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while learning the topics of
conversation relating to the
community.

Each of the interns brings
with her experiences in her
respective field which are
positively impacting CAI’s
outreach. The Canadian
Arab Institute has long recognized the importance
of promoting and creating
opportunities for young
people to develop with the

قصص روايات قصص قصيرة شعر

604 980 5089

support of their community. In establishing the CAI
Academy, the organization
hopes to positively impact
young Canadian Arabs by
encouraging their community engagement and
developing their leadership
potential. Sahar El-Kotob,
Ju l i a n a H ayden, Ya r a
Salama, and Layla Yahya
have been welcomed as
CAI’s newest summer team
members.

> CONT. PAGE 5

أصبح حوايل
 سوريًا من50
القادمني اجلدد بال
مأوى جراء اشتعال
النريان يف أرجاء
مبنى كوكويتلم
.السكني بهم
كان من قبل �سباك كان يقوم ب�أعمال
 وقال �أن.الت�صليح في �أحد الأجنحة
 ولم،ال�سباك يعاني من حروق طفيفة
.يتم �إ�صابة �أحد �آخر
و�أ�ض ��اف �س ��تيوارت �أنه ت ��م �إجالء
 ولكن، �شخ�ص من المبنى200 نحو
ما دمره الحريق لم يكن �س ��وى كتلة
. وحدة �سكنية12 واحدة من حوالي
 م ��ن150 وم ��ن غي ��ر الوا�ض ��ح �أن
ال�س ��كان الآخرين �سيكونون قادرين
14 > التتمة صفحة

www.nejiaﬂiss.ca

moc.tarcomedbara

CAI Internship Program:
Building tomorrow’s leaders today
Through the 2016 summer
internship program, the
Canadian Arab Institute
(CAI) has been able to invite
four new faces to its team
of individuals dedicated
to voicing concerns and
accomplishments within the
Canadian Arab community.
CAI’s commitment to engaging youth in the discussion
has allowed for each of the
summer interns to develop
themselves professionally

RIWAYAT.CA

778-838-9966

وق ��د �ش ��اهد ع�ش ��رات �آخري ��ن بعد
هربهم من الحري ��ق �أعمدة �ضخمة
م ��ن الدخ ��ان الأ�س ��ود ف ��وق �س ��طح
المن ��زل الوحي ��د الذي يعرف ��وه في
.كندا
 �أن العديد من،قالت مريم �أبوزي ��د
النا� ��س بكوا وهم ي�شاهدون احتراق
 ومنهم من كان يعي� ��ش في،المبن ��ى
.مبنى �سكني �آخر في المجمع
وق ��ال ريت�ش ��ارد �س ��تيوارت عم ��دة
كوكويتلم �أن �س ��بب ان ��دالع النيران

 �سوري ًا من القادمين50 �أ�صبح حوالي
 كان �أحدهم �ضحية،الجدد بال م�أوى
لهجوم رذاذ الفلفل في يناير كانون
 بعد �أن ا�ش ��تعلت النيران في،الثاني
�أرج ��اء مبناهم ال�س ��كني في مدينة
. "Coquitlam" كوكويتلم
وق ��ال �أح ��د ال�س ��كان �أحمد مو�س ��ى
10:30 �أنه ا�س ��تيقظ حوالي ال�ساعة
�صباح� � ًا عل ��ى ق ��رع ب ��اب م ��ن قبل
�ش ��خ�ص ق ��ال ل ��ه �أن علي ��ه مغادرة
.المبنى

graphic design work

by experienced professionals

we know what looks right ﬁrst time
so let us get started on
your project today!
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أخبار كندا

NCCM demands B.C. Court decision in
an investigation terror entrapment case
raises “serious questions”
into shooting
The National Council of Canadian
Muslims (NCCM), a prominent
civil liberties & advocacy organization, says a thorough investigation is required into the alleged
beating and subsequent death of
an Ottawa-area Somali-Canadian
man following an altercation with
police.
Local police were responding to
complaints involving the man at a
coffee shop in Ottawa’s downtown.
Abdirahman Abdi, a 37-yearold resident who suffered from
mental illness, was chased to his
apartment building where he was
allegedly pepper sprayed and
beaten with batons. Part of the
incident was captured on video
by witnesses.
The Special Investigations Unit
(SIU), an independent civilian
oversight body, has launched an
investigation.
“This is a heartbreaking loss and our
thoughts and prayers are with Mr.
Abdi’s family at this difficult time,”
says NCCM Executive Director
Ihsaan Gardee. “Many members

 ويوفر،بالعمل على الت�شخي�ص المبكر
 بينم ��ا الطبيب العام يرى،لهم الوقت
.“ المر�ضى الأكثر ا�ستقرارا
الأم���ر ا�س���تغرق �س���نتين قب���ل التمكن
م���ن اع���ادة تنظي���م العي���ادة ح���ول
المه���ارات الجدي���دة التي �س���يقدمها
 لكنه مقتنع بفعالية،الدكتور هيكوك�س
، الدكتور �صموئيل هيكوك����س.النظام
“الطبي ��ب الع ��ام يع ��رف جي ��د ًا:يقول
كيفية فح� ��ص الأ�ش ��خا�ص الم�صابين
،بالأمرا� ��ض المزمن ��ة الأكثر �ش ��يوعا
وكيفية التعامل مع المري�ض من منظور
 وكيفية التفاعل،قد يكون �أكثر �شمولية
مع الأطباء العامين الآخرين للتوا�صل
.معهم من �أجل بناء تعاون في المجتمع
 نعتقد انه �أف�ضل نموذج للرعاية،لذلك
.“ الطبية
هناك م�ش���روع مماثل لتزويد الأطباء
العامين بمه���ارات جديدة في عيادات
 مع خطط لن�شر،�أخرى في نوفا �سكوتيا
هذا النم���وذج في مقاطعات �أخرى في
.كندا

of the Ottawa Muslim and Somali
communities have serious concerns
about how this tragic in cident
unfolded, including whether prejudice
had something to do with Mr. Abdi’s
treatment.”
“It is critical that a full and transparent investigation be swiftly
conducted so that Mr. Abdi’s family, and the wider community, get
clear answers.
“The protection and preservation of
human rights and dignity, regardless
of skin colour, religious belief, or
any other characteristic, are integral
to our collective and individual
sense of safety and inclusion. We
welcome the Ottawa Police Service’s
pledge to engage the neighbourhood’s
community members following this
tragedy. Trust will need to be restored,”
says Gardee.
The NCCM is an independent,
non-partisan, and non-prof it
grassroots advocacy organization.
It is a leading voice for Muslim
civic engagement and the promotion of human rights.

“انن ��ا: ت�ضي���ف قائلة،ران���دي مون���رو
 ان ��ا �أقول ما. الجمي ��ع لطفاء،نتع ��اون
 وانت ��م لربما،�أعتق ��د ع ��ن المري� ��ض
 التعاون هو حين.�ستقولون �ش ��يئ ًا �آخر
 المري�ض هو،ًيكون اله ��دف م�ش ��تركا
 والجمي ��ع ي�س ��اهم في،ال ��ذي يح ��دده
.“ تحقيقه
،نوفا �س���كوتيا هو مكان �شعبي للتقاعد
رب���ع ال�س���كان يعان���ي م���ن م�ش���اكل
.المفا�صل
 ح�صول اطباء الأ�سرة على مهارات،لذا
جديدة لعالج الذين يعانون من امرا�ض
 يعني توفي���ر الوقت الخ�صائي،مزمنة
الته���اب المفا�ص���ل لر�ؤي���ة المر�ض���ى
.الجدد
انه تطور بالن�سبة للم�صابين الم�شتبه
 وفقا،با�صابته���م بالته���اب المفا�ص���ل
 �س���وزان،لرئي�س���ة منظمة متخ�ص�صة
” اننا في �سباق:تيلي رو�سل والتي قالت
 لدينا من ثالثة �إلى �س ��تة.مع الوق ��ت
�أ�ش ��هر من بداية ظهور الأعرا�ض قبل
 الم�شروع، لذا.احتمال تلف المفا�صل
ي�سمح لمتخ�ص�صي �أمرا�ض المفا�صل

The National Council of Canadian
Muslims (NCCM), a prominent
civil liberties & advocacy organization, says that last Friday’s
decision by a British Columbia
Supreme Court judge to overturn
the verdict of two people found
guilty of terror charges raises
serious questions about abuse of
authority by law enforcement.
In making her landmark ruling,
Justice Catherine Bruce deemed
that the pair was entrapped by
the RCMP in a police manufactured crime. In a strongly-worded
rebuke, the Court denounced
the police tactic in the following
terms:
The spectre of the defendants
serving a life sentence for a crime
that the police manufactured by
exploiting their vulnerabilities, by
instilling fear that they would be
killed if they backed out, and by
quashing all doubts they had in
the religious justifications for the
crime, is offensive to our concept
of fundamental justice. Simply
put, the world has enough terrorists. We do not need the police
to create more out of marginalized people who have neither the

capacity nor sufficient motivation
to do it themselves.
“While we find the underlying actions
and motivations of the defendants
to be categorically repugnant, also
abhorrent are the actions of law
enforcement agents who in their zeal
to secure national security convictions
appear to have abused their powers,”
says NCCM Executive Director
Ihsaan Gardee.
“This decision raises more questions than it answers about the
powers given to security agencies and whether or not there are
enough checks and balances in
place to ensure that law enforcement agencies operate within the
bounds of the law.
“This case confirms that abuse
of authority in the pursuit of
national security is a serious
issue that must be effectively
addressed by both the federal government and the RCMP. Policemanufactured crimes do not keep
Canadians safer.
“Cases such as this undermine
the trust between Canadian
Muslim communities and our law
enforcement agencies. Moreover,

the decision does not negate the
damage already done to the
broader Canadian Muslim community in terms of reinforcing
false and negative stereotypes.
One has to wonder if these vulnerable individuals, as described
by the court, would have made
different decisions had they been
provided with adequate counseling and support.
“When it comes to public safety,
partnerships based on trust
between government, law enforcement agencies, and communities
are crucial to nurturing safe communities. Regrettably, actions by
security agencies such as those
described in this case only serve to
compromise these relationships.
“We urge the federal government
to comprehensively investigate the
outcomes of this case and explain to
Canadians what steps it will take to
prevent similar abuses of authority in
national security cases.”
The NCCM is an independent,
non-partisan, and non-prof it
grassroots advocacy organization.
It is a leading voice for Muslim
civic engagement and the promotion of human rights.

زيادة األطباء العامني مبهارات جديدة

 للوهلة، في نوفا �سكوتيا،في هاليفاك�س
الأولى ق ��د يبدو ح�ل ً�ا محلي ًا لم�ش ��كلة
 ال يوجد ما يكفي من اخ�صائي،محلية
 �س ��يتدخل، له ��ذا،الته ��اب المفا�ص ��ل
 في، لك ��ن ف ��ي الواقع.الطبي ��ب العام
جمي ��ع �أنح ��اء العال ��م نجد الم�ش ��كلة
 �أوقات االنتظ ��ار الطويلة وعدم،ذاتها
 فهل هذا.وجود موظفين متخ�ص�صين
“ النهج هو الحل؟
 م�س�ؤولة،انها وجهة نظر راندي مونرو
في الرعاي���ة ال�صحية في هاليفاك����س
.والتي دافعت عن المبادرة
 مركز �إع���ادة الت�أهيل،ران���دي مون���رو
 “منظمة: تق���ول،والته���اب المفا�ص���ل
” كثي ��را م ��ا تقول،ال�صح ��ة العالمي ��ة
 اننا في ع�صر:“ التعاون هو م�ستقبلنا
 كثير،يتجه نحو ال�ش ��يخوخة ال�سكانية
من الأ�ش ��خا�ص بحاجة إ�لى الكثير من
.”الرعاية
اكت�ساب �أطباء الأ�سرة مهارات جديدة
ي�ساهم في تقديم هذه الرعاية وبتعاون
.حقيقي

تمكي���ن ه����ؤالء الأطب���اء م���ن فح����ص
 للحد،الم�صابي���ن بامرا����ض مزمن���ة
.من فت���رة االنتظار لزي���ارة �أخ�صائي
 نوفا، طبيب عام، �صموئيل هيكوك����س
 “ بد�أت التدريب بمتابعة عمل:�سكوتيا
جميع المتخ�ص�صين بالتهاب المفا�صل
 بمرور.والذين يعملون في هذه العيادة
الوقت طورت مهاراتي ال�سريرية التي
تمكنن ��ي م ��ن ر�ؤي ��ة المر�ض ��ى ب�ش ��كل
.”م�ستقل
 وفري���ق التمري�ض،الدكتور هيكوك����س
 جميعهم �شاركوا في،والعالج الطبيعي
هذه المبادرة التي ت�سمح الآن للمر�ضى
.بالذهاب �إلى العيادة عند الحاجة
، طبيب عام،الدكتور �صموئيل هيكوك�س
” على المري�ض �أن: يقول،نوفا �سكوتيا
يدخل ال ��ى العي ��ادة لر�ؤي ��ة اخ�صائي
بامرا�ض المفا�صل وممر�ض في الموعد
 بعد �س ��تة �أ�ش ��هر ي�أتي لر�ؤية.المحدد
، وممر�ض،اخ�صائي بالعالج الطبيعي
 وعلين ��ا التناوب بين هذين،وانا اي�ضا
 جيرم���ي.”النوعي ��ن م ��ن العي ��ادات
“هذا الم�شروع هنا: يورونيوز،ويلك����س

 م�شروع، �ش���رق كندا،في نوفا �سكوتيا
لتطوير مهارات اطباء الأ�س���رة قل�ص
فترات انتظ���ار المر�ضى الذين يعانون
*.من م�شاكل �شائعة كالتهاب المفا�صل
 واحد من الأطباء،�صموئيل هيكوك����س
العامين الذين يح�صلون على مهارات
 بف�ضل مبادرة للحد من فترة،جديدة
انتظ���ار مر�ضى الته���اب المفا�صل في
 الفكرة هي. �ش���رق كندا،هاليفاك����س
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أخبار كندا

احملاولة االنقالبية الفاشلة يف تركيا قد
تسبب تأخريًا يف قدوم الالجئني السوريني

تخ�شى الحكومة الكندية من �أن تت�سبب
المحاولة االنقالبية الفا�شلة في تركيا
بمزيد من الت�أخي���ر في و�صول الجئين
�سوريين مقيمين فيها �إلى كندا ،تقول
وكالة ال�صحافة الكندية.
فح�ص���ول الالجئي���ن ال�س���وريين ف���ي

تركي���ا عل���ى �أذون���ات بالخ���روج كان
عملية طويلة ومعقدة حتى قبل ح�صول
المحاولة االنقالبي���ة فيها ليل الجمعة
ال�سبت الفائت ،وهذا ما منع الحكومة
الليبرالية ف���ي �أوتاوا من بل���وغ هدفها
با�ستقبال �آالف ال�سوريين الذين لج�أوا

خماوف يف كندا واالحتاد االوروبي
من تداعيات اتفاق التجارة احلرة

م�ش ��روع اتفاق التجارة الحرة بين االتحاد
الأوروبي مع كندا ي�سير بخطى بطيئة ب�سبب
ت�أخر ت�صدي ��ق برلمانات االتحاد االوروبي
على االتفاقي ��ة ،حيث تتخ ��وف الكثير من

الدول م ��ن تداعي ��ات ه ��ذا االتف ��اق على
االعمال فيها.
وت�أمل المفو�ضية االوروبية ب�أن تتخذ بع�ض
الدول االجراءات الالزمة القناع مواطنيها

�إل���ى ه���ذا البلد ف���ي �إط���ار برنامجها
الهادف ال�ستقبال � 25ألف الجئ �سوري
خالل ب�ضعة �أ�شهر.
و ي���رى م�س����ؤولون ف���ي وزارة الهج���رة
الكندي���ة �أن حال���ة ع���دم اال�س���تقرار
ال�سيا�س���ي الت���ي تجتازه���ا تركيا منذ
ح�ص���ول تلك المحاول���ة االنقالبية قد
ت�ؤدي �إلى مزيد م���ن التعقيد والت�أخير
ف���ي منح الالجئي���ن ال�س���وريين هناك
�أذونات خروج ،ت�ضيف وكالة ال�صحافة
الكندية.
وتعتق���د وزارة الهج���رة �أن  549الجئ ًا
�س���وري ًا مقيمين في تركيا لم يح�صلوا
بعد عل���ى �أذونات خروج من �س���لطات
�أنق���رة بالرغم من منح �أوتاوا لهم حق
اللجوء �إلى كندا.

ب�أهمية هذه االتفاقية ك�ألمانيا.
�سي�س ��يليا مالم�س ��تروم ،ع�ض ��و المفو�ضية
الأوروبي ��ة تق ��ول “:حت ��ى الآن نح ��ن ندعو
ال ��دول الأع�ض ��اء الذي ��ن طلب ��وا ه ��ذه
االتفاقي ��ة ،ورحبوا بها ب� ��أن يدافعوا عنها
امام برلماناتهم و�أمام مواطنيهم لأن هذا
االتفاق هو �أمر جيد للغاية”.
وعلى الرغم من �أن الم�صادقة على االتفاق
المُ�ش ��ار اليه تب ��دو معق ��دة اال �أن حكومة
رئي�س الوزراء الكندي جو�ستان ترودو �أكدت
على ثقتها ب�إمكانية التو�صل الى حلول لكافة
النقاط العالقة.
ه ��ذا وتظاه ��ر الآالف م ��ن المحتجين في
هانوف ��ر الألماني ��ة ف ��ي ابري ��ل الما�ض ��ي
�ض ��د اتف ��اق التج ��ارة الحرة بي ��ن �ضفتي
الأطل�سي“�س ��يتا” و�س ��ط مخ ��اوف م ��ن �أن
يقل�ص االتف ��اق تدابير حماية الم�س ��تهلك
ويمنح ال�شركات مزيدا من النفوذ.
من جهة اخرى يطالب منتجو االجبان في
كندا االطالع على التعوي�ضات الموعودة من
قبل الحكومة الفدرالية نظ ��ر ًا للتداعيات
المرتقبة عليهم ب�س ��بب دخ ��ول المنتجات
الأوروبية الى اال�سواق الكندية.

كندا حتث حكومة تركيا على احرتام
القانون عقب االنقالب الفاشل

قال رئي����س ال���وزراء الكندي جا�س���تن
ت���رودو� ،إن حكومت���ه حث���ت تركيا على
احترام حكم القانون في تحركاتها �ضد
من تزعم �أنهم دبروا االنقالب الفا�شل.
وقال ترودو �أم����س الأربعاء� ،إنه �أعرب
عن مخاوف���ه للحكوم���ة التركية عقب

اعتقال �آالف الجنود وال�ش���رطيين في
�أعقاب محاولة االنقالب الفا�شلة �ضد
حكومة الرئي�س رجب طيب �أردوغان.
و�أ�ضاف ان من ج���رى اعتقالهم يجب
�أن يمنحوا حق الدفاع عن �أنف�سهم عبر
عملية ق�ضائية عادلة في تركيا.

كندا سرتسل  60موظفا طبيا إىل
العراق فى إطار التحالف الدويل
�أعلنت وزارة الدفاع الكندية �أن الجي�ش
الكندى �سير�س���ل قريبا نحو  60جنديا
من الجي����ش الكندى 60 ،موظفا طبيا
�إلى �شمال العراق للعمل فى م�ست�شفى
ميدان���ى تاب���ع للتحال���ف الدول���ى �ضد
تنظي���م داع����ش .وق���ال وزي���ر الدفاع
الكندى هاجيت �ساجان فى بيان عقب

اجتماع فى وا�ش���نطن �إن كندا �ستر�سل
قريب���ا ما ي�ص���ل �إل���ى  60موظفا طبيا
لإدارة من�ش�أة طبية بالتعاون مع �شركاء
من التحالف فى �شمال العراق .وي�ضاف
ه�ؤالء �إلى القوات الخا�صة والمدربين
الذي���ن �س���بق �أن �أر�س���لتهم كن���دا �إلى
العراق فى �إطار مكافحة تنظيم داع�ش.
> FROM PAGE 1

CAI Internship Program: building
tomorrow’s leaders today

احتفالية بلدية سري ترحيبًا
بالالجئني السوريني بقلم� :إيمان اللحام
قامت بلدية �سري وبالتعاون مع العديد
م���ن الجمعي���ات والهيئ���ات الر�س���مية
الخمي����س  21ج���والي تم���وز بتنظي���م
احتفالية خا�ص���ة للترحيب بالقادمين
الج���دد م���ن الالجئين ال�س���وريين في
مبنى البلدية بح�ضور عم���دة المدينة

الت���ي بدورها �ألق���ت كلم���ة رحبت بها
بجمي���ع الح�ضور ممن يعتبرون �س���ري
مدينتهم وبيتهم وقد تخلل الحفل بع�ض
اللوحات الفنية من الفلكلور ال�س���وري
والعدي���د م���ن الألع���اب والن�ش���اطات
والجوائز القيمة .

Layla Yahya, Graphic Design
Volunteer
Layla recently graduated from
OC A D University where she
majored in environmental design
and architecture. She joined the
CAI team as a volunteer graphic
designer and has been utilizing her
knowledge of presentation design
concepts and software to create
visual documents and infographics.
Besides spending hours staring at
her computer screen, Layla enjoys
painting, eating, and singing in
empty parking lots.
For more information about CAI
and its mentorship program, visit
their web site at www.canadianarabinstitute.org

are targeted towards youth professional and personal development.
Her interests include photography,
taking care of her plant babies,
and satisfying her inner foodie by
exploring new restaurants and baking delicious desserts.

Yara Salama, Communications
Intern
Yara is in her third year of political science at the University of
Toronto. As the Communications
Intern at CAI, she is responsible for
updating CAI’s social media, website and sending out newsletters to
subscribers. In her free time, Yara
loves exploring Toronto’s diverse
neighborhoods, binge-watching
documentaries on Netflix, and discovering new music.

Juliana Hayden, Development
Coordinator Intern
Juliana is a 4th year undergraduate
at McGill University where she studies history and political economy. As
the Development Intern at CAI, she
sources corporate sponsorship and
most recently has been busy drafting
a grant proposal. When she is not
buried under textbooks or searching
for sustainable sources of funding,
she loves to travel and is an avid
reader.

Sahar El-Kotob, Project
Coordinator Intern
Sahar works as CAI’s Project
Coordinator and is currently planning the youth campus ambassador
and upcoming CAI Academy mentorship programs, both of which
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أخبار كندا

أمري مؤمني كندا

و 8من �سورة الب ِيّنة.
ال�ش ��اهد مم ��ا �س ��بق � َّأن هنال ��ك �ألقابا ال
يمكن �إطالقها �إال على الم�س ��لمين ب�س ��بب
مرجعيتها ال�شرعية الوا�ضحة والتي تحوي
في م�ضمونها دعاء بنيل ر�ضى اهلل ودخول
جنته ،وفق ًا لمعتقد �أهل ال�سُ َنّة والجماعة،
وهذا خالف لقب (�أمير الم�ؤمنين) الذي
يُفيد الإخبار عن الح ��ال وال يُفيد الدعاء،
كما �أنه لي� ��س جملة �ش ��رعية من ن�صو�ص
الكت ��اب وال�سُ � � َنّة ،فق ��د كان اجته ��اد ًا من
ال�صحاب ��ة عندما تو َلّى عم ��ر بن الخطاب
والية الم�سلمين بعد عبداهلل بن �أبي قحافة؛
�إذ قال عمر (كان �أبو بك ��ر يُقال له خليفة
ر�س ��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�س ��لم ،فكيف
يُقال ل ��ي خليف ��ة خليفة ر�س ��ول اهلل �صلى
اهلل عليه و�س ��لم ...يطول هذا؟) فقال له
المغيرة ب ��ن �ش ��عبة�( :أنت �أميرن ��ا ونحن
الم�ؤمنون ...ف�أنت �أمي ��ر الم�ؤمنين) ،قال
عمر (فذاك �إذاً).
لقب �أمير الم�ؤمنين لي�س لقب ًا �شرعياً ،و�أي
زعيم ف ��ي العالم لديه فئة من الم�س ��لمين
في �شعبه يرعى �شوونهم ويوفر لهم الأمن
والحماية وحرية االعتقاد والعبادة يمكنه �أن
ينال هذا اللقب بجدارة ،فهو �أميرهم في

بقلم :ح�سين يون�س

بلده ال ��ذي يحكمه مهما كان دينه �أو ملته،
ف�أنا لم �أقل �إنه يجوز لغير الم�سلم �أن يكون
�أمير ًا عليهم في بالدهم الإ�سالمية ،ولكن
في بلده الذي هاجر �إليه الم�سلمون طوعاً،
واليوم في كندا �أ�صبح هناك مليون ون�صف
المليون م�سلم تحت رعاية وليِ �أمرها.
م ��ن الجدي ��ر بالذك ��ر � َّأن لق ��ب (�أمي ��ر
الم�ؤمنين) ال يحمل في معناه لقب (خليفة
ر�س ��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�س ��لم) الذي
ناله ح�صر ًا �أبو بك ��ر ال�صديق ،ر�ضي اهلل
عن ��ه ،فل ��و كان الأم ��ر كذل ��ك لوقعن ��ا في
م�ش ��كلة �أعو�ص ...وهو �إطالق لقب (�أمير
الم�ؤمنين) على مُجرمي الخالفة مِ ن بني
�أم َّي ��ة والعبا� ��س وعثم ��ان ،فمجرميهم لم
ي�س ��تحقوا لق ��ب (خليفة ر�س ��ول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم) ال من قريب وال من بعيد.
�أن ��ا مت�أكد تمام� � ًا مِ ��ن � َّأن الذي ��ن انتقدوا
�إطالقي لقب (�أمير الم�ؤمنين) على رئي�س
وزراء كن ��دا كانت نيتهم طيب ��ة ،وحميتهم
على الإ�س�ل�ام هي التي دفعتهم �إلى ذلك،
ورائع �أن يكون للم�سلمين غيرة على دينهم،
ولكن الأروع �أن تكون تلك الغيرة نابعة عن
فهم ول�شيء ي�ستحق!

عن المؤلف
حسين يونس

�س ��ابقتها ،لم ي�أتني نقد واحد �أو �ش ��تيمة،
الأمر الذي قادني �إلى �إعادة النظر في كال
الموقفين و�أ�سباب ر َدّات الفعل المتفاوتة.
في الحقيق ��ة �إعادة النظر ل ��م تكن لخط�أ
ارتكبت ��ه ،ف�أنا ما زلت �أعتق ��د �أني لم �أكن
مُخطئ ًا في �ش ��يء ،ولكن في محاولة لفهم
طريقة العقل العربي وما ي�ؤثر فيه من �أفكار
ومعتقدات ،فما هو ذلك ال�شيء الذي جعل
البع�ض يث ��ور ف ��ي المن�ش ��ور الأول خالف
المن�ش ��ور الثاني؟ فالمن�ش ��ور الأول جاءت
في ��ه كلم ��ة (�أمي ��ر الم�ؤمني ��ن) �صريحة،
بينما الثاني جاءت فيه �ضمنية ،وبين كال
المن�ش ��ورين ال يوجد فرق في المعنى على
الإطالق.
م ��ا خل�ص ��ت �إلي ��ه � َّأن الم�ش ��كلة تكمن في
المفاهي ��م والم�صطلحات الت ��ي ت�ؤثر على
�أفكارنا ب�ش ��كل كبي ��ر خ�صو�ص ًا ال�ش ��رعية
منها� ...أو ما نعتقد واهمين �أنها �شرعية،
فالم�ش ��كلة ال تكم ��ن في المفاهيم نف�س ��ها
�إنما في طريقة فهمنا لها ،وهذه الم�ش ��كلة
تحولت اليوم �إل ��ى مُع�ضلة �أف�س ��دت علينا

خرج رئي� ��س وزراء كندا جا�س ��تين ترودو؛
ليُهنئ �شعبه الحر باليوم الوطني ،في كلمة
مقت�ضبة عك�ست مدى الح�ضارة االجتماعية
التي و�صلت لها البالد ،و�أك ��د فيها �أهمية
هذه المنا�س ��بة التي �أ�صبح ��ت الفيدرالية
الكندية فيها دولة واحدة متما�سكة .وقمت
من خالل �صفحتي على الفي�س ��بوك بن�شر
رابط تلك الكلم ��ة وعنونته ��ا بـ(كلمة ولي
�أمرن ��ا� ..أمي ��ر الم�ؤمنين #جا�س ��تين_
ترودو بمنا�سبة الذكرى  149على ت�أ�سي�س
#كندا) ،وما كانت �س ��وى دقائ ��ق ...حتى
علي االنتقادات وال�شتائم.
انهالت َّ
بعدها ب�أيام قليلة ،خرج علينا نف�س الرئي�س
ليُهنئ رعاياه الم�سلمين في كندا بمنا�سبة
انتهاء �شهر رم�ضان الف�ضيل ،وحلول عيد
الفط ��ر المب ��ارك ،وقمت من خالل نف� ��س
ال�صفحة بن�ش ��ر تلك الكلم ��ة ..ولكن هذه
الم ��رة عنونته ��ا بـ(#جا�س ��تين_ترودو
 ...ولي �أم ��ر #كن ��دا ...يُه ِّن ��ئ رعيته من
#الم�سلمين الم�ؤمنين بمنا�سبة عيد الفطر
المبارك) ،لكن هذه الم ��رة وعلى خالف

حياتنا و�ض َيّعت الكثير من الخير.
لو �أخذنا م�صطلح (�أمير الم�ؤمنين) مثا ًال
لت�سليط ال�ضوء على ق�ضية التفكير والنظر
�إلى الأمور ،لوجدنا � َّأن عددا مِ ن الم�سلمين
لي� ��س بالهين يعتقد ب�أ َنّه م�صطلح �ش ��رعي
خا� ��ص بالأمي ��ر الم�س ��لم ،وعندم ��ا نقول
م�صطلحا �ش ��رعيا فال بد من �أن يكون له
مرجعية �شرعية من القر�آن الكريم وال�سُ َنّة
النبو َيّة ،مث ��ل م�صطلح (ر�ضي اهلل عنه)،
فهو جملة خبرية تفيد الدعاء ،وهو الطلب
م ��ن اهلل �س ��بحانه وتعال ��ى �أن ير�ضى عن
ال�صحابة الك ��رام ،كما �أنه يج ��وز الدعاء
وطلب الر�ضا من اهلل لكل م�سلم ،حتى و�إن
لم يكن �صحابياً ،لقوله �سبحانه:
ال�صالِحَ اتِ �أو َلئ َِك
إ�ِنَّ الَّذِ ينَ �آمَ ُن ��وا وَعَ مِ لُوا َّ
هُ مْ خَ ْي ُر ا ْلبَرِ َّي� � ِة ( )7جَ زَ ا ؤُ�هُ مْ عِ ندَ َربِّهِ مْ
ال ْنهَا ُر
جَ َّن ��اتُ عَ ��دْ نٍ تَجْ ��رِ ي مِ ��ن تَحْ ِت َه ��ا ْ أَ
الل عَ ْنهُمْ َور َُ�ضوا
خَ الِدِ ينَ فِيهَا �أَبَدً ا ر َِّ�ضيَ َّ ُ
عَ نْه ذلك ِلمَنْ خَ �شِ ��يَ َر َّب ُه ( - ِ)8الآيتان 7

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

ﺧﺪﻣﺎت وﺑﺮاﻣﺞ اﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ

أﻧﺸﻄﺔ اﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ

@ اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎ¢ﻋﻴﺎد واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت ا³ﺳﻼﻣﻴﺔ وﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﺷﻌﺎر °ﺷﻬﺮﻳ¯.
@ ﻓﺮص ﻋﺪﻳﺪة ¢وﻟﻴﺎء ا¢ﻣﻮر واﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮع ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺰاﻳﺎ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﺗﺨﻔﻴﻀﺎت.
@ ﻣﻘﺼﻒ أﺳﺒﻮﻋﻲ ﻛﺘﺒﺮع ﻣﻦ أﺣﺪ ا¢ﺳﺮ ﻟﺒﻴﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺟﺒﺎت اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ واﻟﻌﺼﺎﺋﺮ وﻳﺬﻫﺐ رﻳﻌﻪ ﻛﺪﻋﻢ داﺋﻢ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ.
@ ﻳﻮم اﻟﺒﻴﺘﺰا أو ﻓﻄﺎﺋﺮ وﻣﻌﺠﻨﺎت ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ ﻛﺘﺒﺮع ﻣﻦ أﺣﺪ ا¢ﺳﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
اﻟﻌﻨﻮان
Coyote Creek Elementary school
8131-156 St
Surrey, BC, V3C 3R4

يمكن متابعة كتابات “حسين يونس” على الروابط التالية:
facebook

ﺟﻬﺎز اﻟﺘﻠﻔﺰة اﻟﺬﻫﺒﻲ ﻟﻠﻘﻨﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ اﺷﺘﺮاك ﻣﺠﺎﻧﻲ

604-782-1428
ﻓﻘﻂ

$350
?WHY ARE YOU READING THIS

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

دوام اﻟﻤﺪرﺳﺔ
ﻳﻮم ا¢ﺣﺪ
ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ  ١١ﺻﺒﺎﺣ¯
إﻟﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ  ٣ﻇﻬﺮ°

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.

ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
د .ﻓﺎﻃﻤﺔ
(604) 218-2071

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

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.
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 العامل

األمازيغ يستحسنون األمر ..فيسبوك
يضيف األمازيغية لالئحة لغات نظامه

ربم���ا تب���دو كتاب���ة غي���ر
مفهوم���ة للعديدي���ن وغي���ر م�ألوف���ة
للبع�ض ،لك���ن بمقابل ذلك وبالن�س���بة
لفئ���ة كبيرة من �س���اكنة بلدان �ش���مال
�إفريقيا ،خا�ص���ة الأمازيغ منهم ،فهي
كلمة �سهلة الإدراك ،تترجم من حرف
تيفيناغ الأمازيغي �إلى الحرف العربي
بفي�سبوك.
موق���ع في�س���بوك �أ�ض���اف قب���ل يومين
لقائم���ة اللغ���ات الت���ي يعر�ضه���ا عل���ى
م�ستعمليه الأمازيغية ،في خطوة القت
ا�ستح�س���ان ًا كبيراً ،خا�صة لذا ال�سكان
الناطقين بالأمازيغية �ش���مال �إفريقيا
وعبر العالم.
اللغة الأمازيغية تن�ض���اف بذلك لأكثر
من  144لغة معتمدة في موقع التوا�صل
االجتماعي في�سبوك ،ما اعتبره ن�شطاء
�أمازيغ نقطة �إيجابية تن�ضاف لم�سل�سل
االهتمام باللغة الأمازيغية.
خطوة منتظرة
واعتب���ر �أحم���د ع�صي���د ،الباح���ث في
المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية� ،أن
تفعيل اللغة الأمازيغية على في�س���بوك
يعد خطوة منتظرة في م�سيرة النهو�ض
باللغة الأمازيغية� ،سواء على الم�ستوى

الوطني �أو الدولي.
و �أ�ض���اف ع�صي���د ف���ي ت�صري���ح
لـ ”هافينغت ��ون بو�س ��ت عر ب ��ي ” �أن
جع���ل الأمازيغي���ة لغ���ة م�ؤ�س�س���ات في
بل���دان �ش���مال �إفريقي���ا انطلق���ت م���ع
عملية المعي���رة للغة ولح���رف الكتابة
و�إدماجهما في النظم المعلوماتية.
ويُق�صد بعملية معيرة اللغة �إخ�ضاعها
لعمليات تهيئة وتنميط وتقعيد ا�ستجابة
لحاجات المجتمع والم�ؤ�س�سات ،وذلك
في �إط���ار نقلها من و�ضعي���ة اللهجة �أو
اللهجات المتداولة �شفوي ًا �إلى م�ستوى
اللغة المكتوبة والمُدرّ�سة.
و�أ�ش���ار ع�صيد �إلى تطوي���ر و�ضع اللغة
داخ���ل الم�ؤ�س�س���ات انطل���ق منذ �س���نة
 2004بعد �أن اعترفت منظمة الدولية
لمعيرة الأبجديات بالحروف الأمازيغية
التي ت�س���مى “تيفيناغ” ،ليتوج في وقت
�سابق ب�إدماج اللغة الأمازيغية في نظام
.8 WINDOWS
ع�صيد �أكد �أن تفعيل اللغة على في�سبوك
“يعد تح�صيل حا�صل للجهود ال�ساعية
لجع ��ل الأمازيغي ��ة لغ ��ة م�ؤ�س�س ��ات،
احتلت معها ف�ض ��اءات جديدة لم تكن
تتواج ��د فيه ��ا م ��ن قب ��ل ،فاالعتراف

بها ف ��ي المغرب كلغة ر�س ��مية البد �أن
ينعك� ��س على وظائفه ��ا ويجعلها تلعب
�أدوار ًا جديدة وحديثة في الم�ؤ�س�سات
الر�سمية وغير الر�سمية”.
مك�سب كبير
من جهته �أكد منت�صر �إثري ،النا�ش���ط
الأمازيغي� ،أن �إ�ضافة اللغة الأمازيغية
م���ن ط���رف �إدارة الفي�س���بوك “يع ��د
مك�س ��ب ًا كبير ًا ومهم ًا لن�شطاء الحركة
الأمازيغية” ،م�ضيف ًا �أن من �ش�أن ذلك
�أن يرد االعتبار �إلى الأمازيغية للحفاظ
على حرفها الأ�صلي.
وقال �إثري �إن قرار في�س���بوك �سي�سهم
في عودة ح���رف تيفيناغ �إل���ى وظيفته
كنظام للكتابة والقراءة“ ،ما من �ش�أنه
�أن يعي ��د االعتب ��ار للأمازيغي ��ة كلغ ��ة
وثقافة وهوية”.
�إثري وخالل حديثه لـ”هافينغتون بو�ست
عربي” اعتبر �أن الأمازيغية انتقلت من
مرحل���ة نظ���ام الأبح���اث والتوثيق �إلى
مرحل���ة اال�س���تعمال ف���ي الم�ؤ�س�س���ات
ومجاالت تكنولوجية مختلفة“ ،وبالتالي
ف إ�ن قرار في�سبوك ي�أتي ثمرة للحمالت
التي قام بها الن�شطاء الأمازيغ في هذا
ال�صدد”.

تركيا تكشف :هذا ما استخدمه
االنقالبيون ..أرقام تفصيلية بأعداد
الطائرات احلربية والعسكريني املشاركني
قالت رئا�س���ة الأركان التركية الأربعاء
 27يولي���و /تم���وز � 2016إن ع���دد
الع�سكريين الذين �شاركوا في محاولة
االنقالب الفا�ش���لة و�صل �إل���ى � 8آالف
و� 651شخ�صاً ،م�ش���ير ًة �أن هذا العدد
يع���ادل  % 1.5من العدد الكلي للقوات
الم�سلحة في البالد.
وبيّنت رئا�س���ة الأركان �أن االنقالبيين
ا�ستخدموا  35طائرة ،بينها  24مقاتلة،
و 37هليكوبت���ر ،ف���ي محاولة االنقالب
التي قتل فيها � 246شخ�صا على الأقل
و�أ�صيب �أكثر من � 2000آخرين.
وفي بيان ن�ش���رته قن���اة (ان.تي.في)
التلفزيونية قال الجي�ش �إن الع�سكريين
ينتم���ون �إلى �ش���بكة “ إ�رهابية” بزعامة

فتح اهلل غول���ن رجل الدين المقيم في
الواليات المتحدة.
و�أ�ض���اف البي���ان �أن  37دباب���ة و246
مركبة مدرع���ة ا�س���تخدمت �أي�ضا في
محاولة االنق�ل�اب ،م�ش���ير ًا �إلى قدرة
الجي����ش عل���ى �إحب���اط �أي تهدي���دات
جديدة.
و�ش���هدت العا�صم���ة �أنق���رة ومدين���ة
�إ�سطنبول ،في وقت مت�أخر ،من م�ساء
الجمع���ة ( 15تموز/يولي���و) ،محاولة
انق�ل�اب فا�ش���لة ،نفذته���ا عنا�ص���ر
مح���دودة م���ن الجي����ش تتب���ع لمنظمة
“فتح اهلل غولن” (الكي���ان الموازي)،
حاولوا خاللها �إغالق الج�سرين اللذين

يربطان ال�شطرين الأوروبي والآ�سيوي
من مدينة �إ�س���طنبول (�شمال غرب)،
وال�س���يطرة عل���ى مديرية الأم���ن فيها
وبع�ض الم�ؤ�س�سات الإعالمية الر�سمية
والخا�صة.
وقوبل���ت المحاول���ة االنقالبي���ة،
باحتجاجات �ش���عبية عارمة في معظم
المدن والواليات� ،إذ توجه المواطنون
بح�شود غفيرة تجاه البرلمان ورئا�سة
الأركان بالعا�صم���ة ،والمط���ار الدولي
بمدينة �إ�س���طنبول ،ومديري���ات الأمن
ف���ي عدد من الم���دن ،ما �أجب���ر �آليات
ع�س���كرية كان���ت تنت�ش���ر حوله���ا على
االن�سحاب مما �س���اهم ب�شكل كبير في
�إف�شال المخطط االنقالبي.

احلكومة املصرية
تتحدى علماءها :ال
مفر من قراءة اخلطبة
املكتوبة أيام اجلمعة..
واألزهر :هذا جتميد
للخطاب الديني
�أعلن���ت وزارة الأوق���اف الم�صري���ة،
الأربعاء  27يوليو/تموز  ،2016عزمها
الم�ضيّ قدم ًا في تعميم تطبيق “الخطبة
المكتوبة” بالم�ساجد.
وي�أت���ي ذلك بع���د يوم واحد م���ن قرار
هيئ���ة كبار العلماء (�أعل���ى هيئة دينية
تابعة للأزهر ال�شريف) بم�صر ،رف�ض
تطبي���ق “الخطب ��ة المكتوب ��ة” ،معتبر ًا
�إياها “تجميد ًا للخطاب الديني”.
�إ�صرار حكومي
وقال جابر طايع ،رئي�س القطاع الديني
ب���وزارة الأوقاف� ،إن “ال ��وزارة ما�ضية
ف ��ي تعمي ��م الخطب ��ة اال�ستر�ش ��ادية
المكتوبة” ،م�ضيفاً�“ :سنعقد مزيدً ا من
االجتماعات مع القيادات والأئمة ل�شرح
�آليات تطبيقها عبر الحوار وا إلقناع دون
إ�كراه ،فزمن القهر قد ولّى”.
و�شدد على “�ضرورة االلتزام إ�ما بن�ص
المو�ض ��وع �أو بجوهره كعم ��ل تنظيمي
للق�ض ��اء عل ��ى الفو�ضى ف ��ي الخطاب
الديني ،في إ�طار ا�ستراتيجية الأوقاف
ال�ش ��املة لن�ش ��ر الفك ��ر الإ�س�ل�امي
الم�س ��تنير كم�ش ��روع فك ��ري وتنويري
كبير” ،على حد قوله.
و�أو�ضح طايع �أن “الأوقاف” خ�ص�صت
خطبة الجمعة القادمة بجميع الم�ساجد
الم�صرية “عن النظافة �سلوك إ�ن�ساني
متح�ضر”.
وقر َرّت هيئة كبار العلماء� ،أم�س ،رف�ض
تطبي���ق “الخطب ��ة المكتوب ��ة” ،معتبرة
�إياها “تجميدً ا للخطاب الديني”.
وقبل عيد الفطر من هذا العام� ،أعلنت
وزارة الأوقاف عن قيامها بت�شكيل لجنة
علمية (لم تقدم تفا�صيل عنها) لإعداد
و�صياغ���ة مو�ضوعات خط���ب الجمعة،
دون �أن تحدد موعدً ا لتطبيقها.
والخطبة المكتوبة يفتر�ض �أن يقر�أها
الخطيب (�إمام الم�س���جد) كل جمعة،

من فوق منبره ،من ورقة تحتوي ن�ص ًا
موح���دً ا �ص���ادر ًا ع���ن وزارة الأوقاف،
ولي�س ارتجاالً.
رف�ض للخطبة المكتوبة
وطالبت هيئ���ة كبار العلماء ،برئا�س���ة
�ش���يخ الأزهر �أحمد الطي���ب ،في بيان
بـ”تدريب جاد وتثقيف لأئمة الم�ساجد
وتزويده ��م بالكتب والمكتب ��ات ،حتى
ي�س ��تطيعوا مواجهة الأفكار المتطرفة
وال�شاذَّة بالعلم والفكر ال�صحيح ،وحتى
ال يتَّكئ الخطيب على الورقة المكتوبة
وحدها”.
و�أو�ض���ح البي���ان �أن تطبي���ق “الخطبة
المكتوب ��ة” �س��� ُي�ؤدي بع���د فترةٍ لي�س���ت
كبيرة �إلى ت�سطيح فكر الخطيب وعدم
قدرته على مناق�شة الأفكار المنحرفة.
وفك���رة ا�س���تحداث �صيغ���ة “الخطب ��ة
المكتوبة” ت�أتي بعد نحو عام من تطبيق
“الخطبة الموحدة” ،بعد �سنوات طويلة
كان���ت فيها ه���ذه الر�س���الة “مرتجلة”
تمام ًا من قبل الأئمة و�إن كانت تحظى
بن���وع من الرقاب���ة لم�ضمونه���ا خا�صة
تلك الخطب التي يلقيها كبار الم�شايخ
والأئمة ال�سيما من غير موظفي وزارة
الأوقاف.
والخطبة الموح���دة المطبقة منذ نحو
عام كانت تعتمد عل���ى تحديد مو�ضوع
الخطبة ،وتق���دم وزارة الأوقاف مادة
دينية تدعمها ،عل���ى �أن تكون الخطبة
عموم ًا ارتجالية تدور ح���ول المو�ضوع
المحدد.
ويعتب���ر المعار�ض���ون م���ن الخطب���اء
�أن ق���راءة ورق���ة موحدة ف���ي الخطبة
�س���ي�ؤدي �إلى فقدان الثقة بالإمام ،في
حين يعتقد الم�ؤيدون ب�أن تلك الخطبة
“�س ��تق�ضي عل ��ى الإطال ��ة� ،أو الخروج
ع ��ن م�ضمونها� ،أو توظيفه ��ا لأغرا�ض
�سيا�سية”.
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WE OPEN SEVEN DAYS A WEEK

ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ

Our Products

We wholesale to restaurants

العربي الديمقراطي

ﻧﻔﺘﺢ ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم ﻓﻲ اﺳﺒﻮع

ﻧﻮزع ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ

ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﻟﻤﺄﻛﻮﻻت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺸﺮق أوﺳﻄﻴﺔ
Mediterranean and Middle Eastern Food

 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

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

,¿ƒjõØ∏àdG ™e ô«aƒJ
∞JÉ¡dGh âfôàfE’G

âjÉH É¨«e 25
Iõ«e 20 øe ôãcCG
Ék fÉée
94

*Ék jô¡°T Gk Q’hO 90 §≤a

á©«¶ØdG ô«JGƒØ∏d kÉYGOh
âjÉH É¨«e 25
Iõ«e 20 øe ôãcCG
Ék fÉée
47

*Ék jô¡°T Gk Q’hO 60 §≤a

¿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 •
Ék fÉée âfôàfE’G ≈∏Y
Ék jô¡°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 •
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no small feat—an enslaved
person couldn’t come by this
knowledge easily. In Mamout’s
case, it’s likely that his personal
intellect combined with the
Qur’anic education he received
as a young man in Guinea prepared him a lifetime of learning. In short, he was able to
recognize valuable information
when he heard it.

Taib Shareef, imam at Masjid Muhammad
in Washington, D.C., of fers salat
al-janazah—the traditional Muslim
funeral prayer—for Yarrow Mamout on
the site of his former home at Dent Place.
Mamout was said to have been buried in
the corner of the garden where he “resorted
to pray” at the time of his death in 1823.

Johnston’s detective work also
tells us that according to Fulani
child-naming traditions, which
would have been done with
the consultation of an imam,
Yarrow was his mother’s fourth
child (Yero) and born on a
Monday —Mamout, Mamadou
and Mohammed being names
traditionally chosen for that
day. The teenage Mamout,

story is that he wasn’t freed until
he was 60 and immediately has
enough money to invest, which
he loses. He starts over again and
earns another $100 and loses that
too—both times because of the
actions of the men holding the
money for him,” says Johnston.
“He sets out to earn money again,
but now he’s learned from his
experience. He has enough savvy
to know about corporations and
puts his money into a bank to keep
it safe. He goes on to loan money
to white merchants, which would
have been risky at the time but by
then he understands the system
and has the confidence to use it.”
Understanding the system was

A poster for the dig at Yarrow Mamout’s
Dent Place home where the Washington,
D.C., archeologist’s office carried out the
dig in 2015. The team found no human
remains, but it discovered cultural artifacts that are now being studied at the
Maryland Archaeological Conservation
Laboratory.

Johnston writes, may have
been taken prisoner in a war
with a non-Muslim tribe.
Mamout’s literacy in Arabic
as well as his native language
likely put him in a category
above other enslaved people forced into crossing the
A t lant ic on t he El ija h, a
ship owned by two colonial
Marylanders, according to
Johnston. This potentially
even afforded him “privileges”
like working as a crew member
on a voyage lasting up to two
months, rather than being constantly shackled in the ship’s
putrid, inhumane below-decks
area.
“He was only sixteen and looked
younger,” writes Johnston. “He
may have worked topside. Records
of his life later in Georgetown
show that he knew his way around
a ship and water. His owner at the
time rented him out to work on
the oceangoing sailing ship the
Maryland while it was in port. The
Maryland’s owner said Mamout
was the best swimmer ever seen
on the Potomac River.”
When the Elijah arrived in
A merica in June 1752, the
prosperous Maryland tobacco
farmer Samuel Beall bought
Mamout directly from where
t he ship moored just of f
Annapolis.
Since Beall’s main business
was tobacco farming, Mamout
would have been quickly put

developers built new streets
and infrastructure around the
time it was incorporated as a
town in the 1780s. In 1791,
when the new national capital
was created, Georgetown was
included. Indeed, the men who
made the major property deals
for the District of Columbia
met in the Suter Tavern, only
blocks from where Mamout’s
hous e wou ld st a nd, a nd
included George Washington,
fellow Revolutionary War
General Uriah Forest and
Maryland statesman Benjamin
Stoddert. All were major slaveholders of the era.

to work in some aspect of that
enterprise. Soon, however, he
was promoted to the position
of Beall’s “body servant,” not
only tending his daily needs
but accompanying him on all
his business journeys near and
far. This would have placed
Mamout in the indirect company of the most prosperous
merchants, planters, lawyers
and politicians of the day.
It is also possible that Mamout’s
status as a Muslim—a member
of an Abrahamic faith—led the
Christian whites who enslaved
him, and those who interacted
with him at large, to extend
him somewhat greater opportunities than they did to other
enslaved people.

On the outskirts of town, where
Dent Place lay, the land would
have been cheap enough for
Mamout to afford. And with
only one other neighbor on the
street, there were few to object
to living near a former slave.

Among those opportunities
would have been the chance
to earn his own money. At
the time it was common practice for slaves to be “lent out”
to work. Most of their earnings went to the slave owner,
but they kept a small portion
for themselves. Mamout often
performed such work, using
a variety of skills—brickmaking among them—to earn the
money that later enabled him
to acquire the lot in Dent Place
with a small frame house.

Nearly everything we know
a b o ut M a m o ut ’s l i f e i n
G eorgetown is t ha nks to
Charles Willson Peale who
was in Washington in 1819 to
paint President James Monroe.
Peale had heard of the elderly
Mamout, whom local lore
wrongly touted as more than a
hundred years old, and sought
him out to learn the secret of
his longevity. He recorded
their meetings in his diary with
entries like this:

When Mamout bought his
property in 1800, Georgetown
had already made a name
for itself as a key port on
the Potomac R iver. Land

By 1800 Mamout’s Georgetown
hosted a small but thriving free
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Yarrow Mamout: Freedman
3324 Dent Place NW is a narrow lot in the middle of one of
the many tony streets in the Georgetown neighborhood of
Washington, D.C. It lies fallow, sandwiched and fronted by the
stately brick-and-clapboard townhomes for which the area is
known. Jackie and John F. Kennedy lived across the street as
newlyweds. Donald Rumsfeld lived on the street and, for a short
time, so did the New Zealand soprano Dame Kiri Te Kanawa.
went on not only to buy land
in Georgetown, but also to
invest in the Columbia Bank
there and become a financier
for both black and white local
merchants.

Written by Ramin Vellotti
Today, Secretary of State John
Kerry makes his home just
blocks away. In the early 1800s,
lawyer Francis Scott Key,
author of the poem that would
become A merica’s national

As a freshman senator in 1953, John F.
Kennedy lived with his wife, Jackie, at
3321 Dent Place NW, across the street
from the property that Yarrow Mamout
had bought some 150 years before. The
Kennedys lived on Dent Place for a year,
while Yarrow resided there from 1800
until his death in 1823.



anthem, lived less than a kilometer away, near the banks of
the Potomac.
But it is one of Dent Place’s
earliest residents — a man
who bought his house here
when it was one of only two
homes on the street—who is
perhaps the most interesting:
Yarrow Mamout, a Muslim
African who endured 44 years
of slavery in Maryland and
Virginia by the Beall family of
Maryland before being manumitted in 1796 and buying a
house in Georgetown in 1800.
Of the West African Fulani
people, Mamout was a devout
Muslim who spoke the Fula
language and could read and
write Arabic and rudimentary English. His actions after
securing his freedom are what
make him remarkable. He

Mamout was also unusual
among his contemporaries—
free and enslaved—because
his portrait was done in 1819
by famed painter Charles
Wi l lson Pea le. Pea le had
painted George Washington,
Benjamin Franklin, Alexander
Hamilton and others made
famous on the stage of the
American Revolution and the
early republic. It is this image,
Portrait of Yarrow Mamout,

Yarrow Mamout would have been familiar
with this wharf at Georgetown, portrayed
above in an aquatint by George Isham
Parkyns in 1795. In his youth Mamout was
“the best swimmer ever seen on the Potomac
River,” according to one shipowner.

Slaves load barrels of tobacco on board a
ship in an illustration taken from a 1751
map of Virginia and the Province of
Maryland.





that allows us a glimpse into
the man himself.
When Mamout died in 1823,
it was Peale who penned his
obituary, leaving what remains
the most intriguing clue to the
man’s past. “He was interred
in his garden, the spot where he
usually resorted to pray,” Peale
wrote.
Fueled by this knowledge, in
2015 the Washington, D.C.,
archeologist’s office mounted
a six-month dig at 3324 Dent
Place aimed at finding tangible clues to the life of Yarrow
Mamout. The team turned up
several thousand items, including two ceramic pipe stems and
a few partial bowls, a number
of which are now being analyzed to determine if they date
to the early 1800s.
With or without artifacts, the
legend of Mamout as a fixture
of early Georgetown always
remained a wispy memory
to locals, but the details of
his remarkable existence—
including the Charles Willson
Peale obituary—had largely
been forgotten.
“We knew Yarrow’s house was
somewhere in this vicinity, but the
house that stood most recently on
the site was from a much later time,
so it was definitely not Yarrow’s,”
says Dik Saalfeld whose home
is next door to Mamout’s lot
and whose property may once
have been part of his original
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holding. “That house fell into
serious disrepair until it was
crushed by a falling tree in 2013.”
After the ruined house was
cleared, new construction
might have progressed on
the site without a backward
glance were it not for James H.
Johnston, a lawyer and historical scholar who had become
intrigued by an 1822 portrait
of Mamout holding a longstemmed pipe by local artist
James Alexander Simpson—
later a n ar t professor at
Georgetown University—that
hangs in the Georgetown
P ubl ic L ibrar y’s Peabody
Room.
“I was surprised to see a portrait
of a poor black man at the
Georgetown library,” remembers
Johnston. “After all, Georgetown’s
whole image is rich and white.”

The location of Yarrow Mamout’s home
in Georgetown is marked in red above on
this 1820 map of Washington and its environs. Below right: Enslaved people pass in
front of the us Capitol around 1815.

Johnston went on to spend
e i g ht ye a r s r e s e a r c h i ng
Mamout’s story, resulting in
his book From Slave Ship to
Harvard: Yarrow Mamout
and the History of an African
American Family, published in
2012 by Fordham University
Press. It follows Mamout’s life
and the lives of his descendants—one of whom, Robert
Turner Ford, graduated from
Harvard University in 1927.
It was Mamout’s leap from an
enslaved person to landowner
and entrepreneur that most
stirred Johnston’s curiosity.
Even for white Americans of
the laboring class at the time,
that level of success was barely
attainable. So how did Mamout
do it? The main secret to his
success seems to have lain in
his faith and persistence.
“I think a remarkable part of this
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“Arabic would have been their
third or fourth language. Then
they would have learned English.
Their devotion and training would
have equipped them to deal with
the hardships of life as an enslaved
person here,” says Rahim, who
is an officer for Africa programs at the us Institute for
Peace and a former National
Counter ter ror ism Center
expert in the capital.

their faith and specifically its
proscription against alcohol.

For Rahim, Yarrow and the
small African Muslim communities of early America are
part of the American immigrant narrative. They present
an opportunity for Muslim
Americans at large to feel a
greater connection to the earliest days of American history.

“My theory is that these men and
women would have been the best
of the best,” says Muhammad
Fraser Rahim, who worked on
the dig at Mamout’s house and
is a Ph.D. candidate at Howard
University specializing in the
histories of enslaved African
Muslims.

“The re i s a dee p connection
between Islam and America that
most miss, and Yarrow is an
embodiment of that,” says Rahim.
“Thomas Jefferson owned Muslim
slaves and studied Arabic at the
College of William and Mary.
Along with France, the Muslim
nation of Morocco was the first to

James H. Johnston, author of From Slave Ship to Harvard: Yarrow Mamout and the
History of an African American Family, stands, second from left, at the Dent Place dig
site. He is flanked, left, by retired archeologist Charlie LeeDecker and, right, by Mia L.
Carey, project field director, and Ruth Trocolli, city archeologist.

A frican A merican community that remained until the
1950s. He would have likely
also enjoyed the company of
fellow Muslims who resided
in the Rock Creek area, near
where the National Zoo now
sits, about a one and a half
kilometers away. Often, they
were considered trustworthy
by contemporaries because of

recognize American independence.
I think the current interest in
Yarrow speaks to the fact that we,
as Americans, are realizing we’ve
been getting it all wrong.”
For Dent Place resident Kelley
Phillips, one ideal way to “get
things right” would be to make
Mamout’s former property a
park or memorial garden.
“Turning the property into a place
of peace and remembrance would
be a lovely tribute to Yarrow,” she
says. But since the land is privately owned, that is a lovely
but unlikely dream.
Even though a new luxury
home is soon likely to take
up the spot where Yarrow
Mamout lived and died, he
and other enslaved Muslim
Africans won’t soon be forgotten again. This fall the
Smithsonian Institution will
be borrowing the Simpson portrait of Mamout for three years
to include in the American
Origins galleries, where it will
be used to explore the question of what it meant to be an

American in the earliest days
of the republic. Curators are
planning educational programs revolving around the
portrait that will explore the
stories of Muslim Americans
since that time.
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..خفض التو ّتر واالكتئاب واألزمات القلبية
فوائد صحية مدهشة لتنظيف املنزل

علمت ��م فوائده ��ا و�آثاره ��ا على �صحتك ��م ربما
تقوم ��ون ببناء حديقة �صغيرة ف ��ي منزلكم �إذا
.كنتم ال تملكون واحدة
درا�س ��ة نرويجي ��ة وج ��دت �أن القي ��ام برعاي ��ة
 فيما،النبات ��ات يقلل م ��ن �أعرا� ��ض االكتئ ��اب
�أكدت درا�س ��ة هولندي ��ة �أن الأ�ش ��خا�ص الذين
يقوم ��ون ب�أعم ��ال الب�س ��تنة لوح ��ظ انخفا� ��ض
م�س ��تويات الكورتيزول “هرمون التوتر” لديهم
.وهو ما عزز مناعتهم
كما �أن هذا الهرمون ي�ؤثر ب�ش ��كل مبا�ش ��ر على
ارتفاع ن�سبة ال�س ��منة وم�شاكل الذاكرة والتعلم
 ما ي�ساعد في الحد من خطر،و�أمرا�ض القلب
.الإ�صابة بتلك الأمرا�ض
درا�سة �سويدية �أو�ضحت �أي�ض ًا �أن رعاية النباتات
قد تقلّل من �أخطار ال�سكتة الدماغية والنوبات
 لم ��ن هم فوق%30 القلبي ��ة بن�س ��بة ت�ص ��ل �إلى
 كما تقلل مخاطر الإ�صابة به�شا�ش ��ة،ال�س ��تين
 و�أي�ض ًا ال�سكتة،العظام وال�سرطانات المختلفة
.الدماغية والزهايمر

 بالإ�ضافة،زيادة الإنتاجية وال�ش ��عور بال�سعادة
طبع ًا �إلى ال�ش ��عور بالإنجاز ال ��ذي يتولد لديهم
 وه ��و الأمر،عندم ��ا يرتب ��ون فرا�ش ��هم كل يوم
الذي ي�س ��اعد عل ��ى �أداء باقي المه ��ام اليومية
.بهمة عالية
�إذ وجدت عالقة بين ترتيب ال�شخ�ص الفرا�ش
 �إذ جعل ترتيب،ونوعي ��ة الحياة الت ��ي يعي�ش ��ها
 من الأ�ش ��خا�ص الذي ��ن يقومون%71 ال�س ��رير
 وذلك في ا�ستطالع �شمل،بتلك المهمة �سعداء
 كما كانوا �أكثر ارتياح ًا في، �ألف �شخ�ص68 نحو
 ولديهم دافعية �أكبر لممار�سة،حياتهم المهنية
.الريا�ضة والإنجاز
 وهم نحو،�أما �أولئك الذين لم يرتبوا فرا�شهم
 كانوا �أكثر، ممن جرى عليهم اال�س ��تطالع%59
 و�أك ��دوا �أي�ض ًا �أنهم لم،عر�ضة لك ��ره وظائفهم
يح�صلوا على نوم مريح مقارن ًة بالآخرين الذين
.رتبوا فرا�شهم و�شملهم اال�ستطالع
�أعمال الب�ستنة تقلّل �أعرا�ض االكتئاب
رعاية الزه ��ور والنباتات في الحديقة الخا�صة
 لكن �إذا،ً�أو �شرفة ال�ش ��قة قد يكون �أمر ًا متعبا

الترتيب يقي من الأزمات القلبية
�أما ه�ؤالء الأ�ش ��خا�ص الذي ��ن ال يتخل�صون من
الفو�ضى بمنزلهم “الكركبة” فهم �أكثر عر�ض ًة
 مم ��ن �أجري ��ت%77  حي ��ث �أن،لزي ��ادة ال ��وزن
تو�ضحَ �أنهم كانوا
ّ عليهم درا�سة في هذا ال�ش�أن
�أكث ��ر عر�ض ًة لزيادة الوزن �إن لم تكن ال�س ��منة
.المفرطة
كما �أن درا�س ��ة �أخ ��رى �أثبت ��ت �أن الأ�ش ��خا�ص
الذين يداومون على تنظيف منزلهم با�ستمرار
يقل خطر �إ�صابتهم ب�أزمة قلبية �أو �سكتة دماغية
 وذل ��ك بف�ضل، مقارن� � ًة بغيره ��م%30 بن�س ��بة
 كم ��ا �أن التنظيف،الحرك ��ة خ�ل�ال التنظي ��ف
مفي ��د في تحفي ��ز الج�س ��م على التع ��رق الذي
 ف�ض ًال عن �شعور الراحة،�سيقوم بطرد ال�سموم
والفرح ال ��ذي يتملككم بح�صولك ��م على منزل
.نظيف ومرتب
ترتيب الفرا�ش يزيد الإنتاجية وال�شعور
بال�سعادة
�أثبت ��ت درا�س� � ٌة �أن الأ�ش ��خا�ص الذي ��ن يقومون
بترتيب الفرا� ��ش كل يوم ي�س ��اعدهم هذا على
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المناعة
 و ُك�ؤو�س تملأ حو�ض المطبخ كل.. �أوان..�أطباق
 هل، يا له من عملٍ �شاق! لكن قبل التذمر،يوم
تعلمون م ��ا الفائدة العظيمة الت ��ي تعود عليكم
جراء غ�سيل تلك الأطباق؟
بالطب ��ع الحظتم �أنكم تت�أملون وي�ش ��رد ذهنكم
كثير ًا وربما تجدون حلو ًال لم�شاكل كانت ت�شغلكم
 وقد،�أو �أفكار ًا جديدة خالل غ�س ��يل ال�صحون
�أثبتت درا�س ��ة �أجراها باحثون في جامعة والية
فلوريدا �أن غ�سيل الأطباق ي�ساعد على تن�شيط
.الذهن
كما �أثبتت الدرا�سة �أن غ�سيل ال�صحون يخف�ض
 ويعود الف�ضل،م�ستويات التوتر ويعزز المناعة
،في ه ��ذا الأمر �إل ��ى رائحة ال�صاب ��ون ورغوته
 حيث، وملم� ��س الأطباق،ودرج ��ة حرارة المياه
�أثبتت الدرا�س ��ة انخفا�ض ن�س ��بة الع�صبية نحو
 ف ��ي التحفيز الذاتي%25  وزيادة بن�س ��بة،%27
ل ��دى الأ�ش ��خا�ص بع ��د القي ��ام بعملية غ�س ��يل
.ال�صحون

يت�ضجر معظم الأ�شخا�ص من الأعمال المنزلية
، وترتيب الفرا�ش، مثل غ�سيل الأطباق،اليومية
 وري النباتات في،وكن� ��س وم�س ��ح الأر�ضي ��ات
 وغيرها من الأعمال التي ي�ش ��عرون،الحديق ��ة
�أنها ممل ��ة وروتيني ��ة وم�ضيعة للوقت وم�س ��ببة
.للإنهاك والتعب
ربما يكون االعتقاد ب�ش� ��أن بع� ��ض تلك الأعمال
 لكن هناك معلومات �أخرى عن فوائد،ً�صحيحا
،القي ��ام بالأعم ��ال المنزلية ال يعلمه ��ا �أغلبهم
 مجرد معرفة الفوائد التي �سيجنونها،وبالت�أكيد
بف�ضل القيام بها �ستكون حافز ًا لممار�ستها بحب
.ودون �ضجر
 هل ربطتم يوم ًا بين القيام...�سيدي و�س ��يدتي
بالأعمال المنزلية الب�سيطة تلك وبين انخفا�ض
 �أو تقلي ��ل الإ�صاب ��ة ب�أزم ��ة،م�س ��تويات التوت ��ر
 �أو �أن يك ��ون القيام، وتقلي ��ل االكتئ ��اب،قلبي ��ة
،بترتيب المنزل وراء تقليل الإ�صابة بال�س ��منة
 فقد �أثبتت،ال ت�س ��تغربوا العالقة بين الأمرين
:ذلك درا�ساتٌ حديثة �أن
غ�س���يل الأطباق يخف����ض التوتر ويعزّز

â```fô``à`fEG ,∞```JÉ`g
á`«`fƒ`jõ`Ø∏`J IÉ`æ`b 40h
Góæc ‘ ¿Éµe …CG ≈dEG Ohófi ÒZ ÊÉ› ∫É°üJG

*
                 

 *

12

العربي الديمقراطي

العدد الحادي والعشرون  -آب (أغسطس) 2016

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

وبدورهم تكهن الأخ�صائيون النف�س���يون بالنتائج
ال�س���لبية على من يمار�س���ون هذه اللعبة والتي قد
تنعك�س على العقل وقوة التركيز وعدم الإح�سا�س
ال ال ي�س���تهان
بالواقع  ،بينما �أظهر بع�ضهم تفائ ً
ب���ه للنتائ���ج الإيجابي���ة التي قد ت�س���اهم ب�ش���كل
ملحوظ بتخفي���ف �أو حتى التخل�ص من متالزمة
الإكتئاب والعزلة الإجتماعية والخمول الج�سدي
لأولئك الذين يعانون من اال�ضطرابات النف�سية
والع�صبية المزمنة
ولع���ل �أروع ا�س���تخدام للبوكيمون غ���و كان عبر
ر�سالة �إن�س���انية موجه للعالم من �أطفال �سوريين
ينا�ش���دونه �إنقاذهم من العنف والقتل والح�صار
الذي يُمار�س عليهم منذ �سنوات
�.إنها التكنولوجي���ا الإلكترونية التي لم تدع �أحد ًا
بمن�أى عنها  ،مب�شر ًة بمعالم جديدة لعالمٍ جديد
ال حدود لآفاقه المتطورة وابتكاراته الم�ستمرة

Real Estate Services
Serving Greater Vancouver
Residential • Commercial • Business

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

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

اخترب معلوماتك
-1
-2
-3
-4
-5
-6

1ما هو الطائر الذي يلد وال يبي�ض؟
الوطواط  -اليمام  -البطريق
2من هي �أقدم ملكة عرفها التاريخ ابنة ملك و�أخت ملك وزوجة ملك؟
حت�شب�سوت  -نفرتيتي  -اليزابيث
3من اول الر�سل من بعد ادم؟
مو�سى عليه ال�سالم  -يعقوب عليه ال�سالم  -نوح عليه ال�سالم
4كم عدد �سور القران الكريم؟
٢٠٠ - ١١٤ - ٦٠٠
5ما �إ�سم �صغير الثعلب؟
حمل  -هجر�س  -دغفل
 6من هو مكت�شف جدول ال�ضرب؟
فيثاغور�س  -نيوتن  -ابن �سينا

الإجابات في ال�صفحة ١٤

بوكيمون غو اللعبة التي هزت المت�س���مرين �أمام
ال�شا�شات مهو�س���ي الألعاب الإلكترونية ودفعتهم
للخروج �إلى ال�شوارع والأماكن العامة و�أجبرتهم
على ك�سر حواجز العزلة الإجتماعية
حيث بد�أ التطبيق الذي يعتمد على نظام الجي
بي ا�س عبر الهواتف الذكية يغزو العالم ليتغلغل
ف���ي جمي���ع الم���دن وال�ش���وارع والأماك���ن العامة
والخا�صة بمنت�صف �شهر تموز جوالي الحالي
ويبدو �أن بوكيمون غو القى قبو ًال ورواج ًا وا�س���ع ًا
بين مختلف الفئات العمرية وا�ستحوذ على انتباه
وتركيز العديد من الأ�شخا�ص مما �أثار قلق م�س�ؤولي
ال�س�ل�امة العامة حي���ث �صرحت بع����ض الجهات
الر�سمية في كندا عن مخاطر التعر�ض لحوادث
ال�س���ير ،الده����س واال�صط���دام  ،وحتى ال�س���رقة
واالعتداءات ب�س���بب عدم �إكت���راث الالعبين لما
يدور حولهم مما يعر�ضهم لمخالفات وغرامات
مالية تتعدى الخم�سمائة دوالر في بع�ض الأحيان

الإجابات في ال�صفحة ١٤

بوكيمون غو

بقلم� :إيمان اللحام

كلمة السر :العب أسطوري مكونة من  ٨أحرف
ابحث عن الكلمات المبعثرة في الجدول وا�شطبها .في النهاية تتبقى مجموعة �أحرف ت�شكّل كلمة ال�سرّ.
مالحظة :يمكنك ا�ستعمال الحرف �أكثر من مرّة.
الكلمات:
رونالدينيو  -رونالدو  -المبارد  -بيكهام  -ريبيري � -س ��هالوي  -زيدان  -باالك  -بيليه  -ت�شافي  -تريكة  -نيمار  -روبين
 -مي�سي  -هنري

ب
ي
ك
هـ
ا
م
ن
ر
ا
و

ي
ر
و
ب
ي
ن
هـ
ك
ر
ا

ب
و
ل
ة
د
ل
ن
ا
و
ن

ي
م
ا
ا
ك
ر
ر
ل
ن
ي

ل
ي
ن
ل
م
ي
ي
ا
ا
ف

ي
�س
ف
ي
هـ
ب
ر
ب
ل
ا

هـ
ي
ت
م
م
�س
ا
ت
د
�ش

الإجابات في ال�صفحة ١٤

ز
ي
د
ا
ن
ا
ي
ر
و
ت

ر
ي
ب
ي
ر
ي
ر
ا
د
ا

و
ي
ن
ي
د
ل
ا
ن
و
ر

العربي الديمقراطي

13 2016 ) آب (أغسطس- العدد الحادي والعشرون

دليل املساجد

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

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

ABBOTSFORD ISLAMIC
CENTER(1)

1980 Salton Road Abbotsford V2S 3W7
604-302-0105
abbotsford.thebcma.com

ABBOTSFORD
JAMATKHANA (4)

109A 2580 Cedar Pk Pl, Abbotsford, BC
(604) 859-0894

BURNABY

BURNABY BRANCH

5060 Canada Way, Burnaby, B.C
(604) 524-4499

surreyeast.thebcma.com

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

PORT COQUITLAM

BURNABY JAMATKHANA (4)

DELTA

4010 Canada Way, Burnaby, BC Phone:
(604) 438-4010
(1)

2300 Kirkstone Road, North Vancouver,
BC
(604) 925-9991
northshore.thebcma.com

NORTH VANCOUVER
ISLAMIC CENTER(1)

2300 Kirkstone Road , North Vancouver,
BC
North Vancouver Islamic Center
604-784-5032

HEADQUARTERS
JAMATKHANA (4)

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

BAITUR RAHMAN

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

RICHMOND BRANCH

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

AZ-ZAHRAA ISLAMIC
CENTER(3)

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

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

SURREY

vancouver.thebcma.com

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

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

SURREY DELTA BRANCH
surrey.thebcma.com

BURNABY

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

MUSALLA ABU BAKR(2)
7825 Edmonds Street,
Burnaby, BC V3N1B9
778-892-7867

THE CARIBOO (2)

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

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

SURREY

KENNEDY HALL
8870 120 Street,
Surrey BC, V3V

BCIT- BURNABY CAMPUS (2)
3700 Willingdon Ave,
Burnaby, BC V5G
604-779-7771

QUEENSBOROUGH

QUEENSBOROUGH / ANNACIS
ISLAND (2)
920 Ewen Avenue,
New Westminster BC,V3M 5L8
604-765-1507

KAMPLOOPS

UNIVERSITY COLLEGE OF

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

AFGHAN MUSSALLA (2)
10648 135 Street,
Surrey, BC
778-892-7867

ISLAMIC ACADEMY OF

6436 Fraser Street,
Vancouver, BC
604 316-4394

THAQALAYN MUSLIM
ASSOCIATION(3)

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

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

MUSLIM ASSOCIATION OF
CANADA - MAC (2)

LANGLEY

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

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

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

VICTORIA

2nd Floor, Rm 2357,
Vancouver, BC

VICTORIA BRANCH (1)

WEST BROADWAY MUSALA AL BASHA RESTAURANT(2)

victoria.thebcma.com

msa-ubc.org

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

DOWNTOWN MUSSALLA (2)

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

2218 Quadra Street Victoria BC
250 995-1422

VICTORIA JAMATKHANA (4)

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

NEW WESTMINSTER

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

muslimcommunitycentre.com

DRAKE JAMATKHANA (4)

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

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

BROCK HALL ANNEX1874 EAST
MALL V6T 1Z1 UBC ISA

FRASER MUSALLAH(2)

UBC BROCK HALL ANNEX

FRASER VALLEY
JAMATKHANA (4)

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

UBC JAMATKHANA (4)

daralmadinah.com

aza-e-hussain.org

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

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

macvancouver.ca

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

(1)

TRI-CITIES JAMATKHANA (4)

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

AZA-E-HUSSAIN
ASSOCIATION(3)

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

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

VANCOUVER

VANCOUVER BRANCH (1)

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

richmond.thebcma.com

VANCOUVER JAMATKHANA (4)

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

masjidalnoor.ca

MUSLIM YOUTH CENTRE (2)
(1)

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

CHILLIWACK

CHILLIWACK MUSSALLAH (1)

ayeshamosque.com

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

(5)

RICHMOND

MASJID AL-NOOR(2)

FLEETWOOD ISLAMIC
CENTRE (2)

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

AYESHA MOSQUE (2)

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

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

KAMPLOOPS

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

MASJID AL-HUDA (2)

MASJID AL-HIDAYAH
& ISLAMIC CULTURAL
CENTRE (2)

(4)

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

NORTH SHORE CHAPTER

CHILIWACK JAMATKHANA (4)

chilliwack.thebcma.com

islam-canada.com

BURNABY JAMATKHANA

NORTH VANCOUVER

SURREY EAST BRANCH (1)

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

(1)

thebcma.com

Inshallah
604-701-2014

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

LANGLEY

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

VICTORIA

UNIVERSITY OF BRITISH
COLUMBIA (2)

UNIVERSITY OF VICTORIA (2)

VANCOUVER AIRPORT

WHITE ROCK MUSSALLA (2)

SAUDI STUDENT SOCIETY OF
VANCOUVER(2)

whiterockmuslims.com

2329 West Mall,
Vancouver BC, V6T IZ4
604-822-2211
International House

Interfaith Chapel
250-384-7000

WHITE ROCK

Interfaith Chapel / International Arrivals
Level

VANCOUVER DOWNTOWN(2)

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

COLLINGWOOD
NEIGHBOURHOOD HOUSE (2)

KAREN MAGNUSSEN
COMMUNITY CENTRE (1)

VANCOUVER

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

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

NORTH VANCOUVER

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

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

Address

1

St. Joseph The Damascene Church
كنيسة القديس يوسف الدمشقي

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

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

2

Abbotsford
Arabic Church

15133 - 82A Ave, Surrey BC V3S 8R1

(778) 882-2784

Arabic Church

arabicchurchbc.ca

3

Willingdon MB Church

4812 Willingdon Ave., Burnaby BC
V5G 3H6

(604) 435-5544

Arabic Church

willingdon.org

4

Vancouver Christian Arabic Church

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

(604) 277-2802

Arabic Church

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

5

Arabic Presbyterian Church

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

(604) 552-4415

Arabic Church

coquitlampresbyterianchurch.com

6

Saint George Coptic Orthodox
Church in Vancouver

13905 108 Avenue Surrey, BC V3T 2L1

(604) 588-8020

Coptic Church

stgeorge.ca

7

Saint Mary Coptic Orthodox Church

12469 104 Ave, Surrey, BC V3V 6A2

(604) 581-1810

Coptic Church

stmary-ottawa.org

8

Saint George Mission Melkite Greek
Catholic Church

6610 Balmoral Street, Burnaby, BC,
V5E 1J1

(604) 431-0047

Multilingual Church

sgm.rcav.org

9

The Old Catholic Church of BC

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

(604) 325-9193

Multilingual Church

oldcatholicbc.com

S.no.

Phone

Demonination

Additional Information

.تعود ملكية الديمقراطي العربي إلى شركة السالم ميديا جروب في كولومبيا البريطانية
.الديمقراطي العربي هي الصحيفة الوحيدة التي تخدم المجتمع العربي في كولومبيا البريطانية
:  تجدون وسائل اإلتصال بنا بالتفصيل أدناه.نرحب باقتراحاتكم وتعليقاتكم أو مساهماتكم بمقاالت أو رسائل القراء إلى المحرر
submit@arabdemocrat.com : | تقديم مقالةletters@arabdemocrat.com :رسائل إلى المحرر
)778( 893-9348 : | هاتفadvertise@arabdemocrat.com : | اإلعالناتcomments@arabdemocrat.com :اقتراحات وتعليقات
. قريبًاIOS  كما سيتم إطالق تطبيقات لموقعنا على جوجل أندرويد وأبل. باللغتين العربية أو اإلنجليزيةArabDemocrat.comيمكن للقراء أيضا متابعة مجموعة متنوعة أكبر بكثير مما لدينا هنا على موقع
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أخبار كندا

آراء

حوايل  50سوريًا من القادمني اجلدد أصبحوا
بال مأوى جراء اشتعال النريان يف أرجاء مبنى
كوكويتلم السكني بهم.

على العودة �إلى م�سكنهم.
وو�صف �ستيوارت الم�ساكن ب�أنها مباني قديمة
جد ًا و�أنها �شديدة الجفاف.
“�أن ��ا منده� ��ش �أن ادارة مكافح ��ة الحرائ ��ق
تمكنت م ��ن اطفائهم وحماية ثالثة �أق�س ��ام
�أخرى (من المبنى)”.
وكانت عائ�ل�ات الالجئين يقيمون في مجمع
كان مخ�ص�ص ًا ل�ش ��ركة عقارات ،والتي تعمل
على تطوي ��ر الموقع وبناء ناطحات �س ��حاب
جديدة ،وهي تقدم المبنى حالي ًا والذي يبلغ
عمره  ٦٠عام ًا لإقام ��ة الالجئين في عامهم
الأول في كندا.
وق ��ال �س ��تيوارت �إن الأ�س ��ر النازح ��ة ذهبت
�إلى مركز �إج�ل�اء بالقرب من مركز الترفيه
بوارييه ،و�سيتم و�ضعهم في فنادق لمدة ثالث
ليال على الأقل من قبل المدينة.
وا�ض ��اف “بعد ذلك� ،س ��وف نبح ��ث عن حل
على المدى الطويل .نح ��اول تحديد المباني
في نف�س و�ضع هذا المبنى ،و�أن يكون فارغ ًا
جزئي ًا لأي �سبب من الأ�سباب .و�سوف نبحث
في كل مكان إليجاد حل “.
وقال كاثي �شيريل ،المدير الم�ساعد لخدمات
الت�سوية “�ست�ش ��ارك جمعية خدمات الهجرة
في بريتي�ش كولومبيا ،التي كانت م�س�ؤولة عن
�سكن  1564قادم �سوري بم�ساعدة الحكومة
الذين و�صلوا في مت ��رو فانكوفر منذ نوفمبر
ت�ش ��رين الثاني ،في العثور على �س ��كن بديل
لأولئك الذين تم ت�شريدهم ب�سبب الحريق”.
لك ��ن �س ��يلينا روبن�س ��ون  NDP MLAقالت
�س ��يكون ه ��ذا تحدي ��ا لأن المجمع ال�س ��كني
للقادمي ��ن الج ��دد الذين كان ��وا يقيمون فيه
قب ًال كان مجمع لل�س ��كن ب�أ�س ��عار معقولة في
المنطقة.
و�أ�ضافت روبن�سون “ال يوجد مكان للذهاب”،
ل ��م يكن هن ��اك اعت ��راف م ��ن قب ��ل �أي من
الليبراليين المحافظين �أو الحكومة المحلية
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ب� ��أن “مث ��ل ه ��ذا ا إليج ��ار الرخي� ��ص ي�أخذ
بالت�آكل”.
“كان هن ��اك المئات من الوحدات ال�س ��كنية
ب�أ�س ��عار معقولة في هذه المنطقة ،ولكن قد
تم انحدارهم ب�س ��بب (التطور الجديد على
طول) خط إ�فيرجريين (�سكاي ترين)”.
�أ�صرت روبن�س ��ون على ت�أكيداته ��ا بالقول �أن
المدينة تعمل مع عدد من المنظمات لتحديد
الخيارات ال�سكنية“ .هذه (النار) تخلق تحديا
�أكثر إ�لحاحا على المدى الق�صير”.
و�أ�ضافت �ستيوارت“ :حوالي �( 12أ�سرة) من
الذين فقدوا كل �شيء في اندالع النيران .إ�ن
هذا اليوم لي�س لل�سيا�سة .و إ�نما هو للم�ساعدة
في حل احتياجاتهم العاجلة وموا�ساتهم في
واحدة من م�آ�سي حياتهم “.
وق ��ال ب�ل�ال الفلوجي ،وه ��و �س ��وري �آخر تم
تدمي ��ر منزله في الحري ��ق� ،إن هذا الحريق
هو ثاني �أ�سو�أ �شيء حدث له في كندا.
وق ��ال بالل من خ�ل�ال مترجم “الأ�س ��و�أ كان
عندما تم ر� ��ش الفلف ��ل على وجه ��ي” وقال
“ولكن في �س ��وريا كان لي تجارب �أ�س ��و�أ من
هذا .الحرب ،والتفجير”.
و�أع ��رب كل من الأ�ش ��خا�ص الثالث ��ة الذين
قابلته ��م  Postmedia expressedع ��ن
امتنانهم لم�س�ؤولي الإطفاء وال�شرطة لإنقاذ
حياتهم وم�ساعدتهم على هذه الخطوة.
وقال الفلوجي “نحن ممتنون جدا لأن �أطفالنا
وعائالتنا �آمنة”.
وقال وزير وظائف بريتي�ش كولومبيا �شيرلي
بون ��د ،ال ��ذي ي�ش ��غل �أي�ض ��ا من�ص ��ب الوزير
الم�س�ؤول عن الالجئين ،في بيان �أن الحكومة
تعمل مع مزودي خدمة المهاجرين المحلية
“يجري البح ��ث عن �ضمان خيارات �س ��كنية
جديدة و�أن يح�صل ه�ؤالء الأفراد على الدعم
الذي يحتاجونه“.

by the UN, in northern Jordan.
They quickly learned that for
security reasons they could not
overnight there, but each day
they visited, shared tea, food
lines, meals and conversation
with neighbors Ismail, Um Ali,
Ghoussoon, Ghassem and others. From almost their very first
hour in the camp, they were
befriended by 10-year-old Raoul,
and over the days that followed,
his struggle with attending the
camp’s school provides one of
the film’s most poignant stories,
one that speaks to the challenges
of all Syrian refugee children
and youth—as well as their parents and all who wish to provide
aid. Perhaps most surprising is
the entrepreneurism of so many
they talk to—a spirit of resilience that, despite grief, trauma
and loss, dispels stereotypes of
refugees as dependents lacking
initiative. “Almost every refugee
we met was actively looking
for opportunities to work and
further their education,” state
Temple and Ingrasci on the film’s
website. “Their main barrier was
the lack of resources available to
pursue their ambitions; resources
that should be provided by the
international community.” All
along their journey into understanding, the duo’s “GoPro
verité” visual style and candor
keep viewers tight at their sides
in the tent, around the camp and
throughout the adjoining town.
After the film’s 75-minute runtime, you can go to the website to
learn more and connect with other
viewers. Temple and Ingrasci now
stand among the best of a rising
generation of activist-humanist
visual journalists, rooted in compassionate curiosity. Not released
commercially, Salam Neighbor
can be booked for educational
and custom screenings through
its website.
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Salam
Neighbor
award-winning Living on One
Dollar YouTube series, teamed up
with 1001 Media and interpreter
Ibraheem Shaheen to set up a
tent for a month in Za’atari, the
largest refugee camp established

This is the best film to date to
begin to understand daily lives,
thoughts and feelings among people fleeing war in Syria. American
filmmakers Chris Temple and
Zach Ingrasci, producers of the

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
مارادونا

دييغ ��و �أرمان ��دو مارادون ��ا (� 30أكتوبر �س ��نة
 )1960هو العب كرة قدم �أرجنتيني والالعب
الأكث ��ر �إثارة للجدل في تاري ��خ الكرة ويعتبره
الكثيرون �أف�ضل العب في تاريخ كرة القدم.
لع ��ب في �أربع بطوالت ك�أ� ��س العال ��م ،بما في
ذلك بطولة المك�س ��يك عام  ،1986حيث قاد
الأرجنتي ��ن بالفوز عل ��ى �ألماني ��ا الغربية في
المباراة النهائية ،وفاز بجائزة الكرة الذهبية
بو�صفه �أف�ضل العب في البطولة.
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And check the other great
in-store specials.

زوروﻧﺎ ﻟﺘﻜﺘﺸﻔﻮا اﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣﻦ ﻋﺮوﺿﻨﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ

1986

Since

BC MARKET

30 YEARS OF SERVING
THE COMMUNITY
$1.29
Each

330
ML

250
ML

$1.79
Each

85
G

$7.49
/6 Bottles

ﻣﺎء اﻟﻮرد

ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل

No Limit

380
G

Limit 2 bottles per customer

454
G

99¢

59¢
Each

796
ML

$1.29

$14.99
/Case
of 30 Cans

CEDAR ORANGE BLOSSOM
WATER or ROSE WATER ﻣﺎء اﻟﺰﻫﺮ

ﺑﻴﺮة ﻟﺬﻳﺬة
Laziza
Non-Alchoholic Beer

ﺛﻼﺛﻮن ﻋﺎﻣ ﻓﻲ
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺠﺎﻟﻴﺔ

79¢

أﻛﻞ ﻗﻄﻂ
Fancy Feast
Cat food
ﻓﺎﻧﺴﻲ ﻓﻴﺴﺖ
No Limits

32

portions

$7.99

ﻋﻠﺐ ﺑﻨﺪورة
Aylmer
Tomatoes (whole/diced)
No Limit

830
G

$3.49
/Can
$37.99
/Case

GW Chick
Peas Dip

ﺣﻤﺺ ﺑﺎﻟﻄﺤﻴﻨﺔ

Limit 5 per customer

500
G

$1.59

ﺷﻌﻴﺮﻳﺔ

GW Vermicelli
Limit 2 per customer

La Vache Qui Rit,
32 portions,
No Limit

540
ML

79¢

454
G

اﻟﺒﻘﺮة
اﻟﻀﺎﺣﻜﺔ

$2.49

ﻣﻌﺠﻮن ﻃﻤﺎﻃﻢ
TUKAS
ﺗﻮﻛﺎس
TOMATO PASTE
Limit one case per customer

355
ML

$17.99
/Case

ﻣﻌﺠﻮن اﻟﺘﻤﺮ
Cedar
Pressed Dates

CEDAR
FAVA BEANS

No Limit

Limit 5 cans or one case per customer

540
ML

ﻓﻮل ﻣﺪﻣﺲ

$1.29

$3.99
Each

CEDAR LARGE FAVA ﺑﺎﻗﻼ
(BROAD) BEANS
ﻋﺮﻳﻀﺔ

Alcan Aluminum
رﻗﺎﺋﻖ
Foil 100
ا ﻟﻮﻣﻨﻴﻮم

Limit 5 cans per customer
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ﺑﺴﻜﻮﻳﺖ اﻟﺸﺎي
ULKER
اوﻟﻜﺮ
TEA BISCUIT (114)
No Limits

1.36
KG

MJB COFFEE

Vimto Juice

99¢
Each
$5.79
/6 Cans

ﻋﺼﻴﺮ ﻓﻴﻤﺘﻮ

No Limit

$9.99
Each

ﻗﻬﻮة

Limit 2 per customer

102

Sheets

$1.69
Each

BOUNTY ﻣﺤﺎرم ﺣﻤﺎم ﺟﻤﺒﻮ
PAPERTOWELS JUMBO
Limit 2 per customer

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

Specials are on till Aug. 31 or while quantities last.

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

