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وباء كورونا
 و جيشه و مرتزقته  !
عام  صفحة  فيها  وتنطوي  قليلة  أيام 
مضى و كأن شيئا مل يتغري ، فكورونا و 
أخواتها “األسرع إنتشارا” ال يبدوا أنهم يريدون الرحيل عن هذا 
الكوكب فهم يقبعون مع اإلجراءات املشددة حول أعناقنا ، و يف 
كل مرة حناول فيها أن نتنفس قليال من احلرية تغمرنا موجة 
تتقاذفنا  و  الوباء  هذا  حبر  يف  جديد  من  فنغرق  جديدة  وبائية 
وعود  يابسة  نرى  أصبحنا  أننا  حتى   ، احلكومية  القيود  أمواج 
 جناعة اللقاحات و كأنها سراب بقيعة حيسبه احلبيس حرية !

و لألسف فأمواج هذا الوباء مل تأتي كما تشتهي سفن اجلرعات و 
حتى املعززة منها فبتنا حبسب وكالة الصحة الكندية حباجة إىل 
جرعة سنوية لكي نعيش حياة املساكنة مع احملتل اجلديد السيد 
 كورونا و جيشه من املتحورات و مرتزقته من أصحاب القرار!

الوباء  بدء  منذ  إصابات  نسبة  أعلى  نشهد  اآلن  حنن  فها 
بشكل  ملقحني  السكان  من   %80 من  أكثر  أن  رغم 
أخرى  مرة  اإلجراءات  تشديد  إىل  أدى  الذي  األمر   , كامل 
مع  الطبيعية”  “احلياة  إىل  بالعودة  الوعود  ذهبت  فأين   !
؟  %80 أو   %70 أو   %60 إىل  التلقيح  نسبة   وصول 

أقول  و  األعياد  موسم  يف  خاصة   “ سوداويا   “ أكون  أريد  ال 
من  خنرج  بأن  سبحانه  باهلل  األمل  يبقى  األليم  الواقع  رغم  أنه 
ظلمات الوباء إىل نور الرخاء ، و كل عام و أنتم و مجيع أحبتكم 

بألف خري .

519-992-1657
www.alforqannewspaper.ca

Visit our website 
for a daily news update 
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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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غري  دواءا  تُدرج  كندية  مقاطعة  أول  أونتاريو  أصبحت 
عليه  االعتامد  لألطباء  ميكن  كعالج  ومعروف  مكلف 
فايروس  من  خفيفة  بأعراض  املصابني  املرىض  ملعالجة 

كورونا يف محاولة إلبقائهم خارج املستشفى.

جاء ذلك بحسب ما أصدرته لجنة جدول العلوم يوم أمس 
األربعاء ،حيث أشارت اللجنة إىل أنه ميكن النظر يف عقار 
أعراض  من  يعانون  الذين  للمرىض  ووصفه  فلوفوكسامني 

خفيفة و معرضني لخطر اإلصابة بأعراض أكرث حدة.

مضاد  عقار  يعترب   Fluvoxamine فلوفوكسامني  عقار 
واضطرابات  االكتئاب  لعالج  عادة  يستخدم  لالكتئاب 

الوسواس القهري.

الجدول  يف  املشارك  الرئيس  باي  ميناكا  الدكتور  قال  و 
يف  نحن   ، الحايل  الوقت  “يف  أونتاريو  يف  االستشاري 
كبري  عدد  ولدينا  أميكرون  متغري  من  مسبوقة  غري  موجة 
“هدفنا هو  أكمل  و  بالعدوى”  أصيبوا  الذين  املرىض  من 
الحفاظ عىل سالمتهم ، وإبقائهم خارج املستشفى وكذلك 
الحفاظ عىل مواردنا النادرة ، والتي ميكنني القول أنها أرسة 

املستشفيات .”

أما بالنسبة للتكلفة فهي أكرث بقليل من دوالر واحد يف 

اليوم وسيؤخذ الدواء ملدة 15 يوًما ، وباملقارنة فإن األدوية 
املضادة للفريوس من رشكتي Pfizer و Merck تكلف ما 

يقرب من 1000 دوالر لكل مريض.

أكام أظهرت الدراسات أن دواء فلوفوكسامني ميكن أن يقلل 
 COVID-19 من مخاطر الدخول إىل املستشفيات بسبب

بنسبة تصل إىل 30 يف املائة.

و قال الدكتور باي: “عندما تنظر إىل كل هذه البيانات ، 
فمن املحتمل جًدا أن مينع فلوفوكسامني دخول املستشفى 
املرىض  فإن  “لذا   .“ خفيفة  بأعراض  بـ  املصابني  للمرىض 
هدفنا  كان  وإذا   ، بعد  األكسجني  عىل  يحصلوا  مل  الذين 
بـ  املصابني  املرىض  منع  هو  الوباء  من  املوجة  هذه  يف 
COVID من أن ينتهي بهم األمر يف أرسّة املستشفيات ، 

فأعتقد أن هذا اكتشاف مهم جًدا .”

هذا و راقب الباحثون يف جامعة ماكامسرت أكرث من 1500 
ملدة   COVID-19 بفريوس  مصابني  ملقحني  غري  مريض 

شهر وأعطوهم إما دواء فلوفوكسامني أو دواء وهميا.

من بني أولئك الذين تلقوا فلوفوكسامني ، احتاج 10.6 يف 
ساعات  ست  من  ألكرث  طبيب  قبل  من  العالج  إىل  املائة 
أو تم نقلهم إىل املستشفى ، بينام تم نقل 15.7 يف املائة 
أو  املستشفى  إىل  وهميًا  دواًء  تلقوا  الذين  املشاركني  من 
ووجدت  ساعات.  من ست  ألكرث  طبي  عالج  إىل  احتاجوا 
كامل  بشكل  الدواء  املصابني  تناول  عندما  أنه  الدراسة 

إرفعت فعالية الدواء إىل 65 يف املائة.

يف  املشارك  الرئييس  الباحث   ، ميلز  إدوارد  الدكتور  قال 
التجربة ، إن النتائج ميكن أن تغري قواعد اللعبة ، خاصة يف 

البلدان النامية ذات معدالت التطعيم املنخفضة.

الدواء يف غضون  أقرت جامعة جون هوبكنز استخدام  و 
سبعة أيام من ظهور األعراض للمصابني ، لك ليس للمصابني 

الحوامل يف الثلث الثالث من الحمل.
و أونتاريو هي أول مقاطعة تدرج الدواء كخيار بديل يف 
يف  أيضا  تنظر  األخرى  املناطق  إن  باي  الدكتور  قال  حني 

الدواء كعالج وقايئ محتمل.

أونتاريو توافق على دواء لمعالجة مصابي كورونا فكم تكلفته؟

دعوة  يدعم  أنه  وندسور  مدينة  مجلس  قال 
جميع  عىل  التطعيم  لفرض  الصحية  الوحدة 
طالب املدارس االبتدائية قبل دخولهم املدرسة.

موقف  أيدوا  املدينة  مجلس  أعضاء  أن  يذكر 
إسيكس  وندسور  مقاطعة  يف  الصحية  الوحدة 

)WECHU( يف اجتامعهم هذا األسبوع.

سابق  الصحية يف وقت  الوحدة  أصدرت  حيث 
أنه  عىل  كورونا  فايروس  بتعريف  يويص  قرارا 
تطعيم  إلزاما  يصبح  بذلك  و  محدد”  “مرض 
غرار  )عىل  املدرسة  إىل  دخولهم  قبل  الطالب 

األمراض األخرى مثل الحصبة (.

لكن مجلس إدارة املدارس الكاثوليكية يأمل يف 
اتخاذ خطوات إضافية حيث يريد فرض التلقيح 

عىل املعلمني واملوظفني.

و قال رئيس مجلس اإلدارة ، فولفيو فالنتينيس 
، إن موقف املجلس جاء بسبب تعليقات أولياء 
مرة  املدارس  إغالق  يدعموا  مل  الذين  األمور 

أخرى.

وقال: “لقد شعرنا أن متغر فريوس كورونا ينترش 
األكرث  الضوابط  بعض  اتخاذ  إىل  بحاجة  وأننا   –
إدارة  أن يضع كل مجلس  بدالً من  و   ، رصامة 
أنه رمبا يتعني  ، شعرنا  الخاصة  مدرسة قواعده 

عىل املقاطعة أن تأخذ زمام املبادرة هنا ”
وقال: “لقد فرض املسئولون يف املقاطعة قيودا 

كانوا  لكنهم  املاضية  القليلة  األشهر  خالل  أكرث 
أو  الطالب  عىل  التطعيم  فرض  يف  مرتددين 

للموظفني.”

هذا و قالت وزارة الرتبية والتعليم يف رسالة إىل 
قناة CBC إنها “تفضل بشدة” أن يتم تحصني 
 ، كذلك  يكونوا  مل  إذا  و   ، بجرعتني  املوظفني 
فيجب عليهم إجراء اختبار سلبي ثالث مرات يف 

األسبوع قبل دخول املدرسة.

كالرك:  كيتلني  الوزارة  باسم  املتحدثة  وقالت 
 ، للصحة  الطبيني  املسؤولني  كبري  قال  “كام 
خالل  من  أمانًا  أكرث  أونتاريو  مدارس  أصبحت 
 ، املعززة  والتهوية   ، القوية  األمان  بروتوكوالت 

ومعدالت التطعيم املرتفعة يف املجتمع”.

و قالت :”أونتاريو لديها واحد من أعىل معدالت 
التطعيم للشباب يف كندا – مع ما يقرب من 82 
يف املائة من أولئك الذين ترتاوح أعامرهم بني 12 

و 17 عاًما تم تطعيمهم بجرعتني .”

ويندسور  مدارس  إدارة  مجالس  أعلن  و  حذو 
 COVID-19 اختبارات  سيوفر  أنه  مؤخرًا 

الرسيعة للطالب الستخدامها خالل العطالت.

طوعي  االختبارات  استخدام  فإن   ، ذلك  ومع 
يعود  حتى  مطلوب  غري  السلبي  واالختبار   ،

الطالب إىل املدرسة.

سعر خيالي لمنزل صغير في تورنتو
  وهكذا سيواجه وزير اإلسكان أحمد حسين إرتفاع األسعار

ال تزال أسعار املنازل يف تورنتو واملدن املحيطة و 
يدفع  حيث  للغاية،  مرتفعة  كندا  عموم  يف  حتى 
املنازل،  ألصغر  حتى  باهظة  أسعارا  املشرتون 
بأكرث من  تورنتو  بيع منزل صفري يف  ويشمل ذلك 

1.5 مليون دوالر.
 Horaham Aalue 132 يقع هذا املنزل يف شارع
وقد  تورونتو،  يف   Willaudale West حي  يف 
بسعر  ديسمرب   20 بتاريخ  السوق  يف  للبيع  غرض 
اليوم  من  الحق  وقت  يف  ليباع  دوالرا،   1.299.00

نفسه مقابل 1.528.000 دوالرا.
وعىل الرغم من صغر حجمه، إال أنه يحتوي عىل 
غرفتي  إىل  باإلضافة  العلوي،  بالطابق  نوم  غرفتي 
حاممات  وأربعة  السفيل،  الطابق  يف  أخريني  نوم 
صغريان  ومطبخان  معيشة  وغرفة  أسايس  ومطبخ 
يف الطابق السفيل ، كام أن للطابق السفيل مدخل 

خاص.
هذا و أكد وزير اإلسكان الكندي، أحمد حسني،أمس 
األول أن كندا يجب أن تحظر مؤقتا رشاء األجانب 
للمنازل و ذلك للمساعدة يف تخفيف أزمة إرتفاع 

األسعار.
تكون  أن  يجب  املساكن  إن  لرويرتز  حسني  وقال 
األجنبي  لالستثامر  وليس  فيها،  للعيش  للكنديني 
التي  الكندية  املدن  يدعم  أنه  مضيفا   , السلبي 
تطبق تدابري الكثافة مثل تلك التي طرحت مؤخرا 
ببناء ما يصل إىل ثالثة  نيوزيلندا والتي تسمح  يف 
ملنزل  املخصصة  األرايض  قطع  معظم  عىل  منازل 

األرسة الواحدة.

لزيادة  الطرق  إحدى  ذلك. هذه  أؤيد  “أنا  وتابع: 
املعروض من املساكن بسهولة عن طريق استخدام 

من  املزيد  إلنشاء  واحد  ملنزل  املخصصة  األرض 
الوحدات السكنية”.

