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عشرة أعوام
 على إنطالقة

  “ الفرقان “ 
حتتفل “ الفرقان “  مبرور عشرة أعوام على انطالقها، حيث عملت خالل 
خمتلف  وتداعيات  تعقيدات  على  الضوء  تسليط  على  املنصرم  العقد 

األحداث والصراعات اليت أّثرت على العامل و خباصة يف وطننا كندا .
يف  منواً  األسرع  الرقمية  اإلخبارية  الصحف  بني  من  الفرقان  وأصبحت  
و  االجتماعي  التواصل  قنوات  عرب  اآلالف  عشرات  يتابعها  حيث  املنطقة، 

جمموعاتها اإلخبارية ، وتشهد مستويات متميزة من التفاعل..

كجريدة  مكانتنا  ترسيخ  من  املاضية  العشرة  األعوام  مدى  على  متّكنا 
إخبارية رائدة وتعزيز مسعتنا وقدرتنا على تقديم األخبار النوعية بأسلوب 

فعال وثري للجماهري الناطقة بالعربية يف كندا و العامل .

على  الطلب  يف  ملموسة  زيادة  شهدت  مسبوقة  غري  فرتة  نعيش  حنن 
األخبار النوعية خالل العامني املاضيني، فاجلمهور اآلن أحوج ما يكون إىل 
منصات إخبارية متنحه اخلرب الصحيح مبصداقية. كما كان لنا دور بالغ 
األهمية يف تقديم املعلومات الدقيقة اليت تبقيهم على اّطالع مستمر ملعرفة 

املستجدات فور حدوثها.

هلا  اإلعداد  يتم  نوعية  لنقلة  حتضر  الفرقان  جريدة  أن  بالذكر  جيدر 
كما    ، الرقمي  والتطور  االبتكار  على  ترتكز  متخصص  فريق  قبل  من 
الواقع  حمتوى  استخدام  عرب  املتطورة  التقنيات  من  اجلريدة  ستستفيد 
وإحياء  التغطيات  العمق على  االفرتاضي إلضفاء مزيد من  والواقع  املعزز 

العناصر اإلخبارية.

و يف االختام أود أن أشكر أبناء جاليتنا على الثقة اليت منحونا أيها و خاصة 
املعلنني الكرام على دعمهم الدائم يف سبيل إستمرار جريدتكم املتواضعة.

519-992-1657
www.alforqannewspaper.ca

Visit our website 
for a daily news update 
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الناشطات  من  مجموعة  لتكريم  حفالً  العريب  الثقايف  املجلس  أقام 
والناشطني من أبناء الجالية العربية يف مدينة وندسور الكندية و ذلك 
احتفاءا بيوم املرأة ويوم العمل التطّوعي و ذلك يوم االثنني املوافق 
فيه 23 - 5 - 2022 يف مطعم مندي , حيث حرض الحفل كوكبة من 
املثقفني و األكادمييني و الشعراء و الصحفيني ) رئيس تحرير جريدة 
املهاجر األستاذ رضا منصور ، رئيس تحرير موقع الستارة األستاذ عيل 
ابراهم طالب و الزميل محمد خليفة رئيس تحرير جريدة الفرقان (.

اإلدارية  الهيئة  كلمة  أعقبه  الكندي،  الوطني  بالنشيد  الحفل  ابتدأ 
ألقتها السيدة برشى حّنا، رئيسة املجلس، تناولت فيها مربرات تأسيس 
املجلس وأهدافه وتطلعاته، ثم استعرض الدكتور عالء أحمد نائب الرئيس نشاطات املجلس منذ تأسيسه.

محمد  الزميل  "الفرقان"  جريدة  تحرير  رئيس  بتكريم  املجلس  قام  جميلة  بادرة  يف  و 
إنطالقتها. عىل  أعوام  عرشة  مبرور  الجريدة  إحتفال  مع  التكريم  تزامن  و   خليفة 

و قدم الدكتور عالء أحمد الدرع التكرميي للزميل خليفة حيث شكر األخري املجلس و قال يف كلمته : " أود أن 
أشكر املجلس الثقايف العريب عىل جهودهم املبذولة من أجل إحياء و إثراء الثقافة العربية و الرشق أوسطية 
يف مجتمعنا و إنني اذ أشكر املجلس بشخص رئيسته و كافة أعضاءه الكرام عىل هذا التكريم الذي يعني يل 
الكثري ، غري أين ال أعترب هذا التكريَم تكريٌم لشخيص إمنا هو تكريٌم للدور الذي نقوم به يف جريدتنا من خالل 
 مد جسور التواصل بني ابناء املجتمع و نرش الثقافة و الوعي من أجل تعزيز إندماجنا يف محيطنا الكندي".

األستاذ  التكرميي  الدرع  لها  قدم  و  املجلس(  )رئيسة  حّنا  برشى  السيدة  املجلس  كرم  كام 
كذلك  أونتاريو،  مقاطعة  يف  السنة  لهذه  متميزة  متطوعة  النتخابها  الفيصيل  رايض 
.2021 عام  سبقه  الذي  والعام   2022 لعام  املقاطعة،  مستوى  عىل  األوىل  املعلمة   النتخابها 

محمد  األستاذ  التكرميي  الدرع  لها  قدم  و  الفيصيل  فوزية  السيدة  تكريم  تم  أيضا  و 
جمعية  خصوصاً  ؛  وندسور  مدينة  يف  اإلنسانية  واملنظامت  الجمعيات  مع  لتطوعها  األسود 
العريب". الثقايف  و"املجلس  األحوازي"،  العريب  األحمر  "الهالل  وجمعية  األمل"،   "سيدات 
التكرميي األستاذ رعد  الدرع  و يف لفتة إنسانية قام املجلس بتكريم السيدة فرحة ثليجان و قدم لها 
الحرب  أبناء و زوجة شهيد لجأت إىل كندا هربا من ويالت  أم لسبعة  السيدة فرحة هي  شمعون و 

الدائرة يف سوريا وتحدت صعوبات الغربة يف مخيامت الالجئني، وأحسنت تربية أوالدها.

الدكتورمديح  الشاعر  ألقى  ثم  املناسبة،  بهذه  كلمة  منصور  رضا  السيد  ألقى  كام 
قرأت  بعدها   ، شعرية  قصائد  الحفل  وعريف  للمجلس  اإلدارية  الهيئة  عضو  الصادق، 
املكرمات. لألمهات  هدية  معلوف  رشيد  للشاعر  قصيدة  عيل  الشيخ  رؤى   السيدة 

و بعد قطع الكيكة وتناول مفردات الضيافة يف مطعم مندي لصاحبة الدكتور عالء أحمد مشكوراً؛ بدأت 
فقرة العزف عىل آلة العود مع األغاين العربية الرتاثية؛ قدمها الفنان ضياء نعوم مشكوراً.

كل  شكر  كام   ، أحمد  عالء  الدكتور  لسان  عىل  للحارضين  اإلدارية  الهيئة  بشكر  الحفل  وختم 
واألستاذ  األمل  نساء  جمعية  عضوات  خصوصاً  الناجحة،  األمسية  لهذه  اإلعداد  يف  املساهمني 
اإلدارية:  الهيئة  وأعضاء  الفنية،  بعدسته  األمسية  غطى  الذي  اإلدارية،  الهيئة  عضو  األسود  محمد 
تذكارية. صور  التقطت  وقد  الغزايل،  زياد  والدكتور  شمعون،  رعد  والسيد  الفيصيل،  رايض   السيد 

هذا و أعلن املجلس عن نشاطه القادم بعنوان )يوم الرتاث العريب(، خالل شهر آب 2022.

المجلس الثقافي العربي يكرم شخصيات
 و رئيس تحرير "الفرقان" في عامها العاشر !
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مراسلة  باغتيال  التنديد  األمريكية  الخارجية  جددت 
تتوقع  إنها  وقالت  عاقلة،  أبو  شريين  الزميلة  الجزيرة 
حني  يف  كامل،  بشكل  قتلها  عن  املسؤولني  محاسبة 
االحتالل  جيش  مسؤولية  صحفية  تحقيقات  أظهرت 

اإلرسائييل عن عملية االغتيال.

برايس  نيد  األمريكية  الخارجية  باسم  املتحدث  وقال 
-خالل املؤمتر الصحفي اليومي أمس الثالثاء- إنه يتوقع 
بشكل  واشنطن  إطالع  والفلسطينيني  اإلرسائيليني  من 
وطالب  شريين،  مبقتل  الخاصة  تحقيقاتهام  عىل  دائم 
إىل  يصل  مقتلها  بشأن  ومعمق  شامل  بتحقيق  برايس 

مساءلة الجاين.

وذكرت شبكة "يس إن إن" )CNN( أنها جمعت أدلة 
الجزيرة  مراسلة  استهدف  اإلرسائييل  الجيش  أن  تؤكد 

شريين أبو عاقلة يف جنني بشكل متعمد.

وقال تقرير للشبكة األمريكية إن تحقيق فريقها واألدلة 
قبل  من  استهدفت  شريين  أن  إىل  تشري  جمعها  التي 
القوات اإلرسائيلية، وإن األدلة تؤكد عدم وجود مسلحني 
أو مواجهات مسلحة قرب شريين خالل اللحظات التي 

سبقت قتلها.
أن  إىل  برس"  "أسوشيتد  لوكالة  تحقيق  خلُص  كام 
الرصاصة التي قتلت الزميلة شريين أُطلقت من بندقية 
جندي إرسائييل، ووفقا للتحقيق ذاته فإن مقاطع فيديو 
قافلة  تظهر  الحادثة  صبيحة  التقطت  متعددة  وصورا 
لديها  وكان  شريين،  قرب  متوقفة  إرسائيلية  عسكرية 

مجال رؤية واضح للمكان الذي اغتيلت فيه.

الفلسطيني محمد  الوزراء  رئيس  قال  ذلك،  يف غضون 
اغتيال  ملف  الفلسطينية  السلطة  إحالة  إن  اشتية 
يهدف  الدولية  الجنائية  املحكمة  إىل  عاقلة  أبو  شريين 
إىل تحميل إرسائيل املسؤولية عن الجرائم التي ترتكبها 

بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد اشتية -يف مقابلة مع شبكة يس إن إن- أنه ليس 
مع  مشرتك  تحقيق  قبول  ظرف  أي  تحت  املمكن  من 

الجيش اإلرسائييل بشأن مقتل أبو عاقلة.

فتح  عن  متتنع  اإلرسائييل  االحتالل  سلطات  تزال  وال 
فحوصها  أن  رغم  عاقلة،  أبو  شريين  مقتل  يف  تحقيق 
األولية أثبتت أن جنودها أطلقوا الرصاص باتجاه املوقع 

الذي كانت فيه مراسلة الجزيرة.

•اغتيال شريني أبو عاقلة.. 
     تحقيقات تؤكد مسؤولية اإلحتالل
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أسواق املوصل

CHICK
PEAS

BASMA 
Green Okra      

PUCK
Creamy 

        Dairy spread                  

ULKER
  Labneh

ALWAAN 
Coffee

                400g

.99

 CEDAR 
Pitted Dates   

.99

$1

GULNAZ
         Tahina

SUKKARI
    RUTAB 

.99

$6

TAMARIND
Paste

           400g

.99

$2

.99

$9
.99

$11
.99

$5 ¢59

NAFEESA
Coffee

.99

$4

519.817.2939

VIMTO
TAMARIND

JALLAB
.99

$4
SILVAN

Cracked Green

Olives

                

GREEN WORLD
                             Sukkari

                              Dates

         

2/$3
.99

$1

.99

$9
YAMAMA

Tomato paste

           1L

.99

$3

$8

2/$5 2/$10
MUSHROOM , LENTIL & VEGETABLE SOUP

¢99

KUBBA

.99

$12

Basmati

     Rice

KRINOS
FILLO

                                                 Pastry Sheet

.49

$2
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 *بقلم: األستاذ عبداملنعم الرياحي

1. شريين أبوعاقلة اإلعالمية يف قناة الجزيرة، سقطت قتيلة 
برصاصة يف رأسها، أطلقها عليها قناص محرتف حاملا كانت 
والصورة،  بالصوت  الخرب  نقل  يف  املرشوعة  مهمتها  متارس 
ليعرف املشاهد حقيقة الحدث ومييز املعتدي من املعتدى 
اإلعالميني  من  كثرياً  كلفت  بطولية  مهمة  وتلك  عليه. 

حياتهم. 

الشهود لطمس  الصهيوين دأبت عىل قتل  الكيان  2. دولة 
الحقائق دون جدوى. الكونت برنادوت الوسيط الدويل يف 
الرصاع العريب الصهيوين كان الضحية األوىل. جرى اغتياله يف 
7\9\1948، نفذت جرمية اغتياله عصابة شترين التي أصبح 
زعيمها إسحاق شامري رئيساً للوزراء بعد قيام دولة الكيان. 
وخالل 47 سنة حتى اليوم قدم كثري من الشهداء حياتهم 
رجال  ومؤلفون،  وكتاب  إعالميون  منهم  الحقائق،  لحفظ 
ونساء وأطفال، ولقد وثقت نقابة الصحفيني الفلسطينيني 
القدس  يف  العاملني  الصحفيني  لحرمة  انتهاك  حالة   337

وغزة والضفة الغربية خالل مايو 2021.

شواهد  واإلسالمية  العربية  واآلثار  التاريخية  املنشآت   .3
القدس  يف  األقىص  املسجد  الصهيوين،  العدوان  عىل  ماثلة 
والحرم اإلبراهيمي يف الخليل وغريها كثري، أهداف للعدوان 
واألسواق  واملدارس  واملقابر  املساجد  من  ومئات  املتكرر، 
فهل  عامة،  وساحات  ومالعب  حدائق  إىل  تحويلها  جرى 
املعمورة؟  املعامل  ومن  األحياء  من  الشهود  تصفية  أفادت 
هو  أليس  الشهود.  عىل  القضاء  يف  قصد  له  الذي  ومن 

املجرم؟

4. فلسطني يف األصل وطن للمسلمني واملسيحيني واليهود، 
الحرب  وبعد  العثامنية،  السلطنة  واليات  إحدى  كانت 
أقيمت فيها دولة عربية مستقلة عاصمتها  العاملية األوىل 
بريطانيا  انتدبت  املتحدة  األمم  من  وبقرار  القدس، 
 1917\11\2 يف  صدر  االنتداب  فرتة  وخالل  ملساعدتها، 
لليهود  وطن  بإقامة  الربيطاين  الخارجية  وزير  بلفور  وعد 
وعملت  إليها،  اليهودية  الهجرة  وبدأت  فلسطني،  يف 
عملها  واألرجون  وشترين  الهاجانا  اإلرهابية:  العصابات 
من  وغريها  قاسم  وكفر  ياسني  دير  يف  والدمار.  القتل  يف 
الدول  إىل  فلسطني  أهل  فلجأ  الفلسطينية،  والقرى  املدن 
املجاورة وال يزالون يف مخيامتهم يف العراق ويف سوريا ويف 
املواطنون  يطرد  الذي  الوقت  يف  العودة  ينتظرون  لبنان، 
جراح،  والشيخ  القدس،  يف  مساكنهم  من  الفلسطينيون 

وسلوان، وغريها. 

أهل  يحرم  لليهود،  دولة  نفسها  إرسائيل  تعلن  اليوم   .5
املستوطنات  وتقام  إليها،  العودة  من  النازحون  فلسطني 
الكيان  سلطة  وترفض  مكان،  كل  من  الغرباء  لجلب 
ترفض  كام  النظام،  لتسوية  العريب  املرشوع  اإلرسائييل 
املرشوع الدويل بإقامة دولتني، فهل يتم لها ذلك؟ وهل تم 

ذلك للمستوطنني يف افريقيا؟

يا  القدس  روايب  يا  له  قصيدة  يف  قال  ريشة  أبو  عمر   .6
مجىل السنا..... يا رؤى عيىس عىل جفن النبي ..... ال ميوت 
..... عارضيه قبضة املغتصب..... تحية  الحق مهام لطمت 
من القلب لفقيدتنا الغالية شريين أبو عاقلة، أيقونة اإلعالم 

العريب.  

بأي ذنب 
قتلت؟!

2022 الفرقان  لجريدة  محفوظة  الحقوق  جميع  أصحابها.  آراء  عن  تعرب  وإمنا  وإدارتها،  الجريدة  رأي  عن  بالرضورة  تعرب  ال  الواردة  املقاالت  و  اآلراء  إن   

ا؟!
ً
استحقاقات ما بعد االنتخابات.. "الفراغ" األوفر حظ

صحيح أّن "رئيس السّن" يف مجلس النواب الجديد نبيه 
بّري مل يَدُع بعد إىل الجلسة األوىل للربملان املخّصصة 
النتخاب رئيسه ونائبه واختيار هيئة املكتب، وأمامه 
أّن  األكيد  أّن  إال  قانونيًا لذلك،  أكرث من أسبوع  مهلة 
"ساعة الجّد" قد حانت، لتسدل الستارة عىل مرحلة 
من  تخلّلها  وما  االنتخابات،  تلت  التي  "املهرجانات" 
ال  "مزايدات"  عن  فضالً  األكرب"،  "الكتلة  عىل  تسابق 

تقّدم أو تؤّخر شيئًا يف املعادلة.
انتهى زمن "املهرجانات"، إن جاز التعبري، ومعه أيًضا 
الُجُدد،  النواب  بعض  عىل  "التعارف"  زمن  انتهى 
الذين كان من حّقهم رمبا أن "يحتفوا" مبا حّققوه من 
من  االنتخابيّة،  لبنان  دوائر  امتداد  عىل  "انتصارات" 
أقىص الشامل إىل أقىص الجنوب، فكانت "الربوباغندا" 
مع  مفهومة،  املشهد  عىل  هيمنت  التي  اإلعالمية 
يغادر  مل  الذين  "التغيري"  لنواب  مكثّفة  إطالالت 
برامج  بني  بعضهم  "تنّقل"  بل  الشاشات،  بعضهم 

الشاشة الواحدة.
ببدء  لتنبئ  الجّد"،  "ساعة  وحانت  ذلك،  كّل  انتهى 
أقرب  "استحقاقات"  سلسلة  ضوء  يف  الربملاين،  العمل 
إىل "التحديات" تنتظر النواب، القدامى منهم والجدد، 
يف القادم من األيام، قد تكون انتخابات رئيس املجلس 
ونائبه، التي يكرث الحديث حولها هذا األسبوع، "أسهلها 
املحدق  "الغموض"  كّل  رغم  اإلطالق،  عىل  وأيرسها" 
بها، وسط مخاوف جدية من "شبح التعطيل" الذي قد 
يفرض نفسه عىل االستحقاقات التالية، ُمدِخالً البالد يف 

"فراغ" قد يكون "قاتالً"!
استحقاقات بالجملة

 
عىل  إًذا،  النواب  مجلس  رئيس  انتخاب  يكون  لن 
الخريطة  أفرزته  الذي  االنقسام  ظّل  يف  "تعقيداته"، 
الجديدة للربملان التي انبثقت عن االنتخابات النيابية 
خصوًصا  الكتل،  بعض  مواقف  يف  والتصلّب  األخرية، 

نبيه  أّن  الجميع  يدرك  حيث  صعبًا،  منها،  املسيحية 
بري "راجع"، لغياب أّي مرشح "بديل" ميكن أن يطرح 
يف  يغرّدون  الشيعة  النواب  جميع  أّن  طاملا  نفسه، 
األصوات  بعدد  "محصورة"  املعركة  يجعل  ما  رسبه، 

التي سيحصل عليها الرجل، ال أكرث.
حول  يحوم  "خطرًا"  هناك  أّن  يبدو  ال  هنا،  من 
وإن  النواب،  ينتظر  الذي  الجديد  االستحقاق 
الوجوه  بعض  ملقاربة  املوقف  سيد  "الرتقب"  كان 
مع  وتعاملهم  فيه،  الربملان  إىل  الوافدة  "التغيريية" 
"الخطر"  هذا  أّن  إال  املناصب،  ملختلف  املرشحني 
لتبدأ  إنجاز هذا االستحقاق،  "أمرًا واقًعا" بعد  يصبح 
"التحديات" التي ستلقى عىل كاهل املجلس، ومنها ما 
ميّس الناس مبارشًة، ربطًا بخطة التعايف املايل، يف ظّل 

االرتفاع "الجنوين" للدوالر يف األيام األخرية.
 

من  الحكومة  لتشكيل  شخصية  تكليف  كان  وإذا 
ظّل  يف  املجلس،  تنتظر  التي  األساسية  "التحديات" 
التي يفرتض أن تكون  "تباين" حول طبيعة الحكومة 
فإّن  األدىن،  بالحّد  وافرتاضيًا  نظريًا  "قصرية"،  واليتها 
"التحدي األكرب" يبقى انتخاب رئيس جمهورية جديد، 
وهو تحٍد يخىش كثريون أن "يطيح" بالربملان املنتخب 
للرئيس  "َخلَف"  اختيار  قادًرا عىل  يكن  إذا مل  برّمته، 
ميشال عون، وسط سيناريوهات وتكّهنات ال تنتهي، 

أقلّها بقاء األخري يف قرص بعبدا.

 "فراغ" في األفق
 

يؤرق  أسايس  هاجس  مثّة  الرئاسة،  إىل  الحكومة  من 
الكثريين، وهو أن يحّل "الفراغ" عىل كّل املؤّسسات، 
"تعطيل"  حول  البعض،  يطرحه  "سيناريو"  ظّل  يف 
بانتظار  الحكومة،  لتشكيل  "متعّمًدا"  يكون  أن  ميكن 
"استحقاق" انتخاب رئيس الجمهورية، ما سيؤدي إىل 

حكومة  إىل  الرئاسة  صالحيات  انتقال  "جدلية"  طرح 
ما  جديد،  رئيس  انتخاب  عدم  حال  يف  أصيلة"،  "غري 
ولو  البعض،  إليه  يتطلّع  لتمديد  "ذريعة"  يشّكل  قد 

أنكره حتى اآلن.
تشكيل حكومة جديدة سيكون  "تحّدي"  فإّن  لذلك، 
"امتحانًا" للجميع يف األمد املنظور، يف ظّل "التطلّع" إىل 
استشارات نيابية ال يفرتض أن يتأّخر رئيس الجمهورية 
بعد جلسة  ذلك  يحصل  أن  ويرّجح  إليها،  الدعوة  يف 
كيفية  حول  اآلراء  يف  اختالف  ظّل  يف  األوىل،  الربملان 
أّن  يدرك  والداين  القايص  أّن  خصوًصا  معها،  التعامل 
تكليف شخصية ما لتشكيل الحكومة ليس سوى "أول 

الغيث"، وللبنانيني تجارب "مريرة" يف هذا السياق.
 

للربملان  الجديدة  "الرتكيبة"  أّن  صحيًحا  كان  وإذا 
الخوف  فإّن  الحكومة،  رئيس  هوية  تفرض  أن  ميكن 
استبق  الذي  الحر"  الوطني  "التيار  موقف  من  يبقى 
االستشارات  باسيل  جربان  السابق  الوزير  رئيسه 
األخري  يدي  بني  أّن  علاًم  "التكنوقراط"،  فكرة  لينعى 
لتجميد  يستخدمها  أن  البعض  يخىش  قوة"  "ورقة 
"توقيع"  عىل  تقوم  وهي  ألوىل،  بالدرجة  االستحقاق 
رئيس الجمهورية عىل مراسيم تشكيل الحكومة، وهنا 

تحديًدا يكمن بيت القصيد.
 

تؤدي  الطرق  كّل  أّن  األجواء  كّل  توحي  هكذا، 
الطبيعي"  "املصري  كثريون  يراه  الذي  "الفراغ"،  إىل 
شامل  توافق  يسبقها  مل  إذا  الداهمة،  لالستحقاقات 
عىل ما يشبه "السلة املتكاملة"، إن جاز التعبري. لكن، 
قد يكون من املفيد أن يتذكّر نواب األّمة أّن مثل هذا 
أّي "فراغ" سابق،  الحايل، لن يشبه  الفراغ، يف الظرف 
"انفجار"  ليس  آتية،  "كوارث"  بل  مبخاطر  ينذر  فهو 
عىل  "مقباّلت"  سوى  األخرية  األيام  يف  الرصف  سعر 

خطها!
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  High Quality PRINTING with Best Rates 

DISTRIBUTE TO WINDSOR AREAS 

•  Business Cards: 1000 for $45
•  Sticker labels: 2500 starting $225
•  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

12
 for 

$180

1000 
for 
$45

6 for 
$120

1000
for 

$180


