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في مونديال قطر.. خسر 
األلمان فلماذا فرح العرب؟

مونديال قطر فضح فشل 
اإلحتالل في تسويق التطبيع
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الرهن العقاري !
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األرواح املنافقة تظهر 
جمددا يف مونديال قطر
ق  ال�ش إىل  الغرب  جاء  ن  ح�ي ي  العر�ب المواطن  ينىس  لم 
من  الشعوب  تحرير  و  الديمقراطية  إحالل  مدعيا 
الحقيقة  بينما   ، القمعية  والأنظمة  الدكتاتوريات 
! الدكتاتوريات  هذه  معظم  مع  بالتواطؤ  الشعوب  ات  خ�ي رسقة  كان  هدفهم   أن 

لطالما  الغربية  فالدول   ، عليه  إعتدنا  ن  الغربي�ي ن  المسئول�ي من  النفاق  و  الكذب  هذا 
يتعلق  ما  ي 

�ن خاصة  و  المعاي�ي  إزدواجية  أو  ن  بمكيال�ي الكيل  سياسة  إستخدام  فت  اح�ت
ي جريمة دون أخرى رغم 

رهاب �ن بالقضية الفلسطينية ، ناهيك عن إستخدام مصطلح الإ
! إذا كان العمل إرهابيا أو مجرد قتال تقنيا  الفاعل يحدد ما   تشابه الفعل إل أن إختالف 

قطر.  مونديال  ي 
�ن أيضا  اليوم  نشاهدها  هذه  النفاق  و  الكذب  سياسة 

فأنت  وإل  ثقافته  و  قوانينه  م  تح�ت أن  يجب  كنفه  ي 
�ن تعيش  ن  ح�ي فالغرب 

أحبائك. و  عائلتك  ح�ت  أو  بحريتك  بدءا  تملك  ما  أغىل  تفقد  لأن   معرض 

م قوانينها و ثقافتها ومارس بحقها  ن قرر هذا الغرب الذهاب إىل قطر قرر أن ل يح�ت لكن ح�ي
نسان" و "حقوق  ازا سياسيا أف�ن إىل فرض ثقافة شاذة عىل أبنائها بحجة منارصته "لحقوق الإ ن إب�ت
ستعباد الذي إرتكبه بحق أبناء شعوب الأرض قاطبة. " ! و تناىس هذا الغرب قرونا من الإ ن  العامل�ي

ي نفسه الذي بدأت  ي لم يعد ينطىلي عىل أحد و بخاصة المواطن الغر�ب هذا النفاق الغر�ب
س مورغان  تتكشف أمام أعينه الحقائق و بدأ يعي حجم كذب حكوماته عليه .... يقول ب�ي
مـن  تناقضـات  علـى  مبنـي  قطـر  بشـأن  الجـدل   ": الشه�ي ي 

يطا�ن ال�ب عالمي  والإ الصحفي 
، وإذا قررنا عدم تنظيـم كأس العالم  ي المعاي�ي

الـنـفـاق الدولـي المتأصـل والزدواجية �ن
؟". ي

ي قامت بغزو العراق بشكل غ�ي قانو�ن
ال�ت ي بالدنا بريطانيا 

ي قطر فأين نقيمه؟ هل �ن
�ن

آلف  منذ  بدأ  ن  بمكيال�ي الكيل  سياسة  إستخدامه  و  نسان  الإ لحقوق  الغرب  إنتهاك 
كنديون  ساسة  طالب  ن  ح�ي ذلك  عىل  مثال  و  الساعة  هذه  ح�ت  يتوقف  لم  و  ن  السن�ي
قطر  ي 

�ن الأجانب"  العمال  "أوضاع  عىل  إحتجاجا  و   " ن "للمثلي�ي دعما  المونديال  بمقاطعة 
التجزئة  ى محالت  ك�ب إستخدام  الكندية فضيحة  الصحف  عناوين  فيه  تصدرت  وقت  ي 

�ن
ستعباد. الإ تشبه  عمل  بظروف  و  بخسة  بأجور  أنفسهم  الأجانب  العمال  هؤلء  الكندية 

ي
و�ن لك�ت لقراءة المقال كامال يرجى زيارة الموقع الإ
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بدأت الحكومة الفيدرالية يف تنفيذ إجراءات 
مساعدة الكنديني عىل التعامل مع التضخم 
الترشيع  وحصل   ، املعيشة  تكاليف  وارتفاع 
رضيبة  ائتامن  مضاعفة  يضمن  الذي  األول 
يف  امللكية  املصادقة  والخدمات، عىل  السلع 

18 أكتوبر.
كام حصل الترشيع الثاين الذي يشمل اإلعانة 
اإلسكان  وإعانة  األسنان  لرعاية  الكندية 
، ومن  نوفمرب  املوافقة يف 17  الكندية، عىل 
للحصول  اآلن  املستأجرون  يتأهل  أن  املقرر 

عىل مئات الدوالرات اإلضافية.
أن ما يصل إىل 1.8 مليون  الحكومة  وتقدر 
للحصول  اآلن  مؤهلني  سيكونون  مستأجر 
 500 بقيمة  واحدة  ملرة  إضايف  مبلغ  عىل 
مام  الكندية،  اإلسكان  مزايا  ضمن  دوالر 
يساعد األرس ذات الدخل املنخفض عىل دفع 

اإليجار.
الزيادة  “هذه  أن  املالية  وزارة  تحدد  كام 
متاحة للمتقدمني ذوي الدخل الصايف املعدل 
الذي يبلغ أقل من 35000 دوالر للعائالت، 
أو أقل من 20000 دوالر للكنديني العازبني، 
الذين يدفعون ما ال يقل عن 30 يف املائة من 

صايف دخلهم املعدل لإليجار”.
ومن املتوقع فتح باب التقديم ملزايا اإلسكان 
اإليرادات  وزيرة  وقالت   ، ديسمرب  أوائل  يف 
“ميكن  بيان:  يف  ليبوثيلييه  ديان  الوطنية، 
تطبيق  عمليات  يتوقعوا  أن  للكنديني 
الحصول عىل  وآمنة ستساعدهم يف  بسيطة 

مدفوعاتهم برسعة وسهولة”.

إرتفاع كبير لمعدل بدل اإليجار
متوسط  أن  إىل  جديد  وطني  تقرير  توصل 
بدل اإليجار يف كندا ارتفع بنحو 12 يف املئة 
ما  إىل  املايض  الشهر  يف  سنوي  أساس  عىل 

يقرب من ألفي دوالر.
لإليجارات  تقرير وطني  أظهر أحدث  حيث 
أبحاث  ورشكة   Rental.ca موقع  عن  صادر 
أن   Urbanation تورنتو  يف  العقارات 
متوسط اإليجارات ارتفع بنسبة 11.8 يف املئة 
يف أكتوبر، أو ما يعادل 209 دوالرات، مقارنة 

بالشهر نفسه من العام املايض أي إىل 1976 
دوالرا يف املتوسط لكافة أنواع العقارات.

املنفردة  الشاغرة  املنازل  البيانات،  وتتضمن 
والشقق  املستقلة  واملنازل  املنفصلة  وشبه 
ويقول   , املؤجرةواألقبية  والشقق  السكنية 
اإليجار  نسبة  يف  الزيادة  إن  التقرير  كاتبوا 
يف  السنوية  الزيادة  ضعف  من  بأكرث  تزيد 
متوسط األجور بالساعة يف كندا والبالغة 5.6 

يف املئة.
 2.2 أكتوبر  يف  اإليجار  متوسط  ارتفع  وقد 
يف املئة مقارنة بشهر سبتمرب، كام كان أعىل 
بنسبة سبعة يف املئة أو ما يعادل 130 دوالرا 
الوباء  انتشار  قبل  مستوى  بأعىل  مقارنة 
والذي وصل حينها إىل 1845 دوالرا يف أكتوبر 

2019، كام يقول التقرير.
رشكة  رئيس   Shaun Hildebrand وأوضح 
Urbanation يف بيان صحفي، أن النمو غري 
أنحاء  جميع  يشمل  اإليجارات  يف  املسبوق 
عن  األسواق  معظم  أبلغت  حيث  كندا، 
تضخم سنوي يف اإليجارات بأكرث من 10 يف 

املئة.
سخونة  يزداد  اإليجارات  “سوق  وأضاف 
إىل جانب  الفائدة،  أسعار  زيادة يف  كل  مع 
واآلن  السكان،  عدد  يف  عالية  قياسية  زيادة 
هناك حاجة أكرث من أي وقت مىض لزيادة 

املعروض من اإليجارات”.
وقد تصدرت فانكوفر قامئة تضم 35 مدينة 
 2576 بلغ  أكتوبر  يف  شهري  إيجار  مبتوسط 
و3521  واحدة  نوم  غرفة  من  ملنزل  دوالرا 
أي  نوم –  املكون من غرفتي  للمنزل  دوالرا 
بزيادة 17.2 و16.1 يف املئة عىل التوايل، عىل 

أساس سنوي.

مدينة  كأغيل  الثانية  املرتبة  تورنتو  واحتلت 
غرفة  ملنزل من  دوالرا  بسعر 2478  لإليجار 
نوم واحدة و3319 دوالرا ملنزل من غرفتي 
بنسبة  ارتفعت  لكليهام  الزيادة  أن  أي  نوم، 
مقارنة  التوايل،  عىل  املئة  يف  و23.8   23.7

بنفس الشهر يف عام 2021.

مساعدة المالية للمستأجرين 
 وإرتفاع كبير لمعدل بدل اإليجار 

عن  انخفضت  املنازل  أسعار  أن  رغم 
أسعار  ارتفاع  أن  إال  بكثري  الذروة  وقت 
الفائدة مل يجعل رشائها أقل تكلفة ألنها 
باتت تكلف اآلن مرتني إىل ثالثة مرات 

أكرث عن الوقت السابق من هذا العام.

التجربة  و قد عاش “سيد جويش” هذا 
يف  ريفيًا  منزاًل  اشرتى  حيث  كثب  عن 
ضواحي  إحدى   ،  Stittsville منطقة 
أوتاوا ، يف فرباير مقابل حوايل 400000 

دوالر.

حصل  لرمبا  الوباء  قبل  اشرتاه  أنه  ولو 
 ، فقط  دوالر  ألف   300 بحوايل  عليه 
لكنه قرر الرشاء يف تلك املرحلة كام أنه 
الرهن  مدفوعات  تحمل  بإمكانه  كان 

العقاري.

كانت   ، املنزل  اشرتيت  “عندما  قال:  و 
أسعار الفائدة 1.2 يف املائة ، لذلك كانت 
مدفوعايت الشهرية ال تزال حوايل 1400 
دوالر شهريًا” , لكن القرض الذي وافق 
عليه كان بسعر متغري ويف غضون أسابيع 
كل  مع  االرتفاع  يف  مدفوعاته  بدأت   ،

إرتفاع لسعر الفائدة من بنك كندا.

 2100 من  أكرث  اآلن  يدفع  إنه  قال  و 
واألسوأ   700$ بزيادة  أي  شهريًا  دوالر 
من ذلك بالنسبة له أنه يعتقد أن سعر 
منزله قد يهبط إىل 360 ألف دوالر بناًء 
عىل أرقام املبيعات األخرية ، وقال “إنه 

أمر محبط للغاية “.

تقول   ، فقط  أشهر  بضعة  غضون  يف  و 
الرهن  مدفوعات  إن  جيلربت  لورين 
العقاري الشهرية املتغرية قد زادت بنحو 
الزيادات  من  سلسلة  بعد  دوالر   1000
يف أسعار الفائدة التي فرضها بنك كندا.

أول  ورشيكها  جيلربت  اشرتت  حيث 
منزل لهام يف مدينة Pitt Meadows يف 
املايض  العام  كولومبيا  بريتيش  مقاطعة 
و بحلول مارس 2022 بلغت مدفوعاتهم 

الشهرية حوايل 2400 دوالر.
الفائدة  سعر  يف  ارتفاعات  عدة  بعد  و 
 ، يوليو  يف   1٪ بنسبة  زيادة  ذلك  يف  ما 
الشهرية  فاتورتها  ارتفاع  جيلربت  شهد 

إىل حوايل 3300 دوالر بنهاية سبتمرب.

و قالت جيلربت يف 3 نوفمرب: “بات األمر 
الشهرية  الدفعة  تجاوزت  لقد  مخيفا 

لنا  بالنسبة  حًقا  املهم  اليشء  ميزانيتنا. 
تفكر  عندما  ولكن  عائلة  ]تكوين[  هو 
عىل  و  شهريا  دوالر   1000 خسارة  يف 
مدار سنوات عديدة ، من الصعب جًدا 

ابتالعها “.

أب  وهو   ، ويليامز  بارينجتون  قال  و 
وظيفة  عىل  حصل  إنه   ، أطفال  لثالثة 
أخرى يف يونيو ليتمكن من سداد أقساط 
كمدير  العمل  بعد  و  العقاري  الرهن 
إىل  مبارشة  ينتقل  النهار  خالل  مرشوع 
مستودع  كسائق  جزيئ  بدوام  وظيفته 

يف املساء.

يبلغ ويليامز من العمر 43 عاًما و لديه 
رهن عقاري متغري وقال إن الزيادات يف 
أسعار الفائدة أدت إىل زيادة مدفوعات 
حوايل  من  الشهرية  العقاري  الرهن 

2400 دوالر إىل 3600 دوالر.

العاميل املعروف بإسم  يذكر أن اإلتحاد 
املتتالية  الزيادات  إن  قال  ’’يونيفور‘‘ 
’’إعالن  يعترب  كندا  بنك  بها  يقوم  التي 

حرب طبقية يف بالدنا‘‘.

هكذا إرتفعت مدفوعات الرهن العقاري !

سيبدأ يف كندا قريبا العمل بخطة التغطية الوطنية لطب باألسنان، 
بعد مترير و املصادقة عىل الترشيع الذي ينفذ برنامج تغطية رعاية 

األسنان لألطفال دون سن 12 عاما.

حصل  كام  الشيوخ،  مجلس  يف  النهائية  املرحلة  الترشيع  واجتاز 
عىل املوافقة امللكية، وهي الخطوة األخرية و بذلك تحول مرشوع 

القانون إىل قانون.

وقدم قانون C-31 جنبا إىل جنب مع مزايا دعم املستأجرين من 
ذوي الدخل املنخفض، وكان برنامج رعاية األسنان مبادرة انطلقت 
من اتفاق بني رئيس الوزراء جاسنت ترودو وزعيم الحزب الدميقراطي 

الجديد جاغميت سينغ لإلبقاء عىل الحكومة حتى عام ٢٠٢٥ .

الربنامج  لفتح  ديسمرب  من  األول  يف  موعدا  الحكومة  كام حددت 
لتقديم الطلبات ، إليكم ما تتضمنه مزايا طب األسنان الكندية:

يف الوقت الحايل، ستقدم املزايا لألطفال دون سن 12 عاما، الذين 
يقل دخل أرسهم السنوي عن 90 ألف دوالر.

 650 إىل  تصل  مدفوعات  امليزة  هذه  ستوفر  الحكومة،  وبحسب 
دوالرا لكل طفل سنويا، اعتامدا عىل دخل األرسة.

فمثال: سيقدم 650 دوالرا لكل طفل إذا كان صايف الدخل املعدل 
لألرسة أقل من 70,000 دوالر

• 390 دوالرا لكل طفل إذا كان الدخل يرتاوح بني 70,000 دوالر 
و79,999 دوالرا

• 260 دوالرا لكل طفل إذا كان الدخل يرتاوح بني 80,000 دوالر 
و89,999 دوالرا.

 ،  2022 أكتوبر   1 حتى  رجعي  بأثر  النفقات  الربنامج  وسيغطي 
كندي سيكونون مؤهلني  أن 500,000 طفل  الليرباليون  يقدر  كام 
للربنامج، ويتعهدون بأن الحصول عىل هذه امليزة لن يقلل من أي 

مزايا فيدرالية أخرى مثل إعانة الطفل الكندية.

وستوفر املرحلة األوىل من مزايا رعاية األسنان للوالدين أو األوصياء 
املؤهلني “مدفوعات مبارشة ومعفاة من الرضائب لتغطية نفقات 

طب األسنان”.

ومع ذلك، يتعني عىل الوالدين أو األوصياء التقدم من خالل وكالة 
اإليرادات الكندية )CRA( واإلقرار مبا ييل:

 •

ال 

يحصل طفلهم عىل تغطية رعاية أسنان خاصة
• أنهم يضطرون إىل الدفع لحجز موعد رعاية األسنان

لرعاية  امليزة  للتأكد من دفع  إيصاالت  • قد يحتاجون إىل تقديم 
األسنان إذا لزم األمر

كام ميكن ملقدمي الطلبات التقديم للحصول عىل هذا الدعم املايل، 
وسيتعني عليهم تقديم دليل عىل األهلية مثل معلومات االتصال 
هناك  تكون  وقد   ، املوعد  وتاريخ  األسنان،  طب  خدمة  مبقدم 

عقوبات عىل أولئك الذين يقدمون طالبات احتيالية.

هم  فقط  عاما   12 عن  أعامرهم  تقل  الذين  أولئك  أن  حني  ويف 
من سيحصلون عىل املزايا، فإن الحكومة تقول إنها ال تزال ملتزمة 

مبتابعة العمل لجعلها خطة وطنية كاملة للعناية باألسنان.
تقل  الذين  األشخاص  ليشمل  الربنامج  بتوسيع  الليرباليون  ووعد 
من  يعانون  الذين  واألشخاص  السن  وكبار  عاما   18 عن  أعامرهم 

إعاقة يف عام 2023.
وبحلول عام 2025، سيكون الربنامج متاحا لجميع العائالت الكندية 
التي يقل دخلها عن 90 ألف دوالر سنويا، مع عدم وجود مدفوعات 

مشرتكة ألى شخص يكسب أقل من 70 ألف دوالر سنويا.

الحكومة  ، خصصت   2022 لعام  الفيدرالية  امليزانية  يف  أنه  يذكر 
الفيدرالية 5.3 مليار دوالر عىل مدى خمس سنوات ، ثم 1.7 مليار 

دوالر لهيئة كندا لإلرشاف عىل تنفيذ خطة رعاية األسنان.

 المصادقة على قانون “التغطية الوطنية لطب األسنان” 
لألطفال دون سن 12 عاما!
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الواقع الذي لطاملا حاولت تل أبيب التسرت عليه والرتويج لقبول 
التي عرب  اإلحباط  املزعوم، عكسته حالة  التطبيع  ركوب قطار 
القناة 12 اإلرسائيلية أوهاد حيمو لتغطية أحداث  عنها موفد 
العامل 2022 يف قطر برفض مشجعي كرة قدم عرب من  كأس 
اإلرسائيلية،  القناة  مع  صحفية  مقابالت  إجراء  عدة  جنسيات 
والداعم  إرسائيل  مع  للتطبيع  الرافض  موقفهم  عن  تعبريا 

للشعب الفلسطيني.

ويف محاولة منه للخروج من حالة اإلحباط، أجرى بثا حيا ومبارشا 
مع مشجع قطري للحديث للتلفزيون اإلرسائييل الرسمي "كان"، 
لكن القطري رفض التحدث عندما عرف بأن الحديث يدور مع 
صحفي إرسائييل، حيث اعتقدت وسائل اإلعالم اإلرسائيلية أن 
التطبيع و"اتفاقيات أبراهام" املوقعة بني تل أبيب ودول عربية 
ستحفز الجامهري العربية يف املونديال عىل استقبالها "بحفاوة".

التلفزة  فرق  مع  املقابالت  إلجراء  والرفض  املقاطعة  وأمام 
للقضية  املنارصة  وتلك  العربية  الجامهري  وابتعاد  اإلرسائيلية، 
الفلسطينية عن الصحافيني عندما كانوا يعرفون بأنفسهم عىل 
"كان  قناة  موفد  اإلرسائييل  الصحايف  متادى  إرسائيل،  من  أنهم 
الذي  مالوما  الكولومبي  املغني  فاردي حينام سأل  مواف   "11
العامل، "لقد رفضت شاكريا ودوا ليبا املشاركة  أدى أغنية كأس 
يف املونديال بسبب تاريخ قطر يف حقوق اإلنسان، أال تعي أن 

الناس سيقولون إن وجودك هنا يساعد يف تحسني السجل؟!".

مقاطعة ورفض
وغادر  وقح.."،  "أنت  فاردي  عىل  رد  حيث  مالوما،  يتأخر  مل 
الحوار الذي كان بالبث الحي واملبارش، وعىل خطى فاردي سار 
لبنانيني  قبل مشجعني  من  بالرفض  قوبل  الذي  املراسل حيمو 
بأنه من إرسائيل، بل متادى  وقطريني وسعوديني عندما عرفوا 
يف الوقاحة، حيث اصطدم بالحوار مع مشجع عريب لف نفسه 
الفلسطيني موجها خطابه لإلرسائيليني "فلسطني نعم..  بالعلم 

إرسائيل ال..".

ما عمق حالة اإلحباط التي عرب عنها املراسل حيمو، وزاد من 
والتصادم  الصدام  ملشاهد  السلبي  التأثري  ومخاوف  هواجس 
وااللتفاف الجامهريي والشعبي حول القضية الفلسطينية، هو 
ما واجه موفد القناة 13 اإلرسائيلية تال شورر إىل الدوحة، حيث 
فوجئ خالل البث املبارش بتظاهرة احتجاجية رافضة للتطبيع 

ومساندة للشعب الفلسطيني.

التواصل  مواقع  عىل  واسع  بشكل  املشاهد  تلك  انترشت  لقد 
واسعا  وترحيبا  تفاعال  ووجدت  العريب،  العامل  يف  االجتامعي 
الرفض  أريد له  النشطاء، وهو ما عزز عىل عكس ما  من قبل 
املتزايد من قبل الشعوب العربية إلرسائيل، بالتايل رفع مستوى 

التعاطف مع الشعب الفلسطيني بشكل واضح.

تحديات وعراقيل
وعليه، مثة أصوات يف إرسائيل، يقول الصحفي اإلرسائييل يوآف 
قبل  من  املتعمدة  االصطدامات  بوقف  تنادي  "بدأت  شترين، 
العربية يف  الجامهري  اإلرسائيلية مع  التلفزة  املراسلني ملحطات 
كأس العام 2022 يف قطر، إذ إن مرد تلك النداءات هو التأثري 
اكتشف  الذي  نفسه  اإلرسائييل  املشاهد  عىل  الواضح  السلبي 
واقعا مل يكن يدركه بهذا الوضوح خاصة خالل السنوات األخرية 
يف ظل مساعي التطبيع والتوقيع عىل االتفاقيات اإلبراهيمية".

الصحفيني  مع  حصل  ما  أن  نت  للجزيرة  شترين  وأوضح 
يعكس  قطر  يف  العامل  كأس  لتغطية  املوفدين  اإلرسائيليني 
القضية  مركزية  ويحدد  برمته،  اإلرسائييل  العريب  الرصاع  واقع 
التحديات  ويعكس  العربية،  الشعوب  لدى  الفلسطينية 
والعراقيل التي تواجه إرسائيل يف أي تسوية يف الرشق األوسط 

من شأنها تتخطى القضية الفلسطينية.

عامليا  بوصفه حدثا  املونديال،  أن  اإلرسائييل  الصحفي  ويعتقد 
أىت  العامل،  حول  الجنسيات  ومختلف  الشعوب  كافة  يجمع 
ليعيد إىل األذهان أن إرسائيل تعيش يف محيط عريب وإسالمي 
وهي أقلية، وأن الشعب الفلسطيني امتداده ثقافته وحضارته 
وعمقه مع الشعوب العربية وال يقترص عىل بقعة أرض متنازع 
اتفاقيات  وفشل  وهشاشة  زيف  كشف  ما  عمليا  وهو  عليها، 
الرسمية وأنظمة عربية،  املوقعة بني إرسائيل  التطبيع والسالم 

وهي اتفاقات تتجاوز الشعوب.

تطالب  التي  اإلرسائيلية  األصوات  "تعالت  شترين،  يقول  لذا، 
وذلك  املونديال،  يف  بالجامهري  واالحتكاك  الصدام  عن  بالكف 
بعد الفشل الذريع باالختبار الحي وألول مرة مع جامهري عربية 

عفوية ومن جنسيات عدة".
وعزا ذلك إىل أن تل أبيب تخىش تداعيات هذا الفشل والتأثري 
وهو  التطبيع"،  "نجاح  بشأن  اإلرسائيلية  الدعاية  عىل  السلبي 
النجاح املزعوم الذي طاملا رّوج له سياسيون إرسائيليون وعرب 

وقعوا "اتفاقات السالم".

•مونديال قطر فضح فشل اإلحتالل يف تسويق التطبيع
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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

عضال،  مرض  بعد  الشفقة،  تثري  مؤسفة  واقعة  يف   -1

تويف مواطن دون أن يتمكن من رؤية ولده، ودون أن 

يتمكن الولد من وداع والده قبل وفاته، وبقيت الوالدة 

أجريت  ثانية،  واقعة  أنيس. ويف  بغري  بيتها  وحيدة يف 

تقرير طبي  عملية جراحية كربى، وحصل عىل  للوالد 

فلم  املستشفى،  يف  بزيارته  وابنته  البنه  السامح  رجاء 

يقبل رجاؤه. كل ذلك ألن السفارة الكندية يف أبو ظبي 

امتنعت عن منح ابنه وابنته تأشرية زيارة، مع أن البنت 

ُمدرسة يف وزارة الرتبية والتعليم، ولها أوالد يف املدارس 

إقامتهم عىل كفالتها، واالبن مهندس يف بلدية ديب، وله 

زوجة وأوالد يف املدارس إقامتهم عىل كفالته، والبد من 

عودة املذكورين إىل دولة االمارات العربية بعد الزيارة، 

لالحتفاظ بالعمل واإلقامة. لكن السفارة مل توافق.

ذكر يف سجالت  لها  يرد  مل  التي  الحرية،  بلد  كندا   -٢

مهاجر،  ألف   4٠٠ استقبلت  التي  االستعامرية،  الدول 

وتخطط الستقبال نصف مليون مهاجر خالل كل سنة، 

كندا التي تفتح صدرها الستقبال الالجئني الفارين من 

مل  لإلنسانية،  املعادية  األنظمة  لفظتهم  الذين  املوت، 

تكن لرتفض استقبال رجل وامرأة يريدان زيارة والدهام 

قبل  وابنته  ابنه  رؤية  من  والداً  تحرم  ولن  املريض، 

وفاته، ولكن السفارة مل توافق.

البالد وحقها  3- نحن نقدر للسفارة حرصها عىل أمن 

يف اتخاذ اإلجراءات املناسبة لذلك، دون تعسف، وإنه 

رضورة  تثبت  التي  الوثائق  تطلب  أن  للسفارة  ميكن 

يثبت  ما  بإبراز  الزيارة  الراغب يف  تكلف  وأن  الزيارة، 

إقامته وعمله خارج كندا، وأن تطلب منه تذكرة السفر، 

عليه  تأخذ  وأن  ومغادرته،  قدومه  مواعيد  من  للتأكد 

تنذره  وأن  زيارته،  تربر  التي  املعلومات  تعهدا بصدق 

بأمن  والعابثني  للمحتالني  املقررة  العقوبات  بكافة 

القرسي.  والرتحيل  والسجن  التوقيف  فيها  مبا  الوطن، 

وبذلك تطمنئ السفارة إىل سالمة قصده وحسن نيته.

4- هكذا فإن السفارة ال تفرط بحامية الوطن وسالمته، 

بأنه  القانونية  األوساط  لدى  يصنف  اجراء  متارس  وال 

الحق، وذلك حني ميارس اإلنسان  تعسف يف استعامل 

حقه بالطريقة التي يسبب بها رضراً لآلخرين، وبذلك 

وذويهم  للمواطنني  اإلنسانية  املشاعر  السفارة  تحرتم 

خارج الدولة، وال متارس انتهاكاً لحقوق اإلنسان يف زمن 

تنشط فيه جامعات الرفق بالحيوان.

٥- إننا نخاطب املسؤولني يف وزارة الخارجية واإلدارات 

يف  ممثلينا  وندعو  املشكلة،  هذه  ملعالجة  املختصة 

اهتامم  من  عنهم  نعرف  مبا  ملتابعتها  العموم  مجلس 

مبصالح الوطن ومصالح املواطنني.

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   

يف مونديال قطر.. خرس األلمان فلماذا فرح العرب؟
املنتخب  أمام  األوىل  مباراته  يف  األملاين  املنتخب  خرس 
الياباين 1-2 يف نهائيات كأس العامل فيفا قطر 2022، لكن 
األمر تحول إىل شامتة يف املنصات العربية بهذه الخسارة.

الرسائل  بسبب  األملانية  الهزمية  العرب  الناشطون  وربط 
بداية  يف  إيصالها  األملاين  املنتخب  أراد  التي  السياسية 

املباراة عندما وضع الالعبون أيديهم عىل أفواههم.

بوضع  طالبت  التي  الدول  ضمن  من  أملانيا  أن  يذكر 
شعارات لدعم املثليني يف مونديال قطر، كام رفضت قطر 
رفعها  بسبب  أجوائها  إىل  األملاين  املنتخب  طائرة  دخول 
آخر  بلد  يف  للهبوط  اضطرهم  ما  املثليني؛  دعم  لشعار 

وتغيري الطائرة ومن ثم القدوم إىل قطر.

وتشارك أملانيا دوٌل أوروبية أخرى يف شن حملة ضد قطر 
عىل خلفية استضافة األخرية لنهائيات كأس العامل بسبب 

ما يسمونه انتهاك قطر لحقوق اإلنسان.

"شبكات"  برنامج  من   )2022/11/24( حلقة  ورصدت 
محمد  املرصي  الفنان  وصف  حيث  العربية  التعليقات 
والبلطجة،  باملتعجرفة  األملاين  الفريق  شعارات  هنيدي 
بيتك  يدخل  حد  والبلطجة..  العجرفة  كم  "تخيل  فكتب 
أنت  لحاجات  ويدعو  بالعافية  عليك  رأيه  يفرض  وعايز 
أوعى  رافضينها..  ومجتمعك  وتقاليدك  وعاداتك  ودينك 

تخاف تدافع عن أفكارك مهام كان الثمن".

قطر،  مونديال  اسم  تغيري  شاهني  مجدي  اقرتح  حني  يف 
للرتبية  قطر  ملونديال  اسمه  يغريوا  "املفروض  فكتب 

والتعليم".

ومتنى أندرياس خسارة أملانيا أمام إسبانيا، فقال "القصة 
كامن،  بفضيحه  إسبانيا  مع  يخرسوا  ما  القصة  هون،  مو 

أربع أو خمس أهداف".

ودعت كالوديا إىل مامرسة الرياضة واالبتعاد عن السياسة، 
فقالت "سيعودون إىل الوطن بشكل أرسع كام ترون. من 
األفضل مامرسة املزيد من الرياضة بدال من االنخراط يف 

السياسة يف بلد مضيف".
وسخر خالد من الخسارة وتساءل عن املبلغ الذي دفعه 
اليابان لألملان "قديش دفعت اليابان لألملان حتى يخرسوا، 
طبعا هي نظرية األملان أنو السعودية دفعت لألرجنتني".

األملاين  املنتخب  مدرب  عرّب  املباراة  خسارة  عىل  وتعليقا 
عن خيبة أمله، فقال "بالطبع نشعر بخيبة أمل شديدة. 
لنا العديد من الفرص السهلة وقد ارتكبنا بعض  سنحت 
وأن  األمام  إىل  نتطلع  أن  اآلن  علينا  يتعني  لكن  األخطاء. 
نستعد جيدا ملواجهة إسبانيا حتى نحقق الفوز والتأهل".

يذكر أنه أعلنت 7 منتخبات أوروبية مشاركة يف كأس 

شارة  قادتها  بارتداء  قرارها  عن  عدلت  أنها   2022 العامل 
دعم املثليني خالل املباريات لتجنب العقوبات من االتحاد 

الدويل لكرة القدم )فيفا(.
والدامنارك  وبلجيكا  وويلز  إنجلرتا  منتخبات  وأصدرت 
وهولندا وأملانيا وسويرسا بيانا قالت فيه إن "الفيفا كان 
ارتدى  إذا  رياضية  عقوبات  سيفرض  أنه  يف  جدا  واضحا 
قادتنا شارات )داعمة للمثليني( يف امللعب. ال ميكننا وضع 
عقوبات  مواجهة  خالله  من  ميكنهم  موقف  يف  العبينا 
رياضية )…( لذلك طلبنا من القادة عدم محاولة ارتداء" 

الشارات يف مباريات كأس العامل.
الشارات  تلك  يسعون الرتداء  املنتخبات  تلك  قادة  وكان 
لكرة  الدويل  االتحاد  ولكن  العامل،  كأس  مباريات  خالل 
حال  يف  الالعبني  عىل  صارمة  عقوبات  بفرض  لّوح  القدم 

ُخرقت لوائحه.
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SAFETY
ENGINE
BRAKE

1 140 Crawford Ave
Windsor - OntarioOUR SERVICE

TIRES
SUSPENSION
ELECTRICAL

AIR CONDITION
DIAGNOSTIC
TRANSMISSION

OIL CHANGE
AND MORE
....

Rami : 519.253.0074
             519.560.0074 

Full synthetic
 oil change 
with filter

65
 Semi-synthetic

 oil change 
with filter

45

Labor Over 
$200 

Brake 
Inspection

Tire
Rotation
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Word of truth                                 Issue 116 ( November , December - 2022 )

  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 $150
•  T-shirts: 12 for $200
•  Post Cards: 1000 for $80
& 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 

$200

1000 
for 
$50

6 for 
$140

1000
for 

$200


