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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
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عام تغريت
 فيه البشرية   !

أيام قليلة وتنطوي فيها صفحة عام مضى 
فيه مافيه من أحداث غريت حياة البشرية .

 رغم األحداث الكبرية اليت حصلت على مدار هذا العام و منها احلرائق 
الضخمة يف أسرتاليا و كاليفورنيا. 

منها  و    ، العنصرية   ضد  أمريكا  يف  الغاضبة  املظاهرات  منها  و 
منها  و  أرمينيا  و  أذربيجان  حرب  منها  و  األمريكية  االنتخابات 
وفاة  منها  و  بريوت  مرفأ  يف  العاملية  احلرب  منذ  األكرب  اإلنفجار 
إىل  باإلضافة  عسكرية  و  أمنية  شخصيات  إغتيال  و  أمراء  و  ملوك 

األزمات اإلقتصادية ..

إال  أن احلدث األكرب هلذا العام كان بال منازع إنتشار وباء كورونا ، 
الذي غري مفهوم احلياة “ الطبيعية “ اليت كنا نعيشها قبل منتصف 

آذار املاضي. 
هذا احلدث الوبائي لألسف مل ينتهي مع إنتهاء هذا العام بل ظهرت له 
ساللة جديدة “ أسرع إنتشارا “ جعلت من احلياة الضيقة اليت نعيشها 

أكثر ضيقا.
، اخلوف من  وباء كورونا  اضافات إىل اخلوف من  البشرية  أن  غري 
اللقاح املضاد له مع إنتشار فرضيات املؤامرة  و احلديث عن حكومة 
و  الوباء  هذا  خالل  من  البشرية  على  السيطرة  تريد  موحدة  عاملية 

اإلجراءات اليت تفرضها للحد من إنتشاره !
و هنا يقبع املواطن العادي يف حرية من أمره ، فهو جل ما يسعى إليه 
، فتأتي هذه األخبار لتقض  أن يعيش بسالم دون أوبئة أو مؤامرات 

مضجعه و تنهك تفكريه.
و من منطلق اآلية الكرمية “ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون“ 
أن يبينوا للناس    ، العلم “املختصني” و “الصادقني”  وجب على أهل 
لنعيش  يوما  سنرجع  كنا  إن  ندرك  لعلنا  الفرضيات  هذه  حقيقة 

حياة “ طبيعية “ .
و كل عام و أنتم و مجيع أحبتكم بألف خري .

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 

تتقدم أسرة جريدة "الفرقان" من اجلالية العربية عموما 
و من اإلخوة املسيحيني خصوصا بالتهنئة ملناسبة

عيد امليالد اجمليد و رأس السنة اجلديدة  
و كل عام و أنتم خبري
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أعلن رئيس الحكومة دوغ فورد عن إجراءات 
انتشار  منحى  لخفض  تشّددا  أكرث  جديدة 
العدوى وتخفيف الضغط عن النظام الصّحي 

واملستشفيات.
و أعلن اإلغالق التام يف كافّة أنحاء أونتاريو 

عشيّة عيد امليالد .
 )Boxing Day( 26 عىل أن يبدأ من ديسمرب
جنوب  يف  يناير   23 حتى  ساريًا  وسيظل 

أونتاريو .

أعداد  كانت  حيث   ، أونتاريو  شامل  يف  أما 
أن  املقرر  ، من  بكثري  أقل  اليومية  اإلصابات 

ينتهي اإلغالق يف 9 يناير 2021.
و يف ظل اإلغالق ، ستتحول املدارس يف جنوب 
أونتاريو إىل التعلم عن بعد عندما تستأنف 

الدروس يف العام الجديد.

للتعلم  االبتدائية  املدارس  إغالق  سيتم  و 
داخل الفصل حتى 11 يناير عىل األقل بينام 
 25 حتى  مغلقة  الثانوية  املدارس  ستظل 

يناير.

العامة  املدارس  لجميع  السامح  سيتم  و 
شامل  يف   – والثانوية  االبتدائية   – والخاصة 
الفصول يف  داخل  التعلم  باستئناف  أونتاريو 

11 يناير.

مفتوحة طوال  األطفال  رعاية  مراكز  ستبقى 

فرتة اإلغالق عىل مستوى املقاطعة.
التام  اإلغالق  أعلنت  قد  الحكومة  وكانت 
و  تورنتو  منها  أونتاريو  مناطق  من  عدد  يف 

ويندسور إيسكس.

مناذج  خلفيّة  عىل  اإلجراءات  هذه  وتأيت 
يف  الحاالت  عدد  يتجاوز  أن  تتوقّع  جديدة 
مراكز العناية املركّزة 300 حالة نهاية الشهر 

الجاري.
عىل  كوفيد19-  حاالت  ارتفاع  استمرار  ومع 
ما هي عليه حاليّا، من املتوقّع أن يرتفع عدد 
 700 إىل  املركّزة  العناية  مراكز  يف  الحاالت 

حالة بحلول نهاية الشهر املقبل.
احتاج  الفريوس،  من  األوىل  املوجة  وخالل 

264 شخصا للعالج يف مراكز العناية املركّزة.

من  العديد  إىل  كندا  إنضمت  و  هذا 
وجه  يف  أبوابها  أغلقت  التي  الدول 

بريطانيا.

الرحالت  أوقفت  أنها  كندا  أعلنت  و 
املتحدة  اململكة  من  القادمة  الجوية 
ملنع انتشار الساللة الجديدة من فريوس 

كورونا.
رحالت  عىل  يؤثر  لن  اإليقاف  قرار  و 

الشحن أو الرتانزيت.

وتأيت هذه الخطوة بعد اجتامع أعضاء 

يف الحكومة الفيدرالية ملناقشة الساللة 
انترش  الذي  كورونا  لفريوس  الجديدة 
برسعة يف جميع أنحاء اململكة املتحدة .

مام أدى إىل حظر السفر من عدة دول 
أوروبية و عربية.

الساللة  عن  مرة  ألول  اإلبالغ  وتم 
الربيطانية  الحكومة  قبل  من  الجديدة 

يف لندن ، إنجلرتا.
يف  اإلغالق  قيود  تشديد  إىل  أدى  مام 

جميع أنحاء املدينة.
منعت   ، األحد  امس  صباح  بحلول  و 
والنمسا  وبلجيكا  وهولندا  إيطاليا 
اململكة  من  الجوية  الرحالت  وأملانيا 

املتحدة لقمع انتشار الفريوس .

بني  جدل  وجود  من  الرغم  عىل 
كان  إذا  ما  حول  العلمية  املجتمعات 
الطريقة األكرث فعالية  حظر السفر هو 

للحد من انتشار الفريوس.

أونتاريو تعلن اإلغالق العام و تصدر مزيدا من القيود !

 COVID-19 لقاحات أول  إعطاء  تم 
يف وندسور إسيكس يوم الثالثاء.

 Krystal Meloche و أعطي اللقاح لـ
 Belle منطقة  من  ممرضة  هي  و 
علت  اللقاح  تلقيها  فور  و   ،  River
التصفيق يف مركز سانت كلري  أصوات 

كوليدج سبورتسبليكس .
و اللقاح هو من نوع “فايزر-بيونتيك” 
، الذي يتطلب جرعة ثانية بعد ثالثة 

أسابيع.
و قال مستشفى وندسور اإلقليمي أن 
اللقاح وصلت  إمدادات محدودة من 
 2000 حوايل  لتطعيم  تكفي  هي  و 

شخص.
تخزين  تم  إنه  املستشفى  وقال 
اإلمدادات يف ثالجات يف درجة حرارة 

80- درجة مئوية.
سيكون   ، اإلقليمية  لإلرشادات  وفًقا 

طويلة  الرعاية  دور  يف  العاملون 
تفيش  من  حاليًا  تعاين  ال  التي  األجل 

COVID-19 أول من يتلقى اللقاح.
اللقاح  مع توفر إمدادات إضافية من 
ستتلقى   ،  – أخرى  لقاحات  ورمبا   –
وفًقا  اللقاح  الناس  من  مجموعات 

لألولوية.
تحديد  تم   ، املوظفني  إىل  باإلضافة 
دور  يف  الرعاية  ومقدمي  املقيمني 
املعيشة  أماكن  من  وغريها  التقاعد 
يليهم   ، قصوى  كأولوية  الجامعية 
يف  والبالغون   ، الصحية  الرعاية  عامل 
وأولئك  األصليني  السكان  مجتمعات 
منزلية  صحية  رعاية  يتلقون  الذين 

منتظمة.
مسئول   ، أحمد  واجد  الدكتور  قال 
بالنسبة  إنه   ، الصحية  الوحدة 
قد   ، األولوية  ذات  غري  للمجموعات 
يبدأ توفري اللقاح بحلول أوائل الربيع.

بدء عمليات التلقيح في 
ويندسور !

تلقوا  الذين  الكنديني  أن  ترودو  جاسنت  الوزراء  رئيس  قال 
 CERB رسائل تشري إىل أنهم قد يضطرون إىل إعادة دفعات

ال ينبغي أن يقلقوا – عىل األقل يف الوقت الحايل.

للوباء كان  الحكومة يف األيام األوىل  و قال ترودو إن هدف 
مساعدة الكنديني الذين يعانون من ضائقة مالية ، وهو يدرك 

أن بعض الناس قلقون اآلن بشأن الديون الجديدة املحتملة

من  يقرب  ما   )CRA( الكندية  اإليرادات  وكالة  أرسلت  و 
املعلومات من  “تعليمية” تطلب مزيًدا من  500000 رسالة 
بالفعل  استوفوا  قد  كانوا  إذا  ما  لتحديد  املستفيدين  بعض 

.)CERB( معايري األهلية للحصول عىل مساعدات

و تم تشجيع بعض املستفيدين الذين تبني أنهم غري مؤهلني 
ديسمرب   31 بحلول  األموال  سداد  عىل  امليزة  عىل  للحصول 

لتجنب أي مشاكل رضيبية لعام 2021.

التي  الرسالة  لكن   ، الرسائل  أرسلنا هذه  :”لقد  ترودو  وقال 
لك  تسبب  الرسالة  هذه  كانت  إذا   – هي  للكنديني  أعطيها 

القلق ، فال تقلق بشأنها”.

عليك  ليس  امليالد.  عيد  خالل  السداد  إىل  مضطرًا  “لست 
خالل  وسنعمل  نهايئ  كموعد  يناير  من  األول  يف  التفكري 
األسابيع واألشهر القادمة للتأكد من أن هناك مساًرا منطقيًا 

للميض قدًما. ”

ولدى سؤاله عام إذا كان سينظر يف مسامحة األشخاص الذين 

تقدموا للحصول عىل املنفعة عن طريق الخطأ ، قال ترودو 
عىل  حالة  كل  أساس  عىل  األفراد  مع  ستعمل  الحكومة  إن 

حدة.
الدخل  وكالة  عىل  سيتعنّي  الحكومة  رئيس  كالم  ومبوجب 
انتظار العام املقبل، الذي يطّل قريباً، من أجل مطالبة الناس 

بإعادة املال الذي مل يكن يحّق لهم به.

لكّن املؤسسات التي استغلت اإلعانة الكندية الطارئة لألجور، 
أرباح  وتوزيع  لرؤسائها  مالية  مكافآت  بتقديم  مثالً  فقامت 
مالية لحملة األسهم، وكل ذلك من املال العام الذي وصلها يك 
تُبقي موظفيها يف مناصبهم بالرغم من تراجع أعاملها بسبب 

الجائحة، فعليها، هي، أن تقلق، برأي ترودو.

و قال ترودو: “لقد استلمت وكالة اإليرادات الكندية بالفعل 
ما يقرب من مليون دفعة من مدفوعات CERB ألن الناس 

أدركوا ، ‘أوه ، مل أكن مؤهالً .”

عىل  كان   ،  CERB لـ  مساعدات  عىل  للحصول  للتأهل  و 
الكنديني أن يحققوا “ما ال يقل عن 5000 دوالر يف األشهر الـ 
12 املاضية ، أو يف 2019 …” كام ذكر عىل موقع الحكومة ، و 
بذلك اعتقد بعض الكنديني العاملني لحسابهم الخاص أن هذا 

الرشط يعني إجاميل الدخل.

لكن ترص CRA عىل أن دخل العمل الحر تم تعريفه دامئًا 
منه  مطروًحا  اإلجاميل  الدخل  أو   ” الدخل  “صايف  أنه  عىل 
موقع  عىل  ذكره  يتم  مل  ما  هذا  و   Net Income النفقات 

الحكومة يف بادء األمر ما تسبب يف هذا اللغط .

ترودو يلمح إلى مساعدتهم ! و CRA تشدد على 
إعادة دفعات CERB لغير مستحقيها !

حطّت الثالثاء أّول رحلة للخطوط الجوية الكندية 
يف  الدويل  حمد  مطار  أرضية  عىل  كندا”  “إير 

العاصمة القطرية الدوحة قادمة من تورونتو.
املياه  بأقواس  االفتتاحية  بالرحلة  الرتحيب  وتم 
االحتفالية يف املطار ومبراسم قص الرشيط، وذلك 

دولة  لدى  كندا  سفرية  ماكولوم،  ستيفاين  بحضور 
للخطوط  التنفيذي  الرئيس  الباكر،  وأكرب  قطر 

الجوية القطرية.
أسبوعيًا  رحالت  ثالث  الكندية  الجوية  وستشّغل 
طائرة  منت  عىل  الدويل  حمد  ومطار  تورنتو  بني 

أيام  الرحالت  وبُرمجت  درمياليرن.   787-9 بوينغ 
الثالثاء والخميس والسبت.  وتدوم الرحلة حوايل 

13 ساعة ونصف الساعة.
عىل  وقّعت  قد  الكندية  الجوية  الخطوط  وكانت 
الجوية  الخطوط  مع  اسرتاتيجي  تعاون  اتفاقية 

القطرية تشمل الرمز املشرتك بينهام.
وستسمح هذه االتفاقية الجديدة للعمالء مبواصلة 
بأكملها وشبه  األوسط  الرشق  رحالتهم يف منطقة 

مركز  من  آسيا،  رشق  وجنوب  الهندية  القارة 
الخطوط الجوية القطرية يف الدوحة.

و قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية: 
” تعّد كندا سوقاً اسرتاتيجياً مهامً بالنسبة لنا، حيث 

نسرّي حالياً أربع رحالت أسبوعياً إىل مونرتيال”.
تشّغل  القطرية  الجوية  الخطوط  فإّن  ولإلشارة 
منذ  مونرتيال-ترودو  ومطار  الدوحة  بني  رحلة 

يونيو حزيران 2011.

أوّل رحلة الجوية بين تورونتو والدوحة !
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ذاتيًا،  منزلها  فلسطينية عىل منزل  عائلة  الثالثاء،  القدس،  اإلرسائيلية يف  البلدية  أجربت 
بحّي "واد قّدوم" يف بلدة سلوان.

وذكر مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي )غري حكومي(، أّن سيدة فلسطينية تسكن مع 
أطفالها الخمسة، اضطرت لهدم منزلها ذاتيًا، بحجة البناء بدون ترخيص.

وأوضحت املواطنة الفلسطينية شهرية غيث، أنها تعيش يف منزلها منذ 3 أشهر، والحقتها 
األربعاء  غد  يوم  حتى  وأمهلتها  منزلها،  بحق  الهدم  قرار  وأصدرت  اإلرسائيلية  البلدية 

لهدمه ذاتيا.

ويضطر الفلسطينيون يف مدينة القدس إىل هدم منازلهم بأنفسهم، يف حال صدور قرارات 
البلدية  بآليات  الهدم  تم  باهظة، يف حال  غرامات  لدفع  بحقها، حتى ال يضطروا  إزالة 

اإلرسائيلية.

•اإلحتالل يجرب عائلة فلسطينية
 عىل هدم مزنلها يف القدس

التحضري   قيد  دولية  صفقة  عن  الكالم  يكرث 
ستفيض إىل والدة لبنان الجديد بحكم  انتفاء 
كان  الذي  والصندوق  الصغري  البلد  وظيفة 
ملتهب  رشق  يف  املرصفية  للخدمات  يتربع 
الكيان  ونشوء  بيكو   - سايكس  إتفاق  بعد 

االرسائييل.

داخليا، الرصاعات عىل اشدها ال فرق بني ثلث 
حصة  يف  مضاف  وزير  او  بالحكومة  ناقص 
طبقة  من   الحلول  انعدام  ظل  يف  افرتاضية، 
لكنها  املقاييس  بكل  وعاجزة  هرمة  فاسدة 
تغزوها حالة إنكارال مثيل لها تجعلها تفرتض 
بأنها قابضة عىل مصري البالد والعباد، يف حني 
القرار ملؤمتر  أروقة عواصم  يجري االعداد يف 
النظام السيايس وفق متطلبات  يعيد تأسيس 
املرحلة، وأبرزها التطبيع مع العدو الصهيوين 

واالعرتاف بإرسائيل وحقها يف الوجود.

عبارة  انتقالية  مرحلة  يتطلب  األمر  هذا 
لعل  الدولة،  وأضعاف  الدولة  فكفكة  عن  
إعادة  إىل  املتحمسني  أكرث  بأن  األمر  سخرية 
تكوين لبنان عىل اسس جديدة هم  أصحاب 
شعارات السيادة واالستقالل والقرار الحر عرب 
النظام  العلة يف  اختالق الحجج والذرائع بأن 

فيام هم خالدون
.

ديبلوماسية  مصادر  كشفت  الصدد،  هذا  يف 
االجواء  تهيئة  عن  اللبناين  للشأن  مواكبة 
اللبنانية لفرض وصاية أممية  استهلها املنسق 
الخاص لألمم املتحدة يف لبنان يان كوبيش عرب 
سلسلة تقارير رفعها إىل األمانة العامة لألمم 
عىل  لبنان  أن  مفادها  اسبوعني  منذ  املتحدة 
شفري االنهيار الشامل ما يتطلب اعالن االمم 
وصاية  وفرض  فاشلة  دولة  تحويله  املتحدة 

مبارشة عليه.
إلدارة األمريكية كام  قرص االليزيه ليسا مبنأى 
برتك  يرغب  ال  فامكرون  االجواء.  هذه  عن 
إنجاز  تحقيق  دون  من  الفرنسية  الرئاسة 
حكم  إىل  السابقة  املستعمرة  بإعادة  يتعلق 
يقدم  لن  بايدن  جو  فيام  الفرنيس،  االنتداب 
عىل اية خطوة يف الرشق األوسط ومع إيران 
من دون أن تصب يف مصلحة إرسائيل ولصالح 

ما يسمى عملية السالم يف الرشق األوسط.

عن  أجواء  تترسب   اإلطار،  نفس  ضمن 
اهتامم رويس  تريك متزايد يف االونة االخرية، 
الرشق  يف  الدولتني  مصالح   من  نابع  وذلك 
األوسط  يف ظل انطباع بأن الجانبني يعمالن 
مناطق  يف  رصاعات  بعد  النفوذ  تقاسم  عىل 
النفوذ املشرتكة. هكذا حصل يف سوريا وليبيا 
ثم أذربيجان مؤخرا، ما يطرح مصري الشامل 
بنفس  الدويل  البحث  بساط  عىل  اللبناين 
بطموحات  املتصل  بالجنوب  قدراالهتامم 

إيران و اطامع إرسائيل.
 

حقيقة  عن  التساؤل  يربز  ذلك،  من  انطالقا 
اللبنانية،  الصيغة  فرط  تجاه  االيراين  املوقف 
خصوصا بعدما أبدت إيران مواقف  متشددة  
استقالة  منذ  الحكومية  االزمة  محطات  يف 
الحريري حتى اعتذار مصطفى أديب. فاملومتر 
التأسييس ان جاز التعبري مرتبط عضويا مبصري 
اإلقليمي   ملرشوعها   الفقري  العامود  ودور  
يفرض  هو  والذي  الله"،  بـ"حزب  املتمثل 
الجيش  انسحاب  منذ  مبارشة  غري  وصاية 

السوري العام 2005 و حتى اآلن.

 ومخطط 
ً
•انهيار لبنان بات وشيكا

خارجي مقابل إنكار محيل 

 

 

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

تحرك دويل عاجل لوقف جرائم 
االحتالل بحق المقدسات

عاجل  دويل  بتحرك  الدويل  املجتمع  الفلسطينية،  واملغرتبني  الخارجية  وزارة  طالبت 
لوقف جرائم االحتالل بحق املقابر واملقدسات يف القدس.

ودانت الخارجية يف بيان صحفي ، عمليات التجريف التي قامت بها سلطات االحتالل 
اليوسفية مبدينة القدس املحتلة، وهدم سور مقربة الشهداء  اليوم بالقرب من املقربة 
وهو الجزء الشاميل للمقربة اليوسفية، بحجة تنفيذ مخطط "مسار الحديقة التوراتية" يف 
املكان، بعد أسبوع من هدم درج وسور املقربة، يف اعتداء سافر عىل هذا املكان املقدس 

ومشاعر ماليني العرب واملسلمني.

وأكدت أن هذه االعتداءات تندرج يف إطار مخططات االحتالل الرامية إىل تهويد املدينة 
هويتها  وطمس  واقعها،  عىل  جوهرية  تغيريات  فرض  خالل  من  ومحيطها،  املقدسة 

الحضارية العربية املسيحية واإلسالمية.

وحّملت الخارجية، الحكومة اإلرسائيلية برئاسة بنيامني نتنياهو املدعومة بشكل كامل 
من  وغريها  الجرمية  هذه  عن  واملبارشة  الكاملة  املسؤولية  ترامب  الرئيس  إدارة  من 

الجرائم التي ترتكبها بحق شعبنا وأرضة ومقدساته وممتلكاته.
وطالبت من جديد املجتمع الدويل واألمم املتحدة وهيئاتها املختصة تحمل مسؤولياتها 
الدويل  القانون  الفج عىل  التمرد اإلرسائييل  تجاه هذا  والقانونية واألخالقية  السياسية 

والتطاول عىل الرشعية الدولية وقراراتها واالعتداء عليها.

االنتهاكات  هذه  ووقف  وإدانة  لفضح  تحركها  تنسيق  تواصل  أنها  الخارجية  وأكدت 
بالتنسيق والتعاون مع نظريتها األردنية.

وشددت عىل أن املطلوب هو محاسبة املسؤولني اإلرسائيليني الذين يقفون خلف هذه 
مخططاتها  تنفيذ  وقف  عىل  إلجبارها  االحتالل  دولة  عىل  عقوبات  وفرض  الجرائم، 
حل  مبدأ  أساس  عىل  السالم  لتحقيق  فرصة  أية  تقوض  التي  التوسعية  االستعامرية 

الدولتني.
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أسواق املوصل

KRINOS
Kalamata Olive  

$12
.99

.99

ALKANATER
Tahini  

     

KRINOS 

Feta Cheese    

       1kg

$13

.99

$6

DORIC 

Feta Cheese    

       3kg

$29
.99

KRINOS
Bulgarian Cheese    

       1kg

WALNUTS
lb 

.99

$4

RAW ALMONDS
lb

.99

$6
MAGGI

   

$4
.99

$15.99

RAW PISTACHIO 
lb
     

.99

$15

SUPER
Charcoal

 (8kg)    

.99

$19

ASEEL
Ghee  
     

.99

$4

GREEEN
WORLD  

Basmati Rice

5 kg

.99

$9
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 *بقلم: األستاذ عبداملنعم الرياحي

حفظه،  يف  سهل  قراءته  يف  سهل  حسايب  رقم   2020  -1
يكفيك أن تقرأه 2020 او أن تجعله شطرين )20(، )20(، 
سهل يف كتابته، تضع رأس القلم عىل الورقة ثم تجره برفق 
نقطة،  به  تضع  ثم  اليمني  نحو  به  وتعود  اليسار،  نحو 
وتعيد العمل مرة ثانية. هو رقم من األرقام الرشقية التي 
تعلمناها يف دروس الحساب، وأجرينا بها عمليات الجمع 
والطرح والرضب والتقسيم، وقد تراجعت هذه األرقام يف 
زمننا لتحل محلها األرقام الغربية التي أصبحت عاملية، وال 
ألنها  األرقام  تلك  حفظ  من  لنا  البد  ولكن  ذلك  يف  ضري 
وأرقام  الكريم،  القرآن  صفحات  ترقيم  يف  املعتمدة  هي 
والفقه  السنة  كتب  يف  املعتربة  وهي  واآليات،  السور 
والعلم واألدب، وبها أرخت األحداث التاريخية والوالدات 
والوفيات والوثائق الرسمية والشخصية لدى أمتنا العربية 

واإلسالمية.

2- 2020 عام ميالدي صعب، جلب لنا كورونا وسبب لنا 
يف  مثيل،  لها  يسبق  مل  فاجعة  بنا  وأنزل  كوفيد19،  وباء 
 70 قرابة  العامل  يف  أوقع  أخطاره.  وتفاقم  انتشاره  رسعة 
مليون إصابة ومليوين وفاة واإلصابات يف زيادة، حتى بعض 
الذين نجوا من املوت مل يسلموا من إعاقات قد ترافقهم 
مدى الحياة، كورونا أحدث لدينا مجاعة بتعطيل أسباب 
الحياة من زراعة وصناعة وتجارة جعلت كثريا ًمن البرش 
تحت مستوى الفقر، وأرهقت خزائن الدول لكرثة النفقات 
أصبح  حتى  ورعب،  قلق  يف  الناس  وترك  الواردات،  وقلة 
اإلنسان ينفر من اإلنسان كام يكون يف يوم القيامة )يوم 

يفر املرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه(.

موعظة  لدينا  أحدث  كورونا  ولكن  جرى،  ما  هذا    -3
جعلت كل إنسان يعرف حقيقته ويستشعر ضعفه وينىس 
عنفوانه، بعدما ظن أنه القوى الذي ال يغلب وذهب به 
الغرور كل مذهب، فقد هزمه مخلوق دقيق ال يرى بالعني، 
وألجأه إىل قرارة بيته حتى اعتمد عىل وسائل التواصل عن 
بعد، كورونا جعل كل إنسان يشعر بحاجته إىل غريه من 
يلزمه من دواء وغذاء  ليستعني بهم عىل قضاء ما  الناس 
وجميع لوازم البقاء، وجعل الناس يتطلعون إىل نبذ صناعة 

أسباب املوت وتوفري أسباب الحياة.

4- ورب ضارة نافعة فقد وفر لنا كورونا فرصة لرنجع إىل 
ملتزمني  به،  ونستعني  عليه  ونتوكل  به  نؤمن  تعإىل  الله 
بطاعته راغبني يف ثوابه طالبني مغفرته، فقد ورد الحديث 
الرشيف عن النبي ص بأنه )ال يصيب املسلم من نصب 
وال وصب وال هم وال أذى وال غم حتى الشوكة يشاكها إال 
كفر الله بها عن خطاياه(. كورونا عودنا الصرب عىل املكاره 
و )إمنا يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب(، وجعلنا نشعر 
شعوباً  الناس  الله  خلق  فقد  االجتامعية  الحياة  بقيمة 
وقبائل ليتعارفوا ويتعاونوا ال ليتناكروا وال ليتخاصموا. ويف 
)املؤمن  الرشيف  الحديث  ورد  الناس  بني  التعايش  شأن 
يألف ويؤلف( ولذلك رغبنا رسولنا الكريم بافشاء السالم 
وإطعام الطعام يف مناسبات الزواج والوالدة وسكنى البيت 
الجديد وجعل صالة الجامعة سنة مؤكدة. كل ذلك إحياء 
للعالقات االجتامعية ووقاية من أمراض االكتئاب والتوحد.

لله عىل كل حال  الحمد  العام نقول:  5-  ويف وداع هذا 
الضيف  إكرام  بلدنا  يف  تعودنا  وقد  السالمة.  الله  ونسأل 
وتشييعه عند رحيله باملودة واألمل يف اللقاء، أما أنت أيها 
العام الراحل فقد أتيتنا مبصيبة ثم غادرت وتركت املصيبة، 

لقد كنت ضيفاً ثقيل الظل فاذهب إىل غري عودة.

أسهل األرقام 
وأصعب األعوام

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

السوري  النظام  رئيس  بني  الخالف  املعلومات، حول جوهر  تضارب  يف ظل 
بشار األسد، وابن خاله رجل األعامل رامي مخلوف، أشار األخري سابقا إىل 
مسألتني يف آخر تدوينة له، يف 14 من الشهر الجاري، األوىل، أن مثة من اتهمه 
بأنه معارض “لعهد” بشار، والثانية، أنه سبق وحّذر األسد، مطلع عام 2019، 
النظام، بحسب  من قضايا معينة، ومخاطر حدوث “تداعيات كارثية” عىل 

مخلوف.

وللوقوف عىل دالالت ما رّصح به مخلوف، يف هذا السياق، وحقيقة أصل 
خالف الرجلني، املعلن منذ فرتة، حاورت “العربية.نت” إحدى الشخصيات 
القريبة من أوساط األسد ومخلوف، يف الساحل السوري، وكان الحوار عىل 
يومي  بني  ما  “العربية.نت”،  ث  محدِّ فرضت عىل  بسبب ظروف  مرحلتني، 
بينهام، قد شهدت إطالق  الفاصلة  الفرتة  الجاري، كانت  الشهر  4 و20 من 
مخلوف، مواقف جديدة، خاصة نقله بأن مثة من صوَّره كـ”معارض للعهد”.

خال األسد كان مقتنعاً بأنه سيضطر للرحيل
وعلمت “العربية.نت” من محّدثها، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، بأن 
سبب الخالف الجوهري، بني رئيس النظام السوري، بشار األسد، وابن خاله 
رجل األعامل املعاقب دوليا عىل فساده، ال يرتبط، أصال، مبوضوع رضائب أو 
تهريب أو فساد، كام تشيع أوساط النظام، أو مجرد حاجة األسد إىل املال، 

بحسب تقارير إعالمية مختلفة.

ث بأن مخلوف، كان يترصّف يف السنوات األخرية، عىل أساس أن  وذكر املحدِّ
األسد سيرتك السلطة، بتسوية سياسية أو بدونها.

منذ  وفاته  أعلنت  الذي  رامي،  والد  فإن محمد مخلوف  املصدر،  وبحسب 
أسابيع، كان “مقتنعاً” أيضاً، بأن “نظام األسد ذاِهٌب” أي أنه كان يف طريقه، 

للرحيل، أو التنحي، أو مغادرة السلطة، يف شكل أو آخر.

“الرجوع إىل الخلف” قلياًل
يف  بيتهام  استمرارية  عن  “البحث  أرادا  وأباه،  رامي  أن  املصدر  كام كشف 
بّد سريحل، بحسب شخصية  السياسة” نزوال عند “اقتناعهام” بأن األسد ال 
قريبة من األب وابنه، كام نقل، يف إطار تفسريه لحقيقة الخالف الناشب، بني 
الرجلني، األسد ورامي، منذ نهايات العام املايض، وظهر إىل العلن، مع شهر 
نيسان/ أبريل الفائت، عندما بدأ مخلوف بالظهور املصوَّر وإطالق مواقف، 
أن  مخلوف  لبث  ما  األسد،  لنظام  علنية،  تهديد  لهجة  يحمل  كان  بعضها 

حذفها، بعد أيام، من حسابه الفيسبويك.

وتوجهت “العربية.نت” بسؤال للمصدر، عن الكيفية التي عرف فيها األسد، 
أن خاله وابن خاله، مقتنعان برحيله؟ وهل هناك من طرف ثالث “رسّب” 
تحدث  مخلوف،  محمد  إن  بل  ترسيب.  يوجد  “ال  فقال:  “القناعة”؟  تلك 
مبارشة مع األسد، وطرح نفسه كطرف ميكن أن يقوم بتسويات معينة مع 
الجهات كافة، إلنقاذ املوقف” عىل أن تقوم تلك املبادرة عىل مبدأ “رجوع 

األسد، إىل الخلف” قليالً.

دعم مفاجئ
وأشار املصدر، إىل أن الوقت الذي طرحت فيه هذه “املبادرة” كانت بحدود 
فإن  املصدر،  بشهور. وبحسب  الرويس،  العسكري  التدخل  قبل  عام 2014، 
األسد كان “ميكن أن يقبل، بتلك املبادرة” املخلوفية، لوال أن جاءه “دعٌم” 
مفاجئ، قد يكون من إيران بصفة خاصة ودول أخرى عديدة، بأنهم معه 
“حتى النهاية”، فانقلب األسد عىل “نقاش” تلك املبادرة التي صارت، الحقاً، 

سببا بإنهاء نفوذ آل مخلوف، بالتدريج.

الخلف” قليال،  بنقاش مبادرة “الرجوع إىل  املحتمل،  الرويس  الدور  أما عن 
فكشف املصدر أن موسكو كانت عىل علم بها، دون أن تتدخل بتفاصيلها، 

لكنها “أعطت الضوء األخرض، لألطراف” بحسب كالمه.

رامي أقّر بأن مثة يف النظام من يصّنفه كمعارض للعهد
عىل  األخرية،  مخلوف،  رامي  إشارة  أن  “العربية.نت”  مصدر  بنّي  ذلك،  إىل 
حسابه الفيسبويك، تؤكد الصورة التي يراه فيها نظام األسد، يف هذا السياق. 
وكان مخلوف، قد قال يف تدوينته يف 14 من الشهر الجاري: “أطلَقوا علينا، 
اسَم معارضني للعهد” وهي املرة األوىل التي يكشف فيها مخلوف، أن مثة يف 
داخل النظام، من يتهمه مبعارضة النظام، حيث كشف أيضا، أنه سبق وحذر 
قبل  ما  أي   ،2019 عام  من  األول،  الشهر  يف  كارثية”  “تداعيات  من  األسد 

“ظهورات” رامي املصورة، بخمسة أشهر.

تهديد روسيا يف الساحل السوري رسالة من األسد نفسه
النظام، عىل روسيا والرئيس  النائب بربملان  العبود،  أن تهّجم خالد  وكشف 
الرويس، والقوات الروسية يف سوريا، يف شهر أيار/ مايو املايض، جاء يف سياق 
“رسالة” من األسد نفسه للروس، إلنهاء أي احتامل يتعلق بنقاش أي سيناريو 
رجوع لألسد إىل الخلف، مبيناً أن تهديدات العبود للروس، كانت تعني شيئا 
يريد األسد قوله ملوسكو: الساحل السوري بيد آل األسد، ال بيد أي  واحداً 

ث. عائلة أخرى. بحسب املُحدِّ

جيب بشار بانتظار نقود رامي
وعن إمكانية قيام األسد، باعتقال ابن خاله، رامي، كشف مصدر “العربية.
ضعيف،  األسد،  ألن  “ال  الخطوة  تلك  مثل  عىل  يقدم  لن  األسد  بأن  نت” 
ورامي، قوي” بل ألن األسد يريد من رامي أن يقوم بتحويل أمواله املودعة 
خارج سوريا، إىل جيبه، وإذا قام باعتقاله “فقد تتعرقل تلك العملية”، مفرساً 
للقيام  بأنه  البالد،  خارج  األخرية،  األسابيع  يف  رامي،  أرسة  بخروج  السامح 

بعملية تحويل مايل، وقد يكون كبرياً، سيدخل جيب األسد.

وختم املصدر السابق، بأن ما وصفه بأخطر عبارة نطق بها مخلوف، يف جميع 
ما رّصح به، كانت يف قوله إن مثة من أطلق عليه صفة “معارٍض للعهد” أي 
أن مثة يف النظام، فعليا، من يتعامل معه، عىل أنه معارض لشخص األسد، ال 
لنظامه، وأن هذا هو رّس استعامل مخلوف كلمة “العهد” التي تشري إىل زمن 

شخص الحاكم، ال النظام السيايس العام املعمول به.

األسد يبحث التنحي عن الحكم.. 
جزء مفقود من قصة رامي مخلوف
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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
$149,900

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. 

1986 FERNDALE AVENUE
$249,000

 3030 CLEMENCEAU
$299,900

$199,900
Investors Investors or First Time Home 
Buyers. Fully renovated from top to bottom 
near the University of Windsor and close to 
downtown. This home features 3 bedrooms 
& 1 full bath. All new 2020 updates include: 
waterproof, updated electric, attic insulation, 
new kitchen with granite countertop, windows, 
doors, flooring, fresh paint. Lots to mention 
come check out this amazing house for 
yourself, call us today! The basement is partly 
finished, so you can finish it yourself and with 
a side entrance, you can make extra income. 
This property won't last...

GREAT OPPORTUNITY FOR 
1ST TIME HOME BUYERS OR 
INVESTORS. SITUATED ON 
LARGE FENCED IN LOT, IN 
QUIET EAST END FAMILY 
AREA. THIS BUNGALOW 
FEATURES LARGE LIVING 
ROOM WITH BRICK MANTLE 
ELECTRIC FIREPLACE, 3 
BEDROOMS, 1 FULL BATH, 
SPACIOUS KITCHEN, REAR 
RECREATION ROOM WITH 
ELECTRIC FIREPLACE INSERT. 
NEWER GAS FURNACE/ AC 
UNIT. OUTDOOR DETACHED 
WOODEN SHED WHERE GAS 
LINE CONNECTED TO IT.

769 Erie St E, Windsor, ON N9A 3Y2 
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  High Quality PRINTING with Best Rates 

DISTRIBUTE TO WINDSOR AREAS 

•  Business Cards: 1500 for $40
•  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 
$40

6 for 
$160

5000
for 

$625


