
 جريدة إعالنية نصف شھرية توزع مجانا في مدينة شيكاغو و ضواحيھا 

  

Commercial, Biweekly paper distributed free in Chicago Metro area. (Issue156) 10/15/ 2011 

 

THE LOWEST PRICE WITH THE BEST 
COSTUMER SERVICE 
WE SPEAK ARABIC & ENGLISH 
WE HAVE THE CHEABPEST PRICE GUARENTEED 

خدمة تحميل - شحن سيارات   
 أفضل األسعار تجدونھا لدينا

Full Containers Shipping- 
        Less than Container Shipping- Air Shipping - Car Shipping
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 مكتب كوھين و حسين للمحاماه
SANA’A HUSSIEN –EDWARD A. COHEN –MICHAEL L. ABEL 

11330 S. Harlem Worth, IL 60482 TEL: 708-361-3030  

  مايكل ابل –إدورد كوھن  –سناء حسين : المحامين 

  قضايا اإلصابات
  قضايا  العنصريه  

  القضايا المدنيه  
   التركات 

 المعامالت العقاريه

Personal Injury  
Discrimination  
Civil Litigation  
Estate Planning  
Probate  
Real Estate  عاماً من الخبره  في المحاكم والمشاريع واإلداره من أجل خدمه أفضل لعمالءنا  و جاليتنا 40أكثر من. 

Over 40 years of Courtroom, Business, and Management experience to better 
serve our Clients and the community. 

      

                              

Only 
$379 

$379.00

$379

500 GB Hard Drive 
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MRDVR@LIVE.COM 



  

Page 5  (Issue156) 10/15/2011                       Waseet-America   Houses for sale /for rent   <¼é‰æ^ÒÚ_<

دنم ام العمد   3.5 دنم غير مشجره  4.3 - دنم مشجره زيتون 5.5االردن عين الباشا / قطع أرض للبيع 
 6154-733-815  غير مشجره 

  ميد وي / لاليجار  غرفتين نوم شقه 
2 bedroom  apartment for rent  / midway / 773-616-6888  

---------------------------------- 
  جستس/ غرفتين نوم لاليجار 

Justice/79th st. 2 bedrooms for rent / 708-949-0338   
------------------------------ 

  اوكلون / غرف نوم  3بيت لاليجار 
House for Rent for $1,550.00 a month located at 5160 W. 99th St. in Oak 

Lawn.  
3 Bedrooms, 1 Bathroom with Detached Garage. Please call  

708-857-1010 
--------------------------------------------- 

2 bedroom for rent / plain field /708-262-3062 
بلين فيلد  –غرفتين لاليجار   

 ------------------------------------ 
1 bedroom  for rent / 119& pulaski     708-407-4185 

  بوالسكي 119/ شقه غرفة نوم لاليجار
--------------------------------- 

1 bedroom basement  for rent / north side     773-715-5629 
  تسويه لاليجار/ شقه غرفة نوم 

--------------------------------- 
  بربانك/ حمامات لاليجار  3غرف  5بيت 

Huge 2 story Brick house in Burbank for rent, 5 bed, 3 bath 708.743.3439 
---------------- 

  ھكري ھلز - بربنك –غرف نوم لاليجار في اوكلون  3شقق و بيوت 
3-2 bed rooms Homes and apartments for rent  in: 
Oak lawn , Burbank & hickory hills 708-953-3000 

 

 للبيع اوكفورست / مؤجره  شقق 6عماره 
6 apartments Building for sale oak forest  

 708-969-1264  708-813-0557 
------------------------------ 

  تاون ھوم للبيع 
Townhome  for sale 167 /Harlem   708-969-1264 

------------------------------- 
  قرب مسجد ھارلم للبيع/ حمامات و نصف  3/ غرف نوم  6بيت 

6bedroom  3 bath house for sale close to Bridgeview mosque 
708-802-3018 

--------------------------------------  
 موزرت 59شقتين للبيع + عماره محليين 

2 apartments  2 stores  Building for sale 59th & Mozart 
773-724-0724  

     8999-715-708 دينار 450000متر   962 دابوق عمان الغربيهاالردن / قطع أرض للبيع 

Trailer home 2 rooms and storage for sale 87th/ Harlem Ave.  708-351-1772 
  مستودع + بيت تريالر  للبيع غرفتين 

  إتصل و ضع إعالنك مجانا ھل لديك بيت للبيع او لإليجار 
708-430-1950 

 5899-359-708متر   1600 قرب قصر الحمراء الفحيصاالردن / قطع أرض للبيع 

1 Bedroom (walking distance from the Islamic Foundation in Villa Park.) for rent 
 غرفه واحده لاليجار فيال بارك 983-9142 (773)

5 bedroom for rent  59/Mozart  
773-724-0724  

2car garage for rent  
773-724-0724  

االزرق بسعر مغري جدا –المفرق  قطع أرض للبيع االردن  
708-252-0328 



  

Page 6  (Issue156) 10/15/2011                       Waseet-America <¼é‰æ^ÒÚ_<

For sale  

Small grocery 
store, asking 

$150,000- call   

Short Sale & Foreclosure Experts. FREE list of 
FORECLOSURES & RENTALS.  

8938 S Ridgeland Ave, Oak Lawn IL    Tel: 708-233-8730 

3 bed, 3 bath Brick house in Monee, 
full bsmt, 2 car garage.   

Villa Park, 3 bed, 2 bath, 
$170,000  

Gorgeous 2 story brick in Monee, 5 bed, 
4.1 bath, full bsmt & 4 car garage.   

Hyde Park commercial building 
for sale    

2 bed condo in Alsip  

Beautiful 2 stories, 4 bed in 
Mokena-   

2 bed apartment on Chicago north 
side  

 

 

SAVE WITH OUR LOW 
COMMISSIONS! 

OVER 17 YEARS EXPERIENCE! 
FREE LIST OF FORECLOSURES 

AND/OR RENTALS 

 

Gas Station in DuPage County 
$875,000 with the property  

 

- Convenience Store In 

Chicago 90,000 Per Month  
No lotto No pork 

 
-------------------------- 

Unisex beauty Salon & 
Massage in Chicago (north 

side) 

  

OVER 500 BUSINESSE AVAILABLE CALL NADER MALLEY  

 

   
 
 
 

 

 

2 Stories $249,000 
5 bed, 2.1 bath Homer Glen IL 

 

 

Chicago Ridge spl level 3 bed 1.5 bath 
$126,072 (short sale)  

3 bed, 1 bath in Burbank 
$149,900   

2 story SF in Plainfield $159,000, 4 
bed, 3 bath,  

"Gas Station for sale 
$100,000 + inventory. Call  

 
---------------------- 

Gas St. in Tinley Park-Gas 
150,000gall, store:$45,000. 

Asking $275,000+ Inventory 
 

  

Fish & Chicken fast food 
restaurant in Chicago 

Crestwood, 4 bed, 2 bath, garage 
$199,900.  

  Beauty Supply store, 
sales $60,000/mo. 
Asking $100,000 + 

inventory 

Vacant lot 
 by the mosque 

foundation ready to 
build 271,900  

2 bed, 2 bath condo in Oak 
Lawn $109,000   

3 bed, 2 bath Brick in 
Burbank   

For more information please call our office (708) 233-8730  
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 يرجى زيارة المواقع للمعاينه لمن يھمه االمر
يرجى اإلتصال بنا و لمزيد من المعلومات

Office (708) 923 –1755 
Cell: 773- 858 -3214 

بدرالمھندس حسام   

Locations

 620 S. independence, 
Chicago, IL 

 13851 S. Burnham 
Ave. Burnham, IL 

Hosam Bader 
BROKER/OWNER 

  (773) 858 – 3214 
 المھندس حسام بدر

11244 S.HARLEM AVE. 
WORHT, IL 60482 

Our offices are moving starting October 01, 
2011 to 7208B W. 119TH. STREET PALOS 

HEIGHTS,IL 
NEXT TO ALBASHA RESTAURANT AT 

TIFFANY SQUARE PLAZA 

 

  ...ان كنت تبحث عن فرصه لإلستثمار 
محالت البسه  -مطاعم وجبات سريعه  محالت دوالر ستور -محالت أثاث منزلي   

  في عدة مناطق و في اكثر المناطق نشاطا محالت تجاريه لإليجار أو اإلستثمار
 فسنساعدك لتجد ما تبحث عنه ....اتصل بنا اآلن 

  .و بالمواصفات التي ترغبھا من أجل استثمار ناجح

 محالت تجاريه لإليجار
New plaza 

CALUMET PARK 
PLAZA   

1413 W.127th 
street.  

 Calumet Park, IL  
3 blocks east of Ashland  

& I-57 Hwy 
Prime location for Business 

Call Hosam Bader 
 773-858-3214  

 

 

Call Hosam Bader 773-858-3214  



  

Steak & Lemonade Restaurant in 
Chicago For Sale 

Very good price, call 630-999-5062 

  شمال/ مقھى اراجيل للبيع 
Hookah café shop for sale / north 
502-554-7409  -  708-691-7577 

------------------------ 
  شمال / محل و مطعم عربي للبيع 

Arabic grocery store for sale  /north side  773-580-2555 
--------------------------------------------- 

  مخبزعربي للبيع  تنلي بارك + محل 
Arabic grocery and bakery store for sale Tinley prk    630-706-0921 

------------------------------- 
  مطعم عربي للبيع 

Arabic restaurant for sale / Harlem /106     708-336-1902 
------------------------------------ 

 مخبز و بقاله عربيه للبيع 
Arabic Grocery & Bakery store for sale 708-769-3348 

 
  محطة بنزين للبيع 

Gas station for sale / Midlothian  
Price $50k - rent $2000 /m   

708-945-0946 

Bp gas station for sale / $599,000 

Chicago Heights 

708‐945‐1112 

  للبيعصالون ستاتي 
Hair salon for sale  / Harlem /119    708-969-5055 

-------------------------------- 
  مغسله مالبس للبيع  دخل ممتاز 

Laundromat for sale / 708-717-1233    
------------------------------------------------- 

  شيكاغو/ بقاله للبيع 
Grocery store for sale / Chicago / 773-571-2305 

--------------------- 
  غرب / محل تلفونات للبيع 

PHONE STORE FOR SALE west 312-446-4101 
--------------------------------- 

  شرق شيكاغو/ محل تلفونات للبيع 
Phone store / east side 773-708-3874 

------------------------ 

Businesses for Sale; 
Please call Jack Mansour at 708-857-1010 
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  شيكاغو / محالت تجاريه للبيع او اإليجار  3
3 stores for sale or rent / Chicago708-949-0338 

------------------------ 
  شمال/ دوالر ستور للبيع

Dollar store for sale / north side 773-934-2325 
----------------------------------------- 

  شيكاغو/ لبيع محل بقاله ل
Grocery store for sale Chicago E. 79th708-262-2202 

--------------------- 
  شرق شيكاغو/ للبيع  بقاله محل 

Grocery store for sale  / east side  708-262-2202 
------------------------------ 

   sqf - $1400 900 شيكاغو/ لاليجار محل 
Grocery store for rent6560 s kidzie   /  708-818-7800—773-436-0500 

----------------------------- 
  شيكاغو/ محل بقاله للبيع 

Grocery store for sale 723 E.  Chicago / 708-668-6016 
----------------------------- 

  شيكاغو/ او المشاركهمحل بقاله للبيع 
Grocery store for sale or sharing  Chicago / 773-571-2305 

----------------------------- 
   59لاليجار موزرت / محل 

Store for /rent  59th Mozart  773-724-0724 
------------------------------  

Gary /Indiana /grocery store for sale 708-691-9697 
---------------------------- 

  سعر مغري / انديانا/ محل للبيع 
S. bend /Indiana / grocery store for sale  574-386-6157 

------------------ 
  انديانا/  -----محل للبيع 

Indiana / 5500sqf. Grocery store for sale  812-467-1463 
--------------------- 

  انديانا/ محل للبيع جاري 
Gary /Indiana / grocery store for sale  219-881-0884 

------------------ 
  انديانا/ محل للبيع جاري 

Gary /Indiana / grocery store for sale  219-880-1054 -- 773-370-4854 
------------------ 

  انديانا/ محل للبيع جاري 
Gary /Indiana / store for sale  219-886-9550  

 ------------------  

  تنلي بارك  / مطعم وجبات سريعه للبيع 
Fast food restaurant for sale10 min from /Tinley prk  - 708-724-8081 

--------------------- 
Restaurant for sale / gary Indiana 708-769-9552 - - 708-724-4696 

-------------- 
Fish & chicken restaurant for sale 773-798-7996 

------------------------ 
Steak & lemonade restaurant for sale 8245 s kidzie 

708-288-8291 
----------------------------- 

Sharks restaurant for sale / downtown 708-979-0203 
----------------------- 

  تنلي بارك  / مطعم وجبات سريعه للبيع 
Fast food restaurant for sale/Tinley prk  - 708-833-3200 

---------------------

12 ft. cooler for sale 708-262-2202 
-------------------------- 

Wooden shelving is $220 Glass Shelving is $235 Cigarette Shelving is $275 
Dimensions are H 96 W 36 D 16" 

call 708-945-3461 or 708-576-8310 
-------------------------- 

Show cases + walk in freezer 9x9 for sale 773-729-9743 
------------------------------------------------- 

  مكيفات  للبيع 2+ فريزر 
Commercial freezer 2 air conditioners for sale  630-670-4739 

------------------------------------ 
قدم  12ثالجه لحمه للبيع   

12ft. refrigerator for sale  708-262-2202 
Restaurant equipments for sale / south side 708-715-4600 

------------------------------------ 
Restaurant equipments for sale / south side 205-747-7155 

  ھارلم /  111محالت و مكاتب  لإليجار  وورث 
Stores& offices for rent  / worth 111 & Harlem   773-931-4400 

------------------------  
Medical office for rent 708-949-0338 

----------------------------  
Offices for rent / Burbank 550w  79th st . 708-229-8800  

 مكاتب او عيادات طبيه لإليجار في بربانك
---------------------------------------------- 

Offices for rent / Orland park  708-267-9659 
  مكاتب لإليجار في اورالند بارك

-------------------------------------- 
Offices for rent / Burbank     708-430-9731 

6000 w 79th 
  مكاتب لإليجار في  بربانك

 جنوب/ للبيع  محل تلفونات
Phone store  for sale  708-799-6755 

RESTAURAN

FOR LEASE

Gary /Indiana 

Miscellaneous  

2100 free standing building for lease /Delton 708-369-8803 

EQUIPMENTS

STORES

  دوالر ستور للبيع سعر مغري بضاعةتصفية 
Dollar store close out  

708-717-9970  

  بالتمويل و العمل ابحث عن محل أو مطعم  للمشاركه 
708-717-7637 

  جنوب/ مطعم للبيع مع البناء 
Restaurant W/ property for sale / south  

773-282-4353 

  منسوتا / محل للبيع كامل التجھيز 
Store for sale W/full equipments 

/Minnesota 650-353-2795  

  شرق شيكاغو/ للبيع  بقاله محل 
Grocery store for sale / east 708-925-1960 

  محل ميكانك للبيع 
Mechanic shop for sale Ashland /90th 708-233-1328 

  للجادين فقط / لعدم التفرغ للبيع  بقاله 
Grocery store for sale 103/ Halsted  

708-717-9970  

  محل تليفونات للبيع 
Phone  store for sale Laramie/ division   

773-456-2600  

  للبيع  بقاله محل 
Grocery store for sale / 224 w 31st 

312-480-8009 

Steak & Lemoned Restaurant For Sale/ Chicago 
Very good price, call 630-999-5062 

  جاري انديانا/ للبيع   +دوالر ستور 
Dollar store + for sale / Gary Indiana 

216-773-8008 

  للبيع  بقاله محل 
Grocery store for sale / 63rd street 

708-515-5081 

  للبيع  بقاله محل 
Grocery store for sale / archer /39th 

773-715-9598 

  للبيع  بقاله محل 
Grocery store for sale / south 

312-758-6768 

  مطعم وجبات سريعه للبيع جنوب  
Fast food restaurant for sale/ south 

708-969-0100 

  للبيع  بقاله محل 
Grocery store for sale / 

708-975-1960 

  للبيع وملحمه عربي  بقاله محل 
Arabic Grocery store for sale /north  

847-982-3932 

for Sale 4 in one Mediterranean/ Middle Eastern, Restaurant, Bakery, Deli, Grocery 
store. Cheap Rent for 3 years,Excellent Location In Indianapolis, IN. Reason for 
selling, the place needs an owner with experience. 317-289-7019  

  ارض تجاريه للبيع 
Commercial land for sale   815-685-2868 
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  Miscellanies Cars for sale /  سيارات للبيع  / فرص عمل / متفرقات 

South Chicago auto auction  
Of Harvey 

396 E Sibley Blvd Harvey, IL 

708-331-5533 
Gates open Wed 5:00 PM Auction starts 6:00PM 

Gates open Sat 11Am Auction starts 12:00PM Noon 
-Rain or Shine were open 

-Huge selection of vehicles to choose from. 
PRICE LIST FOR 10-10-11 
2002 Cadillac Deville automatic selling price $2200 Brown 
2003 Lincoln LS automatic selling price $2300 Black 
2000 Dodge Durango 4*4 automatic selling price $1500  Red 
2000 Pontiac G.AM automatic selling price $1300  Green 
2003 Ford Windstar 7pass automatic selling price $1600  Sliver 
2004 Chevrolet Cavalier automatic selling price $1400 Sliver 
2001 Chevrolet Express Cargo automatic selling price $1500 White 
2002 Hyundai Elantra selling price $1300 Sliver 
2002 Pontiac Sunfire automatic selling price $1300 Red. 
2003 Mitsubishi Lancer automatic selling price $1600 Sliver 
2000 Ford F-150 Ext-cub automatic selling price $1800 White 
 

2002 dodge caravan sport $4500 extra clean 126,000 miles 708 915 0652 
98 wind star minivan    $800  630-670-4739 
97 Nissan infinity $1900   708-233-1328 
96 Acura RL 3.5 – 708-717-9970  
99 dodge intrepid 708- 539-8285   $1000 (OBO) 
99 jeep Cherokee / $3500  708-663-5963 
02 wind star van  708-672-6500 
99  mercury  708-672-6500 

ھل لديك سياره  للبيع ؟ ھل تبحث عن موظف او عامل ؟ ھل لديك فرش بيت للبيع ؟ 
  بيت لاليجار ؟ محل للبيع ؟ جواز سفرك مفقود ؟ بيت للبيع ؟
       1950-430-708     اتصل و ضع اعالنك مجانا

انترتيمنت للبيع –غرفه نوم   
708-262-1748 

اللغه العربيه مطلوبه/ مطلوب للعمل في شركه   
Distribution Company in Chicago hiring Outside sales personal for selling 
products such as Pop,Candies,General Merchandise,Automotive 
Products,Health and Beauty Items,etc to Gas Stations,Grocery Stores,C 
Stores,Dollar Stores,etc.  
Need to drive and dependable transportation required.  
Arabic,Urdu,Hindi,Spanish,Malayalam Language a Plus but no 
precondition for Job. Salary plus Commission Model. 
Contact: Firoz Vohra. 773-651-7144            bvdbest@gmail.com 

  في منزلھا طفال حاضة أ
708-659-0119 

جاري انديانا/ في بقاله  مطلوب للعمل  
574-386-6157 

  جواز سفر أردني مفقود
  كفاح جميل موسى الفواقه: بإسم 

  أجھل رقمه/ 6/2/2005صادر في عمان االردن بتاريخ 
  :الرجاء ممن يجده االتصال على الرقم 

708-890-0508 
  وشكراً 
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األواني  وقف أستاذ الفلسفة أمام تالميذه وعلى غير عادته فلقد أحضر معه ھذه المرة بعض
  واالكياس

  أحضر معه وعاء زجاجيا كبيرا كالذي يستخدم في حفظ المخلالت
  .وكرات الجولف وأكياس أخرى

  منه بضع جرعات، وكوبا كبيرا من القھوة الساخنة إحتسى
  .في صمت لم يتفوه االستاذ بكلمة بل بدأ بالعملوعندما حان وقت الدرس 

  أخذ كرات الجولف ومأل بھا الوعاء الزجاجي
  "ھل الزجاجة مملؤة اآلن؟: "الذين كانوا ينظرون إليه بدھشة وإستغراب وسأل تالميذه

  "نعم وعلى اآلخر: "جميعا فأجابوا
  .ثم أخذ كيسا آخر به قطع صغيرة من الحصى

  .الجولف الزجاجي مع رجه حتى يجد الحصى مكانا له بين كراتوأفرغه في الوعاء 
  "ھل الزجاجة مملؤة اآلن؟: " وسأل تالميذه مجددا 

  "نعم ھي مملؤة"جميعا  فأجابوا
  . ثم أخذ كيسا آخر به رمل ناعم

  .الوعاء الزجاجي مع رجه رجا خفيفا حتى إمتألت جميع الفراغات بالرمل الناعم وأفرغه في
  "ھل الزجاجة مملؤة اآلن؟:"تالميذه مرة اخرى وسأل 

  "نعم نعم"بلھفة  فأجابوا جميعا
  الوعاء الزجاجي فتغلغل السائل في الرمل إلتقط بعدھا االستاذ كوب القھوة وسكب ما بقى به داخل

  . فضحك التالميذ مندھشين
  :إنتظر االستاذ حتى توقف الضحك وحل الصمت ثم أردف قائال

  تعرفوا أن ھذا الوعاء الزجاجي يمثل الحياة أريدكم أن"
  حياة كل واحد منكم

 الجولف تمثل االشياء الرئيسة في حياتنا كالدين واالسرة واالطفال والمجتمع واالخالق كرات
  والصحة

  .الحياة ھذه االشياء التي لو ضاع كل شيء آخر غيرھا الستمر االنسان في
  .والسيارة والبيت خرى المھمة مثل الوظيفةأما قطع الحصى فھي تمثل االشياء اال

  .ال حصر لھا وأما الرمل فھو يمثل كل االشياء الصغيرة في حياتنا والتى
فلن يكون ھناك مجال لكرات  فلو أنكم تملئون الوعاء الزجاجي بالرمل قبل وضع كرات الجولف

  الجولف
  .بالرمل ولن يجد الحصى مجاال له بعد إمتالء الوعاء

  لشيء بالنسبة للحصىونفس ا
  .كرات الجولف فلن نجد مجاال لھا فلو أننا وضعناه في الوعاء قبل
  وھذا ينطبق تماما على حياتنا

حياتنا كالدين  أننا شغلنا انفسنا فقط باالشياء الصغيرة فلن نجد طاقة لألمور الكبيرة والمھمة في فلو
  .واالسرة والمجتمع والصحة
  والقيام بواجباتكم الدينية وإھتموا بأسركم وأوالدكم أوال فعليكم باالھتمام بصحتكم

  . االخرى المھمة كالبيت والسيارة ثم إھتموا باألمور
  " حياتنا كالموسيقى والطرب واللھو وبعدھا فقط يأتي دور االشياء الصغيرة في
وماذا عن " :عندما رفعت إحدى التلميذات يدھا لتسأل وكان االستاذ على وشك أن يلملم حاجياته

  "القھوة يا أستاذ ؟
  أجاب االستاذ" جدا بھذا السؤال  سعيد"

فالبد أن يكون فيھا متسع لفنجان من القھوة مع صديق  فمھما كانت حياتك حافلة ومليئة باالحداث""
أو حبيب

 بعجوز إرتطم شاب يسوق دّراجة
  ويساعدھا على النھوض من األرضوبدالً من أن يعتذر منھا 

 ! أخذ يضحك عليھا
  وما إن ھّم وبدأ يستأنف سيره،

 : حتى نادته العجوز قائلة
 ؟ لقد سقط منك شيئ

 ً  .. فعاد الشاب مسرعاً، وأخذ يبحث فلم يجد شيئا
 :فقالت له العجوز

  ! تجدھا أبداً  ال تبحث كثيراً، لقد سقطت مروءتك ولن

 نعل الملك
. اراد ھذا الملك يوما القيام برحلة برية طويلة. كان يحكم دولة واسعة جدايحكى أن ملكا 

وخالل عودته وجد ان اقدامه تورمت بسبب المشي في الطرق الوعره، فاصدر مرسوما 
يقضي بتغطية كل شوارع المملكة بالجلد ولكن احد مستشاريه اشار عليه برأي افضل وھو 

  .قط فكانت ھذه بداية نعل األحذيةعمل قطعة جلد صغيرة تحت قدمي الملك ف
اذا أردت أن تعيش سعيدا في العالم فال تحاول تغيير كل العالم بل اعمل التغيير في : الدرس
  ومن ثم حاول تغيير العالم ما استطعت. نفسك 

قم بطرق : أعطاه والده كيس مليء بالمسامير وقال له , كان ھناك طفل يصعب ارضاؤه 
  الحديقة في كل مرة تفقد فيھا أعصابك أو تختلف مع أي شخصمسمارا واحدا في سور 

  
  

  ,مسمارا في سور الحديقة  37في اليوم األول قام الولد بطرق 
وفي األسبوع التالي تعلم الولد كيف يتحكم في نفسه وكان عدد المسامير التي توضع يوميا 

  ,ينخفض
  الطرق على سور الحديقة  أسھل من,الولد أكتشف أنه تعلم بسھوله كيف يتحكم في نفسه 

  
  في النھاية أتى اليوم الذي لم يطرق فيه الولد أي مسمار في سور الحديقة

  عندھا ذھب ليخبر والده أنه لم يعد بحاجة الى أن يطرق أي مسمار
  

  اآلن قم بخلع مسمارا واحدا عن كل يوم يمر بك دون أن تفقد أعصابك : قال له والده
  الولد من إبالغ والده أنه قد قام بخلع كل المسامير من السورمرت عدة أيام وأخيرا تمكن 

  
  قام الوالد بأخذ ابنه الى السور وقال له 

ولكن انظر الى ھذه الثقوب التي تركتھا في السور لن تعود أبدا , بني قد أحسنت التصرف(( 
  ))كما كانت 

  
فأنت , كلمات السيئةعندما تحدث بينك وبين اآلخرين مشادة أو اختالف وتخرج منك بعض ال

  تتركھم بجرح في أعماقھم كتلك الثقوب التي تراھا 
  
  

ولكن تكون قد تركت أثرا لجرحا , أنت تستطيع أن تطعن الشخص ثم تخرج السكين من جوفه 
  غائرا 

  لھذا ال يھم كم من المرات قد تأسفت له ألن الجرح ال زال موجودا 
  جرح اللسان أقوى من جرح األبدان

  مدرس علوم سأل طالب
  يعنى اية احتباس حرارى ؟

  -:قاله 
  ــــل من السيجـارهيعنى انك تاخد نفس طويــــــــــــــ

  تالقي ابوك في وشــــــك..... و فجأه 
 

ماتت امرأة جحا فلم يأسف عليھا كثيرا ، وبعد مدة مات حماره فظھرت عليه عالئم الغم و 
عجـباَ منك ، ماتت امرأتك من قبل ولم تحزن عليھا ھذا : فقال له بعض أصدقائه . الحزن 

عندما توفيت امرأتي حضر الجيران وقالوا : ابھم فأج. الحزن الذي حزنته على موت الحمـار
ال تحـزن فسـوف نجد لك أحسن منھا ، وعاھدوني على ذلك ، ولكن عندما مات الحمار لم 

  ؟!!أفال يجدر بي أن يشـتد حزني ... يأت أحد يسليني بمثل ھذه السلوى 
  
  

واحد بدوي عزموه على عيد ميالد واحد من اصحابوا في المدينه بعد ما خلص من عيد 
  الميالد قال البدوي يا الربع ترى عيد ميالدكو بكره عندي

  
  واحد قاعد بقرأ بعقد الزواج بتسألو مرتو شو بتعمل 

  قال بدور على تاريخ االنتھاء
  

  وحده طبخت لجوزھا ملوخيه ثاني يوم خبيزه 
  ثالث يوم سبانخ رابع يوم حكتله ايش اطبخلك حبيبي حكالھا بالش اتعبك اليوم برعى لحالي

  
  مرتك من النوع النكد؟ : مرة واحد بيسأل صاحبه

  ...ھو في نوع تانيليش : حكاله
  

وحدة زوجھا سافر وتأخر قالت المھا اخاف يكون تزوج؟؟؟ قالت تفاءلي خير يمكن يكون 
  عمل حادث

  
 ابي العزيز

 أرجوك إياك ان تحرث الحديقة إلني أخفيت فيھا شيئا مھما إذا رجعت سأخبرك ما ھو
  ابنك احمد

 
يحاصرون المنزل ويحفرونه لم تمض ساعة على الرسالة وإذ برجال االستخبارات والجيش 

 .شبرا شبرا فلما لم يجدوا شيئا غادروا المنزل
 وصلت رسالة لألب من ابنه في اليوم التالي

 
 أبي العزيز

 ارجو ان تكون األرض قد حرثت بشكل جيد
فھذا ما استطعت ان اساعدك به وانا في باريس واذا احتجت لشيء اخر اخبرني وسامحني 

 على التقصير
 ابنك احمد

  

  .أقرب من الدفايه : إذا إشتد البرد اش بتعمل ؟ قال : وجد بخيل سألوه كان ي
  .أقرب أكثر و أكثر : وإذا إشتد أكثر و أكثر ؟ قال : قالوا 
  .أقرب أكثر و أكثر و أكثر وأكثر : وإذا إشتد أكثر و أكثر و أكثر و أكثر ؟ قال : قالوا 
  ثر و أكثر و أكثر و أكثر ؟؟وإذا إشتد أكثر و أكثر و أكثر و أكثر و أك: قالوا 
 " !!!!أشعل الدفايه : " قال 

 
  ) سافر بكري يوم االربعاء ( امر معلم احد التالميذ ان يكتب 

  فساله الطالب ھل الھمزة فوق االلف وال تحتھا
 قال له ھو بالواقع سافر يوم الخميس

 
  واحد بيسأل صاحبه 

  رج مايكل؟قال األول شو وجه الشبه بين كاظم الساھر وبين جو
  قال الثاني وال شي بس تشابه أسماء

  
واحد من الحضور  دكتور تخصص قلب تقاعد في حفل تكريمه حطو صورته داخل قلب كبير

  بواسير ورح اتقاعد االسبوع الجاي محشش من الضحك سألوه عن السبب قال أنا دكتور
  

  بيعة للتلفزيون باألوليا مرة تانشوفلنا : اشتريلنا فيديو، قال لھا: واحد قالت له مرته
  

  .في مسؤول صدم مسؤول بالسيارة قام حطوا الحق على الشرطي
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 أخذ حذاءه وذھب بھا إلى النھر وألقاھا ھناك
البد : وعندما وجد الحذاء قال , وكان ھناك صياداً قد ألقى شباكه في النھر فعلقت بھا حذاء الطنبوري 

 أن أصنع إليه معروفاً وأعيد إليه حذاءه
فأخذھا الطنبوري ووضعھا على سطح بيته لتجف من , وفعالً ذھب إلى الطنبوري وأعاد إليه الحذاء 

فھرب , فنھره الطنبوري , فمّر قط من سطح البيت فرأى الحذاء فظنھا قطعة لحم فأخذھا بفمه , البلل 
فسقطت منه الحذاء على امرأة حامل فأسقطت , القط بالحذاء في فمه وأخذ يقفز فوق أسطح المنازل 

 حملھا
 القاضي شاكياً من فعله الطنبوري بامرأته فأخذ زوجھا الحذاء وذھب إلى

فحكم عليه القاضي بديّة الجنين وعاقبه على فعلته وأذيّته , بالطبع كان عذر الطنبوري غير مقنع 
 فقال, وأعاد إليه الحذاء , لجيرانه 

 من حذاء تبا لك 
***** 

  سوف ألقيھا ھذه المرة في مكان: ثم إنه قال 
  . ال يصل إليھا أحد  

  )المجاري بلغة عصرنا ( ھا إلى الحش فذھب ب
  وعاد إلى منزله وكله , المجاري وألقاھا في أحد  

 فرح وسرور
  مّر يوم أو يومان فطفحت المجاري بالطريق وآذت

  ..الناس 
  فوجدوا , فأتوا بعمال لتنظيف المجرى المسدود  

 تبا لك  فقال, الحذاء  وأعاد إليه, فحبسه وجلده على فعلته , فرفعوا أمره إلى القاضي حذاء الطنبوري 
 من حذاء
***** 

  . ليس ھناك من حل إال بحفر حفرةً في األرض ودفن الحذاء بھا : وقال 
وفعالً في ساعة من الليل أخذ مسحاته وخرج إلى خارج البيت وأخذ يحفر في مكان بعيد بجانب جدار 

فجاء الحرس , فأبلغوا الشرطة ,  فسمع الجيران صوت الحفر فظنوا أنه سارق يريد نقب الجدار, 
 ألدفن الحذاء: قال , وعندما سألوه عن السبب , فوجدوا الطنبوري يحفر بجانب الجدار 

فلم يقبل من عذره , ثم رفع أمره إلى القاضي , فحبسوه إلى الصبح , بالطبع كان ھذا عذراً غير مقنع 
 الوجلده وحبسه بتھمة محاولة السرقة وأعاد إليه الحذاء، فق

 من حذاء تبا لك 
***** 

وترك ) تشبه المسابح العاّمة في عصرنا ھذا ( ذھب إلى الحّمام العام …… فاھتدى أخيراً إلى طريقة
 الحذاء خارج الحمام وعاد إلى بيته وليأخذه من يأخذه

وعندما خرج , وقد جاء سارق وسرق حذاء األمير , صادف ذلك وجود أحد األمراء في الحمام 
 يجد الحذاء األمير لم

 من أخذھا ؟؟
 فلم يبق إال حذاء الطنبوري, ننتظر وصاحب آخر حذاء ھو السارق ونبحث عنه : قالوا 

 وبالطبع ال حاجة للبحث عن السارق من يكون فقد عرفه كل أھل بغداد بھذا الحذاء
عيدت إليه فغّرمه القاضي قيمة الحذاء وُجلد وأُ , ُرفع أمره إلى القاضي بتھمة سرقة حذاء األمير 

 من حذاء تبا لك  فقال, حذاؤه 
***** 

 سوف أخرج إلى خارج بغداد وأدفنھا ھناك: وأخيراً قال 
فداھمه الحرس وأخذوه إلى السجن ورفعوا أمره …… وأخذ يحفر في األرض, خرج إلى الصحراء 

 قد عثرنا على القاتل: فقالوا , وجيء به إلى القاضي , إلى القاضي 
فحفروا فوجدوا , وعندما حملوه وجدوا تحته آثار حفر , رجالً مقتوالً في ھذا المكان وكانوا قد وجدوا 
إن القاتل إنما يريد الذھب والبد أن يعود للبحث عنه، فاختبأوا وأخذوا في : فقالوا , كيساً من الذھب 

 مراقبة المكان فجاء الطنبوري يحفر في المكان نفسه
وأقام الشھود والبينات أنه لم يخرج من بغداد منذ زمن، وأخذ يقيم  فأقسم لھم األيمان أنه لم يقتل أحد

الحجج على ذلك حتى ثبتت براءته، فأطلق القاضي سراحه ولكن بعد تأديبه على إزعاجه للحرس 
 المكلفين بمراقبة المكان بسبٍب تافٍه جداً وھو دفن الحذاء

ني بريٌء منه فقد أفقرني وفعل بي يا سيدي اكتب صكاً بيني وبين ھذا الحذاء أ: وقال للقاضي 
 األفاعيل

اكتشف الوجوه التسعه في الصوره

  حذاء الطنبوري 

الطنبوري كان تاجراً من أھل بغداد، وكان ثرياً وفي الوقت نفسه بخيال، وكان من بخله أنه كلما انقطع من 
حتى أصبح الحذاء عبارة عن مجموعة من الرقع يمسك , حذاءه مكان وضع فيه رقعة من جلد أو قماش 

 واشتھر في بغداد كافة وعرف الجميُع حذاَء الطنبوريبعضھا بعضاً 
فقام برمي الحذاء في مرمى القمامة وعاد إلى , عابه بعض أصحابه وأصّروا عليه أن يتخلص من حذائه 

فأعجبته ولكنه ليس في حاجٍة لھا كما , وفي الطريق مر بالسوق فوجد زجاجات رائعة الجمال للبيع , بيته 
: فوجد مسكاً رائعاً للبيع فأعجبه وقرر أن يشتريه ولكنه قال , تركھا وسار في طريقه ف, أنھا غالية الثمن 

وإلى الثاني , فعاد إلى األول واشترى منه الزجاجات , ال يصلح ھذا المسك إالّ في تلك الزجاجات 
 واشترى منه المسك

 شأنه ذھب إلى البيت ووضع المسك في الزجاجات ووضعھا على رف في البيت وخرج لبعض
كان ھناك رجل قد مر بجانب النفايات فرأى حذاء الطنبوري ملقًى في القمامة ولم يتصور أن الطنبوري 

فأخذ . لعل أحد األشقياء ھو الذي فعل ھذا وسوف أرّدھا إلى الطنبوري : فقال , سوف يرمي حذاءه 
النافذة مفتوحة فقذف بالحذاء  فرأى, فقرع الباب فلم يرد أحد عليه , الحذاء وذھب بھا إلى بيت الطنبوري 

 من النافذة
لقد كسرت الزجاجات وانسكب كل المسك على األرض ولم يبق منه …… بالطبع فھمتم ما الذي حدث

 شيء
 فقال,ورأى ذلك الحذاء بجانب الزجاجات , عاد الطنبوري إلى البيت فرأى كل شيء 

  من حذاء تبا لك 

  ) 14( الحلول في الصفحه 
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MRDVR@LIVE.COM 
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MOUNSEF INTERNATIONAL  

  مؤسسة منصف العالميه
  منتوجات زينه
  جورج منصف

Tel : (847) 673-7482 Cell : (773) 430-0003 
Fax : 847) 972-2165 

george@mounsef.commail : -E 
3665 W. Lunt Ave. 

Lincolnwood IL, 60172 

www.mounsef.com 

GEORGE MOUNSEF 
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  طبيبة األسنان الدكتوره  سوسن عصفور
Dr. Sawsan Asfour DDS 15 years as a general dentist   

 www.OrlandDentistry.com  

-Root 
canals 
-Crowns 
Start at  
$495 

$275 
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بعد 

Most dental Insurance plans & Public Aid accepted 

Stone Park Office: 
1550 N Mannheim Rd, # C 
Stone Park, IL 
(708) 338-4444 

Orland Park Office: 
8752 West 159th Street 
Orland Park, IL 
(708) 403-3900 

WE INVITE  YOU  to  VISIT  OUR  NEW  
STATE-OF-THE-ART  PRACTICE  in   

ORLAND PARK! 

 زراعه أسنان 
  أشھر 6باالقساط لمدة $  2700تاج فقط + زراعه 

Implant + Crown only $2700  
6 months payments 

Downtown Office: 
1605 S. Michigan Ave. 
Chicago, IL 60616 
(312) 360-1010 
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2011)  تشرين اول( أوقات الصاله    
Prayer times October  2011 

(Bridge view) 



  

Al Medina Islamic Center 
(773) 274-1184 
Chicago Islamic Center 
(773) 436-8083 
Down Town Islamic Center 
(312) 939-9095 
Islamic Center of Chicago 
(773) 989-9330 
Islamic Foundation 
(630) 941-0511 
Chicago Mosque Foundation 
(708) 430-5666 
al-tawheed mosque 
773-487-9368 
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Algeria 
Telephone: (202) 265-2800 
Fax: (202) 667-2174 

Jordan 
Telephone: (202) 966-2664 
Fax: (202) 966-3110 
Bahrain 
Telephone: (202) 342-0741 
Fax: (202) 362-2192 
Egypt 
Telephone: (202) 895 5400 
Fax: (202) 244-4319 
Iraq 
Telephone: (202) 483-7500 
Fax: (202) 462-5066 
Iranian Interests Section 
Telephone: (202) 965-4990 
Fax: (202) 965-1073 
Kuwait 
Telephone: (202) 966-0702 
Fax: (202) 364-2868 
Lebanon 
Telephone: (202) 939-6300 
Fax: (202) 939-6324 
Turkey 
Telephone: (202) 612-6700 
Fax: (202) 612-6744 
Morocco 
Telephone: (202) 462-7979 
Fax: (202) 265-0161 
Mauritania 
Telephone: (202) 232-5700 
Fax: (202) 319-2623 
Oman 
Telephone: (202) 387-1980 
Fax: (202) 745-4933 
Pakistan 
Telephone: (202) 243-6500 
Fax: (202) 686-1534 
Qatar 
Telephone: (202) 274-1600 
Fax: (202) 237-0061 
Saudi Arabia 
Telephone: (202) 337-4076 
Sudan 
Telephone: (202) 338-8565 
Fax: (202) 667-2406 
Syria 
Telephone: (202) 232-6313 
Fax: (202) 234-9548 
Tunisia 
Telephone: (202) 862-1850 
Fax: (202) 862-1858 
United Arab Emirates 
Telephone: (202) 243-2400 
Fax: (202) 243-2432 
Yemen 
Telephone: (202) 965-4760 
Fax: (202) 337-2017 

Embassies سفارات      Hospital مستشفيات       

Advocate Christ Medical Center 
(708)-425-8000 
Cook County       
 (312)-633-6000 
Holy Cross   
  (773)-471-8000 
Mercy  
  (312)-567-2000 
Methodist  
 (773)-271-9040 
Northwestern Memorial   
 (312)-908-2000 
Rush Presbyterian St. Luke's  
 (312)-942-5000 
Swedish Covenant  
 (773)-878-8200 
University of Chicago Hosp  
(773)-702-1000 
University of Illinois Hospital  
 (312)-996-7000 
UIC College of Dentistry  
 (312) 996-7555 

St. George Orthodox Church 
(708) 656-2927 
The Church of the Virgin Mary 
 (708) 239-0004 
St. John Melkite Catholic  
 (708) 562-7050 
Our Lady of Lebanon Maronite 
(630) 923-9640 
 St. John Syrian Orthodox  
 (630) 782-5712 
St. Mark Coptic Orthodox  
.(630) 655-3468  
The Evangelical Arabic Church Of 
the Nazarene. 
  Rev. Hosny Reyad. 
  (708) 532-6100 

Churches  كنائس 

Mosques مساجد            

معاھد-كليات  

Moraine Valley Community College  
10900 South 88th Ave, Palos Hills, IL 
English as a second language classes (ESL) …… 
.(708) 974-5340 
General Educational Development examination (GED) 
(708) 974-5340 
Citizenship classes (708) 974-5340 
Continuing Education (708) 974-5738 
Richard J. Daley College  
7500 South Pulaski Rd Chicago,  
English as a second language classes (ESL) (773) 838-7960 
General Educational Development examination (GED) 
(773) 838-7769 
Citizenship classes (773) 838-7800 
Continuing Education (773) 838-7551 
Truman College       
1145 West Wilson Ave.  Chicago, IL 
English as a second language classes (ESL)  (773) 907-4350 
General Educational Development examination (GED) 
(773) 907-4350 
Citizenship classes (773) 907-4350 
Continuing Education (773) 907-4440 
Wilbur Wright College – 
4300 North Narragansett Chicago, IL 
English as a second language classes (ESL) (773) 481-8982 
General Educational Development examination (GED) 
(773) 481-8820 
Continuing Education (773) 481-8800 

AMERICAN   ……………………….… (800) 433-7300 

AIR CANADA ………………….……...(800) 776-3000 

AIR FRANCE ………………….……... (800) 237- 2747 

ROYAL JORDAN………………..……. (212) 949-0050 

LUFT HANSA …………………..…….  (800) 645-3880 

UNITED AIRLINES ………………..…..(800) 538-2929 

TURKISH AIRLINES……………….… (800) 874-8875 

SOUTH WEST AIRLINES ………….…(800) 435-9792 

  إستعالمات  مطار أوھير
O’HARE AIRPORT INFO. 

(773) 686-2200 

:تجدون وسيط أميركا في األماكن التاليه  

Tinley Market 
16721 S. 80th Ave. Tinley Park 

(708) 802-8919 

:سوبر ماركت األھرام  
7224 W. 119th st. College drive 

(708) 923-0561 
:بقاله وملحمة رام هللا    

10724 S. Harlem Ave. (708) 361-5665 

#1 CUTS 
10714 S. Harlem Ave. (708) 448-7978 

:مخبز وبقالة فلسطين  
10326 S. Harlem  (708) 599-8424 

:صالون فلسطين  
7209 W. 103rd St. (708) 233-60641 

 مخبز و بقاله فلسطين
5910 W.87th street Burbank 

(708)425-1980 

:سوبر ماركت األمل  
7289 W. 87th St. (708) 237-2625 

SHO FEE MA FEE SUPERMARKET 
10240 S. Roberts rd. Palos hills  

(708)233-7882 

:بقاله و ملحمه المھجر   
10840 S. Cicero Ave. (708) 952-9000 

GQصالون  للرجال  (708)572-7769  
7331 W 87th st - Bridgeview  

al aqsa super market 
708-599-4393 

8515 S. Harlem Ave. Burbank, IL 
 

NORTH 
KEDZIE &WILSON FD 

4553 N. Kedzie (773) 588-2424 

:سوبر ماركت الخيام  
4738N. Kedzie (773) 583-3077 
SAHAR INTERNATIONAL 

SUPERMARKET 
4851-57N. Kedzie Ave. (773583-6098 

AL SALAM RESTAURANT 
4636 N. Kedzie Ave. (773) 583-0776 

JAAFER SWEETS 
4825 N. Kedzie Ave. (773) 463-3933 

:بقاله و ملحمة البيان   
3138 N. Narragansett (773) 622-6593 

el- jeeb hijab  gifts 773-588-5579 
3944 ½  W. lawrance  Ave . Chicago 

el – jeeb grocery & meat 
773-539-1779 

Madina  grocery 
  4127 w.Montrose  Chicago 

773-286-9206 
4832 N. Cumberland  Norridge 

تجدون وسيط أميركا  في 
العديد من األماكن األخرى  

 لم تدون بعد

Airlines شركات طيران 

TAXI – LIMOUSINE 
708-444-4450  

  شيكاغو/ القنصليه االردنيه 
708-272-6665       708-272-6666 
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MRDVR@LIVE.COM 
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MRDVR@LIVE.COM 

Street Burbank, IL  th79 .6000 W
2291-253-708 



  

Page 24  (Issue156) 10/15/2011                       Waseet-America <¼é‰æ^ÒÚ_<

(773) 368 – 2299  HAZEM 
7757 S Cicero Ave.  
 Chicago, IL 60652 

EZ COMM 
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