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بعـــد مـــرور خمـــس ســـنوات

العفـــو  منظمـــة 
تقّيـــم  الدوليـــة 
العربـــي” “الربيـــع 

علَّق كثيرون �آمااًل على �لربيع �لعربي في �أن يجلب معه 
حكومات جديدة من �ساأنها تحقيق �الإ�سالح �ل�سيا�سي 
و�لعد�لة �الجتماعي���ة. بيد �أن �لو�قع يحمل معه حروبًا 
و�أعمال عنف �أكثر، وقمعًا �أ�سد للذين يتجر�أون على رفع 

�أ�سو�تهم من �أجل مجتمع �أكثر عداًل و�نفتاحًا.

On Saturday, January 30, 2016, for the fifth 
year in a row, youth from the Az-Zahraa Islamic 
Centre in Richmond opened the doors of their 
mosque to the public for an evening of educa-
tion, conversation, and an ethnic dinner. The 
event titled ‘A Journey Into Islam’ began with a 
series of short talks and presentations along with 
a community dinner, followed by an open exhi-
bition and guided tours of the Islamic centre.

The event is designed to convey the beliefs and 
practices of the Islamic faith in an interactive 
and comprehensible manner. The organizers 
aim to create a comfortable environment in 
which guests are welcome to ask questions and 
engage in dialogue with members of the com-
munity. The topics covered in the exhibits range 
from daily prayer practices and the holy Qur’an, 
to Islamic art and the concept of jihad.

families. MPs Don Davies and 
Jenny Kwan, MLA Candidate 
Melanie Mark, Queenie Choo 
CEO of SUCCESS, Councillor 
Yousef Barakat (President of 

BC. Families felt welcomed 
and happy to meet with peo-
ple who speak their own lan-
guage and share their stories. 
Number of dignitaries were 
present and welcomed the 

The Muslim Association of 
Canada invited hundreds 
of Syrian newcomers to a  
reception where they met the 
Arabic and Muslim communi-
ties in their second week in 

MAC Welcomes New Syrian Arrivals

A Journey 
Into Islam
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أخبار كندا

WHY ARE YOU READING THIS?

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

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

stay tuned for our IOS and Android mobile Apps scheduled for release early 2016.

دع���ت رابطة م�س���لمي كن���دا المئ���ات من 
الوافدين الجدد ال�س���وريين لح�سور حفل 
ا�س���تقبال لهم حي���ث التق���وا بالمجتمعات 
العربية والم�س���لمة في اأ�سبوعها الثاني في 

كولومبيا البريطانية.

�سعرت العائالت بال�سعادة بلقاء الأ�سخا�ص 
الذين يتحدثون بلغته���م الخا�سة وتبادلوا 

الأحاديث والق�س�ص.

وتواجد في الحفل عدد من ال�س���خ�سيات 
التي رحبت بالعائالت ومنهم النائب دون 
ديفيز والنائب جيني كوان، MLA والمر�سح 
ميالن���ي م���ارك، كوين���ي ت�س���و الرئي����ص 
التنفي���ذي ل�س���ركة النج���اح، والم�ست�س���ار 
يو�سف بركات )رئي�ص رابطة م�سلمي كندا 
في كولومبيا البريطانية( والم�ست�سار جيف 

ميغز )فانكوفر(،و فوؤاد العبا�س���ي )رئي�ص 
ق�س���م م���اك ف���ي كولومبي���ا البريطانية(. 
وت�سم���ن الحدث بوفي���ه مجان���ي يت�سمن 
ت�سكيلة متنوعة من الأغذية العربية واأغذية 
البحر الأبي�ص المتو�س���ط   التي تبرعت بها 

رابطة م�سلمي كندا وال�سركات والأفراد.

�سحيفة العربي الديمقراطي ت�سكر رابطة 
م�س���لمي كندا وكل م���ا جعل ه���ذا الحدث 
ممكن���ا ولت�س���جيع المنظم���ات والأف���راد 
الآخرين لتنظيم المزيد من هذه الأحداث.

كما ن�س���جع ال�س���ركات العربي���ة اإلى توفير 
فر�ص عمل للقادمين الجدد.

���ر العرب���ي الديمقراطي عن �س���كرها  وتعبِّ
لجميع ال�سركات التي ترعى اأحداث مماثلة.

MAC Welcomes New Syrian Arrivals

تنديد سياسي 
وحقوقي بواقعة 

االعتداء على 
الجئني سوريـيـن

ن���ددت الأو�س���اط ال�سيا�س���ية الكندي���ة بالإجم���اع 
بالعت���داء بغ���از الفلف���ل ا�س���تهدف مجموعة من 
حوالي ثالثين لجئا �سوريا خالل حفل تم تنظيمه 

ل�ستقبالهم في فانكوفر.
واأعلن رئي�ص الوزراء جا�ستن ترودو “اأدين الهجوم 
على الالجئين ال�س���وريين في فانكوفر” موؤكدا اأن 
العتداء “ل يعك����ص ا�س���تقبال الكنديي���ن الحار” 
لل�س���وريين الذين و�سل حوالي ثمانية اآلف منهم 
منذ نهاي���ة نوفمبر م���ن اأ�س���ل 25 األف���ا يتوقع اأن 

ت�ستقبلهم كندا بحلول نهاية فبراير.
وقال مفو�ص ال�سرطة ادام بالمر اإن “مجهول على 
دراجة اقترب ور����ص غاز الفلفل على رجال ون�ساء 

واأطفال”.
وقال وزي���ر الهج���رة الفدرالي ج���ون ماكالوم اإن 
ع�س���رين �س���خ�سا تلقوا العالج في موقع الهجوم 

منددا بالحادث.

واأو�سح اأن الالجئين قدموا لح�سور “حفل يهدف 
اإلى الترحيب بهم في كندا، ما يجعل الهجوم اأكثر 

اإثارة لل�سدمة والتنديد”.
وبالرغم من هذا “الحادث الموؤ�سف” دعت جمعية 
م�سلمي كندا في بيان اإلى “الت�سامح والتفاهم بين 

المجموعات”.
كولومبي���ا  مقاطع���ة  رئي�س���ة حكوم���ة  وو�سف���ت 
البريطاني���ة كري�س���تي كالرك الح���ادث بان���ه “ل 
يمكن الت�ساهل حياله اأيا كان الدافع”. وقال توما�ص 
مالكير رئي�ص الحزب الديمقراطي الجديد )ي�سار( 
“دعونا نوقف هذا الحقد بكل ما لدينا من تعاطف” 
وا�سف���ا “العدوان” بانه “عمل موؤ�س���ف”. كما دعت 
رئي�سة الحزب المحافظ )معار�سة( رونا امبروز 
اإلى “توقيف” مرتكبي هذا العتداء “ومالحقتهم” 

اأمام المحاكم.

رابطة مسلمي كندا ترحب 
بالعائالت السورية اجلديدة

CAF of BC) and Councillor Geoff 
Meggs (City of Vancouver), Fouad 
Abbassi (Head of BC Chapter of 
MAC). The free event included a buf-
fet with a diverse selection of Arabic 
and Mediterranean food donated by 
MAC, businesses and individuals. 

The Arab Democrat thank MAC and 
all that made this event possible and 
encourage other organizations and 
individuals to organize more of these 
events. We also encourage Arab busi-
nesses to provide work opportunities 
for newcomers. The Arab Democrat 
newspaper will promote any such 
event and will acknowledge those 
businesses.

MAC Welcome night for Syrian refugee families

CAF of BC President Yousef Barakat presents a Cert of Appreciation to MP Don Davies at the welcome Night at MAC along with young Syrian female 
second year pharmacist, Rahim Othman and Tarik Ramadan

CAF of BC President Yousef Barakat presents a Cert of Appreciation to 
Queenie Choo CEO of SUCCESS at the welcome Night at MAC

CAF of BC President Yousef Barakat presents a Cert of Appreciation to 
MP Jenny Kwan at the welcome Night at MAC
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أخبار الشرق األوسط

DAVOS: Canada’s Prime Minister 
Justin Trudeau “welcomes” Syrian refu-
gees arriving in Toronto not as asylum 
seekers but as citizens.

Speaking at the World Economic 
Forum’s annual meeting in Davos, 
Switzerland, Prime Minister Trudeau 
said: “I welcomed them as new Canadians 
and as the future of the Canadian economy. 
Diversity is the engine of investment; it 
generates creativity and enriches the world. 
We know this in Canada.”

The prime minister noted that peo-
ple respond to a positive and inclusive 
vision of society. “The result is creativ-
ity that enriches Canada and the world. 
It makes me profoundly optimistic and 
confident.”

Trudeau’s predecessor, Stephen 

Harper, wanted Canada to be known 
for its resources. “I want you to know 
Canadians for our resourcefulness,” 
Trudeau said. “We have a diverse and 
outstandingly creative population, great 
education and infrastructure, social and 
financial stability and a government 
[willing] to invest in the future. We have 
remarkable confidence. We believe in pro-
gress and we are willing to work hard to get 
there,” he said.

During his talk in Davos, Trudeau also 
warned that “new technology is always 
dazzling, but it needs to serve the cause 
of human progress.” He pointed out that 
technology will not determine our 
future, but “our choices and leadership” 
will.

“I believe in positive and ambitious lead-
ership,” he said. “The Fourth Industrial 

Revolution will not be successful unless it 
creates opportunities for the billions who 
are unable to be here today.”

Turning to Canada’s economy, the 
prime minister maintained that 
Canadians believe that the economy 
and the environment go together. 
“We are a resource-based economy and we 
believe this is a huge opportunity for us. 
The world needs to do both,” he said.

During his election campaign, 
Trudeau and his team made a strate-
gic decision to present a positive vision: 
“We decided that, by presenting a positive 
vision, not only would we be able to get 
elected, we would have a strong and inclu-
sive mandate to provide a government for 
Canadians. We wanted to bring forward 
what Canadians want to be, rather than 
what we are afraid of.”

Syrian refugees are our economic future
Justin Trudeau speaks at the World Economic Forum in Davos, Switzerland

اجلالية العربية تتفاعل 
إيجابيا يف استقبال 

العائالت السورية 

ستبقى جمزأة.. وثيقة مسّربة لألمم املتحدة تتوقع 
استمرار الصراع السوري دون الوصول إىل حل

الجالي���ة العربية تتفاعل ب�س���كل مميز في 
ا�ستقبال العائالت ال�س���ورية في فانكوفر.            
بال�سراكة مع المجل�ص الكندي العربي قام 
 Mediterranean Green ا�سحاب مطعم
Salad ال�س���يد ح�س���ين ابي فراج وزوجته 
هند ابي فراج بتقديم وجبات ع�ساء �سرق 
اأو�س���طية لجمي���ع العائ���الت ال�س���ورية في 
Welcome House في فانكوفر متمنين 
لهم اإقامة �سعيدة وبداية حياة موفقة بين 

المجتمع الكندي .

