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ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﻟﺠﺎﻟﻴﺘﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﻫﻞ ﺗﺮﻳﺪ ﺑﻴﻊ أو ﺷﺮاء ﻣﺴﻜﻦ؟
ﻫﺎﺗﻔﻨﻲ اﻟﻴﻮم اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ

Sellers, to accurately price your home and market it successfully
Buyers, don’t search for your dream home alone

604-593-6922

á«Hô©dG ∫hódG ≈dEG á«MÉ«°S ä’ƒL

:≈dEG á«MÉ«°S äÉbÉH
Packages to:
óf’ ÊõjO
Disnyland
…GhÉg ,ƒµ«°ùµe
Mexico, Hawaii
CRUISES and more ÌcCGhájôëH äÓMQ
“York Centre” 115-12888 80th. Ave Surrey BC V5W 3A8
www.skyroutecanada.com

778-838-9966

Call me today for free market value of your property, net sheet and smart budgeting

www.nejiaﬂiss.ca

Soliman &

ACCREDITED AGENT

Rafiq Mohammad
Asmaa El Khalil

ASSOCIATES

BARRISTERS & SOLICITORS
All Business & Commercial matters including
✔ Business Law

إﻧﺸﺎء اﻟﺸﺮﻛﺎت✔
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ✔
ﺑﻴﻊ وﺷﺮاء ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت✔
اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﺪﻧﻲ✔
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﻧﻘﻞ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ✔
اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ✔
اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ✔

✔ Incorporations
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لوال الهجرة ملا عرف العامل
..هؤالء السوريني العشرة
!تعرف عليهم

✔ Commercial transactions
✔ Sale & Purchase of Businesses
✔ Civil Litigation
✔ Real Estate & Conveyancing
✔ Societies & Charities
✔ Wills & Estates

Call 778 838 5505
اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ

وقررت حكوم ��ات متعددة ف ��ي �أوروبا
الت�ش ��ديد على قيود الهج ��رة واللجوء
.إ�لى بالدها

 �ألف الجئ٢٥ �س ��تفي بوعدها بقب ��ول
�س ��وري ولكن بعد التدقيق ��ات الأمنية
.الم�شددة

ف� � إ�ن ثمة تاريخ� � ًا طوي ًال،ورغم ذلك؛
ال يمكن إ�ن ��كاره للم�س ��اهمة الإيجابية
للمهاجري ��ن ال�س ��وريين ف ��ي بالدهم
 من١٠  هنا نلقي ال�ضوء على،الجديدة
.م�شاهير �أميركا ذوي الأ�صول ال�سورية
9 > التتمة صفحة

�أما في �أمريكا فقد وافق مجل�س النواب
ت�شرين/ نوفمبر20 الأميركي الخمي�س
الثان ��ي على إ�يق ��اف خطط ا�س ��تقبال
�آالف المهاجري ��ن الفاري ��ن م ��ن بالد
 والذي ��ن كان م ��ن،مزّقته ��ا الح ��رب
.2016 المقرر ا�ستقبالهم في العام

�أث ��ارت الهجم ��ات الإرهابي ��ة الت ��ي
تعر�ض ��ت له ��ا العا�صم ��ة الفرن�س ��ية
ت�ش ��رين/باري� ��س منت�ص ��ف نوفمبر
الثاني الجدل حول ال�سيا�س ��ة الكندية
وخ�صو�ص ًا الأمريكية ب�ش� ��أن ا�ستقبال
.الالجئين ال�سوريين
وبينما تجاوزت الحكومة الكندية ردة
الفعل عل ��ى الالجئين ال�س ��وريين بعد
جرائم باري� ��س وبي ��روت و�أعلنت �أنها

آدم ﺳﻠﻴﻤﺎن

Adam Soliman

M.Sc., LL.M, Barrister & Solicitor
www.legalcounsels.ca

 املسلمون و املسيحيون يعملونFREE Initial Cosultation
معا الستقبال الالجئني يف كندا

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

”.ًخالفاتنا جانبا

وقال نور �أنه على الرغم من االختالفات
بين الم�س ��يحية والإ�س�ل�ام ف� ��إن هناك
 منها م�ساعدة،�أ�ش ��ياء كثيرة م�ش ��تركة
 و�أ�ضاف “ه ��ذا هو ال�س ��يناريو.النا� ��س
لحالة حقيقية حيث �إذا عمل البع�ض �أو
تقاع�سوا عن العمل ف�إن ذلك ي�ؤثر فعال
3 > التتمة صفحة

 إ�م ��ام،وق ��ال إ��س ��ماعيل محم ��د ن ��ور
 إ�ن ه ��ذه المب ��ادرة بي ��ن:الم�س ��جد
المجمو ع ��ات جي ��دة و إ� ن المجتم ��ع
الإ�س�ل�امي (�س ��عيد للغاي ��ة) للعمل مع
 و�أ�ضاف “هذه.المجتمع ��ات الم�س ��يحية
 وهي،المبادرة قد ترددت م ��ن جانبهم
واحدة من المب ��ادرات التي كنا نتحدث
عنه ��ا عندما تجمعنا مع� � ًا والحقيقة �أن
 يجعلنا ن�ضع،ه ��ذا النوع م ��ن الق�ضاي ��ا

�ش ��كل كل من الم�س ��لمون والم�س ��يحيون
�ش ��راكة لجل ��ب عائالت م ��ن الالجئين
إ�ل ��ى فيكتوري ��ا وذل ��ك عب ��ر م�س ��اعدة
الأ�س ��ر التي فرت من العنف في �س ��وريا
 وتم ت�شكيل تلك ال�شراكة بين.والعراق
 والكني�سة المتحدة في،م�س ��جد الإيمان
�أوك باي وكني�سة القدي�س ايدين المتحدة
. في �ساني�ش

Graphic Design

• Custom Website Design • Content Management System
• Social Networking • Search Engine Optimization
• Email Marketing • Web Hosting • Flash • HTML5
• Ecommerce Solutions • Mobile App Design
• Corporate Indentity • Logo Design and Branding
• Business Cards • Letterheads and Envelopes
• Brochures and Catalogs • Postcards and Flyers
• Promotional Materials

Phone: (778) 893-9348
Email: rafeh@assalam.ca

?

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

IMMIGRATION LAWYERS

English & ﻋﺮﺑﻲ

ASSALAM
Media Group Inc.

payment or
equivalent
cash back*.

AL-HIMYARY LAW GROUP

Graphic & Web Design Services
Web Design

On the
for
Selling/Buying
FREE ﬁrst
a new home
month mortgage

assalam.ca

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

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
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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
كنديون يخصصون شقق الستقبال الالجئني
السوريني ويدعون الكنديني لدعمهم يف أزمتهم
�أعلن ��ت مجموع ��ة �ش ��ركات عقارية ف ��ي جميع
�أنحاء كندا �أنها �ست�ساعد الالجئين ال�سوريين
بت�أجير � ٢٠٠شقة �سكنية في غرب كندا ب�أ�سعار
مخف�ضة.

وكان ��ت مجل ��ة “فانكوفر” ق ��د اختارت ال�س ��يد
غيلي�س ��بي في المركز الأول من �ضمن �أكثر 50
�ش ��خ�صية م�ؤثرة ف ��ي مجتمع فانكوفر ال�ش ��هر
الما�ضي.

وتبرّع مدير �شركة عقارات وفنادق في فانكوفر
وتورنتو و�أوتاوا ب�إعمار و�صيانة � 12شقة �سكنية
في �أحد الأبراج ال�س ��كنية ال�ستقبال الالجئين
ال�سوريين في الجهة الغربية من مدينة فانكوفر
بكندا.
إ�يان غيلي�س ��بي ،قام بعر�ض هذه ال�ش ��قق على
جمعية خدمات المهاجرين في مدينة فانكوفر
م ��ع تجهيزه ��ا بالأث ��اث ال�ل�ازم و إ�عداده ��ا
لال�ستقبال الالجئين ال�سوريين.

وقد تبرع داليت ثيند مالك ثيند للعقارات ب�سبعة
وحدات �س ��كنية ب�إحدى بناياته ف ��ي فانكوفر،
وق ��ال دالي ��ت "�أعتق ��د� ،إنه ��م حق� � ًا يحتاجون
الم�ساعدة".

ودع ��ا ف ��ي حديث ��ه لمحط ��ة  CBCالكندي ��ة
المواطنين إ�لى التبرع بالوق ��ت �أو المال لدعم
الالجئين ال�سوريين.
و�أ�ضاف غيليب�سي �أنه �أ�صيب بخيبة �أمل ب�سبب
بع�ض الردود ال�سلبية على ا�ستقبال الالجئين،
مطالب ًا الجميع بتقديم الم�ساعدة.

�سامانثا جاك�سون وفارزين يو�سفيان

وقال ثين ��د �أنه كمهاجر يدرك م ��دى ال�صعوبة
التي �سيتعر�ض لها الكنديين الجدد لبدء حياة
جديدة في كندا.
هاجر ثين ��د منذ  ٢٠عام ًا م ��ن الهند إ�لى كندا
وتمك ��ن من �أن ي�صب ��ح من �أكثر ال�ش ��خ�صيات
نجاح ًا في الجالية الهندية في فانكوفر.
ومن ناحية �أخرى فقد تبرع العرو�سان �سامانثا
جاك�س ��ون و فارزي ��ن يو�س ��فيان بتكاليف حفل
زفافهما لم�ساعدة الالجئين ال�سوريين.
�إيان غيلي�سبي

داليت ثيند مالك ثيند للعقارات

املسلمون و املسيحيون يعملون
معا الستقبال الالجئني يف كندا

Lower Mainland Sikh
community rallies to help
Syrian refugees
• P
 ro bono medical services.

• Childcare for as many as 100 children.

Schooling for all religions
على حياة النا�س”.

وق ��ال نور “الج ��زء الأول م ��ن م�س ��اعدة ه�ؤالء
النا� ��س هو اح�ضارهم �إلى م ��كان �أف�ضل و هو
كندا ،ولكن ه ��ذا فقط ن�صف الق�صة ،والجزء
الثاني منها هو م�س ��اعدتهم على االندماج في
المجتمع ورعاية احتياجاتهم”.
و�أ�ضاف ” �أن المجتمع الإ�سالمي كان قد جمع
بالفعل الأموال لل�ش ��عب ال�سوري عندما توا�صل
ممثلو الكنائ� ��س معن ��ا و�أنا ممتن ج ��دا من �أن
المجتمع الم�س ��يحي �أخذ عل ��ى عاتقه انه يريد
جعل هذا حقيقة واقعة”.
وقال ��ت الق� ��س مي�ش ��يل �س�ل�اتر من الكني�س ��ة
المتحدة في �أوك باي �أن اتباعها ث�أثروا كثيرا
من �صور ال�صبي ال�سوري �آالن الكردي الذي يبلغ
من العمر ثالث �سنوات وهو ميت على ال�شاطئ
التركي عقب غرق ��ه جنبا إ�لى جنب مع والدته
و�شقيقه �أثناء محاولتهم الو�صول إ�لى �أوروبا عن
طريق القوارب.

وقال ��ت “نح ��ن ب�س ��رعة ات�صلن ��ا بالكني�س ��ة
المتح ��دة الوطني ��ة لأنه م ��ن خ�ل�ال االتفاق
معها �سوف تتم رعاية الالجئين ،وعلى الفور
جاء على بالنا اننا �إذا كنا �سنرعى الالجئون
ال�س ��وريون �أو �أي �شخ�ص �آخر من هذا الجزء
من العالم ،ف�إنه من المرجح �أن يكون م�سلما
لذلك قررنا التوا�صل مع المجتمع ا إل�سالمي “.
و�أ�ضافت “نحن ممتن ��ون للغاية ،لدينا فر�صة
لإح ��داث ف ��رق ملمو� ��س ف ��ي حي ��اة الأ�س ��ر
المحتاج ��ة ،وفي الوقت نف�س ��ه ،لدينا فر�صة
لبناء عالقات مع جيراننا من ديانات مختلفة”.
�أقيم ح ��دث للجمهور لتعريفه ��م بالمزيد عن
م�ساعدة الالجئين الذين ي�سعون للتوطين .و
كان ق ��د عقد في الم�س ��جد الكائن في 2218
�س ��انت كوادرا ،وتمي ��ز الح ��دث بوجود عدد
م ��ن المتحدثي ��ن ال�ضي ��وف م ��ن المهاجرين
والالجئي ��ن ف ��ي فيكتوري ��ا وم�ؤ�س�س ��ة الزكاة
الوطني ��ة وجمعي ��ة الم�س ��لمون ف ��ي بريتي� ��ش
كولومبيا .

The Khalsa School, which has two campuses in Surrey and one in Mission, offers
K-12 education based on the standardized
B.C. Dogwood curriculum.
“We even have several teachers who speak
Arabic, and we will do whatever we can to help
the new students feel welcome.” said principal
Kamalpreet Bagga in a statement.
At the schools one period a day is set
aside for Sikh religious or cultural studies. However, Sarai said refugee students
would not be required to take those
courses and that interfaith teaching will
be offered.
“Obviously they’re not going to be Sikh. They’re
probably going to be Shia or Sunni Muslim or
Christians,” said Sarai.

Canadian government’s call for help in
resettling the refugees. The result is a list
of wide ranging services:
• F
 ree tuition for 1,000 students at
Khalsa School for one year.

“So [the schools] would help facilitate any
religious teachings that they may need. They
basically want to make them feel welcome, feel
”at home.

• F
 ree meals, clothing and blankets
for 2,000 refugees from Gurdwaras
in Vancouver, Richmond, New
Westminster, Abbotsford and Surrey.

The groups involved adopted the name
Sikh Societies of British Columbia, and
says the value of donations being offered
is as high as $5 million.

• A
 provincewide campaign to find free
housing for an expected 200 families.
• T
 ransportation from the airport.

