
ف���ي الوق���ت ال���ذي تت�صاع���د في���ه 
الهجمات على لبا�س البحر ال�صرعي 
اأو ما يعرف بالبوركيني، يقف رئي�س 
الوزراء الكندي �صبه وحيد با�صتثناء 
بع�س الأ�صوات الخجولة مدافعًا عنه.

فقد دافع جا�صتن ترودو عن الحريات 
الدينية التي ت�صمن حق ارتداء لبا�س 
البحر ال�صالمي “البوركيني”، معتبرًا 
اأنها رمز ل�”قب���ول” الآخر في مجتمع 

منفتح.

وق���ال ت���رودو المدافع ع���ن التعددية 
الثقافي���ة، ف���ي موؤتم���ر �صحاف���ي اإن 
“القب���ول ب�ص���خ�س م���ا يعن���ي تقب���ل 
حقه في الوجود، لكن �صرط األ ياأتي 

وي�صبب الكثير من الزعاج لنا”.
وردًاعلى �ص���وؤال حول الج���دل الدائر 
في فرن�ص���ا ح���ول “البوركين���ي”، دعا 
ترودو اإل���ى “احترام حق���وق الأفراد 
وخياراتهم”، وهو مبداأ “يجب اأن يحتل 
المقام الأول في خطاباتنا ونقا�صاتنا 

العامة” على حد قوله.
وحظ���ر ع���دد م���ن روؤ�ص���اء البلديات 
في فرن�ص���ا خالل الأ�ص���ابيع الأخيرة 
ال�ص���باحة بلبا����س البحر ال�صالمي، 
وهي خطوة دع���ا نواب كندي���ون اإلى 
تطبيقه���ا ف���ي كيبي���ك با�ص���م مب���داأ 
العلمانية. ويرى منتقدو “البوركيني” 
اأنه يعك����س نظرة غير مت�صامحة عن 

ال�صالم.
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ودعت م�ص���ر عالمها الحائز على جائزة نوبل ف���ي الكيمياء. وكان زويل قد 
وافت���ه المنية بعد �صراع طويل م���ع المر�س عن عمر يناه���ز ال�70 عاما في 

الوليات المتحدة قبل اأن ينقل جثمانه اإلى م�صر لدفنه وفقا لو�صيته.
< التتمة صفحة 11

< التتمة صفحة 4

مصر تودع العامل أحمد زويل

جاسنت ترودو يدافع “وحيدًا” عن البوركيني
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�ص���تقوم ال�ص���لطات ف���ي مدين���ة ‘فانكوفر’ 
الكندي���ة بفر�س �صريبة بن�ص���بة 15٪ على 
الأجانب الذين يريدون �صراء منزل اأو بيت 
في فانكوفر الكبرى. بينما يطالب ال�صكان 
مند عدة اأ�صهر الحكومة بالتدخل للحد من 

ارتفاع اأ�صعار العقارات.
وزي���ر المالية مايك دي جون���غ، الذي قدم 
م�صروع القانون، الذي يهدف اإلى مواجهة 
م�ص���كلة الو�ص���ول اإل���ى ال�ص���كن والأ�ص���عار 

الباهظة للم�صاكن.
تق���ول الحكوم���ة ان القان���ون ب���داأ مفعوله 
ابت���داءا م���ن ي���وم الثالث���اء 3 اأغ�صط����س 
وذلك ينطبق على الأجانب الذين ي�صترون 
المن���ازل ف���ي فانكوف���ر الكب���رى )مت���رو 
فانكوفر(، با�صتثناء بع�س مناطق في جهة 
ت�صمى ‘ت�صاوا�صين’. وقال مايك دي يونج اأن 

�ص���دح الأذان ف���ي اله���واء الطل���ق، بمدينة 
“مي�صي�صاجا” الكندية، في ا�صتثناء للحظر 
المفرو�س في اأرجاء كندا، على رفع الأذان 
من الم���اآذن، اأو عبر مكب���رات ال�صوت في 

الأماكن المفتوحة.
وذكرت وكال���ة “الأنا�صول”، اأن رفع الأذان، 
جاء �صم���ن المهرج���ان الإ�ص���المي ال�12، 
الذي اأقي���م في “مي�صي�ص���اجا”، بتنظيم من 
�صركات وجمعيات اأهلية اإ�صالمية في مدينة 

“تورونتو” الكندية.

وَرف���ع اأذان �صل���وات الظه���ر، والع�ص���ر، 
والمغرب، والع�صاء، خالل يومي المهرجان، 
اإمام الم�ص���جد التركي ف���ي منطقة “نورث 
يورك”، بالل جولماز، الذي قال في حديث 
مع الوكالة التركية، اإن���ه يرفع الأذان يومًيا 
في اأحد الم�ص���اجد ببالده، اإل اأن م�ص���اعر 
مختلفة انتابته وهو يرفع الأذان، في مكان 

مفتوح في كندا.
واأ�صار جولماز، اإلى اأنه كان يدعو خالل رفعه 
لالأذان، اأن ي�ص���ل �ص���ر الأذان المحمدي، 
لجميع الكنديين، معرًبا عن اأمله في اأن ياأتي 

اليوم، الذي يرفع فيه  من الماآذن في كندا.
وقال المن�صق الإعالمي للمهرجان، �صازين 
رحمن، ل�”الأنا�صول”، اإن 25 األف �ص���خ�س 
اإن  زاروا فعالي���ات المهرج���ان، م�صيف���ًا 
المهرج���ان ال���ذي يع���د الأكبر ف���ي اأمريكا 
ال�صمالية، بات يلقى اهتمامًا متزايدًا عامًا 
بع���د ع���ام، معتب���ًرا اأن ما ممي���ز مهرجان 
العام الحالي، هو الم�صاركة القوية للجالية 
التركية، معرًبا عن �صعادته بالفعاليات التي 
عر�صت للجمهور الثقافة العثمانية والتركية.

�صارك رئي�س الوزراء الكندي جا�صتن ترودو مع 
اأ�صرته اأم����س الأحد في م�ص���يرة فخر المثليين 
في فانكوفر )غرب( والتي �ص���ارك فيها حوالي 
ن�صف مليون �صخ�س رفعوا اأعالم قو�س القزح 
الذي يتخذه المثليون والمثليات ومزدوجو الميل 

الجن�صي والمتحولون جن�صيًا رمزًا لهم.
وردًا على �ص���وؤال طرحه عليه اأح���د المتحولين 
جن�ص���يا قبيل بدء الم�ص���يرة، قال ترودو بنبرة 
ملوؤها الحما�صة »يا لها من �صعادة اأن اأعود اإلى 
هنا لأ�ص���ارك في م�ص���يرة الفخر في فانكوفر» 

اأعلنت النيابة العامة الكندية اأن اأحكاما بال�صجن 
مع النفاذ �صدرت في اأوتاوا على 3 كنديين، بينهم 
اأخوان تواأمان بعد اعترافه���م بتهم موجهة اإليهم 

“بالإرهاب”.
وُحكم على الأخوين ا�صتون وكارلو�س لرمون )25 
عاما( بال�ص���جن 17 عاما و7 اأعوام على التوالي. 
و�صدر بحق �صريكهما �صليمان اإدري�س محمد )23 

عاما( حكم بال�صجن 7 �صنوات.
وخ���الل المحاكم���ة و�ص���ف المدع���ي دوغال����س 
كورلي����س، ا�ص���تون لرم���ون باأنه “منظ���م ومدبر” 

موؤامرة متطرفة لم تك�صف تفا�صيلها.
وقال���ت اإدارة المالحق���ات الجزائي���ة ف���ي كن���دا 
)النيابة العامة( اأن ا�ص���تون لرمون دين “بتكليف 

�صخ�س القيام بن�صاط لح�صاب مجموعة اإرهابية”.
وكان���ت والدته اأبلغت ال�ص���لطات ف���ي 2013 بنيته 
ال�ص���فر لالن�صم���ام اإل���ى �صفوف تنظيم داع����س، 

واألغي جواز �صفره.
وفي اأكتوبر 2014، وفي اليوم الذي قتل فيه �صاب 
متطرف جنديا اأمام ن�صب في اأوتاوا قبل اأن ُيقتل 
خالل محاولت���ه مهاجم���ة البرلمان، اأكد اأ�ص���تون 
لرمون اأمام �صرطي تمكن من اختراق المجموعة 

اأن لديه “خططا اأكبر”.
وبعد �صاعات على توقيفه في اأوتاوا في يناير 2015، 
اأوقف �صقيقه كارلو�س في مطار مونتريال بينما كان 
ي�صتعد لل�صفر اإلى الخارج. واأوقف �صليمان محمد 

بعد اأيام.

بمقاطعة كولومبيا البريطانية في غرب البالد.
وف���ي حي���ن كان ترودو ي�ص���ير وهو يدف���ع عربة 
اأطفال بداخلها ابنته ال�صغرى هادريان، كانت 
الجم���وع تنه���ال عليه طلب���ًا ل�صورة �ص���يلفي اأو 

لم�صافحة اأو لعناق.
وعن �صبب ا�صطحابه اأ�صرته المكونة من زوجته 
�صوفي غريغوار ترودو واأبنائه الثالثة كزافييه 
وايلال-غري�س وهادريان، قال رئي�س الوزراء »اأنا 
هنا مع اأ�ص���رتي مثل كثير من النا����س لأن هذا 

احتفال للعائلة وللمجتمع«.

واأ�صاف »هذه فر�صة لالحتفال بالهوية الكندية 
المتنوعة والتي تمثل قوة جميلة«.

وكان ترودو �ص���ارك في مطلع يوليو في م�صيرة 
المثليين ال�صنوية في تورونتو في �صابقة لرئي�س 

وزراء كندي.
واأك���د ت���رودو اأن م�ص���اركة رئي����س ال���وزراء في 
هذه الم�ص���يرات ل يجب اأن تكون ا�ص���تثنائية اأو 
م�ص���تغربة بل �صتكون »من الآن ف�صاعدًا« هي 

القاعدة.

هذه ال�صريبة يمكن اأن تمتد اإلى المحافظة 
ككل، ويمكن اأن تزيد اإلى ٪20.

وبررت رئي�صة وزراء كولومبيا البريطانية، 
كري�صتي كالرك القانون بالقول انها ت�صمح 
للنا�س في فانكوفر ب� ‘ال�صتمرار في العي�س 

ورفع م�صتوى عائالتهم’.
في مايو، كان مايك دي يونج قد �صرح ان 
هدا القانون لن يكون مواتيا لل�صريبة لأنه، 
كما قال، �صير�صل ر�صالة �صلبية للم�صتثمرين 

من اآ�صيا.
ووفق���ا لوكال���ة CBC، اأنفق الم�ص���تثمرون 
الأجان���ب اأكث���ر م���ن ملي���ار دولر ل�ص���راء 
العق���ارات بين تاريخ 10 يوني���و و 14 يوليو 
تم���وز. وكان���ت الغالبية العظم���ى من هذه 

ال�صتثمارات في منطقة فانكوفر.

أخبار كندا
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فرض ضريبة 15٪ على األجانب الذين 
سيشرتون منزل يف مدينة فانكوفر الكندية

رئيس الوزراء جاسنت ترودو وأسرته يتقدمان مسرية 
للمثليني يف فانكوفر

أحكام بالسجن على 3 مواطنني 
مدانني باإلرهاب

رغم احلظر.. األذان يصدح يف أرجاء كندا
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تتمة من صفحة 1

اأثار اإمام فلورن�صا عزالدين الزير جدًل 
بعد اأن ن�صر على ح�صابه على “في�صبوك” 
�ص���ورة لمجموعة م���ن الراهبات على 
�ص���اطئ البحر بلبا�ص���هن الديني وهن 
مغطي���ات الراأ����س، ردًا عل���ى الحمل���ة 
�صد انت�ص���ار لبا����س البحر الإ�ص���المي 

المعروف با�صم ال�”بوركيني”.
وف���ي اأوج الج���دل القائ���م في فرن�ص���ا 
حول ال�ص���ماح اأو عدم ال�صماح بارتداء 
ال�”بوركيني” ال���ذي و�صل اإلى اإيطاليا، 
ن�صر اإمام فلورن�صا من دون تعليق �صورة 
لثماني راهبات وه���ن يلهين على اأحد 

ال�صواطئ.
وتم���ت م�ص���اركة ال�ص���ورة اأكث���ر م���ن 
2000 م���رة قب���ل اأن يحج���ب موق���ع 
“في�ص���بوك” �صفحة الإمام اإثر �صل�صلة 
من العترا�صات من قبل الم�ص���تركين 

في الموقع.
وا�ص���تعاد الإم���ام الزي���ر �صفحته بعد 
�ص���اعات قليل���ة واأو�ص���ح اأن���ه اأراد من 
ن�صر هذه ال�صورة بال تعليق “الرد على 

ل����  مخ�ص����س  �ص���باحة  زي  البوركين���ي 
المتحجب���ات، ظهر ف���ي اأ�ص���تراليا بهدف 
دمج المتحجبات مع المجتمع، لكنه اأ�صبح 
�صببا لالنق�صام في المجتمع الفرن�صي بعد 
اأن قررت بع����س المدن من���ع ارتدائه على 

�صواطئها.
والبوركيني �صممته اأ�صترالية تدعى اهيدا 
زانيتي في اأوائل القرن الحالي لي�صاعدها 
اأي  عل���ى ممار�ص���ة هوايته���ا المف�صل���ة، 

 طالبة م�صلمة في معهد “ووترلو كوليجيت” 
الكندي، فازت بجائ���زة ” األمع العقول في 
كندا “، بعد م�صاركتها في الن�صخة ال�صابعة 
من م�ص���ابقات جامعة “اإم �صي ما�صتر دي 

هاميلتون” في مقاطعة “اأونتاريو”.
ورج���ح رواد مواق���ع التوا�ص���ل الجتماعي 
اأن الطالبة “ن���وران اأبو مازن” والبالغة من 
العم���ر 17 عاما م���ن اأ�صل مغرب���ي، حيث 
اأ�ص���ادوا بتفوقها ونجاحها، وتداولوا �صورا 

اأعلنت �ص���رطة الخيالة الملكي���ة الكندية، 
اأنه بات بو�ص���ع عنا�صرها من الن�ص���اء، اأن 
يرتدين الحجاب كج���زء من الزي، وذلك 
ت�صجيعا للن�صاء الم�صلمات على النخراط 

في �صفوف هذه ال�صرطة.
واأو�صح �صكوت براد�صلي، المتحدث با�صم 
وزير ال�ص���المة العام���ة رال���ف غوديل، اأن 
مفو�س �صرطة الخيالة الملكية وافق موؤخرا 

على تلك الإ�صافة اإلى الزي.

واأ�صار اإلى اأن الهدف من ذلك هو ت�صجيع 
مزيد من الم�صلمات على التفكير في العمل 

في �صرطة الخيالة الكندية الملكية.
ويت�ص���كل زي �ص���رطة الخيال���ة من �ص���ترة 
حمراء طويلة وحذاء جلدي خا�س بركوب 

الخيل وقبعة عري�صة، ويعد رمزا كنديا.
ويرج���ع ال���زي اإلى القرن التا�ص���ع ع�ص���ر، 
عندما كانت تل���ك ال�ص���رطة تفر�س حكم 

القان���ون في ولي���ات غرب كن���دا ومناطق 
القطب ال�صمالي.

وتعر�ص���ت ال�ص���رطة لغ�ص���ب �ص���عبي عام 
1990، حي���ن �ص���محت لل�صب���اط ال�ص���يخ 
بارت���داء العمام���ات كجزء من ال���زي، اإل 
اأن ال�صتياء تراجع وبداأ الكنديون يتقبلون 

التغيير.

توثق لحظة فوزها بالجائزة.
جدي���ر بالذك���ر اأن “ن���وران” ح�صلت على 
المرك���ز الأول ف���ي الم�ص���ابقة، واأج���اب 
الم�ص���اركون فيها على اأ�ص���ئلة ع���ن: المخ 
والجه���از الع�صب���ي والذاك���رة والعواطف 
والنوم والإدراك وعلم الأع�صاب واأمرا�س 
الدماغ وعلم الوراثة. وحازت “نوران” على 
جائزة قدره���ا 1500 دولر بالإ�صافة اإلى 

منحة درا�صية.

ال�صباحة، في اأي وقت وفي اأي م�صبح اأو في 
البحر لكي تختلط اأكثر مع مجتمعها.

واأ�صب���ح البوركين���ي ف���ي اأ�ص���تراليا بمرور 
الوقت جزءا من ثقافة ال�ص���واطئ وكذلك 
من ثقافة المجتمع الأ�صترالي الذي تقطنه 
جالية م�صلمة تقدر بنحو المليون �صخ�س، 

اأي 3٪ من ال�صكان.
وعلى خالف اأ�صتراليا التي ولدت فيه فكرة 
البوركيني لدمج المحجبات في المجتمع، 

اأ�صحى اللبا����س ذاته �ص���ببا لالنق�صام في 
فرن�ص���ا التي تعان���ي من توت���ر عالقتها مع 

م�صلميها.
وقد تو�ص���عت دائ���رة حظ���ر البوركيني في 
العديد من المدن الفرن�ص���ية ب���دءا بكان. 
وقد دعم رئي����س الوزراء الفرن�صي مانويل 
فال�س هذا الحظر. ومن المنتظر اأن يف�صل 
الق�صاء في هذا القرار ف���ي الأيام القليلة 

القادمة.

الذين يقولون اإن قيمنا الغربية تختلف 
في طريقة اللبا�س وتغطية الج�صد”.

وتاب���ع الإم���ام ف���ي حدي���ث مع �ص���بكة 
التلفزي���ون الإيطالية “�ص���كاي تي جي 
24”: “اأردت اأن اأق���ول اإن بع����س القيم 
الغربي���ة تاأت���ي م���ن الم�ص���يحية )...( 
واإن الجذور الم�صيحية تعود اأي�صًا اإلى 
اأ�صخا�س كانوا يغطون اأج�صادهم ب�صكل 

كامل تقريبًا”.
وتابع الإمام الزير الذي يتراأ�س اتحاد 
الهيئات الإ�ص���المية ف���ي اإيطالي���ا اأنه 
اأراد اأي�صًا من ن�صر هذه ال�صورة الدفع 
باتجاه “ج���دل اإيجابي”، مو�صح���ًا اأنه 
تلقى الكثير م���ن التعليق���ات المرحبة 

من قبل “الكثير من الم�صيحيين”.
وبع���د اإث���ارة الج���دل في فرن�ص���ا حول 
ارتداء البوركيني اعتبر وزير الداخلية 
الإيطالي اأنه من غير المنا�ص���ب ل بل 
م���ن الخطورة من���ع ال�”بوركين���ي”، اأي 
لبا�س الم�صلمات المتدينات الذي يغطي 

كامل الج�صد والراأ�س على البحر.

أخبار كندا والعامل

إمام فلورنسا يرد على حملة البوركيني 
بصور لراهبات بالبحر

كندا تسمح للنساء من شرطة اخليالة بارتداء احلجاب

مغربية تفوز بجائزة “أذكى عقل بشري” يف 
كندا ونشطاء يشيدون بنجاحها وتفوقها

البوركيني.. ابتكر لـ”دمج” احملجبات فقسم فرنسا

ال�صورة التي ن�صرها اإمام فلورن�صا على �صفحته ب�”في�صبوك”
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قالت ال�صرطة الكندية، اإن رجال “موؤيدا 
لتنظي���م داع����س” قتل خ���الل مداهمة 
لمنزله ف���ي اأونتاري���و، الأربعاء، حيث 
كان في المراحل الأخيرة ل�صن هجوم 
على مركز ح�صري كبير بقنبلة بدائية 

ال�صنع، بح�صب رويترز.
واأ�صاف���ت ال�ص���رطة اأن قواتها داهمت 
منزل اآرون دريفر في بلدة �صتراثروي 
ال�صغيرة بعد اأن تلقت معلومات موثوقا 
به���ا- ت�ص���مل “فيدي���و ا�صت�ص���هاد”- من 
ال�ص���لطات الأميركية تفيد باأنه خطط 

ل�صن هجوم “مروع”.
وقالت ال�صرطة في موؤتمر �صحفي في 
اأوتاوا اإن دريفر قتل بعد اأن فجر عبوة 
نا�صفة في المقعد الخلفي ل�صيارة اأجرة 

بعد اأن اأطبقت ال�صرطة عليه.
وقالت ال�ص���رطة ف���ي وقت �ص���ابق اإنها 
اأطلقت الر�صا����س علي���ه وقتلته، لكن 
لم يت�صح اإذا ما كان دريفر قتل ب�صبب 

النفجار اأو اإطالق نار.
وتمكن���ت ال�ص���رطة من التع���رف على 
دريف���ر ومداهم���ة المن���زل بع���د تل���ق 
يت�ص���جيل فيديو من مكتب التحقيقات 
التح���ادي الأميرك���ي )اإف.ب���ي.اآي( 
عر�صته ال�ص���رطة الكندية في الموؤتمر 

ال�صحفي.
واأظهر الفيديو رجال مرتديا مالب����س 
�ص���وداء تخفي اأغلب وجهه وهو يقتب�س 
اآيات قراآنية وي�ص���ير اإل���ى جرائم �صد 
م�ص���لمين ويتعهد ب�ص���ن هجوم و�صيك 

على مدينة كندية.
وق���ال الرج���ل وه���و يباي���ع التنظي���م 
المت�صدد “كندا.. لقد تلقيت الكثيرمن 
التحذيرات وعلمت اأكثر من مرة ماذا 

يحدث لمن يحارب �صد داع�س.”
واأ�ص���ار الفيديو اإل���ى اأن الهج���وم كان 
مخططا ليتم تنفيذه خالل 72�ص���اعة 

في وقت الذروة.

وقالت ال�ص���رطة اإنه لي�س هناك دلئل 
على اأن دريفر- وهو رجل تحول لعتناق 
الإ�صالم ويبلغ من العمر 24 عاما - كان 

له �صركاء في خطته.
واعتق���ل دريفر- الذي ي�ص���تخدم اأي�صا 
كنية هي ه���ارون عب���د الرحمن-العام 
الما�صي لتاأييده العلني لتنظيم داع�س 

على مواقع التوا�صل الجتماعي.
ول���م توجه ل���ه اتهام���ات بارت���كاب اأي 
جريم���ة لكن اأم���را ق�صائي���ا �صدر في 
وقت �صابق هذا العام بتقييد تحركاته 

وات�صالته.
وقالت وكالة اأعماق التابعة لداع�س اإن 
الرجل جندي في التنظيم المتطرف، 
و”نف���ذ العملي���ة ا�ص���تجابة لن���داءات 
ل�ص���تهداف دول التحال���ف”، ح�ص���بما 
ذكر موقع �صايت المتخ�ص�س في ر�صد 

المواقع المتطرفة.

IJV Statement On Canadian 
Media Giant Libeling Us

August 25, 2016

Independent Jewish Voices 

Canada (IJV), and by asso-

ciation, Canada’s progres-

sive movement, has come 

under libelous attack by the 

Vancouver Sun, owned by the 

Canadian Postmedia giant. 

The editorial defamed us 

in order to bully the Green 

Party of Canada into revers-

ing its support for the non-vi-

olent Palestinian Boycott, 

Divestment and Sanctions 

(BDS) movement, and its 

agreement around challeng-

ing the Jewish National Fund’s 

scandalous charitable status. 

This echoes a defamatory 

campaign against us by the 

Israel lobby through postings 

by B’nai Brith Canada. 

While very disturbing, this 

campaign must be seen 

(UPDATE: August 26. Postmedia deleted its editorial from its websites at the 
Vancouver Sun and the Ottawa Citizen today after receiving our formal legal 
complaint against their libel.)

in the broader context of 

Israel’s direct repression of 

Palestinians, and their global 

campaign to vilify and ulti-

mately muzzle the expanding 

movement of supporters of 

Palestinian rights.

I srael i  P r ime Min i s ter 

Netanyahu has declared BDS 

to be Israel’s greatest exis-

tential threat — a country he 

apparently conceives of as a 

settler-colony, endlessly at war. 

Nothing that the Vancouver 

Sun wrote about IJV is true. 

We have demanded that they 

publicly apologize, refrain 

from printing any further 

libel against IJV, and give us 

an OpEd to state our reasons 

for supporting the two Green 

Party resolutions critical of 

Israel’s policies.

The Canadian government, 

The following is a reprint of a statement issued by Independent Jewish Voices

(despite officially opposing 

the occupation), along with 

the Israel lobby and the main-

stream media are involved in 

a domestic war targeting sup-

porters of Palestinians’ rights 

within Canada’s progressive 

movement.

IJV is proudly Jewish, and 

honoured to be a part of 

a growing community of 

Jews who stand for justice 

and human rights for all 

— including Palestinians. 

We and the BDS movement 

f ight ant i-Semit ism and 

Islamophobia. We support 

indigenous people here on 

Turtle Island in their strug-

gle to defend their lives, their 

land and their rights. We 

oppose all racism, sexism and 

bigotry. 

IJV was the f irst national 

Jewish organization globally 

to support the non-violent 

BDS movement. Most peo-

ple don’t know that these 

BDS demands are similar to 

Canada’s and the U.S.’s offi-

cial policies:

1. We oppose Israel’s occupa-

tion of Palestine, and its Wall 

effectively annexing large 

swathes of Palestinian land in 

militarily occupied territory.

2. We work to overcome the 

institutional discrimination 

against Palestinian citizens of 

Israel. 

3. We support the right of 

exiled Palestinians, as stipu-

lated by the United Nations, 

to return to their homes and 

properties.

IJV demands an honest pub-

lic debate addressing the 

issues arising from Canada’s 

support for Israel’s settler-co-

lonialism. The Israel lobby 

also defames our movement 

in order to side-track any 

real public debate, because it 

would force them to defend 

the indefensible.

IJV holds itself to high ethical 

standards in our public com-

munications. We don’t libel 

our critics, nor do we base our 

claims on invented or irrele-

vant facts. 

We ask that if you value social 

justice, if you believe the sta-

tus quo is unsustainable, and 

if you hold onto a desire that 

a better world is possible, then 

please keep your eyes on the 

prize and remember to stand 

in solidarity with your allies 

who are under attack. 

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

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

Stay tuned for our IOS and Android mobile Apps.

جهاز التلفزة الذهبي للقنوات العربية
متضمن سنتين اشتراك مجاني

فقط
$350

604-782-1428

مقتل 
متطرف 

قبل شنه 
“هجوما 

كبريا”

graphic design work
by experienced professionals
we know what looks right first time

Marketing Collateral - Corporate Image - Animation
Web and Application Design -  Mobile Apps - SEO

Email: rafeh@assalam.ca  |  Phone: (778) 893-9348

so let us get started on
your project today!

Experts in Arabic
and English Design

نتكلم العربية

Media Group Inc.
ASSALAM
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اختتم���ت دورة الألع���اب الأولمبية للعام 
2016، ف���ي مدين���ة ري���و دي جاني���رو 
البرازيلية، بعد 16 يوما من المناف�صات 
ف���ي 42 لعب���ة في حف���ل اقيم ف���ي ملعب 
ماراكان���ا وات�ص���م بطاب���ع الحتف���الت 

ال�صعبية البرازيلية.
و�صهد الحفل الختامي عرو�صا لرق�صات 
ال�ص���امبا والألع���اب الناري���ة عل���ى مدار 

حوالي ثالث �صاعات.
ت�ص���لمت عم���دة طوكيو العل���م الأولمبي، 
لل���دورة  المدين���ة  با�ص���ت�صافة  اإيذان���ا 

الأولمبية القادمة
وكان م���ن اأب���رز فقرات الحف���ل العر�س 
ال���ذي قدمت���ه الياب���ان لت�ص���لم العل���م 
الأولمب���ي، حيث ُتعقد ال���دورة الأولمبية 

القادمة 2020 في طوكيو.
و�ص���لم حاكم ريو، اإدواردو بايي�س، العلم 
الأولمبي لرئي�س اللجنة الأولمبية الدولية، 
توما�س با�س، الذي نقله بدوره اإلى عمدة 
مدينة طوكي���و، يوريكو كويوك���ي، اإيذانا 

با�صت�صافة المدينة لأولمبياد 2020.
كما �صمل العر�س الياباني تقم�س رئي�س 
الوزراء، �ص���ينزو اآبي، ل�ص���خ�صية األعاب 
الفيدي���و “�ص���وبر ماري���و”، وخروجه من 

ما�صورة مياه.
واأُطفئ���ت ال�ص���علة الأولمبي���ة بما ي�ص���به 
�صقوط الأمطار، ثم خرجت منها �صجرة 

كرمز ل�صتعادة وا�صتمرار الحياة.
 11303 ري���و  اأولمبي���اد  ف���ي  و�ص���ارك 
ريا�صيي���ن، من 206 دول���ة بجانب فريق 
لالجئي���ن، تناف�ص���وا عل���ى 136 ميدالية 
لل�ص���يدات، و161 للرجال، بجانب ت�ص���ع 

ميداليات لالألعاب المختلطة.
وجاء الأردن ف���ي المرك���ز الثاني عربيا 
وال� 54 عالميا بر�صي���د ميدالية ذهبية، 
ث���م الجزائر في المركز ال���� 62 عالميا، 
بعد الح�ص���ول علي ميداليتين ف�صيتين، 
وح�صدت قطر ميدالية ف�صية وحلت في 
المرتبة ال� 69 عالميا، اأما م�صر وتون�س 
فقد احتلتا ف���ي المركزين ال� 75 عالميا 
بعد الح�صول على 3 ميداليات برونزية 
ل���كل م���ن البلدي���ن، وح�ص���ل المغ���رب 

والإمارات على برونزية لكل منهما.

وح�صل الكويتيان فهيد الديحاني وعبد 
اهلل الر�صيدي على الميداليتين الذهبية 
الحف���رة  م�ص���ابقتي  ف���ي  والبرونزي���ة 
المزدوجة “دبل تراب”، واأطباق ال�صكيت 
على التوالي، ولكنهما �صاركا في الدورة 
تح���ت الراي���ة الأولمبي���ة ب�ص���بب اإيقاف 

الكويت عن الم�صاركات الدولية.
وقال با�س في كلمته اأثناء الحفل الختامي 
“كان���ت ه���ذه ال���دورة الأولمبي���ة رائعة، 
وكانت المدينة )ريو( رائعة. وقد األهمت 
البرازي���ل العالم بوحدتها. ه���ذه الفترة 
�صعب���ة علينا جميع���ا، لكن به���ا بهجة ل 

ُتقاوم للحياة”.
وح�صدت الوليات المتحدة العدد الأكبر 
من الميداليات هذا العام، باإجمالي 121 
ميدالية بينها 46 ذهبية، تلتها بريطانيا 
باإجمال���ي 67 ميدالية بينه���ا 27 ذهبية، 
ثم ال�صي���ن باإجمال���ي 70 ميدالية بينها 

26 ذهبية.
كما �صهد اأولمبياد ريو فوز كل من الأردن، 
وفيج���ي، وكو�ص���وفو باأول���ى ميدالياته���ا 

الأولمبية.
ه���ذا بالإ�صاف���ة اإل���ى تحقي���ق 27 رقما 
قيا�ص���يا عالمي���ا في �ص���بعة األع���اب، هي 
الرماية، والألعاب الريا�صية، والخما�صي 
الحديث، و�صباق الدراجات، وال�صباحة، 

ورفع الأثقال، واإطالق النار.

وفيما يلي جدول الميداليات لأول 10 دول مع كندا لدورة الألعاب ال�صيفية “ريو 2016”:

وفيما يلي جدول الميداليات للدول العربية لدورة الألعاب ال�صيفية “ريو 2016”:

المجموعبرونزيةف�ضيةذهبيةالدولةالترتيب

46373٨121الوليات المتحدة1
27231767بريطانيا2
261٨2670ال�صين3
191٨1956رو�صيا4
17101542األمانيا5
12٨2141اليابان6
101٨1442فرن�صا7
93921كوريا الجنوبية٨
٨12٨2٨اإيطاليا9

٨111029اأ�صتراليا10
431522كندا20

المجموعبرونزيةف�ضيةذهبيةالدولةالترتيب

1102البحرين46
1001الأردن51
0202الجزائر62
0101قطر67
0033م�صر72
0033تون�س72
0011المغرب75
0011الإمارات العربية المتحدة69

أخبار العامل

WHY ARE YOU READING THIS?

The Arab Democrat connects your business to the large and fast growing 
Arab community in the lower mainland.

BECAUSE
ADVERTISING WORKS!

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

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

ريو دي جانريو تودع أوملبياد 
2016 بطقس كرنفايل
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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 الشرق األوسط

a much bigger family—the people of 
Desuq. Families knew each other well, 
shared happy and difficult times, and 
valued interdependence….” At dawn, 
Zewail and the other children of 
Desuq rose and went to study at 
the nearby Sidi Ibrahim al-Desuqi 

mosque—a place of learning as well 
as prayer.

Fascinated by how science and 
technology worked, Zewail, then 
a student, once used an Arab cof-
fee-roaster to heat wood chips in a 
test tube in an attempt to produce 

wood gas. To test whether his 
experiment was succeeding, he 
applied a lit match to the output 
of his apparatus and nearly set his 
bedroom aflame. On another occa-
sion, the young Zewail decided to 
take his uncle’s car out for a spin. 
He’d never had a driving lesson, 
but he’d learned how a car oper-
ated—in theory. His drive along 
the banks of the Nile barely avoided 
a potentially fatal plunge into the 
river. Decades later, in 1999, when 
he was awarded Egypt’s highest 
state honor, he remembered his 
days growing up along the Nile. 
Egypt has never been far from his 
thoughts.

Zewail studied chemistry at the 
University of Alexandria and upon 
graduation in 1967 was appointed 
as a moeid, or demonstrator, at the 
university, teaching undergradu-
ates while conducting his own 
graduate studies. One of the big-
gest decisions he made at this time 
was to leave Egypt in 1969 and go 
to America to pursue a Ph.D. at the 
University of Pennsylvania.

America presented Zewail with 
cultural and language challenges, 
but did not dim his vibrant opti-
mism. Earning his Ph.D. in chem-
istry in 1974, he moved west to the 
University of California at Berkeley 
and then, in 1976, joined the fac-
ulty at Caltech, arriving with a raft 
of published scholarly papers in 
chemistry and physics to his credit.

At Caltech, Zewail proposed inves-
tigating what physicists and chem-
ists call coherence; he contemplated 

experiments to study this phenom-
enon in single molecules as well as 
among billions of them. The dif-
ference between coherent and inco-
herent molecular vibration is akin 
to the difference between a march-
ing band and a random crowd of 
people walking down the sidewalk: 
The feet of people in a crowd move 
in a random, incoherent manner; a 
marching band displays coherence 
when each musician moves his or 
her feet up and down in unison, in 
step with the music. If you know 
someone is in the marching band, 
then you can tell how that person’s 
feet are moving by watching the 
whole band—you don’t have to 
pick out the individual. Similarly, 
on the atomic level, you can study 
the vibrations of a molecule if it is 
part of a large group of coherently 
vibrating molecules. And if you 
know how molecules vibrate, you 
can begin to predict how they will 
react with each other—which is the 
essence of the science of chemistry.

Some of his chemistry colleagues 
argued that Zewail’s experiments 
with coherence would never suc-
ceed. But he pushed ahead to do 
experiments that others thought 
theoretically impossible, perhaps 
because his youthful experience 
crashing his uncle’s car had taught 
him the difference between the-
ory and practice. Zewail’s belief 
in coherence was justified in 1980 
when he and his fellow researchers 
demonstrated coherent vibrations 
in isolated molecules of the hydro-
carbon anthracene. This demon-
strated the reality of coherence 

within molecules and put chemists 
on the road to using coherence to 
predict chemical behavior; it was 
his first major breakthrough.

Zewail wanted to see further. 
Although he’d never used a laser 
before coming to America, Zewail 
recognized that if you had a laser 
that produced very short pulses 
of light, you could use it to watch 
chemical reactions actually hap-
pening. To work, though, the 
pulses had to be extremely short—
only a few femtoseconds in dura-
tion, a billion times shorter than 
had been achieved until then. At 
Bell Labs, Erich Ippen and Charles 
Shank developed the first femto-
second laser and Zewail integrated 
it into his apparatus.

The first chemical reaction that 
Zewail and his colleagues stud-
ied with the femtosecond laser 
apparatus was the breaking of a 
chemical bond. In late 1986, they 
aimed their femtosecond laser at 
the simple molecule iodine cya-
nide (ICN) and watched as the 
bond between the iodine atom 
and the carbon atom of the cyanide 
group stretched and then snapped. 
The bond broke “little by little, the 
first time such a thing had ever been 
witnessed in real time,” Zewail wrote. 
This was his second major scientific 
breakthrough.

The impact of Zewail’s research 
was acknowledged when he was 
awarded a solo Nobel Prize. The 
Swedish Academy of Sciences 
noted that Zewail “brought about a 
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The boy’s parents have high hopes 
for his future. They’ve hung a sign 
on his door that says “Dr. Ahmed.” 
And Ahmed Hassan Zewail will 
grow up to more than fulfill his 
family’s hopes and expectations: 
In 1999, as a professor at the 
California Institute of Technology 
(Caltech), he will be awarded the 
Nobel Prize for Chemistry, becom-
ing the first Egyptian—and the 
first Arab—to win a Nobel in a 
scientific field. And in 2009, his 
career will come full circle when 
he is named one of the first three 
“scientist-diplomats” in the United 
States’ new Science Envoy pro-
gram, aimed at forging scientific 
and technological partnerships 
in the Muslim world to help meet 
global challenges in health, energy, 
the environment and water and 
resource management.

The love of science and math and 
the love of Egyptian culture are 
interwoven throughout Zewail’s 
life history. His 1946 birthplace 
was Damanhur, which, as he 
enjoys pointing out, lies between 
Alexandria and Rosetta, two cit-
ies noted for their importance to 
the world’s intellectual heritage. 
The famous Rosetta Stone, which 
Jean-François Champollion used 
to decode ancient Egyptian hiero-
glyphic and demotic texts, was 
unearthed in Rosetta in 1799. 
And the renowned Library of 
Alexandria was the greatest library 
of ancient times, containing hun-
dreds of thousands of papyrus 
scrolls. For Zewail these cities 
were more than aspects of local 
history; they were an inspiration 
to scholarship.

Zewail. His parents strongly sup-
ported his study of science and 
only lightly chastised him when 
he missed a point or two on a test 
at school. But in many ways, he 
notes in his autobiography, “we had 

His growing-up in Desuq, a small 
town on the east bank of the 
Rosetta branch of the Nile, was a 
magical time for Zewail. He writes 
lovingly of his mother, Rawhia 
Dar, and father, Hassan Ahmed 

Warm, late-afternoon sunlight streams through the window of a small room in the town of Desuq, in Egypt. The 
year is 1960, and a teenager studiously attacks a long list of math and chemistry problems. While he works, the 
voice of renowned Egyptian virtuoso Umm Kulthum filters from his family’s radio. When one song ends, he turns 
the dial, searching station after station to catch another of her hour-long songs of longing, loss and love. He’s good 
at cracking the math problems, and—rather than distracting him—Umm Kulthum’s music makes long hours of 
study a joy and a pleasure.

In memoriam: “The World’s Fastest Scientist” originally appeared online and in print in 
the January/February 2010 issue of Aramco World. We have reposted it in honor of the 
life and work of Ahmed Zewail, who passed away on August 2, 2016 at age 70.

Zewail’s “camera” does not use film: It captures a spectroscopic image that indicates molecular 
masses at the moment of “exposure” - the “observation pulse.” Varying the time lag between 
the start pulse and the observation pulse is accomplished by moving mirrors by a few microns 
(thousandths of a millimeter) to create the time-sequence imagery that shows the stages of 
chemical reactions over femtosecond spans of time.

DIAGRAM: COURTESY NOBEL FOUNDATION / CALTECH

Egypt honored Zewai l ’s s c i en t i f i c 
achievements with a postage stamp in 1998 
and 1999.

The
World’s
Fastest
Scientist

Written by Andrew A. Sicree

Molecules, like everything in nature, seek the lowest possible energy 
state. The cyclobutane molecule, above, top left, comprises four bonded 
carbon atoms. (Each carries two hydrogen atoms.) Zewail’s Nobel Prize-
winning breakthrough showed that when excited by a laser pulse for a 
few femtosecons, the molecule goes through a two-stage transition, center, 
in which two of the four carbon atoms break apart, while the other two 
remain bonded. From this transition state, which lasts a few hundred 
femtoseonds, the reaction’s second step goes one of two ways: Either the 
second carbon bond breaks, producing two ethylene molecules, right, 
or the first carbon bond re-forms, which drops the molecule to its lowest 
energy state, lower left. By showing the properties of the transition state - 
by opening chemical transition states to observation and thus prediction 
and perhaps manipulation - Zewail created “femtochemistry.”
Zewail and Femtochemistry
Chemical bonds are the glue that holds atoms together—whether the 
atoms make up a crystal, a leaf or your hand. If we could see bonds form-
ing or bonds breaking, we’d have a much better understanding of how 
chemical reactions occur. Chemists know, for example, that when they 
burn charcoal, oxygen atoms bond with carbon atoms to form carbon 
dioxide (CO2). They know what the starting materials are and what the 
end product is, but actually watching the reaction occur was impossi-
ble—before Zewail.

To study chemical bonds, you need to be fast. Bonds break and form so 
very quickly that you need an extremely fast “camera” to take stop-action 
pictures of two atoms approaching each other and forming a chemical 
bond. This is what Zewail figured out how to do: use a laser “camera” fast 
enough to take stop-action “pictures” of atoms as they formed or broke 
bonds. Zewail needed to set up a very precise molecular beam: a stream 
of molecules shooting out of a small nozzle at supersonic speeds. Different 
stages of chemical reactions that occur within the molecular beam will 
be found at different distances from the nozzle as the molecules jet away. 
The high speed of the molecular beam serves to spread the reaction out in 
space. Reactions in progress can then be “photographed” using a femtosec-
ond laser aimed across the path of the beam, as in the diagram at the top.

To do this, Zewail needed a laser capable of emitting ultra-short femtosec-
ond pulses of laser light. Zewail’s research group at Caltech was among 
the first to acquire such a laser, and he and colleague Dick Bernstein 
coined the word “femtochemistry” to describe the field of chemistry that 
studies the making and breaking of chemical bonds. Scientists at Caltech 
and elsewhere have been using femtochemical techniques to study bio-
logical systems, such as how oxygen binds to hemoglobin in the blood or 
how retinal in the eye changes its shape to signal a protein called opsin 
to trigger excitation of the optical nerve and thus vision. Zewail predicts 
that femtochemical techniques may eventually allow us to do “laser-selective 
chemistry,” in which we use laser beams to manipulate bonds to create 
entirely new molecules.
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revolution in chemistry” by enabling 
us to “see the movements of individual 
atoms.” The Nobel Prize commit-
tee recognized that Zewail’s work 
allows us to “understand and predict 
important [chemical] reactions.” 
Today, Zewailis the Linus Pauling 
Professor of Chemistry, profes-
sor of physics and director of the 
National Science Foundation 
Laboratoryfor Molecular Sciences 
at Caltech. He is widely respected 
as the founder of the field of fem-
tochemistry and continues to 
build on the work that won him 
the Nobel Prize. Currently, he and 
his colleagues are developing tech-
niques for four-dimensional (that 
is, the familiar three dimensions 
of space plus time), ultra-fast elec-
tron microscopy and diffraction. 
Among many other applications, 
these techniques will be used to 
study the folding of proteins and 
their misfolding, which appears to 
be involved in a number of diseases 
such as Alzheimer’s and in some 
forms of obesity.

What is a Femtosecond?
A femtosecond is an excruciatingly 
short period of time. One femto-
second is one millionth of one bil-
lionth of a second. That fraction 
is written 10-15 in scientific nota-
tion, and the word comes from the 
Swedish word femton, “fifteen.” One 
femtosecond is as much smaller 
than one second as the thickness 
of a human hair is smaller than 
the distance to the Moon. If you 
moved at the speed of light for one 
femtosecond, you’d only travel 
30 micrometers, or about 0.0012 
inches: Femtoseconds are so short 
that light couldn’t get even a third 
of the way across a human hair in 
one femtosecond.

Seeing beyond the walls of his 
laboratory, Zewail frequently 
gives public lectures stressing the 
importance of fundamental scien-
tific research. Although declining 
numbers of students choose to 
major in the sciences, he is opti-
mistic that this decades-old trend 
can be reversed. With one foot 
in America and one in Egypt, he 

is perhaps uniquely situated to 
understand the difficulties faced 
by scientists in both countries. “I am 
an optimist,” he says, and at every 
opportunity he speaks about the 
importance of the promotion of sci-
ence and technology in developing 
countries. “Young scientists,” he says, 
“shouldn’t have to leave Egypt to dream 
big and to engage in frontier science 
and technological advancements.” In 
Egypt, he has promoted the build-
ing of a new university of science 
and technology on the outskirts 
of Cairo. This new institution, he 
hopes, will grow to become Egypt’s 
own Caltech.

One of the remarkable aspects of 
Zewail’s autobiography, Voyage 
Through Time, is that it is replete 
with the names of hundreds of 
friends and acquaintances, ranging 
from Umm Ibrahim, the street ven-
dor who sold him falafel sandwiches 
during his school days, to President 
Hosni Mubarak of Egypt. Over the 
years, he has worked with more 
than 300 scientists, graduate stu-
dents, postdocs and other research-
ers—about 10 percent of them 
fellow Arabs—from around the 
globe. That collaboration will only 
grow with Zewail’s appointment 
as a Science Envoy, announced by 
Secretary of State Hillary Clinton 
in Morocco November 3, which 
followed his appointment earlier 
in 2009 to President Obama’s 
Council of Advisors on Science 
and Technology. The Caltech pro-
fessor called the assignment as a 
scientist-diplomat “a great honor,” 
and added that, after years of 
researching the dynamics of chem-
ical bonds, “I look forward to helping 
forge new bonds among nations.”

Ahmed Zewail lived and worked 
half a world away from his 
Egyptian birthplace. He was both 
Egyptian and American. In his 
office at Caltech, he still listened to 
CD recordings of Umm Kulthum 
as he continued to work on a new 
set of problems in science—and in 
the world.

--->> Printed with permission
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وفاة أحمد زويل..
صاحب نوبل للكيمياء

المولد والن�ض�أة
اأب�صر اأحم���د زويل الن���ور بمدينة دمنهور 
بمحافظة البحيرة )منطقة الدلتا �ص���مال 

م�صر( يوم 26 فبراير/�صباط 1946.
تزوج العال���م الم�صري الراح���ل من ديما 

الفحام ولديه معها اأربعة اأبناء.
الدرا�ضة والتكوين

تلق���ى زويل تعليم���ه بم�صر حت���ى المرحلة 
الجامعية، وح�صل على �صهادة البكالوريو�س 
في العلوم بامتياز مع مرتبة ال�ص���رف عام 
1967 بجامعة الإ�ص���كندرية، وعمل معيدا 
بالجامعة، ثم انتقل اإلى الوليات المتحدة 
الأميركية لموا�صلة درا�صته بعد اأن ح�صل 
على منح���ة درا�ص���ية، حي���ث نال �ص���هادة 
الدكتوراه من جامعة بن�ص���لفانيا في علوم 

الليزر.
التجربة العلمية

عمل اأحمد زويل بجامعة كالتك، وهي من 
اأكبر الجامعات العلمية بالوليات المتحدة، 
واأ�صبح اأ�صتاذا رئي�صيا لعلم الكيمياء بها، 
وه���و يع���د اأعل���ى من�ص���ب علم���ي جامعي 
باأميركا، وذلك خلفا للينو�س باولنغ الذي 
ح�صل على جائ���زة نوبل مرتين الأولى في 

الكيمياء والثانية في ال�صالم العالمي.
ن�ص���ر زويل اأكث���ر من 350 بحث���ا علميا في 
المج���الت المتخ�ص�صة، وورد ا�ص���مه في 

قائم���ة ال�ص���رف بالوليات المتح���دة التي 
ت�صم اأ�ص���ماء ال�ص���خ�صيات التي �صاهمت 

في النه�صة الأميركية.
كم���ا حل تا�ص���عا م���ن بي���ن 29 �ص���خ�صية 
باعتب���اره اأه���م علم���اء اللي���زر بالولي���ات 
المتحدة، علما باأن هذه الالئحة ت�صم كال 
من األبرت اأين�ص���تاين واألك�ص���ندر غراهام 

بيل.
اختي���ر زوي���ل ع���ام 2009 �صمن مجل����س 
للعل���وم  م�صت�ص���اري الرئي����س الأميرك���ي 
والتكنولوجي���ا، وي�صم المجل����س ع�ص���رين 
عالما مرموقا في مجالت علمية مختلفة.

فاز زويل بجائزة نوبل للكيمياء عام 1999 
كاأول عربي م�ص���لم يف���وز به���ذه الجائزة، 
وذلك لأبحاثه في مجال كيمياء “الفيمتو” 
حي���ث ابتكر نظ���ام ت�صوير �ص���ريعا للغاية 
يعمل با�ص���تخدام اللي���زر له الق���درة على 
ر�صد حركة الجزيئات عند ن�ص���وئها وعند 
التحام بع�صها ببع����س، والوحدة الزمنية 
التي تلتقط فيها ال�صورة هي فيمتو ثانية، 
وهو جزء من مليون مليار جزء من الثانية.
قال في ت�صريح له “اإذا كان بالإمكان فهم 
م�ص���هد التغيير الكيميائ���ي اأو البيولوجي، 
فربم���ا تكون ق���ادرا عل���ى تغيير الم�ص���هد 

القائم”.

يرى العالم العرب���ي الفقيد اأن “اأهم عامل 
لنجاح الأمم هو الطاقة الب�صرية، واأن العلم 
والمعرفة لي�س لهما اأي بلد” و�صدد على اأن 

العلم هدفه تح�صين النوع الب�صري.
عا����س زويل اأحداث ثورة 25 يناير/كانون 
الثاني 2011 التي اأطاحت بمحمد ح�ص���ني 
مبارك، ونفى �صعيه للتر�صح لرئا�صة البالد، 
وجدد م�صاعيه لإن�صاء م�صروع علمي يحمل 
ا�ص���مه تمثل في اإن�صاء جامعة على م�صتوى 
عالمي بمدينة 6 اأكتوبر اأ�ص���ماها “م�صروع 

زويل القومي للعلوم والتكنولوجيا”.
اأعلن العال���م الم�صري عام 2013 اإ�صابته 
بورم �صرطاني في النخاع ال�صوكي، وتحدث 

في وقت لحق عن �صفائه منه.
الجوائز والأو�ضمة

اإل���ى جان���ب جائ���زة نوب���ل، ح�ص���د زويل 
العديد م���ن الجوائز والنيا�ص���ين العالمية 
نظير جهوده العلمية، منها جائزة ماك����س 
بالنك وه���ي الجائزة الأولى ف���ي األمانيا، 
وجائزة وول�س الأميركية، وجائزة هاريون 

الأميركية.
ونال اأي�صا جائزة المل���ك في�صل العالمية 
في العلوم، وجائزة المتياز با�صم ليوناردو 

دافن�صي.
كما ح�صل زويل على �صواهد دكتوراه فخرية 
من جامعات متعددة، وكرمته �صلطنة عمان 
بمنحه جائزة ال�صلطان قابو�س في العلوم 

والفيزياء.
ومنحته فرن�صا و�صام جوقة ال�صرف الوطني 

برتبة فار�س.
وانتخبت���ه الأكاديمي���ة البابوي���ة لي�صب���ح 
ع�صوا بها ويح�صل على و�ص���امها الذهبي 
عام 2000، ونال اأي�صا قالدة بري�صتلي اأرفع 

و�صام اأميركي في الكيمياء عام 2011.
وفي م�صر، نال زويل و�ص���ام ال�ص���تحقاق 
من الطبق���ة الأولى، وقالدة النيل العظمى 
وهى اأعلى و�صام م�صري، كما اأطلق ا�صمه 
على بع�س ال�ص���وارع والميادين، واأ�صدرت 
هيئة البريد الم�صري طابعي بريد با�صمه 
و�صورته، وت���م اإطالق ا�ص���مه على �صالون 

الأوبرا الم�صرية.
وكان ع�صوا منتخبا في عدد من الجمعيات 
والأكاديمي���ات العلمية وم���ن بينها جمعية 
الفل�ص���فة الأميركية، والأكاديمية الوطنية 
للعل���وم، والجمعي���ة الملكي���ة ف���ي لن���دن، 
والأكاديمي���ة  الفرن�ص���ية،  والأكاديمي���ة 
ال�صيني���ة،  كاديمي���ة  والأ الرو�ص���ية، 

والأكاديمية ال�صويدية.
ور�صحه بان كي مون الأمين العام ل����الأمم 
المتح���دة لع�صوية المجل����س ال�صت�ص���اري 
العلم���ي للمنظم���ة الدولي���ة وال���ذي يقدم 
الم�ص���ورة في مج���ال العل���م والتكنولوجيا 
التنمي���ة  تحقي���ق  اأج���ل  م���ن  والبت���كار 

الم�صتدامة.
الموؤلف�ت

بالإ�صافة اإلى اأبحاثه في مجال تخ�ص�صه، 
األف العالم الراح���ل كتبا من بينها “ع�صر 
العل���م، رحلة عب���ر الزم���ن.. الطريق اإلى 

نوبل”.
الوف�ة

توف���ي اأحمد زوي���ل الثالثاء 2 اأغ�صط����س/
اآب 2016، ونع���اه الكثي���رون داخ���ل م�صر 
وخارجه���ا، وقال �ص���ريف ف���وؤاد المتحدث 
الإعالم���ي با�ص���م ه���ذا العال���م للتلفزيون 
الم�ص���ري الر�ص���مي “زوجت���ه اأبلغتنا الآن 
اأن و�صية الدكتور اأن ينقل جثمانه ويوارى 

الثرى في م�صر”.

اأحمد زويل، ع�لم م�ضري �ضهير ح��ضل على الجن�ضية الأميركية، ف�ز بج�ئزة 
نوبل للكيمي�ء لبتك�راته في مج�ل كيمي�ء “الفيمتو” كم� ن�ل جوائز عديدة 
في مدن الع�ل���م المختلفة، عمل في اأرقى الج�مع����ت الأميركية، وك�ن من 

م�ضت�ض�ري الرئي�س الأميركي ل�ضوؤون العلوم والتكنولوجي�. 

> FROM PAGE 11
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اخترب معلوماتك

كلمات متقاطعة

 ما الحيوان الذي يحك اأذنه باأنفه؟- 1
القطة - الفيل - الح�صان

 ما هو ال�صم القديم الذي كانت تعرف به ال�صرطة عند العرب؟- 2
الجوا�صي�س - ال�صرطة - الع�ص�س

 اأي دولة توجد مكتبة اأو�صكريال ال�صهيرة ؟- 3
اأمريكا - فرن�صا - اإ�صبانيا

 كم ت�صتغرق فترة حمل الفئران؟- 4
90 يومًا - 20 يومًا - 100 يوم

 من هو مكت�صف قانون الجاذبية الأر�صية؟- 5
الرازي - اأرم�صترونج - نيوتن

  ما الحيوان الذي ينام واإحدى عينيه مفتوحة؟- 6
الدلفين - ال�صفدع - التم�صاح

14
حة 

�صف
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ت ف
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14

حة 
�صف
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ت ف

جابا
إ ال

سودوكو
تحتوي هذه ال�صبكة على 9 مرّبعات كبيرة )3x3(. كّل مرّبع منها ُيق�صم اإلى 9 خانات �صغيرة.

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

راأ�ضي
1( وحدة معلومات في الكمبيوتر - نبات �صحراوي

2( يوؤوي ويعطي الأمان - م�صوؤول - مت�صابهان
3( عملة عربية )جمع ومعكو�صة( - دمر وقلب راأ�صا على عقب

4( موؤن�س - فول �صوداني
5( من اولد اآدم - ندرة )معكو�صة(

6( من الطراف - ا�صتح�صنه
7( تدعو للخجل )معكو�صة( - وزراء الملك وحا�صيته

٨( جهنم )معكو�صة( - وبخ
9( توقف - من يعطي النا�س دينا مقابل فائدة

10( مجموعة )كلمتان(

اأفقي
1( نبتة ع�صبية جبلية تو�صع لتزكية ال�صاي اأو للعالج - قوام

2( ف�صة �صائلة - اأر�صد - ن�صف فارغ
3( طائر ا�صطوري يحيا بعد احتراق - كثير جدا

4( اإمارة عربية
5( ماكنة تحرك ما نركبه برا وبحرا وجوا

6( انخفا�س درجة الحرارة - ن�صف راية - العزوة والمكانة العائلية
7( احد الوالدين - �صباحك مثله - ياب�صة

٨( نبات طيب في ال�صلطة - منطقة متنازع عليها في جنوب م�صر
9( قبول ح�صن

10( مثل عربي قديم يقال في توافق اثنين في ال�صكل اأو ال�صخ�صية

أخبار كندا

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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اأعلن وزي���ر الأمن الع���ام الكندي، رال���ف غودال، 
اعتزام حكومة بالده ا�ص���تخدام ت�ص���مية “داع�س” 
بدل من )الدولة الإ�صالمية في العراق وال�صام(”، 
عند الحديث عنه ب�صكل ر�صمي في البالد، م�صيرًا 
اإلى اأن ن�صاءهم ي�ص���كلن 20٪ من رعاياهم الذين 

ين�صمون اإلى التنظيمات الإرهابية.
وقال غودال ف���ي تقرير اأعدت���ه وزارته حول خطر 
الإرهاب على البالد، اإن “التنظيم المتطرف الذي 
يمار�س العنف والإرهاب لتحقيق اأهدافه، ل عالقة 
له ل بالإ�ص���الم ول الدولة، لذلك �صُي�صتخدم تعبير 

داع�س عند ت�صميته”.
واأ�صار تقرير الوزارة الكندية اإلى اأن “الن�صاء ي�صكلن 
20٪ من رعاياها الذي���ن ين�صمون اإلى التنظيمات 
الإرهابية”، مبينا اأن الغر�س الذي ت�ص���افر الن�صاء 
من اأجله اإلى �ص���وريا غير مع���روف، واأن الحتمال 
الوارد ب�ص���كل اأكبر هو اأنهن “ي�ص���افرن للزواج من 

الإرهابيين”.
واأو�صح اأن هناك اختالفا في اأ�صباب �صفر الكنديات 
لالن�صمام اإل���ى التنظيم���ات الإرهابي���ة، والأدوار 
النهائية التي يمار�صنها في �صفوف تلك التنظيمات، 
لفتا اإلى اأن البع�س منهن يمار�ص���ن اأدوارا ثانوية، 

والبع�س الآخر ي�صاركن في ال�صتباكات.
ووفق التقرير، فاإن اإجمال���ي عدد الكنديين الذين 
ُي�ص���تبه بان�صمامه���م اإل���ى �صف���وف التنظيم���ات 
الإرهابية، وعلى راأ�ص���ها “داع�س” بلغ 1٨0 مواطنا 
خالل عام 2015، بع���د اأن كان 130 خالل 2014، 
م�ص���يرا اإل���ى ع���ودة 60 منه���م اإل���ى الب���الد العام 

الما�صي.
وفيما يتعلق بالبلدان التي �ص���افر اإليها الم�صتبهون 
الكنديون، بين التقرير اأن �ص���وريا احتلت المرتبة 
الأول���ى، تبعها العراق في المرتب���ة الثانية، وتركيا 

الثالثة.
ولفت التقرير اإلى اأن العائدين اإلى كندا من �صفوف 
التنظيمات الإرهابية يعملون على تعريف محيطهم 
بالتجارب التي خا�صوها هناك، ويبحثون عن دعم 
مادي لتلك التنظيمات، م�صيرًا اإلى احتمال تخطيط 
هوؤلء لتنفيذ هجمات في البالد با�صم مجموعاتهم.
م���ن جهة اأخ���رى، ق�ص���ت “محكمة ولي���ة اأونتاريو 
العليا” في العا�صمة الكندية “اأوتاوا” في وقت �صابق 
اليوم بال�صجن 17 عاما ل�”اأ�صتون لرموند” وتواأمه 
“كارلو����س لرموند”، و7 اأعوام ل�”�ص���ليمان محمد” 

بتهمة النتماء اإلى تنظيم “داع�س”.

رسميًا.. كندا تطلق اسم “داعش” 
على التنظيم املتطرف
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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 :
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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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أحداث

Independent Jewish Voices 
congratulates the Green Party 
of Canada on the passage of 
its historic Palestinian rights 
resolutions 

“The Green Party of Canada has 
passed two resolutions of historic 
importance that can only have a 
positive impact on the pursuit of 
justice and peace in the Middle East, 
as well as on Canadian democracy,” 
said Independent Jewish Voices 
Canada (IJV) spokesperson Tyler 
Levitan. green party of canada 
logo

The Greens passed a resolution 
endorsing the non-violent tac-
tic of Boycott, Divestment, and 
Sanctions (BDS). The BDS move-
ment began in 2005 when a broad 
coalition of Palestinian civil soci-
ety organizations called on inter-
national activists, governments, 
and institutions to apply pressure 

on the Israeli government to com-
ply with international law and 
respect Palestinians’ rights.

Levitan explained that,“This is the 
first time a Canadian political party 
with representation in the House of 
Commons has taken a strong and 
positive position in solidarity with 
the grassroots Palestinian movement 
for freedom, justice and equality.”

In 2004, the International Court 
of Justice ruled that the route 
of Israel’s segregation wall and 
its use of Jewish-only settle-
ments to displace and dispossess 
Palestinians in the Occupied 
Palestinian Territories were 
illegal. “I read [that] decision,” 
said Lisa Barrett, the Green 
Party’s Shadow Cabinet Critic 
for International Affairs. “The 
dec i s ion was made by highly 
qualified jurists and we as a Party 
have to support social justice. We’ve 

seen BDS tactics work against the 
Apartheid regime in South Africa, 
and if we hadn’t pursued it vigorously 
then, Nelson Mandela would have 
died in jail. Our resolution is very 
explicit that we are targeting those 
Israeli companies that profit from the 
Occupation of Palestine,” Barrett 
said.

“One day the Palestinian people will 
have a just peace. Those who fail to 
stand for Palestinian rights will be 
judged harshly. Let us not be judged 
harshly.” – Dimitri Lascaris, Green 
Party Justice Critic (who submit-
ted BDS resolution)

At the convention, the Greens 
also passed an historic resolution 
in support of revoking the chari-
table status of the Jewish National 
Fund of Canada (JNF Canada), 
an organization whose f lagship 
project, “Canada Park”, is situ-
ated over the ruins of ethnically 

cleansed Palestinian villages 
within the occupied West Bank.

While the original resolution 
referred specifically to the JNF 
Canada, the resolution that 
passed held to the original res-
olution’s intent, but broadened 
its scope to include all charities 
that are in violation of Canadian 
or international human rights 
law. Elizabeth May stated that “I 
want to be clear about this: the Jewish 
National Fund has been complicit 
and involved in human r ights 
violations in building Canada Park 
on top of land that was dispossessed 
from Palestinians who are living there 
in 1967.”

The wording of the resolution 
that passed states “The GPC calls 
upon the Canada Revenue Agency 
to revoke the charitable status of or 
to refrain from conferring charitable 
status upon any organization that is 
complicit in the violation of Canadian 
or international human rights law.”

“Ms. May assured supporters of 
the JNF resolution that she will be 
working with Independent Jewish 
Voices Canada to urge the Minister of 
National Revenue to follow through 
with her mandate, which requires 
that JNF Canada’s complicity and 
involvement in violations of human 
rights be addressed,” concluded 
Levitan.

The following is a reprint of a statement issued by Independent Jewish Voices
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ثالثون عام� في
خدمة الجالية

30 YEARS OF SERVING
THE COMMUNITY

Since 1986
BC MARKET

Specials valid until Sep. 30, 2016 or while quantities last.

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

And check the other great
in-store specials.
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BC
Market

BC
Market

$3.99
Each

Alcan Aluminum
Foil 100
No Limit

رقائق
ا�لومنيوم

$3.49
/Can

$37.99
/Case

830
G

معجون طماطم
توكاس

TUKAS
TOMATO PASTE
Limit one case per customer

$7.9932
portions

البقرة
الضاحكة

La Vache Qui Rit,
32 portions,
No Limit

$1.59500
G

Cedarمعجون التمر
Pressed Dates
No Limit

$1.29796
ML

Aylmerعلب بندورة
Tomatoes (whole/diced)
No Limit

59¢
Each

$14.99
/Case

of 30 Cans

85
G

أكل قطط
فانسي فيست

Fancy Feast
Cat food
No Limits

79¢454
G

GW Vermicelliشعيرية

Limit 2 per customer

$1.79
Each

250
ML

CEDAR ORANGE BLOSSOM
WATER or ROSE WATER

No Limit

ماء الزهر
ماء الورد

$1.29
Each

$7.49
/6 Bottles

330
ML

بيرة لذيذة

خالية من الكحول

Laziza
Non-Alchoholic Beer
No Limit

99¢380
G

حمص بالطحينة
GW Chick
Peas Dip
Limit 5 per customer

$2.49454
G

بسكويت الشاي
اولكر

ULKER
TEA BISCUIT (114)
No Limits

$9.99
Each

1.36
KG

MJB COFFEEقهوة
Limit 2 per customer

EID
MUBARAK
عيد مبارك
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For the latest articles, commentaries and 
news or to download your favorite App, 

visit us at ArabDemocrat.com

For online and mobile advertising opportunities,
contact us at (604) 637-5722
or send us an email to advertise@arabdemocrat.com

لفرصة ا�عالن على الموقع أو على تطبيق الموبايل،
اتصل بنا على 637-5722 (604)

advertise@arabdemocrat.com أو أرسل لنا عبر ا�يميل إلى

لقراءة آخر المقاالت، التعليقات وا�خبار
أو لتحميل تطبيقك المفضل،

ArabDemocrat.com زوروا موقعنا