ك�سفت وثيقة ا�ستراتيجية �سرية ح�سلت عليها 
�سحيفة “فورين بولي�س���ي” الأميركية اأن مكتب 
مبعوث الأمم المتحدة في �س���وريا حذر من اأن 
الأم���م المتحدة لن تكون ق���ادرة على متابعة اأو 
فر�ص اأي اتفاق لل�سالم قد ينتج عن المحادثات 
ال�سيا�س���ية التي تج���ري حاليًا ف���ي جنيف، واأن 

�سوريا �ستبقى مجزاأة وغير م�ستقرة وم�سلحة.
الوثيق���ة اأث���ارت الكثي���ر م���ن المخ���اوف حول 
التوقعات والآمال غي���ر المنطقية المعلقة على 
الأمم المتحدة ب�ساأن مراقبة وتاأكيد وقف اإطالق 
النار في الحرب الأهلية ال�س���ورية التي ي�سارك 
فيها عدد غير محدود من الف�سائل الم�س���لحة 

والمجموعات “الإرهابية”.
الطرق المحتملة لوقف اإطالق النار

ك�سفت الوثيقة التي تتحدث عن الطرق المحتملة 
لوقف اإطالق النار، والت���ي كتبها مبعوث الأمم 
المتحدة في �سوريا، �س���تيفان دي مي�ستورا، اأن 
الو�سع ال�سيا�س���ي الحالي، محليًا ودوليًا، وبيئة 
العملي���ات الحالي���ة عل���ى الأر����ص يجعالن من 
ال�سع���ب عل���ى الأمم المتح���دة تطبي���ق عملية 

حفظ ال�سالم بالعتماد على القوات الدولية اأو 
المراقبين الع�س���كريين، حيث ل توجد طريقٌة 
فعالة لمراقبة وقف اإطالق النار، اأو بمعنى اآخر، 
مهمة الأمم المتحدة لن�س���ر ال�سالم في �سوريا 

�ستكون بالغة الخطورة.
كما ل توج���د عالماٌت على رغبة الدول الكبرى 
في الم�س���اركة في عملية ال�سالم على الأرا�سي 
ال�س���ورية، ثم���ة اأي�سًا حقيق���ُة اأن الميلي�س���يات 
“المتطرف���ة” الت���ي ل���م تدخ���ل ف���ي مفاو�سات 
ال�سالم تبقى خطرًا دائمًا يهدد عملية ال�سالم 
في �سوريا، عالوًة على هذا التعقيد الجنوني في 
عملية وقف اإطالق النار، ي�س���ّكل جمع الجهات 
المتنازع���ة على طاولة المفاو�س���ات تحديًا في 

حد ذاته.
بداية المفاو�ضات

وانطلق���ت اأم����ص، الجمع���ة 29 يناير/كان���ون 
الثاني 2016، مفاو�سات ال�س���الم التي ترعاها 
الأمم المتحدة دون م�ساركة اأحد اأهم اأطراف 
المعار�س���ة ال�س���ورية المعروف���ة با�س���م اللجنة 
العليا للمفاو�سات، حيث قررت اللجنُة مقاطعة 

المفاو�سات؛ نظرًا لعدم ا�ستجابة ب�سار الأ�سد 
وحكومته للمطالب الرئي�سية للجنة، وهي وقف 

الق�سف الجوي ورفع الح�سار عن المدن.
لك���ن ف���رح اأتا�س���ي، ع�س���وة اللجن���ة، قالت اإن 
مفو�سًا عن اللجنة �س���يلتقي دي مي�س���تورا يوم 
الأحد، “لي����ص للتفاو�ص” ولكن لمناق�سة جهود 
الأمم المتح���دة والتاأك���د من وق���ف ال�سربات 
الموجهة �سد المدنيين، وفق ما ن�س���رته وكالة 

اأ�سو�سيتد بر�ص لالأنباء.
و�سّرح مندوب المملكة العربية ال�سعودية الدائم 
لدى الأمم المتحدة، عبداهلل المعلمي، ل�سحيفة 
“فورين بولي�سي” باأن المعار�سة ال�سورية �ستكون 
ممثلة من خالل وفد مك���ّون من 3 اأع�ساء، من 
بينهم المتحدث الر�س���مي با�س���م اللجنة العليا 
للمفاو�سات، �سالم الم�س���لط، واأن المحادثات 
�ستركز على تخفيف الأزمة الإن�سانية في �سوريا.
الع�س���وان الآخ���ران هم���ا ريا����ص نع�س���ان اآغا 
)وزي���ر الثقاف���ة ال�س���وري ال�س���ابق(، ومن���ذر 
ماخو�ص )ع�سو الئتالف ال�سوري لقوى الثورة 

والمعار�س���ة(، واأن هناك احتمالي���ة لن�سمام 
اآخرين للمفاو�سات لحقًا.

وقف اإطالق النار
لكن ح���دوث وقف �س���امل لإطالق الن���ار داخل 
البالد يبدو اأمرًا م�س���تبعدًا في الوقت الحالي؛ 
اإذ اإن حكومة الأ�س���د المدعوم���ة بالقوة الجوية 
الرو�سية توا�سل �سرب قوى المعار�سة، كما اأن 
اأع�ساء المعار�سة الثالثة ل يملكون اأية �س���لطة 
تمكنهم من اإجب���ار مجموع���ات المقاومة على 

وقف اإطالق النار.
وعلى المدى القريب، يوؤمن دي مي�س���تورا باأنه 
يمك���ن التو�سل لوقف اإطالق للنار في دم�س���ق، 
واأنه ف���ي ح���ال تح�س���ن الأو�س���اع الأمنية على 
الأر����ص �س���تتمكن الأم���م المتحدة من تو�س���يع 
دوره���ا في �س���وريا وتوفي���ر التدري���ب والموارد 
الكافي���ة لل�س���كان المحليي���ن، كم���ا يمكنها اأن 
تعمل كو�س���يط بين الأطراف ال�س���ورية والقوى 
الدولية، اإل اأنه ي���رى اأن العبء الأكبر يقع على 
عاتق المقاتلين وداعميهم الدوليين المعروفين 
با�سم مجموعة دعم �سوريا المكّونة من 17 دولة.

الحل ال�ضيا�ضي
ووفق ما ك�سفته الوثيقة ال�سرية اأي�سًا، يجب اأن 
تكون هناك نقل���ة وا�سحة في الدور الذي تلعبه 
مجموعة ال�17 الراعية للحل ال�سيا�سي في �سوريا 
لت�سبح �سامن���ًة لالتفاقات، فعل���ى المجموعة 
تن�س���يق جهود الدول الرئي�س���ية وتوفير ات�سال 
فّعال مع كل م���ن الحكومة والمعار�سة من اأجل 
التو�سل اإلى اتفاق حقيق���ي لوقف اإطالق النار 
وتحقيق المزيد من التفاقات المحلية والحفاظ 

على التفاقات القائمة.
ول ينتظر دي مي�ستورا نتائج فورية لمفاو�سات 
جنيف، اإل اأنه ياأمل بتحقي���ق مفاو�سات فّعالة 
حول وقف مت�سل�سل لإطالق النار في مدينة تلو 
الأخرى لتخفيف معاناة ال�س���عب ال�سوري، وهو 
ما ياأمل اأن يوؤدي بدوره اإلى وقف �سامل لإطالق 
النار فيما بعد. كما بدا دي مي�ستورا اأقل تفاوؤًل 
حول رقابة دولية حقيقية على الو�سع ال�س���وري 
في جوانب كثي���رة، كانتهاكات حقوق الإن�س���ان 

وجرائم الحرب مثاًل.
نموذج ناجح

ربما يك���ون وقف اإط���الق النار ف���ي الزبداني، 
الواقع���ة جن���وب غرب���ي �س���وريا بالق���رب م���ن 
الحدود اللبنانية والتي ت�سيطر عليها المعار�سة 
ال�سورية، مثاًل يحتذى به، حيث تم اإجالء الكثير 
من الجرحى والم�سابين م���ن المدنيين داخل 
المدينة بعد ح�سار فر�سته قوات النظام على 

المدينة.
ف���ي المقابل، تم ال�س���ماح للمقاتلي���ن الموالين 
للنظ���ام بمغ���ادرة المدن الت���ي ت�س���يطر عليها 
الحكومة، كقريتي الفوعة وكفريا في محافظة 
اإدلب، والتي تحا�سرها ق���وات المعار�سة. وتم 
ال�سماح اأي�سًا لالأمم المتحدة وال�سليب الأحمر 
باإدخال المعونات لهذه المناطق، رغم اأن الأمم 
المتح���دة �سّرحت باأنه���ا لم تكن كافي���ة لتلبية 

احتياجات ال�سكان بالكامل.
واجهت ا�ستراتيجية الأمم المتحدة الكثير من 
النتقادات من المحللين وقوى المعار�سة، التي 
ت���رى اأن اتفاقات وق���ف اإطالق النار ال�س���ابقة 
اأعطت الفر�سة لب�س���ار الأ�س���د لإخ�ساع بع�ص 
الم���دن م���ن خ���الل �سيا�س���ته التي تق���وم على 
الح�س���ار الكام���ل والتجويع، حي���ث تخ�سع 18 
مدينة �س���ورية لح�س���ار م�س���دد، يتعر�ص فيها 
اأكثر م���ن ن�سف مليون �س���خ�ص لحالة حرمان 
�سديدة من اأب�س���ط الحتياجات، بل والمجاعة 

في بع�ص الحالت.

وقد قام الم�ست�سار بركات بتقديم ر�سالتي 
�سكر لل�سيدة هند ابي فراج على هذه اللفتة 
المميزة وكذل���ك لع�س���وة البرلمان جيني 
ك���وان والتي اأ�س���رت على تقدي���م الطعام 

لجميع الح�سور بايديها.
 Green Salad الجدير بالذكر اأن مطعم
يقع على �س���ارع هومر ف���ي مدينة ڤانكوفر 
والمعجن���ات  العربي���ة  الأطب���اق  ويق���دم 

اللبنانية  باأنواعها.
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ما هي فرص جناح حمادثات 
جنيف للسالم يف سوريا

فابيوس: فرنسا ستعرتف 
بالدولة الفلسطينية 

إذا اخفقت حماوالت حل 
اجلمود مع اسرائيل

قتلى ومصابون يف هجوم 
على مسجد باألحساء 

شرقي السعودية

تحقيق ال�س���الم يك���ون اأمرا �سعب���ا دائما 
حينما ل يكون هناك فائز اأو خا�سر وا�سح 
ف���ي الح���رب. وي�س���األ المتحارب���ون: ه���ل 
�سنحقق مكا�س���ب حقيقية اإذا توقفنا الآن 
عن القتال؟ هل �ستوؤدي محادثات ال�سالم 

اإلى خروج اأعدائنا منت�سرين؟
وبالرغم من كل عملي���ات الق�سف، والتي 
اأ�سبح���ت حتى اأكث���ر كثافة من���ذ اأن بداأت 
رو�سيا في �سبتمبر/ اأيلول الما�سي غارات 
جوية وا�سعة النطاق دعما للرئي�ص ال�سوري 
ب�سار الأ�سد، فاإن المعارك لكت�ساب مزيد 
من الأر�ص في �سوريا ت�سهد حالة من المد 
والج���زر، ول يوج���د ط���رف يوج���ه �سربة 

قا�سية للطرف الآخر.
قالت الحكومة ال�سورية موؤخرا اإنها حققت 
تقدما كبيرا في معاركه���ا �سد المعار�سة 
الم�سلحة من بينها في محافظة الالذقية.

