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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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احلرية الفخرية 
عادة ما نسمع أن فالن حتصل على »دكتوراه 
الشخص مل يتحصل  أن  فخرية« ذلك يعين 
على هذه الشهادة أكادمييا إمنا له إسهابات 
يف هذا اجملال ، وال ميكن مقارنته مبن درس 

و تعب و عمل ليستحصل على هذه الشهادة األكادميية.

دكتوراه  شهادة  على  حتصلت  أخرى  كثرية  بالد  و  كندا  املاضي  يف 
أن  نشعر  اليوم  لكن   ،  ) العربية  بالدنا  مع  باملقارنة   ( باحلرية  رمسية 
الوباء وما  احلرية يف كندا و يف بلدان أخرى أصبحت منقوصة بفعل 

نتج عنه و كأن احلرية أصبحت فخرية .

احلقوق  شرعة  يف  عليه  ُنص  مما  الكثري  نفقد  جعلتنا  الوباء  مكافحة 
أيهما  أمرها  الفدرالية وقعت يف حرية من  أن احملكمة  ، حتى  الكندية  
حرية  أم   ، يوميا  الضحايا  عشرات  خيلف  الذي  الوباء  مكافحة  أوىل 

األفراد اليت مات ماليني البشر من من أجل احلصول عليها ؟

حجز املسافرين يف فنادق مثال يتعارض بشكل صارخ مع مبدأ احلرية 
إال أن احملكمة الفدرالية قالت أن »املصلحة العامة تكمن يف عدم تعليق 
احلجر الصحي يف الفنادق« ، لكن أردفت : » احلكومة إختذت إجراءات 

»مفرطة« أثرت بشكل كبري على حقوق وحريات األفراد«.

وال ننسى حالة التخبط اليت عاشتها أونتاريو بعد اإلجراءات اليت فرضها 
صالحيات  فإعطاء   ، الضغط  حتت  عنها  تراجع  ثم  فورد  دوج  احلاكم 
شبه مطلقة للشرطة يف توقيف و حماسبة املواطنني أعاد إىل األذهان 

حقبة سوداء حتى أن الشرطة نفسها رفضت هذه الصالحيات.

و أمام واقع أننا سنعيش لسنوات قادمة مع هذه الوباء كما يقول األطباء 
، فيبدو أن املشهد سيكون رماديا أي أن احلكومات لن تتمكن من مكافحة 

الوباء بفعالية و حنن لن نتمكن من ممارسة حياتنا حبرية .

عرض خاص إىل أبناء اجلالية :
نقل كامل أثاث املنزل جمانا .. تقييم سعر املنزل جمانا 

519-992-1657
www.alforqannewspaper.ca

Visit our website 
for a daily news update 
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اعتذر حاكم اونتاريو دوج فورد أمام املواطنني 
اليوم الخميس ، يف أول ظهور له منذ إعالنه 

املثري للجدل و الغضب يوم الجمعة املايض.

اإلنفاذ  إلجراءات  أسفه  عن  فورد  وأعرب 
وأعقبت   , حكومته  اتخذتها  التي  األخرية 
الفعل  ردود  من  موجة  الجديدة  اإلجراءات 

أن  أكدوا  الذين  الصحة  خرباء  مع  العنيفة 
القيود مل تكن مركزة بشكل صحيح ملكافحة 

املوجة الثالثة من الوباء .
“أعلم  الصحفي:  املؤمتر  خالل  فورد  قال  و 
أن بعض هذه اإلجراءات، خاصة فيام يتعلق 
بإعطاء الصالحيات للرشطة تخطت الحدود ، 
وببساطة لقد ارتكبنا خطأ، لقد أخطأنا، لذلك 

أنا آسف.”
قال فورد: “أعتذر بصدق”.

تلك  اتخذوا  وحكومته  أنه  فورد  وأوضح 
الشديد  القلق  عىل  ردا  الصارمة  اإلجراءات 
حول  النامذج  بيانات  فيه  تسببت  الذي 

اإلصابات يف املقاطعة.

بدا  الصحفي،  املؤمتر  خالل  ما  مرحلة  ويف 
الوباء ومدى  أثناء حديثه عن  أن فورد يبيك 
صعوبة األعامل ومساعدة كل هذه العائالت.
يتمتع  يزال  ال  كان  إذا  عام  سؤاله  وعند 
أجاب   ، أونتاريو  لقيادة  األخالقية  بالسلطة 

الذين  األشخاص  من  لست  أنا   ً  ” فورد 
يتهربون من املسئولية “.

هذا  عىل  والتغلب  القيادة  “سنواصل 
حياتنا  بحامية  األمر  يتعلق  عندما  الوباء. 

ومستشفياتنا وموظفينا ، ال ميكننا الرتدد “.

برنامج  بتنفيذ  التزام حكومته  فورد  أكد  كام 
اإلجازة املرضية مدفوعة األجر ، بعد دعوات 
القضية  بشأن هذه  إجراءات  التخاذ  متكررة 

رغم أنه كان قد رفضها سابقا.

هذا و انخفضت شعبية حاكم أونتاريو دوغ 
الذي  االستطالع  حسب  رهيب  بشكل  فورد 
أجرته Data Abacus عقب القيود الجديده 

من سكان  املائة  يف   46 أن  االستطالع  ووجد 
عن  سلبية  نظر  وجهة  اآلن  لديهم  أونتاريو 
فورد ، بزيادة تسع نقاط عن األسبوع املايض.

ويف الوقت نفسه ، لدى 28 يف املائة فقط من 

انخفض  وقد   ، لفورد  إيجابية  نظرة  السكان 
اإلعالن  منذ  نقطة   11 مبقدار  الرقم  هذا 

األسبوع املايض.

جدير بالذكر أن املقاطعة أعلنت عن إجراءات 
جديدة منحت الرشطة املزيد من الصالحيات 
بشكل  الناس  بإيقاف  للضباط  التي سمحت 
للتساؤل  سياراتهم  ويف  الشوارع  يف  عشوايئ 
عن سبب مغادرتهم منازلهم أثناء أمر البقاء 

يف املنزل خالل األسبوع املايض.

يف  الرشطة  قوات  رفضت  ذلك،  عىل  وردا 
جميع أنحاء املقاطعة هذا اإلجراء , كام أمرت 
 Playgrounds املنتزهات  بإغالق  املقاطعة 

ما آثار غضبا واسعا.

لذا تراجعت الحكومة يف وقت الحق عن هذه 
اإلجراءات يف مواجهة االنتقادات املتزايدة من 
خرباء الصحة العامة ودعاة الحريات املدنية 

عىل حد سواء.

إنخفاض كبير في شعبية الحاكم .. فورد باكيا ” أعتذر بصدق ” 

 يستمر سوق اإلسكان يف كندا يف تسجيل أرقام قياسية ، حيث 
املائة  يف   70 بنسبة  املايض  مارس  شهر  املبيعات يف  ارتفعت 
مقارنة بالعام املايض ، وارتفع متوسط   األسعار بأكرث من 30 

يف املائة.

قالت جمعية العقارات الكندية ، إنه تم بيع أكرث من 70 ألف 
منزل الشهر املايض ، )الرقم القيايس و هذا الرقم أعىل بنسبة 

76 يف املائة من نفس الشهر من العام املايض .

من ناحية السعر بلغ متوسط   سعر املنزل يف كندا بـ 716.828 
دوالًرا و 862,276$ يف أونتاريو . إي بزيادة 31.6 يف املائة عن 
العام املايض ، و هذه أكرب وترية سنوية لالرتفاع عىل اإلطالق.

و اقرتح أكرب منظم مرصيف يف كندا رفع مستوى أهلية الحصول 
عىل الرهون العقارية للتأكد من قدرة املقرتضني عىل تحمل 
معدالت فائدة أعىل مخافة أن ال يستطيع املشرتين تسديد 

أقساطهم الشهرية .

ومن شأن هذه الخطوة أن تقلل القدرة الرشائية للمشرتين 
بنحو خمسة يف املائة.

إن   TD Bank من  سوندي  رييش  االقتصادي  الخبري  يقول 
أرقام شهري أبريل ومايو ستشهد إرتفاع كبري ألن رفع مستوى 
التنفيذ  تدخل حيز  العقارية ال  الرهون  الحصول عىل  أهلية 

حتى يونيو .

مام يعني أنه قد يكون لها نتيجة تجعل السوق أكرث سخونة 
يف عىل املدى القصري حيث يندفع الناس لالقرتاض والرشاء قبل 

تطبيق القواعد الجديدة.

األكرب  العامل  إن  الكندية  العقارات  جمعية  قالت  قالت  و 
الذي يدفع األسعار إىل اإلرتفاع هو عدم التوازن بني العرض 

والطلب باإلضافة إىل نقص يف املواد األولية .

أرقام قياسية جديدة ألسعار المنازل

حددت سلطات الصحة العامة يف أونتاريو النساء الحوامل كمجموعة ذات أولوية بالنسبة لتلقي اللقاح 
املضاد لوباء “كوفيد – 19”.

وبالتايل ميكن للنساء الحوامل يف كربى مقاطعات كندا بعدد السكان أخذ موعد لتلقي اللقاح، بغّض 
النظر عن أعامرهّن ودومنا حاجة لشهادة حمل من الطبيب.

يُذكر أّن عدداً من النساء الحوامل نُقلن إىل العناية الفائقة يف املستشفيات مؤخراً بعد إصابتهّن بفريوس 
كورونا املستجّد أو بأحد متحوراته.

ويأيت صدور هذا القرار فيام تعاين أونتاريو كثرياً، وأكرث من معظم باقي املقاطعات الكندية، من جائحة 
“كوفيد – 19.

و أعلنت أونتاريو عن أول حالة إصابة بجلطة دموية مرتبطة بلقاح اسرتزنكا .
وأصدر الدكتور ديفيد ويليامز ، كبري املسؤولني الطبيني يف أونتاريو ، بيان رسمي أكد فيه : “لقد أكدنا 
الحالة األوىل لحالة تخرث الدم والتي يسببها لقاح اسرتزنكا” و أردف “املصاب رجل يف الستينيات من 

عمره تلقى جرعته األوىل وهو يتعاىف يف املنزل “.
و هذه رابعة حالة لتجلط الدم مرتبطة بلقاح اسرتزنكا تسجل يف كندا حتى اآلن.

لقاح  األوىل من  الجرعة  عاما  العمر 49  البالغ من  ترودو  الكندي جاسنت  الوزراء  رئيس  تلقى  و  هذا 
اسرتازينيكا اليوم الجمعة.

بعد أن أعلنت أونتاريو أن السكان الذين تبلغ أعامرهم 40 عاما فام فوق ميكنهم تلقي لقاح اسرتازينيكا.

عىل الرغم من أن اللجنة االستشارية الوطنية للتلقيح أوصت سابقا برضورة إتاحة اللقاح للكنديني الذين 
تزيد أعامرهم عن 55 عاما فقط بعد تقارير عن حدوث جلطات دموية عند األشخاص األصغر سنا.

 أونتاريو تتيح
 اللقاح للحوامل ...

أن  أونتاريو  يف  الصحة  مسؤولو  يقول 
وصلوا  دولية  مسافرة   200 من  أكرث 
فنادق  يف  اإلقامة  ورفضوا  املقاطعة  إىل 

الحجر الصحي.

الكندية  العامة  الصحة  وكالة  وأخربت 
أبريل،   15 من  اعتبارا  أنه   CTV قناة 
غرامة   211 عن  يقل  ال  عام  أبلغوا 
برنامج  دخول  منذ  للمسافرين  أصدرت 
الحجر الصحي الفندقي حيز التنفيذ يف 

فرباير.
هذه  أصدرت  الصحة،  لوكالة  ووفقا 
إىل  وصلوا  الذين  للمسافرين  الغرامات 
أونتاريو من دون حجزهم يف أحد فنادق 

الحجر الصحي ورفضوا الدخول إليها.
يف  بالحجر  القرار  مخالفة  غرامة  أن  الصحة  وكالة  ورصحت 
فندق معتمد من الحكومة بعد العودة إىل كندا تبلغ 3000 

دوالرا.
كندا حجز  إىل  العائدين  املسافرين  عىل  يجب  أنه  وأضافت 

غرفة يف الفندق ملدة ثالث ليال قبل الوصول إىل البالد.
نتيجة  املسافر  تلقى  وإذا  املطار،  يف  كورونا  اختبار  وإجراء 
الحجر الصحي ملدة 14  اختبار سلبية، فيمكنه مواصلة فرتة 

يوما يف املنزل.
ومنذ إطالق الربنامج، اشتىك العديد من املسافرين من فرض 
أسعار باهظة عليهم مقابل إقامتهم يف الفنادق املعتمدة من 
الحكومة، حيث بلغت الرسوم 3485 دوالرا لعائلة واحدة يف 

أونتاريو مقابل إقامة ليلة واحدة.
خفضت  الفندق،  إىل  متعددة  شكاوى  تقديم  بعد  ولكن 
الرسوم ، جدير بالذكر أن برنامج الحجر الصحي الفندقي يف 

كندا مستمر حتى 21 مايو عىل األقل.
اهذا و تم إلقاء القبض عىل أحد املقيمني يف أونتاريو ، بعد 

باستخدامه لوثيقة كوفيد19- مزيفة عند وصوله إىل تورونتو 
من رحلة دولية.

وقالت الرشطة أن ضابطا بوكالة الصحة العامة الكندية كان 
أن  املقرر  مزورة ومن  أنها  واكتشف  الرجل  وثيقة  راجع  قد 

ميثل أمام املحكمة يوم 5 يوليو.
سيتم  أنه  املايض  األسبوع  أونتاريو  حاكم  أعلن  قد  كان  و 
تشديد أوامر البقاء يف املنزل ويشمل ذلك فرض غرامات عىل 

األشخاص الذين يخرتقون القواعد.

وسريكز الضباط عىل التجمعات التي تخرتق القواعد الجديدة 
وال تحرتم الربوتوكوالت الصحية.

وميكن تغريم أي شخص يُقبض عليه وهو يجتمع مع أشخاص 
ليسوا من أرسته أو من نفس املنزل مببلغ 750 دوالر ويتضمن 
يعيش  أو أشخاص آخرين ال  العائلة  أو  األصدقاء  ذلك رؤية 

معهم .
يواجه منظم هكذا تجمعات غرامة قدرها 10000 دوالر  و 

عىل األقل.

تزايد أعداد رافضي الحجز الفندقي

تأمل عائلة تشانس غوتييه أن تؤدي حملة جديدة عىل وسائل التواصل االجتامعي ولوحات اإلعالنات 
إىل اعتقال نور الدين ربيع ، 22 عاًما.

و تعتقد الرشطة أن نور الدين هرب من وندسور إىل القاهرة – مرص بعد مقتل غوتييه ، الذي كان يبلغ 
من العمر 16 عاًما يف 14 فرباير 2018.

و ارتفعت 13 لوحة إعالنية يف جميع أنحاء وندسور ، تعرض صورة لنور الدين ، مع تفاصيل مكافأة 
قدرها 50 ألف دوالر مقابل املعلومات تؤدي إىل اعتقاله.

وتقول الرشطة إن غوتييه كان قد اختطف وحبس يف شاحنة سيارة وأطلق النار عىل رأسه “من عىل 
مسافة قريبة”.

و تم العثور عىل جثته يف زقاق متفرع من شارع تشريش بالقرب من شارع إيري.
ووصف والدا غوتييه ، كيمربيل وسكوت ، ابنهام بأنه “محب ومهتم وذيك ومرح” .

وقاال عندما كان يعاين من اضطراب نقص االنتباه لديه ، كان غوتييه يحاول العثور عىل أشياء أخرى 
ليبقى مشغوالً ، مثل مساعدة األطفال يف املدرسة و قاال : “تم إعدام ابننا” .

50 ألف دوالر لمن يدلي بمعلومات 
عن قاتل من ويندسور فر إلى القاهرة !
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الرشقية  القدس  مدينة  يف  املواجهات  رشارة  اندلعت 
نحو  قبل  الجاري،  رمضان  شهر  بدء  مع  املحتلة، 
أسبوعني، حيث قررت إرسائيل، بشكل غري مربر، منع 
العامود"،  "باب  ساحة  يف  التواجد  من  الفلسطينيني 
واشتدت تلك املواجهات، مع دعوة جامعات إرسائيلية 

متطرفة إىل "حرق العرب"، والتواجد يف ذات املكان.

أهم  أحد  العامود،  باب  من  الفلسطينيون  ويتخذ 
السياسية  القدمية، ساحة لالجتامعات  القدس  بوابات 

واالجتامعية والثقافية.

غزة  يف  فلسطينية  فصائل  إطالق  الالفت،  من  وكان 
عرشات الصواريخ عىل املستوطنات اإلرسائيلية القريبة 
القدس"،  "انتهاكات االحتالل يف  القطاع، ردا عىل  من 

دون أن تسفر عن وقوع إصابات.

ومع صمود املقدسيني، وحمالت التضامن الفلسطينية 
إرسائيل،  استسلمت  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  يف 
العامود،  باب  من  قواتها  وسحبت  إجراءاتها،  وألغت 

وهو ما اعتربه سكان القدس، نرصا كبريا.

وفيام ييل تسلسال زمنيا ألبرز أحداث األيام األخرية يف 
القدس:

الثالثاء 13 أبريل/نيسان )1 رمضان(:
كبري  اقتحام  تنفيذ  عن  تعلن  استيطانية  جامعات   -
يسمى  ما  مبناسبة  رمضان،   28 يوم  األقىص  للمسجد 

"يوم القدس" العربي.

واعتقال  القدمية  البلدة  تندلع يف محيط  مواجهات   -
6 مقدسيني.

األربعاء 14 أبريل/نيسان:
- االحتالل يقطع أسالك سامعات مآذن املسجد األقىص 
يف باب املغاربة والسلسلة والغوامنة وِحطة واألسباط.

الخميس 15 أبريل/ نيسان:
ما  مبناسبة  األقىص  املسجد  يقتحمون  مستوطنون   -

يسمى ذكرى "استقالل إرسائيل".

الـمـسـجد  ساحات  تقتحم  االحتالل  قوات  مساًء..   -
األقـىص وتخرج املصلني.

-مساًء.. قوات االحتالل تعتدي عىل شبان جلسوا قرب 
باب العمود وتفرقهم بالقوة.

الجمعة 16 أبريل/نيسان:
لقوات  مكثف  انتشار  رمضان..  من  األوىل  -الجمعة 
إىل  الوصول  ومنع  الطرق  بعض  وإغالق  االحتالل 

املسجد األقىص.

- مساًء.. مواجهات بني املقدسيني وقوات االحتالل يف 

شارع صالح الدين.

السبت 17 أبريل/نيسان:
شكل  عىل  حديدية  حواجز  تنصب  االحتالل  قوات   -
الجلوس  من  املقدسيني  ملنع  العامود  باب  يف  ممرات 

عىل املدرجات، وتنترش يف محيط املكان.
 4 واعتقال  العامود  باب  يف  مواجهات  اندالع   -

مقدسيني، بينهم 3 قارصين.

األحد 18 أبريل/نيسان:
شاب  عىل  جنود   7 من  أكرث  اعتداء  يظهر  فيديو   -

مقديس، وصعقه بالكهرباء يف محيط باب العامود.

- قوات إرسائيلية مدعومة بشاحنة مياه عادمة، تنترش 
بكثافة يف منطقة باب العامود، وتالحق الفلسطينيني.

- املخابرات اإلرسائيلية تستدعي مدير املسجد األقىص 
الشيخ عمر الكسواين للتحقيق.

الثالثاء 20 أبريل/نيسان:

- قوات مدججة بالسالح ومعززة بسيارة مياه عادمة 
تتواجد يف باب العامود.

البلدة  ومحيط  العامود  باب  يف  تندلع  مواجهات   -
القدمية.

األربعاء 21 أبريل/نيسان:

عن  تكشف  العربية  أحرونوت"  "يديعوت  صحيفة   -
"واتساب"،  تطبيق  عىل  مجموعة  متطرفني  تدشني 
تحت اسم "ليحرتق العرب"، وذلك لتبادل األفكار حول 

الرشقية  القدس  يف  الفلسطينيني  عىل  الهجوم  طريقة 
خالل تظاهرة دعي لها يف اليوم التايل.

الخميس 22 أبريل نيسان ..أوج املواجهات:

- جامعات استيطانية تدعو للتواجد يف ساحات باب 
العامود، ودعوات مقدسية للتصدي لهم.

بالتزامن مع دعوات  االحتالل  لقوات  -انتشار مكثف 
املستوطنني.

- مساًء.. مواجهات عنيفة يف باب العامود.

- االحتالل يجرب معتكفني عىل مغادرة املسجد األقىص.

جراح،  الشيخ  بلدة  يف  سيارة  يحرقون  مستوطنون   -
ويعتدون عىل منزل يف البلدة القدمية.

مئات  إّن  تقول  اإلرسائيلية،  "هآرتس"  -صحيفة 
املستوطنني اإلرسائيليني الذين ينتمون لحركة "الهافا" 
العامود"  "باب  منطقة  إىل  الوصول  حاولوا  اليمينية 
ومهددين  للعرب"،  "املوت  هاتفني  القدس،  وسط 

بقتلهم.

- 105 إصابات يف صفوف الفلسطينيني، و 50 معتقال 
عىل يد الرشطة، حصيلة مواجهات هذا اليوم.

الجمعة 23 أبريل/نيسان:

من  القدمية  البلدة  يف  بكثافة  تنترش  االحتالل  -قوات 
القدس وباب العامود

- مستوطنون يرقصون صباحا يف ساحة باب العمود.

املسجد  إىل  يؤدي  طريقا  أغلقت  االحتالل  قوات   -
األقىص وتعيق دخول املصلني من باب األسباط.

تدوس  االحتالل  لرشطة  صورا  ينرشون  -ناشطون 
بأقدامها عىل رأس مقديس وتنّكل به.

-مساًء.. شبان مقدسيون يشعلون النار يف إحدى البؤر 
االستيطانية ببلدة سلوان.

تصدر  لحركة حامس  املسلح  الجناح  القسام،  -كتائب 
انتهاكاتها  االستمرار يف  مغبة  من  إرسائيل  تحذر  بيانا 

بحق املقدسيني.

عىل  صاروخا  تطلق  غزة  يف  فلسطينية  -فصائل 
عىل  ردا  القطاع،  من  قريبة  إرسائيلية  مستوطنة 

"انتهاكات االحتالل يف القدس".

السبت 24 أبريل/نيسان:

- شبان مقدسيون يؤدون صالة العشاء يف ساحة باب 
العمود.

الفلسطينيني  جموع  بني  تندلع  عنيفة  -مواجهات 
وقوات االحتالل.

- اعتقال 15 فلسطينيا خالل أحداث هذا اليوم.

الصواريخ  عرشات  تطلق  غزة  يف  فلسطينية  -فصائل 
القطاع، ردا  القريبة من  املستوطنات اإلرسائيلية  عىل 

عىل "انتهاكات االحتالل يف القدس".

األحد 25 أبريل/نيسان )يوم االنتصار(

- سلطات االحتالل تسحب جنودها من باب العامود.

من  الحديدية  الحواجز  يزيلون  فلسطينيون  شبان   -
ساحات باب العامود.

الحلوى،  وتوزيع  وهتافات  ورسور  وفرح  ابتهاج   -
احتفاًء "بالنرص".

- قبيل انتصاف الليل، قوات االحتالل تعاود مهاجمة 
املجتمعني يف باب العامود، يف محاولة منها للتنغيص 

عىل املحتفلني.

عىل  صواريخ   3 تطلق  غزة  يف  فلسطينية  -فصائل 
القطاع، ردا عىل  القريبة من  املستوطنات اإلرسائيلية 

"انتهاكات االحتالل يف القدس".

•هكذا انترص المقدسيون يف معركة "باب العامود"
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أسواق املوصل

519-817-2939

KRINOS 

Halloumi    

      

$2
.99

RED LENTILS
lb     

CHICKPEAS
lb
     

ALWAZAH 
TEA
400g 

PUCK
Cream Cheese

.99

$8

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
MAHMOUD

Rice

 (10 lb)    

$10
.99
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 *بقلم: األستاذ عبداملنعم الرياحي

أن  واملناسبة  مثالً،  فذهبت  مناسبة  يف  امرأة  قالتها  كلامت   -1
سعد بن زيد بن مناة أحد أرشاف العرب، تزوج رهم ابنة الخزرج 
بن تيم إحدى جميالت زمانها، وكانت لها رضائر قبلها، فذهبت 
ورم يف جسد  والعفل  عفالء،  بأنها  اتهامها  إىل  منها  الغرية  بهن 
املرأة يقلل من شأنها، فحزنت رهم حزناً شديداً، وشكت ذلك 
اليوم  بعد  إحدى رضائرك  لقيت  إذا  أمها:  لها  فقالت  أمها،  إىل 
ذلك  بعد  مناسبة  يف  ثم  العفالء،  أيتها  بقولك:  أنت  فبادريها 
التقت رهم إحدى رضائرها، فبادرتها رهم بقولها: أيتها العفالء، 
فدهشت رضتها وانرصفت وهي تقول: رمتني بدائها وانسلت، 

فذهب قولها مثالً ملن يرمي غريه بعيب هو عيبه.

2-  بشار األسد الذي دأب عىل وصف خصومه باإلرهاب تارة 
من  ذاكرته  تختزنه  مام  مهذبة  غري  وبعبارات  تارة،  وبالخيانة 
التهم، قال: إنهم جراثيم، وقال: إنهم عمالء، وقال: إنهم خونة. 
االمرييك  النائب  طريقة  عىل  دينء  )مكاريث(  بأسلوب  ذلك  كل 
بخصومه  الباطلة  التهم  يلصق  كان  الذي  مكاريث(  )جوزيف 
السياسيني الرشفاء دون مراعاة لألدب والخلق السليم. بشار هذا 

وصف اإلخوان  املسلمني بأنهم شياطني.

ثم  سورية  يف  اإلخوان  عايشوا  الذين  من  يل  صديقاً  سألت   -3
خلق  أصحاب  إنهم  أشهد  فقال:  معهم  تجربته  عن  فارقوهم 
ودين، صحبتهم يف مقتبل العمر مدة من الزمن، متأثراً بأسلوبهم 
أقبل  لكني مل  نظام حياة،  أنه  للدين عىل  الدعوة وبفهمهم  يف 
وال  اقتصادي  لهم مرشوع  يوفق  مل  العمل، حيث  يف  طريقتهم 
موقف سيايس، ففارقتهم بسالم قبل رصاعهم مع الدولة ومل تعد 
موجزة  بكلامت  الجامعة  الصديق  أنصف  هكذا  صلة.  بهم  يل 

شديدة اإليجاز، ومل يقل فيهم ما قاله بشار.

4- هذا ما قاله بشار عن السوريني فامذا قال عنه الذين عرفوه؟. 
امللك عبد الله بن عبدالعزيز وصفه بأنه كذاب وطالب مبعنى 
إنه ال يشبع من طلب املعونات، ورئيس الحزب التقدمي اللبناين 
آخراً  وليس  وأخرياً  العامل،  يف  كذاب  اكرب  إنه  قال  جنبالط  وليد 
وصفه املرحوم الشيخ محمد عيل الصابوين بأنه مسيلمة الكذاب. 
أن  سلطان  بن  بندر  األمري  ذكر  فقد  بوتني،  الرويس  الرئيس  أما 
بوتني قال له: أنتم كربتم رأس بشار وسوف ترون ما أفعل به. ثم 
يف زيارة له إىل سورية نزل بوتني يف القاعدة العسكرية الروسية 
بدمشق، ومل يذهب إىل لقاء بشار يف القرص الجمهوري كام هي 
األعراف الدبلوماسية، وإمنا استدعى البشار إىل لقائه، ويف اللقاء 
حتى  واقفاً  دفاعه  وزير  وبقي  له  أعد  كريس  عىل  بشار  جلس 
لقد صدق يف  املقاهي.  بكرايس  يكون  ما  أشبه  له كرسياً  جلبوا 
بشار قول الشاعر: أسد عيل ويف الحروب نعامة ....  ربداء تجفل 

من صفري الصافر.

قاعدة  للروس  باع  بعدما  الصفات  من  لبشار  بقي  ماذا    -5
جعل  وبعدما  البحرية  طرطوس  وقاعدة  الجوية  حميميم 
واالقتصادية  والسياسية  العسكرية  إيران  ملطامع  مرسحاً  البالد 
واملذهبية؟ إنها الخيانة العظمى التي ورثها عن والده الذي باع 
الجوالن من قبل، والذي يزعم بشار أنه بصدد تحريره مام يذكر 
بطول  أبرش   .... مربعاً  سيقتل  أن  الفرزدق  زعم  الشاعر:  بقول 

سالمة يا مربع.

بعدما  7 سبع سنوات  رابعة مدتها  لوالية  يتهيأ  اليوم  بشار   -6
أكمل يف الحكم 21 إحدى وعرشين سنة سبقتها 30 ثالثون سنة 
يف حكم والده. إحدى وخمسون سنة يف نصف قرن من الزمن 
اآلثار.  تنطق  وبذلك  والدمار  املوت  سوى  سورية  من  تبق  مل 
صدق من قال: يف حكمة الله آية لكل ظامل نهاية. وأروع نهاية 
للظامل نهايته بأيدي املظلومني. هكذا كانت نهاية )موسوليني( 
يف إيطاليا وتشاوشيسكو يف رومانيا والقذايف يف ليبيا. ويف قصص 
القرآن الكريم وصف للظامل ونهايته بقول الله تعاىل )إِنَّ ِفْرَعْوَن 
ْنُهْم يَُذبُِّح  َعاَل يِف اأْلَرِْض َوَجَعَل أَْهلََها ِشيًَعا يَْستَْضِعُف طَائَِفًة مِّ
َونُِريُد  الُْمْفِسِديَن   ِمَن  كَاَن  إِنَُّه   ۚ نَِساَءُهْم  َويَْستَْحِيي  أَبَْناَءُهْم 
ُنَّ َعىَل ٱلَِّذيَن ٱْستُْضِعُفواْ ىِف ٱأْلَرِْض َونَْجَعلَُهْم أَِئًَّة َونَْجَعلَُهُم  أَن منَّ
َوُجُنوَدُهاَم  َوَهاَماَن  ِفْرَعْوَن  َونُِرَي  اأْلَرِْض  يِف  لَُهْم  َومُنَكَِّن  رِثنَِي  ٱلَْوٰ
بعده  من  وهلك  فرعون  هلك  لقد   .) يَْحَذُروَن  كَانُوا  ا  مَّ ِمْنُهم 
فراعنة معارصون. ) َوَسيَْعلَُم الَِّذيَن ظَلَُموا أَيَّ ُمْنَقلٍَب يَْنَقلِبُوَن ( 

صدق الله العظيم.

رمتني بدائها 
وانسلت

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

عادت االحاديث السياسية يف لبنان لتتناقل 
هل  وهو  أشهر  عليه  مّر  قد  كان  سؤاال 
عسكرية  انفجار  لحظة  من  لبنان  يقرتب 
هذا  ارسائيل؟  وبني  بينه  القائم  الرصاع  يف 
سقوط  حادثة  من  انطالقا  طُرح  السؤال 
الصاروخ يف العمق املحتّل من فلسطني ما 

أدى اىل توتّر جّدي يف املنطقة.

بضع  مثة  فإن  مطلعة  مصادر  وبحسب 
التصعيد  عودة  بإمكانية  توحي  مؤرشات 
والذي  وارسائيل  الله"  "حزب  بني  األمني 
االرايض  داخل  يكون  أن  بالرضورة  ليس 
بالرغم  ُمحتمال  يبدو  االمر  هذا  اللبنانية. 
من كل املعطيات التي توحي بأن الواليات 
املتحدة األمريكية لن تعطي الضوء األخرض 
لتل أبيب للقيام بأي عمل عسكري يف هذه 
اللحظة السياسية التي تحاول فيها واشنطن 
حّل أزمتها مع إيران املتعلقة بامللف النووي 

ورفع العقوبات.

وتعتقد املصادر بأن تل أبيب ليست يف وارد 
"الحركشة"  تكلفة  بلغت  مهام  السكوت 

األمنية وامليدانية، ألن أي اتفاق سيعيد ضخ 
كمية كبرية من العمالت األجنبية اىل طهران 
ساحات  يف  حلفائها  دعم  من  سيمّكنها  ما 
الرصاع مثل لبنان وسوريا واليمن، باإلضافة 
اىل الفصائل يف العراق، األمر الذي ال تريده 

تل أبيب ال من قريب وال من بعيد. 

واألهم من ذلك هو أن ارسائيل لن تحتمل 
دمشق  بها  تقوم  التي  التصعيد  عملية 
الحربية  للطائرات  استهدافها  خالل  من 
عليها،  غارة  أي  حصول  عند  االرسائيلية 
قدرتها  وشّل  تكبيلها  اىل  سيؤدي  ذلك  ألن 
الصاروخية  للقدرات  رضبات  توجيه  عىل 
والنوعية لحزب الله والتي متّر من دمشق 
قيام  فإن  هنا  من  فيها.  يتمركز  وبعضها 
توتّر  أو  التوازن  تكرس  برضبة  ارسائيل 
األجواء يف الداخل السوري أو عىل الحدود 
جدا  ُمحتمالً  أمراً  يبدو  السورية  اللبنانية 
وسيُقابَل بال شك برّد من الحزب أو حلفائه 
نحو  األوضاع  يدحرج  قد  ما  املنطقة  يف 

معركة عسكرية.

عن  الحديث  ميكن  ذلك،  كل  اىل  إضافة 
لبنان  بني  البحرية  الحدود  ترسيم  مسألة 
جميع  وبعكس  إذ  املحتلّة،  وفلسطني 
الترسيبات التي ُرّوج لها حول هذا امللف، 
فإن اوساط قرص "بعبدا" تلمح اىل إمكانية 
عون  ميشال  الجمهورية  رئيس  قيام 
املُستقيلة  الحكومة  رئيس  عىل  بالضغط 
حسان دياب من أجل عقد اجتامع وتوقيع 
مرسوم تعديل الحدود البحرية ما سيؤدي 
وارسائيل  الرّسمي  لبنان  بني  كبري  توتّر  اىل 
التي تريد االتجاه نحو التنقيب عن النفط 
يعطي  ما  اللبنانية  البحرية  الحدود  ضمن 
أي  ضد  رضبة  بتوجيه  للبنان  الرشعية 

عملية تنقيب يف املنطقة.

رئيس  مناورة  بأن  املصادر  وتؤكد 
الجمهورية ميشال عون وعدم توقيعه عىل 
املرسوم تنطلق من شعوره بخطر جّدي من 
التوقيع منفرداً عىل هذا املرسوم ألن ذلك 
سيؤدي حتامً اىل تحميله مسؤولية التصعيد 

العسكري الذي قد يحصل يف املنطقة.

هل اقرتب لبنان
 من لحظة االنفجار العسكري؟

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

3089 FAZIO DRIVE

 3030 CLEMENCEAU
$299,900

UPDATED 4 LEVEL BACKSPLIT IN DESIRABLE SOUTH WINDSOR LOCATION IN 
SPRING GARDEN NEIGHBOURHOOD. THIS WELL-KEPT FULLY FINISHED HOME 
OFFERS 3+1 BEDROOMS, 2 FULL BATHS. FORMAL LIVING AND DINING ROOM, 
LARGE EAT IN KITCHEN, HRWD LAMINATE AND CERAMIC TILES THROUGHOUT. 
NO CARPET IN THE HOUSE. SPACIOUS FAMILY ROOM WITH NATURAL FIREPLACE. 
LOTS OF UPDATES IN THE HOUSE, FURNACE AND AC UNIT APPROX. 2017, 
UPDATED KITCHEN AND BATHROOMS WITH QUARTZ COUNTER TOPS IN 2017, 
MOST WINDOWS HAVE BEEN CHANGED RECENTLY. SUMP PUMP AND BACK 
UP VALVE INSTALLED RECENTLY. ATTACHED GARAGE W/INSIDE ENTRY, COLD 
STORAGE. TOP RANKED SCHOOLS. NICE NEIGHBOURHOOD &. CONVENIENT 
LOCATION. EASY ACCESS TO E.C. ROW AND U.S BORDER. CALL BEFORE IT IS GONE.

  $399,900
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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


