who was
elected to represent the riding of
Richmond—Arthabaska in the
House of Commons of Canada
in the Canadian federal election,
2015. Rayes also served as the
mayor of Victoriaville

محافظ

Marwan Tabbara

Liberal
Kitchener, SouthHespeler, ON
Like Nassif, Marwan is originally
from Lebanon. He lived in canada for
more than 24 years, he received his
Bachelor’s of Arts in Political Science
and Government from the University
of Guelph and works in Operations at
Frito Lay.

Faycal El-Khoury

Liberal
Laval—Les Îles, QC
Originally from Lebanon,
settled in Canada in 1976.
one year after earning his
degree in civil engineering
from Concordia University,
he established his own
construction company. Since
2005, he has been a consultant
specializing in business relations with the
Middle East.

Ziad Aboltaif

Conservative

عمر الغبرة
ليبرالي
 أونتاريو،وسط ميسيسوجا

هو �سيا�سي عربي كندي مولود يف
- انتخب من مي�سي�سوجا،ال�سعودية
�إرينديل يف جمل�س العموم الكندي يف عام
 وهو الرئي�س ال�سابق.2008  �إىل عام2006
 وم�ست�شار،لالحتاد العربي الكندي
.�سيا�سي بارز جلا�سنت ترودو
تخرج من جامعة راير�سون وح�صل على �شهادة البكالوريو�س
 على درجة املاج�ستري يف2000 يف الهند�سة وح�صل يف عام
.�إدارة الأعمال من جامعة يورك

مروان طبارة
ليبرالي
 أونتاريو،كيتشنر جنوب هيسبلر

 عا�ش يف كندا لأكرث.يف الأ�صل من لبنان
 ح�صل على لي�سان�س يف، عاما24 من
العلوم ال�سيا�سية واحلكومية من جامعة
.جويلف ويعمل يف العمليات يف فريتو الي
وا�ستلهم مروان طريقه لدخول ال�ساحة
 الذي ربته،ال�سيا�سية من قبل والدته
.و�شقيقيه وحدها

فيصل الخوري
ليبرالي
 كيبيك،الفال ليه ديزيل

من لبنان ا�ستقر خوري يف كندا يف
.1976 عام
بعد �سنة واحدة ح�صوله على
�شهادته يف الهند�سة املدنية من
 �أ�س�س �شركته،جامعة كونكورديا
،2005  منذ عام.اخلا�صة بالبناء
وا�صبح ا�ست�شاري متخ�ص�ص يف العالقات التجارية
.مع ال�شرق الأو�سط

زياد أبولطيف
محافظ

 كيبيك، آرثاباسكا- ريتشموند

Edmonton Manning, AB

 ألبرتا،ادمونتون مانينغ

 انتخب لتمثيل،هو �سيا�سي كندي
 �آرثابا�سكا يف جمل�س-ريت�شموند
العموم الكندي يف االنتخابات
 كما عمل، 2015 الفيدرالية الكندية عام
. كيبك،كرئي�س لبلدية فيكتوريا فيل

A politician, who was elected
to represent the riding of
Edmonton Manning in the
House of Commons of Canada
in the Canadian federal
election, 2015

�سيا�سي انتخب لتمثيل ادمونتون
مانينغ يف جمل�س العموم الكندي يف
2015 ،االنتخابات الفيدرالية الكندية

10 Canadian
Muslims
Elected to
Parliament

An unprecedented number of
Muslim Canadians ran in the 2015
Federal Election. With the Liberal
surge nationally, particularly in the
Greater Toronto Area, several of
them won, including Canada’s first
Somali Canadian MP Ahmed Hussen
and Canada’s first Afghan Canadian
MP Maryam Monsef. The majority
of Muslim Canadians who will be
coming to Parliament are newcomers to politics with the exception of
Omar Alghabra and Yasmin Ratansi
who were previously Liberal MPs. So
far, we have confirmed 10 Muslim
Canadian Candidates in total, these
are:
Omar Alghabra, Ali Ehsassi, Ahmed
Hussen, Majid Jowhari, Iqra Khalid,
Maryam Monsef, Yasmin Ratansi,
Marwan Tabbara, Arif Virani, and
Salma Zahid
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أخبار كندا

وول مارت يرتاجع عن عرض
زي اجليش اإلسرائيلي و“أنف
الشيخ فاجن ” املثريان للجدل
من الالتك� ��س والتي و�صفت في الموقع بانها
“مثالية ل�شيخ من العرب”.
“انف ال�ش ��يخ فاجن” هي �إ�ش ��ارة �إلى خ�صم
اليهودي في �أوليفر توي�ست ،ونددت به اللجنة
الأميركية العربية لمكافحة التمييز ،و�أعربت
عن قلقها من �أن الأنف �ست�ستخدم في “الأزياء
ب�صورة عن�صرية معادية للعرب”.
م ��ن ناحي ��ة أ�خ ��رى ،واج ��ه زي الجن ��دي
الإ�سرائيلي انتقادات �شديدة من النا�س حيث
اتهموا وول مارت “بدعم القتل واالحتالل”.

خطط الليرباليون حول الهجرة تركز على
“جمع شمل األسرة” و “منو الطبقة املتوسطة”
م ��ن بي ��ن أ�م ��ور �أخ ��رى ،ف� � إ�ن الليبراليي ��ن
�س ��يقومون �أي�ض ��ا بتح�س ��ين نظ ��ام الهجرة
ل�ضم ��ان تمك ��ن العائ�ل�ات م ��ن البق ��اء مع ًا
واالندماج في مجتمعاتهم الجديدة بطريقة
ناجحة .و�س ��يت�ضاعف �أي�ضا ع ��دد الطلبات
الم�سموح بها للآباء والأجداد إ�لى مائة �ألف
�سنوي ًا للم�ساعدة في تحقيق ذلك ،وال�ستعادة
وق ��ت المعالجة لي�صل إ�لى الم�س ��تويات التي
كانت عليها قبل حكم هاربر.

ك�شفت الحكومة الليبرالية عن خطط جديدة
لتغيير نظ ��ام الهجرة الكن ��دي بحيث يرتكز
على الإن�سانية ،والفر�ص االقت�صادية ،وجمع
�شمل الأ�سرة.
و كان ق ��د �أعل ��ن زعي ��م الح ��زب الليبرال ��ي
الكندي و رئي� ��س الوزراء جا�ستن ترودو ،عن
تلك الخطط ،وقال “الهجرة �أمر بالغ الأهمية
لخل ��ق فر�ص العمل والنم ��و االقت�صادي على
المدى الطويل للطبقة المتو�س ��طة .في �أمور
كثيرة ،كندا �أ�صبحت على ما هي عليه اليوم
بف�ضل روح المبادرة من �أولئك الذين اختاروا
بناء حياتهم هنا”

كما اعلنوا �أي�ضا �أنهم �سي�ضاعفون ميزانية
معالجة طلبات الأ�س ��ر .وكما �سيتوفر زيادة
فر� ��ص الموافق ��ة عل ��ى المتقدمي ��ن للهجرة
الذين لديهم �أ�شقاء كنديين ،و�سيرفع الحد
الأق�صى لعمر المعالين من � ١٩إلى  ٢٢عاماً،
و ذلك لإتاحة المجال للمزيد من الكنديين
لجل ��ب �أبنائهم �إلى كن ��دا .بالإ�ضافة إ�لى �أنه
�س ��تتغير قواعد هج ��رة الزوجين إ�ل ��ى كندا
والح�صول عل ��ى الإقامة الدائمة المبا�ش ��رة
ب ��د ًال من الفت ��رة الحالية الموج ��ودة والتي

و�أ�ض ��اف “خالل حك ��م هاربر ،الذي �أ�س ��اء
إ�دارة نظام الهجرة و�سيّ�سها وقام بتوجيهها
ولم يرحّ ب ب�أولئك الذين يختارون جعل كندا
منز ًال جديد ًا دائم ًا لهم� .سيقوم الليبراليون
ب إ��صالح نظام الهجرة لدينا ،و�سنجعل جمع
�شمل الأ�سرة �أولوية �أ�سا�سية لحكومتنا“.

