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األمور تسوء: "حزب اهلل"يتحّصن. 
وتسريب رسالة إيرانية 

طبول الحرب تقرع 
قآني التقى نصراهلل وزار بغداد .. 

اإلحتالل يعمل على تصفية 
أراضي الغائبين عن القدس !
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  محمد هشام خليفة 

      

إتصل بنا 

$45 $180

$10

1500
Business

Cards 
two sides

12 
T-Shirts
Front & Back

EVERYTHING YOU NEED

$160 $6506
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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التطبيع
 مع "البلطجي"  !

عمرو  و  زيد  األخوين  كان 
يزرعونها  أجدادهم  أرض  يسكنون 
و ياكلون من خرياتها ، حتى جاء ذاك البلطجي فقسم 
أرض األخوين و وضع حدودا بينهما بغية تفريقهما ، و 
و  آخر  بلطجي  استجلب  األخوين  أرض  عن  ذهابه  قبل 
أسكنه أرض عمرو ، و بات عمرو يعيش حتت رمحة هذا 

البلطجي اجلديد !
البلطجي  سطوة  زادت  السنوات  و  األيام  مرور  مع  و 
و  أرضهم  سلبهم  أن  فبعد  أبنائه  و  عمرو  على  اجلديد 
خرياتهم شرع يف حماولة تغيري ثقافتهم و معتقداتهم ..
و مل يكتفي بذلك فوقحاة هذا البلطجي ليست هلا حدود 
أن  إستطاع  و  احلاضر  و  املاضي  أحداث  بتزوير  فقام 

يشرعن سرقته ألرض عمرو !
انتفض  , لكن كلما  حاول عمرو مرارا إسرتجاع أرضه 

عمرو قمعه البلطجي بسالحه و نكل به و بأبنائه ! 
و رغم التنكيل و األمل إال أن عمرو أصر على الثبات يف 

أرضه .
لكن ما آمل عمرو ليس التنكيل وال التزوير ما آالمه هو 
رؤية زيد و أبنائه “ يطبعون “ مع البلطجي و يعقدون 
معه صفقات شراء خريات أرضه ، ما آمله أن دمائه و دماء 
أبنائه اليت سالت على مدا سنوات باعها زيد بثمن خبس 

دراهم معدودة .

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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بدء  موعد  عىل  التعليق  ترودو  جوستان  رفض 
حالة  يف   ، كندا  يف   19 كوفيد  لقاحات  توزيع 

املوافقة عليها من قبل وزارة الصحة الكندية.

و قال “من السابق ألوانه تحديد كمية وتاريخ 
من  الكثري  هناك  يزال  ال  ألنه   ، اللقاح  وصول 

العمل الذي يتعني القيام به “.

وأكّد ترودو دون إعطاء املزيد من التوضيح أن 
اللقاح  من  األوىل  الجرعات  ستستلم  حكومته 
، وذلك مبجرد  األوىل من عام 2021  األشهر  يف 
مراجعة وزارة الصحة وتأكّدها من سالمة اللقاح

هائالً  عدًدا  هناك  أن  هي  “الحقيقة  أردف  و 

من اللقاحات املحتملة، وال نعرف أيها سيكون 
األكرث فاعلية ، والذي سيأيت أوالً ، ومتى ميكننا 

توصيلها إىل الكنديني.”.

وذكّر ترودو أن كندا تلقت أكرث من 24 مليون 
منها  املزيد  وأن  التطعيم  لحملة  وإبرة  حقنة 

سيصل كل أسبوع.
و اعرتف جوستان ترودو بأن كندا يف وضع غري 
متتلك  ال  فهي  األخرى،  بالدول  مقارنة  موات 
القدرة عىل إنتاج اللقاح بشكل واسع منذ عقود.

هذه  لديها  التي  األخرى  الدول  بأن  وأوضح 
وبريطانيا  املتحدة  الواليات  مثل   ، اللقاحات 

وأملانيا وغريها ستعطي األولوية ملواطنيها أوالً.

لقاح كوفيد19- لن يصل قبل بداية العام الجديد ! 

درو  ويندسور  عمدة  أعلن  و  هذا 
ما  يعادل  مبا  سيتربع  أنه  ديلكينز 
دوالًرا   750  – تغرميه  ميكن  كان 
مثانية  مع  عشاء  بعد جلوسه يف   –
غري  املايض  األربعاء  يوم  أشخاص 
ستة  هو  به  املسموح  العدد  أن 

أشخاص.
التي  الحادثة  عن  ديلكينز  قال  و 
تم الكشف عنها مؤخرًا عرب وسائل 
التواصل االجتامعي: “اسمعوا ، لقد 
أنا  و  بذلك  أعرتف  و  ارتكبت خطأ 
مسؤول عنه ، كان يجب أن أعرف ) 

عدد األشخاص املسموح به (”.

هناك   ، عمدة  قال:”بصفتي  و 
أكون  أن  يف  يل  بالنسبة  مسؤولية 
قدوة وأن أظهر للجميع يف منطقتنا 
القيود  جميع  اتباع  إىل  بحاجة  أننا 

واإلرشادات حرفياً.”
لكنه  العمدة  تغريم  يتم  مل  و  هذا 
معرفة  إىل  بحاجة  السكان  إن  قال 
فهو  لذا  عواقب.  لها  اإلجراءات  أن 
سيقدم تربًعا بقيمة 750 دوالًرا إىل 

.Goodfellows مؤسسة
عشاء  أغىل  هذا  “سيكون  أردف  و 
اليشء  لكنه   ، اإلطالق  عىل  تناولته 
به  القيام  يجب  الذي  الصحيح 

بصفتي عمدة “.
ويندسور  بلديات  عمدة  كان  و 
إيسكس قد عقدوا إجتامعا األسبوع 
املايض حيث قال عمدة ويندسور : 
التوعية  وقت  أن  عىل  اتفقنا  “لقد 
أن  عىل  واتفقنا  انتهى  قد  العامة 
و  ستبدأ  الخاطفة  اإلنفاذ  حمالت 
الذين  أولئك  عىل  القانون  سينفذ 
ينتهكون قواعد الصحة العامة “.!!!

صورة تظهر عمدة ويندسور 
وهو يخرق اإلجراءات

رشت السلطات الصحيّة الكنديّة مناذج كوفيد19- وتوقّعاتها 
بشأن تطّور الجائحة يف البالد.

نائبها  و  العاّمة  الصّحة  وكالة  مديرة  تام  ترييزا  د.  وتحّدثت 
عن  الجمعة  اليوم  صباح  صحفي  مؤمتر  يف  إنجو  هوارد  د. 
سيناريوهات تطّور الجائحة حتّى أواخر كانون األّول ديسمرب 

يف البالد.

الصحفي  مؤمتره  ترودو يف  الحكومة جوستان  رئيس  و حّث 
اليوم الكندينّي إىل الحّد من االختالط باآلخرين قدر املستطاع 

وتجّنب الخروج من املنزل إاّل يف حاالت الرضورة.

املقاطعات،  العديد من  يرتفع يف  اإلصابات  أّن عدد  وأضاف 
التي  املستشفيات  الضغط عىل  يزيد  الذروة أحيانا، ما  وبلغ 

عليها أن تتعامل مع حالت أخرى من املرض غري كوفيد19-.

ودعا الكندينّي إىل عدم التخّل عن الحذر بعد التضحيات التي 
قّدموها منذ 10 أشهر حتّى اآلن، يف وقت تواجه كندا ارتفاعا 

يف عدد إصابات كوفيد19-.
الصحيّة،  باإلرشادات  االلتزام  برضورة  للجميع  دعوته  وكّرر 
االقتصاد  ومستقبل  البالد  مبستقبل  تتعلّق  املسألة  أّن  وأكّد 
واملسّنني، ودعا إىل تنزيل تطبيق التنبيه من مرض كوفيد19- 
عىل هواتفهم الخليويّة الذي يساعد يف تتبّع املصابني وتنبيه 

الشخص الذي اختلط مبصاب عىل الفور.

الجمعة  اليوم  الكنديّة صباح  الصحيّة  السلطات  وقد نرشت 
مناذج كوفيد19- وتوقّعاتها بشأن تطّور الجائحة يف البالد.

إصابة  ألف   60 حصول  سيناريو  أسوأ  يف  النامذج  وتوقّعت 
مستوى  الكنديّون  زاد  حال  يف  اليوم  يف   19  – كوفيد  مبرض 

اتّصاالتهم االجتامعيّة مع أشخاص آخرين.

وتوقّعت حصول 20 ألف إصابة يوميّا يف حال حافظوا عىل 
العدد الحايل من األشخاص الذين يختلطون بهم.

رشط  يوميّا  حالة  آالف   10 إىل  العدد  خفض  املحتمل  ومن 
أن تقترص تفاعالت الكندينّي عىل األنشطة الرضوريّة، والتزام 

التباعد الجسدي واتّباع اإلرشادات الصحيّة األخرى.

الوفيات من 11100 حالة  يرتفع عدد  أن  النامذج  وتوقّعت 
حتّى الآلن ليتجاوز 12100 حالة نهاية الشهر الجاري يف حال 
ظّل مستوى االختالط باآلخرين عىل ما هو عليه دون تراجع.

آالف   5 ويقارب  فرتة،  منذ  كندا  يف  اإلصابات  عدد  ويرتفع 
حالة كوفيد19- يف اليوم، وتتخّوف السلطات الصحيّة من أن 
يصل إىل 10 آالف حالة يوميّا إن مل يلتزم الكنديّون بإجراءات 

الوقاية.

توقعات مخيفة 60 ألف إصابة يوميا 
و ترودو يحذر الكنديين !

و وزير التعليم 
يتراجع “ال إغالق 

للمدارس”

هذا و أعلن وزير التعليم ستيفن ليتيش أن املدارس لن تغلق ولن يكون 
هنالك متديد للعطلة الشتوية .

و كان قد تم النظر يف فكرة متديد فرتة العطلة الشتوية كوسيلة إلبطاء 
إنتشار COVID-19 يف املقاطعة ، لكن ليتيش أعلن أنه بعد التشاور 

مع مسؤويل الصحة ، مل يكن ذلك رضوريًا.
جدول  وكذلك  للصحة  الطبيني  املسؤولني  كبري  استرشنا  “لقد  قال  و 

تدابري الصحة العامة وقررنا أن عطلة الشتاء املمتدة ليست رضورية يف 
هذا الوقت”.

و شدد ليتيش عىل أن مدارس أونتاريو “نجحت بشكل ملحوظ يف الحد 
من تفيش الوباء ” خالل املوجة الثانية التي شهدت أرقاًما قياسية يومية 

، وعىل األخص يف تورنتو ومنطقة بيل.

18+ سبعيني يعتدي جنسيا على فتاة صغيرة في منطقة “ليكشور” أونتاريو !
منطقة  من  عاًما   77 العمر  من  يبلغ  يواجه رجل 
” ليكشور ” تهامً تتعلق باإلعتداء الجنيس بعد أن 

زُعم أنه قبل فتاة صغرية رغامً عنها.
و حددت رشطة مقاطعة إسيكس الرجل املتورط 
شارع  يف  نوفمرب   12 يف  وقعت  التي  الحادثة  يف 

برودواي يف بيل ريفر.

تركب  كانت  صغرية  فتاة  إن  الرشطة  تقول  و 
دراجتها حوايل الساعة 6 مساًء عندما اقرتب منها 
ودخل  الضحية  الرجل  أوقف  حيث  مسن  رجل 

معها يف محادثة.
الفتاة  تقبيل  يف  ذلك  بعد  رشع  الرجل  أن  وزُعم 
عدة مرات رغامً عنها لكن الفتاة تجاوزت الرجل و 

غادرت املنطقة وأبلغت والديها بالحادث.
و يوم الثالثاء ، اتصل أحد املواطنني بالرشطة قائالً 
إنه رأى شخًصا يطابق وصف املشتبه به الذي تم 

تصويره يف رسم و تعميمه مؤخرًا.
و حرض أعضاء النيابة العامة وبعد التحقيق قاموا 

بإعتقال الرجل السبعيني.

و من املقرر أن ميثل ” سليم هرمز ” 77 عاًما من 
سكان ” ليكشور ” أمام محكمة العدل يف أونتاريو 

يف 16 ديسمرب.
وهو متهم باالعتداء الجنيس عىل شخص دون سن 

16 عاما .
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حذر رئيس سلطة األرايض محمد غانم، من خطورة مرشوع تسوية األرايض، الذي ينفذه 
االحتالل يف القدس، والهادف إىل ضم وتصفية ما تبقى من األرض الفلسطينية يف القدس.

وأوضح غانم يف حديث إلذاعة “صوت فلسطني”، أن هذا املرشوع هو أخطر ما يكون عىل 
أرايض القدس ويعمل االحتالل من خالله عىل تصفية أرايض الغائبني وأرايض املواطنني 

املهجرين قرسيا من القدس وتسجيلها باسم دولة االحتالل.

ورسوم  ونفقات  رضائب  فرض  مع  سيرتافق  أراضيهم  بتسجيل  املواطنني  بدء  أن  وأكد 
باهظة ستدفع املواطن لإلحجام عن دفع هذه املبالغ لتسجيل األرض فتذهب لالحتالل.

وأشار غانم إىل أن مرشوع االحتالل لتسوية األرايض يف املناطق “ج” يهدف إىل تصفية 
ما تبقى من األرض الفلسطينية وتسهيل انتقالها للمستوطنني بصورة أوسع، وكذلك إىل 

تسهيل تسجيل األرايض املقامة عليها املستوطنات لالحتالل.

•اإلحتالل يعمل عىل تصفية أرايض 
الغائبني و المهجرني قرسا من القدس !

 20 تسبق  التي  الفرتة  يف  التوتر  منسوب  يرتفع 
الرئيس  لتسلّم  املرتقب  املوعد  الثاين،  كانون 
من  الرئاسة  مقاليد  بايدن  جو  املنتخب  األمرييك 
الصورة ال سيام  اتضاح  وبانتظار  ترامب.  دونالد 
ترامب  نية  عن  تحدثت  التي  األنباء  ظل  يف 
وترية  تتسارع  طهران،  عملية عسكرية ضد  شن 
خاص.  بشكل  العراقية  الساحة  يف  التطورات 
وعىل الرغم من تعهد بايدن بالعودة إىل االتفاق 
اإليراين  الخارجية  وزير  وترصيح  اإليراين  النووي 
محمد جواد ظريف "املؤيد" لهذه الخطوة، كانت 
الفتة ترصيحات املتحدث باسم وزارة الخارجية، 
سعيد خطيب زادة، التي رفعت السقف. وقال: 
"النظام الصهيوين يدرك متام اإلدراك أن عرص الكر 
والفر انتهى ومن ثم فهو يف غاية الحذر"، مضيفاً: 
إذا  وبالطبع  استشاري،  سوريا  يف  إيران  "وجود 
عرقل أحد هذا الوجود االستشاري فسيكون ردنا 

ساحقا".

بالعودة إىل الساحة العراقية، نرش موقع "ميديل 
إيست آي" "Middle East Eye" الربيطاين تقريراً 
القدس يف  فيلق  قائد  أرسلت  إيران  إن  فيه  قال 
قآين،  إسامعيل  العميد  اإليراين،  الثوري  الحرس 
إىل بغداد األسبوع املايض إلصدار أوامر للفصائل 
القوات  عىل  الهجامت  جميع  بوقف  العراقية 

األمريكية.

وبحسب ما كتب املوقع، فإّن قآين وصل األربعاء 
العراقية، وذلك بعد 24 ساعة من  العاصمة  إىل 
إطالق وابل من الصواريخ عىل السفارة األمريكية 
قائد  عن  املوقع  ونقل  الخرضاء.  املنطقة  يف 
أوضح  قآين  إن  قوله  مسلح  شيعي  لفصيل  كبري 
مفتوحة  حرب  إىل  املنطقة  جر  يريد  ترامب  أن 
لخسارته  خصومه  من  لالنتقام  مغادرته،  قبل 
االنتخابات، وليس من مصلحتنا إعطاءه أي مربر 

لبدء مثل هذه الحرب.

اإليراين  األعىل  املرشد  بتوجيه  ذكّر  الذي  املوقع 
من  املدعومة  العراقية  الفصائل  خامنئي  عل 
النار من جانب  بالدعوة إىل وقف إطالق  إيران 
األول،  ترشين   11 يف  عنه  أعلن  ما  وهو  واحد، 
الفصائل املسلحة قوله إن  قائد إحدى  نقل عن 
استدرك  لكنه  املعلنة.  الهدنة  تنتهك  الفصائل مل 
قائالً: "قلنا سابقاً إن الهدنة ستستمر ملدة شهرين 
فقط، وانتهى املوعد النهايئ"، مضيفاً: "لدى قادة 
كيفية  بشأن  خاصة  نظر  وجهة  الفصائل  بعض 
ال  لكنهم  العراق،  من  األمريكية  القوات  إخراج 
أيضاً عن إجامع اآلخرين ويأخذون يف  يخرجون 

االعتبار املصالح العليا للعراق واملنطقة".

وكشف املوقع أن قآين جاء مبارشة من لبنان بعد 
لقائه أمني عام "حزب الله" السيد حسن نرصالله، 
وعقد عدة اجتامعات خالل زيارته التي استمرت 
يومني كان أبرزها مساء األربعاء يف منزل هادي 
املوقع  ولفت  النيابية.  فتح  كتلة  رئيس  العامري 
الفصائل  أبرز  عن  ممثلون  حرضه  اللقاء  أّن  إىل 
الشيعية املسلحة، ومن بينها عصائب أهل الحق 
وكتائب حزب الله وحركات "حزب الله النجباء، 
أركان  رئيس  املحمداوي  فدك  أبو  إىل  إضافة 
وعدة  العسكرية،  شبه  الشعبي  الحشد  جامعة 
القانون  ودولة  فتح  كتلتي  من  سياسية  قيادات 

النيابية.

أن  قآين حذر من  فإّن  املوقع،  أورد  ما  وبحسب 
الرصاع مع القوات األمريكية ميكن أن ينتقل برسعة 
قوله:  عنه  املوقع  ونقلت  العراق.  وراء  ما  إىل 
املتحدة  إيران والواليات  اندلعت حرب بني  "إذا 
وستكون  تداعياتها،  احتواء  ميكن  فال  األمريكية 
والسعودية  واليمن  ولبنان  وسوريا  العراق 
عىل  للطرفني"،  معركة  ساحة  وإيران  والكويت 

حد قوله.

•طبول الحرب تقرع 
قآين التقى نرصاهلل وزار بغداد .. 

 

 

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

و يصعد االستيطان قبل رحيل ترامب
حذر رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، من تداعيات الخطوات االستيطانية غري 
املسبوقة، التي تتخذها الحكومة االرسائيلية، واصفا إياها بخطة هجوم متصاعد ومكثف 
يف األسابيع 10 املقبلة، وقال إن الهجوم االستيطاين يسعى لفرض أمر واقع جديد قبل 

مغادرة الرئيس األمرييك دونالد ترامب الحكم يف يناير/كانون الثاين املقبل.

الله إن عىل دول  رام  الفلسطينية يف  للحكومة  اشتية خالل االجتامع األسبوعي  وقال 
العامل الوقوف بجدية يف صفوف التطورات الخطرة وغري املسبوقة للمرشوع االستيطاين 

إلرسائيل.

الخارجية األمرييك، مايك  الفلسطيني قبل يومني من بدء وزير  ويأيت حديث املسؤول 
مدينة  أرايض  عىل  املقامة  بسيغوت  مستوطنة  زيارة  تشمل  إلرسائيل،  زيارة  بومبيو، 
البرية الفلسطينية، وقال رئيس وزراء فلسطني إن زيارة بومبيو للمستوطنة “لن تعطي 

الرشعية للمستعمرات الصهيونية”.

وكانت سلطة التخطيط واألرايض اإلرسائيلية، أعلنت، أمس األحد، عن طرح مناقصة بناء 
1257 وحدة استيطانية جديدة يف حي جفعات هامتوس يف القدس الرشقية. واعتربت 
القدس  املناقصة هو عزل  الهدف من وراء طرح  منظمة “السالم اآلن” اإلرسائيلية أن 

املحتلة عن جنويب الضفة الغربية، وتدمري أي أمل بتطبيق حل الدولتني.

ويف سياق متصل، طالب منسق األمم املتحدة الخاص لعملية السالم يف الرشق األوسط 
نيكوالي مالدينوف السلطات اإلرسائيلية الرتاجع عن قرارها بفتح باب التقدم بطلبات 

عطاءات لبناء مستوطنة جفعات هامتوس، والواقعة بني مدينتي القدس وبيت لحم.

وعرّب مالدينوف، يف بيان، عن قلقه من هذا املوضوع، وقال إنه يف حال تم البناء، فإن 
الدولتني والقدس عاصمة  باملفاوضات عىل أساس ومبدأ حل  ذلك سيرّض بشكل كبري 
للدولتني، كام سيمنع إقامة دولة فلسطينية متصلة يف املستقبل، وشدد املسؤول األممي 

عىل أن االستيطان يف الضفة الغربية املحتلة غري رشعي مبوجب القانون الدويل.
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أسواق املوصل

ALTUNSA
Tomato paste

    

KRINOS
Kalamata 

Olive  

  

$12
.99

KRINOS
Bulgarian Cheese    

       1kg

.99

$15
ULKER

   

       

.99

$4

SWAN
Super Basmati Rice

 (10 lb)    

.99

$9

WALNUTS
lb 

RAW ALMONDS
lb

$5
.99

$6

MAGGI
   

ASEEL
Ghee  
     

DORIC 

Feta Cheese    

       700g

.99

$8

ATTIKI
Greek Honey  

  

$12
.99

KRINOS 

Feta Cheese    

       1kg

.99

$13

.99

$4
.99

$4
  3/

$9
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 *بقلم: األستاذ عبداملنعم الرياحي
1- جامعة الدول العربية التي يسمونها بيت العرب، تبلغ من 
العمر الخامسة والسبعني، بدأت حياتها 22-3-1945 مبشاركة 
ثم  األردن  ورشق  ولبنان  وسوريا  والعراق  مرص  دول:  سبع 
الدول حتى بلغت 22  السعودية واليمن. وتكاثرت بعد ذلك 
دولة آخرها جزر القمر. انعقدت أول قمة لها يف انشاص مبرص 
بتاريخ 28-5-1946، ثم تعددت القمم حتى بلغت 31 آخرها 
مجلس  اجتامعات  وتعددت   ،2019-3-24 بتاريخ  تونس  يف 

الجامعة عىل مستوى وزراء الخارجية حتى بلغت 151.

2- يف انشاص كان موضوع القمة وقف العدوان الصهيوين عىل 
ثم  املستعمرة.  العربية  الدول  تحرير  اىل  والدعوة  فلسطني، 
العربية  السالم  مبادرة  بتاريخ 28-3-2002 طرحت  يف بريوت 
التي تقيض بانسحاب ارسائيل من األرايض املحتلة يف يوم 6-5-

الغربية وقطاع غزة  الضفة  1967، وإقامة دولة فلسطينية يف 
عاصمتها القدس الرشقية، وإيجاد حل عادل ملشكلة الالجئني. 
رؤساء  للقاء  مناسبات  سوى  التالية  القمة  مؤمترات  تكن  ومل 

)تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى( ومل يأت واحد منها بخري.

3- عقد يف القاهرة مجلس وزراء الخارجية العرب إلعداد قمة 
عربية مرتقبة يف الجزائر، وقد استقال الوزير الفلسطيني من 
فلسطينيا  طلبا  املجلس  رفض  عىل  احتجاجا  املجلس  رئاسة 
 6 واعتذرت  والبحرين،  واالمارات  ارسائيل  بني  التطبيع  بإدانة 
دول عربية عن رئاسة املجلس حتى اقرتح اإلعالمي اإلرسائيل 
إيدي كوهني أن ترأسها ارسائيل ! وبذلك سقطت مبادرة السالم 
التي  القرن  صفقة  لتعرض  الدولتني  مرشوع  وسقط  العربية، 
قدمتها أمريكا ووافقت عليها ارسائيل وأهم بنودها إقامة دولة 
للشعب اليهودي عاصمتها القدس تضم املستوطنات االرسائيلية 
بالضفة الغربية، ودولة للفلسطينني منزوعة السالح فيام بقي 

من الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها بلدة أبوديس.

تنص عىل  الجامعة  تأسيس  وثيقة  أن  بالذكر  الجدير  4-  من 
الدول  بني  الصالت  توثيق  عىل  تعمل  إقليمية  )منظمة  أنها 
والثقافية  واالجتامعية  اإلقتصادية  خططها  وتنسيق  العربية، 
املجاالت  مختلف  يف  املشرتك  العريب  العمل  وتعزيز  واألمنية  
رصاعات  واجهت  شبابها،  خالل  الجامعة  أن  واملالحظ   .)...
والسعودية  والسودان  مرص  يف  العربية،  الدول  بني  حدودية 
احتالل  اىل  يوم  يف  أدت  وعامن،  واإلمارات  والبحرين  وقطر 
تشكيل محكمة  إىل  الجامعة  توفق  أن  للكويت، دون  العراق 
املحاكم  إىل  خالفاتها  رفعت  حتى  أعضائها،  بني  تفصل  عربية 
الدولية، ومل تتمكن الجامعة من إقامة سوق عربية، وال منظمة 
لكنها  التالميذ،  يقرأه  كتاب  تأليف  عن  وعجزت  اجتامعية، 
والحق يقال أنجزت بنجاح مؤمتراً سنوياً لوزراء الداخلية يعقد 

يف تونس !!.

5- وقد تصدع بناء الجامعة يوم ألغيت عضوية مرص بعد زيارة 
الجامعة إىل تونس، ثم أعيدت  السادات إلرسائيل، ونقل مقر 
الكياموي،  السالح  جرمية  بعد  سوريا  عضوية  وألغيت  مرص، 
وتجري اليوم محاوالت إلعادتها. أما الكيانات العربية الخاصة: 
مع  واتحادها  وسورية،  مرص  ووحدة  واالردن  العراق  إتحاد 
الكبري،  العريب  املغرب  دول  واتحاد  وليبيا،  والسودان  العراق 
تولد  منها وهي  واحد  يوفق  فلم  الخليجي،  التعاون  ومجلس 

وال تعيش.

6- رحم الله أستاذنا يف التاريخ، فقد ذكر لنا قبل سبعني سنة، 
أن جريدة تركية يوم أقيمت الجامعة، نرشت رسامً كاريكاتورياً 
ميثل سبعة جامل يقودها صبي أورويب، وأن سياسياً مخرضماً 
تنبأ بأن ارسائيل ستكون عضواً يف الجامعة العربية. وكان يقول 
أن ال  اتفقوا عىل  لهم،  اجتامع  بعد كل  العرب  لنا عن زعامء 
يتفقوا. وها نحن اليوم نسمع نائباً يف مجلس الشعب املرصي 
العرب  املثقفني  من  عدد  ويشاركه  الجامعة،  إلغاء  يطلب 
يطلبون حل الجامعة وتوفري نفقاتها الباهظة دون فائدة. وكل 
يتفاقم  الجامعة ولدت مريضة، ومازال مرضها  أن  يعني  ذلك 
لها  نستخرج  أن  لنا  وآن  مضمون.  بغري  شكالً  أصبحت  حتى 
شهادة الوفاة. وليتنا نذكر أن بيت العرب يف األصل، قطعة من 
نسيج الشعر يقوم عىل عيدان من أغصان الشجر، ال يقي من 
الحر وال يحمي من الربد، ويعاد رفعه كل ما عصفت به الريح 

دون جدوى.

الجامعة العربية: 
بيت العرب

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

أفق لبنان املسدود عىل الصعد املختلفة، انعكاساً لحال جمود املعضالت يف 
ميشال  الجمهورية  رئيس  وكلمة  واالنتظار.  الرتقب  يسودها   التي  املنطقة 
عون يف املناسبة السنوية الستقالل لبنان يف 22 ترشين الثاين، هي إياها التي 
كان يلقيها منذ سنوات عندما كان معارضاً ينتظر الوصول إىل منصبه الحايل. 
وأضاف إليها تشدده املزعوم يف معركة التدقيق الجنايئ ويف امللف الحكومي 
وطني،  حوار  جلسات  عقد  إىل  املتكررة  دعوته  أما  مجمداً.  يزال  ال  الذي 
فحملت نقطة جديدة واحدة: إطالق حوار وطني ملواكبة املرحلة الجديدة 

التي متر فيها املنطقة، وهي مرحلة السالم.

يف انتظار انفجار ما؟

هذا الجمود اللبناين املتزامن مع حركة إقليمية ودولية غري معروفة النتائج 
- لكنها تشري إىل استنفار عام يف منطقة الرشق األوسط - يقود إىل تحليالت 
كثرية، تفيد أن مثة مفاجأة ما قد تحصل، بفعل الزحام الحاصل عىل خطوط 
يف  وتحديداً  كلها،  املنطقة  يف  العسكرية  والتحركات  التصعيدية،  املواقف 

الخليج العريب.
وتبدو الصورة كأمنا املعضالت معقدة ومقفلة، وال ميكن فتح أي باب للتفاوض 
وتسويات من دون حصول رضبة عسكرية ما تفجر املعادالت الجامدة. وهذا 

الجو يرخي بظالله عىل املنطقة.

حزب الله وبيئته

يف الوضع اللبناين الداخل، مل يحصل أيضاً أي تحريك يف املعضالت املجمدة. 
وحده االنهيار يف حركة دؤوبة، ويهرول رسيعاً وسط انسداد اآلفاق السياسية 
واالقتصادية. وال حديث عن حلول مرتقبة، أو حد أدىن من إجراءات تؤدي 

إىل لجم االنهيار.
وتعمل القوى السياسية عىل تنشيط تحركاتها لتوفري ما أمكن من مساعات 

ميكن أن تقدمها لجمهورها، وهي مقنتعة أن االنهيار مستمر.

بالحد األدىن من الخسائر والتطورات. وهو  الوقت  الله يحاول مترير  حزب 
بدوره ينتهج سياسة الرتقب واالنتظار، تفادياً ألي تصعيد. وبقدرته االستثنائية 
ميسك مفاصل السلطة، ويتحكم أكرث من سواه باملسار السيايس، يف انتظار ما 

سيأيت من الخارج. لكنه يعمل يف الوقت نفسه عىل ترتيب أموره ووضعيته، 
عىل أساس أن األمور ستسوء أكرث، اقتصادياً واجتامعياً ومالياً.

األخرى،  السياسية  القوى  عىل  فيها  يتفوق  خاصة،  حلوالً  لبيئته  يضع  وهو 
مستبعداً تقديم تنازالت سياسية تؤدي إىل تخفيف األزمة. أما رهانه األسايس 
املنطقة،  يف  السيايس  املسار  الجديدة  األمريكية  اإلدارة  تغري  أن  يف  فينحرص 

فتفتح نافذة ما بينها وبني وطهران، ما ينعكس إيجاباً عليه.

يف انتظار أمريكا وإيران

وال ميكن إغفال تحّسب حزب الله الحتامل حصول رضبة عسكرية يف هذين 
تعليق  متناقضة، عىل غرار  لكنه كطهران يطلق رسائل  الفاصلني.  الشهرين 
حسن نرص الله قبل أيام عىل املناورات اإلرسائيلية، حينام قال إن حزبه كان 
يف أعىل درجات االستنفار والجهوزية، وأي رضبة يتعرض لها الحزب ستكون 

مكلفة جداً.

يف املقابل رّسبت رسالة إيرانية نقالً قائد فيلق القدس اسامعيل قاآين حول 
رضورة عدم القيام بأي خطوة من شأنها استفزاز األمريكيني واستدراجهم إىل 
عليها،  الضغوط  لتخفيف  الوقت  تراهن عىل  إيران  أن  يؤكد  وهذا  معركة. 

وإعادة إحياء املفاوضات اإليرانية األمريكية املبارشة.

وصهره  عون  ميشال  الجمهورية  رئيس  مواقف  مع  يلتقي  هذا  والسلوك 
جربان باسيل وبناته: انتظار املفاوضات، ولبنان يريد السالم بعد حّل مشاكله 
جلسات  عقد  عون  يريد  وأيران  إمريكا  انتظار  ويف  إرسائيل.  مع  الخالفية 
للحوار الوطني، للبحث يف ملفات عديدة، أبرزها اسرتاتيجية دفاعية، وترسيم 

الحدود، ورمبا تعديل الدستور، ومواكبة مسار السالم.

وهذا ال يعني أن لبنان سيخوض مفاوضات سالم. فهذا مستبعد حالياً، لكن 
االختناق  عملية  ووقف  الضغوط  لتخفيف  مواكبته   ميكن  األدىن  الحّد  يف 

الشديد.

األمور ستسوء أكرث: "حزب اهلل" يتحّصن من 
االنهيار.. وترسيب رسالة إيرانية هذا مضمونها
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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!!

2924 ORION CRESCENT
$349,900

3820 Donato - LaSalle

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. 

1033 WYANDOTTE Street East
$469,900

 3030 CLEMENCEAU
$299,900

$349,900
4+2 beds, 4 baths House for sale at 3820 

Donato Drive, Lasalle, ON, N9H 0L5

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

attention investors! a very 
successful business is for sale 
with the building located on 
a high traffic street. this free 
standing solid building boasts 
a bright welcoming store front, 
3 doors access from all sides of 
the building. a list of chattels 
is attached to the listing. truly 
a fantastic operation! owner is 
willing to train if needed
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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