The Lower Mainland Sikh community
has come together to offer housing,
schooling, food, clothing and a slate of
services to help support to the Syrian refugees who are expected to arrive in the
area over the next few months.
Officials estimate around 2,500 refugees
could land in the region within the next
few weeks, as part of the federal government plan to bring 25,000 Syrian refugees
to Canada by the new year.
Surrey Centre MP Randeep Sarai facilitated a forum of Sikh organizations which
had all expressed a desire to answer the

?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 early 2016.
To advertise, please call us at (604) 637-5722 or send us an email to advertise@arabdemocrat.com
للإعالن ،الرجاء االت�صال على الرقم � (604) 637-5722أو �أر�سل لنا عبر البريد الإلكترونيadvertise@arabdemocrat.com :
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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

دليلك للهجرة إىل كندا ..خربة شخصية
الحظ بالهجرة �أو �أنهم ال يريدون ترك الأوطان؟
بالت�أكيد �سيكون لهم ن�صيب الأ�سد فيما �أكتب،
وهم من كانوا وراء ا�ستفزازي للبحث والكتابة
حتى �أو�صل لهم �أف�ضل معلومة ب�أ�س ��هل �أ�سلوب
ليتعلموا ويتفقهوا في �أمور حياتهم ب�إذن اهلل.
ختاماً� ،س ��يظهر لك عزيزي القارئ من خالل
كتابات ��ي �أنَّ الحياة في كندا لي�س ��ت وردية على
النحو ال ��ذي تراه ف ��ي الإع�ل�ام� ،أو موافق ًا لما
يقوله لك م�ست�ش ��ارو الهجرة الذي ��ن يُ�صوَّرون
كندا لزبائنهم عل ��ى �أنها �أر� ��ض الميعاد وجنة
الم�أوى ،وكل همّهم تح�صيل المزيد من �أموال
المهاجري ��ن ،فهي ف ��ي نهاية الأم ��ر دولة ك�أي
دولة على وجه الأر�ض من رمل وحجر ولي�س ��ت
من ذهب وع�سل ،لها ما لها من إ�يجابيات وعليها
ما عليها من �سلبيات ،لكن المهم �أن تعرف عن
تلك الإيجابيات وت�ستغلها ،وتنتبه لتلك ال�سلبيات
ماذا تعرف عن كندا؟ هل لديك ما يكفي من المعلومات والت�صور
عن الو�ضع فيها مما جعلك تفكر في �أمر الهجرة؟ �أم �أنها الظروف
ال�صعبة التي تمر به ��ا منطقتنا العربية هي الت ��ي ا�ضطرتك �إلى
التفكير في هذا الأمر؟ �إن كان والبد من الهجرة ،هل تملك خطة؟
ما هي خطتك الأولى؟ وما هي خطتك الثانية �إن لم تفلح الأولى؟
هل تعلم �أنَّ من يدخل كندا من دون خطة وا�ضحة �س ��ي�ضطر من
اليوم الأول �أن يُ�صبح �أ�سير خطط الآخرين؟ هل تعلم ماذا يعني
�أن تك ��ون ج ��زء ًا من خط ��ة مُحكَمة -بغي ��ر ر�ضاك -لق ��وم يُتقنون
التخطيط؟
إ�ن لم تكن تملك �أجوبة على تلك الت�س ��ا�ؤالت ،ف�أنت بال �ش ��ك في
المكان ال�صحيح للح�صول عليها ،و�س� ��أحاول ب� ��إذن اهلل تغطيتها
قدر الم�ستطاع من تجربتي الخا�صة ،و إ�ثراءها بكثير من اللقاءات
مع �ش ��خ�صيات عربية و�إ�س�ل�امية في كندا ،علَّك عزيزي القارئ
تجد فيها �ضالتك لأف�سح لك المجال للتفكير ب�شكل �صحيح لتقرير
الم�صير ،ف�إما بقاء و�إما ارتقاء ،لت�س ��عد ف ��ي الدارين ب�إذن اهلل،
وحتى ال يكون هنالك مجال للندم لتقول ...لو �أني فقط كنت �أعلم
لما غادرت� ،أو لو كنت فقط �أفهم لركبت �أول موجة لتحملني �إلى
�شمال الأر�ض حيث يجب �أن �أكون.
دعني �أوكد ل ��ك عزيزي القارئ �أنَّ الهجرة لي�س ��ت �أمر ًا �س ��هالً،
وهجر الأوطان حيث الأهل والأحباب لي�س �أمر ًا هين ًا على الإطالق،
فالغربة قا�سية وم�ؤلمة حتى لو كانت في جنان الأر�ض ،وال يعرف
قيم ��ة الوطن �إ َّال من ع ��رف الغربة .لكن �أي�ض ًا البق ��اء في بقعة ال
طموح فيها لي�س قرار ًا �صائب ًا حتى لو كان مليئ ًا بكل من نحب ،وقد
يكون ذلك البقاء �أ�صعب من الهجرة نف�س ��ها ،فك ٌل له حالته ،وما
حدث مع غيرك في كندا لي�س بال�ضرورة �أن يحدث معك� ،سواء كان
نجاح ًا �أو �إخفاقاً ،فك ٌل له عقله وو�ضعه ونظرته المختلفة للأمور،
و إ�ياك �أن تحيا حلم غيرك �أو �أن تحاول �أن تحيا حياتهم والتي قد ال
تنا�سب مقا�ساتك االجتماعية و�أهدافك الم�ستقبلية على الإطالق،
فت�ضيق بك الدنيا وتهوي بك وبم ��ن معك من إ�خفاق �إلى �إخفاق،
فالبد لك من اختيار م�صيرك بنف�سك وبما ينا�سبك �أنت ومن تعول
دون االكتراث لخطط الآخرين ،وهذا لن يت�س ��نى لك �إ َّال �إذا كنت
تمل ��ك ر�ؤية وخطة وا�ضحة لما تنوي القيام ب ��ه والإقدام عليه في
كندا ،ووقتها فقط ...لن يجد النجاح بُد ًا �سوى �أن يكون حليفك،
فالنجاح كالطير و�سط ال�سماء ،ال يهبط عبث ًا من علوه �سوى لمن
كان جاهز ًا ال�س ��تقباله ،عدا عن ذلك� ،س ��يبقى في ال�سماء يُحلق
بعيد ًا ليبقى �صعب المنال.
ال �أريد �أن يُفهم من كالمي �أني �أدعو إ�لى الهجرة �أو �أحثُّ عليها� ،أو
�أن ِفّر منها لالبتعاد عنها ،فالهجرة كما �أنها قد تكون غير منا�سبة
لفئة من النا�س ،فيمكن لها �أن تكون طوق نجاة لفئات �أخرى ممن
ا�ضطرتهم الظروف �إلى ذلك ،ففر�ص الغربة قد تكون �أكثر بكثير
من خ�سائرها ،والهجرة قد ال تكون بال�ضرورة النهاية ،فقد تكون
بداية كل �ش ��يء .فما هذا ال�ش ��يء الذي يجعل الإن�سان يُقدم على
الهج ��رة إ�لى الغ ��رب بعيد ًا عن وطن ��ه بكل إ��ص ��رار وعزيمة رغم
ال�صعوب ��ات والتحديات الكثيرة ...إ�نه البحث ع ��ن الأمل ،ولو لم
يكن الأمر كذلك ،لما فعلها ر�س ��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يوم
هاجر من مكة إ�لى المدينة بحث ًا عن �أمل ت�أ�سي�س �أعظم دولة عرفها
التاريخ ،ولما �أمر بها الم�س ��لمون الم�ضطهدون في مكة ليهاجروا
إ�لى �أر�ض الحب�ش ��ة عند مل ��ك عادل ال يُظلم عن ��ده �أحد ،فعندما
ي�ضيع الأمل تتعطل قدرات الإن�س ��ان ليفقد ذاته في خِ َ�ضم الف�شل
العام المحيط به ،ف�إن كان النجاح عادة تعتادها ال�شعوب لت�سري
بين �أنحاء مجتمعها كالعدوى ،فال �ش ��ك �أنَّ الف�ش ��ل �أي�ض ًا كذلك،
وكم من عمل بد�أ ولم يكتمل ب�س ��بب محيط ��ه المُثبط لينتهي قبل
�أن يجني ثماره ،فالأعمال التي لم تكتمل �أكثر بكثير من تلك التي
اكتملت ،والذين يبد�ؤون الم�س ��يرة في �أمتنا ثم يتوقفون� ،أ�ضعاف
الذين يبد�ؤونها ويكملون الم�سيرة إ�لى نهايتها.
م ��ن الجدير بالذك ��ر �أنَّ الهجرة �إل ��ى بالد الغرب لي�س ��ت متاحة
لكل �أ�صناف المجتم ��ع ،فالغرب ال يفتح �أبوابه �س ��وى لفئة معينة
من النا� ��س غالب ًا ما تكون الثلة ف ��ي مجتمعاتنا ،ومن بقي خلفهم
�أكثر بكثير ،فما ع�سانا فاعلين بالغالبية العظمى التي لم يُحالفها

وتتحا�شاها ،فجميل �أن يُعجب الإن�سان بح�ضارة
ما ،ولكن القبيح �أن يتح ��ول هذا الإعجاب إ�لى
انبهار يُفقد العقل والت ��وازن ،وت�صبح العاطفة

هي الميزان الوحيد في النظر إ�لى الأمور ،وثمن
ذلك الميزان باهظ جداً.

