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توزع مجانا

سياسية ثقافية مستقلة

ما الذي حل
ببلد األحالم ؟

حممد هشام خليفة تعترب كندا من أكثر الدول اليت يسعى
العديد من سكان هذا الكوكب إىل التواجد
على أراضيها  ،و ذلك ألسباب عديدة أهمها محايتها حلقوق اإلنسان و أن
من يعيش يف ربوعها حيظى حبياة كرمية.
إال أننا يف السنوات األخرية بدأنا نشهد تغريا يف هذه املزايا األمر الذي جعل
العديد من املواطنني يتخوفون من أن يلتحق هذا البلد العظيم بركب
الدول املنهارة إقتصاديا و إجتماعيا و أمنيا.
التضخم وصل إىل أعلى مستوى له منذ أربعة عقود و املواد الغذائية زاد
سعرها مبقدار  ، %30أسعاراملساكن و بدل اإلجيار مل تعد تطيقه
العائالت  ،النظام الصحي متدهور و ساعات االنتظار يف غرف العناية
املركزة تزداد يوما بعد يوم ...
إجناز املعامالت احلكومية أصبح مهمة شبه مستحيلة و كلنا شاهدنا
الطوابري اليت اصطف فيها املواطنون لساعات للحصول على جواز السفر .
و كلما إزداد الوضع اإلقتصادي و اإلجتماعي تأزما كلما تدهور الوضع
األمين  ،فحوادث إطالق النار و اجلرائم آخذة يف اإلرتفاع وال ميضي
يوم دون أن نقرأ عن جرميه هنا و إعتداء هناك ناهيكم عن االعتداءات
العنصرية اآلخذة يف اإلزدياد أيضا.
أما اخلطط اليت حتدثت عنها وزيرة املالية و نائبة رئيس الوزراء و حبسب
خرباء اإلقتصاد فهي ال ترقى إىل أن تكون أنصاف حلول األمر الذي قد
ينذر مبزيد من التدهور على كافة األصعدة ،و تلقي احلكومة الكندية
باللوم على جائحة كورونا و من بعدها على احلرب الدائرة يف أوكرانيا
و اليت يبدو أن رئيس الوزراء يوليها إهتماما خاصا مل نشهده يف أي بلد آخر
تعرض إلعتداء من قبل روسيا نفسها !

ّ
ما الذي ُيحضر بشأن سوريا
وإسرائيل والنفط اإليراني؟

أراض قرب المسجد
تسجيل ٍ
األقصى بملكية "يهود"

يف احملصلة هناك أمثلة عديدة لدول أوروبية و غري أوروبية إستطاعت
أن حتد من تداعيات األزمة اإلقتصادية العاملية على مواطنيها و اجلدير
بوطننا أن حيذو حذو هذه الدول ليبقى بلد األحالم.
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التضخم يسجل أعلى معدل له منذ  40عاما
و لهيب األسعار يطول الحليب بعد البنزين !

كشفت هيئة اإلحصاء الكندية اليوم األربعاء أن معدل
التضخم السنوي ارتفع إىل أعىل مستوى له منذ ما
يقرب من  40عاما يف مايو.
وقالت الوكالة إن مؤرش أسعار املستهلكني يف مايو
ارتفع بنسبة  7.7يف املائة مقارنة بالعام املايض  ،وهو
أكرب ارتفاع منذ يناير  1983عندما ارتفع بنسبة  8.2يف
املائة عن زيادة  6.8يف املائة يف أبريل من هذا العام.
ويأيت ذلك مع ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة  34.8يف
املائة مقارنة بالعام املايض مع ارتفاع أسعار البنزين
بنسبة  48.0يف املائة مقارنة بالعام املايض.
وقالت هيئة اإلحصاء الكندية إن أسعار النفط الخام
ارتفعت يف مايو بسبب الحرب املستمرة يف أوكرانيا ،
فضالً عن زيادة الطلب عىل السفر.
وباستثناء البنزين  ،ارتفع معدل التضخم السنوي يف
مايو إىل  6.3يف املائة مقارنة بـ  5.8يف املائة يف أبريل
 ,وارتفع متوسط املقاييس األساسية الثالثة للتضخم
التي يراقبها بنك كندا عن كثب إىل  4.73يف املائة يف
مايو مقارنة بـ  4.43يف املائة يف أبريل.
ويف ذات السياق ،ارتفعت اسعار املواد الغذائية يف
املتاجر بنسبة  9.7يف املائة مقارنة بالعام املايض  ،وهو
ما يتطابق مع الزيادة يف أبريل  ،حيث ارتفعت تكلفة
كل يشء تقريبا .
وارتفعت تكلفة الدهون والزيوت الصالحة لألكل
بنسبة  30.0يف املائة مقارنة بالعام املايض  ،وهي أكرب
زيادة عىل اإلطالق  ،مدفوعة بشكل أسايس بارتفاع
أسعار زيوت الطهي ،وارتفعت أسعار الخضار الطازجة
بنسبة .10.3%

وارتفعت تكلفة الخدمات يف مايو بنسبة  5.2يف املائة وكانت أسعار الحليب قد ارتفعت مبقدار  6سنتات ويف العادة تتم مراجعة األسعار مرة واحدة يف السنة
مقارنة بالعام املايض  ،بزيادة من  4.6يف املائة يف لليرت ،أي حوايل  ،8,4%يف األول من شباط (فرباير)  ،وكانت جمعية منتجي األلبان يف كندا قد طالبت
الشهر املايض بزيادة سعر الحليب منتصف العام
الفائت.
أبريل.
الحايل بسبب االرتفاع القوي يف معدل التضخم.
هذا و وافقت لجنة األلبان الكندية عىل زيادة ثانية،
نادرة من نوعها ،يف أسعار الحليب لهذا العام واللجنة وأوضحت اللجنة أنه عندما ستقوم مبراجعة األسعار وتقول مجموعة الضغط املذكورة إ ّن مزارعي األلبان
مؤسسة تابعة للدولة الكندية وترشف عىل نظام إدارة كاملعتاد هذا الخريف ،سيتم خصم زيادة األول من يواجهون زيادات غري مسبوقة يف أسعار السلع
أي تعديالت لشهر شباط والخدمات التي يحتاجون إليها إلنتاج الحليب.
عرض األلبان يف البالد ،وهي أعلنت أ ّن أسعار الحليب أيلول (سبتمرب) السعرية من ّ
يف املزارع سرتتفع بنحو  2سنت لليرت ،أي ما نسبته (فرباير) املقبل.
 ،2,5%ابتدا ًء من األول من أيلول (سبتمرب) املقبل.

تعرف على الخطة التي وضعتها الحكومة الكندية
لخفض تكاليف المعيشة !
وضعت الحكومة الفيدرالية “خطة القدرة عىل
تحمل التكاليف” الجديدة التي تبلغ قيمتها مليارات
الدوالرات ،والتي تقول إنها ستجعل تكاليف وأعباء
الحياة أكرث منطقية بالنسبة ملاليني الكنديني.
و أعلنت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة املالية كريستيا
فريالند عن عدد من التدابري التي تهدف إىل مكافحة
التضخم يف كندا.
وتشمل التدابري ،التي ستكلف  8.9مليار دوالر هذا
العام ،مدفوعات القدرة عىل تحمل تكاليف السكن
ملرة واحدة ،وتعزيز عدة مزايا مثل إعانة الطفل
الكندية وخطط رعاية األسنان الجديدة ،من بني أمور
أخرى.
كذلك ،ألقت وزارة املالية باللوم يف قفزة التضخم
هذه عىل عواقب الوباء ،فضال عن سياسات الصني
املستمرة بشأن كوفيد والغزو الرويس غري القانوين
ألوكرانيا.

ووفقا للخطط ،سيتم تعزيز  CWBبحيث ميكن
لحوايل  3ماليني كندي الوصول إىل املزيد من الدعم،
مع متكن األفراد من الحصول عىل ما يصل إىل 1,200
دوالر إضايف واألزواج املؤهلني لتلقي ما يصل إىل
 2,400دوالر إضايف هذا العام وحده.
وفقا لوزارة املالية ،سيحصل معظم املستلمني عىل
هذه األموال اإلضافية من خالل إقرارهم الرضيبي
لعام .2021

رعاية الطفل

ميكن للكنديني الذين لديهم أطفال أن يتوقعوا دفع
مبالغ أقل مقابل رعاية أطفالهم يف عام  ،2022وفقا
للحكومة الفيدرالية.

دفع تكاليف السكن

قد تجلب خطة القدرة عىل تحمل التكاليف الجديدة
أخبارا سارة للمستأجرين الذين يكافحون من أجل
سداد مدفوعاتهم أيضا ،حيث تعد الحكومة بتقديم
دفعة ملرة واحدة لألشخاص املؤهلني يف عام .2022
ومن املتوقع أن يحصل ما يصل إىل مليون كندي من
ذوي الدخل املنخفض – الذين يكافحون مع تكلفة
السكن – عىل األموال ،والتي سيبلغ مجموعها 500
دوالر.

العناية باألسنان

بعد صفقة بني الحزب الليربايل والحزب الدميقراطي
ويرجع ذلك إىل أنه بعد إبرام اتفاقات مع جميع الجديد يف وقت سابق من هذا العام ،أكدت الحكومة
املقاطعات واألقاليم ال  ،13سيتم تخفيض رسوم الفيدرالية أنها ستوفر تغطية العناية باألسنان
رعاية األطفال مبعدل  %50يف جميع أنحاء البالد.
للكنديني الذين يكسبون أقل من  90000دوالر.
كذلك ،ميكن للعائالت يف مانيتوبا أن تتوقع توفري
و فيام ييل عناوين و تفاصيل عىل الخطط التي حوايل  2610دوالر سنويا ،وفقا لوزارة املالية ،يف حني ويف حني أنه جزء من خطة أوسع لتوفري دعم رعاية
وضعتها الوزيرة فريالند ،والتي تقول إنها “ستجعل أن سكان بريتش كولومبيا ميكن أن يشهدوا توفريا األسنان للماليني ،من املقرر أن يكون األطفال دون
التضخم تحت السيطرة”:
يصل إىل  6000دوالر  ,وبحلول عام  ،2026يقول سن  12عاما أول
 .1إعانة العامل الكنديني
الفيدراليون إن متوسط رسوم رعاية األطفال يف كندا مجموعة مؤهلة يف عام .2022
 .2رعاية الطفل
يجب أن تكون  10دوالرات يف اليوم.
 .3أمن الشيخوخة ()OAS
 .4دفع تكاليف السكن
تعزيز الدفعات
 .5العناية باألسنان
الشيخوخة
أمن
املالية
ايا
ز
وامل
 .6تعزيز الدفعات
والمزايا المالية
ضامن
معاش
سيقفز
،2022
يوليو
من
ا
ر
اعتبا
ووفقا لخطة القدرة عىل تحمل التكاليف ،سيستمر
الشيخوخة ( )OASبنسبة  10%ألولئك الذين ترتاوح تعديل العديد من املزايا الحكومية الرئيسية ملواكبة
إعانة العمال الكنديين أعامرهم بني  75عاما وما فوق  ,وهذا يعني أن التضخم مبرور الوقت ،ويشمل ذلك إعانة الطفل
إحدى الطرق التي يعتزم بها الفيدراليون زيادة األشخاص املؤهلني سيكونون قادرين عىل تلقي أكرث الكندية ( ،)CCBوملحق الدخل املضمون ،وخطة
الدعم للعامل ذوي الدخل املنخفض هي من خالل من  766دوالرا عىل شكل دعم جديد ،باإلضافة إىل املعاشات التقاعدية الكندية وائتامن رضيبة السلع
زيادة املزايا التي يتلقاها أكرث من ثالثة ماليني من والخدمات.
تعزيز استحقاقات العامل الكندية ()CWB
كبار السن.
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أراض قرب المسجد األقىص بملكية "يهود"
صحيفة :االحتالل يبدأ بتسجيل ٍ

قالت صحيفة هآرتس ،اإلثنني ،إن الحكومة وقالت هآرتس" :يف الغالب ،رفض الفلسطينيون
اإلرسائيلية بدأت بتسجيل "عقود ملكية أر ٍاض" ،يف القدس التعاون ،خوفًا من أن ي ّدعي الويص
ألشخاص يهود ،قرب املسجد األقىص مبدينة عىل أمالك الغائبني (حكومي) ،ملكيتها كلها ،أو
القدس الرشقية.
جزء منها".
وذكرت "هآرتس" أن وزارة العدل بدأت يوم وأضافت" :يبيح القانون اإلرسائييل لحارس
الخميس املايض ،عملية تسجيل ملكية األرايض أمالك الغائبني اإلرسائييل ،مصادرة املمتلكات
املجاورة للمسجد األقىص.
إذا كانت مسجلة لشخص يُقيم أو كان يقيم
يف دولة معادية".
واألراض املذكورة ،تبلغ مساحتها نحو  350دومنا
(الدونم ألف مرت مربع) وهي مملوكة لألوقاف وكانت الحكومة اإلرسائيلية قد قررت يف
اإلسالمية ،وتقع بني املقربة اليهودية وبني سور العام  2018إطالق عملية التسجيل ،ولكن
البلدة القدمية جنوب املسجد االقىص.
الفلسطينيني شككوا بأن الهدف منها هو
مصادرة املزيد من األرايض الفلسطينية بالقدس،
وذكرت هآرتس ،أن السلطات اإلرسائيلية تقول بداعي إما عدم امتالك أوراق ملكية ،أو وجود
إن عملية تسجيل قطعة األرض املذكورة ،مالكني خارج املدينة ،وبالتايل يصادرها حارس
الواقعة جنوب الحرم القديس ،تأيت بهدف أمالك الغائبني بداعي أنهم "غائبني".
"تضييق الفوارق االقتصادية وتحسني نوعية
حياة الفلسطينيني املقيمني يف القدس".
وقالت "هآرتس"" :ال يزال أكرث من  90يف املائة
من األرايض يف القدس الرشقية ،غري مسجلة".
إال "هآرتس" استدركت تقول" :لكن من الناحية
العملية ،يتم استخدامه يف املقام األول لتسجيل وكان عدنان الحسيني ،عضو اللجنة التنفيذية
األرايض لليهود ،يف حني أن الفلسطينيني بشكل ملنظمة التحرير الفلسطينية ،قد حذر يف
وقت سابق من هذا الشهر يف ترصيح مكتوب
عام متخوفون من التعاون مع هذا الجهد".
وصلت نسخة منه لوكالة األناضول من "سعي
وتشري هآرتس ،إىل أن اليهود ،سوف يحاولون السلطات اإلرسائيلية إىل مصادرة وتسجيل
استغالل عملية التسجيل ،المتالك األرايض ،يف نحو  350دومنا ،من أرايض الوقف اإلسالمي يف
حني يرفض الفلسطينيون التعاطي مع العملية ،القدس ،لصالح قبور اليهود".
واملقربة اليهودية ،تم استئجارها من األوقاف
خوفا من استغاللها ملصادرة أراضيهم.

وأشارت الصحيفة إىل أن الخطوة األوىل يف عملية
اإلسالمية ،منذ عقود طويلة.
التسجيل تتمثل يف إصدار إشعار عام ألي شخص
وحذّر الحسيني يف حينه من أن اإلجراء يأيت يدعي امللكية يف املنطقة التي يتم فيها التسجيل،
"ملصادرة املزيد من األرايض إلطباق الحصار عىل ويُطلب من املطالبني تقديم دليل عىل امللكية".
املسجد األقىص واملدينة املقدسة بشكل عام وإحكام
السيطرة عىل أكرب مساحة ممكنة وطمس الهوية ونقلت هآرتس عن وزارة العدل اإلرسائيلية ردها:
الفلسطينية العربية واإلسالمية املسيحية للقدس "إن االدعاءات بأن عملية التسجيل تستخدم
للسيطرة عىل األرض وتوطني اليهود هناك ،ال أساس
وصوال اىل الهدف املنشود بتهويد املدينة".
لها".
وقالت صحيفة "هآرتس"" :قد تؤدي عملية التسجيل
يف املنطقة إىل احتجاجات من األوقاف ،التي تدير ومل تعلق دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس عىل هذا
التقرير.
املسجد ،ومن الفلسطينيني واألردنيني وآخرين".
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أسواق املوصل
TAMARIND
Paste
400g

2

CEDAR
Pitted Dates

.99

$

.99

$

ALWAAN
Coffee
400g

8

Coffee

4

GULNAZ

Green Okra

Tahina

5

KUBBA

$

5

.99

9

SILVAN
Cracked Green
Olives

.99

$

CHICK
PEAS

¢59

MUSHROOM , LENTIL & VEGETABLE SOUP

4

.99

PUCK

.99

$

TAMARIND
JALLAB

$

Creamy
Dairy spread

BASMA

2/$

6

VIMTO

.99

$

NAFEESA

.99

$

1

SUKKARI
RUTAB

11

.99

$

ULKER
Labneh

2/$

10

GREEN WORLD
Sukkari
Dates

Basmati
Rice

¢99
KRINOS
FILLO

1

9

.99

$

YAMAMA
Tomato paste
1L

Pastry Sheet

.99

$

$

12
2 3
/$

519.817.2939

2

$

3

.99

.49

.99

$
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ّ
مفاوضات رسية..
ُ ّ
ما الذي يحض بشأن سوريا وإرسائيل والنفط اإليراين؟

مظالم في
المحاكم
*بقلم :األستاذ عبداملنعم الرياحي

 .1يف جرمية بشعة هزت املجتمع األردين ،فقد شاب ذراعيه
وإحدى عينيه ،قضت محكمة الجنايات الكربى بأن الجرمية
رشوع يف القتل عقوبتها الحبس والشغل .فكان حكمها خطأ
يف الرأي وجورا ً يف الحكم .ألن الجناة ما كانوا يريدون قتل
الضحية فلم يتمكنوا من قتله ،بل كان بإمكانهم أن يقتلوه
قبل فعلتهم أو بعدها ،لكنهم أرادوا التنكيل بالضحية ليعيش
مشوهاً يكابد األمل الحيس والنفيس .ومبا أن قانون املحكمة،
قانون العقوبات مل يرشع لها عقوبة خاصة فقد كان بإمكان
القايض أن يرد الدعوى أو أن يقيض بحكم الرشيعة اإلسالمية
التي هي مرجع الترشيعات يف الدولة ،حيث تعترب الجرمية
فسادا ُ يف األرض (إرهاب) جزاء الفاعلني لها أن يقتلوا (إعدام)
أو أن ينفو من األرض (سجن) إال إذا عفا أولياء املجني عليه
فيحكم بالدية وبالتعزير (الحق العام) .ولكن القايض حكم عىل
الجناة بالحبس والشغل .وبعد هياج شعبي واهتامم رسمي
أحيلت القضية إىل محكمة أمن الدولة فرأت أن الجرمية عمل
إرهايب ،وحكمت بإعدام  6ستة من الجناة وحبس آخرين فكان
حكمها أقرب إىل الصواب.
 .2ويف بلد آخر ،يف دعوى طالق للرضر رفعتها الزوجة عىل
الزوج بعد العقد وقبل الدخول ،حكم الحكامن بأن اإلساءة من
الزوجة  %100مئة يف املئة مل يلتزم القايض بحكم الحكمني فلم
يرد الدعوى ،ومل يحكم للزوج برد املهر والهدايا وتعويض الرضر،
وإمنا قىض بطالق الزوجة وإلزام الزوج بدفع مقدم املهر ،وكلفه
بدفع النفقة للزوجة من تاريخ العقد ،وبنفقة العدة كام لو أنه
تزوج وطلق ،فكان ذلك خطأ يف التقدير وجورا ً يف الحكم.
 .3ويف بلد ثالث ،يف قضايا أمن الدولة أصدر أحد القضاة 100
مئة حكم باإلعدام يف حاالت ال تستوجب اإلعدام .وثبت أن
القايض مل يكن مؤهالً كام يجب فهو يخطئ يف تالوة اآليات
القرآنية ويف اللغة العربية ويرسف يف الحكم .وقد ورد يف الشعر
العريب :إذا جار األمري وصاحباه  .....وقايض األرض أرسف يف
القضاء  .....فويل ثم ويل ثم ويل  .....لقايض األرض من قايض
السامء .وهكذا ترد األخبار عن محكوم قىض يف السجن 20
عرشين عاماً ثم ظهرت براءته ،ومحكوم ظهرت براءته بعد
وفاته ،ومجرم أطلق رساحه نتيجة لتغري يف اجتهادات املحكمة
وكل ذلك نتيجة الخطأ يف التقدير أو الجور يف الحكم ،بسبب
قضاة غري مؤهلني ،ونتيجة فقدان رقابة صارمة عىل عمل
القضاة.
 .4إن مهمة القضاة هي تحقيق العدالة وهذا أمر يتوقف عىل
عدالة الترشيع وعدالة القضاء .فالترشيع العادل هو الذي
يستمد أحكامه من الدين واملثل العليا ومكارم األخالق ومراعاة
املصالح العامة .والقضاء العادل أمر يتوقف عىل كفاءة القايض
بأن يكون من األشخاص املؤهلني باملعرفة والخربة واملشهود
لهم باالستقامة وحسن الخلق ،وعىل وجود رقابة صارمة عىل
القضاة حتى ال يحصل منهم خطأ وال جور .وقد حذر رسول الله
محمد (ﷺ) من فساد القضاة بقوله( :القضاة ثالثة :قاضيان
يف النار وقاض يف الجنة .فرجل عرف الحق فقىض به فهو يف
الجنة ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار يف الحكم فهو يف
النار ،ورجل مل يعرف الحق فقىض للناس عىل جهل فهو يف النار)
صدق رسول الله (ﷺ)

النفط" ،مؤكدة أن "إرسائيل منخرطة بشكل نشط
وكبري جدا يف هذا الجانب ،حيث تشرتط تل أبيب
املوافقة عىل املسار ،بأن تكون رقابة أمريكية وشفافية
إيرانية ،وأن ما ينقل هو نفط فقط وليس سالح".

زعمت قناة إرسائيلية ،وجود مفاوضات رسية إلبرام ونوهت إىل أنه "مبوجب هذه االتفاقية ،تسمح
"اتفاق استثنايئ" يتم مبوجبه نقل النفط اإليراين إىل إرسائيل مبرور النفط من إيران إىل سوريا" ،موضحة أن
" 3ناقالت نفط تشق طريقها حاليا من إيران اىل سوريا
سوريا مبوافقة االحتالل اإلرسائييل.
عرب املسار البحري ،وهذا مسار كانت تستخدمه إيران
ووفقاً ملوقع "عريب  ،"21فقد قالت القناة " "12العربية باملايض لنقل السالح إىل سوريا وحزب الله".
ويف املايض ،بحسب القناة ،فقد عمل االحتالل عىل
يف تقرير لها" :يف إطار تسهيل تجديد االتفاق النووي
مع إيران ،تجري الواليات املتحدة مفاوضات رسية وادّعت القناة ،أن الواليات املتحدة التي تعاين جراء إحباط عمليات نقل السالح اإليراين عرب هذا املسار
ارتفاع أسعار النفط" ،تدرس سلسلة من التسهيالت البحري ،موضحة أن "الرسالة والتحذير الذي تم نقله
بشأن نقل النفط من إيران إىل سوريا".
إليران ،حتى تعيدها إىل طاولة املفاوضات ،كجزء من إىل كل من األمريكيني واإليرانيني ،هو الحاجة إىل
اإلرشاف واإلثبات أن ما مير هو النفط فقط ،وإال فإن
ورجحت "إبرام اتفاق ثاليث واستثنايئ جدا ً يضم كل من تجديد االتفاق النووي".
إرسائيل لن تقف مكتوفة األيدي".
إيران والواليات املتحدة وإرسائيل ،والذي من خالله
تدرس إمكانية السامح مبرور النفط اإليراين إىل سوريا" .وأشارت إىل أن "إحدى التسهيالت ،السامح مبسار نقل

حقائق عن تحويالت المهاجرني عرب العالم ..أرقام تكشف الواقع
كشف تقري ٌر جديد لشبكة "سكاي نيوز عربية" أن كذلك ،فإن  800مليوناً من أفراد األرس استفادوا من
 800مليون نسمة استفادوا من تحويالت العاملة التحويالت ،وقد تبني أن  97%من التحويالت نقدية
بينام  3%هي عرب الهاتف .أما متوسط العمولة عىل
امل ُهاجرة حول العامل.
ورسد التقرير أرقاماً عديدة تكشف واقع تحويالت التحويالت فبلغ .6%
املهاجرين ،مشريا ً إىل أن هناك  200مليون عامل مهاجر
حول العامل ،يف حني أن حجم تحويالت املهاجرين وبحسب التقرير ،فإن التحويالت املتوقعة بني العامني
 2022و  2030تبلغ قيمتها  5.4تريليون دوالر.
لعائالتهم يف العام  2021بلغ  605مليارات دوالر.
وتحتل مرص املركز الخامس بني أعىل الدول املتلقية
ّ

للتحويالت املالية خالل العام املايض بقيمة  31.5مليار
دوالر ،بزيادة  6.4%مقارنة بالعام  ،2020وذلك وفقاً
لتقرير صادر عن البنك الدويل.
مع هذا ،فقد تصدرت الهند قامئة أعىل الدول املتلقية
للتحويالت املالية يف  2021بقيمة وصلت إىل نحو 89
مليار دوالر ،وبفارق كبري عن املكسيك صاحبة املركز
الثاين والتي تلقت تحويالت بقيمة  54مليار دوالر.

 .5يف كندا قبل مدة أصدر مجلس القضاة قرارا ً ألزم مبوجبه
قاضية باالعتذار من مواطنة كندية ،كانت القاضية قد رفضت
النظر يف دعواها ألنها محجبة .وجعل املجلس اعتذار القاضية
رشطاً إلعفائها من إجراءات تأديبية ضدها ،فاعتذرت القاضية
من املواطنة ،عىل حال مل نشهد لها مثيالً يف رشقنا العريب .أليس
ذلك دليالً عىل أنه آن للشمس أن تطلع من مغربها؟
إن اآلراء و املقاالت الواردة ال تعرب بالرضورة عن رأي الجريدة وإدارتها ،وإمنا تعرب عن آراء أصحابها .جميع الحقوق محفوظة لجريدة الفرقان 2022
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Word of truth

Al-Forqan is an English and Arabic Newspaper

Distributed Free

12
for
$180

High Quality PRINTING with Best Rates

• Business Cards: 1000 for $45

6 for
$120

1000
for
$45

•
•
•
•
•

Sticker labels: 2500 starting $225
Pull Up Banners: 1 for $129
T-shirts: 12 for $180
Post Cards: 1500 for $75
Large 13' Flag with stand: $245

& more...

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

1000
for
$180

توزيع المنشورات على المساجد و الكنائس و المحال التجارية و المناطق

