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IN MEMORY OF RACHEL CORRIE
Rachel Corrie was a
23-year-old American
peace ac t iv i st f rom
Olympia, Washington,
who was crushed to
death by an Israeli bulldozer on 16 March 2003,
while undertaking nonviolent direct action to
protect the home of a
Palestinian family from
demolition.
Since her killing, an

enormous amount of
solidarity activities have
been carried out in her
name around the world.
Rachel’s journals and
emails from her time in
Palestine are available in
a variety of forms. They
have been published in
books, turned into plays
and dramatic readings,
and used around the
internet.

I should at least mention that I am also discovering a degree of strength
and of basic ability for humans to remain human in the direst of circumstances – which I also haven’t seen before. I think the word is dignity. I
wish you could meet these people. Maybe, hopefully, someday you will.
– Rachel Corrie, in an email to her mother, February 28 2003

الربمل ــان الكن ــدي الفي ــدرايل يف أوت ــاوا يس ــتقبل
العائ ــات الس ــورية

ا�ستقبل البرلمان الكندي الفيدرالي
في �أوتاوا بع�ض العائالت ال�س ��ورية
الوا�صل ��ة حديث ��ا �إل ��ى كن ��دا حيث
تم عم ��ل جولة متمي ��زة لهم �ضمت
تعري ��ف كام ��ل بمبان ��ي البرلم ��ان
وقاعتي �أع�ضاء البرلمان وال�ش ��يوخ
مع مبن ��ى ال�س ��اعة وكذل ��ك �ضمت
لق ��اءات م ��ع �أع�ض ��اء البرلمان من
جميع الأحزاب في مكاتبهم الخا�صة
والتق ��اط ال�ص ��ور معه ��م والحديث
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..“انتحاري سوري” يقرأ رسائل لوم بعد إعالن وفاته
ويفتخر بالتقاط صورة سيلفي مع أنغيال مريكل

لم يك ��ن يتوقع الالجئ ال�س ��وري
�أن� ��س مع�ضماني �أن �صور ًة له مع
الم�ست�شارة الألمانية �أنغيال ميركل
قد تورّطه في تفجيرات بروك�سل
وتكون �سبب ًا بتوجيه االتهام له على
.�أنه �أحد االنتحاريين

Lunch
Dinner
Catering

Open
7 days a week

“الغريب �أنني تلقيت ر�سائل �سيئة
كثيرة باللغتين الألمانية والعربية
”تلومن ��ي الرتكاب ��ي ه ��ذا العم ��ل
 “كيف: وي�ضيف،يقول مع�ضماني
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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
رئيس اجمللس الكندي العربي
وأعضاء من قيادات اجلالية
العربية يف أوتاوا يلتقون عضو
الربملان دون ديڤيس لتبني
مشروع استئناف متويل
رئي� ��س المجل� ��س الكندي العربي يو�س ��ف
بركات ومندوب المجل�س في �أوتاوا ال�سيد
عالء الدعمة ورئي�س الجمعية الفل�سطينية
الكندية في �أوتاوا ال�سيد برهان ال�شحروري
والنا�ش ��ط اب ��و بم ��ر خ ��ان يلتق ��ون ع�ض ��و
البرلمان الفيدرالي دون ديڤي�س في مكتبه
في �أوتاوا وذلك لتقديم م�شروع ا�ستئناف
الم�س ��اعدات الكندي ��ة ل UNRWAوال ��ي

توقفت ف ��ي  2010حيث ت ��م الحديث �إليه
حول ه ��ذا المو�ض ��وع حتى يتبنى م�ش ��روع
اال�ستئناف مع الحكومة الحالية.
با إل�ضافة إ�لى ذلك تحدث المجتمعون حول
�أو�ضاع الالجئين الفل�سطينيين في �سوريا
والذين ا�ضطروا للبح ��ث عن بديل للبديل
في دول اللجوء.

اعتصام إبعاد شركة احلراسة الدولية  G4Sمن فانكوفر لدعم األسرى الفلسطينيني

تمت الدعوة �إلى اعت�صام بالقرب من
مطار فانكوف���ر الدولي لإبعاد �ش���ركة
الحرا�س���ة الدولي���ة  G4Sلتعاونها مع
االحتالل الإ�سرائيلي ،وقد لبى الدعوة
نح���و � ٣٠ش���خ�صاً ،وتم رف���ع الأعالم
الفل�س���طينية ف���وق الطريق الرئي�س���ي
الم�ؤدي �إلى المط���ار الدولي ،ومن ثم
اتج���ه المعت�صمون �إلى مكتب �ش���ركة
 G4Sيهتفون �ضد ال�شركة.
رف�ض���ت �ش���ركة  G4Sفت���ح الب���اب

للمعت�صمي���ن لت�س���لم ر�س���التهم مم���ا
جعله���م يل�صقونها على باب ال�ش���ركة
الرئي�سي.
من هي G4S؟
 G4Sهي �ش���ركة دولية تقدم خدمات
حرا�سة خا�صة� .ضمن خدماتها تقوم
ال�ش���ركة (من خالل �ش���ركتها التابعة
ف���ي �إ�س���رائيل  )Hashmiraبتوفي���ر
معدات لحواجز االحتالل الإ�سرائيلي
وللم�ستوطنات في ال�ضفة الغربية.

زودت �ش���ركة � G4Sس���جن عوف���ر
الإ�س���رائيلي بمعدات م���ن بينها نظام
دف���اع ومرك���ز للقي���ادة وال�س���يطرة،
وقدم���ت نظ���م �أم���ن لمرك���ز الجلم���ة
الإ�سرائيلي للتحقيق.
كم���ا وتوف���ر ال�ش���ركة مع���دات لمق���ر
ال�شرطة الإ�سرائيلية في ال�ضفة الغربية
ولبع�ض مراكز االحتجاز واال�ستجواب
ا لإ �س���رائيلية المعروف���ة بتعذيبه���ا
للمعتقلين الفل�سطينيين.

?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

حقبة الذهب يف كندا ...قد انتهت

باعت كندا جميع مخزوناتها من �س ��بائك
الذهب لأول مرة منذ عام  ،1935لت�صبح
بذلك �أول دول ��ة والوحيدة ف ��ي “مجموعة
الع�ش ��رين” التي ال تمتلك �أي ��ة احتياطيات
من هذا المعدن النفي�س.
ن�ش ��رت وزارة المالية الكندي ��ة بيانا �أظهر
�أن احتياطيات الذهب في البالد انخف�ضت
بحلول الـ  3من مار�س�/آذار الجاري لت�صل
�إلى ال�صفر.
كما هو معلوم منذ عهود ف إ�ن الذهب يرمز
لثروات البلد ،ولكن حجم احتياطي الذهب
في كندا انخف�ض ب�ش ��كل مطرد على مدى

ال�س ��نوات الـ  50الما�ضي ��ة ،ففي منت�صف
ال�س ��تينيات تجاوزت احتياطي ��ات الذهب
في كن ��دا  1000طن ،وبحل ��ول عام 1985
باعت كندا ن�صف احتياطياتها .وانخف�ضت
االحتياطيات في عام  2015ب�ش ��كل كبير
لت�صل �إلى نحو ثالثة �أطنان فقط ،وحاليا
البالد لي�س لديها احتياطي من الذهب.
و�صرح المتحدث با�سم وزارة المالية ديفيد
بارنابي في فبراير�/شباط الما�ضي ،حينها
كانت كندا تمل ��ك احتياطيات من الذهب
بقيم ��ة  24ملي ��ون دوالر“ :الحكومة لديها
�سيا�س ��ة طويل ��ة الأم ��د لتنوي ��ع محفظتها
اال�س ��تثمارية من خالل بيع ال�سلع المادية

كالذه ��ب ،وب ��دال م ��ن ذل ��ك تتج ��ه إ�ل ��ى
اال�س ��تثمار في الأ�صول المالية التي لديها
�أ�سواق كبيرة من الم�شترين والبائعين”.
وللمقارن ��ة ف� ��إن احتياطي ��ات الوالي ��ات
المتحدة من الذهب بلغت في �شهر فبراير/
�ش ��باط من هذا العام نحو  8133طنا ،ما
ي�ش ��كل  %72من قيمة احتياطاتها� .ألمانيا
من جانبها  ،تملك في ال�شهر الأخير 3381
طنا ،ما ي�شكل  %66من احتياطاتها .بينما
تحتفظ �إيطاليا وفرن�سا ،كل واحدة منهما،
ب�أكث ��ر من  2400طن ،م ��ا يعادل  %60من
قيمة احتياطياتهما.

>>> تتمة من صفحة 1

“انتحاري سوري” يقرأ رسائل لوم بعد إعالن وفاته..
ويفتخر بالتقاط صورة سيلفي مع أنغيال مريكل

يوجه ��ون اتهام ًا ل�ش ��خ�ص يفتر�ضون �أنه
انتحاري ومات بالفعل”؟.
وكانت و�س ��ائل �إعالم موالي ��ة للحكومية
الرو�س ��ية و�صفحات مناه�ض ��ة لالجئين
عل ��ى ال�صفح ��ات االجتماعي ��ة ن�ش ��رت
�ص ��ورة لمع�ضمان ��ي الذي التق ��ط �صورة
�س ��يلفي م ��ع الم�ست�ش ��ارة �أنغي�ل�ا ميركل
عندم ��ا زارت م�أوى لالجئي ��ن في برلين
الخريف الما�ضي على �أنه االنتحاري نجم
الع�ش ��راوي ،الذي �ش ��ارك في اعتداءات
بروك�س ��ل الثالثاء الما�ضي ،والتي خلّفت
 31قتي ًال ومئات الجرحى.
مع�ضمان ��ي وال ��ذي يبلغ
 19عام� � ًا علم بانت�ش ��ار
ال�ص ��ورة الت ��ي تق ��ارن
بين ��ه وبي ��ن االنتح ��اري
ف ��ي بروك�س ��ل من خالل
�أ�صدق ��اء توا�صل ��وا معه
هاتفي ًا من ��ذ � 3أيام ،ثم
�ش ��اهد بعده ��ا �صورت ��ه
عل ��ى بع� ��ض الموا ق ��ع
المناه�ض ��ة لالجئي ��ن
ول�سيا�سة ميركل من�شورة
تح ��ت عن ��وان “المته ��م

بتفجيرات بروك�سل الجئ �سوري كان قد
التقط �صورة مع ميركل”.
و �أ�ش ��ار “مع�ضما ن ��ي ” �إ ل ��ى �أ ن ��ه كان
خائف� � ًا للغاي ��ة ج ��راء ت ��داول الق�صة في
موقع في�س ��بوك وانت�ش ��ارها حت ��ى �ضمن
المجموعات التي ت�ضم ع ��دد ًا كبير ًا من
الأع�ضاء ،وحاول تفنيدها بعد �أن ن�صحه
�صديقه المقيم في �ألمانيا ب�ضرورة ذلك
لما للحادث ��ة من تداعي ��ات خطيرة حال
�إهمالها.
الالج ��ئ ال�س ��وري ل ��م يج ��د �أمام ��ه �إال

التوا�صل مع �صحفيي ��ن محليين مو�ضح ًا
لهم �أنه �إن�س ��ان يمار� ��س حياته الطبيعية
ويق ��وم بدرا�س ��ة اللغ ��ة حالياً ،فتمّ ن�ش ��ر
الق�صة في ال�صحف.
و�أ�ضاف �أنه توا�صل مع ال�شرطة الألمانية
وقام ب�شرح الق�ضية لهم ،فقالوا له �أنهم
�س ��يعملون على م�ساعدته و�س ��يتوا�صلون
معه.
لن �أندم على ال�صورة!
“التق ��اط ال�ص ��ورة كان عفوي� � ًا” يق ��ول
مع�ضمان ��ي “كن ��ت ق ��د و�صل ��ت المخيم
من � 3أيام و�ص ��ادف �أن
وقفت �سيارة الم�ست�شارة
�إل ��ى جانب ��ي فالتقط ��ت
ال�صورة وغادرت دون �أن
�أنتبه لوجود ال�صحافة”.
وال ي�شعر ال�شاب ال�سوري
بالن ��دم ح ��ول ال�ص ��ورة
الت ��ي كادت تور ط ��ه
بعم ��ل �إرهاب ��ي فهي كما
يق ��ول “تم ّث ��ل ذ ك ��رى
جميل ��ة بالن�س ��بة ل ��ه،
و�أن ال�س ��وريين يتمتعون

صنوبر يحتل املركز الثاين
ببطولة كندا املفتوحة
لكرة الطاولة

حقق الالعب م���ازن �صنوبر المركز
الثان���ي ف���ي بطول���ة كن���دا المفتوحة
لكرة الطاولة ،والتي �أقيمت في والية
�أدمنتن ،بم�شاركة  104العبين.
وا�ستطاع �صنوبر �أن ي�صل إ�لى الدور
النهائي بعد �أن انت�صر على عدد كبير
من الالعبي���ن من دون �أي خ�س���ارة،
وف���ي النهائ���ي ف���از باللق���اء الفردي
وخ�سر بالزوجي ،ليحتل بذلك المركز
الثاني.

ب�سمعة طيبة و�أنه �شخ�صي ًا �سيوا�صل تعلّم
اللغة والدرا�سة م�ستقب ًال”.
وال�ص ��ورة كان ��ت �س ��بب ًا ف ��ي ح�ص ��ول
مع�ضمان ��ي ،ال ��ذي م�ضى له ف ��ي �ألمانيا
� 7ش ��هور ،على مكان للإقام ��ة فيه خارج
المخيم م ��ع �إح ��دى العائ�ل�ات الألمانية
التي عر�ضت عليه مكان ًا يعي�ش فيه ليبد�أ
درا�سة اللغة الألمانية.
تهديدات للعائلة
و�أ�شار �إلى �أن ال�سيدة التي يقيم مع عائلتها
منذ � 3أ�شهر ،وتعمل كطبيبة� ،ساندته بقوة
بعد انت�شار ال�صورة و�ساعدته في التوا�صل
مع ال�ش ��رطة في ه ��ذا ال�ش� ��أن ،وو�صلتها
تهدي ��دات �أي�ض� � ًا عل ��ى مواق ��ع التوا�صل
االجتماعي بعد انت�شار ال�صورة المفبركة.
و�أو�ضح �أن طلب لجوئ ��ه لم يتم البتُّ فيه
بعد ،رغم مرور فترة طويلة على تقديمه،
و�أنه ال ينوي مقا�ضاة الجهات التي ن�شرت
�صوره بطريقة م�سيئة.
تفا�صيل االتهام
ن�ش ��رت �صفح ��ة مزيف ��ة تد ع ��ى
“ ،”Anonymousالت ��ي يق ��ارب ع ��دد
معجبيها المليونين على موقع في�س ��بوك،
وتن�ش ��ر باللغ ��ة الألماني ��ة� ،ص ��ورة تجمع
�صورة ال�س ��يلفي التي التقطها مع�ضماني
م ��ع مي ��ركل ،و�أخرى لنج ��م الع�ش ��راوي
الت ��ي تداولته ��ا و�س ��ائل الأنب ��اء ،مرفقة
بتعليق “في العام الما�ضي ،التقطت �صور
�سيلفي عديدة لل�سيا�سيين مع من ي�سمون
بالالجئي ��ن .ثبت الحق� � ًا �أن بع�ضهم هم
عتاة المجرمي ��ن .والآن تب ّي ��ن �أن �إحدى
�ص ��ور ال�س ��يلفي الت ��ي التقطته ��ا ميركل
يظهرها مع �أحد �إرهابيي داع� ��ش الذين
ارتكبوا هجمات بروك�سل”.
وتمت م�شاركة المن�ش ��ور قرابة 13.500
م ��رة وح�صد � 19أل ��ف �إعج ��اب ،قبل �أن
يحذفه موقع في�سبوك اليوم الأحد.
وكان ��ت وكال ��ة “�س ��بوتنيك” الرو�س ��ية،
المملوكة للحكومة الرو�سية ،قد التقطت
الإ�ش ��اعة وتابعت ن�ش ��رها عب ��ر موقعها،

وهن����أ ع�ض���وي اتح���اد ك���رة الطاولة
ر�ضوان ال�ش���ريف و�أحم���د الجوابرة
الالعب م���ازن �صنوبر عل���ى الإنجاز
الذي �س���جله ل�صالح فل�س���طين ،كما
�أه���دى �صنوب���ر ف���وزه �إل���ى ال�ش���عب
الفل�سطيني بالداخل وال�شتات.
يذك���ر �أن الالع���ب م���ازن �صنوب���ر
فل�س���طيني من مخيمات ال�شتات في
لبن���ان ويقيم في كن���دا ،وه���و �أي�ض ًا
�سفير وع�ضو م�ساند التحاد اللعبة.
ثم الحق ًا عبر ن�س ��ختها الألماني ��ة �أي�ضاً،
م�ستهدفة �إثارة حفيظة اليمين المتطرف،
بح�سب �صحيفة بيلد.
ون�ش ��ر ال�صحف ��ي الرو�س ��ي المقرب من
الكرملي ��ن ديمت ��ري �س ��ميرنوف تغريدة
على ح�سابه بموقع تويتر تت�ضمن “�سيلفي”
مي ��ركل و�ص ��ورة االنتح ��اري الع�ش ��راوي
قائ�ل�اً  “ :هل التقطت ميركل �س ��يلفي مع
�إرهابي بروك�سل؟”.
وكان خبي ٌر بارز في مركز ا�ستراتيجي تابع
لحلف �شمال الأطل�سي “ ”Natoقد ك�شف
مطلع �شهر �آذار الحالي �أن رو�سيا تحاول
الإطاح ��ة بالم�ست�ش ��ارة الألماني ��ة �أنغيال
ميركل ،من خالل �ش ��نّ ح ��رب معلومات
وذل ��ك لإث ��ارة الغ�ضب في �ألمانيا ب�ش� ��أن
م�شكلة تدفق الالجئين خا�صة ال�سوريين
على البالد.
و�أك ��د جاني� ��س �سارت� ��س ،مدي ��ر مرك ��ز
االت�ص ��االت اال�س ��تراتيجية التابع لحلف
“الناتو” �أن رو�س ��يا لديها تاري ٌخ حافل في
تموي ��ل المتطرفي ��ن في �أورب ��ا ،وهو على
يقين �أن هناك �أدلة على دور رو�سيا المثير
للغ�ضب �ضد الم�ست�شارة الألمانية.
من هو نجم الع�شراوي؟
والع�ش ��راوي هو �أحد االنتحاريين اللذين
فجّ ��را نف�س ��يهما الثالث ��اء الما�ض ��ي في
مطار بروك�س ��ل ،من مواليد الثامن ع�شر
من �أيار/مايو  1991في المغرب و�أم�ضى
طفولته في منطقة �شاربيك في بروك�سل
قبل �أن ين�ض ��م �إلى تنظيم “داع� ��ش” في
�سوريا ،بح�سب وكالة فران�س بر�س.

و�أك ��د الق�ض ��اء البلجيك ��ي �أن ��ه عثر على
�آث ��ار للحم� ��ض الريبي النووي لع�ش ��راوي
على “م ��واد متفجّ ��رة ا�س ��تخدمت خالل
اعت ��داءات” الثال ��ث ع�ش ��ر من ت�ش ��رين
الثاني/نوفمبر في باري�س ،ويت�أكد بذلك
�أن الع�ش ��راوي كان عل ��ى الأرج ��ح خبي ��ر
المتفجرات خالل اعتداءات باري�س قبل
�أن يفجّ ر نف�س ��ه م ��ع �إبراهي ��م البكراوي
الثالثاء في مطار بروك�سل.
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كندا تعتزم استقبال
 50ألف الجئ يف 2016

سفراء دول التعاون يشيدون
باستضافة كندا لالجئني السوريني
ا�ش ��اد �س ��فراء دول مجل� ��س التع ��اون
الخليج ��ي ل ��دى كن ��دا بالجه ��ود الت ��ي
تقوم بها اوتاوا في ا�س ��تقبال الالجئين
ال�سوريين الذين و�صل عددهم في البالد
الى  25الف �شخ�ص.

وق ��ال �س ��فير دول ��ة الكويت ل ��دى كندا
عبدالحميد الفيلكاوي في بيان �صحافي
ام�س ان ال�سفراء الخليجيين اعربوا عن
ال�ش ��كر والعرفان للحكوم ��ة الكندية في
حفل اقيم م�س ��اء ام� ��س االول الخمي�س
وح�ض ��ره وزي ��ر الهج ��رة والالجئي ��ن
والمواطنة الكندي جون ماكالوم ووزير
الخارجية الكندي �ستيفان ديون وعمدة
العا�صم ��ة الكندية اوتاوا جيم وات�س ��ون
الذي ت�س ��لم بدوره تبرعا رمزيا ل�صالح

ا�ستقبال الالجئين ال�سوريين ورعايتهم
وتوطينهم في المدينة.

وا�ش ��اد ال�س ��فير الفيل ��كاوي بالجه ��ود
الكندية المحمودة وال�سخية في ا�ستقبال
 25ال ��ف الج ��ئ �س ��وري وتوطينه ��م في
كن ��دا ،م�ضيفا ان التب ��رع الرمزي ياتي
لدع ��م جهود اوت ��اوا في ا�س ��تقبال عدد
م ��ن الالجئي ��ن ال�س ��ورين وتوطينه ��م
بها ،م�ش ��يرا الى ان ذلك ياتي في اطار
الم�س ��اهمات التي تقدمه ��ا دول الخليج
العربي ��ة لم�س ��اعدة ال�ش ��عب ال�س ��وري
المنكوب.
وكان الكندي ��ون انتخب ��وا ف ��ي اكتوب ��ر
الما�ض ��ي رئي� ��س ال ��وزراء الليبرال ��ي

جا�س ��تين ت ��رودو الذي ت�ضمن ��ت وعوده
االنتخابي ��ة قبول المزي ��د من الالجئين
ال�سوريين ب�سرعة اكبر من التي �سمحت
بها الحكومة المحافظة ال�سابقة.

وو�صل عدد الالجئين ال�س ��وريين الذين
ا�ستقبلتهم كندا خالل اال�شهر الما�ضية
الى نحو  25الف �شخ�ص.
وكان المر�صد ال�س ��وري لحقوق االن�سان
قال ان ما يزيد على  273الف �ش ��خ�ص
قتلوا فيما تم ت�شريد اكثر من  11مليون
�شخ�ص اخرين بين مناطق اللجوء خارج
�سورية ومناطق النزوح في الداخل منذ
اندالع االزمة ال�سورية في مار�س 2011
وحتى منت�صف ال�شهر الجاري.

يف كندا كل شيء جاهز الستقبالهم..
ولكن أين األسر السورية الالجئة؟

“�أين الأ�سر ال�سورية الالجئة” �س�ؤال طرحته
المجموع ��ات الخيرية الخا�ص ��ة الداعمة
لبرنامج ا�ستقبال الالجئين ال�سوريين في
كندا.
بع�ض تلك المجموعات الخيرية والتطوعية
رغ ��م ا�س ��تعدادها ال�س ��تقبال الالجئي ��ن
ال�س ��وريين عل ��ى م ��دى الأ�ش ��هر الثالث ��ة
الما�ضي ��ة� ،إال �أن ��ه �إل ��ى الآن ل ��م ت�صله ��ا
تل ��ك الأ�س ��ر ،حي ��ث �إن برنامج ا�س ��تقبال
الالجئين ال�س ��وريين في كن ��دا توقف عند
�إتمام ا�س ��تقبال � 25ألف الجئ �س ��وري في
الوقت الحالي ،وهناك �إج ��راءات جديدة
و�آلية �س ��تو�ضع لإع ��ادة توطي ��ن الالجئين
ال�سوريين في كندا للفترة القادمة.
�صحيفة ذا �ستار ن�ش ��رت تقرير ًا بينت فيه
�أن تلك المجموعات الخيرية تت�س ��اءل �أين
الأ�سر ال�س ��ورية؟ ولماذا كل هذا الت�أخير؟
وخا�ص ��ة �أنه ��م ق�ض ��وا �ش ��هور ًا ف ��ي جمع
التبرعات والمالب� ��س والأثاث وا�س ��تئجار

المنازل وتهيئتها ال�ستقبال الالجئين ولكن
لي�س في الأمر جديد.
“كروب كولن وود” إ�حدى تلك المجموعات
الخيري ��ة في مقاطع ��ة �أونتاريو ب ّي ��نَ �أنهم
كانوا بانتظار � 3أ�سر �سورية منذ دي�سمبر/
كان ��ون الأول �إل ��ى الآن وهم ف ��ي قلق لهذا
الت�أخير.

وي�ضيف “لق ��د ح�صلنا عل ��ى تبرعات من
طالب المدار�س  1081دوالر ًا من مدر�سة
�سانت ماري ،وقمنا بجمع تبرعات بالتعاون
مع الجهات الحكومية والخا�صة لت�صل إ�لى
مبل ��غ � 90أل ��ف دوالر كندي لدعم � 3أ�س ��ر
�س ��ورية وا�س ��ت�أجرنا المنازل ولكن ما زلنا
في االنتظار”.
م�ساعدة الأ�سر ال�سورية
برايان دايك ،رئي� ��س �إح ��دى المجموعات
التطوعية التي ترعى الالجئين يقول ،من
 1يناير 29 -فبراير كان الت�ش ��جيع لنا من

وزارة الهجرة على ا�ستقبال الأ�سر ال�سورية
الالجئة وبد�أنا نعمل في هذا ال�س ��ياق لكن
�إل ��ى الآن لم ت�صل تل ��ك الأ�س ��ر وتفاج�أنا
باكتفاء برنامج التوطين �إلى � 25ألف الجئ
في الوقت الحالي لحين اعتماد �آلية جديدة
للبرنامج.
ويختم فين�سنت رئي�س مجموعة كولن وود
التطوعية“ ،لقد �أنفقنا وقت� � ًا وما ًال وجهد ًا
ونريد م�س ��اعدة الأ�سر ال�س ��ورية الالجئة
إ�ل ��ى كندا ،لك ��ن ال بد م ��ن االنتظ ��ار إ�نها
لبيروقراطية متعبة”.
يذك ��ر �أن الكثي ��ر م ��ن تل ��ك المجموعات
التطوعي ��ة الخيرية ح�صل ��ت باالتفاق مع
الحكومة على دعم الأ�سر ال�سورية وقامت
بتقدي ��م الخدمات لها لك ��ن بقيت البع�ض
من تل ��ك المجموعات لم تح�صل على تلك
العوائل نتيج ��ة لرغبة الحكوم ��ة في و�ضع
�آلية جديدة ال�ستقبال الالجئين ال�سوريين
واكتفت بـ� 25ألف الجئ �سوري �إلى الآن.

�أعلن ��ت الحكوم ��ة الكندي ��ة �أنه ��ا تعت ��زم
ا�ستقبال �أكثر من خم�سين �ألف الجئ خالل
العام � ،2016أي �ضعف عدد الالجئين التي
ا�ست�ضافتهم العام الما�ضي.

على �أن بالده تعتزم �أي�ضا تخ�صي�ص حيز
�أكبر لعمليات لم ال�شمل� ،إذ �إنها �ست�ستقبل
هذا العام � 80ألف �شخ�ص في هذه الخانة
مقابل � 68ألفا ا�ست�ضافتهم في العام .2015

وقال وزير الهجرة جون ماكالوم في م�ؤتمر
�صحفي عر�ض خالله ح�ص�ص المهاجرين
للعام � ،2016إن “خطتنا ال ترمي فقط إ�لى
ا�ست�ضافة الجئين �سوريين في كندا خالل
العام  ،2016بل ت�س ��عى لفتح �أبوابنا �أمام
الجئين من مناطق �أخرى في العالم”.

وكانت وزارة الهجرة الكندية �أعلنت نهاية
فبراير�/ش ��باط المن�صرم �أنها ا�ستكملت
ا�س ��تقبال � 25ألف الجئ �س ��وري ،محترمة
بذلك جدوال زمنيا �أعيد النظر فيه ووعدا
انتخابيا لرئي�س الوزراء جا�ستن ترودو.

