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مذحبة الـمسـاجد يف نيوزيلندا
 يف عمل إرهابي منظم

ً
50 شهيدا
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أستراليات

املدنــي  الطيــران  ســامة  هيئــة  علقــت 
اســتخدام  الثاثــاء،  اليــوم  األســترالية، 
طائــرات "بوينــغ 737 ماكــس" مــن وإلى 
أســتراليا، وذلك في أعقاب الحوادث التي 
طالت أحدث طراز لشركة صناعة الطائرات 

األمريكية في إندونيسيا وإثيوبيا.
وقال شــن كارمــودي، الرئيــس التنفيذي 
لهيئة ســامة الطيران املدني األســترالية، 
فــي بيان: "هذا تعليق مؤقت بينما ننتظر 
املزيــد مــن املعلومــات ملراجعــة مخاطــر 
ســامة عمليــات بوينــغ 737 ماكــس من 
وإلــى أســتراليا"، وذلــك بحســب وكالــة 

"رويترز”.
خال اليومن املاضين، أسست سنغافورة 
وإندونيســيا والصن أســطولها من طراز 
"بوينــغ 737 ماكــس". وتؤثــر الخطــوة 

رفــض رئيس الوزراء األســترالي، ســكوت 
موريســون، عــودة املتطرفن األســترالين 
الذيــن ذهبــوا وانضموا إلــى "داعش" في 

منطقة "الشرق األوسط".
وقال إن األسترالين الذين أخذوا عائاتهم 
ملناطق الحــرب من أجل القتال في صفوف 
"داعش" عليهم تحمل مســؤولية أفعالهم، 
حيــث أنه لــن يعرض مواطنيــه للخطر إذا 
عاد هؤالء املتطرفن، حسبما أفادت"سكاي 

نيوز عربية".
مــن ناحيــة أخــرى، حكــم علــى رجــل مــن 
ملبــورن أصبح من أكثر أعضاء أســتراليا 
املطلوبــن في جماعة “داعــش” اإلرهابية 

بالسجن سبع سنوات ونصف في تركيا.
أدانــت املحكمة الجنائية في كيليس ، على 

وقعت أستراليا وإندونيسيا االثنن اتفاقا 
تجاريا تعثر ملدة طويلة بسبب قرار كانبيرا 
املثير للجدل نقل ســفارتها في إسرائيل من 

تل أبيب إلى القدس.
وينــص االتفاق الذي تبلــغ قيمته مليارات 
الدوالرات، على فتح الســوق اإلندونيســية 
التــي تضم 260 مليون نســمة أمام األبقار 

واألغنام األسترالية.
وســيتمكن العاملــون فــي قطــاع الصحــة 
وموظفو قطاع املناجم األستراليون، إضافة 
إلــى الجامعــات األســترالية، مــن الدخول 

بسهولة أكبر إلى اقتصاد إندونيسيا.
في املقابل ســيتم تســهيل دخــول منتجات 
والنســيج  الســيارات  صناعــة  قطاعــي 
وصادرات الخشــب واملنتجات اإللكترونية 
الســوق  إلــى  اإلندونيســية  والطبيــة 

منحت أســتراليا جنســيتها لاعــب الكرة 
البحريني حكيم العريبي.

وقــال العريبــي، فــي أول تصريــح لــه بعد 
الحصــول علــى الجنســية الجديــدة: اآلن 

أشعر باآلمان %100.
 وحصل العريبي على الجنسية األسترالية 
ضمن 207 أشــخاص من 44 دولة حصلوا 
علــى الجنســية األســترالية فــي ملبــورن، 
وحضر الحفل وزيرة الخارجية األسترالية 

ماريس بن.
وقــال العريبي في تصريحــات للصحفين 
أدلــى بــه اليــوم الثاثاء في ملبــورن عقب 
حصولــه على الجنســية: "ال تســتطيع أية 
دولــة محاســبتي اآلن ألنني أســترالي.. ما 
أريــده هــو فقــط أال تحاســبني البحرين"، 

بحسب الغارديان.
وأضــاف العريبــي "لــم أنــم الليلــة )قبل( 
االختبار… أعرف كل القوانن األســترالية 

اآلن”.
وتابع العريبي "اآلن أريد فقط أن أســتريح 
في منزلي مع عائلتي"، وأكد على أنه ينوي 
التركيــز على كــرة القدم لصالح أســتراليا 
ويأمل في االنضمام مســتقبا إلى منتخب 

األســترالية فقــط علــى الخطــوط الجوية 
الســنغافورية "سيلك إير" وخطوط فيجي 
الجوية، حيث ال تستخدم شركات الطيران 

األسترالية هذا الطراز حاليا.
وكانــت طائــرة من نفــس الطراز، شــغلها 
تحطمــت  اإلثيوبيــة،  الجويــة  الخطــوط 
وهــي متجهة إلــى نيروبي، بعد دقائق من 
إقاعهــا من مطار في أديس أبابا، أول من 
أمس األحد، مما أسفر عن مقتل جميع من 

كانوا على متنها وعددهم 157 شخصا.
في أكتوبر/ تشــرين األول، تحطمت طائرة 
مــن نفس الطــراز أيضا، تشــغلها شــركة 
"ليون إير"، بعد 13 دقيقة من إقاعها من 
العاصمة اإلندونيســية جاكرتــا في رحلة 
داخليــة وقتل جميع مــن كانوا على متنها 

وعددهم 189 شخصا.

الحدود السورية ، نيل كريستوفر براكاش 
فــي منظمــة  فــي عضويتــه  بأنــه مذنــب 

إرهابية.
كان هــذا االرهابــي البالــغ مــن العمر 27 
عاًما محتجزا في تركيا منذ أكتوبر 2016 
، عندما تم القبض عليه وهو يعبر الحدود 

من سوريا.
مع قضــاء الوقت بالفعل والســلوك الجيد 
، يمكــن إطاق ســراحه في أقــل من عامن 

ونصف.
وقــال محاميــه رســات دفــران إن براكاش 
ســوف يســتأنف الحــك، وأضــاف "كنــت 
أتوقــع أن ُيحكــم عليــه لكونــه عضــوًا في 
جماعــة إرهابية ولكني كنــت أتوقع أيًضا 

تخفيض العقوبة بسبب ندمه"

األسترالية.
ويأتي توقيع االتفاق قبل انتخابات وطنية 
جوكــو  الرئيــس  ينــوي  إندونيســيا  فــي 
ويدودو التركيز خالها على حصيلة أدائه 

االقتصادي.
وكان مــن املقرر قبــل نهايــة 2018 توقيع 
االتفــاق الــذي بــدأ التفــاوض عليــه عــام 
2010، لكنــه تــم تجميده بعــد اإلعان عن 
إلــى  األســترالية  الســفارة  نقــل  مشــروع 
القدس، حيث شــهدت إندونيســيا أكبر بلد 
مســلم في العالــم بعدد الســكان تظاهرات 

ضد هذه الخطوة.
واعترفــت أســتراليا في ديســمبر بالقدس 
الغربيــة عاصمــة إلســرائيل، لكنهــا أكدت 
أنها لن تنقل سفارتها إلى هناك قبل توقيع 

اتفاق السام بن إسرائيل وفلسطن.

هذا البلد.
وفــر العريبــي مــن البحريــن عــام 2014 
وحصــل علــى وضــع الجئ فــي أســتراليا 
وتتهمــه املنامــة بارتــكاب جرائــم خــال 
احتجاجات الربيع العربي عام 2011 لكنه 

ينفي هذه االتهامات.
وألقــي القبــض علــى العريبــي فــي مطــار 
الثانــي،  تشــرين  نوفمبــر/  فــي  بانكــوك، 
أثناء زيارته لتاياند لقضاء شــهر العسل. 
واعتقــل بعدمــا أصــدرت الشــرطة الدولية 
)اإلنتربول( مذكــرة اعتقال بحقه بناء على 

طلب البحرين.
وأديــن العريبــي بتخريب مركز شــرطة في 
البحرين وصدر ضده حكم غيابي بالسجن 

ملدة عشرة أعوام.
 ونفــى الاعب ارتــكاب أي جريمة وقال إنه 
كان يلعــب مبــاراة يبثهــا التلفزيــون وقت 
ارتكاب الجريمــة وحصل على حق اللجوء 
إلى أســتراليا في عــام 2017 لكن البحرين 

طالبت تاياند بتسليمه.
وتحت ضغوط دولية، أســقطت الســلطات 
مذكــرة  املاضــي  فبرايــر  فــي  لبحرينيــة  ا
التوقيف الدولية وتم اإلفراج عن العريبي.

أستراليا تعلق استخدام طائرات
"بوينغ 737 ماكس”

أستراليا ترفض عودة مواطنيها 
"الدواعش” من الشرق األوسط

اتفاقا تجاريا بين أستراليا وإندونيسيا 

الالعب البحريني حكيم العريبي يحصل 
على الجنسية األسترالية
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مطلوب 
العمل الجاد 
من الحكومة 
الجديدة

ممدوح سكرية

أعلــن وزير الهجرة ديفيــد كوملان عن ثاث 
تأشــيرات جديــدة، أبرزها تأشــيرة مؤقتة 
للوالدين تسمح لهما بقضاء خمس سنوات 

في أستراليا.
وتشمل التأشيرات الجديدة واحدة تسمح 
للمؤسسات الدينية باستقدام العاملن من 
الخــارج فيما ســيطلق عليه اســم تأشــيرة 
"املســاعدين الدينين"، علمًا أن التأشــيرة 
املعمول بها سابقًا كانت ُتمنح فقط  لرجال 
الديــن املؤهلن للعمل فــي املناصب العليا 

في الكنائس.
أمــا التأشــيرة الثالثــة فتختــص بمقدمي 
الرعايــة للمســنن حيــث أصبــح باإلمكان 
استقدامهم من خارج الباد لتقديم الرعاية 
بشكل خاص للمسنن في الجاليات االثنية.
وبالعودة إلى تأشــيرة الوالدين فســتطلق 
هذه التأشــيرة في 17 أبريل نيسان القادم 
وستسمح لـ 15 ألف والد أو والدة بالقدوم 

إلى أستراليا كل عام.
وسيســمح لألســترالين التقــدم للحصول 
للوالديــن  املؤقتــة  التأشــيرة  هــذه  علــى 

ابتداًء من 17 أبريل نيســان وكفالة الوالد 
 Sponsored Parent بموجب التأشيرة
870 . كمــا   (Temporary) subclass
أن هناك فرصة للتقدم بطلب للحصول على 
تأشــيرة ثانيــة لخمس ســنوات بعد قضاء 
فتــرة قصيــرة خــارج اســتراليا مــا يعني 
أن اآلبــاء واألمهــات ســيتمكنون من قضاء 
مــا يصل إلــى 10 أعوام مــع عائاتهم في 

أستراليا.
أّمــا عــن تأشــيرة رعايــة املســنن لدعــم 
بمقــدور  فأصبــح  املهاجــرة  املجتمعــات 
مقدمي خدمات الرعاية للمســنن استقدام 
عمالــة مــن الخــارج بمهــارات متخصصة 
تدعم كبار السن االسترالين من املهاجرين.
وبحســب وزير الهجرة دايفيــد كوملان فإّن 
الترتيبــات الخاصة بالتأشــيرة ستســمح 
ملراكــز الرعاية من مهارات العمال االجانب 
يعــرف  مــا  أو   TSS تأشــيرة  بموجــب 
بتأشــيرة نقص العمالة املاهرة  املؤقتة أو 

تأشيرة برنامج كفالة صاحب العمل. 
sbs

وزير الهجرة يعلن عن تأشيرات جديدة

تحدثــت بينــي وونــغ ، وزيــرة الخارجيــة 
للظل  باســم حــزب العمال ، علــى قناة إيه 
بي سي نيوز ، وقالت إن أستراليا تقف إلى 

جانب الجالية املسلمة.
“لقــد كانــت أحــداث األمــس عمــًا عنيًفــا 
مروًعــا. كانت أعمــااًل إرهابية في جوهرها 

“عائلتكم األسترالية تحزن معكم"

، هــذه أعمال كراهية. هــذا الرجل الذي قام 
بذلك إرهابي متطرف ويميني عنيف. إنه ال 

يمثل القيم األسترالية.
النيوزيلنــدي  الشــعب  نعتبــر  “نحــن 
واالســترالي أســرة واحدة ، واليوم تشعر 

أسرتك األسترالية بحزنك.”

بدأ التصويت منذ صباح االثنن في انتخابات والية نيو ساوث ويلز التي 
ســوف تجري رســميا في 23 اذار الجاري، مع توقع تصويت حوالي 1.5 

مليون شخص قبل يوم االنتخابات الرسمي.
صدر اســتطاعان رئيسيان هذا األسبوع أكدا أن االنتخابات سوف تكون 
قريبــة النتائــج لحزبي األحــرار والعمال، وهذا يعني أن احتمال تشــكيل 
حكومــة أقليــة مــا زال قويًا و يجعــل من الصعوبــة التنبــؤ بنتيجة هذه 

االنتخابات.
ظهــر من خال بدأ الحملة االنتخابية الخاف في األولويات لكا الحزبن 
الرئيســين، فحزب األحــرار مصر على تمويل ملعب ســيدني بينما حزب 
العمــال يرغب في دعم املدارس في هذه األموال ، ليكون هذا الخاف مادة 

انتخابية لكسب األصوات في انتخابات الوالية املقبلة.
وعــد رئيــس حكومة الظــل العمالية مايكل ديلي بإنشــاء صنــدوق جديد 
للميــاه بقيمــة مليار دوالر لبناء وتحديث البنيــة التحتية للمياه، و زيادة 
تمويــل املــدارس العامة بمبلغ 2.7 مليار دوالر، وزيادة نســبة املمرضات 
إلــى املرضى في وحدات الصحة العقلية في نيو ســاوث ويلز، واملحافظة 

على املهرجانات املوسيقية وأماكنها ، وزيادة تمويل قطاع التعليم.
ســلطت رئيســة حكومة الواليــة كاديــس بيريجليان الضوء على ســجل 
حكومــة األحــرار في مجال البنيــة التحتيــة واإلدارة االقتصادية القوية ، 
حيــث ركــزت على ســجل التحالــف الذي تقــوده في اإلنفــاق على الصحة 

والتعليم.
وعدت بيريجليان بمزيد من املعلمن ، واملزيد من خدمات الصحة العقلية 
في املدارس الثانوية ، ووعدت أيضا بزيادة كبيرة على الرعاية املدرسية.

يبدو لي أن الشعب األسترالي لم يعد يهتم بالوعود االنتخابات في املزيد 
مــن االنفــاق مــن كا الحزبــن وأيًضا غيــر متحمس لنتيجــة االنتخابات 
القادمة، ألنهم ســئموا من الوعود التي لم تتحقق من حكومة نيو ســاوث 
ويلــز الحاليــة حيث يوجــد العديد من املشــكات التي لم يتــم ايجاد حل 
لهــا حتى االن، ربما تعمل الحكومــة القادمة على ايجاد الحلول ملتطلبات 

الناس.
على ســبيل املثال ، كان لي تجربة ســيئة مع الخدمة املقدمة من مستشفى 
بانكســتاون في نيو ســاوث ويلز، حيث كانت الخدمة ســيئة وبكل تأكيد 
غيــر مقبولــة في بلد حضاري مثل أســتراليا، وتحتــاج الحكومة الجديدة 
التي ستتولى الحكم بعد االنتخابات النظر الى خدمات املستشفيات غير 

املرضية.
أثناء االستفســار عن التقصير في الخدمة، قيل لي إن األموال املخصصة 
حالًيــا لهــذه املستشــفيات ال تكفــي لتوظيــف عــدد كاٍف مــن املمرضــات 
واملوظفــن لتلبيــة احتياجات املرضى. وهــذا ينطبق على وضع  املدارس 

إلى حد كبير والتي تحتاج إلى تمويل إضافي من الحكومة الجديدة.
وهنــا أوافــق املعارضــة في تحديــد أولويات االنفــاق فبدال مــن انفاق ما 
يقارب 2.2 مليار دوالر على اعادة بناء ملعب ســيدني، من األفضل بكثير 
إنفاق هذه األموال على املدارس واملستشــفيات واعادة تجديد امللعب بدال 

من هدمه.
هنــاك أيضا حاجة ملحة لرفع أجور العمال واســتثمار األموال في البنية 
التحتيــة، وال ننســى أن قضية اإلســكان ال تــزال عالقة علــى الرغم من أن 
أســعار البيوت آخذة في االنخفاض ، ولكن رغم ذلك ما زال من الصعوبة 
علــى أصحــاب الدخــل املحدود شــراء املنزل ، كمــا ينبغــي أن يكون لدى 
الحكومــة الجديدة سياســات واضحــة لتغير املناخ ، وأســعار الكهرباء ، 
وتحسن حياة األسر العاملة ، وتحسن النقل و إعطاء املزيد من االنتباه 

إلى الجانب الريفي من نيو ساوث ويلز.
 أًيــا كانــت الحكومــة التي ســوف تفــوز فــي االنتخابات يجــب أن تولي 
اهتماًمــا لهــذه القضايــا وحلها ، فبــداًل من التخطيط للفــوز باالنتخابات 
لــدورة جديــدة، من األفضل أن تخطط لبناء الثقة مع الشــعب األســترالي 

الذي لم يعد لديه القدرة على تحمل هذا االهمال.
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دعمــا لإلســام واملســلمن، عقــب حادث 
الهجــوم علــى مســجدين فــي نيوزيلندا، 
مــن  متطــرف"  "يمينــي  نفــذه  والــذي 
أســتراليا، أظهرت البلد التــي ينتمي لها 
اإلرهابــي تضامنا واســعا مع املســلمن، 
وذلك عندما قرر وزير الهجرة األســترالي 
ديفيد كوملان أن يســير على خطى رئيسة 
وزراء نيوزيلنــدا التــى ارتــدت الحجــاب 
خــال زيارتهــا، اليــوم، مركــز كانتربري 
لاجئن في مدينة كرايستشــيرش، فمنع 
دخــول الكاتــب اليمينــي املتطــرف ميلــو 

يانوبولوس بسبب إساءته لإلسام.
وقــال كوملان، في بيــان اليوم، تعليقا على 
قراره بمنــع الكاتب البريطانــي "املعادي 
لإلسام"، ونقلته قناة "الحرة" األمريكية، 
مواقــع  علــى  يانوبولــوس  "تعليقــات 
الهجــوم  بشــأن  االجتماعــي  التواصــل 
اإلرهابــي فــي نيوزيلنــدا مروعــة، وتثير 

الكراهية واالنقسام".
وذكــرت مصــادر إعاميــة أســترالية، أن 

شهرة املكان تعتمد على العبارات الساخرة 
التى يكتبها بـ"الطباشير" يوميا على لوحة 
يحرص زبائنه على متابعتها، لكن لم يعتقد 
صاحب أحد الكافيهات الشهيرة بأستراليا، 
أن تلك "التقليعة" ســتكون ساحا ذو حدين 
وســتنقلب عليــه بســبب "نكتة" تســئ إلى 
"املعاقــن"، جعلتــه يتقــدم باعتذار رســمي 
عن حجم األذى النفســي الذي ســببه ألولئك 
األشــخاص من ذوي القدرات واالحتياجات 

الخاصة.    
“انفصلــت حبيبتي عنى فســرقت كرســيها 
املتحــرك.. أنظــروا من جاءت إلــى زاحفة".. 
دونهــا  التــى  "املشــينة"  النكتــة  ملخــص 
مقهى Seddon Deadly Sins الشــهير في 
ملبورن، أســتراليا، والتي تسببت في إثارة 
الجــدل، وفتــح نار االنتقــادات على صاحب 
الكافيــه الــذي أضطــر أن يعتذر عــن خطأه 

"غير املقصود”.
وبحسب موقع “LADbible” تعرض املكان 
لســيل مــن التعليقات الهجومية عقب نشــر 
صورة "اللوحة" املدون عليها "النكتة" عبر 
مواقــع التواصل االجتماعــي فكتب أحدهم: 

حكومة "ســكوت موريسون" قررت الشهر 
الجــاري أال تمنــح يانوبولــوس تأشــيرة 
دخــول ألراضيهــا، لكنهــا غيــرت موقفها 
فــي  للمحافظــن  الحقــا بعــد تظاهــرات 
الحــزب الليبرالي الحاكــم، قبل أن تمنعه 
فــي أعقاب الحــادث اإلرهابي بمســجدين 

في نيوزيلندا.
كانت رئيســة وزراء نيوزيلندا جاســيندا 
أرديــرن، ارتــدت الحجاب خــال زيارتها، 
اليــوم، مركز كانتربري لاجئن في مدينة 
ضحايــا  مــع  تضامًنــا  كرايستشــيرش، 
الحــادث اإلرهابــي، وأعربت فــي حديثها 
عــن "تعاطفهــا وحبهــا لــكل املجتمعــات 
املســلمة"، حســبما ذكــرت قناة "روســيا 

اليوم" اإلخبارية.
وشــهدت مدينــة كرايستشــيرش هجوما 
إرهابيــا، ُأطلــق خالــه النــار علــى رواد 
مســجدين، األول في شارع دينز، والثاني 
فــي شــارع لينــوود، خلَّــف 50 شــهيدا، 

ونحو 47 مصابا.

"أي مقهــى يظــن أن النــكات عــن اإلســاءة 
والعنف ضد املعاقن مائما، إنه ليس مكانا 

يستحق الدعم”.
تصرف صاحب املقهى "غير الائق"، تسبب 
فــي هجــوم الكاتبــة النســوية األســترالية 
"كليمنتايــن فورد" أيضا من خال منشــور 
عبــر صفحتها علــى "فيســبوك" ذكرت فيه: 
"تعانــي النســاء ذوات اإلعاقة بشــكل أكبر 
للتعــرض لشــتى أشــكال اإلســاءة مــن قبل 
وبالنســبة   - بهــن  املرتبطــن  األشــخاص 
ملستخدمات الكراسي املتحركة، فإنها إحدى 
طــرق العنف التي تمارس ضدهن تتمثل في 
إبعــاد مصدر الحركــة املتمثل في الكرســي 
ليصبحــن خاضعــات ألوامرهــم"، وأضافت 
"أظــن أن املقهى لم يفكــر في ذلك عندما قرر 

أن يكتب تلك النكتة السخيفة”.
"كولــن  اعتــذار  األمريكــي،  املوقــع  ونقــل 
هارتانــد"، صاحــب املقهى والــذي أكد فيه 
"أعتــذر عن جهلــي وأي جرم تســببت فيه.. 
وبغــض النظر عن النيــة األصلية، كان علي 
أن أجد طريقة أفضل"، وعلى الرغم من سيل 
الهجوم الذي تعرض له "الكافيه األسترالي”

أستراليا تمنع دخول كاتب معاد لإلسالم

أستراليات

ظهر في أســتراليا رجل يطلق على نفســه 
"صانــع املعجــزات" ويأمل فــي تخصيب 
2500 امرأة، بعد أن ساعد 800 امرأة من 

قبل على الحمل.
وذكــرت صحيفــة "ذي ميــرور"، أن رجــا 
 ،”Joe Donor“ يسمي نفسه، جو دونور
قال إنه قدم إلى أســتراليا في شــهر يناير 
من هذا العام. ويدعي أنه عاش سابقا في 
الواليات املتحدة املتحدة األمريكية ودول 
أمريكا الجنوبية، وقد خصب بالفعل أكثر 
من 800 امــرأة وأصبح أبا ملئات األطفال 

على األقل.
ويطلق جو دونور على نفسه لقب "صانع 
املعجزات"، ويفضل تخصيب النســاء عن 
طريق االتصال الجنســي املباشر، بدال من 

التبرع بحيواناته املنوية.
ويعد جو أن االتصال الجنســي املباشــر، 
الطريقة األكثر فعالية لتخصيب النســاء، 
يفضلــن  زبائنــه  نصــف  مــن  أكثــر  وأن 
"التخصيب الطبيعي". وال يتلقى "املتبرع 
ــر" أي مال مقابل عمليات التخصيب  الخيِّ
الطبيعية، إال أنه يطالب زبوناته بتســديد 

تكاليف التنقل.
عمياتــه  يــزود  ال  دونــور  جــو  أن  كمــا 
بــأي معلومــات عــن شــخصيته ونســبه 
وصحته: "بعض النــاس يريدون مني أن 
أخبرهم بكل شــيء عن نفسي وأن أخضع 

الختبــار تعاطي املخــدرات. وأنا أجيبهم 
قائــا: أنــت ال تعطيني الحــق في إطاق 
صــاروخ نووي، كل مــا هنالك أننا نصنع 

طفا وكفى”.
بفعاليــة  يؤمــن  ال  أنــه  جــو  وأضــاف 
الفحوصــات الســريرية التي تكشــف عن 
األمــراض املنقولة جنســيا، وأنــه يعدها 
"جــزءا مــن مؤامــرات عيــادات التلقيــح 

الصناعي”.
وأكد خبير حقوق األسرة، ستيفن بيج، أن 
املانــح يعرض عمــاءه وأطفالهم للخطر. 
وقــال بيج: "لقد تولــى دور اإلله، وينبغي 
عليــه أن ال يلعــب دور اإللــه أمام النســاء 
ســيصاب  آجــا،  أم  عاجــا  اليائســات. 
بفيــروس نقــص املناعة البشــرية وينقله 

إلى شخص آخر، إنها كارثة”.
أما املتبرع جو فقد علق على األمر بقوله: 
"إن الكارثــة الحقيقية هي أن تموت املرأة 

كعانس كبيرة في السن وبدون أطفال”.

“ رجل "يخصب" ٢٥٠٠ امرأة!

صاحب مقهى في أستراليا يتقدم 
باعتذار بسبب "نكتة" عن "المعاقين”

أكــدت ســفيرة أســتراليا لدى لبنــان ريبيكا 
جرينــدالي، أن بادها تثمن ما قام به لبنان 
فــي شــأن اســتقبال النازحــن الســورين، 
مشيرة إلى أن استراليا ساهمت من جانبها 
فــي دعــم النازحن منــذ انــدالع الحرب في 
ســوريا بمــا قيمته 438 مليــون دوالر حتى 
اآلن، وأنها مســتمرة فــي دعم لبنان في هذا 
الشــأن، معربة عــن أملها فــي التوصل إلى 

حل نهائي لهذه القضية.
جاء ذلك خال اســتقبال البطريرك املاروني 

الكاردينــال مــار بشــاره بطــرس الراعــي، 
للســفيرة األســترالية، حيــث أكــد الجانبان 
علــى أهمية توطيــد العاقــات الثنائية بن 

لبنان وأستراليا.
وأكــدت ســفيرة أســتراليا أن العاقات بن 
بادها ولبنان تتسم بكونها وطيدة ومميزة، 
مشيرة إلى وجود جالية أسترالية في لبنان 
تقدر بنحو 30 ألف أســترالي، ووجود أكثر 
من 400 ألف لبناني في استراليا، على نحو 

يشجع على التواصل القوي بن البلدين.

سفيرة أستراليا في لبنان:
دعمنا النازحين السوريين

بـ 438 مليون دوالر حتى اآلن
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529 Elizabeth Street, Surry Hills NSW 2010
(02) 9318 2228 
info@zahlirestaurant.com zahlirestaurant.com

Experience authentic Lebanese at Zahli Restaurant,
Modern Middle Eastern in the heart of Sydney.

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

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

لمزيد من المعلومات عن الحجوزات الرجاء زيارة موقعنا او اتصلوا بالرقم ادناه



7 The World Observer  |  15th March  |  2019 إجتماعياتاألوبزرفر  |  ١٥ آذار  |  ٢٠١٩

األيوبي ويزبك

الساحلي، االيوبي، موسى وحضور

الحايك، ديب، سكرية، ضوميط، عثمان، عصفور واالب طوني

مسلماني، عجاقة وسكرية

طاولة الزمالء اإلعالميين بو رزق، سكرية، قزي، ميخايل، خوري بحضور جهاد ديب، جوليا فين، جون عجاقة، شوكت مسلماني، المطران طربيه، جورج زخيا، االب رومانوس، ولهان وهبي، طوني عيسى، ميشال دويهي وحضور

سلفي ألعضاء تيار المردة سيدني صوفي، مسلماني، طنوس، منزلجي وخوري

قرانوح، ابو زيد صوالحة وحضور مسلماني، علوش، منزلجي وصوفي

ديب يتوسط الحايك، االب طوني، ضوميط، منزلجي، عصفور وبولس مسلماني يتوسط مللو، صوفي ومنزلجي

السيناتور عجاقةالسيناتور مسلمانيرئيس التيار مللوبدوي الحاج

أحيا تيار املرده – أســتراليا حفله الســنوي بنجاح 
ت صالة "البالفيو” الجموع من مختَلف  باهر، حيث َأمَّ
األحــزاب اللبنانية واألســترالية و من كافة الروابط 
والجمعيات واألفراد ، على رأســهم ســيادة املطران 
أنطوان شــربل طربيه وبحضور ممثلن عن مطارنة 
الكنائس األرثوذكسية والكاثوليكية والسريانية في 
أســتراليا، وأعضاء املجلس التشــريعي في الوالية  
جون عجاقة، شوكت مسلماني والنواب  جهاد ديب، 
لــوك فولــي، جوليا فن، ســوفي كوتســيس ورئيس 
بلديــة كانتربري/بانكســتاون كال عصفــور ونائــب 
رئيس  بلدية ليفربول علي كرنيب وأعضاء مجالس 
البلديات بال الحايك وجورج زخيا ورئيس املجلس 
املاروني طوني خطار وحشد من الصحافة واإلعام.

حفل مميز لتيار المرده – أستراليا

َعــرَّف الحفــل املهندس بــدوي الحاج، ُمشــددًا على 
عروبــة وعلمانية وثبات موقف تيار املرده ورئيســه 
ا قاله " أراَدُه أن يكون  النائب ســليمان فرنجيه َوِممَّ
تيار الشــفافية والعيش املشــترك في لبنان الواحد، 
أراَدُه أن يكــون ثابتــًا في مواقفهالسياســية، وطنيًا 
فــي كل قراراتــه، عنيدًا فــي مبادئه، راقيــًا في رّدات 
فعلــه، صادقــًا فــي تحالفاتــه، واضحًا فــي أهدافه، 

مؤمنًا بأرضه، ُمداِفعًا شرسًا عن حقوق أبنائه...”
تــاه كلمة للمطران طربيه الدي بدأ كلمته بالصات 
مــن أجل الضحايا في مســجدي نيوزياند وذكر أن 
هذا العمل االجرامي ليس ضد األخوة املسلمن فقط 
وانمــا ضد كافــة الديانات وضد االنســانية بشــكل 
عام، ثم تحدث كل من أعضاء املجلس التشريعي في 

الوالية جون عجاقة وشوكت مسلماني اللذين شددا 
على أهمية تفاعل اللبناني في السياسة األسترالية، 
مّمــا يزيد مــن تأثيره علــى القرار األســترالي ِتجاه 
وطنــه األم وأشــادا بــدور تيــار املــردة الفعــال فــي 
لبنــان وأســتراليا .  آَخر الكام كان ملســؤول مكتب 
املرده في أســتراليا، الســيد فادي َملّلو، حيث شــدد 
علــى التكاتف والتعاضد فيمــا بيننا كجالية واحدة 
ــدة ونبــذ كل الشــوائب التي تعتــرض طريقنا  ُمَوحَّ
فــي الوصول إلى “ تكاُتف قوي "، وشــدد َملّلو فيها 
علــى دور األحزاب الفاعل في أســتراليا بشــكل عام 
ودور تيــار املرده الدَّؤوب على جمع الكل تحت راية 
الوطنيــة واإلنفتــاح .وتضمن الحفــل وصات فنية 

وطربية رائعة.
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إجتماعيات

Australia Phone Cards
بطاقة اهلاتف االسرتالية

• Sky Lebanon
• Best Middle East Card
• Wonderful

القومــي  الســوري  للحــزب  ســيدني  منفذيــة  احتفلــت 
االجتماعــي بذكرى االول مــن آذار عيد مياد باعث النهضة 
ســعادة أنطــون  الزعيــم  االجتماعيــة  القوميــة   الســورية 
حضراالحتفال منفذ عام سيدني السيد جورج يزبك وأعضاء 
هيئــة املنفذية، األمن عادل موســى، األمــن أحمد األيوبي، 
األمــن فؤاد شــريدي، وعددا مــن أعضاء املجلــس القومي، 
وناظر االذاعة األستاذ شادي الساحلي، باالضافة الى ممثلن 
عــن الجمعيــات الخيريــة واألحــزاب الوطنيــة واالعامين 
 واالكادمين ورجال االعمال وجمهور من القومين واألصدقاء.
أشــادت الكلمــات بهــذه املناســبة العظيمة حيــث نوهت أن 
مياد سعاده ما هو اال مياد للزعيم وصاحب الفكر والدعوة 
الــى العقيدة القوميــة االجتماعية وواضع النهج ومرســي 

املبادئ، والقدوة في القول، والعمل لجميع القومين.

الحفلة السنوية لمنفذية سيدني للحزب السوري القومي االجتماعي 

األمين يزبك

األيوبي، سكرية، مللو، يزبك، الساحلي، موسى وشريدي

لقطة تذكارية

تيار المردة

الساحلي واأليوبي

ناصيف، المغوش، الراحيل وسكرية
قرانوح، صالح، أمين وحضور

الحاوي، سكرية والمغوش

إبراهيم، عماد، ديوب وحضور
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إعالنات

التحدث إلى محام )باريستا( 
يف القانون اجلنائي مباشرة

نهتم بقضايا:
*السياقة حتت تأثير الكحول أو املخدرات

*طلبات الكفالة

Barrister Maroun Licha
997 968 0402

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
the year.

* مشاكل احلفالت وشرب الكحول
AVOS*

*احملاكم احمللية والعليا
خدماتنا متاحة خالل

 العام.
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قتل ما يقارب 50 شــخصا وأصيب العشــرات في اعتداء 
استهدف مسجدي مدينة كرايست تشيرش في نيوزياندا.
وقالت الشــرطة النيوزالندية، إن "منفذ الهجوم رجل كان 
يرتدي خوذة ونظارات وســترة عســكرية، وفتح النار في 

املسجد من ساح أوتوماتيكي”.
وذكــر مفــوض الشــرطة مايك بــوش، أن القتلى ســقطوا 
"علــى حــد علمنا فــي موقعن، األول في مســجد بشــارع 

دينز، والثاني في مسجد آخر بشارع لينوود”.
وأشار بوش، إلى أن "هناك أربعة أشخاص رهن االعتقال، 
هــم ثاثة رجال وامرأة وأن هناك العديد من القتلى جراء 

إطاق النار”.
ولفت املفوض إلى أن الشــرطة فككت عبوات ناســفة عثر 
عليهــا فــي مركبــات املتهمــن، ودعا الســكان في وســط 
كرايســت تشــيرش إلى التــزام منازلهــم، واإلباغ عن أي 

تحركات مشبوهة ألي كان.
وأعلنــت الشــرطة قبــل ذلــك عــن توقيــف شــخص واحد 
علــى ذمة التحقيــق، مرجحة وجود متورطــن آخرين في 

الهجوم.
وأفادت وســائل إعام بأن أحد منفذي الجريمة أســترالي 
في الـ28 من عمره ويعتنق فكرا عنصريا متطرفا، وصّور 
لنفسه فيديو له وهو يطلق النار على املصلن في املسجد.
وحسب صحيفة "نيوزياند هيرالد"، فإن املتهم بالهجوم 

نشر "بيانا" من 37 صفحة، أبلغ فيه عن نواياه   .
وفي أول تعليق رسمي على الهجوم، أدانت رئيسة وزراء 
نيوزيلنــدا جاســيندا أرديرن، الحــادث واعتبرته "واحدا 

من أحلك األيام" في تاريخ بادها.
وقالــت: هجوم كرايســت تشــيرش عمل غير عــادي وغير 
مسبوق في وحشيته، وال مكان ملثل هذه الظاهرة ومنفذي 
الهجــوم فــي بادنا. العديــد من الضحايا مــن املهاجرين 

ونيوزيلندا هي بيتهم، وهم نحن.
قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن إن املشتبه 
في تنفيذه هجوم كرايستشــيرش ســافر لعــدة دول حول 

العالم ولم يكن من املقيمن لفترات طويلة في الباد.
ووفقــا لـ"رويتــرز"، قالــت أرديرن في مؤتمــر صحفي في 
العاصمــة ولنجتــون إن الرجل اســترالي "ســافر لفترات 

متقطعة إلى نيوزيلندا وبقي فيها لفترات مختلفة".
وأضافــت "ال يمكــن أن أصفــه بأنــه مــن املقيمــن لفتــرة 
طويلة". لكنها أشــارت إلى أنه لم يكن على قوائم الترقب 

ال في بادها وال في استراليا.
كمــا أدان رئيس الوزراء األســترالي هــذا العمل االرهابي 
الوحشــي الغريــب عن مجتمعنا وســوف نبقــى متأهبن 

ملثل هذه االعمال التي قد تحدث في أستراليا.
واجــه املدرب الشــخصي الســابق فــي نيو ســاوث ويلز 
برينتون هاريسون تارانت - الذي لم يكن مدرًجا في قائمة 
مراقبة اإلرهاب في نيوزيلندا أو أســتراليا - املحكمة يوم 
الســبت بتهمة القتل بعد مقتل 49 شــخًصا في مسجدين 

في كرايستشيرش عصر الجمعة.
بــوش  مايــك  النيوزيلنديــة  الشــرطة  مفــوض  صــرح 
للصحفيــن: "تــم اتهام رجل يبلغ مــن العمر 28 عاًما في 
هــذه املرحلة بتهمة القتــل العمد. وقد ُأعيــد إلى املحكمة 

العليا ملحاكمته في 5 أبريل / نيسان ".
بـ"دم بارد وعلى إيقاع عســكري".. مشاهد مرعبة لهجوم 
املســجدين فــي مقطــع فيديــو طولــه 16:55 دقيقــة، نفذ 
سفاح املسجدين جريمته الشنيعة بـ"دم بارد" على ألحان 
موســيقى عسكرية صاخبة، مســتخدما مجموعة متنوعة 
من األسلحة املتطورة بلغ عددها 6 قطع استخدم منها 4.

وظهر السفاح في الدقيقة األولى من الفيديو وهو يتحدث 
أنه ســيقوم بالبث املباشــر لجريمته واســتطاعت RT أن 
ترصد بعض املشاهد من داخل الفيديو املرعب دون نشره 

حفاظا على مشاعر املتابعن.

موسيقى عسكرية وأسلحة متطورة
بدأت الدقيقة األولى داخل ســيارة الســفاح وهو يتحدث، 
وظهر بجانبه رشاشــان وبندقية "شــوت جن"، باإلضافة 
إلــى ســاح آخــر بيــده اليمنــى، وقام بتشــغيل مســجل 

املوسيقى العسكرية.
وتحــرك الســفاح في طريقــه إلى املســجد لتنفيذ جريمته 
البشــعة، حيــث اســتغرق وصوله إلى املســجد 6 دقائق، 
وتوقــف علــى مســافة ليتابع حركــة األشــخاص ولحظة 
دخولهــم، وبعدما تأكد من وصول عدد كبير إلى املســجد 
وقــرب أذان صاة الجمعة، دخل إلى رواق صغير ووضع 
ســيارته هناك ليســد بها الطريق املــودي لدخول وخروج 

السيارات.

تنفيذ الجريمة في 8 دقائق
بعــد أن وصل الســفاح بســيارته إلى الــرواق املودي إلى 
املســجد، نزل من سيارته وبدأ في اختيار أسلحته، حيث 
حمل بيده ســاحن، أولهما "شوت جن" والثاني رشاش 

آلــي، وحــرص فــي البدايــة على اســتخدام "شــوت جن" 
لإليقاع بأول شــخصن صادفهما في مدخل املسجد وهو 

الحارس على ما يبدو.
وبــدأ الســفاح فــي إســقاط الضحايــا واحدا تلــو اآلخر، 
حيث رمى ســاحه األول "شــوت جن"، وبدأ في استخدام 
الرشاش اآللي داخل املسجد بدم بارد، حيث رش املصلن 

بالرصاص، وقام بضربهم مرة أخرى للتأكد من قتلهم.

عودته للخارج وتبديل الساح
بعــد أن قــام الســفاح بقتل أكبر عــدد من املصلــن داخل 
املســجد، عــاد مرة أخــرى للخــارج في حرية تامة وســط 
غيــاب الشــرطة، الختيــار ســاح آخــر أشــبه بالقناصة، 
إلســقاط أهــداف بعيدة املدى، وهذا ما قــام به حيث وقف 

خارج املسجد ليضرب كل ما تراه عيناه.
لــم يكتف بقتل املصلن حول املســجد، بــل وعقب انتهائه 
ركب ســيارته وبدأ في ضرب كل من يصادفه أمامه، حتى 

تمكن من الهروب في النهاية.

مذحبة الـمســـاجد يف نيوزيلندا
 يف عمل إرهابي منظم

ً
50 شهيدا

السفاح برنتون تارينت
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751 Punchbowl Road, Punchbowl NSW 2196

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

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

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

إعالن
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اإلنتخابات القادمة لوالية نيو ســاوث ويلز سوف 
تقــام في ٢٣ الشــهر الجاري وســوف تحدد الكثير 
من القضايا التي تهم الناخبن وأهم هذه القضايا 

املدارس وحاجياتها وبناء األجيال.
وزيــر الظــل للتعليــم النائب جهاد ديــب متحمس 
جدًا لتقديم العون واملساعدة لجعل مدارس الوالية 
بشكل عام ومنطقته اإلنتخابية بشكل خاص قادرة 
على مساعدة الطاب ليكونوا في املستقبل فاعلن 
في املجتمع وركيزة لبناء مســتقبل زاهر للمنطقته 

االنتخابية وألستراليا.
فــي يــوم اإلنتخابــات بكل فخر ســوف نقــول نعم 
لجهاد ديب ولجهوده لخدمة املجتمع وللتعليم في 

الوالية.

جهاد ديب
 عن الدائرة اإلنتخابية 

لمنطقة الكمبا

عرض لديوان غسان منجد 
النوافذ ال تركع 

للرياح

فــي ديوانــه الجديد " النوافــذ ال تركع للريــاح" والذي يحمل 
الرقــم 7 الصــادر في العــام 2018 عن املركز الفنــي للطباعة 
واإلعان والنشــر “cap” طرابلس لبنان ويقع في 95 صفحة 
مــن الحجم الصغير، يواصل غســان منّجد ثورته على الغربة 
مــن خال إصراره على الكتابة والشــعر والبقــاء على تماس 
مع اللغة العربية رغم زمن الغربة الطويل في اســتراليا الذي 
يعانــده، فنــراه فــي االهداء الــذي خصصه ألمه فيقــول: : ما 
كتبت كلمة إال ورأيت أمي. تعيدني إلى الزمن الجميل… زمن 
أمي الجميل" )ص11( وكأن غســان يريد أن يجعل اللغة هي 
الوطــن املســتقّر في فكره وشــعره وأحاسيســه، وينقش على 
رصيف الليل خيبته كما يقول في ص13 ألن حلمه كوكب يمّر 
مرور الكرام ص14. يواصل الشــاعر ســرده على هذا املنوال 

حن يقول: " أمّد يدّي ألتلقى عنوان تشردي” ص14.
على الرغم من تعّدد العناوين في الديوان املوّزعة بن الوطن، 
الحنن، األم، املرأة، الصداقة، الطفولة، الشــهوة والحب الذي 
يأخذ الحّيز األوسع من الديوان، لكن القارئ يدرك أن الشاعر 
ال يقطــع حبل الســّرة الذي يربــط بن قصائــده، ففي قصيدة 
أمــاح تخــرج من جســدها يقــول: "فتذّكر أنه مجــرد أماح \ 

خرج بحره منه\ وإختفى “ص19.
وفــي قصيــدة األنس األخير  ص 20 يقول: كلُّ الذين مّروا من 
هنا لم يؤنسوني  ويتساءل: هل إختفيت ولم يرني؟ أم إختفى 

داري ونساني؟
للمــرأة حّصتهــا، فهــي التــي ُتســكر كلماتها بخمرتهــا، ففي 
قصيــدة ســيدة النســاء ص29 يقــول: "كل شــيء فيــك يمطر 
خمــرًا" هــذا الخمــر الذي يحــّول الشــاعر إلى زلــزال صامت 
عندمــا يقرأ قصيــدة نهديها حتى تنزف عيناه نهودًا، متأوهًا 
مــن وجــع الذكريــات إلى أن يــراود الحنن فيقــول : "أظن أن 
ســاعة الحنن إلى \ زفاف الشــمس حانت" ص 37. ومع ذلك 
يعــود إلى نقائه حتى يراها تغســل عريها بماء الشــمس ص 

.43
وفي قصيدة سؤال با جواب، يخاطب الشاعر حبيبته قائًا: 
" ال تســألي الســنابل عّني \ أنا حقل يحمل تاريخ عينيِك … 

ص 65
يواصل منّجد جنونه حتى أنه يريد أن ينتحل صفة شــيطان: 
"دعوني أنتحل صفة شيطان/ لتكتمل مسيرة اإليمان" ص80.
وينتهي به األمر مســافرًا. ففي قصيدة إغتراب ص 86 يقول: 
“مســافر \ أول املــكان \ جــرح \ وآخــر املكان بــكاء \ وحلمه 
مكسور كشراعه \غريب عن غربته وخوفه يزداد يومًا بعد يوم 
متســائًا: “ هل ســأولد خارج ســور الدنيا". ورغم ذلك يصر 

على عدم االستسام او التراجع الن نوافذه ال تركع للرياح. 

عباس علي مراد

افتتــح وزير الظل النائب جهاد ديب املعرض الثاني للفنون 
والحــرف اليدويــة واملؤكــوالت اللبنانيــة التقليديــة الــذي 
نظمته جمعية بيروت الخيرية االسترالية ، بحضور أعضاء 
مجلس بلدية كانتربيري-بانكســتاون ناديا صالح وريشــال 
حريقــة وخضر صالح ورئيس جمعية بيروت محمد شــبارو 

جمعية بيروت الخيرية االسترالية
تنظم معرضا ناجحا للحرف اليدوية

واملديــر التنفيذي للجمعية كريســتن عيتانــي وممثلن عن 
املؤسســات االعاميــة وبعض من الشــخصيات االجتماعية 
العربيــة،  الجاليــة  أطيــاف  كافــة  مــن  املرموقــة وحضــور 
حيــث اســتمتع الجميع باملعروضــات والتصاميــم املبتكرة 

للمنتجــات التي تجمع بن روح التراث والذوق الحديث.

النائب ديب يفتتح المعرض

ديب، حريقة، عيتاني، صالح وحضور

شبارو يتسلم درع من جمعية المرأة المسلمة

لقطة عائلية من المعرض

العوادي سكر وحضور

خالل المعرض

ديب، صالح وحسنة مع اعضاء الجمعية

ريتا، ناجي ورايشل حريقة
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كتب : أكرم املغوش 
بحضور احزاب سياسية ومنتديات فكرية 
وثقافية واجتماعية وإعامية كرم املجلس 
الثقافي األسترالي العربي – منتدى بطرس 
عنداري ، العديد من الشخصيات النسائية 
املميزة من مختلــف اإلختصاصات الطبية 
واإلعامية والثقافية مــن الجالية العربية 
في أستراليا بمناسبة “يوم املرأة العاملي” 

، وتسميتهن إمرأة العام 2019 ومنهن:
فلســطن   / بشــير  ابــو  آيــة  الدكتــورة 
والســيدة  خــوري  أليــس  والســيدة    /
ميســا ء صوالحــة / فلســطن /واالنســة 
جنــان ابوعاصــي املستشــارة اإلعاميــة 
بيــل  الفيدرالــي  املعارضــة   لرئيــس 
 / عثمــان  ســلمى  والســيدة   شــورتون 
الســودان / والســيدة لويــزا رومانــس / 
 لبنــان/ والســيدة امــال خــوري / لبنان / 

حيث تحدث رئيس املركز الدكتور مصطفى 
علــم الدين مرحبــا”  كما تحــدث املكرمات 
وقدمــن شــكرهن لرئيس واعضــاء املركز ، 
وتخلــل الحفل وصات فنيــة  للفنان مالك 

رفاعي والفنان حميد مارون.

تكريم مثقفات وإعالميات الجالية العربية في”أستراليا”

S y d n e y  W i d e
Get your Free Quote Today

خبرة طويلة يف تركيب ونحت جميع انواع احلجارة

Phone: 0414447554
Email: tawfik444@yahoo.com

تعلن الرابطة االسترالية السورية 
لجميع أبناء الجالية العربية السو رية في والية نيو ساوث 

ويلز
 عــن بــدء االنتســاب اليهــا ســواء عــن طريــق موقعها 

اإللكتروني على العنوان:
www.austraiansyrianleague.com.au

حيث يتم تعبئة الطلب بالنقر علىMembership وارساله 
أو االتصــال بأحد أعضــاء اللجنة التحضيريــة لإلنتخابات 

المؤلفة من السادة:
كينان الباسط 0404922353

جورج الراحيل 0415400700
ابراهيم رضوان 0415315822
ممدوح سكرية 0419979499

الجدير ذكره أنه تم تغيير  اسم الرابطة من
Syrian Arab Charitable Association

To
 Australian Syrian League

الرابطة
االسترالية السورية

علم الدين، مراد، الحريري، الحاج، الخوري وحدارة

جنان ابو عاصي والمغوش

بعض الحضور

المكرمات

السيد علم الدين، حوراني، مرعي، مخايل وحضور

سكرية، منزلجة، فرح ومراد
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Mr Ford Spares
All Ford Spare Parts

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

New & Second Hand

35 - 37 Beresford Ave, Greenacre NSW 2190

P. 02 9793 7999 - F. 02 9707 4969

حبيب ومعز التونيس يرحبان بالزبائن الكرام

بطريقتهــا الخاصــة، عبر زوجــان حديثان عــن تضامنهما 
مــع ضحايــا الهجــوم اإلرهابي، الــذي اســتهدف، الجمعة، 

مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية.
وقــال موقع "نيوزيلنــد هيرالد" إن يوم زفــاف ريس وكيلي 
كامبــل صادف "أحلك أيام" نيوزيلندا، كما وصفته رئيســة 

الوزراء، جاسيندا أرديرن.
وأضــاف "لكــن بالرغم من ذلــك، أبى الزوجــان إال أن يوقفا 

احتفاالتهما ويتضامنا مع ضحايا الحادث”.
وقــام ريس وكيلي بوضع باقات الزهور التي تلقوها بحفل 
الزفاف أمام أحد املســاجد في مدينــة تاورانغا، كتعبير عن 

تضامنهما مع قتلى الهجوم، البالغ عددهم 49 شخصا.
وقالــت ريــس "شــعرنا بالضيــق الكبيــر والحزن الشــديد 

لألشخاص الذين فقدوا حياتهم”.
وأضافــت "اعتقدنــا أنه مــن الجيد أن نضع زهــور الزفاف 
أمام املسجد إلظهار دعمنا ألولئك األشخاص، الذين يمرون 

بوقت صعب في الوقت الحالي”.
وذكرت "إنه ألمر محزن للغاية أن يحدث هذا في نيوزيلندا”.
ومنذ وقوع الهجوم ظهر الجمعة، يواصل ســكان نيوزيلندا 

املنكوبة إظهار تعاطفهم مع املسلمن.

نهــب محتجــون بعــض املتاجــر، فــي العاصمة الفرنســية 
باريــس، في تجــدد الحتجاجات حركة الســترات الصفراء، 

التي انطلقت هناك قبل نحو أربعة شهور.
وبــدأت االحتجاجــات فــي أعقــاب زيــادة الضرائــب علــى 
الوقود، لكنها تطورت منذ ذلك الحن، إلى تمرد أوســع ضد 

"النخبوية" املزعومة في الطبقة السياسية الحاكمة.
واســتخدمت قوات الشــرطة الفرنســية قنابل الغاز املسيل 
للدمــوع، لتفريــق املحتجــن، الذيــن تضــاءل عددهم خال 

األسابيع األخيرة، قبل أن يتزايد مجددا اليوم السبت.
وقــذف املحتجــون قــوات الشــرطة بالحجــارة، عنــد قوس 

النصر، وهو أحد معالم باريس الشهيرة.
وفضا عن تزايد أعداد املتظاهرين السبت، عادت مستويات 
العنف، التي ميزت بعض االحتجاجات في مراحلها املبكرة.
وتعــرض بعض املتاجر، ومن بينها متجر "بوس" الشــهير 
للمابس الرجالية، للنهب واشــتعلت النيران في الشوارع، 

وأحرقت سيارة واحدة على األقل.
كما تعرض أحد البنوك للحرق، وقالت الشرطة إنها اعتقلت 

أكثر من 50 متظاهرا، بحلول الظهيرة.
وقــال وزير الداخلية الفرنســي، كريســتوف كاســتانير، إن 
أكثر من 1400 شــرطي قد نشروا، وتلقوا أوامر بالرد على 

أي "هجمات غير مقبولة، بأقصى درجات الحزم”.
وكتــب كاســتانير فــي تغريــدة: "ال شــك أنهــم يبحثون عن 

العنف، وهم هناك لكي ينشروا الفوضى في باريس”.
أعرب رئيس الوزراء الفرنسي إيمانويل ماكرون عن غضبه 
بســبب تظاهرات الســترات الصفراء، وغضــب ماكرون من 
"العنف غير املبرر" بتظاهرات "الســترات الصفراء" اليوم، 

ووصفها بتصرفات الـ"مجرمن”.

تزوجا بيوم "نيوزيلندا األسود" وقاما بفعلة استثنائية احتجاجات السترات 
الصفراء: تجدد العنف في 

شوارع باريس

وعــرض البعــض خدمــة التوصيل إلــى متاجــر البقالة، أو 
تطوعــوا للســير مــع جيرانهم املســلمن إذا شــعروا بعدم 

األمان.
وورد فــي بطاقــة مكتوبة بخــط اليد على جــدار من الزهور 
في جزء تاريخي من كرايســت تشيرتش امتد ملسافة كبيرة 
"الحب يفوز دائًما على الكراهية. الكثير من الحب إلخواننا 

املسلمن"
يشــار إلــى أن املســلمن يشــكلون أكثر قليا مــن واحد في 
املئــة من إجمالي عدد ســكان نيوزيلندا، وفقا لتعداد أجري 

عام 2013.

Innovative Technology Solutions

Lorence Issa
Senior Consultant

خبراء في مجال الكمبيوتر والشبكات

• Networking
• Software
• Hardware
• Repairs & Service

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

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

Innovative technology solutions

Innovative technology solutions

Innovative technology solutions

Innovative technology solutions

Innovative technology solutions Innovative technology solutions
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إعالنات

At Legal Edge Australia, we are focused on providing high quality legal services
نحن يف مؤسستنا »ليجال إدج أستراليا« نركز على توفير خدمات قانونية عالية اجلودة

Our principal areas of practice are:
•	 Immigration Law
•	 Family Law
•	 Conveyancing & Property Law
•	 Criminal and Traffic Law
•	 Wills & Probate
•	 Commercial and Retail Leases
•	 Personal Injury Law
•	 Proceedings before the NSW Local, District 

and Supreme Courts.

•	   
•	  
•	  
•	  
•	  
•	  
•	  
•	  

قانون الهجرة
قانون العائلة

نقل امللكية وقانون امللكية
القانون الجنائي وقانون املرور

الوصايا ومصداقية الوصية
تجزئة عقود البيع التجارية
قانون اإلصابات الشخصية

اإلجراءات أمام املحاكم املحلية واملقاطعات العليا 
واملحاكم العليا في نيو ساوث ويلز

If you have any questions or would like to speak with a Legal Edge Australia representative
regarding your legal matter
email your query to info@legaledgeaustralia.com.au
or call us today on (02) 9119 0931
Trading hours: Mon - Fri: 8am - 8pm EST  -  Saturday: 9am - 5pmEST
Shop 16, 808 - 820, Forest Road Peakhurst NSW 2210
1/ 17 William Street, Fairfield NSW 2165

نتكلم العربية

CUSTOM DESIGNER KITCHENS
• Granite, Caesarstone & Marble Benchtops
• Glass Splash Backs
• Polyurethane, Thermolaminate doors, etc
• Lifetime warranty on accessories

FREE MEASURE & QUOTE
FULLY INSTALLED AT
FACTORY PRICES
*We won't be beaten on quality, price & service

Unit 14, 39 - 41 Marigold St
Revesby NSW 2212

Phone: 02 9792 2233
Showroom Open 7 days
Mon-Fri 9am - 4pm
Sat 9am - 1pm
Sun 10am - 1pm
www.superiordesigngroup.com.au

BUILT IN WARDROBES
FROM JUST $599* inc GST
• Two sliding safety mirrored doors
• Four Drawers in metal runners with safety stop
• Double hanging space and 1 single hanging space
• Coloured or timber look doors available if preferred 

(additional cost)2400 mm

27
00

 m
m
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)المكاُن للغراِب أيضًا( 
شوقي مسلماني

Shawki1@optusnet.com.au 

ثقافة

كلُّ أّمة 
بما تعنيه 

لجهِة لغِتها 
أو لجهِة جغرافيِتها 

وتاريِخها 
ُتديُن لوجوِدها 

على خريطِة العالم 
لباِعث 

وعلى هذا النحو 
يمكن للبعض أن ُيدين بالوالء 

لباِعٍث روحي 
مثلما للبعض  

أن ُيدين بالوالء 
لباِعٍث وطني. 

**

تريد أن تسّيَج قاّرة؟ 
هذا اإلنفجاُر هو 

من خارِج إرادِة الناس 
هو نتاُج يأِسهم. 

**

مْيت  
في كلِّ غائب. 

**

ذاهلٌة 
حواسُّ املْيت. 

**

شساعٌة أضَيق 
ِمْن خرِم إبرة.   

**

يرجُع بالذاكرِة 
إلى أّوِل إمتحاٍن بالفشل. 

**

يفوُز بالصراخ 
من ذاُته ضوٌء أو رمل. 

**

 التربُُّص 
يتحّكُم بالجماعِة 

ُموِقعًا بعضها بعضًا. 

**

الجماعُة 
في سبيِل الفرد 

الفرُد 
في سبيِل الجماعة.  

**

يريدني 
أن أصبَّ جاَم غضبي 

على اآلَخر املجرم 
الذي كان يقتل دّزينًة منه 

إنتقامًا لكلِّ جندّي قتيٍل من جنوِده  
وشخصّيًا لسُت بحاجة إلى من يحثُّني 

لكي أدين هذا العمَل الفظيع  
أنا ُيقَتُل مّني مئة ال دّزينة 

إنتقامًا ملقتِل وحتى إلصابِة 
نازيٍّ جديٍد  

بكدمة. 

**

ال جدوى بعُد 
من كلِّ هذه التفاصيل.  

**

يمرُّ على أحياء 
يمرُّ على موتى 
يمرُّ على عمائر 

وِمْن مدينة إلى مدينة 
وِمْن ظلٍّ إلى ظّل  

يخرُج ِمَن املاء 
يدخُل في املاء  

املكاُن 
للغراِب أيضًا. 

 

 

ر را رة ز 
 

 ، را و ا راا رم اد را ن ا  ر 

  را زر اا د تو  ز ر  م
و  را.  

ت اد د رب زر  ون.  دةد أ طدم ا
رّ ن  ندم ا ن نن ات وأ ن ت اا ء و

ر ا  

1920-3-30ات  :ازن   

  Bhanin Association Main Hall : نا 
98-100 Auburn Rd, Auburn 

 : ءا 7.00ا  

  لا دة روح او ز زر اا  راك بر ن
ن  0424986211ارم   

 وةدا  و  
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البيع باجلملة لكافة منتجات التمديدات الكهربائية:
توفريكبري يف األسعار ومرصوف الكهرباء، ونضاهي كافة األسعار يف السوق 

Building Maintenance

Management & Supply energy efficient

Lighting for new projects- Job site supply

44 Carlingford St Regents Park
T: 1300 00C DAY | www.cday.com.au

LIGHTING          ELECTRICAL          DATA

For enquires please call: 0458 806 888
OR Email: admin@cday.com.au

 Very competitive prices, 
we will beat any quotes*

العجز التجاري األميركي في أعلى مستوى منذ 
عشر سنوات ويبلغ ٦٢١ مليار دوالر

“العنوسة" ترتفع في الدول العربية... لبنان 
بالمركز األول وسوريا بالمركز الثالث

النظام السعودي يسمح 
بتطبيق الكتروني يتيح 

للرجال مراقبة النساء أعلنت وزارة التجارة األميركية أن العجز التجاري للواليات 
املتحدة ارتفع إلى أعلى مســتوى له منذ عشر سنوات وبلغ 
621 مليــار دوالر علــى الرغــم مــن جهــود الرئيــس دونالد 

ترامب.
وأوضحــت الــوزارة أن الواليــات املتحــدة ســجلت أرقامــا 
قياســية في حجمــا وارداتها القادمة من الصن واملكســيك 
واإلتحاد األوروبي، وحســب األرقام املفصلة التي نشــرتها 
إدارة ترامــب بتأخيــر شــهر واحــد بلــغ العجز في الســلع 
والخدمــات 621 مليــار دوالر )+12.5 باملئــة( إذ حققــت 
الصــادرات حجمــا قياســيا أيضا بلــغ 2500 مليــار دوالر 
)+6.3 باملئة( ووصلت الواردات إلى مســتوى قياســي هو 

3121 مليار دوالر )+7.5 باملئة(.

تصدر لبنان قائمة البلدان العربية بأعلى معدل “العنوسة”، 
حيث بلغت 85 باملائة، حســب آخر الدراســات التي أجرتها 
وســائل إعام غربية، ومراكز أبحاث في العام 2018، وفق 
ما اشــارت وكالــة “األناضول” التركيــة لانباء.بينما بلغت 
املعــدالت في كل من ســوريا والعراق نحــو 70 باملائة، و75 
باملائة في اإلمارات, لتحتل اإلمارات املرتبة الثانية وسوريا 

املرتبة الثالثة على مستوى العنوسة في العالم العربي.
وبلغــت النســبة في تونس 62%، ونحــو 50% في الجزائر، 
بينما بلغت في كل من األردن والسعودية 42%، ونحو %40 

في مصر واملغرب. 
وســجلت أدنى نسب عنوســة في كل من اليمن بنحو %30، 

والبحرين بنحو %25. 
وأرجــع الباحثــون االجتماعيــون واالقتصاديــون أســباب 
هــذه املشــكلة لعدة عوامــل، منها اقتصاديــة كارتفاع أجور 
املهر، وغاء املعيشــة في معظم هذه املجتمعات، مع رواتب 
ال تلبــي أدنى االحتياجــات، ومنها اجتماعية كزيادة الرغبة 
لــدى اإلناث في إكمــال التحصيل العلمــي، والحصول على 
فرص عمل تحقق لهن القدرة على االستقال واالعتماد على 

النفس. 
ذكر املحلل والباحث في علم االجتماع طال عتريســي فيما 
يخص املجتمع اللبناني تعد األنثى عانســاً عند تخطي سن 

الثاثن فيما يعد الذكر عانس عند تجاوزه سن األربعن. 
وبّين عتريســي أن معدل ســن الزواج ارتفع خال السنوات 
األخيرة ليصبح املعدل الوســطي بن 25 و30 ســنة، مبينًا 

أن لهذا األمر عدة جوانب سلبية. 
وتابع عتريسي أن التأخر في سن الزواج يؤدي إلى انخفاض 
معــدل إنجاب األطفال، األمر الــذي يجعل مجتمعاتنا هرمة، 
وتفتقر للشــباب مثل املجتمعات األوروبيــة، كما يؤدي إلى 
زيــادة إمكانيــة االنحــراف في العاقات وانتشــار الفســاد، 
وهذا يعارض العادات والقيم التي تسير عليها مجتمعاتنا.

كشــفت صحيفــة واشــنطن بوســت األميركيــة أن النظــام 
السعودي سمح بتطبيق الكتروني يقدم خدمة تتيح للرجال 
مراقبة النســاء وتعقبهن حيث يأتي ذلك في إطار سياساته 

القمعية لحقوق وحريات املرأة السعودية.
وقالت الصحيفة: “إن شركتي غوغل وآبل األمريكيتن كانتا 
قد تعهدتا الشــهر املاضي بالتحقيق فــي التطبيق املوجود 
على متجريهما اإللكترونين والذي يشــمل السماح للرجال 
بإدخال املكان والتوقيت الذي يســمح فيه بالســفر للنســاء 
اللواتــي تحت رقابتهم ما يمكــن الحكومة من تنبيه الرجال 
عندما يغادرن أو يدخلن البلد كما يمنحهم تفويضا للولوج 

إلى سجات الرحات الجوية”.
ووصفــت الصحيفــة التطبيق بأنه محــرك بحث قمعي ضد 
املــرأة تابــع لحكومة النظــام الســعودي وأداة لفرض نظام 
وصايــة مشــيرة إلــى أن غوغــل انتهــت من تحقيقهــا الذي 
اعتبــر التطبيــق ال ينتهك شــروط خدمتها وقررت الســماح 
ببقائــه في متجرها أما آبل فلم تصل إلى قرار بعد في وقت 
ما يزال فيه التطبيق متاحا وال تزال النســوة الســعوديات 

تحت رقابة مستمرة.
يشــار إلــى أن نظــام بني ســعود القائم علــى اإليديولوجيا 
مبــادئ  أدنــى  إلــى  يفتقــر  والــذي  التكفيريــة  الوهابيــة 
الديمقراطيــة يفــرض ما يســمى “نظام الواليــة على املرأة” 
الــذي يخضع املرأة لســيطرة الرجــل وكان حتى وقت قريب 
يمنــع النســاء من قيادة الســيارات ومــا زال يفرض عليهن 
الحصول على موافقة ولي أمرهن قبل الســماح لهن بالسفر 

أو العمل.

ملختلف أنواع اهلجرة
د. حممود عجاوي

مترجم قانوني

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

وكيف هجرة رقم
9911 008

P. 02 9750 4288
M. 0406111101
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في الحلقة الســابقة احســت اديبة بشعور غريب 
نحو  زوجها فبدأت تشــكك باســتمرارية عاقتها 
معه حيث انتابها الشعور املتناقض بن الكراهية 

والعطف عليه.

ذلــك مــع لوي، وأديبة تبحث عن حب لــم تجده في زوجها. 
جوليا كانت تريد أن تعيش كما تعيش النساء في الجالية 
اللبنانيــة، أي مع زوج وأوالد وداخل أســرة، وأديبة كانت 
تريــد أن تنفتــح علــى جــو أكثر حريــة كالــذي تعيش فيه 
النســاء مــن أصول أوروبيــة وأميريكيــة. كل واحدة كانت 
تفتقــد أمرًا تراه موجودًا عند صاحبتها، وتعتبره أساســًا 

للشعور بالسعادة واألمان.
بلعــت أديبــة ريقها بعــد أن ســمعت كام صديقتها وقالت 
معلقة: “إنك تتكلمن عن مثاليات، كثير من األمور تبدو لك 
من الخارج جميلة لكنها في حقيقة األمر ال ترغب بها امرأة 
فــي العالــم، إن ما ترينه أمنًا وأمانًا واســتقرارًا وســعادة 
فــي األســر التــي أعيش في واحــدة منها هو فــي الحقيقة 
قيــود وأغال تجعل املرأة تبدو با قدرة على الحركة وبا 
فكــر، املرأة في مجتمــع كهذا تصبح دمية فــي يدي الرجل 
الــذي يتزوجهــا. تصوري يــا صديقتــي أن تتزوجي رجًا 
ثــم تدركن أنــك ال تحبينه، فماذا يحصــل؟ هل تمضن كل 
عمــرك مع رجل ال تحبينه؟”. أجابتها جوليا: “أعتقد أنني 
ســمعتك قبًا تذكرين هذا األمر ولم أجبك بما يناسب، اآلن 
أقــول لك أن األمور ليســت بهذه القســوة، إن املرأة التي ال 
تحــب زوجها بامكانها الطاق، ال أظن أن امرأة يمكنها أن 
ترغم على العيش األبدي مع رجل ال تحبه”. وســكتت قليًا 
وهــي تنظــر في تقاســيم وجــه أديبة التي بــدت وكأنها لم 
تستوعب ما قالته جوليا فتابعت بعد قليل: “بعض النساء 
يا صديقتي يدعن أنهن ال يحبنب أزواجهن ألسباب خاصة 
بهن، املرأة التي تعيش مع زوجها سنوات طويلة ثم تدعي 
أنها ال تحبه أو أنها اكتشــفت أنها ال تحبه أو انها أدركت 
ذلــك متأخرة، هــل تعرف أنها ال يمكنهــا أن تحب أي رجل 
آخر حتى لو أوهمت نفســها بذلك، إنني أؤمن يا صديقتي 
أن الرجــل األول هــو الرجــل الذي يأخــذ كل عواطف املرأة 
مــرة واحــدة وبالجملة، وإذا ظنت املرأة أنها تســتطيع أن 
تنســاه بعد ذلك أو تنكر حبه وتنتقل إلى حبيب آخر فهي 
واهمــة، حقيقة واهمة”.  لم تأخذ أديبة من كل الكام الذي 
سمعته إال كلمة طاق، بامكانها أن تطلب الطاق إذا كانت 
ال تحب زوجها، ســرحت تتخيل ما ســيحدث لو فعلت ذلك، 
لــو أنها طلبت من عمران أن يطلقها، فهل ســيرفض؟ ربما، 
وربمــا يوافق. فــإذا وافق فماذا تفعــل؟ نبهتها جوليا إلى 
شــرودها قائلة: “أتمنــى أن تكوني تفكرين اآلن في إرضاء 
زوجك وإســعاده، إنه الرجل األول في حياتك، وسيبقى في 

عقلك وقلبك إلى آخر عمرك”.
عندمــا همــت أديبــة بالخــروج من شــقة جوليــا قالت لها 
بمزاح: “في بعض األحيان اشــعر أني أحســدك، إنك حرة، 
تعيشــن كما يحلو لك”. زمت جوليا شفتيها وقالت بنفس 
النبــرة: “تعالــي نتبــادل األدوار، خــذي أنت هــذه الحرية 
الزائفــة، واعطني حياتك املقيدة”. فقالت أديبة وهي تتابع 
بنفــس النبرة: “أعطيك عمــران أواًل”. فقالت جوليا بمرح: 
“أنا ال أريد إال عمران، وأنت خذي الباقي – وأضافت بتحٍد 

- لو كنت أعرفه قبلك ملا تركته”.
خرجــت أديبة تســير نحو محطة القطار وفــي أذنيها وقع 
كلمــات جوليــا األخيرة، تاهــت بأفكارها بعيــدًا، تصورت 
أمــورًا كانت حتــى اآلن بعيدة عن عقلها، هل حقيقة تتمنى 
جوليــا أن تأخــذ عمــران منها إذا قدرت علــى ذلك؟ ماذا لو 
التقــت به وأعجبها، فهل يمكن أن تصطاده؟ إن عمران كما 
كل الرجــال قــد يقع بســهولة أمام قدمي أي امــرأة جميلة، 
وجوليــا جميلة جدًا ال يســتطيع عمــران وال غيره مقاومة 
يتبعفتنتهــا. وإذا كان عمران مرغوبًا مــن جوليا الجميلة فهذا 

عـــمـــران
الرواية الجديدة للكاتب والباحث الدكتور رامز رزق

١٢

يعني أنه ليس كالدب، وال يعمل كاآللة، وليس فيه كل تلك 
العيــوب التــي تصورتها ليلــة األمس. لكــن أديبة صرفت 
هــذه األفكار من رأســها العتقادها بثقة أن عمران األصغر 
ســنًا مــن جوليــا ال يمكن أن يفكــر بها، فالرجــال عادة ما 

يفكرون بنساء أصغر منهم.
 

في مســاء ذلك اليوم آوت أديبة إلى فراشــها وهي ترســم 
بعــض األمــور في خيالها ثــم تمحوها لتعيد رســمها من 
جديــد، ماذا يحدث لو أنها طلبــت الطاق من زوجها؟ إذا 
وافق وطلقها فأين تذهب؟ الجواب بسيط تلجأ إلى جوليا 
وتقيم عندها مؤقتًا. وماذا لو رفض عمران الطاق؟ األمر 
بســيط بامكانها أخذ حاجياتهــا والرحيل إلى جوليا. إن 
أحــام أديبــة تتقاطــع دائمًا عنــد جوليا، فمــاذا لو كانت 
جوليا ترسم أمرًا مختلفًا كأن يأتي لوي ليسكن معها عند 
ذلك ســتضطر أديبة للعيش وحدهــا في مكان ما. كل هذه 
التفاصيل كانت تبدو بســيطة وال ينقصها ســوى خطوة 
واحــدة، وهــي أن تطلب مــن زوجها صراحــة أن يطلقها، 

لكن متى؟
تلــك الليلــة ادعــت اديبــة أنها نائمــة عندما عــاد عمران، 
وعندما اســتلقى إلى جانبها أدار ظهره نحوها، إنه يفعل 
ذلــك لليلــة الثانية على التوالي، إن زوجها الذي تحســبه 
دبــًا وهو نائم وآلة وهــو يعمل يمكن أن يكون قد جرى له 
أمــر مــا جعله يبتعد عنها، إنها هي مــن ترغب بأن تبتعد 
عنه، وهو ينفذ أمنيتها من تلقاء نفســه، هذا يعني وجود 
ســر ما ال تعرفه، إن قلوب املتزوجن من الرجال والنســاء 
تتفاهــم فيمــا بينها بلغــة أثيرية، يمكن للرجل أن يشــعر 
بنفــور زوجته دون أن يبن ذلك فــي حركاتها، وكذلك فإن 
املــرأة تشــعر بما يخفيه زوجهــا عنها إذا ما فكر بشــيء 
نحوهــا. فضلــت أن تنــام وال تناقــش نفســها بمثــل هذه 

الفرضيات حتى تعرف خطوتها التالية.
في اليوم التالي قالت لها جوليا أن الساعة التي أمضتها 
معها أمس قد جعلتها أكثر نشــاطًا وحيوية. قالت أديبة: 
“أراك يــا صديقتــي تلمحن إلى أمر مــا ، فما هو؟”. قالت 
وهــي تبتســم بفرح: “أرجو أن تذهبي معــي اليوم أيضًا، 
رفقتــك لي تشــعرني باألمــان، حقيقة أمضي معك ســاعة 
لكنهــا أفضــل دواء ملــرض الوحــدة والقلــق”. “حســنًا –
أجابتهــا- لكــن بنفس الشــرط الذي تعرفينــه”. ضحكت 
جوليا وقالت: “وكيف أفكر بلوي أو بسواه إذا كانت معي 
أديبــة”. كلمات مديح وثناء تأثرت بهــا أديبة جدًا فأكدت 
لصديقتها أنها ستقف دائمًا إلى جانبها. عصر ذلك اليوم 
ذهبت معها. املسافة قصيرة بضعة أبنية فقط تفصل بن 
املعمــل وبــن البناء الذي تســكن جوليا في إحدى شــققه 
لذلك وصلتا خال دقائق معدودة، لكن جلوسهما كاألمس 

١. ملاذا يرمز للعدالة أمرأه وليس رجل ؟
٢. وملاذا تكون معصوبة العينن ؟

٣. وملاذا تحمل امليزان باليد اليسرى والسيف باليد اليمنى؟
الجواب

تقتضــي  العدالــة  ألن  العينــن  معصوبــة  املــرأة   كــون 
. بينهــم  تمييــز  ادنــى  دون  الخصــوم  بــن   املســاواة 
احقــاق  الــى  اشــارة  فيــه   , تحملــه  الــذي  امليــزان  امــا 
ألدعائاتهــم  الخصــوم  تقديــم  مــع  القانــون  وفــق  الحــق 
. الحقــًا  بينهــم  فيمــا  العدالــة  لتحكــم  دفاعاتهــم   و 

للجانــي  الرادعــة  العقوبــة  الــى  يشــير  الســيف  بينمــا 
واألقتصــاص منه لتعيد العدالة بذلــك ,األمور الى نصابها 
متســاويتن  لتكــون  امليــزان  كفتــي  اعــادة  وبالنتيجــة 
فيهــا.. اخــااًل  فّســبب  املجــرم جريمتــه  ارتكــب  ان   بعــد 
أمــا عــن كونها إمرأة و ليســت رجًا فهي لإلشــارة أنه رغم 
وجــود الســيف و امليــزان إال أن الرحمــة موجــودة في هذه 

العدالة كون قلب املرأة أرحم من قلب الرجل .

 هل تعلم

ستوديو آراكس
المعروف لدى أبناء الجالية

 يتقدم من الجميع بأطيب التمنيات بمناسبة األعياد
المجيدة ويتمنى لهم العافية

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

0419 247 261

Photo Arax
Professional Digital Photography
Specialist for Weddings and all functions
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إعالن

Bakdash
Ice Cream
Syrian Version of Ice Cream the most famous

not only for syrian but everyone visiting Damascus from nieghbouring countries

Punchbowl: 504 Punchbowl Rd Lakemba 
Bankstown: sp 357 Central Bankstown shopping centre

Tel. 02 8747 3084  -  Mob. 0418 87 44 49

بوظة بكداش اآلن يف استراليا
الطريقة الدمشقية التقليدية لصناعة البوظة )بوظة الدق الشامية(

اشتهرت »بوظة بكداش« يف أغلب الدول العربية ملذاقها اللذيذ وطعمها املختلف واملميز
أشكال وألوان متنوعة من البوظة املصنوعة من الفواكه الطبيعية مئة يف املئة

جربها مرة وستعود ألف مرة

بوظة بكداش يف بانكستاون
يلبي طلباتكم جلميع املناسبات، بوظة، سحلب، مهلبية
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صحة

أعلــن علمــاء مــن فنلنــدا أن تنــاول بيــض الدجــاج مفيــد جدا لصحــة الرجــال، لذلك 
ينصحونهم بتناول ما ال يقل عن أربع بيضات في األسبوع.

ويــرى األطبــاء أنه مــن املفيد للرجال تنــاول بيضة واحدة يوميا، ملــا لذلك من مفعول 
إيجابي في صحة الرجل عند تناول البيض بصورة دورية منتظمة.

كمــا أن فائــدة بيض الدجاج للرجال خاصة تكمــن في أنه يرافق تناوله بصورة دورية 
انخفاض خطر اإلصابة بمرض السكري بنسبة 37%. إضافة إلى هذا، تأكد أن البيض 
هو مصدر مثالي للحصول على الكوليســترول، ألن كوليســترول البيض يؤثر إيجابيا 

في عضلة القلب عند الرجال.
ويشــير الخبراء إلى أن الكثيرين يخافون من الكوليســترول، ولكن، يجب أن نتذكر أن 
جســم اإلنسان يحتاج إلى توازن البروتن الدهني منخفض الكثافة )LDL( والبروتن 
الدهني عالي الكثافة )HDL(. كما أن البنية الجزيئية للكوليسترول املوجود في البيض 
مشــابه لبنية هرمون التستوســتيرون، لذلك، فإن تناول البيض يرفع من مســتواه في 

جسم الرجل.
ويضيف العلماء الفنلنديون أنه مع تقدم العمر، ينخفض مســتوى الهرمون الذكوري 
سنويا بنسبة 1-2%. ولكن، يجب الحفاظ على هذا الهرمون عند مستوى معن لضمان 

خصوبة الرجال ووظائفهم الجنسية ومتانة عظامهم وكتلتهم العضلية.

مواد غذائية على الرجال تناولها باستمرار

ووفقــا لألخصائيــن، فــإن املــواد الغذائيــة التــي تفيد في 
الحفــاظ على املســتوى املطلــوب لهرمون التستوســتيرون 

هي:

- الزنجبيل
تؤكــد نتائــج الدراســات العلميــة أن تنــاول الزنجبيل مدة 
ثاثة أشــهر بانتظام يرفع مســتوى التستوستيرون بنسبة 

.%17.7
كاللحــوم  الزنــك،  عنصــر  علــى  مواد تحتــوي   -

الحمراء والدجاج والفاصولياء واملكسرات.

- الرمان
أكدت نتائج دراســات علمية أن تناول الرمان بانتظام يمكن 

أن يرفع مستوى التستوستيرون بنسبة %24.

- مواد غذائية محتوية على عنصر املغنيسيوم
إن انخفاض مستوى هذا العنصر في الجسم مرتبط بزيادة 
تراكم الدهون تحت الجلد، ما يكبح إنتاج التستوســتيرون 
واملكســرات  العــدس  تنــاول  يجــب  لذلــك،  الرجــال.  عنــد 
والخضــروات  الكاملــة  والحبــوب  والبــذور  والفاصوليــا 

الورقية والشوكوالتة لكونها غنية بهذا العنصر.

”D“ مواد غنية بفيتامن -
من املواد الغذائية الغنية بهذا الفيتامن: سمك التونة، كبد 

البقر، سمك السردين وأسماك الرنجة.
- زيت الزيتون

يســاعد اســتخدام زيت الزيتــون على زيــادة تركيز هرمون 
“Luteinizing hormone” )هرمون منشط للجسم األصفر 
تفــرزه الغدة النخاميــة األمامية(، يحفــز خايا الخصيتن 

على إفراز التستوستيرون.

- الدهون الصحية
يدخــل كوليســترول الدهــون الصحيــة املفيــدة فــي تركيب 
التستوســتيرون، لذلــك، علــى الرجــال تناول مــواد غذائية 
تحتــوي على نســبة مــن الدهــون، حيث أن نقصها يســبب 

انخفاض مستوى التستوستيرون في الجسم.

- البصل
ترفــع عصــارة البصــل مســتوى الهرمون املنشــط للجســم 
الخصيتــن  إنتــاج  مــن  يزيــد  بــدوره  وهــذا  األصفــر، 
للتستوســتيرون، إضافــة إلى أن البصل يؤثــر إيجابيا في 

إنتاج الحيوانات املنوية.

Jourieh Trade

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

Pty
Ltd

شركة جورية املتخصصة باستيراد املنتجات السورية
منتجات شركة جورية التجارية عالمة مميزة يف االسواق االسترالية

الوكيل احلصري ملاركة متة العم اللذيذة وزيت زيتون وسمنة الريف الشهية وزعتر العرجاوي
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تكنولوجيا

حلدادة ودهان
جميع أنواع السيارات

اإلتصال بـ بغزوان
0412 033 463
02 9756 1173

مفاجأة... فيسبوك تستعد 
لـ"المشفر" خالل األشهر 

المقبلة

مؤسس هواوي: الواليات المتحدة ال يمكنها سحقنا

كشــفت تقاريــر إخباريــة أن شــركة "فيســبوك" األمريكيــة، 
تستعد للحدث األهم في تاريخها، خال األشهر املقبلة.

ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" األمريكية تقريرا مطوال، 
حول نية "فيسبوك" إلطاق أول عملة "مشفرة" خاصة بها، 
خال النصف األول من عام 2019، أي خال األشهر املقبلة.
وأوضحــت الصحيفــة األمريكيــة أن فريــق عمل فيســبوك، 
تمكــن مــن تطوير تقنيــة جديدة للعملــة املشــفرة، من أجل 
منافســة "بتكوين" بصورة كبيرة غير مسبوقة، وستدعمها 

لتطبيقات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتسآب”.
وأشــار التقرير إلى أن مشروع "ستابل كوين" املقرر طرحه 
من قبل "فيسبوك" سيكون نوع جديد من العمات املشفرة، 
حيــث يرتبط بقيمة األصول التقليدية مثل العمات الورقية 

وأو الذهب، ما يجعله أكثر قيمة.
وقالت مصادر من داخل "فيسبوك" إن هذا االرتباط، سيخلق 
"عملة مســتقرة"، مثلهــا مثل العمات األخــرى كالدوالر أو 

اليورو.
كمــا ســتدعم تلــك العملة املشــفرة قيــام املســتخدمن بأي 
تحويــات ماليــة آمنــة ســواء علــى فيســبوك أو فيســبوك 

ماسنجر أو إنستغرام أو واتسآب.
وقــال مصــدر آخر فــي فيســبوك ملوقــع "ماشــابل" التقني 
املتخصــص، إن الفريــق الخــاص بتلــك العملة يستكشــف 
حاليــا إمكانيــة دعمهــا لتطبيقــات أخرى مختلفــة بخاف 

التطبيقات التابعة للشركة األمريكية.
ومــن أبــرز التطبيقــات، التي تدرس فيســبوك دعــم عملتها 
املشــفرة فيها تطبيقــات مثل "تليغرام"، و"ســاينال"، حتى 
تســتعيض تلك التطبيقات عن عماتها املشــفرة التي سبق 

وأطلقتها في وقت سابق.

قال مؤسس شركة االتصاالت الصينية العماقة "هواوي" 
فــي مقابلة مع بي بي ســي إنــه "ال يمكن للواليات املتحدة 

سحق الشركة”.
وأضاف رن تشنغ في أن اعتقال ابنته منغ وانزو، املديرة 

التنفيذية لشركة هواوي، جاء بدوافع سياسية.
ووجهت الواليات األمريكية تهمًا جنائية للشــركة، تشــمل 

تبيض األموال واالحتيال املصرفي وعرقلة سير العدالة.
وتنفي هواوي ارتكاب أي مخالفات. ورفض رن تشنغ في 

الضغوط التي تمارسها الواليات املتحدة
وقال "ال يمكن للواليات املتحدة سحقنا"، مضيفًا "ال يمكن 

للعالم تركنا ألننا أكثر تطورًا”.
واستطرد قائا: "حتى لو اقنعوا املزيد من الدول بالتوقف 
عــن التعامل معنــا، يمكننا دائمًا تخفيض األســعار نوعا 

ما”.
ومع ذلك، أقر رن تشــنغ في أن هذه الخســارة قد يكون لها 

تأثير كبير على الشركة.
وقــال: "لــو أقنعــوا املزيد من الــدول بعــدم التعامل معنا 

بصورة مؤقتة، يمكننا دائمًا تقليص حجم الشركة”.
تحذير أمريكي

وفــي األســبوع املاضــي، حذر وزيــر الخارجيــة األمريكي 
مايك بومبيو حلفاء باده من اســتخدام معدات من شركة 
هواوي على أراضيهم، قائًا إن ذلك ســيجعل من الصعب 

على واشنطن "اتخاذهم شركاء”.
وتمنع الواليات املتحدة وأســتراليا ونيوزيلندا الشركات 
املحلية لديها من اســتخدام هواوي في توفير تكنولوجيا 
الجيل الخامس لشــبكات املحمول، في الوقت الذي تدرس 

فيه كندا إن كانت منتجات هواوي تشكل خطرًا أمنيًا.
وحذر رن تشــنغ في من أن العالم " ال يمكنه ترك منتجات 

الشركة ألنها أكثر تطورًا”.
وأضــاف" إذا انطفــأت األضــواء فــي الغرب، فإن الشــرق 
سيستمر مضاء، وإذا ساد الظام في الشمال فالجنوب ما 
زال باقيًا، أمريكا ال تمثل العالم، بل هي جزء من العالم”.

كيف بدأت شركة هواوي؟
بدأت الشركة في تصنيع أجهزة متعلقة بشبكات الهواتف 
املحمولة، وحققت نموا سريعا في هذا املجال لتتفوق على 
نظيرتيهــا نوكيــا وإريكســون ما جعلها إحدى الشــركات 

الرائدة عامليا.
ومؤخــرا، دخلت هــواوي مجال صناعــة الهواتف الذكية، 
واســتحوذت على 15 في املئة من السوق العاملية، لتحتل 

املرتبة الثانية بعد سامسونغ وتتفوق على أبل.
وكان مؤســس هــواوي ضابطا في جيش تحرير الشــعب 

الصيني.
وأســس الشــركة في عام 1987، ويبلغ عدد العاملن فيها 

180 ألف موظف.
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آخر ضحايا خالد يوسف.. 
MBC مذيعة سابقة في

يامن الحجلي يلتحق 
بـ»باب الحارة«

مايكل جاكسون “تحرش بنا جنسيا مئات المرات”

تزوج هذه الحسناء..
تحصل “فورا” على 3١٥ ألف دوالر

تناقلت وســائل إعام مصرية خبــر إلقاء أمن مطار القاهرة 
الدولــي القبض علــى اإلعامية رنا هويدي لــدى محاولتها 
الســفر إلــى خارج البــاد، وذلــك بتهمة التــورط في قضية 

"الفيديوهات اإلباحية”.
النيابــة املصرية تســتمع ألقــوال الفنانة رانيا يوســف بعد 

اتهامها بالظهور في فيديو غير الئق
وذكرت وسائل إعام مصرية عن مصدر أمني أنه تم القبض 
على هويــدي بأمر من النيابة العامــة بضبطها وإحضارها 
لتورطها في قضية األفام اإلباحية مع املخرج خالد يوسف.
وبينــت وســائل اإلعام أنه تم ضبط مبالــغ مالية كبيرة مع 
هويــدي بعد تفتيش حقائبها، وحّرر بحقها املحضر الازم، 
وأخطرت النيابة املختصة من أجل مباشــرة التحقيق معها 

واتخاذ اإلجراءات القانونية الازمة بحقها.
وتكون هويدي بعد توقيفها، السيدة الخامسة املتورطة في 
قضية الفيديوهات الجنسية مع املخرج والبرملاني املصري 

خالد يوسف.
هويــدي من مواليد عام 1993، وعملت في املجال اإلعامي 
 MBC مقدمة نشرة في قناة البغدادية ثم عملت في فضائية

مصر لفترة قصيرة، حيث قدمت برنامج حديث املساء.
يذكــر أن قضيــة "الفيديوهات اإلباحية لخالد يوســف" قد 
تورطت فيها حتى اآلن الفنانتان منى فاروق، وشيما الحاج، 
والراقصة كاميليا، وســيدة األعمال منى الغضبان، في حن 
لــم يتــم توجيــه أي اتهام رســمي حتى اآلن لخالد يوســف، 

الذي سافر إلى باريس منذ األول من فبراير الجاري.

إنطلق أخيراً تصوير مسلســل »باب الحــارة 10« )إخراج 
محمــد زهير رجــب وتأليــف مروان قــاووق وإنتاج شــركة 
»قبنــض«( بعــد جملــة من املشــاكل فــي القضــاء كادت أن 

تطيح به.
 ويبــدو أن املوســم املنتظــر مــن العمــل الدرامــي الشــامي 
سيشــهد تغييرات عــدة في قائمة أبطاله. في هذا الســياق، 
إنضــّم املمثــل يامــن الحجلــي إلــى الئحــة نجومــه »بــاب 
الحارة 10«، بدور مختلف عما قدمه في الجزء الســابع من 
املسلســل. يضم العمل مجموعة من الفنانن ابرزهم: نجاح 
سفكوني، سلمى املصري، قاسم ملحو، أيمن بهنسي، جوان 
خضر، تيســير إدريس، وهدى شــعراوي، ومحمد الشــماط، 
وأميــة ملــص ونظلــي الــرواس، وعــادل علــي وعلــي كريم 

وأماني الحكيم وهير عبد الكريم.

في قرار غريب من نوعه، ال شــك أنه ســيمثل حلما حقيقيا، 
ربمــا ملاين الشــباب حــول العالم، عــرض مليونيــر ابنته 
العذراء التي تجيــد اللغة اإلنجليزية بطاقة للزواج، مقابل 
مبلــغ يزيــد علــى 300 ألــف دوالر، وفقا ملا ذكرتــه صحيفة 

الديلي ميل البريطانية.
وتناقلت وســائل التواصل االجتماعي بصورة مكثفة الخبر 
وألقت الضوء عليه مشــيرة إلى أن املليونيرالتايلندي أرون 
رودثونــغ مســتعد ملنــح أي رجــل يقبــل بابنته كارنســيتا، 
البالغــة مــن العمر 26 عامــا، مبلغا يعــادل 315 ألف دوالر 

وأن يسجل ملكيتها العقارية وأعمال العائلة باسمه.
ويملــك املليونير، البالــغ من العمر 58 عامــا، مزرعة فواكه 
مزدهــرة ومثمــرة، تقدر قيمتها بعدة مايــن من الدوالرات، 

في مقاطعة تشوبهون، جنوبي تاياند.
واضطــر املليونيــر إلــى أن يضــع مصيــر ابنته بيــده وأن 
يتصــرف ملا يعتقد أنــه في صالح مســتقبلها، حيث تقضي 
العــادات فــي بعض مناطــق تاياند بأن يدفــع الرجل مهرا 
لزوجتــه املســتقبلية، مثلمــا هو الحــال في الــدول العربية 

وبعكس العادات في الهند.
 وتســاعد االبنة كارنســيتا والدها في إدارة أعمال األسرة، 
وهــي تجيــد إلــى جانــب التايانديــة اللغتــن الصينيــة 

واإلنجليزية بطاقة.
وقــال األب املليونير إنه ال يوجد قيود على جنســية املتقدم 
للزواج من ابنته ومن يقع عليه االختيار، طاملا أنه ســيعمل 

جاهدا وأن يساعد في سعادة ابنته.
وقــال رودثونــغ "أريد رجــا يعتني بأعمالــي ويحافظ على 
استمراريتها.. ال أريد شخصا يحمل شهادة بكالوريوس أو 

ماجستير أو دكتوراه”.
 وأضــاف قائــا إنــه يريــد رجــا جــادا ومجتهــدا ويعمــل 

بإخاص.

قــال رجان لبي بي ســي إن املغنــي الراحل مايكل جاكســون قد 
تحرش بهما جنسيا مئات املرات، عندما كانا طفلن.

وقال ويد روبسون، البالغ من العمر 36 عاما، لبرنامج “فكتوريا 
ديربيشــير” الذي يبث على شاشة بي بي سي إن “املغني الراحل 
مايكل جاكســون تحرش به جنســيا منذ أن كان في الســابعة من 

عمره، وحاول اغتصابه وهو في 14”.
أما جيمس سيفتشــك، الذي يبلغ 40 عاما، فقد قال إن جاكســون 
“تحــرش به جنســيا منــذ أن كان عمره 10 ســنوات وحتى ســن 

.”14
وتقــول عائلــة جاكســون: “ليــس ثمــة دليــل واحــد” يؤكــد هذه 

االدعاءات.
وقال روبسون لبرنامج فكتوريا ديربيشاير: “في كل مرة كنت معه 
فيهــا، وفي كل مــرة قضيت معه ليلة، كان يتحرش بي جنســيا”، 
فقد كان جاكسون “يامس جسدي بالكامل”، كما قال روبسون إن 

جاكسون كان يجعله يشاهده وهو يؤدي أفعاال جنسية.
وعندما بلغ روبســون 14 عاما، حاول جاكســون اغتصابه، على 

حد زعمه.

ورغــم أن لرودثونغ أبناء آخرون، بعضهم من الذكور الذين 
ســيرثون أماكه وأعماله، لكنه شــدد علــى أنه ما إن تتزوج 

ابنته فإنه سيتخلى عن كل أعماله لزوجها املستقبلي.
وتنتــج مزرعــة رودثونغ نحــو 50 طنا من الفواكــه يوميا، 
وهــي األكبر من نوعها في املنطقة كلها، كما أنه يملك عقارا 

وأراض أخرى في املنطقة.
ومنذ أن خرج بهذا العرض، حتى تلقى رودثونغ وابنته كما 

هائا من االتصاالت.
وعبرت الفتاة عن مشاعر الذهول ملا قام به والدها واهتمامه 

بها، وأكدت أنها مازالت عزباء.
وقالــت إن زوج املســتقبل قــد يعانــي بشــأن قدرتــه علــى 
االحتفاظ باألموال التي ســيمنحه إياها والدها، مشيرة إلى 

أنها ستجري عملية تجميل في كوريا.
وقالــت إنها علمت عن موضوع عرض والدها لتزويجها من 
خال صديقتها، مشــيرة إلى أنها تنظر إلى "الجانب املرح" 

للموضوع.
وشددت كارنسيتا على أنها تريد زوجا محبا وجيدا ويحب 

أسرته.

“إظهار حبنا”
“هذه واحدة من اإلساءات الجنسية األخيرة التي جمعتنا معا”، 

هكذا أخبر روبسون بي بي سي.
وقال روبســون إن جاكســون كان يمهد له كي يعتقد أنهما “أحبا 

بعضهما البعض”، وأن هذه طريقة لـ “إظهار حبنا”.
وأضاف روبسون خال حديثه للبرنامج: “كان يقول لي بعد هذه 
العبارات على الفور ‘لكن إذا اكتشــف أي شــخص آخر ما نفعله، 
فســتذهب أنت وأنا إلى الســجن مدى الحياة وســتنهار حياتنا، 

ستنهار حياتك وحياتي’”.
وقــال روبســون إن جاكســون أخبــره بأنــه: “أفضــل صديق له، 
وأنه الشــخص الوحيد الذي مارس معه هذه األفعال الجنســية”، 
مضيفا: “ولهذا كنت الطفل املختار من كل أطفال العالم، أو هكذا 

اعتقدت”.
أما سيفتشــك فقد أخبر بي بي ســي بأن اســتغاله جنســيا بدأ 
عندمــا كان في العاشــرة مــن عمره وكان مايكل جاكســون يعلمه 
كيفية أداء فعل جنسي ما، مثل “التقبيل على الطريقة الفرنسية”، 

وتبع هذا اعتداءات وأفعال جنسية أخرى.
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األرجنتين تضع شروطا "غريبة" 
لمشاركة ميسي ضد المغرب

“سافرت القضية" أغنية للسيدة 
"فيروز” مُنعت قبل نصف قرن

جريمة بشعة في مصر.. “استعان بأصدقائه لنقل 
زوجته القتيلة فاغتصبوا صديقتها”

جوني ديب يطالب زوجته السابقة آمبر هيرد بدفع 
تعويض قيمته ٥٠ مليون دوالر

شــهد حي بوالق الدكرور بالجيزة، جريمة بشعة بإطاق 
عاطــل الرصــاص علــى زوجتــه عقــب خافــات بينهمــا 
فأرداهــا قتيلــة بينمــا قــام 3 مــن أصدقائــه باغتصــاب 

صديقتها.
وتمكنــت الشــرطة املصريــة مــن القبض علــى املتهمن، 
بعــد أن تلقــت أجهــزة األمــن إخطــارا بمقتل ربــة منزل 
واغتصــاب صديقتهــا داخل شــقة فــي بــوالق الدكرور، 
وأفادت التحريات األولية أن ربة املنزل تزوجت من شاب 
عرفيــا وحدثت بينهما خافــات فتركت منزلها وتوجهت 
ملنزل صديقتها وعندما توجه لها لحل الخافات نشــبت 
بينهما مشاجرة ما دفعه إلطاق النيران عليها من ساح 

خرطوش وأصابها في الوجه وقتلها.
وأضافت التحريات أن الزوج املتهم اســتعان بأصدقائه 
لنقــل الزوجة إلى املستشــفى إال أنهم قامــوا باغتصاب 
صديقتهــا املوجودة داخل الشــقة بالتناوب فيما بينهم، 
وعقب مغادرتهم توجهت املجني عليها إلى قسم الشرطة 
وأبلغت باغتصابها عقب مقتل صديقتها علي يد زوجها 

وأصدقائه.
وتمكنــت مباحث بوالق الدكرور من إلقاء القبض علي 4 

متهمن وتمت إحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.
وتكــررت فــي مصــر مؤخــرا جرائــم بشــعة، فــي جميع 
األحيــاء واملدن املصرية بطريقة مبالــغ فيها، منها مقتل 
طفل واغتصاب آخر، وخافات عائلية وأسرية تؤدي في 

نهاية املطاف إلى القتل.

رفع املمثل جوني ديب دعوى قضائية على زوجته الســابقة 
آمبر هيرد يتهمها فيها بتشــويه ســمعته بسبب اتهامها له 

"بالعنف األسري”.
ونشرت هيرد مقاال في شهر ديسمبر/كانون األول بصحيفة 
واشنطن بوست، وصفت فيه ردود الفعل التي تعرضت لها 

بسبب حديثها عن "العنف األسري”.
ويقــول محامــي جوني ديــب إنه "لم يرتكــب أي فعل عنيف 
ضد طليقته"، وأن االدعاءات باطلة وتهدف لدعم مســيرتها 

املهنية، وطالب بتعويض قدره 50 مليون دوالر.
وكانــت هيــرد قد اتهمــت طليقهــا بالعنف في شــهر مايو/
أيار من عام 2016 بعد ســنة مــن زواجهما، وصدر أمر من 
املحكمــة للمثل باالبتعاد عن زوجته، ثم وقع الطاق بينهما 

في عام 2017.
ولم تسم هيرد جوني ديب باالسم في مقالها، لكنها أشارت 

إلى تجربتها في مواجهة العنف املنزلي.
وقالــت إنهــا فقدت دورا فــي أحد األفام، وكذلــك عما لدى 

إحدى دور األزياء الكبرى، وشــهدت كيف تحمي املؤسسات 
الرجال املتهمن بسوء التصرف.

وورد فــي ادعاء ديب أن املقال مؤســس على ادعاء أن هيرد 
كانت ضحية للعنف العائلي الذي مارسه، وقال إن الحقيقة 

أنها هي َمن مارست العنف.
وورد فــي الدعــوى القضائيــة أن ادعــاءات هيــرد أدت إلى 

فقدانه دورا مغريا في فيلم "قراصنة الكاريبي”.
وقــال محامي هيرد، إيريك جورج، ملجلة "بيبل" إن القضية 
التــي رفعهــا ديب هي محاولــة إلخراس طليقتــه "لكنها لن 

تسكت”.
وأضــاف أن مــا قام به ديب يثبت أنه عاجز عن قبول حقيقة 
أنه يمارس العنف باستمرار، "لكن فريق هيرد سوف ينجح 

في إسقاط هذه الدعوى التي تفتقر إلى أي أساس”.
لكــن محامــي ديــب، آدم والدمــان، قــال للمجلة "لن نســكت 
ســيدة هيرد، لكننا ننطلع لعــرض الفيديو واألدلة املصورة 

وشهادات الشهود التي بحوزتنا”.

وضع االتحاد األرجنتيني لكرة القدم، مجموعة من الشروط 
"الغريبة" أمام املغرب، ملشاركة قائد التانغو ليونيل ميسي، 
في املباراة الودية املرتقبة بينهما، يوم  26 مارس الجاري، 

في طنجة.
وطالب االتحــاد األرجنتيني، وفقا لوكالة “Le360”، العبي 
منتخــب املغــرب بتجنب االحتكاك الخشــن بميســي، وعدم 

طلب صور شخصية معه، أو املطالبة بتبادل القمصان.
وشــملت الطلبات األرجنتينية أيضا حــرص املنظمن على 
إبعــاد الجماهيــر عن نجم منتخــب التانغو، ومنــع طلبات 
الحصول على "سيلفي" معه طوال فترة وجوده في املغرب.

ومــن بن الشــروط أيضا عــدم إجراء أي حــوار صحفي أو 
تلفزيوني مع البرغوث األرجنتيني في املغرب.

وفي املقابل، يشــترط الجانب املغربي مشــاركة ميســي في 
املباراة ملدة 60 دقيقة على األقل.

يذكر أن ميســي لم يشــارك مع منتخب التانغو منذ إقصائه 
مــن الــدور ثمــن النهائــي لبطولــة كأس العالــم 2018 في 

روسيا، على يد فرنسا.

“ســافرت القضيــة" هــي آخر الغيــث، ظهرت مباشــرة بعد 
حرب العام 1967، وعّبرت بشكل واضح وعميق عن معاناة 
العــرب مع املحافل الدولية وتحديــدًا مجلس األمن الدولي، 

في مقاربتها لعدالة القضية.
ال يحتــاج األخــوان "رحباني" لتكرار القــول بأنهما عبقريا 
سياســة، مثلمــا همــا عبقريــا إبداع فنــي، فكل مــا صّوراه 
وكتبــاه وغنتــه الســيدة فيــروز فــي أعمالهمــا، حصل بعد 
مرور ســنوات أو عقود، حصل بالتمام والكمال مع كثير من 
التفاصيل، ومن هذا املناخ أغنية بعنوان "سافرت القضية" 
أطلقاهــا عام 1968 في حفل للســيدة الكبيرة بالجزائر، ثم 

ُمنعت وعادت لتظهر منذ أسابيع قليلة على اليوتيوب.
ونظرًا ألهمية ما أثارته بشــأن قضيــة العرب األولى قضية 
فلســطن القضية ُنضــيء عليها، مع 3 فنانــن كبار حملوا 
القضية عبر أشــهر األغنيــات )زهرة املدائن، يافا، ســامي 
لكــم يا أهل األرض املحتلة، أنا ال أنســاك فلســطن، القدس 
العتيقة، جسر العودة( خصوصًا ما تعّلق بالقرارات الدولية 
الكثيرة والتي بقيت حبرًا على ورق. "سافرت القضية" هي 
آخر الغيث، ظهرت مباشرة بعد حرب العام 1967، وعّبرت 
بشكل واضح وعميق عن معاناة العرب مع املحافل الدولية 
وتحديدًا مجلس األمن الدولي، في مقاربتها لعدالة القضية.
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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

تأشيرات اللجوء الى استراليا

او 	  سوريا  من  هربوا  اقارب  لديك  كان  إذا 
العراق.

اتصل بنا رسيعًا ملساعدتك يف ارسال طلبات 	 
تأشرياهتم اىل اسرتاليا

خربتنا عىل مدى 20 عامًا من أجل خدمتك	 

خرباء يف القضايا القانونية
واملثول أمام املحاكم

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

for all Syrians and Iraqi
• If you have relatives who fled 

from syria or Iraq
• Contact us urgently to assist 

you in lodging their visa 
applications to Australia

• our 20 years experience is at 
your service.

Eva Abdel Messiah
Registered Migration Agents
MARN 0636719

فريق عملنا يتكلم اللغتني
العربية واإلنجليزية

إعالنات

عنوان املطعم الشامي اجلديد
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

املطعم الشامي حتلو اجللسة واللقمة املميزة

ا�م�ي ا�ممطعم ا�م�ش Y  vonne Maroun

عيادة لفحص العيون وتجهيز 
النظارات بإدارة االخصائية

ايفون مارون
Shop 2 / 546 - 548
Marrickville Rd, Dulwich hill

Phone: 02 9550 0404

OPTOMETRIST
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CONTACT LENSES


