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وفاة مفاجئة لعراقية أذهلت 
عقول الهندسة حول العامل.. 

ربعي املدهون 
أول فلسطيني 

يفوز بالـ”بوكر” 
العاملية

�أعل���ن متح���دث با�س���م معر����ض 
“زها حديد” عن وفاة �لمهند�س���ة 
�لمعماري���ة �لبريطاني���ة من �أ�سل 
�إث���ر نوب���ة قلبي���ة ف���ي  عر�ق���ي، 

م�ست�سفى ميامي.
�أن  �إل���ى  مكت���ب حدي���د  و�أ�س���ار 
�لمهند�س���ة �أدخل���ت �لم�ست�س���فى 
بع���د �لتهاب ح���اد ف���ي �لق�سبات 
�لهو�ئية، لتفارق �لحياة بعمر 65 

عامًا.

توجت رو�ية )م�سائر: كون�سرتو �لهولوكو�ست و�لنكبة( 
للفل�س���طيني ربع���ي �لمدهون ي���وم �لثالث���اء بالجائزة 
�لعالمية للرو�ية �لعربية “بوكر” 2016 وقيمتها 50 �ألف 
دولر �أمريكي �إ�سافة �إلى ترجمة �لعمل للغة �لإنجليزية.

ACTIVISTS PROTEST JNF

C a n a d a  P a l e s t i n e 
Association and BDS 
Vancouver-Coast Salish 
init iated a success-
ful picket outside the 
“Gala Dinner” of the 
Jewish National Fund 
in Vancouver and loudly 

d e m a n d e d 
that the JNF’s 
tax-deduct-
ible status in 
Canada be 
removed.

There were 
great  sol i -

darity messages from 
indigenous sister Carol 
who also sang the wom-
en’s warrior song, Daniel 
from the Ayotzinapa 
Mexican committee, 
indigenous activist Ray 
from Red Sparks Union, 

and comments from 
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 sta-
tus for building and 
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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 dis-
criminates against Palestinian 
citizens of Israel, who make up 
about 20 percent of the coun-
try’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 systemati-
cally excluded Palestinian cit-
izens 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 

(also Israeli citizens) from Al 
Araqib in the Naqab/Negev, 
who have suffered the ulti-
mate 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 occupa-
tion violence on a daily basis? 
What about the 57 Palestinian 
women, including 13 minors, 
incarcerated in Israeli pris-
ons? 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 restric-
tions, which Israel threatens 
to tighten, on patient move-
ment. 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 

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 expla-
nation as to why it is a direct 
participant to the persecution 
of Palestinians. What about the 
Palestinian Bedouin women 

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 

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 opera-
tions 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 coun-
try. 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/

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

اإميان اللحام
�أحبائي �لقادمين �لجدد لكند� ...

�لحديث عن �لطق����ض عادًة  بكند� هو مدخل 
لك�س���ر حو�ج���ز �لح���و�ر و�لتكل���ف و �سرورة 

لتعزيز برتوكول �لمجامالت .....
�ليوم بد�أت موؤ�سر�ت �ل�سيف تلوح لنا بحر�رة 
�أعلى من معدلها لمثل هذ� �ليوم من �لأعو�م 
�لمن�سرمة ...مما يب�سر ب�سيف حار وم�سم�ض 

نوعًا ما ....
حيث �سجلت بع�ض �لمناطق ببريت�ض كولومبيا 
درجات حر�رة تجاوزت 30ْ  مئوية وبناًء على 
هذ� وجب �لتنويه عن �أنه���ا تعادل 40ْ  درجة 
مئوية في بع�ض �لأحيان مقارنًة ببالدنا وذلك 
ب�سبب قرب قر�ض �ل�سم����ض من �سمال �لكرة 
�لأر�سية �سيفًا...كما �أن �لقبة �ل�س���ماوية في 
�لق�سم �ل�سمالي تحتوي على ثقوب �أوزون �أكبر 

و�أكثر �ت�ساعًا بالمقارنة لموقع بالدنا �لأقرب 
ن�سبيًا لخط �لإ�ستو�ء حيث تكون �سبه معدومة 

هناك .
لذلك وجب �خذ �لحيطة و�لحذر عند �لتعر�ض 
لأ�سعة �ل�سم�ض �لمحرقة و�لم�سببة للكثير من 

�لأمر��ض و�ل�سرطانات �لجلدية ...
�س���تقوم �لمد�ر����ض بتوعية �لطالب و�لأهالي 
لخطورة �لتعر�ض لأ�سعة �ل�سم�ض حيث �ستطلب 
من �لأهالي تزويد �أبنائهم بالو�قي �ل�سم�سي 
وخا�س���ًة عن���د �لقي���ام بن�س���اطات ورح���الت 
خارجية ،  وهي متوفر باأ�سكال ون�سبة متعددة 
...ت�سل ن�س���بة وقايته���ا ل 50 و 70في بع�ض 
�لأحيان .. وهذ� يعتمد على ح�سا�س���ية �لجلد  
ودرجة بيا�ض �لب�س���رة ....وتتر�وح �أ�سعارها 

بين 7 -20 دولر تقريبَا.

مالحظة: يج���ب �لإكثار من �س���رب �لماء 
و�ل�س���و�ئل لتجنب �لتجفاف ...وعدم �إهمال 
��س���تعمال مزي���ل �لتع���رق و�لرو�ئ���ح �لكريهة 
للبالغي���ن .....مرف���ق بع�ض �س���ور لمنتجات 
�لو�ق���ي �ل�سم�س���ي ومزي���ل �لتع���رق و�لرو�ئح 

�لكريهة �أي�سًا

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، �لرجاء �لت�سال على �لرقم 5722-637 (604) �أو �أر�سل لنا عبر �لبريد �لإلكتروني

stay tuned for our IOS and Android mobile Apps scheduled for release early 2016.
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بسبب تهجمه على املثليني:
إلغاء حفل وليد 

التونسي يف كندا

مغاربة كندا يحتفون بطريقتهم  
اخلاصة بذكرى تأسيس مونرتيال

تحركت و�س���اهمت �إلغاء �لحفل �لذي كان 
�س���يقيمه كما تح�سلت على وع���د باأنه لن 
يغني مجدد� على �لأقل في كند� ح�سب ما 

�أفادت به �لجمعية.
و يذكر �أن وليد �لتون�سي تهجم على �لمثليين 
في قناة �لحو�ر �لتون�سي من خالل برنامج 

كالم �لنا�ض و�أثارت �لحلقة جدل و��سعا.

وقال �لبيان ذ�ت���ه، “�أن �لمبادرة �كثر من 
مجرد هدية، �إنها رمز.. مبادرتنا تقوم على 
ن�سب نافورة مغربية من �لزليج في �ساحة 
عمومي���ة بمونتري���ال، وذل���ك للتعبي���ر عن 
�لتقدير �إز�ء �ل�ستقبال �لر�ئع �لذي حظيت 
به �لجالية �لمغربية، وترجمة لتعلق جاليتنا 
بهذه �لمدين���ة �لر�ئعة.” و�أو�سح �لبيان �أن 
هذه �لنافورة �لفنية �ستثري �لطابع �لعالمي 
لمدينة مونتريال. و�ستعرف �سكان مونتريال 
وزو�ر �لمدينة على فن �لزليج �لمغربي، كما 
�ستكون  رمزً� للفخر لدى �لجالية �لمغربية 

وفئة �ل�سباب منها على وجه �لخ�سو�ض.

 قالت جمعية �سم����ض �لمد�فعة عن �لمثلية 
�لجن�س���ية على �سفحتها �لر�سمية �ّنه وقع 
�إلغاء حفل �لفنان �ل�س���عبي وليد �لتون�س���ي 
�لمبرمج ف���ي كند� ي���وم 20 ماي���و �لمقبل 

بمونتريال .
و قال���ت �لجمعي���ة �أنه���ا قام���ت بالتبلي���غ 
عن وليد �لتون�س���ي لدى بع����ض �لجمعيات 
�لمعني���ة بحق���وق �لمثليين في كن���د� �لتي 

يعتزم مغارب���ة كند� �لحتف���اء بطريقتهم 
�لخا�س���ة بالذك���رى 375 لتاأ�سي����ض مدينة 
مونتريال. في �س���ياق ذلك، تن���وي جمعية 
“�لناف���ورة �لمغربي���ة من �أج���ل مونتريال” 
منح هدي���ة لمدينة مونتريال بالمنا�س���بة. 
فف���ي �لع���ام �لمقب���ل )2017( �س���تحتفل 
مدينة مونتريال بالذكرى 375 لتاأ�سي�سها، 
و�نته���از� لهذه �لفر�س���ة �لر�ئعة ومن �أجل 
�سمان م�س���اركة لفت���ة للجالي���ة �لمغربية 
ف���ي مونتريال، �أعلنت �لجمعي���ة “�لنافورة 
�لمغربي���ة” ع���ن رغبته���ا، با�س���م �لجالية 
�لمغربية، في منح هدية لمدينة مونتريال، 
ح�س���ب ما ذكر بيان �سادر ع���ن �لجمعية. 
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سوري يجتاز
500 كم مشيًا 

على األقدام 
دعما لالجئني

يف كندا

أمل كلوين: تصريحات ترامب جتاه النساء 
واملسلمني حتريضية.. وشعبيته تدهشني!

كندا ُتشّرع قانون املوت الرحيم للمرضى الراشدين

“مررت من خالل مجموعة من �لم�ساعر” 
ق���ال طال���ب  �ل�س���نة �لثالثة في �لهند�س���ة 
�لميكانيكية في جامع���ة ماكجيل، “ولكنها 

كانت تعليمية للغاية وك�سرت �لقيود”.
وككندي �س���وري وم�س���لم ، كانت �لم�سيرة 
�أي�سا “تحديا �س���خ�سيا” لنف�س���ه، و�لأهل 

و�لأ�سدقاء.

و��ستخدم حريري موقع �لتمويل �لجماعي 
�لتبرع���ات  لجم���ع   YouCaring.com
ل�سال���ح �لجمعيات �لخيرية �لتي ت�س���اعد 
�لمهاجري���ن و�لالجئين ف���ي �لو�سول �إلى 
كن���د� ب�س���الم ولب���دء حياته���م �لجديدة. 
و�سجع �لنا����ض على �لتبرع ولو ببن�ض و�حد 

لكل كيلومتر يم�سيه.

وتمكن في �لوقت �لر�هن، من جمع 1634 
دولر كندي، و�ستذهب �لتبرعات �إلى وكالة 
�لأمم �لمتحدة لالجئين، و�أطباء بال حدود 
ومنظمة �لإغاثة �لإ�س���المية كند�. و�سيتم 
��ستقبال �لتبرعات حتى 30 ني�سان/�أبريل.

قرر �س���اٌب كن���دي من �أ�س���ول �س���ورية �أن 
ينطلق في رحلة م�سي على �لأقد�م لم�سافة 
500 كيلومت���ر، ت�سامني���ة م���ع �لالجئي���ن 
و�لمهاجري���ن �لذين �أجب���رو� على �لرحلة 
�إلى م�س���افات بعي���دة للو�سول �إل���ى �لدول 

�لمجاورة هربا من �لحرب في �سوريا.

وق���ال مجدي حري���ري، �إن ق���ر�ره بخو�ض 
هذه �لتجربة جاء م���ن �طالعه على �أزمة 
�لالجئي���ن �ل�س���وريين ف���ي �أوروب���ا فق���رر 
�ل�سروع في م�سيته لتجربة ما يعانيه هوؤلء 
�لالجئي���ن عند �له���روب م���ن �لحرب في 

�سوريا.

بد�أ حريري �لم�سي في �لثاني من ني�سان/
�أبريل �نطالقًا من مدينة مونتريال �لكندية 
متجهًا �إلى تورونتو، حيث و�سل في �ل�سابع 
ع�س���ر من هذ� �ل�سهر، وعاد �إلى مونتريال 
في �ليوم �لتالي. في رحلة م�سى حريري في 
�لغالب على �لط���رق �لريفية، وكان وحيدً� 

بنف�سه فقط مع �إمد�د�ت �أح�سرها معه.

عار�ست �لمحامية و�لنا�س���طة في مجال 
حقوق �لإن�س���ان �آمال كلون���ي ت�سريحات 
مر�سح �لرئا�سة �لأميركي دونالد تر�مب، 
�لتي ر�أت �أنه���ا �سد �لم���ر�أة و�أن تعليقاته 
ت�سجع على “�لإ�سالموفوبيا” خالل حملته 

للتر�سح للرئا�سة.
وفي لق���اء مع هيئ���ة �لإذ�ع���ة �لبريطانية 
BBC �لثنين �لما�سي، لم تتر�جع زوجة 
�لممثل �لأميركي جورج كلوني عن هجومها 
�ل�سابق على تر�مب ب�س���اأن تعليقاته حول 
من���ع �لم�س���لمين م���ن دخ���ول �لولي���ات 
�لمتح���دة، كما ر�أت �أنه يج���ب �لعتر��ض 
عل���ى وجهات �لنظ���ر �لمت�س���ددة لتر�مب 
�لذي يعد �لمر�سح �لجمهوري �لأوفر حظًا 

في �لتر�سح لمقعد �لرئا�سة �لأميركية.
وقال���ت كلون���ي ف���ي ت�سريح���ات نقلته���ا 
�لبريطاني���ة،   Daily Mail �سحيف���ة 
“عندما ت�ستمع لما يقوله �أبرز �لمر�سحين 
�لجمهوريين حول بناء �أ�سو�ر، و�ل�ستبعاد 
�لكام���ل للمك�س���يكيين، ومنع �لم�س���لمين 
بالكام���ل من دخ���ول �لب���الد، و�إذ� نظرنا 

تحديدً� �إلى �لخطاب �ل�سيء �لذي يتناول 
به �لم�س���لمين، حيث يو��سل �لقول باأنهم 
يريدون �لجهاد، ول يوؤمنون بنمط حياتنا، 
و�أنه���م ل يحترم���ون نظامن���ا، وعندم���ا 
ي�سفه���م بكلمة )هم( وي�س���اهد �لنا����ض 
�لتغطي���ة �لإعالمي���ة لالأم���ر، �أعتق���د �أنه 
يجب عليهم �أن ي�س���األو�: هل تق�سد 1.5 
بليون �سخ�ض حول �لعالم بهذ� �لو�سف؟”.
ت�سي���ف كلون���ي، “هل تق�س���د �أ�س���خا�سًا 
يحمل���ون �لجن�س���ية �لأميركي���ة ويخدمون 
في �لجي�ض �لأميركي، وهل تعلم �أن �لأمر 
يم����ض �أغلبيًة ل توؤمن بالعنف �أو �لتطرف 

باأي �سكل من �لأ�سكال؟”.
وكان���ت �لمحامي���ة �لبالغ���ة م���ن �لعم���ر 
38 عام���ًا، قد �أج���رت لقاءه���ا �لأول على 
ح���ول  للحدي���ث  �لأميرك���ي  �لتلفزي���ون 
م�سكالت حقوق �لإن�س���ان في �لمالديف، 
ول���م تط���رح �أي���ة �آر�ء تتعل���ق بال�سيا�س���ة 
�لأميركي���ة في �للق���اء �ل���ذي �أجرته قناة 

NBC في يناير/ كانون �لثاني �لما�سي.

وتعجب���ت كلون���ي �لت���ي ولدت ف���ي بيروت 

وترب���ت في لن���دن، خ���الل لقاءه���ا هيئة 
�لإذ�ع���ة �لبريطانية م���ن �أن ت�سريحات 
�لن�س���اء  بح���ق  �لتحري�سي���ة  تر�م���ب 
و�لم�س���لمين لم توؤثر على �س���عبيته د�خل 
�لح���زب �لجمه���وري، حي���ث قال���ت “�أن���ا 
منده�س���ة م���ن ه���ذ� �لأم���ر تمام���ًا كاأي 
�س���خ�ض يرى هذه �لأمور، هن���اك �إعالن 
على �لتلفزي���ون �لأميركي يعر�ض كل هذه 
�لت�سريحات �لت���ي قالها بحق �لمر�أة، �أنا 
�أظن �أنه �س���يح�سل على تقييمات �س���لبية 
للغاية، ولن يح�سل على �لكثير من �أ�سو�ت 

�لن�ساء كنتيجة لذلك”.
توؤي���د كلون���ي وزوجه���ا تر�س���يح هي���الري 
كلينتون للرئا�س���ة، وترى �أن فوز �ل�س���يدة 
�لأولى للوليات �لمتحدة �س���ابقًا بالمقعد 
�سير�س���ل ر�س���الًة قوي���ًة ومثالي���ًة لتر�مب 
وموؤيديه، “فف���ي نهاية �لمطاف، �إذ� ُهِزم 
تر�م���ب على يد م���ن قد تك���ون �أول �مر�أة 
تر�أ����ض �لولي���ات �لمتح���دة �لأميركي���ة 
فاأعتقد �أنها �ستكون ر�سالة �إيجابية للغاية 
من �لناخبين ح���ول ر�أيه���م �لحقيقي في 
وجهات نظره، و�لت���ي ل �أظنها من �سمن 

�لقيم �لأميركية”.
ولم يتر�جع تر�م���ب عن ت�سريحاته حول 
كلينت���ون خ���الل خط���اب �لن�س���ر �ل���ذي 
�ألقاه ليلة �لثالثاء بع���د فوزه بالنتخابات 
�لتمهيدية للح���زب �لجمهوري في وليات 
كونيتيكت وديالوير وميريالند وبن�سلفانيا 

ورود �يالند.
وكان تر�مب قد قال عن كلينتون ردً� على 
خطابها، “�ل�سيء �لوحيد �لذي تملكه هو 
ورقة �لن�ساء، و�لأمر �لجيد هو �أن �لن�ساء 
ل يحبونها. ب�سر�حة، �إذ� كانت هيالري 
كلينتون رجاًل فاأعتقد �أنها لم تكن لتح�سل 

على 5% من �لأ�سو�ت”.
و�أ�ساف تر�مب، “�سنهزم هيالري ب�سهولة. 
�أنا �أ�سميها هيالري �لملتوية، �إنها كذلك، 

و�ستكون رئي�سة مروعة �إذ� حدث �لأمر”.

�قترحت �لحكومة �لكندي���ة �لليبر�لية 
�لجديدة على �لبرلمان م�سروع قانون 
ي�س���مح للمر�سى �لر��س���دين �لميئو�ض 
من �سفائهم باإنهاء حياتهم بم�ساعدة 

�لطبيب.
ويتوقع �ن يتم تمرير �لقانون بت�سويت 
�لأغلبية، حي���ث ين�ض �لم�س���روع على 
�ل�س���ماح للمر�س���ى باإنه���اء حياته���م 
بم�س���اعدة �لطبي���ب في ظ���ل “ظروف 
معين���ة”. ووفقا لبي���ان �أ�سدره رئي����ض 
�ل���وزر�ء جا�س���تن ت���رودو فاإنه �س���يتم 
�لت�سوي���ت عل���ى �لقان���ون ف���ي يوني���و 

�لمقبل.
و�أو�س���ح رئي����ض �ل���وزر�ء �لكن���دي �أن 
قر�ر �لموت �لرحيم م�س���األة �سخ�سية 

للغاية حيث ياأتي هذ� �لقانون “ليحترم 
ق���ر�ر�ت �لكنديي���ن”، وقال���ت ج���ودي 
ويل�س���ون ر�يبولد وزيرة �لعدل ورئي�سة 
�لنيابة �لعام���ة �إن �لقانون يقدم “خيار 

�لموت �ل�سلمي للمر�سى”.
ولي�س���مح �لقان���ون به���ذ� �لخي���ار على 
�لمري�ض �أن يكون ق���د تجاوز عمر 18 
عاما ويكون �سليما عقليا، كما ي�ستوجب 
تنفيذ �لقر�ر �ن يكون �لمري�ض ميئو�سا 
م���ن �س���فائه. و�س���يطبق �لقان���ون على 
�لمو�طنين و�لمقيمي���ن في كند� فقط 
مما يعني �أنه ل يمكن للمر�سى �لأجانب 
�لتوجه �إلى كند� من �أجل تنفيذ قر�رهم 

باإنهاء حياتهم.
ويتعين على �لمري�ض بموجب �لقانون 

كتاب���ة ر�س���الة خطي���ة يطل���ب فيه���ا 
�لح�سول على �لموت �لرحيم بم�ساعدة 
�لطبيب، حيث �س���يخ�سع للعالج لمدة 
15 يوم���ا قب���ل تحقيق رغبت���ه في حال 
تمت �لمو�فقة على قر�ره من قبل �فر�د 
��س���رته و�لأخ�سائيي���ن �لجتماعيي���ن 

و�لأطباء.
وقد لقى م�سروع �لقانون هذ� �نتقاد�ت 
من قبل �لمجموعات �لمنا�سرة للموت 

بكر�مة في كند�.
يذك���ر �أن �لمحكم���ة �لعلي���ا ف���ي كند� 
رف�س���ت، �لع���ام �لما�س���ي، بالإجم���اع 
فر�ض حظ���ر على �لنتحار بم�س���اعدة 

طبيب.

أخبار كندا
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مهندس فلسطيني استفاد من دراسته 
يف إنشاء سلسلة مطاعم ناجحة يف 

كندا وأملانيا واإلمارات.. تعرف على قصته

بع���د �لنج���اح �ل���ذي حققت���ه مطاعم 
Braiseruy Herbs ف���ي �لبر�زي���ل، 
نقل �س���اٌب كندي من �أ�سل فل�سطيني 
�لتجربة �إلى بالد �لهوكي؛ ليخّط ق�سة 

نجاٍح �أخرى باأنامل عربية.
فبعد عامين من �لمغامرة �لقت�سادية، 
يملك عماد م�سعود 3 فروع في مدينة 
تورنت���و �لكندي���ة، �إل���ى جان���ب 9 ف���ي 

�لبر�زيل، على �أن يفتت���ح قريبًا فرعًا 
في �لإمار�ت و�آخر في �ألمانيا.

يعود م�سعود في �لذ�كرة �إلى �لبد�يات 
عندم���ا هاجر جده بع���د حرب 1948 
تاركًا فل�س���طين �إل���ى �لبر�زي���ل. كان 
يدر����ض �لط���ب، لكن���ه �أر�د �أن يفتت���ح 
م�سروعًا ي�ساعده على تحمل �لمعي�سة 

�لغالية.

�أن�س���اأ �لجد عربة طعام حملت ��س���م 
“بريزري”، وتو�س���ع �لعمل �سيئًا ف�سيئًا 
لي�سبح مطعمًا �سغيرً�، ثم تركه وعاد 

�إلى �سوريا.
بعدها، جاء دور �لأحفاد، فعكف عماد 
على تطوير �لم�س���روع لي�سبح �سل�سلة 
مطاعم منت�سرة في �أنحاء مختلفة من 

�لعالم.

نكهاٌت عربيٌة وبرازيلية
يق���ول م�س���عود ل���� “هافنغتون بو�س���ت 
عرب���ي” �إن ج���ده ��س���تفاد “م���ن مزج 
�لطع���م �لعرب���ي بالطع���م �لبر�زيل���ي 
م�س���تخدمًا به���ار�ت عربي���ة ونكهات 
بر�زيلي���ة، ليق���دم �لدج���اج بنكه���ات 
مميزة جديدة لقت نجاحًا وقبوًل في 

�ل�سارع �لبر�زيلي”.
و�أو�سح م�سعود �أنه مهند�ض متخ�س�ض 
في ت�ساميم �لكومبيوت���ر و�لمعد�ت، 
وهو �لتخ�س�ض �ل���ذي عمل فيه لمدة 
10 �س���نو�ت ف���ي �ألماني���ا، “لكن���ه لم 
يمنع طموحي وحب���ي للعمل في مجال 

�لطبخ”.
و�أ�سار �إلى �أنه ��ستفاد من خبر�ته في 
�لت�سامي���م، ف�سم���م �أجه���زة �لطبخ 
و�لمكائن، كما ��ستفاد من خبرة جده 
في مزج �لنكه���ات و�لبهار�ت، �إلى �أن 
و�سلت �لآن �إلى 12 نكهة للدجاج، تمثل 

�لطعم �لعربي و�لبر�زيلي.
ويقول م�سعود �إن �لبهار�ت �لم�ستخدمة 
م���ن �لبه���ار�ت �لعربي���ة ه���ي �لقرفة 
و�لزعتر و�ليان�سون، �إ�سافًة �إلى نكهات 

وبهار�ت م�ستخدمة في �لبر�زيل.
ال نخ�سى مناف�سة ال�سوق

و�أ�ساف، “نحن في �سدد فتح فرع في 

دولة �لإمار�ت، ول نخ�س���ى �لمناف�سة 
نظرً� لتميز منتجاتن���ا و�أطعمتنا �لتي 
تحم���ل �لمزي���ج �لعرب���ي �لمخل���وط 

بالنكهة �لغربية”.
وتابع “تقدم���ت بع�ض �لدول �لخليجية 
وم�سر بعرو�ض لنا لفت���ح فروع فيها، 
لكن �أنا حري����ض جدً� عل���ى �أن تقدم 
تلك �لفروع �لمنتجات بنف����ض �لجودة 
�لتي نقدمها ف���ي كن���د� و�ألمانيا، لذ� 
�أف�س���ل �لتريث بع�ض �ل�س���يء في فتح 
فروع �أخرى في �لدول �لعربية، لحين 
�لتاأكد من �أن تلك �لفروع �ستكون على 

نف�ض �لجودة و�لأد�ء”.
وي�س���ير م�س���عود �إلى �أن �أكث���ر زبائنه 
في تورونتو هم م���ن �لكنديين، لأنهم 
يف�سلون �لأكل �ل�سحي ويجذبهم كل 
�سيء جديد، �أما ن�سبة �لزبائن �لعرب 

فتمثل حو�لي %35.
�أن  “يج���ب  قائ���اًل،  ويخت���م حديث���ه 
يكت�س���ب �ل�س���باب �لخبرة في �لمجال 
�لذين يحبونه، �إ�سافة �إلى �أن در��س���ة 
تخ�س�ض متعلق بعملهم، �س���يتيح لهم 
بالتاأكيد در��س���ة �س���وق �لعمل قبل �أن 
يفتتحو� م�ساريعهم �لخا�سة وينجحو� 

فيها”.

غيث وعب���دول ل يختلفان عن ع�س���ر�ت �لآلف 
من �لالجئين �ل�سوريين. غير �أنهما تفرد� ببث 
�لروح في تلك �لأج�ساد �لهائمة �لتي ت�ستعر�سها 
�لن�س���ر�ت �لإخبارية وت�س���ير لها �لتقارير بلغة 

�لأرقام �لجامدة.
كال �ل�سابين في �لخام�سة ع�سر من �لعمر، وهما 
من بين 86 �ألف طفل لجاأو� بمفردهم �إلى �أوروبا 

خالل عام 2015 وحده، بحثا عن ماأوى!
نجح وثائقي جديد لبي بي �سي في و�سف ماأ�ساة 
�لت�س���رد �لتي يعي�س���ها ه���وؤلء �لأطفال ب�س���كل 
مختلف لأنه ��ستغنى عن و�ساطة �لر�وي و�أف�سح 

�لمجال لل�سابين ل�س���رد حكايتهما وبت�سويرها 
في مقاطع كثيرة من �لفيلم.

يبد�أ �لفيلم في مدين���ة �إزمير في غربي تركيا، 
حيث يريد �أن ينطلق منها غيث تجاه �ألمانيا �لتي 
ب���ات يحلم بها كوجهة نهائية ل���ه ولو�لدته �لتي 
تعي����ض في قرية تركية على �لحدود مع �سوريا. 
ي�ستعين غيث بالمهربين لبلوغ جزيرة لي�سبو�ض 
�ليونانية على متن قارب حجمه “�أقل من �سبعة 
�أمت���ار” وعلى متن���ه �أكثر من �أربعين �س���خ�سا. 
ويتحدث غيث عن هول �لرحلة و�س���ط �لأمو�ج 

�لعاتية من خالل �سور �لتقطها بهاتف نقال.

عند بلوغه �لعا�سمة �ليونانية �أثينا يلتقي ب�ساب 
�سوري �آخر يدعى عبدول )هذ� هو �ل�سم �لذي 
�أر�د �أن ينادى ب���ه( ظل عالقا في �لمدينة �أكثر 
من عام كامل في �نتظار تحويالت ت�ساعده على 

دفع نفقات �ل�سفر.
يجد كل و�حد في �لآخر �لدعم و�ل�سند ويت�سبث 
كل و�ح���د بالآخر ويحلمان بال�س���فر �س���ويا �إلى 
�ألماني���ا. عالق���ة �ل�سد�قة بين غي���ث وعبدول 
�أ�سف���ت بعد� �إن�س���انيا �س���ديد �لرق���ة يتناق�ض 
مع ق�س���وة �لو�قع �لمحيط بهم���ا، وهو ما يجعل 
�لم�س���اهد يتفاعل مع �لفيلم وكاأن���ه �أمام عمل 

رو�ئي يحمل كل عنا�سر �لإبد�ع �لدر�مي.
وي�سجل فيلم “�لهروب �إلى �أوروبا”: مرحلة تحول 
�ل�سبّيين من عالم �لطفولة �إلى عالم موح����ض 
ل مكان فيه للبر�ءة ويفر�ض عليهما �لحذر في 

كل خطوة.
فغي���ث ل ين�س���ى �لتحذي���ر�ت �لمتك���ررة م���ن 
�لمهربين �لذين ي�ستولون على �أمو�ل �لالجئين 
ثم َيهربون، وهذ� يذّكره بمقولة و�لده �لمتوفى 
باأن تركيا “مثل �لغابة” �لتي يجب �أن يكون فيها 
�ل�سخ�ض “�أ�سد� حتى ل تلتهمه �لأ�سود �لأخرى”.
و�س���ط كل ذل���ك يظ���ل هاتف���ه �لنق���ال هم���زة 
�لو�سل �لتي تحيله �إلى حياته �ل�سابقة في كنف 
�أم���ه. فهي ت�س���األه دوما م���ا �إذ� كان ق���د تناول 
طعاما، فيتلعثم قليال قب���ل �أن يدعي �أنه تناول 

“�سندوت�ض... �سمك”.

مع تدفق �لالجئي���ن على ح���دود �أوروبا بحلول 
�أيلول / �سبتمبر 2015، ت�سدد �ل�سلطات �لمجرية 
�إجر�ء�ت �لدخول �إلى �لبالد مما يجعل �لو�سول 
�إلى �ألمانيا �سعب �لمن���ال. حينها يقرر كل من 

�ل�سابين تغيير وجهته و�سلك طريق مختلف.
هنا يتخذ �لفيلم �سكال مختلفا؛ فنبد�أ بتتبع رحلة 
غيث من خالل عد�سة هاتفه �لنقال. في�سير على 
�لأقد�م ثمانية كيلومتر�ت د�خل حقل في �سربيا 
وهو يتحدث عن َقدرية �لحي���اة �أو �لموت تحت 
�لق�سف �لع�سو�ئي في �سوريا. ولكن هذه �لروؤية 

�لعدمية تتناق�ض مع �إ�سر�ره على بلوغ هدفه.
ذكريات �لح���رب - �لتي وقع���ت عندما كان في 
�لثاني���ة ع�س���رة - ل تغادر ذ�كرت���ه. فهو ي�سف 
لحظة �سقوط �لبر�ميل �لمتفجرة وكاأنها “�سدمة 

موت مفاجئ” ي�ستعيد بعدها �لحياة تدريجيا.
عند و�سوله �إلى �لأر��سي �لمجرية يترك غيث 
كامير� هاتفه �لنقال لت�س���جل ظ���روف �لإقامة 
�لقا�سية د�خل �أحد مر�كز ��ستقبال �لالجئين، 
وذلك بحذر �سديد حتى ل ي�سادر منه �لهاتف. 
ي�سور �لهاتف ع�س���ر�ت �لالجئين من �لرجال 
و�لن�س���اء و�لأطف���ال وه���م يتد�فع���ون للتقاط 
�لطع���ام �لذي ُيلقي به �تجاههم �أفر�ُد �س���رطة 
يرت���دون قف���از�ت وكمامات طبي���ة. �أما دور�ت 
�لمياه فتحولت - كما هو �س���ائع في بالد عربية 
كثيرة - �إلى م�س���احة حرة للتعبير عن �ل�سخط 

على �ل�سلطات �لمجرية.

في هذه �لأثناء ينجح عب���دول في �لو�سول �إلى 
�ألمانيا ولكنه يريد �أن يذهب �إلى �ل�سويد حيث 
ي�س���كن عمه �لذي يتمنى �أن يعو�س���ه عن �لأب 
�لغائ���ب. ينجح عبدول، بم�س���اعدة �س���بكة من 
�لمتطوعي���ن �لد�نماركيي���ن، في �لو�س���ول �إلى 
مدينة مالمو �ل�سويدية �لتي تبعد ع�سرين دقيقة 
عن �لبلدة �لتي يقيم فيها عمه. بالرغم من �آمال 

عبدول لم ياأت �لعم ل�ستقباله.
في رحل���ة �لقطار- وفي حديثه م���ع ر�كب �آخر- 
ُيطلع عبدول جلي�سه با�ستكانة �سديدة عن وفاة 
ذويه في �لح���رب، وفي لحظة يتخلى وجهه عن 
تعابي���ر �لطفولة �لتي لم تغادره من���ذ �أن ر�أيناه 

�أول مرة.
عبدول لم يجد مبتغاه بعد مقابلة �لعم �لتي طال 
�نتظارها. فهو لم يحت�سنه كما كان يتوقع، و�أودع 

مركز� لالأحد�ث �إلى حين تقدم طلب �للجوء.
�أما غيث فو�سل �أخير� �إلى �ألمانيا بعد خم�س���ة 
�أ�س���ابيع من مغادرته تركيا. “�أ�س���عر �أنني �لآن 
رجل حقيق���ي” كانت �لعبارة �لتي ��س���تقَبل بها 

غيث و�سوله �إلى وجهته �لمن�سودة.
��س���تغرق �لعم���ل في �سن���ع �لفيل���م حو�لي عام 
ون�سف �لعام وهو ثمرة تعاون �لمخرج �ل�سوري 
فر�����ض فيا�ض �لذي قام بت�سوير �أجز�ء كبيرة 
م���ن �لفيلم م���ع �لمخ���رج و�لم�سور ر��سمو����ض 
�سميدت و�لمنتج و�لمخرج �لد�نماركي هينريك 

غرونيت.

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

أخبار العامل

إلى اجتماع شرطة مدينة سري للسالمة العامة

11 مـــايــــــو 2016
TO PUPLIC SAFETY MEETING

You are invited انــــت مــــدعـــــــو

surrey.diversity@rcmp-grc.gc.caللمزيد من المعلومات:
Guildford Park Secondary School 10707-146 Street, Surrey, BC 

604-502-6505For more information:

11TH MAY

المحليــة  الجريمــة  قضايــا  لمناقشــة  ســري  شــرطة  إلــى  انضــم 
مــا  ومعرفــة  الشــرطة  تتخذهــا  التــي  ا�جــراءات  إلــى  واســتمع 

يمكنك القيام به لتحسين سالمة منطقتكم.

6:30 مساًء (تفتح ا�بواب 6:00 مساًء)

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.

This is a complementary Community Service Announcement

6:30 pm (Doors open at 6:00)

أخبار كندا
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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

WE OPEN SEVEN DAYS A WEEK نفتح سبعة أيام في ا�سبوع

We wholesale to restaurants نوزع بالجملة إلى المطاعم

منتجاتنا
Our Products

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

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

Proudly serving TriCity, 
Port Moody-Coquit-
lam-Port Coquitlam

www.gardenia-foods.com

TASTE THE DIFFERENCE QUALITY MAKES
تذوق خبزنا الشهي

أطيب خبز

We offer our suppliers a freshness guarantee!

If you have any questions or if you need to make a special order,
call or email us at sunrisepitaorder@gmail.com.

Sold in a store near you
We wholesale to stores, restaurants and caterers يباع في المتجر القريب منك

نبيع بالجملة للمتاجر والمطاعم ومتعهدي الحفالت
CONTACT US

604-421-7482
102, 3650 Bonneville Place

Burnaby BC
V3N 4T7
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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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<<< تتمة من صفحة 1

وفاة مفاجئة لعراقية أذهلت عقول 
الهندسة حول العامل.. زها حديد بسطور

كيف جعلت طفول���ة زها حديد 
منها م�سمم���ة معمارية ت�س���طع 
كالنجوم ف���ي ال�س���ماء العربية 

والعالمية؟
�إليكم �أبرز �أحد�ث في حياة �لمهند�سة 
�لتي و�سفت بكونها �أف�سل مهند�سة في 

�لعالم:
•  ول���دت زه���ا حدي���د ف���ي �لعا�سم���ة 

�لعر�قية، بغد�د، عام 1950.
ف���ي  �لريا�سي���ات  عل���م  •  در�س���ت 
�لجامعة �لأمريكية ببي���روت قبل �أن 
تب���د�أ م�س���و�رها في عالم �لهند�س���ة 
عام 1972 ل���دى هيئة �لمهند�س���ين 

بالعا�سمة �لبريطانية، لندن.
•  بحل���ول ع���ام 1979 �أ�س�س���ت حدي���د 
 Zaha“ لعمله���ا ف���ي لن���دن با�س���م
Hadid Architects” ليب���د�أ �سيتها 
بالنت�س���ار حول �لعالم بم�س���روعات 
خرج���ت ع���ن �لماألوف مثل م�س���روع 
“Peak” ف���ي هونغ كونغ عام 1983، 
وم�سروع د�ر “Cardiff Bay” لالأوبر� 

في ويلز ببريطانيا عام 1994.
•  م���ن �لم�س���اريع �لتي �أو�سل���ت حديد 
بجد�رة �إل���ى �ل�س���احة �لعالمية كان 
“Vitra” لالإطف���اء  مبن���ى محط���ة 
باألماني���ا ع���ام 1993، بالإ�سافة �إلى 
مبن���ى متح���ف �لف���ن �لإيطال���ي في 
�لق���رن �لحادي و�لع�س���رين في روما 
عام 2009، ومركز لندن للريا�سات 
�لبحرية و�ل���ذي خ�س����ض لالألعاب 
�لأولمبي���ة �لتي �أقيمت ع���ام 2012، 
ومرك���ز حي���در عليي���ف �لثقافي في 

باكو عام 2013.
الم�سممة العالمي���ة زها حديد 
تن�س���حب م���ن مقابل���ة �إذاعي���ة 
وتوؤك���د: لم يمت عامل اآ�س���يوي 
واحد ف���ي م�س���اريع قط���ر التي 

�سممتها
�لميد�لي���ات  م���ن  �لعدي���د  •  تلق���ت 
و�لألقاب �ل�سرفية، من بينها ميد�لية 
 Commandeur de l’ordre des“
Arts et des Lettres” من فرن�سا، 
و�لو�سام �لإمبر�طوري �لياباني عام 
2012، ح�سل���ت على لقب قائدة من 

طبقة �لمبر�طورية �لبريطانية.
•  �أ�سبح���ت زه���ا ع�س���وً� �س���رفيًا ف���ي 
�لأكاديمية �لأمريكية للفنون وزميلة 

في مركز �لهند�سة �لأمريكي.

•  في عام 2014 كان���ت زها حديد �أول 
 ”Pritzker“ م���ر�أة تتلق���ى جائ���زة�

للهند�سة.
كما لعب���ت زها دورً� �أكاديمي���ًا متميزً� 
في مجالها، �إذ �حتلت من�سبًا تدري�سيًا 
في مدر�س���ة �لت�سميم �لتابعة لجامعة 
هارف���ارد، وف���ي كلي���ة �لهند�س���ة ف���ي 
جامعة �إلينوي، بالإ�سافة �إلى تدري�سها 
بجامعة كولومبيا وييل وجامعة �لفنون 

�لتطبيقية في فيينا.
عل���ى   2016 ع���ام  حدي���د  •  ح���ازت 
�لميد�لي���ة �لذهبي���ة �لملكي���ة �سمن 
جائزة “RIBA” للفنون �لهند�س���ية، 

لت�سبح �أول �مر�أة تحظى بها. 

أخبار الشرق األوسط
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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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إعادة نصب قوس النصر التْدُمري يف لندن

ربعي املدهون أول فلسطيني يفوز
بالـ”بوكر” العاملية

ت���م ن�س���ب ن�س���خة م���ن قو����ض �لن�س���ر، 
�لأث���ر �لبال���غ عم���ره 1800 ع���ام و�ل���ذي 
هدمه تنظي���م “�لدول���ة �لإ�س���المية” في 
تدمر ب�س���وريا، في مي���د�ن �لطرف �لأغر 

بالعا�سمة �لبريطانية لندن.
وقام معهد �لآثار �لرقمي )IDA( بت�سنيع 
�لن�سخة من �لرخام �لم�سري با�ستخد�م 
�لتكنولوجيا ثالثية �لأبعاد بناء على �سور 

�لقو�ض �لأ�سلي.
و�ست�س���افر هذه �لن�س���خة حول �لعالم بعد 

مغادرتها لندن.
وقال مدي���ر �لع���ام للهيئة �لعام���ة لالآثار 
و�لمتاح���ف �ل�س���ورية �إن ه���ذ� �لأم���ر من 

“�أعمال �لت�سامن”.
“تر�ث م�سترك”

وكان �لرومان قد بنو� �لقو����ض في �لقرن 
�لثاني �لميالدي.

و�ستعر�ض هذه �لن�سخة في ميد�ن �لطرف 
�لأغ���ر لم���دة ثالث���ة �أي���ام قب���ل عر�سها 
في مو�قع �أخ���رى حول �لعال���م، بما فيها 

نيويورك ودبي.
وقال روجر مي�سيل �لمدير �لتنفيذي لمعهد 
�لآثار �لرقم���ي �إنه من �لمزم���ع نقل هذه 
�لن�سخة لتدمر �لعام �لقادم لتجد موطنا 

د�ئما قرب �لقو�ض �لأ�سلي.
وق���ال ماأمون عب���د �لكريم �لمدي���ر �لعام 
للهيئة �لعامة لالآثار و�لمتاحف �ل�س���ورية 
و�لموجود في لندن لم�ساهدة ن�سب هذه 
�لن�سخة “�إنها ر�سالة حول تز�يد �لوعي في 

�لعالم.”
و�أ�س���اف قائ���ال “لدين���ا ت���ر�ث ح�ساري 
م�س���ترك. وتر�ثن���ا عالم���ي – فهو لي����ض 

لل�سعب �ل�سوري فقط.”
وكان �لجي�ض �ل�سوري ��ستعاد تدمر و�آثارها 
ف���ي نهاية مار����ض/�آذ�ر �لما�س���ي من يد 
تنظيم �لدولة �لذي كان قد ��ستولى عليها 

في مايو/�أيار �لما�سي.
وقال �لمر�سد �ل�س���وري لحقوق �لإن�سان، 
�ل���ذي يتخذ م���ن لن���دن مقر� ل���ه، �أنه تم 
�إع���د�م 280 �س���خ�سا عل���ى �لأق���ل خالل 
�س���يطرة تنظي���م �لدولة �لإ�س���المية على 

تدمر.
�لرومان �أقامو� قو�ض �لن�سر في تدمر في 

�لقرن �لثاني �لميالدي
ن�سب قو����ض �لن�سر في مي���د�ن �لطرف 

�لأغر ��ستغرق 5 �ساعات
وز�ر عب���د �لكري���م تدمر بعد �أ�س���بوع من 
تحريرها من تنظيم �لدولة �لإ�س���المية، 
�لمع���روف �أي�سا با�س���م د�ع����ض، وقال �إن 
80 بالمئ���ة من �لآث���ار �لقديمة م���ا ز�لت 

موجودة.
�له���دف ه���و ترميمه���ا  �أن  و�أك���د عل���ى 
با�ستخد�م �لتكنولوجيا �لحديثة بدل من 

�سناعة نماذج حديثة منها.
و�عترف “لن ن�ستطيع �أبد� �لح�سول على 
نف�ض �لم�سهد قبل ��ستيالء تنظيم �لدولة 

عليها. ونحن نحاول �أن نكون عمليين.”
وم�س���ى قائال “ولك���ن ما نري���د عمله هو 
�حتر�م �لطرق �لعلمية وهوية تدمر كموقع 

تاريخي.”
ه���ذه �لن�س���خة تكلف���ت 100 �أل���ف جني���ه 

��سترليني
ومن جانبه، قال مي�س���يل �إنه لدى تعر�ض 
تدمر للهجوم قرر �إطالق م�س���روع قاعدة 
بيانات �لمليون �سورة، و�لذي ت�سمن توزيع 
كامير�ت ثالثية �لأبعاد على متطوعين في 
دول من بينها �سوريا و�أفغان�ستان و�لعر�ق.
وقال “�إنه من غير �لمعتاد روؤية �س���يئ ما 

يعاد تجميعه بهذ� �ل�سكل �لو��سح.”
و�أ�س���اف قائ���ال �إن ه���ذه �لن�س���خة �لبالغ 
�رتفاعها 5.5 مت���ر �سنعتها �آلت حفرت 

�لأحجار بنف����ض �ل�س���كل و�لت�سميم �لذي 
كان علي���ه �لقو����ض �لأ�سلي �عتم���اد� على 

�ل�سور ثالثية �لأبعاد.
وقال مي�س���يل �إنه يريد �أن تكون لندن �أول 
من يحت�سن هذه �لن�سخة لأن هذه �لمدينة 
نف�س���ها �أعيد بناوؤها بعد �لحرب �لعالمية 
�لثانية، وه���و ياأمل �أن “�أي �س���خ�ض يقدر 
حري���ة �لتعبير” �س���يتفهم لم���اذ� كان من 

�لمهم للغاية �إعادة ت�سنيع �لقو�ض.
وم�سير� لالأهمية �لقت�سادية لهذ� �لموقع 
لل�س���وريين ق���ال “�إن �لحد�د عل���ى �أولئك 
�لذين فقدو� حياتهم ل يعني ترك �لبالد 
�أطالل. ل �أحد ي�ستطيع �إعادة �لموتى ولكن 

يمكن تح�سين حياة �لأحياء.”
بعد 3 اأيام من ن�سب هذه الن�س���خة 

في لندن �سوف تجوب العالم
وقال �إنه يريد “��ستعادة هذه �لآثار ليحرم 
�لإرهابيين من �لنجاح في �إلغاء مثل هذه 

�لمو�قع من �سجالتنا �لثقافية.”

ولكن �أعرب �لبروفي�س���ور بيل فيالي�سون، 
من مجل����ض �لبحوث �لبريطاني في بالد 
�ل�سام و�لذي يدعم �إجر�ء �لبحوث �لأثرية 

في �لمنطقة، عن حذره.
وقال “�إن �لدعاية �أمر عظيم ولي����ض لدي 
م�سكلة معها، ولكن لدي م�سكلة مع �إعادة 

�لبناء في �لمو�قع �لأثرية نف�سها.”
و�أ�ساف “فال�س���ابقة �لخطيرة �ستعني �أنه 
�إذ� دم���رت �س���يئا ما فاإنه بو�س���عك �إعادة 

بنائه، وللن�سخة نف�ض �أ�سالة �لأ�سل.”
وتم ن�سب �لن�سخة، �لتي تكلفت 100 �لف 
جنيه �إ�س���ترليني، خ���الل �أ�س���بوع �لتر�ث 

�لعالمي.

“لي�س �إ�سدار بيانات”
ويتز�م���ن مع ن�سب ن�س���خة قو����ض �لن�ض 
�إقام���ة معر�ض �لمفق���ود�ت: �إع���ادة بناء 
�لما�سي و�ل���ذي يزعم �أن���ه “�أول معر�ض 
لجهود فنانيين و�أكاديميين قاومو� تدمير 

�لتر�ث �لثقافي” من قبل تنظيم �لدولة.

وقالت جي�س���يكا كارليل، �لتي ت�ست�سيف 
�لمعر����ض ف���ي معر�سه���ا �لو�قع بو�س���ط 
لن���دن و�ل���ذي يت�سم���ن ن�س���خة لقو����ض 
�لن�س���ر منتجة بالطابع���ة ثالثية �لأبعاد، 
�إن ��س���تجابات �لم�س���اركين في �لمعر�ض 

“تتحدى �لخ�سائر.”
و�أ�سافت قائلة:”�إن �لفنانين و�لأكاديميين 
�أر�دو� عمل �س���يء �إيجابي، ليقولو� �إن ما 
حدث ب�س���ع، ولكن دعونا نحتفي بالبد�ع 
�لذي يخرج من رحم �لب�س���اعة، و�لنا����ض 

يتحدون ما يفعله تنظيم �لدولة.”
م�سروع جيم����ض بروك����ض �لفني هو و�سع 
�أقو�ل ماركو����ض �أوريليو����ض عل���ى لوحات 

لالآثار �لرومانية في �سوريا
وو�ح���دة م���ن �أف�س���ل �لقط���ع �لفني���ة في 
�لمعر�ض من عمل �لفنان �لبريطاني بيير 
�سيكوند�، �لذي حول ثقوب طلقات ر�سا�ض 

تنظيم �لدولة لقطعة فنية.
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و�لمده���ون ه���و �أول فل�س���طيني يف���وز 
بالجائزة �لتي �س���بق وو�سل �إلى قائمتها 

�لق�سيرة في 2010.
و�لرو�ية تقع في �أربعة �أق�س���ام يمثل كل 
منها �إح���دى حركات �لكون�س���رتو وحين 
ي�س���ل �لن����ض �إل���ى �لحرك���ة �لر�بع���ة 
و�لأخي���رة تب���د�أ �لحكاي���ات �لأرب���ع في 
�لتو�ل���ف و�لتكامل ح���ول �أ�س���ئلة �لنكبة 

و�لهولوكو�ست وحق �لعودة.
وكانت )م�سائر: كون�سرتو �لهولوكو�ست 
و�لنكبة( بين �ست رو�يات بلغت �لقائمة 
�لق�سي���رة للجائزة �سمت �إل���ى جانبها 
ب���كاري  )نوميدي���ا( للمغرب���ي ط���ارق 
و)عط���ارد( للم�س���ري محم���د ربي���ع 
و)مدي���ح لن�س���اء �لعائلة( للفل�س���طيني 

محمود �سقير و)�سماء قريبة من بيتنا( 
لل�س���ورية �س���هال �لعجيل���ي و)حار����ض 

�لموتى( للبناني جورج يرق.
وح�سل���ت كل رو�ي���ة و�سل���ت للقائم���ة 
�لق�سيرة في �لتا�سع من فبر�ير �سباط 

�لما�سي على ع�سرة �آلف دولر.
وجاء �لإعالن ي���وم �لثالثاء في �أبوظبي 
ع�سية �فتتاح �لدورة 26 لمعر�ض �أبوظبي 
�لدول���ي للكتاب و�لذي يق���ام في �لفترة 
من 27 �أبريل ني�سان �إلى �لثالث من مايو 

�أيار.
وت�س���كلت لجنة تحكيم �لجائزة برئا�سة 
�لكاتبة و�لناقدة �لإمار�تية �أمينة ذيبان 
وع�سوي���ة كل م���ن �ل�سحفي و�ل�س���اعر 
�لم�س���ري �س���يد محم���ود و�لأكاديم���ي 

�لمغربي محمد م�سبال و�لناقد �للبناني 
عبده و�زن و�لمترجم منير مويت����ض من 

�لبو�سنة.
وقال���ت ذيبان يوم �لثالث���اء عند �إعالن 
ق���ر�ر لجن���ة �لتحكي���م “تبت���دع رو�ي���ة 
)م�سائر( ن�س���يجا رو�ئي���ا فنيا جديد� 
ي�سور تحولت �لم�ساألة �لفل�سطينية وتثير 
�أ�سئلة �لهوية وت�س���تند �إلى روؤية �إن�سانية 

لل�سر�ع.”
و�أ�ساف���ت “تع���د )م�سائ���ر( �لرو�ي���ة 
�لفل�سطينية �ل�س���املة... فهي ترجع �إلى 
زمن م���ا قبل �لنكب���ة لتلقي �س���وء� على 
�لماأ�س���اة �لر�هنة �لمتمثلة في �ل�س���تات 
و�ل�س���تالب �لد�خلي. �إنه���ا رو�ية ذ�ت 
طاب���ع بوليفوني ماأ�س���اوي ت�س���تعير رمز 

�لكون�سرتو لتج�سد تعدد �لم�سائر.”
وهذه �لدورة �لتا�سعة للجائزة �لتي �أ�سبحت 
بمرور �ل�سنين �إحدى �أبرز �لجو�ئز �لأدبية 

عربيا من حيث �لقيمة و�لم�ساركة.

<<< تتمة من صفحة 1

أخبار العامل
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رئيس وزراء كندا
يالكم يف نيويورك

�أظهر رئي����ض �ل���وزر�ء �لكندي، غا�س���تين ترودو، 
مهار�ته في �ل�س���جال خارج حلبة �ل�سيا�سة، حيث 
�رتدى قفازي مالكمة للم�س���اركة في مر�ن خالل 

جولة في نيويورك.
وعاد ترودو مجدد� لد�ئرة �ل�سوء، �لتي �ساحبت 
زيارته للبيت �لأبي�ض وعالقته �لمقربة من �لرئي�ض 
�لأميرك���ي ب���ار�ك �أوباما �ل�س���هر �لما�سي، حيث 
�رتدى قمي�سا �أحمر دون �أكمام، ما �أظهر و�س���ما 
على كتفه ل�سورة غر�ب يرمز لل�س���كان �لأ�سليين 
ل�ساحل �سمال غرب �أميركا �ل�سمالية على �لمحيط 

�لهادي.
وتدرب رئي�ض وزر�ء كند� على �لمالكمة في �سالة 
“جلي�سون” �لريا�سية ببروكلين �لتي ��ستهرت بكون 

�لمالكمين �لم�سهورين محمد علي ومايك تاي�سون 
وجيك لموتا من مرتاديها.

وق�سى ترودو �لبالغ من �لعم���ر 44 عاما - و�لذي 
ُوجه���ت له �تهامات خ���الل �لحم���الت �لنتخابية 
�لع���ام �لما�س���ي بكونه خفي���ف �لوزن �سيا�س���يا - 
�لغالبية �لعظمى من �لمر�ن �لذي ��س���تمر �ساعة 

في نز�ل �لمالكم �لمحترف يوري فورمان.
وقال فورم���ان بعد ذل���ك: “كان �س���يئا عظيما �أن 
�أدربه. �إنه محبوب جد� ولديه �لإمكانيات للتاأثير 
على �لنا�ض في بالده وحول �لعالم ب�سكل �إيجابي 

جد�، وهو يتمتع بلكمة ثقيلة”.
وكان ترودو في نيويورك قبل يوم من توقيع �تفاق 

باري�ض �لدولي للحد من تغير �لمناخ.

قسم الرتفيه

اخترب معلوماتك

كلمة السر: أشهر اسماء الصبيان

 من �أول من بنى �ل�سجون في �لإ�سالم؟- 1
علي بن �أبي طالب - معاوية - عثمان بن عفان

 لعبة �بتكرها �لمحكوم عليهم بال�سجن و�أ�سبحت �لآن ريا�سة مهمة- 2
�لتن�ض - �لإ�سكو�ت�ض - �لكرة �لطائرة

 من هو �لعربي �لذي �أ�سبح �مبر�طورً� لروما ؟- 3
محمد �لأحكم - فيليب �لعربي - عبا�ض �لأحمد

 من هو �لخال �لوحيد لأولد عمتك؟- 4
عمك - �أخوك - و�لدك

 �أين يوجد مقر �لبنك �لدولي؟- 5
ل�ض فيجا�ض - و��سنطن - نيويورك

  كم رجاًل للنملة؟- 6
6 - 3 - 8

�بحث عن �لكلمات �لمبعثرة في �لجدول و��سطبها. في �لنهاية تتبقى مجموعة �أحرف ت�سّكل كلمة �ل�سّر. 
مالحظة: يمكنك ��ستعمال �لحرف �أكثر من مّرة.

�لكلمات:
محمد - عمر - �حمد - �آدم - علي - يو�سف - عبد �لرحيم - عبد �هلل - يا�سين - عبد �لرحمن - حمزة - خالد - م�سطفى 

- �بر�هيم

�لإجابات في �ل�سفحة 14

14
حة 

�سف
ي �ل

ت ف
جابا

إ �ل
14

حة 
�سف

ي �ل
ت ف

جابا
إ �ل

عه�رل�دبعمع
مبفنىملدبة
مندفيم�دزز
حيط�د�ض�مرم
ب�ضه�ملل�مخح
معح�ررعي��
��لحرخحدلع

منييحبيمد�ض
حمف�ضوي�ةنم
دمحمفمحمعم

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

هدف هذه �للعبة ملء �لخانات بالأرقام �لالزمة من 1 �إلى 9 �سرط عدم تكر�ر �لرقم �أكثر من مّرة و�حدة في 
كّل مرّبع كبير وفي كّل خّط �أفقي 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
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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

��س���م علم مذكر عرب���ي، �أهمُّ �لأ�س���ماء عند 
�لم�سلمين لأنه ��سم ر�سول �هلل )�سلى �هلل عليه 
و�سلم( . جاء على �سيغة �لمبالغة من  �لحمد. 
معن���اه: �لمحم���ود �لخ�س���ال، �لمثن���ي عليه، 

ل. �لم�سكور، �لمر�سيُّ �لأفعال، �لمف�سَّ

بسبب كذبة
الجئ سوداين على شفا الرتحيل من كندا

باألرقام والشروط:
أجور الفّنانني العرب يف حفالت الزفاف اخلليجية

يزيد ع���ن 29 عاما، فهو م���ن مو�ليد عام 
.1986

و�كت�سفت �س���لطات �لهجرة �لكندية �أمره، 
حين تق���دم بطلب للح�سول على تاأ�س���يرة 

�أخرى، �إلى �لوليات �لمتحدة.
وبعد �فت�ساح �أمره، �ألقت �ل�سلطات �لقب�ض 
على نيكول منت�سف �إبريل �لجاري، وو�سعته 

في �ل�سجن، وبات مهدد� بالترحيل.
ويدر����ض نيكول في مدر�سة للثانوية �لعامة 
في مقاطعة �أونتاريو جنوب كند�، ويمار�ض 
ك���رة �ل�س���لة، �لت���ي �س���عى بو��س���طتها �إلى 
�لح�س���ول عل���ى تاأ�س���يرة دخ���ول للوليات 

�لمتحدة.

يو�ج���ه لجئ م���ن دول���ة جنوب �ل�س���ود�ن 
�حتمال ترحيله من كن���د�، �لتي هذ� ومن 
قبيل �لتو�سيح فقد ومن �لجدير بالذكر �نه 
قال �إنه ف���ّر �إليها هربا من �لحرب �لأهلية 

في بالده.
وح�س���ب م���ا ذك���رت “�س���كاي ني���وز” فاإن 
“جوناثان نيكول” �لطالب بالمرحلة �لثانوية 
كذب على �ل�س���لطات ب�س���اأن تاريخ ولدته، 
مدعيا �أن���ه عمره 16 عام���ا، �إل �أنه �ت�سح 

لحقا �أن عمره تخطى 29 عاما.
ودخل نيكول كند� عبر تاأ�س���يرة در��س���ية، 
لكن �س���لطات �لهج���رة وم���ن ناحيتها فقد 
قالت �إن ك�س���ف �لب�سمات �أظهر �أن عمره 

تختل���ف �لأج���ور �لت���ي يتلّقاه���ا �لفّنان���ون 
و�لفنان���ات �لع���رب مقابل �إحي���اء حفالت 
زفاف ف���ي �لخلي���ج �لعربي، وق���د تختلف 
�س���روط كّل نجم ع���ن �لآخر �أي�س���ًا. وعند 
�لحديث عن زف���اف في �لخلي���ج، يرد في 
قائمة �لأ�س���ماء عّدة نج���وم �أبرزهم عمرو 
دي���اب و�أحالم و�لي�س���ا ونجوى ك���رم. فما 
ه���ي �أج���ور �لفنانين في حف���الت �لزفاف 
�لخليجّي���ة �ّلت���ي ت�س���مل تكالي���ف �ل�س���فر 

و�لإقامة؟

عل���ى ر�أ����ض �لقائم���ة، يتقا�س���ى �لفن���ان 
�لم�سري عمرو دياب مبلغ 250 �ألف دولر 
�أميرك���ي على حف���ل �لزفاف وم���ن �أغرب 
�س���روطه عدم ت�سويره. �أّم���ا �أحالم ونو�ل 
�لكويتّي���ة وماج���د �لمهند����ض ور�بح �سقر 
ومحمد عبده فيتقا�س���ون 200 �ألف دولر 

�أمريكي.
وفي حين يتر�وح �أجر كل من �لي�سا وميريام 
فار����ض بين 80 و 160 �ألف دولر �أمريكي، 
يثبت �أجر ح�س���ين �لج�سمي على 140 �ألف 

دولر �أمريكي.
وتت�سّمن �لقائمة �أي�سًا �أجور تامر ح�س���ني 
ونجوى كرم وبلقي����ض فتحي و�سم�ض وديانا 
حّد�د بقيمة 100 �أل���ف دولر �أمريكي على 

حفل �لزفاف.
�أّما و�ئل ج�ّس���ار ور�مي عيا�ض ومايا دياب 
فيتر�وح �أجر كل منهم من20 �إلى 70 �ألف 

دولر �أمريكي.

طالب عراقي ُيجرب على مغادرة 
طائرة امريكية بسبب حتدثه بالعربية

ق���ال طال���ب جامع���ي عر�ق���ي يدر����ض في 
جامعة كاليفورنيا �إنه “ �أجبر على مغادرة 
�لطائرة �لتي كان ي�ستقلها في مطار لو�ض 
�نجيلي�ض �لدولي في بد�ية �ل�سهر �لجاري 
ب�سبب �سكوى �إحدى �لر�كبات بعدما �سمعته 

يتحدث باللغة �لعربية على �لهاتف”.
و�سرحت �سركة “�س���اوث وي�ست” للطير�ن 
�لأحد �أن “�لر�كب �لذي يدعي خير �لدين 
�لمخزومي كان على متن طائرة متجهة من 
لو�ض �نجيلي�ض �إلى �أوكالند في كاليفورنيا 
عندما ج���رت ه���ذه �لحادث���ة، وطلب منه 

مغادرة �لطائرة ل�ستجو�به”.

و�أ�سافت �أنها “لم تتلق �أي �سكوى ر�سمية من 
�لمخزومي”، م�سيفة �أنها “حاولت �لت�سال 
به عدة م���ر�ت، �إل �أن هذه محاولت باءت 

بالف�سل”.
و�أو�س���ح �لمخزوم���ي )26 عام���ا( �ل���ذي 
يدر����ض في جامعة بيركلي ف���ي كاليفورنيا 
�أن���ه “ �ت�سل بعمه وهو عل���ى متن �لطائرة 
ليعلمه باأنه كان في محا�سرة لالأمين �لعام 

لالأمم �لمتحدة بان كي مون” .
و�أ�ساف ّكنت متحم�سًا للغاية، فطلبت عمي 
لأخبره بذلك”، بح�سب �سحيفة �لنيويورك 

تايمز.

وقال �لمخزوم���ي �إنه “ ��س���تخدم كلمة �إن 
�س���اء �هلل في نهاية �لمحادثة �لهاتفية مع 
عم���ه”، م�سيفًا �أنه عندم���ا �أنهى مكالمته، 
�ساهد �إحدى �لر�كبات �لتي تجل�ض قبالته 
، تحدق فيه ب�سورة غربية، فقلت في نف�سي 

�إنها �سوف تبلغ عني”.
و�أ�سار �إلى �أنه ما لبث �أن �أقبل عليه موظف 
يتكلم �لعربي���ة وطلب منه مغادرة �لطائرة 
على �لفور، و�ساأله عن �سبب تحدثه باللغة 

�لعربية”.
وقال �لمخزومي للموظف �إن “ ما ح�سل له 
هو جر�ء �لرهاب من �لإ�سالم في �لوليات 

�لمتحدة �لأمريكية”.
و�أك���د مكت���ب �لتحقي���ق �لفيدر�ل���ي �أنها “ 
حققت م���ع �لمخزوم���ي”، �إل �ن���ه لم يكن 

هناك �أي دليل يدينه على �لإطالق”.
و�أ�سدرت �س���ركة طير�ن “�س���اوث وي�ست” 

بيانًا عبرت فيها عن �أ�س���فها للتجربة �لتي 
مر ب���ه زبونها، موؤك���دة �أن “هدفه���ا �لأول 
و�لأخي���ر �س���المة ركابه���ا وموظفيها على 

متن �لطائرة”.
وق���ال �لمخزوم���ي �إنه بع���د �لتحقيق معه، 
��س���تطاع �ل�س���فر على متن طائ���رة �أخرى 

و�لو�سول �إلى بيته متاأخرً� 8 �ساعات”.
و�سرح �لمخزومي ل�سحيفة �لتايمز “ لقد 
و�جهتنا �لكثير من �لمحن و�لم�ساعب �أنا 
وعائلتي، وهذه تجربة �أخرى ت�ساف �ليها”.
و�أ�س���اف “ �إن كر�مة �لإن�س���ان ه���ي �أغلى 
�سيء في �لعالم، ولي�ض �لمال، فاإن �عتذرو� 
فذلك �س���يعلمهم در�س���ًا في كيفية �حتر�م 

�لآخرين”.
يذك���ر �أن �لمخزوم���ي مهاج���ر عر�قي في 
�لوليات �لمتحدة، قتل و�لده �لدبلوما�سي 
في �لعر�ق ثم ه���رب �إل���ى �لأردن ثم قدم 

�للج���وء في �أمري���كا وهو يدر����ض �ليوم في 
جامعة كاليفورنيا.

�إمراأة محجبة
وفي حادثة م�سابهة، �أجبرت �سيدة محجبة 
على مغ���ادرة طائرة تابعة ل�س���ركة طير�ن 
“�س���اوث وي�س���ت” �لأمريكي���ة لأنه���ا طلبت 
تغيي���ر مقعدها على �لطائ���رة، فانتهى بها 

�لمطاف خارجها.
وقال���ت حكيم���ة عب���دول �لت���ي تقي���م ف���ي 
ماريالن���د �إنه���ا “ طلب منه���ا �لترجل من 
�لطائرة �لتي كانت تقلها من �سيكاغو �إلى 

�سياتل”.
وه���ذه ه���ي �لحادث���ة �لثانية عل���ى �لتو�لي 
�لتي يتعر�ض لها عرب وم�سلمون على متن 

طائر�ت �سركة “�ساوث وي�ست”.

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 �ختبر معلوماتك

كلمة �ل�سر
محمد

لعبة �سودوكو
علي بن �أبي طالب- 1
�لإ�سكو�ت�ض- 2
فيليب �لعربي- 3
و�لدك         - 4
و��سنطن- 5
6 -   6
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BC MARKET
CELEBRATES

تحتفل
البقالة العربية

Since 1986
BC MARKET

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.

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)

And check the other great
in-store specials.

زورونا لتكتشفوا المزيد
من عروضنا الخاصة

79¢

$17.99
/Case

540
ML

فول مدمس
CEDAR
FAVA BEANS
Limit 5 cans or one case per customer

$5.991
KG

DATESتمر
(ALGERIAN BRANCHES)
Limit 2 per customer

$1.19
/Roll

$9.99
Box of 10

Roll

فحم نرجيلة
CHARCOAL NARJILE
Three Kings
Limit of 1 box per customer

$3.49
/Can

$37.99
/Case

830
G

معجون طماطم
توكاس

TUKAS
TOMATO PASTE
Limit one case per customer

59¢
Each

$5.99
/Dozz

85
G

أكل قطط
فانسي فيست

FANCY FEAST
CAT FOOD
No Limits

$2.49454
G

بسكويت الشاي
اولكر

ULKER
TEA BISCUIT (114)
No Limits

79¢500
G

BIZIMسباغيتي
MUTFAK SPAGHETTE
Limit 2 per customer

$1.69
Each

102
Sheets

BOUNTYمحارم حمام جمبو
PAPERTOWELS JUMBO
Limit 2 per customer

$1.79
Each

1
LB

رقائق عجين فيللو
مجمدة

CEDAR
FROZEN PHYLLO
limit 5 per customer

99¢370
G

CEDARحمص بالطحينة
HOMMOS TAHINEH
Limit 5 cans per customer

$2.29500
G

DAIA DATESتمر دايا
(DEGLET NOUR)
Limit 2 per customer

89¢
Each

170
G

CEDAR TUNAتونا بالماء
in water (chunk light)
No Limits

$1.79
Each

250
ML

CEDAR ORANGE BLOSSOM
WATER or ROSE WATER

Limit 2 bottles per customer

ماء الزهر
ماء الورد

99¢
Each

200
G

DAIA DATESتمر دايا
(DEGLET NOUR)
Limit 2 per customer

35¢

$1.00
/3

$6.49
Box of 24

24
G

شكوالتة
غندور

GANDOUR
UNICA CHOCO
No Limits

$1.29
Each

170
G

CEDAR TUNAتونا بالزيت
in oil (chunk light)
No Limits

$1.29540
ML

CEDAR LARGE FAVA
(BROAD) BEANS
Limit 5 cans per customer

باقال
عريضة

99¢540
ML

حمص
CEDAR
CHICK PEAS
Limit 5 cans per customer

$2.99550
G

تمر إيراني
طازج

CEDAR FRESH
IRANIAN DATES
Limit 2 per customer

$9.99
Each

1.36
KG

MJB COFFEEقهوة
Limit 2 per customer

$1.29
Each

400
G

MONTANA orملوخية مونتانا
CEDAR FROZEN MOLOKIA CHOPPED
Limit 5 per customer

99¢
Each

$14.99
/Box of 16

175
G

بسكويت الشاي
اولكر

ULKER
TEA BISCUIT (111)
No Limits

BEST PRICES
IN TOWN

أفضل اسعار
في المدينة
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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�


