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IDEAL BUSINESS SERVICESIDEAL BUSINESS SERVICES

إاد ا ا ت وااد

I.B.S.



 توا رل اا و

ط  ل ا وارات اة 

S. Sliwa
وـــ  ـــوه

ـو  ــب
(905) 2640302  ● (416) 8975512



 

Eyes on Eyes Optical 
 
 

 

We speak English, Arabic, Assyrian, Chaldean and Farsi 

905-832-6262      Nina  
Brand name frames & Lenses 50% OFF 

Direct insurance billing 

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

.Best Sellers Ltdحسن جنم
Brokerage

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

Business: 905.273.4211 ( 24 hours )
Fax: 905.273.5763

Cell: 647.965.4135
hassan_najim21@yahoo.com

 Hassan Najim
Sales Representative
B.Sc Civil Engineering

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

AWSAMMUTAMARA

جريدة كندية سياسية ثقافية إجتماعية عامة تعنى 
بشؤون الثقافة والفكر العلمي  ، تصدرها مؤسسة

أكد ميديا  - العدد 368 السنة السادسة عشر 
التاريخ 6 \ 6 \ 2018

 Canadian newspaper concerned with cultural

 affairs , general social culture and scientific

thought  , price $ 1 , issue 368 Jun 6 \  2018

إختالف الرأي ال يُفسد للود قضية 

WOROLD HALABJA
    Money Exchange

Email : halabjaworld@yahoo.ca

   Albion Rd 

تصريف العمالت بأحسن األسعار ولكل العمالت العالمية  
 Bank Transfer

 416 – 759 – 4466

صرافة حلبجة 
تحويل األموال عن طريق البنك 

Cashing Check تصريف الشيكات

  Cell  416 – 937 – 9761
 1747  #3

Etobicoke ON

الجالية المسلمة في أوتاوا تساعد سائقا مقعدا دافع عن ُمنقبة

التفاصيل على الصفحة 4

الجيل الجديد في مواجهة غالء أسعار المساكن في تورونتو

نص الموضوع على الصفحة 6
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905 – 452 – 0099 

1 – 855 – 452 – 1419 

ATLAS AUTO COLLISION ATLAS AUTO COLLISION

* تصليح جميع انواع السيارات مع الضمان مدى الحياة 
* 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

905 – 452 – 0099

1-855 – 452 – 1419

World Halabja Money Exchange
عامل حلبجة للصرافة
ننافس أفضل األسعار - تغيير العمالت بأسعار مغرية

 حواالت  الى كافة المدن العراقية والعالم  ونضمن وصولها
بأسرع وقت

 
تصريف العمالت بأحسن األسعار

 ولكل العمالت العالمية
 التجربة خير برهان

We compete the best exchange price

1747 Albion Rd   # 3 
Etobicoke  ON 

M9V  1C3
Tel : 416-759-4466

    
Fax: 416 759 4465

halabjaworld@yhaoo.ca
بإدارة  صابر عبد اهلل

Cell: 416.937.9761

  زورونا في موقعنا الجديد
 قرب أسواق سومر

تحويل االموال عن طريق البنك

Cashing Check 
Bank Transfer 

 تصريف الشيكات 

مطعم سومر
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2190  Warden Ave # 215    Toronto ON

B A

SAHARA TRAVEL

صحارى للسفر والسياحة

أفضل األسعار  جلميع الدول العربية 
صحارى يف خدمتكم على مدار الساعة

        travel@saharatravel.ca
www.saharatravel.ca

1.877.225.7749

416.225.7749

206-738 Sheppard Ave.E.Toronto On
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كلمة العدد

أسسها 
الكاتب 

الراحل باسل 
الصفار  
نيسان 
2003

الناخب  على  األمور  تختلط  ان  تكاد 
الذي  للحزب  إختياره  في  الكندي 
سنوات  األربعة  خالل  كندا  سيقود 
االمور  لمجرى  متابعتنا  ومن   ، القادمة 
للناخب  الواضحة  الرؤية  غياب  نرى 
بالضرورة  سينعكس  مما  الكندي 
 . االنتخابات  هذه  في  المشاركين  على 
التدني  ذلك  هو  نعتقد  فيما  المشكلة   
مداى  على  الكندي  لالقتصاد  الواضح 
حكم  التي  المنصرمة  سنوات  االرعة 
فيها حزب الليبرال بقيادة ترودو إضافة 
أبواب  فتح  من  تردو  به  قام  ما  الى 
الالجئين  أمام  مصراعيها  على  كندا 
مناطق  ومن  العالم  أنحاء  كافة  من 

في  التمحيص  عدم  الى  أدى  مما  التوتر 
في  تسبب  مما  الالجئين  أولئك  ملفات 
أمثلتها  ومن   ، الجريمة  معدالت  زيادة 
الدور  على  السطو  عمليات  من  العديد 
هي  العمليات  تلك  وآخر   ، والمؤسسات 
البنوك  أحد  على  المسلح  السطو  عملية 
 . بالسكان  المكتظة  مسيساغا  مدينة  في 
حزب  من  الكندي  الناخب  تخوف  أما   
مساندة  الى  يرجع  فإنما  المحافظين 
ألصحاب  مسيرتهم  طول  المحافظين 
من  وبالضد  واألغنياء  المال  رأس 
طموحات ذوي الدخل المحدود والعاطلين 
يعمل  ان  من  هؤالء  وخوف  العمل  عن 
الرعاية  نظام  خصخصة  على  الحزب 

الصحية   . يضاف الى ذلك هو التمييز 
بين طبقات المجتمع وزيادة الفجوة بينها . 
حزب  في  الناخب  يراه  ما  أما 
اذا  الحزب  ان  هو  الجدد  الديمقراطيين 
فاز في اإلنتخابات فأنه ربما سيلجأ الى 
زيادة الضرائب على األغنياء وأصحاب 
الشركات ورؤوس األموال لرأب الصدع 
ذلك  الى  إضافة   ، الكندي  اإلقتصاد  في 
سيفتحون  ربما  الجدد  الديمقراطيين  ان 
قيد  دون  المهاجرين  إستقبال  أمام  الباب 
 . غيرها  دون  معينة  ولجهات  شرط  او 
من  معظمنا  ويقول  نقول  لهذا   
؟  أصواتنا  سنعطي  لمن   : الكنديين 

bredomtaslaeta@gmail.com

زوروا موقع جريدة أكد

www.akkad.ca

لمن نعطي اصواتنا ؟ 

سياسة بطعم البطيخ 

يكتبها متعب التعبان  

التحرير

رباط سالفتنه !

4

حل اللغز

رسوم الكاريكاتير 
للفنان عبد الحميد عروسي
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بسيارة  للمدينة  يوميا  يصعد  عشيرة  شيخ  في   كان 
ودائماً  بالقرية  موجود  اللي  الوحيد  الباص  وهذا   ، باص 
توصل  ومن  الشيخ  لهذا  محجوز  بالصدر  الي  الكرسي 
 . وياهم  ويصعد  باألنتظار  يلكونه  الشيخ  لمنطقة  السيارة 
وكانت فيه وحدة تبيع ) خضرة ( إسمها نورية ، راقبت الشيخ 
وقررت يوم من األيام تگعد بمكانه بالكرسي اللي بالصدر وبالفعل 
گعدت مكان الشيخ والناس خجلوا يتكلمون معها ألجل ان تترك 
نوريه  الى  نظر  للشيخ  وصلوا  ومن  إمرأة  هي  الن  الكرسي 
وماحجى وياهة ألن الشيخ إبن اجواد وصعد الشيخ خلف نوريه . 
وبالطريق التفتت نورية للشيخ بإستهزاء وگالت ها شيخ اليوم 
أصعد  آني  نورية  شوفي  وگال  الشيخ  فجاوبهة  وراي  كاعد 
بالصدر .. بالصندوگ .. فوگ السيباية ، الناس كلها تعرفني 
شيخ فالن ، بس إنِت وين ماتصعدين تبقين نورية أم الخضرة . 

يحاولون  البعض  ان  القراء  اعزائي  سالفتنه  ربّاط 
طحين  بأظافرهم  يصير  ما  بعد  اآخرين  من  ينتقصون 
ويحاولون  غيرهم  على  يفترون  يصيرون  أهلنا  گولة  على 
 . بيناتنا  يرعون  اللي  هؤالء  اكثر  وما  سمعتهم  يشوهون 
 كذلك ما نراه بعد االنتخابات العراقية االخيرة ، فما ان أُعلنت 
النتائج حتى راح الفائزون يفضحون زمالئهم الذين نجحوا في 
وإساءتهم  سرقاتهم  من  نهلوا  قد  الجميع  ان  علما  االنتخابات 
  . وفقراءه  العراق  اوضاع  تدهور  الى  أدى  مما  العام  للمال 
الفيس   شيوخ  وكت  تالي  شيوخ  اما   
تلبس  عكال   تلبس   نسبك  تغير  االحزاب  شيوخ 
بصدر  تكعد  الفالني   السيد  الفالني  الشيخ  تكتب  عمامة 
. الفالني  فالن  انت  تبقى   .. جكسارة  تصعد  الديوان  
الن الناس تعرفك وتعرف اصلك .. ورحم هللا امرء” عرف قدر نفسه

Public Realation Officer

الساعة

الجالية  قررت   : بدوي  إعداد سمير  من 
المسلمة في أوتاوا مد يد العون لسائق باص 
تعرضت  منقبة  تلميذة  عن  دافع  قد  كان 
كان  الذي  الباص  في  لمضايقات وتهجم 
يقوده عام 2016 بسبب ارتدائها النقاب . 
ففي شهر مايو أيار من العام المذكور قام 
 OC أحد ركاب الباص العائد لشركة النقل
Transpo على خط النقل رقم 118 قد 
تفوه بإهانات معادية لإلسالم ضد التلميذة 
في  مقيمة  وهي  يونغ  دي  هايلي  المنقبة 
أن  واختارت  اإلسالم  واعتنقت  أوتاوا 
 2015 عام   خريف  في  النقاب  ترتدي 
كما نهض العديد من المسافرين بالدفاع عنها 
وطالبوا من المسافر التوقف عن فعلته . 
ويدعى  الباص  سائق  أن  إلى  يشار 
على  الباص  أوقف  شاريت  آالن 
المرأة  عن  مدافعا  الطريق  جانب 
. األمنية  بالسلطات  واتصل 
 : الخصوص  بهذا  يقول  وهو 
أسمح  أن  باستطاعتي  يعد  “لم 
إهاناته  في  بالتمادي  المعتدي  للمسافر 
 . اآلخرين  حقوق  باحترام  وطالبته 
يونغ  دي  هايلي  التلميذة  واعتبرت 
يتحلى  وهو  بطل  شاريت  بأن 

مع  والجرأة  الشجاعة  من  بكثير 
من  يعتبر  شاريت  أن  إلى  اإلشارة 
 . واجبه  يقتضيه  بما  قام  بأنه  جهته 
بأن  اكتشفوا  األطباء  أن  إلى  يشار 
السرطان  بمرض  مصاب  شاريت 
تبقيه  قد ال  متقدمة جدا  وهو في مرحلة 
 . أسابيع  ثالثة  أكثر من  الحياة  قيد  على 
غير أن التوقعات لم تكن في محلها وها 
هو بعد ستة أشهر يمشي مستعينا بعكازة . 

قررت  جهتها  من 
المسلمة  الجالية 
جمع  أوتاوا  في 
عرفانا  تبرعات 
لشراء  بالجميل 
متحرك  كرسي 
مثل  في  متخصص 
أن  إذ  شاريت  حالة 
ال  التأمين  شركة 
تدفع ثمن الكرسي . 
أن  إلى  يشار 
تمت  اتصاالت 
شاريت  بين 
ديغل  وشيلبي 
محرري  رئيسة 

لجمع  بادرت  التي  لينك  مسلم  نشرة 
أيام أسفرت  لم تدم سوى ثالثة  تبرعات 
 . المتحرك  الكرسي  قيمة  تسديد  عن 
فعلت  ماذا  شاريت  آالن  ويتساءل 
 ! االهتمام  هذا  كل  ألستحق 
الدولي كندا  كندا/راديو  راديو 

بقية موضوع الصفحة االولى

الجالية المسلمة في أوتاوا تساعد سائقا مقعدا دافع عن ُمنقبة 
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صبغ األظافر 
إزالة آثار العمر 

إزالة الشعر بالشمع 

 شد الجلد 
أصباغ 

 نيو لوك 
ليزر 

لوازم طبية 
تبييض الجلد 
إزالة التجاعيد 

تريدنك 

إزالة حب الشباب 
إزالة الكلف 
شد الجلد 

تخفيض أكثر من %75 على تجديد البشرة بالوخز باألبر   

وجمال قوامِك رشاقتِك 

معنا

5

235

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 

بشرى سارة البناء جاليتنا الكرام

* المساعده في مسح كل الديون او تخفيضها بنسبة 70  %مع 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 

المساعده في اعادة بناء ثقة البنوك بك بعد  
االفالس 

4965 - 625 - 647 انت على بعد خطوة للمبادرة واالتصال 

قروضك املصرفية كيف تتخلص منها ؟

AB

2190  Warden Ave # 215    Toronto ON

 Tel  647 - 350  - 5757

 Corner of Warden & Sheppard Ave behind Esso Gaz
 Stashen
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محاوالت عديدة جرت عبر التاريخ المعاصر لغرض عصرنة 
بدايات  في  أُنشأت  التي  مؤسساته  وتحديث  وتحديثه  العراق 
حينما  لالنكليز  عديدة  محاوالت  وكانت   ، المنصرم  القرن 
إحتلوا العراق ، وقد شملت تلك المحاوالت العديد من البرامج 
 . الحديثة  العلوم  ونشر  البنات  وتعليم   ، الجديدة  الدراسية 
تلك  لمساندة  المثقفة  العراقية  الشخصيات  من  العديد  وأنبرى   
المحاوالت وكان من بينهم الشاعر والفيلسوف المشهور جميل 
صدقي الزهاوي للترويج لتلك لما كان يطرح من جديد آنذاك ،  
وكان معجب بنظرية دارون في أصل االنسان وشرع للترويج 
الباعة الشعبيين  التي إستفزت احد  المقاالت  لها من خالل تلك 
فقصده في مقهاه المعروف بإسمه ) مقهى الزهاوي ( وقال له : 
إنك آثم ! تقول ان أصل االنسان قرد ؟ يعني أنا أبوية كان قرد ؟ 
فما كان من الشاعر غير ان يمسك بذقنه ولحيته المنتفة وقال له : 

ال إبني ال ! انا ما قلت ابوك كان قرد . . انا اقول ان ابوية كان قرد . 
الشخصية  الى  التحديث  مساندة  محاوالت  وصلت  وقد   
في  المشهور  القهوجي   ) عرب  ابراهيم   ( الظريفة  البغدادية 
العلمية  التعليقات  من  العديد  والذي عرف عنه  الكرنتينة  محلة 
للمقهى  المجاور  وبيته  مقهاه  زودوا  ان  ما  حيث   ! الغريبة 
الممكن  من   : فقال   ، هواه  على  يتفلسف  راح  حتى  بالكهرباء 
بالملح  الماء  بغلي  وذلك  الكهرباء  ان يحصل على  إنسان  ألي 
وغطاء  بسلك  الطنجرة  ربط  ثم   ، كبيرة  طنجرة  في  والخل 
 ! الكهربائية  الدورة  على  فتحصل  اآلخر  بالسلك  الطنجرة 
 يظهر انه حاول فعالً وفشل !! فعمد الى فكرة عملية أفضل ، 
إنارة الشارع ، فحصل على ما  وهي ان ربط المقهى بأسالك 
يريد ، ولكن شركة الكهرباء الحظت بعد أشهر انه لم يدفع اي 
شئ لها عن إنارة المقهى ، تحرت عن االمر ، فأكتشفت سرقة 

اسالك  من  الكهرباء 
الى  فأحالته   ، االنارة 
تملك  لم  التي  المحاكم 
عليه  تحكم  ان  غير 

 . سنتين  لمدة  بالسجن 
 . العلمية  بنظرياته  يغامر  لم  بعدها   

في  التمادي  عن  اآلن  العراق  في  أهلنا  شكاوى  ولكثرة  لهذا   
الكهرباء فأني أوجههم إلستلهام أفكار ) إبراهيم عرب (  قطع 
الخدمي ومنها  بالواقع  النهوض  تنفعهم ألجل  العلمية عسى ان 
 . تتوفر  أن  دون  العراق  أموال  إلتهمت  التي  الكهرباء  واقع 

رصاصة حرب 
اكرم سليم كهرباء ابراهيم عرب نموذجاً 

للباحثين عن عمل  . . ! 
فقط إتصلوا بنا هاتفيًا . . أو زوروا مكتبنا . . وستبدأون العمل حااًل !! 

تتوفر لدينا : * أشغال عامة متنوعة 

Bakers * خبازين  
Mixers* عجانين 
Packers* مغلفين 

Forklift * مشغلي رافعات شوكية 

العمل متوفر في أي وقت تشاؤونه . . وفي الليل والنهار  ، بدوام كاماًل أو جزئيًا 

Tel : ( 905 ) 605 – 0967
 Director Court # 203  4

Vaughan ON   L4L  3Z5
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* تنظيفات 
* النقل من المكتب للعمل وبالعكس 

الموقع عند التقاطع الرئيسي 

 Weston Rd + Steels Ave

مشغلي مكائن
G , DZ, AZسواق
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الجيل الجديد في مواجهة غالء أسعار المساكن في تورونتو

األلفيّة  جيل  يواجه   : صعب  أبو  مي  إعداد  من 
الكبرى  تورونتو  في  مسكن  تملّك  في  صعوبة 
الثالثاء  اليوم  صدرت  دراسة  في  جاء  حسبما 
التابع  المدني  والتخطيط  األبحاث  مركز  عن 
 . اونتاريو  مقاطعة  في  رايرسون  لجامعة 
ويتقّصى التقرير نوايا جيل االلفيّة ومنحى السوق ويشير 
إلى أّن نحوا من مليون شاب من جيل األلفيّة ما زالوا 
يقيمون مع والديهم في تورونتو الكبرى وهاملتون . 
ورغم أّن عدد المقيمين في منزل الوالدين من أبناء جيل 
األلفيّة أعلى حاليّا مّما كان عليه أبناء الجيل السابق، 
إالّ أنّهم يفّكرون في أغلبيّتهم في ترك المنزل في وقت 

 . مساكنهم  وشراء  عائالتهم  وتأسيس  األوقات  من 
ويتقن جيل األلفيّة كّل ما يقومون به ولكنّهم ما زالوا 
يقيمون لدى والديهم أو في مسكن صغير للغاية وأشبه 
بعلبة حسب تيم هوداك رئيس غرفة تورونتو العقاريّة . 
أدنى  العرض  يكون  أن  الدراسة  وتتوقّع 
وهاملتون الكبرى  تورونتو  في  الطلب  من 
ويرى معّدو الدراسة أّن قدرة جيل األلفيّة على اقتناء 
منزل تضاعفت رغم أّن مداخيلهم تفوق المعّدل الوطني . 
من  مقربة  على  متوفّرة  مساكن  هنالك  “ليست 
فإّن  توفّرت  حال  وفي  األلفيّة،  جيل  عمل  أماكن 
ستوري  توم  دوالر”:  المليون  يفوق  المنزل  سعر 

 . لوباج  روايال  العقاريّة  الشركة  باسم  الناطق 
بومرز،  البيبي  جيل  أّن  إلى  الدراسة  وتشير 
العالميّة  الحرب  بعد  المولودين  جيل  أي 
 .  2040 عام  قبل  منازله  يبيع  لن  الثانية، 
المعروضة  الشقق  عدد  ارتفاع  ورغم 
 . متدنّيا  يبقى  المنازل  عدد  أّن  إالّ  للبيع، 
في  األسعار  تستمّر  أن  الدراسة  وتتوقّع 
مغادرة  إلى  بالشباب  يدفع  قد  مّما  االرتفاع، 
. وهاملتون  الكبرى  تورونتو  منطقة 

)راديو كندا الدولي/ راديو كندا(

نص الموضوع الثاني للصفحة االولى
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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.

Arabic
Cantonese
Croatian
Guajarati
Hindi

Italian
Mandarin
Polish
Punjabi

Romanian
Russian
Spanish
Ukrainian
Urdu

We Speak Your Language

Motor Vehicle Accidents
Traumatic Head Injuries

Catastrophic Injuries
Slip and Fall Injuries
Motorcycle Accidents

Personal Injury Cases

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

ضياء ججو قطا
Dhia Jajou Qutta

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

Sales Representative

الجيل الجديد في مواجهة غالء أسعار المساكن في تورونتو
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العراقي تشكيل  الشخصية  العراقية المجتمع  وسايكلوجية  سوسيولوجية  في  دراسة 
المعاصر

الغايات الشخصية ال تبّرر بوسائل ال أخالقية ! 29

أ .د. سيّار الجميل

كان  العراقي  الوزراء  لرئيس  نائبا  ان  سنين  قبل  قرأت 
احدى  مع  ينام  ان  فطلب   ،  1963 عام  لمصر  زيارة  في 
الراقصات الشهيرات وقت ذاك ، فقيل له : حاذر فان اجهزة 
المخابرات ربما صوروك عاريا معها ، فاجاب بكل راحة 
ووقاحة : دعهم يصورونني ويرون اعضائي ) …. ( كلها 
!!! وقد سكر تلك الليلة حد الثمالة وفعلها .. قلت في نفسي : 
اذا كان مثل هذا الشخص يقود العراق وهو فاقد للحياء وغير 
العالم  يرى  ان  يهمه  وال   ، واالعراف  لالخالقيات  ممتثل 
عوراته .. بمعنى كم يضم هذا المجتمع من فاقدي االخالق !
 ، العراقية  الشخصية  في  الخاطئة  الممارسات  تنتقد  عندما 
وتكشف عن الحقائق المغيبة .. يخرج البعض كي يعترضوا 
عليك بحجة جلدك للذات .. عندما نقول ان اخالقيات المجتمع 
 ، السوي  السلوك  الناس  وافتقد   ، االسوأ  نحو  تغيّرت  قد 
بالدفاع عن  واالمّعات  والنكرات  االشباه  من  العديد  يتبارى 
حاالت مرضية ، او اوضاع سيئة وافكار بالية وممارسات 
وقد   ، كثيراً  انحدر  قد  مجتمعنا  بأن  نقول  عندما   .. دنيئة 
يجيب   .. السّوية  سلوكياته  وحتى  المدنية  ومبادئه  قيمه  فقد 
باسم  هذا وذاك مدافعاً عن فضائح ومنكرات وافعال رذيلة 
نفسه  يقرن  ما  وسرعان   ، والتمّدن  الشخصية  الحريات 
من  جملة  توصيف  يتم  عندما   .. المتقدمة  والدول  بالتقدم 
المفاسد  وكّل   ، المنطق  يقبلها  ال  التي  والتصرفات  الخطايا 
منها  بالحّد  ونطالب   ، علناً  مجتمعنا  في  تمارس  التي 
البعض  يتبّرع   .. قسرية  بوسائل  او  القانون  بتطبيق  سواء 
والشياطين  واالبالسة  والزناة  والجناة  الفاسدين  عن  بالدفاع 
.. لالخرين  بل  للنفس  ليس  مخادعة  بأساليب  والمجرمين 
العراق من احداثيات ومشاهد  اليوم في  ما نسمعه وما نراه 
وفصول من قبل عراقيين فقدوا كّل اخالقهم ، يكاد يكون حالة 
غير مألوفة في تاريخ المجتمع العراقي القديم او الحديث .. 
وان الصورة تزداد تشّوهاً يوماً بعد آخر ، وربما يستغرب 
المجتمع  هذا  لتاريخ  فهمه  عدم  جراء  يحصل  مما  البعض 
 ، السنين  عشرات  منذ  فيه  مورست  التي  السياسات  وسوء 
فضال عن الشخصية العراقية المضطربة والقلقة التي تسعى 
نحو غاياتها بأية وسائل غير مشروعة وأساليب غير  دوماً 
أن  من  وبالرغم   .. بالمرة  اخالقية  غير  وحتى  بل   ، نظيفة 
مجتمعنا اليوم يعيش الفوضى العارمة بعد الفوضى المنظّمة 
التي عاشها قبل سنين ، فان السياسات الحزبية هي الميدان 
دكاكينها  في  واالدران  الموبقات  كل  لممارسة  المكشوف 
البعض  التي اوصلت ولم تزل توصل  ، وهي  دهاليزها  او 
الغاية  يبدو  كما  ، وهي  قذرة  ووسائل  باساليب  السلطة  الى 
. القاذورات  كل  تبرر  العراقيين  اغلب  اليها  يسعى  التي 
عنده  تشّكل  تعد  لم   ، الرذيلة  على  تّعود  ممن  البعض  ان 
الفضيحة حالة مخجلة ، فهو يفعلها خلسة أو علناً ، وقد فقد 
حياءه وماء وجهه ، ليخرج على الناس بكّل رعونة ووقاحة 
عالية  بمثالية  ويتكلّم   ، الكاذبة  االعذار  كّل  وينتحل  ليكذب 
الذي  المفضوح  الفعل  عن  ويتغافل   ، الوطن  تقديس  ويردد 

صنعه هو نفسه وانتشر أمام الماليين ! نحن ليس امام انسان 
مخطئ واحد ، وكأننا في مجتمع مثالي ، اننا ازاء مجتمع افتقد 
ليدافع عن  ، بحيث خرج علينا ليس  تماماً  العالية  اخالقياته 
جريمة ، بل ليبيح كّل الوسائل الدنيئة في مجتمع لم يزل يعتبره 
عظيماً في ذاكرته التي تربى عليها عقوداً بائسة من الزمن .
والقاصرين  السذج  الناس  في  ليست  الحقيقية  المشكلة 
في  مغروسة  ولكنها   ، الطيبين  من  واغلبهم  والصالحين 
 ، اماكنها  ليست  اماكن  في  نفسها  وجدت  اجتماعية  شرائح 
وحملت شهادات وتمتعت برتب ودرجات ليست تستحقها ، 
الفحشاء  على  وتربت   ، متنوعة  سياسية  انظمة  مع  وتقلبّت 
واسرارهم  هؤالء  سير  يفتح  ومن   ، صغرها  منذ  والمنكر 
سيندهش .. فهل يعقل ان تصل احداهن الى رتبة برفيسور 
في جامعة ، وتلحق بها فضيحة شنيعة مثل هذه لكي تخرج 
؟  السخافة  وبمنتهى  السهولة  هذه  بمثل  تبررها  الناس  على 
ازاء هذا االبتالء  ان تختفي وتستتر  اتمنى عليها  وكم كنت 
، وكما يقول المثل العامي : ” العذر اقوى من الصوج ” !
صحيح ان مشكلتنا مع من كان وراء صناعة هذه الفضيحة 
عن  أوال  نتساءل  ان  علينا  ولكن  النتانة  بمنتهى  وبوسيلة   ،
المبدأ الذي أباح او أجاز ألمرأة عراقية كبيرة السن ممارسة 
مثل هذا الفعل الشنيع ؟؟ ان اي عراقي او عربي له شهامته 
، ولكن ال يمكن ان يمرره مرور  ، سيقرف من ذلك تماماً 
الكرام ، واذا قبلتموه كما قبله – كما يبدو – اقرب المقربين 
وكّل  وحزبها  وطلبتها  وجامعتها  وعشيرتها  واهلها  اليها 
في عرف  شنيعاً  فعالً  ال  عادياً  امراً  ذلك  فسيكون   ، الدولة 
هناك  ان  اعلم  انني   .. مستقبال  واخالقياتهم  العراقيين 
اخريات  لدى  العراق  في  ارتكبت  قد  هذه  مثل  دنيئة  افعاال 
ولكن   ، عليا  مناصب  في  ازواجهن  مع  وغدون   ، سافالت 
بوسائل مخفية ، ولم تزل تحيط بها االسرار ، ولم تنفضح 
الخطورة اجدها أيضا عند كل من  .. ان  المأل  وتنشر على 
مهما  الفضيحة  هذه  وترويج  الفيديو  هذا  نشر  بترتيب  قام 
قام  من  كّل  في  ايضا  أجده  االخطر  وان   ، اغراضه  كانت 
معها  متعاطفاً  الوسيلة  بهذه  واستخّف   ، المبدأ  عن  بالتغافل 
! وبدأ يتّهم او يلقي بالتهم على هذه الدولة او تلك االجهزة .
من  بغيرها  الحالة  هذه  مثل  البعض  يقارن  ان  البؤس  من 
باسم  العالم  في  اخرى  مجتمعات  في  تحدث  التي  الحاالت 
كل  ان   ، هناك  طبيعي  االمر  وكأن   ، والتحرر  الحريات 
فضيحة  اية  اللتقاط  تالحق  بلد  اي  في  العامة  الشخصيات 
كي تروج بين الناس ووكاالت االخبار ، وتصل اغلبها الى 
المحاكم لتطبيق القانون سواء في بريطانيا ام فرنسا ام اميركا 
ودول اخرى . فاالمر ال يخص الحريات الشخصية وكأنها 
بائسة  افعاال  ان   .. المجتمع  وتدمير  للفوضى  مالذا  غدت 
الشخصية  ان   . الدنيا  مجتمعات  في  مباحة  ليست  هذه  مثل 
العامة او االكاديمية او السياسية تتعّرض للمسائلة والتحقيق 
وتساؤالت صعبة .. بل ان بعضهم تّعرض لمواقف صعبة 
جدا ، فآثر االنتحار او االختفاء في مكان مجهول !اننا لسنا 

بذلك منذ زمن طويل وان  نادينا  فلقد   ، المرأة  ضد حريات 
وميولها  بعواطفها  التصرف  حق  ولها  حقوقها  المرأة  تنال 
ولكن   ، وتهوى  تحب  لمن  تمنحه  وما   ، رغباتها  وتحقيق 
شريطة ان ال تتحّول المرأة الى سلعة في سوق النخاسة ، او 
مجرد عهر مفضوح لفيديو تتناقله الماليين من البشر .. وضد 
واالخالقيات  والفضيلة  بالكرامة  المستهترة  الممارسات  كل 
كل  عن  االشياء  من  شي  في  يختلف  ال  ذلك  وان   .. العليا 
نسوة  اشباه  من  العراق  في  اليوم  يزدحمون  الذين  الفاسدين 
الذين طبعوا هذا  المبتذلين والتافهين  ورجال ، وتجدهم من 
. الوضيعة  وطباعهم  التعيس  بطابعهم  المنحوس  الزمن 
هذه  عن  الفوري  التحقق  يتم  لم  لماذا   : اتساءل   ، وعليه 
الفضيحة وصاحبتها ؟ فالتكتم ال ينفع ابدا رسميا ، انها قضية 
المجتمع كله ، وليست مسألة تتعلق بحزب معين او شخص 
معيّن .. وهي ليست مجرد فضيحة من اجل تسقيط سياسي 
لسيدة مغمورة ال تدري الناس كيف وصلت الى هذه المرتبة 
العلمية في العراق ! ونكتفي بهذا القدر السخيف من التعليقات 
المتناقضة . لقد  مرت  الفضيحة  على المجتمع  من دون  اية  
مساءالت  وال  اية  حسابات  او  عقاب  ، فما الذي  يوقف  هذا 
التدهور  واالنحطاط  ؟  وهو  دليل  واضح  على  ان  مجتمعنا  
العراقي  لم  يزل  ينحدر  نحو  مستنقعات موبوءة  من دون  
ان  يجد  من يعالجه  او  يقّوم  اعوجاجاته  ..  واذا  كان  مثل  
هذه الشخصيات الفضائحية  تنتشر  بقوة  في  المجتمع  ، فما 
الذي   ستكون  عليه اوضاعه  بعد  ثالثين سنة  من اليوم ؟  
ان  الشخصية العراقية  قد  تبدلت  كثيرا  بعد ان  استلبت  
الموقف  ممثال   االبتذال  سيد   ، وبات   ايجابياتها   معظم  
ذلك  ليس  عند  الذكور  حسب  ، بل  حتى  عند  نسوة  ،  
وتنمو  الشخصية  المبتذلة  في  مجتمع  فضائحي  لم  يعد  
تهمه  ال  التهم  وال  االدانات  وال  حتى القانون  ، فكيف  به  
يحافظ  على  اعرافه  وقيمه  ؟  انه  زمن  صعب   يعيشه  
من خالل   االيجابي   على   السلبي   فيه   يطغى   مجتمعنا  
التربويات الرخوة  واالعالميات  البذيئة  والشتائم  المقذعة  
يلقي   داعر    فاعالمي     ، السيئة   الصور   وتتالحق     ..
   ! برلمانيا   نائبا   ليغدو   الشاشة   على   المقذعة   بشتائمه 
وجاهل  فاجر  ال  يعرف  آيات القرآن  يصبح  قاضيا  في  
محكمة  ،  ومعتوه  ال  يعرف  ماذا  يقول  ينّصب  وزيرا 
للخارجية ..  وبليد  ال  يعرف  منطق االشياء   يصبح  وزير  
مواصالت  ..  ونائب  فضائحي  يعلن  للمأل  عن  فساده  
واخذه  للرشاوي  على  شاشة  التلفزيون  .. وبرلمان  يكفي  
ان  يكون  مسرحا  كوميديا ومؤسسة  مبتذلة  لكل  الشخصيات  
الفضائحية والمبتذلة  في  العراق  .. انها في الحقيقة محنة 
 .. هزلية   كاريكاتيرية   شخصيات  تمثله   كامل  مجتمع 
معالجتها  من  البّد  جسمه  كل  في  لطعنات  تّعرض  مجتمع 
بمنتهى الدقة والذكاء والحكمة .. ان الغاية ال تبرر الوسيلة

أشياء قد تندم عليها بعد سن الخمسين

يرى أغلبية الذين تجاوزا سن الخمسين في 
بريطانيا أن الكاتب األمريكي، مارك توين، كان 

على حق عندما قال “بعد عشرين عاما ستندم على 
األشياء التي لم تفعلها أكثر من ندمك على األشياء 

التي فعلتها  
وتؤكد هذه المقولة دراسة حديثة أنجزتها شركة 

 )Fiftylife( تأمين على الحياة في بريطانيا تدعى
“حياة الخمسين” وطرحت فيها السؤال التقليدي 

“هل من األفضل أن تندم على ما فعلت أم على ما 
لم تفعل؟  

والنتيجة أن نسبة 65 في المئة )أي الثلثين( من 

المشاركين، وعددهم 2000 سنهم فوق الخمسين، 
يقولون إن الفرص الضائعة وعدم المجازفة 

واإلقدام على شيء يؤدي إلى الندم أكثر من الفشل 
في عمل قمنا به . 

وتعد الدراسة جزءا من بحث في الدروس التي 
يمكن أن يقدمها ذوو التجارب الكبيرة في الحياة 

لألجيال الشابة . 
وإذا كان الشباب في سن العشرين يضعون في 
أعلى قائمة أحالمهم شراء بيت، فإن أكثر من 

ثلث الذين تجاوزوا سن الخمسين يتمنون لو 
أنهم سافروا أكثر في حياتهم، وربعهم يتمنون لو 

أنهم جازفوا أكثر، وربع آخر يتحسرون أنهم لم 
يختاورا مسارا مهنيا مختلفا .
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بمجرد االتصال ِبَنا 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 

شعارنا التعامل بصدق و دقة باملواعيد وباسعار منافسة 

647 - 846 – 3194

* 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 

  Pantera Dr  
 Unit 29
 L4W 2S1

966
Email : bramarinteriors@gmail.com

 Mon – Fri
9am- 9 pm
 Saturday
9am – 5 pm

 416 – 818 – 6615

•	 Life	Insurance	
•	 RRSP	.	RESP
•	 Home	Insurance
•	 Business	
•	 Mortgage	Insurance
•	 Commercial	Insurance
•	 Auto	Insurance

Adnan	Bihnan (FCIP)
Trusted Insurance 
Advisor Since 1986

	 تأمين	منازل•
	 تأمين	حياة•
	 تأمين	تقاعدي•
	 تأمين	أعمال•
	 تأمين	الرهن	العقاري•
	 تأمين	صحي	للزائرين	والمسافرين•

تعامل مع أكبر شركة تأمين كندية 
أسعار منافسة وخدمة ممتازة 

لإلستسفار أو األستشارة المجانية  يرجى األتصال 
ب	عدنان	بهنان 

زميل المعهد التأمين الكندي 
خدمة مميزة  للجالية منذ عام 1986

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

ثالثون عاماَ في خدمة الجالية العربية الكريمة 
منذ  1986 الف شكر من االعماق لكل من وضع ثقته فينا 
وتعامل معنا خالل كل هذه السنوات ، لكم تحياتي ومحبتي
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الدوحة -  الراية : سلط بنك الدوحة على مبادراته في 
للجمعية  السنوي  المؤتمر  ضمن  الخضراء  الصيرفة 
في  األول  أمس  اختتم  الذي  المال  ألسواق  العالمية 
العاصمة اإلسبانية مدريد. وقد شهدت هذه القمة حضوراً 
مستثمرين  ضّموا  الذين  المشاركين  من  للعديد  الفتاً 
أدوات  أسواق  في  التحتية  بالبنية  مختصة  وشركات 
وممثلي  الخبراء  من  إلى حشد  باإلضافة  الثابت  الدخل 
بغرض  وذلك  السياسات  وصائغي  التنظيمية  الجهات 
التباحث بالوضع العالمي للقطاع وتطوراته المستقبلية . 
لبنك  التنفيذي  الرئيس  سيتارامان  ر.  الدكتور  شارك 
الدوحة في حلقة النقاش التي عقدت بعنوان »مستجدات 

التمويل األخضر واالجتماعي والمستدام«. . مشيراً إلى 
مسؤوليتها  ضوء  في  تعمل  الدوحة  بنك  مجموعة  أن 
عادلة  ممارسات  تبني  على  المؤسسية  االجتماعية 
وتعزيز  الحراري  االحتباس  آثار  من  للتخفيف  وفعالة 
مجال  في  البنك  تميُّز  إن  وقال:  المستدامة.  التنمية 
ألعماله  المستدامة  بالتنمية  ساهم  الشركات  حوكمة 
الخضراء  الصيرفة  مبدأ  الدوحة  بنك  يطبق  حيث 
األعمال  لمزاولة  األساسية  فلسفاته  إحدى  يُشّكل  الذي 
المستقبل استدامة أعماله في  تدعم  أن  والتي من شأنها 

10

 الراعي إيراني ، والبقرة حلوب ؟

 ، العراقية  اإلنتخابات  إنتهت 
األمور  من  الحكومة  وتشكيل 
أمام والمستعصية   الشاقة 
تواجهها  التي  المعضالت 
للتدخالت  نظراً   ،
وخاصة  الخارجية 
الزيارات حيث   ، اإليرانية 
اإليرانيين  للقادة  المكوكية 
وعلى  بغداد  إلى 
سليماني  قاسم  رأسهم 
حكومة لتشكيل  للضغط 
موالية لطهران ، حيث أصبح 
تبيض  التي  الدجاجة  العراق 
التجارة حيث   ، إليران  ذهباً 
مزدهرة  والصناعة  
مع  مسبوق  غير  بشكل 
المنتوجات  فتباع  العراق 
األسواق  في  اإليرانية 
ويتعامل   ، العراقية 
بالعملة  والجنوب  الوسط 
 ) )التومان  اإليرانية  
، بالدينار  يتعاملون  كما 
متصدرة  خامنئي  وصور 
 ، الجنوبية  الحكومية  الدوائر 
وكأن العراق محافظة إيرانية ،
وغدا التدخل اإليراني بشؤون 
بواسطة   ، يطاق  ال  العراق 
الميليشيات الموالية لها ، مثل
أهل  وعصائب  بدر  منظمة 
وحزب  الدعوة  وحزب  الحق 
هللا العراق وكتائب سيد الشهداء 
النجباء  هللا  حزب  وحركة 
ابو  ولواء  الخراساني  وسرايا 
هذه وكل   ، العباس  الفضل 
مرجعيتها  الميليشيات 
. خامنئي  هي  الدينية 
   وبعد إلغاء أميركا اإلتفاقية 
وفرض  إيران  مع  النووية 
بدأت  ، عليها  جديدة  عقوبات 
الشركات اآلوروبية بالهروب 
الفرنسية  وخاصة  إيران  من 
المتوقعة النتائج  من  خوفاً   ،
ستتضرر  حيث  مستقبالً 
 ، الشركات  تلك 
هي  اآلمريكية  واآلسواق 
إقتصادياً لها  األفضل 
بالخارجية  وزير  تهديد  بعد 
مايك  الجديد  األمركية 
ومطالبتها  أيران  بومبيو 
شرطاً  12 بتنفيذ 
على  ستزداد  فالعقوبات  وإال 
التي  الشركات  وعلى  إيران 
تتعامل معها ، والشروط هي:
النووية  أنشطتها  عن  الكشف 
السابقة للمنظمة الدولية ،وقف 
تخصيب اليورانيوم وعدم إنتاج
مفاعل  وإغالق  البلوتونيوم 
،السماح  الثقيلة  المياه 
الدولية  المنظمة  لخبراء 
المواقع، كل  لتفتيش 
الصواريخ  نشر  إنهاء 
لحمل  والقادرة  الباليستية 

،إطالق  نووية  رؤوس 
ورعايا األمريكيين  سراح 
إيران  في  المعتقلين  الدول  
،إنهاء دعم المنظمات اإلرهابية 
) حزب هللا وحماس  وحركة
،إحترام   ) اإلسالمي  الجهاد 
والسماح  العراق  سيادة 
الميليشيات  سالح  لنزع 
دعم وقف   ، الشيعية 
 ، الحوثية  الميليشيات 
سوريا  من  قواتها  وسحب 
وعدم  طالبان  دعم  ،إنهاء 
، القاعدة  اعضاء  إيواء 
القدس  فيلق  دعم  وإنهاء 
العالم  في  لإلرهابيين 
جيرانها  تهديد  ،عدم 
. الدولية  المالحة  أو 
    ونظرة إلى نتائج اإلنتخابات 
العراقيين  بأن  يتبين  العراقية 
مواالتها التي  للقوائم  صوتوا 
قائمة  فحصلت  للعراق 
يتبناها  التي  سائرون 
الصدر  مقتدى  السيد 
العلمانيين تتضمن  والتي 
اعلى  على  والشيوعيين 
 ( الحشد  وقائمة  المقاعد 
الثانية  العامري(  هادي 
النصر)العبادي( وقائمة 
المالكي  نوري  أما   ، الثالثة 
. فلم يحصل سوى 25 مقعداً 
بأن  تقّدم  مما  يتبين       
حبلى  ستكون  القادمة  اآليام 
ستوافق  فهل   ، بالمفاجآت 
إيران على الشروط أألمريكية 
حكمها  على  حفاظاً  ؟ 
ستركب  أم   ، المتهرىء 
نهجها في  وتستمر  رأسها 
غير العقالني  ، وهي ال تستطيع 
تستطيع  فال   ، أرادت  لو  ذلك 
اليمن في  ميليشياتها  تمويل 
 ، والعراق  وسوريا  ولبنان   
والحفاظ على أنشطتها النووية 
في نفس الوقت ، كما أن الداخل
وال   ، يغلي  اإليراني 
التي  المظاهرات  ننسى 
المدن  أغلب  طالت 
طهران وبضمنها  اإليرانية 
نظراً للغالء الفاحش والبطالة 
وقلة الخدمات وإنعدام الحرية 
، في ظل حكم دكتاتوري ديني
. الماللي   يقوده 
     وعلى الميليشيات العراقية 
تربط  فال  تفيق من سباتها  أن 
مصيرها بحكام طهران ، حيث
أن مصيرهم على كف عفريت 
، وحينها أين سيكون المفر من 
فاألعمى ؟  العراقي  الغضب 
ال يقود األعمى  حيث مصير 
 ، الحفرة  في  السقوط  األثنين 
. عظيماً  سيكون  وسقوطهما 

من الصحافة العربية 
التي  الجديدة  القروض  إجمالي  بلغ 
األشهر  خالل  العاملة  البنوك  قدمتها 
 )2018 أبريل  إلى  يناير  )من  األربعة 
نحو 26.5 مليار درهم. وكشف تقرير 
للمصرف المركزي أن بنوك اإلمارات 
)التقليدية واإلسالمية( زادت من حجم 
مليار  و580  تريليون  من  قروضها 
إلى  الماضي  ديسمبر  بنهاية  درهم 
بنهاية  درهم  مليار  و606  تريليون 
أبريل الماضي بزيادة نسبتها 1.67 % . 
إجمالي  أن  إلى  اإلحصائيات  وأشارت 
أبريل  بنهاية  التقليدية  البنوك  تمويالت 
بلغت تريليوناً و247 مليار درهم تشكل 
%77.6 من إجمالي اإلئتمان المصرفي 
البنوك اإلسالمية  تمويالت  بلغت  بينما 
359.5 مليار درهم تشكل 22.4 % . 

تمويالت  أن  االحصائيات  وأكدت 
من  ارتفعت  الخاص  للقطاع  البنوك 
بنهاية  درهم  مليار  و86  تريليون 
ديسمبر إلى تريليون و99 مليار درهم 
مليار   11 قدرها  بزيادة  أبريل  بنهاية 
البنوك  واستحوذت   ،1% بنمو  درهم 
القروض  من   74.1% على  التقليدية 
بإجمالي  الخاص  للقطاع  المقدمة 
إستحوذت  بينما  درهم  مليار   814.9
البنوك اإلسالمية على %25.9 بإجمالي 
 . أبريل  بنهاية  درهم  مليار   284.7
للقطاع  تمويالتها  من  البنوك  وزادت 
فترة  خالل  والصناعي  التجاري 
األشهر األربعة )يناير –أبريل 2018( 
من 748.9 مليار درهم بنهاية ديسمبر 
أبريل  بنهاية  درهم  مليار   762.2 إلى 

بنمو  درهم  مليار   13.3 بارتفاع 
التقليدية  البنوك  واستحوذت   ،1.77%
على النسبة األكبر من تمويالت القطاع 
 90.2% بنحو  والصناعي  التجاري 
وبإجمالي 606.6 مليارات درهم، بينما 
 9.8% اإلسالمية  البنوك  نسبة  بلغت 
155.6 مليار درهم. وكشفت  بإجمالي 
البنوك  تمويالت  أن  اإلحصائيات 
لألفراد بلغت 337.5 مليار درهم بنهاية 
ديسمبر مقابل 337.4 مليار درهم بنهاية 
أبريل بتراجع نحو 100 مليون درهم .

.

    

بنك الدوحة يسلط الضوء على الصيرفة الخضراء

منصور سناطي

ان  امس،  رسمية  عمانية  احصائيات  أظهرت  -كونا:  مسقط 
شمل  تحسنا  الماضي  العام  خالل  شهد  العماني  االقتصاد 
مختلف القطاعات عقب عامين متتالين من التراجع اذ تمكن 
من تسجيل نمو بنسبة 8.7 في المئة باألسعار الجارية. وذكر 
جاء  النمو  هذا  ان  العماني  المركزي  للبنك  اقتصادي  تحليل 
انعكاسا النتعاش االنشطة النفطية بنسبة 20.8 في المئة وغير 
في  الشامل  التحسن  ويعزى  المئة.  في   3.9 بنسبة  النفطية 
النشاط االقتصادي بشكل رئيسي الى تعافي اسعار النفط واالثر 

االيجابي لعملية التنويع االقتصادي. وتشير االحصائيات الى 
ان متوسط سعر النفط الخام العماني خالل العام الماضي بلغ 
حوالي 3ر51 دوالر للبرميل مقارنة بـ1ر40 دوالر للبرميل 
خالل عام 2016. والتزال الضغوط التضخمية في السلطنة 
السنوي  التضخم  نسبة  متوسط  بلغ  اذ  عام  بشكل  محدودة 
استنادا الى مؤشر اسعار المستهلك للسلطنة حوالي 6ر0 في 
2018 الحالي  العام  من  االولى  الثالثة  االشهر  خالل  المئة 

26.5 ملياراً قروضاً جديدة خالل 4 أشهر

السياسة الكويتية 

جلة 
برقيات عا

يكتبها : منصور سناطي

السيد مقتدى الصدر : التصدي للفساد والفاسدين الموالين 
إليران عزز رصيدكم الشعبي ، سر إلى األمام

وال تلتفت إلى الوراء ، فكل من ال يكون والؤه للعراق 
سينتهي سياسيا ً ووطنياً وأخالقياً .

السيد حيدر العبادي : فوزكم ثالثاً بعدد المقاعد بسبب عدم 
محاسبة حيتان الفساد ، ولكن هل بمقدوركم ذلك

في الوالية الثانية ؟ نشك في ذلك .
السيد أياد عالوي : ال يكفي كشف فساد الهيئة العليا 

لإلنتخابات ، ولكن التحالف وطنياً مع من يخدم العراق
وشعبه .

السيدهادي العامري : ثبت للعالم إن من يخدم األجنبي 
على حساب بالده فهو خائن ، وقولك أنك تهدي

فوزك لخامنئي فهو منتهى التملق ألسيادك .
السيد نوري المالكي : فوزك ب 25 مقعداً رغم التزوير 

لصالحك يثبت بأنك قد إنتهيت سياسياً ، وال ينفع
معك حتى المساندة اإليرانية رغم إهدائك للفوز المزعوم 

لخامنئي .
السيد علي خامنئي : العقوبات األمريكية قادمة من 
الخارج ، واإلحتجاجات الداخلية من الداخل ، فأين

المفر ، فالشعب اإليراني يريد الحرية ورغيف الخبز ، 
وال يريد القنبلة النووية والصواريخ الباليستية .

السيد أردوغان التركي : تدخلك السافر في سوريا ال ينقذ 
حكمك من اإلنهيار ، فالتحالف مع روسيا

لن يدوم ، فروسيا تبحث عن مصالحها فقط .
الحزب الديمقراطي الكردستاني واإلتحاد الوطني 

الكردستاني ، كان تحالفكم تاريخياً لصالح كردستان
وكل العراق ، فال تتراجعا مع كل القوى واآلحزاب 

األخرى لصالح العراق ككل .
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جمعية القوش اإلجتماعية في تورنتو 
تحيي حفلة عيد القيامة المجيد 

من األحق ب ) الباقشيش ، التب ( في المطاعم الكندية؟

ال  الكندي  السخاء   : ضرغام  زينة  كوليت  إعداد  من 
القيقب  بالد  أهل  يقدمها  التي  والتبّرعات  الهبات  يقتصرعلى 
لضحايا  ريعها  يعود  التي  والحفالت  الخيرية  للمشاريع 
في  حرائق  أو  المكسيك  في  إعصار  أو  هايتي  في  زلزال 
بل  فحسب،  ألبرتا  مقاطعة  شمال  في  ماكموري  فورت 
يدفعها  التي  باإلحمال  السخيّة  اإلكراميات  إلى  يتعداه  أيضا 
صالونات  في  أو  المطاعم  في  يتلقونها  خدمات  لقاء  الكنديون 
التجميل والحالقة وإلى ما هنالك من خدمات خاصة لألفراد . 
وقد أثير الجدل مؤخرا حول البقشيش واإلكرامية في المطاعم 
التي يدفعها الزبون عادة للنادل الذي قام بخدمته وتلبية مطالبه 
وتساءل البعض عما إذا كان باإلمكان تقاسم إكراميات النُُدل مع 
الطهاة والعاملين في المطبخ سيما وأن هؤالء هم جنود الخفاء الذين 
قاموا أيضا بتقديم الخدمات لزبائن المطعم بشكل غير مباشر . 
كندا  في  دائما  كان  البقشيش  بأن  التأكيد  يجب  بدء  ذي  بادىء 
أكثر  ليس  عرف  هو  ينّظمه،  قانون  وال  اختياريا  يزال  وال 
تتراوح  نسبة  للجرسون  المطعم  زبون  يدفع  بأن  يقضي 
المطعم.  لفاتورة  اإلجمالية  القيمة  من   22% إلى   15% بين 
فاتورة  في  البقشيش  تسعيرة  إدراج  باإلجمال  يجب  وال  هذا 
في  األمر  هذا  المطاعم  أصحاب  تجاوزبعض  وقد  المطعم، 
هذا  من  الشكوى  برفع  الزبائن  بعض  فقام  نادرة،  مرات 
يفرض  أن  رافضين  المستهلك  حماية  مؤسسات  إلى  التجاوز 
 . تقديمها  الواجب  البقشيش  نسبة  المطعم  صاحب  عليهم 
ففي  أخرى،  إلى  كندية  مقاطعة  من  اإلكرامية  نسبة  وتختلف 
الكندي  الغرب  في  كولومبيا  بريتيش  مقاطعة  في  فانكوفر 
حين  في   16،5% الزبون  يتركها  التي  اإلكرامية  معدل  يبلغ 

كيبيك  مقاطعة  في  مونتريال  أبناء  يتركها  التي  اإلكرامية  تبلغ 
وهاليفاكس في مقاطعة نوفاسكوشا في الشرق الكندي وكالغيري 
%15 هذا وأقل إكرامية يدفعها  ألبرتا في الغرب  في مقاطعة 
ومقاطعة  الغرب  في  مقاطعة ساسكتشوان  مطاعم  في  الزبائن 
نيوبرنزويك في الشرق الكندي وتبلغ نسبة البقشيش 13،7 % . 
 Guelph غوليب  جامعة  في  باحثون  أظهر   2016 العام  في 
بعدم  يتسبب  الكندي  البقشيش  نظام  بأن  أونتاريو  مقاطعة  في 
المساواة في االجور بين النُُدل والطهاة في مقاطعة أونتاريو مما 
أثار النقاش في المقاطعة حول ما إذا كان يجب أن يستأثر النادل 
 . المطبخ أيضا  العاملين في  يتقاسمه مع كل  أو  بالبقشيش كله 
وعلى سبيل المثال يبلغ معدل راتب النادل في الساعة الواحدة 
في مقاطعتي كيبيك وأونتاريو نحو $27،38 بفضل اإلكرامية 
المضافة في حين يبلغ راتب كبير الطهاة نحو $18،57 في الساعة . 
وتجدر اإلشارة إلى أن تقاسم اإلكرامية يمارسه عدد من المطاعم 
عبر أنحاء البالد ولكن ما يختلف من مقاطعة كندية إلى أخرى 
يجب  من  وعلى  البقشيش  بمشاطرة  القرار  هوية صاحب  هو 
للنادل؟  أو هو حصرا  توزيعه  توزيعه وهل في األصل يجب 
الموضوع  هذا  في  األمر  كيبيك  حكومة  حسمت  وقد  هذا 
وأعطت للنُُدل أن يقرروا بأنفسهم هل يريدون تقاسم غلّتهم من 
أونتاريو  حكومة  أن  حين  في  هذا  ال.  أم  غيرهم  مع  البقشيش 
بجزء  يحتفظ  أن  المطعم  لصاحب    2016 العام  منذ  أجازت 
أن  إال  له.  يروق  كما  توزيعها  ويعيد  البقشيش  أموال  من 
شهر  الظهورفي  إلى  عادت  أونتاريو  في  النادل  شكوى 
في  لالجور  األدنى  الحد  وصل  عندما  الماضي  شباط/فبراير 
المطعم  إدارة  النادل  اتهم  الساعة. وقد  إلى $14 في  المقاطعة 

إذ عمد بعض  االجور على حسابه  تمّول زيادة  أن  تريد  بأنها 
إكراميات  من  كبير  جزء  اقتطاع  إلى  المطاعم  أصحاب 
 . المطبخ  في  العاملين  من  مع غيرهم  لمشاطرتها  لديهم  النُُدل 
أنحاء  في  كبيرة  ضجة  أحدث  الذي  األمر،  هذا  اضطر  وقد 
التدخل  إلى  وين  كاتلين  أونتاريو  حكومة  رئيسة  المقاطعة، 
وأوكلت إلى لجنة العالقات العمالية في أونتاريو بإجراء تحقيق . 
ويهدف تشاطر اإلكراميات إلى تقليص عدم التساوي في االجور 
بين النُُدل والطهاة ال سيما أن أصحاب المطاعم يجدون صعوبة 
في إيجاد اليد العاملة وراء الكواليس في مطابخهم ويؤكدون بأن 
أرباحهم ال تكفي لزيادة األجور لذا قد تكون مشاطرة اإلكرامية 
. المطاعم  يؤّكد عدد كبير من أصحاب  األمثل كما  الحل  هي 

الكندية( الصحافة  الكندية،  اإلذاعة  هيئة  )المصدر: 

دراسات في االثار والتاريخ

 
بعض  سمعه  الى  تتطرق  عندما  المرء  يتخيل  قد     
إنها  العراق  اهل  لهجة  في  الدارجة  العراقية  المفردات 
دخيلة على اللغة العراقية بخاصة والعربية بعامة , وانها 
وعندما   , المجاورة  االمم  لغات  من  أقتبست  قد  كانت 
خالل  من  القديم  اللغوي  العراق  تراث  مافي  على  يقف 
يجد  والسومرية  االكدية  للغة  المسمارية  النصوص 
قد  العكس  بل   , مقتبسة  وغير  اصيلة  المفردات  تلك  ان 
حصل وذلك بان االمم المجاورة كانت قد اقتبستها وورد 
الباحثون  , فعندما وقف  العراق  الى  بعضها عن طريقها 
العراقيون المختصون على مكنون النصوص المسمارية 
المفردات  من  هائال  كما  هناك  ان  وجدوا  ودراستها 
 : منها  البعض  أدناه على  ولنقف   , العراقي  ذات االصل 

  الرز  الشلب    
قد  كان  الرز  نبات  بان  المؤرخين  بحوث  اشارت       
عرف في العراق منذ القرن الثامن والسابع ق. م. لكنه قد 
كثر زراعيا بعد نهاية العهد البابلي الحديث بحدود القرن 
المسمارية  باللغات  المختصون  م. وقد وقف  السادس ق. 
من خالل ماذكر في اثبات النباتات المسمارية بان هناك 
 ,  ) اّ   _ لي  شي_   ( المسمارية  بالعالمات  دون  قد  نباتا 
)     she _li _ a  ( وان هناك مصطلح سومري يتكون 
الحبوب  مفهوم  تقع ضمن  والتي   ) شي   ( العالمتين  من 
كالقمح والشعير , كما وقفوا على ان العالمة  ) لي ( تعطي 
معنى الحشيش , ويعلل االستاذ المرحوم طه باقر بان هذا 
المصطلح هو اصل الكلمة العراقية التي يسمى بها الرز 
.  ) )الِشلب  وهو    ) مجروش  غير   ( قشوره  فصل  قبل 
اشارت  فقد  للرز  زراعة  اقدم  يخص  فيما  اما      
الحجري  العصر  خالل  الصين  في  كانت  بانها  البحوث 
االمبراطور  زمن  وعلى   . م  ق.   3000 بحدود  الحديث 
وتعتبر   ,  )  Chin Nung  ( ننغ   جين  الصيني 
. الرز  إنتاج  في  العالم  في  دولة  اكبر  االن  لحد  الصين 
الرز  من  نوع  بزراعة  محليا  اشتهر  فقد  العراق  اما      
وهو  المميز  وطعمه  الفواح  العطر  ذات  بنكهته  عرف 

العنبر العراقي التي اشتهرت به مدينة المشخاب التي تبعد 
عن مدينة النجف بنحو من 30 كم الى الجنوب منها وذلك 
لكون ارضها طينية خصبة كونها من بقايا اراضي السهل 
الرسوبي لنهر الفرات , وتطلق كلمة ) تمن ( في العراق 
على كافة انواع الرز إذ اشارت بعض الدراسات الى ان 
تلك التسمية تعود الى ايام الحرب العالمية االولى_ على 
أثر إمتناع االهالي عن تزويدهم  _ فاضطرت السلطات 
عليها  باكياس  معبأ  الخارج  من  إستيراده  الى  البريطانية 
شكال لعشرة رجال وقد كتب تحت الشكل Ten Men فكانت 
تتردد تلك الكلمات عند تناول االكياس وظن العاملون على 
حمل االكياس بان الرز اسمه كذا ) تمن ( على ماطرأ على 
 . الحين  ذلك  منذ  العراق  في  تمن  كلمة  مسمعهم فشاعت 

 الزنبيل 
وعاء  على  تطلق   , العراقيين  لهجة  في  دارجة  كلمة     
مصنوع من خوص سعف النخيل بعد ان يفرد من العيدان 
ويعامل بترطيبه ثم حياكته بتداخل الخوص بعضه ببعض 
الفوهة  ذو  البيضي  الشكل  حياكته  في  يتخذ  ما  وغالبا   ,
تعمل  مواد  من  يستوعبه  ما  حمل  ولضرورة   , الواسعة 
له عرى جانبية من مادة الليف , وقد يظن ان تلك الكلمة 
باللغات  المختصين  ان  غير  العراقية  اللهجة  على  دخيلة 
العراقية  للعامية  مطابقة  كلمة  ورود  على  وقفوا  القديمة 
Zan- زنبيلو  أصل  وذات    Zabbilu ) َزبيّلو   (  وهي 

العراق  في  يستعمل  الذي  الوعاء  نفس  تعني  التي   bilu
كذلك   , االكدية  زبالو  من  مشتق  بانه  أكدوا  كما   ,
الحّمال  اي   ) زابليو   ( البابلي  الفاعل  اسم  على  وقفوا 

   الُكبّة 
       من االكالت العراقية المشهورة وقد ظن بعض الباحثين 
بانها من الكلمات المعربة والدخيلة على اللهجة العراقية 
, وتطلق الكلمة على كل شيء مقبب وعلى شكل كرة او 
معجم   _ الجامع  المعاني  معجم  في  كما وردت  اسطوانة 
عربي , والُكبّة لحم يدق ويضاف اليه جريش القمح ويكبب 
اي يعمل على هيئة الكرة ثم يطهى , واحيانا يخلط اللحم 
 , ثم يطبخ  الرز ويعمل منه كرات  المدقوق مع مسحوق 
كما وردت الكلمة ) ُكبّة ( في قاموس المعجم الوسيط , ُكبّة 

الغزل بمعنى اللفيفة اي ماجمع منها على شكل كرة , وكذلك 
الُكبّة بمعنى الثقل , أِكّب على الشيء -إنحنى عليه وقد تأتي 
بمعنى – تِكبّب الرمل , تعقد ولصق بعضه ببعضه االخر . 
     من خالل دراسات المختصين بالنصوص المسمارية 
فقد اكدوا ان تلك الكلمة ليست معربة من الفارسية وانها 
على االرجح لها تأصيل الى الكلمة )البابلية واالشورية ( 
kip-  التي وردت في النصوص المسمارية بهيئة ) ِكبتّو(
patu  التي كانت تطلق على الشيء المدور ,كذلك ورد 
إطالقها على شكل الدائرة في الرياضيات البابلية , واشار 
 ) القديم  اللغوي  تراثنا  من   ( كتابه  في  باقر  طه  االستاذ 
من  وكانت  المسمارية  النصوص  في  ورد  الُكبّة  إسم  ان 
االشوري  الملك  أقامها  وليمة  في  أكل  من  قدم  ما  جملة 
ناصر بال ) القرن التاسع ق. م. ( في حفلة أقامها بمناسبة 
مدينة  من  بالقرب  نمرود  في  قصره  بناء  من  االنتهاء 
الموصل وذكر من بين المواد التي عملت منها الُكبّة القمح 
المجروش إستنادا الى الصطلح االشوري ) قيمو خشلو ( . 
عل  والتاريخية  االثرية  النصوص  تشير  سبق  مما      
عام  بشكل  حضاريا  زاهر  ماض  من  للعراق  ماكان 
قد  كانوا  الباحثين  من  الكبير  العدد  وان  بخاصة  ولغويا 
ظنوا بان هناك الدخيل الى حضارته من االمم المجاورة 
العكس  كان  ذلك  ان  المسمارية  النصوص  واثبتت   ,
ما  الى  اللغوية  المفردات  من  الكثير  تسربت  عندما 
يجاوره من االمم االخرى عندما جذبتها حضارة العراق

اصول اللهجة العراقية الدارجة 
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اربح معنا جائزة كأس العالم 
وتوقع من الفريق الفائز 

ستعلن النتائج من خالل جريدة أكد 
نتمنى لإلخوة واألخوات المشاركين والمشاركات الفوز معنا 

بجوائز قيمة 
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 جمعية القوش االجتماعية 

االجتماعية  القوش  لجمعية  اإلدارية  الهيئة  إجتمعت 
إنتخاب هيئة جديدة إلدارة عملها في موسمها  بغية 
بتوجيه  إجتماعها  بدأت  وقد   ، الجديد  الخامس 
العامة وكل ضيوف الجمعية  للهيئة  شكرها الجزيل 
والتي  االنتخابات  إلنجاح  التام  حرصهم  على 
إيجابياً  إنطباعاً  وديمقراطية  شفافية  بكل  تمت 
لديمومة  واعد  ألفق  الجالية  مصلحة  في  يصب 
كل  الى  بالشكر  نتوجه  كما  االجتماعي  مشروعنا 
المشاركين من االخوة الذين شاركوا في االنتخابات 

 . المشاركة  فرصة  لهم  تسنح  لم  الذين  واولئك 
احتياط  عضوين  مع  اعضاء   9 ترشيح  تم  وقد   
 . للجمعية  الداخلي  النظام  يقره  ما  حسب 
االصوات  فرز  لهيئة  بالشكر  الجمعية  وتتوجه   
غيداء   : اسمائهم  التالية  االخوة  من  تكونت  التي 
 . قودا  سعيد  و  تومكا  سامي   ، دنخا  الزار   ، قوجا 
 كذلك توجهت الجمعية بشكر االدارة السابقة الداءها 
خالل السنة السابقة والتي قامت بأعباء الدورة الرابعة . 
 : من  تتألف  الجديدة  االدارية  الهيئة   

بسمان حربي  ) رئيساً للجمعية ( ، عماد خوركا ) 
نائب الرئيس والمسؤول عن شؤون االعضاء  ( ، 
اياد البنا ) قسم االعالم والنشر ( ، أنصار الصفار 
 ( قودا  اسماعيل   ،  ) الصندوق  وأمينة  المالية   (
سكرتيراً ( ، جالل خيرو ) عالقات عامة ( ، طارق 
كريش ووسيم قوجا ) اللجنة الفنية ( ، ميرنا حيدو 
 ) الشباب  وشؤون  المناسبات  إدارة   ( قيا  وروبن 
 . العام  الصالح  لخدمة  الموفقية  للجميع  نتمنى 

MAKDOSS ALSHAM 

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

Expiry  date : Mar 1  2020

مكدوس الشام 
طيب المذاق حلو وحراق

Tel : 647 – 625 - 4965

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

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

إعالن نتائج االنتخابات السنوية التي جرت االسبوع الماضي الختيار الهيئة االدارية للجمعية 
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أسواق سميراميس 
SAMIRAMIS SUPERMARKET

ئماً 
ل دا

س األفض
رامي

سمي

416 - 741 – 4729
Albion Rd Roxdal On  ) Albion & Islington977

 اجود انواع الخضروات تجدونها لدينا 
تقدم إدارة أسواق سميراميس أجمل التهاني والتبريكات الى جاليتنا الكريمة بمناسبة قدوم عيد 
الفطر المبارك، وكل عام وانتم بخير ، ولهذا نعلن لجمهورنا الكريم ان لدينا تنزيالت هائلة  

تين مجفف ممتاز  انواع الرز الفاخر    بطم من الموصل  انواع  الطحينية والراشي 
العراقي الفاخر

صابون غار 
العيسى االصلي

شاي ريجيم رشاد من مزارعنا    علكة ماء من الشورجة عراقية 

مشروبات غازية من بالدي 

انواع االجبان العربية 

بصل اخضر من مزارعنا  صاص عراقي فاخر 

ورق عنب  تمور عراقية  فجل احمر من مزارعنا  

من السما االصلية من العراق  ثوم عجم بربين من مزارعنا 
تمن عنبر المشخاب

سسي عراقي ذو جودة 
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ائز سموعي الحداد

achieved. Don’t settle for anything less.
You don’t pay unless we win.

Let us help. Call today for a free consultation.

Arabic
Cantonese
Croatian
Guajarati
Hindi

Italian
Mandarin
Polish
Punjabi

Romanian
Russian
Spanish
Ukrainian
Urdu

We Speak Your Language

Motor Vehicle Accidents
Traumatic Head Injuries

Catastrophic Injuries
Slip and Fall Injuries
Motorcycle Accidents

Personal Injury Cases

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

ضياء ججو قطا
Dhia Jajou Qutta

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

Sales Representative
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كاراساكا تزهو بضيوفها وتالقح ثقافات الشعوب 
الوكيل العقاري خالد مرزا 

يرعى الجناح العراقي في المهرجان
 قام  مشكوراً الوكيل العقاري السيد خالد مرزا مع آخرين برعاية الجناح العراقي في مهرجان كاراساكا لهذا العام 

، وقد تخلل المهرجان العديد من الفعاليات الفنية والعروض الفولكلورية ، كذلك كان لعروض األزياء الشعبية 
والتاريخية التي طبعت حضارة العراق القديمة بطابعها المميز . 

 كذلك أعلنت الشركة خالل المهرجان عن تبنيها لمسابقة الفائز في كأس العالم وستمنح جوائز قيمة لمن يفوز 
توقعه عن هوية الفائز . نتمنى للجميع الفوز معنا . 
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شقشقيات 

يكتبها حمزة الفوال 

كان “حسني الزعيم” قائداً للجيش السوري قبل أن يقوم 
آذار   30 في  القوتلي”  “شكري  الرئيس  على  بانقالبه 
تاريخ سورية  في  األول  هو  االنقالب  هذا  وكان   1949

وكّرت بعده سبحة ومسلسل االنقالبات المتعاقبة
المهم عندما كان “الزعيم” قائداً للجيش قبيل انقالبه ,كان 
“شكري  للرئيس  مستشاراً  البرازي”  “محسن  الدكتور 
صداقة  عالقة  بالزعيم  البرازي  تربط  وكانت  القوتلي” 
وسهرات خمر وميسر وليالي حمراء , وفي أحد مجالس 
من  مجموعة  والبرازي  الزعيم  الى  ضّم  الذي  الشراب 
حسني  خاطب  الثمل  من  حالة  وفي  والضباط  النواب 

الزعيم الدكتور البرازي قائالً .
رئيس  أنا  وصرت  الزمان  ضرط  اذا  يامحسن  “وهللا 

سورية رح عينك رئيس حكومة !
ودارت األيام وقام الزعيم بانقالبه وأطاح بالرئيس شكري 
كان  فما   , العظم”  آنذاك “خالد  القوتلي ورئيس وزرائه 

من “محسن البرازي” االّ أن أرسل لحسني الزعيم رسالة 
تهنئة طريفة جاء فيها العبارة التالية

“سيدي الزعيم : لقد ضرط الزمان فعيّنونا”
فانفجر الزعيم ضاحكاً وصار يقرؤها لكل من يزوره أو 
يقابله , والجدير بالذكر بأن “حسني الزعيم” كان يتأمل 
بقبول الرئيس “فارس الخوري” لمنصب رئيس الوزراء 
عهده  على  االحترام  والضفاء  الزعيم  لسمعة  تنظيفاً 
وطنية وصدق  من  به  يتمتع  الخوري”  “فارس  كان  لما 
المحافل  جميع  في  واحترام  طيبة  وسمعة  كّف  ونظافة 
العربية والدولية , لكن “فارس بيك” رفض وقال للزعيم 

قولته الشهيرة
أبواب  هذا  بانقالبك  سورية  على  فتحت  لقد  “ياحسني 

جهنم”
العبارة  هذه  سمع  ان  بعد  الزعيم”  “حسني  من  كان  فما 
-وكان هذا في بيت فارس الخوري- االّ أن انتفض غاضباً 

وقال لمستشاره وقتذاك “نذير فنصة”
ارسل للدكتور محسن البرازي وقل له عن لساني

“هلق ضرط الزمان عن جد.. فعينّاك”
وهذا ماحدث فعالً , فقد عيّن “الزعيم” الدكتور “محسن 
الزعيم  باعدام  انتهت  التي  للحكومة  رئيساً  البرازي” 
“حسني  على  الحناوي”  “سامي  انقالب  بعد  والبرازي 
الزعيم” الذي حكم سورية بضعة أشهر فقط من 30 آذار 

حتّى 14 آب من عام 1949
وتوتة توتة خلصت الحدوتة

كم   : القصيد  بيت  وهنا  الحكاية  هذه  بعد  القول  خالصة 
ضرط الزمان علينا من بداية إنقالب المرحوم عبد الكريم 
قاسم على الحكم الملكي لليوم في العراق وحتى يومنا هذا 

؟ !!! 

حين “يضرط” الزمان

من حوادث ايام زمان 

مال بربن 

قره قوش هو حاكم مصر في ايام صالح الدين 
االيوبي وكان مشهورا بألفاضه التركية وإسمه 
لشدة  بالقره قوش  ، ولقب  الدين االسدي  بهاء 
بأسه وبطشه بمن يحكمهم كما تقول الروايات 
 ( بالتركية  قره  !  وتعني كلمة  تندراً  او ربما 

األسد ( وقوش تعني الجارح من النسور. 
فأصدر  يوماً  ذات  في  أفلس  هذا  قوش  وقره   
ذهبية  ليرة   100 قدرها  غرامة  بفرض  أمره 
على كل من يسمع كالم زوجته ، ومثلها على 
على  كذلك  ومثلهما   ، دجاجة  يشتري  من  كل 

كل أقرع !! 
ألحت   ، قوش  قره  قرار  إصدار  بعد  المهم   
فروج  لشراء  زوجها  على  العباد  أحد  زوجة 
إلبنهم حسب وصفة الطبيب ، الزوج المسكين 
عن  زوجته  إثناء  عبثاً  وحاول  طويالً  تردد 
ان  إال   ، قوش  قره  بأمر  اياها  مذكراً  طلبها 

الزوجة أصرت على طلبها . 
فأشترى  حذراً  يتلفت  خائفاً  الزوج  خرج   

ورجليها  جناحيها  وربط  وكممها  الدجاجة 
ووضعها تحت عباءته وقصد داره مسرعاً . 

 وحدث ان سقطت كمامة الدجاجة فمألت الحي 
وطالبوه  قوش  قره  زبانية  به  فأحاط   ، زعيقاً 
بأداء الغرامة وقدرها 100 ليرة ذهبية لمخالفته 

أمر الوالي . 
ولده  حال  ويشرح  يستعطفهم  أخذ  الزوج   
المريض وكيف ان أمه أوصته بشراء فروجة 
أوصته  من  وهي  عليه  ملتاعة  أمه  وان   ، له 
بشراء فروجة له ، فأنتفض زبانية الوالي وقالو 
له : انك قد اركبت مخالفة اخرى ، فقد نفذت 

طلب زوجتك فعليك دفع 100 ليرة ثانية . . 
فرفع   ، المظلوم  الزوج  بعين  الدنيا  ضاقت   
قرعته  فبانت  السماء  الى  أمره  شاكياً  عمامته 
، فقالوا له : ها . . انت أقرع ! عليك أن تؤدي 

100 ليرة ثالثة !! 
 تُرى كم قرقوش بيننا يصدرون أحكامهم كيفما 

أتفق وينغصون علينا حياتنا ؟   

حكم قره قوش 
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منوعات 

الطمث و"وصمة العار".. مسلمات يواجهن األفكار النمطية في رمضان

االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  مسلمات  نساء  تناقش 
التحديات المتعلقة باألكل أثناء الدورة الشهرية خالل شهر 

رمضان . 
وأشار البعض إلى أنهن يختبئن بعيدا عن األقارب الذكور 
لتجنب التعرض لإلحراج أو االضطرار إلى الكذب حيال 

الدورة الشهرية . 
وقالت المدونة في مجال الجمال والموضة صوفيا جميل 
لبي بي سي: “بعض الناس ال يريدون االعتراف بوجود 
هذه المشكلة ألنهم يرون أنها قد تعكس صورة سلبية عن 

الدين اإلسالمي، لكن في واقع األمر هناك مشكلة .

لكن بعض النساء تشعرن أنهن ال يمكن أن يكن صريحات 
حول موضوع الدورة الشهرية مع الذكور في عائالتهن . 
والدتي  “كانت  عاما   21 العمر  من  البالغة  جميل  وتقول 
الرجال،  تخبري  ال  الطمث  فترة  في  كنت  إذا  لي،  تقول 

الفتيات فقط يمكنك اطالعهن بذلك .
والدي  وأرى  الماء  أشرب  كنت  عندما  “لذلك  وتضيف 
قادما، كنت أضع الكأس وأذهب بعيدا. وكانت أمي تضع 

طعاما في غرفتي وتخبرني أن آكل هناك بهدوء . 
أصل  من  وهي  نيويورك  في  تعيش  التي  صوفيا  وتقول 
لقمة في فمي  باكستاني “عندما ضبطني أخي وأنا أضع 
أخذ يحدق بي. كان أشقائي يحاولون أن يضبطوني وأنا 

آكل بهدف إحراجي . 

الثقة ألقول إن هذا  قائلة “اتمنى لو كان لدي  كما تردف 
أمر طبيعي وأن الدين اإلسالمي يأمرني بعدم الصيام أثناء 

دورة الطمث . 
وتقول صوفيا إن الطمث هو “موضوع مخجل” لدرجة 

أن والدتها لم تخبرها أبدا أنها ستحيض عند البلوغ . 
فترة  األشانتي خالل  نهر  يمنعن من عبور  تلميذات غانا 

الطمث
الحديث بدون خجل عن الدورة الشهرية

وتضيف “أعتقد أن الدورة الشهرية يجب أن تكون أمرا 
طبيعيا، يجب أن يتحطم هذا التابو. يجب أن يكون هناك 
معني  جيلنا  إن  القضية،  هذه  حول  الحوار  من  المزيد 

بإحداث هذا التغيير . 
المسلمين، صابرين إمتاير  وقالت رئيسة جمعية الطالب 
عن  التحدث  على  الناس  مساعدة  تريد  إنها  سي  بي  لبي 
الشهرية،  الدورة  موضوع  تجاه  والمواقف  السلوكيات 
وإنها نشرت تغريدة على موقع تويتر لتشجيع الحوار على 

اإلنترنت .
 ، كهذه  مواضيع  على  جدا  منفتحة  “عائلتي  أضافت  كما 
ال  رمضان،  شهر  خالل  خصوصا  الفتيات،  بعض  لكن 
يأكلن حتى أمام أقاربهن الذكور ويشعرن بالدنس والعار 

خالل فترة الطمث . 
لواقع  الفتاة  وإخفاء  كبيرة،  عار  وصمة  “هناك  وأردفت 
أنها في دورتها الشهرية وشعورها بالعار يرسخ اضطهاد 

النساء، إنه يناقض مفهوم األنوثة . 
وتبدو تجربة صابرين الخاصة تجربة مختلفة، فهي قادرة 
على تناول الطعام والشراب أثناء في شهر رمضان خالل 
فترة طمثها أمام أفراد عائلتها وتقول “ذهبت مرة لشراء 
عصير وأخي كان صائما وسألني لماذا أطلب عصيرا في 
شهر الصيام، وعندما قلت له أنني في فترة الطمث تقبل 

األمر بشكل جيد جدا . 
ومع ذلك ، تدرك صابرين الحاجة إلى التحدث بشكل أكثر 
عالنية عن الطمث وتقول “لقد علمتني أمي كيف أتعامل 
مع دورتي الشهرية بما يختص باللباس والنظافة، لكنها في 

الواقع لم تعلمني كيفية إخبار الناس عنها .

وتضيف “لم أبدأ بالحديث مع الناس حول الدورة الشهرية 
جعل  لكن  المحرمات،  من  موضوع  إنه  مؤخرا،  سوى 

األمر طبيعيا، يقع على عاتقنا .

التوقف عن االستمناء ومشاهدة األفالم اإلباحية غير حياتي

صاحب التجربة رفض الكشف عن هويته
هذا المقال يتناول محتوى ال ينصح بعرضه على األطفال

من  يكن  لم  استمناء.  دون  شهرا   13 هو  القياسي  رقمي 
توقفي  منذ  ولكن  ذلك،  عن  باالستغناء  االلتزام  السهل 

أصبحت حياتي أفضل . 
من المثير للدهشة كم هو جيد لي أن أقلع عن تلك العادة. 
مرات  ولعدة  ألشهر،  وأحيانا  ألسابيع،  توقفت  وبالفعل 
خالل العشرينات من عمري. وأنا لست وحدي. الماليين 
العالم  أنحاء  في جميع  الرجال(  من  )معظمهم  الناس  من 
ينضمون إلى “NoFap” “نوفاب”، وهي حركة تشجع 
الفيديو  ومقاطع  األفالم  مشاهدة  عن  التخلي  على  الناس 

اإلباحية وعن االستمناء . 
وقد بدأت في التفكير في مدى تأثير مشاهدة المواد اإلباحية 
علي عندما كنت في التاسعة عشرة من عمري. مثل بقية 
جيلي، نشأت في بلد غربي وأنا قادر على مشاهدة األفالم 
اإلباحية عند الطلب. أتذكر أنني كنت أبحث عن “مالبس 
 14 حوالي  عمري  كان  عندما  اإلنترنت  على  داخلية” 

عاما، لكن البحث قادني إلى صور إباحية . 
وفي سنوات المراهقة المتأخرة، وصلت إلى نقطة بحيث 
أنه لو كنت وحدي في غرفتي كانت فقط مسألة وقت قبل 
بدأت أشعر  إباحية.  المطاف لمشاهدة مواد  ينتهى بي  أن 
لم  فاشل،  وكأني  مدمنا. شعرت  أكون  قد  أني  من  بالقلق 
إلى  فلجأت  الحقيقية  الحياة  في  فتيات  مقابلة  من  أتمكن 

االستمناء بمفردي مع اإلنترنت . 
هل “إدمان الجنس” مرض حقيقي؟

أن  لي  يسبق  ولم  أعزبا  كنت  عشرة،  التاسعة  سن  وفي 
مارست الجنس. لم تتطور أي من عالقاتي إلى أي شكل 
في  البقاء  الجنس.  يخص  بما  جدا  جاهال  وكنت  جدي، 
أي  لتجنب  أمنا  األكثر  الطريقة  بدت  واالستمناء  المنزل 
الفتيات،  مع  التحدث  أحاول  كنت  عندما  محرج.  وضع 
لم أكن أستطع محو صور النساء العاريات، الالتي كنت 
مخيلتي.  من  السابقة،  اللية  في  اإلباحية  أفالمهن  أشاهد 
أني  سيعتقدون  أفعله  كنت  بما  عرفن  إذا  أنهن  شعرت 

غريب األطوار ال محالة . 
بشأن  القلق  جراء  مستيقظًا  بأكملها  ليال  أقضي  كنت  لقد 
أتحدث مع  لم  اإلباحية على حياتي.  المواد  تأثير مشاهدة 
زمالئي حول هذا الموضوع، إذ لم يكن من الطبيعي في 

مجموعتنا مشاركة ما نفعله في حياتنا الخاصة . 

قررت  العشرين،  ميالدي  عيد  وبعد  األيام،  أحد  وفي 
لديها  وكان  بالروحانيات،  مهتمة  والدتي  كانت  التوقف. 
الكثير من الكتب حولها، وبدأت في تصفح كتبها. وتعرفت 
التأّمل، واكتشفت ألول مرة فكرة استخدام االمتناع  على 
الفكرة  بنفسي.  وثقتي  لتعزيز طاقتي  الجنس كوسيلة  عن 
شعرت  “كونداليني”.  يسمى  قديم  معتقد  من  جزء  هي 
بالحرج الشديد من أن أسأل أمي عنه، لكني قررت معرفة 

المزيد. هكذا بدأ كل شيء . 
إدمان الجنس: خمس مرات يوميا ليست كافية 

“تبعات”
وفي البداية، ظننت أني سأتخلى عن ممارسة العادة السرية 
لبقية حياتي. لذلك شعرت بخيبة أمل عندما توقفت لشهر 
ذلك وضع  بعد  ثم عدت مرة أخرى. وقررت  فقط  واحد 

أهداف أكثر واقعية . 
االستمناء  عن  باالمتناع  “نوفاب”  حركة  وتوصي 
ومشاهدة المواد اإلباحية لمدة 90 يوما. سمعت ألول مرة 
عن ذلك في مقاطع فيديو “تيد توك” على االنترنت، التي 
يتحدث فيها خبراء في مختلف المجاالت، وهكذا شاهدت 
اإلباحية  المواد  مشاهدة  تأثير  عن  يتحدث  لخبير  مقطعا 
تأثيرات مشاهدة  الدماغ، وقارن بين  عبر اإلنترنت على 
المواد اإلباحية وبين تعاطي المخدرات القوية، كما ربط 
ارتفاع عدد  وبين  اإلباحية  للمواد  المفرطة  المشاهدة  بين 
من  الكثير  االنتصاب.  ضعف  من  يعانون  الذين  الشبان 
من  قلقون  ألنهم  “نوفاب”  لمجموعة  ينضمون  الذكور 

ضعف االنتصاب، لكن ذلك لم يكن الحال بالنسبة لي . 
بدأ  عندما   2011 عام  في  “نوفاب”  حركة  نشأت  وقد 
موقع  عبر  للنقاش  موضوعا  رودس  ألكسندر  المستخدم 
الحركة  وتضم  االستمناء.  عدم  فوائد  حول  “ريدإت” 
“فابسترونوتس”  أو  عضو،  ألف   300 من  أكثر  اآلن 
على  موقعا  ألكسندر  أنشأ  كما  أنفسهم.  على  يطلقون  كما 
اإلنترنت يشارك الناس من خالله تجاربهم في عيش حياة 

خالية من المواد اإلباحية . 
على  ساعدت  قد  “نوفاب”  أن  الناس  من  الكثير  ويعتقد 
المواد  مشاهدة  عن  الناجم  االنتصاب  من ضعف  شفائهم 
االستمناء  عن  التوقف  يجعلني  لي،  بالنسبة  اإلباحية. 
ومشاهدة المواد اإلباحية، أشعر بالثقة، كما يساعدني على 
االسترخاء والتحدث مع الفتيات بشكل طبيعي ألني أعرف 

أن رغبتي الجنسية تحت السيطرة .

جلد الذات”
اإلباحية  المواد  ومشاهدة  االستمناء  من  نفسي  منعت  لقد 
قدر اإلمكان على مدى السنوات العشر الماضية. األسبوع 
بالجنس.  يذكرك كل شيء  إذ  دائما،  األول هو األصعب 
كنت استثار من قبل امرأة جذابة على شاشة التلفزيون أو 

في مقطع فيديو على يوتيوب . 
وفي كل مرة أكسر فيها الحظر الذي فرضته على نفسي، 
أشعر باالشمئزاز لبضعة أيام. اعتدت أن أجلد ذاتي بسبب 
ضعيف  بأنني  واحساسي  بالحظر،  االلتزام  في  فشلي 
وأفتقر إلى االنضباط. قد يستغرق األمر بضعة أيام حتى 

يستقر مزاجي ثم أبدأ من جديد . 
على  التركيز  في  االستمناء  عن  التخلي  ساعدني  وقد 
عملي. في هذه األيام، يمكن أن أقضي ساعات في غرفتي 
على جهاز الكمبيوتر الخاص بي دون أن أشعر برغبة في 

االستمناء. لم أكن ألتمكن من فعل ذلك بدون “نوفاب . 
القياسي  الرقم  أحطم  أن  آمل  اآلن.  جديد  من  بدأت  أنا 
مشاهدة  أو  استمناء  دون  شهراً   18 أتم  وأن  بي  الخاص 
عن  التوقف  هو  الطويل  المدى  على  هدفي  إباحية.  مواد 

هذه العادة لألبد.
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كم هو رائع أن نحيا فى عالم بال حروب وبال 
أمراض وبال جريمة أو إدمان أو ظلم. فى مثل 
هذا العالم المثالى بالطبع، تكون الحياة المسيحية 
آخر  واقعاً  يوم  كل  نواجه  اآلن  ولكننا  سهلة! 
لعالم  الطبيعية  النتيجة  هما  والمعاناة  فالشر 
يعيش بعيداً عن هللا. ولألسف ال ينقص الشر وال 
تنحصر المعاناة فى بقاع العالم المليئة بالحروب 
من  مكان  كل  فى  تنتشر  وإنما  والصراعات، 
المنطقة  دارك وفى  باب  إلى  العالم حتى تصل 
التى تعيش فيها. ومع إنتشار هذا االشر المفزع 
تأتى أسئلة محيرة مثل: لماذا يتألم األبرياء؟ لماذا 
وحيرتنا  أسئلتنا  لنا  وتسبب  الصالحون؟  يضار 
تخبطاً وتعثراً فى حياتنا الروحية، بل وتتحدى 
إيماننا وتوقعنا فريسة الشك. أما األخبار السارة 
التى عندنا فهى أن الكتاب المقدس لديه إجابات 
المقلقة. ونرى فى قصة  األسئلة  على مثل هذه 
ابراهيم والحوار الذى دار بينه وبين هللا، توضح 
كيف يواجه رجال هللا األتقياء شكوكهم ويتحملون 
مع  يتحدث  أن  هللا  أراد  لقد  والظلم.  الشر  اآلم 
وعموره  سدوم  شعب  مع  مشكلته  عن  ابراهيم 
العجيب  من  أليس  لوط.  أخيه  إبن  يسكن  حيث 
المشكالت  انسان عن  يتكلم مع  أن يريد هللا أن 
وعن  اإلنسانى؟  المجتمع  تواجه  التى  الخطيرة 
يعبد  أن  وغيظه،  تثير غضب هللا  التى  األمور 
اإلنسان أحد المخلوقات التى خلقها هللا بدالً من 
يغار على  إله غيور-  إنه  الخالق.  يعبد هللا،  أن 
خليقته التى دعاها حسنة جداً. ويغارعلينا منتظراً 
أن نحبه من كل قلوبنا. إن قصد هللا أن تشير كل 
العصور.  مر  على  البشر،  ولكن  إليه.  الخليقة 
إلى  السماء  نجوم  من  تقريباً  شىء  كل  عبدوا 
القمر إلى كل أنواع األرواح فى األرض. واآلن 
نشهد فى العصر الحالى إعادة إحياء علم التنجيم 
الغربى.  العالم  فى  والطبيعة  األرواح  وعبادة 
أن  هلل.  صريحة  مقاومة  يَُعد  التعليم  هذا  فإن 
قد  البشر  لكون  يحزن  وهو  باألرض  يهتم  هللا 
الذى أعطاه هللا لهم كما  الدور  أساءوا استخدام 

يجب عليهم أن يراعوا األرض ويحفظوها 
لشعب  قديماً  أعطى هللا  لقد  )تكوين15:2(. 
اسرائيل بعض الوصايا والفرائض واألحكام 
قائالً: لكى تتقى الرب وتحفظ جميع فرائضه 
أيام  كل  ابنك  وابن  وابنك  أنت  ووصاياه 
األرض.  على  أيامك  تطول  لكى  حياتك 
يقول فى)تثنية4:6( على لسان عبده موسى: 
الهك  الرب  فتحب  واحد.  رب  الهنا  الرب 
من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك. 
بها  أوصيك  أنا  التى  الكلمات  هذه  ولتكن 
اليوم على قلبك وقصها على أوالدك وتكلم 
فى  تمشى  وحين  بيتك  فى  تجلس  حين  بها 
واربطها  تقوم  وحين  تنام  وحين  الطريق 
عالمة على يدك ولتكن عصائب بين عينيك 
واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك 
... الرب الهك تتقى وإياه وحده تعبد وباسمه 
تحلف. ال تسيروا وراء آلهة أُخرى من آلهة 
األمم التى حولكم. ألن الرب الهكم إله غيور 
الهكم  الرب  فى وسطكم لئال يحمى غضب 
عليكم فيبيدكم عن وجه األرض. ال تجربوا 
الرب الهكم كما جربتموه فى مسه. احفظوا 
وفرائضه  وشهاداته  الهكم  الرب  وصايا 
التى أوصاكم بها. واعمل الصالح والحسن 
فى عينى الرب لكى يكون لك خير. إن هللا 
شعبه  تواضع  اذا  إال  األرض  يبرىء  لن 
أكثر  وصاروا  أخرى  مرة  قلوبهم  وأعطوه 

حساسية وطاعة لمقاصده.

فايز عوض خطة هللا فى عالم مضطرب

من إعداد فادي الهاروني : ارتفعت القيمة اإلجمالية لمبيعات الجملة في كندا بنسبة %1,1 في 
آذار )مارس( الفائت لتبلغ 62,8 مليار دوالر حسبما أفادت اليوم وكالة اإلحصاء الكندية . 

وارتفعت مبيعات الجملة في أربعة من القطاعات السبعة الرئيسية التي ترصدها وكالة 
اإلحصاء . 

وسجل قطاع السيارات وقطعها االرتفاع األكبر من حيث القيمة، إذ ارتفعت المبيعات فيه 
بنسبة %5 لتبلغ 11,8 مليارات دوالر، وذلك بعد ثالثة أشهر متتالية من التراجع. وإذا ما 
استُثني هذا القطاع لبلغت نسبة االرتفاع في القيمة اإلجمالية لمبيعات الجملة %0,2 فقط . 
وُسّجل ارتفاع بنسبة %3,4 في قطاع مواد البناء ومستلزماته لتبلغ قيمة المبيعات فيه 9,2 

مليارات دوالر، ما يشكل سقفاً قياسياً . 
أما مبيعات قطاع المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ فتراجعت بنسبة %1,4 لتبلغ قيمتها 

11,9 مليار دوالر .
وكانت مبيعات التجزئة في كندا قد سجلت هي األخرى ارتفاعاً في آذار )مارس( الفائت بلغت 
نسبته %0,6، لتبلغ قيمتها اإلجمالية 50,2 مليار دوالر، وفق ما أفادته وكالة اإلحصاء الكندية 

يوم الجمعة . 
وشكل قطاع السيارات وقطعها هو اآلخر قاطرة االرتفاع في قيمة مبيعات التجزئة، ولواله 

لتراجعت بنسبة 0,2 %
)وكالة الصحافة الكندية / سي بي سي / راديو كندا الدولي(

____________________________________________________

كندا: ارتفاع مبيعات الجملة ومبيعات التجزئة في آذار )مارس(
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جمعية القوش اإلجتماعية

بسم هللا الرحمن الرحيم
)إن ينصركم هللا فال غالب لكم وأن يخذلكم فمن 

ذا الذي ينصركم من بعده وعلى هللا فليتوكل 
المؤمنون ( صدق هللا العظيم 

جمهورية مصر العربية 
حزب المستقلين الجدد 
االثنين ١٦/٤/٢٠١٨

 مؤتمر حزب المستقلين الجدد دعما للجمهورية 
العربية السورية شعبا وجيشا وقيادة بمواجهة 

العدوان الثالثي والحرب الكونية اإلرهابية على 
سوريا 

وتم االجتماع بمقر الحزب فى حضور
اللواء اسامه ضلع امين التنظيم بحزب حماة الوطن
المستشار جمال اسماعيل رئيس الحزب االتحادي 

الديمقراطي 
المستشار  رمضان عزام الحزب االجتماعي الحر

االستاذ طارق شعبان امين الحزب االشتراكي 
االستاذ ربيع حسانين امين حزب االتحاد 

االستاذ محمد الصعيدي امين حزب مصر ٢٠٠٠
االستاذ نجاح العشري امين حزب العمل

االستاذ السيد ابو النور ائتالف حراس مصر 
االستاذه مها زكريا الحركة الوطنية لدعم الدوله 

والقيادات الصحفية واالعالمية
)من دمشق ..هنا القاهرة (

قالتها الجمهورية العربية السورية بالعدوان الثالثي 
على مصر ونقولها األن ) من القاهرة ..هنا دمشق 

( دعما وتأييدا ونصرة ألشقائنا بالجمهورية 
العربية السورية شعبا وجيشا وقيادة وهم يواجهون 

بكل صمود وبسالة اشرس أنواع الحرب الكونية 
االرهابية بقيادة الصهيونية العالمية وبدعم من 

أدواتها غربا وشرقا عربا وتركا منذ سبع سنوات 
في ملحمة من الصمود والتالحم قل نظيرها بين 
الشعب والجيش والقيادة السورية والتي لوالها 
ألنتشر االرهاب االعمى بعشرات االالف بكل 
عاصمة ومدينة وقرية ونجع ومدرسة وجامعة 

وكنيسة ومسجد بوطننا العربي خاصة بمصر التي 

تواجه نفس العدو وادواته بالداخل والخارج .
نتابع بكل حزن وألم وعلى الشاشات مباشرة 
فصول العدوان المتكرر على سوريا والذي 

كان أخره العدوان الثالثي االمريكي الفرنسي 
البريطاني المدعوم لألسف عربيا وإقليما من 
الكيانات الرجعية االلجرشية التي أخذت على 

عاتقها بال حياء تنفيذ االجندة واالهداف الصهيونية 
بوطننا العربي واالقليم بعد أن عاثوا فسادا 

بوطننا العربي قتال وهدما وتقسيما وإنهاكا للجسد 
العربي وانتهاكا لألمن الوطني والقومي المصري 

والسوري والعربي خدمة للصهيونية ..
ونحن أذ نتابع االنتصارات السورية على االرهاب 

ورعاته والتي تجلت بأسمى مظاهرها بالتصدي 
للعدوان وافشاله بإسقاط معظم الصواريخ وهي 

االحدث بالعالم باستخدام االمكانات السورية 
المطورة بالعقل السوري المبتكر وهو ما يفزع 
المعتدين.. نثمن انتصاراتكم المتتالية وحلفائكم 

على قوى االستكبار المتغطرسة وأدواتها بالداخل 
والخارج عربيا وإقليميا ودوليا ..

ونظرا لما آلت إليه أحوال االمة العربية  وبعض 
أنظمتها االلجرشية المتورطة بالعدوان والتي 

تجلت بوضوح باجتماع القمة الالعربية االخير 
فإننا نتوجه  للحكومة 

المصرية وعلى رأسها القيادة الحكيمة مثمنين 
جهودكم بالقيام بواجبكم على أكمل وجه في حفظ 

مصر وأهلها مما حيك ويحاك لنا من مكائد ال 
حصر لها راجين 

ومتمنين على سيادتكم أن تبادر مصر بأخذ 
دورها المنوط بها عربيا وإقليميا ودوليا بالتعاون 

مع الدولة السورية عالنية  بكل السبل المتاحة 
لردع العدوان المتكرر على سوريا وحتى يكتمل 

النصر على االرهاب ورعاته بمصر وسوريا 
حفاظا على االمن الوطني والقومي المصري 

والسوري والعربي  مع العمل سريعا على عودة 
كامل العالقات بين مصر وسوريا على كل 

المستويات االجتماعية واالقتصادية والسياسية 

والدبلوماسية واالمنية والعسكرية , كما نتمنى علي 
سيادتكم بذل كل جهد ممكن للعب دور الوساطة 
لتلطيف االجواء العربية تمهيدا للتالقي والتآلف 

بدال من التنافر, والتشابك والتكامل بدال من 
االشتباك بعيدا عن التحالفات المتصارعة بالمنطقة 

واالقليم  والعالم وتمهيدا لوحدة عربية على كل 
المستويات الثقافية واالجتماعية واالقتصادية 

واألمنية والعسكرية بعالم ال يعترف بغير الكيانات 
الكبرى تمهيدا للتقارب والتعاون االقليمي العربي 

االسالمي القائم على االحترام المتبادل لسيادة 
أوطاننا أرضا وقرارا وسالمة ومصلحة شعوبنا  

في ظل وحدة المصير والعدو تمهيدا للتالقي 
والتكامل  مع القطب الصاعد بقيادة روسيا 

والصين 
)بريكس ,وشنغهاي ( لنشارك بالتعددية القطبية 

التي تتولد من رحم االنتصارات بالحرب الكونية 
علينا  فنحكم انفسنا بأنفسنا ونسخر كل أمكاناتنا 

وثرواتنا التي وهبنا هللا إياها لخدمة شعوبنا 
بالمنطقة واالقليم ما يصب بالنهاية لصالحنا جميعا 

بمواجهة الصهيونية العالمية وهو ما ينعكس 
إيجابا وبقوة نصرة لقضيتنا االم بالصراع العرب 
الصهيوني ) القضية الفلسطينية العادلة والمحقة( 

من القاهرة هنا دمشق .. وعاشت مصر حرة سيدة 
أبية رغم انف كل حاقد وخائن

توقيعات االحزاب والحركات المشاركة 
حزب حماة الوطن , حزب االتحاد الديمقراطي 
, الحزب االجتماعي الحر , الحزب االشتراكي 

,حزب االتحاد , حزب مصر  2000, حزب العمل 
, ائتالف حراس مصر  , الحركة الوطنية لدعم 

الدولة 
صادر عن حزب المستقلين الجدد 
رئيس الحزب / أ.د / هشام عناني 

نائب رئيس الحزب د / حمدي بالط 
أمين عام التدريب والتثقيف / سامي يوسف  

16/4/2018

بيان

بي بي سي : قال باحثون إن نحو 70 في المئة 
من السيدات الالتي يعانين من أكثر أشكال مرض 
سرطان الثدي شيوعا بإمكانهن تجنب “عذاب 
العالج الكيمياوي . 
وخلص الباحثون إلى نتائج الدراسة بعد إجراء 
تجارب جينية تهدف إلى تحليل المخاطر الناجمة 
عن الورم . 
وقال أطباء عالج مرض السرطان إن النتائج سوف 
تغير الممارسات التي تتبعها العيادات البريطانية، 
وهو ما يعني أن السيدات يمكن عالجهن بأمان 
باستخدام التدخل الجراحي والعالج الهرموني فقط . 
وقالت جمعيات خيرية إن األنباء “رائعة”، السيما 
وأنها تهم ثالثة آالف سيدة بريطانية سنويا . 
ويلجأ األطباء إلى استخدام العالج الكيمياوي في 
الغالب بعد إجراء عملية جراحية بغية الحد من 
احتماالت انتشار سرطان الثدي أو عودة ظهوره من 
جديد . 
إقرأ أيضا سرطان الثدي “قد يعود بعد 15 عاما من 
انتهاء العالج .

ويمكن للعالج الكيمياوي أن ينقذ حياة الكثيرات، 
غير أن اآلثار الجانبية لألدوية السامة تتباين من 
القئ والتعب والعقم إلى حدوث ألم مزمن في 
األعصاب . 
وفي حاالت نادرة قد يؤدي إلى حدوث قصور في 
القلب وسرطان الدم “اللوكيميا . 
وشملت التجربة 10273 سيدة، كما حللت مرض 
السرطان باستخدام الفحص الجيني المتاح بالفعل 
على نطاق واسع، بما في ذلك هيئة التأمين الصحي 
البريطانية .
وقال األطباء خالل التجربة للسيدات الالتي سجلن 
معدالت إصابة منخفضة إنهن لسن بحاجة إلى 
عالج كيمياوي، في حين قالوا للسيدات الالتي 
سجلن معدالت عالية إنهن بالتأكيد يحتجن إليه.

غير أن معظم السيدات الالتي شملتهن التجربة 
سجلن معدالت متوسطة، وهو ما يعني عدم وضوح 
إن كن بحاجة إلى عالج كيمياوي أم ال على نحو 
مؤكد.

وتظهر البيانات المقدمة ألكبر اجتماع عالمي 
ألطباء وعلماء مرض السرطان في والية شيكاغو 
األمريكية أن هؤالء السيدات لديهن نفس معدالت 
البقاء على قيد الحياة بالعالج الكيمياوي أو بدونه

المصابات بسرطان الثدي يمكنهن تجنب "عذاب العالج الكيمياوي
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 Cell : 416 – 801 – 5523
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Peal St , Mississauga , ON  L5M 1X1 33

بيع وشراء كافة العقارات السكنية والتجارية 

نرحب بكل أبناء الجالية العربية 

 The book is available at Amazon , Chapters –
  Indigo

 Or call the Author at :
905 – 257 - 2607
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From the Holy Land to the Niagara Escarpment 
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ابراج أكد 
: قد تكون هناك وجهات نظر مختلفة في شأن العدالة التي تسعى من أجلها 

اليوم

قد يبقى الوضع متوتراً حتى المساء إن لم تطلب يد العون من 
األشخاص المقّربين منك 

قد تبدو كلماتك وأفعالك مستفّزة اليوم على الرغم من نواياك 
الطيبة

الحمل

الثور

 الجوزاء

السرطان
الحماس الذي كنت تستخدمه لبناء العالقات، يمكن أن ينظر 

إليه على أنه محاولة لتدمير بعض األشخاص 

األسد
ال تتجادل مع شريكك إن قام بأي أمر يزعجك، ألن من شأن 

ذلك أن يقلّل من قيمتك

أفضل طريقة للحفاظ على توازنك الداخلي هو عدم الغوص 
في القضايا التافهة والتركيز على األمور المهمة

العذراء

الميزان

الغيرة ضرورية في العالقات العاطفية، لكن حاول أالّ تكون 
مفرطة في عالقتك مع شريكك

العقرب
من السهل عليك أن تغضب وأن تكون أفكارك سلبية، لكن 

حاول التفكير بإيجابية

القوس
 لديك كل الفرص لتصبح قائداً مهماً، لكن عليك 

أن تستمر في مثابرتك وأن تعّزز نشاطك

الجدي
قد يتحقق هدفك بعد بذل الكثير من الجهود، لكن عليك 

أن تضّحي بأمور عّدة من أجله  

الدلو
الوعي التام هو المفتاح السحري لحل أي مشكلة اليوم

الحوت
 أحداث اليوم هي االختبار الحقيقي لوفائك لألصدقاء

كلمات متقاطعة سدوكو أفقياً
وزير خارجية أميركي سابق لعب دوراً كبيراً في 
األزمة اللبنانية – -2 رجل سياسة فرنسي راحل 

شغل عّدة مناصب حكومية – -3 رجل دين – عائلة 
مهندس فرنسي أّول من صنع آلة طار بها سنة 

1890 – حبور وسرور – -4 عالم يوناني نشر 
العلوم اليونانية في روما – -5 سرمدي وأزلي – هدم 
– ضجر – -6 للتمني – طيب األكل – من الحشرات 
المؤذية – -7 ضد أغلظ – وسخ الظفر – فول – -8 
إتجاهه ونزوعه – للنداء – -9 من مشاهير األطباء 
الفرنسيين إكتشف المسماع لفحص الصدر – ورك 

– -10 من فصول السنة 

عمودياً
أمبراطور بيزنطي وقاهر الفرس فشل في وقف الفتح العربي 

– -2 مدينة ايرانية عاصمة ُخراسان قديماً – للتأفف – -3 ثرى 
– حاجز – من األلبسة – -4 زوج حنّة وأبو مريم العذراء 

– يحصل مجزومة – -5 دولة أميركية – اسم لطائرة حربية 
المانية خالل الحرب العالمية الثانية – -6 يجد له عذراً – من 
األزهار – -7 خاصتها باألجنبية – يمشي كالطفل على اليدين 
والرجلين – بحيرة تجري اليها مياه غياض وآجام فتتّسع – -8 

نضرب في الصدر – طائر وهمي كبير – إله – -9 من الحلوى 
تُقّدم في المناسبات السعيدة احتفاء بقدوم مولود جديد مكونة من 

األرز الناعم والسكر – -10 من أهّم مؤلفات الكاتب الفرنسي 
مونتسكيو 

حلول الشبكة السابقة 
1 كوينزلند – -2 أزوف – غاليا – -3 رع – رهط – فرن – 

-4 ستّي – كينا – -5 وّع – يرّق – نون – -6 ساو تومه – نط 

– -7 مينيه – إد – -8 ندش – يحولون – -9 عن – بترا – حي – 

-10 ماتشو بيتشو عمودياً -1 كارلوس منعم – -2 وّزع – عايدنا 

– -3 يو – ونش – -4 نفرتيتي – بّش – -5 هيروهيتو – -6 لغط 

– قم – حرب – -7 نا – هاواي – -8 دلفين – دل – -9 يرنون – 

وحش – -10 سان انطونيو

اللغز 

ماهو  الشيء الذي ال يتكلم ؟ إذا 
أكل صدق و إذا جاع كذب ؟
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حتّر  ناهض  األردني  الصحافي  الكاتب  أغتيل 
قصر  أمام  أحمق،  سلفي  من  بالرصاص  رمياً 
العدل وكان متوجهاً لتسليم نفسه للعدالة إلتهامه 
بعد  الجاني  اعترف  اإللهية.  الذات  في  بالعيب 
أحد  من  مسدس  بشراء  قام  أنه  عليه  القبض 
األشخاص األسبوع الماضي ليتوجه به صباح 
في  الكائن  العدل  قصر  إلى  سبتمبر   18 األحد 
ساعة  قبل  األقدام  على  سيراً  العبدلي  منطقة 
وعند  المحكمة،  إلى  حتر  ناهض  حضور  من 
بإخراج  الجاني  قام  المركبة  من  ناهض  نزول 
ليطلق  المحكمة  درج  نحو  وركض  المسدس 
أنه  أكد  قتيالً.  ويرديه  رصاصات  عدة  عليه 
نشر  إعادة  قبل  به  سابقة  معرفة  على  يكن  لم 
ليقوم  المسيئ هلل على “الفيسبوك”  الكاريكاتير 
للتعرف  باإلنترنت  صوره  عن  بالبحث  بعدها 
المقررة  محاكمته  جلسة  موعد  ومعرفة  عليه 
ليس  وأنه  بجريمته  اعترف  كما  اليوم.  ذلك 
نادماً على فعلته قائالً: “أي شخص يسيئ للذات 
اإللهية يجب قتله. وكان االغتيال نتيجة مباشرة 
السلفية  الجماعات  من  دمه  واستحالل  لتكفيره 

وجماعة اإلخوان األردنية .
كاتب  هو   )2016  1960-( حتّر  ناهض    
مسيحية  لعائلة  ولد  أردني،  يساري  وصحافي 
تنحدر من مدينة الفحيص القريبة من العاصمة 
عمان. خريج الجامعة األردنية قسم علم االجنماع 
والفلسفة، ماجستير في الفكر السلفي المعاصر. 
 1977 سجن مرات عديدة أطولها في األعوام 
اغتيال  لمحاولة  تعرض  و1996.  و1979 
جراحية.  عمليات  عدة  إلي  أدت   1998 سنة 
يقيم  كان  أمنية.  ألسباب  لبنان  غادرإلي  بعدها 
عديدة  اسهامات  له  إغتياله.  قبيل  عمان  في 
العربية  الماركسية  والتجربة  القومي  الفكر  في 
واإلسالم السياسي. لكن فكره األساسي انصب 
موقوفا  كان  األردني.  االجتماعي  التكوين  في 
 ،2008 منذ  األردنية  بالصحافة  الكتابة  عن 
كان يكتب مقاالته قبل إغتياله بصحيفة األخبار 

اللبنانية .
قد كتبت مقاال   2014    كنت في أول مارس 
بعنوان “أنا ال أعبد هللا” ويبدو أن المحامي نبيه 
الحسبة وتلفيق  المتخصص في قضايا  الجحش 
الرأي،  النظام  يخالف  أو  يخالفه  من  لكل  التهم 
أقام دعوة  يقرأه  أن  المقال ودون  بهذا  قد سمع 
قضائية ضدي يطالب فيها بتطبيق قانون ازدراء 
األديان علّي العتقاده أنني بهذا العنوان قد أهنت 
الذات اإللهية. وعندما امتثلت أمام النائب العام 
لم  الجحش  نبيه  المحامي  سيادة  أن  يبدو  قلت: 
يقرأ المقال واكتفي بقراءة العنوان، ألنه لو قرأ 
المقال لعلم أنني لم أسيئ للذات اإللهية مطلقا بل 
العكس أنا شديد اإليمان باهلل والخضوع لمشيئته. 
قلت بالمقال : أنا ال أقر بالعبودية أيا كان نوعها 
أحرارا  خلقنا  ألنه  نفسه  للخالق  كانت  لو  حتى 

لنعّمر األرض.  على صورته ولم يخلقنا عبيدا 
والتعبد هلل ليس معناه العبودية )سليفري(، ولكن 
معناه الحقيقي هو الصالة أي الصلة بالخالق جل 
جالله، و لفظ العبادة نفسه غير موجود إال في 
لغاتنا السامية ففي اللغة اإلنجليزية مثال ال يطلق 
بالخالق  االتصال  وسيلة  على  )سليفري(  لفظ 
التوقير  ومعناها  )وورشب(  اللفظ  بطلق  ولكن 

أو أداء الطقوس الدينية.
Worship = to revere, attend a reli-

gious services
   ولتوضيح الصورة نعود لقصة خلق اإلنسان 
في الديانات المختلفة، وأولها ما وجد مكتوباً على 
اللوحات الطينية باللغة المسمارية في نص يعود 
إلى النصف الثاني من األلف الثالث قبل الميالد: 
قبل أن يظهر اإلنسان على األرض ويقدم آللهته 
يعملون  اآللهة  كان  أَوَدهُم،  تقيم  التي  القرابين 
ويكدون في األرض من أجل تحصيل معاشهم 
إله  إلى  العمل ذهبوا  بالتعب من  وحين شعروا 
“انكي”  ولكن  حالً،  لهم  ليجد  “انكي”  الحكمة 
أمه  إلى  فذهبوا  لشكواهم،  أذناً صاغية  يعط  لم 
انهض من  بني،  قائلة: “أي  فخاطبته  للوساطة 
لآللهة  اجعل  حكيماً.  أمراً  واصنع  مضجعك 
عبيدا يقدمون لهم معاشهم”. نزل “انكي” عند 
عملية  بخصوص  تعليماته  وأعطى  أمه  مشيئة 
اإللهة  من  كل  بها  شارك  التي  اإلنسان  صنع 
وآلهة  األرض(  )األم  “ننماخ”  واإللهة  “نمو” 
الصناعة وربات الوالدة، وجرى صنع اإلنسان 
من الطين على صورة اآللهة. وعند هذه النقطة 

ينكسر الرقيم الفخاري وتضيع بقية القصة . 
الالحقة  البابلية  الميثولوجيا  التقطت  ثم     
وصاغتها  القصة،  لهذه  الرئيسة  العناصر 
بصورة مشابهة. ففي ملحمة أترا حاسيس نجد 
اآللهة المكلفين بالعمل والكد في األرض يعلنون 
عملهم  أدوات  ويحرقون  وضعهم  على  الثورة 
ثم يمضون إلى اإلله “إنليل” طالبين إنصافهم، 
أو  )ننماخ  “مامي”  اإللهة  إلى  “إنليل”  فيوكل 
بالتعاون  تنفذها  التي  اإلنسان  مهمة خلق  ننتو( 
اآللهة  أحد  قتل  يتم  حيث  “انكي”،  اإلله  مع 
ويعجن دمه ولحمه بالطين الذي يُصنع منه جسد 
اإلنسان. وبذلك يتحد اإلله واإلنسان في عجينة 
ويدعوهما  األولين  الزوجين  خلق  ويتم  واحدة. 
أوليجار وألجار اللذين سوف يحمالن وذريتهما 

عبء العمل عن اآللهة كعبيد لهم .
أن  تقول:  القديمة  في مصر  الخليقة  وقصة     
المياه  حضن  في  كامناً  كان  الشمس  إله  رع 
األولى نون تحت اسم آتوم. ولخوفه على نوره 
وظل  لوتس  برعم  داخل  انطوى  االنطفاء  من 
يهيم على غير هدى في األعماق المائية. ثم جاء 
وقت سئم فيه من حالته الشبيهة بالعدم، فانبثق 
بإرادته الخاصة وتجلى تحت اسم “رع”. وبعد 
والرطوبة  مذكر،  وهو  شو  الهواء  أنجب  ذلك 

بدورهما  أنجبا  وهذان  مؤنث.  وهي  تفنوت 
األرض جيب وهو مذكر، والسماء نوت وهي 
حالة  في  واألرض  السماء  وكانت  مؤنث. 
شو  الهواء  ولكن  دائم،  شبقي  وعناق  التصاق 
نحو  ذراعيه  على  السماء  فرفع  بينهما  تسلل 
األعلى وأوطئ األرض بقدميه. ومنذ ذلك الحين 
نوت.  زوجته  فراق  على  ويبكي  ينوح  وجيب 
شو  ولديه  فأرسل  عينيه،  إحدى  رع  اإلله  فقد 
اتخذ  غيابهما  طال  ولما  عنها.  للبحث  وتفنوت 
لنفسه عين أخرى، لكن العين الغائبة عادت لتجد 
رع قد اتخذ عين أخرى. ذرفت رموت الدموع 
ولكن  رمث،  البشر  عنها  فنتج  الغيظ  شدة  من 
رع قام بترضيتها فسلمها إلى اإلله تحوت )اإلله 
وهكذا  الليل,  لتضيء  للسماء  ليرفعها  الكاتب( 
اليسرى  عينه  حورس  فقد  وعندما  القمر،  ولد 
في حربه مع عمه ست منحه تحوت تلك العين. 
فوق  فأستقر  السماء،  إلى  االنسحاب  رع  قرر 
وسلم  شو،  اإلله  يرفعها  التي  السماوية  بقرته 
إدارة األرض لإلله تحوت والرموز الملكية إلى 
اإلله جب، فتم الفصل نهائيا بين البشر واآللهة. 
وبدأ من هذا الوقت حكم الفراعنة الذين تختارهم 
اآللهة ممثلين عنها في األرض وشركاء لهم في 
السماء. ومن هذه األساطير الرافدينية ترسخت 
ولم  للخالق،  اإلنسان  عبودية  العبودية،  فكرة 

تجنح األساطير الفرعونية ذات النحو .
   ليس حقيقياً أن هللا خلق البشر ليكونوا عبيدا 
على  خلقهم  لكنه  عبيدا،  يكونوا  أن  لمجرد  له 
صورته ليعّمروا األرض كما سنرى في قصة 
اإلصحاحين  في  جاءت  التي  التوراتية  الخلق 
سفر  من  األول  اإلصحاح  في  والثاني.  األول 
التكوين: وقال هللا نعمل اإلنسان على صورتنا 
كشبهنا، فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير 
السماء وعلى كل األرض وعلى جميع الدبابات 
التي تدب على األرض. فخلق هللا اإلنسان على 
وأنثى  ذكراً  خلقه،  هللا  صورة  على  صورته، 
خلقهم. وباركهم هللا وقال لهم: أثمروا وأكثروا، 
على  وتسلطوا  وأخضعوها،  األرض  وامألوا 
كل  وعلى  السماء،  طير  وعلى  البحر  سمك 
قد  إني  هللا  وقال  األرض.  على  يدب  حيوان 
فيه  شجر  وكل  بزراً،  يبزر  بقل  كل  أعطيتكم 
وفي   )29  26-  :1( طعاماً”.  لكم  ليكون  ثمر 
التكوين: هذه مبادئ  الثاني من سفر  االصحاح 
السماوات واألرض حين ُخلقت. يوم عمل الرب 
األرض  شجر  كل  والسماوات،  األرض  اإلله 
البرية  عشب  وكل  األرض،  في  بعُد  يكن  لم 
لم يكن قد أمطر على  الرب  ينبت بعد، ألن  لم 
األرض، وال كان إنسان ليعمل في األرض. ثم 
كان ضباب يطلع من األرض ويسقي كل وجه 
األرض. وجبَل الرب اإلله آدم تراباً من األرض، 
نفساً  آدم  فصار  حياة،  نسمة  أنفه  في  ونفخ 
في عدن شرقاً،  اإلله جنة  الرب  حية. وغرس 

ووضع هناك آدم الذي جبله. وأنبت الرب اإلله 
وجيدة  للنظر  شهية  شجرة  كل  األرض  من 
لألكل، وشجرة الحياة في وسط الجنة، وشجرة 
آدم  اإلله  الرب  وأخذ  والشر...  الخير  معرفة 
ويحفظها.  ليعّمرها  عدن  جنة  في  ووضعه 
وأوصى الرب اإلله آدم قائالً: من جميع شجر 
الجنة تأكل أكالً، وأما من شجرة معرفة الخير 
والشر فال تأكل منها، ألنك يوم تأكل منها موتاً 
يكون  أن  جيداً  ليس  اإلله:  الرب  وقال  تموت. 
آدم وحده، فأصنُع له ُمعيناً نظيره. وجبل الرب 
وكل  البرية  حيوانات  كل  األرض  من  اإلله 
ماذا  ليرى  آدم  إلى  فأحضرها  السماء،  طيور 
يدعوها، وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو 
وطيور  البهائم  جميع  بأسماء  آدم  فدعا  اسمها. 
فلم  نفسه  وأما  البرية،  السماء وجميع حيوانات 
يجد معيناً نظيره. فأوقع الرب اإلله سباتاً على 
آدم فنام، وأخذ واحدة من أضالعه ومأل مكانها 
أخذها  التي  الضلع  اإلله  الرب  وبنى  لحماً. 
آدم:  فقال  آدم.  إلى  وأحضرها  امرأة،  آدم  من 
لحمي،  من  ولحم  عظامي  من  عظم  اآلن  هذه 
أُخذت،  قد  إمرء  من  ألنها  امرأة  تدعى  هذه 
بامرأته  ويلتصق  وأمه  أباه  الرجل  يترك  لذلك 
وكانا كالهما عريانين،  واحداً.  ويكونان جسداً 
 .)1-25  :2( يخجالن”.  ال  وهما  وحواء،  آدم 
وحين أغواهما الشيطان في صورة الحية وأكال 
ليكدا  الجنة  من  طردا  المحرمة  الشجرة  من 
ويتعبا ويأكال من عرق كدهما. من قصة الخلق 
التوراتية نري أن الرب الخالق قد جبل اإلنسان 
على صورته وجعله خليفة ليعمر األرض ولم 
أعطاه  شبيها،  مخلوقا  بل  له  ذليال  عبدا  بجعله 
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 .
وصرفني  موقفي  سالمة  العام  النائب  تفهّم     
من دار النيابة. وعند خروجي كان في انتظاري 
أنواع  يحملون شتى  المتدروشين  من  مجموعة 
األسلحة، أحاطوا بي وأشبعوني طعنا وضربا، 
ابتسامة  األلم ألستيقظ علي  فصرخت من شدة 
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كتب  حين  دانتي  االيطالي  الشاعر  خلد  في  يدور  يكن  لم 
سنة   ٩٠٠ حوالي  قبل  اإللهية  الكوميديا  الملحمي  شعره 
انتخابات  عن  موضوعا  سيكتب  العراقيين  احد  ان  الى 
بذلك  جزئيا  فيه  ويستشهد   ٢٠١٨ عام  في  العراق 
الى  الشعرية  الملهاة  تلك  تنقسم   ... الرفيع  األدبي  العمل  
للجحيم  تصوره  وهي  دانتي  تخيل  حسب  أقسام  ثالثة 
مقالي  المسيحية...  الديانة  بحسب  والجنة  والمطهر 
 . اليوم  عراق  في  الجحيم  جزء  حول  يدور  اليوم  هذا 
ان  عليه  السوداء  الكوميديا  كتابة  فن  يتعلم  ان  أراد  من 
يشاهد القنوات الفضائية العراقية ويصغي بانتباه الى اخبار 
االنتخابات االخيرة ثم يحاول ان يلخص ما سمعه في مقال ... 
أستطيع الجزم ان هذا المقال سيصنف في خانة فن الكوميديا 
السوداء والتي هي من الفنون الصعبة اذ يحاول الكاتب ان 
يستنبط الكوميديا والفكاهة من خالل دراما مؤلمة وحزينة... 
 . يضحك  ما  البلية  شر   “ الشائع  المثل  هو  ذلك  ملخص 
سأحاول في هذا المقال ان اطبق ما ذكرته آنفا لعلني افلح 
ابتسامة  او  ضحكة  األعزاء  قرائي  منكم  انتزع  ان  في 
الخبار  المصاحب  الغثيان  مقاومة  على  تعينكم  خجولة 
قناة  على  تلفزيونيا  لقاًء  يومين  قبل  شاهدت   . االنتخابات 
خشان  باسم  السيد  مع  البرنامج  مقدم  فيه  تحاور  الشرقية 
منظمة  ويترأس  الفساد  مكافحة  شؤون  في  ناشط  وهو 
المثنى  محافظة  في  والتزوير  الفساد  ترصد  التي  عيون 
فعال  بارع  محدث  هو  و  باسم  السيد  قاله  لما  استمعت   .
للسلطات  رفعها  و  اكتشفها  التي  القضايا  بعض  عن   ...
ان  يمكن  النها  أحدها  لكم  اسرد  ودعوني  القضائية... 
افسد  حقل  في  القياسية  لألرقام  جينيس  قائمة  في  تدخل 
  . بلقب اجمل نكتة حقيقية  برلماني محتال... وكذلك تفوز 
قصة هذا المزور الفاسد الذي ذكره باالسم والصورة وهو 

من الالجئين العراقيين في ايران انه في انتخابات ٢٠١٣ 
تقدم لترشيح نفسه كنائب في البرلمان مدعيا حصوله على 
شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة القادسية... ثم تم 
بالتقديم  انه لم يحصل على شهادة اإلعدادية فقام  اكتشاف 
على امتحانات البكالوريا كطالب خارجي... وبعد فترة قام 
بدراسة الماجستير في القانون ثم تم اكتشاف انه لم يحصل 
امتحانات  على  بالتقديم  كذلك  فقام  المتوسطة  شهادة  على 
 ...  !!! خارجي  كطالب  المتوسطة  للدراسة  البكالوريا 
ونوابه  سياسيوه  فيه  يحصل  الذي  العالم  في  الوحيد  البلد 
الماجستير  من  اي  )بالمگلوبي(  الدراسية  الشهادات  على 
الى الدراسة المتوسطة في غفلة من هذا الزمن الملعون . 
االنتخابات  انتهاء  على  يوما   ١٢ مضى  قد  يكون  اليوم 
األطراف  بين  واالتهامات  بالسباب  يعج  واألثير  العراقية 
واتهامات  وفضائح  خروقات  الى  تشير  وكلها  المختلفة 
تزوير  فيتم  الداخل  انتخابات  في  احدهم  يفشل   . بالتزوير 
انتخابات خارج العراق كي يدخل البرلمان من جديد غصبا 
فتقوم  االلكتروني  التصويت  استحداث  يتم  الجميع....  عن 
األحزاب باستقدام مزورين عالميين احدهم كوري الجنسية 
بالنتائج... تجرأ  للتالعب  بالتزوير االلكتروني  متخصص 
حسن توران نائب رئيس الجبهة التركمانية بتوجيه انتقاد الى 
مفوضية االنتخابات فتم تغريمه مبلغ ٥٠ مليون دينار !!! 
في حين ان الجميع تسب وتلعن المفوضية ليال ونهارا ... 
مشكلة توران  ببساطة انه ال يمتلك مليشيا مسلحة تستطيع 
ان تدغدغ اضالع المفوضية او تمشط رأسها بالدريل !!
لما  الحقيقي  المعنى  الرؤية حول  لي  يوم تتضح  بعد  يوما 
اعتقد  يجرب...  ال  المجرب  ان  حول  المرجعية  به  أفتت 
ان المقصود بذلك هو العراق الذي جرب كل انواع الحكم 
والدكتاتوري   والحزبي  والعسكري  والجمهوري  الملكي 

تي  صصا لمحا ا و
و  والطائفي  الفاسد 
التبعية  كذلك  جرب 
الكبرى ودول  للدول 
الجوار .... كلها فشلت 

ان ترسي دعائم االستقرار والتقدم لهذا البلد المنكوب باهله . 
يسألني البعض اذا كنت قد شاركت في التصويت لالنتخابات 
في الخارج ...وجوابي على ذلك انه ما دامت ليست لدي 
النية للعودة الى العراق والعيش فيه من جديد فال يحق لي 
ان افرض على اهلي هناك مرشحا قد ال يكون مناسبا.... 
لم  انهم  اعتقد  الخارج ولكني  للمصوتين في  احترامي  مع 
يصوتوا للمرشح او الكتلة االصلح وإنما فقط نصرةً للمذهب 
او الدين او القومية بغض النظر عن من يمثل تلك الفئة .... 
هكذا تتمزق الشعوب ويفقد االنتماء الوطني معناه الحقيقي . 
في  االولى  تجربتي  هي  هذه  الكريم  القاريء  عزيزي 
بالمستوى  تكن  لم  ان  عفوا   السوداء...  الكوميديا  كتابة 
 : قال  قباني حين  نزار  مثل  اني   ولكن عذري  المطلوب 

وأنا ما عندي تجربة ..  
في الحب وما عندي زورق 

اني اغرق ... اني اغرق  
انا فعال اغرق في لجة فهم ما يدور االن في العراق والى 

أين سوف نمضي ؟؟؟ 
 في األربعينات و الخمسينات كان شعار الحزب الشيوعي 

  سنمضي سنمضي الى ما نريد 
وطن حر وشعب سعيد 

يقول بعض المغرضون انه تم استبدال هذا الشعار مؤخرا 
بشعار جديد : 

بالليل سكر وعربدة... والصبح وية مقتدى

د. مدحت محمودالكوميديا اإللهية ... موديل العراق
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الصيدالنية حنان الشيخلي 
هدفنا خدمة الجالية ، توصيل األدوية مجانًا الى المنازل 

قبول كل أنواع التأمين أسعارنا ال ُتنافس 

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

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

Church St. South Ajax ON  38

CHILDREN WALK -  IN CLINIC
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يُحكى أن رجالً أراد السفر برا من مدينة إلى مدينة اخرى 
وفي الطريق وبسبب السرعة فقد السيطرة على سيارته 

وكان على وشك االنقالب إال أنه تمكن من السيطرة عليها 
لكنه مع األسف فقد إحدى إطارات السيارة ألنها انفصلت 
تماما عن السيارة ليست مشكلة فالبديل موجود ولكنه فقد 

المسامير التي يربط بها اإلطار عندها لم يعرف كيف 
يتصرف وتوقف برهة يفكر ،فشاهد على مقربة منه مبنى 

كتب عليه )مستشفى الصحة النفسية ( يطُل منه رجل 
شاهد كل ما حدث فذهب لطلب المساعدة منه فقال الرجل 
مشكلتك بسيطة يا أخي فخذ مسمار من كل إطار واربط 
به اإلطار الرابع حتى تصل إلى وجهتك .أعجب الرجل 

من الفكرة فقال له أأنت طبيب هنا ؟ قال الرجل بل نزيل!! 
فتعجب الرجل وقال :مجنون!!!!! فقال : نعم مجنون 

ولكني لست غبي . 
مجنون يحكي و عاقل يسمع ، قد نكون في مفهوم من 
يّدعون أنهم وكالء رب العالمين في االرض كفرة و 

زنادقة و مارقون و قد يكون منا ملحدون و مؤمنون و 
لكننا لسنا بوحوش و ال أغبياء حتى نصمت عن أفعالهم 

القذرة البهائمية و نعتبر أن ما يفعلوه هو طريق للجنة 
الموعودة و لن نكون قطيعاً يتبع الجرس المعلق بكبش 

ولو إلى الهاوية ، قد ال نكون مؤمنين بالدرجة الكافية و 
لكننا نعرف أن اغتصاب الصغيرات و الغلمان هو الكفر 

بحد ذاته و ال يوجد قوة على األرض قد تقنعنا أن الطريق 
إلسقاط حكومة أو لالنتصار بثورة يقوم على النكاح و 

توسيع الدبر و قتل األبرياء ،و أن أعوراً دجال و منحرف 
خرفان و معتوه برتبة شيخ يملك مفاتيح الجنة و النار و 

يوزع صكوك الغفران و الموت كيفما شاء . 
من أتوا من كل أصقاع األرض حاملين السيوف لنشر 

الهداية يغتصبون حتى الماعز و الحيوانات في جهادهم 
المزعوم ، فليس غريباً أبداً أن يغتصبوا الجثث و ال 

أن ينتهكوا األعراض و ال أن يعلنوا الجهاد لواطاً حتى 
النصر و ال أن يفجروا أجسادهم للحصول على حورية 

فهم قد يفعلونها ألجل بهيمة فما بالكم بحورية .
فيما مضى كان للثورة قدسيتها و حين نقول ثوار نشعر 
بجباهنا تالمس السماء فخراً ، و اليوم نخجل لكثرة ما 

ألحقوا بهذه الكلمة من معاصي و آثام و أصبحت الكلمة 

مرادفة ألشنع 
األعمال و أقذر 

األفعال و لسحنات 
نجسة و مخلوقات 

بائسة ملعونة 
تنشر الموت 
أينما حلت و 

تقتل اإلنسانية و 
تحارب العقل .

ال أدري كم من الوقت يلزم ألدمغتنا و لذواكرنا 
أن تتعافى من هول ما شاهدناه و ما عرفناه و لكني أعلم 
أننا لن ننسى فقد كان قدر علينا أن نعيش في وقت عانى 

فيه العالم من أخطر األوبئة التي مرت على البشرية كلها 
فال الطاعون و ال السرطان و ال االيدز  يمكنها أن تنافس 
ما شاهدناه من بالء ما أُطلق عليه بالربيع العربي !! انه 

ربيع المهالك .
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ربيع المهالك

حموريات 

سوالف خليل أفندي

قبل أيام شوهد فهيم أفندي وحماره وهما يتجادالن على أمر هام على ما يبدو ، 
إقترب أحد المارة بقربهم وقد نقل لنا بعضاً من الحديث الذي دار بينهما : 

- شتعتقد حموري ؟ 
- على شنو ؟ 

- على اإلنتخابات ؟ 
- أي إنتخابات ؟ العراقية لو الكندية ؟ ألنه إحنا اإلثنين تهمنا هذي اإلنتخابات  
- العراقية بإعتبارها إنتهت وعرفنا منو الفائز ، صحيح بالمناسبة أريد أسألك 

عن اللي منحته صوتك ، فاز لو ما فاز ؟ 
- عزيزي آني نطيت صوتي لواحد حساوي . . طبعا فاز 

- ال بشرفك ؟ شلون فاز ؟ 
- الزم يفوز ألنه اإلنتخابات بالعراق الزالت تعتمد مبدأ الرفس وضرب 

الزواج ، وصاحبنا حساوي مرتب زگط الكل وفاز وصار ممثل لكتلة الحمير 
داخل وخارج العراق 

- وهللا والنعم ، وهللا آني اللي إنتخبته طلع أرنب ، لو طالع حمار كان أفضل 
- گتلك إنتخب صاحبي ، هللا ما هداك 

- ولك شلون أمنحه صوتي وهو يمثل كتلتكم 
- وشنو يعني ، مرشحنا حمار تكنوقراط وعابر للكتل والطوائف 

حمار تكنوقراط 
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الديموقراطية في المحروسة وأمريكا المتعوسة

لى صديق فيلسوف بكل قضايا العالم عليم وشغوف. تجده 
جادا أحيان وهازال أحيانا ولكنه ذو منطق دائما ويعطيك رأيه 
الجريئ بال كسوف. سألنى ما رأيك فى العملية االنتخابية 
قد  انهما  خاصة  مصر  فى  وعندنا  المتحدة  الواليات  فى 
يفتى ومالك  باسما: وهل  له  قلت  ؟  متقارب  في زمن  كانا 
فى المدينة ؟ ولنبدأ برأيك ومنك نتعلم ونستفيد. قررت أن 
أتركه يسترسل فى شرحة وال أقاطعه حتى يكمل الحديث.
 ابتسم ملئ شدقيه وأخذ وضع الجدية واألستاذية وقال بعد 
أن تنحنح: أرى أننا األفضل ديموقراطيا، وشعبنا المصرى 
سبيل  علي  عندك  خد  وأريحية.  وتلبية  استجابة  أكثر 
الزنجى  أوباما  اختارو  الذين  هم  بداية  األمريكان  المثال، 
البراق  بشعاره  منخدعين  إرادتهم  بكامل  الديموقراطي 
لم  ولكنهم  األولي  الفترة  عليه  التغيير”وصبرو  “ضرورة 
حوله  من  وانفضوا  الثانية  توليه  فترة  في  عليه  يصبروا 
األغلبية  حزبه  وفقد  للكونجرس  النصفي  التجديد  فترة  في 
حزبه  لخسارة  آسفا  لست  شخصيا  وأنا  نصفها،  من  بأقل 
ألنه أرهقنا بأحالمه وطموحاته وأفكاره ثم اصطدم بالواقع 
فأصبح أقرب الي بطة عرجاء قبل أن يكمل نصف رئاسته 
بخسارة أغلبية مجلس النواب وتقلص أغلبية مجلس اشيوخ 
لكن  الواليات  رياسات  فى  الجمهورى  الحزب  وتفوق 
أألمريكان كان لهم رأى آخر .  وفي االنتخابات األخيرة بين 
الشعب األمريكي  انقسم  الفاتنة هيالري  ترامب والشمطاء 
ولكن ذكاء ترامب واستغالله لفوبيا اإلسالم بين األمريكان 
الدعاية  فترة  في  اإلرهابية  العمليات  تتابع  مع  خاصة 
االنتخابية في الواليات المتحدة والعديد من عواصم الدول 
األوروبية، اعطاه الفوز بأغلبية ضئيلة. أما عندنا الرئيس 
الفلته وحكيم الزمان المتنحي “الال مبارك” تربع على عرش 
السلطانية قرابة الثالثون عاما وهو يسير بنا من سيئ ألسوأ 
حتى أصبحنا ال نجد الفول أو المش لنقتات به، ولم يحقق 
شيئا يذكر من وعوده التى دائما ما يهم بتنفيذ بعضها قبيل 
اللئيمة،  لعادتها  ريما  تعود  ثم  انتخابية  كرشوة  االنتخابات 
على  قادر  الفلتة  الزعيم  أن  يدرك  الواعى  العظيم  وشعبنا 
بنا  يعبث  واستمر  الوقت،  من  المزيد  له  أعطى  لو  التنفيذ 
أنه سلطان زمانه  وبالبلد ثالثون عاما أو يزيد حتي تخيل 
بعده.  الملك من  للعهد ويرث  ابنه أن يكون وليا  ومن حق 
ظهر  قصمت  التي  القشة  هي  التوريث  طموحات  وكانت 
ذلك  الصهيونية  االستعمارية  القوي  واستغلت  الحمير، 
المزيف  الناسا  العربي. وجاء عالم  الخريف  ثورة  إلشعال 
والشعب  كاسات  كاسات  العلقم  وسقانا  بالتزوير،  ليحكمنا 
ودفعت  العميقة  الدولة  قامت  حتي  وساكت  صابر  الطيب 
يونيو(. واعتلي  الدين )30  تجار  للثورة ضد  دفعا  الشعب 
الشعب  وُحب  تصورناه  كما  أحموسيسي  الرياسة  كرسي 
يحقق  أن  األولي  فترته  طوال  انتظرنا  الصدور.  يمأل  له 
العلمانية  المدنية  لطريق  بمصر  ويعود  الشعب  طموحات 
اإلخوان  استبدل  لألسف  لكنه  اإلخوان،  من  التخلص  بعد 
أبو  يا  وكأنك  تشددا،  وأكثر  مكرا  أشد  هم  الذين  بالسلفيين 
مطرقة  تحت  كنا  كما  وعدنا  غزيت،  وال  حاربت  ما  زيد 

انتهت  الدينية.  الفاشية  وصندال  العسكرية  الفاشية  سلطة 
وتصورنا  هندسية،  بمتوالية  شعبيته  بتقلص  األولي  فترته 
ديموقراطية  انتخابات  الثانية  لفترته  االنتخابات  تكون  أن 
كما يقول الدستور. انتظرنا أن يتقدم لالنتخابات أحزاب أو 
شخصيات مشهود لها بالوطنية والكفاءة ونظافة اليد، لكن 
كانت يد الدولة العميقة قوية وقادرة إلزاحة كل من تري فيه 
القدرة علي المنافسة من طريقه. وتمت انتخابات هزلية ال 
هي انتخابات وال استفتاءات ولكنها كما أسميتها استنخابات 
بين الرئس المدجج بكل القوي عسكريا ودينيا وميديا جبانة 
وعليه  معروف  وغير  مؤهل  غير  كمبارس  ضد  مدجنة، 
المطلقة. باألعلبية  الرئيس  نجح  وبالطبع  تشينه،  قضايا 
   وهذا فرق جوهرى بين الشعب اآلمريكى المتسرع الذى 
ال يعرف الصبر والعبرة بالخواتيم وال يهمه غير رفاهيته، 
قاله  بما  يؤمن  الذى  الصبور  المحنك  المصرى  وشعبنا 
الكابتن حسن حمدى رئيس النادى األهلى السابق أال حساب 
فى نصف الموسم والحساب آخر الموسم، ومبارك والشعب 
كانوا يطنون أن موسم مبارك ال ينتهى إال بنهاية أجله، ولكن 
عندما أنهت ثورة الخريف العربي سلطته، وسجن وحوكم 
كان الحساب واللوم والتقريع، وهذا ما حدث لسابقيه ناصر 
والسادات، وما سيحدث لمن يزاح من رؤساء، فنحن منطقيا 
أفضل آلننا نعطى الفرصة عمال باآلية القرآنية: لو علمتم 
الغيب الخترتم الواقع. نحن نحترم رؤساءنا مهما فعلوا بنا، 
وهم )األمريكان( بكل وقاحة يسخرون من رئيسهم، فحين 
اللعبة،  خارج  أوباما  يقول:  الصحف  إحدى  منشيت  ظهر 
علق أحدهم ساخرا:  حصل علي نوبل قبل أن يحقق السالم ..  
من  أليس  الديموقراطي .   حزبه  ويشلحون  يشلحونه  وهاهم 
اإلقتصاد  إصالح  فى  فشله  عن  أوباما  يحاسب  أن  العار 
رئيسا،  كان  النهاية حين  عليه حتى  األمريكان  يصبر  ولم 
؟ ببساطة  المنافس  الحزب  واختار  ولم يصبر علي حزبه 
يعجبهم  ال  األمريكان  البرلمان،  ألعضاء  بالنسبة  أيضا 
العجب وال الصيام قبل عيد الميالد المجيد. يحللون األداء 
ويحاسبون نوابهم على أى تقصير دون مراعاة لمشاعرهم 
ويلقون بهم خارج البرلمان قبل أن يكونوا ثروات أو يستغلوا 
الحصانة فى ارتكاب الموبيقات وهم الذين صرفوا دم قلبهم 
فى الدعاية االنتخابية. أما عندنا الوضع مختلف، شعبنا واع 
خدماته  وال  لكفائته  ليس  عنه  ينوب  من  يختار  وحصيف 
فمرشحونا  اآلنية.  المنفعة  أو  القبلية  لنصرة  ولكن  القادمة 
العجول  وذبح  الطماطم  بأقفاص  الشعب  يغازلون  دوما 
وتفريق لحومها على الناخبين، هذا غير اللحاليح المدفوعة 
كل حسب مستواه. وعندما ينجح النواب ينسون ما وعدوا 
القروض  ليلهفوا  الحصانة أحسن استخدام  به ويستخدمون 
الدولة بالمالليم  بالمليارات، ويشترون أراضى  البنوك  من 
الناس  بأقوات  ويتاجرون  بالماليين.  وبيعونها  ليسقعوها 
وأمراضهم متكسبين من العالج على نفقة الدولة أو ارتكاب 
الرزائل والموبيقات كالقمار وممارسة البغاء مع الساقطات 
وتهريب البضائع دون استيفاء ما عليها من ضرائب. ورغم 
العيبة - يصبر  ذلك - ألن شعبنا أصيل ال يخرج من فمه 

يرشح  وعندما  االنتخابية،  الفترة  لنهاية 
حكمة  عندنا  تتجلى  جديد  من  أنفسهم  األعضاء  نفس 

وقطع  الطماطم  أقفاص  على  نتناحر  بل  ونتلهف  النسيان 
اللحم الكندوز أو البتللو وال مانع من قبض المعلوم إلعطاء 
النهاردة  إحيينى  القائلة  الحكمة  منطلق  من  األصوات 
وموتنى بكرة، كم أنت عظيم يا شعب مصر المتدين بطبعه.
وعند بدء الحملة االنتخابية عندنا النتخاب أعضاء مجلس 
للسياسات  استحياء  على  انتقادات  تجد  ربما  قراره ،  سيد 
واالستراتيجيات ولما تحقق  وما لم يتحقق،  وأيضا لسلوك 
فالنسبة  النواب وسجلهم .  إال أن ذلك اليعني حدوث تغيير  
البرلمان  في  ستظل  للنظام   الموالين  األعضاء  من  الغالبة 
النواب  ألفنا  فقد  كالعادة،  باألغلبية   وسيفوزون  المستجد 
نخشي  ألننا  التغيير  النفّضل  ونحن  للنظام  االنحياز  وألفنا 
عواقبه واللي نعرفه أحسن من اللي مانعرفوش. هذا اليعني 
دوما  بالطبع سيكون  انتخابية ،  معارك  هناك  تكون  لن  أنه 
وربما  أشرس  استخدام  خاللها  يتم  انتخابية  معارك   هناك 
النتيجة  أن  وتعتقد  التتسرع  أرجوك  لكن  األساليب ،   أحقر 
الرشاوى  أصحاب  كالعادة  فسينتصر  تختلف ،  سوف 
أما  بالتزوير.  وربما  ولحوم  وأرز  طماطم  من  االنتخابية 
العقاب السريع ، ولدينا  العم سام  لديهم ديمقراطية  في بالد 
له . خلق  لما  ميسر  وكل  المريع،  النسيان  ديمقراطية 
حزبين  فى  المزيفة  ديموقراطيتهم  يحصرون  األمريكان 
عندنا  أما  والجمهوري،  الديموقراطي  لهما  ثالث  ال 
األحزاب  لعشرات  تتسع  فلكس  فكسو  فديموقراطيتنا 
الكارتونية، بل يمكن للقتلة والمجرمين أن يدخلوا االنتخابات 
المزعزمة، وذلك حتى  المصالحات  أبوابها بعد  من أوسع 
نعطيهم فرصة التوبة ألن هللا غفور رحيم، ومن ثم نطلق 
عليهم إسم الدلع “المحظورة” وهى دائما فى الصورة ترفع 
ـ اإلسالم هو  الشهير  والمصحف وقولها  السيفين  شعارها 
البرلمان ويقتلعوه من  بالحل أن يحلوا  ـ ويقصد هنا  الحل 
ندماء  ومجالس  ألبهة  والرجوع  للخالفة  والعودة  جذوره 
والعبيد  والخصيان  والغلمان  الحسان  وجواريه  الرشيد 
للشعب. كما أن األمريكان ال  الرغدة  للتسرية ونشرالحياة 
لها  القول  يخشون  بل  أنوثتها  يحترمون  أو  المرأة  يبّجلون 
والبرش  والجيم  السين  فى  وضعتهم  وإال  كام  التالتة  تلت 
ضعفها  يحترمون  ال  االنتخابات  فى  حتى  التخشيبة.  فى 
معرضينها  الرجال  عتاولة  مع  تتصارع  ويتركونها 
أما  فجورات.  وربما  تحرشات  من  يتبعه  وما  لالختالط 
فى  الحق  وللرجل  بل  النساء  قوامون على  فالرجال  عندنا 
االنتخابات  وفى  لها.  تكريم  وهذا  وضربا  زجرا  تأديبها 
نحن نحترم ونخاف على عرضها فنجعل لها كوتة منفصلة 
لتكون بمنأي عن االختالط والتحرشات، وإذا لم تنجح فى 
كل  أليس  الكوتة.  يطفحها  أن  زوجها  حق  من  االنتخابات 
ذلك أدلة دامغة على ديموقراطية مزيفة لديهم وديموقراطية 
واعية مناسبة وحقيقية لدينا؟.. قلت له : صدقت فنحن خير 
أمة أخرجت للناس وال يعلو شيئ فوق رأيك يا أبا عباس !! 

أحالم ابو العربي
فاروق عطيه

 بقلم

دراسة.. المشي بسرعة قد يحد من خطر اإلصابة بأمراض القلب

من  باحثون  أجراها  جديدة  دراسة  أفادت   : العالم 
بسرعة  المشي  بأن  البشرية  للتغذية  األلماني  المعهد 
 . القلب  بأمراض  اإلصابة  خطر  من  يحد  قد  أكبر 
أستراليان  ذي  صحيفة  نشرتها  التي  الدراسة  وحللت 
استقصائية  دراسة   11 شملتهم  شخصاً   50225 بيانات 
 .  2008 و   1994 عامي  بين  وأسكتلندا  إنجلترا  في 
ووجدت أن معدل سرعة المشي ارتبط بانخفاض بنسبة 24 % من 
مخاطر اإلصابة بأمراض القلب مقارنة بالمشي بخطى بطيئة . 
وقال د.إيمانويل ستاماتاكيس الذي قاد الدراسة إن المشي السريع 
الساعة،  في  كيلومترات   7 إلى   5 بين  ما  قطع  في  عادة  يتمثل 
ولكنه يعتمد في الواقع على مستويات اللياقة البدنية في المشاة . 

سن  في  هم  لمن  المشي  سرعة  أن  إلى  وأشار 
 46 بنسبة  بانخفاض  ارتبطت  أكبر  أو  الستين 
 . الدموية  واألوعية  القلب  أمراض  خطر  في   %
يبدوان  ال  والنوع  الجسم  كتلة  مؤشر  أن  وبين 
بمعدل  المشي  أن  إال  النتائج  على  يؤثران  أنهما 
بانخفاض  مرتبطاً  كان  سريع  أو  متوسط 
 . الدموية  واألوعية  القلب  أمراض  في  كبير 
وأضاف أنه إذا افترضنا أن نتائجنا تعكس السبب والنتيجة 
فإن هذه التحليالت تشير إلى أن زيادة سرعة المشي قد 
تكون طريقة مباشرة للناس لتحسين صحة القلب مما 
يوفر رسالة بسيطة للترويج لحمالت الصحة العامة .
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Re-election Interview
Nathalie Des Rosiers, Ontario Liberal Candidate for Ottawa-Vanier

Essam Adi, Canadian Arab Media Federation

 Nathalie Des Rosiers, lawyer, academic and Member
of Provincial Parliament for Ottawa-Vanier, is stand-
ing for election again as part of the Liberal Party of On-
 .tario in the upcoming by-election in Ottawa-Vanier
Des Rosiers was initially elected as MPP in Novem-
 ber 2016 and since then, has served as Minister of
 Natural Resources and Forestry and has had many
 efforts to reduce discrimination across Ontario. And
 in 2017, her anti-islamophobic movement earned her
 .the Muslim Social Services Truth and Justice Award
Nathalie Des Rosiers has always been a lead-

 er and advocate for equality and opportunity. It
 is no surprise then, that the primary theme of
her campaign to serve the residents of the Ot-
 .tawa-Vanier area consists of these focal points
 I sat down with Des Rosier to discuss these key
 points and to receive more details concerning her
 :campaign. Here are excerpts from our interview
 :Questions
 What does standing for election again mean to .1
 ?you
I have spent my professional life fighting for jus-
 tice and equality: I was an engaged academic
 who worked on human rights issues, including
the right to housing and women’s rights to equal-
ity and freedom from violence. I had the occa-
 sion to argue cases in front of many tribunals and
 work on law reform issues. It became clear to
me that I should also try to advocate for equal-
 .ity in the Legislature and not only in the courts
 I’m running again because as a community we
 have a accomplished a lot together, but there is
 more work to do and I am ready for that challenge.

 I am running to bring my experience and put it to
 work for the people of Ottawa-Vanier - because
 .I love this community and I want to see it thrive
What do you think are some of the pri-  .2
 mary issues in the Ottawa-Vanier area,
 ?and how do you plan on tackling them
 There are many social issues in Ottawa-Vanier
like access to affordable housing, access to mean-
 ingful employment and support for seniors. I
 work for my constituency: I make sure that our
local interests are heard loud and clear at the de-
cision making table. I also work at the provin-
cial level to ensure that good and effective pro-
 grams are in place to support families, to help
 .businesses grow, and to protect our environment
 Other than the previous issues, what are some  .3
  ?goals that you hope to achieve if re- elected
 I would like to see an increase in businesses on
 Montreal Road and generally a measurable increase
 in the standard of living of my constituents. I am
 also fighting to bring more long term care beds
 and child care spaces to our community. We have
an aging population, but Ottawa-Vanier is also at-
 tracting new families - and the Ontario Liberal
 .plan invests in the infrastructure to support both
 With the increase in minimum wage, small and .4
medium sized businesses have had trouble maintain-
 ing staff, and some have been let go as a result. What
 ?will you do to help these smaller businesses succeed
 Strong communities and strong economies go hand
 in hand, so making sure businesses are supported
is important to me. We have decreased the corpo-
rate income tax for small businesses and have in-

 stituted several
 programs to
help them tran-
 sition to paying
 a living wage to
their employees. I like to work with small business-
 es to link them to the various government programs
that can help them save costs and ensure their suc-
 cess. It is important to note that the unemployment
 rate is the lowest in twenty years even after the
 implementation of the increase in minimum wages.
 Many businesses have adapted and their employees
 .have more money to spend in the local economy
 ?How will you help those let go as a result  .5
 For unemployed people, we continue to help them
 access the various training programs that exist:
the reform to Ontario Student Loan Program al-
lows everyone to access post-secondary educa-
 tion. There are also many efforts that need to be
deployed to ensure the transition between col-
lege and work. We also support entrepreneur-
 .ship so that people can start their own business
 Previous Ontario administrations have reduced  .6
 the rate of Hydro, but some lower income families
 still struggle with the rate; what are your thoughts on
 ?this issue and can you provide a possible solution
 Thanks to the Liberal government, hydro rates
 have been reduced by 25%. But we know that
 some families still struggle so we also created
 the Low Income Energy Assistance Program
 )LEAP(, so people can apply to get a monthly
grant to help them pay for their hydro bills. In ad-
dition, we are working to reduce the costs of en-

إنسدت جميع الطرق في وجهي. ثالث مرات 
فشلت في العمل. قلت في نفسي أحسن شيء 
الكتابه مهنة أكسب منها عيشي  هو أن أتخذ 
وأبني مستقبلي. خير ماأبدأ به هو مذكراتي. 
مذكراتي !! ليس لي مذكرات ذا معنى يمكن 
للقاريء أالستمتاع بها أو يتعلم منها شئ ما 
عظيمه  تجربه  عندي  ليس  حياته.  في  ينفعه 
به  ماتجود  لنرى  حال  أي  على  الحياة.  في 
أكملت مدرستي  أني  أذكر  حياتي... “كل ما 
وعائله  بسيطه  حياة  والثانويه.  أالبتدائيه 
على  محافظه  متواضعه  الدخل  متوسطه 
وعدم  أالستقامه   والدي  من  تعلمت  التقاليد. 
كلية  دخلت  العمل..  في  وأالخالص  الكذب 
لماذا  أالنكليزيه.  اللغه  ادب  ودرست  أالداب 
أالنكليزيه  اللغه  إن  الموضوع؟  هذا  إخترت 
من  كنز  فيها  والمعرفه.  العلوم  لغة  هي 
أالنكليزيه  اللغه  تعلمت  الينضب.  أالدب 
قادراً  أصبحت  جداً.  جيد  مستواي  وكان 
المعلومات  ذات  السمينه  الكتب  قراءة  على 
الدسمه. تعلمت منها أفكاراً غريبه وبعيدة عن 
مجتمعنا هذا الذي نعيش فيه. أكملت دراستي 
وتخرجت. تقدمت للعمل مدرساً. لقد دخل في 
رأسي أن مجتمعنا هذا بحاجة الى من ينوره. 
الذي  الطريق  الى  نقودهم  أن  يجب  ألشباب, 
مصاف  في  ويجعلهم  ويرفعهم  بهم  يرقى 
أحد  في  مدرساً  أصبحت  المتطوره.  أالمم 
مدارس البلد. بدأت البث في أذهان المراهقين 
تنبذ  أفكاراً  أالنكليزيه  اللغه  لتعليم  إضافة 
تخلفنا.  سبب  هي  التي  وتقاليدنا  عاداتنا 
إصطدمت ببعض الطلبه المتعصبين. تجادلنا 
الطلبه  بعض  علي  تطاول  ومرتين.  مرة 
وأنا  المتحجره.سامحتهم,  العقول  ذوي  من 
أصبح  النير.  والعقل  الواسع  القلب  ذا  المعلم 
أالمر سيئاً. بدء أوالءك الطلبه التعرض بي 

خارج جدران المدرسه بتشجيع من مرضى 
أن  بعد  تلك.  إهاناتهم  أطيق  أعد  لم  الذهن. 
أالفراط في أالساءه  الزبى من  السيل  وصل 
أينما  يتعقبني  كان  الذي  الطالب  ذلك  مسكت 
المدرسه وضربته ضرباً  في  مسكته  ذهبت, 
الدرس والمدرسه  قاعه  أدماه. تركت  مبّرحاً 
سيارات  تقف  حيث  الى  وأتجهت  جرياً 
أنتظر  لم  بمفردي,  سيارة  وأخذت  أالجره 
خوفاً  أالجره,  كامل  ودفعت  مسافرين  تجمع 
تركت  الطالب.  ذلك  ذوي  من  أالنتقام  من 
كنت  التي  الدار  في  حاجات  من  ماأملك  كل 
أسكنها ووظيفتيأيضاً. تم فصلي بعد حين من 
الزمن لعدم العوده للوظيفه بعد أالنذار الذي 
تتبعه  الرسميه, روتين  الجريده  في  لي  وجه 
دوائر الدوله في معاقبه من ينقطع عن الدوام 
بدون تقديم عذر مشروع.  كنت مولعاً في فن 
الحالقه. قلت ألذهب وأجرب حظي في هذا 
المدينه  الشوارع في مركز  أحد  المجال. في 
شاهدت أعالن في محل حالقه بحاجة لعامل. 
العمل.  صاحب  بي  َرَحَب  الصالون.  دخلت 
باشرت في عملي حالقاً. مضى أسبوع كان 
صاحب العمل والزبائن فرحين بما أقدمه لهم 
قرائتي  من  تعلمتها  التي  الحالقه  في  فن  من 
لكتاب في أالنكليزيه. كنت أحياناً أبث أفكاري 
والبعض  يؤيدني  البعض  كان  الزبائن.  لدى 
أاليام  أحد  صباح  كالمي.  يستهجن  أالخر 
فتحت باب المحل مبكراً. تأخر صاحب المحل 
ذلك اليوم. دخل صالون الحالقه رجالً يرتدي 
يقف  شارب  ذا  الشعر,  كث  ريفيه.  مالبس 
الثخينه  الشارب  يصفون  كما  الطير,  عليها 
العريضه. يبدو أن ذلك الرجل لم يحلق عاماً 
ولم يستحم ربما ثالث شهور. رائحته  كامالً 
علي  ويجب  كنت حالقاً  حال  اي  على  نتنه. 
أالخالص في مهنتي تلك. زينت شعر رأسه 

تلك  شاربه.  أعدل  أن  مني  طلب  أراد.  كما 
الشارب القبيحه. الأدري هل هو حضي الجيد 
مازلت  لكنت  أفلحت  قد  كنت  لو  السيء.  أم 
حالقا وقضيت عمري كله هناك في ذلك البلد 
جلس  قد  كان  حظي  لحسن  وثرثاراً.  حالقاً 
وأنا  الرجل على كرسي اليواجه مرآة.  ذلك 
على  كنت  فكرة  ذهني  في  جاءت  عملي  في 
وشك أن أطرحها لذلك الوسخ. وأنا مشغول 
في تفكيري ذلك زلت أصابعي وقطع الموس 
الشارب.  تلك  جانبي  من  جانب  ذنب  الحاد 
على  تبدو  الرجل  كان  الخوف.  تملكني 
مالمحه القتل والسلب والقساوه وكان يتمنطق 
وتظاهرت  تركته  كبيراً.  خنجراً  وسطه  في 
القيام بعمل ما. فتحت الباب وأنطلقت مهروالً 
بأسرع ما أتمكن. ركبت أول سيارة أجره الى 
خارج مركز المدينه. ثم تركت سيارة أالجره 
أي  أترك  ال  لكي  )الباص(  الحافله  وركبت 
أثر لمكان سكناي. لحسن الحظ لم يطلب مني 
صاحب العمل هويتي أو مكان سكني وال حتى 
رقم هاتفي.  مكثت في الدار الأخرج )سجنا 
فرضته على نفسي( خوفاً من الوقوع بيد ذلك 
الشرس المنظر, شهراً كامالً. وأنا جالس مع 
كتاب أقرأه طرأت على ذهني فكرة فيها رزق 
الجنس  يحب  الشرقي  نفسي  في  قلت  وفير. 
أنه  أعتقاده  الجنسيه. في  ويفاخر في مقدرته 
الى  الذهاب  قررت  كله.  العالم  فحول  أفحل 
عمال  أطلب  المنزول,  الى  الدعاره  حيث 
هناك عسى أن يحالفني الحظ. وأنا ماشياً في 
إال  نظيفه  شوارعها  )نعم  القذره  األزقه  تلك 
أنها خلقياً قذره( حيث القحاب ذوي أالخالق 
أن  اليمكن  الذي  البذيء  والكالم  السيئه 
مفتوحة  باباً  اللغه. شاهدت  قاموس  في  تجده 
“شتريد  أحداهن  لي  قالت  اليها.  فتوجهت 
متكدر عليها  أنت  أجرتنا عاليه  أحنا  حبيبي. 

بغير  دور  روح 
أني  قلت:  مكان” 
أريد  إمرأة,  الأريد 
تلك  قهقهت  شغل. 
المرأة عالياً وقالت 
: شنو تريد تشتغل 

مثلنا ! هاهاها !!! أجبتها: كال التسيئ الظن 
أن  الممكن  ومن  أالنكليزيه  أتكلم  أني  بي. 
أنفعكم مع من يأتيكم من أجنبي اليتكلم لغتنا. 
نحكي  وقالت: وهللا جنا  الضحك  توقفت عن 
بييننا في هذا البارحه. إذهب الى تلك الغرفه 
حصلت  أطيل  أن  أريد  ال  القائد.  مع  وتكلم 
أثنان  اليوم  ذاك  جاء  عندهم.  الوظيفه  على 
على  لهم  حصلت  لغتنا.  اليتكلمون  أجنبيان 
أجرة جيده. مضى على عملي معهم حوالي 
إسبوعان محبوباً من قبل تلك النسوه. وأنا في 
طريقي صباح أحد أاليام كالمعتاد, أعترض 
أحد  أنه  وقال  هويته  أخرج   . رجال  طريقي 
رجال أالمن. سألني عن هويتي وأين أعمل 
فأشرت لتلك الدار مكان عملي وقلت له من 
باب المجامله بأني أستطيع أن أحصل له على 
أحداهن بأجور خاصة مخفظه. لم يرد علي بل 
أخرج هاتفه النقال ثم تكلم برموز لم أفهمها. 
أحاط بنا رجال الشرطه مع سيارة نقل كبيره. 
عائدة  بناية  الى  الدار  في  من  وكل  أقتادوني 
والبصاق علي  بشتمي  القحاب  أخذن  لألمن. 
حياتي  طوال  أسمعها  لم  كلمات  وأسماعي 
الشرطه.  رجال  جلب  من  أني  منهن  ظنا 
مضى ذلك اليوم المشؤوم بأسوأ مايمر على 
يومان  بعد   . بكفالة  والدي  أخرجني  إنسان. 
حيث  الى  مسافراً  طائرة  في  نفسي  شاهدت 
اللغه التي تعلمتها إلى أالفكار النيره والحياة 
والتقدير.  أالحترام  حيث  الكريمه,  الحره 
أخر........ بمفهوم  ولكن  كاتباً  أصبحت 

غانم العطار الكاتب
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The Ins and Outs of the CGL Policy

 If you think of insurance coverage as a puzzle, with
the individual pieces of the puzzle
 representing the various forms of insurance, that when
put together, complete the picture, the
Commercial General Liability )CGL( policy is an im-
portant piece of the puzzle. In fact, as the
 author of this article points out, the CGL policy is the
most common liability policy purchased in
Canada. However, it’s important to understand that al-
though the CGL policy is an important
 piece of the puzzle, it is not the only piece, and often
an insured will require an errors and
 omissions policy or other specialized coverage to
complement the coverage provided by the
CGL policy. The following article provides some in-
sight into the nature of the coverage provided
by the CGL policy as well as some of the coverage is-
sues that may arise in the context of this
.type of policy
It is one of the most popular liability insurance poli-
cies sold in Canada, and at the same time one
of the least understood. CGL insurance is sold to busi-
ness enterprises across a broad spectrum of
 industries. Stripped down to its essentials, the CGL
policy is intended to defend and indemnify a
business facing claims by a third party alleging prop-
erty damage or bodily injury resulting from
 an ”occurrence,“ i.e., an accident or mishap, including
 negligence by the insured.                            Additional
standard coverages include ”Personal Injury and Ad-
vertising Injury“ and ”Tenants’ Legal
”.Liability
 Illustrations of the types of claims that may trigger
coverage under the CGL policy range from
 run-of-the-mill ”slip-and-fall“ claims originating at
the insured’s premises, to multimillion-dollar
product liability class actions and complex construc-
.tion lawsuits
 It is important to note that there is no uniform CGL
policy in force across Canada. While the
 Insurance Bureau of Canada )IBC( did publish a new
advisory wording in 2005, many carriers
 still use the old 1987 IBC wording or some variation
of this form. In any case, while there are
 some significant differences among the wordings on
the Canadian market, most of the essential
.terms and conditions are similar, if not identical
 Generally speaking, in order to trigger coverage under
the property damage/bodily injury
 insuring agreement )far and away the one most often
at play(, the following elements must be
:present
 property damage“ )i.e., physical injury to tangible“ •
property, including loss of use of tangible
”property( or ”bodily injury
occurring during the policy period •
 caused by an ”occurrence“ )includes the insured’s  •
)negligence
”which takes place in the ”coverage territory •
for which the insured is legally obliged to pay com- • 
pensatory damages
 When determining whether a claim is covered under
the CGL policy, it is important to first
 ensure that these various elements are all present and
accounted for. Too often in coverage
 disputes does discussion turn immediately to whether
or not one or another of the exclusions
 applies, without first asking if the relevant insuring
.agreement has been triggered
 As with any other policy wording, and perhaps more
so in the case of the CGL policy, numerous
 wording changes have been introduced over the years
in order to clarify the underwriting
 intention — often in response to entirely unexpected,
adverse court decisions. This is perhaps
 most evident in the exclusions applicable to property
damage claims, where insurers have sought
to ensure that they do not pick up liability for uninsur-
able ”business risk.“ This is the risk that the

 insured’s product or work has to be replaced or redone.
This type of risk is not within the scope
 of CGL coverage. It is only if the defective product or
work causes damage to other property that
.the CGL policy is meant to respond
 Putting this principle into practice has proven more
,difficult than was originally anticipated
 however. There are now no less than six exclusions
seeking to eliminate coverage for ”business
:risk,“ including the following
contractual liability •
 Broad Form Property Damage“ )excludes damage“ •
,to ongoing work and to property owned
)rented or occupied by the insured
insured’s own product •
insured’s own work •
 Impaired Property“ )i.e., property incorporating the“ •
)insured’s defective product or work
 Sister Ship“ )excludes coverage for the costs of“  •
)product recalls
 Coverage litigation over the so-called ”business risk“
exclusions under the CGL policy has
 spawned a substantial body of case law and numerous
wording changes over the years. Because
 the CGL policy covers a broad spectrum of businesses
and the claims scenarios are constantly
 changing, it is perhaps not surprising that this area has
.been fertile ground for coverage disputes
 In some cases, the insured’s expectations as to what
the policy actually covers are the source of
the problem. First and foremost, the CGL is not a per-
formance bond. This type of protection is
 typically far more expensive than a CGL policy and
provides the company issuing the bond with
 a recourse against the insured in the event of its default
on its contractual obligations. No such
recourse exists under a CGL policy )as the insurer can-
not subrogate against its own insured(. In
 consequence, the insured should not expect that its
CGL insurer would be paying to redo its own
faulty workmanship or replace its own defective prod-
uct. This is the insured’s obligation. It
should only look to its CGL carrier if its work or prod-
uct causes damage to other property
.belonging to third parties
 It should also be recalled that the CGL policy is not
intended to provide coverage for claims
 arising from rendering or failing to render professional
services. Errors and omissions policies
 issued to professionals are intended to respond to this
type of claim. The 2005 IBC advisory
wording now standardizes what has become an in-
creasingly common feature of CGL policies by
adding a ”Professional Services“ exclusion. It also in-
corporates a number of exclusions that have
 become more and more common on the market as
CGL insurers seek to avoid exposure to claims
.citing abuse, mould contamination, war/terrorism, etc
 It should also be noted that there is no coverage under
the CGL policy for what have been
 dubbed as ”pure economic loss“ claims. The policy
does cover claims for loss of use of tangible
 property. There are, however, other economic losses
not related to loss of use of tangible
 property that are often claimed. For example, a party
,may claim the cost of investigating a loss
 legal and accounting costs, or other financial losses
not related to the loss of use of tangible
 property. These do not constitute property damage
claims under the CGL policy and accordingly
.should not trigger coverage
 It is not uncommon for there to be successive CGL
insurance policies triggered by the same
claim. These policies are generally issued on an ”oc-
currence basis,“ i.e., the policy is triggered
 by the occurrence of the bodily injury or property
damage. If the bodily injury or property
damage occurs over a number of policy periods, dif-
ferent policies and possibly different insurers
 will be called upon to respond. The issue of which

policies are triggered and in what respective
 percentages has also generated a great deal of case
.law, particularly in the United States
 Canadian courts, at least in the context of property
damage claims, tend to apply a combination
of what are known as the ”Injury in Fact“ and ”Con-
.tinuous or Triple Trigger“ theories
According to the first theory, one should apply the pol-
icy in effect when the property damage in
fact occurred. If, however, the evidentiary record is in-
sufficient to determine with certainty when
 the injury in fact occurred, all of the policies in force
between the initial exposure to the cause of
the injury and the manifestation of the loss are trig-
.gered
 It should be noted that the 2005 IBC advisory wording
seeks to change this result. The new
 wording would require that the insurer on risk at the
time that the injury or damage first occurred
 also cover any continuation or resurgence of the injury
or damage at a later date. In consideration
 of this increased exposure, the wording also excludes
any liability for injury or damage known to
.the insured at the time of policy inception
 Sometimes, there are two or more policies that apply
to the same loss occurring within one
 policy period, for example where the property owner,
which already has CGL coverage, is added
 as an additional insured to its contractor’s policy. In
these instances, it is necessary to examine
the coverage grant, e.g., the Additional Insured En-
dorsement, and the exclusions to determine
 whether there truly is concurrent coverage. If there is,
”the policies’ respective ”Other Insurance
 clauses must be reviewed to determine if there is any
stated indication as to which policy is
 primary and which is excess. In the event that the
wordings do not permit resolution of the issue
 through the ordinary principles of interpretation and
construction, generally both insurers are put
.to contribution
These are just some of the issues that should be con-
sidered when procuring CGL coverage or
responding to a claim that may trigger coverage. De-
spite the fact that the evolution of the policy
has left us with a number of unwieldy policy provi-
sions and exclusions whose meanings can
 prove elusive even to the specialists in the area, the
fact remains that the CGL policy is often the
 only protection the insured may have )not to mention
the only asset the claimant may have( in an
.increasingly litigious world
 Although this article highlights some of the key issues
in relation to CGL policies, it is not
 intended to be a comprehensive analysis of this type of
coverage. As noted, the coverage can
 vary from policy to policy and, therefore, the policy
wording should be reviewed carefully to
 ensure that it meets the requirements of the particular
.insured
It is also worth noting that a CGL policy is an ”occur-
rence“ based policy which means that the
 occurrence or event that is the subject of the loss must
.have occurred during the policy period
That is significantly different than errors and omis-
sions policies which require that the claim not
 only be made against the insured, but also reported to
the insurer during the policy period, even
 though the wrongful act may have occurred before the
.inception date of the policy

 On this subject or any other insurance related issues
 call Adnan Bihnan @905 874 1632 or e-mail
Adnan_bihnan@cooperators.ca

.Brought to you by Adnan Bihnan FCIP, Insurance Advisor with the Co-operators Ins. co
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على أطراف مقهى عزاوي

نكات طازجة 

30

 
من أحاديث وأمنيات رواد مقهى عزاوي 

الحديث االول 

دخل المقهى وما ان جلس حتى أثنى ركبته وقال لمن يجالسه على 
األريكة : شنو رأيك أبو فالن باإلنتخابات اللي صارت ؟ فأجابه جليسه 
: وهللا أخي هذي إنتخابات طرطرة برأيي ! . إستفزه جوابه ، فقال له 
: يعني هم حضرتك ما شاركت وجاي اآلن توصفها بالطرطرة ؟ رد 

عليه قائالً : أي طبعاً طرطرة ، بغض النظر اذا شاركت او لم أشارك 
، هذا رأيي طرطرة وخلص 

وهللا جيت للواقع هي فعالً طرطرة لكن ما تالحظ شعبنا كذلك صاير 
معظمه طرطرة ؟ !! 

الحديث الثاني 

نادى أحدهم على عامل المقهى ليعمر له األركيلة ، وبينما راح العامل 
يرص رأس األركيلة بالتبغ ، قال العامل لصاحبه في المقهى : يا أخي 
هذا الزبون كل ما أشوفه أنزعج . . هيج من هللا ، ما أرتاحله ! فأجابه 
: ليش يا أخي مبين عليه خواردة وينطي بخشيش مرتب . أستفزه هذا 
الكالم ليعقب عليه : يعني أنت ما تنظر غير بس للبخشيش ؟ شنو أنت 

ما عندك رأيي بالزباين إال من خالل جيبه وإيده السخية ؟ فرد عليه 
العامل الثاني : يعني شنو آني عالقتي بالزبون غير ايده وجيبه ؟ قابل 

أريد أنطيه أختي ؟ روح وديله األركيلة واحترم شغلك وبال لعي . 

الحديث الثالث 

لك حبيبي تعال شوف شلون شاي هذا ، وخصوصاً الحامض هنا تمام 
، قال ذلك أحد الزبائن لصاحبه الذي يجلس أمامه ، فأجابه صاحبه : 

عزيزي خبرة طويلة بعمل الشاي والحامض بهذي القهوة ، لكن تعال 
أسألك ، بربك يعني أنت متعجب بالشاي والحامض ، والعالم اللي 

يصنعون بالوي شراح تكول عليهم ؟ اذا انت بالشاي والحامض منبهر 
 !!

قال له : عزيزي كل واحد على كده ، واحنا على كد الشاي والحامض 
مو أكثر ، المهم احنا عدنه شي نتباهة بيه وبرزنه بيه ، هم احسن من 

الماكو ، تمام لو ال ؟ 
أخذ جليسه رشفة شاي من كوبه وتأفف وقال : أي فعالً مثل ما تكول 

ابو فالن ، صحي للعامل يجيبلنه طاولي بلكي نبرز بلعب الطاولي 
كذلك . 

دارميات رواد المقهى 

مرة واحد عم تمدحو زوجته انت شجاع 
وبطل قالها انا شهيد بمعركة الكرامة 

شلة أغبيا راحوا على صاحبهم في 
المستشفى بيسألوه خير شو صاير فقلهم ال 

والشي بس الوالد شوي متوفي 
مرة واحد سمع انو الدينار بدو يرخص 

حول قروش و نصاص ف
ي ثالثة راحوا السينما…. واحد أعمى وواحد اطرم وواحد أحول ….. 

االعمى يقول : انا سمعت الفلم كله لكن ما شفت منه شيء االطرم يقول : انا 
شفت الفلم كله لكن ما سمعت منها شيء األحول يقول : انا احسن منكم شفته 

مرتين 
مرة واحد قاعد يتفرج مباراة مدريد ..سمع المذيع يقول فاول لصالح 

رونالدو**قال : تصدقون توني أدري ان اسمه االول صالح 
  مرة واحد راح يتحدى اليابانيين في الصناعةرجعوه في كرتون مع كتلوج و 

ريموت وضمان سنة مرة 
واحد راح يعزي ، وبالعزاء أتاثر كثير هو طالع سأل أخو الميت : ما في أمل 

يرجع
 واحد ومراته متخانقين فبطلوا يكلموا بعض فكتب ورقة صحيني الساعه 
6:30 علشان عندي شغل ، وحط الورق على السرير ونام صحي الساعة 

10:00 فلقى ورقه مكتوب عليها الساعه 6:30 يال إصحى
 

خل تفزع الشمات فزعه جبيره 
بس أنته كون أوياي أكسر عشيره 

 *******
أجلد أبممشاي ناحل تراني 

خوفي من الشمات مو من زماني 
 *******

أصفك الراح براح وأتسله بالراح 
خايف أكولن راح شماتي ترتاح 

 *******
ميت والمعزبات موش أمهاته 
بالكلب فرحانات يبجن شماته 

*******
يلّي تنكط الماي غمضني وطلع 
تسكتلي النسوان ال واشي يسمع 

*******
حيل وبله ويه الروح كل مايجيها 
حتى آنه من الناس شامت عليها 

*******
أصبر واشوف شلون حكم هللا وياي 

خاف أمن اكولن آه تتشمت عداي

فنجان وفائي

هز فنجان وفائي لك 
قد استنفدُت كرمي
ولم يتبق في دلتي

من الحب
 مايمألُ فنجانك...

انا بدوية الخلق
 اكرم ضيفي

 في مضيف عشقي
وخيمتي يوما

جعلتها في الحب 
دارك ..

لكنك لم تصن
 في زادي ملحي
ورفست سفرتي

فعرفتك
 لست فارسا في العشق

قد ان االن 
في الرحيل

اوانك ..

لبنى السالك
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Page : 32A حوادث السيارات 
معنا تخُف آثارها  

ُنقدم لك اإلستشارة المجانية لكل من حصلت لُه حادثة سيارة 
سواء كان متسببًا بالحادث أو لم يكن متسببًا بِه 

إتصل بنا على الرقم أدناه ونحُن ُنقدم لَك المساعدة 
 905 – 741 – 0331

ندافع للحصول على حقوق من يصاب في حادث سيارة ، خبرة 

 في الحادث 
ً
ألكثر من عشرين عاما ، إتصل بنا سواء كنت سببا

، نحن نعمل على الحصول على حقوقك من   
ً
او لم تكن سببا

شركات التأمين ، نشاطنا يشمل كل مدن اونتاريو

اتصل بالسيد احمد للحصول على إستشارة 

غلق  اإلنتهاء من  بعد  إال  لنا  ، وال تدفع  مجانية 

الملف مع شركة التامين

1-416-342-9553          905.745.5000

HARVY SINGH JESSIE BEDI 
Direct : 416 – 294 – 5084 

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

Direct :  647 – 272 - 1800 

في حال الحوادث إتصلوا بالرقم 
905 - 741 - 0331

IN 2016
CLIENTSBE ONE OF

MY FIRST 50
AND YOU WILL GET A CHANCE TO WIN

$50,000.00
FOR MORE INFORMATION GO TO:

www.alaayousif.com

بيع وشراء وإيجار العقارات السكنية والتجارية 

حسن معاملتنا يؤكدها أعداد مبيعاتنا سنوياً ، 
والخدمة المتميزة لعمالئنا 

نحن أصدقائكم قبل ان تكونوا زباءننا   
حريصون على راحتكم


