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توافق عىل تفعيل اتفاق باريـس يف خــتــام
مؤتــمر األمم املتحدة يف بولندا



Join us for a dining experience
like no other. 

zahlirestaurant.com or call us on (02) 9318 2228

MERRY CHRISTMAS
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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
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قضايا هامة من  صفحات عام 2018
من خالل التقليب يف صفحات العام املاضي ، ميكننا رؤية:

الكثيــر من حــوادث الطــرق قد حدثــت يف اآلونــة األخيــرة، معظمها حدثت بســبب 
الســائقني الشــباب ، والتي جعلت الكثيــر من اآلباء واألمهــات واملجتمع ككل والســلطات املعنية يف 

حالــة قلق وخوف بشــأن الســالمة واألمان علــى الطرق.
مــن الواضــح متامــا أن الســائقني الشــباب هــم الســبب الرئيســي يف وفيــات حــوادث الطــرق يف 
أســتراليا، والســبب يف ذلــك قــد تكــون قيــادة الســيارة بالنســبة لهــم نشــاًطا ترفيهًيــا وليســت 
مســؤولية ، كمــا أنهــم غير مهتمني وقد يكــون نوع من حــب املغامرة يف بعض األحيــان، وكثير منهم 
لديــه داء غــرور الشــباب، ممــا يجعلهــم يعتقدون أن احلــوادث التــي حدثت مع غيرهم ســوف لن 

معهم. حتــدث 
ال شــك أن مواقــع التواصــل االجتماعــي لهــا فوائد عديــدة يف تقريب املســافات وخلــق قنوات 
اتصــال مــع األقــارب واألصدقــاء وزمــالء العمــل. لكــن، إذا كنــت ممــن يعشــقون مواقــع التواصل 
االجتماعــي بدرجــة كبيــرة ويســتمتعون بنشــر العديــد مــن الصــور الشــخصية علــى مختلــف 

املنصــات التواصليــة، فعليــك بقــراءة الســطور التالية.
فقد كشــفت دراســة علمية حديثــة أن اإلفراط يف نشــر الصــور، خاصة الصور الســيلفي، على 
مواقــع التواصــل االجتماعي مبختلف منصاتها مثل "فيســبوك" و"انســتغرام" و"تويتر" و"ســناب 

شــات"، قد ينبــئ باإلصابة بأعراض النرجســية مبعــدل زيادة %25. 
هــزت جرمية قتــل جمال اخلاشــقجي يف قنصلية بــالده يف تركيــا العالم خالل العــام املنصرم، 
ومازالــت خيــوط اجلرمية غير مكشــوفة رغم وضوحها ورغم ســهولة كشــفها، ولكن لعبــة املصالح 
بــني ثــالث دول تعلــم بتفاصيل اجلرمية الشــنعاء، الواليات املتحــدة األمريكية التــي ال ترغب أن 
تلغــي الصفقــات املاليــة الكبيرة مع الســعودية، البلــد الذي رعى اجلرميــة، وتركيــا البلد املضيف 
للجرميــة والتــي بدورها تبحــث عن ثمن يدفع اليهــا بطريقة ما، أما دول العالم ذاهبة الى نســيان 

مــا حدث وعلى حقوق االنســان الســالم والرحمة. 
بالصدفة شــاهدت رئيس الوزراء ســكوت موريســون يتهيأ لالدالء ببيان نهاية العام، فأعتقدت 
أنه ســوف يتكلــم عن حلول لهمــوم املواطن العــادي، من ارتفاع ألســعار، املــواد الغذائيــة والبترول 
والثيــاب والتأمــني والضرائب واملواصــالت والكثير مــن احلاجيات األساســية والهامــة وخصوصا ما 
يتعلــق بأســعار البيــوت الباهظــة الثمــن، رغــم انخفاضها مؤخــرا بنســبة قليلة مقارنــة لالرتفاع 
الــذي حصــل خــالل األعــوام املاضيــة، ولكنها ما زالــت صعبــة املنال بالنســبة لالســترالي صاحب 

الدخــل احملــدود ولفئة الشــباب مقارنــة بالراتــب الذي بقي علــى ما هو.
لكن لســوء احلظ ، بنصائح من سياســيني مبتديئني أقدم رئيس الوزراء ســكوت موريســون على 
إشــراك نفســه يف أمر دولــي يف غنى عنــه، وهو االعتــراف بالقــدس الغربية كعاصمة إلســرائيل، 
متجاهــاًل حقيقــة أن الــدول الكبــرى واألمم املتحدة لم تســتطع حتى االن معاجلة املشــكلة والبت 
فيهــا، كما أن أســتراليا بعيدة عن صراع الشــرق األوســط وال تأثير لها فيه ، الشــيء الوحيد الذي 
حتقــق من خــالل هــذه املجازفة السياســية هــو جعل أســتراليا تبــدو ســخيفة على نطــاق عاملي 

واسع.
جهــود حثيثــة وعمــل شــاق مــن قبــل أهالــي قريتــي املتحمســني إلقامة شــجرة عيــد امليالد 
الرائعــة، التــي يبلغ ارتفاعها 13 مترًا يف وادي النصارى يف ســوريا ، والتي أفتتحت مســاء األحد يف 

ســاحة الكنيســة. من قبل مســؤولني وحشــود غمرتهــا البهجة مــن األهالي.
يف تصريــح للكهنــة والشــخصيات العامــة الذيــن حضــروا االحتفــال لـــ " األوبزرفــر العامليــة 
لالعــالم " إن شــجرة امليالد ترمــز إلى التجديــد واحملبة والســالم ، مؤكــدة أن االحتفاالت تثبت 
مــرة أخرى قدرة ســورية على الصمود وقدرة الســوري علــى بناء احلياة والوطــن على الرغم من 

اإلرهاب.
يف معــرض حديثنــا عــن موســم األعيــاد ، أمتنــى للجميــع عيــد ميــالد رائــع مــع العائلــة 
واألصدقــاء ، وآمــل أن تكــون الســنة اجلديــدة مليئة بالســعادة جلميــع الناس يف جميــع أنحاء 

. لم لعا ا
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إعالن

رائعة  رائعة وفي أحضان ديكور حديث مميز، خدمة  أجواء عائلية  الجلسة  في  االفراح تحلو  في محالت 
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 عند اللزوم.
محالت االفراح دائما جاهزة لتلبية طلباتكم من الحلوى لكافة المناسباتكم المهمة من أعراس، أعياد   

ميالد، خطبة، احتفاالت دينية وحفالت تخرج.

زورونا أو اتصلوا بنا فسوف تجدون عند
محالت االفراح ما يفرحكم 

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

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

تنزيالت 
دائمة
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ثقافة

)أوراق يف دفرت هوامش(

شوقي مسلماني

1 )تكرار( 
إّنهــا املصالح، هي األصل يف عالم شــهوة الســلطة وعبــادة املال والغرائز 
احليوانّيــة، ال ديــن وال مذهــب وال مــن يركعــون وال مــن يســجدون وال مــن 

يبكــون أو يتباكون. 

2 )سؤال( 
ســألني صديــق أســترالي، خلفّيتــه أوروبّيــة، كيــف عندمــا ينظــر إلــى 
"الذكــر" مــن الشــرق أوســطيني يراه أوروبّيــاً ويصعب عليــه أن يخّمن ما هو 
دينــه  وحــني ينظــر إلى "األنثى" الشــرق أوســطّية يعرفها فوراً من مالبســها 
أّنهــا مســلمة؟. وأنــا لــم أحّدثه عن ازودواجّيــة ما، فقط اكتفيت باإلبتســام.  

3 )سالح السخرية(
 الوســيلة األكثر جناعة، يقول شــادي عالء الدين، حملاربة داعش، تكمن 
يف الســخرية، ويف نــوع خــاّص مــن الســخرية، يالحــق كّل فعــل مــن أفعــال 
هــذا التنظيم، يلصق به قراءة ســاخرة، تســلخ عن جســده ذلــك الهول الذي 
يريــد التحّكــم بنــا مــن خالله، حتويــل الهول إلــى حالــة كاريكاتوريــة فاقدة 
للســلطة واجــب علينــا، كان كتاب “إســم الــوردة”ـ  رواية ألمبرتــو إيكو الذي 
يتحــّدث عــن الســخرية والضحــكـ  ممنوعاً منعــاً باّتاً، وصل األمــر إلى حّد 
تســميمه. صــار املــوت مصيــر كّل مــن يّطلــع عليــه، الكاهــن الذي قــام بهذا 
الفعــل بــّرر األمــر قائــاًل أّن اإلميــان مــن وجهة نظــره قائم على الفــزع، وأّن 
الســخرية تضــرب اإلميان، ألّنها تضرب الفزع، املؤّســس لــه بالصميم. هذا 
مــا يحــاول داعــش صّبه على حياتنا كــي يحّولنا إلى كائنات فزع. الســخرية 
هــي الســالح األمضــى، ألّنهــا، إضافــة إلــى كونهــا تقضــي على هالــة الفزع 
التــي يبّثهــا، حتمــل يف روحهــا وجوهرها طاقة فرح وعقلنة ال يســتطيع هذا 

التنظيــمـ  املتجّهــمـ  العيــش يف ظاللها.

4 )داعش(  
األزهــر، يقــول محّمد نــّزال، ال يزال، ونحن يف القرن احلادي والعشــرين 
للميــالد، يُــدّرس ُمقــّرر "اإلقنــاع يف حــّل ألفــاظ أبــي شــجاع"ـ  املُقــّرر الذي 
يُعطــى للصــف الثالث الســنوي، ومتنــه يف الفقه الشــافعي، يَِرد فيــه حرفّياً 
أّن: "للجائــع املُضطــر قتــل مرتــّد وأكلــه ولــو كان صغيــراً أو امــرأة، وله قتل 
الزانــي وتــارك الصــالة، وإن لــم يــأذن اإلمــام يف القتــل. كّل هــذا اإلثــم 

ويســألونك عــن "داعش"؟. 

5 )انفجار التراث(  
جيــل اليــوم، جيــل الشــباب حتديــداً، الــذي باتــت "تدّلــس" عليــه بعــض 
املؤسســة الدينّيــة، يقــول محّمد نّزال أيضاً، تخفي عنــه احلقائق التاريخّية، 
ولعجزهــا عــن مواجهتــه يف تبرئــة نفســها ِمــن "الداعشــّية" وتراثهــا، هــذا 
اجليــل ال تعنيــه جداالت عقيمة ِمن قبيل نفي التجســيم أو إثباته، أو مبحث 

القضــاء والقــدر، بــل تعنيــه وترهقــه وتخجله أمام نفســه أوالً وأمــام العالم 
ثانيــاً قضايــا مثــل الذبــح بإســم اإلســالم، الصلــب واحلــرق وقطــع األيدي 
واألرجــل ِمــن ِخــالف، احلــرق لألحيــاء واألمــوات، الرجم حتى املــوت، وبتر 
األيــدي والرمــي من شــاهق،  أخيراً وليس آخراً القتــل على "الرّدة". كّل هذا 
كان قبــل "داعــش". أليســت هــذه األحــكام ُمقّرة عنــد جميــع املذاهب؟. أي 
مذهــب اليــوم ال يُقــّر حــّد الــرّدة؟. إّنــه عند اجلميع، عند الُســّنة والشــيعة، 
وهــذا مــا يصــرخ ِمنه جيــل اليوم. إلــى متى ســتُعتمد سياســة التلطي خلف 
األصبــع؟. مــا ِمن أصبع بعد اليوم مهما اتســع ميكنه مواراة "ســوءة التراث" 

الــذي انكشــف وانفجر يف وجــه اجلميع. 

6 )شهوة احلكم( 
ويــرى ســبينوزا، كمــا يقــول حّســونة املصباحــي، إن الكثيــر مــن النــاس 
يســتخدمون الديــن ذريعــة ليفعلوا ما يشــاؤون، وفضال عن ذلك فاإلنقســام 
الــى ملــل ال ينشــأ عــن رغبة صادقــة يف معرفــة احلقيقة، ألن هــذه الرغبة 
تــؤدي إلــى الطيبــة والتســامح، بل تنشــأ عن رغبة أو شــهوة عارمــة للحكم. 

7 )الصفوف األمامّية( 
يف قــّداس الواجهــة البحريــة للعاصمــة اللبنانّيــة بيــروت كان البابا، كما 
يقــول جــان عزيــز، طيلــة الوقــت ينظــر صــوب البعيــد، إلــى اخللــف النائي 
ببحــر البشــر، كان يقلّــب عينيــه علــى موج املصلّــني صفحاِت إجنيلــه، كانوا 
يأتــون من البعيد مشــياً أياماً ليســمعوا املعلّم، كان يتطلّــع صوب األفق بحثاً 
عــن نازفــة مــن كرامتها، من حّريتها أو إنســانيتها، يف تلــك األرض املطمورة 
علــى حقــوق النــاس. لــم ينظــر أبداً إلــى الصفــوف األمامّية، هــؤالء وصلوا 
يف ســياراتهم الفاخــرة إلــى خطــوات مــن املذبح، لــم تغّبر طريــٌق نعالَهم، لم 

يرّطــب جباههــم تعب كمــا يف كّل حياتهم. 

8 )الفرح الكوني(    
كلّمــا انحــازت الثقافة إلى اجلديد ضّد القدمي، كلّما انحازت الثقافُة إلى 
التغييــر ضــّد الثابت، إلــى النار ضّد الرماد، إلى احليــاة واحللم، أُضطهدت 
وأُضطهــد املثّقفــون، أحّباء احلرّية واآلفاق الرحبــة. إنها البداهة، كما يقول 
مهــدي عامــل، يف ضرورة أن يكــون املثّقف ثائراً، أو ال يكون، ويف ضرورة أن 

تكــون الثقافة للفــرح الكونّي ضّد كّل ظالمّية أو ال تكون.  
 

9 )أخيرًا (  
وأخيــراً قيــل أّن الرأســمالي جاهــز الرتكاب الكذب من أجــل ربح بقيمة 

عشــرة باملئــة، وجاهــز ألن يخــون شــرفه مــن أجــل ربح بقيمة عشــرين 
باملئــة،  وجاهــز أن ينتهــك كّل الشــرائع من أجل ربــح بقيمة ثالثني 

يف املئــة، ومســتعّد مــن أجــل الربح أن يبيعك حتــى احلبل الذي 
قد تشــنقه به. 

Shawki1@optusnet.com.au 
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إجتماعيات

التحدث إلى محام )باريستا( 
يف القانون اجلنائي مباشرة

نهتم بقضايا:
*السياقة حتت تأثير الكحول أو املخدرات

*طلبات الكفالة

Barrister Maroun Licha
0402 968 997

Clarence Chambers
Level 11, 65 York Street
Sydney NSW 2000

 www.guiltynotguilty.com.au
info@guiltynotguilty.com.au

EXPERIENCED CRIMINAL LAW BARRISTER
Speak to a Criminal Law Barrister direct
*Drink/drug driving
*Bail applications
* Party & alcohol problems
*AVOs 
*Local / District / Supreme Courts 
Available over Christmas and New Year 

* مشاكل احلفالت وشرب الكحول
AVOS*

*احملاكم احمللية والعليا
خدماتنا متاحة خالل عيد 

امليالد ورأس السنة

أنجيال أعرج تفوز باجلائزة األوىل واملنحة الدراسية
يف مدرسة مار رشبل

عشاء ميالدي جلمعية انامء الشعر والرتاث 
لتخليد الفنانة الكبرية أسمهان

فــازت الطالبــة يف الصــف العاشــر 
يف مدرســة مــار شــربل اجنيــال أعــرج 

مبنحــة املدرســة لهــذا العــام.
فقــد حصلــت اجنيــال علــى املرتبــة 
واالنكليزيــة  الرياضيــات  يف  األولــى 
اإلنســانية  والعلــوم  والتجــارة  والعلــوم 
واملعلومــات والتكنولوجيــا ممــا جعلهــا 
تفــوز مبنحــة املدرســة لهذا العــام التي 
تؤهلها للدراســة مجاناً يف العام املقبل.

