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جريدة كندية سياسية ثقافية إجتماعية عامة تعنى
بشؤون الثقافة والفكر العلمي  ،تصدرها مؤسسة
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إختالف الرأي ال يُفسد للود قضية

حكومة أونتاريو تلتزم بمجانية رعاية الطفل
وكاالت  :قالت رئيسة وزراء اونتاريو ( كاثلين وين ) خالل مؤتمر صحفي
عقد في مدرسة سانت هيلين الكاثوليكية  ،ان خطة الحكومة إلنشاء رعاية
مجانية لألطفال في مرحلة ما قبل المدرسة هو جزء من ستراتيجية الحكومة
لتعزيز التمكين اإلقتصادي للمرأة وإغالق الفجوة في اإلجور بين الجنسين .
وخالل المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الثالثاء المنصرم  ،تم مناقشة
كيف ستساعد خطة اونتاريو للرعاية المجانية لالطفال في مرحلة ما
قبل المدرسة على القضاء على الفجوة في االجور بين الرجال والنساء .
وفي يوم المساواة في االجور هذا العام وهو العاشر من ابريل تم التطرق الى ان النساء
يكسبن بنسبة  30%اقل من الرجال  ،وتم إيضاح الى أي مدى يجب ان تعمل المراة
في  2018لمجرد الحصول على نفس المبلغ الذي كسبه الرجال في عام . 2017

التفاصيل على الصفحة 4

WOROLD HALABJA
صرافة حلبجة Money Exchange
تصريف العمالت بأحسن األسعار ولكل العمالت العالمية

تحويل األموال عن طريق البنك
تصريف الشيكات

416 – 759 – 4466
Cell 416 – 937 – 9761

Bank Transfer
Cashing Check

Email : halabjaworld@yahoo.ca

1747 Albion Rd #3
Etobicoke ON

BEST BRATHERS AUTO SALES LTD.
RANI HASSANI
4877 STEELES AVE . W. TORONTO.ON
TOLL Free : 1-877-380-3236
Tel : 647-749-8855
Fax : 647-749-8866
Cell : 416-817-1756
WWW.BESTBROTHERSAUTO.CA

IDEAL BUSINESS SERVICES

I.B.S.


إاد ا ا ت وااد
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ة ط  ل ا وارات ا
(905) 2640302 ● (416) 8975512
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We speak English, Arabic, Assyrian, Chaldean and Farsi

905-832-6262

Nina

50% OFF

Brand name frames & Lenses

Direct insurance billing

9929 Keele St. Maple. ON L6A 1Y5
www.eyesoneyesoptical.ca

AWSAMMUTAMARA

حسن جنم

Best Sellers Ltd.
Brokerage

بيع وشراء كافة العقارات السكنية والتجارية
مع تقديم كافة التسهيالت اخلاصة ببيع وشراء العقارات

Hassan Najim

) Business: 905.273.4211 ( 24 hours
Fax: 905.273.5763

Cell: 647.965.4135

hassan_najim21@yahoo.com

Sales Representative
B.Sc Civil Engineering

Mississauga Executive Centre , Main Floor
4 Robert Speck Parkway, Suite 150
Mississauga, ON L4Z 1S1
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ATLAS
AUTO COLLISION
COLLISION
ATLAS
AUTO

905 – 452 – 0099
905 – 452 – 0099

الحياة
1 – 855 – 452 – 1419

1-855 – 452 – 1419

* تصليح جميع انواع السيارات مع الضمان مدى
* قبول جميع شركات التأمين مع دفع الغرامة
* مساعدة جميع أبناء الجالية العربية في قبول التصليح من طرف شركات التأمين
* نتحدث اللغة العربية  ،اآلشورية والكلدانية
* حصولكم على أفضل التعويضات من شركات التأمين

HARVY SINGH
Direct : 416 – 294 – 5084

JESSIE BEDI
Direct : 647 – 272 - 1800
بيع وشراء وإيجار العقارات السكنية والتجارية

حسن معاملتنا يؤكدها أعداد مبيعاتنا سنويا ً ،
والخدمة المتميزة لعمالئنا

نحن أصدقائكم قبل ان تكونوا زباءننا
حريصون على راحتكم

Office : 905 – 672 – 2200
Fax : 905 – 672 – 2201
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2190 Warden Ave # 215 Toronto ON
Corner of Warden & Sheppard Ave behind Esso
Gaz Stashen

235

تخفيض أكثر من  75%على تجديد البشرة بالوخز باألبر

Tel 647 - 350 - 5757

طبية
لوازم 5

تبييض الجلد
إزالة التجاعيد
إزالة حب الشباب
إزالة الكلف

صبغ األظافر

رشاقتك
ِ

إزالة آثار العمر

إزالة الشعر بالشمع

شد الجلد

أصباغ
نيو لوك
ليزر

شد الجلد
تريدنك

بشرى سارة البناء جاليتنا الكرام
قروضك املصرفية كيف تتخلص منها ؟

A

B

معنا

بمساعدة الكاتب اكرم سليم وفريق عمله سنضع بين ايديكم
الحلول الجذرية لمشكلة الديون وتحصيل القروض

سنساعدك لفتح ابواب البنوك لمساعدتكم في
إقامة مشاريعكم الخاصة وإطفاء ديونكم
المساعده في اعادة بناء ثقة البنوك بك بعد
االفالس

* المساعده في مسح كل الديون او تخفيضها بنسبة % 70مع الحفاظ على
منزلك اوسيارتك ومنع كل الدائنين من االتصال بك
* المساعده في تحصيل الموركج لشراء منزل احالمك باصعب الظروف واسوء الحاالت
* المساعده في الغاء او تخفيض كل الضرائب المستحقه وحتى ديون دارة الهجره
والديون الشخصيه مع االحتفاظ لنفسك بمنزلك
* المساعده في الحصول على كل اشكال القروض

انت على بعد خطوة للمبادرة واالتصال

قوامك
وجمال
ِ

647 - 625 - 4965
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أيها المسؤلون إنقذونا من المستهترين !

كلمة العدد

للشارع الكندي وخصوصا ً تورنتو
وضواحيها  ،واألكثر خصوصا ً في
مدينة برامبتون حيث تسجل هذه المدينة
أعلى نسبة حوادث على نطاق كندا .
فالب ّد أن يكون هناك من رادع
للمستهترين والذين يتحايلون على
القوانين من أجل الحصول على إجازات
السوق فقد بلغ السيل الزبى كما يقال
وبات الكندي ال يأمن على حياته حينما
تطأ قدماه الشارع في ( برامتون ) ،
وال يأمن على حياته حينما يهم بعبور

قبل أيام هزت ظمائر الكنديين الحادثة
المروعة التي أودت بحياة  14شخصا ً
وإصابة  14آخرين حيث إصطدمت
شاحنة بالحافلة التي كانت تقل فريق
هامبولت للناشئين للعبة الهوكي .
ان تفاقم الحوادث وأرتفاع معدالتها قد
أصابت المواطن الكندي بالذهول  ،مما
أستدعته للتساؤل  ،هل سيضع المسؤلين
حداً إلستهتار بعض سائقي المركبات
والحافالت والشاحنات بأروح الناس ؟
والى متى سيبقى هذا اإلستهتار مالزما ً

الشارع  ،فال إحترام هناك من قبل
البعض إلشارات المرور  ،لدرجة ان
البعض وهذا ما شاهدناه انهم يختصرون
المسافة فيعبر من فوق الجزرة الوسطية
!! لينتقل الى الشارع االخر !!
إنه غيض من فيض ما نراه من
تجاوزات مرورية يوميا ً في شوراع
تورنتو وضواحيها  ،فيا أيها
المسؤلون إنقذونا من المستهترين .

أسسها
الكاتب
الراحل باسل
الصفار
نيسان
2003

التحرير

سياسة بطعم البطيخ
جريدي وبالع زيبگ !
يكتبها متعب التعبان
كعادتها االدارة األميركية وحليفتها بريطانيا راحا يلفقان التهمة
المعتادة لألنظمة التي تخالفها والتي تقف بالضد من سياساتهما
العدوانية في منطقة الشرق األوسط الملتهب طائفيا ً وقوميا ً ،
وراحوا مدفوعين باألموال النفطية التي تصرف دون حساب
ألجل تخريب بلداننا ليكونوا أحد أعضاء المسرحية التي
تقول بإستعمال المواد الكيمياوية في مدينة دوما السورية ،
وتعالت األصوات النشاز التي تغرد لعدوان جديد على بلداننا
العربية التي الزالت تحمل شيئا ً من عزة النفس واإلباء .
وكانت النتيجة بأن تضرب دمشق بصواريخهم الرعناء
كرعونة ترامب األهبل الذي ذكرني بالمثل العراقي الذي يقول

( جريدي وبالع زيبگ ! ) والذي يراد به ذلك الشخص الذي
تتكشف عوراته وتفتضح حيله  ،فيخنس ويتخاذل  ،فيكون
مثله مثل الجرذ الذي يبتلع كمية من الزئبق  ،فال يتمكن من
الفرار من بعد ألن الزئبق يثقل جسمه ويسمه فال يقدر على
الحركة  ،ويظل ينظر الى المحيطين به بعيون شاخصة .
وهذا حال األميركان ومن يتحالف معهم في عدوانهم
على سوريا فقد إلتهموا زئبق خساراتهم وارادوا
اإلعتداء قبل أن يبقوا مضطرين الى الخنوع والتفرج
على خروج سوريا وشعبها من المحنة التي مروا بها
طيلة عمر العدوان الذي بلغ السبعة سنوات لحد اآلن .

bredomtaslaeta@gmail.com

Public Realation Officer

بقية موضوع الصفحة االولى

حكومة أونتاريو تلتزم بمجانية رعاية الطفل

رسوم الكاريكاتير
للفنان عبد الحميد عروسي

زوروا موقع جريدة أكد
www.akkad.ca
حل اللغز

الكفن

ومن الجدير بالذكر ان حكومة اونتاريو
الليبرالية اطلقت خطة للرعاية المجانية
والمرخصة لالطفال قبل سن المدرسة
لالطفال الذين تتراوح اعمارهم بين
سنتين ونصف حتى يصبحوا مؤهلين
لبدء روضة االطفال  ،هذا ستعطى
االمهات المزيد من الخيارات عندما
يتعلق االمر بالعودة الى القوى العاملة
والنهوض بوظائفهن  ،كما انه سيخفف
الضغوط المالية على األُسر التي
لديها أطفال صغار ويعطي المزيد من
االطفال أفضل بداية ممكنة في تعليمهن .
كما تحدثت رئيسة الوزراء في يوم
المساواة في االجور المقترح  ،اذا تم
تمريره على ضمان حصول النساء
والمجموعات المحرومة االخرى على
فرصة متكافئة للتفاوض حول االجور
العادلة والحصول على فرص متساوية
للتقدم في وظائفهن كما سيطلب من
اصحاب العمل تسجيل الفجوات في
االجور واالبالغ عنها على اساس نوع
الجنس وخصائص التنوع االخرى كما
يحضر القانون على ارباب العمل سؤال
المتقدمين عن رواتبهم السابقة  ،وطلب
من اصحاب العمل االشارة الى معدل
االجور لجميع الوظائف الشاغرة المعلن
عنها وضمان حماية الموظفين من

االنتقام اذا كانوا يريدون مناقشة اجرهم
مع زمالء العمل او صاحب العمل .
كما سيحدد نفس القانون يوم
المساواة في االجور بإعباره يوماص
رسميا ً لالعتراف به في اونتاريو
 ،ليكون بمثابة تذكير واضح بأن
عدم المساواة بين الجنسين ال يزال
حقيقة في المقاطعة يجب ان تعالجها
الحكومة وجميع قطاعات االقتصاد .
يمثل سد فجوة االجور بين الجنسين
جزءاً من خطة الحكومة لدعم الرعاية

وخلق الفرص وجعل الحياة بأسعار
معقولة اكثر خالل هذه الفترة من التغيير
االقتصادي السريع  ،وتتضمن الخطة
توفير عقاقير مجانية لكل شخص دون
سن  25عاما ً و  65سنة واكثر  ،من
خالل التوسع االكبر في الرعاية الطبية
والتعليم المجاني لمئات اآلالف من
الطالب  ،والحد االدنى لالجور وظروف
العمل االفضل وسهولة الوصول
الى الطفل الذي يمكن تحمل نفقاته .
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416.225.7749
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REAL-ESTATE INVESTMENTS & BROKERAGE

أفضل األسعار جلميع الدول العربية
صحارى يف خدمتكم على مدار الساعة

YOUR ONLY SOURCE FOR COMMERCIAL REAL ESTATE IN THE MIDDLE EASTERN COMMUNITY.

INVEST

-ACQUISITIONS
-DISPOSITIONS
-VALUATIONS
-ADVISORY

travel@saharatravel.ca
www.saharatravel.ca
MANAGE
LEASE
25.7749
1.877.2

-MULTI OFFICES
-NEW DEVELOPMENT

-LISTING SERVICES
-MARKETING PLANS
-TENANT SOURCING

206-738 Sheppard Ave.E.Toronto On

ROBERT DIKHO

OFFICE
TEL: 905.552.3272

OWNER/BROKER OF RECORD

TOLL FREE: 1.844.284.5272

TEL: 647.298.6011

EMAIL: INFO@THEREALARC.COM
WEB: WWW.THEREALARC.COM
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أنا أخوچ يا فطيمة !

رصاصة حرب
من أكثر البلدان العربية على ما أعتقد هو العراق في مسالة
النزاعات العشائرية والقبلية التي تحدث بين أهله  ،حيث كثير ما
تثار النزاعات فيما بينهم وألتفه االسباب  ،ولطالما سمعنا خالل
االيام واالشهر المنصرمة ما حدث ويحدث بين العشائر في البصرة
وكذلك في االنبار  ،حتى بتنا نجهل أي قبيلة تضرب أي قبيلة !!
يقول ( جورج رو ) في كتابه الموسوعي ( العراق القديم
) ان جغرافية العراق فرضت عليه نوعا ً من الزراعة يؤدي
الى المشاحنات والحروب المستمرة واآلن زاده النفط إشتعاالً
 ،وكان البد لهذا التاريخ الطويل  ،آالف السنين ان يترك آثاره
وتقاليده على فلكلوريات الحرب  ،ويأتي هنا وفي المقدمة
استعمال القصيد واالهازيج ( الهوسات ) كما يسميها العراقيون .
ومما يعرف عن السومريين بأن هناك نوعا ً ما من الديمقراطية
كانت تسود الحياة القبلية  ،حيث ان شبح العشيرة ال يتخذ

قراراته بملء إرادته  ،والسيما فيما يتعلق بالحرب  ،ذلك ان
إتخاذ القرار يأتي بعد المشاورة بين رجال القبيلة وحكمائها
 ،وحالما يتخذون القرار بالحرب ينبري من القوم شاعر
ينشد بيتا ً او بيتين من الشعر تبريراً للقرار ودعوة للقتال .
وما ان ينتهي الشعراء من القول حتى تقرع طبول الحرب
بإيقاعها الرتيب العنيف فينبري الرجال ويتشابكون
ويشكلون حلقة الدبكة وعلى إيقاع الطبل يضرب الراقصون
االرض عنيفا ً حتى يتعالى التراب وتلفهم سحابة من
الغبار  . .انها رقصة الحرب بإمتياز وهي ما نسميها
بالفزعة وتتعالى اصوات بعضهم ( أنا أخوچ يا فطيمة ! )
ويبدو على ما أرى بأن العراقيين قد سحبوا ( فزعة الحرب
) على السرقات التي قد إشتهروا بها بعد سقوط النظام البائد ،
وقد إشتركوا في السرقات معظم تلك ( المكونات ) التي يتباهى

6
اكرم سليم

البعض بها على انها
مكونات الشعب العراقي
!! ال بل يزيدون
من تباهيهم ليقولوا
انه ( الموزاييك العراقي ) !!
وكان حينما يرى أحدهم سرقات اآلخر فأنه يسارع
ليشمر عن سواعده ليقول  :أنا أخوچ يا فطيمة !  ،أو أنا إبنچ يا حسينة !
ورغم إنكشاف حجم سرقاتهم فأنهم يتسابقون
إلحتالل كراسي البرلمان لسرقة المزيد  ،ولألسف فأن
الشعب الزال مخدراً بالطائفية وغيرها من اإلنتماءات
الثانوية السخيفة التي ال تمت للوطن والوطنية بشئ .

القبض على مطلوب بثمان سرقات سطو مسلح في تورنتو
وكاالت  :قالت شرطة أقليم بيل اإلقليمية أنها
القت القبض على رجل من مدينة برامبتون
مطلوب بجرائم سطو مسلح على عدة بنوك
ومراكز تجارية واقعة في منطقة تورنتو الكبرى .
وقالت شرطة بيل ان تلك السرقات
وقعت في منطقة تورنتو الكبرى .
وقالت شرطة بيل ان تلك السرقات وقعت
في خمسة بنوك وشركتين للخدمات المالية
وشركة تجارية وجميعهم يقعون في كل
من مدينة تورنتو وفون وبرامتون في

الفترة الواقعة بين  23مارس و 5ابريل .
واعلنت الشرطة في بيان صحفي انها قامت
بإعتقال المطلوب والمدعو الف شوبرا والبالغ
من العمر  21عاما ً بتاريخ  6ابريل ووجهت له
عدة إتهامات بالسرقة والسطو المسلح والتمويه .
كما طلبت من أي شخص لديه المزيد
من المعلومات ان يتقدم بشهادته .

للباحثين عن عمل ! . .

فقط إتصلوا بنا هاتفياً  . .أو زوروا مكتبنا  . .وستبدأون العمل ً
حاال !!
ً
كامال أو جزئياً
العمل متوفر في أي وقت تشاؤونه  . .وفي الليل والنهار  ،بدوام

تتوفر لدينا  * :أشغال عامة متنوعة
G , DZ, AZ
سواق
مشغلي مكائن
Bakers
* خبازين
* عجانين Mixers
* مغلفين Packers
* مشغلي رافعات شوكية Forklift

* تنظيفات

* النقل من المكتب للعمل وبالعكس
Director Court

Tel : ( 905 ) 605 – 0967
HWY 400

Vaughan ON L4L 3Z5

Signet Dr

4 Director Court # 203

Steeles Ave

Weston Road

Weston Rd + Steels Ave

Old Weston Rd

الموقع عند التقاطع الرئيسي
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achieved. Don’t settle for anything less.
You don’t pay unless we win.
Let us help. Call today for a free consultation.
Personal Injury Cases
Motor Vehicle Accidents
Traumatic Head Injuries
Catastrophic Injuries
Slip and Fall Injuries
Motorcycle Accidents

We Speak Your Language
Arabic
Cantonese
Croatian
Guajarati
Hindi

Italian
Mandarin
Polish
Punjabi

Romanian
Russian
Spanish
Ukrainian
Urdu

(416) 622-0003 | info@zaylaw.com
www.zaylaw.com

ضياء ججو قطا
Dhia Jajou Qutta
Sales Representative

لجميع احتياجاتكم العقارية بيع و شراء
السكنية و التجارية نساعدكم في الحصول
على رهون عقارية

905-616-6716
1 866-675-3434

E-mail: DhiaJ@hotmail.com
www.DhiaJajou.com
4310 Sherwoodtowne Blvd., Ste 200
Mississauga, Ontario

Brokerage
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Tel: 905.866.6203
8
Toll Free: 1 866.316.1396
Direct Line: 905.874.1632
adnan_bihnan@cooperators.ca
203 Main Street North
Brampton,ON L6X 1N2

ثالثون عاما َ في خدمة الجالية العربية الكريمة
منذ  1986الف شكر من االعماق لكل من وضع ثقته فينا
وتعامل معنا خالل كل هذه السنوات  ،لكم تحياتي ومحبتي

تعامل مع أكبر شركة تأمين كندية

Life Insurance
أسعار منافسة وخدمة ممتازة
RRSP . RESP
أسواق وتسجيالت سومر ترسل
Home Insurance
• تأمين منازل
محبتهاحياةبعيد الميالد المجيد
لكم
Business
• تأمين
Mortgage Insurance
السنة الميالدية
ورأستقاعدي
• تأمين
Commercial Insurance
• تأمين أعمال
Auto Insurance
• تأمين الرهن العقاري

•
•
•
•
•
•
•

• تأمين صحي للزائرين والمسافرين

لإلستسفار أو األستشارة المجانية يرجى األتصال

ب عدنان بهنان

)Adnan Bihnan (FCIP

زميل المعهد التأمين الكندي
خدمة مميزة للجالية منذ عام 1986

شعارنا التعامل بصدق و دقة باملواعيد وباسعار منافسة

بمجرد االتصال ِب َنا سوف نعمل علىتسهيل أمور النقل مع كل الخدمات
الالزمة للمنازل  .المحال التجارية  .المكاتب  .حزم وتغليف االثاث ونقلها
بكل اعتناء وبغطاء تأمين كامل .
وهناك اختصاصيين بتحويل البيانو
مخازن لفترات قصيرة وطويلة  .خدماتنا تغطي كل مقاطعات كندا

647 - 846 – 3194

Trusted Insurance
Advisor Since 1986

* تركيب المواقد وتنسيقها حسب سعة المكان وحسب الرغبة ووفق أحدث
التصاميم العصرية
* تصميم التيجان المزخرفة التي تضفي البهجة والجمال على منازلكم
* أدرك أصحاب الفلل والمنازل العصرية بأننا نعتمد أفضل الطرق وأحدثها لمنح
منازلكم الهيبة والجمال
* أضف لمسة من االناقة الرومانية لمنزلك بإضافة األعمدة الرومانية والزوايا
الجميلة
* تزيين السقوف وتركيب المراوح السقفية وترتيب اإلضاءة الحديثة وفق أحدث
طراز
* تصاميم حديثة وعصرية تناسب جميع االذواق

416 – 818 – 6615

Email : bramarinteriors@gmail.com
Mon – Fri
9am- 9 pm
Saturday
9am – 5 pm

Pantera Dr
Unit 29
L4W 2S1
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الرجل اإلنسان  ،الذي تمثّلت في شخصه صفات
الشيوعي الصلب المتمسك بالمبادئ  ،والسير
قُ ُدما إلى أمام  ،وبإصرار في النضال الدؤوب ،
رغم المصاعب  ،لمدة تجاوزت السبعة عقود .
ُولد أبو سعد ( عبد الرحيم إسحق ) في ناحية ألقوش
عام  ، 1919وترعرع في أحضان عائلة فالحية  ،حيث
كان والده يملك بعض األراضي الزراعية  ،ويعمل في
إستثمار أراضي مالّك آخرين بالمشاركة  ،يأتمنونه
على أراضيهم وما ت ّدر من محصول  ،لحرصه وأمانته
وإخالصه  .كان لعبد الرحيم إسحق شقيقان ( يوسف
ويونس ) وثالثة شقيقات ( شكرية و وردة وشكريّة ) .
أكمل الدراسة اإلبتدائية عام  1936والدراسة المتوسطة
 1940والثانوية  .1942أما دراسته الجامعية فقد تأخرت
بسبب ظروف النضال حتى تخرّج في كلية الحقوق عام
 . 1967تز ّوج عبد الحيم من األخت سميرة إلياس في
عام  1954وهي لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها  ،وكانت

مثاالً للزوجة الحريصة على الرغم من ما عانت العائلة
من ظروف القهر عبر تلك السنوات الصعبة  ،والمربية
الفاضلة ألوالدها  ،التربية التي تليق بمكانة العائلة .
لعبد الرحيم إسحق ولدان ( سعد ونصير ) وأربع بنات (
أنصار وغادة ومي وإيفا ) وعدد من األحفاد الذين تربّوا
على ذات المبادئ الخيّرة واإلنسانية التي كان عليها .
كانت بداية الشعور الوطني عند عبد الرحيم إسحق وهو
في مرحلة الدراسة المتوسطة  ،وبتأثير ظروف الحرب
العالمية الثانية  ،مضافا ً إليها غزو بريطانية للعراق ثانيةً
 ،وإسقاط حكومة الدفاع الوطني برئاسة رشيد عالي
الكيالني  ،و ُكرها ً للنظام الملكي العميل لبريطانية  ،فقد
كان تعاطفه مع ألمانيا الهتلرية  ،ولكن بتأثير صديقه
حبيب إلياس پوال المتعاطف مع اإلتحاد السوفييتي
صار يتفهّم المبادئ األولية للشيوعية  ،وهكذا إنخرط
في مسيرته الوطنية التي رسمت له طريقه في حياته
التالية  ،فتم ترشيحه لنيل شرف العضوية في الحزب
الشيوعي العراقي في بداية عام  1943وفي تشرين الثاني
من نفس السنة إستلم وثيقة العضوية في الحزب من يد
الرفيق الشهيد حازم ( زكي بسيم ) الذي تم إعدامه مع
الرفيق الخالد فهد في الرابع عشر من شباط . 1949
عمل عبد الرحيم إسحق موظفا ً في مديرية السكك
الحديدية  ،وفي مصرف الرافدين  ،وفي التعليم قبل
إنتقاله إلى مدينة كركوك للعمل في شركة النفط العراقية
التي كانت بإدارة بريطانية  ،وساهم في صفوف العمال
والمستخدمين المضربين عن العمل في عام ، 1946
حيث نفذت السلطات العميلة مجزرة رهيبة بإطالق
النار على تجمع المضربين في بساتين گاورباغي مما
أ ّدى إلى إستشهاد ستة عشر وجرح العشرات منهم .
بعد قيام ثورة الرابع عشر من تموز  1958أنتخب
عبد الرحيم إسحق عضواً في اللجنة المحلية للحزب
في كركوك  ،وكذلك أنتُخب نائبا ً للرئيس التنفيذي
لنقابة عمال ومستخدمي النفط  ،ولذلك تو ّزعت مهامه
الحزبية والنقابية بين كركوك وبغداد  ،وكان له الدور
المتميّز في فك المعضالت التي ُخلقت بين القوميات

لك حمبتنا فقيدنا الغايل

في كركوك  ،والصراعات التي أشعل فتنتها أيتام
شركة النفط  .وكذا كان له الدور المتميّز في مرحلة
بناء الجبهة الوطنية والقومية التقدمية مع حزب البعث
 ،و من هنا كانت حصته األكبر من المالحقة التي شنها
البعثيون على الشيوعيين بعد إنفراط عقد تلك الجبهة.
كان عبد الرحيم إسحق بجانب كونه مناضالً ملتزما ً بتنفيذ
جميع المهام التي توكل إليه  ،وعلى الرغم من تعرضه
إلى أنواع اإلعتقال والتعذيب والسجن مص ّراً دائما ً للسير
إلى أمام  ،وكان في سني وجوده في كندا يحرر مقاالت في
الصحف التي تصدر في تورنتو  ،وعلى األخص جريدة أكد
الغراء لمؤسسها المناضل الراحل باسل ميخائيل الصفار
 ،وكان إصراره إلى الدرجة التي عطلت يده اليمنى عن
الكتابة فتح ّول للكتابة بيده اليُسرى  ،وله مؤلفان أولهما
الموسوم “ صحافة بال رقيب  ،مقاالت في ديار المهجر”
والثاني “ كنز الذاكرة “ الذي خصصه لسيرة حياته .
رحل عنا عبد الرحيم إسحق في  26/6/2015في تورنتو
وقد شيعه جم ٌع غفير من العراقيين إلى مثواه األخير
في مدينة برامبتون  ،وأصدر المكتب السياسي للحزب
الشيوعي العراقي رسالة مواساة برحيله  ،كان نصها :
ببالغ الحزن واألسى تلقينا نبأ رحيل الرفيق المحامي عبد
الرحيم إسحق ( أبو سعد ) عن عمر ناهز السادسة والتسعين .
الراحل أبو سعد إنتمى مبكراً إلى صفوف الحزب وواصل
عطاءه من أجل خير الشعب والوطن  .ساهم بفاعلية
بالعمل في صفوف الطبقة العاملة وإنتزاع حقها في التنظيم
النقابي  ،وعانى كما غيره من المناضلين الشيوعيين
والديمقراطيين في سجون الرجعية والدكتاتورية .
لقد ظل الفقيد وفيّا ً ألفكاره وميوله  ،حريصا ً على حضور كافة
الفعاليات والنشاطات  ،رغم تق ّدم عمره في منفاه اإلضطراري .
في هذا الرحيل نتق ّدم للعزيزة أم سعد والعائلة الكريمة
ورفاقه وأصدقائه بخالص مشاعر المواساة والتعازي .
الذكر الطيّب للرفيق الراحل على الدوام .
المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي
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نقتله أو يقتلنا !

10

من الصحافة العربية

البيان االماراتية
 3ماليين خليجي زاروا دبي في
2017

منصور سناطي
ساد العالم موجة عنف لم يشهدها من قبل  ،بفعل
سيطرة الظالميين على المدارس والمساجد وعلى
التفكير العقالني  ،وتحصنوا في كهوف الظالم
وتعلقوا بالماضي المقدس لديهم  ،وتبرّموا من عالم
صنع لهم الطائرات والسفن والسيارات والثالجات
والتكنلوجيا الحديثة من هواتف ذكية وإنترنيت ـ
وغدا العالم كقرية صغيرة  ،ومع ذلك رشوا الملح
على الجروح في نفوس قلقة خائبة  ،على أساس
من ال يشبهنا عدو لنا والمختلف هو تهديد لوجودنا
ومفاهيمنا وإيماننا فعلينا أن نقتله أو يقتلنا .
لقد ت ّم التالعب بمخيالت اآلطفال وكسبوا
عواطف الشباب فغرروا بهم  ،فسافروا بهم
إلى دهاليز الماضي وفاتهم القطار المسافر
إلى المستقبل  ،فأرادوا أن يفرضوا لونهم
وأفكارهم وتقاليدهم بشتى الطرق والوسائل
في الوقت الذي ال يقبلون عكس ذلك  ،إي أن
يفرض االخرين أفكارهم ومعتقداتهم عليهم .
الكراهية هي قوة مدمرة للذات البشرية  ،إي
لحاملها  ،فال يتوهم أن من يستهدفه ستكون ردود فعله
يفهموا
ولم
،
والخوع
الرضوخ
مقولة  ( :إحذر الحليم إذا غضب ) .
وعودة إلى عنوان المقال  ،فهناك دول معروفة
أوجدت اإلرهاب ومولته ودعمته ماديا ً ولوجستيا ً ،
مثل قطر والسعودية وإيران وتركيا  ،إال أن الحاجة
قد إنتفت  ،فيتظاهروا اآلن بأنهم يحاربون اإلرهاب
 ،كلها تكتيكات مرحلية حسب المصالح والمكتسبات
 ،لكن تاريخهم معروف بالوثائق والمستندات  ،فهل
وع ًوا بأن البقاء على سدة الحكم مرهون بمحاربة
اإلرهاب و التظاهر بذلك ال يجدي  ،كما تفعل كل من
السعودية وقطر وتركيا وإيران في اآلونة األخيرة .
السعودية أدركت قبل غيرها  ،أن الطوفان
ت وسيقلع أركان حكم آل سعود المتهريء  ،فأيام
آ ِ
الملك السابق عندما هبّت مظاهرات الربيع العربي
في أكثر من بلد عربي  ،قطع إجازته ورجع
فوراً وأصدر قرارات بمنح الموظفين والعاطلين
عن العمل مبالغ مالية يسيل لها اللعاب  ،ووافق
لتلبية كل مطاليبهم وأكثر من مطاليبهم إلسكاتهم
 ،فكانت خطوة عبقرية للبقاء في الحكم والسيطرة
على الوضع على الدول التي دعمت اإلرهاب
ومولته وساندته أن تعلم  ،أن التصالح مع اآلخرين
المختلفين ال ب ّد منه  ،وهو خير للجميع  ،فالعيش
المشترك واإلحترام المتبادل لمعتقدات المختلفين
هو لمصلحة ومنفعة الجميع دون إستثناء  ،وما
تقوم به السعودية من إنفتاح مزعوم على العالم ،
يصب في هذا اإلتجاه  ،ونريد من الدول المارقة:
السعودية  :قطر :تركيا :إيران أن تترجم األقوال
إلى أفعال وتتراجع عما فعلته من إجرام بحق
الناس األبرياء  ،وتكفّر عن ذنوبها بإتخاذ خط
سير معاكس مختلف  ،وتسافر في قطار التقدم
واإلنسانية بدل السير إلى الماضي السحيق فتغرق
فيه قبل غيرها  ،والتراجع عن الخطأ فضيلة
كما يقال  ،فهل تفضّل الفضيلة بدل الرذيلة ؟
وتنفض غبارالشوائب التي علق بأفعالهم بإطاللة
جديدة  ،فتكون نكهة التفاؤل لها معنى وطعم
خاص  ،فتوسم قبول اآلخر بفعل مترجم على
أرض الواقع  ،قبل أن يرفضهم العالم الحر  ،وعندها
ال ينفع البكاء وال صريف األسنان  ،وتكون الرقعة
عصية على الراتق  ،ويكونوا قد جنوا على أنفسهم
بانفسهم  ،فهل وصلت الرسالة ؟ عسى ولعل !!

بلغ عدد زوار دبي من دول مجلس
التعاون الخليجي خالل العام الماضي نحو
 3ماليين زائر يشكلون  19%من مجمل
عدد زوار دبي منهم نحو  1.63زائر من
المملكة العربية السعودية بحسب بيانات
دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.
بشكل عام ولفنادق روتانا بشكل خاص.

وقالت مجموعة روتانا الفندقية إن دول
مجلس التعاون أكبر أسواق السفر في المنطقة
وأشارت المجموعة إلى إن دولة اإلمارات
من حيث تصدير السياح والنزالء بالنسبة
ركزت جهودها على دعم وتطوير القطاع
لسلسلة فنادق ومنتجعات روتانا ،حيث
السياحي وتنميته من خالل إقامة العديد
يستحوذ السوق الخليجي على  37%من
من المشروعات التنموية التي تخدم
نسبة إشغال فنادق روتانا و 40%من عائدات
هذا القطاع من مراكز تجارية وفنادق
الغرف ،كما أن فنادق روتانا تشهد نسبة
ومنتجعات سياحية ومراكز ترفيهية
نمو سنوية تصل إلى  8%من هذا السوق،
مختلفة ،هذا إضافة إلى تنظيم المعارض
في حين يأتي السوق السعودي على قائمة
والمهرجانات التي تقام على مدار السنة.
األسواق المصدرة للسياح للسوق المحلي

وقال رياض الفيصل رئيس شركة أصايل
للسياحة إن مميزات السائح السعودي
ال تقتصر على ارتفاع إنفاقه وحسب،
بل إنها تمتد لتشمل األعداد الكبيرة التي
ترافقه دائما ً من األهل واألصدقاء بخالف
الجنسيات األخرى ،وهو ما ينعكس على
قطاع الضيافة والترفيه والسفر بشكل عام
وقطاع مبيعات التجزئة بشكل خاص.

الشروق الجزائرية
أوروبا منزعجة من زحف المنتجات الصينية على الجزائر
قالت سيسيليا مالمستروم مفوضة التجارة
باإلتحاد األوروبي ،الثالثاء ،أن الجزائر
لم تحترم اتفاقيات التبادل الحر مع أوروبا
بشكل ساهم في تفضيل المنتجات الصينية.
وصرحت مالمستروم قولها خالل جلسة استماع
أمام لجنة الشؤون الخارجية واالقتصادية
بالجمعية الفرنسية ،أن “الكثير مما تقوم به
الجزائر غير متطابق مع اتفاقيات التبادل الحر”.
ونقلت عنه وكالة األنباء الفرنسية أن إجراءات
الجزائر “خلقت أفضلية للمنتجات الصينية،

وال بد من إيجاد حلول وإال يجب إدراج
بنود في االتفاق من أجل حل الخالفات”.
ووفق المسؤولة ذاتها ،فإن اإلتحاد األوروبي
أبلغ الجانب الجزائري بهذه الوضعية
وهناك مفاوضات بين الجانبين لحل المسألة.
وتتربع الصين خالل السنوات األخيرة،
على عرش أكبر مموني للجزائر بمختلف
السلع متجاوزة بذلك دوال مثل فرنسا

جريدة البناء اللبنانية
المكتب السياسي لـ «القومي» في الشام :مستعدّون لبذل
ك ّل التضحيات في مواجهة األطراف المش ّغلة للحرب على سورية
المكتب السياسي لـ «القومي» في الشام :مستع ّدون لبذل من اإلنجاز النهائي لالنتصار على اإلرهاب ،وهي في ذلك تعبّر
ك ّل التضحيات في مواجهة األطراف المش ّغلة للحرب على سورية عن الرؤية «اإلسرائيلية» تجاه الحرب على سورية ،إذ ّ
إن العدو
عقد المكتب السياسي للحزب السوري القومي االجتماعي في الشام ،الصهيوني يريدها حربا ً مستدامة ويريد لألرض السورية أن تبقى
اجتماعا ً له في دمشق برئاسة
مزروعة بالبؤر اإلرهابية اإلجرامية.
رئيس المكتب السياسي عضو
يج ّدد المكتب السياسي تأكيده ّ
القيادة المركزية للجبهة الوطنية
بأن المجتمع
التقدمية الدكتور صفوان سلمان،
السوري الذي أبدى صموداً مميّزاً خالل
ً
وتدارس فيه التهديدات األميركية
سبع سنوات من الحرب الفتا حول دولته
ـ الغربية بالعدوان على سورية.
وجيشه ،هو اليوم في أعلى درجات
الثقة والتماسك في مواجهة التهديد
وصدر بعد االجتماع بيان أكد
والوعيد والصراخ األميركي ـ الغربي.
ّ
أن الواليات المتحدة األميركية
واألطراف الغربية التابعة
ولذلك ،يدعو المكتب السياسي في
لها تعمل على استكمال مهمة
القومي إلى التنبّه لحمالت التهويل
اإلرهابيين المهزومين في
والتضليل التي ترافق حمالت التهديد
ّ
وأن
حربهم على سورية،
وتسعى للنيل من متانة التحالف
ً
ّ
موقف األطراف المعادية في مجلس األمن قد شكل استخداما الحقيقي المقاوم لإلرهاب والمتمثل بالدولة السورية وحلفائها.
لهذا المجلس كمنصة للتهديد اإلرهابي العلني والصريح
كما شكل خروجا ً جماعيا ً لتلك األطراف على القانون وإذ يعلن المكتب السياسي ّ
أن القوميين االجتماعيين الذين
الدولي ذاته الذي يجتمعون تحت عنوانه ويتش ّدقون به .انخرطوا في مواجهة الحرب اإلرهابية وبذلوا التضحيات
في مقاومة أدواتها الوكيلة هم في أعلى درجات الجاهزية
وأكد المكتب السياسي ،أن في الوقت الذي تقوم به الدولة واالستعداد لبذل ك ّل التضحيات في مواجهة األطراف الرئيسة
السورية بواجباتها الدستورية والوطنية في تنظيف البؤر المش ّغلة للحرب على سورية .فإنّه يدعو جميع القوى الوطنية
اإلرهابية الخارجة على القانون والمجتمع ،تُسعّر األطراف والحية في األمة الى االنخراط صفا ً واحداً مؤازراً للدولة
المشغلة لإلرهابيين حمى الغضب والصراخ والتهديد وبناء السورية والجيش السوري البطل في مواجهة أ ّ
ي عدوان
الذرائع الوهمية في محاولة منها لمنع الدولة السورية وحلفائها
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تشكيل الشخص ّية العراق ّية

دراسة في سوسيولوجية وسايكلوجية المجتمع العراقي المعاصر

سخ السلوكيات
انحدار االخالق وتف ّ
نماذج من جملة نماذج
ماذا نحكي اليوم عن مجتمع عراقي أفرزته األيام
الصعبة وعانى طويال  ،وإن كان قد عاش قبل أجيال
ليبدع ويكون صاحب أخالق حميدة وتقاليد نبيلة
 ،ولكن يبدو انه اليوم تربّى تربية سيئة ليس في
المدارس فحسب ،بل حتّى في بيوته نسوة ورجاال،
ومن شبّ على شيء شاب عليه ،فاألمر ال يتعلق
بجاهل او عاقل ،وال بمثقّف او شخص عادي او
واحد من الرعاع ،فكثيرا ما اجد اليوم من يحمل
شهادات عليا ،وهو من اسوأ الناس واوسخهم ،ومن
سيئاته انه ينفخ نفسه ويستعرض عضالته بأنويته
ونرجسيته ويتورم شيئا فشيئا  ،وال يحكي إال عن
نفسه ويتفاخر ببطوالته وامجاده الكاذبة ،او تراه
لئيما خداعا يظهر عكس ما يبطن ،فتبقى معه زمنا،
وفجأة يلدغك من حيث ال تدري  ..او تجده يبرّر سوء
اخالقه بمسو ّغات بدائية  ،وهو يستخدم لغة باطنية
 ،او يسكت على سوء االخالق باسم مداراة الواقع .
والطعن في االخر سمة طبيعية عنده وحتى ازاء
اقرب المقربين اليه !
وقد كثرت النسوة الشريرات ايضا ،وتعل ّمن اوسخ
الكلمات والتعابير ،يظهرن كالمسترجالت يتاجرن
بالوطنيّة او بالدين او بالمذهب  ،وهن مشبّعات بأسوأ
االوبئة واالدران وسوء االخالق  ..ومنهن مبرقعات
ومحجبّات وفوق الحجابات عباءات سود  ،رأيت قبل
سنتين  ،احداهن البسة ثوبا اسود وسخا في مطار
فرانكفورت ،وهي نائبة شهيرة ومثيرة للشغب في
البرلمان العراقي ،وكانت تمشي برفقة صبيّة محجبة
ايضا ،تذكرت كيف تقلّبت هذه ( النائبة ) من حزب
الى آخر بعد ان ادخلها احدهم الى ميدان السياسة في
العراق الجديد بثمن بخس ! وال احد يدري ما الذي
تفعله في المانيا ؟
لقد ندر االوفياء وتبد ّدت الطيبة
ولكن بالرغم من ك ّل هذا وتلك ،لم يزل في مجتمعنا
قلّة من االوفياء ،وندرة من العقالء  ،وحفنة من
االمناء سواء في الدواخل الكئيبة ام في ضياع
الشتات  ،اذ لم يزل هناك في مجتمعنا ابناء نخوة
وقيم وسماحة ونظافة يد  ،وبياض قلب  ،مع نبل
وطيبة ونخوة وعفو عند المقدرة وروح مساعدة ،
ولم تزل هناك سيّدات عراقيّات رائعات ومبدعات
حقيقيّات نباهي ّ
بهن اروع النسوة في العالم  ..ولم
يزل هناك في العراق اصحاب اخالق عليا كونهم
تحلّوا بقلوب طيّبة ووعي وتربية وحسن سلوك
وعلو جناب وانعدام فوارق وتمييز  ..ولكنهم،
لألسف يتناقصون يوما بعد آخر  ،فان كانوا هم
يحملون بعض اخالقيات الماضي ّ ،
فان بعض ابناء
وبنات هذا الجيل له انحرافاته وتعصبّاته وانقساماته
وطائفيّته وشوفينيته  ..وهو يرفض ان ينسجم مع
غيره من العراقيين !
المتعصبون  ..وباء المجتمع العراقي
سئل احدهم يوما  :انت كعراقي هل تتعاطف مع ابن
وطنك ان اختلف عنك في مذهبك وطائفتك ودينك..
ام تتعاطف مع ” هندي ” ال يشاركك مواطنتك ،بل
يشاركك االنتماء الطائفي ؟ اجاب مباشرة قائال :
اصطّف مع الهندي كوننا في خندق واحد ! ولكن
كم عراقي مثل هذا الموديل الذي ال يعرف
الحياء ؟ وهذا يذ ّكرنا بأمواج من العراقيين كانوا
الى قبل زمن قصير يكرهون بشار االسد كراهيّة
عمياء ” كونه على رأس نظام بعثي ويعتقد باأل ّمة
العربيّة والفكر القومي ”  ،وقد جعل نفسه مص ّدرا
لإلرهاب ض ّد العراق والعراقيين بإرساله عشرات
االرهابيين لتفجير العراقيين على مدى سنوات ..
وفجأة ينقلب دين تلك االمواج البشريّة  ،ويغيرّون
معتقدهم  ،ليصبح االسد عندهم قائدا شريفا رائعا وله
وطنيّته وعروبته  ،فاخذوا يتفاخرون به ويناصرونه

 ..اجابني احدهم يوما بصراحة  ،اننّا مع ايران
وسياستها وتوجّهاتها  ،وال يهمنّا مصير سوريا
والعراق  ..خلو هذه الموديالت والنماذج من اية
نزعة وطنية عراقية  ،وقد وجدنا من امثالها عبر
تواريخ العراق الصعبة منذ العصور الوسطى ،
اذ كانت الخيانة ضد الوطن واهله عمال مباركا
بالنسبة الى هذه الشريحة فاقدة الضمير واالخالق
 ..فماذا نفسّر هذه ” الحالة ” السايكلوجية الجمعيّة ؟
لألسف  ،ث ّمة مجموعات كبرى من الناس من عوام
وخواص  ،قد فقدوا االخالق مذ تربوا على سلوكيّات
سالبة كالخديعة واالبتزاز والرشوة والسرقات
والسيئات وعلى التوحّش واالنانيّة والتعصّب االعمى
واالحقاد وكراهيّة المجتمع  ،وقد ماتت عندهم ك ّل
القيم العليا والدنّيا  ،وربما لم يعرفوا السماحة منذ
ان ولدوا والتعصب االعمى يأكل اكبادهم  ،وهم
من هذا اللون او ذاك او من هذه الطائفة او تلك
الملة  ،فالتعصّب ال يعرف مكانا او زمانا او
اناسا من هذا الصنف دون االصناف االخرى ..
وعاش المتعصبون بكل وضاعة تأكل االحقاد قلوبهم
في االزقة الخاوية التي امتألت بأبناء من اسموهم
بـ ” المكوّنات الثالثة ”  ،فذبحوا المجتمع العراقي
ذبحا  ،فاذا كانت هذه رؤيتهم للمجتمع  ،فقد نجحوا
اليوم بجعل هذه المكونّات الثالثة غير منسجمة
اصال  ،وال تجد فيها اال التنافر  ،فهل يعقل ان تنسجم
االكثريّات مع ( االقليّات ) التي اخذت تسحق يوما
بعد آخر كالمسيحيين والصابئة واليزيدية واالرمن
وغيرهم ؟؟؟ ..
الشخصية العنيدة التي تبرر االخطاء
لقد انحدر العراقيون الى االودية والقيعان في
الخمسين سنة االخيرة  ،ولم يرتفعوا نحو القمم
واعالي الذرى بأخالقياتهم السامية  ..انحدروا حيث
الهاوية السحيقة التي ليس باستطاعتهم الخروج منها
ابدا جراء االخالقيات المتدنيّة التي مارسوها  ..لقد
فقدوا ك ّل سبل العودة ،ولم يتركوا هامشا واحدا كي
يعودوا من حيث ذهبوا ،او يصعدوا من حيث نزلوا ..
لم يتعلّموا قيم االنسان في المعروف  ،بل رضعوا من
اثداء الخبائث والمنكرات  ،فهم ينكرون المعروف
وال يذكرون من صنعه معهم  ..لم يحترموا صلة
األخوّة والصحبة وال ايام الوقفات الوطنية الصعبة
 ..لقد فقدوا عذريتهم وشهامتهم كأناس اسوياء ما
داموا قد شبعوا او استفادوا او قضوا مصلحتهم او
مصالحهم  ..ان الفارغين والتافهين يسرعون الى
استخدام الشتائم والسباب  ،لقلّة حيلتهم  ،وانعدام
حجتّهم وهم من مختلف االطراف وااللوان  ..وقد
هرعوا الى انتماءاتهم التافهة القبليّة والعشائريّة
والطائفيّة والعرقية والجهويّة على حساب انسحاق
مواطنتهم العراقيّة  ..ولكنهم ال يدركون حجم االيذاء
النفسي الذي يتعرّض له من وقف معهم واكرمهم
وفتح قلبه لهم  ..واغلب المجتمعات العاقلة تتعلم
من اخطائها في هذه الدنيا  ،اال مجتمعنا  ،اذ
ال يكتفي االبناء بالشماتة  ،ولكنه ال يعترف
باخطائه ويبحث عن المبررات والمسوغات التي
تبيح االخطاء  ،او تجعلها طبيعية وهي مخالفة
لكل السنن واالعراف .
العالقات النفعية البنتهامية
ان المسألة مبدئيّة  ،فالعالقات االجتماعية في نسيج
المجتمع الواحد لها حقوق ولها واجبات  ،وال يمكن
ان تتمتّع بحقوقك مع ك ّل ذوي عالقة معك ،وانت ال
تؤ ّدي واجبك تجاهه باحترامه مهما اختلف عنك  ،كما
تقول ك ّل االعراف  ،خصوصا اذا كانت العالقات ال
تشوبها اشياء خطيرة او منافسات بين الخصوم على
منفعة معينّة ..كما لم يعد هناك في المجتمع من يقول
كلمة صدق  ،ولم يسع إلصالح ذات البين  ،وال تجد
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اال الرياء والالمباالة والصمت  .كنت اقول يوما ان
وراء ك ّل ذلك التصلّب في القوميّة  ،او التش ّدد في
الطائفة  ،ولكن بدا ان ا ّ
ي منظومة مذهبيّة او عرقيّة
او طائفيّة سياسية تجد انقساماتها في دواخلها نفسها
ايضا  ..فاذا كانت المضامين خاوية  ،فكيف ستكون
الشعارات التي يتش ّدقون بها في مجتمع اصابته
االمراض واالوبئة ؟
باتوا يكرهون حتّى انفسهم مذ طغت العالقات
النفعيّة والبينتهامية التافهة في ما بينهم  ..وكم هم من
المنافقين  ،فهناك من تراهم يظهرون الود والمحبة لك
في وجهك  ،ولكنهم يكذبون  ،فقد مهروا مهنة النفاق
والتزييف ولبس االقنعة بمهارة عالية عبر التاريخ ،
كما احترفوا اللعب على هذا وذاك  ..وترى آخرين
يصومون ويصلّون ويتعبّدون جهرا ويتبجّحون بذلك
كالمرائين ،ولكن االيذاء سمتهم  ،والنذالة ديدنهم
 ،واالحقاد تأكلهم ! هم يمارسون كل الدعارات ،
ولكنهم يعتقدون ان الدين والتقوى بضاعة نفعية
ايضا ،ولكن الدين ال يمنحهم شهادة حسن سلوك
ال في االرض وال في السماوات ،او يحسبون انه
يرفعهم على بقيّة الناس مقامات ! ولقد اتخذوا من
شعار ” الوطن ” بضاعة بخسة لهم باحتكاره دون
اآلخرين  ،يتاجرون باسمه  ،ويتناحرون باسمه  ،وقد
ضاع العراق واهله .لقد ماتت رجولتهم مذ غابوا عن
أسمى المعاني.
لقد اصبحوا داعرين مذ تركوا االخالق والقيم العليا
في صندوق القمامة  ..وع ّمت الباليا حتى في ابسط
العالقات السليمة بين ابناء البلد الواحد  ..ذهب
الوفاء  ،وماتت الطيبة مع اهلها الطيبين الوديعين
 ..وقد يسأل سائل  :لماذا حلّت الكراهية بين اإلخوة
العراقيين ؟ واصبحوا كاألعداء تأكلهم االحقاد ،وك ّل
طرف يصف اآلخر بأقذع الصفات .لماذا التجريح
بين المعارف واالصدقاء؟ لماذا التسقيط من دون
وجه حق ؟ لماذا الصاق التهم الضالة والرخيصة
بأصحاب الرأي االخر ؟ ما سمة هذا الزمن الكسيح
؟ لقد غدا اصدقاء االمس ال يطيقون بعضهم بعضا
ألسباب اعتبرها واهية ومضحكة  ،وباتت العالقات
االجتماعية مجرد اكذوبات ولعب على الذقون
وعالقات سمجة ال معنى لها في حياة منفعية تافهة
وخليعة شبيهة بالمبغى العام! فهذا يغطّي لذاك ..
وهؤالء كلهم يغطّون ويعت ّمون على ح ّكام ومسؤولين
واستخدام التمويه والتعمية واالنحسار ! والمشكلة
االساسية في العراقيين انك تراهم جميعا وعلى
احسن ما يكون  ،ولكن قلوبهم شتى !
لماذا انحدر المجتمع برمتّه الى هذا االنهيار ؟
ثمة اسباب متنوعة وراء العالقات السايكلوجية
غير المتكافئة بين العراقيين  ،منها مسببات طائفية
مذهبية ،ومحلية جهوية ،وعرقية وجغرافية وسياسية
أيديولوجية  ..واغلبها قديمة نضجت على مهل من
خالل الكبت الجمعي الخ واذكيت على مدى اكثر من
خمسين سنة مرت على المجتمع العراقي الذي كان
متناقضا مع ذاته  ،ثم منقسما على ذاته ،ثم محاربا
ذاته ،واخيرا مشوها ذاته بأساليب ال يمكن تخيلها
ابدا اليوم !
وعليه  ،كيف تكون النذالة للوطن  ،للمجتمع ،
لإلنسان  ،للتاريخ  ..بعد ان كانت نادرة جدا في الزمن
الجميل ؟ النذاالت صنعتها الخيانات ،والغدر صنعته
المؤامرات  ،واالنشقاقات صنعتها االنقسامات،
وكثيرا ما تر ّددت هذه ” المرادفات ” الرخيصة
في قاموس البيانات ( الثورية ) رقم ( )1التي كانت
تأتي بها االنقالبات الصبيانية العسكرية التي يتح ّمس
مذيعوها  ،ويشقون حناجرهم عبر اجهزة الراديو او
شاشة التلفزيون  ،فخلقت وعيا شعبويا بها  ،ومن ثم
امسينا اليوم نعيش ثقافة ال اخالقية ابدا وسلوكيات

متردية  ..لقد
ع ّمت الكراهيّة بشكل صارخ حتى بين من تجمعهم
صلة قربى ،او صلة عصب ،او عالقة رحم ،او
صداقة طفولة ،او شراكة ذكريات شباب او زمالة
عمل  ..لماذا نجد الحياة عندهم نسوة ورجال كغابة
موحشة يأكل احدهم لحم اآلخر؟ انني استغرب ان
اجد االنسان في مجتمعنا ( سواء في الدواخل او عند
جالياتنا في الشتات ) وقد غدا سيئ الظنون  ،طويل
اللسان ،وقليل االدب ،وبذيء الكلمات ،وسريع
الشتيمة والغضب يتبرّع بتطفّله عليك بال ا ّ
ي سبب ،
حت ّى عند نسوة يعتبروهن سيّدات سواء ّ
كن محجبات
مغلفّات ام سافرات غير محجبّات ،وقد مألن
قلوبهن بالغل االسود ! وهذه مسألة خطيرة ينبغي
استئصال الورم الخبيث من اذهان العامة والخاصة
معا  ،والذين ص ّدقوا االكاذيب  ،وهم يعتقدون ان
ك ّل االحزاب والتيّارات االسالميّة السنيّة والشيعية
الحاكمة  ،مقدسّة ومتجليّة بسموها واخالقها  ..وقد
اثبت الواقع على االرض بأنها اسوأ الكائنات في
ممارسة السياسة والحكم  ،وانها كلها عديمة االخالق
والتربيّة  ،وال تؤمن بالتراث االنساني واالخالقي
والعلمي والقانوني لهذا العصر !
ضرورات مجتمعات العراقيين في الدواخل
والشتات
كم يا ترى االناء كبير ينضح بما فيه في مجتمعنا ؟
كم يا ترى اتّسع الش ّ
ق على الراقع  ..ولم يعد صالحا
ابدا ! والمصيبة ان هناك من رحل  ،او هاجر  ،او
نزح نحو مجتمعات غربية  ،ولكنه لم يتعلّم ابدا من
اساليب انسانيّة رائعة  ،وال من قيم خيرية نبيلة  ،وال
من مزايا الصدق واحترام الزمن واحترام الموعد
او من االخالص والوفاء او احترام الرأي المخالف
وعدم الخروج عن القانون  ..او من الكلمة الطيّبة
او من حسن االخالق والنوايا  ،ولم يعرف المعاني
الخصبة للتسامح  ..بعدم ايذاء اآلخرين  ،فكيف
بإيذاء الصديق والقريب ؟!! ولع ّل االيذاء النفسي
اقسى بكثير من االيذاء الجسدي ،فانظروا اين وصل
االنحدار لدى العراقيين.
ان اوضاع المجتمع العراقي البد من تفكيكها ،ونقد
مضامينها بجرأة وإقدام  ..انها بحاجة ماسّة الى
الوعي بها من قبل الناس جميعا  ،والخروج من
دوائر تجميل هذا الواقع المزري ومداراته كونه يحكم
من فالن او عالن  ،او الخوف منه او الخوف على
المصالح االنوية  ..ان نكبة العراق ستستمر ان تربت
االجيال الجديدة على افرازات هذا الواقع وتناقضاته
المهلكة وبؤس الطبقة السياسية التي تحكمه  .ان
العراقيين بحاجة ماسة الى ثورة تربوية وعلمية ال
يمكن ان يحققّها هؤالء الذين جلسوا في السلطة ،
واستحوذوا على مؤسسات العراق الحيوية .وعليه
ّ ،
فان الضرورة تقضي بتغيير العملية السياسية الى
ثورة اجتماعية من اجل التمدن واالخالق قبل اي
شيء آخر  .اننا بحاجة ماسّة الى قيادة اخالقية للبالد
 ،وكما يري عالم االجتماع هيفتيز بأن على القيادة
االخالقية استخدام السلطة لجعل الناس اسوياء في
مجتمعهم واالعتماد على افضل الناس في النمو
االجتماعي  ..أما عالم االجتماع اآلخر بيرنز
فيرى ان على القادة االخالقيين التخفيف من القيم
المتصارعة وتلبية الحاجات المعنوية والمادية معا ً
 ..فمن ذا الذي يسمع ومن ذا الذي يرى اليوم من
قيادات العراق الكسيحة ؟ واخيرا  ،اقول  ،ما دام
في العراق من اناس طيبين وبمنتهى السماحة
واالخالق  ،فسيأتي اليوم الذي تتبدل الناس بغير
الناس ويتقدم الفضالء على كل التعساء

لم ي ُعد في العمر متسع لمزيد من األشخاص الخطأ
دستوفسكي
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انطالقة فرقة تياترو العرب الكندية
تحت عنوان المسرح ظاهرة حضارية للحب والسالم
واإلبداع  ،وتحديداً في يوم  27مارس في يوم
المسرح العالمي  ،تم اإلحتفال بهذا اليوم العالمي
للمسرح  ،وفي خالل هذا الحفل الجميل الذي ضم
عدد كبير من الشخصيات المهمة في الوسط الكندي .
تم اإلعالن عن قيام فرقة تياترو المسرح العربي الكندي
لضرورة وجود مسرح عربي في المهجر الكندي يحمل
فكراً ساميا ً رفيعا ً يبلوره وينقله لآلخرين من خالل آداء
متميز من الجالية العربية لتنقل تراث العرب وفنونهم
لآلخرين  .هذا العمل الذي يضم عدد ليس بالقليل من
الشخصيات التي لها أعمالها األخرى  ،ولكن تجتمع بشكل
دوري للتدرب على هذا العمل الفني المسرحي المبدع ،
أما عن مكان التدريب فهو مقدم من البيت الفلسطيني
الداعمة دائما ً لكل الجاليات العربية كموقع للتدريب .
بدأ الحفل بكلمة تعريفية وترحيبية بالحضور من السيد
محمد هارون رئيس تحرير جريدة ساخر سبيل وهوأحد
أعضاء فرقة تياترو العرب  ،ثم ألقى الدكتور جورج
وديع مخرج العمل األول المسرحي كلمته  ،كانت
الكلمة تعريف وتنويه عن العمل المقدم وتعريف بأعضاء
الفرقة كاملة  ،التي تضم عدد كبير من المخضرمين فنييا
ومنهم الهاويين  .ومن أسماء أعضاء الفرقة السيد البرت
غبريال المخرج المنفذ  ،والسيد مدحت أنيس المخرج
المساعد  ،الموسيقا التنفيذية للسيد وائل نور  ،الديكور
للسيدة جيهان جرجس  ،أما الشخصيات القائمة على هذا
العمل  :مينا سليمان  ،مدحت موريس  ،مجدي يشوع ،
مجدي منير  ،جون يوسف  ،وفاء الخيارى  .هذا العمل
الضخم الذي يضم عدد كبير من الشخصيات منهم الهاوي
ومنهم الذي هي مهنته األساسية الفن يقدمون هذا العمل
بإتقان وفن وإبداع لينقلوا صورة عن تراثنا وإبداعنا الفني .
الحفل أقيم في صالة مقدمة من السيد مجدي منير إلقامة الحفل
 ،وهو صيدلي كما هو أحد أعضاء الفرقة الفنية  ،وفي نهاية
الحفل كان هناك عشاء عربي فاخر مقدم من السيد البرت

وفاء الخيارى

غبريال
وحرمه
المخرج المنفذ للعمل  ،الذي هو أصالً
شيف عريق في المطبخ العربي األصيل .
وحول هذا الموضوع التقينا بالدكتور جوج وديع
المخضرم فنيا ً  ،هذا الشخص المبدع الذي له باع طويل
وكبير في الفن المسرحي الذي تتلمذ على يده عدد كبير
من الشخصيات الفنية المتألقة في عالم الفن العربي ومنها
الفنان عادل امام وعدد كبير من الفنانيين المصريين :
هل لك أن تحدثنا عن هذا العمل الفني المبدع وعن هذه الفرقة :
في الحقيقة منذ وجودي في كندا كان الحلم إنشاء فرقة تضم
العرب أجمع بدون أي تحييز لجنسية معينة أو بلد معين
 ،فرقة تجمع العرب أجمع وتقدم عمل مبدع يحمل اسم
العرب أجمع ويؤديه مبدعيين عرب ويقدم فكرة شاملة
عربية التحمل أي تحييز لبلد أو عرق أوجنسية  ،عمل يبلور

ويترجم أحوالنا العربية
شاملة  ،عمل ينقل بصدق
وعمومية وشاملة لحياتنا المعاصرة اآلنية والسابقة والالحقة
من خالل في الحقيقة مبدعين حقا ً وعن جدارة  ،ألن كل من
هو قائم في هذا العمل سواء كان هاوي أو فنان بأصله أبدع
في األداء ألن حب الفن بداخل كل شخص فيهم  ،إنها محاولة
لجمع العرب في فرقة فنية عربية لنقدم ماهو سامي ونبيل
ومفيد  ،لننقل واقعنا وأحالمنا وأحاسيسنا من خالل عمل
فني راقي نقدمه في كندا ليترجم أصالتنا وعراقتنا الفنية .
هذا العمل بإسم ( زمن الوحش ) ولن أتكلم عن هذا العمل
بإي شيء كي الأطفئ مفاجئته  ،الذي سيكون أول انطالقة
له في أكتوبر ،الذي نتمنى أن ينال اعجاب الجميع .
في نهاية هذا اللقاء نتمنى للدكتور جورج والسيد
محمد هارون ولكل أعضاء فرقة تياترو العرب مزيد
من التألق والنجاح واإلبداع في بلدهم الثاني كندا

MAKDOSS ALSHAM

مكدوس الشام

زيت زيتون خالص وجوز وفليفلة وباذنجان فريش وكمان
في عدنا دلفري  . .أيش بدكم كمان ؟

طيب المذاق حلو وحراق
Nutrition Facts
Per 30g
Fat 5g
Calories 12
Cholesterol 0
Suger 0
Protein 0
Sodium 8mg

Contents :Eggplant , nut , hot pepper , Cold pepper , olive oil , garlic

Tel : 647 – 625 - 4965
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achieved. Don’t settle for anything less.
You don’t pay unless we win.
Let us help. Call today for a free consultation.
Personal Injury Cases
Motor Vehicle Accidents
Traumatic Head Injuries
Catastrophic Injuries
Slip and Fall Injuries
Motorcycle Accidents

We Speak Your Language
Arabic
Cantonese
Croatian
Guajarati
Hindi

Italian
Mandarin
Polish
Punjabi

Romanian
Russian
Spanish
Ukrainian
Urdu

(416) 622-0003 | info@zaylaw.com
www.zaylaw.com

ضياء ججو قطا
Dhia Jajou Qutta
Sales Representative

لجميع احتياجاتكم العقارية بيع و شراء
السكنية و التجارية نساعدكم في الحصول
على رهون عقارية

905-616-6716
1 866-675-3434

ائز سموعي الحداد

E-mail: DhiaJ@hotmail.com
www.DhiaJajou.com
4310 Sherwoodtowne Blvd., Ste 200
Mississauga, Ontario
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شقشقيات
يكتبها حمزة الفوال

اتركوني اتكلم باللهجة السورية  ..ممكن ؟ أي
ممكن ليش ال !

بما انو السيرة سيرة ونحنا مقبلين على موسم خيار ،وبما انو
أبو كاسم ما علق على ما كتبته من اول شقشقياتي لحد هلق،
فحبيت أنا علّق  ،هأل الزم نتفق إنو كل واحد حر بخيارو...
وبيعمل بخيارو يلي بدو ياه (وهاد رأي عادل إمام كمان) ،
لذاااااااا  ...هللا يرضى عليك يا بطيخ يا تراب وال يا ترامب ،
اترك الشعب السوري وخيارو وروح اتسلى انت بخيارك...
خيو نحنا حطينا خيارنا كلو مع خيار الدولة ...أخو مراقنا
شي؟ منحب نخللو ...منحب نعملو سلطة ...نحنا أحرار .أما
حضرتك بعد ما استعملت خيارك ودحشتو بأماكن طلعت ما
بتمون عليها ،تيجي تصادرلنا خيارنا ليش؟ اي ال ما حزرت
..

صحيح انّو لما حضرتك كنت (على أساس) بتحب
السوريين  ،بعض الناس حسني النية كانوا
أمفكرينك من خيار الناس  ،بس نحنا كنا كاشفينك
خيو وتاركينلك الخيار تعمل فيه يلي بدكياه  ،اما
بعد ما أخدتوا وضربت دمشق وهذا خيارك طبعا ً
 ،بتجي وتحط عينك على خيارنا وهو مقاومتك
وتمريغ انفك بالوحل يا واطي  . .إي بعيدة عن ط  ...عفواً
عن رقبتك .
بس شوف ...لألمانة ها  ...نحن السوريين دائما بتتعامل بأبوية
وتسا ُمح مع كل أبنائنا ،حتى أبنائنا يلي ضيعوا خيارهم أو
حطوا خيارهم بأماكن خطأ ما بيؤذوا فيها غير أنفسهم .بقا بما
انو الموسم لسا موسم الخيار البلدي ،ممكن تلحق حالك وتغير

خيارك ألنه الموسم موسم الخيار الوطني  ....عفواً قصدي
البلدي .وباللك وجع الطـ ....عفواً  ...وجع الراس من الخيار
يلي كنت آخدو  .ماشي خيو ؟
شنو رأيكم شباب لما أفصعن باللهجة السورية ههههه ؟

حچاية بحلگ مالية !
من حوادث ايام زمان

مال بربن

المال كلمة عربية  ،اصلها  :المولى  ،وهي من كلمات
األضداد  ،إذ تطلق على السيد  ،وعلى العبد  ،بعد ذلك
اصبحت في جميع بالد الشرق  ،لقب تكريم والبغداديون
يطلقون لقب المال على من يحسن القراءة والكتابة ،
وكان الرؤساء االقطاعيون يستعملون كتابا ً يقومون
بكتابة رسائلهم وضبط حساباتهم ويسمونهم الماللي ،
جمع المال  ،ألنهم يحسنون القراءة والكتابة والمالية هي
مؤنث المال ! ويطلق هذا اللقب على المرأة التي تُستأجر

لتالوة المراثي في المآتم وإلحياء حفالت السرور على ان
تكون جهورية الصوت مقبولة الشكل  ،وبما ان المالية
تقضي نهارها وجزءاً من ليلها في االنتقال من محفل الى
آخر  ،فأن ما تتحدث به يشيع بين الناس في زمن قصير !
أعرف هنا بتورنتو مالية مرتبة اذا تحبون تشيعون خبر
ما او كنتوا من محبي نشر الشائعات خبروني أعطيكم
عنوانها !!! والتجربة أفضل برهان

تكاتف الجهود لوقف رحيل المهاجرين من الشرق الكندي
من إعداد كوليت زينة ضرغام  :تتزايد
أعداد المهاجرين من البرازيل في مدينة
مونكتون في مقاطعة نيوبرنزويك في
الشرق الكندي وهم أكثر لحمة وتكاتفا
وتعمل التجمعات الكندية-البرازيلية على
تعزيز تواجدهم في المقاطعة وحثهم على
البقاء فيها .
وتأتي المقاطعات األطلسية في قائمة
المقاطعات الكندية التي ال تطول فيها إقامة
المهاجر الذين ينزح غالبا إلى مقاطعات
كندية أخرى ،وفي مقاطعة نيوبرنزويك
هناك نحو مهاجر من أصل يختار البقاء
على أراضيها .
ويحاول تجمع الجالية البرازيلية في
مونكتون أن يغيّر السائد وتنظّم لقاءات
اسبوعية من أجل تبادل الخبرات واجتياز
عقبات االندماج والتأقلم والتحفيز على
االستقرار في المقاطعة األطلسية .
وتتظم رئيسة التجمع أيريكا كانتو رحلة
إلى “بيت السكر” لتذوق منتجات شراب
القيقب الشهيرة في كندا ويعد هذا النشاط
الكندي بامتياز فرصة لتوفير االنصهار
واالندماج في كندا كما تؤكد الناشطة
الكندية-البرازيلية .
وتقول كانتو التي وصلت قبل سبع سنوات
إلى نيوبرنزويك إن التجمع يعمل من أجل
السماح ألبناء الجالية البرازيلية باالحتفاظ
بثقافتهم ولكن في الوقت ذاته مساعدتهم

بشتى السبل من أجل االندماج في كندا .
ويؤكد عدد من المهاجرين البرازيليين
بأن الرغبة بالطمأنينة وبمكان آمن لتربية
األطفال كان الدافع الختيارهم مدينة
مونكتون وتقول فابيوال أكايشي وهي
متطوعة في التجمع :
هنا ،ليس هناك عنف ونحن بأمان ،توجد
في مونكتون روح التكاتف والتعاضد
االجتماعي يضاف إليها نوعية الحياة
الجيدة
وتقص المهاجرة البرازيلية بأن زواجها
من كندي في مونكتون وحصولها على
وظيفة دفعاها إلى االستقرار في المدينة
وهذا ال ينطبق على الجميع مع تأكيدها
بأن أعداد المهاجرين البرازيليين سيرتفع
مع الوقت في نيوبرنزويك .
ويبلغ عمر هجرة متطوعة أخرى في
التجمع البرازيلي  24عاما وتقول أديانا
كامبل إنه لدى وصولها إلى مونكتون لم
يكن هناك الكثير من البرازيليين وكان
االندماج أصعب بكثير ،وتشير كامبل إلى
أنها تعمل ما في وسعها من أجل اندماج
أهل بلدها األم في المقاطعة األطلسية وهم
ال يتوانون عن إحياء العادات واالحتفاالت
التي حملوها معهم من البرازيل وفي
أيلول/سبتمبر من كل عام تحيي الجالية
البرازلية ذكرى االستقالل .
(المصدر :هيئة اإلذاعة الكندية
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دراسات في االثار والتاريخ
سالح القتال للفترة العربية وصدر االسالم

أ  .د سليمة إشهيب

على الرغم من عدم تناول االخباريين لموضوع السالح
 - 2الرُمح
بحد ذاته ولكن من تتبع سيرة الرسول (ص) وصحبه
يعد الرمح من انبل اسلحة الفرسان يستعمل للطعن
والحوادث التي رافقت سيرة االسالم االولى وبخاصة تلك  ,له راس منبل حاد وقد يكون له رأس اخر يثبت في
الحوادث التي كان السالح واستخدامه يمثل عامل الحسم االرض  ,والرماح العربية انواع وذات مسميات كثيرة
فيها تساعدنا في رسم صورة للسالح قريبة جدا من الواقع اذ سمي رمح الرسول (ص) المثنى  ,وكانت هامة الرمح
 ,وبذلك يمكننا اعتماد المعلومات عن السالح من مرحلة العربي سمراء او خضراء او زرقاء  ,اما سنانه فكان
صدر االسالم كاساس تاريخي الصول السالح العربي
مثلث عريض ناتئ المحور او على هيئة ورق شجر او
 ,مثلما يكون صحيحا تتبع مراحل تطور السالح العربي حربة صغيرة  ,اما طريقة حمل الرمح فكانت في الغالب
من مراحل تطور الدولة العربية االسالمية  ,ويقسم
( اإلعتقال ) وهوخاص بالفرسان لذا كان يقال عندهم
السالح الى اسلحة للقتال واسلحة للوقاية  ,وفيما يلي نقف ( إعتقل رمحه ) اذا جعله بين ركابه وساقه بحيث يكون
على اسلحة القتال .
النصل لألعلى والزج لألسفل وكان يحمل احيانا على
 - 1السيف
العواتق .
وهو السالح الرئيس في الحرب إستعمل للهجوم
 - 3الحراب
والدفاع  ,وكان على انواع منه القصير ومنه الطويل ,
تشبه الرمح ولكن اصغر منه في الحجم والطول وقد
ومنه ذا حد واحد  ,وذا حدين  ,او ان يكون له راس مدبب ُعرف إستخدامها قبل االسالم وكانت ترمى باليد لزرق
حاد يستعمل للطعن  ,وكانت السيوف تصنع من الفوالذ
العدو بها  ,وقد سمت العرب الحربة الصغيرة ب( العنزة
او من الحديد النقي الجيد  ,واشارت المصادر التاريخية
) إذ يذكر انه كان للنبي (ص) عنزتان  ,يحمل احدهما
بان اليمن كانت قد نالت شهرة واسعة بصناعة السيوف
بين يديه ويمشي بها ويركزها أمامه .
كما اشتهرت مشارف الشام بصناعة السيوف المشرفية ,
ولم تقتصر بالد العرب على ماكانت تصنعه من السيوف
 - 4القسي والسهام والنبال
بل استورد تجارها العديد منها من اسواق اخرى بخاصة
كان لهذا السالح االثر الفعال في حسم المعارك وكان
الهند التي استوردوا منها السيوف المعروفة بالمهند .
النبي (ص) يحرص على تعلم اصحابه الرماية وإتقانها
كان العرب يتوشحون بالسيف في عنقهم بواسطة
وكان الجيش االسالمي يضم فرقا من الرماة  ,اما القوس
حمالة واليشدونه في وسطهم وفعل الرسول (ص) ذلك
هي االلة التي تمسك باليد ويشد وترها شدا قويا ليرمى
ايضا بينما حمل السيف إحتباء _ اي اشتمل به _ في
السهم على العدو وكلما كان الشد قويا كانت الرمية قوية
العهود التي تلت االسالم خاصة القرن الثالث الهجري ,
ومؤثرة  ,ويتخذ الوتر من مادة قابلة للتوتر والشد حتى
وكانت السيوف ذات مسميات مختلفة فقد كان للنبي (ص) يكون في قدرته رمي السهم الى مسافة بعيدة  ,اما السهام
ستة سيوف وهي  :ذو الفقار والعرضب والحنف والمخدم (جمع سهم ) هي الة الرمي بالقوس وتكون من عصى
والبتّار والرّسوب  ,وللحفاظ على نصال السيوف تحفظ
او خشب او معدن من حديد او نحاس ويكون لها راس
داخل أغلفة تسمى االغماد تبطن تلك بجلود ناعمة او
مدبب ليصيب به الهدف  ,ويتكون السهم من النصل وهو
قماش من الحرير او المخمل ليمنع إلتصاق النصل بالغمد الحديدة الجارحة في راس السهم  ,والعود مابين النصل
.
والعقب  ,اما العقب فهو القسم الذي يوضع فيه الريش

أبناء شعبنا يحتفل بعيد القيامة المجيد في تورنتو
قامت كنيسة المشرق األشورية في
مدينة تورنتو بعدة قداديس لمناسبة
قيامة المسيح له المجد لمساء يوم
السبت  31آذار ويوم األحد ،حيث
تزاحم المؤمنين لحضور القداديس
واكتضت كنيسة مريم العذراء في
مدينة تورنتو بالمصلين ،وأبتهل
المصلين الى الرب ألن تكون قيامة
الرب خير عون لشعبنا للنهوض مجددا
وعودته الى الديار بعد دحر األرهاب،
أن يحفظ شعبنا وكنيستنا وكذلك كل
الشعب العراقي والعالم أجمع وأن يحل
السالم في المعمورة .
وفي اليوم التالي األثنين  2نيسان
تمت صالة الرمش في الكنيسة في
تمام الساعة السادسة مساءا  ،لينتقل
المصلين الى قاعة الكنيسة لتهنئة
نيافة األسقف مار عمانوئيل يوسف
أسقف كندا للكنيسة المشرق األشورية
بمناسبة عيد القيامة المجيد ،حيث
قدمت الحلويات بهذه المناسبة السعيدة
من قبل لجنة الكنيسة ،ليتقبل األسقف
التهاني من الحضور .
جدير بالذكر مشاركة قاطع كندا
للحركة الديمقراطية اآلشورية
القداديس والتهنئة الخاصة بعيد القيامة
.

من
من

والعرق موضع السهم
الوتر  ,امل النبال فتصنع
الغاب وتسمى النشاب .
كانت النبال والسهام تحفظ في جعبة خاصة تسمى (
الكنانة ) وكانت كنانة الرسول (ص ) بيضاء كانها كوز
تسمى ( الكافور )  ,وتكون الكنانة من خشب او من جلود
مشقوقة ثم تخرز وسبب شقها اليصال الريح الى الريش
لئال يفسد .
 - 5العُمد ( جمع عمود )
تسمى الدبوس ايضا وهي من اسلحة الفرسان توضع
في سروجهم  ,وتكون من الخشب او االغصان على شكل
عصا في راسها قطعة من المعدن  ,وتكون لها احيانا
زعانف بارزة  ,او ان تكون العمد من المعدن على شكل
قضيب له راس مدور .
 - 6الخنجر
يكون أقصر من السيف يستعمل للمباغتة وللهجوم
وللدفاع عن النفس  ,وهو مثل السيف ذوحد او ذوحدين ,
ويوضع في قراب يحمل في وسط الجسم .
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فايز عوض

قيامة المسيح من األموات
ولما مضوا به الى الموضع الذى يدعى جمجمة صلبوه هناك مع المذنبين واحداً عن يمينه
واآلخرعن يساره .وكان الشعب والرؤساء والقادة الدينيين أيضا ً واقفين يستهزؤن به قائلين:
خلص آخرين فليخلص نفسه إن كان هو المسيح مختار هللا .والجنود الرومان إستهزؤا أيضا ً به
ووضعوا على رأسه إكليل شوك تعييراً له كملك ،فقال يسوع يا أبتاه إغفر لهم ألنهم ال يعلمون
ماذا يفعلون ،وكان عنوان مكتوب فوقه “هذا هو ملك اليهود” .فمات المسيح حقاً ،ودفن  ،وبقى
ميتا ً من الساعة الثالثة بعد ظهر الجمعة الى فجر األحد .ما يقرب من  36ساعة .وكانت ظلمة
على األرض كلها ،ومعنى ذلك أن اإلبن المرسل الى العالم وهو نور العالم قد إنقطعت صلته
بالعالم هذه الثالث ساعات .دخل فيها معركته الفاصلة مع رئيس هذا العالم (إبليس) فساد الظالم
وإنتهت بموته على الصليب الذى ظفر به على الرؤساء والسالطين وأشهرهم جهاراً .فبموت
المسيح انقشع سلطان الظلمة من عالم اإلنسان واكتسحها النور الى األبد .وانشق حجاب الهيكل
الى إثنين من األعلى الى األسفل وهذا يشير بقوة ان الحجاب الحاجز بين اإلنسان وهللا قد أزال
الخوف بالبعد عن هللا .وقد تمت المصالحة بين هللا واإلنسان بالصليب والقيامة ،حيث وفَّى
المسيح الدين نيابة عنا .وانفتح الطريق المباشر الى قلب هللا .لقد أكمل المسيح لنا كل صالحية
الدخول اليه والوقوف أمامه بال لوم وذلك فى دم ذبيحة المسيح .فالمسيح مات ليقوم ،ويقوم بذات
الجسد فى ملء كماله وعالمات جروحه عليه ،برهان صدق القيامة وصدق التجسد ..وبعد
السبت ،عند فجر أول اإلسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم األخرى الى القبر حامالت الحنوط
الذى أعددنه فوجدن الحجر مدحرجا عن القبر فدخلن ولم يجدن جسد الرب يسوع .وفيما هُن
محتارات وخائفات ومنكسات وجوههن الى األرض اذا رجالن وقفا بثياب براقة قاال لهُن .لماذا
تطلبن الحى بين األموات؟ ليس هو ههنا لكنه قام ،أذكرن كيف كلمكن وهو بعد فى الجليل قائال:
أنه ينبغى أن يُسلم إبن اإلنسان فى أيدى خطاة ويصلب وفى اليوم الثالث يقوم (.لوقا)7_1:24
 .وكان المالكان أول من أعلن لهما القيامة :انه ليس هنا ،بل قام “(لوقا .)24:6ان قيامة الرب
يسوع المسيح من األموات فى اليوم الثالث هى الحق األول فى االيمان المسيحى ،بل هى أساس
االنجيل ،وبدون االيمان بالقيامة ال يكون هناك خالص شخصى .الكتاب المقدس يقول“ :ألنك
ان اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن هللا أقامه من األموات خلصت”(روميه.)9:10
لقد ظهرالمسيح للمرأتين عند القبر وقال لهما ال تخافا ،قوال للتالميذ أن يذهبوا الى الجليل وهناك
يروننى ،وظهر يسوع لتلميذين على طريق عمواس ،وظهر أيضا ً للتالميذ مدة أربعين يوماً،
وظهر المسيح دفعة واحدة ألكثر من خمسمائة شخص” .فالرب قد قام من األموات وخرج
من القبر حسب قوله لهم قبل موته وظهر لتالميذه الخائفين والذين كانوا قد فقدوا كل أمل
فى رؤيته مرة ثانية .ولكنهم أآلن قد رأوه بعيونهم ولمسوه بأيديهم وتأكدوا من قيامته ولهذا
كانت شهادتهم قوية عن حقيقة القيامه وحتميتها وضرورتها وما ترتب عليها .وقد قال الرسول
بولس بارشاد الروح القدس للمؤمنين ،إن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا وباطل أيضا َ
ايمانكم1(”.كورنثوس )14:15والقيامة فى حقيقتها الى جوار أنها كانت اعالنا َ لمجد هللا هى
أيضا َ انتصار عظيم للجنس البشرى .فهى ُتعلن النصرة على الموت” حتى كما أقيم المسيح من
األموات بمجد اآلب هكذا نسلك نحن أيضا ُ فى جدة الحياة(روميه .)4:6ويقول الرسول بولس “
ولكن اآلن قد قام المسيح من األموات وصار باكورة الراقدين “(1كورنثوس )20:15وفى هذا
تأكيد لنا أننا نحن أيضا ُ بعد رقادنا(موتنا) ال بد أن نقوم” ألنه كما فى آدم يموت الجميع هكذا
فى المسيح يحيا الجميع” (كورنثوس . )22:15والرب له المجد فى خدمته على األرض أعطى
عبارات ووعود لتابعيه ،وأكبر الظن أنها بعد دخوله القبر بدت لهم أنها قد ماتت معه .فمثال قوله
لهم” وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل”(يوحنا  )10:10وقول الرب يسوع
لمرثا “أنا هو القيامة والحياة .من آمن بى ولو مات فسيحيا وكل من كان حيا َ وآمن بى فلن يموت

الى األبد (يوحنا.)25:11
ولكن اآلن ها هو الذى قال
هذه الوعود قد مات ودخل
القبر و ُختم عليه ،ذاك الذى
وعد بالحياة األبدية لكل من
يؤمن به!! فكيف ستتحقق
هذه الوعود؟ لكن حين
خرج الرب له المجد من
القبر خرجت أيضا َمعه
بقوة جميع وعوده وكلماته
وصارت حية الى اآلن
بصورة مجيدة ولها قوة
وسلطان فاعليتها فى قلوب
المؤمنين .وبهذه القيامة
الظافرة يحق للمؤمنين
بالمسيح المصلوب وال ُمقام
أن يقولوا..أين شوكتك يا
موت أين غلبتك يا هاوية.
عزيزى القارىء :يا من
تخاف الموت أو فقدان
الصحة أو األصدقاء أو
الثقة فى اآلخرين .يقول
الرسول بولس” ألن هللا لم
يعطنا روح الفشل بل روح
القوة والنصح (2تيموثاوس
 .)7:1بل لقد” ولدنا ثانية
لرجاء حى بقيامة يسوع
المسيح من األموات”
(1بطرس  .)3:1وأخيرا
نقول أن القيامة تعطينا
النصرة فى حياتنا اليومية
وهى التى أعلنت حين قام
الرب له المجد وخرج من
القبر ونتمتع بها فى حياتنا كل يوم ونختبر يوميا َ قوة نصرته تعمل فينا وألجلنا ومن خاللنا
لمجده .وشكراً هلل الذى يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح1(.كورنثوس )57:15وهكذا أعطى
المسيح القائم من األموات للتالميذ شركة فى روح القيامة التى فيه ،ونفخ فيهم الروح القدس
وقال لهم :إذهبوا وتلمذوا جميع األمم وعمدوهم بإسم اآلب واإلبن والروح القدس  .وبقيامة
المسيح من األموات أنار لنا الحياة والخلود .فلنهتف من قلوبنا بفرح عظيم المسيح قام ...
بالحقيقة قام .وكل عام وأنتم بخير

المرشح واثق أفرام هندو
يعقد جلسة إنتخابية مع أبناء جاليتنا الكريمة
حضرت جريدة أكد الجلسة الحوارية التي عقدها األخ ( واثق افرام هندو ) والتي عقدت في نادي السالم اإلجتماعي وهو مرشح
ضمن القائمة  ( 158قائمة النصر ) وهو من الحاصلين على شهادة الماجستير في إدارة األعمال من الواليات المتحدة .
تميزت الجلسة بالصراحة الواضحة من خالل األسئلة التي توجه بها األخوة المشاركين في الجلسة لألخ المرشح  ،وقد وعد
الجالسين فيما لو فاز بأنه سيكون المدافع عن مصالح المسيحيين والحفاظ على وجودهم األصيل في العراق  .وقد أجاب االخ واثق
على كافة أسئلة واستفسارات الحضور بكل شفافية .
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اإلجتماعية
جمعية
القوش تورنتو
اإلجتماعية في

جمعية القوش
تحيي حفلة عيد القيامة المجيد
أحيت جمعية القوش اإلجتماعية حفلة عيد القيامة المجيد
وذلك على قاعة ( أوديسا )  ،وقد أحياها كل من الفنانة
جوليانا جندو والفنان مايكل يوسف  ،وقد تخلل الحفل
الكثير من الفعاليات كان من بينها فعاليات خاصة لالطفال .

وقد أثنى الحاضرون على تنظيم الحفلة وطريقة عاليا ً عمل اللجنة اإلدارية ورئيس الجمعية لدورهم
إعدادها  ،ونحن بدورنا ( العاملون في جريدة أكد ) المشهود له في سبيل إبراز دور جاليتنا في أوساط
تمنينا لهذه الجمعية التي أثبتت حضورها بين أبناء باقي الجاليات المتواجدة على االراضي الكندية .
جاليتنا من خالل اإلهتمام بشؤونهم فإننا نثمن ونقدر
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The book is available at Amazon , Chapters –
Indigo
From the Holy Land to the Niagara Escarpment

www.antoinerahil.com

Or call the Author at :
905 – 257 - 2607

James Daniel . P.Eng ,

Sales Representative

Cell : 416 – 801 – 5523
Bus : 905 – 286 – 5888
jamesdaniel@rogers.com

jamesdaniel.org
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سدوكو

أفقيا ً

اللغز

ماهو الشيء الذي كلما زاد
نقص ؟

الحمل

عموديا ً

كلمات متقاطعة

والية في شمال شرق ّي أوستراليا على الهادي
عاصمتها بريزبن –  2-بحر روسي – إسم أطلق
قديما ً على المناطق الممتدة بين الرين واأللب
والمتوسط والبيرينه واألطلسي –  3-من كبار اآللهة
عند المصريين – فريق من العسكر بين الثالثة
والعشرة – بيت ُمع ّد ألن يُخبز فيه –  4-جدتي
بالعامية – دواء لمكافحة المالريا –  5-صوت الطفل
اذا بكى – ضد يغلظ – شفرة السيف –  6-دولة
أفريقية في خليج كينيا مؤلفة من جزيرتين أصغرها
تدعى برنسيبه – قفز –  7-عائلة كاهن فرنسي
عالّمة راحل – امر فظيع –  8-نرضّ ال َحبّ –
يغيرّون ويب ّدلون –  9-حرف جر – من أعمال
األخوين رحباني – عائش –  10-أطالل مدينة قديمة
في البيرو باألندس وأثار هامة من حضارة إنكا

1رئيس جمهورية أرجنتيني من أصل سوري –  2-فرّق المال
– ق ّدم لنا التهاني بالعيد –  3-أنت باألجنبية – رافعة سيارات –
 4امرأة أخناتون لها تماثيل خل ّدت جمالها الرائع – كان طلقالوجه –  5-أمبراطور اليابان خلفه إبنه أكيهيتو –  6-أصوات
مبهمة ال تُفهم – مدينة إيرانية – منازلة ومقاتلة –  7-ضمير
متصل – الوالية الخمسون للواليات المتحدة –  8-من الحيوانات
البحرية – أشار –  9-ينظرون – حيوان الب ّر –  10-فريق كرة
سلة أميركي للمحترفين

ابراج أكد

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

حاول إلقاء نظرة أقرب .ستجد في األعماق قضايا أعمق مما
تبدو عليه على السطح .من يخاطر بمواجهتك هو سخص
شجاع في الحقيقة

أنت تتحرّك بسرعة كبيرة ،ال يمكن أن يجاريك أحد .ال تنظر
إلى الوراء  ،فقط انطلق إلى األمام

ملفوف –  5-رم – ّ
نف – آه –  6-يود – أمس – مو –  7-انجيل –
ّ
ّ
يكف – تيس – رسّ –  10-كوكب
الجن – 9-
ليتر –  8-تا – ديك
أميركا عموديا ً  1-األدرياتيك –  2-موناكو –  3-نجّار – د ّج
– فك –  4-هايدن – يد –  5-ابو – فاليتا –  6-بم – كيم – 7-
هيالسالسي –  8-عزوفه – يل –  9-كانو – متجرك –  10-آر
– فلورنسا

ال تعتمد على اتصال واضح اليوم  ،لكن اعتمد على ح ّل المشاكل
بنفسك

واغتنم هدوء األجواء لالستشارة والبحث والمزيد من التدقيق والتفكير

إذا كان الطبخ طريقة مبدعة وفعالة للتعبير عن نفسك  ،فماذا
تنتظر ؟ وف ّكر بطريقة الخروج عن المألوف حين تخطط لقضاء
هذا المساء أي شيء غير إعداد مشاهدة فيلم أو تحضير الطعام

 - 1النهار – عكا –  2-جاب – هزار –  3-األيوبيون –  4-رد –

الميزان

دور عجلة العمل كما تريد وتطمح أن تكون ناجحًا ،لكن استرح قليالً

الثور

حلول الشبكة السابقة

العقرب
هذا يوم جيد للتعاطف مع الصديق ،ال تبخل على صديقك
بالقليل من المالطفة اآلخرون هم مصادر طاقة لك .كن
اجتماعيا ً

القوس

حاول أن تبتعد عن األمور اإلدارية أو االحتفاظ
بأية وثائق قد تكون مهمة فى مجال العمل .
حاول أن تكون دائ ًما بجوار من تحب عندما
يحتاج إليك حتى يتخلص من األزمة التى يمر بها

الجدي
احاول عدم التسرع فى اتخاذ أية إجراءات عندما يتعلق
األمر بقرار مصيرى واحرص على التنبؤ بالعواقب
الناتجة عن هذا القرار  .يشعر الحبيب من ناحيتك بعدم
بذل أى مجهود فى سبيل العالقة بينكما

إذا كان الطبخ طريقة مبدعة و فعالة للتعبير عن نفسك  ،فماذا
تنتظر ؟ ضع الوزرة (المريول) وأدأ .هالً بالرومانسية  .إذا لم
يكن لديك موعد ساخن اليوم فابدأ بالبحث عنه اآلن

الدلو

إذا كان الطبخ طريقة مبدعة و فعالة للتعبير عن نفسك  ،فماذا
تنتظر ؟ إذا لم يكن لديك موعد ساخن اليوم فابدأ بالبحث عنه
اآلن

الحوت

حاول التركيز فى األمور التى تتعلق بمجال العمل حتى ال
تحدث بعض األمور المفاجئة التى تؤثر على حياتك المالية،
وتتسبب فى فقدان العمل .شارك الحبيب حياته بشكل أكبر
وامنحه المزيد من االهتمام
طموحاتك تكبر فتتطلع إلى منصب جديد لتعزيز موقعك فى
العمل ،وخصوصًا أن الظروف مالئمة للقيام بخطواتك .ال تدع
مشاغلك العائلية تنعكس سلبًا على عالقتك بالشريك
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إرادة الناخب العراقي

د .مدحت محمود

أغتيل الكاتب الصحافي األردني ناهض حتّر على صورته ولم يخلقنا عبيدا لنع ّمر األرض .تفنوت وهي مؤنث .وهذان أنجبا بدورهما

ًكلما قرأت مقاال او تعليقا ً
االنتخابات القادمة
األكبر
النسبة
ولكنهم الذين
العراقيين
العبودية من
المزمعمعناههذه الفئة
للتأثير على
والسماءايران
نوت وهي
مذكر،
يشكلونوهو
األرض جيب
(سليفري)،
والتعبد هلل ليس
عن أمام قصر
أحمق،
رميا بالرصاص من سلفي
التالي ...
نفسه الى
لتسليميقفز
العراق
إجراؤها في
ان تكون
وكانتاالمر
يستدعي
االنتخاب وال
عمر
أي في
الصالةهم
الحقيقيهلهو ممن
حالة العراقية
االنتخابات
متوجها ً
واألرض في
السماء
مؤنث.
بالخالق جل
الصلة
السؤال معناه
باليإلتهامه
للعدالة
العدل وكان
القاريءولكن...الهواء
شبقي دائم،
وعناق
التصاق
رديء
اعترففندق
اإللهية.اال في
الذاتال ينزل
يمكنفيلرجل
موجود إال
فندقالعبادة
مستوى لفظ
بعد منجالله ،و
عزيزي
تستنتج
في لكي
االجتماع
غيرعلم
نفسهفي
خبيرا
شو لم يكن
وكأنه
الجاني
بالعيب
ذراعيه
اصواتهميطلق
اإلنجليزية مثال ال
ففي اللغة
بشراء مسدس
(وجنةعليه أنه
القبض
الساميةهذا
لغاتنابامكان
أحديكون
الحيدرخانة ،منهل
الشارع)قام في
السماءعليهم
بينهمالمافرفعتمليه
تسللحتما
ستجير
الكريم ان
نفسهنحومن أصر
على هو
الحين
ذلك
ومنذ
بقدميه.
األرض
وأوطئ
األعلى
بالخالق
االتصال
وسيلة
على
(سليفري)
لفظ
صباح
به
ليتوجه
الماضي
األسبوع
األشخاص
ووضع هناك آدم الذي جبله .وأنبت الرب اإلله
الرجل ان يصدر كتيبا سياحيا يرشد فيه السواح الى أفضل تاثيرات العشيرة ورجل الدين في الجامع او الحسينية  .على الرئيس بوش
األحد  18سبتمبر إلى قصر العدل الكائن في ولكن بطلق اللفظ (وورشب) ومعناها التوقير وجيب ينوح ويبكي على فراق زوجته نوت.
وجيدة
للنظر
شهية
شجرة
كل
األرض
من من
الفنادق الممكن
نوري المالكي زعيما جديدا للعراق حتى
ارتيادها في مدينة دبي او الس فيجاس مثال  .وهنالك سبب جوهري اخر هو ضعف التيار المدني خارج ان يتخذ
فقد اإلله رع إحدى عينيه ،فأرسل ولديه شو
منطقة العبدلي سيراً على األقدام قبل ساعة أو أداء الطقوس الدينية.
وشجرة
الجنة،
وسط
في
الحياة
وشجرة
لألكل،
االحمق قام بتدريب المالكي االرعن من خالل
وهل يُعقل ان رجال لم يقد في حياته سوى سيارة مراكز المدن الكبيرة ومحاربته بال هوادة من قبل األحزاب ان بوش
من حضور ناهض حتر إلى المحكمة ،وعند  Worship = to revere, attend a reli-وتفنوت للبحث عنها .ولما طال غيابهما اتخذ معرفة الخير والشر ...وأخذ الرب اإلله آدم
بامكانه
بإخراج  ،هل
موديل 68
الظهور
كيفية
على
جلسات
ولعدة
مغلقة
تلفزيونية
 giousاالسالمية حتى ان أحد المعممين األجالف دعى من خالل دائرة
services
(مچرقعة)قام الجاني
موسكوفيچ من المركبة
نزول ناهض
لنفسه عين أخرى ،لكن العين الغائبة عادت لتجد ووضعه في جنة عدن ليع ّمرها ويحفظها.
ان
سي
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من
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في
يظهر
ان
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ولتوضيح
ليطلق
المحكمة
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المسدس
وأوصى الرب اإلله آدم قائالً :من جميع شجر
ً
ً
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بدأت شدة
انني من
الى على
مكتوبا
ما وجد
المختلفة،
الديانات
امامال .أكد أنه
ويرديه قتي
رصاصات
عليهان عدة
ميزات
المشاهدين فيبين
يقارن فيه
العالمية
عنهاظهور
فنتجالى
الغيظاأليام
انتبه هذه
التنويه
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البد لي
الخير.
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التوجهات
حملمعرفة
هالمالشجرة
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االمريكية ....أكالً،
ولكن الجنة تأكل
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المسمارية
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قبل
به
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على
لم يكن
صاحب ً
الشارع
سيارات السباق پورش والمرسيدس نوع مكالرن !! اسماء جديدة في قوائم المرشحين للدورة االنتخابية القادمة هنيئا لنزيل فندق
الحيدرخانة منها موتا
منها،فيألنك يوم تأكل
وجنة تأكل
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بامكانه
لو افترضنا جدال ان نسبة كبيرة من العراقيين المتوجهين مع ازدياد واضح في عدد السيدات ...بعضهن مهنيات في الموسكوفيج حيث
بعدها بالبحث عن صوره باإلنترنت للتعرف قبل أن يظهر اإلنسان على األرض ويقدم آللهته ولد القمر ،وعندما فقد حورس عينه اليسرى
ً
الرب
وجبل
نظيره.
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ُ
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مباشرة
نتيجة
االغتيال
وكان
قتله.
يجب
اإللهية
اسمها .فدعا آدم بأسماء جميع
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سباتا على
نظيره.فيفأوقع
من العيش اآلدمي و الحياة الكريمة التي توفرها عادة مع نفسي ال يغير هللا ما بقوم حتى يغيروا ما في أنفسهم  .الهمم  ...لن يجد
حدثت
اإللهاذا
الرب اال
العراق
معيناالحال
يتغير
ناهض حتّر ( )2016 1960-هو كاتب مضجعك واصنع أمراً حكيماً .اجعل لآللهة اآللهة ممثلين عنها في األرض وشركاء لهم في
مكانها
ومأل
أضالعه
من
واحدة
وأخذ
فنام،
آدم مهمة غير منظورة االن ...مع اشتداد
أقليمية
الحكومات الراشدة  ...وليس المقصود هنا هو الملبس تزدحم وسائل التواصل االجتماعي هذه األيام بمقاالت تغييرات
وصحافي يساري أردني ،ولد لعائلة مسيحية عبيدا يقدمون لهم معاشهم” .نزل “انكي” عند السماء .ومن هذه األساطير الرافدينية
التي أخذها
واستمرارالضلع
الرب اإلله
الطبقة وبنى
ترسخت لحماً.
والمأكل  ...بل معنى ان يلمسوا يوما كيف يكون الموظف وتغريدات تناشد العراقيين ان ال يعيدوا انتخاب نفس
الفساد
مسلسل
الحاكمة
نتن
رائحة
تنحدر من مدينة الفحيص القريبة من العاصمة مشيئة أمه وأعطى تعليماته بخصوص عملية فكرة العبودية ،عبودية اإلنسان للخالق ،ولم من آدم امرأة ،وأحضرها إلى آدم .فقال آدم:
صنع العكس
االجنماع وليس
خادما للشعب
والوزير
العراق
سرقت
الكالحة
القديمة
اإلنسان .التيالوجوه
أبطأ
مما .يجعل عجلة الحياة عاجزة عن مواكبة
وأسهمت النحو
الفرعونية ذات
األساطير
اإللهةالتيتجنح
كل من
شارك بها
والقائدقسم علم
والنائباألردنية
خريج الجامعة
عمان.
هذه اآلن عظم من عظامي ولحم من لحمي،
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على
خلقهم
لكنه
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له
اإلنسان
صنع
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وربات
الصناعة
1977
األعوام
في
أطولها
عديدة
مرات
سجن
اربع
وأمهالقادمة
االنتخابية
الدورة
ويلتصقبعدبامرأته
الرجل أباه
عنيترك
العراقيين في الداخل الذين جربوا ماهية الحياة العصرية العراقيين سوف يخيبون ظنهم وسيعيدون انتخاب اني ال اتحدثلذلك
مؤثرسنرى في
األرض كما
ظهورليع ّمروا
القديمة معصورته
هذه النقطة
اآللهة .وعند
لديهم صورة
الطين على
لمحاولة اغتيال
و1979
وأسفارهم منوممن
تعرضاطالعهم
و.1996خالل
الحديثة من
هامشي غير
الوجوه
الكثير من
2070
وكانا عن
اتحدث
جسداً اني
...2022
قصة عام
سنوات في
عامعريانين،
كالهما
واحداً.
ويكونان
اإلصحاحين
في
جاءت
التي
التوراتية
الخلق
.
القصة
بقية
وتضيع
الفخاري
الرقيم
ينكسر
جراحية.
عمليات
عدة
إلي
أدت
1998
وحواء ،وهما
سنةتصور عن ما ينبغي ان تكون عليه مقومات الدولة لوجوه جديدة  .ذلك الن حنطة هذه السنة هي نفسها اي بعد  50آدم
..)1-25
( :2تقدير
يخجالن” .اقل
االن!!! ال ....على
سنة من
ثم التقطت الميثولوجيا البابلية الالحقة األول والثاني .في
بعدها غادرإلي لبنان ألسباب أمنية .كان يقيم
اإلصحاح  .األول من سفر وحين أغواهما الشيطان في صورة الحية وأكال
العناصر مواليد
عديدةاني أقصد
ابنائها...
التي تعمل جاهدة إلسعاد
نعمل جرا
السابقةهللا وهلم
أنتجت العجينة
القديمة التي
الحنطة
صورتنا
على
اإلنسان
وقال
التكوين:
وصاغتها
القصة،
لهذه
الرئيسة
في عمان قبيل إغتياله .له اسهامات
من الشجرة المحرمة طردا من الجنة ليكدا
الثمانينات والتسعينات والسيما في االرياف والقصبات أغاظني فعال تصريح قبل ايام لزلماي خليل زادة يدعو
في الفكر القومي والتجربة الماركسية العربية بصورة مشابهة .ففي ملحمة أترا حاسيس نجد كشبهنا ،فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير ويتعبا ويأكال من عرق كدهما .من قصة الخلق
اآللهةالخراب
على ركام
اعينهم
وفتحوا
والبوادي ممن
محاوالت
الوقوف
الحالية الى
االمريكية
االدارة
بوجهاألرض
وعلى كل
السماء
األرض يعلنون
والكد في
المكلفين.بالعمل
انصب
األساسي
نشأوافكره
السياسي .لكن
واإلسالم
وعلى جميع الدبابات التوراتية نري أن الرب الخالق قد جبل اإلنسان
في التكوين االجتماعي األردني .كان موقوفا الثورة على وضعهم ويحرقون أدوات عملهم
عن الكتابة بالصحافة األردنية منذ  ،2008ثم يمضون إلى اإلله “إنليل” طالبين إنصافهم،
كان يكتب مقاالته قبل إغتياله بصحيفة األخبار فيوكل “إنليل” إلى اإللهة “مامي” (ننماخ أو
ننتو) مهمة خلق اإلنسان التي تنفذها بالتعاون
اللبنانية ..
كنت في أول مارس  2014قد كتبت مقاال مع اإلله “انكي” ،حيث يتم قتل أحد اآللهة
بعنوان “أنا ال أعبد هللا” ويبدو أن المحامي نبيه ويعجن دمه ولحمه بالطين الذي يُصنع منه جسد
الجحش المتخصص في قضايا الحسبة وتلفيق اإلنسان .وبذلك يتحد اإلله واإلنسان في عجينة
خلق الزوجين األولين ويدعوهما
التهم لكل من يخالفه أو يخالف النظام الرأي ،واحدة.
األدويةويتم ً
المنازل
الجالية ،
قد سمع بهذاهدفنا
يحمالن وذريتهما
الىسوف
مجانااللذين
توصيل أوليجار وألجار
أقام دعوة
خدمة أن يقرأه
المقال ودون
قضائية ضدي يطالب فيها بتطبيق قانون ازدراء عبء العمل عن اآللهة كعبيد لهم .
التأمين
أنواع
وقصةكل
العنوان قد أهنت قبول
بهذانافس
أنني ال ُت
أسعارنا
القديمة تقول :أن
في مصر
الخليقة
األديان عل ّي العتقاده
ً
الذات اإللهية .وعندما امتثلت أمام النائب العام رع إله الشمس كان كامنا في حضن المياه
قلت :يبدو أن سيادة المحامي نبيه الجحش لم األولى نون تحت اسم آتوم .ولخوفه على نوره
St. South
 38وظل
Churchلوتس
انطوى داخل برعم
 Ajaxاالنطفاء
 ONقرأ من
يقرأ المقال واكتفي بقراءة العنوان ،ألنه لو
المقال لعلم أنني لم أسيئ للذات اإللهية مطلقا بل يهيم على غير هدى في األعماق المائية .ثم جاء
العكس أنا شديد اإليمان باهلل والخضوع لمشيئته .وقت سئم فيه من حالته الشبيهة بالعدم ،فانبثق
قلت بالمقال  :أنا ال أقر بالعبودية أيا كان نوعها بإرادته الخاصة وتجلى تحت اسم “رع” .وبعد
 Goodشو وهو مذكر ،والرطوبة
أنجب الهواء
أحرارا
حتى لو كانت للخالق نفسه ألنه
overذلكdeal
خلقنا the
counter

.

الصيدالنية حنان الشيخلي

We are her for you
.
. prices
Free prescription delivery
. We waive $ 2 on ODB .
prescription
. Easy prescription transfer .
. We do methadone .
prescription
. Doctor office is available .
. All drug plans accepted .
. Specialty trained pharmacists .
. Home health care products .
. Free medication & sharps .
dispoal
. Compliance pill packaging .
. Medication Reviews .

التي تدب على األرض .فخلق هللا اإلنسان على
صورته ،على صورة هللا خلقه ،ذكراً وأنثى
خلقهم .وباركهم هللا وقال لهم :أثمروا وأكثروا،
وامألوا األرض وأخضعوها ،وتسلطوا على
سمك البحر وعلى طير السماء ،وعلى كل
حيوان يدب على األرض .وقال هللا إني قد
أعطيتكم كل بقل يبزر بزراً ،وكل شجر فيه
ثمر ليكون لكم طعاماً” )29 26- :1( .وفي
االصحاح الثاني من سفر التكوين :هذه مبادئ
السماوات واألرض حين ُخلقت .يوم عمل الرب
اإلله األرض والسماوات ،كل شجر األرض
لم يكن بع ُد في األرض ،وكل عشب البرية
لم ينبت بعد ،ألن الرب لم يكن قد أمطر على
Pharmacy
األرض ،وال كان إنسان ليعمل في األرض .ثم
كان ضباب يطلع من األرض ويسقي كل وجه
األرض .وجب َل الرب اإلله آدم ترابا ً من األرض،
ونفخ في أنفه نسمة حياة ،فصار آدم نفسا ً
حية .وغرس الرب اإلله جنة في عدن شرقاً،

CHILDREN WALK - IN CLINIC

Phone : 289-660-0536
Fax : 289-660-0538

Monday – Friday : 9:30 – 8 : 00 pm
Saturday – Sunday : 9 : 30 – 1 :00

على صورته وجعله خليفة ليعمر األرض ولم
بجعله عبدا ذليال له بل مخلوقا شبيها ،أعطاه
العقل ليفكر ويميز بين الخير والشر .لذلك فأنا
أحب خالقي وأجثو بين يديه وأهيم به حبا ،أوقره
واؤدى له كل الطقوس الدينية بكل حرية منحها
لي ،فقد جبلني حرا وليس عبدا .
تفهّم النائب العام سالمة موقفي وصرفني
من دار النيابة .وعند خروجي كان في انتظاري
مجموعة من المتدروشين يحملون شتى أنواع
األسلحة ،أحاطوا بي وأشبعوني طعنا وضربا،
فصرخت من شدة األلم ألستيقظ علي ابتسامة
ويد أم العربي الحانية تجفف عرقي ..
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سوالف خليل أفندي

أزقة بغداد وال ِعبرة فيها لمن يعتبر

الى اصحاب القصور العالية الذين تركوا مدينة بغداد وذهبوا
للسكن فى الكرادة والعلوية واالعظمية
بحثنا هذا اليوم  ،ليس من ناحية األزقة نفسها وإنما عن كثرة
الباعة المتجولين الذين يتجولون من الصباح الى المساء
كتجوال الدود فى االمعاء والذين نسيهم أصحاب القصور
العالية الذين هاجروا أزقة بغداد .
اما نحن البائسون ببغداد العتيقة ! فأنه يفتح االنسان عينة قبل
طلوع الشمس على صوت شديد يصرخ فى الزقاق :
توة جا  ،حار يجوي ايدك الصمون !
فلم يكد هذا الصوت يمتزج بهواء الزقاق إال ويعقبهُ الثاني مثل
الرصاص :
 تكي الشام ياشربت  ،بارد بارد وجالب ياعنبولم تكد كلمة عنب تفارق شفتي البائع اال ويعقبه صوت آخر
بلهجة خاصة :
آيس كي عباية عتيقة  ،قندرة عتيقة  ،يمني عتيق للبيع
ولم يكن اليمني االخير يفارق فم الخواجة ابو شاؤول إال
ويعقبه صوت آخر :
خياط فرفوري  . .كاسات  . .مواعين  . .انكريات
ولم يكد االنكري يفارق فم البائع إال ويعقبه صوت آخر :
 كسار خشب  . .كسار خشب  . .كساروهذا صوت آخر يعقب بلطة كسار الخشب حتى يعقبهُ
صوت آخر :
خوش باجات  . .بيضة وناعمة الباجات  . .مثل الورد
الكراعين
ولست أدرى قصد البائع من وصف الكراعين وهل لها عالقة
بكراعين ( النساء الجميالت ! ) او ال  ،ألن صوتا آخر أعقبة
على الفور :
بيض مبيض  . .اهل الجدور  . .اهل الطاوات  . .مبيض

وقبل ان يعطينى البائع فرصة تقديم بعض الوجوه للتبييض
صاح بائع آخر :
 خوش سمج  . .اهل الشبوطوقبل ان يعطينى البائع ان افكر فى اهل الشبوط وان يترك لى
فرصة ( تداعي االفكار ) يصرخ بائع آخر :
 مالح وطيب لبلبي ( انتو كملو البقية ) خوش ازلمة هلجلبي
وفيما روالتى تنحدر لسماع ملوحة اللبلبي  ،يصرخ بائع آخر
شامية أذرة الشام  . .أهل الولد
وقبل ان افكر بأهل الولد وعاقبتهم الوخيمة  ،يصرخ بائع آخر
:
 باسورك وحب  . .باسورك وحب  . .حب الشباب يالوز . .الباسورك الباسورك حلو وطيب الباسورك .
وفيما اُفكر ب ( حب الشباب ) وايام صباي واذا بصارخ آخر
يقول :
 بيض اللكلك  . .بيض اللكلك  . .اللكلك عال وطار . .وكربيت المختار
 وبينما انا افكر ببيض اللكلك وما يشبهة من العظمة الجوفاء ،واذا بصارخ :
 فرارات  . .فرارات طق طق طق طق طق نقارات !وبينما انا انظر لهذا الهندي الذى يبيع الفرارات واذا بصارخ
آخر من جديد :
 جراخ  . .جراخ  . .اهل السجاجين  . .اهل البلطات . .جراخ  . .جراخ سجاجين
وقبل ان يذهب منظر هذا الجراخ التركستاني من أمام نظري
واذا ببائع آخر يصيح :
 سمسمية  ،وحدة بفلس  . .سمسمية وكركريوقبل ان ينعطف ابو الكركري من الزقاق اسمع صوت آخر :

حموريات

انضربت بوري !

 يابة الشجرأوكيةبخمس فلوس الشجر
وهكذا أخرج من
داري وارمي بنفسي
فى الزقاق وانا أشق
طريقي بين افواج
الباعة المتجولين
كما يشق الماطور
عباب الماء
منتهيا ً لراحتكم
واستراحتكم يااصحاب القصور العالية
.
طيب إخواني ما الذي إستنتجتوه من هذه ( السالفة ) ؟ وأنتم
رأيتم جميع من مررنا على ذكرهم من الباعة المتجولين في
أزقة بغداد القديمة  ،وما رويتهُ لكم هي حقيقة وليس من نسج
خيالي  ،أولئك كان فيهم ممثلين لشرائح أبناء بغداد في ذلك
الوقت  ،كان فيهم المسلم الذي لم نكن نعرف هو من أي طائفة
او مذهب وإنما هو مجرد حدس انهُ من المسلمين  ،وكان فيهم
كذلك ربما المسيحي وكذلك اليهودي  ،والعربي والكردي
والفارسي  ،ناهيك عن الهندي والتركستاني  ،والكل يعمل
ويُتاجر دون حساسية من أحد ودون تفضيل أحد على أحد ،
والذي يجمهم جميعا ً هو بغداد وأزقتها وحاراتها .
اآلن الب َّد من السؤال  . .ما الذي حدث ألهلنا في العراق ،
وحتى في خارجه  ،ما الذي حدث لكم وأجدادكم كانوا متحابين
متفقين على حبهم لبلدهم ؟ ما الذي حدث ؟

إنتبه فهيم افندي لحماره وهو يضرب حافراً بحافر  ،شارد الذهن  ،متحفز المالمح الويا ً
بوزه  ،فسارع لمناداته ليسأله :
 شنو سالفتك اليوم تضرب حافر بحافر وتارك شغلك ؟ وضعك اليوم ما يعجب ! أي وهللا فهيم افندي  ،اليوم ضاربتني كآبة بشكل وياريت تنطيني اجازة من الشغل خير يا ساتر ؟ مريض ؟ ال مو مريض لكن  . .لكن . . لك ال تقلقني يا حمار خبرني شنو القصة ؟ وهللا فهيم أفندي ما أعرف شكول  . .الشغلة مو هينة على حمار مثلي ! ما أعرف ليشهذا اللي صار
 لك رح تنطق وتخبرني لو أرفسك ابطنك وأخلص من طالسمك ؟ على كيفك فهيم أفندي جاييك بالكالم  ،القصة وما بيها اني قبل فترة تعرفت على فد حمارة ،أبدا من نفس فصيلتي  ،وتعرف بكندا مو من السهولة الواحد يحصل من فصيلته بهالغربة
 اي تمام  . .وبعد ؟ ولما تعرفت عليها وطلعنا برة وعزمتها على باقة برسيم  ،وحياتك فهيم أفندي كان برسيمأوركانك
 أي وبعد . . والحمارة دخلت عقلي بعد أكثر خصوصا ً لما صارت تاكل البرسيم بالشوكة والسكين ،لك حبيبي فهيم أفندي انت ما شفت شلون تمسك بحوافرها الشوكة والسكين  . .شي روعة
 طيب شنو صار وراها ؟ وراها تواعدنا على موعد ثاني  ،لكن المشكلة آني تأخرت عليها وبعدين إعتذرت وطلبتمنها تأجيل الموعد ليوم ثاني !! ووراها ضربتني بوري
 شوف  . .حتى تعرف شكد انت حمار يا حمار  ،لك أكو واحد يحصل وحدة من فصيلتهويفرط بيها بهالشكل  ،وفوكاها تريد إجازة مو ؟ أي وهللا اليوم ال أكرب عليك النهار كله
يا حمار ألنه آني صارلي سنين ما عثرت على وحدة من فصيلتي  ،لكن ربك ينطي الجوز
للماعنده سنون . .
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بقلم
فاروق عطيه

فى األيام القريبة الماضية مرّيت بحالة جديدة من عدم
الثقة بالمجتمع والناس وحسيت إن األشيا ال هي معدن
وال كله فى التمام ،وودعت االنشراح وعدت لالكتئاب
والشعور باإلحباط والغيظ والفرسة اللى كانت معششة
فى نافوخي منذ أكثر من  60عام .ولكن يبدو إن المفروس
مفروس ولو علقوا على قفاه فانوس .تقوللى ما انت كان
ربنا نور بصيرتك وشرح صدرك ،إيه اللى رجعك لحالة
الهم والغم والفرسة من جديد؟ أرد عليك واقول لك وركز
معايا وعلى رأى المثل إذا كان الكاتب اللى هو سيادتى
مجنون فالقارئ اللى هو جناب فخامتك الزم يكون عاقل .
منذ ريعان الشباب ومع حركة العسكر وضياع األمل
فى الديموقراطية ووقوعنا تحت نير واستعباد مماليك
العصر الحديث وأنا أعيش النكسة والوكسة وذل تكميم
األفواه ومش قادر انطق وال حتى أقول البغل فى األبريق.
وفجأة جات ثورة الشباب اللى بلّت الريق ،قلت يا واد
الجو راق واحلو وهنقول اللى ماكناش قادرين نبعبع
بيه ولو حتى فى السر ،وبطلت اكتب عن المواضيع
المملة اللى كنت داوش دماغكم بيها .وابتديت اكتب عن
ثورات مصر حتى يعلم الجيل الجديد أن المصرى وإن
كان طيب وودود وعنده صبر أيوب لكنه ال يقبل الذل
والخنوع ،تمام زى الجمل يخ ّزن ويخ ّزن لحد القشه اللى
تقسم ظهره عندها ينطلق من عقاله ومحدش يقدر يل ّمه .
فجأة حسيت بالخطر ورحت اهرش نافوخى يمكن افهم
إيه اللى بيجرى ،مش عندنا بس لكن فى الشرق األوسخ
الموكوس والمنحوس والعامر بأمثال ابن على وابن
مبارك وابن اللبـ  ..آسف ابن األسد وابن صالح وابن
قذاف الدم وغيرهم من مزابل الحكام .واختلطت فى راسى
المعايير واتلخبطت القيم اللى ربّونا عليها ورحت أضرب
كف على كف ،ولجأت لكل وسائل الدجل من قراءة
الفنجان وفحص خطوط الكف وتفرّس أوراق الكوتشينه

كل شعب يستحق من يحكمه
وسماع بتوع الجال جال ولكن لألسف لقيتهم محتاسين
حوستى ومش قادرين يستوعبوا الموضوع وأجمعوا
على أن الخيرة فيما اختاره هللا وبالش هرشة مخ .
وأخيرا اكتشفت اللعبة ،وأننا يا صديقي كلنا كنا مغفلين،
وأنها لعبة دولية أكبر من أن تستوعبها عقولنا المقفولة
بجنازير الديكتاتورية التي ُكبلنا بها أكثر من نصف
قرن .لعبة دولية لتقسيم الشرق األوسخ من جديد
علي أسس عرقية ودينية ليصبح عبارة عن دويالت
متطاحنة ال قيمة لها وال وزن ،أضعف من أن تقف
ضد الصهيونية العالمية .وتحالفت الراديكالية اإلسالمية
مع القوي االستعمارية والصهيونية العالمية لتحقيق
ذلك ،فوقعنا في الفخ ونحن مغمضين .وركب اإلخوان
المسممين الموجة وتسلطن المهبوش الموكوس علي
عرش الفراعين ،وعشنا الكابوس يا رب ارفع وحوش .
وهبّ الشعب بالماليين في يوم تالتين ،وسيطر الجيش
علي الحكم واعتُقل المهبوش ،وقلنا خالص هترجع
مصر للمدنية ويعود الحكم للشعب من جديد وفوضنا
أحموسيسي ليعيد لمصر هيبتها وللدستور سلطانه ولمصر
الحضارة مكانتها ووزنها .وانتظرنا الفرج وعودة مصر
للمصريين ،واكتشفنا من جديد أننا يا صديقي كلنا كنا
مغفلين ،وأنها لعبة أكبر من أن تستوعبها عقولنا المقفولة
بجنازير الديكتاتورية التي ُكبلنا بها أكثر من نصف قرن،
لعبة الدولة العميقة لعودة الديكتاتورية العسكرية أقوي مما
كانت ،وتحالف العسكر جيش وشرطة مع القضاء الشامخ
والراديكالية اإلسالمية استبداال لإلخوان بالسلفيين،
وعادت ريما لعادتها القديمة ،وكأنك يا أبا زيد ما غزيت .
فى األيام القريبة الماضية مرّيت بحالة جديدة من عدم
الثقة بالمجتمع والناس وحسيت إن األشيا ال هي معدن
وال كله فى التمام ،تقول لي ليه؟ أقول لك يا خفيف ،بسبب
تخبط النظام بطريقة تسيئ لمصر كما تسيئ للنظام نفسه.

أعلم أن غالبية
الشعب يريد
استمرار السيسي في حكم
مصر لفترة ثانية ،جايز خوفا من عودة اإلخوان
التي يستخدمها النظام وما يتبعه من ميديا مدجنة كفزاعة،
وجايز اقتناعا بأنه الخيار الوحيد المتاح وهو األفضل .وأنا
شخصيا أُفضل استمراره لفترة ثانية من منطلق تعشمي
أن ينجز في الفترة الثانية ما لم يستطع إنجازه في الفترة
األولي كعلمانية مصر ومدنيتها دون خوف من سطوة
السلفيين وسيطرتهم علي عقول الشعب المغيب بالوهابية .
ما تم من اعتقال أو حبس أو ترهيب كل من سولت له
نفسه ترشيح نفسه للرياسة وهي حق دستوري لكل مواطن
مصري تنطبق عليه الشروط الدستورية ،حتي هبطنا
لمستوي وضع شخص إمعة كموسي مصطفي موسي أن
يكون مرشحا للرياسة وهو ال في العير وال في النفير،
لدرجة قوله أنه حين ذهب لإلدالء بصوته أعطي صوته
بكل فخر للسيسي .كان من األجدي أن تعطي الفرصة
لمرشحين أكفاء ،أو العودة لالستفتاء بدال من هذه المهزلة
االنتخابية التي أساءت لمصر وللنظام في كل أنحاء العالم .
كنت في تلك الفترة في زيارة لموطني الحبيب مصر.
خالل تلك الفترة تناقشت مع العديد من األصدقاء ومع
آخرين التقيت بهم مصادفة ،ونقاشي معهم أثبت لي أنني
كنت مخطئا ،وأن الغالبية الساحقة تري أن السيسي
هو قدر مصر ومخلصها وال بديل له ،والبديل له
هو اإلخوان وما سيفعلوه من كوارث ال قبل لهم بها.
قال لي أغلبهم مكة أدري بشعابها وأنتم تعيشون في
المهجر ال تعلمون عنا شيئا فدعونا نسيّر مراكبنا بما
نقتنع به ،حينها أيقنت حقيقة أن كل شعب يستحق من
يحكمه ،وال عزاء للتنويريين ودعاة العلمانية المدنية .

احذروا ..مجففات األيدي في المراحيض العامة قد تكون  . .قاتلة
توصلت دراسة حديثة إلى أن مجففات
الهواء الساخن في الحمامات العامة
“تمتص” البكتيريا من المراحيض
الملوثة .
وتشير النتائج الجديدة إلى أن إصدارات
هذه األجهزة األقل قوة يمكنها “امتصاص”
البكتيريا المنتشرة في الحمامات ،مع العلم
أن دراسات سابقة كشفت هذه المجففات
يمكن أن تنشر الجراثيم من أيدي الناس
إلى األسطح المحيطة .
وحلل علماء من جامعة ( كونكتيكوت
)  ،مجففات الهواء الساخن في العديد من
الحمامات العامة للرجال والنساء ،في أحد
المراكز الصحية األكاديمية ووجدوا أنه
عندما يتم حفظ أطباق بترية تحتوي على
“طعام بكتيري” في الحمامات الخالية
من المجففات اليدوية ،تنمو  6مستعمرات
مرضية في غضون  18ساعة ،مقارنة
بـ  254بعد تعريضها للمجففات مدة 30
ثانية فقط ،وفقا للدراسة .
ويمكن أن تسبب مجففات األيدي القادرة
على نقل الجراثيم ،انتشار عدوى
الكلوستريديوم ديفيسيل ،والتي تسبب
اإلسهال المائي المؤدي إلى الجفاف
الشديد ،وفقا للعلماء .
وتشير النتائج المنشورة في مجلة علم
األحياء الدقيقة التطبيقية والبيئية ،إلى أن

مجففات األيدي يمكن أن تنشر بكتيريا
 .Bacillus PS533وفي الوقت نفسه،
يتم تجهيز المجففات بمرشحات هواء ذات
كفاءة عالية ،تعمل على إزالة 99.97%
من الجسيمات الدقيقة ،ما يؤدي إلى تقليل
تعداد البكتيريا بحوالي  4مرات .
وتأتي هذه الدراسة بعد أن أظهرت
األبحاث التي نُشرت ،في شهر يناير
الماضي ،أن البكتيريا التي تهدد الحياة
قد تكمن في غساالت الصحون .ويمكن
أن تحوي مواد المطبخ األساسية جميع
أنواع البكتيريا ،بما في ذلك القولونية،
التي تسبب التسمم الغذائي المهدد للحياة،
وكذلك مسببات أمراض أخرى مرتبطة
بعدوى المسالك البولية والجلد ،وذلك وفقا
لدراسة أجرتها جامعة  Ljubljanaفي
سلوفينيا
وعلى الرغم من أن هذه البكتيريا غير
ضارة ،إال أنها قد تكون قاتلة بالنسبة
لألشخاص الذين يعانون من ضعف في
جهاز المناعة ،مثل أولئك الذين يخضعون
للعالج الكيميائي أو زراعة األعضاء .
ويضيف العلماء أن البكتيريا والفطريات
قد تدخل غساالت الصحون عبر مياه
الصنبور ،وكذلك من خالل األغذية
الملوثة .
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قصة مترجمة في حلقات

تَ َم َك ُ
نت من أأللمام ,بلمسي للتماثيل الحجريه في تموجاتها,
بالحس بالذبذبات الموسيقيه .فأن كانت بهذه الروعه في
أالجسام الساكنه فكم ياترى تكون عليه من جمال وهي حية
تراها وتسمعها .أه ,كم أفتقد ذلك الحس ,وكم أنتم يامن يرى
ويسمع تنالون من لذة في النظر والسماع لمسرحية .تشاهدون
وتسمعون الحركات والكالم التي يقوم بها الممثلون في
المسرحيات الدراماتيكيه !! أه لو أمكنني سماع ومشاهدة ولو
مسرحية واحده ستكون كافية لبناء تصوراتي وخياالتي لكي
أعتمد عليها عند حضور أو قراءة المسرحيات أالخرى والتي
تُنقَلْ لي بمساعدة صديق .خالل مساء اليوم الثاني للنظر الذي
أتخيله فإن الرموز الدراماتيكيه في الفن ستجعل النوم صعب
المنال على عيني .في صباح اليوم الذي يلي سألقي التحيه
على الفجر مرة أخرى وكلي لهفة ألستكشاف المزيد من
الجمال والسحر لبزوغ الشمس .أني على يقين أوالءك الذين
لديهم أعين والذين يشاهدون حقا ,فأن فجر كل يوم لديهم هو
باب لروعه جديده النهاية لها.
هذا هو اليوم الثالث من أيام أالمنيه التي أتخيلها لعودة
النظر لعيناي وهو اليوم أالخير .لن يكون لدي الوقت
ألضاعته في أالسف أو الشعور بالشوق لمزيد من أاليام.
سيزدحم يومي بالكثير لمشاهدتهَ .كر ُ
ّست يومي أالول
ألصدقائي ولمشاهدة أالشياء الحيه والجماد منها .اليوم الثاني
قضيته في مشاهدة تاريخ البشر والطبيعه .اليوم سأضيعه في
مشاهدة الناس في ذهابهم وأيابهم ألرى التعابير المرسومه
على وجوههم وهم ذاهبين الى أعمالهم أو الى بيوتهم ألراحة
أبدانهم بعد عناء العمل .أين سيكون دلك خيراً من نيويورك
( )New Yorkحيث الحركه النشطه والتي التهدأ ليل نهار؟
إذاً ,تلك المدينه ستكون وجهتي .أبدأ رحلتي من البيت الذي
فورست هلز ()Forest Hills
أعيش فيه في ضواحي ِ
الصغيره الهادئه والتي تقع في لونك أيلند (.)Long Island
هذا المكان محاط باألشجار والمروج الخضراء وفيها زهور
بمختلف االلوان واالشكال .المساكن الصغيره تنبض بالسعاده
التي تراها مرتسمة على وجوه النساء وأالطفال وهي جنة
الرجال الذين يقضون النهار في أعمال متعبه ويعودون
أخره هنا ألراحة أجسادهم وأفكارهم .من هنا سأبدأ ,سأمر
عبر أألبنيه العديده المقامه من الفوالذ والتي تمأل أيست
ريفر( .)East Riverسأرى هنا منظراً هائالً يُظ ِه ُر عبقرية
الفكر وبأس الرجال .سأرى الكثير من الزوارق في عملهم
الدؤوب ذهابا ً وإيابا ً في النهر .كذلك زوارق السباق والزوارق
البطيئه التي تجر زوارق خلفها .لو يُقَ َدرْ لي أياما ً أكثر في
أمكانية النظر لقضيت وقتا ً أطول في مراقبة الحركه الممتعه
في ذلك النهر .وأنا في مسيري سأنظر الى االمام سأرى

حان موعد اللقاء

أعذريني
أعذريني
إن سهوتُ عن حبك يوما ً
أعذريني..
وإن مال بي المقام
إحتويني..
وإلى مرافىء حبك
إرشديني..
ومن عطاء كفيّ ِك
إطعميني..
ومن ينبوع الماء الزالل
إسقيني..
عندك
وإن تقافزت الخواطر
ِ
فال تنسيني ..
فأنا األسي ُر المنقا ُد حول ي ّم ِك
شواطئك
أصطاد على
ِ
كينونتي  ،وأصالة الوجو ِد
فإكرميني ..
فالسخاء والنقاء والوفاء
وإنعتاق المواعظ تعلّمتها
سفوحك
في منحدرات
ِ

في مواجهتي أبراج نيويورك الرائعه شامخةً .هذه المدينه
التي تبدو كأنها قد برزت من بين طيات قصةٌ خياليه ...ياله
من منظر رهيب تلك القمم البراقه ,كأن أالله قد بنتها لتكون
مسكنا ً لها .إن هذه الصور الحيه هي جزء من حياة الماليين
من الناس كل يوم .كم ياترى منهم ينظر اليها بتركيز وليس
بنظرة عابره؟ القليل القليل كما أظن .إن أعين البشر تبدو أنها
فقدت البصر أمام هذا المشهد الرائع ألنها أصبحت مألوفة
أسر ُ
ع الى قمة هذه الصروح العاليه أذهب الى أمباير
لديهاِ .
بلدنك ( )Empire State Buildingهناك حيث شاهدت
المدينه بأعين سكرتيرتي .كلي شوق ألرى الفرق بين الخيال
والواقع .كلي إيمان بأن عيني لن تصاب بالصدمه في روؤية
هذا المنظر العظيم الباسط ذراعيه أمامي ...سيكون عندي
كأني أنظر الى عالم ثان .سأبدأ االن جولتي في المدينه .أول
أالمر سأختار لي زاوية صاخبة أقف عندها ألتطلع الى الناس
في ذهابهم وإيابهم .سأنظر الى وجوههم في محاولة للتطلع
الى مكنون نفوسهم .سأرى إبتسامات على الوجوه فتسعدني.
سأرى وجوها وقد إرتسمت على محياها الجديه ,سأكون
فخورة بذلك وسأرى البعض وقد على وجوهها الشعور باأللم
والمعاناة وسيمتليء قلبي باألسى والحزن .سأسير على طول
شارع ففث أفنيو ( ,)Fifth Avenueلن أطيل النظر على
شيء واحد بل على جميع أألشياء ذات أأللوان المتموجه .أني
على يقين ,المالبس الزاهية أاللوان التي ترتديها النسوه والتي
يكتض بهم ذلك الشارع سيكون مشهدا غاية في الروعه .لن
تمل عيناي من النظر اليها .لربما لو كنت أرى سأكون كأي
إمرأة ,أهتمامي ينصب في الموضه وفي القصات المختلفه
للمالبس النسائيه وأنه سيكون عندي متسع من الوقت الوقت
ألطالة التفرج على أأللوان الرائعه الزاهيه وهي معروضة
كلها سوية .أني على يقين سأكون كأي إمرأة عاشقة للتجوال
في أالسواق ومشاهدة مختلف المعروضات النسائيه .ربما هذا
العشق شيء مبهج للعين ...من الففث أفنيو ()Fifth Avenue
سأنتقل الى بارك أفنيو ( )Park Avenueالى أالماكن الفقيره
والمعامل والباركات حيث يلهو ويلعب أالطفال .سأقوم بجولة
حول العالم وأنا في مدينتي ,سأزور أالحياء أالجنبيه المختلفه.
إن عيناي ستكونان مفتوحتان لرؤية جميع المناظر المبهجه
والمحزنه لكي أغور عميقا ً في فهم ومعرفة كيف يمارس
الناس حياتهم اليوميه .إن قلبي مملوء بخياالت اتصورها
للبشر ولألشياء ...لن أسمح لعيناي المرور سريعا ً على أي
شيء مهما كان بسيطاً .عيناي ترغب أن تلمس وتمسك بقوة
كل أالشياء التي سيقع نظري عليها .بعضا ً ستكون مناظر
حلوة تمأل القلب سروراً والبعض أالخر ستكون محزنة .لن
أغلق عيناي أمام أالخيره (المناظر المحزنه) ألنها هي أيضا ً

وطوفان الهوى يتجلّى
عينيك
في بريق
ِ
متيم
على
تبخلي
فال
ٍ
الشيب مفارقه
غزا
ُ
وترهّل عنفوان الشباب
وخبا سعير النار الحارقة
داكن
وغدا جمراً تحت رما ٍد
ٍ
فسامحيني ...
الشمس
وكلما أشرقت
ُ
أو غابت وراء األفق
ت العصافي ُر
أو زقزق ِ
ض ِح ًك طف ٌل
أو َ
َ
مأل شدقي ِه
أذكريني...
الفراق
يوم
وإن جاء
ِ
فروحك ترفرفُ فوقي
ِ
فتع ّزيني..
كفيك
فال لغي ِر
ِ
أنفاسك
وعبير
ِ
أن تواريني...
فأعذريني ...منصور سناطي

جزء من الحياة .إن غلق
العيون أمام تلك المناظر
كأنما غلق القلوب والفكر.
يوم َي الثالث قد أقتربت نهايته .هناك الكثير من أالمور
التي علي أن أكرس ساعاتي القليله المتبقيه ومن بعدها سأفقد
النظر مرة ثانيه .لربما سأهرع الى مسرح لمشاهدة مسرحيه
هزليه لكي أتمكن من فهم موسيقى الروح المرحه للبشر .في
هذه الليله ,الفتره المؤقته التي منحت لي للخالص من العمى
ستنتهي ومن ثم سأدخل في عالم الظالم ,سأدخله مرة أخرى
قسراً .من الطبيعي عدم أمكانية رؤية كل ماتتوق له نفسي
خالل أاليام الثالث وأنه فقط عندما يحين حلول الظالم على
عيناي سأشعر كم من أالشياء لم أتمكن من مشاهدتها .إال أن
فكري سيكون مشغوالً بالذكريات العظيمه التي ستمنعني من
قضاء ولو وقتا ً قليالً في أاللم والتحسر على إنتهاء تلك أاليام
الثالث .بعد تلك التجربه فكل ماألمسه سيجعل ذاكرتي تعود
الى الوراء .سيكون في مقدوري تصور مايكون عليه ذلك
الشيء .
ربما هذه النبذه القصيره في كيفية قضاء أيام قليله لو قدر
لي الرؤيه ثانية لن تكون مطابقة لما خططت له أنت لو قالوا
لك بأنك ستفقد النظر بعد ثالث أيام ,نهائياً .أنا على يقين
أنك إن واجهت هذا المصير فإن عيناك ستتفتح على أشياء
لم تكن تراها مسبقا ً وأنك ستمليء فكرك بأشكال تخزنها في
ذاكرتك ألسترجاعها في أيامك التي ستعيشها بال نظر .أنا
متأكده بأنك ستستعمل عيناك كما لم تستعملها من قبل .فكل
شيء تلقي النظر عليه سيكون عزيزاً عليك .فعيناك سوف
تلمس وتحتضن كل مايكون في مدى نظرك .عند ذاك سترى
حقا ً وحقيقة عالما ً جديداً من الجمال سيكشف نفسه أمامك.
أنا العمياء يمكنني أن أعطي مالحظه واحده للذين لهم أعين
وبمقدورهم النظر .نصيخة بسيطه وهي أن إستغلوا هذه
النعمه ,نعمة البصر ,دع عيناك ترى وكأنك ستصاب بالعمى
غداً .وكذلك نفس الشيء بالنسبه للحواس أالخرى .إستمعوا
للغناء والموسيقى ,الى تغريد الطيور وزقزقة العصافير .الى
المقطوعات الموسيقيه العالميه كأنك ستصاب بالطرش غداً.
ضع يدك على كل جسم تَح َس َسهُ كأنك ستفقد حاسة اللمس
غداً .شم رائحة الورود وعطرها تمتع بكل لقمة تأكلها وكأنما
لن تتمكن من الذوق أو الشم غداً ...المجد لكل أوجه المتعه
ك في هذه الدنيا ,من خالل الحواس التي
والجمال المتاحه ل َ
ُو ِه ْ
بت لكَ .غير أني على يقين أن من بين كل الحواس  ,حاسة
النظر ,هي أالكثر بهجة وأهميه
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Commercial /Non-Profit organizations;
Description of Coverages, Tips, Remember and Risk Management
.Brought to you by Adnan Bihnan FCIP, Insurance Advisor with the Co-operators Ins. co

Part 2

Loss of Income Insurance provides protection to
your revenue resulting from the interruption to
your business caused by an insured peril to the
property insured. There are different forms to
choose from such as the Gross Earnings Form that
provides coverage until your business reopens,
the Profits Form that provides coverage until your
business is back to normal (pre-interruption level)
and the Actual
Loss of Income Form which is the broadest form
and provides coverage for the actual loss your organization has sustained. Your accountant is the
best resource to help you determine your required
.limit
:TIPS
Enhance your insurance protection with our Commercial Advantage Endorsement which provides
over 30 different coverage options such as Accounts Receivable, Building By-Laws, Exterior
Signs, Extra Expense, Glass, Identity Theft, Installation Floater, Professional Fees, Stock Spoil.age, Valuable Papers and Records and more
Choosing a higher deductible for your Commercial Property Insurance means you agree to absorb
more of the risk in the event of a loss. The amount
of the deductible chosen reduces the amount of
insurance The Co-operators pays on each claim.
To acknowledge these savings, a rate/premium
reduction is provided to the organization when a
.higher deductible amount is chosen
If your organization owns the premises where you
operate it is important to know that the standard
property policy excludes increased costs due to the
operation of any bylaw, regulation or ordinance.
This might include building code, fire code or
health and safety requirements and involve mandatory upgrades to electrical, plumbing, heating
and other building services. Local regulations or
bylaws may also regulate when undamaged portions of building must be demolished after incurring substantial partial damage. Usually this requires that 50% or more of the structure has been
damaged; however, the percentage can vary depending upon the municipality and building code
involved. The value of upgrades, undamaged portions of a structure and the cost to demolish and

Mona Fortier
Member of Parliament . Députée
Ottawa--Vanier
This year I celebrated international women's
day in the presence of many incredible women.
It was a busy day, with events all day long to
celebrate the women that bring so much to this
country and to the entire world. I was pleased to
attend Mayor Watson's Woman's Day Breakfast
and hear the stories of three amazing women ambassadors from Germany, France and the U.K.
to Canada. I was also honoured to join Minister Monsef to announce $858,000 for the Global
Compact Network, to carry out a 36-month pro-

remove the debris from undamaged portions is not
covered in the standard commercial property or
replacement cost policy wordings. Bylaw coverage fills this gap and provides coverage for these
situations. It is important for your organization to
verify with your local municipal bylaw to inquire
.about your potential bylaw exposure
:REMEMBER
To ensure you are adequately protected, we recommend you insure your property to replacement
cost value and review these limits annually. Replacement cost value means the cost to repair or
replace the lost or damaged property with new
property of like kind and quality without deduction for depreciation. Any increase in value, such
as new purchases can be endorsed during the pol.icy term
If any property the organization owns or leases
leaves the premises, ensure you advise your Fi.nancial Advisor
If your organization leases or rents the premises
where you operate make sure you carefully review your rental or lease agreement insurance re.quirements
Example, you may be responsible to cover sudden and accidental breakdown of equipment such
as boilers, heating, cooling, and ventilating equip.ment or leasehold improvement
:RISK MANAGEMENT
The following fire safety and theft prevention as.pects apply to all types of businesses
Electrical .1
All electrical work, repair and maintenance 
should only be completed by a qualified electri.cian
Extension cords are for temporary use only 
and should be avoided when a permanent power
.source or wiring is required
Damaged and worn equipment should be re�  
placed to ensure continued operational and safe
.function
Common deficiencies include – missing cover •
.plate, open junction boxes, loose connections
.If concerns are present, call a professional •
Heating .2
Proper annual servicing helps ensure your heat�  

ject that will engage the private sector to eliminate barriers to gender equality faced
by women in the workplace
As a proud Franco-Ontarian,
I know how important it is to
promote our official languages
and minority linguistic rights
in our country. That is why
I was so excited to welcome
Prime Minister Trudeau, Minister Joly and over
20 MPs and Senators to the riding on March 28
for the unveiling of Canada's next Official Languages Action Plan at the Mauril Bélanger Elementary School. This plan represents the largest
ever investment in Canada's official languages
and an acknowledgement of the important work

ing systems are operating as required and in a safe
.manner
Temporary heating devices should not be sub�  
.stituted where permanent heat is required
All portable units should be closely monitored 
during use and manufacturers’ instructions should
.be followed
Housekeeping .3
Keep areas around electrical and heating equip�  
.ment free of clutter
Accumulation of unnecessary combustibles 
can contribute to a high fire loading within the
.premises
Keep areas requiring access to emergency per�  
.sonnel free of obstructions
Protection & Prevention .4
Ensure fire extinguishers are provided and 
.properly serviced on an annual basis
Automatic sprinklers and/or fire pumps require 
monthly servicing and annual testing to ensure
.they will operate as designed
Smoke/heat detection devices connected to a 
monitored alarm system can assist in early detection of fires, even when the building is not occu.pied
Specialized fire protection equipment should 
be properly maintained and serviced, i.e.: kitchen
.fire protection systems
If the occupancy warrants, ensure the property 
.is fenced and in good condition
Exterior lighting will deter unwanted night- 
.time activity
Ensure adequate physical protection to the 
building – proper doors and locks, window bars,
and possibly bollards installed to deter smash and
.grabs
Install an intrusion alarm system that is moni�  
.tored to transmit a signal off-site for after hours
Ensure high-theft target stock is protected – 
locked up, handled by staff only, and removed
.from displays during closed hours
Depending on the type of stock, consider utiliz�  
ing a security tag system or glass breakage/con.tact alarms

that our minority language communities play in Canada! Find
.more details about the plan here
On March 27th, I was honoured
to join the minister of National
Revenue, Min. Lebouthillier and
Parliamentary Secretary Kamal
Khera at the Financial Education Centre (EBO) on Olmstead
St. The Minister spoke with the
volunteers of the Centre that are part of the Community Volunteer Income Tax Program. As do
the community resource centres across OttawaVanier, EBO has free tax clinics to help residents
prepare their tax returns. It is an essential service
and I thank all of the volunteers that contribute
!to these clinics
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على أطراف مقهى عزاوي
من أحاديث وأمنيات رواد مقهى عزاوي
الحديث االول

دخل المقهى وهو في كامل هيبته مرتديا ً ( صاية وزبون وعرقجين
عصفوري ) وقد فتل شاربيه واتخذ موقعا ً متميزاً من المقهى ونادى
على العامل أن يأتيه بإستكان حامض وصاح باعلى صوته  :مشاريب
الحاضرين على حسابي !!
فقام الجميع تحية له  ،ولكنهم ظلوا مستغربين ما سمعوا من هذا
الكرم الحاتمي  ،وسأله أحدهم  :ابو فالن شنو القصة  ،اليوم صاير
برمكي مو على عادتك ! فأجابه بكل وقار  :عزيزي الف عافية خليهم
يشربون الشباب ويدللون  ،المهم ما تنسوني باإلنتخابات الجاية ألنه
أبو داعيكم هم رح يرشح للبرلمان  ،بس ال تنسوني وآني بخدمتكم ،
مستعد كل خميس يجي باألربع سنوات الجاية مشاريبكم على حسابي
 ،بغض النظر اذا شربت شاي او حامض او حتى بيبسي او كوكا . .
بس األركيلة ال  ،مو ألنه أغلى ال سامح هللا لكن أخاف على صحتكم
وصحة جميع الناخبين  . .أي طبعا ً
هنا رد عليه من سأله ليقول  :كل ما تعبينه السلة  ،هله بيك هال

الحديث الثاني :

جلس مع ندمائه في مقهى عزاوي ليقول لهم وبصوت منخفض
 :شباب المن رح تنتخبون باإلنتخابات العراقية اللي رح تكون
عاالبواب ؟ فرد عليه أحدهم  :وهللا الحقيقة محتارين يا ابو فالن ،
شتكول ننتخب المرشح ( طگعان )  . .هذا من طائفتنا ؟  ،لو شنو
رأيك ننتخب المرشح ( سرحان ) هذا من قوميتنا ؟ لو ننتخب المرشح
الشيخ ( جحيشان ) على األقل رئيس عشيرتنا ؟ لو رأيك ننتخب هاي
البومة اللي إنتخبناها المرة السابقة على األقل ال تهش وال تنش ولفلة
بعباتة وگاعدة كافية خيرها شرها !
رد عليه أحد الجالسين  :أخي انتوا تبقون على هالرنة ؟ ولكم أيمتى
يصير براسكم خير وتنتخبون واحد بيه حظ يفيدكم ويفيد البلد من
غير ما تتطلعون على هالسخافات ؟ ولكم غير تشوفون منو اللي
عنده برنامج إنتخابي حتى تقتنعون بيه ؟ ولكم الى متى تبقى عيونكم
عالمزابل ؟  . .يا طائفة يا قومية يا عشيرة  . .أي من أُمداكم يا أغبياء
 . .خليني اگوم فورتوا دمي

الحديث الثالث
دخل المقهى وهو يطگطگ بسبحتة المية وواحد  ،جلس وكان يبدو
عليه اإلكتئاب  ،مهموما ً مكفهر الوجه  ،سأله أحدهم  :ابو فالن شنو
القصة اليوم مو على بعضك  ،ليش مقهور ؟ فرد عليه قائالً  :وهللا
يا أخي اإلنتخابات العراقية على األبواب وخايف لتكون نفس الطاس
ونفس الحمام  ،والبلد كل مجاله يتراجع  ،ومقهور على هالبلد اللي
راح بالرجلين  .أجابه جليسه  :طول بالك أبو فالن شنو بإيدنا إذا
شعبك ضيع صول چعابه وصار بال وطنية  ،والكل صار يركض على
طائفته لو قوميته ومتونسين عالفاسدين !  ،قال له  :أخي المشكلة كل
ما أرجع أليام زمان اللي كنا متذمرين من الوضع ونطالب بالتغيير
وناضلنا وتعبنا  ،أتحسرعلى النتيجة اللي وصلها البلد وأرجع الوم
نفسي على العمر اللي ضاع بسنوات النضال وكانت هذي النتيجة
المهزلة  . .اييييييه مع األسف هالخرنقعية يجون بعد ذاك التعب

نكات طازجة
مائدة الحجاج
أعد الحجاج مائدة في يوم عيد فكان من
بين الجالسين اعرابي فاراد الحجاج ان
يتالطف معه فانتظر حتى شمر الناس
لألكل و قال :من أكل من هذا ضربت
عنقه .فظل االعرابي ينظر للحجاج مرة
وللطعام مرة اخرى ثم قال  :اوصيك
بأوالدي خيرا  ...وظل يأكل فضحك
الحجاج و امر بان يكافأ
سبب أزمة بريطانيا
قال وزير بريطانيا السمين تشرشل لبرنارد شو النحيف  :من يراك يظن
بأن بريطانيا في أزمة غذاء! فقال  :ومن يراك يعرف سبب األزمة
نظر طفيلي الى قوم
نظر طفيلي الى قوم ذاهبين فلم يشك أنهم في دعوة ذاهبون الى وليمة فتبعهم  ،فأذا
هم شعراء قصدوا السلطان بمدائح لهم  ......فلما أنشد كل واحد شعره ولم يبق اال
الطفيلي...........وهو جالس ساكت  ..فقال له السلطان:أنشد شعرك ...فقال :لست
بشاعر  ..قال فمن أنت؟؟ قال من الغاوين الذين قال هللا فيهم والشعراء يتبعهم الغاون
) فضحك السلطان وأمر له بجائزة الشعر
سأل مسكين أعرابيا
سأل مسكين أعرابيا أن يعطيه حاجة فقال:ليس عندي ما أعطيه للغير فالذي
عندي أنا أحق الناس به فقال السائل :أين الذين يؤثرون على أنفسهم؟ فقال
األعرابي :ذهبوا مع الذين ال يسألون الناس إلحافا ً

دارميات رواد المقهى
دارمي للعشاق
كون هللا هسه اليوم ياخذهه روحي  ...وانسى اذى المحبوب وتخلص جروحي
*كون هللا هسه اليوم ياخذني وياك  ...ظلمه يا ضي العين العيشه بلياك
*اتمنى قلبج يوم يوكع بديه  ...وأقفل عليه الباب واشبعه اذيه
*كلبي تشبعه بضيم أنا اللي ممنون  ...بس ال تجافي الروح لو ولفك تخون
*مو بالقلب بالروح رايد اخليك ** واكتب خطر ممنوع محد يمر بيك
*ملبوس األسود دوم مو كلش يلوك...من تلبس األسود يوم جا عزل السوك
*ياما شفت حلوات بس انتي االحلة  ...يالعينج خضار دهوك ومن غير كحلة
*احمر شعر هواي والخصلة سودة  ...يمشي بدلع من يفوت واللبس مودة
*اسود لبسلي اليوم وحياني االشكر  ...والشعر نهر النيل والركبة مرمر
*سب واشتم شمتريد يا ولفي اقبل  ...وال تظلم اني اهواك وماريد تزعل
*يا خويا يا كرار ظم دمعك ارتاح  ...والتشمت انتة عداك وتصفك على الراح
*هاك ابرتك والخيط كوم امشي عني  ...لو بية اشل الجروح جا شل هذني

BEST

BB

BEST BROTHERS AUTO SALES LTD.
 أرقى السيارات بأنسب األسعار. . زوروا معرضنا وتعرفوا على أسعارنا

BROTHERS

Tel : (647) 749 – 8855
Fax : ( 647 ) 749 – 8866
Cell : ( 416 ) 817 – 1756
(416) 670 – 9701
( 416 ) 671 – 7315

سيارات حديثة ومستعملة
يتوفر لدينا

Finance & Lease

HASSAN

4877 Steels Ave , W . Toronto , ON
M9L 2W1
www.brothersauto.ca

50 IN 2016
$50,000.00

CLIENTS
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اتصل بالسيد احمد للحصول على إستشارة
مجانية  ،وال تدفع لنا إال بعد اإلنتهاء من غلق
الملف مع شركة التامين

BE ONE
OF
معنا ُ
تخف آثارها
MY FIRST
حوادث السيارات

حادث سيارة  ،خبرة
ندافع للحصول على حقوق من يصاب في
 367السنة الخامسة عشر التاريخ ً 2018 \ 4 \18
ألكثر من عشرين عاما  ،إتصل بنا سواء كنت سببا في الحادث
ً
او لم تكن سببا  ،نحن نعمل على الحصول على حقوقك من
شركات التأمين  ،نشاطنا يشمل كل مدن اونتاريو

في حال الحوادث إتصلوا بالرقم
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ُنقدم لك اإلستشارة المجانية لكل من حصلت ل ُه حادثة سيارة
سواء كان متسبباً بالحادث أو لم يكن متسبباً ب ِه

AND YOU 905
WILL
GET
A CHANCE TO WIN
- 741
- 0331

905.745.5000

ونحن ُنقدم َ
ُ
لك المساعدة
إتصل بنا على الرقم أدناه

905 – 741 – 0331

1-416-342-9553

FOR MORE INFORMATION GO TO:
www.alaayousif.com

HARVY SINGH
Direct : 416 – 294 – 5084

JESSIE BEDI
Direct : 647 – 272 - 1800

بيع وشراء وإيجار العقارات السكنية والتجارية
حسن معاملتنا يؤكدها أعداد مبيعاتنا سنويا ً ،
والخدمة المتميزة لعمالئنا

نحن أصدقائكم قبل ان تكونوا زباءننا
حريصون على راحتكم

Office : 905 – 672 – 2200
Fax : 905 – 672 – 2201

