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

NEW HALAL MEAT STORE IN VANCOUVERNEW HALAL MEAT STORE IN VANCOUVERNEW HALAL MEAT STORE IN VANCOUVER

We carry all fresh meat,
beef, chicken, goat, lamb
and all kinds of  Pak-Indian
and Mediterranean groceries

Wide Selection of  Arabic Products
تشكيلة واسعة من المنتجات العربية

• Qilla Gold Rice 10 lbs
• 507 Rice 10 lbs
• Pakola Jello
• National Ginger & Garlic Paste
• And many more items in store

Chicken
Breast
Fillet

National SpiceShan Rice

Whole
Chicken
دجاجة كاملة

Shan Masala
ماساال شان

Lean Ground

Beef
لحم بقر مفروم

أرز شـــان
بهارات ناشونال

صدور
دجاج فيلية

شرحات لحم
غنم، ماعز

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

Lamb, GoatSteak

مــمــتـــــــازةأسعار

ReasonablePrices

The Paul Law Group

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

✔إنشاء الشركات
✔المعامالت التجارية

✔بيع وشراء للشركات
✔التقاضي المدني

✔العقارية ونقل الملكية
✔الجمعيات الخيرية

✔الوصايا

Tel:  778 838 5505
Tax: 604 998 8892

Office: 210 - 7340 Westminster Highway, Richmond, BC V6X 1A1
Email: adam.soliman@tplg.ca
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M.Sc., LL.M, Barrister & Solicitor

CPBC License # 66598
604-593-6922

ACCREDITED AGENT

“York Centre” 115-12888 80th. Ave Surrey BC V5W 3A8
www.skyroutecanada.com

Rafiq Mohammad
Asmaa El Khalil
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Arab wars heat up – A call for peace

The battle fields of Syria 
and Iraq heated up the last 
few weeks. The rebels cap-
tured the provincial capital 
of Idlib and the strategic 
town of Jisr Al-Shougour. 
ISIL captured the Jewel of 
the desert Tadmur and the 
Provincial capital of Anbar 
and much of the desert 
in between. The regime 
intensified barrel bombing 
of residential areas and 
Hezbollah launched an 
offensive in Qalamoun.

The people of Yemen are 
paying the price of greed 
and pettiness of a militia, 
an old dictator, a wannabe 

empire and an emerging 
power with no planning and 
vision. In Libya, an incom-
prehensible struggle is 
tearing the fabric of society 
while Egypt is going further 
and further into the absurd.

Venomous campa igns 
over the airwaves by doz-
ens of satellite channels 
are spreading distrust and 
hatred between the con-
stituent parts of the Arab 
polity. Is it wonder that 
the Arab Youth, whose 
large majority supported 
democracy and pluralism 
in 2012, does not believe 
it to be possible nowadays? 

In three years, these old 
and heartless men not only 
destroyed Arab countries, 
killed countless people and 
made millions homeless. 
Their biggest crime yet is 
that they have killed the 
young people belief in a bet-
ter future and in the process 
empowering the very dark 
forces they claim to oppose.

Perhaps, it is poignant 
to remind these old and 
heartless men of what really 
count and call for an imme-
diate ceasefire or at the very 
least to give the people a 
respite during this holy 
month of Ramadan.

دعوة للسالم يف 
شهر رمضان الكرمي

ا�ستدت المعارك في العراق و�سوريا 
مع �سيطرة  المعار�سة على عا�سمة 
محافظة اإدلب و بلدة ج�سر ال�سغور 
الإ�س���تراتيجية. و ا�س���تولت داع�ش 
اي�س���ًا عل���ى  جوه���رة ال�سح���راء 
“تدمر” وعل���ى الرم���ادي عا�سمة 
محافظ���ة النب���ار والج���زء الأكبر 
م���ن بادية ال�س���ام و الأنب���ار. وفي 
ذات الوقت كثف النظام ال�س���وري 
الق�سف البرميلي عل���ى المناطق 
ال�سكنية و�س���ن حزب اهلل هجوما 

في القلمون.

ال�س���عب اليمن���ي يدفع ثمن ج�س���ع 
ميلي�س���يا و ته���ور دكتات���ور �س���ابق 
و�س���راع بين م�س���روع مدم���ر و ل 
م�سروع لي�ش عنده تخطيط وروؤية.

اأما ف���ي ليبي���ا، فال�س���راع العبثي 
يمزق ن�سيج المجتمع، في حين اأن 
الو�سع في  م�سر يتجة اأكثر واأكثر 

اإلى الالمعقول.
الحمالت الم�س���مومة عب���ر الأثير 
من قب���ل الع�س���رات م���ن القنوات 
الثق���ة  ع���دم  تن�س���ر  التتمة في الصفحة 6الف�سائي���ة  
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أخبار كندا

ا�سبح���ت الآن دور المكتب���ات اأكث���ر م���ن 
مجرد م���كان للكتب هذه الأي���ام و هذا هو 
ما اثبتته مكتبة فانكوفر العامه بالتعديالت 
الجديده . لقد افتتحت المكتبة ما اأطلقت 
عليه “مختبر الإلهام” و الذي يقدم ل�سكان 
المدينة حري���ة الو�سول اإل���ى التكنولوجيا 
الت���ي يحويها المختبر و الت���ي من الممكن 
ا�س���تخدامها ف���ي �سناع���ة الفيديوه���ات 
المو�س���يقية والر�س���وم المتحركة، والكتب 
الإلكتروني���ة، وال�س���ور وكل ذل���ك �سم���ن 

بطاقة المكتبة الخا�سة الأفراد.
مدين���ه فانكوفر قدمت ما ت�سل م�س���احته 
ثالث���ة األف ق���دم مربع م���ن المق�سورات 
العازلة لل�سوت في ” مختبر الإلهام” . ولقد 
تم تجهيز احدى تلك المق�سورات بكاميرا 
فيديو، واأ�سواء اإل اإي دي ، وغرفة تحكم، 

و18قناة توزيع و �سا�سة خ�سراء للم�ساعدة 
في �سناعة الفيديوهات المو�س���يقية . كما 
يوجد ا�س���توديو واثنين من الميكروفونات 
للت�س���جيل و المقابالت الحية. كما يتوافر 
اأي�س���ا 12 جه���از حا�س���وب تح���وي برامج 
للتعديل و برامج لتحويل اأ�س���رطة الفيديو 

التناظرية اإلى الرقمية منها.
وتق���دم المكتب���ة حالي���ا ج���ولت خا�س���ة 
حتى نهاية �س���هر مايو. كما تقدم جل�سات 
بب���دء  المهتمي���ن  ف���راد  الأ لم�س���اعدة 
م�ساريعهم . و في وقت لحق من هذا العام، 
فاإن المكتبه �س���ترحب بخبراء الأفالم ، و 
بخبراء تطوير اللع���ب والت�سميم الرقمي 
لتقديم مع�س���كرات ا�س���بوعية وور�ش عمل 

لت�سجيع الإبداع .

جتربة تعليمية ممتعه لرواد مكتبة   فانكوفر  العامة مع 
خمترب اإللهام اجلديد

26 ألف دوالر غرامة مالية
ضد أكادميية ويرب ملنع طالبني 

مسلمني من آداء الصالة
ق�ست لجن���ة األبرتا لحق���وق الإن�س���ان )وهي 
هيئة �سبه ق�سائية للدفاع عن حقوق الإن�سان( 
بتغري���م اأكاديمية ويبر الخا�س���ة للتعليم قبل 
الجامعي بمدينة كالج���اري، مقاطعة األبرتا، 
مبلغ 26 األف دولر؛ وذلك بعد اأن منعت اثنين 
من الطالب الم�سلمين من اآداء �سلواتهم في 
�س���احة الحرم المدر�س���ي مما اأجبرهما على 
ال�س���الة �س���رًا اأو خ���ارج اأ�س���وار الأكاديمي���ة 

التعليمية.
كان وال���دا الطالبان قد رفعا دع���وى ق�سائية 
�س���د الأكاديمية ف���ي فبراير/ �س���باط 2012 
وقال كل من �س���بنام نزار وعام���ر فرحات اإن 
معلم���ي المدر�س���ة كان���وا ي�س���محون لأبنيهما 
بال�س���الة علنا في فناء المدر�س���ة اأو المكتبة 
اإل اأن ه���ذا الأمر لم ي�س���تمر بع���د اأن رف�سته 

اإدارة المدر�سة.
فبع���د اأ�س���بوعين ون�سف من الدرا�س���ة قالت 
اإدارة اأكاديمية ويبر للطالب اأن هذه ال�سلوات 
�سد �سيا�س���ة المدر�س���ة غير الطائفية، اإل اأن 
الط���الب الم�س���لمين حاول���وا المحافظة على 
فرو�سهم اليومية من ال�سلوات في الخفاء اأو 
خارج الحرم المدر�سي في جو �سديد البرودة 

واأثناء ت�ساقط الثلوج.
ووج���دت المحكم���ة اأن اأكاديمية ويبر مار�س���ت 
التمييز �سد الطالبين اللذين يبلغا من العمر 14 
عاما مما اأ�سابهما بالمعاناة النف�س���ية وفقدان 
الكرامة، من خ���الل منعمها من اآداء �سلواتهم 
التي ل تتطلب وقت طويل ح�سب قرار المحكمة، 
وذلك وفقا لمعتقداتهما الدينية. ومنعتهما من 

اللتحاق مرة اأخرى بالأكاديمية والدرا�سة.

جاء ق���رار المن���ع م���ن اللتحاق م���رة اأخرى 
بالأكاديمي���ة من مدي���ر وموؤ�س����ش الأكاديمية 
نيل ويب���ر الذي كت���ب اإل���ى وال���دّي الطالبين 
قائال “منذ اأن تم تجاهل �سيا�سات واإجراءات 
اأكاديمية ويبر من قبل الطالبين اأود اأن اأبلغكما 
ر�س���ميا اأن اأبناءكم���ا، �س���رمد اأمي���ر ونعمان 
�سديقي، لن يتم قبولهما لاللتحاق بموؤ�س�س���ة 

واأكاديمية ويبر للعام 2013-2012.
واأم���ام هيئة المحكم���ة المخول���ة بالحكم في 
الق�سية قال الطالبان اإن ه���ذه التجربة التي 
مرا به���ا كان���ت مهينة وت�س���ببت ل���كل منهما 
بالخوف ال�سديد من اآداء ال�سالة في العلن. 
وق���ال نعمان �سديقي “كان لدي �س���عور عميق 
بالخ���زي وال���ذل، عل���ى الرغم م���ن اأني كنت 
اأمار�ش حقي كمواطن كندي، وكاإن�سان يمار�ش 

اعتقاداته الدينية”.
واأ�س���اف قائ���ال اإن باربرا ويبر، نائب رئي����ش 
اإدارة بالمدر�س���ة، ا�س���توقفته ذات مرة اأثناء 
تاأدي���ة ال�سالة في مكتبة المدر�س���ة وقاطعته 
عن �سالته وجعلت ت�س���األه مرارا وتكرارا عن 
ال�س���ئ الذي يفعل���ه داخل المكتب���ة، مما عده 
اإهانة له ولمعتقداته الدينية وترك في نف�س���ه 
خوفا �سديدا من ممار�سة �سلواته المفرو�سة.

من جانبها جاءت مرافعة الأكاديمية اأمام هيئة 
المحكمة اأن هذه ال�سلوات التي تتطلب ركوعا 
و�سجودا هي �سلوات “ظاهرة ب�سكل ملحوظ” 
وربما ت�سعر الطالب الآخرين بعدم الرتياح، 
و�سددت على اأن الأكاديمية غير طائفية وتعمل 

على هذا الأ�سا�ش منذ 18 �سنة م�ست.

وردا عل���ى الحك���م اأك���دت الأكاديمي���ة اأنه���ا 
�ست�س���اأنف �سد القرار ال�س���ادر بحقها، وقال 
نيل ويبر في ت�سريح �سحفي “اإننا ل نمار����ش 
التميي���ز �سد اأي �س���خ�ش في المدر�س���ة على 
اأ�سا����ش انتمائه الديني” واأ�ساف اأنه يريد اأن 
يجعل البيئة الدرا�س���ية خالية م���ن التاأثيرات 

الدينية.
وج���اء في الت�سري���ح “اإن الركيزة الأ�سا�س���ية 
م���ن مبادئنا التاأ�سي�س���ية لالأكاديمي���ة هي اأن 
تكون المدر�س���ة بيئة غير طائفية حيث يمكن 
لالأطفال اأن يتفوقوا ويركزوا على درا�س���تهم 
الأكاديمية، وهذا يظل هدفنا الأ�سا�سي. تمثل 
الهيئة الطالبية طيفا وا�س���عا م���ن الخلفيات 
الثقافي���ة والديني���ة، ونح���ن فخ���ورون به���ذه 
الحقيقة ورغبتنا لكل واحد منهم اأن ي�ستمروا 
في ال�سعور بالم�ساواة في الترحيب بهم واأنهم 

جزء هام من مجتمعنا المدر�سي”.
اإل اأن محكمة حقوق الإن�سان برئا�سة الم�ست�سار 
�سارون ليندجرين هيوليت راأت خالف ذلك، 
حيث كتبت اللجنة الق�سائية في حكمها ” على 
الرغم من اأن المدع���ى عليه �سرح باأن هدفه 
جع���ل الطالب من جمي���ع الخلفي���ات الدينية 
ي�س���عرون باأنهم مرحب بهم، اإل اأنه وبالنظر 
اإلى ت�سرفاتهم بمو�سوعية فاإنها جاءت وكاأن 

بع�ش الطالب غير مرحب بهم”.
وقالت �س���ارى بورت���ون المحامي���ة المخت�سة 
بق�سايا حقوق الإن�س���ان بمركز اأبحاث األبرتا 
للحريات المدنية “اإذا م���ا كانت هناك اإدارة 
لمدر�س���ة خا�سة فيجب عليه���ا اأن تاأخذ بعين 
العتب���ار اأن قان���ون حق���وق الإن�س���ان ينطبق 
عليها”. واأ�سافت “لن يك���ون من المفاجئ اأن 
ت�سل هذه الق�سية اإلى محكمة كندا العليا اأو 
على الأقل اإلى محكمة ا�ستئناف األبرتا للتو�سل 

اإلى حل في مثل هذه الق�سايا”.

بقلم: محمد ح�سين

اإلفراج عن عمر خضر 
املعتقل السابق بجوانتانامو

عمر خ�سر، كندي وكان اأ�سغر معتقل بتهمة 
الرهاب في خليج غوانتانامو، تم الفراج 
عنه بكفالة من �سجن األبرتا يوم الخمي�ش 
وي�س���تاأنف حك���م باإدانت���ه بالقت���ل من قبل 

محكمة ع�سكرية اأمريكية.
قا�ش في محكمة األبرتا ق�سى باأن خ�سر، 
ال���ذي اعتقل ف���ي اأفغان�س���تان عندما كان 
عمره 15 عام���ا و الذي تم���ت اإدانته بقتل 
جندي اأمريكي �س���يفرج عن���ه بكفالة رغم 

دعوات من قبل الحكوم���ة الكندية لإبقائه 
في ال�سجن.

نقل خ�سر )28 عاما( لألبرتا من �س���جن 
في القاعدة البحري���ة المريكية في خليج 

جوانتانامو في كوبا في عام 2012.
وكان اأول �س���خ�ش من���ذ الح���رب العالمية 
الثانية يحاك���م في محكم���ة جرائم حرب 

عن اأفعال مرتكبة من قا�سر.
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أخبار كندا

�س���ريف حج���ازي ه���و التعري���ف الدقي���ق 
للمواطن العالم���ي، عندما قمت بمحاورته 
اخبرني اأنه �سافر بين خم�ش مدن مختلفة 
خالل ال� 48 �س���اعة الما�سية بما في ذلك 
مدينتي لن���دن ودبي. كخبير ف���ي الأعمال 
التجاري���ة الدولي���ة ق�س���ى حجازي ع�س���ر 
�س���نوات م���ن ال���� 37 عام���ا الما�سي���ة في 
العم���ل في اأماك���ن مثل اأم���ازون، وجوجل، 
واآر ب���ي �س���ي ، ووول م���ارت. و ق���د ق���ال 
“لقد ط���ورت تجربة فريدة م���ن نوعها في 
التخطيط ال�ستراتيجي، وريادة الأعمال، 
والت�س���ويق، والتوجي���ه، وتطوي���ر الأعمال، 
والت�سدي���ر، وو�س���ائل الإع���الم وت�سميم 
النظم الإيكولوجي���ة و البتكار. وا�ساف ” 
ان خبرتي الذاتية من �ساأنها اإقناع معظم 

المديرين التنفيذيين”.
حجازي، الذي يحمل �سهادة البكالوريو�ش 
ف���ي اإدارة الأعم���ال الدولي���ة م���ن جامعة 
كارلتون، بداأ ممار�س���ة مهارات عمله منذ 
ال�سغر. و قال ” لقد �ساركت في مجموعة 
متنوعة وا�سعة من اأن�سطة تنظيم الم�ساريع 
ف���ي اأمري���كا ال�س���مالية واأوروب���ا، والعديد 

اعلنت كن���دا اأنه���ا �س���ت�سدر جواز �س���فر 
ل�سحفي قناة الجزيرة الإنجليزية محمد 
فهمي الذي ل ي���زال في م�سربعد الإفراج 
عن���ه بكفالة في انتظ���ار محاكمت���ه بتهمة 
الإرهاب و ذلك عقب قرار �سابق بحرمانه 

منه.
وكان قد �سجن فهمي مع اثنين من زمالئه 
في قناة الجزيرة الإنجليزية بالإ�سافة اإلى 
ال�سحافي ال�سترالي بيتر غري�سته، الذي 
تم ترحيله م���ن م�سر في فبرايرالما�سي. 
واأطلق �س���راح فهمي المولود ف���ي م�سر و 
الذي يحمل الجن�سية الكندية من ال�سجن 
في ال�س���هر ذاته بكفالة بع���د اأن تخلى عن 
الجن�سية الم�سرية ك�سرط للإفراج عنه في 
م�سر. و هو حاليا خا�سع ل�س���روط اإطالق 
ال�سراح،حيث عليه التوجه الى ال�سرطة في 
كل يوم، كما ل يمكنه ترك م�سر حيث اأنه 

على قائمة حظر الطيران.
المتح���دث با�س���م وزي���ر الهج���رة الكندي 
كيفن مين���ار، قال “الآن نح���ن على مقربة 
من اإ�سدار جواز ال�سفر لل�سيد فهمي على 
الرغ���م م���ن الق�ساي���ا القانوني���ة الجارية 

اأوقفت ال�س���رطة الكندية اأواخر الأ�س���بوع 
الما�سي 10 �س���بان ف���ي مط���ار مونتريال 
ي�س���تبه ب�س���عيهم لالن�سمام اإل���ى �سفوف 

تنظيم “داع�ش” المتطرف.
واأفادت قوة الدرك الملكي الكندي م�س���اء 
الثالث���اء 19 مايو/اأي���ار، ب���اأن ال�س���رطة 
الفدرالية قامت ب� “�سل�سلة توقيفات اأواخر 
الأ�س���بوع الما�س���ي” واعتقل���ت 10 �س���بان 
من مونتريال في مطار بي���ار اليوت ترودو 
بالمدينة “حيث ي�س���تبه باأنهم كانوا ينوون 
مغ���ادرة الب���الد لاللتح���اق بمجموع���ات 

جهادية”.

وتابع البيان اأن التحقيق متوا�سل ولم توجه 
في الوقت الحا�سر اأية تهمة اإلى ال�س���بان 
الع�س���رة الذي���ن �س���حبت منهم ج���وازات 
اأن ال�س���رطة قام���ت  �س���فرهم، م�سيف���ا 
با�ستجواب “عائالت ال�س���بان واأقربائهم” 

في �سياق التحقيق.
وهناأ وزير الأمن العام �ستيفن بالني قوات 
الأم���ن عل���ى “يقظتها” م���ن اأج���ل “حماية 
�سوارعنا ومجتمعاتنا من الخطر الإرهابي 

المتوا�سل”.
وجرت التوقيف���ات بعد ب�سعة اأ�س���هر على 
رحيل 7 �س���بان من منطق���ة مونتريال اإلى 

تركيا وهم خم�سة فتيان وفتاتان معظمهم 
كان���وا تالمي���ذ ف���ي ذات المدر�س���ة، وقد 
اأفادت عائالتهم باأنه���م انتقلوا من تركيا 

اإلى �سوريا لالن�سمام اإلى “داع�ش”.
كم���ا اأوقفت ال�س���رطة ف���ي اأبريل/ني�س���ان 
�سابا و�سابة )18 عاما( ب�سبب “جرم على 
عالقة بالإرهاب” بدون ك�سف المزيد من 

التفا�سيل.
واأوقف �س���ابان اآخران م���ن مونتريال )22 
و26 عاما( مطلع الربيع لال�س���تباه باأنهما 
ي�سكالن خطرا على الأمن الوطني، وو�سعا 
لحقا تحت المراقبة الق�سائية ال�سارمة.

والقيود المفرو�سة على ال�سفر”.و كانت قد 
تمت م�سادرة جواز �سفر فهمي عندما األقي 
القب�ش عليه في عام 2013.و رف�ست كندا 
قبل ذلك اإ�سدار جواز �س���فر جديد له مع 
قيود ال�سفر التي فر�ستها المحكمة عليه. 
و لم يت�سح بعد لماذا عك�ست حكومة رئي�ش 

الوزراء الكندي �ستيفن هاربر قرارها.
فهمي و غري�سته والمنتج باهر محمد كانوا 
قد اتهموا بانهم جزء من جماعة ارهابية 
وباأنهم بثوا لقطات م���زورة. و نفوا جميعا 

هذه التهامات.
وقال فهمي في ر�س���الة بالبريد اللكتروني 
اإلى وكالة اأ�سو�س���يتد بر�ش ” واأخيرا هناك 
اأخب���ار جي���دة ف���ي خ�س���م ه���ذه المحن���ة 
الظالمة. اأ�ستطيع الآن ال�سير في ال�سوارع 
باأم���ان”. و ا�ساف :”انا ممتن للم�س���وؤولين 
ولجميع و�س���ائل الإعالم والكنديين الذين 
�س���اندوني في هذا الن�سال للح�سول على 
حقوقي ككندي فخور”. كما اكد فهمي انه 
في احتياج لجواز ال�سفر ذلك لإتمام زواجه 
و لمواجه���ة الم�س���اكل في نقاط التفتي����ش 

الأمنية في القاهرة.

من البرام���ج الحا�سنة و الم�س���رعة”. في 
الوقت ال���ذي ق�ساه في كارلت���ون، كان هو 
العق���ل المدب���ر وراء موزايي���ك للإنت���اج، 
وهو م�س���روع تعليم���ي ي�س���تهدف الأطفال 
الم�سلمين. حجازي اأطلق اأي�سا برامج مثل 
“320 رياليتي” و هي م�سابقة فيديو ت�سجع 
اأ�سحاب الم�س���اريع الجتماعية في ايجاد 
حلول للتحديات التي تواجه �سمال اأفريقيا 
وتركيا وال�سرق الأو�س���ط، ويعمل ل�سركات 
مثل كانون. الآن، يدي���ر م�سادر دخل تدر 
اكثر من 100مليون دولر خالل يوم واحد 

من العمل .
حجازي الم�س���تقر في اأوتاوا لأكثر من 15 
عاما، كونه مواطنا عالميا كان له فوائده. 
قال “اأم�س���ي في �س���نغهاي، باري����ش، دبي 
اأو اأي مدين���ة اأخرى في العالم، ول ا�س���عر 
اأنني اأجنبي. ترى جميع النا����ش على قدم 
الم�س���اواة وكاأن لدي���ك المه���ارة لك�س���ر 
الحواج���ز الثقافية، وال�س���تماع والتوا�سل 
والقيام باأعمال تجارية ” . عائلته في اأوتاوا 
ت�ساعده على البقاء ثابتا؛ فعندما يتحدث 

ع���ن اأبنائه الثالث���ة ي�س���تخدم كلمات مثل 
“مذهلة” و “رائعة”، وزوجته هي علياء البنا 
اأ�س���تاذة اإدارة الأعمال الدولية في جامعة 
كارلتون. انه �سغوف في وقت فراغه كما هو 
الحال في اأعماله التجارية. وقال انه يعطي 
وقته حاليا لجمعية ال�سرطان الكندية، وفي 
الما�س���ي، تح���دث عن تجربة �س���ركته في 

موؤتمرات في جميع اأنحاء العالم.
اليوم، حجازي تلفت اعماله انتباه الجميع 
نح���و المجتمع العربي الكن���دي. و قال “اإن 
الثقافات العربي���ة والكندية غنية، وهناك 
العديد من القيم الإيجابية التي ت�ساعد في 
ريادة الأعمال ، لقد حان الوقت لندرك اأن 
التفكير النقدي والبت���كار وريادة الأعمال 
لي�س���ت ترفا؛ اإنها �س���رورة. ”وا�ساف انه 
يتطلع للو�سول اإلى النا����ش الذين يفكرون 
خ���ارج ال�سن���دوق ، خا�سة م���ن اأ�سحاب 
الم�س���اريع الجتماعية الذين ي�ستخدمون 
الإبداع للتغير المجتمعي. ” وفقا لحجازي، 
فاإن التغيير الجتماعي هو �سيء واحد فقط 

في �سيرته الذاتية التي تتطور دائما .

شريف حجازي “املواطن العاملي” وريادة 
األعمال االجتماعية الواعية

كندا تصدر جواز سفر لصحفي 
اجلزيرة حممد فهمي

يشـــتبه شـــبان   10 توقيـــف 
بسعيهم لإلنضمام إىل “داعش”

الم�سدر المعهد الكندي العربي
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في 22 مايو ا�ستهدف تفجير ارهابي م�سجد 
الإمام على بن اأبى طالب في قرية القديح 
في مدينة القطيف في المنطقة ال�س���رقيه 
في ال�سعودية اثناء �سالة الجمعة مما ادى 
لمقت���ل 21 �س���خ�سا وا�سابة م���ا يزيد عن 
100 �س���خ�ش اآخرين . الم�س���جد هو احد 
دور العب���اده التابع���ة لالأقلية ال�س���يعية في 
المملك���ة . و ج���اء ذلك التفجي���ر متزامنا 
مع ذكرى ميالد الإمام علي بن الح�س���ين 
الذي يحتفل به ال�سيعة . وهذا التفجير هو 
الأول من نوع���ه منذ نوفمب���ر 2014 حيث 
اأطل���ق م�س���لحون الن���ار عل���ى م�سلين في 
اأحد الم�ساجد في ال�سيعية اثناء الحتفال 
بذك���رى عا�س���وراء و و ال���ذي راح �سحيته 
8ا�سخا�ش.و يعتبر هذا التفجير اأول عملية 
تعلن فيها جماعة “الدولة الإ�سالمية” عن 
م�سوؤوليتها عن هجوم داخل المملكة حيث 
اعلنت عن ذلك الح���ادث على موقع تويتر 

ون�سرت �سورة لالنتحاري منفذ التفجير.
و كانت قد اعلنت وزارة الداخلية ال�سعودية 
“ان النتح���اري فج���ر حزاما نا�س���فا كان 
مخفيا تحت ثيابه” و اأن المادة الم�ستخدمة 
فى التفجير كانت من نوع اآر دى اك�ش. كما 
و قد تمكنت وزارة الداخلية ال�سعودية من 
الك�سف عن هوية مرتكب العملية انتحارية 
داخل م�سجد الإمام و هو ال�سعودي �سالح 
بن عب���د الرحم���ن �سالح الق�س���عمى احد 
المطلوبي���ن بتهمة انتمائه لخلي���ة اإرهابية 
تابع���ة للدول���ة الإ�س���المية. كم���ا اعلن���ت 
الداخلية ال�س���عودية ف���ى بيانًا له���ا اأنه تم 
القب����ش على 26 �س���عودي اآخر من نف����ش 
الخلية واأكدت انها قامت ب�سبط عدد من 
الأ�س���لحة بح���وزة المتهمين كم���ا �سبطت 
عددا من المواد الم�س���تخدمة في �سناعة 
المتفجرات و ن�سرات ت�سرح كيفية اإعدادها 

واأخرى تت�سمن فتاوى ت�سجع للإن�سمام اإلى 
التنظيم .

و في اعقاب التفجير ندد غالبية ال�س���عب 
ال�س���عودي بما حدث على و�سائل التوا�سل 
الجتماعي عبر كل من ها�ستاغ كما ن�سرت 
العدي���د من ال�س���ور الت���ي تظه���ر الو�سع 
في الم�س���جد و الأ�سرار الت���ي لحقت به و 
ال�سحايا من ذلك الحادث .و�سهدت البالد 
تعاطفا �سعبيا مع ال�سحايا على الرغم من 
بع�ش التوتر الطائفي الذي ظهر على بع�ش 
مواقع التوا�س���ل الجتماعي وفي اآراء عدد 

من رجال الدين المعادين لل�سيعة.
وقال العاهل ال�س���عودي الملك �س���لمان في 
بي���ان له اإنه قد حزن ب�س���بب هذا التفجير 
وتوعد بتقديم كل من له �سلة بذلك الهجوم 
اأومن تعاطف معه للعدالة. و اأن المتواطئين 
�سينالون عقابهم الم�س���تحق و اأن المملكة 
لن تتوقف عن محاربة ما و�سفه ب� “الفكر 
ال�سال “و”الإرهابيي���ن”. كما و�سف مفتي 
ال�س���عودية الهج���وم باأن���ه محاول���ة لن�س���ر 

الفو�سى.
و �س���ارك ع�س���رات الآلف م���ن ال�س���يعة 
ال�س���عوديين ف���ي محافظ���ة القطي���ف في 
ت�س���ييع القتلى.وج���رت مرا�س���م الت�س���ييع 
و�س���ط مخاوف من احتمال حدوث اأعمال 
عنف و �س���هدت المنطقة تعزي���زات اأمنية 
مكثفة تح�سبا لوقوع اأي ا�سطرابات وبقيت 
قوات المن ال�سعودية بعيدا و ات�سمت تلك 
التجمعات بال�سلمية. ورددت الح�سود “لبيك 
يا ح�سين” وهم ي�سيرون وراء النعو�ش التي 
تمت تغطيته���ا بالزهور.كما رفعت لفتات 
كت���ب عليه���ا “التحري����ش الطائف���ي قنبلة 
موقوت���ة”. كما رفع���وا لفتات اخ���رى تندد 
بالطائفية وتطالب بالم�س���اواة وتدعوا اإلى 

اإغالق القن���وات التلفزي���ون الخا�سة التي 
يديرها مت�س���ددون �س���نه و الت���ي يروجون 

عبرها للكراهية.
ال�س���يعه في المملكه ي�سكلون مان�سبته بين 
20 اإل���ى 25 ف���ي المائه من ال�س���عوديين و 
يترك���ز اغلبه���م ف���ي المنطقة ال�س���رقية . 
وغالبا ما ي�س���تكون من ما يعتبرونه تمييزا 
ممنهجا �سده حيث ي���رون انهم ممنوعون 
اأوالتعلي���م  الحكومي���ه  الوظائ���ف  م���ن 
والمنا�سب الحكوميه الرفيعه و المنا�سب 

الأمنيه .كما ي�ستكون من القيود على بناء 
الم�ساجد والح�س���ينيات التابعة لهم و من 
القي���ود عل���ى الم�س���اركه ف���ي احتفالتهم 
الديني���ه ومنعه���م من ا�س���تخدام مكبرات 
ال�سوت او من التجمع خارج ح�س���ينياتهم 
. ويرى ال�س���يعة في المملكة اأي�سا اأن تلك 
القي���ود م�س���درُا لتوت���رات متزاي���ده ف���ي 
المنطقه ال�سرقيه ذات الغالبية ال�سيعية و 
اإن قوات الأمن تترك قراهم بال حماية و اإن 
المذهب الوهابي الر�سمي للمملكة ي�سجع 
المت�سددين ال�سنة على للتع�سب والتحامل 

�سد الأقلية ال�سيعية.و تلك الإتهامات غالبا 
ما نفتها الحكومة ال�سعودية .

وكان���ت ق���د �س���هدت المنطق���ة بالتزامن 
م���ع “الربي���ع العرب���ي” ف���ي 2011، حركة 
احتجاجي���ة قادها ال�س���يعة وقت���ل خاللها 
حوال���ي 20 �س���خ�سا. و اعتق���ل ع���دد من 
ال�س���يعيه اهمهم رجل الدين ال�س���يعي اآية 
اهلل ال�سيخ نمر النمر الذي تم الحكم عليها 

لحقا بالإعدام .

الســـعودية: تشـــييع القتلـــى يف تفجـــر مســـجد 

القديـــح يف القطيـــف
بقلم: �سريهان عثمان
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ــدد ــجن املشـ السـ
20 عـــامـــا ضـــــــــــد 
مــرسي وبـعــــــــض 
قيـــــادات اإلخــــــوان 
يف قـضـيـــــــــــــــــــة 
ـــداث اإلحتاديـــة أحـــ

والكراهية بين الأجزاء المكونة للدول العربية. فهل من الم�ستغرب اأن ال�سباب العربي الذي دعم غالبيته الديمقراطية 
والتعددية في عام 2012 يوؤمنون باأن  الديمقراطية غير ممكنة  في الوقت الحالي؟

ربما، ه���ذا ما هو اإل لتذكرة  هوؤلء الرجال ذوي القلوب المتحجره بما هو مهم حقا. ل  ندعوهم فقط بل نتو�س���ل 
اإليهم، من اأجل  وقف فوري لإطالق النار اأو على الأقل من اجل اإعطاء هذه ال�س���عوب المنكوبه فر�سة �سالم خالل 

�سهر رم�سان الف�سيل من حروبهم العبثيه و�سعاراتهم الكاذبه.

ق�ست محكم���ة جنايات القاهرة المنعقدة 
ي���وم الثالثاء بال�س���جن الم�س���دد 20 عامًا 
عل���ى الرئي����ش الم�س���ري الأ�س���بق محمد 
مر�سي و12 اآخرين من معاونيه من قيادات 
جماعة الإخوان، وحب�ش اثنين اآخرين 10 
�سنوات وو�سع جميع المتهمين تحت مراقبة 

ال�س���رطة؛ وذلك في ق�سي���ة اأحداث ق�سر 
الإتحادية.

فيم���ا ب���راأت المحكمة المتهمي���ن من تهم 
القتل العم���د واإحراز ال�س���الح والذخائر، 
واأدانتهم بتهمة ا�س���تعرا�ش القوة والعنف 

والقب����ش المقت���رن بالتعذي���ب لع���دد من 
المتظاهرين خالل الأحداث التي اندلعت 
في مطل���ع دي�س���مبر/كانون الأول من عام 
2012 رف�سًا للإعالن الد�س���توري المكمل 
الذي اأ�سدره مر�س���ي في نوفمبر/ت�سرين 

الثاني من نف�ش العام.

�س���مل الحكم في هذه الق�سي���ة اإلى جانب 
القياديي���ن  م���ن  كل  الأ�س���بق  الرئي����ش 
الإخوانيي���ن محم���د البلتاج���ي وع�س���ام 
العريان، والداعية الإ�س���المي الهارب من 
م�سر وجدي غنيم الذي �سارك في تظاهرة 
في تركيا عقب �سدور الحكم، وقال خاللها 

اإن ه���ذه لي�س���ت بمحكم���ة وا�سف���ا اإياه���ا 
“بالمهزل���ة”، كما حمل لفت���ة عليها �سورة 
مر�س���ي ُكت���ب عليه���ا “اإنه���م يحاكم���ون..
الثورة”. وانتقد الحكم عليه بال�س���جن 20 
عامًا قائال ب�س���خرية وتهك���م “كنت اتمنى 

اأن اآخذ اإعدام”.

بقلم: محمد ح�سين
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أخبار العامل العربي

امساكية شهر رمضان 
2015 يف مدينة فانكوفر

Jbeil Again in the Spotlight, 
Wins Arab Tourism Capital Title

Lebanon will celebrate in June the 
crowning of its ancient city of Jbeil 
as the 2016 Arab Tourism Capital, 

a title chosen by the Arab Council 
of Tourism.

Tourism Minister Michel Pharaon 
announced the event  l ate 
Wednesday from the Grand Serail, 
voicing hopes that the security plan 
implemented in Lebanon paves 
way for the country to benefit from 
the event.

“To be able to work in the interest of 
Jbeil and the tourism season in Lebanon 
in 2016, we pray that the minimum 
level of stability and political consensus 
are preserved,” said Pharaon in a 
statement.

“The title will be officially declared on 
June 10 and a ceremony celebrating the 

occasion will take place on June 11 in 
Jbeil,” the minister added.

Municipality chief of Jbeil Ziad 
Hawwat stated on Thursday that 
the municipality embarked on the 
development of strategic plans to 
welcome visitors to the city and 
provide them with the best services 
available.

It’s not the first time that Jbeil, also 
known as Byblos, wins such a title. 
In 2013 it was chosen by the World 
Tourism Organization as the best 
Arab Tourist City.

Moreover, the Wall Street Journal 
featured this year’s Byblos 
Christmas decorations and its 
97-foot-tall tree in a photography 
piece about Christmas trees around 
the world.

Byblos is the Greek name of the 
Phoenician city Gubeil. It is a 
Mediterranean city in the Mount 
Lebanon Governorate of pres-
ent-day Lebanon under the current 
Arabic name of Jbeil and was also 
referred to as Gibelet during the 
Crusades. It is believed to have been 
occupied first between 8800 and 
7000 BC, and according to frag-
ments attributed to the semi-leg-
endary pre-Trojan war Phoenician 
historian Sanchuniathon, it was 
built by Cronus as the first city in 
Phoenicia. Today it is believed by 
many to be the oldest continuous-
ly-inhabited city in the world. It is 
a UNESCO World Heritage Site.

العشاءاملغربالعصرالظهرالشروقالفجرميالديرمضاناليوم
9:0310:54  118/63:465:351:205:26اخلميس
9:0310:54  219/63:465:351:205:27  اجلمعة
9:0410:54  320/63:465:361:205:27  السبت

9:0410:55  421/63:465:361:205:27  األحد
9:0410:55  522/63:465:361:215:27  اإلثنني
9:0410:55  623/63:475:361:215:27  الثالثاء
9:0410:55  724/63:475:371:215:28  األربعاء

9:0410:55  825/63:485:371:215:28اخلميس
9:0410:55  926/63:485:371:215:28  اجلمعة
9:0410:55  1027/63:495:381:225:28  السبت

9:0410:54  1128/63:495:381:225:28  األحد
9:0410:54  1229/63:505:391:225:28  اإلثنني
9:0410:54  1330/63:515:391:225:28  الثالثاء
9:0410:53  141/73:515:401:225:29  األربعاء

9:0410:53  152/73:525:401:235:29اخلميس
9:0410:52  163/73:535:411:235:29  اجلمعة
9:0310:52  174/73:545:411:235:29  السبت

9:0310:51  185/73:555:421:235:29  األحد
9:0310:51  196/73:565:431:235:29  اإلثنني
9:0210:50  207/73:575:431:235:29  الثالثاء
9:0210:49  218/73:585:441:245:29  األربعاء

9:0210:48  229/73:595:451:245:29اخلميس
9:0110:47  2310/74:005:451:245:29  اجلمعة
9:0110:46  2411/74:025:461:245:29  السبت

9:0010:45  2512/74:035:471:245:29  األحد
8:5910:44  2613/74:045:481:245:29  اإلثنني
8:5910:43  2714/74:065:491:245:29  الثالثاء
8:5810:42  2815/74:075:491:255:29  األربعاء

8:5710:41  2916/74:085:501:255:28اخلميس

$4995

FREE CALLING ANYWHERE IN CANADA. UNLIMITED DATA
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(604) 637-0911
*Our phone lines are fully featured. They include at no additional cost over 20 features such as Voicemail, Caller 
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portal to manage your account (if you so desire to use it), free calling to Canada and much more ....

*For free calling to the USA, add $3 per month.

Phone*
Internet
40 Television Channels
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Halal
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1439 Commercial Drive, Vancouver, BC V5L 3X8
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East for several American 
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ABOUT THE AUTHOR

Herodotus—and modern research 
seems to bear him out—to have 
circumnavigated the continent 
of Africa, some 2,000 years 
before the Portuguese. Certainly 
the Phoenic ians made the 
Mediterranean their private lake. 
In their square-rigged ships with 
two banks of oars they cruised 
incredible distances, beyond the 
Pillars of Hercules to the Scilly 
Isles off Britain, and probably 
even to the Azores in the mid-At-
lantic, in a never-ending search 
for new goods to trade and new 
customers to buy them.

From the Brit ish Isles the 
Phoenicians obtained lead and 
tin, bartering pottery and salt with 
the Cornish miners in return. The 
tin was then used in Phoenician 
factories for making weapons, 
which they traded to Egypt and 
the tribes of Asia for still other 
commodities. The most precious 
local product the Phoenicians 
had to offer was the purple dye 
they obtained by a tedious boiling 
and processing of the tiny shell-
fish Murex Trunculus, a dye so 
rare that to be “born to the purple” 
was synonymous with royal rank. 
Indicative of the industry’s impor-
tance to the economy is the fact 
that Phoenicia is derived from the 
Greek word for the color of the 

dye—phoinix. Because they were 
master ship builders as well as sail-
ors, the Phoenicians were commis-
sioned by King Solomon to build 
the first fleet from his area in his-
tory. Pine logs were floated from 
Mt. Hermon down the Leontes 
River to the sea, and shaped into 
men-of-war at Sidon and Tyre. 
The mountains behind Byblos also 
provided Solomon with materials 
for his temple. As reported in I 
Kings, Solomon sent 30,000 men 
to his friend King Hiram of Tyre, 
under whose protection were col-
lected in one month the “cedars of 
Lebanon,” wood of the fir tree, and 
building stone used to construct 
Solomon’s temple in Jerusalem.

So vital were the sea trade routes 
to the survival of Byblos that every 
effort was made to conceal them 
from such business rivals as the 
Johnny-come-lately Greeks and 
Romans. Phoenician sea captains 
had standing orders to elude any 
ship that followed them, what-
ever the cost. Sometimes the cost 
was high. If he couldn’t shake his 
shadow, the Phoenician captain 
ran his vessel onto a reef, destroy-
ing his own command as well as 
that of the close-following pur-
suer. He was secure in the knowl-
edge that the state would pay for 
his ship as well as its cargo, for 

after all, wasn’t the ruling council 
of elders composed exclusively of 
sea captains?

When even the most heroic efforts 
failed to maintain the Phoenician 
monopoly over Mediterranean 
trade, the Phoenicians took the 
logical step of guaranteeing both 
ends of their trade routes by estab-
lishing trading stations abroad. 
As citizens of a small, unmilitary 
nation, intent on trade rather than 
conquest, the Phoenicians were 
welcomed as immigrants almost 
everywhere. When a promising 
area was unpopulated or under-
developed, they established full-
scale colonies, built their trading 
posts, and opened their doors for 
business.

Starting close to home, the 
Phoenicians founded cities on the 
island of Cyprus, only 90 miles 
away, then pushed on in widen-
ing circles to establish bases in 
Rhodes, Crete, Malta, Sardinia, 
Sicily, and finally on the main-
land of North Africa and Spain. 
Gades (Cadiz) in Spain and Utica 
in present-day Tunisia, both 
founded about 800 B.C., became 
mighty entrepots and anchors of 
the Phoenician empire.

The Phoenic ian colony of 
Carthage, in North Africa, which 
soon overshadowed its mother 
country and aroused the hatred 
of Rome by its commercial prow-
ess, was founded, according to 
tradition, in the year 814 B.C.; 
it was destroyed utterly after the 
Carthaginian leader Hannibal 
had almost succeeded in con-
quering Rome. The great cities 
of Palermo in Sicily and Cordoba 
in Spain were both sites of pow-
erful and prosperous Phoenician 
settlements. As one historian put 
it, “The Phoenicians were, relative 
to their age, the greatest traders and 
mariners of all time.”

This ascendancy was all the more 
remarkable when it is remem-
bered that Byblos itself fell time 
and time again to such invaders 
as the Persians, slogging up the 
coast to pillage Greece, or those 
heading south toward Asia for the 
same purpose, such as Alexander 
the Great and his Macedonians.

Not that Byblos didn’t try to keep 
the invading hordes at arm’s 
length: they added to the city’s 
walls seven times, until at last 
they were 130 feet thick in places, 
apparently forgetting that the cus-
tomary mode of entry was over, 
rather than through, a city’s walls. 
Nevertheless, Byblos managed to 
survive each incursion with its 
commercial institutions intact. 
The probability is that Byblos was 
worth more alive than dead, pro-
viding an outlet for the plunder of 
its temporary master so long as it 
preserved—as it invariably did—a 
careful political neutrality. It was 
thus to the ancient world what 
Hong Kong, delicately poised 
between East and West, is today.



9العدد السابع - حزيران )يونيو( 2015العربي الديمقراطي

جمتمع

by John Ballantine

Ur of the Chaldees was more civ-
ilized, Mesopotamian Babylon 
more populous, Cretan Knossus 
might ier, and the dynast ic 
Egyptian capital of Thebes incom-
parably more majestic, but the 
record for antiquity and tenacious 
longevity probably goes to what 
is today the small, little known 
Lebanese town of Byblos.

Slumbering peacefully in the 
warm sun of the eastern shore 
of the Mediterranean, Byblos 
can remember when those great 
cities of the past blazed forth to 
dominate, each in its turn, the for-
tunes of the ancient world, only to 
decline and be forgotten except as 
vague names and dates to genera-
tions of squirming schoolboys.

Yet all the while Byblos, which 
contests the claims of Jericho, Erbil 
and Damascus to be the world’s 
oldest continuously inhabited city, 
went quietly about its business of 
serving as middleman in the vast 
Mediterranean trade. So adroitly 
did it retain the good will, or at 
least the neutrality, of the powers 
of the moment in a warring world 
that it not only survived repeated 
invasion and destruction but rose 
each time more prosperous.

In its ultimate impact on world 
history, too, Byblos outshone its 
more celebrated contemporaries, 
for besides valuable timber, wheat, 
oil, wine and glass transported by 
their pine ships, the Phoenician 
merchant-captains of Byblos car-
ried the length and breadth of the 
Mediterranean Sea an infinitely 
more precious cargo—the alpha-
bet. Their customers eagerly 
adopted the invention and molded 
it according to their needs and 
tastes into the many alphabets we 
know today—the Greek, Latin, 
Arabic, and Sanskrit, to name a 
few—and thus made possible the 
easy accumulation and transmis-
sion of ideas and information 
upon which all civilizations are 
built.

The Greeks, who purchased 

Egyptian papyrus from Byblos, 
immortalized the city’s name by 
giving the diminutive biblion to 
the paper-like product imported 
from it. In time the term was 
applied to any book written 
on papyrus, and early in the 
Christian era came to be reserved 
for the Christians’ most important 
book—the Bible.

With an abundance of papyrus 
available, the business-minded 
Phoenicians used it for their bills 
of sale, contracts, deeds, prospec-
tuses and ledger accounts, writing 
swiftly with an alphabet of 22 let-
ters while less advanced nations 
still used the cumbersome syllabic 
script either written on papyrus 
or chiseled out of solid rock, 
or incised complicated wedge-
marks—cuneiform—in soft clay. 

Ironically, many of the stone and 
clay inscriptions, though eroded 
by intervening centuries, are 
legible today, while the papyrus 
was destroyed by fire or decayed 
with age. Thus, the nation most 
responsible for the spread of the 
ancient world’s twin blessings of 
papyrus and alphabetic writing 
is itself but meagerly represented 
by historical records. It remains 
to this day a land with a largely 

unfathomed past.

The little evidence that survives 
at Byblos in the form of funerary 
inscriptions, tombs and temples, 
pot sherds and fragments of build-
ings, indicates that while the city 
was constantly changing its pro-
file and masters, it maintained 
throughout its long history the 
essential character of a trading 
center. This role stemmed directly 
from its geographical situation. 
Crowded onto a thin stretch of 
coastline, cut off from the deserts 
of Syria to the east by the loom-
ing Lebanon and Anti-Lebanon 
mountain ranges paralleling the 
coast, Byblos was at once partially 
protected from the power strug-
gles of the interior and forced to 
look to the sea for its living.

The first known dwellers of Byblos 

were Neolithic men of some 8,000 
years ago, whose villages, cover-
ing more than eight acres, boasted 
such refinements as houses with 
beaten-earth walls and burnished 
clay floors. Physically, they were 
remarkably l ike present-day 
inhabitants—long-headed and 
with delicate features, but a good 
deal shorter, averaging only five 
feet in height. This race of men 
ruled the eastern Mediterranean 

seaboard from about 6000 to 
4000 B.C., until a new civilization 
appeared.

Early Bronze Age man, with tools 
of metal that could cut down men 
as well as grain, submerged New 
Stone Age man with his prim-
itive f lint axes and sickles. He 
also knew how to fashion point-
ed-bottomed amphorae, jars kept 
upright by being imbedded in 
sand or earth, to store wine and 
olive oil.

It was in this period, before 3000 
B.C., that Byblos established its 
first sea-borne trade with Egypt, 
which was to become in turn its 
best source of raw materials, its 
principal market, its colonizer and 
overlord, and finally its weak and 
despised enemy when the power of 
the pharaohs had withered.

The economies of Egypt and 
Phoenicia (or Canaan, as it was 
then called), were in many ways 
complementary. Egypt lacked 
wood for ships and roof ing, 
grapes for wine, olive oil, and 
resins for mummification, all of 
which Canaan had in abundance. 
In return, Byblos and the other 
three Canaanite city-states of 
Sidon, Tyre and Aradus, which 
came into prominence in this 

epoch, received papyrus, grain 
and gold.

The Book of Ezekiel lists, as items 
of Canaan’s burgeoning trade, 
slaves and brass vessels from 
Ionia, silver, tin, iron and lead 
from Spain, linen from Egypt, and 
lambs and goats from the Arabian 
Peninsula. Byblos and its sister 
city-states, in fact, performed 
the same function that England 
would discharge centuries later: 
it capitalized on its mastery of the 
seas to control trade and eliminate 
competition for its manufactured 
products—possibly history’s first 
instance of mercantilism at work.

The people of Byblos in time 
became as mixed as its trade. As its 
prosperity increased, the city and 
its fertile coastal plain attracted 
Semites from Arabia, Amorites, 
Hittites, Hurrians, Mitannians, 
Hyksos (misnamed the Shepherd 
Kings), Egyptians, Aramaeans, 
Assyrians, Persians and, in 
still later ages, Greeks under 
Alexander, Romans under the 
Caesars, Muslim Arabs, European 
Crusaders, even the Free French 
under General Charles de Gaulle.

Some came as peaceful traders, 
others as arrogant conquerors, 
still others as refugees from politi-
cal persecution in their own lands. 
Byblos opened its gates to those 
who came in peace, conciliated 
those who bore the bloodstained 
sword, and made such an art of 
patience and diplomacy that the 
city outlasted them all, friend and 
foe alike. Meanwhile, its canny 
citizens neglected no means of 
buying cheap and selling dear—
and the enemy was often the best 
customer.

The Byblos of today is an enor-
mous wedding cake, layer upon 
layer of anthropological and his-
torical riches from which arche-
ologists have nibbled only bits of 
the icing. A shaft sunk vertically 
through the center of the ruins 
would reveal the vestiges of the 
successive masters of Byblos, who 
sought to blot out the memory of 
former rulers simply by build-
ing a new city on the remains of 
the old. Excavations at Byblos by 
the French archeologist Maurice 
Dunand have peeled back strips 
of the past—at one place to the 
days of the Crusaders, at another 
to the time of King Ahiram, at yet 
another to the period of Egyptian 
domination of 2000 B.C.

The digging has raised far more 
questions than it has answered, for 
to lay bare a complete stratum at, 
say, the level of 1000 B.C. would 
necessitate the destruction of all 
traces of civilizations of more 
recent times. The archeologist has 
thus been forced to string together 
such provocative bits of informa-
tion as could be unearthed piece-
meal on a thread of speculation 
and hypothesis, sometimes with 
gaps of centuries between solid 
facts. What has emerged clearly, 
however, is the remarkable story 
of the Phoenicians from the 
time they seized their indepen-
dence from Egypt in 1200 B.C. 
at the zenith of their power and 
launched what was one of the most 
aggressive campaigns of trad-
ing and colonization in ancient 
history.

Expert seamen and naviga-
tors, the Phoenicians were soon 
reported by the Greek historian 

This special feature was reprinted with permission from Aramco World. It was initially printed in 1964. Jbeil or Byblos is one of the world most beautiful cities and is definitely 
one of the Jewels of the Arab world combining history, natural beauty, developed tourist infrastructure including some of the best restaurants in the world.

Wave after wave, the invaders came, 
but Byblos rose each time more 
prosperous than ever...
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بفــن  عامليــة  بجائــزة  يفــوز  عراقــي  رســام 
الشــخصي” “الكاريكاتــر 

ف���از عم���ل ر�س���ام الكاريكاتي���ر العراق���ي 
ال�سهير، علي المندلوي، بجائزة في الدورة 
ال�14 من “مهرجان الر�سوم الكاريكاتيرية 
الدولي” ال���ذي جرى موؤخرًا ف���ي رومانيا، 
اإلى جانب فائزين اآخرين من دول معروفة 
باأعمالها الفنية الت�س���كيلية التي ترقى اإلى 

م�ستوى عالمي.
واأو�س���ح المن���دلوي اأن ه���ذه الم�س���ابقة 
كاريكاتيري���ة  لوح���ات  بر�س���م  تخت����ش 
م�س���توحاة من ال�س���اعر الرومان���ي الكبير 
اأوني�س���كو، الذي يعّد اأهم �س���اعر روماني. 
واعتبر الر�سام اأن هذا المهرجان يدل على 
احترام ال�سعب الروماني لرموزه الإبداعية، 
حيث هناك اأي�سًا متحف خا�ش تجمع فيه 

�س���نويا كل الأعم���ال الفائ���زة بالمهرجان 
وتعر�ش للجمهور ومحبي ال�ساعر.

ولم يخِف المندلوي �سعادته عن “العربية.
نت” بفوزه بجائ���زة في م�س���ابقة عالمية، 
خ�سو�سًا مع مناف�سته لر�سامين عالميين 
معروفي���ن ف���ي مج���ال ر�س���م ال�”بورتريه” 
ال�س���خ�سي، وعل���ى الرغ���م م���ن ابتع���اده 
الدائ���م عن المناف�س���ات الفني���ة. واأو�سح 
اأن الدعوة للم�س���اركة في ه���ذا المهرجان 
و�سلته عن طريق �سفحته ال�س���خ�سية في 
موق���ع التوا�س���ل الجتماعي “في�س���بوك”، 
وعّدها المن���دلوي نوعًا م���ن التكريم له، 

ولذلك ا�ستجاب لها.
يذك���ر اأن المن���دلوي م���ن موالي���د مدينة 

مندل���ي، وه���ي اإح���دى مناط���ق محافظة 
ديالى �س���رق بغداد، �س���نة 1958. وهو اأول 
فنان عربي تقتني المتاحف الفنية اأعماله 
الخا�سة بر�سم “الوجوه” كاريكاتيريا. وهذه 
اأول مرة يدخل فيها مثل هذا اللون من الفن 

في متاحف العالم العربي.
و�س���بق اأن ت���م الحتف���اء بالمندلوي 
خ���الل معر����ش ف���ي القاه���رة، حيث 

َعر�ش يومها لوحة بحجم كبير للروائي 
العربي نجيب محفوظ، وقرر فيما بعد 
اإهداءها اإلى الكاتب. وهذه اللوحة من 

اأعم���ال المندلوي الأكثر اأهمية، ح�س���ب 
تعبيره وكما ك�سف اأنه ل يدري اإن و�سلت 
هذه اللوحة اإلى محفوظ في وقتها اأم ل.
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مواليــد القطيف فــي المنطقة 
الشــرقية في المملكــة العربية 
الســعودية عــام 1949 دكتــوراه 
في السياســة المقارنة مدرســة 
الدراســات العليا الدولية جامعة 
دينفــر، واليــة كلــورادو الواليات 

األمريكية المتحــدة 
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نحو قراءة جديدة للمســـتقبل العربي
في التا�س���ع من هذا ال�س���هر، وعلى مدى 

مرك���ز  عق���د  متوا�سلي���ن  يومي���ن 
درا�س���ات الوح���دة العربية، في 
بي���روت اجتماع���ا ت�س���اوريا مع 
نخبة م���ن المفكري���ن العرب، 

لمناق�سة برنامجه الفكري، 
م���ن  الممت���دة  للفت���رة 
ع���ام 2015 اإل���ى 2019، 
وتقييم ما اأنجزه المركز 
خ���الل الخم�س���ة وثالثين 

عاما من عم���ره. كما ركز 
البرنام���ج  عل���ى  البرنام���ج 

الفك���ري، للمرحل���ة ال�س���ابقة، 
وما لم يتم اإنجازه منه. وكان لي 

�سرف الم�س���اركة في هذه المناق�سات 
العميقة والبناة.

وطبيعي اأن تكون متابع���ة ق�سيتي العروبة 
والوحدة العربية، من المحاور الرئي�س���ية 
ف���ي البرنام���ج الفك���ري المع���د للمرحل���ة 
المقبل���ة. فالمرك���ز اخت���ار من���ذ البداية 
الوحدة العربية، هوية وعنوانا له. وطبيعي 
اأي�سا، اأن ي�سكل ما تواجهه الأمة في حقبتها 
الراهنة من انهيارات كب���رى، اأودت بعدد 
من الكيانات الوطنية العربية، هما حقيقيا 

بالن�سبة للم�ساركين في هذا الجتماع.
في الر�س���الة التي وجهها المفكر الأ�ستاذ 
الت�س���اوري  لالجتم���اع  �س���المة  غ�س���ان 
بالمرك���ز، اأ�س���ار اإل���ى اأن مركز درا�س���ات 
الوحدة ق���دم اأعمال كثي���رة، لإبقاء جذوة 
الفكرة العربية حي���ة في الأذهان، في ظل 
تطورات وم�س���ارات اأثرت ف���ي اأغلبها على 
خي���ارات المرك���ز الفكري���ة. لق���د تفاق���م 
الت�س���رذم، وغلب���ت الفرقة عل���ى التاآخي، 
وانق�س���م العرب على اأنف�س���هم، متغافلين 

عما يجمعهم وما يحيط بهم من خاطر.
ومن ه���ذه المقدم���ة ينطلق �س���المة، اإلى 
�س���عور متراكم لديه، ب���اأن الفكرة القومية 

تندث���ر ل���دى ال�س���باب العرب���ي، مقترح���ا 
اإيج���اد برنامج يت�س���اءل عن اأ�س���باب هذا 
التراجع في تبني الفكرة العربية، لح�ساب 
اأيديولوجيات ومرجعيات فكرية مناف�س���ة، 
دينية ومذهبية، اأو مبالغة في قطريتها، اأو 
لح�ساب نوع من الالمبالة التامة بالرابط 
العربي، ثقافيا كان اأم �سيا�س���يا. وفي هذا 
ال�سياق يطالب �س���المة، باإجراء درا�سات 
ميدانية وا�س���تطالعات وا�س���عة للراأي بين 
ال�س���باب، واإعادة النظر ف���ي المو�سوعات 
التي ين�س���رها المركز، وفي �سبل التوا�سل 
الحديث مع ال�س���باب، من خالل النكباب 
على م���ا يهمهم فعال، وبطريق���ة تبرز لهم 
اأهمية الرابط العربي والحداثة التغييرية 
الم�سمرة ف���ي الفك���رة العربي���ة. ويختتم 
بالقول اأنه لم يعد ي�ست�سيغ تلك البت�سامات 
ال�ساخرة، التي يراها على وجوههم، خالل 
لقاءاته بهم م�سرقا ومغربا، كلما عبر عن 
قناعته ب�س���مو الفكرة العربي���ة وبفائدتها 

لم�ستقبلهم.
لم تكن ر�سالة غ�سان يتيمة في هذا ال�سياق، 
فقد وجه���ت لالجتماع الت�س���اوري لإعداد 
المنه���ج الفك���ري اأكثر من ع�س���ر ر�س���ائل 

من مفكري���ن عرب، من مختل���ف الأقطار 
العربية، التقت جميعا عند هم م�سترك 
واحد، ه���و كيفية النهو�ش بم�س���روع 

الأمة، وما هي �سبل ذلك.
م���ن جانبي �س���اأركز ف���ي هذا 
الحديث، عل���ى مجموعة من 
النق���اط تناولته���ا باخت�سار 
في ذل���ك الجتم���اع. الأولى 
ه���ي اأن الأف���كار كم���ا معظم 
الأ�س���ياء، ل تخ�س���ع لقان���ون 
ال�س���كون، واأن قان���ون الكون هو 
الحرك���ة. بمعنى �س���رورة معاودة 
المراجعة با�ستمرار ليقينياتنا. وفي 
هذا ال�س���ياق، ا�س���تعير مقول���ة للمفكر 
العرب���ي الراح���ل، محمد عاب���د الجابري 
عن الفرق بي���ن التفكير م���ن داخل البنية 
والتفكير من خارجها. اإنه يميز بين الكتاب 
العرب والكتاب الم�ست�س���رقين، فيقول اأن 
العرب يفكرون من داخل بنيتهم العربية، 
اأما الم�ست�سرقون فيتناولون هذه البنية من 

خارج دائرتها.
العروبي���ون مدع���وون لأن يقوموا بمراجعة 
نقدي���ة لأفكار، من داخ���ل البنية القومية، 
لأن ذل���ك وحده الذي يتكف���ل بتجديد هذا 
الفكر، اأما اإعادة التقييم من الخارج، فاإن 

ماآلتها هي التنكر له ورف�سه.
اإن اأي���ة مراجع���ة للفكر القوم���ي ينبغي اأن 
ت�سعه في �سياق التحولت التاريخية، التي 
�سهدها الوطن العربي، لحظة انبثاق هذا 
الفك���ر، والتطورات الالحق���ة التي حدثت 
فيه، وتاأثي���ر التغيرات ف���ي موازين القوى 
الدولية، في حركته، وفي �سياغة مفاهيمه.
ويمك���ن الق���ول في ه���ذا ال�س���ياق، اأن ثمة 
مراحل مر بها الفك���ر القومي، من طابعه 
الجنون���ي كحرك���ة �سيا�س���ية ف���ي مواجهة 
الذوي���ب وال�سطهاد العن�س���ري من قبل 
الأتراك، اإلى تاأ�س�س���ه كتيار �س���عبي وا�سع 

واأحزاب �سيا�س���ية، في ما قبل واأثناء وبعد 
الحرب العالمية الثانية. وو�سع في �س���ياق 
حركة التحرر الوطني، العالمية، وفي �سياق 
الكفاح المحتدم للتخل�ش من ال�ستعمار، 
وربيبت���ه “الكي���ان ال�سهيون���ي” بالمنطقة 

العربية.
اقتن�ش العروبي���ون، وغيرهم من حركات 
التح���رر الوطني �س���د ال�س���تعمار الغربي 
التقليدي، لحظة تخلخ���ل النظام الدولي، 
و�س���عي الوليات المتح���دة الحثيث لإزاحة 
البريطانيين والفرن�س���يين ع���ن المنطقة، 
وبداية انبثاق ما عرف بال�ستعمار الجديد، 
لكي ينتزعوا ال�ستقالل ال�سيا�سي لبلدانهم. 
وكانت ح���ركات التحرر الوطنية، التي لمع 
نجمها في القارات الثالث اأ�س���يا واأفريقيا 
واأمريكا الالتينية، م���ن اأهم معالم القرن 
الع�س���رين. وكان م���ن نتائجه���ا عربي���ا اأن 
معظم البلدان العربية اأنجزت ا�ستقاللها، 
اإم���ا بالتف���اق اأو بالكف���اح الم�س���لح. وقد 
تركت الو�س���ائل التي تحقق بها ا�س���تقالل 
البل���دان العربية، ب�سماته���ا وا�سحة على 
م�س���يرة الأم���ة، موؤدي���ة اإل���ى ان�س���طارات 
�سيا�سية حادة بين الحكومات التي اأنجزت 
ا�ستقاللها بالتوافق، وتلك التي اأنجزته عبر 

المنازلت الملحمية.
م���ا كان لالأنظمة الوطني���ة العربية، وعلى 
راأ�س���ها النظ���ام الم�س���ري، اأن تنج���ز ما 
اأنجزته في حقبة الخم�سينيات وال�ستينيات 
من القرن المن�س���رم، لول خلخلة النظام 
الدولي، وا�ستمرار منطق الإزاحة، الذي لم 
يكتمل اإل في نهاية ال�ستينيات ببروز م�سروع 
ح���زب العمال البريطاني لالن�س���حاب من 
�سرق ال�سوي�ش. وهل كان �سدفة اأن يكتمل 
منطق الإزاحة بنك�سة حزيران، اأم اأن ذلك 
هو فع���ل التاري���خ، والتغيرات ف���ي موازين 

القوى العالمية؟!
نحن ن�س���هد ف���ي ه���ذه المرحل���ة تخلخال 

اأخر ف���ي موازين الق���وى الدولية. وطبيعي 
اأن �س���كله مختلف واأدوات���ه اأي�سا مختلفة، 
لكن���ه يتيح لن���ا فر�سة تاريخي���ة مثالية اإن 
تمكن���ا من اقتنا�سه���ا، وو�سعها في خدمة 

الم�سروع النه�سوي.
اقتنا�ش هذه الفر�سة يبداأ بتحليل الواقع، 
وق���راءة التجرب���ة ال�سعبة الت���ي مرت بها 
الأمة، منذ نك�س���ة يونيو 1967، والتغيرات 
البنيوية التي اأحدثها وجود النفط، كمعطى 
مو�سوعي، اأث���ر كثيرا على م�س���يرة العمل 
العربي �س���لبا واإيجابا، وت�سبب في حروب 
عدة بالمنطقة باأ�سرها. كما يتطلب و�سع 
الكيانات الوطنية، في �سياق هذه التغيرات، 
بما يقت�سي مراجعة نقدية لمفهوم الأمة، 
وللعنا�س���ر الت���ي �سنعته���ا، بما يت�س���ق مع 

المرحلة الراهنة.
وكان لمركز درا�سات الوحدة العربية، دور 
كبير بال�س���ابق ف���ي تل���ك المراجعة، حين 
انتقل بفكرة الوحدة، من روؤية رومان�س���ية 
اإل���ى فكرة اأنزلها على الأر����ش، فاأكد على 
التكامل واألغ���ي فكرة التماث���ل، وركز على 
التحاد بدل من الندماج، واعتبر النطالق 
لبناء الوح���دة مهم���ة تجري اأفقيا ولي����ش 
راأ�س���يا. لكن ما قدمه لي�ش ف�سل الختام. 
وتبق���ى الكثي���ر من المح���اور بحاج���ة اإلى 

المزيد من التاأ�سيل والتحليل.

بقلم يو�سف مكي

Israeli organization Zochrot will 
release the I-Nakba phone app on 
the eve of Israel’s Independence 
Day, on 5th May at 20:00. Nakba, 
the Arabic word for “catastrophe”, 
will let users of the app locate any 
Arab village abandoned in the 
1948 war on an interactive map, 
add comments, photos, and data 
and learn about the history of the 
village, including the Jewish pres-
ence that replaced it.

Z o c h r o t ,  H e b r e w  f o r 

“Remembering”, aims to educate 
Israelis about a history which has 
been concealed by propaganda, 
denial and enmity for the past 
66 years, all from their humble 
office in Tel Aviv. They strive to 
undo decades-long obliteration 
of memory and landscape, and 
hopefully, build a better future for 
the two communities who share 
the divided land.

Speaking about the app, Zochrot’s 
Media Director said, “There is an 

app for everything these days, and this 
one will show all the places that have 
been wiped off the map. It means that 
Palestinians in Ein Hilweh refugee 
camp in Lebanon, say, can follow what 
happened to the village in Galilee that 
their family came from – and they will 
get a notification every time there’s an 
update. It’s amazing”.

The UN had voted to partition 
British-ruled Palestine into sep-
arate Jewish and Arab states in 
November 1947. By 1949, when 
Israel emerged victorious against 
its enemies, with about 400-
500 villages were depopulated, 
destroyed, occupied and renamed. 
Till date, fierce debate rages in 
the infamous conf lict between 
the two nations, on whether mass 
withdrawal of Arab villages was 
done on and ad hoc basis by local 
commanders or was a part of a 
master-plan for ethnic cleansing.

Zochrot focuses on the uber-sen-
sitive question of the 750,000 
Palestinian refugees, and has 

earned the hostility of Israeli 
Jews who reject the right of 
any Palestinians to return. The 
NGO’s DirectorLiat Rosenberg 
said, “There are a lot of Israeli 
organizations that deal with the 
occupation of 1967, but Zochrot 
is the only one that is dealing with 
1948. It’s true that our influence is 
more or less negligible but nowadays 
there is no Israeli who does not at least 
know the word Nakba. It’s entered the 
Hebrew language, and that’s progress.” 
Rosenberg and colleagues hold 
several courses and prepare 
resources for teachers, avoid-
ing any attempts out outlaw the 
Nakba commemoration.

I-Nakba phone app to educate 
people on history of Arab villages
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If you want to add a church to our 
list or make a correction, please 
send us an email to
corrections@MuslimGazette.ca

S.no. Name Address Phone Demonination Source

1 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 The Old Catholic Church of BC  715 E 51st Avenue, Vancouver, BC, 
V5X 1E2 Canada (604) 325-9193  Multilingual Church oldcatholicbc.com

6 Arabic Presbyterian Church 948 Como Lake Ave, Coquitlam B.C. 
V3J 7P9, Coquitlam B.C. Canada 604-552-4415  Arabic Church coquitlampresbyterianchurch.com

8 Saint George Coptic Orthodox 
Church in Vancouver 13905 108 Avenue Surrey, BC V3T 2L1 (604) 588-8020 Coptic Church stgeorge.ca

9 Saint Mary Coptic Orthodox Church 12469 104 Ave, Surrey, BC V3V 6A2 (604) 581-1810 Coptic Church stmary-ottawa.org

10 Saint George Mission Melkite Greek 
Catholic Church

 6610 Balmoral Street, Burnaby, BC, 
V5E 1J1 (604) 431-0047 Multilingual Church sgm.rcav.org/

كنيسة القدس 
ستحتفل بأول تقديس 

لعرب فلسطينني

البابا فرانسيس يقدس فلسطينيتان:

البطريركي���ة  ،احتفل���ت  الأربع���اء  ي���وم 
الالتينية في القد����ش ب���اأول تمجيد لعرب 
فل�س���طينين في الع�سر الحدي���ث من قبل 
البابا فران�سي����ش. و كانت قد اعلنت اأعلى 
هيئة كاثوليكية في القد�ش اأنه �سيتم تطويب 
راهبتين عا�ستا خالل الع�سر العثماني في 
فل�س���طين م���ن قبل الباب���ا فران�سي����ش في 
الفاتيكان. و يعتبر ذلك التقدي�ش هو الأول 
في الع�س���ر الحديث لفل�س���طينيين. واكد 
راعو الكني�س���ة البطريركي���ة الالتينية في 
القد�ش انهم على اتم الإ�ستعداد لإجراءات 
تقدي����ش البابا فران�سي����ش ل���كل من ماري 
األفون�س���ين غطا����ش ومريم ب���واردي التي 

�ستقام في وقت لحق من هذا ال�سهر.
غطا����ش وب���واردي اأول قدي�س���ين كاثوليك 
ناطقين باللغة العربية و ه���م اأول من يتم 
تقدي�سهم من الع�سر الحديث في المنطقة 
وكان قد تم الإعالن ع���ن ذلك في فبراير 
الما�سي. و الفاتيكان اأي�سا ل يزال يراجع 
تقدي����ش فل�س���طيني ثال���ث، وه���و الراهب 

�سالي�سايان.

غطا����ش، ولدت في القد����ش ع���ام 1847، 
و�س���اركت في تاأ�سي����ش ” راهب���ات الوردية 
المقد�سة” واأم�ست جزءا كبيرا من حياتها 
في دعم الفقراء واإن�س���اء المدار����ش ودور 
الأيتام في المنطق���ة المحيطة ببيت لحم 
و�س���اهمت في اظهار الرهبنة الفل�سطينية 
العربية، وركزت على الح�سور الن�سائي في 
المجتمع الفل�سطيني. و كان قد تم تطويبها 
في 2009 م���ن البابا بندكت����ش ال�ساد����ش 
ع�س���ر. اما بوادري، التي ولدت في الجليل 
في عام 1843، اأ�س�ست بيت راهبات الكرمل 
في بيت لحم. و تم تطويبها من البابا يوحنا 
بول�ش الثاني في عام 1983. و التطويب هو 

الخطوة الأولى نحو القدا�سة.
وقال المطران وليم �سوملي، في ت�سريحات 
لوكالة فران����ش بر����ش “لقد قدمت اأر�سنا 
المقد�س���ة مئات القدي�سين خالل تاريخها 
الطويل. اإن اأعظم قدي�س���ينا هي القدي�سة 
مري���م اأم ي�س���وع ” وا�س���اف “عل���ى الرغم 
منذلك لدين���ا فقط ثالثة من القدي�س���ين 
في الفت���رة الحديثه من الذين ل يتحدثون 

اليوناني���ة اأو الالتيني���ة، اأو الآرامي���ة، ب���ل 
العربية “.

وذل���ك التقدي����ش يحم���ل اأهمي���ة خا�س���ة 
للم�س���يحيين في المنطقة، حي���ث اأن ذلك 
يرمز لأهمية ا�ستمرار المجتمع الم�سيحي 
في الأرا�سي المقد�س���ة. كما يعطي �سوره 
م�س���رفه عن العرب و الفل�سطينيين و قال 
المط���ران �س���وملي ح���ول ذل���ك ” اأّن هذا 
التقدي����ش يعطين���ا اهتماما اأكب���ر باأر�سنا 
وق�سيتنا وديننا و�سالمنا ” م�سيفا اأن هذا 
الحدث الهام �سيعك����ش �سورة الفل�سطيني 
القّدي����ش ويخلق في اأرج���اء العالم �سورة 
م�سرقة لل�سعب الفل�سطيني الذي يعاني بغير 
حق بفعل الحتالل الإ�سرائيلي وممار�ساته 

القمعية في الأرا�سي المقد�سة.

و تمت دعوة الرئي����ش الفل�سطيني محمود 
عبا����ش لح�سور القدا����ش المق���رر في 17 
مايو في الفاتيكان من قبل راعي الكني�سة 
الكاثوليكي���ة ف���ي القد����ش في فل�س���طين ، 
البطري���رك ف���وؤاد الط���وال حي���ث و�س���ف 
التقدي����ش باأنه “راحة لبالدنا التي تمزقها 
ال�سراع���ات والحروب، و ل�س���عبنا الذي ل 
يزال يعاني ويتحمل الظلم “. و من المتوقع 
اأن ي�س���ارك الرئي�ش في القدا�ش بالإ�سافة 
اإل���ى وفود تزيد عن ال� 2000 �س���خ�ش من 
فل�س���طين والجلي���ل والأرا�س���ي المحتل���ة 
و الأردن و لبن���ان، اإ�ساف���ة اإل���ى �س���فراء 
فل�سطين المعتمدين في اأوروبا، و ذلك في 
وج���ود البطريرك فوؤاد الط���وال وعدد من 
الأ�ساقفة الم�س���اعدين ولفيف من الكهنة 

الفل�سطينيين والأردنيين واللبنانيين.

عندما تاأ�س�ست اإ�سرائيل عام 1948، �سكل 
الم�س���يحيون ما ن�س���بته 18 ف���ي المئة من 
ال�س���كان، وهذا الرقم انخف�ش اإلى حوالي 
2 ف���ي المئة في ال�س���نوات الخيرة و�س���ط 
الهجرة الجماعية ب�س���بب الحرب و القيود 
على الفل�سطينيين. و كانت قد اأثارت زيارة 
البابا فران�سي����ش اإلى الأرا�سي المقد�س���ة 
الع���ام الما�س���ي الآم���ال ل���دى الكثيري���ن 
من اأن الكني�س���ة �س���وف تكون ق���ادرة على 
الم�ساعدة في تح�سين حظوظ الم�سيحيين 
الفل�س���طينيين الذي���ن يواجه���ون القي���ود 
المفرو�سة على ال�س���فر في الأرا�سي التي 
تحتلها اإ�سرائيل مثل نظرائهم الم�سلمين، 
ولكن الفاتيكان رف�ش الأهمية ال�سيا�س���ية 

للزيارة في ذلك الوقت.

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

YOUR ADVERTISMENT COULD BE HERE
يمكن ان يكون اعالنك هنا
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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

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
SURREY EAST BRANCH(1)

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

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 

KAMPLOOPS
AYESHA MOSQUE(2)

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

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

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
ISLAMIC INFORMATION 
CENTER(2)

3127 Kingsway, Vancouver, BC
604-434-7526
islamicinfocenter.org

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

BAITUR RAHMAN(5)

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

EVENTS

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

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

For up to date events in BC, please follow on facebook: facebook.com/groups/MuslimEventsBC | facebook.com/groups/ArabEventsBC | facebook.com/groups/PalestineEventsBC
To advise us of events, please email events@arabdemocrat.com

EVENT DATE PLACE DETAILS

FIFA WOMEN’S WORLD CUP CANADA 2015™
CAMEROON Vs ECUADOR

08 JUN 2015  
4:00 PM

BC Place Stadium
777 Pacific Blvd, Vancouver, BC

For more information
visit: www.fifa.com/womensworldcup/

FIFA WOMEN’S WORLD CUP CANADA 2015™
JAPAN Vs SWITZERLAND

08 JUN 2015  
7:00 PM

BC Place Stadium
777 Pacific Blvd, Vancouver, BC

For more information
visit: www.fifa.com/womensworldcup/

FIFA WOMEN’S WORLD CUP CANADA 2015™
SWITZERLAND Vs ECUADOR

12 JUN 2015  
4:00 PM

BC Place Stadium
777 Pacific Blvd, Vancouver, BC

For more information
visit: www.fifa.com/womensworldcup/

FIFA WOMEN’S WORLD CUP CANADA 2015™
JAPAN Vs CAMEROON

12 JUN 2015  
4:00 PM

BC Place Stadium
777 Pacific Blvd, Vancouver, BC

For more information
visit: www.fifa.com/womensworldcup/

BCMA School Fundraiser June 13,2015
6:00 PM

Bombay Banquet Hall
7475 135th Street,Surrey, BC

Admission: $30
Phone: 604 270 2522

Portrait of the Prophet
Conducted every Thursday by Imam Yahya Momla

18 Jun 2015
7:00 PM - 8:00 PM

Masjid al Salaam
5060 Canada Way, Burnaby, BC Admission: Free

FIFA WOMEN’S WORLD CUP CANADA 2015™
ROUND OF 16

21 JUN 2015
4:30

BC Place Stadium
777 Pacific Blvd, Vancouver, BC

For more information
visit: www.fifa.com/womensworldcup/

FIFA WOMEN’S WORLD CUP CANADA 2015™
ROUND OF 16

23 JUN 2015
7:00

BC Place Stadium
777 Pacific Blvd, Vancouver, BC

For more information
visit: www.fifa.com/womensworldcup/

FIFA WOMEN’S WORLD CUP CANADA 2015™
QUARTER-FINALS

27 JUN 2015
4:30

BC Place Stadium
777 Pacific Blvd, Vancouver, BC

For more information
visit: www.fifa.com/womensworldcup/
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As it turns out, Ramadan is not 
simply an exercise in fasting 
during the day, binge-eating 
during the night and setting the 
clock to the morning’s wee hours 
for those inclined to rise for the 
predawn meal. Neither is it about 
irate drivers who feel entitled 
to exhibit road rage, lacklustre 
employees who see the month as 
an excuse to slack off and over-
worked women slaving over a 
stove every day in preparation 
for the sunset meal. Ramadan 
is none of those things, if done 
right, and instead, is the chance 
for a spiritual boost, with lessons 
to be applied long after the month 
is out.

The month
So Ramadan is here (almost). 
How do we know this? Because 
according to official Islamic bod-
ies, the crescent moon will soon 
be sighted, marking the begin-
ning of the ninth month of the 
Islamic lunar calendar. Lasting 29 
or 30 days - the end date will be 
revealed through another official 
lunar sighting in the last week of 
the month - Muslims are to refrain 
from food and liquid (including 
chewing gum, smoking cigarettes 
and the like) from dawn to sunset, 
and instead renew their focus on 
prayers and increase their recita-
tion of the Holy Quran.

Why it’s so special
It is the month in which the 
Holy Quran was revealed to the 
Prophet Mohammed. As a result, 
Ramadan is also known as the 
month to recite the holy text even 

July 2, 1937 - April 23, 2015 

Yulanda left her home to attend 
McGill University on scholarship. 
In Montreal, she met her 

future husband Mohamed Faris 
and the two set out to create a 
beautiful life together. After time 

spent in Kuwait, Calgary, and Beirut, 
they made West Vancouver home.

Through her hard work, passion, 
and generosity, Yulanda gave 
voice to many artists seeking to 
better our world through beauty 
in words and images, dance and 
song, performance and presenta-
tion. Her greatest reward was the 
difference she made in the lives 
of others.

Yulanda was a passionate sup-
porter of the performing arts 
and she received many awards 
and accolades for her efforts. In 
2010, Yulanda and Mohamed 
were co -rec ipient s  of  the 
Ramon Hnatyshyn Award for 
Volunteerism in the Performing 
Arts awarded by the Governor 
General of Canada and in 2013 
Yulanda was honoured with an 
appointment to the Board of 
Trustees of the National Arts 
Centre in Ottawa. It was an 
achievement which she viewed 
as the culmination of her philan-
thropic work on behalf of a long 
list of organizations throughout 
the years.

An irrepressible spirit, Yulanda 
was grounded in a wonderful 
community and her home was as 
open as her heart. On any given 

day, she welcomed an array of 
neighbours, family, friends, and 
friends of friends to share in her 
love of books, a good story, the 
magic of music, great food, a glass 
of wine, and lively, spirited discus-
sions on any and all topics.

Mohamed and the couple’s daugh-
ters, Reema (Ian), Ramona (Ed), 
and Yasmeen (Andrew), will miss 
her profoundly as will the six 
grandsons she adored: Omar, 
Dani, Jamal, Noah, Luc, and Leo. 
Beloved family and friends, here 
at home and around the world, 
will share in treasured memories 
of Yulanda, each of which will 
be marked by her unforgettable 
smile.

The family would like to thank 
Dr. Shaw, Dr. Smiljanic, Dr. 
Chang, and Dr. Walker for their 

care. They also would also like to 
acknowledge the work of all the 
nurses, whether at the hospital or 
in the community, who took bur-
den onto their shoulders.

A celebration of Yulanda’s life 
was held on Friday, May 15, 
2015, at the Kay Meek Centre, 
West Vancouver. In lieu of flow-
ers, attendees were asked con-
sider a gift to the Yulanda M. 
Faris Young Artists Program at 
Vancouver Opera, the organiza-
tion which above all captivated 
her heart, exemplified her love of 
art, and captured her zest for life.

“To wake at dawn with a winged 
heart and give thanks for another day 
of loving...”  Kahlil Gibran, The 
Prophet

more eagerly and with renewed 
dedication to completing the 
task. Muslims are encouraged to 
complete the full recitation of the 
Holy Quran at least once during 
the month. With an average of 
600 pages, this seemingly huge 
task can be achieved through the 
recitation of four pages before 
each of the f ive prayers daily 
throughout the entire month.

The fast

It is one of Islam’s five main pil-
lars (the others being the belief 
in one God and the Prophet 
Mohammed as His Messenger, 
praying five times a day, com-
pleting the pilgrimage to Mecca 
for those who are able and giving 
charity or “zakat”). It is manda-
tory for all Muslims upon reach-
ing puberty, as long as they are 
mentally and physically sound. 
The elderly and chronically ill are 
exempt from fasting; however, it 
is incumbent upon them to feed 
the poor instead if they possess 
the financial means.

A spiritual detox
The fast is not simply about deny-
ing your body food and water. It 
also involves arguably the more 
taxing challenge of avoiding ill 
speech, arguments, loss of tem-
per and malicious behaviour. 
The whole point of the fast is to 
demonstrate submission to God 
and keep the mind focused on a 
spiritual plane.

The benefits
Patience and mercy, which, let’s 
face it, we all need more of in 

these harried times. Ramadan 
is viewed as a month-long school 
where graduates leave with a 
developed sense of self-control in 
areas including diet, sleeping and 
the use of time.

The meals
The fasting day is book-ended by 
two meals: suhoor and iftar. The 
former is the early morning meal 
consumed before fasting begins at 
dawn, while the latter is to break 
the fast at sunset. If breakfast is 
viewed as an important meal, a 
healthy suhoor is even more vital 
as it is meant to last you up to 15 
hours - as is the case this summer 
in the UAE - before breaking 
bread again. Slow digesting foods 

like barley, wheats, oats and lentils 
are recommended and limiting 
fatty and sugary products would 
be wise. There is a propensity to 
binge eat at sunset, but a balanced, 
moderate meal would really make 
all the difference, considering that 
the evenings are spent engaging 
in special nightly prayers. It is also 
recommended to break the fast 
with dates, as was the practice of 
the Prophet Mohammed, before 
moving on to other dishes.

The prayers
Ramadan is also defined by extra 
congregational prayers performed 
nightly after the evening isha 
prayers, which are normally the 
last prayers of the evening. Such 

an occasion presents a rarity in 
the UAE: a city devoid of the nor-
mal onslaught of evening traffic 
for the duration of Ramadan. For 
those living near a mosque, expect 
your neighbourhood to be a hive 
of activity for the whole month.

The finish line
Ramadan culminates with the 
three-day Eid Al Fitr holiday 
celebrating the end of the fast. 
Marked by a special morning 
prayer, the day is a form of spir-
itual graduation and a chance to 
permanently implement the spiri-
tual lessons learnt throughout the 
month. Muslims dress in their best 
and visit friends and relatives as a 
sense of community prevails.

Discovering 
the true 
meaning of 
Ramadan

Obituary
Yulanda (Azan) Faris
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Rafiq Mohammad
Asmaa El Khalil

Mixed Grill á∏µ°ûe …hÉ°ûe
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BUFFET
¬``«`aƒ``H

Maui Ribs

An updated Lebanese Maui Rips Recipe,
and a simple Lebanese Marinade

Daily Specials

ORDER AT
604-737-1000

Lamb Mirgazi Meal

Visit our restaurant for more recipes!

Lamb-Mirgazi-Meal with Garlic Paste Recipe, and a simple Lebanese Marinade

Tibisti Grill, Specializing in Mediterranean Style Grilling, 6990 Victoria Dr,
Vancouver, British Columbia,  Canada, V5P 3Y8, tibistigrill.com

تتمة أخبار فلسطني



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�


