
توزع مجانا
 للحقيقة عنوان

                     سياسية    ثقافية   مستقلة  
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تجنيد مقابل الدوالرات..
 حزب اهلل يستغل شبان الدير

البطون الخاوية الى الشارع 
لكسر أقفال الدولة الفاشلة!

مخططات جديدة : االحتالل 
يستهدف المسجد األقصى !
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  محمد هشام خليفة 

      

إتصل بنا 

$40 $180

$10

1500
Business

Cards 
two sides

12 
T-Shirts
Front & Back

EVERYTHING YOU NEED

$160 $6256
Flexfit  

Embroidered 
Caps

5000
Tri-Fold
Menus

 

 

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  

SAM AGHBARI, MBA, CPA, CFE, FA 
CEO 

1552 Ouellette Ave 
Windsor, ON 

519 977-2761 Cell 
519 253-5353 Office 
1888 775-7564 Fax 
sama@prismcpa.com 
www.prismcpa.com 

SAM AGHBARI, MBA, CPA, CFE, FA

CEO

خدمات محاسبية و ضريبية 
لديك مشكلة مع إدارة الضرائب ؟

تحتاج لتحسين أداء عملك الخاص ؟
ترغب باالستثمار و اغتنام فرص السوق ؟

اإلستفادة من مستحقاتك الضريبية ما أمكن ؟

لدينا الحل ... تواصل معنا.

خدمات رسمية :
ملئ اإلستمارات و المعامالت باللغتين العربية و اإلنجليزية .

) جواز سفر ، وثيقة سفر ، تجديد اإلقامة ، تحديد مواعيد مع السفارات ، 
مراسالت رسمية ، ترجمة (

Cell: 519-997-2761
Office: 519-253-5353
Fax: 1888-775-7564

sama@prismcpa.com
www.prismcpa.com
1552 Ouellette Ave Windsor
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الوباء الديكتاتوري  ! !
يف  عاش  احلرية  من  كبري  هامش   
عاش  أو  ترعرع  أو  ولد  من  كنفه 
 ، كندا  بلدنا  يف  طوال  لسنوات 
فبمجرد حصولك على اإلقامة الدائمة أو محلك للجنسية 
أن  على  قادران  جبناحني  طائر  كأنك  و  تشعر  الكندية 

حيمالنك إىل مشارق األرض ومغاربها.
أولئك  جلذب  األكرب  الدافع  كانت  احلرية  هذه  لرمبا  و 

الذين هجروا أوطانا أنهكها احلكم الديكتاتوري.
ولكن هذا اهلامش الكبري من احلرية ُضرب يف مقتل بعد أن 
ظهر وباء كورونا ، و كأن احلاكم الديكتاتوري أبا إال أن 

يلحق بأولئك اهلاربني منه !
و أصدر هذا الوباء الديكتاتوري أوامره حببس املواطنني يف 
منازهلم و منع عنهم التجمعات و أصدر يف حقهم الكثري من 
لغرامة  نفسه  يعرض  فهو  أوامره  خيالف  من  و  اإلجراءات 

مالية كبرية أو أن هذا الديكتاتور سيفتك به و بأحبته !
التكيف  على  قادرا  الديكتاتورية  بالد  من  القادم  كان  إن 
من  نشهده  ما  أن  إال   ،  “ التجربة  حبكم   “ الواقع  هذا  مع 
مظاهرات أسبوعية يقودها كنديون يف خمتلف املقاطعات 
الديكتاتور  هذا  أوامر  إىل  اإلنصياع  رفضهم  منها  نستشف 

الوبائي رغم التكلفة الكبرية اليت يدفعونها ماليا و صحيا .
بلد  الديكتاتوري  الوباء  هذا  حيول  أن  هؤالء  خيشاه  ما  ألن 
احلرية إىل حبس إنفرادي ، أو أن يعود بنا هذا الواقع اجلديد 

إىل زمن العبودية !

اخلطوة األوىل لشراء أو بيع 
أي عقار تبدأ من هنا ...

سام احلسامي 
519.995.9274
SAM EL-HOUSSAMI

www.sellwithsam.ca

عرض خاص إىل أبناء اجلالية :
إعرض منزلك للبيع مع ممدوح و توفيق حسون 

بعمولة إمجالية ٣% فقط !
519-992-1657
www.alforqannewspaper.ca

Visit our website 
for a daily news update 
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جويل  العامة  كندا  حاكمة  أعلنت  و  هذا 
لورينزو  دي  أسونتا  وسكرتريتها  باييت 
استقالتهام من منصبيهام , وجاء هذا القرار 
بعد إنجاز تقرير يدين مناخ العمل يف “ريدو 
العاصمة  يف  العامة  الحاكمة  مقّر  هول”، 
الفدرالية أوتاوا، كام أنه يعقب اجتامعاً بني 
جوستان  الفدرالية  الحكومة  ورئيس  باييت 

ترودو ، كام قال موقع راديو كندا.

ميل”  أند  غلوب  “ذي  صحيفة  وقالت 
حول  التقرير  إّن  كندا  يف  االنتشار  الواسعة 
أعدته  الذي  هول”  “ريدو  يف  العمل  مناخ 
جداً  مؤذية  معلومات  يتضّمن  خاصة  رشكة 

لصورة الحاكمة العامة.
 Privy( الخاص  املجلس  مكتب  وكان 
Council Office( التابع للحكومة الفدرالية 
رشكًة  الفائت  )يوليو(  متوز  يف  كلّف  قد 
تقرير  بإعداد  العمل  عالقات  يف  متخصصة 
قبل  من  املُتّبعة  العمل  مامرسات  حول 
الحاكمة العامة وسكرتريتها مع موظفي مقّر 

الحاكمة.

واتخذ مكتب املجلس الخاص قراره يف أعقاب 
بّث “يس يب يس”، القسم اإلنكليزي يف هيئة 
أكرث  فيه  تحدث  تقريراً  الكندية،  اإلذاعة 
مقّر  يف  وسابقني  حاليني  موظفني  عرشة  من 
الحاكمة عن مامرساٍت مؤذية ومهينة وعلنية 
بحّق موظفيها. ومل يكشف  باييت  بها  تقوم 

التقرير عن أسامء املوظفني بطلب منهم.
باييت  سكرترية  لورينزو،  دي  أسونتا  أّما 
وصديقتها منذ زمن طويل، فاتهمها املوظفون 

مبامرسة الرتهيب بحقهم.

وقالت باييت بعد يومنْي عىل إذاعة “يس يب 
التقارير  من  جداً  “قلقة  إنها  تقريرها  يس” 
الجدية”  من  بكثري  و”تأخذ  اإلعالمية” 
املتصلة  املسائل  وسائر  التحرّش  موضوع 
لقيام رشكة  جداً  مرتاحة  وإنها  العمل  مبناخ 

متخصصة بتحقيق مستقّل.

العمل  مناخ  عن  االدعاءات  إىل  وباإلضافة 
العمل  مكان  يف  والتحرّش  واملؤذي  الضار 
إنفاقها  بسبب  النتقادات  باييت  تعرضت 
دافعي  أموال  من  الدوالرات  آالف  مئات 
يف  أساسية  تُعترب  ال  أشغال  عىل  الرضائب 

مقرّها العام عقب انتقالها إليه.

عىل مرشوعنْي  دوالر   257.500 أنفقت  فقد 
مقرّها  يف  الخاصة  حياتها  لتحصني  يهدفان 
وجرى  بها.  خاص  سلّم  بناُء  أحدهام  العام، 
التخيل عن هذا املرشوع خالل أعامل التنفيذ 
بلغت  قد  أشغاله  تكلفة  كانت  أن  بعد 

140.000 دوالر.

كندا  حاكُم  ُيثّل  الكندي  الدستور  ومبوجب 
العام عاهَل اململكة املتحدة، الذي هو أيضاً 

امللكة  أي  فيها،  الدولة  ورئيس  كندا  عاهل 
إليزابيث الثانية منذ عام 1952.

بشكل  فخرية  مهام  ذو  العام  والحاكم 
من  توصية  عىل  بناًء  امللك  يختاره  رئييس، 
رئيس الحكومة الكندية، ومدة واليته خمس 
سنوات، ويكن لرئيس الحكومة الطلب من 

امللك متديدها.

وأصبحت باييت حاكمًة عامة لكندا يف ترشين 
األول )أكتوبر( 2017 خلفاً لديفيد جونسون 
وبناًء عىل طلٍب من رئيس الحكومة الليربالية 

جوستان ترودو خالل واليته األوىل.
وتبلغ باييت السابعة والخمسني من عمرها 
وهي رائدة فضاء سابقة ومهندسة متخصصة 
وكانت  الحاسوب،  وعلوم  الكهرباء  مجال  يف 

ثاين امرأة كندية تقوم برحلة فضائية. وقامت 
منت  عىل   1999 عام  األوىل  برحلتها  باييت 

مّكوك الفضاء األمرييك “ديسكفري”.

وبانتظار تعيني حاكم عام جديد خلفاً لباييت 
القايض  العليا  كندا  محكمة  رئيس  يضطلع 

ريتشارد فاغرن مبهام الحاكمية العامة.

تقرير يفضح المستور ” استقالة حاكمة كندا العامة “

هذا  وندسور  رشطة  ضبطت  و  هذا 
مخدرات  تهريب  شبكة  عىل  الشهر 
“عىل مستوى عال” وبحوزتهم كميات 
األفيون  ومواد  الكوكايني  من  كبرية 

وأسلحة نارية متعّددة غري مرّخصة.

وأسفر التحقيق الذي استمر 10 أشهر 
أشخاص،  سبعة  إىل  تهم  توجيه  عن 
نتيجة  لبنانية  أصول  من   4 بينهم 
وكالة  مع  باالشرتاك  أجريت  عملية 

خدمات الحدود الكندية.

رجال  خمسة  اىل  التهم  ووجهت 
وهم  لبنانيني   4 بينهم  وامرأتني، 
عاماً   35 عون  إييل  و  جايسون حداد 
عون.  ونهاد  جوزف  هام  اووالداه 
وجوزف عون شغل سابقاً رئيس مركز 

التيار الوطني الحر يف وندسور.

فوثيتاي  ساياث  وهم  كنديني  وثالثة 
كريسينزي  وفانيسا  فوثيتاي  وجوين 
القيمة  الكندية  الرشطة  وقدرت   ,
اإلجاملية للمضبوطات بأكرث من 995 
بثالث  عون  االبن  واتهم  دوالر.  ألف 

لغرض  مخدرات  بحيازة  تتعلق  تهم 
االتجار، وحيازة القنب ألغراض التوزيع 
والبيع، وثالث تهم اخرى بحيازة سالح 
تم  ناري  سالح  وحيازة  قانوين،  غري 
الحصول عليه بشكل غري قانوين خارج 
كندا، وتهمتان تتعلقان بتخزين سالح 

ناري بشكل غري قانوين.

 62 عون،  جوزيف  اييل،  والد  إتهم  و 
بثالث  عاماً،   64 نهاد،  وزوجته  عاماً، 
القانونية  غري  بالحيازة  تتعلق  تهم 
أسلحة  مجلة  وحيازة  ناري،  لسالح 
نارية محظورة، وحيازة سالح ناري تم 
الحصول عليه بشكل غري قانوين خارج 
لسالح  املناسب  غري  والتخزين   ، كندا 

ناري.

التحقيق  وندسور  رشطة  ووصفت 
أسلحة  مصادرة  إىل  مشرية  بالناجح، 
من  كبرية  وكمية  قانونية  غري  نارية 
باستثناء  املتهمون  وخرج  املخدرات. 
الجنسية  لبناين  وهو  واحد  شخص 
البت  حني  اىل  كفالة،  بسند  أيضاً، 

بالقرار النهايئ للمحكمة.

القبض 
علىعصابة 

مخدرات في 
ويندسور

وافق الربملان الكندي باإلجامع عىل اقرتاح تصنيف 
 ”Boys Proud جامعة اليمني املتطرف “براود بويز

كجامعة إرهابية محظورة.

إن  قالت  الحكومة  لكن   ، بحت  رمزي  االقرتاح 

التي  األدلة  وتجمع  املجموعة  تراقب  السلطات 
يكن أن تدعم هذه الخطوة.

قدم االقرتاح الحزب الديقراطيني الجديد و طلب 
من الحكومة “استخدام جميع األدوات املتاحة 

التصنيف  من  بدًءا   ، العنرصيني  انتشار  ملعالجة 
الفوري لـ Proud Boys ككيان إرهايب.”

و كان أعضاء جامعة Proud Boys ، التي بدأها 
كندي نأى بنفسه منذ ذلك الحني عن املجموعة ، 
بالهجوم  املتهمني  ترامب  دونالد  مؤيدي  بني  من 
وقت  يف  األمرييك  الكابيتول  مبنى  عىل  العنيف 

سابق من هذا الشهر.

، يف  تاريو  إنرييك   ، رئيسها  القبض عىل  ألقي  كام 
خالل  الكنيسة  من  الفتة  إحراق  بسبب  واشنطن 

احتجاجات عنيفة يف ديسمرب.

و ترسد كندا عرشات املنظامت اإلرهابية املحظورة 
و  الله وحركة طالبان  القاعدة وحزب  مبا يف ذلك 

داعش .

منظمة إرهابية جديدة في كندا !

الجديدة  الساللة  بخاصة  و  كورونا  وباء  إنتشار  من  للحد 
عدة  الكندية  الصحية  السلطات  سابق  وقت  أعلنت يف  منه 

إجراءات.

أهمها أن عىل املسافرين القادمني إىل كندا أوال : إظهار اختبار 
 : ثانيا   ، الوصول  من  ساعة   72 قبل  كورونا  لفريوس  سلبي 

الخضوع لحجر صحي ملدة 14 يوما.

من  أي  انتهاك  حال  يف  أنه  أمس  بيان  يف  السلطات  وأكدت 
هذه اإلجراءات سيتم توجيه اتهامات مبوجب قانون الحجر 
وغرامات  السجن  يف  اشهر  ستة  أقصاها  عقوبة  مع  الصحي 

تصل إىل 75 ألف دوالر.

 200 من  أكرث  أن  إىل  الكندية  العامة  الصحة  وكالة  وأشارت 
إصابة  حاالت  حدوث  أكدت  ومحلية  دولية  جوية  رحلة 

بكورونا عىل متنها.
هذا و أكدت الحكومة الفيدرالية أن جميع املسافرين الذين 

يدخلون كندا سيحتاجون إىل اختبار كورونا قبل الصعود إىل 
الطائرة حتى يف حال حصولهم عىل اللقاح !!

السفر  قيود  من  معفي  أحد  ال  أنه  الحكومة  وأوضحت 
القادمني جوا  الركاب  الجديدة، وسيتعني عىل جميع  الواردة 
)باستثناء األطفال دون سن الخامسة( إظهار اختبار الكورونا 
السلبي، وهذا ينطبق عىل جميع املسافرين ، بغض النظر عن 

جنسيتهم.
تطبيق  تنزيل  كندا  يدخلون  الذين  املسافرين  من  ويُطلب 
ArriveCan ، باإلضافة إىل تقديم وثائق تثبت أنهم خضعوا 

الختبار سلبي وإظهار خططهم للحجر الصحي.

إن  ترودو،  جاستني  الكندي  الوزراء  رئيس  قال  جهته  من 
األخبار املتطورة باستمرار عن سالالت كورونا من دول أخرى 

دفعت حكومته إىل النظر يف فرض املزيد من قيود السفر.،
و طلب ترودو من الكنديني تجنب السفر غري الرضوري خارج 

البالد أو بني املقاطعات الكندية.

اللقاح لن يمنع فرض غرامة
 قدرها 75 ألف دوالر
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حذر قايض قضاة فلسطني مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعالقات اإلسالمية محمود الهباش، من 
مخططات إجرامية تسعى لتنفيذها دولة االحتالل بحق الحرم القديس الرشيف، يف أعقاب اقتحام 
القياسات داخل باحات  املسجد األقىص من قبل مّساحني احتالليني، والقيام بأعامل املساحة وأخذ 

الحرم ويف محيط مسجد قبة الصخرة املرشفة.
وأضاف الهباش يف بيان صحفي )تلقى اتحاد وكاالت أنباء دول منظمة التعاون اإلسالمي يونا نسخة 
منه(: إن مثل هذه اإلجراءات مجهولة األهداف تنذر بالخطر الذي تحيكه مؤسسات دولة االحتالل 
ضد املسجد األقىص املبارك. مؤكدا أن اليمني املتطرف الذي يقود حكومة االحتالل يسعى بكل السبل 
لفرض سيطرته االستعامرية عىل الحرم القديس الرشيف، ونزع ادارته الحرصية من األوقاف اإلسالمية، 
من خالل التدخل يف إدارته ومحاولة فرض أمر واقع جديد عىل املكان سواء بحجة جائحة كورونا أو 

من خالل ما جرى من اقتحام طواقم املساحة االحتاللية لباحات الحرم.
أمام  الذريع  بالفشل  الرشيف ستبوء  القديس  الحرم  للسيطرة عىل  الرامية  املحاوالت  وأكد أن هذه 
صمود وثبات أبناء شعبنا املرابطني يف باحات املسجد األقىص املبارك والذين يقفون اىل جانب األوقاف 
اإلسالمية يف القدس دفاعاً عن الحرم القديس الرشيف بكافة مرافقه. داعيا أبناء شعبنا القادرين عىل 

الوصول للحرم القديس الرشيف إىل تكثيف التواجد داخل باحات املسجد والرباط فيه.

•مخططات جديدة : االحتالل يستهدف 
المسجد األقىص !

تتوسع رقعة االحتجاجات الشعبية ورصخات 
بعدما   ، اللبنانية  املناطق  كافة  يف  الجائعني 
كورونا  بسبب جائحة  املفروض  االقفال  عّرى 
أعامل  رداء  تحت  مسترتا  كان  الذي  فقرهم 
خواء  من  الضئيل  مردودها  يقيهم  صغرية 
االقفال  عىل  إسبوعني  وبعد  اليوم  البطون. 
ومع إشتداد االختناق املايل والنقدي وإرتفاع 
بٌد من تسجيل مترد  الفقراء  يجد  االسعار، مل 
إىل  فخرجوا  االقفال  قرارات  عىل  شعبي 
الشوارع يف مظاهرات كبري و خاصة يف عاصمة 
االقفال ومطالبني  متحّدين  الشامل طرابلس  

بالخبز والعمل.
إذا إستعاد شعار “املوت من الكورونا أفضل 
إىل  الشامل  من  زخمه،  جوعا”  املوت  من 
من  الكثري  وعرّب  والجبل،  والبقاع  الجنوب 
ربطة  رشاء  يفضلون  بأنهم  رصاحة  املحتجني 
خبز ألوالدهم بدل رشاء كاممة تقيهم الوباء، 
تعيش  السياسية  السلطة  تزال  ال  وقت  يف 
تريد  فهي  للواقع،  مسبوق  غري  إنكار  حالة 
والدخل  الحرة  املهن  وأصحاب  الفقراء  من 

املقابل  البقاء يف منازلهم، ولكنها يف  املحدود 
ال تقوم بأي خطوة دعم لهؤالء، ومن دون أن 
تحسب حساب بأن االنفجار االجتامعي  آت 
ال محالة، إذا إستمر هذا التعاطي الرسمي مع 
االمور خصوصا يف ظل حكومة ترصيف أعامل 

ال تغني والتسمن من جوع.
ارتفعت وترية املواجهات بني عنارص مكافحة 
الشغب وعدد كبري من املحتجني عىل االوضاع 
رسايا  مبنى  أمام  واملعيشية،  االقتصادية 

طرابلس. 
الرسايا  حرم  اىل  الدخول  املحتجون  وحاول 
وإلقاء الحجارة بكثافة . ومتكن املحتجون من 
خلع الباب الخارجي للرسايا من دون الدخول 

اىل حرمها.
 300 من  أكرث  و  ثالثه شهداء  وسجل سقوط 
جريحا جراء هذه املواجهات من كال الطرفني، 
االحمر،  الصليب  سيارات  يف  بعضهم  نقل 
وعولج البعض ميدانيا من قبل فرق الصليب 

االحمر جهاز الطوارىء واالغاثة.

•البطون الخاوية اىل الشارع لكرس 
إقفال الدولة الفاشلة!

 

 

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  

SAM AGHBARI, MBA, CPA, CFE, FA 
CEO 

1552 Ouellette Ave 
Windsor, ON 

519 977-2761 Cell 
519 253-5353 Office 
1888 775-7564 Fax 
sama@prismcpa.com 
www.prismcpa.com 

SAM AGHBARI, MBA, CPA, CFE, FA

CEO

خدمات محاسبية و ضريبية 
لديك مشكلة مع إدارة الضرائب ؟

تحتاج لتحسين أداء عملك الخاص ؟
ترغب باالستثمار و اغتنام فرص السوق ؟

اإلستفادة من مستحقاتك الضريبية ما أمكن ؟

لدينا الحل ... تواصل معنا.

خدمات رسمية :
ملئ اإلستمارات و المعامالت باللغتين العربية و اإلنجليزية .

) جواز سفر ، وثيقة سفر ، تجديد اإلقامة ، تحديد مواعيد مع السفارات ، 
مراسالت رسمية ، ترجمة (

Cell: 519-997-2761
Office: 519-253-5353
Fax: 1888-775-7564

sama@prismcpa.com
www.prismcpa.com
1552 Ouellette Ave Windsor

مفتي العراق يدعو لتعديل قانون 
مكافحة اإلرهاب

دعا املفتي العام ألهل الُسنة يف العراق، الشيخ 
مهدي الصميدعي، األربعاء، إىل إصدار عفو عام 
املادة  وتعديل  “كيدية”،  بتهم  املعتقلني  عن 
الرابعة من قانون مكافحة اإلرهاب، بهدف رفع 

الظلم عن العراقيني.
وقال املكتب اإلعالمي ملفتي الُسنة، يف بيان، إن 
الرئيس  زار  الصميدعي  مهدي  العراق  “مفتي 
بغداد،  السالم يف  برهم صالح يف قرص  العراقي 

بهدف دعم الوحدة الوطنية”.
سعيه  الرئيس  طالب  “الصميدعي  أن  وأضاف 
ورعايته ألمرين يعتربان جرس العبور بالعراق إىل 
بر األمان، هام إصدار عفو عام وتعديل الفقرة 

الرابعة من قانون مكافحة اإلرهاب”.
وقال الصميدعي إن “إصدار قانون العفو العام 
مع رضورة تشكيل لجنة رشعية قانونية لدراسة 
تعديل املادة 4 إرهاب، مبا يف فقراتها من الظلم 
العبور  جرس  العراق،  أبناء  بحق  واإلجحاف 

بالعراق اىل بر األمان”.
من  العراقي  الرئيس  موقف  البيان  يوضح  ومل 

طلبي املفتي العام ألهل الُسنة.
الرابعة من قانون  املادة  أواًل من  الفقرة  وتنص 
مكافحة اإلرهاب عىل أنه “يُعاقب باإلعدام كل 
من ارتكب– بصفته فاعال أصليا أو رشيك عمل- 
املحرض  ويُعاقب  اإلرهابية،  األعامل  من  أيا 
واملخطط واملمول وكل من مكن اإلرهابيني من 
القيام بالجرائم الواردة يف هذا القانون بعقوبة 

الفاعل األصيل”.
فيام تنص الفقرة ثانيًا من املادة ذاتها عىل أنه 
عمد  عن  أخفى  من  املؤبّد  بالسجن  “يُعاقب 
بهدف  إرهابيا  شخصا  أوى  أو  إرهايب  عمل  أي 

التسرت”.
بسبب  إنه  العراق  يف  ُسنة  سياسيون  ويقول 
فقرات تلك املادة تم اعتقال آالف األبرياء والزج 
بهم يف السجون منذ عام 2013، بتهم “كيدية” 

)غري حقيقية( عرب مخربين رسيني.
واملخرب الرسي هو شخص مدين يقدم معلومات 
للمؤسسات األمنية عن أنشطة أشخاص املفرتض 

أنهم يهددون األمن القومي للبالد.
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أسواق املوصل

MR. 
GOUDAS

Table Salt 

  

DORIC 

Feta Cheese    

      700g

$8
.99

RED LENTILS
lb     

CHICKPEAS
lb
     

SAF
INSTANT 

.00

$4

KRINOS
Kalamata Olive    

$11
.99

KRINOS
Bulgarian Cheese    

                  1kg

.99

$13

ULKER TURKISH LABNEH 
   

       

.99

$4

ALKANATER
Tahini  

     

.99

$6

SWAN
Super Basmati Rice

 (10 lb)    

$9
ASSORTED 
CANS OF 
Tomato paste

      4/

$10

¢ 79 ¢ 99
  3/

$2 .99
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 *بقلم: األستاذ عبداملنعم الرياحي

يف  ينترش  والذي  كورونا،  فريوس  يسببه  الذي   19 كوفيد   -1
العامل انتشار النار يف الهشيم، ويثري الرعب يف مختلف األوساط 
االجتامعية يف العامل والذي عجزت عن مكافحته اجراءات العزل 
والحجر الصحي، ومل تفلح يف وقف انتشاره التوجيهات الدينية 
والخلقية، وال العقوبات القانونية، كوفيد 19 هذا الوباء كشف 
عن داء متغلغل يف أعامق النفوس البرشية هو ضعف اإلرادة، 
املتمثل يف عجز اإلنسان عن مواجهة الصعوبات بسبب انقياده 

لشهوات النفس بغري حدود.

الناس  من  فريق  لدى  الوباء  هذا  بشأن  التهاون  بلغ  لقد   -2
كالذي  املكابرة،  يف  إمعاناً  اللقاح  تناول  عن  امتناعهم  مبلغ 
تأخذه العزة باإلثم، يتذرعون بقول الله تعاىل )قل لن يصيبنا 
ما  الناس  عىل  كتب  تعاىل  الله  أن  مع  لنا(،  الله  كتب  ما  إال 
سبق يف علمه عن أعامل يقومون بها بإرادتهم واختيارهم من 
النفس  الدينية من مطاوعة  التعاليم  خري أو رش. وقد حذرتنا 
الله  قول  الكريم  القرآن  يف  ورد  فقد  جموحها،  يف  البرشية 
تعاىل )أن النفس ألمارة بالسوء(، ويف الحديث الرشيف تحذير 
شديد من شهوات النفس بقوله ص )حفت النار بالشهوات(. 
ويف كل يوم تحذرنا البحوث العلمية والطبية من اإلرساف يف 
الطعام والرشاب وترغب يف الصيام ومامرسة الرياضة البدنية، 
لحفظ اإلنسان من املرض والعجز املبكر، نقرأ ذلك يف الصحف 

ونسمعه يف اإلذاعات دون جدوى.

غري  فليس  الناس،  سلوك  ضبط  يف  القانون  يفلح  ال  وحني   -3
الوازع الديني يوقظ الضمري ويضبط السلوك ويشحذ العزية. 
يف  الكريم  القرآن  عنه  تحدث  داء  واتباعها  الشهوات  وحب 
ذكر  الصالح،  السلف  يف  األمم  مآثر  ذكر  بعدما  مريم،  سورة 
قوله  يف  والهالك  بالعذاب  وتوعدهم  الفاسد  الخلف  مساوئ 
واتبعوا  الصالة  أضاعوا  خلف  بعدهم  من  )فخلف  تعاىل 
الشهوات فسوف يلقون غياً(، وصفهم بكلمة )خلف( بسكون 
نالحظ  ولعلنا  الالم.  بفتح  الصالح  الخلف  عن  ليميزهم  الالم 
هذا الربط املحكم بني اتباع الشهوات وإضاعة الصالة، فاتباع 
الشهوات داء خطري ينم عن ضعف اإلرادة، والصالة دواء لهذا 
املرض، مبا تكسب املصلني من العزية والقدرة نتيجة االلتزام 
يف  األمر  وكذلك  ومساء.  صباح  كل  معينة  أوقات  يف  بالطاعة 

الصيام والحج وغريهام من العبادات.

مواجهة  الرشاد يف  سبيل  الله ص  رسول  نبينا  لنا  بني  وقد   -4
وإذا  تدخلوها،  فال  بأرض  الطاعون  سمعتم  )إذا  بقوله  الوباء 
وقع بأرض وأنتم فيها فال تخرجوا منها(. وكذلك هو األمر يف 
الجذام. ورد قوله ص )فر من املجذوم فرارك من األسد(، وقوله 
هو  وهذا  مصح(،  عىل  ممرض  يردن  )ال  عامة  الوباء  يف  ص 
الحجر الصحي. إنه واجب ديني وقانوين من أجل سالمة األفراد 
ترتب  واجتامعية  شخصية  جرية  تجاوزه  يعترب  واملجتمعات، 

املسؤولية وتستوجب العقوبة.

خرج  أنه  رض  الخطاب  بن  عمر  الثاين  الخليفة  سرية  ويف   -5
الطاعون  أن  علم  الطريق  ويف  للشام،  إىل  سفر  يف  بأصحابه 
الناس، فتوقف حيث  من  الشام وقتل كثرياً  انترش يف بالد  قد 
وصل، وبعد مشورة ألصحابه قرر الرجوع إىل الحجاز، فاعرتضه 
أمري  يا  الله  قدر  من  أفراراً  بقوله  رض  الجراح  بن  عبيدة  أبو 
املؤمنني؟! فأجابه عمر لو غريك قالها يا أبا عبيدة، نعم نفر من 
قدر الله إىل قدر الله، أرأيت لو كان لك إبل هبطت وادياً له 
عدوتان إحداهام خصيبة بها زرع وحشائش، واألخرى جديبة ال 
زرع فيها، أليس لو رعيت اإلبل يف الخصيبة رعيتها بقدر الله؟ 
ولو رعيتها يف الجديبة رعيتها بقدر الله؟ إنه موقف رشيد من 
خلفائنا الراشدين يؤكد حرية اإلنسان واختياره وال يعطل سعيه 
ومساره، فلتكن لنا أسوة يف سريتهم ويف مسريتهم. أولئك هم 

مصابيح الهدى. طوىب ملن يحبهم والويل ملن يسبهم.

وباء يكشف
 عن داء

2020 الفرقان  لجريدة  محفوظة  الحقوق  جميع  أصحابها.  آراء  عن  تعرب  وإمنا  وإدارتها،  الجريدة  رأي  عن  بالرضورة  تعرب  ال  الواردة  املقاالت  و  اآلراء  إن   

بدأ حزب الله باستغالل الوضع االقتصادي واألوضاع املادية الصعبة 
املحتاجني  الشباب  مستغالً  يبدو،  ما  عىل  السورية  الزور  دير  يف 

للزج بهم يف صفوفه للقتال.

فقد أفادت مصادر املرصد السوري لحقوق اإلنسان، األربعاء بأن 
ميليشيا “حزب الله” اللبناين افتتحت باب االنتساب لصفوفها يف 
مقرها ببناء التنمية الريفية يف حي هرابش مبدينة دير الزور والذي 

تتقاسمه مع قوات “الدفاع الوطني” التابعة للنظام يف سوريا.

150 دوالرًا
دوالرا   150 قدره  للمنتسب  شهري  مرتب  منح  الحزب  وأعلن 
قيمة  ارتفاع  بسبب  للشبان  إقباالً  يشهد  املقر  جعل  ما  أمريكيا، 
قوات  عنارص  يتقاضاها  التي  بالرواتب  مقارنة  املمنوحة  األموال 

النظام واملليشيات املوالية لها.

بل  سوريا،  عىل  امليليشيا  أفعال  تقترص  مل  املعلومات،  وبحسب 
باتت تتبع نفس اإلجراءات يف لبنان منذ فرتة، حيث أشارت مصادر 

لالنخراط يف صفوفه،  تدعو  إعالنات  ينرش  بدأ  الله  أن حزب  إىل 
وذلك للشح الكبري بالعنارص البرشية يف صفوفه.

ميليشيا جديدة
تابعة  جديدة  محلية  ميليشيا  عىل  الضوء  املرصد  تقرير  وسلط 
للحرس الثوري اإليراين يف امليادين، بدأت عملها منذ قرابة األربعة 
الرديفة  الوطني”  “الدفاع  قوات  من  عنرص  عمد  حيث  أشهر، 
لقوات النظام، إىل تشكيل ميليشيا محلية تابعة لـ “الحرس الثوري 
تلقيه  بعد  وذلك  زينب”،  “السيدة  لواء  مسمى  تحت  اإليراين”، 

دعامً مالياً وعسكرياً من قيادة الحرس الثوري.

وقد تجاوز عدد املنتسبني إىل صفوف امليليشيا حتى اللحظة “100” 
الزور،  دير  وريفها رشقي  امليادين  مدينة  أبناء  من  جلهم  شخص 
حيث تقدم امليليشيا راتبا شهريا للمنتسب يقدر بنحو “100” ألف 
تُقدمها  التي  الرواتب  أعىل  ضمن  من  يعترب  والذي  سورية،  لرية 
امليليشيات املحلية املوالية إليران ملنتسبيها يف املنطقة، إضافة إىل 

سلل غذائية توزع بشكل شهري للمنتسبني.

تجنيد مقابل الدوالرات..
 حزب اهلل يستغل شبان دير الزور

519-992-1657
www.alforqannewspaper.ca

Visit our website 
for a daily

 news update 
CALL US NOW
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welcome to 2640 elsmere, great for family or 
investors. full brick ranch in prime location, 5 
minutes from devonshire mall. solid 3+1 bedrooms, 
2 full bathrooms and 2 kitchens sitting on a nice 
size lot )66.83 x 130(. includes hardwood flooring 
on the main level and lots of updates including ac & 
furnace )2019(, main floor kitchen )2020(, flooring 
)2017(, basement kitchen )2017(, roof around 5 
year, vinyl windows. enjoy family gatherings in the 
lower-level kitchen, rec room with par and newer 
tile floors. proximity to massey high school, st. clair 
college, devonshire mall & buses & more. there is a 
covered rear patio as well as parking for 8 cars.

2640 ELSMERE
$349,900

3820 Donato - LaSalle
$199,900 Investors Investors or First Time Home 

Buyers. Fully renovated from top to 
bottom near the University of Windsor 
and close to downtown. This home 
features 3 bedrooms & 1 full bath. All 
new 2020 updates include: waterproof, 
updated electric, attic insulation, 
new kitchen with granite countertop, 
windows, doors, flooring, fresh paint. 
Lots to mention come check out this 
amazing house for yourself, call us 
today! The basement is partly finished, 
so you can finish it yourself and with 
a side entrance, you can make extra 
income. This property won't last...

4066 ST. FRANCIS CRESCENT
 $1,600,000

 3030 CLEMENCEAU
$299,900

Welcome To 4066 St. Francis Cres. Located on the one of the premium seven lakes 
lots backing onto the golf course with gorgeous view of some of the lakes and no rear 
neighbours. This unique custom built 2 storey home was built in 2018 and is approx. 
4400 sq ft plus a fully finished basement with a second kitchen. This home features 
a total of 7 bedrooms and 6.5 bathrooms including 3 of the bedrooms with ensuites. 
Main floor has lots of features and upgrades including 9 foot ceiling, a bedroom with 
an ensuite that is great for friends or in-laws while visiting. A formal dining\living 
room, Chefs kitchen with granite countertops and high end appliances, a large eating 
area overlooking the beautiful backyard )with in-ground pool( and golf course and 
open concept family room with stone wall fireplace. Second level have 4 bedrooms 
and 3 full washrooms with 2 of the bedrooms have ensuite bathrooms. Huge master 
bedroom with a walk-in closet, full bathroom & nice sitting area.
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Word of truth                                         Issue 93 (January , February - 2021)

  High Quality PRINTING with Best Rates 

DISTRIBUTE TO WINDSOR AREAS 

•  Business Cards: 1500 for $40
•  Sticker labels: 5000 starting $350
•  Pull Up Banners: 1 for $100
•  T-shirts: 12 for $180
•  Post Cards: 1500 for $75
•  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 

$180

1500 
for 
$40

6 for 
$160

5000
for 

$625