تبلغ مدتها عامين من االنتظار.

وقال ال�سيد ترودو“ ،جمّد هاربر والمحافظون
طلبات جمع �ش ��مل الأ�س ��رة وت ��م رفعها إ�لى
�س ��نتين ،ثم تم و�ضع قواع ��د �صارمة بحيث
ا�صبح على الآالف من النا�س الذين يرغبون
في جلب �آبائهم إ�ل ��ى كندا ممن يعملون بجد
ال يقدرون على التقديم� .سنجعل من ال�سهل
جم ��ع �ش ��مل الأ�س ��ر ،لأن ه ��ذا ه ��و المنطق
االقت�صادي ال�س ��ليم .عندما يكون الكنديون
يدعمون  -م�شاركة الأ�سرة في رعاية الطفل
 ف إ�ن ذلك �سي�ساعد على رفع ا إلنتاج والنمواالقت�صادي ،ويعزّز الطبقة الو�سطى“.
و�أ�ض ��اف “يلهمن ��ي دائم� � ًا الكندي ��ون الذين
يعملون مع� � ًا لبناء مجتمع ��ات قوية ويخلقون
فر�ص ًا العمل ،ويعملون على إ�نماء اقت�صادنا.
و�سي�س ��تمر الليبراليون ف ��ي العمل مع جميع
الكنديي ��ن لبناء بل ��د الجمي ��ع يح�صلون فيه
على فر�صة حقيقية وعادلة للنجاح” .

ا ﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واﻟﺪراﺳﺎت ا ﺳﻼﻣﻴﺔ
39 years and going strong

تراج ��ع وول م ��ارت ع ��ن اثني ��ن م ��ن �أزياء
مجموعة الهالوي ��ن بعد �أن أ�ث ��ارت جد ًال في
و�سائل الإعالم الإجتماعية.
الأزي ��اء المثي ��رة للج ��دل هم ��ا زي الجي� ��ش
الإ�سرائيلي و “انف ال�شيخ فاجن ” الم�صنوعة

ولكن في حين تراج ��ع وول مارت عن عر�ض
ه ��ذه المنتج ��ات ،ف�إنه ��ا ال ت ��زال متاحة في
�أماكن �أخرى .الأنف ما زالت تباع على موقع
�أمازون تحت ا�سم �آخر وهو ” �أنف ال�سلطان”
كما ال ي ��زال زي الجندي الإ�س ��رائيلي �أي�ض ًا
متاح ًا على نف�س الموقع.

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.
To advertise, please call
(604) 637-5722 or send us an email
to advertise@arabdemocrat.com
للإعالن ،الرجاء االت�صال على الرقم (604) 637-5722
�أو �أر�سل لنا عبر البريد الإلكتروني:
advertise@arabdemocrat.com

ota Arabia Radio
N
LISTEN TO US:

ﺧﺪﻣﺎت وﺑﺮاﻣﺞ اﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ

@ ﻓﺼﻮل ﻋﺮﺑﻲ وﻗﺮآن ودراﺳﺎت إﺳﻼﻣﻴﺔ
@ ﻓﺼﻞ ﺧﺎص ﻟﻠﻜﺒﺎر  ٢٠ +ﺳﻨﺔ Quranic Arabic
@ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻗﺮآن ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ.
@ اﻣﺘﺤﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ وﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
This Second language certificate is required for
)post-secondery education in BC (collages or universities
@ ﺧﻄﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺟﻮ أﺳﺮي وﻣﺮح ﻟﺮﺑﻂ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻢ واﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻛﻜﻞ.
@ أﺳﻠﻮب رﺑﻂ اﻟﺪروس اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎ¢ﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
@ دﻣﺞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻄﻮﻋﻴﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺜﻞ ﺑﻨﻚ اﻟﻄﻌﺎم وﺑﻴﺖ إﻳﻮاء اﻟﺴﻴﺪات.

أﻧﺸﻄﺔ اﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ

اﻟﻌﻨﻮان
Coyote Creek Elementary school
8131-156 St
Surrey, BC, V3C 3R4

604 2484948 - 604 2484949

THE VOICE OF PALESTINE
Analysis Interviews

@ اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎ¢ﻋﻴﺎد واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت ا³ﺳﻼﻣﻴﺔ وﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﺷﻌﺎر °ﺷﻬﺮﻳ¯.
@ ﻓﺮص ﻋﺪﻳﺪة ¢وﻟﻴﺎء ا¢ﻣﻮر واﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮع ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺰاﻳﺎ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﺗﺨﻔﻴﻀﺎت.
@ ﻣﻘﺼﻒ أﺳﺒﻮﻋﻲ ﻛﺘﺒﺮع ﻣﻦ أﺣﺪ ا¢ﺳﺮ ﻟﺒﻴﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺟﺒﺎت اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ واﻟﻌﺼﺎﺋﺮ وﻳﺬﻫﺐ رﻳﻌﻪ ﻛﺪﻋﻢ داﺋﻢ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ.
@ ﻳﻮم اﻟﺒﻴﺘﺰا أو ﻓﻄﺎﺋﺮ وﻣﻌﺠﻨﺎت ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ ﻛﺘﺒﺮع ﻣﻦ أﺣﺪ ا¢ﺳﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
دوام اﻟﻤﺪرﺳﺔ
ﻳﻮم ا¢ﺣﺪ
ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ  ١١ﺻﺒﺎﺣ¯
إﻟﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ  ٣ﻇﻬﺮ°

notaarabia.com
IOS & ANDROID: nota arabia
First Arabic Radio from Vancouver

ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
د .ﻓﺎﻃﻤﺔ
(604) 218-2071

Email: administration@bcegyptianacademy.org | Website: www.bcegyptianacademy.org

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

The voice of
the Palestinian
people
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NEW
NEW HALAL
HALAL MEAT
MEAT STORE
STORE IN
IN VANCOUVER
VANCOUVER
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Whole
Chicken

Gro
Lean
Beef
ﻣﻔﺮوم

Lamb, Goa
t
Steak

ﺟﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ

دﺟﺎ

ﻟﺤ

ﻢ ﺑﻘﺮ

Rea
Pric sonabl
es  ةe ﺎر
ﻌ
ز

ﺷﺮﺣﺎت ﻟﺤﻢ
 ﻣﺎﻋﺰ،ﻏﻨﻢ

 أShan Masala
ﺳـﻤــﺘ
ﻣـ
ﺳﺎﻻ ﺷﺎن
ﺎ

ـــــــﺎ

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

العربي الديمقراطي
Wide Selection of Arabic Products
ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﻣ

Shan Rice
أرز ﺷـــﺎن

Chicken
Breast
Fillet
ﺻﺪور
ﻓﻴ
دﺟﺎج ﻠﻴﺔ
National Spice
ﺑﻬﺎرات ﻧﺎﺷﻮﻧﺎل

HOME DELIVERY

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

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

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

العربي الديمقراطي

We are always here to serve you. Make your reservations now!
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604-646-9000 604-646-9001
أخبار العامل العربي

Mediterranean Mezze Bar
Authentic Lebanese Cuisine

FRESH AND NATURAL!
NO Frozen Food, NO Canned Food, NO Preservatives!

Weekly Belly Dancing Performances
Fridays and Saturdays
ﺛﻨﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﺔ¥ﺻﺤﻦ ﻳﻮﻣﻲ ﻣﻦ ا

Daily dishes from Monday to Friday

ﻛﻮﺳﺎ وﺑﺎذﻧﺠﺎن ﻣﺤﺸﻲ

ﺑﺎﻣﻴﺔ ورز

ﺷﻴﺦ اﻟﻤﺤﺸﻲ

ﻓﺎﺻﻮﻟﻴﺎ ورز

Sandwiches & Samun

ﺳﻨﺪوﻳﺸﺎت وﺻﻤﻮن

اورﻓﻠﻲ

ﻛﻔﺘﺔ ﻣﺸﻮي

ﺷﻴﺶ ﻛﺒﺎب

ﺷﻴﺶ ﻃﺎووق

ﺷﺎورﻣﺎ ﻟﺤﻤﺔ

ﺷﺎورﻣﺎ دﺟﺎج

ﺑﺴﺘﺮﻣﺎ

ﻧﻘﺎﻧﻖ

ﺳﻨﺪوﻳﺶ ﺳﺠﻖ

ﺳﻜﺎﻟﻮب

ﺳﻠﻤﻮن

ﻗﺮﻳﺪس ﻛﺒﺎب

ﻣﻨﺎﻗﻴﺶ

Manaeesh

ﻟﺤﻢ ﺑﻌﺠﻴﻦ أرﻣﻨﻲ

ﻟﺤﻢ ﺑﻌﺠﻴﻦ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ

ﺟﺒﻨﺔ ﺣﺮة

ﻛﻮﻛﺘﻴﻞ

ﺟﺒﻨﺔ

زﻋﺘﺮ

 ﻓﻄﺎﻳﺮSmall Fatayer

Fatayer

ﺟﺒﻨﺔ

ﺳﺒﺎﻧﺦ

ﺑﻴﺘﺰا

Semiramis Mediterranean Mezze Bar located at Suite 202, 1323
Robson Street, Vancouver – at the corner of Robson and Jervis

ﻓﻄﺎﻳﺮ ﺻﻐﻴﺮة

ﻟﺤﻤﺔ

ﺟﺒﻨﺔ

زﻋﺘﺮ

Hours: Sunday to Wednesday: 11 am to 1 am

Thursday to Saturday: 11 am to 1 am

 ﻗﺴﻢ اﻟﻌﺸﺎء اﻟﻔﺎﺧﺮ ﻣﻊ ﻟﻴﺎل ﺳﺎﻫﺮة ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ. وﺟﺒﺎت ﻏﺬاء ﺧﺎﺻﺔ ووﺟﺒﺎت ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ.ﻳﻮﺟﺪ ﻗﺴﻢ ﻟﻏﺬﻳﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ اوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔ ﻣﻊ ﺻﺤﻮن اﻟﺴﻨﺪوﻳﺸﺎت

Fast food section with sandwiches plates, lunch special and daily special. Fine dining section for your fine dining experience entertainment nights
. ﻛﺎروﻛﻴﻪ-  ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻋﺮﺑﻴﺔ-  رﻗﺺ ﺷﺮﻗﻲ- ﺗﺮﻓﻴﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮ
Live Entertainment – Belly Dancers – Arabian Music – Karaoke.
!ﺷﻲء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻞ ﻟﻴﻠﺔ ﻣﻦ أﻳﺎم اﺳﺒﻮع
Something different every night of the week!
facebook.com/SemiramisMediterranean
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أخبار العامل العربي
�ش ��ارك ع�ش ��رون أ�ل ��ف مغربي ،في م�س ��يرة
حا�شدة لن�صرة ال�شعب الفل�سطيني والتنديد
بجرائم االحت�ل�ال الإ�س ��رائيلي ،احت�ضنتها
مدينة البي�ضاء.

عشرون ألف مغربي
تظاهروا دعمًا للشعب
الفلسطيني يف البيضاء
قال مدير مركز التطوير التربوي في كلية
التربي ��ة بجامعة قط ��ر الدكت ��ور عبد اهلل
�أبو تينة �إن م�ؤ�ش ��ر ج ��ودة التعليم العالمي
ال�صادر عن المنتدى االقت�صادي العالمي
في دافو� ��س ،والذي نالت فيه �أغلب الدول
العربية مراتب متدنية ،ذو �أهمية كبيرة إ�ذ
إ�نه يحمل معلومات تف�صيلية ودقيقة.

ملاذا تراجع ترتيب
العرب مبؤشر
جودة التعليم؟

و�أ�ضاف في حلق ��ة “الواقع العربي” بتاريخ
 2015/10/26التي ناق�شت ترتيب الدول
العربية في م�ؤ�ش ��ر المنت ��دى االقت�صادي
العالم ��ي لج ��ودة التعلي ��م� ،أن تذيل الدول
العربية القائمة في مجال جودة التعليم �أمر
م�ؤ�سف ،م�شددا على �أنه ينبغي قراءة هذه
الم�ؤ�شرات العالمية بعقالنية ومو�ضوعية ال
�أن ينظر إ�ليها بمنظار “نظرية الم�ؤامرة”.
و�أك ��د أ�ب ��و تين ��ة �ض ��رورة التميي ��ز بي ��ن
الم�ؤ�ش ��رات النوعية والكمية ،م�ش ��يرا �إلى
�أنه لدينا في العالم العربي م�ش ��اكل كبيرة
في الجانب الكمي ،وينبغ ��ي �أن نركز على
مخرجات التعليمية ونوعية التعليم وقدرة
الطالب على �إجراء بحوث.
وقال �إن النهو�ض بالتعليم م�س�ؤولية م�شتركة
بين الحكومات وال�ش ��عوب ،م�شيرا إ�لى �أن
الدول العربية اهتمت بعد نيلها اال�ستقالل
بالجان ��ب الأمني حي ��ث �أ�صب ��ح الأمن هو

l
a
l
Ha

10%
Discount

when showing
this ad

Finest Indian and Pakistani Cuisine Clay Oven Dishes

604-254-8452

1439 Commercial Drive, Vancouver, BC V5L 3X8
E-mail: tandooripalace@hotmail.com

و�شارك في الم�سيرة قادة من حزب “العدالة
والتنمي ��ة” الحاك ��م ،وقيادي ��ون م ��ن حركة
“التوحي ��د والإ�ص�ل�اح” ،وجماع ��ة “الع ��دل
والإح�سان” ،وحزب “اال�ستقالل” ،و”االتحاد
اال�ش ��تراكي” وفعالي ��ات �ش ��بابية ون�ش ��طاء
المجتمع المدني.
وانطلقت الم�سيرة من �س ��احة “ال�سراغنة”،
حي ��ث هت ��ف الم�ش ��اركون ن�ص ��رة للأق�صى
ودعم �صم ��ود الفل�س ��طينيين ،م�ؤكدين على
�ضرورة العمل على إ�نهاء االحتالل الإ�سرائيلي
للأرا�ضي الفل�سطينية.
وحمل بع�ض الم�ش ��اركين الأكف ��ان الملطخة
بالدماء ،في إ��ش ��ارة لما يحدث في فل�سطين
من �س ��فك يومي للدماء ،فيما هتف بع�ضهم
“القد� ��س في القل ��ب” و”للقد� ��س رايحيين..
�شهداء بالماليين”.
اختار منظمو الم�سيرة ،التي دعت إ�ليها �أكثر
من  33هيئ ��ة نقابية وحزبية ومدنية� ،ش ��عار
“انتفا�ضة الأق�صى”.
وقال رئي�س حركة “التوحيد وا إل�صالح” ،عبد
الرحي ��م ال�ش ��يخي ،لـ”العربي الجدي ��د”� ،إن
“م�ش ��اركة الحركة تهدف �إل ��ى توجيه ثالث
ر�س ��ائل مهمة ،تتعلق الأولى بن�صرة ال�ش ��عب
الفل�س ��طيني المرابط في الم�سجد الأق�صى
الهاج�س الأكبر لهذه الدول وتركز ا إلنفاق
على الجان ��ب الدفاعي ولم يت ��م االهتمام
بالتعليم.
و�أو�ضح �أن بع�ض الدول العربية ومنها دول
الخليج �أعطت �أهمية كبيرة للتعليم“ ،وهذا
كان وا�ضحا من خ�ل�ال ما يتم إ�نفاقه على
التعليم في بع�ض دول الخليج ،و�ساعدها في
ذلك الموارد المالية واال�س ��تقرار ولم يعد
التركيز على الأمن هو الهاج�س الأ�سا�سي
له ��ذه ال ��دول وبالتال ��ي �أ�صب ��ح االهتم ��ام
بجودة التعليم واالرتقاء بنوعية الحياة هو
الأ�سا�س”.
و�ضرب �أبو تينة مثال لتلك الدول الخليجية
بدولة قطر حيث إ�نه بمجرد �أن تولى ال�شيخ
حمد بن خليفة �آل ثاني مقاليد الحكم في
قطر كان التعليم وا إل�ص�ل�اح التعليمي من
�أولوياته الرئي�سية وتم من خالله مبا�شرة
الت�أكيد على �أهمية �إجراء عمليات الإ�صالح
التربوي”.
نحو الأمية
من جهته ،و�صف �أ�س ��تاذ العلوم ال�سيا�سية
في جامعة القاهرة الدكتور �س ��يف الدين
عبد الفت ��اح تقرير م�ؤ�ش ��ر ج ��ودة التعليم
العالمي بالن�سبة للدول العربية ب�أنه “تقرير
مرير وخطير”.

والقد�س وفي كل �أنحاء فل�سطين ،ودعمه �ضد
التنكيل ال�صهيوني والطغيان ،ولنقول �أي�ض ًا إ�ن
ال�شعب المغربي يعتبر هذه الق�ضية ق�ضيته”.
و�أ�ض ��اف“ :الر�س ��الة الثانية تتعل ��ق بالدعم
والم�س ��اندة الدائمة دون كلل �أو ملل للق�ضية
الفل�س ��طينية ،بخ�ل�اف م ��ا يعتق ��ده الكي ��ان
ال�صهيون ��ي الواه ��م ال ��ذي يح�س ��ب �أننا قد
ن�ص ��رف النظ ��ر ع ��ن الق�ضية الفل�س ��طينية
�أو ن�ص ��اب بالمل ��ل ،فال�ش ��عب المغربي عوّد
الفل�س ��طينيين من ��ذ زم ��ن عل ��ى دعمه ��م
ون�صرتهم”.
وبح�س ��ب ال�ش ��يخي ،ف� ��إن “الر�س ��الة الثالثة
موجهة �إلى الم�س�ؤولين والحكومات لدعوتهم
التخاذ مبادرات جريئة وقرارات لرفع الظلم
عن ال�ش ��عب الفل�س ��طيني و�إيق ��اف العدوان
ال�صهيوني الغا�شم”.
من جهتها ،طالبت ع�ضو المكتب ال�سيا�س ��ي
لحزب “االتحاد اال�ش ��تراكي” ،حنان رحاب،
بالوق ��ف الف ��وري وال�س ��ريع لالنته ��اكات
الإ�س ��رائيلية في القد� ��س المحتلة ،م�ش ��يرة
�إلى �أن “ال�ش ��عب المغربي كان وما يزال �ضد
التطبيع مع الكيان ال�صهيوني”.
وكان ��ت مجموع ��ة “العمل الوطني ��ة من �أجل
فل�س ��طين” ،قد د�ش ��نت وقفتين ت�ضامنيتين
لدعم االنتفا�ضة الفل�سطينية ون�صرة للقد�س
والأق�صى� ،أمام البرلمان بالرباط ،في إ�طار
برنامج “جُ معات الغ�ض ��ب المغربي من �أجل
فل�سطين”.
و�أ�ضاف �أن حالة �ش ��ديدة العجب والغرابة
ت�سود المنظومة التعليمية في الدول العربية
اال�س ��تبدادية ،م�ش ��يرا إ�لى �أن م�صر مثال
جاءت في ذيل القائمة واحتلت المركز قبل
الأخير ،و�أنه ��م في م�صر يحتفون بالعقول
المهاجرة لكنهم ال يفك ��رون في �أنهم هم
من طردوهم وهجّ روهم.
وقال �إن العملية التعليمية ترتبط ب�أ�س ��تاذ
وطال ��ب ومناه ��ج تربوي ��ة وتعليمي ��ة ذات
محتوى قيم لبن ��اء العقول النيرة ،لكن في
النظم الم�ستبدة ت�سود عقلية القطيع وتقوم
العملية التعليمي ��ة على الحفظ والتلقين ال
الإبداع ،وهي عملية مق�صودة ومتعمدة من
هذه النظم.
و�أ�ض ��اف �أن الخط ��ر جاء عندم ��ا تحولت
الجامع ��ات في بع� ��ض ال ��دول العربية �إلى
“ثكنات ع�س ��كرية” وتدنت ميزانية البحث
العلمي ،م�ش ��يرا �إل ��ى �أن الم�ش ��كلة هي �أن
التعلي ��م يتطل ��ب حري ��ة و إ�نفاق ��ا ومح ��وا
للأمية ولي�س ال�س ��ير نحو الأمية ،وهذا ما
تفعله الأنظمة الم�ستبدة.
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أخبار كندا

Syrian Refugees Fund Raising Event October 14, 2015
Reprint of
Evening the Program

Acknowledgement

Musicians:
Emad Armouch, Lache Cercel,
Don Ogilvie, Michael Wagler,
Omar Shidion.
Presentation by Oxfam.
Welcoming words by MC Dr.
Adel Iskandar.
Music Poetry reading by Peter
Borkowicz. MP Joyce
Murray keyword address.
Music Reading by Marcus
Youssef of his play.The
Adventures of Ali and Ali
and the Axis of Evil.
Music Songs performed by Roe
Armour.
Music Dancers Debora and
Rasha will lead a general
invitation to dance.
Our thanks to performers who
gifted their talents!

We wish to thank:
Board of the SJCS. for allowing us, in solidarity, to
use The St James Hall at no charge.
Oxfam for assistance in the collection of funds.
ADALA (Canadian-Arab Justice Committee)
for their indispensable assistance as an umbrella
organization.
Donors who offered goods free of charge:
Fresh Slice, Yasmine Supermarket, Terra Breads,
Sofra Restaurant, IGA and many others.
Individuals who offered valuable items for the Silent
Auction
Trade Wind Books, for their substantial gift of books.
Award winning author, Karim Al Rawi, for donating
his royalties to charity.
Sound Technicians, Robert Neison and Steve Edge
for donating their services.
A Special Thank to: Dr. Rabab Ward. Liliane Karnouk,
Dr. Mark White, Adel Iskander, Deising Van Kampen,
Irene Mclnnis, Dr.Azza Sidki, Joey Schibild, Dalia
Ibrahim, Arwad Hassan, Raouf Gomaa, Omar Kasim,
and so may others friends, who volunteered to make
this event a success.
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Only $385

604-200-3397

“Color from Palestine”
Calender

Resistance emanates through many forms of
expression; from political activism academic
writings to financial aid and various art forms
such as documentaries, film & theatre production, music & artwork. It is a mission that
Palestinians take upon themselves to contribute
in making a difference to promote peace and
justice in their beloved land.
Resistance art is a Toronto based organization
that publishes a yearly Palestinian art calendar
“Colors from Palestine”. The calendars are used to
support the work of Palestinian artists and cultural organizations in Palestine and Diaspora.
To celebrate the 13th anniversary (2003 – 2016),
the organization introduced the “Colors from
Palestine” 2016 calendar.

The 2016 calendar is a fundraiser for the “Free
All political prisoners” campaign and it features
12 Palestinian political posters spanning over
50 years. The Palestine poster genre dates back
to around 1900 and, incredibly, more Palestine
posters are designed, printed and distributed
today than ever before. The emergence of
the Internet has exponentially expanded the
genre’s network of creative contributors and
amplified the public conversation about contemporary Palestine.
The proceeds from the sales will be used to
support “Free all political prisoners” campaign.
To view the art work in the calendar, you can
visit resistanceart.com. Those wishing to order
the calender can call 416-890-2331.
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قسم الرتفيه إعداد جمانة يحيى الكعكي

أخبار الشرق األوسط

سودوكو
تحتوي هذه ال�شبكة على  9مربّعات كبيرة ( .)3x3ك ّل مربّع منها يُق�سم إ�لى  9خانات �صغيرة.
هدف هذه اللعبة ملء الخانات بالأرقام الالزمة من  1إ�لى � 9شرط عدم تكرار الرقم �أكثر من مرّة واحدة في
ك ّل مربّع كبير وفي ك ّل خطّ �أفقي وعمودي.

تركيا ُتدخل رسم ّيًا اللغة العربية

وع ��زت مديرية التربية والتعليم التابع ��ة للوزارة قرارها
إ�لى �أهمية اللغة العربية ،التي ينطق بها نحو  350مليون
�ش ��خ�ص في  22دولة في العالم ،وبكونه ��ا �إحدى اللغات
ال�ست المعترف بها من قبل الأمم المتحدة� ،إ�ضافة �إلى
ما و�صفتها بالدواعي التاريخية والثقافية التي ت�ستدعي

الإجابات في ال�صفحة ١٤

�أعلنت وزارة التعلي ��م في الحكومة التركية� ،إ�ضافة اللغة
العربية إ�لى المناهج التعليمية لطالب المرحلة االبتدائية،
اعتبار ًا من العام الدرا�سي القادم (.)2017 - 2016
و�أو�ضحت ال ��وزارة �أن اللغ ��ة العربية �ستدر� ��س ك إ�حدى
اللغات الأجنبية االختيارية لكل من ال�صفوف االبتدائية
الثاني والثالث والرابع .و�أ�ش ��ار مجل� ��س التربية والتعليم
في الوزارة �إلى �أنه اتخذ الق ��رار الأخير بنا ًء على كتاب
المديرية العامة لتعليم الدين ،و�أ�ضاف �أنه ب�صدد تح�ضير
الكتب المدر�سية وكتب تعليم المعلمين.

تعلمها في �أية دولة م�سلمة.
المديري ��ة قال ��ت �إن الأهمية اال�س ��تراتيجية والجغرافية
وال�سيا�س ��ية لل ��دول العربي ��ة ت ��زداد يوم� � ًا بعد ي ��وم ،ما
يجعل درا�س ��ة هذه اللغة �أمر ًا حتمياً ،إ��ضافة للأ�س ��باب
االقت�صادية والتجارية وال�سياحية.
قبل اليوم اقت�صر تعليم اللغة العربية في تركيا ك�أية لغة
غير ر�سمية على بع�ض المعاهد الخا�صة� ،إ�ضافة إ�لى بع�ض
الدرو� ��س الدينية في الجوامع ،التي تعنى بتدري�س اللغة
العربية للراغبين بحفظ القر�آن الكريم.
يذك ��ر �أن وزارة التعلي ��م التركي ��ة فر�ض ��ت عل ��ى جمي ��ع
المدار�س ال�سورية المفتتحة في �أرا�ضيها قرار ًا معاك�س ًا
لتعلي ��م التركي ��ة ،ودخل حي ��ز التنفيذ منذ بداي ��ة العام
الدرا�سي الحالي.

اخترب معلوماتك

اعلنت دولة االم ��ارات العربية المتحدة انها �ست�س ��تثمر
 35مليار دوالر في الطاقة النظيفة بحلول عام  2021في
�إطار �سعيها للحد من االعتماد على الوقود الأحفوري في
اعقاب التقلبات في اال�سعار العالمية.

وقال وزير الطاقة �سهيل المزروعي ” بحلول عام ،2021
�سوف نزيد ا�ستثماراتنا في الم�شاريع النووية وال�شم�سية
لت�صل إ�لى  35مليار دوالر”
و�أ�ضاف �أن �أربعة مفاعالت الإمارات النووية قيد الإن�شاء
حاليا و انه عند تنفيذها �س ��توفر  ٪25-24من ا�ستهالك

الكهرباء في البالد”.

وق ��ال المزروع ��ي “ إ�ن هدفنا ه ��و زيادة ح�ص ��ة الطاقة
المتج ��ددة إ�لى  30في المئ ��ة بي ��ن الآن و،2030/2020
والحد من الغاز الطبيعي إ�لى  70في المئة”.
و�أو�ضح �أنه “ي�سعى لهذا التنويع ل�ضمان الأمن واال�ستقرار
في ال�سعر للم�س ��تهلكين مع نمو الطلب الكلي ،و�أن إ�نتاج
الغاز ف ��ي دولة الإمارات العربية المتحدة �س ��يحذو حذو
تلك التغييرات.

العثور على ناشط مناهض لتنظيم
الدولة اإلسالمية وصديقه مقطوعي
المنزل ويجدهما م�ضرجين بدمائهما ،م�شيرا إ�لى �أن عبد
الرأس يف تركيا
القادر يقيم في تركيا منذ اكثر من عام ويتحدر و�صديقه
عُ ثر على نا�ش ��ط �س ��وري في حملة “الرقة تذبح ب�صمت”

المناه�ضة لتنظيم الدولة الإ�سالمية و�صديقه مقطوعي
الر أ�� ��س داخل منزل في جنوب تركيا ،وف ��ق ما �أكد �أحد
القيمين على المجموعة لوكالة فران�س بر�س.

وقال أ�ب ��و محمد ،وهو احد م�ؤ�س�س ��ي الحمل ��ة التي توثق
ارتكابات تنظيم الدولة الإ�سالمية في �شمال �سوريا عبر
الإنترنت للوكالة “تم العثور على إ�براهيم عبد القادر(20
عاما) وهو احد �أع�ضاء فريقنا و�صديقه فار� ��س حمادي
مقطوعي الر أ�� ��س ف ��ي منزل الأخي ��ر في مدين ��ة �أورفا”
التركية.
و�أو�ضح �أبو محم ��د �أن �صديقا �آخر للرجلين ق�صد منزل
حمادي وطرق على الباب م ��رات عدة قبل �أن يدخل �إلى

وهو في الع�ش ��رينيات من عمره ،م ��ن مدينة الرقة ،ابرز
معاقل تنظيم الدولة الإ�سالمية في �شمال �سوريا.

واتهم ��ت حملة “الرقة تذبح ب�صم ��ت” التنظيم بالوقوف
خلف عملي ��ة القتل .وقالت عبر �صفحتها على في�س ��بوك
“فريق +الرقة تذبح ب�صمت +ينعي ا�ست�شهاد �أحد �أع�ضاء
الحملة ال�ش ��اب إ�براهيم عب ��د القادر وال�صديق فار� ��س
حمادي بعد �أن وجدا منحورين على يد داع�ش الغدر في
مدينة �أورفا التركية”.
وتن�ش ��ط الحملة �سرا منذ ني�س ��ان  2014في الرقة حيث
توثق انتهاكات التنظيم الجهادي بع ��د �أن باتت المدينة
محظورة على ال�صحافيين اثر عمليات خطف وذبح طالت
عددا منهم.

الإجابات في ال�صفحة ١٤

اإلمارات تستثمر  35مليار دوالر يف
الطاقة النظيفة

 -1من الذي فتح الأندل�س؟ عمرو بن العا�ص  -طارق بن زياد  -خالد بن الوليد
 -2ما هي الدولة الوحيدة التي لي�س لها جي�ش؟ ال�سويد� -إيطاليا � -سوي�سرا
 -3ما هو �أعر�ض نهر في العالم؟ الأمازون -النيل  -المي�سي�سبي
 -4متى كانت �أول رحلة �إلى الف�ضاء ؟ 1969- 1968 - 1967
 -6من الذي ر�سم �أول خريطه للعالم؟ بابلو بيكا�سو  -كلود مونيه  -ال�شريف الإدري�سي
 -5من الذي �صنع الطائرة ؟ هاورد هيوز  -االخوان رايت  -ديزل
 -7كم يبلغ طول �سور ال�صين العظيم؟  2200كلم  2400 -كلم  2600 -كلم
 -9من الذي اخترع الجوال؟ هوارد �أيكن  -ت�شارلز بابيج  -مارتن كوبر
 -10ما معنى كلمة عنترة ؟ المر�أة الطويلة  -الرجل ال�شجاع  -الذباب الأزرق
� -8أين توجد �أطول �سكة حديد في العالم؟ كندا � -أميركا  -اليابان

كلمة السر
ابحث عن الكلمات المبعثرة في الجدول وا�شطبها .في النهاية تتبقى مجموعة �أحرف ت�شكّل كلمة ال�سرّ.
مالحظة :يمكنك ا�ستعمال الحرف �أكثر من مرّة.
الكلمات:
ام كلثوم  -الكعكة  -الجندي  -جورج كلوني  -كندا � -سلم  -لجوج  -جماهير  -داليدا � -سرقة  -مائج  -االثمان  -ورود
� -سمين -المحاماة  -هدية  -جريمة  -ا�ستقالل  -جرائد  -كوا�سر  -قلوبنا  -رنين  -االب  -مال  -لب.
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Middle Eastern Convenience Store & Halal Meat

ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻠﺤﻢ اﻟﺤﻼل

ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺮﻛﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

ﺳﻤﻚ ﻣﺸﻮي

ﻗﻮزي ﻋﺮاﻗﻲ

ﻛﺒﺎب )ﻟﺤﻢ ﻏﻨﻢ وﻋﺠﻞ( ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ

ﻛﺒﺎب اﻟﺒﺮﻛﺔ

ﺷﺎورﻣﺎ ﻟﺤﻢ ودﺟﺎج ﺑﻨﻜﻬﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ

ﻟﺤﻢ ﺑﻌﺠﻴﻦ

ﺑﻮرك

ﺻﻤﻮن ﻋﺮاﻗﻲ
وﺧﺒﺰ ﺗﻨﻮر وﺧﺒﺰ ﺳﻤﺴﻢ

ﺳﻤﻚ ﻣﺴﻜﻮف أﻳﺎم ﺷﺎرع أﺑﻮ ﻧﺆاس ﺧﺮوف )ﻗﻮزي( أو دﺟﺎج ﻣﻊ اﻟﺮز ﺑﺨﻠﻄﺔ اﻟﻮز واﻟﻜﺸﻤﺶ

ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﻟﻜﺒﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﻛﺒﺔ ﻣﻮﺻﻞ

ﻛﺒﺔ ﺗﺒﺴﻲ

ﻛﺒﺔ ﺣﺎﻣﺾ

ﻛﺒﺔ ﺑﺘﻴﺘﺔ ﺟﺎب

ﻛﺒﺔ ﺳﺮاي

ﻛﺒﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺴﻴﺔ

ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻛﺎﻣﻞ اﻻﺳﺘﻌﺪادات ﻟﻄﻠﺒﺎﺗﻜﻢ ﺑﺄﺷﻬﻰ اﻟﻤﺄﻛﻮﻻت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﺴﺘﻌﺪون ﻟﺘﺠﻬﻴﺰ اﻟﺤﻔﻼت واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت

We are more than happy to cater your next wedding, birthday party or any other event. Please contact us with further details

14771 108th Ave | Surrey, B.C. V3R 1V8

Tel: (778) 395 0333 | Cell: (778) 384 9795
Email: albaraka@hotmail.ca
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دليل املساجد

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

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

surreyeast.thebcma.com

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

PORT COQUITLAM

DELTA

BURNABY JAMATKHANA (4)

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

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

BAITUR RAHMAN

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

RICHMOND BRANCH

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

ayeshamosque.com

richmond.thebcma.com

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

AZ-ZAHRAA ISLAMIC
CENTER(3)

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

SURREY

masjidalnoor.ca

VANCOUVER BRANCH (1)

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

SURREY DELTA BRANCH

vancouver.thebcma.com

13560-105A Avenue,
Surrey, BC
604-583-9786

FIJI ISLAMIC CENTRE

BURNABY

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

THE CARIBOO (2)

SURREY

KENNEDY HALL
8870 120 Street,
Surrey BC, V3V

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

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

ISLAMIC ACADEMY OF

THAQALAYN MUSLIM
ASSOCIATION(3)

655 West 8th Avenue, Vancouver, BC
604-309-6036
pakcan.com

LANGLEY

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

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

macvancouver.ca

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

MUSLIM YOUTH CENTRE (2)

daralmadinah.com

VICTORIA BRANCH (1)

WEST BROADWAY MUSALA AL BASHA RESTAURANT(2)

victoria.thebcma.com

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

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

20239 Industrial Ave, Langley, BC
Langley Musalla for 5 times prayers,
taraweeh, quran classes etc - Contact
Kaleem Ahmed
604-720-8054

2nd Floor, Rm 2357,
Vancouver, BC
msa-ubc.org

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

LANGLEY MUSSALLA (NEW
LOCATION)(2)

VICTORIA

UBC BROCK HALL ANNEX

FRASER VALLEY
JAMATKHANA (4)

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

MUSLIM ASSOCIATION OF
CANADA - MAC (2)

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)

(1) BCMA | (2) OTHER SUNNI | (3) SHIA | (4) ISMAELI | (5) AHMADYYA
CANADA (2)

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

BROCK HALL ANNEX1874 EAST
MALL V6T 1Z1 UBC ISA

JAMIA MASJID VANCOUVER(2)

(2)

JUMMU’AH ONLY (FRIDAY PRAYER)
SFU BURNABY CAMPUS (2)

UBC JAMATKHANA (4)

6436 Fraser Street,
Vancouver, BC
604 316-4394

MASJID ANWAR MEDINA (2)

AL-KAWTHAR MOSQUE (3)

surrey.thebcma.com

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

FRASER MUSALLAH(2)

aza-e-hussain.org

12407 72nd Avenue, Surrey, BC
(604) 576-7834

TRI-CITIES JAMATKHANA (4)

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

220-12837, 76th Avenue
Surrey,BC,V3V 2V3

(1)

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

VANCOUVER

AZA-E-HUSSAIN
ASSOCIATION(3)

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

VANCOUVER JAMATKHANA (4)

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

209-7750 128 Street,
Surrey, BC
(604) 502-8692

(1)

12300 Blundell Rd, Richmond, BC
(604)233-7006

CHILLIWACK

CHILLIWACK MUSSALLAH (1)

MASJID AL-NOOR(2)

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

(5)

RICHMOND

AYESHA MOSQUE (2)

FLEETWOOD ISLAMIC
CENTRE (2)

DELTA MUSALLAH (2)

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)

(4)

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

NORTH SHORE CHAPTER

CHILIWACK JAMATKHANA (4)

chilliwack.thebcma.com

islam-canada.com

BURNABY JAMATKHANA

NORTH VANCOUVER

SURREY EAST BRANCH (1)

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

(1)

thebcma.com

Inshallah
604-701-2014

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

LANGLEY

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

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

Address

1

St. Joseph The Damascene Church
كنيسة القديس يوسف الدمشقي

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

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

2

Abbotsford
Arabic Church

15133 - 82A Ave, Surrey BC V3S 8R1

778-882-2784

Arabic Church

arabicchurchbc.ca

3

Willingdon MB Church

4812 Willingdon Ave., Burnaby BC
V5G 3H6

604-435-5544

Arabic Church

willingdon.org

4

Vancouver Christian Arabic Church

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

604-277-2802

Arabic Church

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

5

Arabic Presbyterian Church

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

604-552-4415

Arabic Church

coquitlampresbyterianchurch.com

6

Saint George Coptic Orthodox
Church in Vancouver

13905 108 Avenue Surrey, BC V3T 2L1

(604) 588-8020

Coptic Church

stgeorge.ca

7

Saint Mary Coptic Orthodox Church

12469 104 Ave, Surrey, BC V3V 6A2

(604) 581-1810

Coptic Church

stmary-ottawa.org

8

Saint George Mission Melkite Greek
Catholic Church

6610 Balmoral Street, Burnaby, BC,
V5E 1J1

(604) 431-0047

Multilingual Church

sgm.rcav.org

9

The Old Catholic Church of BC

715 E 51st Avenue, Vancouver, BC,
V5X 1E2 Canada

(604) 325-9193

Multilingual Church

oldcatholicbc.com

S.no.

Phone

Demonination

Additional Information

.تعود ملكية الديمقراطي العربي إلى شركة السالم ميديا جروب في كولومبيا البريطانية
.الديمقراطي العربي هي الصحيفة الوحيدة التي تخدم المجتمع العربي في كولومبيا البريطانية
:  تجدون وسائل اإلتصال بنا بالتفصيل أدناه.نرحب باقتراحاتكم وتعليقاتكم أو مساهماتكم بمقاالت أو رسائل القراء إلى المحرر
submit@arabdemocrat.com : | تقديم مقالةletters@arabdemocrat.com :رسائل إلى المحرر
)778( 893-9348 : | هاتفadvertise@arabdemocrat.com : | اإلعالناتcomments@arabdemocrat.com :اقتراحات وتعليقات
. قريبًاIOS  كما سيتم إطالق تطبيقات لموقعنا على جوجل أندرويد وأبل. باللغتين العربية أو اإلنجليزيةArabDemocrat.comيمكن للقراء أيضا متابعة مجموعة متنوعة أكبر بكثير مما لدينا هنا على موقع
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منوعات
املـعــلـنـــــون يهجــــرون ريهــــام سعـيــــد...
ويـلجأون إىل بـاسـم يوسـف
من مقاطع ��ة االنتخاب ��ات البرلمانية ،إ�لى
مقاطع ��ة برنامج ريهام �س ��عيد .ا�س ��تطاع
م�س ��تخدمو مواقع التوا�صل االجتماعي في
م�صر ،خالل اليومين الما�ضيين ال�ضغط
على ال�شركات المعلنة في برنامج “�صبايا
الخي ��ر” على قناة “النه ��ار” والذي تقدّمه
�س ��عيد ،بعد �سل�س ��لة من االنته ��اكات التي
ارتكبتها �سعيد ،و�آخرها الت�شهير ب�ضحيّة
اعت ��داء وتحر� ��ش ،عبر عر�ض �صور �ش ��به
عارية لها.

الحمل ��ة التي بد�أت الأربع ��اء� ،صباح اليوم
التالي لبثّ �سعيد لل�صور ،و�أطلق فيها و�سما
“#موتي_ياريه ��ام” ،و” #حاكموا_
ريهام_�س ��عيد”� ،أطلق ��ت �أم� ��س �صفحة
على “في�س ��بوك” تدعو لمقاطعة ال�شركات
المعلنة في برنامج �س ��عيد .ه ��ذا عدا عن
المحامي ��ن الذي ��ن تط ّوع ��وا للوق ��وف �إلى
جانب ال�ضحيّة� ،سميّة ،والإعالميين الذين
هاجموا �سعيد ورف�ضوا انتهاكها للحريات
والحي ��اة ال�ش ��خ�صيّة .ليتم إ�طالق و�س ��م

“#ريهام_ماتت” بعد �إعالن ال�شركات
ان�سحابها.

وبينما كانت �إدارة �ش ��بكة قنوات “النهار”

تجتمع م�ساء الخمي�س ،حين خرجت �أخبار
تقول إ�نّ المذيعة �سيتم �إيقافها عن العمل
في القناة ،كانت �شركات الإعالن تن�سحب
واحد ًة تلو الأخرى وتعلن عدم م�س� ��ؤوليّتها
عن محتوى برنامج �سعيد�“ .ضغط المال”
هذا ،عزّزه الإعالمي ال�ساخر با�سم يو�سف،
والذي �أطلق حملة “  #إ�عالنك_عندنا”
على ح�سابه على “تويتر” ،م�ش ��ير ًا �إلى �أنّه
�س ��يقوم بحملة �إعالنية مجانية لل�شركات
التي تقاطع برنامج �سعيد .ويو�سف يملك 5
ماليين متابعٍ على “تويتر” .و�أثبتت الحملة
التي �أطلقها �أم� ��س ،بالإ�ضافة إ�لى الحملة
التي بادر بها يوم االثنين الما�ضي للمطالبة
بالحرية للنا�شط عالء عبد الفتاح� ،أنّه ما
زال م ��ن �أب ��رز الم�ؤثرين في ال ��ر�أي العام
الم�صري.

