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درس من 
االنتخابات

لم  ة  العا�ش الدائرة  ي 
�ف مرشحنا   -1

أخفقوا  سابقة  انتخابات  ي 
�ف قبله  ومرشحون  الفوز،  من  يتمكن 

أسباب  نعرف  أن  المهم  ذلك،  ي 
�ف غضاضة  ال  االآخرون.  هم 

إىل  التحرير  رئيس  السيد  أشار  الفرقان  جريدة  ي 
�ف الفشل. 

رئيس،  سبب  وهذا  االنتخاب،  ممارسة  عن  منا  كث�ي  امتناع 
يضاف إليه سبب آخر، هو عدم وجود خطة لخوض االنتخاب.

دارة  الإ لجنة  لنا  تكون  أن  انتخابية،  دورة  كل  عند  المهم   -2
االأهمية،  حسب  وتصنفها  احتياجاتنا،  تحديد  تتوىل  االنتخاب، 
الجالية،  يهم  أحدها  أهداف:  ثالثة  عن  تزيد  ال  بحيث 
الدولة. مستوى  عىل  والثالث  البلدة،  صعيد  عىل  ي 

والثا�ف

التموينية،  المواد  ارتفاع أسعار  لدينا مشكالت معاشية: منها   -3
أمنية  ورات  و�ف البطالة.  معدالت  وارتفاع  السكن،  أجور  وتزايد 
والرسقة،  والسلب  القتل  وحوادث  الجرائم  تصاعد  لمواجهة 
وحاجات صحية، زيادة أماكن المعالجة، وتطوير وسائل العالج 
عدد  ي 

�ف الزيادة  لمواجهة  الدواء،  وتوف�ي  والوقاية،  سعاف  واالإ
بية والتعليم ورعاية الشباب،  ي مجال ال�ت

السكان. ولدينا مطالب �ف
الطاقة  وزيادة  التلوث،  ومكافحة  البيئة  نظافة  ي 

�ف ومطالب 
أهمية. ها  أك�ش واختيار  تصنيفها  يمكن  ة  كث�ي مطالب  الكهربائية... 

ي الصفحة رقم )٦( 
المقال كامال �ف

519-992-1657
www.alforqannewspaper.ca

Visit our website 
for a daily news update 

 

 

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

 
Pull Up 
Banners
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تتقدم أسرة جريدة "الفرقان" من اجلالية العربية عموما       
و من اإلخوة املسيحيني خصوصا بالتهنئة ملناسبة

عيد امليالد اجمليد و رأس السنة اجلديدة  
و كل عام و أنتم خبري
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من  العديد  الكندية  الحكومة  أصدرت 
الرسمية  الجديدة  القوانني  و  اإلجراءات 
للطالب  بالنسبة  تكلفة  أقل  الحياة  لجعل 
ومشرتي املنازل ألول مرة وأصحاب األعامل 

التجارية الصغرية واألرس بشكل عام.

32- القانون  مرشوع  حصل  حيث 
البيان  تنفيذ  قانون  باسم  املعروف   ،C
املوافقة  عىل   ،2022 الخريفي،  االقتصادي 
امللكية يف يوم الخميس 15 ديسمرب2022. 
أن  اآلن  ميكن  القانون،  هذا  من  وكجزء 
تصبح العديد من القوانني املقرتحة رسمية.

الجديدة  القوانني  هذه  صدرت  وقد 
التكاليف  ملساعدة » العائالت عىل تحمل 
اليد  متناول  يف  السكن  وجعل  املتزايدة 

أكرث، وتعزيز االقتصاد الكندي«.

الدائم  اإللغاء  الرئيسية  القرارات  وتشمل 
الكندية  الطالبية  القروض  عىل  للفائدة 
الكندية  التدريب  فرتة  خالل  والقروض 
القروض  لسداد  املايل  العبء  لتخفيف 

الطالبية.

عىل  الرضائب  خفض  كندا  تعتزم  كام 
كندا  يف  املتنامية  الصغرية  الرشكات 
“اإللغاء  خالل  من   9% إىل   15% من 
الرضيبة  معدل  ملراجعة  التدريجي 
للرشكات الصغرية”وللسامح لهذه الرشكات 

باالزدهار.

الحكومة ستطلق حساب  أن  إىل  باإلضافة 
ادخار جديد معفي من الرضائب عند رشاء 
منزل ألول مرة، والذي من شأنه أن يسمح 
ملشرتي املساكن ألول مرة بادخار 40 ألف 
أول  باتجاه  الرضائب  من  معفى  دوالر 
مسكن لهم بداية من منتصف عام 2023.

اإلعفاء  مضاعفة  عىل  كندا  تعمل  كام 
الرضيبي ملشرتي املنازل ألول مرة ملساعدة 
الكنديني عىل تحمل تكاليف أول منزل لهم 
, يف حني سيتم إطالق خصم رضيبي جديد 
من  العديد  يسكنها  التي  املنازل  لتجديد 
سيوفر  والذي  يناير،  من  األول  يف  األجيال 
لألرس خصم رضيبي يصل إىل 7500 دوالر 
إذا كان أحد أفراد األرسة من ذوي اإلعاقة.

كندا  تتخذ  سوف  ذلك،  إىل  باإلضافة 
“إجراءات صارمة بشأن تقليب املنازل” من 
خالل فرض رضيبة كاملة عىل أرباح املنزل 
شهرا.   12 من  ألقل  به  االحتفاظ  تم  إذا 
لوصف  املنازل  تقليب  مصطلح  ويطلق 
عملية رشاء وإعادة إصالح املنازل ثم بيعها 

بغرض الربح.

مالحقة  إىل  أيضاً  الحكومة  تسعى  وسوف 
بفرض  كندا  يف  املالية  املؤسسات  أكرب 
رضيبة ملرة واحدة تبلغ %15 عىل الدخل 

الذي يتجاوز مليار دوالر.

إىل  يصل  ما  عىل  الحصول  ميكن  بات  كام 
تكاليف  دفع  يف  للمساعدة  دوالر   1300
اعتامدا  لألطفال  األسنان  طب  خدمات 
التقديم  باب  وفتح   , األرسة  دخل  عىل 
للفرتة من 1  األول من ديسمرب  للمزايا يف 
أكتوبر 2022 إىل 30 يونيو 2023 وآخر يوم 

للتقديم هو الجمعة 30 يونيو 2023.

ومبجرد املوافقة عىل طلبك، يستغرق األمر 
ما يصل إىل خمسة أيام عمل للحصول عىل 
 CRA الكندية اإليرادات  وكالة  من  املزايا 
وفقا للحكومة ، ومن املقرر أن تكون فرتة 
 30 إىل   2023 يوليو   1 من  الثانية  الدفعة 

يونيو 2024.

تعرف على القوانين الجديدة 
التي من شأنها مساعدة السكان 
في ظل إرتفاع تكلفة المعيشة .

أعلنت مؤسسة الرهن العقاري واإلسكان 
الكندية عن لوائح الحظر الذي سيفرض 
والذي  األجانب،  املنازل  مشرتي  عىل 
يناير  من  األول  يف  التنفيذ  حيز  يدخل 

. ٢٠٢٣
الرشكات  متنع  الجديد  العام  من  وبدءا 
رشاء  من  واألفراد  األجنبية  التجارية 
العقارات السكنية يف كندا ملدة عامني ، 
ويهدف الحظر الذي أقره الربملان يف 23 
القدرة عىل  تحديات  معالجة  إىل  يونيو 

تحمل تكاليف اإلسكان.
وهناك بعض االستثناءات من هذا الحظر 
تصاريح  لديهم  الذين  أولئك  وتشمل 
والطالب  اللجوء  وطالبي  مؤقتة  عمل 
الدوليني الذين يستوفون معايريا معينة.

الذين  الكنديني  غري  تغريم  املقرر  ومن 
ينتهكون الحظر بغرامة تصل إىل 10000 

دوالر وقد يطلب منهم بيع العقار.
الكندي،  اإلسكان  وزير  قال  جانبه،  من 
أحمد حسني، يف بيان صحفي إن اإلسكان 
الحظر  وأن  سلعة  يكون  أن  ينبغي  ال 

سيضمن أن املنازل مملوكة للكنديني.

القروض العقارية 
اإلسالمية تكتسب 
شعبية في كندا !

أو  اإلسالمية  العقارية  الرهون  تحرتم 
من  العديد  عقيدة  الحالل  الرهون 
املسلمني الذين يعارضون إضافة الفائدة 

يف املعامالت املالية.
رسوم  مع  يأيت  القرض  فإن  ذلك،  ومع 
طويل  إيجار  شكل  يأخذ  أن  وميكن 
اإلسالمية  القروض  وتعتمد  هذا  األجل. 

مبدأ  عىل  الربوية  القروض  بخالف 
املرابحة.

املؤسسات  عدد  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 
املالية التي تقدم هذا النوع من الرهن 
يف  آخذ  لكنه  كندا،  يف  محدود  العقاري 
هاجر  الذي  نقفي  زهري  ,يقول  االزدياد 
وهو   2020 عام  كندا  إىل  قطر  من 
أوكفيل  مدينة  يف  إقراض  رشكة  مؤسس 
مقاطعة  عاصمة  تورونتو  ضواحي  يف 
أونتاريو، ’’إن الطلب قوي عىل القروض 
من  الكثري  دون  من  حتى  اإلسالمية، 

الدعاية‘‘.
رشكة  صاحب  نقفي،  زهري  قال  كام 
الرشيعة  إىل  يحتكم  الذي  للتمويل 
 20 بحوايل  متأخرة  كندا  أن  اإلسالمية 
عاًما يف التمويل اإلسالمي مقارنة بالدول 
واململكة  املتحدة  الواليات  مثل  األخرى 

املتحدة.

خصائص الرهن العقاري 
اإلسالمي

من  نوع  بأنه  اإلسالمي  القرض  يُعرف 
عميل  شخص  ألي  ميكن  الذي  التمويل 
البنوك  أو  اإلسالمية  البنوك  من  أي  يف 
املانحة للقروض أو التمويالت اإلسالمية 

الحصول عليه.
عىل أن تكون حسبته متفقة مع قوانني 
اإلسالمية،  الرشيعة  وأحكام  وقواعد 
بدالً  باملرابحة  املانح  البنك  يقوم  بحيث 
من أخذ الفوائد واألرباح. مبعنى أن يتم 

فرض الرسوم بدالً من الفائدة املضافة.
مبلكية  االحتفاظ  للمقرض  ميكن  كام 
الرهن  املقرتض  يسدد  حتى  املنزل 
شكل  يف  سداده  يتم  والذي  العقاري، 

أن  يجب  كذلك  األجل  طويل  إيجار 
اإلسالمي  الرهن  متويل  مصادر  تكون 
االستيالء  للمقرض  ميكن  ال  كام   ، حالل 
عىل املمتلكات يف حالة عدم السداد عىل 

عكس الرهن العقاري التقليدي
مدينة  من  الدين  محي  الله  عبد  يقول 
يف  ألربتا  مقاطعة  عاصمة  ادمونتون 
بعد  منزالً  يشرت  مل  ’’إنه  الكندي  الغرب 
قرض  عىل  الحصول  يستطع  مل  ألنه 
عقاري إسالمي يحرتم معتقداته و يقول 
معدل  كان  لو  حتى  ’’إنه  املتحدث 
وصل  إذا  حتى  جًدا،  منخفًضا  الفائدة 
إىل نحو ٪0.1، فإنه ال ميكننا التعامل مع 

البنوك التقليدية‘‘.
من  القليل  ’’وجود  أن  نقفي  يرى 
قروًضا  حاليًا  تقدم  التي  املؤسسات 
يف  يساهم  كندا،  يف  إسالمية  عقارية 
ويوضح   , االقرتاض‘‘  تكاليف  ارتفاع 
بأن عىل املقرضني إضافة هامش بنسبة 
لذلك  ونتيجة  نفقاتهم  لتغطية   1.5٪
اإلسالمية  العقارية  الرهون  تكلفة  فإن 
تزيد بنحو ٪4 عن تلك الخاصة بالبنوك 
الكندية مثل RBC أو Scotia عىل سبيل 

املثال.
لوكاسزوك  توماس  يقول  جهته،  من 
 Halal Financial مؤسسة  من 
يف  ومقرها  كندا  يف   Corporation
بالنسبة  أكرب  الخطر  ’’إن  إدمونتون 
للمقرض ألن القيود اإلسالمية متنعه   من 
عدم  حالة  يف  املمتلكات  عىل  االستيالء 

السداد‘‘.
التي  املالية  املؤسسة  صاحب  يوضح 
بالنسبة  بأن  إسالمية  قروضا  تعطي 
لهم هناك خطر أعىل مام يزيد التكلفة 
مجموعة  لديهم  فهم  ذلك  إىل  إضافة 

أصغر بكثري من املقرتضني.

حظر تملك األجانب و القروض العقارية 
اإلسالمية تكتسب شعبية في كندا !

تستعد كندا لتوسيع أهلية الوصول إىل “املوت الرحيم” مبساعدة 
أن  إال  املجال،  بهذا  العامل  الدول يف  أبرز  لتصبح واحدة من  طبية 
البعض يسعي لتأجيل هذا التوجه بسبب ما أسموه سهولة الوصول 

إىل املوت.

املقبل  مارس  شهر  من  اعتبارا  بأنه  الصحية  السلطات  وأفادت 
الحصول  من  عقيل  مرض  من  يعانون  الذين  األشخاص  سيتمكن 
عىل املوت الرحيم، حيث كان قد تم استبعاد املرض العقيل عندما 
 MAID االحتضار الطبية يف حالة  للمساعدة  قانون  أحدث  صدر 

عام 2021.

ميكن  حيث  العامل  يف  دول  ست  من  واحدة  كندا  ذلك  وسيجعل 
فراش  عىل  يكون  أن  دون  عقيل  مرض  من  يعاين  الذي  للشخص 
املوت )أي أنه ال يحترض ( أن يطلب من الطبيب مساعدته عىل 

املوت.

تلك  عىل  الحصول  اجل  من  التقديم  إىل  بحاجة  الناس  وسيظل 
أن  يجب  طبيبني  قبل  من  مؤهلني  واعتبارهم  الطبية  املساعدة 
يحددا ما إذا كان لديهم حالة ال ميكن عالجها وتسبب لهم معاناة 
ال تطاق وما إذا كان لديهم القدرة – سواء كانوا يفهمون ويقدرون 

حالتهم والقرار وعواقبه.

والتي  الرسطان  مبرىض  مختصة  نفسية  طبيبة  يل  مادلني  وقالت 
لشبكة مستشفياتها يف  املوت  للمساعدة عىل  إطار عمل  وضعت 

تورنتو: “يوجد حاالت ميئوس منها يف كندا”.

طلب  عند  باإلرتياح  شعورها  رغم  أنه  مادلني  الدكتورة  قالت  و 
املرىض الذين يحترضون عىل املوت الرحيم إال أنها ال تشعر باإلرتياح 
من توسيع الوصول إىل املوت الرحيم الذي بات من املمكن طلبه 

ألي سبب.

و تلقى أكرث من 30 ألف كندي املساعدة الطبية عىل املوت منذ أن 
أصبح األمر قانونيا يف عام 2016 – وأكرث من 10000 منهم يف عام 
2021، وهو ما ميثل %3.3 من الوفيات الكندية يف ذلك العام، وفقا 
بنسبة  طبية  مساعدة  املايض، متت  العام  ويف   ( الرسمية  للبيانات 

%4.5 من الوفيات يف هولندا و %2.4 من الوفيات يف بلجيكا(.

أهلية  لتوسيع  املعارضني  النفسيني  األطباء  بعض  يقول  و  هذا 
إذا كان  ما  املستحيل تحديد  إنه من  الرحيم  املوت  الحصول عىل 
املرض العقيل “غري قابل للعالج” , كام تقدم بعض األفراد يف تقارير 
ألنهم  املوت  يف  للمساعدة  يسعون  إنهم  قائلني  محلية  إخبارية 

يفتقرون إىل السكن املناسب أو غريه من أشكال الدعم.

املوت  الحصول عىل  األطفال من  لتمكني  األهلية  توسيع  ماذا عن 
الرحيم ؟

القانون  أن  االجتامعي  التواصل  وسائل  مستخدمي  بعض  يزعم 
و   , حياتهم  إنهاء  خيار  األطفال  مينح  القادم  التعديل  أو  الحايل 
الشهر منشور  كبري مطلع هذه  فيسبوك بشكل  إنترش عىل موقع 
يقول : “يف كندا ميكن لألطفال الحصول عىل املوت الرحيم ملجرد 
أنهم يعانون من االكتئاب” ،كذلك إنترش منشور مشابه عىل منصة 

Instagram نال أكرث من 100 ألف إعجاب قبل حذفه.

أن  حيث  خاطئ  االدعاء  فهذا  الكندية  الحكومة  بحسب  لكن 
“االنتحار” أو املوت الرحيم مبساعدة طبية يف كندا متاح اآلن فقط 
ملن هم يف سن 18 عاما أو أكرب و ميكن مراجعة ذلك من عىل موقع 

الحكومة الكندية عىل اإلنرتنت.

كام أنه مل تقدم اللجنة املكلفة بدراسة و تعديل القانون معلومات 
حول ما إذا كان سيتم توسيع القانون ليشمل ما أسمتهم “القارصين 
الصحة  وزارة  باسم  املتحدثة   ، دوريت  ماريز  قالت  و  الناضجني” 
رشط  لتغيري  فورية  خطط  لديها  “ليس  الحكومة  إن   ، الكندية 
السامح ملن هم أقل من 18 عاما من الحصول عىل “املوت الرحيم” 
“بالقارصين  يتعلق  فيام  اللجنة  نصيحة  االعتبار  يف  ستأخذ  لكنها 

الناضجني”.

أما وكالة الصحة الكندية فقالت إن اللجنة ناقشت الشهر املايض 
توسيع القانون لجعل”القارصين الناضجني” مؤهلني ، لكن من غري 

املتوقع تقديم تقريرها إىل الربملان الكندي حتى فرباير القادم.

و “القارص الناضج” يف أونتاريو هو الشخص الذي يبلغ من العمر 
17 عاما أو أقل والذي وجد أنه “قادر” عىل اتخاذ القرارات الطبية 

و العالجية الخاصة به.

توسيع أهلية الوصول إلى “الموت الرحيم”
 فهل تشمل األطفال؟
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فوزها  أكملت  قد  قطر  تكون  العامل،  كأس  فعاليات  بانتهاء 
التاريخي، ليس يف تنظيم املونديال وإخراجه بصورة مل يسبق 
يف  بفوزها  وإمنا  فحسب،  املونديال  تاريخ  مدى  عىل  تقدميها 
وثقافتهم  وللعرب  قطر،  لدولة  الذهنية  الصورة  بناء  إعادة 

وقيمهم وقضاياهم.

تصحيح الصورة الذهنية لألمة 
العربية

كانت الصورة الذهنية عن الدول العربية وشعوبها، أنها عبارة 
عن صحراء وجامل وشعوب بدائية تقتات عىل التمر وحليب 
الصورة  من  يسري  جزء  مجرد  الصورة  وهذه  ولحومها.  الجامل 
والحركة  االستعامرية  الدول  دأبت  التي  البائسة  الذهنية 
الصهيونية عىل ترسيخها لدى األجيال املتعاقبة يف الدول الغربية 
وسائر دول العامل منذ مطلع القرن املايض، عن طريق املنتجات 
الدرامية والروائية واإلعالمية واالستخباراتية، التي تصور العرب 
وترعى  الصحراء  يف  تعيش  متخلفة  بدائية  شعوب  أنهم  عىل 
وتنتهك  النساء،  وتسبي  بعضها  عىل  وتَِغري  واملاشية،  اإلبل 
الحرمات دون شفقة أو رحمة، وزادوا عليها يف العقود الثالثة 
الجهات  هذه  أنفقت  وقد  واإلرهاب.  التطرف  قصص  األخرية 
عىل صناعة هذه الصورة وترسيخها لدى شعوب العامل أضعاف 

ما أنفقته قطر عىل استضافة املونديال.
النظام  وشاهدت  البلدان،  مختلف  من  العامل  شعوب  جاءت 
الشعوب  من  واقرتبت  واالنسجام،  والسالسة  واألمان  واألمن 
األحاديث  معها  وتبادلت  قرب،  عن  بها  واحتكت  العربية، 
والتكنولوجيا  والفن  والثقافة  والسياسة  الكرة  يف  املختلفة 
والسوشيال ميديا، وتعرفت عىل هوياتهم وثقافاتهم وقيمهم، 
لنكاتهم وضحكاتهم، وتعرفت عىل آمالهم وآالمهم  واستمعت 
والتنموية،  السياسية  قضاياهم  وعىل  وتحدياتهم،  ومشكالتهم 
التي ال تختلف كثريا عام لديهم، لتكتشف هذه الشعوب فجأة 
مدى زيف الصورة التي كانت لديها عن العرب، ومدى زيف 
تستقيها من مصادر  كانت  التي  واألخبار  والقصص  املعلومات 
املعرفة املختلفة عن الشعوب العربية يف بلدانها عىل مدى أكرث 

من قرن من الزمان.

فضح الصهيونية واالنتصار للقضية 
الفلسطينية

مل يدر يف حسابات الكيان الصهيوين أن مونديال كأس العامل 

سيفسد عليه جهوده الجبارة التي قام بها عىل مدى عقود 

العامل حول ما يقوم به يف فلسطني  طويلة لتضليل شعوب 

وتهجري  وتقتيل  ألرضها  اغتصاب  من  به  قام  وما  املحتلة، 

قرن  منذ حوايل  ذلك  بسبب  يعاين  الذي  لشعبها  ومحارصة 

من  الكثري  جعلت  التضليل  من  طويلة  عقود  الزمان.  من 

شعبها  عن  وال  فلسطني  عن  شيئا  يعرف  ال  العامل  شعوب 

ومأساته ومعاناته، وال يعرف سوى دولة إرسائيل الدميقراطية 

التي تغري عليها من حني آلخر مجموعات عربية  املتحرضة 

استقرار  وتزعزع  واألطفال  النساء  تهاجم  متفلتة  إرهابية 

الدولة.

الصهيوين،  الكيان  رأس  عىل  وباال  املونديال  انقلب  لقد 

املخدوع مبا حققه من إنجازات رسمية عىل صعيد التطبيع 

مع عدد إضايف من الدول العربية ضمن ما يعرف بـ"مرشوع 

اتفاقيات أبراهام"، لدرجة أن ترّصح قيادات صهيونية بارزة 

بأن املونديال أثبت مبا ال يدع مجاال للشك أن التطبيع الذي 

يقومون به مع الدول العربية إمنا هو تطبيع عىل املستوى 

الرسمي فقط، وليس عىل مستوى الشعوب.

مل تغب أعالم فلسطني عن مباريات املونديال وسط جامهري 

التعريفية  الفعاليات  تتوقف  ومل  املدرجات،  يف  املشاهدين 

الحشود  وسط  الوقت،  طيلة  الفلسطينية  بالقضية  املبدعة 

الشعب  التي كانت تعرب عن تضامنها مع  الزائرة،  الشعبية 

الفلسطيني، وتعرب بسعادة عن مطالبتها بتحرير فلسطني 

من االحتالل الصهيوين. مل تنظم دولة قطر هذه الفعاليات، 

التي كشفت أن فلسطني تعشش يف الوعي الشعبي العريب، 

كجزء من هويته وتاريخه وحارضه ومستقبله، يحملها معها 

ذلك  إىل  وجد  كلام  يستطيع،  مبا  عنها  ويدافع  كان،  أينام 

سبيال.

العامل  شعوب  تركت  عندما  فائقة،  برباعة  قطر  فازت  وقد 

الزائرة تتفاعل فيام بينها، وتتبادل املعارف والثقافات والقيم 

يف  مستوطنة  ستظل  مبهجة  فلكلورية  صورة  يف  واملواقف، 

الذاكرة لسنوات طويلة.

بقلم : محمود عبد الهادي

•فازت قطر وفازت معها فلسطني والعرب
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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

الفوز،  من  يتمكن  مل  العارشة  الدائرة  يف  مرشحنا   -1

ومرشحون قبله يف انتخابات سابقة أخفقوا هم اآلخرون. ال 

غضاضة يف ذلك، املهم أن نعرف أسباب الفشل. يف جريدة 

الفرقان أشار السيد رئيس التحرير إىل امتناع كثري منا عن 

سبب  إليه  يضاف  رئيس،  سبب  وهذا  االنتخاب،  مامرسة 

آخر، هو عدم وجود خطة لخوض االنتخاب.

٢- املهم عند كل دورة انتخابية، أن تكون لنا لجنة إلدارة 

حسب  وتصنفها  احتياجاتنا،  تحديد  تتوىل  االنتخاب، 

يهم  أحدها  أهداف:  ثالثة  عن  تزيد  ال  بحيث  األهمية، 

مستوى  عىل  والثالث  البلدة،  صعيد  عىل  والثاين  الجالية، 

الدولة.

املواد  أسعار  ارتفاع  منها  معاشية:  مشكالت  لدينا   -٣

البطالة.  وارتفاع معدالت  السكن،  أجور  التموينية، وتزايد 

القتل  وحوادث  الجرائم  تصاعد  ملواجهة  أمنية  ورضورات 

والسلب والرسقة، وحاجات صحية، زيادة أماكن املعالجة، 

الدواء،  وتوفري  والوقاية،  واإلسعاف  العالج  وتطوير وسائل 

ملواجهة الزيادة يف عدد السكان. ولدينا مطالب يف مجال 

الرتبية والتعليم ورعاية الشباب، ومطالب يف نظافة البيئة 

مطالب  الكهربائية...  الطاقة  وزيادة  التلوث،  ومكافحة 

كثرية ميكن تصنيفها واختيار أكرثها أهمية.

الشخص  منا  االنتخاب  لجنة  تختار  األساس  هذا  عىل   -4

املناسب، الذي يحمل األهداف عىل دراية كاملة بها، وكفاءة 

عىل عرضها يف املجالس الشعبية والرسمية ومتابعتها مؤيدة 

باألسباب الداعية إىل أولويتها، حتى تحظى بالرىض والقناعة 

لدى العامة والخاصة. ثم يأيت دور اإلعالم، فتوزع نرشات، 

تروج  لقاءات،  وتعقد  زيارات،  وتجرى  لوحات،  وتنصب 

ألهدافنا وملرشحنا.

أهدافنا  لحمل  منا  مرشح  اختيار  لنا  يتم  ال  وحني   -5

مبا  يحظى  ال  مرشحنا  أن  الظن  عىل  يغلب  أو  االنتخابية 

ميكنه من الفوز، فينبغي علينا أن ال نرتدد يف اختيار صاحب 

الكفاءة من غرينا، ليحمل أهدافنا و مننحه أصواتنا، و حينئٍذ 

بيضة  بأسلوب  االنتخابية،  املنافسات  يف  يسمى  ما  منارس 

األخرى،  عىل  أكرثيتني  إحدى  األقلية  ترجح  حني  القبان، 

وبذلك نشعر غرينا بحاجتهم إىل أصواتنا ليحملوا أهدافنا.

التصويت، وتقريع  الناخبني عىل  يجري تشجيع  6- وأخرياً 

املسؤولية،  بقيمة  يشعرون  الذين ال  واملتخلفني  املتهاونني 

ويفسحون املجال لغريهم يك يترصف عليهم، كأنهم فقاعات 

هوائية ال قيمة لها. فالتصويت يف االنتخابات حق للمواطن 

املواطن وجوده، ويعرب  فيه  يؤكد  ومبارشته واجب وطني 

عن رأيه، وال يكون صفراً يف حساب األرقام. وقدمياً ورد يف 

الشعر العريب قول زهري ابن أيب ُسلمى: وَمن يغرتب يحسب 

عدواً صديقه..... ومن ال يكرم نفسه ال يكرِم.

درس من 
االنتخابات

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

كيف يبدو الوضع يف أوكرانيا بعد 300 يوم من بدء الحرب؟
الفرنسية  "لوباريزيان"  أّن صحيفة  "الجزيرة"  موقع  ذكر 
قالت إن موسكو كانت تخطط لحرب رسيعة يف أوكرانيا، 
يقدم  يزال  ال  القتال،  من  يوم  بعد 300  الكرملني،  ولكن 
األمر رسميا عىل أنه "عملية عسكرية خاصة" رغم اعرتاف 
يستمر  قد  الرصاع  بأن  نفسه  بوتني  فالدميري  الرئيس 

"طويال".
ديكان  لوسيل  بني  مشرتك  تقرير  يف  الصحيفة  وأوضحت 
وماريون كانو أن الحرب يف أوكرانيا وصلت يومها الرمزي 
300، وال تزال نتائجها غري مؤكدة، وآخر مستجداتها عشية 
عيد امليالد، أنه ال يوجد أمل يف هدنة بحسب الكرملني، 

فأين نحن بعد كل هذه الفرتة؟

وضع صعب

ومع أن القتال، األسابيع األخرية، كان مييل إىل التباطؤ، ال 
تزال العديد من النقاط ساخنة عىل خط املواجهة الذي 
بأن  بوتني  اعرتف  وقد  كيلومرت،   1300 حوايل  طوله  يبلغ 
تدعي  التي  األربع  املناطق  يف  للغاية"  "صعب  الوضع 
موسكو ضمها، بل إن السلطات األوكرانية تتوقع أن يحاول 

الروس شن هجوم بداية العام عىل العاصمة كييف.

وبعد 10 أشهر من الحرب، ال تزال املفاوضات مستبعدة 
متاما من جانب األوكرانيني، ومسكوتا عنها من قبل روسيا، 
رغم "ميل بعض الغربيني لقبول فكرة التفاوض مع بوتني، 
مع استمرار دعمهم رسميا ألوكرانيا" حسب الباحث جول 

سريغي فيديونني باملعهد العايل للبحوث السياسية.

خسائر بشرية فادحة
رغم  كبرية،  البرشية  الخسائر  أن  لوباريزيان  وأوضحت 
عدم دقة األرقام التي يقدمها الطرفان، حيث تقول كييف 
-يف تقرير صدر قبل يومني إن قتىل الجيش الرويس قاربوا 

تقدم موسكو  ألفا و230 جنديا( يف حني   99( ألف   100
حصيلة ال تتجاوز 5937 قتيال.

الشهر  هذا  بداية  األوكرانية  الرئاسة  تعرتف  املقابل،  ويف 
يقدم  الحرب، يف حني  بداية  منذ  جندي  ألف   13 مبقتل 
جندي  ألف   60 من  أكرث  مقتل  تؤكد  إحصائية  الروس 
إثباتا  املتحدة  األمم  املايض، كام تقدم  أيلول  أوكراين منذ 

مبقتل 6114 مدنيا وإصابة 9132.

ويف  األرض  عىل  كبرية  انتصارات  تحقيق  عدم  ظل  ويف 
الروس  أن  الصحيفة  ترى  األوكراين،  التقدم  مواجهة 
مستهدفني  الكهرباء،  لشبكة  تخريب  إسرتاتيجية  وضعوا 
املؤسسات التي تزود كييف واملدن الكبرية األخرى، حتى 
إن "ما يقرب من نصف نظام الطاقة كان معطال" منتصف 
دينيس  األوكراين  الوزراء  رئيس  حسب  الثاين،  ترشين 

شميهال.

ما هو "الثالوث النووي" الذي 
تعهّد بوتين بتحسينه

خالل  بوتني،  فالدميري  الرويس  الرئيس  تحدث  بعدما 
اجتامع موسع لقيادات وزارة الدفاع، األربعاء، عن تحسني 
النووي"، مؤكدا أنه  القتايل ملا أسامه "الثالوث  االستعداد 
أراضيها،  الحفاظ عىل سيادة روسيا ووحدة  ضمن أسس 
أثار هذا املصطلح تكّهنات كثرية يف األوساط السياسية عن 

مقصد سيد الكرملني.

فمن املعروف أن روسيا متثّل قوة نووية عظمى يف العامل، 
إىل وسائل  إضافة  قنبلة ذرية،  نحو 6 آالف  حيث متتلك 
إطالقها من الرب والبحر والجو، وهو ما يعرف عسكرياً بـ 

"الثالوث النووي".

3 أنواع
الوسائل  من  أنواع   3 من  النووي"  "الثالوث  ويتكون 
يتم  أرض(   – )أرض  صواريخ  هو  األول  الهجومية، 
إطالقها من قواعد أرضية لرضب أهداف عىل بعد آالف 
الكيلومرتات باستخدام أنواع مختلفة من الوسائل الثابتة 

واملتحركة.

يشمل  الذي  الجوي"  "القصف  عىل  فيعتمد  الثاين  أما 
إطالق الصواريخ والقنابل من القاذفات االسرتاتيجية نحو 
والقنابل  املجنحة  الصواريخ  ذلك  ويضم  برية،  أهداف 
الصني  التي تطورها  الباليستية  الصواريخ  املوجهة، ومعه 

إلطالقها من الجو.

من  إطالقها  يتم  التي  النووية  الصواريخ  هو  والثالث 
البحر يف اتجاه أهداف برية باستخدام أنواع محددة من 

الغواصات االسرتاتيجية.

وميثل هذا النوع أخطر أسلحة ثالوث الردع النووي، ألن 
البحار  أعامق  يف  التخفي  ميكنها  تحمله  التي  الغواصات 
أي  يف  ما  هدف  باتجاه  صواريخها  تطلق  أن  قبل  ألشهر 
الخاصة  التتبع  تتمكن وسائل  أن  العامل دون  مكان حول 

بالعدو من رصدها، وفقاً لوكالة "سبوتنيك".

هذه قدرات الثالوث النووي
كام متتلك الغواصات أهمية كبرية يف ثالوث الردع النووي، 
ضد  انتقامية  برضبات  الرد  يف  عليها  االعتامد  ميكن  ألنه 
تنفيذ هجوم نووي مباغت ضد أي  إذا متكن من  العدو 

هدف تابع للدولة.
النووي"  الردع  "ثالوث  متتلك  التي  الدول  وتستخدم 
غواصات تعمل بالطاقة النووية ويتم تزويدها بصواريخ 

باليستية عابرة للقارات مصممة لالنطالق من البحر.
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SAFETY
ENGINE
BRAKE

1 140 Crawford Ave
Windsor - OntarioOUR SERVICE

TIRES
SUSPENSION
ELECTRICAL

AIR CONDITION
DIAGNOSTIC
TRANSMISSION

OIL CHANGE
AND MORE
....

Rami : 519.253.0074
             519.560.0074 

Full synthetic
 oil change 
with filter

65
 Semi-synthetic

 oil change 
with filter

45

Labor Over 
$200 

Brake 
Inspection

Tire
Rotation
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  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 $150
•  T-shirts: 12 for $200
•  Post Cards: 1000 for $80
& 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 

$200

1000 
for 
$50

6 for 
$140

1000
for 

$200


