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..”“وفت بوعدها
 ألف الجىء25 كندا استقبلت
سوري منذ وصول حكومة ترودو

وكان رئي� ��س ال ��وزراء وع ��د خالل
25 حملت ��ه االنتخابي ��ة با�س ��تقبال
�أل ��ف الج ��ىء �س ��وري قب ��ل نهاية
 موجودين في لبنان والأردن2015
.وتركيا
5 > التتمة صفحة

وكتب وزي ��ر الهجرة جون ماكالوم
عل ��ى ح�س ��ابه عل ��ى تويت ��ر بعدما
و�صلت م�ساء ال�سبت رحلة ت�شارتر
 �أل ��ف25 �إل ��ى مونتري ��ال “لدين ��ا
 �أهال،�س ��بب لنفخر ب�أننا كنديون
.”بالالجئين

�أعلن ��ت وزارة الهج ��رة �أن كن ��دا
 �ألف الجىء25 ا�ستكملت ا�ستقبال
�سوري محترم ًة بذلك جدو ًال زمني ًا
 ووع ��د ًا انتخابي ًا،�أُعيد النظر فيه
.لرئي�س الوزراء جا�ستن ترودو

CJPME President waits
to be condemned by
Trudeau government

Lunch
Dinner
Catering

Open
7 days a week

In light of the passage of
Parliament’s “anti-BDS”
motion on Monday, the
President of Canadians
for Justice and Peace
i n t he Midd le Ea st
(CJPME), Mr. Thomas
Woodley, announced
t h a t he aw a it s h i s

> CONT. PAGE 5

AL-HIMYARY LAW GROUP
IMMIGRATION LAWYERS

…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

Enjoy the healthiest selection
of authentic North African
cuisine made with quality
natural ingredients.

Enjoy dinner with LIVE MUSIC
Fridays and Saturdays at 7:00 PM
1331 Robson St. (& Jervis St)
Vancouver, BC Canada V6E 1C5

604-559-4FEZ
visit us online www.fezcafe.ca
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لدينا كل ما يلزم البيت العربي

Al-Iman Middle 107 Ave
Eastern Food Inc

10700 KingGeorge Blvd. | 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
حفل تربعات بأكرث من  ١٥٠ألف دوالر
CANADA
PRIME MINISTER • PREMIER MINISTRE

Muslim Food Bank and Community Services Society 2016
Annual Fundraising Dinner
It is with great pleasure that I join everyone in welcoming you to the
Muslim Food Bank and Community Services Society 2016 Annual
Fundraising Dinner.
Since its establishment in 2010, the Muslim Food Bank and
Community Services Society has provided food and support to
thousands of British Columbians. Through both their food hamper
program and ASPIRE Community Services, they have helped
strengthen the ties between Canadians of all backgrounds.

اكثر من مئة وخم�س ��ين ال ��ف دوالر تم جمعها في
حف ��ل التبرع ��ات ال�س ��نوي لجمعية بن ��ك الطعام
اال�س�ل�امي والخدم ��ات المجتمعي ��ة ف ��ي بريت� ��ش
كولومبيا حيث تفاعلت الجالية اال�سالمية والعربية
ب�شكل مميز بالتبرع بالم�ساعدات المالية والتطوع
لخدمة �أهداف بنك الطعام �سواء ًا تقديم الطعام
وخدمات اال�س ��تقرار واال�ست�شارات والتوظيف من
قبل فريق متط ��وع وذو خبرات عدي ��دة في جميع
المجاالت تم �شرحها من قبل مدير البرامج ماينو

احمد  .وقد قام رئي� ��س بنك الطع ��ام ازيم داحيا
و ال�ش ��يخ عالء ال�س ��يد القادم من تورونتو بتحفيز
الح�ضور وت�شجيعهم على العطاء والتطوع لخدمة
الجالية وخ�صو�صا مع قدوم العائالت ال�سورية الى
كندا والتي تحتاج الى هذه الخدمات  .وقد �ش ��هد
هذا الحفل لهذه ال�س ��نة ح�ضور مميز من الأفراد
والجمعيات وال�سيا�سيين مع ر�سالة خا�صة وجهت
م ��ن قبل رئي� ��س ال ��وزراء الكندي جا�س ��تن ترودو
حيث تم انتداب الم�ست�شار يو�سف بركات  /رئي�س

المجل�س الكندي العربي لقراءتها للح�ضور وكذلك
كلم ��ات مميزة من قبل �أع�ض ��اء البرلمان رانديب
�س ��راب وبرو�س وال�س ��تون وهاري باين� ��س والقائم
ب�أعم ��ال محاف ��ظ مدينة �س ��يري ڤي ��را لوفرانك
وال�شيخ عبدالرحمن عليا رئي�س مجل�س الم�ؤ�س�سات
اال�سالمية في بريت� ��ش كولومبيا والأخ بالل �شيما
وع�ضوة البرلمان ال�سابق جيني �سيم�س والتي كانت
في مجملها �شكر بنك الطعام على دوره في خدمة
المجتمع وتحفيز الح�ضور على التبرع ال�سخي.

Tonight, we gather to raise money to support our Syrian refugee
community. Now, more than ever, the Muslim Food Bank and
Community Services Society’s expertise in refugee resettlement and
support is integral as Canadians across the country join together to
welcome our newcomers from Syria.
Thank you to the organizers of this amazing event and to all of you
who are in attendance tonight to support this worthwhile cause. Please
accept my best wishes for a successful event.
Ottawa
2016

الربملان احمللي يستقبل عائالت سورية
ا�س ��تقبل البرلم ��ان المحل ��ي ف ��ي ڤكتوري ��ا بع�ض
العائالت ال�سورية والتي قدمت م�ؤخر ًا �إلى بريت�ش
كولومبي ��ا لتكريمه ��م وتقديمه ��م �أم ��ام �أع�ض ��اء
البرلمان والحكومة وذلك في لفتة كريمة من ع�ضو
البرلمان جين �ش ��ن حيث رحبت بهم ب�شكل مميز

وطلبت من جميع زمالءها وبح�ضور رئي�سة الوزراء
المحلية كري�ستي كالرك بالقيام بالترحيب الحار
و�إ�ش ��عارهم ب�أنهم بين �أهلهم وذويهم .وقد تفاعل
جميع �أع�ضاء البرلمان مع ذل ��ك الطلب و�صفقوا
لهم لأكثر من ثالث دقائق متوا�صلة .وقد قام احد

موظفي البرلمان بعمل جولة لهم داخل البرلمان
و�أخذ ال�ص ��ور التذكاري ��ة بالإ�ضافة �إل ��ى االلتقاء
ببع�ض �أع�ضاء وزراء الحكومة المحلية  .كذلك قام
رئي�س حزب الديموقراطيين الجدد جون هورجان
وفريقه من البرلمانين بتكريمهم وتقديم �شهادات

تذكارية خا�صة بزيارة البرلمان في �إحدى قاعات
المبن ��ى  .وقد قام المجل� ��س الكن ��دي العربي في
ڤانكوفر بترتيب الزيارة لمبنى البرلمان وبتمويل
من رجل الأعمال لياكات خان .وقد تم تكريم رئي�س
المجل�س الكندي العربي الم�ست�شار يو�سف بركات

على هام� ��ش الزي ��ارة وال ��ذي قام ب�ش ��كر وتقدير
البرلمانين على دعوتهم الكريمة.

?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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أخبار كندا

قلمي العربي
وجتربتي الكندية

م�ضت �ستة �أ�شهر منذ �أن بد�أت التدوين عن كندا
�أ�سبوعي ًا وب�شكل منتظم ،بالتحديد مع انطالقة
موق ��ع هافينغتون بو�س ��ت عربي ف ��ي الأول من
�أغ�سط� ��س�/آب الما�ض ��ي ،كتاب ��ات حاولتُ من
خاللها نق ��ل تجربت ��ي الخا�صة وفق� � ًا لنظرتي
الحياتية وقيمي الفكرية التي �أ�ؤمن بها ،لتوعية
الراغبين بالهجرة حول حقيقة الو�ضع في كندا
وما ينتظرهم من �صعوبات وفر�ص� ،إ�ضافة �إلى
حطت
توعية الجالي ��ة العربية والم�س ��لمة التي َّ
رحالها في كندا منذ �سنين طويلة حول قيمتهم
الفعلية وما يمكنهم �إنجازه في المهجر ،مع لفت
انتباههم �إلى ما �ضاع من بين �أيديهم من قيم
ومبادئ ال يمكن اال�ستغناء عنها مهما اختلفت
عليهم البلدان والأقطار.
ف ��ي الحقيقة �أنا ل ��م �أكن �أتوقع ذل ��ك ال�صدى
لتلك الكتابات �سواء من داخل كندا �أو خارجها،
ولعل ال�س ��بب يعود �إلى � َّأن كن ��دا �أ�صبحت غاية
لمَن هم خارجها ،فهي محط �أنظار الطامحين
والالجئي ��ن م ��ن الع ��رب ،خ�صو�ص� � ًا ف ��ي هذه
الظ ��روف المحبط ��ة والقا�س ��ية الت ��ي يمر بها

ال�ش ��رق� ،إ�ضاف ��ة �إل ��ى � َّأن كن ��دا م ��ادة خام لم
يتناولها �أحد قبلي بتلك الطريقة التي تناولتها،
فغالب� � ًا الكتاب ��ات العربية المنت�ش ��رة عن كندا
ه ��ي كتابات تجارية من ه ��ذا النوع( :هل تريد
الهجرة �إلى كندا؟ هل ترغب في الدرا�س ��ة في
كن ��دا؟ كن ��دا بوابتك للنج ��اح ،كن ��دا تقدم كل
الخدمات بالمجان ،كندا تدفع لمواطنيها معونة
�شهرية� ..إلخ) ،ولكن الكثيرين مِ مَن هم خارج
كندا ال يعلمون حقيقة تلك الإعالنات التي يتم
ترويجها ،مثل:
 )١كندا دولة مهاجرين ولديها برنامج هجرة:
لكن ه ��ذا البرنامج لي� ��س متاح� � ًا للجميع ،فهو
ي�س ��تهدف القلة المتعلمة في مجتمعات العالم
الثالث ،تلك الفئة التي يُ�شترط �أن تكون ناجحة
في المكان الذي تُقيم فيه قبل �أن ت�أتي �إلى كندا،
فالدولة الكندية كالجامعة الراقية والتي يُعرف
عنها � َّأن جمي ��ع طالبها متفوقون ،فيبدو الحال
�أنها ه ��ي (�أي الجامعة) الت ��ي جعلتهم كذلك،
ولكن الحقيق ��ة � َّأن ه�ؤالء الطلبة كانوا متفوقين
قبل االلتحاق بالجامعة ،والجامعة �أخذتهم على
طبق من ذهب ومن دون �أي تعب!
 )٢الدرا�سة الجامعية في كندا راقية:
لكن تلك الدرا�سة لي�ست مجانية حتى لمواطني
كن ��دا� ،إ�ضاف ��ة �إل ��ى �أنه ��ا مرتفع ��ة التكالي ��ف
للتخ�ص�ص ��ات الأ�سا�س ��ية كالطب والهند�س ��ة.
يقول �أحدهم( :يكفي � َّأن الدولة تمنح مواطنيها
تخفي�ضا على الأق�ساط الجامعية ي�صل �إلى %40
مقارنة مع �أق�س ��اط غير الكنديين) ،والحقيقة
� َّأن الدولة لم تمنح الكنديين تلك التخفي�ضات،
�إنما رفع ��ت تكالي ��ف الأق�س ��اط الجامعية على
غير الكنديين بن�سبة  ،%40احترافية عالية في
الت�سويق و�صياغة الجُ مَل!
 )٣الت�أمين الطبي في كندا بالمجان:
لك ��ن يلزم ��ك الإنتظار م ��ن � 6 - 3س ��اعات في
الطوارئ حتى تتمكن من �أن ترى الطبيب ،كما
يلزمك �أن تنتظر م ��ن عام �إلى عامين ليمكنك
�إجراء عملية جراحية� ،إ�ضافة �إلى �أنه ال يمكنك
اللجوء �إلى �إخ�صائي من دون تحويل ر�سمي من

الطبيب العام والذي يُعرف بـ (طبيب العائلة)،
و�إذا اقتن ��ع ذل ��ك الطبيب وواف ��ق على منحك
ذلك التحويل ،قد ي�س ��تغرق الأمر � 6 - 3أ�ش ��هر
كي تح�صل على موعد م ��ع الطبيب المخت�ص،
فمن الأف�ضل لك �أ َّال تمر�ض في كندا ،واال�ستمتاع
الوحيد الذي تح�صل عليه من ذلك الت�أمين هو
بطاق ��ة الت�أمي ��ن الت ��ي تحملها ف ��ي محفظتك
وتمنحك ال�شعور بالأمان على �صحتك!
 )٤الدولة تمنح معونة اجتماعية:
لكن عندما تح�صل على تل ��ك المعونة ،يلزمك
�أن تختار بين �أن تدفع �أجرة المنزل من دون �أن
ت�أكل� ،أو �أن ت�أكل و�أنت في العراء ،فهي ال تكفي
الأمرين معاً ،ناهيك عن �أنه حتى تح�صل على
تلك المعونة يج ��ب عليك �أن تكون من معدومي
الدخل وتقدم الأدلة على ذلك كك�شف ح�سابك
البنكي الذي يجب �أن يُظهر �أنك لم تح�صل على
دخل لمدة ال تقل عن �س ��تة �أ�شهر ،فالأمر لي�س
بتلك ال�س ��هولة وال يخلو من كذب واحتيال على
الدولة كي تح�صل على تلك المعونة.
 )٥ال�شرطة متوفرة لحظة طلبها:
لك ��ن م ��ا ال تعلم ��ه ع ��ن ال�ش ��رطة الكندي ��ة � َّأن
وجوده ��ا وعدمه واحد في كثي ��ر من المواقف،
فهي قد ت�أتي �س ��ريعاً ..ولكنها ال تفعل �أي �شيء
لحظ ��ة و�صولها ،وال�س ��بب يع ��ود �إل ��ى �ضبابية
القانون الكن ��دي المتناق�ض في بع�ض ن�صو�صه
وتطبيقاته ،فعلى �سبيل المثال ،القانون الكندي
حتى اللحظة يمنع تدخين الح�شي�ش ويعتبره نوعا
من المخدرات التي يعاقب عليها القانون ،ولكنه
ال يعاق ��ب على تعاطي ��ه داخل المن ��زل ويعتبره
حرية �ش ��خ�صية ،وال يهم ��ه �إن اختنق الجيران
من دخان ذلك الح�شي�ش ،وغير ذلك من الأمثلة
الكثيرة التي ال يمكن ح�صرها.
طبع ًا هناك مَن ق َدّر تل ��ك الكتابات و�أخذ بها،
وهناك مَن هاجمها وكذبها مع �أنه لم ي�صل �إلى
كندا وال يعلم عنها �أي �شيء ،وهناك مَن اتهمني
ب�أني لدي خطة خفية مُ�س َيّ�سة لتنفير النا�س عن
�أمر الهجرة ..ال �أملك تعليقا!
بالمقابل كان هناك �ص ��دى داخلي �إيجابي من

ِق َب ��ل الجالي ��ة العربية والإ�س�ل�امية ف ��ي كندا،
وك�أنه ��م كان ��وا متعط�ش ��ين �إل ��ى م ��ن يُذ ِكّرهم
بذواته ��م ال�ش ��رقية ،وعاداته ��م وق َيّمه ��م
الإ�س�ل�امية ،وجمال لغتهم العربية ،ف�أ�صحاب
العق ��ول الحية منه ��م يعلم ��ون قيمة م ��ا �أكتبه
ويدعمون ��ه وال ير�ض ��ون ب� ��أن تُغ َّي ��ب عقوله ��م،
حتى � َّأن �إح�صاءات الأ�ش ��هر الثالث الما�ضية لـ
“موقعي الر�سمي” تُظهر � َّأن �أكثر زائري الموقع
هم من داخل الفيدرالي ��ة الكندية ،وهذا تطور
جديد لم يحدث م ��ن قبل ،فدائم ًا ما كان ق َرّاء
ال�س ��عودية وم�صر يت�صدرون القائمة من حيث
عدد الزيارات والقراءات.
ماذا بعد ذلك ..هل �أ�ستمر؟
الكثير من الق� � َرّاء والمتابعين عرفوا عن قلمي
عن طري ��ق تلك الكتابات الكندي ��ة ،ولكن ما ال
يعرفونه �أنها ل ��م تكن هدفي كم ��ا �أنها لم تكن
مح ��ور بحثي قب ��ل الهجرة ،ولكن م ��ا دام فيها
خير لأمتي� ..س� ��أكتب و�أنقل وجه ��ة نظري كما
�أراها لأني كات ��ب ،و�أقل حقوقي هو التعبير عن
ر�أيي كما �أ�ؤمن به ،وللق َرّاء والمتابعين كل الحق
في ت�أييد ما �أكتب والأخذ به� ،أو االختالف معه
والإعرا�ض عنه ،فك ٌل له قيم ��ه التي ي�ؤمن بها،
و�أحالمه التي يريد تحقيقها ،والم�ستقبل كفيل
ب�أن يُثبت �صحة ما �أكتب من عدمها.
�أكثر ما �أث ��ار ا�س ��تغرابي� ،أولئ ��ك المعار�ضون

لكتاباتي الذين وج ��دوا فيها تهديد ًا لأحالمهم
بالهج ��رة �إل ��ى كن ��دا ،فعندم ��ا كانوا يق ��ر�أون
ال�صعوبات الت ��ي يمكن �أن تواجهه ��م في كندا
والتي �س ��تواجههم ال محالة ،كان ��وا يقولون لي:
(�إن كانت الحياة في كندا �صعبة بهذا ال�شكل ،ما
الذي يُبقيك فيها؟) وك� َّأن ل�سان حالهم يقول �إني
�أز ِيّف الحقائق ،وهل هناك مكان في هذا العالم
يخلو من ال�صعوبات والتحديات؟ كان �أولى بهم
�أن ي�س�ألوني( :كيف تمكنت من النجاح في كندا
في ظل جميع تلك ال�صعوبات؟).
كلمة �أخيرة
مثلم ��ا كن ��دا وطن ��ي ..فجمي ��ع �أقط ��ار العالم
العربي وطني ،وكما قبلنا نقد �أوطاننا العربية،
من الإن�ص ��اف �أن نقبل نقد �أوطانن ��ا الغربية،
وال �ش ��ك � َّأن العدالة االجتماعي ��ة التي تقدمها
كن ��دا لمواطنيه ��ا مَطل ��ب �أ�سا�س ��ي وفط ��ري،
ولكن تنخف�ض قيمة تلك العدالة تدريجي ًا كلما
اختلط ��ت بالفقر وقل ��ة اليد ،ف�ل�ا الفقر يمكن
ال�صب ��ر علي ��ه في ظل دول ��ة الع ��دل ،وال الغنى
يمكن اال�س ��تمتاع ب ��ه في ظل دول ��ة الظلم ،وما
دام هناك مَن َنف� � َر �إلى كندا مُهاجر ًا بحث ًا عن
العدالة االجتماعية ،هناك �أي�ض ًا مَن نَف َر خارج
كندا مهاجر ًا بحث ًا عن العدالة المالية ،المهم..
�أن تعلم � َّأن حاجاتك لتلك العدالة �ستتغير ح�سب
تغير ظروفك والتزاماتك الحياتية.

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
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أخبار كندا

CJPME President waits
to be condemned by
Trudeau government

..”“وفت بوعدها
25 كندا استقبلت
ألف الجىء سوري منذ
وصول حكومة ترودو

و�أعلنت الحكومة الكندية �أنها �ست�س ��تقبل
 �ألف الج ��ىء �إ�ضافي حت ��ى نهاية12 نح ��و
العام في �إطار برنامج مرتبط بالمفو�ضية
،العليا لالجئي ��ن التابعة للأم ��م المتّحدة
.بح�سب الم�صدر نف�سه
 بلدية ا�س ��تقبال الالجئين250 وتولت نحو
.الذين و�صلوا �إلى الأرا�ضي الكندية

 ات�صلت مفو�ضية الأمم،ومنذ بدء العملية
 �ألف الجىء �س ��وري في70المتح ��دة بنحو
مخيمات في لبنان والأردن مقترح ًة عليهم
 وقد تج ��اوب �أقل من.الهج ��رة �إلى كن ��دا
.ن�صف ه�ؤالء

لك ��ن ه ��ذه الغاي ��ة الطموح ��ة ا�صطدمت
 ما دفع الحكومة،بم�شاكل �إدارية ولوج�ستية
 ت�شرين الثاني �إلى/الكندية نهاية نوفمبر
.�إمهال نف�سها �شهرين �إ�ضافيين لتحقيقها

، 2015  كان ��ون الأول/ دي�س ��مبر11 ومنذ
،حين ا�ستقبل ترودو �أول دفعة من الالجئين
و�صل �أكثر م ��ن ن�صف العدد المذكور على
متن طائرات انطالق ًا م ��ن لبنان والأردن
 و�أو�ضحت.عل ��ى نفقة الحكوم ��ة الكندي ��ة
وزارة الهج ��رة �أن القط ��اع الخا� ��ص �أو
منظمات خيرية �أخرى رعت �إي�صال العدد
.المتبقي
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condemnation by the Trudeau
Liberals. “I’ve realized that
being condemned by Canada’s
government, merely for supporting
the human rights of Palestinians,
might be the most admirable thing
I’ll accomplish in my life,” wrote
Woodley in a letter to the government, as he awaited news of
his condemnation. As leader
of a non-profit actively promoting BDS (boycott, divestment
and sanctions against Israel) as
an economic tool to encourage
Israel to respect the human
rights of Palestinians, Woodley
assumes he is near the top of
the list for condemnation.
“In it s motion, Pa rli am e nt
committed to ‘condemn any
and all attempts’ by Canadian
‘o r g a n i z a t i o n s , g ro u p s o r
individuals’ to promote the BDS
movement,” (italics added)
explained Woodley, “so I’m
guessing I’m near the top of their
hit list.” Woodley expressed
some confusion, however, as to
why he was being condemned.
Woodley’s letter highlighted
how the three stated goals of
the BDS movement align virtually perfectly with Canada’s
off icial principles on the
Israeli-Palestinian conf lict.
The goals of the BDS movement are, “1) Ending [Israel’s]
occupation and colonization of
all Arab lands and dismantling
the Wall, 2) Recognizing the
fundamental rights of the ArabPalestinian citizens of Israel to

full equality, and 3) Respecting,
protecting and promoting the rights
of Palestinian refugees to return
to their homes and properties as
stipulated in UN resolution 194.”
Each point lines up nicely with
Canada’s own positions as documented on the government’s
Global Affairs Website.
Woodley admitted that he had
been pretty active in promoting BDS, given his role as head
of CJPME. He listed activities
such as providing sample protest letters and factsheets for
BDS adherents, as well as Web
pages establishing the “moral
and legal justification of the BDS
movement” as irrefutable evidence that he had been promoting the movement. “Even
if the Trudeau government doesn’t
enforce this motion retroactively,”
stressed Woodley, “I’m still
on the hook, because we’re fully

expecting to continue our BDS
activ ities.” Today, CJPME
launched a new petition
supporting BDS activists in
Canada.
Woodley expressed surprise
that the Trudeau government
was so ambitious in its plans to
condemn “any and all attempts”
by “groups or individuals” who
promote BDS. Woodley
admitted that with Trudeau’s
election promise of “Real change
now,” he had not expected
a continuation of Harper’s
“Israel, right or wrong” stance.
However, Woodley tried to put
a positive spin on the Trudeau
government’s support for the
motion. Addressing Trudeau,
Woodley wrote, “Hopefully,
this motion is a reflection of your
own attention to detail and your
ambition to tackle big tasks.”

ABOUT CJPME

Canadians for Justice and Peace in the Middle East (CJPME) is
a non-profit and secular organization bringing together men and
women of all backgrounds who labour to see justice and peace
take root again in the Middle East. Its mission is to empower
decision-makers to view all sides with fairness and to promote the
equitable and sustainable development of the region.
For more information, please contact CJPME at 438-380-5410
Canadians for Justice and Peace in the Middle East www.cjpme.
org

ABOUT BDS
The Boycott, Divestment and Sanctions Movement (BDS Movement) is a global campaign
attempting to increase economic and political pressure on Israel to comply with the goals of
the movement: the end of Israel’s occupation and colonization of Palestinian land and the Golan
Heights, full equality for Arab-Palestinian citizens of Israel, and respect for the right of return
of Palestinian refugees. The campaign is organized and coordinated by the Palestinian BDS
National Committee.
The campaign was started on 9 July 2005 by 171 Palestinian non-governmental organizations
in support of the Palestinian cause for boycott, divestment and international sanctions against
Israel. Citing a body of UN resolutions and specifically echoing the anti-apartheid campaigns
against white minority rule in apartheid era South Africa, the BDS campaign called for “various
forms of boycott against Israel until it meets its obligations under international law”.
Protests and conferences in support of the campaign have been held in a number of countries
around the world. Supporters of BDS include academics, trade unions, political parties and
Israeli citizens.
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أخبار كندا والعامل

مشروع قرار أمريكي لوصم اإلخوان
ف ��ي �أي بقعة من العال ��م يمن ��ع �أي مواطن
املسلمني باإلرهاب
�أجنبي على �صلة بالتنظيم من دخول الأرا�ضي
” ،و”

�صدّقت لجن ��ة ف ��ي الكونغر� ��س الأميركي على
م�شروع قرار ين�ص على �إدراج جماعة الإخوان
الم�س ��لمين في قائمة الإرهاب ،وفق ما جاء في
بيان.
ووافقت اللجن ��ة الق�ضائية في مجل� ��س النواب
الأميركي على م�شروع القرار ب�أغلبية � 17صوتا
مقابل رف�ض ع�شرة �أ�صوات.
وقال رئي�س اللجنة بوب غودالتي بعد الت�صويت
�إنه كان يجب �إدراج جماع ��ة الإخوان منذ مدة
ف ��ي قوائم الإره ��اب ،ب�س ��بب تبنيه ��ا الإرهاب
والتهديد الذي ت�ش ��كله على الأميركيين والأمن
القومي للواليات المتحدة.
من جانبها �أ�شارت مرا�سلة الجزيرة وجد وقفي
�إلى �أن م�شروع القرار جاء بناء على اقتراح من
الجمهوري تيد كروز الذي يطمح لتر�شيحه من

قبل حزبه الجمهوري للرئا�س ��ة ،وا�ستبعدت �أن
يتم �إقرار القانون في الم�ستقبل المنظور.
و�أو�ضحت المرا�س ��لة �أن م�شروع القانون يحتاج
�إلى رفعه �إلى مجل� ��س الن ��واب الذي ي�ضم 435
ع�ضوا ،ومن ثم �إلى مجل�س ال�شيوخ قبل �أن يتم
طرحه عل ��ى البي ��ت الأبي�ض ال ��ذي ال يرى في
الإخوان الم�سلمين منظمة �إرهابية.
وطالب ��ت م�س ��ودة الم�ش ��روع وزي ��ر الخارجي ��ة
الأميركي جون كيري بالتعاون مع كل من وزيري
الخزانة والأمن الداخلي بممار�س ��ة �صالحياته
وو�ضع منظمة الإخوان الم�سلمين �ضمن “قائمة
منظمات الإرهاب الأجنبي”.
وفي حال �إقرار هذا الم�شروع “يمنع �أي �أميركي
�أو مقيم على �أرا�ض �أميركية من التعامل مع �أي
�ش ��خ�ص �أو جهة على عالقة بتنظي ��م الإخوان

الأميركية” ،بالإ�ضافة �إلى “حظر �أية ممتلكات �أو
�أموال في حوزة م�ؤ�س�سات مالية �أميركية تخ�ص
الجماعة”.
وت�ضمنت م�سودة القانون مطالبة �إدارة الرئي�س
باراك �أوباما “بتقديم تبرير مف�صل عن �أ�سباب
رف�ضها و�ض ��ع الجماعة �ضم ��ن قائمة الإرهاب
الدولي ،ويتم تقديم هذا التبرير إ�لى الكونغر�س
خالل مدة ال تتجاوز �ستين يوما”.
وفي رده على ذلك ،قال عبد الموجود الدرديري
المتح ��دث با�س ��م لجن ��ة العالق ��ات الخارجية
بحزب الحري ��ة والعدالة المنبث ��ق عن جماعة
الإخ ��وان الم�س ��لمين في م�ص ��ر� ،إن “م�س ��ودة
م�ش ��روع القانون الذي يتبناه الجمهوريون ت�أتي
في إ�طار معركة انتخابات الرئا�سة الدائرة حاليا
بين الجمهوريين والديمقراطيين”.
و�أ�ض ��اف الدردي ��ري ف ��ي ات�ص ��ال هاتف ��ي مع

كندا وأمريكا ..خطاب للتسامح وآخر للكراهية
رغم �أن كن ��دا والواليات المتحدة بلدان جاران
وحدودهم ��ا مفتوح ��ة ،ف� ��إن هن ��اك خطابي ��ن
�سيا�سيين متناق�ضين �إزاء الالجئين؛ فالحزب
الليبرالي الكندي يتبنى خطابا يدعو للت�س ��امح
وقبول الآخر ،بينما يعتم ��د الحزب الجمهوري
الأميركي على خط ��اب يدعو للكراهية وازدراء
المهاجرين .حلقة ( )2016/2/23من برنامج
“من وا�شنطن” ناق�ش ��ت �أ�سباب الفرق الوا�ضح

في خطاب الحزبين.

مدير المركز العربي في وا�شنطن خليل جه�شان
�أرجع �سبب تباين خطاب الحزبين �إلى النظام
ال�سيا�س ��ي في البلدين؛ ففي كن ��دا هناك �إرث
ح�ضاري انعك� ��س على موقف الحزب الليبرالي
بقي ��ادة جا�س ��تن ت ��رودو ،بينم ��ا ف ��ي الواليات
المتحدة ال يوجد �إرث ح�ضاري.

�أما الم�ست�شار ال�سيا�سي في الحزب الديمقراطي
�سابا �شامي فر�أى �أن الأقليات في كندا لها �صوت
م�ؤثر ،لكنها في الواليات المتحدة غير م�ؤثرة.
وبح�س ��ب الكاتبة والنا�شطة ال�س ��ورية الكندية
عف ��راء الجلبي فالإرث موجود في كندا ب�ش� ��أن
دمج الالجئين في المجتمع ،كما �أن هذا البلد
في ظل رئي� ��س الحكومة الحال ��ي يريد التغيير،

مطعم سمري أميس يستقبل أعضاء
برملان ورئيس اجمللس الكندي

قام ال�سيد �سهيل ابي فراج �صاحب ومدير عام
مطعم �س ��مير �أمي� ��س في فانكوفر مع لفيف من
الجالي ��ة العربية با�س ��تقبال ع�ض ��وي البرلمان
الكن ��دي الفيدرال ��ي جيني كوان ودون ديڤي� ��س
ورئي� ��س المجل� ��س الكن ��دي العربي الم�ست�ش ��ار

يو�س ��ف بركات حي ��ث تم الحديث ع ��ن �إمكانية
ط ��رح م�ش ��روع م�س ��اعدة مالي ��ة م ��ن الحكومة
الكندية ل ��دول الجوار التي تحت�ض ��ن العائالت
ال�سورية منذ اندالع الأزمة.

الأنا�ض ��ول م ��ن مق ��ر �إقامت ��ه ف ��ي �أمي ��ركا �أن
“الكونغر� ��س �أعد درا�س ��ة منذ خم�س ��ة �أعوام،
انتهت �إلى �أن جماعة الإخوان حركة �سيا�س ��ية
اجتماعية ،لي�س ��ت لها عالقة بالعنف” ،وا�صفا
موق ��ف الجمهوريي ��ن ب�أن ��ه “غي ��ر �أخالق ��ي
ورخي�ص”.
ودع ��ا الدردي ��ري الجمهوريي ��ن �إل ��ى “مراجعة
�أنف�س ��هم �أوال” ،م ��ن ت�أيي ��د م ��ن �أ�س ��ماها
الدكتاتوريات في العالم العربي.
جدير بالذكر �أن الواليات المتحدة رف�ضت في

دي�سمبر/كانون الأول  2014التما�سا قدمه �أحد
الأ�ش ��خا�ص يطالب بو�صم الجماعة بالإرهاب،
و�أكدت وا�ش ��نطن حينها غياب �أدلة موثوق بها
بخ�صو�ص تخلي الجماعة عن التزامها الم�ستمر
منذ عقود طويلة بنبذ العنف.
وكان ��ت الحكومة الم�صري ��ة �أعلنت ف ��ي نهاية
عام  2013جماعة الإخوان الم�سلمين “جماعة
�إرهابية” وحظ ��رت جميع �أن�ش ��طتها ،واتهمتها
بتنفيذ التفجير الذي ا�س ��تهدف مبنى مديرية
�أمن محافظة الدقهلية �شمالي البالد.

خا�ص ��ة �أن المجتم ��ع الكندي يعط ��ي الأقليات
حقوقها.

الفترة من تاريخ الواليات المتحدة دون التركيز
على الم�س ��تقلين الذين قال �إنهم ي�شكلون �أكثر
من  ،%40و�إنهم ي�ؤثرون على نتائج االنتخابات
الرئا�سية الأميركية القادمة.

من جهته� ،أ�شار رئي� ��س المنتدى الديمقراطي
ال�س ��وري الكندي عماد الظواهرة �إلى �أن كندا
هي نموذج لدولة م�س ��تقبلية تن�صه ��ر فيها كل
االنتماءات ،وهو نف�س موقف ال�صحفي والمحلل
ال�سيا�سي عمر لب�ش ��يريت الذي قال �إن الحزب
الليبرالي له �إرث ح�ضاري مت�سامح ،وله قاعدة
انتخابية متعددة ثقافيا ،وقال �إن ال�شعب الكندي
وقع تحت �إغراء ترودو ،ال�شاب الطموح و�صاحب
“الكاريزما”.
�إفال�س
وب�ش�أن �أ�س ��باب خطاب الكراهية الذي يعتمده
الحزب الجمهوري الأميركي ،قال رئي�س التجمع
العربي جميل ال�شامي �إن الجمهوريين كانوا من
�أوائل المهاجرين للوالي ��ات المتحدة ،وهم من
احتكروا ال�سيا�س ��ة واالقت�صاد في البالد ،و�إن
الأقليات ان�ضوت تحت الحزب الديمقراطي.
وقلل من �أهمية �صعود المر�ش ��ح دونالد ترامب
المع ��روف بعدائه للمهاجرين ،م ��ن منطلق �أن
هذا المر�ش ��ح لن تكون له �شعبية في الم�ستقبل
القري ��ب ،كما ت�س ��اءل عن �س ��بب التركيز على
الحزبي ��ن الجمه ��وري والديمقراط ��ي في هذه

الم�ست�شار ال�سيا�س ��ي في الحزب الديمقراطي
�أك ��د �أن هن ��اك نزوح ��ا م ��ن جان ��ب الح ��زب
الجمهوري نحو اليمين المتطرف ،لكن الحزب
الديمقراط ��ي يتجه نح ��و العودة �إل ��ى المبادئ
الأ�سا�سية والثوابت.
و�أو�ضح مدير المركز العربي في وا�شنطن -من
جهته� -أن الحزب الجمهوري هيمنت عليه �أقلية
متطرف ��ة ،و�أن ال�ش ��ريحة الغا�ضب ��ة داخل هذا
الحزب -خا�ص ��ة المجموع ��ة المتطرفة “حركة
ال�ش ��اي” -هي �ش ��به فا�ش ��ية وال ت�ؤمن بالهجرة
المفتوحة.
وبح�س ��ب المتحدث ،ف� � إ�ن الحزبين الجمهوري
والديمقراط ��ي يعاني ��ان من �إفال� ��س �سيا�س ��ي
و�أخالقي ،ويجب �أن تنتهي هيمنتهما ،ور�أى �أن
النظ ��ام االنتخابي الأميركي بات قديما وباليا،
و�أنه حان الأوان لتغييره لي�صبح نظاما انتخابيا
ديمقراطيا حديثا.

تكرمي املستشار يوسف بركات رئيس
اجمللس الكندي العربي

تكري ��م رئي� ��س المجل� ��س الكن ��دي العرب ��ي البرلمان في ڤكتوريا على هام�ش زيارة العائالت
الم�ست�ش ��ار يو�س ��ف بركات من قبل رئي�س حزب ال�سورية الى مبنى البرلمان وتكريمهم في ال�سابع
الديموقراطيين الجدد جون هورجان في مجل�س ع�شر من �شهر فبراير .٢٠١٦
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WE OPEN SEVEN DAYS A WEEK

ﻧﻔﺘﺢ ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم ﻓﻲ ا ﺳﺒﻮع

ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﻟﻤﺄﻛﻮﻻت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺸﺮق أوﺳﻄﻴﺔ

Mediterranean and Middle Eastern Food

Whether you are looking for the freshest meat or ingredients to
create your own recipes or select from our vast variety of prepared,
frozen food, Gardenia Foods is the destination of choice.

ﺳﻮاء ﻛﻨﺖ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻠﺤﻮم اﻟﻄﺎزﺟﺔ أو ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻟﻮﺻﻔﺎﺗﻚ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ أو اﺧﺘﻴﺎر
ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻨﺎ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻣﻦ ا ﻃﻌﻤﺔ واﻟﻮﺟﺒﺎت اﻟﺠﺎﻫﺰة واﻟﻤﺠﻤﺪة وا ﻃﻌﻤﺔ ﻓﺈن
.ﺟﺎردﻳﻨﻴﺎ ﻫﻲ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ

Our Products

ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ

Spices, Fresh Bread, All Types Of Local Fresh Halalmeat, Large Selection Of
Cheeses, Hummus, Tebola, Lebna, Zaatar, Falafel, Kubba, Kebbab, Shawarma
And Baklava. Freshly Prepared Meals Every Day

 ﺗﺸـﻜﻴـﻠـﺔ ﻛﺒﻴــﺮة ﻣﻦ، ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﻟﻠﺤﻮم اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻄﺎزﺟﺔ، ﺧﺒــﺰ ﻃﺎزج،ﺑﻬﺎرات
 وﺟﺒﺎت. ﺷﺎورﻣﺎ واﻟﺒﻘﻼوة، ﻛﺒﺎب، ﻛﺒﺔ، ﻓﻼﻓﻞ، زﻋﺘﺮ، ﻟﺒﻨﺔ، ﺗﺒﻮﻟﺔ، ﺣﻤﺺ،اﺟﺒﺎن
ﺟــﺎﻫﺰة ﻃﺎزﺟﺔ ﻛﻞ ﻳـﻮم

We wholesale to restaurants

ﻧﻮزع ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ

Proudly serving TriCity, Port Moody-Coquitlam-Port Coquitlam

150-2627 SHAUGHNESSY STREET. PORT COQUITLAM, BC (604) 554-0169

ﻫﻞ أﻧﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺟﺪﻳﺪ؟
ﻫﻞ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ وﻇﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻛﻨﺪا؟

اﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻟﻌﻤﻞ
رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ورﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ
ّ
ّ
.وﻣﺆﺛﺮ
ﻓﻌﺎل
ّ ﺗﻌﻠﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ وﻇﻴﻔﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﻓﺎﻧﻜﻮﻓﺮ ﻧﻮرث ﺷﻮر

ﻓﺎﻧﻜﻮﻓﺮ ﻧﻮرث إﻳﺴﺖ

(Vancouver Northeast)
3122555- Commercial Drive
604 708 9300 :ﻫﺎﺗﻒ

(Vancouver Westside)
300-2150 West Broadway
604 688 4666 :ﻫﺎﺗﻒ

ﻓﺎﻧﻜﻮﻓﺮ داون ﺗﺎون إﻳﺴﺖ ﺳﺎﻳﺪ

(Vancouver City Centre)
900-1200 Burrard Street
604 434 0367 :ﻫﺎﺗﻒ

Le programme d’emploi de la Colombie-Britannique est financé par le gouvernement du Canada et de la Colombie-Britannique

Phone, Internet,
40 Television Channels
*For free calling to the USA, add $3 per month.

ﻓﺎﻧﻜﻮﻓﺮ ﻣﻴﺪ ﺗﺎون

(Vancouver Midtown)
110 East 3rd Avenue
604 829 2300 :ﻫﺎﺗﻒ

vancouverworkbc.ca

The Employment Program of British Columbia is funded by the Government of Canada and the Province of British Columbia.

*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 ....

(Vancouver South)
Ground Floor, 7575 Cambie Street
604 263 5005 :ﻫﺎﺗﻒ

ﻓﺎﻧﻜﻮﻓﺮ ﺳﻴﺘﻲ ﺳﻨﺘﺮ

(Vancouver Downtown Eastside)
112 West Hastings Street
604 872 0770 :ﻫﺎﺗﻒ

FREE CALLING ANYWHERE IN CANADA.
UNLIMITED DATA

ﻓﺎﻧﻜﻮﻓﺮ ﺳﺎوث

ﻓﺎﻧﻜﻮﻓﺮ وﻳﺴﺖ ﺳﺎﻳﺪ

(Vancouver North Shore)
106 - 980 West 1st Street
North Vancouver
604 988 3766 :ﻫﺎﺗﻒ

36

$

Additional discount for
new arrivals to Canada

(604) 637-0911
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604-646-9000 604-646-9001
أخبار العامل العربي
Mediterranean Mezze Bar

We are always here to serve you. Make your reservations now!

Authentic Lebanese Cuisine

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

Ashley

John Howard
double bass/vocals

Jason de Couto, piano

Negma

Weekly Soul Jazz Performances
Thursdays and Saturdays 7:00 - 10:00 PM

Weekly Belly Dancing Performances
Fridays and Saturdays
Man’ouche Saturdays and Sundays

Plates

Za’atar (wild oregano), Za’atar Ekawi (wild oregano and
Lebanese three Cheese), Spinach/Cheese (Lebanese three
cheese), Kishek (ﬂavoured dry yogurt), Labneh (strained
yoghurt), Kafta (lamb and beef), Jebneh (Lebanese three
cheese), Lahembajeen (Traditional Lebanese pizza),
Haygagan Lahembajoun (Armenian Pizza)

Falafel, Sautéed Vegetable, Shawarma
(lamb & beef or chicken), Baked
Shawarma (Lamb and Beef or
Chicken), Combo Shawarma,
Mediterranean Burger, Kafta K-bab,
Orfali K-bab (Armenian), Shish Taouk
(Chicken K-bab), Beef K-bab, Lamb
K-bab, Salmon K-bab, Scallop K-bab,
Shrimp K-bab

Sfeha Saturdays and Sundays
Sfeha Za’atar (wild oregano), Sfeha Jebneh (Lebanese three cheese), Sfeha Kishek
(ﬂavoured dry yogurt), Sfeha Lahembajeen (traditional Lebanese meat pie)

Platters
Shish Combo (Combo K-bab), Mediterranean Steak, Semiramis Mashawee, Semiramis
Mashawee, Semiramis Family Platter, Grilled Chicken

Healthy Veggies/Salads

Falafel (Vegetarian), Vegetarian, Shawarma (Chicken, Lamb & Beef), Makanek or Sujuk
Sub, K-bab Trio
Mezze for 4, Mezze Extra, Royal Mezze

Soup
Crushed Lentil Soup, Soup of the day

Hot Appetizers

Pita Wraps

Assorted Fatayer or Sfeha, Halloume
Sticks (Lebanese Three cheese), Garlic
Potatoes, Falafel, Jawaneh Djaj,
Sawdat Djaj, Arayees, Bastarma
(served cold), Makanek, Sujuk, Kibbe
Akras, Kibbe Akras, Spicy Shrimp

Falafel, Vegetarian, Shawarma (Chicken, Lamb and Beef),
Bastarma Wrap, Makanek Sub (Lebanese sausage), Sujuk
Sub (Armenian sausage), Shish Taouk (Chicken K-bab),
Shish Kafta (Lamb & Beef), Shish K-bab (Beef and Lamb),
Scallop K-bab, Shrimp K-bab

On level P1 between Jervis St & Broughton St.

Trios (All Trios come with garlic potatoes & soft drink)
Mezze

Lebanese Salad, Tabbuleh, Fattoush Traditional, Fattoush
Fetta, Fattoush Halloume, Fattoush Shawarma, Hummus,
Hummus Shawarma (lamb & beef or chicken), Baba
Ghannouj, Labneh, Labneh Bi Thoum, Warak Inab,
Moussakaa, Loubieh Bi Zeit, Hindbeh, Sauteéd Vegetables,
Muhammara, Kibbe Nayee (Traditional)

Parking

8

Location

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

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

Semiramis.ca
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أخبار الشرق األوسط

التوتر بني اخلليج ولبنان يعصف مبا تبقى من السياحة يف بالد األرز

اللبنانية التي لها توا�صل مع الحزب ،على
“قائمة ا إلرهاب”.
ب ��دروه ،يهاجم الح ��زب ،المملك ��ة ،على
خلفية مواقفها ال�سيا�س ��ية ،وال �سيما بعد
بدء عملي ��ة “عا�صفة الح ��زم” في اليمن،
لدعم الرئي� ��س اليمني عب ��د ربه من�صور
هادي ،في مواجهة الحوثيين ،منذ مار�س/
�آذار .2015
�إلغاء رحالت مقررة:
من جانبه ،قال و�سام خليفة ،مدير �إحدى
ال�شركات ال�سياحية� ،إن الإعالن الخليجي





  







تدخل �صناع ��ة ال�س ��ياحة اللبنانية� ،أزمة
جديدة ،ب�إعالن  5دول خليجية الأ�س ��بوع
الما�ض ��ي ،تعلي ��ق الرحالت �إل ��ى بيروت،
وح ��ث مواطنيه ��م عل ��ى مغ ��ادرة لبنان،
با�ستثناء حاالت طارئة ت�ستدعي وجودهم.
ي�أتي هذا القرار ،ف ��ي الوقت الذي كانت
في ��ه الحكوم ��ة اللبناني ��ة والعدي ��د م ��ن
م�ؤ�س�س ��ات القطاع الخا� ��ص ،التي تعتمد
عل ��ى ال�س ��ياحة كم�صدر رئي� ��س لدخلها،
تنف ��ذ خطوات وحم�ل�ات ترويجية لزيارة
بلدهم ،ب�س ��بب تراجع الوفود ال�سياحية،
تزامن ًا مع توتر الأو�ضاع الأمنية الإقليمية.
ودعت المملكة العربية ال�سعودية �إلى جانب
دولة الإمارات ،والبحرين ،ودولة الكويت،
ودولة قط ��ر ،مواطنيه ��ا المتواجدين في
لبنان �إلى المغادرة وعدم زيارته “ إ�ال عند
ال�ضرورة الق�صوى” ،ب�س ��بب موقف لبنان
من �إيران.
تراجع ال�سياحة
وبح�س ��ب ت�صريح ��ات ر�س ��مية ،تتعر� ��ض
�صناعة ال�س ��ياحة اللبناني ��ة ،منذ ،2011
�إلى تراجع يزداد ب�ش ��كل م�ستمر مع مرور
ال�س ��نوات ،ب�س ��بب الأو�ض ��اع الأمني ��ة في
�سوريا ،وال�شرق الأو�سط ب�شكل عام.
ي�ش ��ار �إلى �أن ال�سياح الخليجيين يعتبرون
ع�صب القطاع ال�سياحي في لبنان ،والذي
ي�ش ��كل الدعامة الأقوى القت�صاده ،الذي
يعاني بدوره جراء التداعيات المتالحقة
للأزمة ال�سورية على بيروت.
يقول الخبير االقت�صادي اللبناني ،جا�سم
عجاق ��ة� ،إن “القطاع ال�س ��ياحي اللبناني
مت�ضرر �أ�صالً ،و�س ��يزداد �ضرر ًا مع �أزمة
الخليج” ،م�ش ��ير ًا �أن الوقت غير منا�س ��ب
النتكا�سة جديدة في �صناعة ال�سياحة.
ودعا عجاقة الحكومة اللبنانية �أن “ت�صر
بكل قوة على ال�سعودية من �أجل حل الأزمة
الحالي ��ة ،فالمملكة تقف إ�لى جانب لبنان
بكل خياراته”.
م�صدر في وزارة ال�سياحة اللبنانية ،قال،
�إن “خ�سارة القطاع ال�سياحي ،جراء تحذير
دول الخلي ��ج العربي لمواطنيها من زيارة
لبنان� ،ستكون كبيرة” ،م�شير ًا �أن “تراجع
�أعداد ال�سياح الخليجيين في لبنان ،لي�س
وليد الأزمة الأخيرة م ��ع المملكة العربية
ال�سعودية”.
ولف ��ت الم�ص ��در ال ��ذي ف�ضل ع ��دم ذكر
ا�س ��مه� ،أن ��ه “على �س ��بيل المث ��ال� ،أعداد
ال�سياح ال�سعوديين في لبنان انخف�ض من
حوالي � 200ألف �س ��ائح في العام ،2010
إ�لى � 48ألف �س ��ائح فقط العام الما�ضي”،
معتبر ًا �أن “هذا االنخفا�ض �س ��يزداد �أكثر
خالل العام  2016ب�سبب الأزمة الجديدة”.
و�أو�ض ��ح �أن “�إح�صاءات وزارة ال�س ��ياحة
اللبنانية ،ت�ش ��ير �أن ال�س ��ياح ال�سعوديين،
احتلوا المرتبة الأول ��ى في ترتيب ا إلنفاق
ال�س ��ياحي ،خالل العام الما�ضي ،بن�سبة
 ،”%15م�ضيف� � ًا �أن “ا إلماراتيين ي�أتون في
المرتبة الثانية في ا إلنفاق ال�سياحي بن�سبة
 ،%14ثم الكويتيين بن�سبة  ،%6والقطريين
بن�سبة .”%4

و�أعلنت الريا�ض ،الجمعة الما�ضية� ،إيقاف
م�س ��اعداتها المق ��ررة لت�س ��ليح الجي� ��ش
اللبنان ��ي عن طري ��ق فرن�س ��ا ،وقدرها 3
مليارات دوالر �أميركي� ،إلى جانب �إيقاف
ما تبقى من م�س ��اعدة المملك ��ة المقررة
بمليار دوالر �أمريك ��ي ،المخ�ص�صة لقوى
الأمن الداخلي في لبنان.
وتتهم ال�سعودية حزب اهلل ،بالوالء لإيران
والهيمنة عل ��ى القرار في لبن ��ان ،وتنتقد
تدخّ له الع�س ��كري في �س ��وريا للقتال� ،إلى
جانب نظام ب�شار الأ�سد ،مدرجة عدد ًا من
عنا�صره ،وعدد ًا من الأ�شخا�ص وال�شركات

الأخير ،دفع العديد من ال�سياح الخليجيين
�إلى �إلغاء رحالتهم التي كانت مقررة �إلى
لبنان خالل الفترة المقبلة.
وتوق ��ع خليف ��ة“ ،توقف الخط ��وط الجوية
ال�سعودية عن ت�س ��يير رحالت إ�لى لبنان،
ب�س ��بب انخفا�ض �أعداد الم�س ��افرين من
دول الخلي ��ج العربي إ�لى بيروت ،وبالتالي
مزيد ًا من التدهور في القطاع ال�س ��ياحي
اللبناني”.
و�أو�ض ��ح �أن “تراج ��ع �أع ��داد ال�س ��ياح
الخليجيين في لبنان� ،س ��ي�ؤثر �س ��لب ًا على

�أع ��داد ال�س ��ياح الأجان ��ب �أي�ض� �اً ،الذين
�س ��ينتابهم �ش ��يء م ��ن الخ ��وف ج ��راء
التحذيرات الخليجية”.
التبادل التجاري مع الخليج
في �ش� ��أن مت�صل ،يق ��ول الخبير جا�س ��م
عجاقة� ،إن “لبنان تلقى في العام ،2014
وفق �أرقام البنك الدولي ،تحويالت مالية
من المغتربين اللبنانيين في دول الخليج
مجتمعة ،بقيم ��ة ملي ��اري دوالر �أميركي،
منه ��ا  1.56ملي ��ار دوالر من ال�س ��عودية
وحده ��ا” ،م�ش ��ير ًا �أن “الملي ��اري دوالر
ي�ش ��كالن حوالي  %25م ��ن مجمل الأرقام
والتحويالت م ��ن اللبنانيين ف ��ي الخارج
إ�لى بلدهم”.
و�أ�ش ��ار �أن “التب ��ادل التج ��اري بين لبنان
ودول الخلي ��ج ،بلغ ��ت قيمته ملي ��ار دوالر
�أميرك ��ي خ�ل�ال الع ��ام ذات ��ه” ،الفت� � ًا �أن
“خ�سارة لبنان المبا�شرة جراء الأزمة مع
الخليج� ،س ��تكون بقيم ��ة  3مليارات دوالر
(ملي ��ارا دوالر تحوي�ل�ات ،وملي ��ار تبادل
تجاري)”.
وينظ ��ر عجاقة� ،إل ��ى وجود خ�س ��ائر غير
مبا�ش ��رة ،منها ازدياد ن�س ��بة البطالة في
لبن ��ان في حال ت ��م ترحي ��ل لبنانيين من
دول الخليج نتيجة للأزمة الحالية.
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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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أخبار الشرق األوسط

خوفًا من انهيار سد املوصل ..بغداد
تدعو إلخالء السكان مبحاذاة نهر دجلة
ت�صاعدت المخاوف من انهيار �س ��د المو�صل،
ودع ��ت الحكوم ��ة العراقي ��ة �س ��كان المناط ��ق
المحاذي ��ة لمج ��رى نه ��ر دجلة ف ��ي محافظتي
نينوى ،و�صالح الدين (�ش ��مال)� ،إلى االنتقال
لمناط ��ق �أكثر ارتفاعً ا ،تجن ًب ��ا لمخاطر انهيار
ال�س ��د ،الذي تعر�ض �إل ��ى ت�ش ��ققات ،وانهياره
قد ي� ��ؤدي �إلى مقتل �أكثر م ��ن � 500ألف عراقي
وت�شريد �أكثر من مليون �آخرين.
الحكومة ،قالت في دليل �إر�شادي �أ�صدره مكتب
رئي�س الوزراء العراقي حيدر العبادي� ،إنه “يمكن
ل�سكان المو�صل تجنب الفي�ضان في حال وقوعه
بالتحرك بما ال يق ّل عن  6كم عن مجرى النهر،
وتجنب روافده ،وباالبتعاد لم�سافة ال تقل عن 5
كم بالن�سبة ل�سكان تكريت”.
ودع ��ت الحكومة �س ��كان المناطق بي ��ن تكريت
و�سامراء باالبتعاد لم�سافة  6.5كم عن مجرى
النهر ،فيما دعت �س ��كان �ش ��رق النهر لالبتعاد
م�س ��افة �أبعد من ذلك ب�سبب انخفا�ض م�ستوى
الأرا�ض ��ي ،لتجن ��ب م ��ا ق ��د ت�س ��ببه في�ضانات
القنوات الإروائية”.
وبح�سب الدليل الحكومي ،ف�إن “البنى التحتية
الأ�سا�سية في هذه المناطق �ستت�أثر ب�شكل كبير،

جمع ع�شق كرة القدم الرئي�س الجديد لالتحاد
الدولي لكرة القدم جاني انفانتينو ولينا اال�شقر
اللبناني ��ة المتح ��درة م ��ن قرية �صغيرة �ش ��رق
بيروت ،والتي عبرت لوكالة فران� ��س بر� ��س عن
�سعادتها الكبيرة بتبوء زوجها من�صبا “ي�ستحقه
النه يملك ر�ؤية وخبرات” ،بح�سب تعبيرها.
بعد ثوان قليلة من �ضمانه الفوز بمن�صب رئي�س
الفيف ��ا ،هرع ��ت لينا باتج ��اه زوجه ��ا وعانقته
بح ��رارة امام الماليي ��ن الذين كان ��وا يتابعون
م�س ��ار االنتخابات ف ��ي مقر رئا�س ��ة الفيفا في
زوريخ وعبر �شا�شات التلفزة .وفاز انفاتنيو في
الجولة الثانية من عملية االقتراع الجمعة بـ 115
�صوتا مقابل  88البرز مناف�سيه ال�شيخ البحريني
�سلمان بن ابراهيم �آل خليفه.
وتقول لينا اال�شقر في ات�صال هاتفي مع وكالة
فران� ��س بر� ��س“ :كان ي ��وم االنتخاب ��ات طويال
وع�صيبا لكنه انتهى ب�شكل رائع .كانت المناف�سة
قوية مع ال�شيخ �سلمان لكنني �سعيدة جدا بفوز
جاني .كان جاني قويا ومتما�س ��كا طوال النهار
قبل ان يتنف�س ال�صعداء لدى اعالن النتيجة”.
وت�ضيف ان ��ه فوجىء بها تعانقه وقال لها “ماذا

ما يعيق الخدمات الأ�سا�س ��ية ومنها الخدمات
الكهربائي ��ة ،كما �س ��تت�أثر الأرا�ض ��ي الزراعية
ب�شكل وا�سع”.
�أخطر �سد في العالم
�سالح المهند�سين بالجي� ��ش الأميركي ،و�صف
�سد المو�صل في تقرير له عام  ،2006بـ”�أخطر
�سد في العالم” .وفي حال انهيار ال�سد في مو�سم
الفي�ضانات حيث ي�صل الماء لأعلى م�ستوياته،
فقد ي�ؤدي ذلك ،بح�سب التقرير الأميركي� ،إلى
مقتل �أكثر من � 500ألف عراقي وت�ش ��ريد �أكثر
من مليون �آخرين.
�أ�سو�أ االحتماالت ،التي تتحدث عن انهيار ال�سد
تقول �إنه قد يت�سبب في موجة ارتفاعها  20متر ًا
في المناطق القريبة منه ،مثل مدينة المو�صل
في محافظة نينوى.
كم ��ا �أن الخطر ال يقت�صر فق ��ط على محافظة
نينوى ،ب ��ل يمتد �إلى محافظ ��ات �صالح الدين
وديال ��ى وبغداد ،حي ��ث يقدر �أن ارتف ��اع المياه
�سي�صل �إلى �أكثر من  4,5في بغداد.
كم ��ا �أن الموج ��ة الناتج ��ة ع ��ن انهي ��ار ال�س ��د
�س ��تجرف في طريقه ��ا كل ما يقع قرب م�س ��ار

الأنهار من م�صانع و�أرا�ض زراعية وحقول نفط
وغيرها م ��ن الم�صالح التي �س ��يكون م�صيرها
الدمار.
تباين في التقارير
م ��ن جهته ،ق ��ال عبود العي�س ��اوي ع�ض ��و لجنة
الزراعة والمياه في البرلمان العراقي� ،إن اللجنة
ناق�ش ��ت على مدى الأيام الما�ضية م�ش ��كلة �سد
المو�ص ��ل مع المعنيي ��ن في الحكوم ��ة ،م�ضيفًا
�أن حزمة التحذيرات الت ��ي �أ�صدرتها الحكومة
“مهمة لتجنب �أية تبعات �سلبية”.
و�أ�ضاف العي�ساوي لـ”الأنا�ضول”“ ،هناك تباين
في التقارير ال�ص ��ادرة من الجان ��ب العراقي،
وال�ص ��ادرة م ��ن الجان ��ب الأمريك ��ي ،لكن في
العموم ال�سد يعاني من م�شكلة كبيرة تتعلق في
�أ�سا�ساته ،والعمل يجري لتدعيم الأ�سا�سات طيلة
ال�سنوات الما�ضية”.
قائل“ ،المخاوف الحالية من انهيار ال�سد
وتابع ً
ت�صاعدت مع قرب انطالق عملية تحرير مدينة
المو�صل ،خ�شية تمكن تنظيم الدولة الإ�سالمية
داع� ��ش م ��ن تنفيذ عملي ��ة تفجيرية ت�س ��تهدف
ال�سد”.

زوجة رئيس
الـ”فيفا”
لينا األشقر:
عشق كرة
القدم جمعنا

تفعلين هن ��ا؟ �إذ ان المنطقة التي كان يجل� ��س
فيها كانت مخ�ص�صة للمر�شحين فقط ،فاجبته:
�أنت الرئي�س الجديد للفيفا وانا زوجتك واردت
ان اكون اول المهنئين”.
وت�شير الى ان زوجها “بذل جهودا كبيرة القناع
االتحادات الوطنية بالت�صويت له وكان خطابه
قبل عملية الت�صويت من القلب وحا�سما”.
ولعبت ال�صدف ��ة دورها في زواج جاني من لينا
لكن كرة القدم كانت القا�سم الم�شترك .كانت
لين ��ا تعمل ف ��ي االتح ��اد اللبناني لك ��رة القدم
عندم ��ا دعي ��ت للم�ش ��اركة ف ��ي ن ��دوة لالمناء
العامين لالتحادات الوطنية اال�س ��يوية اقيمت
في نو�شاتيل عام  1999بالتعاون بين االتحادين
الدولي واالوروبي .وكانت ه ��ي المر�أة الوحيدة
من � 27شخ�صا م�شاركين في الم�ؤتمر.
وكان انفانيتني ��و ،وه ��و م ��ن ان�ص ��ار “ن ��ادي
انترنا�س ��يونالي” االيطال ��ي ،يدير تل ��ك الندوة
ب�صفته امين عام مركز الدرا�س ��ات الريا�ضية
في جامعة نو�شاتيل.
وتروي لين ��ا “كان من الطبيع ��ي ان �ألفت نظره

Volunteer Arabic-English Translator
A New Westminster Congregation is
sponsoring a newly arriving Arabic speaking
Syrian family with two children. We are
currently seeking a volunteer Arabic-English
translator who is familiar with Syrian-Arabic
dialect, culture and Muslim faith. References
will be provided for those who perform well in
this position.

النن ��ي كن ��ت الم ��ر�أة الوحي ��دة ،وكان حب من
النظرة االول ��ى بينن ��ا” .وا�ضاف ��ت “بعدها زار
لبنان مرتين وتعرف على عائلتي قبل ان نتزوج
العام .”2001
فوارق طائفية
وي�ؤك ��د االمين العام لالتحاد اللبناني ال�س ��ابق
رهي ��ف عالمة ال ��ذي عمل ��ت لينا م�س ��اعدة له
ل�س ��نوات لوكالة فران�س بر� ��س اي�ضا ان “القدر
لعب دورا كبيرا في لقاء لين ��ا وجاني .كنت قد
تلقيت دعوة لح�ض ��ور تلك الن ��دوة ،لكني كنت
مرتبط ��ا في الوق ��ت ذاته باجتماع اخ ��ر للفيفا
كوني كن ��ت ع�ضوا في لجنة االن�ضباط ،فطلبت
من لين ��ا ح�ضوره بدال من ��ي .وكان لقاء ونظرة
وابت�سامة فالحب الكبير”.
وي�ضيف ان لينا دعت “بع ��د ذلك انفانتينو الى
الحفل ال�س ��نوي لتوزيع جوائز االتحاد اال�سيوي
ال ��ذي اقيم في لبنان في اذار /مار� ��س ،2000
وهناك تر�سخت العالقة بينهما”.
اما عائلتها فلم تكن على دراية بكل هذا الحب،
بح�سب ما ت�ؤكد والدة لينا التي التقتها “فران�س
بر�س” في قرية خريبة ال�شوف االثنين.
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و�أو�ضح العي�ساوي �أن “هناك �أكثر من  11مليار
متر مكعب م ��ن المياه في �س ��د المو�صل ،وهي
ت�شكل �ضغط ًا كبيرًا على �أ�سا�سات ال�سد ،كما �أن
المنطقة التي �أن�ش�أ عليها ال�سد جب�سية ال تتحمل
�أية اهتزازات قد تنجم عن عمل �إرهابي”.
وتعود م�ش ��اكل �س ��د المو�ص ��ل �إل ��ى �أخطاء في
ت�أ�سي�سه عام  ،1984بد�أت في الظهور عند ملئه
بالمياه �سنة  ،1986ويبعد حوالي  50كم �شمال
مدين ��ة المو�صل في محافظة نين ��وى ويقع على
مجرى نهر دجلة ،ويبلغ طول ��ه  3.2كيلومترا،
وارتفاعه  131مترا ،ويعتبر �أكبر �سد في العراق
ورابع �أكبر �سد في ال�شرق الأو�سط.
نهر دجلة
ونهر دجلة نهر ينبع من جبال طورو�س ،جنوب
�شرق الأنا�ضول في تركيا ويمر في �سوريا  50كم

في �ضواحي مدينة القام�ش ��لي ليدخل بعد ذلك
�أرا�ضي العراق عند بلدة في�ش خابور ،وي�صب في
النهر مجموعة كبيرة من الروافد المنت�شرة في
�أرا�ضي تركيا و�إيران والعراق و �أهمها الخابور،
والزاب الكبير ،والزاب ال�صغير ،والعظيم ،ونهر
ديالى.
ويتف ��رع دجلة �إل ��ى فرغين عند مدين ��ة الكوت
هما نهرالغراف والدجيلة ،ويلتقي بنهر الفرات
عن ��د القرنة في جنوب الع ��راق بعد رحلته عبر
�أرا�ضي العراق ليكونا �ش ��ط العرب الذي ي�صب
في الخليج العربي ،ولكن تغير مجرى الفرات في
الوقت الحا�ضر و�أ�صب ��ح يلتقي بنهر دجلة عند
منطقة الكرمة القريبة من الب�صرة ،ويبلغ طول
مجرى النهر حوالي  1,718كيلومتر.

If you are interested in this volunteer position
please contact Lynne Rhead at:
calyrhead@shaw.ca
This is a complementary Community Service Announcement

مطلوب متطوع للترجمة
عربي  -إنجليزي
جمعية في نيو وستمنستر تقوم برعاية عائلة سورية
مع طفلين وصلت حديثاً .ونبحث عن متطوع مترجم
من العربية إلى اإلنجليزية يكون على دراية باللهجة
السورية-العربية ،والثقافة ،والدين اإلسالمي .وسيتم توفير
المراجع ألولئك الذين يؤدون عملهم بشكل جيد في هذا
المنصب.
إذا كنت مهتما بالتطوع لهذا المنصب أرسل إلى Lynne
 Rheadعلى البريد اإللكتروني
calyrhead@shaw.ca

هذا اإلعالن مقدم مجان ًا كخدمة مجتمعية
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إباحة زراعة “املارجوانا” يف
املنازل لعالج املرضى فى كندا

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

الإجابات في ال�صفحة ١٤

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
-2
-3
-4
-5
-6

�1أين يوجد مقر البنك الدولي ؟
وا�شنطن  -بريطانيا  -نيويورك
2من اكت�شف �ألوان �ضوء ال�شم�س؟
�إ�سحاق نيوتن  -كابتن كوك � -أين�شتاين
3كيف يتنف�س ال�ضفدع تحت الماء؟
بوا�سطة جلده  -بوا�سطة يديه  -بوا�سطة �أنفه
4ماهو قانون ادموند؟
إ
تعدد الزوجات  -التحرك  -العدام
5اول رئي�س وزراء ل�سوريا بعد اال�ستقالل؟
محمد عبد المجيد  -كاظم ال�سيد � -سعد اهلل الجابري
 6من هو م�ؤ�س�س الإمبراطورية المغولية؟
محمد الفاتح  -مغول خان  -جنكيز خان

الإجابات في ال�صفحة ١٤

حك ��م قا� ��ض بمحكم ��ة اتحادي ��ة ف ��ى فانكوف ��ر بكندا
�أم� ��س الأربعاء ب�أن من حق المر�ضى د�س ��توريا زراعة
المارجوانا للأغرا�ض الطبية ما يلغى حظرا كانت قد
فر�ضته الحكومة المحافظة ال�س ��ابقة بالبالد .وقررت
المحكمة وقف تنفيذ الحكم �س ��تة �أ�شهر لإتاحة مزيد
من الوقت للحكوم ��ة للرد ،كانت مجموعة من �س ��كان
كولومبي ��ا البريطانية ق ��د �أقامت دعوى عل ��ى حكومة
كندا عام  2013قائلة ب�أن قانونا جديدا -يلزم المر�ضى
المحتاجين للمارجوانا الطبية ب�ش ��رائها من منتجين
من المرخ�ص لهم بيعها بدال من زراعتها ب�أنف�س ��هم-
غير د�ستوري .وقالوا �إن المارجوانا المنزرعة بموجب
المنظومة الحكومية باهظة الثمن وال تتيح لهم التحكم

فى ال�س�ل�االت والجرعات العالجي ��ة .وقالت الحكومة
المحافظة �آنئذ �إن منظومة الطل ��ب بالبريد �أكثر �أمنا
للمر�ض ��ى وغيره ��م ممن ق ��د يت�ضررون م ��ن عمليات
الزراعة غي ��ر الآمن ��ة بالمنازل ،وقال ��ت المحكمة فى
حكمها �إن القرارات ال�س ��ابقة كانت ع�ش ��وائية .وحقق
زعيم الحزب الليبرالى الكندى جا�س ��تين ترودو فوزا
كبيرا ف ��ى االنتخابات التى جرت ف ��ى �أكتوبر الما�ضى
و�أ�س ��قط حكوم ��ة المحافظي ��ن بقيادة رئي� ��س الوزراء
�س ��تيفن هاربر بوع ��د التغيي ��ر و�إع ��ادة لم�س ��ة الت�ألق
وال�ش ��باب والجاذبية �إلى �أوتاوا .وقالت وزارة ال�صحة
الجديدة �إنها �ستدر� ��س الأحكام الخا�صة بالمارجوانا
العالجية والترفيهية لو�ضع �ضوابط لتنظيمها وتقنينها.

كلمة السر :من أصلب املواد الطبيعية من  5حروف
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:
الومني ��وم – هيدروجين – نيتروجين – يورانيوم – �س ��يليكون – �صوديوم – مغن�س ��يوم – اك�س ��جين – ف�ضة – برونز
كربون – نحا�س – ذهب
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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

BURNABY JAMATKHANA (4)

DELTA

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

BAITUR RAHMAN

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

RICHMOND BRANCH

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

AZ-ZAHRAA ISLAMIC
CENTER(3)

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

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

SURREY

vancouver.thebcma.com

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

FIJI ISLAMIC CENTRE (2)
12988 - 84th Avenue,
Surrey, BC
+1 604-220-0383

SURREY DELTA BRANCH
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)

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

AL-KAWTHAR MOSQUE (3)
8550 #123 St,
Surrey, BC V3W 3V6
Tel-604-590-4115
Nouri-604-754-7138

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

6436 Fraser Street,
Vancouver, BC
604 316-4394

THAQALAYN MUSLIM
ASSOCIATION(3)

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

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

MUSLIM ASSOCIATION OF
CANADA - MAC (2)

LANGLEY

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

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

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

VICTORIA

2nd Floor, Rm 2357,
Vancouver, BC

VICTORIA BRANCH (1)

WEST BROADWAY MUSALA AL BASHA RESTAURANT(2)

victoria.thebcma.com

msa-ubc.org

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

DOWNTOWN MUSSALLA (2)

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

2218 Quadra Street Victoria BC
250 995-1422

VICTORIA JAMATKHANA (4)

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

NEW WESTMINSTER

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

muslimcommunitycentre.com

DRAKE JAMATKHANA (4)

(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

FRASER MUSALLAH(2)

UBC BROCK HALL ANNEX

FRASER VALLEY
JAMATKHANA (4)

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

UBC JAMATKHANA (4)

daralmadinah.com

aza-e-hussain.org

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

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

macvancouver.ca

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

(1)

TRI-CITIES JAMATKHANA (4)

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

AZA-E-HUSSAIN
ASSOCIATION(3)

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

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

VANCOUVER

VANCOUVER BRANCH (1)

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

richmond.thebcma.com

VANCOUVER JAMATKHANA (4)

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

masjidalnoor.ca

MUSLIM YOUTH CENTRE (2)
(1)

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

CHILLIWACK

CHILLIWACK MUSSALLAH (1)

ayeshamosque.com

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

(5)

RICHMOND

MASJID AL-NOOR(2)

FLEETWOOD ISLAMIC
CENTRE (2)

DELTA MUSALLAH (2)
205-9250 120th Street,
Delta, BC
604-715-4096

AYESHA MOSQUE (2)

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

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

KAMPLOOPS

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

MASJID AL-HUDA (2)

MASJID AL-HIDAYAH
& ISLAMIC CULTURAL
CENTRE (2)

(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) 553-3363
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
“فاطمة” ..أفضل فيلم فرنسي

انتهى حفل �أكاديمية الفنون وتقنيات ال�س ��ينما
الفرن�سية الذي يتم خالله توزيع جوائز “�سيزار”
�أو الأو�سكار الفرن�س ��ية ،بك�شف �أ�سماء الأفالم
والممثلي ��ن والتقنيي ��ن الفائزي ��ن بجوائ ��ز عن
االنتاج ال�س ��ينمائي الفرن�س ��ي للع ��ام الما�ضي
وي�أت ��ي هذا الحفل قبل يومي ��ن من حفل جوائز
الأو�سكار في لو�س �أنجل�س التي توزع م�ساء غدا
الأحد  28فبراير.
وفاز ه ��ذا الع ��ام فيل ��م “فاطمة” ،ال ��ذي تدور
�أحداث ��ه ح ��ول مهاج ��رة مغربية تح ��اول تربية
ابنتيها المراهقتين في فرن�سا ،بجائزة “�سيزار”
لأف�ضل فيلم وهي الجائزة الأفخم من كل التي
تم توزيعها م�ساء �أم�س.
وف ��از فيلم “فاطم ��ة” ب ��كل الجوائ ��ز التي كان
مر�شح لها با�س ��تثناء جائزة �أف�ضل ممثلة التي
ذهبت للممثل ��ة العريقة كاترين ف ��رو عن فيلم
“مارغريت” و�إلى جانب “�أف�ضل فيلم” فاز فيلم
“فاطم ��ة” بجائ ��زة “�أف�ض ��ل اقتبا� ��س” وجائزة
“�أف�ضل �أمل �أنث ��وي” (�أي �أف�ضل ممثلة واعدة)
للممثلة زيتا هنرو ذات الـ  26عام ًا .
ويتناول الفيلم م�س� ��ألة الهجرة في فرن�س ��ا من
خالل �شخ�صية فاطمة ،الجزائرية التي هاجرت
�إلى فرن�س ��ا والتي تطلقت م ��ن زوجها وتحر�ص

على تربية بنتيها مع �أنها ال تجيد اللغة الفرن�سية
وتكتب لبنتيها كل يوم ر�سالة بالعربية تحكي عن
�أحالمها و�آمالها.
وعند ا�س ��تالمه الجائ ��زة �ص� �رّح فيليب فوكون
مخرج فيل ��م “فاطم ��ة” �أنه “ي�ش ��كر كل فاطمة
و�سعاد ون�س ��رين اللواتي ا�س ��تعرت منهن فكرة
هذا ال ��دور” .من وخ�ل�ال نف� ��س الحفل ح�صل
فيلم “مو�س ��تانغ” عل ��ى عدد م ��ن الجوائز ،من
بينها جائزة �أف�ضل “�أول فيلم” .كما فاز الممثل
الفرن�س ��ي ڤن�س ��ان الندون بجائزة �أف�ضل ممثل
ع ��ن دوره في فيلم “قانون ال�س ��وق” وهو نف�س ��ه
كان قد فاز بجائزة �أف�ض ��ل ممثل في مهرجان
كان الما�ضي لنف�س الدور.
وجوائ ��ز �س ��يزار ،الت ��ي تحم ��ل ا�س ��م النحات
الفرن�س ��ي الراح ��ل �س ��يزار الذي “نفذ” �ش ��كل
الجائزة  ،هي �أكبر و�أهم جائزة �س ��ينمائية في
فرن�س ��ا ،وقد �ش ��هدت هذا العام تنوع ��ا عرقيا
كبيرا ،في الوقت الذي ثار فيه الجدل حول �أن
المر�شحين لجميع الفئات الرئي�سية في التمثيل
في جوائز الأو�سكار الأمريكية من البي�ض وقام
بع�ض النا�ش ��طين عل ��ى ال�ش ��بكات االجتماعية
بالمطالبة بمقاطعة حفل الأو�سكار لأنه “�أبي�ض
�أكثر من الالزم”.

آه يا كندا..
أغنية عاملية للطفل آيالن
انت�ش ��رت ب�س ��رعة كبيرة الأغنية الجديدة
التي �أطلقتها المغنية الأ�س ��تراليّة الحائزة
عل ��ى عدة جوائ ��ز دولية ،مي�س ��ي هيغينز،
والتي تحمل عنوان “�آه يا كندا”.
ت�أتي الأغنية على ل�سان والد الطفل ال�سوري
الكردي �آيالن عبداهلل ،حين حمل عائلته،
وحاول الهروب بها لمكان يمنحها الأمان،
ف ��ي مزيج رائ ��ع بي ��ن ال�ص ��ورة الحقيقية
الب�س ��يطة ،والم�ؤث ��رة ال�صادق ��ة والقوية،
مثل الحب ومثل الموت.
تق ��ول المغني ��ة ل�صحيف ��ة الغارد ي ��ان
أر�ض ��ع طفلي الجديد،
البريطانية“ :كنتُ � ّ
حين �ش ��اهدتُ تلك ال�ص ��ورة ،ولم �أتمالك
نف�س ��ي ،فانفجرت بب ��كاء �ش ��ديد ،ولكني
ا�ستغرقت وقت ًا كي تهد�أ الم�شاعر التي ثارت

بداخلي ،مثل الغ�ضب ،قب ��ل �أن �أدرك �أني
�أردت �أن �أكتب عن هذه الق�صة .لم �أُرد �أن
�ألقي محا�ضرة عن الأخالق� ،أو �أوجّ ه �إ�صبع
االتهام واللوم تجاه �أحد ،بل �أردت �أن �أروي
الق�صة كما حدثت ،ولكن ب�صوتي”.
وت�ضيف للغادري ��ان �أي�ضاً“ :لقد �أدركت �أن
�أف�ضل فكرة ،ه ��ي تبني ر�س ��ومات �أطفال
الالجئين �أنف�سهم التي ر�سموها في مراكز
�إعادة الت�أهيل حول العالم .فزودتني بها كل
من م�ؤ�س�ستي  Caritasو،World Vision
اللتي ��ن تعني ��ان ب�أطف ��ال المهاجرين عبر
برامج إ�عادة الت�أهيل التي ت�ش ��جعهم على
الر�سم”.

حلول قسم الرتفيه

لعبة �سودوكو

اختبر معلوماتك
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1وا�شنطن
2ا�سحاق نيوتن
3بوا�سطة جلده
4تعدد الزوجات
�5سعد اهلل الجابري
6جنكيز خان
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أﻃﻴﺐ ﺧﺒﺰ

TASTE THE DIFFERENCE QUALITY MAKES

ﺗﺬوق ﺧﺒﺰﻧﺎ اﻟﺸﻬﻲ

We offer our suppliers a freshness guarantee!

Sold in a store near you
We wholesale to stores, restaurants and caterers

ﻳﺒﺎع ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺠﺮ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻨﻚ

ﻧﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮ واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ وﻣﺘﻌﻬﺪي اﻟﺤﻔﻼت
If you have any questions or if you need to make a special order,
call or email us at sunrisepitaorder@gmail.com.

CONTACT US
604-421-7482
102, 3650 Bonneville Place
Burnaby BC
V3N 4T7

BUFFET
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Specializing in Authentic Mediterranean Style Grilling

Mixed Grill
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Daily Specials

Maui Ribs

Roast Lamb Meal

Ribeye Steak Meal

Mouth watering Maui Ribs
meal. Serve Mild or Spicy

Lamb shank roasted
slowly in Mediterranean
spice sauce

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

Oven Baked Chicken Meal

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

