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محمد فتيح: كيف تنجح في كندا؟

  تفّشي حاالت الطالق في الجالية العربية ..
مطلقات يروين معاناتهّن

 أول معمل لصابون »الغار« في كندا

The  ArAb  CommuniTy  newspAper

november 2017

في أول حديث لصحيفة عربية في كندا ...
العالم المصري وائل بدوي : 
“حلمي هو مساعدة الناس
 على تحقيق النجاح”

 Business Leader of Tomorrow • Top 40 Under 40 in Business

نجح الدكتور وائل بدوي في بناء سبع شركات مستدامة متعددة ماليين 
 الدوالرات في غضون ستة أشهر أو أقل، وأسّس 23 شركة عالمية
  يتراوح حجمها من 1 مليون دوالر إلى 128 مليون دوالر ، 
وقاد 8 مبادرات وبرامج ريادية وطنية .
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أنت تنتمي لكندا

المحاضرات:
• فهم الثقافة الكندية

• تمكين الذات
• التخطيط للنجاح

• البحث عن المهنة
• أهمية بناء شبكات التواصل
• التنوع واإلندماج المجتمعي

• نموذج الحياة الصحية في كندا
• التفكير اإليجابي والترويج الذاتي

سيحصل المشاركون على شهادات
 بعد إتمامهم المحاضرات الثمانية

“أنت تنتمي لكندا” تقدم للقادمين السوريين رحلة تعليمية مميزة.
 من خالل المحاضرات الثمانية، سوف تتمكن من إنشاء صداقات وعالقات إجتماعية

 ومهنية جديدة والتعرف على المجتمع الكندي. سيقوم المحاضر بتقديم معلومات عن الثقافة الكندية
 والتنوع وفرص المشاركة والخوض باستراتيجية العمل والتوظيف. ستمكنك هذه الدورة من بناء شبكة

 عالقات اجتماعية واكتساب الثقة والمهارات الالزمة لدخول سوق العمل الكندي.

 

 أنت تنتمي لكندا
 

 
ymcagta.org/nic 

 

                    

قات ااء صدنشإسوف تتمكن من  ،من خالل المحاضرات الثمانية .مين السوريين رحلة تعليمية مميزةللقاد قدمت نت تنتمي لكندا""أ
فرص و نوعلتاالثقافة الكندية وعن  تقديم معلوماتب سيقوم المحاضر والتعرف على المجتمع الكندي. جديدة إجتماعية ومهنية عالقاتو

المهارات وواكتساب الثقة  عالقات اجتماعية من بناء شبكة والخوض باستراتيجية العمل والتوظيف. ستمكنك هذه الدورة المشاركة
 الالزمة لدخول سوق العمل الكندي.

 المحاضرات:

 فهم الثقافة الكندية 
 تمكين الذات 
 التخطيط للنجاح 
 البحث عن المهنة 
 أهمية بناء شبكات التواصل 
  المجتمعيالتنوع واإلندماج 
 نموذج الحياة الصحية في كندا 
 التفكير اإليجابي والترويج الذاتي  

 
بعد إتمامهم المحاضرات الثمانية سيحصل المشاركون على شهادات  

 

 
Hosted by Newcomer Information Center of YMCA GTA at: 

Arab Community Center of Toronto 
555 Burnhamthorpe Rd., Suite 209 

Etobicoke, ON, M9C2Y3  
 

أو ورقة اإلقامةالرجاء إحضار بطاقة    
 

 األماكن محدودة، لإلستعالم والتسجيل يرجى اإلتصال على الرقم

 x 31070 0330-630-416 – يمان

 سيتم تقديم المشروبات واألطعمة الخفيفة بكل محاضرة
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Hosted by 

Newcomer INformatIoN ceNter 

of Ymca Gta at:
 4580 Dufferin St, 2nd floor ,

 Toronto,ON, M3H 5Y2

الرجاء إحضار بطاقة أو ورقة اإلقامة
األماكن محدودة، لإلستعالم والتسجيل

يرجى اإلتصال على الرقم
  (416) 630-0330 x 31070 يمان

سيتم تقديم المشروبات واألطعمة
 الخفيفة بكل محاضرة

Building  Healthy Communities
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ي نهاري بمطالعة الصحف 
منذ أن بدأت أق�ض

ات الأخبار واجتماع  ستماع إىل ن�ش ي بالإ
، ومسا�أ

فالن بفالن وإجراء محادثات لم يكشف ما 

دار فيها ول عليها ، وقراءة بيانات المعارضة 

وتفنيدها من الموالة ، واتهام فالن بالهدر 

ونفي هذا الفالن ، وإقالة هذا المسؤول ونظافة 

كّف ذاك ح�ت حكمت رأسي دوخة وطّنية المنشأ 

استعصت عىل »الفاليوم« واستوجبت مشورة 

ي كيسنجر. اتيجي ليس أقّل من ه�ض محّلل  اس�ت

ة أخبار أصّدق وأي حزب أو زعيم أؤيد  أي ن�ش

ة حرجة  ي ف�ت
؟ ثالثون عاما لم أسمع إل أننا �ض

وظروف دقيقة وأوضاع إقليمية صعبة ومشاكل 

ة تحمل عىل كتفها  معّقدة ، ومؤامرة  كب�ي

نا  اً يّتسع لجميع أخطائنا وتقص�ي »خرجاّ« كب�ي

نتصار قادم ل  اجع مرحلة عابرة ، والإ .فال�ت

محالة ، إنها مسألة وقت ليس إل .

سياسة تقول ول تسمع ، وتجد الشأن العام 

ي التحول 
مثل خشبة م�ح تشهد لرشاقتهم �ض

من المولة  إىل المعارضة أين منها راقصات 

»الباليه« . خطاهم ثابتة ، يحجلون من إذاعة 

إىل جريدة ، من بيان تأييد إىل بيان تنديد ، من 

محطة أرضية إىل فضائية ، أصواتهم ل تخف 

ي الطرقات وعىل 
، بياناتهم ل تجف ، ازدحام �ض

»الميكروفونات« والأكتاف، مواقفهم واضحة 

وحازمة،شفافية مطلقة  نظافة لفتة ، ينتمون إىل 

كل عامل يبحث عن وظيفة ، إىل كل فالح ينتظر 

موسماً ، إىل كل شاب يبحث عن من�ب ، وإىل كل 

شاعر أعيته قافية .

صدرهم كب�ي يتسع لأك�ش من قميص ، كل عهد 

يحتاج إىل ياقة ، وكل حكومة تحتاج إىل حاشية، 

ض والخروج عليها  أعياهم السهر عىل سن القوان�ي

ي عيون ل تعرف النوم إلّ عىل القضايا 
. انتباج �ض

ى ، ومع قهوة الصباح » يبطحون » كل  الك�ب

ة . الملفات الصغ�ي

جلون  من »شبحاتهم« و »نمالتهم« غ�ي  ي�ت

ض بالتكييف والحراسة الشخصية ، ل  ث�ي مك�ت

تفوتهم فرصة للتقرّب من الناس والإحتكاك بهم 

ي 
ايينهم �ض ح�ت ولو »لقطوا« الرشح وتصلبت �ش

واجهة أسعار . الليل ل ينال من اندفاعهم ، 

يتنّقلون من مدينة إىل قرية ، من شارع إىل ىشارع  

يرصدون ، يسّجلون ، يتأثرون و »يعطسون« .

ي الفكر لهم 
ي الوطنية لهم معّلقات ، �ض

�ض

ي الظل 
دراسات، يتحاشون الأوسمة ، عملهم �ض

ي العلن خجالً ، هواتفهم الثابتة 
تواضعاً  و�ض

سيمفونية ل تهدأ ، تهنئة ، شكر ، وتنويه 

، إعجاب وتقدير و  ل يمكنك إدراك دّقة 

قليمية والمرصفية . حساباتهم المحلية والإ

ى تتنصت عليهم  ترصد شعبيتهم  دول ك�ب

مالء ، ورغم  ايدة ، يقاومون الإحتواء والإ ض الم�ت

ض والإحباط  كل ذلك يشعرون بالأس والغ�ب

ويتساءلون بكل براءة ومرارة : ما فعلناه لشعوبنا 

ل يقدر بثمن ومن دون »تاكس« ول نعرف لماذا 

احم شعوب بأكملها عىل المطارات والمعابر  ض ت�ت

الحدودية للمغادرة ؟!.

نعرف شعوبنا جيداً لم يغادروا للسياحة ، 

لكنهم يفضّلون علينا امرأة مثل المستشارة 

ي ذهبوا إىل أحضانها 
كل ال�ت الألمانية أنجيال م�ي

سباحة ع�ب البحر المتوسط ، ورئيس الوزراء 

ي وقته بركوب 
الكندي جوستان ترودو الذي يم�ض

و«  ي »الم�ت
»الدراجة« وبأخذ صور »السيلفي« �ض

مع المارّة !

لماذا لم يقولوا لنا أنّهم يحبون الدّراجات 

لهذه الدرجة ، بإمكاننا توف�ي لكل مواطن دّراجة 

و«  ضهات ، و«م�ت للحفاظ عىل رشاقته ، وسيارة لل�ض

يربض عىل قلبه ، أّما »السيلفي« فبال شك 

ه. سنأخذها عىل ق�ب

publishers & editors 

Kameel Nasrawi

Moutaz Abu Kalam

visit us

www.the-migrant.com

e-mail us

themigrant.info@gmail.com

Call us

ph 647.678.2229 

Cell 647.773.5777

كميل نصراوي

دوخة وطنّية !

الجريدة ليست مسؤولة عن أراء الكتاب المنشورة  وال تمثل هذه اآلراء رأي الجريدة أو الناشر.  وال تتحمل الجريدة أي 
مسؤولية قانونية تجاه األراء المنشورة إضافة إلى محتوى المعلومات والخدمات المتضمنة في اإلعالنات.

The statements, opinions and viewpoints written or expressed by the various authors and forum participants 
do not reflect opinions, beliefs and viewpoints of «The Migrant» nor the publishers. 

«The Migrant»  newspaper is not responsible for claims, statements, opinions nor contributing 
writers, including products or service information that is advertised.

يوميات مهاجر

»المهاجر« جريدة اقتصادية اجتماعية فنية تصدر شهريا 

Founder 
Kameel Nasrawi 

writers
Mohamed Fetiah

Arij Alrachid

production Artist
Myriam Mistrih

Translations by 
Satanay Barsbay

الدكتور وائل بدوي كاتبًا دوريًا 
في جريدة المهاجر 

تتشرف المهاجر بإعالم القراء والمهتمين ورّواد األعمال أن العالم 
الدكتور وائل بدوي سيكتب مقاالً دوريًا في الجريدة ابتداءًا 

من العدد القادم وسيتناول فيه كل ما من شأنه مساعدة 
المهاجرين العرب في كيفية التخطيط للبدء في تأسيس 

أعمال ناجحة والخطوات الواجب إتخاذها من أجل تأمين 
التمويل الالزم لها والعمل على تطويرها في المستقبل .
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في أول حديث لصحيفة عربية في كندا ...

العالم المصري وائل بدوي : 
“حلمي هو مساعدة الناس على تحقيق النجاح”

رئيس التحرير — لم يتجاوز 
ي رصيده 

منتصف الأربعينات من عمره و �ف

ي 
اع وأك�ث من 69 جائزة �ف العلمي 24 براءة اخ�ت

كته  ي ، وقد صّنفت �ث
البحث والتطوير التق�ف

ي مقاطعة 
كة ابتكاراً �ف IntelliView من أك�ب 25 �ث

ع وطّور نظاماً لالتصالت ع�ب  تا بكندا. اخ�ت ألب�ي

ية جمعاء  أنظمة الفيديو استفادت منه الب�ث

كات عمالقة  كته �ث ي �ث
ت حصصاً �ف واش�ت

ي تمتلك أك�ب خطوط 
مثل Enbridge Inc ال�ت

 Export كة ي شمال أمريكا والعالم و�ث
للنفط �ف

. Development Canada

ي 
الدكتور وائل بدواي ابن مرص العظيمة ال�ت

ات من  ه الع�ث قدمت للعالم أحمد زويل وغ�ي

العلماء والعباقرة ، ق�ف معظم سنوات حياته 

ي مرص والوليات 
باحثاً ومطّوراً ومدرّساً ، �ف

المتحدة الأمريكية وكندا واستطاع من خالل 

ف الكبار ويتجاوز كل  أبحاثه أن يشّق طريقه ب�ي

ية  ك بصمته الفريدة ويضيف للب�ث العقبات لي�ت

نسانية فتحاً جديداً، ويثبت  والحضارة الإ

ين أننا كعرب نمتلك الكفاءات و لسنا  للكث�ي

ف لما ينتجه الآخرون فحسب . مستهلك�ي

 طموحه حدوده المدى ، فخور بما قدمه 

للعالم ، متواضع ومحب والأهم من كل 

ي متناول 
ته ومعرفته �ف ذلك أنه يضع علمه وخ�ب

وخدمة ومساعدة كل باحث شاب يحاول أن 

بتكار  ي رحلة البحث العلمي والإ
يشّق طريقه �ف

كات وتطويرها.  وتأسيس ال�ث

ف إجراء حديث  جريدة » المهاجر« كان لها �ث

ي ع�ب الهاتف مع العالم المرصي الدكتور 
صحا�ف

» وائل بدوي » هذا نصه :

ي البحث 
ـ دكتور وائل كيف بدأت رحلتك �ف

ف مرص وأمريكا وكندا ؟ العلمي ب�ي

ي مرص ثم 
ىلي �ض

درست هندسة الحاسب الآ

ي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا 
التحقت �ض

للنقل البحري . وكنت أعمل كمحا�ض وبدأت 

ي مرص ثم فكرت بدراسة 
أدرس الماجست�ي �ض

ي ذلك الوقت 
ي منتصف التسعينات و�ض

الدكتوراة �ض

كانت الهجرة إىل »كيبيك« أبسط من اليوم وذلك 

بهدف إنجاز الدكتوراة والعودة إىل مرص ثم بعد 

ي جامعة لويزيانا بسنة 2000 الدكتوراة 
ذلك درست �ض

ي هندسة الحاسوب بتخصص دقيق هو » 
�ض

ي ذلك الوقت هي 
الفيديو تكنولوجي« وكانت �ض

التكنولوجيا الصعبة والمنتظرة حيث كان الفيديو 

ض » فقاعة  ي ذلك الح�ي
يشكل ثورة وكانوا يسمونها �ض

تصالت  التكنولوجيا » إضافة إىل أن وجود نظام الإ

بالهاتف المحمول الـ »G 3« و »G 4« دفعت 

كات للتفك�ي بإمكانية التوصل إىل تقنية تجمع  ال�ش

تصالت بالفيديو والصوت والصورة المتحركة . الإ

ـ هل كان لديك أي تصور أن دراستك الدكتوراة 

ي هذا المجال تحديداً سيكون لها مستقبالً 
�ف

واعداً ؟

ي 
اختياري لهذا التخصص مرّده إىل أن دراس�ت

وع  ي العام 1994 كان م�ش
ي مرص �ض

للبكالوريوس �ض

تخرجي فيها هو Multimedia أو الوسائط 

المتعددة وهم خمسة وسائط : الكتابة والصوت 

 MIDI والصورة والصورة المتحركة إضافة إىل ال

ي ذلك الوقت 
أوالعزف بالآلت عىل الكومبيوتر . �ض

 MIDI كانت تقنية الصوت منعزلة تماما عن تقنية

الآن بالتأكيد العالم تجاوز هذه التقنيات بأشواط  

ى  ي حينها اش�ت
ول أحد يتكلم عنها ، وأنا أذكر أنه �ض

ي 
ىلي والدي »كرت صوت« من السعودية لم يكن �ض

سكندرية كلها خمسة »كروت صوت«. مدينة الإ

ي مرص درست أيضا ما يسمى 
خالل تواجدي �ض

بالبيانات الفراغية  أو Spatial Database وتم 

ي ذلك 
ن�ش رسالة بحثية بهذا الخصوص وكانت �ض

ي اعتمد 
ات البحثية ال�ت الوقت من أك�ب الن�ش

ي أبحاثهم . إضافة إىل ذلك كان 
ون �ض عليها كث�ي

ي مجال بحث أمريكي 
ي الأكاديمية العربية �ض

عمىلي �ض

اسمه » محاكايات الصفر » وكان محوره كيفية 

ي 
إنشاء محاكاة ثالثية الأبعاد . لذلك كانت دراس�ت

ي أمريكا بهذا التخصص لأنه كان عىل 
الدكتوراة �ض

ي مرص .
ي بدأتها �ض

ي ال�ت
عالقة بدراس�ت

نا عن البحث الذي قمت فيه الوليات  ـ أخ�ب

المتحدة الأمريكية وكيف انتقلت بعدها إىل كندا 

؟

ي الجامعة 
ت برنامجا تدريبيا �ض ي أمريكا حرصض

�ض

ي فكرة تطوير نظام خاص للفيديو 
وجائت�ض

ت حينها الدكتور المسؤول  والصوت .است�ش

وع الذي كان هو  وأعجب بالفكرة فأنجزت الم�ش

ي حصلت عليها من جامعة 
موضوع الدكتوراة ال�ت

»لويزيانا«. بعد ذلك أجرت الجامعة دراسة سوق 

ي أنجزتها و وجدت أنها مجدية 
لفكرة الدكتوراة ال�ت

اقتصاديا ، لكنها بحاجة لوقت ومعلومات أك�ش ، 

ي جامعة كالغاري 
ثم سنحت ىلي فرصة  للتدريس �ض

ي تطوير تقنية 
2000 فذهبت وعملت مع الطلبة �ض

تصالت أو إرسال الرسائل  الفيديو وأنظمة الإ

بالفيديو coding  وهو طريقة تحويل الصورة 

ي تتعرف عىل 
ات ال�ت إىل pit  أي أنك تضع الكام�ي

الأجسام المتحركة. 

ي ISO وتمت الموافقة عىل 
قدمنا ما أنجزناه �ض

العالم المصري وائل بدوي

الدكتور وائل بدوي من كالجاري، 
ألبرتا هو رجل أعمال، متحدث 
دولي، مؤلف، معلم، مبتكر و 

مدرب. وعلى الصعيد الدولي نجح 
في بناء سبع شركات مستدامة 

متعددة ماليين الدوالرات في 
غضون ستة أشهر أو أقل.

كمتحدث متعدد اللغات، 
حاضر أمام أكثر من 1.5 مليون 

رجل أعمال، الطالب و علماء 
بالتكنولوجيا. 

 وأسّس 23 شركة عالمية
 يتراوح حجمها من 1 مليون دوالر 

 إلى 128 مليون دوالر ، 
وقاد 8 مبادرات وبرامج ريادية 

وطنية .

ي ذلك الوقت الجامعة الوحيدة 
أجزاء منه وكنا �ض

ي تطور هذه التقنية الصناعية 
ي شمال أمريكا ال�ت

�ض

ي التصاميم 
مع الـ ISO وقد أنجزنا أك�ش من ثل�ش

كات الصناعية ح�ت تتأكد أن  ي تعود إليها ال�ش
ال�ت

ي تقوم بها تخرج بنفس النتائج .
التصميمات ال�ت

كان عملنا ببساطة يتمثل بوضع أنظمة مراقبة 

ات  للتطبيقات الصناعية من خالل وضع كام�ي

تخرج موجات ثالثية الأبعاد تمكّنها من التعرف 

عىل الأجسام المتحركة . ثم بدأنا نطبق هذه 

ها وبدأنا   ات الحرارية وغ�ي التقنية عىل الكام�ي

بأبحاث عن كيفية معرفة ت�ب وتلوث النفط من 

ة عن الرياح  الأنابيب إضافة إىل إجراء أبحاث كث�ي

والجليد والمطر وكل ما يعوق الرؤية .

ي العام 2007 كان لدى الحكومة الكندية خّطة و 
�ض

ة وإنشائها  رؤية لمساعدة و تطوير الأفكار الصغ�ي

كة  ودعمها فبدأت التعلم كيف أبدأ بتأسيس �ش

كات  ي ذلك بالتعرف عىل ماهية ال�ش
وساعد�ض

ي 2008 حصلت عىل 
ة وكيفية وإنشائها و�ض الصغ�ي

كة  أول دعم حكومي بقيمة مليون دولر ل�ش

ي أسستها وأنجزت 
IntelliView Technologies ال�ت

اع . فيها 22 براءة اخ�ت

ي ذلك 
ة �ف كتك الصغ�ي كيف استطاعت �ث

 Export  كات عمالقة مثل الوقت التعامل مع �ث

Development Canada و Enbridge ؟ 

ي 
كة Enbridge Inc ال�ت بداية تعامىلي مع �ش

ي شمال أمريكا وربما 
تمتلك أك�ب خطوط نفط �ض

العالم ، حدث عن طريق صدفة غريبة حدثت 

ي 
كة �ض ض عن ال�ش ي عام  2010 حيث قابلت مندوب�ي

�ض

ي تقّدم فيها الأفكار والأبحاث 
أحد المعارض ال�ت

كات وكان عىلي أن أسجل قبل ستة  الجديدة لل�ش

ض  ض فيها . أقنعت المندوب�ي أشهر لأقابل المسؤول�ي

ي 
نتظار �ض ي المعرض بتسجيل اسمي عىل قائمة الإ

�ض

ي اليوم 
حال انسحب أحدهم من المقابلة ، و�ض

ونياً  الذي يسبق المقابلة تماما تلقيت بريداً إلك�ت

ي 15 دقيقة لتقديم 
ي فيه أنهم سيمنحون�ض

و�ض أخ�ب

كة وبالفعل ذهبت وتحدثت مع  ابتكاري عىل ال�ش

ي : كم هو سعر فكرتك ؟ 
ض فيها وسألو�ض المسؤول�ي

ي ذلك الوقت لم يكن لدي أي تصور عن سعر 
�ض

تفاق  البحث الذي قمت به ، ورغم ذلك تم الإ

عىل بيع الفكرة لهم بسعر بسيط من أجل تجريب 

اع . الإخ�ت

ض وحماية  ي تأم�ي
ي ابتكرتها �ض

استخدمنا التقنية ال�ت

ول، بعد ذلك عملنا  محطات وأنابيب ضخ  الب�ت

عىل هذا البحث نحو ثالث سنوات لتطويره 

كة أشخاصاً  وتحديثه وتعديله . ثم استقدمت ال�ش

من أمريكا من أجل تقييم الحل الذي قدمناه . 

 Enbridge كة ي �ش
ي العام 2012 ـ  2013 أبلغت�ض

و�ض

اء  بتكار أعجبهم ، لكنهم ل يريدون �ش أن الإ

ي 
ك�ت اء �ش اع فقط وإنما يريدون �ش الفكرة والإخ�ت

كة  كة بالكامل فدخلت �ش ؟ رفضت فكرة بيع ال�ش

ت حصصاّ  ي واش�ت
ك�ت ي �ش

يكة �ض Enbridge Inc ك�ش

 Export كة ة دخلت �ش فيها ، وبعدها مبا�ش

ي 
ت أيضا حصة �ض Development Canada واش�ت

كة . ال�ش

ـ ما هي نصائحك للجيل الجديد من رواد 

اق جدار  الأعمال الشباب كيف يمكنهم اخ�ت

ى والتعامل معها ؟ كات الك�ب ال�ث

ي الحقيقة هذا ما أحاول تعليمه للطالب حاليا 
�ض

ي أسستها 
من خالل المنظمة غ�ي الربحية ال�ت

ومهمتنا فيها تدريب الناس عىل كيفية فتح 

ي 
كات وتطويرها . ما فعلته أنا شخصيا هو أ�ض ال�ش

ي 
طرحت عىل نفسي سؤال محددا : ماهي وظيف�ت

ي ليس تدريس 
ي الجامعة ؟ وظيف�ت

كدكتور �ض

الطالب وتعليمهم فقط ، وإنما تأهيل الطالب 

ليتمكنوا من أخذ وضع جيد يؤهلهم للتنافس مع 

الآخرين وذلك للحصول عىل عمل بعد التخرج . 

ي الأمر كيف يمكن  لهؤلء الطالب أن 
ي �ض

ما يهم�ض

ض ؟ .  ي مجال مع�ي
ي وضع منافس قوي �ض

يكونوا �ض

عندما نفكر بهذه الطريقة و عندما تنهي بحثك 

وعملك وتقدمه لالآخرين ستجد أنهم سيقرعون 

بابك من أجل توظيفك وليس العكس . 

ما أود أن أقوله ببساطة : إذا كانت لديك فكرة 

هم  جديدة ومبتكرة لماذا ل تخرج إىل الناس وتخ�ب

ي كندا » 
ون قالوا ىلي �ض حها لهم ؟. كث�ي عنها وت�ش

ية » وكان رّدي عليهم  ض نكل�ي ي لغتك الإ
لديك لكنة �ض

ي بيها » .
بالقول: » كويس أنو عندي حاجة يفتكرو�ض

اً  نسان المتحدث الكب�ي والعالم ل يولد كب�ي الإ

اً  وعالماً وإنما يتعلم ويدرس كيف يصبح كب�ي

وعالماً . أعطيك مثال : اذا جاء أحد الأشخاص 

وسألك ما اسمك فتجيبه ، ثم تبدأ بالكالم معه 

فيسألك مجدداً لماذا سأسمعك ؟ هناك طريقة 

للتعامل مع هذا الرفض تجعل من  الشخص 

الآخر يتكلم معك بطريقة أفضل وهي عندما 

تجيب عىل سؤاله بالقول : أنا أشعر بما تشعر به ، 

وهناك آخرون لم يكن لديهم رغبة بالتكلم معي 

، ولكن جميع من تكًلم معي سابقاً استفاد من 

ي كذا وكذا وكذا . الرد بهذا الشكل يجعل 
ي �ض

معرف�ت

ض الآخرين يسقط تماماً.  الحاجز الوهمي بينك وب�ي

ي بالدنا لالأسف 
لغة التخاطب والحوار لم تدرّس �ض

ي بلدي 
الشديد . لو قّدر ىلي أن أتعلم هذه اللغة �ض

ي وكنت وصلت 
ي حيا�ت

ض �ض لتجاوزت الكث�ي من السن�ي

إىل وصلت إليه منذ زمن بعيد.

ف  ـ وبماذا ينصح الدكتور وائل بداوي القادم�ي

العرب الجدد الذين يهاجرون إىل كندا بكثافة 

هذه الأيام ؟

ي المجتمع و التعرّف عىل 
ندماج �ض أول : عليهم الإ

نغالق عىل أبناء جالياتهم  بتعاد عن الإ الناس والإ

ي 
فقط . يجب عليهم أن يستثمروا المهارات ال�ت

يمتلكونها وعندها سيجدون أن دعم الحكومة 

لمشاريعهم هو دعم موجود وقوي . أعطيك 

مثال عىل ذلك : أنا شخصيا تقدمت بـ 69 طلباً 

ي قمت بها 
لتمويل الأبحاث والمشاريع ال�ت

ض  ض اثن�ي وحصلت عىل تمويل لها كلها باستثناء طلب�ي

فقط تم رفضهما .

ثانيا : يجب عليهم القيام بعمل تطوعي .

ثالثا : يجب عليهم أن يسألوا أنفسهم أسئلة 

ي و ضعفي ؟ وكيف 
محددة : ما هو مدى قو�ت

سأتعامل معها ؟ ماهو شغفك وماذا تريد أن 

ا عند  تفعل ؟ وعليهم أيضا أن ل يتوقفوا كث�ي

ي يواجهونها . 
المصاعب ال�ت

ـ كم جائزة حصلت عليها وما هي أقرب الجوائز 

وأحّبها عىل قلبك ؟

ي البحث العلمي 
حصلت عىل أك�ش من 69 جائزة �ض

ة الحياة .  ي مس�ي
كات و�ض ي إدارة ال�ش

والتقنيات و�ض

ي فهم ثالث : أما أقرب الجوائز إىل قل�ب

ي العام 
 الجائزة الأوىل حصلت عليها من الـ ISO �ض

ي الفيديو 
ي قمت بتطوير نظام اتصالت �ض

2010 لأن�ض

واستعمله واستفاد منه كل شعوب العالم .هذه 

ي ىلي الكث�ي لأنها تعطيك إحساساً 
الجائزة كانت تع�ض

ية . جميل بأهمية ما قدمته للب�ش

ي العام 2012 وهي 
الجائزة الثانية حصلت عليها �ض

ي 
ك�ت جائزة أخذتها من مجلة صّنفت عمىلي و�ش

تا ،  ي مقاطعة أل�ب
بتكار �ض كة لالإ بأنها من أك�ب 25 �ش

ي 
علماً أن هذه الجائزة لم أرّشح لها ولم يرشح�ض

أحد لنيلها أيضا ، حيث تم تشكيل هيئة علمية 

تا بشكل دقيق  ي أل�ب
كات �ض درست وقّيمت وضع ال�ش

ي عىل 
ك�ت وقدمت تقريرها ، ومن ثم تّم اختيار �ش

تا . ي أل�ب
كة مبتكرة �ض أنها من أك�ب 25 �ش

ي العام الحاىلي 
الجائزة الثالثة حصلت عليها �ض

وهي من Immigrant Services Calgary عن فئة 

العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات  . 

ـ ما الذي يسعى لتحقيقه الدكتور وائل بدوي 

وبماذا يحلم حاليا ؟

ي تأسيس 
حلمي هو مساعدة وخدمة الناس �ض

وتطوير أعمالهم الخاصة وتقديم يد العون لهم 

ليشقوا طريقهم للنجاح اقتصاديا واجتماعيا . هذا 

ي وأحاول 
ما أحاول فعله الآن ، أشارك الناس تجرب�ت

ي كيفية البحث عن دخل لهم وكيفية 
مساعدتهم �ض

ة . كاتهم الصغ�ي تطوير �ش

يذكر أن الدكتور بدوي متفّرغ حالياً للكتابة 

كات والأعمال  ات حول تطوير ال�ش وإلقاء المحا�ض

ة وكيفية تحويل الأفكار المبتكرة إىل أعمال  الصغ�ي

ي أول 
تحقق أرباحاً لأصحابها . و سيصدر له �ض

السنة المقبلة كتاباً يحمل عنوان : 12 مصدراً 

ح فيه بعض النظريات لتحقيق  للدخل ، ي�ش

مداخيل مختلفة للناس إضافة إىل كيفية تطوير 

آلية التواصل مع الآخرين .

 أجرى الحوار كميل نصراوي

 business leader
 of Tomorrow        &
Top 40 under 40

  in business



7 The Migrant Newspaper visiT www.the-migrant.com

ي 
»جورج برنارد دانزج« كان طالب دكتوراه �ض

ي يوم 
. �ض كىلي ي جامعة ب�ي

علوم الرياضيات �ض

ي لقي 
راح متأخر عن حصة الإحصاء الريا�ض

ض ع السبورة نقلهم عىل اعتبار  ض مكتوب�ي مسألت�ي

انهم الواجب. روح البيت وقعد يحلهم وخدوا 

منه وقت أطول من المعتاد فقدمهم لأستاذه 

زي نيمان« ومعهم اعتذار عن  وفيسور »ج�ي ال�ب

ض »جورج« لقي الباب  . بعدها بأسبوع�ي التأخ�ي

وفيسور نيمان  بيخبط عليه، ولما فتح كان ال�ب

الىلي عىل طول قاله: انت عارف أنت عملت 

ض غلط؟ قال له ل  ايه؟ قاله إيه حل المسألت�ي

ض دول كنت حاطهم عىل السبورة كمثال  المسألت�ي

ي لم يجد أحد لها حل وانت 
للمعادلت ال�ت

حليتهم ! المهم »جورج« أخد الدكتوراه فقط 

ي أطروحة الدكتوراه مع 
ض �ض بوضع حل المعادلت�ي

تقديم من استاذه.

ي الفصل 
القصة دي مغزاها ان زمالء »جورج« �ض

سمعوا من استاذهم ان دي معادلت رياضية 

 Mental  ليس لها حل فحصل لهم حاجز عقىلي

Block«انهم لن يستطيعوا حل هذه المعادلت 

وبالتاىلي لم يحاولوا أصال إيجاد حلول لها، 

وجورج الوحيد الىلي نفد من هذا المانع لوصوله 

متأخر للفصل ولم يستمع لما قاله استاذه.

ي بلقاء مع الصديق الىلي 
الحكاية دي فكرت�ض

ي وزوجته 
ي كندا وكان عنده مهندس مد�ض

استقبلنا �ض

أول مرة نشوفهم وكنت بحكي لصديقي أ�ض 

ي امتحان الدرجة الأوىل )عىل الكمبيوتر( 
نجحت �ض

لرخصة السواقة الكندي وبأخذ دروس عملية 

. المهندس  ده نظر  استعدادا لالمتحان العمىلي

ك اشطر، أنا  اىلي بابتسامة ساخرة وقاىلي كان غ�ي

ي المتحان العمىلي رغم ان 
سقطت 3 مرات �ض

ي مرص واخدت الرخصة بعد سنة 
كنت بسوق �ض

كاملة؟ انا كنت بإتدرب مع المعلم »بشارة« 

ي وبعد كام حصة قاىلي انت جاهز، ايامها 
اللبنا�ض

كان النتظار لالمتحان العمىلي حواىلي 3 شهور 

فقال ىلي شايف الخواجة ده، أدخل عليه قول له 

انا لسة مهاجر جديد ومنتظر وظيفة ورخصة 

السواقة من متطلبات الوظيفة . رحت قلت 

للراجل الكالم ده قاىلي ادخل امتحن، انا ذهلت 

من �عة الستجابة وامتحنت واخدت أنا 

ي كندا 
ي عىل وجودنا �ض

ي الرخصة ولم يم�ض
وزوج�ت

أك�ش من 4 أسابيع. 

ض  ض كت�ي محبط�ي المهندس ده زيه زي مرصي�ي

ويحاولوا يحبطوا أي واحد جديد. قابلته بعدها 

بة حظ  وطلعت له رخصة السواقة قال ىلي دي �ض

وجت معاك كده؟ بعدها جه الكالم عىل الشغل 

والتقديم عىل الشغل فقال انا قدمت أك�ش من 

100 ولم احصل عىل رد واحد. طبعا المهندس ده 

ي كندا لم يجد عمل واخد زوجته 
ض �ض قعد 3 سن�ي

وأولده ورجع بيهم اسكندرية رغم انه لالأمانة 

زوجته هية الىلي كانت شايلة البيت لأنها شاطرة 

ض  ي الطبيخ فكانت تطبخ وتبيع الكل للمرصي�ي
�ض

ي منطقة سكنهم. 
والعرب �ض

ي اغ�ي اسمي واَسمي 
ض آخرين نصحو�ض مرصي�ي

نفسي »مايك« مثال عشان تعرف تشتغل؟ 

قولتلهم انا اسمي »محمد« وهيفضل »محمد« 

وسأحصل عىل وظيفة . الموضوع لم يكن سهال 

نت. كنت اروح  ي عدم وجود الن�ت
خصوصا �ض

كات من موسوعة  المكتبة وأسجل عناوين ال�ش

»Scott Directory« واتصل بيهم تليفونيا أو 

« باليد،  ي
اروح اقابل المدير واسلمه ال »سي �ض

لدرجة ان مدير منهم قال ىلي انا معجب بإ�ارك 

ولو هيكون عندي أي فرصة هتكون اول واحد 

اتصل بيه. 

ض عن العمل وسألت  المهم رحت مكتب العاطل�ي

ي 
الموظفة عىل كيفية الحصول عىل عمل، سألت�ض

انت فصلوك من الشغل؟ قلت لها ل انا لسة 

جاي طازة وبدور عىل شغل. قالت ىلي ما اقدرش 

ي المدير الىلي 
ي عىلي شوية سمع�ض

اساعدك فصو�ت

ي ايه 
. سأل�ض ي كان معدي وقال ىلي تعاىلي عىل مكت�ب

ي هاجرنا من مرص 
حكايتك قولت له انا وا��ت

ض طول عمرنا بنشتغل وانا  ي مهندس�ي
وانا وزوج�ت

ي البحث عن عمل، قال ىلي 
محتاج مساعدة �ض

ي 
ي صعوبة �ض

ي بتاعك كويس ومش هتال�ت ض نجل�ي الإ

ي 
ي وادا�ض

الحصول عىل عمل وعمل اتصال تليفو�ض

عنوان برنامج لمساعدة الذين تم الستغناء 

عنهم من عملهم او المهاجرين الجدد.

ي وعدينا امتحان اللغة 
 رحت انا وزوج�ت

والتحقت بفصل فيه حواىلي 40 واحد وواحدة 

كنت اجدد واحد فيهم وكان فيه ناس متواجدة 

ض علمونا  ي كندا من أك�ش من 20 سنة. اول أسبوع�ي
�ض

« عىل الطريقة الكندية  ي
ازاي نوضب »السي �ض

كة قطع  ي المقابلة . التحقت ب�ش
وازاي تنجح �ض

غيار سيارات واشتغلت 3 شهور بدون اجر 

ي نهاية التدريب كنت انا وصديق مرصي 
و�ض

مهندس الوحيدين الىلي حصلوا عىل عمل ثابت 

كات الىلي ادربوا فيها. ده كان اول شغل  ي ال�ش
�ض

ي كندا ولم نتوقف عنده، كنا نشتغل الصبح 
�ض

ي 
�ت ي الجامعة وده كان طريقنا لل�ت

وندرس بالليل �ض

ي الوظائف وكنا نرتب مواعيد الكورسات بحيث 
�ض

ي أيام مختلفة بحيث واحد فينا يكون مع 
تكون �ض

 . ض أطفالنا الثن�ي

انا بحكي التجربة دي لن الأقليات دايما بيكون 

عندها هذا الحاجز العقىلي يىلي هو الإحساس 

ض شغل عشان همة  بالضطهاد وانهم مش لقي�ي

ه، لو الحاجز  ض او غ�ي ض او بوذي�ي سود او مسلم�ي

ده اتوجد عندك لن تجد شغل فعال وستتأصل 

ض ولن تستطيع  لديك عقدة الضطهاد والتمي�ي

الخروج من هذه الدائرة الجهنمية.

ض كت�ي من الىلي قابلتهم مع الأسف  مرصي�ي

يده معرفتهم  ض هذا الحاجز متأصل عندهم وب�ي

ض والنتيجة انهم يعملون اعمال  ض محبط�ي بمرصي�ي

بدائية لمدد طويلة ده إذا استطاعوا الحصول 

عىل عمل أفضل. نصيحة ابعد عن كل من يحاول 

ض النجاح...البعد عنهم  ان يضع حاجز بينك وب�ي

ض  ي بالتوفيق لكل المهاجرين والالجئ�ي
غنيمة. تمنيا�ت

الجدد.
- محمد فتيح

(905) 206-0000

1018 EGLINTON AVE. E

ApOLLOrEsTAurANTs.cOm

طريقة التحضير
 يقرش األفوكادو وتزال النواة الداخلية بشكل جيد ويقطع 

 مكعبات متساوية وتقطع حبات البندورة بنفس القياس أيضا وتوضع

 بطبق غميق ويضاف إليها جوانح البصل والزيت والحامض ورشة

 امللح حسب الرغبة ثم تخلط بهدوء وتسكب يف طبق التقديم وتزين

 بورق النعناع الطازج

 مطعم أبولو عنوان العراقة والطعام الشرقي األصيل.
  حلفالتكم اخلاصة  و دعواتكم ومناسباتكم العائلية،
 مطعم أبولو مكانكم املفضل.

طبق اليوم من مطعم أبولو
سلطة األفوكادو

املكونات و املقادير

يطعم ٤ 

AvocAdo
sAlAd

• 6 حبات أفوكادو 

• نصف كيلو من البندورة

• 150 غرام من البصل األحمر 

مقطع جوانح

• 100 غرام زيت زيتون 

• 150 غرام حمض الليمون 

املعصور

• رشة ملح 

• قليل من أوراق النعناع
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محمد فتيح

       مهاجر عتيق يوميات مهاجر

ال تضع الحواجز لتنجح في كندا

like us
 on 

The Migrant المهاجر
or

@TheMigrant2017
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»لم يتغ�ي قيد أنملة . بعد أربعة أعوام من 

ي كندا ، بقي زوجي كما كان ، أفكاره 
ستقرار �ض الإ

وطريقة تعامله معي ومع الأولد لم يطرأ عليها 

 ّ أي تغي�ي ، علما أننا بهجرتنا إىل كندا لم نغ�ي

ثيابنا فقط وإنما كل حياتنا . كان عليه أن يعي أن 

ي وعلينا 
�ت المجتمع الكندي ل يشبه مجتمعنا ال�ش

ي 
التأقلم معه ، لكنه بقي متمسكاً بفهمه الخاص �ض

قية  إدارة العائلة وبقي يتعامل معي بعقليته ال�ش

ي لم تعد تتناسب مع متطلبات الحياة هنا 
ال�ت

ة  »تروي »سناء 46 عاما« لـ »المهاجر« بغّصة كب�ي

أسباب تخليها عن زواج دام ع�ش سنوات وتعت�ب 

نفصال عن زوجها ليس   »أن لجوئها إىل الطالق والإ

ورة وإنما كان حالً » وتتساءل«ما الذي  سلبياً بالرصض

ي إىل البقاء تحت سلطة رجل مستبد يظن 
يدفع�ض

ي 
نفسه زعيماً من زعماء مسلسل«باب الحارة« �ض

كندا ؟«.

ي لم نألفها 
ة ال�ت ات الكب�ي ورة مواكبة التغي�ي �ض

ي جئنا منها ليس السبب الوحيد 
ي المجتعمات ال�ت

�ض

الذي يدفع النساء عادة إىل التفك�ي بطريقة مختلفة 

ة تبدأ  اب وإنما هناك أسباب كث�ي غ�ت ي بالد الإ
�ض

من طريقة التعاطي مع الأولد إىل ذهنية »الرجل 

ي كل تفاصيل الحياة وح�ت 
« الحاكم بأمره �ض ي

�ت ال�ش

ي تفاصيل لباس المرأة وطريقة عيشها وتعاطيها 
�ض

مع المجتمع الجديد.

ي يمنحها القانون 
ة ال�ت ل شّك أن الحقوق الكب�ي

اً للنساء  الكندي للمرأة عموما ربما شّكلت دافعاً كب�ي

قيات عىل التفك�ي بطريقة مختلفة عما كان  ال�ش

ي مجتمعاتنا، لكن ذلك بالنسبة لـ »منال 
سائداً �ض

نفصال  37 عاماً ليس السبب الوحيد للجوئها إىل الإ

ي كما أولوية معظم النساء 
عن زوجها . أولوي�ت

ي حالت نادرة هو تأسيس عائلة والحفاظ 
، إلّ �ض

عليها . الطالق هو فعل اضطرار لجأت إليه لأن 

ي مع زوجي سابقا باتت عامل توتر ليس ىلي 
خالفا�ت

وله فحسب وإنما انتقل لالأولد وهم من يعانون 

بشكل كب�ي من خالف الرجل والمرأة ...فّضلت 

ي ىلي 
نفصال للحفاظ عىل أولدي وليس لأ�ض الإ

ة يضمنها القانون الكندي. أولدي  حقوقاً كث�ي

عزع  ض هم خط أحمر بالنسبة ىلي ولن أسمح أن ت�ت

ثقتهم بنفسهم ويؤثر خالفنا عىل شخصيتهم 

ومستقبلهم«. 

ي مجتمعاتنا 
وتضيف » المشاكل قائمة ل محالة �ض

ي كندا ، لكن كيفية التعامل معها 
قية وهنا �ض ال�ش

هنا وكيفية حّلها هي المشكلة بالنسبة ىلي . إن 

ي نواجهها...بعقلية منغلقة 
مقاربة المشاكل ال�ت

ي 
مّر عليها الزمن وم�ض هي المعضلة الرئيسية ال�ت

تدفع النساء إىل الطالق. ل يجوز مطلقاً النظر إىل 

ي بالدنا« 
ي كانت سائدة �ض

حل مشاكلنا بالطريقة ال�ت

وتعطي مثالً عىل ذلك بالقول« أنا أعمل كزوجي 

تماماً وتعلمون كم هو العمل هنا مرهق وشاق ، 

ي 
وهذا ليس مّنة، لكن إذا طلبت من زوجي مساعد�ت

ي كندا 
ت �ض ي تغ�ي

ي بعض شؤون البيت ، يعت�ب أ�ض
�ض

ي بذلك انتقصت من كرامته 
ويخرج عن طوره وكأن�ض

 .»!

« 27 عاماً إىل  التهميش والإضطهاد دفع »ر�ب

ت«  ي كندا لأنها اعت�ب
لجوئها لالنفصال عن زوجها �ض

أن زواجها فرض عليها فرضاً من قبل أهلها الذين 

ها 15 عاماً... أرغموها عىل الزواج من رجل يك�ب

وأضافت عندما وصلت إىل كندا مع طفىلي كان عىلي 

ي بلدي 
...�ض ي

التخىلي عن هذا الزواج والإحتفاظ بإب�ض

لم يكن لدي هذا الخيار أن أعيش كمطلقة وأن 

ستقرار مع  ي كندا أشعر بالأمان والإ
ي .. �ض

أحتفظ باب�ض

ي بلدي ...وتتساءل » 
ي وهذا لم يكن متاحاً ىلي �ض

اب�ض

إذا كان القانون الكندي يمنحنا حقوقاً تساعد عىل 

تخلصنا من التهميش والإضطهاد الذي فرض علينا 

فلماذا ل نستفيد من ذلك ؟«.

ي تدفع الرجال والنساء إىل 
تتعدد الأسباب ال�ت

ي مهب الريح، 
ض مص�ي عائلة بأكملها �ض اق تارك�ي ف�ت الإ

ي يوم من الأيام حالة غريبة 
فالطالق لم يكن �ض

ي جئنا منها ، لكن من 
قية ال�ت ي المجتمعات ال�ش

�ض

الثابت أن من جاء إىل كندا برغبته وإرادته وبمعرفة 

ورات  ي بلده الجديد من �ض
تاّمة عما سيواجهه �ض

التأقلم والتعايش مع المجتمع الجديد، هو الأقل 

ض طريقه وخاصة  ي ستع�ت
تأثراً بالمصاعب ال�ت

لناحية استمرار الحفاظ عىل زواجه من دون 

خّضات تذكر ، بينما نجد أن من جاء اضطراراً وعن 

غ�ي قناعة ول يملك الحد الأد�ض من المعرفة تجاه 

ي التأقلم 
مجتمعه الجديد وليس لديه الرغبة �ض

ه  ستعداد أك�ش من غ�ي مع هذا المجتمع، لديه الإ

نفصال . لتعريض أ�ته إىل مخاطر التفكك والإ

أريج الرشيد  

تفّشي حاالت الطالق في الجالية العربية

مطّلقات يروين معاناتهن..

ي صناعة صابون »الغار« أباً عن جد 
توارثت عائلة الصابو�ض

ي مدينة 
وانتقلت هذه الصنعة ع�ب الأجيال لتحّط رحالها الآن �ض

تا« بعيدا عن حلب المدينة السورية  »كالغاري« بمقاطعة »ألب�ي

اثية والغنية بكوادرها وصناعييها المهرة . العريقة بصناعاتها ال�ت

افها منذ أك�ش من 120  « لإح�ت ي
 أخذت العائلة اسمها » الصابو�ض

عاماً صناعة الصابون وإنتاجه وتصديره إىل دول عربية عديدة 

وأوروبا والوليات المتحدة الأمريكية .

ي من الجيل الثالث لهذه العائلة ، انتقل إىل 
عبد الفتاح صابو�ض

ي 
ستقرار �ض ة أشهر وبدأ رحلته الصعبة والإ كندا منذ سنة وع�ش

ية ،  ض نكل�ي بلده الجديد وهو ل يعرف حرفاً من حروف اللغة الإ

ة قياسية  لكنه ثابر وتابع تعّلمه لمدة عام كامل واستطاع بف�ت

ض آخرين أول  يك�ي بالنسبة لقادم جديد إىل كندا أن يؤسس مع �ش

ي سورية وبعض البالد العربية 
معمل لصابون »الغار« المعروف �ض

والغربية .

ي »كالغاري« استبعد عبد الفتاح كلياً فكرة 
ي بداية إقامته �ض

�ض

تأسيس معمل للصابون ، ح�ت لحظة نفاذ ما جلبه معه 

ستعماله الشخ�ي ، وهو المعتاد عىل  من صابون الغار لإ

استعماله دوماً ، فما كان منه إل أن أحرصض بعض المواد الأولية 

ستعمال  ل وذلك لالإ ض وبدأ بصناعة بعض الصابون من الم�ض

ي 
الشخ�ي فقط ، ثم وضع صورة منتجه الجديد عىل صفحته �ض

ي كالغاري فحسب 
اً معه ، ليس �ض »الفيس بوك« فوجد تفاعالً كب�ي

تا وبريتش كولومبيا . وإنما من مقاطعات أخرى مثل كيبيك وألب�ي

ي ترصيح لـ »المهاجر« » إن تفاعل الناس 
يقول عبد الفتاح �ض

ي شهر نيسان / ابريل 
اً، و �ض ي كث�ي

ي وضعتها شجع�ض
مع الصور ال�ت

ي بدأت التفك�ي جدياً بإنشاء معمل خاص للصابون . 
الما�ض

ة من مختلف المقاطعات لأصدقاء وأشخاص  ي طلبات كث�ي
جائت�ض

ل وإرساله لهم« . ض ل أعرفهم ، فقمت بتصنيع الصابون من الم�ض

ي عدة معارض للتعريف عن 
وأضاف »بعد ذلك شاركت �ض

قبال  المنتج الجديد وكانت النتائج مرضية جداً، خصوصاً أن الإ

اء لم يكن من الجاليات العربية فحسب وإنما من  عىل ال�ش

ض أنفسهم لأنهم يعرفون ويقًدرون أهمية العمل اليدوي  الكندي�ي

ي 
والطبيعي . ولفت إىل أن هذا الدعم المعنوي الكب�ي أعطا�ض

ي المستقبل« .
الحافز للس�ي إىل الأمام وتطويره �ض

ندفاع  ي كالغاري من يشاركه الحماس والإ
وجد عبد الفتاح �ض

ض يقيمان هناك واتفق  ض سوري�ي وع من شخص�ي ي إتمام الم�ش
�ض

ة بمساحة نحو 400 م�ت مربع تضم  الثالثة عىل استئجار صالة كب�ي

قسماً لتصنيع الصابون وقسماً آخر كصالة عرض وبدأ الثالثة 

بإنتاج الصابون يدويّا عىل الطريقة الحلبّية التقليدية ومن المواد 

الطبيعية ، وبدأ المعمل بإنتاج نحو 300 كيلو من الصابون يومياً .

تا  ي مقاطعة ألب�ي
ّ مؤخرا دعوة وزير العمل �ض عبد الفتاح ل�ب

لمان وأعرب عن » امتنانه للدعم الذي تلقاه  ي ال�ب
لحضور جلسة �ض

ض والشعب الكندي..وأشار إىل أنها كانت  من العرب والمسؤول�ي

وعنا وقد  هم عن م�ش ض ونخ�ب لماني�ي فرصة قّيمة أن نلتقي ال�ب

وعنا وإنجاحه ».  ي م�ش
ستمرار �ض اً لالإ قدموا لنا دفعاً معنوياً كب�ي

ي المعمل الذي أطلقوا عليه اسم 
كاء الثالثة �ض يعمل حاليا ال�ش

ي المستقبل 
» Aleppo Savon » ويتطلعون إىل تطوير عملهم �ض

وتوظيف نحو 25 عامالً عندما تك�ب حجم المبيعات .

كميل نصراوي

تأسيس أول معمل صابون 
»غار« حلبي في كندا...
عبد الفتاح صابوني لـ  

»المهاجر« : البداية مبّشرة 
واإلقبال على منتجاتنا من 

الكنديين أكثر من العرب

أخبار الجالية في كندا

your nexT Ad Could be here!

e-mail us
 themigrant.info@gmail.com

visit us
www.the-migrant.com 

For more information

Call us

phone
647.678.2229 

Cell 
647.773.5777    

 Syrian Professionals ض ف�ي نظمت الشبكة السورية للمح�ت

ي مدينة ميسيساجا 
اً �ض ض Active Network ) SPAN ( نشاطاً مم�ي

ض بتمنية أعمالهم  ض والعرب المهتم�ي ات من السوري�ي ه الع�ش حرصض

اتهم  ات والآراء حول كيفية تطوير خ�ب ي كندا وتبادل الخ�ب
�ض

وتعزيزها وتنميتها .

وتم خالل الحدث إلقاء الضوء عىل سلسلة من نشاطات وأعمال 

ض الذين تحدثوا عن أعمالهم ورؤيتهم لمشاريعهم سواء  المشارك�ي

ات  ي كندا وكان فرصة مهمة لتبادل الخ�ب
الحديثة أو القديمة �ض

ستشارات المهنية حول سبل تفعيل وتطوير نشاطات  والآراء والإ

ي تورنتو إضافة إىل تعريف أصحاب المهن عىل 
ض والعرب �ض السوري�ي

ي تطوير شبكة عالقات عمل تخدم 
بعضهم البعض بما يساهم �ض

ي مجالت تخصصاتهم ومشاريعهم.
ض و العرب �ض السوري�ي

يذكر أن SPAN  هي مبادرة تم أنشاؤها من قبل مجموعة من 

ي بداية 
ي كندا وبدأت أعمالها �ض

ض �ض ض المقيم�ي الشباب السوري�ي

ض  ض السوري�ي ض المهني�ي العام 2014 وتهدف إىل إيجاد شبكة تواصل ب�ي

ض  ي كندا وتسعى إىل تطوير مهارات السوري�ي
ض �ض والعرب المقيم�ي

والعرب من خالل تنظيم دورات تدريبية من قبل الأعضاء 

ي مجالت 
ة �ض أنفسهم أو من خالل أشخاص آخرين يمتلكون الخ�ب

اختصاصاتهم ويستطعيون 

ي تطوير 
المساهمة �ض

ض  مهارات الآخرين وتحس�ي

أداء أعمالهم .

السورية  الشبكة 
تنظم  للمحترفين 

نشاطًا جديداً في 
ميسيساجا 
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 Health Center Rexdaleنّظم مركز

ي »إيتوبيكوك« سهرة اجتماعية 
Community  �ض

ي مقره الجديد 
ق أوسطية �ض ترفيهية للعائالت ال�ش

ي »بانوراما كورت« .
�ض

وحرصض السهرة عائالت سورية وعراقية 

وصومالية ومن بعض الدول العربية ، حيث 

ي أقيمت 
فيهية ال�ت شارك الجميع بالنشاطات ال�ت

خالل السهرة وشملت رسم عىل الأوجه لالأطفال 

وسهرة موسيقية وغنائية تخللها حفل عشاء من 

ي تم تحض�ي جزء منها من 
قية ال�ت المأكولت ال�ش

ض  ي يتم�ي
قبل هذه العائالت ومن المأكولت ال�ت

فيها كل بلد .

ويقيم مركز Rexdale  بشكل دائم نشاطات 

إجتماعية وصحية وترفيهية متنوعة للعائالت 

ي »إيتوبيكوك« ويحرص عىل 
العربية المقيمة �ض

ض هذه العائالت ومركز  أن يكون صلة الوصل ب�ي

اف عليها  �ش تجمع لهم لرعاية نشاطاتهم والإ

وتنظيمها فضالً عن تقديمه خدمات صحية 

ي 
ض �ض ض الجدد والمقيم�ي مختلفة مجانية للقادم�ي

المنطقة . 

عملها التطوعي لمساعدة المهاجرين الجدد 
حصد مليون و ثمانمائة ألف متابع  ...

رؤى الكّيال...  امرأة بحجم منظمة
ي 

لم يحمل السوريون معاناتهم والمأساة ال�ت

حلت بوطنهم إىل كندا فحسب ، وإنما جاؤوا 

يحملون أحالماً وأفكاراً أرادوا مشاركتها مع 

الشعب الكندي الطيب الذي فتح قلبه واستقبل 

اً ويستحق من  ض استقبالّ دافئاً وكب�ي السوري�ي

ض العرب الجدد الذين  هؤلء ومن كل القادم�ي

قصدوا كندا اضطراراً البدء برد الجميل لهذا 

الشعب المعطاء. 

»شكرا كندا« أو عمل م�حي  يقدمه السوريون 

ض هواة من مختلف  ي كندا بمشاركة ممثل�ي
الجدد �ض

الجنسيات العربية ، افتتح أوىل مشاركته 

قبال  ي مدينة »موريال« ول�ت الكث�ي من الإ
�ض

وا هذا العمل  ستحسان من الذين حرصض والإ

ض الذي شارك فيه نحو 150 ممثال وموسيقيا  المم�ي

ف عىل  ومغنيا وتتطلب إنجازه أك�ش من سنة وأ�ش

البدء فيه وإتمامه نخبة من الشباب والصبايا 

ض الذين قدموا حديثاً إىل كندا وجمعتهم  السوري�ي

ي م�حي هدفه الأول 
فكرة تقديم عمل ف�ض

ي عنوان هذه الم�حية »شكرا 
ورسالته تتلخص �ض

كندا« .

ض لهذا  الشاب »سامر قسيس« أحد المؤسس�ي

ي 
العمل والذي لم تمنعه إصابته بالحرب �ض

سورية من ثنيه عن تسخ�ي ما لديه من طاقة 

ي البدء عىل جمع الشباب 
وأفكار ونشاط ، عمل �ض

ي »موريال« للتحض�ي لفعالية ثقافية 
والشابات �ض

ض عىل حقيقتهم كشعب يمتلك  تقّدم السوري�ي

ات وطاقات تعليمية وفنية وإبداعية من  خ�ب

خالل عمل م�حي يستمد مادتها الأوىل بداية 

ض إىل كندا والمفارقات  من حدث وصول السوري�ي

ي حصلت معهم بالتوازي مع تقديم عدة 
ال�ت

سكتشات وعروض راقصة وفقرة تاريخية .

ي حديث لـ »المهاجر« 
وقال »سامر قسيس« �ض

» الفكرة كانت عفوية وتطّورت إىل أن أصبحت 

عمالً م�حياً. نمتلك الطاقات والمواهب 

ض وقمنا  والحماس فبدأنا بجمع الشباب السوري�ي

ات الالزمة وبكتابة السيناريو ووجدنا  بالتحض�ي

اً للفكرة ...وأضاف نريد أن نثبت  أننا  دعماً كب�ي

ي 
ي كندا ما كّنا نقوم به �ض

قادرون عىل أن نقدم �ض

سورية بالرغم من ابتعادنا عنها«.

ض و رغم صعوبات  وأشار إىل أن » كل المشارك�ي

تأقلمهم مع المجتمع الكندي الجديد وظروفهم 

نجاح  الدراسية، لكنهم أعطوا أق� ما يمكن لإ

نجازه الكث�ي من  هذا العمل الذي تطلب لإ

الوقت والتعب«.

كندا بعيون سورية ... 

))شكرا كندا(( أول عمل مسرحي 
سوري للقادمين الجدد

رؤىالكّيال

»المهاجر«

سهرة ترفيهية يقيمها مركز 
»ريكسديل« للعائالت العربية
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مارات ،جاءت  ي دولة الإ
مدرّسة مادة الكيمياء �ض

كمهاجرة إىل كندا مقاطعة كيبيك قبل أربع 

ي منظمات عربية غ�ي ربحية 
سنوات ، عملت �ض

ض العرب الجدد ولحظت  تقدم خدماتها للقادم�ي

أنها تفتقر إىل التنسيق والتنظيم والفعالية 

ي أوقات 
فأخذت زمام المبادرة وبدأت تعمل �ض

فراغها بتأسيس عمل أك�ش فعالية وتنظيماً وبدأ 

حجم متابعيها يك�ب شيئاً فشيئاً ح�ت وصل عدد 

ي إىل نحومليون وثمانمائة 
و�ض لك�ت زّوار موقعها الإ

ي أقل من سنة واحدة .
ألف متابع �ض

ي 
ض الجدد ورغبتها �ض شغفها بمساعدة القادم�ي

ي المجتمع الكندي 
ندماج �ض تجنيبهم مصاعب الإ

ي حلقات 
دفعها إىل كتابة تجربتها الشخصية �ض

ي التقليل من آثار »الصدمة 
بهدف المساهمة �ض

ي تواجه كل مهاجر جديد يحط رحاله 
الثقافية« ال�ت

ي كندا وينقصه الكث�ي لمعرفة المجتمع الكندي 
�ض

ندماج فيه .   وفهمه والإ

ي ترصيح لـ »المهاجر« 
 تقول رؤى الكيال �ض

» عملت كمتطوعة مع منظمات كانت تستعد 

ض  ة من المهاجرين السوري�ي ستقبال الموجة الكب�ي لإ

ي بداية العام 2016 
الذين بدأوا يتوافدوا إىل كندا �ض

ي من 
ي هذه المنظمات يعا�ض

ولحظت أن العمل �ض

ي غالبه 
التفكك وقلة التنظيم والتنسيق وكان �ض

جهداً فردياً ، ولم يكن عىل مستوى التحديات 

ي يجب علينا أن نقوم بها ، لذلك 
والمهام ال�ت

خرجت من هذه المنظمات وبدأت التفك�ي 

بطريقة مختلفة ، فالمهاجر الجديد ليس بحاجة 

فقط إىل أثاث وسكن وإنما إىل معلومات تساعده 

ي فهم المجتمع الكندي« .
�ض

وتضيف » وجدت أن لدي القدرة عىل تقديم 

ي 
ض الجدد من واقع تجرب�ت ء مفيد للقادم�ي ي

سش

ي كندا فبدأت بالخطوة 
ي عشتها �ض

الشخصية ال�ت

الأوىل وقمت بتأسيس »جروب« عىل الفيسبوك 

خّصصته لمناقشة مختلف القضايا المعيشية 

ي تهّم المهاجر الجديد ، ووجدت أن التفاعل 
ال�ت

ة عالية  ي أطرحها بدأ يزداد بوت�ي
مع المواضيع ال�ت

إىل درجة وصل عدد أعضاء » الجروب » أك�ش من 

31 آلف عضو« .

ي 
 وتعت�ب رؤى أن » الصدمة الثقافية« ال�ت

ي بلده الجديد هي العقبة 
يمّر بها كل مهاجر �ض

ي المجتمع وتوّضح 
ي طريق اندماجه �ض

الأصعب �ض

بالقول« غالبية المهاجرين يضطرون إىل تغي�ي 

ي 
مهنتهم ، البعض يستمر وينجح �ض

التأقلم مع الوضع الجديد والبعض 

ي ذلك ويصيبه 
الآخر يفشل �ض

ي 
الإحباط والaإكتئاب والتقوقع عىل الذات �ض

بداية حياته .غالبية الناس مروا بهذه المرحلة وأنا 

ي 
ي بداية حيا�ت

ي �ض
شخصياّ لو وجدت من ينصح�ض

هنا لكنت وّفرت الكث�ي من الوقت والعناء عىل 

.» نفسي

ي »المجموعة 
وتش�ي إىل أن » تفاعل الناس �ض

» بدأ يك�ب باستمرار ، فالجميع بحاجة إىل 

المعلومات عن بلده الجديد والجميع مهتم 

ي كندا من 
بمعرفة أدق التفاصيل عن حياته �ض

ناحية التعليم ، المدارس ، السكن ، اللغة ، 

ي كانت ستصل إىل 
العمل ...لدرجة أن الناس ال�ت

كندا باتت لديهم فكرة واضحة عن الحياة فيها 

ه أك�ش من  ح�ت قبل وصولهم وهذا أمر اعت�ب

جيد«.

ي 
ي تم معالجتها �ض

ة المواضيع ال�ت بعد ك�ش

»المجموعة » وتنوعها وجدت »رؤى« أنه من 

الأفضل أن تنتقل إىل الخطوة الثانية وهي 

ي تجمع فيه كل التجارب 
و�ض تأسيس موقع الك�ت

ي طرحت بحيث تكون مرجعاً لكل 
والمواضيع ال�ت

ة  مهتم بالهجرة إىل كندا وذلك بمساعدة ع�ش

ي الموقع بحسب 
ض آخرين كل يكتب �ض متطوع�ي

اختصاصه . 

ي المهجر 
ي �ض

وأردفت » بدأت بكتابة قصة حيا�ت

ي 
عىل الموقع والآن وصلت إىل الجزء الثا�ض

ين  ورأيت أن الناس تفاعلت معها بشكل  والع�ش

ي 
كب�ي ... لفتة إىل أن عدد زوار الموقع تجاوز �ض

أقل من عام واحد 1,892,348  زائر من بينهم 

نحو 400 ألف زائر من كندا وحدها والبقية من 

مختلف الدول العربية« .

تبدو »رؤى« راضية عن عملها غ�ي الربحي 

هتمام  ، رغم انشغالها بمتابعة الدراسة والإ

بعائلتها، وما يزيد من اندفاعها تفاعل الناس 

يجابية عىل ما قّدمته وتقول »  وردود فعلهم الإ

طالما أن الناس راضية عن عمىلي هذا فسأستمر 

فيه«.

 www.w2CAnAdA.neT: ي
و�ف لك�ت الموقع الإ

»المهاجر«



13 The Migrant Newspaper visiT www.the-migrant.com visit www.the-migrant.com the Migrant Newspaper  12

تندلع الأزمات وتندلع معها معاناة الأشخاص 

الذين يحتاجون للمساعده فينشغل العالم 

ي قد 
بالحلول السياسية  والعسكرية لالأزمات ال�ت

تستمر لعقود دون حل ويحاول الب�ش الهروب 

من الواقع المرير من أجل البقاء عىل قيد الحياه 

ايدة  ض ض صعوبة م�ت ي أي مكان ويجد الالجئ�ي
�ض

ي الوصول اىل الأمان ، وعند الوصول اىل بر 
�ض

ض   الأمان تبدأ مرحله أخرى من العذاب لالجئ�ي

ي 
ض فلقد كان كل سش ض السوري�ي )ول اقصد الالجئ�ي

ض الآخرين  مسهل لهم ( دعونا نتكلم عن الالجئ�ي

ض ومنهم ما زال  الذين يعيشون عىل حد السك�ي

ي المحكمة 
منتظرا أن يحددوا  له جلسة استماع �ض

ي سينتظرها والعيش 
وهنا ل أحد يعرف المدة ال�ت

ي الأساس أصبحت تالفة 
ي هي �ض

عىل أعصابه ال�ت

، وكأنه ينتظر دخوله إىل »الجنة« أو »النار« ، إنه 

لكابوس .

 ولننتقل إىل »الجنة« ب�عة حيث يتم قبول 

طلبه كالجى ويأخذ الموافقة من المحكمة ويتم 

تقديم أوراقه إىل وزارة الهجرة ليستلم بطاقة 

ض 18  قامة الدائمة وحسب القانون الكندى ب�ي الإ

شهر و 24 شهرا وينتظر الالجىء لأن هذه هي 

ة  يعود ويضيع  المدة القانونية وخالل هذه الف�ت

ض ال�ت تعتمده وزاره الهجرة فكل سنة  ي الروت�ي
�ض

عليه أن يعيد الكشف الطبة وبعد مرور 24 شهرا 

و 36 وأك�ش وهو ينتظر.

 هل تعلمون أن هناك من له أك�ش من أربع أو 

قامة ؟ وعند  خمس سنوات وهو ينتظر استالم الإ

سْوال وزاره الهجرة عن التأخ�ي يكون الجواب : 

ض بعض  !! أل يُذكركم ذلك بقوان�ي ي
تحقيق أم�ض

ة و  ي قرية صغ�ي
الدول حيث نحن الآن نعيش �ض

ي 
يكفي أن تضع الأسم ليظهر لك الملف الأم�ض

قامة الدائمة أربع سنوات  ؟ ولكن أن ينتظر الإ

ض أو حسب ما قاله وزير  أو أك�ش هذا هو الروت�ي

ض إن الأولوية للطالب  الهجرة السيد احمد حس�ي

ض والمهاجرين .أي بمع�ض من معه أموال   الدولي�ي

قامة الدائمة أو الجنسية  وهؤلء يأخذون الإ

ي البلد .
ويرحلون أما الالجىء فيبقى ويعمل �ض

ي 
ألم تسمع يا وزير الهجرة �اخ الب�ش �ض

ي »ميسساغا« و 
ي عقدتها �ض

اجتماعاتك ال�ت

ض دائماً  »برامبتون«  ومدن أخرى ؟ لماذا الالجئ�ي

يتعرضون لهذا الذل والهوان وقسوه الزمان ؟ 

نعم شكراً لكندا عىل فتح أبوابها ولكن هل الذين 

لمان  ي وزاره الهجرة  أو ح�ت نواب ال�ب
يعملون �ض

د ؟ هل يدركون  يدركون مع�ض هذه المهانة والت�ش

ي يعيشها الالجىء وهو ينتظر 
الحالة النفسية ال�ت

ي تجعله يشعر بأنه إنسان ؟ 
استالم الورقة ال�ت

هل من المعقول دولة مثل كندا أن ل تكون مثل 

قامة  سكندنافية حيث يتم إعطاء الإ الدول الإ

كا الجارة  ب�عه بعد موافقة المحكمة؟ وح�ت أم�ي

بعد موافقة المحكمة ينتظر المقبول ثالثة أسابيع 

ل أك�ش ؟ هل عىل الالجئ أن يبقى يرصخ ويموت 

مرات عدة وكأنهم كالب ضالة ؟ .

قامة  ي استالم  الإ
نعم يجب ت�يع العمل �ض

الدائمة وليس عىل الالجىء أن يبقى منتظراً 4 

سنوات و 7 سنوات هذه المشكلة يجب حلها 

ض جدا  فالمنتظرون استالم إقاماتهم متألم�ي

ويتعرضون لالأذى والإضطراب النفسي والإحباط 

وفقدان الأمل بالمستقبل .

سامي شاهين

الجئ ينتظر منذ أربع سنوات بريد القّراء
ولم يحصل على اإلقامة بعد!!

Your 24 Hour Arabic TV Station 
from Canada and the USA

Download our free mobile app 
to watch our exciting programs

أخبار كندا

أعلنت وزارة الدفاع الكندية إنهاء مهام طائرة الستطالع 

ي العراق ضمن قوات التحالف الدوىلي 
الكندية )س- 140( �ض

. ضد داعش خالل الشهر الحاىلي

ي بيان لها »إن الطائرة تنفذ 
وقالت وزارة الدفاع الكندية �ض

ي دعم قوات التحالف الدوىل 
مهامها منذ أك�ش من 3 سنوات �ض

بالعراق حيث نفذت ح�ت الآن 850 طلعة جوية وأسهمت 

ي هزيمة داعش عن طريق تقديم 
بشكل كب�ي ومبا�ش �ض

المعلومات الستطالعية والمراقبة ».

وأوضح البيان أنه بعد عودة طائرة الستطالع المذكورة 

ي قوات التحالف بطائرة صهريج 
ستتمثل مساهمة كندا �ض

ي نقل عسكرية من طراز 
من طراز )س س 150-( وطائر�ت

(، و4 مروحيات )س اتش- 146  ض )س س- 130 جى هرقل�ي

ض مؤلفة من عنا� الوحدات  فون( ومجموعة من المدرب�ي ج�ي

ي 
ي الكندي �ض

الخاصة .. كما سيواصل المستشفى الميدا�ض

شمال العراق العمل عىل الأقل ح�ت 30 مايو 2018 .

يذكر أن كندا انضمت إىل التحالف الدوىلي ضد داعش 

ض  ي فيما أصدر رئيس الوزراء الكندى جاست�ي
العام الما�ض

ي بتوقف قصف 
اير 2016 قرارا يق�ض ي 18 ف�ب

ترودو �ض

ي سوريا والعراق 
الطائرات الحربية الكندية لمواقع داعش �ض

حيث عادت كافة المقاتالت الست من طراز )س أف- 18( 

- 140( و)س س- 150(  إىل البالد فيما بقيت طائرات )س �ب

ي الكويت لمساعدة قوات 
ي القاعدة الجوية الكندية �ض

�ض

الحلفاء.

ة بزيادة عدد  ي تلك الف�ت
ضافة إىل ذلك، قامت كندا �ض وبالإ

ي العراق من 69 شخصا إىل 230 
ض �ض ض العسكري�ي المدرب�ي

ي يونيو من هذا 
لتدريب الميليشيات الكردية شمال العراق.و�ض

ي العراق 
العام، مددت حكومة كندا عمل البعثة العسكرية �ض

ح�ت 31 مارس 2019

اإلستطالعية  مهامها  انتهاء  تعلن  كندا 
العراق الدولي في  التحالف  ضمن قوات 

SAVING YOU MORE
THAN 95% OFF CABLE COST

OVER 1640 CHANNELS
ONLINE TV | IPTV FOR $8.99/MO

نحن لسنا االفضل ولكن نعمل لنكون االفضل | قنوات عربية و بجودة عالية و اسعار مناسبة

احموا منازلكم من اي خطر 
بكاميرات مراقبة بجودة عالية

 و عبر الهاتف النقال 

Arabic
Turkish

English
Persian

Indian
Italian

647.490.4242

قال رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو إن حكومته تأخذ »بكث�ي 

من الجدية« المسائل الأمنية المتصلة بعودة مقاتىلي تنظيم »الدولة 

ي 
ي نزاعات �ض

الإسالمية« المسلح »داعش« إىل كندا بعد مشاركتهم �ض

ق الأوسط. ال�ش

ي أوتاوا »نقّر 
ي مجلس العموم �ض

ة الأسئلة �ض وقال ترودو خالل ف�ت

ك مضاعفات بالغة عىل الأمن  بأنه يمكن لعودة شخص واحد أن ت�ت

الية »أن المقاتل الذي يعود إىل  القومي«. وأضاف رئيس الحكومة اللي�ب

كندا يخضع هو وعائلته لمراقبة شديدة من قبل السلطات الكندية«.

أوتاوا تأخذ 
الجدية«  »بكثير من 

مقاتلين  عودة  احتمال 
من »داعش« إلى كندا

Entertainment . Movies . Drama . General
Documentaries . Children . Sports . News

اشتراك شهري $20
او

اشتراك سنوي $220

جهاز جديد الستقبال القنوات الفضائية 
BUXIMEDIA
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ة الـ12 شهراً  ي كندا إىل %1,4 لف�ت
تراجع معدل التضخم �ض

ين الأول )أكتوبر( الفائت، كما أفادت اليوم وكالة  ي ت�ش
المنتهية �ض

اجع بعد ثالثة أشهر متتالية  ي هذا ال�ت
الإحصاء الكندية. ويأ�ت

ة الـ12 شهراً  من الرتفاع بلغ معها معدل التضخم %1,6 لف�ت

( الفائت. ي أيلول )سبتم�ب
المنتهية �ض

اجع هو تراجع أسعار المحروقات  والسبب الرئيسي لهذا ال�ت

ي أيلول 
الشهر الفائت. فبعد ارتفاعها السنوي بنسبة %14,1 �ض

كية  ي ولية تكساس الأم�ي
ي النفط �ض

( بسبب إغالق مصا�ض )سبتم�ب

، بلغ ارتفاعها السنوي %6,5 الشهر الفائت. ي
جراء إعصار هار�ض

وإذا ما اسُتثنيت أسعار المحروقات لبلغ معدل التضخم 

ي أيلول .
ي و%1,1 �ض

السنوي %1,3 الشهر الما�ض

وارتفعت أسعار السكن بنسبة %1,2 وأسعار الأغذية بنسبة 

ة الـ12 شهراً المنتهية الشهر الفائت. وتراجعت  ي ف�ت
%1,3 �ض

ة الـ12 شهراً المنتهية  ي ف�ت
أسعار الألبسة والأحذية بنسبة %1,5 �ض

ي سجلت تراجعاً سنوياً.
الشهر الفائت، فكانت الفئة الوحيدة ال�ت

ي الطعن الذي قدمه المجلس 
تنظر محكمة كيبيك اليوم �ض

ض والجمعية الكندية للحريات المدنية   ض الكندي�ي ي للمسلم�ي
الوط�ض

« وتحديدا البند العا�ش الذي  ي
ضد قانون »حياد الدولة الدي�ض

يرغم موظفي القطاع العام عىل تقديم الخدمات بوجه 

ض عىل تلقيها بوجه مكشوف أيضا. مكشوف، والمواطن�ي

وسيعمد المحامي اليوم عىل طلب تعليق العمل بالمادة 

ي المعمق وصدور الحكم.
ة بانتظار إنهاء الجدل القانو�ض العا�ش

ويرى معارضو القانون أن أهم حجة يمكن تقديمها هي كون 

القانون غ�ي واضح. ذلك أن كل قانون يجب أن يكون واضحا 

ض من الترصف وموظفي الدولة والبلديات  ض المواطن�ي لتمك�ي

من تطبيقه، بمن فيهم سائقو باصات النقل العام وموظفو 

ض السيارات وسواهم من القطاع العام. المؤسسة الكيبيكية لتأم�ي

ض عىل كون القانون ينتهك  ك�ي وسيعمد المعارضون عىل ال�ت

ض ، بينما ستسعى  ض المواطن�ي الحرية الدينية والمساواة ب�ي

ي مجتمع حر 
رة »�ض الحكومة إىل إثبات أن هذه التفرقة م�ب

وديموقراطي«.

المحكمة تنظر في الطعن بقانون حياد 
الديني الدولة 

ي كندا سقفاً قياسياً عام 2014 بتأث�ي من 
بلغ عدد الوفيات �ض

ي وشيخوخة المجتمع، وفق ما أفادته اليوم وكالة 
النمو السكا�ض

الإحصاء الكندية.

ي العام المذكور 258821 حالة وفاة، وهذا العدد 
وُسجلت �ض

الأعىل من الوفيات منذ أن بدأت الوكالة الفدرالية المذكورة 

بإحصائها عام 1921. وتتوقع وكالة الإحصاء أن يستمر عدد 

 Baby( الوفيات بالرتفاع مع شيخوخة جيل طفرة المواليد

ض عامْي 1946 و1965. boomers( المولودين أفراده ب�ي

ع عند الولدة الرتفاع، وهو  وسيواصل متوسط العمر المتوقَّ

ض عامْي  ي كندا ب�ي
بلغ 83,9 عاماً للنساء و79,7 عاماً للرجال �ض

2012 و2014.

وتفيد الوكالة أن متوسط العمر المتوّقع لدى الرجال ينمو 

ي تقلص الفارق 
ه لدى النساء، ما يع�ض ب�عة أك�ب من نظ�ي

بينهما. وتعزو وكالة الإحصاء هذا الأمر إىل أن النساء يّتبعن أك�ش 

فأك�ش عادات الرجال الحياتية.

النمو  سقف قياسي للوفيات في كندا بفعل 
المجتمع وشيخوخة  السكاني 

تراجع معدل التضخم إلى 1,4% الشهر الفائت

وع بتأسيس العمل عليك تسجيل اسم العمل التجاري  قبل ال�ش

وعات الملكية  ي تسجيل م�ش
وعىل رجال الأعمال الذين يرغبون �ض

اكة أو اسم تشغيىلي )اسم تجاري( إجراء بحث  الفردية أو �ش

اختياري حول السم وتسجيل أعمالك من خالل الطرق التالية:

• من خالل موقع ServiceOntario عىل الويب	

• 	ServiceOntario ي أحد مراكز
من خالل التواجد شخصًيا �ض

• يد .	 من خالل إرسال طلب ع�ب ال�ب

ض 60  و80 دولر. ويكون تسجيلك  اوح تكلفة تسجيل أعمالك ب�ي ت�ت

صالحاً لمدة خمس سنوات وبعد ذلك ينبغي تجديد التسجيل.

إنشاء شركة لعملك التجاري
ض الأعمال ومثيالتها حسب  ي يفرق ب�ي

كة هي كيان قانو�ض ال�ش

المالك/الشخص الذي يقوم بالتشغيل. ويمكنك اختيار تأسيس 

كة عىل المستوى الفدراىلي أو عىل مستوى المقاطعة. ولكل  ال�ش

خيار إيجابياته وسلبياته.

تأسيس شركة على صعيد المقاطعة
إن تأسيس عملك التجاري عىل صعيد المقاطعة  يتيح لك تنفيذ 

ي مقاطعة أونتاريو. ويتم تطبيق 
كة �ض عملك التجاري تحت اسم �ش

ي أونتاريو ويمكنك فتح المكاتب/المخازن 
كة �ض حماية اسم ال�ش

داخل المقاطعة.

تأسيس شركة على الصعيد الفدرالي
 ، كة لعملك التجاري عىل الصعيد الفدراىلي إذا قمت بتأسيس �ش

ي مقاطعات أو 
فسيكون بإمكانك فتح مواقع داخل أونتاريو و/أو �ض

ي 
ي كل أنحاء كندا. وإذا قمت بفتح مكاتب/مخازن �ض

أقاليم أخرى �ض

ي هذه 
مقاطعات مختلفة، فسيكون مطلوبًا منك تسجيل أعمالك �ض

كة عىل الصعيد الفدراىلي يقدم لك أيًضا  المواقع. إن تأسيس �ش

ي جميع أنحاء البالد.
كة �ض حماية لسم ال�ش

الشركات المهنية
ي المهن والوظائف المنظمة قانونياً )عىل 

إذا كنت تعمل �ض

ض  ض الجتماعي�ي سبيل المثال، متخص�ي الرعاية الصحية والعامل�ي

كة عىل صعيد المقاطعة  ( فأنت مؤهل لتأسيس �ش ض والمحاسب�ي

فة. كة مهنية ومح�ت لأعمالك ك�ش

فة: كات المهنية والمح�ت فيما يىلي بعض من المزايا المهمة لل�ش

• كات ذات المسؤولية المحدودة	 حماية ال�ش

• حق الحصول عىل تمويل خارجي لالستثمارات	

• كات	 يبية الخاصة بال�ش مزايا القواعد الرصض

• اخيص والتصاريح	 اللوائح التنظيمية وال�ت

اخيص والتصاريح  قد يحتاج عملك التجاري إىل الحصول عىل ال�ت

من المستويات الحكومية الفيدرالية والمقاطعة والبلدية. 

اخيص  ي التصاريح وال�ت
سيكون بإمكانك استخدام البحث �ض

)Canada Business Permits and Licenses Search (   الذي 

ي تعمل باستخدام 
ة ال�ت ض توفره Canada Business ، وهي الم�ي

اخيص واللوائح التنظيمية  BizPaL ، لتتمكن من العثور عىل ال�ت

ي قد تؤثر عىل أعمالك.
ال�ت

كيف تؤسس عمال تجاريا في كندا ؟

 القادمون الجدد

ض الوافدين الجدد خدمات لمساعدتك  يقدم برنامج أونتاريو لتوط�ي

ي أونتاريو
عىل التوطن، والتعرف عىل نمط الحياة �ض

ي العديد من 
ض �ض وإقامة عالقات اجتماعية. تتوفر خدمات التوط�ي

اللغات بغرض تزويدك بالمعلومات واألدوات

والموارد والدعم المجتمعي لتسهيل الندماج الناجح لك مع 

ي
ض هذه �ض المجتمع. وتجدر الإشارة إىل توفر خدمات التوط�ي

ي جميع أنحاء مقاطعة أونتاريو 
 العديد من المجتمعات المحلية �ض

بدون مقابل, ويمكن الحصول عليها مجانا. 

ي الأمور التالية:
ض المساعدة �ض تتضمن خدمات التوط�ي

ي تحتاجها.
الحصول عىل الخدمات الحكومية المجتمعية ال�ت

ي مجتمعك الجديد.
الإجابة عىل تساؤلتك الخاصة بالحياة �ض

العثور عىل مكان إقامة.

استيفاء بيانات وملء وتعبئة النماذج المطلوبة.

. العثور عىل وظيفة أو الحصول عىل المزيد من التدريب التأهيىلي

العثور عىل مدرسة أو دور حضانة ألطفالك.

الحصول عىل خدمات الرعاية الصحية.

ية / الفرنسية. ض نكل�ي معرفة أماكن فصول تعليم اللغة الإ

. ض ي سياق التوط�ي
ة النتقالية �ض التعامل مع الأمور الخاصة بالف�ت

ض جم�ي ترجمة المستندات أو توف�ي م�ت

ي 
ض الوافدين الجدد أيضا مساعدة متخصصة �ض كما يوفر برنامج توط�ي

ي ذلك 
ض بما �ض ض الالجئ�ي مجال إعادة توط�ي

هم من  اف الوكالت الخاصة، أو غ�ي ض لإ�ش ض الخاضع�ي الالجئ�ي

ض بالمساعدات الحكومية، وذلك من خالل المتمتع�ي

ي ستة 
ض �ض ي مجال التوط�ي

ي تقدم المساعدة �ض
شبكة من الوكالت ال�ت

ي مقاطعة أونتاريو: تورونتو
مجتمعات محلية �ض

ى، وأوتاوا، وهاملتون، ووندسور، وكتش�ض ولندن. ومنطقة تورنتو الك�ب

ي وضع وتنفيذ خطة تتفق مع 
بإمكان هذه الوكاالت التعاون معك �ض

رغباتك الخاصة بتلبية احتياجاتك وتحقيق أهدافك

يمكنهم أيضا توف�ي أو تيس�ي الحصول عىل مجموعة من الخدمات 

ي أونتاريو. كما
ي حياتك الجديدة �ض

الأخرى مثل �ض

امج الموجهة  الإسكان، والتوظيف، والصحة النفسية، فضال عن ال�ب

لالأطفال والنساء والشباب.

إعداد اريج الرشيد

خدمات للوافدين الجدد في أونتاريو

ي ترحيل حواىلي ألف 
أعلنت الحكومة الكندية أنها تواجه مشكلة �ض

مهاجر صدرت بحقهم قرارات ترحيل لدخولهم البالد خلسة أو 

ي 
لصدور احكام قضائية بحقهم، وذلك بسبب رفض الدول ال�ت

ينتمي اليها هؤلء استقبالهم او اعطاءهم أذونات سفر.

« انه عىل  وقال المتحدث باسم وزارة الأمن العام »سكوت برادسىلي

ض كندا  الرغم من المعاهدات الدولية والتفاقات الثنائية الموقعة ب�ي

ة »ترفض تزويد مواطنيها بأذونات سفر أو  وهذه الدول فإن الخ�ي

أنها ترفض بكل بساطة استقبالهم«.

ي رفضت استقبال مواطنيها، 
ولم يشأ المتحدث تحديد الدول ال�ت

ي 
ا إىل أن هذا الأمر قد يؤدي اىل إحباط الجهود الدبلوماسية ال�ت مش�ي

ي محاولة لقناع هذه الدول بتعديل موقفها.
تبذلها كندا �ض

وبحسب البيانات الرسمية لوكالة خدمات الحدود الكندية )ايه 

( فإن حواىلي 15 ألف شخص صدرت بحقهم قرارات  اس اف سي

ترحيل من كندا، أي أقل بخمسة آلف مما كان عليه عدد هؤلء قبل 

سنوات.

ي اللجوء الذين رفضت طلباتهم فإن قائمة  واضافة اىل طال�ب

الشخاص المطلوب ترحيلهم من كندا تشمل أجانب ارتكبوا جرائم 

ي كندا، وآخرين 
ي بالدهم او �ض

وصدرت بحقهم أحكام قضائية سواء �ض

يشكلون تهديدا لالأمن القومي الكندي، بحسب السلطات.

ي 2012 
ض من كند من 19 الف شخص �ض وانخفضت أعداد المرّحل�ي

ي 2016.
اىل 7300 �ض

ويتوزع الجانب الـ15 الفا المطلوب ترحيلهم من كندا عىل دول 

هم عددا هم الصينيون يليهم مواطنو كل من الهند  عديدة، واك�ش

ي وباكستان والمكسيك والصومال.
والوليات المتحدة وهاي�ت

وأكد المتحدث باسم وزارة الأمن العام أن وكالة خدمات الحدود 

ي سبيل 
ي الدول المعنية »�ض

اتها �ض الكندية تواصل التعاون مع نظ�ي

الحصول عىل الوثائق الالزمة لتسهيل ترحيل الرعايا الأجانب إىل 

دولهم الأصلية«.

كندا تفشل في
 ترحيل ألف مهاجر

 بسبب رفض دولهم 
استقبالهم



The Conservative Party of Ontario or-
ganized a reception for solidarity with the 
Christians of the Middle East and South 
Asia, who were persecuted by extremist 
organizations such as ISIS. 

PC Leader Patrick Brown stated: “We 
denounce those who value death over 
life, and unapologetically proclaim our val-
ues—freedom, democracy, and respect for 
human rights and the rule of law.

Brown affirmed “We are fortunate to 
live in a country that values these princi-
ples.  Freedom of conscience and religion 
is a fundamental human right, and people 
must be free to worship without fear of vi-
olent reprisal.” At the Legislative Assembly 
of Ontario Brown pointed out the Perse-
cution of Christians in Middle Eastern and 
South Asian saying  “I have taken every 
opportunity to stand firmly against hate, 
discrimination, bigotry, and persecution.  

“We must never forget those who gave up 
their lives for the sake of their conscience, 
and we must work to ensure that human 
rights are extended to every far corner of 
the globe.”