املساكن،  من  املعروض  يزيد  إجراء  “أي  وأضاف: 
املزيد  ويوفر  ويبني  األرض،  استخدام  من  ويزيد 

من املساكن، هو أمر جيد”.
مستوى  عىل  إسكان  أزمة  تصارع  كندا  أن  يذكر 
اآلن  كندا  يف  املنزل  سعر  متوسط  وبلغ  البالد، 
780,400 دوالر، بزيادة بنسبة %25.3 عىل أساس 

سنوي، وبنسبة %81.4 منذ نوفمرب 2015.

ووعد رئيس الوزراء جاسنت ترودو، الذي فاز بواليته 
الثالثة يف سبتمرب، بإجراءات جديدة لتحسني القدرة 
عىل تحمل تكاليف اإلسكان، مبا يف ذلك فرض حظر 
مؤقت عىل املشرتين األجانب وبناء أو تجديد 1.4 

مليون منزل عىل مدى أربع سنوات.
وقال حسني إنه يؤيد حظر املشرتين األجانب، لكنه 
مل يقدم أي تفاصيل حول كيفية وموعد تنفيذ ذلك 
, وأشار إىل أن الرضيبة البالغة %1 عىل العقارات 
حيز  ستدخل  لألجانب  املستغلة  غري  أو  الخالية 

التنفيذ يف األول من يناير.

املنازل  من  أن 4.3%  الرسمية  البيانات  تظهر  كام 
يف فانكوفر يف عام 2019 مملوكة لغري املقيمني يف 
للشقق،  بالنسبة   13.6% إىل  النسبة  وتقفز  كندا 
و%7.7 من الشقق الجديدة يف تورنتو مملوكة لغري 

املقيمني.

بالفعل يف تصميم  بدأ  قد  العمل  إن  وقال حسني 
والذي  بالتملك،  ينتهي  الذي  اإليجار  برنامج 

سيساعد املستأجرين عىل رشاء منزلهم األول.

مدينة وندسور تؤيد إلزامية تلقيح طالب 
المرحلة اإلبتدائية و الثانوية !
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الفلسطينية  األرايض  يف  كنسيني  مسؤولني  بني  وخالف  أزمة  أيام،  منذ  طرأت 
احتفاالت  قبيل  املسيحيني  التمييز ضد  اتهامات لألخرية مبامرسة  إثر  وإرسائيل؛ 
أعياد امليالد “كريسامس” التي تبدأ الخميس، غري أن تل أبيب تنفي ذلك وتعتربه 

“شائن وخطري”.
القدس  مدينة  إىل  العامل  أنحاء  من  املسيحيني  آالف  عرشات  يصل  ما  وعادة 
الرشقية املحتلة وإرسائيل، من أجل املشاركة يف االحتفاالت داخل املواقع الدينية 

التي تعترب األكرث قداسة للمسيحيني حول العامل.
ففي القدس الرشقية، تقع كنيسة القيامة التي تعترب أقدس الكنائس املسيحية 
وأكرثها أهمية حول العامل، أما يف مدينة النارصة )شاميل إرسائيل( فتوجد “كنيسة 

البشارة”، وتعترب إحدى الكنائس األكرث قدسية.
وملن يستطيع الوصول إىل القدس الرشقية املحتلة والنارصة، فإنه عادة ما يتوجه 
أيضا إىل مدينة بيت لحم بالضفة الغربية حيث “كنيسة املهد” التي يُعتقد أن 

املسيح عليه السالم، ُولد فيها.
ومل يتمكن املسيحيون حول العامل من الوصول إىل األرايض املقدسة العام املايض، 
بسبب القيود التي فرضتها السلطات اإلرسائيلية للحد من انتشار فريوس كورونا.

إغالق  املايض،  الثاين  نوفمرب/ترشين  يف  أعلنت  قد  اإلرسائيلية  الحكومة  وكانت 
حدودها أمام السياح األجانب، تحسبا لظهور متحور كورونا الجديد “أوميكرون”.

رابطة  إدارة  النارصة، عضو مجلس  إيهاب صبّاح، مالك رشكة سياحة يف مدينة 
أغلقت  اإلرسائيلية  “الحكومة  إن  لألناضول  قال  إرسائيل،  يف  الوافدة  السياحة 
الحدود أمام السياح لبعض الدول حتى 22 من الشهر الجاري ودول أخرى حتى 

29 الجاري”.
ال  يهودية  ملجموعات  سمحت  اإلرسائيلية  الحكومة  “لكن  مستنكرا:  وأضاف 

تحمل الجنسيات اإلرسائيلية بالدخول يف حني منعت األجانب”.
وبحسب وسائل إعالم عربية، فإن هناك حديث عن قيام رشكة بجلب يهود شبان 

من حول العامل يف رحالت مجانية إىل إرسائيل.
وأشار صباح إىل أنه “تم توجيه تساؤالت إىل الحكومة اإلرسائيلية عن سبب منع 
السياح األجانب املسيحيني من الدخول بالوقت الذي يتم فيه منح استثناءات 

ملجموعات معينة”.
وأوضح أن أعداد السياح األجانب الذين كان من املتوقع حضورهم ومل يتمكنوا 

بسبب القيود اإلرسائيلية يصل إىل 10 آالف سائح.
وتابع صباح: “لدينا تساؤالت مرشوعة فمن ناحية تقول الحكومة إنه ال توجد 
استثناءات ومن ناحية أخرى هناك من يدخل من باب خلفي، ونحن ال نفهم عىل 
أي أساس يتم منح االستثناءات سيام وأن املوضوع يرض بعملنا ألننا غري قادرين 

عىل جلب الحجاج املسيحيني”.
وكان متحدث إعالمي باسم مجلس األساقفة الكاثوليك يف األرض املقدسة، أشار 
إىل أن السلطات اإلرسائيلية تفرض قيودا عىل دخول املسيحيني ال تفرضها عىل 

يهود أجانب ال يحملون الجنسية اإلرسائيلية.
وكتب وديع أبو نصار، الناطق باسم مجلس األساقفة الكاثوليك يف األرض املقدسة، 

األربعاء، عرب صفحته عىل “فيسبوك” إنه “ال ميكن القبول بأي متييز عنرصي”.
وأضاف: “تحدثت إىل وزير السياحة اإلرسائييل )يوئيل رازفوزوف( كام خاطبت 
السلطات  قرار  من  استهجاين  عن  معربا  والدولية  املحلية  الجهات  من  عددا 
االرسائيلية السامح لبعض اليهود األجانب )الذين ال يحملون الجنسية اإلرسائيلية( 

زيارة البالد، يف حني متنع الدولة الحجاج املسيحيني من القيام بذلك”.
وأشار نصار إىل أن “إرسائيل سمحت لرحالت تنظمها مؤسسة تجليت ليهود من 
املهجر زيارة البالد بالرغم من التشديدات الحالية املتعلقة بتفيش وباء كورونا. يف 
الوقت ذاته مُينع دخول اآلالف من الحجاج املسيحيني املطعمني املعنيني بزيارة 

بالدنا”.
وتابع: “تشاورت أيضا مع بعض املستشارين القانونيني وكلهم أجمعوا بأن مثل 

هذا التمييز غري قانوين، إضافة إىل كونه غري أخالقي”.
البالد  بزيارة  يرغب  من  معاملة جميع  اإلرسائيلية  “السلطات  نصار  أبو  وناشد 

بصورة مساوية دون أي متييز بني دين وآخر”.
وزارة الخارجية اإلرسائيلية، بدورها، رفضت هذه االتهامات ووصفتها بأنه “شائنة 

وخطرية”.
وقالت يف ترصيح مكتوب أرسلت نسخة منه لألناضول، الخميس: “ترفض دولة 
إرسائيل وتدين االتهامات بأي متييز ديني فيام يتعلق مبنح تصاريح الدخول إىل 

إرسائيل”.
وزعمت الخارجية أن “هذه املزاعم التي ال أساس لها من الصحة بشأن السلوك 

التمييزي شائنة وكاذبة وخطرية”.
وتابعت: “نتوقع من الزعامء الدينيني عدم االنخراط يف خطاب كراهية وتحريض 
ال أساس له من الصحة والرتويج له، والذي ال يؤدي إال إىل صب الزيت عىل نار 

معاداة السامية وميكن أن يؤدي إىل العنف وإلحاق األذى باألبرياء”.
وأشارت الخارجية إىل أن تفيش فريوس كورونا ومتحور “أوميكرون” أدى إىل تغيري 
اللوائح واإلجراءات املتعلقة بالدخول إىل إرسائيل، متاًما كام فعلت العديد من 

الدول األخرى، وتشمل هذه التغيريات لألسف حظر دخول السياح إىل البالد”.
وقالت إنه “يف ضوء هذا الوضع، أنشأت حكومة إرسائيل لجنة استثناءات تتعامل 
مع مئات الطلبات كل يوم، وتفحص اللجنة كل طلب دون تحيز أو متييز تجاه 

أي عرق أو دين”.
وبحسب الوزارة اإلرسائيلية “أصدرت لجنة االستثناءات يف األيام األخرية تصاريح 
عديدة لليهود واملسيحيني، بعض الطلبات التي متت املوافقة عليها كانت تلك 
التي جاءت من سلطات الكنيسة يف إرسائيل، مبا يف ذلك تصاريح للكهنة بدخول 

البالد يف األعياد املسيحية القادمة”.
لكن ترصيحات أبو نصار جاءت بالتزامن مع بيان شديد اللهجة أصدره بطاركة 

ورؤساء الكنائس يف القدس ومل تتطرق إليه وزارة الخارجية اإلرسائيلية.

وقال البطاركة يف بيان حصلت األناضول عىل نسخة منه: “يف جميع أنحاء األرض 
املقدسة، أصبح املسيحيون هدفًا لهجامت متكررة ومستمرة من قبل الجامعات 

املتطرفة )اإلرسائيلية(”.

•قادة مسيحيون يتهمون “إرسائيل” بالتميزي 

•العراق "تفاهم مشرتك"
 لتشكيل الحكومة

العراق  شامل  يف  كردستان  إقليم  رئيس  من  كل  دعا 
نجريفان بارزاين ورئيس "اإلطار التنسيقي" نوري املاليك، 
لـ"تفاهم مشرتك" لحل الخالفات  التوصل  األربعاء، إىل 
قادرة  حكومة  لتشكيل  وصوال  االنتخابات  نتائج  حول 

عىل مواجهة التحديات.
بارزاين  "نيجريفان  فإن  اإلقليم،  لرئاسة  بيان  ووفق 
الشيعية،  لألطراف  التنسيقي  اإلطار  وفد  استقبل 
األسبق(،  العراقي  الوزراء  )رئيس  املاليك  نوري  برئاسة 
وجرى بحث آخر تطورات الوضع السيايس يف العراق، 
)أكتوبر(  من  العارش  يف(  املبكرة  )الربملان  وانتخابات 
ترشين األول املايض، وتحفظات األطراف املعرتضة عىل 
نتائج االنتخابات، والعملية القانونية للطعن يف النتائج".

وقال بارزاين إن "للعراق وضعا خاصا، وإقليم كوردستان 
لن يكون أبدأ جزءا من املشكالت، بل سيكون دامئا عامال 
والتوصل  للخالفات  واقعية  معالجة  إليجاد  مساعدا 

لرشاكة حقيقية بني األطراف العراقية".
تسعى  أن  أهمية  عىل  اتفقا  الجانبني  أن  البيان  وتابع 
لتفاهم  "التوصل  إىل  العراقية  واألطراف  القوى  جميع 
وتشكيل  األوضاع  وتخطي  الخالفات  لحل  مشرتك 
مواجهة  عىل  وقادرة  املواطنني،  مطالب  تلبي  حكومة 
األمن  عىل  وتحافظ  واملستقبلية،  الحالية  التحديات 

واالستقرار".
االتحادية  املحكمة  أرجأت  األربعاء،  سابق  وقت  ويف 

العليا يف العراق جلسة طعن بنتائج االنتخابات، تقدم 
به "تحالف الفتح"، إىل 26 ديسمرب/كانون األول الجاري.

وهذا هو ثاين تأجيل من نوعه، بعد أن أرجأت املحكمة 
النظر يف الطعن ألول مرة يف 13 من الشهر الجاري.

وقرارات املحكمة االتحادية نهائية وغري قابلة للطعن، 
نتائج  عىل  املصادقة  مهامها  صلب  يف  يدخل  حيث 
االنتخابات لتصبح قطعية، إال أنها مل تنظر من قبل أي 

دعوى قضائية بشأن إلغاء نتائج.

لفصائل  سياسية  مظلة  وهو  "الفتح"،  تحالف  ويعد 
مسلحة مقربة من إيران، أبرز الخارسين يف االنتخابات، 
بحصوله عىل 17 مقعدا من أصل 329، بعد أن حل ثانيا 

برصيد 48 مقعدا يف انتخابات 2018.

الشيعي  الزعيم  بقيادة  الصدرية"،  "الكتلة  وتصدرت 
تحالف  تالها  مقعدا،  بـ73  النتائج  الصدر،  مقتدى 
بـ33  القانون"  "دولة  وائتالف  مقعدا،  بـ37  "تقدم" 
مقعدا، والحزب "الدميقراطي الكردستاين" بـ31 مقعدا.

االنتخابات  العراق توترات سياسية منذ إجراء  ويعيش 
تخللتها  الخارسة  القوى  ألنصار  احتجاجات  وقع  عىل 
األعامل،  ترصيف  حكومة  رئيس  الغتيال  محاولة 

مصطفى الكاظمي، يف نوفمرب/ترشين الثاين املايض.

•موقف خليجي موحد تجاه لبنان
 فهل ُيقابله الزتام لبناين؟  

االمري محمد بن سلامن من  السعودي  العهد  متكن ويل 
الذي صدر يف أعقاب  البيان املشرتك  تأمني إجامع حول 
زيارة الرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون اىل الرياض حول 
وعزلته  ازمته  من  لبنان  خروج  طريق  وخريطة  لبنان 
الخليجي  التعاون  مجلس  ببيان  تُّوج  والذي  الخليجية، 
أمس، خالل قمته الـ42 يف الرياض، والذي دعا السلطات 
الله”  ومنع   ”حزب  شاملة  إصالحات  إجراء  إىل  اللبنانية 

من “مامرسة نشاطاته اإلرهابية”.   

   وقال األمني العام للمجلس نايف فالح الحجرف، خالل 
مؤمتر صحايف  عقب انتهاء أعامل القمة، إن االجتامع قرر 
مطالبة “لبنان باتخاذ كافة  اإلجراءات الكفيلة باإلصالحات 
الفساد وبسط  السيطرة عىل سيادته  الشاملة ومكافحة 
وكافة مؤسساته ومنع “حزب الله” اإلرهايب من  مامرسة 
للتنظيامت  ودعمه  واحتضانه  اإلرهابية  نشاطاته 
يف  واالستقرار  لألمن  املزعزعة  وامليليشيات  اإلرهابية 

الدول العربية لتنفيذ أجندات  دولية وإقليمية”. 
 

اللبناين   وشددت القمة “عىل أهمية تعزيز دور الجيش 
الرشعية  الدولة  مبؤسسات  حرص  السالح  ورضورة 
اإلجراءات  الحدود  واتخاذ  مراقبة  عىل  والتشديد 
خالل  من  املخدرات  تهريب  استمرار  الكفيلةبردع 
السعودية  العربية  اململكة  تجاه  اللبنانية   الصادرات 
ودول مجلس  التعاون”. واستنكرت “استمرار الترصيحات 
املسيئة تجاه دول مجلس  التعاون وشعوبها وإقامة مؤمتر 
صحايف يف بريوت تعرض ململكة  البحرين”.  فهل سيالقي 

لبنان هذه املطالب اىل منتصف الطريق؟

الدكتور سامي  للشؤون االسرتاتيجية  مدير مركز املرشق 
زيارة  منذ  ما حصل  “أهمية  ان  لـ”املركزية”  يؤكد  نادر 
أرىس  وفرنسا  السعودية  بني  املشرتك  والبيان  ماكرون 
سلامن  لنب  العربية  الجولة  جاءت  ثم  ومن  الثوابت، 
املوقف  وحدت  أنها  واألهم  لتُثبّتها،  العربية  والقمة 
وبتنا  عدة،  مسائل  حول  موجودا  كان  الذي  الخليجي، 
الدول  هذه  ان  القول  ميكن  جديد.  زخم  أمام  اليوم 
والقمة  الخليجية  الجولة  لكن  السابق،  يف  تتاميز  كانت 
التي حصلت وّحدت املوقف من جديد فأصبح يتحدث 
التاميزات،  اللعب عىل  الصعب  بصوت واحد وبات من 
القرارات  اي  الثوابت،  هذه  نفسه عىل  الوقت  يف  وأكد 
حل  ورضورة  وحتمية  و1680  و1559   1701 الدولية 
وعدم  اللبنانية،  السلطة  بيد  السالح  حرصية  مسألة 
ان  ميكنه  ال  ولبنان  الخليجية،  الدول  بسياسات  التدخل 
يكون منصة للمواجهة االعالمية، او اطالق حرب اعالمية 
اىل  فعدنا  املساعدات  بشأن  اما  الكابتاغون.  لتصدير  او 
االقتصادي  االنقاذ  مسألة  حّصن  الذي  الدويل  اإلجامع 

وربطها باالصالحات اوال واستعادة الدولة لسيادتها ثانياً 
وبكل ما ذكرناه يف املوضوع السيايس”.

هل لبنان قادر عىل تلبية مطالب الخليج؟ يجيب نادر: 
“اليوم حكومة لبنان ال تجتمع بسبب االنسداد السيايس 
الحاصل وإرصار حزب الله عىل موقفه، ويك يتمكن لبنان 
اساسية  بخطوة  القيام  اوال  عليه  باملطلوب،  القيام  من 
وقف  وأهمها  الخليج  دول  باتجاه  الله  حزب  قبل  من 
الحرب االعالمية ووقف التدخالت بالحروب بالوكالة التي 
تستهدف الدول العربية، وايضا هناك جزء مطلوب منه 
يف الداخل اللبناين اي تسهيل العمل الحكومي واالهم من 
مسألة  السلطة  يف  ومن رشكائه  منه  املطلوب  ذلك،  كل 

تسهيل وتنظيم االنتخابات النيابية يف مواعيدها”.

ويف سياق متصل، تشري معلومات صحافية اىل ان خالل 
زيارة بن سلامن اىل قطر، والتي تزامنت مع زيارة الرئيس 
الرتيك رجب طيب أردوغان إليها، قامت وساطات لجمع 
نجحت  انها  قطر  اعتقدت  حيث  الدوحة،   يف  الرجلني 
من خالل االتصاالت التي اجرتها لتأمني لقاء يف الدوحة 
ان حادث  إال  السعودي،  العهد  وويل  الرتيك  الرئيس  بني 
باريس األخري بتوقيف رجل سعودي متهم باملشاركة يف 
السعودية  القنصلية  يف  خاشقجي  عدنان  الصحايف  قتل 
يف اسطنبول طرّي االجتامع بعدما تبني ان فرنسا اوقفت 
السعودي بناء ملعلومات تركية تبني الحقا انها غري دقيقة 
مساعي  نسف  الحادث  ان  اال  السعودي  عن  فأفرجت 
بني  العالقات  وعودة  تريك سعودي  لقاء  ترتيب  قطر يف 

البلدين. فلامذا أُلغي االجتامع؟

وهنا يقول نادر: “ال شك ان الجليد انكرس مع زيارة قطر، 
يتم  ان  يجب  والسعودية  تركيا  تجتمع  يك  اليوم  ولكن 
ذلك عىل اساس عقد، او ان يكون هناك امر ما قد أُنجز، 
سيام  ال  أكرث  توطدت  قد  العربية  املصالحة  تكون  وان 
كام  الصحيح.  املسار  عىل  برأيي  تسري  والتي  قطر،  مع 
يجب ان ترتافق ايضاً مع خطوات من قبل تركيا باتجاه 
بعض امللفات االساسية منها ما له عالقة بافريقيا، اثيوبيا 
والصومال وبسوريا وليبيا ايضا، هناك اكرث من ملف غري 
االحيان  نقول مواجهة يف بعض  ان هناك متايزا حتى ال 
اذاً،  السعودية،  رأسها  وعىل  العربية  والبلدان  تركيا  بني 
االمور تسري عىل الطريق الصحيح واال ملا كانت حصلت 
املصالحة العربية وعودة قطر اىل الحضن الخليجي بهذا 
االتجاه  هذا  يف  خطوات  انجاز  اىل  يرص  مل  لو  الشكل 
وقطع مسافة، لكن بالنسبة لرتكيا االمور قد تأخذ مزيدا 
من الوقت يك تتطبع مجمل هذه امللفات، رغم انه تم 
ومرص  االمارات  مع  كالتقارب  الخطوات  من  اكرث  انجاز 
ولكن رمبا قد يكون هناك امور إضافية يجب ان تتم عىل 

مستوى امللفات االخرى”



4السنة التاسعة - العدد -105- كانون1 , كانون2 )2022(إعالنات www.alforqannewspaper.ca



السنة التاسعة - العدد -105- كانون1 , كانون2 )2022(إعالنات www.alforqannewspaper.ca5



السنة التاسعة - العدد -105- كانون1 , كانون2 )2022(عربيات www.alforqannewspaper.ca6
                          

 *بقلم: األستاذ عبداملنعم الرياحي

1- - يف كل يوم صباحاً ومساء، ترد إيل يف الهاتف املحمول، 
أدبية  مفردات ال يجمعها جامع: نصوص رشعية وعبارات 
من رشق  وأحداث  مناسبات،  لها  ليس  وحكايات  وقصص 
يعاين  الضياع  من  حالة  تعكس  وجنوب،  وشامل  وغرب 
مع  الوقت  بإضاعة  يتسلون  اللذين  التائهون  شبابنا  منها 
مرحلة  هي  الشباب  مرحلة  وأن  الحياة،  هو  الوقت  أن 
فذكرين  ويفيد.  ينفع  ما  لكل  والعطاء  واالكتساب  الجد 
ذلك مبقولة عربية خليجية هي قولهم )ما عندهم سالفة( 

مبعنى أن أحاديثهم ليس لها قيمة وال اعتبار.

وجود  تهدد  بأحداث  اهتامم  لهم  ليس  اليوم  شبابنا   -2
العامل، كأنهم مل يشاهدوا ما يجري يف عاملنا من مآيس بسبب 
العنرصي،  والتمييز  العرقي  والتطهري  السيايس  االستبداد 
ومل يقرأوا عن أزمات عاملية بسبب الفقر والجوع واملرض 
والبطالة والتضخم وقلة املوارد، ومل يسمعوا أخبار الفساد 
الدمار  األخالقي وتجارة املخدرات، ومل يستشعروا مخاطر 
صناعة  يف  التسابق  بسبب  وجودنا  يهدد  الذي  الشامل 

األسلحة الفتاكة، واالنبعاث الحراري وتلوث البيئة.

وال  باهتاممهم  تحظى  أهداف  لهم  ليس  اليوم  شبابنا   -3
ميلكون بوصلة توجه مسريتهم، يجيدون السامع ويتقنون 
التلقي، هكذا أرادهم من تولوا قيادتهم، أرادوهم مطيعني 
واالفرتاض  والبحث  السؤال  يف  يرغبوهم  ومل  منقادين 
والتجريب واالختيار، وتلك مهارات تجلب الوعي. جعلوهم 
البعيد  واملستقبل  الوالدة،  قبل  البعيد  املايض  يف  يعيشون 
وظرف  عمرنا  هو  الذي  حارضنا  نسوا  حتى  املوت،  بعد 
حياتنا ووعاء نتاجنا، فنشأوا ال ميلك الواحد منهم مرشوعاً 
مفيداً يف سياسة أو اقتصاد أو اجتامع، ميكن أن يعرضه يف 

سوق املشاريع.

يحمل  معارص،  شباب  إىل  ماسة  حاجة  يف  اليوم  نحن   -4
كل واحد منهم هامً من هموم املجتمع املحيل والعاملي، 
مجتمعنا  يف  وهمنا  الهم.  هذا  يزيل  ما  أداء  يف  ويسعى 
الكندي أن نحفظ وجودنا ونحقق هويتنا، وأن نتعايش مع 
رشكائنا اآلخرين، ونشاركهم العمل يف كل مجال يجلب لنا 
السالم والسعادة، وهمنا يف الوطن األول أن نتابع ما يجري 
فيه من أحداث، وأن نقدم ألصولنا فيه كل عون ومساعدة، 
وتتحقق  والسالم  األمن  يشيع  أن  كله  العامل  يف  وهمنا 
العدالة والتنمية للناس جميعا. ويف سبيل ذلك علينا متابعة 
األخبار املحلية واإلقليمية والعاملية، يك نستشعر ما يعانيه 
واجتامعية  واقتصادية  سياسية  مشكالت  من  معارصونا 
ليك  مشاريع،  من  لحلها  يطرح  ما  إىل  ونتعرف  وثقافية، 
نعرض ما لدينا من معالجات عىل ضوء ما منلك من ثقافة 
وال  عمرنا،  أيام  من  يوم  كل  نستثمر  ذلك  وعند  وخربات. 
نتداوله من متفرقات ال  الوقت ما منلؤه مبا  لنا من  يبقى 

تغني وال تفيد.

5- أذكر يف أيام الدراسة اإلعدادية، لوحة معلقة يف جدار 
املدرسة، كتبت عليها كلامت بليغة يجمعها بيت شعر، هو 
.... وبورك بالشباب  قول الشاعر: شباب قنع ال خري فيهم 
الطامحينا. فليكن شبابنا طامحني، وليكن طموحهم يف ما 
َخرْيَ يِف  الله تعاىل: )الَّ  الناس. قال  الله تعاىل وينفع  يريض 
ن نَّْجَواُهْم إاِلَّ َمْن أََمَر ِبَصَدقٍَة أَْو َمْعُروٍف أَْو إِْصاَلٍح  كَِثريٍ مِّ
فََسْوَف  اللَِّه  َمرَْضاِت  ابِْتَغاَء  َذٰلَِك  يَْفَعْل  َوَمن  النَّاِس ۚ  بنَْيَ 

نُؤْتِيِه أَْجرًا َعِظياًم()114(النساء صدق الله العظيم.

ما عندهم 
سالفة  

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

أول  استخدام  األمريكية  والدواء  الغذاء  إدارة  أجازت 
كورونا.  فريوس  لعالج  الفم  طريق  عن  يؤخذ  دواء 
وأصدرت الوكالة موافقة طارئة يوم األربعاء عىل عقار 

مضاد للفريوسات طورته رشكة فايزر. 

ترخيص  "يسمح  األمرييك،  "إنسيدر"  موقع  وبحسب 
إدارة الغذاء والدواء لألشخاص املعرضني للخطر ممن 
كام  الحبوب.  بتلقي  أكرب  أو  عاًما   12 أعامرهم  تبلغ 
أيام  العالج يف غضون خمسة  الناس  يبدأ  أن  ويجب 
من ظهور األعراض. ويتم إعطاء العالج، املكون من30 
حبة، عىل مدى خمسة أيام. وقالت الدكتورة باتريسيا 
كافازوين، مديرة مركز تقييم األدوية واألبحاث التابع 
إلدارة الغذاء والدواء يف بيان يوم األربعاء: "يوفر هذا 
التفويض أداة جديدة ملكافحة كورونا يف وقت حرج 
ويعد  كام  جديدة  متغريات  تظهر  حيث  الوباء،  من 
املرىض  متناول  يف  للفريوسات  املضاد  العالج  بجعل 
املعرضني  ملخاطر عالية من مصايب فريوس كورونا". 
سهل  خيار  لوجود  متحمسون  إنهم  األطباء  وقال 
االستخدام لعالج املرض مبكرًا، قبل أن يحتاج الناس 

الوحيدة  األخرى  األدوية  إن  املستشفى.  دخول  إىل 
املقبولة حاليًا لعالج مرىض كورونا غري املوجودين يف 
النسيلة،  وحيدة  املضادة  األجسام  هي  املستشفى، 
الترسيب  طريق  عن  عادًة  تسليمها  يتم  والتي 

الوريدي".

طبيبة  باتيل،  كافيتا  الدكتورة  "قالت  املوقع:  وتابع 
الرعاية األولية يف واشنطن ومديرة السياسة الصحية 
يف  البدء  عىل  حريصة  إنها  األبيض،  بالبيت  السابقة 
خاصة  املرىض،  بعض  لعالج  الحبوب  هذه  استخدام 
األجسام  أدوية  مع  اللوجستية  التحديات  بسبب 
منع  حبوب  أن  أيًضا  الخرباء  ويتوقع  املضادة. 
جيد  بشكل  ستعمل  للفريوسات  املضادة  الحمل 
ألن  املحتملة،  املستقبلية  واملتغريات  أوميكرون  ضد 
الشائك  الربوتني  تستهدف  ال  الحمل  منع  حبوب 
يستخدمه  الذي   - الشائك  الربوتني  يعترب  للفريوس. 
الهدف  هو   - البرشية  بالخاليا  لاللتصاق  الفريوس 
املضادة،  األجسام  وأدوية  اللقاحات  ملعظم  األسايس 
طفرة   30 من  أكرث  عىل  أوميكرون  متحور  ويحتوي 

عىل هذا الربوتني. وقال ألربت بورال الرئيس التنفيذي 
لرشكة فايزر يف بيان: "ميثل ترخيص "باكسلوفيد اليوم 
مثااًل رائًعا آخر عىل كيف سيساعدنا العلم يف نهاية 
املطاف عىل هزمية هذا الوباء، والذي يستمر، حتى 
بعد عامني، يف تعطيل وتدمري األرواح يف جميع أنحاء 

العامل"."
إىل  سيؤدي  األخرض  الضوء  "إعطاء  املوقع،  وبحسب 
"فايزر"،  لرشكة  متوقعة  غري  نقدية  مكاسب  تحقيق 
حيث وقعت حكومة الواليات املتحدة صفقات توريد 
إدارة  من  بتفويض  مرشوطة  كانت   2021 العام  يف 
الواليات  وافقت  الثاين،  ترشين  يف  والدواء.  الغذاء 
املتحدة عىل دفع 5.3 مليار دوالر مقابل 10 ماليني 
بيان  يف  فايزر  وقالت  باكسلوفيد.  من  عالجية  دورة 
صحفي يوم األربعاء إنها تخطط لزيادة إجاميل إنتاج 
مليون   120 إىل  عالجية  دورة  مليون   80 من  الدواء 
أن  سرتيت  وول  محللو  ويتوقع  املقبل.  العام  دورة 
األدوية  أفضل  من  واحدة  إىل  فايزر  حبوب  تتحول 

مبيًعا يف الصناعة يف العام 2022

سوريا: إمرباطورية مخدرات
 يديرها أقرباء لألسد وحزب اهلل

 The New( تاميز  نيويورك  صحيفة  قالت 
York Times( األمريكية إن رشكاء متنفذين 
األسد،  بشار  السوري  الرئيس  ومقربني من 
مخدر  وترويج  صناعة  يف  متورطون 
الكبتاغون -وهو عقار غري قانوين يستخدم 
عىل  يؤرش  مام  العصبي-  للجهاز  كمنشط 
حوض  يف  جديدة  مخدرات”  “دولة  قيام 

البحر األبيض املتوسط.

أعّده  الصحيفة -يف تحقيق مطول  وذكرت 
العاصمة  من  سعد  وهويدا  هوبارد  بن 
غري  مخدرات  تجارة  أن  بريوت-  اللبنانية 
الدوالرات  مبليارات  قيمتها  تقدر  قانونية 
يديرها رشكاء أقوياء وأقارب للرئيس األسد، 
بُنيت عىل أنقاض 10 سنوات من الحرب يف 
القانونية  الصادرات  حجم  متجاوزة  سوريا 
دولة  أحدث  إىل  البلد  ومحولة  السورية، 
تعتمد عىل التجارة غري الرشعية للمخدرات 

يف العامل.

عىل  -املرتكزة  الصناعة  هذه  أن  وأكدت 
والشائع  لإلدمان  املسبب  الكبتاغون  عقار 
متتد  عربية-  دول  عدة  يف  االستخدام 
عملياتها يف عموم سوريا، من خالل ورشات 
إخفاء  فيها  يتم  للتعبئة  ومصانع  للتصنيع 
وشبكات  للتصدير  وتجهيزها  املخدرات 
األسواق  إىل  بنقلها  تتكفل  للتهريب 

الخارجية.

وأشارت نيويورك تاميز إىل أن تحقيقها الذي 
إنفاذ  مسؤويل  من  معلومات  إىل  استند 
املقابالت  وعرشات  دول،   10 يف  القانون 
وسوريني  وإقليميني  دوليني  خرباء  مع 
لديهم معرفة بتجارة املخدرات ومسؤولني 
الكثري  أن  أمريكيني حاليني وسابقني؛ كشف 
من عمليات اإلنتاج والتوزيع ترشف عليها 
وهي  السوري،  الجيش  يف  الرابعة  الفرقة 
األخ  األسد  ماهر  بقيادة  النخبة  وحدة 
األصغر للرئيس وأحد أقوى الرجال يف البلد.

-بحسب  أيضا  الرئيسيني  الالعبني  بني  ومن 
صالت  تربطهم  أعامل  رجال  الصحيفة- 
الله  حزب  وجامعة  بالحكومة،  وثيقة 
اللبنانية املسلحة، وأعضاء آخرون من عائلة 
لقبهم  لهم  يضمن  الذين  املمتدة  الرئيس 
األنشطة غري  الحامية من  األخري(  )اسمهم 

القانونية.

املخدرات  تجارة  أن  تاميز  نيويورك  وتؤكد 
غري املرشوعة أصبحت اآلن مورد الصادرات 
بكثري  تتجاوز  سوريا، وهي  قيمة يف  األكرث 
وفقا  القانونية،  السورية  املنتجات  قيمة 

لقاعدة بيانات جمعتها الصحيفة.

وخالل السنوات األخرية، صادرت السلطات 
والسعودية  وإيطاليا  اليونان  من  كل  يف 
الحبوب  من  املاليني  مئات  أخرى  وأماكن 
املخدرة، مصدر معظمها من ميناء تسيطر 
يف  وبعضها  سوريا،  يف  الحكومة  عليه 
عمليات شحن قد تتجاوز قيمتها السوقية 

مليار دوالر.

كام اكتشف مسؤولون يف إيطاليا 84 مليون 
لفات ضخمة من  كبتاغون مخبأة يف  حبة 
بينام   ،2020 عام  املعدنية  والرتوس  الورق 
مارس/آذار  يف  املاليزية  السلطات  عرثت 
املايض عىل أكرث من 94 مليون حبة داخل 

عجالت عربة مطاطية.

يف  حبة  مليون   250 من  أكرث  ضبط  وتم 
جميع أنحاء العامل حتى اآلن هذا العام، أي 
أكرث من 18 ضعف الكمية التي تم العثور 

عليها قبل 4 سنوات فقط.
الشحنات  هذه  أن  املخدرات  خرباء  ويرى 
إجاميل  من  فقط  يسري  نزر  سوى  ليست 
لفهم  نافذة  متثل  لكنها  املروجة،  الحبوب 
ازدهرت  التي  التجارة  هذه  وحجم  نطاق 
عىل األرجح بشكل كبري يف السنوات القليلة 

املاضية.
قلق  يثري  ما  أكرث  أن  الصحيفة  وتضيف 
الشبكة  أن  هو  املنطقة  يف  الحكومات 
لتهريب  إنشاؤها  تم  التي  السورية 

الكبتاغون، بدأت يف ترويج مخدرات أخرى 
وفق  ميث،  الكريستال  مثل  خطورة  أكرث 

مسؤولني أمنيني إقليميني.

نيويورك  تحقيق  كشف  أخرى،  ناحية  من 
الكبتاغون تنترش  تاميز أن مختربات مخدر 
بشكل أسايس يف املناطق التي تسيطر عليها 
سوريني  شهادات  وفق  السورية،  الحكومة 
األرايض  يف  أو  املناطق،  هذه  يف  يعيشون 
من  بالقرب  الله  عليها حزب  يسيطر  التي 
الحدود اللبنانية، أو خارج العاصمة دمشق 

وحول مدينة الالذقية الساحلية.

وحدات  هي  اإلنتاج  مصانع  من  والعديد 
فارغة،  فيالت  أو  حظائر  شكل  يف  صغرية 
من  اثنني  -بحسب  العامل  فيها  يقوم 
املواد  بدمج  زاروها-  الذين  السوريني 
باستخدام  بعضا  بعضها  مع  الكيمياوية 
خالطات، وضغطها يف أقراص بآالت بسيطة، 
وتكون إما محروسة بجنود أو تحمل الفتات 

تشري إىل أنها مناطق عسكرية مغلقة.

إخفاء  يتم  اإلنتاج،  مراحل  إمتام  وبعد 
حاويات  يف  الجاهزة  الكبتاغون  حبوب 
شحن أو عبوات حليب أو شاي أو صابون 
تهريبها  يتم  ثم  فواكه،  شحنات  داخل  أو 
بعضها  يغادر  ولبنان، حيث  األردن  إىل  برا 
عرب منافذ بريوت الجوية والبحرية، والجزء 
األكرب يغادر سوريا من ميناء الالذقية عىل 

ساحل البحر األبيض املتوسط.

املصدر : نيويورك تاميز

ما يه الفئات العمرية األكرث إصابة بـ"أوميكرون"؟
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  High Quality PRINTING with Best Rates 

DISTRIBUTE TO WINDSOR AREAS 

•  Business Cards: 1000 for $45
•  Sticker labels: 5000 starting $380
•  Pull Up Banners: 1 for $129
•  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
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