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

االستشارة مجانية

خدمات عقارية لجاليتنا العربية
هل تريد بيع أو شراء مسكن؟

اتصل ا�ن

www.nejiafliss.caCall me today for free market value of your property, net sheet and smart budgeting

778-838-9966
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عادات وتقاليد من العامل يف احتفاالتهم 
بـ “عيد الفطر”

يتوق���ع خب���راء المعه���د القوم���ي 
للبحوث الفلكية ان يكون اول ايام 
عيد الفط���ر المبارك له���ذا العام 
ه���و ي���وم االربع���اء ال�ساد����س من 
�سهر يوليو القادم اأعاده اهلل علينا 
وعليكم بالخير واليمن والبركات، 
حيث يتوقع خب���راء معهد البحوث 

الفلكية ان يتم �سهر رم�سان لهذا 
الع���ام ثالثي���ن يوم���ا فيك���ون يوم 
الثالثاء الموافق الخام�س من �سهر 
يولي���و الق���ادم هو الي���وم الثالثين 

اليوم المتمم ل�سهر رم�سان.
علما باأن �سهر �سعبان الما�سي قد 
اأتم ت�سع وع�سرين يوما فقط حيث 

كان يوم االأحد الموافق الثامن من 
�س���هر مايو الما�سي ه���و اول ايام  
�س���هر �س���عبان، وكان ي���وم االح���د 
الخام����س م���ن يونيو الج���اري هي 
المتمم ل�سهر �سعبان ال�سهر الذي 
كان ر�س���ول اهلل محم���د “�سل اهلل 

عليه و�سلم” ي�سوم معظم اأيامه.

يحتفل العالم بانتهاء �سهر رم�سان 
الكريم و ببدء عيد الفطر المبارك 
و اختلف���ت اأي�سا مظاهر االحتفال 
بعي���د الفطر المب���ارك وذلك وفق 
الع���ادات والتقالي���د الت���ي اعت���اد 
الم�س���لمون في كل منطق���ة القيام 
به���ا و لذل���ك فاإنن���ا نلخ����س لكم 
اهم الع���ادات و التقالي���د التي تم 

االإحتفال بها.
فل�سطين:

اعت���اد الفل�س���طينيون عل���ى ب���دء 

العي���د خا�س���ة  يومه���م ب�س���الة 
ف���ي �س���احة الم�س���جد االأق�سى اأو 
ال�س���احات القريب���ة منه���ا و ذلك 
االإج���راءات  م���ن  الرغ���م  عل���ى 
االأمني���ة الم�س���ددة م���ن الق���وات 
االإ�س���رائيليه، وبعد انق�ساء �سالة 
العي���د يتوجه المعيدون لالأ�س���واق 
ل�س���راء الحلويات كالمعمول الذي 
يزداد الطلب علي���ه و الذي يعتبره 
الفل�س���طينيون رم���زًا ُيعّب���ر ع���ن 
هويته���م وثقافته���م العربي���ة. وال 

يكاد اأي منزل فل�سطيني يخلو منه 
و يعتب���ر جزءًا مهما م���ن العادات 
والتقاليد الفل�سطينية لالأعياد  كما 
و يعتبر �سيافة اأ�سا�سية لدى الزوار 
عند تبادله���م الزيارات خالل اأول 

اأيام عيد الفطر .
المعمول الفل�سطيني 

اثن���اء  الفل�س���طيني  المعم���ول 
�سناعت���ه قبي���ل عي���د الفط���ر في 
مدينة نابل����س، فل�س���طين. اأما في 

األربعاء القادم موعد عيد الفطر رسميًا
حسب ما أعلنه املعهد القومي للبحوث الفلكية

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

AL-HIMYARY LAW GROUP
IMMIGRATION LAWYERS

Suite 1500 - 701 West Georgia St. Vancouver BC, V7Y 1C6 Canada
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(Canadian Immigration Officer  )

graphic design work
by experienced professionals
we know what looks right first time

Marketing Collateral - Corporate Image - Animation
Web and Application Design -  Mobile Apps - SEO

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

so let us get started on
your project today!

Experts in Arabic
and English Design

نتكلم العربية
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تهنئ العربي الدميقراطي اجلالية 
اإلسالمية والعربية يف كندا بعيد 
الفطر السعيد أعاده اهلل عليكم 

باليمن والربكات
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السعودية رئيسًا جلمعية 
الدبلوماسيني يف أوتاوا

مازن صنوبر يحقق ذهبية 
وبرونزية يف بطولتي كندا 

وأمريكا لكرة الطاولة

كيف شجع الصيام أطفال كندا على تعلم العربية؟.. اعرف نتائج مسابقة 
)رمضان يف حياتي(

ف���ازت المملك���ة العربي���ة ال�س���عودية، 
بمن�سب رئي����س جمعية الدبلوما�سيين 
ف���ي اأوت���اوا، بع���د اأن اأنه���ت العا�سمة 
الخا�س���ة  ب���ات  االنتخا لكندي���ة  ا

بالمن�سب.
و�سيمثل المملكة بهذا المن�سب ال�سفير 
نايف بن بندر ال�س���ديري �سفير خادم 
الحرمين ال�سريفين لدى كندا الذي قاد 

“رم�سان في حياتي” م�س���ابقة اأقامها 
المركز التعليمي ال�سعودي في مقاطعة 
اأونتاريو بكندا لت�س���جيع االأطفال على 
الكتابة واالإلقاء باللغة العربية، واأي�سًا 
تعلم مقومات ال�سيام من خالل ابتكار 

ق�سة تتعلق بهذا ال�سهر.
المرك���ز  باخ�س���وين، مدي���ر  محم���د 
التعليم���ي، ق���ال ل�”هافينغتون بو�س���ت 
عرب���ي” اإننا “نحر����س عل���ى اأن يتعلم 
اأبن���اء الجالي���ة العربية والم�س���لمة في 
كن���دا اللغة العربية من خالل اأ�س���لوب 
ع�س���ري وممي���ز، وكان���ت الفك���رة اأن 
يكون التعلم من خ���الل ق�سة ق�سيرة 
وم�سورة تحمل معاني �س���هر ال�سيام، 

�سهر رم�سان”.
طارق ال�س���يخ، مدير الم�س���ابقة، اأ�سار 
اإل���ى اأن “االأطف���ال يتمتع���ون بمواه���ب 
متعددة في مجال اللغ���ة العربية اأردنا 

اأن ن�ساعدهم في اإخراج بع�سها”.
واأ�ساف �س���جل ف���ي الم�س���ابقة حوالي 
100 طفل، لكن الذين انطبقت عليهم 
�سروط الم�سابقة كانوا 40 طفاًل، وقد 

فاز منهم 26.
واأو�س���ح ال�س���يخ اأن الجه���ة المنظم���ة 
لهذه الم�س���ابقة هي موؤ�س�سة “اأهداف 
وم�سابقات” ال�سعودية التي تقدم الكثير 
من برام���ج الم�س���ابقات، وم���ن بينها 
م�س���روع “ق�سة في �سفحة”، وهذا اأول 

تعاون لهم مع المركز.
الم�س���ابقة م���ّرت بمراح���ل متعددة ما 
بين االختيار واالختبار واالإلقاء باللغة 
العربية ابتداًء من اأبريل/ني�سان 2016 
حتى 4 يونيو/حزي���ران 2016، ليكون 
يوم توزيع الجوائز على الفائزين قبيل 

بداية �سهر رم�سان المبارك.
الفائزة االأولى عن التميز في الم�سابقة 
هي الكندي���ة العراقية يا�س���مين اأزهر 
محمد في ال�سف الرابع من المدر�سة 

االإ�سالمية في اأونتاريو.
قال���ت يا�س���مين ل�”هافينغتون بو�س���ت 
عربي” اإن “ا�س���م ق�ستي كانت )كاأ�س 
ال�سائم ال�سغي���ر(، وتتحدث الق�سة 
عن معلمة طلب���ت منها اأن تتحدث عن 
�سيء حدث معها في رم�سان الما�سي”.

وهذه الطالبة فازت بكاأ�س في المخيم 
ال�سيف���ي للمدر�س���ة؛ الأنه���ا �سام���ت 
ال�س���نة الما�سية �س���هر رم�سان كاماًل 

فا�ستحقت اأن تفوز بالكاأ�س.
هند عبدالجبار، والدة الطفلة يا�سمين، 
تقول: “كانت اأغلب الم�ساركات متميزة، 
وتوقع���ت ليا�س���مين اأن تف���وز، لكن لم 
اأتوقع اأن تح�سل عل���ى جائزة التمييز 

وهي الجائزة االأعلى في الم�سابقة”.
وت�سيف: “الفكرة من ابتكار يا�سمين، 
كتبته���ا باللغ���ة االإنكليزية حتى ي�س���هل 
االأمر عليه���ا، بعد ذل���ك ترجمتها اإلى 
اللغ���ة العربية، ثم قمت اأن���ا بت�سحيح 

اللغة العربية لها”.
الفائزة االأخرى على م�ستوى التميز هي 
الطالبة هاجر علي في ال�سف الخام�س 

بمدر�سة �سيرايزك بروك.
تقول هاجر: “ا�س���تفدت من الم�سابقة 
كثيرًا، فقد تعلمت كلمات عربية جديدة 
وم�ستوى القراءة والكتابة تح�ّسن عندي 
و�س���رت اأق���راأ واأكت���ب العربية ب�س���كل 

اأف�سل”.

اأحرز م���ازن �سنوب���ر ميدالي���ة ذهبية 
في بطولة كندا المفتوحة للعبة، والتي 
�س���هدت م�س���اركة 120 العبًا من حول 
العالم، كما �س���ارك �سنوبر في بطولة 
اأمريكا المفتوحة لكرة الطاولة، وتمكن 
فيها من الظفر بالميدالية البرونزية.

وعبر نائب رئي����س اتحاد كرة الطاولة 
ر�سوان ال�س���ريف عن �س���عادته بهذين 
االإنجازي���ن الذي���ن حققهم���ا �سنوب���ر 

ل�سالح فل�سطين.

وقال ال�س���ريف اإن �سنوبر يثبت دائمًا 
اأن���ه خي���ر �س���فير التح���اد اللعب���ة في 
الخارج، م�س���يرًا اإلى اأن���ه العب مثابر 
ون�س���يط ويتمتع باإمكانيات عالية، كما 
اأنه يحر�س دائمًا على تقديم االأف�سل 

ل�سالح فل�سطين.
واأ�سار ال�سريف اإلى اأن االتحاد قرر اأن 
يكون م���ازن �سنوبر من �سمن عنا�سر 
المنتخب الوطني الذي �سي�س���ارك في 
بطولة المنتخبات العربية في �سهر اآب 

القادم بتون�س.

الجانب ال�سعودي في هذه المناف�سة.
وقال ال�سفير ال�س���ديري: “ما تم يعتبر 
اإ�سافة جديدة لمنجزات الدبلوما�سية 
ال�سعودية، كما اأنه يعد تاأكيدًا وا�سحًا 
لمكانة المملك���ة على ال�سعيد الدولي، 
واأن ه���ذا االإنج���از م���ا ه���و اإال تقدي���ر 
للجهود المثمرة الت���ي بذلتها المملكة 
بف�سل دعم وتوجيهات القيادة الحكيمة 

ف���ي عهد خ���ادم الحرمين ال�س���ريفين 
الملك �سلمان بن عبدالعزيز”.

م���ن جانبه���ا قال���ت ال�س���فيرة نزه���ة 
ال�سقروني، �س���فيرة المملكة المغربية 
وعمي���دة مجل����س ال�س���فراء العرب في 
اأوتاوا، اأن �سغل المملكة لهذا المن�سب 
ومكانته���ا المرموقة عالميًا �ستنعك����س 

اإيجابًا على المجموعة العربية.

أخبار كندا

WHY ARE YOU READING THIS?

Our online newspaper ArabDemocrat.com contains daily updates with news, events and features.
The Arab Democrat connects your business to the large and fast growing Arab community in the lower mainland.
BECAUSE ADVERTISING WORKS!

To advertise, please call us at (604) 637-5722 or send us an email to advertise@arabdemocrat.com
advertise@arabdemocrat.com :لالإعالن، الرجاء االت�سال على الرقم 5722-637 (604) اأو اأر�سل لنا عبر البريد االإلكتروني

stay tuned for our IOS and Android mobile Apps.
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24 منظمة غري حكومية سورية تهدد 
باالنسحاب من مفاوضات السالم

ابتكار لبناين ينال فرصته يف كندا وينافس يف زوريخ!