“The persecution of Christians in 
the Middle East and religious minorities 
throughout the world is a serious problem 
that must be addressed head on.” Brown 
said.

The persecution of Christians in the 
Middle Eastern and South Asian by ex-
tremists such as ISIS was the main focus 
in this event. The packed room was full 
of Armenian, Assyrian, Chaldean, Coptic, 
Maronite, Melkite, Greek Orthodox from 
Antioch, Syriac Christians as well as South 
Asian Christians, clergy and lay represen-
tatives. They expressed their appreciation 
of PC party leader and leader of the offi-
cial opposition Patrick Brown’s initiative in 

highlighting the persecution of the above 
Christian groups. The audience commend-
ed Mr. Brown for his compassion, moral 
fortitude, and principled stance in champi-
oning the human rights of the above vul-
nerable religious and ethnic minorities.  

The event which was hosted by the 
Leader Patrick Brown brought together - 
for the first time - members and clergy of 
the Eastern Churches of the Greater To-
ronto Area. Among the attendees was Aris 
Babikian, the Scarborough-Agincourt PC 

candidate in the next provincial elections, 
Sheref Sabawy Mississauga- Erin Mills PC 
Candidate, and number of representatives 
of churches in Ontario. 
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The federal government will spend $327.6 million 
over five years and $100 million annually thereafter to 
crack down on gun crime and criminal gang activities, 
Minister of Public Safety Ralph Goodale announced.

Goodale made the announcement in Surrey, B.C. 
a city that has been plagued by gang violence .

“Too many young people have been killed and too 
many communities have been marred by gun crime 
and gun violence,” said Goodale. “It doesn’t have to 
be this way.” Federal statistics show an alarming in-
crease in gun violence.

Canadian authorities registered 2,465 criminal 
firearms violations in 2016, an increase of 30 per cent 
since 2013, according to Public Safety statistics.

“The problem does really stretch, in one way or 
another, across the country. But there are areas where 
the risk is more intense,” Goodale said.

“Communities like Surrey which have historically 
had a very significant challenge in this regard will be 
a priority, as well as other hotspots across the coun-
try.” Ottawa will also be convening a national guns and 
gangs summit in March 2018, bring together experts, 

front-line personnel and decision-makers, Goodale 
said. The federal government is also taking measures 
to address the opioid crisis, particularly the illicit trade 
in fentanyl, that has now expanded across Canada, 
facilitated by organized crime groups.

“The production, trafficking and sale of illicit 
drugs, such as fentanyl, are often the main cause 
of guns and gangs violence,” Public Safety officials 
said in a statement.

To crackdown on the deadly fentanyl trade, Ot-
tawa is allowing border officials to open mail weigh-
ing 30 grams or less, in order to detain or seize, illicit 
substances (such as fentanyl) that may be in smaller 
packages, officials said.

The federal government will also require that any 
pill presses or encapsulators to be registered with 
Health Canada and will give border officials the au-
thority to detain any unregistered pill presses or en-
capsulators, officials said. The Liberal government is 
also making legislative changes to help with harm re-
duction, such as streamlining the application process 
for supervised consumption sites, officials said.

ottawa announces $327.6m to 
fight  gangs and gun violence

www.danby.com

About half-a-million college students in the province 
of Ontario will be able to return to class Tuesday after the 
government passed a law forcing striking staff back to work. 
Some 12,000 professors, instructors, counsellors and librar-
ians walked off the job on October 15 but are back today.

The colleges plan to shorten holidays to provide two 
weeks of class to make up for the five weeks lost. Student 
advocates says it will be very difficult for students to make 
up for the lost time.

The government has ordered the colleges to set up a 
fund using the money they saved by not having to pay staff 
during the strike. The fund would compensate students who 
suffered financial problems because of the stoppage. Stu-
dents may have had to extend rental leases or cancel holiday 
plans.

The two sides in the labour dispute will have to submit 
to binding mediation/arbitration. The minority political party, 
the NDP, voted against the law saying it takes away worker’s 
rights.

Striking college 
teachers forced 
back to work

Canada news pC |           | party leader of ontario - patrick brown - is in solidarity 
with The persecution of Christians in The middle east & south Asia 

Aris babikian

Resales of Canadian homes rose 0.9 per cent in 
October from September, but remained almost 11 per 
cent below the record set in March, according to the 
latest report by the Canadian Real Estate Association 
(CREA).

Actual sales, not seasonally adjusted, fell 4.3 per 
cent from October 2016, while the national average 
sale price climbed by 5 per cent in October compared 
to a year earlier, according to the industry group.

Benchmark home prices were up from year-ago 
levels in 11 of the 13 markets tracked by the industry 
group.

The actual, not seasonally adjusted, national av-
erage price for homes sold in October 2017 was just 
under $506,000, according to the CREA report. How-
ever, the national average price is heavily skewed by 
sales in Greater Vancouver and Greater Toronto, two of 
Canada’s hottest housing markets, the report warned.

Excluding these two markets from calculations 
reduces the national average price by more than 

$120,000 to just above $383,000, the report said.
The number of newly listed homes edged back by 

0.8 per cent from September to October, the report 
said.

CREA President Andrew Peck said he expects a 
spike in activity at the end of the year as home buyers 
rush in to purchase homes before new federal regula-
tions come into effect in 2018.

“Newly introduced mortgage regulations mean 
that starting January 1st, all home buyers applying 
for a new mortgage will need to pass a stress test to 
qualify for mortgage financing,” Peck said in the re-
port. “This will likely influence some home buyers to 
purchase before the stress test comes into effect, es-
pecially, in Canada’s pricier housing markets.”

The stress test is designed to curtail growth in 
mortgage debt, said CREA Chief Economist Gregory 
Klump said in the report.

And if it works as intended, Canadian economic 

growth may slow by more than currently expected, 
Klump said.

“We are in the midst of an important transition pe-
riod in the trajectory of the Canadian housing market 
in general, and Vancouver and Toronto in particular,” 
Benjamin Tal, deputy chief economist at CIBC World 
Markets Inc., wrote in a research note.

“The level of activity is likely to stabilize and per-
haps soften in the coming quarters as markets adjust 
to recent and upcoming regulatory changes. But when 
the fog clears it will become evident that the long-term 
trajectory of the market will show even tighter condi-
tions.”

The supply issues facing centres such as Toronto 
and Vancouver are likely to only worsen and demand 
is routinely understated, Tal said.

“Short of a significant change in housing policies 
and preferences, there is nothing in the pipeline to al-
leviate the pressure,” Tal said.

Canadian home sales edge up again 

Progressive 
Conservative

- The Migrant

patrick brown in the center along the other participants in the reception



by Arij Al-rachid

Translated by
Satanay Barsbay 

“ He has not changed one iota. After 
four years of settling down in Canada, my 
husband remained the same unchanged, 
his thoughts and manner of dealing with 
me and our children did not change, 
knowing that by emigrating to Canada 
we changed not just  the pattern of our 
clothes, but all our lifestyles. He ought to 
have known that the Canadian society 
is different from our own Eastern society 
and we must adapt to it, but he has kept 
believing in his own understanding of run-
ning the household, keeping his way of 
dealing with me through his eastern men-

tality, which is no longer keeping with the 
demands of the lifestyle here”.

Sanaa, 46 years old, has words stuck 
in her throats, told The Migrant newspa-
per, about the causes behind giving up a 
marriage last for 10 years, and consider-
ing that «her access to divorce and sepa-
ration from her husband is not necessarily 
a negative. But was a solution».  Wonder-
ing: «What would make me stay under the 
authority of a tyrant male, who thinks of 
himself as «Al Za3im» one of the Leaders 
of «Bab Al-Hara» in Canada?!!”.

The need to keep up with the big 
changes, which we have never been fa-
miliar with in our own societies, is not the 
only reason that usually leads women to 

think differently in the country of destina-
tion, but there are many reasons, that start 
from the way of dealing with the children 
to the mentality of the «Eastern man» con-
trolling all life details, even in the details of 
his woman›s clothing, her lifestyle and her 
way of engagement with the new society.

No doubt that the great rights, which 
are granted by Canadian law to women 
in general may have been a large incen-
tive for Eastern women to think differently 
from what was the norm in our societies, 
but that, for Manal the 37 years old, was 
not the only reason  from her access to 
separate from her husband. « My priori-
ty as most women›s, only in rare cases, 
is the establishment and maintenance of 
a family. Divorce was an act I had to do 
because my differences with my ex-hus-
band have become a stressor, not only for 
me and him, but also for the children, who 
normally suffering of the disagreement 
between the husband and wife. I preferred 
separation, to protect my children, and 
not because I myself have many rights 
guaranteed by Canadian law. My children 
for me are off limits, I will not allow that 
undermine their confidence, and our dis-
agreements affect their personality and 
future .»

She adds: «Problems are inevitably 
existing in our eastern societies as here in 
Canada, but how to deal with and solve 
them here is the main problem for me ... 
To approach to solve the problems faced 
by us... with a blocked mind that is out 
of date is the main dilemma, that leads 
women to divorce.  It could never be in 
tackling our problems in the predominant 
method  in our country «, also gives an 
example by saying «I am working just like 
my husband, and you know how job here 
is hard and exhausting. which is not a fa-
vour, but if I have asked my husband to 

help me with some housework, he con-
sider that I have changed in Canada, and 
goes out of his mind, as if that›s like un-
dermined his dignity!.»

Oppression and marginalization, have 
lead Ruba  27 years old to resort to, di-
vorce her husband in Canada, because 
«She was forced by her parents into mar-
riage, who forced her to marry a man, who 
was older 15 years than her…»  She Adds 
: “When I arrived in Canada with my child, 
I had to renunciation on this Marriage and 
keeping my son...  In my country, I did 
not have the choice to get divorced, and 
keeping my child. In Canada, I feel safe 
and secure with my son. which was not an 
available in my country…” And she won-
ders:  «If the Canadian law gives us rights 
that will help us rid ourselves of the mar-
ginalization and oppression that has been 
imposed on us, why should not we benefit 
from that?»

The causes are manifold, which were 
led men and women to separation, leav-
ing the fate of an entire family to the wind, 
divorce has never been a strange situation 
in the eastern societies that we came from, 
but it is certain that the one who came to 
Canada willingly, on his own, and with full 
knowledge of what he will face in his new 
country of the necessities of adapting and 
coexistence with the new society is, the 
less affected by the difficulties that will 
get him in the way, particularly in terms of 
the continuity of the maintenance of his 
marriage without any traumas to be men-
tioned, whereas those who came compul-
sorily, unconvinced, do not have the min-
imum knowledge to the new society, and 
has no desire to adapt to this Community, 
has more likely potential than anyone else 
to exposing his family to the risks of family 
disintegration and separation.

Buy a Business or start your own

FinanCial aid For newComers
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newComers

Starting a business can be overwhelming for 
first time entrepreneurs. If you have a great idea 
and are ready to work hard, then you may wish 
to start your own business. But if you want to 
avoid some of the common challenges of starting 
a business, buying an existing business or a 
successful franchise may be a better option.

starting your own business

benefits
•  Complete freedom to design and manage the 

business according to your vision.
•  Not bound by anyone else›s rules, history or 

assets.
•  Opportunity to bring something new to the 

market.
•  Can be less expensive than buying a successful 

business.

Challenges
•  Can take a while until you are profitable.
•  There is no guarantee of business success and 

a high rate of failure for new businesses.
•  More difficult to get financing because lenders 

or investors are taking a risk with your idea.

buying an existing business

or franchise

benefits
•  Benefit from the work that has already been 

done on establishing a brand, developing customer 
relationships, developing business processes and 
acquiring assets.
•  Can start making profits more quickly.
•  Easier to get financing because the business 

model is proven.

Challenges
•  The up front investment is often higher than if 

you were starting your own business.
•  The previous owner and/or franchisor›s business 

model and way of doing business may not be a 
perfect match with what you envision.

Immigrant applicants who are citizens, 
permanent residents or protected persons are 
eligible for the same financial aid programs as 
Canadian-born applicants, including OSAP.

obpAp
In addition to standard financial aid programs, 

internationally trained individuals may be eligible 
for up to $5,000 in bursary under The Ontario 
Bridging Participant Assistance Program (OBPAP). 
The OBPAP covers direct education costs (tuition, 
books and equipment) for students attending 
non-OSAP approved, current or former Ministry of 
Citizenship and Immigration (MCI) funded bridge 
training programs offered by Ontario colleges of 
applied arts and technology, publicly-assisted 
universities and the Michener Institute for Applied 
Health Sciences (Michener Institute).

For more information, visit Ministry of 
Advanced Education and Skills Development 
website.

rbC newcomer skilled loan
The Newcomer Skilled Loan program offered 

by RBC provides funding to help newcomers to 
Canada achieve certifications or licensing in their 
field. The loan can be used towards your tuition, 
books and living expenses.

To learn more about the program, contact RBC 
directly. Visit RBC’s Newcomers to Canada page 
to find information about other financial services to 
support immigrants.

immigrant Access Fund (iAF)
The Immigrant Access Fund (IAF) provides 

loans to new immigrants to help you get the 
training and licensing needed to continue working 
in your occupation in Canada. These loans are 
available to both skilled workers and professionals 
and may be used for tuition, books and course 
materials, living expenses, and other education 
related expenses.

For more information, visit the Immigrant 
Access Fund website.

(wil) summary of Foreign Credential 

loan programs Across Canada
Amongst other services and support for 

immigrants, WIL provides a list of organizations 
that offer loans to assist internationally trained 
immigrants in establishing or enhancing their 
careers in Canada. The loans can typically be used 
toward academic programs and courses, book 
and course materials, living allowances and other 
expenses related to career training.

To learn more about WIL›s support for 
immigrants, visit their Immigrants and Newcomers 
page or see their complete list of Foreign 
Credential Recognition Loan Programs Across 
Canada for more information on Foreign Credential 
Loans.

Continuing education bursaries
Many colleges also offer bursaries for students 

enrolling in Continuing Education programs. If 
you’re interested in one of these programs, contact 
the colleges directly for more information.
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While still in his mid-forties, he has 24 
patents and awarded over 69 awards for 
researches and technical development in 
his scientific biography! He invented and 
developed a video communications sys-
tem, which has benefited the whole man-
kind. His company IntelliView was ranked 
one of the top 25 innovation companies 
in the province of Alberta, Canada. Giant 
companies acquired shares in his compa-
ny, such as Enbridge Inc., which has the 
largest oil pipelines in North America and 
the world, and Export Development Can-
ada.

Dr. Wael Badawy, native to Egypt the 
great country, from where many famous 
scientist came, like    Prof. Ahmed Zewail 
and others of scientists and geniuses, 
Dr. Badawy has spent most of his life as 
a researcher, developer and professor in 
Egypt, the United States of America and 
Canada; where through his research he 
managed to make his way among the top 
scientists and overcome all obstacles, 
to leave his unique mark and break new 
ground to the humanity and human civili-
zation, to prove to many that as Arabs, we 
have competencies, and we are not only 
consumers for others› product.

His ambitious is limitless, proud of his 
contributions to the world, humble and 
loving. Above all, he puts his knowledge, 
experience and science within the reach 
of all young researchers, who are trying to 
make their way in the journey of scientific 
research, innovation and the establish-
ment and development of companies.

“The Migrant” newspaper had the 
honor of conducting a telephone inter-
view with Egyptian scientist      Dr. Wael 
Badawy.

- Dr. Badawy How did your scien-
tific research journey between Egypt, 
USA and Canada start?

I studied computer engineering in 
Egypt, to joined after that the Arab Acad-
emy for Science Technology & Maritime 
Transport (AASTMT). where I was work-
ing as a lecturer, then got my Master in 
Egypt. In the mid-nineties thought about 
getting my PhD; at the time, immigra-
tion to Quebec was simpler than today; 
with the aim of completing my PhD and 
returning to Egypt. Then I studied at the 
University of Louisiana in 2000, my PhD 
was in computer engineering highly spe-
cialized in  «Video Technology», that was 
at the time a predicted and difficult tech-
nology; where the video was a revolution; 
it was called the «tech bubble», in addition 

to the existence of the 3G and 4G mobile 
communications system prompted com-
panies to think about A technology that 
combines the communication with video, 
audio, and animation.

- Would you have expected that 
your PhD in this particular field would 
have a promising future?

The reason behind my specialty, is 
that my graduation project for my bach-
elor›s degree in Egypt in 1994, was in 
Multimedia. They are five modes: writing, 
sound, image, animation, in addition to 
the MIDI, playing musical instruments by 
computers. At that time, the sound tech-
nology was completely isolated from MIDI 
technology. Now the world is definitely 
make strides beyond these technologies 
no one talks of it. I remember that as my 

father bought me a sound card from Sau-
di Arabia, there were not  as much as five 
sound cards, in whole Alexandria City.

During my stay in Egypt, I also stud-
ied the so-called spatial database, where 
a research was published thesis in this 
regard, which was at the time one of the 
largest research publications that many 
relied on in their research. In addition, I 
was working at the Arab Academy in the 
field of an American research called «Zero 
Simulations», which focused on how to 
create a three-dimensional simulation. So 
my PhD studies in USA were in this spe-
cialty because it was related to the studies 
I started in Egypt.

- Would you tell us about the re-
search you had done in the USA, then 
how you moved later to Canada?

In USA I attended a training program 
at the university, where I come up with 
an idea of developing a special system 
for video and audio, then consulted my 
Doctoral advisor, who liked the idea and 
I completed the project which was the 
subject of the PhD, I obtained from the 
University of Louisiana. After that, the uni-
versity conducted a market study on my 
Phd’s  idea, accomplished, and found it 
to be economically feasible, but it needs 
more time and information, then I had a 
chance to teach at the University of Cal-
gary in 2000, where I worked with stu-
dents in developing the video technology 
and communication systems or sending 
video messages (coding), which is the 
way to convert the image To pit, meaning 
you put cameras that recognize moving 
objects.

We submitted our achievement in ISO 
and parts of it were approved. At that time 
we were the only university in North Amer-
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dr. wael badawy

dr. wael badawy of Cal-

gary, Alberta (Business Lead-

er of Tomorrow, Top 40 Un-

der 40 in Business) is a serial 

entrepreneur, international 

speaker, author, educator, in-

novator, and trainer. interna-

tionally, he successfully built 

seven multi-million dollar 

sustainable businesses within 

periods of six months or less.

As a multilingual speaker, 

he lectured to more than 1.5 

million entrepreneurs, busi-

ness leaders, students, and 

scientists intechnology, in-

novation, business, and en-

trepreneurship.  wael has 

founded 23 international 

companies and operations, 

ranging in size from $1 Mil-

lion to $128 Million, and has 

led eight national entre-

preneurship initiatives and 

programs.

hiS FirST ArAB NewSPAPer iNTerview iN CANAdA

egyptian scientist dr. wael badawy: 
my dream is to help people achieve success..

ica to developed this technology with the 
ISO. We have done more than two thirds 
of the designs that industrial companies 
have to related to it, to make sure that their 
designs come out with the same results.

Our job was simply to set up industri-
al applications’ control systems by setting 
up cameras that would produce three-di-
mensional waves to identify moving ob-
jects. Then we began to apply this tech-
nique to the thermal cameras and others, 
and began research on how to know the 
leakage and pollution of oil from the pipes, 
in addition to conducting many research 
on the wind, ice, rain and everything that 
hinders vision.

In 2007, the Canadian government 
had a plan and vision to help, develop, 
build and support small ideas. I started 
learning how to start a company, which 
helped me identify what small companies 
were and how they were built. In 2008, I 
got the first government support of $ 1 
million for the company IntelliView, which I 
founded and completed 17 patents.

- How did your small company at 
that time, interacted with giant compa-
nies such as Export Development Can-
ada and Enbridge?

My first interact with Enbridge Inc., 
which has the largest oil lines in North 
America and perhaps the world, was a 
kind of odd coincidence in 2010,  where 
I met with representatives of the compa-
ny at one of the exhibitions, where new 
ideas and researches of the companies 
have to be submitted, and I had to regis-
ter six months ago to meet the officials in 
it . I convinced the exhibition’s delegates 
to register my name on the waiting list if 
someone didn’t attend the interview. Spe-
cifically on the day before the interview, 
I received an email telling me that they 
would give me 15 minutes to do a presen-
tation to my innovation to the company.  
I actually attended and talked to the offi-
cials, who asked me: How much do you 
think your invention worth? At the time, I 
had no idea what my research worth, and 
yet it was agreed to sell the idea to them 
at a small price for experimental use pur-
pose of the invention.

We used the technology that invented 
by me, to secure and protect the stations 
and pipelines of oil pumping, then we 
worked on this research for about three 
years to develop, update and modify it. 
The company then brought experts from 
USA to assess the solution we presented. 
In 2013, Enbridge Inc. company informed 
me that the innovation impressed them, 
but they do not want to buy the idea and 
the invention only, but want to buy my 
company? I refused the idea of selling the 
entire company. therefore Enbridge Inc. 
had became a partner in my company 
and owned a shares in it. Immediately af-
ter that Export Development Canada also 
become a partner and owned a shares in 
the company.

- What are your recommendations 
to the new generation of young busi-
nessmen how they can access and 
deal with the large companies?

In fact, this is what I am trying to teach 
to students now through the non-profit 
organization, which I founded, our mis-
sion is to train people on how to start and 
develop a companies. What I personally 
did, was to ask myself a specific question: 
What is my mission as a professor in the 
university? My job is not only teaching and 
educating the students, but also to qual-
ifying students so they can be in a good 
position to compete with others, to get a 
job after graduation. what concerned me 
is how these students can be in the posi-
tion of a strong competitor in a particular 
field? . when you think in this way, when 
you finishing your research and work and 
submitted to others, you will find that job 
opportunity knocking on your door not the 
other way around.

What I simply want to say: If you have 
a new and innovative idea why do not you 
emerge to the people, telling and explain 
it to them? Many people told me in Can-
ada, «You have an accent» I responded 
to them by saying, «Good to have some-
thing, reminds you of me”

A great spokesman neither A man 
of great knowledge is not born great like 
that, but has to learn and study how to 
become great and to have the knowledge. 

For example: If someone asks you what 
your name is, then you answered him and 
started to talk to him, then he asked you 
again: Why should I listen to what you 
say? There is a way to deal with such re-
jection, to makes the other person talk in 
a better way to you, that when you answer 
his question by: I feel what you feel. Oth-
ers did not want to talk to me, but every-
one; who previously spoke to me; benefit-
ed from my knowledge of such and such. 
Responding like that makes the imaginary 
barrier between you and others break 
down completely.

The language of communication and 
dialogue has not been taught in our coun-
try, unfortunately. If I were meant to be 
and I would had learned this language in 
my country, it would spare time of my life 
to achieved what I have now a long time 
ago.

- What is the advice of Dr. Wael 
Badawy, the new Arab comers,   in-
tensely immigrating to Canada these 
days?

First: they have to integrate into the 
society, getting to know the people and 
not to shrinking themselves in their own 
communities only. They must invest their 
skills, then they will find that the govern-
ment support for their projects is an ex-
isting and strong support. For example: 
Personally I submitted 69 applications 
to fund research and projects that I have 
done, and received funding for all of them, 
except for only two applications that were 
rejected.

Second: They should do voluntary 
work.

Third: They should ask themselves 
specific questions, such as: What is my 
strong and weak point? How to address 
it? What is my passion and what do I want 
to do? They should not also focus too 
much on the difficulties facing them.

- How many awards have you got-
ten, and which of them is nearest your 
heart?

 I have got more than 69 awards in 
scientific research, technology, corporate 
management and life course. The awards 

nearest to my heart are three:
First award: Got it from the ISO in 

2010 because I have developed a video 
communication system, was used and 
benefited of it all the peoples of the world. 
This award meant a lot to me, because it 
gives you a beautiful sense of the impor-
tance of what I has given to mankind.

The second award: I got it from a mag-
azine in 2012, although I did not nominate 
myself for the award, no one nominated 
me to get it too. where A scientific body 
was formed, which studied and evaluated 
meticulously the status of the companies 
in Alberta, submitted its report, then my 
company was selected to be as one of the 
top 25 innovative companies in province 
of Alberta.

The third award: Was awarded to me 
this year, by Immigrant Services Calgary, 
in the category of Science, Technology, 
Engineering and Mathematics.

- What Dr. Wael Badawy is cur-
rently trying to accomplish and what is 
dreaming of?

My dream is to help and serve people 
in establishing and developing their own 
businesses and helping them to make 
their way to the economic and social suc-
cess. That›s what I›m currently trying to 
do. I share my experience with people, 
and I try to help them in how to find an 
income for them and how to develop their 
small businesses.

Dr. Badawy currently is full-time writ-
ing and lecturing on the development of 
small businesses and companies, and 
how to turn innovative ideas into profit-
able business for their owners. A book 
entitled «12 Streams of Income» will be 
published at the beginning of next year, 
in which he will explain some theories to 
achieve different incomes for people as 
well as how to develop the mechanism of 
communication with others.

interviewer
kameel nasrawi

Translated By 
Satanay Barsbay 
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George Bernard Dantzig was a doc-
toral candidate at Berkeley University in 
1939, one day he arrived late for grad-
uate level statistics class and found 
two problems on the blackboard. He 
mistook them for a homework and tried 
to solve them. They were very hard and 
took more time than expected to solve, 
then handed them to his professor Jer-
zy Neyman with an apology for the late 
submission. Few weeks later Profes-
sor Neyman knocked on Georg’s door 
and told him: you know what you did? 
These were examples of “unsolvable” 
statistical problems and you solved 
them, and asked George to put them in 
his thesis and he will write an introduc-
tion and will get his PHD. 

The moral of the story is that George 
was lucky to arrive late to the class so 
he didn’t suffer from the mental block 
that prevented his peers from trying to 
solve these problems after the profes-
sor told them that they are “unsolv-
able”.

This story reminded me when I first 
met an Egyptian civil engineer at a 
friend’s house just after we migrated to 
Canada. I happily told my friend that I 
passed the computer exam and taking 

some driving lessons to apply for the 
road test and get my driving license.  
This Guy looked at me with a sarcas-
tic smile on his face and said: I failed 
many times and it took my one full year 
to get my driving license, although I 
was driving in Egypt for years. After 
four lessons my instructor told me; you 
are ready and he drove to the road test 
centre and told me: go to this police 
officer and tell him that you just migrat-
ed to Canada and got a job but driving 
licence is a condition for hiring. I told 
the officer the story and he said get 
your car and go for the test now??? I 
was stunned from his quick response 
because at that time the waiting list 
was about 3 months. I passed and got 
my driving licence. I met the same guy 
again at our friend’s house and told 
him that I got my driving licence and 
actively looking for a job and sending 
my resume engineering companies. His 
response was that it is just good luck to 
get my licence that soon. Then he add-
ed that he has been looking for an engi-
neering job for 3 years and sent over 
a 100 resume with no results. At the 
end; this guy left Canada and returned 
to Alexandria with his wife and kids 
although his wife was very successful 
in establishing a catering business and 
wanted to stay.

Other Egyptians told me that you 
need to change your name because 
with a name like “Mohamed” you won’t 
find a job? I was determined not to 
change my name and find a job. It was 

not easy in 1992 where internet was 
not available and I have to go to the 
library to check “Scott Directory” for 
the address and contact names and 
phone of companies in GTA. I used 
to mail my resume and follow up with 
phone calls and many times I went 
myself and handed it to the responsible 
manager. One time a manager in an au-
tomotive company told me: I like your 
persistence and if I have any opening 
I will call you. I didn’t stop and went to 
the unemployment centre and asked 
the admin for help in finding a job so 
she asked my; are you on welfare? I 
said no, then she asked did you get 
laid off, I replied no because I am a new 
immigrant who was always working in 
my country of origin and try to find a 
job in Canada. She said sorry we can’t 
help you so my voice tone was louder 
from anger and told her you have to 
help new comers find a job otherwise 
you will end up with high rate of un-
employed immigrant if you don’t help 
them. The manage was passing by and 
asked me to come to his office. I told 
him I was always employed in Egypt 
and wanted to be useful and contribute 
to my adopted country, and only need 
guidance in my search for jobs. He 
gave me the name, address and phone 
numbers of a coop programme and me 
and my wife applied and get accepted 
after passing an English language test. 
They taught us how to write our resume 
and how to pass interviews and pre-
sentations about Canadian workplaces 
and expected behaviour. My wife got a 

job within few weeks and I got a place-
ment in an automotive company for 3 
months (with no pay) and they offered 
me a job. Out of a class of 40 people 
only me and another Egyptian engi-
neer got jobs, although some of these 
people had been in Canada for years.  
That was my first job in Canada then I 
applied for university courses and was 
attending night classes to be able to 
apply for higher positions and so did 
my wife. We had to take our coursed 
in different days so one of us has to be 
with the kids to take care of them. It 
wasn’t easy but we did it to managerial 
positions and lived comfortably.

My advice to new immigrants; don’t 
stay around people with negative 
energy or depressed from their failures 
because they will tell you all these 
disappointing stories which will create 
a mental block for you and will not be 
able to succeed. Some minority groups 
whether Muslims, blacks, Buddhists or 
whatever had that feeling of discrimina-
tion “mental Block” which prevent them 
from reaching their potentials and will 
spend all their life in Canada working 
menial work and complain all the time 
and dreaming of going back to heaven 
(their country of origin). 

Dear new immigrant: Try to mingle 
with positive energy and optimistic 
people who succeeded because hope 
and optimism are contagious.

Good luck.

doN’T LiMiT yoUrSeLF!

 mohamed Fetaih

old immigrant memoir
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dr. wael badawy is an entrepreneur, that has lectured more 

than 1.5 million entrepreneurs, business leaders, students, and sci-

entists intechnology. he has founded 23 international companies 

and operations, ranging in size from $1 Million to $128 Million, and 

has led eight national entrepreneurship initiatives and programs.
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egyptian scientist dr. wael badawy: 
“my dream is to help people 

achieve success”


