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لماذا سّعر حزب اهلل حملته على 
الحريري بعد "التسوية"؟

تركيا تحاول  وايران تثّبت 
وجودها في سوريا

التطبيع اإلسرائيلي-الخليجي..
 الركض وراء السراب

االنتخابات  جتري  عام  من  أقل  بعد   
اما  اليت سينتج عنها  و  العامة  الفدرالية 
نسبيا  يزال  ال  الوقت  أن  رغم  و   ، احلاكم  احلزب  تغيري  أو  بقاء 
و  اخليارات  يطرحون  جلساتهم  يف  و  اجلالية  أبناء  أن  إال  مبكرا 
جسنت  برئاسة  احلالية  احلكومة  لبقاء  مؤيد  بني  اآلراء  تتفاوت 

تردو و بني ممتعض من سياسة حكومته  اإلقتصادية !
حيث يرى هؤالء املعارضون للحكومة احلالية أن السنوات املاضية 
كانت عجاف من الناحية اإلقتصادية فها حنن نرى الرتاجع يف 
اإلستثمارات باإلضافة إىل إغالق مصانع كبرية تسببت بصرف 
باملواد  إبتداءا  األسعار  اهلائلة يف  الزيادة  ناهيك عن  العمال  آالف 

األولية وانتهاءا باألسعار اخليالية للمنازل.
أما املؤيدون للحكومة احلالية فهم يتجاوزون احلالة اإلقتصادية 
إستطاعت  احلالية  احلكومة  أن  حيث  مشولية  أكثر  حالة  إىل 
أن ترسخ أسس العيش املشرتك بني أبناء الوطن الواحد و كانت 
حازمة يف وجه كل األصوات العنصرية و جنحت هذه احلكومة 
و  الدينية  األقليات  لدى  باألمان  الشعور  إعادة  يف  كبري  بنسبة 
العرقية بعد موجة اجلنون اليت رافقت فوز الرئيس األمريكي 
دونالد ترمب، بل إنها ذهبت إىل أكثر من ذلك حيث أنها جعلت 
من كندا مالذا للمستضعفني فصار العامل كله ينظر إىل كندا 

بعني اإلحرتام ملا متثله من قيم إنسانية.
هنا يصعب أو يسهل اجلواب أنت ماذا ختتار ؟ سياسة إقتصادية 

ناجعة ام حياة إنسانية آمنة ؟
طبعا األغلب يتمنى احلصول على اإلثنني معا فهو األكمل و ما 

يطمح له كل إنسان ، أما يف حالة اخليار فماذا ختتار ؟
و للحديث تتمة إن شاء اهلل.
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محمد هشام خليفة

ماذا ختتار؟

          519-256-1000
           1206 Wyandotte.St.East.

519-252-0500                                                Open & Delivery 24 Hours
OPEN 7 DAYS A WEEK  - 704 FELIX AVE. 

New Dry Flavour / Pick up only 8:00am-4:00pm

MONDAY TO THURSDAY 

Malik@LCPatinumRealty.com
www.LCPlatinumRealty.com

Office: 519.972.3888
2518 Ouellette Ave, Windsor, ON N8X 1L7

Hi, I am a Licensed Realtor here to serve you for All your 
Real Estate needs. Whether you are Selling or Buying a 
home or Buying an investment Property, I will do my 
Best to Help you to have a Smooth, Enjoyable Transaction 
& will Help you to get the Best price possible if you are 
Selling, or get the Best Value possible for your Money if 
you are Buying.

 

 

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 

LARGE PIZZA
+ ONE TOPPINGS

5+Tax
.99

Pick up only 8:00am-4:00pm

WE OPEN 24/7 DINE IN - DELIVERY
LOTS OF SPECIALS !

إتصل بنا 

20 WINGS   $13.99
30 WINGS   $16.99
40 WINGS   $21.99

FREE WINGS SAUCE

COMBO HAMBURGER, 
                 CHICKEN BURGER, 
                        GYRO,SHAWARMA 

5+Tax
.99

Pick up only 8:00am-4:00pm

Offer ends December 23rd

 MAMDOUH
HASSOUN

 TOUFIC
HASSOUN
Sales Representative Sales Representative

دائما يف خدمتكم ... دائما 
األفضل ... رضائكم هو هدفنا .

  نتكلم العربية
إتصل بنا ملعرفة كيف تشرتي بيت بدون دفعة أوىل

519-991-6667 519-992-7726

 ابين اجلالية ممدوح و توفيق
 حسون على استعداد كامل

 لتلبية كل طلباتكم يف عامل
 العقارات على انواعها : السكنية

 .- التجارية والصناعية

$45 $200

$10

1500
Business

Cards

5000
Flyers

EVERYTHING YOU NEED

Let me help you achieve your Real Estate goals
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 بكندا في ربع قرن

معلومات عن الحياة العامة في كندا احللقة 
٢٠

تنرش "الفرقان" عىل حلقات 
متتابعة المعلومات األساسية 

التي ينبغي للقارئ العريب معرفتها 
عن كندا

  و للمزيد من التفاصيل يرجى 
التواصل معنا عن طريق

 الهاتف:  519-992-1657 
226-773-2147                  

 أو زيارة مكتبنا يف العنوان التايل:
 1552-Ouellete Ave , Windsor 

نتابع يف هذا املقال أهم املعلومات عن 
الحياة العامة يف كندا.

اللغات

كندا بها لغتان رسميتان هام: 
اإلنجليزية التي متثل اللغة األم لحوايل 
%59 من السكان، والفرنسية التي متثل 

اللغة األم لحوايل %23 من السكان. 

%18 من السكان لهم أكرث من لغة 
أم أو لغتهم األم ليست اإلنجليزية أو 
الفرنسية، مثل الصينية أو اإليطالية 

أو األملانية أو البولندية أو األسبانية أو 
الربتغالية أو البنجابية أو األوكرانية أو 
العربية أو الهولندية أو التاجالوجية أو 
اليونانية أو الفييتنامية أو لغات أخرى.

أن  عىل  الرسمية  اللغات  قانون  ينص 
اللغتان  هام  واإلنجليزية  الفرنسية 
اتخاذ  ويضمن  لكندا،  الرسميتان 
تنمية  ودعم  لتعزيز  تهدف  إجراءات 
املتحدثة  اللغوية  األقليات  مجتمعات 
كل  يف  الفرنسية  أو  باإلنجليزية 
املقاطعات. تعكس مؤسسات الحكومة 
الكندية املساواة بني اللغتني الرسميتني 
عن طريق تقديم خدمات ثنائية اللغة.

اقتصاد كندا

من  العديد  عىل  كندا  اقتصاد  يعتمد 
ثالثة  يوجد  املختلفة.  القطاعات 
املوارد  هم:  كندا  يف  رئيسية  قطاعات 

الطبيعية والصناعة والخدمات.
العمل  الطبيعية  املوارد  قطاع  يتضمن 
والتعدين  والزراعة  والصيد  الغابات  يف 
والطاقة. لعب هذه القطاع دور هام يف 
تاريخ البلد وتنميتها. حتى اآلن ال يزال 
االقتصاد يف مناطق عديدة يعتمد عىل 

تطوير املوارد الطبيعية.
قطاع الصناعة يقوم عىل صنع منتجات 
تتضمن  العامل.  وحول  كندا  يف  لتُباع 
واملعدات  الورق  املَُصَنعة  املنتجات 
واألكل  والسيارات  التكنولوجية 
واملالبس وعديد من املنتجات األخرى. 
الواليات املتحدة هي أكرب رشيك تجاري 

دويل لكندا.
الوظائف  آالف  الخدمات  قطاع  يوفر 

املواصالت  مثل  مجاالت  يف  املختلفة 
والبناء  الصحية  والرعاية  والتعليم 
يعمل  والحكومة.  واالتصاالت  والبنوك 
أكرث من %70 من الكنديني يف وظائف 

يف القطاعات الخدمية.

الرموز الكندية
ورقة  اُستُخِدَمت  القيقب:  شجر  ورقة 
عام  منذ  لكندا  كرمز  القيقب  شجرة 
1700. ومنذ 15 فرباير 1965، ُوِضَعت 
ورقة قيقب حمراء عىل علم كندا 
ذي اللونني األحمر واألبيض حيث 

أصبحت أشهر وأهم رمز لكندا.
من الرموز األخرى حيوان القندس، 
عملة  عىل  صورته  توجد  حيث 
القندس  ويشتهر  سنت،  الخمسة 

بالعمل الجاد

 10 أشخاص يموتون في كندا يوميا من المخدرات
دراسة: 10 أشخاص ميوتون يف كندا يوميا من املخدرات

Posted on Nov 14, 2018 by admin
دراسة: 10 أشخاص ميوتون يف كندا يوميا من املخدرات

RELATED POST
أرقام قياسية يف الجرمية يف تورونتو : هل من حّل ؟
أعىل معدل لقتىل األسلحة النارية بكندا يف ربع قرن

زيادة يف االنفاق عىل األدوية يف كندا
فاتورة ميالنيا ترامب يف كندا.. 174 ألف دوالر بنصف يوم

كندا تستقبل أكرب عدد من طلبات اللجوء يف 30 عاما
أظهرت دراسة حديثة أجرتها وكالة الصحة العامة الكندية 
من  زائدة  جرعات  من  يوميا  ميوتون  أشخاص  عرشة  أن 
املخدرات غري املرشوعة يف كندا. كام أظهرت الدراسة أن 
حتفهم خالل  لقوا  الذين  من  املائة  يف   75 من  يقرب  ما 
العامني املاضيني وحتى آذار 2018 كانوا من الرجال الذين 
التي  الدراسة  وأكدت  عاما.  25و45  بني  أعامرهم  ترتاوح 
نرشت نتائجها اليوم، أن حوايل 40 يف املائة من الذين ماتوا 
بجرعة زائدة مل يتلقوا أي مزايا للمساعدة االجتامعية يف 
السنوات األخرية كام أن غالبية األشخاص الذين ماتوا من 

لديهم  يكن  مل  املرشوعة  غري  املخدرات  من  زائدة  جرعة 
حياتهم  من  األخريين  العامني  يف  الرشطة  مع  اتصال  أي 
نتيجة  الوفاة  حاالت  من  العديد  أن  الدراسة  وأوضحت 
الجرعات املفرطة ينجم عن فقدان األمل وأنه كلام زادت 
يزيد  حياته  يف  الشخص  يعيشها  التي  السيئة  التجارب 

شعوره باليأس وحصوله عىل قدر أقل من الرعاية.

مقاطعتي  إىل  الهجرة  طالبي  من  مجموعة  أطلقت 
مانيتوبا ونيوبرنزويك يف كندا عريضة ُمَوّجهة إىل وزارة 
الهجرة الكندية تشُجب فيها التأخري يف معالجة طلبات 
من  املجموعة  وتتكّون  الدامئة.  اإلقامة  عىل  الحصول 

قرابة 500 طالب هجرة فرنكوفوين.

وجاء يف الرسالة املوجهة إىل وزيرالهجرة واملواطنة أحمد 
باإلعالن عن أهداف  الكثريون منا  : “لقد رحب  حسني 
الهجرة عىل مدى السنوات الثالث املقبلة، ظنا منهم أنه 
بإمكاننهم االنضامم إىل أرضهم املستقبلية يف أقرب وقت 
ممكن، لكن عوضا عن ذلك فقد تضاعفت فرتة معالجة 
امللفات. قبل سنتني كانت مدة املعالجة حوايل 7 أشهر. 
ووصلت إىل 19 شهرا حاليا. مع عدم وجود أي ضامن 

بأن هذا التأخري سوف يستقر أو ينقص”

الهجرة  العريضة إىل فئة طالبي  وينتمي املوقعون عىل 
ونيو  مانيتوبا  مقاطعتي  برنامج  إطار  يف  املختارين 
برونزويك والذين تقدموا بطلبات للحصول عىل اإلقامة 

الدامئة من الحكومة الفدرالية.

الهجرة  نظام  أنفسهم مبنسيي  بوصف  يرتدد هؤالء  وال 
مقارنة  سيئة  معاملة  يُعاَملون  أنهم  ويعتربون  الكندي. 
مقاطعة  مرشحني  مثل  للهجرة،  املرشحني  من  بغريهم 
 .Entry Express الرسيع   الدخول  برنامج  أو  كيبيك 
وهذا األخري هونظام اختيار للمهاجرين يدار مبارشة من 
قبل الحكومة الفيدرالية ومصمم الختيار العامل املهرة 

الراغبني يف الهجرة إىل كندا.

ويقول أحد طالبي الهجرة إىل مقاطعة مانيتوبا :
“يعتقد الكثري من طالبي الهجرة إىل أّن املشكل يكمن يف 

قلة امكانيات مصالح معالجة طلبات الهجرة”
وتقول بريجيت ليجي، مستشارة الهجرة يف مركز التنمية 
االقتصادية لبلديات مانيتوبا ثنائية اللغة CDEM ، إنّه 
“ال ميكن املقارنة بني هذين النوعني طلبات الهجرة.  كان 
دامئًا  هناك  وكانت  فيدرايل،  هجرة  برنامج  دامئًا  هناك 

برامج هجرة مختلفة حسب املقاطعة”.

وتضيف أن “برنامج  Entry Express يعني ما يعنيه 
مقدمو  يحصل  و   ، للغاية  انتقايئ  فيدرايل  برنامج  إنه   ،
أو  أشهر  ستة  غضون  يف  الدامئة  إقامتهم  عىل  الطلبات 
الحصول عىل  مدة  تختلف   ، مانيتوبا  إىل  بالنسبة  أقل. 
إىل  يصل  ما  تستغرق  أن  ميكن  ولكن   ، الدامئة  اإلقامة 

18 شهرًا. “

وللتذكري فقد أعلنت وزارة الهجرة والالجئني واملواطنة يف 
أغسطس آب املايض عن توجيهات جديدة فيام يتعلق 

مبدة املعالجة لبعض التطبيقات.

“إن  آنذاك  أصدره  بيان  يف  حسني  أحمد  الوزير  وقال 
السنوات  يف  خدماتها  لتحيسن  األولوية  أعطت  إداريت 
األخرية. وستلعب هذه التوجيهات دوراً حاسامً يف التأكد 
من أن أوقات معالجة ملفات الهجرة دقيقة قدراإلمكان 
، هذا ما سيساعد طالبي الهجرة عىل االستعداد بشكل 

أفضل لوصولهم إىل كندا إذا متت املوافقة عىل طلبهم”

سيتم تطبيق أوقات املعالجة الجديدة عىل الطلبات يف 
 ، االقتصادية  والهجرة  العائالت،  شمل  )ملّ  معينة  فئات 
املقاطعات  طرف  من  املختارين  املرشحني  ذلك  يف  مبا 
والعامل املهرة ، والحاالت االنسانية( والتي قُّدمت ابتداًء 

من 31 يوليو متوز 2018.

طالبو هجرة إلى كندا يشتكون اآلجال 
الطويلة ويراسلون الوزير

كندا تستقبل أكبر عدد من طلبات اللجوء 
في 30 عاما

أظهرت أحدث البيانات أن كندا يف طريقها الستقبال 
أكرب عدد من طلبات اللجوء منذ بدء تسجيل بيانات 
تواجه  وقت  يف  تقريبا،  عاما   30 قبل  اللجوء  طالبي 
الحكومة تدقيقا يف تعاملها مع الهجرة قبل االنتخابات 

االتحادية التي تجرى العام املقبل.
أنه  الخميس  يوم  كُشف عنها  التي  البيانات  وأفادت 
بالرغم من زيادة برودة الطقس، إال أن عدد طالبي 
اللجوء تخطى 6 آالف يف أكتوبر، وهو أكرب عدد شهري 

هذا العام.
للراغبني  سارة  أخبارا  كندا  أعلنت  نوفمرب  بداية  ويف 
العدد اإلجاميل املطلوب لديها  بالهجرة حيث رفعت 
من  وغريهم  والالجئني  املهاجرين  ذلك  يف  مبا  سنويا 

الفئات.
الشهور  يف  اللجوء  طلبات  عدد  إجاميل  هذا  ويرفع 
يجعل  مام   ،46245 إىل   2018 عام  من  األوىل  العرشة 
املايض،  العام  املسجل  العدد  لتجاوز  طريقه  يف  البلد 
بالرغم مام تكابده هيئة شبه قضائية معنية بالفصل يف 

الطلبات للنظر يف 64 ألف طلب مرتاكم.

طالبي  بيانات  تسجيل  والالجئني  الهجرة  هيئة  وبدأت 
اللجوء يف عام 1989.

اعتقادا  ترودو  جاسنت  الوزراء  رئيس  حكومة  وتواجه 
من  طاقتها  يفوق  ما  تواجه  كندا  بأن  النطاق  واسع 
تستقبل  أنها  رغم  باللجوء،  يطالبون  الذين  املهاجرين 

أعدادا أقل بكثري مقارنة بالكثري من الدول.

جرائم  معدل  إن  كندا  يف  اإلحصاءات  مكتب  قال 
باملئة،   7 بنسبة  املايض  العام  قفز  البالد  يف  القتل 
مسجال أعىل زيادة يف نحو 10 سنوات، وإن الوفيات 

املرتبطة باألسلحة النارية كانت األعىل يف 25 عاما.
وسجلت الرشطة 660 واقعة قتل يف كندا عام 2017، 
بزيادة قدرها 48 قتيال عن عام 2016. وبلغ معدل 
وهو  شخص،  ألف   100 كل  بني  ضحية   1.8 القتل 

األعىل منذ عام 2009.
وعىل سبيل املقارنة، تظهر بيانات مكتب التحقيقات 
االتحادي األمرييك أن معدل جرائم القتل يف الواليات 
املتحدة وصل إىل 5.4 ضحية بني كل مئة ألف شخص 

يف 2017.
بالرصاص،  القتل  جرائم  يف  لقفزة  كندا  وتعرضت 
وخصوصا يف مدن كربى مثل تورونتو، فيام زاد معدل 
 18 بنسبة  النارية  باألسلحة  املرتبطة  القتل  جرائم 
باملئة عىل مستوى البالد عنه يف عام 2016، ليسجل 
األعىل  ألف شخص، وهو  مئة  كل  بني  0.72 ضحية 

منذ عام 1992.
الحكومة  طبقت  العنف،  زيادة  مواجهة  ويف 
االتحادية الكندية، التي تقول إن الكثري من األسلحة 

املتحدة، قوانني  الواليات  تهريبها من  النارية يجري 
تلزم بائعي األسلحة باالحتفاظ بسجالت للمشرتين، 

وتشديد التدقيق يف خلفياتهم.
وسجلت 266 جرمية قتل متصلة باألسلحة النارية يف 
كندا يف 2017، بزيادة 43 جرمية عن العدد املسجل 

يف 2016.
القتل  تقرير:”جرائم  يف  اإلحصاءات  مكتب  وقال 
منذ  الزيادة  يف  آخذة  النارية  باألسلحة  املرتبطة 
بالعصابات هو املحرك  املتصل  عام 2014، والعنف 

الرئييس”.

كندا ترصد 86 مليون دوالر لمحاربة عصابات الشوارع
محاولة  الدوالرات يف  ماليني  الفيدرالية  الحكومة  رصدت 
الشوارع   بعصابات  املتعلقة  العنف  أعامل  لوقف  منها 

واألسلحة النارية يف جميع أنحاء كندا.
املسلّح  العنف  جرائم   معّدل  أن  إىل  وتشرياالحصائيات 
سّجل ارتفاعا للسنة الثالثة عىل التوايل يف 2017. ويف نفس 
العام،  تم ضبط 467 قطعة سالح ناري عىل حدود كندا، 

ما ميثل زيادة ٪19 عن العام املايض
 86 تخصيص  الخميس  أمس  الكندية  الحكومة  وأعلنت 
من  جزء  وسيذهب  الظاهرة.  هذه  دوالرملواجهة  مليون 
  CBSA هذه األموال إىل الوكالة الكندية لخدمات الحدود
الحدودية  املواقع  يف  الكشف  كالب  ونرش  لتدريب 
االسرتاتيجية، وللتدريب عىل الكشف عن البضائع املخبأة 
يف السيارات، وكذلك لتوسيع تكنولوجيا األشعة السينية إىل 

املراكز الربيدية ومرافق الشحن الجوي.

الخيالة  رشطة  إىل  املبالغ  هذه  من  آخر  جزء  وسيذهب 
قدرات  لتعزيز  الفدرالية(  )الرشطة  امللكية  الكندية 
التحقيق والتدريب والتفتيش والتكنولوجيا واالستخبارات.

دوالر  مليون   200 الفدرالية  الحكومة  تقدم  كام 
للمقاطعات لتلبية  احتياجاتها الخاصة يف مكافحة عنف 

األسلحة وعصابات الشوارع.
الجرمية  وتخفيض  الحدود  أمن  وزير  بلري،  بيل  وقال 
إن  كندا.  املسلّح يف  للعنف  يوجد مكان  “ال  إنّه  املنظمة 
مكافحة التجارة غري الرشعية لألسلحة تعد خطوة مهمة يف 

القضاء عىل هذا النوع من العنف”.
األسلحة  اعرتاض  عىل  ستساعد  األموال  أن”هذه  وأضاف 
غري القانونية ووقفها و جمع املزيد من املعلومات حول 

العصابات لتعطيل تحركاتها وأنشطتها”.
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األنظمة العربية التي ظنت أن حبل 
واألمريكان  اإلرسائيليني  بيد  نجاتها 
جوهر  إن  إذ  خاطئة؛  كانت 
أساساً  مبني  الصهيوين  املرشوع 
اإلسالمية  العربية  البيئة  بقاء  عىل 
ضعيفة مفككة متخلفة، ألن الحالة 
تعني  األمة  يف  الحقيقية  النهضوية 

بالنسبة له خطراً وجودياً.

بالنشوة  الشعور  من  مزيجاً  لعل 
نتنياهو  رافق  قد  االنتصار  وغرور 
متواصلة  ساعات  مثاين  يقيض  وهو 
قابوس بن  يف ضيافة سلطان عامن 
أكتوبر/   25 الخميس  )مساء  سعيد 
صباح  حتى   2018 األول  ترشين 
اليوم التايل( قضيا جزءاً منها يف حوار 
بحضور  آخر  وجزءاً  خاص،  ثنايئ 
مساعديهام، بينام كان لديهام وقت 
للموسيقى.  لالستامع  ثالث  لشطر 
كانت هذه أول زيارة رسمية لرئيس 
وكانت مثرة  لُعامن؛  وزراء إرسائييل 
املتواصلة  الجهود  أشهر من  ألربعة 
يويس  اإلرسائيلية  املخابرات  لرئيس 
يف  نتنياهو  رافق  الذي  كوهني، 

زيارته.

يسمع  وهو  رسِّه  يف  نتنياهو  ضحك  رمبا 
“تناولت  الزيارة  بأن  الرسمية  الترصيحات 
سبل دفع عملية السالم يف الرشق األوسط”، 
نفسه  الجمعة  يوم  يف  جنوده  قَتل  فقد 
الذي عاد فيه من ُعامن خمسة فلسطينيني 
قطاع  حدود  عىل  آخرين   250 وجرحوا 
الخانق  اإلرسائييل  بالحصار  املنكوب  غزة، 
منذ أكرث من أحد عرش عاماً، فيام ميكن أن 
يضحك  ال  وملاذا  العامل.  أكرب سجن يف  يُعدَّ 
عىل  ممنهجة  إرسائيلية  سياسة  يتابع  وهو 
قامت  أوسلو،  اتفاق  من  عاماً   25 مدى 
التسوية، وأسقطت عملياً حلَّ  بقتل مسار 
إىل  الفلسطينية  السلطة  وحولت  الدولتني، 
كيان يخدم االحتالل، وأنشأت واقعاً تهويدياً 
الغربية،  الضفة  وباقي  القدس  يف  جديداً 

ومألتها باملستوطنني اليهود واملستعمرات.

وزيرة  وصلت  نفسه،  الجمعة  يوم  يف 
أبو  إىل  ريغيف  مريي  اإلرسائيلية  الثقافة 
اإلرسائييل  الجودو  فريق  إىل  لتنضم  ظبي، 
دون  سالم”؛  “الجراند  بطولة  يف  املشارك 
باسم  الرسمي  الناطق  كانت  أنها  تنىس  أن 
الجيش اإلرسائييل، وأنها كانت وما تزال يف 
اليمني املتطرف الذي صوَّت إلسكات األذان 
ريغيف  تتمكن  ومل  املحتلة.  فلسطني  يف 
ُعزف  عندما  فرحها  دموع  حبس  من 
يف  “الهاتكفاه”  اإلرسائييل  الوطني  النشيد 
احتفاء  ظبي(  )أبو  العربية  العاصمة  قلب 
األحد  يوم  بالذهبية  إرسائييل  العب  بفوز 
2018/10/28. ومل يكن أحد ممن شارك يف 
الصهيونية،  الشواء”  بـ”حفلة  معنياً  الحفل 
أطفال  لثالثة  نفسه  اليوم  يف  حدثت  التي 
فلسطينيني من أبناء خان يونس، استشهدوا 
االحتالل  لجيش  الحريب  الطريان  يد  عىل 
االستمتاع  فتابعت  ريغيف  أما  اإلرسائييل. 
الشيخ  مسجد  بزيارة  اإلماراتية  بالحفاوة 
يوم  كل  الصهاينة  رفاقها  يقوم  بينام  زايد، 

وكل لحظة بتدنيس املسجد األقىص.

قبل  املشهد  عن  بعيدة  الدوحة  تكن  ومل 
إرسائييل  فريق  شارك  فقد  وبعده،  ذلك 
الفرتة من 25  للجمباز يف  دولية  بطولة  يف 
أكتوبر/ ترشين األول إىل 3 نوفمرب/ترشين 
الثاين 2018، وُعزف نشيده “الوطني” فيها.

الخليجيني،  الساسة  انتباه  يسرتِع  مل  رمبا 
“الروح  تدعم  بطوالت  يستضيفون  وهم 
مدخالً  الرياضة  أن  وتؤكد  الرياضية” 
رياضياً  ثالثني  أن  “السالم”،  و  “للتسامح” 
يف  االحتالل  قوات  قتلتهم  قد  فلسطينياً 

مسريات  بدء  منذ  املاضية  السبعة  األشهر 
العودة يف قطاع غزة. فالفلسطيني يف نظر 
الصهاينة ال يستحق أن تكون لديه “روح” 

فضالً عن أن يكون “رياضية”.

تطبيع قديم متجدد
الخليجية  التطبيعية  املوجة  هذه  تكن  مل 
يف  الفتة  كانت  وإن  ذاتها،  بحد  مفاجئة 
فاإلرسائيليون  ونوعيتها.  وتعددها  تزامنها 
 .1979 سنة  إىل  بُعامن  عالقاتهم  يُرجعون 
الشؤون  محلل  ميلامن  يويس  وحسب 
فإن  معاريف،  جريدة  يف  اإلسرتاتيجية 
جميع رؤساء املوساد منذ ذلك الوقت زاروا 
اإلرسائيلية  العالقات  وظهرت  السلطنة. 
الُعامنية إىل العلن سنة 1994 )بعد توقيع 
مكاتب  الطرفان  وأنشأ  أوسلو(،  اتفاق 
أن  غري  بينهام.  التجارية  املصالح  لرعاية 
إثر  بـ”إرسائيل”  عالقاتها  جمدت  ُعامن 

اندالع انتفاضة األقىص سنة 2000.
وسبق ملسؤولني إرسائيليني أن زاروا اإلمارات 
سفريا  التقى  كام  مختلفة،  أغطية  تحت 
اإلمارات والبحرين يف مارس/آذار 2018 يف 
مطعم كايف ميالنو يف واشنطن بنتنياهو عىل 
حسبام  “ودية”،  جلسة  يف  العشاء  مائدة 

نرشت الواشنطن بوست واألسوشيتد برس
ففي  التطبيع،  خطى  عىل  مضت  البحرين 
من  بحريني  وفد  زار  حيث   2017/12/9
دولة  النظام  عىل  محسوبة  شخصية   24
لرعاية  الدوحة مكتب  كان يف  و  االحتالل؛ 
املصالح اإلرسائيلية منذ 1996، جرى إغالقه 
 ،2000 سنة  األقىص  انتفاضة  اندالع  بعد 
شكل  عىل  ولو  يتوقف  مل  التواصل  أن  غري 

متقطع، وبدرجات متفاوتة.

الركض وراء السراب
وأخبار  حوادث  كل  رصد  بصدد  لسنا 
التطبيع، ولكننا نود التوقف عند عدد من 

النقاط املهمة:

أوالً: نحن أمام موجة تطبيع جديدة سبقتها 
كامب  معاهدة  أبرزها  من  كان  موجات، 
ديفيد وتطبيع العالقات املرصية اإلرسائيلية 
مع  ومتعلقاته  أوسلو  واتفاق   ،1978 منذ 
منذ  الفلسطينية  التحرير  منظمة  قيادة 
سنة 1993، واتفاق وادي عربة مع األردن 
عىل  العريب  االنفتاح  وموجة   ،1994 منذ 
 2000  –  1996 اإلرسائييل  االحتالل  دولة 

الدول  من  عدداً  شملت  التي 
العربية مثل املغرب وموريتانيا 
غري  وتونس.  وُعامن  وقطر 
املقاومة  تصاعد  مع  أنه 
العدوان  وتصاعد  الفلسطينية 
التفاعل  وتصاعد  اإلرسائييل، 
مع  واإلسالمي  العريب  الشعبي 
تنكرس  كانت  فلسطني  قضية 
وينكفئ  التطبيع،  موجات 
“أوكارهم”.  إىل  دعاتها 
يعودوا  أن  يلبثون  ما  ثم 
الحت  كلام  جديدة  مبوجة 
ترشذم  أو  استضعاف  حالة 
ذلك  حدث  وعريب.  فلسطيني 
األوىل)1987(،  االنتفاضة  يف 
الثانية)2000(،  واالنتفاضة 
ويف الحروب ضد غزة )-2008

2007، 2012، 2014(، ويف بيئة 
“الربيع العريب” .

“حملة  وحسب  واآلن 
مثة  فإن  املقاطعة–فلسطني” 
عالقة  يقيمون  عربياً  15نظاماً 
الكيان  مع  بآخر  أو  بشكل 

اإلرسائييل.

أخذت  التطبيع  موجات  كافة  إن  ثانياً: 
أخذ  يف  وفشلت  الرسمي،  الفوقي  الشكل 
الشكل الشعبي وظلت شعوب املنطقة عىل 
وفلسطني  بالقدس  متسكها  وعىل  أصالتها، 
ودعم املقاومة؛ وكلام عربت هذه الشعوب 
إىل  الرصاع  أعادت  كلام  الحّر،  رأيها  عن 
كياناً  الصهيوين  الكيان  وظّل  األول،  مربعه 
رسطانياً غريباً يف املنطقة. وال أعتقد أن أي 
االحتالل  دولة  مع  عالقة  يقيم  عريب  نظام 
تجاه  حر  شعبي  استفتاء  عمل  عىل  يجرؤ 

التطبيع.

ثالثاً: تعكس عملية التطبيع إشكالية فقدان 
وإشكالية  العربية،  املنظومة  لدى  البوصلة 
واالستحقاقات  واملخاطر  األولويات  تحديد 
لحالة  املضادة  املوجة  فإثر  عليها.  املرتتبة 
انشغلت  2013؛  منذ  العريب”  “الربيع 
وتصاعدت  الداخلية،  بالرصاعات  املنطقة 
وأخذت  والطائفية.  العرقية  التوترات 
لبقاء  طريقة  عن  تبحث  العربية  األنظمة 
أو  أو “الشمولية”  “الديكتاتورية”  أنظمتها 
التغيري  استحقاقات  عن  بعيداً  “الوراثية” 
إرادة  عن  املُعربِّ  التغيري  أو  “الدميوقراطي” 
شعوبها،  مع  التفاهم  من  وبدالً  الجامهري. 
الخارجية.  القوى  مع  التعاون  فضلت 
دولة  يف  تجد  األنظمة  بعض  وأصبحت 
أو  مرغوباً)  اإلرسائييل”رشيكاً”  االحتالل 

معرباً للرضا األمرييك(.

الجديدة،  التطبيعية  املوجة  تطول  لن 
املنظور،  املدى  يف  أو  قريباً  وستنحرس 
يف  “قفزت  أنها  املُطبِّعة  األنظمة  وستجد 
الهواء”. وأن املرشوع الصهيوين مل ولن يُغريِّ 
مصالحه؛  إدارة  يف  استخدمها  وأنه  جلده، 
حبل  أن  ظنت  التي  العربية  األنظمة  وأن 
كانت  واألمريكان  اإلرسائيليني  بيد  نجاتها 
الصهيوين  املرشوع  جوهر  إن  إذ  خاطئة؛ 
بقاء  عىل  أساساً  مبني  استمراره  وضامنة 
مفككة  ضعيفة  اإلسالمية  العربية  البيئة 
متخلفة، ألن الحالة النهضوية الحقيقية يف 
األمة تعني بالنسبة له خطراً وجودياً، حيث 
دون  لألمة،  وحدة  وال  كرامة  وال  عزة  ال 
استعادة قدسها ومقدساتها وأرضها املباركة.

تتميز  ستظل  فلسطني  قضية  فإن  وأخرياً، 
وأنها  لألمة،  املوحدة  القضية  أنها:  بثالثية 
وأنها  ويرعاها،  يرفعها  الرافعة ملن  القضية 
القضية الكاشفة الفاضحة لكل من يخذلها 

أو يتنازل عنها.

• التطبيع اإلرسائييل-الخليجي..
 الركض وراء الرساب
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سجل امليدان السوري سلسلة تطورات ملفتة سبقت عقد جولة جديدة من مفاوضات 

روسية  برعاية  الحايل  االسبوع  نهاية  املسلحة  للمجموعات  املخصصة  "آستانا"  مؤمتر 

واستضافة كازاخية، ما يؤرش عملياً اىل محاولة االطراف املعنية باألزمة السورية تحسني 

رشوطها "ميدانيا" قبل الدخول باملفاوضات الجدية الكفيلة بوضع الحرب العسكرية 

وزرها، ولتنطلق عملية انتقالية ضبابية املعامل.

يف هذا االطار، مل تخفف استضافة "السلطان" الرتيك رجب طيب أردوغان لـ"القيرص" 

من  اسطنبول  شواطىء  عىل  الجديد  املايئ  املمر  افتتاح  عند  بوتني  فالدميري  الرويس 

يف  املطلوب  لالستقرار  داعامن  طرفان  بصفتهام  بلديهام  تطبع  التي  الهوة  حجم 

محافظتي ادلب وحلب، حيث يتشدد الجانب الرتيك برضورة الفصل بني جبهة النرصة 

عىل  للسيطرة  الرتكية  الفصل  لقوات  الفرصة  ومنح  املعتدلة  االسالمية  واملجموعات 

مناطق نفوذ "النرصة" دون خوض غامر الخيار العسكري مع ما يحمله ذلك من أمثان 

باهظة عسكريا وبرشيا، يف حني تعارض موسكو ما تسميه "امليوعة" الرتكية بالتعامل 

معهم  والتعامل  املتطرفني  عىل  القضاء  بوجوب  ترى  املتطرفة حيث  املجموعات  مع 

عسكريا .

ليس هذا فحسب، فقد اعربت تركيا عن امتعاضها املتكرر من انفراد روسيا يف البحث 

بتصورات الحل السلمي يف سوريا، فاردوغان يرغب الحصول عىل ضامنات عىل عدم 

اعطاء اي دور الكراد سوريا من جهة كام يندفع بالنقاش ان مل يكن التدخل بتحديد 

املرحلة االنتقالية مبا يف ذلك صالحيات الرئيس وارشافه عىل مختلف السلطات االخرى 

يف البالد كام يف تحديد طبيعة السلطات التنفيذية اي حجم صالحياتها اي الحكومة 

السورية العتيدة .

هذا االمر ال يروق كثريا ملوسكو التي باتت تحظى بتفويض أمرييك شبه كامل يف سوريا 

مع بعض التفاهامت، خصوصا أن واشنطن اكدت عىل لسان موفدها جيمس جفري 

مرارا ثوابتها يف سوريا القامئة عىل القضاء نهائيا عىل داعش كام انسحاب امليلشيات 

بأن  وباقتضاب  مرارا  الروسية  الخارجية  ردت  باملقابل  ايران،  دور  وانحسار  الشيعية 

مشرتكة  قواسم  سلسلة  الطرفني  وبني  لوحدها"،  روسيا  مشكلة  ليست  ايران  "سحب 

حيال الحد من النفوذ االيراين يف سوريا تحتاج اىل ترجمة عملية هي غري متوافرة حاليا . 

ايران تبدو يف مكان آخر، فهي تجهد ملواجهة ارصار امريكا عىل انسحابها بفرض واقع 

ميداين من الصعب تجاوزه، بحيث بارشت "مجموعاتها" والتي تتكون من عدة فصائل 

"التنف"  منطقة  يف  انتشارها  تكثيف  وسوريا  والعراق  وافغنستان  ايران  من  شيعية 

االسرتاتيجية انطالقا من الحدود العراقية مستغلة ثغرة اساسية تتعلق بوجوب توغل 

تلك  قصف  عىل  عمليا  امريكا  قدرة  دون  كلم   10 ملساحة  السورية  لألرايض  العراق 

مقربة  عىل  ثابتة  قواعد  يف  التمركز  الشيعية  امليلشيات  ارصار  هو  امللفت  الحشود، 

من قاعدة امريكا التي تضم مطارا عسكريا مبساحة 30 كلم ما يعد االلتصاق باملجال 

الحيوي للتمركز العسكري االمرييك يف سوريا.

تركيا تحاول فرض نفسها عىل 
الواقع السوري وايران تثّبت 

وجودها بقواعد عسكرية
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ما صدر من تعريض واهانة للرئيس سعد 
مفاجئاً  كان  املاضيني  اليومني  يف  الحريري 
تجاوز  أنه  ذلك  املراقبني،  من  للعديد 
الخطاب السيايس اىل التخوين، فقد وصف 
النائب الوليد سكرية الحريري األب واالبن 
الصهيوين  األمرييك  املرشوع  ميثالن  انهام 
رفيق  الشهيد  كان  بزعمه  لبنان، هكذا  يف 
فيام  منواله،  عىل  االبن  وسار  الحريري، 
السابق  الوزير  اليه  وصل  الذي  املستوى 
الرئيس  تجاه  االبتذال  يف  وهاب  وئام 
الرد  اىل  املستقبل  بتيار  دفع  املكلف، 
وكان  سكرية،  وعىل  عليه  عنيف  بشكل 
النائب حسن  االثنني كالم صدر عن  سبق 

الشهيد رفيق  الرئيس  اتهم فيه  الله  فضل 
ما  حيال  الكاملة  باملسؤولية  الحريري، 
وصلت اليه البالد عىل املستوى االقتصادي 

واملايل.
أنها  لجهة  املواقف  بني هذه  الربط  ميكن 
قبل  من  بدأت  تصعيد  حملة  عن  تعرب 
الله،  فضل  النائب  وأطلقها  الله  حزب 
زهران  سامل  السيد  يستكملها  أن  ويتوقع 
يف حلقة تلفزيونية أو يف تغريدة تويرتية، 
“الحملة التي أطلقها حزب الله” كام يقول 
سياسية  أوساط  فاجأت  املراقبني،  بعض 
بني  الخطاب  مستوى  ألن  وذلك  عدة، 
هادئا  بقي  الله”  و”حزب  املستقبل  تيار 

انتخاب  جرى  ان  منذ  اآلخر  اتجاه  كٌل 
للبالد، ومل يعد  العامد ميشال عون رئيساً 
املاضيني  العامني  طيلة  اللبنانيون  يسمع 
أية مواقف عدائية أو تنم عن أن العالقة 
الحال  عليه  كان  كام  عادت  الطرفني  بني 
آنذاك  سمّي  وما  الرئيس  انتخاب  قبل 
بـ”التسوية” التي قامت بني الرئيسني عون 

والحريري مبشاركة حزب الله وموافقته.

لحزب  مناوئة  سياسية  مصادر  وبحسب 
فعل  تصعيده  يف  ميارس  األخري  فان  الله، 
ال  الحكومة،  تشكيل  ملسألة  إضايف  تعقيد 
سيام أن هذه الحملة ضد الحريري، بدأت 
يف “التصعيد واالسفاف” غداة كالم رئيس 
إشارة  يف  الصبي”  “أّم  عن  الجمهورية 
السنة  الوزراء  لحل مشكلة  اعتربت متهيداً 
من قبل رئيس الجمهورية، ولفتت املصادر 
يحمل  الله  حزب  تصعيد  أن  اىل  نفسها، 
معنيني ال ثالث لهام وكالهام ينذر مبخاطر 

كربى عىل البلد.

متعطشاً  يزل  مل  الله  حزب  أن  األول، 
وارد  يف  وليس  الحكومة  تشكيل  لتعطيل 
السامح لها بالخروج اىل الضوء، لذا ذهب 
ازمة  افتعال  أجل  من  أدواته  دفع  اىل 
الحريري  الرئيس  إضافية ملزيد من احراج 
تسوية،  أي  يف  الدخول  عدم  اىل  ودفعه 

مؤمتره  يف  قال  الحريري  الرئيس  أن  علامً 
الصحفي رداً عىل ما سامه “افتعال حزب 
الله” ملشكلة توزير سنة 8 اذار، أن املشكلة 
ليست بالنواب السنة، وأنها لو جرى حلها 
فان حزب الله سيقوم بافتعال ازمة أخرى 

لتعطيل الحكومة.

ضد  الله  حزب  لتصعيد  الثاين  املعنى  اما 
الحريري، فهو كام تقول املصادر “أن ايران 
من  تبقى  ما  استخدام  عىل  تعمل  التي 
أوراق قوتها يف املنطقة للرد عىل العقوبات 
األمريكية، اتخذت قرارا باالستيالء عىل لبنان 
الذي كانت تتخفى  القناع  بالكامل وإزالة 
وراءه يف عملية احكام سيطرتها عىل البلد، 
تشكيل  اىل  تتجه  الله  حزب  عرب  وهي 
رئيسها،  الستة  النواب  أحد  يكون  حكومة 
يستند  الله،  حزب  لتصعيد  التفسري  وهذا 
اىل جملة مؤرشات إقليمية تتصل بسياسة 
حافة الهاوية التي تدفع ايران اىل التصعيد 
اليمن،  يف  الحديدة  ويف  حلب،  محيط  يف 
ويف التمسك باالتيان برجلها فالح الفياض 

اىل موقع وزير الداخلية يف العراق.

األوساط  قراءة  تبدو  الحالني  كال  يف 
األخري،  أّن  الله،  لحزب  املناوئة  السياسية 
اضعاف  يف  تتمثل  أولية  خطوة  اىل  يتجه 
الرئيس الحريري، اما عرب استسالمه الكامل 

لحزب الله وما يريد عىل صعيد الحكومة، 
الثالثة  الرئاسة  موقع  من  اخراجه  أو 
واالتيان برئيس حكومة طيّع، وهذا يعني 
او  الحريري  استسالم  اي  تحقق  لو  فيام 
خروجه، سيجعل من لبنان يف موقع الدولة 
العدوة ألكرث من دولة يف العامل ويف مقدمها 
الواليات املتحدة األمريكية، وال شك أن مثل 
النتيجة لن تكون خافية لدى حزب  هذه 
الله، لذا ال يستبعد أكرث من طرف لبناين، 
لتوجيه  ارسائيلية  شهية  ذلك  يفتح  أن 
أن  الصدفة  من  وليس  عسكرية،  رضبة 
تقوم ارسائيل منذ األحد مبناورة عسكرية 
تستهدف االستعداد لخوض حربني يف نفس 
يف  الجنوبية  الحدود  عىل  واحدة  الوقت 
غزة، وثانية عىل الحدود الشاملية يف لبنان.

فبالتوازي مع مصادقة الحكومة االرسائيلية 
لهيئة  رئيًسا  كوخايف  أفيف  تعيني  عىل 
األركان بدأ جيش االحتالل مناورات كبرية 
يف الشامل تستمر ملّدة أسبوٍع. وتأيت هذه 
الحديث  فيه  يزداد  وقت  يف  املناورات 
الله،  حزب  مع  حرب  اندالع  احتامل  عن 
والطلب اإلرسائييّل املُتصاِعد من عسكريني 
الجبهة  عىل  الرتكيز  برضورة  وسياسيني 
الشامليّة وليس نسيانها، مقابل الرتكيز عىل 
غزّة باعتبار الخطر اإلسرتاتيجّي من الشامل 

حسب هذه اآلراء.

•لماذا سّعر حزب اهلل حملته عىل الحريري بعد سنتني من "التسوية"؟

الجالية اإلسالمية تحيي ذكرى المولد النبوي الرشيف 
يف هذا الشهر الفضيل من ربيع األول الشهر 
الذي ولد فيه الحبيب محمد صل الله عليه 
اإلسالمي  سيتي  الروز  مركز  أحيا  سلم  و 
النبوي الرشيف وسط حضور  ذكرى املولد 
مدينة  يف  اإلسالمية  الجالية  ألبناء  كبري 

ويندسور الكندية.
الشيخ  فضيلة  املركز  إمام  ألقى  و  هذا  و   
املناسبة  وحي  من  كلمة  العز  أبو  محمد 
نبينا  للتعرف عىل سرية  و هذا اإلحياء هو 
محمد و لتعزيز حبنا للنبي صل الله عليه و 
سالم و سنته و لتشجيع عائالتنا عىل تعلم 
ومامرسة هذه التعاليم يف حياتنا اليومية. و 
اإلسالمية حضور  النور  لطالب مدرسة  كان 
رائع حيث شاركوا بإحياء املناسبة من خالل 

أدائهم ألناشيد و مرسحيات دينية.
 هذا و تشكر جريدة الفرقان القامئني عىل 
مركز الروز سيتي عىل مجهودهم الطيب يف 
إحياء ذكرى مولد خري األنام عليه و عىل آله 

الصالة و السالم.
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PHILLY
STEAK GRILLED

CHICKEN

BABY
BURGER

GYRO
BURGER

CHILI
CHEESE
fries

GRILLED
CHEESE
BURGER

12” $11.99  -  6” $7.99
Make it a combo $ 2.50

$8.99

Make it a combo $ 2.50 
Extra patty  $3.00

Small $3.99  -  Large $5.50

Hours of Operation

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday   
Friday 
Saturday 
Sunday 

519 966 KING (5464)
3041 Dougall Ave - Unit #4 

Windsor, ON - N9E 1S3

SUBKING.COM

12” $11.99  -  6” $7.99
Make it a combo $ 2.50

$8.99

Make it a combo $ 2.50 
Extra patty  $3.00

$8.99

Make it a combo $ 2.50 
Extra patty  $3.00

11:00AM - 11:00PM
11:00AM - 11:00PM
11:00AM - 11:00PM
11:00AM - 11:00PM
11:00AM - 11:00PM
11:00AM - 11:00PM
11:00PM - 09:00PM
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2018 الفرقان  لجريدة  محفوظة  الحقوق  جميع  أصحابها.  آراء  عن  تعرب  وإمنا  وإدارتها،  الجريدة  رأي  عن  بالرضورة  تعرب  ال  الواردة  املقاالت  و  اآلراء  إن   

                          

 *بقلم: األستاذ عبداملنعم الرياحي
الربيع  شهر  علينا هالل  يهل  عام هجري  كل  يف   1-
األول، وتطالعنا فيه ذكرى مولد نبينا محمد صىل الله 
عليه وسلم، فتنصب الزينات وتضاء الرشفات وتقام 
بني  مساجالت  الشأن  هذا  يف  وللناس  االحتفاالت. 
محل ومحرم مام يستدعي بيان الصواب يف ما أفتى 
به فقهاء زماننا عىس أن يقف الناس عىل ما يحسم 

خالفهم ويوفق بينهم.
املولد  بذكرى  االحتفال  يحرمون  السلفية  فقهاء   2-
باعتبار أنه بدعة مل يكن لها وجود يف زمن الصحابة 
وتابعيهم وتابعي التابعني. ويف الحديث الرشيف )كل 
بذكرى  احتفل  من  أول  أن  ثبت  وقد  ضاللة(  بدعة 
امللك  السنة  ومن  الشيعة،  الفاطميون  هم  املولد 
املظفر صاحب مدينة أربيل يف عهد السلطان صالح 
بذلك  يضاهي  كان  أنه  الظن  وأغلب  األيويب،  الدين 

احتفال الصليبيني مبيالد املسيح عليه السالم.
-3 فقهاء الصوفية يستحبون االحتفال بذكرى املولد 
باعتبار أنه بدعة حسنة تحيي ذكرى النبي صىل الله 
عليه وسلم وتنرش أخباره مام له أثر طيب يف نفوس 
املسلمني يبعث فيهم محبة رسول الله صىل الله عليه 
والعمل  برسالته  اإلميان  متكني  إىل  ويدعوهم  وسلم، 
يوم  بكر  أيب  األول  الخليفة  بعمل  بسنته، ويحتجون 
يوم  عمر  الثاين  الخليفة  وعمل  الكريم  القرآن  جمع 
جمع املتنفلني يف قيام الليل يف رمضان عىل إمام واحد 
وقال: نعمت البدعة هي. ولهم أقوال أخرى يف تأييد 

فتواهم.
والقرضاوي  الشعراوي  ومنهم  الوسطية  فقهاء   4-
عادة  أنه  باعتبار  املولد  بذكرى  االحتفال  يبيحون 
عليه  الله  صىل  النبي  ببعثة  املسلمني  تذكر  حميدة 
وسلم ودعوته وهجرته وجهاده يف سبيل الله تعاىل، 
وقد روي عن سعد بن أيب وقاص ريض الله عنه أنه 
قال: كنا نعلم أبناءنا مغازي رسول الله صىل الله عليه 

وسلم كام نعلمهم السورة من القرآن.
-5 هكذا نجد أن الجميع متفقون عىل أن االحتفال 
وال  واجباً  وال  فرضاً  ليس  الرشيف  املولد  بذكرى 
سنة. وإمنا هو عادة مستحسنة. ورشيعتنا اإلسالمية 
والعبادات  فالعقائد  والعبادات.  العادات  بني  تفرق 
واألخالق ثوابت استقرت بوفاة النبي صىل الله عليه 
وسلم وانقطاع الوحي ال مجال بعدها إلحداث يشء 
عىل أنه من الدين وقد قال الله تعاىل )اليوم أكملت 
لكم دينكم(. أما األعراف والعادات واملعامالت فهي 
متغريات ميكن أن تتغري باختالف الزمان واملكان عىل 

أن يكون ذلك يف إطار الثوابت.
-6 جرت عادة األمم يف زماننا أن تخلد الذكريات التي 
تهتم بها يف أيام معينة خالل العام، فيوم لالستقالل 
ذلك  وغري  للعامل  ويوم  للمعلم  ويوم  لألم  ويوم 
العادة  هذه  يف  نقلدهم  املسلمني  ونحن  األيام.  من 
بدر  وغزوة  الهجرة  وذكرى  املولد  بذكرى  فنحتفل 
وغريها. فهل يعترب ذلك من التقليد الذي حذرنا منه 
نبينا محمد صىل الله عليه وسلم؟. هنا ال بد أن نفطن 
إىل قوله صىل الله عليه وسلم )الحكمة ضالة املؤمن، 
لنا  يتبني  وحينئذ  بها(.  الناس  أحق  فهو  وجدها  أىن 
يخالف رشيعتنا  ما  يف  وارد  التقليد  من  التحذير  أن 
وهو التقليد األعمى، أما التقليد البصري الذي يوافق 
رشيعتنا فهو مطلوب. ونحن اليوم ندعو إىل مامرسة 
باملسنني،  للعناية  دوراً  وننشئ  التطوعي،  العمل 
املعارصة.  األمم  تفعل  ما  غرار  عىل  لأليتام  ومالجئ 

وكل ذلك له يف رشيعتنا أصول.
عىل  تقترص  ال  الفتوى  أن  نالحظ  أن  لنا  بقي   7-
من  االحتفال  يرافق  ما  تتناول  وإمنا  االحتفال،  فكرة 
فرصة  االحتفال  يتخذ من  الناس من  فمن  ترصفات، 
يشبه  مبا  للقيام  ومناسبة  بالرجال  النساء  الختالط 
الحركات، ولرفع األصوات كام يحصل يف  الرقص من 
املالعب مام ال يجوز رشعاً. ولعل ذلك هو السبب يف 
فتوى من قال بتحريم االحتفال. فلنقترص يف احتفالنا 
الله عليه وسلم عىل تالوة  النبي صىل  بذكرى مولد 
وقراءة  الرشيف  الحديث  ورواية  الكريم  القرآن 
السرية النبوية واستخالص الدروس والعرب التي تفيدنا 
النبوية  املدائح  بسامع  بأس  وال  املعارصة،  حياتنا  يف 
والقصائد الشعرية وقد سمعها النبي صىل الله عليه 
وسلم من حسان بن ثابت ومن كعب بن زهري وخلع 

عليه بردته الرشيفة.

االحتفال بالمولد

لو لم تكن الحرب موجودة..
 كيف كانت حياة الضحايا؟

طفولته،  منذ  الرسم  عاما   ٢٥ ”ميشو“،  الرسام  بدأ 
تخيل صور  بإعادة  قام  بنغالديش  مرشد ميشو من 
وبدأ يف  ينساها،  أن  يستطع  مل  التي  الحرب  ضحايا 
تحويلها إىل لحظات سعيدة. ومن هذه الفكرة ولدت 
العاملي“!  السعادة  والتي أسامها، ”تحدي  رسوماته 
بدأت الفكرة بعد نوبات أرق قادته إىل عدم النوم، 
يقول ميشو: ”أنا ال أرغب يف مشاهدة هذه القسوة، 
فامذا أريد أن أرى إذا؟“ ”أريد أن أراهم يبتسمون. 

أريد أن أرى الناس وهم سعداء“.

سيموت جميع من عىل األرض..
 هذا ما سيحدث إذا اندلع "الشتاء النووي"

مبرور  األوسط":  "الرشق  صحيفة  يف  ورد 

100 عام عىل نهاية الحرب العاملية األوىل، 

قرار  إثر  مؤخرًا  الدويل  التوتر  تزايد  وبعد 

االنسحاب  ترامب  دونالد  األمرييك  الرئيس 

متوسطة  النووية  األسلحة  معاهدة  من 

عام  توقيعها  تم  روسياوالتي  مع  املدى 

تسبب  إمكانية  حول  الجدل  زاد   ،1987

سباق  إطالق  التاريخية يف  املعاهدة  فسخ 

يف  نووية  ملواجهة  والتمهيد  دويل  نووي 

املستقبل

موقع "Vox" األمرييك قّدم صورة ملا سيكون 

األسوأ  السيناريو  إذا وقع  العامل  عليه حال 

واندلعت الحرب النووية سواء بني دولتني 

ما  تكرر  كربى  عاملية  حرب  صورة  يف  أو 

السابقتني،  العامليتني  الحربني  خالل  حدث 

فناء  بإمكانية  تتعلق  أسئلة  عىل  وأجاب 

بنا  تفعله  أن  ميكن  ما  بسبب  البرشية 

األسلحة الفتاكة.

وتشري التقديرات الفنية إىل التأكيد إىل أن 

أي مواجهة نووية سوف تتسبب يف معاناة 

يتم  مل  واسع  إنسانية حادة وعىل مستوى 

رصده منذ عهد الحرب العاملية الثانية. بل 

النووية  التكنولوجيا  أن  أيضا  املؤكد  ومن 

تطورت كثريًا منذ ذلك الحني ومن املرجح 

الناتج  والدمار  الخسائر  حجم  يفوق  أن 

شهدته  ما  املستقبلية  النووية  الرضبة  عن 

سنوات الحروب العاملية السابقة مبراحل.

* قنبلة يف واشنطن

وإلدراك حجم كارثة استخدام قنبلة نووية 

يف منطقة تعج باملدنيني أعد مؤرخ الشؤون 

افرتاضيا  تصورا  ويلريستني  أليكس  النووية 

لسقوط قنبلة نووية عىل العاصمة األمريكية 

واشنطن، واستخدم يف تصوره القنبلة التي 

أجرت عليها سلطات كوريا الشاملية تجربة 

يف أيلول 2017 وتبلغ قوتها التدمريية نحو 

االفرتايض  التصور  وأسفر  كيلوطن.   140

 450 وإصابة  ألف شخص   220 مقتل  عن 

ألف آخرين وذلك باستخدام قنبلة نووية 

غري،  ال  واحد  موقع  واستهداف  منفردة 

ويالحظ أن هجوم الواليات املتحدة النووي 

وناجازايك  هريوشيام  موقعي  عىل  املزدوج 

عن  أسفر  الثانية  العاملية  الحرب  خالل 

مقتل 200 ألف شخص.

الرضبة  تخلف  أن  ويلريستني  ويتوقع 

النووية وراءها ما يعرف بـ"سحابة الفطر"، 

والتي ستمتد من مركز الرضبة وإىل مساحة 

1. 2 ميل مربع.

من  األكرب  القدر  املنطقة  هذه  وستتلقى 

ومن  النووية،  الرضبة  عن  الناتج  اإلشعاع 

دون توفري تدخل طبي فوري، فإن منطقة 

يرتاوح  وفيات  معدل  ستشهد  "السحابة" 

نتيجة  السكان  من  املائة  يف  و90   50 بني 

وستقع  للرضبة،  والحادة  األولية  لآلثار 

حاالت الوفاة عىل مدار ساعات إىل أسابيع 

من وقوع الرضبة.

الرياح ستلعب دورا يف نقل املواد  كام أن 

والتي  النووي،  باإلشعاع  امللوثة  واألجسام 

الرضبة  عن  بعيدة  مواقع  يف  ستسقط 

يصعب  الناس  من  عددا  وتصيب  النووية 

حرصه باألمراض املختلفة.

البيئية  العلوم  أستاذ  روبوك،  آالن  ويرى 

لدى جامعة "راتجريز"، والذي قىض سنوات 

يف دراسة النتائج املحتملة للحروب النووية، 

أن أسوأ النتائج بعيدة املدى لنشوب مثل 

هذه املواجهات تكمن يف "الدخان األسود"، 

التي  املختلفة  والجزيئات  للغبار  باإلضافة 

الرضبة  تفرزها  أن  بعد  الهواء  سيحملها 

النووية، سيتم  الحرب  ففي حالة  النووية. 

مبا  الصناعية،  واملناطق  املدن  استهداف 

من  هائلة  كميات  انبعاث  إىل  سيؤدي 

املناطق،  هذه  الحرتاق  نتيجة  األدخنة 

الغالف  طبقة  إىل  األدخنة  هذه  وستصعد 

بكوكب  املحيطة  "سرتانوسفري"  الجوي 

حال  يف  لسنوات  ستبقى  حيث  األرض، 

وبتمددها  لغسلها،  األمطار  تدخل  عدم 

من منطقة إىل أخرى حول العامل إثر ارتفاع 

األدخنة يف  ستنجح هذه  حرارتها،  درجات 

األكرب  القسم  عن  الشمس  أشعة  حجب 

من كوكب األرض، وبالتايل، فالعامل سيشهد 

ومعدالت  التدين  بالغة  حرارة  درجات 

اإلنتاج  سيقلص  مبا  مرتاجعة،  ترسيب 

الزراعي حول العامل، وميهد النتشار املجاعة 

خالل سنوات قليلة.

النووية  الحرب  عىل  املرتتب  األثر  تحديد 

انبعاثات  حجم  عىل  األساس  يف  يعتمد 

ما  انبعاث  للعلامء،  فوفقا  األسود،  الدخان 

يرتاوح بني خمسة إىل خمسني مليون طن 

من األدخنة السوداء سيتسبب فيام يعرف 

انبعاث  ولكن  النووي".  بـ"الخريف  علميا 

ما يرتاوح بني 50 إىل 150 مليون طن من 

األدخنة سوف يتسبب يف "الشتاء النووي"، 

ويف حالة تطبيق سيناريو "الشتاء النووي"، 

فإن العامل روبوك يرجح أن جميع من عىل 

األرض سوف يلقوا حتفهم.
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نكمل معكم سلسلة جديدة من وصايا خاتم األنبياء 
سيدنا محمد صل الله عليه و سلم

التحذير من الكذب
عن عبد الله بن عامر ريض الله عنه ،قال : دعتني أمي 
يوما ،ورسول الله صيل الله علية وسلم قاعد يف بيتنا 
، فقالت: ها تعال أعطلك ، فقال لها رسول الله صيل 
الله علية وسلم : )ما أدرت أن تعطيه ؟ ( . فقال لها 
رسول الله صيل الله علية وسلم : ) أما إنك لو مل تعطه 

شيئا كتبت عليك كذبة ! (.

 ، الذنوب  قبائح  من  الكذب  أن  اعلم   : املسلم  أخي 
وفواحش العيوب . قال إسامعيل بن واسط : سمعت 
وفاة  بعده  يخطب  عنه  الله  ريض  الصديق  بكر  أبا 
رسول الله صيل الله علية وسلم فقال :قام فينا رسول 
الله صيل الله علية وسلم مقامي هذا عام أول ـ ثم 
بيك ـ وقال : )إياكم والكذب فإنه مع الجور وهام يف 

النار (

تعريف الكذب :
:أصل  ،وهو  الحقيقة  خالف  عيل  الكالم  :هو  الكذب 
الذي بني علية النفاق ! . وهو محرم بالكتاب والسنة 
وإجامع األمة . هذا ، واإلسالم الحرتامه الشديد للحق 
، طارد الكذابني ، وشديد عليهم بالنكري . عن عائشة 
إىل  أبغض  من خلق  كان  )ما   : قالت  عنها  الله  ريض 
ما   ، الكذب  من  وسلم  علية  الله  صيل  الله  رسول 
اطلع عيل أحد من ذلك بيشء فيخرج من قلبه حتى 
يعلم أنه قد أحدث توبة ( وال غرو فلقد كان السلف 
فإذا   ، بها  ويتعارفون  الفضائل  عيل  يتالقون  الصالح 
أساء السرية وحاول أن ينفرد مبسلك خاطئ بدا بعمله 
هذا كاألجرب بني األصحاب فال يطيب له مقام بينهم 
رذيلة  فالكذب   : وبالجملة   .!! علته  من  يربأ  حتى 

محضة تنبئ عن متن الفساد يف نفس صاحبها !!.

أنواع الكذب :
النوع   : أنواع  الكذب ثالثة  أن  ـ  الكريم  ـ أخي  اعلم 

األول : الكذب عيل الله : 
وبعد هذا النوع أفحش أنواع الكذب ، وأعاله :

 )أ( أن يجعل اإلنسان مع الله إلها آخر : 
قال تعايل : ) إن مثل عيىس عند الله كمثل آدم خلقه 
من تراب ثم قال له كن فيكون J الحق من ربك فال 
تكن من املمرتين J فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك 
ونساءنا  وأبناءكم  أبنائنا  ندع  تعالوا  فقل  العم  من 
لعنة  فنجعل  نبتهل  ثم  وأنفسكم  وأنفسنا  ونسائكم 

الله عيل الكاذبني (.

)ب( تكذيب الله تعايل فيام أخرب : 
عن أيب هريرة ريض الله عنه عن النبي صيل الله علية 
وسلم قال : )قال تعايل : كذبني ابن آدم ، ومل مل يكن 
له ذلك وشتمني ومل يكن له ذلك . فأما تكذيبه إياي ، 
فقوله :لن يعيدين كام بدأين ، وليس أول الخلق بأهون 
الله  :اتخذ  عيل من إعادته . وأما شتمه إياي ،فقوله 
يكن يل  ، ومل  أولد  ومل  ألد  مل  الصمد  األحد  وأنا  ولدا 

كفوا أحد (

)ج( تحريم ما أحل ، أو تحليل ما حرم :
قال تعايل : ) قل أر أيتم ما أنزل الله لكم من رزق 
الله أذن لكم أم عيل  فجعلتم منه حراما وحالال قل 
الله تفرتقون J وما ظن الذين يفرتون عيل الله الكذب 

يوما القيامة ....(.

النوع الثاين :الكذب عيل الرسل :
قال رسول الله صيل الله علية وسلم : )إن كذبا عيل 
ليس ككذب عيل أحد فمن كذب عيل متعمدا فليتبوأ 
االفرتاء،  هذا  نطاق  يف  ويدخل   ) النار  من  مقعدة 
الله من  سائر ما ابتدعته الجهال ، وأقحموه يف دين 
وما هي   ، دينا  العوام  عدها   ، لها  أصل  ال  محدثات 
بدين !! وقد نبه النبي صيل الله عليه وسلم أمته إىل 
إىل  االنقياد  من  وحذر   ، املنكرة  البدع  هذه  مصادر 
كتابتهم وسنة سلفهم  بأي  املسلمني  ، ومتسك  تيارها 
كذابون  دجالون  أناس  أمتي  آخر  يف  )يكون   : قال   ،
ال   ، فإياكم  آباؤكم  وال  أنتم  تسمعوا  مبا  يحدثونكم 

يضلونكم وال يفتنوكم ( .
قلت : رأينا بعضهم ، وسمعنا أحاديثهم وهم يكذبون 
 ، ونعمته  القرب  عذاب  وينكرون  الصحيحة  السنة 
والشفاعة ، وحد الردة ، ويقولون : )إن حجاب املرأة 

كانت  الراشدين  الخلفاء  ودولة   ،  !) يهودية  بدعة 
علامنية !! وغري ذلك من األضاليل واألباطيل .

النوع الثالث : الكذب عيل الناس :
أحيص الشارع الحكيم مز الق الكذب ، وأوضح سوء 
الرشود عن  إيل  منفذ  يبقي ال حد  ال  ، حتى  عقباها 
الحقيقة ، أو االستهانة بتقريرها . فاملرء قد يستسهل 
الكذب حني ميزج حاسبا أن مجال الله ال خطر فيه !! 
للذي  )ويل   : وسلم  عليه  الله  النبي صيل  يقول  هنا 
ويل   ، فيكذب  القوم  منه  ليضحك  بالحديث  يحدث 
الكذب  نطاق  يف  ويدخل   ) له  ويل   ، له  ويل   ، له 
بالخلف  السلعة  ، وإنفاق  الزور  : شهادة  الناس  عيل 

الكاذب ، والغش يف البيع والرشاء ..الخ .

تحدث  أن  خيانة  )كربت   : وسم  علية  الله  قال صيل 
أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كذب ( 
ونظرا ملا يرتتب عيل الكذب من أرضار ، أويص اإلسالم 
 ، عليها  يثبوا  حتى  األطفال  نفوس  يف  الصدق  بغرس 
وقد ألفوها يف أقوالهم وأحوالهم كلها ، لذا قال النبي 

صيل الله علية وسلم ألم عبد الله بن عامر : ) أما إنك 
لو مل تعه شيئا كتبت عليك كذبة (.

النهي عن اإلطراء :
)هناك فريق من الناس يتخذ املدائح الفارغة بضاعة 
يتملق بها األكابر ويصوغ من الشعر القصائد املطولة ، 
ومن الرث الخطب املرسلة ، فيكيل الثناء جزافا ويهرف 
الجائزين  الحكام  بالعدالة  وصف  ورمبا  يعرف  ال  مبا 
.. ووصف بالشجاعة األغبياء الخوارين ، ابتغاء عرض 
من الدنيا ند هؤالء وأولئك . هذا الصنف من األذناب 
الكذبة ، أويص الرسول صيل الله عليه وسلم مبطاردتهم 
الخزى  ، بوجوه عفرها  ، حتى يرجعوا من تزويدهم 

والحرمان .

يف  نحثو  أن  اله  رسول  )أمرنا   : ،قال  هريرة  أيب  عن 
وجوه املداحني الرتاب (. وقد ذكر رشاح الحديث : أن 
املداحني املعنيني هنا : ) هم الذين اتخذوا مدح الناس 
عادة ، ستأكلون به املمدوح ، فأما من مح عيل األمر 
الحسن والفعل املحمود ـ ترغيبا يف أمثاله، وتحريضا 
والحدود   .) مبداح  فليس  ـ  به  االقتداء  عيل  للناس 
التي يقف عندها املسلم ، ويخرج بها من تبعة امللق 
واملبالغة ، وينتفع بها ممدوحة ، فال يزله إىل العجب 

والكربياء ، قد بينها النبي صيل الله علية وسلم .

 : له  فقال   ، الله  رسول  عند  رجل  عيل  رجل  أثني 
)ويحك قطعت عنق صاحبك ( ـ قالها ثالثا ـثم قال : 
)من كان مادحا أخاه ال محالة فليقل : أحسب فالنا 
ـ والله حسيسة وال يزيك عيل الله أحد ـ أحسب فالنا 

كذا وكذا ، إن كان يعلم ذلك منه (

أخي املسلم : وميتد التحذير من الكذب ليشمل كل 
أنواع املعامالت :

قال رسول الله صيل الله علية وسلم : )البيعان بالخيار 

يف  لهام  بورك  وبينا  البيعان  فإن صدق   ، يتفرقا  مال 
 ، ما  ربحا  يرجا  أن  فعيس  وكتام  كذبا  وإن   ، بيعها 
للسلعة  منفقة  الفاجرة  اليمن   ، بيعهام  بركة  وميحق 

ممحقة للكسب (.
وعن أىب ذر رىض الله عنه قال : قال رسول الله صيل 
الله عليه وسلم : )ثالثة ال ينظر الله إليهم يوم القيامة 

وال يزكيهم ولهم عذاب أليم (.
الله علية وسلم ثالث  الله صيل  فقرأها رسول   : قال 
رسول  يا  ومن هم   ، خابوا وخرسوا   : فقلت   ، مرات 

الله ؟
بالخلف  سلعته  واملنفق   ، واملنان   ، املسبل   (  : قال 

الكاذب ( 
وال يجوز للبائع أن يغطي عيب بضاعته .

ال  يحل  ال   (  : وسلم  علية  الله  الله صيل  رسول  قال 
، يعلم أن بها داء إال أخرب  مريء مسلم يبيع سلعته 

به (.
وكذلك الحيف يف )الشهادة( من أشنع الكذب ، وأرضه 

عيل اإلنسان 
قال تعايل : )يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامني بالقسط 

شهداء لله ولو عيل أنفسكم أو الو الدين و األقربني إن 
يكن غناء أو فقريا فالله أويل بهام فال تتبعوا الهوى أن 
تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان مبا تعملون 

خبريا ( .
الحق  إنه ال يكتم  الظاملات،  التزوير كذب كثيف  إن 
فحسب ، بل ميحقه ليثبت مكانه الباطل ، وخطره عيل 

املجتمع شديد مبيد ، وهو دليل عيل فساد الباطن .
قال تعايل : ) وال تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم 

قلبه والله مبا تعملون عليهم (.
قانونا  كلمتهم  من  يجعلوا  أن  املسلمني  وعيل  هذا 
مرعي الجانب ، يقفون عنده ويستمسكون به ، فإنه 
والحدود   ، املختلفة  الوعود  تكون  أن  املؤسف  ملن 
أن  مع   ، املسلمني  من  كثري  عن  مأثورة  عادة  املائعة 

دينهم جعل الوعود الكاذبة أمارة النفاق !!.
عن عبد الله بن عمرو أن النبي صيل الله علية وسلم 
قال: )أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ، ومن كان 
حتى  النفاق  خصلة  فيه  كانت  منهن  مخلصة  فيه 
يدعها : إذا ائتمن خان ، وإذا حدث كذب ، وإذا عاهد 

غدر ، وإذا خاصم فجر(.

) قصة مؤثرة (:
قال الشيخ )عبد القادر الجيالين(:

بنت أمري عيل الصدق ، وذلك أين خرجت من مكة 
إىل بغداد أطلب العلم ، فأعطي أمي أربعني دينار ، 
 ) )مهدان  أرض  وصلنا  .وملا  الصدق  عيل  وعاهدتني 
خرج علينا عرب ، فأخذوا القافلة ، واحد منهم وقال 

: ما معك ؟.
قلت : أربعون دينار ، فظن أين أهزأ به ،فرتكني . فرآين 

رجل آخر فقال ما حملك عيل الصدق ؟
قلت: عاهدتني أمي عيل الصدق ، فأخاف أن أخون 
أن تخون  تخاف  أنت   : ، وقال  باكيا  . فصاح  عهدها 
ثم   .!! الله  عهد  أخون  أن  أخاف  ال  وأنا   ، أمك  عهد 
لله  تائب  أنا  وقال:   ، القافلة  من  أخذوه  ما  برد  أمر 

عيل يديك .
، وأنت  : أنت كبرينا يف قطع الطريق  فقال من معه 
الصدق  بربكة  جميعا  فتابوا   . التوبة  يف  كبرينا  اليوم 

وسببه .

أثار في النهي عن الكذب :
يا رب أي عبادك   : قال  السالم  أن موىس علية  يروى 

خري لك عمال ؟
قال : ) من ال يكذب لسانه ، وال يفجر قلبه ، وال يزين 

فرجة (.
وقال عمر بن الخطاب ريض الله عنه : )أحبكم إلينا 
ما مل نركم : أحسنكم اسام ، فإذا رأيناكم فأحبكم إلينا 
أحسنكم خلقا فإذا اختربناكم فأحبكم إلينا أصدقكم 

حديثا وأعظمكم أمانة ( 
وقال عيل رىض الله عنه : ) أعظم الخطايا عند الله : 
اللسان الكذوب ، ورش الندامة : ندامة يوم القيامة (.

وقال الشعبي ـ رحمة الله تعايل ـ )ما أدرى أيهام أبعد 
غورا يف النار الكذاب أو البخيل (.

: قرأت يف  ـ  الله تعايل  وقال مالك بن دينار ـ رحمة 
بعض الكتب : )ما من خطيب إال وتعرض خطبته عيل 
عمله فإذا كان صادقا صدق ، وإن كان كاذبا قرضت 

شفتاه مباقريض من نار كلام قرضتا نبتتا !!.( 
يف  يعرتكان  والكذب  الصدق   (  : ـ  الله  ـرحمة  وقال 

القلب حتى يخرج أحدهام صاحبه (.

ما رخص فيه من الكذب :

اعلم أن الكذب يل حراما لعينه بل ملا فيه من الرضر 
عيل املخاطب أو عيل غريه ، فإن أقل درجاته أن يعتقد 
املخرب اليشء عيل خالف ما هو علية فيكون جاهال ، 

وقد يكون الكذب مأذونا فيه ورمبا كان واجبا .
قال ميمون بن مهران ـ رحمة الله ـ : الكذب يف بعض 
سعي  رجال  أن  لو  أريت   ، الصدق  من  خري  املواطن 
خلف إنسان بالسيف ليقتله فدخل دار فانتهي إليك 
فقال : أرأيت فالنا ؟ ما كنت قائال ؟ ألست تقول : مل 

أره ؟ وما تصدق به . وهذا الكذب الواجب .

قلت : ويف الحديث : عن سهل بن معاذ بن أنس عن 
وسلم  علية  الله  صيل  النبي  عن  عنه  الله  ريض  أبيه 
بعث   : قال  أراه  منافق  من  مؤمنا  )من حمى   : قال 
الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جنهم ...( 
فمهام كان ال يتم مقصود الحرب أو إصالح ذات البني 
أن استاملة قلب املجني عليه إال بكذب فالكذب مباح 
، إال أنه ينبغي أن يحرتز منه ما أمكن ، ألنه إذا فتح 
ما  إىل  يتداعى  أن  فيخىش  نفسه  عيل  الكذب  باب 
 ، الرضورة  حد  عىل  يقترص  ال  ما  وايل  عنه  يستغني 

فيكون الكذب حراما يف األصل إال لرضورة.

وعن أم كلثوم قالت : ما سمعت رسول الله صيل الله 
 : إال يف ثالث  الكذب  علية وسلم رخص يف يشء من 
الرجل يقول يريد به اإلصالح ، والرجل يقول القول يف 
الحرب ، والرجل يحدث امرأته واملرأة تحدث زوجها . 
قلت : قوله : ) والرجل يحد امرأته ...( أي : من أجل 
أن يرضيها ، أو يستميل قلبها إليه ، وكذلك بالنسبة لها 
يجوز لها أن تنتقى من الكالم أحسنه ،أو تضفي عليه 
أوصافا مل يصل إليها ، تأليفا للقلوب ، وترطيبا للحياة 

بني الزوجني .

أخي : أما ما عدا ما رخص فيه من الكذب فهو حرام 
. ويكفى  النار  الفجور، والفجور يهدى إىل  يهدى إىل 

الكذب ذما أنه صفة متأصلة يف اليهود!!. 
للكذب  سامعون  هادوا  الذين  ومن   (  : تعاىل  قال 
سامعون لقوم آخرين مل يأتوك يحرفون الكلم من بعد 

مواضعه (.
وهو من ذنوب إبليس !. قال تعايل : )وقاسمهام إين 

لكام ملن الناصحني J فدالهام بغرور (.
فيا أخا اإلسالم : عليك بالصدق ، واعلم أنك إذا طلبت 
الله بالصدق آتاك الله مرآة بيدك حتى تبرص كل يشء 
من عجائب الدنيا واآلخرة . )يا أيها الذين آمنوا اتقوا 
من  قلوبنا  طهر  اللهم   .) الصادقني  مع  وكونوا  الله 

النفاق ، وأعيننا من الخيانة ، وألسنتنا من الكذب .

وصايا خاتم األنبياء ملسو هيلع هللا ىلص - ٤
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in 
store
order

OPEN HOURS:

 Sunday to Thursday    11am to 3pm   -   3pm to 9:30pm         

 Friday & Saturday       11am to 3pm   -   3pm to 10:00pm

Lunch Dinner ADDRESS/TEL:

3031 Howard Ave. Windsor ON N8X 4Y8

519-969-6961

"جو فور سوشي"  مطعم رائد بتقديم الوجبات اليابانية البحرية الشهية على أنواعها  في اجواء راقية.

KIDS

CASH &
ADULTS

50

10

%
OFF

%
OFF

SHARE YOUR BLESSINGS WITH NEIGHBORS IN NEED
DONATE NOW: IRUSA.ORG • 1-855-447-1001

3655 WHEELER AVE., ALEXANDRIA, VA 22304

Thousands of vulnerable Americans still need your help. Your donation enables Islamic Relief USA to serve 

neighbors in need through disaster response, community development, and refugee resettlement.

I AM
YOUR

NEIGHBOR

$5

$1

$2
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• FALAFEL      
• KABAB BEEF        
• KABAB CHICKEN    
• SHISH TAWOOK  

     .....................$3.99...................

             .............$5.95...........

                     .....$5.95.........

                  ........$6.95....

SANDWICHES + Free 

• فالفل
• كباب لحم

• كباب دجاج
• شيش طاووق

APPETIZERS

• HUMMUS
• FATTOUSH
• TABBOULEH
• BABA GHANOUJ

• GARLIC

    $3.99      $6.99      $12.99
    $3.99      $6.99      $11.99
    $3.99      $6.99      $11.99
    $3.99      $6.99      $12.99
    $4.99      $6.99      $12.99

   Small       Med       Large   
• حمص 
• فتوش 

• تبولة 
• بابا غنوج 

• ثوم 

MENU
519-944-4844

7615 
Tecumseh 

Rd East 
Windsor ON 

N8T 1G2

We Open
Mon - Thu From 

8:00 to 7:00
Sat - Fri From 

8:00 to 8:00
Sunday From
 8:00 to 7:00

$14.99

Whole 
Chicken KABAB

BEEF
$5.95

HERMES
Extra Vigin olive oil

              3L        

CEDAR
      Kataifi

ALWADI 

Tahina
                   860ml

$6 .99

           Maria Cuétara              
Cookies

أسواق و أفران الموصل 

MR.GOUDAS
    Table salt

                  200g
                               

.98

MARMARABIRLIK
               Dried, Natural

                 
black olives 400g                               

                                                  

FINE FOODS
  Molokhia               

 AL-SAMIR
Melon seeds extra
roasted & salted

$7
DORIC
Feta Cheese           

3kg     
.99

$29
.99

$19
.99

$5
PHOENICIA
                   Akawe 

                  LB

3/$2
LENTILS

LB

¢59 ¢99
CHICKPEAS

LB
SULTANA RAISINS

                        LB

.99

$1
SULTAN

Mazafati - Dates 

.99

$2
CEDAR

      Phyllo

.99

$1
.49

$2
¢99

GOLD MEDAL
    Flour . Farine

.49

$2
.99

$1 2/$9

2/$6
3    each.49
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ذهب العريس لريى عروسته و اذا به يسمع 
ابنتي،  يا  اسمعي  تقول:  و  تنصحها  أمها 
كل  تصعدي  أن  علييك  السلم،  مثل  الرجل 
و  به  التحكم  من  لتتمكنني  درجة  يوم 

تضعيه كالخاتم يف االصبع..
وبعد يومني !!

و  العينني  زرقاء  ملنزلها  العروسة  جات 
منفوجة الوجه

ذهبت األم للزوج و قالت: ماذا فعلت بها؟
قال لها: لقد سقطت من السلم

----------------------------------------

امرأة متزوجة من رجل شديد جدا. صربت 
تزوجت  ليتني  غاضبة:  انفجرت  ثم  صربت 
شيطانا و مل أتزوجك؟ قال لها: حرام املراة 

تتزوج مع أخوها.

----------------------------------------

منزله،  من  العلوي  الطابق  يف  جحا  كان 
من  فأطل  األشخاص،  أحد  بابه  فطرق 

الشباك فرأى رجال
فقال : ماذا تريد ؟

قال : انزل إىل تحت ألكلمك ، فنزل جحا
بعض  أريد  الحال  فقري  أنا   : الرجل  فقال 

النقود. فاغتاظ جحا منه ولكنه كتم غيظه
وقال له : اتبعني

يتـبعه  والرجل  البيت  أعىل  إىل  صعد جحا 
التفت إىل  العلوي  الطابق  ، فلام وصال إىل 

السائل
وقال له : الله ينوب عليك

فاجابه الفقري : وملاذا مل تقل يل ذلك ونحن 
تحت ؟

فقال جحا : وانت ملاذا أنزلتني ومل تقل
 يل و أنا فوق ؟
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انفرد موقع إلكرتوين أمرييك بنرش أول تقرير يربط بني الوظيفة 
التي يعمل بها الشخص وبني احتامالت إقدامه عىل االنتحار، 
وذلك بعد أن تبني أن نسب االنتحار ترتفع بأوساط العاملني 

يف بعض املهن، وتنخفض يف مهن أخرى.

ويبدو من البيانات، التي حصل عليها املوقع، أن بعض املهن 
إىل  بهم  يؤدي  مبا  ألصحابها  أكرب  نفسية  بضغوط  تتسبب 
إىل  تشري  اإلحصاءات  أن  عن  فضالً  من غريهم،  أكرث  االنتحار 
ارتفاع عام يف نسب االنتحار عىل مستوى العامل وعىل مستوى 

كافة املهن والوظائف خالل السنوات األخرية.
األمرييك،  ألريت"  "ساينس  الذي نرشه موقع  التقرير  وبحسب 
واطلعت "العربية.نت" عىل مضمونه، فإن العاملني الرجال يف 
وظائف مرتبطة بالبناء واستخراج املوارد الطبيعية من باطن 
يضع  ما  غريهم،  من  االنتحار  عىل  إقداماً  األكرث  هم  األرض 
نظرية جديدة مفادها بأن صعوبة العمل اليومي الذي ميارسه 
وإنهاء  االنتحار  إىل  املطاف  نهاية  يف  به  يؤدي  قد  الشخص 

حياته مبحض اختياره.
سنة  من  الفرتة  خالل  االنتحار  نسب  إن  التقرير  ويقول 
مشرياً  عام،  بشكل  ملحوظ  بشكل  ارتفعت   2015 إىل   2012
إىل أنه من املحتمل أن تكون التغريات التي تطرأ عىل األمن 
السبب  هي  النفيس  والتوتر  االجتامعية  والعزلة  االقتصادي 

وراء ارتفاع نسب االنتحار يف العامل.
الصحة  وتدهور  املخدرات  تعاطي  فإن  املوقع،  وبحسب 

الناس  باتخاذ بعض  أيضاً  تكون سبباً  أن  للفرد ميكن  العقلية 
موضوع  أن  أيضاً  يؤكد  التقرير  لكن  حياتهم،  بإنهاء  قراراً 
إيجاد حل وحيد من  وبالتايل ال ميكن  للغاية  االنتحار معقد 

شأنه أن يناسب الجميع.

األمراض  ملكافحة  املحيل  املركز  مدير  عن  املوقع  نقل  كذلك 
إن  قوله  هوري،  ديب  املتحدة،  الواليات  يف  منها  والوقاية 
تثري  املتحدة يعد نزعة  الواليات  االنتحار يف  "ارتفاع معدالت 
القلق وتجسد مأساة العائالت واملجتمعات املحلية وتؤثر عىل 

قوة العمل األمريكية".
وذكر هوري أن "معرفة األشخاص األكرث عرضة لالنتحار ميكن 
الوقاية  جهود  خالل  من  وذلك  األرواح  إنقاذ  يف  تساهم  أن 

املركزة".

ويقول التقرير إن أغلب األشخاص البالغني ميضون كامل يومهم 
يف أماكن عملهم، وهو ما يجعل من املنطقي أن نفهم كيف 

ميكن أن تؤدي املهنة التي يعمل بها الشخص إىل االنتحار.

النتائج  من  املأخوذة  البيانات  أن  إىل  املوقع  يلفت  ذلك،  إىل 
التي قدمها النظام الوطني األمرييك لإلبالغ عن الوفيات العنيفة 
خالل الفرتة من عام 2012 إىل 2015 تشري إىل أن حوايل 22 
ألف أمرييك ترتاوح أعامرهم بني 16 سنة و64 سنة أقدموا عىل 
االنتحار، وتبني أن أعىل نسبة منتحرين كانت بني العاملني يف 

مجال البناء والبحث عن املوارد الطبيعية من باطن األرض.
يعملون يف  أكرث من 1400 شخص  انتحر   ،2015 عام  وخالل 
مجال البناء والتشييد واستخراج النفط واملعادن، مبعدل 53.2 
األكرث  املجموعة  يجعلها  ما  موظف،  ألف   100 لكل  موظف 

ترضراً حتى اآلن.
والرياضة،  والرتفيه،  الفنون،  مجاالت  يف  العاملون  ميثل  كام 
املعدل  هذا  شهد  وقد  لالنتحار،  معدل  أعىل  ثاين  واإلعالم، 
عام  بني  املمتدة  الفرتة  خالل   50% بنسبة  ملحوظاً  ارتفاعاً 

2012 و2015.

العاملون بهذه الوظائف هم األكثر إقبااًل على االنتحار!

وظيفة سهلة للغاية مقابل 100 دوالر/ساعة.. فما هي؟
عن  إعالناً  أمرييك  مطعم  عىل  القامئون  نرش 

تكون  قد  والتي  للغاية  سهلة  وظيفة 
األشخاص،  لبعض  األحالم  وظيفة 
حيث سيتلقى صاحبها 100 دوالر يف 
املطعم من  أفاد  ما  بحسب  الساعة، 
التواصل  مواقع  عىل  حساباته  خالل 

االجتامعي.
 Mutts Canine" مطعم  أعلن  فقد 

Cantina" يف والية تكساس األمريكية، عن 
الكالب  عىل  بالرتبيت  يقومون  ملوظفني  حاجته 

أفادت  الواحدة، بحسب ما  للساعة  مقابل 100 دوالر 
وسائل اإلعالم املحلية.

الكالب، عىل حسابه  املخصص ألصحاب  املطعم  وأشار 
رضورية  الوظيفة  هذه  أن  إىل  "انستغرام"،  يف  الخاص 

مبهمة  القيام  سيتوىل  من  ألن  الرواد،  لراحة  جداً 
مناسباً  وقتاً  سيمنح  الكالب  عىل  الرتبيت 
للتمتع  األليفة  الحيوانات  ألصحاب 

بالطعام واملرشوبات فيه.
لهذه  املتقدمني  املرشحني  من  ويُطلب 
الوظيفة املغرية، إرسال صورة أو فيديو 

يبني مهارته يف الرتبيت عىل الكالب.
املحلية،   "Elite Daily" صحيفة  وبحسب 
سيختارهم  ممن  الحظ،  سعيدو  سيتلقى 
أسابيع، وسيكون   8 إىل   6 تدريبية من  املطعم، دورة 

العمل ملدة 4 ساعات يف األسبوع.
وقد القى إعالن املطعم تفاعالً كبرياً عىل مواقع التواصل 
يتمتعون  ممن  املئات  للوظيفة  وتقدم  االجتامعي، 

مبهارة التعامل مع الكالب.

روسي قطع يدي زوجته الخائنة.. وهذا هو العقاب
زوجته  يدي  بفأس  قطع  رويس  عىل  ُحكم 

الضوء  بالسجن 14 عاما يف قضية سلطت 
عىل العنف األرسي الذي تقاسيه النساء 

يف هذا البلد.

وقضت محكمة سريبوخوف، عىل بعد 
حوايل مئة كيلومرت من جنوب #موسكو، 

الخميس،  #دمييرتي_غراتشيف،  عىل 
بالسجن 14 عاما يف مركز يطبّق فيه نظام 

صارم، بحسب ما أفادت ناطقة باسم املحكمة 
وكالة فرانس برس.

ويف 11 كانون األول/ديسمرب 2017، اصطحب الرجل زوجته 
مارغاريتا غراتشيفا التي اتهمها بالخيانة إىل غابة بالقرب من 

موسكو بعد إيداع طفليهام يف دار حضانة.
وقطع الزوج أصابع زوجته، قبل أن يبرت يديها املوثوقتني عىل 

جذع شجرة ويصطحبها إىل املستشفى.
وقالت الشابة، البالغة من العمر 26 عاما، أمام وسائل اإلعالم 
الحكم".  كان  مهام  يداي  يل  تعود  "لن  الحكم:  تالوة  بعد 

السابق عقوبة  وكانت تأمل أن تُفرض عىل زوجها 
السجن مدى الحياة.

يف  األطباء  نجح  متعددة،  عمليات  وبعد 
يف  عليها  عرث  التي  اليرسى  يدها  ترميم 
اصطناعيا  طرفا  حاليا  تضع  وهي  الغابة. 

محّل يدها اليمنى.
تغطية  لقيت  التي  الحادثة  هذه  وسلّطت 
الزوجي  العنف  عىل  الضوء  واسعة  إعالمية 
نزعت  حيث  روسيا،  يف  النساء  تقاسيه  الذي 
السلطات الطابع الجرمي عن بعض أشكال العنف 

يف أوساط العائلة بضغط من جهات محافظة.
"هيومن  منظمة  كشفت  املايض،  األول/أكتوبر  ترشين  ويف 
رايتس ووتش" يف تقرير لها أن ضحايا العنف األرسي يف البلد 
قضائية  "وثغرات  الرشطة  من  مباالة  ال  يواجهون  ما  غالبا 

فادحة".
وكانت مارغاريتا غراتشيفا قد قّدمت قبل شهر من االعتداء 

الذي تعرضت له، شكوى تجاهلتها الرشطة.

كيف يضحك األطفال والرضع؟ دراسة جديدة "تفجر مفاجأة"
التي  الكيفية  بشأن  مفاجأة  جديدة  دراسة  فجرت 

خالف  عىل  وذلك  الرضع،  األطفال  بها  يضحك 
موقع  ذكر  ما  وفق  كثريون،  يعتقد  كان  ما 

"سيانس دييل"، األمرييك.
لدى  الضحك  أن  الدراسة  نتائج  وأظهرت 
بطريقة  الكبار  بني  عنه  يختلف  األطفال 
رئيسية، فاألطفال يضحكون خالل الشهيق 

الكبار  خالف  عىل  سواء،  حد  عىل  والزفري 
الذين يضحكون يف الغالب خالل الزفري.

وقالت ديسا سوتر، أخصائية علم النفس واألستاذ 
املشارك يف جامعة أمسرتدام يف هولندا، إن األطفال بهذه 

الرئيسية غري البرشية،  الكائنات  الطريقة من الضحك يشبهون 
مثل الشمبانزي.

وسجلت سوتر، مع فريق من املختصني، مقاطع ضحك مأخوذة 
ثم  شهرا،  و18   3 بني  أعامرهم  ترتاوح  وطفال  رضيعا   44 من 
استمع إليها وحللها أكرث من 100 مستمع من طالب علم النفس 

واملختصني.

وخلصت النتائج إىل أن األطفال الصغار كانوا يضحكون 
عادة عند استنشاقهم وزفريهم، كام هو الحال مع 
حيوان  مثل  البرشية،  غري  الرئيسية  الكائنات 

الشمبانزي.
أثناء  البالغون أحيانا  وقال سوتر: "يضحك 
بشكل  تختلف  النسبة  لكن  الشهيق، 
وأضافت  الرضع"،  ضحكات  عن  ملحوظ 
أن النتائج تشري إىل هذا "التحول يف الضحك 
مع تقدم العمر أثناء الشهيق تدريجي وليس 

مفاجئا".
يربر ضحك  ما  اآلن  حتى  يوجد  ال  أنه  سوتر  وأوضحت 
مجموعة  ضمن  غريه  خالف  عىل  فقط،  الزفري  عند  اإلنسان 
للتحكم يف  نتيجة  ذلك  يكون  أن  الرئيسية. ورجحت  الكائنات 

الصوت الذي يطوره البرش وهم يتعلمون الكالم.
االجتامع  خالل  عرضت  الدراسة  نتائج  عىل  اإلشارة  تجدر 
السادس والسبعني للجمعية الصوتية لألمريكيتني، الذي عقد يف 

كندا، من 9-5 نوفمرب الجاري.

كيف  تتغلب على
 الخالفات الزوجية؟

*بقلم: أمريه حييي 
وخالفات  ضغوط  ينتهي،  ال  شجار  أرسية،  مشاكل 

مستمرة؛ لذا كيف تواجهها، وماذا تفعل يك تنهيها.

أوال المبادرة
قد  بل  حلها  يف  اليساعد  وإهاملها  املشكلة  تأجيل 
يزيد املسافات ومع الوقت ترتاكم الهموم حتي ان 
تصبح مثل الربكان ،فاألفضل من ذلك أن يتنازل احد 
يلجأ  ال  أن  جاهداً  بنفسه  املبادرة  ويبدأ  الزوجني 
للعنف أو إلقاء اللوم عيل الطرف اآلخر وعليه ايضا 
أن ينتقي الوقت املناسب للحوار حتي تكن القلوب 
تغلق  ثم  من  النقاش  لتقبل  استعداد  صافية وعيل 

نافذة الخالف وتفتح نافذة لحياة زوجية جديدة .

ثانيا عدم المقارنة
تضع  والدك.ال  ليس  أمك/زوجك  ليست  زوجتك 
زوجتك محل مقارنة بأمك لكل منهن حياتها الخاصة 
الزمن والتجارب، ورمبا مل تكن والدتك  مع اختالف 
الزوجة املثالية ألبيك يوم ما لذا ال تظلمها بوضعها 
خالفات  وبيتك  لنفسك  وتخلق  مكانها  غري  مكان 
تحاويل  فال  والدك  يشبه  ال  التنتهي.زوجك  زوجية 
إلغاء كيانه وخلق الكره بقلبه بكرثة املقارنة فلكل 
منهام طباعه وشخصيته املنفصلة تقبيل زوجك كام 

هو واريض مبا قسم لك تسعدي.

ثالثا ال تبني مصيرك علي 
تجارب اآلخرين

مثلام  الزوجية  حياتك  تفشل  أن  بالرضورة  ليس 
صديقك  تجربة  تعرفه،فالتجعل  أحد  حياة  فشلت 
مصدر احباط  لك وتخلق بقلبك تشاؤم وكره ألشياء 
فلرمبا  حدوثه  قبل  السئ  تتوقع  ال  قط،  تحدث  مل 
الفظ  وبأسلوبك  ناجحة  كانت  الزوجية  حياتك 

تسببت يف فشلها مبكراً.

رابعا الخصوصية
فإذا دخل  بكام  بينك وبني رشيك حياتك خاص  ما 
بينكام ثالث خربت حياتكام؛ إال إذا تصاعدت األمور 
هنا  األفضل  فمن  التصالح  منكام  كل  عيل  وصعب 
اللجوء لشخص كبري ذو حكمة ليك يجد لكام اقرب 
ويزيد  الفتنة  ليشعل  ال  الخالفات  إلنهاء  الحلول 

الفرقة.

خامسا مشاركة األدوار
عيل الزوج مشاركة زوجته يف اعباء املنزل فليتحمل 
بأكمله  الحمل  لها  يرتك  وال  االبناء  مسئولية  معها 
بحجة عمله فهي تعمل الضعف أم وزوجة ومعلمة 
بجانب مهام وظيفتها اذا كانت ذو عمل وايضا مهام 
املنزل فكل ذلك يسبب لها الضغوط واالجهاد فلام 
مبجالسة  وتساندها  وقتك  من  بالقليل  تشاركها  ال 

ابناءك وقضاء بعض الوقت معهم. 

سادسا تقدير اآلخر
من  يقلال  فال  اآلخر  منهام  كل  احرتام  الزوجني  عيل 
شأن بعضهام البعض. ويكون التقدير بطاعة الزوجة 
لزوجها وتوقري شخصه واالمتنان ملا يبذله من جهد 
الزوج  ؛كذلك  والهدوء  الراحة  ، وتوفري  بيته  إلسعاد 
عليه ان يكرم زوجته وان ال يهينها وأن ال يسخر منها 
أمام أهله او الغرباء كنوع من املزاح ،فحينام يحدث 

هذا لن يبقي بينهام سوي الحب واملودة .

َخلََق  أَْن  آيَاتِِه  َوِمْن  تعايل"  بقوله  أستشهد  وأخريا 
ْن أَنُفِسُكْم أَْزَواًجا لِّتَْسُكُنوا إِلَيَْها َوَجَعَل بَيَْنُكم  لَُكم مِّ
 " يَتََفكَُّروَن  لَِّقْوٍم  آَليَاٍت  ذلك  يِف  إِنَّ  َورَْحَمًة  َودًَّة  مَّ
الروم"21". رشيكك هو سكنك، راحتك وقت تعبك 
وطنك حني غربتك ال تضمر لنصفك اآلخر اال الحب 
بالدنيا،  سندك  الثاين  أبيك  هو  فزوجك  واملودة 
وقت  ،فرحك  ضعفك  وقت  متكأك  هي  وزوجتك 
بيوتكم  تهدم  الزوجية  الخالفات  تجعلوا  ال  حزنك 

فلتكن مصدر لتجديد العهد بينكام ال إلنهائه.
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COMMERCIAL - CORNER PPTY, LAND & BLDG 
ONLY FOR SALE, APPROX 1600 SQ FT, EXCELLENT 
LOCATION W/BUSY TRAFFIC. CLOSE TO 
HOTEL DIEU HOSPITAL & DOWNTOWN 
CORE. GREAT FOR PROFESSIONAL MEDICAL 
OFFICE. CURRENTLY RENTED FOR $2500 
PLUS, ON A MTH TO MTH BASIS. EXCELLENT 
INVESTMENT OPPORTUNITY.

INVESTORS OR FIRST TIME HOME 
BUYERS/STARTERS, HOME CENTRALLY 
LOCATED, VERY CLEAN, 2 BDRM, 1- 4PC 
BATH BUNGALOW W/FULL BSMT, FAM 
RM, DIN RM & GOOD SIZE KITCHEN, 
HRWD UNDER CRPT & CERAMIC FLRG, 
SPACIOUS DECK OFF REAR DOOR W/
FENCED. LEASED AT $1500 PER MONTH.

GREAT INVESTMENT, OR FIRST-TIME HOME BUYER, 
FANTASTIC LOCATION. HOME FEATURES BEAUTIFUL 
HRWD FLRS, LOTS OF STORAGE SPACE & A BIG 
BACKYARD W/A STAMPED PATIO. PAVED ALLEY W/
PRKG FOR 2. 3 BEDROOMS, 2 FULL BATHROOMS WITH 
ONE OF THE BEDROOMS ON THE MAIN FLOOR. LOTS 
OF UPDATES INCLUDING BATHROOM MAIN FLOOR, 
KITCHEN, FRESH PAINTING, ETC...(

1342 HOWARD~ WINDSOR
$129,900

1405 OUELLETTE~ WINDSOR
$399,900

2234 CALIFORNIA AVE~ WINDSOR
$399,900

2545 HOWARD WINDSOR

desirable south windsor r-ranch, 
finished both lvls open concept living 
& din rm & kitchen. 3+1 bdrms & 2 
full baths. the lwr area open to fam 
rm w/beautiful stone gas fireplace. 
beautiful fully fenced backyard w, 
3 tier deck shed & above/gr pool. 
dbl garage. close to shopping, parks, 
windsor mosque, bus route & steps 
from windsor finest restaurants. great 
location to commute, close to 401 & 
usa border. no carpet in the house, 
move in condition.

updated raised ranch & great family 
home close to optimist memorial 
park and south walkerville, medical 
centre. features a total of 4 bedrooms 
and 2 full bathrooms with a good 
size family room in the basement. no 
carpet in the house. upgrades include 
newer flr, kitchen, bsmt. paint, bath. 
nothing to do just move in and enjoy 
this beautiful property. this property 
is available for registration of offers 
however no offers will be viewed until 
5 pm wednesday october 24, 2018 as 
per the request of the seller. please 
register with form 801. no preemptive 
offer will be considered. ** all 
showings through touchbase **

615 MEMORIAL WINDSOR
$219,900

WITH 160 FEET FRONTAGE 
ON BUSY HOWARD AVE. 
THIS BEAUTIFUL VACANT 
COMMERCIAL LAND WOULD 
MAKE AN EXCELLENT 
LOCATION FOR ANY 
COMMERCIAL DEVELOPMENT 
OR BUSINESS. CURRENTLY 
ZONED CD 2.1 WHICH 
ACCOMODATES MANY 
COMMERCIAL USES. CALL 
TODAY BUILD YOUR BUSINESS 
TOMORROW!!!

 MAMDOUH
HASSOUN

 TOUFIC
HASSOUN

519-991-6667 519-992-7726

دائما يف خدمتكم ... دائما األفضل ... رضائكم هو هدفنا .

Sales Representive Sales Representive

$299,900

1518 PARENT, WINDSOR
$199,900

Windsor Office: 3817 Essex County Road 46 Suite #2, Tecumseh, ON  N0R 1K0

شركة "أوتو بان" بحاجة إلى 
سائقي شاحنات و وظائف أخرى 

" إتصل اآلن "
مسافات قصرية 
مسافات طويلة 

CALL NAJIB
647-447-7519

Enjoy

Gather

Enjoy

Celebrate

Photography Provided By: Lemography

Where Excellence  
is Standard

519.737.6153    3745 NORTH TALBOT RD.   

www . c i o c i a r o c l u b . c om

••
عمل يومي 

   مرتبات عالية 
••

"NEW PAY PACKAGE"
"NEW EQUIPMENT"
"NEW LANES"
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FREE domain-name.ca for 1 year FREE Web Hosting for 1 year

STARTING AT

649$

WEBSITES

DESIGNS

PRINTING

DISTRIBUTING & MORE

WE PRINT
 DISTRIBUTE

WITH THE LOWEST RATES IN 
TOWN

we distribute to:

   1. All mosques and Churches

   2. All business
   3. All residential areas

We Design & Print:

simply everything

CONTACT: 519-992-1657
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Fodor’s names Detroit as a 
top travel destination in 2019 

 
Questions?  Please call us at An-Noor Private Islamic School: 519-966-4422 

An-Noor Islamic School 
Kindergarten Program  

 

REGISTRATION NOW OPEN FOR SEPT 2018 
SPACES ARE LIMITED 

	  
	  

   Why An-Noor  
           Islamic School? 
 
♦ Ontario Curriculum 

program for Kindergarten 
with qualified, 
experienced staff 

 
♦ Child centered approach to 

teaching/learning 

 
♦ Islamic character education 
♦ Cooperative and independent learning 
♦ Play based learning 

 
♦ Montessori integrated classroom in 

an Islamic environment 
 

♦ Early years instruction provided for 
Qur’an, Arabic and Islamic Studies 
(full JK/SK level curriculum) 

	  
	  
	  
For registration, please bring your child’s: 
 

♦ Birth Certificate 
♦ Health Card 
♦ Immunization Record 

Travel guide Fodor’s has named Detroit a go-to destination in 2019. Detroit comes in between 
Morocco’s Atlantic Coast and the Setouchi Region, Japan on the list of 52 places around the 
world to visit in the coming year. The Detroit River Front Conservancy is singled out for its 
work developing more park space along the riverfront, including Atwater Beach, which will 
be completed in summer 2019. Skyline-changers the Monroe Blocks—set to break ground 
next month—and the Hudson’s site are also discussed as transforming the Central Business 
District. Also cited is the plethora of new hotels recently opened and soon-to open downtown. 
The write-up includes some good advice, including visiting in summer because winters are 
”brutally cold.“ Visitors are advised to visit in the summer due to the brutal cold winter. 
However, for those visiting in the fall or winter, Detroit offers many indoor places to visit. The 
city is decorated and active during the holidays, and then busy in January for the auto show. 

An investment of $86 million was announced to help the Royal Canadian Mounted Police and 
the Canada Border Services Agency combat gun and gang violence. The federal government 
is putting $51.5 million over five years towards enhancing border security. Officials say the 
initiative to Take Action Against Gun and Gang Violence is focused on smart solutions to 
make Canadian communities safer. 
The CBSA will invest in an all-weather detector dog training facility, deploy new dog teams 
at key highway crossings, expand x-ray technology at postal centers and air cargo facilities, 
and provide training on the detection of concealed goods in vehicles crossing our borders. 
Officials say $34.5 million over five years will be used to enhance the RCMP's new Integrated 
Criminal Firearms Initiative )ICFI(. The ICFI includes building capacity for investigations, 
training, inspections, technology, and intelligence.

CBSA to get over $51M to prevent guns from entering 
Canada illegally

Canada Border Services 
Agency increases 
deportations

Canada's border agency is stepping up efforts to deport failed refugee claimants and other 
foreign nationals. An email from the director of CBSA's Enforcement and Intelligence 
Operations Division outlines the plan to ramp up removals to 10,000 people a year. The 
directive comes as the Liberals face tough criticism from the opposition Conservatives 
over border security and the handling of asylum seekers crossing into Canada outside 
of regular border points. 
There are 18,000 cases now in the deportation inventory, most of them failed refugee 
claimants. Delays in the process can be caused by appeals and legal proceedings, court 
sentences, a temporary suspension of removals, a lack of valid travel documents, 
medical issues, or an eligible claimant's application for a Pre-Removal Risk Assessment 
)PRRA(. 
There are now about 5,300 "actionable cases" with no known impediment to deportation. 
There have been 6,083 removals so far this year. Of the 68,000 asylum seekers who had 
entered Canada since the beginning of 2017, less than 1% had been removed from 
the country — even though a high percentage had been deemed ineligible to stay. The 
CBSA says it sets priorities for removals. Cases involving national security, organized 
crime, crimes against humanity and other criminal acts — and failed refugee claimants 
who arrived irregularly — get top priority. Other failed refugee claimants get secondary 
priority for removal, followed by anyone else deemed inadmissible, including those 
who have overstayed travel, work or student visas.
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More than 76% of Canadians believe that immigration has a positive impact on Canada’s 
economy, the Environics Institute found in a new opinion survey.  Canadians under 
the age of 45 and those with higher levels of education were more likely to believe that 
immigration is good for Canada’s economy.
Of those interviewed, 58% disagreed with the statement ”Overall, there is too much 
immigration in Canada,“ while 35% agreed to the view. The survey found that 45% of 
Canadians believe immigration is making Canada a better place by while only 17% say it 
isn’t. A small majority of Canadians, 52%, believe too many immigrants aren’t adopting 
Canadian values. 
British Columbia led Canada’s provinces in its positive attitude toward immigration, with 
63% of respondents rejecting the idea that Canada welcomes too many immigrants. A 
negative perspective on immigration was ”most evident“ in Alberta, where 42% of those 
interviewed agreed with the statement that Canada is welcoming too many immigrants 
and 64% disagreed that immigration has a positive impact on Canada’s economy.
At the federal political level, the survey found supporters of Prime Minister Justin 
Trudeau’s Liberal Party of Canada were the most favourably inclined toward immigration 
while supporters of  the Conservative Party of Canada and the new right-wing Peoples 
Party of Canada were the most likely to hold negative views of immigration.

Majority of Canadians
continue to see immigration positively

Canada doesn’t spend more on refugees 
Canada doesn’t spend more on refugees than on retirees. Not even close. Some government-
assisted refugees get a small monthly amount in their first year in Canada — about $800 for 
a single person — and a one-time set-up allowance of about $900. Some may get a loan for 
rental or other deposits. There are sometimes small one-time allowances for pregnant women, 
newborns, young children in school. But government-assisted refugees are required to pay back 
the cost of their trip to Canada and their initial medical exam — usually with high interest.
To debunk the myths, asylum-seekers in Canada get no social assistance until they’re permanent 
residents, at that point they’re eligible for provincial social assistance just like anyone else. Privately 

sponsored refugees aren’t eligible for any social assistance: They’re the financial responsibility 
of their sponsors for the duration of the sponsorship. However, single older Canadians in the 
lowest income bracket get at least $1,300 a month through Guaranteed Income Supplements 
and Old Age Security pensions.
A Statistics Canada study published last month found that while the majority of refugees received 
some form of assistance on first arriving in Canada, that proportion dropped significantly 
within the first years of their residence

Canada is the fourth most popular destination for 
international study in the world. However, it is getting harder 
for international students to enter Canada regardless of 
whether they have already been admitted to a school, college 
or university. IRCC rejected 33% of study permit applications 
last year, up from 25% five years ago. 
The higher refusal rate seems to be driven by three trends: 
rejections of university-bound students; more applications 
to Canadian colleges, where the refusal rate is higher; and 
rejection of students from some countries in Africa, Central 
Asia and the Middle East. Another factor is the surge of 
applicants from developing nations such as Nigeria. Last year, 
IRCC rejected 82% of the study permit applications from 
Nigeria, up from 55% five years ago. A study commissioned 

by Global Affairs Canada estimates that international students 
spent $15.5 billion in Canada in 2016. 
Some of the common reasons for an application to be rejected 
are that the officer does not believe that the applicant will 
return to their home country after finishing their studies 
or the applicant does not have enough money to support 
themselves in Canada. Applications may also be rejected if the 
student has a criminal record, is a security threat, has a medical 
condition that poses a danger to the public or has a history of 
immigration violations in any other country. If officers believe 
a study permit applicant is motivated primarily by a desire to 
stay in Canada after graduation, not by the desire for a better 
education, they are likely to refuse the permit.

International students being turned 
away from Canada

IRCC
adds new 
language test 
option 

IRCC is now accepting the Test de connaissance du 
français pour le Canada )TCF Canada( as proof of 
French language ability for Canadian immigration 
applications, including programs managed by the 
federal Express Entry system.
The TCF Canada is now the second approved French 
language test that candidates can take to prove language 
ability for immigration programs. The other option 
remains the Test d’évaluation de français )TEF Canada(. 
The TCF Canada is administered by the Centre 
international d’études pédagogiques )CIEP( and will be 
available to test takers at approved test centres around 
the world.
The TCF Canada consists of four compulsory tests: 
Oral Comprehension, Written Comprehension, Oral 
Expression, and Written Expression. The test lasts for 
approximately 2 hours and 47 minutes. Test results 
remain valid for two years.

Canada to raise immigrant intake to 
350,000 in 2021

Immigration Minister Ahmed Hussen says Canada will take in 350,000 
immigrants in 2021. That’s 40,000 more than it expects to admit this 
year. The figures were announced as part of government’s updated 
multi-year immigration levels plan, which covers the next three years. 
The vast majority of these newcomers are coming under economic 
programs designed to address skills shortages and gaps in the labour 
market. Economic immigrants are individuals who come to Canada 
for career opportunities, seeking an improvement in living standards.
The 2018 Annual Report to Parliament on Immigration outlines 
almost half of these immigrants between the ages 25 and 64 hold a 
bachelor’s degree or higher — that’s compared to under 25% of the 
age group among the Canadian-born population. In 2017, the top 
five jobs for principal applicants were information systems analysts 
and consultants, software engineers, computer programmers and 
interactive media developers, financial auditors and accountants, and 
administrative assistants. Many immigration advocates and economic 

groups, including the federal government’s own economic advisory council, have called for Canada to take in 450,000 people.



Head Office/المقر الرئيسي Editor in Chief/رئيس التحرير 
1552 Ouellette Avenue

Windsor, Ontario N8X-1K7
Cell: 519-992-1657
Tell: 226-773-2147

www.alforqannewspaper.com
info@alforqannewspaper.com

    Al Forqan Newspaper

               AlforqanNewspaper

Mohamad Hisham Khalifeh
Public Relations / Mirna C. Khalife
Editing / Dr. Kawthar El Shaar
Accounting / Sameh Aghbari

Designers / Fatima K, Jamal A & Moe Kassim  
Photos / Moe Makoki & Adel Ghalayini
Distrubution / Omar Shbaro & M. Shawqi

Al-Forqan is an English and Arabic Newspaper Distributed Free

Word of truth                                   Issue 69 (November , December / 2018)

High Quality PRINTING with Best Rates 

DISTRIBUTE TO WINDSOR AREAS 

•  Flyers: 5000 starting $200
•  Business Cards: 1500 for $45
•  Sticker labels: 2000 starting $220
•  Pens: 100 starting $150
•  Pull Up Banners: 1 for $90
•  T-shirts: 12 for $110
•  Post Cards: 1500 for $140
& 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