رئيس وزراء كندا على مائدة إفطار: 
رمضان يذكرنا بنعم ال حتصى

هددت 24 منظمة غير حكومية �سورية 
باالن�سحاب من مفاو�سات ال�سالم التي 
ت�س���رف عليها االمم المتحدة ب�س���بب 

ا�ستمرار المعارك.
وفي ر�س���الة موجهة ال���ى االمين العام 
لالمم المتحدة، كتبت هذه المنظمات 
ان ح�سيل���ة ال�سحاي���ا المتزاي���دة في 
�سوريا تجعل م�ساركتها في المفاو�سات 

“ال معنى لها وحتى دون فائدة”.
م���ن بي���ن ه���ذه المنظم���ات الدف���اع 
المدن���ي ال�س���وري وال�س���بكة ال�س���ورية 
لحق���وق االن�س���ان واتح���اد منظم���ات 
الرعاية واالغاثة الطبي���ة الذي يدعم 
الم�ست�سفيات التي غالبا ما ي�ستهدفها 

الق�سف في �سوريا.
وجاء في الر�سالة “اذا لم يتم التو�سل 
ال���ى الي���ة جدي���ة لحماي���ة المدنيي���ن 
وفر�س احترام وقف االعمال القتالية 
فاننا نرى انه من الم�ستحيل ان نوا�سل 

م�ساركتنا في محادثات جنيف”.
وا�سافت المنظمات “بعد خم�س �سنوات 
م���ن الن���زاع، منظماتنا تريد �س���الما 

عادال ولي�س فقط عملية �سالم”.

ولد لوكا����س كري���م مرع���ي ف���ي مونتريال – 
كن���دا، وانتقل اإلى لبنان في �س���نٍّ ال�ساد�س���ة 
حيث ترعرع في �س���مال لبنان بين طرابل����س 
والكورة. در�س في المدر�سة الدولية في لبنان 
)IS( وانتقل الحقًا اإلى المدر�سة العالمية في 
لبنان )USL(. في �س���نٍّ ال�ساد�س���ة ع�س���رة، 
تقدم بطلب لتمثي���ل لبنان في الكلية العالمية 
لل�سليب االأحمر في نروج وهي مدر�سة داخلية 
دولية تجمع طالبًا من كل اأنحاء العالم. بعد 
تخرج���ه، ح�سل عل���ى منحة درا�س���ية كاملة 
لمتابعة الهند�س���ة الطبية الحيوية في جامعة 
�سايمون فريزر )SFU( في فانكوفر، كندا. 
بعد درا�سته الجامعية، �س���عى للح�سول على 
ماج�س���تير في الهند�س���ة الطبية الحيوية من 

الجامعة نف�سها.
ابتكار لمبتوري الأطراف

ي�سرح مرعي في حديث ل�”النهار” اأنَّ “الهند�سة 
الطبية الحيوية تكمن ف���ي تطور التكنولوجيا 
الطبية مثل االأ�سعة ال�س���ينية والموجات فوق 
ال�سوتية، واالأدوات الجراحية، و/اأو االأجهزة 

الم�ساعدة مثل الكرا�سي المتحركة والهياكل 
الخارجية، واالأط���راف اال�سطناعية”. وكيف 
اأتت���ه فكرة ابتكار ي���ٍد اإلكتروني���ة؟ ومنذ متى 
يعم���ل عليه���ا؟ و�س���بب اختي���اره التكنولوجيا 
الروبوتي���ة؟ فيجي���ب “اأدي���ر حالي���ًا مجموعة 
اأبحاث )MENRVA( تحت اإ�سراف الدكتور 
كارلو مينون في جامعة �سايمون فريزر، حيث 
طّورن���ا اآلة لديها القدرة على ال�س���يطرة على 
م الحالي ي�س���تند  االأي���دي الروبوتي���ة. قالتقدُّ
م يدًا  اإل���ى التكنولوجي���ا الروبوتية التي تق���دِّ
ا�سطناعي���ة �س���بيهة بالي���د الطبيعي���ة ت�سمُّ 
خم����س اأ�سابع اإلكترونية مف�سلية. في كانون 
الثاني عام 2015 �س���األني الدكتور مينون عن 
رغبتي في الم�ساركة بدورة االألعاب االولمبية 
 )Cybathlon( االإلكترونية االأولى في العالم
فاأجب���ت: نع���م”. واأردف: “بداأن���ا االإع���داد 
بالتعاون مع عيادة االأطراف اال�سطناعية في 
فانكوفر، وعبر تجني���د طيار مبتور االأطراف 
الإجراء تجارب، وتاألي���ف فريق من الباحثين 
والمهند�سين لتطوير هذا التطبيق، وتوا�سلنا 
���ن من جمع  ة للتب���ّرع والتمكُّ مع �س���ركات عدَّ

االأم���وال وقي���ادة الفريق تاليًا للم�س���اركة في 
المباريات في زيوريخ ب�سوي�س���را. الالفت في 
الم�ساألة، اأن كّل االأفراد يعملون تطوعيًا، واأنا 
اأ�سعر بالتوا�سع والفخر اإذ تمكنا من تحقيق 

الكثير في اأقل من عام واحد فقط”.
بطول���ة CYBATHLON م���ن كندا اإلى 

زيوريخ
اختي���ر الفريق �سمن 5 فرق اأخرى ُم�س���اركة 
م���ن 30 بل���دًا مختلف���ًا، فم���ا كان المميز في 
���ت اأكث���ر من 80  ابتكارك���م؟ “البطول���ة �سمَّ
فريق���ًا من 30 دولة في المرحل���ة االأولى، اأما 
في المرحلة الثانية فتناف�س���نا م���ع 11 فريقًا 
���ل الدولة الكندي���ة، والفرق االأخرى  وكنا نمثِّ
الم�س���اركة فكان���ت م���ن رو�س���يا وبريطاني���ا 
وال�س���ويد، و�سوي�س���را، والنم�س���ا، والياب���ان، 
واإيطاليا، وهولن���دا. المميز في الفكرة كانت 
التكنولوجيا التي ت�س���مح لمبت���وري االأطراف 
ال�س���يطرة عل���ى اأيديه���م الروبوتي���ة ب�س���كل 
طبيعي حد�س���ي. وعلمنا، اأننا الفريق الوحيد 
ال���ذي يج���ري ه���ذه التجرب���ة ح���ول العالم، 

المرتكزة على قوة تخطي���ط الع�سل والذكاء 
اال�سطناعي”.

كيف جمعتم التبرعات المالية لتحقيق المنتج 
النهائي؟ يجيب: “من اأجل جمع االأموال اأطلقنا 
حملة تمويل قب���ل ب�سعة اأ�س���ابيع، وماذا عن 
المناف�سة الدولية في زيوريخ، في ت�سرين االأول 
 Cybathlon“ َّع���ام 2016؟ يخبر مرع���ي اأن
يوفر من�سة لتطوير التكنولوجيات الم�ساعدة 
والمفيدة للحي���اة اليومية. ومن خالل تنظيم 
Cybathlon ن�س���عى الإزال���ة الحواج���ز بي���ن 
قي���ن، ومط���وري التكنولوجي���ا.  النا����س المعوَّ
وبطولة CYBATHLON هي للريا�سيين من 
ذوي االإعاقة، �سي�س���اركون ف���ي دورة االألعاب 
االأولمبية االأولى �س���ايبورغ في العالم. تجربة 
العر�س العالمي االأول: يوم ال�سبت 8 ت�سرين 
م Cybathlon االأول الذي يتيح  االأول، �سينظَّ
لالأفراد ذوي االإعاقات الج�س���دية التناف����س 
جنبًا اإلى جنب في �س���تة �سباقات با�ستخدام 
اأحدث التقنيات الم�ساعدة. ويمكن م�ساهدة 
الريا�سيي���ن ي�سع���دون الدرج م�س���تخدمين 
كرا�سي جديدة تثبت �سرعتهم ومهارتهم عبر 
ا�ستخدامهم اأطرافًا ا�سطناعية، وكيفية تاأقلم 
المناف�سين مع التحديات واالأن�سطة المحددة 
من الحياة اليومية. وثمة �سباقات للريا�سيين 
م�ستخدمين ذراعًا و�س���اقًا ا�سطناعية تعمل 
بالطاقة، و�سباق لراكبي الدراجات با�ستخدام 

التحفيز الكهربائي للع�سالت”.
اإذا فاز فريقك في المناف�سة ما هي الخطوة 
التالية؟ يقول: “اإذا فزنا اأو لم نفز، �س���نكمل 
عملنا لتطوير التكنولوجيا التي لديها اإمكانات 
هائلة في التاأثير على حياة مبتوري االأطراف 
لذلك �سنتطلع اإلى موا�سلة تطوير التكنولوجيا 

بهدف ت�سويقها بعد عام اأو اثنين”.
اإنجازات تتحقق في الغتراب

ماذا تقول ك�س���اب كن���دي من اأ�س���ل لبناني، 
لل�س���عب اللبناني ع���ن حلمك؟، يجي���ب: “اأن 
نكون �سادقين تمامًا، وهذا �س���يبدو نوعًا من 
الكلي�سيه، ولكن اأكبر خ�سٍم لديك هو نف�سك، 
لذا، يج���ب اأن ندرك اأن ال �س���يء م�س���تحياًل 
طالم���ا اأنَّ هن���اك التزام���ًا وتركي���زًا وعم���اًل 

جادًا، عندها اأي �سيء يمكن تحقيقه”. ولكن 
هل كان من الممكن اأن تحقق حلمك لو بقيت 
في لبنان؟، ي�سي���ف: “في الواقع ن�س���اأتي في 
لبنان، علمتن���ي انتهاز الفر�س وعدم الخوف 
من محاولة اأي �سيء جديد. والداي و�سقيقتي 
ال يزالون يعي�سون في لبنان، هي تدير �سركتها 
 ،Bread Basket Square الخا�سة في لبنان
هي اأي�سًا در�س���ت وعا�س���ت في كندا وقررت 
العودة اإلى لبنان للبدء بعملها. وهي األهمتني 

اأن اأفعل ال�سيء نف�سه!”.
كما تعل���م يمرُّ لبنان بماآ����سٍ وح���روب تخلِّف 
�سحايا كثرًا، اإ�سافًة اإلى ع�س���رات الحوادث 
المروري���ة اليومي���ة، فه���ل يمك���ن لل�س���لطات 
اللبنانية، خ�سو�س���ًا وزارة ال�سحة والقطاع 
الطبي، اال�ستفادة من هذا االإنجاز؟، “يمكن 
اأن ي�ستفيد النا�س الذين يعانون من بتر خلقي 
اأو جراء ح���ادث من هذه التكنولوجيا. يجري 
تطوير التكنولوجيا لالأطراف العليا المبتورة 
في الوق���ت الحال���ي اأي الي���دان، ولكن يمكن 
تمديدها اإل���ى االأطراف ال�س���فلية، خ�سو�سًا 
مع الفظائع االأخيرة الحا�سلة ووجود العديد 
من الالجئين الذين يعانون من بتر اأطراف”.

التكنولوجيا الروبوتية وم�ستقبلنا
ن�س���األ مرع���ي ع���ن التكنولوجي���ا الروبوتية، 
هل �س���ت�سبح جزءًا اأ�سا�س���يًا م���ن حياتنا في 
الم�س���تقبل القري���ب؟ يلف���ت مرع���ي اإل���ى اأنَّ 
“التكنولوجي���ا الروبوتي���ة �سروري���ة بالفع���ل 
ف���ي حياتن���ا وم���ن خ���الل �سن���ع الروبوت���ات 
اال�سطناعي���ة �س���تتم م�س���اعدة االأ�س���خا�س 
قي���ن. وف���ي غ�س���ون 5 اإلى 10 �س���نوات  المعوَّ
القادمة، �سي�سبح ارتداء الروبوتات على نطاق 
وا�سع بمتناول الجماهير”. ولكن ما هي القيمة 
الم�سافة لهذا الم�سروع؟ وكيف �ست�ساعد ذوي 
الحاجات الخا�سة في كل اأنحاء العالم؟ يتابع: 
“في ال�س���نوات االأخيرة، كان االأف���راد الذين 
يعانون من بتر في االأطراف العلوية يح�سلون 
على اأيٍد روبوتية ت�ستخدم فيها 5 اأ�سابع، ولكن 
الطريقة الحالية �ست�س���اعدهم في ال�سيطرة 

على االأطراف ب�سكل طبيعي اأو بديهي”.

اأع���رب رئي����س وزراء كن���دا جا�س���تن 
ترودو ع���ن �س���عادته، بالم�س���اركة في 
مائدة اإفطار رم�سانية مع �سيا�س���يين 
م�سلمين، ون�سر فيديو لهم خالل تناول 
طعام االإفطار، الذي كان من بينه التمر 

وورق العنب.
وقال ترودو، في بيان تهنئة بمنا�سبة �سهر 
م�س���ان، اإن “الم�س���لمين من كن���دا وحول 
العالم ب���داأوا رحلة روحية لمدة �س���هر من 

ال�سوم وال�سالة”، واأ�ساف: “خالل �س���هر 
رم�سان، ي�سوم الم�س���لمون خالل �ساعات 
النهار لزيادة �سبرهم، والتقرب من اهلل، 
والكرم تجاه م���ن هم اأقل حظا”. وتابع اأنه 
“وقت للتجم���ع، عندم���ا يدعو الم�س���لمون 
الجي���ران واالأ�سدق���اء لتب���ادل م���ا لديهم 
اأثناء وجبة االإفطار وتالوة ال�سلوات معا، 
وت�سجيع بع�سهم البع�س على عمل الخير”.
كل  يذك���ر  رم�س���ان  اأن  ت���رودو  واعتب���ر 

واح���د منا الإظه���ار التقدير للنع���م التي ال 
تح�س���ى، وو�سع احتياج���ات االآخرين قبل 
احتياجاتنا”، واأ�ساف: “دعونا ناأخذ الوقت 
لالعتراف، واإظهار االمتنان لم�ساهمات ال 
تق���در بثمن م���ن الجاليات الم�س���لمة التي 
تث���ري ن�س���يجنا الوطن���ي كل ي���وم. التنوع 
الثقاف���ي في كن���دا ه���و واحد م���ن اأعظم 

مواطن القوة وم�سادر فخرنا”.

