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To Serve, Improve & Protect Your Business 

 خدمات محاسبية وضريبية
 

 لديك مشكلة مع إدارة الضرائب؟
 تحتاج لتحسين أداء عملك الخاص؟

 ترغب باالستثمار واغتنام فرص السوق؟
؟االستفادة من مستحقاتك الضريبية ما أمكن  

 
.. للتواصل على: الحل لدينا  
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519 977-2761 Cell 
519 253-5353 Office 
1888 775-7564 Fax 
sama@prismcpa.com 
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خدمات محاسبية و ضريبية 
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اإلستفادة من مستحقاتك الضريبية ما أمكن ؟

لدينا الحل ... تواصل معنا.
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ملئ اإلستمارات و المعامالت باللغتين العربية و اإلنجليزية .
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النصف املمتلئ
 من كوب كورونا 

مضت أشهر طوال منذ أن حل وباء كورونا ضيفا 
جذرية  تغريات  فيها  فأحدث  حياتنا  على  ثقيال 
باإلضافة إىل حالة اهللع اليت عاشتها العديد من 

العائالت خوفا من هذا الوباء الغريب املبهم .
و كان أشد وطأة و إيالما على من أصابهم بشكل مباشر فمنهم من تعافى بعد 

صراع مضن معه و منهم من هزمه هذا الوباء.
للحريات  تقييد  و  اإلقتصاد  يف  شلل  من  معها  ترافق  ما  و  السلبية  هذه  كل 
إال أننا اليوم و مع تناقص عدد حاالت اإلصابات سنذكر النصف املمتلئ من 

كوب كورونا املر .
 فرغم الضائقة اليت مررنا بها وال نزال نعاني من تبعاتها إال أننا ملسنا بعض 
أجل  بلد سخرت حكومته كل طاقاتها من  نعيش يف  أننا  منها  و  اإلجيابيات 
الالزمة من خالل  املعونات  املواطن و حرصت على أن تقدم له  ضمان صحة 
برامج طارئة إستفاد منها الصغري و الكبري و هذه اإلجيابية انعدمت يف الكثري 
من الدول و خباصة دولنا العربية , كما ملسنا التعاضد اإلجتماعي بني مكونات 

اجملتمع وخري دليل األعمال التطوعية الكثرية اليت شهدناها .
و من اإلجيابيات أيضا فإن احلجر الصحي العاملي أعاد إىل البيئة بعض توازنها. 
فرتاجعت حدة التلوث عرب العامل واحنسر حجم غاز الدفيئة يف الغالف اجلوي.
أما على املستوى الفردي، وحبسب علماء النفس، فإّن الوباء ، أسهم يف انكشاف 

مسائل حياتية تفصيلية كانت قد أضحت مهملة من قبل اجلميع.
 فالعزل أو احلجر أعاد إىل البطء يف العيش قيمته بعدما باتت احلياة اليومية 
لألفراد تسري بوترية سريعة تدخلهم يف دوامات الكآبة. عدا عن حتّول يف معنى 
اخلارجية  الطبيعة  إىل  املنزلي  العزل  أعاد  فقد  واحلياة،  بالطبيعة  عالقتهم 
برتابها وشجرها ومسائها وحبرها قيمتها اليت كاد إمسنت املدن وهوس العمل 
الرتابط  زاد  اليت  العائالت  لدى  أقوى  للحياة معنى  أعطى  ثم  نهائيًا،  خيفيها 
فيما بينهم ، وانتشرت طرائف كثرية عن طلب الزوج الزواج من زوجته بعدما 
تعّرف إليها خالل احلجر أو إعجاب األم واألب بأوالدهما وذكائهم وهواياتهم 

خالل احلجر وكأنهم كانوا غرباء عنهما قبله.
ومن أهم هذه اإلجيابيات خاصة بعدما أوصدت دور العبادة أبوابها شعر الفرد 
عن  أبعدته  قد  يعيشها  كان  اليت  اليومية  احلياة  بأن  و  التقصري  حبجم  منا 

خالقه فأعاد ترتيب أولوياته.
و اليوم و مع عودة احلياة إىل طبيعتها تدرجييا أسأل اهلل أن يتم علينا نعمه و 

أن يبعد عنا كل بالء و وباء آمني .

519-992-1657

www.alforqannewspaper.ca

Visit our website 
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 رسميا ويندسور تنتقل إلى المرحلة الثانية
 ، فورد  دوج   ، أونتاريو  وزراء  رئيس  أعلن 
اإلقتصاد يف  فتح  عن سامح حكومته إلعادة 

وندسور-إسيكس.
“باستثناء  صحفي  مؤمتر  خالل  فورد  وقال 
وندسور- ستنتقل   ، وكينجسفيل  ليمنجتون 
إيسيكس إىل املرحلة الثانية ، اعتباًرا من يوم 

غد”.
املنطقة  هي  وندسور-إسيكس  كانت  و 
األخرية يف املقاطعة املتبقية يف املرحلة األوىل 
من خطة إعادة فتح أونتاريو لإلقتصاد ، نظرًا 
.COVID-19 الرتفاع معدالت اإلصابات ب

عامل  بني  الجديدة  الحاالت  غالبية  وتقع 
املزارع املهاجرين يف املنطقة.

كام كشفت املحافظة عن خطة من ثالث نقاط 
وتقديم  املزارع  يف  الفريوس  انتشار  من  للحد 

املزيد من الدعم للعامل األجانب املؤقتني.

املهاجرين  للعامل  السامح  الخطة  تتضمن 
مبا   – الكنديني  للعامل  املقدمة  املزايا  بنفس 
العامل  تعويضات  مزايا  عىل  الحصول  ذلك  يف 

مبوجب مجلس السالمة والتأمني يف مكان العمل 
والحامية مبوجب قانون معايري التوظيف.

املوقع  اختبارات يف  إجراء  أيًضا  الخطة  تتضمن 
لعامل املزارع وتوجيهات صحية عمومية محدثة 
األعراض  عليهم  تظهر  ال  الذين  للعامل  تسمح 
إجراءات  يتبعون  أنهم  “طاملا  العمل  يف  بالبقاء 
خطر  لتقليل  عملهم  مكان  يف  العامة  الصحة 

انتقال العدوى إىل اآلخرين”.

قال رئيس الوزراء جوستني ترودو أن العنرصية موجودة 
لدى رشطة الخيالة امللكية ووكاالت الرشطة األخرى و يف 

جميع أنحاء البال.
نجد   ” أوتاوا  يف  صحفي  مؤمتر  خالل  ترودو  قال  و 
جميع  يف  و  البالد  أنحاء  جميع  يف  النظامية  العنرصية 
مؤسساتنا ، مبا يف ذلك قوات الرشطة ، مبا يف ذلك قوات 

.”RCMP
أو   ، متعمدة  ليست   ، الحاالت  من  كثري  “يف  أردف  و 
ليست مقصودة ، أو عدوانية ، و قد تكون فردية ،لكن 
مدى  عىل  أنشأناها  التي  األنظمة  أن  به  املسلم  من 

األجيال املاضية مل تعالج دامئًا هذه املشكلة”.
وقال ترودو إن بعض الكنديني اآلن يدركون معاناة الكثري 
من الكنديني األصليني و فئات أخرى تعرضت للعنرصية 
عىل مدى فرتات طويلة – “يوجد متييز منهجي يف جميع 

أنحاء بالدنا ، يف كل جزء من بالدنا ، ويف مؤسساتنا”.
أننا  نعلم  ككنديني  أنا  عىل  ترودو  أكد  الختام  يف  و 
ستبقى  الدولة  هذه  أن  و  األفضل  نكون  أن  نستطيع 

 RCMP ل  إحرتامنا  و  دعمنا  رغم  و  مستمر  تطور  يف 
أنا أعلم  نعلم أنه يجب علينا بذل املزيد من الجهد و 
أن الكنديني يريدون العمل معا من أجل ذلك ) مكافحة 

العنرصية (.
هذا و دعت مجموعة من الربملانيني الكنديني السود يف 
ملموسة  إجراءات  اتخاذ  إىل  الحكومة  وحلفائهم  أوتاوا 

للحد من العنرصية املمنهجة يف كندا.
الكندي  التجمع  عن  صادر  بيان  يف  الطلب  هذا  وجاء 
للربملانيني السود، الذي تم إنشاؤه يف عام 2015 ويضم 
من  الشيوخ  مجلس  ومن  العموم  مجلس  من  أعضاء 
مختلف األحزاب السياسية , ويدعم العديد من النواب 
العديد  ذلك  يف  مبا  السود  غري  الشيوخ  مجلس  وأعضاء 
ويأيت  التجمع.  نهج هذا  الليربالية،  الحكومة  أعضاء  من 
إعالن هذه املجموعة يف خضّم موجة االحتجاجات عرب 
وعنف  العنرصية  ضد  العامل   وحول  الشاملية  أمريكا 
الرشطة ، بعد مقتل أألفريقي األمرييك جورج فلويد عىل 

يد الرشطة يف الواليات املتحدة الشهر املايض.

ترودو يؤكد وجود عنصرية ممنهجة و يدعوا لمكافحتها !

وندسور : الكمامة إلزامية !
أنه  الصحية  إسيكس  وندسور  وحدة  أعلنت 
أي  يف  الكاممات  ارتداء  اإللزامي  من  سيكون 

مؤسسة تجارية يف وندسور إسيكس.
و قال مسئول الوحدة الصحية : “ سيكون إرتداء 
الكاممة إلزامي يف جميع املؤسسات التجارية يف 

وندسور إسكس”.
و يقول الدكتور واجد أحمد أن الكاممات ال تعد 
 ، الجسدي وال تحمي مرتديها  التباعد  بديال عن 
يرتدي  الذي  الشخص  من  اآلخرين  تحمي  لكنها 

الكاممة .

وفاة  بعد   SIU الخاصة  التحقيقات  وحدة  تحقق 
رجل يبلغ من العمر 62 ً عاما أثناء إطالق نار من 

جانب الرشطة يف ميسيساجا.

الضباط  استدعاء  تم  فقد  الرشطة  رواية  و حسب 
 ، وصلوا  عندما  إنه  الرشطة  وتقول   ، الرجًل  ملنزل 

بقي الرجل داخل املسكن مختبئا.
حالة  من  يعاين  كان  الرجل  إن  الرشطة  قالت  و 

صحية متدهورة ومل يكن يتناول أدويته.
الضباط  إن  موكني  أخيل  الرقيب  أكد  املقابل  يف 
عىل  يحثونة  وكانوا  الرجل  مع  باستمرار  توصلوا 
االستسالم للرشطة ، ولكن قبل الساعة الثامنة مساء 

بقليل ،انقطع االتصال!

و قال :” تم اتخاذ قرار بالدخول إىل السكن للتحقق 
املشاكل  مع  تاريخه  بسبب  الرجل  صحة  من 

الطبية”.
الرجل  اشتباك بني  إنه كان هناك بعد ذلك  قال  و 
عن  ذلك  وأسفر  السكن  دخولهم  مبجرد  والضباط 

إطالق النار عليه من قبل الرشطة و مقتله !

لديه  كان  الرجل  أن  “يعتقد”  أنه  موكني  يقول  و 
أسلحة يف منزله، ومل تقدم الرشطة أي تفاصيل أخرى 

عن نوع األسلحة التي كان ميلكها.

تفاصيل جديدة
كشفت عائلة الرجل البالغ من العمر 62 عاما والذي 
تويف يف حادث اطالق النار من طرف الرشطة، عن 
هويته وتم التعرف عىل الرجل وهو “إعجاز أحمد 
شودهريي” ولديه أربعة أطفال ترتاوح أعامرهم بني 

6 و 12 و 13 و 18.
أحمد  املتويف  الرجل  أخ  ابن  وهو   ً “حسن”  وقال 
شودهري، أن عمه يعاين من مرض انفصام الشخصية 
التحرك دون  بإمكانه  وكان مريضا جدا – “مل يكن 

مساعدة”!!!
، اتصل أحد أطفال شودري بخط  البداية  يقول يف 
مثل هذه  يعاين من  كان  الطارئ ألنه  الرشطة غري 
النوبات يف املايض، تم طلب املساعدين الطبيني ألن 

عمه مل يأخذ دوائه.

يقول حسن: “جاء املسعفون ورأوا أن لديه “سكني 
جيب صغري” يف متناول يده، مبجرد أن رأوا ذلك ، 

شعروا أنه كان عدوانيا، اتصلوا بالرشطة “.

وقال ابن شقيق شودهري اآلخر ، الذي كان يف مكان 
الحادث وقت وقوع الحادث ، يف مؤمتر صحفي يوم 
أمس األحد إنه كان وشقيقه يتوسالن إىل الضباط يك 

ال يؤذوا عمهم.

حتى  أن  أخىش  كنت   ، للغاية  ضعيف  “إنه  وقال 
الشجار باأليدي كان ليقتله”ً  ، مضيفا أن الضباط مل 

يحاولوا منحه الفرصة والسيطرة عىل املوقف.
وأضاف “مل يكن هناك محادثة، كانوا يرضبون الباب 
النار  وأطلقوا  الخلف  من  النوافذ  باغالق  وقاموا   ،

عليه”.
أنها  املشرتكة  التفتيش  وحدة  قالت   ، تحديث  ويف 
جمعت لقطات فيديو من املنطقة وأجرت مقابالت 

مع عدة شهود.
وقالوا إنه تم العثور عىل سكني من مكان الحادث 
إىل جانب سالح ناري وأدلة أخرى مرتبطة باستخدام 

القوة من طرف الضباط.

هذا و يطالب مجلس بيل اإلسالمي بإجراء تحقيق 
عام يف إطالق النار.

ً وقال املجلس يف بيان ، إن عددا كبريا من األشخاص 
من املسلمني، والسود والسكان األصليني، هم ضحايا 

إطالق النار عىل أيدي الرشطة يف كندا . 

مناهضة  عارمة  موجة  وسط  الحادثة  هذه  تقع  و 
للعنرصية املمنهجة و خاصة بني أفراد الرشطة .

الشرطة تقتل رجل ستيني
 في ميسيسجا ..

الحدود الكندية األميركية تبقى مغلقة
 مع تخفيف بعض القيود !

أكّد رئيس الحكومة جوستان ترودو أّن إغالق الحدود 
الكنديّة األمريكيّة يف وجه السفر غري الرضوري سيستمّر 

حتّى الواحد والعرشين من متّوز يوليو املقبل.
“إنّه قرار مهّم يحفظ سالمة املواطنني يف كال البلدين 
رئيس  كوفيد19-”:  جائحة  مكافحة  نواصل  وقت  يف 

الحكومة جوستان ترودو.
مؤمتره  خالل  يتحّدث  كان  الذي  ترودو  وأضاف 
الصحفي اليومي، أّن كندا والواليات املتّحدة اتّفقا عىل 

متديد إغالق الحدود
.

اتّفاق  إىل  الفائت  مارس  آذار  يف  البلدان  توّصل  وقد 
إلغالق الحدود بصورة مؤقّتة بينهام أمام حركة السفر 

غري الرضوري، للحّد من انتشار وباء فريوس كورونا.
وتنّقل  التجاري  التبادل  حركة  عىل  االتّفاق  وأبقى 

العاّمل الرئيسينّي، وجرى متديده مرّتني حتّى اآلن.

املايض  األسبوع  عمدت  قد  الكنديّة  الحكومة  وكانت 
العائالت  أفراد  عن  القيود  بعض  من  التخفيف  إىل 
عن  املتشّددة  اإلجراءات  أبعدتهم  الذين  املبارشين 

بعضهم البعض، وسمحت لهم بالعودة إىل البالد.

لديهم  الذين  األجانب  الرعايا  عىل  االتّفاق  وينطبق 
أقارب مبارشين بني املواطنني الكندينّي وعىل املقيمني 
ال  الذين  أو  كوفيد19-  مبرض  املصابني  غري  الدامئني 
لديهم  ليست  الذين  أو  املرض،  أعراض  عليهم  تظهر 

أسباب تجعلهم يعتقدون أنّهم مصابون به.

الحجر  يف  يبقى  أن  كندا  يدخل  من  كّل  ويتعنّي عىل 
الصّحي مّدة 14 يوما.
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وقع أكرث من ألف برملاين أورويب، 
“بشدة”  فيها  يعارضون  رسالة 
من  أجزاء  لضم  إرسائيل  خطط 

الضفة الغربية املحتلة.

جدية”  “مخاوف  الرسالة  وتثري 
وتدعو  االحتالل  مقرتحات  بشأن 

إىل “اتخاذ ردود مناسبة”.

الرسالة  املوقعني عىل  ومن ضمن 
بريطانيا،  نائبا   240 من  أكرث 
الربيطانية  اإلذاعة  هيئة  بحسب 
“يب يب يس” التي قالت إن السفارة 
رفضت  لندن  يف  اإلرسائيلية 

التعليق عىل األمر.

ويأيت نرش الرسالة يف عدة صحف 
بدء  إمكانية  من  أسبوع  قبل 

عملية الضم.

السلطة  تقاسم  اتفاق عىل  ووفق 
و”أزرق  “الليكود”  حزيب  بني 
تشكيل  إىل  قاد  والذي  أبيض” 

الحالية،  اإلرسائيلية  الحكومة 
املمكن  من  فإنه  املايض،  الشهر 
للتصويت  الضم  مقرتح  طرح 

اعتبارا من 1 يوليو / متوز املقبل.

وزراء  رئيس  املرشوع  ويقود 
نتنياهو،  بنيامني  االحتالل 
السيادة  بسط  إىل  يسعى  الذي 
الضفة  من  أجزاء  عىل  اإلرسائيلية 

الغربية بها مستوطنات يهودية.

املحتلة  الغربية  الضفة  وتشهد 
توترات متزايدة مع عزم االحتالل 
من  باملائة   30 عن  يزيد  ما  ضم 

مساحتها الشهر املقبل.

إعالن حرب
القّسام،  الدين  عز  كتائب  أعلنت 
حامس  حركة  ل  العسكري  الذراع 
، إن " املقاومة الفلسطينية  تعترب 

ألجزاء  ي،  إرسائيل  ال  ضم  ال قرار 
 ، بية  الغر فة  الض ن   م واسعة 
مبثابة إعالن الحرب عىل  الشعب 

الفلسطيني ".

الكتائب،  باسم  ق  ط النا وأشار 
فيديو  مقطع  يف  يدة  عب أبو 
ُمسجل، إىل أن "املقاومة يف هذه 
األمني،  الحارس  ون  ستك الحرب 
وأرضه  شعبنا  عن  دفاع  لل والويف 

ومقّدساته".

وتشهد املنطقة حالة من الرتقب 
ضم  عزمها  إرسائيل  ن  إلعال
منطقة غور  األردن  وشامل  البحر 
امليت  وأجزاء من الضفة الغربية 
وليو/  ي مطلع  يادتها  لس لة  املحت
املقبل، وسط تحذيرات من  متوز 

خطورة تلك الخطوة.

• أكرث من ألف برلماين أورويب يعارضون
 خطط االحتالل لضم الضفة

7615 TECUMSEH ROAD EAST WINDSOR, ONTARIO N8T 1G2

226-221-8697
WE ARE OPEN

Mon - Sun From 8:00 am - 7:00 pm

FIND US ON

ما هو مؤكد اقله حتى الساعة أن 
تتوقف  لن  الشارع  يف  التحركات 
لسعر  املستمر  االنهيار  مع  خاصة 
رصف اللرية اللبنانية مقابل الدوالر، 
االقتصادي  الحل  افق  وانسداد 
الواضح  العهد  واملايل يف ظل فشل 
املسؤولية  موقع  من  الترصف  يف 
من  بدا  وهذا  والحازمة،  املنتجة 
التي حملها خطاب  حالة االنفصام 
 ، الحكومة  و  الجمهورية  رئييس 
املسؤولية  رفع  فيه  حاولوا  والذي 
حال  اليه  آلت  مام  انفسهم  عن 

البالد اليوم.

االحداث  دخان  اآلخر،  املقلب  يف 
ساحات  شهدتها  التي  االخرية 
تحديداَ  بريوت وطرابلس  العاصمة 
ببعض  دفع  تحملها  التي  والرسائل 
القوى السياسية اىل مراجعة اوراقها 
تجاربها  من  واالستفادة  القدمية 
ألن  السياسية،  اللعبة  يف  السابقة 
“البل” وصل اىل “الذقن”، والرضورة 
بأقل  االكرب  الرضر  رد  تستلزم  قد 

رضر، وهذا رمبا يفرس حراك زعيم 
عىل  االخري  جنبالط  وليد  املختارة 
التينة،  وعني  الوسط”  “بيت  خط 
جمعه  الذي  االخري  اللقاء  وايضا 
واالمارايت  السعودي  بالسفراء 
والكويتي وما رافقها من معطيات 
الطريق  لتعبيد  مساعي  تناولت 
الحكومة،  اىل  الحريري  عودة  امام 
همس  عن  تحدثت  مصادر  أن  اال 
تلك  تقدم  جمد  غريب  خارجي 
تعويم “حزب  املساعي خشية من 
الله”، الذي يرى أنه يف وضع مأزوم 
حاليا وبحاجة اىل حكومة تؤمن له 

غطاء ال تشوبه الرقع.
املعطيات  تلك  دقة  تبقى  بالطبع 
املقبلة  االيام  ستخبئه  ما  رهن 
وان  سيام  وتطورات،  احداث  من 
يف  حصلت  التي  االخرية  االحداث 
تكن  مل  تحديدا  بريوت  العاصمة 
االخرية،  تكون  لن  ورمبا  بريئة 
تتوسع  الفوىض  من  واملستفيدون 
الفوىض  وأن  خاصة  مروحتهم 
يكون  فال  تقع  عندما  عام  بشكل 

واملنتظرون   ” أم  وال  أب  لها” 
مطمئنون لذلك وهم كرث.

اذا  املرة  هذه  الفوىض  أن  اال   
كسابقاتها  تكون  فلن  وقعت 
يبدو، ستحمل شكال  ما  فهي، عىل 
مكان  يف  تنحرض  لن  كام  مختلفا، 
ومن  لها.  محدد  توقيت  وال  معني 
يراقب التحركات الدائرة يف املناطق 
يعلم  وعناوينها  مسارها  ويقرأ 
العمل  جرى  تحضريات  هناك  ان 
مبهام  معينة  ملجموعات  عليها 
ال  قد  محددة  اجندة  وفق  معينة 
يبدو  وامنا  فقط،  ميدانية  تكون 
ومن  ايضا،  وسياسية  ادارية  انها 
املناطق  مسك  رمبا  مهامها  ضمن 
والتحكم بها تحت عناوين مختلفة 
الخارصة  ذات  املناطق  يف  السيام 
وامنيا  واقتصاديا  اجتامعيا  الرخوة 
تحت مسميات مختلفة بشكل رمبا 
يعيد بنا بالذاكرة اىل مرحلة شبيهة 
قيادة  االسد  حافظ  استالم  مبرحلة 

حزب البعث 1970 يف سوريا.

•لبنان والرضبة القاضية.. فما عالقة 
حافظ االسد؟!
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أسواق املوصل

AVAILABLE 
FACE MASKS  
GLOVES AND 
SANITIZERS 

                

MR.GOUDAS
  Table Salt

       

.99

$6

CLENO 
Antiseptic

Disinfectant    

       600 mL

SERA
Tomato Paste

830g   

CEDAR
Grape leaves   

ASEEL 
Ghee

REZQ 
Basmati Rice

       

                                                                  
.99

$11
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA FOR OUR DAILY AND WEEKLY OFFERS

اإلجتماعيتابعوا عروضنا اليومية و اإلسبوعية على مواقع التواصل 

ICE BAG
8 Lb

       

                                                                  

CEDAR
Exra Virgin

Olive Oil

        3L    

.99

$20

¢ 99

 KRINOS
Moroccan Olives

2kg

       

      4/

 $10
  2/

$10
  3/

$10

INDOMIE
30 PACKS FOR        

.99

$9

CEDAR
Pasta 

) All Kinds (       

BEST PRICE 
IN TOWN$5

SAF-
INSTANT         

       454 g

.99

  3/

$2
.99

$9

¢ 99
PUCK 

Cream Cheese    

       500 g
.99

$9
DORIC 

Feta Cheese    

       700 g

.99

$8
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 *بقلم: األستاذ عبداملنعم الرياحي
املحبوب،  بلدنا  كندا  علينا وعىل  ينعم  أن  الله  أسأل 
وعىل بالد العامل بالخري واألمن والسالم، والعافية من 
هذا الوباء )كوفيد-19( ومن كل داء.  وأدعو لجريدتنا 
الفرقان والعاملني فيها وقرائها بدوام التوفيق والنجاح.  
وقد قرأت يف العدد 84 كلمة األخ محمد سامر رصرص 
الرسور  بالغ  فرسين  عاما،  وخمسون  كورونا  بعنوان: 
شبابنا، يك  إىل  لدعوة كنت وجهتها  أخ  يستجيب  أن 
له عىل  فشكراً  مفيدة،  مبقاالت  الجريدة  يف  يشاركوا 

مشاركته.  
بعد  املعارصة  أمتنا  مقاله مشكلة  األخ يف  1- وصف 
األمة  تكون  أن  تستأهل  ال  أنها  ورأى  مجيد،  عرص 
الخرية.  فذكرين بقصيدة قدمية كنت نظمتها يف هذا 
املوضوع لكني مل أقم بنرشها، يك ال نحمل أسالفنا ما 

اقرتفناه بعدهم من حامقات.  قلت يف القصيدة:

يا أمة لو أحصيت تبلغ خمس الناس
متتد يف رشق ويف غرب بال قياس

تضم يف نسيجها مختلف األجناس   
تغط يف صمت ويف نوم ويف نعاس

هل نحن خري أمة قد أخرجت للناس؟!
تفشت البغضاء يف النفوس والحسد  

 
وقل فينا من يسيغ النصح والرشد
ودأبنا الخداع والنفاق واللدد   

 
ونسلب األموال ثم نعلن االفالس

هل نحن خري أمة قد أخرجت للناس؟!
نبارك البغي ونسرتيح للعدوان  

ونزدري الحق ونستهني باالنسان
والترى عضوا لنا أطول من لسان   
عطلت يف جسمنا مراكز االحساس

هل نحن خري أمة قد أخرجت للناس؟!

نفر من جلودنا نقلد األعداء   
يف قولهم يف فعلهم يف صنعة األزياء
وندعي أنا بهذا نحسن البناء   

قد أصبحت قالعنا بغري ما أساس
هل نحن خري أمة قد أخرجت للناس؟!

الناس يف حرية ونحن يف اسار   
 

والرعب يف قلوبنا بالليل والنهار
قد أصبح الذل لنا الرداء واإلزار         

  
نعيش يف مجتمع تحىص لنا األنفاس

هل نحن خري أمة قد أخرجت للناس؟!
عودوا إىل كتابكم يا أيها الجموع       

     
توبوا إىل الله وصلوا واسكبوا الدموع

بعد الضياع و العنا ما أجمل الرجوع         
وسنة الرسول يا قومي هي النرباس

  لنا لخري أمة قد أخرجت للناس

املقال كامال عىل املوقع اإللكرتوين

أمتنا أمة الخير

2019 الفرقان  لجريدة  محفوظة  الحقوق  جميع  أصحابها.  آراء  عن  تعرب  وإمنا  وإدارتها،  الجريدة  رأي  عن  بالرضورة  تعرب  ال  الواردة  املقاالت  و  اآلراء  إن   

مواطنون  بها  مني  كبرية،  صدمة 
عىل  يتعرفون  وهم  سوريون، 
التعذيب،  تحت  قتلوا  لهم  أقارب 
آالف  صور  تداول  إعادة  بعد 
املعتقلني يف سجون النظام السوري، 
امللقب  املنشق  العسكري  رّسبها 

بـ”القيرص” عام 2014.

االجتامعي  التواصل  مواقع  وضجت 
ملواطنني  وتغريدات  مبنشورات 
عىل  عرثوا  إنهم  فيها  قالوا  سوريني، 
الضحايا  صور  بني  أقربائهم  صور 
نرشها  إعادة  بعد  التعذيب،  تحت 
السورية  املواقع  من  عدد  عىل 

املعنية بحقوق اإلنسان.

التي  والصفحات  الروابط  وحققت 
اآلالف  عرشات  الصور  نرش  أعادت 
مالذ  باتت  حيث  الزيارت،  من 
مصري  ملعرفة  السوريني  من  العديد 
أو  املعتقالت  غيبتهم  لهم،  أقرباء 
شيوخ  بينهم  سنوات،  منذ  فقدوا 

وأطفال.

رسبها  التي  الصور  عدد  ووصل 
واملعتقالت  السجون  من  “قيرص” 

األمنية إىل أكرث من 55 ألف صورة.

جثث  املتداولة،  الصور  وتُظهر 
الضحايا وعليها آثار تعذيب وحشية، 
بالكهرباء، والرضب املربح،  كالصعق 

وتكسري  الطعام،  من  والحرمان 
واقتالع  األعني،  وفقئ  العظام، 

األظافر، وغريها.

ويأيت إعادة نرش الصور بعد دخول 
 17 يف  التنفيذ  حيز  قيرص  قانون 

حزيران/ يونيو الجاري.

األمرييك  قيرص”  “قانون  ودخل 
إنزال  واشنطن  بإعالن  التنفيذ  حيز 
وكيانا  شخصا   39 عىل  عقوبات 

مرتبطني بنظام األسد.

ومبوجب العقوبات، بات أي شخص 
معرضا  السوري  النظام  مع  يتعامل 

العقوبات  أو  السفر  عىل  للقيود 
يف  مكانه  عن  النظر  بغض  املالية 

العامل.

إلخفاء  استخدم  اسم  هو  و”قيرص” 
سوري  لعسكري  الحقيقية  الهوية 
تعرضوا  الذين  السجناء  صور  رسب 
سجون  يف  املوت  حتى  للتعذيب 

نظام األسد

من  أول  األناضول  وكالة  وكانت 
وكان   ،2014 عام  الصور  تلك  نرش 
للصور صدى مدٍو كدليل عىل جرائم 
الحرب التي ارتكبها نظام األسد، مبا 

فيها من القتل والتعذيب املنهجي.

وسوريا  إيران  من  كالً  أن  شك  ال 
مصري  ترتقب  ولبنان  والعراق 
من  مستقبالً  اآلتية  العقوبات 
طريق  عن  سواء  األمرييك  الباب 
“قانون قيرص” أم عرب التقرير الذي 
رفعته لجنة شؤون األمن يف الحزب 
الجمهوري األمرييك وتوصياتها لحامية 
خصصت  وقد  املتحدة،  الواليات 
التهديدات  منه ملواجهة  كبرياً  قسامً 
اإليرانية ومعاقبة الفصائل املولية لها 

سواء يف العراق أو اليمن أو لبنان.
تقرير  شمل  بالعراق،  يتعلق  وفيام 
للحزب  التابعة  الدراسات  لجنة 
األمرييك،  الكونغرس  يف  الجمهوري 
بتنفيذ  املتهمة  الفصائل  عرشات 

أجندة الحرس الثوري اإليراين.
التقرير املذكور  التفاصيل، أشار  ويف 
بدر  منظمة  أبرزها،  أسامء  عدة  إىل 
و  العامري،  هادي  يتزعمها  التي 
كتائب اإلمام عيل، ورسايا الخراساين، 
أبو  ولواء  الشهداء،  سيد  وكتائب 
األوفياء،  وحركة  العباس،  الفضل 

وحركة جند اإلسالم، ورسايا عاشوراء.
امليليشيات  تلك  أن  إىل  لفت  كام 
 ،2020 أبريل  يف  بيان  عىل  وقعت 
املتحدة.  الواليات  مبواجهة  يتعهد 
وشدد عىل رضورة طلب الكونغرس 
الخارجية  وزارة  من  سنويا  تقريرا 
الجديدة  الكيانات  عن  األمريكية، 
الثوري  الحرس  قبل  من  تدار  التي 

اإليراين يف العراق.

الفصائل “الوالئية”

يشار إىل أن الفصائل “الوالئية” )كام 
تسمى يف العراق( أي املوالية إليران 
اإلرهاب،  الئحة  عىل  سابقا  أدرجت 
ومنها فاطميون، وزينبيون، والنجباء، 

وعصائب أهل الحق.
فقد  بدر،  منظمة  إىل  وبالعودة 
لفت التقرير املذكور إىل أن الحرس 
التي  امليليشيات  تلك  أسس  الثوري 
العراق، وقد حاربت  األقدم يف  تعد 
العراقية  الحرب  إيران يف  إىل جانب 

اإليرانية.
كام لفت إىل أن العامري، قد تورط 
السفارة  عىل  إرهايب  هجوم  يف 
األمريكية يف بغداد يف ديسمرب 2019.

“طهران دولة مارقة”

وكانت لجنة شؤون األمن يف الحزب 
األربعاء  نرشت  األمرييك  الجمهوري 
املتحدة،  الواليات  لحامية  توصياتها 
تقريرها  من  كبرياً  قسامً  وخصصت 
التهديدات  ملواجهة  الشأن  هذا  يف 

اإليرانية.
وتوصياتها  رؤيتها  فّصلت  كام 
املتحدة  الواليات  حلفاء  دعم  بشأن 

ومواجهة تهديدات إيران.

انتهجها  التي  املقاربة  أن  واعتربت 
إيران  مللف  ترمب،  دونالد  الرئيس، 
باعتبار طهران دولة مارقة ومعادية 
موصيًة  حقيقية”،  “نتائج  تعطي 
العقوبات  فرض  إعادة  عىل  بالعمل 

خرقها  بسبب  طهران،  عىل  األممية 
لالتفاق النووي.

تصنيف  إىل  دعت  ذلك،  إىل 
إليران  املوالية  العراقية  امليليشيات 
“منظامت إرهابية”، كذلك إىل فرض 
عقوبات جديدة عىل ميليشيا حزب 
الله اللبناين، تشمل وزراءه أو نوابه.

بفرض  أوصت  السياق  هذا  ويف 
عقوبات عىل وزير الخارجية السابق 
ورئيس “التيار الوطني الحر” جربان 
باسيل ورئيس مجلس النواب ورئيس 
وزير  وعىل  بري  نبيه  أمل”  “حركة 

الصحة اللبناين الحايل حمد حسن.

عقوبات  فرض  الدعوة  شملت  كام 
حزب  من  مقربة  شخصيات  عىل 
الله، مثل املدير العام السابق لألمن 

العام النائب جميل السيد.
فدعت  اليمني،  الشأن  يف  أما 
إرهابية  جامعة  الحوثيني  لتصنيف 

لعالقتهم بالحرس الثوري اإليراين.

سوريون يتعرفون عىل جثث أقاربهم يف صور “قيرص”

سيف العقوبات عىل أعناق فصائل إيران بالعراق



السنة الثامنة - العدد  -87- حزيران , تموز  )2020( إعالنات www.alforqannewspaper.ca7

VACANT BUILDING LOT IN ESTABLISHED 
NEIGHBOURHOOD. CLOSER TO ALL 
AMENITIES AND WITHIN WALKING 
DISTANCE TO MOST. LOT HAS RECENTLY 
BEEN SEVERED FROM 2261 CHANDLER. 
ALL SERVICES TO BE VERIFIED BY THE 
BUYER WITH THEY CITY OF WINDSOR.

Lot Size : 39.99 X 102.
District : 00 - Windsor, Lasalle, Tecumseh
Approx.Taxes/Year : $854.44 - 2019

2267 CHANDLER
$100,000

221 BRANTON Crescent

569 CABANA ROAD East
$399,900 South Windsor gem! Location! This 

spectacular 3+1 bedroom Raised 
Ranch, approx 1500 sq ft, has a 
lot to offer with many updates. 
Walk into a large foyer with high 
cathedral ceilings, upper level 
features large living room/dining 
room, kitchen with double doors 
leading into a patio overlooking the 
fenced back yard. Very good size 
Master bedroom with his and her 
closet, 2 other bedrooms and 1 full 
6 pc bath with jacuzzi.

LOT LOT LOT You cannot find 
a lot like this anymore )104.99 
wide X 188.68 deep( with no 
rear neighbours just a nice view 
overlooking the small lake and 
walking trails around it in LaSalle. 
Gorgeous brick and stone custom 
built 2 story on a dead-end street 
while with no neighbours to the 
north of the house, 1 year new 
Approx. 3250 sq. ft with fully 
finished basement on an amazing 
lot, a total of 6 bedrooms and 4 ½ 
bathrooms. Superior and quality 
workmanship throughout.

5014 CREMASCO
$1,200,000

 3030 CLEMENCEAU
$299,900

$649,900
in the most desirable area in lakeshore, walking 
distance to lakeshore cinemas, grocery stores, 
restaurants and minutes to the 401. pride of 
ownership is evident in this custom-built full brick 
to roof raised ranch with bonus room, one owner 
with approx. 1900 sq ft above grade, beautiful 
finishes throughout, custom kitchen/granite counter, 
porcelain tiles, upgraded laminate floors throughout. 
lot of upgraded items when built like furnace & ac 
unit, owned tankless hot water, multiple rooms with 
ethernet, cable and satellite dish and alarm system. 
custom blind drapes with lifetime warranty. kitchen 
has a gas line for stove plus a gas line to enjoy bbq 
while relaxing on the covered patio. nest thermostat, 
carbon monoxide and fire alarm detection to be 
controlled from your phone. 12 foot kitchen, living 
and dining room area, 9 foot ceilings in bonus room 
and main floor bedrooms. we walk down to a fully 
finished lower level with a gas fireplace and surround 
system.

226-221-8697
519-991-3374

                                   Delivery hours: Mon - Sun 11:00 am - 9:30 pm

FIND US ON

1584 HURON CHURCH RD. WINDSOR ONTARIO

genkisushi.ca
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  High Quality PRINTING with Best Rates 

DISTRIBUTE TO WINDSOR AREAS 

•  Business Cards: 1000 for $45
•  Sticker labels: 2000 starting $350
•  Pens: 100 starting $100
•  Pull Up Banners: 1 for $120
•  T-shirts: 12 for $200
•  Post Cards: 1500 for $140
•  Large 13' Flag with stand: $245
& more...

We Charge 0.15 Cent/Flyer or Call Us for a package

تصاميم مميزة وعصرية
أي تصميم مقابل ٥٠$ فقط 

توزيع المنشورات في كافة أرجاء مدينة ويندسور
توزيع المنشورات على المساجد و الكنائس و المحال التجارية  و المناطق

Unique & Modern DESIGN
    Any Design (logo, flyers..) starting $50

12
 for 

$200

1000 
for 

$45

6 for 
$150

2500
for 

$275

was $260

was $250