عن المؤلف
حسين يونس
كاتــب من كندا ،يبحــث في التطويــر المجتمعــي ،طرق التفكيــر ،مهارات
التفــاوض ،والتحفيــز على النجاح مــن خالل تحليل دقيــق مبني على فهم
الواقــع ،مــع محــاوالت إبتــكار حلــول ومنهجيــات تتناســب مــع الثقافــة
العربيــة .إضافــة إلــى إهتمامــه بالشــأن الكنــدي وكل مــا يُطــور العــرب
والمســلمين في الغرب.كما يعشــق التاريخ ويعتبره أفضــل ُمعلم ،واللغة
العربيــة ويراها أجمــل أنثى.
يمكن متابعة كتابات “حسين يونس” على الروابط التالية:
facebook

MOSAIC
MOVING AHEAD PROGRAM
for Newcomers to Canada Who Are Facing Challenges

If you are a NEWCOMER to Canada and are facing challenges in your daily
!life, MOSAIC’s Moving Ahead program may be able to help
Moving Ahead staff can:
• Connect you to other people
in the community

• Provide you with practical
assistance

• Enhance your Englishconversation and
computer skills

• Help you access services
in the community

• Prepare you for employment

• Teach you about Canada
and its various systems

MOVING AHEAD

FREERUNNING
If you are between the ages of
16 and 28 and out of school, our
FreeRunning team can prepare
you for further study and job
seeking. FreeRunning is fun and
interactive, and allows you to meet
other youth in similar situations.
Service is available in the following languages:
Kinyarwanda
Urdu/Hindi
Kirundi
English

Français
Swahili
Nuba
Lingala

( )Kurdishكوردى
(ትግርኛ )Tigrinya
(ኣማርኛ )Amharic
(Русский )Russian

( )Arabicعربى
( )Farsiفارسی
( )Dariدری
( )Pashtoپښتو

To find out more, visit us at:
#310-7155 Kingsway, Burnaby
or contact us at 604 636 4712
25/11/2014 10:56:33 AM
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أخبار كندا

International Day of
Solidarity with Palestine

Thirty years after the UN partition plan
of Palestine, the General Assembly passed
a new resolution proclaiming an annual
observation, on November 29th, to mark
the International Day of Solidarity with
the Palestinian People.
According to the United Nations (UN),
this date “was chosen because of its meaning
and significance to the Palestinian people…
Of the two States to be created under this
resolution, only one, Israel, has so far come into
being.” The UN described the day as “an
opportunity for the international community
to focus its attention on the fact that the
question of Palestine remained unresolved
and that the Palestinian people are yet to

and liberty.
We thank those individual countries
and parliaments that have upheld their
principles and recognized Palestine, and
we are grateful to the global solidarity
movements that have boldly worked to
hold Israel accountable, end the occupation, guarantee the protection of the
Palestinians, and preserve Palestinian
human rights.
We are currently witnessing genuine solidarity for Palestine—in this month alone,
the European Commission adopted new
guidelines for labeling products and
goods produced in the illegal settlements in Occupied Palestine (This move
is a modest first step, and such labeling
should develop into a total boycott of all
settlements and settlers); the American
Anthropological Association became the
largest U.S. academic organization to
approve a boycott of Israeli institutions
and to affirm the Boycott, Divestment
and Sanctions movement; and the
British Labour Party’s National Executive
Committee voted to boycott private security company G4S for its direct involvement with Israeli prisons.

and voted in favor of Palestine as a
non-member observer state.

attain their inalienable rights as defined by the
General Assembly, namely the right to selfdetermination without external interference, the
right to national independence and sovereignty,
and the right to return to their homes and
property from which they had been displaced.”

Three years later, we, the Palestinian
people, are witnessing an end to the twostate solution as Israel works to destroy
the chances for peace and stability with its
systematic and deliberate plans to establish “Greater Israel” on historical Palestine.

On this occasion, PLO Executive
Committee Member Dr. Hanan Ashrawi
stated:

Such examples of active and positive
engagement send an important message
of hope and encouragement to our people—the popular non-violent struggle for
Palestinian inalienable rights in the face
of the belligerent occupier is possible, and
our continued steadfastness and commitment to freedom will not end in vain.

In spite of the disastrous and alarming
conditions on the ground, we extend our
gratitude to the members of the international community that have expressed
their genuine solidarity with us, courageously stood on the right side of peace,
justice and dignity, and actively supported
Palestinian aspirations for independence

“Three years ago, 138 countries overwhelmingly voted in support of Palestine’s
enhancement of status at the United
Nations. The international community made a powerful statement that
Palestinian self-determination and freedom trump Israel’s military occupation,

We are determined to continue working
with our international solidarity partners and to persist in our political, legal
and diplomatic efforts to ensure that the
chances for peace and freedom have not
been destroyed indefinitely. It is our hope
that the Palestinian people will finally
experience a situation free of the occupation and the grave injustices that they
have been subjected to for decades.”

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

Vancouver, Canada Marks Int’l
Day of Solidarity
Two successful events took place this
weekend in Vancouver to help commemorate the International Day of Solidarity
with the Palestinian People.
The first was a packed and lively reception on Nov. 28, 2015 that continued the
tradition of Vancouver’s annual commemoration of the International Day of
Solidarity. The reception also honoured
Robert Lovelace, indigenous activist, lecturer and twice a Freedom Flotilla to Gaza
sailor, who was in town for several speaking engagements. Both Robert Lovelace
and Hanna Kawas, representing Canada
Palestine Association-Vancouver, spoke at
the reception and encouraged supporters
to continue the struggle for Palestinian
national and human rights, and the rights
of all colonized and oppressed people.

ﺧﺪﻣﺎت وﺑﺮاﻣﺞ اﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ

@ ﻓﺼﻮل ﻋﺮﺑﻲ وﻗﺮآن ودراﺳﺎت إﺳﻼﻣﻴﺔ
Quranic Arabic  ﺳﻨﺔ٢٠ + @ ﻓﺼﻞ ﺧﺎص ﻟﻠﻜﺒﺎر
.@ 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
.ﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ¢@ أﺳﻠﻮب رﺑﻂ اﻟﺪروس اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎ
.@ دﻣﺞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻄﻮﻋﻴﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺜﻞ ﺑﻨﻚ اﻟﻄﻌﺎم وﺑﻴﺖ إﻳﻮاء اﻟﺴﻴﺪات

The reception was hosted by BDS

أﻧﺸﻄﺔ اﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ

.¯ ﺷﻬﺮﻳ°ﺳﻼﻣﻴﺔ وﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﺷﻌﺎر³ﻋﻴﺎد واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت ا¢@ اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎ
.ﻣﻮر واﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮع ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺰاﻳﺎ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﺗﺨﻔﻴﻀﺎت¢وﻟﻴﺎء ا¢ @ ﻓﺮص ﻋﺪﻳﺪة
.ﺳﺮ ﻟﺒﻴﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺟﺒﺎت اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ واﻟﻌﺼﺎﺋﺮ وﻳﺬﻫﺐ رﻳﻌﻪ ﻛﺪﻋﻢ داﺋﻢ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ¢@ ﻣﻘﺼﻒ أﺳﺒﻮﻋﻲ ﻛﺘﺒﺮع ﻣﻦ أﺣﺪ ا
ﺳﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ¢@ ﻳﻮم اﻟﺒﻴﺘﺰا أو ﻓﻄﺎﺋﺮ وﻣﻌﺠﻨﺎت ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ ﻛﺘﺒﺮع ﻣﻦ أﺣﺪ ا
ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
 ﻓﺎﻃﻤﺔ.د
(604) 218-2071

دوام اﻟﻤﺪرﺳﺔ
ﺣﺪ¢ﻳﻮم ا
¯ ﺻﺒﺎﺣ١١ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ
° ﻇﻬﺮ٣ إﻟﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ

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

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

Phone, Internet,
40 Television Channels
FREE CALLING ANYWHERE IN CANADA.
UNLIMITED DATA
*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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Additional discount for
new arrivals to Canada

(604) 637-0911

Vancouver-Coast Salish, Canada Palestine
Association and Seriously Free Speech
Committee. Proceeds from the event
went to the Tamam Defense Fund,
which is helping with the legal expenses
of a local Palestinian who is challenging
the arbitrary denial of her Jerusalem residency rights by the Israeli occupation
authorities.
The second event was on Nov. 27 at
the SFU Downtown campus STOLEN
LAND: First Nations & Palestinians at
the Frontline of Resistance where the
audience heard speakers connecting the
two indigenous struggles, including the
special guest speaker Robert Lovelace.
The event started with the powerful
message in the Women’s Warrior Song.
Robert Lovelace is an indigenous activist,
lecturer and twice a Freedom Flotilla to
Gaza sailor.
Robert Lovelace is still haunted by the
Palestinian refugees in the grainy newsreels he saw as a boy. Not surprising.
For this former Ardoch Algonquin First
Nations chief, the footage conjured up
images from Canadian history’s darkest
chapters - indigenous people being driven
from their land and onto reserves.
“Those newsreels left a mark on me,” he tells
Al Jazeera in a telephone interview. “These
people who were homeless, carrying everything
that they had. So I have always been interested
in what has been going on in the Middle East.”
Lovelace, 67, is an aboriginal activist and
semi-retired Global Development Studies
professor at Queen’s University just south
of his ancestral land in Ontario.
Not surprisingly, Lovelace sees the parallels between Palestine and Canada’s First
Nations. Land theft, occupation, ethnic
cleansing, apartheid, containment, and
restriction of movement … all the elements are there.
“I recognise that the kind of colonialism that
took place here in Canada, in the United States
and much of the Americas is much like what’s
going on in the Middle East today with the
creation of Israel and the displacement of the
Palestinian people,” he says. “Basically we’re
wards of the state. I think Palestinians find
themselves in the same position. They can’t
say no [to the coloniser].”
That meeting was organised by the
Seriously Free Speech Committee,
co-sponsored by Canada Palestine
Association/BDS Vancouver, Canadian
Boat to Gaza, Independent Jewish
Voices – Vancouver, South Asian Network
for Secularism and Democracy, UBC
Solidarity for Palestinian Human Rights
and endorsed by Boycott Israeli Apartheid
Campaign, North West Indigenous
Council, Streams of Justice, and United
Network for a Just Peace in Palestine and
Israel.
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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
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Pric sonabl
es  ةe ﺎر
ﻌ
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Chicken
Breast
Fillet
ﺻﺪور
ﻓﻴ
دﺟﺎج ﻠﻴﺔ

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

National Spice

أرز ﺷـــﺎن

ﺑﻬﺎرات ﻧﺎﺷﻮﻧﺎل

HOME DELIVERY

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

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

778-838-9966

WWW.NEJIAFLISS.CA

SUIT ALL YOUR BRAND NEW HOME & EXCEED YOUR EVERY EXPECTATION

We Find
Better Home
For Living
Property: House
Land Area: 14,400 sq.ft.
Location: West Vancouver
Size: 2,961 sq.ft.
Specs: 4 Bed, 3 Bath
New Price: $2,188,000

Property: House
Size: 3,960 sq.ft.
Location: North Vancouver
Year Build: 1958
Specs: 3 Bed, 2 Bath
New Price: $1,279,000

Property: House
Size: 7,920 sq.ft.
Location: North Vancouver, Canyon Heights
Year Build: 1961
Specs: 5 Bed, 3 Bath, 2 Full Bath, 1 Half Bath
New Price: $1,829,000

Nejia Fliss
SUTTON GRP-WEST COAST REALTY

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

Special Events:
Student Gala Show (Belly Dancing)
December 11 at 7:30 PM
New Year Party
December 31 at 7:00 PM
To reserve your tickets,
call us at: 604-646-9000

Entertainment:
Belly Dancing every Friday &
Saturday after 9:00 PM
Piano & Jazz every Thursday &
Sunday from 7:00 - 10:00 PM

Location:
Suite 202, 1323 Robson Street,
Vancouver – at the corner of
Robson and Jervis

Parking:
On level P1 between Jervis St.
& Broughton St.

Experience Lebanese and Mediterranean fine dining and entertainment at the heart of Vancouver
Fast food section with sandwiches plates, lunch special and daily special
Live Entertainment – Belly Dancers – Arabian Music – Karaoke. Something different every night of the week!
facebook.com/SemiramisMediterranean
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Semiramis.ca
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أخبار العامل

لوال الهجرة ملا عرف العامل هؤالء السوريني الـعشرة ..تعرف عليهم!
باول انكا

مغني وممثل كندي من �أ�صل �سوري من مواليد
 .1941ولد في كندا من �أب �س ��وري و�أم لبنانية
يمتلكان مطعما.
احتل ��ت �أغنيته “ديان ��ا” قائمة �أف�ض ��ل الأغاني
ع ��ام  1957وتُعد حتى الآن من �أ�ش ��هر الأغاني
المنفردة في التاريخ .ا�س ��تمرت �أغنية “ديانا”
باحتالل المراتب الأولى ك�أف�ضل �أغنية منفردة
بالمبيعات �إلى �أن �أطاحت بها �أغنية لفرقة.

براندون سعد

يبل ��غ بران ��دون م ��ن
العم ��ر  23عا م� �اً،
وينحدر من بيت�سبرغ
ف ��ي بن�س ��لفا نيا
الأميركي ��ة .هو العب
هوك ��ي جلي ��د يلع ��ب
لفري ��ق كولومبو� ��س
بلو جاكيت� ��س� .شارك
ببطولة ك�أ�س �ستانلي “�ش ��يكاغو بالكهوك” لعامي
 2013و ،2015هو �أي�ضً ا �س ��وري الأ�صل .ح�سب ما
جاء على موقع دوري الهوكي الوطني  ،NHLفوالد
الالعب هو مهاجر �سوري يدعى جورج �سعد.

ا لكو ميد ي ��ا ن
ال�ش ��هير جي ��ري
�س ��اينفيلد ،كان ��ت
والدت ��ه م ��ن �أ�صل
يه ��ودي �س ��وري.
فوفق� � ًا ل�س ��جالت
جزيرة ايلي�س التي
ح�صلت عليها �صحيفة  New York Timesفي
الع ��ام  ،2009ف إ�ن جد �س ��اينفيلد لأمه وا�س ��مه
�سليم ح�س ��ني ،وفد إ�لى �أميركا في العام 1909
م ��ن مدينه حل ��ب ال�س ��ورية ،على متن �س ��فينة
�س.هد�سون مع زوجته وابنته الر�ضيعة.

ون�شرت �صحيفة � ،The Nationalأن الالعب على
عالقة بوالده و�أقاربه المتواجدين ب�سوريا وهو دائم
االت�صال بهم عبر �سكايب.

فرانك موراي ابراهام

باوال عبدول

المغنية التي حازت خالل م�شوارها الفني على
لقب � ،American idolسورية الأ�صل من جانب
الأب! فوفق ًا لمقال ن�شرته الن�سخة الإنكليزية من
�صحيفة يديعوت �أحرونوت ،ف إ�ن والد باوال كان
�سوري ًا يهودياً ،ولد في حلب ون� أش� بالبرازيل.

كارلوس منعم

جريي ساينفيلد

و ل ��د الممث ��ل
المخ�ض ��رم لأب
مها ج ��ر م ��ن
�س ��وريا خ�ل�ال
ع�شرينيات القرن
الما�ض ��ي .ون ��ال
ابراهام �ش ��هرته
من خ�ل�ال الفوز
بلق ��ب �أح�س ��ن
ممث ��ل بجا ئ ��زة

 Academy Awardللع ��ام  ،1984وذل ��ك عن
دوره بفيلم .Amadeus

والده �ش ��اول منعم و�أمه مهيبة عقيل مهاجران
من مدينة يبرود في �س ��وريا .ت ��درب كمحامي
في جامع ��ة كوردوبا و�أ�صبح م ��ن م�ؤيدي خوان
بيرون .تظاهر من �أجل ال�س ��جناء ال�سيا�سيين
وتم اعتقاله في  1957لم�ساندته لأعمال العنف
�ضد دكتاتورية بيدرو يوجينو �آرامبورو.
�سافر إ�لى �سوريا �سنة  1964حيث التقى ب�سليمة
فاطمة جمعة وهي �س ��ورية�-أرجنتينية وتزوجها
في  ،1966لكنه طلّقها �س ��نة  .1991تزوج فيما
بعد �سي�سيليا بولوكو بين  2001و � .2007أخذت
ابنته �سليمة ماريا �إيفا منعم دور ال�سيدة الأولى
ف ��ي المنا�س ��بات الر�س ��مية حتى نهاية رئا�س ��ة
والدها .زار موطنه الأ�صلي �سوريا في عام 1992
وزار �أقربائه في مدينة يبرود �أثناء هذه الزيارة.

مصطفى العقاد

ستيف جوبز

“رافيال”
أسقف
بروكلني

م ��ن المع ��روف �أن وال ��د �س ��تيف جوب ��ز (�أحد
م�ؤ�س�سي �شركة  ،)Appleكان مهاجر ًا �سورياً.
ولد �س ��تيف لوالدين غي ��ر متزوجين هما جوان
�شيبل �سيم�سون ،وال�سوري عبد الفتاح جندلي،
واللذان عر�ضا طفلهما للتبني لإ�صرار والد �أمه
على ذل ��ك ،لكن بعد ذلك ت ��زوج والداه و�أنجبا
طفلة هي �شقيقة جوبز.
التق ��ى جوبز خالل حيات ��ه بوالدته و�ش ��قيقته،
ولكنه �أبد ًا لم يلتق بوالده ،وفق ًا لما جاء ب�سيرته
الذاتية التي كتبها والتر ايزاك�سون.
ال�سيرة الذاتية لجوبز تطرقت كذلك �إلى ق�صة
المطعم الذي �أداره “جندلي” في �س ��ان خو�سيه
على البحر المتو�س ��ط ،والذي اعت ��اد جوبز �أن
يتردد عليه لتناول الطعام.

!lean

Shave and C

ولد القدي�س بالكني�سة الأرثوذك�سية ب�أميركا في
العا�صمة اللبنانية بيروت لأبوين �س ��وريين من
دم�شق ،وفقًا لمقال ن�شرته �صحيفة New York
 Timesالأميركية.
رافي ��ال كان �أ�س ��قف ًا بالكني�س ��ة الأرثوذك�س ��ية
الرو�س ��ية ،ثم �أر�س ��له القي�صر الرو�س ��ي نيقوال
الثاني �إلى بروكلين.

ديانا احلديد

ديان ��ا الحدي ��د ،الفنان ��ة التي ا�ش ��تهرت ب�أعمال
النحت ،هاج ��رت هي الأخ ��رى م ��ع عائلتها من
مدينة حلب ال�س ��ورية إ�لى كانت ��ون بوالية اوهايو
الأميركية ،عندما كانت في الـ  5من عمرها.
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مخرج ومنتج �سينمائي �سوري المولد �أمريكي الجن�سية .ولد في حلب ب�سوريا ثم غادرها إ�لى الواليات
المتحدة الأمريكية لدرا�سة الإخراج والإنتاج ال�سينمائي في جامعة كاليفورنيا في لو�س �أنجلو�س ،و�أقام
فيها حتى �أواخر مراحل حياته .كان الجميع ي�س ��خرون منه ويعتقدون ب�أنه �س ��اذج ولن يحقق ما يريد
ولكنه مع ذلك اح�ضر كتبا كالتي تدر� ��س في الجامعات الأمريكية في مجال الإخراج وقام بدرا�ستها
وفهمها قبل مغادرته لأمريكا.

✔  550ﻗﻨﺎة ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺠﺎﻧ
✔ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ اﺷﺘﺮاك ﺷﻬﺮي أو ﺳﻨﻮي
✔ ﻳﺤﺘﺎج ﻓﻘﻂ ﻟﺘﻮاﺟﺪ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ
✔ ﻳﻌﻤﻞ أﻳﻀ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮاي ﻓﺎي )(WiFi

604-200-3397

â```fô``à`fEG ,∞```JÉ`g
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(604) 637-0911
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أخبار كندا

حضر أكرث من  ٢٠٠شخص يف نيو
ويستمنسرت اجتماعًا تنسيقيًا
ملساعدة الالجئني
جاء ما يقرب  200من �سكان نيو و�ستمن�ستر مع ًا ا�ستعداد ًا ال�ستقبال
الالجئين ال�سوريين في مجتمعهم.
وق ��د رحبت نيو و�ستمن�س ��تر بالالجئي ��ن ترحيبا حارا ،و�س ��يتم في
الأ�سابيع القليلة القادمة قبول  52الجئ ًا برعاية من القطاع الخا�ص
( )PSRsمما يجعل نيو و�ستمن�س ��تر �أعلى خم�سة مجتمعات التي
ت�ستقبل الالجئين في كولومبيا البريطانية.
ومن المتوق ��ع �أي�ضا �أن تكون ح�صة من نيو و�ستمن�س ��تر  200الجئ
مرعيين من الحكومة بحلول نهاية العام.
لذلك جاءت الجمعيات المحلية والمقيمين لي�ستف�سروا كيف يمكن
�أن يقوموا بم�ساعدة الالجئين للت�أقلم مع المجتمعات المحلية .قال
بيتر جوليان ،النائب في البرلمان الكندي والذي �ساعد في تنظيم
االجتماع التن�سيقي “�أنا مت�أكد من �أن الجميع على نف�س ال�سياق من
�أجل م�ساعدة الالجئين” .

“ويطلب منا النا� ��س في المجتم ��ع كيف يمكننا �أن ن�س ��اعد ،ونحن
قادرين على توجيههم للمنظمات التي يمكن �أن ت�ستخدم مواهبهم
في الم�ساعدة”.
�س ��بب �آخر لالجتماع التن�سيقي هو لتحديد الثغرات في الخدمات،
ولدعوة الحكومات الفيدرالية والمحافظات للم�ساعدة.
وقالت جودي دار�س ��ي ممثلة نيو وي�ستمن�ستر في برلمان المحافظة
“يمكننا المتابعة م ��ع المحافظات والحكوم ��ة االتحادية لما يتعين
عليهم القيام به للت�أكد من �سد هذه الثغرات”

?

How can you help
Syrian Refugees

Accommodation, Donation and
Volunteering
Volunteer your time helping refugees (translating, showing them around time, how to use
public transport, etc.), offering employment
or accommodation, or make a donation (cash
or in kind), contact the Immigrant Services
Society at:
Phone: 1-844-447-9742.
Email: refugee.crisis@issbc.org
For more details visit issbc.org/prim-corpnav/our-work-with-refugees/refugee-crisis/
how-can-i-help-refugees

Food Donations

To donate food, please contact:
www.foodbank.bc.ca
www.muslimfoodbank.com

Sponsoring a refugee

MOSAIC is holding information sessions
on privately sponsoring refugees. For more
information, please visit www.mosaicbc.com/
refugees/refugee-support-you-can-changelives-refugees

?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 early 2016.
To advertise, please call us at (604) 637-5722 or
send us an email to advertise@arabdemocrat.com
للإعالن ،الرجاء االت�صال على الرقم � (604) 637-5722أو �أر�سل لنا
عبر البريد الإلكترونيadvertise@arabdemocrat.com :

و�أ�ضاف ��ت دار�س ��ي�" ،إن الحاجة تزداد ب�ش ��كل ملحوظ مع مرور الوقت .و�س ��يتم
ا�س ��تقبال  400الجئ �س ��وري في كولومبيا البريطانية بحلول  31دي�س ��مبر كانون
االول و�سوف ي�أتي  1500الجئ �آخر خالل �شهري يناير وفبراير ".2016
وقد �أعلنت الجمعية الإ�س�ل�امية في كولومبيا البريطانية (Society of British
 )Columbiaب�أنه ��ا تفخر بدع ��م البرنامج الفدرالي الإن�س ��اني لإع ��ادة ت�أهيل
الالجئين في كندا.
و�سي�ش ��ارك المجتمع الإ�س�ل�امي في منطقة المدن الثالثة لكولومبيا البريطانية
م ��ع الحكومات والبلديات والمنظم ��ات الغير ربحية في تقدي ��م الدعم لالجئين
ال�سوريين الذين تختارهم الحكومة الفدرالية لكي تقوم بت�أهيلهم في منطقتنا.
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قسم الرتفيه إعداد جمانة يحيى الكعكي

أخبار كندا

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.

الإجابات في ال�صفحة ١٤

كندا تعد بتخصيص نحو ملياري
دوالر للدول النامية ملكافحة
التغري املناخي
وتندرج هذه الم�س ��اهمة في اطار الوع ��د الذي قطعته كندا

�صرح رئي�س الوزراء الكندي جا�ستن ترودو الجمعة ان كندا
�س ��تخ�ص�ص  2,65مليار دوالر كندي (حوالي ملياري دوالر
اميركي) على خم�س �سنوات “لم�ساعدة الدول النامية على
مكافحة التغير المناخي”.
وقال ترودو الذي يح�ضر في فاليتا قمة الكومونولث قبل ان
يتوجه الى باري�س للم�شاركة في الم�ؤتمر الدولي حول المناخ
ان “كندا تتعهد بتحرك طموح لمكافحة التغير المناخي”.
و�صرحت وزيرة البيئ ��ة الكندية كاترين ماكين ��ا في م�ؤتمر
�صحافي هاتفي قبل ان تتوجه الى باري�س ان هذه الم�ساهمة
ت�ش ��كل “زيادة كبيرة ( )...بل م�ضاعفة للمبلغ الذي اعلنت
عنه كندا من قبل ب�ش�أن المناخ”.

وقال ترودو في البيان ان “كندا م�ستعدة في المقابل للم�شاركة
في مكافحة التغير المناخي بما في ذلك عبر م�ساعدة الدول
االكثر فقرا و�ضعفا في العالم عل ��ى التكيف معه” .وا�ضاف
انه قرار يدل على ان “كندا ا�صبحت من جديد طرفا يتمتع
بالم�صداقية في المكافحة الدولية لتبدل المناخ”.
و�ستنقل حكومة ترودو الذي انتخب في  19ت�شرين االول ،الى
م�ؤتمر باري�س اهداف الحكومة المحافظة ال�سابقة نف�سها اي
خف�ض انبعاثات الم�س ��ببة للدفيئة بن�س ��بة  30بالمئة بحلول
 2030عما كانت عليه في .2005
وقد وعدت الحكومة الكندية بتقديم  ١٠٠مليون دوالر كندي
لم�ساعدة الالجئين ال�سوريين في لبنان والأردن وتركيا.

Real Estate Services
Serving Greater Vancouver
Residential • Commercial • Business

í∏°üe ó«°TQ ¢VÉjQ
Riadh R. Muslih
604-421-7275 • 604-339-0705
riadh@muslih.com

Park Georgia Realty Ltd.
Unit BC - 435 North Road
Coquitlam, BC V3C 4X9

اخترب معلوماتك
1 -1مَ ن هو أ�وّل رئي�س وزراء كندا؟ �ألك�سندر ماكنزي – جون ماكدونلد – وليام ماكنزي كينغ
2 -2في �أيّة �سنة تمّ افتتاح برج �إيفل؟ 1889 - 1888 – 1887
3 -3ما هو �أكبر محيط في العالم؟ المحيط الأطل�سي – المحيط الهندي – المحيط الهادئ
4 -4ما هو �أكبر بلد �أفريقي عربي من حيث الم�ساحة؟ الجزائر – المغرب  -ليبيا
5 -5ما هي جن�سية مخترع الديناميت �ألفريد نوبل؟ �أميركيّة – �سويديّة – �إيطاليّة
 6 -6من هو مكت�شف كندا؟ جاك كارتيير – كولومبو�س – ابن بطوطة
7 -7ماهو المر�ض الوبائي الذي يعرف بالهواء اال�صفر؟ ال�سل – التوحد – الكوليرا
8 -8ماذا ي�سمى �صوت الفار؟ حفيف – نميم – نقيق
9 -9ما هو اعلى جبل بركاني في العالم؟ �إيفل – كوتوباك�س – التيبت
1010من ال�شاعر الذي قتله �شعره؟ عنترة – الأخطل ال�صغير – المتنبي

الإجابات في ال�صفحة ١٤

وا�ضافت ان الم�س ��اعدة الكندية تهدف الى ت�ش ��جيع الدول
االكثر فقرا الى االلتفات الى “اقت�ص ��ادات بانبعاثات قليلة
من الكربون ،قابلة لال�ستمرار واكثر ثباتا” .وتابعت ان هذه
االموال �ست�ستخدم لدعم “م�شاريع عملية”.

في اطار اتفاق كوبنهاغن في  .2009وكانت الدول المتطورة
وعدت بموج ��ب االتفاق بتقديم مبلغ �س ��نوي يبلغ مئة مليار
دوالر حت ��ى  2020موع ��د دخول اتفاق باري� ��س المقبل حيز
التنفيذ ،من اجل تمويل ال�سيا�سات المناخية للدول النامية.

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:
يمامة  -وراء – البن  -نور – كمبوديا  -ذئب – يا�سر  -جبال  -حقوق – لعبة � -شحاذ – ا�ستقرار – �شجرة االرز – موز
ذنوب  -نقاء – متر – بالل – زهرة – كاليفورنيا – ر�سائل – المعلمة – لبنة – زر  -الحروف
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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

13526 98A Avenue, Surrey, BC
604-930-9742
masjidalnoor.ca

VANCOUVER BRANCH (1)

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

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

AZ-ZAHRAA ISLAMIC
CENTER(3)

vancouver.thebcma.com

SURREY

SURREY DELTA BRANCH

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

surrey.thebcma.com

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

pakcan.com

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

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
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

AL-KAWTHAR MOSQUE (3)
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

THAQALAYN MUSLIM
ASSOCIATION(3)

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

FIJI ISLAMIC CENTRE (2)

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

BROCK HALL ANNEX1874 EAST
MALL V6T 1Z1 UBC ISA

JAMIA MASJID VANCOUVER(2)

aza-e-hussain.org

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

UBC JAMATKHANA (4)

6436 Fraser Street,
Vancouver, BC
604 316-4394

MASJID ANWAR MEDINA (2)

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

(1)

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

FRASER MUSALLAH(2)

AZA-E-HUSSAIN
ASSOCIATION(3)

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

TRI-CITIES JAMATKHANA (4)

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

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

richmond.thebcma.com

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

VANCOUVER

MUSLIM YOUTH CENTRE (2)
(1)

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

CHILLIWACK

CHILLIWACK MUSSALLAH (1)

MASJID AL-NOOR(2)

VANCOUVER JAMATKHANA (4)

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

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

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

VANCOUVER DOWNTOWN(2)

695 Smithe Street, Vancouver BC, V6B
2C9
The musalla is located inside the
camouflage clothing store
778-858-4085

COLLINGWOOD
NEIGHBOURHOOD HOUSE (2)

KAREN MAGNUSSEN
COMMUNITY CENTRE (1)

VANCOUVER

2nd floor at 910 Granville,
Vancouver, BC
First 1.30pm and 2nd @ 2.10pm
778-858-4085
5288 Joyce Street,
Vancouver BC,V5R 6C9
(upstairs)
604-435-3127

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

NORTH VANCOUVER

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
راغب عالمة

يحيي حفلني كبريين
يف كندا وأمريكا

تونس..
مهرجان قرطاج السينمائي
يتحدى اإلرهاب

افتتح ��ت ال ��دورة ال� �ـ  26لأي ��ام قرط ��اج
ال�س ��ينمائية ال ��ذي يع ��د واجهة لل�س ��ينما
الملتزمة في العالم العربي و إ�فريقيا و�سط
إ�جراءات �أمنية م�شددة خوفا من هجمات
�إرهابية.
وقال ابراهي ��م اللطيف مدي ��ر المهرجان
ال ��ذي انطل ��ق قب ��ل  49عام ��ا“ :ال�س ��ينما
تمزق حجاب الظالم وت�شكل �أكبر �ضمانة
لالنت�صار على ا إلرهاب”.
و�أراد مدي ��ر المهرج ��ان م ��ن خ�ل�ال هذه
الدورة التعبي ��ر عن “رف� ��ض الديكتاتورية
الظالمية الآخذة في االنت�شار”.

و�أ�ضاف قبل االفتتاح“ :نريد �أن نر�سخ �أيام
قرطاج ال�س ��ينمائية في �أر�ضه ��ا العربية-
االفريقية من خ�ل�ال ا إلبقاء على االنفتاح
على �سينمات العالم تلك التي تت�شارك معنا

الحر�ص على اال�ستقالل والتعبير الثقافي”.

هذه التظاهرة الثقافية التي باتت �سنوية.

واعتب ��رت وزيرة الثقافة التون�س ��ية لطيفة
لخ�ضر �أن الدورة الحالية “هي ترياق �ضد
العنف .الإبداع هو الو�سيلة الف�ضلى للتعبير
عن تم�س ��كنا بالحياة وكفاحنا �ضد �أولئك
الذين ي�سعون الى تدمير �أ�س�س الحياة”.

وت�ض ��م الم�س ��ابقة الر�س ��مية المكر�س ��ة
للمخرجي ��ن الع ��رب والأفارق ��ة 81 ،فيلما
من بينها  17فيلما طويال و 13ق�صيرا و16
وثائقيا ويتناف�سون للفوز بجائزة “التانيت
الذهبي”.

وقال وزير الداخلية ناجم الغر�سلي“ :لقد
اتخذنا الإجراءات ال�ضرورية ل�ضمان الأمن
لأن ه ��ذا الح ��دث يمثل فرحة التون�س ��يين
و�ضيوفهم”.
وو�س ��ط �إج ��راءات �أمنية م�ش ��ددة ،م�ش ��ى
�ضي ��وف ال ��دورة م ��ن �س ��ينمائيين �أفارقة
و�أوروبيين و�سيا�سيين ف�ضال عن نجوم في
ال�س ��ينما العربية ،على ال�سجادة الحمراء
قب ��ل الو�ص ��ول ال ��ى الم�س ��رح البل ��دي في
العا�صم ��ة التون�س ��ية الذي �أعد ال�س ��تقبال

وي�س ��تمر المهرج ��ان حت ��ى  28نوفمب ��ر
و�س ��يعر�ض خالل ��ه  350فيلما م ��ن جميع
�أنحاء العالم.

� 5آالف �ش ��خ�ص ا�س ��تمعوا ،وتفاعل ��وا،
ورق�صوا مع �أغنيات ال�سوبر �ستار القديمة
والجديدة حتى �ساعات الفجر الأولى منها

وكان قد غرد عالمة على تويتر لمنا�س ��بة
عيد ا�ستقالل لبنان الـ  72متمنيا حل جميع
النزاعات والخالفات و�أن يعم ال�سالم في
لبنان وكل الوطن العربي.

وت�أتي الدورة الحالية للمهرجان بعد �سل�سلة
من الهجمات في البالد ا�ستهدفت �سياحا
وعنا�صر في ال�شرطة والجي�ش.

THE VOICE OF PALESTINE
Analysis Interviews

حلول قسم الرتفيه

لعبة �سودوكو

�أحيا الفنان راغب عالمة حف ًال جماهيري ًا
كبي ��ر ًا في مدينة تورنت ��و الكندية ثم و�صل
بعد �س ��اعات �إلى ال�س فيغا� ��س الأمريكية
ليحيي حفال جماهيريا في فندق “باري�س”
والق ��ى جمه ��وره ال ��ذي ح�ضر م ��ن معظم
الواليات الأميركية.

�أغنيات �ألبومه الأخير “حبيب �ضحكاتي”،
و”قلب ��ي ع�ش ��قها”“ ،ي ��ا ريت في ��ي خبيها”
وغيرها الكثير..
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“York Centre” 115-12888 80th. Ave Surrey BC V5W 3A8 Rafiq Mohammad
www.skyroutecanada.com
Asmaa El Khalil
BUFFET

¬``«`aƒ``H
Specializing in Authentic Mediterranean Style Grilling

Mixed Grill

…hÉ°ûŸG ≈¡°TCG øe áYƒæeh á©FGQ á∏«µ°ûJ Ωó≤f
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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

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