وف�س���لت ثالث ج���والت م���ن محادثات 
ال�سالم غير المبا�سرة بدات في نهاية 
كان���ون الثاني في جني���ف اذ ت�سطدم 
دائما بتم�سك طرفي النزاع بمواقفهما 
حيال م�ستقبل الرئي����س ال�سوري ب�سار 

اال�سد.
وتطالب المعار�سة بت�سكيل هيئة حكم 
انتقالي كاملة ال�سالحيات م�س���ترطة 
رحيل اال�سد مع بدء المرحلة االنتقالية، 
فيم���ا ي�سر الوف���د الحكوم���ي على ان 
م�ستقبل اال�س���د لي�س مو�سع نقا�س في 
جني���ف مقترحا ت�س���كيل حكومة وحدة 
مو�س���عة ت�سم ممثلين ع���ن المعار�سة 

“الوطنية” وعن ال�سلطة الحالية.
وكان مبعوث االم���م المتحدة الخا�س 
الى �سوريا �ستافان دي مي�ستورا اعرب 
موؤخرا عن االمل في عقد جولة جديدة 
في تموز �سرط تحقيق تقدم في توزيع 
الم�ساعدات االن�سانية وتح�سن الو�سع 

االمني.
ويفتر�س ان يعر�س دي مي�ستورا تقريرا 
امام مجل�س االمن الدولي حول التقدم 
الذي احرزته ات�ساالته من اجل اعادة 

اطالق المحادثات.

أخبار كنداأخبار العامل

أخبار كندا
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قّصة أّول املهاجرين العرب إىل كندا

   ن�سر هذا المقال في جريدة ال�سفير 
   بقلم: فاروق اأبو ظهر

اإلى ال�س���مال م���ن مونتري���ال تق���ع �ساحية 
»الف���ال« على بع���د حوالي 30 كل���م. عدد 
�س���كانها يق���ارب الن�س���ف ملي���ون ن�س���مة، 
خم�س���ون األفًا منه���م ينتمون اإل���ى جاليات 
عربي���ة متع���ددة، وه���م ين�س���طون ف���ي كل 
المج���االت: قط���اع المطاع���م، والخدمات 
واأعم���ال البن���اء. ت�س���ّم الجه���ة الجنوبي���ة 
ال�سرقية من الفال، اأكبر عدد من الجوامع 
في مقاطعة كيبيك، م�سجد القد�س، وم�سجد 
ال�سالم، وم�سجد الفاروق، وم�سجد فاطمة، 

وم�سجد نور االإ�سالم.
بالعربي

ق�سدنا الفال، �سباح ي���وم ماطر لكن قليل 
البرودة، واإبان الرحلة عبر الطريق ال�سريع، 
ا�س���تمعنا اإلى اأخبار لبنان واأغاني ال�س���يدة 

فيروز عبر اإذاعة »�سوت لبنان«.
اقتربنا من مجمع تجاري كبير جدًا، محال 
كثيرة منت�سرة من الجهة الخارجية للمجمع، 
ومن الداخل �ساحة وا�سعة، انت�سرت عندها 
المطاعم: الهندي، وال�سين���ي، واللبناني، 
واالإيطالي واالأميركي، كلها جنبًا اإلى جنب، 
عل���ى طريقة مطاع���م االأ�س���واق الخليجية، 
طاوالت جلو����س الزبائن، و�سعت في نطاق 

المطاعم.
كذلك انت�سرت المقاهي ومحال بيع البوظة 
وال�س���كاكر، والهوات���ف النقال���ة واالأجهزة 

الكهربائي���ة، ومعظم اأ�سحاب الموؤ�س�س���ات 
اأو العاملي���ن فيه���ا يتكلمون اللغ���ة العربية. 
كثير م���ن رواد المجمع من الع���رب اأي�سًا، 
ن�سبة ال باأ�س بها من المحجبات، وعدٌد من 
كبار ال�سن، معظمهم من اللبنانيين، ياأتون 

لق�ساء الوقت ولقاء االأ�سدقاء.
على مقربة من المجمع التجاري، مبنى كبير 
مخ�س�س فقط ل�سوبر ماركت »اأدوني�س«، 
وله ف���روع ف���ي كل اأنحاء كن���دا، يمتلكه في 
االأ�سا�س لبناني، بنى ما يمكن و�سفه بمملكة 
للطعام، يحتوي ال�س���وبرماركت على كل ما 
ت�س���تهيه الحوا����س الخم����س، من ال�ساورما 
اإلى الكفت���ة اإلى اأن���واع الدج���اج، والمتبل، 
والبه���ارات والمطيب���ات، وورق العري����س، 
والملفوف، كلها حا�سرة للطبخ. باالإ�سافة 
اإلى كل اأنواع الخ�سار، الطازجة والمثلجة.

باالإ�سافة اإلى الفالف���ل والتبولة والحم�س 
بالطحينة، كل المعرو�س في غاية النظافة 
والتو�سي���ب. زبائ���ن ه���ذا الم���كان من كل 
الجن�س���يات العربية واالأفريقية واالآ�س���يوية 

وكذلك الكندية.
»�سوا« لتوثيق الندماج

في خطوة ت���دل على م���دى تاأقل���م الجالية 
اللبناني���ة وحر�سه���ا عل���ى توثي���ق العالقة 
بي���ن اأفرادها، اأقيم ي���وم 20 اآذار الما�سي 
مهرجان كبير ح�سره رئي�س بلدية مونتريال 
داني كودب���ر والنائب���ان من اأ�س���ل لبناني، 
في�سل خوري واإيفا نا�سيف، باالإ�سافة اإلى 

ح�س���ٍد من 450 �س���خ�سا من اأبناء الجالية 
لالإعالن عن تاأ�سي�س جمعية »�سوا«.

خالل المهرجان، اأعلن عن ت�س���كيل الهيئة 
التاأ�سي�س���ية م���ن 12 ع�سوًا من الجن�س���ين 
برئا�سة ال�سيدلي ح�سان جواد، من مواليد 
ق�ساء �سور. حدد ج���واد، في كلمة األقاها، 
اأه���داف الجمعية واأبرزها ال�س���عي لتحقيق 
االندماج ف���ي المجتم���ع مع الحف���اظ على 
الهوي���ة والتقاليد اللبناني���ة. اأهمية جمعية 
»�س���وا« على ال�سعيد العملي، اإن�ساء بنك 
للمعلومات وموقع اإلكترون���ي، بهدف توثيق 
العالقات بين اأبناء الجالية، وت�سهيل عملية 
االت�سال بين اأ�سحاب الكفاءات والفعاليات 

لم�ساعدة الوافدين والعاطلين من العمل.
جانب اآخر لن�ساط الجالية اللبنانية، يتمّثل 
بتنظيم مهرجان �سنوّي حافل، خالل �سهر 
حزيران، ي�سمل ن�ساطات مو�سيقية وترفيهية 
وم�سابقات في فن الطبخ والرق�س والغناء. 
ال تغيب النقا�سات ال�سيا�سية واأحوال الوطن 
عن فعاليات المهرج���ان، الذي انطلق منذ 

15 �سنة.
���ا جمعيات عّدة مثل  اأ�ّس����س اللبنانّيون اأي�سً
جمعي���ة مر�س���ى ال�س���رطان، اإ�ساف���ة اإلى 
الجمعي���ات الديني���ة الم�س���اهمة في خدمة 

اأفراد الجالية في اأفراحها واأتراحها.
موؤخ���رًا عّي���ن البابا فرن�سي����س، االأ�س���قف 
اأنطوان نا�سيف مديرًا لكني�سة �سان اإفرام 
ولتقديم الدعم للمهاجرين ال�س���وريين من 

اأبناء الكني�سة.
اأول المهاجرين

كان اللبناني���ون اأول المهاجرين العرب اإلى 
كن���دا. ي���روي لبناني مقي���م منذ م���دة، اأن 
المدعو اإبراهيم بو نادر من زحلة، كان اأول 
لبناني وط���اأت قدماه الب���الد العام 1882. 
ويقول البع�س اإن مواطنًا اآخر يدعى يو�سف 
ال�س���امية، رك���ب البحر من بي���روت باتجاه 
مر�سيليا الفرن�سية، ثم وا�سل رحلته باتجاه 
مونتريال الع���ام 1890، وما يزال له اأقرباء 

فيها.
يقدر ع���دد اأع�س���اء الجالي���ة اللبنانية بين 
220 و250 األ���ف مهاجر. الم�س���يحيون اأول 
من قادوا موج���ات الهجرة اإلى كن���دا، اإما 
هرب���ًا من اال�سطه���اد العثماني، اأو ب�س���بب 
المجاعة التي ع�سفت بلبنان اإبان الحرب 

العالمية االأولى.
نهاي���ة الح���رب العالمي���ة الثانية، ا�س���تفاد 
العديد م���ن اللبنانيين من ت�س���هيل قوانين 
الهج���رة، وذلك لحاج���ة كندا اإل���ى االأيدي 
العاملة. كما وفدت اأع���داد كبيرة من اأبناء 
اأوروبا ال�سرقية ومن اليهود. الموجة الكبرى 
لهج���رة اللبنانيي���ن كانت خالل ال�س���نوات 
االأولى للح���رب اللبنانية ف���ي العام 1975. 
وكان���ت كندا، اإل���ى جان���ب اأ�س���تراليا، اأّول 
ة ال�ستقبال  دولة ت�سّن قوانين وبرامج خا�سّ
اللبنانيين، وقد اأن�س���اأت مكتبًا لتمثيلها في 
قبر�س، ت�س���هياًل ل�س���فر الفاّري���ن من اأتون 

الحرب.
اللبنانّي���ون الناطق���ون باللغ���ة الفرن�س���ية، 
يف�سل���ون اال�س���تقرار في كيبي���ك، ن�سفهم 
ينتم���ي اإلى فئ���ة ال�س���باب ورب���ع اأعدادهم 
يحملون �س���هادات جامعية. والجدير ذكره 
اأن موجهة 1975 من الهجرة، �سّمت اأعدادا 
�سبه مت�ساوية من الم�سلمين والم�سيحيين، 
كما �سّمت العديد من االأثرياء والمتعلمين 
ال�ساعين للح�سول على الجن�سية الكندّية ال 

اال�ستقرار في البالد.

ثمة عدد وافر من الطلبة اللبنانيين الذين 
تابعوا درا�ساتهم في جامعات كندا وا�ستقروا 
فيها، وقد برز عدد كبير منهم في مجاالت 
الطب والهند�سة وكرجال اأعمال واأ�سحاب 
مطاعم راقية اأو منظمي حفالت اأو �سائقي 

تاك�سي.
في البرلم���ان الكندي الحال���ي اأربعة نواب 
من اأ�س���ل لبناني ه���م: في�سل خ���وري من 
�سمال لبنان، اإيفا نا�سيف من عين الدلب، 
مروان طباره من بي���روت، وزياد اأبو لطيف 

من البقاع.
ق�سة عائلة منا�سلة

ق�س����س نجاح اللبنانيين ف���ي كندا كثيرة، 
لكّنها ال تخلو من الكّد والدموع. فهم الذين 
هاجروا ق�سرًا، وحملوا عائالتهم واأوجاعهم 
واأحالمه���م اإلى ب���الد ال يعرف���ون لغتها وال 

يملكون نقودها.
ق�سة تروى عن �سالب���ة وعزيمة عائلة من 
قرية عيترون الجنوبي���ة العريقة بن�سالها، 
هاج���رت اإلى كندا بدافع ظ���روف في غاية 

ال�سعوبة.
تعر�س رّب االأ�سرة الذي احترف قتال العدو 
منذ اأن حّطت اأقدامه عل���ى اأر�س الجنوب 
ع���ام 1982، واأُ�س���ر بع���د �س���نوات عدة من 
الغزو. االب���ن البكر الذي كان خارج لبنان، 
عاد ورت���ب هجرة اأم���ه واإخوته اإل���ى كندا، 
بم�ساعدة اإحدى منظمات االإغاثة. ا�ستقرت 
العائلة ف���ي مونتريال فعم���ل بع�سهم وتابع 
االآخرون تعليمه���م. تحّمل الجمي���ع الغربة 
وجهل اللغ���ة والقلق الم�س���تمر على م�سير 

االأب االأ�سير.
نجحت �سحافية كندية تدعى جوزيه لومبير 
في تنظيم حملة دولية بالتعاون مع جمعيات 
حق���وق االإن�س���ان، اأدت اإل���ى تحري���ر االأب 
والتحاقه بعائلته. �سيفتنا العزيزة و�سديقة 
ابنة العائلة منذ مقاعد الدرا�س���ة، تقول اإن 
ذلك التاريخ الماأ�ساوي اأ�سبح من الما�سي، 
والعائلة ترف�س الدخول في تفا�سيل حياتها.

