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واشنطن تكبل األسد أكثر.. 
عقوبات استهدفت ابنه حافظ 

وسيلة إعالمية تنفرد برواية 
ما حصل على الحدود اللبنانية 
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  محمد هشام خليفة 

      

إتصل بنا 

دائما يف خدمتكم 
 دائما األفضل 

45$ رضائكم هو هدفنا. $210

$10

1500
Business

Cards 
two sides

12 
T-Shirts
Front & Back

EVERYTHING YOU NEED

$160 $6656
Flexfit  

Embroidered 
Caps

5000
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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بالُد الُعرِب ُتعاني !
مل يعد يف قاموس بالُد الُعرِب معاني لكلمات 
"الفرح و االبتهاج و السرور" و بات "احلزن 
و الغضب و األمل" الشعور املهيمن على أبناء 
وطننا العربي و خاصة مع ما تعانيه عواصم عدة من حروب و تقاتل 
و أزمات إقتصادية و معيشية صعبة ، لكن هل نعلم من اجلاني و من 

حّول منطقتنا العربية إىل هذا احلال ؟
املؤامرة   " عبارة  أو  البديهي  اجلواب  تكون  قد  اخلارجية  األطماع 
الكونية " قد تبدو مقنعة ملن يريد تاليف احلقيقة أو أن ال يبصر نور 
اليقني ، بينما احلقيقة جلية ال لبس فيها "جنت على نفسها براقش" 
 " إستطاعت  ملا  تباغضنا  و  تناحرنا  و  فرقتنا  لوال  و  السبب  حنن  نعم 
املؤامرة الكونية " أن تتسلل إلينا حتت أجنحة ظالم قلوبنا ،  و ملا طمع 
أهل اخلارج يف ثرواتنا و مقدراتنا اليت دفناها داخل صراعاتنا الفئوية 

ليستخرجها حلية لبوس له ، 
و  تقطيعها  و  تقسيمها  كيفية  أعدائها  عرف  أمة  أننا  احلقيقة 
توضيبها لتباع بأخبس األمثان ، فأدخلونا بأيدينا يف غيابات احلروب 
 ! أبناء جلدتنا زعماء أنصاف آهلة   املذهبية و صنعوا من  الطائفية و 
حُتكم  العربية  عواصمنا  صارت  حتى   ، غيب  و  ضال  كل  يتبعهم 
بأيدينا لكن ملصلحة أعدائنا و أصبحت بالدنا ال تعدو كونها ورقة 

ُتطرح على طاولة التفاهمات و التجاذبات اإلقليمية و الدولية ،
الوطن الذي ولد من رمحه  انتمائنا إىل هذا  أننا فرطنا يف  احلقيقة 
تارخينا اجمليد ، و قدمنا والئنا ملن ميدنا باملال و السالح حتت غطاء 
املادة الدمسة اليت من  " العرقي " فكانت  " أو  " الديين  محاية الوجود 
خالهلا شّرع بعضنا قتل بعض و إنتهك األخ أخاه و سرق الرجل جاره 
و أرتكبت حتت هذه العناوين أبشع اجملازر يف تارخينا احلديث ، اليوم 
هذا  أن  غري  العربية  املنطقة  يسري  و  يسيطر  الذي  من  واضحا  بات 
البصرية إىل قلوبنا و عرفنا  إذا ما عادت  الواقع احلزين ميكن تغريه 

العدو من الصديق لنعود و نرتل " بالد الُعرِب أوطاني ".

عيد مبارك

519-992-1657

www.alforqannewspaper.ca

Visit our website 
for a daily

 news update 
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الشرطة تتهم كندي
 “هدد ترودو بالقتل” و “دعا إلبادة المسلمين”

تهمة  الكندية  امللكية  الخيالة  رشطة  وّجهت 
الجامعية  اإلبادة  عىل  والتحريض  التهديد 
البالغ من العمر  للمسلمني ضّد أندريه أوديت 

62 عاًما.
املايض  العام  عليه  القبض  الرشطة  ألقت  وقد 
بعد تهديده لرئيس الحكومة الكندية، جوستان 

ترودو، عىل االنرتنت.
 RCMP ،ووفًقا لـرشطة الخيالة امللكية الكندية
، فقد تّم تقدميه أمام املحكمة يف ديسمرب كانون 
التحقيق نفسه، وسمحت  االول 2019 يف إطار 
األدلة اإلضافية للمدعني العامني بتوجيه تهمتني 
جديدتني ضده وهام: الدعوة لإلبادة الجامعية 
أو  القضايئ  بالنظام  مرتبط  شخص  وتهديد 

صحفي.
املتعمّد  بالرتويج  أوديت  أندريه  اتُهم  وقد 
يناير  يف   ، عليها  العلني  والتحريض  للكراهية 
يف  لونغوي  محكمة  يف  املايض  الثاين  كانون 

الضاحية الجنوبية ملونرتيال.
اعتقال  إىل  أدى  الذي  التحقيق  إجراء  وتم 
األمن  فرق  قبل  من   2019 عام  يف  به  املشتبه 
القومي املتكاملة لرشطة الخيالة امللكية الكندية 
بشأن  الواردة  املعلومات  عىل  بناًء   )INSET(

منشورات مثرية للقلق الشبكات االجتامعية.

تحض  التي  املنشورات  مئات  املحققون  وحّدد 
لها صلة  والتهديد عىل حسابات  الكراهية  عىل 

بأندريه أوديت.
تحت غطاء أسامء مستعارة ، دعا املتهم بشكل 
خاص إىل قتل رئيس الحكومة الكندية، جوستان 
رشطة  أوضحت  كام  املسلمني،  وإبادة  ترودو، 

الخيالة.
ويوضح العريف شارل بوارييه من رشطة الخيالة 
امللكية الكندية أن الطبيعة الغريبة للتهديدات 
اتهامه  إىل  أّدت  التي  املتّهم هي  أصدرها  التي 
بالتحريض عىل اإلبادة الجامعية وهو أمر نادر 

يف كندا، كام يقول.
“هذه هي املرة األوىل التي وجهت فيها رشطة 
عىل  التحريض  تهمة  الكندية  امللكية  الخيالة 

اإلبادة الجامعية يف كيبيك.”، شارل بوارييه

يناير  يف  ضده  املرفوعة  االتهام  للوائح  ووفًقا 
اتهم  التي  الجرائم  فإن  املايض،  الثاين  كانون 
الثاين  كانون  يناير  مطلع  بني  وقعت  بارتكابها 
خالل  أي   ،  2019 األول  ترشين  أكتوبر   22 و 

الحملة االنتخابية الفيدرالية األخرية.

وسيعود املتهم إىل املحكمة يف 16 أكتوبر ترشين 
األول املقبل.

تأكيدها  الكندية  امللكية  الخيالة  وكّررت رشطة 
عىل أنها تأخذ أي تهديد عىل محمل الجد وأن 
من يقومون بإطالقها يتعرّضون لعقوبات جنائية 

قاسية.

كاربنتيه   مارتان  كيبيك عىل جثة  مقاطعة  عرثت رشطة 
بعد 12 يوما من البحث عنه وكل الدالئل حسب الرشطة 

تشري إىل أنه مات منتحرا.
عن  كلم   5 يبعد  قريب  مكان  يف  الجثة  عىل  ُعرث  وقد 
نورا  الطفلتني  ابنتيه  عىل  العثور  فيه  تم  الذي  املكان 
متوز/يوليو   11 السبت  يوم  هامدتني  جثتني  ورومي 

املايض يف منطقة حرجية يف مدينة سان-آبولينري.
قليلة  الجثة تم يف األمس بعد ساعات  واكتشاف مكان 

عىل مراسم دفن الطفلتني يف مدينة ليفي القريبة.

املشتبه  هو  كاربنتيه  مارتان  أن  الرشطة  مصادر  وتؤكد 
تاريخ  من  الرواية  وتبدأ  الطفلتني  مقتل  يف  الرئييس  به 
حادث اصطدام سيارته وعىل متنها ابنتيه  نورا)11 عاما( 
ورومي)6 سنوات( يوم الثامن من متوز املايض واختفائه 

مع الطفلتني حتى العثور عليهام متوفيتني بعد 4 أيام.
ويقول املحققون يف جهاز رشطة كيبيك بأنه ميكن اليوم 
جمع الخيوط ووضع السيناريو لرشح املأساة والتفاصيل 

املمكنة املتعلقة بها.
سافارد  مارسيل  الرشطة  يف  السابق  العام  املدير  يقول 

لهيئة اإلذاعة الكندية:

بقية  إىل  الحاسمة وسرتشدنا  الوفاة ستكون  لحظة  “إن 
تفاصيل األحداث وميكن اليوم معرفة ما إذا كان مارتان 
إنها معلومات  أو بعدهام،  الطفلتني  كاربنتيه تويف قبل 
بأن الرشطة  الجثث. ويضيف سافارد  سيكشفها ترشيح 
ستحقق يف أدق التفاصيل وستكشف عام إذا كانت قد 
حصلت مواجهة معينة أو شجار مع الطفلتني…”ميكن 

أن تتوضح كل هذه األمور حسب مسؤول الرشطة.

مواقع  عرب  انتُقدت  التي  كيبيك،  رشطة  أن  علام  هذا 
التواصل االجتامعي عىل طريقة تعاملها مع هذا امللف، 

أشارت إىل أنها ستخفف من اإلطالالت اإلعالمية.
وأعلنت عن عقد مؤمتر صحايف آجال هذا األسبوع إلعطاء 

املزيد من التفاصيل.

آخر فصول الجريمة التي هزت كندا .. الشرطة تعثر على والد الضحيتين !

البلد  اتفاق  أوتاوا  يف  الفدرالية  املحكمة  أبطلت 
Canada-( الثالث اآلمن بني كندا والواليات املتحدة

U.S. Safe Third Country Agreement( لكنها 
أمام  املجال  إلفساح  أشهر  ستة  قرارها  جّمدت 

الحكومة الفدرالية للرّد عليه.

ففي قرار منتظَر بفارغ الصرب ألغت قاضية املحكمة 
أّن  بحجة  االتفاق  ماكدونالد  ماري  آن  الفدرالية 
للحقوق  الكندية  الرشعة  تنتهك  أحكامه  بعض 
والحريات، السيام ما تنّص عليه من ضامنة دستورية 

للحق بالحياة والحرية واألمان.

اللجوء عىل  لطلبات  قانونياً  إطاراً  االتفاق  ويُشكل 
الحدود املشرتكة بني كندا والواليات املتحدة، جارتها 
يف   ،2002 عام  الدولتان  ووقّعته  الوحيدة.  الربية 
عىل   2001 )سبتمرب(  أيلول   11 هجامت  أعقاب 
“القاعدة”  تنظيم  تبّناها  التي  وواشنطن  نيويورك 

التكفريي.

األول  كانون   29 يف  التنفيذ  حيز  االتفاق  ودخل 
)ديسمرب( 2004، وينّص عىل أنه يتوّجب عىل طالبي 
اللجوء أن يطلبوا الحامية يف البلد اآلمن األول الذي 

يصلون إليه.

الواليات  إىل  تعيد  أن  كندا  بإمكان  أّن  يعني  وهذا 
املتحدة الالجئني املحتَملني الذين يصلون إىل نقاط 
عليهم  ألّن  البلد  هذا  من  قادمني  الربية  العبور 
الواليات  يف  اللجوء  يطلبوا  أن  االتفاق  مبوجب 

املتحدة.

وينتقد ناشطو الدفاع عن حقوق الالجئني يف كندا 
اتفاق البلد الثالث اآلمن بشدة ولطاملا نادوا بإلغائه 
مجادلني بأّن الواليات املتحدة ليست دوماً بلداً آمناً 

لألشخاص الذين يهربون من االضطهاد.
ستة  قرارها  مفاعيل  ماكدونالد  القاضية  وتجميد 
أشهر يعطي حكومة جوستان ترودو الليربالية مهلة 

لتحضري  املقبل  )يناير(  الثاين  كانون  منتصف  حتى 
رّد عليه.

قالت  القضايئ  الحكم  هذا  عىل صدور  تعليق  ويف 
ماري ليو باور، الناطقة باسم وزير السالمة العامة 

بيل بلري، إّن الحكومة بارشت درسه.

أمام  القضية  رفعوا  قد  لجوء  طالبي  عدة  وكان 
 )CCR( القضاء إىل جانب املجلس الكندي لالجئني
 )CCC – CCE( للكنائس  الكندي  واملجلس 
الجمعيات  هذه  وشاركت  الدولية.  العفو  ومنظمة 
الثالث يف إجراءات الدعوى كأطراف متثّل املصلحة 

العامة.
وهم  املُّدعون،  كان  الدعاوى  من  واحدة  كّل  ويف 
من  وسوريا،  وإثيوبيا  السلفادور  من  مواطنون 
األشخاص الذين وصلوا إىل نقطة عبور برية كندية 

قادمني من الواليات املتحدة وطلبوا اللجوء.
عندما  كندا  بأّن  القضاء  أمام  اللجوء  وجادل طالبو 
الذين  اللجوء  طالبي  املتحدة  الواليات  إىل  تعيد 
كاالعتقال  للمخاطر  تعرّضهم  طلباتهم  ترفض 

وانتهاكات أُخرى لحقوقهم األساسية.

أنّه  إىل  ماكدونالد  القاضية  خلصت  قرارها  ويف 
سجن  حاالُت  اآلمن  الثالث  البلد  اتفاق  عن  ينجم 

يف الواليات املتحدة لطالبي لجوء مل تقبلهم كندا.

“تظهر األدلة بوضوح أّن الذين أُعيدوا إىل الواليات 
تّم  كنديني  حكوميني  موظفني  قبل  من  املتحدة 
قاضية  قالت  العقاب”،  سبيل  عىل  الحقاً  اعتقالهم 

املحكمة الفدرالية.

ورّحبت الجمعيات التي شاركت يف إجراءات الدعوى 
كأطراف متثّل املصلحة العامة بالحكم الصادر اليوم 
ودعت الحكومَة الفدرالية لعدم استئنافه والتوقِف 
املتحدة  الواليات  إىل  لجوء  طالبي  إعادة  عن  فوراً 

مبوجب اتفاق البلد الثالث اآلمن.

في قضايا اللجوء..
 المحكمة الفيدرالية تبطل اتفاق البلد الثالث اآلمن !

وندسور لن تنتقل إلى المرحلة 3
 من إعادة فتح اإلقتصاد !

أعلنت حكومة أونتاريو صباح األربعاء أن مدينة تورونتو ومنطقة بيل ستنتقالن إىل املرحلة 3 من إعادة 
فتح املقاطعة يوم الجمعة 31 يوليو يف الساعة 12:01 صباًحا ، تاركة منطقتنا وحيدة يف املرحلة الثانية.

و تقول حكومة فورد أنها ستواصل مراقبة مؤرشات الصحة العامة الرئيسية يف وندسور-إيسيكس حتى 
تتمكن من االنتقال إىل املرحلة 3 عندما يكون ذلك آمًنا.

الهجرة واللجوء
 تستأنف جلساتها في سبتمبر ..

أعلنت لجنة الهجرة واللجوء يف كندا هذا األسبوع أنها تخطط الستئناف جلسات االستامع “وجًها لوجه” 
اعتباًرا من 14 سبتمرب أيلول املقبل.

قرارات  ملراجعة  رئيسية  كوسيلة  بالفيديو  التواصل  تقنية  استخدام  اللجنة  تواصل  اليوم،  غاية  وإىل 
االحتجاز والتحقيقات يف ملّفات طالبي اللجوء املعتقلني، وذلك بسبب القيود التي فرضتها أزمة جائحة 

كورونا عىل نقل املعتقلني والدخول إىل مراكز االحتجاز.
ولإلشارة، ففي كل عام، يتم إعادة توطني حوايل 60.000 الجئ فروا من الحرب واالضطهاد يف بلدان آمنة، 

وفًقا للمنظمة املستقلة “الجئون دوليون”.
وميثل هذا العدد نسبة ضئيلة من الـ26 مليون الجئ عرب العامل.

ووفًقا لهذه املنظمة، من املتوقع أن تستضيف كنداحوايل 30.000 الجئ هذا العام، كام فعلت يف عام 
2015 عندما استقبلت الجئني سوريني. وهي حاليًا رائدة العامل يف إعادة التوطني.
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فلسطينياً،  مواطناً   27 استشهد 
وامرأتان،  أطفال  سبعة  بينهم 
برصاص جيش االحتالل اإلرسائييل، 
واعتقل  آخرون،   1070 وأصيب 
نحو 2330 مواطناً، خالل النصف 

األول من العام الجاري 2020م.
والتوثيق  الدراسات  مركز  وأوضح 
والتخطيط  العمل  لدائرة  التابع 
الفلسطينية،  التحرير  منظمة  يف 
عرب تقريره التوثيقي ، أن سلطات 
وإعداد  بعمل  قامت  االحتالل 
خطط وطرح عطاءات، لبناء آالف 
الوحدات السكنية يف مستوطنات 

الضفة الغربية والقدس املحتلة.

أن  إىل  تقريره  يف  املركز  وأشار 
خالل  هدم  االحتالل،  جيش 
الجاري  العام  من  األول  النصف 
يف   54 وأن  ومنشأة،  بيتاً   357
الهدم  عمليات  مجمل  من  املئة 
تلك، تركزت يف محافظتي الخليل 

والقدس املحتلة.

الصحفيين 
الصحفيني  نقيب  قال  و 
بكر:  أبو  نارص  الفلسطينيني 
انتهاكا   259 رصدت  النقابة  إن 
إرسائيليا بحق الصحفيني يف الضفة 
النصف  يف  والقدس،  غزة  وقطاع 

األول من العام الجاري.
لجنة  تقرير  نتائج  عن  وأعالن 
الحريات يف نقابة الصحفيني حول 
االرسائييل  االحتالل  انتهاكات 
النصف  خالل  اإلعالمية  للحريات 
 59 إن   :2020 عام  من  األول 
وهي  القدس،  يف  سجلت  انتهاكا 
االستهداف  إىل  يشري  ما  األخطر، 
اإلعالمية يف  التغطية  ملنع  املبارش 

العاصمة القدس.
توجهت  النقابة  أن  وأعلن 
الدولية  الجنائية  للمحكمة 
ارتكبها  التي  الجرائم  حول  مبلف 
االحتالل بحق الصحفيني وتحديدا 
الشهيد احمد أبو حسني والشهيد 

غزة،  قطاع  من  مرتجى  يارس 
والصحفي معاذ عامرنة الذي فقد 

عينه برصاصة االحتالل.
هذه  ستتابع  النقابة  إن  وأضاف: 
الدويل،  القانون  وفق  القضية 
وقال: “لدينا ملف قانوين ساعدتنا 
اإلنسان  لحقوق  املستقلة  الهيئة 
قانونيون  ولدينا  إعداده،  عىل 
من  متطوعون  دوليون  ومحامون 
بريطانيا ملالحقة مرتكبي الجرائم 

بحق الصحفيني”.
وأشار إىل أن النقابة قدمت تقريرا 
وسلمت  اإلنسان،  حقوق  ملجلس 
مايكل  لفلسطني  الخاص  املفوض 
ضّمن  الذي  للجرائم،  ملفا  لينك 
يتعرض  ما  للمجلس  تقريره  يف 
الفلسطينيون،  الصحفيون  له 
وبالتنسيق  النقابة  أن  إىل  إضافة 
اآللية  شكلت  اليونسكو  مع 
بحق  االنتهاكات  ملتابعة  الوطنية 
الصحفيني، بالتعاون مع مؤسسات 
رئيس  ومكتب  املدين  املجتمع 
الوزراء ووزاريت اإلعالم والخارجية.

 
ً
 و1070 مصابا

ً
• فلسطني: 27 شهيدا

و2330 معتقاًل يف النصف األول من 2020م

7615 TECUMSEH ROAD EAST WINDSOR, ONTARIO N8T 1G2
519-944-4844

WE ARE OPEN
Mon - Sun From 11:00 am - 9:00 pm

FIND US ON

العملية “الشبح” لـ”حزب الله” جنوباً وما اعرتاها من 
غموض ونفي، مل تكن اال “بروفة” لحرب مل تحصل اال 
مؤللة  ومجموعة  الحزب  من  مجموعة  بني  بالصدفة 
ونزل  قتىل،  دون  من  وانتهى  اشتباك  فحصل  للعدو 

الطرفان عن شجرة التهديدات والعنرتيات.

قناتا  تراجعت  وملاذا  روايته؟  الله”  “حزب  غرّي  ملاذ 
املريكافا؟  قصف  رواية  عن  و”امليادين”  “الجديد” 
املحسوبة عىل  لوكالة “فارس”  املعلومات  اعطى  ومن 
الحرس الثوري االيراين، ولوكالة سبوتينك الروسية ومن 
ان  خرب  ترسيب  وهاب  لوئام  اوعز  ومن  سحبهام؟ 
“املقاومة  بيان  تأخر  وملاذا  يحزنون”؟  وال  عملية  “ال 

االسالمية” لثالث ساعات خالفاً للعادة؟

ان كل  اسئلة كلها بال اجوبة، وستبقى كذلك ال سيام 
اللبنانية- الفلسطينية، ليس اال  ما يجري عىل الحدود 
“بروفة” لحرب لن تحصل ولن يذهب اليها االرسائييل 

و”حزب الله” راهناً ألسباب كثرية.

بيان متأخر للحزب
وبيانه  الله”  “حزب  برواية  التشكيك  وبعد  املقابل  يف 
الرسمي، توقفت مصادر متابعة عند بيان الحزب الذي 
ايت متأخراً ما يقارب الـ3 ساعات، وهو امر مل يقم به يف 
عملياته السابقة حيث كان يصدر البيان بالتزامن مع 
النشاط العسكري ويوزع “اإلعالم الحريب”  او  العملية 
تسجيل  مع  املكتوب  البيان  االسالمية”  “املقاومة  يف 
فيديو كدليل عىل تنفيذ العملية ولرفع معنويات وشد 

عصب الجمهور.

وتقول املصادر ان بيان “حزب الله” اىت ليقطع ومينع 
اي تحليل او تأويل وان بعد البيان الرسمي “ممنوع” 
بيان  عىل  واحد  حرف  زيادة  او  التأويل  او  التشكيك 
الحزب  ادبيات  يف  موجود  امر  وهو  “املقاومة”، 
الله” يف  اي مسؤول يف “حزب  اذ ال يجرأ  ومسؤوليه، 
الجناح الحزيب او السيايس ان يتفوه بكلمة واحدة قبل 
إطاللة امني عام الحزب السيد حسن نرصالله او بعدها، 

عىل اعتبار ان “الكلمة الفصل” هي “لسيد الكالم”.

وتم  الله”  يسري”حزب  القمعية  الطريقة  هذه  عىل 
تعميم عىل االعالم بعد البيان وان يُكتفى به والسالم. 
والالفت يف بيان الحزب انه اىت مناقضاً للكالم االرسائييل 
املذكورة  االعالم  لوسائل  وكذلك  حصل  عام  وروايته 

اعاله والتي نقلت الحادثة حرفياً كام حصلت.

اصطدام غير محسوب
بـ”جنوبية” ومن مقربني من  وتؤكد معلومات خاصة 
“حزب الله” ان ما حصل كان عبارة عن اصطدام غري 
محسوب بني مجموعة مراقبة لـ”حزب الله” وقوامها 4 
عنارص وكانت تقوم بدورية روتينية يف داخل االرايض 
تتم  وهي  االرسئيليني  الجنود  مرأى  وعىل  الفلسطينية 
بشكل دوري كل 3 او 4 ايام وكاجراء استفزازي لجنود 
العدو. وتقول املعلومات ان االرسائليني فتحوا النار عىل 
املجموعة التي تفاجأت بالرصاص االرسائييل من مريكافا 
فقام  روس  جبل  قرب  مؤللة  دورية  من ضمن  كانت 
عنارص الحزب بقصفها صاروخياً ومن ثم دار االشتباك 
والتمشيط  املدفعي  القصف  وتخلله  ونصف  لساعة 

بالرصاص واملدفعية حتى املساء.

“حزب اهلل” يتملص من 
المسؤولية!

يف  وال  املجموعة  صفوف  يف  اصابات  ال  ان  وتؤكد 
صفوف االرسائيليني. وتشري املصادر القريبة من الحزب 
اىل ان ما جرى كان يهدف من خالله االرسائييل اىل جر 
“حزب الله” لتنفيذ تهديده بالثأر ملحسن ولكنه احجم 
الطريق”  “منتصف  يف  االرسائييل  يالق  ومل  ذلك  عن 
الله”  “حزب  به  قام  ما  ان  فكرة  لينسف  بيانه  واىت 
الشامل  الحزب منطقة  يُبقي  املوعود وبذلك  الرد  هو 
استنفار  حالة  يف  االرسائييل  والجيش  واملستوطنني 

وجهوزية.

•وسيلة إعالمية تنفرد بالرواية الحقيقية 
لما حصل عىل الحدود اللبنانية !



4السنة الثامنة - العدد  -88- تموز , آب )2020(إعالنات www.alforqannewspaper.ca

أسواق املوصل

GREEEN
WORLD  

Basmati Rice

5 kg

.99

$5

YAMAMA
Grenadine

Molasses  

       1000 g

BURCU
Tomato Paste

830g   

ALTUNSA
Tomato Paste  

KURUKAHVECI 
            Turkish Coffee

                         250 g

SWAN
Basmati Rice

10 Lb

       

.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

       

                                                                  

NESCAFE
Original

 (30)    

.99

$7

¢ 99

BARBICAN
(6)

       

                                                                  

      3/

 $10
  3/

$10

RODOPA

$5

CEDAR
   Vegetable Oil     

       2.84 L

.49

.99

$6

Krinos
Feta Cheese    

       1 kg
.99

$13
DORIC 

Feta Cheese    

       3 kg

.99

$29
FACE MASKS

Box of 50 

.99

$19
.99

$9
.99

$9

FACE SHIELD 

$4
.89

KIRI
Cream Cheese Spred   

  

$4
.99 .99

$15
Bulgarian Cheese    

       2 Lb       
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 *بقلم: األستاذ عبداملنعم الرياحي
يف كل يوم نشهد تغرياً هائالً يف قيمة اللرية،   -1
واملؤرش هو الدوالر األمرييك، حيث يرتاوح سعر اللرية 
السوريه بني ثالثة االف وخمسة االف مقابل الدوالر، 
آالف  خمسة  بني  اللبنانية  اللرية  سعر  يرتاوح  كام 
وسبعة آالف.  وال تستقر األسعار عىل حال، وينعكس 
هذا التغري عىل أسعار املواد التموينية، حتى بلغ مثن 
ربطة الخبز خمسمئة لرية ومثن كيلو السكر تسعمئة 
املعروض  ينفد  وقد  لرية.   ألف  الرز  كيلو  ومثن  لرية 

فتتفاقم األزمات.
سنوات  خالل  الشقيق  لبنان  إىل  زيارة  يف   -2
أذكر  )الستينيات(  املايض  القرن  من  السادس  العقد 
أين قدمت مئة لرية سورية إىل أحد محالت الرصافة 
فرد يل الرصاف سبعني لرية لبنانية.  يومها كنا نرصف 
الدوالر األمرييك بعرش لريات سورية، وذلك يعني أن 
الدوالر كان يعادل سبع لريات لبنانية.  ولنا أن نتصور 
بلدين  يف  العملة،  انهيار  من  الناس  يعانيه  ما  اليوم 

يصنف الناس فيهام دون مستوى الفقر.  
مضمونة  تصدر  الورقية  العملة  كانت   -3
الثمينة  بتغطية مادية من الذهب والفضة واملعادن 
املركزي  البنك  بها  يحتفظ  القيمة،  غالية  واملقتنيات 
للدولة.  ثم يف مرحلة الحقة ازدهر االقتصاد الزراعي 
واإلسمنت(،  )النسيج  والصناعي  والقطن(  )القمح 
واالسترياد.   التصدير  حركة  ونشطت  البرتول  وأنتج 
رشكات  امتلكت  حتى  الدولة  واردات  فتضاعفت 
القرود  متنح  وأصبحت  استثامرية.   ومؤسسات 
ملا  مناسب  وفاء  مقابل  لها  فصار  االقتصاد،  لتنشيط 
محل  االقتصادية  التغطية  وحلت  عملة،  من  تصدره 
التغطية املادية التقليدية وحافظت العملة عىل قوتها 

الرشائية.
من  سنوات  عرش  بعد  سوريه  يف  اليوم   -4
مشاريع  وأفلست  االقتصاد  حركة  تعطلت  الحرب،  
وأرسفت  األمانة،  وسوء  اإلدارة  سوء  بسبب  الدولة 
الدولة يف اإلنفاق عىل القطاعات األمنية والعسكرية 
فوائد  أداء  عن  عجزت  حتى  االقرتاض  إىل  ولجأت 
الديون.  كل ذلك جعل عملتها مكشوفة بغري غطاء 
مادي أو اقتصادي، حتى أصدرت الدولة قرارا بالحبس 
ألن  جدوى  دون  عملتها  يرفض  من  لكل  والتغريم 

الناس ال يثقون بغري الدوالر.
ولنا أن نسأل عن سعي الزمرة الحاكمة إىل   -5
متلك العقارات يف أبراج موسكو، كيف يتم ذلك؟ املؤكد 
أن الروس ال يقبلون البيع بغري الروبل والدوالر، فمن 
أين يأيت أوالئك بهام؟! الجواب ليس إال بيع القواعد 
يف  الجوية  والقاعدة  وطرطوس  الالذقية  يف  البحرية 
حميميم، لتعود بنا الذاكرة إىل بيع مرتفعات الجوالن.  
ورأس الزمرة الحاكمة أن يرسق فقد رسق أب له من 
قبل، ورسق عم له يواجه اليوم عقوبة السجن وتصادر 
خال،  وابن  له  خال  ورسق  الحرام،  باملال  ممتلكاته 

وحني يختلف اللصوص تظهر الرسقات. 

لبنان؟ األخبار عند  هكذا األمر يف سوريه، فامذا يف 
اليوم سارقيهم يف  يطاردون  الذين  اللبنانيني  األخوة 

املدن واألرياف.

مأساة الليرة في 
سوريه و لبنان

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

ليل  جرت  التي  املواجهات  بعد 
االثنني- الثالثاء بني محتجني وقوات 
األمن يف ساحة التحرير وسط بغداد، 
شدد  متظاهر،  مقتل  إىل  وأدت 
الكاظمي  مصطفى  الوزراء  رئيس 
الذخرية  استخدام  عىل رضورة عدم 
نوع  أي  أو  املتظاهرين،  ضد  الحية 

من أنواع العنف.

ودعا يف اجتامع أمني عقده، األربعاء، 
الوطني  األمن  جهازي  رئييس  مع 
ومكافحة اإلرهاب، إىل رضورة توفري 

الحامية الالزمة للتظاهرات السلمية 
وتلبية مطالب املحتجني املرشوعة.

ما  بحسب  االجتامع،  بحث  كام 
العراقية  األنباء  وكالة  أفادت 
البالد  يف  األمنية  األوضاع  الرسمية، 
لبسط  املبذولة  الجهود  ومضاعفة 

األمن واالستقرار.

إىل ذلك، شدد الكاظمي عىل وجوب 
التي  اإلجرامية  العصابات  مالحقة 
تنفذ جرائم الخطف والقتل وتعقب 

خاليا داعش اإلرهابية.

مجموعات إجرامية
أىت ذلك، بعد مقتل متظاهر، الثالثاء، 
بقنبلة  إصابته  إثر  بجراحه،  متأثراً 
غاز مسيل للدموع يف الرأس، خالل 

مواجهات ليلية بساحة التحرير.

خالل  متظاهراً   21 أصيب  كام 

الثالثاء  االثنني-  مساء  املواجهات 
لحقوق  العليا  املفوضية  وفق 

اإلنسان يف العراق.
صباح  متظاهران،  تويف  ذلك،  إىل 
بجراحهام  متأثرين  أيضاً  االثنني، 
بعدما أصيبا بقنابل مسيلة للدموع، 
الدائرة  التظاهرات  ذلك  أجج  فيام 
مركز  كانت  التي  التحرير  ساحة  يف 
يف  مسبوقة  غري  احتجاجية  حركة 
األول/ ترشين  يف  انطلقت  العراق 

أكتوبر.

عن  األربعاء  يوم  واشنطن  أعلنت 
قامئة  إىل  جديدة  أسامء  إضافة 
نظام  تستهدف  التي  عقوباتها 
األسد وأعوانه وداعميه، منوهة بأن 
اسم  تحمل  الجديدة  الحزمة  هذه 
"عقوبات حامة ومعرة النعامن"، يف 
األسد  ارتكبهام  مجزرتني  إىل  إشارة 
املدينتني عامي 2011 و2019  بحق 

عىل التوايل.

وأفاد وزير الخارجية األمرييك "مايك 
االبن  املدرجني  بني  من  أن  بومبيو" 
)مولود  األسد  حافظ  لبشار،  األكرب 
سنة 2001(، فضال عن زهري توفيق 
األسد )اللواء يف جيش النظام(، وابنه  

كرم األسد، إىل جانب الفرقة األوىل.

الوحيش  بالهجوم  "بومبيو"  وذكّر 
قبل  األسد  قوات  ارتكبته  الذي 
ما  حامة،  مدينة  عىل  سنوات   9
من  العرشات  سقوط  عن   أسفر 
العام  يف  أما  السلميني،  املتظاهرين 
سوقا  األسد  قصف  فقد  املايض 
مزدحمة يف معرة النعامن، ما أسفر 
عن وقوع 42  ضحية من السوريني 

األبرياء.

األمريكية  الدبلوماسية  رئيس  ونبه 
من  ومحاكمة  مساءلة  رضورة  إىل 
من  سواهام  وما  املجزرتني  ارتكبوا 
جرائم الحرب، مشداد عىل أن الخيار 
بـ"حل  القبول  سوى  بشار  أمام 
سيكون  أو  الرصاع،  ينهي  سيايس" 

عرضة للمزيد من العقوبات.

وتابع: "جيش نظام األسد بات رمزا 
للوحشية والقمع والفساد. لقد قتل 
واحتجز  املدنيني،  من  اآلالف  مئات 
وعذب املتظاهرين السلميني، ودمر 
املدارس واملستشفيات واألسواق من 
البرشية"،  للحياة  احرتام  أدىن  دون 
مؤكدا أن الوقت حان إلنهاء الحرب 

الهمجية لألسد.

الخزانة  وزارة  أعلنت  جهتها  من 
رجل  اسم  أدرجت  أنها  األمريكية، 
لوائح  عىل  كيانات  و9  أعامل 
مساهامت  خلفية  عىل  العقوبات، 

هؤالء يف متويل النظام.

تأيت  خطوتها  أن  الوزارة  وأبانت 
عىل  الضغط  "مواصلة  سياق  يف 
الداعمة  والرشكات  املستثمرين 

التي  الفاسدة  البناء  إعادة  لجهود 
يبذلها نظام األسد".

ونقلت الخزانة األمريكية عن وزيرها 
"ستيفن منوشن" قوله: "يزيد رجال 
لديهم  الذين  الفاسدون  األعامل 
عالقات مع األسد من قمع الشعب 
يف  يستثمرون  وهم  السوري، 
التهجري  بفضل  الفخمة  العقارات 

القرسي للمدنيني األبرياء".

املتمول  املستهدفني  ويأيت عىل رأس 
أنور  وسيم  األسد،  من  املقرب 
أنه  واشنطن  تدرك  الذي  القطان، 
مرتبط بالنظام بعقود عديدة، تعود 
وتساهم  األسد  عىل  املادية  باملنافع 

يف تزييت آلة قمعه وحربه.

القطان  فإن  واشنطن،  وحسب 
"مرتبط بشخصيات قوية من النظام، 
السورية  الحكومة  عليه  أرست  وقد 
العقارية  املرشوعات  جميع  مؤخرا 

الكبرية تقريبا".

بتاريخ  األمريكية  الخزانة  ونوهت 
مع  اسمه،  وبروز  "قطان"  صعود 

عقد  عىل   2017 صيف  حصوله 
التجاري،  قاسيون  مجمع  الستثامر 
"زمان  تناولته  الذي  األمر  وهو 
التفصيل،  من  مبزيد  حينها  الوصل" 
"قطان"  خفايا  بعض  عن  كاشفة 
وارتباطاته، وخصصت لذلك تحقيقا 

من جزأين:

عىل  ذلك  عقب  "قطان"  وحصل 
العديد من "عقود االستثامر"، ملواقع 
وفندق  الجالء  فندق  منها  مهمة، 
جانب  إىل  دمشق(،  )يف  بالزا  ماسة 
استحواذه عىل عقد مل ينله من قبل 
كثري من املستثمرين املحليني وحتى 
وهو  حساسيته،  لشدة  األجانب، 
استثامر "مجمع يلبغا" املطل مبارشة 
بساحة  الثقافية"  عىل"املستشارية 

املرجة.

يبلغا"  "مجمع  استمثار  تعطل  وقد 
محاوالت  وفشلت  طويلة،  لعقود 
مستثمرون  خاضها  وكثرية  حثيثة 
به،  للظفر  سوريني  وغري  سوريون 
كلها كانت تصل إىل طريق مسدود، 
"قطان"  عىل  العقد  إرساء  تم  حتى 

صيف 2018.

بعد مواجهات بغداد.. الكاظمي يتمسك بحماية المتظاهرني

واشنطن تكبل األسد أكرث.. عقوبات استهدفت ابنه حافظ !
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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

2267 CHANDLER
$100,000

2150 MAITLAND Avenue

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
$999,900

 3030 CLEMENCEAU
$299,900

$599,900
charming fully finished brick to roof raised ranch 
with bonus room in popular east windsor. this 3 
years young home features many upgrades for your 
growing family. pride in ownership is evident as 
soon as you walk into the open concept living room 
)fireplace( with cathedral ceiling. a splendid modern 
look kitchen with granite countertops and good size 
dining area. 3 good size bedrooms on the main floor 
with a 4 piece bath. beautiful master bedroom over 
the garage with walk-in closet & beautiful 5 piece 
ensuite. lower level is fully finished with a nice family 
rm w/french doors leading to a large office w/nice 
big windows. you have an additional 2 bdrms & a 3 
pc bath with a utility room.

226-221-8697
519-991-3374

                                    Delivery hours: Mon - Sun 4:00 pm - 9:00 pm

FIND US ON

1584 HURON CHURCH RD. WINDSOR ONTARIO

genkisushi.ca
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