و�أو�ض ��ح �أن بالده تعتزم خ�ل�ال هذا العام
ا�س ��تقبال م ��ا بي ��ن  280و� 305آالف مقيم
جديد� ،أي بزي ��ادة بن�س ��بة  %7مقارنة مع
العام  ،2015م�ش ��يرا �إلى �أن هذا هو �أكبر
عدد في تاريخ كندا الحديث.
ولف ��ت ماكالوم إ�ل ��ى �أن ح�ص ��ة الالجئين
�س ��تتراوح م ��ا بي ��ن  51و� 57ألفا ،م�ش ��ددا

وكان ترودو قد وعد خالل حملته االنتخابية
با�س ��تقبال � 25ألف الجئ �سوري قبل نهاية
 2015موجودين في لبنان والأردن وتركيا.
لك ��ن ه ��ذا اله ��دف الطم ��وح ا�صط ��دم
بم�ش ��اكل �إداري ��ة ولوج�س ��تية ،مم ��ا دف ��ع
الحكوم ��ة الكندية نهاية نوفمبر/ت�ش ��رين
الثاني الما�ضي �إلى �إمهال نف�س ��ها �شهرين
�إ�ضافيين لتحقيقه.
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خطوات عربية على أرض كندية

PICKETING JNF
FOR PALESTINE

to tighten, on patient movement. One of the protesters,
Rawan Lubad, has lived with
breast cancer for 10 years.
The 61-year-old is in constant
pain. She has twice applied to
get a permit for referral. She
was twice denied. ‘I am dying
here. I feel that I have been
sentenced to death,’ she said.

من ��ذ �أن جئ ��ت �إلى كن ��دا ،و�أن ��ا �أح ��اول جاهد ًا
الخ ��روج من الفك ��رة ال�ضيق ��ة الت ��ي ورثتها من
العالم الثال ��ث والتي تتمحور حول الح�صول على
الجن�س ��ية فقط ،وكن ��ت وما زلت �أجاهد نف�س ��ي
لرفع معايي ��ري الذاتية للإ�س ��تفادة من وجودي
ف ��ي العال ��م الأول ب�ش ��تى ال�س ��بل ،واله ��دف هو
الم�ساهمة في نهو�ض الجالية العربية والإ�سالمية
في المهجر بحيث يُ�صبح لهم وجود ذو قيمة في
الخارطة الإجتماعية وال�سيا�سية في كندا ،ونقل
تلك التجارب والخبرات �إلى العالم الثالث حتى
يت�سنى لأهلنا و�أمتنا في الوطن الإ�ستفادة من تلك
التجارب لأق�صى حد ،ولكن تلك النوايا الح�سنة
تحت ��اج �إلى جه ��ود جب ��ارة لإنجازه ��ا و�إلى تكتل
الجالي ��ة العربية المتبعثرة ،الأم ��ر الذي جعلني
�أعمل منفرد ًا لبذل جهد كبير لإنتاج متوا�ضع.
قد �أتفهم م�ش ��كلة الجالية العربي ��ة ،فهي جالية
منهكة من كث ��رة المعاناة التي م ��رت بها خالل
م�سيرتها الحياتية ،ورغم ذلك الإرهاق والتعب،
تظهر ف ��ي الأفق ب ��وادر لتكتل ه ��ادف قد يخدم
جاليتنا ب�ش ��كل غير م�س ��بوق ب� ��إذن اهلل .واليوم
�أحببت �أن �أ�شاطركم �إنجازات فردية وجماعية،
�أتمنى �أن تنال �إعجابكم ودعمكم.
 )١محا�ضرة في جامعة تورونتو:
ح�سين يون� ��س متخ�ص�ص في الدورات التدريبية
وتقديم الإ�ست�ش ��ارات في فنون التفاو�ض وفنون
الإ�ست�شارات
( University Of

تحت ��ل جامع ��ة تورونت ��و
 )Torontoالمرتب ��ة الأول ��ى في كندا والتا�س ��عة
ع�ش ��ر على العالم ،وهي بمثاب ��ة جامعة هارفارد
الأمريكي ��ة ف ��ي كن ��دا �أق ��دم و�أع ��رق جامعة في
العال ��م .وح ��دث �أن جمعني القدر ف ��ي ال�صيف
الما�ض ��ي بع�ضو من جمعية �إ�ست�ش ��ارات الأعمال
()Business Consulting Association
علي بع ��د حديث
ف ��ي الجامع ��ة والت ��ي عر�ض ��ت َّ
مط َوّل تقدي ��م عر� ��ض ( )Presentationحول
مجال الإ�ست�شارات ( )Consultingفي م�سابقة
�س ��نوية تقيمها الجامعة في بداية كل عام ،تدعو
�إليها طلبة من جميع جامع ��ات مقاطعة �أونتاريو
الكندية ،ورغ ��م الرهبة التي كان ��ت في داخلي،
وافقت م ��ن دون تفكي ��ر ،خ�صو�ص� � ًا و� َّأن الإلقاء
�سيكون في �صرح جامعي عريق ،ال�شيء الذي لم
�أقم به من قب ��ل ،ولكن كالعادة قررت �أن �أتحدى
نف�سي لقناعتي التامة من �أني �أملك القدرة على
ذلك ،ف�سبق �أن قدمت دورات تدريبية في مجاالت
�أخرى كـ (مه ��ارات التفاو�ض) ،ولكنها كانت في
الوطن العربي وبلغتي الأم� ،أما هذه فهي في كندا
وباللغة الإنجليزية ،وهي فر�صة ال �أريد ت�ضييعها.
طلب مني رئي�س جمعية ا إل�ست�شارات في الجامعة
زيارت ��ي ف ��ي عمل ��ي للإط�ل�اع عل ��ى مهنتي عن
ق ��رب – التي هي في مجال �إ�ست�ش ��ارات الأعمال
التكنولوجي ��ة – للإتف ��اق على تفا�صي ��ل العر�ض
الذي �س� ��أقوم بتقديمه ،وخالل الزيارة ح�صلت
على الموافقة لتقديم العر�ض ،وبف�ضل اهلل قمت
يوم ال�س ��بت الما�ض ��ي الموافق  ٣٠يناي ��ر ب�إلقاء
المحا�ض ��رة  ٤مرات متتالية عل ��ى  ٤مجموعات

مختلف ��ة م ��ن الطلب ��ة م ��ن �ش ��تى التخ�ص�صات
العلمي ��ة ،كل مجموع ��ة تحوي  ٢٠طالب� �اً� ،أي ما
مجموع ��ه  ٨٠طالب� �اً ،وكل واح ��د منه ��م يتمنى
مزاولة مهنة الإ�ست�شارات م�ستقب ًال في تخ�ص�صه،
والحمد هلل كانت ردود �أفعال الطلبة �إيجابية بكل
المقايي�س.
�أجمل اللحظات في ذلك اليوم ،هي تلك التي كان
يتقدم فيها الطلبة لم�صافحتي ليخبروني ب�أنهم
من �أ�صول عربية ،و�أنه ��م فخورين جد ًا بوجودي
معه ��م وق ��د ح�صل ��وا على فائ ��دة كبي ��رة خالل
العر�ض .وحدث موقف طريف عندما �س�ألتني ٣
طالبات من �أ�صول م�صرية( :هل �أنت م�صري؟)،
فقلت�( :أنا فل�سطيني الجذور� ،أردني الجن�سية،
كويتي المولد� ،أوكراني الدرا�سة� ،سعودي الخبرة،
كندي المهجر ،م�صري اله ��وى) ،وكاد �أن يُغمى
عليهن من الده�شة والبهجة معاً!
تلقيت منذ �أ�سابيع قريبة دعوة لح�ضور ا إلجتماع
التح�ضيري الأول لقناة (كنداوي) والتي �س ��تبث
قريب� � ًا ب� ��إذن اهلل باللغ ��ة العربي ��ة م ��ن مقاطعة
�أونتاريو في كندا عن طريق البودكا�س ��ت (راديو
على الإنترنت) ،وللأ�س ��ف لم �أتمكن من ح�ضور
ذلك الإجتماع ب�سبب �إن�ش ��غالي فاعتذرت ،ولكن
تلقيت دعوة ثاني ��ة لح�ضور الإجتماع التح�ضيري
الثاني ،فقررت هذه المرة ح�ضور الإجتماع ،وقبل
ذلك الموعد قمت بالإطالع على �أهداف الم�شروع
الذي راق لي كثيراً.
لفتة مهمة :تعلمت من خ�ل�ال تنقلي حول العالم
خالل العقدين الما�ضيينَّ � ،أن بع�ض الجن�س ��يات
العربي ��ة لديها قدرة على الإنج ��از مجتمعة �أكثر
من غيرها ،ويعود ال�س ��بب �إلى ثقافتها الداخلية
التي تربت عليها ،بينم ��ا هناك �أخرى تقدر على
الإنجاز منف ��ردة وال تفلح في العم ��ل الجماعي،
ولك ��ن الإنج ��ازات الجماعي ��ة ذات �ص ��دى �أكبر
وبقاء �أطول مقارنة مع الفردية.
�أعتق ��د � َّأن �أه ��ل م�ص ��ر ه ��م �أكثر الع ��رب تميز ًا
في طرح الأفكار وجعلها حقيق ��ة ،فهم يتميزون
ب�إلت ��زام فري ��د و�إ�ص ��رار كبي ��ر عل ��ى تكمل ��ة
الم�ش ��روعات و�إنجازها حتى النهاي ��ة ،وهذا ما
جعلني �أقبل الدعوة للم�ساهمة في قناة كنداوي،
فالقائم ��ون عليه ��ا م�صريون والم�س ��اهمة معهم
�ستكون �إ�ستثمار ًا ناجح ًا ب�إذن اهلل ،وما يميزهم
في هذا الم�شروع �أنهم لم ينغلقوا على �أنف�سهم،

بل �أر�س ��لوا دعوات لجميع �أبناء الجالية العربية
للم�س ��اهمة في القناة ،ولكن الغالبية ال�س ��احقة
الت ��ي ل َبّت الدع ��وة وح�ضرت كانت م ��ن الجالية
الم�صرية ،الأمر الذي وافق تحليلي لل�ش ��خ�صية
العربية ،لدرجة � َّأن �أحد الم�س ��اهمين في القناة
ببرنامج طبي وه ��و دكتور م�صري لم يتمكن من
ح�ضور الإجتماع ،ف�أر�س ��ل زوجته نيابة عنه حتى
يكون له ح�ضور ويعك� ��س �إلتزامه بالم�شروع ،وقد
�أثر بي هذا الأمر كثيراً.
دائم� � ًا ما كن ��ت �أطرح مب ��ادرات بين جن�س ��يات
�أخ ��رى غي ��ر م�صرية ولكنها �س ��رعان م ��ا كانت
تنتهي في لحظتها ب�سبب دنو الهمة والعزوف عن
العمل الجماعي ،وهذا خ�ل�اف ميكانيكية العقل
الم�صري الذي غالب ًا ال ينفر من العمل الجماعي،
واليوم �أحببت �أن �ألفت النظر لهذه الفكرة المهمة
ف ��ي المقال ،ع َلّها ت�صل �إل ��ى عقول وقلوب جميع
�أحبتنا العرب للم�ساهمة في �إن�شاء ور�شات عمل
جماعية للخروج ب�أفكار ن ِيّرة �سواء داخل الوطن
�أو في المهجر ،لت�ساعد �أمتنا على حل م�شكالتها
بنف�سها بد ًال من الت�سول على عتبات الأمم الأخرى
الغير �آبهة لنا على الإطالق.
ا إلجتماع التح�ضيري الثان ��ي الذي ح�ضرته كان
رائع� � ًا ومثم ��ر ًا بكل ما تعن ��ي الكملة م ��ن معنى،
فحجم الأف ��كار المطروح ��ة والتع ��اون كان على
�أوجه ،فقد خلق النقا� ��ش نوع ًا من الطاقة الغير
�إعتيادية �ش ��عرت �أنه ��ا تدفعني دفع� � ًا �إلى العمل
والم�س ��اهمة ،والني ��ة مازال ��ت قائمة ب� ��إذن اهلل
للم�س ��اهمة ببرنامجي الخا�ص ف ��ي تلك القناة،
ولكن عل � َّ�ي �أو ًال �أن �أنهي م�ش ��اريعي الفردية التي
بد�أته ��ا ،ووقت ��ي ال يكفي لإنج ��از كل ذلك في �آن
واحد ،وحتى �إن لم �أتمكن في الوقت الحالي من
الم�ساهمة ببرنامجي الخا�ص� ،س�أبقى قريب ًا �أدعم
الم�ش ��روع بكل ال�س ��بل حتى يرى النور ب�إذن اهلل
وي�ستفيد منه الجميع.
كلم ��ة �أخي ��رة� ،أود �أن �أ�ش ��كر القائمين على هذه
المب ��ادرة الرائعة ،وعلى ر�أ�س ��هم الدكتور (وليد
ال�س ��يد) لتفانيه و�إ�صراره على �إنجاح الم�ش ��روع
مهما ك َلّف الأمر من م�ش ��قة وتع ��ب ،و�أتمنى من
جمي ��ع المهتمي ��ن بنه�ض ��ة الع ��رب والم�س ��لمين
�س ��واء في الوطن �أو في المهجر �أن يدعموا ذلك
الم�ش ��روع العابر للقارات ،والذي �سي�ستفيد منه
الكثير من الب�شر داخل كندا وخارجها.

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

A 1998 United Nations Human
Rights Council report found
that the JNF systematically discriminates against Palestinian
citizens of Israel, who make up
about 20 percent of the country’s population. According
to the UN report, JNF lands
are “chartered to benefit Jews
exclusively,” which has led to
an “institutionalized form of
discrimination.” Similarly, after
an Arab Israeli couple was
blocked from leasing a house
in the mid-1990s, they took
their case to Israel’s High
Court, and in 2005 the court
found that the JNF systematically excluded Palestinian citizens of Israel from leasing its
property.
More recently, the U.S. State
Department’s 2012 Country
Reports on Human Rights
Practices detailed “institutional
and societal discrimination” in
Israel. The report noted,
“Approximately 93 percent of
land was in the public domain,
including approximately 12.5
percent owned by the NGO Jewish
National Fund ( JNF), whose
statutes prohibit sale or lease of
”land to non-Jews.
For their part, JNF Canada
officials are relatively open
about the discriminatory
character of the organization.
In May 2002, JNF Canada’s
executive director for eastern
Canada, Mark Mendelson,
explained: “We are trustees
between world Jewry and the land
of Israel.” JNF Canada’s head
Frank A. Wilson echoed this
statement in July 2009: “JNF
are the caretakers of the Land of
Israel on behalf of its owners, who
are the Jewish people everywhere
”around the world.
The JNF’s bylaws and operations clearly are incompatible
with Canada’s legal rejection
of racist property covenants.
Yet JNF Canada, which raises
about $8 million annually, is a
registered charity in this country. As such, it can provide tax
credits for donations, meaning
that up to 40% of its budget
effectively comes from public
coffers.

B D S Va n c o u v e r - C o a s t
Salish and Canada Palestine
)Association-Vancouver (CPA
are calling on their supporters
to picket the Jewish National
Fund (JNF) Dinner which is
holding its fundraising dinner
at the Four Seasons Hotel on
W. Georgia and Howe St. The
event will be held on Sunday,
April 10, 2016 at 4:45 PM.
JNF Canada has used its
tax-deductible status for building and maintaining the infamous “Canada Park” on the
ruins of 3 Palestinian villages,
Imwas, Yalu and Beit Nuba,
which were located in the occupied West Bank and destroyed
after the 1967 war.
On April 10, 2016, the Jewish
National Fund JNF Pacific
Region is holding its annual
“Negev Gala Dinner” and this
year, it is “working with ‘No
to Violence Against Women’(in
Israel) to build a shelter for women
and children”. They claim that
“this shelter is for everyone,
”rega rdl e s s o f b a ck gro u n d.
According to organizers of
the protest “the JNF, with its
racist policies of neither leasing
nor selling land to non-Jews (i.e.
Palestinians), cannot use a project
like this to hide its true agenda
of land confiscation and ethnic
”cleansing.
Combating violence against
women is a worthy goal, but
the JNF owes its funders and
the general public an explanation as to why it is a direct
participant to the persecution
of Palestinians. What about the
Palestinian Bedouin women
(also Israeli citizens) from Al
Araqib in the Naqab/Negev,
who have suffered the ultimate violence of homelessness
95 times and counting at the
hands of the JNF and Israeli
forces? And what about the
hundreds of Palestinian girls
and women that have been
the victims of Israeli occupa?tion violence on a daily basis
What about the 57 Palestinian
women, including 13 minors,
incarcerated in Israeli prisons? What about the women
and children in Gaza, living
just south of this new shelter,
who are not allowed by Israeli
authorities to leave for proper
medical treatment for various
?cancers
In January, dozens of female
patients (in Gaza) staged a
protest to voice their anger
over the draconian restrictions, which Israel threatens
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WE OPEN SEVEN DAYS A WEEK

ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ

Our Products

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

العربي الديمقراطي

ﻧﻔﺘﺢ ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم ﻓﻲ اﺳﺒﻮع

We wholesale to restaurants

ﻧﻮزع ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ

ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﻟﻤﺄﻛﻮﻻت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺸﺮق أوﺳﻄﻴﺔ
Mediterranean and Middle Eastern Food

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

Proudly serving TriCity,
Port Moody-Coquitlam-Port Coquitlam

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.

www.gardenia-foods.com

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
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$

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 كندا

الربملــان الكنــدي الفيــدرايل يف أوتــاوا يســتقبل العائالت الســورية

>>> تتمة من صفحة 1
اليه ��م ح ��ول �أو�ضاعه ��م وكيفي ��ة ت�أقلمه ��م
مع الحي ��اة الجديدة في كن ��دا متمنين لهم
ولأوالدهم عملية ا�س ��تقرار �س ��ريعة و�س ��هلة
وم�ؤكدين لهم عن ا�ستعدادهم التام لتقديم
الم�ساعدة الممكنة في حال احتاجوا لها.

وقد قام المجل�س الكندي العربي من خالل
رئي�سه الدكتور يو�س ��ف بركات ومندوبه في
�أوتاوا ال�س ��يد ع�ل�اء الدعم ��ة بالإ�ضافة �إلى
ع ��دد من النا�ش ��طين العرب ال�س ��يد برهان
ال�ش ��حروري رئي� ��س الجمعي ��ة الفل�س ��طينية
الكندي ��ة ونائبت ��ه ال�س ��يدة رل ��ى ال�ش ��ريدة

والدكتور حبيب خوري رئي�س مبادرة الرك�ض
من اجل فل�سطين بت�س ��هيل الزيارة والجولة
ف ��ي البرلمان الفدرالي وذل ��ك بالترتيب مع
ع�ضوي البرلمان جيني كوان ودون دايڤي�س
حيث تم ت�س ��ليمهم طلبات من عائالتهم في
دول الجوار ال�سوري والذين يرغبون بالهجرة
�إلى كندا وااللتحاق بهم .كذلك قام المجل�س
بترتي ��ب لقاءات له ��م مع �أع�ض ��اء البرلمان
جون برا�سارد ،كيلي ليت�ش بالإ�ضافة للع�ضو
العرب ��ي زي ��اد �أبو لطي ��ف ف ��ي مكاتبهم في
مبنى االتحادية ولقاء مع ع�ضو البرلمان جو
بي�سوليدو في مبنى العدالة والذين ا�ستمعوا
بعناي ��ة لق�ص�ص العائالت ال�س ��ورية وعملية

الهج ��رة الق�صري ��ة �إل ��ى دول الج ��وار حتى
و�صولهم �إلى المحطة الأخيرة كندا وكذلك
قامت العائالت بتقديم لوحات عليها عبارات
�شكر لكندا و�أهلها على اال�ستقبال الحار لهم
ولأوالدهم .وفي �سياق مت�صل قام الم�ست�شار
ب ��ركات بتقدي ��م �ش ��هادات ال�ش ��كر لجمي ��ع
القائمي ��ن عل ��ى ترتيب الزي ��ارة متمنيا لهم
دوام النجاح وم�ساعدة الجالية العربية.
من الجدير بالذكر بان الزيارة تمت بتمويل
من رجل الأعمال لياكات خان وابنه ابو بكر
خان .

رئيس اجمللس الكندي
العربي لربيتش كولومبيا
يعقد لقاءات متميزة
يف أوتاوا





  







قام الم�ست�شار يو�س ��ف بركات رئي�س المجل�س
الكندي العربي لبريت� ��ش كولومبي ��ا بعقد عدة
لقاءات مختلفة في �أوتاوا مع عدد من �أع�ضاء
البرلم ��ان الفيدرالي من عدة �أحزاب �ضم كل
من جون برا�سارد  ،كيلي ليت�ش ،زياد ابو لطيف
 ،جو بي�سو�سوليدو ،جيني كوان  ،دون دايڤي�س،
عمر الغبرا ،رانديب �سراي و�شاندرا �أريا وذلك
على هام�ش زيارته للبرلمان الكندي م�صطحب ًا
معه مجموعة من العائالت ال�س ��ورية القادمة
حديث� � ًا �إلى كندا حيث ناق� ��ش خالله ��ا عملية
و�صول وا�س ��تقرار العائالت ال�س ��ورية و�س ��بل
الم�ساعدة في هذا الإطار  .كذلك التقى بركات
بلفيف من قيادات الجالي ��ة العربية في �أوتاوا
�ضم كل من ال�س ��يد برهان ال�شحروري رئي�س
الجمعية الفل�سطينية العربية الكندية والدكتور
حبيب خوري من�س ��ق م�شروع الرك�ض من اجل
فل�س ��طين وال�س ��يد غابي فحل رئي�س المجل�س
الوطني حول العالق ��ات العربية الكندية .وقد
لقد قام الدكتور خوري با�ست�ضافة الم�ست�شار
بركات على م�أدبة غداء �ضمت كل من ال�س ��يد
عالء الدعمة ممثل المجل�س في �أوتاوا وال�سيد
نبيل عياد النا�ش ��ط ال�سيا�س ��ي وال�سيدة رولى
ال�ش ��ريدة نائبة رئي� ��س الجمعية الفل�س ��طينية
العربية الكندية والدكتور منير قاقي�ش وال�سيد
مايكل قاقي� ��ش ع�ضو مجل� ��س بلدية �أوتاوا تم
خالله تناول عدة مو�ضوع ��ات تخ�ص الجالية
العربي ��ة ف ��ي كن ��دا و�س ��بل تطوي ��ر العالقات
والتعاون بين الم�ؤ�س�س ��ات المختلفة في كندا.
كذل ��ك التق ��ى ب ��ركات ال�س ��فيرين الأردن ��ي

والفل�س ��طيني وناق� ��ش معهما بع� ��ض الق�ضايا
التي تخ�ص الجالي ��ة العربية وتم توجيه دعوة
ر�س ��مية لكليهما لزيارة بريت�ش كولومبيا للقاء
بع�ض الم�س�ؤولين المحليين  ،ر�ؤ�ساء الجامعات
وعدد من �أفراد الجالية وفتح �آفاق التعاون بين
البلدين.
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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

 من موظفيها يف قطر500 شبكة اجلزيرة تستغني عن

و�أ�ضاف ��ت �أن ه ��ذا الق ��رار “اتخ ��ذ ف ��ي
وقت ا�س ��توجب �إع ��ادة النظر ف ��ي بنية
 لمواجه ��ة تحدي ��ات فر�ضه ��ا،ال�ش ��بكة
 وهي،التطور المت�سارع للعمل الإعالمي
ذات التحدي ��ات الت ��ي دفعت م�ؤ�س�س ��ات
�إعالمي ��ة �أخرى �إل ��ى �إع ��ادة النظر في
 وكان لها �أثر على بع�ض،بنيتها الهيكلية
 والجزيرة لي�ست ا�ستثناء من،موظفيها
.”ذلك
وتعه ��دت ال�ش ��بكة بح�ص ��ول جمي ��ع
الموظفين المت�أثرين بالقرار على معاملة
من�صفة والئقة وفق ًا لبنود القانون والعمل
 معربة عن “تقديرها للجهد،المعمول به
.”الذي بذلوه لتعزيز مكانتها وريادتها
جدي ��ر بالذك ��ر �أن �ش ��بكة الجزي ��رة
 بد�أت ب�إطالق، �شبكة عالمية،الإعالمية
قناته ��ا الإخباري ��ة باللغ ��ة العربية عام
، ث ��م الجزي ��رة الإنجليزي ��ة، م1996
، والبلقان، والجزيرة مبا�شر،والوثائقية
�إلى جانب مراك ��ز متخ�ص�صة للتدريب
، ومواقع �إلكترونية �إخبارية،والدرا�سات
ومحطة تفاعلي ��ة على و�س ��ائل التوا�صل
 وله ��ا مكات ��ب في،)AJ+( االجتماع ��ي
. مدينة في القارات الخم�س70 �أكثر من

�أعلن ��ت �ش ��بكة “الجزي ��رة” الف�ضائي ��ة
القطرية قرارها خف� ��ض عدد موظفيها
، معظمهم في قطر، في العالم500 بنحو
في �إطار مبادرة لتحقيق المردود الأمثل
.”في ظل “التحول في الم�شهد الإعالمي

وقالت في بيان “�أعلنت �ش ��بكة الجزيرة
الإعالمي ��ة اليوم تقلي� ��ص قوتها العاملة
ارتباط ًا بالتح ��ول الجاري في الم�ش ��هد
 ومن المتوق ��ع �أن تت�أثر بذلك.الإعالمي
 غالبيتها في، وظيف ��ة عالم ًّي ��ا500 نحو
.”قطر
و�أعلن ��ت ال�ش ��بكة ف ��ي بيانه ��ا �إطالقها
“مب ��ادرة لتقيي ��م ال ��كادر الوظيف ��ي في
ال�شبكة لتعزيز قدرتها التناف�سية في ظل
التطور المت�س ��ارع الذي ت�شهده ال�ساحة
.”الإعالمية
الجزي ��رة �أو�ضح ��ت �أنها �س ��تقوم بدمج
 مما،بع� ��ض الوظائف والمه ��ام الإدارية
،يحد م ��ن ت�ض ��ارب بع�ض الم�س� ��ؤوليات
و�س ��وف تلغي �أي�ض ًا بع�ض الوظائف غير
 مما �سي�ؤثر،الأ�سا�سية في الفترة المقبلة
 �أغلبه ��م ممن، موظ ��ف500 عل ��ى نح ��و
. وفق ًا لما ذكره البيان،.يعملون في قطر

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

هذا اإلعالن مقدم مجان ًا كخدمة مجتمعية

ARABS SUPPORT
SANDERS IN
MICHIGAN
Bernie Sanders was the only
presidential candidate to
reach out to the American
Arab community with a direct
message of support and that
outreach may have given him
the votes he needed to edge
out Hillary Clinton in the
Democratic Primary.
He received support from two
of the most influential Arab
media in Michigan. Sanders
was endorsed by the Arab
American News, the only
weekly newspaper serving
American Arabs and Muslims,
and is based in Dearborn.
The newspaper editorial
declared: “The Arab American
News endorses Sanders. With
the senator from Vermont, we
have a historic opportunity
to elect a principled politician
who h a s re main ed tr ue to
his message from the days he
was protesting with the civil
rights movement to the day he
proclaimed himself a democratic
socialist on national television
while running for president. …
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(604) 637-0911

Sanders stands for racial justice
and has unequivocally condemned
Islamophobia.”
The editorial in the Arab
American News, published
by longtime Arab journalist
Osama Siblani, is notable in
that it challenged the false
stereotype that Arabs and
Muslims are “anti-Jewish” or
“anti-Semitic.”
Sanders reached out directly
to American Arabs and asked
for their support, which is
unusual in any presidential
election. It rarely happens
that a candidate with a strong
chance of winning a party
nomination has shown more
respect to American Arabs.
Sanders a lso purchased
advertising in Arabic on the
only daily American Arab
morning Show in the country, “US Arab Radio” which is
hosted by Laila Alhusinni, a
Syrian immigrant and one of
the few Arab woman in broadcast media on WNZK AM 690

radio Monday through Friday
at 8 am EST. The show is
simulcast in Washington DC.,
Windsor Canada and in Ohio.
The radio advertisement,
which was broadcast every
morn ing in A rabic a nd
Engl ish, decla red: “Th e
Republican candidates attack
Muslims because of their religious
beliefs. Bernie Sanders aims to
end the hate and racism that
divide our society. When one of
the Muslim students expressed
her fears of the hate rhetoric
being directed towards Muslim
American s, Bernie Sanders
reaffirmed the concept of unity as
one cohesive society. On March
8th, vote for the candidate who
will stand up for all of us, Bernie
Sanders.”
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منوعات

قسم الرتفيه
سودوكو

١٤ الإجابات في ال�صفحة

. خانات �صغيرة9  ك ّل مربّع منها يُق�سم �إلى.)3x3(  مربّعات كبيرة9 تحتوي هذه ال�شبكة على
 �شرط عدم تكرار الرقم �أكثر من مرّة واحدة في9  �إلى1 هدف هذه اللعبة ملء الخانات بالأرقام الالزمة من
.ك ّل مربّع كبير وفي ك ّل خطّ �أفقي وعمودي

Young Palestinian firebomb
survivor meets hero Ronaldo

Five-year-old Ahmed Dawabcheh has
been recovering from his injuries over
the past eight months.
Moved by images of the bandaged boy
wearing a Real Madrid jersey, Palestinians
campaigned for months on social media
to persuade the team to meet Ahmed.

اخترب معلوماتك

١٤ الإجابات في ال�صفحة

ماذا ي�سمى الغ�شاء ال�شفاف الذي يغطي كرة العين؟1
 القرنية-  ال�شبكية- الدرنية
اال�صبع الذي يلي اال�صغر لليد؟2
 بن�صر-  و�سطى- �سبابة
ما هو” ال�سيموجراف “؟3
 جهاز ر�صد الأمطار-  جهاز ر�صد الزالزل- جهاز ر�صد البراكين
ماهو الميناء الذي يقع على فوهة بركان؟4
 عدن-  جبل علي- �أبو �سمبل
�أين تقع قناة ا�ستاكيو�س؟5
 المعدة-  الأذن- جبل طارق
 ما هي ال�سورة التي يطلق عليها قلب القر�آن؟6
 ي�س-  البقرة- الفاتحة

-1
-2
-3
-4
-5
-6

 حروف٥  نوع من أفالم الرعب من:كلمة السر
.ّ في النهاية تتبقى مجموعة �أحرف ت�شكّل كلمة ال�سر.ابحث عن الكلمات المبعثرة في الجدول وا�شطبها
. يمكنك ا�ستعمال الحرف �أكثر من مرّة:مالحظة
:الكلمات
– اك�ش ��ن – دراما – رومن�س ��ي – رعب – خيال – علمي – كوميدي – جريمة – تاريخي – غمو�ض – انمي – وثائقي
خارق – ديني

ت
ز
ل
ا
ي
خ
د
ي
ب
م

ا
ي
ي
ن
ب
ر
ا
د
ر
ق

ر
م
ي
�س
ا
ع
خ
ي
د
و

ي
ن
و
م
ن
ا
ر
م
ن
ي

خ
ا
ا
غ
ر
م
ي
و
م
م

ي
ق
�ش
ق
م
ن
و
ك
ي
ل

١٤ الإجابات في ال�صفحة

ج
ر
ي
م
ة
و
�ش
ر
د
ع

د
ي
ن
ي
ت
و
�ض
ك
ن
ع

ر
و
ر
ز
ة
و
ة
و
ا
ز

ا
ي
و
ث
ا
ئ
ق
ي
ت
ئ

12

And his dream came true as he posed for
photos and had a Real shirt christened
with his own name on the back signed
by the club’s Galacticos, including threetime World Player of the Year Ronaldo
and Welsh star Bale.
“The Real Madrid team met him and took
photos with him and gave him a shirt and ball
signed by the whole team,” Madrid said in
a statement.
“Clearly moved, the boy ran around the
facilities before witnessing his idols train.”

After meeting the players at Real’s training ground, Ahmed was then given a tour
of the club’s Santiago Bernabeu stadium.

The attack in July drew renewed attention
to Jewish extremism, sparked international condemnation and worsened tensions between Israelis and Palestinians.
Palestinian Football Association head
Jibril Rajoub said Real Madrid were
“restoring hope for a child who lost his entire
family”.
In December Ronaldo also met a threeyear-old Lebanese boy who had lost both
parents in a suicide bombing in his home
country.
His on-field rival, Barcelona’s Lionel
Messi, was similarly moved by the plight
of another five-year-old.
Afghan boy Murtaza Ahmadi won the
internet’s heart when he was pictured
wearing a plastic bag as an improvised
Messi jersey.
He travelled with his family to Kabul last
month to receive two jerseys autographed
by the Argentine star, which were presented to the young fan by UNICEF.

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
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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
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منوعات
ب�أ�س ��لوبه الر�صي ��ن ،لكن ال�سل� ��س المطواع،
ورح ��ت �أبحث ع ��ن م�ؤلفات �أخ ��رى لفرويد
فلم �أجد �إال قلة منه ��ا تُرجمت �إلى العربية،
منها «تف�سير الأحالم» من ترجمة الأ�ستاذ
الكبي ��ر م�صطف ��ى �صفوان ،ال ��ذي قد يكون
�أكثر دقة علمية ولكنه �أقل �سحر ًا و�سال�سة.
وانتظرت حتى ترجم جورج «الحلم وت�أويله»
و «م�س ��تقبلوهم» و «الطوط ��م والتاب ��و»
و «قل ��ق ف ��ي الح�ض ��ارة» وغيره ��ا كثي ��ر،
لتكتمل �صورة فرويد في وعيي قبل �أن �أتقن
الإنكليزية ف�أبد�أ بقراءته بلغة ثانية.

وداعًا جورج ،وداعًا يا معلم

�أدين بالكثير ،ومثلي كث ��رة من �أبناء جيلي،
لجورج طرابي�ش ��ي ،مفكر ًا ومثقف ًا و�صديقاً.
كان مدخل ��ي �إل ��ى الفك ��ر المارك�س ��ي غي ��ر
الأرثوذك�س ��ي ،خ ��ارج كت ��ب «دار التقدم»،
وكان مدخل ��ي �إل ��ى عال ��م فروي ��د الث ��ري،
ومدخلي �إلى فهم محمد عابد الجابري من
دون ت�أليه ��ه .منه تعلمت نق ��د الفكر الديني
ونقد الفك ��ر القومي ونقد المارك�س ��ية ونقد
النقد.

من جورج طرابي�ش ��ي تعلمت �أن المارك�سية
لي�س ��ت بال�ضرورة مارك�س ��ية  -لينينية ،و�أن
االتح ��اد ال�س ��وفياتي ال يم ّث ��ل بال�ض ��رورة
تج�سيد المارك�س ��ية على الأر�ض ،و�أن خالد
بكدا�ش لي�س مع�صوم ًا عن الخط�أ كالأنبياء.
ومن مجلة «درا�س ��ات عربي ��ة» التي كانت
ت�ص ��در ع ��ن «دار الطليع ��ة» تعلمت ،حين
كان ير�أ� ��س تحريرها� ،أنه �إ�ضافة �إلى كارل
مارك� ��س وليني ��ن ،هن ��اك �أي�ض ًا تروت�س ��كي

ولونات�شار�س ��كي وكارل اليبنخ ��ت وروزا
لك�س ��مبورغ و�إريك فروم وهربرت ماركوزة.
ومن ��ه تعلم ��ت �أن �إليا� ��س مرق�ص ويا�س ��ين
الحافظ لي�س ��ا هرطوقين ب ��ل هما مجدّدان
مبدعان في الفكر المارك�سي .ومنه تعلمت �أن
ما قاله مارك�س ولينين لي�س مقد�ساً ،بل هو
حديث ب�شر يقبل الخط�أ وال�صواب والتطوير.

و�أثن ��اء رئا�س ��ة تحري ��ره مجلة «درا�س ��ات
عربي ��ة»� ،آث ��ر طرابي�ش ��ي المواجه ��ة ف ��ي
مج ��ال الفكر على االن�س ��ياق وراء ال�س ��ائد.
وف ��ي الوق ��ت ال ��ذي كان الأدب المارك�س ��ي
 اللينين ��ي  -ال�س ��تاليني ق ��د بل ��غ �أوجه فيظ ��ل حك ��م بريجني ��ف للكرملي ��ن ،وهيمنة
«العلماء» ال�س ��وفيات على الفكر الي�ساري
في العالم عموم ًا والعالم العربي خ�صو�صاً،
ن�شر طرابي�شي (وكذا فعلت «دار الطليعة»
الت ��ي كان ل ��ه فيه ��ا ر�أي م�س ��موع) مقاالت
لأمث ��ال المفكري ��ن ال�س ��وريين البارزي ��ن

 -وائل ال�سواح -

اليا�س مرق�ص ويا�س ��ين الحافظ ،كما ن�شر
عنهما وع ��ن فكرهما ،مف�س ��ح ًا في المجال
�أمام ر�ؤي ��ة مختلفة للفكر المارك�س ��ي قادت
كثر ًا من �أبناء جيلي �إل ��ى الخروج عن قيود
الأحزاب البكدا�شية التي كانت مهيمنة على
الفكر الي�س ��اري في الخم�سينات وال�ستينات
ومنت�صف ال�سبعينات .وبد�أنا نرى في ريا�ض
الترك وعمر ق�شا�ش �صاحبي ر�ؤية م�شروعة
ولي�س ��ا مجرد «خائنين» للحزب ولالتحاد
ال�سوفياتي «العظيم».
ومن خالل ج ��ورج ،كان �أول لقاء بيني وبين
�س ��يغموند فرويد� .أم�سكت نهاية ال�سبعينات
بكتاب عنوانه «مو�سى والتوحيد» ،ولأنه لم
يكن لدي ما �أقر�أه ،ب ��د�أت بت�صفّح الكتاب.
لم �أنتب ��ه لنف�س ��ي �إال وقد م�ضى �ش ��طر من
اللي ��ل وقد �س ��لخت مائ ��ة �صفحة من ��ه .في
الي ��وم التالي �أنهيته ،وبعدها �صرت �إن�س ��ان ًا
جدي ��داً� .س ��حرني فرويد و�س ��حرني جورج

حلول قسم الرتفيه

لعبة �سودوكو

اختبر معلوماتك
-1
-2
-3
-4
-5
-6

1القرنية
2بن�صر
3جهاز ر�صد الزالزل
4عدن
5الأذن
6ي�س

بيد �أن �أكثر م ��ا تعلمته من فكر طرابي�ش ��ي
كان �أ ّال �آخ ��ذ الأع�ل�ام ب�ش ��هرتهم .كن ��ت
ق ��ر�أت «تكوي ��ن العق ��ل العرب ��ي» و «بنية
العق ��ل العرب ��ي» للمرح ��وم محم ��د عاب ��د
الجاب ��ري� ،أُخِ ذت كم ��ا �أُخ ��ذ كل بني جيلي
به ��ذا الم�ش ��روع ال�ضخ ��م .وال �أزال �أدي ��ن
للجاب ��ري ب�أن ��ه �أول م ��ن فت ��ح ذهن ��ي لنقد
العقل العربي ،لكن طرابي�شي لجم االفتتان
غير الم�ش ��روط بخط ��اب الجابري الآ�س ��ر.
ومن نق ��ده للجابري انتبهت �إل ��ى �أن الغائية
المركزية التي توجه م�شروع الجابري في نقد
العقل العربي ه ��ي «التوظيف الأيديولوجي
للإب�س ��تيمولوجيا لتحطي ��م وح ��دة النظ ��ام
المعرفي لهذا العقل»� ،أي �أن الجابري يوظّ ف
الإب�س ��تيمولوجيا ف ��ي خدم ��ة الأيديولوجيا،
وه ��ي كم ��ا يق ��ول طرابي�ش ��ي «�أيديولوجيا
متع�صب ��ة لما ي�س ��ميه بالعقالني ��ة المغربية
�ضد الالعقالنية الم�شرقية ،وللبيان ال�سني
�ضد العرفان ال�ش ��يعي ،وللإ�سالم ال�سيا�سي
في خاتمة المطاف �ضد الإ�سالم الروحي».
وب ّي ��ن طرابي�ش ��ي كي ��ف �أن الجاب ��ري يرفع
مقولتي ال�ش ��رق والغرب من مجرد مقولتين
جغرافيتين �إلى مقولتين �إب�س ��تيمولوجيتين،
�أي مقولتين تحددان النظام المعرفي للعقل
بما هو كذلك« .فما ينتمي �إلى الغرب يمثل
مبد�أ المعقولية في �أعلى �أ�شكاله :البرهان.
�أما ما ينتمي �إلى ال�ش ��رق فن�صيبه من مبد�أ
المعقولية مخفو� ��ض �إلى مرتبة البيان ،هذا
�إن لم يتر ّد �إلى مرتبة �أكثر تدنياً ،هي مرتبة
العرفان».
وم ��ن ثم� ،أدي ��ن لطرابي�ش ��ي بفت ��ح المجال
�أمامي لق ��راءة مختلف ��ة لبع� ��ض الروائيين
العرب ،بخا�ص ��ة نجيب محفوظ ،لكن �أي�ض ًا
الطيب �صالح و�سهيل �إدري�س وتوفيق الحكيم.

فكتابه الممتع ال�صغير «�شرق وغرب :رجولة
و�أنوثة  -درا�سة في �أزمة الجن�س والح�ضارة
ف ��ي الرواي ��ة العربية» ،فت ��ح �أمام ��ي �آفاق ًا
جدي ��دة لفهم روايات «مو�س ��م الهجرة �إلى
ال�شمال» و «ع�صفور من ال�شرق» و «الحي
الالتيني» ،وكيف يرى العربي نف�س ��ه فاتح ًا
(جن�سياً) للغرب في �إ�سقاط معكو�س لفترة
الكولونيالية الغربية لل�شرق العربي� .أما كتابه
«اهلل ف ��ي رحلة نجيب محف ��وظ الرمزية»،
فدفعني �إلى �إعادة قراءة العمالق الم�صري
بعيون جديدة وذهن �أكثر انفتاح ًا حول فكرة
اهلل في �أدبه وفل�سفته.
لكنن ��ي مدي ��ن ل�ش ��خ�ص طرابي�ش ��ي بدي ��ن
�ش ��خ�صي كبي ��ر ،فق ��د كان ه ��و ال ��ذي فتح
ل ��ي الب ��اب �أم ��ام االن�ضم ��ام �إل ��ى «رابطة
العقالنيين العرب» ،وعرّفني الى رجاء بن
�سالمة وعزيز العظمة و�سيد القمني والعفيف
الأخ�ضر وغيره ��م ،ثم طلب مني االن�ضمام
�إلى �أ�سرة تحرير موقع «الأوان» التي ما زلت
حتى اليوم �أت�شرّف بالعمل معها.
جورج طرابي�شي بعثي ترك البعث ،على عك�س
التيار ،بعد �أن ا�ستلم البعث ال�سلطة ،وعندما
كانت الكتل الب�شرية تتدفق �صوبه ،وم�سيحي
رف�ض الكهنوت الم�س ��يحي وفكرة الجحيم،
ومارك�س ��ي ل ��م يحج �إل ��ى مو�س ��كو �أو بكين،
وفروي ��دي لم يعتب ��ر فرويد نهاي ��ة التاريخ.
رف�ض المقد�س ،كل مقد�س ،ونظر �إلى الواقع
باعتباره حياة جارية .ذات يوم وكان طالب ًا
في ال�س ��نة الثانية من المرحل ��ة الإعدادية،
قال له مدر�س الديانة الم�سيحية�« :أريدكم
الآن �أن تت�صوّروا كرة �أر�ض �أكبر من �أر�ضكم
بمليون مرّة ،كرة لي�س ��ت من تراب وماء بل
هي من حديد فوالذي �صلب ،يم ّر عليها كل
مليون �س ��نة طائر ،فيم�سحها بجناحه .فكم
وكم مليون مليون �س ��نة يحت ��اج هذا الطائر
ليذي ��ب هذه الك ��رة الحديدية؟ ت ��ذوب هذه
الكرة وال ي ��ذوب عذابكم في جهنّم �إذا متّم
في حال الخطيئة» .يقول ج ��ورج« :و�صلت
�إلى البيت و�أنا في �ش ��به هذي ��ان و�أ�صابتني
حمّى حقيقية وبقيت يومين طريح الفرا�ش،
ثم لما �أفقت كان ر ّد فعلي الوحيد �أنني قلت
بين ��ي وبي ��ن نف�س ��ي :ال� ،إن اهلل ذاك ال ��ذي
حدثني عن ��ه الكاهن ال يمك ��ن �أن يوجد وال
يمك ��ن �أن يكون ظالم ًا �إلى ه ��ذا الحدّ .ومن
ذلك اليوم كففت عن �أن �أكون م�سيحي ًا».

THE VOICE OF PALESTINE
Analysis Interviews

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

The voice of
the Palestinian
people

كلمة ال�سر
زومبي
زومبي �أو الك�سالى (بالإنجليزية )Zombie :هو الجثة
المتحركة التي �أثارتها و�س ��ائل �س ��حرية مثل ال�س ��حر
وغالب ��ا ما يطب ��ق ه ��ذا الم�صطلح المج ��ازي لو�صف
�شخ�ص منوم مجرد من الوعي الذاتي.
منذ �أواخر القرن  .19وقد اكت�سبت �شخ�صية الزومبي
�شعبية ملحوظة .خا�صة في �أمريكا ال�شمالية والفولكلور
الأوروبي .وفي الع�ص ��ر الحديث .تم تطبيق م�صطلح
“الزومب ��ي” عل ��ى الموت ��ى الأحياء في �أف�ل�ام الخيال
المرعب .وتم ت�صوير فيلم يمثلهم �س ��نة  1968م من
�إخراج جورج روميرو و ا�سمة ليلة الحي الميت.
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LISTEN TO US:

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

604 2484948 - 604 2484949
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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

CPBC License # 69016

604-593-6922
:≈dEG á«MÉ«°S äÉbÉH

ACCREDITED AGENT

Packages to:

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

Disnyland
Mexico, Hawaii
CRUISES and more

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

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

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

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

