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إتصل بنا 

دائما يف خدمتكم 
 دائما األفضل 

45$ رضائكم هو هدفنا. $210
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Business
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two sides

12 
T-Shirts
Front & Back

EVERYTHING YOU NEED

$160 $6656
Flexfit  

Embroidered 
Caps

5000
A4 size
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To Serve, Improve & Protect Your Business 

 خدمات محاسبية وضريبية
 

 لديك مشكلة مع إدارة الضرائب؟
 تحتاج لتحسين أداء عملك الخاص؟

 ترغب باالستثمار واغتنام فرص السوق؟
؟االستفادة من مستحقاتك الضريبية ما أمكن  

 
.. للتواصل على: الحل لدينا  

SAM AGHBARI, MBA, CPA, CFE, FA 
CEO 

1552 Ouellette Ave 
Windsor, ON 

519 977-2761 Cell 
519 253-5353 Office 
1888 775-7564 Fax 
sama@prismcpa.com 
www.prismcpa.com 

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 .

) جواز سفر ، وثيقة سفر ، تجديد اإلقامة ، تحديد مواعيد مع السفارات ، 
مراسالت رسمية ، ترجمة (

Cell: 519-997-2761
Office: 519-253-5353
Fax: 1888-775-7564

sama@prismcpa.com
www.prismcpa.com
1552 Ouellette Ave Windsor
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حكمت احملكمة !
اجلرمية  وقوع  على  سنة   15 من  أكثر  بعد 
احلريري  رفيق  الشهيد  طالت  اليت  الزلزال 
احملكمة  حكم  خرج  اللبنانية  احلكومة  رئيس 
بإدانة أحد املتهمني اخلمسة األعضاء يف حزب 
قياداته  من  أي  أو  ذاته  احلزب  مسؤولية  إىل  التطرق  دون  من  ولكن  اهلل، 
العليا، أو النظام السوري الذين كانوا ُيكمون قبضتهم على لبنان ساعة 

االغتيال.
تقتصر  مهامها  جعل  احملكمة  إنشاء  قانون  أن  إىل  األول  السبب  يعود  وقد 

على األفراد وليس الدول أو اهليئات أو املنظمات.
البسيط  املنطق  اللذين يفرتض  السياسيني  الطرفني  أن  الثاني هو  السبب 
اهلل  حزب  أي  االغتيال،  عملية  يف  واملباشر  األول  باالتهام  جديران  أنهما 
والنظام السوري، يواصالن حتى الساعة بسط اهليمنة على لبنان كّل على 
طريقته، ومن غري املرجح أن تتوفر سلطة قضائية أو قانونية أو سياسية 
واحملكمة  اإلنصاف،  من  يكون  وقد  احملاسبة.  حمك  على  وضعهما  تتوىل 
تصدر حكمها، إحياء ذكرى ضابط األمن اللبناني الشاب وسام عيد الذي 
فنجح  واالتصاالت  اهلواتف  شبكة  تفكيك  ضرورة  إىل  تنبه  من  أول  كان 
اهلل،  حبزب  وارتباطهم  االغتيال  يف  املشاركني  هويات  كشف  يف  تباعًا 

وكان أن دفع حياته مثنًا ألداء واجبه.
ومنذ تشكيل احملكمة وحتى الساعة ظل حزب اهلل متمسكًا برواية نفي التهم 
بعدم تسليمهم من  والتعهد  براءتهم  املتهمني واإلصرار على  عن كوادره 
جهة أوىل، والتذرع من جهة ثانية بأن احملكمة »مسيسة« وختدم أغراض 
املقاومة  وجبهة  احلزب  وتستهدف  األمريكية  واإلمربيالية  الصهيونية 
عمومًا. وخالل آخر إطاللة له أعلن األمني العام للحزب حسن نصر اهلل أن 
حزبه سيتعامل مع قرار احملكمة »وكأنه مل يصدر« بعد حتذير سابق من 

أن التعاطي مع احملكمة يشكل »لعبًا بالنار«.
احلكم،  صدور  بعد  الهاي  حمكمة  قاعات  يف  نهائيًا  ُتطفأ  لن  األنوار  لكن 
ألن امللفات املفتوحة ال ختص رفيق احلريري وحده بل تشمل عمليات أو 
باسل فليحان ومسري قصري وجورج  أمثال  اغتيال أخرى طالت  حماوالت 
ووسام  املر  والياس  محادة  ومروان  اجلميل  وبيار  تويين  وجربان  حاوي 

احلسن.
وضوح  واضحة  احلقائق  أن  رغم  ذلك،  مع  املنال  بعيدة  ستبقى  العدالة 

الشمس.

519-992-1657

www.alforqannewspaper.ca

Visit our website 
for a daily

 news update 
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أعلن رئيس الحكومة الكنديّة 
تعليق  ترودو  جوستان 
الثالث  حتّى  الربملان  عمل 
والعرشين من أيلول سبتمرب 
للحكومة  يتيح  ما  املقبل، 
الرتكيز عىل أجندتها يف وقت 
ترخي قضيّة املنظّمة الخرييّة 
عىل  بثقلها  تشاريتي”  “وي 

الساحة السياسيّة يف البالد.

عالقات  املنظّمة  وتربط 
وثيقة بعائلة رئيس الحكومة 
بيل  السابق  املال  ووزير 

مورنو.
يف  العقد  الحكومة  وألغت 
الجدل  ولكّن  الحق،  وقت 
إىل  املعارضة  ودعت  استمّر 
الحكومة  رئيس  استقالة 

ووزير املال.

العاّمة  كندا  حاكمة  وتلقي 
فرتة  انتهاء  بعد  العرش  خطاب  باييت  جويل 
افتتاح  مع  املقبل،  سبتمرب  أيلول   21 يف  التعليق 

دورة برملانيّة جديدة.
ويؤّدي تعليق العمل إىل إنهاء كّل اإلجراءات أمام 
عليه  تنّص  كام  االستثناءات  بعض  مع  الربملان، 
اإلجراءات واملامرسات املتّبعة يف مجلس العموم .

ساعات  بضع  الربملان  عمل  تعليق  يستمّر  وقد 
العموم  مجلَس  أعامل  وتتوقّف  أشهر،  بضعة  أو 
السلطة  يف  تستمّر  الحكومة  ولكّن  والشيوخ، 

ويحتفظ أعضاء مجلس العموم مبقاعدهم.

حكومة  عهد  يف   2008 عام  الربملان  تعليق  وتّم 
املحافظني برئاسة ستيفن هاربر.

ولجأ هاربر إىل هذا اإلجراء لتجّنب التصويت عىل 
حجب الثقة بحكومته من قبل أحزاب املعارضة.

ترودو  جوستان  بزعامة  الليربايل  الحزب  وتعّهد 
إىل  اللجوء  بعدم   2015 عام  االنتخابيّة  يف حملته 
تعليق عمل الربملان كام فعل ستيفن هاربر لتجّنب 
ظروف سياسيّة صعبة كام قال الليرباليّون يف حينه.
لكّن رئيس الحكومة جوستان ترودو طلب باألمس 
من حاكمة كندا العاّمة جويل باييت تعليق الربملان.

الربملان،  عمل  تعليق  قرار  املعارضة  وانتقدت 
املعارضة  املحافظني، حزب  أندرو شري زعيم  وقال 
رئيس  إّن  بيان،  يف  العموم  مجلس  يف  الرسميّة 

الجدل  وسط  “يختبئ  ترودو  جوستان  الحكومة 
السيايس”.

املعارض  الجديد  الدميقراطي  الحزب  زعيم  واعترب 
جاغميت سينغ أنّه من الخطأ تعليق الربملان وسط 

األزمة االقتصاديّة والصحيّة يف البالد.

تواجه  القضايا  من  مجموعة  إىل  سينغ  وأشار 
الكنديّة  املساعدة  برنامج  بينها  من  الكندينّي، 
الطارئة CERB PCU، وتعويضات البطالة، وخطّة 
قد  قضايا  كلّها  وهي  املدارس،  إىل  اآلمنة  العودة 
إليها  يتطرّق  أن  يف  الجدد  الدميقراطيّون  يرغب 

خطاب العرش.

وعقد بيار بوالييفر املتحّدث باسم حزب املحافظني 

باريت  ومايكل  املاليّة  للشؤون 
للشؤون  الحزب  باسم  املتحّدث 
أوتاوا،  يف  صحفيّا  مؤمترا  األخالقيّة 
أكّدا خالله أّن الحكومة تعمل عىل 

التسرّت يف قضيّة وي تشاريتي.
التي  الوثائق  إىل  بوالييفر  وأشار 
التابعة  املاليّة  اللجنة  تسلّمتها 
يف  تحّقق  التي  العموم  ملجلس 

قضيّة املنظّمة الخرييّة.

جوستان  لدى  أّن  الواضح  “من 
أن  يريد  وال  يخفيه.  ما  ترودو 
يعرف الكنديّون ما تتضّمنه الوثائق 
التحقيق  أغلق  السبب  ولهذا   ،
بوالييفر  بيار  بشأنها”:  الربملاين 
للشؤون  املحافظني  باسم  املتحّدث 

املاليّة.

رئيس  ترودو،  جوستان  قام   و 
كريستيا  بتعيني  الكندية،  الحكومة 
فريالند خلفا لبيل مورنو يف منصب 
وزير املالية لتصبح أول امرأة يف تاريخ البالد تشغل 

هذا املنصب املرموق.
وسيتم افتتاح دورة برملانية جديدة بإلقاء خطاب 
العرش يف أكتوبر ترشين األول يليه تقديم موازنة 

جديدة أو تحديث اقتصادي بعد فرتة وجيزة.
الجديد،  الدميقراطي  الحزب  زعيم  يستبعد  ومل 
هذا  مثل  دعم  مبارشة،  بطريقة  سينغ،  جاغميت 
االقرتاح. و سيكون دعمه لليرباليني رضوريًّا لبقائهم 
سحب  اقرتاح  عىل  التصويت  تم  إذا  السلطة  يف 

الثقة.

تساعد  “أن  ضامن  هي  حزبه  أولوية  إن  وقال 
الحكومة املواطنني يف مواجهة الجائحة.”

تعليق عمل البرلمان الكندي ، هل تسقط حكومة ترودو ؟

769 Erie St E, Windsor, ON N9A 3Y2 
 Montasser Aldolimy (519) 965-7424
 Aziz (416) 458-1941
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التعاون  ملنظمة  العام  األمني  أكد 
اإلسالمي الدكتور يوسف العثيمني، 
أن قضية فلسطني والقدس تشكل 
القضية املركزية للمنظمة ومصدر 
وحدتها، وقوتها، وعملها اإلسالمي 
املشرتك، وأنها محل إجامع الدول 
األعضاء وسعيها املشرتك نحو إنهاء 
االحتالل اإلرسائييل وإنجاز حقوق 

الشعب الفلسطيني املرشوعة.
وأكد األمني العام للمنظمة يف بيان 
أنباء  وكاالت  اتحاد  )تلقى  اليوم 
اإلسالمي  التعاون  منظمة  دول 
يونا نسخة منه( أنه أجرى العديد 
من املشاورات وخلص من خاللها 
إىل أن مبادرة السالم العربية لعام 
كافة وتسلسلها  بعنارصها   ،2002
مختلف  تبنتها  كام  الطبيعي 
وزراء  ومجالس  اإلسالمية  القمم 
خياراً  تشكل  املتعاقبة،  الخارجية 
تاريخية،  وفرصة  اسرتاتيجياً، 
ومرجعية مشرتكة يجب أن يستند 
العادل  السلمي  الحل  عليها 
والشامل للنزاع العريب اإلرسائييل.

وأكد العثيمني عىل متسك املنظمة  
اسرتاتيجيا  بالسالم، وسيظل خياراً 
الدويل،  القانون  إىل  استنادا 
وقرارات الرشعية الدولية ومبادرة 
حل  رؤية  وعىل  العربية  السالم 
أن عملية السالم  الدولتني، مؤكداً 
كل ال يتجزأ، وأن إقامة العالقات 
األعضاء  الدول  بني  الطبيعية 
اإلسالمي  التعاون  منظمة  يف 
لن  اإلرسائييل  االحتالل  ودولة 
االحتالل  إنهاء  بعد  إال  تتحقق 
اإلرسائييل الكامل لألرايض العربية 
العام  منذ  املحتلة  والفلسطينية 
1967، مبا فيها القدس، وعاصمتها 
دعم  مؤكداً  الرشقية.  القدس 
الشعب  لتمكني  الجهود  كل 
حقوقه  مامرسة  من  الفلسطيني 
مبا  للترصف  القابلة  غري  الوطنية 
املصري،  وتقرير  العودة،  فيها حق 
املستقلة  دولته  إقامة  وتجسيد 
الرابع  حدود  عىل  السيادة  ذات 

من حزيران لعام 1967م
عدم  عىل  العام  األمني  أكد  كام 

أحاديه  إجراءات  أي  رشعية 
إرسائيلية لضم األرايض الفلسطينية 
وبناء املستوطنات التي تهدف إىل 
والقانوين  السيايس  الوضع  تغيري 
الواقعة  الفلسطينية  األرض  عىل 
تحت االحتالل اإلرسائييل ويقوض 
القرارات  مستذكراً  الدولتني،  حل 
اإلسالمية  القمة  عن  الصادرة 
التنفيذية  واللجنة  األخرية 
عىل  اإلسالمي  التعاون  ملنظمة 
بشأن  الخارجية  وزراء  مستوى 
أن  شانها  من  إجراءات  أي  رفض 
أو  التاريخي  القائم  الوضع  متس 
القانوين أو السيايس ملدينة القدس 
الرشقية؛ وكذلك رفض خطة الضم 
دولة  أرض  من  ألجزاء  اإلرسائيلية 
شأنه  من  الذي  املحتلة،  فلسطني 
عىل  القائم  السالم  فرص  تقويض 
ذات  يف  مذكراً  الدولتني،  حل 
السياق أن أي جهود رامية لوقف 
هي  األحادية  اإلجراءات  هذه 

محل تقدير الدول األعضاء.

• منظمة التعاون اإلسالمي تؤكد عىل      
ثوابتها تجاه القضية الفلسطينية

7615 TECUMSEH ROAD EAST WINDSOR, ONTARIO N8T 1G2
519-944-4844

WE ARE OPEN
Mon - Sun From 11:00 am - 9:00 pm

FIND US ON

تويل  الحريري عزوفه عن  الرئيس سعد  إعالن  يتخطى  قد 
التفاصيل  التداول،  من  اسمه  وسحب  الحكومة،  رئاسة 
جاءت  الحريري  فخطوة  اللبنانية.  الداخلية  أو  املحلية 
منها  استنتج  يكون  قد  أفق محلية وخارجية،  بعد جوالت 
أن لبنان مقبل عىل مرحلة جديدة. مرحلة عنوانها سحب 

الغطاء عن عهد ميشال عون وحزب الله.

العهد بال غطاء سني
وهذا مؤرش عىل أن األيام املقبلة تحمل املزيد من التصعيد، 
طاملا أن املسؤولني مل يحسنوا االستفادة من جو التعاطف 
الدويل مع لبنان بعد تفجري مرفأ بريوت. ويف غياب الحريري، 
الحريري يف  كان  سّني،  بال غطاء  الله  العهد وحزب  يكون 
الغطاء تبدد، فيام جاءت  ما ميثله قابالً لتوفريه. لكن هذا 
التصعيد واالنفجار يف  لتجّنب  املستقبل  تيار  خطوة رئيس 

وجهه.
بال  حكومة  أترأس  لن  قاله:  ما  يف  واضحاً  الحريري  وكان 
وعزوف  املساعدات.  لتوفري  ودولية  إقليمية  ضامنات 
أيضاً  ويعني  الضامنات.  هذه  توافر  عدم  يعني  الحريري 
توقع املزيد من الضغوط والعقوبات عىل لبنان، واستمرار 

مسار التصعيد واالنهيار، بأوجه متعددة.

مأزق عون وحزب اهلل
ويف خضم التعاطف الدويل مع البلد، غاب الحديث الجدي 
أن  يعني  ما  الدويل.  النقد  صندوق  مع  املفاوضات  عن 
الوضع اللبناين أُزيح جانباً، وجّل ما يحىك عنه من مساعدات 

مجرد مساعدات غذائية ال أكرث.
قرأ الحريري الطالع، فكر طويالً، وقرر الجلوس جانباً، رامياً 
الكرة يف ملعب حزب الله وحليفه التيار العوين. وهي كرة 

قابلة لالنفجار يف أي لحظة.
حتى اآلن ال توافق حول وجهة إجراء االستشارات النيابية. 
وكان حزب الله مييل إىل تشكيل حكومة من عرشين وزيراً: 
6 وزراء دولة سياسيني، و14 وزيراً اختصاصياً، برئاسة سعد 
املعطيات.  تغرّيت  الحريري  عزوف  بعد  لكن  الحريري. 
الرصاع  إذاً  النيابية.  لالستشارات  موعد  تحديد  من  وليس 
مستمر حول التأليف قبل التكليف، وهوية الرئيس املكلف. 

واألزمة طويلة.

"أخضر بال حدود" وصواريخ
يأيت ذلك عىل وقع فصول تصعيد كثرية، آخرها املشهد يف 
استهداف  عن  اإلرسائييل  الجيش  وإعالن  اللبناين،  الجنوب 
مراكز رصد لحزب الله. وذكر الجيش اللبناين أن ما استهداف 
هذه  والجمعية  حدود".  بال  "أخرض  لجمعية  مراكز  هو 
بأنها جمعية لحزب الله، ويخزّن  مصّنفة أمريكياً وإرسائيلياً 
من  اليونيفيل  قوات  ومينع  وصواريخ،  أسلحة  مراكزها  يف 

الدخول إليها وتفتيشها.

تباين أميركي - فرنسي
الخارجية األمرييك مايك  التطورات فيام وزير  حدثت هذه 
بومبيو يزور إرسائيل، ويوجه رسالة إىل الحزب الجمهوري 
من القدس. وفيام الواليات املتحدة تتشدد أكرث فأكرث تجاه 
حزب الله، يف مؤرش يفيد بأن اآليت سيكون كبرياً. وهذا شطر 
عىل  الحريري  سعد  حملت  التي  اإلقليمية  األسباب  من 

العزوف عن ترؤس الحكومة.

زيارة ماكرون لتأنيب المسؤولين
تكون  لن  ماكرون  زيارة  أن  إىل  تشري  املعطيات  لكن 
اللبنانيني وتأنيبهم،  مدخالً لحل األزمة. بل للوم املسؤولني 
وتحميلهم مسؤولية االنهيار، ألنهم مل يقِدموا عىل أي خطوة 

إصالحية أو إنقاذية.
فاشلة،  الدولة  عنوانها:  جديدة  مرحلة  مهب  يف  إذاً  لبنان 
فيام تظهر واشنطن وكأنها تخرج من املنطقة، بعد إعالنها 

االستعداد لالنسحاب من العراق.

نموذج غزّة
وهذا فيام تتبلور تحالفات جديدة، تنضوي تحت السقف 
األمرييك: األول عراقي ـ مرصي - أردين. والثاين خليجي عريب 

مع اإلرسائيليني. والثالث تريك - قطري.
ووسط استمرار التصعيد األمرييك ضد إيران وأذرعها، يظل 

لبنان خارج هذه الخطوط.
غزة:  كمصري  لبنان  مصري  سيكون  املسار  هذا  استمر  وإذا 

وأقىص ما ميكن تقدميه له هو املساعدات الغذائية.

• اآليت أسوأ: الدولة بال غطاء..
      ولبنان غّزة ثانية!
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أسواق املوصل

GREEEN
WORLD  

Basmati Rice

5 kg

.99

$4

ASEEL
Vegettable

Ghee  

      

BURCU
Tomato Paste

830g   

SULTAN
Tomato Paste  

SWAN
Basmati Rice

10 Lb

       

.99

$11
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA FOR OUR DAILY AND WEEKLY OFFERS

اإلجتماعيتابعوا عروضنا اليومية و اإلسبوعية على مواقع التواصل 

ICE BAG
8 Lb

       

                                                                  

NESCAFE
Original

 (30)    

.99

$7

¢ 99

      3/

 $10
 4/

$10

CROWN

$5

CEDAR
   Vegetable Oil     

       2.84 L

.49

KRINOS
Sea Salt 

.99

$9

Al-ALIYAA
Jalapeno 

peppers

$7
.99

KRINOS
Grape

Leaves  

  

$3
.98

Pickled Olives    

           

BARBICAN
(6)

       

                                                                  
.99

$6

Krinos
Feta Cheese    

       1 kg
.99

$13
DORIC 

Feta Cheese    

       3 kg

.99

$29

¢ 99
.99

$2 each

SULTAN
Pickled cucumber

 4/

$10
.99

$2 each

 4/

$10
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 *بقلم: األستاذ عبداملنعم الرياحي

بأيام سنة  والده  بعد وفاة  أمه يف مدينة حامه  - ولدته 
1904، فسمي باسم أبيه محمود بن محمود، ونشأ يتيامً 
الخراط، كانت  القادر  بنت عبد  والدته خديجة  بيت  يف 
منها  فحفظ  الكريم،  القرآن  لتحفيظ  حلقة  لها  شيخة 
العلوم  دار  مدرسة  افتتحت  وملا  السور.  من  مجموعة 
الرشعية بإدارة الشيخ توفيق الصباغ، انتسب اليها ودرس 
لكنه مل  املدينة، وتخرج بدرجة جيدة،  فيها عىل مشايخ 
يتطلع إىل وظيفة حكومية، وآثر أن يأكل من عمل يده 
يف  الفالح  مسجد  أقيم  وملا  األحذية.   بصناعة  فاشتغل 
املحلة  أهل  منه  فقرية، طلب  منطقة  يف  العليليات  حي 
أن يتسلم املسجد، فرتك صنعته وتوىل أمور املسجد كلها، 
برعاية  يقوم  وكان  والدرس،  والخطبة  واإلمامة  األذان 
املسجد  تسلمت  حتى  ولده،  مبعونة  وخدمته  املسجد 
محمد  الشيخ  صديقه  دعاه  ذلك  عند  األوقاف.  إدارة 
الحامد رحمه الله خطيب مسجد السلطان ليتوىل إمامة 

املسجد، فلبى دعوته ومكث بصحبته أيام حياته.

بالعلم والتعليم والصلة بأهل الفضل من  2- كان مولعاً 
الناس.  يبدأ صباحه يف حلقة املشايخ مع الشيخ محمد 
املذهب  بتدريس  يقوم  ثم  الجديد،  الجامع  يف  الحامد 
الحنفي لطالب املعهد الرشعي يف التكية الهدائية، وتالميذ 
املرحلة اإلبتدائية فيها.  ثم ينهي يومه يف حلقة املشايخ 
مع الشيخ زايك الدنديش رحمه الله.  وبعد صالة العشاء 
الخاصة.   النجاح  عنوان  مدرسة  يف  الكبار  بتعليم  يقوم 
وكانت له يف أيام الجمعة ويف املناسبات زيارات للمجالس 
الشعبية يف بيت الشيخ خالد وبيت عدي وبيت الريس.  
أما املجالس الرسمية التي يدعى إليها العلامء يف املناسبات 
العلامء  بعض  بها  يقوم  التي  والوفود  والوطنية،  الدينية 
لتأييد املسؤلني يف دمشق فلم يكن يشارك فيها.  وحني 
يذهب  مل  بالرئاسة  ملبايعته  إىل حامه  األسد  حافظ  قدم 

للسالم عليه وكان يقول: بئس العلامء بباب األمراء. 

3- كانت إمامة الشيخ للصلوات يف جامع السلطان مبعث 
راحة نفسية له بجوار صديق عمره.  أما خطبة الجمعة 
والنفوذ.   السلطة  ذوي  من  له  معاناة  سبب  كانت  فقد 

فقد كان جريئاً يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
يف جامع األربعني بحي الربازية وظف الخطبة إلنكار أذى 
خيولهم  يربطون  كانوا  فقد  للناس،  الحي  وجهاء  بعض 
ويطلقون  املارة،  عىل  الطريق  فيضيقون  املنازل  بجدران 
النساء  ويؤذون  األطفال  فريوعون  عقال  بغري  كالبهم 
والرجال.  فأدى ذلك إىل نقمة الوجهاء عليه حتى توعده 
أحدهم بالقتل فرتك الخطبة، وأسهم يف تأسيس الجمعية 
ومعونة  الضعفاء  أهدافها نرصة  أهم  من  وكان  الخريية، 

الفقراء.  

ويف جامع املحسنني يف حي الحوراين أنكر عىل جامعة من 
اإلشرتاكيني إطالق وصف الشهيد عىل بعض موتاهم، ممن 
إىل  تؤدي  كادت  ذلك مشكلة  فأثار  بالكفر،  يجاهر  كان 
جرمية فرتك الخطبة.  وانتهى به األمر إىل جامع الرشابايت، 
خطبة  يف  ويتناول  األوقاف  إدارة  بخطبة  يلتزم  ال  فكان 
الخطبة  ويخصص  واألخالق.  العبادة  مواضيع  مخترصة 
يروعون  الذين  والظاملني  املستبدين  عىل  للدعاء  الثانية 
السلطة  نقمة  ذلك  فأثار  ويعتدون عىل حقوقهم  الناس 
له مكيدة مل تحصل من قبل ألحد  فبيتوا  والحزب عليه 

من العلامء يف حامة.
يتبع )2( يف العدد القادم...

نشأ يتيمًا وعاش 
كريمًا وقضى 

وحيدًا )1(

2019 الفرقان  لجريدة  محفوظة  الحقوق  جميع  أصحابها.  آراء  عن  تعرب  وإمنا  وإدارتها،  الجريدة  رأي  عن  بالرضورة  تعرب  ال  الواردة  املقاالت  و  اآلراء  إن   

الجديد"  "الشام  مرشوع  عاد 
عرب  ومرص  العراق  يربط  الذي 
هذا  ويركز  الواجهة.  إىل  األردن 
املرشوع عىل التعاون االقتصادي 
االستثامرية  الجوانب  وتعزيز 
الثالثة  البلدان  بني  والتجارية 
رأس  تدفقات  ستكون  خطة  يف 
أكرث  فيها  التكنولوجيا  املال 
حرية، وتكون نسخة مصغرة عن 

االتحاد األورويب. 

ويف قمة ثالثية بني العراق ومرص 
الوزراء  رئيس  طرح  واألردن 
العراقي مصطفى الكاظمي عىل 
األردين  والعاهل  املرصي  الرئيس 
"الشام  مرشوع  املنرصم  الثالثاء 
عىل  املرشوع  ويقوم  الجديد". 
التفاهامت االقتصادية بني الدول 
إن  الكاظمي  يقول  إذ  الثالث، 
النسق  وفق  سيكون  "املرشوع 
يشجع  أن  ويتوقع  األورويب"، 
استثامرات  ضخ  عىل  الدول 

جديدة يف املنطقة.
 

عىل  املرشوع  رؤية  وتعتمد 
التكامل بني مرص، التي متثل كتلة 
نفطية،  ككتلة  والعراق  برشية، 
علامً  األردن؛  منه  سيستفيد  كام 
السابق  الوزراء  لرئيس  أنّه سبق 
حيدر العبادي أن طرح املرشوع 
الدول  وأطلقت  البداية،  يف 
من  بدأت  للتعاون  آلية  الثالث 
بحسب   ،2019 آذار  يف  القاهرة 

تقرير نرشته "سبوتنيك".
ويتزامن إطالق املشاورات حول 
"الشام الجديد" اآلن مع تحوالت 
العالقات  تطبيع  كربى  إقليمية 
وتصاعد  اإلرسائيلية،  اإلماراتية- 
واشنطن  بني  التوتر  حدة 
إن  املراقبون  ويقول  وطهران، 
يكون  رمبا  الجديد"  "الشام 

مرتبطا بهذه التحوالت.
 

هذا  الجديد"  "الشام  مرشوع 
سابقة  مشاريع  عن  يختلف 
منطقة  دول  لتحالفات  طرحت 
األوسط، ووفق املرشوع،  الرشق 
من  نفطي  أنبوب  خط  سيُمّد 
العراق،  جنوب  البرصة  ميناء 

وصوالً إىل ميناء العقبة يف األردن 
من  كل  وتحصل  ثم مرص.  ومن 
األردن ومرص عىل النفط العراقي 
 16 حتى  تصل  بخصومات 
يستورد  حني  يف  للربميل،  دوالراً 
مرص  من  الكهرباء  العراق 
استقطاب  ويعمل عىل  واألردن، 
ويبلغ  العراق.  إىل  االستثامرات 
العراق  من  لكل  املحيل  الناتج 
نحو  مجتمعني  واألردن  ومرص 
تصل  حني  يف  دوالر،  مليار   500
نحو  إىل  فيها  البرشية  الكثافة 

150 مليون شخص.
 

قبل  ملا  املرشوع  جذور  وتعود 
عامن،  وقمة  الكاظمي  ترصيح 
حيث كان محوراً لدراسة أعدها 
"البنك الدويل" يف آذار من العام 
جغرافية  بخريطة  لكن   ،2014
دول  عىل  واشتملت  أوسع، 
ولبنان  سوريا  األوسط،  الرشق 
إىل  باإلضافة  وفلسطني،  واألردن 
تركيا والعراق ومرص، يف مساحة 
جغرافية إجاملية تصل حتى 2.4 
برشي  وخزان  مربع،  كم  مليون 

يفوق ربع مليار إنسان.
 

الذي  املرشوع  نص  ويقول 
إنه  الدويل"،  "البنك  أعده 
املنطقة  طاقات  عىل  يعتمد 
التجارية واالقتصادية والسياحية 
عن  فضالً  الكامنة،  والخدماتية 
قواسم تاريخية وثقافية مشرتكة 
تجمع شعوبها، والتي من شأنها 
اقتصادية  منطقة  تجعلها  أن 

ناجحة.
 

السابقة،  املشاريع  إىل  ويضاف 
إرسائيل  عنه  تحدثت  مرشوع 
قبل عام، ويقوم عىل جعل دولة 
عربية  بوابة  اإلرسائييل  االحتالل 
والواليات  األوروبية  القارة  نحو 
إرسائيل  تكون  بحيث  املتحدة، 
نقل  مركز  واألردن  برياً،  جرساً 
من  شبكة  إقامة  مع  إقليمي، 
السكك الحديدية تربط إرسائيل 
العراق،  والحقاً  الخليج،  بدول 
بني  واملسافرين  البضائع  تنقل 
والبحر  وأوروبا  املتحدة  اململكة 

املتوسط رشقاً، وبني دول الخليج 
العريب والسعودية والعراق غرباً.

أعلنت  ما  بحسب  واملرشوع 
اإلرسائيلية،  الخارجية  وزارة  عنه 
املايض  العام  من  حزيران  يف 
"وسيلة لتعزيز السالم اإلقليمي، 
املتوسط  األبيض  البحر  وربط 
بزيادة  للسامح  العريب  بالخليج 
االقتصادات  وتحسني  التجارة 
أن  الوزارة  وتوقعت  املحلية". 
حجم التجارة يف املنطقة سيجعل 
نحو  غضون  يف  مربحاً  املرشوع 
يف  وسيسهم  سنوات،  عرش 
مبا  املنطقة  دول  اقتصاد  إنعاش 
فيها العراق، وأوضحت أن حجم 
التجارة اإلرسائيلية سيزيد بنسبة 

400 % نتيجة لهذا املرشوع.

إعالن  يف  جاء  ما  أبرز  لكن 
أن  اإلرسائيلية،  الخارجية 
عىل  لاللتفاف  يهدف  املرشوع 
تشكلها  التي  األمنية  املخاطر 
وباب  هرمز  مضيقي  عىل  إيران 
استغناء دول  املندب، فضالً عن 
الخليج عن مضيق هرمز، والذي 
لتصدير  رئيسياً  رشياناً  يشّكل 
ثلث  عربه  ومير  والغاز،  النفط 
إمدادات العامل من الطاقة، وهو 
ضغط  ورقة  الوقت  نفس  يف 
الخليج  دول  عىل  إيران  بيد 
املتحدة.  والواليات  العريب 
املرشوع  أن  الوزارة  واعتربت 
"سيغري خريطة املنطقة، ويقّوي 
يف  ويساهم  دولها  اقتصادات 
السالم  ودفع  االستقرار  تعزيز 

خطوات لألمام".
 

املحلل  قال  له،  تعليق  ويف 
السيايس العراقي مناف املوسوي 
العودة  اآلن  يحاول  "العراق  إن 
خالل  من  الطبيعي  لدورة 
احرتام  عىل  مبنية  عالقات 
املشرتكة،  واملصالح  السيادة 
وهو  محاور،  يف  الدخول  وعدم 
ميتلك عالقات جيدة مع الخصامء 
يف املنطقة، ما ميكنه من العودة 
مرص  أن  كام  أسايس،  كالعب 

االمتيازات  من  مجموعة  متتلك 
تسمح  التي  الجيدة  والعالقات 
بتقديم مرشوع جديد  اليوم  لها 
لحلحلة أزمات املنطقة خاصة يف 

سوريا".
 