أخبار كندا
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جهاز التلفزة الذهبي للقنوات العربية
متضمن سنتين اشتراك مجاني

فقط
$350

604-782-1428

اكاديمية المصرية لتعليم اللغة العربية
والدراسات ا	سالمية

39 years and going strong

خدمات وبرامج ا�كاديمية
@ فصول عربي وقرآن ودراسات إسالمية

Quranic Arabic فصل خاص للكبار + ٢٠ سنة @
@ تنظيم مسابقة قرآن سنوية للطلبة.

@ امتحان اللغة العربية كلغة ثانية وشهادة معتمدة من معظم المناطق التعليمية.
This Second language certi�cate is required for

post-secondery education in BC (collages or universities)
@ خطة تعليم شهرية لتسهيل جو أسري ومرح لربط الطالب بالمعلم والمدرسة ككل.

@ أسلوب ربط الدروس التعليمية با¢نظمة المختلفة.
@ دمج الطلبة في أنشطة تطوعية لخدمة المجتمع مثل بنك الطعام وبيت إيواء السيدات. 

أنشطة ا�كاديمية المصرية
@ االحتفال با¢عياد والمناسبات ا³سالمية وتسليط الضوء على قيمة أخالقية للمدرسة وجعلها شعار° شهري¯.

@ فرص عديدة ¢ولياء ا¢مور والطلبة للتطوع في مجاالت مختلفة والحصول على مزايا متنوعة وتخفيضات.
@ مقصف أسبوعي كتبرع من أحد ا¢سر لبيع بعض الوجبات الخفيفة والعصائر ويذهب ريعه كدعم دائم للمدرسة.

@ يوم البيتزا أو فطائر ومعجنات مرة في الشهر كتبرع من أحد ا¢سر في المدرسة

دوام المدرسة
يوم ا¢حد

من الساعة ١١ صباح¯
إلى الساعة ٣ ظهر°

للتواصل والتسجيل
د. فاطمة

(604) 218-2071

العنوان
Coyote Creek Elementary school 

8131-156 St
Surrey, BC, V3C 3R4
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تنظيم الدولة وأساليب هوليود 
جلذب الشباب الغربيني

قبول حذر لفتوى جتيز الزواج 
باملتحولني جنسيا يف باكستان

ابتعد تنظيم الدولة االإ�س���المية كثيرا عن 
تكتيكات التجنيد القديمة التي ت�ستخدمها 
مجموع���ات مثل تنظي���م القاع���دة، و�سار 
ي�س���تخدم اأ�س���اليب هوليود ليدفع ال�سباب 
الغربيين لالعتق���اد باأنهم يتاألقون كنجوم 
في رحل���ة بطولية، ومجن���دوه يغلب عليهم 
الطبع النرج�س���ي وهم م�سطربون نف�سيا، 
واأف�سل نم���وذج لهم هو مهاج���م اأورالندو 

عمر متين.
هذا ما قاله كاتبان ب�سحيفة وول �ستريت 
جورنال، مو�سحين اأن تنظيم الدولة ال ياأبه 
بتدّين مجنديه، واأن جوهر اإ�س���تراتيجيته 
للتجنيد هو مخاطبة اإح�سا�س ال�ساب بذاته 
ولي�س اإح�سا�سه بواجبه تجاه ربه اأو دينه اأو 

مجتمعه.
واأ�س���اف الكاتب���ان روب���رت بي���ب ووالك���ر 
غاننغ في مقال م�س���ترك لهما بال�سحيفة 
اأن التنظيم يقول لمجنديه الغربيين اإنهم 
�س���يح�سلون على االعت���راف باأ�س���كال لم 
يعهدوها من قب���ل، واإن مواهبهم الخا�سة 
�ستجد االهتمام الذي ت�ستحقه، واإن القتال 
والم���وت من اأج���ل تنظيم الدولة �س���يجعل 

منهم اأبطاال.
�سالة التنظيم

وعل���ق الكاتب���ان باأن ه���ذا النه���ج يجتذب 
والناغمي���ن،  النرج�س���يين،  ال�س���باب 
والمت�سخمي ال�س���عور بال���ذات، ويجعلهم 
ي�س���عرون باالنتم���اء لتنظي���م الدولة، وفي 
نهاي���ة االأم���ر يوافقون عل���ى اأخ���ذ “عتاد” 
التنظيم لتنفيذ اأجندتهم الخا�سة العنيفة.

اأ�سدرت هيئة دينية في باك�س���تان فتوى 
تجيز الزواج بالمتحول جن�سيا في خطوة 
حظيت بترحيب ي�سوبه الحذر ومطالبات 
بتقنين���ه ر�س���ميا. و�س���دق مجموعة من 

رجال الدين على الفتوى يوم االأحد.
وتقول الفتوى اإنه في حكم االإ�سالم يمكن 
زواج المتحول جن�سيا ممن تظهر عليهم 
“عالم���ات يمكن روؤيتها” تحدد الجن����س 

ب�سخ�س مختلف عنه في النوع.
واأ�سافت الفتوى اأن اأولئك ممن يحملون 
“عالمات الذكر واالأنثى ويمكن روؤيتها” ال 

يمكن زواجهم.
واأقر 50 عالما مرتبطين بتنظيم “اتحاد 
االأمة” غير المعروف على نطاق وا�سع في 
الهور، هذه الفتوى موؤكدين اأن اأي �سلوك 
يق�سد منه “اإذالل اأو اإهانة اأو م�سايقة” 
المتحول جن�سيا ينبغي اعتباره جريمة في 

االإ�سالم.
وقال األما����س بوبي، النا�س���ط الحقوقي 
في الدفاع عن المتحولين جن�س���يا، لبي 
بي �س���ي اأوردو :”نحن �س���عداء بالحديث 
ع���ن �س���وؤوننا، يحق لن���ا ال���زواج بالفعل 
بموجب ال�س���ريعة االإ�سالمية، لكن مالم 
تتخذ اإجراءات تزيل المفاهيم الخاطئة 
ب�ساأننا في المجتمع، لن يتغير الو�سع على 

االإطالق”.
وقال نا�سط اآخر اإنها “خطوة جيدة”، لكن 
هذه الق�سايا �س���تظل عالقة حتى يجري 
تقنين زواج المتحولين جن�سيا على نحو 

ر�سمي.
وقال قم���ر ن�س���يم اإن الكثير م���ن رجال 
ال�س���رطة كانوا يوجه���ون االتهامات في 
حاالت زواج المتحولين جن�س���يا ب�س���بب 
“نق�س المعرفة، اإذ ينظرون اإلي الحالة 

على اأنها زواج بين مثليين”.
واأ�ساف : “هذا ال�سلوك يمكن اأن يتوقف 
فقط عندما ترفع الحكومة الوعي ب�ساأن 

حقوق المتحول جن�سيا”.
حالة علي�سه

ويعاني المتحولون جن�س���يا في باك�ستان 
م���ن التمييز ويجدون �سعوب���ة في العثور 

على عمل.
وتقول جماعة “تران�س اأك�سن” الحقوقية 
المحلية اإن اأكثر من 45 متحوال جن�س���يا 
قتل���وا في اأقلي���م خيب���ر باختوخوا خالل 

العامين الما�سيين.
كم���ا توفي���ت نا�س���طة متحولة جن�س���يا، 
23 عام���ا، ال�س���هر الما�سي بع���د تاأجيل 
عالجها. وكانت علي�س���ه، التي تعر�ست 
الإطالق نار، في حالة حرجة بعد دخولها 
الم�ست�س���فى لك���ن االأطب���اء ل���م يتخذوا 
قرارا ب�س���اأن جن�س���ها ك���ي ي�سعوها في 
عنبر الذكور اأم االإناث، بح�س���ب �سهادة 

�سديقتها.
وتقول الموؤ�س�سة الحقوقية اإن هناك على 
االأقل 45 األف متحول جن�سي في االأقليم 
ون�سف مليون على االأقل في �ستى اأرجاء 

البالد.
وفي عام 2012، اأ�سدرت المحكمة العليا 
الباك�ستانية حكما بم�س���اواة المتحولين 
جن�س���يا في الحقوق، بما في ذلك حقوق 
المواريث. كما اأتاحوا لهم حق الت�سويت 

قبل ذلك بعام.
بيد اأن المحكمة ترف�س ال�س���ماح بزواج 
المثليي���ن، ووجهت في الما�س���ي اإتهاما 
لذك���ور مثليين بموج���ب قوانين مكافحة 

المثلية الجن�سية. حّدث���ت غوغل تطبيقي الخرائ���ط “اإيرث” 
و”ماب����س” ب�س���ور جديدة عالي���ة الو�سوح 
التقطها القمر اال�سطناعي “الند�سات 8” 
التابع الإدارة الطيران والف�ساء االأميركية 

)نا�سا(.
ويعن���ي ه���ذا التحدي���ث اأن تطبيقي غوغل 
ماب����س وغوغل اإيرث اأ�سبحا االآن يحتويان 
عل���ى �سور جوي���ة اأكثر و�سوح���ا وتف�سيال 
وحدة، وذلك با�ستخدام تقنية “الف�سيف�ساء 
الخالي���ة من الغيوم” الت���ي تقوم على ربط 
اأج���زاء منتق���اة م���ن االأر�س ذات �س���ماء 
�سافي���ة، بهدف اإزالة الغي���وم وغيرها من 
عوائق الطق����س لبن���اء لقط���ة �سافية لكل 

ركن من اأركان العالم.

وتقول غوغل اإن ال�سور الجديدة اأن�سئت من 
نحو بيتابايت )األف تيرابايت( من البيانات 
التي ت�سم اأكثر من �سبعمئة تريليون بك�سل. 
واأمكن لغوغل اال�ستفادة من هذه ال�سور، 
الأن نا�س���ا بالتع���اون م���ع دائ���رة الم�س���ح 
الجيولوج���ي االأميركي جعلت م���ن قاعدة 
بيانات قمر “الند�سات” مفتوحة الم�سدر 

الأي �سخ�س كي ي�ستخدمها.
وجميع �سور هذا القمر يمكن الو�سول اإليها 
با�ستخدام واجهة برمجة التطبيقات “اإيرث 
اإينجين”، التي ي�ستخدمها العلماء لدرا�سة 
التغيرات العالمية وا�سعة النطاق في البيئة 

وتتبع انت�سار االأمرا�س.

وف���ي حال���ة غوغ���ل ا�س���تخدمت ال�س���ور 
لهدف م�سابه. ويمكن للم�ستخدم التحقق 
من ال�س���ور الحديث���ة بتفعيل خي���ار �سور 
“�س���تااليت” في تطبيق “غوغل ماب����س” اأو 
بتحميل الن�سخة االأخيرة من تطبيق “غوغل 

اإيرث”.
ويذك���ر اأن اآخر مرة حدثت فيها ال�س���ركة 
بخدمتيه���ا  الخا�س���ة  الجوي���ة  ال�س���ور 
ال�سابقتين كانت في عام 2013، وفي ذلك 
الوقت ا�ستخدمت غوغل القمر اال�سطناعي 
االأقل قدرة “الند�س���ات 7” الذي عانى من 
عطل في اأجهزته في 2003 نتج عنه فقدان 

�سور لبع�س اأجزاء العالم.

وذك���را اأن الكيفي���ة الت���ي يعم���ل به���ا هذا 
النه���ج حت���ى ينجح ف���ي ا�س���تمالة وتجنيد 
ال�سباب الغربيين تكمن في اأعمال الفيديو 
المتط���ورة، المعقدة والغني���ة التي ينتجها 
“مركز الحياة االإعالمي” التابع له. وو�سف 
الكاتب���ان ه���ذه االأعمال باأنه���ا براقة وتتم 
كتابة ن�سو�سها وت�سميمه���ا بعناية فائقة 

وب�سكل يجتذب الغربيين.
وقاال اإن اأبرز ه���ذه الفيديوهات هو فيديو 
“الغرباء.. القالئل المختارون من مختلف 
بق���اع االأر����س”، وه���و يتب���ع تقني���ة لكتابة 
ال�سيناريو من 12 خطوة، و�سعها الأول مرة 
اأحد المنفذين ب�س���ركة ديزن���ي، وهو اأمر 
عادي بالن�سبة الأي مولع ب�”حرب النجوم”.

فيلم الغرباء
يحكي فيلم الغرباء عن بطل الفيلم ال�ساب 
اأندري���ه بولين ال���ذي يق���رر اإنه���اء حياته 
ال�س���عيدة المترف���ة في كن���دا لتلبي���ة نداء 
المغامرة، ويتعقب الفيلم رحلة بولين لدى 
و�سول���ه اإلى �س���وريا وتغيير ا�س���مه اإلى اأبو 
م�سلم، ثم االن�سمام لتنظيم الدولة والموت 

وهو يقاتل في �سفوف التنظيم.

وينتهي الفيلم ب�س���وت بولين، وكاأنه قادم 
م���ن وراء القب���ر. ويعك����س ذل���ك ال�سوت 
الهدوء والثقة اللذين يمالآن نف����س البطل 
والر�سا التام باختياره وهو يحث االآخرين 

على تلبية النداء.
وو�سف الكاتبان هذه الدعاية باأنها بعيدة 
تماما عن فيديوهات ال�سهداء للتنظيمات 
االأخ���رى المماثل���ة، وعل���ى �س���بيل المثال 
فيديوه���ات تنظي���م القاعدة الت���ي ت�سور 
الراحل اأ�سامة بن الدن اأو اأيمن الظواهري 
وهما يقفان اأم���ام خلفية ثابت���ة ويحدقان 
مبا�س���رة في الكاميرا، وي�ستخدمان اإطارا 
اإ�س���الميا مبا�س���را ووا�سح���ا الجت���ذاب 

ال�سباب.
ف�سل المواجهة

وقال الكاتبان اإن جهود الواليات المتحدة 
لمكافحة تاأثير دعاية تنظيم الدولة باءت 
بالف�س���ل. فق���د اأنتج���ت وزارة الخارجي���ة 
االأميركي���ة �سل�س���لة فيديوه���ات ور�س���ائل 
ل�س���بكات التوا�س���ل االجتماع���ي في حملة 
ح�سلت عل���ى ترويج وا�س���ع بعن���وان “فّكر 

ثانية وراجع نف�سك”.
هذه الحمل���ة التي حاول���ت ت�سوير تنظيم 
الدولة باعتباره “غير اإ�س���المي” �س���جلت، 
كما يقول الكاتبان، ف�سال ذريعا وتعر�ست 
لل�س���خرية نظرا اإلى اأنه���ا منحت التنظيم 
دون ق�سد منبرا اأكبر. واأ�سافا اأن اعتماد 
هذه الحمل���ة على منط���ق ر�س���ائل تنظيم 

القاعدة كان خارج التاريخ.

“تنظيم الدولة يقول لمجنديه الغربيين اإنهم 
�سيح�سلون على االعتراف باأ�سكال لم يعهدوها 
م���ن قب���ل، واإن مواهبه���م الخا�س���ة �س���تجد 
االهتمام الذي ت�س���تحقه، واإن القتال والموت 

من اأجل التنظيم �سيجعل منهم اأبطاال”

غوغل حتّدث خرائطها 
بصور عالية الوضوح

أخبار العامل

WHY ARE YOU READING THIS?

The Arab Democrat connects your business to the large and fast growing 
Arab community in the lower mainland.

BECAUSE
ADVERTISING WORKS!

To advertise, please call us at (604) 637-5722 or send us an 
email to advertise@arabdemocrat.com

لالإعالن، الرجاء االت�سال على الرقم 5722-637 (604) اأو اأر�سل لنا عبر البريد 
advertise@arabdemocrat.com :االإلكتروني
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جميع أنواع المأكوالت 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 ا�طعمة 
والوجبات الجاهزة والمجمدة وا�طعمة فإن جاردينيا هي الوجهة المفضلة.

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.

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

WE OPEN SEVEN DAYS A WEEK نفتح سبعة أيام في ا�سبوع

We wholesale to restaurants نوزع بالجملة إلى المطاعم

منتجاتنا
Our Products

بهارات، خبــز طازج، جميع أنواع اللحوم 
المحلية الطازجة، تشـكيـلـة كبيــرة من 
ا�جبان، حمص، تبولة، لبنة، زعتر، فالفل، 

كبة، كباب، شاورما والبقالوة. وجبات 
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

Proudly serving TriCity, 
Port Moody-Coquit-
lam-Port Coquitlam

www.gardenia-foods.com

,¿ƒjõØ∏àdG ™e ô«aƒJ
∞JÉ¡dGh âfôàfE’G

á©«¶ØdG ô«JGƒØ∏d kÉYGOh

¿ƒjõØ∏àdG ≈∏Y Google Playh âfôàfE’ÉH ºFGO ∫É°üJG •
Iô°TÉÑe á«ÑæLC’Gh á«Hô©dG äÉgƒjó«ØdGh äÓ°ù∏°ùªdGh ΩÓaC’G øe ±’B’GógÉ°T •

kÉfÉée âfôàfE’G ≈∏Y    
kÉjô¡°T Ohóëe ô«Z âfôàfE’G ôÑY π«ªëJ •

,»fhôàµdE’G ójôÑdG ≈dEG »Jƒ°üdG ójôÑdGh ,∞JÉ¡∏d »Jƒ°üdG ójôÑ∏d á«fÉée äGõ«e •
....ïdEG ºbôdG QÉ¡XEGh ∫É°üJE’G πjƒëJh    

(604) 637-0911 ≈∏Y ÉæH π°üJG ,¢Vô©dG ìô°ûd óYƒe ø««©àd hCG äÉeƒ∏©ªdG øe ójõª∏d
.ájOÉ©dG QÉ©°SC’G »g √òg ÉfQÉ©°SCG ¿EG ,IOhóëe IôàØd kÉ°VôY ¢ù«d ¿ÓYE’G Gòg*

* kÉjô¡°T kGQ’hO 60 §≤a

âjÉH É¨«e 25âjÉH É¨«e 25
Iõ«e 20 øe ôãcCGIõ«e 20 øe ôãcCG

kÉfÉéekÉfÉée





4794 

≈dEG áaÉ°VE’ÉH

* kÉjô¡°T kGQ’hO 90 §≤a
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TASTE THE DIFFERENCE QUALITY MAKES
تذوق خبزنا الشهي

أطيب خبز

We offer our suppliers a freshness guarantee!

If you have any questions or if you need to make a special order,
call or email us at sunrisepitaorder@gmail.com.

Sold in a store near you
We wholesale to stores, restaurants and caterers يباع في المتجر القريب منك

نبيع بالجملة للمتاجر والمطاعم ومتعهدي الحفالت
CONTACT US

604-421-7482
102, 3650 Bonneville Place

Burnaby BC
V3N 4T7

 

 

Save 50% on Your Business Phone and Internet Bill

Resellers and Agents Enquiries are welcome

Netfone  Unified Communications Solution (UCS) is more than a hosted 
IP PBX; it is a full-featured Phone service that is affordably priced. In addition 
to receiving reliable, simple to use, high-quality service, you have access to 
the advanced features that are only available in high end systems — making 
Netfone’s UCS the best value for your complete phone solution.

www.netfone.ca/business 

 Contact us:
Account Executive

business@netfone.ca
(604) 637-0911

Key Service Features
• Phone, fax and internet
• Most up-to-date Phone features
• Unlimited local and LD calling
• Multiple pricing models to save 

you money
• Hosted and on premise
• Secure

Optional Features
• Auto-Attendant
• Hunt Groups
• Simultaneous calling
• Call Centre Features
• Agent Groups
• Conference Rooms
• IVR
• Shared Lines appearance
• Address books
• Admin Web Interfaces
• Customized user interfaces
• CRM integration
• Fax to email, Computer faxing, 

Dedicated Faxing 

✓ As low as $20 per phone line
✓ Free Installation and equipment
✓ Special deals on internet, phone and TV for
    Employees, Family and Friends.

Best of All, you need not pay a fortune for a PBX
system to be installed. 
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أخبار العامل العربي

غزة و التي امتنعت ف���ي االعوام الما�سية 
عن االإحتف���ال ب�س���بب الظروف القا�س���ية 
التي يعي�س���ها غالبّي���ة ال�س���كان والح�سار 
الُمطبق عل���ى القطاع و الع���دوان ، فاإنهم 
هذا الع���ام احتفل���وا باإع���داد المعمول في 
الع�س���ر االأواخر من �س���هر رم�س���ان . كما 
قام المت�سوقون ب�س���راء مالب�س العيد من 
اأجل ا�سعاد االأطفال ، واإخراجهم من حياة 
الحرب االأخيرة الت���ي حرمتهم من فرحة 
العيد في االأع���وام الما�سيه . و من عادات 
اهل فل�س���طين خا�سة في غ���زه في اعقاب 
�سالة العيد القيام بزيارة المقابر لقراءة 

الفاتحه و للدعاء على ارواح �سهدائهم .
�سوريا والعراق :

كان العي���د فى �س���وريا، يبداأ باك���رًا بع�س 
االرجوح���ات  تن�س���ب  حي���ث  ال�س���يء، 
واالألعاب االخ���رى الخا�س���ة باالطفال في 
الحدائق العامة، وامام بع�س المنازل.كما 
ت�ستري اال�سر مالب����س العيد الجديدة في 
االأيام االخيرة م���ن رم�سان مما يوؤدي اإلى 

اكتظاظ كبير في االأ�سواق، ويحر�س النا�س 
على �سراء الحلويات الخا�سة بالعيد، ومع 
اأول اأيامه ي�سلي الكثير من اأهل دم�سق في 
الم�س���جد االأموي، كما ي�سلي االآخرون في 

الم�ساجد االخرى.
و باالإ�ساف���ة اإل���ى ذلك قبل ي���وم او يومين 
من العيد يقوم ال�س���وريون بط���الء القبور 
باللون االأبي�س وي�سعون عليها نبات االآ����س 
�سباح العيد و يتوجه الرجال اإلى الم�ساجد 
القامة �سالة العيد ثم زيارة القبور وقراءة 
الفاتح���ة على المتوفين ، وه���ذه العادة ما 
زال���ت موجودة عند ال�س���وريين حتى اليوم 
ب���ل و تزاي���دت م���ع تزاي���د اع���داد القتلى 
ب�س���بب الحرب . وبعد تلك الزيارة تجتمع 
العائالت عند كبيرها ، وتعايده ثم يتوجه 
كل اإلى منزله ليعايد اأهل بيته ، وبعد يطوف 
النا�س على بع�سهم يتزاورون ويتعايدون .

و لالأ�سف ومع بداية الثورة ال�سورية وحتى 
االآن؛ اختفت اغلب مظاهر االحتفال بالعيد 
، فالمدن ال�سورية تتعر�س للق�سف في جزء 
منها و في جزء اآخر تتعر�س لقيود جماعة 
الدولة االإ�س���المية )داع����س( ، ف�سال عن 
تمزق العائالت مع تزايد اعداد الالجئين 
و النازحين ال�س���وريين ف���ي مخيمات دول 

الجوار.
اما ف���ي الع���راق وعل���ى �س���اكلة �س���وريا.. 
ت�س���تمر معاناة المواطني���ن العراقيين في 
اء العنف الناتج ب�س���بب  عي���د الفطر، ج���رَّ
وجود جماعة الدولة االإ�سالمية )داع�س( 
وا�س���تيالئه على محافظات منها وت�سريد 

وقتل اأهلها، و التردٍّ االأمني و المعي�سي .
واختلفت مظاهر االحتفال بالعيد بعد الغزو 
ا كان �س���ائًدا، حيث تال�ست المراجيح  عمَّ
ودواليب الهواء، وتوقفت الن�ساء عن �سنع 
االأكالت الخا�سة بالعي���د، والتي من بينها 
الكليجة وهي عجين يح�سى بالتمر العراقي 
المعروف، اأو ال�سم�سم اأو جوز الهند. و ما 
بقي بعد الحرب هو الزيارات العائلية عقب 
تناول االفطار والذهاب اإلى بيت الوالدين 

والبق���اء هناك لتن���اول طعام الغ���داء، ثم 
معايدة االأقارب واالرحام واال�سدقاء خالل 

اأيام العيد .
الأردن :

العيد لدى اهل االأردن ل���ه عادات وتقاليد 
انتقلت من ا�سالفهم على مر التاريخ فقد 
جرت الع���ادة منذ العه���د العثماني في ان 
يق�سوا الليل���ة االأخيرة من �س���هر رم�سان 
م�س���تيقظين بانتظ���ار �س���ماع دوي طلقات 
المداف���ع في جب���ل القلعةحين تثب���ت روؤية 
هالل �سهر �سوال . و في ذات الوقت تنهمك 
الن�س���وة ف���ي تنظي���ف البي���وت، و �سناعة 

الحلويات، التي ابرزها اأي�سا كعك العيد
في اعق���اب ذل���ك يتوج���ه االأردني���ون الى 
الم�ساجد الداء �سعائر �سالة العيد خا�سة 
الم�سجد الح�سيني الكبير في و�سط البلد و 
ذلك من اجل ح�سور احتفال مو�سيقى في 
ال�س���احة الخارجية للم�سجد، حيث تعزف 
المو�س���يقى على يد فرقة ع�سكرية و خيالة 

يطوفون �سوارع المدينة.
و كغالبية بالد ال�سام يقوم االأردنيون بزيارة 
قبور اقربائهم ومعارفهم لقراءة الفاتحة و 
ل�سرب القهوة ال�سادة والأكل الحلويات التي 
تم اعدادها و من اج���ل تقديم ال�سدقات 
للفقراء في المقاب���ر . كما يتوجه ال�سبية 
لقراءة القراآن في المقابر حيث يح�سلون 

على عيديات من اقرباء الميت.
و ف���ي النهاي���ة يت���زاور االأه���ل والجي���ران 
واالأقارب ومعايدتهم ويتناولون كعك العيد 
والكعيكبان وملب�س الحام�س حلو والراحة، 
وياأخ���ذ االأطف���ال العيدية ويتجوه���ون اإلى 
�س���احة المدرج الروماني الموقع الرئي�سي 

لالألعاب و الباع���ة التي تحم���ل اكلة العيد 
الرئي�سة وهي الفول النابت. و مع ابنائهم 
يتوجه االأكبر �س���نا اإلى الم���درج الروماني 
وهم يغنون ويدبكون ويعايد النا�س بع�سهم 

البع�س اأثناء لعب .
المغرب :

في دولة المغ���رب، تخبز الن�س���اء الحلوى 
في فرن ي�س���مى ب�”ف���ران الحوم���ة”، حيث 
يتبادل النا����س فيما بينه���م واأنواعا كثيرة 
من الفطائ���ر والحلويات م���ن بينها)كعب 

الغزال( و)بريوات( و)المع�سالت(.
وتقوم الن�ساء المغربيات بتح�سير البخور 
المغربي الذي ي�س���مى بال�س���بة والحرمل، 

ويكون ذو رائحة طيبة كرائحة الم�سك.
وتبرز المالب����س الجديدة والزي التقليدي 
كاأحد اأه���م مظاهر الفرح���ة؛ حيث يتميز 
المغربيون بحر�سهم ال�س���ديد على �سراء 
قفطان، وهو ما ي�سبه الثوب في عيد الفطر؛ 
خا�س���ة لالأطف���ال .اأما الرج���ال فيرتدون 
الجاللي���ب اأو الكن���دورة اأو الجاب���دور اأما 
الح���ذاء فيكون موح���ًدا وه���و البلغة، وتعد 
من اأقدم النع���ال المغربية التقليدية، لكن 
اأ�سهرها هي البلغة ال�سفراء التي تلب�س مع 
الجابدور الأنها هي المف�سلة عند المغاربة.

اأما الن�ساء فلبا�سهم يتنوع فهناك القطفان 
الف�سفا�س���ة وهن���اك المط���رزة وهن���اك 
المفتوحة عند القدمين اأم���ا الحذاء عند 
الن�س���اء فهو ال�س���ربيل ي�س���به البلغ���ة لكنه 

خا�س بالن�ساء.
ي���وم يحر����س الرج���ال عل���ى  اأول  وف���ي 
ا�سطح���اب اأبنائهم اإل���ى الم�سليات التي 
تمت���د ف���ي �س���احات وا�س���عة الأداء �س���الة 
العي���د؛ بينم���ا تظل معظ���م ال�س���يدات في 
المطابخ الإعداد طعام االإفطار، ويكون من 

الحلويات الخفيفة.
لبنان :

تبداأ االأ�سر في لبنان باال�ستعداد ال�ستقبال 
العيد بتح�سير متطلباته وتوفير م�ستلزماته 
من �سراء مالب����س العيد الجديدة لل�سغار 
والكب���ار، وتح�سي���ر العدي���د م���ن اأن���واع 
الحلويات الخا�سة بالعيد كالمعمول وكعك 
العيد. ورغ���م اختالف المذاه���ب الدينية 
يبقى اللبنانيون م�ستيقظون ل�سالة العيد 

جماعة في م�ساجد البلدات والحارات.
وم���ا زال تجم���ع الم�س���لمين اأه���م مالمح 
العيد بين االأهل واالأقارب واالأ�سحاب .اأما 

عن���د االأطفال فبهجة هذا الي���وم ال تكتمل 
من دون ثياب العي���د و »العيدية« واألعاب 
العيد والذهاب اإلى »الكرم�س« لّلعب على 
المراجيح ولعب »الُلّقيطة« في �س���احات 

القرى والحدائق العامة.
ال�سعودية:

تبداأ مظاهر االحتفال بالعي���د قبله بمده، 
حاله���ا كح���ال الب���الد العربي���ة االخ���رى 
م���ن �س���راء االحتياج���ات م���ن المالب����س 
واالأطعم���ةو الحلويات الخا�س���ة بالعيد في 

بع�س المناطق، مثل الكليجة والمعمول.
وم���ع �س���اعات ال�سب���اح االأولى م���ن العيد 
يتجّمع ال�س���عوديون ف���ي احيائهم من اجل 
اداء ال�س���الة كم���ا و اإعت���اد البع����س اأداء 
�س���الة العيد ف���ي البي���ت الح���رام المكي 
والمدن���ي . و عق���ب ال�سالة يهنئ النا����س 
بع�سهم البع�س وبعد ذلك يذهب النا����س 
اإلى منازلهم ا�س���تعدادًا للزيارات العائلية 
وا�س���تقبال ال�سيوف من االأهل واالقارب، 
واإعداد الوالئم، وعقد الجل�س���ات العائلية 
المو�س���عة. وتنت�س���ر ع���ادة ف���ي الكثير من 
االأ�سر ال�سعودية و هو ا�ستئجار اال�ستراحات 
التي تقع في المدينة اأوفي اأطرافها، ليتجمع 
فيها اأع�س���اء االأ�س���رة الواح���دة الكبيرة، 

وتقام الذبائح والوالئم.
عمان:

فى �س���لطنة عم���ان و في اعق���اب ال�ساله 
يتجهون اإلى المتنزهات والحدائق بغر�س 
الترفيه عن اأنف�س���هم، كم���ا يحر�س اأهلها 
على �سلة االأرحام باإقامة الوالئم الجماعية 
واإحياء الموروثات ال�سعبية باإقامة االأهازيج 
و ال�س���عر كن���وع م���ن التعبير ع���ن الفرحة 
واالبتهاج. كما يت���م اأداء الفنون المتوارثة 
و�سباقات وعرو�س للخيل والهجن وغيرها 
من الحفالت الفنية، ولكل يوم فى الوالية 
خ�سو�سية، ففى ثالث اأيام العيد يتم اإعداد 
وجبة الم�س���اكيك وهى واحدة من اأ�س���هر 
الوجبات المف�سلة فى اأيام العيد ويخ�س�س 
يوم اآخر من اأيام العيد لل�سواء بو�سفهمن 

�سمات العيد التي توارثتها االأجيال .
االإمارات:

اعت���اد  العي���د  �س���الة  اإل���ى  باالإ�ساف���ة 
االأماراتي���ون تقدي���م الهداي���ا و العيديات 
لالأقارب والمعارف اأي���ام العيد. كما تقام 
اأي�س���ا حفالت لر�س���م الحناء عل���ى اأيدي 
البن���ات والن�س���اء، ويتم تجهيز المالب����س 
الجديدة خا�سة لالأطفال. و ي�س���تهر العيد 
اأي�سا باأطعمه خا�سه كاللقيمات والبالليط 

عادات وتقاليد من العامل يف 
احتفاالتهم بـ “عيد الفطر”

<<< تتمة من صفحة 1

<<< التتمة صفحة 11

اكلة بنت ال�سحن اليمنيه

ال�سوريون اثناء زيارتهم للقيور بعد �سالة العيد



العربي الديمقراطي

منتوجات البركة المحلية

14771 108th Ave | Surrey, B.C. V3R 1V8
Tel: (778) 395 0333 | Cell: (778) 384 9795

Email: albaraka@hotmail.ca

لدينا كامل االستعدادات لطلباتكم بأشهى المأكوالت العربية
مستعدون لتجهيز الحفالت والمناسبات

صمون عراقيبوركلحم بعجينكباب البركةقوزي عراقيسمك مشوي
وخبز تنور وخبز سمسم

كبة طرابلسيةكبة سرايكبة بتيتة جابكبة حامضكبة تبسيكبة موصل

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

جميع أنواع الكبب العراقية والعربية

شاورما لحم ودجاج بنكهة عربيةكباب (لحم غنم وعجل) على الطريقة العراقية

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

Middle Eastern Convenience Store & Halal Meat
للمواد الغذائية العربية واللحم الحالل
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وغيرها. كم���ا يرق�سون “الرزق���ة”.. وهي 
رق�سة �سعبية �سائعة.

قطر :
االحتف���ال بالعي���د فى قط���ر يب���دا بتوجه 
االأ�س���رة الأداء �س���الة العي���د، وبعدها يتم 
تبادل التهانى بالعيد فى �س���كل جماعتين، 
االأول���ى لل�سغ���ار الذين ينتقل���ون من بيت 
اإلى اآخر للتهنئة واأخذ العيدية، والجماعة 
الثانية للكب���ار حيث يزورون الجيران.وفى 
وقت الغداء، ينزلون عند اآخر بيت ، ويتم 
تحديد بيت الغداء قبل العيد بالت�ساور. كما 
و يلجا البع�س اإلى الحدائق والكورني����س و 

االماكن العامه للتمتع او لالإحتفال .
اليمن:

مظاهر العيد في اليمن تتجلى في الع�س���ر 
االأواخر من رم�سان الكريم، حيث ين�سغل 
ال�سغار والكبار بجمع الحطب وو�سعه على 
هيئة اأكوام عالي���ة، ليتم حرقها ليلة العيد 
تعبي���رًا عن فرحته���م بقدوم عي���د الفطر 

وحزنهم على وداع رم�سان.
م���ن  بي���ت  يخل���و  ال  العي���د  ف���ي  و 
���لتة” وتتك���ون م���ن الحلب���ة  االأكالت:”ال�َسّ
المدقوقة وقط���ع البطاط���ا المطبوخة مع 
قليل م���ن اللح���م واالأرز والبي����س. و بنت 
حن اأو ال�ّسباية، وهي عبارة عن رقائق  ال�سّ
من الفطير متما�س���كة م���ع بع�سها البع�س 
ومخلوطة بالبي�س وال�سمن والع�سل الطبيعي 

و يتم خبزها في التنور .
ال�سودان:

يقوم البيت ال�سودانى على قدم و�ساق بعد 
منت�سف رم�سان، ا�س���تعداًدا لعيد الفطر 
بدءا ب�س���راء المالب����س الجدي���ده للجميع 
و الحن���اء للن�س���اء . و حي���ث ُتع���د اأ�سناف 
الحل���وى، واأل���وان الكعك و الب�س���كويتات و 
المعجنات بكميات كبي���رة تكفي الزائرين 
الذين يتوافدون بعد �سالة العيد التي توؤدى 

في ال�ساحات قرب الم�ساجد التي ي�سهدها 
الجميع، حيث يتبادلون التهاني ثم يتوجهون 
اإلى منزل كبير االأ�سره لق�ساء بع�س الوقت.
وال�س���ودانيون يق�سون نهار اليوم االأول في 
الزيارات والتهاني للجيران، قبل اأن ينطلق 
الجمي���ع بعد الغ���داء في االحي���اء االخرى 
وت�س���تمر الزيارات طوال االأيام االأولى من 
�سهر �سوال، ويحر�س كثير من ال�سودانيين 
المقيمين في الخارج اأو بعيد عن اأهاليهم 

اإلى ق�ساء عطلة العيد بين االأهل.
وفى الفتة ان�س���انية يتوافد رجال الحي في 
كثير م���ن القرى اإلى منزل اأح���د الكبار اأو 
اأي مكان متفق علي���ه، كل يحمل افكاره ثم 
يخرجون جماعات لزيارة المر�سى وكبار 

ال�سن وكذلك تفعل الن�ساء واالطفال.
م�سر :

في م�سر تب���دا المظاهر االحتفالية للعيد 
ب�س���راء المالب����س الجديدة ،وقب���ل العيد 

تزدحم ال�سوارع والمحالت.
و ي���وم العيد يتوج���ه الم�سلون بع���د طلوع 
لل�س���الة مرتدي���ن مالب�س���هم  ال�سم����س 
الجديده وي���وؤدون �سالة العيد في االأماكن 
العام���ة والم�س���اجد الكبي���رة.و يتبادل���ون 

التهاني عقبها .
و ي�س���تهر العي���د في م�س���ر ب���اأكالت مثل 
الكع���ك، والفطي���ر، و الف�س���يخ )ال�س���مك 
المملح (. كما يعيد النا�س بزيارة االأماكن 
الترفيهية كالحدائ���ق والمالهي، و بزيارة 

االأقارب وتبادل التهاني.
تركيا :

في تركيا ي�سع المحتفلون بالعيد الزينات 
واالإعالم فوق المباني وعلى نوافذ البيوت 
والحافالت حيث من عاداتهم رفع االإعالم 
في االأعي���اد وتقوم البلديات بن�س���ر زينات 
كهربائية و�سوئية ليلية على جوانب ال�سوارع 
الرئي�سة بمنا�سبة العيد ، ويتدفق ال�سباب 

والرجال والن�س���اء واالأطفال على الجوامع 
والم�ساجد الأداء �سالة العيد، و�سط اأجواء 
من البهجة وال�سعادة، وتنت�سر الفتات من 
القما�س ُتِعدها المحالت وبلديات االأحياء 

تمثل عبارات التهاني بالعيد.
اأوروبا:

يحتف���ل الم�س���لمون ف���ي اأوروب���ا بتزيي���ن 
الم�س���اجد وتعليق الم�سابيح على جدران 
الم�س���اجد والمبان���ي الت���ي ي�س���كنون به���ا 
، ويحتف���ل الم�س���لمون ب�س���راء المالب����س 
الجدي���دة و الكعك وتب���داأ مرا�س���م توزيع 
زكاة عيد الفطر في اليوم االأخير من �سهر 
رم�سان؛ حيث تمتلئ الم�س���اجد بالفقراء 

انتظارًا لن�سيبهم من الزكاة.
ال�سين :

يرتدي الم�سلمون في ال�سين مالب�س العيد 
الزاهي���ة ويتوجه���ون للم�س���اجد لل�س���الة 
واال�س���تماع لتالوة القراآن والتف�س���ير. كما 
يتزاور المحتفلون فيما بينهم وي�س���تمرون 
في ذلك ثالث���ة اأيام متوا�سل���ة وفي بع�س 
المناط���ق ياأخ���ذ كل الموظفي���ن والعم���ال 
الم�س���لمين بالمنطقة اإج���ازة خا�سة ليوم 

واحد.
الهند و نيبال:

وف���ي الهن���د تاأت���ي احتف���االت العي���د على 
�س���كل زخرفة اليد بالحناء �س���واء للرجال 
اأو الن�س���اء؛ خا�سة في مدينة “حيدر اأباد” 
والتجمع عند م�س���جد �س���هير هناك يدعى 
“جاما”؛ حيث النفح���ات العطرة والطبيعة 
الخالبة والمناظر التاريخية الرائعة. اأما 
النيبالي���ون فيطلق���ون البالون���ات الملون���ة 
عندم���ا يف���رغ الم�سلون من �س���الة العيد 
لتحلق ف���ي ال�س���ماء ويكتبون عليه���ا “عيد 

مبارك”.
ماليزيا:

ماليزي���ا من بين ال���دول االإ�س���المية التي 
تحتف���ل بعيد الفط���ر الُمبارك تحت ا�س���م 

»ه���اري رايا«، والخا����س بطائفة المالي 
)الم�سلمون( والذين ي�سكلون تقريبًا ن�سبة 
%60 م���ن ال�س���عب المالي���زي، ورغم ذلك 
فالعيد في ماليزيا لجميع اأفراد المجتمع، 
حينم���ا يت�س���اركون فرح���ة وبهج���ة العيد. 
ويتجه الم�سلمون الماليزيون اإلى الجوامع 
الماليزي���ة، وي�س���عى المغترب���ون �س���وب 
الجوامع العربية حيث تك���ون خطبة العيد 
باللغة العربية. وبعد انق�ساء �سالة العيد، 
يع���ودون لبيوته���م، ومنهم من يخ���رج اإلى 
المتنزهات ويح�سر االحتف���االت المقامة 

من الدولة واالأفراد.
تايالند:

تذهب الن�س���اء لالأ�س���واق ل�س���راء مالب�س 

�سالة العيد للرجال واالأطفال، كما يذهب 
الرجال اإلى �سالة العيد في �سكل جماعات 
اإلى الم�س���اجد مرتدين »ال�سارونج«، وهو 
ال���زي الر�س���مي للم�س���لمين ف���ي تايالند. 
وفي ليل���ة العيد يتداف���ع التايالنديون قبل 
�سالة العيد لدفع زكاة الفطر في م�س���جد 
»م���ا ميان���ج«، ويتج���ه ع�س���رات االآالف 
م���ن الم�سلي���ن والم�سليات عل���ى امتداد 
االأرا�سي التايالندي���ة في وقت مبكر الأداء 
�سالة العي���د، ثم يتوجهون بع���د ذلك اإلى 
زيارة االأقرباء واالأ�سدقاء، كما ي�ستقبلون 
جيرانهم م���ن غير الم�س���لمين في بيوتهم 

اأي�سا.

<<< تتمة من صفحة 9

�سالة العيد في ال�سين

أخبار العامل العربي
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كفيفة تكتب ترجمة فرنسية ملعاين 
القرآن بطريقة بريل

نجحت كفيفة من فرن�س���ا ف���ي كتابة ترجمة فرن�س���ية 
لمعاني الق���راآن الكريم بطريقة بري���ل، مقدمة بذلك 
خدمة فريدة لفاقدي الب�سر الراغبين في فهم القراآن 

الكريم.
وعلى هام����س حف���ل تخرج دفع���ة من ط���الب المعهد 
االأوروبي للعلوم االإن�سانية في �ساحية �سان دوني �سمال 
باري�س، اأعلنت هزار خوجة اأم�س ال�سبت عن م�سروعها، 

واأهدت ن�سخا من الترجمة لعدد من المكفوفين.
وتقول خوج���ة -ذات االأ�سول الجزائرية- اإن الم�س���روع 
احتاج ثماني �س���نوات كاملة من العم���ل كي يتحول من 

فكرة اإلى حقيقة.
واأ�سافت في حديث للجزيرة نت اأنها واجهت ال�سعوبات 
بالتح���دي واالإ�سرار، الفت���ة اإلى اأنها ته���دف من هذا 
االإنجاز اإلى التوعية بحقوق ذوي االحتياجات الخا�سة 

في التعلم وفهم القراآن.
وردا على �سوؤال عن الوقت الذي ي�ستغرقه ن�سخ الترجمة 
الفرن�س���ية لمعان���ي الق���راآن بطريق���ة بري���ل، اأجاب���ت 
باأنه يحتاج لثالثة اأ�س���ابيع، فالن�س���خة تتاألف من �ستة 

مجلدات، وتكلف نحو 300 يورو.
واأ�س���ارت اإلى اأن اإنجازها يعد االأول باللغة الفرن�س���ية، 
واأنه لم ي�سبقها اإليه �سوى تجربة واحدة بطريقة بريل 

باللغة العربية في الكويت.
واأكدت خوجة تلقيها مئات الطلبات من مختلف اأنحاء 
العالم، خا�سة من الدول الناطقة بالفرن�س���ية لطباعة 

ن�سخة الترجمة بطريقة بريل.
وعن الم�ساريع الم�ستقبلية، اأكدت اأنها تعكف على اإعداد 
كتاب “قراءة في عقل الم�س���لم” لح�سان حتحوت بهذه 

الطريقة، بعد اأن ترجم من العربية اإلى الفرن�سية.

اخترب معلوماتك

كلمة السر: أشهر اسماء الصبيان

 من اأين ي�سمع ذكر البعو�س؟- 1
ذيله - فمه - �سعيرات ج�سده

 ما اإ�سم �سغير الثعلب؟- 2
دغفل - هجر�س - �سبل

 معركة القاد�سية وقعت بين؟- 3
الم�سلمين والفر�س - الم�سلمين والروم - الم�سلمين وال�سليبيين

 من هو القائد العربي الذي فتح ال�سين؟- 4
قتيبة بن م�سلم - معاوية بن اأبي �سفيان - خالد بن الوليد

 ما هي المادة التي ت�سنع من مزج الماء والرمل والح�سى والتراب؟- 5
الزجاج - االإ�سمنت - البال�ستيك

  من هي التي ُي�سرب بها المثل في قوة االإب�سار؟- 6
�سفراء اليمامة - البوم - زرقاء اليمامة

ابحث عن الكلمات المبعثرة في الجدول وا�سطبها. في النهاية تتبقى مجموعة اأحرف ت�سّكل كلمة ال�سّر. 
مالحظة: يمكنك ا�ستعمال الحرف اأكثر من مّرة.

الكلمات:
محمد - عمر - احمد - اآدم - علي - يو�سف - عبد الرحيم - عبد اهلل - يا�سين - عبد الرحمن - حمزة - خالد - م�سطفى 

- ابراهيم

االإجابات في ال�سفحة 14

14
حة 

�سف
ي ال

ت ف
جابا

إ اال
14

حة 
�سف

ي ال
ت ف

جابا
إ اال

عه�رلادبعمع
مبفنىملدبة
مندفيمادزز
حيطاد�سامرم
ب�سه�مللامخح
معحاررعياا
االحرخحدلع

منييحبيمد�س
حمف�سوياةنم
دمحمفمحمعم

سودوكو
تحتوي هذه ال�سبكة على 9 مرّبعات كبيرة )3x3(. كّل مرّبع منها ُيق�سم اإلى 9 خانات �سغيرة.

هدف هذه اللعبة ملء الخانات باالأرقام الالزمة من 1 اإلى 9 �سرط عدم تكرار الرقم اأكثر من مّرة واحدة في 
كّل مرّبع كبير وفي كّل خّط اأفقي وعمودي.

أخبار العامل

riadh@muslih.com

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

Real Estate Services
Serving Greater VancouverServing Greater Vancouver
Residential   •   Commercial   •   Business

Riadh R. Muslih
604-421-7275   •   604-339-0705

í∏°üe ó«°TQ ¢VÉjQ
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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(1)

5060 Canada Way, Burnaby, B.C
(604) 524-4499
thebcma.com
BURNABY JAMATKHANA(4)

6556 Sprott, Burnaby, B.C
(604) 299-9155
BURNABY JAMATKHANA(4)

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

NORTH VANCOUVER
NORTH SHORE CHAPTER(1)

2300 Kirkstone Road, North Vancouver, 
BC 
(604) 925-9991
northshore.thebcma.com
NORTH VANCOUVER  
ISLAMIC CENTER(1)

2300 Kirkstone Road , North Vancouver, 
BC
North Vancouver Islamic Center
604-784-5032
HEADQUARTERS 
JAMATKHANA(4)

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

CHILLIWACK
CHILLIWACK MUSSALLAH(1)

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

BURNABY
SFU BURNABY CAMPUS(2)

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

MUSALLA ABU BAKR(2)

7825 Edmonds Street,
 Burnaby, BC V3N1B9
778-892-7867
BCIT- BURNABY CAMPUS(2)

3700 Willingdon Ave,
 Burnaby, BC V5G
604-779-7771

QUEENSBOROUGH
QUEENSBOROUGH / ANNACIS 
ISLAND(2)

920 Ewen Avenue, 
New Westminster BC,V3M 5L8 
604-765-1507

KAMPLOOPS
UNIVERSITY COLLEGE OF 

Inshallah
604-701-2014
chilliwack.thebcma.com
CHILIWACK JAMATKHANA(4)

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

PORT COQUITLAM
MASJID AL-HIDAYAH 
& ISLAMIC CULTURAL 
CENTRE(2)

2626 Kingsway Avenue, Port Coquitlam, 
BC
(604) 945-1885
islam-canada.com

DELTA
DELTA MUSALLAH(2)

205-9250 120th Street,
 Delta, BC
604-715-4096
BAITUR RAHMAN(5)

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

RICHMOND
RICHMOND BRANCH(1)

12300 Blundell Rd, Richmond, BC
(604)233-7006
richmond.thebcma.com
RICHMOND JAMATKHANA(4)

7900B Alderbridge Way, Richmond, BC
(604) 273-972
AZ-ZAHRAA ISLAMIC 
CENTER(3)

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

SURREY
SURREY DELTA BRANCH(1)

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

THE CARIBOO(2)

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

SURREY
KENNEDY HALL
8870 120 Street, 
Surrey BC, V3V
GUILDFORD -ABDUL KHALIQ 
MUSSALA
#209 10222A 152 St, Surrey, BC
Entrance from the back of building (M on 
the door of Mussala) Surrey, BC. 5 times 
salah, Quran classes and Jumua’ Contact: 
Wasif Rana 778-896-5344 (for entry 9am 
to 7pm Monday to Saturday)
778-896-5344 
AFGHAN MUSSALLA(2)

10648 135 Street,
 Surrey, BC
778-892-7867
ISLAMIC ACADEMY OF 

SURREY EAST BRANCH(1)

13585 62nd Avenue, Surrey, BC
(604) 597-7863
surreyeast.thebcma.com
MASJID AL-NOOR(2)

13526 98A Avenue, Surrey, BC
604-930-9742
masjidalnoor.ca
MASJID AL-HUDA(2)

14136 Grosvenor Road,
 Surrey, BC
604-585-4832
MASJID ANWAR MEDINA(2)

13560-105A Avenue,
 Surrey, BC
604-583-9786
FLEETWOOD ISLAMIC 
CENTRE(2)

209-8468 162 Street,
 Surrey, BC
604-617-7488
FIJI ISLAMIC CENTRE(2)

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

209-7750 128 Street,
 Surrey, BC
(604) 502-8692
FRASER VALLEY 
JAMATKHANA(4)

15177-68 Avenue (Corner of 152 St and 68 
Avenue) Surrey, BC
(604) 596-5354
AZA-E-HUSSAIN 
ASSOCIATION(3)

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

AL-KAWTHAR MOSQUE(3)

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

CANADA(2)

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

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

VANCOUVER
VANCOUVER DOWNTOWN(2)

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

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

KAMPLOOPS
AYESHA MOSQUE(2)

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

VANCOUVER
VANCOUVER BRANCH(1)

4162 Welwyn Street, Vancouver, BC
(604) 873-1787
vancouver.thebcma.com
FRASER MUSALLAH(2)

6436 Fraser Street, 
Vancouver, BC
604 316-4394
JAMIA MASJID VANCOUVER(2)

655 West 8th Avenue, Vancouver, BC
604-309-6036
pakcan.com
MUSLIM ASSOCIATION OF 
CANADA - MAC(2)

2122 Kingsway, Vancouver, BC V5R 5J9
604-434-7526
macvancouver.ca
MASJID OMAR-AL-FAROOQ(2)

1659 E10 Ave, Vancouver, BC
604-873-8580
daralmadinah.com
UBC BROCK HALL ANNEX
2nd Floor, Rm 2357, 
Vancouver, BC
msa-ubc.org

WEST BROADWAY MUSALA - 
AL BASHA RESTAURANT(2)

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
muslimcommunitycentre.com
DRAKE JAMATKHANA(4)

UNIVERSITY OF BRITISH 
COLUMBIA(2)

2329 West Mall, 
Vancouver BC, V6T IZ4
604-822-2211
International House
VANCOUVER AIRPORT
Interfaith Chapel / International Arrivals 
Level
SAUDI STUDENT SOCIETY OF 
VANCOUVER(2)

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

NORTH VANCOUVER
KAREN MAGNUSSEN 
COMMUNITY CENTRE(1)

2300 Kirkstone Road,
 North Vancouver BC
(604) 987-7529

508 Drake, Vancouver, BC
(604) 683-2613  
VANCOUVER JAMATKHANA(4)

403 - 1189 Main Street, Vancouver, BC
604-687-6091  
TRI-CITIES JAMATKHANA(4)

Tri-cities 3127 St. Johns St Port Moody, 
BC
(604) 461-3127   
UBC JAMATKHANA(4)

BROCK HALL ANNEX1874 EAST 
MALL V6T 1Z1 UBC ISA
THAQALAYN MUSLIM 
ASSOCIATION(3)

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

LANGLEY
LANGLEY MUSSALLA (NEW 
LOCATION)(2)

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

VICTORIA
VICTORIA BRANCH(1)

2218 Quadra Street Victoria BC
250 995-1422
victoria.thebcma.com
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

VICTORIA
UNIVERSITY OF VICTORIA(2)

Interfaith Chapel
250-384-7000

WHITE ROCK
WHITE ROCK MUSSALLA(2)

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

(1) BCMA | (2) OTHER SUNNI | (3) SHIA | (4) ISMAELI | (5) AHMADYYAJUMMU’AH ONLY (FRIDAY PRAYER)

تعود ملكية الديمقراطي العربي إلى شركة السالم ميديا جروب في كولومبيا البريطانية.
الديمقراطي العربي هي الصحيفة الوحيدة التي تخدم المجتمع العربي في كولومبيا البريطانية. 

نرحب باقتراحاتكم وتعليقاتكم أو مساهماتكم بمقاالت أو رسائل القراء إلى المحرر. تجدون وسائل اإلتصال بنا بالتفصيل أدناه :

submit@arabdemocrat.com :تقديم مقالة  |  letters@arabdemocrat.com :رسائل إلى المحرر
اقتراحات وتعليقات: comments@arabdemocrat.com  |  اإلعالنات: advertise@arabdemocrat.com | هاتف: 893-9348 )778(

يمكن للقراء أيضا متابعة مجموعة متنوعة أكبر بكثير مما لدينا هنا على موقع  ArabDemocrat.com باللغتين العربية أو اإلنجليزية. كما سيتم إطالق تطبيقات لموقعنا على جوجل أندرويد وأبل IOS قريبًا.

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

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

دليل املساجد

دليل الكنائس

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

S.no. Name Address Phone Demonination Additional Information

1 St. Joseph The Damascene Church
كنيسة القديس يوسف الدمشقي

1308 Ewen Ave, New Westminster, BC, 
V3M 5E7 (604) 553-3363 Antiochian Orthodox 

Church
antiochianorthodox@hotmail.com
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/current-

church-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
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آراء

ا�س���م علم مذكر عرب���ي، اأهمُّ االأ�س���ماء عند 
الم�سلمين الأنه ا�سم ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه 
و�سلم( . جاء على �سيغة المبالغة من  الحمد. 
معن���اه: المحم���ود الخ�س���ال، المثن���ي عليه، 

ل. الم�سكور، المر�سيُّ االأفعال، المف�سَّ

  Jimmy Pasch
  West Regional Organizer
  Jewish Voice for Peace
Over the last few months, pol-
iticians all over the country 
have mobilized to attack, slan-
der, misrepresent, undermine, 
blacklist, and otherwise con-
demn the Boycott, Divestment, 
and Sanctions movement work-
ing to hold Israel to basic stan-
dards for international law and 
human rights.
“Th e  BDS mo v e m e n t  i s 
deplorable,” according to a 
rep for New York Governor 

Andrew Cuomo - illustrating 
both how vitriolic and out-of-
touch this coordinated attack 
has been.
But that side is losing. And I 
know because the evidence 
of what happens when com-
munities truly examine this 
issue, with open hearts and 
minds, was on full display last 
week in Portland, where the 
Presbyterian Church (USA) 
met for their biennial gather-
ing, and in Columbus, where 
the Unitarian Universalist con-
gregation held their general 
assembly. 

As I sat in the Presbyterian 
committee hearings, listen-
ing to commissioners discuss 
resolutions after hearing 
heart-breaking and inspiring 
testimonies from members of 
Palestinian Christian Alliance 
for Peace, Jewish Voice 
for Peace, PC(USA) Israel 
Palestine Mission Network, 
and the Presbyterian Peace 
Fellowship -- it was clear that 
the oppression of Palestinians 
and their humanity was no 
longer up for debate, only 
what the church’s role would 
be in addressing violations of 

Palestinian rights and dignity.
As an interfaith cohort of Jews, 
Palestinian Christians and 
Palestinian Muslims working 
alongside our partners in the 
Presbyterian Church, we lived 
together, cooked meals for 
each other, coached and sup-
ported each other during our 
week in Portland. We became 
like family, and presented a 
beloved community in support 
of BDS and Palestinian human 
rights.
In the end, both faith commu-
nities took huge steps forward.
In Columbus, a majority of 
delegates aff irmed a deci-
sion made earlier this year 
by the Unitarian Universalist 
Association Committee on 
Socially Responsible Investing 
to use a human rights-based 
investment screen for its 
Common Endowment Fund, 
which screens out companies 
profiting from Israeli occu-
pation. That move was his-
toric. And, just as in Portland, 
we came out in force as an 
interfaith coalition of JVP, 
Palestinian Christian Alliance 
for Peace and Friends of Sabeel 
North America. We worked 
hard to lift up Palestinian 
voices and experiences in the 
larger conversation, and sup-
ported with voices of Jews, 
UU-affiliated and not, who 
supported divestment.
And in Portland, Presbyterians 
moved forward on six resolu-
tions including committing 
the church to prayerful study 
of the Palestinian civil society 
call for boycott, divestment and 
sanctions, urging the IRS to 
investigate so-called “charities” 
in the US that fund illegal set-
tlements, urging the US gov-
ernment to enforce existing 
laws requiring correct labeling 

of settlement products, and 
asking Congress for hearings 
into the use of US military and 
police equipment by the Israeli 
government.
This is exactly why we’re seeing 
such strong-arm tactics to shut 
down the conversation about 
BDS - because when communi-
ties actually engage this issue, 
they see that these tactics are 
an effective and ethical way to 
compel attention to the urgent 
need for justice and equality.
When we look at this decades-
old human rights catastro-
phe together, when we think 
together about the different 
ways we are all connected 
to it, and when we listen to 
Palestinians leading their 
own struggle for freedom and 
equality–that’s when we can 
begin to think truly creatively 
about every lever of power we 
have to make change happen.
I don’t expect that politicians 
are going to suddenly wake 
up and ask Presbyterians or 
UU’s what they think they’ve 
learned, much less follow their 
example. In fact, it seems more 
likely that they’ll step up those 
attacks.
But I feel more confident 
today that they’re going to lose. 
And that justice, freedom, and 
equality will win.
It’s up to us to make that hap-
pen. As G.J. Tarazi, one of 
our partners from Palestinian 
Christian Alliance for Peace, 
told the Presbyterian Church’s 
Middle East committee: “You 
are God’s hands bending the 
long and often stubborn moral 
arc of the universe toward 
justice.
www.JewishVoiceforPeace.org

Churches are not 
backing down

اختبر معلوماتك

كلمة ال�سر
محمد

لعبة �سودوكو
�سعيرات ج�سده- 1
هجر�س- 2
الم�سلمين والفر�س- 3
قتيبة بن م�سلم         - 4
االإ�سمنت- 5
زرقاء اليمامة   - 6

حلول قسم الرتفيه

Nota Arabia Radio

notaarabia.com
IOS & ANDROID: nota arabia 

First Arabic Radio from Vancouver 

604 2484948  -  604 2484949

LISTEN TO US:

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

The voice of
the Palestinian

people

The voice of
the Palestinian

people

THE VOICE OF PALESTINETHE VOICE OF PALESTINE
Analysis   Interviews
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BC MARKET
CELEBRATES

تحتفل
البقالة العربية

Since 1986
BC MARKET

Our 30th anniversary and Eid specials are effective July 3-30, 2016 (or while quantities last).

930-12th St., New Westminster 604-522-3733
Open Daily 10 am – 9:30 pm (except Sunday closes 9 pm)
Follow us on FB; email bcmarket@shaw.ca

And check the other great
in-store specials.

زورونا لتكتشفوا المزيد
من عروضنا الخاصة

79¢

$17.99
/Case

540
ML

فول مدمس
CEDAR
FAVA BEANS
Limit 5 cans or one case per customer

$5.991
KG

DATESتمر
(ALGERIAN BRANCHES)
Limit 2 per customer

$7.69
/Lb.

جبنة
عكاوي فينيسيا

Phoenicia Akawie cheese
(Vacuum)
No Limits

$3.49
/Can

$37.99
/Case

830
G

معجون طماطم
توكاس

TUKAS
TOMATO PASTE
Limit one case per customer

59¢
Each

$14.99
/Case

of 30 Cans

85
G

أكل قطط
فانسي فيست

Fancy Feast
Cat food
No Limits

$2.49454
G

بسكويت الشاي
اولكر

ULKER
TEA BISCUIT (114)
No Limits

79¢454
G

GW Vermicelliسباغيتي

Limit 2 per customer

$1.69
Each

102
Sheets

BOUNTYمحارم حمام جمبو
PAPERTOWELS JUMBO
Limit 2 per customer

$1.79
Each

1
LB

رقائق عجين مجمدة
كرينوز

KRINOS
FROZEN PHYLLO
limit 5 per customer

99¢
Each

$5.79
/6 Cans

355
ML

Vimto Juiceعصير فيمتو

No Limit

99¢380
G

حمص بالطحينة
GW Chick
Peas Dip
Limit 5 per customer

$4.99500
G

لبنة فينيسيا
Phoenicia Labneh

No Limits

89¢
Each

170
G

CEDAR TUNAتونا بالماء
in water (chunk light)
No Limits

$1.79
Each

250
ML

CEDAR ORANGE BLOSSOM
WATER or ROSE WATER

Limit 2 bottles per customer

ماء الزهر
ماء الورد

99¢
Each

200
G

DAIA DATESتمر دايا
(DEGLET NOUR)
Limit 2 per customer

35¢

$1.00
/3

$6.49
Box of 24

24
G

شكوالتة
غندور

GANDOUR
UNICA CHOCO
No Limits

$1.29
Each

$7.49
/6 Bottles

330
ML

بيرة لذيذة

خالية من الكحول

Laziza
Non-Alchoholic Beer
No Limit

$1.29540
ML

CEDAR LARGE FAVA
(BROAD) BEANS
Limit 5 cans per customer

باقال
عريضة

99¢540
ML

حمص
CEDAR
CHICK PEAS
Limit 5 cans per customer

$2.99550
G

تمر إيراني
طازج

CEDAR FRESH
IRANIAN DATES
Limit 2 per customer

$9.99
Each

1.36
KG

MJB COFFEEقهوة
Limit 2 per customer

$3.99
/Box

12X40
G

MAAMOULمعمول تيشوب
TEASHOP
No Limit

99¢
Each

$14.99
/Box of 16

175
G

بسكويت الشاي
اولكر

ULKER
TEA BISCUIT (111)
No Limits

EID
MUBARAK
عيد مبارك
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Fresh Chicken

�م دجاج طازج

Fresh Lamb Fresh Beaf Fresh Veal

Dates Al Dayaa Products Top Brands

Olive/Olive oil

�م غ�� طازج �م بقر طازج ل طازج �م ��

ر

� منتوجات الضيعة ر ا�ار�ت أ��

يتون يتون / زيت ز ز

Home Delivery

Pickles Poducts

Top Tea Brands

�ل توصيل إ� ا��� ل�ت منتوجات ا�� ر مار�ت الشاي أ��

Canned foods كو�ت معلبة مأ

EXCLUSIVE
PRODUCTS

Canned Pickles

WHOLESALE

ل�ت معلبة ��

MEDITERRANEAN FOOD IMPORTS
Shop Mediterranean in Vancouver!
واردات ا�غــذيـــة المتــــوسـطـيــــة

تسوق متوسطي في فانكوفر
3107 E 45th Ave, Vancouver, BC V5R 3C9

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

Wholesale and Retail م� وا�فرق �� البيع ��

All types of Fresh Halal Meat ¥ أنواع اللحوم الطازجة ا��ل

Al Dayaa, California Garden, Puck,
قشطة، اللفت، وا�مص ا�سلوق ل§طا¦

Core Products: ساسية:
¯
ا�نتجات ا�


