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أين ذهبت
 أصوات اجلالية؟

ن  ي االنتخابات البلدية سائل�ي
أوال ال بد من تهنئة الفائزين �ن

ئ بشكل  الله أن يوفقهم لخدمة أبناء هذه المدينة و نه�ن
العامة  المدارس  أمناء  مجلس  بعضوية  الفائزة  كجك  بدرية  السيدة  الجالية  ابنة  خاص 
. الفوز  لتحقيق  كافية  كانت  االئصوات  هذه  أن  إال  فقط  851 صوتا  نالت  حيث   الفرنسية 

ستحقاق و المجهود الذي  ن من أبناء الجالية عىل خوضهم لغمار هذا االإ كما و نشكر المرشح�ي
نسحاب لمصلحة الذهاب  ي آثر فيها البعض االإ

ة كما و ننوه بالتضحيات ال�ت ة االئخ�ي ي الف�ت
بذلوه �ن

ي كل دائرة لكي ال تنقسم و تتشتت االئصوات ... لكن أين ذهبت أصوات الجالية؟
 بمرشح واحد �ن

ن من  ع�ي المق�ت فيها آالف  ينتخب  ي 
ال�ت ة  العا�ش الدائرة  "كالعادة" ففي  االآمال  جاليتنا خيبة 

ي 
أبناء الجالية نال المرشح وليد شفشق 947 صوتا و كان بحاجة إىل قرابة 400 صوت إضا�ن

ي 
! و �ن  ) ي 604 أصوات  العر�ب المرشح  نال  الماضية عام 2018  ي االنتخابات 

) �ن لكي ينجح 
يف 622 صوتا و أيضا كان بحاجة إىل قرابة 400 صوت  الدائرة الثالثة نال المرشح حلمي �ش
المرشح  كما حصل   ،  ) 690 صوتا  حلمي  نال  الماضية  االنتخابات  ي 

�ن  ( ينجح  لكي  ي 
إضا�ن

ما الذي يشارك الئول مرة عىل 281 صوتا فقط بفارق 600 صوت تقريبا عن الفائز   ربيع ك�ي
,بينما حصلت المرشحة سناء بولس عىل 652 صوتا بفارق 2000 صوت تقريبا عن الفائز !

االئداء  عن  الجالية  أبناء  تقاعس  عن  إما  تدل  فإنما  دلت  إن  و  االئرقام  هذه 
خاصة  و   ... الجالية  أبناء  تطلعات  يمثلون  ال  ن  المرشح�ي أن  أو  بواجبهم 
! االنتخابات  ي 

�ن المشاركة  عىل  قياداتها  و  الجالية  فعاليات  حث  بعد 

دالء بآرائهم .. فلما التقاعس  أما المتقاعسون و خاصة هؤالء الذين جاءوا من بالد حرموا فيها ح�ت االإ
ي احتضنتكم و صانت كرامتكم و أعطتكم حق المشاركة و طالبتكم فيه ؟

ي هذه البالد ال�ت
 �ن

أال تتعلمون من الجاليات االئخرى عىل تنوعها كيف تتكاتف ! أال تعلمون أن بتقاعسكم هذا 
ي أطياف المجتمع ! أال تدركون أنكم أك�ش جالية بحاجة إىل 

أفقدتم الجالية قيمتها أمام با�ت
! ٥ دقائق  الظالم لكم  التصنيف  ي ظل 

ستحقاقات و خاصة �ن ي مثل هذه االإ
أن تشارك �ن

القادمة.. ستحقاقات  االإ ي 
�ن لنا  درسا  تكون  الخيبة  هذه  ولعل  الكث�ي  بتغي�ي  كفيلة  كانت 
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تداول رواد مواقع التواصل االجتامعي 
إنها  قالوا  صوراً  األخرية،  اآلونة  يف 
أن  استطاع  كندا،  يف  سوري  لالجئ 
مقاطعة  حاكم  ابنة  قلب  يخطف 
بعدما  فورد،  كايال  الحسناء  أونتاريو 

عقدا قرانهام الشهر املايض.

املرافقة  التعليقات  أحد  يف  وجاء 
ينحدر  كندا  للصور: “الجئ سوري يف 
ابنة  قلب  يخطف  حمص  مدينة  من 
أونتاريو  والية  حكومة  ورئيس  حاكم 
الزواج  ليتم  فورد،  دوغ  الكندية 
العروس  تعليق  مع  بأسبوع،  بعدها 
تنتظره  كانت  الذي  الشخص  أنه  عىل 
املنشور  وقد حظي هذا  أحالمها”،  يف 
اإلعجابات  من  اآلالف  بعرشات 

والتعليقات.

الذي  الشاب  فإن  الحقيقة  يف  ولكن 
تزوج من ابنة الحاكم هو شاب عراقي 
والكندية  العراقية  الجنسيتني  يحمل 
ويعمل ضابط رشطة يف كندا، واسمه 

وتزوج   , كمونة  هادي  محمد  هو 
كايال  أونتاريو  حاكم  ابنة  من  كمونة 
الزفاف الشهر  التي نرشت صور  فورد 
املايض عىل حسابها يف موقع إنستغرام.

العروس كايال فورد  من جهتها، كانت 
نرشت  قد  صحية  مدربة  تعمل  التي 
نحو  قبل  زفافها  حفل  من  صوراً 
“حبيبي  عليها:  وعلقت  تقريباً  شهر 
معا،  أنشأناها  التي  الحياة  أحب  مو، 
أحالمنا كزوج  بناء  أننا سنواصل  أعلم 
وزوجة، أحبك اليوم وغداً وإىل األبد”، 
باللغة  كاتبة  تعليقها  ختمت  فيام 

العربية: “بارك الله يف زواجنا”.

دوغ  الكندي  الحاكم  هنأ  جهته،  من 
تدوينة  إنستغرام من خالل  ابنته عرب 
قال فيها: “مربوك البنتي كايال وزوجها 
)مو(، وعائلتنا كلها فخورة بكام، بارك 

الله يف مستقبلكام معاً”.

ابنة حاكم أونتاريو تزوجت
 من شاب عربي !

الدامئون  واملقيمون  املهاجرون  شّكل 
عام  يف  كندا  سكان  إجاميل  من   23,0%
يف  ل  تُسجَّ نسبة  أعىل  وهذه   ،  2021
هذا املجال يف تاريخ كندا، حسب وكالة 

اإلحصاء الكندية.

املأخوذة  الجديدة  البيانات  وتفيد هذه 
أجرته  تعداد سكاين رسمي،  أحدث  من 
 ،2021 عام  املذكورة  الفدرالية  الوكالة 
أّن كندا هي أيضاً الدولة التي تضّم أكرب 
مجموعة  ضمن  املهاجرين  من  نسبة 

الدول السبع.

ويف عام 2021 تجاوزت كندا أيضاً ذروتها 
التي  املهاجرين،  السكان  من  السابقة 
يعود تاريخها إىل قرن كامل بالضبط، أي 
املهاجرون  شّكل  عندما   ،1921 عام  إىل 

%22,3 من إجاميل السكان.

الكندية،  اإلحصاء  وكالة  وفق  ودوماً 
شّكل املهاجرون بني عامْي 2016 )تاريخ 
ما  و2021  السابق(  السكاين  التعداد 
العاملة مع  القوى  نسبته %80 من منو 
1,3 مليون قادم جديد استقروا يف كندا 
بشكل دائم. وهذه الزيادة مهمة، السيام 
يف  الشاغرة  الوظائف  من  العديد  مللء 

كافة أنحاء كندا.

كان  املايض  العام  نهاية  يف  أنّه  ومبا 
أعىل  شغلها  املراد  الوظائف  عدد 
حلول  قبل  مستواه  من   80% بنسبة 
معدل  ألّن  ونظراً  كوفيد19-،  جائحة 
يواصل  اقتصادياً  النشطني  السكان  عمر 
عدد  يف  الزيادة  هذه  فإّن  االرتفاع، 
املهاجرين ميكن أن تساهم يف حسن سري 

االقتصاد الكندي، تشري وكالة اإلحصاء.

مهاجرون اقتصاديون 
ومعظمهم من آسيا

أكرث  أّن  أيضاً  اإلحصاء  وكالة  وتفيد 
حديثاً  الواصلني  املهاجرين  نصف  من 
إطار  يف  اختيارهم  تّم  قد  كندا  إىل 
نحو  عددهم  ويبلغ  االقتصادية،  الفئة 

750.000 شخص.

ومنذ عام 2016، وصل ما يزيد قليال عن 
الذين   )36%( الجدد  املهاجرين  ثلث 
استقروا يف كندا مبوجب ترصيح عمل أو 

دراسة أو كطالبي لجوء.

عىل  الجدد  الكنديني  أصول  وتغرّيت 
األوروبيني  املهاجرين  فعدد  السنني،  مّر 
عدد  يواصل  فيام  الرتاجع  يواصل 
وسائر  األوسط  الرشق  من  القادمني 

مناطق آسيا االرتفاع.

وتُظهر البيانات أّن %18,6 من القادمني 
و2021   2016 عامْي  بني  كندا  إىل 
الوالدة  بلد  يجعلها  ما  الهند،  يف  ُولد 
املهاجرون  أما   , الجدد  للقادمني  األول 
األوروبيون، فبعد أن شكلوا %61,6 من 
انخفضت   ،1971 عام  الجدد  القادمني 

نسبتهم إىل %10,1 يف عام 2021.

أكثر من 218 ألف الجئ 
أصبحوا مواطنين

أّن  األخري  السكاين  التعداد  ويظهر 
قبولهم  تّم  جديداً  الجئاً   218.430
 2016 عامْي  بني  دامئني  كمقيمني 
عندما  كندا  يزالون يف  ال  وكانوا  و2021 
أخذت وكالة اإلحصاء ملحة عن السكان 

الكنديني.

ومن بني هؤالء هناك 60.795 الجئاً من 
ال  التي  األهلية  الحرب  من  فروا  سوريا 
أوسطي  الرشق  البلد  هذا  متزق  تزال 
قد  سوري  الجئ   27.000 نحو  وكان   ,
 2011 عامْي  بني  كندا  إىل  سبقوهم 
لعام  السكاين  التعداد  حسب  و2016 

.2016

يُشار إىل أّن أصول الالجئني تغريت عىل 
تغري  بسبب  خاص  بشكل  السنني،  مر 
اضطرابات  تشهد  التي  العامل  مناطق 
 1980 عامْي  فبني   , وحروباً  ونزاعات 
معظم  قدم  املثال،  سبيل  عىل  و1990، 
الالجئني من فيتنام وبولندا والسلفادور. 
من  عدد  أكرب  جاء  التايل  العقد  ويف 
كندا من رسيالنكا  املقبولني يف  الالجئني 
وجمهورية البوسنة والهرسك ومن إيران.
معظم  جاء  و2010   2001 عامْي  وبني 
من  وأيضاً  كولومبيا  من  الالجئني 
دمرتهام  اللذيْن  والعراق  أفغانستان 

الحروب.

االستقرار في المدن 
الكبيرة

من  املأخوذة  الجديدة  البيانات  وتشري 
التعداد السكاين لعام 2021 إىل أّن جميع 
املهاجرين الجدد تقريباً كانوا يقيمون يف 
واحدة أو أُخرى من املدن الـ41 الكبرية 
يف كندا، أي تلك التي يزيد عدد سكانها 

عن 100.000 نسمة.
      

ومن دون مفاجأة، استقبلت ثالث مدن 
كربى أكرث من نصف املهاجرين، وتحديداً 
%53,4 منهم: تورونتو، عاصمة أونتاريو 
ومونرتيال،   )29,5%( كندا  مدن  وكربى 
وفانكوفر،   )12,2%( كيبيك  مدن  كربى 

كربى مدن بريتيش كولومبيا )11,7%(.

المهاجرون يشكلون ربع سكان كندا

أعلن بنك كندا عن رفع سعر الفائدة مبقدار نصف نقطة مئوية إىل 3.75 
املركزي  البنك  ، رفع  )مارس(  آذار  , و منذ  املائة  املائة من 3.25 يف  يف 
إىل هدفه  وإعادته  التضخم  محاربة  بهدف   ، مرات  الفائدة ست  سعر 

البالغ 2 يف املائة.
النصف  يف  إقتصاديا  ركوًدا  كندا  تشهد  أن  املركزي  البنك  يتوقع  و  كام 
وجاء يف   , األخري  النقدية  السياسة  لتقرير  وفًقا   ،  2023 عام  من  األول 
التقرير: “من املتوقع بعد ذلك أن يتباطأ منو الناتج املحيل اإلجاميل إىل 
ما بني 0 يف املائة و 0.5 يف املائة حتى نهاية عام 2022 والنصف األول 

من عام 2023”.

كام يتوقع البنك تباطؤ منو اإلقتصاد الكندي من 3.25 يف املائة هذا العام 
، إىل أقل من 1 يف املائة يف عام 2023. كام سينخفض   النمو اإلقتصادي 
تباطؤ مل نشهده منذ عام  ، وهو  املقبل  العام  املائة  العاملي إىل 1.5 يف 

1982 ) باستثناء جائحة COVID-19 و األزمة املالية لعام 2008(.
و ال يزال معدل التضخم مرتفعا عند 6.9 يف املائة ، وال يرى البنك أي 
دليل عىل إنخفاضا يف املدى القريب حيث ال تزال العوامل الدولية مثل 
أسعار الطاقة واضطراب اإلمدادات العاملية من األسباب الرئيسية إلرتفاع 

معدل التضخم.

كام أصبحت العوامل املحلية مثل نقص اليد العاملة والطلب الزائد عىل 
السلع والخدمات مصدر قلق أكرب هذا و أشار حاكم البنك املركزي إىل 

أنه سيكون هناك املزيد من الزيادات يف املستقبل.
هذا و يتوقع البنك املركزي أن التضخم سينخفض   إىل حوايل 3 يف املائة 
بحلول نهاية العام املقبل ، وسيصل إىل هدفه البالغ 2 يف املائة بحلول 
عام 2024 ، من املقرر أن يتم إعالن سعر الفائدة القادم من بنك كندا 

يف 7 ديسمرب.

و رغم أن الهدف من رفع سعر الفائدة هو كبح التضخم إال أن رفع سعر 
الفائدة يعترب خربا سيئا ألي شخص مدين باملال إن كانت قروض شخصية 

أو قروض سكنية .

بلغ معدل  البنزين ورسميا،  إىل  الغذاء  من  ارتفع سعر كل يشء  حيث 
التضخم يف كندا 6.9 يف املئة ويف حني أن أسعار الفائدة املنخفضة ليست 
املركزي  البنك  أن  إال  االرتفاع،  إىل  التضخم  يدفع  الذي  الوحيد  العامل 

يشعر بالضغط لرضورة التحرك برسعة لتهدئة األمور.

زعيم الحزب الديمقراطي يحذر
هذا و انتقد زعيم الحزب الدميقراطي الجديد، جاغميت سينغ قرار بنك 
كندا برفع سعر الفائدة مرة أخرى للمرة السادسة هذا العام، مشريا أنه 

ليس رضوريا وليس له أي ميزة اقتصادية عىل اإلطالق.

و سئل سينغ عام ميكن أن تفعله الحكومة الفيدرالية ملساعدة الكنديني، 
حيث قال: “نحن يف حاجة ماسة إىل مكافحة التضخم، ولكن النهج الذي 
ولن  للتضخم،  الجذرية  األسباب  مبحاربة  له  عالقة  ال  كندا  بنك  يتبعه 
ملاذا  النهج؟،  هذا  ملاذا  نتساءل  أن  فعلينا  الكنديني،  أمل  يف  إال  يتسبب 

يستمر رفع سعر الفائدة دون جدوى؟”.

يف  الحرب  هي  التكاليف،  ترفع  التي  التضخم،  أسباب  إن  سينغ  وقال 
أوكرانيا، وقضايا تتعلق بسلسلة التوريد و “جشع الرشكات” ، وتابع قائال: 
“هل ستعالج زيادة أسعار الفائدة أيا من هذه املخاوف؟ كل ما ستفعله 
هو خلق ركود إقتصادي يف كندا، وهو ما سيعني املزيد من الضغط عىل 

الناس وفقدان الوظائف”.

بنك كندا يرفع سعر الفائدة مجددا
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املاضية تصدر اسم جامعة "عرين األسود"  عىل مدار األسابيع 
يف  األخبار  عناوين  الغربية  بالضفة  نابلس  مدينة  يف  املقاومة 
بهجامتها  أقضت  أن  بعد  والعاملية  العربية  اإلعالم  وسائل 

مضاجع دوائر صنع القرار اإلرسائييل أمنيا وسياسيا.

ميكن  ال  حقيقة  تأكيد  إىل  اليوم"  "إرسائيل  صحيفة  وذهبت 
تجاهلها هي أن إرسائيل تواجه موجة من الهجامت، وال يبدو 

أن نهايتها تلوح يف األفق.

القدمية  البلدة  يف   2022 عام  األسود  عرين  مجموعة  ظهرت 
فصائل  عدة  يتبعون  مسلحني  من  وتكّونت  نابلس،  مبدينة 
لحركة  التابعة  األقىص  كتائب شهداء  بني  فلسطينية، وجمعت 
الذراع  القدس  ورسايا  )فتح(،  الفلسطيني  الوطني  التحرير 
الذراع  القسام  وكتائب  اإلسالمي،  الجهاد  لحركة  العسكرية 
العسكرية لحركة املقاومة اإلسالمية )حامس(، والجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطني، كام أنها تضم أعضاء سابقني يف األجهزة األمنية 

الفلسطينية، لكنهم يرفضون نسبة أنفسهم إىل فصيل بعينه.

عام  فرباير/شباط  منذ  املجموعة  هذه  عمليات  بوادر  بدأت 
يف  ملحوظا  ارتفاعا  االحتالل  أمن  جهاز  الحظ  عندما   ،2022
عمليات إطالق النار عىل أهداف عسكرية إرسائيلية يف محيط 
مسلحة  مجموعة  إىل  االرتفاع  هذا  إرسائيل  وعزت  نابلس. 
صغرية تشكلت يف املدينة عىل غرار "كتيبة جنني" وتطلق عىل 

نفسها "كتيبة نابلس".

وأفادت صحيفة هآرتس اإلرسائيلية بأنه استنادا إىل معلومات 
استخبارية، قرر جهاز األمن الداخيل اإلرٍسائييل )الشاباك( العمل 
 ،2022 فرباير/شباط  يف  أنه  وأضافت  الوقت.  ذلك  يف  ضدهم 
أشار "الشاباك" إىل نية 4 من أفراد الكتيبة املسلحة استهداف 

جنود إرسائيليني، وتقرر استهدافهم.

فرباير/شباط   8 الثالثاء  ظهر  اإلرسائيلية  اليامم  فرقة  ودخلت 
ومركبة  عمومية  مركبة  تستقل  وكانت  نابلس،  مدينة  املايض 
أخرى خاصة -وكلتا املركبتني تحمل لوحات تسجيل فلسطينية- 
اعرتضت مركبة يف حي املخفية كان بداخلها 3 شبان فلسطينيني 
استشهادهم  إىل  أدى  ما  مبارش،  بشكل  عليهم  النار  وأطلقت 

عىل الفور.

وآنذاك، نعت كتائب شهداء األقىص )الجناح العسكري لحركة 
مربوكة،  أدهم  وهم:  شهدائها،  من   3 إنهم  قالت  من  فتح( 

التي  االغتيال  عملية  بعد  مبسلط.  وأرشف  الدخيل،  ومحمد 
نفذتها القوة اإلرسائيلية الخاصة يف نابلس.

وأوردت هآرتس أن الشهداء الثالثة كانوا معروفني لدى أجهزة 
األمن اإلرسائيلية كأعضاء يف "كتيبة نابلس"، لكن الرابع مل يكن 

بينهم، إنه إبراهيم النابليس، الذي يرتأسها.

"ال ترتكوا البارودة"
وصباح األحد 24 يوليو/متوز أعلن الجيش اإلرسائييل عن اغتيال 
عاما(   22( العزيزي  ومحمد  عاما(   29( صبح  عبود  املقاومني 

خالل اشتباك مسلح وقع يف البلدة القدمية بنابلس.

البندقية  وحامال  باكيا  الشهيدين  جنازة  يف  النابليس  وظهر 
وقال إنه عىل درب من سبقوه "ولن يسقط البندقية استسالما 

لالحتالل".

النابليس املكنى  اغتيل  الثالثاء 9 أغسطس/آب املايض،  وصباح 
إسالم صبوح،  رفاقه وهام  من  اثنني  جانب  إىل  فتحي"،  بـ"أبو 
االشتباك  من  ساعات  بعد  وذلك  طه،  جامل  حسني  والفتى 
املسلح مع القوة اإلرسائيلية الخاصة من وحدة اليامم يف البلدة 

القدمية مبدينة نابلس.

وقبيل استشهاد النابليس بدقائق، سجل وصية رسيعة بأنفاس 
"بحياة عرضكم  قائال  االحتالل  اشتباكه مع جنود  الهثة وسط 
ترتكوا  ال  عرضكم  برشف  )البندقية(،  البارودة  يرتك  حدا  ما 

البارودة".

وبعد شهر من استشهاد النابليس، تم إطالق النار عىل إرسائييل 
"عرين  مجموعة  وأعلنت  نابلس،  جنوب  حوارة  قرية  قرب 
األسود" غري املعروفة قبل ذلك الوقت مسؤوليتها عن الحادثة. 
املسؤولية  تتبنى  املجموعة  هذه  بدأت  الوقت  ذلك  ومنذ 
ردا عىل  إرسائيل  النار ضد  إطالق  عمليات  كبري من  عن عدد 

تصعيدها يف الضفة والقدس.

ويف 3 سبتمرب/أيلول املايض، ظهرت "عرين األسود" عىل شكل 
من  تأبني  يف  وذلك  املسلحني،  عرشات  من  منظمة  مجموعة 
وصفته  ومن  العزيزي،  محمد  الشهيد  مؤسسها،  إنه  قالت 
بـ"أسد االشتباكات املسلحة عبد الرحمن صبح"، بعد 40 يوما 

عىل استهدافهام، وفق بيان للمجموعة يف حينه.

•عرني األسود تقض مضجع اإلحتالل.. فمن يه هذه الجماعة وكيف تصاعد نشاطها المسلح؟
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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

• يف سوريا يوم نويت السفر ملبارشة العمل خارج البالد، 
قصدت صديقاً من املحامني فصاغ يل وكالة خاصة ألخي 
يك يقبض مستحقايت لدى الدولة، وطلب مني اعتامدها 
الكاتب  بلدنا، فلام ذهبت إىل  بالعدل يف  الكاتب  من 
نظر يف الوكالة ملياً ثم رفع رأسه وقال: من الذي صاغ لك 
هذه الوكالة؟ فأجبته مطمئناً: إنه صديق من املحامني، 
قلت  املحامي،  لهذا  يغفر  أن  الله  أسأل  متهكامً:  قال 
له؟!  لتستغفر  دعاك  ذنباً  الرجل  اقرتف  هل  متعجباً: 
فأخرج من حقيبته منوذجاً لوكالة عامة وقال: هذه هي 
الوكالة التي يجري بها العمل منذ خمسني عاما. فلام 
قرأتها قلت له: إين مل أجد فيها ما أريده، قال: نكتب لك 
ما تريد، ثم كتب نص وكالة املحامي يف هامش وكالته، 
وختمها بخامته وبتوقيعه الذي يشبه الطرة السلطانية، 
فلم أجد بُداً من مطاوعته، فأخذت الوكالة وانرصفت 
يتملكني العجب مام القيته من موظف جاهل مستبد 

يف دائرة عامة من دوائر الدولة.

أنهى  بعدما  أنه  صديق  أخربين  مدة  قبل  كندا  ويف   •
إقامته خارج الدولة وعاد إىل الوطن، ذهب يستخرج 
بطاقة صحية بدالً من بطاقته املنتهية، فامتنع املوظف 
بإلغاء  تقم  مل  ملاذا  للصديق:  وقال  البطاقة  عمل  عن 
إىل  الصديق كنت مطمئنا  أجابه  قبل سفرك؟  البطاقة 
تحمل  والبطاقة  البالد،  خارج  اقامتي  خالل  انتهائها 
اسمي وصوريت فال ميكن لغريي أن يستعملها، فلم يقبل 
املوظف كالمه ورفض طلبه فبقي املواطن بغري بطاقة 

فرتة من الزمن مع حاجته اليها بسبب مرضه.

بطاقة  الستخراج  مواطن  ذهب  قريبة  واقعة  ويف   •
مل  ورقة  منه  وطلبت  طلبه  املوظفة  فرفضت  جديدة، 
من  مدة  عليها  الحصول  يستغرق  القانون  عليها  ينص 
التايل عاد إىل موظف آخر  اليوم  الزمن، فانرصف، ويف 
فمنحه بطاقة جديدة فاستقر لدى كثري من الناس أن 
املوظف القديم يعقد األمور بخالف املوظف الجديد، 
ذلك ألن القديم يعتاد عىل طريقة ليست هي الطريقة 
ومل  تغري  قد  القانون  أن  أو  بالقانون  بالعمل  الوحيدة 

يستوعب املوظف هذا التغري.

• جرت العادة أن يكون يف كل دائرة حكومية موظف 
تطبيق  يف  املوظفني  عمل  يراقب  القانونية  للشؤون 
املواطن  طلب  يقبل  ال  حني  املوظف  فليت  القانون، 
يرفض  حني  املواطن  وليت  القانوين،  الخبري  إىل  يحيله 
املوظفني  وليت  أيضا،  الخبري  اىل  يرجع  طلبه  املوظف 
مبقاصد  تبرصهم  توجيهات  يتلقون  عملهم  خالل 
لقاءات  العمل  خارج  لهم  وتعقد  والقوانني،  األنظمة 
وتزودهم  العملية،  وخرباتهم  النظرية  معارفهم  ترثي 
واملراجعني،  املواطنني  مع  التعامل  حسن  مبهارات 
فالقوانني واألنظمة هي قواعد لتيسري مصالح املواطنني 

وليست قيوداً عليهم.

سماحة القانون 
وتعسف الموظف

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

ترسيم الحدود البحرية.نرص اهلل يغلق مهمة "المقاومة" 

هنأ الرئيس األمرييك جو بايدن الخميس اإلحتالل اإلرسائييل 
ولبنان بتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية، يف حني قال 
األمني العام لحزب الله اللبناين حسن نرص الله إن مهمة 
انتصارا  حدث  ما  معتربا  انتهت،  امللف  هذا  يف  املقاومة 

كبريا للبنان، دولة وشعبا ومقاومة.

الحدود  ترسيم  اتفاق  وثيقة  اإلحتالل  و  لبنان  ووقع 
البحرية يف مقر األمم املتحدة بالناقورة جنويب لبنان، بعد 

أن وقع عليها رأس السلطة التنفيذية يف كال البلدين.
نص  تسليمه  بعد  األممي  املقر  اللبناين  الوفد  غادر  و 
االتفاق موقعا عليه من قبل الرئيس اللبناين ميشال عون.

اإلرسائييل  القومي  اإلعالم  شعبة  رئيس  أكد  جهته  من 
ليؤر حياط أن التوقيع عىل االتفاق مع لبنان تم يف خيمة 
واحدة ومن دون أي مصافحة بني الطرفني أو التقاط صور.

وقالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس ميشال عون وقّع رسالة 
تحمل موافقة لبنان عىل مضمون الرسالة األمريكية بشأن 

نتائج املفاوضات لرتسيم الحدود البحرية الجنوبية.
الحدود  ترسيم  ملف  إنجاز  إن  اللبناين  الرئيس  وقال 
أبعاد  أي  له  ليست  تقنيا،  عمال  يعد  الجنوبية  البحرية 
الحدود  لرتسيم  مفاعيل  يوجد  ال  أنه  مؤكدا  سياسية، 

البحرية تتناقض مع السياسة الخارجية للبنان يف عالقاته 
مع الدول.

وكانت حكومة اإلحتالل اإلرسائيلية صدقت عىل االتفاق 
لبيد عليه  يائري  الوزراء  استثنائية؛ ووقع رئيس  يف جلسة 

ليصبح اتفاقا نافذا.
مع  االتفاق  بوصف  الحكومة  جلسة  استهل  لبيد  وكان 
عدو  دولة  اعرتاف  إن  قائال  إلرسائيل،  إنجاز  بأنه  لبنان 

بإرسائيل ال يحدث كل يوم عرب اتفاق مكتوب.

وأورويب  أمرييك  بدعم  يحظى  االتفاق  أن  لبيد  وأضاف 
إرسائيل  أن  إىل  مشريا  دولية،  ضامنات  ويشمل  ودويل، 
حقل  من  الغاز  ضخ  بدء  بعد  اقتصاديا  إنجازا  حققت 

"كاريش"، وأنها ستحصل عىل %17 من غاز حقل "قانا".

من جهته قال متحدث باسم لبيد إن اتفاق ترسيم الحدود 
وحرية  إرسائيل  أمن  ويحصن  يعزز  لبنان  مع  البحرية 

عملها ضد حزب الله، وفق تعبريه.

يف املقابل، اعترب األمني العام لحزب الله اللبناين حسن نرص 
انتصارا  البحرية  الحدود  ترسيم  اتفاق  يف  حصل  ما  الله 

كبريا للبنان وشعبه وللمقاومة.
وقال األمني العام لحزب الله الخميس إن مهمة املقاومة 

الخاصة  التدابري  كل  انتهاء  مؤكدا  انتهت،  امللف  هذا  يف 
التي أعلنها الحزب بشأن حقل كاريش للغاز، وذلك بعد 
البحرية  الحدود  ترسيم  املتعلقة مبلف  الوثائق  استكامل 

مع إرسائيل.

إن أعني  املايض  الشهر  له  الله قال يف خطاب  وكان نرص 
إليه،  الحزب عىل حقل كاريش للغاز وصواريخه موجهة 
مشريا إىل أنه ال ميكن السامح باستخراج النفط والغاز من 

حقل كاريش قبل حصول لبنان عىل مطالبه املحقة.

وشدد نرص الله عىل أن الحديث عن التطبيع مع إرسائيل 
بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية ليس له أساس، مشريا 
غري  جميعها  كانت  الرتسيم  ملف  يف  املفاوضات  أن  إىل 
مبارشة ومل يلتق الوفدان اللبناين واإلرسائييل تحت سقف 
واحد. وأردف "الرسالة التي وقعها الرئيس لرتسيم الحدود 
البحرية ليست معاهدة دولية وال اعرتافا وال تطبيعا مع 

إرسائيل".
استمرّت  مبارشة  غري  مفاوضات  وإرسائيل  لبنان  وخاض 
منطقة  يف  الحدود  ترسيم  حول  أمريكية  بوساطة  عامني 
تبلغ  املتوسط  بالبحر  الطبيعي  والغاز  بالنفط  غنية 

مساحتها 860 كيلومرتا مربًعا.
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  High Quality PRINTING with Best Rates 

DISTRIBUTE TO WINDSOR AREAS 

•  Business Cards: 1000 for $50
•  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 
$50

6 for 
$120

1000
for 

$180


