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وفاة مفاجئة لعراقية أذهلت
..عقول الهندسة حول العامل

�أعل���ن متح���دث با�س���م معر����ض
“زها حديد” عن وفاة المهند�س���ة
المعماري���ة البريطاني���ة من �أ�صل
 �إث���ر نوب���ة قلبي���ة ف���ي،عراق���ي
.م�ست�شفى ميامي

و�أ�ش���ار مكت���ب حدي���د �إل���ى �أن
المهند�س���ة �أدخل���ت الم�ست�ش���فى
بع���د التهاب ح���اد ف���ي الق�صبات
65  لتفارق الحياة بعمر،الهوائية
.ًعاما
9 > التتمة صفحة

ACTIVISTS PROTEST JNF
demanded
that the JNF’s
t a x- deductible status in
C a n ad a b e
removed.

Canada Palestine
Association and BDS
Vancouver-Coast Salish
i n it i ated a succes s ful picket outside the
“Gala Dinner” of the
Jewish National Fund
in Vancouver and loudly

There were
g r e a t s ol i darity messages from
indigenous sister Carol
who also sang the women’s warrior song, Daniel
from the Ayotzinapa
Mex ican committee,
indigenous activist Ray
from Red Sparks Union,

and comments f rom
Khalil on behalf of BDS
Vancouver.
Amid chants of “Stop the
JNF” and “Free Palestine”,
activists also handed out
hundreds of leaf lets
to passers-by, many of
whom were supportive
and stopped to chat and
ask for more info.
JNF Canada has used
its tax-deductible status for building and

> CONT. PAGE 3

ربعي املدهون
أول فلسطيني
”يفوز بالـ”بوكر
العاملية

) كون�شرتو الهولوكو�ست والنكبة:توجت رواية (م�صائر
للفل�س ��طيني ربع ��ي المدهون ي ��وم الثالث ��اء بالجائزة
 �ألف50  وقيمتها2016 ”العالمية للرواية العربية “بوكر
.دوالر �أمريكي �إ�ضافة �إلى ترجمة العمل للغة الإنجليزية
11 > التتمة صفحة

graphic design work

by experienced professionals

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

Media Group Inc.

Experts in Arabic
and English Design

Marketing Collateral - Corporate Image - Animation
Web and Application Design - Mobile Apps - SEO
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Al-Iman Middle 107 Ave
Eastern Food Inc

10700 KingGeorge Blvd. | Surrey, BC V3T 2X3
Tel: 604 - 584 - 8802 | Fax: 778 - 395 - 4666
www.alimanmarket.com

Unit 107 - 11471 Blacksmith Place
Richmond, BC, V7A 4T7
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أخبار كندا

Vancouver activists held a spirited
picket on April 10 to expose the JNF’s
racist policies.

> CONT. FROM PAGE 1

maintaining the infamous
“Canada Park” on the ruins of
3 Palestinian villages, Imwas,
Yalu and Beit Nuba, which
were located in the occupied
West Bank and destroyed after
the 1967 war.
On April 10, 2016, the Jewish
National Fund JNF Pacific
Region held its annual “Negev
Gala Dinner” and this year, it
is “working with ‘No to Violence
Against Women’(in Israel) to
build a shelter for women and
children”. They claim that “this
shelter is for everyone, regardless

of background.” According to
organizers of the protest “the
JNF, with its racist policies of
neither leasing nor selling land to
non-Jews (i.e. Palestinians), cannot
use a project like this to hide its
true agenda of land confiscation
and ethnic cleansing.”
Combating violence against
women is a worthy goal, but
the JNF owes its funders and
the general public an explanation as to why it is a direct
participant to the persecution
of Palestinians. What about the
Palestinian Bedouin women

(also Israeli citizens) from Al
Araqib in the Naqab/Negev,
who have suffered the ultimate violence of homelessness
95 times and counting at the
hands of the JNF and Israeli
forces? And what about the
hundreds of Palestinian girls
and women that have been
the victims of Israeli occupation violence on a daily basis?
What about the 57 Palestinian
women, including 13 minors,
incarcerated in Israeli prisons? What about the women
and children in Gaza, living
just south of this new shelter,
who are not allowed by Israeli
authorities to leave for proper
medical treatment for various
cancers?

In January, dozens of female
patients (in Gaza) staged a
protest to voice their anger
over the draconian restrictions, which Israel threatens
to tighten, on patient movement. One of the protesters,
Rawan Lubad, has lived with
breast cancer for 10 years.
The 61-year-old is in constant
pain. She has twice applied to

get a permit for referral. She
was twice denied. ‘I am dying
here. I feel that I have been
sentenced to death,’ she said.
A 1998 United Nations Human
Rights Council report found
that the JNF systematically discriminates against Palestinian
citizens of Israel, who make up
about 20 percent of the country’s population. According
to the UN report, JNF lands
are “chartered to benefit Jews
exclusively,” which has led to
an “institutionalized form of
discrimination.” Similarly, after
an Arab Israeli couple was
blocked from leasing a house
in the mid-1990s, they took
their case to Israel’s High
Court, and in 2005 the court
found that the JNF systematically excluded Palestinian citizens of Israel from leasing its
property.
More recently, the U.S. State
Department’s 2012 Country
Reports on Human Rights
Practices detailed “institutional
and societal discrimination” in
Israel. The report noted,
“Approximately 93 percent of

land was in the public domain,
including approximately 12.5
percent owned by the NGO Jewish
National Fund ( JNF), whose
statutes prohibit sale or lease of
land to non-Jews.”
For their part, JNF Canada
officials are relatively open
about the discriminatory
character of the organization.
In May 2002, JNF Canada’s
executive director for eastern
Canada, Mark Mendelson,
explained: “We are trustees
between world Jewry and the land
of Israel.” JNF Canada’s head
Frank A. Wilson echoed this
statement in July 2009: “JNF
are the caretakers of the Land of
Israel on behalf of its owners, who
are the Jewish people everywhere
around the world.”
The JNF’s bylaws and operations clearly are incompatible
with Canada’s legal rejection
of racist property covenants.
Yet JNF Canada, which raises
about $8 million annually, is a
registered charity in this country. As such, it can provide tax
credits for donations, meaning
that up to 40% of its budget
effectively comes from public
coffers.
more information and events
can be found at facebook.com/
events/479613515556070/

موسم الصيف
واإلجراءات االحرتازية

 يج ��ب الإكثار من �ش ��رب الماء:مالحظة
وعدم �إهمال... وال�س ��وائل لتجنب التجفاف
ا�س ��تعمال مزي ��ل التع ��رق والروائ ��ح الكريهة
مرف ��ق بع�ض �ص ��ور لمنتجات..... للبالغي ��ن
الواق ��ي ال�شم�س ��ي ومزي ��ل التع ��رق والروائح
الكريهة �أي�ض ًا

و�أكثر ات�ساع ًا بالمقارنة لموقع بالدنا الأقرب
ن�سبي ًا لخط الإ�ستواء حيث تكون �شبه معدومة
. هناك
لذلك وجب اخذ الحيطة والحذر عند التعر�ض
لأ�شعة ال�شم�س المحرقة والم�سببة للكثير من
... الأمرا�ض وال�سرطانات الجلدية
�س ��تقوم المدار� ��س بتوعية الطالب والأهالي
لخطورة التعر�ض لأ�شعة ال�شم�س حيث �ستطلب
من الأهالي تزويد �أبنائهم بالواقي ال�شم�سي
وخا�ص� � ًة عن ��د القي ��ام بن�ش ��اطات ورح�ل�ات
 وهي متوفر ب�أ�شكال ون�سبة متعددة، خارجية
في بع�ض70  و50 ت�صل ن�س ��بة وقايته ��ا ل...
 وهذا يعتمد على ح�سا�س ��ية الجلد.. الأحيان
وتتراوح �أ�سعارها.... ودرجة بيا�ض الب�ش ��رة
.َ دوالر تقريبا20- 7 بين

�إميان اللحام

... �أحبائي القادمين الجدد لكندا
الحديث عن الطق� ��س عاد ًة بكندا هو مدخل
لك�س ��ر حواج ��ز الح ��وار والتكل ��ف و �ضرورة
..... لتعزيز برتوكول المجامالت
اليوم بد�أت م�ؤ�شرات ال�صيف تلوح لنا بحرارة
�أعلى من معدلها لمثل هذا اليوم من الأعوام
مما يب�شر ب�صيف حار وم�شم�س... المن�صرمة
.... نوع ًا ما
حيث �سجلت بع�ض المناطق ببريت�ش كولومبيا
 ْ مئوية وبنا ًء على30 درجات حرارة تجاوزت
 درجة40ْ هذا وجب التنويه عن �أنه ��ا تعادل
مئوية في بع�ض الأحيان مقارن ًة ببالدنا وذلك
ب�سبب قرب قر�ص ال�شم� ��س من �شمال الكرة
كما �أن القبة ال�س ��ماوية في...ًالأر�ضية �صيفا
الق�سم ال�شمالي تحتوي على ثقوب �أوزون �أكبر

WHY ARE YOU READING THIS?

BECAUSE ADVERTISING WORKS!
The Arab Democrat connects your business to the large and fast growing Arab community in the lower mainland.
Our online newspaper ArabDemocrat.com contains daily updates with news, events and features.
stay tuned for our IOS and Android mobile Apps scheduled for release early 2016.
To advertise, please call us at (604) 637-5722 or send us an email to advertise@arabdemocrat.com
advertise@arabdemocrat.com :( �أو �أر�سل لنا عبر البريد الإلكتروني604) 637-5722  الرجاء االت�صال على الرقم،للإعالن
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أخبار كندا

بسبب تهجمه على املثليني:

إلغاء حفل وليد
التونسي يف كندا

مغاربة كندا يحتفون بطريقتهم
اخلاصة بذكرى تأسيس مونرتيال
قالت جمعية �شم� ��س المدافعة عن المثلية
الجن�س ��ية على �صفحتها الر�سمية انّه وقع
�إلغاء حفل الفنان ال�ش ��عبي وليد التون�س ��ي
المبرمج ف ��ي كندا ي ��وم  20ماي ��و المقبل
بمونتريال .
و قال ��ت الجمعي ��ة �أنه ��ا قام ��ت بالتبلي ��غ
عن وليد التون�س ��ي لدى بع� ��ض الجمعيات
المعني ��ة بحق ��وق المثليين في كن ��دا التي

تحركت و�س ��اهمت �إلغاء الحفل الذي كان
�س ��يقيمه كما تح�صلت على وع ��د ب�أنه لن
يغني مجددا على الأقل في كندا ح�سب ما
�أفادت به الجمعية.
و يذكر �أن وليد التون�سي تهجم على المثليين
في قناة الحوار التون�سي من خالل برنامج
كالم النا�س و�أثارت الحلقة جدال وا�سعا.

يعتزم مغارب ��ة كندا االحتف ��اء بطريقتهم
الخا�ص ��ة بالذك ��رى  375لت�أ�سي� ��س مدينة
مونتريال .في �س ��ياق ذلك ،تن ��وي جمعية
“الناف ��ورة المغربي ��ة من �أج ��ل مونتريال”
منح هدي ��ة لمدينة مونتريال بالمنا�س ��بة.
فف ��ي الع ��ام المقب ��ل (� )2017س ��تحتفل
مدينة مونتريال بالذكرى  375لت�أ�سي�سها،
وانته ��ازا لهذه الفر�ص ��ة الرائعة ومن �أجل
�ضمان م�ش ��اركة الفت ��ة للجالي ��ة المغربية
ف ��ي مونتريال� ،أعلنت الجمعي ��ة “النافورة
المغربي ��ة” ع ��ن رغبته ��ا ،با�س ��م الجالية
المغربية ،في منح هدية لمدينة مونتريال،
ح�س ��ب ما ذكر بيان �صادر ع ��ن الجمعية.

وقال البيان ذات ��ه�“ ،أن المبادرة اكثر من
مجرد هدية� ،إنها رمز ..مبادرتنا تقوم على
ن�صب نافورة مغربية من الزليج في �ساحة
عمومي ��ة بمونتري ��ال ،وذل ��ك للتعبي ��ر عن
التقدير �إزاء اال�ستقبال الرائع الذي حظيت
به الجالية المغربية ،وترجمة لتعلق جاليتنا
بهذه المدين ��ة الرائعة ”.و�أو�ضح البيان �أن
هذه النافورة الفنية �ستثري الطابع العالمي
لمدينة مونتريال .و�ستعرف �سكان مونتريال
وزوار المدينة على فن الزليج المغربي ،كما
�ستكون رمز ًا للفخر لدى الجالية المغربية
وفئة ال�شباب منها على وجه الخ�صو�ص.
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أخبار كندا

قرر �ش ��ابٌ كن ��دي من �أ�ص ��ول �س ��ورية �أن
ينطلق في رحلة م�شي على الأقدام لم�سافة
 500كيلومت ��ر ،ت�ضامني ��ة م ��ع الالجئي ��ن
والمهاجري ��ن الذين �أجب ��روا على الرحلة
�إلى م�س ��افات بعي ��دة للو�صول �إل ��ى الدول
المجاورة هربا من الحرب في �سوريا.
وق ��ال مجدي حري ��ري� ،إن ق ��راره بخو�ض
هذه التجربة جاء م ��ن اطالعه على �أزمة
الالجئي ��ن ال�س ��وريين ف ��ي �أوروب ��ا فق ��رر
ال�شروع في م�شيته لتجربة ما يعانيه ه�ؤالء
الالجئي ��ن عند اله ��روب م ��ن الحرب في
�سوريا.
بد�أ حريري الم�شي في الثاني من ني�سان/
�أبريل انطالق ًا من مدينة مونتريال الكندية
متجه ًا �إلى تورونتو ،حيث و�صل في ال�سابع
ع�ش ��ر من هذا ال�شهر ،وعاد �إلى مونتريال
في اليوم التالي .في رحلة م�شى حريري في
الغالب على الط ��رق الريفية ،وكان وحيد ًا
بنف�سه فقط مع �إمدادات �أح�ضرها معه.
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سوري يجتاز
 500كم مشيًا
على األقدام
دعما لالجئني
يف كندا

“مررت من خالل مجموعة من الم�شاعر”

ق ��ال طال ��ب ال�س ��نة الثالثة في الهند�س ��ة
الميكانيكية في جامع ��ة ماكجيل“ ،ولكنها
كانت تعليمية للغاية وك�سرت القيود”.

وككندي �س ��وري وم�س ��لم  ،كانت الم�سيرة
�أي�ضا “تحديا �ش ��خ�صيا” لنف�س ��ه ،والأهل
والأ�صدقاء.
وا�ستخدم حريري موقع التمويل الجماعي
 YouCaring.comلجم ��ع التبرع ��ات
ل�صال ��ح الجمعيات الخيرية التي ت�س ��اعد
المهاجري ��ن والالجئين ف ��ي الو�صول �إلى
كن ��دا ب�س�ل�ام ولب ��دء حياته ��م الجديدة.
و�شجع النا� ��س على التبرع ولو ببن�س واحد
لكل كيلومتر يم�شيه.
وتمكن في الوقت الراهن ،من جمع 1634
دوالر كندي ،و�ستذهب التبرعات �إلى وكالة
الأمم المتحدة لالجئين ،و�أطباء بال حدود
ومنظمة الإغاثة الإ�س�ل�امية كندا .و�سيتم
ا�ستقبال التبرعات حتى  30ني�سان�/أبريل.

شرع قانون املوت الرحيم للمرضى الراشدين
كندا ُت ّ

اقترحت الحكومة الكندي���ة الليبرالية
الجديدة على البرلمان م�شروع قانون
ي�س���مح للمر�ضى الرا�ش���دين الميئو�س
من �شفائهم ب�إنهاء حياتهم بم�ساعدة
الطبيب.

ويتوقع ان يتم تمرير القانون بت�صويت
الأغلبية ،حي���ث ين�ص الم�ش���روع على
ال�س���ماح للمر�ض���ى ب�إنه���اء حياته���م
بم�س���اعدة الطبي���ب في ظ���ل “ظروف
معين ��ة” .ووفقا لبي���ان �أ�صدره رئي����س
ال���وزراء جا�س���تن ت���رودو ف�إنه �س���يتم
الت�صوي���ت عل���ى القان���ون ف���ي يوني���و
المقبل.
و�أو�ض���ح رئي����س ال���وزراء الكن���دي �أن
قرار الموت الرحيم م�س����ألة �شخ�صية

أمل كلوين :تصريحات ترامب جتاه النساء
واملسلمني حتريضية ..وشعبيته تدهشني!
وترب ��ت في لن ��دن ،خ�ل�ال لقاءه ��ا هيئة
الإذاع ��ة البريطانية م ��ن �أن ت�صريحات
ترا م ��ب التحري�ضي ��ة بح ��ق الن�س ��اء
والم�س ��لمين لم ت�ؤثر على �ش ��عبيته داخل
الح ��زب الجمه ��وري ،حي ��ث قال ��ت “�أن ��ا
منده�ش ��ة م ��ن ه ��ذا الأم ��ر تمام� � ًا ك�أي
�ش ��خ�ص يرى هذه الأمور ،هن ��اك إ�عالن
على التلفزي ��ون الأميركي يعر�ض كل هذه
الت�صريحات الت ��ي قالها بحق المر�أة� ،أنا
�أظن �أنه �س ��يح�صل على تقييمات �س ��لبية
للغاية ،ولن يح�صل على الكثير من �أ�صوات
الن�ساء كنتيجة لذلك”.

عار�ضت المحامية والنا�ش ��طة في مجال
حقوق الإن�س ��ان �آمال كلون ��ي ت�صريحات
مر�شح الرئا�سة الأميركي دونالد ترامب،
التي ر�أت �أنه ��ا �ضد الم ��ر�أة و�أن تعليقاته
ت�شجع على “ا إل�سالموفوبيا” خالل حملته
للتر�شح للرئا�سة.
وفي لق ��اء مع هيئ ��ة ا إلذاع ��ة البريطانية
 BBCاالثنين الما�ضي ،لم تتراجع زوجة
الممثل الأميركي جورج كلوني عن هجومها
ال�سابق على ترامب ب�ش� ��أن تعليقاته حول
من ��ع الم�س ��لمين م ��ن دخ ��ول الوالي ��ات
المتح ��دة ،كما ر�أت �أنه يج ��ب االعترا�ض
عل ��ى وجهات النظ ��ر المت�ش ��ددة لترامب
الذي يعد المر�شح الجمهوري الأوفر حظ ًا
في التر�شح لمقعد الرئا�سة الأميركية.
وقال ��ت كلون ��ي ف ��ي ت�صريح ��ات نقلته ��ا
�صحيف ��ة  Daily Mailالبريطاني ��ة،
“عندما ت�ستمع لما يقوله �أبرز المر�شحين
الجمهوريين حول بناء �أ�سوار ،واال�ستبعاد
الكام ��ل للمك�س ��يكيين ،ومنع الم�س ��لمين
بالكام ��ل من دخ ��ول الب�ل�اد ،و إ�ذا نظرنا

تحديد ًا إ�لى الخطاب ال�سيء الذي يتناول
به الم�س ��لمين ،حيث يوا�صل القول ب�أنهم
يريدون الجهاد ،وال ي�ؤمنون بنمط حياتنا،
و�أنه ��م ال يحترم ��ون نظامن ��ا ،وعندم ��ا
ي�صفه ��م بكلمة (هم) وي�ش ��اهد النا� ��س
التغطي ��ة ا إلعالمي ��ة للأم ��ر� ،أعتق ��د �أنه
يجب عليهم �أن ي�س� ��ألوا :هل تق�صد 1.5
بليون �شخ�ص حول العالم بهذا الو�صف؟”.
ت�ضي ��ف كلون ��ي“ ،هل تق�ص ��د �أ�ش ��خا�ص ًا
يحمل ��ون الجن�س ��ية الأميركي ��ة ويخدمون
في الجي�ش الأميركي ،وهل تعلم �أن الأمر
يم� ��س �أغلبي ًة ال ت�ؤمن بالعنف �أو التطرف
ب�أي �شكل من الأ�شكال؟”.
وكان ��ت المحامي ��ة البالغ ��ة م ��ن العم ��ر
 38عام� �اً ،قد �أج ��رت لقاءه ��ا الأول على
التلفزي ��ون الأميرك ��ي للحدي ��ث ح ��ول
م�شكالت حقوق الإن�س ��ان في المالديف،
ول ��م تط ��رح �أي ��ة �آراء تتعل ��ق بال�سيا�س ��ة
الأميركي ��ة في اللق ��اء ال ��ذي �أجرته قناة
 NBCفي يناير /كانون الثاني الما�ضي.
وتعجب ��ت كلون ��ي الت ��ي ولدت ف ��ي بيروت

ت�ؤي ��د كلون ��ي وزوجه ��ا تر�ش ��يح هي�ل�اري
كلينتون للرئا�س ��ة ،وترى �أن فوز ال�س ��يدة
الأولى للواليات المتحدة �س ��ابق ًا بالمقعد
�سير�س ��ل ر�س ��ال ًة قوي� � ًة ومثالي� � ًة لترامب
وم�ؤيديه“ ،فف ��ي نهاية المطاف ،إ�ذا هُ زِ م
ترام ��ب على يد م ��ن قد تك ��ون �أول امر�أة
تر�أ� ��س الوالي ��ات المتح ��دة الأميركي ��ة
ف�أعتقد �أنها �ستكون ر�سالة إ�يجابية للغاية
من الناخبين ح ��ول ر�أيه ��م الحقيقي في
وجهات نظره ،والت ��ي ال �أظنها من �ضمن
القيم الأميركية”.
ولم يتراجع ترام ��ب عن ت�صريحاته حول
كلينت ��ون خ�ل�ال خط ��اب الن�ص ��ر ال ��ذي
�ألقاه ليلة الثالثاء بع ��د فوزه باالنتخابات
التمهيدية للح ��زب الجمهوري في واليات
كونيتيكت وديالوير وميريالند وبن�سلفانيا
ورود ايالند.
وكان ترامب قد قال عن كلينتون رد ًا على
خطابها“ ،ال�شيء الوحيد الذي تملكه هو
ورقة الن�ساء ،والأمر الجيد هو �أن الن�ساء
ال يحبونها .ب�صراحة� ،إذا كانت هيالري
رجل ف�أعتقد �أنها لم تكن لتح�صل
كلينتون ً
على  %5من الأ�صوات”.

و�أ�ضاف ترامب�“ ،سنهزم هيالري ب�سهولة.
�أنا �أ�سميها هيالري الملتوية ،إ�نها كذلك،
و�ستكون رئي�سة مروعة إ�ذا حدث الأمر”.

للغاية حيث ي�أتي هذا القانون “ليحترم
ق ��رارات الكنديي ��ن” ،وقال���ت ج���ودي
ويل�س���ون رايبولد وزيرة العدل ورئي�سة
النيابة العام���ة �إن القانون يقدم “خيار
الموت ال�سلمي للمر�ضى”.
ولي�س���مح القان���ون به���ذا الخي���ار على
المري�ض �أن يكون ق���د تجاوز عمر 18
عاما ويكون �سليما عقليا ،كما ي�ستوجب
تنفيذ القرار ان يكون المري�ض ميئو�سا
م���ن �ش���فائه .و�س���يطبق القان���ون على
المواطنين والمقيمي���ن في كندا فقط
مما يعني �أنه ال يمكن للمر�ضى الأجانب
التوجه �إلى كندا من �أجل تنفيذ قرارهم
ب�إنهاء حياتهم.
ويتعين على المري�ض بموجب القانون

كتاب���ة ر�س���الة خطي���ة يطل���ب فيه���ا
الح�صول على الموت الرحيم بم�ساعدة
الطبيب ،حيث �س���يخ�ضع للعالج لمدة
 15يوم���ا قب���ل تحقيق رغبت���ه في حال
تمت الموافقة على قراره من قبل افراد
ا�س���رته والأخ�صائيي���ن االجتماعيي���ن
والأطباء.
وقد القى م�شروع القانون هذا انتقادات
من قبل المجموعات المنا�صرة للموت
بكرامة في كندا.
يذك���ر �أن المحكم���ة العلي���ا ف���ي كندا
رف�ض���ت ،الع���ام الما�ض���ي ،بالإجم���اع
فر�ض حظ���ر على االنتحار بم�س���اعدة
طبيب.
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أخبار كندا

مهندس فلسطيني استفاد من دراسته
يف إنشاء سلسلة مطاعم ناجحة يف
كندا وأملانيا واإلمارات ..تعرف على قصته
نكهات عربيةٌ وبرازيلية
ٌ
يق���ول م�س���عود ل���ـ “هافنغتون بو�س ��ت
عرب ��ي” �إن ج���ده ا�س���تفاد “م ��ن مزج
الطع ��م العرب ��ي بالطع ��م البرازيل ��ي
م�س���تخدم ًا به���ارات عربي���ة ونكهات
برازيلي ��ة ،ليق ��دم الدج ��اج بنكه ��ات
مميزة جديدة القت نجاح ًا وقبو ًال في
ال�شارع البرازيلي”.
و�أو�ضح م�سعود �أنه مهند�س متخ�ص�ص
في ت�صاميم الكومبيوت���ر والمعدات،
وهو التخ�ص�ص ال���ذي عمل فيه لمدة
� 10س���نوات ف���ي �ألماني���ا“ ،لكن ��ه لم
يمنع طموحي وحب ��ي للعمل في مجال
الطبخ”.

بع���د النج���اح ال���ذي حققت���ه مطاعم
 Braiseruy Herbsف���ي البرازي���ل،
نقل �ش���ابٌ كندي من �أ�صل فل�سطيني
ليخط ق�صة
ّ
التجربة �إلى بالد الهوكي؛
نجاحٍ �أخرى ب�أنامل عربية.
فبعد عامين من المغامرة االقت�صادية،
يملك عماد م�سعود  3فروع في مدينة
تورنت���و الكندي���ة� ،إل���ى جان���ب  9ف���ي

البرازيل ،على �أن يفتت���ح قريب ًا فرع ًا
في الإمارات و�آخر في �ألمانيا.
يعود م�سعود في الذاكرة �إلى البدايات
عندم���ا هاجر جده بع���د حرب 1948
تارك ًا فل�س���طين �إل���ى البرازي���ل .كان
يدر����س الط���ب ،لكن���ه �أراد �أن يفتت���ح
م�شروع ًا ي�ساعده على تحمل المعي�شة
الغالية.

�أن�ش����أ الجد عربة طعام حملت ا�س���م
“بريزري” ،وتو�س���ع العمل �شيئ ًا ف�شيئ ًا
لي�صبح مطعم ًا �صغيراً ،ثم تركه وعاد
�إلى �سوريا.
بعدها ،جاء دور الأحفاد ،فعكف عماد
على تطوير الم�ش���روع لي�صبح �سل�سلة
مطاعم منت�شرة في �أنحاء مختلفة من
العالم.

و�أ�شار �إلى �أنه ا�ستفاد من خبراته في
الت�صامي���م ،ف�صم���م �أجه���زة الطبخ
والمكائن ،كما ا�ستفاد من خبرة جده
في مزج النكه���ات والبهارات� ،إلى �أن
و�صلت الآن �إلى  12نكهة للدجاج ،تمثل
الطعم العربي والبرازيلي.
ويقول م�سعود �إن البهارات الم�ستخدمة
م���ن البه���ارات العربي���ة ه���ي القرفة
والزعتر واليان�سون� ،إ�ضاف ًة �إلى نكهات
وبهارات م�ستخدمة في البرازيل.
ال نخ�شى مناف�سة ال�سوق
و�أ�ضاف“ ،نحن في �صدد فتح فرع في

دولة الإمارات ،وال نخ�ش ��ى المناف�سة
نظر ًا لتميز منتجاتن ��ا و�أطعمتنا التي
تحم���ل المزي���ج العرب���ي المخل���وط
بالنكهة الغربية”.
وتابع “تقدم ��ت بع�ض الدول الخليجية
وم�صر بعرو�ض لنا لفت ��ح فروع فيها،
لكن �أنا حري� ��ص جد ًا عل ��ى �أن تقدم
تلك الفروع المنتجات بنف� ��س الجودة
التي نقدمها ف ��ي كن ��دا و�ألمانيا ،لذا
�أف�ض ��ل التريث بع�ض ال�ش ��يء في فتح
فروع �أخرى في الدول العربية ،لحين
الت�أكد من �أن تلك الفروع �ستكون على
نف�س الجودة والأداء”.
وي�ش���ير م�س���عود إ�لى �أن �أكث���ر زبائنه
في تورونتو هم م���ن الكنديين ،لأنهم
يف�ضلون الأكل ال�صحي ويجذبهم كل
�شيء جديد� ،أما ن�سبة الزبائن العرب
فتمثل حوالي .%35
قائ�ل�ا“ ،يج���ب �أن
ً
ويخت���م حديث���ه
يكت�س ��ب ال�ش ��باب الخبرة في المجال
الذين يحبونه� ،إ�ضافة �إلى �أن درا�س ��ة
تخ�ص�ص متعلق بعملهم� ،س ��يتيح لهم
بالت�أكيد درا�س ��ة �س ��وق العمل قبل �أن
يفتتحوا م�شاريعهم الخا�صة وينجحوا
فيها”.

أخبار العامل

“الهروب إىل أوروبا” :وثائقي لبي بي سي يتتبع رحلة
سوريني يافعني فرقتهما احلرب عن وطنهما

غيث وعب ��دول ال يختلفان عن ع�ش ��رات الآالف
من الالجئين ال�سوريين .غير �أنهما تفردا ببث
الروح في تلك الأج�ساد الهائمة التي ت�ستعر�ضها
الن�ش ��رات الإخبارية وت�ش ��ير لها التقارير بلغة
الأرقام الجامدة.
كال ال�شابين في الخام�سة ع�شر من العمر ،وهما
من بين � 86ألف طفل لج�أوا بمفردهم �إلى �أوروبا
خالل عام  2015وحده ،بحثا عن م�أوى!
نجح وثائقي جديد لبي بي �سي في و�صف م�أ�ساة
الت�ش ��رد التي يعي�ش ��ها ه� ��ؤالء الأطفال ب�ش ��كل
مختلف لأنه ا�ستغنى عن و�ساطة الراوي و�أف�سح

المجال لل�شابين ل�س ��رد حكايتهما وبت�صويرها
في مقاطع كثيرة من الفيلم.
يبد�أ الفيلم في مدين ��ة �إزمير في غربي تركيا،
حيث يريد �أن ينطلق منها غيث تجاه �ألمانيا التي
ب ��ات يحلم بها كوجهة نهائية ل ��ه ولوالدته التي
تعي� ��ش في قرية تركية على الحدود مع �سوريا.
ي�ستعين غيث بالمهربين لبلوغ جزيرة لي�سبو�س
اليونانية على متن قارب حجمه “�أقل من �سبعة
�أمت ��ار” وعلى متن ��ه �أكثر من �أربعين �ش ��خ�صا.
ويتحدث غيث عن هول الرحلة و�س ��ط الأمواج
العاتية من خالل �صور التقطها بهاتف نقال.

عند بلوغه العا�صمة اليونانية �أثينا يلتقي ب�شاب
�سوري �آخر يدعى عبدول (هذا هو اال�سم الذي
�أراد �أن ينادى ب ��ه) ظل عالقا في المدينة �أكثر
من عام كامل في انتظار تحويالت ت�ساعده على
دفع نفقات ال�سفر.
يجد كل واحد في الآخر الدعم وال�سند ويت�شبث
كل واح ��د بالآخر ويحلمان بال�س ��فر �س ��ويا �إلى
�ألماني ��ا .عالق ��ة ال�صداقة بين غي ��ث وعبدول
�أ�ضف ��ت بعدا �إن�س ��انيا �ش ��ديد الرق ��ة يتناق�ض
مع ق�س ��وة الواقع المحيط بهم ��ا ،وهو ما يجعل
الم�ش ��اهد يتفاعل مع الفيلم وك�أن ��ه �أمام عمل
روائي يحمل كل عنا�صر الإبداع الدرامي.
وي�سجل فيلم “الهروب إ�لى �أوروبا” :مرحلة تحول
ال�صبيّين من عالم الطفولة �إلى عالم موح� ��ش
ال مكان فيه للبراءة ويفر�ض عليهما الحذر في
كل خطوة.
فغي ��ث ال ين�س ��ى التحذي ��رات المتك ��ررة م ��ن
المهربين الذين ي�ستولون على �أموال الالجئين
ثم يَهربون ،وهذا يذكّره بمقولة والده المتوفى
ب�أن تركيا “مثل الغابة” التي يجب �أن يكون فيها
ال�شخ�ص “�أ�سدا حتى ال تلتهمه الأ�سود الأخرى”.
و�س ��ط كل ذل ��ك يظ ��ل هاتف ��ه النق ��ال هم ��زة
الو�صل التي تحيله �إلى حياته ال�سابقة في كنف
�أم ��ه .فهي ت�س� ��أله دوما م ��ا �إذا كان ق ��د تناول
طعاما ،فيتلعثم قليال قب ��ل �أن يدعي �أنه تناول
“�سندوت�ش� ...سمك”.

مع تدفق الالجئي ��ن على ح ��دود �أوروبا بحلول
�أيلول � /سبتمبر  ،2015ت�شدد ال�سلطات المجرية
�إجراءات الدخول �إلى البالد مما يجعل الو�صول
�إلى �ألمانيا �صعب المن ��ال .حينها يقرر كل من
ال�شابين تغيير وجهته و�سلك طريق مختلف.
هنا يتخذ الفيلم �شكال مختلفا؛ فنبد�أ بتتبع رحلة
غيث من خالل عد�سة هاتفه النقال .في�سير على
الأقدام ثمانية كيلومترات داخل حقل في �صربيا
وهو يتحدث عن قَدرية الحي ��اة �أو الموت تحت
الق�صف الع�شوائي في �سوريا .ولكن هذه الر�ؤية
العدمية تتناق�ض مع �إ�صراره على بلوغ هدفه.
ذكريات الح ��رب  -التي وقع ��ت عندما كان في
الثاني ��ة ع�ش ��رة  -ال تغادر ذاكرت ��ه .فهو ي�صف
لحظة �سقوط البراميل المتفجرة وك�أنها “�صدمة
موت مفاجئ” ي�ستعيد بعدها الحياة تدريجيا.
عند و�صوله �إلى الأرا�ضي المجرية يترك غيث
كاميرا هاتفه النقال لت�س ��جل ظ ��روف الإقامة
القا�سية داخل �أحد مراكز ا�ستقبال الالجئين،
وذلك بحذر �شديد حتى ال ي�صادر منه الهاتف.
ي�صور الهاتف ع�ش ��رات الالجئين من الرجال
والن�س ��اء والأطف ��ال وه ��م يتدافع ��ون اللتقاط
الطع ��ام الذي يُلقي به اتجاههم �أفرا ُد �ش ��رطة
يرت ��دون قف ��ازات وكمامات طبي ��ة� .أما دورات
المياه فتحولت  -كما هو �ش ��ائع في بالد عربية
كثيرة � -إلى م�س ��احة حرة للتعبير عن ال�سخط
على ال�سلطات المجرية.

اﻧــــﺖ ﻣــــﺪﻋـــــــﻮ  11ﻣـــﺎﻳــــــﻮ 11TH MAY 2016

في هذه الأثناء ينجح عب ��دول في الو�صول �إلى
�ألمانيا ولكنه يريد �أن يذهب �إلى ال�سويد حيث
ي�س ��كن عمه الذي يتمنى �أن يعو�ض ��ه عن الأب
الغائ ��ب .ينجح عبدول ،بم�س ��اعدة �ش ��بكة من
المتطوعي ��ن الدانماركيي ��ن ،في الو�ص ��ول �إلى
مدينة مالمو ال�سويدية التي تبعد ع�شرين دقيقة
عن البلدة التي يقيم فيها عمه .بالرغم من �آمال
عبدول لم ي�أت العم ال�ستقباله.
في رحل ��ة القطار -وفي حديثه م ��ع راكب �آخر-
يُطلع عبدول جلي�سه با�ستكانة �شديدة عن وفاة
ذويه في الح ��رب ،وفي لحظة يتخلى وجهه عن
تعابي ��ر الطفولة التي لم تغادره من ��ذ �أن ر�أيناه
�أول مرة.
عبدول لم يجد مبتغاه بعد مقابلة العم التي طال
انتظارها .فهو لم يحت�ضنه كما كان يتوقع ،و�أودع
مركزا للأحداث �إلى حين تقدم طلب اللجوء.
�أما غيث فو�صل �أخيرا �إلى �ألمانيا بعد خم�س ��ة
�أ�س ��ابيع من مغادرته تركيا�“ .أ�ش ��عر �أنني الآن
رجل حقيق ��ي” كانت العبارة التي ا�س ��تقبَل بها
غيث و�صوله �إلى وجهته المن�شودة.
ا�س ��تغرق العم ��ل في �صن ��ع الفيل ��م حوالي عام
ون�صف العام وهو ثمرة تعاون المخرج ال�سوري
فرا� ��س فيا�ض الذي قام بت�صوير �أجزاء كبيرة
م ��ن الفيلم م ��ع المخ ��رج والم�صور را�سمو� ��س
�شميدت والمنتج والمخرج الدانماركي هينريك
غرونيت.

You are invited

ﻣﺴﺎء( )6:30 pm (Doors open at 6:00
ﻣﺴﺎء )ﺗﻔﺘﺢ اﺑﻮاب 6:00
6:30
ً
ً

إﻟﻰ اﺟﺘﻤﺎع ﺷﺮﻃﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﺮي ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ TO PUPLIC SAFETY MEETING

اﻧﻀــﻢ إﻟــﻰ ﺷــﺮﻃﺔ ﺳــﺮي ﻟﻤﻨﺎﻗﺸــﺔ ﻗﻀﺎﻳــﺎ اﻟﺠﺮﻳﻤــﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴــﺔ
واﺳــﺘﻤﻊ إﻟــﻰ اﺟــﺮاءات اﻟﺘــﻲ ﺗﺘﺨﺬﻫــﺎ اﻟﺸــﺮﻃﺔ وﻣﻌﺮﻓــﺔ ﻣــﺎ
ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺘﻜﻢ.

Join the Surrey RCMP to discuss local crime issues, hear what actions the
police are taking, and learn what you can do to improve the safety of your
neighbourhood. Discussions and presentations will be conducted in Arabic.

ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎتFor more information: surrey.diversity@rcmp-grc.gc.ca 604-502-6505 :
Guildford Park Secondary School 10707-146 Street, Surrey, BC
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7 2016 ) أيار (مايو- العدد الثامن عشر

WE OPEN SEVEN DAYS A WEEK

ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ

Our Products

 ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﻟﻠﺤﻮم، ﺧﺒــﺰ ﻃﺎزج،ﺑﻬﺎرات
 ﺗﺸـﻜﻴـﻠـﺔ ﻛﺒﻴــﺮة ﻣﻦ،اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻄﺎزﺟﺔ
، ﻓﻼﻓﻞ، زﻋﺘﺮ، ﻟﺒﻨﺔ، ﺗﺒﻮﻟﺔ، ﺣﻤﺺ،اﺟﺒﺎن
 وﺟﺒﺎت. ﺷﺎورﻣﺎ واﻟﺒﻘﻼوة، ﻛﺒﺎب،ﻛﺒﺔ
ﺟــﺎﻫﺰة ﻃﺎزﺟﺔ ﻛﻞ ﻳـﻮم
Spices, Fresh Bread, All Types
Of Local Fresh Halalmeat, Large
Selection Of Cheeses, Hummus,
Tebola, Lebna, Zaatar, Falafel,
Kubba, Kebbab, Shawarma And
Baklava. Freshly Prepared
Meals Every Day

We wholesale to restaurants

العربي الديمقراطي

ﻧﻔﺘﺢ ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم ﻓﻲ اﺳﺒﻮع

ﻧﻮزع ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ

ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﻟﻤﺄﻛﻮﻻت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺸﺮق أوﺳﻄﻴﺔ
Mediterranean and Middle Eastern Food

ﺳﻮاء ﻛﻨﺖ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻠﺤﻮم اﻟﻄﺎزﺟﺔ أو ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻟﻮﺻﻔﺎﺗﻚ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ أو اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻨﺎ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻃﻌﻤﺔ
.واﻟﻮﺟﺒﺎت اﻟﺠﺎﻫﺰة واﻟﻤﺠﻤﺪة واﻃﻌﻤﺔ ﻓﺈن ﺟﺎردﻳﻨﻴﺎ ﻫﻲ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ

Proudly serving TriCity,
Port Moody-Coquitlam-Port Coquitlam

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

www.gardenia-foods.com

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

أﻃﻴﺐ ﺧﺒﺰ

TASTE THE DIFFERENCE QUALITY MAKES

ﺗﺬوق ﺧﺒﺰﻧﺎ اﻟﺸﻬﻲ

We offer our suppliers a freshness guarantee!

Sold in a store near you
We wholesale to stores, restaurants and caterers

ﻳﺒﺎع ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺠﺮ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻨﻚ

ﻧﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮ واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ وﻣﺘﻌﻬﺪي اﻟﺤﻔﻼت
If you have any questions or if you need to make a special order,
call or email us at sunrisepitaorder@gmail.com.

CONTACT US
604-421-7482
102, 3650 Bonneville Place
Burnaby BC
V3N 4T7

العربي الديمقراطي
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604-646-9000 604-646-9001
أخبار العامل العربي
Mediterranean Mezze Bar

We are always here to serve you. Make your reservations now!

Authentic Lebanese Cuisine

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

Ashley

John Howard
double bass/vocals

Jason de Couto, piano

Negma

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

Weekly Belly Dancing Performances
Fridays and Saturdays
Man’ouche Saturdays and Sundays

Plates

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)

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

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)

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

Healthy Veggies/Salads

Falafel (Vegetarian), Vegetarian, Shawarma (Chicken, Lamb & Beef), Makanek or Sujuk
Sub, K-bab Trio
Mezze for 4, Mezze Extra, Royal Mezze

Soup
Crushed Lentil Soup, Soup of the day

Hot Appetizers

Pita Wraps

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

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

On level P1 between Jervis St & Broughton St.

Trios (All Trios come with garlic potatoes & soft drink)
Mezze

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)

Parking

8

Location

Suite 202, 1323 Robson Street, Vancouver – at the corner of Robson and Jervis

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!
facebook.com/SemiramisMediterranean

Semiramis.ca

العربي الديمقراطي
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أخبار الشرق األوسط

>>> تتمة من صفحة 1

وفاة مفاجئة لعراقية أذهلت عقول
الهندسة حول العامل ..زها حديد بسطور
كيف جعلت طفول���ة زها حديد
منها م�صمم���ة معمارية ت�س���طع
كالنجوم ف���ي ال�س���ماء العربية
والعالمية؟
�إليكم �أبرز �أحداث في حياة المهند�سة
التي و�صفت بكونها �أف�ضل مهند�سة في
العالم:

•ول���دت زه���ا حدي���د ف���ي العا�صم���ة
العراقية ،بغداد ،عام .1950
•در�س���ت عل���م الريا�ضي���ات ف���ي
الجامعة الأمريكية ببي���روت قبل �أن
تب���د�أ م�ش���وارها في عالم الهند�س���ة
عام  1972ل���دى هيئة المهند�س���ين
بالعا�صمة البريطانية ،لندن.

•في عام  2014كان���ت زها حديد �أول
ام���ر�أة تتلق���ى جائ���زة “”Pritzker
للهند�سة.

كما لعب���ت زها دور ًا �أكاديمي��� ًا متميز ًا
في مجالها� ،إذ احتلت من�صب ًا تدري�سي ًا
في مدر�س���ة الت�صميم التابعة لجامعة
هارف���ارد ،وف���ي كلي���ة الهند�س���ة ف���ي
جامعة �إلينوي ،بالإ�ضافة �إلى تدري�سها
بجامعة كولومبيا وييل وجامعة الفنون
التطبيقية في فيينا.
•ح���ازت حدي���د ع���ام  2016عل���ى
الميدالي���ة الذهبي���ة الملكي���ة �ضمن
جائزة “ ”RIBAللفنون الهند�س���ية،
لت�صبح �أول امر�أة تحظى بها.

•بحل���ول ع���ام � 1979أ�س�س���ت حدي���د

لعمله���ا ف���ي لن���دن با�س���م “Zaha
 ”Hadid Architectsليب���د�أ �صيتها

باالنت�ش���ار حول العالم بم�ش���روعات
خرج���ت ع���ن الم�ألوف مثل م�ش���روع
“ ”Peakف���ي هونغ كونغ عام ،1983
وم�شروع دار “ ”Cardiff Bayللأوبرا
في ويلز ببريطانيا عام .1994

•�أ�صبح���ت زه���ا ع�ض���و ًا �ش���رفي ًا ف���ي
الأكاديمية الأمريكية للفنون وزميلة
في مركز الهند�سة الأمريكي.







الم�صممة العالمي���ة زها حديد
تن�س���حب م���ن مقابل���ة �إذاعي���ة
وت�ؤك���د :لم يمت عامل �آ�س���يوي
واحد ف���ي م�ش���اريع قط���ر التي
�صممتها
•تلق���ت العدي���د م���ن الميدالي���ات
والألقاب ال�شرفية ،من بينها ميدالية
“Commandeur de l’ordre des
 ”Arts et des Lettresمن فرن�سا،
والو�سام الإمبراطوري الياباني عام
 ،2012ح�صل���ت على لقب قائدة من
طبقة االمبراطورية البريطانية.

  





•م���ن الم�ش���اريع التي �أو�صل���ت حديد
بجدارة �إل���ى ال�س���احة العالمية كان
مبن���ى محط���ة “  ”Vitraللإطف���اء
ب�ألماني���ا ع���ام  ،1993بالإ�ضافة �إلى
مبن���ى متح���ف الف���ن الإيطال���ي في
الق���رن الحادي والع�ش���رين في روما
عام  ،2009ومركز لندن للريا�ضات
البحرية وال���ذي خ�ص����ص للألعاب
الأولمبي���ة التي �أقيمت ع���ام ،2012
ومرك���ز حي���در عليي���ف الثقافي في
باكو عام .2013
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Middle Eastern Convenience Store & Halal Meat

ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻠﺤﻢ اﻟﺤﻼل

ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺮﻛﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

ﺳﻤﻚ ﻣﺸﻮي

ﻗﻮزي ﻋﺮاﻗﻲ

ﻛﺒﺎب )ﻟﺤﻢ ﻏﻨﻢ وﻋﺠﻞ( ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ

ﻛﺒﺎب اﻟﺒﺮﻛﺔ

ﺷﺎورﻣﺎ ﻟﺤﻢ ودﺟﺎج ﺑﻨﻜﻬﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ

ﻟﺤﻢ ﺑﻌﺠﻴﻦ

ﺑﻮرك

ﺻﻤﻮن ﻋﺮاﻗﻲ
وﺧﺒﺰ ﺗﻨﻮر وﺧﺒﺰ ﺳﻤﺴﻢ

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

ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﻟﻜﺒﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﻛﺒﺔ ﻣﻮﺻﻞ

ﻛﺒﺔ ﺗﺒﺴﻲ

ﻛﺒﺔ ﺣﺎﻣﺾ

ﻛﺒﺔ ﺑﺘﻴﺘﺔ ﺟﺎب

ﻛﺒﺔ ﺳﺮاي

ﻛﺒﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺴﻴﺔ

ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻛﺎﻣﻞ اﻻﺳﺘﻌﺪادات ﻟﻄﻠﺒﺎﺗﻜﻢ ﺑﺄﺷﻬﻰ اﻟﻤﺄﻛﻮﻻت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﺴﺘﻌﺪون ﻟﺘﺠﻬﻴﺰ اﻟﺤﻔﻼت واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت

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

14771 108th Ave | Surrey, B.C. V3R 1V8

Tel: (778) 395 0333 | Cell: (778) 384 9795
Email: albaraka@hotmail.ca
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أخبار العامل

ربعي املدهون أول فلسطيني يفوز
بالـ”بوكر” العاملية
>>> تتمة من صفحة 1
والمده ��ون ه ��و �أول فل�س ��طيني يف ��وز
بالجائزة التي �س ��بق وو�صل �إلى قائمتها
الق�صيرة في .2010

والرواية تقع في �أربعة �أق�س ��ام يمثل كل
منها �إح ��دى حركات الكون�ش ��رتو وحين
ي�ص ��ل الن� ��ص �إل ��ى الحرك ��ة الرابع ��ة
والأخي ��رة تب ��د�أ الحكاي ��ات الأرب ��ع في
التوال ��ف والتكامل ح ��ول �أ�س ��ئلة النكبة
والهولوكو�ست وحق العودة.
وكانت (م�صائر :كون�شرتو الهولوكو�ست
والنكبة) بين �ست روايات بلغت القائمة
الق�صي ��رة للجائزة �ضمت �إل ��ى جانبها
(نوميدي ��ا) للمغرب ��ي ط ��ارق ب ��كاري
و(عط ��ارد) للم�ص ��ري محم ��د ربي ��ع
و(مدي ��ح لن�س ��اء العائلة) للفل�س ��طيني

محمود �شقير و(�سماء قريبة من بيتنا)
لل�س ��ورية �ش ��هال العجيل ��ي و(حار� ��س
الموتى) للبناني جورج يرق.

وح�صل ��ت كل رواي ��ة و�صل ��ت للقائم ��ة
الق�صيرة في التا�سع من فبراير �شباط
الما�ضي على ع�شرة �آالف دوالر.
وجاء ا إلعالن ي ��وم الثالثاء في �أبوظبي
ع�شية افتتاح الدورة  26لمعر�ض �أبوظبي
الدول ��ي للكتاب والذي يق ��ام في الفترة
من � 27أبريل ني�سان �إلى الثالث من مايو
�أيار.
وت�ش ��كلت لجنة تحكيم الجائزة برئا�سة
الكاتبة والناقدة الإماراتية �أمينة ذيبان
وع�ضوي ��ة كل م ��ن ال�صحفي وال�ش ��اعر
الم�ص ��ري �س ��يد محم ��ود والأكاديم ��ي

المغربي محمد م�شبال والناقد اللبناني
عبده وازن والمترجم منير مويت� ��ش من
البو�سنة.
وقال ��ت ذيبان يوم الثالث ��اء عند �إعالن
ق ��رار لجن ��ة التحكي ��م “تبت ��دع رواي ��ة
(م�صائر) ن�س ��يجا روائي ��ا فنيا جديدا
ي�صور تحوالت الم�س�ألة الفل�سطينية وتثير
�أ�سئلة الهوية وت�س ��تند �إلى ر�ؤية �إن�سانية
لل�صراع”.

و�أ�ضاف ��ت “تع ��د (م�صائ ��ر) الرواي ��ة
الفل�سطينية ال�ش ��املة ...فهي ترجع �إلى
زمن م ��ا قبل النكب ��ة لتلقي �ض ��وءا على
الم�أ�س ��اة الراهنة المتمثلة في ال�ش ��تات
واال�س ��تالب الداخلي .إ�نه ��ا رواية ذات
طاب ��ع بوليفوني م�أ�س ��اوي ت�س ��تعير رمز
الكون�شرتو لتج�سد تعدد الم�صائر”.
وهذه الدورة التا�سعة للجائزة التي �أ�صبحت
بمرور ال�سنين �إحدى �أبرز الجوائز الأدبية
عربيا من حيث القيمة والم�شاركة.

التد ُمري يف لندن
إعادة نصب قوس النصر ْ

ت ��م ن�ص ��ب ن�س ��خة م ��ن قو� ��س الن�ص ��ر،
الأث ��ر البال ��غ عم ��ره  1800ع ��ام وال ��ذي
هدمه تنظي ��م “الدول ��ة الإ�س�ل�امية” في
تدمر ب�س ��وريا ،في مي ��دان الطرف الأغر
بالعا�صمة البريطانية لندن.
وقام معهد الآثار الرقمي ( )IDAبت�صنيع
الن�سخة من الرخام الم�صري با�ستخدام
التكنولوجيا ثالثية الأبعاد بناء على �صور
القو�س الأ�صلي.
و�ست�س ��افر هذه الن�س ��خة حول العالم بعد
مغادرتها لندن.

في مايو�/أيار الما�ضي.

وقال المر�صد ال�س ��وري لحقوق الإن�سان،
ال ��ذي يتخذ م ��ن لن ��دن مقرا ل ��ه� ،أنه تم
�إع ��دام � 280ش ��خ�صا عل ��ى الأق ��ل خالل
�س ��يطرة تنظي ��م الدولة الإ�س�ل�امية على
تدمر.
الرومان �أقاموا قو�س الن�صر في تدمر في
القرن الثاني الميالدي
ن�صب قو� ��س الن�صر في مي ��دان الطرف
الأغر ا�ستغرق � 5ساعات

وقال مدي ��ر الع ��ام للهيئة العام ��ة للآثار
والمتاح ��ف ال�س ��ورية �إن ه ��ذا الأم ��ر من
“�أعمال الت�ضامن”.

وزار عب ��د الكري ��م تدمر بعد �أ�س ��بوع من
تحريرها من تنظيم الدولة الإ�س�ل�امية،
المع ��روف �أي�ضا با�س ��م داع� ��ش ،وقال �إن
 80بالمئ ��ة من الآث ��ار القديمة م ��ا زالت
موجودة.

وكان الرومان قد بنوا القو� ��س في القرن
الثاني الميالدي.

و�أك ��د عل ��ى �أن اله ��دف ه ��و ترميمه ��ا
با�ستخدام التكنولوجيا الحديثة بدال من
�صناعة نماذج حديثة منها.

“تراث م�شترك”

و�ستعر�ض هذه الن�سخة في ميدان الطرف
الأغ ��ر لم ��دة ثالث ��ة �أي ��ام قب ��ل عر�ضها
في مواقع �أخ ��رى حول العال ��م ،بما فيها
نيويورك ودبي.
وقال روجر مي�شيل المدير التنفيذي لمعهد
الآثار الرقم ��ي �إنه من المزم ��ع نقل هذه
الن�سخة لتدمر العام القادم لتجد موطنا
دائما قرب القو�س الأ�صلي.
وق ��ال م�أمون عب ��د الكريم المدي ��ر العام
للهيئة العامة للآثار والمتاحف ال�س ��ورية
والموجود في لندن لم�شاهدة ن�صب هذه
الن�سخة “ إ�نها ر�سالة حول تزايد الوعي في
العالم”.

و�أ�ض ��اف قائ�ل�ا “لدين ��ا ت ��راث ح�ضاري
م�ش ��ترك .وتراثن ��ا عالم ��ي – فهو لي� ��س
لل�شعب ال�سوري فقط”.
وكان الجي�ش ال�سوري ا�ستعاد تدمر و�آثارها
ف ��ي نهاية مار� ��س�/آذار الما�ض ��ي من يد
تنظيم الدولة الذي كان قد ا�ستولى عليها

واعترف “لن ن�ستطيع �أبدا الح�صول على
نف�س الم�شهد قبل ا�ستيالء تنظيم الدولة
عليها .ونحن نحاول �أن نكون عمليين”.
وم�ض ��ى قائال “ولك ��ن ما نري ��د عمله هو
احترام الطرق العلمية وهوية تدمر كموقع
تاريخي”.
ه ��ذه الن�س ��خة تكلف ��ت � 100أل ��ف جني ��ه
ا�سترليني
ومن جانبه ،قال مي�ش ��يل �إنه لدى تعر�ض
تدمر للهجوم قرر �إطالق م�ش ��روع قاعدة
بيانات المليون �صورة ،والذي ت�ضمن توزيع
كاميرات ثالثية الأبعاد على متطوعين في
دول من بينها �سوريا و�أفغان�ستان والعراق.
وقال “ إ�نه من غير المعتاد ر�ؤية �ش ��يئ ما
يعاد تجميعه بهذا ال�شكل الوا�ضح”.
و�أ�ض ��اف قائ�ل�ا �إن ه ��ذه الن�س ��خة البالغ
ارتفاعها  5.5مت ��ر �صنعتها �آالت حفرت

الأحجار بنف� ��س ال�ش ��كل والت�صميم الذي
كان علي ��ه القو� ��س الأ�صلي اعتم ��ادا على
ال�صور ثالثية الأبعاد.
وقال مي�ش ��يل �إنه يريد �أن تكون لندن �أول
من يحت�ضن هذه الن�سخة لأن هذه المدينة
نف�س ��ها �أعيد بنا�ؤها بعد الحرب العالمية
الثانية ،وه ��و ي�أمل �أن “�أي �ش ��خ�ص يقدر
حري ��ة التعبير” �س ��يتفهم لم ��اذا كان من
المهم للغاية �إعادة ت�صنيع القو�س.
وم�شيرا للأهمية االقت�صادية لهذا الموقع
لل�س ��وريين ق ��ال “ إ�ن الحداد عل ��ى �أولئك
الذين فقدوا حياتهم ال يعني ترك البالد
�أطالال .ال �أحد ي�ستطيع إ�عادة الموتى ولكن
يمكن تح�سين حياة الأحياء”.
بعد � 3أيام من ن�صب هذه الن�س���خة
في لندن �سوف تجوب العالم
وقال �إنه يريد “ا�ستعادة هذه الآثار ليحرم
ا إلرهابيين من النجاح في إ�لغاء مثل هذه
المواقع من �سجالتنا الثقافية”.
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ولكن �أعرب البروفي�س ��ور بيل فيالي�سون،
من مجل� ��س البحوث البريطاني في بالد
ال�شام والذي يدعم �إجراء البحوث الأثرية
في المنطقة ،عن حذره.
وقال “ إ�ن الدعاية �أمر عظيم ولي� ��س لدي
م�شكلة معها ،ولكن لدي م�شكلة مع إ�عادة
البناء في المواقع الأثرية نف�سها”.

و�أ�ضاف “فال�س ��ابقة الخطيرة �ستعني �أنه
إ�ذا دم ��رت �ش ��يئا ما ف إ�نه بو�س ��عك إ�عادة
بنائه ،وللن�سخة نف�س �أ�صالة الأ�صل”.
وتم ن�صب الن�سخة ،التي تكلفت  100الف
جنيه �إ�س ��ترليني ،خ�ل�ال �أ�س ��بوع التراث
العالمي.
“ لي�س إ��صدار بيانات”
ويتزام ��ن مع ن�صب ن�س ��خة قو� ��س الن�ص
�إقام ��ة معر�ض المفق ��ودات� :إع ��ادة بناء
الما�ضي وال ��ذي يزعم �أن ��ه “�أول معر�ض
لجهود فنانيين و�أكاديميين قاوموا تدمير
التراث الثقافي” من قبل تنظيم الدولة.
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(604) 637-0911

وقالت جي�س ��يكا كاراليل ،التي ت�ست�ضيف
المعر� ��ض ف ��ي معر�ضه ��ا الواقع بو�س ��ط
لن ��دن وال ��ذي يت�ضم ��ن ن�س ��خة لقو� ��س
الن�ص ��ر منتجة بالطابع ��ة ثالثية الأبعاد،
�إن ا�س ��تجابات الم�ش ��اركين في المعر�ض
“تتحدى الخ�سائر”.
و�أ�ضافت قائلة ”:إ�ن الفنانين والأكاديميين
�أرادوا عمل �ش ��يء إ�يجابي ،ليقولوا إ�ن ما
حدث ب�ش ��ع ،ولكن دعونا نحتفي باالبداع
الذي يخرج من رحم الب�ش ��اعة ،والنا� ��س
يتحدون ما يفعله تنظيم الدولة”.
م�شروع جيم� ��س بروك� ��س الفني هو و�ضع
�أقوال ماركو� ��س �أوريليو� ��س عل ��ى لوحات
للآثار الرومانية في �سوريا
وواح ��دة م ��ن �أف�ض ��ل القط ��ع الفني ��ة في
المعر�ض من عمل الفنان البريطاني بيير
�سيكوندا ،الذي حول ثقوب طلقات ر�صا�ص
تنظيم الدولة لقطعة فنية.
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منوعات

قسم الرتفيه

رئيس وزراء كندا
يالكم يف نيويورك

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

الإجابات في ال�صفحة ١٤

�أظهر رئي����س ال���وزراء الكندي ،غا�س���تين ترودو،
مهاراته في ال�س���جال خارج حلبة ال�سيا�سة ،حيث
ارتدى قفازي مالكمة للم�ش���اركة في مران خالل
جولة في نيويورك.
وعاد ترودو مجددا لدائرة ال�ضوء ،التي �صاحبت
زيارته للبيت الأبي�ض وعالقته المقربة من الرئي�س
الأميرك���ي ب���اراك �أوباما ال�ش���هر الما�ضي ،حيث
ارتدى قمي�صا �أحمر دون �أكمام ،ما �أظهر و�ش���ما
على كتفه ل�صورة غراب يرمز لل�س���كان الأ�صليين
ل�ساحل �شمال غرب �أميركا ال�شمالية على المحيط
الهادي.

وق�ضى ترودو البالغ من العم���ر  44عاما  -والذي
وُجه���ت له اتهامات خ�ل�ال الحم�ل�ات االنتخابية
الع���ام الما�ض���ي بكونه خفي���ف الوزن �سيا�س���يا -
الغالبية العظمى من المران الذي ا�س���تمر �ساعة
في نزال المالكم المحترف يوري فورمان.

وقال فورم���ان بعد ذل���ك“ :كان �ش ��يئا عظيما �أن
�أدربه .إ�نه محبوب جدا ولديه ا إلمكانيات للت�أثير
على النا�س في بالده وحول العالم ب�شكل �إيجابي
جدا ،وهو يتمتع بلكمة ثقيلة”.
وكان ترودو في نيويورك قبل يوم من توقيع اتفاق
باري�س الدولي للحد من تغير المناخ.

Real Estate Services
Serving Greater Vancouver
Residential • Commercial • Business

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

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

اخترب معلوماتك
-1
-2
-3
-4
-5
-6

1من �أول من بنى ال�سجون في الإ�سالم؟
علي بن �أبي طالب  -معاوية  -عثمان بن عفان
2لعبة ابتكرها المحكوم عليهم بال�سجن و�أ�صبحت الآن ريا�ضة مهمة
التن�س  -الإ�سكوات�ش  -الكرة الطائرة
3من هو العربي الذي �أ�صبح امبراطور ًا لروما ؟
محمد الأحكم  -فيليب العربي  -عبا�س الأحمد
4من هو الخال الوحيد لأوالد عمتك؟
عمك � -أخوك  -والدك
�5أين يوجد مقر البنك الدولي؟
ال�س فيجا�س  -وا�شنطن  -نيويورك
 6كم رج ًال للنملة؟
٦-٣-٨

الإجابات في ال�صفحة ١٤

وتدرب رئي�س وزراء كندا على المالكمة في �صالة
“جلي�سون” الريا�ضية ببروكلين التي ا�شتهرت بكون

المالكمين الم�شهورين محمد علي ومايك تاي�سون
وجيك الموتا من مرتاديها.

كلمة السر :أشهر اسماء الصبيان
ابحث عن الكلمات المبعثرة في الجدول وا�شطبها .في النهاية تتبقى مجموعة �أحرف ت�شكّل كلمة ال�سرّ.
مالحظة :يمكنك ا�ستعمال الحرف �أكثر من مرّة.
الكلمات:
محمد  -عمر  -احمد � -آدم  -علي  -يو�سف  -عبد الرحيم  -عبد اهلل  -يا�سين  -عبد الرحمن  -حمزة  -خالد  -م�صطفى
 -ابراهيم
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دليل املساجد

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

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

ABBOTSFORD ISLAMIC
CENTER(1)

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

ABBOTSFORD
JAMATKHANA (4)

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

BURNABY

BURNABY BRANCH

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

surreyeast.thebcma.com

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

PORT COQUITLAM

BURNABY JAMATKHANA (4)

DELTA

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

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

NORTH VANCOUVER
ISLAMIC CENTER(1)

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

HEADQUARTERS
JAMATKHANA (4)

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

BAITUR RAHMAN

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

RICHMOND BRANCH

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

AZ-ZAHRAA ISLAMIC
CENTER(3)

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

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

SURREY

vancouver.thebcma.com

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

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

SURREY DELTA BRANCH
surrey.thebcma.com

BURNABY

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

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

THE CARIBOO (2)

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

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

SURREY

KENNEDY HALL
8870 120 Street,
Surrey BC, V3V

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

QUEENSBOROUGH

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

KAMPLOOPS

UNIVERSITY COLLEGE OF

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

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

ISLAMIC ACADEMY OF

6436 Fraser Street,
Vancouver, BC
604 316-4394

THAQALAYN MUSLIM
ASSOCIATION(3)

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

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

MUSLIM ASSOCIATION OF
CANADA - MAC (2)

LANGLEY

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

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

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

VICTORIA

2nd Floor, Rm 2357,
Vancouver, BC

VICTORIA BRANCH (1)

WEST BROADWAY MUSALA AL BASHA RESTAURANT(2)

victoria.thebcma.com

msa-ubc.org

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

DOWNTOWN MUSSALLA (2)

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

2218 Quadra Street Victoria BC
250 995-1422

VICTORIA JAMATKHANA (4)

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

NEW WESTMINSTER

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

muslimcommunitycentre.com

DRAKE JAMATKHANA (4)

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

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

BROCK HALL ANNEX1874 EAST
MALL V6T 1Z1 UBC ISA

FRASER MUSALLAH(2)

UBC BROCK HALL ANNEX

FRASER VALLEY
JAMATKHANA (4)

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

UBC JAMATKHANA (4)

daralmadinah.com

aza-e-hussain.org

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

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

macvancouver.ca

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

(1)

TRI-CITIES JAMATKHANA (4)

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

AZA-E-HUSSAIN
ASSOCIATION(3)

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

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

VANCOUVER

VANCOUVER BRANCH (1)

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

richmond.thebcma.com

VANCOUVER JAMATKHANA (4)

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

masjidalnoor.ca

MUSLIM YOUTH CENTRE (2)
(1)

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

CHILLIWACK

CHILLIWACK MUSSALLAH (1)

ayeshamosque.com

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

(5)

RICHMOND

MASJID AL-NOOR(2)

FLEETWOOD ISLAMIC
CENTRE (2)

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

AYESHA MOSQUE (2)

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

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

KAMPLOOPS

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

MASJID AL-HUDA (2)

MASJID AL-HIDAYAH
& ISLAMIC CULTURAL
CENTRE (2)

(4)

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

NORTH SHORE CHAPTER

CHILIWACK JAMATKHANA (4)

chilliwack.thebcma.com

islam-canada.com

BURNABY JAMATKHANA

NORTH VANCOUVER

SURREY EAST BRANCH (1)

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

(1)

thebcma.com

Inshallah
604-701-2014

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

LANGLEY

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

VICTORIA

UNIVERSITY OF BRITISH
COLUMBIA (2)

UNIVERSITY OF VICTORIA (2)

VANCOUVER AIRPORT

WHITE ROCK MUSSALLA (2)

SAUDI STUDENT SOCIETY OF
VANCOUVER(2)

whiterockmuslims.com

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

Interfaith Chapel
250-384-7000

WHITE ROCK

Interfaith Chapel / International Arrivals
Level

VANCOUVER DOWNTOWN(2)

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

COLLINGWOOD
NEIGHBOURHOOD HOUSE (2)

KAREN MAGNUSSEN
COMMUNITY CENTRE (1)

VANCOUVER

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

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

NORTH VANCOUVER

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

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

Address

1

St. Joseph The Damascene Church
كنيسة القديس يوسف الدمشقي

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

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

2

Abbotsford
Arabic Church

15133 - 82A Ave, Surrey BC V3S 8R1

(778) 882-2784

Arabic Church

arabicchurchbc.ca

3

Willingdon MB Church

4812 Willingdon Ave., Burnaby BC
V5G 3H6

(604) 435-5544

Arabic Church

willingdon.org

4

Vancouver Christian Arabic Church

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

(604) 277-2802

Arabic Church

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

5

Arabic Presbyterian Church

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

(604) 552-4415

Arabic Church

coquitlampresbyterianchurch.com

6

Saint George Coptic Orthodox
Church in Vancouver

13905 108 Avenue Surrey, BC V3T 2L1

(604) 588-8020

Coptic Church

stgeorge.ca

7

Saint Mary Coptic Orthodox Church

12469 104 Ave, Surrey, BC V3V 6A2

(604) 581-1810

Coptic Church

stmary-ottawa.org

8

Saint George Mission Melkite Greek
Catholic Church

6610 Balmoral Street, Burnaby, BC,
V5E 1J1

(604) 431-0047

Multilingual Church

sgm.rcav.org

9

The Old Catholic Church of BC

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

(604) 325-9193

Multilingual Church

oldcatholicbc.com

S.no.

Phone

Demonination

Additional Information
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.الديمقراطي العربي هي الصحيفة الوحيدة التي تخدم المجتمع العربي في كولومبيا البريطانية
:  تجدون وسائل اإلتصال بنا بالتفصيل أدناه.نرحب باقتراحاتكم وتعليقاتكم أو مساهماتكم بمقاالت أو رسائل القراء إلى المحرر
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منوعات
بسبب كذبة

الجئ سوداين على شفا الرتحيل من كندا

يواج ��ه الجئ م ��ن دول ��ة جنوب ال�س ��ودان
احتمال ترحيله من كن ��دا ،التي هذا ومن
قبيل التو�ضيح فقد ومن الجدير بالذكر انه
قال �إنه ف� � ّر �إليها هربا من الحرب الأهلية
في بالده.
وح�س ��ب م ��ا ذك ��رت “�س ��كاي ني ��وز” ف�إن
“جوناثان نيكوال” الطالب بالمرحلة الثانوية
كذب على ال�س ��لطات ب�ش� ��أن تاريخ والدته،
مدعيا �أن ��ه عمره  16عام ��ا� ،إال �أنه ات�ضح
الحقا �أن عمره تخطى  29عاما.
ودخل نيكوال كندا عبر ت�أ�ش ��يرة درا�س ��ية،
لكن �س ��لطات الهج ��رة وم ��ن ناحيتها فقد
قالت �إن ك�ش ��ف الب�صمات �أظهر �أن عمره

يزيد ع ��ن  29عاما ،فهو م ��ن مواليد عام
.1986
واكت�شفت �س ��لطات الهجرة الكندية �أمره،
حين تق ��دم بطلب للح�صول على ت�أ�ش ��يرة
�أخرى� ،إلى الواليات المتحدة.
وبعد افت�ضاح �أمره� ،ألقت ال�سلطات القب�ض
على نيكوال منت�صف �إبريل الجاري ،وو�ضعته
في ال�سجن ،وبات مهددا بالترحيل.
ويدر� ��س نيكوال في مدر�سة للثانوية العامة
في مقاطعة �أونتاريو جنوب كندا ،ويمار�س
ك ��رة ال�س ��لة ،الت ��ي �س ��عى بوا�س ��طتها �إلى
الح�ص ��ول عل ��ى ت�أ�ش ��يرة دخ ��ول للواليات
المتحدة.

طالب عراقي ُيجرب على مغادرة
طائرة امريكية بسبب حتدثه بالعربية
ق ��ال طال ��ب جامع ��ي عراق ��ي يدر� ��س في
جامعة كاليفورنيا �إنه “ �أجبر على مغادرة
الطائرة التي كان ي�ستقلها في مطار لو�س
انجيلي�س الدولي في بداية ال�شهر الجاري
ب�سبب �شكوى �إحدى الراكبات بعدما �سمعته
يتحدث باللغة العربية على الهاتف”.
و�صرحت �شركة “�س ��اوث وي�ست” للطيران
الأحد �أن “الراكب الذي يدعي خير الدين
المخزومي كان على متن طائرة متجهة من
لو�س انجيلي�س إ�لى �أوكالند في كاليفورنيا
عندما ج ��رت ه ��ذه الحادث ��ة ،وطلب منه
مغادرة الطائرة ال�ستجوابه”.

و�أ�ضافت �أنها “لم تتلق �أي �شكوى ر�سمية من
المخزومي” ،م�ضيفة �أنها “حاولت االت�صال
به عدة م ��رات ،إ�ال �أن هذه محاوالت باءت
بالف�شل”.
و�أو�ض ��ح المخزوم ��ي ( 26عام ��ا) ال ��ذي
يدر� ��س في جامعة بيركلي ف ��ي كاليفورنيا
�أن ��ه “ ات�صل بعمه وهو عل ��ى متن الطائرة
ليعلمه ب�أنه كان في محا�ضرة للأمين العام
للأمم المتحدة بان كي مون” .
و�أ�ضاف ّكنت متحم�س ًا للغاية ،فطلبت عمي
لأخبره بذلك” ،بح�سب �صحيفة النيويورك
تايمز.

باألرقام والشروط:

أجور الف ّنانني العرب يف حفالت الزفاف اخلليجية

تختل ��ف الأج ��ور الت ��ي يتلقّاه ��ا الفنّان ��ون
والفنان ��ات الع ��رب مقابل �إحي ��اء حفالت
زفاف ف ��ي الخلي ��ج العربي ،وق ��د تختلف
�ش ��روط ك ّل نجم ع ��ن الآخر �أي�ض� �اً .وعند
الحديث عن زف ��اف في الخلي ��ج ،يرد في
قائمة الأ�س ��ماء عدّة نج ��وم �أبرزهم عمرو
دي ��اب و�أحالم والي�س ��ا ونجوى ك ��رم .فما
ه ��ي �أج ��ور الفنانين في حف�ل�ات الزفاف
الخليج ّي ��ة ا ّلت ��ي ت�ش ��مل تكالي ��ف ال�س ��فر
والإقامة؟

وقال المخزوم ��ي �إنه “ ا�س ��تخدم كلمة إ�ن
�ش ��اء اهلل في نهاية المحادثة الهاتفية مع
عم ��ه” ،م�ضيف ًا �أنه عندم ��ا �أنهى مكالمته،
�شاهد �إحدى الراكبات التي تجل�س قبالته
 ،تحدق فيه ب�صورة غربية ،فقلت في نف�سي
�إنها �سوف تبلغ عني”.
و�أ�شار �إلى �أنه ما لبث �أن �أقبل عليه موظف
يتكلم العربي ��ة وطلب منه مغادرة الطائرة
على الفور ،و�س�أله عن �سبب تحدثه باللغة
العربية”.
وقال المخزومي للموظف �إن “ ما ح�صل له
هو جراء الرهاب من ا إل�سالم في الواليات
المتحدة الأمريكية”.
و�أك ��د مكت ��ب التحقي ��ق الفيدرال ��ي �أنها “
حققت م ��ع المخزوم ��ي”� ،إال ان ��ه لم يكن
هناك �أي دليل يدينه على الإطالق”.
و�أ�صدرت �ش ��ركة طيران “�س ��اوث وي�ست”

حلول قسم الرتفيه

لعبة �سودوكو

اختبر معلوماتك
-1
-2
-3
-4
-5
-6

1علي بن �أبي طالب
2الإ�سكوات�ش
3فيليب العربي
4والدك
5وا�شنطن
٦6

عل ��ى ر�أ� ��س القائم ��ة ،يتقا�ض ��ى الفن ��ان
الم�صري عمرو دياب مبلغ � 250ألف دوالر
�أميرك ��ي على حف ��ل الزفاف وم ��ن �أغرب
�ش ��روطه عدم ت�صويره� .أ ّم ��ا �أحالم ونوال
الكويت ّي ��ة وماج ��د المهند� ��س ورابح �صقر
ومحمد عبده فيتقا�ض ��ون � 200ألف دوالر
�أمريكي.
وفي حين يتراوح �أجر كل من الي�سا وميريام
فار� ��س بين  80و � 160ألف دوالر �أمريكي،
يثبت �أجر ح�س ��ين الج�سمي على � 140ألف
بيان ًا عبرت فيها عن �أ�س ��فها للتجربة التي
مر ب ��ه زبونها ،م�ؤك ��دة �أن “هدفه ��ا الأول
والأخي ��ر �س�ل�امة ركابه ��ا وموظفيها على
متن الطائرة”.
وق ��ال المخزوم ��ي �إنه بع ��د التحقيق معه،
ا�س ��تطاع ال�س ��فر على متن طائ ��رة �أخرى
والو�صول �إلى بيته مت�أخر ًا � 8ساعات”.
و�صرح المخزومي ل�صحيفة التايمز “ لقد
واجهتنا الكثير من المحن والم�صاعب �أنا
وعائلتي ،وهذه تجربة �أخرى ت�ضاف اليها”.
و�أ�ض ��اف “ إ�ن كرامة ا إلن�س ��ان ه ��ي �أغلى
�شيء في العالم ،ولي�س المال ،ف إ�ن اعتذروا
فذلك �س ��يعلمهم در�س� � ًا في كيفية احترام
الآخرين”.
يذك ��ر �أن المخزوم ��ي مهاج ��ر عراقي في
الواليات المتحدة ،قتل والده الدبلوما�سي
في العراق ثم ه ��رب �إل ��ى الأردن ثم قدم

دوالر �أمريكي.
وتت�ضمّن القائمة �أي�ض ًا �أجور تامر ح�س ��ني
ونجوى كرم وبلقي� ��س فتحي و�شم�س وديانا
حدّاد بقيمة � 100أل ��ف دوالر �أمريكي على
حفل الزفاف.
�أمّا وائل ج�سّ ��ار ورامي عيا�ش ومايا دياب
فيتراوح �أجر كل منهم من� 20إلى � 70ألف
دوالر �أمريكي.
اللج ��وء في �أمري ��كا وهو يدر� ��س اليوم في
جامعة كاليفورنيا.
�إمر�أة محجبة
وفي حادثة م�شابهة� ،أجبرت �سيدة محجبة
على مغ ��ادرة طائرة تابعة ل�ش ��ركة طيران
“�س ��اوث وي�س ��ت” الأمريكي ��ة لأنه ��ا طلبت
تغيي ��ر مقعدها على الطائ ��رة ،فانتهى بها
المطاف خارجها.
وقال ��ت حكيم ��ة عب ��دول الت ��ي تقي ��م ف ��ي
ماريالن ��د �إنه ��ا “ طلب منه ��ا الترجل من
الطائرة التي كانت تقلها من �شيكاغو إ�لى
�سياتل”.
وه ��ذه ه ��ي الحادث ��ة الثانية عل ��ى التوالي
التي يتعر�ض لها عرب وم�سلمون على متن
طائرات �شركة “�ساوث وي�ست”.

THE VOICE OF PALESTINE
Analysis Interviews

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

The voice of
the Palestinian
people

كلمة ال�سر
محمد

ا�س ��م علم مذكر عرب ��ي� ،أه ُّم الأ�س ��ماء عند
الم�سلمين لأنه ا�سم ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه
و�سلم)  .جاء على �صيغة المبالغة منالحمد.
معن ��اه :المحم ��ود الخ�ص ��ال ،المثن ��ي عليه،
المف�ضل.
َّ
الم�شكور ،المر�ضيُّ الأفعال،

ota Arabia Radio
N
LISTEN TO US:

notaarabia.com
IOS & ANDROID: nota arabia
First Arabic Radio from Vancouver

604 2484948 - 604 2484949
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And check the other great
in-store specials.

زوروﻧﺎ ﻟﺘﻜﺘﺸﻔﻮا اﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣﻦ ﻋﺮوﺿﻨﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ

BEST PRICES
IN TOWN
أﻓﻀﻞ ا ﺳﻌﺎر
ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

1986

Since

BC MARKET

ﺗﺤﺘﻔﻞ
اﻟﺒﻘﺎﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

BC MARKET
CELEBRATES
540
ML

79¢

540
ML

99¢

$17.99
/Case

370
G

540
ML

99¢
CEDAR
CHICK PEAS

$1.29
CEDAR
FAVA BEANS

ﻓﻮل ﻣﺪﻣﺲ

ﺣﻤﺺ

Limit 5 cans per customer

500
G

Limit 5 cans or one case per customer

ﺣﻤﺺ ﺑﺎﻟﻄﺤﻴﻨﺔ
CEDAR
HOMMOS TAHINEH
Limit 5 cans per customer

CEDAR LARGE FAVA ﺑﺎﻗﻼ
(BROAD) BEANS
ﻋﺮﻳﻀﺔ

1
KG

$5.99

550
G

79¢

$2.99

Limit 5 cans per customer

500
G

99¢
Each

200
G

$2.29
CEDAR FRESH
IRANIAN DATES

ﺗﻤﺮ
DATES
(ALGERIAN BRANCHES)

ﺗﻤﺮ إﻳﺮاﻧﻲ
ﻃﺎزج

ﺗﻤﺮ داﻳﺎ

Limit 2 per customer

DAIA DATES
(DEGLET NOUR)

Roll

ﺗﻤﺮ داﻳﺎ

$1.19
/Roll

24
G

$2.49

$14.99
/Box of 16

$1.79
Each

35¢
CHARCOAL NARJILE
Three Kings
ﻓﺤﻢ ﻧﺮﺟﻴﻠﺔ

$1.00
/3

ﺑﺴﻜﻮﻳﺖ اﻟﺸﺎي
ULKER
اوﻟﻜﺮ
TEA BISCUIT (114)
No Limits

No Limits

102

Sheets

Box of 24

CEDAR ORANGE BLOSSOM
WATER or ROSE WATER ﻣﺎء اﻟﺰﻫﺮ

ﻣﺎء اﻟﻮرد

Limit 2 bottles per customer

ﺷﻜﻮﻻﺗﺔ
ﻏﻨﺪور

85
G

59¢
Each

1.36
KG

$1.69
Each

$9.99
Each

$5.99
/Dozz
89¢
Each

170
G

170
G

ﺑﺴﻜﻮﻳﺖ اﻟﺸﺎي
ULKER
اوﻟﻜﺮ
TEA BISCUIT (111)

Limit of 1 box per customer

$6.49

No Limits

99¢
Each

454
G

Box of 10

250
ML

GANDOUR
UNICA CHOCO

175
G

$9.99

Limit 2 per customer

Limit 2 per customer

Limit 2 per customer

Limit 2 per customer

DAIA DATES
(DEGLET NOUR)

ﺳﺒﺎﻏﻴﺘﻲ
BIZIM
MUTFAK SPAGHETTE

$1.29
Each

BOUNTY ﻣﺤﺎرم ﺣﻤﺎم ﺟﻤﺒﻮ
PAPERTOWELS JUMBO

أﻛﻞ ﻗﻄﻂ
FANCY FEAST
CAT FOOD
ﻓﺎﻧﺴﻲ ﻓﻴﺴﺖ

MJB COFFEE

ﻗﻬﻮة

Limit 2 per customer

1
LB

No Limits

ﺗﻮﻧﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎء
CEDAR TUNA
in water (chunk light)
No Limits

ﺗﻮﻧﺎ ﺑﺎﻟﺰﻳﺖ
CEDAR TUNA
in oil (chunk light)

830
G

$3.49
/Can

Limit 2 per customer

400
G

$1.79
Each

$1.29
Each

$37.99
/Case

No Limits

CEDAR رﻗﺎﺋﻖ ﻋﺠﻴﻦ ﻓﻴﻠﻠﻮ
ﻣﺠﻤﺪة
FROZEN PHYLLO
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limit 5 per customer

Limit one case per customer
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ﻣﻌﺠﻮن ﻃﻤﺎﻃﻢ
TUKAS
ﺗﻮﻛﺎس
TOMATO PASTE
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MONTANA or ﻣﻠﻮﺧﻴﺔ ﻣﻮﻧﺘﺎﻧﺎ
CEDAR FROZEN MOLOKIA CHOPPED
Limit 5 per customer
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930-12th St., New Westminster 604-522-3733
Open Daily 10 am – 9:30 pm (except Sunday closes 9 pm)
Follow us on FB; email bcmarket@shaw.ca
Our 30th anniversary specials effective May 8, 2016 – June 4, 2016
(or while quantities last)

We would like to thank all of our loyal customers for their continuing patronage and support over the last 30 years; and thanks to “Groupe Phoenicia Inc.”
who helped make our anniversary specials possible.

Wholesale and Retail البيع  م وافرق

EXCLUSIVE
PRODUCTS

WHOLESALE

Canned Pickles

لت معلبة

Canned foods

مأ كوت معلبة

MEDITERRANEAN FOOD IMPORTS
واردات اﻏــﺬﻳـــﺔ اﻟﻤﺘــــﻮﺳـﻄـﻴــــﺔ
Shop Mediterranean in Vancouver!

3107 E 45th Ave, Vancouver, BC V5R 3C9

ﺗﺴﻮق ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﻓﻲ ﻓﺎﻧﻜﻮﻓﺮ

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

All types of Fresh Halal Meat  أنواع اللحوم الطازجة ال¥
Fresh Chicken

Fresh Lamb

Fresh Beaf

Fresh Veal

م دجاج طازج

 م
غ طازج

م بقر طازج

م ل طازج

¯
Core Products: Al Dayaa, California Garden, Puck, :انتجات اساسية
¦ وامص اسلوق ل§طا، اللفت،قشطة

Dates

Al Dayaa Products

Top Brands

ر

منتوجات الضيعة

أر اارت

Home Delivery

Top Tea Brands

Olive/Olive oil

أر مارت الشاي

 ز يت ز يتون/ ز يتون


توصيل إ
ال

Pickles Poducts

 منتوجات
الت

