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الدين
 املعاملة 

عمليات  ة  ك�ث عن  ة  الأخ�ي الآونة  ي 
�ف خاصة  الشكاوى  من  العديد  يصلنا 

أبناء  من  هم  ف  المخادع�ي هؤلء  من  الكث�ي  للأسف  و  الخداع  و  الغش 
إليهم. الناس  حاجة  يستغلون  الذين  المهن  أصحاب  خاصة  و   ! جلدتنا 

قتصادي  الإ الوضع  مع  امن  ف ي�ت العاملة  اليد  ي 
�ف شح  هناك  أن  المعروف  ومن 

من  ف  المهني�ي إىل  المواطنون  يلجأ  لذلك  المواطنون  يعيشه  الذي  الصعب 
بهم. الوثوق  يمكن  بأنه  ولعتقادهم  معهم  التواصل  لسهولة  الجالية  أبناء 

و دائما ما يقدم هؤلء أنفهسم بصفة تنافسية إن لناحية جودة العمل أو لناحية 
ة . كات الكب�ي نجاز الأعمال هو أقل بكث�ي مما تتقاضاه ال�ث أن ما يتقاضوه من أجر لإ

العمل  ي 
�ف جودة  فل  تماما  العكس  يكون  الواقع  أرض  عىل  للأسف  لكن 

تعرضوا  ف  مواطن�ي عن  ة  كث�ي لدينا  الأمثلة  ال�قة،  و  "النصب"  عن  ناهيكم 
اليوم  لذكرها  ف ل مجال  المهني�ي قبل بعض هؤلء  من  و خداع  لعمليات غش 
بأكملها. الجالية  إىل  بأفعالهم هذه يسيئون  أن هؤلء و  اليوم هو  يعنينا  ما   ،

كأنهم  الدينية و  المناسبات  ي 
الأمامية �ف ي الصفوف 

أنك تجد هؤلء �ف والمصيبة 
:" من  و سلم  عليه  الله  الرسول محمد صل  قول  ي حياتهم قط 

�ف يسمعوا  لم 
يتقنه". أن  عمل  أحدكم  عمل  إذا  يحب  الله  إن   ": قوله  و   " منا  فليس  غشنا 

لجميع  و  له  طيبة  سمعة  تنعكس  حسنة  بصورة  هؤلء  يظهر  أن  فعوض 
المقولة  من  تجعل  مقيتة  بصورة  البعض  هؤلء  يظهر  الجالية  أبناء 
رين. المت�ف عند  الواقع  إىل  أقرب   ) عرب  مع  تشتغل  ما   ( الظالمة 

ي الأماكن الدينية ما يعنينا أن 
ي مقدمة الصفوف �ف

لذلك ل يعنينا أن نرى هؤلء �ف
ي معاملتهم اليومية و صدق من قال " الدين المعاملة ".

تنعكس التعاليم السماوية �ف

519-992-1657
www.alforqannewspaper.ca

Visit our website 
for a daily news update 

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 .
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مبقدار  الفائدة  سعر  برفع  كندا  بنك  قام 
سعر  إرتفع  بذلك  و  أساس  نقطة   25
 الفائدة إىل 4.5 يف املائة من 4.25 يف املائة.
و أشار البنك املركزي إىل توقف مؤقت عند 
ثابتة التوقعات  ظلت  ما  إذا  الحايل   سعره 

السكن  و  الغذاء  تكلفة  باستثناء  و 
يف  انخفاًضا  الكندي  اإلقتصاد  يشهد 
أسعار  انخفاض  بسبب   ، التضخم  معدل 
يزيد  التي   ( املعمرة  والسلع  البنزين 
األدوات  ك  سنوات  ثالث  عن  عمرها 
النقدية  السياسة  لتقرير  وفًقا   ) الكهربائية 
األربعاء. اليوم  املركزي  البنك   الصادرعن 

يواجهون  الكنديني  من   22%
" متاما  نفذت  أموالنا   "  اإلفالس 

الفائدة  وأسعار  التضخم  معدالت  ارتفاع 
ما  حسب  الكنديني  إفالس  يف  تسبب 
.Ipsos من  جديد  استطالع   كشفه 

أموالهم  أن  الكنديني  من  املائة  وقال 22 يف 
نفذت متاما لدرجة أنهم لن يكونوا قادرين 
 عىل دفع املزيد مقابل االحتياجات املنزلية.

عن  مئوية  نقاط  بثالث  النسبة  هذه  وتزيد 

املايض  أكتوبر  يف  أجري  مامثل  استطالع 
وقال  النساء.  بني  املائة  يف   28 إىل  ترتفع 
أونتاريو  سكان  من  أربعة  كل  من  واحد 
اإلفالس،. نحو  يتجهون  إنهم   وكيبيك 

نحو  املتجهني  هؤالء  الرأي  الستطالع  ووفًقا 
العائالت  من  املائة  يف   35 منهم  اإلفالس 
دوالر. ألف   40 عن  يقل  دخال  تحقق   التي 

وتستند نتائج Ipsos إىل مسح شمل ألكرث من 
 1000 كندي يف الفرتة من 19 إىل 23 يناير.

ملواجهة  الضغوط  إن  املائة  يف   32 ويقول 
ارتفاع تكاليف السلع األساسية مثل الطعام 
وامللبس واملواصالت واملأوى ستفرض تغيريات 
بهم. الخاصة  اإلنفاق  خطط  عىل   كبرية 

يف   54" املشاركني  نصف  من  أكرث  وقال 
الزيادات  ملواجهة  سيكافحون  إنهم  املائة" 
ميزانيتهم. يف  األسعار  يف   اإلضافية 

من  قلقني  يزالون  ال  املائة  يف   52 وقال 
إلطعام  املال  من  يكفي  ما  امتالكهم  عدم 
أرسهم، وكانت النساء والذين لديهم أطفال 
واألشخاص الذين ترتاوح أعامرهم بني 18 و 

34 عاما، األكرث ترضرا.

بنك كندا يرفع سعر الفائدة
 و %22 من الكنديين يواجهون اإلفالس 

أصبحت أونتاريو واحدة من أغىل 
املقاطعات للعيش فيها, حيث كشف 

تقرير حديث صادر عن بنك RBC أن 
القدرة عىل تحمل تكاليف السكن فيها 

 تفوق طاقة املواطنني.

ولكن ماذا عن اإليجار؟ هنالك عدة 
عوامل تؤثر يف مستحقاتك الشهرية، 

وخصوصا املدينة التي تعيش فيها. فقد 
شاركت رشكة Rentals.ca لإليجارات 

تقرير لها عن اإليجار لعام 2023 لشهر 
يناير وركزت عىل متوسط تكلفة وحدة 

سكنية ذات غرفة نوم واحدة يف 11 
 مدينة مختلفة يف جميع أنحاء أونتاريو.

ووفقاً للموقع، أغىل مدينة يف أونتاريو 
يف الوقت الحايل لوحدة سكنية مؤلفة 
من غرفة نوم واحدة هي إيتوبيكوك 

حيث يصل متوسط اإليجار إىل 2,828 
دوالر. تليها تورونتو” مبتوسط اإليجار 

الشهري 2,476 دوالر. وبعد ذلك 
ميسيساغا يف املركز الثالث بـ 2,193 

 دوالر.

وتتجاوز هذه األرقام متوسط اإليجار 
اإلجاميل املدرج يف أونتاريو الذي 

يبلغ 2,139 دوالر لغرفة نوم واحدة. 
ووفقا للتقرير، شهدت املقاطعة زيادة 

حوايل 15 ٪ يف عام واحد لكل من 

االستوديوهات واملنازل ذات غرفة نوم 
 واحدة.

إليكم متوسط اإليجار الشهري لوحدة 
بغرفة نوم واحدة يف مختلف مدن 

 أونتاريو
 1. ألربتا 3,151 دوالر

 2 نوفا سكوشيا 2,491 دوالر
 3 أونتاريو 2,299 دوالر

 4. نيو برونزويك 2,187 دوالر
 5. نيوفاوندالند 2,162 دوالر

 6. بريتش كولومبيا 1,775 دوالر
 7. جزيرة األمري إدوارد 1,703 دوالر

 8. مانيتوبا 1,373دوالر
9 . ساسكاتشوان 1.249 دوالر

ارتفاع أسعار إيجار المساكن
 في أونتاريو بنسبة 15 ٪

وزيرة  لنائب  وفقاً  لالقتصاد،  ’’مضطربة‘‘  املقبلة  املالية  السنة  ستكون 
املالية الفدرايل، راندي بواسونو.

أنّه ال يزال لدى حكومة جوستان ترودو مجال  لكّن بواسونو أرّص عىل 
للمناورة من أجل األولويات الرئيسية، مبا يف ذلك التوصل إىل اتفاق جديد 

مع املقاطعات بشأن التحويالت املالية الفدرالية للرعاية الصحية.

إىل  وصوله  عند  الثالثاء  يوم  الصحفيني  أسئلة  عىل  يرّد  بواسونو  وكان 
اجتامع الحكومة الليربالية يف اليوم الثاين من خلوة من ثالثة أيام تعقدها 
األسبوع  الربملانية  العودة  أونتاريو قبل  يف مدينة هاميلتون يف مقاطعة 

املقبل.

’’هناك الكثري من عدم اليقني‘‘، أقّر بواسونو، ’’لذا، سرناقب ذلك يف كل 
مرحلة من العملية بينام نستعّد مليزانية )2023(" و أكمل:" ال يزال لدينا 
هامش ميزانية لنكون قادرين عىل القيام باألشياء التي علينا القيام بها، 

لكّن هامش امليزانية قد ضاق‘‘.

وأشار بواسونو إىل أّن الحرب يف أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة والتضخم 
اليقني  بعدم  لالقتصاد  تتسبب  التي  املشاكل  ضمن  من  هي  املرتفع 

والرضر.
 CCA /( الكندي  األعامل  مجلس  عن  أمس  مشرتك صدر  تقرير  وكان 
تجارية  محاماة  وهي رشكة   ،)Bennett Jones( جونز  وبينيت   )BCC
كندية، قد ذكر أّن توقعات امليزانية املقدمة يف امليزانية الفدرالية األخرية 
يف نيسان )أبريل( الفائت والتحديث االقتصادي يف الخريف كانت رمبا 

شديدة التفاؤل.
املركزي( األسبق،  بنك كندا )املرصف  الذي كتبه حاكم  التقرير  ويخلص 
أسالن،  روبري  السابق،  الليربايل  املالية  السياسة  ومستشار  دودج،  ديفيد 
إىل أّن توقعات الحكومة تستند إىل مجموعة ’’معقولة ولكن متفائلة‘‘ 
قها  من االفرتاضات االقتصادية وأسعار الفائدة، والتي تُعترَب حظوظ تَحقُّ

ضعيفة.

ويحّذر املؤلفان من أّن هناك ’’احتامالً كبرياً لحدوث ركود أكرث خطورة‘‘ 
هذا العام وأّن الوعود الليربالية يف كافة القطاعات ستكلف أكرث بكثري مام 
كان متوقعاً، سواًء بالنسبة لتمويل الرعاية الصحية أو الدفاع الوطني أو 

تحسينات البنى التحتية أو يف مجال مكافحة التغريات املناخية.

من جانبه قال نائب وزيرة املالية إّن حكومته ستنظر يف هذا التقرير ويف 
عدة تقارير أُخرى عند وضع توقعاتها االقتصادية قبل امليزانية املقبلة.

ويعتقد بواسونو أّن واقع امليزانية سيكون يف مكان ما بني أفضل وأسوأ 
السيناريوهات املعروضة يف التحديث االقتصادي الخريف املايض.

هذا و من املتوقع أن يعلن املرصف املركزي اليوم عن رفع سعر الفائدة 
الذي  التضخم  ملكافحة  منه  سعيا  ذلك  و  التوايل  عىل  التاسعة  للمرة 
يعصف يف البالد رغم تباطؤ معدل التضخم االشهر املايض إىل %6.3 من 

أعىل مستوى وصل إليه 8% .
إال أن أسعار املواد الغذائية ظلت مرتفعة حيث سجلت أسعار البقالة 
إرتفاعا بنسبة 11 % عىل أساس سنوي ، وهو تحسن طفيف من 11.4 يف 

املائة يف ترشين الثاين )نوفمرب(.

زيادة قدرها  التجارية  البنوك  تتوقع معظم  الفائدة  وبالعودة إىل سعر 
ربع نقطة مئوية، مام يؤدي إىل رفع سعر الفائدة الرئييس للبنك املركزي 

إىل 4.5 يف املئة، وهو أعىل سعر له منذ عام 2007.

هل سنشهد إنتخابات مبكرة ؟
يريدون  ال  الكنديني  إن  ترودو،  جاسنت  الكندي  الوزراء  رئيس  قال 
“االنغامس” يف انتخابات هذا العام، ويعتقد أن االتفاقية التي أبرمها مع 

الحزب الدميقراطي الجديد تسري “بشكل جيد للغاية”.

وطاملا بقيت االتفاقية مركزة عىل تحقيق النتائج، قال ترودو إن الليرباليني 
والحزب الدميقراطي “سيستمران يف الحكم معا".

الليربايل مع  الحزب  أبرمها  التي  االتفاقية  أنه مبوجب  إىل  اإلشارة  تجدر 
الدميقراطي  الحزب  وافق  املايض،  مارس  الجديد يف  الدميقراطي  الحزب 
عىل دعم حكومة األقلية الليربالية يف األصوات الرئيسية يف مجلس العموم 

لتجنب إجراء انتخابات قبل عام 2025.
يف املقابل، وعد الليرباليون بإحراز تقدم يف أولويات الحزب الدميقراطي 

الجديد.
وقال ترودو، خالل مقابلة مع CHML بثت صباح الثالثاء إن األمور تسري 

بشكل جيد للغاية.

ومع ذلك، قال زعيم الحزب الدميوقراطي الجديد، جاغميت سينغ، إنه 
مستعد لسحب دعمه إذا مل يفي ترودو بالقضايا الرئيسية، وقال الحزب 
الدميقراطي مرارا وتكرارا إن إحدى هذه القضايا هي تغطية األدوية من 

قبل الحكومة.

“سنواصل  وقال:  القضية،  هذه  بشأن  تفاصيل  أي  يقدم  مل  ترودو  لكن 
التأكد من أننا نخفض تكلفة األدوية للكنديني”.

ترودو  عىل  فسيتعني  لليرباليني،  دعمه  الدميقراطي  الحزب  سحب  وإذا 
أن يجد دعام من األحزاب األخرى يف التصويت عىل الثقة، وإذا فشل يف 

ذلك، فقد يجد الكنديون أنفسهم متجهني إىل صناديق االقرتاع.
لكن ترودو قال: “ال أعتقد أن أي كندي يريد أن يرانا نعود إىل االنتخابات”.

كندا على موعد مع سنة "مضطربة"
 فهل سنشهد إنتخابات مبكرة ؟

أعلنت كيبيك أن الحد األدىن لألجور سريتفع إىل 15.25 دوالرا 
 اعتبارا من 1 مايو.

ومع زيادة تزيد عن %7، يعد هذا أكرب ارتفاع يف الحد األدىن 
 لألجور يف كيبيك منذ عام 1995.

وبحسب Retail Council of Canada، فإن إقليم نونافوت 
لديه أعىل حد أدىن لألجور يبلغ 16 دوالرا يف الساعة، ويقرتب 

 يوكون من ذلك مبعدل 15.70 دوالر للساعة.
ومل تشهد ألربتا زيادة عن الحد األدىن لألجور البالغ 15 دوالرا 

منذ عام 2018، ويوجد يف ساسكاتشوان ومانيتوبا أدىن 
 املعدالت عند 13 دوالرا و 13.50 دوالرا عىل التوايل.

وإليك مقارنة بني الحد األدىن لألجور يف املقاطعات الكندية 
 وفقا للتغيريات األخرية:

كيبيك: 14.25 دوالرا )سريتفع إىل 15.25 دوالرا اعتبارا من 

 مايو 2023(.

 أونتاريو: 15.50 دوالرا اعتبارا من 1 أكتوبر 2022.

 ألربتا : 15 دوالرا اعتبارا من أكتوبر 2018.

 بريتش كولومبيا: 15.65 دوالرا اعتبارا من أكتوبر 2022.

 مانيتوبا: 13.50 دوالرا اعتبارا من أكتوبر 2022.

 نيو برونزويك: 13.75 دوالرا اعتبارا من أكتوبر 2022.

نيوفاوندالند والبرادور: 13.70 دوالرا )سريتفع إىل 15 دوالرا 

 اعتبارا من أكتوبر 2023(.

نوفا سكوشيا: 13.60 دوالرا سيزيد إىل 15 دوالرا بحلول أبريل 

.)2024 

جزيرة األمري إدوارد: 13.70 دوالرا ) سريتفع إىل 15 دوالرا 

 بحلول أكتوبر 2023(.

ساسكاتشوان: 13.00 دوالرا )سريتفع إىل 15 دوالرا بحلول 

أكتوبر 2024(.

تعرف على الحد األدنى لألجور
في المقاطعات الكندية
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أعلن وزير األمن القومي اإلرسائييل إيتامر بن غفري -األربعاء- 
أنه سيواصل اقتحاماته للمسجد األقىص، يف تحّد لرئيس الوزراء 
الوضع  بالحفاظ عىل  األردن  تعهد مللك  الذي  نتنياهو  بنيامني 
تنوي  حني  يف  املحتلة،  بالقدس  األقىص  املسجد  يف  القائم 
الوحدات  آالف  مخططات  عىل  املصادقة  اإلرسائيلية  الحكومة 

االستيطانية يف الضفة الغربية املحتلة.
وقال بن غفري زعيم حزب "العظمة اليهودية" اليميني املتطرف 
األردن،  مللك  االحرتام  كل  "مع  اإلرسائيلية،  لإلذاعة  حديث  يف 
)املسجد  الهيكل  جبل  إىل  صعدت  مستقلة.  دولة  إرسائيل 

األقىص(، وسأواصل القيام بذلك".
وسبق أن اقتحم بن غفري املسجد األقىص يف الثالث من يناير/

كانون الثاين الجاري، وهو ما أدى إىل إدانات فلسطينية وعربية 
وإسالمية وانتقادات دولية.

رئيس  لقاء  من  واحد  يوم  بعد  غفري  بن  ترصيحات  وجاءت 
الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو مع ملك األردن عبد الله الثاين 

يف العاصمة عامن.
املسجد  مسألة  إىل  اإلرسائييل  الوزراء  رئيس  مكتب  يرش  ومل 
األقىص يف البيان الذي أصدره أمس الثالثاء بعد اللقاء بني امللك 

ونتنياهو، الذي مل يتم اإلعالن عنه مسبقا.
ولكن هيئة البث اإلرسائيلية قالت "عىل ما يبدو، وعد نتنياهو 

بالحفاظ عىل الوضع القائم يف األماكن املقدسة".
ملك  إن  اللقاء،  بعد  بيان  قال، يف  األردين  املليك  الديوان  وكان 
والقانوين  التاريخي  الوضع  احرتام  رضورة  عىل  شدد  األردن 

القائم يف املسجد األقىص املبارك وعدم املساس به.

مشاريع استيطانية
أن  عن  اليوم"  "إرسائيل  صحيفة  كشفت  متصل،  سياق  ويف 
نتنياهو- تنوي  بنيامني  املتطرف -برئاسة  اليمني  حكومة أقىص 
املصادقة عىل مخططات لبناء 18 ألف وحدة سكنية استيطانية 

جديدة يف الضفة الغربية خالل األشهر القليلة املقبلة.

وأضافت الصحيفة املوالية لليمني الحاكم أن الحكومة الحالية 
تستعد للمصادقة عىل آالف املخططات لبناء وحدات استيطانية 
لبيد  يائري  الثنايئ  -برئاسة  السابقة  الحكومة  كانت  جديدة 
ونفتايل بينيت- قد أوقفتها خالل عام ونصف العام من حكمها.
فوري  تنوي عقد مؤمتر  نتنياهو  أن حكومة  الصحيفة  وأكدت 
للمجلس األعىل للتخطيط والبناء يف الضفة الغربية للمصادقة 

عىل آالف املخططات والرشوع يف تنفيذها.
يأيت هذا بينام دعا املتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية نيد 
برايس إرسائيل إىل االمتناع عن أي إجراءات أحادية تقوض حل 
الدولتني، مبا يف ذلك مصادرة األرايض وبناء املستوطنات وهدم 

املنازل.
كام أعرب عن قلق بالده من تداعيات اإلجراءات اإلرسائيلية عىل 

منظامت املجتمع املدين الفلسطينية رغم التعديالت األخرية.
إىل  اإلرسائيلية  الحقوقية  اآلن"  "السالم  حركة  بيانات  وتُشري 
كبرية و140  ألف مستوطن و145 مستوطنة  نحو 666  وجود 
بؤرة استيطانية عشوائية )غري مرخصة من الحكومة اإلرسائيلية( 

بالضفة الغربية، مبا فيها القدس الرشقية.
الغربية والقدس الرشقية أرايض  الضفة  الدويل  القانون  ويعترب 
محتلة، ويَُعّد جميع أنشطة بناء املستوطنات هناك غري قانونية.

• رغم تعهد نتنياهو لألردن.. نب غفري يؤكد مواصلة اقتحام األقىص
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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
ثلة من  بن غفري، يف  إيتامر  اإلرسائييل  القومي  األمن  1- وزير 
يف  ساحاته،  يف  وتجولوا  األقىص،  املسجد  اقتحموا  مرافقيه، 
اإلسالمي،  والعامل  والعرب  للفلسطينيني  مسبوق  غري  استفزاز 
وخرق بليغ للقانون الدويل والوضع التاريخي يف مدينة القدس، 
وقد سبق البن غفري أن دخل املسجد األقىص، بحامية إرسائيلية 

أكرث من مرة، لكنه هذه املرة وزير ميثل سياسة الدولة.

2- نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي للرئاسة الفلسطينية، استنكر 
الحادثة، واستنكرتها فتح وحامس واملنظامت الفلسطينية، كام 
استنكرتها األردن والسعودية وقطر والدول العربية واإلسالمية.

ويف ترصيح للممثل الخاص لالتحاد األورويب لعملية السالم يف 
الرشق األوسط )كومبانس( أكد أن الحفاظ عىل الوضع الراهن 
لألماكن املقدسة، رضورة للسالم اإلقليمي والتوازن بني األديان.

3- علم االجتامع يقرر أن لكل شعب الحق يف أن تكون له دولة، 
فيمكن  وإال  والسلطة،  واألرض  الشعب  مقوماتها:  ميتلك  حني 
وعاداته  ومعتقداته  لغته  له  تحفظ  دولة،  يف  أقلية  يكون  أن 
وأساليب حياته. وهكذا كان اليهود أقليات يف دول العامل، لكنهم 
عانوا من االضطهاد يف دول معينة، كانت أملانيا النازية أكرثها 
عنفاً، فراجت لديهم فكرة الدولة اليهودية، التي تبنتها الحركة 
أسسها  ثم  عام 1897م،  تيودور هرتزل  أعلنها  يوم  الصهيونية، 
حاييم وايزمن عام 1923م، وأعلنت رسمياً سنة 1929م باسم 
الوكالة اليهودية يف فلسطني، و آخر رؤسائها إسحاق هرتسوغ، 

قبل أن يتوىل رئاسة الدولة.

4- بلفور وزير خارجية بريطانيا، أعلن يف 2-11-1917م وعده 
بعني  السادس(  جورج  امللك  الجاللة  صاحب  حكومة  )تنظر 
اليهودي يف فلسطني،  للشعب  إقامة وطن قومي  إىل  العطف، 
يفهم  أن  )عىل  الغاية  هذه  تحقيق  لتسهيل  جهدها  وستبذل 
الحقوق  من  ينتقص  أن  شأنه  من  بعمل،  يؤىت  لن  أنه  جلياً 
املدنية والدينية، التي تتمتع بها الطوائف غري اليهودية، املقيمة 
ملن ال يستحق.  أرضاً  أعطى من ال ميلك  يف فلسطني(. وهكذا 
رشاء  وتم  فلسطني،  إىل  اليهودية  الهجرة  نشطت  لذلك  وتبعاً 
األرايض إلقامة املستعمرات، برعاية من االنتداب الربيطاين عىل 

فلسطني.

الهجرة عىل مهامها املدنية، و مل تتقيد مبا  5- مل تقترص حركة 
ورد يف وعد بلفور، بشأن الطوائف غري اليهودية، وإمنا تجاوزت 
اقرتفتها منظامت  ذلك إىل عمليات عسكرية و مجازر برشية، 
وغريها  قاسم  وكفر  ياسني  دير  يف  واألرغون،  وشترين  الهاجانا 
من القرى الفلسطينية، أدت إىل تهجري املواطنني الفلسطينيني 
ثم  ومغاربها.  األرض  مشارق  يف  ورشدتهم  أمالكهم  ومصادرة 
أعلنت الدولة اليهودية يف 14-5-1948م، فنشبت الحرب األوىل 
املكاين  التوسع  عملية  واستمرت  اليهودية.  والدولة  العرب  بني 
ونشبت حرب  املهاجرين.  وجلب  املستعمرات  ببناء  والسكاين 
ثانية وثالثة، فاحتلت إرسائيل مرتفعات الجوالن السورية، وما 

تزال تشن غاراتها عىل دمشق واملدن السورية.

لليهود، ورفضت عودة  أعلنت إرسائيل نفسها دولة  6- وأخرياً 
النتزاع  محاوالتها  وكثفت  بالدهم،  إىل  الفلسطينيني  الالجئني 
الحرمني  وثالث  للمسلمني،  األوىل  القبلة  األقىص،  املسجد 
يف  اإلبراهيمي  الحرم  املسلمني  قاسمت  بعدما  الرشيفني، 
الخليل، وما تزال تواصل تهجري العرب املواطنني لتوطني اليهود 
واألمم  العربية  الدول  قرار  الحائط،  بعرض  ضاربة  املهاجرين، 

املتحدة، بإقامة دولتني إحداهام للعرب واألخرى لليهود.
7- وهكذا يكون الرصاع بني قوة الحق وحق القوة، حني تتغلب 
نظامي  جيش  لديها  ودولة  بندقية  ميلك  شعب  رصاع  القوة، 

ومفاعل ينتج القنابل النووية.

تهجير وتوطين 
في فلسطين

2023 الفرقان  لجريدة  محفوظة  الحقوق  جميع  أصحابها.  آراء  عن  تعرب  وإمنا  وإدارتها،  الجريدة  رأي  عن  بالرضورة  تعرب  ال  الواردة  املقاالت  و  اآلراء  إن   

هل تغري 31 دبابة أمريكية مسار الحرب يف أوكرانيا؟
بايدن  الرئيس جو  إدارة  قدمتها  أسابيع من حجج  بعد   
 M1( أبرامز"    1 "إم  طراز  من  األمريكية  الدبابات  بأن 
أعلن  األوكراين،  للجيش  مناسبة  غري  ستكون   )Abrams
 31 إرسال  املتحدة  الواليات  نية  األربعاء  األبيض  البيت 

دبابة منها إىل أوكرانيا.

بعد ساعات من تأكيد أملانيا أنها سوف تنقل إىل حكومة 
من  مشابه  وإعالن  ليوبارد2،  طراز  من  دباباتها  كييف 
الرنويج ودول أوروبية أخرى، األمر الذي رحب به حلف 
شامل األطليس )ناتو( ووصفته أوكرانيا بـ"حلف الدبابات 

الكبري".

أيام تسليم مركبات مدرعة  أعلنت قبل  وكانت واشنطن 
تدريب  وسيتم  ألوكرانيا،   )Bradley( "براديل"  طراز  من 
املركبات  هذه  استخدام  عىل  أوكرانية  عسكرية  أطقم 

وصيانتها خارج أوكرانيا.
الجاري  الشهر  منتصف  بريطانيا  أكدت  أوكرانيا، يف حني 
 Challenger( "2 أنها سرتسل 14 من دباباتها "تشالنجر

2( إىل أوكرانيا.

قاد  أن  سبق  الذي  املتقاعد  الجرنال  هودجز،  بن  وذكر 
القوات األمريكية يف أوروبا، هذا األسبوع، أن الدبابات التي 
الخرتاق  الحربة  رأس  تكون  قد  أوكرانيا  الغرب  بها  يزود 
شبه  عزل  ومواصلة  ماريوبول  نحو  الروسية  الدفاعات 

جزيرة القرم".

وأضاف املقال: "يأيت إعالن واشنطن باملوافقة عىل إرسال 
عسكريون  مسؤولون  قال  بعدما  ألوكرانيا،  دبابة   30
عملية  يعد  الدبابات  إرسال  إن  وتكرارا  مرارا  أمريكيون 
كثريا  تستهلك  وإنها  صيانتها،  يصعب  إذ  للغاية،  معقدة 
من وقود الطائرات لتشغيل محركاتها التوربينية، وهو ما 

ال يتوفر بسهولة يف أوكرانيا.
ومن شأن الخطوة األمريكية أن تضع نهاية لالنشقاق غري 

الذين  )ناتو(  األطليس  شامل  حلف  أعضاء  بني  املسبوق 
امتلكوا مواقف متناقضة بشأن إمداد أوكرانيا بالدبابات، 
إذ دعمت بولندا وعدة دول أخرى هذه الخطوة بشدة، 
تتغري مواقفهام  أن  يف حني رفضتها واشنطن وبرلني، قبل 

خالل الساعات املاضية.

وتابع املقال: "ويعد تغري املوقف األمرييك جزءا من تفاهم 
عىل  مبقتضاه  برلني  توافق  أملانيا،  مع  أوسع  دبلومايس 
إرسال عدد أقل من دباباتها ليوبارد 2، وتوافق كذلك عىل 
من  الصنع  األملانية  الدبابات  من  املزيد  بتسليم  السامح 

قبل بولندا ودول أخرى.

مكاملة  أعقاب  يف  األمرييك  املوقف  يف  التحول  هذا  ويأيت 
بايدن  الرئيس  بني  الجاري  الثاين  كانون   17 يوم  جرت 
واملستشار األملاين أوالف شولتز، وافق خاللها بايدن عىل 
النظر يف توفري دبابات أبرامز عىل عكس تقدير البنتاغون 

املبديئ، الذي رأى أنه سيكون من الصعب جدا عىل
وقال  وصيانتها،  واستخدامها  الدبابات  نرش  أوكرانيا 
تصل  حتى  سنوات  يستغرق  قد  األمر  إن  مسؤولون 

الدبابات فعليا إىل ساحات املعارك األوكرانية".

ماذا بعد الدبابات؟

وتابع املقال: "ويف حديثه للشعب األوكراين مساء الثالثاء، 
الدبابات،  معضلة  زيلينسيك  فولودميري  الرئيس  تناول 
اآلن، حول  الدبابات  الحديث عن  من  كثري  "هناك  وقال 
أن  يجب  ذلك،  ومع  نحتاجها،  التي  الحديثة  الدبابات 
تنتهي املناقشات بقرارات، عندما يتم الوصول للقرارات، 

سنكون سعداء للتعبري عن امتناننا لكل قرار مهم".

ومنذ بدء الحرب الروسية عىل أوكرانيا قبل أكرث من 11 
شهرا، أرسلت الواليات املتحدة وأوروبا إىل كييف عرشات 

عسكرية،  مساعدات  صورة  يف  الدوالرات  من  املليارات 
وماليني  الصواريخ  وقاذفات  الثقيلة  املدفعية  ذلك  مبا يف 
الذخائر وأنظمة الدفاعات الجوية ومركبات قتال املشاة، 

لكن من دون تقديم دبابات أو طائرات مقاتلة.
وأصبحت حاجة أوكرانيا للدبابات أكرث إلحاحا يف األشهر 
القليلة املاضية، حيث انتقلت الحرب إىل مرحلة مختلفة 
نهاية الصيف، بعدما متكنت أوكرانيا من شن سلسلة من 
الهجامت املضادة الناجحة، وتفوقت عىل القوات الروسية 

وأجربتها عىل العودة إىل الرشق يف عدد من املناطق.

أوكرانيا يف جلب  إذا نجحت  أنه  ويرى خرباء عسكريون 
الناتو  دول  بقية  من  املتقدمة  الدبابات  من  كبرية  أعداد 
الدبابات األملانية واألمريكية املتقدمة،  التي متتلك بعضها 
فقد تتمكن من طرد القوات الروسية من نحو %20 من 
األرايض األوكرانية التي ال تزال محتلة بعد 11 شهرا من 

بدء الحرب الروسية".

يف  مضاد  هجوم  لشن  األوكرانيون  املسؤولون  ويخطط 
الجنوب،  ذلك  يف  مبا  األرايض،  الستعادة  املقبلة  األشهر 
شبه  إىل  روستوف  من  بريا  جرسا  روسيا  أقامت  حيث 
اآلالف  مئات  تحشد  التي  روسيا،  وتخطط  القرم،  جزيرة 
خطوط  طول  عىل  كبري  لهجوم  اإلضافية،  القوات  من 

التامس.

هي   2 ليوبارد  دبابة  أن  إىل  أمريكيون  مسؤولون  وأشار 
البلدان  من  العديد  يف  توفرها  بسبب  ألوكرانيا  األنسب 

املجاورة، وإمكانية بناء سالسل اإلمداد والصيانة برسعة.

وتستخدم العديد من الدول األوروبية دبابات ليوبارد 2 
األملانية الصنع، وتنترش ألفا دبابة منها يف عدد من دول 
القارة األوربية، وطالبت أوكرانيا  الناتو يف مختلف أنحاء 
بتوفري دبابات يف األسابيع األخرية، ووصفتها بأنها رضورية 

ملواجهة تفوق روسيا يف األسلحة وأعداد القوات.
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2975 MARK , Windsor

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

السنة العاشرة - العدد -118- كانون 2 , 
شباط )2023(
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Word of truth                                      Issue 118 ( January , February - 2023 )

  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


