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الفرقان
 مئة يف مئة

أكثر  خالل  شهر  مئة  يف  إصدار  مئة   -1
تواصل  الفرقان  وجريدة  سنوات  مثاني  من 
إسالمية  األصل  عربية  اإلعالمية،  رسالتها 
النشأة كندية االنتماء. عرفتها يوم أعلنت براءتها من تهمة باطلة، بقرار 
قضائي مربم. وشاركت فيها مبقاالت شهرية بلغت 36 مقااًل يف موضوعات 
تربوية ودينية واجتماعية وسياسية. وسوف أبقى مشاركًا هلا يف رسالتها 
رسالة  وتلك  واحرتاف  ومهنية  واقتدار  بصدق  حتملها  اليت  اإلعالمية 

اإلعالم.

الكندية  القضايا  لطرح  شجاعًا  حراً  منرباً  تزال  وما  اجلريدة  كانت   -2
يف  الوطنية  الوحدة  وكانت  واإلنسانية.  والعاملية  واإلسالمية  والعربية 
اهتماماتها، فقد حرصت على  الثقافات على رأس  الكندي متعدد  اجملتمع 
وحقوق  والتنمية  العدالة  إقامة  إىل  ودعت  العنصري،  التمييز  شجب 
اإلنسان، واهتمت بشؤون املرأة والشيخ الكبري والطفل الصغري، وعملت على 
دورة  كل  يف  الربملانية  املؤسسات  يف  ممثليهم  اختيار  يف  الناخبني  توعية 
انتخابية، وكان هلا دور يف إصالح املؤسسات التعليمية والثقافية، فكانت 

يف مجيع مساهماتها صوت احلق وعني الصواب.

أراك تلتزم كتابة  املقال والكتاب قال لي صديق:  3- يف حديث مودة عن 
املقال، أمل خيطر ببالك أن تؤلف لنا كتابًا نقرأه؟ قلت للصديق: إن عصر 
زيارة  عن  الناس  انصرف  فقد  نطالعه،  لكتاب  وقتًا  لنا  يرتك  مل  السرعة 
طالب  فتوجه  الواحد،  املوضوع  يف  الكتب  وتعددت  الكتب،  وقراءة  املكتبات 
املعرفة إىل تناوهلا من وسائل اإلعالم يف شريط مسجل أو حديث متلفز أو 
حماضرة يف حمفل أو مقال يف جريدة، حتى أن بعض املؤلفني عمدوا إىل 
الرفوف. فالكتاب مستودع  طرح كتبهم يف مقاالت حتى ال تبقى حبيسة 
النظرية وحني تطرح النظرية يف مقاالت تكون أكثر صلة بالواقع، تأخذ 
وأيسر  حديثًا  أصدق  تكون  فإنها  مقاالت  يف  اكتملت  فإذا  وتعطيه،  منه 
فهمًا. ولقد أنزل القرآن الكريم على نبينا حممد )ص( جنومًا متفرقة تبعًا 

ألسباب النزول خالل عشرين سنة.  ) التتمة ص 6 ( .
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أعلنت الحكومة الكندية أنها ستسمح للمسافرين األمريكيني الذين تلقوا 
التطعيم بالكامل بدخول البالد اعتبارا من 9 أغسطس.

 EDT حيث قال املسؤولون الكنديون إنه اعتبارا من الساعة 12:01 صباحا
يف  الدامئون  واملقيمون  األمريكيون  املواطنون  سيتمكن  أغسطس،   9 يوم 

الواليات املتحدة من السفر إىل كندا.

عىل اشرتاط أن يكونوا قد تلقوا جرعتني من أحد اللقاحات املعتمدة يف 
كندا و عىل أن يكون املسافر قد تلقى الجرعة الثانية قبل 14 يوما عىل 

األقل من الوصول.

منذ  الرضوري  غري  للسفر  األمريكية  الكندية  الحدود  أغلقت  قد  وكانت 
21 مارس 2020.

وسيتمكن األطفال األمريكيون غري امللقحني الذين تقل أعامرهم عن 12 
عاما من مرافقة أحد الوالدين امللقحني بالكامل وعدم االضطرار إىل الحجر 

الصحي ملدة 14 يوما .

يف هذا الوقت، مل تعلن الواليات املتحدة عن خطط مامثلة لرفع القيود 
املفروضة عىل الكنديني الذين يسعون لدخول البالد.

بالكامل  التطعيم  تلقوا  الذين  اآلخرين  األجانب  الرعايا  عىل  وسيتعني 

االنتظار حتى 7 سبتمرب للسفر إىل كندا، وذلك إذا استمر استقرار وضع 
کورونا يف البالد.

تطبيق  إىل  التطعيم  إثبات  تحميل  املسافرين  جميع  من  سيطلب  كام 
ArriveCAN قبل الصعود عىل منت رحلتهم إىل كندا وحمل شهادة اللقاح 

معهم لتقدميها إىل مسؤويل الحدود.

باإلضافة إىل ذلك، أعلنت الحكومة اليوم أنها ستزيد عدد املطارات التي 
تقبل الرحالت الدولية من أربعة إىل تسعة، اعتبارا من 9 أغسطس۔

وستعمل هذه املطارات، بالتعاون مع وكالة الصحة العامة الكندية، ووكالة 
خدمات الحدود الكندية، ووكالة النقل الكندية، عىل تنفيذ التدابري الالزمة 

للرتحيب بالركاب الدوليني بأمان يف أقرب وقت ممكن بعد 9 أغسطس۔

وبحلول نفس التاريخ، تقول السلطات إنها ستلغي اإلقامة اإللزامية ملدة 
ثالث ليال يف فندق معتمد من الحكومة عند الوصول إىل كندا للمسافرين 
الصحي  الحجر  خطة  بتقديم  مطالبني  سيظلون  ولكنهم  امللقحني،  غري 

املناسبة عند السفر.

من  بالكامل  امللقحني  الكنديني  املسافرين  أعفت  قد  الحكومة  وكانت 
الحجر الصحي منذ 5 يوليو.

كندا تعلن رسميا عن موعد إستقبال المسافرين الدوليين و إلغاء الحجر الفندقي 

واألجداد  اآلباء  هجرة  برنامج  سيطلق 
يف  يبدأ  الذي  األسبوع  يف  قرعة   ”PGP“
سرتسل  ذلك  وبعد   ،2021 سبتمرب   20
دائرة الهجرة الكندية الدعوات إىل الكفالء 

املحتملني عىل مدار أسبوعني.

وسيكون أمام املدعوين 60 يوما لتقديم 
الكندية  الحكومة  إىل  الرعاية  طلبات 
آبائهم  برعاية  اهتاممهم  عن  والتعبري 

وأجدادهم.

ماركو  الكندي،  الهجرة  وزير  أعلن  حيث 
مينديسينون عن هذا وغريها من تفاصيل 
لعام  واألجداد  اآلباء  برنامج هجرة  خطة 

. 2021

كندا  يف  واملواطنة  والالجئني  الهجرة  دائرة  وكانت 
IRCC” قد فتحت نافذة للتعبري عن االهتامم برعاية 

اآلباء واألجداد بني أكتوبر ونوفمرب 2020.

وخالل تلك الفرتة القصرية يف الخريف املايض، متكن 
املؤهلون  الدامئون  واملقيمون  الكنديون  املواطنون 
 IRCC اإلنرتنت إلبالغ إكامل منوذج طلب عرب  من 
بأنهم مهتمون برعاية والديهم وأجدادهم للحصول 

عىل وضع اإلقامة الدامئة الكندية.

وبعد ذلك، اختار قسم الهجرة عشوائيا 10000 راع 
إنها ستدعو   IRCC يناير 2021. وقالت محتمل يف 
يف  العام  من  الحق  وقت  يف  إضافيا  متقدم   30000
اهتاممهم  عن  أعربوا  الذين  وأولئك  أخرى.  قرعة 
من  ولكن   ،2020 عام  يف  وأجدادهم  آبائهم  برعاية 
قرعة  يف  املشاركة  ميكنهم  للتقديم،  دعوتهم  تتم  مل 

.2021

التأكد من  بشدة عىل  املرشحني   IRCC كام تشجع
يف   IRCC موقع  عىل  قدموها  التي  املعلومات  أن 

الخريف املايض ال تزال محدثة.

ويسمح برنامج PGP للمواطنني الكنديني واملقيمني 
كندا،  إىل  للهجرة  وأجدادهم  آبائهم  برعاية  الدامئني 
عليهم  املوافقة  متت  الذين  واألجداد  اآلباء  ومينح 
مبوجب هذا الربنامج إقامة دامئة وقد يتقدمون الحقا 

للحصول عىل الجنسية الكندية.

آبائهم  إحضار  يف  يرغبون  الذين  األفراد  عىل  يجب 

أو أجدادهم إىل كندا مبوجب برنامج PGP، استيفاء 
معايري األهلية للربنامج.

حيث يجب أن يكون عمر املتقدمني للربنامج 18 عاما 
أو أكرث، ومواطنني كنديني، أو مقيمني دامئني، ولديهم 

الوسائل الالزمة لدعم فرد العائلة الذي يرعونه.

لديهم دخال  أن  إثبات  أيضا  الكفالء  يجب عىل  كام 
سيكونون  الذين  األرسة  أفراد  جميع  لدعم  كافيا 

مسؤولني ماليا عنهم، مبا يف ذلك أنفسهم.
عامل  هو  الرضوري  الدخل  من  األدىن  الحد  ويعد 
 IRCC حيث تعمل .PGP األهلية الرئييس لربنامج
عىل تقييم الدخل لكل راعي خالل السنوات الرضيبية 

2020 و2019 و2018.

ونظرا لوباء كورونا، ميكن ملقدمي الطلبات احتساب 
مزايا “EI” ومزايا “CERB” للعام الرضيبي 2020.

أنهم  املحتملون  الرعاة  يثبت  أما كيبيك فتطلب أن 
شهرا   12 ال  خالل  كافية  مالية  موارد  لديهم  كان 

املاضية.
أو  الوالدين  أحد  رعاية  يف  يرغبون  الذين  واألفراد 
تقييم دخلهم من  يتم  األجداد ويعيشون يف كيبيك 
متطلبات  عىل  بناء  كيبيك،  يف  الهجرة  وزارة  قبل 

الدخل يف املقاطعة.
تعهدا  كيبيك  وحكومة   IRCC من  كل  وتتطلب 
موقعا من الرعاة املهتمني. ويحدد هذا التعهد املدة 
أفراد  عن  ماليا  مسؤوال  الكفيل  فيها  سيكون  التي 

األرسة الذين يقومون برعايتهم.
ومدة التعهد لآلباء واألجداد هي 20 سنة للمقيمني 
كيبيك.  باستثناء  الكندية  املقاطعات  جميع  يف 
فبالنسبة للمقيمني يف كيبيك، فإن مدة هذا التعهد 

تبلغ 10 سنوات.

كندا تعلن عن تفاصيل برنامج 
هجرة اآلباء و األجداد لعام 2021

كورونا  لقاحات  عىل  كندا  طلب  إن  الخرباء  قال 
ينخفض ببطء، حيث قالوا إنه يتم تطعيم أقل من 
واحد يف املائة )0.98( من الكنديني يوميا و بحسب 
Our World in Data، انخفض متوسط الجرعات 
حوايل  من   50,000 من  أقل  إىل  اليومية  األوىل 

185,000 يف الشهر املايض.
مل  کندي  ماليني  ستة  من  أكرث  أن  الخرباء  يقول  و 
يحصلوا عىل اللقاح، ولهذا السبب حذر الخرباء من 
األشخاص  من  املزيد  تطعيم  إىل  بحاجة  البالد  أن 
يف  الحاالت  يف  املحتملة  الزيادة  عىل  للتغلب 

الخريف.
الكنديني  و تحدثت شبكة CBC News إىل بعض 
يف  ترددهم  عن سبب  املزيد  ملعرفة  املطعمني  غري 

الحصول عىل اللقاح؟؟
قال العديد منهم إنهم يخشون من االثار الجانبية 
للقاح، وقال آخرون إنهم غري راضون من اللقاحات 

املتوفرة حاليا.
باإلضافة إىل ذلك، يعاين عدد من غري امللقحني من 
رهاب اإلبرة، كام يعاين البعض من حساسية شديدة 
بعض  واجه  آخر،  جانب  ومن  اللقاح،  ملكونات 

الكنديني الريفيني صعوبة يف الحصول عىل اللقاح.
السكان  من  املائة  يف   10 حوايل  أن  الخرباء  قال  و 
يقوله  النظر عام  اللقاحات، بغض  يعارضون بشدة 
العديدة  الفوائد  عن  العامة  الصحة  مسؤولو 

للحصول عىل اللقاح.

و قالت سيدة من ألربتا ، ل CBC News إنها أجرت 
أبحاثا حول العلم الكامن وراء العديد من لقاحات 
واحدة  جرعة  للحصول  ارتياحا  أكرث  وهي  كورونا 
من لقاح Johnson & Johnson ، والذي يستخدم 

تقنية لقاح الفريوسية األكرث تقليدية.
تستخدم هذه اللقاحات نسخة معدلة من الفريوس 
هذه  وتستخدم  الخاليا،  إىل  التعليامت  لتوصيل 
اآللية عىل نطاق واسع للوقاية من األمراض املعدية 

مثل اإلنفلونزا.
 Johnson & لقاح  من  جرعات  كندا  طلبت 
أشهر،  قبل  جرعة   300000 تسليم  وتم   Johnson
ولكن ال توجد خطط الستخدامها كجزء من حملة 
إن  حكوميون  مسؤولون  قال  حيث  التطعيم، 
بالحصول  اهتامم  أي  تظهر  مل  واألقاليم  املقاطعات 

عىل هذا املنتج.
اللقاحات  أن  “أعلم   : ألربتا  من  السيدة  وقالت 
التقليدية مل يتم تصنيفها عىل أنها فعالة متاما ضد 
أن  اللقاح، ويسعدين  لهذا  الفريوس، لكنني مرتاحة 
بالذات للحصول عىل هذا  اللحظة  أذهب يف هذه 

اللقاح”.
كندا  صحة  اعتبار  من  الرغم  عىل  أنه  وأضافت 
للقاحات فايزر وموديرنا آمنة وفعالة، إال أنها ال تزال 
وقالت  اللقاحني،  هذين  عىل  الحصول  من  مرتددة 
إنها قلقة بشأن اآلثار طويلة املدى املحتملة لهذين 

اللقاحني اللذين يستخدمان تقنية جديدة .

كندا : إنخفاض معدل 
التطعيم لهذه األسباب

عن   ، الدويل  بريسون  تورنتو  مطار  أعلن  بعدما 
التطعيم  حالة  عىل  بناء  الدوليني  الوافدين  فصل 

الخاصة بهم، تراجع عن هذا القرار.
وكان كبري مستشاري االتصاالت يف تورنتو بريسون، 
بيفريل ماكدونالد قد قال السبت، إن املطار يفصل 
الركاب الدوليني امللقحني الذين يصلون إىل املطار 

عن الركاب غري امللقحني قبل عبور الجامرك.
تبسيط  يف  للمساعدة  اتخذ  القرار  أن  ذكر  كام 
تنفيذ اإلجراءات الحدودية، حيث توجد متطلبات 
دخول مختلفة للمسافرين امللقحني وغري امللقحني 

أو الذين تلقوا جرعة واحدة فقط.

أنه  األول  أمس  مساء  بيان  يف  أعلن  املطار  لكن 
تراجع عن هذا القرار اآلن , و جاء يف البيان : “قرر 
اآلخرين،  والرشكاء  الحكومة  مع  بالتعاون  املطار، 
أن فصل املسافرين امللقحني وغري امللقحني يؤدي 

إىل الحد األدىن من الكفاءة التشغيلية”.
وأضاف: “عىل هذا النحو، قرر املطار إيقاف هذه 

املامرسة اعتبارا من 26 يوليو 2021″.

تجدر اإلشارة إىل أنه يف اآلونة األخرية، رفض رئيس 
حكومة أونتاريو دوج فورد فكرة فرض استخدام 

جوازات سفر اللقاح يف املقاطعة.

تورنتو تتراجع عن فصل المسافرين
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املتحدة  األمم  منسق  نائبة  هاستينغز،  لني  دعت 
األربعاء،  األوسط،  الرشق  يف  السالم  لعملية  الخاص 
إرسائيل إىل تخفيف القيود املفروضة عىل قطاع غزة 

بهدف رفعها بالكامل يف نهاية املطاف.

حول  املنعقدة  األمن  مجلس  جلسة  يف  ذلك  جاء 
الدائم  باملقر  الفلسطينية،  والقضية  األوسط  الرشق 

للمنظمة الدولية يف نيويورك.

إيجاد  الدويل  "املجتمع  عىل  إن  هاستينغز،  وقالت 
النزاع  وحل  غزة  يف  الوضع  لتحسني  عاجلة  حلول 
الفلسطيني اإلرسائييل وإنهاء االحتالل وتحقيق حل 
املتحدة والقانون  استنادا إىل قرارات األمم  الدولتني 
الفلسطينيني  بني  الثنائية  واالتفاقيات  الدويل 

وإرسائيل".

العسكرية  العمليات  من  غزة  "خسائر  أن  وأضافت 
 380 إىل  تصل  املايض،  )أيار(  مايو  يف  وقعت  التي 
مليون دوالر إىل جانب األرضار االقتصادية التي تقدر 

بنحو 200 مليون دوالر".

البلدان  سيام  ال  الدوليني،  املانحني  "أناشد  وتابعت: 
غوث  لوكالة  مبكرة  مالية  دفعات  تقديم  العربية 
والوفاء  )أونروا(  الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل 
بالتزاماتهم، لتجنب االنقطاع بالخدمات التي تقدمها 

الوكالة".

لالستيطان  الرافض  املتحدة  األمم  موقف  وأكدت 
املحتلة  بالضفة  الفلسطينية  األرايض  يف  اإلرسائييل 
ما  الدويل  القانون  مبوجب  مرشوع  "غري  باعتباره 

يشكل عقبة يف طريق إحالل السالم".

دعت  بنات،  نزار  الفلسطيني  الناشط  حادثة  وعن 
مقتله  عن  املسؤولني  "محاسبة  إىل  هاستينغز، 
الفلسطينية  األمن  قوات  انتهاكات  وقف  ورضورة 

لحقوق اإلنسان".

وشددت عىل أنه "ال بد من قيام السلطة الفلسطينية 
بإصالحات رضورية تشمل سيادة القانون واملساءلة"، 
فيام مل تعلق الحكومة الفلسطينية حول ذلك بشكل 
فوري، إال أنها عادة ما تؤكد متسكها بسيادة القانون.

عاما(،   44( "بنات"  تويف  املايض،  يونيو   24 ويف 
أمنية  قوة  من طرف  عليه  القبض  من  ساعات  بعد 
فلسطينية مبدينة الخليل جنويب الضفة، فيام اتهمت 

عائلته تلك القوة بـ"اغتياله".

لجنة  الحكومة  شكلت  مبارشة،  الحادثة  وعقب 
اللجنة  تقرير  إحالة  وتم  وفاته،  يف  رسمية  تحقيق 
أمن  عنرص   14 اعتقال  وجرى  العسكري،  للقضاء 

فلسطينيا.

التحقيق  لجنة  رئيس  أعلن  املايض،  يونيو  وأواخر 
وزير العدل محمد شاللدة، أن بنات "تعرض لعنف 

جسدي، ووفاته غري طبيعية". 

و"بنات" ذو خلفية يسارية ومل يُعرف بانتامء حزيب، 
وحظي بشهرة واسعة يف الشارع الفلسطيني لجرأته 

وانتقاده الحاد للسلطة الفلسطينية.

رجال دين مسيحيين 
يتضامنون مع سكان 
الشيخ جراح بالقدس

أعرب رجال دين مسيحيني، عن تضامنهم مع عائالت 
بحي  منازلها،  من  اإلخالء  خطر  تواجه  فلسطينية، 

الشيخ جراح بالقدس الرشقية املحتلة.

بيتساباال،  بيريباتيستا  لالتني  القدس  بطريرك  وترأس 
الوفد الكنيس الذي التقى مع السكان يف أحد املنازل 

املهددة باإلخالء.
 

الزيارة  بأي ترصيحات خالل  الدين،  رجال  يدِل  ومل 
التضامنية.

وقال سكان الحي يف ترصيح مكتوب حصلت وكالة 
اليوم يف وحدات  األناضول عىل نسخة منه “ترشفنا 
لالتني  القدس  بطريرك  بزيارة  جراح  الشيخ  حي 
بيريباتيستا بيتساباال، ومجموعة من رؤساء الكنائس 
يف القدس، والذين أكدوا عىل إسنادنا يف معركتنا ضد 

التطهري العرقي والتهجري القرسي املمنهج”.

لنا وهي رسالة  الكثري  الزيارة، تعني  وأضافوا “هذه 
إسناد قوية”.

وتواجه عائالت فلسطينية يف حي الشيخ جراح، خطر 
اإلخالء من منازلها لصالح مستوطنني إرسائيليني.

العام 1956  منذ  املنازل  عائلة يف هذه  وأقامت 28 
ووكالة  آنذاك  األردنية  الحكومة  مع  اتفاق  مبوجب 
األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 

“األونروا”.

املنازل  إن  إرسائيلية  استيطانية  جامعات  وتقول 
العام  قبل  ليهود  مملوكة  كانت  أرض  عىل  أقيمت 

1948 وهو ما ينفيه السكان. 

•مسؤولة أممية تطالب برفع القيود 
اإلرسائيلية عن قطاع غزة

 

 

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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أسواق املوصل

519-817-2939

PUCK 

Cream Cheese  

      500g

$8
.99

ICE BAG
7 Lb

       

                                                                  

¢ 99

MAHMOUD
Rice

 (10 lb)    

$9
.99

ALWAZAH TEA

     

ASSORTED 
CANS OF 
Tomato paste

      3/

$10

BURGOL
            Lb

    

WHITE KIDNEY BEANS
            Lb

.99

$1¢ 59
NAJJAR

Coffee

$7
.99

ALAMEED
Coffee

$5
.99

SWAN
Super Basmati Rice

 (10 lb)    

$9
BASMA FROZEN / Okra Zero

  2/

$5

.99

PHOENICA
Akawie   

    LB       

$7
.99

     3/

$10



السنة التاسعة - العدد -100- تموز , آب  )2021( إعالنات www.alforqannewspaper.ca5



السنة التاسعة - العدد -100- تموز , آب  )2021( عربيات www.alforqannewspaper.ca6
                          

 *بقلم: األستاذ عبداملنعم الرياحي

سنوات  مثاين  من  أكرث  شهر خالل  مئة  يف  إصدار  مئة   -1
األصل  عربية  اإلعالمية،  رسالتها  تواصل  الفرقان  وجريدة 
إسالمية النشأة كندية االنتامء. عرفتها يوم أعلنت براءتها 
من تهمة باطلة، بقرار قضايئ مربم. وشاركت فيها مبقاالت 
ودينية  تربوية  موضوعات  يف  مقاالً   63 بلغت  شهرية 
لها يف رسالتها  واجتامعية وسياسية. وسوف أبقى مشاركاً 
واحرتاف  ومهنية  واقتدار  بصدق  تحملها  التي  اإلعالمية 

وتلك رسالة اإلعالم.

2- كانت الجريدة وما تزال منرباً حراً شجاعاً لطرح القضايا 
وكانت  واإلنسانية.  والعاملية  واإلسالمية  والعربية  الكندية 
الثقافات  متعدد  الكندي  املجتمع  يف  الوطنية  الوحدة 
التمييز  شجب  عىل  حرصت  فقد  اهتامماتها،  رأس  عىل 
وحقوق  والتنمية  العدالة  إقامة  إىل  ودعت  العنرصي، 
والطفل  الكبري  والشيخ  املرأة  بشؤون  واهتمت  اإلنسان، 
ممثليهم  اختيار  الناخبني يف  توعية  الصغري، وعملت عىل 
يف املؤسسات الربملانية يف كل دورة انتخابية، وكان لها دور 
يف إصالح املؤسسات التعليمية والثقافية، فكانت يف جميع 

مساهامتها صوت الحق وعني الصواب.

3- يف حديث مودة عن املقال والكتاب قال يل صديق: أراك 
تلتزم كتابة املقال، أمل يخطر ببالك أن تؤلف لنا كتاباً نقرأه؟ 
لكتاب  وقتاً  لنا  يرتك  مل  الرسعة  عرص  إن  للصديق:  قلت 
وقراءة  املكتبات  زيارة  عن  الناس  انرصف  فقد  نطالعه، 
الكتب، وتعددت الكتب يف املوضوع الواحد، فتوجه طالب 
املعرفة إىل تناولها من وسائل اإلعالم يف رشيط مسجل أو 
أو مقال يف جريدة،  أو محارضة يف محفل  متلفز  حديث 
حتى أن بعض املؤلفني عمدوا إىل طرح كتبهم يف مقاالت 
حتى ال تبقى حبيسة الرفوف. فالكتاب مستودع النظرية 
النظرية يف مقاالت تكون أكرث صلة بالواقع،  وحني تطرح 
تكون  فإنها  مقاالت  يف  اكتملت  فإذا  وتعطيه،  منه  تأخذ 
الكريم عىل  القرآن  أصدق حديثاً وأيرس فهامً. ولقد أنزل 
نبينا محمد )ص( نجوماً متفرقة تبعاً ألسباب النزول خالل 

عرشين سنة.

4- بقي يل كالم عن الصورة املرافقة للمقاالت صورة ابن 
آخر  لرجل  الناظر  يحسبها  الثامنني،  يف  لكاتب  األربعني 
يحمل االسم نفسه، أقول: إنها صورة قدمتها للجريدة يوم 
بدأت الكتابة فيها، مل أجد لدي غريها ومل تطلب الجريدة 
أهتم  ال  فأنا  جديدة  صورة  لها  أقدم  ومل  غريها،  صورة 
بالصور فال يخطر يف بال أحد أىن أفر من شيخوختي، فأنا 
أحبها كام أحببت شبايب أمتثل بقول الشاعر: خلقت ألوفاً 
لو رجعت إىل الصبا..... لفارقت شيبي موجع القلب باكيا.

عىل  فيها  والعاملني  الفرقان  جريدة  أشكر  إذ  إنني   -5
من  لكل  أدعوا  اختيارهم.  عىل  قراءها  وأشكر  جهودهم 
إخواننا  إىل  الدعوة  أوجه  أن  يفوتني  وال  بخري،  الفريقني 
يف  ليسهموا  ومسيحيني  مسلمني  العربية  باللغة  الناطقني 
دعم الجريدة ماديا ومعنويا، فذلك منهم تأكيد لوجودهم. 
وجودهم  يثبتوا  يك  لبنانيني،  مبغرتبني  أسوة  لنا  ولتكن 
أشادوا باللغة العربية، منهم جربان خليل جربان وإيليا أبو 
مايض وميخائيل نعيمة ومي زيادة، كام أشادوا بالحضارة 
وإلياس  فرحات  وإلياس  املعلوف  رياض  منهم  اإلسالمية 
قنصل ورشيد سليم الخوري الشاعر القروي شاعر الهالل 
والصليب وهو القائل: يا قوم هذا مسيحي يذكركم.... ال 
الله  رسول  ذكرتم  فإن  األخوي....  حبنا  إال  الرشق  ينهض 

مكرمة.... فبلغوه سالم الشاعر القروي.

الفرقان:
 مئة في مئة

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

ما تزال مدينة "درعا البلد" تعيش حالة الحرب التي 
عىل  القصف  تجدد  حيث  وداعميه،  األسد  فرضها 
األحياء السكنية، يف وقت استمرت فيه املفاوضات 

بني اللجنة املركزية وممثيل نظام األسد.

البلد"،  "درعا  يف  الوحيدة  الطبية  النقطة  وأغلقت 
قناصة  قبل  من  استهدفها  بسبب  األربعاء،  يوم 
النظام، رغم أنها امللجئ الوحيد للمرىض يف منطقة 
 50 أكرث من  ويقطنها  أسابيع   5 نحو  منذ  محارصة 

ألف مدين.

املدنيني  ملنازل  قصفها  األسد  قوات  وجددت 
شابا  األهايل  شيع  فيام  الهاون،  وقذائف  باملدفعية 
قتل يوم الثالثاء، بسبب القصف الذي تعرضت له 

املنطقة.

وذكرت أنباء تداولها ناشطون أن اشتباكات اندلعت 
بني شبان املدينة وقوات النظام عىل أطراف املخيم 
استهدف سيارة عسكرية  تم  فيام  "املنشية"،  وحي 
بالقرب من "ساحة برصى" بدرعا املحطة، ما أوقع 

عنارصها بني قتيل وجريح.

يف غضون ذلك، تواصلت املفاوضات بني نظام األسد 
رفضها  األخرية  أكدت  حيث  املركزية،  درعا  ولجان 
"البلد"،  يف  عسكرية  حواجز  أي  إلقامة  القاطع 
القرسي  التهجري  سياسة  رفض  عىل  أيضا  مشددة 

أهايل  فإن  الشبان  بعض  عىل  فرض  حال  يف  ولكن 
للتهجري مع هؤالء  استعداد  املنطقة جميعهم عىل 
اللجنة  من  مقربة  مصادر  ذكرت  ما  وفق  الشبان، 

املركزية.

*دعوات
 للتضامن واإلضراب

محاوالت االقتحام والحصار الذي يفرضه النظام عىل 
"درعا البلد" و"طريق السد" واملخيم"، دفعت غالبية 
مناطق حوران للتضامن مع املحارصين، معربة عن 
غضبها واستعداها للتصعيد يف وجع النظام وحلفائه 

الروس واإليرانيني.

من  اعتبارا  العام  لإلرضاب  ثورية  فعاليات  ودعت 
يوم الخميس، وجاء يف بيان صادر عن "ثوار وأحرار 
البلد  درعا  يف  األحداث  متابعة  "وبعد  إنه  حوران" 
جميع  نقض  وبعد  يؤملها  ما  يؤملنا  والتي  الجليلة 
العهود واملواثيق من قبل النظام املجرم ومليشياته 
الطائفية ونظرا ملا يحاك لدرعا البلد خاصة وحوران 
عامة، نعلن عن إرضاب عام وشامل يف جميع بلدات 

ومدن حوران عصيانا مدنيا شامال".

يد  عىل  حديد  من  بيد  بـ"الرضب  البيان  وتوعد 

العسكرية  والجاهزية  البيان،  هذا  يخالف  من  كل 
الكاملة لجميع ثوار وأحرار حوران للرد عىل النظام 
يف حال بدأ أي عمل عسكري عىل درعا البلد خاصة 

أو أي شرب يف حوران".

كام أصدر مجلس "عشائر البدو يف املنطقة الجنوبية 
بدو  تجمع عشائر  "إننا يف  فيه:  قال  بيانا  واللجاة" 
املنطقة الجنوبية عامة، واللجاة خاصة، نعلن وقوفنا 
إىل جانب أهلنا يف درعا البلد واألحياء املحيطة بها"، 

مؤكدا عىل حق درعا املرشوع يف تلبية مطالبها".

من  يتجزأ  ال  جزءا  البلد"  "درعا  أن  عىل  وشدد 
محافظة درعا "ما يسوءها يسوءنا، ودمائنا ليست 

أغىل من دمائهم، وأرواحنا لهم فداء".

وأعلن املجلس براءته من أبناء املنطقة ممن سولت 
التي  امليليشيات  االنخراط يف صفوف  أنفسهم  لهم 
بالبقاء  "العهد  مجددا  البلد،  درعا  أحياء  تحارص 
البلد خاصة  صفا بصف مع أهلنا وإخوتنا يف درعا 

وحوران عامة يف وجه الظلم والطغيان".

ملتزمني  والزلنا  سلم  دعاة  "إننا  بالقول:  وختم 
باتفاقيات السلم وحقن الدماء ولكننا إن لزم األمر 
وقرى  مدن  كافة  يف  أهلنا  نرصة  عن  نتأخر  لن 

محافظة درعا والجنوب السوري بشكل عام".

ضحايا مرفأ بريوت بعد عام من الكارثة... 
األطباء  يزال  ال  بريوت،  مرفأ  انفجار  عىل  عام  بعد 
يخرجون شظايا زجاج من جسد شادي رزق، آخرها 
أشهر  عرشة  بقيت  تقريبا  سنتيمرت  بحجم  قطعة 

عالقة فوق ركبته.

ويقول رزق )36 عاماً( "أجد كّل شهر تقريباً شظية 
زجاج يف  هناك  يزال  ال  زجاج جديدة يف جسدي.. 

فخدي ورجيل، وأعتقد يف يّدي أيضاً".
ويضيف "االنفجار يعيش يف داخيل وسيبقى كذلك 

كل حيايت".
مرفأ  املطل عىل  مكتبه  يقف عىل رشفة  رزق  كان 
االنفجار.  سبق  الذي  الحريق  اندلع  حني  بريوت 
األسود  الدخان  بتصوير  وبدأ  الجّوال  هاتفه  حمل 
وقعت  حتى  دقائق  سوى  هي  ما  لكن  املتصاعد، 

الكارثة. 

وثّق شادي الثواين األوىل من االنفجار، بينام سقطت 
عليه ألواح الزجاج. 

وأخاط األطباء 350 قطبة يف جسد شادي، والطريق 
أنه  أمامه ال تزال طويلة، فقد أبلغه األطباء مؤخراً 
سيحتاج سنوات إلخراج كافة قطع الزجاج العالقة 

يف جسده. 
ويقول شادي "تحّولت إىل شخص آخر بعد االنفجار.. 

تغرّي كّل يشء يف حيايت".
قبل االنفجار، وبرغم األزمة االقتصادية، مل يخطر يف 
بال شادي أن يهاجر. "اليوم، أنتظر املغادرة بفارغ 

الصرب" إىل كندا.
يف  وكأنك  الداخل..  من  تنهشك  "الصدمة  ويضيف 

حالة بكاء دائم، يف داخلك".

 "وهم كبري"
أب  من  الرابع  ذكرى  اقرتبت  "كلام  شادي  ويقول 
يف  الغضب  يكرب  السجن،  أحد  يدخل  أن  دون  من 
داخيل.. غضب يجعلك تريد أن تحطّم وأن تتظاهر 

وأن ترمي قنابل

جهته  من  مكتف  روين  النفيس  املعالج  يزال  وال 
اليمنى  عينه  يف  النظر  فقدانه  مع  التأقلم  يحاول 
بعد ثالث عمليات جراحية ورحالت عالج اىل أوروبا 
عىل  قدرته  من  بعضا  ينقذ  علّه  خرباء  الستشارة 
عىل  يجلس  أن  سوى  يقوى  ال  اليوم  لكنه  الرؤية. 

طرف طاولة او يف زاوية غرفة ليتمكن من رؤية ما 
حوله بعينه اليرسى فقط.

بينام كان  التي أصيب  ويقول يف عيادته يف بريوت 
فيها "هذا البلد عبارة عن وهم كبري، كام حال كل ما 
كنا نفخر به حول قدرتنا عىل تخطي كل الصعوبات 

لنعيش ونفرح". ويضيف "كل هذا تحطم".

ال  ذلك  لكن  وننجو..  لنعيش  "نناضل  روين  ويقول 
مينحنا الوقت الكايف والسليم الستيعاب ما حصل".

"وطن حزين"
يف  تحىص  ال  ونوافذ  أبوابا  املرفأ  انفجار  اقتلع 
شوارع  غطّت  عديدة،  وأليام  وضواحيها.  بريوت 
من  املتساقط  املحطم  الزجاج  من  أكوام  العاصمة 
املباين واملنازل واملتاجر. بعد عام، وعىل الرغم من 
تزال أرضار  األبنية، ال  بناء بعض  إصالحات وإعادة 
وطال  املعامل،  واضحة  االنفجار  عن  ناتجة  كبرية 

الدمار مباين أثرية وسكنية.

يف شارع مار مخايل القريب من املرفأ، تقول جوليا 
صربا )28 عاماً( إنها مل تعد تشعر باألمان يف شقتها 
عىل  أشهر  خمسة  بعد  فيها  للسكن  عادت  التي 

وقوع االنفجار.

اليوم  ذلك  يف  عليها  مّر  ما  تفاصيل  جوليا  وتتذكر 
املشؤوم. وتروي "كان صديقي غائباً عن الوعي عىل 
عليه  ركزت  ورجليه..  وجهه  يغطي  والدم  األرض 

لكنني كنت أردد يف نفيس أيضا بأنه مل يعد هناك 
منزل".

أن  وبعد  إصالحها  بعد  شقتها  إىل  جوليا  عادت 
تحّسن وضعها بعد الصدمة. لكنها ال تزال ال تحتمل 
أن تسمع أي صوت. وتقول "نرتعب من األصوات.. 
إغالق األبواب، العواصف، الرياح، أن يقع يشء عىل 

األرض".

يسيطر عىل جوليا اليوم شعور بـ"الغضب والعجز".

لهذه  املستحيل  إنه من  قلنا  االنفجار  "بعد  وتقول 
وعجزهم  إهاملهم  تبقى.  أن  الحاكمة  الطبقة 
الوضع  يزال  ال  سنة  بعد  املدينة...  فّجر  وفسادهم 

كام هو. ال يوجد منطق يف أي يش".

من  أنفسنا  نعالج  أن  نحاول  راحة..  "ال  وتضيف 
الصدمة والجراح جراء االنفجار، لكن علينا أيضاً أن 
نتعامل مع الشح اليومي يف كل يشء. ال نعرف كيف 

نتعامل مع كل هذه املشاكل ومن أين نبدأ".

فرقتها  مع  جوليا  شاركت  أسبوعني،  من  أكرث  قبل 
ملهرجانات  عرض  يف  كاردز"  "بوست  املوسيقية 
بعلبك الدولية ضّم موسيقيني لبنانيني شباب. وأّدت 
أغنية باللغة اإلنكليزية ُصّورت بني آثار بعلبك تقول 

فيها "الوطن حزين".
وتقول لفرانس برس "هناك يشء تغرّي بعد االنفجار. 
فقدت  بريوت  إن  القول  ميكن  كان  إذا  أعرف  ال 
لكنها  موجودة،  تزال  ال  روحها  أن  أعتقد  روحها.. 

روح محطمة".

حالة حرب يف درعا و دعوة لعصيان مدين
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This 1.5 sty home is fully renovated with a total of 
4 bedrooms and 2 full washrooms. as soon as you 
enter through the main door, you will be greeted 
with a beautiful foyer that takes you to the open 
concept living room, dining room and brand-new 
kitchen. you also have 2 bedrooms on main floor 
with one of the bedrooms has its own ensuite bath 
and another full washroom and laundry on the main 
floor. lots of windows for natural lights coming in 
through the big windows. main floor has lots of pot 
lights and the big beautiful 2x2 tile. you go upstairs 
to another 2 bedrooms on the second floor with 
brand new laminate flooring, fresh paint and lots 
of pot lights as well. detached block to roof garage 
located on a cul de sac and steps from walking trail.

1317 ARTHUR
$299,900

2851 LANGLOIS
$499,900 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!

5905 BALLANTRAE

 3030 CLEMENCEAU
$299,900

Welcome to this immaculate condo set amongst manicured grounds in the gated 
community at Ambassador Golf Course. As a resident, you will have maintenance-
free living w/grass cutting & snow removal service. A tucked-in entry leads to a 
bright kitchen with upgraded appliances and backsplash. Relaxing master suite with 
tray ceiling, a glamorous bathroom, and walk-in closet. The floor plan incorporates 2 
bedrooms, master bedroom includes walk-in closet & ensuite bath, a cleverly concealed 
laundry, and a spacious living/dining area. The generously proportioned interior flows 
effortlessly from the open-plan living space to the private covered patio from which 
you can admire the views of the landscaped yard and beyond. With its warm sense of 
community, and only moments to shopping, restaurants and the highway this home 
provides all the elements for relaxing, comfortable and easy-care living. Nothing to do 
but move in.

 $449,900
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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


