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"حزب اهلل" ُيفكك منظومته 
العسكرية في سوريا..

“المجلس العربي” يستنكر  
تطبيع السودان و"إسرائيل"

مطالبة المجتمع الدولي 
بالتصدي لتصرفات  االحتالل 
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إتصل بنا 
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EVERYTHING YOU NEED
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A4 size
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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

   السنة الثامنة - العدد  -91- تشرين1 , تشرين2 )2020(  

مع حرية التعبري 
لكن ال نقبل اإلهانة !

يشعل  من  لنا  يظهر  أخرى  و  فينة  بني 
و  الطائفية  و  املذهبية  اخلالفات  فتيل 

كأنه حرام على شعوب األرض أن تعيش بسالم !
إىل  يرسلون  أو  اإلرهابية  باجلماعات  مسي  ما  لنا  خيلقون  فتارة 
مدننا ميليشيات مذهبية و دائما ما يقتلنا أصحاب اإليديولوجيات 
العنصرية و النازية و الصهيونية و غالبا ما نسمع تعليقات رؤساء 

و حكام ال تنم إال عن حقد و كراهية ...

و كان آخرها ما صدر عن الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون، و 
كأن كالمه يراد منه أن يستجلب التطرف و ردات الفعل العنيفة 
جراء  من  يغلي  عامل  يف  النزاعات  و  اخلالفات  من  املزيد  ليخلق 

الصراعات ...
تواصل بني  أن يكون جسر  كان حري برئيس دولة “متحضرة” 
الذي حنمد اهلل  و  بلدنا كندا  كافة أطياف اجملتمع متاما كما 
على أننا نعيش يف كنفه و أن حكامه يدركون الفرق بني حرية 

التعبري و اإلهانة ...

ليس  الفرنسي  الرئيس  عن  صدر  ما  أن  يعلم  الكبري  قبل  الصغري 
دفاعا عن حرية التعبري و أن كالمه فقط ليصب الزيت على نار 
و  املسلم  و  الكبري  قبل  الصغري  ألن   ، دوليا  و  إقليميا  القائم  النزاع 
املسيحي و اليهودي سيغضب إذا ما تعرضت رموزهم إىل إساءة و 

إهانة...
حنن كنا و ما زلنا و سنبقى مع حرية التعبري لكننا ال نقبل اإلهانة 
و ما أحوجنا اليوم إىل التمسك بتلك التعاليم السمحاء اليت زرعها 

فينا موسى و عيسى و حممد عليهم السالم ليحل السالم.

اخلطوة األوىل لشراء أو بيع 
أي عقار تبدأ من هنا ...

سام احلسامي 
519.995.9274
SAM EL-HOUSSAMI

www.sellwithsam.ca

عرض خاص إىل أبناء اجلالية :
إعرض منزلك للبيع مع ممدوح و توفيق حسون 

بعمولة إمجالية ٣% فقط !
519-992-1657
www.alforqannewspaper.ca

Visit our website 
for a daily news update 
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مكان  إيجاد  عىل  قادًرا  فرد  كل  يكون  أن  يجب 
لهذا  مستقبله.  وبناء  أرسته  وتربية  فيه  للعيش 
كندا  ، ساعدت حكومة  منذ عام 2015   ، السبب 
أكرث من مليون شخص يف الحصول عىل مكان آمن 

للسكن وبأسعار معقولة .

وقت  أي  من  أهمية  أكرث  اآلن  العمل  هذا  يعد 
مىض خالل أزمة COVID-19. و ذلك من خالل 
بذلك  و   ، التكلفة  معقولة  املساكن  يف  االستثامر 
الطبقة  تعزيز  و  عمل  فرص  خلق  أيضا  ميكن 
املتوسطة ، وبناء مجتمعات قوية وتعزيز اإلقتصاد 
ودعم  الترشد  حالة  تقليل  عىل  واملساعدة   ،

الكنديني الضعفاء.

 ، ترودو  جاسنت  الوزراء  رئيس  أعلن  الكالم  بهذا 
أمس عن إطالق مبادرة اإلسكان الرسيع الجديدة 
)RHI( التي تستثمر مليار دوالر إلنشاء ما يصل 
وبأسعار  دامئة  جديدة  سكنية  وحدة   3000 إىل 

معقولة يف جميع أنحاء البالد.

سيعمل برنامج RHI عىل تطوير إيجارات وحدات 
جديدة متعددة الوحدات برسعة ، وتحويل املباين 
غري السكنية إىل منازل متعددة الوحدات السكنية 
بأسعار معقولة ، وإعادة تأهيل املباين املهجورة أو 
السكنية  الوحدات  متعددة  منازل  إىل  املتدهورة 

بأسعار معقولة .

سيتم إستثامر املليار دوالر من خالل مسارين:

كدعم  دوالر  مليون   500 الرئيسية:  املدن  أوال 
تحديد  تم  مسبًقا.)  املحددة  للبلديات  الفوري 
أعداد  ذلك  يف  مبا  مقاييس  عىل  بناًء  البلديات 
واألشخاص  للسكن  ماسة  بحاجة  التي  العائالت 

الذين يعانون من الترشد(.

ثانيا للمشاريع: 500 مليون دوالر للمشاريع القامئة 
واألقاليم  املقاطعات  من  املقدمة  الطلبات  عىل 

األصليني  السكان  ومنظامت  وهيئات  والبلديات 
واملنظامت غري الربحية. سيتم قبول الطلبات حتى 

31 ديسمرب 2020.

هذا و سيتم تسليم RHI من قبل مؤسسة الرهن 
إطار  يف   ،  )CMHC( الكندية  واإلسكان  العقاري 

.)NHS( اسرتاتيجية اإلسكان الوطنية
و برنامج NHS يأيت ضمن خطة مدتها 10 سنوات 

الستثامر أكرث من 55 مليار دوالر إلنشاء 125000 
أكرث من  وحدة سكنية جديدة، وإصالح وتجديد 

300.000 وحدة سكنية.

و يف ما ييل املدن الرئيسية :
تورنتو: 203.3 مليون دوالر

مونرتيال: 56.8 مليون دوالر
فانكوفر: 51.5 مليون دوالر

أوتاوا: 31.9 مليون دوالر
منطقة بيل: 30.4 مليون دوالر

كالجاري: 24.6 مليون دوالر
ادمونتون: 17.3 مليون دوالر

ساري: 16.4 مليون دوالر
كولومبيا الربيطانية: 13.1 مليون دوالر

وينيبيغ: 12.5 مليون دوالر
هاميلتون: 10.8 مليون دوالر
هاليفاكس: 8.7 مليون دوالر

منطقة واترلو: 8.2 مليون دوالر
لندن: 7.5 مليون دوالر

مدينة كيبيك: 7.1 مليون دوالر

الطلبات  تقديم  ميكن   ، املشاريع  مسار  ضمن 
سرتاجع   .2020 ديسمرب   31 حتى  أكتوبر   27 من 
إغالق  من  يوًما   30 الطلبات يف غضون   CMHC
يف  املشاريع  تكتمل  أن  يجب  التطبيق.  نافذة 
وسيتم   ، املوقعة  االتفاقية  من  شهرًا   12 غضون 
ملشاريع  املستخدمة  غري  األموال  تخصيص  إعادة 

أخرى.

كندا تخصص مليار دوالر إلنشاء مساكن جديدة فهل تنخفض أسعار العقارات ؟

وصوله  من  أسبوعني  من  أقّل  بعد 
إىل كندا يف 23 سبتمرب أيلول املايض 
تعرّض   ، الجزائر،  من  إليها  مهاجرًا 
وهران  مدينة  ابن  بوراس،  محّمد 

لتمزّق يف األوعية الدموية.
روزمون- ملستشفى  نقله  وتّم 

ووتدهورت  مونرتيال.  يف  ميزوناف 
غيبوبة  يف  ودخل  الصحية  حالته 
املستشفى  إىل  نقله  إىل  أّدى  ماّم 
بفي  حيث  مونرتيال  يف  الجامعي 
وافته  أن  إىل  املركّزة  العناية  يف 
أكتوبر ترشين األول  املنيّة يوم 16 

الجاري.

وترك محّمد بوراس البالغ من العمر 
43 سنة أرملة وثالث أطفال ترتاوح 

أعامرهم بني 6 و11 سنة.

بن  بوراس  ياسمني  أرملته،  وتقول 
سبتمرب   23 يف  وصلنا   ”: براهيم 
الحجر  يف  البقاء  علينا  وكان  أيلول. 
صباح  ويف   ، يوًما   14 ملدة  الصحي 
ترشين  أكتوبر   3 أي  العارش  اليوم 
 ، ميالدي  عيد  يصادف  الذي  األول 
أخربين زوجي أنه يعاين من صداع. 
ثّم انهار وأصابه تشّنج وفقد وعيه”.

وهاجرت عائلة بوراس إىل كندا عىل 
تدريباتها  ياسمني  تواصل  أن  أمل 
للخصول عىل منصب طبيبة يف كندا 
يف  متارسها  كانت  التي  املهنة  وهي 

الجزائر.

يقوم  أن  عىل  الزوجان  واتفق 
املرحلة  األطفال يف  برعاية  املرحوم 
األوىل من حياة العائلة الجديدة يف 

كندا.
الزوج  يتوىف  أن  األقدار  وشاءت 
وسوف يتّم نقل جثامنه إىل الجزائر 
يوم السبت املقبل أي بعد شهر من 

وصوله إىل كندا.

أمام  نفسها  الزوجة  ووجدت 
يف  الصحية  العناية  تكاليف  فاتورة 
مستشفيات مونرتيال خيالية والتي 
ما  حسب  دوالر،   250.000 بلغت 

رصّحت به.
عىل  الجدد  املهاجرون  يحصل  وال 
الثالثة  األشهر  يف  صحيّة  تغطية 
الحصول  عليهم  ويتعنّي  األوىل. 
قامت  ما  وهذا  خاص.  تأمني  عىل 
به العائلة. لكّن تغطيتها ال تتجاوز 

100 ألف دوالر.

املستشفى  أخربين   ”: وأضافت 
العناية  يف  واحدة  ليلة  تكلفة  أن 
املركزة تبلغ 17.400 دوالر. ومكث 
وال  املستشفى.  يف  ليلة   13 زوجي 
األطباء  عمل  تكاليف  ذلك  يشمل 
أجري  وقد  اإلضافية.  والفحوصات 
عمليات  خمس  عن  يقل  ال  ما  له 
بأجهزة  فحوصات  عرشة  وحوايل 

املسح”.

الجالية  من  أعضاء  وأطلق 
لجمع  حملة  كندا  يف  الجزائرية 
التربّعات عىل موقع “غو فاند مي” 
ملساعدة العائلة عىل تسديد فواتري 

املستشفى.

وإىل غاية كتابة هذه األسطر تجاوز 
املبلغ املجموع 290.000 دوالر.

هاجر إلى كندا فكان 
الموت في إنتظاره !

وضعت كندا معايري و قوانني ملواجهة إنتشار فايروس كورونا 
و بخاصة عىل القادمني من خارج الحدود الكندية و من تلك 
العزل أو الحجر الصحي ملن يدخل األرايض  القوانني رضورة 

الكندية ملدة ١٤ يوما .
كالرعاية  األساسية  القطاعات  يف  العاملني  استثنت  لكنها  و 

الصحية أو سائقي شاحنات املواد األولية و خالفه .
لكن ما حدث أمس عىل الحدود األمركية الكندية عند معرب 
مدينة ويندسور يثري بعض التساؤالت عن نجاعة و منطقية 

بعض القرارات .
مع  ميتشيجان  من  قدمت  ويندسور  من  سيدة  أن  فحدث 
طفلها الذي يبلغ من العمر ٤ سنوات و مبا أن السيدة تعمل 
يف إحدى القطاعات األساسية فهي ال تخضع للحجر الصحي.

لكن الضابطة أمرت السيدة بحجر طفلها مبا أنه ” ال يعمل ” 
يف القطاعات األساسية !

فهل من املنطقي أن يحجر طفل ينام بني أحضان والدته بينام 
والدته ال ينبغي عليها الحجر ؟

وكالة خدمات الحدود الكندية في ويندسور 
تحجر طفل في الرابعة من عمره !

خلصت محكمة االستئناف الفدرالية إىل 
كندا  بني  اآلمن  الثالث  البلد  اتفاق  أّن 
 Canada-U.S.( املتحدة  والواليات 
 )Safe Third Country Agreement
تعقد  أن  إىل  املفعول  ساري  سيبقى 
املحكمة جلسة استامع كاملة للنظر يف 

مة ضّده. الطعون املقدَّ

ويكون بالتايل قايض محكمة االستئناف 
وقف  قد  سرتاتاس  ديفيد  الفدرالية 
إبقاء  يف  الفدرالية  الحكومة  جانب  إىل 
الثاين  كانون  بعد  ما  إىل  سارياً  االتفاق 

)يناير( املقبل.

عىل  املتحدة  والواليات  كندا  ووقّعت 
االتفاق عام 2002، يف أعقاب هجامت 
11 أيلول ، ويُشكل االتفاق إطاراً قانونياً 
املشرتكة  الحدود  عىل  اللجوء  لطلبات 
بني كندا والواليات املتحدة، الجارة الربية 
الوحيدة لكندا، وينّص عىل أنه يتوّجب 
يف  الحامية  طلُب  اللجوء  طالبي  عىل 

البلد اآلمن األول الذي يصلون إليه.

كندا  من  كٌل  تَعترب  االتفاق  ومبوجب 

مبا  آمناً  اآلخر  البلَد  املتحدة  والواليات 
فيه الكفاية يك يُطلَب فيه اللجوء.

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

الواليات املتحدة.

آن  الفدرالية  املحكمة  قاضية  وكانت 
يف  االتفاق  ألغت  قد  ماكدونالد  ماري 
22 متوز )يوليو( الفائت بحجة أّن بعض 
أحكامه تنتهك الرشعة الكندية للحقوق 
من  عليه  تنّص  ما  السيام  والحريات، 
ضامنة دستورية للحق بالحياة والحرية 

واألمان.

مفاعيل  ماكدونالد  القاضية  وجّمدت 
حكومة  لتعطي  أشهر  ستة  قرارها 
حتى  مهلة  الليربالية  ترودو  جوستان 
املقبل  )يناير(  الثاين  كانون  منتصف 
الحكومة  فاستأنفت  عليه.  رّد  لتحضري 
لتجّنب  االتفاق  متديد  طالبًة  الحكم 

طلبات  معالجة  يف  والرتاكم  التأخري 
الهجرة واللجوء.

الدفاع  وناشطي  اللجوء  طالبي  لكّن 
الحكومة  كالم  أّن  يرون  حقوقهم  عن 
أُلغي  ما  إذا  وتراكم  تأخري  حصول  عن 
االتفاق يستند إىل افرتاضات، ويجادلون 
بأنّه ال يأخذ باالعتبار أّن عدد الداخلني 
اللجوء  طالبي  عدد  وبالتايل  كندا،  إىل 
فيها، انخفض بشكل كبري يف ظّل جائحة 

“كوفيد – 19”.

محكمة  من  سرتاتاس  القايض  لكّن 
بهذه  يأخذ  مل  الفدرالية  االستئناف 
الحجة وقال لناشطي الدفاع عن طالبي 
التامس  تقديم  بإمكانهم  إّن  اللجوء 
جديد إذا ما حدث تطور جديد هام يف 

هذا امللف.
محكمة  تستمع  أن  املتوقَّع  ومن 
األوىل  األشهر  يف  الفدرالية  االستئناف 
الكاملة  الحجج  إىل  املقبل  العام  من 
حول دستورية اتفاق البلد الثالث اآلمن 
الفدرالية  املحكمة  قرار  استئنافها  يف 

الصادر يف متوز )يوليو(.

اللجوء:اتفاق البلد الثالث اآلمن ال يزال ساريًا 
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العربية،  مرص  جمهورية  يف  األزهر  دان 
إعالن إرسائيل املوافقة عىل بناء اآلالف من 
الغربية.  الضفة  يف  االستيطانية  الوحدات 
الدولة  أرايض  عىل  "تعد  أنها  مؤكدا 
الفلسطينية املحتلة". داعيا املجتمع الدويل 

ملواجهة هذه الترصفات االستعامرية.
وقال األزهر يف بيان: "ندين بأشد العبارات، 
بناء  عىل  املوافقة  الصهيوين  الكيان  إعالن 
اآلالف من الوحدات االستيطانية يف الضفة 

الغربية املحتلة".
وأضاف: "هذا القرار يعد تعديا صارخا عىل 
أرايض الدولة الفلسطينية املحتلة، واستفزازا 

ملشاعر الفلسطينيني". مشددا عىل "موقفه 
يف  تأيت  التي  الخطوات  هذه  ملثل  الرافض 

إطار سياسة فرض األمر الواقع".
عروبة  حقيقة  من  تُغريِّ  "لن  أنها  وأكد 
مغتصب  الصهيوين  الكيان  وأن  األرض، 
املظلوم  الفلسطيني  الشعب  ألرايض 

صاحب الحق واألرض".
باتخاذ  الدويل  املجتمع  األزهر  وطالب 
هذه  ضد  للوقوف  كافة  اإلجراءات 
هذا  ميارسها  التي  االستعامرية  الترصفات 
الكيان، ويدفع بها إىل مزيد من التعقيدات.

• مطالبة المجتمع الدويل بالتصدي 
لترصفات إرسائيل االستعمارية

الشديد  استنكاره  عن   ، العريب،  املجلس  أعرب 
التفاق التطبيع الذي تم اإلعالن عن التوصل إليه 

بني السودان وإرسائيل، برعاية أمريكية.
التونيس  الرئيس  عن  صادر  بيان  يف  ذلك  جاء 
املجلس  يرأس  الذي  املرزوقي،  املنصف  األسبق 
وحق  العربية  الثورات  قيم  عن  بالدفاع  املعني 

الشعوب يف اختياراتها.
 

)التطبيع(  الخطوة  “هذه  أن  البيان،  واعترب 
املستنكرة املتجاوزة لصالحيات املرحلة االنتقالية 
املتمسك  السوداين  الشعب  إرادة  عن  تعرب  ال 
القضية  مع  التاريخي  وبارتباطه  بعروبته 

الفلسطينية”.

وأردف: “وتأيت هذه الخطوة يف أعقاب الخيانات 
السابقة، التي أقدمت عليها اإلمارات والبحرين، 
مرتبطة  تكتيكية  أمريكية  مساعي  سياق  يف 

باالنتخابات )الرئاسية املقبلة(”.

إىل  البحرين  قامت  املايض،  أيلول  سبتمرب/  ويف 
إرسائيل،  مع  عالقاتهام  بتطبيع  اإلمارات  جانب 

الفلسطينيني،  من  واسع  بتنديد  االتفاق  وقوبل 
حيث اعتربوه “خيانة” و”طعنة يف الظهر”.

بتصفية  مرتبطة  اسرتاتيجية  “وضمن  واستدرك: 
إرسائيل  هيمنة  وتكريس  الفلسطينية،  القضية 
تحرري  نفس  كل  ورضب  املنطقة،  كامل  عىل 
اندماجي يف األمة، وفرض سالم بطعم االستسالم”.

العربية  الشعوب  مسؤولية  “من  أنه  وأكد 
التصدي ملسار التطبيع املتفاوض بشأنه علنا ورسا 
مع عديد األنظمة العربية الضعيفة يف ظل انهيار 

لكل مؤسسات وآليات العمل العريب املشرتك”.

تجمع  حكومية  غري  منظمة  العريب”  و”املجلس 
عدة شخصيات عربية بهدف الدفاع عن ثورات 
الدميقراطية  الثقافة  وترسيخ  العريب”  “الربيع 
إدارة  يف  والخربات  التجارب  وتبادل  باملنطقة 

املراحل االنتقالية.
 ،2014 يوليو/متوز   26 يف  املجلس  تأسيس  وتم 
واتخذ تونس العاصمة مقرا رئيسيا له، مع اتخاذ 

فروع له يف عدة دول.

•“المجلس العريب” يستنكر 
“بشدة” تطبيع السودان و"إرسائيل"

 

 

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

مبادرة السالم العربية لم تعد رضورية

استامع  جلسة  يف  املتحدة،  األمم  لدى  املتحدة  الواليات  سفرية  كرافت،  كييل  أعلنت 
ملجلس األمن بشأن وضع السالم يف الرشق األوسط أن "مبادرة السالم العربية مل تعد 
رضورية". وقالت كرافت: "تجربة الرئيس األمرييك دونالد ترامب أدت إىل السالم، ورؤيتنا 

ممكنة، وقمنا بالكثري من العمل لتقديم خطة السالم وهي مليئة بالتفاصيل".

وأضافت "مل تعد هناك حاجة للمبادرة العربية لعام 2002. صفقة القرن فتحت آفاقا 
جديدة أمام الفلسطينيني".

عبد  بن  الله  عبد  امللك  أطلقها  التي  السالم  مببادرة  أكدت متسكها  السعودية  وكانت 
العزيز عام 2002. كام أعرب العاهل السعودي امللك سلامن بن عبد العزيز يف سبتمرب 
املايض عن مساندته للجهود األمريكية إلحالل السالم يف الرشق األوسط، معتربا أن مبادرة 

السالم العربية لعام 2002 هي أساس "حل شامل وعادل" يضمن حصول 
الفلسطينيني عىل دولتهم املستقلة وعاصمتها القدس الرشقية.

"تطبيع  عىل  السعودية  املايض  األسبوع  بومبيو  مايك  األمرييك  الخارجية  وزير  وحث 
عالقاتها" مع إرسائيل، لكن رغم ضغوط إدارة ترامب عليها طوال أشهر، أكدت اململكة 
أنها لن تتبع اإلمارات والبحرين يف خرقهام "اإلجامع العريب" الذي يشرتط التطبيع مع 

إرسائيل بتسوية الرصاع اإلرسائييل الفلسطيني.



4السنة الثامنة - العدد  -91- تشرين1 , تشرين2 )2020(إعالنات www.alforqannewspaper.ca

أسواق املوصل

WALNUTS
lb 

SAF-INSTANT
Premium

454g    

.99

$4

ZWAN
Chicken & Beef

ATTIKI
Greek Honey  

  

$12
.99

PUCK
Cream Cheese    

       500g

.99

$8
DORIC 

Feta Cheese    

       700g

.99

$8

RAW ALMONDS
lb

FACE MASKSUPER
Charcoal

 (8kg)    

.99

CEDAR
Kataifi 

Phyllo

$19

.99

$7
.99

$5
.99

$6

  2/

$8

SULTAN
Tomato Paste  

     

 4/

$10

.99

MAGGI
   

 5/

$1
.99

$1

.99

$2
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 *بقلم: األستاذ عبداملنعم الرياحي

إنسان  كل  نفس  يف  التشاؤم  ويبعث  الحزن  يثري  مام  إن   .١
باملسئولية، مبامرسات  الشعور  فقدوا  أفراد  يقوم  أن  معارص، 
شاذة تهدد وحدة املجتمع اإلنساين، و تنذر بعودة الحروب 
يف  دائم  عضو  هو  بلد  يف  الرأي،  بحرية  متذرعني  العاملية، 
عقوبة  فعلتهم  عىل  ترتتب  أن  دون  الدويل،  األمن  مجلس 
تقف  و  أعاملهم  تربر  أصوات  بلدهم  يف  ترتفع  وأن  جزائية، 

بجانبهم مدافعة عنهم.
2. هذا ما فعلته جريدة شاريل إيبدو بنرش صور مسيئة لنبي 
املسلمني محمد عليه الصالة والسالم. فعلت ذلك قبل عرشين 
سنة، فتسببت بأحداث عنف طالت مواقع إعالمية وسياسية 
يف عدد من بالد العامل. و كررت جرميتها قبل خمس سنوات 
الجريدة. وهي  القتىل أحدهم رسام  فأودت بحياة عدد من 
اليوم تجدد نرش الصور املسيئة للمسلمني عىل طريقة العزة 

باإلثم التي ال يقرها دين وال تبيحها رشيعة.

3. فرنسا التي يقطنها ماليني من املسلمني، مواطنني و مقيمني، 
عامالً و فنيني يشكلون دعامات اإلقتصاد الفرنيس، يساء إليهم 
ومتتهن كرامتهم ويهزأ مبعتقداتهم، كأنهم عبيد ال كرامة لهم 
وال حقوق، غري ما يقدمونه للسادة من خدمات مهينة. مام 
يذكر بنظام اإلقطاع الذي ساد العصور الوسطى، والذي أدى 
فهل  العامل.  يف  التحررية  والثورات  الفرنسية  الثورة  قيام  إىل 
كانت الثورة الفرنسية ثورة إنسانية لتحرير العامل من املظامل 
االجتامعية؟ أم أنها كانت ثورة محلية لتحرير الفرنسيني من 
امللكية املستبدة وحدهم ال شأن لها بغريهم؟ وما عىل فرنسا 
بعدها من حرج يف استعامر بالد عربية و أفريقية هي مبثابة 

فرنسا وراء البحار؟! 

٤. وأن مام يثري اإلعجاب ويبعث التفاؤل، قرار قضايئ كندي يف 
دعوى املواطنة من أصل فلسطيني رانيا العالول التي امتنعت 
إحدى القضاة عن نظر قضيتها ألنها محجبة، فأثارت اهتامم 
املراجع القضائية، و بعد خمس سنوات من النظر يف القضية، 
القاضية  بتخطئة  الكندي  القضاء  مجلس  من  القرار  صدر 
محكمة  من  صدرالقرار  كام  املواطنة،  من  باالعتذار  وأمرها 
القاضية،  ترصف  يشجب  الثالثة،  قضاتها  بإجامع  اإلستئناف 
ويؤكد حق املواطن الكندي يف ارتداء اللباس الذي يختاره، ما 
دام ال يحدث تضارباً مع الحقوق الدستورية لشخص آخر. و 
بذلك يؤكد القضاء الكندي خصوصية املواطن، و مينحه الحق 
يف تحقيق ذاتة بالطريقة التي ال ترض عالقته مبجتمعه متعدد 
الثقافات. فليس مطلوباً من املواطن الكندي أن ينكر ذاته، وال 
أن يتربأ من أصوله، فإن الذي يهون عليه أن يتربأ من أصوله 
الكندي  القضاء  أكد  لقد  مواطنته.  من  يتربأ  أن  عليه  يهون 
األعراق،  متعدد  بلد  التعايش يف  عدالته وحرصه عىل سالمة 

واستحق بذلك كل تقدير وإعجاب. 

قبل  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  عاصمة  أبوظبي  يف   .5
األخوة  وثيقة  األزهر  البابا وفضيلة شيخ  قداسة  وقع  سنتني، 
اإلنسانية ومام ورد يف نصوصها: )إن التاريخ يؤكد أن التطرف 
الديني والقومي والتعصب قد أمثر يف العامل، سواء يف الغرب أو 
الرشق، ما ميكن أن نطلق عليه بوادر حرب عاملية ثالثة... وأن 
الحوار والتفاهم ونرش ثقافة التسامح، وقبول اآلخر، والتعايش 
بني الناس، من شأنه أن يسهم يف احتواء كثري من املشكالت 
االجتامعية و السياسية واإلقتصادية والبيئية التي تحارص جزًء 

كبرياً من البرش...( 

العنف املضاد، ألنه  العنف ونشجب  إننا يف كندا نشجب   .6
ترصف ثأري مل يعد مقبوالً يف عرصنا الحديث، وأن الخطأ يدفع 
بالصواب. ولعل املرشع الفرنيس يفطن إىل أن حرية الرأي بال 
حدود تشكل خطراً عىل التعايش بني الناس وتحدث تهديداً 
من  املجتمع  يحمي  ما  القوانني  من  فيرشع  العاملي،  للسلم 
ووحدتها،  انسجامها  للمجتمعات  يضمن  و  االختالف،  خطر 
الكريم  القرآن  دستوراملسلمني،  عليه  نص  الذي  الهدف  هذا 
وأنثى  إنا خلقناكم من ذكر  الناس  )ياأيها  تعاىل  الله  يف قول 
وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم 

إن الله عليم خبري( صدق الله العظيم.

تشاؤم في فرنسا 
وتفاؤل في كندا

2020 الفرقان  لجريدة  محفوظة  الحقوق  جميع  أصحابها.  آراء  عن  تعرب  وإمنا  وإدارتها،  الجريدة  رأي  عن  بالرضورة  تعرب  ال  الواردة  املقاالت  و  اآلراء  إن   

النظامني  الخناق االمرييك والعقوبات املتالحقة عىل  ازياد  مع 
الله”، تتفاقم االزمة االقتصادية يف  اإليراين والسوري و”حزب 
هذه البلدان الثالثة كون “العقاب االمرييك” للثاليث تترضر منه 

الشعوب وال سيام البيئة الحاضنة لهم.

ليسوا  البقاع والضاحية والجنوب  واللبنانيون وال سيام شيعة 
بطريقة  يعتاشون  من  وخصوصاً  العقوبات  هذه  عن  مبأمن 
اىل  وصوالً  وموظفني  ومقاتلني  متفرغني  رواتب  عرب  مبارشة 
األدوية  اىل  واأليتام  لألرامل  والتقدميات  االجتامعية  االعانات 
واملقربني  املحظيني  اىل  فقط  تصل  والتي  الغذائية  والحصص 
من “حزب الله” وعائالت مقاتليه وكلها تقدميات خفت بنسبة 
60 يف املئة منذ عام تقريباً وهي تتجه اىل مزيد من التخفيض. 
الله” تنقلها مصادر  بيئة “حزب  وترتدد معلومات جديدة يف 
البيئة اىل “جنوبية” ان الجهاز العسكري واالمني يف  يف هذه 
“حزب الله” بدأ يتجه اىل تعزيز االحتياط يف عديده مع اتخاذ 
املتواجدين  من  سيام  وال  الجدد  املقاتلني  كل  بترسيح  قرار 

بشكل حرصي عىل االرايض السورية.

وتقول املصادر ان هؤالء العائدين اىل قراهم يومياً واسبوعياً 
املقاتلني  من  وجلهم  جامعياً  وليس  افرادي  بشكل  يرسحون 
الجدد اي انهم جندوا منذ العام 2013 وصعوداً وآخر دفعة تم 
تجنيدها للقتال يف سوريا كانت يف منتصف 2019 . ويكشف 
والتي  هؤالء  رواتب  تدفع  بدأ  املاضية  االشهر  يف  ان  هؤالء 
ترتاوح بني 450 و500 دوالر باللرية اللبنانية عىل سعر رصف 

بالدوالر  ازمة 2019  ان كانت قبل  اي 3900 لرية بعد  البنك 
االمرييك.

للحراسات  مكانهم  يحلون  الذين  البدالء  ان  هؤالء  ويردد 
واالعامل اللوجستية غري القتالية ويسكنون معسكرات بعيدة 
املهدي”  “كشافة  من  اي  املتطوعني  من  هم  الجبهات،  من 
اوالقطاعات غري القتالية يف “حزب الله” من اعالميني ورياضيني 
الثانويات  وطالب  الرتبوية”  و”التعبئة  وصيادلة  واطباء 
يوماً  و15  اسبوع  ملدة  نوبات  يف  هؤالء  ويشرتك  والجامعات 
جراء  رواتب  يتقاضون  ال  وهؤالء  “املرابطة”  وتسمى  وشهراً 
اعاملهم القتالية وهم من املتطوعيني املشاركني بـ”إلزام حبي” 

من باب املشاركة يف “الجهاد”.

يف املقابل وعىل عكس التطورات املتعلقة بسعر رصف الدوالر 
وتأرجحه بني 7 االف و6 االف ، لوحظ يف االيام املاضية تهافت 
غري  وبكثافة  قضاء صور  قرى  الدوالر يف  املواطنني عىل رشاء 
مسبوقة . وأكد رصافون هذا االمر لـ”جنوبية” وسط استغراب 
لتحقيق  بالدوالر  اإلتجار  إطار  يف  ووضعوها  الخطوة  لهذه 
ارباح معقولة يومياً ولوجود سيولة كبرية باللرية اللبنانية بني 
ايدي الناس. وتقول مصادر شعبية لـ”جنوبية” ان مصدر اللرية 
اللبنانية هو ايضاً “حزب الله” الذي بدأ يرصف رواتب بعض 
القطاعات غري املقاتلة وغري الحيوية فيه باللرية اللبنانية عىل 

سعر رصف 4 االف.

"حزب اهلل" ُيفكك منظومته العسكرية يف سوريا..
ترسيح مقاتلني وتجنيد متطوعني!

519-992-1657
www.alforqannewspaper.ca
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ATTENTION FIRST TIME HOME BUYERS 
OR INVESTORS. MOVE IN READY FULL 
RENOVATED VINYL SIDED BUNGALOW. 2 
BEDROOMS, 1 BATH AND A NICE SIZE REAR 
YARD. PERFECT FOR FIRST TIME BUYERS 
OR THOSE LOOKING TO DOWNSIZE. 
GREAT WEST END LOCATION CLOSE TO 
UNIVERSITY OF WINDSOR AND THE USA/
CANADA BORDER. NEW SHINGLES IN 2020, 
NEW ELECTRICAL, PLUMBING, FLOORING, 
KITCHEN, BATH AND A COZY COVERED 
FRONT PORCH TO HANG OUT ON.

1641 TAYLOR
$120,000

2924 ORION CRESCENT

4244 OLD WEST
$299,900 Turn key home in desirable area 

close to all amenities, shopping, 
parks, Hwy 401 and terrific schools 
incl. Talbot Trail and Massey. This 
3+2 bdrm, 2 full bth semi-detached 
home has been very well cared for 
over the years and offers a lot of 
finished lvg space. Open concept 
layout allows natural light to flow 
thru the home, laminate, and tile 
on main flr, good size kitchen open 
dining room. Spacious master 
bedroom and another 2 bedrooms 
on main level. 

Press here to view the 
the property on 

3820 Donato - LaSalle
$1.200.000

 3030 CLEMENCEAU
$299,900

$349,900
pride of ownership is evident in this amazing and 
gorgeous home in the heart of south windsor!! 
super well maintained 3+1 with a potential second 
bedroom, 2.5 bath, ranch with 2 1/2 car garage and 
walking distance to bellewood school and notre 
dame catholic elementary school. massy and holy 
names high schools are in the district as well. super 
clean and ready to move in. great layout. open 
concept w/large newly renovated kitchen, granite 
counters & glass backsplash, hardwoods thruout 
and freshly painted main level! fully finished freshly 
painted basement with massive family room. great 
for entertaining and a growing family with 2 good 
size rooms that can be used as a bedroom or office 
while one of them has an ensuite bathroom. bright 
kitchen area with patio doors to lrg fully fenced yard, 
tons of updates- absolute must see!!

769 Erie St E, Windsor, ON N9A 3Y2 
 Montasser Aldolimy (519) 965-7424 / Aziz (416) 458-1941

https://www.youtube.com/watch?v=CuYIQdV5ARk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=CuYIQdV5ARk&feature=emb_title
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  High Quality PRINTING with Best Rates 

DISTRIBUTE TO WINDSOR AREAS 

•  Business Cards: 1500 for $45
•  Sticker labels: 5000 starting $350
•  Pull Up Banners: 1 for $100
•  T-shirts: 12 for $180
•  Post Cards: 1500 for $75
•  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 

$180

1500 
for 
$45

6 for 
$160

5000
for 

$650