لكن يوجد ع���دد كبير من الق���وى الأخرى 
المختلف���ة المعار�س���ة له���ا والت���ي ت�س���مل 
مجموع���ة �سخم���ة م���ن المقاتلي���ن الذين 
يحظون بدرجة من الدعم من قوى غربية 
وبع����ص ال���دول العربي���ة، وهن���اك اأي�س���ا 
المتطرف���ون الخارجون عل���ى القانون من 
بينهم تنظيم “الدولة الإ�سالمية”. وكل هذا 
يجعل البحث عن ال�س���الم عب���ر التفاو�ص 

اأمرا اأكثر �سعوبة.
تق���ود الحكوم���ات الأوروبية ب�س���كل خا�ص 
الجهود لل�سغط من اأجل اإحداث تقدم في 

المحادثات، لكنها تواجه تحديين اثنين.
يتمثل التحدي الأول في اإيجاد ما يكفي من 
التحركات للتعامل مع الهجرات الجماعية، 
ومعظمها لالجئين �سوريين، والتي خلقت 

اأزمة �سيا�سية غير م�سبوقة في اأوروبا.
وزادت الأزم���ة م���ن النق�س���امات العميقة 

قال وزير الخارجية الفرن�سي لوران فابيو�ص 
اإن ب���الده �س���تعترف بدول���ة فل�س���طين اإذا 
ف�سلت جهودها لحل الجمود بين اإ�سرائيل 

والفل�سطينيين.
وقال فابيو�ص “�ست�سارك فرن�سا في الأ�سابيع 
القادم���ة ف���ي ال�س���تعداد لموؤتم���ر دول���ي 
ي�سم الطرفي���ن و�س���ركاءهم الأمريكيين 

والأوروبيين والعرب لل�سعي اإلى تحقيق حل 
الدولتين”.

وقال فابيو����ص اإن فرن�س���ا، بو�سفها ع�سو 
دائ���م في مجل����ص الأمن، لديها م�س���وؤولية 
موا�سلة الجهود للتو�سل اإلى حل الدولتين 

بين اإ�سرائيل والفل�سطينيين.

قتل اأربعة اأ�سخا�ص واأ�سيب 18 اآخرون 
ف���ي هج���وم بالقناب���ل والأ�س���لحة على 
م�سجد لل�سيعة في الأح�ساء بالمنطقة 

ال�سرقية في ال�سعودية.

ونقلت قن���اة الخبارية ال�س���عودية عن 
متحدث با�سم وزارة الداخلية قوله اإن 
“4 اأ�س���خا�ص قتلوا واأ�سيب 14 اآخرون 

في الهجوم”.

وكانت الح�سيلة الأولية قد اأكدت مقتل 
�سخ�سين واإ�سابة 7 اآخرين.

وقال���ت وزارة الداخلي���ة ف���ي بي���ان اإن 
“قوات الأمن منع���ت انتحاريين اثنين 
من الدخ���ول اإل���ى م�س���جد الر�سا في 

الح�س���اء وعندم���ا اقتربت ال�س���رطة، 
فجر اأحدهما نف�سه بينما تبادل الآخر 

اإطالق النار مع قوات الأمن”.

واأ�ساف البي���ان اأن “النتحاري الثاني 
اأ�سيب واعتقل. وعثرت ال�س���رطة على 

حزام نا�سف”.

وا�ستهدف تنظيم “الدولة الإ�سالمية” 
�سابقا ال�سيعة في ال�سعودية.

وياأتي هجوم الجمعة و�س���ط زيادة في 
التوتر بين ال�سعودية واإيران بعد اإعدام 
رجل ديني �س���يعي بارز في دي�س���مبر/

كانون الأول الما�سي.

بين الدول الأع�ساء في التحاد الأوروبي، 
وك�سفت عن غياب كبير للوحدة الأوروبية. 
وطالما ا�ستمرت الحرب في �سوريا وا�ستمر 
تفريغها من  �سيزيد عدد الأ�سخا�ص الذين 
يعان���ون من هذه الكارثة التي ت�س���بب فيها 

ب�سر.
اأم���ا التح���دي الثان���ي، فم�سدره انت�س���ار 
الهجم���ات والمخطط���ات الإرهابي���ة التي 
يمك���ن اأن تعزا اإلى نجاح الإ�س���الميين في 
ال�س���يطرة على مناطق ل تخ�سع ل�سيطرة 

الحكومة في �سوريا والعراق وليبيا.
انق�ضامات عميقة

وال�سوؤال اإذن، من �سي�سارك في محادثات 
ال�سالم في جنيف؟

�س���ارعت الحكوم���ة ال�س���ورية اإلى ت�س���كيل 
فريق وتعهدت بالم�ساركة، ووفقا ل�سروطها 
بالطبع، وهدفها الرئي�سي وا�سح كما كان 

دائما: بقاء النظام.
قد تك���ون هن���اك توت���رات داخ���ل النظام 
ب�ساأن م�س���تقبل الرئي�ص الأ�سد على المدى 
المتو�س���ط اإلى الطويل، لكن موقفه الآن ل 
يزال وا�سحا تماما: اإما نحن اأو معار�سونا. 
وتحاول دم�سق اأن ت�سف جميع المعار�سين 
المتطرفي���ن  لي����ص فق���ط  كاإرهابيي���ن، 

الإ�سالميين.
م���ن الموؤك���د اأن الحكوم���ة ت�س���عر بارتياح 
كبير من حقيقة اأن رو�سيا األقت بكثير من 
الثقل خلفها، واأن القوى الغربية الرئي�سية، 
خا�س���ة الوليات المتح���دة، تمن���ح اأولوية 
لهزيم���ة تنظيم “الدولة الإ�س���المية” اأكثر 
من تقديم دعم ن�سط لم�سلحي المعار�سة 

الذين تعتبرهم هذه القوى “معتدلين”.
ويبدو هناك انق�سام كبير في �سفوف مقاتلي 

المعار�سة، والقوى الدولية الداعمة لهم.

وكان الخالف الحاد حول من يجب اأن يكون 
له الحق في تمثيل المعار�سة �سببا رئي�سيا 
في تاأجي���ل محادثات جنيف ب���ل والتهديد 

باإلغائها.
ويتغير با�س���تمرار تاأثير ه���ذه الخالفات. 
لك���ن رف����ص مبعوث الأم���م المتح���دة اإلى 
�سوريا �س���تيفان دي مي�س���تورا الك�سف عن 
اأي تفا�سيل ورف�س���ه اأي�سا في بادئ الأمر 
تحديد الجهات التي دعاه���ا للمحادثات، 
يك�س���ف الكثير عن مدى اإدراكه له�سا�س���ة 

العملية التي يقودها بالكامل.
م�ضار �ضعب

حينما اأكدت تركيا �سرورة ا�ستبعاد بع�ص 
ممثلي الأك���راد من المحادث���ات، رغم اأن 
المقاتلي���ن الأك���راد كانوا الط���رف الأكثر 
نجاحا في قتال الم�س���لحين الإ�سالميين، 
اأن  ال�س���عودية �س���رورة  اأك���دت  وحينم���ا 
ي�س���مح فقط لقائمتها من المر�سحين من 
التنظيم���ات المعار�س���ة بالم�س���اركة ف���ي 
المحادث���ات - كان كل ه���ذا بمثاب���ة بوادر 
اإ�سافية على ال�سعوبات الج�سيمة الماثلة 

اأمام هذه المحادثات.
ل ي���زال اإج���راء محادث���ات مبا�س���رة بين 
الأط���راف المتحاربة في جني���ف احتمال 
بعيد المنال، وفي اأف�سل الأحوال يمكن اأن 
تو�سف المراحل الأولى من هذه المحادثات 

باأنها “محادثات تقارب”.
وعلى م���ا يب���دو ف���اإن مهم���ة اإيجاد �س���بل 
للتحرك نحو اتفاق لوقف اإطالق النار في 
�سوريا ومن ثم ت�سوية �سيا�سية و�سالم نهائي 
�ستكون حتى اأ�سعب من محادثات ال�سالم 

ال�سابقة، والتي انهارت جميعها.

WHY ARE YOU READING THIS?

Our online newspaper ArabDemocrat.com 
contains daily updates with news, events 

and features.

The Arab Democrat connects your 
business to the large and fast growing Arab 

community in the lower mainland.

BECAUSE
ADVERTISING 

WORKS!

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

لالإعالن، الرجاء الت�سال على الرقم 5722-637 (604) اأو اأر�سل لنا 
advertise@arabdemocrat.com :عبر البريد الإلكتروني

Stay tuned for our IOS and Android mobile Apps
scheduled for release early 2016.
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Phone, Internet,
40 Television Channels
FREE CALLING ANYWHERE IN CANADA.
UNLIMITED DATA Additional discount for

new arrivals to Canada

(604) 637-0911*Our phone lines are fully featured. They include at no additional cost over 20 features such as Voicemail, 
Caller ID, three-ways calling, call waiting, call forwarding (always, on busy and no answer), voicemail to email, 
a web portal to manage your account (if you so desire to use it), free calling to Canada and much more ....
*For free calling to the USA, add $3 per month.

$36

بعد مرور خمس سنوات

منظمة العفو الدولية 
تقّيم “الربيع العربي”:

باسم يوسف يعلن عودته 
بربنامج جديد على قناة 

“fusion” األمريكية

ما الذي حدث بعد ذلك؟
بعد مرور خم�ص �سنوات نرى اأن حقوق 
الإن�س���ان تتعر�ص لالعتداء في �س���ائر 
المنطق���ة. فقد ُقتل مئ���ات الآلف من 
النا�ص، بينهم العديد من الأطفال، في 
اأتون الن�زاعات الم�سلحة التي ل تزال 
ت�سطرم في �سوريا وليبيا واليمن. وقد 
نتج عن الن�زاع في �سوريا اأ�سخم اأزمة 
لجئين في القرن الحادي والع�سرين.