ووســط حضــور سياســي وصحــايف 
ديــب   جهــاد  النائــب  ســلم  وأكادميــي 
للطالبــة   Leadership Award
املنحــة  لهــا  قدمــت  فيمــا  اجنيــال 
ونســا  جــوان  الدكتــورة  املدرســية 
ايلــي  الزميــل  والديهــا  فرحــة  وســط 
وعقيلتــه ليليــان أعرج وشــقيقها جورج 

كلــوي. وشــقيقتها 
وال شــك أن الفضــل األكبــر يف هذا 
التفــوق يعود لوالديهــا وخاصة والدتها  
ليليــان التــي ســهرت عليهــا واعطتهــا 
الكثيــر مــن الرعايــة واإلهتمــام فكانت 

لهــا األم واملعلمــة يف الوقت نفســه.
تهنــئ  العامليــة  األوبزرفــر  مجلــة 
الطالبــة اجنيال والعائلة بهــذا النجاح.

أقامــت جمعيــة إمنــاء الشــعر والتــراث أمســية شــيقة،، لتخليــد الفنانــة 
الكبيــرة أســمهان، بحضــور فعاليــات مــن اجلاليــات االثنيــة.

وقــدم  واللبنانــي،  األســترالي  الوطنيــني  بالنشــيدين  األمســية  افتتحــْت 
األمســية كل مــن البروفســور اميــل شــدياق الــذي رّحــب باحلضــور باللغــة 
اإلنكليزيــة، وأشــاد باألعمــال التــي تقــوم بهــا احملاميــة الدكتــورة بهّيــة أبــو 
حمد ســفيرة الســالم العاملي ومن نشــاطات يف حقل األدب، والفن، والّشــعر 
واملوســيقى ويف شــتى احلقــول بغيــة نشــر الفــن والثقافــة، وتكــرمي الفنانني 
دون متييــز. كمــا قدمــت األمســية باللغــة العربيــة اإلعالميــة نادين الشــعار 

ســفيرة الســالم العاملي.
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رأي

عباس علي مراد 
سدني – استراليا

E-mail:abbasmorad@hotmail.com

اسرتاليا..األحزاب األسرتالية 
حتت املجهر 

احلكومــة  يكرهــون  أنهــم  لــي  يقولــون  املواطنــني  مــع  أتكلــم  عندمــا 
الفيدراليــة، و يكرهــون املعارضــة أيضاً. أنهم يكرهون السياســة الفيدرالية 

يف هــذا الوقــت ونقطــة علــى الســطر.
بيتــر فيليبــس نائــب أحراري يف مجلس الشــيوخ يف نيو ســوث وليلز )ذي 
ســدني مورننغ هيرالد 2108/12/1 ص 28 قســم التحليالت السياســية( 

منــذ عــدة ســنوات نحــت احليــاة السياســية األســترالية منحــًى جديداً، 
حيــث أصبحــت االنقالبــات الصفــة املرافقة للعمليــة السياســية، باإلضافة 
ومنافــع  لغايــات  الســلطة  واســتغالل  واألخالقيــة  املاليــة  الفضائــح  الــى 
شــخصية من قبل بعض السياســيني، والتي أدت الى تدهور سمعة األحزاب 
وتشــوهت  واخلضــر(  الوطنــي  )العمال،األحــرار،  الرئيســية  األســترالية 
صورتهــا لــدى الــرأي العام، الذي بــدأ يتململ مــن إداء الطبقة السياســية. 
فحســب صحيفة ذي ســدني مورننــغ هيرالد، احلزبــني الكبيرين)العمال 
األوليــة يف  األصــوات  مــن   %95 نســبة  علــى  يحصــالن  كانــا  واألحــرار( 
االنتخابــات يف أوائــل ســبعينات القــرن املاضــي، ولكمن هذه النســبة بدأت 
بالتراجــع بشــكل دراماتيكــي منــذ ذلــك الوقــت، حيــث يحصــل احلزبــني 
مجتمعــني علــى نســبة تتــراوح بــني 70 الــى 75% وهــي النســبة االدنى منذ 
بــدأ العمــل بنظام احلزبني عــام 1949. ويف االنتخابات الفرعية التي جرت 
يف مقعــد ونتــورث يف ســدني  شــهر تشــرين االول املاضــي انحــدرت هــذه 

النســبة الــى 55% مــن نســبة األصــوات األولية.
وحســب دراسة حديثة، نشــرت يف الهيرالد 2018/12/5 ص7 وأجراها 
املتحــف االســترالي للدميقراطية بالتعاون مع معهــد التحليالت واحلكم من 
جامعــة كانبــرا، وجــدت ان الثقــة بالدميقراطيــة تنحدر بشــكل ســريع، وان 
الرضــا عــن املؤسســات تراجــع مــن 72% عــام 2010 الــى 42% بــني 2013 

و2016 ومــا زالــت حتــى اليوم عند نفس النســبة.
 وقد بينت الدراســة أن املوطنني ال يعتقدون ان احلكومة تهتم بالقضايا 

والسياسات التي تهمهم.
وتنتهــي الدراســة الــى القــول، بانه يف حــال عدم اتخــاذ اي إجراء لوقف 
هذا االنحدار الســريع، فان هذه النســبة ســتصل الى 10%  من االستراليني 

الذين ســيبقى لديهم ثقة بالسياســيني واملؤسســات السياسية عام 2025.
وكانــت النســاء اكثــر تشــاؤماً، واقــل رضــا  عــن وضــع الدميقراطيــة 

االســترالية، يف ظــل إســتمرار ظاهــرة التمييــز علــى أســاس اجلنس املســيطرة 
علــى السياســة وبلغــت النســبة %38.

وكان املهجرون وأصحاب الدخل املرتفع من أكثر الفئات رضا عن الوضع.
وعلــى املســتوى الدولــي ومقارنــة مــع الــدول املتقدمــة تبــني ان األســتراليني 

االقــل رضــا عــن حالــة الدميقراطيــة يف البــالد.
 وعن االسباب التي تدفع املواطنني لهذا االعتقاد تأتي ثالثة عناوين يف املقدمة 

  1- السياسيون ال يحاسبون على النكث بوعودهم.
واالساســية. املهمــة  للقضايــا  يتصــدون  ال  السياســيون   -2 

3- قطاع االعمال ميلك الكثير من النفوذ والتأثير.
هــذا الوضــع أدى الــى بــروز ظاهــرة األحزاب الصغيــرة )أمة واحــدة وحزب 
اخلضــر وحــزب احملافظــني وحركة أنهضي أســتراليا ( واملســتقلني الذين بدأوا 

ن  يشكلو
ظاهــرة ملفتــة يف احليــاة السياســية، وهــذا ما أكدتــه نتائــج انتخابات مقعد 
ونتورث الفرعية التي جرت يف 20 تشرين أول املاضي، والذي فازت فيه النائبة 
املستقلة كارن فيلبس، وقد أرسل الناخبون رسائل بعدة اجتاهات، رسالة للعمال 
الذيــن لــم يســتفيدوا من اخلســارة التاريخية لألحرار بل تراجعت أســهمهم الى 
11.5%، ولم يكن وضع حزب اخلضر باألفضل، وكأن الناخبني يقولون لم يبقى اال 
 هذا اخليار بعدما أصبح احلزبني الكبيرين يتشابهان وانهما أسوأ من بعضهما.

فكتوريــا  يف  انــداي  مقعــد  األحــرار  خســر   ،2013 عــام  انتخابــات  ويف 
االنتخابــات  ويف   2018 عــام  ويف  ماغــوون،  كاتــي  املســتقلة  لصالــح 
ريبيــكا  تغلبــت  اجلنســية  ازداواجيــة  فضيحــة  بعــد  جــرت  التــي  الفرعيــة 
أســتراليا. جنــوب  يف  مايــو  مقعــد  يف  داونــر  جورجينــا  علــى   شــاركي 

النائبــة فيلبــس تعمل على تشــجيع املســتقلني على املنافســة يف أكثــر من مقعد، 
وأضافــت ان النــاس تريــد حلــوالً للمشــاكل ال صفقــات الغــرف املغلقــة، والتــي 
اصبحــت مــن اختصــاص األحــزاب الكبيــرة، والتــي دخلــت يف صــراع وســباق 
محمــوم ومســعور للفــوز بقيــادة االحــزاب )كيفــن راد - جوليــا غيــالرد عمــال 
وطونــي أبــوت -مالكــوم تيرنبول أحرار( حيث لم يكمل أي مــن هؤالء والية تامة 

يف رئاســة الوزراء.
وحســب دراســة للجامعــة الوطنيــة االســترالية، مركــز االبحــاث األجتماعية 
والنظام، أجريت يف شــهر تشــرين أول املاضي، وجدت ان األســتراليني وبشــكل 
كبيــر ينجذبــون الــى فكــرة ان يكــون لهــم زعيمــاً قويــاً، ال يكتــرث للبرملــان، وال 
واملؤسســات  السياســية  باألحــزاب  الثقــة  تراجــع  أســتمرار  مــع  لإلنتخابــات 

الوطنية.
املفاجــأة باألســتطالع ان ثلــث االســتراليني يــرون انــه مــن االمــور اجليدة او 
اجليــدة جــداً ان يكــون لديهــم زعيــم مســتبد، بينمــا تــرى أكثرية الفئــة العمرية 
فــوق ســن اخلمســني ان هكذا نظــام فكرة ســيئة، بينما فئات الشــباب يدعمون 

الفكرة.
مــا تقــدم، يظهر أن هناك مشــكلة، وبحاجة الى حل من أجــل إنقاض النظام 
الدميقراطي، الذي يعاني من بعض املشــاكل فمن ســيتصدى حلل هذه املشكلة؟ 
إذن، ان املشــكلة تكمــن يف مــا إذا كان السياســيون يســتمعون ام ال. ألن لــدى 
هــؤالء القــادة والزعماء دوراً مفصلياً وحاســم يف عملية التغيير، وإال فإن عملية 
اإلصالح مآلها الفشــل، خصوصاً يف ظل فقدان الشــفافية حتى داخل املؤسســة 
احلزبيــة، وعــدم وجــود الثقــة املتبادلــة بــني القــادة واحلزبيــني، الذيــن يقومون 
باالعمــال الصعبــة لهــدف غيــر محدد، وهــذا مــا ادى الى تراجع عــدد املنتمني 
الى األحزاب )األحرار دون االربعني الفاً، العمال دون اخلمســني ألفاً(، يتســاءل 
النــاس، ملــاذا االنتســاب الــى األحــزاب، إذا كانــت كل الفوائــد ســيعود مردودها 
الــى السياســيني املتمرســني الذيــن يقطفــون ثمارها وحدهم، ومــا حصل خالل 
الســنوات القليلــة املاضيــة خير دليل علــى ذلك، حيث تغلبت النزعة الشــخصية 
والعجرفــة يف تصرفــات الساســيني للوصول الــى اهدافهم، حتى وعلى حســاب 

املصلحــة الوطنية وليــس احلزبية فقط.
ان قــادة االحــزاب السياســية االســترالية، باألخــص القــادة الفيدراليــني 

ســيكونون أمــام االمتحــان االهــم، وهــو هــل ســيتفقون علــى إقامــة هيئــة 
مكافحة للفســاد على املســتوى الفيدرالي كتلك املوجودة يف نيو ســوث 

ويلــز واملعرفــة ب )آي كاك(  وغيرهــا يف باقــي الواليــات، والتــي 
توحــي للمواطنــني بــأن السياســيني لديهــم حســن نيــة، وفعاًل 

يريدون الســير يف عملية اإلصــالح قبل أن يفوتهم القطار.
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إعالن

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

With over 30 years of experience in both importing bathroom products and more recently, 
residential renovations, Firanza Bathroom Collections is a family owned and operated business 
with its showroom based in Northmead, NSW. The Firanza Bathroom team work tirelessly to turn 
your dream bathroom and en suite ideas, into reality and with its sheer range of products, is ideal 
for the developers in need of choice under one roof.
With our flair for the unique and beautiful, you are assured of a bathroom with just a splash of 
something rather special – the Firanza Splash. We support both consumer and commercial 
customers in our showroom with an extensive bathroom collection comprising pieces sourced 
from reputable local suppliers as well as highly sought-after imported items shipped directly to 
our showroom.
Firanza Bathroom Collections can meet all your needs, from Retail (Consumer & Commercial) to 
full Bathroom renovations – Firanza Bathroom collection really is your one stop shop.

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
• Tapwaren & Mixers
• Vanities
• Toilets
• Shower Screens
• Bathroom Accessories

تنزيالت لغاية 25٪ على بعض األدوات الصحية

يتقدم السيد فراس الكسم
من أبناء اجلالية العربية عامة بأحر التهاني مبناسبة حلول

 عيدي امليالد املجيد ورأس السنة املباركة
أعادهما اهلل على اجلميع باخلير واليمن والبركات

 كل عام وأنتم بخير

Bathroom Design & Renovations ( Consumer & Commercial)
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إعالن

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 
Christmas

&
Happy

New Year
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معايدة

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

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
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موضوع الغالف

اتفــق ممثلــو نحــو 200 دولة على تفعيل تفعيل اتفــاق باريس للمناخ املبرم 
عــام 2015 ملواجهة ظاهرة التغير املناخي.

وهــددت اخلالفــات التي نشــبت بني األطــراف احلاضــرة بتعطيل توقيع 
االتفــاق اجلديــد الذي يهدف إلى تفعيــل اتفاقية باريس بحلول العام 2020.

ويعتقــد املوقعــون على االتفاق أنه ســيلزم األطراف املوقعــة على اتفاقية 
باريــس بتخفيض معــدل انبعاثات غاز ثاني أكســيد الكربون.

ويهــدف اتفــاق باريــس إلى تقليل معــدل ارتفاع درجة حــرارة األرض إلى 
مــا دون درجتــني مئويتني حملاولة إعــادة االتزان للبيئة واملنــاخ على الكوكب.

وتســاهم الــدول الغنيــة غالبا يف تقليل معدل انبعــاث الكربون عبر متويل 
برامــج تقليــل االنبعاثــات يف دول أخرى يف أفريقيا وأســيا لكن هذه البرامج 

مراقبتها. يصعب 
أمــا الــدول الفقيــرة والناميــة فتطالــب يف الغالــب بتعويضــات مالية عن 
األضــرار التــي تقــع عليهــا بســبب ارتفــاع درجــة احلــرارة عامليــا بســبب 
االنبعاثات املتزايدة لغاز ثاني أكســيد الكربون من الدول الصناعية الكبرى.

ولطاملــا أرقــت فكــرة جتــرمي األنشــطة الصناعية املســببة الرتفــاع درجة 
حــرارة األرض عبــر انبعاثــات الكربــون الــدول الغنيــة التــي تخشــى مــن 

االضطــرار لدفــع فواتيــر باهظــة يف املســتقبل.
واألســبوع املاضي شــعر العلماء بالصدمة من اعتــراض الواليات املتحدة 
وروســيا والســعودية والكويــت علــى تقريــر األمم املتحــدة الــذي يدعــو إلــى 

تقليــل معــدل ارتفــاع درجــة احلــرارة عامليا إلى أقــل من 1.5 درجــة مئوية.
وأشــار التقريــر إلــى أن الوضــع احلالــي غيــر جيــد علــى اإلطــالق وأن 
العالــم يتجــه إلــى تســجيل معدل يفــوق 3 درجــات مئوية يف ارتفــاع درجات 

حــرارة الكوكــب خــالل القــرن احلالي.
وأضــاف التقريــر أن تغييــر هــذا الوضــع "يتطلــب عمــال ســريعا وتغيــرا 

جذريــا بشــكل غيــر مســبوق علــى الكثيــر مــن املســتويات االجتماعيــة”.
املصــدران  همــا  والصــني  املتحــدة  الواليــات  أن  إلــى  التقريــر  ويشــير 
الرئيســيان عــن هــذه االنبعاثات، فيما تشــير البيانات إلى انخفاض بنســبة 

0.7 يف املئــة يف أوروبــا.

بني الوعود والواقع
لكــن هــذه األرقــام غيــر كافيــة إلقنــاع شــركاء االحتــاد األوروبــي خــالل 
القمــة املنعقدة، بحســب ما يرى البرملانــي األوروبي عن حزب اخلضر، باس 
إيكهــوت، كمــا يعتقــد أن التكتــل ليــس يف موقع يســمح لــه بان يكــون قياديا 

يف هــذه املجال.
ويف حــوار مــع يورونيــوز، يقــول إيكهــوت: "لنكــن صادقــني حيــال بــروز 
االحتــاد األوروبــي كجبهــة قياديــة خــالل قمــة املنــاخ ، وباإلمــكان القول إن 

التشــريعات الالزمــة بخصــوص املنــاخ قــد مت إقرارهــا”.
ويضيــف: "هكــذا، نســتطيع القــول إن أوروبــا قامــت مبــا يتوجــب عليها، 

توافق عىل تفعيل اتفاق باريـس يف خــــــتــام مؤتــمر األمم املتحدة يف بولندا
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موضوع الغالف

لكــن الســؤال األكبــر الذي يواجــه اجلميع يف قمة بولندا هو: كيف ســنضيق 
الهــوة بــني الوعــود التــي أُطلقت يف قمــة باريس وبني واقع األمــر اليوم حول 

العالم”.
واختتــم النائــب األوروبــي حديثــه بالقــول: "وبالتالــي، اجلميــع ســيوجه 
أنظــاره إلــى أوروبــا، وسيتســاءل: هــل ســتفعل أوروبــا أكثــر من ذلــك؟ وهل 
ســتقدم أوروبــا املزيــد مــن الوعــود؟ لكــن أوروبــا ال متلــك خططــا لذلــك”

.
حتقيق احلياد املناخي

وقبيــل القمــة املناخية يف بولندا، قدمت املفوضية األوروبية اســتراتيجية 
بخصــوص املناخ لعام 2050، والهدف بســيط: حتقيــق احلياد املناخي.

باملقابــل، ال تــزال هناك أصــوات يف البرملان األوروبــي تطلق التحذيرات، 
ال ســيما وأن االحتــاد األوروبــي ليــس القــوة الوحيــدة التــي يتوجــب عليهــا 

القيــام بجهود بهذا الشــأن.
النائبــة الفرنســية يف البرملــان األوروبــي، آجنليك دوالي، تقــول: "ال يجب 
أن تكــون أوروبــا وحيــدة، وهنــا البــد من التذكيــر برقم هــام، أوروبا ال متثل 
أكثــر مــن 10 يف املئــة مــن انبعاثــات الغــاز التــي تســاهم يف زيــادة نســبة 

احلــراري”. االحتباس 
وتضيــف دوالي: "إذا مــا أردنــا جعــل هــذه اجلهــود األوروبيــة مقبولــة 
يف هــذا الشــأن، فيتوجــب علــى القــوى األخــرى أال جتهــض هــذه اجلهــود، 
فهــي متثــل مــا نســبته 90 يف املئة مــن انبعاثات الغــاز، وبالتالــي، ال يتوجب 
علينــا كأوروبيــني القيــام بكل شــيء لوحدنا، ال ســيما على حســاب خططنا 

لالقتصــاد املســتدام”.
يف بروكســل، تتفــق جميــع األصــوات علــى أن االحتــاد األوروبــي ال يزال 
العبــا أساســيا يف السياســات املناخيــة، باملقابــل، فــإن الــدول األعضــاء يف 

التكتــل منقســمة حــول طموحاتهــا يف هــذا املجال.

توافق عىل تفعيل اتفاق باريـس يف خــــــتــام مؤتــمر األمم املتحدة يف بولندا
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يتمنى
نائب رئيس بلدية باي سايد السيد جو عواضة للجميع

ميالدًا مجيدًا وعامًا سعيدًا

Joe Awada
Deputy mayor

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

Clr Tarek Ibrahim

I wish the community

a very happy and peaceful

Christmas & New Year

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

AUST RA L I AN
GLOBA L
COL L EGE

RTO 41162  |  CRICOS 03507D

Adam Ayash

دعنا نساعدك للحصول
على عمل في مجاالت:

مسك الدفاتر، والمالية، وسيط للقروض العقارية، 
المحاسبة وإدارة األعمال

ودورات لتعليم اللغة االنكليزية

يتقدم السيد آدم عياش والعاملين معه من 
الجميع بأحر التهاني واألمنيات بمناسبة حلول

عيدي الميالد المجيد ورأس السنة المباركة

معايدة
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يتقدم السيد جورج راحيل 
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

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

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

معايدة
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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

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

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

أحلى األمنيات مبناسبة حلول
عيدي امليالد املجيد ورأس السنة املباركة

أعادهما اهلل على اجلميع باخلير والبركات
وكل عام وأنتم بخير

Wishing everyone a
Merry Christmas

and a safe and
Happy New Year

with friends and family

Dr. Alex Ishac Ashy   |   Practice Manager
BSc, GDipAcc, MIT, PhD

L 1, 5 / 60 Wigram St. Harris Park NSW 2150 (PO Box 9428)
M. 0430 732 222  -  P. 02 9635 1956  -  F. 02 9687 4166  -  E. alex.ashy@apatax.com.au  -  www.apatax.com.au
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إجتماعيات

احتفــل مجلس اجلاليــة اللبنانية بقدوم عيد 
امليــالد املجيد لعــام 2017، بحضور العديد من 
الشــخصيات االســترالية واللبنانيــة والعربيــة، 
اليــاس طنــوس، مرحبــا  الســيد  قــدم احلفــل 

أقام أصدقاء حزب العمال يف بيكســلي عشــاء ميالدي رائع حضره رئيســة املجلس التشــريعي الســابقة أماندا فازيو والســيناتور شــوكت مســلماني وجمع 
مــن أبنــاء املنطقــة. نظمه كل من الســادة جــو عواضة وطارق ابراهيــم ولؤي مصطفى.

جملس اجلالية  االسرتالية اللبنانية حيتفل بقدوم عيد امليالد املجيد 

عشاء ميالدي بمبادرة من أصدقاء حزب العامل يف بيكسيل

باجلميــع ، تبعــه رئيــس املجلــس ونائــب رئيــس 
بكلمــة  كرنيــب  علــي  الســيد  ليفربــول  بلديــة 
مفعمــة باحملبــة، ثــم تكلم الســانتور االســترالي 
كعادتــه  فجــال  مســلماني  شــوكت  اللبنانــي 

مدافعــاً عــن حــق الشــعوب املظلومــة، وأخيــراً 
ألقــى الشــاعر شــربل بعينــي قصيــدة من وحي 
امليــالد والقــدس. وكل عيد واجلالية ومجلســها 

خير. بألــف 

حمدان، مبيض، عجاج، سام وحدارة

مسلماني، عواضة، املغوش، بيل وحضور

مصطفى، كرنيب وطنوس

مسلماني، عواضة، املغوش، بيل وحضور كرنيب، د. علم الدين، كاريزما وبولبرشا، كرنيب، سكرية وندي ومسلماني

احلضور

احلضور ويظهر د مصطفى، البزي، املغوش، العشي وحضورعائلة عواضة

مسلماني، فازيو، ابراهيم، الديراني، بيل،، جابر وحضور
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إجتماعيات

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

“ولد املسيح هللويا” “لقاء األربعاء”
 األرض باقية واإلقطاع إىل زوال 

جائزة املصالح التجارية لرشكة جورية

أقــام "لقــاء األربعــاء" محاضــرات قيمة خــالل العام املاضــي وكان اخرها 
محاضــرة للباحث األســتاذ "شــحادي الغاوي" حــول " األرض باقية واإلقطاع 
إلــى زوال” وفيهــا مت التطرق لصراع أهــل كونني يف جنوب لبنان مع االقطاع 

اجلديــد املرتكــز على الدعم السياســي من بعــض املتنفذين .

منــح املجلــس التجــاري االســترالي العربــي شــركة جورية للتجــارة جائزة 
املصالــح التجاريــة لهــذا العــام تقديــراً لنشــاطاتها ومســاهماتها الفعالة يف 

كافــة مناســبات اجلاليــة العربية.
تســلم اجلائــزة الدكتــور علــي جوريــة صاحــب الشــركة ورئيــس مجلــس 

اإلدارة، وشــكر املجلــس علــى هــذه البــادرة الطيبــة والتقديــر القيــم.
مؤسســة االوبزرفــر العامليــة لإلعــالم تتمنــى لشــركة جوريــة املزيــد مــن 

التألــق والعطــاء.

يرغب املهندس املعماري

عالء ديوب
بالهجرة الى استراليا بعقد عمل

ويبحث عن شركة تكفله..
يتقن اللغة اإلنكليزية ولديه خبرة ممتازة..

يعمل يف قطر منذ سبع سنوات ومقيم حاليًا يف قطر

وهو سوري اجلنسية
الرجاء اإلتصال على هاتف رقم

009745549498390
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ثقافة

هل من ربما

القمر الخجول

الشاعر غسان منّجد

ربما مت بك حبا
وربما رأيتك في نظرات السوسن

تخشني علي من الغوص في
صومعة النهدين

وربما خشيت علي من االحتراق
بصرخة الجسد العاري...

ربما تساءلت... ربما...

كانت طوق النجاح لجسد
لم يأخذ شهواته على محمل الجد

كم كانت امرأة يوم
وزعت أناملها على صفائر الغسق

كم كانت مغمسة بنرجس الليل
تغني براعمه حتى الندى

تدافع عن قمر خجل من حقه في النزول
من سراياه!

بوست )1(
 األمم تدخل احلروب وتخرج منها بغنائم ما, مواعظ

 أقلّها العمل على عدم تكرارها بااللتفات لإلزدهار 
 والبناء والتنمية وحتديث قوانني تتالءم والعصر, 

 ورفاهية وكرامة الكائنات, إاّل نحن مرضى املذاهب, 
 والقبائل وكل ما يحط من قيمة اإلنسان.

يف احلرب كما يف السياسة يسعى املفلسون إلى التعويض عن خسائرهم 
بتزيني أكبرالوقائع فداحة وهزائم نكراء بالترويج لها على أنها انتصارات 

 وشجاعة ومواقف ال يجروء على اّتخاذها إاّل الكبار.

 بوست )2(
 الضوء هو ما افتقد يف كثافة كتل انوار هذه املصابيح املرعبة.

 بوست )3(
مغاليق الصباح’ كوابيسه’طرقاته الفارة من بني أصابعي ككرات صغيرة 

مغمسة بالزيت’ أولوياته التي كل منها يف: جوف حوت’ يف فم تنني وعلي 
جلبها ووضعها يف متناول يدي ليستقيم النهار’ ولم يكن يحدث اال باطاللة’ 

 بنظرة من عينيك. 
 تبقى املغاليق’ الكوابيس وال يعود على جدر الصباحات من اثر لعينيك!!!

بوست )4(
 الكتابة لـ" مقاِومة اليأس والوحدة" وعن األيديولوجيات واالكادمييني 

قرأت تعليقا عن  الكاتب البريطاني اجلنسية، الترينيدادي األصل، 
 فيدريارد سور أجير نيبول عن ُعمٍر يُناهز 85 عاماً. 

لصحيفة سويسرّية باألملانّية، قال نيبول الذي ظّل يتمّتع بكامل َمداركه 
العقلّية حّتى الساعات األخيرة من حياته، إّنه ال يتحّمل األكادميّيني ألّنهم 
يحّولون األدب إلى دروٍس مضجرة وكئيبة، ويجّمدون مَبناهجهم الركيكة 

جموح اخليال. كما أقّر بأّنه ينفر من أصحاب اإليديولوجّيات بجميع 
أصنافها ألّنه يعتقد أّن الهدف األساسي من اإليديولوجّيات كلّها هو 

رة ألصحابها بطوالت وهمّية، وأكاذيب لتزييف  التحريض على الكسل، موفِّ
 الواقع، وإخفاء قبحه وبشاعته.

ويف التصريح نفسه، ذكر نيبول أّن الكتابة هي وسيلته الوحيدة ملُواَجهة 
 َمتاعب الشيخوخة، وشبَح املوت الوشيك.

بوست )5(
كيف يُعيد الواحد ِمّنا يف ليلة صٰفٍن وصمٍت طويلٰين وتأّمل سنني 

 خِٰسرها بسرعة ِرميِٰة راٍم قاتٍل زئبقي؟

 بوست )6(
, والعالم بحدائقه,  : إّنه الّنور املتراكم, املكتظُّ  قلُت لعينيَّ

 بجنائنه آيٌل إلى أن يقِفَر, وال من َقبٍَس, وال من راٍء, وال من ملتَِفت!!
 ثّمة صوٌت همس لي:على اجلانب األيسر, 

 على زهرة القلب,بُرُعٌم, عنٌي, ِزرُّ يحتاج كبسة 
أمنلٍة فتضيء, وترقص البقاع الّسود.

“بوستات”  من صفحة 
الشاعر والفنان

غسان علم الدين
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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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يتقدم الدكتور علي جورية صاحب شركة جورية التجارية
من أبناء اجلالية بأحر التهاني وأطيب األمنيات مبناسبة حلول

عيدي امليالد املجيد ورأس السنة املباركة

منتجات شركة جورية التجارية عالمة مميزة يف االسواق االسترالية
الوكيل احلصري ملاركة متة العم اللذيذة وزيت زيتون وسمنة الريف الشهية

Jourieh Trade

444 Hume Hwy Yagoona, NSW 2199  - Mob: 0404 281 962

Pty
Ltd

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

يتقدم
السيد إليان بولس

صاحب محالت
WORLD FRUIT PUNCHBOWL

من الجالية بأطيب التمنيات بمناسبة
عيدي الميالد المجيد ورأس السنة المباركة 

أعادهما اهلل عليكم بالخير والبركات
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معايدة

CALL NOW FOR A FREE CONSULTATION 
WITH DR. SAM BOTROS

Caringbah and Greenacre
Ph: (02) 9526 5720

وعن سبب انتقاله من الطب العام الى طب التجميل يضيف 
دكتور سام:

 أحــب هــذا املجال ألننــي ارى فيــه مجااًل لإلبــداع والخلق 
ومجــااًل إلســعاد اآلخريــن وإعطائهم مســحة مــن النضارة 
والجمــال، كمــا الحظت أن الكثير من النســاء يهدرن الكثير 
مــن األمــوال على الكريمــات وغيرها بدون استشــارة طبية 

وهذا ما قد يكون مضرا اكثر منه نافعا.
أما عن الخدمات التي يقدمها في العيادة يقول:

شــفط الدهــون واســتئصالها من كافــة انحاء الجســم، بما 
فــي ذلــك االرداف واألزرع والظهــر وغيرهــا، رفــع األجفــان 
وتجميلها، شــد الوجه وغيره عــن طريق الخيوط للتخلص 

من التجاعيد بدون آثار جراحية، نقل الدهون من مكان آلخر 
حسب الحاجة.

عمليــات الليزر للتخلص مــن التجاعيد والبقع وحبات الدم 
وإزالة الشعر.

 بوتوكــس او تعبئــة أماكــن معينــة من اجل جمــال الوجه 
وتناســق الجســم ومعالجة الدوالي وحب الشباب وتقشير 

الجلد وتنظيفه إلعطائه اللمعة والنضارة والحيوية.
عن األدوات املستخدمة يضيف:

لدينــا احــدث األدوات الطبيــة الحديثــة والتي تســاعد مع 
الخبــرة التي نملكها في إعطاء نتائــج مميزة، بحيث يظهر 
الوجه بمســحة جمالية جذابة وطبيعيــة، وال يترك أية اثار 
جانبية تظهر أن الوجه او الجسم تلقى عملية تجميل، ألننا 
نــدرس الحــاالت بشــكل جيد ونتعامــل معها بــدون مبالغة 

وبدقة، حتى ال نترك إثارا سلبية بعد العملية.
عن الزبائن يقول:

 لدينا زبائن من الجنســني والنسبة األكبر من النساء، ربما 
ألن املــرأة تهتــم بجمالهــا اكثر من الرجل، كمــا نحافظ على 
الخصوصية والســرية التامة لزبائننــا، وعياداتنا حاصلة 

 الدكتور سام بطرس: 

عمليات التجميل وسيلة سهلة  للوصول الى النضارة والجمال والسعادة.
عن بطاقتة املهنية يقول د. بطرس:

حاصل على إجازة في الطب عام ١٩٩٢
حاصــل على ماجســتير في طب العائلــة وعلى ديبلوم 
دراسات عليا في التجميل وماجستير في طب التجميل.

عضو في معهد الجراحة التجميلية االسترالي.
بــدأت حياتــي املهنية كطبيــب عائلة  وفي عــام ٢٠٠٧ 
افتتحــت اول عيادة للتجميل فــي منطقة كاريمبا ومن 

ثم عيادة بانكستاون.

751 Punchbowl Road, Punchbowl NSW 2196
(02) 9708 2774
 www.alafrahsweets.com.au

Rabih & Mohamad Saker
يتقدم السيدان ربيع ومحمد صقر من أبناء اجلالية

بأحر التهاني مبناسبة األعياد املباركة
وكل عام وانتم بخير

على التراخيص الالزمة ملمارسة عمليات التجميل.
كلمة أخيرة يقول الدكتور سام بطرس:

 تظل الرغبة عند االنســان أن يكون جمياًل وجذابا منذ اقدم 
العصــور وحتى يومنا هذا، وكل انســان لديه الرغبة في أن 
يتخلص من بعض العيوب في جســده او وجهه، وقد تكون 
هذه العيوب سهلة املعالجة او حتى إزالتها وقد تكون سببًا 
لحزنه او خجله او عزلته او في بعض االحيان تشكل عقدة 

نفسية له.
مــن هــذا املنطلــق ادعــو الجميــع لزيــارة عياداتنــا ألخــذ 
االستشــارة املفيــدة والتــي قــد تغيــر مجــرى حياتهم نحو 

االفضل.
وللعلم أننا نقدم االستشارة األولى مجانا...

ألخذ املواعيد:

حركة التحرير الوطني الفلسطيني - فتح
إقليم استراليا

وإحتاد عمال فلسطني - استراليا
يتقدمان من أبناء اجلالية العربية يف استراليا بأحر 

التهاني متمنني للجميع
عيد ميالد مجيد ورأس سنة مباركة وآمنة

وكل عام والجميع بألف خير
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عيد ميالد مجيد
وعام سعيد

كل عام وانْتُم
 بِخَير

arabbank.com.au
ABN 37 002 950 745 AFSL 234563

يتقدم
الدكتور مصطفى علم الدين
والدكتورة بارعة علم الدين

بأحر التهاني وأطيب االمنيات ألبناء الجالية العربية عامة 
واملسيحية خاصة في أوستراليا بمناسبة حلول

عيدي امليالد ورأس السنة
أعادهما هلل على الجميع بالخير والبركات

Merry Christmas
&

Happy New Year

Dr. Mostafa Alameddin

Wangee Rd Lakemba NSW 2195 2
Phone: 02 9740 8652

يتقدم

المهندس أكرم المصري
من أبناء الجالية في استراليا بأحر التهاني بمناسبة حلول

عيدي امليالد املجيد ورأس السنة املباركة
أعادهما هلل على الجميع وعلى استراليا بالخير والسالم

وكل عام وانتم بخير

117 WATERLOO ROAD GREENACRE NSW 2190
P. 02 8889 4066 - F. 02 9758 0744

www.ank.com.au

CIVIL & STRUCTURAL CONSULTANTS

engineering group

Happy
New Year
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 تكنولوجيا

تبدأ شــركة "Realbotix" بإنتــاج أول روبوتات 
"ذكور" جنســية ذكية، قادرة على احملادثة واملزاح 

وأمور اجتماعية وجنســية أخرى.
وأطلقت الشــركة املختصة بصناعة الروبوتات 
الذكية اجلنســية، تســمية "هنــري" على منوذجها 

األول مــن ذكور الروبوتات.
هــذه  سيشــترون  الذيــن  الزبائــن  وســيتمكن 
الروبــوت  بيانــات  تخصيــص  مــن  الروبوتــات 
اخلارجــي،  الشــكل  حيــث  مــن  بهــم  اخلــاص 
ومواصفاتــه اجلســدية األخــرى التــي تصنــع من 

عــادة. الســيليكون 
وســتطلق الشــركة ثالثــة منــاذج أخــرى مــن 
الروبوتــات الذكــور، غيــر هنــري، أطلــق عليهــا: 

مايــكل وميــك ونيــث.
"Realbotix"، مــات  وقــال مؤسســس شــركة 
طلبــات  النســاء  مــن  تلقينــا  "لقــد  ماكمالــني: 
وحجــوزات علــى الروبوتــات الذكــور أكثــر مــن 
املتوقــع، ليــس ملمارســة اجلنس فحســب.. وإمنا 
ممــن يردن شــريكا ميكنهن التحــدث معه أيضا".

وأكــد ماكمالــني، أن الروبــوت هنــري ميكنــه 
االســتماع وحفــظ كل ما يقال لــه، ولكن ال ينبغي 
علــى أحــد أن يتوقــع منــه أن يحمــل القمامــة أو 
يصلــح املغســلة وما إلى ذلك مــن األمور املنزلية.

وذكــرت صحيفــة ذا صــن، أن قيمــة الروبوت 
اجلنســي الذكــري تبلــغ 10 آالف دوالر فقــط.

هــذا ويدعــي أحــد علمــاء الكمبيوتــر يف فيلم 
وثائقــي جديــد أن الروبوتات اجلنســية ميكن أن 

"غوغل" تطلق خدمةهنري.. أول روبوت جنيس ذكي للنساء!
توصيل البضائع بالدرونات

تغير البشــرية إلى األبد عــن طريق جعل اجلنس 
املتناول. يف 

ويحذر نويل شاركي، يف الفيلم الوثائقي الذي 
يحمــل عنــوان "الروبوتــات اجلنســية ونحن"، من 
األضــرار التــي ميكن أن حتدثها هــذه الروبوتات 
للمجتمــع. كمــا يقــول يف الفيلــم، إن الروبوتــات 
ميكنهــا جعــل اجلنــس "ســهال جــدا"، باإلضافــة 

إلــى "تغيير البشــرية متاما".
الروبوتــات  مخاطــر  مــن  شــاركي  وحــذر 
اجلنســية يف املاضــي. كمــا حتــدث عــن الضــرر 
احملتمــل يف حــال متكن "محبو" ممارســة اجلنس 
مــع األطفــال، مــن الوصــول إلــى روبوتات تشــبه 
رغــم  اغتصابهــا  محاولــة  وكذلــك  األطفــال، 

"رفضهــا".
وأعــرب العالم يف الفيلــم الوثائقي األخير عن 
مخــاوف جديــدة مــن العواقــب، التــي ســتُلحقها 
التكنولوجيــا باملجتمــع. ولكــن بغــض النظــر عن 
اآلثــار اجلانبية الضــارة احملتملة، فإن الروبوتات 

اجلنســية تتحــول إلى صناعــة مربحة.

 "Wing" أعلنــت غوغــل أنها تتعاون مع شــركة
باســتخدام  البضائــع  توصيــل  خدمــة  إلطــالق 

الدرونــات ربيــع العــام املقبل.
ومــن املفتــرض أن تنطلــق هــذه اخلدمــة أوال 
ومحيطهــا،  هلســنكي  الفنلنديــة  العاصمــة  يف 
وســتعتمد على درونــات فريدة التصميم ال تهبط 
يف مــكان توصيــل البضائع، بــل تنزلها عبر حبال 
بعــض احليوانــات  قلــق  تفاديــا إلثــارة  خاصــة، 
املنزليــة، أو إصابــة األشــخاص مبراوحهــا أثنــاء 

الهبوط.
وصممــت درونات هــذه اخلدمة لتكــون قادرة 
علــى حمــل كيلوغرامني مــن البضائــع كاألطعمة 
واألدويــة وغيرهــا، وإيصالها ملســافات تصل إلى 

10 كيلومتــرات يف أقــل من ربع ســاعة.
واختبــرت "Wing" هــذه الطائــرات ألكثــر من 
ســنة يف أســتراليا، جنحــت خاللهــا الدرونــات 
وإيصــال  مــرة  ألــف   55 مــن  ألكثــر  بالطيــران 

البضائــع إلــى األماكــن املطلوبــة بدقــة.

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(

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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إعالنات

يتقدم السيد علي وجميع العاملني معه بأحر التهاني وأطيب األمنيات
مبناسبة عيد امليالد ورأس السنة وكل عام وأنتم بخير

102 - 106  Railway Terrace Merrylands  -  Tel: 02 8677 1671

هل تشتهي طبخات املنزل والعائلة؟
شيش برك، شاكرية، املنسف االردني، الشاورما الشامية، الدجاج البروستد والكثير من االطباق الشهية

هل حتس اجللسة العائلية الهادئة واملريحة؟
كل ذلك مع خدمة راقية وديكور ملوكي جميل وأسعار مناسبة للجميع

يتسع املطعم لـ 115 كرسي ويستقبل جميع املناسبات واالفراح من أعياد ميالد وخطوبات وغيرها 
كل هذا جتده يف مطعم الشامي على عنوانه اجلديد أدناه

المطعم 
الشامي

جلسة مريحة
خدمة رائعة
لقمة مميزة

بإدارة جديدة

4 / 2 - 10 Restwell Street Bankstown NSW 2200  -  Mob. 0415 400 700 - 9772 2878

UNDER NEW MANAGEMENT

إدارة املطعم والعاملني فيه
يتمنون للجميع

ميالدًا مجيدًا وعامًا سعيدًا
وكل عام وأنتم بخير

جميع أنواع املعجنات اللبنانية
مناقيش بزعتر، جبنة

حلمة، سبانخ، كشك
باإلضافة جلميع أنواع الفطائر  
وسندويشات اللحمة متنوعة 

والبيتزا على أنواعها
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حول العالم

أنجيلينا جولي وبراد بيت
يحسمان أمر الحضانة

فايا يونان تفوز بلقب "أفضل 
مطربة سورية لعام 2018"

بعد "واقعة السرقة"..
ليدي غاغا تشعل غضب مادونا

 النجم راغب عالمة يطرح أغنية 
سياسية "جريئة"

األميركيــة  النجمــة  بــأن  جولــي،  أجنيلينــا  املمثلــة  محاميــة  أفــادت 
وطليقهــا بــراد بــت توصــال التفاق نهائي بشــأن حضانة أوالدهم الســتة، 

بعــد أكثــر مــن عامــني مــن املفاوضات الشــاقة.
وقالــت احملاميــة، ســامانثا بلــي ديغــان، يف بيــان: "مت االتفــاق علــى 

ترتيــب حضانــة قبــل أســابيع ووقــع عليــه الطرفــان والقاضــي".
ونقلــت "رويتــرز" عــن ديغــان: "هــذا الترتيــب، الذي يقوم على أســاس 
توصيــات خبيــر تقييــم حضانة األطفال، يســتبعد احلاجة إلــى محاكمة. 
امللــف وتفاصيــل االتفــاق ســرية حلماية مصالــح األطفال"، فيمــا لم يكن 

لــدى ممثلي بيــت أي تعليق.
يكــر أن جولــي وبيــت انفصال يف ســبتمبر عــام 2016، بعد قصة حب 

اســتمرت 10 أعوام وزواج اســتمر عامني.
ورفعــت جولــي دعــوى للطــالق مشــيرة إلــى وجــود خالفــات ال ميكن 
تســويتها وســعت إلــى احلضانــة األساســية ألوالدهم الســتة ومــن بينهم 

بالتبني. ثالثــة 

حــازت النجمة الســورية، فايا 
مطربــة  "أفضــل  لقــب  يونــان، 
ضمــن   ،"2018 لعــام  ســورية 
جوائــز "داف باما ميوزيك أوورد" 

األملانيــة.
وحصلــت يونــان علــى اللقــب 
بــني  شرســة  منافســة  عقــب 
املطربــة،  وجمهــور  جمهورهــا 
عمليــة  خــالل  نصــري،  أصالــة 
التصويــت، لتنــال يونــان يف نهاية 
مــن  األعلــى  النســبة  املطــاف 

األصــوات.
باللقــب،  فوزهــا  إطــار  ويف 

تســتعد الفنانــة الســورية للســفر إلــى مدينة دبــي، حيث مــن املقرر عقد 
حفــل رســمي لتوزيــع جوائــز "داف بامــا ميوزيك أوورد"، يف 21 ديســمبر 

اجلــاري.
العــرب  الئحة النجــوم  العاملــي،  للحــدث  املنظمــة  اللجنــة  وأعلنــت 
املرشــحني للفــوز بلقــب "أفضــل مطــرب عربــي لعــام 2018"، يف حــني 
مــا زالــت عمليــة التصويــت جاريــة، ومــن ضمــن هــؤالء النجــوم: عمــرو 

ملجــرد. وســعد  دياب وتامــر حســني 

هاجمــت مغنيــة البــوب األميركيــة مادونــا مواطنتهــا ليدي غاغــا، متهمة 
إياهــا بســرقة اقتبــاس مشــهور لها، بعــد فترة هدوء نســبيه بينهمــا أعقبت 

ســنوات مــن اخلالفات.
املغنيتــني  بــني  إن اخلــالف  البريطانيــة  ميــل"  "ديلــي  وقالــت صحيفــة 
الفيديــو علــى  مــن مقاطــع  انتشــرت مجموعــة  بــدأ عندمــا  األميركيتــني 
اإلنترنــت، تظهــر ليــدي غاغــا وهــي ال تتوقــف عــن اســتخدام اقتبــاس يف 
جميــع جوالتهــا الصحفيــة التــي جــاءت حتــت اســم "والدة جنمــة" يف وقــت 

ســابق مــن هــذا العــام.
وبحســب املقاطــع، قالــت ليجــي غاغــا يف مناســبات متعــددة: "ميكــن أن 
يكــون هنــاك 100 شــخص يف الغرفــة، 99 منهــم ال يؤمنون بــك، لكن كل ما 

يتطلبــه األمــر هــو واحــد فقــط يؤمن بك، قــد يغيــر ذلك حياتــك كلها".
لكــن تبــني أن االقتبــاس شــبيه جــدا مبــا قالتــه مادونــا يف ثمانينيــات 
القرن املاضي، إذ نشــرت النجمة نفســها على حســابها بـ"إنســتغرم"، االثنني 
املاضــي، مجموعــة مقابــالت أجريت معها منــذ 30 عاما، وتقــول فيها: "إذا 
كان هنــاك 100 شــخص يف الغرفــة، و99 قالــوا لقد أعجبهتــم، أتذكر فقط 

الشــخص الــذي لم يقــل ذلك".
كمــا نشــرت مادونــا أيضــا صــورة لهــا علــى حســابها يف موقــع التواصل 
االجتماعــي، معلقــة عليهــا بالقول: "ال تعبث معي"، مما أدى إلى سلســلة من 

التعليقــات، والــردود املتبادلــة بــني معجبيها ومحبي ليــدي غاغا.

طــرح النجــم اللبنانــي، راغب عالمة، أغنية وطنية جديدة، يف 6 ديســمبر 
اجلــاري، حملــت اســم "طــار البلــد"، انتقــد من خاللهــا األوضاع السياســية 

واالقتصاديــة يف لبنان.
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حول العالم

سحب دعوى "خدش الحياء العام" 
بحق رانيا يوسف بعد اعتذارها

مصر تلجأ للتابلت لمنع زواج القاصرات!

جاكي شان يفضح نفسه.. عنف 
ونساء وخيانة زوجية

أعلــن محامــون مصريــون التنازل 
عــن دعــاوى قضائيــة ضــد املمثلــة 
أن  بعــد  يوســف،  رانيــا  املصريــة، 
اعتذرت عن واقعة ظهورها بفســتان 
مهرجــان  يف  بالفاضــح  وصفــوه 

الســينمائي. القاهــرة 
وقــال احملامــي وحيــد الكيالنــي، 
وهــو أحــد مقدمــي هــذه الدعــاوى 
"قررنــا التنــازل عــن البــالغ املقــدم 

أمــام النائــب العــام".
وأضــاف "لقــد أوضحــت الفنانــة 
أن مــا حــدث كان رغما عــن إرادتها، 
اجلنائــي  القصــد  انتفــى  وبالتالــي 
عنهــا ومــن ثّم لــن يكون هنــاك وجٌه 

." لعقابها
وكانــت املمثلة قد أثارت بظهورها 
خــالل حفل ختــام مهرجــان القاهرة 
اجلــدل،  مــن  الكثيــر  الســينمائي 
التواصــل  مواقــع  مــن  امتــد  الــذي 
اإلعــالم  وســائل  إلــى  االجتماعــي 

األجنبيــة.
وظهــرت الفنانــة البالغــة مــن العمر خمســة وأربعني عاما على الســجادة 
احلمــراء بثوبهــا األســود الطويل ذي املئزر الشــفاف أواخر الشــهر املاضي، 
لكــن الكثيــر ممــن تداولوا صورهــا الحقا علــى مواقع التواصــل االجتماعي 
انتقــدوا تلــك اإلطاللــة، وهي انتقــادات ذهبت رمبا ألبعد ممــا كانت تتوقع.

ملنع  زواج القاصرات قررت السلطات 
املصريــة عقــد القــران إلكترونيــاً وإمتام 
لــكل  يســلم  تابلــت  طريــق  عــن  الــزواج 
مــأذون يقــوم مــن خالله بتســجيل وثيقة 

وبيانــات الــزواج عليه.
وقــال الدكتــور عمــرو طلعــت، وزيــر 
إن  املعلومــات،  وتكنولوجيــا  االتصــاالت 
الــوزارة أطلقــت خدمــة الــزواج الرقمــي 
لتقليــل ظاهــرة زواج القاصــرات، حيــث 
ســيحمل املــأذون جهــاز كمبيوتــر لوحيــا 
األحــوال  مبصلحــة  متصــال  )تابلــت( 
احلكوميــة  البيانــات  وقاعــدة  املدنيــة 
إلرســال بيانــات الزوج والزوجــة حلظًيا، 
والتأكــد مــن صحــة البيانــات اخلاصــة 
بهمــا مــن العمــر، وعــدم وجــود موانــع 

قانونيــة.
ويكشــف إبراهيــم علــي ســليم رئيس مجلــس إدارة صنــدوق املأذونني يف 
مصــر أن التابلــت ســيحل مشــكلة زواج القاصرات والذي يتــم بصورة كبيرة 
يف القــرى نتيجــة التزويــر يف أعمــار الفتيــات، كمــا ســيحل مشــكلة املأذون 
املنتحــل الــذي يقــوم بعقــد القــران نيابــة عن مــأذون حقيقــي، ويتســلم منه 
دفاتــر الــزواج وعقــد القــران ويقــوم بعقــد الــزواج نيابــة عنــه، مضيفــا أن 
التابلــت ســيحل كذلــك مشــكلة وثائــق الــزواج املــزورة التــي تتــم مــن خالل 
سماســرة زواج يقومــون بتحريــر وثائق زواج وعقد قــران لفتيات، وبعد فترة 

كشــف النجــم الصينــي العاملــي، جاكي 
حياتــه  بشــأن  مثيــرة  تفاصيــل  شــان، 
الشــخصية وعالقتــه بالنســاء وأقر املمثل 
الصينــي باقتــراف "أخطــاء فادحة" خالل 

. ته حيا
وقال جاكي شــان، يف مذكــرات يرتقب 
صدورهــا ، إنــه دأب علــى معاملة النســاء 

بصــورة فظة وســيئة جدا.
يف  القتاليــة  الفنــون  جنــم  وأضــاف 
الكتــاب املعنــون بـــ"ال تكبــر أبــدا" إنه كان 
عنيفــا  ومنفعــال إلــى درجــة يرمــي فيهــا 

الغرفــة. الرضيــع يف  بابنــه 
واعتــرف جاكي شــان البالــغ من العمر 

64 عامــا، بأنــه كان يقيــم عالقات مع عامالت اجلنــس، كما أكد أنه قاد 
ســياراته كثيــرا وهو يف حالة ســكر، دون أن يكتــرث ألمر القوانني.

ويف إحدى املرات، ســحق جاكي شــان ســيارة "بورش" يف حادث ســير، 
ويف اليوم املوالي، هشــم ســيارة مرسيدس أخرى من جراء حادث جديد.

وأورد  النجــم أنــه كان ســيئا جــدا مع صديقته األولى إذ كان مشــغوال 
طيلــة الوقت بشــرب الكحول وألعاب القمــار يف اخلارج.

وحينمــا اهتــدى جاكي شــان إلى حبيبته التي ســتصبح زوجته األولى، 
لــم يتوقــف هــذا الســلوك األرعــن، فالنجــم العاملــي يقــر بأنــه خانها مع 

ملكــة جمال آســيا ســابقا، إلني إجن.
وأوضــح أنــه احتقــر نفســه يف أكثــر من مــرة وهو ينظر إلــى وجهه يف 
املــرآة وقــال لنفســه "أنت نذل حقيقي"، مدركا أنه لــم يعط الوقت الكايف 

لعائلتــه الصغيرة وانصرف إلــى ملذاته ونزواته.

تكتشــف أســرة الفتاة أن الزواج مزور، 
وأن ابنتهــم ليــس لديهــا وثيقــة زواج 

رســمية يف الدولة.
ويقــول رئيس مجلــس إدارة صندوق 
املــأذون  عمــل  طريقــة  إن  املأذونــني 
بالتابلــت تتــم بعــد أن يتســلم املــأذون 
البيانات اخلاصة بالعروســني وإدخالها 
بســجل  املرتبــط  التابلــت  خــالل  مــن 
وقاعــدة  املدنيــة،  األحــوال  مصلحــة 
البيانــات احلكوميــة، ويتأكد من صحة 
أعمارهمــا، كما ميكنه التأكد من أنهما 
لــم يســبق لهمــا الــزواج، ألن البعــض 
ينكــر ذلــك حتى ال يتم إخطــار الزوجة 
األولــى وفــق القانون، وبعــد التأكد من 

صحــة البيانــات يقــوم بعقــد القران.
ويضيــف أن التابلــت سيكشــف الكثيــر مــن الوســائل التي يلجــأ إليها 
التقاعــد  وأمــوال  الــزواج  مســائل  القانــون يف  علــى  للتحايــل  البعــض 
والنفقــة، فبعــض األرامــل الالئــي يحصلــن علــى معاش أزواجهــن، يقمن 
بالــزواج مــن آخريــن بعد انتهــاء فترة العــدة وال يقمن بإعــالن ذلك حتى 
ال ينقطــع عنهــن معاش الــزواج الراحل وفــق القانــون، وبعضهن يحصلن 
علــى حضانــة األوالد رغــم زواجهن الســري، كــي يظــل األوالد يف كنفهن 
باملخالفــة للقانــون، مشــيرا إلــى أن الطريقــة القدميــة لتســجيل عقــود 

الــزواج يدويــا كانــت ال تســتطيع كشــف كل هــذه املخالفات.
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عالقات

األمــور  مــن  العديــد  إلــى  الزوجــني حتتــاج  بــني  العالقــة اجلنســية 
لتعزيزهــا، وميكــن اللجــوء إلــى طــرق طبيعيــة بســيطة ولكنهــا فّعالــة 

اليــوم. عليهــا  ســنعرفك 
يف  اجلنســية  واحملفــزات  العقاقيــر  إلــى  األزواج  بعــض  يلجــأ  قــد 
ســبيل احلصــول علــى الســعادة بشــكل مؤقــت خــالل العالقــة احلميمة، 
وال يعلمــوا أن لهــذه األدويــة مخاطــر صحيــة فيمــا بعــد، ولذلــك يجــب 
اإلهتمــام والتركيــز علــى الســبل الطبيعيــة التي تعــزز العالقة اجلنســية 

بــني الزوجــني.

تضــر  أن  دون  العالقــة  ســتدعم  التــي  الطــرق  بعــض  إليــك 
. بصحتــك

تناول األطعمة احملفزة
الشــعور  تســاعد يف حتريــك  التــي  األطعمــة  مــن  هنــاك مجموعــة 
بالرغبــة بــني الزوجــني، مثــل الفواكــه احلمضيــة الغنيــة بفيتامــني ســي، 
والتي حتتوي على مضادات األكســدة أيضاً، وبالتالي تعمل على حتســني 

األداء اجلنســي.
تعتبــر فاكهــة األفــوكادو مفيــدة لدى الرجــال الذين يعانــون من ضعف 
املضــادة  C ذو اخلصائــص  اإلنتصــاب، كونهــا حتتــوي علــى فيتامــني 
لألكســدة، والبوتاســيوم وفيتامــني B6 الهامــني للتغلــب علــى املشــاكل 

اجلنســية.
ويعــد اللــوز مــن أهــم املــواد الغذائية التي تفيــد يف تعزيــز الرغبة بني 
الزوجــني، فيحتــوي علــى مادة الســيلينيوم التي تســاعد يف عــالج العقم، 
وكذلــك عنصــر الزنك الذي يســاهم يف إنتــاج الهرمونات اجلنســية لدى 

الرجال.
يف املقابــل يفضــل عدم اإلكثار مــن بعض األطعمة التي تضعف الرغبة 
اجلنســية، مثــل األطعمــة التــي حتتــوي علــى نســبة كبيــرة مــن الدهــون 
املشــبعة والكوليســترول، كاللحــم الغنــي بالدهــون، واملقليــات والوجبــات 

الســريعة بشــكل عام.
ينصــح بتنــاول الشــوكوالتة الداكنة قبل ممارســة العالقة اجلنســية ملا 

لهــا من أهمية كبرى يف إثارة الشــهوة والشــعور بالســعادة.

ممارسة الرياضة
يتجاهــل الكثيــر مــن األشــخاص ممارســة الرياضــة علــى الرغــم مــن 
أهميتهــا الكبيــرة يف احلصــول علــى النشــاط والطاقــة الالزمــني لكافــة 

املهــام، ومنهــا ممارســة العالقــة احلميمــة.
فالرياضــة تزيــد الشــعور بالشــهوة اجلنســية كونهــا تســاعد يف تدفق 

الدم لألعصاب التناســلية، وبالتالي تعزيز عملية اإلنتصاب لدى الرجل.
كمــا أن الرياضة تســاهم يف تخفيف الشــعور بالضغــط والتوتر والقلق 
وحتســن احلالــة املزاجيــة، والتي يعتمــد عليها الزوجان بصــورة كبيرة يف 
تقويــة العالقــة بينهمــا، فكلما تخلوا عــن التوتر كلمــا زاد القرب بينهما.

كمــا تســاعد ممارســة الرياضــة يف عــالج املشــاكل اجلنســية بصــورة 
كبيــرة، مثــل البــرود والضعــف اجلنســي، وكذلك مشــكلة القــذف املبكر.
إنتــاج  تعــزز  التــي  الرياضــات  أبــرز  مــن  التحمــل  رياضــات  وتعتبــر 
الهرمونات احملفزة للقدرة اجلنســية، مثل اجلري، والســباحة، ولتحســني 
احلالــة املزاجيــة والنفســية ينصــح مبمارســة رياضة اليوغــا والبيالتس.

اإلهتمام بوقت العالقة احلميمة
يجــب وضــع أولويــة لهــذه العالقــة اخلاصــة بــني الزوجــني، وعــدم 
إهمالهــا والتقصيــر فيهــا، ففــي بعــض األحيــان يــؤدي إنشــغال الزوجني 
بســبب العمــل أو اإلهتمــام باألبناء إلــى تأجيل العالقة اجلنســية مرة تلو 
األخــرى حتــى يعتــاد الزوجــني علــى عــدم وجود هذه املمارســة كأســاس 

يف حياتهمــا.
وينــدرج حتــت هــذا األمــور العديــد مــن العوامــل، مثــل أخذ القســط 
الــكاف مــن النــوم حتــى ال يشــعر الزوجــني بالكســل وعــدم امليــل للقــاء 
اجلنســي، وكذلك تنظيم الوقت بحيث يكون لديهما وقت لهذه املمارســة.

أمور بسيطة لزيادة الرغبة اجلنسية
باإلضافة إلى الطرق الســابقة، هناك بعد األمور البســيطة التي تزيد 

الشــعور بالرغبة اجلنسية بني الزوجني، وهي:

النظافة الشخصية
فيجــب علــى كل مــن الزوجــني اإلهتمــام بالنظافــة الشــخصية جيداً، 
فعــدم النظافــة يــؤدي إلــى النفــور، كمــا أن للعطر تأثيــراً كبيــراً يف زيادة 

اإلثــارة بــني الزوجني.
جلســات التدليك: يســاعد تدليك اجلسم بإســتخدام الزيوت العطرية 
يف حتفيــز نشــاط الــدورة الدمويــة يف اجلســم، وبالتالــي تعزيــز الشــهوة 

اجلنسية.
التحــدث وتدعيــم العالقــة احلياتيــة: فــال ميكــن أن تصبــح العالقــة 
اجلنســية مثالية دون وجود حوار دائم ومشــاركة يف كافة األمور احلياتية 

بــني الزوجني.
خلــق أجــواء رومانســية يف املنــزل: مثــل تزيــني غرفــة النوم بالشــموع 
وتعطيرهــا، فهــذه األجواء تزيد الرومانســية واحلب بــني الزوجني وتؤدي 

إلــى عالقة جنســية أفضل.

طرق طبيعية 
لتعزيز اإلثارة 

اجلنسية بني 
الزوجني
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من املستورد الى املستهلك بأسعار منافسة حجر طبيعي 1٠٠٪ خفيف الوزن جمالية خاصة
إختصاصيون يف التركيب والديكورات الداخلية واخلارجية

ARTISAN STONE

T. 0405 55 76 66
E. info@DNAstone.com.au  -  W. www.DNAstone.com.au

NATURALLY INSPIRED

سرعة يف التنفيذ ودقة يف العمل

نحت - رسومات وزخارف شامية
حجر أبيض كلسي لبناني

حجر أسود بازلتي للواجهات واالرضيات
نستطيع أن نؤمن الطلبيات بأقصى سرعة

وحسب قياسات وتصميم احلجر
لطلباتكم وملزيد من املعلومات

االتصال بـ طريف الراحيل

DNA
إعالنات
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إعالن

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

يتقدم السيدان حبيب ومعز من أبناء اجلالية بأحر التهاني مبناسبة

عيدي امليالد املجيد ورأس السنة املباركة
أعادهما اهلل على اجلميع باخلير والبركة

وكل عام وأنتم بخير

Mr Ford Spares
All Ford Spare Parts
Toyota Camry Parts
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إعالن

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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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

من 	  خرجوا  اقارب  لديك  كان  إذا 
سوريا او العراق.

ارسال 	  يف  ملساعدتك  رسيعًا  بنا  اتصل 
طلبات تأشرياهتم اىل اسرتاليا

أجل 	  من  عامًا   20 مدى  عىل  خربتنا 
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

• 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

إعالن



33 The World Observer | December - January  |  2018 - 2019

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

Elminieh
Lebanese Restaurant & Cafe

Breakfast - Lunch - Dinner

 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 قطعية
صاحب مطعم املنية والعاملني معه

من الجالية بأطيب التمنيات بمناسبة حلول

عيدي الميالد ورأس السنة
أعادهما هلل على الجميع بالخير والسالم

إعالنات

Shop 5/ 183 Elizabeth Drive 
Liverpool NSW
P. 02 9602 7999

نفتح 7 ايام يف االسبوع

يوجد لدينا جميع أنواع املعجنات
نؤمن طلباتكم للمناسبات

أسعارنا مهاودة

يتقدم السيد مصطفى قطعية من الجالية بأطيب التمنيات بمناسبة حلول

عيدي الميالد المجيد ورأس السنة المباركة
وكل عام وانتم بخير

يوجد لدينا جميع أنواع اللحوم الطازجة يوميًا
أفضل األسعار مبناسبة األعياد

يتقدم السيد مصطفى قطعية من الجالية بأطيب التمنيات بمناسبة حلول

عيدي الميالد المجيد ورأس السنة المباركة
وكل عام وانتم بخير

Shop 3/ 183 Elizabeth Drive 
Liverpool NSW
P. 02 8798 2474
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غرائب

"القرص" خيرج عن صمته بشأن اخلالف
"مالك السكاكني" خارج بني كيت وميغان ماركل

كاتدرائية يف ليفربول

بعــد  صمتــه  عــن  بكنغهــام  قصــر  خــرج 
األنبــاء التــي تــرددت عن خالفات بــني زوجتي 
األميريــن البريطانيــني ويليــام وهــاري، كيــت 

مــاركل. وميغــان  ميدلتــون 
كيــت  أن  إلــى  إعالميــة  تقاريــر  وأشــارت 
دوقــة كامبــردج تصــدت مليغــان مــاركل دوقــة 
ساســيكس بعــد أن حتدثت األخيــرة "بوقاحة" 

إلــى املوظفــني امللكيــني.
وتضيــف التقارير إن كيــت طلبت من ميغان 
أن ال توبــخ أعضــاء من فريقها امللكي يف قصر 
كينغســتون، حســبما أوردت صحيفــة "ذا صن" 

البريطانية.
بكنغهــام  قصــر  اتخــذ  األثنــاء،  هــذه  ويف 
عــن  علنــا  وحتــدث  اعتياديــة  غيــر  خطــوة 
اخلــالف املفتــرض قائــال: " ذلــك لــم يحــدث 

أبــدا".
أنبــاء  بعــد  امللكــي  القصــر  حديــث  وجــاء 
عديــدة حتدثــت عــن لهجــة ميغان غيــر اللبقة 
وطلباتهــا املتكــررة من موظفــي القصر امللكي.

البريطانيــة  ميــل"  "ديلــي  وكانــت صحيفــة 

نقلــت منذ أيام بوادر خــالف بني كيت وميغان، 
وونقلــت عن مصدر داخلي أن "كيت )ميدلتون( 
ال  مختلفتــان.  شــخصيتان  )مــاركل(  وميغــان 

ينســجمان مــع بعضهمــا البعض".
وصــدر خبر رســمي قبل أيام، يؤكــد مغادرة 
األميــر هــاري وميغان خارج قصر كينســنغتون، 
عــن  كــم   32 يبعــد  ريفــي  ملنــزل  واالنتقــال 

كينســنغتون ويتكــون مــن 10 غــرف نــوم.
الواضــح  مــن  أن  داخليــة  مصــادر  وتقــول 
جــدا االختــالف يف شــخصيتي كيــت وميغــان، 
حتــى يف املالبــس التي يرتدينهــا وتعاملهما مع 

وســائل اإلعــالم.
وقالــت املصــادر إن وليــام وكيت لهم شــعبية 
كبيــرة بــني طاقــم العمــل التابع للعائلــة املالكة، 
بينمــا قــد تكــون ميغان فظــة أحيانــا مع بعض 

أعضــاء طاقــم العمل.
االختالف يف شــخصيات الزوجات قد يبعد 
البعــض، وهــو األمــر  األميريــن عــن بعضهــم 
املتوقــع مــع انشــغال كل منهــم مبهامــه امللكيــة 

اخلاصــة وحياتــه الزوجيــة.

ألــف  مــن 100  ُعــرض متثــال مصنــوع 
شــفرة حادة يف مدينة ليفربــول االجنليزية، 
لتكــرمي ذكرى أولئــك الذين تأثــرت حياتهم 

الطعن. بجرائــم 
وصنــع التمثــال "مالك الســكاكني" الذي 
يبلــغ ارتفاعــه 27 قدما من100 ألف شــفرة 
متت مصادرتها وُســلمت لقوات الشرطة يف 
جميــع أنحــاء البــالد لتســليط الضــوء على 
قضيــة اجلرائــم باســتخدام الســكاكني يف 

اململكــة املتحدة.
واســتغرق صنــع التمثــال، الــذي صممــه 
ألفــي برادلــي، أكثــر مــن عامل يكــون نصبا 
تذكاريــا وطنيا ملناهضة العنف واالعتداءات 

يف مركــز أعمــال احلديــد البريطاني.
قــال برادلي إن متثال "مالك الســكاكني" 
ُصنــع بأنواع مختلفة من الشــفرات احلادة.

وأضــاف "كان لــدي كل أنواع الســواطير، 
وســكاكني تقطيع اللحوم، والســيوف، وحتى 
ســكاكني املطبــخ العاديــة، وهــو أمــر محزن 

حقا..."
احملليــة  اإلعــالم  وســائل  وذكــرت 
كاتدرائيــة  خــارج  ســيعرض  التمثــال  أن 
األجنليــكان يف ليفربــول خــالل فتــرة عيــد 

امليــالد.

Magic
Driving School

0419 979 499
للحصول عىل رخصة قيادة السيارات بأقل تكلفة وأرسع وقت
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غرائب

28 ألفا يف حفل عيد 
ميالد طفلة..

والرشطة تتحرك

"فيديو جنيس" عىل قمة اهلرم يثري غضبا..
و"اآلثار املرصية" ترد

أكثر املوسيقيني جنيا لألرباح هذا العام

أثــار نشــر عــدد مــن رواد مواقــع التواصــل 
االجتماعــي صــور لســائحني أجنبيني ميارســان 
أحــد  ســطح  فــوق  لــألداب  منافيــة  أفعــااًل 
أهرامــات اجليــزة، موجــة جــدل يف مصــر، يف 
وقــت لــم تتأخــر الهيئــة الرســمية يف التعقيــب 

علــى الواقعــة.
أندريــاس  يدعــى  دمناركــي  مصــور  ونشــر 
هيفيــد" لقطــات فيديــو برفقــة مــن تبــدو أنهــا 
صديقته يتســلقان الهرم األكبر "خوفو" مبنطقة 
اجليــزة، للوصــول إلى قمتــه، وتصوير مشــاهد 
وصــور جنســية، ممــا أثــار ردود فعــل غاضبــة 

أكثر املوسيقيني جنيا لألرباح هذا العام
نشــرت مجلة فوربس تصنيفــا جديدا للمطربني والفرق 

املوســيقية التــي جنت أعلى أربــاح خالل العام اجلاري.
ويف رأس قائمــة التصنيف حلــت فرقة "U2" األيرلندية، 
والتــي كســبت منــذ بدايــة العــام احلالــي نحــو 118 مليــون 

دوالر.
ويف املركــز الثانــي مــن التصنيــف، جــاءت فرقــة الروك 

علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، حســب مــا 
نقلــت صحيفة "الشــروق" القاهريــة، اخلميس.
يف املقابــل أكــد مديــر منطقــة األهرامــات، 
الفيديــو  ومقطــع  الصــور  أن  محيــي،  أشــرف 
املنشــور للمصــور الدمناركــي، ليســت حقيقيــة، 
ومــن املؤكــد أن تكون قد صممــت بطريقة تقنية 

"فوتوشــوب".
نقلتهــا  تصريحــات  يف  محيــي،  وأضــاف 
"الشــروق" أن منطقــة األهرامــات مؤمنة بشــكل 
أي  بحــدوث  الســماح  ميكــن  وال  جــًدا  جيــد 

املنطقــة. يف  صغيــرة  مخالفــات 

البريطانية "UUUUUUUU" التي جنت 115.5 مليون دوالر، 
وتالها املوســيقي البريطاني، إيد شــيران، الذي جنى 110 
 UUUUU UU" ماليــني، وفاقت مشــاهدات أغنيته الشــهيرة

UUU" علــى يوتيــوب 3 مليارات.
 "UUUU U' UUUUU" كمــا ضمــت القائمــة أيضــا فرقــة
ورودجــر واتريس مطــرب فرقــة "UUUU UUUUU"، ومغني 

."UUU U" الــراب الشــهير

وجهت طفلة هولندية يف اخلامســة عشر 
مــن عمرها دعــوة ألصدقائها حلضور حفل 
عيــد ميالدهــا يف إحدى البلــدات الهولندية 

الصغيرة عبر تطبيق سنابشــات.
وأجبــرت الطفلــة الحقــا علــى االختفــاء 
بعــد أن انتشــرت الدعــوة عبــر سنابشــات، 
ثــم انتقلــت إلــى دعــوة عامــة علــى موقــع 
فيســبوك، حيــث عبــر 28 ألف شــخص عن 

رغبتهــم يف احلضــور.
ويف الدعــوة التي وجهتهــا الثالثاء، قالت 
الطفلــة إنها تريد مــن أصدقائها "االحتفال 
معهــا يف يومهــا الكبير يف منزل األســرة" يف 
قريــة كاتويــك بالقــرب من كوييــك، بجنوب 

شــرقي هولندا.
وخــالل ســاعات مــن نشــر الدعــوة على 
فيســبوك انهــاالت املوافقات على احلضور، 
ميــل"  "ديلــي  صحيفــة  نقلتــه  ملــا  وفقــا 

البريطانيــة.
مســامع  إلــى  وصــل  األمــر  أن  ويبــدو 
الشــرطة، فأصــدر محافظــة البلــدة بيانــا 
قــال فيــه "لن تكون هنــاك حفلة يف كاتويك، 
وحــذر مــن قــدوم أي شــخص إلــى البلــدة 

بنوايــا خاطئــة".
وأجبــرت الشــرطة الطفلــة علــى مغادرة 
البلــدة، التــي ال يزيــد عــدد ســكانها علــى 
بضــع مئــات مــن األشــخاص، مؤقتــا بعــد 
مخــاوف من أن جتتــذب دعوتها اآلالف من 

األشــخاص وبالتالــي إثــارة الشــغب.
وقــال والــدا الطفلــة إن الدعــوة "متــت 
قرصنتهــا مــن موقــع سنابشــات" مــن قبــل 

غربــاء.
وقام شــخص غير معروف بنشــر الدعوة 
على فيســبوك، اجلمعة، وفتح حســابا حتت 
مســمى "أحــداث" علــى املوقــع ونشــر فيــه 
دعــوة احلفلة والعنــوان، وأطلق على احلدث 
مســمى "بروجكــت إكس كاتويك"، مســتلهما 

اســم فيلــم أميركي كوميــدي يف ذلك.
علــى  احلــدث  صفحــة  إغــالق  وعنــد 
أكــدوا  قــد  كان 8000 شــخص  فيســبوك، 
حضورهــم، بينما أبــدى 20 ألفــا اهتمامهم 

باحلضــور.
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هو

Australia Phone Cards
بطاقة اهلاتف االسرتالية

• Sky Lebanon
• Best Middle East Card
• Wonderful

Ahmad Yaghy

يتقدم
السيد أحمد ياغي

مدير مؤسسة اوستراليا فون كارد من اجلميع يف 
اوستراليا بأحر التهاني وأطيب التمنيات مبناسبة حلول

األعياد الكرمية
أعادها اهلل على اجلميع باخلير والبركات

وكل عام وانتم بخير

الرجل املرح 
الرجــل املرح، علــى الرغــم مــن 
مطلــب  الرجــل  شــخصية  قــوة  أن 
إال  النســاء،  لــدى معظــم  أساســي 
أن هــذا ال يتعــارض مــع أن يكــون 
قــادر علــى إطــالق  إنســاناً مرحــاً 
النــكات والدعابــات من وقت آلخر.

النســاء  مــن  الكثيــر  وتفضــل 
الــذي  املــرح،  بالرجــل  االرتبــاط 
يضفــي أجــواءًا مــن املــرح والتســلية 
يف املنــزل، فهــذا النــوع مــن الرجــال 
لديــه تأثيــر ســحري علــى النســاء، 
ولديه القدرة على رســم االبتســامة 
يف  حتــى  اآلخريــن  وجــوه  علــى 
صحيفــة  الظروف. وتقــدم  أحلــك 
مــن  مجموعــة  إنديــا  أوف  تاميــز 
األســباب التــي جتعــل الرجــل املــرح 
النســاء  مــن  الكثيــر  لــدى  مفضــاًل 

لالرتبــاط.

اإلبداع
إذا ســألت أي كاتــب أو مخــرج 
عــن النــوع األكثر صعوبــة من ألوان 
الدراما سيقول بالتأكيد الكوميديا، 
لذلــك فــإن اإلنســان املــرح والقادر 
علــى تأليف الدعابــات ميتلك قدرة 

إبداعيــة ال تتوفــر لــدى اآلخرين.

الشعور باألمان
مينــح الرجــل املرح املرأة شــعوراً 
باألمــان إلــى جانبــه، إذ غالبــاً مــا 
يكــون هــذا النــوع مــن الرجــال من 
يحمــل  وال  الطيبــة  القلــوب  ذوي 

األحقــاد جتــاه اآلخريــن.

التفاعل مع األصدقاء
يف  صعوبــة  املــرأة  جتــد  لــن 
اندمــاج الرجل املرح مع أصدقائها، 
يف  باحلــرج  تشــعر  لــن  وبالتالــي 

مميزات للرجل املرح
جتعله مفضاًل لدى النساء

اخلاصــة  واملناســبات  احلفــالت 
زوجهــا. بحضــور 

التسلية
املــرح  الرجــل  برفقــة  اخلــروج 
فهــو  مســلياً،  يكــون  مــا  عــادة 
االبتســامة  رســم  علــى  قــادر 
دائــم،  بشــكل  املــرأة  شــفتي  علــى 
أبــدا. برفقتــه  بامللــل  تشــعر   ولــن 

االبتسامة الدائمة
املــرأة  تبقــى  أن  الصعــب  مــن 
غاضيــة مــن الرجــل املــرح لوقــت 
رســم  علــى  قــادر  فهــو  طويــل، 
االبتســامة علــى وجههــا ثانيــة بعد 

قصيــر. وقــت 

التواصل االجتماعي
شــعبية  املــرح  الرجــل  ميتلــك 
كبيــرة بــني أصدقائــه ويف محطيــه 
علــى  القــدرة  ولديــه  االجتماعــي، 
االندمــاج يف أي مناســبة اجتماعية 
بســهولة والتفاعــل مــع اآلخرين بل 

وإثــارة إعجابهــم.

قوة املالحظة
يتميــز الكوميدي الناجح بقدرته 
علــى مراقبــة النــاس واألشــياء من 
حولــه بشــكل جيــد، ومالحظــة كل 
صغيــرة وكبيــرة للخــروج بتعليقات 

ســاخرة ودعابات مســلية.

الثقة بالنفس
الوحيــد  هــو  املــرح  الشــخص 
لتســلية  مــن نفســه  الــذي يســخر 
اآلخريــن، لكــن ذلــك ال يعنــي أنــه 
إنســان مهــزوز، بــل علــى العكــس 
بالنفــس  كبيــرة  ثقــة  ميتلــك  فهــو 

نفســه. عــن  بالرضــى  وشــعوراً 
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إعالن

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 2019?
• We look after your investment property
• Residential and commercial

Licensed  Real  Estate  Agent  and Licensed  Auct ioneer
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رياضة

Registration no. 9793853

VT Migration

تيريزا نقوال
خريجة جامعات استراليا

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

E. vtht@bigpond.com

منصور املرصي .. موهبة واعدة يف لعبة كرة القدم..
يتمتــع رغم صغر ســنه بخبرة الفتة ونبــوغ مميزلذلك مت 
اختيــاره لتمثيــل والية نيو ســاوث ويلز ضمــن فريق الدرجة 
 Futsal  Thunder( الداخليــة  القــدم  لكــرة  األولــى 

)Team
ينتظــر الالعــب منصــور املصــري البالــغ مــن العمــر 12 

عامــا  مســتقبال باهــرا لالنطــالق مــن منطقــة 
كنتربري بانكستاون الى مستوى الوالية.

أثبــت الالعب الناشــئ منصور املصــري  جدارته يف لعبة 
كــرة القدم )Indoor( لذلــك مت اختياره مؤخرا لتمثيل 

والية نيو ساوث ويلزالعام املقبل يف لعبة
 FFA Futsal National Championships in

2019
يتميــز الالعــب الصاعد منصور املصري بســرعة خارقة 
يف متريرالكــرة ولديــه مهــارات قــل نظيرها حيث يســتطيع 

تخطــي عــدة العبــني ليحقق مــا فيه صالــح فريقه  .
الدراســية  الســنة  يف  يــزال  ال  اخلــارق  الشــاب  هــذا 

الســابعة.
امــا من حيث لعبــة كرة القدم املألوفة )Outdoor( فان 

منصور العب مميز يـُــحسب له الف حساب وله موقعه 
ومكانته بشكل عام ويلعب ضمن فريق

NPL1 Club Canterbury Bankstown FC
مجلة األوبزرفر تتمنى لالعب منصور املصري مســتقبال 

ّــق زاهرا يف لعبة كرة القدم وتتوقع له ان يـُــبِدع ويحلـ
 يف مبــاراة كانــون الثانــي2019 وتنتظــر منــه املزيــد مــن 
التألــق والبطــوالت يف الســنوات املقبلة ليرفع اســم اجلالية 

عاليا يف استراليا والعالم.
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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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جعبة االوبزرفر العالمية

أقوال

قصة وعبرة
قصة مثل

من عادات الشعوبأمثال وحكم

"الكلمة الطيبة"

يحكــى أن ملــكاً أعلن يف الدولة بــأن من يقول كلمة 
طيبــة فلــه جائــزة 400 دينار، ويف يوم كان امللك يســير 
بحاشيته يف املدينة إذ رأى فالحاً عجوزاً يف التسعينات 
مــن عمره وهو يغرس شــجرة زيتون فقال له امللك ملاذا 
تغــرس شــجرة الزيتــون وهي حتتاج إلى عشــرين ســنة 
لتثمــر وأنــت عجوز يف التســعني مــن عمــرك، وقد دنا 
أجلك ؟ فقال الفالح العجوز : الســابقون زرعوا ونحن 
حصدنــا ونحــن نــزرع لكــي يحصــد الالحقــون .فقــال 
امللــك أحســنت فهذه كلمــة طيبة فأمــر أن يعطوه 400 
دينــار فأخذهــا الفالح العجوز وابتســم . فقــال امللك : 
ملــاذا ابتســمت ؟ فقــال الفــالح : شــجرة الزيتــون تثمر 
بعــد عشــرين ســنة وشــجرتي أثمــرت اآلن !!!! فقــال 
امللــك : أحســنت أعطــوه 400 دينــار أخــرى ، فأخذها 
الفــالح وابتســم . فقــال امللــك : ملــاذا ابتســمت ؟ فقال 
الفالح : شــجرة الزيتون تثمر مرة يف الســنة وشــجرتي 
أثمــرت مرتــني . فقــال امللــك : أحســنت أعطــوه 400 
دينــار أخــرى ثم حترك امللك بســرعة مــن عند الفالح، 
فقــال لــه رئيــس اجلنود : ملاذا حتركت بســرعة ؟ فقال 
امللــك : إذا جلســت إلــى الصبــاح فــإن خزائــن األموال 

ســتنتهي وكلمــات الفالح العجــوز ال تنتهي،

تقاليد الزواج
تقاليد قبائل الباوبا

تنتشــر قبائــل الباوبــا علــى بُعــد 150كــم مــن 
أســتراليا، ويعيشــون ضمــن ُمقاطعــة باوبــا نيــو 
غينيــا، وتُعــّد ّتقاليــد الــزواج مــن أكثــر العــادات 
والّتقاليــد التي مازالت ســائدة عند هذه القبائل؛ 
الّتجــارة،  أنــواع  مــن  نوعــاً  الــزواج  يعتبــرون  إذ 
ويعتمــد علــى أســعار وعــرض وطلــب، فمثــاًل إذا 
كان ثمــن العــروس 240 دوالراً، يُدفع نصف املبلغ 
األصــداف  باســتخدام  اآلخــر  والنصــف  نقــداً، 

البحرّيــة.

تقاليد الزواج يف الهند
 ينتشــر يف الهنــد نوع من أنــواع ّتقاليد الزواج 
التــي تعتمــد علــى اختيار الفتــاة الّرجل املناســب 
باســتخدام  ضربــه  طريــق  عــن  تتزوجــه؛  حّتــى 
العصــا علــى رأســه وظهــره، والّرجل القــادر على 
حتمل الضرب هو الذي يُعّد مناســباً للزواج، كما 
ينتشــر يف قبيلــة تــودا الهندّية تقليــد زواج خاص 
بالفتيــات؛ حيث جُتبــُر العروس على الزحف على 
ركبتيهــا ويديهــا وصــوالً إلــى عريســها، ثــّم يضع 

العريــس قدمــه علــى رأس العــروس ليُباركها.

يف كمبوديا
فهنــاك غــرف خاصــة صغيرة بُنيــت خصيصاً 
مــن أجل ممارســة الفتيــات الصغيــرات للجنس، 
بحيــث مُيضــني ليلــًة كاملــة يف التجربــة إليجــاد 
الشــريك املُناســب، خاصــة وأن الطــالق ممنــوُع 

لديهم. قانونيــاً 

يف التبت ونيبال
تعتبــر ظاهــرة تعــدد الزوجــات أمــراً طبيعيــاً 
فلديهــم كذلــك مــا يُســّمى مبشــاركة الزوجــات، 
حيــث ميكــن للصديق أن يأخــذ زوجة صديقه إذا 
ســافر أو مات، وميكن أن يتشــاركوا زوجاتهم من 

بــاب املُجاملــة وإظهــار احلــّب والّصداقة.

يعتبــر مثل رجعت حليمــة لعادتها القدمية 
مــن األمثــال الشــعبية املنتشــرة بشــكل كبيــر 
حيــث يســتخدمه النــاس التعبيــر عــن عــدم 
الواقــع  شــكل  اختلــف  مهمــا  احلــال  تغيــر 

فدائمــاً ترجــع األمــور إلــى ســابق عهدهــا.
يرجــع أصــل هذا املثــال إلى قصــة قدمية 
وهــى قصــة "حليمــة" زوجــة حــامت الطائــي 
الرجــل الذى اشــتهر بالكرم واجلــود على كل 
احمليطــني بــه، وكانــت زوجته تتصــف بالبخل 

بــني جيرانها.
يحكــى أنهــا كانــت تقتصد فى اســتعمالها 
لــكل شــىء، حتــى أنهــا كانــت تضــع الســمن 
وذات  لديهــا،  ملعقــة  بأصغــر  الطهــى  عنــد 
يــوم أراد زوجهــا أن يعلمهــا الكــرم فــروى لها 
كلمــا  قالــوا  األقدمــني  أن  األثــر  مــن  قصــة 
قامــت املرأة بوضع ملعقة ســمن زائدة باإلناء 
عنــد الطهــى كلما ازاد اهلل فــى عمرها يوماً، 
بســخاء  الســمن  تســتخدم  حليمــة  فأخــذت 
عنــد الطهــى حتى تعــودت على ذلــك وأصبح 

طيباً. طعامهــا 
وفــى يــوم أصابهــا مصيبــة عندمــا توفــى 
كثيــراً،  حتبــه  كانــت  والــذي  الوحيــد  ابنهــا 
حزنــت عليه بشــدة حتى وصــل بها األمر أنها 
متنــت املــوت، لذا عــادت تقلــل الســمن فــى 
الطبــخ حتــى ينقــص عمرهــا ومتــوت، فقــال 
القدميــة"  لعادتهــا  حليمــة  "رجعــت  النــاس 

وانتشــر املثــل بســبب تلــك القصــة.

يقــول مــارك تويــن: املــرأة إذا كرهــت رجــاًل 
بعمــق فآعلــم أنهــا كانــت حتبــه حتــى املــوت. 

يقــول إرفــني روميــل: مــن أهم أســرار الفشــل 
محاولــة إرضــاء جميــع الناس. 

يقــول علــي أمني: تعلمت ممــن أحبوني احلياة 
وتعلمــت ممــن كرهوني احلذر، ومن لــم يبالوا بي 

األنانية.  علموني 
يقول أنيس منصور: الكســول يخشــى الذهاب 

يف الشــمس كي ال يجر خياله وراءه. 
هنــري فــان ديــك: األصــل يف الناجحــني أنهم 
كانــوا مصممني على ذلــك، أما النجاح عن طريق 

احلــظ فهو صدفــة ال أكثر. 
يقــول تشرشــل: االنتقــال من فشــل لفشــل مع 
االحتفــاظ بنفــس احلمــاس هــو الســر اخلفــي 

 . ح للنجا

على احملك: 
هنــاك  كان  إذا  مــا  ليــس  احلقيقــي  الســؤال 
حيــاة اخــرى بعــد املــوت.. الســؤال احلقيقــي هو 
 هــل كنــت علــى قيد احليــاة قبل املوت.. - أوشــو

األمثــال تعبير عفــوي عن مواقف وأحداث 
متــر يف حياتنــا، فمهما إندثرت األجيال تبقى 
حكمهــم وأمثالهــم تتوارث فنأخــذ منها العبر 
وقــد نســتخدمها للتعبيــر عن مواقــف معينة، 
وقــد تختلف وتتغّير بألفاظها ولكن مضمونها 
واحــد، فالعلم العربي ملــيء باحلكم واألمثال 

وهنــا اخترنا أجملها: 
احلقيقة كالنور ال تخفى. 

اجلمل ما بيشوف حردبتو. 
من خرج من داره قّل ِمقداره. 

اجلار ولو جار. 
فكر يف سنة وتكلم يف ثانية. 

ليس كل ما يلمع ذهباً. 
ملعونة تلك السعادة فوق ُحطام إنسان. 

العمل املتسم بالشجاعه متسم بالشهرة. 
من الذي يسبقك إذا كنت جتري وحدك. 

للذهب ثمن واحلكمة ال ثمن لها. 
األعمال أعلى صوتاً من الكلمات. 

للصدق وجه واحد وللكذب ألف وجه. 
سر الثالثة سر للجميع. 
رّب أٍخ لك لم تلده أمك. 

اإلنسان يبدأ واهلل ينجز. 
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تاريخ سوريا
اململكة املدّورة ...ماري !!

مملكــة مــاري إحــدى ممالــك احلضارات الســورية 
 القدميــة والتــي ازدهرت يف األلــف الثالث قبل امليالد.

علــى  كان  األصلــي  مــاري  مدينــة  مخطــط 
وخطــط  رســمت  كــم   19 قطرهــا  دائــرة  شــكل 
ملكيــة. ملدينــة  تخطيــط  كأفضــل   لهــا 

كان للمدينــة مينــاء يتصــل بقنــاة مائيــة مجهــزة مــع 
النهــر )نهر الفرات( تؤمن املاء وتســهل وصول الســفن 
التــي كانــت تبحــر مــن مــاري وإليهــا. وكانــت املدينــة 
محاطــة بســور مــن كافــة جهاتهــا عــدا جهــة النهــر 
حيــث كان املخطــط األصلــي للمدينة على شــكل دائرة 
كاملــة تخترقهــا قنــاة متفرعــة عــن الفــرات تؤمن جر 
امليــاه إلــى املدينــة وتســهل وصــول الســفن إلــى املرفأ 
التجــاري. وياُلحــظ أنــه مت بنــاء الســور ، ثــم شــيدت 
األبنيــة داخلــه ، وكان التوســع العمرانــي يتجــه مــن 
املركــز إلــى الســور. مــع مالحظــة أن الســور يحيــط 
 بكافــة جهــات املدينــة عــدا اجلهــة التــي علــى الفرات

اكتشــف يف مــاري الكثيــر مــن املخطوطــات والوثائــق 
التي تدل على مدى الرقي والتطور التي ســاد اململكة، 
ومــن الوثائــق الالفتــة ململكــة مــاري رســالة مــن حاكم 
املدينــة إلــى ابنــه يســتخدم فيهــا مثــاًل شــعبياً ســوريا 
ال يــزال دارجــاً حتــى اليــوم وهــو كمــا ورد يف الوثيقــة 
التــي تعــود إلــى أكثــر من أربعــة آالف عــام )الكلبة من 

َعَجلَتهــا ولــدت جــراًء عمياناً(.
تشــبه  والتــي  اللــن  مــن  مصنوعــة  مــاري  بيــوت 
البيــت الدمشــقي، أما عــن طبيعة احليــاة االجتماعية 
ونقابــات  بجمعيــات  فتجلــت  مــاري  يف  االقتصاديــة 
وتنظيــم وصــل إلــى درجــة كبيــرة مــن التقــدم، فهناك 
غرفة جتــارة ماري واســمها))كاروم((من جــذر))كار(( 

ويعنــي مهنــة. كمــا كان هنــاك فــرق موســيقية!!
قدمــت وثائــق مملكة مــاري الســورية معلومات عن 
وجــود جمعيــات للفقــراء واملســاكني كان يُطلــق عليهــا 
اسم))املوشــكينوم(( مبعنــى املســاكني وهــذا يدل على 
ويف  للمملكــة.  واحلضــاري  اإلنســاني  الرقــي  مــدى 
مجــال احلــرف الصناعيــة أظهرت وثائق مــاري وجود 
11 نوعاً من الزيوت، وهناك مســتودعات للثلج!!. كما 
أن هناك يف ماري 10 أنواع من العطور، ويشــير املؤرخ 
الفرنســي جــان بوتيــرو إلى أنــه يف وثائقه تبــني له أنه 
يف ورشــات مــاري كان يصنع نحو600 لتــر من العطور 
البلــدان. إلــى كافــة  العطــور  وكانــت تصــدر   شــهرياً 

علــى  كانــت  مــاري  ان  تبــني  قــد  و  هــذا 
... بابــل  و  نينــوى  و  لكــش  مــع  كبيــرة   صــالت 

مــن  نوعــاً   26 وجــود  علــى  الوثائــق  دلــت  كمــا 
أوانــي  مــن  نوعــاً  و31  واملجوهــرات،  احللــي 
كمــا  الداخليــة،  األلبســة  مــن  و  الشــرب، 
األســّرة. وأغطيــة  والبطانيــات  الســتائر   اســتخدمت 

نهايــة مملكــة مــاري: إن موت ملك آشــور شمشــي أدد 
فســح املجال للفاعليــة العمورية يف بابل عبر حمورابي 
مــن أن تتبلــور وتضــم إليها آشــور ثم بــالد بعل و موت 
))يف بــالد الشــام(( ومــن ثــم بدأ جنم مملكــة ماري يف 
العــام 1760 قبــل امليالد بعد نحو 1140 ســنة باالفول 
بعــد أن كانــت منــارة مــن احلضــارة الروحيــة واملاديــة 

واالقتصادية والصناعيــة واالجتماعية
 د.بشار خليف

عـــمـــران
الرواية الجديدة للكاتب والباحث الدكتور رامز رزق
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بــادر  الســابقة  الحلقــة  فــي 
روبرتو بمغازلة أديبة ولكنها 
حاولــت التهــرب منــه وقررت 
طريقــة  تغيــر  ان  ذلــك  بعــد 

تعاملها مع زوجها لألفضل.

 إلــى محطة القطار ومن هنــاك إلى البيت، كانت 
تبــدو كاملصابة بمس، راحت تحســب الحســاب، 
ماذا ســتقول لزوجهــا؟ هل ســتخبره بما حدث؟ 
وماذا سيفعل حينئذ؟ هل سيقتل روبرتو؟ وماذا 
ســيحدث لها بعد ذلك؟ اسئلتها كانت تتزايد وال 
تتركز، لقد وقع خطأ ما في كل ذلك، لو لم تكن مع 
روبرتــو في مكان واحد ملا تجــرأ ومد يده إليها، 
لو كانت فقط مع صديقتها ملا حدث ما حدث. أما 
وأن روبرتو قد اعتذر فإن األمر كله ال يعدو كونه 
خطــأ يمكن إصالحه، خطأ يمكن نســيانه وليس 
ذنبــًا فظيعــًا، حينئذ فكرت بكتمــان ما جرى عن 
زوجهــا، ال بــل عــن كل الناس، ال تريــد أن يعرف 
أحــد بما جرى، أمــا روبرتو فلن تجتمع به ثانية 
فــي أي مــكان وكذلك لــن تذهب إلى بيــت جوليا 

مرة ثانية.
كانــت عادتهــا أن تذهــب كل ليلــة فــي الســاعة 
العاشرة إلى النوم، زوجها لن يأتي قبل منتصف 
الليــل، عــادة ما يتركهــا نائمة فــال يوقظها وهو 
يعــرف انها قــد تعبت طيلة النهار الســابق لذلك 
فإنــه كان يرضــى من حبه لها أن يقترب جســده 
مــن جســدها ثــم ينام بهــدوء كما ينــام األطفال. 
تلــك الليلة عندما عاد عمران وجد زوجته ال تزال 
مســتيقظة، ســألها بخوف: “ما األمر؟”. أجابته: 
“ال شيء، فقط أشعر باألرق، ربما بسبب التعب”. 
نظــر عمــران في وجههــا، الحظ تغيرًا ما، شــيئًا 
ما في لونها وفي تقاســيم وجهها يدل على تأثر 
كبير، ســألها إن كانت قد بكت لسبب ما فأجابت 
بالنفــي. أحــس عمران تلــك الليلة بتغيــر ما في 
عالقتــه بأديبة، لم تكن هي نفــس املرأة التي نام 
وإياهــا في نفس الســرير باألمس وما قبله، إنها 
مختلفة كليًا وتبدو شاردة الذهن. حاول أن يجد 
تفســيرًا لذلك فلم يصل إلــى نتيجة مقنعة، فترك 
األمور كما هي عّل أديبة تحكي له بنفسها حقيقة 

ما جرى.
تلــك الليلة شــعرت أديبــة بأنها ال ترغــب في أن 
يقتــرب زوجها منها. نام عمران، لم يلمســها كما 
كان يفعل كل مرة، لقد فعل تمامًا كما تمنت، ولكن 
ذلــك أقلقها إلى حد بعيــد، إنها املرة األولى التي 
يــأوي فيهــا زوجها إلــى الفــراش وال يحاول أن 
يلمســها بشــكل ما. للحظة فكرت فــي أن تقترب 
منــه وأن تلتصق به، لكنها شــعرت أنها ال ترغب 
بذلــك، ال بــل أحســت بأنهــا ال تطيــق أن تقترب 
مــن زوجها، شــعور غريب لم يحدث قبــاًل. لبثت 

مســتلقية تدعي إغفاءة، وهي تدير ظهرها نحوه 
ثم ســمعته يشــخر بعد دقائق ففهمت أنه قد نام 
وغــاب في عالم األحالم. اســتدارت نحوه، وعلى 
ضوء خافت يأتي من املبطخ نظرت نحوه، سألت 
نفسها إن كانت تحبه فعاًل؟ لقد أمضت معه أيامًا 
ســعيدة في الفترة األخيرة، وشعرت معه بأجمل 
لحظات الحب التي كانت تتمناها، ولكن، هل هي 
تحبه حقيقة؟ نظرت في وجهه، تأملته وهو نائم، 
راحــت تدرس تفاصيل صورته، فلم تشــعر بذلك 
اإلحساس باملودة نحوه، ال بل أحست أنها تكرهه 
بدرجة ما، تشــعر بالقرف بشــكل ما، ال يمكن أن 
تكــون قــد أمضت مع هذا االنســان أيــام حب أو 
لحظات ســعادة. نظرت نحــوه فتصورته غريبًا، 
رأت فيــه دبًا بشــكل آدمي، رأســه ال شــك يشــبه 
رأس دب أثنــاء نومــه، أذنــاه تبــدوان طويلتــني 
قليــاًل ومائلتني قلياًل، أنفه يبــدو أكبر من األنف 
العادي، رأت في رأســه صــورة لجني أو لوحش 
غريب. شعرت بأنها ال تريد أن تبقى معه في ذات 
الفراش، وال أن تكون له أبدًا، تمنت لو أنها تقدر 
علــى أن تفارقــه إلى األبد، أن ال تكون له وال مرة، 
أن تبتعــد عنه بجســدها كمــا تبتعد مــن وبأ أو 
من شــيء مقرف. غريب كيف تدفق هذا الشــعور 
إلــى قلبها دفعــة واحدة؟ صحيح أنها لم تشــعر 
فــي املاضي أنها تحبه جديًا، ولكنها لم تكن أبدًا 
تفكــر بكرهه إلى هذه الدرجة. هل لروبرتو عالقة 
بذلك؟ هل الستسالمها لقبالته هو السبب في هذا 
الشعور؟ أغمضت عينيها وراحت تتذكر ما حدث 
مــع روبرتــو، إنه رجل مختلــف، ال يمكن مقارنته 
بســهولة مع رجل آخر، وال يمكــن أن تقارن بينه 
وهو الشــاب املتحمس، وبني زوجها الذي يشبه 
اآللــة التــي تعمــل وتعمــل فقــط دون شــعور وال 
إحســاس، ثــم تنام كمــا ينام الــدب. تصورت أن 
زوجها في حقيقة األمر ال يشعر بها وال بجمالها 
يتبع
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إعالن

YAGOONA FRUIT MARKET

416 Hume HWY, Yagoona, (Corner Caldwell Pde)  -  Phone: 02 8764 3330

Fruits | Vegetables | Grocery | Gourmet Deli | Drinks

نفتح سبعة أيام من الساعة 7 صباحًا وحتى ٨ مساًء

تنزيالت هائلة جدًا كل سبت وأحد
تشكيلة كبيرة ومتنوعة من اخلضار والفواكه والسمانة العربية

مكسرات - معلبات - أجبان وألبان - مرطبات - زيوت - زيتون
كبيس - كعك - حلويات تركية

نقانق - بسطرما - سجق طازج مقطع يوميًا
(fresh Cut Daily(

Super Special Market Day
Every Saturday & Sunday

أسعار
منافسة جدًا
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منوعات

العجز التجاري األمريكي
بلغ مستوى غري مسبوق منذ 10 سنوات

فوائد العملة البالستيكية وأين 

لتجنب الوفاة املبكرة..
العلم حيدد عدد ساعات 

"النوم اآلمن"
املتحــدة  للواليــات  التجــاري  العجــز  ســجل 
ارتفاعــا جديــدا يف أكتوبــر املاضــي، ووصل إلى 
مســتوى غيــر مســبوق منــذ 10 ســنوات، حتــت 
تأثيــر واردات قياســية وتراجــع يف الصــادرات.

وتفيــد أرقام نشــرتها وزارة التجارة األميركية 
واخلدمــات  البضائــع  قطاعــي  يف  العجــز  أن 
بلــغ 55.5 مليــار دوالر، مــع تراجــع الصــادرات 
بنســبة 0.1 باملئة إلــى 211 مليار دوالر، وارتفاع 
الــواردات بنســبة 0.2 باملئة إلــى 266.5 مليارا.

وهــذا العجــز أعلــى مــن تقديــرات احملللــني، 
الذيــن كانوا يتوقعــون أن يبلغ 54.7 مليار دوالر.

والعجز يف قطاع البضائع وحده ارتفع بنســبة 
9.8 باملئة عما كان يف ســبتمبر.

وســجل العجــز يف امليــزان التجــاري للبضائــع 
مــع الصــني التــي تســعى واشــنطن للتوصــل إلى 
اتفــاق جتــاري معهــا، بعد إعــالن الهدنــة بينهما 
أكتوبــر  ارتفاعــا جديــدا يف  املاضــي،  األســبوع 

ليبلــغ 38.18 مليــار دوالر )+2 باملئــة(.
وقالــت وزارة التجــارة ان العجــز مــع بكــني، 
غيــر املصحح وفق التبــدالت الفصلية، يعد رقما 

قياســيا مطلقا.

تغاضيهــا  ميكــن  ال  مهمــة  ميــزات  توجــد 
بالعمــالت  مقارنــة  البالســتيكية  للعمــالت 
الورقيــة التقليديــة، وقــد الحظنــا ســعي الكثير 
مــن  لذلــك  ملــا  اســتخدامها  الــى  الــدول  مــن 

مهمــة. فوائــط 
فوائدها

تصنع العملة البالســتيكية من مادة البوليمر 
صديقــة البيئــة، وتتمتــع بخصائص عــدة حيث 
يزيــد عمرهــا االفتراضــي 5 أضعــاف مقارنــة 

بالعمــالت الورقية.
باملرونــة  البالســتيكية  العملــة  تتســم  كمــا 
والقــدرة علــى مقاومــة املاء، وتســاهم أيضا يف 

خفــض تكاليــف طباعــة النقــود االعتياديــة.
دول تستخدمها

التــي  الــدول  أولــى  أســتراليا  وكانــت 
اســتخدمت العملة البالســتيكية وألغت الورقية 
متامــا، وحــدث ذلك عام 1996، بعد أن طورتها 
جامعــة ملبــورن بالتعــاون مــع البنــك الفدرالــي 

األســترالي.
أمــا اليوم، فتســتخدم 6 دول أخرى العمالت 
ونيوزيلنــدا  كنــدا  وهــي  فقــط،  البالســتيكية 
ورومانيا وســلطنة بروناي وبابوا غينيا اجلديدة 

وفيتنــام، إلــى جانب أســتراليا.
العملــة  عديــدة  أخــرى  دول  وتســتخدم 

توصلــت دراســة حديثــة إلــى أن احلصــول علــى 
قســط مــن النــوم أكثــر أو أقــل مــن الالزم، قــد يؤدي 
إلــى مشــاكل صحيــة جمــة تصــل إلــى خطــر الوفــاة 

املبكــرة.
فقد وجدت الدراســة التي نشــرت يف مجلة القلب 
األوروبيــة أن هنــاك رابطــا بــني عــدد الســاعات التي 
ينامهــا الشــخص وخطــر اإلصابــة بأمــراض القلــب 

واألوعيــة الدمويــة والوفــاة املبكرة.
وبحثت الدراســة بيانات 116 ألف شــخص تتراوح 
أعمارهــم بــني 35 و 70 عامــا، من 21 دولــة مختلفة، 
وبعــد فتــرة متابعــة ملــا يقــرب مــن 8 ســنوات، ســجل 
إصابــة  حالــة  و4365  وفــاة  حالــة   4381 الباحثــون 

بأمــراض قلــب وأوعيــة دموية رئيســية.
وكان األشخاص الذين ينامون أكثر من 8 ساعات، 
أكثــر عرضــة خلطر املوت أواإلصابــة بأمراض القلب 
أو األوعيــة الدمويــة يف الدمــاغ، مقارنــة مــع أولئــك 

الذيــن ينامون ملــدة تتراوح بني 6 و8 ســاعات.
وقــال فريــق البحــث يف الدراســة: "يعتبــر النــوم 
ســلوكا مهمــا يف منــط احليــاة، وميكــن أن يؤثــر على 
أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة وفــرص املــوت".

ومقارنــة باألشــخاص الذيــن ينامــون مــن 6 إلى 8 
ســاعات يوميا، فإن أولئك الذيــن ينامون ما مجموعه 
8 إلى 9 ســاعات يوميا لديهم خطر متزايد بنســبة 5 

يف املائــة لإلصابــة بأمراض القلب.
بــني 9 و10  مــا  ينامــون  الذيــن  األشــخاص  أمــا 
ســاعات يف اليــوم، فكانوا أكثر عرضة للخطر بنســبة 
17 باملئــة، بينمــا يتعــرض الذيــن ينامــون أكثر من 10 
ســاعات يوميــا خلطــر اإلصابــة بأمــراض القلــب أو 

الوفــاة بنســبة 41 باملائــة.
كمــا رصد الباحثــون أيضا زيادة يف خطر اإلصابة 
بنســبة 9 يف املائــة، لألشــخاص الذيــن ينامــون مــا 
مجموعــه 6 ســاعات أو أقــل، لكــن هــذه النتيجــة لــم 

تكــن ذات داللــة إحصائيــة.
وقــال الباحــث الرئيســي تشوانغشــي وانــغ، وهــو 
طالــب دكتــوراه يف كليــة "ماكماســتر" وكليــة "بيكــني 
للعلــوم  الصينيــة  األكادمييــة  يف  الطبيــة  يونيــون" 
الطبيــة: "تبــني دراســتنا أن املــدة املثلــى للنــوم تتراوح 

بــني 6 و8 ســاعات يف اليــوم للبالغــني".
و"بالنســبة لألطبــاء، فــإن معرفتهــم مبــدة النــوم 
والقيلولة خالل النهار يف التاريخ الســريري للمرضى، 
قد يكون مفيدا يف التعرف على األشخاص املعرضني 
خلطــر اإلصابة مبشــاكل القلب واألوعيــة الدموية أو 

الوفاة"، بحســب يوسف.

واشــترى األميركيــون يف أكتوبــر كميــات أكبر 
مــن املواد االســتهالكية والصيدالنية والســيارات 
وقطــع غيــار الســيارات، يف املقابــل انخفضــت 
صــادرات القطــاع الغذائــي واملشــروبات وكذلك 
قطــاع الطيــران املدنــي األساســي، الــذي يرفــع 

تقليديــا حجــم الصــادرات األميركيــة.
وبالتراكــم علــى مدى 10 أشــهر، ارتفع العجز 

لتجــاري مــع بقية العالم بنســبة 11.4 باملئة.

العملــة  مــع  جنــب  إلــى  جنبــا  البالســتيكية 
الورقيــة، ومنهــا بريطانيــا واملكســيك وروســيا، 
وهــي دول لــم تلــِغ اســتخدام العملــة املعتــادة 

اآلن. حتــى  قاطــع  بشــكل 
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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

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

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 

• Digital and 35mm Film Processing

• Printing and Enlargements

• Colour and B/W Photocopies

• Plan Printing & Scaning

• Passport Photos Instantly

• Film

• Batteries

• Disposable Cameras

• Framing, Mounting

• Laminating

• Memorabilia and Sports Photos

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 

0400 140 120

IMAGE FRENZY

Antoine Yammine
Photographer

53 Norman Avenue Hammondville 2170
info@imagefrenzy.com.au

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

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


