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لبنانيون وعراقيون 
وفلسطينيون بين منتخبي األسد

لقاءات لبنانّية روسّية وما 
تتخّوف منه موسكو

حقوق اإلنسان تشكل لجنة 
تحقيق بانتهاكات االحتالل
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  محمد هشام خليفة 

إتصل بنا 

$40 $180

$10

1500
Business

Cards 
two sides

12 
T-Shirts
Front & Back

EVERYTHING YOU NEED

$160 $6256
Flexfit  

Embroidered 
Caps

5000
Tri-Fold
Menus

 

 

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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مل تنتصر فلسطني 
وحسب !

شكل  املشروط  غري  النار  إطالق  وقف  إعالن 
العنصري  الفصل  لدولة  حقيقية  هزمية 
وقف   ، فرنسا   خارجية  وزير  وصفها  كما 
إطالق النار هذا جاء بعد حرب همجية شنها اإلحتالل اإلسرائيلي على 

الفلسطينني لكن تداعياتها كانت أكرب من جمرد عمل عسكري .

فقد استقطب هذا العدوان على املقدسات و املدنيني كل أحرار العامل ، 
و غصت الساحات رغم إجراءات الوقاية من كورونا بآالف املتضامنني 
من عرب و عجم ، و توالت الوقفات التضامنية و علت األصوات املطالبة 

بالضغط على الكيان الصهيوني ملنعه من إرتكاب املزيد من اجملازر .

حالة التضامن الواسعة هذه شكلت رافعة قوية للقضية الفلسطينية و 
أعادت توجيه البوصلة عند العديد ممن ضلو الطريق ، و عطلت قطار 

التطبيع.

مل تنتصر فلسطني وحسب بل إنتصر أحرار العامل يف كشفهم أن من 
كان يسوق لنفسه على أنه محل وديع حييطونه الذئاب ما هو إال وحش 

كاسر يهوى افرتاس األطفال و األبرياء حبجة الدفاع عن النفس.

أعطت  اليت  كندا  بلدنا  بينها  من  الدول  تلك  نسأل  و  نتساءل  هنا  و 
احلق لإلحتالل بالدفاع عن نفسه ، ما هذا احلق الذي خيول هذا الكيان 
أهاليهم  أحالم  و  أحالمهم  سرقة  و  طفل   60 من  أكثر  بقتل  املغتصب 
بأن يرونهم يكربون أمام أعينهم فإذا بتلك الصواريخ ختطف أرواحهم 
الربيئة  ؟ ما هذا احلق الذي خيول هذا اإلحتالل بقصف مباني سكنية 
الرببري  اجليش  هذا  خيول  الذي  احلق  ماهذا  ؟  أصحابها  رؤوس  فوق 

بتدمري مستشفيات ملنعها من تطبيب جراح ضحاياهم ؟

أعضاء  و  رئيس  منهم  حق  بكلمة  صدع  من  كل  شكر  من  بد  ال  هنا  و 
احلزب الدميقراطي اجلديد فهذه املواقف املشرفة لن تذهب أدراج الرياح  

يف االنتخابات القادمة !

519-992-1657
www.alforqannewspaper.ca

Visit our website 
for a daily news update 
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األرس  مديونية  يف  املتواصل  االرتفاع  إّن  املركزي(  )املرصف  كندا  بنك  قال  و  هذا 
املعيشية الكندية يقلقه أكرث فأكرث وإنه أمر يرى فيه نقطة ضعف رئيسية لالقتصاد 

الوطني.
وأشار بنك كندا إىل أّن العديد من األرس حصلت عىل قروض عقارية كبرية مقارنة 

مبداخيلها، ما يحّد من مرونتها يف مواجهة صدمات مالية مثل فقدان 
الوظائف.

ارتفع بنسبة %4 منذ بداية  أّن إجاميل ديون األرس  وأضاف بنك كندا 
جائحة ’’كوفيد – 19‘‘ مع النشاط املتزايد يف سوق اإلسكان.

االقتصاد عىل  انتعاش  االزدهار يف  يساهم هذا  قد  كندا  بنك  وحسب 
اضطرت  ما  إذا  انهيار محتمل  إىل  أيضاً  يؤدي  قد  لكنه  القصري،  املدى 

األرس املعيشية إىل تخفيض نفقاتها بسبب عامل آخر يبطئ االقتصاد.

وكام تزداد املخاوف من ترّسع كبري يف املديونية لدى األرس مع إيقاف 
مواجهة  يف  املؤسسات  لدعم  الهادفة  الحكومية  املالية  املساعدات 
تداعيات الجائحة ألّن العديد من الشكوك ال تزال قامئة حول ما سيكون 

عليه شكل الحياة والحركة االقتصادية بعد نهاية الجائحة.

ارتفاع أسعار المنازل
عىل الرغم من كّل يشء كان لسوق اإلسكان وللمستويات املرتفعة من ديون األرس 

املعيشية دوٌر رئييس يف التقرير الذي أصدره املرصف املركزي .

وساهمت برامج املساعدات الحكومية وإجراءات بنك كندا لتخفيض أسعار الفائدة 
خالل الجائحة يف وضع حد مايل أدىن لألرس واملؤسسات.

تذكّر  العقارية  بالقروض  املتعلقة  املقلقة  األرقام  السوق وبعض  ومع ذلك فنشاط 
اإلجهاد عىل  اختبارات  أي مبارشة قبل فرض  عام 2016،  الذي كان سائداً  بالوضع 
طلبات القروض العقارية بهدف التحقق من قدرة الشارين عىل تسديد أقساطهم 

العقارية يف حال ارتفاع أسعار الفائدة.
وذكّر بنك كندا بأّن أسعار املنازل من مختلف الفئات ارتفعت عىل صعيد كّل كندا 

مبعدل %23 عن مستواها قبل سنة.
يُشار إىل أّن الجمعية الكندية للعقارات  قالت ف إّن معّدل سعر املنزل املباع يف كندا 

يف نيسان )أبريل( الفائت بلغ تقريباً 696.000 دوالر. 
ومع ارتفاع أسعار املساكن وعدم مواكبة املعروض من املساكن املتاحة لحجم الطلب، 

قد مييل البعض إىل الرشاء اآلن خوفاً من عدم قدرتهم عىل الرشاء يف املستقبل.

عقارية  قروضاً  تأخذ  عندما  كثرياً  تستدين  األرس  بعض  أّن  من  كندا  بنك  ويحّذر 
جديدة، ما يجعلها أكرث عرضة الرتفاع أسعار الفائدة عند تجديد قروضها.

وتنظر هيئة تنظيمية مرصفية فدرالية يف تشديد املعايري املتعلقة بالقروض العقارية 
نة. غري املؤمَّ

واقرتحت حكومة ترودو يف امليزانية العامة التي قّدمتها قبل شهر فرض رضيبة 
نسبتها %1 عىل العقارات الشاغرة التي تخّص مالكني أجانب غري مقيمني يف 

كندا للحد من التضارب يف سوق اإلسكان‘‘.

كندا تحذر من ارتفاع مديونية األسر

إعلن دوغ فورد و عن خطة إعادة فتح املقاطعة املكونة من 
ثالث خطوات، والتي ستشهد إعادة فتح األنشطة والقطاعات 

الخارجية والداخلية .
مرتبطة  ستكون  خطوات  ثالث  من  املكونة  الخطة  هذه 
تتطلب  التي  بکورونا  اإلصابات  أعداد  و  التطعيم  مبعدالت 

الدخول إىل العناية املركزة.
حتى  رسميا  تبدأ  لن  األوىل  الخطوة  أن  من  الرغم  وعىل 
منتصف شهر يونيو تقريبا فقد تم تخفيف بعض القيود بدءا 
من 22.5.2021 ويشمل ذلك حدود التجمع يف الهواء الطلق.

الطلق  الهواء  يف  االجتامعية  بالتجمعات  اآلن  وسيسمح 
واملناسبات العامة املنظمة مبا يصل إىل خمسة أشخاص ، مبا 

يف ذلك أولئك الذين ينتمون إىل أرس مختلفة.

مالعب  مثل  الخارجية  الرتفيهية  املرافق  بفتح  أيضا  ويُسمح 
التنس ومالعب الجولف وفقا لحدود التجمع الجديدة.

و يف ما ييل معلومات حول موعد بدء كل خطوة، وما الذي 
الخطوات  من  خطوة  كل  بدء  و رشوط  فتحه،  إعادة  سيتم 

الثالث.

الخطوة األولى
من املتوقع أن تبدأ هذه الخطوة يف 14 يونيو أو بعد أسبوعني 
بعد أن يحصل ٪60 من البالغني يف أونتاريو عىل جرعة واحدة 

عىل األقل من لقاح كورونا.

وقال مسؤولو أونتاريو إن 58.5 يف املائة من السكان البالغني 
تلقوا جرعة أوىل حتى يوم أمس الخميس.

بعد  أسبوعني  االنتظار  إىل  ستحتاج  املقاطعة  أن  وأضافوا 
األوىل  الخطوة  يف  الدخول  قبل  املستهدف  التطعيم  تحقيق 

من أجل مراقبة نتيجة اللقاح.
الهواء  يف  والتجمعات  األنشطة  ستكون  املرحلة،  هذه  ويف 
الطلق هي أول ما سيسمح به ولكن مع بعض القيود والتقيد 

بعدد األشخاص.

وفيما يلي قائمة كاملة بما سيتم السماح به:

1. التجمعات الخارجية ملا يصل إىل 10 أشخاص.
2. تناول الطعام يف الهواء الطلق ملا يصل إىل 4 أشخاص لكل 

طاولة.

3. التسوق يف متاجر البيع بالتجزئة غري األساسية بنسبة 15 
يف املائة.

4. الخدمات الدينية يف الهواء الطلق والطقوس واالحتفاالت 
ذات السعة املحدودة إلبقاء مسافة مرتين بني املواطنني.

لعدد  الشخيص  والتدريب  الخارجية،  الرياضات  مامرسة   .5
يصل إىل 10 أشخاص.

6. املعسكرات النهارية.
7. املعسكرات واملخيامت.

8. حدائق أونتاريو.
9. سباق الخيل يف الهواء الطلق والطرق الرسيعة للسيارات.

10. حاممات سباحة يف الهواء الطلق.

الخطوة الثانية:
ميكن أن تبدأ هذه الخطوة يف يوليو أو مبجرد أن يتلقى 70 
يف املائة من السكان يف أونتاريو جرعتهم األوىل وتلقى 20 يف 

املائة من السكان جرعتني.

وفيما يلي قائمة كاملة بما سيتم السماح به:

1. تجمعات خارجية أكرب تتسع ملا يصل إىل 25 شخصا.
كحد  أشخاص  لخمسة  تتسع  صغرية  داخلية  تجمعات   .2

أقىص.
إىل ستة أشخاص  ملا يصل  الطلق  الهواء  الطعام يف  تناول   .3

لكل طاولة.
يف   50 بسعة  األساسية  بالتجزئة  البيع  متاجر  يف  التسوق   .4

املائة.
بنسبة 25  األساسية  التجزئة غري  البيع  متاجر  التسوق يف   .5

يف املائة.
6. خدمات العناية الشخصية حيث ميكن ارتداء أقنعة الوجه 

يف جميع األوقات.
7. فتح املساحات الخارجية لالجتامعات والفعاليات.

8. فتح املالهي يف الهواء الطلق واملتنزهات املائية.
9. السامح بتنظيم رحالت القوارب يف الهواء الطلق.

10. السامح مبعارض املقاطعات الخارجية واملعارض الريفية.
الهواء  يف  الرياضية  واألحداث  البطوالت  بإقامة  السامح   .11

الطلق.
املرسحية  والفنون  الطلق  الهواء  يف  السينام  دور  فتح   .12

واملوسيقى الحية واألحداث واملعامل السياحية.

الخطوة الثالثة:
ستشهد الخطوة األخرية عودة الحياة إىل طبيعتها يف الغالب 
وميكن أن تبدأ يف أغسطس أو عندما يتلقى 70 إىل 80 يف املائة 
من البالغني يف أونتاريو جرعة واحدة عىل األقل من اللقاح، 

ويتلقى 25 يف املائة كال الجرعتني.
ويف هذه املرحلة، ستشهد املقاطعة إزالة جميع القيود عىل 

التجمعات الداخلية تقريبا.
 

وفيما يلي قائمة كاملة بما سيتم السماح به:
عدد  تحديد  دون  )من  أكرب  وخارجية  داخلية  تجمعات   .1

األشخاص املشاركني(.
2. التسوق يف متاجر البيع بالتجزئة األساسية وغري األساسية، 

ولكن بسعة محدودة.
أكرب  بسعة  الداخلية  الدينية  الخدمات  بإقامة  السامح   .3

والطقوس والتجمعات االحتفالية.
4. فتح املساحات الداخلية لالجتامعات والفعاليات.

5. فتح املرافق الرياضية والرتفيهية الداخلية.
6. السامح بالجلوس يف األماكن املغلقة.

7. فتح مناطق الجذب الداخلية واملرافق الثقافية.
8. فتح قاعات الكازينو والبينجو.

9. كام سيسمح لألنشطة الخارجية األخرى من الخطوة الثالثة 
بالعمل يف الداخل.

تفاصيل خطة فتح مقاطعة أونتاريو

يريد كبري أطباء أونتاريو أن يرى عودة األطفال إىل 
مدارسهم يف املقاطعة قبل نهاية العام الدرايس.

جاء ترصيح الدكتور ديفيد ويليامز يف نفس اليوم 
الذين  الباحثني  من  مجموعة  فيه  حذرت  الذي 
يدرسون آثار الوباء عىل األطفال من “كارثة كبرية 
العامة  و قال ويليامز إن معظم وحدات الصحة 
التي تم   ، يف املقاطعة تدعم إعادة فتح املدارس 
منتصف  إىل  أوائل  منذ  الشخيص  للتعلم  إغالقها 

أبريل.
وقال ويليامز يف مؤمتر صحفي: “كان موقفي دامئًا 
، مثل مسؤويل الصحة الذين يشعرون أن املدارس 

يجب أن تكون آخر من يغلق وأول من يفتح”.
مقارنة  اآلن  مختلف  الوضع  إن  ويليامز  قال 
يف  املدارس  املقاطعة  فيه  أغلقت  الذي  بالوقت 

أوائل أبريل.
كام قال الطبيب بول روميليوتيس وهو املسؤول 
الرشقية  أونتاريو  لوحدة  الصحة  عن  الطبي 
ورئيس مجلس املسؤولني الطبيني للصحة: “تلقت 
نهائيا بشأن  إعالنا  الحكومة رسائلنا، وسيصدرون 
املدارس خالل عطلة نهاية األسبوع، وأنا ال أستبعد 

عودة املدار نهاية 31 مايو”.

تزايدت الدعوات إلعادة فتح املدارس يف أونتاريو 
عن  املقاطعة  أعلنت  أن  منذ  الشخيص  للتعلم 
تشمل  مل  والتي  الفتح  إلعادة  األخرية  خطتها 

املدارس.
من  والعديد   CHEO أطلق  اإلطار  هذا  ويف 
حملة  الطفل  صحة  ودعاة  األطفال  مستشفيات 
إلعادة فتح املدارس، حرصا عىل ىل الصحة العقلية 
بني األطفال الذين تركوا املدرسة منذ عطلة أبريل.

عودة  كامل  بشكل  يدعم  إنه  روميليوتيس  وقال 
الرغم  وعىل  الدراسية،  الفصول  إىل  الطالب 
أن  إال  الدرايس،  العام  انتهاء  موعد  اقرتاب  من 
روميليوتيس يجد أن عودة الطالب إىل مدارسهم 

ولو لفرتة قصرية سيمنحهم سعادة كبرية.
أو  ثالثة  ملدة  سيذهبون  قائال:”  ذلك  عن  وعرب 
أربعة أسابيع، وسريون أصدقاءهم ، ويعودون إىل 
صحتهم  تأهيل  إلعادة  بداية  مجرد  هذه  املنزل، 

العقلية”.
و قال فورد األسبوع املايض إنه قلق بشأن زيادة 
عند   11% بنسبة  كورونا  فريوس  إصابات  عدد 

إعادة فتح املدارس.

عودة الطالب إلى 
مدارسهم ؟

 )CCB( الكندية  الطفل  إعانة  دفعات  ساعدت 
من  طفل   435000 من  يقرب  ما  انتشال  عىل 

الفقر.
سن  دون  أطفال  لديها  التي  للعائالت  ميكن  و 
السادسة أن تتوقع الحصول عىل أموال أكرث قليالً 

هذا العام.
ديان  الوطنية  اإليرادات  وزيرة  أعلنت  حيث 
والتنمية  والطفل  األرسة  وزير  و  ليبوثيلييه 
من  جديدة  دفعات  أن  أحمد حسني  االجتامعية 

CCB لألطفال الصغا ستدخل حيز التنفيذ .
الشابة عىل وجه  األرس  أن  كندا  تدرك حكومة  و 
الخصوص قد تأثرت بالنفقات غري املتوقعة لوباء 

.COVID-19

تتعلق  تكاليف  دفع  األموال يف  و ستساعد هذه 
واملالبس  الصحي  والطعام  األطفال  برعاية 
واألنشطة التي ميكنهم القيام بها يف املنزل كأرسة.

هذا و ميكن أن تتلقى العائالت ما يصل إىل 1200 
دوالر لكل طفل دون سن السادسة يف عام 2021.
و ستستفيد حوايل 1.6 مليون أرسة كندية وحوايل 
هذه  من  السادسة  سن  دون  طفل  مليون   2.1

الدفعات 
و يف عام 2021 ستتلقى العائالت التي تحصل عىل 
CCB و التي سجلت دخل صاف قدره 120،000 
دوالر أو أقل سنويا عىل 300 دوالر لكل دفعة عن 

كل طفل دون سن السادسة.

دفعات جديدة
 لمساعدة العائالت و األطفال
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املتحدة  لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق  مجلس  أقر 
لحقوق  إرسائيل  انتهاكات  يف  تحقيق  لجنة  إنشاء 
أملانيا  كانت  فيام  الفلسطينية،  باألرايض  اإلنسان 

والنمسا وبريطانيا من الدول الرافضة لهذا اإلجراء.

 9 مقابل  صوتا  بـ24  أُقر  التحقيق  لجنة  تشكيل  و 
أصوات وامتناع 14 عن التصويت.

أسفها  عن  أعربت  بجنيف  األمريكية  البعثة  لكن 
الدولية، وقالت  التحقيق  "بشدة" لقرار إنشاء لجنة 
إننا "ملتزمون بالعمل لتهيئة ظروف سالم دائم بني 

إرسائيل والفلسطينيني".

من جانبها، وصفت وزارة الخارجية اإلرسائيلية قرار 
مجلس حقوق اإلنسان بأنه "فشل أخالقي" !

رياض  الفلسطيني  الخارجية  وزير  قال  جهته،  من 
تقاعس  إن  املجلس-  أمام  متلفزة  كلمة  -يف  املاليك 
املجتمع الدويل عن مساءلة االحتالل اإلرسائييل عىل 

جرامئه شجعه عىل مواصلة ارتكابها.

وأكد املاليك أن إرسائيل ترسخ نظاما استعامريا يقوم 
داعيا  الفلسطيني،  للشعب  القرسي  الرتحيل  عىل 
التي  إىل دعم تحقيق دويل عاجل بشأن االنتهاكات 

تُرتكب بحقه.

من جهته، قال وزير الخارجية الكويتي أحمد نارص 
تهجري  من  إرسائيل  به  تقوم  ما  إن  الصباح  املحمد 
حقوق  مجلس  من  يستدعي  للمستوطنات  وبناء 
اإلنسان العمل عىل تفعيل آليات املحاسبة واملساءلة.

وشدد مندوب مرص الدائم يف جنيف السفري أحمد 
العاجل  التحرك  رضورة  عىل  الدين  جامل  إيهاب 
الشعب  بحق  باملجازر  وصفه  ما  وقف  أجل  من 

الفلسطيني وتحميل إرسائيل املسؤولية عنها.

جاويش  مولود  الرتيك  الخارجية  وزير  دعا  بدوره 
أوغلو إىل محاسبة إرسائيل عىل جرامئها التي قال إنها 

ترقى لجرائم ضد االنسانية.

جريمة حرب
األمم  يف  اإلنسان  لحقوق  السامية  املفوضة  اعتربت 
املتحدة ميشيل باشليه أن الرضبات اإلرسائيلية عىل 
عىل  مشددة  حرب،  جرائم  تشكل  قد  غزة  قطاع 
كانت  املستهدفة  األبنية  أن  عىل  أدلة  تتلق  مل  أنها 

تُستخدم ألغراض عسكرية.

ملجلس  طارئ  اجتامع  افتتاح  -يف  باشليه  وأوضحت 
حال  "يف  أنه  املتحدة-  لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق 
تبني أن هذه الهجامت استهدفت بطريقة عشوائية 

وغري متناسبة مدنيني وأهدافا مدنية )…( فإنها قد 
تشكل جرائم حرب".

وتسببت املواجهة العسكرية التي دارت بني 10 و21 
-بينهم  فلسطينيا   253 باستشهاد  املايض  مايو/أيار 
66 طفال ومقاتلون- جراء القصف املدفعي والجوي 
اإلرسائييل عىل قطاع غزة وفق السلطات املحلية، يف 
حني قتل 12 شخصا -بينهم طفل وفتاة وجندي- يف 
القطاع،  من  أطلقت  بصواريخ  اإلرسائييل  الجانب 

وفق رشطة االحتالل.

اتفاق هش والكرة في 
ملعب االحتالل

قال رئيس حركة املقاومة اإلسالمية )حامس( يف غزة 
مؤخرا  إبرامها  تم  التي  التهدئة  إن  السنوار  يحيى 
مع الجانب اإلرسائييل هّشة ومل تتضمن حل جذور 

املشكلة.

إن  األناضول-  وكالة  مع  مقابلة  -يف  السنوار  وقال 
متبادل  نار  إطالق  وقف  هو  عليه  االتفاق  تم  ما 
مرتبط  كله  األمر  أن  مضيفا  الطرفني،  من  ومتزامن 

بسلوك االحتالل خالل األيام القادمة.

وتابع أن األمر مرتبط أيضا بضغط املنظومة الدولية 
الشعب  بحقوق  لاللتزام  االحتالل  عىل  والعامل 

الفلسطيني وبالقرارات الدولية والقانون الدويل.

بني  النار  وقف إلطالق  املايض رسيان  الجمعة  وبدأ 
مواجهة  بعد  مرصية،  بوساطة  واملقاومة،  إرسائيل 
إرسائيل  خاللها  شنت  يوما،   11 استمرت  عسكرية 

مئات الغارات الجوية

ارتكبها  انتهاكاٌت  غزة  يف  القتال  اندالع  يف  وتسبب 
االحتالل مبدينة القدس، وبخاصة يف املسجد األقىص 
إلخالء  االحتالل  يسعى  حيث  جراح،  الشيخ  وحي 

منازل فلسطينية وتسليمها ملستوطنني.

يف  لوحدنا  لسنا  أننا  اليوم  نشعر  السنوار  وقال 
فلسطني، وليس )املسجد( األقىص وحيدا.

وتابع أن أمتنا كلها وقفت عىل قدم واحدة، وانتفضت 
انتفاضة عارمة للدفاع عن املسجد األقىص وللوقوف 
عن  الدفاع  يف  الفلسطينية  املقاومة  ومع  غزة  مع 

املسجد األقىص وعن القدس.

واإلسالمية  العربية  الشعوب  أن  إىل  السنوار  وأشار 
الجامهري  تتدفق  وبدأت  واحد،  رجل  هبة  هبّت 
العربية واإلسالمية من دول الطوق لتقتحم الحدود 

لدخول فلسطني.

• إنتصار جديد.مجلس حقوق اإلنسان يقر 
تشكيل لجنة تحقيق دولية بانتهاكات االحتالل

لقاءات لبنانّية روسّية وما تتخّوف منه موسكو

تشديد  أن  الروسية  اللبنانية  اللقاءات  أجواء  تفيد 
الرئيس سعد  موسكو عىل تشكيل حكومة برئاسة 
قرار  الرويس  الجانب  تأييد  مع  ترافق  الحريري 
مجلس النواب اللبناين بتشكيل الحريري الحكومة 

باالتفاق مع رئيس الجمهورية.
لتذليل  تسعى  الروسية  القيادة  أن  األجواء  ويف 
الحكومة  تشكيل  دون  تحول  التي  العقبات 
نظر  يف  الحكومة  والدة  يف  التأّخر  أن  إعتبار  عىل 
يف  لبنان،  عىل  مخاطر  يحمل  الروس  املسؤولني 
عموماً  املنطقة  يف  الوضع  استقرار  وعىل  الطليعة 
وخصوصاً يف سوريا حيث هناك وجود رويس فاعل. 
زعزعة  أي  متّهد  أن  من  الرويس  الجانب  ويتخّوف 
لالستقرار لعودة نشاط الحركات االصولية املتطرّفة.

مع  روسيا  يف  االخرية  اللقاءات  ركّزت  هنا  من 
الشخصيات اللبنانية عىل محاولة تقريب املسافات 
يف  أمالً  بالتأليف  املعنية  االطراف  بني  الهوة  وردم 
إصدار مراسيم التشكيلة الحكومية التي ستتصّدى 

للتحديات االقتصادية والحياتية واملالية يف لبنان.
ويف املعلومات أن مستشار رئيس الجمهورية النائب 
معلنة يف  غري  لقاءات  أجرى  زيد  أبو  أمل  السابق 
روسيا أبرزها مع مبعوث الرئيس الرويس الخاص إىل 
سوريا الكسندر الفرينتيف، حيث تركّز البحث عىل 
سبل املساعدة يف عودة النازحني السوريني انطالقاً 
عقدها  التي  واالجتامعات  الروسية  املبادرة  من 

مسؤولون روس مع كل من بريوت ودمشق.
ومل تكن زيارة رأس الكنيسة االورثوذكسية البطريرك 
سوريا  اىل  روسيا  وعموم  موسكو  بطريرك  كرييل 
ناقش  حيث  زيد  أبو  اتصاالت  عن  بعيدة  ولبنان 
العالقات  لجنة  مسؤول  مع  الزيارة  هذه  حصول 
نظراً  سلوتسيك  ليونيد  الروسية  الدوما  يف  الدولية 
السالم  إحالل  اىل  الدعوة  يف  الزيارة  هذه  ألهمية 
وتعزيز االستقرار واألمان لكل املكّونات يف املرشق 

والتعاون بني روسيا وكل من لبنان وسوريا.
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أسواق املوصل

519-817-2939

RED LENTILS
lb     

SWAN
Super Basmati Rice

 (10 lb)    

$10

¢ 79

.99

ALKANATER
Tahini  

     

.99

$6

KRINOS
Kalamata Olive    

$12
.99

KRINOS
Bulgarian Cheese    

                  1kg

.99

$15

DORIC 

Feta Cheese    

      700g

$8
.99

MR. 
GOUDAS

Table Salt 

    3/

$2
MAGGI

   

$3
.99

WALNUTS
lb 

.99

$5

RAW ALMONDS
lb

.99

$6

ICE BAG
7 Lb

       

                                                                  

¢ 99

SULTAN
100% Extra Virgin 

Olive Oil

 (3L)    

$19
.99
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 *بقلم: األستاذ عبداملنعم الرياحي

حي  ويف  املبارك  األقىص  املسجد  يف  املرابطني  هتاف    -1
أثار يف  أقىص(،  يا  )لبيك  القدس  مدينة  الشيخ جراح ويف 
نفيس ذكريات مأساوية ما أزال أحملها منذ 70 عاما أيام 
قرأتها  بليغة  كلامت  البداية  كانت  اإلعدادية.  الدراسة 
مدينتنا  يف  التجارية  املحالت  أحد  فوق  كبرية  الئحة  عىل 
تقول: )املسجد األقىص يف خطر(. تلك الالئحة كانت إحدى 
الئحات كثرية أعلنتها منظمة املؤمتر اإلسالمي يف ذلك اليوم.

يف  العربية  الدولة  عاصمة  يومها  القدس  وكانت   -2
فلسطني، وكنت أستمع إذاعتها يف املذياع )الراديو(، ولست 
أنىس صوت املذيع وهو يعلن )هنا القدس .. هنا القدس(. 
شباب  األقىص  املسجد  عن  الخطر  لدرء  تطوع  يومها 
من  أكرب  كان  الخطر  لكن  الثانوية،  الدراسة  مقاعد  تركوا 
متطوعون  بها  قام  شعبية  حرب  ذلك  وتبعت  جهودهم. 
يف جيش اإلنقاذ، وحروب فاشلة قامت بها جيوش عربية 

كانت آخرها عام 1967 حرب األيام الستة!! دون جدوى.

3-  ثم تطور الخطر إىل عدوان، فتعرض املسجد األقىص إىل 
حرائق وحفريات لتقويض بنائه، وجرت محاوالت القتحامه 
السياسيني  زعامئهم  بعض  ومن  املستوطنني،  قطعان  من 
فلسطينية شجاعة،  بانتفاضات  قوبلت  االحتالل،  دولة  يف 
وبقي املسجد األقىص يف حامية الله تعاىل ونرصة املؤمنني 
من أهل فلسطني. هكذا كام نراهم اليوم يف وسائل اإلعالم 
وأجسادهم  بأيديهم  يدافعون  ورجاالً  نساًء  وكباراً  صغاراً 
والغازات  الصوتية  القنابل  ويواجهون  االحتالل،  قوات 

الخانقة ويتعرضون للرضب واالعتقال.

4- القرارات الدولية يف منظمة األمم املتحدة خالل سبعني 
سنة، ويف مؤمترات القمة العربية ودورات الجامعة العربية 
واتفاقات  اإلسالمي  التعاون  ومنظمة  والطارئة  العادية 
دولة  تردع  مل  القرارات  هذه  كل  وأوسلو،  ديفيد  كامب 
األقىص  املسجد  عىل  العدوانية  مامرساتها  عن  االحتالل 
وعىل حي الشيخ جراح ومدينة القدس، ألن هذه القرارات 
ال تساوي يف قيمتها مثن الحرب الذي كتبت به والورق الذي 

كتبت عليه، ومل تكن إال ذراً للرماد يف العيون.

العرب  من  كثري  يعرفها  التي  املرة  الحقيقة  5- هذه هي 
الذين تراهم اليوم يتسابقون إىل تطبيع العالقات مع دولة 
الحقيقة شعراء يف بالدنا، نزار قباين  العدوان! ولقد عرف 
 ... اليوم وليس غدا  اليوم  أنشودة فريوز:  يوم عقب عىل 
 ... نزار: مهالً فريوز ومعذرة  العودة فلتقرع. قال  أجراس 
أجراس العودة لن تقرع، وأضاف شاعر آخر قوله: لو أدى 
)جبل يف شامل  األقرع  ... ألكلنا من جبل  رسالته  الحزب 
غرب سورية يقصد الشاعر بيع سورية للعدو(. ورحم الله 
تعاىل الشاعر هاشم الرفاعي فقد كتب وصية البنه يقول 
فيها: سيحدثونك يا بني عن السالم... إياك أن تصغي إىل 

هذا الكالم... صدقتهم يوما فآوتني الخيام.

6-  هذه هي الحقيقة، إنه ال يعرف قيمة املسجد األقىص 
إال املرابطون فيه الذين قال فيهم رسول الله محمد )ص(: 
ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين عىل الحق ال يرضهم من 
خذلهم حتى تقوم الساعة، قالو أين هم يا رسول الله؟ قال 
الله  املقدس. صدق رسول  املقدس وأكناف بيت  يف بيت 
كندا  الجديد يف  الدميقراطي  الحزب  لزعامء  )ص(. وتحية 
مسجدهم  يف  الفلسطينيني  لحقوق  املؤيد  موقفهم  عىل 

وبلدهم.

لبيك يا أقصى

2021 الفرقان  لجريدة  محفوظة  الحقوق  جميع  أصحابها.  آراء  عن  تعرب  وإمنا  وإدارتها،  الجريدة  رأي  عن  بالرضورة  تعرب  ال  الواردة  املقاالت  و  اآلراء  إن   

قال نائب املندوبة األمريكية لدى األمم املتحدة 
السفري "ريتشارد ميلز" إن االنتخابات التي يجريها 
نظام بشار األسد يف سوريا هي "إهانة للدميقراطية 

ولشعب سوريا".
مجلس  جلسة  خالل  األمرييك  املسؤول  وأضاف 
األمن الدويل حول سوريا أمس األربعاء، إنه "وفقا 
تتم  أن  يجب   2254 رقم  االمن  مجلس  لقرار 
إرشاف  وتحت  جديد  لدستور  وفًقا  االنتخابات 
األمم املتحدة يف بيئة آمنة ومحايدة، وال يشء من 

هذا يحدث اليوم".
وأكد أن الشعب السوري ليس بحاجة النتخابات 
صورية، مشددا عىل أنه "بحاجة إىل الغذاء والدعم 
اإلنساين - واألهم من ذلك كله – السالم"، معترباً 
للدميقراطية  إهانة  اليوم يف سوريا  "انتخابات  أن 

ولشعب سوريا".
"القوي"  بالده  دعم  عىل  التأكيد  "ميلز"  وجدد 
يف  للتوسط  بيدرسون"  "غري  الخاص  للمبعوث 
ندعو  أخرى،  "مرة  مشريا:  للرصاع،  سلمي  حل 
وقف  بخطوط  االلتزام  إىل  وروسيا  األسد  نظام 
لتحقيق  استعداده  وإعالن  الحالية،  النار  إطالق 
اإلصالحات السياسية التي دعا إليها القرار 2254 
الذي يعد املسار املتفق عليه واملحدد للتوصل إىل 

حل سيايس".
إيصال  آللية  "التمديد  رضورة  عىل  وشدد 
 12 ملدة  الهوى  باب  عرب  اإلنسانية  املساعدات 
شهرا، وإعادة فتح معربي باب السالم يف الشامل 

الغريب واليعربية يف الشامل الرشقي ملدة عام آخر 
"ألنه إن مل نفعل ذلك، سيموت الناس".

السلطة،  لديه  األمن  "مجلس  بالقول:  وختم 
املساعدة  وتوسيع  تفويض  إعادة  إىل  وندعوه 
اإلنسانية التي تقدمها األمم املتحدة عرب الحدود".

لبنانيون وعراقيون 
وفلسطينيون بين 

منتخبي األسد
سمي  ما  هزلية  لبنانية  صحفية  كشفت 
"سيدين"  مدينة  يف  الرئاسية"  بـ"االنتخابات 

األسرتالية بالصوت والصورة دون أن تقصد.

وظهرت مديرة الشبكة العربية اإلعالمية اللبنانية 
"إلهام الحافظ" يف مقطع فيديو بثه موقع "ليفانت 
نيوز" داخل قنصلية النظام يف أسرتاليا، وهي تلتقي 
عدداً من اللبنانيني الذين جاؤوا ليدلوا بصوتهم يف 
االنتخابات، ومنهم "فوزي أمني" اللبناين الجنسية 

وأمني شعبة حزب البعث يف أسرتاليا.
تالعب  مقصود  غري  بشكل  الحافظ  وأظهرت 
دار  حوار  خالل  من  باالنتخابات  النظام  مؤيدي 
بثه  وتم  القنصلية،  داخل  منهم  عدد  وبني  بينها 
بشكل مبارش، وسألت شخصاً يدعى "خليل حيدر" 

عن انتخابه بعد أن رأته يضع ورقته يف الصندوق، 
ويسمع  بعد،  أنتخب  مل  واضح:  بارتباك  فأجابها 

صوت يقول للمصور "وقفوا".

ويتابع "خليل" إن انتخابه معنوي وتدخل شخص 
آخر ليقول لها "لييك يف ألف عني علينا"، فأظهرت 
عليك  "فهمت  له:  وقالت  لألمر،  تفهمها  املذيعة 

أهم يش أنو يف لبنانية داعمني".

وبحسب الفيديو، فإن الحديث يدور حول شخص 
االنتخابات  لجنة  دفع  ما  يصوت،  أن  قبل  هرب 
بالقنصلية لالنتخاب عوضاً عنه بشكل غيايب، بعد 

حصولهم عىل معلوماته وأوراقه الرسمية.

املقيم  مشهور"  "أكرم  الناشط  أشار  وبدوره 
قاطعوا  السوريني  من  الكثري  أن  إىل  أسرتاليا  يف 
االنتخابات، وخاصة يف مدينة "ملبورن" مبن فيهم 

من جاؤوا إىل اسرتاليا قبل الحرب بسنوات.

"إلهام  اإلعالمية  أن  اعتقاده  عن  محدثنا  وأعرب 
االنتخابات،  لعبة  فضح  تقصد  تكن  مل  الحافظ" 
ولكن ما حصل كان هفوة ومل تستطع تدارك األمر 
لهفوتها  انتبهت  وعندما  مبارشاً،  كان  البث  ألن 
من  ليس  معنوي  دعم  أنه  عىل  األمر  حّولت 
اللبنانيني فحسب، بل من العراقيني والفلسطينيني 

أيضاً.

انتخابات األسد إهانة للديمقراطية 
ولشعب سوريا

519-992-1657
www.alforqannewspaper.ca

Visit our website 
for a daily

 news update 
CALL US NOW



السنة التاسعة - العدد -98- أيار , حزيران )2021( عربيات www.alforqannewspaper.ca7

updated 4 level backsplit in desirable south windsor 
location in spring garden neighbourhood. this 
well-kept fully finished home offers 3+1 bedrooms, 
2 full baths. formal living and dining room, large 
eat in kitchen, hrwd laminate and ceramic tiles 
throughout. no carpet in the house. spacious family 
room with natural fireplace. lots of updates in the 
house, furnace and ac unit approx. 2017, updated 
kitchen and bathrooms with quartz counter tops in 
2017, most windows have been changed recently. 
sump pump and back up valve installed recently. 
attached garage w/inside entry, cold storage. top 
ranked schools. nice neighbourhood &. convenient 
location. easy access to e.c. row and u.s border.

3089 FAZIO DRIVE
$399,900

4066 ST. FRANCIS CRESCENT
 $1,600,000 Welcome To 4066 St. Francis Cres. 

Located on the one of the premium 
seven lakes lots backing onto the golf 
course with gorgeous view of some of 
the lakes and no rear neighbours. This 
unique custom built 2 storey home was 
built in 2018 and is approx. 4400 sq ft 
plus a fully finished basement with a 
second kitchen. This home features a 
total of 7 bedrooms and 6.5 bathrooms 
including 3 of the bedrooms with 
ensuites. Main floor has lots of features 
and upgrades including 9 foot ceiling, 
a bedroom with an ensuite that is great 
for friends or in-laws while visiting

159 SUMMER STREET

 3030 CLEMENCEAU
$299,900

welcome to 159 summer st.less than 1yr old 2-storey home w/4 bedrooms )2 ensuites( 
& 3.5 bathrooms on a rare,very deep lot )approx 200 ft(! as soon as you walk into the 
front door you will fall in love w/the space & open concept. main flr features a very 
nice family rm w/gas fireplace overlooking the huge kitchen w/lots of cabinets & island 
w/quartz countertops. great size dining room & eating area that takes you through a 
patio door to enjoy your huge back yard. another nice feature on the main flr is the 
laundry rm & mud rm that takes you to the garage & a powder rm for guests as well. 
we walk upstairs to the 2nd lvl where we have 4 bdrms )2 have their own ensuite bath( 
&there is a jack & jill bthrm between the other 2 bdrms. all hardwood flrs w/lots of pot 
lights & windows for natural light through the whole house. we have an insulated & 
drywalled 3 car garage w/very wide stamped concrete driveway & walkway to the back 
yard w/a great size concrete patio & recent sod.

  $799,900 
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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


