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ما يجري في تركيا غّير حسابات 
أردوغان: و رسالة من األسد.. 

الوصاية الدولية: إعتراف بإفالس 
الطبقة السياسية في لبنان 

تحت غطاء "األمن االسرائيلي" 
الخليل نموذجا للتهجير القسري

 

االنتخابي  بالشأن  متعلقة  اإلفتتاحية  تكون  أن  املفرتض  من  كان 
فضائح   ... عنه  السكوت  ميكن  ال  النور  مدرسة  يف  جيري  ما  أن  إال 
يبالون  ال  إما  أعضائه  و  رئيسه  بشخص  اإلدارة  جملس  و  باجلملة 
أن يتغاضى جملس  ، فكيف ميكن  انهم يتسرتون على ما جيري  أو 
اإلدارة عن تهديد طفل باإلنتحار جراء التنمر الذي يتعرض له من 
عن  اإلدارة  جملس  يتغاضى  كيف  املدير؟  على  حمسوبة  معلمة 
نفسها؟؟  املعلمة  تكره  أنها  كتبت  طفله  أمور  ألولياء  املدير  توبيخ 
كيف جمللس اإلدارة أن يتغاضى عن “معلم” يستغل موقعه ألمور 
غري أخالقية “تهدم بيوت” ؟؟؟ كيف جمللس اإلدارة أن يتغاضى عن 
املستوى املتدني تعليميا الذي وصلت إليه املدرسة جراء فشل اإلدارة 
للجالية  مفخرة  التعليمي  الصرح  هذا  كان  أن  فبعد  ؟؟  اجلديدة 
سنوات  قبل  أونتاريو  يف  األول  املركز  على  املدرسة  حتصلت  حيث 
نراها اليوم ومع اإلدارة اجلديدة حتتل املركز 250 !!! كيف جمللس 
اإلدارة أن يتغاضى عن هذا الرتاجع املخيف ؟؟  كيف جمللس اإلدارة 
بشخص رئيسه و املدير غري اجلدير أن يصبو جام غضبهم و يتجنو 
على طفل يف اخلامسة من عمره فيطردوه و حجتهم إفرتاء و كذب 

لغاية يف نفس يعقوب !
إىل  سيصار  خاص  مقال  إىل  حتتاج  الفضائح  هذه  من  واحدة  كل 
املدرسة  أن  الشواهد إن شاء اهلل لكي تعلم اجلالية  نشرها الحقا مع 

ليست بأيد رجل “أمني” و أن جملس اإلداره فيه مسئول “وضيع” ! 
أهله  غري  إىل  األمر  َد  ُوسِّ »إذا   : وسلم  عليه  اهلل  صل  اهلل  رسول  قال 

فانتظر الساعة«.
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  محمد هشام خليفة 

أنقذوا مدرسة النور 
قبل أن تتحول إىل 

ظالم !

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

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

      

MANZOOR KOLACHI
Sales Representative

Manzoor@LCPlatinumRealty.com / WWW. LCPLATINUMREALTY.COM

Cell: 226-246-3034
Office: 519-972-3888

إتصل بنا 

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

36+Tax
.99

FAMILY COMBO!! دائما يف خدمتكم
 دائما األفضل 

45$ رضائكم هو هدفنا. $120

$10

1500
Business

Cards 
two sides

12 
T-Shirts
Front & Back

EVERYTHING YOU NEED

PIZZA PLUS 2+2+2 COMBO
 CHEESE + UP TO 2 TOPPINGS + 2 LITER POP 

$138 $22512
Flexfit  

Embroidered 
Caps

2500
A4 size
Flyers

 

 

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 

حماولة إنتحار  ، تنمر  ،  جتين على أطفال
أمور غري أخالقية و تدني املستوى العام !!!

 شارك في االنتخابات الكندية القادمة في ٢١ أكتوبر ...
تعرف على األحزاب  و المرشحين في ويندسور و إيسكس

2 و قضايا إنتخابية أخرى في تغطية خاصة لهذا العدد

1 LARGE PIZZA
+ 3 TOPPINGS
+ 10" 3 Cheeser
+ 2, 6" Gyro or Sub
+ 2 Dipping sauce 
+ 2 Liter POP

2 Medium             2 Large

24+Tax
.99 28+Tax

.99

ADD 20 WINGS FOR ONLY $12.99 
WITH ONE FREE SAUCE
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عند كل ستحقق إنتخايب ال بد لنا من تذكري السادة 
أبناء الجالية بأن يقوموا بواجبهم و ذلك عرب اإلقرتاع 
للمرشح األكفاء و األجدر بنيل أصواتنا االنتخابية و 
االنتخابات  الكرمية يف  الجالية  أبناء  كنا نحث  كام 
االنتخاب  عىل  املحلية  االنتخابات  أو  البلدية 
ألهميتها إال أننا اليوم أمام استحقاق إنتخايب أكرث 
أهمية فكام يعلم الجميع أن االنتخابات الفدرالية 
رئيس  و  جديدة  حكومة  عنها  سريشح  القادمة 
وزراء جديد والذي بدوره سريسم خارطة الطريق 
كجالية  نحن  و  خارجيا  و  داخليا  للبالد  السياسية 
أبناء  باق  مع  نكون  أن  يجب  إسالمية  و  عربية 
األرقام  أن  حيث  النتائج  يف  مؤثرين  الوطن  هذا 
الحزب   (  : الثالث  الرئيسية  األحزاب  بني  متقاربة 
املحافظرين  حزب   ، تردو  جاسنت  برئاسة  الليربايل 

برئاسة أندرو شري ، و الحزب الدميقراطي الجديد 
عىل  عودناكم  كام  و   ،  ) سينغ  جاغميت  برئاسة 
ليس  املحافظني  حزب  أن  نرى  فنحن  الوضوح 
محل ترحيب من معظم أبناء الجاليات و بخاصة 
العربية و اإلسالمية من جراء ترصيحاته و سياسته 
العنرصية  و التي من شأنها أن تفرق أبناء الوطن 
، و  الفة  الواحد عوضا عن جمعهم بكل محبة و 
السابقة و كيف  املحافظني  نحن ال ننىس حكومة 
ثالث طبقات  إىل  ينقسمون  الكنديني  أنها جعلت 
و  املهاجرين  تجاه  العدائية  سياستها  إىل  باإلضافة 
أحد  يفوز  أن  مصلحتنا  من  فإنه  لذاك   ، الالجئني 
الحزبني إما الدميقراطي الجديد أو الليربايل ، أما هنا 
يف ويندسور و إيسكس فاألمور منها واضح و منها 
ما يحتاج إىل دراسة بعناية و إليكم املشهد املحيل :

 شارك في االنتخابات الكندية القادمة في ٢١ أكتوبر ...

 أين أقترع ؟
  ميكنك التصويت يف عدة أماكن شخصيًا أو عن طريق الربيد من أينام كنت.شخصيا:

• يف أي مكتب لالنتخابات يف كندا يف جميع أنحاء كندا )قبل 15 أكتوبر يف متام الساعة 6:00 مساًء(
• يف املراكز املحددة عىل موقع االنتخابات اإللكرتوين من- 5 أكتوبر و 6 و 7 و 8 و 9

• يف منطقتك و يف املراكز املخصصة لك ) تصويت مبسبق ( - 11 و 12 و 13 و 14 أكتوبر
• أو يوم االنتخابات يف مركز اإلقرتاق املوجود عىل بطاقتك االنتخابية  - 21 أكتوبر

استطالع: الليبراليون والمحافظون 
متعادلون والديمقراطي الجديد خلفهم

اليوم، بعد ستة  نتائجه  الكشف عن  أظهر استطالع جديد تم 
بشكل  كندا  يف  الفدرالية  االنتخابية  الحملة  انطالق  عىل  أيام 
بقيادة   )PLC – LPC( الكندي  الليربايل  الحزب  أن  رسمي، 
املحافظني  وحزب  ترودو  جوستان  الخارجة  الحكومة  رئيس 
الكندي )CPC – PCC( بقيادة أندرو شري متعادالن يف نوايا 

التصويت، وبنسبة %35 لكل منهام.
وأجرت االستطالع مؤسسة “إيبسوس” لحساب شبكة “غلوبال 
نيوز” اإلخبارية باللغة اإلنكليزية وصحيفة “ال بريس” الصادرة 

بالفرنسية يف مونرتيال.
 NDP –( كام أظهر االستطالع أن الحزب الدميقراطي الجديد
NPD( اليساري التوجه بقيادة جاغميت سينغ حّل ثالثاً بـ14% 

من نوايا االقرتاع
عدد  حيث  من  العرش  كندا  مقاطعات  كربى  أونتاريو،  ويف 
السكان والتي تتمثل بـ121 مقعداً يف مجلس العموم من أصل 
مقابل  التصويت  نوايا  من   40% الليرباليون  نال  مقعداً،   338

%32 منها للمحافظني.
عائد  أونتاريو  يف  الليرباليني  لصالح  البسيط  غري  الفارق  وهذا 
املحيل  املحافظني  حكومة حزب  شعبية  تدين  إىل  كبرية  بنسبة 
يف   )Progressive Conservative Party of Ontario(
أُجريت يف  تورونتو برئاسة دوغ فورد حسب استطالعات رأي 

اآلونة األخرية عىل صعيد املقاطعة.
السكان  عدد  حيث  من  املقاطعات  كربيات  ثانية  كيبيك،  ويف 
الليرباليون  نال   ، العموم،  بـ78 مقعداً يف مجلس  تتمثل  والتي 

%41 من نوايا التصويت مقابل %22 منها للمحافظني و20% 
الكيبيكية )BQ( الداعية الستقالل مقاطعة كيبيك عن  للكتلة 
و7%  الجديد  الدميقراطي  للحزب  و8%  الكندية  االتحادية 

للحزب األخرض.
ألربتا  الثالث،  الرباري  مقاطعات  يف  الصورة  وتختلف 
حصناً  تعترب  التي  البالد  غرب  يف  ومانيتوبا،  وساسكاتشيوان 
للمحافظني. فاملحافظون يسبقون الليرباليني بـ36 نقطة مئوية 
يف نوايا التصويت يف ألربتا، أغنى مقاطعات البالد بالنفط، وبـ22 

نقطة مئوية يف ساسكاتشيوان ومانيتوبا معاً.
لصالح  الفارق  اتسع  الغرب،  أقىص  يف  كولومبيا،  بريتيش  ويف 
حزب املحافظني مقابل الحزب الليربايل ليبلغ 12 نقطة مئوية، إذ 
نال املحافظون %38 من نوايا التصويت مقابل %26 لليرباليني 

و%15 لكلٍّ من الحزب الدميقراطي الجديد والحزب األخرض.
برونزويك  ونيو  سكوشا،  نوفا  وهي  األطلسية،  املقاطعات  ويف 
األمري  وجزيرة  والبرادور،  ونيوفاوندالند  برونزويك(،  )نوفو 
االقرتاع  لنوايا  بالنسبة  واملحافظون  الليرباليون  يتعادل  إدوارد، 
العامة األخرية  االنتخابات  أنه يف  الحزبنْي. ويُشار إىل  لكل من 
يف عام 2015 حصد الليرباليون كافة املقاعد الـ32 العائدة لهذه 

املقاطعات يف مجلس العموم.
“إيبسوس”  واستطلعت  كندياً،  ناخباً   2562 االستطالع  وشمل 
آراَء 2062 من بينهم عىل اإلنرتنت وآراء الـ500 الباقني من خالل 
االستطالع  هذا  يف  الخطأ  هامش  ويبلغ  هاتفياً.  بهم  االتصال 

%2,2، 19 مرة من أصل 20.

عرب  الثالث  الرئيسية  األحزاب  تتنافس   : ويندسور  غرب  يف 

ممثليها و هم :

بريان مايس عن الحزب الدميقراطي الجديد ) النائب الحايل (

ساندرا ببتلوا عن الحزب الليربايل 

هيرني لو عن حزب املحافظني 

الرأي يتقدم بفارق  غري أن السيد مايس و وفق إستطالعات 

مريح عىل منافسيه ولكن هذه األرقام من املمكن أن تتغري 

الجالية  من  قربه  مايس  السيد  عن  يعرف  و   ، لحظة  أي  يف 

العربية و اإلسالمية و دفاعه عن حقوقها كام عن حقوق باق 

حارض  يكون  و  إال  مناسبة  يرتك  ال  هو  و  الوطن  يف  رشكائنا 

فيها باإلضافة إىل كونه " خدوم " ، أما املرشحة الليربالية فال 

نستطيع الحكم عليها  نتيجة أنها  مل تكن يف موقع املسئولة 

يف الفرتة األخرية رغم أنها كانت النائب املحيل من سنة ١٩٩٥ 

لغاية سنة ٢٠١١ كام أنها كانت وزيرة يف الحكومة الليربالية 

املحلية يف وقتها.

يف ويندسور - تكميس : تتنافس األحزاب الرئيسية الثالث عرب 

ممثليها و هم :

شرييل هاردكاستل عن الحزب الدميقراطي الجديد ) النائب 

الحايل (

إريك كثمركزيك عن الحزب الليربايل ) عضو مجلس البلدية (

ليو دمريس عن حزب املحافظني 

متقاربة  الجميع  أن حظوظ  تعقيدا حيث  أكرث  الدائرة  هذا 

الذي  الجديد  الدميقراطي  الحزب  متثل  هاردكاستل  فشرييل 

إحتفظ بهذا املقعد من عام ٢٠٠٤ عىل زمن النائب السابق 

و  الجميع  إحرتام  و  بحب  يحظى  كان  والذي  كومارتن  جو 

إريك  أما   ، اإلنتخايب  املشهد  يف  تأثريه حارضا  يزال  ال  بالتايل 

عن الحزب اللربايل فهو شاب عرف عنه إخالصه يف العمل من 

خالل موقعه يف مجلس البلدية و لديه شعبية كبرية ممكن أن 

تلعب الدور األكرب يف فوزه .

الثالث  الرئيسية  تتنافس األحزاب   : يف ويندسور - إيسكس  

عرب ممثليها و هم :

ترييس راميس عن الحزب الدميقراطي الجديد ) النائب الحايل(

أودري فسرتيجا عن الحزب الليربايل ) عضو مجلس البلدية (

كريس لويس عن حزب املحافظني 

الدائرة معقدة للغاية فرغم أنها كانت بالسابق ترتاوح  هذا 

إستطاعوا  املحافظني  أن  إال  املحافظني  و  اللربايل  الحزب  بني 

اإلحتفاظ باملقعد من سنة ٢٠٠٤ إىل سنة ٢٠١٥ إىل أن فازت 

النائب الحالية عن الحزب الدميقراطي الجديد و التي تتمتع 

أيضا مبصداقية عالية و يعرف عنها قربها من جميع الجاليات 

اللرباليني يف هذه  ، حظوظ  اإلسالمية  العربية و  الجالية  كام 

املحافظني  أنها ستنحرص بني  يبدو  املعركة  الدائرة ضعيفة و 

و الدميقراطي الجديد و هنا ال نستغرب الدعم املطلق الذي 

تناله النائب  ترييس من الجاليات املحلية و بخاصة العربية 

و اإلسالمية.

اإلثباتات المطلوبة  للتصويت :
للتصويت يف االنتخابات الفيدرالية ، يجب عليك إثبات هويتك وعنوانك. هناك طرق للقيام بذلك.

الخيار 1: عرض واحدة من هذه البطاقات كالهوية:
• رخصة القيادة الخاصة بك

• أي بطاقة أخرى صادرة عن الحكومة الكندية )الفيدرالية أو اإلقليمية / اإلقليمية أو املحلية( مع 
صورتك واسمك وعنوانك الحايل

الخيار 2: عرض بطاقتني 
يجب أن يكون عىل كل منهام اسمك ويجب أن يكون عنوانك الحايل عىل واحدة عىل األقل.

انظر قامئة الهوية املقبولة أدناه إلثبات هويتك وعنوانك ضمن الخيار 2.
• بطاقة معلومات الناخب وبيان بنيك 

• فاتورة )كهرباء غاز أو املياه (  وبطاقة هوية الطالب.

 يف احملصلة و مهما كانت النتائج إال أننا جيب أن ال نغفل عن أهمية املشاركة
و أقربائكم  شجعوا  و  املوعد  على  فكونوا   ، الكبري  اإلستحقق  هذا  يف   الفاعلة 

أصدقائكم ليشاركوا أيضا يف يوم اإلقرتاع يف 2١ أكتوبر 20١٩
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االنسان  لحقوق  املعلومات  مركز  نرشه  تقرير  يُظهر 
سلطات  تعمد  كيف  »بتسيلم«،  املحتلة  األرايض  يف 
االحتالل االرسائييل اىل دفع املواطنني الفلسطينيني إىل 
التهجري القرسي من ممتلكاتهم وارضهم، تحت ذرائع 

»االمن االرسائيلية«.
يف  عاًما   ٢٥ منذ  إرسائيل  »تطبّق  التقرير:  يف  وجاء 
منطقة مركز مدينة الخليل سياسة فصل معلنة تهدف 
العيش  من  اليهود  املدينة  سّكان  من  ثلّة  متكني  إىل 
فلسطينيّة  مدينة  قلب  يف  مستوطنني  ليسوا  وكأنّهم 
مكتظّة يف قلب منطقة محتلّة، هذه السياسة تتجاهل 
وتحكم  الفلسطينيّني  املدينة  سّكان  احتياجات  متاًما 
عليهم بالعيش يف معاناة ال تطاق، معاناة تدفعهم إىل 

الرّحيل عن منازلهم وكأّنا مبحض إرادتهم«.

ارتفاع اعداد المستوطنين وانخفاض 
اعداد المواطنين الفلسطينيين

وأوضح التقرير: »نتيجة لوجود املستوطنني يف املدينة 
وقّعت إرسائيل ومنظّمة التحرير يف عام ١٩٩7 اتّفاقًا 

إىل  مبوجبه  املدينة  قُّسمت  الخليل،  يخّص  موضعيًّا 
منطقتني: منطقة ١H  التي كان يسكنها يف ذلك الحني 
األمنيّة  الّصالحيات  نُقلت  فلسطينّي،  ألف   ١١٥ نحو 
 ٢H الفلسطينيّة، ومنطقة الّسلطة  يد  واملدنيّة فيها إىل 
االستيطانيّة  األحياء  وجميع  القدمية  البلدة  تشمل  التي 
فلسطينّي ونحو  ألف  نحو 3٥  آنذاك  فيها  وكان يسكن 
الصالحيّات  ظلّت  املنطقة  هذه  ويف  مستوطن،   ٥٠٠
األمنيّة يف يد إرسائيل ومل يُنقل ليد الّسلطة الفلسطينيّة 
سوى الصالحيّات املدنيّة املتعلّقة بالسّكان الفلسطينيّني«.

يف  يسكنون  مستوطن   7٠٠ نحو  ان  اىل  التقرير  واشار 
اليوم،  دونم،  نحو 8٠٠  تبلغ  ، ويف مساحة   ٢H منطقة
وللشوارع  املستوطنني  ملنازل  املالصقة  املناطق  وتشمل 
التي يستخدمونها، ومن هؤالء نحو ٤٠٠ مستوطن يقيمون 
املدرسة  املدينة بشكل دائم، ونحو 3٠٠ يدرسون يف  يف 
الدينيّة »ْشفي حفرون«، ويبلغ عدد الفلسطينيّني هناك 
مساحة  يف  يقيمون  ألف  نحو  منُهم   7,٠٠٠ نحو  اليوم 
بشارع  مروًرا  اإلبراهيمي  الحرم  منطقة  تبدأ من  ضيّقة 

الشهداء ثّم وصواًل إىل حّي تل رميدة، وهو الحّي الذي 
الّسنوات  يف  وتُطرح  األكرب.  االستيطايّن  التجّمع  يشمل 
األخرية مخطّطات رسميّة وغري رسميّة لتوسيع االستيطان 
يف  التاريخيّة  املنطقة  يف  سياحيّة«  »مشاريع  وتطوير 
الخليل وإذا تحّققت هذه املخطّطات فسوف يتضاعف 

عدد املستوطنني يف الخليل خالل الّسنوات القريبة«.

22  حاجزًا و65 سدّة لجعل الحياة 
مستحيلة

الفصل،  نظام  تطبيق  أجل  انه ومن  اىل  التقرير  وتطرق 
فرضت إرسائيل مجموعة من القيود الّصارمة عىل حركة 
الفلسطينيّني، حيث أنشأت يف قلب املدينة رشيطًا متّصاًل 
ومعزواًل عن بقيّة أجزاء املدينة متنع دخول الفلسطينيّني 

إليه .

اإلغالقات التعسفية

 واالعتداءات اليومية

وتابع التقرير: »فوق هذا كلّه يقّرر الجيش أحيانًا إغالق 
للسّكان  تبليغ  سابق  ودون  تعّسفّي  بشكل  ما  حاجز 
واشار التقرير اىل ان »نظام الفصل الذي تفرضه إرسائيل 
يف الخليل يالزمه كجزء ال يتجزّأ من سياسة الفصل وإن 
كان غري معلن، ُعنف روتينّي ميارسه عنارص قّوات األمن 
واملستوطنون ضّد سّكان املدينة الفلسطينيّني، فالتواجد 
العسكرّي يفرض عىل سّكان املدينة الفلسطينينّي االحتكاك 
الحواجز  يف  األمن  قّوات  بعنارص  واملستمّر  اليومّي 
االعتداء  عرب  متواصل  إذالل  يرافقه  الذي  والشوارع 
الجسدّي وتلّقي التهديدات واإلهانات. عالوة عىل ذلك 
يعاين السّكان من اقتحام الجيش ملنازلهم بصورة متكّررة 
غالبًا يف ساعات اللّيل، كام يعانون االعتقاالت التعّسفيّة 
يف الشوارع واملنازل وحتى القارصين منهم، مبا يف ذلك 

القارصين ممن هم تحت سّن املسؤوليّة الجنائيّة«.
املستوطنون  ميارسه  الذي  »العنف  ان  اىل  التقرير  ونوه 

منذ  هناك  يالزم حضورهم  الفلسطينيّني  املواطنني  ضّد 
إقامة املستوطنة، ويف بعض األحيان يرقُب عنارص قّوات 
األمن هذه االعتداءات وميتنعون عن التدّخل، ويف أحيان 
أخرى يشاركون فيها فعليًّا. ويف الحالتني ما عدا أحداث 
ا، يحظى املستوطنون بحصانة شبه  استثنائيّة قليلة جدًّ
تاّمة حيث جميع أجهزة تطبيق القانون ال تفعل شيئًا 
مرتكبيها  تقّدم  وال  فيها  تحّقق  وال  االعتداءات  ملنع 

للمحاكمة«.

»واقع جحيميّ« 
حول مركز المدينة الى مدينة اشباح

واكد التقرير ان »هذا الواقع الجحيمّي الذي فُرض عىل 
الفلسطينيّني قد أىت بالنتائج التي تأملها إرسائيل، آالف 
فتحّولت  املدينة  مركز  منطقة  عن  رحلوا  الفلسطينيّني 
إىل مدينة أشباح، فال يقيم يف هذه املنطقة اليوم سوى 
الفلسطينيّني الذين ال ميلكون خياًرا آخر، »هكذا ُهجرت 
وتآكلت أجزاء بأكملها من منطقة مركز املدينة، الجزء 
يعّج  تجاريًّا  مركزًا  الّسابق  يف  كان  والذي  التاريخّي، 
بالنشاط ويتقاطر إليه الفلسطينيّون من منطقة جنوب 

الضف

خرق للقانون الدولي

الفلسطينينّي  آلالف  القرسّي  الرحيل  ان  التقرير  وقال 
بهذه الطريقة وإغالق مئات املحاّل التجاريّة يشّكل خرقًا 
للقانون الدويّل الذي يحظر النقل القرسي ويعتربه جرمية 

حرب.
واملعطيات السّكانيّة تقّدم دلياًل ملموًسا عىل أّن التكاثر 
آالف  دفع  عرب  إرسائيل  تداركته  قد  الخليل  يف  السّكاين 
الفلسطينينّي إىل الرّحيل عن منطقة H٢، و"ما كان ميكن 
التاّم  الدعم  لوال  وتثبيته  الخليل  يف  االستيطان  ازدهار 
من قبَل جميع الجهات الرسميّة وكافّة صانعي القرار يف 

إرسائيل منذ ١٩68 وحتى اليوم".

•تحت غطاء "األمن االرسائييل" الخليل نموذجا للتهجري القرسي بحق الفلسطينيني

يبدو أن صرب دول مؤمتر سيدر 
بعدما  النفاد،  عىل  شارف  قد 
اللبنانية  الحكومة  أيقنوا عجز 
وتحقيق  تعهداتها،  تنفيذ  عن 
املدى  املوعودة يف  اإلصالحات 
الوضع  وذهاب  املنظور، 
اللبناين إىل مراحل أكرث خطورة 
وتعقيداً، يف حال إستمر العجز 
وبقيت  حاله،  عىل  الحكومي 
تدهورها  عىل  العامة  املالية 

الراهن.
الحكومة  رئيس  يُفلح  مل   
متديد  يف  مضيفه  إقناع  يف 
والتساهل  السامح  مهلة 
لعل  اللبنانية.  الحكومة  مع 
حصل،  الذي  هو  العكس 
الفرنيس  الرئيس  شدد  حيث 

عىل رضورة اإلرساع يف تنفيذ اإلصالحات املالية 
أمام  األبواب  لفتح  تسهيال  الالزمة،  واإلدارية 
مساعدات وقروض مؤمتر سيدر. كام أبلغ سيد 
عدد  من  خرباء  لجنة  بتشكيل  ضيفه  األليزيه 
من الدول املشاركة يف مقررات سيدر، لإلرشاف 
ويف  املطلوبة،  اإلصالحية  الخطوات  ومتابعة 

مهلة زمنية محددة.
إىل  للقروض  املانحة  الدول  من  لجنة  إرسال   
لبنان، يعني بشكل أو بآخر، وضع الدولة تحت 
املعنية  الدول  فقدت  بعدما  الدولية،  الوصاية 
الخطوات  تحقيق  عىل  لبنان  بقدرة  الثقة 
اإلصالحية واإلنقاذية وحده، يف ظل هذا التخبط 
الذي تعيشه الحكومة اللبنانية، بسبب الفساد 
املسترشي يف الطقم السيايس من جهة، وغياب 
أهل  لدى  واإلنقاذ  لإلصالح  الواضحة  الرؤية 

القرار، فضالً عن التنافسات اللبنانية التقليدية 
عىل منافع املشاريع واإللتزامات.

رئيس  محادثات  عن  املرسبة  النتائج  هذه   
الحكومة يف باريس، ال توحي بأن الزيارة كانت 
اإلعالم  بعض  حاول  الذي  النحو  عىل  ناجحة، 
تصويره، األمر الذي من شأنه أن ينعكس سلباً 
عىل الرهانات املعلقة عىل املساعدات العربية، 
سيدر،  مقررات  من  جزءاً  أصبحت  والتي 
وتخضع لنفس الرشوط واملعايري التي تعتمدها 

دول املؤمتر األوروبية.
 مل يعد خافياً حجم اإلستياء األورويب، ال سيام 
الفرنيس يف مقدمته، من حالة اإلهامل والعجز 
التي تهيمن عىل أداء السلطة يف بريوت، والتي 
قادرة  وغري  الفساد،  وحول  يف  غارقة  مازالت 
عىل التعامل مع الخطوات اإلنقاذية الحقيقية 
بإطالق  املعنية  الدول  إلقناع  وشفافية،  بجدية 

املدروس  والعمل  البلد،  يف  اإلصالح  ورشة 
للخروج من األزمة املالية واإلقتصادية الراهنة!

اإلستياء،  هذا  عن  الفرنيس  املوفد  عرب  لقد 
كبار  عىل  جولته  بعد  الغضب،  من  يشء  مع 
وزيرة  وخاصة  املعنيني،  والوزراء  املسؤولني 
من  يتحقق  مل  شيئاً  بأن  فوجئ  حيث  الطاقة، 
الخطوات اإلصالحية املطلوبة، للبدء يف تخفيض 
عجز الكهرباء، وتحسني أوضاعها املالية، مبا يف 
ذلك عدم إنجاز أي إلتزام ببناء معامل جديدة، 
حسب الخطة التي تم تقدميها إىل مؤمتر سيدر.

تحول  بريوت،  يف  دوكان  بيار  إستياء  ولكن   
بقدرة  باريس  يف  التشكيك  من  موجة  إىل 
مام  تعهداتها،  تنفيذ  عىل  اللبنانية  الحكومة 
إقتىض تشكيل لجنة الوصاية األوروبية، ملتابعة 
مبارش،  وبشكل  األرض،  اليومية عىل  التفاصيل 

تفادياً لهدر املزيد من الوقت.

الوصاية  تحت  لبنان  وضع  خطوة   
آخر  جانب  من  تعني  األوروبية، 
ملواجهة مصريه  مرتوك  غري  البلد  أن 
فساد  بسبب  واإلنهيار،  باإلفالس 
الحفاظ عىل  وأن  السياسية،  الطبقة 
الجسد  يف  التنفس  من  األدىن  الحد 
منها،  بد  ال  دولية  رضورة  اللبناين، 
فشلت  حال  يف  األسوأ  لوقوع  تجنباً 
لألوضاع  بالنسبة  سواء  اإلصالحات، 
اإلجتامعية اللبنانية، أو عىل مستوى 
سوري  نازح  مليون  من  أكرث  وجود 
الوطن  أعباءهم  يتحمل  لبنان،  يف 
الدويل،  املجتمع  عن  نيابة  الصغري 

واألورويب خاصة.
السعودي  املالية  وزير  أعلنه  وما   
لتقديم  حكومته  إستعداد  حول 
الدعم املايل للبنان، يؤكد مرة أخرى 
األشقاء  ومعها  السعودية،  العربية  اململكة  أن 
بلد األرز أكرث  إنقاذ  واألصدقاء، حريصون عىل 
من بعض السياسيني واملسؤولني فيه، الذين ما 
الفئوية، ويلهثون وراء  يتلهون بخالفاتهم  زالوا 
مصالحهم الشخصية، غري عابئني مبخاطر الوضع 
املايل الدقيق الذي وصل إليه البلد، بسبب سوء 
يف  املسترشي  الفساد  وهذا  السياسية،  اإلدارة 

رشايني الدولة اللبنانية!
اإلعرتاف  يؤكد  الدولية  الوصاية  لجنة  وجود 
األورويب بإفالس الطبقة السياسية اللبنانية، ويف 
بإفالس  بالسامح  املطلق  الرفض  نفسه  الوقت 

لبنان، وسقوطه يف مهاوي اإلنهيار!

صالح سالم رئيس حترير جريدة اللواء

•الوصاية الدولية: إعرتاف بإفالس الطبقة السياسية يف لبنان 

اإلثباتات المطلوبة  للتصويت :
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For Windsor West

 info@sandrapupatello.com 
 519-984-3322

Sandra
Pupatello

For Windsor - Tecumseh

vote@irek.ca
226-782-0030

Irek
Kusmierczyk

For Essex

 afesteryga@outlook.com
 519-968-3323

Audrey
Festeryga

ELECT

ELECT

ELECT

Authorized by the official agents for Sandra Pupatello, Irek Kusmierczyk, and Audrey Festeryga



السنة السابعة - العدد  -78- أيلول , تشرين1 )2019(إعالنات www.alforqannewspaper.ca5

RE-ELECT

BRIAN MASSE
WINDSOR WEST MP
A PROVEN FIGHTER FOR WINDSOR WEST

Re-Election Campaign Headquarters

2425 Dougall Ave. (Dorwin Plaza)
519-966-9378 / Brian.Masse@ndp.ca
Brianmasse2019.ndp.ca

HEALTHCARE: Expand Medicare with National 
Pharmacare to cover prescription drugs, dental and vision 
care for all

AUTO: Fought to include the Chrysler Pacifica in 
the vehicle incentive program and create a National Auto 
Strategy 

BORDER: Ensure Gordie Howe Bridge is delivered on 
time with Community Benefits.

AFFORDABILITY: Put a price cap on cellphone 
and  internet service costs, expand day care and affordable 
housing.

ENVIRONMENT: Banned microplastics to stop 
poisoning our water ways, create a National Urban Park, invest in 
infrastructure to stop flooding from Climate Change.

الرعاية الصحية: توسيع الرعاية الصحية لتشمل 
األدوية والوصفات الطبية ورعاية األسنان للجميع.

صناعة السيارات : سنحارب إلدراج كرايسلر 
باسيفيكا يف برنامج حوافز املركبات وخلق إسرتاتيجية 

وطنية للسيارات.

"Gordie Howe Bridge" الحدود: تأكد من تسليم
 يف الوقت املحدد عىل أن يعود بالفائدة عىل مجتمعنا. 

 التكاليف: وضع سقًفا لتكلفة خدمات الهاتف 
املحمول واإلنرتنت ، وتوسيع نطاق الرعاية النهارية 

والسكن بأسعار معقولة.

البيئة: حظر املواد البالستيكية الدقيقة التي تسمم املمرات 
املائية ، وإنشاء حديقة حرضية وطنية ، واالستثامر يف البنية 

التحتية لوقف الفيضانات الناجمة عن التغيري املناخي.

Authorized by the official agent for Brian Masse

On October 21
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 *بقلم: األستاذ عبداملنعم الرياحي
واسمه  ماليزيا  يف  الوزراء  رئيس  محمد  مهاتري   -١
تستحق  فريدة  إسالمية  )محارض(، شخصية  بالعربية 

التقدير واالحرتام وتستأهل الدراسة واالهتامم.
دراسته  وأنجز  الحال،  رقيقة  أرسة  يف  حياته  بدأ 
تكاليف  واضطرته  بتفوق،  واالعدادية  االبتدائية 
الدراسة بعد ذلك إىل بيع القهوة واملوز املقيل حتى 
أنجز املرحلة الثانوية، فدرس الطب وبعد تخرجه يف 
كلية الطب افتتح عيادة يف قريته كانت مالذاً للفقراء.

٢- كان خالل أيام دراسته مهتامً بقضايا بالده السياسية 
واالقتصادية، انتسب إىل منظمة املاليو الوطنية، وفاز 
بعضوية الربملان ثم عمل وزيراً للتعليم، فأصلح الربامج 
الرتبوية،  األساليب  أحدث  تواكب  وجعلها  التعليمية 
ثم شغل رئاسة الوزارة فكافح الفساد ونقل البالد من 
ارتفعت  حتى  الصناعي  التقدم  إىل  الزراعية  املرحلة 
النمور  أحد  وأصبحت  املتقدمة  الدول  مستوى  إىل 
األسيوية. وبعد عرشين سنة قضاها يف رئاسة الوزارة 

استقال من املسئولية بعدما اطأمن إىل مسرية بالده.

سن  يف  الوزارة  رئاسة  ليتسلم  مهاتري  يعود  اليوم   -3
الثانية والتسعني، لينقذ بالده من االنهيار، ويرد إليها 
للعامل  ليقدم  نفسه  الوقت  ويف  األمم،  بني  مكانتها 
مبستواه  يرقى  واقتصادياً  سياسياً  مرشوعاً  اإلسالمي 
بها  قام  زيارة  يف  مهاتري  املتقدمة.  األمم  مصاف  إىل 
استقبله  حيث  املايض،  يوليو  شهر  خالل  تركيا  إىل 
أردوغان بحفاوة بالغة، تقدم مبرشوعه إلقامة تعاون 
اإلسالمية  للحضارة  يعيد  باكستاين  ماليزي  تريك 
وجودها وتأثريها يف الحضارة اإلنسانية بعد ما غابت 
انحطاط  بسبب  الزمن،  من  طويلة  حقبة  العامل  عن 
العسكري  االستعامر  من  ومعاناته  اإلسالمي  العامل 
واالقتصادي والسيايس ومكابدته من التجزئة والرصاع.

ويدعو  تركيا،  إىل  اهتاممه  يوجه  اليوم  مهاتري   -٤
الشباب املاليزي للذهاب إليها بقصد الدراسة والعمل 
منه  قناعة  والتقني  العلمي  تقدمها  من  واالستفادة 
بني  الريادة  متلك  التي  الدولة  هي  اليوم  تركيا  بأن 
الدول اإلسالمية، بعد أن تجاوزت مرحلة من الضعف 
األحزاب.  وفساد  العسكر  دكتاتورية  أيام  والتأخر 
وهكذا تكون الحال حني ميلك الشعب إرادته، حينئذ 

ال ترسق خزينة وال تباع أرض وال تنهب ثروات.

أية  مبرشوعه  يذكر  مل  مهاتري  أن  للنظر  امللفت   -٥
فائدة  أية  العرب  من  يرجو  ال  فهو  عربية،  دولة 
وأهدروا  والتبعية،  االنحطاط  إىل  استكانوا  بعدما 
ثرواتهم الطبيعية، وأصبحوا هدفاً لكل طامع، وتخلوا 
فيه  يعلن  الذي  الوقت  يف  الوطنية،  قضاياهم  عن 
شعب  ومبأساة  الفلسطينية  بالقضية  اهتاممه  مهاتري 
نظره عن  مهاتري  أن يرصف  غريباً  وليس  الروهانجيا، 
من  بدءاً  العربية  املشاريع  فشل  بعد  العربية  الدول 
جامعة الدول العربية والحقاً مبرشوع املغرب العريب 
الرئيس  أن  أذكر  الخليجي.  التعاون  ومجلس  الكبري، 
التونيس الحبيب بورقيبة حني دعيت تونس إىل إقامة 
عندنا  ماذا  وقال:  باملرشوع  هزأ  مشرتك،  عريب  سوق 
ملثل هذا السوق؟ إن صفر + صفر = صفر. ولقد قرأت 
أيام الدراسة عن الجزائر أنها كانت تصدر القمح إىل 
فرنسا وتستورد منها الطحني. هكذا كانت بالد العرب 
وال  للطاقة،  مصدراً  تزال  وال  األولية  للمواد  مصدراً 
يفيدها اعتامدها عىل مشاريع البنك الدويل إال مزيداً 

من الفشل.

6-كانت الحضارة اإلسالمية سبباً يف رفع مكانة العرب 
حني صدروها إىل العامل، فلام ضعفوا واستكانوا صدق 
فيهم قول القائل: لقد صدر العرب اإلسالم إىل العامل 
خالل حقبة تاريخية سابقة، وهم اليوم بحاجة إىل أن 

يستوردوه، فهل يستوردونه من تركيا؟.

أين أنتم
 ياعرب ؟!

2019 الفرقان  لجريدة  محفوظة  الحقوق  جميع  أصحابها.  آراء  عن  تعرب  وإمنا  وإدارتها،  الجريدة  رأي  عن  بالرضورة  تعرب  ال  الواردة  املقاالت  و  اآلراء  إن   

ما يجري يف تركيا غرّي حسابات أردوغان: 
رسالة من األسد.. وسيناريو خطري

الرتكية  للمحللة  تقريراً  األوسط”  الرشق  “معهد  نرش 
الرتكية  السياسة  تبدل  عن  فيه  تحّدثت  تول  غونول 
إزاء سوريا بعدما كانت أولويتها “إسقاط نظام األسد“، 
الرئيس  جمعت  التي  أنقرة  قمة  عىل  الضوء  مسلطًة 
فالدميري  الرويس  ونظرييه  أردوغان  طيب  رجب  الرتيك 

بوتني واإليراين حسن روحاين.

دعمت  التي  تركيا  أولويات  أّن  تول  رأت  تحليلها،  ويف 
املعارضة، تبّدلت مع اصطدام جهود أردوغان الرامية إىل 
تعزيز نفوذه يف بالده بالحائط، موضحًة أّن صعود حزب 
“العدالة  حرم  لألكراد  املوايل  الدميقراطي”  “الشعوب 
والتنمية” من الفوز بأغلبية املقاعد يف انتخابات العام 
وتابعت  مساره”.  تغيري  إىل  أردوغان  دفع  “ما   ،2015
بأّن وقف إطالق النار املربم بني الحكومة الرتكية وحزب 
“العامل الكردستاين” انهار بعد االنتخابات أيضاً، مشريًة 
إىل أّن أردوغان عمد عندها إىل التحالف مع القوميني 

والتحرك ضد األكراد.

أردوغان  ألحقها  التي  التغريات  أّن  تول  وأضافت 
بالسياسة الكردية محلياً، غرّيت حساباته يف سوريا أيضاً، 
مبينًة أّن “نظام األسد” مل يعد “العدو رقم واحد، حيث 
املدعومة  الكردية”  الشعب  حامية  “وحدات  حلّت 

أمريكياً محله.

 
توزاياً، رأت تول أن االستدارة األخرية يف سياسة أردوغان 
السوريني  الالجئني  من  املتنامي  االستياء  نتيجة  جاءت 
البالغ عددهم 3.6 مليون الذين تستضيفهم تركيا، الفتًة 
إىل أّن هذا التطور يتزامن مع تفاقم املشاكل االقتصادية. 
“العدالة  خسارة  عن  تول  تحّدثت  السياق،  هذا  ويف 
البلدية،  االنتخابات  يف  الكربى  املدن  أغلبية  والتنمية” 
وعىل رأسها اسطنبول، معتربًة أّن مشكلة الالجئني لعبت 
دوراً كبرياً، إىل جانب االنكامش االقتصادي. وقالت تول: 
فباتت  سوريا،  يف  أردوغان  أولويات  تبّدلت  “وعليه، 
بحديثه يف  مذكرًة  أولوياته”،  رأس  النازحني عىل  إعادة 
قمة أنقرة عن الحاجة إىل إقامة منطقة آمنة من شأنها 

أن تستضيف ما يزيد عن 3 ماليني نازح.
 

إىل ذلك، كشفت تول أّن أردوغان يرزح تحت ضغوط 
متارسها عليه املعارضة وشخصيات يف “العدالة والتنمية” 
لتطبيع العالقات مع نظريه السوري بشار األسد، قائلًة: 
تركيا. وروسيا  )التطبيع( سيحل مشاكل  أنّه  “يعتقدون 
تدابري  يتخذون  إذ  ذلك،  عىل  متفقون  واألسد  وإيران 
من  الطرفني  بني  طبيعتها  إىل  العالقات  عودة  لتسهيل 
يف  أمرييك  تريك-  تقارب  حصول  دون  والحؤول  جهة، 

شامل رشقي سوريا من جهة ثانية”.
إعادة  إىل  روحاين  بدعوة  تول  ذكّرت  اإلطار،  هذا  ويف 

العمل باتفاقية أضنة املربمة بني دمشق وأنقرة يف العام 
كانون  يف  طرحها  أن  لبوتني  سبق  فكرة  وهي   ،1998
الثاين الفائت، موضحًة أّن مقرتح روحاين هذا يوفر بديالً 
شامل  يف  آمنة  منطقة  بإقامة  القاضية  الرتكية  للجهود 
سوريا بالتعاون مع واشنطن، وتشري إىل األسد باعتباره 

الجهة التي ينبغي قصدها لحل مشاكل أنقرة.

 
أنّها تبعث إشارات  يف ما يتعلق بدمشق، كشفت تول 
قتال  يف  رشيكة  تكون  أن  ميكن  بأنّها  تفيد  أنقرة  إىل 
“وحدات حامية الشعب”: “ففي خطوة مفاجئة، وصف 
سوريا  “قوات  املعلم  وليد  السوري  الخارجية  وزير 
الدميقراطية” بـ”امليليشيا اإلرهابية االنفصالية” يف رسالة 
عقد  من  يوم  قبل  املتحدة  األمم  عام  أمني  إىل  رفعتها 
قمة أنقرة“. إالّ أّن تول استدركت قائلًة: “عىل الرغم من 
هذه البادرة، ما زال خوف تركيا األول- املتمثل بالحاجة 

إىل إعادة النازحني- من دون حل”.
 

يف  وأنقرة  واشنطن  فشل  من  تول  حّذرت  الختام،  يف 
التوصل إىل اتفاق بشأن املنطقة اآلمنة، مؤكدًة أّن اتجاه 
أردوغان إىل التحرك مبفرده كام هدد، لن يحل مشاكل 

تركيا وسيتسبب بوالدة أخرى جديدة.

غموض أمريكي حيال تهديد إيران أمن الخليج...
هذا  كل  العريب  العامل  يشهد  مل 
العام  منذ   أرجائه  االضطراب يف 
1916 حني أعلنت "بالد الحجاز" 
وجه  يف  العربية  الثورة  قيام 
تصل  مل  كام  العثامنية،  السلطنة 
إيران اىل  حد تهديد أمن جريانها 
ثورتها  نجاح   منذ  الخليجيني 
يف   ،1979 العام  يف  االسالمية 
االمرباطورية  كانت  االوىل  الثورة 
وشك  عىل  العظمى  الربيطانية 
الثورة االسالمية  أفول نجمها. أما 
بني  مرير  رصاع  عىل  املعطوفة 
العرب و الفرس فإنها تراهن عىل 
االمريكية  الدولة  نفوذ  إضمحالل 
اىل  واإلنكفاء  العامل  يف  العظمى 

الداخل.
يؤكد أحد الديبلوماسيني العاملني 
تأسيس  شهد  بريوت   يف  حاليا 

مبدأ  بأن   إيران   يف  الجديد   النظام 
أرساها   دعائم  كانت  الثورة"  "تصدير 
مؤسس النظام و مرشد الجمهورية  االمام 
الخميني، وهذا ما تجىل يف دعم ورعاية 
عقائدية  أسس  عىل  االسالمية  االحزاب 
كام  و"حامس"  "الجهاد"  عرب  فلسطني  يف 
ذلك  وينسحب  لبنان،  يف  الله"  "حزب 
الوصول  " أي  القدر املغيل   " عىل نظرية 

بالتوتر نحو أعىل درجاته دون الحؤول اىل 
اإلنفجار الشامل.

الساحة  عىل  متاما  ينطبق  ما  هذا 
سبيل  يف  هاجمت  فإيران  الخليجية. 
تأمني أفضل ظروف الدفاع وليس عندها 
العقوبات  وصلت  بعدما  تخرسه  ما 
حد  املتحدة  الواليات  تفرضها  التي 
الذهاب  أرادت  وبالتايل  االخري،  النفس 
بالتحدي حتى النهاية للوصول اىل طاولة 

تفرضها  حتمية  هي  والتي  املفاوضات، 
قبيل  من  فليس  والظروف،  الوقائع 
الصدفة أن تبادر إيران اىل إسقاط طائرة 
التجسس االمريكية، وهي  داللة بارزة عىل 
كونها لن تقبل حرشها بالزاوية من دون 
أكرث  عمق  املختلفة يف  أذرعتها  تحرك  أن 

من بلد عريب.
حول  االمرييك  املوقف  يكتنف  الغموض 
االساسية  حليفتها  طاول  إستهداف 

منشآت  قصف   عرب  السعودية 
الباب  يفتح  ما  "آرامكو"  رشكة 
حول  اللغط  من  الكثري  أمام 
حامية  واشنطن  إلتزام  حقيقة 
فاملفارقة  الخليج.  إستقرار  وأمن 
الرئيس الرويس فالدميري بوتني  أن 
سيقوم بزيارة رسمية اىل  الرياض 
يف 14 ترشين االول وفق توقيت 
محادثاته  يكسب  ما  الدقة  بالغ 
أهمية إستثنائية  طاملا أن االنتشار 
الرويس بات فاعال وينافس الدور 

االمرييك يف العامل العريب.  
 يف خضم تشعبات االزمة ، ظهرت 
اليه  تلجأ  قد  خيار  عن  مؤرشات 
أزمة  مع  بالتعامل  ترامب  إدارة 
الخليج عربإعادة منطق "االحتواء 
عىل  باكستان  وإدخال  املزدوج" 
غرار  عىل  إيران  مع  التوتر  خط 
الحرب االيرانية – العراقية، التي إندلعت 
العام 1980. ووفق التقارير فإن باكستان 
بأنها  أبرزها  هائلة  ردعية  عوامل  تحمل 
إيران قادرة بسد  دولة سنية  عىل تخوم 
عن  فضال  آسيا  جنوب  يف  إيران   منافذ 
يجعلها  ما  النووية  القدرة  متلك  كونها  

مثالية للدور املرسوم أمريكيا.



السنة السابعة - العدد  -78- أيلول , تشرين1 )2019(إسالميات www.alforqannewspaper.ca7

وقد ذكر الله سبحانه وتعاىل خرب والدة يحيى عليه السالم يف قصة 
نبي الله زكريا بالقرآن الكريم، و شهد الحق عز وجل له أنه مل يجعل 
له من قبل شبيها وال مثيال. ومثلام أويت الخرض علام من لدن الله، 

أويت يحيي حنانا من لدن الله.

وكان يحيي نوذجا ال مثيل له يف النسك والزهد والحب اإللهي.. فهو 
النبي الناسك. فكان ييضء حبا لكل الكائنات، وأحبه الناس وأحبته 

الطيور والوحوش والصحاري والجبال.

وشب يحيى وكرب يف احضان النبوة فرتىب عيل اخالق ابيه زكريا، واخذ 
عنه الحلم واتاه الله سبحانه وتعايل من فضله الحكمة مذ كان صغرياً 
ليكون قادراً عيل حمل الرسالة الساموية واالضطالع باعباء املسئولية 
السالم  عليه  موىس  تعاليم  احتوي  الذي  الكتاب  وكان  الجسيمة، 
التوراه، وقد حمله من بعده كل انبياء بنى إرسائيل حتي وصل ايل 
زكريا عليه السالم، فلام توفاه الله تعايل نزل الوحي عيل ابنه يحيى 
يأمره بان يحمل التوراه وذلك بقوله تعايل : ” يا يحيى خذ الكتاب ” 
وتسلم يحيى منذ ذلك الوقت حمل الدعوة وهو يبني لبنى إرسائيل 

احكام الله تعايل وطريقة تطبيقها مبا يهدي للتي هي أقوم .

دفع نبي الله يحيى مثن موقفه من إعالء كلمة الحق أمام هريودوس 
حاكم فلطسني عندما سمع انه احب ابنه اخية هريوديا وعزم عيل 
الزواج منها بعد ان وافقت هي عيل هذا الزواج وجميع اقاربها معها، 
اذ استنكر النبي يحيي هذا الزواج استنكاراً شديداً واعلن ان زواج 
هريوديا من عمها هريودوس باطل ومحرم وهو يخالف الرشيعة وال 
يرىض به إال كل زنديق فاجر، اذ ال يجوز يف رشع الله ان يتزوج العم 

من ابنة اخيه 

ووصل  املحرم  الزواج  لذلك  السالم  عليه  يحيى  استنكار  خرب  وشاع 
لرجال الدين وخدام الهيكل بل وراحت الناس يف االسواق والنوادي 
السالم حتي  عليه  يحيي  النبي  رأي  تتداول  والقصور  الساحات  ويف 
ألنها  عليه  وحقدت  وغضبت  فحزنت  هريوديا  مسامع  ايل  تناهي 
لشدة  ولكنها  عليهم  تأثريه  ومدي  الناس  بني  مكانته  تعرف  كانت 
دهائها سيطرت عيل غضبها وصممت عىل أن تنتقم من يحيي عليه 

السالم فراحت تكيد له يف الخفاء.

وكان أول شئ قامت به ان ذهبت ايل عمها الحاكم وهي يف ابهي 
من  حالها  بغنج ودالل وهي عيل  عليه  زينة ودخلت  واجمل  حلة 
حتي هب  هريودوس  رآها  إن  وما  الخالب  واملظهر  الفاتن  الجامل 
امامها  ركبتيه  عيل  ركع  ثم  مبرآها  فنت  وقد  يستقبلها  مجلسه  من 
يقبل يديها ويتغن بجاملها وبحسنها ثم يقول لها : هلمي ايل العرش 
فاجليس بجانبي حتي انعم برؤيتك انا خادمك االمني فامري ما شئت 

ولن اخالف لك امراً مهام كان .

بن زكريا عيل  يتطاول يحيي  ان  يا سيدي  : هل يرضيك  له  فقالت 
مقامك وان يتهمني بالفسق ؟ وطار صواب هريودس وفقد كل وعي 
او ادراك، لقد استبد به الغضب فأمر عيل الفور حراسة ان يرسعوا 
ويأتوه برأس يحيي دون سؤال او جواب وكان ذلك اللعني قد عزم 
عيل ان يقدم الرأس الطاهر هدية لحبيبته الفاجرة حتي ترىض عنه .

وارسع الجنود يلبون اوامر سيدهم وإن هو إال وقت قصري وعادوا 
يحملون رأس النبي يحيي عليه السالم ويضعونه امام هريوديا فهدأت 
عندئذ اعصابها وشفت غليلها بعد ان كادت كيدها .. ذلك ما حل 
بالنبي يحيي عليه السالم فقد اراد ان مينع منكراً وان يقيض عيل ما 
ردة  فكانت  الناس  بني  الفاحشة  تشيع  فال  تعايل  الله  يخالف رشع 

الفعل من الحاكم الظامل قتله بدون حق .

يتصل  أمر  بشأن  ظامل،  ملك  بالط  يف  قالها  كلمة حق  دمه  أهدرت 
براقصة بغي.

صلة القرابة بني يحيى وعيىس عليهام السالم

)ابن   كان يحيي عليه السالم معارصا لعيىس وقريبه من جهة األم 
خالة أمه(.. وتروي السنة أن يحيي وعيىس التقيا يوما. فقال عيىس 
ليحيي: استغفر يل يا يحيي.. أنت خري مني. قال يحيي: استغفر يل 
يا عيىس. أنت خري مني. قال عيىس: بل أنت خري مني.. سلمت عىل 
نفيس وسلم الله عليك. تشري القصة إىل فضل يحيي حني سلم الله 

عليه يوم ولد ويوم ميوت ويوم يبعث حيا.

ويقال إن رسول الله صىل الله عليه وسلم خرج عىل أصحابه يوما 
فوجدهم يتذاكرون فضل األنبياء. قال قائل: موىس كليم الله. وقال 
قائل: عيىس روح الله وكلمته. وقال قائل: إبراهيم خليل الله. ومىض 
الصحابة يتحدثون عن األنبياء، فتدخل الرسول عليه الصالة والسالم 
الشهيد؟ يلبس  ابن  الشهيد  أين  حني رآهم ال يذكرون يحيي وقال: 

الوبر ويأكل الشجر مخافة الذنب. أين يحيي بن زكريا؟.

 نشأته

ولد يحيي عليه السالم، وكان ميالده معجزة.. فقد جاء ألبيه زكريا 
بعد عمر طال حتى يئس الشيخ من الذرية.. وجاء بعد دعوة نقية 

تحرك بها قلب النبي زكريا.

األطفال..  دنيا  عن  غريبة  طفولته  فجاءت  السالم  عليه  يحيي  ولد 
كان معظم األطفال ميارسون اللهو، أما هو فكان جادا طوال الوقت.. 

يطعم  يحيي  وكان  الحيوانات،  بتعذيب  يتسىل  األطفال  بعض  كان 
الحيوانات والطيور من طعامه رحمة بها، وحنانا عليها، ويبقى هو 
بغري طعام.. أو يأكل من أوراق الشجر أو مثارها. وكلام كرب يحيي يف 
الله واملعرفة  النور يف وجهه وامتأل قلبه بالحكمة وحب  السن زاد 
والسالم. وكان يحيي يحب القراءة، وكان يقرأ يف العلم من طفولته.. 
ٍة َوآتَيَْناُه  فلام صار صبيا نادته رحمة ربه: )يَا يَْحيَى ُخِذ الِْكتَاَب ِبُقوَّ

الُْحْكَم َصِبيًّا(

صدر األمر ليحيي وهو صبي أن يأخذ الكتاب بقوة، مبعنى أن يدرس 
معرفة  عىل  اإلقبال  الله  رزقه  و  الرشيعة،  كتاب  بإحكام،  الكتاب 

الرشيعة والقضاء بني الناس وهو صبي.

دراسة  الرشيعة  درس  زمانه  يف  حكمة  وأشدهم  الناس  أعلم  فكان 
بني  يحكم  كان  صبي..  وهو  الحكم  الله  آتاه  السبب  ولهذا  كاملة، 
الناس، ويبني لهم أرسار الدين، ويعرفهم طريق الصواب ويحذرهم 

من طريق الخطأ.

كرب يحيي فزاد علمه، وزادت رحمته، وزاد حنانه بوالديه، والناس، 
ومألها  الدنيا  حنانه  عم  حتى  واألشجار..  والطيور،  واملخلوقات، 
بالرحمة.. كان يدعو الناس إىل التوبة من الذنوب، وكان يدعو الله 
كان  الرضر.  له  يتمنى  أو  يحيي  يكره  إنسان  هناك  يكن  ومل  لهم.. 
محبوبا لحنانه وزكاته وتقواه وعلمه وفضله.. ثم زاد يحيي عىل ذلك 

بالتنسك.

وكان يحيي إذا وقف بني الناس ليدعوهم إىل الله أبكاهم من الحب 
والخشوع.. وأثر يف قلوبهم بصدق الكلامت وكونها قريبة العهد من 
الله وعىل عهد الله.. وجاء صباح خرج فيه يحيي عىل الناس.. امتأل 
املسجد بالناس، ووقف يحيي بن زكريا وبدأ يتحدث.. قال: إن الله 
عز وجل أمرين بكلامت أعمل بها، وآمركم أن تعملوا بها.. أن تعبدوا 
عبد  مثل  فهو  غريه  وعبد  بالله  أرشك  فمن  بال رشيك..  وحده  الله 
اشرتاه سيده فراح يعمل ويؤدي مثن عمله لسيد غري سيده.. أيكم 
إىل  ينظر  الله  ألن  بالصالة  وآمركم  كذلك..؟  عبده  يكون  أن  يحب 
عبده وهو يصيل، ما مل يلتفت عن صالته.. فإذا صليتم فاخشعوا.. 
مسك  من  رصة  معه  رجل  كمثل  ذلك  مثل  فان  بالصيام..  وآمركم 
جميل الرائحة، كلام سار هذا الرجل فاحت منه رائحة املسك املعطر. 
طلبه  رجل  كمثل  ذلك  مثل  فان  كثريا،  عز وجل  الله  بذكر  وآمركم 
ذكر  الحصون  وأعظم  عليه..  فأغلقه  لحصن حصني  فأرسع  أعداؤه 

الله.. وال نجاة بغري هذا الحصن.

من هو النبي "الشهيد بن الشهيد".. وما قصة استشهاده؟

بعد أن بشر اهلل سبحانه وتعاىل زكريا مبيالد ابنه حييى، جعل فيه النبوة كما جعلها يف أبيه، استجابة لدعاء زكريا هلل 
أن يرزقه الذرية الصاحلة بعد أن جعل اهلل سبحانه وتعاىل آية مولده أن ال يكلم الناس ثالث ليال سويا، وقد كان حييى 

نبيا ومن الصاحلني ، كما كان بارا تقيا.
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DINE IN - TAKE OUT - DELIVERY

226-221-8697

1584 HURON CHURCH RD. WINDSOR ONTARIO
Delivery hours: Sun-Thurs 11:00am-9:30pm Fri-Sat 11:00am-10:00pm

FIND US ON

SUPPORT YOUR NEIGHBORS IN NEED BY DONATING TODAY
IRUSA.ORG • 1-855-447-1001

3655 WHEELER AVE., ALEXANDRIA, VA 22304

FED MY
FAMILY

YOU

Joanne, 68, Utah.

Being hungry for a day is hard—being hungry 
most days is harder. Islamic Relief USA donors 
like you share food aid with over 150,000 people 
in America each year. Your aid is their relief.

Till the end of 
October 

$4

.99

$7
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Puck
Cream Cheese

                        170ml

DORIC
Feta Cheese   

       700g        
.98

$8
Chick Peas  

 Hummus

           Lb

KRINOS
   Pickled Peppers         

         3.75L     
.99

$5
NAJJAR

Coffee

       

                                                                  

SMOKI 
Fresh Baked 

Peanuts      

.99

$15
KRINOS

         Bulgarian     

white Cheese

HERMES  

 Extra Virgin

Olive Oil

           3L .99

$17
    Brown Coarse

                             Burgul   

                         Lb      

¢ 79
Red Lentil

     Adaas

                  Lb

¢ 59 ¢ 99
ATHENA

Sea salt
                         

¢ 99

Walnuts
             Lb 
                         

.99

$4

.99

$8

Alwazah Tea
             

3/$10
.49

$3 each

or

SULTAN
Mazafati Dates             

.49

$3 each

2/$6or

.99

$2each

2/$5or

.99

$7
         TRIPLE "A"

                             Feta Cheese   

                         3kg      

.99

$29

DORIC
        Feta Cheese   

           3kg       
         

.99

$29

BURCU
Tomato Paste

830g   

3/$10
CLIC

Kushta Cream
                  170ml

3/$5 .99

$7

GENIE COCO
  Charcoal

               84Pcs
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فجّر منزله يوم زفاف ابنته..
 وجثته تحت األنقاض

مدينة  من  بالقرب  منزل  مالك  قام 
بيتسربغ يف والية بنسلفانيا األمريكية 

ابنته،  زفاف  يوم  يف  بيته  بتفجري 
بحسب الرشطة، التي عرثت عىل 

جثته تحت األنقاض.
أمام  يقف  وهو  الرجل  وشوهد 
من  قصري  وقت  قبل  منزله 
التي  النريان،  واندالع  االنفجار 

التهمت املنزل بالكامل، وفق وكالة 
أن  السلطات  برس.وأعلنت  أسوشيتد 

قال  جهته،  انتحار.من  حادثة  هي  الوفاة 

رئيس الرشطة، روبرت باين، إن املسؤولني 
االنفجار،  سبب  يف  يحققون  زالوا  ما 
خط  فصل  الرجل  أن  "يبدو  لكن 
الغاز يف الطابق السفيل من املنزل، 
وبالطبع لن يستغرق األمر الكثري 

من الرشارة لينفجر املنزل".
خارج  األرسة  أفراد  معظم  وكان 
املنزل يف ذلك الوقت لحضور حفل 

الزفاف، وفق املسؤولني.
املنزل  إىل  قبل  من  الرشطة  وذهبت 

بسب قضايا منزلية تتعلق مبرض عقيل.

 صاعقة برق تشق ملعب كرة
 قدم وتصيب العبين

الشباب  القدم  كرة  من العبي  باثنني  "الربق"  أطاح 
نقلهام  تم  حيث  جامايكا،  يف  مباراة  أثناء 

لصحيفة  تقرير  بحسب  املستشفى  إىل 
الصن الربيطانية.يف التفاصيل، انترشت 
لقطات الحادث املفاجئ بكثافة عىل 
االجتامعي  التواصل  وسائل  مواقع 
والتي تظهر العبني اثنني يسقطان عىل 
األرض بعد تعرضهام لصعقات الربق، 

الفريقني  يف  زمالؤهام  استمر  بينام 
األمر.وكان  مالحظة  قبل  لثوان  باللعب 

ضد  يلعب  للبنني  "وملرز"  مدرسة  فريق 
فريق "جامايكا كوليدج" يف ملعب ستاد إيست 

يف كينغستون عندما رضب الربق العبي كرة قدم أرضاً، حيث 
تشري التقارير إىل أن "وملرز" كان يتصدر 2 - 1 يف الشوط الثاين 
عندما رضبت الصاعقة امللعب وتسببت يف سقوط 4 العبني 

كوليدج"  "جامايكا  العب  نقل  تم  األرض.كام  عىل 
تريينس فرانسيس والعب "ووملرز" دواين ألن 

إىل مستشفى للمراقبة.

ووفقاً للتقارير، فقد أُخرج فرانسيس 
من امللعب بعد أن فشل يف االستجابة 
للعالج الرسيع، وتم إخراج زميل له 
موراي  نيكاش  ويدعى  الفريق،  يف 
بعد "شكوى من آالم يف الصدر"، فيام 
أُعلن يف وقت الحق أن ألني قد خرج من 
تحسناً  فرانسيس  أظهر  يف حني  املستشفى 

ملحوظاً وهو اآلن يف حالة مستقرة.
رضبات  من  املزيد  حدوث  إمكانية  من  التحذيرات  وأدت 
املدارس  رياضات  لرابطة  مباراتني  تأجيل  إىل  الصاعقة  الربق 

الثانوية يف جامايكا.

ما هي العقوبة
 المنتظرة لمعذب طفلته؟

بعد انتشار مقطع فيديو بشكل واسع عىل 
يعنف  لوالد  االجتامعي  التواصل  مواقع 
طفلته البالغة 3 سنوات، كشف املستشار 
اإلجراءات  عن  العمودي،  بندر  القانوين، 

املتبعة يف حال تعنيف الطفل.

املُعّنف  ضبط  "تم  إنه  العمودي  وقال 
وتسليمه إىل النيابة العامة وإحالة االتهام 
العقوبة  لتنزيل  الجزائية  املحكمة  إىل 
التأديبية املقدرة من قبل القايض، حسب 
ملا  وفقاً  وذلك  والواقعة،  املنظورة  الحالة 
الثالثة عرشة من نظام  املادة  نصت عليه 

حامية اإليذاء".

كام أوضح: "يعاقب بالسجن ملدة ال تقل 
تزيد عىل سنة، وبغرامة ال  عن شهر، وال 
تقل عن خمسة آالف ريـال، وال تزيد عىل 
50 ألف ريـال، أو بإحدى هاتني العقوبتني 
من  جرمية  شكل  فعالً  ارتكب  من  كل 
املادة األوىل من  الواردة يف  اإليذاء  أفعال 
تضاعف  العودة  حالة  ويف  النظام،  هذا 
بديلة  إصدار عقوبة  وللمحكمة  العقوبة، 

للعقوبات السالبة للحرية".
بن  عبدالعزيز  املحامي  قال  جانبه،  من 
مع  التحقيق  العامة  النيابة  "تتوىل  باتل: 
كافة  جمعت  حال  ويف  املعنف،  هذا 
املتهم  وتحيل  االتهام  قرار  تصدر  األدلة 

إىل املحكمة الجزائية، وتصدر الحكم بعد 
سامع الدعوى ودفاع املتهم وتفحص كافة 
يُقدرها  تعزيرية  العقوبة  وتكون  األدلة، 
ومالبسات  الجرمية  لفداحة  وفقاً  القايض 
الطفل  حامية  نظام  ضوء  عىل  الواقعة 

ونظام الحامية من اإليذاء".

يذكر أن الجهات األمنية متكنت من تحديد 
موقع والد الطفلة وإلقاء القبض عليه يف 
مدينة الرياض، وتحويله للجهات املختصة 
بعد أن حاول االعتذار وخلق حجج بكونه 
لرتك  نفسية  ظروف  من  ويعاين  مريضا 

زوجته املنزل ومعه 4 أطفال.

بيان  يف  الرياض  رشطة  حينها  وأوضحت 
املتداول  الفيديو  ملقطع  "باإلشارة  أنه 
لشخص  االجتامعي،  التواصل  وسائل  عرب 
فقد  أعوام،   3 تبلغ  التي  طفلته  يعذب 
عن  والتحري  البحث  إجراءات  أسفرت 
الجنسية  من  مقيم  وهو  هويته،  تحديد 
العمر،  من  الرابع  بالعقد  الفلسطينية 
حيث تم القبض عليه بحي الدار البيضاء 
الرعاية  وتوفري  الرياض،  العاصمة  جنويب 
أطفال،   4 وعددهم  ألطفاله،  الالزمة 
واتخاذ  املعنية،  الجهات  مع  بالتنسيق 

اإلجراءات النظامية بحقه".

تكنولوجيا الـ5G غير مرحب بها في سويسرا
 بسبب مضارها الصحية

تظاهر آالف األشخاص أمس السبت يف العاصمة 
عىل نرش شبكات  احتجاجاً  برن  السويرسية 

الجيل الخامس لالتصاالت يف البالد.
أمام  تجّمعوا  الذين  املحتجون  ورفع 
بتكنولوجيا  للتنديد  السويرسي  الربملان 
كتب  الفتات  بالصحة،  ضارة  يعتربونها 
عليها "قاطعوا الجيل الخامس" أو "دامئاً 

اإلنسان  عىل حساب  أبعد،  أعىل،  أرسع، 
والبيئة. أوقفوا تكنولوجيا الجيل الخامس".

التي  "فرنكنسيا"  جمعية  رئيس  نائبة  وقالت 
بيان،  يف  أوملان،  شيبلر  تاملني  االحتجاجات،  إىل  دعت 

إّن "تجّمع هذا العدد الكبري من الناس إشارة قوية إىل رفض 
إدخال الجيل الخامس بال ضوابط". وبعد كوريا الجنوبية، تعّد 
الخامس، وهي  الجيل  أطلقت  التي  الدول  أوىل  بني  سويرسا 
بنية تحتية لالتصاالت تقع يف صلب مواجهة تكنولوجية بني 

الواليات املتحدة والصني.
ويخىش رافضو الجيل الخامس من تداعيات 
فيام  الكهرومغنطيسية،  اإلشعاعات 
سويرسية  مقاطعات  عّدة  اضطرت 
ونوشاتل(  وفرايبورغ  وفود  )جنيف 
تجميد  إىل  الشعبي  الضغط  تحت 
وقالت  هوائية.  أبراج  إنشاء  إجراءات 
إجراء  التجميد  إن هذا  املقاطعات  هذه 
السويرسي  االتحاد  يدعو  وقايئ.بدوره، 
"ما  ويقول  الحذر،  إىل  البالد  يف  النافذ  لألطباء 
دام مل يثبت علمياً أّن زيادة يف الحد األقىص لإلشعاعات 
الحالية ليس له تداعيات عىل الصحة، يتوجب رفض زيادتها".
ويسعى رافضو الجيل الخامس إلطالق مبادرة لتنظيم استفتاء 
يف  توقيع  ألف   100 جمع  عليهم  وسيكون  املسألة.  حول 

غضون 18 شهراً.

النائب  حل  غفري  حشد  وسط 
الفدرايل و زعيم الحزب الدميقراطي 
يف  ضيفا  سنج  جاغميت  الجديد 
كام  تتحرض  التي  وندسور  مدينة 
لإلستحقاق  الكندية  املدن  باقي 
 ، اكتوبر  شهر  يف  القادم  االنتخايب 
القضايا  حيث تحدت عن مختلف 
الوضع  الكنديني وخاصة  تهم  التي 
به  متر  الذي  الصعب  االقتصادي 
البالد و قدم حلوال ملختلف القضايا 
و  املعيشية  باألمور  تتعلق  التي 
املجتمعات  تهدد  التي  البيئية 

املحلية.

الالجئني
يلقي  البعض  ان  السيد سنج  وقال 
و  الجدد  القادمني  عىل  باللوم 

الالجئني يف ما يخص ارتفاع األسعار 
و منها العقارية و الخدماتيه بينام 
تقع  املسؤولية  ان  الحقيقة  يف 
اتخذت  التي  الحكومة  عاتق  عىل 
هذه  مثل  اىل  أدت  سيئة  قرارات 
كيفية  عن  أمثلة  طرح  و  األزمات 

معالجة هذه األزمات.

كشمير
الجمهور  أسئلة  فقرة  خالل  و 
الجالية  من  كندية  سيدة  تقدمت 
و  نفسها  عن  عرفت  كام  الهندية 
سألت السيد سنج مستنكرة حضور 
نواب مدينة وندسو ) براين مايس ، 
ترييس راميس و شريال هاردكاستل 

مع  املتضامنة  احتجاجية  الوقفة   )
من  لهجوم  تعرضت  التي  كشمري 
عن  سألت  و  الهندية  السلطات 
رأيه و خاصة ان هذا األمر بحسب 
و  الهندية  الجاليه  ازعج  قولها 

طالبته باعتذار !
فجاء الرد الساحق من السيد سنج 
اإلعالمي  التعتيم  ان  قال  حيث 
الهندية  السلطات  فرضته  الذي 
عىل  يدل  كشمري  دخولها  خالل 
و  املرتكبة  األخطاء  اخفاء  محاولة 
ذكرهم  اآلنف  النواب  يدعم  انه 
الجواب  االحتجاجية  وقفتهم  يف 
الحشود  من  ترحيب  محل  كان 
حيث علت التصفيقات و الهتافات 

املؤيدة لجوابه.  

زعيم الحزب الديمقراطي الجديد في وندسور و أجوبة ساحقة !
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"إير  الكندية  الجوية  أجرب موظفون من 
كندا" فتاة تبلغ من العمر 12 عاًما عىل 
فرانسيسكو  سان  مطار  يف  حجابها  خلع 
املايض، وفًقا  الشهر  املتحدة  الواليات  يف 

ملجموعة تدافع عن حقوق املسلمني.

التي  الرحمن،  عبد  فاطمة  وكانت 
لرياضة  املتحدة  الواليات  لفريق  تنتمي 
يف  تورنتو  إىل  رحلتها  تنتظر   ، السكواش 
1 أغسطس آب املايض عندما اقرتب منها 
موظف من الجوية الكندية وطلب منها 
نزع حجابها، كام يقول مجلس العالقات 

األمريكية اإلسالمية.

كانت  التي   ، املسلمة  الفتاة  وأوضحت 
برفقة أعضاء فريقها وهي يف طريقها إىل 
الجوية  الخطوط  ملوظفي  دولية،  بطولة 
الكندية أنها تغطي رأسها ألسباب دينية.

الشؤون  منسق  رفيقي،  عامد  وقال 
التجربة  "هذه  إّن  باملجلس،  القانونية 
الرحمن  عبد  فاطمة  حّق  مع  تتعارض 
املعقول يف أن تكون قادرة عىل مامرسة 
غاضبة."  تركتها  وقد  الدينية.  معتقداتها 
لوكالء  الحساس  غري  املوقف  استنكر  و 

النقل الجوي.

وكانت شقيقة فاطمة عبد الرحمن األكرب 
نفس  تويرت يف  بالحادث عىل  نددت  قد 
أقل من 30  "إير كندا" يف  اليوم. وردت 
ملا  أسفها  عن  الرشكة  وعرّبت  دقيقة. 
املسافرة  حجز  تفاصيل  وطلبت  حدث 

لضامن املتابعة.
العالقات األمريكية  وأكّد مكتب مجلس 
فرانسيسكو  سان  منطقة  يف  اإلسالمية 
بأن  الجوية الكندية "مل تأخذ يف االعتبار 

للمراهقة  العاطفي  الضيق 
ألفعالها."  التمييزية  والطبيعة 
الحصول  إىل  املجلس  ويسعى 
رسمي  واعتذار  مايل  تعويض  عىل 
للفتاة ، وكذلك تنفيذ تدريب عىل 
موظفي  لجميع  الثقافية  املهارات 

الرشكة.
وبعد الحادث ، قامت "إير كندا" 
إىل  الصعود  إجراءات  بتحديث 
الطائرة إلثبات أن الضوابط األمنية 

ال تتطلب إزالة غطاء الرأس.

الجوي  النقل  أمن  هيئة  وتنص 
مل  التي   ،  )CATSA( الكندية 
الحالدث، عىل  لها ضلوع يف  يكن 
االحتفاظ  للمسافرين  يجوز  أنه 
ألسباب  يرتدونها  التي  بالقبعات 

دينية أثناء فحصالسالمة.

الجوية الكندية تجبر فتاة على نزع حجابها في عملية تفتيش

جريمة عائلية في أميركا.. 
فتى يقتل أفراد عائلته الـ5 بالرصاص

قتل فتى أمرييك يف سن الرابعة عرشة جميع أفراد 
النار عليهم يف  عائلته الخمسة بعد إطالق 

والية أالباما، ثم اتصل بالرشطة واعرتف 
الرشطة  أعلنت  ما  وفق  بجرميته، 

املحلية الثالثاء.
الضحايا يف موقع  وُعرث عىل ثالثة من 
إلكمونت يف  مبدينة  منزل  الجرمية يف 

يف  اآلخران  االثنان  قىض  فيام  أالباما، 
إىل  بالطوافة  نقلهام  بعد  الحق  وقت 

رشطة  قائد  املنطقة.وكتب  يف  مستشفى 
استجواب  "جرى  تويرت  عرب  الميستون  مقاطعة 

الفتى البالغ 14 عاما، وهو أقر بقتله أفراد عائلته الخمسة يف 

املنزل".وأشار إىل أن الفتى "يساعد حاليا املحققني 
من  مسدس  وهو  السالح  موقع  تحديد  يف 
مكان  يف  رماه  إنه  قال  ميليمرتات   9 عيار 
مجاور".ووقعت الجرمية يف وقت متقدم 
من ليل االثنني.ومل يتم التعريف بهوية 
تتوافر  مل  كام  الجرمية،  مرتكب  الفتى 
الدوافع. بشأن  معلومات  الفور  عىل 
وتتفىش يف الواليات املتحدة أعامل عنف 
وهي  النارية،  األسلحة  انتشار  من  متأتية 
ألف شخص سنويا  أكرث من 36  بحياة  تودي 
إحصاءات  بحسب  متعمد،  قتل  جرائم  يف  ثلثهم 

ملجموعة "غيفوردز لوو سنرت".

»طلب زواج« رومانسي جدًا.. 
كلف شابًا أميركيًا حياته

من  الزواج  يطلب  وهو  غرقاً  حتفه  أمرييك  لقي 
تنزانيا،  البحر يف إحدى جزر  قاع  حبيبته يف 

عىل ما كشفت إدارة الفندق حيث كانا 
ينزالن.

ونرشت كينيشا أنطوان صوراً لرشيكها 
وهو  "فيسبوك"  عىل  ويرب  ستيفن 
غرفتها  نافذة  عرب  يدها  يطلب 
مانتا  فندق  البحر يف  قاع  الواقعة يف 

يف زنجبار.
باسم  التي تعرف  الغرفة  يذكر أن هذه 

دوالر   1700 تكلّف  البحر"  قاع  يف  "غرفة 
لليلة الواحدة وتحيط بها مياه فريوزية.

بقناع  مزّود  وهو  ويرب،  ستيفن  الفيديو  رشيط  وأظهر 
ومجذافني، يسبح باتجاه نافذة الغرفة التي بسط عليها رسالة 

مكتوبة مفادها "يتعذر عيّل أن أحبس نفيس مبا فيه 
الكفاية ألقول لك كل ما أحبه فيك، وأنا أحبك 
أكرث فأكرث يوما بعد يوم. فهل تريدين أن 

تكوين زوجتي؟".
فيها  صغرية  علبة  الشاب  أخرج  ثم 
كينيشا  كانت  الزواج، يف حني  خاتم 
تصّور  وهي  فرحاً  ترصخ  أنطوان 

املشهد.
مالبسات  بالتحديد  بعد  تكشف  ومل 
التي  بيمبا  جزيرة  يف  الشاب  وفاة 
تشّكل مقصداً رائجاً لشهر العسل. وال تزال 

التحقيقات جارية.
وكتبت كينيشا: "تعّذر علينا االحتفال ببداية حياتنا املشرتكة، 
ألن أجمل يوم يف حياتنا تحول إىل األسوأ"، مؤكدًة وفاة حبيبها.

بسبب الرادار.. رفض دفع 100 جنيه
 فخسر 30 ألفًا!

أنفق بريطاين حوايل 30 ألف جنيه إسرتليني من 
ليعرتض  ابنه  ملرياث  املخصصة  املّدخرات 

بقية 100  غرامة  القضاء عىل  أمام  سدى 
الرسعة  لتخطيه  عليه  فرضت  جنيه 
هيئة  ما كشفت  بحسب  بها،  املسموح 

اإلذاعة الربيطانية.
يف  متقاعد  مهندس  كيدويل  ريتشارد 

أنه  اعترب  العمر،  من  والسبعني  الحادية 
برسعة  سيارته  يقود  ضبطه  وقت  ظُلم 

الساعة(  يف  كيلومرتاً   56( الساعة  يف  ميالً   35
 48( ميالً   30 القصوى  الرسعة  فيها  كانت  منطقة  يف 

إنجلرتا(  )غرب  ووسرت  إىل  رحلة  خالل  الساعة(،  يف  كيلومرتاً 
سنة 2016.

معركته  أن  غري  القضاء،  أمام  الغرامة  هذه  اعرتض عىل  وقد 
القضائية استمرت ثالث سنوات، وقد خرس االستئناف املقّدم 

الذي  السبعيني  الرجل  وأنفق  آب/أغسطس.  يف 
ينّدد بنظام قضايئ "فيه ثغرت هائلة" الجزء 
عىل  البنه  املخصص  املرياث  من  األكرب 
اإلجراءات  وتكاليف  املحامني  أتعاب 

القضائية.
كيدويل رّصح لهيئة اإلذاعة الربيطانية، 
ما كنت  فعلتي. وجل  كثريا عىل  "أندم 

أريده هو إحقاق الحّق".
يف  بخبري  خصوصاً  كيدويل  واستعان 
من  أنه  للمحكمة  رشح  اإللكرتونية،  الهندسة 
املمكن أن يكون الرادار شّغل خطأ أو من قبل سيارة 

أخرى عىل مسلك محاٍذ.
أما الهيئة القضائية املعنية بهذه املسألة يف بريطانيا، فكشفت 
لهيئة "يب يب يس" أن "مشاكل متعددة" شابت القضية وأدت 

إىل إطالة مدتها.

خارجية كندا تلغي قبول القنصل 
السوري في مونتريال

حسمت وزيرة الخارجيّة الكنديّة كريستيا 
فريالند الجدل الذي أثري بشأن تعيني وسيم 

رميل قنصال فخريا لسوريا يف مونرتيال.

موقع  عىل  تغريدة  يف  فريالند  وكتبت  
وسيم  عنها  عرّب  التي  "اآلراء  أّن  تويرت 
التواصل  مواقع  للصحافة وعرب  علنا  رميل 
مقبولة.  وغري  للصدمة  مثرية  االجتامعي 
وينبغي أاّل يُسمح من قبل وزارة الشؤون 
العامليّة ألّي شخص يشارك هذه اآلراء أن 

يتوىّل هذا املنصب".
بعد  إنّها  تقول  فريالند  الوزيرة  وتابعت 
العامليّة،  الشؤون  وزارة  قرار  مراجعتها 
يف  اعتامده  قرار  بإلغاء  املوظّفني  كلّفت 

املنصب بصورة فوريّة.
و كانت وزيرة الخارجيّة قد قالت باألمس 
دفعت  التي  األسباب  يف  ستبحث  إنّها 
أوتاوا إىل تعيني وسيم رميل املتعاطف مع 
الرئيس السوري بشار األسد قنصال فخريا 

لسوريا يف مونرتيال.
الدويل  القانون  انتهاكات  كندا  "تدين 
وحقوق االنسان التي ارتكبها بشار األسد 
البشعة  الهجامت  ذلك  يف  مبا  ونظامه، 
كتبت  املدنيّني"  ضّد  الكيميائيّة  باألسلحة 

الوزيرة يف تغريدتها.
الدبلوماسيّني  كندا  طردت  أن  بعد  و 
الدبلوماسيّني  واستدعت  السورينّي، 
عىل  سوريا  أبقت  سوريا،  من  الكندينّي 

موتريال  يف  الفخري  القنصل  منصب 
يف  للسورينّي  األساسيّة  الخدمات  لتقديم 
كندا، كام ورد يف تغريدة وزيرة الخارجيّة.

توافق  أن  ينبغي  أنّه  فريالند  وأضافت 
وزارة الشؤون العامليّة عىل املرّشحني لهذا 
املنصب، مبن فيهم وسيم رميل، وقرار اليوم 
يعني أنّه ليس بإمكان رميل أن ميارس أيّة 

مهّمة قنصليّة مهام كانت.
البحث  ستواصل  أنّها  الوزيرة  وأكّدت 
األساسيّة  الخدمات  لتأمني  وسائل  عن 

والتأشريات للسورينّي يف كندا.
أوساط  يف  عديدة  فعل  ردود  الخرب  وأثار 
البعض  إىل   وتحّدثُت  السوريّة،  الجالية 
منهم  صباح اليوم قبل أن تُصدر الوزيرة 

فريالند قرارها لرصد مواقفهم.
إّن  وتقول املحامية السوريّة رهام العظم 
خرب تعيني وسيم رميل  كان محزنا للجالية 

السوريّة ألنّه "ال ميثّلنا نهائيّا" كام تقول.
واملفروض يف شخص ميثّل  أبناء الجالية أن 
رأيها،  حسب  وطموحاتهم  أفكارهم  ميثّل 
معاملته  يف  منحازا  سيكون  أنّه  وتعترب 
مؤيّدين  وجود  مع  سيّام  ال  للسورينّي، 

ومعارضني من أبناء الجالية يف مونرتيال.
وتتخّوف من أن يرسل تقارير و أخبارا عن 
والسوريّون  السوري،  النظام  إىل  الجالية 
غادروا البالد للتخلّص من عقليّة املخابرات 

كام تقول املحامية السوريّة رهام العظم.



ADS Issue 78 (Sept , Oct - 2019)www.alforqannewspaper.ca 12

welcome to your dream home!! 321 
geraldine cres located on a quiet street 
in south windsor. this home features 
updated lighting, living room with 
gas fireplace, large kitchen with lots of 
cupboards and breakfast bar. 4 bdrms, 
2 full baths )including jacuzzi(, lots 
of storage space around the house, 
generous size basement. double size 
garage, patio doors at the back of the 
kitchen with a large open backyard with 
a mini bonfire & shed. require 24 hrs 
notice for showing due to tenant.

exceptional south windsor location! massey 
high school & bellewood public school 
district. features including 1.5 car att. 
garage and an oversized 1.5 car det. garage 
with separate electrical panel and connected 
gas line. main floor family room, living 
room w/a fireplace. hardwood floors, 2 
modern baths, updated kitchen w/granite, 
r-in ensuite in mstr bdrm, in-ground pool. 
formal din rm, approx. 1550 sq ft w/a fin 
lower lvl. walking distance from shoppers & 
tim hortins.

LOCATION! LOCATION! LOCATION! WELL 
MAINTAINED 3 BDRMS, 2 FULL BATHS IN PRIME 
SOUTH WINDSOR WITH A 72 FEET WIDE LOT. FULLY 
RENOVATED FROM TOP TO BOTTOM WITH NEWER 
ROOF, NEW WINDOWS 2018, NEW FLOORING 2018, 
NEW KITCHEN 2018, PLUMBING & ELECTRICAL 2018. 
DETACHED 1.5 GARAGE THAT WAS BUILT IN 2018. 
W/IN 10 MINUTES WALKING DISTANCE TO MASSEY 
HIGH, BELLEWOOD, GLENWOOD ELEMENTARY, ST. 
CLAIR COLLEGE. 10 MINUTES COMMUTE TO USA 
BORDER.

2975 Mark Avenue
$399,900.

321 GERALDINE CRESCENT
$399,900

1518 PARENT - WINDSOR
$199,900

2545 HOWARD WINDSOR

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...(

GREAT INVESTMENT 
OPPORTUNITY ON ERIE 
ST LOCATION. EXCELLENT 
LOCATION ON ERIE ST E. THIS 
RESIDENTIAL/COMMERCIAL 
BLDG IS READY FOR YOU. 2 
STORE FRONTS W/APPROX 
1350 SQ FT TO OPEN YOUR 
OWN BUSINESS OR LEASE 
THIS. YOU CAN LIVE ABOVE 
IN HUGE APT W/3 BDRMS, 1 
BATH. 3-4 CAR PRKG AVAIL. 
CORNER OF ERIE & MOY. 
DON'T MISS THIS FABULOUS 
OPPORTUNITY.

1405 ERIE STREET EAST
$299,900

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

1750 GRAND MARAIS Road West
$359,900

DISTRIBUTE TO WINDSOR AREAS 

Enjoy

Gather

Enjoy

Celebrate

Photography Provided By: Manifesto Photography

Where Excellence  
is Standard

519.737.6153    3745 NORTH TALBOT RD.  

www.c ioc iaroc lub.com
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  High Quality PRINTING with Best Rates 

DISTRIBUTE TO WINDSOR AREAS 

•  Business Cards: 1500 for $45
•  Sticker labels: 2000 starting $240
•  Pens: 100 starting $150
•  Pull Up Banners: 1 for $100
•  T-shirts: 12 for $120
•  Post Cards: 1500 for $140
•  Large 13' Flag with stand: $199
& more...

We Charge 0.15 Cent/Flyer or Call Us for a package

تصاميم مميزة وعصرية
أي تصميم مقابل ٥٠$ فقط 

توزيع المنشورات في كافة أرجاء مدينة ويندسور
توزيع المنشورات على المساجد و الكنائس و المحال التجارية  و المناطق

Unique & Modern DESIGN
    Any Design (logo, flyers..) starting $50

12
 for 

$120

1500 
for 
$45

12 for 
$138

5000
for 

$455
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Pilot now in effect exempting certain family 
members from lifetime sponsorship ban 
A new two-year pilot will allow sponsorship applications 
for certain family members who would normally 
be banned from obtaining permanent residence 
under Canada’s Immigration and Refugee Protection 
Regulations. The pilot concerns non-accompanying 
family members who were not examined and in some 
cases were not even declared when a foreign national 
applied for Canadian permanent residence, which 
normally results in a lifetime ban from sponsoring the 
family members in question under paragraphs 117)9(
)d( and 125)1()d( of the regulations.
These regulations require that foreign nationals 
applying for permanent residence declare all their 
family members )spouse, common-law partner, 
dependent children, dependent child of a dependent 
child( and have them examined by an immigration 
official even if they are not accompanying the principal 
applicant to Canada.
IRCC said the pilot does not apply if the sponsor 
was granted permanent residence under Canada’s 
Economic Class or any other immigration category 
that is not specified in the above conditions. The 
pilot will remain in effect from September 9, 2019, to 
September 9, 2021.

Express Entry draw  
issues 3,600 invitations 
to apply for Canadian 
permanent residence 

A new Express Entry draw held Wednesday, September 18, has invited 3,600 candidates 
to apply for Canadian permanent residence. The minimum required Comprehensive 
Ranking System )CRS( score was 462. The Express Entry system manages the pool of 
candidates for Canada’s three Federal High Skilled economic immigration categories 
— the  Federal Skilled Worker Class, Federal Skilled Trades Class, and Canadian 
Experience Class.
Eligible candidates are ranked in the pool according to their CRS score, which is based 
on factors such as age, education, skilled work experience and proficiency in English or 
French, among other factors.
A set number of the highest-ranked candidates are invited to apply through regular 
draws from the pool, which are typically held every two weeks.Find out if you are eligible 
for the x
The September 18 invitation round brings the total number of invitations to apply 
)ITAs( issued this year to 63,400.
Immigration, Refugees and Citizenship Canada )IRCC( had issued 58,600 ITAs by this 
same point in 2018 and finished that year with the current ITA record of 89,800.
Canada’s admissions targets for the three Federal High Skilled categories are 81,400 for 
2019 and 85,800 for 2020 through the three Federal High Skilled economic immigration 
categories.
A provincial nomination through one of these Express Entry-aligned streams results in 
an additional 600 CRS points and effectively guarantees an ITA in a subsequent Express 
Entry draw.

Plan to cut child 
benefits for the poor

Legal Assistance of Windsor is expressing concern over the looming cancellation 
by the Ontario government of the Transition Child Benefit starting this November. 
The benefit is currently received by low-income parents who do not receive the 
Ontario Child Benefit or the Canada Child Benefit.
Among that group are parents on social assistance who have had a newborn child 
and have not received the Canada Child Benefits, parents who do not file income 
tax returns, parents who are refugee claimants or applicants for permanent 
resident status. The benefit can mean monthly payments of up to $230 per child.
Legal Assistance plans to soon approach city council to request support of a 
resolution asking the provincial government to rescind its decision on terminating 
the Transition Child Benefit.

Candidates for Windsor-Essex
NDP: Incumbent Tracey Ramsey,

Liberal: Audrey Festeryga
Conservative: Chris Lewis

Ontario Classroom cell phone 
ban to be implemented Nov. 4
A provincial ban on classroom cell phone use by students begins Nov. 4. The ban 
will be enforced by all publicly funded school boards.
An updated Provincial Code of Conduct says students are required to respect the 
need of others to work in an environment conducive to learning and teaching, 
”including by ensuring that cell phones and other personal mobile devices are 
only used during instructional time for educational purposes )as directed by 
an educator(. Exemptions will be made only for medical, special education or 
educational purposes. The classroom cell phone ban does not apply to teachers.
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The Economic Class is one of the three classes through which 
immigration to Canada is managed. Economic Class immigration 
programs currently welcome the majority of newcomers to Canada 
each year. Canada’s 2019 admissions target for its various Economic 
Class programs is 191,600 new permanent residents. This is nearly 60 
per cent of this year’s total target of 330,800 admissions across Canada’s 
three immigration classes. The main federal contenders have released 
their platforms on immigration.

The Liberal Party of Canada: 
Their 2019-2021 Immigration Levels Plan tells us that the Liberals 
would continue to welcome 58 per cent of Canada’s newcomers under 
the Economic Class over the next two years. With overall immigration 
levels slated to rise to a target 350,000 immigrants by 2021, the number 
of Economic Class immigrants selected by both the federal government 
and provinces would also rise.
In the absence of an election platform, it remains to be seen what other 
reforms the Liberals could make to Canada’s economic class program 
should they receive a new mandate.

Election 2019 and immigration

OUR DUTY TO VOTE
The 2019 Canadian federal election is scheduled to take place on October 21, 2019, 
to elect members of the House of Commons to the 43rd Canadian Parliament.
Candidates for Windsor West

NDP: Incumbent Brian Masse
Liberal: Sandra Pupatello
Conservative: Henry Lau

Candidates for Windsor Tecumseh
NDP: Incumbent Cheryl Hardcastle

Conservative: Leo Demarce
Liberal: Irek Kusmierczyk

Candidates for Windsor-Essex
NDP: Incumbent Tracey Ramsey,

Liberal: Audrey Festeryga
Conservative: Chris Lewis

Where do I vote?:
 You can vote at several places  in-person or by mail 
from wherever you are.
In person

• At any Elections Canada office across Canada )before 
October 15 at 6:00 p.m.(
• On select campuses —October 5, 6, 7, 8 and 9
• In your riding at your assigned advance polling 

station – October 11, 12, 13 and 14
• In your riding at your assigned polling station on 
election day – October  21

The Conservative Party of Canada
The Conservatives governed Canada most recently from 2006 to 2015 and were responsible for 
introducing the Express Entry system in January 2015.
In his 2019 Immigration Plan, Conservative leader Andrew Scheer’s promises to ”safeguard and 
emphasize economic immigration“ if elected in October. He also promises to ”set immigration 
levels consistent with what is in Canada’s best interests.“ The other economic plank in Scheer’s 
immigration platform is the pledge to ”improve credential recognition and make it easier for new 
Canadians who have existing skills that meet our standards to ply their trades here.“

New Democratic Party of Canada (NDP)
The NDP’s immigration platform accuses the Liberals of leaving ”highly educated“ immigrants 
”struggling to get work in their field of expertise — causing stress for their families as they struggle 
to make ends meet.“ To this end, the NDP’s platform pledges to ”work with provinces to address 
gaps in settlement services and improve foreign credentials recognition.“ The NDP also promises to 
”make sure that our immigration policies and levels meet Canada’s labour force needs and recognize 
people’s experiences, contributions and ties to Canada.“
Gender-based wage discrimination is also raised in the NDP platform, which highlights the wider 
pay gap for immigrant women, among others. The NDP pledges to prioritize pay equity by ”requiring 
employers to be transparent about pay and implementing and enforcing tough and pro-active pay 
equity legislation and regulations right away.“

Can I vote before election day? 
Yes, there are several ways to vote before election day.

• At any Elections Canada office across Canada: We have over 

500 offices open seven days a week leading up to the election. 

Vote at any one of them before October 15 at 6:00 p.m. Find the 

Elections Canada office nearest to you.

• At advance polls: Vote at your assigned advance polling station 

in your riding on October 11, 12, 13 or 14. Check your voter 

information card when it arrives in the mail or online after 

October 2.

• On campus: Vote at select campuses across the country from 

Saturday, October 5 to Wednesday. October 9. You don't need to 

be a student to vote on campus. Find the campus voting location 

nearest to you.

• By mail: Apply by mail before Tuesday, October 15 at 6:00 

p.m. to get your voting kit. Make sure we receive your marked 

ballot by election day, October 21.

ID to vote: 
To vote in the federal election you have to prove your identity 

and address. There are three ways to do this.

Option 1: Show one of these pieces of ID

• your driver's licence

• any other card issued by a Canadian government )federal, 

provincial/territorial or local( with your photo, name and 

current address

Option 2: Show two pieces of ID 

Both must have your name and at least one must have your 

current address.

See the list of accepted ID below to prove your identity and 

address under Option 2.

• voter information card and bank statement

•  utility bill and student ID card

Option 3: If you don't have ID

You can still vote if you declare your identity and address in 

writing and have someone who knows you and who is assigned 

to your polling station vouch for you. The voucher must be able 

to prove their identity and address. A person can vouch for only 

one person )except in long-term care institutions(.
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Welcome  
Hoş Geldiniz 
أهال و سهال 

Fine Turkish Cuisine
519-253-7373
600 Wyndotte E. Windsor .ON. N9A 3J2

maisonistanbul1@hotmail.com


