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إىل أبناء اجلالية
 كونوا على املوعد !

أسابيع قليلة تفصلنا عن إستحقاق مهم يف مدينة 
العرشين  و  الرابع  يف  ستجري  حيث   ، وندسور 
جديد  عمدة  إنتخاب  عنها  سينتج  و   ، البلدية  االنتخابات  القادم  أكتوبر  من 
املدينة. مجلس  أعضاء  إىل  بالنسبة  األمر  كذلك  و  الحايل  للعمدة  التمديد   أو 

و نحن كأبناء جالية عربية و رشق أوسطية ال بد لنا من املشاركة بفعالية يف هذا اإلستحقاق 
 خاصة و أنه هناك عددا من أبناء الجالية من ضمن املرشحني لعضوية مجلس املدينة .

دقائق  سوى  منا  يستغرق  ال  قد  بأصواتنا  لإلدالء  اإلقرتاع  يوم  يف  ذهابنا  إن 
معدودة إال أن هذه الدقائق لها مردود إيجايب كبري ، كام أن مشاركتنا يف هذا 
 اإلستحقاق تعترب داللة عىل مدى انخراطنا كجالية يف العمل الخدمايت و السيايس.

بدورنا  نقوم  أن  علينا  و  الوطني  النسيج  هذا  من  يتجزأ  ال  جزء  أصبحنا  نحن 
أن  املستغرب  من  ليس  و  نحب  التي  املدينة  بهذه  النهوض  أجل  من  وواجبنا 
استقبلتنا  التي  املدينة  هذه  يف  يوم  بعد  يوما  يزداد  بالعربية  الناطقني  عدد 
لها. نقدم  أن  علينا  يجب  املدينة  هذه  لنا  قدمت  كام  و  ترحاب   بكل 

نجاحهم  و  الجالية  أبناء  من  الصادقني  و  األكفاء  املرشحني  إنتخاب  إن 
املدينة  هذه  خدمة  يف  جاليتنا  ستقدمه  و  تقدمه  ملا  إضافية  خطوة  يعترب 
. الجالية  أبناء  عموم  عىل  تنعكس  نجاحات  لتحقيق  فرصة  هي  و   ، 

لذلك فإن أبناء جاليتنا الكرام مدعوون إىل املشاركة بكثافة يف يوم اإلقرتاع ، و يف 
مقاالت قادمة إن شاء الله سنعرف قرائنا الكرام عىل كيفية اإلقرتاع و أين يجب 
أن نقرتع و غريها من املواضيع التي تتعلق بهذا اإلستحقاق ...كونوا عىل املوعد .

519-992-1657
www.alforqannewspaper.ca

Visit our website 
for a daily news update 
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 تذكر الحكومة الكندية الطالب باألموال 
خالل  من  عليها  الحصول  ميكنهم  التي 
برامج منح الطالب الكندية للمساعدة يف 

دفع تكاليف التعليم والرسوم الدراسية.

الكندية  التوظيف  وزيرة  أشارت  حيث 
املعاقني،  وإدماج  العاملة  القوى  وتنمية 
كارال كالرتو، عىل تويرت إىل أن الحكومة ال 
تزال تقدم دعام للطالب ، وقالت: “بعد 
أن  نريد  للشباب،  بالنسبة  عامني صعبني 
نضمن حصولهم عىل كل املساعدة املالية 

املتاحة لهم".

املنح  مضاعفة  الحكومة  ومددت 
أخرى  دراسية  لسنة  للطالب  الفيدرالية 
عرب  كامل  بدوام  للطالب  ميكن  لذلك   ،
 ،Canada Student Grants برنامج 
الحصول عىل ما يصل إىل 6000 دوالر يف 
السنة أو ما يصل إىل 750 دوالرا شهريا 

من الدراسة.

وميكن للطالب بدوام جزيئ الحصول عىل 
ما يصل إىل 3600 دوالر لكل عام درايس 
يجب  األموال،  هذه  عىل  وللحصول   ،

أو  املقاطعة  حكومة  خالل  من  التقديم 
اإلقليم الذي تعيش فيه وسيحسب املبلغ 

الذي ستحصل عليه عند تقديم الطلب.

اآلن  الثانوية  بعد  ما  لطالب  ميكن  كام 
استخدام دخل العام الحايل بدال من دخل 
للحصول  أهليتهم  لتحديد  السابق  العام 

عىل املال.

رئيس  نرش  العام،  من  سابق  وقت  ويف 
تحديثا  ترودو،  جاسنت  الكندي،  الوزراء 
.Canada Student Grants عن برنامج

كامل  بدوام  الطالب  متكن  جانب  فإىل 
ما يصل  الحصول عىل  وبدوام جزيئ من 
إىل 6000 دوالر و3600 دوالر عىل التوايل، 
ميكن للطالب ذوي اإلعاقة الحصول عىل 

ما يصل إىل 10,000 دوالر.

األموال  يف  الزيادة  إن هذه  ترودو  وقال 
عليها  الحصول  للطالب  ميكن  التي 
ستستمر حتى 31 يوليو 2023 ، باإلضافة 
قروض  عىل  الفائدة  عن  التنازل  إىل 
حتى  املتدربني  وقروض  الكندية  الطالب 

31 مارس 2023.

الحكومة تذكر الطالب باألموال 
التي يمكن الحصول عليها 

من  الكثري  هناك  كندا  إىل  القدوم  عند 
األمور التي يجب القيام بها مثل البحث 
عن وظيفة والتكيف مع الطقس وتعلم 

لغة جديدة وتكوين صداقات جديدة.
األمور  بعض  يف  قامئة  لك  جمعنا  لذلك 
فالحكومة  معرفتها،  عليك  يجب  التي 
الكندية واملنظامت الخاصة تقدم الكثري 
الذين  ألولئك  املجانية  الخدمات  من 

ينتقلون حديثا إىل كندا.

خدمات االستقرار
كمقيم  البالد  إىل  وصلت  قد  كنت  إذا 
دائم فإن الحكومة تقدم لك العديد من 

الخدمات ريثام تستقر.
أحياناً  املنظامت  هذه  تلعب  حيث 
القادمني  توجيه  وميكنها  متعددة  أدواراً 
الجدد يف كل يشء بدء من إيجاد املكان 
املناسب للعيش إىل إرشاكك يف األحداث 

املجتمعية القريبة منك.
عرب  البحث  ميكنك  هذا  والكتشاف 
التي  االستقرار  خدمات  عن  اإلنرتنت 
تقدم الخدمات التي تبحث عنها بالقرب 
املؤسسات  تلك  أهم  بني  من  و   ، منك 
 🙁 Multicultural Council يف وندسور
 of Windsor , Windsor Women
 Working With Immigrant
 Women , New Canadians’ Centre

.) of Excellence Inc , YMCA

خدمات التوظيف
من  للكثري  بالنسبة  األشياء  أهم  أحد 
القادمني الجدد إىل كندا هو العثور عىل 

وظيفة يف املجال الصحيح.
من  العديد  هناك  الحظ  ولحسن 
القادمني  ملساعدة  املوجودة  الوكاالت 
وظائف  عىل  العثور  يف  كندا  يف  الجدد 

طاملا كنت مؤهال للعمل يف البالد.
هي   Acces Employment ووكالة 

التسجيل  ميكنك  حيث  األمثلة  أحد 
عمل  ورش  وعقد  دليل  عىل  والحصول 
كام  ذاتية  سرية  وإنشاء  املقابالت  حول 
املنظامت  مع  عالقات  لديها  الوكالة  أن 

التي توظف وتقدم معارض للوظائف.
البحث  ميكنك  ذلك  عن  النظر  وبرصف 
عن منظامت مامثلة اعتامداً عىل املكان 
التي  املنظامت  مثل  فيه  تعيش  الذي 
مستعد  كنت  وإذا   , سابقا  ذكرناها 
التدريب  برنامج  فإن  بعد  عن  للعمل 
الفيدرايل للوافدين الجدد FIN ميكن ان 
وتدريبات  خربة  اكتساب  عىل  يساعدك 

مؤقتة.
 Career Edge كام ميكنك تجربة برنامج
بأصحاب  الجدد  القادمني  يربط  الذي 
العمل يف إطار دورات تدريبية مدفوعة 
األجر حتى يتسنى لهم أن يكسبوا املال 
الكندية  الخربة  عىل  حصولهم  أثناء 

القيمة.

خدمات لتعلم اللغات
الفرنسية  او  اإلنجليزية  اللغات  إن فهم 
كندا  يف  تعيش  كنت  إذا  جداً  مهم 

وتخطط لدخول سوق العمل.
مثل  اإلنجليزية  تتقن  كنت  حال  ويف 
تريد  او  األخرى  اللغة  تعلم  وتريد 
اللغة  يف  اللغوية  مهاراتك  تحسني  فقط 
الفصول  من  الكثري  هناك  اإلنجليزية 

املجانية التي ميكنك االلتحاق بها.
للقادمني  اللغة  تعليم  مركز  أن  كام 
ألولئك  مهم  مصدر  هو   LINC الجدد 
حيث  لغتهم.  تحسني  يريدون  الذين 
ميكنك الحصول عىل تقييم رسمي للغة 
يف منظمة تساعد الوافدين الجدد ومن 

ثم التسجيل يف الصف
مع العلم أن هذه الصفوف لديها جداول 
زمنية مرنة وميكن أن تحرض بدوام كامل 
تقدم  يتم  األماكن  بعض  ، ويف  أو جزيئ 

خدمات رعاية األطفال حتى تتمكن من 
الحضور.

برامج المصارف
ومن بني األمور األخرى التي قد تفاجئ 
البنوك تفرض عليك  الجدد أن  القادمني 

رسامً مقابل فتح حساب يومي.
ويتم  عالية  ليست  عادة  الرسوم  وهذه 
التنازل عنها إذا كان لديك حساب أعىل 
ذلك  من  الرغم  وعىل  معني.  حد  من 
كندا  يف  كربى  مصارف  خمسة  هناك 
وهي  الجدد  للوافدين  عروض  تقدم 
 Scotiabank, CIBC, BMO, TD,

.RBC
عدة  فتح  ميكنك  املثال  سبيل  فعىل 
حسابات مقابل التنازل عن الرسوم لفرتة 
زمنية محددة عادة ستة أشهر إىل سنة. 
تشكل  الربامج  هذه  أن  إىل  باإلضافة 
وسيلة رائعة لفتح أول بطاقة ائتامن لك.

حسومات
القادمني  متنح  تجارية  عالمات  هناك 
وهذا  كبرية  خصومات  كندا  إىل  الجدد 
يشمل رشكة مثل أوبر وهيلوفريش التي 
تقدم خصومات للمستخدمني ألول مرة.

التجارية مثل  العالمات  باإلضافة إىل أن 
تخفيضات  لديهم   H&M و  أديداس 
برامج  يف  يسجلون  الذين  ألولئك  كبرية 

عضويتهم للمرة األوىل.

Canoo
ملساعدة الوافدين الجدد عىل استكشاف 
يسمح  أفضل  بشكل  الجديد  وطنهم 
تطبيق Canoo املدعوم من قبل معهد 
املواطنة الكندية للوافدين الجدد بزيارة 
أنحاء  جميع  يف  وجهة   1400 من  أكرث 

البالد مجاناً.

كندا تقدم خدمات مجانية للقادمين الجدد

املتعلقة  السفر  القيود  جميع  ستلغي  أنها  الفيدرالية  الحكومة  أعلنت 
بوباء كوفيد 19 ألي شخص يدخل كندا.

ويشمل ذلك إلغاء متطلب إثبات الحصول عىل لقاح كوفيد 19 و إلغاء 
متطلبات الحجر الصحي والعزل باإلضافة إىل جميع اختبارات كوفيد 19 

قبل أو عند الوصول.
كام جعلت كندا العمل بتطبيق ArriveCan اختياريا -حيث كان يجب 
إىل  دخولهم  قبل  مستنداتهم  لتقديم  استخدامالتطبيق  املسافرين  عىل 

كندا .

كام أعلنت الحكومة عن رفع إلزامية إرتداء الكاممات ومتطلبات الفحص 
، و ذلك اعتبارا من  الطائرات والقطارات  الصحي للمسافرين عىل منت 

1 أكتوبر.
و قد أعلن عن ذلك كل من وزير الصحة ووزير السالمة العامة و وزير 
االثنني يف  يوم  الوبائية صباح  االحتياطات  التوقف عن فرض  النقل عن 

أوتاوا.

علام أن اتخاذ قرار بإنهاء القيود التي كانت متوافقة ألشهر مع تصاريح 
كندا الخاصة بالوباء مبوجب قانون الحجر الصحي يعني:

– لن يحتاج الرعايا األجانب إىل أخذ اللقاح لدخول البالد.
– لن يخضع املسافرون الوافدون إىل املطارات الرئيسية الختبارات كوفيد 

19 اإللزامية.
– لن يضطر الكنديون غري امللقحني إىل الخضوع للعزل عند عودتهم.

– لن يضطر املسافرون إىل املراقبة أو اإلبالغ عام إذا ظهرت عليهم أعراض 
الوباء عند الوصول.

 ArriveCan سيصبح تقديم معلومات الصحة العامة من خالل تطبيق –

قبل الوصول اختياريا.
– مل يعد ارتداء الكاممات أمرا إلزاميا أثناء السفر عىل منت الطائرات أو 

القطارات.

كام تم أيضا رفع القيود عن املسافرين عىل السفن السياحية، عىل الرغم 
النهج  مع  “متوافقة  ستظل  والطاقم  الركاب  حامية  إرشادات  أن  من 

املستخدم يف الواليات املتحدة”.

نتيجة  هي  الحدودية  اإلجراءات  هذه  إزالة  إن  الحكومة  وتقول 
اإلحصائيات التي تشري إىل أن كندا “تجاوزت إىل حد كبري” ذروة موجة 

عدوى أوميكرون” .

وأن نسبة التطعيم مرتفعة يف كندا ومعدالت االستشفاء والوفاة منخفضة، 
باإلضافة إىل توافر املعززات واالختبارات الرسيعة وعالجات كوفيد 19.

هناك  تزال  ال   ، الكاممات  قيود  كندا  ترفع  بينام  أنه  املسؤولون  وبني 
توصيات شديدة للمسافرين بارتداء أقنعة عالية الجودة ومناسبة.

املعدية  األمراض  أحد  سيبقى   19 كوفيد  أن  الحكومة  أوضحت  وقد 
عند  املريض  املسافرين  من  ويطلب  الصحي،  الحجر  قانون  يف  املدرجة 
وصولهم إىل كندا إبالغ أحد املوظفني أو ضابط خدمات الحدود، حيث 
“قد تتم إحالتهم بعد ذلك إىل ضابط الحجر الصحي الذي سيقرر ما إذا 

كان املسافر بحاجة إىل مزيد من التقييم الطبي”.

مبوجب  الدخول  متطلبات  باستيفاء  مطالبني  األجانب  الرعايا  وسيظل 
السفر  وثائق  تقديم  عليهم  وسيتعني  الالجئني،  وحامية  الهجرة  قانون 

والهجرة املناسبة حتى يكونوا مؤهلني لدخول كندا.

كندا تعلن رسميا عن إلغاء جميع قيود السفر !
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الليكود اإلرسائييل  اقتحم زعيم حزب  أيلول 2000  يف 28 
متجاهال  األقىص،  املسجد  شارون  أرييل  حينئذ  املعارض 
املنطقة.  يشعل  قد  اقتحامه  أن  من  فلسطينية  تحذيرات 
القدس  عّمت  شعبية  انتفاضة  انطلقت  ذلك،  عىل  وردا 
الداخل،  مناطق  وبعض  غزة  وقطاع  الغربية  والضفة 
وتحولت بعد شهور إىل انتفاضة مسلحة استمرت سنوات.

أبرز  نت"  "الجزيرة  استعرضت  اندالعها،  ذكرى  ويف 
الفلسطينية  باالنتفاضة  املتعلقة  والشخصيات  األحداث 

الثانية، ال سيام يف سنواتها األوىل:
 

"السور الواقي".. اجتياح الضفة
تابع املقال: "استخدمت إرسائيل قّوتها العسكرية إلخامد 
االنتفاضة، مبا يف ذلك الطائرات والدبابات واملدافع، وصوال 
إىل اجتياح املناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية 

منذ اتفاق أوسلو عام 1993.

مدن  احتالل  وإعادة  اجتياحها  عىل  إرسائيل  وأطلقت 
واسع  تدمري  وأسفرت عن  الواقي"،  "السور  عملية  الضفة 
الفلسطينية، مبا فيها الحكومية، وحصار  التحتيّة  البنى  يف 
الرئيس الفلسطينييارس عرفات )أبو عامر( يف مقره برام الله 
)وسط الضفة الغربية(، حتى وفاته يف ترشين األول 2004.

 4464 عن  االنتفاضة  سنوات  طوال  العدوان  أسفر  كام 
وأكرث من  ألفا و440 جريًحا،   47 ونحو  فلسطينيا،  شهيًدا 
حتى   2000 أيلول  يف  االنتفاضة  انطالق  منذ  أسري   9800
الوطني  املعلومات  مركز  وفق   ،2006 يونيو/حزيران 

الفلسطيني.

معركة مخيم جنين
مخيم  االحتالل  جيش  اقتحم   ،2002 نيسان  و18   3 بني 
بعد  والجرافات  والدبابات  املشاة  من  كبرية  بقوات  جنني 

تطويقه، ودمر 455 منزال بالكامل و800 منزل جزئيا.

مخيم  بـ"معركة  فلسطني  يف  املعروفة  العملية  هذه  ويف 
كل  من  الفلسطينيون  املقاومون  خاض  حيث  جنني"، 
الفصائل اشتباكات عنيفة مع االحتالل، استشهد ما ال يقل 
جنديا   23 وقُتل  املدنيني،  من  نصفهم  فلسطينيا،   52 عن 

إرسائيليا، وفق بيانات األمم املتحدة.

 كارين إيه
الجيش  اعرتضها  باألسلحة  محملة  سفينة  إيه"  "كارين 
الثاين 2002، وقال  املتوسط يف كانون  البحر  اإلرسائييل يف 
وبإرشاف  الفلسطينية،  السلطة  إىل  متوجهة  كانت  إنها 

مبارش من الرئيس يارس عرفات.

إرسائيل  اعتقلت  السفينة،  متويل  عن  املسؤولية  وبتهمة 
السلطة  سجن  من  عاما(،   82( الشوبيك  فؤاد  اللواء 
الفلسطينية مبدينة أريحا، وحكمت عليه بالسجن 17 عاما.

الجدار العازل
تطلق عليه إرسائيل "الجدار األمني"، ويعّده الفلسطينيون 
محكمة  وأفتت  عنرصي"،  وفصل  أراضيهم  ضم  "جدار 
العدل الدولية يف الهاي بعدم قانونيته، وطالبت املحكمة 

إرسائيل بوقف البناء فيه.

ترتاوح بني  ارتفاعات  الجدار عام 2002 عىل  إقامة  بدأت 
الشائكة،  األسالك  أو  املسلح  اإلسمنت  من  أمتار  و9   4
)يفصل  األخرض  الخط  امتداد  كيلومرتا، عىل   770 وبطول 
اقتطاعات  مع  والداخل(   1967 عام  املحتلة  املناطق  بني 

واسعة من أرايض الضفة.

مطار غزة
يف ترشين الثاين 1998، افتتح الرئيس الراحل يارس عرفات 
الدولة  رموز  أحد  بوصفه  غزة،  يف  فلسطيني  مطار  أول 
الفلسطينية والسيادة، لكن إرسائيل دمرته بالكامل خالل 

االنتفاضة.

سجن أريحا
شخصيات  عدة  الفلسطينية  السلطة  فيه  اعتقلت 
العام  األمني  بينهم  إلرسائيل،  مطلوبة  كانت  فلسطينية 
للجبهة الشعبية أحمد سعدات -الذي اتهم بالوقوف وراء 
واللواء  زئيفي-  رحبعام  اإلرسائييل  السياحة  وزير  اغتيال 
فؤاد الشوبيك، تحت رقابة أمريكية وبريطانية، لكن قوات 
االحتالل اقتحمته يف آذار 2006 وقامت باعتقالهم مع عدد 

آخر من املطلوبني ألجهزتها األمنية.

نىس
ُ

•22 عاما عىل انتفاضة األقىص.. أحداث ال ت
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أسواق املوصل

CHICK
PEAS

BASMA 
Green Okra      

PUCK
Creamy 

        Dairy spread                  

ULKER
  Labneh

ALWAAN 
Coffee

                400g

.99

 CEDAR 
Pitted Dates   

.99

$1

GULNAZ
         Tahina

SUKKARI
    RUTAB 

.99

$6

TAMARIND
Paste

           400g

.99

$2

.99

$9
.99

$11
.99

$5 ¢59

NAFEESA
Coffee

.99

$4

519.817.2939

VIMTO
TAMARIND

JALLAB
.99

$4
SILVAN

Cracked Green

Olives

                

GREEN WORLD
                             Sukkari

                              Dates

         

2/$3
.99

$1

.99

$9
YAMAMA

Tomato paste

           1L

.99

$3

$8

2/$5 2/$10
MUSHROOM , LENTIL & VEGETABLE SOUP

¢99

KUBBA

.99

$12

Basmati

     Rice

KRINOS
FILLO

                                                 Pastry Sheet

.49

$2
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 *بقلم: األستاذ عبداملنعم الرياحي

جوزيف  األمرييك  الرئيس  زيارة  خالل  أبيب،  تل  يف   -1
ويف  وفنانات،  فنانون  أحياه  تكريم  حفل  له  أقيم  بايدن، 
املغنية  فامتنعت  لتحيتهم،  بايدن  تقدم  الحفل  نهاية 
دينها  بأن  مصافحته، ورصحت  عن  دايان  يوفال  اليهودية 
مينعها من ذلك، وأنها مل تعاقر املخدرات واملسكرات ألنها 
محرمات، فتقبل الرئيس منها ذلك، ومل يؤاخذها أحد من 
املسؤولني وفيهم رئيس الدولة. ويف حادثة مشابهة يف بلد 
عريب إسالمي، أقيلت وزيرة من منصبها ألنها امتنعت عن 
مصافحة السفري اإلرسائييل، فلم تعذر بأن دينها مينعها من 
ذلك، وما استنكر السفري ترصفها كام استنكره امللك الذي 

أقال الوزيرة.

أصبحت  العريب،  مجتمعنا  يف  للرجل  املرأة  مصافحة   -2
ميثل  تربوي  وفد  مدينتنا  زار  سنة  خمسني  فمنذ  قضية، 
للمعلمني،  نقيبا  وكنت  الرشقية،  أوروبا  املعلمني يف  اتحاد 
فكنت  ونساء،  رجال  فيه  وكان  الوفد،  الستقبال  فدعيت 
فام  للنساء،  تحية  يدي عىل صدري  وأضع  الرجال  أصافح 
بدا يل منهم انزعاج وال صدر منهم احتجاج، غري ما بدا يل 
من زميل غليظ أراد أن يكون لطيفا، فاقرتب مني وهمس 
يف أذين قائالً: لقد أخجلتنا يا شيخ، فلم أحفل به وما رددت 

عليه.

3- مصافحة املرأة للرجل عمل تحرمه األديان، فإذا حصلت 
والرجل،  املرأة  من  قبيحاً  عمالً  كانت  املجاملة  بدعوى 
نفاق  الوقت نفسه  أن تدعى مقابحة، وهي يف  فالصواب 
من أحدهام لآلخر بإظهاره ما ال يبطن، وليس النفاق جميالً، 
وصدق من قال: ال تبالغ يف املجاملة حتى ال تسقط يف برئ 
النفاق. لكن النفاق شائع يف مجتمعاتنا من قديم، فقد ورد 
يف شعر املتنبي قوله: وملا صار ود الناس ِخبا..... جزيت عىل 
ابتسام بابتسام..... ورصت أشك يف من أصطفيه.... لعلمي 
صار  حتى  شيوعاً  أكرث  اليوم  والنفاق  األنام.....  بعض  أنه 

الواحد منا ال يثق بالكثري ممن يتعامل معهم من الناس.

4- وبخالف ما تقدم فإن العمل اإلنساين الصادق مباح، بل 
هو مطلوب يف بعض املناسبات، ويف حديث قديم ملفوض 
الكشافة يف بلدنا، ذكر يل أنه كان يف جولة تفقدية للكشافة 
وانقطاع  الثلج  تساقط  فاحتبسه  النائية،  القرى  احدى  يف 
املبيت  إىل  القرية  يف  الكنيسة  رئيس  فدعاه  املواصالت، 
املفوض عىل صوت مضيفه  استيقظ  الليل  لديه، ويف آخر 
تلك  فكانت  فرضك،  قم صل  الفجر  طلع  بني،  يا  يناديه: 
مجاملة لطيفة. و يف القرآن الكريم ورد قول الله تعاىل: ) 
ٱلُْمرْشِكنَِي ٱْستََجارََك فَأَِجرُْه َحتَّٰى يَْسَمَع كَلََٰم  َن  أََحٌد مِّ َوإِْن 
أَْهَل  تَُجاِدلُوا  َواَل   ( تعاىل:  َمأَْمَنُه��(، و قوله  أَبْلِْغُه  ثُمَّ  ٱللَِّه 
الِْكتَاِب إاِلَّ ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن( صدق الله العظيم. ويف سرية 
نبينا محمد ملسو هيلع هللا ىلص أنه عاد فتى يهودياً يف مرضه فكان ذلك 
سبباً يف إسالمه وأنه وقف احرتاماً لجنازة يهودي مرت يف 

شوارع املدينة.

واملسلمني،  العرب  والفنانات  الفنانني  إىل  دعوة  هذه   -5
الذين يصافحون ويعانقون ويقبلون، دون حياء وال خجل، 
عليهم أن يحرتموا املعتقدات وال يفرطوا بها، فذلك أدعى 
إىل احرتامهم وتقديرهم، ويف مفارقة جريئة ذكر أن مطرباً 
توقف عن الغناء عند سامع األذان، وأن حكامً أوقف املباراة 
حتى انتهى األذان، فقوبل ذلك بالثناء واالستحسان. وتحية 
إىل الوزيرة العربية والفنانة اليهودية فقد كانتا مثاالً بارزاً 

الحرتام املعتقدات عىل صعيد املجامالت.

لم تصافح 
بايدن

2022 الفرقان  لجريدة  محفوظة  الحقوق  جميع  أصحابها.  آراء  عن  تعرب  وإمنا  وإدارتها،  الجريدة  رأي  عن  بالرضورة  تعرب  ال  الواردة  املقاالت  و  اآلراء  إن   

 عىل أوكرانيا والغرب؟
ً
كيف يمكن لروسيا الهجوم نوويا

إزاء  الغربية،  الدول  بني  املخاوف، عىل نحو جدي،  تثار 
احتامل إقدام روسيا عىل شن هجوم نووي، ال سيام يف 
حال ُمنيت باملزيد من الخسائر عىل األرض يف أوكرانيا، 

بينام متيل الكفة أكرث لصالح كييف.

ألجل  الوسائل  كافة  باستخدام  مؤخرا،  روسيا،  ولوحت 
ونائب  السابق  الرويس  الرئيس  نفسها،وقال  عن  الدفاع 
رئيس مجلس األمن القومي يف البالد، دمييرتي ميدفيدف، 

إن التلويح بالنووي يف الوقت الراهن ليس ُمزحة.

وإذا كان التهديد حاصال عىل نحو رصيح، فإن ما يتبقى 
بحسب خرباء، هو معرفة الطرق املمكنة لهجوم روسيا، 
أي كيف سترضب بالنووي، يف حال قررت أن تقدم عىل 

تصعيد كبري رمبا يشكل منعطفا بارزا يف الحرب.

أربع سيناريوهات

السالح  شؤون  يف  املختص  واألكادميي  الكاتب  يقدم 
النووي، جوزيف كريينسيون، أربع سيناريوهات، لهجوم 
روسيا بالسالح النووي عىل أوكرانيا أو عىل الغرب بشكل 

عام.
ويقر الكاتب بصعوبة إعطاء نسبة تقديرية الحتامل شن 
هجوم نووي رويس، لكنه يرجح أن يكون يف حدود 10 

إىل 40 يف املئة.
العمليات  بداية  منذ  األمريكية،  املخابرات  وتحرص 
العسكرية الروسية يف أوكرانيا، عىل االستنفار ورصد أي 
إشارة بشأن تحضري الرتسانة النووية ألجل غاية هجومية.

هجوم استعراضي

يف هذه الحالة، ميكن أن تقوم روسيا بإلقاء سالح نووي 
البحر  عىل  ذلك  يجري  كأن  مأهولة،  غري  منطقة  عىل 
يف  جادة  موسكو  أن  إظهار  هو  والهدف  مثال،  األسود 

تهديداتها وليست بصدد املزاح.
الرد عسكريا، يف حال وقع  إىل  املتحدة  الواليات  تضطر 

يف  نفسها  تجد  قد  روسيا  لكن  القبيل،  هذا  من  هجوم 
عزلة أكرب دوليا، ألن الصني والهند قد تضطران إىل أخذ 

مسافة أكرب منها.

سالح محدود القوة

القوة  محدود  نوويا  تلقي سالحا  أن  أيضا  روسيا  بوسع 
إىل  تؤدي  قد  خطوة  يف  أوكرانية،  عسكرية  منشأة  عىل 
مادية  خسائر  جانب  إىل  اآلالف،  وحتى  املئات  مقتل 

فادحة.
من  بواحد  الرضب  إىل  روسيا  تلجأ  قد  الحالة،  هذه  يف 
الرؤوس الحربية التي يصل وزنها إىل 10 كيلوطن، وذلك 
منصات  من  إطالقها  يجري  "كروز"  عن طريق صواريخ 

أرضية.
عليها،  االعتامد  يتم  قد  التي  الصواريخ  هذه  بني  ومن 
استخدامه بشكل مكثف  الذي جرى  "إسكندر"  صاروخ 

يف الحروب، عرب رؤوس حرب تقليدية.
ويف حال وقوع هذا الهجوم، سيجري سامع انفجار هائل 
يعادل انفجار 10 آالف طن من املواد املتفجرة، لكن هذا 

النطاق يظل محدودا من منظور نووي.
 15 إىل  هريوشيام  دمرت  التي  القنبلة  وزن  ويصل 
كيلوطن، فيام يصل وزن أغلب الرؤوس النووية الحربية 
لدى جييش الواليات املتحدة وروسيا، إىل معدل يرتاوح 

بني 100 وألف كيلوطن.
وهذا السيناريو النووي هو األكرث احتامال، بحسب الخبري 
األمرييك، ألنه لن يستدعي ردا من الواليات املتحدة، حتى 

وإن كان بعض الخرباء يتوقعون أال تسكت واشنطن.

الواليات  فإن  السيناريو،  هذا  عىل  روسيا  أقدمت  وإذا 
املتحدة، قد ترد بتقديم أسلحة أكرث تطورا ألوكرانيا، من 
أجل مساعدتها عىل إلحاق املزيد من الخسائر بالجيش 

الرويس.

سالح بقوة هائلة

مداه  يرتاوح  سالحا  روسيا  تلقي  قد  السيناريو،  هذا  يف 
بني 50 و100 كيلوطن، أي ما يزيد عن قنبلة هريوشيام، 

بثالثة إىل ستة أضعاف.
وإذا وقع هذا الهجوم، فإن عرشات اآلالف من األشخاص 
عىل  النووي  اإلشعاع  سينترش  فيام  حتفهم،  يلقون  قد 

نطاق واسع.

كييف،  األوكرانية  العاصمة  الهجوم  استهدف  حال  ويف 
فإن ذلك يعني تصفية القيادة السياسية يف البالد بشكل 
تلقايئ، وهذا املدى سيستدعي ردا من الواليات املتحدة 

وحلف شامل األطليس "
قوية  رضبات  بتوجيه  حلفائها،  مع  واشنطن  ترد  ورمبا 
ودقيقة للقوات الروسية املوجودة يف مناطق أخرى من 
أوكرانيا، وهو أمر أحجمت عىل القيام به حتى الساعة، 

تفاديا النزالق قد يوقع يف رحى حرب عاملية ثالثة.
هجامت  الغربية  الدول  تشن  أن  أيضا  املحتمل  ومن 
سيربانية قوية وموجهة ضد روسيا، ألجل معاقبتها عىل 

شن هجوم نووي.

هجوم نووي على الناتو
هذا السيناريو هو األقل احتامال بل إنه مستبعد بحسب 
ستلقي  فإنها  روسيا،  عليه  أقدمت  حال  ويف  الباحث، 

أسلحة عىل أهداف للناتو يف دول وسط أوروبا.

املدى،  بعيدة  صواريخ  عرب  الهجوم  هذا  شن  وميكن 
يف  كبري  دمار  إىل  يؤدي  قد  ما  وهو  كروز،  صواريخ  أو 
دول الناتو، عىل نحو مل يشهده العامل منذ نهاية الحرب 

العاملية الثانية.
يقدم  قد  الغرب  إن  الخرباء  يقول  االحتامل،  هذا  وإزاء 
وجعلهم  الروس  شل  أجل  من  مألوفة،  غري  عىل خطوة 

غري قادرين عىل املهاجمة، كأن يجري تحييد بوتن مثال.
ويحث الخبري عىل تحضري رد سيايس واسع من أجل ردع 
يف  األحمر،  النووي  للخط  تخطيه  دون  والحؤول  بوتن، 

أوكرانيا، أو يف دول أوروبا.
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Word of truth                                   Issue 114 ( September , Ocober - 2022 )

  High Quality PRINTING with Best Rates 

DISTRIBUTE TO WINDSOR AREAS 

•  Business Cards: 1000 for $50
•  Sticker labels: 2500 starting $225
•  Pull Up Banners: 1 for $129
•  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

1000 
for 
$50

6 for 
$120

1000
for 

$180


