
The Paul Law Group

✔ Business Law
✔ Incorporations
✔ Commercial transactions
✔ Sale & Purchase of Businesses
✔ Civil Litigation
✔ Real Estate & Conveyancing
✔ Societies & Charities
✔ Wills & Estates

✔إنشاء الشركات
✔المعامالت التجارية

✔بيع وشراء للشركات
✔التقاضي المدني

✔العقارية ونقل الملكية
✔الجمعيات الخيرية

✔الوصايا

Tel:  778 838 5505
Tax: 604 998 8892

Office: 210 - 7340 Westminster Highway, Richmond, BC V6X 1A1
Email: adam.soliman@tplg.ca
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On the hunt for
Selling/Buying

a new home

I’LL GET THE JOB DONE

?
Fluent in Arabic, English,
French and Spanish 
Specialize in the Tri-Cities:
Coquitlam - Port Coquitlam -
Port Moody - Surrey - Langley

*certain conditions applyE-mail: lara.tatari@century21.ca
www.laratatari.com

Cell: 604-771-SOLD (7653) 10 years of experience in real estate.

Lara Tatari

10 سنوات من الخبرة في مجال العقارات

FREE first
month mortgage

payment or
equivalent
cash back*.

4000 مشارك يف احتفال  جمعية مسلمو كندا
بعيد الفطر املبارك يف مركز فانكوفر للمؤمترات

ق���ام مرك���ز MAC بترتي���ب حفل 
ومهرجان عيد الفطر ال�س���عيد في 
مركز الموؤتمرات في فانكوفر حيث 
ح�سر ما يفوق ٤٠٠٠ م�سلي و قام 
رئي�س المجل�س احمد خليل بتهنئة 
الجالي���ة اال�س���امية متمني���ا لهم 

عيدا �سعيدا.
عي���د الفطر ه���و واحد م���ن اثنين 
من االأعياد االإ�سامية الرئي�سية و 
الذي ياأتي في اعقاب نهاية �س���هر 
رم�س���ان المب���ارك حي���ث يق�سي 
الم�س���لمون اأيامهم ف���ي ال�سيام و 

القيام وفي اعمال الخير في جميع 
اأنحاء العالم .

احتفالية عيد الفطر المبارك التي 
نظمتها جمعية م�سلمو كندا  بداأت 
مع كلمة اأدلى به���ا مدير الجمعية 
ف���ي فانكوف���ر اأحمد خليل و�س���كر 
فيها  الح�سور واأعرب عن تقديره 
ل�سمولية االإ�سام وو�سوح ذلك في 
مختلف االأجنا�س واالأعراق واللغات 
واالألوان التي ظهرت بين الجمهور. 
وف���ي خطاب���ه، اقتب����س خلي���ل من 
مقولة الراحل مالكوم اإك�س، قائا: 

“اأرى م�س���لمون هنا اليوم عيونهم 
اكثر  زرقة  و ب�سرتهم  اأكثر بيا�سا  
جنبا اإلى جنب مع م�سلمين عيونهم 
اكثر بنيه  و ب�سرتهم  اأكثر �سوادا “.
ع���ن  النائ���ب  ديفي���ز،  دون  كان 
فانكوف���ر و كينج���زواي  حا�س���را 
و �س���لم ر�س���الة نياب���ة ع���ن قيادة 
الحزب والبرلمان للم�ساركون في  
احتفال عيد الفطر المبارك . وقال 
ديفي�س: “اليوم ياأتي هذا  االحتفال 
بعد �سهر من ال�سيام و  الت�سحية  
و التفكير في االآخرين  و ذلك من 

اأجل جعل عالمنا مكانا اأف�سل. اأود 
اأن اأ�سكركم جميعا على الم�ساهمة  
في بلدنا وعالمنا ” كما نقل ديفيز 
تهاني  رئي�س الحزب الديموقراطي  

توما�س ملكير .
و القى خطبة �س���اة  العيد طارق 
رم�سان، النا�سط  في  الجمعية في 
فانكوفر. وفي خطبته ذكر الح�سور 
بمفهوم االإ�س���تقامه  و البقاء على 
ال�س���راط الم�س���تقيم والبعد عن 
االنحراف. كم���ا اك���د  اأي�سا على 
حث االإ�سام اأتباعه على تنفيذهم  

ذلك في الحياة من اأجل تح�س���ين 
المجتمع والعالم.

  كذل���ك ق���ام الم�ست�س���ار يو�س���ف 
بركات بتهنئة الجالية اال�س���امية 
وق���راءة ر�س���الة عم���دة فانكوف���ر 
غريغور روبرت�سون لتهنئة الجالية 

في المدينة.  
بعد خطبة عيد الفط���ر المبارك، 
بداأ االحتفال ر�سميا  و بداأ الح�سور 
يهنئون بع�سه���م البع�س و يتمنون 
لبع�سه���م عي���دا مب���اركا . ثم تا 
ذلك  توزي���ع الحلوى على االأطفال  
كما تم ن�سب االألعاب لهم  و ت�سغيل 
االنا�س���يد. وعاوة على ذلك، كان 
هن���اك مهرج���ون ي�سنع���ون م���ن  
البالون���ات ا�س���كاال لاأطف���ال  و 
يقوم���ون بالر�س���م عل���ى وجوههم 
. و عن���د الظهر، ان�س���م فريق من 
موؤ�س�سة اإنقاذ ال�سفاري الح�سرية 

اإلى  االحتفاالت حيث قاموا بعمل 
معر����س للزواح���ف فيه ي�س���تطيع  
االأطف���ال والكب���ار على حد �س���واء 
م�س���اهدة  مختل���ف الزواحف بما 
في ذلك ثعبان االأ�سلة ال�سخم . و 
ا�ستمر  هذا االحتفال حتى ال�ساعه 
الرابعة ع�سرا . وت�سير التقديرات 
اإلى اأن 2٠٠٠ �س���خ�س �ساركوا في  
هذا الجزء من المهرجان و الذي 
يعتب���ر اأي�س���ا ح�سورا قيا�س���يا في 
احتفال  عيد الفط���ر المبارك في 

فانكوفر.
  )MAC( جمعية  م�س���لموا  كن���دا
مقرها في مي�سي�سوجا ، اأونتاريو، 
وتعليمي���ة  ديني���ة  جمعي���ة   ه���ي 
واجتماعية وخيرية  غير ربحية. و 
يقع فرعها  في فانكوفر  في 2122 

كينجزواي ، فانكوفر.

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.

stay tuned for our IOS and Android mobile
Apps scheduled for release September 1, 2015.

BECAUSE
ADVERTISING

WORKS!

To advertise, please call us at (604) 637-5722 or send us an email to advertise@arabdemocrat.com
advertise@arabdemocrat.com :لاإعان، الرجاء االت�سال على الرقم 5722-637 (604) اأو اأر�سل لنا عبر البريد االإلكتروني
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YOUR ADVERTISMENT COULD BE HERE
يمكن ان يكون اعالنك هنا

أخبار كندا

Elections are coming soon

Are you and your family registered to vote?
To check, to update your address or to register go to:

ereg.elections.ca

It is quick and simple
MAKE YOUR VOICE HEARD AND

REMEMBER TO VOTE.

IT IS YOUR RIGHT.

حفل استقبال ثقايف يف برينابي

اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان باالمم املتحدة قلقة بشأن 
قانون مكافحة اإلرهاب يف كندا

اللقاء االول لرجال االعمال العرب
قام ع�سوا البرلمان الكندي جين �س���ين وبرو����س رال�س���تون بدعوة العديد من الجاليات المختلفة في بريت����س كولومبيا 
لح�سور حفل ا�س���تقبال ثقافي في Burnaby Golf Club House وقد ح�سر ما يفوق المائة �س���خ�سية اعتبارية حيث 
األقى رئي����س حزب الديموقراطيين الجدد جون هورجان كلمة ترحيب بجميع الح�سور . وقد األقى الم�ست�س���ار )الدكتور 
يو�سف بركات( كلمة نيابة عن المجل�س الكندي العربي وقدم الأع�ساء البرلمان �سهادات تقدير لدورهم المميز في دعم 

الكنديين العرب وق�ساياهم وهمومهم المختلفة.

اقيم اللقاء االول من نوعه في بريت�س كولومبيا لرجال االعمال والم�ستثمرين العرب. وتمحور اللقاء حول تبادل بطاقات 
التعريف بين المدعوين وتعريف باهداف اللقاء قدمه ال�سيد نادر العبداهلل المدير العام لل�سركة الراعية للقاء “ان�سكو” 
لخدمات االعمال.. و�س���مل اللقاء محا�سرة بعنوان “كيف تحافظ على عمل ناجح” قدمه الم�ست�سار االقت�سادي ف�سلي 
الف�سل���ي. واكد الح�سور على اهمية ه���ذا اللقاء و�سرورة ا�س���تمراره وتطويره لارتقاء بقطاع االعم���ال �سمن الجالية 
www.inscco.com/  العربية.  و�سيكون اللقاء الجديد ال�سهر القادم. لاطاع على مزيد من المعلومات حول اللقاء

excellence.html

اعلنت لجن���ة حقوق االإن�س���ان التابع���ة لاأمم 
المتحدة  عن مخاوفها ب�س���اأن قانون مكافحة 
 )51-C االإره���اب الجديد في كن���دا )القانون
قائلة اأنه قد يخال���ف المعايير الدولية لحقوق 

االإن�سان.
قانون مكافحة االإرهاب ال���ذي اأقره البرلمان 
في يونيو، ي�س���هل ل�سباط المخابرات وحر�س 
الحدود والم�س���وؤولين عن اإنفاذ القانون ر�سد 
واعتق���ال االرهابيي���ن المحتملي���ن الم�س���تبه 
به���م في كن���دا. كم���ا ي�س���مح اأي�س���ا  باإحباط 
خطط ال�س���فر، واإلغاء المعامات الم�سرفية 
والتدخل �س���را في المواق���ع المتطرفة. ويقول 
المنتقدون ان القانون �سوف يجعل من ال�سهل 
على الم�سوؤولين االأمنيين و�سع الكنديين تحت 

المراقبة.
وقالت اللجنة في تقريرها االأخير الذي �سدر 
يوم الخمي�س انها ت�سعر بالقلق من اأن القانون 

يمنح للحكومة �سلطات وا�سعة و ال يحتوي على 
ال�سمانات القانونية الكافية  لحماية الحقوق 

ال�سيا�سية والمدنية.
وق���ال التقرير انه يتعين عل���ى الحكومة اإعادة 
كتابة القان���ون ل�سمان فر����س �سمانات حول 
تبادل المعلومات حتى ال ي���وؤدي اإلى انتهاكات 
لحق���وق االإن�س���ان .  كم���ا عليه���ا و�س���ع اآليات 
لرقابة اأجهزة االأمن واال�ستخبارات. كما حث  
الحكومة عل���ى �سم���ان  اأن توف���ق القانون مع 
مواثيق حقوق االإن�سان التي وقعت كندا عليها .
القان���ون يزيد من تب���ادل المعلوم���ات االأمنية 
االتحادي���ة، ويو�س���ع الحظ���ر الج���وي القائ���م 
ويخلق جريمة جديدة و هي  “ت�سجيع االعمال 
االإرهابية” ، كما اأنه يجعل من ال�سهل ل�سرطة 
الخيال���ة الملكي���ة الكندي���ة تقيي���د تح���ركات 
االإرهابيي���ن و الم�س���تبه بهم وتزي���د من  مدة 
الوقت الذي يمكن اأن يو�سع فيها المعتقل في 

الحب�س االحتياطي.
وياأت���ي التقرير بعد اأن اأعلن���ت  عدة منظمات 
حقوقية كندية  عن قلقها من القانون في جنيف 

في وقت �سابق هذا ال�سهر.
واأكد جيريم���ي لورين، المتحدث با�س���م وزير 
ال�س���امة العامة �س���تيفن باني اأن كندا تقف 
بجانب الت�س���ريع. وقال “هذه التدابير معقولة 
و مماثلة لتلك الم�س���تخدمة م���ن قبل حلفائنا  

لحماية مواطنيهم”
ويثي���ر التقريراأي�س���ا  العدي���د م���ن الق�ساي���ا 
االأخرى ، بما في ذلك عدم التحقيق في ق�سية 
مقتل و فقد عدد من ن�س���اء ال�س���عوب االأ�سلية 
، و�س���جلها في مجال حقوق االإن�سان و المتعلق 
ب�سركات التعدين الكندية العاملة في الخارج. 
كما يتناول التقرير بالتف�سيل مخاوف ب�س���اأن 
الم�ساواة في االأجور، وظروف �سجن واعتقال 

المهاجرين.
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Phone*, Internet,
40 Television Channels $4995
FREE CALLING ANYWHERE IN CANADA.
UNLIMITED DATA THREE MONTHS FREE

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

أخبار كندا

موؤخ���را  تواجه عدد من المناطق في كندا  
تلوث الهواء ب�سورة خطرة  و ذلك ب�س���بب 
حرائق الغابات التي و�سفت باأنها االأ�س���د 
و االأعنف منذ العام 1983 حيث ا�س���تعلت  
النيران  في اأكثر من 2٠٠ غابة غرب كندا 
مما اأدى الى  �سباب كثيف ب�سبب الدخان 
و الج�س���يمات المحمولة في اله���واء و اإلى 
رفع ن�سب الملوثات في الهواء . االأمر الذي 
اأثر  على الروؤية و على التنف�س وتم  ب�سببه 

اجاء االالف من ال�سكان.
إذا ماهي اإلجراءات الواجب 
اتباعها للحد من المخاطر 

الناتجة من تلوث الهواء:

•  يجب تجن���ب الطرق القريب���ة من حركة 
مرور ال�سيارات الثقيلة والمناطق القريبة 

من اماكن حرق الخ�سب.
•  يف�سل البقاء في االأمكان البارده و�سرب 

الكثير من الماء.
•  يج���ب اال�س���تمرار ف���ي متابع���ة الحاالت 
الطبي���ة مث���ل الرب���و واأمرا����س الجه���از 
التنف�س���ي المزم���ن وف�س���ل القل���ب. اإذا 
ا�س���تمرت االأعرا�س لتكون مزعجة يجب 

التما�س العناية الطبية
•  يجب البقاء في بيئة باردة ومكيفة الهواء  
كما يج���ب الحد من م�س���ادر التلوث في 

االأماكن المغلقة كالتدخين والكن�س.

•  يجب ت�سغيل منقي  الهواء. بع�س منقيات 
هواء الغرف مثل مر�سحات HEPA يمكن 
اأن ت�ساعد في خف�س م�ستويات الج�سيمات 

في االأماكن المغلقة
•  يف�سل االحتماء في المباني المكيفة التي 
لديها كميات كبيرة م���ن الهواء الداخلي 
والتي  يدخلها ن�س���بة محدوده من الهواء 

الخارجي.
•  يجب ا�س���تخدم الح����س ال�س���ليم ب�س���اأن 
الن�س���اط البدني في الهواء الطلق – اإذا 
اأ�سبح التنف�س �سعبا اأو غير مريح، اأوقف 

اأو الحد من الن�ساط.
•  يجب االإق���ال م���ن م�س���ادر التلوث في 
االأماك���ن المغلقة مث���ل التدخين اأو حرق 

المواد االأخرى.
و كان موؤخ���را ق���د اأ�س���در  مجل����س مت���رو 
فانكوفر تلك  الن�سائح حول جودة الهواء 
في المنطقة ب�س���بب الج�س���يمات الدقيقة 
الناتجة ع���ن  الدخان المنبعث من حرائق 

الغابات التي اجتاحت المنطقة.
و تم تحذير النا����س خا�س���ة اأولئك الذين 
يعانون من اأمرا����س مزمنة و ذلك لتجنب 
ممار�س���ة التماري���ن الريا�سي���ة و للبق���اء 
داخل منازلهم ويقول م�سوؤولو ال�سحة  ان 
التعر�س لله���واء الملوث �س���يكون  م�سدر 
قلق لاأطفال الر�سع وكبار ال�س���ن واأولئك 
الم�سابون باأمرا�س الرئة اأو اأمرا�س القلب 

وفقا لتقرير “الهند�سة في �سوق العمل في 
كن���دا: التوقعات اإلى 2٠25. فاإنه �س���يكون 
هن���اك فجوة كبي���رة في العر����س والطلب 
على المهند�س���ين ذوي الخب���رة والمهارة 
الموؤهلي���ن في جمي���ع اأنحاء كن���دا و ذلك 
ب�سبب نمو االقت�ساد وتقاعد المهند�سين. 
ومن المتوقع اأن يتم خلق ما يقرب ال� 1٠٠ 
األف فر�سة  عمل في مجال الهند�س���ة في 

ال�سنوات ال� 5 المقبلة.
العامل االأكثر اأهمية الذي تمت ماحظته في 
التقرير هو اأنه �س���يكون هناك فجوة كبيرة 
في توافر  المهنيين المهرة ب�س���بب توقعات  
بتقاع���د  عدد كبي���ر من المهند�س���ين ذوي 
الخبرة في ال�سنوات القادمة مما يوؤدي اإلى 
نق�س في المهند�س���ين ذوي الخبرة بحلول 
ذلك الوقت. ووفقا للتقرير هذه الوظائف ال 
يمكن ملوؤها بالمهند�سين الجدد اأو حديثي 
التخرج اأو االأقل خبرة. وهذه الفجوة  ت�سكل 
تحديا لاقت�س���اد، ومن المتوقع  ب�س���ببها 
طلب عدد من المهند�س���ين من الم�س���توى 
المتو�س���ط   اأو المتقدم    للتعاقد و �سغل هذه 
الوظائ���ف. وي�س���ير التقري���ر اإل���ى اأن  تلك 
ال�سواغر �سيتم �سغلها من قبل المهند�سين 
ذوي الخبرة من الكنديين الذين ينتقلون من 
محافظة اإلى اأخرى وكذلك من المهند�سين 

القادمين من بلدان اأخرى.

التقري���ر ع���ن متو�س���ط   عم���ر  وتح���دث 
مختل���ف  ف���ي  العاملي���ن  المهند�س���ين 
المحافظ���ات والتخ�س�س���ات.و ق���ال اأن 
متو�سط عمر المهند�سين المدنيين �سيكون 
حوال���ي 5٠ عام���ا ف���ي بريتي����س كولومبيا 
وحوال���ي ٤8 عام���ا ف���ي مانيتوب���ا. لذلك، 
م���ن المتوق���ع لهاتي���ن المحافظتي���ن خلق 
المزيد من الوظائف ال�ساغرة للمهند�سين 
المدنيين، حيث �سيكون اغلب المهند�سين 
المتقاعدي���ن م���ن هاتي���ن المنطقتين في 

ال�سنوات المقبلة.
ويبين التقرير اأي�سا اأن  هناك حوالي ٪7٠ 
من الوظائف ال�س���اغرة المتوقعه  ب�س���بب 
تقاع���د المهند�س���ين الميكانيكيي���ن ف���ي 
الخم�س  �سنوات القادمة وهذا �سيوؤدي اإلى 
زيادة عدد فر�س العمل اإلى ما ن�سبته  ٪9٠.

و اكد التقرير اأن عوامل مثل قوة االقت�ساد 
ف���ي الوالي���ات المتح���دة، وتراج���ع �س���عر 
ال�س���رف وارتفاع اأ�س���عار النف���ط وزيادة 
اال�س���تثمارات  ت�س���ببت في وجود اقت�ساد 
قوي في بع�س المحافظات و ادت اإلى خلق 
فر�س عمل في مجاالت الت�سنيع والمرافق 

والتعدين.

اأو ال�سكري.
وقال روجر ت�س���يوان، م�سوؤول جودة الهواء 
ف���ي مت���رو فانكوف���ر اأن التحذي���ر لم يكن 
لي�س���در يوم االأحد لوكانت ن�س���بة الدخان 
في الجو قليله. ولكن مع تقدم النهار زادت 
اال�سطرابات الجوي���ة وكان هناك المزيد 

من “الخلط الراأ�سي.”
و يوجد هناك اأي�س���ا تركيزات مماثلة من 

الدخان فوق جزيرة فانكوفر.
اأولئك الذين يرغبون في مراقبة التغيرات 
في نوعية الهواء، يمكنهم العثور القراءات 

الحالية في:
www.airmap.ca 

www.bcairquality.ca

ما هي الجسيمات الدقيقة 
التي تسبب ذلك التلوث ؟

الج�سيمات الدقيقة  هي القطرات ال�سلبة 
اأو ال�سائلة المحمولة جوا والتي يبلغ قطرها 
2.5 ميكرومت���ر )ميك���رون( اأو اأقل. وهي 
معروفة اأي�سا با�سم PM2.5. و تكون باأعلى 
ن�سبها في الطرق الحيوية الم�سغولة ، وفي 
المناط���ق ال�سناعية والموانئ الرئي�س���ية 
وكذل���ك المناط���ق ال�س���كنية  القريبة من  
اماكن حرق الخ�سب.تلك الج�سيمات يمكن 
اأن تخترق ب�س���هولة داخل  المنازل ب�س���بب 

�سغر حجمها.

اعلن �سفير دولة الكويت لدى كندا  ح�سين 
ال�س���ماك اأن الحكومة الكويتية قد تبرعت 
دوالر   8٠7٠٠٠( كن���دي  دوالر  بملي���ون 
امريكي( لبناء مركز اإ�س���امي جديد في 

تورونتو، كندا.
وق���ال ال�س���فير ان البعث���ة الدبلوما�س���ية 
الكويتية �س���لمت التب���رع ل� “معه���د الفجر 
للعلوم االإ�س���امية في تورنتو”و ذلك  لبناء 

رئي�س مركز الفجر ونوابه واأع�ساء ال�سفارة الكويتية لدى كندا ومندوب وزارة االأوقاف وال�سوؤون االإ�سامية الكويتية

مركز جديد  �سيتم ت�سميته ب� “مركز دولة 
الكويت التعليمي”. المركز يهدف اإلى خدمة 
المجتمع الم�سلم في اأونتاريو و�سوف ي�سمل 

كلية دينية ومكتبة وقاعة لل�ساة.
واأك���د ال�س���ماك ان التبرع الكويتي يعك����س 
ال�سيا�سة الكويتية لتعزيز االإ�سام الحقيقي 
والخالي  من الت�سوهات واالأفكار المنحرفة.

كيف حتمي عائلتك من تلوث 
الهواء اخلطر؟

حتذيرات بسبب الدخان املنبعث من حرائق الغابات يف كندا

الكويت تتربع مبليون دوالر لبناء 
مركز إسالمي يف كندا

سوق العمل يف كندا يشهد نقصا يف 
املهندسني
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هذا العام، وفقا لدرا�س���ة جديدة من قبل 
 ،”Reputation Institute“ معهد ال�سمعه
كندا هي البلد االأف�سل �سمعة واالكثر اثارة 

لاعجاب في العالم.
و لي�س���ت هذه المره االأولى التي ت�سل فيه 
كندا لهذا المركز حيث فازت بهذا اللقب 
اأرب���ع مرات من���ذ بدء الدرا�س���ه ف���ي عام 
2٠1٠. ما عدا مرة واحدة فقط  كانت فيه 
في المرتبة الثانية بعد �سوي�س���را في العام 

الما�سي.
الدرا�س���ة بحثت ف���ي �س���معة 55 دولة على 
اأ�سا����س عوام���ل مث���ل م�س���تويات الثق���ة، 
واالعجاب واالحت���رام بعد م�س���اركة اأكثر 
من ٤8٠٠٠ �س���خ�س يمثلون دول الثمانية 
“G8” عل���ى االإنترنت. الدرا�س���ه اعتمدت 
عل���ى ح�س���اب تواج���د  16 �س���مه ف���ي تلك 
الب���اد  منه���ا اأن  ينظ���ر اإليها عل���ى اأنها 
مكان اآمن للزي���ارة، اأو اأنها  بلد جميل، اأو 

اأن �س���كانه  ودودين و مرحبي���ن ، اأو  وجود 
�سيا�س���ات اجتماعية واقت�سادية تقدمية، 
اأو اأن  تديرها حكومة فعالة ، و غيرها من 

ال�سمات .
و �س���بقت  كن���دا النرويج  بر�سي���د 78.1 
نقط���ة. و حل���ت ف���ي المرك���ز االول للبيئة 
الجذاب���ة،  و ف���ي  ت�س���ور النا����س ح���ول 
“�سعب ودود وترحاب”، و باعتبارها “البلد 
الجمي���ل”، و ف���ي امت���اك “اأ�س���لوب حياة 
جذاب” وكونها “دولة ممتعة.” و جائت في 
المركز الخام�س من حيث  وجود اقت�ساد 
متطور وفي المركز الرابع من حيث وجود 
حكومة فعالة بعد كل من ال�سويد والنرويج 
و�سوي�سرا. وكانت كندا اأي�سا البلد االأف�سل  

للعي�س  اأو العمل اأوالدرا�سة.
و غاب هذا العام من الع�سرين دولة االأولى 
الوالي���ات المتحدة؛ حيث حلت في المركز 
ال���� 22 في القائم���ة. كما وج���د المعهد اأن  

بع�س من اأكثر الدول نفوذا في العالم، مثل 
الواليات المتحدة ورو�سيا وال�سين، لم تحز 

على مراكز عليا في القائمة .
اأن كن���دا والنروي���ج  ووج���دت الدرا�س���ة 
و�سوي�س���را وال�سويد واأ�س���تراليا هي اأف�سل 
البل���دان  في العالم  من ال���دول ذات ناتج 

محلي اإجمالي كبير.
وفيما يلي اأول 2٠ دولة:

1. كندا
2. النرويج
3. ال�سويد

٤. �سوي�سرا
5. اأ�ستراليا

6. فنلندا
7. نيوزيلندا

8. الدنمارك
9. هولندا

1٠. بلجيكا

11. اأيرلندا
12. النم�سا

13. المملكة المتحدة
1٤. اإيطاليا
15. األمانيا
16. اليابان
17. اأ�سبانيا

18. البرتغال
19. فرن�سا

2٠. �سنغافورة

فازت نبيل���ة بطار�س���ة  بجائ���زة يان�سيب  
لوتو ماك�س  التي تبلغ قيمتها 12.5  مليون 
دوالر. نبيل���ة هي امراأة كندي���ة عربية من 
اأ�سل اردني تعي�س في كالجاري. و ح�سلت 
نبيله على  تذكرة واحدة من اأربعة  تذاكر 
يان�سي���ب ت�س���اركوا ف���ي  الف���وز بالجائزه 
الكبرى التي تبلغ 5٠ ملي���ون دوالر كندي.  
و كان ا�سح���اب التذاك���ر االأخ���رى م���ن 
ادمونتون، كولومبيا البريطانية، واأونتاريو.
و قال���ت  نبيل���ة  اأنها كانت ف���ي المنزل مع 
عائلتها عندما قررت اأن تتحقق  من اأرقام 
تذكرتها و ما اإذا كانت رابحه  على هاتفها. 
وقالت انها اآمنت ل�سنوات اأنها �ستفوز فوزا 
كبيرا في اليان�سيب.و اأ�سافت “ب�سراحة، 

في مي�سي�سوجا بكندا، قام م�سجد بالتبرع 
باالآالف من الدوالرات لم�س���اعدة كني�س���ة 
كاثوليكية في ذات المنطقة كانت في حاجة  

اإلى الت�سليحات بعد اأعمال تخريب.
اإمام مركز ال�سيدة خديجة االإ�سامي  في 
مي�سي�سوجا حامد �سليمي زار كني�سة  �سانت 
كاترين �س���يينا الكاثوليكية الرومانية بعد 
وقوع الحادث. كما اطلعه  راعي االأبر�سية 
االأب كاميلو اندو على اأعمال التخريب التي 
تم ت�سويرها  على كاميرات المراقبة. في 
وقت الح���ق، تحدث االإمام م���ع رعاياه من 
الم�سلمين  حول محنة الكني�سة، ودعا لجمع 
تبرعات وجمعوا ما يقارب ال� 5٠٠٠ دوالر 

في يوم واحد.
�س���ليمي اأعطى ال�س���يك اإلى الندو ومجل�س 
الكني�سة، و اخبرهم اأن “هذا ما كان �سيقوم 

بعمله  اأي م�سلم “.

كن���ت اأعتق���د دائم���ا اأن ي���وم م���ا �س���اأفوز 
باليان�سي���ب. كان ل���دي دائما �س���عور باأن 

ذلك �سيحدث لي “.
وو�سفت م�ساعرها بعد الفوز في اليان�سيب 
قائلة  “اإن���ه اأمر م�سح���ك اأن اأقوله، ولكن 
�س���عرت باأني عادية  عندما اكت�سفت اأنني 

فزت”.
نبيل���ة ق���ررت انه���ا �س���وف ت�س���تخدم تلك  
االأموال ل�س���راء منزل لها و الأ�س���رتها ،كما 
قررت  م�ساعدة النا�س وترك العمل. وقالت 
“لقد ق�سيت 23 عام���ا  واقفة على قدمي، 

لقد حان الوقت للتقاعد.”

وقع التخريب في الكني�س���ة �س���هري  اأبريل 
ومايو. حي���ث دخل رجل الكني�س���ة، و قطع 
�سفحات االأناجيل، و القى الكتب المقد�سة 
و�س���رق الممتلكات  ، ورم���ى ال�سليب على 
االأر�س قب���ل اأن يغادر. وبع���د ب�سعة اأيام، 
هاجم الكني�س���ة مرة اأخرى، ور�س كتابات 
عل���ى المدر�س���ة المج���اورة ودن����س تمثال 
ي�س���وع. كان ال�سرر في ممتلكات الكني�سة 

يقدر بنحو  1٠٠٠٠ دوالر.
اقبال ح�سن ،  الرجل الذي اعتقل لتنفيذه 
اأعمال التخريب قال  انه فعل ذلك الأنه كان 
“م�س���تاء من الدين الم�سيحي”. والد اإقبال 
قال امام  المحكمة اأن اإبنه تم ت�س���خي�سه 
بمر�س انف�سام ال�سخ�سية، اأن هذا ما قد  

يكون اأدى اإلى مثل هذا ال�سلوك .

كندا تتصدر البالد األفضل 
سمعة يف العامل

كندية من اصل عربي  
تفوز  بجائزة يانصيب 

قيمتها 12.5  مليون دوالر

مسجد يقدم املساعدة لكنيسة 
كاثوليكية بعد أعمال تخريب
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“أرض الوطن”
أول معرض عربي للفنون البصرية يف أمريكا 

الشمالية  يف متحف االغا خان بتورنتو

واالأن�سطة المتزامنه مع المعر�س.كما اأ�ساف 
ان المعر����س مثال على تنامي الروابط التي 
تجم���ع بين كل م���ن االإمارات وكن���دا خا�سة 
مع تحول االإم���ارات اإلى مركز ثقافي عالمي 
ي�سم موؤ�س�س���ات مث���ل بارجيل للفن���ون التي 
تعتبر واحدة من اكثر االأماكن  تميزا و التي 
تحوي اهم مجموعات المقتنيات ال�سخ�سية 
من الفن االإ�سامي المعا�سر واأكثرها تنّوعًا.
و ف���ي النهاية  عب���ر  اأمير الدي���ن ثاناو عن 
�س���روره بدور  المركز االإ�س���ماعيلي في هذه 
المبادرة  التي و�سفه���ا باأنها عابرة للحدود 
الثقافية و موؤكدا على دورها  في بناء ج�سور 
التفاهم بين الثقافات وفي زياده الوعي بين 
مواطن���ي اأمريكا ال�س���مالية بخ�سو�س الفن 

والثقافة في ال�سرق االأو�سط.
و �سي�س���مل المعر����س �س���ورًا فوتوغرافي���ة 
واأفام فيديو وفنونًا تركيبية واأعمااًل نحتية 
ور�س���ومات، اإل���ى جان���ب كتيب ي�س���م �سور 

في اأمريكا ال�س���مالية مخ�س����س لمنجزات 
الفن االإ�س���امي كما ه���و  االول الذي يربط 

بين مدينتي تورنتو ودبي.
وعّب���ر هنري كي���م مدير متح���ف االآغا خان 
ورئي�سه التنفيذي  عن حما�سته لهذا المعر�س 
و اكد ان  معر�س “اأر�س الوطن: فن معا�سر 
من موؤ�س�س���ة بارجيل للفن���ون” يمثل فر�سة 
ا�س���تثنائية لتعريف الزّوار  باالأعمال الفنية 
المعا�س���رة  من ال�س���رق االأو�س���ط و طريقة 
لتو�سيح معالجة الفنانين  لعدد من الق�سايا 

المعا�سرة.
وعبر عارف الالني �س���فير كندا عن �سعادته 
بال���دور الذي قام ب���ه للتقري���ب بين متحف 
اآغا خان كموؤ�س�س���ة كندية وموؤ�س�سة بارجيل 
للفنون كموؤ�س�س���ة اإماراتية كتع���اون هواالأول 
من نوعه.كما ذكر الدور المتقارب بين كا 
الموؤ�س�ستين في تج�س���يد حال المجتمع عبر 
الر�س���ائل التي تقدمها تل���ك االأعمال الفنية 

رئي�س المركز االإ�سماعيلي باالمارات وعزيز 
ميركانت نائب رئي�س المركز و�سارك اأي�سا  
فى الموؤتمر من كندا كل من  هنرى كيم مدير 
متحف االغا خان ورئي�سه التنفيذي و�سهيلة 

طق�س القيمة على المعر�س.
و قال  ال�س���يخ �س���لطان �س���عود القا�سمي اأن 
هذا المعر�س فر�سة ممتازة للتعريف بفنون 
المنطقة العربي���ة ونقلها اإل���ى جمهور دولي 
اأو�سع لت�سليط ال�سوء على القوا�سم الم�ستركة 
الموجودة بي���ن اأعمال الفنانين من �س���مال 
اإفريقيا وغرب اآ�سيا وبقّية اأنحاء العالم . كما 
ابدى اإعجابه بالدور الذي قدمه متحف االآغا 
خان في كندا منذ افتتاحه �سبتمبر الما�سي.
وقال اإن المعر�س ما هو اإال مبادرة  م�ستركة 
بي���ن موؤ�س�س���ة بارجي���ل ومتح���ف االآغا خان 
.ويت�سم���ن اأعماال ل� 12 فنانًا . منهم 11 من 
الفنانين المعا�سرين وواحد فقط من الع�سر 
الحديث . و يعتبر  المعر�س هو اأول معر�س 

يقام معر�س تحت عن���وان “ار�س الوطن” : 
فن معا�سر من موؤ�س�سة بارجيل للفنون” فى 
متحف االغا خان ف���ي تورنتو بكندا . وي�سم 
المعر����س مجموع���ة م���ن االأعم���ال الفني���ة 
المعا�س���رة م���ن ال�س���رق االأو�س���ط و�س���مال 
اإفريقيا و �س���يقام خال الفترة الواقعة بين 
25 يوليو القادم و من المتوقع اأن ي�ستمر حتى 

3 يناير2٠16.
المعر����س ج���اء نتيجة  التع���اون بين كل من 
متحف االآغا خان وموؤ�س�س���ة بارجيل للفنون 
من اإمارة ال�س���ارقة في دولة االإمارات والتي 

اأ�س�سها ال�سيخ �سلطان �سعود القا�سمي.
و ت���م االإع���ان ع���ن المعر����س ف���ي موؤتمر 
�سحفي عقد ف���ي  المركز اال�س���ماعيلي في 
دبي و ح�سره كل من ال�س���يخ �س���لطان �سعود 
القا�سمي موؤ�س�س “بارجيل”  و�سفير كندا لدى 
دولة االإمارات عارف الالني واأمير الدين ثانا 

االأعم���ال الفنية و معلوم���ات حولها مع نبذة 
عن الفنانين.

و من المتوق���ع اأن يجذب المعر�س مايقارب  
ال� 7٠ األف زائر من �سكان كندا ومن ال�سياح، 
و م���ن طلب���ة الجامع���ات. كما �س���يقام على 
هام�س المعر�س في �سهر اأغ�سط�س عدد من 
الحفات المو�س���يقية. كما  �س���يلقي �سلطان 
بن �س���عود القا�س���مي قبل افتت���اح المعر�س 
كلمة ح���ول الح���وار  الفك���ري التنويري بين 

الثقافات والفنون.
و ت�س���مل قائم���ة الفناني���ن الم�س���اركين في 
المعر�س: رفعت اإ�س���حاق و يو�سف نبيل من 
م�سر، �سي���اء العزاوي وع���ادل عابدين من 
العراق، �س���ربل جوزيف ح. بطر����س ومحّمد 
�سعيد بعلبكي ومنى حاطوم من لبنان، منال 
ال�سويان من ال�سعودية، خالد جّرار المالحي 
وجواد والري�س���ا �سن�سور وعا�سم اأبو�سقرة 

من فل�سطين.
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Contact Molana Shoaeb Falahi
778-379-7869
778-838-2786
HOME DELIVERY

NEW HALAL MEAT STORE IN VANCOUVERNEW HALAL MEAT STORE IN VANCOUVERNEW HALAL MEAT STORE IN VANCOUVER

We carry all fresh meat,
beef, chicken, goat, lamb
and all kinds of  Pak-Indian
and Mediterranean groceries

Wide Selection of  Arabic Products
تشكيلة واسعة من المنتجات العربية

• Qilla Gold Rice 10 lbs
• 507 Rice 10 lbs
• Pakola Jello
• National Ginger & Garlic Paste
• And many more items in store

Chicken
Breast
Fillet

National SpiceShan Rice

Whole
Chicken

دجاجة كاملة

Shan Masala
ماساال شان

Lean Ground

Beef

لحم بقر مفروم

أرز شـــان بهارات ناشونال

4940 Joyce Street, Vancouver
Store Hours: 10AM - 8PM

مــمــتـــــــازةأسعار

ReasonablePrices
صدور

دجاج فيلية
غنم، ماعزشرحات لحم

Lamb, GoatSteak

أخبار كندا

Prime Minister Stephen Harper today issued 
the following statement to mark Eid al-Fitr:

“Eid al-Fitr, or the Festival of the Breaking of 
the Fast, marks the end of Ramadan, which is 
considered to be the holiest month of the year 
for Muslims in Canada and around the world.

“The month-long fast was a time to focus on 
spiritual renewal, almsgiving, and strengthen-
ing family and community relations.

“Eid al-Fitr also provides an opportunity for 
all Canadians to reflect on the contributions of 
Canada’s diverse Muslim community, number-
ing approximately one million people.

“Just last month, Laureen and I were pleased 
to host the first-ever Iftar reception at 24 
Sussex with Muslim families of many back-
grounds from across Canada. As I noted 
that evening, Ramadan is a special time that 
encourages humility, charity, family, commu-
nity and faith, and I was delighted to have the 
opportunity to mark Iftar with members of 
the community.

“On behalf of all Canadians, Laureen and I 
wish everyone celebrating Eid al-Fitr health, 
happiness and success.

“Eid Mubarak.”

On behalf of the citizens of Vancouver, and my 
colleagues on City council, I want to extend 
warm greetings to everyone celebrating Eid 
Fitr.

As Mayor, I am proud of the vibrant, multi-
cultural City we live in. Throughout the year 
there are many cultural and religious festivals 
that celebrate a wide variety of traditions and 
heritages. These celebrations enrich all of 
our lives, and help to educate and promote 
understanding between peoples of all different 
backgrounds.

Once again, best wishes for an enjoyable time 
of celebrations.

Official Opposition Leader Tom Mulcair made the fol-
lowing statement on Eid al-Fitr and the end of Ramadan:

“On behalf of New Democrats, I would like to offer my 
best wishes to all Muslims in Canada celebrating Eid 
al-Fitr and the end of Ramadan.

This time of fraternity, forgiveness, reflection and rec-
onciliation is also a celebration with family and friends.

On this occasion of Eid, I would like to recognize the 
contribution of Muslims in Canada to our society and 
renew our shared commitment to social justice and peace.

To everyone observing Eid al-Fitr, we wish you a won-
derful celebration.

“Eid Mubarak.”

OTTAWA – The Leader of the Liberal Party 
of Canada, Justin Trudeau, today issued the 
following statement on Eid al-Fitr:

“On Eid al-Fitr, we join with Muslims in 
Canada and around the world to celebrate 
the conclusion of the holy month of Ramadan.

“During the long days of summer, many have 
fasted from sunrise to sundown, and have 
taken the opportunity to engage in deep spir-
itual reflection. Now, they will gather with 
friends and family to share in the Feast of 

Fast-Breaking.

“Every year, I have the pleasure of marking 
Ramadan with Muslim communities across 
our country. It is always an honour to par-
take in this sacred tradition, which rests upon 
our shared values of empathy, generosity and 
discipline.

“This year, I had the opportunity to join 
families at gatherings in Mississauga at the 
Sayeda Khadija Centre, and in Calgary at the 
Akram Jomaa Islamic Centre. Sitting together 
with members of the Muslim community to 
break the fast was an enriching experience. 
At one of the gatherings, a group of interfaith 
leaders joined us to share in the spirit of the 
community. For me, there could not be a more 
Canadian way to mark the holy month. These 
occasions serve as an important reminder that 
our nation is stronger not in spite of our differ-
ences, but precisely because of them.

“On behalf of the Liberal Party of Canada and our 
Parliamentary Caucus, Sophie and I extend our 
best wishes to all those celebrating Eid al-Fitr. Eid 
Mubarak!”

Statement by the Prime Minister of 
Canada On Eid al Fitr

A Message from the Mayor Gregor 
Robertson On Eid al Fitr

Statement by the leader of the 
Official Opposition on Eid al-Fitr

Statement by Liberal Party of Canada 
Leader Justin Trudeau on Eid al-Fitr
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Mustafa. When he is released 
from house arrest and ordered to 
leave the coun try, she trails along. 
On the way, Mustafa passes by 
a village wedding, an outdoor 
café, and a marketplace. At each 
place, the poet is asked to share 
his wisdom with the townspeople. 
Immensely popular and revered 
by the townspeople, he is increas-
ingly perceived as a threat by 
the authoritarian gov ernment of 
Orphalese.

The film is inspired by Khalil 
Gibran’s beloved book of poetic 
essays, The Prophet, but there is 
so little plot in the original story 
— just a man waiting for a ship 
and addressing his followers, that 
producer Salma Hayek felt that 
addi tional background, charac-
terization, and events would make 
the film more accessible and more 
appealing to families. She and the 
other producers turned to writer 
and director Roger Allers, best 
known for the Disney film The 

Lion King, to write the storyline 
and to give direction to the main 
narrative. With a setting that is 
deliberately ambiguous, the events 
could happen anywhere in the 
Mediterranean, with many char-
acters modeled after people Allers 
met in Crete as a young man.

An animated narrative becomes 
a frame story in which marvel-
ous and dreamlike animations 
are embedded. As Mustafa dis-
courses on love, marriage, work, 
and other major life issues, the 
child Almitra’s imagination soars 
and the viewer is engaged in fan-
tastical and magical interludes 
that inter pret the philosophical 
messages. Several different art-
ists from France, Dubai, Poland, 
Ireland, and the United States 
directed the animation, each with 
free rein to interpret and illustrate 
a poem. The animations, all very 
different from each other, never-
theless blend seamlessly into the 
main story.

These words, from a poem by Khalil Gibran called “On Teaching,” 
exhort educators to practice humility and challenge us: How do we 
lead our students to the thresholds of their own minds? This curric-
ulum guide will help achieve that goal by introducing lessons that 
encourage both critical thinking and creativity. Lessons include:

•  Art History, Philosophy, Social Studies, English Language Arts 
| Who Was Khalil Gibran?

•  Art, Art History | The Art of Khalil Gibran
•  English Language Arts | On Freedom
•  English Language Arts | On Children
•  English Language Arts) | On Marriage
•  English Language Arts | On Work
•  English Language Arts | On Eating and Drinking
•  English Language Arts | On Love
•  English Language Arts | On Good and Evil
•  English Language Arts | On Death
•  Film Literacy | The Visual Imagery of Khalil Gibran’s The Prophet

A Curriculum Guide
Available for Free

For more information about the movie and viewings, please visit http://www.gibransprophetmovie.com/ and 
http://journeysinfilm.org/films/the-prophet/

The Prophet will be shown on August 14th at the Vancity Theatre (www.viff.org/theatre)

The ‘Prophet’ by Khalil 
Gibran and other books 
on Gibran can be found at 
most public libraries in the 
lower mainland.

Khalil Gibran (January 6, 1883 – April 10, 1931) was a Lebanese-
American artist, poet, and writer.

Born in the town of Bsharri in the Mount Lebanon, he immigrated 
with his family to the United States, where he studied art and began 
his literary career, writing in both English and Arabic. In the Arab 
world, Gibran is regarded as a literary and political rebel. His 
romantic style was at the heart of a renaissance in modern Arabic 
literature, especially prose poetry, breaking away from the classical 
school. In Lebanon, he is still celebrated as a literary hero.

He is chiefly known in the English-speaking world for his 1923 
book The Prophet, an early example of inspirational fiction includ-
ing a series of philosophical essays written in poetic English prose. 
Gibran is the third best-selling poet of all time, behind Shakespeare 
and Laozi.

Keep me away from the wisdom which does not 
cry, the philosophy which does not laugh and the 
greatness which does not bow before children.
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Halal

Finest Indian and Pakistani Cuisine Clay Oven Dishes

604-254-8452
1439 Commercial Drive, Vancouver, BC V5L 3X8

E-mail: tandooripalace@hotmail.com

Discount

when showing
this ad

10%

جمتمع

Shave and Clean!

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

Number one in Canada!

Contact Us:

604 738 3165

4264 Dunbar

St. Vancouver

Timing:

Monday to Saturday

9 am to 6 pm

Sunday

10 am to 5 pm
40%for First Cut

WALK-INS

APPOINTMENTS

WELCOME

THE FILM IS INSPIRED BY KHALIL GIBRAN’S 
BELOVED BOOK OF POETIC ESSAYS, THE PROPHET

The Prophet,  by celebrated 
Lebanese-American author Khalil 
Gibran (also known as Kahlil 
Gibran), is among the most popu-
lar volumes of poetry ever written, 
selling over 100 million copies in 
forty languages since its publi-
cation in 1923. Gibran’s timeless 
verses have been given enchant-
ing new form in this painterly 
cinematic adventure about free-
dom and the power of human 
expression.

This breathtaking animated fea-
ture, produced and spearheaded 
by Salma Hayek, was an official 
selection at Cannes and made 
its North American premiere at 
the Toronto International Film 
Festival.

Written and directed by Roger 
Allers (The Lion King), the film 
intersperses Gibran’s elegant 
poetry within stunning animated 
sequences by filmmakers Tomm 
Moore (The Secret of Kells, Song 
of the Sea), Bill Plympton (Guide 
Dog), Joan Gratz (Mona Lisa 

Descending a Staircase), Nina 
Paley (Sita Sings the Blues), and a 
host of award-winning animators 
from around the world. 

The movie will open on August 
14th at the ultra-modern Vancity 
Theatre located downtown 
Vancouver at 1181 Seymour Street,  
Vancouver, BC. For more informa-
tion, visit www.viff.org theatre.

Set in a Mediterranean seaside 
village, Kamila (Salma Hayek) 
cleans house for exiled artist and 
poet Mustafa (Liam Neeson), but 
the more difficult job is keeping 
her free-spirited young daughter, 
Almitra (Quvenzhané Wallis), out 
of trouble.

On the imaginary island of 
Orphalese, the poet and artist 
Mustafa continues his writing 
and painting, despite being under 
house arrest for many years. He is 
looked after by Kamila, a beauti-
ful housekeeper, and Hakim, his 
friendly guard. Kamila’s troubled, 
silent young daughter, Almitra, 
forms an unlikely friendship with 

Khalil Gibran’s “The Prophet”
Animated and in theatre near you
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عادات وتقاليد من العامل يف 
احتفاالتهم بـ “عيد الفطر”

حتفاالت في  احتفل العالم  بانتهاء �ض���هر رم�ضان الكريم و ببدء عيد الفط���ر المبارك و اختلفت االإ
العالم ما بين من بداأ يوم الجمعه و من بداأ يوم ال�ض���بت في بع�ض الحاالت و ذلك وفقا  لوقت  روؤية 
هالل �ضهر �ض���وال. و مع هذا االإختالف اختلفت اأي�ضا مظاهر االحتفال بعيد الفطر المبارك و ذلك 
وفق العادات والتقاليد التي اعتاد الم�ضلمون في كل  منطقة القيام بها  و لذلك فاإننا نلخ�ض لكم اهم 

العادات و التقاليد التي تم االإحتفال بها .
العامة، وام���ام بع�س المنازل.كما ت�س���تري 
اال�س���ر ماب����س العي���د الجديدة ف���ي االأيام 
االخيرة من رم�سان مما يوؤدي اإلى اكتظاظ 
كبير في االأ�سواق، ويحر�س النا�س على �سراء 
الحلويات الخا�س���ة بالعيد، وم���ع اأول اأيامه 
ي�سلي الكثير من اأهل دم�س���ق في الم�س���جد 
االأموي، كما ي�سلي االآخرون في الم�س���اجد 

االخرى.
وباالإ�سافة اإلى ذلك قبل ي���وم او يومين من 
العيد  يقوم ال�س���وريون بطاء القبور باللون 
االأبي�س وي�سع���ون عليها نبات االآ����س �سباح 

اأجل ا�س���عاد االأطفال ، واإخراجهم من حياة 
الح���رب االأخي���رة التي حرمته���م من فرحة 
العيد ف���ي االأعوام الما�سي���ه . و من عادات 
اه���ل فل�س���طين خا�سة في غ���زه  في اعقاب 
�ساة العيد  القيام بزي���ارة المقابر لقراءة 

الفاتحه و للدعاء على ارواح �سهدائهم .
�ضوريا والعراق:

كان العي���د ف���ى �س���وريا، يب���داأ باك���رًا بع�س 
ال�س���يء، حيث تن�سب االرجوحات واالألعاب 
االخ���رى الخا�س���ة باالطف���ال ف���ي الحدائق 

من العادات والتقاليد الفل�س���طينية لاأعياد   
كم���ا و يعتبر �سيافة ا�سا�س���ية  ل���دى الزوار 
عند تبادلهم الزي���ارات خال اأول اأيام عيد 

الفطر .
اأم���ا ف���ي غ���زة و الت���ي امتنعت ف���ي االعوام 
الما�سي���ة ع���ن االإحتف���ال ب�س���بب الظروف 
القا�س���ية الت���ي يعي�س���ها غالبّي���ة ال�س���كان  
والح�سار الُمطب���ق على القطاع و العدوان ، 
فاإنهم هذا العام  احتفل���وا باإعداد المعمول  
في الع�س���ر االأواخر من �س���هر رم�سان . كما 
قام  المت�س���وقون ب�سراء ماب����س العيد من 

فل�ضطين:
اعتاد الفل�سطينيون على بدء يومهم ب�ساة 
العيد  خا�سة في �ساحة الم�سجد االأق�سى اأو 
ال�س���احات القريبة منها و ذلك على الرغم 
من  االإجراءات االأمنية الم�سددة من القوات 
االإ�س���رائيليه، وبع���د انق�س���اء �س���اة العيد 
يتوجه المعيدون لاأ�س���واق ل�سراء الحلويات 
كالمعمول  الذي ي���زداد الطلب عليه و الذي 
يعتبره الفل�سطينيون رمزًا ُيعّبر عن هويتهم 
اأي من���زل  ي���كاد  العربي���ة. وال  وثقافته���م 
فل�س���طيني يخلو من���ه  و يعتبر ج���زءًا  مهما 

العيد و يتوجه الرجال اإلى الم�ساجد القامة 
�ساة العيد ثم زيارة القبور وقراءة الفاتحة 
على المتوفين ، وهذه العادة ما زالت موجودة 
عند ال�س���وريين حتى اليوم بل و تزايدت مع 
تزايد اعداد القتلى ب�س���بب الح���رب . وبعد 
تلك الزيارة تجتم���ع العائات عند كبيرها، 
وتعايده ثم يتوجه كل اإلى منزله ليعايد اأهل 
بيته ، وبعد ذلك يطوف النا�س على بع�سهم 

يتزاورون ويتعايدون.
ولاأ�س���ف  ومع بداية الثورة ال�س���ورية وحتى 
االآن؛ اختفت  اغلب مظاهر االحتفال بالعيد، 

اطفال �سعوديون اثناء احتفالهم بالعيداطفال �سوريون يحتفلون بالعيد بين الركام

المعمول الفل�سطيني اثناء �سناعته قبيل عيد الفطر في مدينة نابل�س، فل�سطين
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فالمدن ال�س���ورية تتعر�س للق�سف في جزء 
منها  و في ج���زء اآخر تتعر�س لقيود جماعة 
الدول���ة االإ�س���امية )داع����س( ، ف�سا عن 
تمزق العائات مع تزايد اع���داد الاجئين 
و النازحي���ن  ال�س���وريين ف���ي مخيمات دول 

الجوار.
اما في العراق وعلى �س���اكلة �س���وريا ت�ستمر 
معاناة المواطنين العراقيين في عيد الفطر، 
اء العنف الناتج ب�س���بب  وج���ود جماعة  ج���رَّ
الدولة االإ�سامية )داع�س( وا�ستيائه على 
محافظات منها وت�سريد وقتل اأهلها، و التردٍّ 

االأمني و المعي�سي .
واختلفت مظاهر االحتفال بالعيد بعد الغزو 
���ا كان �س���ائًدا، حيث تا�س���ت المراجيح  عمَّ
ودوالي���ب الهواء، وتوقفت الن�س���اء عن �سنع 
االأكات الخا�س���ة بالعيد، والت���ي من بينها 
الكليجة وهي عجين يح�سى بالتمر العراقي 
المعروف، اأو ال�سم�س���م اأو ج���وز الهند. و ما 
بقي بعد الحرب هو  الزيارات العائلية عقب 
تناول االفطار والذه���اب  اإلى بيت الوالدين 
والبق���اء هن���اك لتن���اول طع���ام الغ���داء، ثم 
معايدة االأقارب واالرحام واال�سدقاء خال 

اأيام العيد .
االأردن:

العيد لدى اه���ل االأردن  له ع���ادات وتقاليد 
انتقلت من ا�س���افهم على م���ر التاريخ فقد 
ج���رت الع���ادة منذ العه���د العثمان���ي في ان 
يق�س���وا الليلة االأخي���رة  من �س���هر رم�سان 
م�س���تيقظين بانتظ���ار �س���ماع دوي طلق���ات 
المدافع في جبل القلعةحين تثبت روؤية هال 
�سهر �سوال . و في ذات الوقت تنهمك الن�سوة 
في تنظيف البيوت، و  �سناعة الحلويات، التي 

ابرزها اأي�سا كعك العيد
ف���ي اعق���اب ذل���ك يتوج���ه االأردني���ون ال���ى 
الم�ساجد الداء �س���عائر �ساة العيد خا�سة  
الم�سجد الح�س���يني الكبير في و�سط البلد و 
ذل���ك من اجل ح�سور احتفال مو�س���يقى في 
ال�س���احة الخارجية للم�س���جد، حيث تعزف  
المو�س���يقى  على يد فرقة ع�س���كرية و خيالة 

يطوفون �سوارع المدينة.
و كغالبية باد ال�سام يقوم االأردنيون بزيارة 
قبور اقربائهم ومعارفهم لقراءة  الفاتحة و 
ل�سرب القهوة ال�سادة والأكل  الحلويات  التي 
ت���م اعدادها و م���ن اجل تقدي���م ال�سدقات  
للفقراء ف���ي المقابر . كم���ا  يتوجه ال�سبية 
لقراءة القراآن في المقاب���ر حيث يح�سلون 

على عيديات من اقرباء الميت.
و ف���ي النهاي���ة يت���زاور االأه���ل والجي���ران 
واالأق���ارب ومعايدتهم ويتناولون  كعك العيد 
والكعيكبان وملب����س الحام�س حلو والراحة، 
وياأخذ االأطفال العيدية ويتجوهون اإلى �ساحة 
المدرج الروماني الموقع الرئي�سي لاألعاب و 
الباعة التي تحمل اكلة العيد الرئي�س���ة وهي 
الف���ول النابت. و مع ابنائه���م يتوجه  االأكبر 
�س���نا اإل���ى الم���درج الرومان���ي وه���م يغنون 
ويدبك���ون ويعاي���د النا����س بع�سه���م البع�س 

اأثناء لعب .
المغرب:

ف���ي دولة المغ���رب، تخب���ز الن�س���اء الحلوى 
ف���ي ف���رن ي�س���مى ب�”ف���ران الحوم���ة”، حيث 
يتبادل النا�س فيما بينهم واأنواعا كثيرة من 
الفطائر والحلويات من بينها)كعب الغزال( 

و)بريوات( و)المع�سات(.
وتقوم الن�س���اء المغربي���ات بتح�سير البخور 
المغرب���ي ال���ذي ي�س���مى بال�س���بة والحرمل، 

ويكون ذو رائحة طيبة كرائحة الم�سك.

�ساة العيد من )�سمول هيث بارك ( في مدينة برمنجهام في بريطانيا

�ساة العيد في المغرب بالماب�س التقليديه المغربيه

ر�سم الحناء بمنا�سبة العيد

وتبرز الماب����س الجديدة وال���زي التقليدي 
كاأحد اأه���م مظاه���ر الفرحة؛ حي���ث يتميز 
المغربي���ون بحر�سهم ال�س���ديد على �س���راء 
قفطان، وهو ما ي�سبه الثوب في عيد الفطر؛ 
خا�س���ة لاأطف���ال .اأم���ا الرج���ال فيرتدون 
الجالي���ب اأو الكن���دورة اأو الجاب���دور اأم���ا 
الحذاء فيكون موح���ًدا وهو البلغة، وتعد من 
اأقدم النعال المغربية التقليدية، لكن اأ�سهرها 
هي البلغة ال�سفراء التي تلب�س مع الجابدور 
الأنها هي المف�سلة عند المغاربة.اأما الن�ساء 
فلبا�سهم يتنوع فهناك القطفان الف�سفا�سة  
وهن���اك المط���رزة وهن���اك المفتوح���ة عند 
القدمي���ن اأم���ا الح���ذاء عن���د الن�س���اء فه���و 

ال�سربيل ي�سبه البلغة لكنه خا�س بالن�ساء.
وفي اأول يوم يحر�س الرجال على ا�سطحاب 
اأبنائهم اإلى الم�سليات التي تمتد في �ساحات 
وا�سعة الأداء �ساة العيد؛ بينما تظل معظم 
ال�سيدات في المطابخ الإعداد طعام االإفطار، 

ويكون من الحلويات الخفيفة.
لبنان:

تبداأ االأ�س���ر في لبنان  باال�ستعداد ال�ستقبال 
العيد بتح�سير متطلباته وتوفير م�ستلزماته 
من �س���راء ماب����س العيد الجديدة لل�سغار 
والكبار، وتح�سير العديد من اأنواع الحلويات 
الخا�سة بالعيد كالمعمول وكعك العيد. ورغم 
اختاف المذاه���ب الدينية يبقى اللبنانيون 
م�ستيقظون ل�ساة العيد جماعة في م�ساجد 

البلدات والحارات.
وم���ا زال تجم���ع الم�س���لمين اأه���م مام���ح 
العيد بين االأهل واالأق���ارب واالأ�سحاب .اأما 
عند االأطف���ال فبهجة ه���ذا الي���وم ال تكتمل 
من دون ثي���اب العيد و »العيدي���ة« واألعاب 
العيد والذهاب اإلى »الكرم����س« لّلعب على 
المراجي���ح ولع���ب »الُلّقيطة« في �س���احات 

القرى والحدائق العامة.
ال�ضعودية:

تبداأ مظاه���ر االحتفال بالعي���د قبله بمده ، 
حاله���ا كح���ال الب���اد العربي���ة االخرى من 
�س���راء االحتياجات من الماب�س واالأطعمةو  
الحلويات الخا�سة بالعيد في بع�س المناطق، 

مثل الكليجة والمعمول.
ومع �ساعات ال�سباح االأولى من العيد  يتجّمع 
ال�س���عوديون ف���ي احيائه���م  م���ن اج���ل اداء 
ال�ساة كما و اإعتاد البع�س اأداء �ساة العيد 
في البيت الحرام المك���ي والمدني . و عقب 
ال�ساة  يهنئ النا�س  بع�سهم البع�س  وبعد 
ذلك يذهب النا����س اإلى منازلهم ا�ستعدادًا 
للزي���ارات العائلية وا�س���تقبال ال�سيوف من 
االأه���ل واالق���ارب، واإع���داد الوالئ���م، وعقد 

وتنت�س���ر  المو�س���عة.  العائلي���ة  الجل�س���ات 
عادة في الكثير من االأ�س���ر ال�س���عودية و هو 
ا�ستئجار اال�س���تراحات التي تقع في المدينة 
اأوفي اأطرافها، ليتجمع فيها اأع�ساء االأ�سرة 

الواحدة الكبيرة، وتقام الذبائح والوالئم.
عمان:

ف���ى �س���لطنة عم���ان و ف���ي اعق���اب ال�ساه 
يتجهون اإلى  المتنزه���ات والحدائق بغر�س 
الترفيه عن اأنف�سهم، كما  يحر�س اأهلها على 
�سلة االأرحام باإقامة الوالئم الجماعية واإحياء 
الموروثات ال�سعبية باإقامة االأهازيج و ال�سعر 
كنوع من  التعبير عن  الفرحة واالبتهاج. كما 
يتم اأداء الفنون المتوارثة و�سباقات وعرو�س 
للخيل والهجن وغيرها من الحفات الفنية، 
ولكل يوم فى الوالي���ة خ�سو�سية، ففى ثالث 
اأيام العيد يتم اإعداد وجبة الم�ساكيك وهى 
واحدة من اأ�سهر الوجبات المف�سلة فى اأيام 
العي���د ويخ�س�س ي���وم اآخر من اأي���ام العيد 
لل�سواء بو�سفه من �سمات العيد التي توارثتها 

االأجيال .
االإمارات:

باالإ�سافة اإلى  �ساة العيد  اعتاد االأماراتيون 
تقديم الهدايا  والعيديات  لاأقارب والمعارف 
اأيام العي���د. كما تقام اأي�سا حفات لر�س���م 
الحناء عل���ى اأيدي البن���ات والن�س���اء، ويتم 
تجهيز الماب�س الجديدة خا�سة لاأطفال. و 
ي�ستهر العيد اأي�سا باأطعمه خا�سه  كاللقيمات 
والباليط وغيرها. كما يرق�سون  “الرزقة”.. 

وهي رق�سة �سعبية �سائعة.
قطر:

االحتفال بالعيد فى قطر يبدا  بتوجه االأ�سرة  
الأداء �ساة العيد، وبعدها يتم تبادل  التهانى 
بالعيد فى �س���كل جماعتين، االأولى لل�سغار 
الذي���ن ينتقل���ون من بي���ت اإلى اآخ���ر للتهنئة 
واأخذ العيدية، والجماعة الثانية للكبار حيث 
يزورون الجيران.وف���ى وقت الغداء، ينزلون 
عند اآخ���ر بيت ، ويت���م تحديد بي���ت الغداء 
قبل العيد بالت�ساور. كما و  يلجا البع�س اإلى 
الحدائق والكورني�س و االماكن العامه  للتمتع 

او لاحتفال .
اليمن:

مظاهر العيد ف���ي اليمن تتجلى في الع�س���ر 
االأواخ���ر من رم�سان الكريم، حيث ين�س���غل 
ال�سغار والكبار بجمع الحطب وو�سعه على 
هيئة اأكوام عالي���ة، ليتم حرقه���ا ليلة العيد 
تعبي���رًا ع���ن فرحته���م بق���دوم عي���د الفطر 

وحزنهم على وداع رم�سان.
لتة”  و في العيد ال يخلو بيت من االأكات:”ال�َسّ

وتتكون من الحلبة المدقوقة وقطع البطاطا 
المطبوخة مع قليل من اللحم واالأرز والبي�س. 
حن اأو ال�ّس���باية، وهي عبارة عن  و بنت ال�سّ
رقائ���ق من الفطي���ر متما�س���كة م���ع بع�سها 
البع�س ومخلوطة بالبي�س وال�س���من والع�سل 

الطبيعي و يتم خبزها في التنور .
ال�ضودان:

يقوم البيت ال�س���ودانى على قدم و�س���اق بعد 
منت�سف رم�سان، ا�ستعداًدا لعيد الفطر بدءا 
ب�سراء الماب����س الجديده للجميع و الحناء 
للن�ساء . و حيث ُتعد اأ�سناف الحلوى، واألوان 
الكعك و الب�س���كويتات و المعجنات  بكميات 
كبيرة تكفي الزائري���ن الذين يتوافدون بعد 
�س���اة العيد التي توؤدى في ال�س���احات قرب 
الم�س���اجد الت���ي ي�س���هدها الجمي���ع، حي���ث 
يتبادل���ون التهاني ث���م يتوجه���ون اإلى منزل 

كبير االأ�سره لق�ساء بع�س الوقت .
وال�س���ودانيون يق�سون نهار الي���وم االأول في 
الزيارات والتهان���ي للجيران، قبل اأن ينطلق 
الجمي���ع بعد الغ���داء ف���ي االحي���اء االخرى 
وت�س���تمر الزيارات طوال االأي���ام االأولى من 
�سهر �س���وال، ويحر�س كثير من ال�سودانيين 
المقيمي���ن في الخارج اأو بعي���د عن اأهاليهم 

اإلى ق�ساء عطلة العيد بين االأهل.
وفى الفتة ان�س���انية يتوافد رج���ال الحي في 
كثير م���ن القرى اإلى من���زل اأح���د الكبار اأو 
اأي مكان متف���ق عليه، كل يحم���ل افكاره ثم 
يخرج���ون جماعات لزي���ارة المر�سى وكبار 

ال�سن وكذلك تفعل الن�ساء واالطفال.
م�ضر:

في م�سر تب���دا المظاه���ر االحتفالية للعيد 
ب�سراء الماب�س الجديدة ،وقبل العيد تزدحم 

ال�سوارع والمحات.
ويوم العيد يتوجه الم�سلون بعد طلوع ال�سم�س 
لل�ساة  مرتدين ماب�سهم الجديده ويوؤدون 
�ساة العيد في االأماكن العامة والم�س���اجد 

الكبيرة. ويتبادلون التهاني عقبها.
و ي�ستهر العيد في م�سر باأكات مثل  الكعك، 
والفطير، و الف�سيخ )ال�سمك المملح (. كما 
يعي���د النا����س بزي���ارة االأماك���ن الترفيهي���ة 
كالحدائ���ق والماه���ي، و بزي���ارة االأق���ارب 

وتبادل التهاني.
تركيا:

في تركيا ي�سع المحتفل���ون بالعيد  الزينات 
واالإعام ف���وق المباني وعل���ى نوافذ البيوت 
والحافات حيث م���ن عاداتهم رفع االإعام 

في االأعي���اد وتق���وم البلديات بن�س���ر زينات 
كهربائية و�سوئية ليلية على جوانب ال�سوارع 
الرئي�س���ة بمنا�س���بة العيد ، ويتدفق ال�سباب 
والرجال والن�س���اء واالأطفال عل���ى الجوامع 
والم�س���اجد الأداء �ساة العيد، و�سط اأجواء 
من البهجة وال�س���عادة، وتنت�س���ر الفتات من 
القما����س ُتِعدها المحات وبلديات االأحياء 

تمثل عبارات التهاني بالعيد.
اأوروبا:

يحتف���ل الم�س���لمون ف���ي  اأوروب���ا  بتزيي���ن 
الم�س���اجد وتعلي���ق الم�سابيح عل���ى جدران 
الم�س���اجد والمبان���ي الت���ي ي�س���كنون به���ا ، 
ويحتفل الم�سلمون ب�سراء الماب�س الجديدة 
و الكعك  وتبداأ مرا�سم توزيع زكاة عيد الفطر 
ف���ي اليوم االأخي���ر من �س���هر رم�سان؛ حيث 
تمتلئ الم�ساجد بالفقراء انتظارًا لن�سيبهم 

من الزكاة.
ال�ضين:

يرت���دي الم�س���لمون ف���ي  ال�سي���ن ماب����س 
العيد الزاهية ويتوجهون للم�ساجد لل�ساة 
واال�س���تماع لتاوة الق���راآن والتف�س���ير. كما 
يتزاور المحتفلون فيما بينهم  وي�ستمرون في 
ذلك ثاثة اأيام متوا�سلة وفي بع�س المناطق 
ياأخ���ذ كل الموظفي���ن والعم���ال الم�س���لمين 

بالمنطقة اإجازة خا�سة ليوم واحد.
الهند و نيبال:

وف���ي الهند تاأتي احتفاالت العيد على �س���كل 
زخرفة اليد بالحناء �سواء للرجال اأو الن�ساء؛ 
خا�سة في مدينة “حيدر اأباد” والتجمع عند 
م�س���جد �س���هير هناك يدعى “جام���ا”؛ حيث 
النفحات العطرة والطبيعة الخابة والمناظر 
التاريخية الرائعة. اأما  النيباليون فيطلقون 
البالونات الملونة عندما يفرغ الم�سلون من 
�ساة العيد لتحلق في ال�سماء ويكتبون عليها 

“عيد مبارك”.
ماليزيا:

ماليزي���ا م���ن بي���ن ال���دول االإ�س���امية التي 
تحتف���ل بعي���د الفط���ر الُمبارك تحت ا�س���م 
»ه���اري راي���ا«، والخا�س بطائف���ة الماي 
)الم�سلمون( والذين ي�س���كلون تقريبًا ن�سبة 
٪6٠ م���ن ال�س���عب المالي���زي، ورغ���م ذلك 
فالعيد في ماليزيا لجمي���ع اأفراد المجتمع، 
حينما يت�ساركون فرحة وبهجة العيد. ويتجه 
الم�سلمون الماليزيون اإلى الجوامع الماليزية، 
وي�س���عى المغتربون �س���وب الجوامع العربية 
حيث تك���ون خطب���ة العي���د باللغ���ة العربية. 
وبعد انق�ساء �ساة العيد، يعودون لبيوتهم، 
ومنهم م���ن يخرج اإل���ى المتنزهات ويح�سر 

االحتفاالت المقامة من الدولة واالأفراد.
تايالند:

تذه���ب الن�س���اء لاأ�س���واق ل�س���راء ماب����س 
�ساة العيد للرج���ال واالأطفال، كما يذهب 
الرجال اإلى �ساة العيد في �س���كل جماعات 
اإلى الم�س���اجد مرتدين »ال�س���ارونج«، وهو 
الزي الر�سمي للم�س���لمين في تاياند. وفي 
ليلة العي���د يتدافع التاياندي���ون قبل �ساة 
العي���د لدف���ع زكاة الفط���ر في م�س���جد »ما 
ميانج«، ويتجه ع�سرات االآالف من الم�سلين 
والم�سليات على امتداد االأرا�سي التاياندية 
في وقت مبكر الأداء �ساة العيد، ثم يتوجهون 
بعد ذلك اإلى زيارة االأقرباء واالأ�سدقاء، كما 
ي�س���تقبلون جيرانهم من غير الم�سلمين في 

بيوتهم اأي�سا.
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send us an email to
corrections@MuslimGazette.ca

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) 582-8660 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

تتمة

اكتشاف لوحة ” العربي يف األسود”  
ذات الصله بنيلسون مانديال و البالغ 

قيمتها مليون جنيه يف لندن

مصر تبدأ أول جتربة 
لقناة السويس اجلديدة

هذا اال�س���بوع، ت���م العثور على لوح���ة  اإيرما 
�ستيرن المن�س���ية  ب�سكل غير متوقع في �سقة 
في لن���دن. هانا اأوليري، خبي���رة الفنون في 
بونهام���ز و المتخ�س�س���ه في فن���ون جنوب 
افريقيا  اكدت انها  اكت�س���فت  لوحة �ستيرن 
من عام 1939 ” العربي في االأ�سود”  خال 
زيارة تقييم . و قالت الخبيره “لقد  ر�سدت 
هذه التحفة معلقة في المطبخ و م�س���تخدمة 
البريدي���ة  والبطاق���ات  الر�س���ائل  لو�س���ع 

والفواتير”.
ووفقا للتقارير، ورث المالك الحالي اللوحة 
م���ن والدي���ه الذي���ن هاج���روا اإل���ى المملكة 
المتحدة في  ال�سبعينات مع اأعمالهم الفنية. 

يوم ال�سبت، قال م�سوؤولون وو�سائل اعام ان 
م�سر بداأت الت�سغيل التجريبي االأول ل� “قناة 
ال�سوي����س الجديدة” قبل االفتتاح الر�س���مي 

المعلن عنه و الذي �سيقام ال�سهر المقبل.
القناه يطلق عليها ا�سم محور قناة ال�سوي�س، 
ويه���دف الم�س���روع  ال���ذي يبل���غ طول���ه 72 
كيلومترا  لت�س���ريع حركة الم���رور على طول 
الممر المائي ع���ن طريق تقليل فترة انتظار 

ال�سفن، من اجل زيادة اإيرادات م�سر.
الم�س���روع ه���و  ج���زء م���ن قن���اة ال�سوي����س 
الحالية التي تربط البحر االأحمر مع  البحر 

المتو�سط.
وذك���رت وكال���ة انباء ال�س���رق االو�س���ط “ان 
الت�س���غيل التجريب���ي االأول لقن���اة ال�سوي����س 
الجديدة �س���يبداأ يوم ال�س���بت بمرور ال�سفن 
عبره���ا “. وق���ال م�س���وؤولون اأي�س���ا، اأنه من 
المق���رر مرور �س���ت �س���فن  ف���ي القن���اه في 
ا�س���طولين  ثاث ل���كل ا�س���طول  كجزء من 

الت�سغيل التجريبي االأول.
اأول  اأ�سطول �سيبحر  من الجنوب اإلى ال�سمال 
، و تل���ك ال�س���فن ترفع اأع���ام �س���نغافورة، 
لوك�س���مبورغ والبحري���ن. ام���ا ال�س���فن التي 
تبحر من ال�سمال اإلى الجنوب فتحمل اأعام 

ليبيريا و�سنغافورة وهونغ كونغ.
ويحت���وى  الممر المائ���ي الجدي���د على  37 
كيلومتر من الحفر الجاف و35 كيلومتر من 
التو�س���عات في  عمق  قناة ال�سوي�س، و ذلك 
كمحاولة للم�ساعدة في ت�سريع حركة ال�سفن.
و كان قد اأطلق الم�س���روع الرئي�س الم�سري  
الرئي����س عبد الفتاح ال�سي�سي في  اأغ�سط�س 
الما�س���ي وو�س���ع هدف���ا طموح���ا يتمثل في 
حفر القناة في غ�سون عام. و�س���يعقد حفل  

التد�سين في 6 اغ�سط�س ر�سميا.
جمعت  ال�س���لطات الم�سرية  9 بليون  دوالر 
لبناء القناة الجديدة عن طريق بيع اأ�سهم في 
الم�سروع للم�س���تثمرين المحليين و ذلك مع  
ال�س���ركات الم�سرية  المكلفة بالبناء. ومن 
المتوقع اأن تزيد اإيرادات ال�سوي����س ال�سعف 
لت�سل من 53٠ ملي���ون دوالر  في نهاية عام 
2٠15 اإلى 13.2 مليار دوالر في عام 2٠23و 

ذلك  وفقا للتقديرات الر�سمية.
القن���اة ه���ي اأي�سا ج���زء من خط���ة طموحة 
لتطوير المنطق���ة المحيط���ة و تحويلها اإلى 
مركز �سناعي وتجاري ي�س���مل بناء عدد من 

الموانئ وتوفير خدمات النقل البحري.

وقال جيلز بيبيات  مدي���ر دائرة الفنون من 
جنوب اإفريقيا ببونهامز “لقد اأحبوا اللوحة 
و كانوا يعرفون اأن  له���ا قيمة، ولكن لم يكن 
لديهم  ادنى فكرة عن مدى اهمية  مثل هذا 

العمل” .
اللوحة تحمل داللة �سيا�سية �سخمة حيث ان 
مالكتها ال�س���ابقة تبرعت به���ا  لمزاد خيري 
للم�س���اعدة ماليا ف���ي الدف���اع القانوني عن  
نيل�س���ون مانديا ف���ي اأواخر الخم�س���ينات . 
ماندي���ا، جنبا اإلى جنب مع ع���دد اآخر من 
ن�س���طاء الموؤتمر الوطني االأفريقي في ذلك 
الوق���ت كان���وا يخ�سع���ون للمحاكم���ة بتهمة 

الخيانة و كانوا يواجهون عقوبة االإعدام.

وفي ال�سنوات االأخيرة اعمال الفنانة حطمت 
االرقام القيا�س���ية. في مار����س 2٠11، لوحة 
“الكاهن العربي” من العام 19٤5 بيعت ب� 3 
مايين جنيه ا�سترليني )٤.7  مليون دوالر(. 
وقبل ذلك بعام، بيع���ت لوحة “فتاة باهورا ” 
من العام 1939 في دار بونهامز ب� 2.٤ مليون 

جنيه ا�سترليني )3.7 مليون دوالر(.
و �س���يتم بيع لوحة  “العربي في االأ�س���ود” في 
�سبتمبر في  مزاد للفنون من جنوب اأفريقيا 
ببونهامز و م���ن المتوفع اأن تبلغ قيمتها على 
اقل تقدي���ر ما بين 7٠٠ ال���ف جنيه و مليون 
جني���ه ا�س���ترليني  )1.1  – 1.6  ملي���ون 

دوالر(.
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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

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
SURREY EAST BRANCH(1)

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

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 

KAMPLOOPS
AYESHA MOSQUE(2)

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

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

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
ISLAMIC INFORMATION 
CENTER(2)

3127 Kingsway, Vancouver, BC
604-434-7526
islamicinfocenter.org

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

BAITUR RAHMAN(5)

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

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

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

Sunday, 
August 16th

Holland Park, 
Surrey, BC
For more information

visit www.pakistanfestival.com/
or call (604)779-7513

2015 
PAKISTAN 
FESTIVAL

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

YOUR ADVERTISMENT COULD BE HERE
يمكن ان يكون اعالنك هنا

“املوهبة من إجل سوريا”

احتفالية 
كندية 
لدعم 

األطفال 
السوريني

منطقة تورونتو. و�سمت عددا من  المواهب 
المميزة و عرو�س���ا  لمواهب محلية ووطنية 
من جمي���ع اأنحاء كندا والوالي���ات المتحدة، 
بدءا من العرو�س المو�سيقية الكا�سيكية و 
�سوال اإلى مو�س���يقى الهيب هوب، و كان من 
�سمن الم�ساركين فنان الهيب هوب ال�سوري 
عمراأفن���دم و الكومي���دي وون ه���و  ت�س���ونغ، 

وعازف البيانو مالك جندلي.
 Syrian“ ودع���م ه���ذه االإحتفالية كا م���ن
والجمعي���ة   ”K ids  Foundat ion
 Human Concern“ الخيري���ة الكندي���ة
International” وال�سباب والمجتمع ككل 

في التعبير الفني من اجل دعم ال�سوريين.

المدر�س���ة  لذلك تهدف احتفالية  “الموهبة 
م���ن اأج���ل �س���وريا” اإل���ى اإعط���اء االأطف���ال 
الذين يعي�س���ون ف���ي مخيم���ات الاجئين اأو 
النازحين  فر�سة ال�ستعادة طفولتهم ومتابعة 
تح�سيلهم العلمي من خال جمع  1٠٠٠٠٠ 

دوالر على االأقل لتوفير التعليم.
ووفقا ل�سفح���ة االإحتفالية عل���ى االإنترنت ، 
هناك اأكثر من  ثاثة مايين �س���وري الجئ 
التم�س اللجوء في البلدان المجاورة ل�سوريا 
واأن اأكثر من �س���بعة مايين �سخ�س هم من 

النازحين  داخليا.
وعق���دت االإحتفالية  ي���وم ال�س���بت 25 يوليو 
2٠15 في م�سرح دار االجتماع، الذي يقع في 

 Talent”في تورونتو، كندا  عقدت  احتفالية
for Syria” او م���ا يعني بالعربية “الموهبة  
من اأجل �س���وريا” و ذلك كمحاولة الإ�س���راك 
ال�س���باب والمجتمع ككل ف���ي التعبير الفني 

من اأجل دعم ال�سوريين.
وقد ت���م تنظي���م ه���ذه االإحتفالي���ة الخيرية 
للم�س���اعدة في اإر�س���ال الاجئين ال�سوريين 
الذين تيتموا لمدر�سة ال�سام في ريحانلى في 
 Syrian“  تركيا، و هو الم�سروع الذي تنفذه
Kids Foundation” حي���ث حرم العديد 
من االأطف���ال ال�س���وريين من التعلي���م لمدة 
تزيد عن اأربع �س���نوات. و يكفي دوالر واحد 
في اليوم  الإر�سال الاجئين  من اليتامى اإلى 
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مشاهري
وفاة املمثل العاملي 

عمر الشريف  عن عمر 
يناهز الـ 83 عاما

توفي الفن���ان العالمي عمر ال�س���ريف يوم 
الجمع���ة 1٠ يولي���و عن عمر يناه���ز ال� 83  
عاما في م�ست�سفى “بهمن” للطب النف�سي 
في منطقة  حلوان  في العا�سمة الم�سرية 
القاهرة بعد �س���راع مع المر�س حيث كان 
الفن���ان يعان���ى م���ن مر����س الزهايمر في 

الفترة االأخيرة.
وكان ق���د قام الفنان عمر ال�س���ريف باأداء 
ع���دد م���ن االأدوار الممي���زه  في ال�س���ينما 
العالمي���ه ، وم���ن اأهمها  دوره ف���ي  “دكتور 
زيفاغ���و” و”لورن����س العرب” الذي تر�س���ح 

عنه لجائزة االأو�سكار .
ووفقا لما قال���ه �سديق الفنان، وزير االآثار 
الم�سري االأ�سبق  زاهي حوا�س  فقد توفي  
ال�س���ريف في م�سحة مخ�س�س���ة لرعاية 
كبار ال�س���ن حيث كان  ممتنعا عن الطعام 
وال�س���راب خال االأي���ام الع�س���ر الما�سية 
ودخل في حالة من الزهد في الحياة. مما 

اإدى اإلى انهاكه .
و تم ت�سييع جنازة الفنان الم�سري الراحل 
عم���ر ال�س���ريف ظه���ر االأحد من م�س���جد 
الم�سير طنطاوي ب�ساحية التجمع الخام�س 

بالقاهرة.

ول���د عم���ر ال�س���ريف ف���ي 1٠ ابري���ل  عام 
1932  با�س���م “مي�س���يل ديمتري �س���لهوب” 
باالإ�س���كندرية من اأ�س���رة كاثوليكية و كان  
وال���ده تاج���ر اأخ�س���اب، ولطالم���ا اأراد اأن 
يعم���ل معه ف���ي  ه���ذه المهن���ة اإال اأنه كان 
�س���غوفاآ بالتمثي���ل ال���ذي بداأه على خ�س���بة 
م�س���رح فيكتوريا كوليدج التي كان يدر����س 
به���ا . وتخرج من جامع���ة القاهرة بدرجة 
بكالوريو�س في الريا�سيات والفيزياء، ثم 
ان�سم اإلى اإدارة اأعمال اأبيه.لكن رغبته في  
اأن ي�سبح ممثا جعلته يدر����س الفنون في 

االكاديمية الملكية للدراما في لندن.
كانت بدايته في ال�س���ينما عندما التقى مع  
المخرج يو�س���ف �س���اهين زميل المدر�س���ة  
الذي علم بق�سة حب���ه للتمثيل وقدمه في 
دور البطول���ة اأمام فاتن حمام���ة في فيلم 
“�سراع في الوادي” ال���ذي لقي الكثير من 
الجماهيرية والذي ت�س���بب في زواجه من 
فاتن فى ع���ام 1955 و ذلك عقب ا�س���هار 
ا�س���امه و له من ذلك الزواج اإبن واحد و 
هو “طارق” الذي ظهر معه في فيلم دكتور 
زيفاج���و  . وت�س���ارك ال�س���ريف م���ع فاتن 
حمامة بطولة خم�س���ة اأف���ام، هي “�سراع 
في الوادي” ع���ام 195٤، و”اأيامنا الحلوة” 
عام 1955، و”ال اأنام” عام 1957، و”�سيدة 
الق�سر” ع���ام 1958، و”نه���ر الحب” عام 
196٠. و لكن انف�سل الزوجان عام 1966 
بعد ق���راره اال�س���تقرار ف���ي اأوروب���ا و اأتما 

الطاق عام 197٤.
  وق���ام الراح���ل بع���دة اأدوار في ال�س���ينما 
الم�سري���ة كان اأهمه���ا “ف���ي بيتن���ا رجل” 
و”االأراجوز” و”المواطن م�سري” و”ح�سن 
ومرق�س” و”القدي�س بطر�س الر�سول”. كما 
قام بدور الكات���ب جبران خليل جبران في 
فيلم “الجنة قبل الموت” عام 1998. وكانت 
اآخر بطوالته في فيلم الم�سافر عام 2٠1٠، 
واآخر ظهور له كان ك�سيف في فيلم “روك 

الق�سبة” عام 2٠13.
 كما وقدم م�سل�سا تلفزيونيا واحدا عر�س 
عام 2٠٠7 يحمل ا�سم “حنان وحنين”، وهو 

من تاأليف واإخراج اإينا�س بكر.
 وكانت الم�س���يرة الفنية للممث���ل العالمي 
حافل���ة بالجوائ���ز حي���ث ف���از بجائ���زة ال� 
“جولدن غلوب” الأف�سل ممثل عام 1966 في 
فيلم “دكتور زيفاغو” ور�سح عام 1962 لنيل 
جائزة االأو�سكار عن اإف�سل دور م�ساعد في 
فيلم “لورن�س العرب”، وتح�سل عام 2٠٠٤ 
على جائزة م�ساهير فناني العالم العربي 
تقدرا لم�س���يرته ال�س���ينمائية، كما فاز في 

العام ذاته بجائزة “�س���يزر” الأف�سل ممثل 
عن دوره في فيلم “ال�سيد اإبراهيم وازهار 
القراآن” وح���از اأي�سا على جائزة “االأ�س���د 
الذهبي” من مهرجان البندقية ال�سينمائي 

عن العديد من اأعماله.
وعقب وفاته نعى عدد من م�ساهير هوليوود 
عن حزنهم لوفاته اهمهم  المخرج ال�سهير 
“روالن اإيميري����س”  ال���ذي عب���ر عن رحيل 
“عمر ال�سريف” قائًا: “حزين للغاية برحيل 
عمر ال�سريف، و�سعيد جًدا اأنني تمكنت من 
العمل مع اأ�سطورة مثله، قلبي مع عائلته”.

ون�س���رت النجم���ة العالمية �سوفي���ا لورين 

�سورة تجمعها بالنجم العالمي الراحل عمر 
ال�س���ريف، على �سفحتها الر�س���مية بموقع 

“في�سبوك”، وكتبت: “ارقد في �سام”.
وقال الفنان العالمي “اأنطونيو بانديرا�س” 
عب���ر ح�س���ابه عل���ى “تويت���ر”: “لق���د رحل 
�سديق���ي العظيم عمر ال�س���ريف، �س���وف 
اأفتق���ده دائًما، لقد كان واح���ًدا من اأف�سل 
اأ�سدقائي، فقد كان �سديقا وفيا و حكيما”.

Basim was born in Tiberius, 
Palestine and passed away peace-
fully in Vancouver, Canada, sur-
rounded by his loving family. 

Basim is survived by his beloved 
wife of 55 years, Jean, his sister 
Badia Khouri, brothers Nabil 
and Atef, scores of cousins, nieces, 
nephews, extended family, and 
dear family friend Sarena. 

Basim and Jean lived the majority 
of their lives in Abu Dhabi, trav-
elled extensively, and retired in 
Vancouver over 30 years ago. He 
was a beloved husband, brother, 
and uncle who loved living life to 
the fullest.

Basim and Jean have been incred-
ibly generous, giving much of 
themselves and their resources 
to both charities and to all who 

crossed their paths. Although 
Basim and Jean had no children, 
they adopted all the children of 
both sides of their families, pro-
viding deep love, financial sup-
port and scholarships. He was 
the forever optimist, having gone 
through multiple hardships at 
various times throughout his life. 
He was passionate about golfing, 
cigars, and hosting family and 
friends for advice and deep dis-
cussion about life. 

Basim will be sorely missed but his 
influence on those he touched is 
profound and enduring. 

A Remembrance Event was held 
on July 8, 2015 at 11 a.m. at the 
Hollyburn Funeral Home in West 
Vancouver.

Obituary
Basim Amin
Bishara Azzam
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Mixed Grill á∏µ°ûe …hÉ°ûe

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

BUFFET
¬``«`aƒ``H

Maui Ribs

An updated Lebanese Maui Rips Recipe,
and a simple Lebanese Marinade

Daily Specials

ORDER AT
604-737-1000

Lamb Mirgazi Meal

Visit our restaurant for more recipes!

Lamb-Mirgazi-Meal with Garlic Paste Recipe, and a simple Lebanese Marinade

Tibisti Grill, Specializing in Mediterranean Style Grilling, 6990 Victoria Dr,
Vancouver, British Columbia,  Canada, V5P 3Y8, tibistigrill.com

CPBC License # 69016أخبار ...

604-593-6922

ACCREDITED AGENT

Packages to:
Disnyland
Mexico, Hawaii
CRUISES and more

Packages to:
Disnyland
Mexico, Hawaii
CRUISES and more

:≈dEG á«MÉ«°S äÉbÉH
óf’ ÊõjO

…GhÉg ,ƒµ«°ùµe
ÌcCGhájôëH äÓMQ

:≈dEG á«MÉ«°S äÉbÉH
óf’ ÊõjO

…GhÉg ,ƒµ«°ùµe
ÌcCGhájôëH äÓMQ

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

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

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

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

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

Rafiq Mohammad
Asmaa El Khalil



Fresh Chicken

�م دجاج طازج

Fresh Lamb Fresh Beaf Fresh Veal

Dates Al Dayaa Products Top Brands

Olive/Olive oil

�م غ�� طازج �م بقر طازج ل طازج �م ��

ر

� منتوجات الضيعة ر ا�ار�ت أ��

يتون يتون / زيت ز ز

Home Delivery

Pickles Poducts

Top Tea Brands

�ل توصيل إ� ا��� ل�ت منتوجات ا�� ر مار�ت الشاي أ��

Canned foods كو�ت معلبة مأ

EXCLUSIVE
PRODUCTS

Canned Pickles

WHOLESALE

ل�ت معلبة ��

MEDITERRANEAN FOOD IMPORTS
Shop Mediterranean in Vancouver!
واردات ا�غــذيـــة المتــــوسـطـيــــة

تسوق متوسطي في فانكوفر
3107 E 45th Ave, Vancouver, BC V5R 3C9

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

Wholesale and Retail م� وا�فرق �� البيع ��

All types of Fresh Halal Meat ¥ أنواع اللحوم الطازجة ا��ل

Al Dayaa, California Garden, Puck,
قشطة، اللفت، وا�مص ا�سلوق ل§طا¦

Core Products: ساسية:
¯
ا�نتجات ا�


