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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  

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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البحث عن
 املتاعب جمددا !

عامها  تدخل  »الفرقان«  جريدة  هاهي 
أبناء  بدعم  و  سبحانه  اهلل  بفضل  التاسع 
جاليتنا الكرمية، كان اهلدف و ال يزال أن نكون منربا إعالميا معتدال 
و أن نبين جسرا للتواصل نردف فيه جمريات األحداث يف اإلغرتاب و 
اليومية  و مصداقية من خالل جريدتنا  العربي بشفافية  الوطن  يف 

املتواضعة ...
أن تكون صحفًيا رمبا هذا كافًيا وكفياًل بأن يفرض عليك جمموعة 
الصحافة مبهنة  لذلك مسيت  و  واملواجع  املتاعب  باهلينة من  ليست 
املظلومون  معك  يتعامل  صحفًيا  تكون  عندما  املتاعب،  عن  البحث 
وأصحاب احلقوق امًلهدرة على أنك وسيلة إلنصافهم وجلب حقوقهم، 
و خاصة يف بالد اإلغرتاب حيث الصورة املشوهة عن العرب و املسلمني 

و اليت حتاول »الفرقان« تصحيحها و الوقوف مع القضايا احملقة. 
فأرادوا تشويه  الفلسطينية  القضية  املتاعب عندما وقفنا مع  واجهنا 
فقاموا  الثائرة  الشعوب  وقفنا مع  املتاعب حني  واجهنا  صورتنا كما 
احلركات  و  املتشدد  الفكر  مبحاربة  املتاعب  واجهنا    ، مبقاطعتنا 
التكفريية فتربأوا منا ومل يوالنا غري أصحاب الفكر املعتدل الوسطي 

الذي نفتخر باإلنتماء إليه.
قضايا  حنو  واالفراد  اجملتمعات  لتوجية  أساسي  دور  هلا  الصحافة 
اإلعالمي  السطح  اظهارها على  اهلدف من  داخلية وخارجية  يومية 
لذلك  الشخصية،  املصاحل  عن  بعيداً  ومناقشتها  احللول  إجياد  هو 
و  اجلالية  تهم  عديدة  قضايا  على  الضوء  بتسليط  »الفرقان«  قامت 
املسئولية يف معاجلة ملفات  جنحنا بفضل اهلل و بدعم من أصحاب 

حساسة زادت من مصداقية جريدتنا .
أو  داخلية  جهة  ألي  يتبع  ال  اإلعالمي  منربنا  أن  نؤكد  أن  يبقى 
خارجية و هذا ما جيعلنا نطرح كافة املواضيع حبرية تامة مما قد 

يزعج البعض و يثلج صدور آخرين.
و كما عودناكم دائما أن يبقى شعارنا »الفرقان للحقيقة عنوان«.

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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بالدخل  يسمى  ما  طرح  الليرباليني  أغلبية  دعم 
األسايس الشامل للكنديني،  وهو عبارة عن راتب 
تكاليف  ويغطي  للمواطن  الحكومة  تقدمه 
املعيشة األساسية، إال أن ترودو ليس متحمساً مبا 

فيه الكفاية لهذه الفكرة.

والدخل األسايس الشامل هو مبلغ ثابت من املال 
الحكومة بتوزيعه عىل كل أفراد املجتمع  تقوم 

برصف النظر عن دخولهم أو ظروفهم املادية.

أوىل  جدل  قضية  الفكرة  هذه  كانت  ولطاملا 
منذ  الحاكم  الحزب  يعقدها  التي  املؤمترات  يف 

التاسع من فرباير.

وعندما طلب السياسيون من ترودو سابقاً هذا 
أن  يرى  ولكنه  معارض  غري  إنه  لهم  قال  األمر 
الفيدرايل،  العجز  ارتفاع  فريوس كورونا أدى إىل 
هذه  مثل  لتقديم  مناسباً  ليس  اآلن  والوقت 

االقرتاحات.
كشف  كورونا  فريوس  الوقت:  ذلك  يف  وأضاف 
نقاط الضعف يف بلدنا، وسنجري محادثات حول 
بشكل  ينصب  اآلن  تركيزنا  لكن  الدخل  ذلك 
كبري عىل ما يتعني علينا القيام به للسيطرة عىل 

فريوس كورونا.

كولومبيا  وبريتش  أونتاريو  يف  السياسيني  لكن 
شامل  أسايس  دخل  إعطاء  فكرة  أن  يجدون 
ملساعدة  خطوة  أفضل  سيكون  الحكومة  من 
سكان كندا يف ظل وباء كورونا، وسيكون خليفة 
الحكومة  قدمتها  التي  الطارئة  للمساعدات 

سابقاً، والتي تبلغ قيمتها 2000 دوالراً.

الدخل  هذا  سيساعد  الفكرة،  مؤيدي  وبرأي 
الحكومة عىل دمج برامج الدعم الحالية، وتقليل 
تقديم  ذلك هو  واألهم من  اإلدارية،  التكاليف 
طريق  عن  املحتاجني  لألشخاص  مساعدات 

إعطائهم دخالً ثابتاً ميكنهم االعتامد عليه.

وبدورها ترى لجنة الشباب التابعة للحزب أن 
إعطاء دخل أسايس سينتشل ماليني العائالت 
القوة  العامل  وسيمنح  الفقر،  من  الكندية 
والقدرة عىل رفض االستغالل الذي يتعرضون 

إليه أثناء عملهم.

وعىل الرغم من التأييد الكبري الذي حظيت به 
فكرة تقديم دخل أسايس، إال أن البعض يرى 

أن هذه الفكرة ستكون مكلفة جداً.

وقال أحد الرافضني لهذا الدخل: هذه سياسة 
مدمرة تقوم عىل افرتاضات خاطئة 

صايف  الربملانية  امليزانية  مسؤول  حدد  بدوره 
مببلغ  الشامل  األسايس  الدخل  برنامج  تكلفة 

44 مليار دوالر سنوياً، وهو مبلغ هائل.

ضغوطات متزايدة على ترودو لتطبيق الدخل األساسي لمساعدة الكنديين

إرتفع عدد اإلصابات بوباء كورونا يف كندا إىل 946,370 إصابة 
أي بزيادة أكرث من )4000( إصابة .

منهم 333,690 إصابة يف أونتاريو أي بزيادة )1,571( إصابة .

بزيداة  أي  إىل 13,667  ويندسور  اإلصابات يف  إرتفع عدد  و 
)21( إصابة عن يوم أمس , و مل تسجل أي حالة وفاة ليبقى 

عدد الوفايات 401.

أعلنت حكومة أونتاريو أمىس األربعاء ، عن زيادة املساعدات 
املمنوحة لألرس من أجل أطفالهم، بسبب وباء کورونا، وهذا 

ما سيرتتب عليه تقديم املزيد من األموال إىل العائالت.

زيادة  سيتم  أونتاريو،  حكومة  عن  الصادر  البيان  وبحسب 
 ، املدرسة  يف  مسجل  لكل طفل  دوالرا   400 إىل  املخصصات 

و500 دوالر لكل طفل من ذوي االحتياجات الخاصة.

وهذا يعني أن األرسة التي لديها ثالثة أطفال صغار، وأحدهم 
من ذوي االحتياجات الخاصة، ستتلقى إعانة إجاملية بقيمة 

ملا  وفقا  املدفوعات،  من  القادمة  الجولة  عن  دوالرا،   1300
جاء يف البيان.

جدير بالذكر أن الجولة األخرية من اإلعانة قدمت لألرس 200 
دوالر لكل طفل و 250 دوالر لكل طفل من ذوي االحتياجات 

الخاصة.
مساعدة  بهدف  جاءت  الخطوة  هذه  أن  الحكومة  وأكدت 
العائالت وتخفيف معاناتهم يف ظل الوباء، نظرا ألنهم مدركني 
بسبب  األرس  تتحملها  التي  الجديدة  والنفقات  للضغوطات 

الوباء.
األوىل  القواعد  كانت  إذا  ما  أونتاريو  حكومة  تعلن  مل  بينام 
السابقة مؤهلني  الجوالت  الطالب يف  قد تغريت، كان جميع 

للحصول عىل هذه املنحة.
يف البداية كان فقط أولئك الذين تقل أعامرهم عن 12 عاما 
مؤهلني للحصول عليها، لكن حكومة فورد أعلنت بداية العام 
أن طالب املدارس الثانوية ميكنهم اآلن أيضا التقدم للحصول 

عىل املدفوعات.
و إذا كان عمرك أكرث من 18 عاما، فيمكن أن تذهب الدفعة 

إليك مبارشة وليس ألحد الوالدين

أونتاريو تمنح 400 دوالر ألطفال المقاطعة 

الوزراء جاسنت ترودو ألول مرة يف فرباير  الترشيع الذي وضعه رئيس  هذا ومتت املوافقة رسميًا عىل 
املايض.

حيث أعلنت الحكومة الفيدرالية أنها ستمدد فرتة استحقاق املساعدات املالية CRB ملدة 12 أسبوًعا 
إضافيًا.

وكان من املفرتض أن تنتهي هذه املساعدات لبعض املستفيدين بحلول نهاية شهر مارس.
و قال ترودو إن أوتاوا ستمدد أيضا برنامج )CRCB( بنفس املقدار أي 12 أسبوًعا إضافيًا , كام ستمدد 
االستفادة من مزايا التعايف من املرض الكندية CRSB لفرتة متتد من أسبوعني إىل أربعة أسابيع تقريباً.

الخريف  الحكومية CRB و CRCB يف  و كان قد بدأ املواطنون من اإلستفادة من مزايا املساعدات 
املايض.

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

تنتهي االستفادة  ، فسوف  املزايا منذ ذلك الحني عند إنطالقتها  الفرد قد استخدم  إذا كان  مام يعني 
ألولئك  أسبوًعا   12 مدة  ليضيف  جاء  الحكومة  قرار  لكن   ، مارس  نهاية شهر  بحلول  الدعم  هذا  من 

املستفيدين .
إىل 50  أسبوًعا  EI من 26  العمل  التأمني عىل  برنامج  اإلستفادة من  الحكومة عن متديد  أعلنت  كام 

أسبوًعا.
ما  الحكومة  الربامج سيكلف  إن متديد  الجمعة  اليوم  للصحفيني  كالرتو  كارال  التوظيف  وزيرة  وقالت 

يقرب من 12.1 مليار دوالر.
هذا و أكدت الحكومة الكندية أن املسافر ال يسطيع اإلستفادة من هذه املساعدات الحكومية ، بعكس 

ما كان يحصل يف بداية الجائحة .

رسميا كندا تمدد
 المساعدات المالية ...

الكندية  الحكومة  يف  الصحة  وزارة  عّممت 
يف  للمتخصصني  جديدة  إرشادات  االتحادية 
يستخدمون  الذين  البالد  عرب  الصحية  الرعاية 
والنسخة  لكوفيد19-  املضاد  أسرتازينيكا  لقاح 

املصنعة يف الهند من هذا اللقاح.
يف بيان صادر مساء أمس األربعاء، قالت وزارة 
جديدة  معلومات  لديها  إن  الكندية  الصحة 
 ” التفصيلية  الدراسة  تحليل  بعد  ستصدر 
املرتبطة  الدم  جلطات  من  جدا  نادرة  لحاالت 
حدثت  التي  الدموية  الصفائح  بانخفاض 
ألشخاص إثر تلقيهم اللقاح الربيطاين السويدي 

الذي طورته جامعة أوكسفورد”

الرغم من  بأنه عىل  الصحة  وزارة  بيان  يوضح 
إعطاء  اآلن  يجب  أنه  إال  الحاالت،  هذه  ندرة 

إىل  لالنتباه  اللقاح  هذا  يتلقون  الذين  لألشخاص  النصائح 
عالمات وأعراض معينة تتطلب عناية طبية فورية.

تشتمل هذه األعراض عىل ضيق التنفس وأمل يف الصدر وتورم 
يف الساقني وأمل مستمر يف البطن بعد التطعيم.

إن كل شخص سيعاين من أعراض عصبية، مثل الظهور املفاجئ 
لصداع شديد أو عدم وضوح الرؤية بعد عدة أيام من أخذ 

لقاح أسرتازينيكا، عليه التامس العناية الطبية العاجلة.

بني العالمات واألعراض األخرى التي يجب االنتباه إليها ظهور 
نقاط حمراء  الحقن وتشّكل  كدمات بخالف )يف غري( موقع 

صغرية يف الجسم بعد أيام قليلة من التطعيم.

وقال البيان إن وزارة الصحة الكندية عملت مع صانعي لقاح 
حوله  الدراسات  لتحديث  منه  الهندية  والنسخة  أسرتازينيكا 

وإضافة املعلومات حول سالمة اللقاح.

بأن  التأكيد  الفيدرالية  الكندية  الصحة  وزارة  وكررت  هذا 
من  الكنديني  حامية  يف  وفعااًل  آمًنا  يزال  ال   AstraZeneca

الفريوس التاجي !
تجدر اإلشارة إىل أن عدة بالد أوروبية أوقفت إستعامل لقاح 
أسرتازينيكا يف األسابيع املاضية نتيجة جلطات دموية أصابت 

بعض األشخاص.

 ، إليوت  کريستني   ، أونتاريو  يف  الصحة  وزيرة  اعلنت  و 
عىل  اآلخرين  لتشجيع  علنا.  زينيكا  أسرتا  لقاح  ستتلقى  إنها 
اللقاح  أخذ  حول  الرتدد  إن  وقالت   , اللقاح  عىل  الحصول 

املنقذة للحياة أمر مؤسف !!!
و يأيت تعهد إليوت يف الوقت الذي تقدم فيه املقاطعة هذا 
يف  فأكرث  عاما   60 أعامرهم  تبلغ  الذين  لألشخاص  اللقاح 

الصيدليات يف مناطق معينة منها وندسورز

عوارض يجب مراقبتها عند أخذ لقاح أسترازينيكا

قامت رشطة كالغاري باعتقال امرأة يف “Park Island s’Prince “بعد قيامها باالعتداء عىل امرأة أخرى 
ومتزيق حجابها بدوافع عنرصية وكراهية.

ويف التفاصيل، كانت امرأتان متشيان بعد ظهر أمس األول ، عندما اقرتبت منهام امرأة أخرى، وبدأت 
بالتعدي اللفظي عليهن ، وقالت رشطة كالغاري يف بيان إنه عندما بدأت املرأتني يف االبتعاد ،تبعتهن 

املشتبه بها ووجهت لهن شتائم عنرصية.
بطنها. ونزعت  ولكمتها عىل وجهها وركلتها يف  إحداهن ومزقت حجابها  إحدى  بها  املشتبه  ودفعت 

الحجاب عنها .
وبعد ذلك جاء رجالن يعتقد أنهام كانا مع املشتبه بها يف الحديقة لوقف الهجوم، و فر الضحيتان من 

املنطقة واتصال برقم الطوارئ 911.
وعرث الضباط عىل املشتبه بها مبساعدة مروحية تابعة للرشطة ، وتم اعتقالها بعد فرتة وجيزة، وهي 

“بريجيت سريفيتي” عمرها 28 عاما ، واآلن هي متهمة باالعتداء واإليذاء والتسبب يف اضطراب عام.

 إعتداء على إمرأة وتمزيق حجابها
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والدولية  األممية  والهيئات  املنظامت  واملقدسات،  القدس  لنرصة  املسيحية  اإلسالمية  الهيئة  طالبت 
للضغط عىل سلطات  الفوري  بالتدخل  العربية،  الدول  الشأن، وجامعة  الحقوقية ذات  واملؤسسات 
االحتالل اإلرسائييل إليقاف املجزرة التي تنوي ارتكابها بحق أهايل حي الشيخ جراح يف القدس املحتلة.

وحذر األمني العام للهيئة حنا عيىس من خطورة هذه الخطوة اإلرسائيلية التي تستهدف أكرث من 500 
مواطن، يقطنون يف 28 منزالً مهددون بالطرد واإلخالء لصالح املستوطنني والجمعيات االستيطانية.

ودعا إىل اإلرساع يف هذا التدخل القانوين اإلنساين، ال سيام يف ظل العديد من القرارات التي تصدر 
تباعا عن محاكم إرسائيلية بإخالء عرشات الفلسطينيني من منازلهم بالشيخ جراح وسلوان، التي تهدد 

عرشات العائالت الفلسطينية.
وأكد أن هذا التدخل يجب أن يتحول من مجرد بيانات إدانة ورفض، إىل تحرك فعيل عىل أرض الواقع، 
ومامرسة هذه املؤسسات واملنظامت الدولية دورها الطبيعي ضمن القانون الدويل اإلنساين، لشعب 
العنرصية واالستهداف الذي يخالف  أنواع  يعيش تحت االحتالل، ومتارس قوة االحتالل بحقه شتى 

كافة القوانني والرشائع، التي تتمثل اليوم بحقه يف السكن والعيش.
وأشار إىل أن هذه الخطوة اإلرسائيلية الوحشية تأيت يف سياق االستهداف الذي يطال العاصمة املحتلة 
بالهدم والحفريات وعمليات اإلخالء وفرض الرضائب، يف سعي إرسائييل متواصل منذ سنوات القتالع 

الوجود الفلسطيني يف املدينة املقدسة.
وقال عيىس: إن ما تقوم به دولة االحتالل من هدم ملنازل وممتلكات املواطنني الفلسطينيني يف الضفة 
الغربية مبا فيها القدس الرشقية، وما يرتتب عليه من آثار سلبية يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون 
أراضيهم  الفلسطينيني من  املواطنني  السياسة ترشيد  تحاول من خالل هذه  اإلنساين، حيث  الدويل 

وتهجريهم وحرمانهم من حقهم الرشعي يف العيش بأمن واستقرار.

•الهيئة اإلسالمية المسيحية تطالب 
بالتدخل الفوري إليقاف مجزرة االحتالل !

الجمود نفسه يتكّرر يف لبنان واملنطقة، بأشكال عّدة، 
منذ نحو أربعة أعوام. واملسؤولية يف الشّق اللبناين من 

املشكلة، ال نحّملها لفريق واحد، بل ألطراف كثرية.
الجمود  بات  وبعدما  التوصيفات،  كّل  عن  فبمعزل 
الحكومي، ومعه السيايس واإلقتصادي واملايل واألمني، 
خطرياً جّداً، نسأل عن إمكانية ارتفاع حظوظ إعطاء 
الّضوء األخرض دولياً، لرضبة عسكرية، خالل املرحلة 
اللبناين  الشّق  املنطقة، يف  الجمود يف  القادمة، تحرّك 

من األزمة الكربى.
فبَُعيْد اإلنتخابات النيابية يف عام 2018، تأّمل الجميع 
بتشكيل رسيع لحكومة ترُِسع خطواتها بالّذهاب يف 
النتيجة  فأتت  “سيدر”.  مؤمتر  تطبيق رشوط  طريق 
بتشكيل حكومي صعب، استغرق أشهراً، وانتهى ِبَعَدم 

إنتاجية انفجرت يف 17 ترشين األول عام 2019.
تطبيق  وَعَدم  واملايل،  اإلقتصادي  التعرّث  جمود  أما 
وفد  مع  املفاوضات  يف  م  التقدُّ وَعَدم  اإلصالحات، 
“صندوق الّنقد الدويل”، بعد 17 ترشين األول 2019، 
انفجار  بعد  جديدة  ُمنعطفات  دخلت  بدورها  فهي 
مرفأ بريوت يف 4 آب الفائت. فهل ينتهي هذا الجمود، 

برضبة عسكرية؟
إمكانيّة حصول رضبة  اإلطاّلع،  واسع  استبعد مصدر 
الخارج  دول  أن  من  انطالقاً  وذلك  للبنان،  عسكرية 
غري متفّرغة ألوضاعه، وهي ال تضعه ال عىل مفّكرتها 
اليوميّة، وال عىل خريطة عملها، حالياً. وهذا الوضع ال 

يسمح بتدهور عسكري”.
وأشار يف حديث اىل وكالة “أخبار اليوم” اىل أن “هذا 
يف  ليس  ولكن  املستقبل،  بتطّورات  يرتبط  اإلحتامل 
وللمشاكل  للخالفات،  مرتوك  فلبنان  الرّاهن.  الوقت 
السياسية الداخلية، وللتخبُّط بكيفيّة تطبيق الّدستور، 
ولإلستمرار بتفريغ خزينة الدولة، ولإلمعان يف إظهار 

صورة الَعْجز عن معرفة كيفيّة تشكيل حكومة”.
العامل.  يف  بلد  أغنى  “لبنان  أن  عىل  املصدر  وشّدد 
ألموال  وال  “سيدر”،  مؤمتر  ألموال  ال  يحتاج  ال  وهو 
املخطّط  ولكن  أصالً.  و3″،  و2   1 “باريس  مؤمترات 
بدأ يف املايض، وهو الوصول التدريجي باللبنانيني اىل 
مرحلة االختيار بني الجوع والفقر، أو اإلذعان للرشوط 

واملطالب الخارجية”.

حتى  وال  أصالً،  أحد  اىل  يحتاج  ال  “لبنان  وأضاف: 
األساس،  يف  غنّي  بلد  فهو  واألمريكيني.  لألوروبيّني 
القليل.  سكانه  وعدد  الّصغرية،  الجغرافية  مبساحته 
فقد كان ممرّاً برتولياً للعامل يف املايض، إذ كان النفط 
أن  اىل  باإلضافة  األردن،  عرب  إليه  يُنِقَل  السعودي 
النفط العراقي كان يُنَقل إليه عرب سوريا. وأمام هذا 
الواقع، كانت تأيت البواخر بالعرشات يومياً، وتصطّف 
اللبنانية، سواء يف صيدا أو طرابلس،  عىل الشواطىء 
ذلك عىل  كلفة  أن  )الّنفط(، خصوصاً  عليه  للحصول 
األوروبيّني، كانت أرخص من نقله من إيران أو العراق 

مثالً، اىل أوروبا”.
املناسب  الجواب  تقديم  مُيكنه  “من  املصدر:  وسأل 
القليعات مثالً؟ وعىل  أيضاً، عىل أسباب إقفال مطار 
أسباب إقفال معرض رشيد كرامي الدويل يف طرابلس؟ 
فهذه كلّها قادرة عىل تأمني مدخول مايل كبري للبنان، 

وتأمني فرص عمل آلالف اللبنانيني”.
املغرتبني  تحويالت  ذلك،  كّل  اىل  أضفنا  “إذا  وتابع: 
السنوية من الخارج، نتأكّد أنّنا ال نحتاج اىل مؤمترات 
دعم مايل خارجي للبنان. ونذكّر يف هذا اإلطار، بأننا 
وصلنا يف املايض اىل مرحلة ما ُعدنا نعلم كيف وأين 

نُنِفق الدوالرات املوجودة يف لبنان”.
الحايل عىل حاله،  الجمود  وأكد املصدر أن “استمرار 
باً. فعندما ربطنا أنفسنا  يجعل من املخاطر أكرث تشعُّ
بالخارج، تحّولنا اىل بلد يسأل إذا ما كان بإمكانه أن 
ينّقب عن نفطه وغازه. وهذا ال يجوز لبلد، اكتشف 
وتوجد  أيضاً،  البقاع  يف  نفط  وجود  الستينيات،  منذ 

إثباتات خطية عىل ذلك”.
دول  علّم  بلد  من  تحّولنا  أنّنا  عيباً  “أَلَيَْس  وأضاف: 
واملستشفيات  املصارف  تؤّسس  كيف  املنطقة 
ليتعلّم،  شعبه  يهاجر  بلد  اىل  والجامعات،  واملدارس 

وليحصل عىل الطبابة، يف الخارج؟”.
وختم: “من عاَصَ الحرب األهليّة يف عام 1975، هو 
أمني  انفجار  أي  تكاليف  تقدير  عىل  القادر  وحده 
الجمود  بقَي  لو  ما  يف  لبنان،  يف  يحصل  أن  مُيكنه 
بني  الداخليّة  فالفوىض  حاله.  عىل  فيه  السيايس 
الرّاهن،  الوقت  يف  خارجياً  مطلوبة  وهي  اللبنانيني، 

تبقى أكرث خطورة من الحرب”.

• لبنان:هل ينتهي الجمود
 برضبة عسكرية؟

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

مسلحاً  انتشاراً  بغداد  العراقية  العاصمة  شهدت 
جديد  مسلح  فصيل  قبل  من  عسكرياً  واستعراضاً 

يطلق عىل نفسه اسم “ربع الله”.
استعراضها  يف  الله”  “ربع  ميليشيا  واستخدمت 
العسكري الذي دام لساعة السيارات رباعية الدفع 

واألسلحة الخفيفة.
من  العراقية  الحكومة  الجديدة  امليليشيا  وحّذرت 

أنها لن تستطيع أن “تقف يف وجهها”.
كام تذرعت ميليشيا “ربع الله” بالخالف بني الكتل 
السياسية  واألحزاب  العراقي  الربملان  يف  النيابية 
من  والحكومة  النواب  وتحذر  لتهدد  املوازنة  حول 
املامطلة يف إقرار املوازنة، مشريًة إىل أنها “لن تبقى 

ساكتة لفرتة طويلة”.

الصدري  التيار  زعيم  قال  األمر،  هذا  عىل  تعليقاً 
امليليشيات  إحدى  “لجوء  إن  الصدر  مقتدى 
بغداد  يف  واالنتشار  املسلح  العسكري  لالستعراض 

من أجل مطالب مثل صف الدوالر أمر مرفوض”.
نوفمرب  يف  الله”  “ربع  ميليشيا  اسم  برز  قد  وكان 
رجاالً  تظهر  مصورة  مقاطع  انترشت  عندما  املايض 
نساء  عىل  رضباً  ينهالون  وعيص  بهراوات  مسلحني 

عامالت يف أحد مراكز التدليك يف بغداد.
مقر  اقتحام  خالل  املجموعة  تلك  اسم  برز  كام 
الحزب الدميوقراطي الكردستاين يف بغداد، احتجاجاً 
هوشيار  الحزب  يف  القيادي  انتقاد  عىل  حينه  يف 

زيباري الفصائل املوالية إليران يف العراق.

قناة  مقر  باقتحام  امليليشيا  هذه  اتهمت  كام 
اسمها  تردد  كذلك  املايض،  أغسطس  يف  تلفزيونية 
حاولت  التي  الفاشلة  الكاتيوشا  هجامت  بعض  يف 
استهداف مواقع تضم جنودا أمريكيني يف العراق، أو 

حتى السفارة األمريكية يف العاصمة.
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أسواق املوصل

KHUDARI DATES

ALMONDS
lb     

WALNUTS
lb
     

YOGURT     

DEGLET NOUR DATES

MAGGI
  Chicken 

     

.99

$3

VIMTO   

$4
CHOCLATE WAFER 

    

.99

AKAWIE
                  1LB

.99

MAZAFATI 
DATES     

LABNEH

$3
.99

519-817-2939

  2/

$10
  2/

$5
    2/

$10

$1
.99

$7

$6
.99

$4
.99

$5
.99
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 *بقلم: األستاذ عبداملنعم الرياحي

1- الربملان الكندي )مجلس العموم( بتاريخ 2021/2/23، أصدر 
الصني  يف  السلطات  ترتكبه  ما  باعتبار  الحكومة  يطالب  قراراً 
بحق شعب اإليغور الرتيك يف منطقة شينجيانغ )سنجان(، إبادة 
القضايا  جامعية، وتلك بادرة طيبة تؤكد رسالة كندا يف نرصة 
اإلنسانية يف العامل. فقد تواترت األخبار عن مأساة 11 مليون 
الرشقية  تركستان  دولتهم  زوال  بعد  الصني  يف  املسلمني  من 
بتاريخ  سنوات  ثالث  قبل   .1949 عام  صيني  رويس  بعدوان 
مسلم  شخص  مليون  الصني  حكومة  اعتقلت   2017/9/30
عىل  للقضاء  محاولة  يف  التأهيل،  إعادة  معسكرات  يف  منهم 
هويتهم القومية وديانتهم اإلسالمية. وكررت هذه الجرمية يف 
اإليغور  وجود  إنهاء  بقصد   ،2021/01/23 ويف   ،2019/12/24
وتوطني عناص الهان الصينيني يف اإلقليم. خالل تلك السنوات 
عىل  وأكرهوا  ممتلكاتهم  وصودرت  املسلمني  مساجد  أغلقت 
مامرسة املحرمات يف ديانتهم، وتلقوا أبشع أساليب التعذيب 
ال  ذلك  كل  لإلنسانية.  معادية  جرائم  يف  والنفيس  الجسدي 
التجارية  القوافل  من  أسالفهم  عرفه  الذي  دينهم  عن  يردهم 

والفتوحات االسالمية.

األول  بالصف  تلميذاً  كنت   1944 عام  حامة  مدينة  يف   -2
االبتدايئ وكان لنا زمالء يف الصف الرابع نسمعهم يرددون مع 
اللغة  يتعلمون  كانوا  سامعها،  نتعود  مل  غريبة  كلامت  املعلم 
الفرنسية. ويف عام 1946 نالت سورية استقاللها، وجلت عنها 
القوات الفرنسية برعاية الجيش التاسع الربيطاين، وال أزال أذكر 
البيض  مقذوفات  من  وابل  تحت  الفرنسيني  عساكر  انسحاب 
والطامطم وقشور البطيخ، ترميهم بها الجامهري الشامتة، وأذكر 
النريان  يشعلون  وهم  املدينة  ساحة  يف  املواطنني  جامعات 

بأكوام الكتب الفرنسية ويلقون بقاياها يف حاويات القاممة.

للفتح  الصني  يف  اإليغور  قبول  بني  الكبري  الفارق  هو  هذا   -3
يتم  االستعامر  الفرنيس.  لالستعامر  السوريني  ورفض  االسالمي 
ثرواته  عىل  وتسيطر  حريته  الشعب  تسلب  عدوانية  بحرب 
قانون  واملستوطنني  للمستعمرين  عنرصي،  بنظام  وتحكمه 
الذي هو حرب  الفتح اإلسالمي  قانون آخر. بخالف  وللشعب 
تحريرية تخلص الشعب من سيطرة املستعمرين ومن سطوة 
والشعب  للفاتح  إنساين،  بنظام  وتحكمه  املستبدين،  الحكام 
حضارة  بناء  يف  املشاركة  مجال  للناس  وتفسح  واحد،  قانون 
عربية إسالمية إنسانية شاملة، تقبلتها الشعوب وشاركت فيها، 
فربز منهم الطربي يف تفسري القرآن الكريم والبخاري يف جمع 
وكثريون  العربية  اللغة  قواعد  يف  وسيبويه  الرشيف  الحديث 

غريهم يف مختلف العلوم واآلداب.

السوري إدوارد حشوة، ذكر أن اإلسالم  للمحامي  4- يف مقال 
تؤيدها  حقيقة  وتلك  بالعنف،  ينترش  مل  كام  بالدعوة  انترش 
الوقائع التاريخية يف رشق العامل وغربه. قال: ولكن الفتوحات 
اإلسالمية بالعراق والشام كانت عنفا ضد أهل الكتاب. وتلك 
ألن  ذلك  الحقيقة.  وتنايف  الصواب  تجايف  عميقة  سقطة  منه 
الذين ينسب  املستعمرين  الرومان  الشام حاربوا  املسلمني يف 
إليهم إخواننا املسيحيون قتل السيد املسيح وصلبه، ويف العراق 
حاربوا الفرس املستعمرين الذين اضطهدوا أهل الكتاب. وأن 
أهل الكتاب يف الشام والعراق ومرص متتعوا بحريتهم الدينية 
العمرية،  العهدة  الخطاب )رض(  بن  لهم عمر  أن أصدر  منذ 
ويوم قال لوايل مرص وهو يقتص من ابنه البن القبطي: يا عمرو 

متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ؟!

5- اليوم يف بعض البالد ترتفع أصوات تنادي بخروج املسلمني 
وافدين، وتلك دعوات غبية  من مرص والشام باعتبارهم عرباً 
أشد الغباء ألنه لو صحت دعواهم لفرغت جزيرة العرب من 
أهلها والصحيح أن الكرثة الكاثرة من املسلمني يف مرص والشام 
هم أهل البالد الذين اعتنقوا اإلسالم وأحبوا العربية كام أحبها 
شعراء وأدباء من أهل الكتاب. ولو أن اإلسالم انترش بالعنف 
ملا بقي أحد منهم، وهذا ما حصل يف األندلس حيث أقيمت 
محاكم التفتيش فقتل من املسلمني من قتل وفر من فر وتنرص 

من تنرص.

الفتح اإلسالمي 
واالستعمار 

الغربي 

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

من  العديد  بفرار  سورية،  محلية  مصادر  أفادت 
صفوف  إىل  االنضامم  بهدف  األسد  نظام  جنود 
ميليشيا اللواء املتقاعد خليفة حفرت يف ليبيا، بعد 

عجز النظام عن دفع مرتباتهم الشهرية.

السوري  النظام  أن  لألناضول  املصادر  وذكرت 
يعاين من أزمة كبرية بسداد رواتب جنوده، نتيجة 
الحرب  بسبب  املتزايدة  االقتصادية  للصعوبات 

الداخلية بالبالد.
 

وأضافت أن العديد من جنود النظام وامليليشيات 
وحمص  حامة  مبحافظات  مناطق  يف  الرديفة 
)وسط( وحلب )شامل( يسعون للتوجه إىل ليبيا 
صف  انقطاع  بسبب  حفرت،  قوات  إىل  لالنضامم 

رواتبهم الشهرية.

بهدف  الجيش  من  فروا  منهم  عددا  أن  وأشارت 
التوجه للقتال يف ليبيا مقابل املال.

وأوضحت أن قاعدة حميميم العسكرية الروسية 
البحر  عىل  املطلة  )غرب(  الالذقية  محافظة  يف 
املرتزقة  لتجنيد  كمركز  تستخدم  املتوسط، 

إلرسالهم إىل ليبيا وفنزويال.

بإكامل  يتعلق  املرتزقة،  قبول  رشط  أن  وبيّنت 
خارج  إىل  للسفر  اإلجبارية  العسكرية  الخدمة 

البالد؛ إال أن الراغبني يف االرتزاق يحاولون االلتفاف 
)بطاقات  هويات  رشاء  عرب  الرشط  هذا  عىل 

شخصية( لذكور معفيني من الخدمة العسكرية.

تفاقمت   ،2011 عام  الشعبية  الثورة  اندالع  ومع 
االقتصادية املستمرة منذ عقود يف سوريا،  األزمة 

وسط عقوبات اقتصادية غربية.

النظام يعلن 
فتح معبر 
في إدلب.

يف  "إنساين"  معرب  فتح  عن  األسد،  نظام  أعلن 
املعارضة  مناطق  بني  الفاصلة  "رساقب"  منطقة 
غرب  شامل  إدلب،  رشق  األسد  وقوات  السورية 

البالد.

محافظة  إن  للنظام،  التابعة  "سانا"  وكالة  وقالت 
الجيش  وحدات  مع  بالتنسيق  افتتحت  إدلب 
األصدقاء  ومبشاركة  األحمر،  والهالل  السوري 

بالقرب من  "الرتنبة"  بلدة  الروس ممر إنساين يف 
لخروج  إدلب،  محافظة  رشق  "رساقب"  مدينة 
الرابعة"  التصعيد  "خفض  منطقة  من  املدنيني 
الحكومة  مناطق سيطرة  إىل  وما حولها(،  )إدلب 

السورية، وفق زعمها.
 الفتاً إىل وجود تنسيق مع الروس الذين يعتربهن 
بالخروج  األهايل  ببذل جهدهم ملساعدة  أصدقاء 
التسهيالت  كامل  تقديم  مع  بالدولة،  حضن  إىل 
املمكنة لضمن نقلهم إىل محافظة حامة، ومن ثم 

إىل قراهم وبلداتهم".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، عن توصلها 
معابر  ثالثة  لفتح  الرتيك  الجانب  مع  اتفاق  إىل 

"إنسانية" يف منطقة "خفض التصعيد الرابعة.

"عبد  املؤقتة  السورية  الحكومة  رئيس  ونفى 
التي  تناقلتها  األخبار  جميع  املصطفى"  الرحمن 
التواصل  ووسائل  اإلعالمية  املواقع  بعض 
االجتامعي عن افتتاح معابر بني املناطق املحّررة 
"غري  باألخبار  إياها  واصفاً  املحتلّة  واملناطق 
الدقيقة"، ومؤكداً عدم صّحة هذه األخبار جملة 
وتفصيالً، وُمشرياً إىل أن "الحكومة السورية املؤقّتة 
لن تتنازل أبداً عن ثوابت ثورتنا املباركة ولن تحيد 

إطالقاً عن مطالب شعبنا األيّب".

مقابل المال.. 
جنود النظام يفرون من األسد لالنضمام إىل حفرت

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


