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توازنات "نصراهلل - الصدر" 
و"الحريري - العبادي"

• باألرقام هل كان للعرب دور 
في العام ١٩٤٨  ؟

من سيختار الناخب الكندي 
العربي و لماذا ؟

ورود  من  التأكد  عليكم  جيب  األعزاء  قرائنا  أوال 
أمساءكم على لوائح الشطب و أنكم مسجلني لإلقرتاع !  
جتدون املزيد من املعلومات يف الصفحة الداخلية األوىل.

يف مقاالت سابقة حتدثنا عن أهمية املشاركة الفاعلة للجالية العربية 
و اإلسالمية يف اإلستحقاق االنتخابي القادم و الذي يصادف يف السابع 
نواب حمليني يف  إنتخاب  ، حيث سيتم  اهلل  إن شاء  القادم  من حزيران 
مقاطعة أونتاريو ، أما على صعيد مدينة ويندسور و ضواحيها فتتبارز 
األحزاب الثالث الرئيسية لشغر ثالثة مقاعد يف هذه املنطقة اجلغرافية.

قرائنا األعزاء نعيش ككنديني من أصول عربية أوقات حرجة يف ظل 
ما حيدث حول العامل و دائما ما توجه لنا أصابع اإلتهام عند كل كبرية 
و صغرية ولكي ال يتحول هذا البلد الكريم الذي فتح لنا أذرعه إىل بلد 
و رجاال  نساءا  منا  واحد  العنصريني  جيب على كل  فيه أصوات  تعلو 
أن نقرتع ملن يقف مع قضايانا احملقة أن نقرتع ملن يدافع عن إعتدالنا 
و مساحة ديننا أن نقرتع ملن عرفناهم سندا جلاليتنا يف األعوام املاضية.

 لذلك و دون حتفظات فإننا ندعو إىل عدم إنتخاب أي مرشح ينتمي 
إىل حزب احملافظني لكي ال نقف يوما نادمني على قرار قد يضر بنا أو 
بأبنائنا و جبتمعنا و يف الصفحة الداخلية األوىل قمنا بتفنيد املرشحني 
من خالل عوامل عدة نأمل من القارئ الكريم أخذها بعني االعتبار و يف 
كل األحوال حتى و أن كان للقارئ الكريم رأي آخر إال أنه من األكيد 
و الذي ال إختالف عليه أن نشارك يف االنتخابات أن نشارك يف بناء هذا 

الوطن أن نشارك يف التغيري حنو األفضل !
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Sales Representative Sales Representative

دائما يف خدمتكم ..
. دائما األفضل ... 

رضائكم هو هدفنا .

          519-256-1000
           1206 Wyandotte.St.East.519-252-0500                                                Open & Delivery 24 Hours

OPEN 7 DAYS A WEEK  - 704 FELIX AVE. 

EVERYDAY DIFFERENT SPECIAL
DELIVERY 24 HOURS

  نتكلم العربية
إتصل بنا ملعرفة كيف تشرتي بيت بدون دفعة أوىل

519-991-6667 519-992-7726

معجنات على أنواعها- مناقيش، صفيحة، فطائرسبانخ وخضرة.. سحور يومي:

االنتخابات 



for Windsor West
     آدم إبراهيم                           ليسا غريتزكي                                                  رينو بورتلن
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نقولها برصاحة و دون مواربة و همنا األول و األخري هو أبناء جاليتنا و ما يخدم 
مصالحهم لذلك فإننا ندعو جميع أبناء جاليتنا العربية و اإلسالمية الكرمية إىل 
"عدم" اإلقرتاع إىل أي مرشح ينتمي إىل حزب املحافظني " حتى و إن كان من أبناء 
جاليتنا " و ذلك ألسباب عدة و منها ما حصل مؤخرا من أحداث يف غزة و كيف 
أن زعيم حزب املحافظني الفدرايل زور الحقائق فجعل من جيش اإلحتالل الذي 
كان يقنص املتظاهرين العزل و يقتلهم بدم بارد جعلهم ضحية إلرهاب حامس 
! هذه املواقف ليست غريبة عىل زعيم حزب املحافظني حيث أنه كان قد رصح 
بأنه و فور فوز حزبه سيعمد إىل نقل سفارة كندا إىل القدس املحتلة كام فعل 

الرئيس األمرييك . 
سيقول أحدهم أن هنلك فرق بني الحزب عىل الصعيد الفدرايل و املحيل ولكن 
الواقع يقول عكس ذلك فهو منهج ينهجه هذا الحزب يف وجه األقليات و لطاملا 
و  قرارات  جراء  من  اإلسالموفوبيا  أو  اإلسالم  رهاب  يسمى  مام  املسلمون  عانا 
إجراءات اتخذتها حكومة حزب املحافظني حتى أنه كدنا أن نكون مواطنون من 

الدراجة الثالثة لوال خروج هاربر و حزبه من الحكومة.
واجهناه  كلام  ندعمه  ال  الذي  املحافظني  املرشح عن حزب  إبراهيم"  "آدم  كان 
بهذه الحقائق يقول أن الزعيم الجديد " باتريك براون " لديه رؤية مختلفة و 
لكن هذا الزعيم الجديد أصبح قدميا بعد الفضيحة الجنسية التي طالته... فهل 

نحن نعول عىل أشخاص أم عىل أحزاب لديها منهج ؟
و هنا نؤكد أنه ليس هنالك إشكال شخيص مع السيد آدم و هو كفرد أفضل من 
كاتب هذه الكلامت إال أن إختياره الرتشح عن حزب املحافظني يعترب خطيئة يف 

حق أبناء الجالية و لو أنه ترشح مع حزب آخر لدعمه الجميع.
الفرقان استطلعت أراء معظم قيادات و أبناء الجالية و معظمهم ال يؤيد ترشح 
آدم عن حزب املحافظني و حتى القلة اللذين يؤيدونة هم مرتددون و أحدهم 

قالها رصاحة " ال أعلم إذا كان ما أفعله هو صواب ام خطأ " !
بجالية  تليق  الخسارة فهي مجازفة ال  و  الربح  أخذنا منطق  إذا  املجازفة  هذه 
ُعرفت عرب التاريخ بالوفاء و الوفاء يكون مع من وقف بجانبك عند حاجتك له 
فرتد له الجميل بوقوفك إىل جانبه عندما يكون بحاجتك، و هذا متاما ما فعلته 
ما  يف  حتى  و  الجديد  الدميقراطي  الحزب  عن  غريتزيك"  "ليسا  الحالية  النائب 
يتعلق بأحداث غزة فالحزب الدميقراطي الجديد هو الوحيد الذي أنصفنا كعرب 

و هو الوحيد الذي وقف أمام األحزاب األخرى مدينا املجزرة . 
الرتاث  "لشهر  أونتاريو  مقاطعة  تبني  يف  الكبري  الفضل  لها  غريتزيك"  "ليسا  و 
عن  دفاعها  و  جاليتنا  مع  املناسبات  كافة  يف  وقوفها  إىل  باإلضافة  االسالمي" 
قضايانا املحقة ... لكننا ليك نكون منصفني طرحنا أسئلة يف األعداد السابقة عىل 

، تخصيص يوم وطني ملكافحة  العربية  اللغة  تعليم  تتمحور حول  ليسا  آدم و 
اإلسالموفوبيا ، و إستقبال الالجئني و سؤال خدمايت تنموي ميكن للقارئ مراجعة 
األعداد األربعة األخرية حيث يتضح للقارئ أن أجوبة  "ليسا غريتزيك" و هي الغري 
مسلمة و ليست من أصول عربية أفضل من أجوبة "آدم إبراهيم" ذو األصول 
العربية إال أن حزبه و جمهور حزبه يلجمه فتكون خياراته أقل بكثري من املتوقع 
من مرشح عريب ، فكيف بعد هذا نعطي أصواتنا ملن ترشح عن حزب ما رأينا 
منه خريا قط؟ و كيف نغدر بحزب وقف إىل جانبنا .. يبقى أن نقول أننا مل نطرح 
األسئلة عىل املرشح الليربايل رينو حيث أنه أعلن ترشحه يف وقت متأخر يذكر أن 
السيد رينو هو عضومجلس بلدية ويندسور و كونه مرشح عن الحزب الليربايل 

فهذا يعطيه أهمية خاصة عند أبناء جاليتنا العربية و أسالمية.
ماذكرناه كان عن دائرة غرب ويندسور أما يف دائرة ويندسور تكميس فنقولها و 
دون مواربة أيضا ندعو جميع أبناء جاليتنا العربية و اإلسالمية الكرمية إىل اإلقرتاع 
للسيدة "رميي بلبل" و ذلك ملا نعرفه عنها من خدمة هذه الجالية و أبنائها و 
أننا  مبا  و  الجالية  تخدم  التي  الفعاليات  و  األنشطة  من  العديد  يف  مساهمتها 
حسمنا أمرنا من مرشحي حزب املحافظني أي طبعا ال ندعو إىل إنتخاب "السيد 
لطيف" لكن ملاذا ال نقرتع للنائب الحايل عن الحزب الدميقراطي الجديد "بريس 
هاتفيلد" ؟ ببساطة آلن السيد هاتفيلد ارتأى أن ينحاز إىل الجانب اإلرسائييل و 
شارك يف مراسم رفع العلم اإلرسائييل يف ما يسمونه يوم اإلستقالل زورا بينام هو 
يوم النكبة لذلك نكرر دعواتنا إىل إنتخاب السيدة "رميي بلبل" و هي مرشحة 

عن الحزب الليربايل.
عىل  اإلسالمية  الجالية  فعاليات  و  قيادات  أجمعت  فقد  إيسكس  يف  ختاما  و 
دعم النائب الحايل " تراس ناتاشاك" عن الحزب الدميقراطي الجديد وهو صديق 
ألبناء الجالية نعرفه يف كل املناسبات كام أن له مواقف أكرث من ممتازة يف وجه 
األصوات العنرصية و كان له أيضا دور  إيجايب مع "ليسا غريتزيك" يف سن قانون 

مكافحة اإلسالموفوبيا يف أونتاريو.
هذا و تشري اإلحصاءات األخرية إىل تقدم كبري للحزب الدميقراطي الجديد عىل 

األحزاب األخرى مام قد يتيح لهم فرصة تشكيل الحكومة القادمة.

يبقى أن نؤكد برضورة املشاركة يف االنتخابات القادمة حتى و إن كان للقارئ 
الكريم رأي آخر إال أن األهم هو املشاركة الفاعلة ، و ليك تكون مشاركتنا فعالة  
بشكل أكرب نتمنى عىل أبناء جاليتنا و كل يف دائرته أن يقرتع ملن ذكرناهم يف 
معرض حديثنا " الصورة أدناه توضح األسامء". و تبقى الغاية الكربى هي بناء 

وطن نتساوى فيه بالحقوق و الواجبات و يحكمنا العدل و القانون.

for Windsor Techumseh

       محمد لطيف                                          ريمي بلبل                              بيرسي هاتفيلد 

•من سيختار الناخب الكندي العريب و لماذا ؟

for Essex

 كريس لويس                              تاراس ناتيشاك                                       كيت فيستريجا

• لكي تشارك في االنتخابات القادمة 
في ٧- ٦- ٢٠١٨ يجب :

١ - أن تكون كندي
٢-  و بعمر ١٨ سنة و ما فوق 

٣- و تسكن في مقاطعة أونتاريو

تأكد من أخذ هوية شخصية أو بطاقة 
السياقة

• أين تنتخب ؟
إذا تم تسجيل إسمك قبل ٢٩-٥-

٢٠١٨ سوف يصلك بالبريد " بطاقة 
معلومات الناخب " و فيها معلومات أين 

و متى تقترع و يمكنك التأكد على 
هذا الرابط:

eregistration.elections.on.ca 

• كما يمكنك اإلقتراع مبكرا في 
المراكز التالية:

 
Windsor West Returning Office
- 3009 Howard AVE, Windsor, N8X 3Y9
- 3277 Sandwich ST, Windsor, N9C 1A9
- 400 Wyandotte ST E, Windsor, N9A 3H6

أوال إذا إتفقت مع ما سنورده أم مل تتفق
 إال أنه عليك أيها القارئ الكريم أن تشارك و تقرتع ملن تراه مناسبا لك و جلاليتنا الكرمية .

With the Ultimate Lab Library, you get unlimited access to our Entire Certification Lab Library for 12 months. Our Hands-On 
Real LIVE Practice-Labs allow you to experience practical application of course concepts in authentic environments without 
purchasing expensive software or equipment. Try out your new skills as you learn. Use our labs to train for MCSE, CCNA, 
Network+, SharePoint, SQL, Visual Studio, Ethical Hacker, VMware certifications, PMP Prep and more!

Access LIVE Labs Online Anytime 
Easy to Follow Step-by-Step Instructions Guide You Through Practice Exercises 
Safe and Convenient Practice Environment 
Access to REAL Equipment with no Restrictions and Full Administrator Privileges 
Exercises Designed to Address the Questions You'll Face on Your Certification Exam 
Authentic Experience in a Lab Environment With Real-World Scenarios and Exercises 
Retain Knowledge and Feel Confident in Your New Skills by Practicing as You Learn 
Pro-Active and Comprehensive Support Services Will Assist You in Resolving any Technical Issues You Encounter 
Certificate to Display Your Total Hours of Hands-On Practical Experience with Real LIVE Practice-Labs 

Access 100’s of Hands-on Practice Labs for MCSE, CISSP, 
Network+, CCNP, Ethical Hacking, Cyber Security & More! PATHWAY GLOBAL

For $495 get 12 months of unlimited access to 

Hands-On Real LIVE Practice-Labs, including 

Microsoft, CompTIA, Cisco, PMP Prep & more!

Lab Features Include:
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Enroll Today!

visit: www.pathwayglobal.net

OR

call: +
1 (716) 292-9571

Pathway Global, LLC.
Crestview Drive Canton, MI, 48188, USA
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يقلل كثريون من دور العرب، غري الفلسطينيني، أثناء حرب 1948، وما تالها من نكبة، بل ويذهب البعض إىل دور 
عريب يف إفراغ فلسطني من معظم أهلها. إن بعض هذه االتهامات إما ناتج عن عدم معرفة بأحداث ذلك الزمان وإما 

ألهداف سياسية.
إنكار دور العرب يف حرب فلسطني عام 1948، استُخدم بشكل خاص بعد تعديل امليثاق القومي عام 1968، وكان 

الهدف من ذلك تربير التخيل عن البعد 
بالوطنية  التوغل  ثم  للقضية،  العريب 
توطيدها،  بهدف  ليس  الفلسطينية، 
إمنا بهدف سلخها عن األهداف العربية 
أحادية،  خطوات  ولتربير  املشرتكة، 
خالل  من   ،1968 عام  يف  ستظهر 
طروحات الدولة الدميقراطية التي تضم 
من   1974 عام  أو  الصهاينة،  و  العرب 

خالل ما يُعرف بالنقاط العرش.

ومع تبلور طروحات التسوية كان شعار 
الوطني  القرار  هو  فلسطينياً  املرحلة 
التسوية  مناخ  خلق  ألن  املستقل، 
لدى  بالضعف  األقىص  الشعور  يتطلب 
ليسكت  أو  لريىض  الفلسطيني  الشعب 
"يا  شعار  فرُفع  املرتقبة.  التنازالت  عن 
وحدنا"، الذي يصلح للشعر ال للسياسة، 
وصار شعار املرحلة. وحتى يف أغاين تلك 
املرحلة نلمس جلداً للذات العربية. إن 
التسوية تتطلب إغراق الناس يف معاداة 
العرب، واملغاالة يف اّدعاء الوطنية. فجرى 
مثالً إيقاظ الوطنية املرصية عىل حساب 
امتدادها العريب خالل مفاوضات كامب 

ديفيد، وكان شعار "األردن أوالً" الشعار األبلغ يف مرحلة ما 
بعد توقيع اتفاقية وادي عربة.

بذريعة  العرب  مع  القطع  حاول  تياراً  أن هناك  إىل  إضافة 
كل  لصق  فأراد  العربية،  للبلدان  العابرة  تحالفاته  تربير 
نقيصة بالعرب. ونرش كل كالم ميكن أن ينال من سمعتهم. 
الجيوش  أن  قديم  لحديث  إعالمية  آلة  نفسه  من  واتخذ 
"حتى  بلدهم  مغادرة  الفلسطينيني  من  طلبت  العربية 

يتسّنى لها القتال بحريّة، ودون عوائق من املدنيني".

اإليجايب  الدور  عن  الحديث  عند  أمرين  تبيان  من  بّد  ال 
للعرب عام 1948، األمر األول أنه كان عدد الدول العربية 
وبعضها  دول،  عرش  يتجاوز  ال   1948 نكبة  عند  املستقلة 
مستقل اسمياً، وما زالت عىل أراضيه قوات احتالل، وبعضها 

مستقل حديثاً، ومل ينب بعد مؤسساته وال جيشه. األمر الثاين أن املوقف الشعبي العريب كان متقدماً جداً عن املوقف 
الرسمي وهو الذي دفعه إىل إرسال بعض جيشه إىل فلسطني.

إن الفارق كان كبرياً بني دول عربية ليس لديها دعم، وبني عصابات صهيونية جاء بها الغرب لتقيم دولة وظيفية. 
فتُظهر األرقام أن عديد العصابات الصهيونية املسلّحة وصل إىل 60000 مسلّح، بينام كان عديد املسلّحني العرب يف 
فلسطني )مع دخول جيش اإلنقاذ والجيوش 
 23000 من  ألكرث  يصل  ال  الحرب(  العربية 

عنرص. 

العصابات  عىل  لألسلحة  الكبري  التدفق 
دولة  إعالن  قبل  ال  يتوقف،  مل  الصهيونية 
بعد  وال   ،1948 أيار/مايو   15 يف  "إرسائيل" 
كان هناك  الغريب،  الدعم  إىل  فإضافة  ذلك. 
الصهيوين  الكيان  جرس جوي مفتوح إلمداد 
بالسالح، انطالقاً من قاعدة زاتيك العسكرية 
عدد  كان  السنة  نهاية  ومع  التشيكية. 
العصابات الصهيونية حواىل 90000 مسلّح، 
املتواجدة  العربية  الجيوش  عدد  بلغ  بينام 
حواىل 40000 جندي. وما بني ترشين األول/
أنتجت   1948 ومتوز/يوليو   1947 أكتوبر 
طلقة،  ماليني   3 وحدها  الهاغاناه  مصانع 
بندقية  و16000  يدوية،  قنبلة  و150000 

رشاشة، و210 مدافع هاون. 

خاضها  التي  املعارك  فإن  ذلك  ومع 
إخوانهم  برفقة  العرب  املتطوعون 
انترص  مرشّفة،  معارك  كانت  الفلسطينيني 
تسليحهم،  قلة  رغم  منها  كثري  يف  العرب 
ويكفي النظر إىل مذكرات هؤالء املتطوعني من أمثال عبد الله 
التل ومصطفى السباعي وزهري الشاويش وكامل الرشيف وفوزي 
قاوقجي، إلدراك حجم تضحياتهم. كام أن مذكرات الفلسطينيني 
مذكرات  تفصيالً  وأعظمها  مقامهم.  للعرب  تحفظ  وذكرياتهم 
شهيداً،   1038 عددهم  املرصيون  فالشهداء  العارف.  عارف 
العراق: 399 شهيداً،  سورية: 362 شهيداً  األردن: 463 شهيداً، 
، لبنان: 256 شهيداً،  السعودية: 155 شهيداً، ليبيا: 15 شهيداً، 
املغرب العريب: 16 شهيداً، السودان: 8 شهداء، اليمن: 21 شهيداً. 

أما حكاية أن الجيوش العربية طلبت من الفلسطينيني املغادرة، 
فال أصل لالدعاء، حتى أن املؤرخ اإلرسائييل بني موريس راجع 
كل سجالت اإلذاعات العربية عام 1948 ومل يجد ما يثبت ذلك. 
من هنا فإن العرب قاتلوا، وإن التقصري الرسمي ال ينفي نرصة 

الشعب العريب لفلسطني.

• باألرقام هل كان للعرب دور يف العام ١٩٤٨  ؟

 

 

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 

With the Ultimate Lab Library, you get unlimited access to our Entire Certification Lab Library for 12 months. Our Hands-On 
Real LIVE Practice-Labs allow you to experience practical application of course concepts in authentic environments without 
purchasing expensive software or equipment. Try out your new skills as you learn. Use our labs to train for MCSE, CCNA, 
Network+, SharePoint, SQL, Visual Studio, Ethical Hacker, VMware certifications, PMP Prep and more!

Access LIVE Labs Online Anytime 
Easy to Follow Step-by-Step Instructions Guide You Through Practice Exercises 
Safe and Convenient Practice Environment 
Access to REAL Equipment with no Restrictions and Full Administrator Privileges 
Exercises Designed to Address the Questions You'll Face on Your Certification Exam 
Authentic Experience in a Lab Environment With Real-World Scenarios and Exercises 
Retain Knowledge and Feel Confident in Your New Skills by Practicing as You Learn 
Pro-Active and Comprehensive Support Services Will Assist You in Resolving any Technical Issues You Encounter 
Certificate to Display Your Total Hours of Hands-On Practical Experience with Real LIVE Practice-Labs 

Access 100’s of Hands-on Practice Labs for MCSE, CISSP, 
Network+, CCNP, Ethical Hacking, Cyber Security & More! PATHWAY GLOBAL

For $495 get 12 months of unlimited access to 

Hands-On Real LIVE Practice-Labs, including 

Microsoft, CompTIA, Cisco, PMP Prep & more!

Lab Features Include:
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Enroll Today!

visit: www.pathwayglobal.net

OR

call: +
1 (716) 292-9571

Pathway Global, LLC.
Crestview Drive Canton, MI, 48188, USA
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Wishes the Muslim community in Canada
a sincere congratulations on the occasion of the holy month of Ramadan.

Member of Parliament
Windsor West 

Constituency Office

1398 Ouellette Avenue Suite 2
Windsor, Ontario N8X 1J8
Telephone: 519-255-1631

Brian
Masse

التغيري نحو األفضل

1439     2018

ISLAMIC REL IEF USA

IRUSA.ORG  • 1-855-447-1001
3655 WHEELER AVE., ALEXANDRIA, VA 22304

PEOPLE AROUND THE WORLD SUFFERING NEED YOUR ZAKAT. 
THE TIME IS NOW. HAVE YOU GIVEN YET? DONATE TODAY.
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2017 الفرقان  لجريدة  محفوظة  الحقوق  جميع  أصحابها.  آراء  عن  تعرب  وإمنا  وإدارتها،  الجريدة  رأي  عن  بالرضورة  تعرب  ال  الواردة  املقاالت  و  اآلراء  إن   

توازنات "نرصاهلل - الصدر" و"الحريري - العبادي"
التي  هي  "املصادفة"  تكون  "رمبا 
جعجع  سمري  من  كاّلً  جعلت 
الصدر  مقتدى  والسيد  لبنان  يف 
بالحرف  يستخدمان  العراق  يف 
إبداء  لدى  واحداً"  "مصطلحاً 
رأيهام مبا هو مطلوب فعله إلنتاج 
ومفاده  اإلنتخابات.  بعد  السلطة 
مل  جديدة".  بـ"وجوه  مطالبتهام 
لـ"الوجوه  مفهوَمه  جعجع  يوضح 
هذا  طرح  عندما  الجديدة" 
زيارة  من  خروجه  بعد  املصطلح 
الرئيس سعد الحريري، فيام الصدر 
تعني  الجديدة  الوجوه  أّن  أوضح 
وغري  تكنوقراط  بـ«وزراء  اإلتيان 

حزبيّني".

نتائُج  تُظهر  "اليوم،  وتابع: 
أّن  ولبنان،  العراق  انتخابات 

إمكانية توقع عودة محوَري النزاع اإلقليمي اىل إنتاج انقالبات عىل مساحتي تشكيل 
الحكومتني العراقية واللبنانية وارد باملقدار نفسه الذي يتّم فيه الحديث عن تحييد 
تأليف الحكومتني عن نزاعهام: فتصّدر مقتدى الصدر املرتبة االوىل يف االنتخابات )54 
مقعداً( متثل نجاحاً للسعودية ومعها واشنطن، وذلك يف سعيهام إلظهار أّن نفوَذ إيران 
الله"  العراق، أو بني نسبتهم األكرب، تضاءل اىل حدٍّ كبري، فيام فوز "حزب  بني شيعة 
بالحصة األكرب من التمثيل الشيعي، وبالحصة األهم من مجمل نتائج انتخابات لبنان، 
يُظهر أّن نفوذ إيران داخل لبنان وإعادة عملية إنتاج السلطة فيه، ال تزال يف ألف خري.

رأي  يف  اإلعتبارات،  هذه  وتقود 
تأليف  أّن  توقّع  اىل  مراقبني، 
واحد  ضمن  سيحدث  الحكومة 
السيناريو  اثنني:  سيناريوهني  من 
تغطية  تتّم  أن  يف  يتمثل  األول 
دويل  بضغط  الحكومة  تأليف 
خصوصاً،  وأورويب  عموماً 
أن  انعكاسات  عن  لتحييدها 
معادالت  عىل  اإلقليميون  يفرض 
تأويلهم  السياسية،  تركيبتها 
العراق  انتخابات  لنتائج  السيايس 
فهو  الثاين  السيناريو  أما  ولبنان. 
يف  الحكومة  تأليف  يجري  أن 
لبنان والعراق، عىل وقع  كل من 
يف  االستثامر  اإلقليميني  محاولة 
جرت  التي  االنتخابات  نتائج 
يف  سيصبح  وحينها  البلَدين،  يف 
من  واحد  حدوث  توقّع  اإلمكان 
مساَرين: نزاع عىل اسم مرّشح لرئاسة الحكومة اللبنانية بحيث يتّم رّد صفعة تحالف 
العبادي - الصدر السعودية إليران يف العراق بتوجيه صفعة للرياض يف لبنان، وحينها 
سيكون محتَمالً أنه بدالً من تسمية الحريري لرئاسة الحكومة، ستطرح أطراف وزانة 
تسمية شخصية تراعي املعادلة الجديدة التي فرزتها االنتخابات واملتمثلة بفوز "سّنة 
املقاعد  بثلثي  الحزب  فوز  اليهم  مضافاً  النيابية،  السّنية  املقاعد  ثلث  بنحو  آذار"   8

الشيعية، وبجميعها مع رشيكته حركة "أمل".

                          

 *بقلم: األستاذ عبداملنعم الرياحي

يف  اليوم  ومصيبتنا  املصائب،  أعظم  الدين  -املصيبة يف   1
ديننا، مصيبة ال تعرب عنها الكلامت، وال تحيط بها الصفات. 
شيطان يضلل وسلطان يبدل وفقيه يحلل. طال ما سمعت 
من والدي الشيخ محمود الرياحي رحمه الله قوله: بئس 
العلامء بباب األمراء، وقل ما سمعت منه: ونعم العلامء 
بباب األمراء، ألن هذه العبارة فقدت داللتها ومل تعد لها 

حقيقة. 
وموقف عزيز شهدته من شيخنا محمد الحامد رحمه الله 
يوم أردنا أن نرشحه لوظيفة الفتوى، بعد وفاة مفتي حامه 
الشيخ سعيد النعساين رحمه الله. يومها رفض الشيخ أن 
بإمرة  يعمل  اليوم  املفتي  إن  أبنايئ  يا  وقال:  يكون مفتياً 
املحافظ )حاكم املدينة( وإن معظم املحافظني ليسوا من 

الصالحني فال أعرض نفيس للفتنة.
أنهم علامء، حني  -اليوم تتكشف عورات من يزعمون   2
التي  الكلمة  هذه  السلطان،  خدمة  يف  أنفسهم  وضعوا 
تحتوي ثالثة حروف من خمسة تجمعها كلمة الشيطان. 
أحد  وصف  يوم  إبراهيم  حافظ  النيل  شاعر  الله  رحم 

هؤالء، فقال: 

                    كم عامل مد العلوم حبائالً  
لوقيعة وقطيعة وفراق

                مييش وقد نصبت عليه عاممة  
كالربج لكن فوق تل نفاق

 
علامء السوء الذين يبيعون دينهم بدنيا غريهم، ال بد من 
فضحهم وتعريتهم، ال بد أن نعيد ذكر العلامء الصالحني، 
الذين صدعوا بالحق جبهة الحكام الظاملني، فحفظوا لألمة 

دينها ورسالتها.
عىل  فوقعت  البلية،  هذه  عن  مقاالً  اكتب  أن  -أردت   3
عبدالوهاب،  حلمي  محمد  السيد  املرصي  للكاتب  مقال 
أن  لو  وددت  التابعني،  تابعي  من  الثوري  سفيان  عن 
مساحة العمود الذي أكتبه تتسع له، كنت نقلته بالحرف، 

ولكني أنقل منه خالصة تفي مبراده.
يقول الكاتب: سفيان الثوري أمري أهل الحديث يف زمانه 
وتالمذته  عدد شيوخه ستامئة،  إن  يقال:  هـ(،   161-97(
ومن حدثوا عنه أكرث من عرشين ألفاً، كان يقول لطالب 
يصلحهم؟!  الدنيا  يف  بقي  فمن  العلامء  فسد  إذا  العلم: 

ثم ينشد: 
يا معرش العلامء يا ملح البلد    

                ما يصلح امللح إذا امللح فسد
بدنيا  دينهم  يبيعون  الذين  ألولئك  املقت  شديد  وكان 
يا  هؤالء:  أحد  له  قال  بحاجتهم(.  )يتذرعون  السلطان 
قوم،  يا  غاضباً:  فأجابه  بعيايل؟  أصنع  كيف  عبدالله،  أبا 
وإذا  عياله،  رزق  الله  إذا عىص  إنه  يقول:  لهذا،  اسمعوا 

أطاع الله ضيع عياله!
عىل  الثوري  يحثون  الناس  من  كثري  وكان  الكاتب:  يقول 
الرجل  أللقى  إين  لهم:  فيقول  واألمراء،  بامللوك  االتصال 
أصبحت؟  كيف  يل:  فيقول  أبغضه،  السلطة(  أهل  )من 
فيلني له قلبي، فكيف مبن أكل ثريدهم ووطئ بساطهم؟!
أن  حاول  العبايس  املهدي  الخليفة  أن  الكاتب  ويذكر 
خاتم  ونزع  طلبه،  يف  فأرسل  الثوري  سلطة  من  يستفيد 
الخالفة من إصبعه ورمى به إليه قائالً: هذا خامتي فاعمل 
ال  سفيان:  له  فقال  والسنة،  بالكتاب  األمة  هذه  يف  به 
تبعث يل حتى آتيك وال تعطني شيئاً حتى أسألك، فغضب 
املهدي وهم أن يفتك به لوال أن كاتبه ذكره بأن سفيان 

استأمنه عىل نفسه.
4 -رسول الله صىل الله عليه وسلم حذرنا من أمئة الجور 
أضلوكم(  أطعتموهم  إن  أمراء  عليكم  سيكون  إنه  )أال 
النصيحة  تنفعهم  مل  فإذا  لهم،  النصيحة  بذل  يف  ورغبنا 
إىل  قام  الشهداء حمزة ورجل  لنا معارضتهم )سيد  رشع 

إمام جائر فأمره ونهاه فقتله(.
ويف تاريخنا اإلسالمي كثري من علامء الهدى ما يزال ذكرهم 
عىل كل لسان، منهم أحمد بن حنبل الذي عارض الخليفة 
املأمون العبايس يف محنة القول بخلق القرآن، وعز الدين 
بن عبدالسالم الذي عارض امللك إسامعيل صاحب دمشق 
صاحب  أيوب  امللك  وعارض  للفرنجة،  السالح  باع  يوم 
بيعهم  جرى  حتى  الناس،  عىل  املامليك  والية  يف  مرص، 
عاشور  بن  الطاهر  أنكر  الحديث  تاريخنا  ويف  واعتاقهم، 
املنرب  فأعلن عىل  بورقيبة  الحبيب  مفتي تونس، ضالالت 

قولته الجريئة: صدق الله تعاىل وكذب بورقيبة.
ال  فريضة،  الظامل  الحاكم  مواجهة  يف  الحق  كلمة  -إن   5
بد أن يقوم بها علامء يف األمة، فإذا أعلنوها وجبت عىل 
األمة نرصتهم، فيؤجر من ينرصهم ويأثم من يخذلهم، ويف 
الحديث الرشيف )إذا هابت أمتي أن تقول للظامل يا ظامل 

فقد تودع منهم وبطن األرض خري لهم من ظهرها(.

بئس العلماء
بباب األمراء 

عىل هامش الحديث عن مسلسل العقوبات الجديدة التي تلت خروج األمريكيني من 
لها،  أو صديقة  إيرانية  وكيانات  قيادات  فُرضت عىل  والتي  اإليراين  النووي  التفاهم 
تعّددت السيناريوهات؛ ابتداًء من الحديث عن تفكيك امليليشيات العراقية، وصوالً 
إىل سحب "حزب الله" من سوريا، وهو ما طَرح سؤاالً جريئاً: هل يف استطاعة "حزب 

الله" العودة إىل لبنان؟ كيف وملاذا؟

االعرتاف  تجميد  تلت  التي  األخرية  األمريكية  الخطوات  اللبنانيون  "يقارب  وقال: 
بالتفاهم النووي اإليراين بكثري من االنطباعات املتناقضة. فبني من ينظر اليها عىل انّها 
من مسلسل الخطوات األمريكية الفاشلة الساعية اىل استعادة مواقع فَقدتها بانسحاب 
اإلدارة السابقة من املنطقة وملء اإليرانيني وفئات متعددة للفراغ، وأخرى تتطلع اىل 
جّدية الرئيس األمرييك الجديد يف خطواته الجازمة حتى ولو جاءت بنتائجها السلبية 

عىل حلفائه قبل الخصوم". 

ولفت اىل ان مصادر ديبلوماسية وعسكرية تراقب تطورات املنطقة تعرتف بانّه ومبعزل 
عاّم تقول به هاتان النظريتان فإّن اإلدارة األمريكية الجديدة كَشفت عن اهدافها بنحٍو 
ال يقبل الجدل، وأبرزُها إعادة فتِح باب املفاوضات يف شأن التفاهم النووي ومتديد ما 
سّمَي مهلة السنوات العرش "2015 – 2025" وإضافة ملف الصواريخ البالستية من 
ضمنه وقُف متّدِد ايران خارج حدودها الجغرافية، وهو ما يعني الطلب اليها طوعاً 

تقليَص دورها ووجودها يف العراق وسوريا واليمن ولو بدرجات متفاوتة.

وعليه، فإّن موضوع "عودة" الحزب من سوريا، بات محّل نقاش يف الدوائر الرسمية 
الحزب فيها من تحسني  النيابية األخرية عىل رغم ما حّققه  االنتخابات  العليا عقَب 
لـ"متثيله النيايب الصايف"، واستعادة مواقع حلفائه من غري الشيعة. وهو ما فرَض بحثاً 
جّدياً ال ميكن أحداً التهرُّب منه عىل ابواب تأليف الحكومة الجديدة وحّصة الحزب 

فيها وما ميكن ان يقبل به الحريري أو يحرمه يف ضوء العقوبات الجديدة.

هل يف إمكان "حزب اهلل" العودة من سوريا... كيف ومتى؟

 لسوريا”: بوتني “نفض يده” من إيران 
ّ

“يشء ما ُيحض
وعنارصها الـ70 ألف.. واآليت أعظم!

اعتربت مجلة “بيزنس إنسايدر” األمريكية أّن الرئيس الرويس فالدميري بوتني بترصيحه 
الداعي “القوات األجنبية” إىل مغادرة األرايض السورية مّد، وبشكل غري متوقع، 
يد املساعدة إىل نظريه األمرييك دونالد ترامب الذي تعاين سياسته إزاء سوريا تعرثاً.

يف تقريرها، أملحت املجلة إىل أنّه بات لدى ترامب فرصة لسحب قواته من سوريا 
بعدما دعا بوتني إيران إىل سحب قواتها منها أيضاً، مشريًة إىل أّن الرئيس األمرييك 
مل يتخذ هذه الخطوة، التي لطاملا أعرب عن رغبته يف تنفيذها، خوفاً من خسارة 

سوريا لصالح النفوذ اإليراين.
يف هذا اإلطار، ذكّرت املجلة بالئحة املطالب التي قّدمها وزير الخارجية األمرييك، 
مايك بومبيو، إليران، بعد انسحاب الواليات املتحدة من االتفاق النووي اإليراين، 

الفتًة إىل أّن سحب القوات التي تدعمها طهران يف سوريا متثّل جزءاً منها.
وأوضحت املجلة أّن بعص املنتقدين وصفوا املطلب األمرييك بسحب القوات التي 
تدعمها إيران بأضغاث األحالم، مبينًة أّن إليران 70 ألف مقاتل رسمي وغري رسمي 

وترسانة تقدر بـ100 ألف صاروخ يف 
سوريا.

رفض  إىل  املجلة  تطرقت  ذلك،  إىل 
باالنتشار  إليران  السامح  إرسائيل 
وبالغارات  املحتل  الجوالن  مبحاذاة 
الجوية التي نفذتها تل أبيب مؤخراً 
يف سوريا، كاشفًة أّن تل أبيب رضبت 
جوية  دفاعية  منظومات  خاللها 

روسية الصنع.
رئيس  أّن  إىل  املجلة  أملحت  وفيام 
نتنياهو  بنيامني  اإلرسائييل  الوزراء 
أثناء  إيران  نال مباركة بوتني لرضب 
زيارته له يف موسكو، رأت أّن الرئيس 
الرويس أعطى ما هو أكرث من مباركة 
وذلك  الفائت،  األسبوع  هادئة 
واألجنبية  اإليرانية  القوات  بدعوته 

إىل مغادرة سوريا.
وعىل الرغم من أّن دعوة بوتني القوات األمريكية إىل مغادرة الرشق األوسط ليست 
بجديدة، رأت املجلة أّن الجديد يف هذه الدعوة يكمن يف طلبه من حليفته إيران 
نفوذ من طهران إىل  إقامة  املتمحور حول  الخارجي  السيايس  التخيل عن هدفها 

بريوت.
ونقلت املجلة عن املتحّدث بإسم الخارجية اإليرانية، بهرام قاسمي، قوله إّن “أحداً 
لن يجرب إيران عىل القيام بيشء”، معتربًة أنّه من شأن تنازل إيران لبوتني وإذعانها 
املتحدة  للواليات  سيتيح  واقعاً  ينشئ  أن  سوريا،  من  بالرتاجع  ترامب  ملطالب 

مغادرة البالد بعد هزمية “داعش”.
قد  األحالم  بأضغاث  البعض  وصفها  التي  ترامب  سياسة  أّن  املجلة  رأت  وعليه، 
تتحقق بعد معارضة إرسائيل الشديدة لالنتشار اإليراين يف سوريا وبعد تخيل بوتني 

عن حليفته طهران.
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نبواءت لم تتحقق بعد زمن النبي ملسو هيلع هللا ىلص - ٦
كنا قد رسدنا يف حلقات سابقة مجموعة 
أثناء  تحققت  التي  النبوية  النبوءات  من 
و بعد زمن النبي صل الله عليه و سلم و 

نكمل برسد نبوءات مل تتحقق بعد

ظهور اإلسالم
اإلمام أحمد من  الذى رواه  الحديث  وىف 
حديث  وهو  اليامن  بن  حذيفـة  حديث 
فيكم  النبوة  تكون  قال:  النبى  أن  صحيح 
إذا  الله  يرفعها  ثم  تكون  أن  الله  شاء  ما 
عىل  خالفة  تكون  ثم  يرفعها،  أن  شاء 
منهاج النبوة، فتكون فيكم ما شاء الله أن 
تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، 
ثم تكون ملكاً عاضاً، فتكون فيكم ما شاء 
الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن 
يرفعها ثم تكون ملكاً جربياً فتكون فيكم 
إذا  الله  يرفعها  ثم  تكون  أن  الله  شاء  ما 
شاء أن يرفعها، ثم تكون خالفة عىل منهاج 
النبوة - رواه أحمد ىف املسند ) 4/ 273 ( 

وصححه األلباىن ىف الصحيحة رقم 5

وىف الحديث الذى رواه مسلم من حديث 
الله  أن  قال:  املصدوق  الصادق  أن  ثوبان 
مشارقها  فرأيت  األرض  يل  زوى  تعاىل 
ومغاربها، وإن ملك أمتى سيبلغ ما زوى 

ىل منها

الرسول وهو ىف أحلك األزمـات واألوقات 
يقول  مهاجرون  وأصحابه  يُطـارد،  وهو 
هذا  نَّ  لَيُِتمَّ والله   : األرت  بن  لخباب 
إىل  صنعاء  من  الراكب  يسري  حتى  األمر 
الله والذئب عىل  إال  حرضموت ال يخاف 

غنمه

قبض العلم وظهور 
الجهل

قال  عنه  الله  ريض  مالك  بن  أنس  فعن 
 : وسلم  عليه  الله  الله صىل  رسول  قال   :
من أرشاط الساعة أن يرفع العلم ويثبت 
وقبض   ، ومسلم  البخاري  رواه   - الجهل 
النووي رحمه  ، قال  العلامء  العلم بقبض 
الله : "هذا الحديث يبني أن املراد بقبض 
العلم يف األحاديث السابقة املطلقة ليس 
هو محوه من صدور حفاظه ولكن معناه 
جهاالً  الناس  ويتخذ  حملته  ميوت  أن 

يحكمون بحهالتهم فيضلون ويضلون

أوتوا من  وما   : الله  الذهبي رحمه  وقال 
من  بقي  فام  اليوم  وأما   ، قليالً  إال  العلم 
قليل  أناس  ، يف  القليل  إال  القليلة  العلوم 
القليل  بذلك  منهم  يعمل  من  أقل  ما   ،

فحسبنا الله ونعم الوكيل

وهذا يف زمان الذهبي رحمه الله فام بالك 
من  الزمان  بعد  كلام  فإنه  ؟  هذا  بزماننا 
عهد النبوة قل العلم وكرث الجهل وال يزال 
يقبض العلم حتى ال يعرف من اإلسالم إال 
اسمه كام قال النبي صىل الله عليه وسلم 
الساعة حتى ال يقال يف األرض  : ال تقوم 

الله الله - رواه مسلم

ذهاب الصالحين

الله عنهام  الله بن عمرو ريض  فعن عبد 
وآله  عليه  الله  الله صىل  رسول  قال  قال 
الله  يأخذ  حتى  الساعة  تقوم  ال   : وسلم 
رشيطته من أهل األرض ، فيبقى عجاجة 
ال يعرفون معروفاً وال ينكرون منكراً - رواه 

أحمد وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح

صدق رؤيا المؤمن

: قال  الله عنه قال  فعن أيب هريرة ريض 
رسول الله صىل الله عليه وآله وسلم : إذا 
اقرتب الزمان مل تكد رؤيا املسلم تكذب - 

رواه مسلم

كثرة النساء
 : قال  الله عنه  مالك ريض  بن  أنس  فعن 
قال رسول الله صىل الله عليه وآله وسلم 
: من أرشاط الساعة ـ وذكر منها ـ وتكرث 
النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسني 

امرأة القيم الواحد - رواه البخاري

كثرة موت الفجأة
فعن أنس ريض الله عنه قال : قال رسول 
من  إن   : وسلم  وآله  عليه  الله  الله صىل 
 - الفجأة  موت  يظهر  أن  الساعة  أمارات 

رواه الطرباين يف الصغري واألوسط 

وقوع التناكر بين 
الناس

سئل   : قال  عنه  الله  ريض  حذيفة  فعن 
رسول الله صىل الله عليه وآله وسلم عن 
يجليها  ال  ريب  عند  علمها   : فقال  الساعة 
أخربكم مبشاريطها  ولكن   ، إال هو  لوقتها 
وما يكون بني يديها ـ وذكر منها ـ ويلقى 
بني الناس التناكر فال يكاد أحد يعرف أحد 
- رواه أحمد وقال الهيثمي : رجاله رجال 

الصحيح

العرب  أرض  عودة 
مروجًا وأنهارًا

: قال  الله عنه قال  فعن أيب هريرة ريض 
 : وسلم  وآله  عليه  الله  صىل  الله  رسول 
العرب  أرض  تعود  حتى  الساعة  تقوم  ال 

مروجاً وأنهاراً - رواه مسلم

كثرة المطر وقلة 
النبات

فعن أنس ريض الله عنه قال : قال رسول 
الله عليه وآله وسلم : ال تقوم  الله صىل 
وال  عاماً  مطراً  الناس  ميطر  حتى  الساعة 
وقال   ، أحمد  رواه   - شيئأ  األرض  تنبت 

الهيثمي : رجاله ثقات

حسر الفرات عن جبل 
من ذهب

: قال  الله عنه قال  فعن أيب هريرة ريض 
رسول الله صىل الله عليه وآله وسلم : ال 
تقوم الساعة حتى يحرس الفرات عن جبل 
من  فيقتل  عليه  الناس  يقتتل  ذهب  من 
كل مائة تسعة وتسعون ، ويقول كل رجل 
- رواه  أنجو  الذي  أنا  أكون  : لعيل  منهم 

البخاري

للكربى  املصاحبة  الصغرى  العالمات  أوىل 
التي بدأت يف الظهور .. هي انحسار نهر 
الفرات عن جبل الذهب .. ستظهر هذه 

العالمة قرب ظهور املهدي .. وبالفعل بدأ 
مياهه  منسوب  انخفاض  يف  الفرات  نهر 
تقوم  ال   "  : وسلم  عليه  الله  قال صىل   ..
الساعة حتى يحرس الفرات عن جبل من 
ذهب يقبل الناس عليه .. فيقتتل من كل 
رجل  كل  ويقول   .. وتسعون  تسعة  مائة 
منهم لعيل أكون أنا الذي أنجو " .. وتلك 
.. قتال دائر  فتنة شديدة ومقتلة عظيمة 
وال   .. الذهب  أخذ  أجل  من  الرجال  بني 
يصل إليه أحد .. ومن حرض تلك العالمة 
فال يأخذ من الذهب شيئاً كام أمر النبي 
الفرات  : "يوشك   .. الله عليه وسلم  صىل 
أن يحرس عن جبل من ذهب فمن حرضه 

فال يأخذ منه يشء

كالم السباع 
والجمادات اإلنس

قصة  يف  عنه  الله  ريض  هريرة  أيب  فعن 
جاء  ثم  الذئب  معه  تكلم  الذي  الراعي 
الله عليه وآله وسلم  الله صىل  إىل رسول 
فأخربه بذلك فصدقه النبي صىل الله عليه 

وسلم 
يدي  بني  أمارات  من  أمارة  إنها   : قال  ثم 
فال  يخرج  أن  الرجل  أوشك  قد   ، الساعة 
يرجع حتى تحدثه نعاله وسوطه ما أحدث 
أحمد  وقال   ، أحمد  رواه   - بعده  أهله 

شاكر صحيح
النبي  عهد  من  ظهرت  قد  العالمة  هذه 
الحديث  يف   ! وسلم  عليه  الله  صىل 
عنه  الله  ريض  هريرة  أيب  عن  الصحيح 
فأخذ  الغنم  راعي  إىل  ذئب  جاء   : قال 
انتزعها منه  الراعي حتى  منه شاه فطلبه 
 – فأقص  تل  عىل  الذئب  فصعد   : قال   .
جلس عىل أسته واستذفر –أدخل ذنبه بني 
رزقنيه  رزق  إىل  عمدت   : فقال  فخذيه- 
الرجل  ، فقال  الله عزوجل وانتزعته مني 
قال  يتكلم!  ذئباً  كاليوم  رأيت  ان  تالله   :
الذئب : أعجب من هذا رجل يف النخالت 
بني الحرتني يخربكم مبا مىض ومبا هو كائن 
بعدكم . وكان الرجل يهودياً فجاء الرجل 
 .. وخربه  وسلم  عليه  الله  النبي صىل  إىل 
ثم   .. والسالم  الصالة  عليه  النبي  فصدقه 
إنها   ": الله عليه وسلم  الرسول صىل  قال 
قد  الساعة  يدي  بني  إمارات  من  أمارة 
أوشك الرجل أن يخرج حتى تحدثه نعاله 

وسوطه ما أحدث أهله بعده " ..

كثرة الروم 
وقتالهم 

للمسلمين

فعن عوف بن مالك ريض الله عنه قال : 
قال رسول الله صىل الله عليه وآله وسلم 
بني يدي الساعة ، فذكر منها  : اعدد ستاً 
: ثم هدنة تكون بينكم وبني بني األصفر 
فيغدرون فيأتونكم تحت مثانني غاية تحت 

كل غاية اثنا عرش ألفاً - رواه البخاري

عظيم  أنه  القتال  هذا  وصف  يف  وجاء 
شديد فعن عبد الله بن مسعود ريض الله 
، حتى  الساعة ال تقوم  : إن  أنه قال  عنه 
ثم   ، بغنيمة  يفرح  وال   ، مرياث  يقسم  ال 
قال بيده هكذا -ونحاها نحو الشام فقال 
: عدو يجمعون ألهل اإلسالم ويجمع لهم 

أهل اإلسالم
قلت: الروم تعني؟ 

ردة  القتال  ذاكم  عند  وتكون  نعم  قال: 
للموت  املسلمون رشطة  فيشرتط  شديدة 
يحجز  حتى  فيقتتلون  غالبة  إال  ترجع  ال 
كل  وهؤالء  هؤالء  فيفيء  الليل  بينهم 
يشرتط  ثم   ، الرشطة  وتفنى   ، غالب  غري 
املسلمون رشطة للموت ال ترجع إال غالبة 
، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيء 
وتفنى   ، غالب  غري  كل  وهؤالء  هؤالء 
رشطة  املسلمون  يشرتط  ثم   ، الرشطة 
إال غالبة فيقتتلون حتى  للموت ال ترجع 
غري  كل  وهؤالء  هؤالء  فيفيء   ، ميسوا 
غالب وتفنى الرشطة ، فإذا كان يوم الرابع 
الله  فيجعل  اإلسالم  أهل  بقية  إليهم  نهد 
الدبرة عليهم فيقتلون مقتلة – إما قال ال 
يرى مثلها، وإما قال مل ير مثلها – حتى إن 
يخلفهم حتى  فام  بجنباتهم،  ليمر  الطائر 
فال  مائة  كانوا  األب  بنو  فيتعاد  ميتاً  يخر 
يجدونه بقي منهم إال الرجل الواحد فبأي 
غنيمة يفرح؟ أو أي مرياث يقاسم؟ فبينام 
من  أكرب  هو  ببأس  سمعوا  إذ  كذلك  هم 
قد  الدجال  إن   : الرصيخ  فجاءهم  ذلك 
خلفم يف ذراريهم ، فريفضون ما يف أيديهم 
 ، طليعة  فوارس  فيبعثون عرشة  ويقبلون 
قال رسول الله صىل الله عليه وآله وسلم : 
إين ألعرف أسامئهم وأسامء آبائهم وألوان 
خيولهم هم خري فوارس عىل ظهر األرض 
يومئذ ، أو من خري فوارس عىل ظهر األرض 

يومئذ - رواه مسلم.

قتال اليهود
الله  ريض  هريرة  أيب  فعن 
الله  رسول  قال   : قال  عنه 
 : وسلم  وآله  عليه  الله  صىل 
يقاتل  حتى  الساعة  تقوم  ال 
ن  ملسلمو ا
فيقتلهم  اليهود 

وراء  من  اليهود  يختبئ  ، حتى  املسلمون 
الحجر والشجر ، فيقول الحجر أو الشجر 
يهودي خلفي  عبدالله هذا  يا  يا مسلم   :
فإنه من شجر  الغرقد  إال   ، فاقتله  فتعال 

اليهود - متفق عليه
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 3 for $9

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

15

10

%
OFF

%
OFF

WE OPEN FOR SUHOOR  
226-674-4711

Lo Mosta specializes in Lebanese flatbreads, with traditional 
Mediterranean ingredients. We pride ourselves on using only the 
freshest ingredients because quality is what we are known for. 

201 West Grand Boulevard, Windsor, Ontario N9E 3W7

WE INVITE YOU TO LO MOSTA AND TO “TASTE THE TRADITION”.

SUHOOR 7 DAYS A WEEK
FROM 12:00 AM - 3:00 AM

Regular hours from 9:00 am - 5:00 pm

Enjoy

Gather

Enjoy

Celebrate

Photography Provided By: Blush Photography

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
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AKAWIE
Cheese

                Lb
              

RED LENTIL

                                

 BURCU
Tomato Paste
                  600g                        

ASEEL
Vegetable

Chee
            2 kg

PUCK
  Creamy Dairy

Spread
              500 g                        

KATAIFI &  PHYLLO

          

                     

    TAHINA
     100% Ground

   Seasme seeds
                         2 lb

YOGURT
Plain

               750 g
                   

   NATURAL DELIGHTS
                                       Medjool    
                                        Dates
                               5 lb

                           11 lb
$34.99

LABNEH
Strained yogurt

                 
500g                             

 3 for $2 $5.99
$8.99

$1 .99
$3.99

$6 .99 $0.59

$9.99
$3.99

$2.99

$10.99 $3.39

$0.69
$1

.99

  ASHTA

MAHMOOD
RICE

Sella Rice

            11 lb

ALWAZAH 
TEA

 110 bags           

                      SEMOLINA
                   GROUND

                                           2 lb

7665 Tecumseh Rd East - Windsor, ON N8T 1G2 / 226-344-1244          

 NAKHL SABZ SOBHI
                             Dates

$19 .99

CEDAR
Extra Virgin

 olive oil

           3 L

                  

  VERMICELLI
Green World

Food Quality
                                         

  SALEM
   Grape Leaves
                 1 lb

                                

 LIQUORICE
Natural

                     

ALAMEED
COFFEE

           226g

$5.99

$7 .99
$5.99

  GREEN 
WORLD
   Eggplant
 2.85kg

MASTER DELIGHT
                            Mixed  Nuts                                

                                  2.7 kg            

$0 .89

CORTAS
Hummos Tahina

           400g
                  

  MAGGI
 

                                

• FALAFEL      
• KABAB BEEF        
• KABAB CHICKEN    
• SHISH TAWOOK
• KAFTA   

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

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

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

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

...........................$6.99.......

SANDWICHES

INDIVIDUALS
FALAFEL       
KABAB BEEF        
KABAB CHICKEN    
SHISH TAWOOK

 ....... 2 peice $0.99....... 6 peice $3.99 ...............
         .................. 1 peice $2.25 ...................
                ........... 1 peice $2.25 ..................
              ............. 1 peice $6.00 ........

$14.99

Whole 
Chicken

• فالفل
• كباب لحم

• كباب دجاج
• شيش طاووق

• كفتة لبنانية

فالفل
كباب لحم

كباب دجاج
شيش طاووق

PIES
• Cheese pie      

• Spinach pie         

• Meat pie  

• Thyme pie

• Vegtables pie 

• Cheese with sausage 

• Thyme with cheese

• Akawi cheese

    ............... $3.00 .............

    ............... $2.00 ............

.................... $2.50 ..........

   ................. $2.00 ..............

        ........... $2.50 ....

                ... $4.00 ..

                ... $2.50 ...

        ............ $3.75....

منقوشة جبنة 

منقوشة سبانغ 

منقوشة لحمة 

منقوشة زعتر 

منقوشة خضروات 

منقوشة جبنة مع سجق 

منقوشة جبنة مع زعتر 

منقوشة جبنة عكاوي 

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 

KABAB
BEEF
$5.95

MENU
519-944-4844

7615 
Tecumseh 

Rd East 
Windsor ON 

N8T 1G2

We Open
Mon - Thu From 

8:00 to 7:00
Saturday From 

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

$59.99
 3 for $9

 2 for $5  3 for $9
$2.99

 4 for $10

 2 for 

  $8 $30.99

/ pound

 2 for $10

/ pound
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We Sell & Repair 
MOBILE PHONES

3395 HOWARD AVE, WINDSOR - ONTARIO N9E 3N6

*   WATER DAMAGE
*   BROKEN SCREENS
*   BROKEN GLASS
*   BATTERIES

*   POWER BUTTONS
*   HOME BUTTONS
*   HEADPHONE JACKS
*   SPEAKERS & MORE!

519-266-6732
نتكلم العربية

CUSTOM BUILT FULL BRICK RAISED RANCH 
ON A QUIET CRESCENT IN LASALLE. APPROX. 
1780 SQ FT ON MAIN LEVEL. HOME FEATURES 
3+2 BEDROOMS AND 2 FULL BATHS. LOTS OF 
UPDATES HAVE BEEN COMPLETED LATELY 
INCLUDING NEW FLOORING, NEWER SUMP 
PUMP, PAINT, BACKSPLASH IN THE KITCHEN, 
FAUCETS, SINKS, ALL COUNTER TOPS ARE 
GRANITE INCLUDING ISLAND. THIS HOME 
WILL NOT LAST LONG! CALL AGENT FOR 
YOUR PERSONAL VIEWING TODAY!

EXCELLENT AND VERY SOLID 3 
BEDROOM 1 BATH BUNGALOW. 
LOCATED IN WALKING DISTANCE TO 
ERIE STREET )LITTLE ITALY(. HOME IS 
WELL MAINTAINED AND IS PERFECT 
FOR THE FIRST TIME HOME BUYER 
OR INVESTORS. CURRENTLY RENTED 
OUT FOR $850 + UTILITIES. ALLOW 24 
HOURS FOR ALL SHOWINGS AS LTA 
APPLIES.

EXCEPTIONAL QUALITY BRICK TO ROOF LOCATED 
ON A CUL-DE-SAC IN A QUIET NEIGHBOURHOOD 
IN SOUTH WINDSOR. HOME FEATURES APPROX. 
3000 SQ FT OF LIVING SPACE WITH 4 BEDROOMS )2 
OF THE BEDROOMS HAVE SLIDING DOORS WITH A 
BALCONY(, MASTER FEATURES A 4PC ENSUITE. ON 
THE MAIN FLOOR THERE IS A HUGE LIVING ROOM 
WITH SEPERATE DINING AREA, LARGE SPACIOUS 
KITCHEN WITH GRANITE COUTERTOP, GLASS TILE 
BACKSPLASH, BREAKFAST BAR, GRANITE CENTRE 
ISLAND, BUILT IN OVEN AND DISHWASHER. LOWER 
LEVEL FEATURES A LARGE FAMILY ROOM WITH 
NATURAL FIREPLACE. PATIO DOORS LEAD TO 
DECK OVER LOOKING A STUNNING YARD. GRADE 
ENTRANCE TO A FULL BASEMENT

1102 LANGLOIS 
$124,900

5919 ROSEWOOD LaSalle
$429,900

4561 FONTANA - WINDSOR
$399,900

4553 FONTANA WINDSOR

outstanding 3-4 bdrm and 2 full 
bathrooms, fully finished and 
renovated raised ranch. walk into 
large foyer, soaring cathedral 
ceilings, hrwd flrs, large dining 
area, 3 good size bedrooms on the 
main floor plus another bedroom 
in the basement. fully finished 
basement with a 2nd kitchen, 2nd 
full bathroom and nice living room 
& get cozy with the beautiful gas 
fireplace. 2 car attached garage, 
school district for bellewood, 
talbot trail, massey(, easy access 
to shopping, schools & 401. no 
carpet in the house. this house is in 
immaculate condition. call l/s for a 
private viewing. l/s is related to the 
vendor.

WITH 160 FEET OF 
FRONTAGE ON BUSY 
HOWARD AVENUE THIS 
BEAUTIFUL VACANT 
COMMERCIAL LAND WOULD 
MAKE AN EXCELLENT 
LOCATION FOR NUMEROUS 
COMMERCIAL OR 
BUSINESS DEVELOPMENTS. 
CURRENTLY ZONED AS CD 
2.1 WHICH ACCOMODATES 
MANY COMMERCIAL USES. 

2545 HOWARD Avenue
$199,900

Congratulations to our 
amazing clients on selling 
their house!! It was a pleasure 
to work with you. Thank you 
for choosing the Property 
Cousins.
Thinking of buying or selling? 
Let us help you through the 
process! Contact us Today!

 MAMDOUH
HASSOUN

 TOUFIC
HASSOUN

519-991-6667 519-992-7726

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

Sales Representive Sales Representive

$349,900

4231 DOUGALL Avenue Windsor
$529,900
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 الجالية المسلمة في ويندسور اسكس تلتقي النائبين ناتاشاك و رامسي

الفدرالية ترييس راميس و  بالنائب  الجالية اإلسالمية يف ويندسور اسكس   إلتقى قادة و أعضاء 
النائب املحيل و املرشح لإلنتخابات القادمة عن مقعد أسكس تراس ناتاشاك ، هذا و رحب النائب 
ناتاشاك بالحضور مثمنا الدور املهم و املحوري الذي يلعبه أبناء الجالية املسلمة يف تطوير و دمج 
املجتمع الكندي و يف كلمة مطولة تحدث أيضا عن رضورة املشاركة يف االنتخابات القادمة لقطع 

الطريق عىل العنرصيني اللذين يحاولون أن يغريوا ماهية كندا و أصالتها.
بدوره تحدث السيد ظفار إقبال مثمنا الصداقة التي تجمع النائبني بالجالية املسلمة و أردف أن 

الجالية ستقف دامئا إىل جانب أصدقائها و أبدا دعم الجالية الكامل للسيد تراس.
عن  تحدثت  كام  املتواصل  دعمهم  عىل  اإلسالمية  الجالية  شاكرة  راميس  النائب  تحدثت  كام 
األشياء  الذي سام  الوحيد  هو  الجديد  الدميقراطي  الحزب  زعيم  أن  و  غزة  يف  األخرية  األحداث 
مبسمياتها بينام ممثل الحكومة الكندية رفض التصويت يف مجلس األمن لصالح إرسال فرق تحقيق 

مستقل و خاصة أن هناك طبيب كندي قد تعرض إلطالق نار من قبل الجيش اإلرسائييل .

و تحدث الدكتور ماهر املرصي مسهبا يف موضوع إعتداء اإلحتالل اإلرسائييل عىل الفلسطينيني 
العزل يف غزة كام و استنكر مشاركة أحد النواب املحليني يف إحتفالية رفع علم اإلحتالل اإلرسائييل 

التي يسمونه اإلستقالل بينام هو يوم النكبة.
يف  املسلمة  الجالية  أبناء  من  الناشئة  يلعبه  الذي  الهام  الدور  إىل  الرشيف  عيل  السيد  أشار  و 
الحياة  يف  الناشئة  مشاركة  كيفية  عن  خليفة  أحمد  الشاب  تحدث  عنهم  و  اسكس  ويندسور 
و  العربية  بالجالية  املتعلقة  القضايا  يتم رشح  أن  النائبني  من  و طلب  كام  العامة  و  السياسية 
اإلسالمية عىل كافة أعضاء الحزب الدميقراطي الجديد ليك ال يكون هنالك تباين يف وجهات النظر 

و خاصة يف ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
و يف الختام سلم الدكتور ماهر املرصي درعني تقديريني إىل النائب راميس و منها إىل زعيم الحزب 

الدميقراطي الجديد  جاغميت سينغ كعربون شكر عىل مواقفهم األخرية حاول أحدث غزة.

كيف أحيا المسلمون في وندسور األيام األوائل من رمضان 
و  الفرح  من  مزيج  فيها  و  األوىل من رمضان  األيام  غادرتنا 
، أيام و ليال رمضان متر مرسعة و  الحزن الرىض و الحرسة 
خاصة يف هذه املدينة حيث يحاول أبنائها اغتنام كل دقيقة 
جولة  الفرقان  لجريدة  كانت  و   . الفضيل  الشهر  هذا  يف 

رمضانية .
بداية كانت اإلنطالقة من صالة تراويح أول ليلة من رمضان 
يف مسجد الهجرة حيث أم املصلني الشيخ عبد الله حمود و 
أبناء  العربية ترى تجمهر  األسواق  الليلة و يف  تلك  يف فجر 
يدخل  أن  قبل  السحور  طعام  لتناول  األفران  حول  الجالية 

الفجر معلنا بدء يوم الصيام.
الكل  ترى  الطعام  تناول  بعد  و  األول  إفطاراليوم  مع  أما 
يسابق الوقت للوصول إىل مسجد دومنني حيث من الصعب 
أن تجد مكان لركن سيارتك أو حتى للصالة يف الدور األول 
إذا ما أتيت متأخرا و يدخل اإلمام محمد محمود و بصوته 

الجهوري العذب يأم املصلني يف خشوع تام 
يف اليوم التايل كانت املحطة يف "سنرتال بارك أسلتكس" و إن 
فيه غنيمة خاصة  الصالة  أن  إال  قليال  بعيدة  املسافة  كانت 
أبو راس  الشيخ محمد  الشيخ يوسف وهب و  إمامه  أن  و 
حيث تشعر يف صالتك و كأنك يف املسجد العمري يف بريوت 

أو األزهر الرشيف يف مرص أو األموي يف دمشق.
و يف الليلة الرابعة كان اللقاء مع جمع من أبناء الجالية يف 
مسجد “لينكون” يف الليلة الخامسة و بعد فطور جامعي مع 

األحبة من أبناء الجالية توجهنا إىل ” وست مصىل ” املنزل الذي حوله أصحاب الفضل إىل مسجد , هذا و يجتمع أبناء الجالية يف بيوت الله غروب كل سبت يف إفطار جامعي يجسد مشهد رائع لهذا 
الشهر الفضيل و كلهم طمع يف أن يتقبل الله منهم الصيام و القيام و قراءة القرآن و كل عام و أنتم بألف خري

                          

 *بقلم: األستاذ ماهر العسكري

بنعم جمه التعد وال  االنسان  تعاىل عىل  الله  لقد من 
سبحلنه  فقال  واملغفره  الرحمة  قمتها  وجعل  تحىص 
اللََّه  إِنَّ   ۗ تُْحُصوَها  اَل  اللَِّه  نِْعَمَة  وا  تَُعدُّ )َوإِن  وتعاىل 
لََغُفوٌر رَِّحيٌم )ايه 18 سورة النحل. وكام جعل النعم عىل 
طول االيام ومدى االزمان جعل ابواب الرحمه واملغفره 
مرشعه لطالبيها يف كل لحظة وحني يعيشها االنسان وال 

تغلق اال باملوت .
ومناسك  مناسبات  وتعاىل  سبحانه  الله  اختص  لقد 
يقصدها العبد للعبادة والتقرب اىل الله وايضا" مكفرات 
للذنوب فكانت الصالة والزكاة والصيام والحج والعمرة 
والخطايا  للذنوب  مكفرات  كلها  الجمعه  اىل  والجمعه 
سيدنا  ونبيه  عبده  وتعاىل  سبحانه  الله  امر  وحينام 
ابراهيم بان يرفع قواعد البيت مع ابنه سيدنا اسامعيل 
نسكا"  للناس  يجعل  ان  هو  والهدف  الغرض  كان 
له وتعظيام  تقديسا"  فيها  تعاىل  الله  يذكرون  ومواسم 
لشانه جل يف عاله ثم امره بان يءذن يف الناس للحج 
ن يِف النَّاِس ِبالَْحجِّ يَأْتُوَك رَِجااًل  فقال عز من قائل )َوأَذِّ
َوَعىَلٰ كُلِّ َضاِمٍر يَأْتنَِي ِمن كُلِّ فَجٍّ َعِميٍق )ايه )27( سورة 
العمره وتكفل لهم  او  الحج  الحج وكان ذلك سواء يف 
بتأمني الطريق واملقام  سواء يف االقامة او الرتحال فجعل 
مكان  والحرب وجعل  القتال  فيها  يحرم  اشهرا" حرما" 
الصيد  فيه  فحرم  العام  طول  عىل  امنا"  مكة  يف  الحج 
والحرب والتخويف بجميع اشكاله فكانت االشهر الحرم 
) رجب – ذو القعده – ذو الحجة – محرم( ففيها مينع 
القتال وقطع الطريق وتخويف املسافرين وهذه الحالة 
كانت سائده يف تلك الفرتة من الزمن فكانت اشهر امن 
كان  سواء  وماله  نفسه  عىل  فيها  املسافر  يامن  وسالم 

حاجا" او معتمرا" .
مبرضاة  الفوز  واملعتمرين  الحجاج  هم  زال  وما  وكان 
ترك  كان  ما  و  والخطايا  الذنوب  محو  و  وغفرانه  الله 
املال واالهل والولد اال لهذا الغرض وتلك الغايه ومع ما 
لهذه املهمه من تعب ومشقه مل يدر يف خلد احدهم ان 
تتوفر له وسائل الراحة والطعام والسكن الفاره ,حتى 
البنبان وشيدت  وصلنا اىل الزمن الحايل الذي رفع فيه 
بينها  فيام  تتسابق  التي  الراقيه  والفنادق  القصور  فيه 
فاصبحت  واملعتمرين  الحجاج  من  الزائرين  لجذب 
من  خصوصا  الزائرين  كاهل  عىل  ثقال  الحج  تكاليف 
متوسطي  و محدودي الدخل و هنا ظهرت حالة من 
املمكن ان نطلق عليها ) قطع الطريق( وقطاع الطرق 
الذين اصبحوا يتنافسون يف رفع تكاليف الحج  العمره 
من سفر واقامة ومأكل وغريها خيث اصبخ من العسري 
عىل رشيحة كبريه من املسلمني الفوز بهذ الرحله التي 
تهفو لها االنفس والقلوب باسعار معقولة واصبح قطاع 
البعض  ان  حتى  النهائيون  املستفيدون  هم  الطرق 
برامج  ضمن  قطعوها  التي  بالتزاماته  يفي  مل  منهم  
النفيس  اعلن عنها مام زادت من االذى  التي  الرحالت 
بالثمن  اراد  ما  يحصل عىل  مل  كونه  املعتمر  او  للحاج 
الذ دفع ولو اننا قارنا تكاليف اي سفره سياحيه لنفس 
املدة لوجدناها تقل بكثري عام يطلب يف رحالت الحج 
والعمره باالضافه اىل االلتزام الحريف مبنهاج الرحله . لقد 
ساهمت عمليات التطوير البنياين يف  مكة واملدينه يف 
ايجاد هذه الفئه من قطاع الطرق التي الحقت االذى 
دون  بادائهام  الراغبني  او  واملعتمرين  بالحجاج  الكبري 
ضيوف  هم  الزائرون  كون  تعاىل  الله  من  مخافة  ادىن 
الرحمن ومن الواجب مراعاتهم وتقديم  الخدمات لهم 
عىل  الواجب  من  كان  ولذلك   . واسهلها  السبل  بايرس 
الجهات التي ترعى هذا االمر الحد من غلوا هؤالء الفئه 
من االسعار السيام ان هناك امور اخرى اصبحت حاجزا 
اما الراغبني باداء هذه الفريضه املقدسة وهي النسبة 
للحد  مواطينها  اعداد  اساس  عىل  دولة  لكل  املحددة 
يشاركوا   بان  الزائرين  لغري  الفرصة  واعطاء  الزحام  من 
الفريضة املقدسة وهنا دخلت حالة اخرى  بأداء هذه 
الحج  يروم  من  الختيار  االقرتاع  وهي  الدول  بعض  يف 
وهنا دخلت ايضا" الرىش ودفع اموال مقدما" تشتغلها 
عمليات  هي  وبالنتيجة  التجاريه  عملياتها  يف  الدولة 
هذه  من  الحد  ان   . اخر  وطابع  اسم  تأ  مبطنة  رسقه 
السعوديه  العربيه  اململكة  تتخذ  بان  يكمن  الظواهر 
القامئه عىل خدمة بالد الحرمني اجراءات قاسية  كونها 
بيت  الطريق عىل حجاج  يقطعون  الذين  بحق هؤالء 
الله نهارا" جهارا" وان تكون هناك هيات معتمدة تلتزم 
الجهات  تضعها  التي  واالسعار  والتعليامت  بالضوابط 

املعنية .

االساليب الحديثه 
في قطع الطرق 

إستبانة هالل شهر رمضان المبارك في مسجد الهجرة – ويندسور كندا
ينظم  اليوم و ككل عام  الهجرة  الكندية إىل مسجد  أبناء مدينة ويندسور  املئات من  توافد 
القيمون عىل مؤسسة الهجرة نشاط إجتامعي يهدف إىل جمع أبناء الجالية لتحري هالل شهر 
رمضان املبارك و يتخلل هذا النشاط ألعاب ترفيهية لألطفال باإلضافة إىل املأكوالت الشهية ، 
هذا و بعد أداء صالة املغرب تحدث الشيخ عبد الله حمود إىل الجموع مؤكدا ما أعلنه مجلس 
أمئة ويندسور من أن غدا األربعاء هو املتمم لشهر شعبان و أن الخميس هو أول يوم من 
رمضان. ثم أعقب ذلك مفرقعات ناريه إبتهاجا بقدوم الشهر الفضيل. رمضان كريم و كل عام 

و أنتم بألف خري و بركة
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Rino Bortolin
Candidate for Windsor West
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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 

Nisa Homes is a transitional home for Muslim 
women and children. It is a project initiated 
and funded by the National Zakat Foundation 
in Canada. Nisa Homes opened its doors 
in Windsor in late November 2017 with the 
purpose of serving women that are victims of 
homelessness and abuse. Being a transitional 
home, women and children can stay at the 
home for up to 3 month while they work 
towards self-sufficiency with the help of our 
multilingual team of caseworkers. Nisa Homes 
Windsor has had its first cycle of resident’s 
transition out and has been taking ongoing 
intakes and referrals. Referrals come from 
existing agencies and organizations such as 
Hiatus House, Multicultural Council and The 
Welcome Center and others.

”We aim to raise more awareness of the work 
Nisa Homes is doing within our Muslim 
community in the Windsor region. We 
encourage for those struggling in silence to 
reach out to us through a local agency or our 
website.“ One worker stated. 

The team aims to fulfill a mission: ”to empower 
women to live independently and self-
sufficiently, in a safe and healthy environment“. 
Basic necessities and services are provided such 
as food & shelter, a safe and secure environment, 
confidential and supportive counselling, one-
on-one casework, access to resources through 
community referrals, programs and services. At 
Nisa Homes we recognize that culture is vital 
to immigrant, refugee and Muslim women. We 
strive to provide a sense of self and personal 
identity that allows our residents to achieve 
independence and self-sustainability.

For those interested in supporting the cause, 
donation pickups or drop offs can be arranged 
through our email at info@nisahomes.com 
or reach out to Mahwish at mahwish.ayub@
nisahomes.com.

For referrals or more information about 
Nisa Homes visit our website http://www.
nisahomes.com/.

Al-Hijra Academy’s Track & Field Day was amazing! Each year, students, staff, parents, and 
volunteers look forward to this event that demonstrates the athletic talents of our students. It’s a day 
filled with lots of physical activities and lots of fun under the sun. We sincerely thank all those who 
contribute in any way to this awesome event which provides for a well-rounded Islamic education. 
See you next year, insha’Allaah!

On Monday May 14th An Noor Parent Council hosted its Fun Day from 3-7:30pm. Hundreds of 
students, parents and members of the community came out to enjoy the activities. Kids enjoyed Sumo 
wrestling in padded suits, a pony hop race, bouncy castle, and got a chance to dunk their friends and 
teachers in the dunk tank. A clown distributed balloons and young girls got beautiful henna designs. 
Everyone enjoyed hamburgers, hotdogs, poutine, popcorn and cotton candy! Students were also able 
to tour a firetruck and learn about gear from representatives from Windsor Fire! 
It was an amazing event and we look forward to similar events next year.
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Windsor Islamic Council 

holds its 7th Annual Muslim Community Appreciation Dinner
On Thursday May 10th, the Windsor Islamic Council 
held its 7th Annual Appreciation Gala. The event entitled, 
”Growing through Giving, was held at the Ciociaro Club of 
Windsor. The program began with a beautiful recitation of 
the Quran by Sheikh Mohamad Mahmoud and was followed 
by greetings from the Windsor Islamic Council by Mr. Zafar 
Iqbal. Sheikh Abdallah Hammoud then gave greetings and 
an introduction to the key work that is done by the Windsor 
Imams Council. The Council was created in 2013 due to the 
growing Muslim population in the area. It currently consists 
of 6 imams and will be growing to 8 in the coming months. 
The councils work is focused on counselling community 
members in their affairs, as well as bridging gaps between the 
Islamic community and other faith communities in Windsor/
Essex. The attendees were then introduced to the work of 
the Unity Productions Foundation )UPF( through a truly 
informative and excellent speech given by the events keynote 
speaker, Mr. Jawaad Abdul Rahman. Mr. Abdulrahman is a 
film producer and Director of Development at UPF whose 
work aims to foster positive relationships among people of 

different faiths using the power of film. Mr. Abdulrahman 
spoke of numerous projects that have brought light to the 
positive efforts of the Muslim community. The organizations 
work includes introducing for the first time a Muslim doctor 
on the show ”Grey’s Anatomy“, production of the film ”The 
Sultan and the Saint“ )which has been viewed by millions of 
people worldwide( and gave us a sneak peek into the first 
animated works to be released in the spring entitled ”Lamia’s 
Poem“.
Following the keynote speakers’speech was the award 
ceremony which highlighted the great works, community 
partnerships and positive contributions of numerous 
individuals and agencies. The Outstanding Community 
Service Award was given to Mrs. Zubeida Emrith and Mr. 
Mohammad Khan. The recipient of the Pioneer of the 
Community award was Mr. Jaafer Jasey. The Youth Service 
Award was presented to The Windsor Islamic Council 
Youth, and the Friend of the Muslim Community Award was 
presented to St. John the Evangelist Anglican Church and 
Central Park Athletics. The award ceremony was followed by 

a delicious dinner.
Hundreds of members of the interfaith communities of 
Windsor Essex were in attendance. Local Imams representing 
all local mosques and organizations were in attendance, as 
were representatives from the local Islamic Schools in the 
area and officials from Windsor Fire, EMS and Windsor 
Police. Members of Parliament and Provincial Parliament 
were also in attendance including MP Windsor Tecumseh 
Cheryl Hardcastle, MP Windsor Essex Tracey Ramsey, 
MPP Windsor Tecumseh Percy Hatfield, MPP Windsor 
Essex Taras Natyshak, MPP Windsor West Lisa Gretzky and 
representatives from the office of Brian Masse MP Windsor 
West. Also in attendance were candidates in the upcoming 
provincial elections, including Rino Bortolin, Remy Boulboul 
and Adam Ibrahim.
We would like to congratulate the Windsor Islamic Council 
on another year and another successful event and to 
congratulate all award recipients.

          Windor Police along with OPP                                  PC Candidate with family                                     Windsor City Councillor                                    Guests and Alforqan members  

                  Keynote speaker and WIC members                                Lebanese community                                                        Syrian community                                                   An-Noor School members

      MP's Masse and Ramsey Rewarding WIC                                      Mr & Mrs Behiri                                              Constituency office members for NDP MP's               Liberal Candidate with Al Hijra Chief

Windsor Imams along with community members

NDP MP’s and MPP’s Attendees
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WORLD WIDE CARRIERS LTD.

TRUCK DRIVERS !!!

$20,000 / MONTH 

DRIVERS & OWNERS 
OPERATORS NEEDED

647-447-7519
drive@wwgc.ca

PATHWAY GLOBAL

Believe. Know. Act.

Pathway Global’s ICIT affiliated Financial
Analyst  Practical Training Program

Be a FINANCIAL ANALYST in 12 WEEKS  & receive 
job placement assistance with GUARANTEED 
interview calls

Our Strategic Financial Analyst Training Program (SFA) is offered in the USA in collaboration with 
our affiliated strategic alliance partner ICIT, Canada, and is a very comprehensive practical hands 
on training, designed by professional working managers with extensive experience in large 
multinational organisation. This training aims to provide you equal to three years of work 
experience in a very short period of time. 

Our affiliate has helped over 600 people...
Our past students have successfully filled job vacancies in Accounting, Finance and 
Banking internationally and have been able to recover the cost of this training in their very first paycheck!!

Our Students joined these companies

Enroll Today!

visit: www.pathwayglobal.net

OR

call: +
1 (716) 292-9571

Pathway Global, LLC.
Crestview Drive Canton, MI, 48188, USA