فوز املدون السعودي رائف بدوي بجائزة
ساخاروف األوروبية حلرية التفكري

منح البرلمان الأوروبي الخمي�س المدون ال�سعودي
رائف بدوي المحكوم عليه ب�ألف جلدة وبال�سجن
ع�شر �س ��نوات بتهمة اال�س ��اءة لال�سالم ،جائزة
�س ��اخاروف المرموق ��ة لحري ��ة الفك ��ر وحق ��وق
الإن�سان ،ودعا �إلى االفراج عنه “فورا”.
وقال رئي�س البرلمان الأوروبي مارتن �شولتز في
بيان لتبرير هذا الخيار ،ان بدوي الم�سجون منذ
العام “ 2012عبر ب�ش ��جاعة عن افكاره و�شكوكه
حول قوانين بالده” و”ح ��ارب من اجل حرية كل
ال�سعوديين”.
وحكم عل ��ى ب ��دوي ( 31عاما) في اي ��ار 2014

بال�سجن ع�شر �سنوات وغرامة مليون ريال (267
الف دوالر) والف جلدة موزعة على  20ا�سبوعا
بتهمة اال�ساءة لال�سالم.
ونفذ الحكم باول خم�سين جلدة في كانون الثاني
 .2015ول ��م يتكرر ذل ��ك بعد موجة اال�س ��تنكار
العالمية التي اثارها الحكم.
اعتق ��ل ب ��دوي ،الم�ؤ�س� ��س الم�ش ��ارك لل�ش ��بكة
الليبرالي ��ة ال�س ��عودية ،ف ��ي الع ��ام  2012بتهمة
اال�ساءة لال�سالم وت�أ�سي�س موقع على االنترنت.
وبدوي �س ��ني على غرار غالبية ال�سعوديين لكن

موقعه االلكتروني طال ��ب بو�ضع حد لهيئة االمر
بالمعروف والنهي ع ��ن المنكر في المملكة التي
تتبع المذهب الوهاب ��ي ال�صارم ،غير انه اعتقل
وتم اغالق موقعه.
ودعا �شولتز العاهل ال�سعودي الملك �سلمان إ�لى
اطالق �سراح المدون “على الفور” ،وا�صفا حكمه
ب�أنه “تعذيب قا�س” ومطالبا الريا�ض لالرتقاء إ�لى
المعايير الأوروبية في ما يتعلق بحقوق الإن�سان.
وقال �شولتز “اطلب من العاهل ال�سعودي اطالق
�س ��راح ب ��دوي على الف ��ور حت ��ى ي�أتي ال�س ��تالم
جائزته” في كانون االول ،معتبرا ان بدوي “رجل
ا�س ��تثنائي ،ومثالي ،فر�ضت عليه العقوبة االكثر
ق�سوة”.
واعربت زوجت ��ه ان�صاف حيدر ،الت ��ي تقيم في
كندا مع اطفالهما الثالثة ،عن �سعادتها لمنحه
الجائزة ،معتبرة انها “ر�س ��الة امل و�ش ��جاعة”،
ت�أتي بعد يومين فقط من تحذيرها ب�أن ال�سلطات
ال�سعودية قد ت�ست�أنف جلد زوجها.

وقالت حي ��در الثالثاء ان ال�س ��لطات ال�س ��عودية
“اعط ��ت ال�ضوء االخ�ضر ال�س ��تئناف جلد رائف
بدوي” ولكن هذه المرة داخل ال�سجن ولي�س في
�ساحة عامة.
 هل عملية جلد جديدة و�شيكة؟ -ويعتبر االتحاد الدولي لحقوق الإن�س ��ان ان خيار
البرلمانيي ��ن الأوروبيي ��ن يج ��ب ان ي�س ��اهم في
“ إ�يقاظ الدبلوما�سيين الأوروبيين” ودفعهم إ�لى
اتخاذ مواقف اكثر حزما حيال الريا�ض.
وقال في بيان “هذه البادرة القوية من البرلمان
الأوروب ��ي ت�س ��لط ال�ض ��وء على �ضع ��ف وتناق�ض
الدبلوما�سيات الأوروبية في مجال حقوق الإن�سان
في ال�سعودية”.
وكان بدوي تعر�ض لجل�س ��ة �أولى م ��ن الجلد في
التا�س ��ع من كانون الثاني لكن الجل�سات االخرى
ارجئت اوال ال�سباب �صحية ثم ال�سباب لم تحدد.
والعام الما�ضي نال بدوي جائزة مرا�س ��لون بال

حلول قسم الرتفيه

لعبة �سودوكو

اختبر معلوماتك

 - 1طارق بن زياد
�	- 2آي�سلندا
 - 3الأمازون
1969 - 4
 - 5الأخوان رايت
 - 6ال�شريف الإدري�سي
 2400 - 7كلم
 - 9مارتن كوبر
 - 10الذباب الأزرق
 - 8كندا

كلمة ال�سر
لبنان

حدود .والخمي�س دعت المنظمة التي تعنى الدفاع
عن حقوق ال�صحافيين مجددا العاهل ال�سعودي
إ�لى االعفاء عن بدوي.
ولمن ��ح جائ ��زة �س ��اخاروف لع ��ام  2015ف�ض ��ل
البرلمان الأوروبي بدوي على مر�ش ��حين اخرين
 :ائت�ل�اف معار�ضي ��ن �سيا�س ��يين ف ��ي فنزويال
والمعار�ض الرو�سي الذي اغتيل بوري�س نيمتو�س.
تمن ��ح جائ ��زة �س ��اخاروف المرموق ��ة لحق ��وق
الإن�سان �س ��نويا لتكريم االفراد الذين يكافحون
�ضد التع�صب والظلم واال�ستبداد.
والعام الما�ضي ،منح البرلمان الأوروبي الجائزة
إ�ل ��ى الطبي ��ب الكونغول ��ي ديني� ��س موكويج ��ي
لم�ساعدة �ضحايا االغت�صاب الجماعي من قبل
الجنود.
وبين الفائزين ال�س ��ابقين النا�شطة الباك�ستانية
مالال يو�سف زاي ،رئي�س جنوب افريقيا ال�سابق
ني�س ��لون مانديال ،والنا�شطة البورمية اونغ �سان
�سو ت�شي.
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Specializing in Authentic Mediterranean Style Grilling

Mixed Grill
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Daily Specials

Maui Ribs

Lamb Mirgazi Meal

Lamb Chop Meal

Sirloin Steak Meal

An updated Lebanese Maui
Rips Recipe, and a simple
Lebanese Marinade

Lamb-Mirgazi-Meal with
Garlic Paste Recipe, and a
simple Lebanese Marinade

All Meals include Salad, Rice
or Pita bread, Tzatziki Sauce

6990 Victoria Dr, Vancouver, British Columbia, Canada, V5P 3Y8
tibistigrill.com

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
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Al Dayaa Products

Top Brands

ر

منتوجات الضيعة

أر اارت

Home Delivery

Top Tea Brands

Olive/Olive oil

أر مارت الشاي
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