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توزع مجانا

سياسية ثقافية مستقلة

أمري اإلنسانية
عن عمر جتاوز  91عاما ،توفى الشيخ صباح
األمحد اجلابر الصباح ،األمري اخلامس عشر
لدولة الكويت ،الثالثاء  29سبتمرب  ، 2020عقب
محمد هشام خليفة
فرتة حكم جتاوزت  14عاما ،بات خالهلا وسيط
اخلري يف منطقة متوج بالصراعات السياسية.
ووفق الديوان األمريي الكوييت ،وافت األمري املنية يف الواليات املتحدة، ،
حيث كان يتلقى العالج.
وأمثرت قيادة الشيخ صباح األمحد اجلابر للكويت ،منذ يناير/كانون
الثاني  ، 2006عن خلق دبلوماسية متزنة وعاقلة يف املنطقة ،طاملا سعت
للسالم والعمل اإلنساني ورأب الصدع يف عالقات الدول العربية ،أبرزها
لعب دور الوساطة يف األزمة اخلليجية قبل أكثر من  3سنوات.
ويف عام  ،2014منحت األمم املتحدة أمري الكويت لقب “قائد للعمل
اإلنساني” ،جلهوده يف جماالت العمل اخلريي والدعم اإلنساني واإلغاثة
يف خمتلف أحناء العامل.
كما بات األمري الراحل ،منذ صيف  ،2017زعيما لدبلوماسية السالم بني
الرباعي العربي وقطر للخروج من نفق األزمة اخلليجية.
كما َحل األمري الراحل ألقابًا عديدة طوال مسرية حكمه للكويت ،أبرزها
“أمري اإلنسانية” و”رجل السالم” و”زعيم املصاحلة” على املستويني
العربي والدولي.
رحل أمري الكويت و لعل أرفع وسام ناله هو دعمه الدائم للقضية
الفلسطينية و دفاعه عن حقوق الشعب الفلسطيين يف ظل موجة التطبيع
اليت تعصف باملنطقة .
و إننا إذ نتقدم خبالص التعزية لدولة الكويت الشقيقة ولشعب الكويت
الشقيق نسأل اهلل هلم حسن اخللف والسداد والتثبيت على احلق .انا هلل وانا
اليه راجعون.

ّ
تطورات التطبيع قد تعيد ّ كالم ماكرون :فلننتظر نتائج العراق يؤكد ضرورة حصر
السالح بيد الدولة
الفلسطينيين للعمل المسلح االنتخابات االميركية
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EVERYTHING YOU NEED
$180
12
T-Shirts
Front & Back

SPECIALITY IN

& MIDDLE EASTERN
NORTH AFRICAN

$45

$10

1500
Business
Cards
two sides

دائما يف خدمتكم
دائما األفضل
رضائكم هو هدفنا.

CUISINES

C AT E R I N G M E N U
nidaafinefoods@chef.ne t
(519) 992-1799

مأكوالت نداء الشهية

نقدم لكم أشهى األطباق التقليدية و الحديثة

• اختصاصنا مأكوالت الرشق األوسط و شامل أفريقيا
• تجهيزات كاملة لجميع املناسبة الصغرية و الكبرية
• لدينا خدمة التوصيل  ..إتصل بنا ملزيد من املعلومات

5000 $650
A4 size
Flyers

$160

6
Flexfit
Embroidered
Caps

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.
SAM AGHBARI, MBA, CPA, CFE, FA

خدمات رسمية :

CEO

محاسبية
ملئ خدمات
وضريبيةباللغتين العربية و اإلنجليزية .
المعامالت
اإلستمارات و

اإلقامة  ،تحديد مواعيد مع السفارات ،
إدارة تجديد
وثيقةمعسفر ،
( جواز سفر
الضرائب؟
لديك،مشكلة
مراسالت رسمية  ،ترجمة )

1552 Ouellette Ave
تحتاج لتحسين أداء عملك الخاص؟
Windsor, ON
ترغب باالستثمار واغتنام فرص السوق؟
519 977-2761 Cell
sama@prismcpa.com؟
االستفادة من مستحقاتك الضريبية ما أمكن
Cell:
519-997-2761
519 253-5353
Office
www.prismcpa.com
Office:
519-253-5353
1888 775-7564
Fax
على:
للتواصل
Ave Windsorلدينا الحل ..
1552
Ouellette
Fax:
1888-775-7564
sama@prismcpa.com
www.prismcpa.com
To Serve, Improve & Protect Your Business
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هل تسقط الحكومة و من سينقذ ترودو في امتحان الثقة؟
انتخابات” ،أضاف سينغ الذي
ميلك حزبه  24مقعدا ً يف مجلس
العموم.

هل تتجه كندا إىل انتخابات
قريباً؟ سؤال يُطرح بعد
خطاب العرش  ،والخطاب هو
برنامج عمل الحكومة وعىل
أساسه تخضع لتصويت بالثقة
يف مجلس العموم.

وكان الحزب الدميقراطي الجديد
رشطي عىل الحكومة
قد وضع
ْ
الليربالية ليص ّوت لصالح خطاب
العرش :متدي ُد برنامج املساعدة
الكندية لحاالت الطوارئ (PCU
 )– CERBالذي إنتهى هذا
وتخصيص  10أيام من
الشهر ،
ُ
للعمل
اإلجازة امل َرضية املدفوعة ّ
غري الحائزين عىل هذا النوع،
والحجم ،من مزايا العمل.

وحكومة جوستان ترودو
الليربالية حكومة أقلية ،إذ
للحزب الليربايل الكندي 157
مقعدا ً يف مجلس العموم من
أصل  338مقعدا ً ،ما يعني أنه
إذا ما سقط خطاب العرش
يف امتحان الثقة يف مجلس
العموم تسقط معه الحكومة
وتتجه البالد إىل انتخابات
عامة.

لك ّن خطاب العرش مل يتط ّرق
النقطتي،
هاتي
ْ
بشكل مبارش إىل ْ
وإن ورد فيه أ ّن الحكومة ستم ّدد
برنامج اإلعانة الكندية الطارئة
حزب املحافظني الكندي ،الذي
لألجور ()SSUC – CEWS
يشكل املعارضة الرسمية ،قال
“حتى الصيف املقبل”ّ .إل أ ّن
إنه لن يص ّوت لصالح خطاب
مجلس العموم ،لديها  32مقعدا ً يف مجلس العموم.
ترودو أدت إىل استقالة وزير املالية بيل مورنو.
مرشوع القانون الذي ق ّدمته الحكومة  C-2قد
العرش.
من جهته قال زعيم الكتلة الكيبيكية إيف فرانسوا
الرشطي أي أن الحزب الدميقراطي
ن
ي
هذ
ي
ب
يل
ثالث
الجديد،
اطي
ر
الدميق
الحزب
بعد
يفصح
ومل
ن
إ
للتواصل
“تويرت”
موقع
عىل
تغريدة
يف
بالنشيه
ّ
ْ
ْ
ّ
أي من أحزاب املعارضة ،عن كيفية تصويته عىل خطاب الجديد هو من سينقذ حكومة ترودو و بالتايل
و قال زعيم الكتلة الربملانية للمحافظني أ ّن خطاب “أوتاوا (الحكومة الفدرالية) مل تصغِ إىل ٍّ
إستمرار الربملان الكندي.
العرش.
العرش هو دليل عىل أ ّن إنهاء ترودو الدورة املطالب املل ّحة واملرشوعة لكيبيك .
الربملانية السابقة يف  18آب (أغسطس) الفائت
حزب ٍ
واحد فقط من
كان هدفه فقط إخراج الليرباليني من الوضع وجعل بالنشيه من استجابة الحكومة الليربالية “نحن مستعدون للذهاب إىل انتخابات عامة ،ويحتاج خطاب العرش لدعم ٍ
الحساس الذي وجدوا أنفسهم فيه عندما ملطاب حكومة كيبيك يف مجال الصحة رشطاً لدعم لكنه قرار ال أريد اتخاذه دون تفكري” ،قال زعيم أحزاب املعارضة الثالثة املذكورة أعاله يك ال تسقط
السيايس ّ
الدميقراطيني الجدد جاغميت سينغ مؤكّدا ً أنه حكومة ترودو الليربالية يف امتحان الثقة يف مجلس
بدأت اللجان الربملانية دراسة العقد املمنوح خطاب العرش.
ٍ
تصويت ض ّد خطاب العرش ميكن العموم.
لجمعية “وي تشاريتي” (“أوين” بالفرنسية) (“ WEإذا مل توافق (الحكومة الفدرالية) عىل مطالب مدرك لـ”تأثري”
يُشار أيضاً إىل أ ّن الحزب األخرض الكندي املمثّل
.)Charity – UNIS
كيبيك يف مجال الصحة سنص ّوت ض ّد (خطاب أن يؤ ّدي إىل إسقاط الحكومة.
بثالثة نواب يف املجلس يواصل هو اآلخر التفكري يف
العرش).
يُذكر أ ّن العقد املذكور تسبب بفضيحة لحكومة والكتلة الكيبيكية هي ثاين أحزاب املعارضة يف “ليس هديف إيجاد وسيلة إلغراق البالد يف كيفية تصويته عىل خطاب العرش.

مساعدات مالية ستخلف برنامج المساعدة لحاالت الطوارئ
ق ّدمت الحكومة الفدرالية
أمس مرشوع القانون
باملساعدات
املتعلق
املالية التي ستحل مكان
برنامج املساعدة الكندية
لحاالت الطوارئ (– PCU
 )CERBالذي تنتهي مدته
بعد أيام معدودة والذي
يندرج يف إطار اإلجراءات
التي اتخذتها ملساعدة
الكنديني يف مواجهة األزمة
االقتصادية الناجمة عن
جائحة “كوفيد – ”19
وتتوقع حكومة ترودو
الليربالية أن ينتقل ثالث ُة
ماليني من أصل أربعة
ماليني مستفيد من برنامج
املساعدة لحاالت الطوارئ
إىل  500دوالر يف األسبوع مدة  26أسبوعاً حتى
إىل برنامج إعانات البطالة،
وهي تقوم بالتايل بتسهيل الحصول عىل إعانات  26أيلول (سبتمرب) .2021
البطالة.
وعندما أعلنت الحكومة عن هذه املساعدة
ويلحظ مرشوع القانون “يس )C-2( ”-2أيضاً الجديدة يف آب (أغسطس) الفائت ذكرت أ ّن
إيجاد ثالث مساعدات مالية جديدة ،أُعلن عنها قيمتها تصل إىل  400دوالر أسبوعياً ،ما أثار
الشهر الفائت ،لألشخاص الذين ال يتأهلون اعرتاض الحزب الدميقراطي الجديد ،اليساري
أقل سخا ًء من املساعدة
التوجه ،إذ رأى أنها ّ
لربنامج إعانات البطالة املع َّدل.
الكندية لحاالت الطوارئ.
أول هذه الربامج هو برنامج املساعدة الكندية
للنهوض االقتصادي ( ،)PCREويق ّدم ما يصل وسيكون بإمكان من يتلقى هذه املساعدة

أما الربنامج الثالث فهو املساعدة
الكندية للنهوض االقتصادي
ملق ّدمي الرعاية األرسية،
ويستفيد منه األشخاص الذين
سيجدون أنفسهم مضطرين
لالهتامم بطفل أغلقت مدرستُه
أو دا ُر حضانته أبوابَها.
ويق ّدم هذا الربنامج  500دوالر
يف األسبوع ،لكن لن يستفيد
منه األهايل الذين يق ّررون مبلء
إرادتهم إبقاء أطفالهم يف املنزل.
ومن املتوقّع أن يطلب ما يصل
إىل  4ماليني كندي هذه املساعدة
يف ٍ
وقت ما.
ومن املنتظر أن يوفّر مرشوع
الجديدة أن يعمل لقاء أجر ،وإذا ما تخطى
القانون “يس ”-2الح ّجة للحزب
راتبه السنوي  38.000دوالر يتوجب عليه أن الدميقراطي الجديد ،اليساري التوجه ،للتصويت
يعيد للدولة نصف املبلغ الذي يكون قد تلقاه لصالح خطاب العرش الذي ق ّدمته الحكومة
يف إطار برنامج املساعدة الجديدة.
أمس.
ثاين الربامج الثالثة هو برنامج اإلعانة املرضية
للنهوض االقتصادي ،وهو السبيل الذي وجدته
الحكومة لتقديم  10أيام من اإلجازة املرضية
املدفوعة للعامل غري الحائزين عليها .ويق ّدم
هذا الربنامج  500دوالر يف األسبوع ملدة أسبوع
أسبوعي.
واحد أو
ْ

فالحزب الدميقراطي الجديد كان قد وضع
رشطي عىل الحكومة الليربالية ليص ّوت لصالح
ْ
خطاب العرش :متدي ُد برنامج املساعدة الكندية
وتخصيص  10أيام من اإلجازة
لحاالت الطوارئ
ُ
للعمل.
امل َرضية املدفوعة ّ

www.alforqannewspaper.ca

عربيات

ّ
تعيد
• تطورات التطبيع قد ّ
الفلسطينيني للعمل المسلح!
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•كالم ماكرون السيايس:
فلننتظر نتائج االنتخابات
االمريكية
ترقب كرث من اللبنانيني كلمة الرئيس
الفرنيس اميانويل ماكرون ،بعضهم انتظر
هجوماً وتصعيدا فرنسياً ضد "حزب الله"
وأخرون انتظروا متسك فرنسا مببادرتها..
فحصل االمران.

اعترب كاتب إرسائييل أ ّن مسار تطبيع ودول الخليج".
العالقات بني الدول العربية وإرسائيل قد
يقود إىل عودة الفلسطينيني لعرص العمل وأشار إىل أ ّن "اتفاقيات أوسلو عززت اآلمال
رسي عن
املسلح.
لدول الخليج بإزالة الحجاب ال ّ
عالقاتها بإرسائيل ،وأدى فشل املفاوضات
وأوضح الباحث مبعهد دراسات األمن مع الفلسطينيني أيام رئيس الوزراء إيهود
القومي بجامعة "تل أبيب" ،يوحانان أوملرت ،والثورات العربية عىل مدى العقد
تسوريف ،يف مقاله بـ"منتدى التفكري املايض ،إىل زيادة اعتامد الدول العربية عىل
اإلقليمي" ،أ ّن "االتفاق اإلرسائييل مع الدعم املايل للخليج وزيادة نفوذها .ومنذ
اإلمارات يفاقم التح ّدي الذي يواجه ذلك الحني ،أعلنت دول الخليج بوضوح
الفلسطينيني ،ويجربهم عىل محاولة تطبيق عن رغبتها بتعزيز العالقات مع إرسائيل،
وإظهارها للعلن".
املصالحة الداخلية مرة أخرى".
وأضاف أ ّن "الفلسطينيني شعروا منذ
فرتة طويلة أن القضية الفلسطينية تفقد
أهميتها يف العامل العريب ،ويحذرون من أن
الفجوة تضيق بني رؤساء الدول العربية
وشعوبهم الداعمة لقضيتهم ،وقد رفضوا
تفسري اإلمارات لخطوتها ،التي لقيت
معارضة من العديد من رشائح الجمهور
اإلرسائييل".

ويقول تسوريف ،الرئيس األسبق للشعبة
الفلسطينية العربية ومستشار الشؤون
العربية يف اإلدارة املدنية بقطاع غزة ،إن
اتفاق التطبيع أثار ردود غضب وقلق
من الفلسطينيني ،كون االتفاق "مل يكرس
التضامن العريب معهم فقط ،الذي اشرتط
حل املشكلة الفلسطينية من أجل التطبيع،
بل إن خطر ضم الضفة الغربية مل يسقط
من جدول األعامل اإلرسائييل ،خالفا ملا
وأكد أن "خشية الفلسطينيني أن يتلو
يرتدد".
الخطوة اإلماراتية ،ومن اآلن فصاعدا،
وأضاف أ ّن "دعم الدول العربية األخرى تحقيق بعض الدول العربية الخرتاقات
مثل مرص وعامن والبحرين التفاق مع إرسائيل دون التشاور معهم ،ومن ثم
اإلمارات ،والتكهنات حول استعداد دول حرمانهم من االستقالل الذي عملوا عليه
أخرى للتوصل التفاق مامثل مع إرسائيل ،منذ تويل منظمة التحرير الفلسطينية
يفاقم الشعور بالعزلة لدى الفلسطينيني ،عام  ،1968سيؤدي هذا إلضعاف القدرة
وبات لديهم تقدير بأنه ال يوجد من مينع التفاوضية للفلسطينيني بشكل كبري يف أي
إرسائيل من فعل ما يحلو لها يف الضفة مفاوضات مستقبلية ،وهذا تحد يلقى عىل
إرسائيل".
الغربية ،حتى بعد هذا االتفاق".
وتابع" :اتفاق اإلمارات وإرسائيل دفعت
كبار املسؤولني الفلسطينيني التهام اإلمارات
بالخيانة والطعن يف الظهر والتأسف عىل
فقدان التضامن العريب ،والدعوة لتوحيد
القوى بني حامس وفتح ملواجهة التحدي
املطروح عليهم".
وأشار إىل أن "انتقاد الفلسطينيني لهذا
االتفاق ،واللغة القاسية التي يستخدمونها
تجاه اإلمارات ،تعود إىل مخاوف من
أن تقود الخطوة اإلماراتية ،باعتبار أنها
اعتمدت عىل شبكة اتصاالت طويلة األمد،
إىل عالقات واسعة النطاق بني إرسائيل

وختم بالقول بأن" كل هذه التطورات قد
تجرب الفلسطينيني للعودة لعرص العمل
املسلح ،أمام التخيل التدريجي للدول
العربية عن مسؤوليتهم تجاه قضيتهم،
لتصبح مسألة داخلية إرسائيلية فقط،
وصوال إىل واقع الدولة الواحدة بني البحر
والنهر ،مام يتطلب من إرسائيل الحذر من
أخطاء نشوة التطبيع ،وتفكر يف التطبيع
مع الفلسطينيني ،وتجد طريقة لتجديد
التنسيق معهم يف املجاالت كافة ،ويف
الوقت نفسه تجديد قنوات الحوار معهم".

3

ضمن املشهدية الفلكلورية التي يحبها
الرئيس الفرنيس تحدث ماكرون ،ح ّمل
الزعامء السياسيني مسؤولية وتحدث عن
الخيانة الجامعية ،ثم اعلن متسكه باملبادرة
النها الحل الوحيد ،كام قال.
عمليا ،اعلن ماكرون فشله يف اقناع
االمريكيني مببادرته ،ال فشلها هي بحد
ذاتها ،ولعل املهلة الجديدة التي اعطاها
للبنانيني لتشكيل حكومة والتي ترتاوح بني
 ٤و ٦اسابيع هي مجرد رهان فرنيس عىل
نتائج االنتخابات االمريكية ،فرمبا يخرس
ترامب ويأيت بايدن ،ورمبا يفوز ترامب
ويبدل سياسته.
وفق مصادر مطلعة ،فإنه من غري املنطقي
ان يكون الفرنيس قد قرر التحول فجأة اىل
صقر امرييك ،اي ان يتخىل عن امليزة التي
تخوله لعب دور سيايس يف لبنان انطالقاً
من صفة الوسيط .ففي حال بات الفرنيس
متامهيا مع واشنطن ،عندها ميكن لـ"حزب
الله" التفاوض مبارشة مع االمريكيني،

وبالتايل تخرس باريس ميزتها السياسية.
وتشري املصادر اىل ان التصعيد الفرنيس
ضد "حزب الله" ما هو اال تصعيد شكيل
اصاب معظم االطراف ،لكن الضغط
النوعي ،الكالمي ،ضد الحزب قد يكون
مالقاة لرغبة امريكية خليجية ما بالتصعيد
ضد حارة حريك ،حصلت باريس مقابلها
عىل تطمينات بعدم أخذ البالد اىل االنهيار
الكبري ،الذي ستستفيد منه دول معادية
لفرنسا مثل تركيا.
ال تبدو باريس الطموحة جدا يف عهد
ماكرون واملتاميزة عن واشنطن يف ملفات
كربى مرتبطة بإيران وغري ايران ،جاهزة
لفتح اشتباك سيايس حاد مع "حزب الله"،
فالتوازنات يف لبنان تفرض عىل القوى
الراغبة باالستثامر السيايس فيه ان تكون
عىل عالقة مقبولة بالحزب ،وعىل الراغب
مبلء بعض الفراغ الذي ترتكه واشنطن
باملنطقة ان يفتح ابواب الساحل الرشقي
للبحر املتوسط.
تعتقد املصادر ان باريس جمدت مبادرتها
فعليا اىل ما بعد االنتخابات االمريكية ،وان
ال حكومة يف املدى املنظور ،يبقى السؤال
عن حجم التصعيد الذي ستشهده الساحة
اللبنانية ،وحجم االنهيار فيها يف االسابيع
الستة املقبلة.

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.
SAM AGHBARI, MBA, CPA, CFE, FA

خدمات رسمية :

CEO

محاسبية
ملئ خدمات
وضريبيةباللغتين العربية و اإلنجليزية .
المعامالت
اإلستمارات و

اإلقامة  ،تحديد مواعيد مع السفارات ،
إدارة تجديد
وثيقةمعسفر ،
( جواز سفر
الضرائب؟
لديك،مشكلة
مراسالت رسمية  ،ترجمة )

1552 Ouellette Ave
تحتاج لتحسين أداء عملك الخاص؟
Windsor, ON
ترغب باالستثمار واغتنام فرص السوق؟
519 977-2761 Cell
sama@prismcpa.com؟
االستفادة من مستحقاتك الضريبية ما أمكن
Cell:
519-997-2761
519 253-5353
Office
www.prismcpa.com
Office:
519-253-5353
1888 775-7564
Fax
للتواصل
Ave Windsorلدينا الحل ..
1552
Ouellette
Fax:
على1888-775-7564 :
sama@prismcpa.com
www.prismcpa.com
To Serve, Improve & Protect Your Business
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3030 CLEMENCEAU

$299,900

3558 HALLEE CRESCENT

3820 Donato - LaSalle

$1.200.000

$449,000

Press here to view the
the property on

1281 EASTLAWN Avenue

$539,900

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.

1642 WINFIELD Drive

$349,900

Less than 1-year old, beautiful modern full brick/
stone Ranch townhome with a total of 4 (2+2)
bedrooms and 3 full washrooms in the heart of
Devonshire Heights. You walk into large welcoming
foyer that leads to an open concept main level
with vaulted ceilings. Large eat-in kitchen with
upgraded cabinets and pantry, carpet free. Spacious
living room with lots of windows and patio door
to the back yard. Huge master bedroom with walk
in closet and lavish ensuite bathroom. Main floor
also has another good size bedroom and another
full washroom We walk down the stairs to a fully
finished basement with another good size family
room with gas fireplace. Another 2 bedrooms and a
fully finished washroom. NO CARPET in the house.
Driveway and sod to be completed by the builder.
Close to Devonshire Mall, parks, schools and more.
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.

769 Erie St E, Windsor, ON N9A 3Y2
Montasser Aldolimy (519) 965-7424 / Aziz (416) 458-1941
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النظام السوري ينقلب عىل نفسه ..أسماء
األسد تصادر أموال رجل أعمال آخر!
نشأ يتيماً وعاش
كريماً وقضى
وحيداً ()2
*بقلم :األستاذ عبداملنعم الرياحي

 -4أصبحت خطبة الجمعة يف جامع الرشابايت تظاهرة
اجتامعية وسياسية للمواطنني الناقمني عىل األوضاع
السيئة يف البالد فقرر الحزب معاقبة الشيخ وتوىل العدوان
عليه فريق من الكتائب العاملية املسلحة للحزب.
ويف ليلة باردة من ليايل الشتاء داهموا بيته ،فأخرجوه من
غرفة نومه وطرحوه عىل أرض البيت ونزعوا عنه الفروة
التي كان يلبسها (معطف من جلود الغنم) ،وعمدوا إىل
مكتبته فقلبوها وألقوا بالكتب خارج الغرفة تحت املطر،
وصادروا محفظة نقوده وهويته وجواز سفره ونهبوا من
أثاث البيت ما خف حمله ،ثم اقتادوه إىل مركز املخابرات
خارج املدينة ،وهناك هددوه وتوعدوه ثم حبسوه يف
غرفة مظلمة أمىض بها ليلته قبل أن يطلق رساحه آخر
الليل ،فدفعوا به إىل الشارع ومل يسمحوا له باستدعاء
سيارة أجرة ،فمىش عىل قدميه  5كيلومرت حتى آوى إىل
بيته .وكانت هذه الجرمية سابقة لجرائم عدوان عىل
العلامء ،كانت أكرثها رضاوة جرمية قتل جامعي ذهب
ضحيتها فضيلة مفتي حامه الشيخ بشري املراد وجميع
املشايخ من أبنائه وإخوانه وأبناء عمومته.
 – 5عىل أثر هذا العدوان ترك الشيخ الخطبة واإلمامة
وأمىض آخر أيامه بصحبة زوجته الثانية بعد وفاة أم
ولديه وبعد فراقهام ألسباب سياسية جائرة حرمتهام من
دخول البالد .وبعد زيارة لهام متت بوساطة كبرية ،عاد إىل
حامه وقد أنهكه السفر واملرض فوافته املنية وهو يتوضأ
لصالة العرصسنة  ،1984ويف اليوم التايل شيعته جامهري
حامه يف جنازة مهيبة إىل مثواه األخري.
 – 6إنه الشيخ محمود بن محمود الرياحي إمام جامع
السلطان بحامة وخطيب جامع الرشابايت وعضو جمعية
العلامء .يرجع نسبه إىل بني رياح (الرياحات) ،قبيلة
عربية موطنهم محافظة (تربة) جنوب مدينة الطائف يف
اململكة العربية السعودية .ولهم هجرات يف بالد الشام
والعراق واملغرب العريب ،وبرز منهم مشاهري يف الرشيعة
والقانون واالجتامع واالقتصاد والسياسة.
 – 7أيها الوالد الجليل ،نشأت يتيامً وعشت كرمياً وقضيت
وحيدا ً ،فاغفر لولد يحمل من فراقك حرستني :حرسة ألنه
مل يحرض وفاتك ،وحرسة ألنه مل يحرض وفاة والدته قبلك.
عظم الله أجرنا فيكام ويف جميع شهدائنا وشهيداتنا
ضحايا دولة اإلرهاب ،وحسبنا الله ونعم الوكيل.
أين مني ذلك العلم
وعىل عينيك بارقة
بالتقى والزهد ملتزم
لك يف املحراب دندنة
وعىل املعراج زمجرة
لو ترى الداعني يف دأب
أو ترى الباكني يف صخب
كلهم لله منرصف
يا إماماً يف طريقته
نم قرير العني يف دعة

أين وجه باسم وفم
ليس يحيك حسنها الحلم
بالهدى والدين معتصم
ال يداين وصفها الكلم
رجعت أصداءها األكم
مل يصبك اليأس والسأم
لجفاك الهم واألمل
يعرتيه الشوق والندم
قرصت عن شأوه الهمم
قد رثاك القول والقلم

حالة عجز شاملة تصيب النظام السوري يف خارصته ،هذه
املرة ال يقوى عىل االستعانة بالحلفاء طاملا الحليف الرويس
حصل عىل مطامعه يف سوريا ومل يعد نظام األسد قادر عىل
التنازل أكرث ،مقابل عجز إيران عن إنقاذ األسد اقتصادياً يف
ظل قانون “قيرص” وسلسلة العقوبات األمريكية ،فكانت
الوجهة نحو رجال األعامل السوريني بداي ًة بتحجيم نفوذ
رامي مخلوف ومحارصته اقتصادياً وليس انتها ًء بقامئة
طويلة من رجال األعامل النافذين.

ويأيت تحرك النظام ضد رجال األعامل يف وقت تشهد
فيه قيمة اللرية السورية تدهورا بشكل غري مسبوق ،إذ
تراجعت حتى  3000لرية سورية مقابل الدوالر األمرييك،
مام استدعى تدخالً من مؤسسات أمنية أجربت رجال
أعامل وكبار التجار عىل رفد الخزينة العامة دعام للرية
السورية التي فقدت حوايل  80يف املئة من قيمتها منذ
شهر نيسان الفائت ،ما أدى إىل ارتفاع جنوين يف أسعار
املواد األساسية مثل األرز والسكر والزيت.

آخر أهداف النظام السوري من رجال األعامل هو ،هاين
عزوز ،الذي صدر قرار بالحجز االحتياطي عىل أمواله
املنقولة وغري املنقولة ،رغم أنه كان من املقربني لبشار
األسد نفسه .وأفادت وسائل إعالم سورية بأن وزارة املالية
التابعة للنظام أصدرت قرارا بتغريم عزوز نحو 565
مليون لرية سورية ( 350ألف دوالر) ،بسبب قضايا استرياد
وتهريب بضائع بلغت قيمتها  186مليون لرية سورية.

أسامء ..الوجه القادم لالقتصاد السوري
فام دور أسامء األسد يف ذلك؟ بات معروفاً أن أسامء هي
التي تقود حملة تصفية رجال األعامل املعارضني لروسيا،
ألنهم قد يكونون مقربني من إيران بصورة أو بأخرى ،وهي
تحاول أن تأخذ دورا أساسيا يف سوريا ضمن شكل الجسم
السيايس املقبل للبالد .حيث يجد مراقبون أن أسامء األسد
تستحوذ عىل أمالك ورشكات بعض رجال األعامل ألنها هي
التي تقوم برتتيب أمور عائلة بشار األسد املالية حاليا حرصا
وتستعد للمستقبل بعد موت خال بشار األسد محمد
مخلوف الذي كان يدير شؤون العائلة مالياً من موسكو.

تضارب األهداف
مراقبون للشأن السوري وجدوا “أن هذا اإلجراء ت ّم بطلب
رويس من أجل تججيم رجال األعامل الذين استفادوا من
الحرب يف سوريا ،رغم أنهم كانوا يقفون مع النظام وضد
الثورة أو املعارضة” .وبعد عقد من الحرب ،أصبح األسد يف
أمس الحاجة إىل السيولة لدرجة أ ّن البنك املركزي استدعى
يف أيلول  2019كِبار رجال األعامل السوريني إىل اجتامع
وأم َرهم بتسليم بعض ثرواتهم ،بحسب تقرير لرويرتز يف
آب املايض.

كام أن أركان النظام السوري يتخوفون من احتامل تغريات
سياسية قادمة ستفرض عليهم فرضا ،ما يعني أن عائلة
األسد تسعى إىل إعادة ترتيب أوراقها وجمع الرثوة يف
أماكن آمنة دون إغفال أن البنوك الربيطانية ستلعب دورا ً
كبريا ً يف هذا األمر ألن أسامء األسد معها الجنسية اإلنكليزية
وكثري من عائلتها يعيشون هناك.

Visit our website
for a daily
news update
www.alforqannewspaper.ca

519-992-1657

إن اآلراء و املقاالت الواردة ال تعرب بالرضورة عن رأي الجريدة وإدارتها ،وإمنا تعرب عن آراء أصحابها .جميع الحقوق محفوظة لجريدة الفرقان 2019
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الرئاسات الثالث بالعراق تؤكد رضورة حرص السالح بيد الدولة
ليس من حق
أي طرف
إعالن الحرب!

شددت الرئاسات الثالث يف العراق ،اليوم األحد ،عىل
رضورة حرص السالح بيد الدولة وحامية البعثات
الدبلوماسية والتصدي لألعامل الخارجة عن القانون
ضد أمن البالد وسيادتها.
إىل ذلك ،أكد بيان صادر عن مجلس النواب العراقي
حضور رئيس املجلس محمد الحلبويس ،اجتامعا يف
قرص بغداد ،ضم رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس
مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس
القضاء األعىل فائق زيدان ،ناقش املستجدات األمنية
والسياسية والتداعيات الخطرية املرتتبة عىل األوضاع
الحالية.
وأكد االجتامع أن التطورات األمنية التي حدثت يف
اآلونة األخرية من استمرار استهداف املراكز واملقرات
املدنية والعسكرية ،وتواصل أعامل االغتيال والخطف
بحق ناشطني مدنيني إمنا متثل استهدافاً للعراق
وسيادته وللمرشوع الوطني الذي تشكلت عىل
أساسه الحكومة الحالية لتحقيق االستقرار وحفظ

رص الصفوف واتخاذ مواقف
ودعا االجتامع اىل ّ
موحدة وجادة وحاسمة ملنع املزيد من التداعيات،
واتخاذ اإلجراءات العملية الكفيلة بضامن االستقرار
األمني.
ودعم االجتامع جهود الحكومة العراقية يف حرص
السالح بيد الدولة ،ومنع استهداف البعثات
وأكد االجتامع أن إعالن الدبلوماسية التي تقع مسؤولية حامية أمنها وسالمة
الحرب هو من اختصاص منشآتها وأفرادها عىل الجانب العراقي ضمن التزاماته
مؤسسات الدولة العراقية الدولية املعمول بها.
والتنفيذية
الترشيعية
املستندة إىل القانون وأكد املجتمعون متسك العراق مبخرجات الحوار
والدستور ،وأنه ليس من االسرتاتيجي مع الواليات املتحدة واتفاق إعادة
حق أي طرف إعالن حالة االنتشار من العراق خالل مراحل زمنية متفق عليها،
الحرب أو الترصف عىل ومن ضمن ذلك التعاون طويل األمد مع الواليات
أساس حالة الحرب داخل املتحدة يف شتى املجاالت ،وخصوصاً التعاون يف مجال
األرايض العراقية ،كام أن تدريب وتسليح القوات األمنية والعسكرية العراقية
العراق وهو يؤكد بإرصا ٍر والحرب عىل تنظيم داعش ،معربني عن أملهم بأن
رفضَ ُه التدخل يف الشؤون يكون التعاطي األمرييك والدويل مع التطورات األمنية
ً
هيبة الدولة متهيدا إلجراء انتخابات مبكرة عىل أسس الداخلية ألية دولة ويرفض تدخل اآلخرين يف شؤونه ،األخرية من خالل دعم الحكومة العراقية الستكامل
ومن
الدولية
اق
ر
الع
سمعة
من
ينال
عادلة ،كام أنه
فإنه يرفض تحويل أرضه إىل ساحة تصفية حسابات جهودها يف تعزيز سلطة الدولة وتوفري األمن إلجراء
عالقاته الخارجية.
أو منطلقاً لالعتداء عىل غريه من الدول .وأن الوطنيني االنتخابات.
العراقيني متفقون عىل ترسيخ الدولة الوطنية ذات
السيادة الكاملة بعيدا ً عن مفاهيم القيمومة الخارجية
وأشار املجتمعون إىل أن استمرار أجواء االضطراب أو التدخل أو التبعية.
األمني والتداعيات التي ترتتب عليه سيمثل إرضارا ً
بالغاً باقتصاد العراق وسعيه اىل تجاوز األزمة التي ونو َه املجتمعون إىل أن املنحى الذي تتجه إليه أعامل وشدد املجتمعون عىل احرتام التوصيات الهامة التي
ّ
الجامعات الخارجة عىل القانون ضد أمن البالد تض ّمنها بيان املرجع الشيعي عيل السيستاين خالل
ترتبت عىل انتشار جائحة كورونا وانخفاض أسعار
النفط وعائداته ،ويقو ُض فرص الخروج بالبلد اىل بر وسيادتها ،ميثل منحى خطريا ً يعرض استقرار العراق استقباله ملمثلة األمم املتحدة يف العراق ،كونها ت ُع ُّد
ّ
ّ
ً
إىل مخاطر حقيقية ،ما يستدعي تضافرا ً للجهود عىل خارطة طريق كفيلة بنزع فتيل األزمات وامليض إىل
األمان يف مواجهة األزمات.
كل املستويات وحضورا ً فاعالً ملوقف القوى السياسية انتخابات مبكرة حرة ونزيهة وتوفري مقوماتها.
وش ّد َد املجتمعون يف البيان عىل أن العراق ليس يف املختلفة من أجل التصدي لهذا التصعيد ودعم جهود كام ناقش اجتامع الرئاسات الثالث الترصيحات التي
استهدفت املرجع األعىل عيل السيستاين ،واعترب
حالة حرب إال مع اإلرهاب الذي قطع الشعب العراقي الحكومة العراقية لضامن أمن وسيادة العراق.
االجتامع أن التطاول عىل مقام املرجعية مرفوض
وطليعته من القوى العسكرية واألمنية بكافة صنوفها
ومدان ،وأن مكانة املرجعية الروحية لدى الشعب
وتنوعاتها أشواطاً حاسمة يف دحره واالنتصار عليه.
العراقي ولدى املسلمني واإلنسانية محفوظة ومعتربة.
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12
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High Quality PRINTING with Best Rates

• Business Cards: 1500 for $45

6 for
$160

1500
for
$45

•
•
•
•
•

Sticker labels: 5000 starting $350
Pull Up Banners: 1 for $100
T-shirts: 12 for $180
Post Cards: 1500 for $75
Large 13' Flag with stand: $245

& more...

Unique & Modern DESIGN
Any Design (logo, flyers..) starting $50

تصاميم مميزة وعصرية

 فقط$٥٠ أي تصميم مقابل

DISTRIBUTE TO WINDSOR AREAS
We Charge 0.15 Cent/Flyer or Call Us for a package

توزيع المنشورات في كافة أرجاء مدينة ويندسور

5000
for
$650

توزيع المنشورات على المساجد و الكنائس و المحال التجارية و المناطق