"مرشوع  أن  املوسوي  وأوضح 
ومبنى  اقتصادي  الجديد  الشام 
املوجود  التعاون  أساس  عىل 
كام  الثالث،  الدول  بني  بالفعل 
بدعم  تحظى  املبادرة  هذه  أن 
االتحاد األورويب املعني بإنجاحها 
لتفادي مشكالت املنطقة خاصة 

قضية الالجئني".
 

القادر  قال املحلل السيايس عبد 
كبرية  تحديات  "هناك  إن  النايل 
املنطقة  تواجه  واقتصادية  أمنية 
خاصة أن هناك من يرى أن هذا 
املرشوع يستهدف إيران، خاصة 
أن االخرية استخدمت العراق يف 
تبادل تجاري كبري ومصالح فاقت 
من  مكنها  ما  دوالر  مليار   20
التغلب عىل العقوبات األمريكية، 
وعىل هذا األساس هناك تخوف 
ظل  يف  املرشوع  هذا  عىل  كبري 
هذا  أن  إال  األمرييك،  التصعيد 
يف  الجدية  بتوفر  ميتاز  املرشوع 
كام  االقتصادي،  التكامل  عملية 
يحظى بدعم الشعوب وحاجتها 
التي  وهي  مرشوع  لهكذا 
هذا  إانتاج  ودفعت  ضغطت 
ذاتية  مقومات  وهذه  االتفاق 

قوية".
 

من جانبه، قال الخبري االقتصادي 
"مرشوع  إن  البارزكان  مصطفى 
تحديات  يواجه  الجديدة  الشام 
كربى حيث يحتاج قطاع الطاقة 
ضخمة  الستثامرات  العراق  يف 
يف  ضخمة  بطالة  هناك  أن  كام 
وضعها ضمن  من  بد  ال  العراق 
الثالث،  الدول  بني  البوتقة  هذه 
إال أن العراق بلد نفطي وهناك 
موارد للعراق من خالل االستثامر 
أنه  إىل  مشريا  القطاع"  هذا  يف 
"من املتوقع أن تنضم دول أخرى 
لهذا املرشوع يف املستقبل إذا ما 

أثبتت هذه الخطوة نجاحها".

"الشام الجديد" سيغري شكل المنطقة:
 نسخة مصغرة عن االتحاد األورويب..
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charming fully finished brick to roof raised ranch 
with bonus room in popular east windsor. this 3 
years young home features many upgrades for your 
growing family. pride in ownership is evident as 
soon as you walk into the open concept living room 
)fireplace( with cathedral ceiling. a splendid modern 
look kitchen with granite countertops and good 
size dining area. 3 good size bedrooms on the main 
floor with a 4 piece bath. beautiful master bedroom 
over the garage with walk-in closet & beautiful 5 
piece ensuite. lower level is fully finished with a nice 
family rm w/french doors leading to a large office w/
nice big windows. you have an additional 2 bdrms & 
a 3 pc bath with a utility room.

2267 CHANDLER
$100,000

1642 WINFIELD Drive

5014 CREMASCO
$999,900 LOT LOT LOT You cannot find 

a lot like this anymore )104.99 
wide X 188.68 deep( with no 
rear neighbours just a nice view 
overlooking the small lake and 
walking trails around it in LaSalle. 
Gorgeous brick and stone custom 
built 2 story on a dead-end street 
while with no neighbours to the 
north of the house, 1 year new 
Approx. 3250 sq. ft with fully 
finished basement on an amazing 
lot, a total of 6 bedrooms and 4 ½ 
bathrooms. Superior and quality 
workmanship throughout.

Beautiful 3 yr new custom-built east 
riverside location! approx. 1526 sq 
ft on main flr with a fully finished 
lower level with a 2nd kitchen 
and grade entrance. open concept 
main floor with beautiful wide 
plan engineered hwrd, laminate & 
ceramic thru-out home. beautiful 
tray ceiling in living, dining room 
and kitchen. white maple kitchen 
featuring stainless farm house sink, 
crown mouldings, pantry, lrg island 
w/quartz tops & seating for 4 with 
exquisite ceiling detail, subway 
tile b-splash, plus all stainless 
appliances. master suite feat. 

1281 EASTLAWN Avenue
$539,900

 3030 CLEMENCEAU
$299,900

$349,900
Well maintained and fully finished raised ranch 
at 1642 winfield dr. in a well sought after area, 
heritage estates. here is the home you have been 
waiting for, a well taken care home with custom 
made features in the house that will dazzle you. 
as soon as you enter the front door, you walk 
into this huge foyer with high ceiling and stairs 
that take you to the main level or the basement. 
main level upstairs consists of a nice living 
room, dining room with hardwood floors and 
custom-made hardwood wall feature on top 
of the dining that matches the custom-made 
kitchen with lots of cabinets and granite counter 
top. you go through the hallway to a full 3 pc 
bathroom & 3 good size bedrooms.

226-221-8697
519-991-3374

                                    Delivery hours: Mon - Sun 4:00 pm - 9:00 pm

FIND US ON

NEW LOCATION SOON

genkisushi.ca
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