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إتصل بنا 
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EVERYTHING YOU NEED

$160 $6256
Flexfit  

Embroidered 
Caps

5000
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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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بعد اهلجوم اإلرهابي 
هل جيب أن خناف ؟

األمان  إنعدام  و  األمل  و  باحلزن  الشعور  جيتاح 
اهلجمات  جراء  الكنديني  املسلمني  من  الكثري 
املروعة  اجلرمية  منها  و  هلا  يتعرضون  اليت 

حني دهس اإلرهابي  )ناثانيال فيلتمان( العائلة املسلمة يف لندن أونتاريو .
هذه اهلجمات املتكررة و اليت تستهدف بشكل أكرب النساء احملجبات باتت 
و   ، الكندية  اخلريطة  طول  على  املسلمة  اجملتمعات  لدى  هاجسا  تشكل 
و  أن خناف على حاضرنا  ؟ هل جيب  أمان  املسلمون هل حنن يف  يتساءل 

مستقبل أبنائنا ؟
بدعم  حتظى  اإلرهابية  اهلجمات  هذه  كانت  إذا  خناف  أن  جيب  نعم 

احلكومة أو إذا كانت احلكومة تغض الطرف عن مثل هذه االعتداءات ...
نعم جيب أن خناف إذا ما كان اجلمهور الكندي مؤيدا ملثل هذه العمليات 

اإلرهابية .
نعم جيب أن خناف إذا مل يكن هنالك قوانني صارمة و عقوبات رادعة حبق 

هؤالء املعتدين.
لكننا اليوم و احلمد هلل نرى أن احلكومة الكندية ) ولو بشكل متأخر ( بدأت 
الشعيب  التعاطف  نرى  أننا  كما  و   ، املعتدين  هؤالء  تطال  قوانني  بتقديم 
هلؤالء  نبذهم  و  رفضهم  و  الكندي  الشعب  أطياف  خمتلف  من  الكبري 

العنصريني.
، هؤالء اإلرهابيون نراهم يف  اإلرهاب ال دين له وال عرق له وال جنس له 
مجيع البلدان لكن بعدة مسميات و إيديوجليات و بالدنا العربية خري دليل.
لكن األهم اليوم هو كيفية تعاطينا مع مثل هذه االعتداءات ، أوال بتوصيفها 
و مت  السياسية  األحزاب  املعايري عند مجيع  قد وحد  لندن  و لرمبا هجوم 

توصيفه رمسيا باإلعتداء اإلرهابي و هذه خطوة أوىل.
أما اخلطوات التالية فهي مكافحة هذا الفكر من خالل تعامالتنا اليومية 
مع حميطنا الكندي و إظهار أفضل ما لدينا من أخالق كرمية و صفات 

محيدة.
هذه ليست حماباة بل هذه أخالقنا و تعاليمنا اليت من خالهلا مند جسور 
التواصل بني املسلمني و باقي أطياف اجملتمع و بها نهدم جدار العنصرية 

لكي حنيا بأمان يف جمتمعاتنا الكندية .

519-992-1657
www.alforqannewspaper.ca

Visit our website 
for a daily news update 
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أشار رئيس الوزراء جاسنت ترودو اليوم إىل أنه من املرجح أن تقوم الحكومة 
بتخفيف بعض اإلجراءات الحدودية األكرث رصامة هذا الصيف – لكن أوتاوا ال 
تتورع عن إبقاء املعابر الحدودية مغلقة لفرتة أطول إذا كان تدفق املسافرين 

سيهدد الصحة العامة.

و قالت الحكومة الفيدرالية اإلثنني إن الكنديني الذين تم تطعيمهم 
بالكامل واملقيمني الدامئني ميكنهم تخطي الحجر الصحي اإللزامي 

عند العودة من الخارج بدءا من 5 يوليو.

و ال يزال اختبار PCR السلبي الذي تم إجراؤه قبل 72 ساعة من 
مغلقة  ستبقى  الحدود  لكن  املسافرين.  لجميع  مطلوبًا  املغادرة 
أمام جميع األجانب – بغض النظر عن حالة التطعيم الخاصة بهم.

السفر  للتخلص من إجراءات حظر  إن كندا مستعدة  ترودو  قال 
قال:  و  األشخاص  من  املزيد  تطعيم  يتم  أن  مبجرد  كامل  بشكل 

“نحن نتحدث عن أسابيع وليس أشهر “.

“نأمل بالتأكيد أن يكون لدينا املزيد من األخبار السارة حول إعادة 
االفتتاح يف األسابيع املقبلة ، لكن ، بالطبع ، يعتمد ذلك عىل معدل 

التطعيم ، ووضع COVID ، واملتغريات املثرية للقلق”.

و رفضت الحكومة حتى اآلن تحديد املقاييس التي تسمح لألمريكيني وغريهم 

بعبور الحدود ألغراض غري أساسية لكن وزير السالمة العامة بيل بلري اقرتح أن 
أوتاوا تريد أن ترى 75 يف املائة من الكنديني محصنني بالكامل قبل استئناف 

السفر مبعدل طبيعي أكرث.

مساعدات جديدة !
كام أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاسنت ترودو عن أحدث املبادرات 

السياسية التي قدمتها حکومته.

كالرتو،  كارال  العاملة،  القوى  وتنمية  التوظيف  وزيرة  قدمت  حيث 
لذوي  جديدة  ميزة  إنشاء  يقرتح  قانون  مرشوع  اليوم  صباح 

اإلحتياجات الخاصة ، لدعمهم مع برامج ذوي اإلعاقة الحالية.

وقال ترودو: الهدف من ذلك هو انتشال مئات اآلالف من األشخاص 
أن مرشوع  الفقر”، مضيفا  الخاصة من  اإلحتياجات  من ذوي ذوي 

القانون يأيت جنبا إىل جنب مع خطة عمل جديدة ملساعدة هؤالء .

ترودو يعلن عن قرب رفع قيود السفر بشكل كامل

ناثانيال فيلتامن املتهم بدهس و قتل  مثل اإلرهايب 
أمام املحكمة لفرتة وجيزة   . لندن  عائلة مسلمة يف 
تهمة  إضافة  من  أسبوع  بعد  االثنني  يوم  صباح 

اإلرهاب إىل تهم القتل .

و يواجه ناثانيال فيلتامن ، 20 عاًما ، أربع تهم بالقتل 
يف  قتل  مبحاولة  واحدة  وتهمة   ، األوىل  الدرجة  من 
الهجوم اإلرهايب الذي أدى إىل مقتل أربعة أشخاص 

وإصابة طفل.

علم   ، يونيو   14 املحكمة يف  أمام  السابق  مثوله  يف 
مبوجب  اإلرهاب  تهمة  إضافة  سيتم  أنه  فيلتامن 

املادة 82 من القانون الجنايئ.

املحكمة  واإلقليمي  االتحادي  التاج  محامو  أبلغ  و 
أنهم تلقوا املوافقة عىل متابعة إجراءات توجيه تهمة 

اإلرهاب فيام يتعلق بهجوم 6 يونيو.

و ظهر فيلتامن صباح اليوم االثنني عرب تقنية الفيديو 
 Elgin Middlesex Detension محبسه  من 

. Center

واستمر مثوله أمام القايض بضع دقائق فقط حيث 
قيل للمحكمة أن فيلتامن بصدد إنهاء توكيل محام.

و قيل للمحكمة إنه بصدد تعيني محامي من تورنتو 
يدعى كريستوفر هيكس . ) املحامي هيكس ترافع 
عن أحد املتهمني يف مذبحة بانديوس و التي قتلت 

فيها عصابة درجات مثانية أشخاص (.

و لذلك تم تأجيل عرض القضية ألسبوع آخر من أجل 
موعد  يكون  أن  عىل   ، املحامي  توكيل  من  االنتهاء 
صباًحا   9:15 الساعة  يونيو   28 يف  القادمة  الجلسة 

عرب الفيديو .

الحادث اإلرهايب هم سلامن أفضل  يذكر أن شهداء 
البالغة  ، وزوجته مديحة  العمر 46 عاما  البالغ من 
من العمر 44 عاما ، وابنتهام مينة البالغة من العمر 
العمر  البالغة من  أفضل  ، وجدتها طلعت  15 عاما 

74 عاما.
أما الطفل فايز أفضل البالغ من العمر تسع سنوات 
فقد خرج من املستشفى بعد تعرضه إلصابات خطرية 

أصيب بها يف الهجوم.

تأجيل محاكمة اإلرهابي “ناثانيال فيلتمان”

الفيدرالية من جميع املسافرين  الحكومة  تطلب 
إدخال معلوماتهم وتحميل مستنداتهم من خالل 
املسافرين  التزام  لضامن   ArriveCAN تطبيق 

بقيود السفر الخاصة بالكورونا.

اختبار  نتائج  تحميل  للمسافرين  التطبيق  ويتيح 
الحدود  لضباط  والوصف  بهم  الخاصة  كورونا 

كيف يخططون للحجر الصحي عند الوصول.

و إعتبارا من 5 يوليو ، عندما يتم إعفاء املسافرين 
 ، الحجر الصحي  بالكامل من إجراءات  املطعمني 
سيسمح التطبيق أيضا للمسافرين بتحميل دليل 

التطعيم الخاص بهم.

إدخال  من  التأكد  املسافرين  عىل  وسيتعني 
معلوماتهم من خالل التطبيق يف غضون 72 ساعة 

قبل الوصول إىل كندا.

وعند تثبيت التطبيق وفتحه ألول مرة ، ُسيطلب 
أو  الدخول  وتسجيل  الخدمة  رشوط  قبول  منك 

التسجيل للحصول عىل حساب.
وسيطلب منك التطبيق إدخال معلومات اإلتصال 

فيه  ستقوم  الذي  املكان  ووصف  بك  الخاصة 
بالحجر الصحي، وسيسألك أيضا عن سجل سفرك 

والبلدان التي زرتها يف آخر 14 يًوما.

 ، مجموعة  يف  أو  عائلتك  مع  مسافرا  كنت  إذا 
فيمكنك أيضا ملء املعلومات ملا يصل إىل مثانية 
أشخاص يف إرسال واحد إذا كان جميع املسافرين 
الحجر  فرتة  خالل  العنوان  نفس  يف  سيقيمون 

الصحي.

عند الوصول ، سيطلب موظف خدمات الحدود 
الكندية رؤية إيصال ArriveCAN الخاص بك، و 
أو عىل شاشة  ميكن عرض هذا كنسخة مطبوعة 
هاتفك من خالل التطبيق ، كلقطة شاشة ، أو يف 

الربيد اإللكرتوين.

يوميا  التطبيق  إىل  الدخول  تسجيل  عليك  كام 
واإلبالغ عن أي أعراض باإلضافة إىل تأكيد وجودك 
جميع  عىل  يعمل  التطبيق  و  الصحي  الحجر  يف 
أنواع الهواتف الذكية و إذا مل يكن لديك هاتف 
ذيك ، فيمكنك إرسال معلوماتك من خالل إصدار 

متصفح ArriveCAN عىل أي جهاز كمبيوتر.

 إطالق جواز
 سفر اللقاح

 أظهرت دراسة جديدة أن تعامل حاكم أونتاريو 
بني  قبوله  مبعدل  أرض  قد  الوباء  مع  فورد  دوغ 
 ، Group Maru سكان املقاطعة وفقا ملجموعة
حيث إنخفاض التأيد الشعبي طوال عام 2021 ، 

حيث انخفض بنسبة 8 ٪ يف الربع الثاين.

ولقي فورد تأييدا عىل أدائه من قبل 40 ٪ فقط 
من سكان أونتاريو ، مع 55 ٪ من السكان الذين 
يعارضون  عاًما   34 و   18 بني  أعامرهم  ترتاوح 

سياساته بشدة.

إنخفاض حاد في شعبية الحاكم
إرهابي آخر يتعرض لعائلة مسلمة في كندا 

مل  لرجل  فيديو  اإلجتامعي  التواصل  مواقع  عىل  إنترش 
تحدد هويته بعد و هو يصور من هاتفه الجوال عائلة 

مسلمة متيش يف الشارع .

فيلتامن  ناثانيال  “أين  قال  الفيديو  تصويره  أثناء  و 
عندما  لندن(  يف  املسلمة  العائلة  قتل  الذي  )اإلرهايب 

تحتاج إليه؟”!!
 ، :”أوه  الرجل  فيصيح  بيضاء  صغرية  شاحنة  تظهر  ثم 
هناك شاحنة ، يا صديقي ، لقد تجاوزتهم ، عد أدراجك 

!” ) أي بقصد أن يعود ليك يدهسهم( ثم يبدأ يف الضحك 
!!

عىل  الكنديني  للمسلمني  الوطني  املجلس  قال  و  هذا 
حسابه عىل فيسبوك : ” نحن عىل علم مبقاطع الفيديو 
لندن  تحتفل مبهاجم  التي  للغاية  املزعجة  التعليقات  و 

اإلرهايب”.

مع  ونعمل  االجتامعي  التواصل  مبنصات  اتصلنا  “لقد 
الرشطة. سيكون لدينا املزيد لنقوله قريبا”.
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رشطة   ، إرسائيل  يف  حقوقي  مركز  اتهم 
مدينة  يف  فلسطيني  شاب  باغتيال  االحتالل 
يشكل  أن  دون  الغربية،  الضفة  وسط  البرية 
خطرا عىل أحد، نافيا صحة الرواية الحكومية 

مبقتله خالل محاولة العتقاله.

املعلومات  مركز  أصدره  تقرير  يف  ذلك  جاء 
اإلرسائييل لحقوق اإلنسان يف األرايض املحتلة 
"بتسيلم" )غري حكومي(، بشأن واقعة اغتيال 
الشاب أحمد عبده )25 عاما(، فجر 25 مايو/

أيار املايض، وهو من مخيم األمعري لالجئني 
مبدينة البرية.

ونرش "بتسيلم" مقطعا مصورا قال إنه يوثق 
بحرس  الخاصة  "اليامم"  وحدة  عنارص  قيام 
باغتيال  اإلرسائيلية،  للرشطة  التابع  الحدود، 
الشاب الفلسطيني داخل سيارته مبدينة البرية.

اإلرسائيلية  الوحدة  عنارص  املقطع  ويُظهر 
قد  كان  بينام  الشاب،  سيارة  يعرتضون  وهم 
استقلها للتو تحت إحدى البنايات يف املدينة، 
وجروه  مفاجئ  بشكل  عليه  النار  أطلقوا  ثم 

خارجها.

احتكاك  لعالمات  توثيق  "يوجد  أنه  وتابع 
الجسد باألرض، ماّم يدّل عىل أّن العنارص رمّبا 

جّروه بأيديهم مسافة بضعة أمتار".

وغادرت عنارص رشطة االحتالل مكان الحادث، 

دمائه،  يف  غارقا  الفلسطيني  الشاب  تاركني 
بينام كان ميكن إنقاذه، بحسب "بتسيلم".

سيارة  وصلت  دقيقة،   15 نحو  ميض  وبعد 
الفلسطيني،  األحمر  للهالل  تابعة  إسعاف، 
الشاب إىل  املنطقة، ونقلت  استدعاها سكان 

املستشفى، إال أنه فارق الحياة قبل وصوله.

والحقا، أعلنت الرشطة اإلرسائيلية أن "عبده" 
قُتل أثناء "عمليّة اعتقال"، دون تفسري أسباب 
إطالق "النريان الفتّاكة" ضده، وفق "بتسيلم".

وخلص املركز اإلرسائييل إىل أن "إطالق النريان 
سيّارته،  داخل  يجلس  شخص  عىل  الفتّاكة 
أن  ميكن  ال  العتقاله،  محاولة  دون  وحتى 

يُسّمى عمليّة اعتقال، بل إنّه اغتيال".

وذكر "بتسيلم" أن مسؤولني من جهاز األمن 
هاتفيا  اتصلوا  )الشاباك(  اإلرسائييل  العام 
أسفهم  "ليعرّبوا عن  الشاب  عائلة  بأفراد من 
املطلوب  يسلّموا  بأن  ويطالبوهم  ملقتله، 
أنّه  بزعم  الضحيّة؛  خال  عرب،  أبو  محمد 

مشتبه به بإطالق رصاص نحو جنود".

ويف اللّيلة التالية ملقتل "عبده"، اعتقل الجيش 
اإلرسائييل أربعة من أبناء أخواله، وفق املركز 

الحقوقي.

•مركز حقوقي يتهم رشطة االحتالل باغتيال   
فلسطيني بالضفة

لبنان "انهيار تام".. تحذيرات بري "مرشوعة"
سيكون  الحريري  سعد  املكلَّف  الرئيس  اعتذر  "إذا 
انهيار تام". بهذه العبارات، جّدد رئيس مجلس النواب 
نبيه بري متّسكه بـ"صديقه" رئيس "تيار املستقبل" يف 
رئاسة الحكومة، لكونه "يحظى بتأييد جمهور طائفته 
ودار الفتوى ونادي رؤساء الحكومات السابقني"، إضافة 
إىل النواب وفق ما ظهر يف االستشارات، وخالل مناقشة 

رسالة الرئيس ميشال عون.

مل يكتَِف بّري بذلك، بل عرّب عن "مخاوفه" عىل الوضع 
ال  البلد  أّن  باعتبار  الحريري،  اعتذار  حال  يف  األمنّي 
"االنهيار  يسبقها  قد  نيابية،  انتخابات  برأيه  يحتمل 
اعتذار  "املراهنني" عىل  نفسه  الوقت  ًا يف  التام"، مبرشِّ
الحريري توازيًا مع "ضوء أخرض" من جانبه عرب إعالنه 

"سقوط" مبادرته، بأنّهم "سينتظرون طوياًل".

برأي  املؤكَّد  لتؤكّد  جاءت  بري  كانت ترصيحات  وإذا 
رئيس  أّن  يدرك  والداين  القايص  أّن  خصوًصا  كثريين، 
مجلس النواب هو من أقنع الحريري بـ"رصف النظر" 
الجمهور  برًدا وسالًما عىل  تنزل  مل  فإنّها  االعتذار،  عن 
"العويّن"، الذي رفض "استنساخ" التاريخ، عرب استعادة 
األول  استبدال  مع  الفوىض"،  أو  "الضاهر  مقولة 

بالحريري.
 

اعتراضات "عونية"
 

يف  "العونيّون"  ينطلق  بالتحديد،  املعادلة  هذه  من 
رفضهم لكالم بّري، ولو أّن أّي مواقف رسميّة مل تصدر 
لن  وهي  الخصوص،  بهذا  الحر"  "الوطني  قيادة  عن 
تصدر عىل األرجح، عمالً بـ"التهدئة" التي نجح "حزب 
الله" يف تثبيتها إعالميًا، منذ السجال "النارّي" بني بعبدا 
وعني التينة، وإن أخفق بطبيعة الحال يف "تكريسها" يف 
النفوس، يف ضوء "الكيمياء املفقودة" بني الجانبني عىل 

أكرث من صعيد.
 

الفوىض"،  أو  "الحريري  معادلة  فإّن  إليهم،  بالنسبة 
وفق الشعار الذي أطلقوه عىل كالم بّري، والذي كان 
"يختزل"  سنوات،  قبل  إطالقه  يف  سبّاقني  األمريكيّون 
مرّة  يرّص  النواب  مجلس  رئيس  وأّن  سيّام  ال  املسألة، 
أخرية عىل الحريري، مرّشًحا وحيًدا ال غني عنه وال ثاين 
له لرئاسة الحكومة، رغم وجود الكثري من الشخصيات 
السّنية القادرة، ورمبا األهّم، املستعّدة لقيادة املرحلة، 
وتأليف الحكومة، بدل ترك البلد "رهينة" مزاجيّة من 

هنا أو هناك.
 

لكن، مبُعزَل عن هذا "الشعار" الذي يكّرره "العونيّون" 
عن  الحديث  لحّد  ويذهبون  واألخرى،  الفينة  بني 
"بدائل" جاهزة، يدركون أّن "مصريه" سيكون يف أفضل 

ين"  "األمرَّ عاىن  الذي  دياب  لحّسان  شبيًها  األحوال 
يبقى  يتيم"،  "إنجاز  تحقيق  عن  عجزت  حكومة  يف 
بعض  يقرأ  كام  "العونيّني"،  عند  األسايّس  "االعرتاض" 
العارفني، هو يف إعالن الرئيس برّي أّن مبادرته مستمرّة، 

وأّن "ال اعتذار"، مبّدًدا بذلك كّل "اآلمال واألماين".
 

تحذيرات "مشروعة"
 

"الحريري  معادلة  يرفضون  "العونيّون"  كان  إذا  لكن، 
أو الفوىض"، انطالقًا من أّن البلد ال يخترص عىل شخص 
واحد، وأّن الحريري، ولو كان ميتلك الحيثيّة املطلوبة، 
فإّن  بـ"اإلجامع"، ال محليًا وال دوليًا،  أنّه ال يحظى  إال 
بّري  أطلقها  التي  واالنهيار"  "الفوىض  من  التحذيرات 
الحريري،  اعتذار  حال  يف  "مرشوعة"،  من  أكرث  تبقى 

ورمبا من دونه حتّى.
 

فريق  يف  البعض  إّن  السياق،  هذا  يف  البعض  يقول 
سياسة  بآخر،  أو  بشكل  ميارس،  يزال  ال  "العهد" 
"االنفصام عن الواقع"، فهو ُمرِصّ عىل خوض ما يصفها 
وزير  عىل  إياها  مركِّزًا  املسيحيّني"،  حقوق  بـ"معركة 
فيام  "َدِسمة"،  يعتربها  حقيبة  أو  بالناقص،  أو  بالزائد 
املسيحيون، ومعهم اللبنانيون أجمع، يخوضون معركة 
بها،  القوي" تسبّب  "العهد  أّن  الكثريون  "وجود"، يرى 
األمر  "جهّنم"،  ببلوغ  "املبرّشين"  أول  كان  الذي  وهو 

الذي تحّقق يف نهاية املطاف.
 

بالحريري،  بّري  الرئيس  متّسك  يكون  قد  هنا،  من 
من  ميتلكه  ملا  املرحلة،  هذه  يف  "األنَسب"  برأيه  ألنّه 
"حيثيّة" سياسيّة وشعبية، وبالنظر إىل "توافق" رؤساء 
الفتوى، عىل دعمه،  لدار  السابقني، إضافة  الحكومات 
متثّلها  التي  األخرية"  بـ"الفرصة  متّسك  ذلك،  قبل  لكنه 
مبادرته، القامئة عىل حكومة برئاسة الحريري، خصوًصا 
تؤّدي  لن  الصفر  نقطة  إىل  األمور  وإعادة  اعتذاره  أّن 
"ترف"  أّن  يبدو  األمور، يف وقت ال  "تعقيد"  سوى إىل 

الوقت يف يد أّي من الفرقاء.
 

كان من الطبيعّي أن ال يرّحب "العونيّون" بترصيحات 
الحيادّي"،  "الوسيط  صفة  عنه  نزعوا  بعدما  بّري، 
وأطلقوا "رصاصة الرحمة" عىل مبادرته، لكّنها رصاصة 
مل تَبُد "قاتلة" أقلّه وفق صاحبها نفسه. يحّملون رئيس 
الحريري،  "اعتذار"  فرصة  تفويت  مسؤولية  املجلس 
"اعتذار" يبدو أنّهم ال يزالون ينشدونه رغم كّل يشء، 
القتناعهم بـ"استحالة" املساكنة بني الرئيس عون، ومن 
خلفه الوزير باسيل، والرئيس املكلّف، حتى لو تشّكلت 

الحكومة!
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أسواق املوصل

519-817-2939

ATTIKI
Greek Honey

                  

.99

$12

PUCK 

Cream Cheese  

      500g

$9
.99

ONCU
Black Olives

.99

$5

ICE BAG
7 Lb

       

                                                                  

¢ 99

KRINOS 

Halloumi    

      

$2
.99

MAHMOUD
Rice

 (10 lb)    

$9
.99

CHOCLATE WAFER 

    

ALWAZAH 
TEA
400g 

  2/

$11

ASSORTED 
CANS OF 
Tomato paste

      3/

$10

ULKER TURKISH LABNEH 
   

       

.99

$5
.99

$4
NAJJAR

Coffee
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 *بقلم: األستاذ عبداملنعم الرياحي

الزوج  بأكملها،  عائلة  قتلت  املجاورة  لندن  مدينة  يف   -1
طفل  سوى  منهم  ينج  مل  الفتيات،  من  واثنتان  والزوجة 
العرشينات  صغري ما زال يصارع املوت. والقاتل شاب يف 
من العمر، أبرص املغدورين يف نزهة عىل االقدام، فاستدار 
وتناثرت  عجالتها  تحت  فقضوا  عليهم،  وانقض  بشاحنته 
بالغة  خطرية  جرمية  إنها  الطريق.  جادة  عىل  أشالؤهم 
 215 ضحيتها  ذهب  قدمية  جرمية  إىل  تضاف  الخطورة، 
طفال من السكان القدماء يف كندا، والجرميتان تصنفان فيام 
اليوم  التي متارسها  الجرمية  تلك  العرقي،  بالتطهري  يسمى 
عنارص برشية معادية للبرش يف الصني وميامنار وسرييالنكا 
ونيوزيلندا، بعد أن مارستها يف البوسنة والهرسك وفلسطني 

عىل املسلمني، ويف أملانيا من قبل عىل اليهود.
يف  ما  )لله  تعاىل  الله  قول  ورد  الكريم  القرآن  يف   -2
السموات واألرض(، وقوله تعاىل )واألرض وضعها لألنام (، 
فليس ملخلوق أن يدعي ملكية األرض دون غريه، والناس 
يف األصل بنو آدم، جعلوا شعوباً وقبائل )ليتعارفوا(. وفيام 
يخص املسلمني واملسيحيني ورد قول الله تعاىل )ولتجدن 
أقربهم مودة للذين ءامنوا الذين قالوا إنا نصارى(. ولقد 
الحبشة  إىل  املسلمون  هاجر  يوم  املودة  هذه  ظهرت 
)ص(  محمد  النبي  حاور  ويوم  وفادتهم،  النجايش  فأكرم 
يف  شاكر  أبناء  شارك  ويوم  آمنني  فانرصفوا  نجران  نصارى 
الحضارة اإلسالمية، ويوم أصدر الخليفة عمر بن الخطاب 
املسلمون  يزال  القدس، وال  لنصارى  العمرية  العهدة  )ر( 
يقرأون سورة مريم يف القرآن الكريم ويستشعرون املودة 

يف رسالة املسيح )ع(.
يف  عنرصي  تعصب  من  يحصل  ما  نفرس  إذاً  كيف   -3
لنزعة  أكيدة  نتيجة  ذلك  أن  البد  املسلمني؟!  مواجهة 
عدوانية تدفع صاحبها إىل إيذاء اآلخرين، فيجد يف عدوانه 
التي  )السادية(  وهذه هي  نفس  وراحة  له  متعة  عليهم 
يحقق  حني  الشخصية  للحرية  الشاذة  املامرسة  تؤكدها 
اإلنسان ذاته ال مييز خريها من رشها ويتمتع بإرضار نفسه 
فإذا مارس األذى يف حق نفسه هان عليه أن يؤذي غريه. 
لذلك فإن من أهم أهداف الرتبية أن يعرف اإلنسان ماله 
اجتامعي  كائن  فاإلنسان  االجتامعية،  حياته  يف  عليه  وما 
شأنه يف ذلك شأن الطيور والكائنات الربية والبحرية وله 
أن يحقق ذاته بالطريقة التي ال ترض مجتمعه. وخري مثال 
لذلك ما ورد يف حديث السفينة عن سيدنا محمد )ص(: 
مثل القائم يف حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا 
عىل سفينة فأصاب بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها وكان 
الذين يف أسفلها إذا استقوا من املاء مروا عىل من فوقهم، 
فقالوا لو أنا خرقنا يف نصيبنا خرقاً ومل نؤذ من فوقنا، فإن 
تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا عىل أيديهم 

نجوا ونجوا جميعا.
إىل  تهدف  اجتامعية  تربية  إىل  ماسة  حاجة  يف  نحن   -4
والفعاليات  واملدرسة  األرسة  واجب  وذلك  اآلخر،  قبول 
أكذوبة  ننبذ  وليتنا  الدولة.  واجب  وبالرضورة  االجتامعية 
يف  حيوانية  كائنات  لها  تروج  التي  اآلري  العنرص  امتياز 
صنف  عىل  تقترص  مل  اإلنسانية  فالحضارات  برش.  صورة 
اليونان  لدى  األمم  تداولتها  وإمنا  صنف،  دون  البرش  من 
بيض  بني  فرق  ال  والصني،  الهند  ويف  والفرس  والرومان 
وملونني وال بني أتباع دين ودين. وليتنا نتقي غضبة األرض 
عىل فساد أهلها حني متارس عليهم التطهري البرشي بكورونا 

والفطر األسود وغريهام من األوبئة. 
فاألرض للطوفان مشتاقة ... لعلها من درن تغسل

وما من يد إال يد الله فوقها ... وال ظامل إال سيبىل بأظلم

جريمة هزت 
كندا

2021 الفرقان  لجريدة  محفوظة  الحقوق  جميع  أصحابها.  آراء  عن  تعرب  وإمنا  وإدارتها،  الجريدة  رأي  عن  بالرضورة  تعرب  ال  الواردة  املقاالت  و  اآلراء  إن   

خالل  دمشق  السورية  العاصمة  اقتصاد  شهد 
نتيجة  هيكلية  تغريات  املاضية  العرش  السنوات 
والعسكرية  األمنية  واإلجراءات  الحرب  ظروف 
البالد،  أنحاء  مختلف  عىل  فرضت  التي  القرسية 
كام فاقمت بعض املتغريات منذ أواخر عام 2019، 
فريوس  تفيش  وأبرزها  سوءا  االقتصادي  الوضع 
كورونا، تسارع العقوبات الغربية، واألزمة املالية يف 

لبنان.

 ،)OPC( "ونرش مركز "السياسات وبحوث العمليات
يف  الرئيسية  االقتصادية  األنشطة  ترصد  دراسة 
العاصمة السورية يف ثالثة أقسام: العمل واالستهالك 
ثالثة  عىل  موزعة  مقابلة   600 وشملت  واإلنفاق. 
الزاهرة  )فقري(،  عيشة  نهر  وهي  سكنية  مناطق 

)متوسطة الدخل(، وركن الدين )مرتفعة الدخل(.

القسم األول: التوظيف
بدوام  العمل  أسبوع  متوسط  أن  البيانات  أظهرت 
من  أعىل  وهو  ساعة،   52.5 كان  دمشق  يف  كامل 
املعدل العام يف املنطقة وأعىل من املعدل املسموح 
العمل السوري. عام 2004، كان  به مبوجب قانون 
املدن  لسكان  كامل  بدوام  العمل  ساعات  متوسط 

السورية 46.2 ساعة يف األسبوع.

ويعمل 41.1 يف املائة من املستجيبني 60-41 ساعة 
يف األسبوع، بينام 24.4 يف املائة قالوا إنهم يعملون 
أشارت  املقابل،  يف  األسبوع.  يف  ساعة   60 من  أكرث 
األرقام إىل أن عائالت ٪53 من مجموع املستجيبني 

تعيش تحت خط الفقر.

نسبة  بأعىل  عاما   26-35 العمرية  الفئة  تحتفظ 
العمرية  الفئة  تليها   ، املائة  يف   77.7 عند  تشغيل 

45-36 بنسبة 76.5 يف املائة، وهذا يضع الجزء األكرب 
من العبء االقتصادي عىل هاتني الفئتني العمريتني، 
وقد يكون ذلك ناتجا عن تأثري حركة هجرة الشباب 

من سوريا.

إىل   2011 عام  من  العمل  سوق  تحوالت  وتُظهر 
اليوم تحوال رئيسيا يف التوظيف من القطاع الخاص 
إىل القطاع الحكومي. و45 يف املائة من املستجيبني 
والخاصة،  الحكومية  املؤسسات  يف  وظائف  لديهم 
بينام ذكر 30.3 يف املائة أن مهنتهم الحالية "عامل" 
، وهي فئة تشمل مهن عدة مثل سائق سيارة أجرة 
عامل  املصانع،  عامل  السيارات(،  ملكية  )بدون 
مثل  املستقلني  املهنيني  نسبة  بلغت  فيام  املتاجر. 

املهندسني واملحامني  23.1 يف املائة.

من   10.4% بأن  تظهر  الدراسة  بيانات  أن  يذكر 
الرجال ميارسون أكرث من عمل يف وقت واحد.

القسم الثاين: الدخل
أدت الظروف املتدهورة يف دمشق إىل زيادة اعتامد 
السكان بشكل حاد عىل مساعدات اآلخرين. وقال 
ربع العينة إن التحويالت من األصدقاء واألقارب يف 

الخارج مصدر رئييس للدخل.

ويف هذه الدراسة ، قال 70.7 يف املائة من املستجيبني 
مصادر  ثالثة  أو  مصدرين  عىل  تعتمد  أرسهم  إن 
رئيسية للدخل، بينام قال 19.2 يف املائة إن أرسهم 

تعتمد عىل مصدر دخل واحد فقط.

رواتبهم  أن  ذكروا  الذين  املستجيبني  نسبة  كانت 
هي أحد املصادر الرئيسية لدخل األرسة 64 يف املائة 
)وهو ما يتوافق مع النسبة املئوية للتوظيف العام(. 

وأفاد 25.8 يف املائة منهم بأن الحواالت املالية من 
رئييس  مصدر  هي  الخارج  يف  واألقارب  األصدقاء 

للدخل. 

بأن  أفادوا  الذين  املستجيبني  نسبة  وبلغت 
املساعدات العينية والنقدية التي تقدمها املنظامت 

اإلغاثية مصدر دخل رئييس 41.8 يف املائة.

من خالل تحليل العالقة بني اإلنفاق الشهري والتغري 
ذوي  أن  إىل  الدراسة  توصلت  البيض  استهالك  يف 
الدخل املنخفض هم األكرث تأثرا. وانخفض استهالك 
عليه  كان  ما  أقل من نصف  إىل  البيض عام 2020 

عام 2018 من بني أقل املنفقني.

بالنسبة الستهالك اللحوم الحمراء، الحظت الدراسة 
لعام  استهالكها  انخفض  إنفاقا  األعىل  الفئات  أن 

2020 إىل أقل من نصف ما كان عليه عام 2018. 

ويف سياق متصل، يعترب الديزل وقود التدفئة املنزيل 
الرئييس يف سوريا، و10 يف املائة فقط من املشاركني 
يف الدراسة توقعوا تأمني أكرث من نصف احتياجاتهم 
من الديزل لفصل الشتاء 2021-2020، بينام قال 35 
يف املائة إنهم يستطيعون تأمني ربع احتياجاتهم أو 
تلبية  قادرين عىل  أنهم غري  أكدوا    ٪ أقل، و29.5 
أي من احتياجاتهم من الديزل خالل موسم الشتاء 

القادم.

مراحله  أسوأ  يف  حاليا  السوري  االقتصاد  ومير  هذا 
أدىن  إىل  اللرية  هبطت  فقد   ،2011 عام  منذ 
يف  األمرييك  الدوالر  مقابل  اإلطالق  عىل  مستوياتها 
السوق املوازية، ما أدى إىل انخفاض قيمة الرواتب 

وارتفاع تكلفة الواردات.

53 % من ابناء العاصمة السورية 
يعيشون تحت خط الفقر
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Recently renovated bachelor unit suited for anyone 
looking for a place for themselves or students 
looking to rent a place close to university of windsor, 
usa-canada border, ambassador bridge, a walkable 
short distance to the riverside front in historic area 
of sandwich. available for lease at $1000, inclusive 
of all utilities. the quiet unit is on a bus route 
and consists of bedroom/living room, one bath & 
kitchen. brand new central heat & air conditioner. 
laundry in the building to be shared with tenant for 
b2. minimum 1 year lease, references, credit check 
& first & last month rent required. call l/s for more 
info.

271 MILL STREET #B2
$1,000.00 / Month

159 SUMMER STREET
 $799,900 welcome to 159 summer st.less 

than 1yr old 2-storey home w/4 
bedrooms )2 ensuites( & 3.5 
bathrooms on a rare,very deep lot 
)approx 200 ft(! as soon as you walk 
into the front door you will fall in 
love w/the space & open concept. 
main flr features a very nice family 
rm w/gas fireplace overlooking the 
huge kitchen w/lots of cabinets & 
island w/quartz countertops. great 
size dining room & eating area that 
takes you through a patio door to 
enjoy your huge back yard.

2851 LANGLOIS

 3030 CLEMENCEAU
$299,900

WELCOME TO 2851 LANGLOIS COURT, WELL TAKEN CARE HOME, 4 LEVEL 

BACKSPLIT WITH A TOTAL OF 4 BEDROOMS AND 2 FULL WASHROOMS, 

NICE CLEAN, ALL LEVELS FINISHED, SITTING ON AN EXTRA DEEP LOT 161 

FEET. HARD TO FIND HOME, WALKING DISTANCE TO DEVONSHIRE MALL, 

BUS ROUTE AND SHOPPING. THIS HOME FEATURES BEAUTIFUL HRWD 

FLRS THRU-OUT THE MAIN & 2ND LVL, CERAMIC KITCHEN & BATHROOMS, 

LAMINATE IN LOWER AREA. FURNACE/ AC, WNDWS, ROOF & KITCHEN 

ALL CHANGED IN LAST 10 YRS! LRG STORAGE SHED/WORKSHOP, HUGE 

BACKYARD, CEMENT PATIO AREA & MORE!

 $499,900
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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


