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Ramadan for non-
Muslims (with a 
grain of salt)
 By Waqas Chughtai

“I get really cranky when I’m 
hungry.”
“I could never do that.”
“I would die.”
For the next 30 days many 
Muslims in Canada are 
going to hear those phrases 
when they tell friends and 

colleagues they’re fasting.
Today marks the begin-
ning of the holy month of 
Ramadan, when Muslims 
will refrain from eating or 
drinking from sunrise to 
sunset.
It  doesn’t  help that 
Ramadan falls during the 
longest days of the year. In 

some parts of Canada the 
hours between sunrise and 
sunset are from about 3 a.m. 
to 9 p.m.
That may sound difficult, 
and there are many chal-
lenges. But it’s not that bad. 
In fact, most Muslims actu-
ally look forward to it.
So, if you are not fasting, 

وفاة حممد 
علي كالي

جنمت عن مضاعفات 
التهاب أصابه

وقد توفي كالي المتوج بلقب بطل 
العالم بالوزن الثقيل، واأحد اأعظم 
ال�ضخ�ضيات الريا�ضية في العالم، 
ليلة الجمعة/ال�ضبت في م�ضت�ضفى 

فينيك�س بوالية اأريزونا.

وكان كالي، 74 عام���ا، يعاني من 
مر����س تنف�ض���ي، �ضاعف���ت اآث���اره 

ا�ضابته بمتالزمة باركن�ضون.
و�ض���تجري مرا�ضيم ت�ض���ييع جنازة 
المالكم العالمي ي���وم الجمعة في 

مدينته، لويفيل، بوالية كنتاكي.
وقال المتحدث با�ضم العائلة بوب 
غونيل “لق���د كان مواطن���ا عالميا 
ونريد للنا����س من مختلف م�ضارب 
الحي���اة اأن يتمكن���وا م���ن ح�ض���ور 

اأو�ضحت عائلة المالكم الراحل محمد علي كالي 
اأنه توفي جراء م�ضاعفات التهاب اأ�ضابه، وا�ضفة 
 )septic shock( اياه باأنه “�ضدم���ة انتانية

. نجمت عن اأ�ضباب طبيعية غير محددة”

You’re allowed to 
eat, and we won’t 
get angry.

Just leave the fresh 
cookies at home

hCG IQÉjõdG äGÒ°TCÉJ ,(ÉµjôeCGh Góæc) áæWGƒŸGh Iôé¡dG äÓeÉ©e ™«ªL
±ÉæÄà°SG ,(Góæc πNGO hCG êQÉN øe) Aƒé∏dG äÓeÉ©e/á°SGQódG

 á«FÉæ÷G º¡àdG ´ÉaO/ÒØ°ùàdGh ¢†aôdG
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The Arab Canadian Lawyers 
Association (ACLA ) is hold-
ing its 10 th anniversary cele-
bration in Toronto on June 8, 
2016. The evening is a great 
opportunity for members of the 
Arab legal community and other 
attendees from across the legal 
profession to come together to 
exchange ideas, contacts and 
celebrate in an informal and 
collegial atmosphere. The key-
note addresses will be delivered 
Renu Mahdane, an Ontario 
Human Rights Commissioner 
and Reem Bahdi, Professor of 
Law, Windsor University.
Speakers will discuss their work 
on access to justice and discrim-
ination experienced by the Arab 
and Muslim communities in 
the justice system and broader 
society.
Increasing numbers of Arab 
Canadians are graduating from 
law schools and making import-
ant contributions to domestic 
and international legal, polit-
ical, social and economic sys-
tems through their work. At the 
same time, the Arab community 
in Canada has grown steadily 
along with their need for legal 

and advocacy services. ACLA’s 
main purpose is to strengthen 
the network of Arab Canadian 
lawyers, support students and 
junior lawyers and assist the 
Arab community in Canada to 
access vital legal resources.
History
In Fall 2004, Dania Majid, 
A meena Sultan,  Michael 
Fahkri, Faisal Bhabha, and 
Jerry Khouri began working 
toward forming an association 
for Arab Canadian lawyers. The 
vision was to create an organi-
zation that would facilitate and 
strengthen the network of Arab 
Canadian lawyers, assist law stu-
dents and junior lawyers develop 
their legal skills, and become a 
much-needed legal resource for 
the growing Arab community in 
Canada. Together they assem-
bled the mission, goals, and 
objectives for the Arab Canadian 
Lawyers Association.
In early 2005, planning com-
menced to launch the new 
organization, attract members, 
and implement ACLA’s initia-
tives. Professor Reem Bahdi was 
invited to be an honoured guest 
and speak about the Palestinian 

Judicial Education Program 
and how Canadian judges were 
assisting their Palestinian coun-
terparts develop their judicial 
system. Professor Bahdi pro-
vided the founding members 
with valuable guidance and 
assistance in launching ACLA.
The Inaugural Event was held 
on June 1, 2005 at the historic 
Campbell House in Toronto. 
The Honoured Guests—Chief 
Justice Allan Lutfy and Justice 
Douglas Campbell of the Federal 
Court and Professor Reem 
Bahdi of Windsor Law School—
were joined by approximately 50 
members and supporters to offi-
cially launch ACLA.
Mission
The stated mission of ACLA is 
to:
• Promote and facilitate profes-

sional and social interaction 
amongst members.

• Advocate on behalf of the 
Arab community in Canada.

• Increase public awareness of 
legal issues relevant to the 
Arab community in Canada.

• Promote and advance legal 
educat ion to the A rab 
Canadian community.

• Provide mentorship to current 
and potential Arab Canadian 
law students.

• Assist all lawyers in dealing 
with matters relating to the 
Arab community.

• Network with other groups, 
individuals and communities 
in accordance with ACLA’s 
mandate.

Those seeking more informa-
tion about the association and 
its activities can visit
http://canarablaw.org/.

Arab Canadian Lawyers 
Association 10th Anniversary 
Celebration

Ramadan for non-Muslims 
(with a grain of salt)
You’re allowed to eat, and we won’t get angry. 
Just leave the fresh cookies at home

how can you help those who are?
Here are some tips and observa-
tions based on my two decades of 
experience fasting. I can’t speak 
for every Muslim, so take them 
with a grain of salt — you are 
allowed to eat, after all.
You can eat
No, really, you can. Trust me.
You don’t need to hide or turn 
around. You don’t need to 
apologize.
You’re allowed to eat. It’s OK. 
We get it. We won’t get angry, I 
promise.
Just refrain from bringing in 
freshly baked cookies. We’re 
human, too.
We can do normal things
While we’d appreciate your not 
asking us to move heavy boxes, 
we can do everyday tasks.
Muslims are encouraged to stick to 
their normal routines while fast-
ing. Just act as you normally do 
around us.
We likely won’t join you for any 
marathons, though.
Don’t gossip
Fasting is not only about not eat-
ing; sometimes that is the easiest 
part.
Muslims are not supposed to talk 
about others behind their backs. 
So, if you have juicy gossip ... don’t.
How do we not get ‘hangry’?
That’s angry because we’re 
hungry.
Some of us do, some us don’t.
Part of the challenge of fasting is to 
be patient. It can be hard at times, 

but it’s all part of the experience.
Ramadan, after all, is meant to be 
a spiritual month.
What is the hardest part?
Personally, it’s lack of sleep.
Since fasting hours start so early 
and end so late, there are few 
hours to actually get rest.
For instance, nightly prayers don’t 
start until 11 p.m. and don’t end 
till well after midnight. So that can 
mean going to bed quite late and 
then getting up before 3 a.m.
Then we eat, and try to go back to 
bed for two or three hours before 
waking up again.
Do that for 30 days, and then sub-
tract food, too: That’s where the 
patience part comes in.
Do you stuff yourself when 
fasting ends?
You can’t. In the hour leading up 
to fast breaks, we may think about 
all the food we will eat. But when 
fast does open, you really can’t eat 
much, or you’ll be sick.
Remember, you have to eat 
another full meal in less than six 
hours.
Finding the right balance can be 
tricky.
Yes, you can!
The most common comment I 
hear from people is that they could 
never fast.
Unless you’re unhealthy, yes, you 
can.
Fasting tests your resolve, and the 
first few days can be challenging.
But you’re stronger than you 
think.

> CONT. FROM PAGE 1

رئيسة وزراء 
أونتاريو يف 

فلسطني 
قامت رئي�ض���ة مجل����س وزراء اأونتاريو كاثلين 
وين بزيارة الى فل�ضطين برفقة وزيري التعليم 
واالقت�ضاد وروؤ�ضاء ثالث جامعات رئي�ضة في 
اأونتاريو التقت خاللها بالقيادة الفل�ضطينية 
ووزي���ري التعلي���م واالقت�ضاد الفل�ض���طينيين 
ومجموعة من رجال االعمال الفل�ض���طينيين 
ووقعت خالله���ا مذكرات تعاون م���ع وزارتي 
التعليم واالقت�ضاد وجامعات النجاح وبيرزيت 
وبيت لحم كذلك تقدي���م منح لمجموعة من 
الطالبات الفل�ض���طينيات م���ن خالل برنامج 
تع���اون بي���ن جامع���ات اأونتاري���و وموؤ�ض�ض���ة 
Daughters for Life والتي يراأ�ضها الدكتور 

الفل�ضطيني االأ�ضل عزالدين ابو العي�س. 

أخبار كندا

WHY ARE YOU READING THIS?

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

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

stay tuned for our IOS and Android mobile Apps scheduled for release early 2016.
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On the occasion of the 21st Arab-U.S. Policymakers Conference in 2012, 
the National Council presented Ambassador Clovis Maksoud with an 

“Arab-U.S. Relations Lifetime Achievement Award” for his many contributions 
as a diplomat, a journalist, an author, a visionary, a strategic thinker, and 
an educator. Here, Ambassador Maksoud (center) accepts the award from 
Dr. John Duke Anthony (right) at a reception hosted by H.E. Ambassador 

Houda Ezra Ebrahim Nonoo (left) at the Embassy of Bahrain.

“Ambassador Maksoud has been 
asking about you. He wanted to know 
when and if you would be coming, 
as someone told him that you were 
invited. He will be happy to know 
that you’ve arrived.”
Astonished and pleased to hear 
words of such unabashed endear-
ment as these – from someone 
who had long been the League of 
Arab States Ambassador to India, 
to the United Nations, and to the 
United States, and with whom my 
good fortune had been to become 
his friend and he mine – my first 
thought was to quickly say hello 
to him wherever he was, not 
interrupt the proceedings, and 
try to blend in with the crowd.
“No,” the minder said. “He’s asked 
us [the ‘us’ turned out to mean that 
more than one minder had been 
appointed, just in case] to bring you 
to him. He’s asked several times, 
‘Where’s John Duke? Is he coming? 
I want him to be with me.’”

From afar, one could see Clovis 
fairly clearly. He was standing at 
some distance in the middle of 
the room near the front of the 
crowd. In the circumstances, 
it seemed to me that my going 
to where he was would be pre-
sumptuous and intrusive. But 
my minder urged, “Come on, he’s 
waiting for you. I’ll take you to him. 
He’ll be really pleased.”
Disbelief on my side notwith-
standing, what the minder said 
proved to be true. When it was 
possible, with the help of the 
minder, for me to make it to 
Clovis’ side, after an effusive 
greeting and embrace, his first 
words to me were, “Where have 
you been? When I asked, someone 
told me you would be coming. I have 
been waiting for you. Here, let me get 
you a chair.” – this from someone 
who was my elder by at least a 
decade and a half. My reply was 
to thank him while indicating 
that standing beside him would 

be my honest preference.
For most of the event, in between 
applauding this and that perfor-
mance, the two of us stood arm in 
arm. In the parameters of Arab 
culture having to do with the rela-
tionship between two men who have 
long known each other and are fond 
of one another, loosely locking our 
arms in front of everyone was not 
unusual. It was an appropriate and 
normally affectionate way of two 
friends expressing their mutually 
warm and genuine relationship of 
comfort and respect. In those special 
moments, the two of us would have 
had it no other way.

There for all to see was Ambassador 
Clovis Maksoud, born in America, 
raised from infancy in Lebanon, 
the consummate diplomat imbued 
with the ideals of the Non-Aligned 
Movement, an unapologetic and 
patriotic Arab nationalist dating 
from the era of Egypt’s Gamal 
Abdel Nasser, and an intellectual 
and scholar of the first order, who to 
the marrow of his bones was as Arab 
as they come. The other, born and 
raised in the United States, had no 
reason to be anything other than the 
American that he was – who had met, 
knew, and become the good friend of 
Clovis Maksoud.

If the two together arm-in-arm did 
not personify then and thereafter 
whenever they were together the 
essence of the Arab-U.S. relation-
ship at its most hopeful and mutually 
trustful level – or at least the gist of it 
and what it was then, had once upon 
a time been, and could once again 
become – then it would be difficult 
to imagine what would.

Allah yirhamu, my friend.

أخبار العامل

رمضان مبارك
Ramadan Mubarak

كلوفيس مقصود.. رحيل 
دبلوماسي القضية العربية

كلوفي����س مق�ض���ود اإعالم���ي ودبلوما�ض���ي 
لبنان���ي، در����س باأمي���ركا وتخ���رج فيه���ا، 
وعم���ل ب�ضحف لبنانية وم�ضرية، ا�ض���تهر 
بمنا�ضرت���ه لق�ضايا الع���رب وفي مقدمتها 
فل�ضطين، وعمل �ضفيرا للجامعة العربية في 

الهند واالأمم المتحدة. توفي عام 2016.
المولد والن�ضاأة

ول���د كلوفي����س مق�ض���ود ف���ي اأوكالهوم���ا 
االأميركي���ة ع���ام 1926 الأبوي���ن لبنانيي���ن 
هاجرا اإل���ى الواليات المتحدة، لكنه ن�ض���اأ 

ودر�س في لبنان.
الدرا�ضة والتكوين

م���ع بداي���ة الح���رب العالمي���ة الثانية عام 
1939، د�ض���ن كلوفي����س مق�ض���ود م�ض���اره 
الدرا�ضي في مدر�ضة ال�ضويفات، ثم انتقل 
ع���ام 1944 اإل���ى الجامع���ة االأميركية في 
بي���روت لدرا�ض���ة العل���وم ال�ضيا�ض���ية حيث 
بداأت تت�ض���كل اأفكاره المنا�ض���رة للق�ضايا 
العربية وف���ي مقدمتها فل�ض���طين، وتخرج 
فيه���ا ع���ام 1948، و�ض���افر اإل���ى الواليات 
المتحدة لمتابعة درا�ض���ة القانون بجامعة 

جورج وا�ضنطن.
تخرج كلوفي����س في جامعة وا�ضنطن، ونال 

�ضهادة الدكتوراه من اأوك�ضفورد.
عالمية التجربة الدبلوما�ضية واالإ

م���ع رجوع���ه اإل���ى لبن���ان ف���ي منت�ض���ف 
خم�ض���ينيات الق���رن الع�ض���رين، انخ���رط 
كلوفي����س مق�ضود ف���ي م�ض���روع للمطالبة 
بتغيي���رات اجتماعية وديمقراطي���ة، وتاأثر 
ب�ض���كل بالغ بتداعيات حرب ال�ضوي�س التي 
اأعلنت عل���ى م�ضر م���ن ط���رف بريطانيا 
وفرن�ضا واإ�ضرائيل بعد تاأميم القاهرة لقناة 
ال�ضوي�س عام 1956، حيث كر�ضت قناعاته 

بالق�ضايا العربية، وبق�ضية فل�ضطين.
وم���ع تن���وع وث���راء مقاالت���ه عن فل�ض���طين 

وق�ضاي���ا العرب، اختير كلوفي����س مق�ضود 
لي�ضغل من�ضب �ضفير الجامعة العربية في 
الهند بين 1961 و1966. و�ضرعان ما اختير 
مبعوثا خا�ضا للجامع���ة العربية بالواليات 

المتحدة عام 1974.
وفي 1979عمل كلوفي����س مق�ضودا �ضفيرا 
لجامعة الدول العربية في االأمم المتحدة، 
لكنه ا�ضتقال من هذا المن�ضب عام 1990 
في اأعقاب غ���زو العراق للكوي���ت في عهد 

�ضدام ح�ضين.
عمل كلوفي����س مق�ضود بجري���دة االأهرام 
الم�ضرية، و�ض���غل من�ضب رئي����س تحرير 
�ضحيفة النهار العربي والدولي بين 1973 
و1979، وعم���ل اأي�ض���ا بجري���دة ال�ض���فير 
اللبنانية، كما عمل محا�ضرا بكلية الخدمة 
الدولية في الجامعة االأميركية بوا�ضنطن.

لق���ب بخطيب الق�ضي���ة العربية، وا�ض���تهر 
بمنا�ضرته للق�ضية الفل�ضطينية في محافل 
عديدة، و�ض���ارك في ن���دوات ولقاءات في 
مناطق مختلفة م���ن العالم حر�س خاللها 

على الدفاع عن فل�ضطين.
الموؤلفات

اأ�ضدر كلوفي�س مق�ضود كتبا، بينها “معنى 
ع���دم االنحياز”، و”اأزمة الي�ض���ار العربي”، 
و”اأف���كار ح���ول ال�ض���وؤون االأفرواآ�ض���يوية”، 

و”�ضورة العرب”.
وكان اآخ���ر كتاب �ضدر لكلوفي����س مق�ضود 
بعن���وان “م���ن زواي���ا الذاكرة-رحل���ة ف���ي 

محطات قطار العروبة” عام 2014. 
الوفاة

توفي كلوفي�س مق�ضود يوم االأحد 15 مايو/
اأي���ار 2016 عن عم���ر ناه���ز 90 عاما في 
العا�ضمة وا�ضنطن ب�ض���بب اإ�ضابته بنزيف 

دموي في الدماغ.
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Ambassador Clovis Maksoud’s 
reputation was legendary as far 
back as during my studies at the 
School of Advanced International 
Studies (SAIS) at Johns Hopkins 
University in the 1960s.
Whenever one had the privilege 
and pleasure to meet and be 
with as well as briefed by Clovis, 
regardless of the subject, one 
could not but revel in his perenni-
ally upbeat personality and mar-
vel at the many unrivaled aspects 
of his professionalism. Among 
humanity’s orally gifted and sil-
ver-tongued orators, Clovis could 
be, and in numerous instances 
was, nothing short of spellbind-
ing. Certainly, he earned my 
awe early on. Never once in my 
presence did he use notes or 
even have, for easy recall, a slip 
of paper tucked away on which 
he had written something.
Whatever the subject he hap-
pened to be addressing, Clovis 
was invariably not only articulate; 
he was also frequently eloquent. 
His delivery and diction were 
flawless. Indeed, one at times had 
reason to wonder whether he had 
switched languages, for his use of 
English could be inventive – more 
than a few will acknowledge that, 
sometimes, it took a bit of getting 
used to the kinds of words and 
phrases he used with unsur-
passed exactitude to hammer 
home his points. Even now one 
can hear him thundering about 
the cause that remained to the 
end dearer to him than any other, 
that of the Palestinians.
Who can forget Clovis’ forever 
repeating that, among the big-
gest obstacles to strengthening 
and expanding the Arab-U.S. 
relationship were the United 
States’ history and policies with 
respect to Palestine? These, he 
never tired of emphasizing, lay at 
the heart of what he aptly termed 
America’s “crisis of conscience.”
What Clovis was and stood for 

to the last – in the way of unbri-
dled conviction, steadfast com-
mitment, and unflinching moral 
courage – are bedrock guidelines 
by which one can live a purpose-
ful, meaningful, and contrib-
utive life. What he epitomized 
– in his manners and elemental 
decency, in his unfailing kind-
ness, and in his manifesting the 
gamut of Arab, Islamic, Middle 
Eastern Christian, Druze, and 
other humanistic values, ideals, 
and principles to which so many 
aspire – has left an indelible 
impression not just upon me but 
many.
Despite being in Clovis’ presence 
on countless occasions for nearly 
half a century, it was only in the 
past decade and a half that we 
stopped being acquaintances 
and instead became friends. With 
each passing year, we became 
ever closer in this regard. Our 
friendship became stronger with 
my visiting with him when his 
wife Hala was deathly ill. It was 
beginning to be strong with her, 
too, but as she and I knew, and 
he knew, too, this came later than 
the three of us had wished.
On one occasion Hala and I were 
in a crowd to which, other than 
myself, she, who was quintessen-
tially Arab, and three dozen or so 
other Arabs and Arab-Americans 
had been invited. Despite my 
being out of place, or perhaps 
because of it, for that would have 
been Hala’s way as well as Clovis’, 
Hala took me aside. She shared 
with me quietly what it was like 
to so frequently undergo cancer 
treatment while the disease was 
spreading rapidly through her 
body. Despite being at times in 
unbearable pain, fully aware that 
her time remaining was short, 
with tears in her eyes she wanted 
me to know that she was still des-
perate to live so as to continue to 
do what she could for the better-
ment not of herself but others.
Clovis, too, was like that and, like 

Hala, would remain so until the 
end.
What always struck me as 
remarkable was that Clovis was 
nearly blind. Yet he never once 
complained about his situation 
in this regard within my earshot. 
He refused to let his handicap 
prevent him from doing, being, 
and contributing to humanity 
the best of everything he had to 
give. Would that everyone were 
the same.
Two occasions with Clovis will 
always be unforgettable. One 
was in Morocco. We were there 
for one of then-Moroccan Foreign 
Minister Mohammad Benaissa’s 
annual conferences in the home-
town of Benaissa’s modest boy-
hood, Asilah. On Clovis’ and 
my way back to Washington, the 
route unexpectedly proved dif-
ferent than what our air tickets 
had indicated. The situation was 
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disruptive of everyone’s plans – 
a third person, George Salem, 
was with us. The arrangements 
resulted in one delay after the 
other. We remained stuck in for-
eign airports for hours.
The lengthy delays were uncom-
fortable for Clovis in particular, 
mainly on account of his failing 
eyesight. However, not once did 
he complain. But for George and 
me, he would have been by him-
self, unable to see well, liable to 
fall, or become disoriented and 
lost. George and I were deter-
mined that not for one moment 
would we leave Clovis alone. In 
the circumstances, the three of 
us became closer than before. 
Thereafter, whenever Clovis and 
I were together, our relationship 
never reverted to what it once had 
been.
The other occasion was an eve-
ning event two or three years 

ago produced mainly for the 
Arab diplomatic corps and the 
community of Arab-Americans 
that live and work in the nation’s 
capital. Among the invited guests, 
yours truly seemed to be one of 
the exceptional few in neither 
category.
The event took place in the 
main hall of the Ronald Reagan 
Building and International 
Trade Center. For me at least, 
my arrival was a bit embarrass-
ing, for the festivities had been 
underway for at least half an 
hour. Late as it was, and despite 
my effort to sneak in unnoticed, 
a “minder” of sorts, who had been 
posted by Clovis and asked to 
be on the lookout, sprang from 
out of nowhere and ran to greet 
me at a side door through which 
it had been my hope to enter 
unobtrusively.
The minder promptly said, 

In Memoriam, A Giant Has Fallen:
Clovis Maksoud (1926-2016)

A larger than life figure among us fell physically. Although 
in our presence his body is no more, as example, as role 
model, and as inspiration, he is still in front of, beside, and 
behind us – and will remain so for a very long time to come.
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أخبار الشرق األوسط

تعرف على “عادات وتقاليد” الشعوب العربية يف رمضان
�ض���هر رم�ض���ان الكريم، �ض���هر الجود 
والك���رم والخي���ر، اأدخ���ل الفرحة 
والبهج���ة على قلوب الم�ض���لمين في 
جميع اأنحاء العالم، لما يمتاز به هذا 
ال�ض���هر الكريم من طقو�س وعادات 
ت�ضفي على ال�ض���وارع ف���ي كل مكان 

الخير والأمل والب�ضمة .
تعليق الزينة في ال�ض���وارع، ورجل الكنافة 
والقطايف خا�ض���ة في االأحياء ال�ض���عبية، 
باالإ�ضافة اإلى العزوم���ات وموائد الرحمن 
التي تجوب ال�ضوارع بمختلف الم�ضتويات، 
واأي�ضا تبادل الزيارات بين االأهل واالأحباب، 
و�ض���راء الفواني�س، و اأغنية ” رم�ضان جانا 
” ، ” وهاتو الفواني����س ”، م���ن اأبرز عادات 
وتقاليد ال�ض���عوب في هذا ال�ضهر الكريم،  
كما تتمي���ز كل دولة بطقو����س مختلفة عن 
االأخرى، وهنا نتعرف على طقو�س وعادات 

الدول العربية في �ضهر رم�ضان.
م�ضر

اأم الدني���ا �ض���هر ال�ض���وم الكري���م باأيامه 
الجميلة له طابع���ه الخا�س في مدن وقرى 
م�ضر، فاإقبال ال�ضائمين على الم�ض���اجد 
وكث���رة حلقات الدرو����س والوع���ظ وتالوة 
الق���راآن الكري���م هو م���ا يلف���ت النظر في 
الم���دن والق���رى. وي�ض���تقبل الم�ضريي���ن 
ال�ضهر الف�ضيل باالألحان واالأغاني الدينية،  
وتزيَّن ال�ضوارع والحارات باالأعالم والزينة 
الورقية وم���ن القما����س والبال�ض���تك منذ 
االأ�ض���بوع االأخير من �ضهر �ض���عبان، بحيث 
ت�ض���هد االأحياء واالأزقة ف���ي م�ضر ظاهرة 
جميلة بربط الحبال بين البيوت المتقابلة، 

تعّلق عليها الزينة والفواني�س.
ويالحظ زيادة الم�ضلين في الم�ضاجد منذ 
روؤية الهالل وحتى وداع رم�ضان خا�ضة في 
حي الح�ض���ين، وال�ض���يدة زين���ب وغيرهما 
ف���ي القاه���رة اأو في الم���دن والمحافظات 
االأخ���رى، اإ�ضاف���ة اإلى زي���ادة بي���ع المواد 

التموينية واللحوم واليامي�س التي تجد لها 
باعة �ضغار يقف���ون بعرباتهم في الحارات 
والطرق���ات وينادون على البل���ح ، اأو الفول 
ال�ض���وداني اأو الخروب اأو قمر الدين،حيث 
تظل ال�ض���وارع مزدحم���ة لنهاية ال�ض���هر ، 
وكذلك بيع الفواني�س والحلويات التي ينت�ضر 

بيعها في كل مكان.
وق�ض���ة ا�ض���تعمال الفواني����س بكث���رة ف���ي 
رم�ضان هي ق�ضة طويلة تعاد ف�ضولها في 
كل رم�ضان �ضرورة، فقد كان الم�ضريون 
في القديم ي�ضتعملون الفواني�س )ال�ضمعية( 
الت���ي ت�ض���تعمل ال�ض���مع كاأداة لالإ�ض���اءة.  
واالأطفال في ال�ضهر الف�ضيل حكاية ظريفة 
وجميلة، فهوؤالء يخرج���ون ليلة روؤية هالل 
رم�ض���ان اإلى الطرقات �ض���واء مع اأقرانهم 
من االأطفال، اأو اإلى جانب اأفراد عائلتهم، 
مرتدي���ن اأحل���ى م���ا عنده���م م���ن ثياب، 
وحاملين االأعالم والفواني�س الرم�ضانية، 
يغنون االأنا�ض���يد واالأهازيج الخا�ضة بهذا 

ال�ضهر الكريم في فرحة جماعية عارمة.
ال�ضعودية

اأهم مظاهر اال�ض���تعداد واالحتفاء بقدوم 
�ضهر رم�ضان تبداأ قبل ال�ضهر بفترة طويلة 
، البع�س يعتبرها مهرجان رم�ضاني حيث 
يقوم اأهلها ب�ضراء كميات كبيرة من الرطب 
وتخزينه���ا ف���ي الثالج���ات تمهي���دًا له���ذا 
ال�ضي���ف الكريم ، ولكن اإذا ما اآذن �ض���هر 

�ضعبان بالمغيب تحلق النا�س حول �ضا�ضات 
التلفزيون منتظرين انقطاع البث المعتاد 
اه ب�ضمة م�ضيئة  ثم ظهور المذيع وعلى محيَّ
ليزف للنا�س اإعالن مجل�س الق�ضاء االأعلى 
بدخ���ول �ض���هر الخي���ر والبرك���ة والغفران 
والعتق من النيران . وما اإن ي�ض���مع غلمان 
المدين���ة الخبر حت���ى يخرج���وا جماعات 

وبيدهم الدفوف وهم يغردون:
جاكم رم�ضان بالفرحة
جاكم رم�ضان بالبهجة

جاكم رم�ضان يا مرحى لهذا ال�ض���هر اللي 
جا .. 

اأما اأهم ما يميز هذا ال�ض���هر فهو الموائد 
الرم�ضانية التي ُتب�ض���ط قبيل المغرب في 
م للمعتكفين  الحرم النبوي ال�ض���ريف لتَقدِّ
والزائري���ن الوجب���ة الخفيف���ة : حبات من 
الرطب ور�ضفاٍت من القهوة العربية ، وقليٍل 
من اللبن ونوٍع خا�س من الخبز يطلق عليه 
اأهل المدينة ا�ض���م ) �ُض���ِريك ( واأجمل ما 
في هذه الموائد اأن يقف �ضاحبها بنف�ض���ه 
لي�ضطاد المارين ويجل�ض���هم على مائدته 
وعلى ثغره ابت�ض���امة ، وعلى ل�ض���انه عبارة 
محبب���ة : ” تف�ضل يا �ض���يدي اهلل يحييك”  

و لعل ما يميز �ض���هر رم�ض���ان في المملكة 
العربية ال�ضعودية بطابع خا�س ال يوجد في 
اأي بقعة من بقاع العالم االإ�ضالمي لوجود 
الحرمين ال�ضريفين اأن يزداد في الن�ضف 
الثاني من ال�ضهر الكريم اأعداد القادمين 
م���ن اأجل العم���رة ولالعتكاف ف���ي الحرم 
النب���وي اأو المك���ي ،  وتب���داأ �ض���الة التهجد 
في م�ض���اجد المملكة بعد �ض���الة التراويح 
وت�ض���تمر حتى منت�ضف اللي���ل والتي دائما 
م���ا تنقل عل���ى اله���واء مبا�ض���رة عبر عدد 

كبير من الف�ضائيات . 
�ضلطنة عمان

وفي �ضلطنة عمان �ضهر رم�ضان له �ضحره 
الخا����س وخا�ض���ة ف���ي الوالي���ات والقرى 
العمانية التي تتحول طوال اأيام ال�ضهر اإلى 
اأ�ضرة واحدة يجمعها نداء االأذان بال�ضالة 
وهو يرتفع من مئات الماآذن التي تنت�ضر في 
كل ربوع عمان يجمعها الحب والتاآلف على 

ماأدبة االإفطار.
ومع اأذان المغرب يخرج اأبناء عمان من كل 
حدب و�ضوب يتجهون اإلى الم�ضاجد الأداء 
ال�ضالة التي يحر�ضون عليها وبعد العودة 
من اأداء ال�ضالة يبدءون بتناول االإفطار ، 
وعادة ما يتكون من وجب���ة خفيفة تختلف 
من منطقة الأخرى وتتك���ون وجبة االإفطار 
من اأنواع الفاكهة المختلفة والتمور واللبن 
والع�ضائ���ر المختلف���ة ، وبعده���ا يذهبون 
الأداء �ض���الة الع�ض���اء و�ض���الة التراوي���ح 
وعقب ال�ضالة يجتمع اأبناء القرية و�ضبابها 
و�ض���يوخها في حلقات ي�ض���تمعون فيها اإلى 
بع�س الدرو�س والمحا�ضرات الدينية التي 
عادة ما تدور حول اأف�ضال ال�ض���هر الكريم 
.  ومع اقتراب ال�ض���اعة من العا�ضرة م�ضاء 
تبداأ وجبة الع�ض���اء التي تتكون من اللحوم 
والدواجن والثريد والهري�س واأنواع مختلفة 
من االأطب���اق الرم�ضاني���ة، باالإ�ضافة اإلى 
بع�س اأن���واع الحلوى المحلي���ة وخالل اأيام 
�ض���هر رم�ض���ان الكري���م تب���داأ كل الق���رى 
العمانية في اإعداد بع�س الدورات الريا�ضية 

التي ت�ض���مل العديد من االألعاب الريا�ضية 
وحلقات ال�ض���مر التي ي�ض���ارك فيها �ضباب 

القرية اأو المنطقة .
كم���ا تتخ���ذ االأ�ض���واق كل اال�ض���تعدادات 
ال�ضتقبال ال�ضهر الكريم من بينها اإ�ضدار 
�ضلطان عمان ال�ض���لطان قابو�س توجيهاته 
بتوفير كل المواد الغذائية باأ�ضعار تدعمها 
الدولة وذلك في اإطار تخفيف االأعباء عن 
المواطنين، وف���ي المجال الريا�ضي تنظم 
االأندية العماني���ة دورات رم�ضانية خا�ضة 
وف���ق برامج لتب���ادل الزيارات بي���ن اأندية 

الواليات و�ضبابها .

الكويت مذاق خا�س
وتتلخ�س مالمح رم�ضان في الكويت حيث 
اإقبال النا�س على الم�ضاجد وتالوة القراآن 
والذهاب اإلى االأ�ض���واق والدواوين وال�ضهر 
اأمام الف�ضائيات، والبع�س يقيم الليل بعد 
ال�ض���اعة الثانية �ضباحًا، وهن���اك مظاهر 
اأخ���رى كثي���رة م���ن التوا�ضل م���ع االأرحام 
واإعداد الوالئم ودعوة العائالت لها وتبادل 
الزيارات وح�ضور درو�س العلم بالم�ضاجد.  
وف���ي الكوي���ت ت�ض���تهر )الهري����س( كطبق 
رئي�ضي، حيث ت�ضنع من القمح المهرو�س 
م���ع اللحم م�ضاف���ًا اإليه���ا ال�ض���كر الناعم 

وال�ض���من البل���دي والدار�ض���ين )القرفة( 
المطحون���ة، وهن���اك اأكلة الت�ض���ريب وهي 
عبارة عن خبز الخمي���ر اأو الرقاق مقطعًا 
قطعًا �ضغيرة وي�ضكب عليه مرق اللحم الذي 
يحتوي غالبًا على القرع والبطاط�س وحبات 
من الليمون الجاف الذي يعرف ب� )لومي(، 
ل ال�ضائم اأكلة الت�ضريب ل�ضهولة  حيث يف�ضّ
�ضنعها وخف���ة ه�ضمها عل���ى المعدة ولذة 
طعمها، وهي عبارة عن خبز التنور اإال اأنه 
في الوقت الحا�ضر ي�ض���تخدم خبز الرقاق 
وه���و خبز رقي���ق.  وهناك الجري����س الذي 
يطبخ من القمح واللقيمات وهي حلويات، 

وتعرف بلقمة القا�ضي وت�ضنع من الحليب 
والهي���ل وال�ض���من والزعف���ران والعجي���ن 
المختمر وتقطع لقيمات وتلقى في الدهن 
المغلي حتى االحمرار ثم تو�ضع في �ض���ائل 
ال�ض���كر اأو الدب����س، وهناك اأي�ض���ًا البثيث 
والخبي����س اللت���ان ت�ضنعان م���ن الدقيق 

والتمر وال�ضمن.
العراق

اأما في الع���راق يبداأ رم�ض���ان قبل قدومه 
باأيام عديدة، فتكون الحركة غير اعتيادية 
في االأ�ضواق والمحالت، وبا�ضتطاعة المرء 

اأن ي�ضاهدها، لتدل على مجيئه الكريم.
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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

1323 Robson St.Call  us  today
to   make  your 
reservations

EAT IN
TAKE

OUT

www.mazabar.ca

live sports  on  6  big tv screens   |  live hockey, baseball & other games  |   Underground parking

We  Cater  To  Small  and  Large  Groups

Fresh,
Delicious

and Healthy
Food

The Mezz

604-646-9000

SemiramisMediterranean SemiramisMaza Semiramis Mediterranean
Maza Bar VancouverSemiramis_mazabar

Half  Price  Appetizers
lamb sliders/hot wings/shawarma 
bites/spicy potatoes 
combo: 1  drink + 1  appy 

APPY MAZA HOURS
Mon - Fri 2pm - 6pm

4.95$
4.95$
9.25$

Hours

Live Jazz and DJ

Sun - Thurs
11:30am - 10pm

Fri & Sat
11:30am - 1am

ASK US FOR THE SPECIAL DURING THE MONTH OF RAMADAN

John Howard
double bass/vocals
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أخبار الشرق األوسط

حيث ي�ضتري الم�ضلمون م�ضتلزمات رم�ضان 
قبيل حلوله بع�ض���رين يومًا، وتو�ضع الزينة 
واالإن���ارة ال�ضوئي���ة عل���ى معظ���م محالت 
المالب����س والحلويات. ويتكون االإفطار من 
ال�ض���وربة التي تتكون من : عد�س و�ضعيرية 
وكراف�س اأخ�ضر، واالأرز والمرقة التي تتكون 
من فا�ضوليا وبامية وباذنجان، اإ�ضافة اإلى 

الكباب الم�ضوي والكبب المقلية والنيئة.
وبعد �ضالة الع�ض���اء والتراوي���ح يتم تناول 
الحلويات التي اأ�ضهرها البقالوة والزالبية 
وال�ضعيرية والكنافة.  وُيعد �ضوق ال�ضورجة 
القديم ف���ي قل���ب العا�ضم���ة بغ���داد اأكبر 
�ضوق تجاري في العراق حيث ي�ضهد اإقبال 
النا�س عليه من كل مدن ومحافظات العراق 
ليتب�ضعوا وي�ضتروا لوازم �ضهر ال�ضيام من 
ة،  مواد تموينية مثل العد�س والما�س والحبيِّ
والنومي ب�ضرة والقمر الدين، والطر�ضانة، 
والحم����س، اإ�ضاف���ة اإل���ى �ض���راء اللح���وم 

بمختلف اأنواعها.
ال�ضودان

وف���ي ال�ض���ودان مث���ل كثي���ر م���ن ال���دول 
االإ�ضالمية يترّقب النا�س قدوم هذا ال�ضهر 
الف�ضيل بفي�س من ال�ض���وق واال�ض���تعداد، 
ويدخ���رون له م���ا ط���اب م���ن المحا�ضيل 
الزراعي���ة والبقولي���ات والتم���ر من���ذ وقت 
مبكر.  وقبي���ل حلول ال�ض���هر الكريم يقوم 
ال�ض���ودانيون ب�ض���راء التوابل وقم���ر الدين 
، ويقومون باإعداد مكونات �ض���راب �ض���هير 
ي�ض���مى )الحلوم���ر( وهو ي�ضن���ع من عدة 
م���واد اأهمه���ا ال���ذرة والتواب���ل وغيره���ا، 
وتحت���وي المائ���دة ال�ض���ودانية عل���ى بع�س 
االأكالت المقلية والحلويات و)الع�ضيدة( 
وال�ضلطات، واأنواع عديدة من الم�ضروبات 
المحلية والع�ضائ���ر المعروفة، ف�ضاًل عن 
)�ض���لطة ال���روب( وال�ض���وربة وغيرها من 
مكونات المائدة الرم�ضانية العامرة.  �ضيء 
مهم والفت للنظر في العادات ال�ض���ودانية 
في رم�ضان وهو اإفطار النا�س في الم�ضاجد 
وفي ال�ضاحات التي تتو�ضط االأحياء، وعلى 
الطرقات تح�ضبًا لوجود مارة ربما يكونون 
بعيدين ع���ن منازلهم اأو وج���ود عّزاب في 
االأحي���اء قد ال يتوفر لديه���م الوقت ل�ضنع 
الطع���ام بالطريق���ة التي يريدونه���ا، فقبل 
الغروب بدقائق تجد النا����س يتجمعون في 
جماعات على �ضكل حلقات خالل لحظات 
االإفطار ال�ضطياد المارة ودعوتهم لتناول 
االإفط���ار معهم. وبعد الف���راغ من االإفطار 
يتناول���ون القهوة ثم يق�ض���ون بع�س الوقت 

قبل الذهاب اإلى �ضالة التراويح.
�ضوريا

ففي �ضورية ي�ضتقبل �ضهر رم�ضان المبارك 
لتهنئ���ة  ال�ض���وارع،  ف���ي  بتعلي���ق الفت���ات 
الم�ضلمين بقدوم �ضهر رم�ضان، يكتب في 
بع�ضها اأهاًل بك يا رم�ضان والبع�س االآخر 
اأحادي���ث نبوية عن ف�ضل ال�ض���هر الكريم، 

مع تزيين ال�ض���وارع باالأن���وار والم�ضابيح، 
وكذلك بع�س مداخل البنايات. كما يطلق 
البع�س االألعاب الناري���ة باألوانها واأنواعها 
الجميل���ة. ويزداد االإقبال عل���ى الماأكوالت 
والم�ضروبات وخا�ضة الحلويات التي تكون 
لها طابع وم���ذاق مختلف في هذا ال�ض���هر 
وي���زداد االقبال عليها ب�ض���كل غير عادي .  
وفي �ضورية اأي�ضا ت�ضتهر التبولة والبطاطا 
المقلية والفطائر بال�ضبانخ والكبة النيئة، 
باالإ�ضافة اإلى ال�ضنبو�ض���ة وح�ض���اء العد�س 
المجرو����س. اأم���ا االأكل���ة الرئي�ض���ة ففت���ة 
المكدو����س )وهي من الباذنج���ان واللحم 
الم�ضلوق وخبز مقلي ولبن( وفتة المقادم، 
والفوارغ والقبوات وهي عبارة عن خروف 

مح�ضو باالأرز واللحم وال�ضنوبر.
اأما على ال�ضحور فالطبق الناعم يوؤكل عادة 
وهو عبارة عن رقاقات من العجين تر����س 
عليها دب����س العنب والحلويات فالقطايف 
الع�ضافي���ري وه���ي عب���ارة ع���ن عجين���ة 
دائرية ُتح�ض���ى بالق�ض���طة البلدي وير����س 

عليها القطر.
ليالي بطابع خا�س في لبنان

وفي لبنان ي�ض���تقبل النا�س �ض���هر رم�ضان 
ب�ض���وق اإلى ليالي���ه ذات الطاب���ع الخا�س، 
فت�ضج الطرقات بالنا����س وخا�ضة �ض���اعة 
االإفطار، حي���ث يهرعون اإل���ى بيوتهم قبل 
اأذان المغ���رب، ويت���م تركي���ب الزين���ة في 
الطرق���ات وكاأنه���ا عرو����س، كم���ا تزدحم 

الجوامع بالم�ضلين الإقامة �ضالة التراويح. 
كما يتبادل النا����س التهنئة بمنا�ضبة قدوم 
هذا ال�ضهر.  ومن الم�ض���روبات الم�ضهورة 
في لبنان �ض���راب الح�ض���اء بجميع اأنواعه 
والفتو����س الموؤلَّف م���ن الخ����س والبندورة 
والخي���ار والحام����س، والبطاط���ا المقلية 
والحم�س بالطحينة الم�ضهور لبنانيًا. اأما 
االأكل الرئي�ض���ي فال�ض���ائع الملوخية الورق 
م���ع الدجاج باالإ�ضافة اإل���ى الكبة المقلية. 
اأما بالن�ض���بة للحلويات فال�ضعيبيات واالأرز 

بالحليب من اأهم االأنواع المف�ضلة.
وفي فل�ضطين عادات رغم الحتالل

وال يختل���ف رم�ضان كثي���رًا في فل�ض���طين 
فرغ���م االحت���الل االإ�ض���رائيلي فاإن �ض���هر 
رم�ض���ان ل���ه عاداته م���ن اإفطار و�ض���حور 
وحلويات.  و�ضالة التراويح للرجال والن�ضاء 
في الم�ضاجد وال�ضاحات العامة ،وقيام الليل 
وقراءة القراآن وزي���ارات االأهل. ومن اأهم 
االأطعمة الفل�ضطينية المقلوبة ،وهي مكونة 
من االأرز ومقلي الباذنج���ان اأو الزهرة اأو 
البطاط�س، وكذلك الب�ضل المقلي والثوم، 
تو�ضع اللحمة بع���د الن�ضج اأ�ض���فل الوعاء 
)الحلة( ثم يو�ضع الثوم المقلي ثم يو�ضع 
االأرز وتو�ض���ع بعد ذل���ك التوابل وي�ض���كب 
المرق وتو�ضع على نار هادئة حتى الن�ضج، 
ثم تو�ضع ملعقة �ضمن على االأرز، وبعد ذلك 
م كما هي مع اللبن  تقلب في �ضينية وتق���دَّ

)الزبادي( اأو �ضلطة خ�ضار.

المغرب
وفي المغرب ي�ضتقبلون �ضهر رم�ضان بفرحة 
عارمة وقلوب تواقة، ويعي����س اأكثرهم هذا 
ال�ض���هر في �ضيام حقيقي وطاعة مطلوبة، 
فكلن���ا يعرف حديث ر�ض���ول اهلل �ضلى اهلل 
عليه و�ضلم الذي معناه اأن كثيرًا من النا�س 
لي����س لهم من ال�ضوم اإال الجوع والعط�س، 
ولذل���ك يح���اول البع����س اأن ي�ض���تفيد من 
هذا ال�ض���هر بالتقلي���ل م���ن االأكل واالإكثار 
من الطاع���ات كالت�ض���دق وتقديم وجبات 
االإفط���ار للمحتاجين وقي���ام الليل وقراءة 
الق���راآن الكري���م.  وف���ي المغرب ت�ض���تهر 
الموائ���د ف���ي رم�ض���ان ب�ض���ربة الحريرة، 
والتمر والحليب و)ال�ضباكية( و)البغرير( 
و)المل���وي(.. فيما تعتبر �ض���ربة الحريرة 
في مقدمة الوجب���ات، اإذ ال يعتبر كثيرون 
لالإفطار قيمة بدونها، ولذلك بمجرد ذكر 
�ض���هر رم�ضان تذكر معه )الحريرة( عند 
ال�ضغار والكبار على ال�ض���واء، كما ينت�ضر 
الباعة المتجولون على الطرقات واالأماكن 
االآهلة بال�ضكان ليبيعوا هذه الوجبات دون 
غيره���ا. وبعد الحريرة تاأتي )ال�ض���باكية( 
وهي حلوى ت�ضنع غالبًا في البيوت بحلول 
ال�ضهر الكريم ، ويت�ضابه االحتفال برم�ضان 

في المغرب بتون�س.
الجزائ���ر ع���ادات نابعة م���ن تنوع 

المناطق
وف���ي الجزائر يخت�س ال�ض���عب الجزائري 
خ���الل �ض���هر رم�ض���ان بع���ادات نابعة من 

تع���دد وتن���ّوع المناط���ق الت���ي ت�ض���كله كما 
ي�ض���ترك في كثير من التقاليد مع ال�ضعوب 
العربي���ة واالإ�ض���المية االأخ���رى.  وتتمي���ز 
الجزائ���ر بالحمام���ات الت���ي تلق���ى اإقبااًل 
كبيرًا من العائالت في االأيام االأخيرة من 
�ض���هر �ض���عبان للتطّهر وا�ض���تقبال رم�ضان 
لل�ضيام والقيام بال�ضعائر الدينية وتنطلق 
اإجراءات التح�ضير لهذا ال�ضهر الكريم قبل 
حلوله ب�ض���هور من خالل م���ا تعرفه تقريبًا 
كل المن���ازل الجزائرية م���ن اإعادة طالء 
المنازل اأو تطهير كل �ضغيرة وكبيرة فيها 
عالوة على اقتناء كل ما ي�ضتلزمه المطبخ 
من اأواٍن جدي���دة واأغطية ال�ض���تقبال هذا 
ال�ضهر. وتت�ضابق ربات البيوت في تح�ضير 
كل اأن���واع التواب���ل والبه���ارات والخ�ض���ر 
واللحوم البي�ضاء منها والحمراء لتجميدها 
في الثالجات حتى يت�ضنى لهن تح�ضير ما 

ت�ضتهيه اأفراد عائلتهن بعد ال�ضيام.
دع���اء الر�ض���ول )�ضل���ى اهلل علي���ه 

و�ضلم(عند روية هالل �ضهر رم�ضان
و كان ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و اآله و�ضلم 
اإذا اأهل هالل �ضهر رم�ضان ا�ضتقبل القبلة 
و رفع يديه و قال: »اللهم اهله علينا باالمن 
و االيمان،و ال�ضالمة و اال�ضالم، و العافية 
المجللة و الرزق الوا�ض���ع، و دفع اال�ضقام، 
اللهم ارزقنا �ضيامه و قيامه و تالوة القراآن 
فيه، و �ضلمه لنا، و ت�ضلمه منا و �ضلمنا فيه«



العربي الديمقراطي

منتوجات البركة المحلية

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

Email: albaraka@hotmail.ca

لدينا كامل االستعدادات لطلباتكم بأشهى المأكوالت العربية
مستعدون لتجهيز الحفالت والمناسبات

صمون عراقيبوركلحم بعجينكباب البركةقوزي عراقيسمك مشوي
وخبز تنور وخبز سمسم

كبة طرابلسيةكبة سرايكبة بتيتة جابكبة حامضكبة تبسيكبة موصل

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

جميع أنواع الكبب العراقية والعربية

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

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

Middle Eastern Convenience Store & Halal Meat
للمواد الغذائية العربية واللحم الحالل
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هل تبحث عن
خدمة للعناية

بطفلك؟

من المهم اختيار خدمة العناية بالطفل. ولهذا السبب يوجد برنامج YMCA لرعاية ا�طفال. �كثر من ٢٠ 
عاما، ونحن نقوم بتوفير معلومات خدمة رعاية ا�طفال المجانية في المدن الثالثة، برنابي ومناطق نيو 

ويستمينيستر وا¡حالة إلى المرافق المحلية. من شرح خيارات المساعدة إلى معالجة دعم ورعاية 
دعنا نساعدك!ا�طفال، نحن هنا للمساعدة.

YMCA Child Care Resource & Referral
Metrotown Community Resource Centre
4460 Beresford Street, Burnaby
T: 604.294.1109
E: bnwccrr@gv.ymca.ca
vanymca.org/ccrr
The YMCA CCRR acknowledges the City of Burnaby for its support.

The YMCA Child Care Resource and Referral is funded by the Province of British Columbia

YMCA of Greater
Vancouver

Child & family
programs

YMCA of Greater
Vancouver

Child & family
programs

أخبار الشرق األوسط

امساكية شهر رمضان 
2016 يف مدينة فانكوفر

العشاءاملغربالعصرالظهرالشروقالفجرميالديرمضاناليوم
16/603:1005:0813:1118:4121:1423:13اإلثنني
27/603:1005:0813:1118:4221:1523:13الثالثاء
38/603:1005:0813:1218:4221:1623:14األربعاء

49/603:1005:0713:1218:4321:1723:14اخلميس
510/603:1005:0713:1218:4321:1723:15اجلمعة
611/603:1005:0713:1218:4421:1823:15السبت

712/603:1005:0713:1218:4421:1923:16األحد
813/603:1005:0613:1318:4421:1923:16اإلثنني
914/603:1005:0613:1318:4521:2023:16الثالثاء

1015/603:1005:0613:1318:4521:2023:17األربعاء
1116/603:1005:0613:1318:4521:2023:17اخلميس

1217/603:1005:0613:1418:4621:2123:17اجلمعة
1318/603:1005:0613:1418:4621:2123:17السبت

1419/603:1005:0713:1418:4621:2123:18األحد
1520/603:1005:0713:1418:4721:2223:18اإلثنني
1621/603:1105:0713:1418:4721:2223:18الثالثاء
1722/603:1105:0713:1518:4721:2223:18األربعاء

1823/603:1105:0813:1518:4721:2223:18اخلميس
1924/603:1105:0813:1518:4721:2223:19اجلمعة
2025/603:1205:0813:1518:4721:2223:19السبت

2126/603:1205:0913:1518:4721:2223:19األحد
2227/603:1205:0913:1618:4721:2223:19اإلثنني
2328/603:1305:1013:1618:4821:2223:19الثالثاء

2429/603:1305:1013:1618:4821:2223:19األربعاء
2530/603:1405:1113:1618:4721:2123:19اخلميس

261/703:1405:1213:1618:4721:2123:19اجلمعة
272/703:1405:1213:1718:4721:2123:19السبت

283/703:1505:1313:1718:4721:2023:19األحد
294/703:1505:1413:1718:4721:2023:18اإلثنني
305/703:1605:1513:1718:4721:2023:18الثالثاء

قرية بتعبورة اللبنانية تعرب عن 
اعتزازها بابنها رئيس الربازيل

عل���ى م�ض���افة اآالف الكيلومت���رات من 
البرازي���ل، يعبر �ض���كان قري���ة بتعبورة 
اللبناني���ة الواقع���ة �ض���مالي لبنان عن 
فرحهم بتولي �ض���ليل قريتهم، مي�ض���ال 

تامر، رئا�ضة البرازيل.
بتعبورة قري���ة لبنانية عادية تكثر فيها 
ا�ضجار الزيتون وتمر فيها االيام ببطء 
�ض���ديد، ولكنه���ا ا�ض���ترعت ف���ي االآونة 
االخيرة الكثير من االهتمام والف�ضول 
ل�ضبب واحد فقط وهو انها القرية التي 
ينحدر منها الرئي�س البرازيلي الجديد 

مي�ضال تامر.
وكان تامر، وهو ا�ضتاذ قانون يبلغ من 
العمر 75 عام���ا، قد تول���ى الحكم في 
البرازيل ب�ض���كل موؤقت يوم الخمي����س 
الما�ضي بعد ان �ضوت مجل�س ال�ضيوخ 
ل�ضالح اط���الق عملية عزل الرئي�ض���ة 
المنتخب���ة ديلم���ا رو�ض���يف ومنعها من 
ممار�ض���ة مه���ام عمله���ا طيل���ة عملية 

العزل.
واتهمت رو�ضيف تامر - الذي كان نائبها 

- بالتاآمر �ضدها.
ولكن هذه االأمور ال تهم �ضكان بتعبورة 
على م���ا يبدو، اإذ قال مختارها ب�ض���ام 
بربر “االآن وقد ا�ضبح رئي�ضا، اتمنى ان 
يوحد �ضعب البرازيل وي�ضير على خطى 
قري���ة اج���داده بتعبورة حيث ال�ض���كان 
موح���دون وي�ض���عى ابناوؤه���ا لالف�ض���ل 

دوما.”
وم�ضى المخت���ار قائال “اآم���ل ان يحل 
يواجهه���ا  الت���ي  الم�ض���اكل  )تام���ر( 
والذي���ن  المنق�ض���مون  البرازيلي���ون 

يحتاجون الى زعيم يوحدهم.”
زار تام���ر بتعب���ورة اآخر م���رة في عام 

2011
يذك���ر ان عائل���ة تام���ر هاج���رت م���ن 
بتعب���ورة ع���ام 1925، ولك���ن �ض���قيقته 

و�ضقيقيه ولدوا فيها.
اأما المختار، فعب���ر عن توقه للترحيب 
برئي�س اكبر دول امريكا الالتينية الى 
بتعبورة، اإذ قال لبي بي �ض���ي “�ضاأبعث 
له بر�ض���الة اعب���ر فيها ع���ن فخرنا به 

وتطلعن���ا لزيارته الثالث���ة للقرية ولكن 
االآن بو�ضفه رئي�ضا للجمهورية.”

ومكان مي�ضال تامر، الذي ولد في �ضاو 
باولو بالبرازيل عام 1940، زار بتعبورة 

مرتين في عامي 1997 و2011.
وبينما قد ال يتمتع تامر ب�ضعبية كبيرة 
في البرازيل )اإذ ك�ضف ا�ضتطالع للراأي 
اأج���ري موؤخرا باأن 58 من �ض���كان تلك 
البالد يعار�ضون رئا�ض���ته(، فاإن االمر 
مختلف تماما في بتعب���ورة حيث يقول 
المختار ان كل �ضكانها ال� 700 يوؤيدونه.

وقد اطلقت القرية ا�ضم تامر على احد 
�ضوارعها بعد زيارته االخيرة اليها عام 
2011، وعلقت فيه لوحة كتبت باللغتين 
العربية والبرتغالية تقول “�ضارع مي�ضال 

تامر، نائب رئي�س البرازيل.”
وقبل ان ينادى بتامر رئي�ض���ا با�ض���بوع 
واحد فقط، افتتحت في بتعبورة حديقة 
عامة تكريما له بلغت كلفتها 100 الف 

دوالر.
التال���ي لتولي���ه رئا�ض���ة  الي���وم  وف���ي 
البرازي���ل، اق���ام المخت���ار بربر حفال 
كبي���را ف���ي القري���ة احياه مو�ض���يقيون 
وراق�ض���ات وت���وج بعر����س لاللع���اب 

النارية.
وعق���ب الحفل، توج���ه المخت���ار بربر 
مبت�ضما الى �ضارع مي�ضال تامر، وازال 
بالدهان كلمة “نائب” من اللوحة التي 

تحمل ا�ضم ال�ضارع.
“دعم غير م�ضروط”

ومن الجدير ذكره ان تدني �ضعبية تامر 
ف���ي البرازيل م���رده جزئيا ال���ى ورود 
ا�ض���مه في عملية “غ�ض���يل ال�ضيارات”، 
التحقيق الكبي���ر الجاري في الف�ض���اد 
الم�ضت�ض���ري في �ضركة النفط الوطنية 
البرازيلي���ة بتروبرا����س. وينف���ي تامر 

تورطه في الف�ضاد.
ولكن في بتعب���ورة، ال يبدي الكثير من 
القرويين اي اهتمام باتهامات الف�ضاد 

الموجهة الى “ابن قريتهم.”
اإذ قال رجل االعمال مي�ضال المير “ال 

اتاب���ع االتهامات الموجه اليه، ول�ض���ت 
متبحرا في �ضيرته ال�ضيا�ضية. اني اأوؤيده 

فقط ال�ضله اللبناني.”
ام���ا الكهربائ���ي اليا����س �ض���ويد، فه���و 
برازيلي من ا�ضول لبنانية ولد في نف�س 

البلدة التي ولد فيها تامر بالبرازيل.
منزل والدي تام���ر في بتعبورة مهجور 

االآن
انتقل �ض���ويد الى لبنان قبل 50 �ض���نة، 
واقترن بلبنانية وانجب منها 3 اطفال.
ويق���ول الكهربائ���ي اإن ا�ض���رته كان���ت 
تتبادل الزيارات مع ا�ضرة تامر ب�ضكل 
م�ضتمر عندما كان يقيم في البرازيل.

وقال �ض���ويد لب���ي بي �ض���ي “عندما زار 
تام���ر بتعب���ورة ف���ي 1997، تذكرن���ي 
وتبادلنا اطراف الحديث. اأحبه، رغم 

ما يقولون عنه في البرازيل.”
اما البيت الذي كانت ت�ضكنه عائلة تامر 
في بتعبورة،والذي يبلغ عمره 200 �ضنة، 
فهو مهجور منذ اكثر من 70 �ضنة واآيل 

لل�ضقوط.
ولكن ابن عمه نزار تامر، وهو مهند�س 
مدني، يقيم في بيت مجاور وهو ينوي 

تحويل بيت اآل تامر الى متحف.
ياأمل اهل بتعبورة في ان تطور رئا�ض���ة 

تامر العالقات بين لبنان والبرازيل
ويقول “يعتبر رم���زا لنا في بتعبورة ان 
ينجح احد ابناء القرية في المهجر.”

ولي����س تامر اول لبنان���ي يحقق نجاحا 
في المهج���ر بالتاأكيد، فرئي����س بلدية 
�ضاو باولو اكبر مدن البرازيل وعا�ضمة 
البالد المالي���ة هو فرنان���دو حداد ذو 

اال�ضول اللبنانية.
ام���ا �ض���لف ح���داد، جلبرت���و ق�ضاب، 
وحاك���م والي���ة �ض���او باول���و جيرال���دو 
الكمين، فهما اي�ض���ا من ذوي الجذور 

اللبنانية.
ويق���ول ابن عم تام���ر، ن���زار، اإن هذه 
االوا�ضر ال يمكن له���ا اال ان توؤدي الى 

توثيق العالقات بين البلدين.
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جنازته”.
و�ضي�ضارك الرئي����س االأمريكي ال�ضابق بيل 
كلينتون ف���ي هذه المرا�ض���م بالق���اء كلمة 
في تاأبين���ه، وكان واحدا من عدد كبير من 
ال�ض���خ�ضيات العالمية الب���ارزة التي اأبنت 
كالي بكلمات رثاء ال�ضبت، قائال اإنه عا�س 
حي���اة “ممتلئة بقناع���ات دينية و�ضيا�ض���ية 
قادته اإل���ى اتخاذ خيارات �ضعبة والعي����س 

متحمال نتائجها”.

وق���ال ا�ض���طورة ك���رة الق���دم، الالع���ب 
البرازيلي بيليه، اإن العالم الريا�ضي عانى 

من خ�ضارة هائلة بغيابه.
وقال الرئي����س االأمريكي ب���اراك اأوباما اإن 
“محمد علي هز العالم، وبات العالم اأف�ضل 

اإثر ذلك”.
واأو�ض���ح اأوبام���ا اأن���ه يحتف���ظ ف���ي مكتبه 
الخا�س في البيت االأبي�س بقفازي المالكمة 

الخا�ضين بكالي و”�ضورة فوتغرافية �ضهيرة 
له عندما كان بطال �ضابا بعمر 22 عاما وهو 
يزاأر مثل اأ�ضد فوق المالكم �ضوني لي�ضتون 

ال�ضاقط على اأر�س الحلبة”.
و�ضدد اأوباما على القول اإن كالي “قاتل من 
اأجلنا” وحيا وقوفه �ضامدا كما هي الحال 
مع اأبرز دعاة الحقوق المدنية كمارتن لوثر 
كنغ ونيل�ض���ون مانديال، اإذ “تحدث عندما 

�ضكت االآخرون”.

“رجل لم يبع اأهله”
وكان كالي نا�ض���طا من اأجل الم�ضاواة في 
الحقوق المدنية لل�ض���ود، ف�ض���ال عن كونه 
بطال عالميا في حلبات المالكمة فاز فيها 

ب� 56 نزاال من بين 61 نزاال خا�ضها.
وقد اأجاب مرة عن �ضوؤال كيف يود للعالم 
اأن يتذكره قائال “كرجل لم يبع اأبدا اأهله، 
واإذا كان ذلك كثيرا )عل���ي(، اإذن مجرد 

مالكم جيد”.

بيد اأن كالي كان �ض���خ�ضية مثيرة للجدل 
واال�ض���تقطاب في الواليات المتحدة. ففي 
زم���ن الف�ضل العن�ض���ري في ال�ض���تينيات 
ان�ضم اإل���ى جماع���ة “اأمة االإ�ض���الم” التي 
رف�ضت المدخل ال�ضمولي الذي قدمه قادة 
حركة الحقوق المدنية حينها كمارتن لوثر 

كنغ.
وو�ضفه المالكم جورج فورمان الذي خ�ضر 
لق���ب البطولة العالم���ي ال���ذي يحمله بعد 

نزاله ال�ض���هير مع كالي في كن�ضا�ض���ا عام 
1974 باأنه اأعظم ان�ضان قابله في حياته.

م�ضيفا “اإن و�ضفه بالمالكم فقط اأمر غير 
عادل”.

وقال النا�ض���ط في حركة الحقوق المدنية 
جي�ضي جاك�ضون اإن محمد علي كان راغبا 
بالت�ضحية باللقب والمال من اأجل مبادئه 
عندما رف�س في عام 1967 االنخراط في 

الخدمة الع�ضكرية اإبان الحرب الفيتنامية.
وقد انتقد هذا القرار الكثير من م�ضجعيه 
االأمريكيي���ن، كما جرد م���ن لقبه وجمدت 
ن�ض���اطاته الريا�ضية ف���ي حلبات المالكمة 

لثالث �ضنوات.
“االأعظم”

اأ�ض���عل كالي �ض���علة االألع���اب االأولمبية في 
اتالنتا عام 1996

فاز محمد علي، وا�ضمه الحقيقي خي�ضو�س 
مار�ضيلو����س كالي، بالميدالي���ة الذهبي���ة 
للمالكم���ة في ال���وزن الثقيل ف���ي اأولمبياد 

روما عام 1960.
ولقب بالمالكم “االأعظم” وهو لقب اطلقه 
هو على نف�ض���ه بعد اأن هزم �ضوني لي�ضتون 
في ع���ام 1964 ليفوز باأول لقب عالمي له، 
ثم ا�ضبح اأول مالكم ينال لقب بطل العالم 

في الوزن الثقيل ثالث مرات منف�ضلة.
وفي وق���ت نزاله م���ع لي�ض���تون، كان كالي 
ان�ض���م اإل���ى حركة “اأم���ة االإ�ض���الم”، وهي 
حركة دينية تق���ول اإن اأهدافه���ا: االرتقاء 
باالأو�ضاع الروحية والذهنية واالجتماعية 
واالقت�ضادي���ة لالأمريكيي���ن م���ن اأ�ض���ول 

افريقية في الواليات المتحدة.
وقد اعتنق كالي الحقا الديانة االإ�ضالمية، 
راف�ضا ا�ض���مه ال�ض���ابق الأنه “ا�ض���م عبد”، 
ليحول ا�ض���مه في البداية خي�ضو����س اك����س 

ومن ثم اإلى محمد علي.
وقد اعتزل كالي المالكمة في عام 1981 
بع���د اأن خا�س 61 ن���زاال فاز ب���� 56 منها، 
انهى 37 منها بال�ضربة القا�ضية، وتوجته 
بي بي �ض���ي الحقا بلقب “�ض���خ�ضية القرن 

الريا�ضية”.
وقد تلقى كالي اأول هزيمة له اأمام المالكم 
جو فريزر فيم���ا عرف “ن���زال القرن” في 
نيويورك في 8 اآذار/مار����س ع���ام 1971، 
لكنه ا�ضتعاد لقبه في نزال انتهى بال�ضربة 
القا�ضية ف���ي الجولة الثامن���ة اأمام جورج 
فورمان )الذي كان فريزر قد خ�ض���ر لقبه 
معه في عام 1973( في كين�ضا�ض���ا بزائير 
)جمهورية الكونغو الديمقراطية حاليا( في 

30 اكتوبر/ت�ضرين االأول 1974.
ونازل محمد علي فري���زر مرتين اأخريين 
وهزم���ه فيهم���ا، كان الن���زال الثان���ي معه 
ف���ي نيوي���ورك ع���ام 1974، حي���ث اأنه���اه 
ل�ضالحه في الجول���ة 12، وثم نازله للمرة 
الثالثة واالأخي���رة في الفلبين في االأول من 
اكتوبر/ت�ض���رين االأول عام 1975، وانتهى 
النزال بفوزه بال�ضربة القا�ضية في الجولة 

االأخيرة.
ودافع كالي عن لقبه �ض���ت م���رات قبل اأن 
يخ�ض���ر بالنقاط اأمام ليون �ضبينك����س في 
فبراير/�ض���باط 1978، بيد اأنه �ضرعان ما 
ا�ضتعاد اللقب في نهاية العام نف�ضه وهو في 
ال�ضاد�ضة والثالثين من عمره، للمرة الثالثة 

في تاريخه.
وانتهت حيات���ه المهني���ة بهزيمتي���ن اأمام 
الري هولم���ز ع���ام 1980 وتريفور بيربيك 
عام 1980، وكان الكثيرون يف�ضلون لو اأنه 

اعتزل قبل ذلك.
وبعد اعتزال كالي دارت �ض���ائعات ب�ض���اأن 
و�ضعه ال�ضحي، ب�ض���بب كالم���ه المتلعثم، 
وم�ضيته المتثاقلة، وهيئته المائلة للنعا�س.
وفي نهاي���ة المط���اف، �ض���خ�ضت اإ�ضابته 
مر����س  الرعا����س،  ال�ض���لل  بمتالزم���ة 
باركن�ضون، لكنه على الرغم من ذلك وا�ضل 
ظهوره العلني وكانت الجماهير تحتفي به 

اأنى حل.
وفي يناير/ كان���ون الثاني من عام 1986، 
غامر علي ب�ضحته بخو�س مباراة للمالكمة 
مع تي���م ويذر�ض���بون، على الرغ���م من اأن 
االأطباء كان���وا قد اأبلغ���وه باأن���ه يعاني من 

م�ضاكل خطيرة في الكلى.
واأ�ض���عل كالي �ض���علة االألع���اب االأولمبي���ة 
ف���ي اتالنتا ع���ام 1996، كما حم���ل الراية 
االأولمبي���ة في حف���ل افتت���اح دورة االألعاب 

االأولمبية في لندن 2012.

وفاة حممد علي كالي
جنمت عن مضاعفات التهاب أصابه

<<< تتمة من صفحة 1

يحتفظ اوباما في مكتبه ب�ضورة من نزال كالي ولي�ضتون

توجته بي بي �ضي بلقب �ضخ�ضية القرن الريا�ضية

اأ�ضعل كالي �ضعلة االألعاب االأولمبية في اتالنتا عام 1996

بعد هزيمته اأمام فريزر، نازله محمد علي مرتين اأخريين وهزمه فيهما بال�ضربة القا�ضية.

أخبار العامل
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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

رمضان مبارك

Ramadan Mubarak

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

10 توصيات لصوم صحي خالل رمضان

تق���دم الطبيبة البروفي�ض���ورة “ك���والي كوجو 
اأوغلو” ن�ضائح من اجل اتمام �ضيام �ضحى فى 
رم�ضان منها اال�ضتيقاظ لل�ضحور، وزيادة عدد 
الوجب���ات، واالبتعاد عن المعجن���ات، وتناول 
االأغذية الغنية بالحبوب، اإ�ضافة اإلى �ض���رب 
كمية كافية من ال�ضوائل، من اأجل البقاء بحالة 

�ضحية جيدة خالل �ضهر رم�ضان المقبل.
واأو�ضحت كوج���و اأوغلو - المحا�ضرة بق�ض���م 
ال�ضح���ة العام���ة لكلي���ة الط���ب ف���ي جامع���ة 
اأن  االأنا�ض���ول  لمرا�ض���ل   - “الجمهوري���ة” 
ال�ضائمين ل���ن يتناولوا الطع���ام لقرابة 15- 
16 �ضاعة يوميًا خالل �ضهر رم�ضان، مبينًة اأن 
ذلك ي�ضهم في قلة عدد الوجبات المتناولة؛ ما 
يوؤدي اإلى تباطوؤ في عملية اال�ضتقالب، كما من 
الممكن اأن يف�ضي اإلى ظهور م�ضاكل �ضحية.

ولفت���ت كوج���و اأوغل���و اأن اأمرا����س الجه���از 
اله�ضمي؛ تعد على راأ�س قائمة تلك الم�ضاكل، 

مقترحة 10 ن�ضائح لم���ن يرغبون في تجاوز 
�ضهر رم�ضان ب�ضكل متوازن و�ضحي؛ بعيدًا عن 
الم�ضاكل ال�ضحية، حيث لخ�ضتها فيما يلي:

اال�ضتيقاظ على ال�ضحور واعتباره وجبة اإفطار 
مبك���رة، حيث من الخطًا تن���اول الطعام قبل 
النوم من اأجل عدم اال�ضتيقاظ على ال�ضحور 

اأو االكتفاء ب�ضرب الماء والنوم.
�ضرب المياه على ال�ض���حور اإ�ضافة اإلى تناول 
غ���ذاء غن���ي بالبروتي���ن كالبي����س والحليب؛ 
وجبنة خالية الدهون التي ت�ض���عر ال�ض���خ�س 
باالإ�ض���باع لفت���رة طويل���ة وتبطئ م���ن عملية 
االإ�ضتقالب، كما اأو�ضت بتناول خي�س اللبن؛ 
الغن���ي بالبروتي���ن وم�ضدر جيد للكال�ض���يوم 

وفيتامين “B” على االإفطار.
تناول اأحد اأ�ضناف المك�ضرات من قبيل اللوز 
اأو الجوز - التي تح���وي على الحم�س الدهني 
غير الم�ضبع ” اأوميجا 3” - وتمنع اختالل ن�ضبة 

ال�ض���كر في الدم. ينبغي عل���ى الذين يبدوؤون 
اإفطارهم باإحت�ض���اء ال�ضوربة؛ االنتظار قرابة 
ن�ضف �ضاعة للبدء بتناول الطعام الرئي�ضي، 
كما يف�ضل اأكل بع�س من التمر، ويمكن تناول 
الزيتون والجبنة اأي�ضًا قبل الطعام الرئي�ضي؛ 
الذي يف�ضل اأن تك���ون مكوناته قليلة الدهون 
وغني���ة بالخ�ض���روات، ويف�ضل وج���ود اللحم 

والبقوليات فيه.
م�ضغ الطعام ب�ض���كل جيد قبل بلع���ه، واالأكل 

ب�ضكل بطيء.
االإبتعاد عن المعجنات، ويف�ضل تناول الحبوب 

التي ُت�ضعر باالإ�ضباع لفترة طويلة.
عدم تن���اول الحلويات عل���ى االإفطار، ويمكن 
تن���اول حلوي���ات م�ضنوع���ة م���ن الحليب بعد 

االإفطار ب�ضاعتين.
عدم النوم بعد االإفطار، اإذ يت�ض���بب في بطء 
عملية اال�ض���تقالب؛ التي من �ض���اأنها اأن تفتح 
الطريق اأمام تح���ول العنا�ض���ر الغذائية اإلى 
دهون، باالإ�ضافة اإلى ت�ضببها بم�ضاكل ه�ضمية، 

لذلك يف�ضل الم�ضي بعد االإفطار.
زيادة عدد الوجبات حتى 4، حيث يف�ضل تناول 
وجبتين في الفترة ما بين االإفطار وال�ضحور؛ 
لت�ضبح اأربعة خالل الي���وم، كما يمكن تناول 

بع�س الحلويات والفواكه بين الوجبات.
�ض���رب 2 لت���ر من الم���اء عل���ى االأق���ل يوميًا؛ 
وتجدر االإ�ض���ارة اإل���ى اأن �ض���رب الماء خالل 
�ض���هر رم�ضان يع���د اأم���رًا هامًا جدًا ب�ض���بب 
فقدان الج�ض���م لكميات من ال�ضوائل؛ نتيجة 
الحرارة المرتفعة وزيادة التعرق، وباالإمكان 
�ض���رب الع�ضائر الطبيعية اأو �ضاي االأع�ضاب 

كاالإقحوان وال�ضمر.

Clovis Maksoud, former Arab diplo-
mat, professor, writer and thinker, died 
on Sunday at Washington Hospital 
Center, in Washington DC, after suf-
fering a severe cerebral hemorrhage.
Maksoud was born in Oklahoma in 
1926 to Lebanese parents who immi-
grated to the United States, but grew 
up in Lebanon.
He studied political science at the 
American University of Beirut and 
graduated in 1948, before moving 
back to the US to study law at George 
Washington University, where he 
received his law degree.
Diplomatic positions
Maksoud held several diplomatic 
positions with the League of Arab 
States, which is now known as the 
Arab League. He was the Chief 
Representative of the League of Arab 
States in India from 1961 to 1966 and 
the League’s Special Envoy to the 
United States in 1974.
In 1979, he became the League of Arab 
States’ Chief Representative to the 
United Nations but resigned from his 
post in 1990 in the aftermath of Iraq’s 
invasion of Kuwait.
Former Lebanese ambassador to the 
US, Masoud Maalouf, told Al Jazeera 
that the passing of Maksoud was an 
occasion of deep sadness for him per-
sonally and to the Arab community as 
a whole.
“Maksoud was one of the last warriors who 
truly believed in Arab nationalism and 
believed in the fight to defend Palestine as 

the cause for all Arabs.”
Maaloof who accompanied Maksoud at 
his last public appearance at Al-Hewar 
Center for Arab culture and dialogue 
in Virginia, said that Maksoud spoke 
about the importance of the Palestinian 
cause to all Arabs and how important it 
is to keep it as the compass that unites 
Arabs.
Subhi Ghandour, the director of the 
Al-Hewar Center, told Al Jazeera that 
the passing of Maksoud was a great loss 
to him and to the community at large.
“He was a great loss to the Palestinian 
cause, because, as a true believer in his 
Arab identity, he felt Palestine was his first 
foremost cause to defend and speak on its 
behalf,” Ghandour said.
“He is irreplaceable because he represented 
an era when it was noble to belong to 
the collective identity of being an Arab, 
as opposed to today’s sectarianism,” 
Ghandour added.
Maksoud’s friend of 40 years, Mokhless 
al Hariri, told Al Jazeera that he was 
utterly shocked and saddened when 
he heard the news of the death of his 
friend.  
“To me he was a symbol during a time of 
great hope for all of us who believed in in 
one Arab nation, as personified by him. He 
always had faith in his Arab nation, as one 
nation.”
Maksoud is survived by his first 
wife Rosemary Curry, his daughter 
Elizabeth and one grandchild, Mathew.

British-
Palestinian 
schoolgirl 
expelled 
from public 
speaking 
competition

riadh@muslih.com

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

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

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

í∏°üe ó«°TQ ¢VÉjQ



15العدد التاسع عشر - حزيران )يونيو( 2016العربي الديمقراطي

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�


