
توزع مجانا
 للحقيقة عنوان

                     سياسية    ثقافية   مستقلة  

6 3

ألمانيا  تدين عنصر في 
االستخبارات السورية

مصلحة إيران
 في ضعف لبنان وتفككه

االحتالل يهدم مبنى للتضييق 
علي حارس 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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اإلرهاب الفكري
 يف زمن الوباء !

“اإلرهاب”  مصطلح  يقرتن  ما  عادة 
مع عمليات إجرامية من تفجري أو إطالق نار تودي حبياة 

مواطنني أبرياء .
غري أن “اإلرهاب” ال يقتصر على األذى اجلسدي فحسب ، 
، فهؤالء  الفكري”  اإلرهاب هو “اإلرهاب  أنواع  إن أخطر  بل 
أصحاب هذه اإليديولوجية القمعية ميارسون إرهابهم على 
املغريات  و  املعسول  بالكالم  جلذبه  إما  الرأي  خيالفهم  من 
أو إلخضاعه بدءا من التنمر مرورا بالتضييق على صاحب 
التصفية  تأتي  حينها  ميتثل  مل  فإن  قمعه  ثم  اآلخر  الرأي 

اجلسدية.
وال يقتصر “اإلرهاب الفكري” على اجلماعات األصولية أو 
الراديكالية ، فها حنن اليوم يف زمن الوباء نرى هذه املمارسات 

تصدر عن أشخاص يدعون الدميقراطية و تقبل اآلخر !
لقاح  لتلقي  الدعوات  مع  جلية  املمارسات  هذه  تظهر  و 
أصحاب  بني  مشتقاته    و  الفكري  اإلرهاب  فيبدأ  كورونا 
 “ نظرية   أصحاب  و  كونية”  مؤامرة  اللقاح   “ نظرية 
اللقاح منقذ للبشرية “ ! متجاهلني أن القرار فيه هو “حرية 
شخصية “ والحيق ألحد أن يسلب منا “حقوقنا اإلنسانية” . 

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 :
نقل كامل أثاث املنزل جمانا ...

تقييم سعر املنزل جمانا ...
إتصلوا بنا ملزيد من املعلومات 

519-992-1657
www.alforqannewspaper.ca

Visit our website 
for a daily news update 
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ستمدد  أنها  الفيدرالية  لحكومة  ا أعلنت 
 CRB املالية  املساعدات  تحقاق  اس فرتة 

ملدة 12 أسبوًعا إضافيًا.

هذه  تنتهي  أن  املفرتض  من  نه  أ حيث 
بحلول  املستفيدين  لبعض  عدات  املسا

نهاية شهر مارس.

اليوم  الوزراء جاسنت ترودو  و قال رئيس 
برنامج  أيضا  ستمدد  أوتاوا  إن  عة  الجم
أسبوًعا   12 أي  املقدار  بنفس   )CRC B(
مزايا   من  االستفادة  ستمدد  كام   , يًا  إضاف
لفرتة   CRSB الكندية  املرض  من  ايف  التع
متتد من أسبوعني إىل أربعة أسابيع تقريباً.

“هذه  صحفي  مؤمتر  خالل  ترودو  ل  وقا
األزمة مل تنتهي كذلك دعمنا مل ينتهي “.

اإلستفادة  من  املواطنون  بدأ  قد  كان  و 
و   CRB الحكومية املساعدات  مزايا  من 

CRCB يف الخريف املايض.

املطالبة  املؤهلني  للمستفيدين  ميكن  و 
أسبوًعا   26 إجاميل  إىل  تصل  ملدة  ملزايا  با
بني 27 سبتمرب 2020 و 25 سبتمرب 2021.

مام يعني إذا كان الفرد قد استخدم املزايا 
فسوف   ، إنطالقتها  عند  الحني  ذلك  منذ 
بحلول  الدعم  هذا  من  االستفادة  تنتهي 

نهاية شهر مارس.

لكن قرار الحكومة اليوم جاء ليضيف مدة 
12 أسبوًعا ألولئك املستفيدين .

كام أعلنت الحكومة عن متديد اإلستفادة 
من برنامج التأمني عىل العمل EI من 26 

أسبوًعا إىل 50 أسبوًعا.

كالرتو  كارال  التوظيف  وزيرة  وقالت 
للصحفيني اليوم الجمعة إن متديد الربامج 
سيكلف الحكومة ما يقرب من 12.1 مليار 

دوالر.

بإقرار  مرهون  اإلعالن  أن  إىل  ولفتت 
ترشيع جديد ومعه دعم أحزاب املعارضة 
) و هو ما يتوقع حدوثه بدعم من حزب 

.) NDP ال
 

يف  مًعا  عملنا  “عندما  كالرتو:  قالت  و 
ملساعدة  رئيسيًا  دعاًم  قدمنا     ، املايض 
نفس  الكنديون  يتوقع  العامل.  ماليني 

اليشء من جميع األطراف مرة أخرى

الحكومة الكندية تعلن عن تمديد المساعدات المالية !

أمس  الكندي  العموم  مجلس  تبّنى 
املحافظني  لحزب  اقرتاحاً  باإلجامع 
أقلية  بحّق  املرتكبة  الفظائع  بتصنيف 
شينجيانغ  إقليم  يف  املسلمة  اإليغور 
أنها  الصني عىل  )سنجان( يف شامل غرب 

“إبادة جامعية”.
ومل يشارك رئيس حكومة األقلية الليربالية 
جوستان ترودو وال وزراؤه، باستثناء واحد 
االقرتاح  هذا  عىل  التصويت  يف  منهم، 

الرمزي غري املُلزِم.

لكّن الكثريين من النواب الليرباليني صّوتوا 
تبناه  الذي  الحّساس  االقرتاح  لصالح هذا 
مجلس العموم بأغلبية 266 نائباً من أصل 

338 نائباً يتشّكل منهم املجلس.

واالقرتاح حّساس من الناحية الدبلوماسية 
الصينية  الكندية  العالقات  تجتاز  فيام 
سنتنْي.  من  أكرث  منذ  مسبوقة  غري  أزمة 
الكندينْي  أوقفت  الصينية  فالسلطات 
 10 يف  سبافور  ومايكل  كوفريغ  مايكل 
كانون األول )ديسمرب( 2018 بعد تسعة 
أيام عىل توقيف السلطات الكندية سيدة 

األعامل الصينية مينغ وانتشو.

االتصاالت  لعمالق  املالية  املديرة  وانتشو 
الرشكة،  مؤسس  وابنة  “هواوي”  الصيني 
من  طلٍب  عىل  بناًء  فانكوفر  مدينة  يف 
السلطات األمريكية التي تتهمها بااللتفاف 
عىل  املفروضة  األمريكية  العقوبات  عىل 

إيران.

أية مخالفة، وهي  ارتكابها   وتنفي مينغ 
تخضع لإلقامة الجربية يف منزل متلكه يف 
لتسليمها  القانوين  املسار  وبدأ  فانكوفر، 

للسلطات األمريكية.
ذايت  بحكم  شينجيانغ  إقليم  ويتمتّع 
اإليغور  لشعب  سكانه  غالبية  وتنتمي 
الذين يدين باإلسالم ويتحدث لغًة توركية 

وهو من األقليات العرقية يف الصني.
قبل  غارنو  مارك  الخارجية  وزير  وقال 
عىل  تأخذ  كندا  إّن  وبعده  التصويت 

محمل الجّد االدعاءات بأّن النظام الصيني 
اإلقليم  يف  جامعية  إبادة  عملية  يرتكب 
أن  تريد  الكندية  الحكومة  وإّن  املذكور 
ق  معمَّ لتحقيق  االدعاءات  هذه  تخضع 
يجريه جهاز دويل مستقل وذو مصداقية.

التقارير  إزاء  عميق  بقلق  نشعر  “نظل 
التي تتحدث عن انتهاكات خطرية لحقوق 
اإلنسان يف شينجيانغ، من ضمنها اللجوء 
الرتبية  وإعادة  التعسفي  االعتقال  إىل 
والتعذيب  القرسي  والعمل  السياسية 
بيان  يف  غارنو  قال  القرسي”،  والتعقيم 
أصدره بعد التصويت يف مجلس العموم.

وتجّنب رئيس الحكومة الكندية االنضامم 
حقوق  وناشطي  األمريكيني  املسؤولني  إىل 
يؤكدون  الذين  القانون  وفقهاء  اإلنسان 
أّن االنتهاكات التي يرتكبها النظام الصيني 
“إبادة  عملية  إىل  ترقى  اإليغور  بحق 

جامعية”.
ويرى ترودو أّن مصطلح “إبادة جامعية” 
بحذر  يُستخَدم  أن  بالتايل  ويجب  ثقيل 
خطرية  انتهاكات  إّن  قال  لكنه  ورويّة، 
إقليم  يف  حالياً  تجري  اإلنسان  لحقوق 

شينجيانغ.

وصف  أوتول  إرين  املحافظني  زعيم 
التصويت  عن  ووزرائه  ترودو  امتناع 
أيّة  يخىش  ال  أنه  مضيفاً  “ُمخجل”،  بأنه 

ارتدادات اقتصادية من الصني.

يف  الرسمية  املعارضة  زعيم  وأضاف 
مجلس العموم “ِقيَُمنا ليست للبيع وكان 
عىل السيد ترودو أن يبعث هذه الرسالة 

اليوم”.
ما  باعتبار  املحافظني  اقرتاح  وحظي 
يتعرض له اإليغور عملية “إبادة جامعية” 
من  األُخرى،  املعارضة  أحزاب  بدعم 
الكتلة الكيبيكية إىل الحزب األخرض مروراً 
اليساري  الجديد،  الدميقراطي  بالحزب 
النواب  عرشات  إىل  إضافة  التوجه، 

الليرباليني.

كندا تعترف رسميًا بـ”اإلبادة 
الجماعية” بحقّ اإليغور

حددت الحكومة الفيدرالية الكندية قامئة 
املسافرين املعفيني من إجراء اختبار كورونا 

عند وصولهم إىل كندا، وتتضمن القامئة:

الفئة:  هذه  وتشمل  األساسيني  العامل   1-
العامل يف قطاع التجارة والنقل مثل سائقي 
املوجودين عىل  الطاقم  الشاحنات، وأفراد 

منت الطائرات.

رجال  مثل  الطوارئ  خدمات  مقدمي   2-
اإلطفاء واملسعفني.

تقل  الذين  األطفال  من  يطلب  ال   3-
اختبار،  إجراء  سنوات  أربع  عن  أعامرهم 
العابرين  الجويني  الركاب  من  يطلب  وال 

عرب كندا إىل بلد آخر إجراء هذا االختبار.

موظفي  مثل:  الحكوميني  املسؤولني   4-
الحدود  وضباط خدمة  الكندية،  الحكومة 
، ويسمح ألعضاء القوات املسلحة الكندية 

أيضاً تخطي متطلبات االختبار.

-5 األشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفريوس 
السفر،  قبل  يوماً   90 إىل   14 من  كورونا 
أنهم  عىل  دليل  لديهم  يكون  أن  برشط 

قاموا باختبار إيجايب.
يتم  الربية،  بالحدود  األمر  يتعلق  عندما 

إعفاء العامل الذين يعربون الحدود بشكل 
ال  من  وكل   , باالختبار  القيام  من  منتظم 
ميتثل إىل القواعد املفروضة سيواجه غرامة 

قدرها 3000 دوالراً.

ترودو عن  الوزراء جاسنت  و كشف رئيس 
إصابتهم  ثبتت  الذين  املسافرين  مصري 

بفريوس كورونا عند وصولهم إىل الحدود.

أي  عىل  يتعني   ، فرباير   22 من  واعتبارا 
شخص يدخل كندا عن طريق الرب أو الجو 
إجراء اختبار كورونا عند وصوله ، باإلضافة 
إىل االختبار الذي يتم إجراؤه يف غضون 72 

ساعة قبل املغادرة.

غالبية  سيستمر   ، السلبي  االختبار  وبعد 
املسافرين بعد ذلك يف إكامل فرتة الحجر 
الصحي اإللزامية ملدة أسبوعني ، مع حجز 
فنادق  أحد  ليال يف  لعدة  الجويني  الركاب 

الحجر الصحي يف كندا.

قال  بالوباء  اصابتهم  تثبت  ملن  وبالنسبة 
إيجابية  االختبار  نتائج  كانت  “إذا  ترودو: 
فستتم مطالبتك بالحجر الصحي عىل الفور 

يف املنشآت الحكومية املعينة”.

فنادق  عن  منفصلة  هذه  املرافق  وتعترب 

املسافر  يبقى  و   ، كندا  يف  الصحي  الحجر 
محجوز يف تلك املنشآت لبقية فرتة العزل 

التي تبلغ أسبوعني.

الحجر  “هذا  تغريدة:  يف  ترودو  وأضاف 
, قد يؤدي  إلزامي وسيتم فرضه”  الصحي 
عدم االمتثال لقيود السفر املحدثة يف البالد 
أو  دوالر  ألف   750 إىل  تصل  غرامات  إىل 

حتى ستة أشهر يف السجن!

الدستوريّة  القانوين للحّريات  و قّرر املركز 
الكنديّة   الحكومة  رفع دعوى قضائيّة ضّد 
فرضتها  التي  املتشّددة  القيود  بسبب 

مؤّخرا عىل الكندينّي الواصلني إىل البالد.

القانوين  املركز  رئيس  كاريب  جون  ويقول 
للحريّات الدستوريّة، إّن الحكومة الكنديّة 
مل تقّدم أّي دليل علمّي يفرّس رضورة اتّخاذ 

إجراء الحجر الصّحي.

ويقول  سايح حسن أحد محامي املركز إّن 
الكندينّي يسافرون ألسباب عديدة، وتضمن 
وخارجها،  البالد  داخل  تنّقالتهم  الرشعة 

وحّرية التنّقل حّق أسايس لهم.
واعترب املحامي سايح حسن أّن قرار الحجر 
تحت  الجربيّة  باإلقامة  أشبه  الصّحي 

املراقبة.

قائمة المسافرين المعفيين 
من اختبار كورونا
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رشعت سلطات االحتالل اإلرسائييل بهدم بناية سكنية من طابقني تضم أربع شقق سكنية تعود لعائلة 
عليان قرب مدخل بلدة العيسوية بالقدس املحتلة.

وقالت مصادر محلية: إن أعدادا كبرية من جنود االحتالل ترافقهم جرافة وصلت إىل محيط البناية 
ورشعت بهدمها.

وقال فادي عليان حارس باملسجد األقىص وصاحب إحدى الشقق لـوكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية 
“وفا”: إن بلدية االحتالل بالقدس املحتلة، أبلغته األحد بنيّتها هدم بناية مساحتها حوايل 370 مرتا 
مربعا وتضم 4 شقق سكنية، تعود له وشقيقيه مراد وأمجد ووالدهم، ويقطن فيها 17 فردا منهم 12 

طفال، ومشيدة منذ 10 أعوام.
وأضاف: رغم أن البناية تقع ضمن الخارطة الهيكلية املسموح بالبناء فيها بالعيسوية، إال أن االحتالل 

يسعى لهدمها للتضييق عيل ومنعي من العمل باألقىص.
وكانت محكمة االحتالل اإلرسائييل قد رفضت يف الثامن من آب/ أغسطس من العام املايض، تجميد 
قرار هدم منزل عائلة عليان ببلدة العيسوية، بعد أن صادقت عىل وقف أي إمكانية ملواصلة إجراءات 

الرتخيص من قبل العائلة.
تعطيل  بدعوى  مرات،  عدة  املسجد  عن  واإلبعاد  لالعتقال  تعرض  عليان  األقىص  حارس  أن  يذكر 

اقتحامات املستوطنني واالحتجاج عىل تدنيس جنود االحتالل للمصليات.

•االحتالل يهدم مبنى يف القدس 
للتضييق عيل حارس المسجد األقىص !

قال الشيخ صبحي الطفييل، مؤسس جامعة “حزب الله” 
إيران،  إن   ،)1991  :1989( لها  عام  أمني  وأول  اللبنانية 
ترى  لكنها  لبنان،  يف  نفوذا  األكرث  هي  الجامعة،  حليفة 
الفقر  اقتصاده ونرش  مصلحتها يف ضعفه وتفككه ودمار 

والجوع والفوىض فيه.

األناضول، أن “هذه هي  الطفييل، يف مقابلة مع  وأضاف 
تلك  أن  تعترب  وهي  وسوريا،  العراق  يف  إيران  سياسة 
السياسة متكنها من غرز أقدامها يف األرض والتحكم بالبلد 

واستخدامه ألهدافها السياسية”.

ومتنى أن تعيد إيران النظر يف مصلحتها ومصلحة الشعوب 
ويخدم  أوال  يرضها  تفعله  ما  أن  “وتدرك  حولها،  من 

مرشوع الغرب والصهاينة”.

لبنان،  يف  وتأثريا  نفوذا  األكرث  اليوم هي  “إيران  أن  وتابع 
ونهوض  الدولة  قيام  يف  مصلحتها  ترى  ال  لألسف  لكنها 
االقتصاد والعمران، وإمنا يف ضعف الدولة وتفككها ودمار 

اقتصادها ونرش الفقر والجوع والفوىض فيها”.

وأردف: “لست مبالغا حني أقول إن لبنان ليس دولة، وإمنا 
وشعبه  الخبائث،  كل  فيه  آسنة  مياه  مستنقع  مجرد  هو 

مستغرق بالتناحر واالنتحار” .

غيبوبتهم،  من  اللبنانيون  “يستفيق  أن  آمل  واستطرد: 
ويدركوا أن املستقبل بالتعاون، وليس بالتناحر”.

ويعاين لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ نهاية الحرب األهلية 
مشهد  يف  حادا،  سياسيا  واستقطابا   ،)1990  –  1975(

تتصارع فيه مصالح دول إقليمية وغربية.

** لبنان بني واشنطن وطهران

جو  الرئيس،  إدارة  تبحث  أمريكية،  إعالم  وسائل  وفق 
األطراف  النووي متعدد  االتفاق  أفكار إلحياء  بايدن، عن 
يف  واشنطن  منه  انسحبت  والذي   ،2015 لعام  إيران  مع 

.2018

وعن املفاوضات األمريكية اإليرانية املحتملة وتأثريها عىل 
لبنان، قال الطفييل: “ال شك أن إيران تحاول أن تطرح كل 
النووي  بشأن  أمريكا  مع  املفاوضات  طاولة  عىل  أوراقها 

ولبنان ورقة مهمة يف هذا املوقع”.

إيران ستنعكس عىل  ورأى أن “املفاوضات األمريكية مع 
)حزب  الحزب  قبضة  ستُضعف  هل  السؤال:  لكن  لبنان، 

الله( عىل لبنان، أم ستدعمها”.

وطهران  واشنطن  بني  السابق  “التفاهم  أن  إىل  وأشار 
سمح لألخرية بدعم قبضها، ووجود إيران املريح يف لبنان 

ومناطق أخرى كالعراق كان بربكة ذاك التفاهم”.

بأن  تفيد  اللحظة  حتى  الدالئل  “كل  أن  عىل  وشدد 
والتمدد  بالدنا،  وهدم  شعوبنا  لتمزيق  بحاجة  األمرييك 
لزرع  األمريكية..  املشاريع  أبرز  من  الفوضوي  اإليراين 

املوت والفوىض والخراب وتحقيق أهداف أمريكا”.

واعترب أنه “ال بديل عن “حزب الله” حتى اليوم لحامية 
حدود الكيان الصهيوين )إرسائيل( يف جنوب لبنان”، “وال 
الحزب  بخدمات  التفريط  واألمريكيني  للصهاينة  ميكن 

األمنية”.

الشيعي  الناشط  عىل  ُعرث  املايض،  شباط  فرباير/   4 يف 
املعارض لـ”حزب الله”، لقامن سليم، مقتوال داخل سيارته 
مبنطقة العدوسية جنويب لبنان، وأعلن القضاء فتح تحقيق.

واتهمت رشا سليم، شقيقة لقامن، يف مقابلة مع األناضول، 
“حزب الله” باغتياله؛ ألنه “كان يخيفهم بأفكاره املؤثرة يف 

العامل”، وفق قولها.

بالقتل  التهديد  ميارس  الله”  “حزب  إن  الطفييل  وقال 
ملعارضيه من أعىل الهرم إىل أسفله ودون مواربة”.

 

واعترب أن “طريقة تفاعل “حزب الله” مع بعض االغتياالت 
نحن  بعيدا  تذهبوا  يقول: “ال  به وكأنه  الظن  نحو  تدفع 

فعلناها”.

وأضاف: “وبات إصبع السبابة املرفوعة بصمة خاصة عند 
وتغريدة  بالقتل،  للتهديد  الله(  نرص  )حسن  العام  أمينه 
الربح واللطف غري املحسوب الشامتة صبيحة يوم مقتل 

لقامن سليم ال تحتاج لتوضيح”.

وعادة ما يرفع حسن نرص الله، يف خطاباته، إصبعا للتهديد 
أو للتحذير من موقف ما.

وبعد مقتل لقامن، أثارت تغريدة لجواد، نجل نرص الله، 
سخط اللبنانيني، قبل أن يُضطر لحذفها الحقا.

البعض هي  بـ”تويرت”: “خسارة  وكتب جواد، عرب حسابه 
تغريدته  وأرفق  محسوب”.  غري  ولطف  ربح  الحقيقة  يف 

بهاشتاغ )وسم(: “بال أسف”.

وشدد الطفييل عىل أن “القتل والرتويع نهج مرتبط بقادة 
وإرعاب  األفواه  لكم  أخرى  وسيلة  ميلكون  وال  الفساد، 

الناس”.

لبنان  النظام اإليراين يف  وتابع: “هذه املامرسات يقوم به 
والعراق وحتى يف إيران، وما يفعله كل طاغية يف العامل، 
مثل حكام مرص والحجاز وفلسطني والصني وبعض الدول 

األوروبية، خاصة فيام يتعلق باملسلمني”.

من  اآلن  حتى  لبنان  يتمكن  مل  سياسية،  خالفات  جراء 
األعامل  ترصيف  حكومة  محل  لتحل  حكومة  تشكيل 
الراهنة، التي استقالت يف 10 أغسطس/ آب املايض، بعد 6 

أيام من انفجار كاريث مبرفأ العاصمة بريوت.

ورأى الطفييل أن “التيار العوين )نسبة لرئيس الجمهورية 
ميشال عون(، الذي يحترض يف بيئته املسيحية ويدرك أن 
وغري  هامشيا  سيكون  القادمة  االنتخابات  بعد  وجوده 
لعل  الحايل  قوته وحضوره  يستفيد من  أن  يحاول  فاعل، 
ذلك يخدمه يف املستقبل، لهذا يتشبث بقوة بحصة وازنة 

يف الوزارة )الحكومة( تسمح له بلعب دور أكرب”.

وتابع: “حزب الله يحاول أن يستفيد من أغلبيته النيابية يف 
الربملان املضمون حاليا لينتخب رئيسا جديدا للبنان، بعد 
جديدة،  لسنوات  مريحة  سيطرة  لنفسه  ويضمن  سنتني، 
لهذا يسعى ملناخ يسمح بالتمديد للمجلس النيايب الحايل 
حتى يوم انتخاب رئيس للجمهورية” )31 أكتوبر/ ترشين 

األول 2022(.

الحريري،  املكلف، سعد  الوزراء  رئيس  “زيارات  أن  ورأى 
ال  الدول(  )تلك  ألنها  كربى،  أهمية  لها  ليس  عدة  لدول 
متلك يف الوقت الحايل أوراقا قوية ميكن استخدامها لعرقلة 

خطط إيران وأذرعها يف لبنان”.

البطريرك  دعا  الخانقة،  اللبنانية  األزمة  استمرار  مع 
املاروين، الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، خالل قداس 
مؤخرا، إىل “طرح قضية لبنان يف مؤمتر دويل خاص برعاية 
الحديثة  الدستورية  أطره  يف  لبنان  يثبت  املتحدة،  األمم 
الكيان )…( وتضع حدا لتعددية  التي ترتكز عىل وحدة 

السالح”.

مسألة  اللبنانية  األزمة  “تدويل  أن  اعترب  الطفييل  لكن 
أن  وأمامها عقبات كثرية ومخاطر مرعبة، وأظن  معقدة، 
البطريرك ال يريد أكرث من الضغط عىل عون وجامعته لعله 

يعيد النظر مبوقفه الخطر ويتنازل ويشكل الحكومة”.

أصعب  عىل  مفتوح  لبنان  يف  املستقبل  أن  من  وحذر 
االحتامالت من ثورة جياع إىل حرب أهلية إىل تفكك دويلة 

“املسخ”.

ورأى أن “التفكك قد يكون هدف أمرييك صهيوين كنموذج 
للفوىض الخالقة األمريكية يف مرشقنا، ولخلق دولة رشيط 

حدودي شيعية يف جنوب لبنان لحامية الصهاينة”.

•مصلحة إيران
 يف ضعف لبنان وتفككه

“صواريخ العبث”.. الكاظمي: لسنا 
ساحة لتصفية الحسابات

رداً عىل الهجوم الصاروخي الذي استهدف املنطقة 
العراقي  الوزراء  رئيس  قال  بغداد،  يف  الخرضاء 
محاولة  العبثية  الصواريخ  إن   ، الكاظمي  مصطفى 
إلعاقة تقدم الحكومة وإحراجها، مؤكداً أن األجهزة 
األمنية ستصل إىل الجناة وسيتم عرضهم أمام الرأي 

العام.

وقال املكتب اإلعالمي يف بيان: “إن أرض العراق لن 
تكون ساحة لتصفية الحسابات”.

كام شدد عىل أن العمليات االستباقية ضد اإلرهاب 
مستمرة ويف تصاعد للقضاء عىل ما تبقى من بؤره.

الرشق  لشؤون  الربيطاين  الدولة  وزير  أعرب  فيام 
األوسط وشامل أفريقيا جيمس كليفريل، اليوم أيضا 
عن قلقه من تلك الهجامت، قائال:” هناك منط مقلق 
من الهجامت يف العراق”، مضيفا أن “الذين يسعون 

إىل زعزعة استقرار العراق لن ينترصوا.”

كام شدد عىل أن بريطانيا عازمة عىل دعم الحكومة 
والشعب العراقيني.

إصابة مقر جهاز األمن العراقي

بغداد  العاصمة  وسط  الخرضاء،  املنطقة  وكانت 
تعرضت مساء أمس االثنني، لهجوم بصواريخ خلف 

أرضارا مادية.
عىل  صاروخني  أن  العراقية  األمن  أجهزة  وذكرت 
األقل سقطا داخل املنطقة الخرضاء حيث تقع مقار 
السفارات األجنبية ومنها األمريكية. فيام قال مصدر 
أمني داخل املنطقة الخرضاء لوكالة فرانس برس، يف 
حينه إن نظام الدفاع املضاد للصواريخ يف السفارة 
مل  ألنها  الصواريخ  العرتاض  النار  يطلق  مل  األمريكية 

تكن موجهة لتسقط داخل املجمع الدبلومايس.

كام أوضح أن صاروًخا واحًدا عىل األقل أصاب مقر 
جهاز األمن الوطني العراقي القريب من مقر البعثة 
الدبلوماسية األمريكية، ما ألحق الرضر بعدة سيارات 

متوقفة يف املكان.

استهدفت صواريخ كاتيوشا 22 فرباير 2021 محيط 
بغداد  يف  الخرضاء  املنطقة  يف  األمريكية  السفارة 

العراق.
استهدفت صواريخ كاتيوشا 22 فرباير 2021 محيط 
بغداد  يف  الخرضاء  املنطقة  يف  األمريكية  السفارة 

العراق.
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أسواق املوصل

KRINOS 

Halloumi    

      

$2
.99

RED LENTILS
lb     

CHICKPEAS
lb
     

ALWAZAH 
TEA
400g 

ALKANATER HALAWA

.99

$6

SJN
     Dates Syrup  

     .99

$5
SWAN

Super Basmati Rice

 (10 lb)    

$9
ASSORTED 
CANS OF 
Tomato paste

      4/

$10¢ 79 ¢ 99

.99

KRINOS
Bulgarian Cheese    

                  1kg

.99

$13

ALKANATER
Tahini  

     

.99

$6
KRINOS

Kalamata Olive    

$11
.99   2/

$11

519-817-2939

  2/

$10
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 *بقلم: األستاذ عبداملنعم الرياحي

1. اليوم الخامس عرش من شهر مارس كل عام، هو يوم الثورة 
الطائفي  الحكم  عىل  املجيد  السوري  الشعب  ثورة  السورية، 
كتبها  بعبارة  سنوات  عرش  قبل  انطلقت  البغيض،  العنرصي 
تلميذ عىل جدار )الشعب يريد اسقاط النظام(، أعقبها اعتقال 
تنكيل،  أبشع  الدولة  مخابرات  بهم  نكلت  التالميذ  من  عدد 
بدرعا  الجامع  العمري  املسجد  يف  أولياؤهم  اعتصم  وحني 
استنكارا للجرمية، هاجمتهم قوات السلطة بالرصاص والقنابل 

فعمت لذلك االعتصامات يف املساجد كل أنحاء البالد.

2. التعبري عن الرأي حق قررته الئحة حقوق اإلنسان، والتظاهر 
الدول  من  كثري  ويف  الدولية.  الرشائع  كفلته  أسلوب  السلمي 
حكامنا  لكن  الرأي.  عن  للتعبري  وحدائق  ساحات  املعارصة 
املظاهرات  ويقمعون  الرأي،  عن  التعبري  يحرمون  املستبدين 
السلمية، وحني يلجأ الناس إىل االعتصام يف املساجد، تحارصهم 
قوات السلطة وتطلق عليهم الرصاص والقنابل، فتهدم املساجد 
فوقهم فتقتل وتعتقل وتلقي باألحياء يف السجون واملعتقالت.

هاجمت  يوم   1964 سنة  حامة  مدينة  يف  حصل  ما  هذا   .3
املسجد  فهدمت  السلطان،  جامع  يف  املعتصمني  الدبابات 
وقتلت عدداً من املعتصمني واعتقلت آخرين، وهذا ما حصل 
يف الجامع األموي بدمشق حني اقتحمت الدبابات ساحة الجامع 
وأطلقت القنابل عىل املعتصمني فقتلت أعداداً منهم واعتقلت 
الطائرات  بقنابل  مدينة حامة  عام 1982 قذفت  آخرين. ويف 
وراجامت الصواريخ، فهدمت أحياء عىل رؤوس ساكنيها، كان 
ذلك بسبب اعتصام للمصلني يف جامع الكيالين مل تكن مواجهته 

بحاجة إىل هذه املجزرة.

ضحايا  ان   Human Right Watch ملنظمة  تقرير  يف   .4
احصائية  قتيل، ويف  اكرث من 400،000  بلغت  السورية  الثورة 
للمفوضية  تقرير  ويف  حالة،   129,973 العدد  بلغ  للمعتقلني 
السامية لشؤون الالجئني بلغ عدد النازحني داخل سورية 6,6 
الجئ،  مليون   5،6 البالد  خارج  الالجئني  وعدد  نازح،  مليون 
واألعداد يف تزايد. كل ذلك فيام أمكن احصاؤه والله تعاىل أعلم 

مبا وراء ذلك.

املدعو عىل  لنفسه  اختاره  الذي  الشهرة  اسم  أدونيس هو   .5
أحمد سعيد، ولد يف قرية قصابني بريف مدينة جبلة السورية 
يف  يوسف  القديس  جامعة  يف  مدرساً  عمل  علوية،  أرسة  يف 
بريوت، وحصل عىل الجنسية اللبنانية، ثم سافر إىل فرنسا وأقام 
اليونان.  قدماء  عند  والخصب  املطر  إله  هو  وأدونيس  فيها. 
يثق  ال  أنه  السورية:  الثورة  شأن  يف  قال  املتأله،  هذا  وعيل 
بثورة تخرج من الجامع. ولنا أن نسأله: من أين يريد أن تخرج 
أم  القامر؟  صاالت  من  الليلية؟  النوادي  من  السورية؟  الثورة 
من صالونات التجميل؟ كربت كلمة قالها أدونيس وخطيئته أنه 

ليس من رواد املساجد.

ثورة سلمية  تكون  الله،  بيت  املسجد  تنشأ يف  الثورة حني   .6
والله تعاىل هو السالم، هي ثورة تحريرية هتافها ال إله إال الله 
والله أكرب، وأسلوبها االعتصام والتظاهر ليس غري. هكذا كانت 
ثورات الربيع العريب. يف مرص كان ميدان التحرير يف القاهرة 
يف  األقىص  املسجد  كان  فلسطني  ويف  الصلوات،  إلقامة  ساحة 
القدس منطلقاً لالنتفاضات السلمية للشعب الفلسطيني. لقد 
أصبحت كلمة الجمعة أحد عنارص الشعارات الثورية: جمعة 
من  وغريها  القرن،  صفقة  جمعة  املعتقلني،  جمعة  املقاومة، 

الجمعات التي تعرب عن الثورة السلمية.

بأن  لها  وتذكرة  العارش،  عامها  يف  السورية  للثورة  تحية   .7
بقيادة  عزميتها  وتجدد  أعاملها،  وتقوم  مسريتها  تستعرض 
واعية تربز املخلصني من رجاالتها وتبعد العنارص الدخيلة ذات 
الصالت الخارجية واملطامع الرخيصة. وثورة حتى النرص بإذن 

الله.

ثورة من الجامع

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

األربعاء  األملاين  القضاء  حكم 
عىل عنرص سابق يف االستخبارات 
بالسجن ملدة 4 سنوات  السورية 
يف  التواطؤ  بتهمة  السنة  ونصف 
إطار  يف  اإلنسانية،  ضد  جرائم 
مرتبطة  العامل  يف  محاكمة  أول 

بانتهاكات نظام بشار األسد.

وأدانت املحكمة العليا يف كوبلنز 
عاما(   44( الغريب  إياد  السوري 
 30 اعتقال  يف  املشاركة  بتهمة 
دوما  يف  األقل  عىل  متظاهرا 
كربى مدن الغوطة الرشقية قرب 
دمشق يف سبتمرب/أيلول وأكتوبر/

ونقلهم   2011 األول  ترشين 
ألجهزة  تابع  اعتقال  مركز  إىل 

االستخبارات.
 

العارشة  الذكرى  اقرتاب  ومع 
يف  الشعبية  االنتفاضة  النطالق 
 2011 مارس/آذار   15 يف  سوريا 
العامل  يف  األوىل  املرة  هي  هذه 
التي تصدر فيها محكمة يف العامل 
بالقمع  مرتبطة  قضية  يف  حكام 
الوحيش والدامي من قبل دمشق 

لالحتجاجات من أجل الحرية التي جرت يف إطار 
“الربيع العريب”.

والغريب هو أول متهمني ميثالن منذ 23 أبريل/
يف  العليا  اإلقليمية  املحكمة  أمام  املايض  نيسان 
اختار  أن  بعد  عقوبته  لتلقي  )غرب(،  كوبلنز 

القضاة تقسيم اإلجراءات إىل قسمني.

أما املتهم الثاين أنور رسالن )58 عاما( فيعترب أكرث 
ومالحق  الواسع  السوري  األمن  جهاز  يف  أهمية 
 58 قتل  يف  اإلنسانية  ضد  جرائم  ارتكاب  بتهمة 

شخصا وتعذيب 4 آالف معتقل.

العقيد  هذا  محاكمة  تستمر  أن  املتوقع  ومن 
عىل  األول  أكتوبر/ترشين  نهاية  حتى  السابق 

األقل.
 

القضائية  الوالية  مبدأ  أملانيا  تطبق  وملحاكمتهم، 
أخطر  مرتكبي  مبحاكمة  يسمح  الذي  العاملية 
الجرائم بغض النظر عن جنسيتهم ومكان حدوث 

الجرائم.
الوطنية  املحاكم  أمام  املرفوعة  الدعاوى  وتزداد 
الالجئني  من  مببادرة  وفرنسا  والسويد  أملانيا  يف 
اإلمكانية  حاليا  وهي  أوروبا،  يف  الكرث  السوريني 
الوحيدة للحكم عىل االنتهاكات املرتكبة يف سوريا 

مع شلل القضاء الدويل.

سنوات   5 ملدة  السجن  عقوبة  النيابة  وطلبت 
ونصف السنة ضد إياد الغريب الذي كان مسؤوال 
ينشق  أن  قبل  االستخبارات،  مستويات  أدىن  يف 
من سوريا يف  املطاف  نهاية  يف  ويهرب  يف 2012 

فرباير/شباط 2013.

وكان قد وصل يف 25 أبريل/نيسان 2018 إىل أملانيا 
بعد رحلة طويلة يف تركيا ثم يف اليونان، ومل يخف 

ماضيه يوما.
املسؤولة  للسلطات  الشاقة  رحلته  روى  وعندما 
عن البت يف طلب اللجوء الذي قدمه أثار اهتامم 
فرباير/ يف  اعتقاله  إىل  أدى  مام  األملاين،  القضاء 

شباط 2019.

ويؤكد االدعاء أنه كان جزءا من نظام ميارس فيه 
التعذيب عىل نطاق واسع.

التي  الغريب -خالل جلسات االستامع  إياد  ولزم 
أنور  ظهور  فيها  بارزا  وكان  أشهر   10 استمرت 
الكامريات،  عن  وجهه  وأخفى  الصمت  رسالن- 
ومع ذلك فقد كتب رسالة أعرب فيها عن حزنه 

عىل الضحايا.

يطالبون  محاميه  إىل  يستمع  وهو  يبيك  وكان 

وحياة  حياته  سيعرض  كان  أنه  بحجة  برباءته، 
يسحق  نظام  يف  أوامر  ينفذ  مل  إذا  للخطر  أرسته 

كل نية للعصيان.

األسد  بشار  خال  ابن  إمرة  تحت  املتهم  وكان 
واملقرب منه حافظ مخلوف املعروف ببطشه.

املدين  االدعاء  محامي  أحد  استنكر  ذلك،  ومع 
باتريك كروكر صمته، وقال إن أشخاصا “من رتبته 
معلومات  إلعطائنا  جدا  مهمني  يكونوا  أن  ميكن 
نستهدفهم  الذين  السوريني(  املسؤولني  )عن 

بالفعل، لكنه اختار عدم القيام بذلك”.

بشأن  بإفاداتهم  سوريني   10 من  أكرث  وأدىل 
سجن  يف  لها  تعرضوا  التي  املروعة  االنتهاكات 

الخطيب.

قيرص”  “ملف  من  صور  عرضت  األوىل،  وللمرة 
عىل املحكمة، وقام هذا املصور السابق يف الرشطة 
العسكرية بترسيب 50 ألف صورة مجازفا بحياته 
يظهر فيها 6786 معتقال سوريا قتلوا بوحشية أو 

يتضورون جوعا أو يعانون من آثار تعذيب.

املحكمة  يف  تحليلها  تم  -التي  الصور  وتشكل 
الربوفيسور  الرشعي  الطب  اختصايص  قبل  من 

ماركوس روتشيلد- أدلة مادية دامغة.

ألمانيا  تدني ضابط يف االستخبارات السورية
 بجرائم ضد اإلنسانية

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

4066 ST. FRANCIS CRESCENT
 $1,600,000 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

4682 HELSINKI CRESCENT
 $499,900

 3030 CLEMENCEAU
$299,900

WELCOME TO WALKER GATE AREA. BEAUTIFUL 2 STORY, RECENTLY RENOVATED, 
PLUS FULL FINISHED BASEMENT IN A VERY SOUGHT AFTER AREA OF SOUTH 
WINDSOR. OPEN CONCEPT KITCHEN W/LARGER ISLAND OVERLOOKING 
THE LARGE FAMILY AREA. FEATURING 4 BEDROOMS & 3.5 BATHS, INCLUDING 
BEAUTIFUL ENSUITE. FULLY FINISHED THROUGHOUT WITH BEAUTIFUL 
HARDWOOD, PORCELAIN/TILE, LAMINATE FLOORING IN THE BASEMENT, AND 
ABSOLUTELY MOVE IN READY, WITH A 2 CAR GARAGE & BEAUTIFUL LANDSCAPED 
LOT. CLOSE TO ALL AMENITIES LIKE SCHOOLS )TALBOT TRAIL, MASSEY HS,(, 
HIGHWAY 401, COSTCO, SHOPPING PLAZAS. SECOND FLOOR OFFERS 3 BEDROOMS 
AND 2 FULL BATHROOMS WITH THE GOOD SIZE MASTER BEDROOM HAVING 
IT'S OWN ENSUITE BATH, 2ND FLOOR LAUNDRY. AN EXTRA BEDROOM/OFFICE, 
RECREATION AREA IN THE BASEMENT WITH A FULL BATHROOM AS WELL.
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  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


