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مجلة األوبزرفر العالمية

خفايا ال تعرفها المراة
عن الرجل ص12

أفشل عمليات تجميل
لنجمات العرب في 2017 ص15

بيال حديد تبكي
بسبب قرار ترامب ص26

بن سلمان يشتري لوحة لدافنشي 
بـ 450 مليون دوالر ص34

من حصاد عام 2017 ص14



02 9683 6386
02 9683 6396
0420 720 740
info@firanzabathroomcollections.com.au
www.firanzabathroomcollections.com.au
Shop 1-2, 20-22 Briens Road, Northmead NSW 2152

Firanza Bathroom Collections is a family owned business with over 30 years of experience in 
bathroom ware. Our collection is imported from reputable manufacturers  through Europe, 
China and Turkey.
Not only do we import quality products, but we also provide a superior retail experience- both 
pre and post-sale. The Firanza team praises themselves with high customer satisfaction.

Bathroom Design & Renovations ( Consumer & Commercial)

02 9683 6386
02 9683 6396
0420 720 740
info@firanzabathroomcollections.com.au
www.firanzabathroomcollections.com.au
Shop 1-2, 20-22 Briens Road, Northmead NSW 2152

Sale up to 25% on selected items

What we offer:
• Tiles
• Tape wares
• Vanities
• Toilets
• Shower Screens
• Bathroom Accessories

تنزيالت لغاية ٢٥٪ على بعض األدوات الصحية

يتمنى السيد تامر وفراس الكسم
أعيادًا مجيدة ألبناء اجلالية العربية

كل عام وأنتم بخير
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The World Observer Media
produces a daily online newspaper, a 
daily Arabic online newspaper and a 
monthly Arabic/English magazine.

The World Observer Magazine
will be distributed for free nationally 
and can be found in numerous outlets 
including most newsagencies and 
Middle Eastern convenience stores, 
also will be widely distributed to 
Federal, State and Local government 
departments as well as to diplomatic 
and consular posts around the 
country.  It will also be available in 
libraries and institutions
 

إفتتاحية العدد
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 General Manager
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Mohamad Majzoub
Graphic and Advertising Design advisor
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لنستمتع باألعياد حاليا ونترك الحديث 
عن قلق األستراليين الى وقت الحق

يف عــام 2017، لــم يتــم حــل أهــم القضايــا التــي أثــرت علــى العيــش يف نيــو ســاوث ويلــز 
وأســتراليا بشــكل عام.

يف األســبوع املاضــي، أقــر البرملــان األســترالي أخيــرا قانــون زواج املثليــن بعــد معركــة طويلــة 
شــملت 20 محاولــة فاشــلة، ومــن احملتمــل ان يدخــل القانون اجلديد حيز التنفيذ خالل شــهر 
تقريبــا، وكان مــن املفيــد رؤيــة رئيــس احلكومــة  مالكولــم تيورنبول وزعيم املعارضة بيل شــورتن 
وأغلــب أعضــاء البرملــان الفيدرالــي متحمســن جــدا عندمــا مرر مشــروع القانون عبــر البرملان.

واجلهــد  والوقــت  واالهتمــام  املــال  كميــة  علــى  وحكومتــه  تيورنبــول  الكثيــرون  انتقــد  وقــد 
الــذي أنفقــوه علــى العمــل لتمريــر مشــروع القانــون هذا، الذي بــكل تأكيد ليس مــن الضرورات 
األولويــة لكافــة أبنــاء املجتمع األســترالي، مع العلم أن أغلب األســترالين متفهمن للعالقات 
مــن نفــس اجلنــس واألشــخاص املثليــن ميارســون مــا يرغبون به مــن دون أية مضايقــات تذكر.
كان يتعــن علــى احلكومــة االهتمــام مبــا هــو أهــم للشــعب  األســترالي الــذي مــا زال يلهــث 
وهــي  أال  املشــاكل  مشــكلة  الــى  باالضافــة  املــواد  لكافــة  األســعار  العيــش، الرتفــاع  لقمــة  وراء 
معاجلة القطاع الســكني ، وتكلفة التعليم، وتدهور املصالح التجارية الصغيرة أمام الشــركات 

األخطبوطيــة العمالقــة واجلــدل حــول أجــور ورواتــب األســترالين العاملــن.
مــن الســخرية أن يجــد أغلــب أبنــاء الشــعب األســترالي مــن أصحــاب الدخل احملــدود اهماال 
للقضايــا التــي تهمهــم، وهــم يف أمــس احلاجــة الــى اللحظــة التــي تعالــج احلكومــة قضاياهــم 
احلقيقيــة التــي أثــرت علــى حياتهــم، وال تترك يف الظالم لتعالج بدال عنها قضايا غير ملحة.
مــع حلــول األعيــاد املجيدة وضعنا هذه االحتياجات والقضايا امللحة على الرفوف، لنحاول 
الالحتفــال باألعيــاد ونأخــذ قســطا مــن الراحــة مــن أعباء املعيشــة والعمل، ونقضــي وقتا قيما 
وفرحــا مــع األصدقــاء واألحبــاء والعائلــة التــي لــم يكن لدينــا الفرصة لرؤيتها  بشــكل منتظم 
وكاف، ففــي أحضــان العائلــة يتعلــم االنســان الــوالء واحلــب والرعاية والتضحيــة، هذه عناصر 

أساســية للعيش كبشــر وللحفاظ على الشــعور االنســاني النبيل يف تكويننا االلهي.
عيد امليالد ال يعني فقط الديكور واإلضاءة، وإنشــاء شــجرة عيد امليالد وشــراء الهدايا، بل 
هــو أيضــا وقــت الفــرح، وقــت الســالم واحلــب والســعادة، فعندمــا   ولــد   طفــل   املغــارة   مــن   الســيدة  
 العــذراء   مــرمي،   ولــد   العطــاء،   حيث   اعطــى  ا هلل   هذا   الطفل   املقدرة غير احملــدودة،   فكان   الراعي  
 الصالــح   واحلكيــم   وامللهــم،   وفتــح   أمامنــا   طريــق   اخلــالص   وكان   ميــالده   احلــدث   الــذي   انتظره  

 الكــون   مــن   خالل   تنبــؤات   األنبياء   مــن   قبله .                                                                                                                         
مبناســبة موســم األعيــاد املجيــدة، آمــل أن يقضــي اجلميــع أعيــاد ميــالد رائعــة مــع العائلة 
واألصدقــاء واألحبــاء، وآمــل أيضــا أن تكــون هــذه الســنة اجلديــدة مليئــة بالســعادة العظيمــة 

واالمــان للجميع.
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إعالن

في محالت االفراح تحلو الجلسة  في أجواء عائلية رائعة وفي أحضان ديكور حديث مميز خدمة رائعة وفريق عمل 
لطيف، نقدم كل ما تحتاجه من حلويات قل نظيرها في أستراليا طعما وجودة وشكال.

لدى محالت االفراح حلويات معلبة خاصة لكافة انواع المحالت ونقوم بتوصيل الطلبات لكافة المناسبات.

751 Punchbowl Road, Punchbowl NSW 2196

(02) 9708 2774
 www.alafrahsweets.com.au
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إعالن

زورونا اول مرة لنراكم دائما يف محالتنا
خضروات احلقل وفواكه الدار الطازجة تنتظركم يف محالت  Big Fresh على العناوين أدناه

Open 7 Days, 7am - 10pm

لدينا تشكيلة واسعة من البقالة العربية باإلضافة الى جميع أنواع اخلضار والفواكه

تنزيالت دائمة

Sefton:  56 Waldron Rd, Sefton NSW 2162 02 9645 5559
Punchbowl:  Shop 9 -11 Ground Floor Broadway Plaza, Punchbowl 02 8599 2018
Carlton:  36 Durham St, Carlton NSW 2218 02 9587 1626
Moorebank:  246 - 248 Newbridge Rd Moorebank
Lakemba:  31 Haldon St,  Lakemba NSW 2195 02 9740 8066

تتمنى إدارة محالت بيغ فرش سوبر ماركت ألبناء اجلالية العربية أعيادًا مباركة

Since 2003
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رأي

لو كنُت نيامر

نجيب صعب

بينمــا تقتصــد بعض الدول يف امليزانيات املخصصة للبحث العلمي 
والبيئــة ألنهــا تعتبرهــا مــن الكماليــات يف زمــن التقّشــف، فهــي جتد ما 

يكفــي مــن األمــوال لصرفهــا علــى أمور تعتقد أنهــا أكثر أهمية.
كلفــة شــراء العــب كــرة القــدم البرازيلــي نيمــار مــن فريــق برشــلونة 
اإلســباني جتــاوزت 800 مليــون دوالر. هــذه الصفقــة تقضــي أن يلعــب 
الفرنســي خلمــس ســنوات.  "باريــس ســان جيرمــان"  مــع فريــق  نيمــار 
تاريــخ  هــي األغلــى يف  الصفقــة  أن  إلــى  يعــود  باملوضــوع ال  اهتمامنــا 
كــرة القــدم، بــل إلــى أن مصــدر متويلهــا بلــد عربــي، هــو مالــك النــادي 

العامــة. الفرنســي، كواحــد مــن اســتثماراته يف العالقــات 
لــكان  البلــد،  أهــل  بــن  الرياضــة  لتعزيــز  األمــوال  هــذه  كانــت  لــو 
االســتثمار مفهومــًا، حتــى يف زمــن التقّشــف. لكــن الهــدف هنا ينحصر 
يف العالقات العامة. وقد شاع يف السنوات األخيرة أيضًا شراء رياضين 
أجانب محترفن يف ألعاب القوى الفردية وجتنيســهم، ملجرد ذكر اســم 
البلــد الشــاري، إذا حــاز أحدهــم علــى ميداليــة يف مســابقة الركــض أو 
القفز. فهل يســاهم هذا يف تعزيز القدرات الرياضية احمللية وتشــجيع 
والتفــّوق؟  واملنافســة  الرياضيــة  األلعــاب  ممارســة  علــى  املواطنــن 
ويتســاوى هــذا مــع إنشــاء فــروع محليــة جلامعــات عامليــة، تكلــف آالف 
اســتيراد  أو  أجانــب،  وباحثــون  طــالب  اال  منهــا  يســتفيد  وال  املاليــن 

متاحــف للفــن احلديــث ال يزورهــا احــد مــن أبنــاء البلــد.
ميكــن  كان  الــذي  الوحيــد  املبلــغ  هــو  نيمــار  شــراء  ثمــن  ليــس 
اســتخدامه لغايــات أكثــر إحلاحــًا. ومــن هذه تعزيــز التعليــم واألبحاث، 
وخلــق  والفنــون،  الثقافــة  ودعــم  املواطنــن،  بــن  الرياضــة  وتشــجيع 
فــرص عمــل وإنتــاج حقيقيــة، ورفع مســتوى اخلدمــات الصحية والبنى 
التحتية. ناهيك عن حتقيق مســتويات أعلى من العدالة االجتماعية 

والتخفيــف مــن حــدة الفقــر حيــث ُوجــد.
لكــن حتــى ال أخــرج عــن موضوعــي، ســأحصر كالمــي هنــا يف البيئة. 

فمــاذا - لــو كنــُت نيمــار - كنــت أســتطيع أن أفعــل مبئــات املاليــن هذه؟
امليــاه  قضايــا  يف  العلمــي  للبحــث  املبلــغ  نصــف  خصصــت  كنــت 
يتــم  أن  علــى  البيئيــة،  والسياســات  املنــاخ  وتغيــر  والطاقــة  والتصحــر 
صرفها يف جامعات ومراكز أبحاث وطنية يديرها مواطنون، وتستخدم 

األرض. علــى  تطبيقــات  نتائجهــا يف 

ربــع املبلــغ كان ميكــن تخصيصــه لتطويــر برامج يف التربيــة البيئية 
للمدارس تتعدى املناهج والكتب إلى نشاطات خارج الصفوف، وبرامج 
توعيــة بيئية تســتخدم وســائل اإلعالم والتواصــل االجتماعي للوصول 
إلــى جميــع القطاعــات واألعمــار. أمــا الربــع الباقــي فكنــت اســتخدمته 
لبرامــج تدريــب يف مجــاالت مختلفــة يف اإلدارة البيئيــة، لعاملــن يف 

القطاعــن العــام واخلاص.
لكننــي لســت نيمــار، ولســت العــب كــرة قــدم، بــل أنــا عامــٌل يف مجــال 
البيئــة. لــذا ال أملــك مئــات ماليــن الــدوالرات الســتثمارها يف برامــج 
العربيــة  البلــدان  أن  عملــي،  بحكــم  أعــرف،  أننــي  غيــر  نافعــة.  بيئيــة 
تواجــه أوضاعــًا بيئيــة حرجــة تعــّرض وجودهــا نفســه للخطــر، إذا لــم 

تتــم مواجهتهــا ســريعًا.
ويف طليعــة التحديــات التناقــص املتســارع يف كميــة امليــاه املتجــددة، 
ث  وتلــوُّ والتصّحــر،  اجلفــاف  تفاقــم  بســبب  الغــذاء  إنتــاج  والعجــز يف 
الهــواء والشــواطئ. وقــد يكــون األهــم مــن كل هــذا املخاطــر املتعاظمــة 
املدمــرة، خاصــة  األكثــر عرضــة آلثــاره  هــي  املنــاخ، يف منطقــة  لتغّيــر 
البحــار. وقــد أظهــر "أطلــس  وارتفــاع مســتويات  مــن تفاقــم اجلفــاف 
البصمــة البيئيــة" الــذي أصــدره املنتدى العربي للبيئــة والتنمية )أفد( 
أن املنطقــة العربيــة تســتهلك مــن املــوارد ضعــف مــا ميكــن ألنظمتهــا 

الطبيعيــة جتديــده، أي إنهــا يف حالــة إفــالس بيئــي.
إلــى  مدعــوة  العربيــة  الــدول  إّن  نقــول  كلهــا،  االعتبــارات  لهــذه 
االســتثمار يف مســتقبل أجيالهــا، بــدءًا مــن تأمــن اســتمرار حصولهــم 
علــى املــوارد الطبيعيــة األساســية للحيــاة، مــن مــاء نقــي وتربــة خصبــة 
للمــوارد،  رشــيدة  إدارة  يف  االســتثمار  يتطلــب  وهــذا  نظيــف.  وهــواء 

والبشــرية. الطبيعيــة 
لكــن الواقــع اليــوم أنــه يف حــن تقتطــع بعــض الــدول مبالــغ ضئيلة 
بحجــة  بالكامــل  حتجبهــا  أو  والبيئــة،  والثقافــة  للعلــم  مخصصــة 
يف  حرجــًا  جتــد  ال  فهــي  االقتصاديــة،  األوضــاع  لتراجــع  التقّشــف 
تخصيــص آالف املاليــن لنــوع من االســتثمارات الشــبيهة بشــراء العب 

الكــرة نيمــار.
لــو كنــت نيمــار، الســتخدمت املالين يف إحــداث نهضة بيئية تنقل 

العرب إلى مشــارف املستقبل.
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إعالن

16 Gibson Ave. Padstow NSW 2211
P. 02 9790 3431  -  02 9709 6047

E. joe@peterandson.com.au  -  w. www.peterandson.com.au

- SAND & CEMENT
- CONCRETE
- REINFORCING
- STEEL SCHADULING SERVICES

- BRICKS & BLOCKS
- HARDWARE
- BUILDING ACCESSORIES

PETER & SON
BUILDING SUPPLIES

السادة أديب فاعور، محمد نحلة ويوسف زريق
يتمنون ألبناء اجلالية العربية عيد ميالد مجيد وسنة جديدة مباركة

 وهم مستمرون يف خدمة اجلالية العربية يف كل ما حتتاجه من مواد البناء
األساسية لكافة املشاريع
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رأي

عباس علي مراد 
سدني – استراليا

E-mail:abbasmorad@hotmail.com

اسرتاليا والتموضع أألسرتاتيجي 
كان رئيــس الــوزراء األســترالي أألحــراري األســبق جان هاورد يردد أنــه ال حاجة وال 
ينبغي ألســتراليا أن تختار بني أكبر شــريك جتاري )الصني( وبني احلليف االستراتيجي 

والضامن األساســي ألمننــا )الواليات املتحدة أألميركية(.
لكــن، عقــب أنتخــاب الرئيــس األميركــي اجلديد وسياســته التــي تركز علــى أميركا 
أوالً، والطلــب مــن حلفــاء الواليــات املتحدة املســاهمة املالية مقابل احلمايــة االميركية، 
بدأت بعض األصوات يف أســتراليا تفكر جدياً يف كيفية تبني سياســة أســترالية تعتمد 
علــى الــذات والبحــث عن خيــارات وحتالفات أقليميــة لتعزيز األمن القومي األســترالي 

مــع احلفاظ علــى عالقات مميــزة مع الواليــات املتحدة.  
إذن، أســتراليا حائــرة بــني احلليــف االميركــي والصــني الشــريك التجــاري، هذا ما 
بــدا مــن الورقــة البيضاء اخلاصة بسياســة أســتراليا اخلارجية والدفاعيــة والتحديات 

املســتقبلية التــي صــدرت الثالثــاء 2017/11/23 وهــي املــرة االولى منــذ 14 عاماً.
تتحدث الورقة بصراحة عن العزلة السياســية واحلمائية االقتصادية الوطنية، التي 
عــادت الــى الظهــور يف العديــد مــن الــدول، وجــاء يف الورقــة ايضــاً أن الــدول القويــة 
تتجاهــل وتقــوض القوانيــني الدوليــة، ومــاذا يعني منو النفــوذ الصيني يف جنوب شــرق 
أســيا واحمليط االســيوي، وتذكر الورقة ان املنطقة تتغير بشــكل لم يســبق له مثيل وهذا 

مــا يفــرض علــى أســتراليا أن تعمــل أكثر لصياغة عالقــات أفضل مــع دول اجلوار.
وزيــرة اخلارجيــة االســترالية جوليا بيشــوب اعتبرت أن على أســتراليا زيادة تعاونها 
العســكري مع الواليات املتحدة االميركية ، وأضافت يجب أن نكون على أســتعداد لدعم 
قيــادة الواليــات املتحــدة بطريقــة عملية تخــدم مصاحلنا.ولم يكن موقف وزيــرة الدفاع 

ماريــن باين بعيدا عن هــذا التوجه.
عــن العوملــة تتســاءل الورقة الدفاعية عــن فوائدها خصوصــاً أن املجتمعات الغربية 

تعتقــد أنهــا جاءت على حســابها بعد نقــل املصانع الى الــدول االخرى.
عن أســيا جاء أن النمو االســيوي ســيؤمن ألســتراليا فرص عديدة بحيث أن الطلب 
علــى املــواد األوليــة والطاقــة واخلدمات واملنتجــات الزراعية االســترالية ســوف يزداد. 
وتدعــو الورقــة البيضــاء بصورة واضحة الى تطويــر العالقات مع الدول االســيوية التي 
تتقاســم مع اســتراليا نفــس املفاهيــم كالدميقراطية وتذكر باالســم اليابان، أندونيســا، 

الهند وكوريــا اجلنوبية.
عــن الصــني تقــول وزيــرة اجلارجيــة االســترالية : ســوف أعمــل ألشــجع الصــني 
ألســتعمال نفوذهــا املتنامــي يف اجل أســتقرار املنطقة، وتوصي  الورقــة البيضاء بتقوية 
عالقــات اســتراليا التجاريــة مــع الصني الشــريك التجــاري أألكبر ألســتراليا من خالل 

توســيع التبــادل التجــاري واللقاءات السياســية وحتــى التعــاون الدفاعي.
تتحــدث الورقــة عــن أن أألســتقرار يف أملنطقــة يعتمــد علــى كيفيــة إدارة الواليــات 
املتحــدة والصــني  العالقــات والتوتــر بينهمــا مبــا فيــه أجلانــب التجــاري واألقتصادي.
عــن التحديات التي ســتواجه أســتراليا يف ألعقد القادم تتوقــع ألورقة زيادة التنافس 

حول قضايا أملنطقة والتأثير ألذي ســينعكس مباشــرة على أســتراليا، ويخلص معدو الورقة 
الى أن ألتجارة كانت يف الســابق تؤدي الى خفض نســبة التوتر بني الدول ولكن هناك خشــية 

من أن تؤدي املنافســة التجارية الى ألعكس وزيادة نســبة التوتر.
تخصــص الورقــة جانبــاً مهمــاً مــن توصياتهــا عــن التحديــات التكنولوجيــة ألتــي تواجه 
أســتراليا والتــي ســتغير طبيعــة ألوظائــف أملوجــودة حاليــاً يف أســتراليا خصوصــاً مع تطور 

ألــذكاء ألصناعــي وأســتعمال الربــوت والبيوتكنولوجيــا.
لــم تتأخــر الصــني يف ردها على الورقــة البيضاء فقد "وبخت" الصني أســتراليا وأعتبرت 
أن أملالحظــات حــول بنــاء اجلزر يف بحر الصني اجلنوبي غير مســؤولة، ودعى الناطق باســم 
وزارة اخلارجيــة الصينيــة لــو غانغ الــى وقف هذه التصريحات علماً أن أســتراليا كانت تقول 

أنهــا لــم تنحاز إلــى أي طرف يف النزاع كمــا قال غانغ.
وعــن مــا دعت أليه الورقــة البيضاء يقول غانغ: إن بعض البيانات كانت ســلبية خصوصاً 
أن الورقــة تــردد مســألة أأللتــزام بالقوانيــني الدوليــة، وهنــا يجــدد الناطق باســم اخلارجية 
الصينيــة موقــف بــالده قائــاًلً: إن النظــام العاملي الذي تتحــدث عنه الورقــة البيضاء معترف 

بــه مــن املجتمــع ألدولــي وليس ألذي يتــم إمالءه مــن أي دولة.
وانتقــد الدكتــور شــان هونغ مدير مركز الدراســات أألســترالية يف جامعــة جنوب الصني 
بعــض مــا جــاء يف ألورقــة البيضــاء معتبراً إنه لم يشــكل مفاجــأة للصني ألن مزاج أســتراليا 
اجلديــد كان يتخمــر كل العــام، ورحــب بأن تنشــط أســتراليا وتلعــب دور إيجابــي يف املنطقة 
ســواء بدعــم الواليــات املتحــدة وعدمــه، ووصف موقف أســتراليا مــن قضية اجلــزر املتنازع 
عليهــا يف بحــر ألصــني أجلنوبــي بالنفــاق ألن ألســتراليا ســوابق يف جتاهــل حكــم احملكمــة 

الدوليــة مذكــراً باحلكــم اخلــاص بتيمور الــذي رفضت أســتراليا أأللتــزام به.
تابــع هونــغ إن تصرفــات أســتراليا العــام أملاضــي أربكت أليصــن، وأضــاف أن العالقات 
الصينيــة أألســترالية الثنائيــة متطــورة وليســت حــول ألتجــارة فقــط وليس حول اجلشــع أو 

اخلــوف ولكــن بنيت علــى التفاهــم املتبادل.
ووصفت صحيفة غلوبل تامي  الصينية الورقة البيضاء "بدملوماسية الكنغارو".

يف أســتراليا، دعمــت الناطقــة باســم أملعارضة العمالية للشــؤون أخلارجية بانــي وونغ ما 
جــاء يف الورقــة البيضــاء، وحــول العالقــة مــع ألصني قالت وونــغ: برأي يجب أن نســتثمر يف 
حتســني هــذه ألعالقــة وأن نعمل ســوياً مــع ألصني قدر أملســتطاع، ولكن علينــا أن ندافع عن 

وقيمنا. مصاحلنا 
املدير ألتنفيذي ملركز ألدراســات األســتراتيجي أألســترالي  بيتر جاننغ رحب مبا جاء يف 
الورقــة الدفاعيــة حول التشــديد على التعاون مــع دول مثل اليابان، الهند، أندونيســيا وكوريا 

أجلنوبية.
إذن، ما هي اخلطوات ألتي ســتتخذه أســتراليا ؟ وكيف ســتوازن بني ألعالقات مع ألصني 
والواليــات أملتحــدة أألميركيــة؟ علمــاً إنهــا أملــرة أألولــى التــي جتد أســتراليا نفســها يف هذا 
أملوقع حيث كانت يف الســابق تعتمد على بريطانيا منذ تأســيس الفيدرالية، ثم على الواليات 
أملتحــدة منــذ أحلــرب ألعامليــة الثانية حتــى عهد ترامب الــذي يدعو الى عزلــة أميركا ويرفع 

شــعار أميركا أوالً.
أعتقد، أن أألمر ســوف يتوقف على تطور أألحداث يف منطقة جنوب شــرق أســيا وبحر 
ألصــني اجلنوبــي، وأن الورقــة البيضــاء حــددت أألطــر التي ســتعمل عليها أســتراليا، والتي 
ســتبقى ألى جانب الواليات املتحدة أقله يف املســتقبل أملنظور واملتوســط، وهذا ما يستشــف 

مــن تصريحــات وزيرتي اخلارجية والدفاع أألســتراليتني.
أخيــرأ، ويف شــهر أيــار مــن العــام احلالــي وحســب صحيفــة ذي ســدني مورننــغ هيرالد 
)2017/12/1 ص 20( الحظ رئيس أركان قوات الدفاع االســترالية الســابق كريس باري أن 
العالــم يتجه الى مشــاكل شــبيها بالتي واجهها عام 1914، واســتعرض التحديــات بعد أنهيار 
االحتــاد الســوفياتي واحلــد من قــدرات طالبان يف أفغانســتان، والقضاء علــى دولة اخلالفة 
األســالمية يف العراق وســوريا، معتبراً أنها لم تعد تشــكل حتدي وجودي للنظام العاملي الذي 
يعتمــد عليــه نظامنا الدفاعي، وشــدد علــى االعتماد على سياســة دفاعية تقليديــة واألنفاق 

علــى أســلحة اجلو والبحريــة والصواريخ الدفاعية واالجهــزة االلكترونية.
واســتبعدا نشــوب حرب عاملية ثالثة بســبب حســابات اللعبة االســتراتيجية الدقيقة  مع 

وجــود بعض املخاطر لســؤ حســاب مميت.
وانتقــد بــاري تصرفات روســيا واعتمادها سياســية الكترونية عدوانيــة وحرب معلوماتية 

تســتهدف بنــى الطاقة التحتيــة يف الواليات املتحدة االميركيــة واوكرانيا.
ودعى باري أســتراليا الى التصرف كقوة متوســطة يف منطقة خطرة، ويضيف أنه 

قــد يكــون هــذا االوقــت الذي يجــب أن نفكر ببناء شــبكة صواريــخ دفاعية، وحتى 
تزويــد الغواصــات األســترالية بصواريــخ نوويــة، ألن توازن القــوى يف املنطقة 

يتغيــر بســرعة،  وإذا تراجــع نفــوذ الواليــات املتحــدة علينــا بنــاء قدراتنا 
الذاتيــة للحفاظ علــى مصاحلنا.  
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إعالنات

هشام الفاس
صاحب شركة
هشام للمواد الغذائية يتقدم صاحب شركة هشام للمواد الغذائية

السيد هشام الفاس
من أبناء اجلالية جميعًا بأحر التهاني مبناسبة

عيدي الميالد المجيد ورأس السنة
أعادهما اهلل على اجلميع باخلير والبركات

وكل عام وأنتم بخير

يتقدم القنصل الفخري
للجمهورية العربية السورية

االستاذ ماهر دباغ
من أبناء اجلالية السورية والعربية

بأحر التهاني وأطيب األمنيات مبناسبة حلول
عيدي امليالد املجيد ورأس السنة املباركة

 متمنياً للجميع اخلير يف العام اجلديد وأن يعم السالم
سورية واملنطقة العربية والعالم
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مقابلة

يقــول الســيد حبيــب: أتيت الى اســتراليا كســائح  وعندما وصلــت الى املطار 
لــم أكــن اعــرف أحــدا يف أســتراليا ولــم أكــن أعــرف اللغــة اإلنكليزيــة يف ذلــك 

احلــني، بعدهــا اجتهــت الى ســدني ومكثــت فيها خمســة أيام.
كنــت أنــام يف محطة  قطار "ســانت جيمز" لكي أســتطيع العيــش بباقي املبلغ 

مــن املــال القليــل الذي أملك، لفتــرة قصيرة من الزمن حتــى أتدبر أمري.
يف اليــوم الثالــث مــرت مــن جانبــي امرأة تدفــع عربة فيهــا طفلهــا وتريد أن 
تصعــد الــدرج، فقمت مبســاعدتها،  فســألتني عن قصتي وبالــكاد أفهمتها انني 
أنــام يف احملطــة وال أعــرف أحــداً كــي أجلــأ اليــه، مــن ثم كتبــت لي علــى ورقة 
صغيــرة كيــف أذهــب واصــل الــى الكمبــا حيــث يوجــد فيهــا الكثير مــن العرب، 
وبــدون تفاصيــل كثيــرة وصلــت الــى الكمبا وبحثــت حتى وجدت عمــال يف محل 
للخضــار، فعملــت فيــه ملــدة ثــالث أشــهر براتــب ذهيــد ، بعدهــا حصلــت علــى 
رخصــة  لقيــادة  الشــاحنة وعملــت فترة قصيرة كســائق "شــاحنة صغيــرة"، بعد 
ذلــك عملــت يف مزرعــة ورد صاحبهــا هولنــدي وبقيت يف هذه املزرعــة فترة من 
الزمــن وحاولــت خاللهــا تعلــم بعض الكلمــات واجلمل مــن اللغة اليوغســالفية، 

لكــي أســتطيع التعامــل مع بعــض العمــال اليوغســالف يف املزرعة. 
بعــد ان جمعــت مبلغــا مــن املــال اســتأجرت رخصــة تاكســي وعملــت فيهــا 
حتــى اشــتريت الثانيــة والثالثــة الى أن وصل عدد ســيارات التاكســي التي أملك 
العشــرين، والطريــف اننــي كنــت  يف البدايــة اعمــل صباحــا وبعد الظهــر اعمل 
بتبديــل الزيــت او صيانــة خفيفــة لســيارات التاكســي لي ولغيــري، مــن موقــف 

الباصــات يف مدينــة ســدني.
حوالــي عــام1993 أفتتحــت محــال مليكانيــك الســيارات وخصوصا التاكســي 
وبعــد أربــع ســنوات أفتتحــت أول محــل لقطــع غيار ســيارات الفورد حتت اســم 
"مســتر فــورد" واحلمــد هلل باجلهــد واجلــد أصبحــت أملــك االن ســتة محــالت 

واحلبــل على اجلــرار..
رحلــة جناحــي لــم تأت عــن طريق احلــظ وإمنا عــن طريق التعــب واالصرار 
والعزميــة.. وانــا اؤمــن مبقولة مــن جد وجد .. فيجب ان نفخــر بإجنازاتنا مهما 

كان مجــال العمل..

كلمة اخيرة 
قــد يلعــب احلــظ دورا يف جنــاح بعــض النــاس، وهــذا ليــس بقاعــدة وامنــا 
القاعــدة التــي يجــب ان يعرفهــا جيــل الشــباب أن مــن يــزرع بالتاكيــد ســوف 
يحصــد، كمــا امتنــى على ابناء جاليتنــا أن يتذكروا ان أســتراليا بلد جميل وقدم 
للجميــع كل اخليــر واحملبــة والســالم، فاالخــالص لــه ضــروري وتربيــة أوالدنــا 

يجــب أن تكــون مبنيــة علــى االخــالص لهــذا البلــد الرائع.
وهنــا أغتنــم الفرصة لكي اتقــدم من اجلميع بأطيب التمنيات مبناســبة عيد 
الفطــر الســعيد، كمــا أشــكر كل مــن يــزور محالتنــا لشــراء قطع غيار ســيارات 

الفــورد واهال وســهال باجلميع.

حبيب بن رشيد التونيس، من سائح يفرتش األرض ويلتحف السامء
 اىل صاحب أكرب حمالت لقطع غيار الفورد

رحلة النجاح 
حتتاج اىل جهد 

واجتهاد

Mr Ford
All Spare Parts

حبيب مع الزميل سكرية

تلحــظ أن الســعادة تشــع مــن عينيــه وهــو يتكلــم عــن ذكريــات 
األمــس واجنــازات اليــوم، فهــو فخــور مبــا حققــه يف هــذه البــالد، 
جــاء الــى أســتراليا وهــو ال ميلــك مــن املــال مــا يكفيــه  لعــدة أيــام 
فقــط، قضــى ثالثــة ليال يلتحف الســماء ويفتــرش االرض، رجل 
متواضــع  اســتراليا،  يف  العربيــة  اجلاليــة  ســمعة  تهمــه  مثقــف 
ومعطــاء ، يســاعد مــن يحتاج  بســعادة، هذا الرجــل الذي نفتخر 
الســيد  واعــالم باجنازاتــه وعطائــه ودمــث اخالقــه، هــو  كجاليــة 
حبيــب التونســي الــذي التقتــه مجلــة األوبزرفــر العامليــة لتقدمه 

منوذجــا للشــباب العربــي الناجــح يف اســتراليا.

Mr-Ford Spares
Phone -  ( 02 ) 9793 7999 -   ( 02 ) 9793 7515 
3539- Beresford Avenue,Greenacre, NSW 2190
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Ghattas Distribution Co.  
ــع ــوزي ــت ــل رشكـــــة غـــطـــاس ل
هي الموزع الحصري لمنتوجات جيفركس منذ العام 1990

Unit 22/65 Marigold Street Revesby NSW 2212
Saad: 0412 972 679  -  Mark: 0405 252 047

ــدة ــم ــج ــم فـــخـــر الــمــنــتــجــات ال

Merry 
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&
Happy

New Year
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هو وهي

تــعــرفــهــــا  ال  خـفـايـــا 
هــو  الــرجــــل  عــــن  الــمــــراة 
احلالــة  هــو  الصمــت  أن 
الرجــل..  لــدى  الطبيعيــة 
فهــو يصمــت ألنــه ببســاطة 
مايقولــه  لديــه  ليــس 
...وحتاول املرأة أن تستجره 
أنهــا  تعــرف  ..ألنهــا  للــكالم 
تنتظــر  ..فهــي  صمتــت  إذا 
منــه أن يســألها .. عــن ســر 
صمتهــا ..ثم تبدأ باألســئلة 
الرجــل  بهــا  يضيــق  التــي 
حتقيقــا  ..ويعتبرهــا  ذرعــا 
أمامهــا  باحليــرة  ..ويصــاب 
..اليعــرف  ببســاطة  ألنــه 

.. يقــول  مــاذا 
*ماالتعرفــه املــرأة عــن الرجــل 
هــو أنه شــديد التركيــز فيما حوله 
.. وأي تشــويش يثيــر أعصابــه .. 
حتــى وإن كان يحبهــا ...لذا فعليها 
أن تتجنــب أن تطلــب منــه ماتريــد 
حينمــا يكــون منهمــكا يف أي شــيء 
يف  تافهــا  شــيئا  كان  لــو  حتــى   ..

نظرهــا ...
 *تصــدم املــرأه حينمــا تشــتكي 
لــه ..بأنه يقول ) املوضوع  تافه وال 
يســتحق منك هذا القلق (..وتظنها 
المبــاالة منه بها ومــاال تعرفه املرأة 
هــو أن الرجــل يقدم لهــا مايحتاجه 
هــو. ظنــا منــه أنــه حــل ســيريحها 
مثــل مايريحــه ..فهــو يحتــاج ممــن 
حولــه إلى الثقة بقدراتــه ..وقدرته 
وعنــد   .... الصعــاب  حــل  علــى 
الرجــال ..فمثــل هــذا الــرد يعتبــر 
..أنــه  ومطلوبــا  جــدا  منطقيــا 
يعنــي أنــت قــوي مبــا فيــه الكفايــة 
بســهولة  األمــر  هــذا  لتتجــاوز   ..
...ولكــن املســكينة تغــرق يف حزنها 

....... بالالمبــاالة  وتتهمــه 
النقطــة  بهــذه  *وإحلاقــا   
املــرأة تســتغرب مــن الرجــل  فــإن 

خفايا ال تعرفها املراة عن الرجل

عصبيتــه وعــدم تقديــره الهتمامها 
بــه ... وردوده الفظة على أســئلتها 

بالقلــق توحــي  التــي 
عليــه . .إنهــا حتتــاج االهتمــام 
واحلنان ..وتظــن أنه يحتاجه ..هو 
يحتاجــه ولكن ليس بهــذه الطريقة 
أن  إلــى  أكثــر  منهــا  ويحتــاج   ...
وإكبارهــا   .. بثقتهــا  حتسســها 

... وتقديرهــا 
حينمــا  املــرأة  *تســتغرب   
أنــه  للســوق  زوجهــا  مــع  تذهــب 
يصبــح عصبيــا ويســتعجلها ..فيما 
تريــد هــي أن تختــار علــى مهل ... 
وكثيرا ماينتهي التســوق مبشكلة .. 
مــاال تعرفــه املــرأه هــو أن التســوق 
ليــس مشــكلة عنــد الرجــل .. بــل 
املشــكلة يف أن الرجــل مييــل دائمــا 
إلــى التركيــز يف نظراتــه .. تفكيره 
.. كلماتــه ..لــذا يتعبــه التشــويش 
املوجود يف الســوق .. كثرة البضائع 
.. واحملــالت .. والبائعــني .. فيمــا 
تســتمتع املــرأة بهذا التنــوع .. وهي 
التفهــم ,, لــم هــو عصبــي هكذا 
املــرأة  تســتطيع   .. للمعلوميــة   (
أن تتحــدث بالهاتــف وهــي حتمــل 
العشــاء  طبــق  وتراقــب   .. طفلهــا 
علــى النــار .. بــكل يســر .. بينمــا 
يعتبــر الرجــل مثــل هــذا تعذيبــا (

*مــاأن يبــدي الرجــل مالحظته 
..طريقــة  زيهــا  يف  املــرأة  علــى 
بالتغييــر  تبــادر  حتــى   .. كالمهــا 
إرضــاء لــه .. ولكــن يحتــرق قلبهــا 
املســكينه حينمــا التــرى منــه هــذا 
التجــاوب .. بــل تراه عنيــدا أحيانا 
مــن  تريــده  ملــا  إجابتهــا  يف   ..
ألن  تســعى  ببســاطة  تغييراملــرأة 
ترضــي زوجهــا .. أمــا هــو فيعتبــر 
صارخــا  حتديــا  التغييــر  محاولــة 
مــاال   .. ..فيقــاوم  لشــخصيته 
تعرفــه املــرأة هــو أن الرجــل البــد 
مــن أن يحــس بالقبــول مــن املــرأة 

، إذا أحــس بالقبــول ارتــاح كثيــرا 
ولــم تعــد مســألة التغيير حساســة 

... لــه  بالنســبة 
 *أحيانــا تالحظ املــرأة .. رغم 
أنهــا لــم تقصــر يف شــيء .. إال أن 
الرجــل صــار عصبيــا فظــا ســهل 
االســتثارة .. ينتظــر حــدوث أدنــى 
مشــكلة .. ليخــرج مــن املنــزل ... 
تغضــب هــي .. وبعد يومني .. يعود 
أبــو الشــباب إلــى وضعــه الطبيعي 
.. وكأن شــيئا لــم يكــن .. تنتظــر 
منــه أن يعتــذر .. وهــو اليفهم ملاذا 

ممــا   ... العجرفــة  بهــذه  تعاملــه 
تعرفــه  مــاال  ســوءا  األمــور  يزيــد 
املــرأة عــن الرجــل هــو أنــه يصاب 
بــدورة> عاطفية< شــهرية .. هذه 
الــدورة البــد منهــا وإال اختنــق حبا 
.. الرجــل بعــد فترة يحــس بفقدان 
التــوازن .. وبحاجــة ألن يعيــش مع 
نفســه فقط ... يدخــل إلى أعماقه 
ويغلــق عليــه أبــواب كهفــه  والويــل 
املــزاج  .. وهــذا ســر  يقتــرب  ملــن 
العصبــي .. وبعــد أن تنتهــي الدورة 
تســتمر يومني أو ثالثــة على األكثر 
.. يعود وكله حب وشوق إلى زوجته 
التــي اليفهم ملاذا هــي عصبية غير 
يدخــل  حينمــا   .. .غالبــا  لطيفــة 
الرجــل كهفــه تــال حقه املــرأة تظن 
أنــه غاضــب منهــا .. ومالحقتهــا 
تزيــده انســحابا .. علــى املــرأة أن 
تتــرك الرجــل براحتــه ..وتســتقبل 
عودتــه إليهــا بحب وحنــان ... ألنه 
كان بحاجــة إلــى هذه العزلــة ..... 
طبعــا هــذا الــكالم الينطبــق علــى 
جميــع الرجــال ) حتــى نخــرج مــن 
فــخ التعميم (.. وقــد توجد بعضها 

يف رجــل وال توجــد يف آخــر..

يتقدم تيار املردة استراليا
من اجلميع بأحر التهاني
مبناسبة األعياد املجيدة
امليالد ورأس السنة
كل عام وانتم بخير
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إعالن

نتكلم اللغة العربية
نساعدكم للحصول على الباسبور االسترالي

كما نساعدكم للتحويالت املالية الى جميع انحاء العالم
نساعدكم بالطرود البريدية

نؤمن الرقم الضريبي (Tax File Number) للمهاجرين الجدد

بإدارة السيد رأفت السلطي

• We help process your application for 
Australian Passport.

• We help you send money to anywhere 
around the world via western union.

• We help you with all your local & 
international postage needs.

• Come see our friendly staff today.

Shop 2, 1 Broadway Punchbowl NSW 2196 Australia
Ph. 02 9759 1519 - Fax. 02 9759 1551
email: punchbowl.po2196@gmail.com

Punchbowl

Merry Christmas & Happy New Year
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من حصاد عام 2017 نرصد للقرء األعزاء 
في نهاية عام 
2017 بعص 
التقارير واألحداث 
واالحصاءات 
والفن والجمال 
التي نتوخى منها 
الفائدة والعبرة

مجلة "تايم" األمريكية تمنح "كاسرات الصمت" عن 
التحرش الجنسي لقب "شخصية العام”

ستة  دول عربية بين األخطر عالمياعقاقير األفيون" كلفت أميركا نصف تريليون دوالر في عام

حصاد العام:
أفشل عمليات تجميل لنجمات العرب في 2017

من أعلى اليسار باجتاه عقارب الساعة: املمثلة اشلي جاد، 
املغنية تايلور سويفت، املهندسة السابقة بشركة أوبر سوزان 

فاولر، الناشطة اداما إيو وجامعة ثمار من املكسيك

اختــارت مجلــة "تــامي" األمريكيــة النســاء "كاســرات الصمــت" 
الالتــي كشــفن عمــا تعرضــن لــه مــن حترشــات وانتهاكات جنســية 

ليكــّن "شــخصية العــام”.
وترتبــط احلركــة بهاشــتاغ أنــا أيضــا" الــذي بــرز بعــد ادعاءات 
بارتكاب املنتج الفني األمريكي هاريف واينســتاين انتهاكات جنســية.

وتقــول املجلــة إن الهاشــتاغ هو جــزء من الصورة وليــس الصورة 
. كلها

وقال رئيس التحرير إدوارد فيلســينتال "هذه أســرع حركة تغيير 
اجتماعي عرفناهــا على مدى عقود”.

وقــال لقنــاة إن بــي ســي "بــدأت احلركــة بأفعال فردية شــجاعة 
ملئــات النســاء وبعــض الرجال الذين اختــاروا أن يــرووا قصصهم”.

وكان الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب بــني املرشــحني ليكــون 
شــخصية العــام هــذه الســنة أيضــا، بعــد أن حصــل عليهــا العــام 

املاضــي.
وتتبــع املجلــة هــذا التقليــد منــذ عــام 1927 باختيــار شــخصية 
العــام التــي كانت األكثــر تأثيرا يف مجرى األحداث يف العالم ســواء 

بشــكل إيجابي أو ســلبي.
وكان معظــم الذيــن اختارتهــم املجلــة حتــى اآلن أفــرادا، لكنهــا 
اختــارت مجموعــات يف عــدة مناســبات، فقــد اختــارت "مكافحــي 

اختــارت  بينمــا   ،2014 عــام  اإليبــوال" 
"احملتــج" عــام 2011 لتكرمي املشــاركني يف 

العربــي. بالعالــم  االنتفاضــات 

أعلــن البيــت األبيض، يف تقرير أن أزمة تعاطــي العقاقير األفيونية، التي 
هــزت أجــزاء من الواليات املتحدة يف الســنوات األخيــرة كلفت االقتصاد ما 

يصــل إلــى 504 مليارات دوالر يف العام.
وقــال مجلــس املستشــارين االقتصاديــني بالبيــت األبيــض إن تكلفة أزمة 

املــواد األفيونيــة تــوازي 2.8 باملئــة مــن الناجت احمللــي اإلجمالي.
وكان الرئيــس دونالــد ترامــب أعلــن أن أزمــة العقاقيــر األفيونيــة متثــل 

حالــة "طــوارئ وطنيــة”.
ويف حــني، قــال مشــرعون جمهوريــون إن هــذه خطــوة مهمــة يف محاربة 
تعاطــي العقاقيــر األفيونيــة، رأى منتقدون، من بينهــم دميقراطيون، أن هذه 

اخلطــوة ال معنــى لها دون متويــل إضايف.

الســالم  مؤشــر  أظهــر 
أن   2017 للعــام  العاملــي 
بــني  حلــت  عربيــة  دول   6
العالــم  يف  دول   10 أخطــر 
مــن  ســوريا  وتصدرتهــا 
القــاع، بينما حلت آيســلندا 
يف املركــز األول كأكثــر دول 

وســالما. أمنــا  العالــم 
ووفقــا ملؤشــر الســالم العاملــي، وإلــى جانب ســوريا، مــن الــدول العربية 

األخطــر يف العالــم، جــاء العــراق واليمــن والصومــال وليبيــا والســودان.
أمــا الــدول اخلطيــرة األخــرى يف العالــم، من بني العشــر األواخــر أمنا، 

فهــي أفغانســتان وجنوب الســودان وأفريقيــا الوســطى وأوكرانيا.
ويف املقابــل، تصدرت آيســلندا الدول العشــر األكثر أمنــا، تلتها نيوزيلندا 
وكنــدا  وســلوفينيا  التشــيك  وجمهوريــة  والدمنــارك  والنمســا  والبرتغــال 

وسويســرا وأيرلنــدا.
ويالحــظ أن 8 دول أوروبيــة بــني األكثــر أمنــا، فيمــا تراجعــت الواليــات 
املتحــدة إلــى املركــز 114 بــني أكثــر مــن 160 دولة شــملها التقريــر الصادر 

عن معهــد االقتصــاد والســالم.
وبحســب املؤشــر، فقــد بلغــت تكلفــة العنــف العاملــي يف عــام 2017 نحو 
14.3 تريليــون دوالر، أي مــا يعادل 12.6 يف املئة من إجمالي الناجت احمللي 

العاملي.
وهــذا يعنــي أن "العنــف يف العالــم، يكلف كل إنســان علــى األرض 1953 
دوالر ســنويا، وبحســبة بســيطة، فإن التكلفة لكل شــخص من بني أكثر من 

7.5 مليــار إنســان، تصــل إلى قرابــة 5.5 دوالرات يوميا.
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العالــم  جنمــات  بعــض  فشــلت 
العربــي بعمليات التجميل التي قمَن 
بهــا خــالل العام 2017، فلــم يوّفقن 
بهــا مــا أدى الــى تشــويه مالمحهّن 
الطبيعيــة، ليصبحَن مبالمح جديدة 

مختلفــة عــن احلقيقة.
أفشــل  الصــور نعــرض  يف 
عمليــات جتميــل النجمــات العــرب 

:2017 لعــام 
املصرية غــادة  النجمــة 
وجههــا  الرازق حقنــت  عبــد 
بالبوتكس بشــكل مبالــغ فيــه، فبدا 
أجــرت  كمــا  اصطناعّيًــا،  جمالهــا 
جراحــة جتميــل ألنفهــا، يف الوقــت 
عمليــة  فيــه  أجــرت  الــذي  نفســه 

لشــفتيها. تكبيــر 
النجمة دومينيــك حوراني قامت 
كبيــر،  بشــكل  شــفتيها  بنفــخ 
بعــد  الذعــة  النتقــادات  وتعرضــت 
هــذه العملية التي اعتُبرت األفشــل 

النجمــات. بــني 
بعمليــة  قامــت  يســرا  النجمــة 
نفــخ خديهــا بطريقــة مبالغــة، بعــد 
أن عــّودت جمهورهــا علــى جمالهــا 

الطبيعــي.
الســورية مها  النجمــة 
املصري قامــت بعمليــات جتميل لم 
توّفــق بهــا، حتــى بــات مــن الصعب 
التعــرف علــى مالمحهــا الطبيعيــة 
بالبوتكــس  احلقــن  عمليــات  بعــد 

لفيلــر. وا

مبيعات المزادات الفنية
شهدت تعافيا في النصف األول من العام الحالي

حصاد العام:
أفشل عمليات تجميل لنجمات العرب في 2017

أفضل أفالم العام 2017

70 ألف وصاية شرعية مؤقتة في العام الحالي …
زوجات يدعين فقدان أزواجهن من أجل السفر

وأشــار تقريــر ديلويــت األخيــر 
عــن هذا القطاع أنه بعد انخفاض 
يف ســوق الفــن العاملــي طــوال عام 
2016، شــهدت مبيعــات املــزادات 
تعافيــا يف األشــهر الســتة األولــى 

من عــام 2017.
دي  بســيناتي  الســيد  ويقــول 

تورتشــيلو إن هــذا االنتعــاش يعــود 
حقيقيــة”. "أصــول  علــى  احلصــول  يف  املســتثمرين  رغبــة  إلــى  جزئيــا 

موضحــا أن العديــد مــن املســتثمرين فقــدوا املــال خــالل األزمــة املاليــة 
بســبب االســتثمار يف منتجــات لــم يفهموهــا، لذلــك فقــد قرروا العــودة إلى 

األشــياء الواضحــة واملعروفــة مثــل االســتثمار يف الفــن.
ويضيــف :"العمــالء األغنيــاء يزيــدون مــن إنفــاق جــزء مــن ثرواتهم على 

شــراء األعمــال الفنيــة واملقتنيــات األخرى”.
ولكــن ليــس من الضروري أن تكون فاحش الثراء كي تســتطيع االســتثمار 

يف الفن.
هنــاك عــدد متزايــد مــن املعــارض الفنيــة واألســواق علــى اإلنترنــت إلى 

الوصــول إلــى فئــة املشــترين مــن اصحــاب امليزانيــات املتواضعة.

اإللكترونيــة   ”Vulture “ بوابــة  صنفــت 
أفضــل األفالم الســينمائية لســنة 2017 التي 
شــارفت علــى االنتهــاء، ولــم تشــمل القائمــة 
األفــالم الفنيــة الطويلــة فحســب، بــل تضمت 

األفــالم الوثائقيــة والقصيــرة أيضــا.
وتصــدر فيلم "مشــروع فلوريدا" قائمة هذا 
التصنيــف. يتحدث الفيلم الدرامي الكوميدي 
عن أحاسيس ومشــاعر األطفال وقيم احلياة، 
وأصبــح مــن أفضل أعمــال املمثل وليــام دافو 

واملمثلة الصاعــدة بروكلني برينس.
 ”Call me by your name“ واحتــل فيلــم
أفــالم  أفضــل  قائمــة  يف  الثانــي  املركــز 
2017، وهــو من إخراج لــوكا غوادغنينو الذي 

اشــتهر بفيلمــه "أنــا احلــب" عــام 2009.
الفيلم عن رواية بنفس االســم لألديب أندريه أســيمان، ولعب فيه األدوار 

الرئيســية كل من آرمي هامر وتيموتيه شــاالميت ومايكل شتولبارغ.
 ”Lady Bird“ نصيــب   مــن  القائمــة  هــذه  يف  الثالثــة  املرتبــة  وكانــت 
للمخرجــة وكاتبــة ســيناريو الفيلــم غريتــا غيرويــغ، وهــو مــن بطولــة املمثلة 
اآليرلنديــة الشــابة سيرشــا رونــان. ويتحــدث الفيلم عــن طالبــة متمردة يف 
املدرســة الثانويــة يف مدينة ســكرامنتو، حيــث تريد الهرب إلــى نيويورك مع 

شــقيقها )املتبنــى( األكبر.

 محمــد منار حميجو  - كشــفت إحصائيات 
قضائيــة أن عــدد الوصايا الشــرعية املؤقتة بلغ 
نحــو 70 ألفــاً خــالل العــام احلالــي يف دمشــق 
وريفهــا معظمهــا أذونــات ملنــح جــوازات ســفر 
أو الســفر خــارج البــالد مقدمــة مــن زوجــات 

مغتربــني مــع األوالد القاصريــن.
الوصايــا  عــدد  أن  قضائــي  مصــدر  وأكــد 

املؤقتــة انخفض بشــكل ملحــوظ خالل العام احلالي من نحــو 1500 إلى 500 
طلــب يوميــاً وخصوصــاً فيما يتعلــق مبوضــوع الوصاية التي تســمح للمرأة أو 

الولــد القاصــر بالســفر خــارج البالد.
وأوضــح املصــدر أن الوصايــة الشــرعية تخــول الوصــي التصــرف مبا فيه 
فائــدة للموصــى لــه وذلــك بــإذن القاضــي الشــرعي مبينــاً أن الوصــي يتقدم 
بطلــب إلــى القاضي يطلب منــه الوصاية على األوالد القاصرين وبعد دراســة 
الطلــب املقــدم للقاضــي الشــرعي، يتــم حتديــد الوصــي بحســب مــا تقتضيه 

القاصرين. مصلحــة 
ورأى املصــدر أن معظــم طلبــات الوصاية تكون من النســاء لطلب الوصاية 
علــى أوالدهــن القاصرين وال ســيما أن بعضهن يعاني مــن فقدان أزواجهن ما 
يدفعهــن إلــى تقــدمي طلب الوصاية لرعاية القاصرين أو للســفر خارج البالد.

وبــني املصــدر أن القاضــي يعتمــد يف الكثيــر مــن األحيان على الشــهود يف 
حــال املــرأة التــي تقدمت بطلب الوصايــة على أوالدها القاصريــن بأن زوجها 
مفقــود للتأكــد مــن صحــة ادعائهــا ويف حــال أكد الشــهود ذلك فــإن القاضي 

مينحها طلــب الوصاية.
وأشــار املصــدر إلــى أن هناك بعــض الزوجات حصلن على طلــب الوصاية 
بعــد ادعائهــن أن أزواجهــن مفقــودون للحصــول علــى إذن ســفر وبعــد فتــرة 
راجــع األزواج احملكمــة لالدعــاء علــى زوجاتهم أنهن ســافرن مــع أوالدهم من 

إذنهم. دون 
وأشــار املصــدر إلــى أن هناك سماســرة يســتغلون هــذه الظــروف بالتعاون 
مــع املــرأة للحصــول علــى وصايــة أذن ســفر أو غيرهــا مقابــل مبالــغ ماليــة، 
مشــدداً علــى ضــرورة التنبــه لهــذا املوضــوع ملا فيه مــن نصب واحتيــال بحق 

املواطنني.
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معايدات

Merry Christmas & Happy New Year
بإدارة السيد

إليان بولس

77 Wattle Street Punchbowl, 2196  -  P. 02 9750 3300
 BIG SAVE FRUIT MARKET Shop 3 St. Martin Village Blacktown

M. 0410 062 726

Address Shop 2&3 / 19 Restwell Street
  Bankstown
  Corner of Greenfield Pde
  and Restwell Street

Telephone: 02 9708 2937
Fax: 02 97073979
After hours: 02 87246300
Email: info@restwellstreetmedicalcentre.com.au

General
Practitioners

Restwell Street
Medical Centre

يتقدم د. أسعد مالك و د. مايا القزي
من جميع أبناء اجلالية الكرمية بأحر التهاني وأطيب التمنيات
مبناسبة حلول عيد امليالد املجيد ورأس السنة املباركة

أعادهما اهلل على اجلميع باخلير واليمن والبركات
وكل عام وأنتم بخير

Dr Assad Malek

Clr Khal Asfour 
MAYOR OF CITY OF CANTERBURY BANKSTOWN 
Ph: 9707 9523       www.cbcity.nsw.gov.au

بالنيابة عن بلدية مدينة كانتربري بانكستاون
أمتنى للجميع ميالد مجيد وعام سعيد.

أنتظر بشوق ماذا ستجلب لنا
السنة اجلديدة ٢٠١٨

وسأستمر  بدعم  ومساعدة سكان
 كانتربري - بانكستاون السنة القادمة.
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ترحيب

يرحب السيد ماهر االسمر
صاحب شركة عكار للحم احلالل

وجميع اإلداريني والعاملني معه برئيس بلدية مجدال

االستاذ محمد سعيد األسمر
متمنني له طيب اإلقامة

بني االهل واالصدقاء وأبناء اجلالية الكرمية يف ربوع استراليا
وحتقيق ما يصبو إليه من خير للجالية والوطن

أهال وسهاًل بالضيف الكرمي
2 - 4 Nelson Road Yennora NSW 2161
Phone: 02 9632 0990
Email: akarpl@bigpond.net.au
www.akarhalalmeats.com.au
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األشوح، مسلماني، بزي، د. مصطفى وأمن

محليات

تتقــدم مؤسســة االوبزرفر العامليــة لإلعالم بشــخص مديرها ورئيس 
حتريرهــا الزميــل ممــدوح ســكرية مــن ســيادة املتروبوليــس باســيليوس 
قدســية مطــران اســتراليا ونيوزيلنــدا والفيليبني بأحر التهاني مبناســبة 
االحتفــال بتنصيبــه، متمنــني له النجــاح والتوفيق يف قيــادة وخدمة رعية 

أبرشــيته واجلاليــة العربية يف اســترليا، كما نتمنى لــه قضاء عيد ميالد 
مجيد وســنة جديــدة مباركة.

ألف مبروك وكل عام وأنتم بألف خير..

احتفــل مجلــس اجلاليــة اللبنانيــة بقــدوم عيــد 
امليــالد املجيــد لعــام 2017، بحضــور العديــد مــن 
الشــخصيات االســترالية واللبنانيــة والعربيــة، قدم 
احلفــل الســيد اليــاس طنــوس، مرحبــا باجلميــع ، 

كرنيب

حمدان، عواضة، كرنيب، جفري، طارق وجهاد

تابت، احلاج، كرنيب، خوري، مع سيناتور مسلماني

األشوح، ناصيف، شدياق، مصطفى، ابو ملحم وكرنيب

لقطة لبعض احلضور

طنوسمسلمانيد. مصطفىبعيني

جملس اجلالية  االسرتالية اللبنانية حيتفل بقدوم عيد امليالد املجيد 

تبعــه رئيــس املجلــس ونائــب رئيــس بلديــة ليفربول 
الســيد علي كرنيــب بكلمة مفعمة باحملبــة، ثم تكلم 
مســلماني  شــوكت  اللبنانــي  االســترالي  الســانتور 
فجــال كعادتــه مدافعاً عــن حق الشــعوب املظلومة، 

بعــده ألقــى الدكتــور قاســم مصطفــى كلمــة مؤثرة 
تركــت انطباعــاً رائعــاً عنــد احلضور. أخيــراً ألقى 
الشــاعر شــربل بعينــي قصيــدة مــن وحــي امليــالد 
والقدس. وكل عيد واجلالية ومجلســها بألف خير.

ألف مربوك سيادة املرتوبوليت باسيليوس قدسية
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عثمان، سكرية، الزير، خليل وسعود

شادي وميرنا

عبداألحد، سلوم، سكرية، سلوم وخليل

الشعراء والكتاب وحضور

جانب من احلضور

عويس

بعض احلضورمسلماني، قطريب، سكرية، ديب، حمود وناصيف

وموسى مرعيمرعي بعيني

د. بهية ابو حمد تلقي كلمتها

اإلصغاء للشعر

د. عبيد، د ابو حمد، د. شدياق والفنان بولس

النصير

حدشيتيسكرية

محليات

حتــت رعايــة جمعيــة إمنــاء الشــعر والتــراث، أقامت 
الدكتــورة بهيــة أبو حمد حفل عشــاء ميــالدي، مت خالله 
والصبوحــة  الصــايف  وديــع  الراحلــني  الفنانــني  تكــرمي 
احلفــل  هــذا  حضــر  عقــل،  ســعيد  الراحــل  والشــاعر 
عــدد مــن الشــعراء واملثقفــني ومحبــي الكلمــة والشــعر 
والفــن حيــث القيت كلمات أشــادت بالفنانــني العمالقني 
والشــاعر الكبير وأعمالهم الفنية والشــعرية القيمة التي 

مــا زالــت حيــة يف ذاكــرة اجلمهــور العربــي حتــى االن.

حتــت رعاية مفوضية التحالف الدولي حلقوق 
االنســان أقام الســيد موســى مرعي حفال خيريا 
لدعــم اطفــال اليمن املشــردين واجلائعني والذين 
هــم يف أمــس احلاجــة الى املســاعدة، وقد حضر 
احلفــل العديــد مــن وجــوه اجلاليــة االجتماعيــة 
والثقافيــة واالعالمية والفنيــة، وقد تكلم املفوض 
عــن املشــاكل القاتلــة التــي يتعــرض لهــا اطفــال 

حفل عشاء ميالدي يف صالون د. هبية أبو محد

حفل عشاء خريي ملفوضية التحالف الدويل حلقوق االنسان 

اليمــن، كمــا شــرح معنــى التحالف الدولــي،  وما 
ميثــل مــن ثقــل عاملي مــن اجــل حقوق االنســان. 
رائعــة،  بقصيــدة  عويــس  روميــو  الشــاعر  تبعــه 
والشــاعر شــربل بعيني بقصيدة عــن طفل اليمن 
اجلائــع والعريــان واجلوعــان. وقصيــدة للشــاعر 
محمــود مرعــي مــن وحــي املناســبة وكان لبعــض 

املثقفــني مداخــالت قيمة.

أقــام مجموعة من الناشــطني الســوريني حفلة 
فنيــة رائعــة ومميــزة مبناســبة األعيــاد املجيــدة،  
دعــي إليهــا أبنــاء اجلاليــة العربيــة الســورية يف 

استراليا.
قــدت احلفــل االنســة النــا عبــد األحــد وأحيا 
برنامجهــا الفنــي كل مــن الفنانــني اليــاس نصور 
وجــون حدشــيتي حيــث تألقــا يف إضفــاء أجــواء 
مــن الفــرح والســعادة كان واضحــاً علــى وجــوه 
احلاضريــن، وألقــت اآلنســة تيانــا ســكرية كلمــة 
اجلاليــة  وعــن  املجيــدة  األعيــاد  معانــي  معبــرة 
املجتمــع  أطيــاف  كافــة  جتمــع  التــي  الســورية 

الســوري علــى احملبــة والســالم.

ليلة فرح سورية بامتياز
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محليات

مبناسبة عيد امليالد املجيد
يتقدم رئيس دير مار شربل

األب لويس الفرخ
وجمهور إخوته الرهبان من أبناء رعيتهم األحباء

أن يشع نور طفل املغارة يف بيوتهم حاماًل لهم ترنيمة املالئكة
 "املجد هلل يف العلى وعلى األرض السالم

والرجاء الصالح لبني البشر"
وليزرعوا هذا السالم يف هذا الوطن احلبيب أوستراليا ولبنان

“لقاء األربعاء”
يستضيف "مرياث يف البال" يف سهرة مميزة

تعودنــا   يف   أســتراليا   علــى   حضــور   افتتــاح   مؤسســات   ومصالــح    جتاريــة  
 ولكن   أن   يقوم   مجموعة   من   املثقفني   واألدباء   بتأســيس   لقاء   أدبي   يســتضيف  
 كل   مســاء   أربعــاء   محاضــرا   يتنــاول   موضوعــا   معينا   للمناقشــة،    فهذا   شــيئ  
 مهــم   ويســتحق   االضاءة   والثناء   والدعم،   وكم   نتمنــى   أن   يقتدي   بهذه   الظاهرة  

 الصحيــة   الكثيــر   من   املؤسســات   واجلمعيات .                                               
األســبوع املاضي اســتضاف اللقاء "منتدى ميراث" يف البال الذي تشــرف 
عليــه االعالمية والكاتبة شــاديا احلجار، حيــث قدم طالب املدارس عروضا 

فنية ممتعة وشــيقة ملواهب يافعة تســتحق السناء والدعم.
مؤسســة   األوبزرفــر   لالعــالم   تهنــيء   القائمــني   علــى   هــذا   العمــل   القيــم   
 وخصوصا   الشــاعر   شــوقي   مســلماني    وتتمنــى   لهم   املزيد   مــن   النجاح   وتثني  

 علــى   كل مــن   أضــاء   حرفــا   يف   هــذه   البالد .                           

دعنا نساعدك للحصول
على عمل في مجاالت:

مسك الدفاتر، والمالية، وسيط 
للقروض العقارية، المحاسبة 

وإدارة األعمال

AUST RA L I AN
GLOBA L
COL L EGE

RTO 41162  |  CRICOS 03507D

LET US CONNECT 
YOU TO YOUR NEXT JOB 

Why waste away the day when you could be tak-
ing steps towards becoming certified in any one 
of the four courses listed on this flyer. 

What’re better, is that if your husband or wife 
is a small business owner, you’ll be developing 
valuable skills which will put more money in your 
pocket, and less in someone else’s! 

If you register your interest and pay a deposit 
before the 30th of June 2015, your enrolment fee 
will be 100% tax deductible. 

Call our Enrolment Manager Rosette and Uplift 
your job prospects today. 

CERTIFICATE IV            
BOOKKEEPINGR

CERTIFICATE IV 
& DIPLOMA IN 
BUSINESS

CERTIFICATE IV            
ACCOUNTING

CERTIFICATE IV            
FINANCE & 
MORTGAGE BROKING

Uplift Vocational Training 
 Level 1 127  Castlereagh St  
 Liverpool, NSW 2170 AUSTRALIA

t: 0455 539 111 |  02 8279 7974 
e: rosette@uvt.com.au
w: www.uvt.com.au

Mob: 0406 144 444 
 Tel:    1300 92 92 99

حب اهلل يرحب

جانب من احلضور ويظهر الشاعر شوقي مسلماني وماري جو وفرنسيس

رقصة فلكلورية

يحتفلون بالعيد

طالب خالل تقدمي أغنية متثيلية

“ولد املسيح هللويا”
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معايدة

يتقدم السيد مازن حداد من أبناء اجلالية العربية
بأحر التهاني وأطيب التمنيات مبناسبة حلول

األعياد المجيدة
أعادها اهلل على اجلميع باخلير واليمن والبركات

كل عام وانتم بخير

مازن حداد

يتقدم
السيد أحمد ديب
من أبناء اجلالية العربية

بأحر التهاني وأطيب األمنيات
 مبناسبة امليالد املجيد والعام اجلديد

وكل عام وانتم بخير

Ahmad Dib

Wishing everyone a Merry Christmas

and a happy and safe New Year

كل عام وأنتم بخير

مبناسبة األعياد املباركة
 يتقدم السيد أحمد الفاس

صاحب سوبرماكت خمس جنوم
من ابناء اجلالية بأحر التهاني واطيب التمنيات.

ويسأل اهلل العلي العظيم ان يوفق اجلميع ومينحهم
كل الصحة واخلير



22The World Observer | December - January  |  2017 - 2018

معايدة

 Bridge Discount
Furniture

يتقدم
السيد بيتر مارون

صاحب محالت “بريدج ديسكاونت” للمفروشات
من أبناء اجلالية العربية بأحر التهاني مبناسبة

عيدي امليالد املجيد ورأس السنة املباركة
أعادهما اهلل على اجلميع باخلير واألمن والسالم

 يف أستراليا والعالم
وكل عام وانتم بخير

180 Parramatta Rd, Auburn NSW 2144
Phone: 02 9748 3744

يتمنى
السيد جو عواضة للجميع

ميالدًا مجيدًا وعامًا سعيدًا

Joe Awada

I would like to wish everyone
a Wonderful Christmas
and Happy New year

أطيب التمنيات بمناسبة األعياد المجيدة

الميالد ورأس السنة
كل عام وانتم بخير

Tarek Ibrahim

I wish the community

a very happy and peaceful

Christmas & New Year
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إعالن

AMBIANCE
5/ 1 The Boulevarde, Punchbowl Plaza Punchbowl NSW 2196

Ph: 02 8599 2012

بإدارة
غادة حبيب

أحدث الموديالت	 
ماكياج	 
رفع الشعر	 
تجميل	 
كيراتين	 
عالج للشعر	 
غرفة خاصة للمحجبات	 

خبراء بكل ما يتعلق بالشعر
فريق عمل كامل ومزيني الشعر من لبنان

السيدة غادة وفريق العمل يتمنون للجميع
ميالدًا مجيدًا وعامًا سعيدًا

• Ladies Cut
• Blow Dry
• Upstyle
• Color & Foil
• Keratin
• Hair Extension
• Beautician & Makeup
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معايدة

Merry Christmas Happy New Year
252 - 254 The Boulevarde Punchbowl NSW 2196

P. 02 9759 2259  -  F. 02 9759 2239

تتقدم السيدة فاديا زخيا صاحبة صيدلية بانشبول والعاملني معها من أبناء اجلالية
بأطيب التمنيات مبناسبة عيدي

الميالد المجيد ورأس السنة المباركة
أعادهما اهلل عليكم باخلير والبركات وكل عام وانتم بخير

يتقدم السيد جورج الراحيل 
من أبناء اجلالية العربية

بأحر التهاني وأطيب األمنيات مبناسبة حلول
عيدي امليالد املجيد ورأس السنة املباركة
أعادهما اهلل على اجلميع باخلير والبركة 

وكل عام وأنتم بخير
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إعالنات

Breakfast - Lunch - Dinner
Eat in & Take Away

Sawa Rbina
Cafe & Restaurant

يوجد لدينا جميع أنواع املعجنات واملشاوي
مناقيش: زعتر، حلم بعجني، جبنة، لبنة، بيتزا حسب الطلب

مشاوي: شيش طاووق، كفتة، حلمة، كبة.
باإلضافة للمأكوالت العراقية واللبنانية

والكوكتيل على انواعه والقهوة العربية واإليطالية

1 Guildford Rd, Guildford NSW 2161

Phone: 02 9632 5907
email: info@sawarbina.com.au
web: www.sawarbina.com.au

إدارة املطعم تهنئ اجلالية العربية عامة 
مبناسبة األعياد املجيدة

وكل عام وانتم بخير
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بيال حديد تبكي بسبب قرار 
ترامب...وهكذا علقت

ممثل أسترالي يقاضي صحيفة 
بسبب تقرير

اتهامات بالتحرش الجنسي
تطارد محمد الفايد

لماذا رفض هيو جاكمان دور 
"جيمس بوند"

أعربــت عارضــة األزيــاء األمريكيــة، ذات األصــول الفلســطينية، بيــال 
حديــد، عــن حزنهــا الشــديد، إلعــالن الرئيس األمريكــي دونالــد ترامب، 

القــدس عاصمة إســرائيل.
للمســجد  صــورة  "إنســتغرام"،  علــى  حســابها  عبــر  بيــال،  وشــاركت 
األقصــى، وكتبــت معهــا: "لقــد انتظــرت لكــي أضــع كلماتي بشــكل مثالي، 
ولكــن ال توجــد طريقــة مثالية للحديث عن أمر غير عــادل باملرة، إنه ليوم 

حزيــن جــدا، وأن أرى ألــم الشــعب الفلســطيني يف نشــرة األخبــار".
وتابعــت: "أجــد مــن الصعوبــة أن أكتب، بعــد أن رأيت احلــزن يف عيون 
والــدي، وأبنــاء عمومتــي، وعائلتنــا الفلســطينية. فالقدس هــي موطن كل 
األديــان، وأجــد أن ما حدث يجعلنا نتراجع خمس خطوات للوراء، وأشــعر 

أننــا أصبحنــا نعيــش يف عالم يخلو من الســالم".

قــال املمثــل األســترالي جيفري رش 
اجلمعــة إنــه رفــع دعــوى قــذف وســب 
التــي  تليغــراف"  "ديلــي  علــى صحيفــة 
تصدر يف ســيدني بعد أن نشرت تقريرا 

عــن شــكوى تتهمه بســوء الســلوك.
وذكــرت الصحيفــة يف مقــال الشــهر 
املاضــي، أن شــركة مســرحية أســترالية 
تلقت شــكوى من "ســلوك غير الئق" بعد 
إنتــاج مســرحية )امللك ليــر( قبل عامني 

والتــي لعــب رش دور البطولــة فيها.
ونفــى رش ارتــكاب أي مخالفــات، وقــال إنه لــم يبلغ بأمر الشــكوى يف ذلك 

احلــني. ولــم يتم اإلعــالن عن تفاصيل الشــكوى.
وقــال املمثــل احلائــز علــى جائــزة أوســكار يف مؤمتــر صحفــي مختصر يف 

ملبــورن: "نشــروا ادعــاءات زائفــة بعناويــن ناريــة يف صفحاتهــم األولى".
وأضــاف: "أحلــق هذا ضررا ال ميكن إصالحه بســمعتي... ال ميكن التهاون 
مــع هــذا املوقــف ويجــب اآلن أن أدافــع عن ســمعتي الطيبة من خــالل احملاكم 

األسترالية".
واســتقال رش من رئاســة األكادميية األسترالية للسينما والتلفزيون األسبوع 

املاضــي، حلني حل األمر.

أفصح املمثل األســترالي هيو جاكمان، 
بأنــه عــرض عليــه جتســيد دور العميــل 
الســري البريطاني "جيمــس بوند" يف عام 

2002، ولكنــه اعتــذر عــن عــدم قبوله.
وأكــد جاكمــان، يف تصريحــات ملجلــة 
جتســيد  رفضــه  ســبب  أن  "فارايتــي"، 
"بونــد"، وهــو الــدور الــذي يعتبــر خطــوة 
ســريعة نحــو الشــهرة والنجوميــة، هو أنه 
وجــد الســيناريو املعروض عليــه "مجنون" 

و"غيــر منطقــي باملرة"، بحســب وصفــه، ورغب يف املقابل أن يكــون أكثر واقعية. 
كمــا أشــار جاكمــان أن ســببا آخــر وراء رفضــه لتقــدمي "جيمــس بونــد"، وهو 
ازدحــام جــدول عمله يف تلك الفترة، بســبب تصادف اســتعداده للجزء الثاني من 

أفــالم "X-Men" "رجــال إكــس"، املســتوحى عن قصص "مارفــل" الهزلية.
وتســبب اعتــذار هيــو جاكمــان عــن عــدم قبولــه جتســيد "جيمــس بونــد"، يف 
ذهــاب الــدور للممثل البريطاني دانييل كريج، الذي بدأ يف جتســيده على شاشــة 

الســينما منــذ عــام 2006 وحتى اللحظــة الراهنة.
واكتســب هيو جاكمان شــهرته يف هوليوود، من أفالم "رجال إكس"، وجتســيده 

يف أحداثهــا للبطل اخلارق ذو املخالب احلديدية "وولفرين".

يواجــه املليارديــر املصــري األصــل، 
بالتحــرش  اتهامــات  الفايــد،  محمــد 
اجلنســي مبوظفــات عملــن يف متجــره 
إيــاه  متهمــني  "هــارودز"،  الســابق 

نزواتــه. لتحقيــق  مبســاومتهن 
"التلغــراف"  صحيفــة  وذكــرت 
البريطانية، أن ســيدة كشفت أن الفايد 
 17 عمرهــا  كان  حــني  بهــا  حتــرش 
عامــا، وأكــدت أنه أجبرها علــى ارتداء 
مالبس الســباحة وقام بتصويرها، قبل 

أن يعرض عليها املســاعدة لتصبح ممثلة، لكن بشــرط أن ترافقه إلى غرفة 
النوم.

وحتدثــت 3 نســاء يتهمن الفايد، يف مقابلة مــع القناة البريطانية الرابعة، 
عمــا تعرضن له خالل العمــل يف متجر "هارودز".

وقالــت هيــل وود، إنــه عقــب التحاقها بالعمــل يف "هارودز"، عــام 1993، 
دعاهــا مالــك املتجــر وقتئــذ، إلى شــقته يف وســط لندن وحترش بهــا، وقال 
إن بوســعه أن يســاعدها على العمل مع ابنه دودي )عماد(، الذي كان يعمل 

بإنتــاج األفالم.
وصرحــت هيــل وود: "إثــر ذلــك حــاول تقبيلــي، وحــني شــعرت باخلطر، 
خاطبني: إذا لم تســتجيبي لي، لن يكون مبقدوري أن أســاعدك على دخول 

مجــال التمثيل".
وذكــرت ضحيــة أخــرى، أن الفايــد طلــب منهــا يف عــام 2005، أن تقيــم 
عالقــة جنســية معه، فيما قالــت الضحية الثالثة إن جتربتهــا كانت مخيفة.

املالكــة يف  العائلــة  الفايــد، علــى مــدى ســنوات، حملــة ضــد  وخــاض 
بريطانيــا، الســيما دوق أدنبــره، األميــر فيليــب زوج امللكــة إليزابيــث، الــذي 
اتهمــه بالتســبب يف وفــاة إبنــه الوحيــد عماد الفايــد )دودي( واألميــرة ديانا 

يف حــادث ســير بباريــس عــام 1997.
ولم تكشــف حتقيقات الشــرطة، أي دليل يشــير إلى تعرض األميرة ديانا 

و دودي الفايد للقتل.
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صفاء سلطان في القاهرة مجددًا 
للعب هذا الدور

األمير تشارلز يمنح المغني شيران 
"وسام االمبراطورية"

رولينغ تدافع عن بقاء جوني ديب 
في هاري بوتر

عال الفارس
تستفز السعوديين مجددا!

إعالميــة  مصــادر  كشــفت 
املمثلــة  ترشــيح  عــن  مصريــة 
صفاء ســلطان للعب أحد ادوار 
يحكــي  مسلســل  يف  البطولــة 
حيــاة الراحل جنيــب الريحاني 
"الضاحــك  عنــوان  حتــت 
الباكــي"، حيــث مــن املقــرر أن 
تــؤدي فيــه شــخصية الراقصة 
بديعــة مصابنــي التــي يتعــرف 
إليهــا الريحانــي خــالل إحــدى 
ويتزوجهــا  لُبنــان  يف  ُعروضــه 

.1925 عــام  الحقــاً 
وأضافت املصــادر أن العمل 
مــن تأليــف: محمــد الغيطــي، 
إنتــاج: عصام شــعبان، فيما لم 

حتــدد اســم مخرجــه أو املمثــل الــذي ســيؤدي دور الريحاني.
ويشــار إلــى أن شــخصية املصابنــي مــن املقــرر أن جتســدها الفنانــة 
ســالف فواخرجــي يف عمــل درامــي يحكــي قصــة حياتها الشــخصية، إال 

أنــه تأجــل ألســباب لــم يتــم اإلعــالن عنها.
يذكر أن سلطان تلعب هذا املوسم بطولة مسلسل "وهم" )تأليف:سليمان 
عبــد العزيــز، إخــراج: محمــد وقاف( إلــى جانــب الفنان محمــد األحمد، 
وتســتعد مــع الفنــان معتصــم النهار للبدء بتصوير مشــاهدها يف مسلســل 

"الليلــة األولى" للمخــرج عمار متيم.

منــح األميــر تشــارلز مغنــي البــوب احلاصــل علــى جائــزة جرامــي إد 
شــيران "وســام االمبراطورية" وهو من أبرز األوســمة البريطانية يف مجال 
الفنــون واآلداب تقديــرا ملســاهماته يف املوســيقى وأعمالــه اخليرية وذلك 

خالل حفــل بقصــر باكنجهام.
واســتغل الشــاب البالــغ مــن العمــر 26 عامــا شــهرته لدعــم عــدد مــن 
القضايــا اخليريــة ومنهــا مراكــز إيــواء األطفــال وحمالت ملكافحــة الفقر 

واإليدز.
ووصلــت أغاني شــيران إلى صدارة قائمة خدمة املوســيقى ســبوتيفاي 
علــى مســتوى العالــم يف 2017 كمــا صعــد ألبومــه الثالــث "ديفايــد" إلــى 

صــدارة قائمــة األلبومــات املوســيقية األميركية.

دافعت مؤلفة سلســلة روايات وأفالم 
هــاري بوتر، جيه.كيه رولينــغ، عن قرار 
اختياراملمثــل جونــي ديــب ضمــن طاقم 
اجلزء اجلديد من السلســلة السينمائية 
الشــهيرة وذلــك بعد اعتــراض اجلمهور 
بســبب مالبســات انفصالــه عــن زوجته 

العــام املاضي.
ويف بيان على موقعها الشخصي على 
اإلنترنــت، قالت رولنــج إن صناع الفيلم 

درســوا اختيار ممثل آخر لدور الشــخصية الشــريرة "جاليرت جريندلفالت" 
للجزء اجلديد "فانتاســتك بيستس: كراميس أوف جريندلفالت".

لكنهــا قالــت إن مالبســات طالق ديب يف العام املاضي مــن زوجته املمثلة 
آمبــر هيرد أمر شــخصي وينبغي احترامه.

وقالــت رولنــج إن جمهــور هــاري بوتــر "لــه حــق مشــروع يف االستفســار 
والقلــق من قرارنا باالســتمرار مع جوني ديب يف هــذا الدور. طاقم اإلخراج 
وأنا لســنا فقط مرتاحني باســتمرارنا مع الطاقم األصلي بل نشــعر بســعادة 

إزاء قيــام جونــي )ديــب( بتأدية دور شــخصية رئيســية يف األفالم".
وانتهى زواج ديب بالطالق وسط مزاعم ابتزاز وانتهاكات منزلية.

ســعودية،  هيئــة  اســتعانت 
باملذيعــة األردنيــة عــال الفــارس، 
ملتقــى  يف  فقــرات  لتقــدمي 
شــبابي، بعــد إيقافهــا مــن قبــل 
قنــاة "MBC" على خلفيــة تغريده 
نشــرتها اعتبرت مستفزة للشعب 

الســعودي.
"عــكاظ"  صحيفــة  وذكــرت 
"توليــد  هيئــة  أن  الســعودية، 
البطالــة"  ومكافحــه  الوظائــف 
اســتعانتها  أعلنــت  الســعودية 
عــال  باملذيعــة  اخلميــس،  أمــس 
الفــارس لتقــدمي فقــرات ملتقــى 

التخصصات والوظائف، األمر الذي أثار بدوره اســتفزاز نشــطاء ســعوديني 
االجتماعــي. التواصــل  مواقــع  علــى 

وفاجــأ قــرار الهيئــة مبشــاركة الفــارس يف امللتقى الذي يفتــرض أن يقام 
مبشــاركة شــباب سعوديني، لتحقيق رســالة الهيئة ضمن رؤية اململكة 2030، 

النشــطاء على مواقــع التواصل االجتماعي.
وكانــت مجموعــة "MBC" قــررت اخلميــس، إيقــاف املذيعة عــال الفارس 
علــى خلفيــة تغريــدة نشــرتها األربعاء املاضي علــى موقع "تويتــر" حول قرار 
ترامب نقل الســفارة األمريكية للقدس، اعتبرت مســيئة للشــعب الســعودي.

وكتبــت الفــارس يف تغريدتهــا: "ترامــب لــم يختــر توقيــت إعــالن القدس 
عاصمــة إســرائيل عبثا، العرب ســيدينون االعتراف الليلــة ويغنون غدا هال 

باخلميس".
وأثــارت تغريــدة املذيعة األردنية غضبا واســعا يف أوســاط نشــطاء مواقع 
التواصــل االجتماعــي. وطالــب عــدد كبيــر منهــم بالتحقيــق معهــا بدعــوى 

التجــاوز الــوارد يف التغريدة.
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هل تعلم

حكاية وعبرة

قصة مثل

همسة

ومضة

*هــل تـــعلم ان ... أكبر بيضــة يف العالم اآلن 
هــي بيضــة النعامــة، وزنهــا 2 كيلوجــرام تقريباً، 
تقريبــاً،  ُوســمك قشــرتها فيبلــغ 1.5 ميليمتــر 
وميكــن لشــخص وزنــه 126كيلوجــرام أن يقــف 

عليهــا دون أن تتحطــم.

*هل تـــعلم ان ...تتجدد رموش عني االنســان 
باســتمرار، ويبلــغ متوســط عمر الرمــش الواحد 

حوالــي 150 يوما.

*هــل تـــعلم ان ... كل الكائنــات حتــرك فكها 
الســفلي عند األكل، عدا التمســاح، الذي يحرك 

فكــه العلوي.

*هــل تـــعلم ان ... قلــب الذبابــة يخفق 1000 
مــرة يف الدقيقــة الواحدة.

اســتودع رجــٌل رجــاًل آخــر مــاالً، ثــم طالبــه 
بــه فأنكــره. فخاصمــه إلــى إيــاس بــن معاويــة 
القاضــي، وقــال:    دفعــُت إليــه مــاالً يف املوضــع 
الفالنــي.    قــال إيــاس:   فــأّي شــيء كان يف ذلك 
املوضــع؟    قال: شــجرة.    قــال:    فانطلق إلى ذلك 
املوضــع، وانظــر إلــى تلــك الشــجرة، فلعــّل اهلل 
ــك. أو لعلك  ُ بــه حقَّ ــُح لــك هنــاك مــا تُبَــنيِّ يوضِّ
دفنت مالك عند الشــجرة ثم نســيَت، فتتذّكر إذا 
رأيــَت الشــجرة.   فمضــى. وقــال إيــاس للُمطالَب 
باملــال:    اجلــس حتــى يرجــَع صاحبُــك.    فجلس، 
وانشــغل إيــاس عنــه بالنظــر يف قضايــا النــاس، 
وهــو ينظــر إليــه بــني احلني واحلــني. ثــم التفت 
إيــاس إليــه فجــأة وقال:    تُــرى هل بلــغ صاحبك 
اآلن موضع الشــجرة؟    فأجــاب الرجل:    ال أظن، 
فهــي بعيــدة.    فقــال:    يــا عــدّو اهلل، هــات املــال 

فقــد أقــررَت على نفســك.

* اصل الشر شرارة
* اشهر من نار على علم »جبل«

* اصبر عى احلصرم بتاكل عنب
* االصل االخرة يا فاخرة

* اضرب هاحلجر بها اجلوزة
* اضرب سيف تتأمر اطعم خبز تتمشيخ

حكم
*اطلبــوا اخليــر من بطون شــبعت ثــم جاعت 
الن اخليــر فيهــا بــاق والتطلبوا اخليــر من بطون 
جاعــت ثــم شــبعت الن الشــح فيهــا بــاق )اإلمام 

علــي بن ابــي طالب(
*ال تكــن كمــن وقف فوق اجلبل فــرأى الناس 

صغــارا ونظر اليه النــاس فوجدوه صغيرا.

يف بعــض قبائــل افريقيــا االســتوائية، عندمــا 
متوت الزوجة يلبس الزوج مالبســها، ويســير بها 
بــني النــاس فترة مــن الزمن كدليــل على احلزن.

ومــن عاداتهــم يف الــزواج، ان تهــدي الزوجــة 
الــى زوجها عنــد الزفاف »خنجراً« مســنونا لكي 

يقتلهــا بــه اذا هــي خانته.

الــى معبد احلب هيــا نركض كاالطفال نصلي 
نفــرح نلعــب نتقــاذف البســمات نغني علــى انغام 

قلوبنا املرتعشــة مثل قنديل الشــتاء.

ســبيل  كعابــر  احليــاة  يف  كــن 
.. جميــل  أثــر  ورائــك  وأتــرك   .. 

فمــا نحــن يف الدنيــا اال ضيــوف .. ومــا علــى 
الرحيــل. إال  الضيــف 

ما هي قصة مقولة مثل مسمار جحا ؟
ميكــن قــول هــذا املثــل يف حــاالت يكــون فيها 
الشــخص ال يربطــه يف مــكان أو مجلــس ســوى 
شــيئ بســيط ال قيمــة لــه، ولكــن يصعــب أن يتم 

طــرده بســبب ارتباطــه يف هــذا الشــيئ.
أمــا قصــة هــذا املثــل فهي مــا فعلــه جحا مع 
شــخص اشــترى بيتــه، حيــث عــرض جحــا بيتــه 
للبيــع وعندمــا حصــل على مشــتٍر اشــترط عليه 
أن يتــرك وراءه مســماًرا يف احلائط ليكون ذكرى 
مــن جحــا يف منزلــه، ووافــق الرجــل علــى هــذا 

الشرط.
بــدأ يتــردد علــى  بــاع جحــا منزلــه  بعــد أن 
صاحــب املنــزل اجلديــد بشــكل يومــي ســواًء يف 
الصبــاح أو املســاء وذلــك بحجــة أنــه جــاء ليزور 
ويطمئــن على مســماره، وكان جحا يتحنّي أوقات 
مســماره  علــى  لالطمئنــان  العشــاء  أو  الغــداء 

وليســتفيد مــن طعــام املشــتري.
اســتمر جحــا علــى هــذا احلــال لفتــرة طويلة 
حتــى ســئم الرجــل ممــا يفعلــه جحا، ممــا دفعه 
بالنهايــة للهرب من املنزل وترك كل شــيئ خلفه.

من عادات الشعوبأمثال
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إبتسامات فالش

أقوال

واسطة شر

Suite 12, Level 1 - 410 Church Street, Parramatta NSW 2150

Tel: 02 9630 7000  -  Fax: 02 9630 7444
Email: Simondiab@simondiab.com.au  -  www.simondiab.com.au

خدماتنا:
قضايا جنائية	 
دعاوى تأمني	 
حقوق مدنية و إنسانية	 
دعاوى مدنية	 
نزاعات البناء	 
قضايا جتارية	 
نزاعات الديون	 
رشاء وبيع العقارات	 
رشاء وبيع املصالح	 
عقود جتارية	 
متويل	 
وصايا	 
قضايا اهلجرة	 
طلبات التالمذة	 

وكيل هجرة عامة
وكيل هجرة مسجل لشؤون الطلبة

نقدم املشورة واملساعدة مع 
التأشريات األسرتالية لـ الدخول إىل 

أسرتاليا بشكل قانوين
زيارة األهل واألصدقاء

الدراسة يف مؤسسات تعليمية 
معرتف هبا للحصول عىل مؤهالت 

معرتف هبا وطنيا
العمل يف اسرتاليا

مل شمل العائالت، اآلباء، االبناء 
واالزواج أو مقدمي الرعاية
إنشاء الرشكات يف أسرتاليا

هجرة أصحاب املهن واملهارات

تأشيرات اللجوء الى استراليا
لـ ١٢.٠٠٠ الجئ سوري وعراقي

او 	  سوريا  من  هربوا  اقارب  لديك  كان  إذا 
العراق.

اتصل بنا رسيعًا ملساعدتك يف ارسال طلبات 	 
تأشرياهتم اىل اسرتاليا

خربتنا عىل مدى 20 عامًا من أجل خدمتك	 

خرباء يف القضايا القانونية
واملثول أمام املحاكم

Our services:
Immigration
visa matters
family law
conveyancing
commercial law
criminal law
We are a team of:
Barristers
solicitors
registered
migration
agents
education agents
converyancers

12,000 refugee visas 
for all Syrians and Iraqi
• If you have relatives who fled 

from syria or Iraq
• Contact us urgently to assist 

you in lodging their visa 
applications to Australia

• our 20 years experience is at 
your service.

Eva Abdel Messiah
Registered Migration Agents
MARN 0636719

فريق عملنا يتكلم اللغتني
العربية واإلنجليزية

عميبكــي  وكان  أبــوه  مــات  محشــش 
مــن  أكتــر  يبكــي  وصــار  تليفــون  إجــاه  عليــه، 
البــكا. زاد  ليــش  خيــر  ســألوه  بكتيــر.   األول 

فــرد: هــي أختــي كمــان توفــى أبوهــا مصيبتــني 
بيــوم واحــد...

-قــال أحــد الفالســفة : ال تســأل احلوائــج غيــر 
أهلهــا ، وال تســألها يف غيــر حينهــا ، وال تســأل مــا 

لســت لــه مســتحقاً فتكــون للحرمــان مســتوجباً
-التشغل نفسك مبا التستطيع ان تغيره

-الوقت كسيف إن لم تقطعه قطعك
-ومــن طلــب الُعــال مــن غيــر كــٍد اضــاَع العمــر يف 

طلــب احملــاِل
-خاف ممن ال يخاف اهلل

-التشاور عاملا يف امر تافه وال تافها يف امر جلل
-ال توقد نارا ال تستطيع اخمادها

وقــع بــني رجــل وامرأته وحشــة وســوء تفاهم، 
فســأل بعض اصحابه ان يرضيها ويصلح بينهما، 
فدخــل الرجل وقــال: ان ابا محمد »يعني زوجها« 
شــيخ كبيــر، فال يزهدنك فيه عمــش عينيه ودقة 
ســاقيه، وضعــف ركبتيه، وننت ابطيــه، وبخر فيه، 
وجمــود كفيــه، فقــال لــه الــزوج: قــم قبحــك اهلل 

فقــد اريتهــا مــن عيوبي ما لم تكــن تعرف.

* النســاء يعلمــن جيــدا انهــن بقــدر مــا يبدو 
يفرضــن  مــا  بقــدر  ازواجهــن  طاعــة  عليهــن 

رجالهــن. علــى  الســيطرة 
حســبان  علــى  اعتــدن  الغريــق  صبايــا   *
اعمارهــن من حلظة الزواج ال من حلظة الوالدة.

* ال تنتظــر ان تطلــب منــك امــرأة مــاال، بــل 
اعطهــا دون طلب الن ذلــك يعيدها الى مركزها.

تالته اندال اتفقوا يشوفوا مني أكتر نداله
 االول شــاف راجل عجوز عايز يعدي الشــارع 

مســك ايده و ســابه يف نصف الشارع.
التاني عداه وضربه.

التالــت ضحــك وقال أنــا األكتر ندالــه الراجل 
ده يبقــي أبويا.

مــع  للدكتــور  ذهــب  )80( ســنة  رجــل عمــره 
كــي  حامــل  ألنهــا  ســنة  العشــرين  ذات  زوجتــه 
يطمئــن علــى طفلــه القــادم. فقــال لــه الدكتــور: 
رح احكيلــك قصــة، يف صيــاد راح الغابــة ليصيد 
منــر وبــدل ما ياخــذ البندقية تبعو أخذ شمســية 
و  الشمســية  طلــع  النمــر،  وشــاف  للغابــة  راح 
 صوبهــا عالنمــر ووقــع النمــر عــاألرض ومــات.

قــال لــه العجــوز: مســتحيل يــا دكتــور الزم فيــه 
شــخص تاني أطلق على النمر. فقال له الدكتور: 

يا ســالم عليييييــك!!!!!!
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زواجــه  علــى  مــر  شــخص  أي 
ســنوات طويلــة يــدرك بــأن احلياة 
اجلنسية تصل الى مرحلة »سيئة«. 
الوصــول لهــذه املرحلــة يختلف بني 
شــخص وآخــر، فالبعــض يختبرها 

عاجــاًل والبعض االخــر آجاًل. 
األمــر هــذا طبيعــي متامــاً، فال 
شــيء يســتمر بالزخــم نفســه ويف 
مرحلــة مــا ال بــد لــه مــن التراجع. 
تتأثــر  اجلنســية  احليــاة  أن  ومبــا 
بالكثيــر مــن العوامــل فهــي األكثــر 
عرضــة للتدهــور مــن غيرهــا مــن 

األمــور يف احليــاة الزوجيــة. 
العاطفيــة  احلميميــة  أحيانــاً 
ميكنهــا أن تكــون ســيفاً ذو حديــن، 
فهي تقرب الشــريكني من بعضهما 
البعــص ولكنهــا أيضــاً ميكنهــا أن 
تقتــل احلميمــة اجلنســية وبالتالي 
الــزواج  مرحلــة  الــى  الوصــول 

اخلالــي مــن اجلنس. 
لتلــك  وصلــت  قــد  كنــت  فــان 
املراحــل  يف  زلــت  مــا  أو  املرحلــة 
اصبحــت  حيــث  تســبقها  التــي 
العالقــة روتينيــة أو مملــة أو قليلــة 
تنقــذ  قــد  التاليــة  املقاربــات  فــإن 

إن كنت تعاين يف حياتك اجلنسية.. حاول القيام هبذه األمور

النظــر  بغــض  اجلنســية  حياتــك 
عــن األســباب التــي أوصلتهــا الــى 
وضعهــا احلالــي ســواء كان العمــل 
أو االطفــال أو التوتر أو غيرها من 

. األمــور 

مشــكلة  أنهــا  علــى  احلديــث 
واحــد  لطــرف  وليــس  للطرفــن 

واضحــاً  االمــر  كان  ولــو  حتــى 
وضوح الشــمس بــأن طرفــاً واحداً 
هــو ســبب املشــكلة فهــذا الوضــوح 
مخــادع، ال يوجــد مشــكلة ســببها 
طــرف واحد، هنــاك دائماً طرفني. 

التــي تتعلــق  بشــكل عــام املشــاكل 
بغرفــة النوم يصعــب احلديث عنها 
خصوصاً حني يتعلق األمر مبشاعر 
والوضــع  يصعــب  الرضــى.  عــدم 
أكثــر صعوبــة يف حــال كان احلــب 
هنــاك  ان  إذ  موجــوداً  زال  مــا 
 اخلــوف مــن جرح مشــاعر االخر. 

بطرحهــا  هــي  املثاليــة  املقاربــة 
علــى أنها  مشــكلة تطــال الطرفني 
وليــس طرفاً واحــداً. أي ال تتحدث 
عن االمــر وكأنك املتضــرر الوحيد 
ممــا يحصــل، بــل إطــرح املشــكلة 
مــن زوايــة أن مــا يحــدث ينعكــس 
كليكمــا  وأن  معــاً  عليكمــا  ســلباً 
احلالــي.  الوضــع  مــن  متضــرر 
كمــا ال يجــب حتــت أي ظــرف مــن 
الظــروف توجيــه أصابــع اإلتهــام، 
فهــذه املقاربــة خطيــرة للغاية ألنها 

ميكنهــا أن تدمــر كل شــيء. 

منــح الشــريكة فرصــة ملعرفــة مــا 
الــذي تفكر به 

بطبيعــة احلــال أنت تظــن بأنها 
املشــكلة ألنك أنت الــذي يقرأ هذا 
املوضــوع حاليــاً وأنت الــذي يحاول 
يكــون  وقــد  حلــول..  عــن  البحــث 
عوضــاً  ولكــن  الواقــع.  هــو  هــذا 
عــن كبــت مــا تشــعر بــه ومــا تفكر 
بــه عليــك أن تخبرهــا بذلــك. فإن 
لــم متنحهــا فرصة ملعرفــة ما الذي 
يــدور بخلدك فهــي لن تعرف حجم 
وتأثيراتهــا  وتداعياتهــا  املشــكلة 

عليك. 
اجلنــس  فهــل  املشــكلة  حــدد 
غيــر مشــبع، أم أنــه غيــر كاف أو 
أنــه أقــل مــن املعــدل الــذي تريــده 
ثــم قــم بإبالغها بذلــك.. وال تتوقع 
نفســها  الصفحــة  علــى  تكونــا  أن 
ألنهــا بالتأكيــد ســتملك وجهة نظر 
مختلفــة. قل ما تريد قوله واســتمع 
ملــا تريد هــي قوله و جتنب الدخول 

يف لعبــة اللوم. 

حتديد مواعيد للجنس
وليــس  عفويــاً  يكــون  لــن  نعــم 
بالضــرورة أن يكون كذلك. اجلنس 
العفــوي ال ميكــن أن يحــدث حــني 
متلــكان جدوالً مزدحمــاً ومجموعة 
مــن االطفــال وتشــعران باإلنهــاك 
أن  توقــع  الوقــت.  الشــديد طــوال 
يحــدث اجلنس بشــكل عفــوي رغم 
 كل الضغوطات ضرب من اخليال. 

املواعيــد  حتديــد  ميكــن  لذلــك 
ملمارســة اجلنــس. وهــذا املواعيــد 
تكــون منطقيــة وعمليــة  أن  يجــب 
يجــب  كمــا  الطرفــني  وتناســب 
للتبديــل  هامشــاً  هنــاك  يكــون  أن 
علــى  تعثــران  حتــى  والتعديــل 
التوقيــت املثالــي الــذي يناســبكما.

التطــور  نحــو  صغيــرة  خطــوات 
األيجابي 

احلديــث عــن املشــكلة الكبيــرة 
علــى  أثــرت  التــي  واألساســية 
وأوصلتكمــا  اجلنســية  حياتكمــا 
ملــا أنتمــا عليــه حاليــاً ليــس باألمر 
لــن  التغييــرات  أن  كمــا  الســهل 
حتــدث بــني ليلــة وضحاهــا حتــى 

بعــد احلديــث عنهــا. 
صغيــرة  بخطــوة  القيــام  يجــب 
األستســالم  وعــدم  االخــرى  تلــو 
ملشــاعر اإلحبــاط. أي تقــدم مهمــا 
كان صغيــراً يجب أن يشــكل حافزاً 
يف  باملخططــات.  قدمــاً  للمضــي 
حــال كان اخلطوات االولى تتضمن 
اجلنســية  ال  العاطفيــة  احلميميــة 
معــه  وجتــاوب  األمــر  تقبــل  تعلــم 
بشــكل إيجابــي. إســتعجال املراحل 
والقفــز فوقهــا لــن يــؤدي الــى أي 

نتيجــة إيجابية. 

وضعكمــا  مقارنــة  عــن  توقــف 
بدايــة  عنــد  بوضعكمــا  احلالــي 

الــزواج 
نعــم الفتــرة األولــى كانت شــهر 
الوضــع  ولكــن  مســتمر  عســل 
احلالــي هو فترة إنقطاع مســتمرة. 
والروتــني  احلياتيــة  الضغوطــات 
األخــرى  الطبيعيــة  األمــور  وكل 
شــخصني  حيــاة  يف  جتــري  التــي 
متزوجــني تؤدي الــى تدهور احلياة 
اجلنســية. املقارنــة هذه غير عادلة 
علــى اإلطــالق ويف الواقــع إن كنت 
مــا تزال تتوقع حياة جنســية تشــبه 
بدايــة  عنــد  اجلنســية  حياتكمــا 

الــزاوج فأنــت متوهــم.

Video Commercial At Sydney Production, we offer videos 
between 60-15 seconds allowing to advertise your product 
towards your customer base through a wide arrange of social 
media accounts, including Facebook, YouTube and Instagram. 
We also tailor to your preference, providing both 2D and 3D motion 
graphics most appropriate to your product.

Phone: 0415315822 
sydneyproduction.com
Email: info@sydneyproduction.com

ال تنتظر كثيرًا
أنــت بحاجــة لهــذا الفيديــو، الفيديــو الــذي يــدل علــى عملــك او نشــاطك مــن خاللنــا، ليــس 
هنــاك فــرق إن كام عملــك او نشــاطك فكــري، علمــي، ســياحي، جتــاري، صناعــي، طبــي 

او رياضــي، الهــدف هــو النجــاح عــرف مبنتجــك او عملــك وانشــره علــى اوســع نطــاق.
فريقنــا يف ســيدني برودكشــن يبحــث مبجــال عملــك وأهدافــك ونصنــع لــك الفيديــو 
تصــل  جذابــة  وصــورة  مبتكــرة  بأفــكار  العصــري  غرافيــك  املوشــن  بتقنيــة  املناســب 

التواصــل املختلفــة علمالئــك بأســرع وقــت عبــر وســائل 

SYDNEY Production
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إعالن

Mr Ford Spares
All Ford Spare Parts

You Say Ford, We Say Yes
قطع غيار فورد جديدة ومستعملة بأرخص االسعار

New & Second Hand

35 - 37 Beresford Ave, Greenacre NSW 2190

P. 02 9793 7999 - F. 02 9707 4969

حبيب ومعز التونيس يرحبان بالزبائن الكرام

كل عام وأبناء اجلالية بألف خير
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رياضة

أكــدت وســائل إعــالم أن ســيدة أعمــال بريطانية قدمت 
عرضــا بقيمــة 300 مليــون جنيــه اســترليني لشــراء نــادي 
نيوكاســل اإلجنليــزي لكرة القــدم الذي لم يؤكد هــذا النبأ.

ويبــدو أن الشــركة املاليــة أماندا ســتافيلي )بي ســي بي، 
كابيتــال بارتنــرز( التي تفاوض نيوكاســل منذ عدة أســابيع، 

قدمــت هــذا العــرض ملالك النادي مايك آشــلي.
وكان آشــلي، رجل األعمال الذي يرأس سلســلة كبيرة من 
مخــازن األدوات الرياضيــة، أعلــن يف تشــرين األول/أكتوبر 

عــن رغبته ببيع النادي بعد عشــر ســنوات مــن ملكيته له.
ودفــع آشــلي مبلــغ 150 مليــون يــورو عــام 2007 لشــراء 
النــادي الواقــع يف شــمال إجنلترا، وخالل 10 ســنوات هبط 
الفريــق مرتــني إلى الدرجة األولى وصعــد يف كل منهما إلى 

املمتــاز بعــد عــام، وآخرهما يف املوســم املاضي.
وتواجــدت أمانــدا ســتافيلي يف مدرجــات ملعــب ســانت 

جيمــس بــارك التابع لنيوكاســل.

تــوج النجــم البرتغالــي والعــب ريــال مدريــد 
األسباني كريســتيانو رونالــدو، بالكــرة الذهبيــة 
2017، للمــرة الثانيــة علــى التوالــي واخلامســة 
يف مســيرته، وذلــك بعــد تفوقــه علــى منافســه 
العــب  ميســي،  ليونيــل  األرجنتينــي  التقليــدي 

برشــلونة.
علــى  تفــوق  قــد  عامــا،   32 رونالــدو،  وكان 
ميســي، 30 عامــا، هذا العام أيضــا وفاز بجائزة 
)فيفا( كأحســن  القــدم  لكــرة  الدولــي  االحتــاد 
العــب يف العالــم أكتوبــر/ تشــرين أول املاضــي.

الكــرة  علــى  حصــل  الــذي  ميســي،  وجــاء 
الذهبيــة خمــس مــرات مــن قبــل آخرهــا عــام 
2015، يف املركــز الثانــي بينمــا حــل يف املركــز 
باريــس ســان  نيمــار، العــب  البرازيلــي  الثالــث 

الفرنســي. جيرمــان 
املوســم  هامــة  إجنــازات  رونالــدو  وحقــق 
املاضــي على الصعيد احمللــي واألوروبي، أبرزها 
الفــوز بلقــب دوري أبطال أوروبــا وكذلك الدوري 
األســباني، ألول مــرة منــذ 2012، وكذلــك كأس 
ولقــب  األوروبــي  والســوبر  األســباني،  الســوبر 

هــداف دوري األبطــال 12 هدفــا.
وفــاز النجــم البرتغالــي بالكــرة الذهبيــة أربع 
مــرات مــن قبــل )2008، 2013، 2014 و2016(، 

لكنــه بالفــوز األخيــر عادل رقم ميســي.
وقــال رونالدو بعد تســلم اجلائزة يف احتفالية 
أقيمــت يف بــرج إيفــل بالعاصمــة باريــس "أتطلع 

للفــوز بهذه اجلائــزة كل عام".
وأضــاف :" أشــكر زمالئــى فــى ريــال مدريد. 
وأود شــكر كل النــاس الذين ســاعدوني للوصول 

إلــى هذا املســتوى".
وخــاض رونالــدو، العــب مانشســتر يونايتــد 
فــوز  ســاهم يف  فقــد  رائعــا،  موســما  الســابق، 
البرتغــال ببطولــة أوروبا يورو 2016، وســجل 42 
هدفــا لريــال مدريــد يف جميــع املســابقات وفــاز 

سيدة تعرض 300 مليون اسرتليني لرشاء نادي نيوكاسل اإلنجليزي

كريستيانو رونالدو يتوج بالكرة الذهبية للمرة اخلامسة

معــه بالــدوري األســباني رقــم 33 ودوري أبطــال 
أوروبــا للمــرة 12 يف تاريخــه.

وســجل هدفــني يف املبــاراة النهائيــة بــدوري 
األبطــال التي فاز بهــا فريقه 4-1 على يوفنتوس 
مبــاراة   29 يف  هدفــا   25 وســجل  اإليطالــي، 

بالــدوري األســباني.
تاريخ الكرة الذهبية

بعــد  الذهبيــة  بالكــرة  رونالــدو  فــوز  وجــاء 
تصويــت 173 صحفيــا رياضيــا مــن جميع أنحاء 

العالــم.
وتعــرف الكــرة الذهبيــة أيضا بجائــزة )العب 
العــام يف أوروبــا(، ومتنــح ســنويا ألفضــل العــب 
كــرة قــدم، واعلنــت عنهــا مجلــة فرانــس فوتبول 
الفرنســية الشــهيرة ألول مــرة عــام 1956 وفــاز 

بهــا غابريــال هانو.
البدايــة لالعبــني  وكانــت اجلائــزة متنــح يف 
لتمنــح لالعبيــني  األوروربيــني، ومت تعديلهــا يف 
الذيــن يلعبــون يف أندية أوروبيــة، ويف عام 2007 

أصبحــت اجلائزة متنح جلميع الالعبني ولم تعد 
تقتصــر علــى احملترفــني يف األنديــة األوروبيــة، 

وتعتبــر جائــزة عــام 2009 هــي األخيرة.
إيقــاف  علــى  االتفــاق  عــام 2010 مت  ومنــذ 
اجلائــزة و دمجهــا مــع جائــزة أفضــل العب كرة 
قــدم يف العالــم املقدمــة من الفيفا حتت مســمى 

كــرة الفيفــا الذهبية.
لكــن فيفــا أنهــت التعاقد مع فرانــس فوتبول، 
الفيفــا مينــح  فأصحــب   ،2016 املاضــي  العــام 
جائزتــه اخلاصة حتت مســمى )األفضــل(، فيما 

عــادت الكــرة الذهبيــة للمجلة.
ردود أفعال التواصل االجتماعي

ونشــر رونالــدو علــى انســتغرام صــورة له مع 
الكرة الذهبية وخلفه برج إيفل، مشــيرا بأصابعه 
اخلمســة، وكتــب معلقا "حلم آخر يتحقق، شــعور 
ال يصــدق، شــكرا لعائلتــي وأصدقائــي وزمالئي 
يف الفريــق واملدربني وكل شــحص وقــف بجانبي 

طوال األعــوام املاضية".
فردينانــد،  ريــو  اإلجنليــزي  الالعــب  ونشــر 
صــورة لــه مــع رونالــدو وكتــب علــى تويتــر "با له 

مــن رجل..أجمــل التهانــي يــا أخــي".
بينمــا نشــرت صفحــة الدوري األســباني على 
وتواريــخ  لــه  لكريســتيانو وصــورة  تهنئــة  تويتــر 
فــوزه بالكرة الذهبية، وعلقت "كريســتيانو يصنع 

التاريــخ ويفــوز بالكــرة الذهبية اخلامســة".
اما أســطورة كرة القدم البرازيلي بيلية، فقدم 
تهنئــة للنجــم البرتغالــي، وقال علــى تويتر "أهنئ 
كريســتيانو بالكــرة الذهبيــة هذا العــام، كنت أود 

أن تتــاح لي فرصة اللعــب بجوارك".
بالكــرة  الســابقني  الفائزيــن  بعــض  وشــارك 
الذهبيــة رونالــدو احتفالــه علــى املســرح يف برج 
رونالــدو  البرازيلــي  جــواره  إلــى  إيفــل، وصعــد 
وكاكا واإلجنليــزي مايــكل أويــن واإليطالــي فابيو 

كانافــارو.
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 تكنولوجيا

شــون  اعتــرف 
باركــر، أول رئيــس ملوقــع 
الفكــرة  بــأن  فيســبوك، 
من وراء وســائل التواصل 
علــى  تقــوم  االجتماعــي 
أكبــر  علــى  االســتحواذ 
وقــت  مــن  ممكــن  قــدر 

الفــرد. واهتمــام 
وحــذر باركــر خالل 

حــواره مــع موقــع "Axios" اإلخباري مــن خطورة 
مواقــع التواصــل االجتماعــي التــي تســتغل أحــد 
عيوب البشــر، بحســب رأيه، مصرحــا "اهلل وحد 

يعلــم تأثيرهــا علــى عقــول أطفالنا".
فيســبوك  إلــى  انضــم  الــذي  باركــر،  وأوضــح 
2004 بعــد أقــل من عام على تأسيســه، أنه وباقي 
املؤسســني للموقــع، ومــن بينهــم املديــر التنفيــذي 

تستمر تقنيات الذكاء االصطناعي 
يف التطور، إلــى حّد اقتحامها احلياة 
اليوميــة للبشــر، أكثــر مــن أي وقــت 
يــؤدي  أن  البعــض  ويخشــى  مضــى. 
فقــدان  إلــى  االصطناعــي،  الــذكاء 

البشــر وظائفهــم.
ويف هذا السياق كشفت دراسة من 
جامعتــي أوكســفورد البريطانية ويال 
االصطناعــي  الــذكاء  أن  األميركيــة 
ســيتمكن مــن ترجمــة اللغــات أفضل 
مــن البشــر بحلــول عــام 2024، ويف 
ويف   ،2026 بحلــول  املقــاالت  كتابــة 

قيــادة الشــاحنات بعدها بعــام، إضافة إلى إجراء 
اجلراحــات بحلــول 2035.

إلــى ذلــك جــدد عالــم الفيزيــاء البريطانــي، 

قــرر موقعا فيســبوك وغوغل توحيــد جهودهما 
للمســاهمة يف مشــروع عاملي أطلقته وسائل إعالم 

للتصدي النتشــار األخبــار واملعلومات الكاذبة.
وأطلــق علــى هذا املشــروع اســم مشــروع الثقة 
إلــى مكافحــة  يهــدف  الــذي  "ترســت بروجكــت"، 
األخبــار املغلوطــة املنتشــرة بكثافة علــى اإلنترنت. 

وتشــارك يف هــذا املشــروع 75 وســيلة إعالميــة.
ويقضــي هــذا املشــروع مبنــح املعلومــات التــي 
تســتويف شــروطا محــددة وســما خاصــا يعطيهــا 

أول رئيس لفيسبوك يفضح
"الغرض احلقيقي" للموقع

ناسا وأوبر تتعاونان من 
أجل "التاكيس الطائر"

الروبوت يرتجم أفضل من البرش قريبا

غوغل وفيسبوك تطلقان "عالمات ثقة" ضد األخبار الكاذبة

مــارك  احلالــي 
علــى  كانــوا  زوكربــرغ، 
بطبيعــة  تامــة  درايــة 
أن  ميكــن  ومــا  املوقــع، 
ملســتخدميه. يســببه 

وصــرح باركــر قائال 
قــدرا  "املوقــع مينحــك 
املتعــة  مــن  بســيطا 
والســعادة عندمــا يقوم 
أحدهــم باإلعجــاب أو حتــى التعليــق علــى صورة 
أو مشــاركة لــك، مما يدفعك لوضــع املزيد منها، 
وتســتمر العجلــة ســعيا للحصول علــى املزيد من 

والتعليقــات". اإلعجــاب  نقــرات 
واشــتهر املليارديــر األميركي شــون باركر )38 
عامــا( أيضــا بتأســيس خدمــة مشــاركة امللفــات 

"نابســتر" قبــل نحــو 20 عاما.

ســتيفن هوكنــغ، حتذيــره مــن الــذكاء 
االصطناعــي.

وايــرد  موقــع  مــع  مقابلــة  ويف 
أن حتــل  هوكنــغ  رجــح  اإللكترونــي، 
اآلالت املــزودة بالــذكاء االصطناعــي 
مــكان البشــر خالل الســنوات القليلة 

املقبلــة.
وحــذر كذلــك أنــه مبجــرد تفــوق 
اآلالت على البشــر، ومن أجل حتقيق 
عــن  عاجزيــن  نصبــح  قــد  الكفــاءة، 

األرض. كوكــب  إدارة 
وهوكنــغ مشــارك يف حملــة، تضــم 
عــددا مــن العلمــاء والباحثــني ورجــال األعمــال، 
الذيــن يحذرون مــن مخاطر الــذكاء االصطناعي 

على البشــرية يف املستقبل.  

أعلنــت شــركة أوبــر، األربعــاء، إنهــا أبرمــت 
صفقــة مــع إدارة الطيــران والفضــاء األميركيــة 
مســارات  يف  للتحكــم  برنامــج  لتطويــر  "ناســا" 
"التاكســي الطائر" يف اجلو على امتداد مســارات 
خدمــات التوصيل التي تقدمها أوبر على األرض.

وقالــت أوبر إن هذا أول عقد خدمات رســمي 
ارتفاعــات  علــى  بالتحليــق  يتعلــق  ناســا  تبرمــه 
وفــق  اخلارجــي،  الفضــاء  وليــس يف  منخفضــة 

"رويتــرز".
وكانــت ناســا قد اســتخدمت مثل هــذه العقود 
لتطويــر صواريــخ منذ خمســينات القرن املاضي.

وقــال جيــف هولــدن مديــر اإلنتــاج بأوبــر إن 
الشــركة ســتبدأ يف اختبارخدمة التاكسي الطائر 
مبركبة تتســع ألربعة أشــخاص وتتحرك بســرعة 
)322 كيلومتــرا( يف الســاعة يف لــوس أجنلــوس 
عــام 2020 وهــي ثانــي ســوق الختباراتهــا بعــد 

داالس.
ومــن املقــرر أن يكشــف هولدن أحــدث خطط 
قمــة  يف  الطائــر  بالتاكســي  املتعلقــة  الشــركة 
اإلنترنــت، وهــو مؤمتر ســنوي يعقد يف برشــلونة 

هــذا األســبوع.

ال  التــي  املعلومــات  أمــا  القــراء،  بــني  مصداقيــة 
تســتند إلــى هــذه املعايير فتبقــى خــارج التصنيف 

للداللــة علــى عــدم مصداقيتهــا.
كالرا  ســانتا  جامعــة  يف  الباحثــة  وقالــت 
واملســؤولة عــن هــذا املشــروع ســالي ليهرمــان "يف 
عالــم اليــوم املتصــل باإلنترنــت، أصبــح التثبت من 
صدقيــة املعلومــات أمــرا أكثــر صعوبــة"، مشــيرة 
إلــى أن اجلمهــور يصبــح أكثر فأكثر تشــكيكا فيما 

يصلــه مــن معلومــات.

وســيعمد كل موقــع مــن هــذه املواقــع الضخمــة 
وضــع  إلــى  املســتخدمني  ماليــني  جتــذب  التــي 
"عالمــات ثقــة" على األخبــار واملعلومات ملســاعدة 
املســتخدمني يف متييز اخلبر الصادق عن الكاذب.

وتويتــر  كفيســبوك  مواقــع  مؤخــرا  وواجهــت 
اتهامــات بأنهــا شــكلت منصــات دعائية اســتفادت 
منهــا روســيا وخصوصــا أثنــاء احلملــة االنتخابيــة 
األميركيــة التــي أوصلــت دونالد ترامــب إلى البيت 

األبيض.



34The World Observer | December - January  |  2017 - 2018

غرائب

أّن  "وول ســتريت جورنــال"  كشــفت صحيفــة 
بــن ســلمان هــو  ولــي العهــد الســعودي محمــد 
الذي اشــترى لوحة "ســلفاتور منــدي" أو "مخلّص 
العالــم" للرســام العاملــي ليونــاردو دافنشــي مببلغ 
مــا  وفــق  املاضــي  الشــهر  مليــون دوالر   450.3
نقلــت عــن مصــادر مطلعــة علــى عمليــة البيــع. 

وكانــت أثــارت تقاريــر تســاؤالت عمــا إذا كان 
بــن ســلمان هــو الــذي اشــترى اللوحة مــن خالل 
األميــر بــدر بن عبد اهلل بــن محمد بن فرحان آل 
ســعود الــذي جتمعــه به عالقــة وثيقــة خصوصاً 
أنــه مــن غير املعــروف عن األخير هوايتــه باقتناء 
اســتخباراتية  تقاريــر  لكــن  الفنيــة  اللوحــات 
أميركيــة أظهــرت أن ولــي العهــد الســعودي هــو 

مشــتري هــذه اللوحة.
وقالــت الصحيفــة إن املبلــغ الــذي دفعــه بــن 

 1.5 ثمنه  بلغ  فستانا  الصين  في  عرض 
مليون دوالر صنع من 2009 ريشة طاووس 
صنعه  واستغرق  صناع  ثمانية  بصنعه  قام 

يوما.  40
في  للطواويس  مزرعة  عرضت  ولكــن 
الصين  شمال  شاندونغ  بمقاطعة  ليني 
 3،150 من  أكثر  من  صنع  زفاف  فستان 
 200 من  أكثر  من  نتفت  طاووس  ريشة 
ذكر طاووس أي أكثر مما صنع منه فستان 
صنعه  واستغرق  دوالر  مليون   1.5 الـ 

شهرين.
إكسبرس فساتين  يبيع موقع علي  كذلك 
زفاف مصنوعة من ريش الطاووس الحقيقي 
العديد  وهناك  دوالر؛   8،352 بمبلغ  فقط 
ريش  من  فساتين  يصنعون  اآلخرين  من 
الطاووس  وكذلك  الملون  الطاووس 

األبيض.

يف واقعــة ال تتكــرر كل يــوم، قامــت ممرضــة 
متفانيــة يف عملهــا بتــرك حفــل زفافهــا مــن أجل 
رعايــة مريض كان يف حاجة إليهــا، وتوجهت إليه 

فيمــا كانــت ترتدي فســتان الزفاف.
وأوضحــت صحيفــة " - ميــرور" البريطانيــة 
تفاصيــل مــا حــدث قائلــة إنــه بعــد وقــت قصير 
العــروس  تنبيــه  مت  الزفــاف،  حفــل  بدايــة  مــن 
يازمــني دومينغويــز" إلى أن أحــد مرضاها يعاني 
إال  كان منهــا  عاجلة، ومــا  طبيــة  مشــكلة  مــن 
أن اعتــذرت لزوجهــا ولضيــوف حفــل الزفــاف، 
وتوجهــت لتقدمي الرعايــة الالزمة لذلك املريض.

ولــم يتم اإلشــارة إلــى هوية املريــض أو حالته 
الصحية.

وانتشــرت علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي 
صــور للعروس وهي تقــدم الرعاية لذلك ملريض، 

فيمــا كانــت ترتدي فســتان زفافها.

فستان زفاف ثمنه بن سلامن يشرتي لوحة لدافنيش بـ 450 مليون دوالر
1.5 مليون دوالر صنع 

من ريش الطاووس 
الطبيعي

عروس تضطر لرتك حفل زواجها
وهي ترتدي فستان الزفاف هلذا السبب!

ســلمان هــو أكبــر مبلغ مّت دفعــه لقاء حتفــة فنية 
علــى اإلطالق مشــيرة إلى أن شــراء اللوحة يأتي 
يف حلظــة سياســية مشــحونة حيــث يحــاول بــن 
ســلمان تقــدمي نفســه علــى أنــه رجــل اإلصــالح 
املصمــم علــى القضــاء علــى الفســاد يف اململكــة 

الغنيــة بالنفــط. 
أن  إلــى  جورنــال"  ســتريت  "وول  ولفتــت 
املســؤولني األميركيــني راقبوا عن قرب نشــاطات 
األميــر محمــد بــن ســلمان ال ســيما مــع حتييــده 

املنافســني لــه علــى العــرش واعتقالــه إياهــم.
ويف نهايــة العــام املاضــي قام بن ســلمان الذي 
كان يشــغل منصــب ولــي ولــي العهــد الســعودي 
بشــراء يخــت بقيمــة 500 مليــون يــورو تزامناً مع 
لرواتــب  وخفــض  للميزانيــة  وتخفيــض  تقشــف 

املوظفــني يف اململكــة. 

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن العروس 
قــد عــادت بعد ذلــك لالحتفال مع أفــراد عائلتها 

وأصدقائها يف بلدة " - بارايســو" باملكسيك.
واجلديــر بالذكــر أن الصور التــي ظهرت فيها 
األبيض، قــد  بفســتانها  باملريــض  تعتنــي  وهــي 
وأشــاد  اإلنترنــت،  علــى  واســعاً  رواجــاً  القــت 

العديــد مــن الــرواد بتصرفهــا.
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غرائب

تعلــم  مدرســة  الصينيــة  الســلطات  أغلقــت 
النســاء أن يصبحــن مطيعــات للرجــال وتابعــات 

. لهم
هــذه  إن  صينيــة  تربويــة  مصــادر  وقالــت 
املدرســة، التــي حتمــل اســم فوشــون للثقافــة 
الصينيــة  القيــم  تعلــم  إنهــا  وتقــول  التقليديــة 
التقليديــة، تنتهــك القيم االجتماعية األساســية 

البــالد. يف 
وأظهــرت محاضــرات مــن هذه املدرســة على 
اإلنترنــت أنــه يتــم تعليــم املــرأة أال تتحــدث عــن 
املســاواة بــني اجلنســني وال تدافــع عــن نفســها 
عندمــا يضربهــا الرجــل وال حتــاول البحــث عــن 

صــوت املســؤولون مبدينــة ســان فرانسيســكو 
األمريكيــة لصالــح فــرض قيــود علــى اإلنســان 
يســتخدم يف عمليــات  الــذي  )الروبــوت(  اآللــي 

للمنــازل. التوصيــل 
ومبقتضى القواعــد اجلديدة فإن املبتدئني يف 
هــذا املجــال عليهــم احلصــول علــى تصريــح كما 
لــن يســمح بعمــل هــذا النوع مــن الروبــوت إال يف 

املناطــق غيــر املزدحمة.
وكانــت جماعــة Walk San Francisco التــي 
تعنــى بســالمة املشــاة تريــد فــرض حظر شــامل 
الســن  كبــار  ســالمة  علــى  قلقهــا  عــن  معربــة 

واألطفــال علــى نحــو خــاص.

أوليفــارا  إيفيــرادرو  أعلــن 
ســيلفا، واملعــروف باســم تريريــكا، 
وهــو مهــرج برازيلــي محتــرف فاز 
الكونغــرس يف  بعضويــة  باكتســاح 
بــالده أنــه لــن يخــوض االنتخابات 

.2018 عــام  مجــددا 
وشــكا تريريــكا إنــه واحــد مــن 
 500 بــني  مــن  أعضــاء،  ثمانيــة 
مشــرع، الذين ينتظمون يف حضور 

اجللســات.
وأكد تريريكا أنه يشعر باخلجل 
من ســلوك زمالئه، مشــيرا إلى أنه 

ســيعود للعمل كمهرج بدوام كامل.
يذكــر أن تريريــكا فــاز بعضوية 
الكونغــرس  يف  النــواب  مجلــس 

مرتــني البرازيلــي 

الصني تغلق مدرسة تعلم النساء "طاعة" الرجال اإليرانية التي زعمت 
إجراء 50 عملية للتشبه 
بأنجلينا جويل "كاذبة"

فرض قيود عىل روبوت التوصيل للمنازل
يف سان فرانسيسكو

حكاية املهرج الذي يشعر باخلجل
من عضويته بمجلس النواب

عمــل بــل تظــل يف البيت وتكــون مطيعــة لوالدها 
وابنها. وزوجهــا 

النــوع شــهدت  هــذا  مــن  املــدارس  أن  يذكــر 
الصــني. يف  األخيــرة  الســنوات  يف  انتشــارا 

يف  بــدأت  الشــركات  مــن  العديــد  أن  يذكــر 
اســتخدام هــذه الوســيلة يف توصيــل الطلبات من 
طعــام وغيرهــا مــن البضائع للمنــازل حيث يعمل 
هــذا الروبوت بنفــس طريقة عمل الســيارة ذاتية 

القيــادة معتمــدة علــى أجهزة االستشــعار.

اعترفــت الشــابة اإليرانيــة ســحر طبــار، 
البالغــة مــن العمــر 19 عامــا والتــي زعمــت 
أنهــا أجرت 50 عملية جتميل لتصبح شــبيهة 

باملمثلــة أجنلينــا جولــي، بأنهــا كذبت.
وكانــت طبــار قد أشــعلت مواقــع التواصل 
االجتماعــي بصــور بشــعة نشــرتها قالت إنها 
مــن  أرادت  التــي  العمليــات  بعــد  صورهــا 
خاللهــا أن تكون نســخة من جنمــة هوليوود.

وفيمــا تورطت العديد من وســائل اإلعالم 
بأنهــا  طبــار  اعترفــت  القصــة  ترويــج  يف 

اختلقتهــا.
ولــم تكشــف طبــار عــن دوافعهــا الختالق 

هــذه القصــة أو لالعتــراف باحلقيقــة.
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Merrylands إخوان  حمزة  محالت 
للفواكه واخلضار والسمانة العربية

Merrylands محالت حمزة إخوان
لديها الكثير من اخلضار والفواكه طازجة والسمانة العربية

باالضافة الى األلبان، األجبان، كبيس، معلبات، بهارات، زيوت، متور، مساحيق غسيل، وهدايا
مكسرات طازجة يوميًا على انواعها زورونا اآلن على العنوان آدناه ووفروا الكثير

179 Merrylands Rd. Merrylands NSW 2160

Hamze Bros Fruit Market MerrylandsHamze Bros Fruit Market Merrylands

AUSTRALIAN 
INTERPRETING & TRANSLATION INFORMATION CENTRE 

انكلیزي ↔عربي ... عربي  ↔الترجمة القانونیة  انكلیزي   

TRANSLATION:	English	  ↔ Arabic		
Email: requestaustraliavisa@gmail.com 

Translation of Documents to all Departments 
UNHCR-Embassies-Colleges & Australian UNI  

 

UNHCR الترجمة القانونیة لدائرة الھجرة 
–

االمم المتحدة  
–

  
 الدوائر الرسمیة والسفارات والمعاھد والجامعات االسترالیة

Tel: (02) 9637 6821 

Eleonore Francis Bashi NAATI No. 40626 / Antoine Ramy NAATI No. 30978 

 Address: 230 William St. Corner Mombri St, Merrylands NSW 2160 Sydney – Australia 

Managing Director: Philip Bashi 

Mob: 0420 819 463

 
 المكتب العربي للھجرة

Request Australian Visa 
Re-Quest International 

                      
 

اختصاص بقضایا الھجرة  االقامة المؤقتة والدائمیة  – شمل العائلة –  
تأشیرات اآلباء واالمھات والمتقاعدین  كیرا فیزا  - المحاكم الفدرالیة –  
تأشیرات اللجؤ السیاسي والدیني واالنساني  معادلة الشھادات الغیر االسترالیة –  

تأشیرات الدراسة في المعاھد والجامعات االسترالیة  تأشیرات للعمال المھرة –  
 

� Sponsored Family Visitor and Tourist Applications    
� Migration to Australia under Partner  

� Family and Carer Program 
� Refugee and Humanitarian Applications 

� Business Sponsorship and Skilled Migration  
� All Cases are under Security Confidentiality  

 Phone: (02) 9637 6821  
Mobile: 0420819463 

Email: requestaustraliavisa@gmail.com 
Address: 230 William St. Corner Mombri St. 

Merrylands NSW 2160	
	

Managing Director: Philip Bashi

																					  	

IMMIGRATION	LAW		

IMMIGRATION	CONSULTANTS	CENTRE	

2A/ 4 Alan Street Fairfeild NSW 2165

إعالنات
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إعالنات

Yagoona Lebanese Bakery

تتقدم أفران ياغونا للمعجنات
بأحر التهاني وأطيب األمنيات مبناسبة حلول

عيدي الميالد المجيد ورأس السنة الميالدية
أعادهما اهلل عليكم بالخير واليمن والبركات

وكل عام وانتم بخير

مناقيش زعتر وجبنة - حلم بعجني - سبانخ - سجق 
لبنة وزعتر مع خضار - جبنة وزعتر مع خضار

زعتر مع بندورة وزيتون وغيرها الكثير
نلبي طلبات جميع املناسبات بأسعار مدروسة

نفتح 7 أيام يف األسبوع

للمعجنــات ياغونــا  أفــران 

124 Highland Ave, Yagoona NSW 2199
P.02 9793 8333 - M. 0414 600 042

 مطعم املنية
لديه املأكوالت اللبنانية الشهية

الترويقة: فول، حمص، فتة، مناقيش ومعجنات
الغدا والعشا: مشاوي لبنانية على الفحم 

طازجة يوميًا

باإلضافة الى املنسف حلمة او دجاج
سمكة حرة، مأكوالت بحرية،  ستايك
والدجاج مع الفطر، الكوكتيل والقهوة

قعدة خارجية
يؤمنون طلباتكم جلميع املناسبات

بأسعار مناسبة جدًا

يتقدم السيد مصطفى قطيه
صاحب مطعم املنية والعاملني معه

من الجالية بأطيب التمنيات بمناسبة حلول

عيدي الميالد ورأس السنة
أعادهما هلل على الجميع بالخير والسالم

Shop 2 / 183 Elizabeth Drive 
Liverpool NSW
P. 02 9600 6616

Elminieh
Lebanese Restaurant & Cafe

Breakfast - Lunch - Dinner
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إعالن

www.painstrikeoil.com.au

Temporary Relief for Rheumatisim Joint Pain
May Assist in the Relief of Muscle Pain

AWAKEN YOUR LIBIDO

STRIKE 4 MEN
www.strike4men.com.au

يساعد على تخفيف آالم الروماتيزم واملفاصل

يساعد على تقوية الرغبة اجلنسية
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إعالن

A 529 Elizabeth Street, Surry Hills NSW 2010
P. 02 9318 2228  |  M. 0499 111 777

E: info@zahlirestaurant.com  |  www.zahlirestaurant.com

إختبر عراقة وجودة الطعام الشرقي في سيدني.. إختبر زحلة...

Experience first class fine dining at its finest...
Experience Modern Middle East in Sydney... 
Experience Zahli

زحلة عراقة الشرق
تتقدم إدارة المطعم  من الجميع بأطيب التمنيات بمناسبة األعياد المجيدة

Merry Christmas & Happy New Year
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170 Waldron Rd, Chester Hill NSW 2162
Ph: 02 9645 2400  -  Fax: 02 9645 2939

www.johnbgrantrealestate.com.au

For more information Please call
Zeth Grant on: 0416 179 782

The John B.Grant Real Estate - Chester Hill Team

• Thinking of  selling? renting?
• What’s your home worth in 2018?
• We look after your investment property
• Residential and commercial

Licensed  Real  Estate  Agent  and Licensed  Auct ioneer

إعالن
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عمالت

تعرف عىل أهم  أسئلة عن "بيتكوين".. ما هي وكيف نشأت؟
ال حديث بني النــاس حاليا فيما يتعلق باالقتصاد 
أكثــر من عملــة بيتكوين الرقمية، املكاســب الضخمة 
التــي حققتهــا والصعــود الصاروخــي، الــكل يريــد أن 

يعرف، ومــاذا بعد؟!
ورغــم املكاســب والصعــود إال أن كثيرين ال يعرفون ما هي عملة بيتكوين، 

وال طريقــة تداولهــا، وهل هي آمنة أم ال؟
ما هي بيتكوين؟

البيتكويــن هــي عبارة عملة إلكترونيــة )وهمية أو افتراضية(، يتم تداولها 
عبر اإلنترنت فقط، وال وجود ماديا أو ملموســا لها كباقي العمالت األخرى 
كالــدوالر واإلســترليني، وتســتخدم يف املعامــالت عبــر شــبكة اإلنترنــت وال 

تتحكــم فيها أي ســلطة أو بنوك مركزية.
تعتمــد عملــة بيتكوين علــى اآلالف من أجهزة الكمبيوتــر يف أنحاء العالم 
التــي تتحقــق مــن صحة املعامالت وتضيــف املزيد من عمــالت بيتكوين إلى 

النظام.
خرجــت البيتكويــن للنــور ألول مــرة يف 3 ينايــر مــن عــام 2009، وكانــت 
تهــدف لتغييــر االقتصــاد العاملي بطريقة مماثلة ملا أحدثته أســاليب النشــر 
علــى اإلنترنــت واملواقــع اإللكترونيــة من تغييــر، نقل جزء كبيــر من اإلعالم 

.onlineالـ إلى 
من اخترعها؟

 Satoshi" وكان وراء بيتكويــن شــخص أطلــق علــى نفســه اســما رمزيــا
يف  يعتمــد  إلكترونــي  نقــدي  نظــام  بأنهــا  العملــة  ووصــف   ،"Nakamoto
التعامــالت املاليــة علــى مبدأ الند للنــد peer-to-peer، وهو مصطلح تقني 

يعنــي التعامــل املباشــر مــا بــني ُمســتخدم وآخــر دون وجود وســيط.
إال أنــه ويف العــام املاضــي 2016، كشــف رجــل األعمال األســترالي كريغ 
رايــت لقنــاة "بــي بــي ســي" البريطانيــة عن كونــه مخترعــا عملــة "بيتكوين" 

الرقميــة والــذي شــاع أن مبتكرها شــخص يدعــى ساتوشــي ناكاموتو.
وقــد مت نشــر أول ســعر تداول بني هــذه العملة والــدوالر وكان 1 بيتكوين 

يبلغ 0.001 دوالر.
تســمح تطبيقــات بيتكويــن التــي يُطلق عليها أحياناً اســم عميــل بيتكوين 
للُمســتخدمني بالتعامــل مــع شــبكة بيتكويــن. يف شــكله القاعــدي يســمح 
التطبيــق بتوليــد وحفــظ مفاتيــح خاصة باملُســتخدم واالتصال بشــبكة الند 

للنــد اخلــاص بالعملة.
شراء سهل

ويعتبــر الدفــع بواســطة بيتكويــن أســهل مــن الشــراء بواســطة بطاقــات 
االئتمــان العاديــة، وميكــن قبولــه دون احلاجة لوجود حســاب بنكــي للتاجر.

وتتــم مدفوعــات بيتكويــن مــن خــالل برنامــج حملفظــة بيتكويــن، إما من 
خــالل احلاســوب الشــخصي أو الهاتــف الذكــي، عــن طريــق إدخــال عنوان 

املســتلم واملبلــغ املدفوع وإرســاله.
وقــد احتضــن مقهــى إسبريســو يف مدينــة فانكوفــر بإقليــم "بريتيــش 
كولومبيــا" الكنــدي أول جهــاز صراف آلــي )ATM( يف العالم لعملة بيتكوين 

.2013/10/30 يف 
هل ميكنك توليد عملة بيتكوين؟

يقصــد بتعديــن البتكويــن هو اســتخراجه، ولتبســيط املفهــوم نأخذ مثال 
الذهب الذي يتطلب الســتخراجه من باطن األرض معدات معينة مخصصة 
لذلــك الغــرض وجهــد كبير نفس الشــيء بالنســبة للبتكوين يتطلــب معدات 
وبرامــج مخصصة تقوم بفك الشــيفرات والعمليات احلســابية املعقدة، هذه 

البرامج مجانيــة على اإلنترنت.
بإمــكان أي شــخص وعبــر جهــازه توليــد بيتكويــن، ولكــن لألســف فــإن 
جهــازه مهمــا كانــت قوته لن يتحمــل الضغــط الكهربائي الهائل، وســيصاب 
بالتلــف، أضــف إلــى ذلــك فاتورة الكهرباء التي ستتســبب بهــا، واحلل يكمن 

فيمــا يعــرف بالتعدين الســحابي.
املزايا والسلبيات

الرســوم املنخفضــة، فبــدالً مــن احلاجــة إلــى وســيط بينك وبــني التاجر 
لنقل املال، وهذا الوســيط يخصم نســبة من املال مع وجود عملة البيتكوين، 

هــذه العمليــة غيــر موجودة، ألن العملة لم تنتقل، بــل كود العملة هو ما خرج 
مــن محفظتــك ودخل إلى محفظــة التاجر اآلخر.

الســرية واخلصوصية، حيث تتمتع ُعملة بيتكوين بقدر عاٍل من الســرية، 
حيــث ال تخضــع ألي رقابــة مــن جهــة أو بنــك أو مؤسســة، وكل مــا حتتاجه 

إلرســال بيتكوين لشــخص آخر هــو عنوانه فقط.
عملــة عامليــة، فهــي ال ترتبط مبوقع جغــرايف معني فيمكــن التعامل معها 
وكأنهــا العملــة احملليــة، إذ ليســت مرتبطــة بدولــة أو بنك مركــزي معني وال 

حتــى باقتصاد.
ومــن أبــرز ســلبيات بيتكوين عمليــة التشــفير والتكتم علــى طريقة توليد 
بيتكويــن عبــر معــادالت معقــدة، قــد تكــون مســارا ســهال لتمريــر عمليــات 

مشــبوهة مبــا أنهــا تخضــع ألي رقابة.
كمــا ال تســتند بيتكوين إلــى أية أصول أو تقييمات عادلة ميكن االســتناد 

إليهــا يف توقع ارتفــاع أو انخفاض هذه العملة.
ما هو سر الـ"بيتكوين" الذي يغري املستثمرين؟

كالعاصفــة، تســير "بيتكويــن" بســرعة صاروخية وال يوقــف جنونها أحد، 
مكاســب تلو املكاســب ال يفسرها ســوى الرغبة اجلامحة من املستثمرين يف 

حتقيــق املكاســب، التــي ال مبرر لها ســوى هذا الطلب وهــذه الرغبة.
تقتــرب رويــدا رويــدا مــن اختــراق حاجــز الـــ15 آالف دوالر، وإن أبطأت 
مســار ســرعتها عــن ما كان خــالل األيام القليلــة املاضيــة، إال أنها تكمل يف 

مســارها الصاعد باســتهداف مســارات جديدة.
وبحســب "وول ســتريت جورنــال"، قال كريس وســتون كبير اســتراتيجيي 
األســواق يف مجموعــة "إيــغ"، إن "بيتكويــن شــهد جنونــا آخــر مــن الشــراء" 

مضيفــا أن مــا يحــدث هــو "الزخــم املجنــون" للوصــول إلى ســعر أعلى.
نشاط متزايد

وأشــار إلــى أن ســوين بــاس، وهــي أكبــر بورصــة بيتكويــن يف الواليــات 
املتحــدة، أضافــت حوالــي 100 ألــف حســاب األســبوع املاضــي مــن يــوم 
األربعــاء إلــى يوم اجلمعــة. وبذلك يصل مجموعها إلــى حوالي 13.1 مليون 

حســاب، ممــا يؤكــد زيــادة النشــاط بني املشــاركني.
وتتزايــد الشــكوك حول ما إذا كان بيتكوين قــد وصل بالصعود إلى حافة 

السقوط احلاد.
وقــال كينيــث جريفــني، املؤســس والرئيــس التنفيــذي لشــركة ســيتاديل 
احملــدودة يف مقابلــة مــع شــبكة "ســي إن بــي ســي" يــوم االثنني: "متيــل هذه 
الفقاعات إلى أن تنتهي بالدموع، وأنا قلق بشأن كيفية انتهاء هذه الفقاعة".

وقــد انخفضــت تــداوالت العملــة الرقمية بيتكوين يف الصــني، ولكن ذلك 
قابلــه تــداول جديد يف اليابــان وكوريا اجلنوبية.

ويتــم حاليــا إجــراء نحــو 60% مــن جميــع تــداوالت بيتكويــن عــن طريق 
الياباني. الــني 
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إعالنات

Pacific Tiles
Sefton

56 - 58 Carlingrord St, Sefton NSW 2162
M. 0410 484 760 - P. 02 9743 8666 -F. 02 9743 8665
E: pacifictilesefton@gmail.com

Bassam Elkalaaji
Managing director

توجد لدينا مواد التبليط بأرخص االسعار

السيد بسام القلعجي
صاحب مؤسسة باسيفيك تايلز والعاملين معه

يتمنون للجالية العربية
عيدًا مجيدًا

أعاده اهلل على الجميع بالخير والصحة والسالم
وكل عام وانتم بخير

• Ceramic
• Terracotta
• Marble
• Granite

لدينا
- بالط حمام

 ابتداًء من $8

- بالط ارض
 ابتداًء من $10

- لدينا البالط
 والتبليط متوفر

زورونا
واستمتعوا

بخدمتنا

إلعالناتكم
يرجى االتصال

بأصحاب الكفاءة واإلختصاص
إيلي

ويتمنى لكم
ميالدًا مجيدًا وعامًا سعيدًا

0 41 2 2 24 6 0 4
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328 Edgar St, Cnr Eldrige Rd
Condell Park NSW 2200
Phone: 02 9791 6461  -  Fax: 02 9791 6449
Email: tyresexcel15811@hotmail.com

453 Merrylands Rd, Merrylands  -  Phone: 02 9637 7445

بمناسبة النجاح بمنطقة غيلفورد
تم إفتتاح فرع ثاني

في منطقة كونديل بارك

شعارنا السالمة والضمانة
لدينا جميع انواع الدواليب

وأشهر الماركات بسعر الجملة
إشتروا 4 دواليب
بسعر منافس جدًا

واحصلوا على
Wheel Balance التركيب - والـ(
والـ Wheel Allignment مجانًا(

04 88 88 30 88SIGNAGE  |   PRINTING   |   CCTV CAMERAS

s gncam

1110 CANTERBURY RD, ROSELANDS Ph: 9759 0741

SHOPFRONT SIGNS

MENUBOARDS

VEHICLES

CORFLUTES

BANNERS

RECEPTION SIGNS

AFRAMES

DIGITAL PRINTING

LIGHTBOXES

 

BUSINESS CARDS

FLYERS

PAMPHLETS

INVOICE BOOKS

MENUS

LETTERHEADS

AND MUCH MORE
$60

CCTV CAMERA

INSTALLATIONS

FOR YOUR 

HOME OR

BUSINESS 

s gncam

For all enquiries, call Issam:

4 x CAMERAS, DVR, MONITOR, HARD DRIVE
*HIGH DEFINITION & INFRA RED

*VIEW YOUR HOME/BUSINESS ON YOUR SMARTPHONE APP $990 
FROM *

*SUPPLY ONLY

*CONDITIONS APPLY

Town & Country
Real Estate Merrylands

Town & Country Real Estate Merrylands is young & dynamic 
Real Estate office setting the highest standards of client service 
commitment to achieve a practical solution for Wealth – Growth 
& Security Investment. We endeavour always to live up to our 
corporate boast “bringing people and property together.” We 
would like to offer a continuing 4.4% management fee and a seven 
thousand flat selling fee. 

Please contact us  Elie Kaltoum

3 / 254 Pitt St, MERRYLANDS NSW 2160 
P: 02 9897 7466 
F: 02 9897 7669 
M: 0413 764 648 
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ستوديو آراكس
المعروف لدى أبناء الجالية

 يتقدم من الجميع بأطيب التمنيات بمناسبة األعياد
المجيدة ويتمنى لهم العافية

 يعلن عن: تصوير جميع أنواع الحفالت
واالعراس: أجمل الصور بأرخص االسعار

0419 247 261

Photo Arax
Professional Digital Photography
Specialist for Weddings and all functions

ملختلف أنواع اهلجرة
د. حممود عجاوي

مترجم قانوني

لكافة قضايا الهجرة
عائلية، فنيين مهرة، لجوء، زيارة... الخ

وكيل هجرة رقم
9911 008

P. 02 9750 4288

إعالنات

10 - 12 Park Avenue Punchbowl NSW 2196
P. 9759 1093 - F. 9750 9553

Mansour PetroleuM

Services Include:
•  Total Diagonostic Testing
     using latest computerised equipment
• Full Range of Mechanical & Electrical Repairs
• Fleet Insurance & Private work
• Registration Inspections
• EFI Specialists

Log Book Services:

Total Car Care

لكل ما تحتاجه سيارتك: خدمة - جودة - أسعار مناسبة

Y vonne Maroun

عيادة لفحص العيون وجتهيز النظارات 
بإدارة االخصائية
ايفون مارون

Shop 2 / 546 - 548
Marrickville Rd, Dulwich hill

Phone: 02 9550 0404

OPTOMETRIST
B.OPTOM

CONTACT LENSES

تصوير
أعراس

أعياد ميالد
حفالت

خبرة 
مهارة
تقنية

أسعار مناسبة جدًا
تصوير فوتوغرافي لجميع مناسباتكم

0402 696 044

Registration no. 9793853

VT Migration

تيريزا نقوال
خريجة جامعات استراليا

لجميع أنواع الهجرة

95A- Gibson Ave, Padstow 221
P. 61 2 9773 1390 - F. 61 2 9773 0848

E. vtht@bigpond.com

CSC is one of the new consultancy practices 
within Sydney, Australia that focuses on 
small and medium businesses. Our special-
ist services are: 
• Business or Financial Modelling Services 
• Corporate Strategy Advisory Services 

(Feasibility Study, Business Plan) 
• Finance Business Performance 
• Training 

You can call us on: Reda Haddadeh, Practice Founder 

Mobile: 0420508944
Phone:  0287391784

Email: info@corpstrategyconsulting.com.au 

Innovative Technology Solutions

Lorence Issa
Senior Consultant

خبراء في مجال الكمبيوتر والشبكات

• Networking
• Software
• Hardware
• Repairs & Service

PO Box. 868 Riverwood 2210
M. 0413 944 613
lorence@itssa.com.au
www.itssa.com.au

• Technology setup
• support for networks
• storage - backup
• computer and laptop

Innovative technology solutions

Innovative technology solutions

Innovative technology solutions

Innovative technology solutions

Innovative technology solutions Innovative technology solutions


