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تطورات كبيرة وقرار جريء 
ماذا يجري في العراق؟

"تعديل الطائف".. الثنائي الشيعي 
يلوح بالصيغة الجديدة

•تخّوف من تصعيد في الضفة.. 
هذا ما كشفه جنرال اإلحتالل 
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  محمد هشام خليفة 

      

إتصل بنا 

دائما يف خدمتكم 
 دائما األفضل 

45$ رضائكم هو هدفنا. $220

$10

1000
Business

Cards 
two sides

12 
T-Shirts
Front & Back

EVERYTHING YOU NEED

$260 $2756
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 

SAM AGHBARI, MBA, CPA, CFE, FA

CEO

خدمات محاسبية و ضريبية 
لديك مشكلة مع إدارة الضرائب ؟

تحتاج لتحسين أداء عملك الخاص ؟
ترغب باالستثمار و اغتنام فرص السوق ؟

اإلستفادة من مستحقاتك الضريبية ما أمكن ؟

لدينا الحل ... تواصل معنا.

خدمات رسمية :
ملئ اإلستمارات و المعامالت باللغتين العربية و اإلنجليزية .

) جواز سفر ، وثيقة سفر ، تجديد اإلقامة ، تحديد مواعيد مع السفارات ، 
مراسالت رسمية ، ترجمة (

Cell: 519-997-2761
Office: 519-253-5353
Fax: 1888-775-7564

sama@prismcpa.com
www.prismcpa.com
1552 Ouellette Ave Windsor
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البحث عن املتاعب!
للسنة الثامنة

عامها  يف  تستمر  "الفرقان"  جريدة  هاهي 
كان  الكرمية،  جاليتنا  أبناء  بدعم  و  سبحانه  اهلل  بفضل  الثامن 
اهلدف و ال يزال أن نكون منربا إعالميا معتدال يف عصر التطرف و 
أن نبين جسرا للتواصل نردف فيه جمريات األحداث يف اإلغرتاب و 

يف الوطن العربي بشفافية و مصداقية.
إزداد متابعو جريدتنا و هلل احلمد فسجل املوقع اإللكرتوني للجريدة 
اليومية  املتابعة  مع  خاصة  املاضية  األشهر  خالل  قياسية  أرقام 
ألف  مئة  من  أكثر  إىل  املشاهدات  عدد  فوصل  اجلارية  لألحداث 

مشاهدة يف الشهر الواحد فشكرا لكم متابعينا الكرام.

عليك  يفرض  بأن  وكفياًل  كافًيا  هذا  رمبا  صحفًيا  تكون  أن 
مسيت  لذلك  و  واملواجع  املتاعب  من  باهلينة  ليست  جمموعة 
يتعامل  صحفًيا  تكون  عندما  املتاعب،  عن  البحث  مبهنة  الصحافة 
وسيلة  أنك  على  امُلهدرة  احلقوق  وأصحاب  املظلومون  معك 
إلنصافهم وجلب حقوقهم، و خاصة يف بالد اإلغرتاب حيث الصورة 
املشوهة عن العرب و املسلمني و اليت حتاول "الفرقان" تصحيحها و 
الوقوف مع القضايا احملقة. واجهنا املتاعب عندما وقفنا مع القضية  
الفلسطينية و مع ثورات الشعوب العربية كما واجهنا املتاعب عندما 
سلطنا الضوء على أخطاء بعض القائمني على مؤسساتنا  الرتبوية  
ألن  بسيط  لسبب  ذلك  و  يفلحوا  مل  لكنهم  صورتنا  تشويه  فأرادوا 

مصداقيتنا أكرب من زيف إدعاءاتهم.
أو  داخلية  جهة  ألي  يتبع  ال  اإلعالمي  منربنا  أن  نؤكد  أن  يبقى   
خارجية و هذا ما جيعلنا نطرح كافة املواضيع حبرية تامة مما قد 
يزعج البعض و يثلج صدور آخرين ، و كما عودناكم دائما يبقى 

شعارنا "الفرقان للحقيقة عنوان".
و يف اخلتام ال بد من شكر خاص لكافة املعلنني على وقوفهم معنا يف 

كافة الظروف.

www.alforqannewspaper.ca

1705 WYANDOTTE STREET WEST

519-99-1657 / 226-773-2147

سنوات 
في مهنة 
البحث عن 
المتاعب
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فحوصات عشوائية “لكورونا” في ويندسور !!
التنفيذية للوحدة الصحية يف  قالت الرئيسة 
ويندسور ترييزا مارينتيت إن الوحدة الصحية 
يف  العشوايئ   COVID-19 اختبار  بدأت 

وندسور.
و ذلك من خالل مخترب يف موقف السيارات 
“عىل  سيتي  سيلفر   ” السينام  لدار  التابع 
و  10:00 صباًحا  الساعة  بني  “ووكر”  طريق 

5:00 مساًء ، يومي الجمعة والسبت.
تدخل  مسحة  عن  عبارة  “االختبار  وقالت: 
وقد  برسعة  إجراؤها  ويتم  األنف  فتحة  إىل 
تقول  اليشء”.و  بعض  مريحة  غري  تكون 
بطاقة  تقديم  إىل  ستحتاج  أنك  مارينتيت 
صحية ومعلومات االتصال بك من أجل إجراء 
االختبار. وتقول إن االختبار متاح ألي شخص 

يبلغ من العمر 12 عاًما أو أكرث.
ويندسور  يف  الصحية  الوحدة  مسئول  كان  و 
الوحدة  أن  أعلن  قد  أحمد  واجد  الدكتور 
إجراء فحوصات عشوائية  الصحية ستقدم عىل 
لـ COVID-19 يف املدينة عن طريق مركز متر 
به السيارات )Drive-through ( أو من خالل 

إستحداث مقطورات.
 ، الفعيل  باملعنى  عشوائيا  األمر  “لجعل  وقال: 

فإن الخطة تقتيض إجراء فحوصات يف مكان عام 
األشخاص  من  العديد  عىل  العثور  ميكننا  حيث 
جمع  بعد  الفحص  إجراء  و  الطلق  الهواء  يف 
أحمد:  الدكتور  قال  و  األساسية”.  املعلومات 
“ليس بالرضورة أن تشعر بالعوارض ليك تجري 
و  صحية   بطاقة  إىل  تحتاج  ولكنك   ، الفحص 
نستطيع  أننا  من  للتأكد  أخرى  تعريف  بطاقة 
الفحص  نتيجة  كانت  حال  يف  معك  التواصل 

إيجابية “.

يبدو أن األمور تعود إىل طبيعتها حيث 
يتم تخفيف القيود غري املسبوقة التي 
الشهرين  مدار  عىل  حياتنا  حكمت 

املاضيني ببطء.
يف  التجار  بعض  أعاد   ، األسبوع  هذا 
العبو  رضب  أبوابهم.  فتح  أونتاريو 
الغولف والتنس أرجلهم يف املالعب. يف 
كيبيك ، اختفت نقاط التفتيش التابعة 
طالب  وعاد  الجسور  من  للرشطة 

املرحلة االبتدائية إىل املدرسة.

أنه ال  لكن علامء األوبئة يحذرون من 

يزال من السابق ألوانه ترك الحذر وهم 
يتطلعون إىل املوجة الثانية الحتمية من 
والوفاة  املرض  وتصاعد   COVID-19

الذي ميكن أن يحدث يف سبتمرب.

وقالت راما ناير ، خبرية يف علم األوبئة 
يف  وباحثة  كمدرسة  عاًما   40 بخربة 
جامعة أوتاوا: “حتى نحصل عىل اللقاح 
تجنب  بالفعل  ميكننا  أنه  أعتقد  ال   ،

املوجة الثانية”.
وحذرت قائلة “يجب أن نكون حذرين 
“أعتقد  خادع”.  فريوس  هذا  للغاية. 

القدرة  ما مييز COVID هو هذه  أن 
تظهر  أن  قبل  االنتشار  عىل  العالية 

عليك األعراض”.

نظرية المؤامرة
وفقا لدراسة جديدة ، فإن ما يقرب من 
نصف الكنديني يؤمنون بنظرية املؤامرة 
بخصوص وباء كورونا، ومفاهيم التسرت 
عىل الجيل الخامس أو أن الفريوس تم 

تصميمه يف مخترب صيني.

بجامعة  الصحافة  كلية  واستطلعت 

كارلتون يف أوتاوا 2000 كندي ووجدت 
بواحدة  يؤمنون  املائة  يف   46 أن 
عرب  املتداولة  القصص  من  األقل  عىل 

اإلنرتنت.
وقالت سارة ايفرتس ، املؤلفة املشاركة 
أمس  كارلتون  وأستاذة  الدراسة  يف 
يثري  املرتفع  املعدل  “هذا  الخميس: 
تخاطر  املؤامرة  نظريات  ألن  االنزعاج 

بإرهاق نظام صحي مرهق بالفعل”.
لن  الناس  أن  هو  الخوف  إن  وقالت 
عىل   19-COVID تهديد  يأخذوا 
إرشادات  ويتجاهلون  الجد  محمل 

االجتامعي  التباعد  مثل  العامة  الصحة 
، وفتح الباب أمام عودة تفيش املرض.

من  باملائة   26 فإن  للدراسة  وفقا 
الكنديني يرون أن الفريوس تم تصميمه 
عىل أنه سالح بيولوجي يف مخترب صيني 

وإطالقه يف عموم السكان.
املشاركني  من  املائة  يف   11 وقال 
أن  يعتقدون  أنهم  االستطالع  يف 
خطريا  مرضا  ليس   ً  19-COVID
الصحية  اآلثار  لتغطية  ينترش  ولكنه 
للتكنولوجيا  بالتعرض  املرتبطة  الضارة 

.5G الالسلكية

الموجة الثانية في سبتمبر !
نصف الكنديين يؤمنون بنظرية المؤامرة …

عدد  أن  الكندية  الوطنية  اإلسكان  وكالة  تقول 
ستظل  وبيعها  بناؤها  يتم  التي  الجديدة  املنازل 
أقل من املستويات التي كانت عليها قبل إنتشار 
ولن  األقل  عىل   2022 عام  حتى   COVID-19

تعود األسعار إىل ما كانت عليه للمدة نفسها.
يوم  واإلسكان  للرهن  كندا  مؤسسة  قالت  و 
األربعاء أن وباء COVID-19 سيؤدي إىل “ركود 
تاريخي يف عام 2020” ، مام سيؤدي إىل “انخفاض 

كبري يف مؤرشات سوق اإلسكان”.
و قد إنترش الوباء يف جميع أنحاء البالد يف الوقت 

الذي يبدأ فيه موسم رشاء املنازل يف الربيع.
وانخفضت املبيعات بنسبة 15 يف املائة يف مارس 

أسوأ  إىل  التايل  الشهر  يف  أكرث  تنخفض  أن  قبل 
مستوياتها يف أبريل منذ 36 عاًما.

يف حني ظل متوسط   سعر البيع حتى اآلن ثابتًا إىل 
حد ما ، فمن غري املحتمل أن يستمرهذا الثبات 

إذا استمرت الضائقة املالية لدى الناس.
وتتوقع مؤسسة كندا للرهن واإلسكان أن تنخفض 
املائة  يف   18 و  تسعة  بني  رتاوح  ت بنسبة  األسعار 
عام كانت عليه قبل الوباء ، قبل أن تتعاىف قليالً 
يف منتصف عام 2021. ولكن ليس من املتوقع أن 
بالكامل إىل ما كانت عليه من قبل 2022  تعود 

عىل األقل.

سوق العقارات لن يتعافى قبل ٢٠٢٢

معظم المتنزهات والحدائق 
ستفتح مطلع الشهر المقبل

تفتح أغلبيّة املتنزّهات والحدائق العاّمة الكنديّة 
حزيران  مطلع  من  اعتبارا  الزّوار  أمام  أبوابها 
فريوس  جائحة  حتّمته  إغالق  بعد  املقبل  يونيو 

كورونا.
متنزّها   48 أصل  يفتح 29 من  أن  املتوقّع  ومن 
البيئة  وزير  قاله  ما  وفق  يوميّة  بصورة  أبوابه 
الصحافة  لوكالة  ولكنسون  جوناثان  الكندي 

الكنديّة.
غّصت  التي  الحشود  مشهد  أثار  تورونتو،  ويف 
بها الحديقة العاّمة ترينيتي بيل وودز يف وسط 

املدينة نهاية األسبوع الفائت قلق السلطات.
وقام العمدة جون توري بزيارة الحديقة لتوعية 

وارتداء  الجسدي  التباعد  رضورة  عىل  الناس 
املوقع  انهار  كولومبيا،  بريتيش  .ويف  الكاّممة 
 Canada اإللكرتوين التابع لوكالة الحدائق العاّمة
Parks وهي وكالة حكوميّة، بعد قليل عىل فتح 

باب الحجوزات الصيفيّة يف مواقع التخييم.
مواقع  يف  ألف حجز   40 تسجيل  تّم  ألربتا،  ويف 
الستقبال  األّول  اليوم  منذ  املقاطعة  يف  التخييم 

الحجوزات.
العاّمة  الحدائق  وكالة  تضع  أن  املتوقّع  ومن 
بروتوكوالت لدى السامح بالتخييم كام قال وزير 
البيئة جوناثان ولكنسون، مشريا إىل أنّه ليس يف 

نيّتها فرض قيود يف أّي من املقاطعات.

الئحة الخدمات الطبية التي سيعاد فتحها
 في أونتاريو

الرعاية  مقدمي  من  العديد  إن  أونتاريو  أكدت 
مبجرد  أبوابهم  فتح  بإعادة  لهم  سيسمح  الصحية 

موافقة هيئاتهم التنظيمية .
تقويم  وأطباء   ، األسنان  أطباء  القامئة  تتضمن  و 
واملعالجني  النظر  وفاحيص   ، الفقري  العمود 

الفيزيائيني.
و ال يزال يتم تشجيع مقدمي الرعاية الصحية عىل 
عليهم  ويجب  الشخصية  الزيارات  عدد  من  الحد 

االمتثال للمتطلبات التي حددتها حكومة أونتاريو.
الذين  املرىض  فحص  اإلرشادات  بعض  تتضمن  و 
وإنشاء   ، وصولهم  قبل  الهاتف  عرب  أسئلة  لديهم 

حواجز زجاجية يف مكاتب االستقبال.

و إليكم الالئحة و منهم من كان يعمل خالل أزمة 
كورونا :

أطباء السمع
أطباء القدم

مقومني العظام
تقنيو طب األسنان

أطباء األسنان
خرباء التغذية

املعالجون بالتدليك
تقنيو املختربات الطبية

تقنيو اإلشعاع الطبي و السونوغراف
القابالت

العالج الطبيعي
املمرضات

أطباء العيون
الصيادلة

فنيو الصيدلة
األطباء

العالج الطبيعي
أطباء األطفال

األطباء النفسيون
معالجو الجهاز التنفيس

أخصائيو أمراض النطق واللغة
مامرسو الطب الصيني التقليدي والوخز باإلبر
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ميخال  اإلرسائييل  الجرنال  قال 
كورونا  "أزمة  إن  ميليشتاين 
يقدمان  اإلرسائييل  الضم  ومرشوع 
يف  األمني  للتصعيد  جاهزة  وصفة 
الضفة الغربية، ما قد يشعل الشارع 

الفلسطيني".

مبقاله  ميليشتاين  ميخال  وأضاف 
يف يديعوت أحرونوت أن "األوضاع 
السائدة اليوم بالضفة تعيد لألذهان 
ما حدث صيف 2014 يف غزة، حني 
إرسائيل  بني  رشسة  معركة  اندلعت 
منهام  أي  يكون  أن  دون  وحامس، 
لكن  لها،  مستعدا  أو  بها،  راغباً 
الجرف الصامد تطورت نتيجة مزيج 
من قلة قنوات الحوار، وسوء تقدير 
اقتصادية  أزمة  ظل  يف  الجانبني، 
مخاوف  من  زاد  مام  غزة،  حادة يف 

حامس من تقويض حكمها".
للشعبة  السابق  الرئيس  واستدرك 
االستخبارات  بجهاز  الفلسطينية 
العسكرية- أمان، واملستشار السابق 
للشؤون الفلسطينية مبكتب املنسق 
أن "وضع  الحرب،  بوزارة  اإلرسائييل 
وضع  عن  يختلف   2020 يف  الضفة 
أسباب  وتتناقض   ،2014 يف  غزة 
العقد  شهده  الذي  النسبي  الهدوء 
التي  الهشاشة  مع  بالضفة،  املايض 
لكن  غزة،  يف  األمني  الوضع  متيز 
األخرية،  األشهر  يف  الضفة  تطورات 
إرسائيل  التنسيق مع  وأبرزها وقف 

قد يؤدي للتدهور".

منتدى  رئيس  ميليشتاين،  وأشار 
الفلسطينية مبركز موشيه  الدراسات 
أن  إىل  أبيب،  تل  بجامعة  دايان 

بكرس  مهتمة  ليست  "السلطة 
األدوات مع إرسائيل، وال تزال حريصة 
الحكومية  أصولها  فقدان  عدم  عىل 
واسع  لتصعيد  نتيجة  واالقتصادية 
التهديدات  وتعكس  النطاق، 
املتزايدة ضائقة اسرتاتيجية تعيشها، 
الدويل عىل  الضغط  لتعزيز  وتهدف 
إرسائيل ملنع التغيري األحادي للواقع 

بضم أرايض الضفة الغربية".

وأكد أن "التهديد الرئييس يف الوضع 
السلطة،  بخطط  يتجسد  ال  الجديد 
بل يف الطريقة التي سريد بها الشارع 
الفلسطيني، األكرث حضورا اليوم مام 
كان عليه يف السابق، وهذا يعني أنه 
أصبح تحديًا حقيقًيا، والسلطة ستجد 
صعوبة يف دعم وعدها إلرسائيل بأن 
موجة  يصاحبه  لن  التنسيق  وقف 

من التصعيد".

فيه  امتنع  عقد  "بعد  أنه  وأوضح 
االنضامم  عن  الفلسطيني  الجمهور 
أفراده  وركز  عنيفة،  لرصاعات 
تؤثر  فقد  الشخصية،  حياتهم  عىل 
سلوكه،  عىل  الجذرية  التغيريات 
وعقب االنكامش االقتصادي الشديد 
دائرة  واتساع   ، كورونا  أزمة  بعد 
األعامل،  وانهيار  والفقر  البطالة 
ميكن القول أن االستقرار االقتصادي 
االنتفاضة  أمام  رئيسيا  عائقا  شكل 

الثالثة".

آخر  تهديدا  "هناك  أن  وأضاف 
عباس  موقف  تفسري  بخطأ  يتمثل 
بوقف التنسيق األمني مع إرسائيل، 
العنف  لتعزيز  أنه ضوء أخرض  عىل 
ضدها، يف أحسن األحوال، سيحدث 
األمن  قوات  بني  لفظي  احتكاك 
أسوأ  ويف  واإلرسائيلية،  الفلسطينية 
األحوال، وأكرثها خطورة، قد يتشجع 
الفلسطينيون لشن هجامت مسلحة 
ضد إرسائيل، ودون تخطيط أو إرادة 
تنشب  قد  الفلسطينية،  القيادة 

مواجهة عنيفة".

ذلك،  عىل  "عالوة  أنه  وأوضح 
الحوار  قنوات  لتعطل  وبالنظر 
استقراًرا  تشكل  التي  والتنسيق 
اسرتاتيجًيا للضفة يزداد احتامل سوء 
االحتكاك  نقاط  وتحويل  التقدير، 
لتصعيد واسع النطاق، وطاملا مل يتم 
فقد  العملية،  الضم  إجراءات  تنفيذ 

الحفاظ  عىل  قادرة  إرسائيل  تكون 
عىل بعض استقرار الضفة".

وأوىص الجرنال بأن "تضمن إرسائيل 
األزمة  رغم  للسلطة،  املايل  الدعم 
السياسية الحادة؛ والنظر يف الوقف 
بشأن  العقابية  للتدابري  املؤقت 
األرسى؛  لعائالت  املمنوحة  األموال 
للفلسطينيني  الفورية  والعودة 
جمع  وتشجيع  إرسائيل،  يف  للعمل 
للفلسطينيني،  الخارجية  التربعات 
وأن تحافظ قدر اإلمكان عىل قنوات 
مع  املستويات  جميع  عرب  التنسيق 
عىل  والحوار  األمن  خاصًة  السلطة، 

املستوى السيايس، وإن كان رًسا".

إشارات  تعترب  هذه  "كل  أن  وأكد 
علنية للجمهور الفلسطيني برضورة 
بالضفة  حياته  نسيج  عىل  الحفاظ 
الغربية؛ والتنسيق بشكل وثيق مع 
خاصة  واإلقليمية،  الدولية  الجهات 
بشأن  الخليج،  ودول  واألردن  مرص 

القضية الفلسطينية".

هذه  "تنفيذ  أن  بالقول  وختم 
التوصيات قد متنح إرسائيل استقراًرا 
الغربية،  بالضفة  أشهر  لعدة  مؤقًتا 
ومع ذلك، ومبرور الوقت، ستنخفض 
وقد  النفس،  ضبط  جهود  فعالية 
الضم  سيناريو  مقابل  تأثريها  تفقد 
العميل لألرايض، ويف هذه الحالة، قد 
والسلوكية  املنطقية  األمناط  تصعب 
للقيادة الفلسطينية والشارع تهدئة 
املدنية  األدوات  باستخدام  املنطقة 

فقط".

•تخّوف من تصعيد يف الضفة.. هذا ما كشفه جرنال اإلحتالل 

"تعديل الطائف".. الثنايئ الشيعي يلوح بالصيغة الجديدة
لـ"حزب  العام  األمني  ملح 
نرصالله  حسن  السيد  الله" 
تأكيده  معرض  يف  امس 
النظام  اسقاط  ان  عىل 
واحدة  دفعة  اللبناين 
وأشار  مستحيل،  امر 
املمكن  من  انه  اىل 
عىل  تعديالت  ادخال 
الطائف. كالم نرصالله 
كالم  بعد  جاء 
الكثري  اثار 
الجدل  من 

للمفتي 
الجعفري 
املمتاز 
أحمد 

قبالن 

الذي قال يف بعضه ان صيغة 
بشارة الخوري ورياض الصلح 

مل تعد صالحة.
يكون  ان  الرضورة  يف  ليس 
لكن  منسقاً،  الرجلني  كالم 
بدأ  شيعياً  حراكاً  ان  الواضح 
يحاول  السطح  عىل  يطفو 
يف  التوازن  من  نوع  احداث 
القامئة،  السياسية  املعارك 
ويلوح من اجل هذا التوازن 
يعنيه  وما  الطائف،  بتعديل 
حكم  "صيغة  من  ذلك 

جديدة".
ان  مطلعة  مصادر  تقول 
"حزب الله" يرغب منذ مدة 
مسألة  يف  بعيداً  بالذهاب 
يف  لكنه  الطائف  تعديل 
يرغب  يكن  مل  نفسه  الوقت 
سيايس  اشتباك  اىل  بالذهاب 
مع اي من القوى او االطراف 
لذلك  املذهبية،  او  السياسية 
سنوات  قبل  نرصالله  طرح 
التأسييس  املؤمتر  فكرة 

ليعود ويسحبها.
وتشري املصادر اىل ان الحزب 
ميهد ملا بعد اإلنهيار الذي منر 
املكونات  ان  يعترب  وهو  به، 
االكرث  ستكون  االخرى 
األمني  املستوى  عىل  تأثراً 
واملعييش واالقتصادي، يف حني 
واستعداداته  تحضرياته  ان 
الكارثة  وطأة  من  ستخفف 
يف الساحة الشيعية، او االصح 
الذي  الشيعي  املجتمع  ان 
األقل  سيكون  حتامً،  سيتأثر 
وعليه  بغريه،  مقارنة  تأثراً 
فهو سيخرج من هذه األزمة 

األقدر عىل االستثامر بها.

ان  اىل  املصادر  وتلفت 
الحزب  يعتربهام  قد  أمرين 
نحو  للذهاب  منطقياً  سببا 
يف  االنتصار  األول  التعديل، 
مل  الذي  النرص  وهو  سوريا، 
اللحظة،  يقرشه الحزب حتى 
لهذا  الحزب  تقريش  ان  ومبا 

بساحات  ممكن  غري  النرص 
اخرى فإن تقريشه يف الساحة 
اللبنانية ال يكون اال مبا يشبه 
او يعادل املؤمتر التأسييس. اما 
االمر الثاين فهو الحرب املالية 
التي يستعمل االمريكيون فيها 
الدولة  من  داخلية  ادوات 
مثن  فإن  لذلك  العمقية، 
هذه  تخطي  ورمبا  الصمود 
عىل  السيطرة  سيكون  األزمة 
جزء من هذه الدولة وتبديل 
لصالح  الصيغة  هذه  قواعد 

الشيعة عموماً.
يتجنب الحزب الحديث بهذا 
أجل  الواقع  لكنه يف  املنطق، 
تعديل  مسألة  يف  الدخول 
الصيغة بعد الحرب السورية 
رمبا النه حصل عىل ما يعادلها 
عملياً، ايصال ميشال عون اىل 
رئاسة الجمهورية، األمر الذي 
اضطرابات  اىل  عملياً  ادى 
رئاسة  بني  حقيقية  دستورية 

الجمهورية والحكومة.

جدياً  "الحزب"  يدخل  اليوم 
باب التلويح بتعديل الصيغة، 
حقيقياً  نقاشاً  يفتح  قد  مام 
ظل  يف  اللبنانية  الساحة  يف 
املتنامي،  الشعبي  الحراك 
يعطي  هل  السؤال  لكن 
الذهاب  ترف  املقبل  االنهيار 

اىل مثل هذه النقاشات؟
قد  الحزب  ان  املصادر  ترى 
لعبة  لعب  اطار  يف  يكون 
الرشوط  وتحسني  التفاوض 
ملنع  القوة،  بأوراق  والتلويح 
الذهاب بعيداً  االمريكيني من 
انقاذ  منع  ويف  العقوبات  يف 
الصيغة  تغيري  ان  اذ  البلد، 
نفوذ  مصلحة  يف  تكون  لن 
فتح  مثل  مثلها  واشنطن، 
والتوجه  سوريا  مع  الحدود 
االنهيار  مثل  مثلها  رشقاً، 
يستفيد  قد  الذي  الكامل 
يكون  قد  الله".  "حزب  منه 
للسقف  رفع  هو  يحصل  ما 

خالل املفاوضات ليس اال.
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أسواق املوصل

AVAILABLE 
FACE MASKS  
GLOVES AND 
SANITIZERS 

                

MR.GOUDAS
  Table Salt

       

.99

$6

CLENO 
Antiseptic

Disinfectant    

       600 mL

SERA
Tomato Paste

830g   

CEDAR
Grape leaves   

ASEEL 
Ghee

REZQ 
Basmati Rice

       

                                                                  
.99

$11
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA FOR OUR DAILY AND WEEKLY OFFERS

اإلجتماعيتابعوا عروضنا اليومية و اإلسبوعية على مواقع التواصل 

ICE BAG
8 Lb

       

                                                                  

CEDAR
Exra Virgin

Olive Oil

        3L    

.99

$20

¢ 99

 KRINOS
Moroccan Olives

2kg

       

      4/

 $10
  2/

$10
  3/

$10

INDOMIE
30 PACKS FOR        

.99

$9

CEDAR
Pasta 

) All Kinds (       

BEST PRICE 
IN TOWN$5

SAF-
INSTANT         

       454 g

.99

  3/

$2
.99

$9

¢ 99
PUCK 

Cream Cheese    

       500 g
.99

$9
DORIC 

Feta Cheese    

       700 g

.99

$8
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 *بقلم: األستاذ عبداملنعم الرياحي
أذكر من طفولتي أننا كنا نلعب يف أزقة املدينة، نقلد 
الوحدة  )بدنا  تقول كلامته  التظاهرات، ونردد هتافاً 
شعار  الهتاف  هذا  كان  ومسيحية(.  إسالم  السورية 
جمعية الكتلة الوطنية، التي قادت ثورة الشعب عىل 
بلدنا  يف  الدين  رجال  أن  وأذكر  الفرنيس.  االستعامر 
كانوا عىل وفاق ومحبة، فقد شهدت املدينة سامحة 
مفتي حامه الشيخ سعيد النعساين وغبطة البطريرك 
أغناطيوس حريكة مطران حامه، يداً بيد يف التجمعات 

الشعبية.

فأثارت  الحزبية،  فيها  نشطت  أياماً  ذلك  بعد  وأذكر 
الطوائف  مشكلة  االشرتايك  العريب  الحزب  جامعة 
حامة  أنفسهم  أقاموا  وسياسية.  انتخابية  ألغراض 
البعث  اللعبة يف حزب  للمسيحيني، ثم واصلوا هذه 
السنة  بني  املذهبية  الفروق  فأثاروا  االشرتايك.  العريب 
والشيعة، والفروق العرقية بني العرب واألكراد، فكان 
ذلك سبباً يف متزق الوحدة الوطنية التي نشهد أحداثها 

اليوم.

فارس  السيد  السورية  السياسة  أعالم  من  وأذكر 
املسلمني  ثقة  عىل  استحوذ  الذي  املسيحي  الخوري، 
رئاسة  شغل  حتى  جميعا،  والسوريني  واملسيحيني 
املجلس النيايب ورئاسة الوزارة ثالث مرات، من بداية 
االستقالل سنة 1946 حتى سنة 1954، حيث اعتزل 
جميع  أحزنت  التي  وفاته  حتى  بيته  ولزم  السياسة 

السوريني، وخلف فيهم بعده ذكريات مجيدة.

من مواقف هذا البطل أنه يف مجلس األمن يوم عرض 
موضوع استقالل سورية حرض الجلسة مبكراً، وجلس 
يف مكان املندوب الفرنيس، فلام حرض املندوب وقف 
غاضباً وطالبه باخالء املكان، فلم يستجب له الفارس، 
املندوب  وخاطب  وقف  الوقت  من  قليل  وبعد 
دقيقة   25 خالل  مكانك  جلست  قائالً:  الفرنيس 
وقد  السوريون  يقول  فامذا  الغضب،  من  فانفجرت 
فضج  سنة؟!   25 بلدهم خالل  مستعمرين يف  بقيتم 

املكان بالتصفيق ونالت سورية استقاللها.

أنها  فرنسا  ادعت  أنه حني  البطل  مواقف هذا  ومن 
املسجد  إىل  ذهب  املسيحيني،  لحامية  سورية  تحتل 
األموي يف دمشق، وصعد منرب الخطابة وألقى كلمة 
قال فيها: إنه ال حاجة للمسيحيني يف سورية إىل حامية 
فرنسية، وحني نحتاج إىل حامية، فإننا نحتمي بإخواننا 
السوريني. ويف مناسبة أخرى، توىل رئاسة الوزارة ومعها 
السيد  نائب دمشق  فأعلن  األوقاف االسالمية،  وزارة 
عبدالحميد الطباع أن السيد فارس الخوري أشد حفظاً 

لألوقاف االسالمية من كثري من املسلمني.

هكذا كانت حال املسلمني واملسيحيني يف سورية قبل 
التي مزقت  الطائفية والعرقية،  أن تفرقها العصبيات 
نسيج األمة الواحدة، وأفقدت البالد حريتها وحياتها، 
وهكذا  العامل.  بالد  من  بلد  كل  يف  مواطنيها  ونرثت 
يحصل األمن واالستقرار للمجتمع، حني يتاح لإلنسان 
أن يحقق ذاته بالطريقة التي ال ينفي بها غريه. فإىل 
بالجميل.  وعرفان  إجالل  تحية  الغايل  الفقيد  روح 

وهكذا فلتكن الرجال.

من الخالدين: 
فارس الخوري 

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

األمريكية  األنباء  وكالة  اهتمت 
إيراين  قاله مرشع  بلومبريغ مبا 
لصحيفة “اعتامد” شبه الرسمية 
-يف تقدير نادر من قبل مصدر 
ما  أنفقت  إيران  بأن  حكومي- 
مليار  ثالثني  إىل  عرشين  بني 
بشار  لدعم  سوريا  يف  دوالر 

األسد ومحاربة تنظيم الدولة.

فالحت  الله  حشمت  وقال 
املنتهية  الربملان  عضو  بيشه، 
عضوية  شغل  الذي  واليته 

والسياسة  القومي  األمن  لجنة 
نرشت  مقابلة  -يف  الخارجية 
إيران  عىل  إن  األربعاء-  أمس 
من  األموال  هذه  “استعادة 

سوريا”.

أوردت  -كام  وباملقارنة 
الدفاع  ميزانية  فإن  بلومبريغ- 
العام  بلغت  بالكامل  اإليرانية 
تريليون  سبعمئة  نحو  املايض 
مليار   1.6 يعادل  ما  أو  ريال 

دوالر.

الجمهورية  أن  الوكالة  وذكرت 
إىل  قواتها  أرسلت  اإلسالمية 
أخرى  قوات  ودعمت  سوريا 
هناك، أبرزها حزب الله اللبناين، 
يف  السورية  الثورة  اندالع  منذ 

عام 2011.

إرسائيلية  أمنية  مصادر  وكانت 
يف  بدأت  إيران  أن  ذكرت  قد 
وإخالء  سوريا  من  الخروج 
عقب  وذلك  هناك،  قواعدها 
غاراتها  أبيب  تل  تكثيف 

عىل  الصاروخي  وقصفها 
مختلف  يف  متعددة  أهداف 

أنحاء سوريا.

الرسمية  “كان”  قناة  ونقلت 
اإلرسائيلية عن مصادر مسؤولة 
تسمها-  -مل  الدفاع  وزارة  يف 
وللمرة  بدأت  طهران  إن  قولها 
يف  سوريا،  دخولها  منذ  األوىل 
تقليص قواتها وإخالء قواعدها 

هناك.

أفريز”  “فورين  مجلة  نرشت 
الكاتب  أعّده  مقاالً  األمريكية 
شؤون  يف  املتخصص  واملحلّل 
مالك،  حمد  األوسط  الرشق 
التطورات  عن  فيه  تحّدث 
والقرار  العراق،  يف  األخرية 
رئيس  اتخذه  الذي  الجريء 
مصطفى  العراقي  الوزراء 
الكاظمي إلثبات هيبة الدولة، 
عرب وضع الجامعات املسلحة 
ما  الحكومة،  سيطرة  تحت 
ومعها  نفوذها  كبح  يعني 
قال:  حيث  إيران،  نفوذ 
تتطلب  الدولة  هيبة  “إعادة 
أال تكون قّوة أي طرف فوق 
الدستور والقانون، وأن يصبح 
وقواتها  الدولة  بيد  السالح 

املسلحة”.
بالنسبة  الكاتب،  وبحسب 
العراق  أوضاع  ملراقبي 
ومرحلة ما بعد الرئيس صدام 
القرار  معنى  فإّن  حسني، 
واضح “فالرضر الالحق مبكانة 
الدولة يأيت أوالً من الجامعات 
بدالً  إليران  املوالية  املسلحة 

من القيادة العراقية”.
أّن  إىل  الكاتب  ولفت 
العراقية  املجموعات 
من  واملدعومة  املسلّحة 
حزب  “كتائب  مثل  إيران 
الحق”  الله” و”عصائب أهل 
السلطة  خارج  تعمل  وغريها 
العراقية، بهدف تعزيز النفوذ 
أنحاء  جميع  يف  اإليراين 

أّن  الكاتب  وذكر  املنطقة. 
السابقة  العراقية  اإلدارات 
نفوذ  من  الحد  حاولت 
لكنها  املسلحة  املجموعات 
سعي  بينها  ومن  تنجح،  مل 
حيدر  العراقي  الوزراء  رئيس 
خالل  من  لذلك،  العبادي 
مطالبته بجعل إنفاقها شفافًا 
العسكرية  أجنحتها  وفصل 

والسياسية.

أّن  إىل  الكاتب  وأشار 
املشاركني يف التظاهرات التي 
قد  كانوا  العراق  مدن  عّمت 
طالبوا بدولة ذات سيادة، من 
دون تدخل إيران بها. وأضاف 
العراقية  الفصائل  أّن  الكاتب 

اغتيال  بعد  أصالً  تأثرت 
الجرنال  القدس  فيلق  قائد 
الحشد  وقائد  سليامين  قاسم 
املهندس،  مهدي  أبو  الشعبي 
بعدما كانا يلعبان دوًرا فعاالً 
يف تعزيز نفوذ إيران يف العراق 
الشيعية  الفصائل  وتوحيد 
عن  غيابهام  ترك  وقد  فيه. 
يستطع  مل  فراًغا،  الساحة 
إسامعيل  سليامين،  خليفة 
قاآين من أن ميألها، ولهذا فإّن 
املوالية  العراقية  املجموعات 
إليران تعترب يف وضعٍ أضعف 
ليستأنف  عليه،  كانت  ماّم 
تحت  وضعها  الكاظمي 

سيطرة الدولة.

إيران أنفقت ما يصل إىل 30 مليار دوالر لدعم األسد

تطورات كبرية وقرار جريء ماذا يجري يف العراق؟
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super sought after location in east 
windsor. pride is evident the moment 
you walk through these doors. lovely 
raised ranch with spacious rooms! the 
main floor features 3 bedrooms with a 
good size master, dining room, kitchen 
and open concept living room that 
opens to rear patio and fully fenced 
backyard. basement nicely finished with 
1 more bedroom and an office with full 
bath. fenced yard, deck and finished 
double drive. shows extremely well!!

2417 KATELLA
$399,900

2267 CHANDLER

569 CABANA ROAD East
$399,900 South Windsor gem! Location! This 

spectacular 3+1 bedroom Raised 
Ranch, approx 1500 sq ft, has a 
lot to offer with many updates. 
Walk into a large foyer with high 
cathedral ceilings, upper level 
features large living room/dining 
room, kitchen with double doors 
leading into a patio overlooking the 
fenced back yard. Very good size 
Master bedroom with his and her 
closet, 2 other bedrooms and 1 full 
6 pc bath with jacuzzi.

LOT LOT LOT You cannot find 
a lot like this anymore )104.99 
wide X 188.68 deep( with no 
rear neighbours just a nice view 
overlooking the small lake and 
walking trails around it in LaSalle. 
Gorgeous brick and stone custom 
built 2 story on a dead-end street 
while with no neighbours to the 
north of the house, 1 year new 
Approx. 3250 sq. ft with fully 
finished basement on an amazing 
lot, a total of 6 bedrooms and 4 ½ 
bathrooms. Superior and quality 
workmanship throughout.

5014 CREMASCO
$1,200,000

 3030 CLEMENCEAU
$299,900

$100,000 VACANT BUILDING LOT IN ESTABLISHED 
NEIGHBOURHOOD. CLOSER TO ALL 
AMENITIES AND WITHIN WALKING 
DISTANCE TO MOST. LOT HAS RECENTLY 
BEEN SEVERED FROM 2261 CHANDLER. 
ALL SERVICES TO BE VERIFIED BY THE 
BUYER WITH THEY CITY OF WINDSOR.

Lot Size : 39.99 X 102.
District : 00 - Windsor, Lasalle, Tecumseh
Approx.Taxes/Year : $854.44 - 2019
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  High Quality PRINTING with Best Rates 

DISTRIBUTE TO WINDSOR AREAS 

•  Business Cards: 1000 for $45
•  Sticker labels: 2000 starting $350
•  Pens: 100 starting $100
•  Pull Up Banners: 1 for $120
•  T-shirts: 12 for $200
•  Post Cards: 1500 for $140
•  Large 13' Flag with stand: $245
& more...

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

تصاميم مميزة وعصرية
أي تصميم مقابل ٥٠$ فقط 

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

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

12
 for 

$200

1000 
for 

$45

6 for 
$150

2500
for 

$275

was $260

was $250