وفي �سوريا وم�سر والبحرين وغيرها 
م���ن البل���دان، تعم���د الحكوم���ات اإلى 
العت���داء على حري���ة الكالم بحب����ص 
ن�س���طاء حقوق الإن�س���ان والمعار�سين 
ال�سيا�س���يين والمنتقدي���ن، وغالب���ًا ما 
يكون ذلك با�س���م مكافح���ة الإرهاب. 
م اإلى �ساحة  وعالوًة على ذلك، لم يقدَّ
العدالة �سوى عدد قليل من الأ�سخا�ص 
الم�س���وؤولين على اأعمال العنف والقتل 
والتعذيب التي وقعت اأثناء الحتجاجات 

في عام 2011 وبعدها. 
ما الذي ندعو اإليه؟

مع���ًا يجب اأن نحث البل���دان على وقف 
العتداء على المدنيين اأثناء الن�زاعات 
الم�سلحة. كما يتعين عليها وقف حب�ص 
الأ�سخا�ص ب�سبب انتقادهم الحكومات 

اأعلن الإعالمي الم�سري ال�س���اخر با�س���م 
يو�س���ف، عودته قريًبا لالأ�سواء من جديد 
عبر محطة اأجنبية، عقب توقف برنامجه 
“البرنامج” في منت�سف عام 2014، والذي 

كان يعر�ص على قناة MBC م�سر.
ون�سر با�سم، �سورة له على موقع اإن�ستغرام 
 ”fusion“ بجوار لفت���ة دعائية لقن���اة
الأميركي���ة معلًق���ا عليه���ا: “ترقب���وا عودة 
 ،mini _comeback# م�سغ���رة”، 
لينهال عليه متابعوه ي�ساألون حول البرنامج 

الجديد وطبيعته.
وطالب الإعالمي ال�س���اخر با�س���م يو�سف، 
جمهوره ومتابعيه، بترق���ب عودته للظهور 
من جديد عبر هذه القن���اة، دون اأن يذكر 

اأي تفا�سيل.

وكان يو�سف كتب على ح�س���ابه على تويتر 
يقول قبل بث هذه ال�سورة: “ل�س���ه بر�سه 
لبد )تم���ر( على القن���وات وبتل���ف عليها 
تولول؟ م�ص كبرنا بقي على كده، كمل لف 

ب�سنطة هدومك عليهم”.
وم���ن جانب اآخر، ن�س���ر با�س���م اأي�سا على 
ح�س���ابه على تويتر تفا�سيل ح���وار اأجرته 
معه مجلة thedailycrisp، حيث ك�سف عن 
رف�سه “اإحدى اأ�سخم ال�سفقات الإعالنية 
في ال�سرق الأو�سط، لي�سبح وجًها لم�سروب 
غازي”، وعلق قائال: “ل يمكن اأن اأكون �سبًبا 
في ت�س���ميم ال�سغار وال�سباب، بينما اأمنع 
دخول تلك المنتجات بيتي، هذا نفاق، فاأنا 
عندما اأرى تلك الأ�سياء اأرى �سموًما ولي�ص 

منتجات”.

خرج المحتجون اإلى ال�ضوارع في �ضتى بلدان العالم العربي في عام 2011 لدفع زعماء بلدانهم اإلى و�ضع 
حد لعقود من القمع.

وغمرت منطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا موجة من الحتجاجات ال�ضعبية للمطالبة بالإ�ضالح. 
وقد بداأت في تون�س، ثم امتدت في غ�ضون اأ�ضابيع اإلى م�ضر والبحرين واليمن و�ضوريا.

وتمت اإزاحة زعماء م�ضتبدين حكموا بلدانهم ردحًا طوياًل من الزمن، ومن بينهم ح�ضني مبارك في م�ضر 
وزين العابدين بن علي في تون�س.

وقد علَّق كثيرون اآماًل على الربيع العربي في اأن يجلب معه حكومات جديدة من �ضاأنها تحقيق ال�ضالح 
ال�ضيا�ضي والعدالة الجتماعية. بيد اأن الواقع يحمل معه حروبًا واأعمال عنف اأكثر، وقمعًا اأ�ضد للذين 

يتجراأون على رفع اأ�ضواتهم من اأجل مجتمع اأكثر عدًل وانفتاحًا.

لي�ص اإل، وتقديم الأ�سخا�ص الم�سوؤولين 
عن جرائم حقوق الإن�س���ان اإلى �ساحة 

العدالة.
ما بعد )الربي���ع العربي(: بلدًا 

بلدًا
تون�س

“ق�س���ة النج���اح” الن�س���بية الوحي���دة، 
بو�س���ع د�س���تور جدي���د وتحقي���ق قدر 
م���ن العدال���ة عل���ى جرائ���م الما�سي. 
ولكن حقوق الإن�س���ان ل تزال تتعر�ص 
لالعت���داء، وثم���ة حاج���ة ما�س���ة اإل���ى 

الإ�سالحات.
م�ضر

ل ي���زال هن���اك ن�س���طاء �سيا�س���يون 
ومنتقدون للحكوم���ة واآخرون عديدون 
يقبعون في ال�سجون. وتتف�سى ممار�سة 
التعذي���ب وغي���ره م���ن �س���روب �س���وء 
المعاملة. وُحكم على مئات الأ�سخا�ص 
بالإعدام، وجرى زج ع�س���رات الآلف 
خل���ف الق�سب���ان ب�س���بب م�س���اركتهم 
في الحتجاج���ات اأو ب�س���بب �سالتهم 

المزعومة بالمعار�سة ال�سيا�سية.
البحرين

تق���وم ال�س���لطات باإ�س���كات المعار�سة 
وا�س���تخدام الق���وة غي���ر ال�سروري���ة 

واعتقال و�س���جن المحتجي���ن وزعماء 
وتعذي���ب  �س���ية  ل�سيا ا المعار�س���ة 

المعتقلين.
ليبيا 

هناك العديد من الن�زاعات الم�سلحة 
الت���ي تجتاح ه���ذا البلد ال���ذي ت�سربه 
النق�س���امات العميق���ة. وق���د اقترفت 
جميع الأطراف جرائم حرب وانتهاكات 

ج�سيمة لحقوق الإن�سان.
�ضوريا 

الن����زاع الم�س���لح الأكث���ر دموي���ة ف���ي 
المنطقة، الذي انفجر ردًا على القمع 
الوح�س���ي لالحتجاج���ات الجماهيرية 
من قبل حكومة الرئي����ص ب�سار الأ�سد. 
وُترتك���ب جرائ���م فظيع���ة عل���ى نطاق 
جماع���ي، ون���زَح قراب���ة ن�س���ف ع���دد 

ال�سكان.
اليمن

ها  اأدت ال�سرب���ات الجوي���ة الت���ي �س���نَّ
التحالف بقي���ادة ال�س���عودية وعمليات 
الق�سف التي نفذته���ا القوات الحوثية 
اإلى مقتل م���ا يزيد على 2،500 مدني. 
وي�سل بع����ص تلك الهجم���ات اإلى حد 

جرائم الحرب.
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جميع أنواع المأكوالت العربية والشرق أوسطية
Mediterranean and Middle Eastern Food
جميع أنواع المأكوالت العربية والشرق أوسطية
Mediterranean and Middle Eastern Food

سواء كنت تبحث عن اللحوم الطازجة أو مكونات لوصفاتك الخاصة بك أو اختيار 
من مجموعتنا الواسعة من ا�طعمة والوجبات الجاهزة والمجمدة وا�طعمة فإن 

جاردينيا هي الوجهة المفضلة.

Whether you are looking for the freshest meat or ingredients to 
create your own recipes or select from our vast variety of prepared, 
frozen food, Gardenia Foods is the destination of choice.

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

Proudly serving TriCity, Port Moody-Coquitlam-Port Coquitlam

Spices, Fresh Bread, All Types Of Local Fresh Halalmeat, Large Selection Of 
Cheeses, Hummus, Tebola, Lebna, Zaatar, Falafel, Kubba, Kebbab, Shawarma 
And Baklava. Freshly Prepared Meals Every Day

WE OPEN SEVEN DAYS A WEEK

Our Products

نفتح سبعة أيام في ا�سبوع

منتجاتنا
بهارات، خبــز طازج، جميع أنواع اللحوم المحلية الطازجة، تشـكيـلـة كبيــرة من 

ا�جبان، حمص، تبولة، لبنة، زعتر، فالفل، كبة، كباب، شاورما والبقالوة. وجبات 
جــاهزة طازجة كل يـوم

We wholesale to restaurants نوزع بالجملة إلى المطاعم

أخبار كندا

�إن�شاء �أول جمل�س من نوعه من 
�ملنظمات �لإ�شالمية يف كولومبيا 

)CMOBC( لربيطانية�
قامت ثالثة ع�سر منظمة اإ�سالمية في بريت�ش كولومبيا بعقد موؤتمر �سحفي في م�سجد الهداية في بورت كوكويتالم, 
بريت�ش كولومبيا , كندا لالإعالن عن ت�سكيل مجل�ش لهذه المنظمات ليكون �سوت ممثل محلي للم�سلمين في المقاطعة 
وذلك لتعزيز الوحدة والتعاون والتن�س���يق بين تلك المنظمات ولتعزيز الت�سامح والمواطنة ال�سالحة وبيئة االعتدال 
واالحترام المتبادل في المجاالت المختلفة وفقا لتعاليم الدين اال�سالمي ال�سمح. والمنظمات هي: الموؤ�س�سة  االفغانية 
الخيرية )م�سجد اآبو بكر ال�سديق( مو�س�سة اجيال لتنمية ال�سباب, جمعية االأح�سان الخيرية , الجمعية اال�سالمية في 
بريت�ش كولومبيا)م�سجد الهداية(, جمعية الرحمة/فرع بريت�ش كولومبيا , الجمعية اال�سالمية لريدج ميدوز,الموؤ�س�سة 
اال�سالمية / كندا, بنك الطعام اال�سالمي, االغاثة اال�سالمية/فرع فانكوفر , المركز  الجالية اال�سالمية /فانكرفر 

, جمعية باك�ستان الخيرية والمجل�ش الكندي العربي في بريت�ش كولومبيا .

FOR IMMEDIATE RELEASE  

 
ESTABLISHMENT OF FIRST EVER COUNCIL OF MUSLIM 

ORGANIZATIONS of BC (CMOBC) 
 

CMOBC has now 13 members with more underway 
 

February 6, 2016, Port Coquitlam, B.C., Thirteen British Columbia Muslim organizations held a news 
conference at Masjid Al-Hidayah to announce the formation of the first ever Council of Muslim 
Organizations of BC (CMOBC). The CMOBC is an umbrella group that will serve as a local representative 
voice for Muslims in the province by fostering unity, cooperation and coordination between its member 
organizations. The CMOBC aims to promote respect, tolerance and good citizenship, and contribute to an 
improvement in the quality of charitable religious and social services as well as increasing the level of 
services available to BC Muslims and the Canadian Community at large. 

“This is a momentous event. It is very promising to see an initiative that was started by caring members 
of the community result in the establishment of a much needed group as the CMOBC. I am very excited 
to be part of it” said Abdulrhman Alaya, current Chair of the CMOBC and President of Ajyal for Youth 
Development Society. 

Since the first Memorandum of Understanding (MOU)  was signed  on October 18, 2015 in Vancouver by 
a group of Muslim organizations, the CMOBC has expanded to include the following thirteen Non-profit 
organizations: Afghan Benevolent Association of BC(Masjid Abu Bakr Seddique), Ajyal for Youth 
Development Society (Ajyal) , Human Concern International(HCI), Islamic Society of BC (Masjid Alhidayah 
-Port Coquitlam), Islamic Society of Ridge Meadows (ISRM), Langley Muslim Association, Mercy Mission 
Society of British Columbia (MMBC), Muslim Association of Canada (MAC-Vancouver), Muslim Food Bank 
& Community Services (MFBCS), Pakistan Canada Association (PCA), Vancouver Muslim Community 
Centre (VMCC), Canadian Arab forum of BC (CAFBC), Islamic Relief Canada (Vancouver), White Rock 
Muslim Association (WRMA). 

Organizations that are interested in becoming a member of the CMOBC are invited to fill out an 
application form by contacting the group at info@cmobc.ca. Upon joining, each member will be 
represented by the head of their Organization at the CMOBC. The council also includes individual advisors 
that will make recommendations to the Council in specialty areas such as Jurisprudence (Fiqh), Youth and 
Women’s affairs, legal, and financial.   

About the Council of Muslim Organizations of BC (CMOBC) 
CMOBC is an Umbrella group whose mission is to engender an environment of moderation, mutual 
respect and harmony through the collaboration of Muslim Organizations in the areas of common interests 
in accordance with the Qur’an and Sunnah (Tradition of Prophet Mohammad peace be upon him) 
 
For inquiries please contact: Abdulrhman Alaya, CMOBC Chair at Info@cmobc.ca . Ph : 604-417-6644 
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أخبار العامل العربي

Pita Wraps
Falafel, Vegetarian, Shawarma (Chicken, Lamb and Beef), 
Bastarma Wrap, Makanek Sub (Lebanese sausage), Sujuk 
Sub (Armenian sausage), Shish Taouk (Chicken K-bab), 
Shish Kafta (Lamb & Beef), Shish K-bab (Beef and Lamb), 
Scallop K-bab, Shrimp K-bab

John Howard
double bass/vocals Jason de Couto, piano

Healthy Veggies/Salads
Lebanese Salad, Tabbuleh, Fattoush Traditional, Fattoush 
Fetta, Fattoush Halloume, Fattoush Shawarma, Hummus, 
Hummus Shawarma (lamb & beef or chicken), Baba 
Ghannouj, Labneh, Labneh Bi Thoum, Warak Inab, 
Moussakaa, Loubieh Bi Zeit, Hindbeh, Sauteéd Vegetables, 
Muhammara, Kibbe Nayee (Traditional)

Platters
Shish Combo (Combo K-bab), Mediterranean Steak, Semiramis Mashawee, Semiramis 
Mashawee, Semiramis Family Platter, Grilled Chicken

Plates
Falafel, Sautéed Vegetable, Shawarma 
(lamb & beef or chicken), Baked 
Shawarma (Lamb and Beef or 
Chicken), Combo Shawarma, 
Mediterranean Burger, Kafta K-bab, 
Orfali K-bab (Armenian), Shish Taouk 
(Chicken K-bab), Beef K-bab, Lamb 
K-bab, Salmon K-bab, Scallop K-bab, 
Shrimp K-bab

Ashley

Negma

On level P1 between Jervis St & Broughton St.Parking Suite 202, 1323 Robson Street, Vancouver – at the corner of Robson and JervisLocation

Semiramis.ca

Hot Appetizers
Assorted Fatayer or Sfeha, Halloume 
Sticks (Lebanese Three cheese), Garlic 
Potatoes, Falafel, Jawaneh Djaj, 
Sawdat Djaj, Arayees, Bastarma 
(served cold), Makanek, Sujuk, Kibbe 
Akras, Kibbe Akras, Spicy Shrimp

Mezze
Mezze for 4, Mezze Extra, Royal Mezze

Soup
Crushed Lentil Soup, Soup of the day

Man’ouche Saturdays and Sundays
Za’atar (wild oregano), Za’atar Ekawi (wild oregano and 
Lebanese three Cheese), Spinach/Cheese (Lebanese three 
cheese), Kishek (flavoured dry yogurt), Labneh (strained 
yoghurt), Kafta (lamb and beef), Jebneh (Lebanese three 
cheese), Lahembajeen (Traditional Lebanese pizza), 
Haygagan Lahembajoun (Armenian Pizza)

Sfeha Saturdays and Sundays
Sfeha Za’atar (wild oregano), Sfeha Jebneh (Lebanese three cheese), Sfeha Kishek 
(flavoured dry yogurt), Sfeha Lahembajeen (traditional Lebanese meat pie)

Trios (All Trios come with garlic potatoes & soft drink)
Falafel (Vegetarian), Vegetarian, Shawarma (Chicken, Lamb & Beef), Makanek or Sujuk 
Sub, K-bab Trio

FRESH AND NATURAL!
NO Frozen Food, NO Canned Food, NO Preservatives!

We are always here to serve you. Make your reservations now! 604-646-9000 604-646-9001
Mediterranean Mezze Bar

Authentic Lebanese Cuisine

facebook.com/SemiramisMediterranean

Experience Lebanese and Mediterranean fine dining and entertainment at the heart of Vancouver
Fast food section with sandwiches plates, lunch special and daily special

Live Entertainment – Belly Dancers – Arabian Music – Karaoke. Something different every night of the week!

Weekly Belly Dancing Performances
Fridays  and Saturdays

Weekly Soul Jazz Performances
Thursdays and Saturdays 7:00 - 10:00 PM
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أخبار الشرق األوسط

Shave and Clean!

HOT SHAVES - FADES - BUSINESSMAN CUT - NEW AND OLD SCHOOL HAIRCUT.

Number one in Canada!

Contact Us:

604 738 3165

4264 Dunbar

St. Vancouver

Timing:

Monday to Saturday

9 am to 6 pm

Sunday

10 am to 5 pm
40%for First Cut

WALK-INS

APPOINTMENTS

WELCOME

امرأة سعودية 
تقتحم عامل األزياء 

بالعباءات امللونة.. 
�سّقت م�سممة �الأزياء �ل�سعودية زكية عطار 
طريقها لعال���م �الأعمال باإنت���اج �لعباء�ت 
�لملونة، و�أحدثت طفرة في مالب�س �لن�ساء 
تتو�فق مع طبيعة �لمجتمع �ل�سعودي، ولي�س 
من �لغري���ب �أن يكون �أح���د عنا�سر نجاح 

زكية هو زوجها مقبول.

�س���ليمان مقبول -زوج زكي���ة- و�لذي يعمل 
في مجال �لبنوك يتولى �أمر توزيع �الإنتاج 
عل���ى �لمح���ال وتح�سي���ل �لعائ���د �ليومي 
من �لمبيع���ات، كما يدي���ر �لجانب �لمالي 

للم�سروع.

زكية و�حدة من �ل�ساّبات �ل�سعوديات �لالتي 
ي�سعين الإ�سافة �لمزيد من �لتطور و�الألو�ن 
لالأزي���اء �لتقليدية للن�س���اء، حيث ت�س���عى 
لت�سمي���م �أزياء تعك����س �س���خ�سية �لمر�أة 

�ل�سعودية.

ما قامت به زكية غّير كثي���رً� من �لقاعدة 
�الجتماعية �لتقليدية في �ل�س���عودية، فمع 
ا ل����4 �أبناء، ��س���تطاعت  كونه���ا زوج���ة و�أمًّ
زكي���ة تحوي���ل م�س���روعها �ل���ذي بد�أته في 
2012 �إلى �أكثر م���ن مجرد م�سدر للدخل 
�لم���ادي فقط، حيث تقول “هذ� �لم�س���روع 
حاليًا �أ�سبح ر�بطًا بيني وبين زوجي، لقد 
�حترمن���ي و�حترم �أهد�ف���ي، وتعامل معي 
ك�سريكة له ولي�س مجرد �سخ�س يعتني به 

�أو يقدم له �لطعام فقط”.
�أ�سبحت �لكثير من عالق���ات �لزو�ج �أكثر 
ديناميكية في �لوقت �لحالي. كانت زكية قد 
تزوجت من مقبول منذ 14 عامًا، وكانت في 
ذلك �لوقت قد عادت لتوها من �لخارج بعد 
�إنهاء در��س���تها، حيث ح�سلت على درجة 
علمية في �الت�ساالت ودر�ست على مد�ر 7 

�سنو�ت في كل من �سوي�سر� و�أميركا.

كان ل���دى زكي���ة �لكثير من �لطم���وح لبدء 
م�س���و�رها �لمهني، �إال �أنها وجدت �أنه من 
�ل�سع���ب �لح�سول عل���ى وظيفة في مجال 
�الإع���الم، ثم مع م���رور �لوق���ت ت�ساعفت 
�لم�سئولية مع وجود منزل و4 �أطفال يجب 

�أن تعتني بهم.

ف���ي ع���ام 2008، تعلم���ت زكي���ة �لخياطة 
و�لتف�سي���ل م���ن �أم زوجه���ا، ونجح���ت في 
ت�س���ويق �لعب���اء�ت �لملون���ة بنج���اح بي���ن 
�أ�سدقائه���ا، حي���ث جمعت بين �لب�س���اطة 

و�لمو�سة.

ز�دت من حجم �إنتاجه���ا بالتدريج وبد�أت 
تكث���ف �الإنت���اج ف���ي �لمو��س���م �لمزدحمة 
كرم�س���ان و�لح���ج. والح���ظ مقب���ول نم���و 
�أعمال زوجته، حيث كانت قد بد�أت عر�س 
�أعمالها في �أكثر من متجر في �لمدينة، كما 
الح���ظ �أن تلك �لمحال تاأخذ ن�س���بة كبيرة 
من �لربح و�أن زوجته لم تكن تح�سل على 

�لعائد �لمنا�سب لعملها.

قام مقبول، دون �أن يخبر زوجته، بالبحث 
���ا بها. �ختار  عن مكان ليكون محالًّ خا�سًّ
�أحد �لم���والت بمدينة جدة و�لت���ي �أعطته 
�س���عرً� منا�س���بًا لالإيج���ار ثم نق���ل �لخبر 

لزوجته.

تعام���ل مقب���ول م���ع �اللتز�م���ات �لمادي���ة 
ل�سركة زوجته �لجديدة وقام باإنهاء �أغلب 
�الإجر�ء�ت �لقانوني���ة، حيث تطلب �أغلبها 
توقيع رجل �سعودي، ثم تم �فتتاح �أول متجر 

لزكية في جدة.

تق���ول زكية �إن تل���ك �لنقلة لم تكن �س���هلة 
بالن�س���بة للزوجي���ن، فق���د �أ�سب���ح هن���اك 
م�س���در�ن للدخ���ل ف���ي �الأ�س���رة ور�أي���ان 
مختلفان، مع وجود وجهتّي نظر لكل منهما 

في كيفية �إد�رة �لعمل و�لمنزل معًا.

وت�سيف “لم �أو�جه �أية �سعوبات في عالقتي 
كتلك �لتي و�جهتها عند بد�ية هذ� �لعمل”. 
�إال �أن �الأو�س���اع �الآن تبدو �أكثر ��س���تقر�رً� 
حيث يقدر مقبول ما تقوم به زوجته تمامًا، 
وهو يق���ول “هي من تقوم بالجزء �ل�سعب، 
الأنها في �لمو�جهة ف���ي حين �أعمل �أنا من 
�لخطوط �لخلفية، كل ما �أقوم به هو �أنني 

�أتاأكد من �سير �لعمل بال�سكل �لمطلوب”.
اأدوار جديدة

�ل�س���عودية �س���هدت خالل �لعقود �لما�سية 
�لكثي���ر م���ن �لتغي���ر�ت �الجتماعية، حيث 
�قت�سر دور �لمر�أة في �لما�سي على �لقيام 
بمهن محددة كالتدري�س و�لتمري�س، فيما 
بد�أت �لكثي���ر من �لتغي���ر�ت �لحقيقية في 
عهد �لملك عبد �هلل و�لتي �سمحت للن�ساء 
بالح�س���ول عل���ى �لكثي���ر م���ن �لوظائ���ف 
كالمبيعات و�لخدمات و�الإد�رة، ومع تطور 
�الأو�ساع ظهرت ر�ئد�ت و�س���يد�ت �أعمال 
كزكية عطار لي�س���تغللن �لفر����س �لمتاحة 

في �لمجتمع ولو كانت �سغيرة.

�لي���وم، ت�س���تطيع �لن�س���اء �إن�س���اء متاجر، 
�أعمال و�سركات نا�سئة، كما �رتفعت ن�سبة 
�لعامالت �ل�سعوديات بن�سبة 48% منذ عام 
2010. وتبدو �أ�س���و�ق �لعمل �أكثر تناف�سية 

حاليًا مع �لمناف�سة �لقوية من �ل�سيد�ت.

هذه �لم�ستجد�ت غيرت تمامًا �سكل �لبناء 
�الجتماعي للمجتمع �ل�سعودي، مع ��ستمر�ر 
بع����س �ل�سعوب���ات �لت���ي تو�ج���ه حريتهن 
ك�س���رورة وجود محرم عند �ل�س���فر وعدم 
�لح�سول على ت�ساريح لقيادة �ل�سيار�ت، 
�إال �أن �لنجاح���ات �لتي حققتها �ل�س���يد�ت 
و�لقوة �لمالية لهن حاليًا قد غيرت قو�عد 

�للعب���ة فيم���ا يتعل���ق بحق���وق �لم���ر�أة ف���ي 
�لمملكة.

وفق مها �لقطان -�لم�ست�سارة �الجتماعية- 
فاإن �ال�سطر�بات قد �زد�دت في عالقات 
�لزو�ج مع عمل �لمر�أة، حيث كانت �لمر�أة 
�س���ابقًا مجرد تابعة للرجل، في حين تقود 
�لكثي���ر م���ن �لعالق���ات �ليوم، كم���ا يوجد 
�لكثير من �لج���د�ل حول �الأم���ور �لمالية، 
وكيف يجب توزيع �لنفق���ات بين �لزوجين 
الأن كال �لزوجي���ن يمل���ك �لوظيفة ويملك 

�لمال حاليًا.

حاالت �لطالق �أي�س���ًا �زد�دت موؤخرً�، حيث 
تعان���ي �لكثي���ر م���ن �لزوج���ات ع���دم تفه���م 
�أزو�جهن لطموحاتهن �أو �إجبارهن على ترك 
�لعمل، وهو �ل�سبب �لرئي�سي للكثير من حاالت 
�لطالق و�لخلع وفق �الإح�ساء�ت �لحكومية.

بالتاأكي���د، �س���تلعب �لقوة �لمادية للن�س���اء 
دورً� كبيرً� في ح�سولهن على حقوقهن في 
�ل�س���نو�ت �لمقبلة مع �لكثير من �لتغير�ت 
�لتي طر�أت عل���ى طبيعة �لحياة �الأ�س���رية 
ذ�تها، فَمَع �متالك �لمر�أة للمال ت�ستطيع 
ق�س���اء �لكثير م���ن حاجاته���ا دون �للجوء 

لزوجها.

العمل والدرا�سة حق اأ�سا�سي
زيادة دور �لمر�أة �أّثر ب�سكل كبير في �ل�سكل 
�لطبيعي للزو�ج �ل�سعودي، حيث كان ُينظر 
�س���ابقًا للمر�أة �لعاملة في �لمملكة على �أن 
�أهلها فقر�ء وال ي�ستطيعون ت�سديد نفقاتها، 
وهو ما تغير تمامًا في �لوقت �لحالي، حيث 
�أ�سب���ح �لكثير م���ن �لباحثين ع���ن �لزو�ج 
حاليًا يبحثون عن زوجة عاملة وذ�ت موؤهل 
در��س���ي عاٍل وفق خال���د �لمعينا، رئي����س 

تحرير �سحيفة �س���عودي غازيت �ل�س���ابق، 
�لذي يقول “لقد �أ�سبح عمل �لزوجين في 
�لوق���ت �لحا�سر هو �لطبيع���ي، حيث وفق 
�إح�س���اء�ت وز�رة �لعمل ف���اإن 1.3 مليون 
من بين 1.9 مليون �م���ر�أة عاملة هن من 

�لمتزوجات”.
�لي���وم، ي�س���ترط �لكثي���ر م���ن �الآب���اء ف���ي 
�ل�س���عودية �أن تح�سل بناتهن على فر�سة 
للتعلي���م �لجامعي و�لح�س���ول على وظيفة 
ك�سرط �أ�سا�س���ي يجب �أن ي�سمنه �لمتقدم 
لل���زو�ج البنته، حي���ث يجرى �التف���اق باأال 
يمنعه���ا زوجها من �لعمل �أو �لدر��س���ة في 
�لم�ستقبل. وفق �إح�سائيات ر�سمية، %52 
من طلبة �لجامعات حاليًا هن من �لن�ساء، 

وكثيٌر منهن متزوجات.



العربي الديمقراطي

منتوجات البركة المحلية

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

Email: albaraka@hotmail.ca

لدينا كامل االستعدادات لطلباتكم بأشهى المأكوالت العربية
مستعدون لتجهيز الحفالت والمناسبات

صمون عراقيبوركلحم بعجينكباب البركةقوزي عراقيسمك مشوي
وخبز تنور وخبز سمسم

كبة طرابلسيةكبة سرايكبة بتيتة جابكبة حامضكبة تبسيكبة موصل

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

جميع أنواع الكبب العراقية والعربية

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

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

Middle Eastern Convenience Store & Halal Meat
للمواد الغذائية العربية واللحم الحالل
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حساء من اجل الوافدين 
اجلدد من سوريا

يوم مفتوح عن تعاليم اإلسالم يف 
نورويتش، أونتاريو

اجتمع المئات من اهالي كالجري للم�ساركة 
معا  في اإعداد الح�ساء  لتقديمه لإ�ستقبال 

اأحدث �سكان في المدينة.
والرئي�س���ة  الموؤ�س�س���ة  هابت���ون  �س���ارون 
التنفيذية لموؤ�س�سة ح�ساء الأخوات،المنظمة 
للحدث الخيري  قالت “عندما عرفنا اأننا 
�سن�س���تقبل  الالجئين المحتاجين، قررنا 
اننا �س���نقدم لهم  وعاء من الح�س���اء لي�ص 
فق���ط لأنه���م محتاجي���ن ولك���ن كر�س���الة 
للترحيب بهم ، جميعنا نعرف اأنه علينا اأن 

نفعل ذلك “.
واأ�سافت هابتون ان الحدث ا�ستمر 3 ايام 
و تم تقديم عدد هائل من اوعية الح�ساء .

تبرع الم�س���اركين في  الح���دث الذي اقيم 
في بو فالي كوليدج  بدفع ر�س���وم ت�س���جيل 
بلغ���ت  25 دولرا لتغطية  جمي���ع النفقات 
بما في ذلك المواد الم�ستخدمة في �سناعة 

الح�ساء.
وا�سافت “لقد بيعت تذاك���ر الحدث لمدة 
اأ�س���بوعين تقريب���ا، ولدينا قائم���ة انتظار 
�سخم���ة. الكثير م���ن النا����ص يرغبون في 

الم�ساعدة وهذا �سيء جميل “.
كل �س���اعة، دخل���ت مجموع���ة جديدة من 

يوم ال�سبت في ال� 23 من يناير تواجد اأع�ساء 
جمعية ال�س���باب الم�سلم الأحمدي في مكتبة 
نورويت����ص في اأونتاريو لإعطاء  زوار  المكتبة  
خلفي���ة  عن  تعاليم الإ�س���الم ومبادئ الدين 

الإ�سالمي.
وقال غالب باتن من جمعية ال�سباب الم�سلم 
الأحمدي انهم �سيقومون بتقديم هذه الأيام 
المفتوح���ه  ف���ي المجتمع���ات ال�سغي���رة في 
اأونتاريو. واأ�ساف “نريد اأن نظهر اأن الهجمات 
من  الجماعات الإرهابية ما هي اإل هجمات 
على الب�س���رية جمعاء وه���ذه الأيديولوجيات 
االت���ي توؤم���ن به���ا  جماع���ات مث���ل الدول���ة 

الإ�سالمية  لي�ص لها اأي �سلة بالإ�سالم .”

وقال باتن  اأنهم كانوا �س���عداء جدا مع ن�سبة 
الم�س���اركة في نورويت����ص وا�ساف “لقد ظهر 
الحدث ب�سورة جيده . لقد خرج النا�ص و هم 
يظهرون اهتمامهم بالإ�سالم. ونحن نعتقد اأن 
ال�سكان الغير الم�سلمون في المدن ال�سغيرة  
ه���م الأقل تعر�س���ا للإ�س���الم والم�س���لمين، 
وب�س���بب ذلك يكون لديهم فكرة خاطئة عن 

الإ�سالم “.
وقال باتن اأي�سا اأن ما تقوم به جماعة الدولة 
الإ�س���المية  والجماع���ات الإرهابية الأخرى 
قد خلق اأ�س���اطير محيطة بالإ�سالم �ساهمت 
في  ارتفاع جرائم الكراهية �سد الم�س���لمين 
في جميع اأنحاء العال���م، بما في ذلك كندا. 

واأ�ساف اأخيرا “ما نحاول القيام به مع هذه 
الحملة هو الو�سول اإلى المجتمعات المحلية 
التي قد ل تكون معر�سة للإ�سالم  في تورنتو 
اأو فانكوفر، نريد اأن نذهب اإلى تلك المناطق  
حتى ي�ستطيع اأي �سخ�ص  ل يعرف م�سلما اأو 
حتى من يعرف م�س���لما ب���اأن ياأت���ي ويتحقق 
بنف�س���ه  من اجل معرفة دين الإ�سالم وطرح 
الأ�سئلة”. الر�س���الة التي ناأمل ان ننقلها  في 
نورويت����ص هي اأن الإ�س���الم هو دين ال�س���الم 
والوئ���ام . والإ�س���الم ه���و الدين ال���ذي يعلم 
الرحمة للب�س���رية و يعلم م�س���اعدة الآخرين 
وهدفنا هو اإزالة الغمو�ص عن الإ�سالم واإزالة 
المفاهيم الخاطئة  لدى النا�ص حول الدين “.

30 �س���خ�سا المطبخ ليحلوا  محل الفريق 
ال�سابق. و�سمت قائمة الم�ساركين عائالت، 
مجموع���ات  م���ن ال�س���ركات، و اأطف���ال ل 
تتجاوز اأعمارهم �ست �سنوات من العمر، و 
اهالي كالجري الجدد الذين و�سلوا موؤخرا 

من �سوريا.
وتقول هبة �س���كيل التي اأح�س���رت ابنتيها 
معها اإل���ى الحدث انهم اخت���اروا الح�سور  

ليتمكنوا من دعم ق�سية نبيلة.
“ح�س���اء الأخوات يقدمون الح�ساء لالجئ 
ال�س���وري واأريد اأطفالي اأن يرون هذا و اأن 
يتعلموا منه ... اأريد لهم، عندما يتقدمون 
في ال�سن، اأن يكونوا مواطنين �سالحين في 

هذا البلد، ي�ساعدون المجتمع.”
عملت جويل  �سوان�سون مع ح�ساء الأخوات 
في الما�سي، واحبت هذه التجربة و قالت 
“اأن افع���ل �س���يئا اأح���ب، ك�سناع���ة ذل���ك  
الح�ساء ل�سبب خيري  مع اأ�سدقائي، ما ذا 
يوجد اأف�سل من ذل���ك ؟.. اأعتقد اأن ذلك  
و�س���يلة جيدة للتاأكيد باأن هوؤلء  النا�ص لن 

يجوعوا وللترحيب بهم اإلى كندا.”
منذ اإن�سائها في عام 2009، قدمت ح�ساء 
الأخ���وات اأكث���ر م���ن 500000 ح�س���ه من 

الح�ساء.

‘A Journey Into Islam’ was initiated 
by a group of high school and uni-
versity students who wanted a way 
to accurately and effectively present 
their religion to their classmates, 
neighbours, friends and colleagues. 
Their goal was to create a platform 
for open dialogue with anyone who 
was interested in learning more about 
Islam. Complete with live demonstra-
tions, detailed models, original arti-
facts, and multimedia presentations, 
“A Journey Into Islam” addresses many 
frequently asked questions about 
Islam and Muslims.

The theme of this year’s event is 
‘Diversity in Islam.’ Muslims come 
from and reside in every corner 
of the world and practice the reli-
gion in a variety of ways—yet most 
are guided by universal, unifying 

beliefs. ‘Diversity in Islam’ showcases 
the beauty of difference within the 
Islamic faith—including, but not 
limited to, the variety of cultural and 
ethnic expressions within the Muslim 
community and the different ways 
Muslims understand and practice 
their faith.

This year’s keynote address was deliv-
ered by Dr. Amyn Sajoo. Dr. Sajoo lec-
turers in Islamic history and global 
politics at Simon Fraser University, 
where his research is at the interface 
of law, ethics, and religion. His talk 
will give a brief introduction to the 
event theme, Diversity in Islam.

‘A Journey Into Islam’ has attracted 
over 300 guests each year in its first 
five years. To learn more about the 
event, you readers can visit.

A Journey 
Into Islam
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قسم الرتفيه إعداد جمانة يحيى الكعكي

اخترب معلوماتك

كلمة السر

 ماهو ال�سيء الذي ت�ستريه ا�سود ولتنتفع به ال وهو احمر ؟- 1
البال�ستيك - الفحم - الرداء

 في اأي �سهر فر�ص ال�سيام على الم�سلمين؟- 2
�سعبان - رم�سان - �سوال

 ماهي اعلى قمة جبل في العالم؟- 3
هيماليا - افر�ست - ماكينلي

 ماهو ا�سد البحار ملوحة؟- 4
البحر الأحمر - البحر الميت - البحر الأبي�ص المتو�سط

 ماهو ا�سم �سيف الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم؟- 5
اللهذام - ذو الفقار - فاروق

  ماهي اكبر الدول العربية من حيث الم�ساحة؟- 6
ال�سعودية - م�سر - الجزائر

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

الكلمات:
ا�س���تخراج – و�س���ام – اختبار – روما – طيور -  مدر�س���ة – اليونان -  اله���ر – كاظم ال�س���اهر –  المبراطور – وجوه  

م�سارعة – عبلة -  م�سر – مجنون - الهرامات – عايدة – مبراة - البواب  – ارتباط – اب -

الإجابات في ال�سفحة 14

14
حة 

�سف
ي ال

ت ف
جابا

إ ال
14

حة 
�سف

ي ال
ت ف

جابا
إ ال

م�صارعةدياع
�صالابوابلا

ره�ا�صلامظاك
اله�رة�صردمم
للررططاببب
يتاااينمرر
وممببووه�اا
نااتترنوطة
ا�صتخراججون
نويااامورب

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

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

riadh@muslih.com

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

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

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

í∏°üe ó«°TQ ¢VÉjQ
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ABBOTSFORD
ABBOTSFORD ISLAMIC 
CENTER(1)

1980 Salton Road Abbotsford V2S 3W7
604-302-0105
abbotsford.thebcma.com
ABBOTSFORD 
JAMATKHANA(4)

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

BURNABY
BURNABY BRANCH(1)

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

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

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

NORTH VANCOUVER
NORTH SHORE CHAPTER(1)

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

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

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

CHILLIWACK
CHILLIWACK MUSSALLAH(1)

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

BURNABY
SFU BURNABY CAMPUS(2)

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

MUSALLA ABU BAKR(2)

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

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

QUEENSBOROUGH
QUEENSBOROUGH / ANNACIS 
ISLAND(2)

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

KAMPLOOPS
UNIVERSITY COLLEGE OF 

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

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

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

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

DELTA
DELTA MUSALLAH(2)

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

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

RICHMOND
RICHMOND BRANCH(1)

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

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

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

SURREY
SURREY DELTA BRANCH(1)

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

THE CARIBOO(2)

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

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

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

SURREY EAST BRANCH(1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AL-KAWTHAR MOSQUE(3)

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

CANADA(2)

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

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

VANCOUVER
VANCOUVER DOWNTOWN(2)

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

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

KAMPLOOPS
AYESHA MOSQUE(2)

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

VANCOUVER
VANCOUVER BRANCH(1)

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

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

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

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

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

WEST BROADWAY MUSALA - 
AL BASHA RESTAURANT(2)

3143 W. Broadway, Vancouver, BC
4 times salah only- Zuhr - IshaNo Juma 
Salat
604-568-8841
DOWNTOWN MUSSALLA(2)

350 West Georgia, Vancouver, BC
Juma Only - Vancouver Public Library In 
Alice Mckay Rm
(604) 897-9349
muslimcommunitycentre.com
DRAKE JAMATKHANA(4)

UNIVERSITY OF BRITISH 
COLUMBIA(2)

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

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

NORTH VANCOUVER
KAREN MAGNUSSEN 
COMMUNITY CENTRE(1)

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

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

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

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

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

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

LANGLEY
LANGLEY MUSSALLA (NEW 
LOCATION)(2)

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

VICTORIA
VICTORIA BRANCH(1)

2218 Quadra Street Victoria BC
250 995-1422
victoria.thebcma.com
VICTORIA JAMATKHANA(4)

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

NEW WESTMINSTER
ASSOCIATION OF ISLAMIC 
CHARITABLE PROJECTS(2)

553 Front Street (Musala inside)
604-524-2752

VICTORIA
UNIVERSITY OF VICTORIA(2)

Interfaith Chapel
250-384-7000

WHITE ROCK
WHITE ROCK MUSSALLA(2)

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

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

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

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

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

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

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

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

دليل املساجد

دليل الكنائس

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

S.no. Name Address Phone Demonination Additional Information

1 St. Joseph The Damascene Church
كنيسة القديس يوسف الدمشقي

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

Church
antiochianorthodox@hotmail.com
www.antiochianorthodox.com

2 Abbotsford
Arabic Church 15133 - 82A Ave, Surrey BC V3S 8R1 (778) 882-2784 Arabic Church arabicchurchbc.ca

3 Willingdon MB Church 4812 Willingdon Ave., Burnaby BC 
V5G 3H6 (604) 435-5544 Arabic Church willingdon.org

4 Vancouver Christian Arabic Church C/o 6075 Inverness Street, 
Vancouver, BC V5W 3P8 (604) 277-2802 Arabic Church churchplantingbc.com/current-

church-plants/arabic-church-surrey

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

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

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

8 Saint George Mission Melkite Greek 
Catholic Church

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

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

حلول قسم الرتفيه

Nota Arabia Radio

notaarabia.com
IOS & ANDROID: nota arabia 

First Arabic Radio from Vancouver 

604 2484948  -  604 2484949

LISTEN TO US:

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

The voice of
the Palestinian

people

The voice of
the Palestinian

people

THE VOICE OF PALESTINETHE VOICE OF PALESTINE
Analysis   Interviews اختبر معلوماتك

كلمة ال�سر
المتنبي

لعبة �سودوكو
الفحم- 1
�سهر �سعبان من ال�سنة الثانية الهجرية- 2
افر�ست- 3
البحر الميت         - 4
ذو الفقار- 5
الجزائر   - 6

السؤال الذي عليك 
طرحه قبل قبول 
الوظيفة اجلديدة

وفاة الفنانة فريوز.. الطفلة 
املعجزة التي أسعدت 

العرب واملصريني

قبل ال�س���روع ف���ي مغامرة مهني���ة جديدة 
يجب اأن تاأخ���ذ العديد م���ن العوامل بعين 
العتبار. اإن لثقافة ال�سركة والمبادئ التي 
تعمل لأجلها تاأثير كبير برفاهك ونجاحك 
في الم�س���تقبل. ل���ذا قبل قب���ول المن�سب 
الجديد، اإنه لمن ال�س���روري اأن تفهم من 
المدير الم�س���وؤول عن كل القيم والأعراف 
والممار�س���ات التي توؤمن بها ال�سركة. في 
هذا ال�س���اأن كتب اآدم غرانت، اأ�ستاذ علم 
الإدارة ف���ي كلي���ة وارت���ون، وموؤل���ف كتاب 
“الأ�سول” الذي �سي�سدر قريبًا، في مقال 
ن�س���ر في �سحيفة النيوي���ورك تايمز. وقد 
طرح غرانت ف���ي مقاله اأن على المر�ّس���ح 
لوظيفة جدي���دة اأن يطرح ال�س���وؤال التالي 
في مقابلة العمل: “كيف لهذه ال�س���ركة اأن 

تكون مختلفة عن باقي ال�سركات؟”.
ووفقًا لغرانت، يجب اأن تاأتي الإجابة ب�سكل 
�سردي. “ل تترّدد في اأن تطلب من المدير 
اأن يخب���رك عن حدث ح�سل في ال�س���ركة 
ول���ن يح���دث ف���ي اأماك���ن اأخ���رى” يقترح 
غرانت. هنا عليك الإ�سغاء جيدًا اإلى �سرد 
الق�سة، اإذ اإنه من ال�سروري التركيز على 
القيم التي �س���تظهر خالل هذا ال�سرد، اأي 

توفيت، الفنانة الم�سري���ة “فيروز”، اأخت 
الممثل���ة ال�س���تعرا�سية ال�س���هيرة نيلل���ي، 
واأ�س���هر طفل���ة م�سري���ة وعربي���ة عرفتها 
ال�سينما، ال�س���بت 30 يناير/كانون الثاني 
2016، عن عمر ناهز 73 عاما بعد �سراع 
طويل م���ع المر�ص، تاركة خلفها 10 اأفالم 
في 10 اأعوام اأ�سعدت الم�سريين والعرب 
وكان اأ�س���هر اأدوارها في���روز هانم ودهب 

وقطقوطة.
خبر وفاة في���روز “الطفلة المعجزة” نقلته 
وكالة انباء ال�سرق الأو�سط الم�سرية عن 
الفنان �سامح ال�سريطي ع�سو مجل�ص نقابة 
المه���ن التمثيلية، ون�س���ره المنت���ج �سفوت 

غطا�ص على �سفحته بفي�سبوك.
واأعلن الأب بطر�ص دانيال، رئي�ص المركز 
الكاثوليكي لل�سينما، والفنان اإيهاب فهمي، 
ع�سو مجل�ص نقابة الممثلين، وفاتها �سباح 
ال�سبت بعد تدهور حالتها ال�سحية، حيث 
خ�سعت لجه���از تنف����ص �سناع���ي، وكانت 

تعاني م�ساكل في الكلى والكبد.
الفنانة لبلب���ة، ابنة خال في���روز قالت في 
وقت �سابق ال�سبت اإن النجمة فيروز، ترقد 
بالعناية المركزة بم�ست�س���فى ال�سفوة في 
القاه���رة، بعد تده���ور حالته���ا ال�سحية، 

مو�سحة اأن الزيارات ممنوعة عنها نهائيا 
باأوامر الأطباء.

الطفلة المعجزة!
فيروز والتي عرفها الجمهور في اأفالمها مع 
الفنان الراح���ل اأنور وجدي، اعتزلت الفن 
وابتعدت عن التمثيل، منذ �سنوات طويلة، 
وتعد اأهم طفلة في تاريخ الفن الم�سري، 
ولقّبت ب�”معجزة ال�سينما الم�سرية”، فيما 
ح�سر الملك ف���اروق عر�سها الأول بملهى 
الأوبي���رج، واأعج���ب باأدائه���ا، ومنحها 50 

جنيها مكافاأة.
واأثناء عملها مع فرقة اإ�س���ماعيل يا�س���ين، 
تعرف���ت على زوجه���ا الفن���ان الراحل بدر 
الدي���ن جمجوم ال���ذي تزوجها بع���د فترة 
ق�سي���رة م���ن اعتزاله���ا واأنجب���ا )اأيمن( 
و)اإيمان( وظال زوجين لأكثر من 30 عاًما 

حتى وفاته عام 1992.
وعا�س���ت فيروز بعد اعتزالها حياة اأ�سرية 
هادئ���ة طيل���ة عمرها ب���ال ع���ودة للمجال 
الفني، وتم تكريمها في مهرجان القاهرة 

ال�سينمائي في عام 2001.
�س���اركت فيروز ف���ي بطولة فيلم يا�س���مين 
)1950( وفيروز هانم )1951( والحرمان 

)1952( و�سورة الزفاف )1952( ودهب 
 )1955( الجن���ة  وع�سافي���ر   )1953(
واإ�س���ماعيل ي����ص طرزان )1957( واأيامي 
ال�س���عيدة )1958( واإ�س���ماعيل ي����ص للبيع 
)1958( وبفكر في اللى نا�سينى )1959( 
وهو اآخر فيلم مثلت فيه قبل العتزال وكان 

عمرها 16 عامًا.
مولدها

فيروز ولدت في القاهرة في 15 مار����ص/
اآذار عام 1943 ا�سمها الحقيقي هو بيروز 
اأرتين كالفايان   وهي من اأ�سرة اأرمنية من 

مدينة حلب ال�سورية.
وتعرف با�س���م في���روز هان���م اأو قطقوطة، 
ولقبوها في بدايتها �سيرلي تمبل، غير اأن 
اأنور وج���دي اختار لها لقب في���روز، واأكثر 
اأفالمها كان مع اأنور وج���دي الذي تبناها 
فنيًا واأظهرها في العديد من اأفالمه التي 

كان لها مخرجًا وممثاُل ومنتجًا.
اكت�ضاف اإليا�س موؤدب

وتميزت فيروز على الرغم من �سغر �سنها 
بقدرتها الفائقة على ال�ستعرا�ص والغناء 
والتمثي���ل حيث اإكت�س���ف الفن���ان اللبناني 

اإليا�ص موؤدب مواهبها.
وق���ام بتاألي���ف وتلحي���ن مونول���وج لتغني���ه 
وحَدها ولق���ى مونولوجها نجاح���ًا باهرًا، 
فقرر اإدخالها م�س���ابقة مواه���ب في ملهى 
الأوبي���رج الليلي، حي���ث كان الملك فاروق 
موجودًا بالحفل فاأعجب ب���اأداء ال�سغيرة 

التي لم تتجاوز 8 من عمرها.
التف حولها المنتجون ال�سينمائيون، فاختار 
موؤدب الفنان اأنور وجدي من بين كّل اأولئك 
ليوقع معه والد فيروز عقد احتكار تتقا�سى 

عنه ابنته األف جنيه عن كّل فيلم.
وانف�سلت عن اأن���ور وجدي في عام 1953 
حيث قرر والدها عدم تجديد عقد الحتكار 

معه، وقرر اأْن يقوم هو باإنتاج اأفالمها.

بح�سب غرانت “المبادئ التي يحافظ عليها 
النا�ص في اأفعالهم”.

ويف�س���ر الأ�س���تاذ غران���ت الحاج���ة اإل���ى 
اإي���الء الهتم���ام بثالثة مب���ادئ على وجه 

الخ�سو�ص:
• العدل والم�ض���اواة: يجب اأن تتحقق 
م���ن اأن ال�س���ركة تق���ّدم الإط���ار الع���ادل 

والمن�سف لطالبي العمل.
• الأمان: يج���ب اأن تحّدد م���ا اإذا كنت 

�سوف ت�ستفيد من الأمان الوظيفي.
• التحّكم وال�ضيطرة: هذا يعني اأنك 
يج���ب اأن تفهم ما اإذا كانت ال�س���ركة ذات 

روؤية م�ستقبلية وقابلة للتغيير في داخلها.
هذه ال�س���تنتاجات الثالثة الت���ي عر�سها 
ل اإليه���ا كل متقدم  غرانت يج���ب اأن يتو�سّ
اإلى عم���ل جديد. اأي اأن يتحقق، من خالل 
�س���ردّية #المدير الم�س���وؤول عن توظيفه، 
اأن هذه ال�س���ركة ت�سمن م�ستقبله وحقوقه 
كما اأنها توّفر العدل بين الموظفين وتوؤمن 

بالم�ساواة والتطّور.



15العدد الخامس عشر - شباط )فبراير( 2016العربي الديمقراطي

ORDER AT 604-737-1000

Maui Ribs
Mouth watering Maui Ribs 
meal. Serve Mild or Spicy

Roast Lamb Meal

Daily Specials

…hÉ°ûŸG ≈¡°TCG øe áYƒæeh á©FGQ á∏«µ°ûJ Ωó≤f
á«∏°UC’G á≤jô£dG ≈∏Yh ºëØdG ≈∏Y

Mixed Grill

BUFFET
¬``«`aƒ``H

Visit our restaurant for more recipes!

All Meals include Salad, Rice
or Pita bread, Tzatziki Sauce

Lamb shank roasted 
slowly  in Mediterranean 
spice sauce

Ribeye Steak Meal Oven Baked Chicken Meal

 6990 Victoria Dr, Vancouver, British Columbia, Canada, V5P 3Y8
tibistigrill.com

Specializing in Authentic Mediterranean Style Grilling

CPBC License # 69016

604-593-6922

ACCREDITED AGENT

Packages to:
Disnyland
Mexico, Hawaii
CRUISES and more

Packages to:
Disnyland
Mexico, Hawaii
CRUISES and more

:≈dEG á«MÉ«°S äÉbÉH
óf’ ÊõjO

…GhÉg ,ƒµ«°ùµe
ÌcCGhájôëH äÓMQ

:≈dEG á«MÉ«°S äÉbÉH
óf’ ÊõjO

…GhÉg ,ƒµ«°ùµe
ÌcCGhájôëH äÓMQ

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

,¢ûcGôe ,ôFGõ÷G ,¢ùfƒJ ,ähÒH ,IôgÉ≤dG ,ΩƒWôÿG ,Iô°üH ,∞éædG ,π«HQG ,OGó¨H ,¿É qªY ,§≤°ùe ,»HO ,IóL ,¢VÉjôdG :≈dEG ¿GÒW äÓMQ
ÌcCGh Î°ù°ûfÉe ,¿óæd ,ófÓchG ,Êó«°S ,»é«a ,QhÉ°û«H ,Qƒg’ ,OÉHCG ΩÓ°SG ,»°ûJGôc ,…ÉÑeƒe ,¿Gô¡W ,∫ƒHÉc ,»¡dO ,Iôª°SCG ,¢ùjOCG
Leading Fares to: Riadh, Jeddah, Dubai, Muscat, Amman, Baghdad, Erbil, Najaf, Basra, Khartoum, Cairo, Beirut, Tunis, Algier, Marrakesh,

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

Addis, Asmara, Delhi, Kabul, Tehran, Mashad, Bombay, Karachi, Islamabad, Lahore, Peshawar, Fiji, Sydney, Aukland, London UK, Manchester and Many More

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

Rafiq Mohammad
Asmaa El Khalil



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�


