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 ما هذه السنة 2020 !
مــن خالل تقليب صفحات عام 2020 نســتطيع 
أن نقــرأ الكثير من األحــداث املهمة التي جرت 
خــالل هــذا العــام، ولكــن مــا كان حديــث النــاس واالعالم 
واملســؤولني يف كافــة أنحــاء الكــرة األرضيــة هــو جائحــة 
كورونــا املخيفــة والتــي أصابــت البشــرية يف كل مــكان مــن 
هــذا العالــم، وخرجــت عن ســيطرة القطــاع الصحي متاما، 
وكان الهــم األول حلكومــات الــدول واملســؤولني الصحيــني 
هــذا  مــن  يحمــي  الــذي  اللقــاح  ايجــاد  العلميــة  واملخابــر 

الفيــروس اجلديــد ويقضــي عليه.
يف 31 ديســمبر )كانــون األول( 2019. كشــفت منظمــة 
الصحــة العامليــة عــن عــدد مــن حــاالت االلتهــاب الرئــوي 
التــي  الصــني،  الســبب يف مدينــة ووهــان شــرق  مجهولــة 
يبلــغ عــدد ســكانها أكثــر مــن 11 مليــون نســمة، وبعدهــا 
بأيــام وحتديــداً يف 7 ينايــر )كانــون الثانــي(، توصــل علمــاء 
صينيــون، إلــى أن فيروســا تاجيــا جديدا من عائلــة كورونا، 

هــو املســبب لتلــك احلــاالت.
يف البداية، بدا األمر وكأنه وباء يقتصر بشــكل أساســي 
علــى الصــني، لكّنــه حتــول ســريعا إلــى وبــاء عاملــي. ورغــم 
املعلنــة لظهــور  البدايــة  مــرور 11 شــهرا حتــى اآلن منــذ 
الفيــروس، ال تــزال الكثيــر مــن األســئلة تثــار حولــه، أهمها 
مــكان ظهــور  البدايــة، ويف  تاريــخ  يشــكك يف  وأخطرهــا، 
الفيــروس ومصــدره، وبدأ هــذا اجلدل يتصاعــد مع صدور 
العديــد مــن التقاريــر التي تشــير إلــى ظهور حــاالت إصابة 

بفيــروس »كورونــا املســتجد«، أبكــر ممــا كان معتقــداً.
 بــدأت العــدوى بفيــروس كورونــا باالنتقــال مــن الصــني 
إلــى كافــة أصقــاع األرض، ممــا دب الرعــب واخلــوف يف 
كافــة البلدان وانهــارت االقتصادات العامليــة نتيجة االغالق 
الكامــل  للمــدن توخيــا للحــد مــن انتشــاره، حتــى البلــدان 
املتقدمــة لــم تســتطع املقاومــة وبــدت منهــارة أمــام انتشــار 
موجــات الفيــروس املتتاليــة، وهــذا مــا الحظنــاه يف أوروبــا 
والواليــات املتحــدة األمريكية التي مــا زالت تعاني حتى االن 
منــه، وســوف تبقــى هــذه اجلائحــة مســيطرة علــى عصــب 

احليــاة يف أغلــب دول العالــم لفتــرة طويلــة.
 امــا الوضــع يف  أســتراليا خــالل هــذا العــام 2020 كان 
أشــد قســوة، فقد بدأ العام اجلديد مبوجة من احلرائق يف 
كافــة أنحــاء البالد، خــرج الكثير منها عن نطاق الســيطرة 
وخلفــت وراءهــا دمــارا هائــال، فتــويف  بســببها حوالي 70 
شــخصا ودمــر مــا يقــارب 3500 بيــت وحــرق حوالــي 12 
مليــون هيكتــار مــن األراضــي وقتــل وتــأذى مــا يقــارب 3 
مليــارات مــن احليوانــات املختلفــة،  كمــا كشــف التعاطي 
مــع هــذه احلرائــق بعــض االهمــال يف التحضيــر لها قبل 
وقوعهــا وخصوصــا أن أســتراليا  معرضــة للحرائــق كل 

عام. 
أمــا بالنســبة لفيــروس كورونــا يف أســتراليا فقــد مت 

اكتشاف أول اصابة به يف 25 شباط 2020 وتتالت احلاالت 
ولكــن بقيــت حتــت الســيطرة مع بعــض األخطــاء التي أدت 
الــى املزيــد من االصابات، ولكن بشــكل عــام واحلق يقال أن 
الســلطات املسؤولة يف أســتراليا من أفضل احلكومات حول 
العالــم التــي تعاملــت مــع هــذا الفيــروس بجدية ومســؤولية 
ومهنية، مما أدى إلى الســيطرة بشــكل موفق جدا على هذه 
اجلائحــة، وهــا نحــن نــرى أن أعــداد اإلصابــات صفر هذه 
األيــام، ممــا أدى إلــى دفــع عجلــة احليــاة واالقتصــاد الذي 
انهــار نتيجــة لإلغــالق، كل ذلــك نتيجــة اجلديــة والتعــاون 
بــني احلكومــة واملعارضة واملســؤولني الصحيني أدى خلروج 

البــالد بأقــل اخلســائر من هــذه اجلائحة.
 يتبــني لنا من خــالل هذه اجلائحة واحلرائــق أن القطاع 
الصحــي مهــم جدا ال بل انــه أهم القطاعــات التي يجب أن 
تنــال اهتمــام احلكومة.. يتبني من خالل الكــوارث الطبيعية 
يف أســتراليا وغيرها من الدول أن االهتمام بالتغير املناخي 
يجب أن يكون من أولويات احلكومة وضرورة االســتثمار يف 
الطاقــة النظيفــة ... يجــب أن يكون االنســان محــور اهتمام 
املســؤولني  واالســتثمار يف تعليمه وصحته وتأمني حاجياته 
أهــم شــيئ تخطــط لــه احلكومــات... تبــني من خــالل هذه 
اجلائحــة أن القطــاع الصحــي يف الــدول الغنية  ال يتناســب 
طــردا مع بقيــة القطاعات وخصوصا القطــاع  االقتصادي.  
يف مثــل هــذه األيــا م من كل عام تتجدد لقــاءا ت األحبة 
ع  يســو  ميــالد  بعيــد  لإلحتفــال   ، للعائــالت  واالصدقــاء 
املســيح، كثيــر مــن النــاس يعتقــدون أ ن معنــى عيــد امليالد 
، هــو اإلحتفــال ، شــجرة امليــالد وتزيــن البيــوت والنوافــذ 
أو ايجــاد ايجــاد الهدايــا مقابــل لألحبــة الذيــن لهــم اثر يف 
حياتهم ، أو إرسال بطاقات املعايدة بالبريد اوعبر االنترنت 
، ولكــن هــل هذا هذا هــو املعنى احلقيقي لعيــد امليالد ؟؟ ! 
يجــب أن حتمل فتــرة عيد امليالد الســعادة والفرح ، فعندما 
ولــد طفــل املغــارة مــن الســيدة العذراء مــرمي ، ولــد العطاء 
، حيــث اعطــى اهلل هــذ الطفــل املقــدرة ، فــكا ن الراعــي 
الصالــح واحلكيــم وامللهــم ، وفتــح أمامنــا طريــق اخلــالص 
وكان احلــدث الــذي انتظره الكون مــن خالل تنبؤات األنبياء 

. قبله
يــوم ميــالد يســوع املســيح أضــاءت جنمــة يف الســماء 
طريــق الذيــن كانوا يبحثون عنه، وحتى اآلن ما زالت مشــعة 
كــي تنيــر كل تائــه يبحــث عــن تعاليمــه القائمة علــى احملبة 
والســالم ، حيــث قــال ”أحبــوا بعضكــم بعضــا ،“ .. وهنــا 
لــم يحــدد ديانــة أو عــرق أو لــون بــل حــدد أن نحــب بعضنا 
البعــض باالنســانية ، هــذا هــو املعنــى احلقيقــي للميــالد، 
فمن يحب يضحي ويعطي ويســاعد واملســالم ال يؤذي  بأية 
وســيلة كانــت. يف هــذه املناســبة العظيمــة نتقدم مــن جميع 
أبناء اإلنســانية بأطيــب األمنيات وأصــدق التهاني وكل عام 

وانتــم بخير.
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PRIME MINISTER 
 

 

 
MESSAGE FROM THE PRIME MINISTER 

 
CHRISTMAS 2019 

 
 
Christmas is a wonderful time to gather with our families and to draw close to one 
another. 
 
We also know that right across the country so many Australians will be doing it tough 
this year. Whether it’s the floods earlier this year, or the terrible bushfires or indeed the 
drought which has been spreading across the country. 
 
But Australians have stood together through all of this, and the resilience of our 
communities and the kindness that has been shown from one Australian to another has 
been a true inspiration. 
 
While these times are difficult, there is much to reflect on and to celebrate in the great 
spirit of our amazing country. 
 
For me, and for all who share the Christian faith, this is also a time of prayer and 
reflection to mark the miracle at Bethlehem that lies at the heart of the Christmas 
message. 
 
So Christmas is a time for many things – family, friends, festivities and faith. This year, 
I am looking forward to spending time with loved ones, and I hope that you enjoy a 
quiet break with loved ones too.  
 
May you have a safe and merry Christmas and a happy New Year! 
 

 
The Hon Scott Morrison MP 
Prime Minister of Australia  
 
December 2019 
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لقد تطلبت هذه السنة الكثير من جالياتنا املتعددة الثقافات.
وقــد ُطلــب منكــم جميعــاً أن تقّدمــوا بعــض التضحيــات الكبيرة 

. جداً
التــي  االجتماعيــة  بالشــبكات  األمــر  يتعلــق  عندمــا  خصوصــاً 

بهــا. ترتبطــون 
وبنشــاطاتكم االجتماعيــة والثقافيــة التي تتواصلــون بها وحتمل 

الفــرح إلــى الكثير من األســتراليني. 
لقــد لعبتــم جميعاً دوراً، وعملتم ما بوســعكم القيــام به، للحفاظ 

على ســالمة بعضكم البعض.
لكــم تعطيــاًل كبيــراً لــكل تقاليدكــم  وقــد عنــى ذلــك أيضــاً حتمُّ

الدينيــة املهمــة.
إن مثابرتكــم وتضحياتكــم تؤكد ملاذا أســتراليا هــي البلد املتعدد 

الثقافــات األكثر جناحــاً يف العالم.
إنه مكان نشــترك فيه جميعاً ونســتمد القوة من قيمنا املشــتركة، 

مثل االحترام املتبادل واملســؤولية الفردية.
بجهودكــم، ســاعدمت البلد الــذي تبّنيتموه – والــذي نحّبه جميعاً 

– علــى قيــادة العالــم يف مواجهتنا للوباء. 
لــذا، أقــول اليوم شــكراً جلالياتنــا املتعددة الثقافــات على كل ما 

فعلتمــوه ملســاعدتنا علــى اجتياز هذه الســنة الصعبة.
مبــا أن أســتراليا يف طليعــة املواجهــة الصحية، فقــد خّولها ذلك 

ألن تكــون يف طليعة املواجهــة االقتصادية. 
املهمــة اآلن هــي اســتكمال االنتقــال إلــى التعــايف االقتصــادي 

.COVID بقيــادة قطــاع األعمــال وبطريقــة آمنــة مــن الـــ
ســيكون دور جالياتنــا ومواطنينــا املتعــددي الثقافــات الكادحــني 

أساســياً يف حتقيــق هــذا الطموح.
ألنهم غالباً ما يؤسسون وميتلكون مصلحة جتارية.

وهم غالباً ما يوظفون أستراليني آخرين.

مبــا أن 8 مــن كل 10 وظائــف هــي يف القطــاع اخلــاص، فإننــا 
نحتــاج لعــودة املصالــح التجاريــة إلــى توظيــف الناس، واالســتثمار 

والتوسع.
ســتعمل حكومتنــا علــى دعمكــم، وقــد ســبق أن قامــت بتقــدمي 
موعــد التخفيضــات الضريبيــة وقّدمــت مجموعــة مــن احلوافــز 

التجاريــة. للمصالــح 
يجــب أن يشــمل التعــايف أيضاً زيادة نتاج وظائــف املهاجرين إلى 
حدهــا األقصــى عن طريق مســاعدتهم على اكتســاب لغــة إنكليزية 

جيدة.
بتغييــرات  مؤخــراً  قمنــا  االعتبــار،  يف  األمــر  هــذا  أخــذ  مــع 
جوهريــة على برنامجنا لتعليم اللغــة اإلنكليزية للمهاجرين البالغني 

.)AMEP(
يوفــر البرنامــج الــذي تبلــغ كلفتــه مليــار دوالر )علــى مــدى أربع 
ســنوات( للمهاجريــن املؤهلــني مســتحقات مشــّرعة هي عبــارة عن 
510 ســاعات مجانيــة لتعلّــم اللغــة اإلنكليزيــة، لكــن 21 باملئة منهم 

فقــط تكــون لديهــم لغــة إنكليزيــة محكيــة عملية عندمــا ينتهون.
ـم لغــة جديــدة أمــر معّقــد ويســتغرق وقتــاً. تُظهــر األبحــاث  تعلُـّ
أن 510 ســاعات غيــر كافيــة للوصــول إلــى لغــة إنكليزيــة عمليــة، 
وبالنســبة إلــى الكثيــر مــن النــاس، قد يتطلــب األمر حوالــى 2000 

. عة سا
تعنــي تغييراتنــا أن املزيد من املهاجرين ســيتمكنون من احلصول 
علــى تعليــم مجانــي للغــة اإلنكليزية ملدة أطــول، وحتــى يصلون إلى 

مســتوى أعلى مــن الكفاءة.
فيمــا نتطلــع إلــى أن يكــون العــام 2021 أفضــل وأكثــر إشــراقاً، 
فــإن التركيــز غيــر املســبوق على لقــاح فيــروس كورونا واالســتثمار 

فيــه يعطيــان نتائــج أوليــة جيــدة جداً.
أعتقــد بأننا ســنرى لقاحاً الســنة املقبلة، ما يعــزز القدرة والثقة 

.19-COVID بشــأن إمكانيتنــا على العيش والعمل مــع وجود
العلم والبحث ال يساعداننا فقط على مكافحة الفيروس.

بــل همــا يف صميــم مســاعدة اقتصادنــا ومجتمعنــا علــى النمــو 
مجــدداً بشــكل أقوى.

الهائلــة جلالياتنــا  املســاهمة  كبيــر  بشــكل  األســتراليون  يثّمــن 
الثقافــات. املتعــددة 

خالل سنة الوباء هذه، رأينا مجدداً ملاذا.
جنتاز هذه املرحلة معاً.

وأعــرف أن النــاس يف كل مــكان متحمســون للعــودة إلــى األعياد 
الوطنيــة، واملناســبات الثقافية والدينية، واملهرجانــات واالحتفاالت 

التــي جتعــل من أســتراليا املتعــددة الثقافات ممّيــزة للغاية.
أمتنــى للجميع ميــالداً مجيداً، وصيفاً رائعاً، وســنة جديدة أكثر 

سعادًة.
سكوت موريسن هو رئيس وزراء أستراليا

رسالة رئيس الوزراء
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إعالن

كيف

ك 
نها

ر باإل
شع

أ
تشعر

اليوم؟

صّرحت به الحكومة األسترالية، كانبرا

االعتناء بصحتنا النفسية هو بنفس أهمية 
االعتناِء بصحتنا الجسدية. ال بأس من طلب 

المساعدة إذا كنت تشعر بأنك على غير 
عادتك.

هناك بعض األمور التي يمكنك القيام بها 
لكي تشعر بتحسن، مثل البقاء على تواصل، 

الحركة، التكلم مع العائلة واألصدقاء 
والجيران، ووضع روتين يومي جديد.

إذا كنت ال تتكلم اإلنجليزية يمكنك االتصال بخدمة 
الترجمة الخطية والشفهية على الرقم  131450   

دعم متخصص نصائح   معلومات  
headtohealth.gov.au ُزر
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رأي

عباس علي مراد 
سدني – استراليا

E-mail:abbasmorad@hotmail.com

أسرتاليا واإلحتباس احلزيب

حرائق الغابات االســوأ، اسعار الكهرباء األعلى، 
انخفــاض مســتوى االمطــار املتســاقطة يف جنــوب 
شــرق أســتراليا بنســبة 12% عــن معدلها الســنوي 
العــام منــذ عام 1990 وذلك حســب مكتب األرصاد 
اجلويــة أألســترالية، عواصــف وفيضانــات، ارتفاع 
منســوب ميــاه البحــر وارتفاع درجات احلــرارة منذ 
عــام 1910 مبعــدل 1.44 درجــة ومــا تــزال ترتفــع 
حســب تقريــر لعلمــاء املنــاخ احلكوميــني، مــع كل 
ذلــك مــازال هناك مــن يعتقد ان التغيــرات املناخية 
تــرف وخيال علمي ســواء كان داخــل حزب االحرار 
او داخــل حــزب العمــال او مــن منظــري األعــالم 

وغيرهــم ممــن ينكــرون احلقائــق العلمية. 
 علــى الرغــم مــن األنقالبــات السياســيه التــي 
وقعــت يف البــالد منــذ العام 2010 ســواء داخل كال 
احلزبــني او ضــد بعضهمــا البعــض، والتــي ال تزال 
أو  تداعياتهــا وتاثيراتهــا باديــة للعيــان إقتصاديــاً 
ماليــاً التــي ظهــرت جليــة بعد إنتشــار وبــاء كورونا 
الــذي شــكل ورقــة التــوت التــي غطــت علــى تلكــؤ 
احلكومــات املتعاقبــة وخصوصاً حكومــات االحرار 
التي ترأســها كل من طوني أبــوت ومالكلوم تيرنبول 
وصــوالً الى ســكوت موريســن، باإلضافــة الى عدم 
وجــود معارضــة فعالــة كانــت جُتــاري احلكومــة يف 
سياســاتها خشــية إغضاب الناخبني وخوفأ من ردة 

فعلهــم يف صناديــق اإلقتراع.
زال  مــا  موريســون  ســكوت  احلكومــه  رئيــس   
حتــى تاريخــه يرفــض وضــع جــدول زمنــي للوصول 
الــى نســبة صفــر انبعاث حــراري، رغــم ان دوالً مثل 
بريطانيــا، فرنســا، كوريــا اجلنوبيــة، اليابــان، كنــدا 
واملانيــا حــددت العــام 2050 كســقف زمنــي لذلــك 
الهــدف، وحتــى ان الصــني مــن جهتها حــددت العام 
2060 لتحقيــق هــذا الهــدف، الواليــات املتحدة التي 
تخلي رئيســها احلالي دونالد ترامب عن االتفاقيات 
انبعــاث  مــن  واحلــد  املناخيــه  بالقضايــا  املتعلقــه 
نتائــج االنتخابــات  إنــكار  الكربــون كإصــراره علــى 
وفــوز جــو بايدن قد تعود مع الرئيــس املنتخب لتبني 
سياســة جديــدة مختلفه يف مــا يتعلق بقضايــا املناخ 
واالنبعــاث احلراري والتغييــرات املناخية وصوال الى 

صفــر انبعــاث للكربــون العــام 2050.

موريســن وله اســبابه السياســيه يحاول الهروب 
علــى  وتأثيــره  املوضــوع  االمــام  حلساســية  الــى 
زعامتــه، حيــث مــا يــزال شــبح طوني أبــوت رئيس 
الــوزراء األســبق يخيــم علــى الوضــع يف كنبــرا كما 
يقــول بيتــر هارتشــر محررالشــؤون السياســية يف 
صحيفة ذي ســدني مورننــغ هيرالد، وقد بنى ابوت 
جناحــه السياســي علــى معارضة أي سياســة للحد 
مــن انبعــاث الكربــون رغــم انه وافــق علــى اتفاقية 
باريــس، وكان ابــوت قــد جنــح يف إســقاط مالكــوم 

تيرنبــول )أحــرار(  وجوليــا غيــالرد )عمــال(.
 موريســن لتجنــب االنتحــار السياســي يتحــدث 
وتعهــد  احلديثــه  التكنولوجيــا  االســتثمار يف  عــن 
بااللتــزام مبا جــاء يف اتفاقيه باريــس والتي تتطلب 
عشــرات الســنوات االضافيــة للوصــول الــى نســبة 
صفــر مــن اإلنبعــاث احلــراري يف أســتراليا بعــد 

العــام 2050.
مــا  علــى  تتقــدم  السياســيه  االســباب  طبعــا   
حجــر  معــه  ادخــل  والــذي  موريــس  الن  عداهــا، 
الفحــم الــى البرملان قبل ســنوات يعرف مــاذا يدور 
ولتجنــب  االحــرار،  حــزب  يف  زمالئــه  اذهــان  يف 
املصيــر احملتــوم يتبــع املبــدا القائل )لــم متت ولكن 
الــم تــرى من مات( وميارس التقيه السياســيه، وهو 
الــذي وصف نصــره االنتخابي عام 2018 باملعجزه، 
النــه يعــرف كيــف يغازل جنــاح اليمــني داخل حزب 
الترويــج  يف  التجــاري  اســلوبه  ولديــه  االحــرار 

لسياســته لــدى الناخبــني كشــعار الوظائــف أوال.
وبعكــس موقــف  املوضــوع   واالكثــر غرابــة يف 
واألقاليــم  الواليــات  كل  فــإن  موريســن  ســكوت 
األســترالية قــد تعهــدت للوصــول الــى نســبة صفر 
انبعــاث حــراري بحلــول عــام 2050. وكانت حكومة 
واليــة نيــو ســوث ويلز)أحــرار(  اعلنــت عــن خطــة 
جديدة لألســتثمار يف مجال الطاقــة املتجددة بقية 

32 مليــار دوالر.
متاجــر  شــبكة  اعلنــت  اخلــاص  القطــاع  ويف   
متاجرهــا  جميــع  بتزويــد  التزامهــا  عــن  ولــوورث 
بالطاقــة الشمســية، وكان اغنــى رجــل أعمــال يف 
أســتراليا انــدرو فورســت قــد اعلن ومــن العاصمة 
كانبــرا عــن وضــع خطــة جلعل شــركته أكبــر مورد 

للطاقــة املتجــددة يف العالــم. 
 زعيــم حــزب العمــال انطونــي البانيــزي والذي 
وصــل الــى زعامــة احلــزب بعــد الهزميــة املدويــة 
حلــزب العمــال يف االنتخابــات العــام 2018 والتــي 
كانت كل اســتطالعات الراي تشــير الى ان احلزب 

ســيربحها  بســهولة.
  البانيــزي يتعــرض لنيــران حزبيــة صديقــة، 
وهــو يف وضــع ال يحســد عليــه وهنــاك حديث يف 
الغــرف احلزبية املغلقة عن امكانيه اســتبداله قبل 
االنتخابــات الفدراليــة القادمة، الن إداءه ال يالقي  
جتــاوب مــن الناخبــني، وممــا زاد االمــور ســوءاً 
اســتقالة وزيــر الزراعــة يف حكومــة الظــل جويــل 
فيتزغيــن بســبب سياســية احلــزب مــن التغيرات 
املناخيــه واحلــد مــن االنبعــاث احلــراري، والتــي 
يعارضهــا يف فيتزغيــن الــذي دعــى الى اســتقالة 
الناطق باســم املعارضة لشــؤون التغيــرات املناخيه 

 مارك باتلر النه خسراالنتخابات الفيدراليه مرتني.
 فيتزغيــن العضــو يف جنــاح اليمــني مــن حــزب 
العمــال قــال ان ال طمــوح قيــادي لديــه، وانــه لــن 
يتحــدي زعامــة البانيــزي عضــو جناح اليســار يف 
احلــزب، ولكنــه متنى على زعيم احلزب االســتماع 
عمــال  مــن  الناخبــني  إلجتــذاب  نصائحــه  الــى 
املناجــم والذين تخلــوا عن احلــزب يف االنتخابات 

االخيرة.
املضمــر املعلن او املعلــن املضمر، ما هو إال دليل 
علــى الوضــع املتشــنج داخــل حــزب العمــال، حيث 
عــن مشــدات كالميــة حاميــة  تســربت معلومــات 
ونابيــة بــني وزراء حكومــة الظــل الذيــن انقســموا 
بــني مؤيــد لفيتزغــني ومعارضــني لــه، ممــا خفــف 
عــن احلكومــة تداعيات مواجهــة فضيحة التحرش 
اجلنســي التــي بثها تلفزيون أي بي ســي يف برنامج 
الزوايــا االربــع )فور كورنــر( األثنــني 2020/11/9 
وطاولــت إثنــني مــن وزرا احلكومــة البارزيــن الــن 
تــادج وزيــر الهجــرة بالوكالــة ووزيــر اإلدعــاء العام 

الفيدرالــي كيرستشــن بورتــر.
وحتدثــت املوظفــة يف مكتــب تــادج راشــيل ميلر 
للبرنامــج عــن تصرفــات غيــر مقبولــة مــن الوزيــر 
رغــم انها اقــرت ان العالقة اجلنســية التي أقامتها 

مــع الوزيــر كانــت برضــى الطرفني.
الوزيرتــادج اعتذر عن تصرفاتــه والتي اعتبرها 
غلطــة العمــر  والتــي انهــت زواجــه  مــن  زوجتــه 
الســابقة بعــد 20 ســنة، واجلديــر ذكــره أيضــاً ان 
ميلــر كانــت متزوجــة عندمــا اقامــت العالقــة مــع 

الوزير. 
الوزيــر بورتــر مــن جهتــه هــدد باتخــاذ اجــراء 
قانونــي ضــد قنــاة أي بــي ســي ودخــل يف نقــاش 
مــع رئيــس الــوزراء الســابق مالكــوم تيرنبــول الذي 
قــال انه حــذره من تصرفاتــه وانكر بورتر مناقشــة 

املوضــوع مــع رئيســه الســابق. 
إذن، مبــا ان احليــاة السياســية بــدأت تعــود الى 
طبيعتهــا بعــد ان جتــاوزت البــالد اخلطــر الصحي 
مــن خــالل احتــواء وبــاء كوفيــد ،19 واالتفــاق على 
فتــح احلــدود بــني الواليات قبل االعيــاد ) كان هذا 

قبــل إغــالق والية جنــوب أســتراليا مجدداً( 
عليــه فــإن التحديــات القدمية اجلديدة ســتعود 
لتتصدر املشــهد السياســي ويف مقدمتها التغييرات 
املناخيــة وتأمــني الطاقــة املســتدمية، الــى جانــب 
تأمــني الوظائــف ملــا يقــارب مليــون ونصــف املليون 
مقاربــة  وكيفيــة  العمــل،  مــن  العاطلــني  مواطــن 
العالقــة مع الصني أكبر شــريك جتاري ألســتراليا، 
بســبب  تتراجــع  زالــت  مــا  التــي  العالقــة  تلــك 
بــني الصــني وأســتراليا حــول قضايــا  اخلالفــات 
تختلــف مواقــف البلدين منهــا وحولهــا كالوضع يف 
هونــغ كونــغ وتايــوان وبحــر الصــني اجلنوبــي ومنع 

شــركة هاواوي ألصينية لألتصاالت من املشــاركة 
يف بنــاء شــبكة اجليــل اخلامس مــن الهواتف 

النقالــة يف أســتراليا  ومطالبــة أســتراليا 
يف  دوليــة  حتقيــق  جلنــة  بتشــكيلل  

 19 كوفيــد  وبــاء  انتشــار  كيفيــة 
وغيرهــا.
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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

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 Principal
BSc(CIS), BBA(Acct), GDipPA, MIT, PhD

Level 1, Suite 1 34 Railway Parade Granville NSW 2142
M. 0430 732 222  -  P. 02 9188 2852  -  E. alex.ashy@apatax.com.au  -  www.apatax.com.au

APA TAX offers a range of comprehensive 
professional solutions for all types of individuals 
and businesses of various industries.
Offering Solutions for: Accounting, Taxation, 
Auditing, Bookkeeping, Business Advisory & 
Assets Protection.
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إجتماعيات

أقــام رئيــس بلديــة “بــاي ســايد” الســيد جو 
عواضــة حفــل كوكتيــل علــى شــرف الســيناتور 
شــوكت مســلماني، تكرميــا لــه علــى اخلدمــات 
التــي قدمهــا للمجتمــع األســترالي بشــكل عــام 
والعربــي بشــكل خــاص، حضــر احلفــل أعضــاء 
بــرغ، ســتيف  والنــواب طونــي  البلديــة  مجلــس 
مــن  وعــدد  باتيجــك  مــارك  كامبروالســيناتور 
األســترالي  واملجتمــع  البلديــة  يف  املســؤولني 

واالعالميــني.

رئيس بلدية “باي سايد” جو عواضة يكرم السيناتور مسلامين

البلديــة  ورئيــس  النــواب  كلمــات  أشــادت 
مســلماني  الســيناتور  مبســيرة  واألعضــاء 
السياســية واخلدماتيــة ألبناء منطقتــه، منذ كان 
رئيســا لبلديــة روكدايــل الــى أن أصبــح عضــوا 
يف برملــان واليــة نيــو ســاوث ويلز، حيث شــددت 
الكلمــات علــى مناصرتــه للقضابــا العادلة ومنها 
األصليــني. الســكان  وقضايــا  فلســطني  قضيــة 
رئيــس  مســلماني  الســيناتور  شــكر  بــدوره 
البلديــة جــو عواضــة وأعضــاء مجلــس البلدية 

علــى هــذه اللفتــة الكرميــة وتطرق الــى حادثة 
مداهمــة بيتــه مــن قبــل الشــرطة الفيدراليــة 
مــن دون ســبب أو اتهام، وشــرح ومــدى املعاناة 
التــي واجههــا مــع عائلتــه جــراء هــذا العمــل 
البوليســي وقــال: كل مــا يف األمــر أنهــم أرادوا 
محاربتــي سياســيا ولكــن كنت على يقــني أنهم 
اليســتطيعون أن يفعلــوا شــيئا مــا دمــت واثــق 
لبلــدي  واخالصــي  الســليمة  تصرفاتــي  مــن 

أســتراليا.
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معايدة

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

 عيد ميالد مجيد وعام سعيد  
كل عام وانْتُم بِخَير
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مقابلة

احملامي ايجاز خان:
" Juris Australia Lawyers "
 يقدم خدمات قانونية مميزة 

خدماتنا:
املسائل اجلنائية

لدينــا 20 عاًمــا مــن اخلبــرة يف القضايــا اجلنائيــة واملســائل األخــرى 
املتعلقــة بالشــرطة مبــا يف ذلــك املخالفــات املروريــة لزبائننــا

قانون العائلة
دائًمــا تكــون املســيرة يف انهــاء  أيــة عالقــة مرهقة جــًدا وغالًبــا ما تكون 
عاطفًيــا مؤثــرة. نحــن نضمــن حصــول زبائننــا علــى أفضــل النصائــح فيما 

يتعلــق بالطــالق وتوزيــع أصــول األســرة واألطفال.
الوقــوف علــى كل خطوة لتأمــني حقوقهم والوفــاء بالتزاماتهم خالل فترة 

قــد تكون صعبة عليهم وعلــى أبنائهم.

 بيع وشراء املمتلكات
يقــدم محامــو “  Juris Australia Lawyers “خدمات مميزة لشــراء 
أو بيــع املمتلــكات. نحن نقدم املشــورة بشــأن عقــود البناء ، وتقاريــر البناء ، 

وتفشــي اآلفــات ، والهياكل غيــر القانونية واملزيد.
نقــدم خبــرة فريقنــا القانونــي احملتــرف يف التعامــل مع قطــاع العقارات، 
ومنهــا توضيــح فائــدة الشــراء أو البيــع الســريع واألهم من ذلك ســعينا ألن 

يكون املــردود ممتــاز لزبائننا.

بيع وشراء املصالح التجارية
غالًبــا مــا يكون إنشــاء وتلســيس مصلحة جتارية والبــدء فيها عمل متعب 
ومرهــق ، ولكــن لدينــا فريــق مميــز مــن احملامني الذيــن يقومون باملســاعدة 
وتســهيل األمور إلزالة الضغط بعيًدا عن أصحاب املصالح اجلديدة وتقدمي 

املشــورة الشــاملة وتسجيل شــركتك وإنشــاء أفضل هيكل لتحقيق النجاح:
التجــاري  بعقــود اإليجــار  تتعلــق  نحــن هنــا ملســاعدتك يف أي مســألة 

والشــراكات. االمتيــاز  واتفاقيــة 

مسائل الهجرة
جيــدة  درايــة  علــى   “  Juris Australia Lawyers   “ محامــي  ان 
هــي:  الرئيســية  خبرتنــا  ومجــاالت   ، الهجــرة  لقانــون  املعقــدة  باألعمــال 

التأشــيرات العائليــة والشــخصية ، والتأشــيرات االقتصاديــة والتجاريــة ، 
واســتئناف تأشــيرات الطــالب ، واملثــول أمــام محكمــة مراجعــة الهجــرة ، 

الفيدراليــة. ومحكمــة مراجعــة شــؤون الالجئــني ، واحملكمــة 
يف نهايــة هــذا اللقــاء شــكرنا احملامي ايجــاز خان وفريق عملــه على هذا 

االستقبال.
كلمة أخيرة:

أتقــدم مــن أبنــاء اجلاليــة العربية بأحــر التهاني مبناســبة عيــدي امليالد 
املجيــد ورأس الســنة املباركــة وبهــذه املناســبة ســوف نغلــق مكاتبنــا مــن 

.2021/1/4 ولغايــة   2020/12/  24 الواقــع يف  اخلميــس 

قامــت مؤسســة األوبزرفــر بشــخص رئيــس حتريرهــا الزميــل ممــدوح 
ســكرية بزيــارة مكاتــب “  Juris Australia Lawyers “ ومقابلــة 
احملامــي األســتاذ ايجــاز خــان ليوضــح للجاليــة العربيــة عــن اخلدمــات 

التــي تقدمهــا مكاتبــه حيــث قــال:
يهدف محامو "  Juris Australia Lawyers “ إلى توفير حلول 
مهنيــة وأخالقيــة  ملشــاكلك القانونيــة مــن خالل خبرتهــم التي تبلغ 20 

عاًمــا. دافعــوا عــن  أفراد وعائالت وشــركات يف جميع املجاالت.
محامــو “  Juris Australia Lawyers “ يقدمــون حًلــوال لكثيــر 

من القضايــا القانونية.
على مر السنني ، أثبت “  Juris Australia Lawyers “ أنفسهم 
كمحامــني خبــراء يف االستشــارات القانونيــة ويقدمــون أعلى املســتويات 

يف خدمة الزبائن وبأســعار معقولة.

Level 1, Suite 2, 34 Railway Parade Granville NSW 2142

Ph: +61 2 9687 4748  -  Fax: +61 2 9687 4749
Postal: PO Box 63 Granville NSW 2142
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إعالنات

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

Merry Christmas
& Happy
New Year

يتقدم السيد عثمان عمر
صاحب شركة

Industrial ZoneReal Estate
من الجالية العربية بأحر 

التهاني بمناسبة
األعياد المباركة

Unit  3 /60 Fairford Road Padstow NSW 2211 Australia

P. 0297098885  -  F. 0297098881

Merry Christmas
& Happy
New Year

منتجات شركة جورية التجارية عالمة مميزة يف االسواق االسترالية

Jourieh Trade

16/ 250 Milperra Rd Milperra, NSW 2214  - Mob: 0404 281 962

Pty
Ltd

يتقدم الدكتور علي جورية
والعاملني يف شركة جورية التجارية من أبناء اجلالية العربية واالصدقاء 

والزبائن الكرام، بأحر التهاني وأطيب األمنيات السعيدة مبناسبة حلول
عيدي امليالد املجيد ورأس السنة املباركة

أعادهما اهلل على اجلميع باخلير والنجاح والتوفيق
وكل عام وأنتم بخير

Merry Christmas & Happy New Year
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موضوع الغالف

أهم  أحداث 2020 

 حرائق أستراليا
اندلعت حرائق شديدة يف أستراليا استمرت ألكثر من 3 أشهر، وأسفرت 
عــن تدميــر أكثــر مــن 18 مليون هكتــار من الغابــات، وتركــت 34 قتياًل على 
األقــل، باإلضافــة إلى مقتــل واصابة حوالي 3 مليارات مــن احليوانات. ويف 
31 مــارس أعلنــت احلكومة األســترالية انتهاء موســم احلرائق بعد ســقوط 

غزيرة. أمطار 
هونغ كونغ 

يف 2 ينايــر، شــهدت هونــغ كونغ مظاهرات حاشــدة شــارك فيها اآلالف، 
للمطالبــة بســحب مشــروع قانون تســليم املجرمــني الهاربني الــذي اقترحته 
حكومــة هونــغ كونــغ، خوفاً من أن يؤدي مشــروع القانون إلى الســماح لبكني 

بالتدخل يف ؤونهــا الداخلية.
وقــد وقعت اشــتباكات بــني املتظاهرين وقــوات األمن، وأطلقت الشــرطة 

الغــاز علــى املتظاهرين وألــق القبض على املئــات منهم.
وبعد ظهور الفيروس يف الصني، توقفت هذه املظاهرات بســبب سياســة 

إجــراءات اإلغالق والعزل التي فرضتها احلكومة. 
اغتيال سليماني

ويف 3 ينايــر، أعلنــت الواليــات املتحــدة األميركيــة مقتــل قائــد فيلــق 
القدس اجلنرال قاســم ســليماني، ونائب قائد ميليشــيا احلشــد الشــعبي 
أبــو مهــدي املهنــدس، يف غارة جوية قرب مطار بغــداد. وأدت هذه العملية 
إلــى توتــر العالقات بشــكل كبير بني الدولتني، وبعدها بـــ4 أيام ردت إيران 
باســتهداف قاعــدة عــني األســد بالقــرب مــن األنبــار والتــي تضــم قــوات 
أميركيــة، ممــا أســفر عــن إصابــة نحــو100 مجنــد أميركــي بارجتــاج يف 

الدماغ.
 األمير هاري وميغان

املتحــدة  اململكــة  يف  املالكــة  والعائلــة  فوجئ العالــم   ، ينايــر   8 ويف 
بإعالن األميــر هــاري وزوجتــه ميغان ماركل االنســحاب من العائلــة املالكة، 

والتخلــي عــن مهامهمــا.

سقوط الطائرة
ويف 8 ينايــر، أســقطت إيــران طائــرة أوكرانيــة فوق طهــران بعد إقالعها 
بدقائــق عــن طريــق صاروخني للحرس الثوري، مما أســفر عــن مقتل جميع 
ركاب الطائــرة البالــغ عددهــم نحــو 176 راكبــا. وظلت إيــران تنكر احلادث 
لعــدة أســابيع، حتــى اضطــرت إلــى االعتــراف مبســؤوليتها عــن ســقوط 

الطائرة.
اعالن فيروس كورونا وباء

 أعلنــت منظمــة الصحــة العامليــة يف 9 ينايــر / كانــون الثانــي ، ظهــور 
فيروس كورونا مميت يف مدينة ووهان الصينية. يف غضون أشــهر ، انتشــر 
الفيــروس يف جميــع أنحــاء العالــم أدى  إلــى اصابــة  أكثــر مــن 72 مليــون 

شــخص ، ووفــاة مــا ال يقــل عــن مليــون و600 الف شــخص.
اتفاقية التجارة

ويف 15 ينايــر، وقع الرئيــس األميركي دونالد ترامب واملفاوض الصني 
ليــو هــي، املرحلــة األولى مــن االتفاق التجــاري بني واشــنطن وبكني، بعد 
أشــهر مــن املفاوضــات. وبحســب االتفاقيــة، تعهدت بكني بشــراء بضائع 
أميركيــة بنحــو 200 مليــار دوالر، وتوقــع املراقبــون حتســن يف العالقات 
بــني الدولتــني، إال أن اخلــالف بــني البلديــن تفاقــم بعــد تفشــي فيروس 

كورونا.
 وفاة كوبي براينت

ويف 26 ينايــر، تــويف جنم كرة الســلة األميركي كوبــي براينت وابنته جيانا 
و7 آخريــن من أصدقاءه يف حــادث حتطم طائرته اخلاصة.

محاكمة ترامب
ويف 16 مــن ينايــر، بــدأت محاكمــة الرئيــس األميركــي بتهمــة اســتخدام 
ســلطاته للضغــط علــى الرئيس األوكراني للتضيق على منافســه احملتمل يف 
االنتخابــات األميركيــة عــن احلــزب الدميقراطي جو بايــدن. ويف 5 فبراير، 
أســدل الســتار علــى هــذه احملاكمــة بعــد 4 أشــهر مــن التحقيقــات بتبــرأة 

ترامب. 

شهد عام 2020 الكثير من األحداث الساخنة بعيدا من فيروس 
كورونــا املســتجد الــذي يعد احلدث األبــرز هذا العام، والذي أصبح 
الشــغل الشــاغل جلميــع دول العالــم، بعــد أن أصــاب أكثــر مــن 72 

مليــون شــخص ووفــاة  أكثر مليون و600 الف شــخص.
فخالل هذا العام، شهد العالم العديد من التظاهرات وتوترات 

بني الدول كادت تؤدي إلى اندالع حروب وكوارث طبيعية.
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موضوع الغالف

البريكست
ويف يــوم 31 ينايــر انســحبت بريطانيا رســميا مــن االحتــاد األوروبي بعد 

47 عامــاً علــى عضويتها.
مظاهرات حياة السود مهمة

أشــعلت عمليــة قتــل جــورج فلويــد وأحمــد أربــري وبريونــا تايلــور التــي 
نفذتهــا الشــرطة األمريكيــة هــذا العــام موجــة مــن املظاهــرات الســلمية - 
والعنيفــة أحياًنــا - وأعمال الشــغب يف جميــع أنحاء العالــم للمطالبة بإنهاء 

وحشــية الشــرطة والظلــم العنصري.
اندلعــت املزيــد من االحتجاجات يف أغســطس عندما أطلق رجل شــرطة 
كينوشــا بواليــة ويسكونســن النــار علــى جاكــوب بليــك البالغ مــن العمر 29 

عاًمــا وأصيــب بالشــلل من اخلصر إلى أســفل.
اشاعات موت كيم

أثــار رئيــس كوريــا الشــمالية التكهنات بأنــه إما مريض بشــكل خطير أو 
ميــت بعــد أن غــاب عــن فعاليــات إحيــاء ذكــرى جده كيــم إيل ســونغ يف 15 
أبريــل. وظهــر مــرة أخــرى بعــد 20 يوًمــا يف الصــور التــي نشــرتها وســائل 

اإلعــالم احلكوميــة يف حفــل قص الشــريط.
احلزب الدميقراطي يختار بايدن

حســم النائب الســابق ترشــيح احلــزب يف يونيو على الرغــم من اكتظاظ 
امليــدان األولــي. الســناتور بيرنــي ســاندرز ، والســناتور إليزابيــث واريــن ، 
وعمــدة مدينــة نيويــورك الســابق مايــك بلومبــرج ، كانوا أيًضا مــن بني أكثر 

مــن عشــرين مرشــًحا دميقراطًيا يف الســباق.
انفجار بيروت

أدى انفجــار هائــل يف مينــاء بيــروت ، يف 4 آب / أغســطس ، إلى تفجير 
2750 طًنــا مــن نتــرات األمونيــوم عرضًيــا ، وأدى إلــى مقتل مــا ال يقل عن 

190 شــخًصا وإصابــة آالف آخرين.
كاميليا هاريس نائبة للرئيس

أعلــن بايــدن يف 11 أغســطس / آب أنه اختار ســيناتور واليــة كاليفورنيا 

كاميليــا هاريــس ملنصــب نائب الرئيس ، ممــا جعلها أول امرأة ســوداء وأول 
امرأة آســيوية علــى التذكرة الرئاســية حلزب كبير.

بايدن الرئيس املنتخب
أصبــح جــو بايــدن الرئيــس الســادس واألربعــني للواليــات املتحــدة يف 7 
نوفمبــر ، حيــث هــزم الرئيــس ترامب مبســاعدة حاســمة من واليتــه ، والية 
بنســلفانيا ، والتــي أعطتــه األصــوات لدفعــه إلــى الفــوز وإنهــاء واحــدة من 

أكثــر االنتخابــات إثــارة للجــدل يف الذاكــرة احلديثة.
حتقيق مع اجلنود األستراليني يف أفغانستان

بعــد حتقيق اســتمر أربع ســنوات ، أفاد التقريــر أن جرائم حرب ارتكبت 
يف أفغانســتان وأن هنــاك "معلومــات موثوقة" تفيد بأن 25 جندًيا أســترالًيا 

ارتكبــوا 39 جرمية قتل لســجناء ومدنيني خــارج خضم املعركة.
موريسون ينتقد الصني

انتقد رئيس الوزراء األســترالي احلكومة الصينية بشــدة بعد نشــر صورة 
مزيفــة "بغيضــة" علــى موقــع تويتــر. نشــر تشــاو ليجيــان ، املتحــدث باســم 
وزارة اخلارجيــة الصينيــة ، صــورة مزيفة جلندي أســترالي يقطــع عنق طفل 
أفغانــي. عقــد ســكوت موريســون مؤمترا صحفيــا بعد ظهر اليــوم االثنني 30 
نوفمبر، قائال إن املنشــور كان "مســيئا للغاية ومروعا" وإن "احلكومة الصينية 
يجــب أن تخجــل متامــا”. وقال: "املنشــور الذي نشــر اليوم عن صــورة مزورة 

جلنــدي أســترالي يهــدد طفــاًل صغيًرا بســكني هو أمر بغيــض حًقا”.
جامعة كوينزالند توقف جتارب اللقاح

وأعلنــت جامعــة كوينزالنــد وشــركة التكنولوجيــا احليويــة CSL صبــاح 
اليــوم 11 ديســمبر إنهمــا لــن يكمــال التجــارب علــى لقــاح كوفيــد-19 يف 
املرحلــة الثانيــة والثالثة بعد أن ظهرت جــاءت نتيجة عينات الفحص لبعض 
املشــاركني إيجابيــة ملرض نقص املناعة املكتســبة األيدز، ثــم تبني أنها نتائج 

.false-positive خاطئــة الحقــا أو ما يعــرف باســم
وأعلنــت حكومــة موريســون إنهــا ســتزيد مــن وتيــرة شــراء اللقــاح الذي 
جرعــة،  مليــون   20 مبقــدار  أوكســفورد  جامعــة  مــع  اســترازينكا  تطــوره 

باإلضافــة إلــى 11 مليــون مليــون جرعــة مــن لقــاح نوفــا فاكــس.
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إعالن

Sahara
Restaurant & Cafe

7 Alan Street Fairfield Nsw
0401 955 455

مطعم صحارى
في منطقة فيرفيلد

أجواء عائلية راقية

جلسة داخلية جميلة وخارجية خاصة بالمدخنين والخدمة مميزة
نستقبل جميع المناسبات، يتسع لحوالي ١٥٠ شخصًا

الطعام من إعداد أهم الطباخين في سيدني
جميع االطباق العربية.

المطبخ االيطالي: البيتزا والمعكرونة وغيرها الكثير، والمأكوالت البحرية
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إعالن

Merry Christmas & Happy New Year

بإدارة السيد
إليان بولس

 ABU George SuperMarket Shop 3 St. Martin Village Blacktown
M. 0410 062 726

We Specialise in
• Cood old fashioned baking
• Weddings
• Engagements
• Christenings
• Speciality Cakes

شارلي حلبي
يتمنى لكم ولعائالتكم ميالدًا مجيدًا وعامًا سعيدًا

كافة أنواع الكايك وأجملها جلميع مناسبالتكم

Charlie Halabi
Wishing you a veryMerry Christmas

& Happy New Year

Blue Ribbon Patisserie

   11/ 71 Simmet Avenue Condell Park NSW 2200
Phone: 02 9708 0986
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معايدة

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

P. 02 9759 2259  -  F. 02 9759 2239

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

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

356 Chapel Road, Bankstown NSW 2200
M : 0411 404 421  -  P : 02 9709 4040  -  F : 02 9709 4045
michael@professionalsbankstown.com   -  www.professionalsbankstown.com

Michael Kouroushe

B a n k s t o w n

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

يتقدم
السيد مايكل قروش

من أبناء اجلالية العربية  بأحر التهاني  مبناسبة
األعياد املجيدة  كل عام وأنتم بخير
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ثقافة

الشاعر غسان منّجد
األنامل

هذه األنامل التي تالمسني بها جسدي 
هي املوسيقى الساءله يف كلماتي 

والتي تقبل بها شفاه قصاءدي 
اراك كالعطر الذي يهوى شفتيك 

ويحسبك جسده 
يتجول الليل يف جسد القمر 

ويتجول القمر يف مساحة عينيك 
لم يبق لالنامل مساحة تتجول بها 

اال شوارع نهديك 
تتشكل من أصابعك احرف ربيع 

لتضع نقاطها على اسطر ربيع ماءل 

****

منعطفات
ال اسمعك ولكن 

تيهك يبكي عقلك 
املنفي

 انت ذو كون وارث 
ساللة العتمه 

وحوله سالسل من
 رووس زمن ال 

يتوقف عن الدوران يف 
حلقات مفرغه 

االن 
ان ترفع رأسك باجتاه احللم 

حترث رأس الزمن 
اينما كنت أحالمك صامتة 

وممزوجة بحبر احلقيقه 
يف كل زمن يرتعش 

تاريخ دشنه ضوء بالك 
انه الزمن يفتح ابوابه 
ألياد تتقاتل مع التيه 
وتدخل يف منعطفات

 الضوء القادم من اشياء
صامته لم اعرف ملاذا أدخل 

الزمن يف ثقوب النوافذ 
وحتول الى جسد يف طاحونة هواء

 رأيت الهواء يبكي 
مع انه كان يركب مراكب الغيم
 الهواء يستحم يف نافورة ماء 

على سطح فارغ

“املساء األخير”
 ال يهّم 

يف أية ليلة حدث 
ضّيع عينيه 

وانحنى يفّتش بني الشوك 
اآلن 

هو على ركبتيه 
َر باآلتي، املدى مظلم  فكَّ

رماد بركان 
يجمع األرض والسماء 

نفٌط متطره على األرض سماء 
كلُّ األحزان مصّوبة إلى قلبه 

يفّتش 
بني احلصى 

عن أثر لقدميه 
ال يهّم 

ال يهّم يف أّية ليلة حدث 
تهّشمت مرآته نثراً 

ضاع وجهه بني النثر 
ما لون البشرة، الشعر 

حجم األنف، شكل زوايا العينني؟ 
يستشعر 

شجراً غريباً يف داخله 
جذوراً تستقي من خوفه 

مناًل يدّب يف العروق بكاًء صامتاً 
ال يهّم 

يف أّية ليلة حدث 
اآلن 

هو مشغول 
عن أسئلتهم مبأمته 

وعن أسمائهم بالنجاة. 
ـ من مجموعة "حصار الدائرة ـ 1992.

“الظالم ليس قلياًل”
1 ـ 

كلُّ احتماٍل 
ِمن احتماالِت الصدفة 
كي ال يكون امللُل أكثر. 

2 ـ 
أرى بعينني مكسورتني 

ليكوَن دوراٌن آخر وآخر 
النظام هو هذا التشّظي 

تلك األحياء الفقيرة واألزّقة املوحلة. 
3 ـ 

أسمُع نبَض الصخوِر الصّماء 
الرجُل الشجاع إمرأةٌ شجاعة. 

4 ـ 
نصُف الوجه تيٌه آخر 
النسياُن ذاكرةٌ أصلّية. 

5 ـ 
جرادة بحجِم إنساٍن بالغ 

تقف مستقيمة على ساقني. 
6 ـ 

املُدِرُك يتهّيب أن يكون موضع شّك 
املُدِرُك ال يتصالح مع ما يُنِتُج القهَر. 

7 ـ 
صديقي التائه 

يف أّي طابق هي نافورةُ السّم؟. 
8 ـ 

الظالم ليس قلياًل 
الظالم مترامي األطراف.

�سوقي م�سلماين
Shawki1@optusnet.com.au 
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االحتفال بتوزيع جائزة رشبل بعيني لعام 2020

احتفل يف ســيدني مبنح جائزة الشــاعر واألديب شربل بعيني للعام 
2020 يف مناســبة عيدهــا الثامــن والعشــرين، الى الدكتــور مصطفى 

احللوة، 
حيــث أقيــم له حفل تكرميي بهذه املناســبة، وكذلــك مت تكرميه من 
قبــل الســيناتور شــوكت مســلماني بجائــزة تقديريــة مــن برملــان والية 

نيو ســاوث ويلز.
قــدم احلفــل الدكتــور علــي بــّزي ووقــع كتابــه "كلمــات ســريعة عن 

شــربل بعينــي". وتكلــم كل مــن:
االعالمي مارون تادروس، حيث قّدم الدكتور علي بزي.

كلمة معهد االبجدية القاها الدكتور رامز رزق
الشاعر شوقي مسلماني ممثاًل شقيقه السانتور شوكت مسلماني.
البروفســور آميل شــدياق، القــى كلمة احملتفى بــه، وتبعها بقصيدة 

االعجاب. نالت 
الدكتورة بهية ابو حمد، تكلمت بالعربية والفرنسية واالنكليزية.

االعالمي سركيس كرم، تكلّم باالنكليزية.
الدكتور قاسم مصطفى.. القى كلمة رائعة.

االســتاذ ايلــي ناصيف رئيــس جمعية كفرصــارون اخليرية رد على 

تســاؤالت الدكتــور مصطفى احللوة.
االعالمي ممدوح سكرية القى كلمة نالت االعجاب.

لصديقــه  معبــرة  وفــاء  قصيــدة  القــى  عويــس  روميــو  الشــاعر 
. ملصطفــى ا

الشاعر لطيف مخايل القى قصيدة نالت التصفيق.
الشاعر شربل بعيني وقصيدة شكر.

ثم غنى الفنان العراقي املعروف اســماعيل فاضل إكراماً للمحتفى 
بــه الدكتور مصطفى احللوة.

ويف اخلتــام شــكر املتكلمــون واحلاضــرون الشــاعر بعينــي علــى 
تقديــره ونوهــوا مبعهد األبجديــة يف جبيل واملؤســس الراحل الدكتور 

حداد. عصــام 
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رئيس مجلس إدارة شركة WJS خلدمات النقل نبيل عيسى 
يتمنى لكم ولعائالتكم

عيد ميالد مجيد وسنة جديدة سعيدة 

19 NORTHCOTE RD  GREENACRE
NEW SOUTH WALES, 2190  Australia

NABEL ISSA
Director

T he Director Of wjs Logistics 

 Nabel Issa Wishing you

a very Merry Christmas and a Happy New Year
May you enjoy this time with your family and loved ones.

WJS LOGISTICS PTY LTD is located in 
GREENACRE, NEW SOUTH WALES, Australia and 
is part of the Freight Forwarding Services Industry.

WJS LOGISTICS PTY LTD

Be safe not sorry
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للجهــود  تقديــرا 
املبذولــة مــن قبــل مؤسســة 
يف  االعالميــة  األوبزرفــر 
العربيــة  اجلاليــة  خدمــة 
تلقــى  احلــق،  ومناصــرة 
الزميــل  حتريرهــا  رئيــس 
شــهادة  ســكرية  ممــدوح 
الســيناتور  مــن  تقديــر 
مســلماني ملــا قــام ويقوم به 
من أجــل اعــالء كلمة احلق 
والدفــاع عــن أبنــاء اجلالية 
الضــوء  والقــاء  العربيــة 
علــى النجاحــات املهمــة يف 
املجتمــع األســترالي املتنوع.

ســكرية  الزميــل  شــكر 
علــى  الســيناتور مســلماني 
هــذه البــادرة الراقيــة ونــوه 
واخلدمــات  باألعمــال 
بهــا  يقــوم  التــي  اجلمــة 
الســيناتور مســلماني ســواء 
السياســي  الصعيــد  علــى 
والثقــايف   االجتماعــي  و 
ومتنــى لــه التوفيــق ملــا فيه 

واجلاليــة. الوطــن  خيــر 

شهادة تقدير من السيناتور مسلامين للزميل سكرية

قــام رئيس حتريــر صحيفة األوبزرفــر العاملية  
الزميــل ممــدوح ســكرية  بزيــارة مطعــم صحارى 
يف منطقــة فيرفيلد لتهنئة صاحبه الســيد غزوان 
قلــب مدينــة  الناجــح يف  علــى جتديــد مطعمــه 

فيرفيلد.
مطعــم صحارى واحــة جميلة للعائالت لقضاء 
وقــت ممتــع يف جلســة هادئــة مــع تنــاول أشــهى 
األطبــاق العربيــة وااليطاليــة ) بيتــزا وباســتا ( 

باالضافــة الــى املؤكــوالت البحريــة اللذيــذة. 
مطعــم صحــارى يتســع حلوالــى 200 شــخص 

مــع جلســة خارجيــة للتدخــني واألرجيلة.
عنوان املطعم:

7 Alan street Fairfield
0401 955 455

األوبزرفر تزور مطعم صحارى يف منطقة فريفيل
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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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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 الجنســن 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.

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:

Ahmad Yaghy

يتقدم
رجل األعمال 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
لدينا دورات قصيرة لتعليم اإلسعافات األولية

وكيفية عرض املصالح التجارية
مجانًا لطالب الشهادة الثانوية



23 The World Observer | December - January  |  2020 - 2021

معايدة

املطعم الشامي حتلو اجللسة واللقمة املميزة

عنوان املطعم الشامي
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

ا�م�ي ا�ممطعم ا�م�ش
يتقدم السيد علي وجميع العاملني معه

بأحر التهاني وأطيب األمنيات
مبناسبة عيد امليالد ورأس السنة وكل عام وأنتم بخير

 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

Merry Christmas & Happy New Year

يتقدم السيد جورج الراحيل 
من أبناء اجلالية العربية

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

أعادهما اهلل على اجلميع باخلير والبركة 
وكل عام وأنتم بخير
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نظمت ســيدة األعمــال والناشــطة االجتماعية 
لعــرض  اجلمــل حفــاًل خيريــاً  منزجلــي  جمانــة 
األزيــاء، يعــود ريعــه إلــى مركــز أبحاث الســرطان 
يف نيــو ســاوث ويلــز، حضــره النائــب جهــاد ديــب 
كارل  كانتربيــري  بانكســتاون-  بلديــة  ورئيــس 
عصفــور  ونائبتــه راشــيل حريقة وعضــو املجلس 
بــالل احلايــك  وعدد من الشــخصيات السياســة 
واالجتماعيــة واإلعالميــة مــن اجلاليــة العربيــة.

وتقــول الســيدة منزجلــي أنهــا تريــد من خالل 
هــذا العــرض تســليط الضــوء علــى أهميــة دور 

الناشـــطة منزجلـــي تنظـــم عرضـــا لألزيـــاء
يعـــود ريعـــه إىل مركـــز أبحـــاث الرسطـــان

املرأة اللبنانية  والعربية يف بناء املجتمع ، حيث ال 
يقتصــر دورهــا فقط على تربيــة واعداد األجيال،  
وكان العــرض الــذي أقيــم  يف صالــة "هــاي الين" 
علــى  لالضــاءة  رائعــة  مســاهمة  بانكســتاون  يف 
املجتمــع العربــي الراقي مــن خالل املــرأة العاملة 

والناشطة.
شــارك يف العــرض 18 عارضــة يعرضــن يف 9 
دور أزيــاء مــن األســماء الكبيــرة وكل دار تشــترك 
بثمــان قطــع. وتنتمــي العارضــات الــى خلفيــات 

. مختلفة

وتقــول الســيدة منزجلــي أنهــا تســتورد األزياء 
وتركيــا  اخلليــج  ودول  املتحــدة  الواليــات  مــن 
ىوبالطبــع أزيــاء مــن صناعة أســترالية باإلضافة 

الــى أزيــاء خاصــة مبحــالت "داســت بنــك”.
واجلديــر ذكــره أن الســيدة منزجلــي  رئيســة 
سيدني كوميونتي كونت ) جمعية خيرية ( و مديرة 
محالت داســتي بينك ، وقامت بهذا العرض للسنة 
الثانيــة علــى التوالــي ، و مــن اهــداف هــذا احلفل 
نشــر التوعيــة عــن مــرض الســرطان اخلبيــث بني 

ابنــاء اجلاليــة و كيفية االهتمــام بالصحة
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إجتماعيات

تأســيس  مت  أوســتراليا،  يف  الناشــطني  مــن  مجموعــة  مــن  مببــادرة 
اللقــاء اللبنانــي للمغتربــني برئاســة األســتاذ إيهــاب مطــر، وذلــك بعــد أن 
تــراءى لهــم ســوء الوضــع يف لبنــان، ومــدى الفســاد الســائد فيــه مــن هــدر 
يعــرض  والــَذي  ومغتربــني  مقمــني  الوطــن،  يف  اللبنانــي  الشــعب  حقــوق 
فيــه. املنتشــر  والفســاد  اإلهمــال  هــذا  بســبب  لإلنهيــار  الوطــن   هــذا 

مــن هــذا املنطلــق يعلــن اللقــاء اللبنانــي يف اإلغتــراب عــن إطــالق مبادرته، 
ويدعوكــم إلــى اإلنضمام  إليــه، واإللتفاف حوله، ومشــاركته أهدافه، وورش 
عملــه التــي تهــدف إلــى التغييــر، والتــي من شــأنها إعــادة احلياة إلــى لبنان 
عبــر مشــروعنا “لبنــان احللم” بهدف وضع اإلصالحات الالزمــة لبناء لبنان 
 جديــد خــاٍل من الفســاد الــذي يطــال كل القطاعات فيه.. وذلــك من خالل:

إلغــاء الطائفيــة السياســية ووضــع قانــون إنتخابــي غيــر طائفــي، ورفــض 
مبــدأ احملاصصــة، وحتقيــق العدالــة اإلجتماعيــة، ثــّم تفعيــل نظــام فصــل 
وإيجــاد  املترديــة،  اإلقتصاديــة  الظــروف  مــع ضــرورة معاجلــة  الســلطات 
حلــول جذريــة ألزمــة الكهربــاء وأزمــة النفايات ثــم اإلهتمام بقطــاع التعليم، 
وحــل موضــوع امليــاه يف لبنــان، واإلهتمــام بقطــاع الصحــة ودو الرعايــة، 
ومحاولــة التخفيــف مــن ظاهــرة الفقــر واجلــوع عبــر توفيــر فــرص العمــل 
املناســبة، لذلــك نطمــح أن يشــاركنا املغتربــون واملقيمــون من أجــل الوصول 
 إلــى أهدافنــا العليــا وفتــح الطريــق أمامنــا للوصــول إلــى “لبنــان احللــم”.
 ندعو كل اجلالية اللبنانية لإلنضمام إلينا .. معاً نعمل ومعاً نبني لبنان من جديد.

سنســترجع  احملــال”  مــن  احلــال  “دوام  الفاســدين  لــكل  كلمتنــا 
بــه… نحلــم  وكمــا  إليــه  نطمــح  كمــا  لبنــان  وســيعود  وســترحلون   حقوقنــا 

ســيكون لبنان احللم، فمهما طالت ســنني الغربة، ومهما بَُعدت املســافات بني 
املغتربــني وأهلهــم، ومهمــا أشــعلت الكيلومترات لهيب الشــوق يبقــى املغترب 

يحلــم بالعــودة، ويبقى طموحــه األّول أن يجعل وطنه قمــة فوق القمم.
FacebooK@lebaneseforumofficial
www. Lebaneseforum.com
info@lebanesefurm.com

كرم  الســيناتور شــوكت مســلماني يف برملان والية نيو ســاوث ويلز الزميل 
االعالمــي والناشــط أكــرم املغــوش مديــر املكتــب اإلعالمــي العربــي احلــر، 
حيــث قــدم لــه شــهادة تقديريــة وهي من عــدة شــهادات قدمها لــه تقديرا " 
ووفــاءا “ منــه ملــا قــام بــه الزميــل املغوش مــن خدمــات اعالميــة ومقابالت 
صحفية  أجراها معه منذ بداياته السياســية اثناء انتخابه عضوا " ورئيســا 
" لبلديــة مدينــة روكدايــل ومحافظــا “ لهــا، ومــن ثــم انتخابــه عضــوا " يف 
مجلــس شــيوخ برملــان الوالية ومســاعدا “ لرئيــس مجلس الشــيوخ ومديرا " 
للمعارضــة العمالية ورئيســا " لهيئــة الصداقة البرملانية االســتراليه اللبنانية 

ورئيســا “ للمجلــس التقنــي األكادميي.
 نشــر الزميــل املغــوش مؤخــرا  العديــد مــن املقــاالت دفاعنا عــن مواقف 
الســيناتور مســلماني الوطنية، وأشاد بعمله خلير اســتراليا العظيمة املتعددة 
احلضــارات والثقافــات وقضايانــا القوميــة احملقــة يف فلســطني واجلــوالن 
وســائر االراضــي العربيــة احملتلة ومــازال بالرغم من حتيز اإلعــالم املأجور 
ضــده وتلفيــق االخبــار الكاذبــة عنــه وعــن عالقتــه  مــع الصــني، وال ننســى 
أنــه أول مــن حــذر احلكومــة الفيدرايــة واحملليــة مــن أجــل احلجــر الصحي 

للقادمــني الــى اســتراليا وللوقايــة من وبــاء الكورونا.
لكــن احلــق يحــق، فبعــد أن ثبــت كــذب األقاويــل ضــد عــاد الســيناتور 
مســلماني الــى البرملان شــامخا كرميا مكرما . وهنا يف هــذه الصور يتحدث 
الــى الزميــل املغــوش وهــو يقــدم لــه " شــهادة تقديريــة ونحــن بدورنــا يف 
مؤسســة األوبزرفــر االعالميــة العامليــة نبــارك للزميل املغوش هذه الشــهادة 
التــي يســتحقها خلدماتــه اجلمــة ونشــكر الســيناتور مســلماني علــى لفتاته 

التكرمييــة للمســتحقني مــن أبنــاء اجلاليــة. 

اللقاء اللبناين للمغرتبني ولبنان احللم

السيناتور مسلامين يكرم الزميل أكرم املغوش
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مسلسل " DNA” لمعتصم النهار ودانييال 
VIP رحمة قريبًا على شاهد

دوين جونسون للعام الثاني: الممثل األعلى 
دخاًل في هوليوود والعالم

ممثلة شهيرة رشحت ألوسكار تعلن تحولها جنسيا وتغير اسمها

التحقيق في صور 
فرعونية لعارضة أزياء 

أثارت غضبًا واسعًا  البوســتر  النهــار  معتصــم  الفنــان  نشــر 
والــذي   ”DNA" اجلديــد  ملسلســله  الرســمي 
تشــاركه البطولــة فيــه الفنانة اللبنانيــة دانييال 
مــن  أوضــح  بتعليــق  البوســتر  وأرفــق  رحمــة، 
خاللــه أن العمــل ســيعرض خالل شــهر كانون 

.VIP األول اجلــاري علــى منصــة شــاهد 
فيمــا أوضحــت الشــركة املنتجــة أن العمــل 
يقــدم قصــة اجتماعيــة مســتوحاة مــن قصــة 
حقيقيــة شــغلت يومــاً الــرأي العــام العاملــي يف 
قالــب درامــي مشــوق ملــيء باإلثارة واألكشــن.

يذكــر أن املسلســل مكــون مــن 10 حلقــات 
وهــو مــن تأليــف رمي حنــا ومــن إخــراج املثنــى 

الصبــح.

لألكثــر  الســنوية  "فوربــس"  قائمــة  تثيــر 
دخــاًل يف العالــم بــني فئــات املشــاهير ورجــال 
وســيدات األعمــال جــدالً واهتماماً واســعاً كل 
عام ،وتتراجع بقائمتها الســنوية أسماء،وتظهر 
قــدرة  حســب  جديــدة  أســماء  آخــر  بعــام 
 البعــض علــى حتقيــق مقــدار أكبــر مــن املــال.

املمثل دويــن  أن  "فوربــس"  مجلــة  وأعلنــت 
جونسون الشــهير بلقــب "ذا روك" هــو املمثــل 
هوليــوود  يف  املمثلــني  بــني  دخــاًل  األعلــى 
للعــام الثانــي علــى التوالــي. إذ كســب مــا بــني 
1 حزيــران 2019 و1 حزيــران 2020 حوالــي 
87.5 مليــون دوالر أميركــي ، يتضمــن املبلــغ 
الرقــم  وهــذا  أميركــي.  دوالر  مليــون   23.5
يكشــف حــدوث انخفــاض بســيط عــن دخلــه 
دويــن  بــه  وفــاز  املاضــي   2019 العــام  عــن 
جونســون أيضــاً كأعلــى املمثلــني دخــاًل بدخل 

أعلنــت املمثلة الكندية، التي رشــحت من قبل 
جلائزة أوســكار، إلني بيج، أنها حتولت جنســيا.

إلــى  رســالة  يف  عامــا(   33( بيــج  وقالــت 
جمهورهــا ومعجبيهــا عبــر قنواتهــا علــى مواقع 
التواصــل االجتماعي إنها غيرت اســمها ليصبح 

"إليــوت".
وتابعــت: "أشــعر بامتنــان كبيــر لألشــخاص 
الرائعــني الذيــن دعمونــي طــوال حياتهــا، لقــد 
ألهمنــي الكثيــرون يف مجتمــع املتحولني جنســيا 
شــجاعتكم  علــى  أشــكركم  نهايــة.  ال  مــا  إلــى 
وكرمكــم وعملكــم الــدؤوب جلعــل هــذا العالــم 
مكانــا أكثــر شــمولية ورحمــة، وســأقدم كل مــا 
بوســعي وســأواصل الســعي مــن أجــل مجتمــع 

أكثــر محبــة ومســاواة".

قامــت  الشــيمي  ســلمى  األزيــاء  عارضــة 
باألهرامــات  األثريــة  املنطقــة  يف  بالتصويــر 

فرعونــي طابــع  ذات  مالبــس  مرتديــة 
قــررت الســلطات املصرية التحقيــق يف واقعة 
قيــام إحــدى عارضــات األزيــاء بالتصويــر داخل 
أزيــاء  مرتديــة  باألهرامــات  األثريــة  املنطقــة 

فرعونيــة.
األمــني  وزيــري،  مصطفــي  الدكتــور  وأحــال 
العــام للمجلس األعلى لآلثــار، واقعة قيام إحدى 
الفتيــات بالتصويــر داخــل أحــد املواقــع األثريــة 
مرتدية مالبس ذات طابع فرعوني ونشــر الصور 
علــى منصات التواصــل االجتماعي اخلاصة بها، 
إلــى النيابــة للتحقيــق يف الواقعــة واتخــاذ كافــة 

اإلجــراءات القانونيــة الالزمة.
وأكــد أمــني اآلثار حــرص الــوزارة الدائم على 
احلفــاظ على األماكــن األثرية وتاريــخ احلضارة 
املصريــة القدميــة، مضيفــا أن أي شــخص يثبت 
تقصيــره يف حق اآلثار واحلضارة املصرية ســيتم 

معاقبتــه، بعد نتيجة حتقيقــات النيابة.
وكانــت عارضــة األزيــاء ســلمى الشــيمي قــد 
قامــت بالتصوير يف املنطقــة األثرية باألهرامات 
وقامــت  فرعونــي  طابــع  ذات  مالبــس  مرتديــة 
بالتقــاط عــدة صــور وفيديوهــات نشــرتها علــى 

صفحتهــا اخلاصــة علــى منصــات التواصــل.
وأثــارت الصــور غضبــا واســعا، حيــث طالــب 
رواد مواقــع التواصــل بالتحقيــق يف الواقعة التي 
اعتبروهــا مســيئة للحضــارة املصريــة القدميــة 

ومللــكات مصــر القدميات.

. دوالر  ألــف  و400  مليــون  قــدر ب89   ســنوي 
ويجنــي دويــن جونســون املزيد من املــال من خط 
وقالــت مجلــة  بــه،  اخلــاص  الرياضيــة  الثيــاب 
فوربــس إن املمثلــني العشــرة األكثر دخاًل حتصد 
مجتمعــة حوالــي 545.5 مليون دوالر هذا العام.
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غادة عبدالرازق تنافس في رمضان بـ"لحم غزال”

نجوى كرم في برنامج  "جعفر توك": لست نادمة 
على شيء وهذا سر حزني

سميرة سعيد تتألق 
بإطاللة ذهبية في 

أحدث جلسات التصوير
تســتعد الفنانــة غــادة عبــد الرازق للمشــاركة 
درامــي  بعمــل  املقبــل،  الرمضانــي  املوســم  يف 
جديــد بعنــوان "حلــم غــزال"، حيــث تعقــد خالل 
تلــك الفتــرة جلســات عمــل مكثفــة مــع املؤلــف 
إيــاد إبراهيــم، واملخــرج محمد أســامة، لالنتهاء 
مــن كافــة التفاصيــل لبــدأ التصوير خالل شــهر 

ديســمبر.
اجلديــر بالذكــر أن "حلــم غــزال" هــو التعاون 
الثانــى بــني غــادة عبدالرازق والسيناريســت إياد 
إبراهيــم حيــث قدما معــا العام املاضي مسلســل 

"ســلطانة املعز”.

اللبنانية جنــوى  الغنيــة  شــمس  حلــت 
كرم ضيفــة على القناة األملانيــة DW يف برنامج 
جعفــر تــوك، وحاورهــا اإلعالمــي جعفــر عبــد 
الكــرمي حــول الفن والسياســة واحلريــات العامة 
وحقــوق املــرأة والوطــن، وقد حضــر فريق العمل 
احللقــة. هــذه  لتنفيــذ  لبنــان  إلــى  أملانيــا   مــن 

حتّدثــت كــرم بصدق وشــفافية معّبرة عــن آرائها 
الشــخصية، بكل املواضيع الشــائكة، مؤكدة على 
دعمها حلرية الرأي والتعبير ضمن إطار األخالق 
 والتربية، أي ما يعكس شــخصية اإلنسان ورقيه.

وعــن العاطفة املتأججة التــي تدفعها للغناء أمام 
جمهورها كشــفت أنها إنســانة عاطفية وهذا من 
ثوابــت شــخصيتها، والفنــان يكــون يف حالة حب 
حتــى لــو لــم يكن احلبيــب موجــوداً وعّبــرت عن 
ســعادتها بالعــودة إلــى احلياة الطبيعيــة واحلرية 
واحلــوار بعــد أزمــة كورونــا، وعمــا إذا تعّرضــت 
للتنّمــر يف طفولتهــا أجابــت بالنفي متامــاً، وبكل 
علــى  االنتقــادات  علــى  تــرد  ال  فهــي  األحــوال 
جنــوى  حــزن  وراء  ويقــف  ميديــا.  السوشــيال 
كــرم فقدانهــا لوالدها الــذي أخذ نصــف قوتها، 
وكذلــك أخيهــا الــذي أنقصها جناحــاً يف حياتها 

خصوصــاً أنهــا تولــي العائلــة اهتمامــاً كبيراً.
حــول موضوع الذكورية وعمل املرأة يف املطبخ 
ر تصريحاتهــا  أوضحــت مــرة جديــدة كيــف حتــوَّ
يضــرب  الــزوج  إن  إطالقــاً  أقــل  "لــم  فقالــت: 
املــرأة"، علــى العكــس "تكســر يــده" إذا ضربهــا، 
ونفــت نفيــاً قاطعاً إدالئها بهكــذا تصريح معتبرة 
أن البعــض يرمــي الــكالم "احلرام". وهــي تدعم 
املفكــرة،  احملاميــة،  بالبرملــان،  النائبــة  املــرأة 
املهندســة، املغنيــة، وأضافــت "أنــا امــرأة فكيــف 
أصــّرح مبــا هــو ضــدي لكننــي لألســف أتعّرض 
مضللّــة”. بطريقــة  وترويجــه  كالمــي   القتطــاع 
جتــاوز  تفضــل  ال  أنهــا  كــرم  أكــدت  باملقابــل 
املــرأة حلقوقهــا املعقولــة، معتبــرة أن االحتــرام 
بالعالقــات بــني الرجــل واملــرأة هو األســاس ألن 

نشــرت الفنانــة املغربية ســميرة ســعيد صورا 
جديــدة لهــا مــن أحــدث جلســات التصويــر التي 
قامــت بهــا، عبــر صفحتهــا الشــخصية مبوقــع 

"تويتر”.
وتألقت ســميرة ســعيد خالل اجللسة بفستان 
ذهبــي قصيــر، وزاد مــن جمــال إطاللتهــا اللــون 
الــذي اختارتــه لشــعرها وقصــة  الفــاحت  البنــي 
الشــعر التي اعتمدتها أيًضا، واختصرت ســميرة 

ســعيد بإطاللتهــا العديــد من ســنوات عمرها.
وشــاركت ســميرة ســعيد مؤخــًرا كعضو جلنة 
حتكيــم ببرنامــج "ذا فويــس ســينيور"، إلى جانب 
كل مــن الفنــان هاني شــاكر، والفنانة جنوى كرم، 
والفنــان ملحــم زيــن، الــذي كان مدربــا لصاحب 

أول لقــب للبرنامــج وهو املتســابق عبــدو ياغي.

إلهانــة  حقوقهــن  يتجــاوزن  النســاء"  "بعــض 
الرجــل يف املجتمــع، وهــي ال تقبــل باإلهانــة ال 

للمــرأة وال للرجــل
ويف موضــوع األحــوال الشــخصية، تفضــل 
كــرم الــزواج وفق التقليد الدينــي مع االحتفاظ 
باختيــار  لألفــراد  احلرّيــة  كامــل  وإعطــاء 

للــزواج. املناســبة  الطريقــة 
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Yagoona Lebanese Bakery

تتقدم أفران ياغونا للمعجنات
بأحر التهاني وأطيب األمنيات مبناسبة حلول

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

وكل عام وانتم بخير

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

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

نفتح 7 أيام يف األسبوع

للمعجنــات ياغونــا  أفــران 

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

اذا كان لديــك أو لــدى احــد احبابــك أي نــوع مــن أنــواع اإلعاقــة الذهنيــة أو اجلســدية 
أو إعاقــة حســية أو نفســية قــد تكــون مؤهــل للحصــول علــى دعــم مــن NDIS وهــو 
برنامــج وطنــي مدعــوم مــن احلكومــة الفيدراليــة لتقــدمي الدعــم ملــن هــم بحاجــة لــه

ان دعــم ال NDIS ال يؤثــر علــى مســتحقات الســنتر لينــك وال يتضــارب مــع وجــود 
الكيــرا يف املنــزل. ان كنــت بحاجــة للتقــدم للحصــول علــى الدعــم ميكنــك االتصــال 

علــى الرقــم،  0434344310 

نتكلم العربية هذه اخلدمات تقدم لســكان مدينة ســيدني و ضواحيها كل احلاالت 
تعامل بكامل السرية واخلصوصية

To become an NDIS participant you must:
• be an Australian citizen or hold a permanent visa or a Protected 

Special Category visa
• have a permanent disability that significantly affects your ability to 

take part in everyday activities
• be aged less than 65 when you first enter the NDIS.
• call us on 0434344310 to assist you
• disabilityreliefproviders.com.au
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تعلن دائرة اخلدمات للمهاجرين
استثنائيا ونظرا للوضع الصحي القائم. 1

فيما يخص املعامالت قيد الدرس أو املرفوضة منها للمهاجرين داخل وخارج أستراليا والهاربني من . 2
سوريا والعراق

وخاصة األباء واألمهات، شمل العائالت واألبناء واألزواج، وكيرا فيزا. 3

تعبئة طلبات االقامة الدائمة حسب القوانني األسترالية
تعبئة طلبات للحصول على اجلنسية األسترالية حسب القانون األسترالي

Emails:

australianvisanow@gmail.com

carevisaservices@gmail.com

requestaustraliavisa@gmail.com
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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

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

What we offer: Tiles  -  Tapwaren & Mixers  -  Vanities Toilets
            Shower Screens  -  Bathroom Accessories

تنزيالت لغاية ٦٠٪ على بعض األدوات الصحية

Bathroom Design & Renovations ( Consumer & Commercial)

Shop 22 / 506-514 Botany Road,
Alexandria NSW 2015
P. 02 9310 2414

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

Sale up to 60% on selected items
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328 Edgar St, Cnr Eldrige Rd
Condell Park NSW 2200
Phone: 02 9791 6461  -  Fax: 02 9791 6449
Email: tyresexcel15811@hotmail.com

453 Merrylands Rd, Merrylands  -  Phone: 02 9637 7445

بمناسبة النجاح بمنطقة غيلفورد
تم إفتتاح فرع ثاني

في منطقة كونديل بارك

شعارنا السالمة والضمانة
لدينا جميع انواع الدواليب

وأشهر الماركات بسعر الجملة
إشتروا 4 دواليب
بسعر منافس جدًا

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

إلعالناتكم
يرجى االتصال

بأصحاب الكفاءة واإلختصاص
إيلي

ويتمنى لكم
ميالدًا مجيدًا وعامًا سعيدًا

0 41 2 2 24 6 0 4

مــن املالحظ أن الفنان توفيق مراد يطلق عنان 
أفكاره من دون ســيطرة، لتتســاقط على اخلشــب 
واحلجــر وتكــون منحوتــات ابداعيــة  وايقونــات 
جميلــة، ترســم مشــاهدا لذاكــرة متتــد الــى أيــام 
الطفولــة وترتقــي من خــالل أنامله لتعيش  صفوة 
القداســة وشــيطنة احلــب والعشــق وأحينــا تلعب 
مــع املســتقبل لعبــة التنجيــم هكــذا يعيــش الفنان 

بــني األمــل الهادئ وصخــب احليــاة الهائج.

الفنان توفيق مراد شعلة من االبداع
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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

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

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 قطيه
صاحب مطعم املنية والعاملن معه

من الجالية بأطيب التمنيات بمناسبة حلول

عيدي الميالد ورأس السنة
أعادهما هلل على الجميع بالخير والسالم
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أعراض بداية جلطة القلب
جلطــة القلــب تُعــرف جلطــة القلــب بالنوبــة 
القلــب  مــن عضلــة  تلــف جــزء  القلبيــة، وهــي 
نتيجة حدوث انســداد يف تدفق الدم إلى عضلة 
القلــب. وتُعــّد جلطــة القلــب حالــة طبيــة طارئة 
تســتدعي التدخــل الفوري إلنقــاذ حياة املصاب. 
ويحــدث االنســداد يف تدفــق الــدم عادة بســبب 
تكــون جلطــة دمويــة يف أحــد األوعيــة الدمويــة 
وتتضمــن  بالــدم.  القلــب  عضلــة  تــزود  التــي 
تعريــف  يف  املســتخدمة  األخــرى  املصطلحــات 
جلطــة القلــب: احتشــاء عضلة القلب، واحتشــاء 
القلــب، والتخثــر التاجــي. وقــد تســبب جلطــة 
القلــب العديــد مــن املضاعفــات الفوريــة مثــل: 
عــدم انتظام ضربــات القلــب، وانخفاض   ضغط 
الــدم بشــكل مفاجئ مما يعيق قــدرة القلب على 
تزويــد اجلســم مبــا يكفــي مــن الــدم كــي يعمــل 

بكفاءة.
 ميكن أن تتسبب جلطة القلب بظهور العديد 
مــن األعــراض التــي تختلــف من شــخص آلخر، 
ويُعــّد ظهور عرضــني أو أكثر من األعراض التي 
ســنذكرها مؤشــراً قوياً على بداية جلطة القلب، 

وتضــم تلك األعــراض ما يلي:
ألــم الصــدر: يُعــّد ألم الصــدر أكثــر أعراض 
بدايــة جلطــة القلــب شــيوعاً، وممــا مييــز األلم 
أّنــه غالبــاً مــا يكون ثابتــاً يف شــدته؛ إذ ال يتغير 
زيــادة أو نقصانــاً نتيجة احلركــة أو ملس الصدر 
أو ضغطــه أو أخــذ نفس عميق، كمــا أّنه يحدث 
فجــأة دون ســابق إنــذار. ويف كثيــر مــن األحيان 
يصف املصاب ألم الصدر بأّنه أســوأ ألم يشــعر 

بــه يف حياته. 
الضغــط أو الثقــل يف الصــدر: يُعــّد الضغــط 
أو الثقــل يف الصــدر إضافــة إلــى ألــم الصــدر 
مــن أكثــر أعــراض بداية جلطــة القلب شــيوعاً، 
وقــد يحــدث الضغــط والثقل دون وجــود ألم يف 
الصــدر رغــم أّنهمــا يحدثــان معــاً يف كثيــر مــن 
األحيــان. الشــعور بألــم يف الــذراع أو الرقبــة أو 
الفــك: ميكــن أن ميتــّد ألــم بدايــة جلطــة القلب 
مــن الصــدر إلــى الــذراع أو الفــك أو الرقبــة أو 
غيــر ذلــك مــن أجــزاء اجلســم مثل: الظهــر وما 

الكتفني.  بــني 
ضيــق النفــس: ميكــن أن تتســّبب اجللطــة 
مثــل:  التنفــس  مشــاكل  مــن  بالعديــد  القلبيــة 
ضيــق التنفــس نتيجــة الضغــط الــذي يشــعر به 
علــى صــدره. كمــا أّن بدايــة جلطــة القلب ميكن 
أن تتســبب بتراكــم الســوائل حــول الرئتني، مما 
يــؤدي إلــى ضيــق شــديد يف التنفــس. التعــرق: 
تســّبب اجللطــة إجهاداً كبيــراً علــى القلب، مّما 
يســتدعي اســتجابة اجلســم مــن خــالل حتفيــز 
اجلهاز العصبي املســؤول عن ردود األفعال أثناء 
اإلجهــاد والتوتــر والــذي يُعــرف بــرد فعــل الكر 
والفــر. ونتيجــة لتحفيــز رد الفعــل هــذا يــزداد 

التعــرق لــدى املصاب. 
الغثيــان: يحــدث الغثيــان بســبب اســتجابة 

أمراض القلب

اجلســم لإلجهــاد والتوتــر كمــا هــو احلــال يف 
التعــرق.  حــدوث 

التعــب: يتســبب انخفاض تدفــق الدم نتيجة 
املختلفــة  اجلســم  أجــزاء  إلــى  القلــب  جلطــة 
بشــعور املصــاب بالتعــب. ويُعّد عالمــة حتذيرية 
علــى بداية جلطــة القلــب إذا كان مقترناً ببعض 

األعــراض األخــرى الســابق ذكرها. 
اإلغماء وفقدان الوعي: ميكن أن يتســبب 
تقــدم اجللطــة القلبيــة واســتمرارها بانخفــاض 
تدفــق الــدم إلــى الدمــاغ نتيجــة تلــف جــزء من 
عضلــة القلب، وعدم قدرتهــا على ضخ ما يكفي 
مــن الــدم إلــى الدمــاغ، ويــؤدي انخفــاض تدفق 
الــدم إلــى الدمــاغ إلــى اإلغماء وفقــدان الوعي. 

اإلجراءات الفورية لإلصابة بجلطة القلب 
ينبغــي علــى الشــخص الذي يشــعر بأعراض 
بدايــة جلطــة القلــب االتصال بشــكل فوري على 
اإلســعاف أو التوجه إلى الطوارئ، وأثناء انتظار 

اإلســعاف يجــب عليه فعــل ما يلي:
 اجللــوس واالســتراحة: فــال بــّد مــن التنبيــه 
إلى أّن االســتمرار يف ممارســة أي نشــاط بدني 
بعــد ظهــور أعــراض اجللطــة ميكــن أن يتســبب 
بزيــادة الضــرر النــاجت مــن اجللطة علــى القلب، 
ولــذا ينبغي اجللــوس واالســتراحة حلني وصول 

ســيارة اإلسعاف. 
جمــع أدويــة املصاب: ينبغي علــى املصاب 
أن يطلــب املســاعدة مــن شــخص آخــر يف جمع 
أدويتــه ألخذهــا معــه إلــى املستشــفى أو كتابــة 
قائمــة حديثــة باألدويــة التــي يتناولهــا ألّن ذلــك 
يســاعد على عالج حالة املصاب بشــكل أفضل. 
تناول حبــوب النتروجليســرين: )باإلجنليزية: 
Nitroglycerin( ينبغــي علــى املصــاب وضــع 
قــرص من حبوب النتروجليســرين حتت اللســان 

والســماح لــه بالذوبان بشــكل تلقائي. 

أسباب بداية جلطة القلب 
تنتــج النوبــة القلبيــة عــن انســداد واحــد أو 
أكثــر من الشــرايني التاجية، نتيجــة تراكم املواد 
املختلفــة، مبــا يف ذلــك لويحــات الكوليســترول 
كمــا يف حــال اإلصابــة بتصلــب الشــرايني. ويف 
بعــض احلــاالت ميكن أن تنتج جلطــة القلب عن 
حــدوث تشــنج أو انقبــاض يف الشــريان التاجــي 
مّمــا يعيــق تدفــق الــدم إلــى جــزء مــن عضلــة 
القلــب. ويُعــّد هذا الســبب للجلطــة القلبية أكثر 

شــيوعاً لــدى املدخنــني ومن يتعاطــون املخدرات 
مثــل الكوكايــني. وتضم عوامل اخلطر التي تزيد 

مــن فرصــة حــدوث اجللطــة القلبية مــا يلي:
 التقــدم يف العمــر: يُعــّد الرجــال الذيــن 
يبلغــون 45 عامــاً أو أكثــر مــن العمــر، والنســاء 
اللواتــي يبلغــن 55 عاماً أو أكثر عرضة لإلصابة 

القلبية.  بالنوبــة 
التدخني: يُعــّد املدخنون أو الذين يتعرضون 
للدخــان الســلبي لفتــرة طويلة عرضــة لإلصابة 
بالنوبــة القلبيــة. ضغــط الدم املرتفــع: ميكن أن 
يســبب ضغــط الــدم املرتفع تلف الشــرايني التي 
تغــذي القلب، كمــا أن ارتفاع ضغط الدم إضافة 
إلــى وجــود العديــد مــن عوامل اخلطــر األخرى 
مثل الســمنة وارتفاع نســبة الكولسترول يف الدم 
أو مــرض الســكري ، يزيــد مــن خطــر اإلصابــة 

بنوبــة قلبية بشــكل أكبر. 
الــدم  يف  الكوليســترول  نســبة  ارتفــاع 
يُعــّد  الثالثيــة:  الدهــون  مســتويات  أو 
ارتفــاع مســتوى الكولســترول منخفــض الكثافــة 
)باإلجنليزية: LDL( الذي يُعرف بالكوليســترول 
الضار من العوامل التي تسبب تضيق الشرايني. 
كمــا أّن ارتفــاع مســتوى الدهــون الثالثيــة يزيــد 
مــن خطــر اإلصابــة بنوبــة قلبيــة. ويف املقابــل 
يُعــّد ارتفاع مســتوى الكولســترول عالــي الكثافة 
)باإلجنليزيــة: HDL( الذي يُعرف بالكولســترول 
اجليــد مــن العوامــل التــي تقلــل خطــر اإلصابة 
بنوبــة قلبيــة. الســمنة: ترتبــط الســمنة بارتفاع 
وارتفــاع  الــدم،  يف  الكوليســترول  مســتويات 
ضغــط  وارتفــاع  الثالثيــة،  الدهــون  مســتويات 
الــدم، ومــرض الســكري وهي جميعهــا تزيد من 

خطــر اإلصابــة بنوبــة قلبيــة. 
داء الســكري: ميكــن أن يزيــد الســكري من 

خطــر اإلصابة بنوبــة قلبية. 
متالزمــة األيــض: تُعــرف متالزمــة األيض 
لــدى  اخلطــر  عوامــل  مــن  مجموعــة  بوجــود 
الشــخص، وهــي: الســمنة وارتفاع ضغــط الدم، 
وارتفــاع نســبة الســكر يف الــدم، ممــا يزيــد من 

خطــر اإلصابــة بأمــراض القلــب. 
التاريــخ العائلــي مــن النوبــات القلبيــة: تُعــّد 
إصابــة أحــد األشــقاء أو الوالديــن أو األجــداد 
بنوبــة قلبيــة مبكــرة؛ أي قبــل عمــر 55 عاماً من 
األقــارب الذكــور، وعمــر 65 عامــاً مــن األقارب 
اإلنــاث عامــل خطــر يزيــد مــن خطــر اإلصابــة 

القلبية.  بالنوبــة 
عــدم  يســاهم  اخلاملــة:  احليــاة  منــط 
النشــاط البدني يف رفع مســتويات الكولســترول 
الرياضــة  ممارســة  وتُعــّد  والســمنة،  الــدم  يف 
بانتظام من العوامل التي تســاعد على احملافظة 

علــى صحــة القلــب واألوعيــة الدمويــة. 
أو  الكوكايــني  مثــل:  املخــدرات:  تعاطــي 
 ،)Amphetamine :األمفيتامني )باإلجنليزية
إذ ميكن أن تتســبب هذه املواد بحدوث تشنج يف 
الشــرايني التاجيــة، مما قد يســبب نوبــة قلبية. 
أمــراض املناعــة الذاتيــة: ومــن األمثلــة 
علــى هذا النوع مــن األمراض: التهــاب املفاصل 
)باإلجنليزيــة:  الذئبــة  ومــرض  الروماتويــدي 

.)Lupus
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مراهقة أمريكية حتطم 
رقمني قياسيني 

ألطول ساقني 

لة د لنا غية  طا حة  فر  . . ر ال و د  2 0 0 0
ملطعم ا من   " جئة مفا لة  ا نذ " و

يف  ناجحــة  جتربــة  أول  عــن  العلمــاء  أعلــن 
العالــم، حيــث قامــوا بتهجني إنســان وقــرد، ومت 
التجربــة اجلينيــة يف الصــني مــن قبــل  إجــراء 
املتحــدة  والواليــات  إســبانيا  مــن  متخصصــني 

األمريكيــة.
وقــام العلمــاء خــالل التجربــة بدمــج اخلاليا 
اجلذعيــة البشــرية مــع جنــني القــرد، ومت إنهــاء 
التجربــة يف األســبوع الـــ14 مــن مرحلــة تكــون 
 اجلنــني ملنــع تكويــن اجلهــاز العصبــي املركــزي.
أنهــم أوقفــوا منــو خاليــا دمــاغ  العلمــاء  وأكــد 

كبيــر،  "بقشــيش"  عــن  نادلــة  روايــة  تســببت 
ولــم يســمح  الزبائــن،  حصلــت عليــه مــن أحــد 
املطعــم الــذي تعمــل فيه بصرفــه لهــا، يف تراجع 

كبيــر باإلقبــال علــى املــكان.
وذكــرت إميلي باور التــي تعمل نادلة يف مطعم 
"ريــد هــوك ســي فــوود" مبدينــة ســان أنطونيــو 
بواليــة تكســاس األميركيــة، أنهــا تفاجــأت بعدما 
وجــدت إلــى جانــب الفاتــورة التــي دفعهــا أحــد 
الزبائــن "بقشيشــا" كبيــرا بقيمة ألفــي دوالر، مع 

رســالة تضمنــت متنياتــه مبوســم أعياد ســعيد.
إنهــا  قولهــا،  بــاور  عــن  ميــل"  "ديلــي  ونقلــت 
كانــت ســعيدة جدا بهذا "البقشــيش"، حيث كانت 
تخطــط الســتغالل املبلــغ يف شــراء العديــد مــن 

لطفليهــا. االحتياجــات 
ولــم تــدم فرحــة بــاور طويــال، حيــث رفضــت 
إدارة املطعــم منحهــا املبلــغ بحجــة عــدم قدرتهــا 
كبقشــيش  دوالر   500 مــن  أكثــر  صــرف  علــى 
دفعــة واحــدة، فمــا كان مــن النادلــة إال أن طلبت 
احلصــول علــى األلفــي دوالر علــى أربــع دفعات، 

وهــو األمــر الــذي قوبــل بالرفــض أيضــا.
وقــدم املطعــم عبــر منشــور يف صفحتــه علــى 
"فيســبوك" رواية مختلفة لتلك التي كشــفت عنها 

اجلنــني باســتخدام آليــة خاصــة، وبالتالــي فــإن 
اجلنــني لــن ميلــك الوعــي البشــري.

ويريــد العلمــاء التأكــد من اســتطاعة اخلاليا 
إلــى دمــاغ جنــني  البشــرية االنتقــال  اجلذعيــة 
القــرد، وإمكانيتهــا يف تشــكيل خاليــا عصبيــة 
بشــرية، بحيث ميتلك القرد وعيا بشــريا، حسب 

"elpais” اإلســبانية صحيفــة 
ومت اختيــار الصــني كمــكان للتجربــة مــن قبل 
العلمــاء، بســبب احلظر املفروض علــى مثل هذه 

البحــوث يف الــدول األوروبية.

بــاور، إذ قــال إن بطاقــة ائتمــان الزبــون رفضــت 
كان  إذ  دوالر،  ألفــي  البالغــة  اإلكراميــة  ســحب 
الرصيــد غيــر كاف، كمــا رفــض الشــخص الذي 
قــدم "البقشــيش" دفــع املبلــغ نقدا بعــد االتصال 
بــه، علما أنه ســدد عبر بطاقته ثمــن وجبة طعام 

بلغــت قيمتهــا 69.01 دوالرا.
وأشــار مالــك املطعــم إلــى أن قصــة بــاور عن 
"البقشــيش" قد تســببت بإســاءة كبيرة وبخســائر 
فادحــة، حيــث تراجــع عــدد زوار املــكان بشــكل 
كبيــر، نتيجــة "الدعايــة الســيئة"، ووصــل األمــر 
إلــى خلــّوه طيلــة النهــار مــن أي زبائــن يف بعــض 

األحيــان.

متكنت ماســي كوريــن البالغة من العمر 
17 عامــا، مــن حتطيــم رقمــني قياســيني 
يف ســجل "غينيــس"، وهمــا صاحبة أطول 
الســاقني  صاحبــة  واملراهقــة  ســاقني، 

األطــول يف العالــم.
ومتثل ســاقا كورين ما تصل نســبته 60 
يف املئة تقريبا من إجمالي طولها حســبما 

ذكرت شــبكة "سي إن إن" األميركية.
ويبلــغ طــول ســاق كوريــن اليســرى 53 
ســنتيمترا   134.6 يعــادل  مــا  أي  إنشــا 
تقريبــا، يف حــني أن ســاقها اليمنى أقصر 
قليــال إذ يصــل طولها لـ52.874 إنشــا أي 
مــا يعادل 134.1 ســنتيمترا تقريبا. ويبلغ 

طولهــا كامال 210 ســم.
وحتدثــت والــدة كورين يف فيديو نشــره 
يف  القياســية  لألرقــام  "غينيــس"  ســجل 
قناتــه علــى "يوتيــوب" قائلــة، إنها الحظت 
طــول قامــة ابنتهــا مقارنــة مبن يف ســنها.

وأضافــت أنهــا تعتقــد بوجــود "تدّخــل 
هــذا  مبثــل  تتمتــع  كوريــن  جعــل  جينــي" 

الفــارع. الطــول 
مــن جانبهــا قالــت كوريــن إنهــا توقفت 
عــن االهتمــام بالتعليقــات الســلبية التــي 
كانــت تصــدر بحقهــا، وتشــير إلــى طــول 

ســاقيها.
وتابعــت قائلــة: "آمــل أن تــرى طويالت 
القامــة هــذه امليزة كهديــة وأال يخجلن من 
طولهن، وأن يعشــن بســالم ورضا مع هذا 

الوضع".
وتتحــاور كوريــن حاليــا مع األشــخاص 
بشــكل  القامــة  بطــول  يتمتعــون  الذيــن 
مفــرط عبر صفحاتهــا يف مواقع التواصل 
االجتماعــي، إذ لديها أكثر من 1.7 مليون 
متابــع علــى "تيك تــوك" و50 ألــف آخرين 
علــى إنســتغرام، وتناقــش معهــم مواضيــع 
تتعلــق بتعزيــز الثقــة بالنفــس مهمــا بغض 

النظــر عن شــكل اجلســد.

إجراء أول عملية هتجني بني إنسان وقرد يف الصني
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غرائب

خرب سار من أملانيا.. 
لقاح ضد كورونا بأقل 

من يورو!

أسرتاليا تنزع جنسية رجل دين متت إدانته باإلرهاب

مهت بفتح باب سيارهتا فاكتشفت
"صدمة كربى" يف باهبا

البــالد.. أصبــح  يف أول ســابقة ملقيــم يف 
عبدالناصــر بــن بريكة أول شــخص يجرد من 

جنســيته وهــو مــا زال يف أســتراليا
بيتــر  األســترالي،  الداخليــة  وزيــر  قــال 
دوتــون، إن أســتراليا نزعت جنســية رجل دين 
إســالمي جزائــري املولــد أديــن بقيــادة خليــة 
إرهابيــة، خططــت لزرع قنبلة يف مبــاراة لكرة 

القــدم يف ملبــورن عــام 2005.
وأصبــح عبدالناصر بن بريكة أول شــخص 
يجــرد من جنســيته وهو ما زال يف أســتراليا.

وقــال دوتــون للصحافيــني يف برزبــني: "إذا 
كان شــخص يشــكل خطرا إرهابيــا كبيرا على 
بالدنــا، ســنفعل كل مــا هــو ممكــن يف إطــار 

القانــون األســترالي حلمايــة األســتراليني”.
وأُديــن بن بريكــة يف 3 اتهامــات باإلرهاب. 
وحكم عليه بالســجن 15 عاما لقيادته جماعة 
إرهابيــة والنتمائــه جلماعــة إرهابيــة وحيازته 

مــواد مرتبطة بالتخطيط لعمــل إرهابي.

مؤخــرا،  بالذعــر،  أســترالية  امــرأة  أصيــب 
بعدمــا وجــدت عنكبوتــا كبيــرا يف مقبــض بــاب 
الســيارة األمامــي، وتقول إنها مــا زالت مصدومة 
حتــى اليــوم، وال تســتطيع أن تقــود عربتهــا، رغم 

مضــي أســبوع علــى الواقعــة.
وكانــت املــرأة تهــم بفتــح ســيارتها املركونة يف 
اخلــارج ألجــل قيادتها صــوب مكان ما، فــإذا بها 
تالحظ أن عنكبوتا يعلوه الشــعر قد حشــر نفسه 

يف مقبــض الباب.
وشــاركت صاحبــة الســيارة صورة علــى موقع 
املعلقــني  مــن  كبيــر  عــدد  فانهــال  فيســبوك، 
باألســئلة والــردود الطريقــة، بعدمــا أُطلــق علــى 

"كريســتني”. اســم  العنكبــوت 
وجلــأ العنكبــوت إلــى االختباء يف هــذا املكان، 
يف محاولــة للتخلــص مــن احلــرارة التــي تطغــى 

ســجن  يف  محتجــزا  بريكــة  بــن  زال  ومــا 
أســترالي رغــم انتهــاء فتــرة عقوبته. ويســمح 
القانون األســترالي باســتمرار حبس أي مدان 
يف اتهامــات إرهابيــة ملــدة ثــالث ســنوات بعد 

انتهــاء عقوبتــه.
وطعــن محامــو بــن بريكــة علــى اســتمرار 
حبســه. وأمامهــم 90 يومــا للطعن علــى إلغاء 

تأشــيرته وإعادتــه للجزائــر.
بتجريــد  األســترالي  القانــون  يســمح  وال 
يحمــل  كان  إذا  إال  اجلنســية  مــن  شــخص 

أخــرى. جنســية 
نزعــت  قــد   2019 يف  أســتراليا  وكانــت 
جنســية نيــل بــراكاش، الــذي اتهمتــه بتجنيــد 
مقاتلــني لتنظيــم داعــش واحملتجــز حاليــا يف 

تركيــا.
جنســية  يحمــل  بأنــه  أســتراليا  ودفعــت 
فيجــي، لكــن الســلطات هناك نفــت ذلك مما 

وتــر العالقــات بــني البلديــن.

علــى الطقــس يف منطقــة ســاوث ويلــز، جنــوب 
شرقي أســتراليا.

واعتقــدت املــرأة يف البدايــة، أن األمــر يتعلــق 
بيرقــة مــن اليرقات، يف مقبض الســيارة، ثم تبني 

أن عنكبوتــا هــو "الضيــف املتطفل”.
يريــدون  مــن  اخلبــراء  وينصــُح 
تفادي حشــرات مثل العنكبوت يف ثنايا الســيارة، 
ألن  األشــجار،  حتــت  ســياراتهم  ركــن  بعــدم 
املناطــق. هــذه  يف  أعشاشــه  يفــرُخ  العنكبــوت 

بيونتــك:  ميشــائيل  األملانــي  الباحــث 
لقــاح ضــد  إنتــاج  مــن  التمكــن  نأمــل يف 
اخلميــرة  خاليــا  باســتخدام  كوفيــد-19 
تكلفتــه أقــل مــن يــورو يف النصــف الثانــي 

مــن عــام 2021
تخــوض شــركات عامليــة ســباقاً إلنتــاج 
املســتجد،  مضادة للفيــروس  لقاحــات 
الــذي أصاب حتى اآلن أكثر من 63 مليون 
شــخص حــول العالــم وأودى بحيــاة أكثــر 
من مليون، وســط ترقــب عاملي للنتائج من 

أجــل التخلــص مــن كابــوس كورونا.
إال أنــه بعيــداً عن الشــركات الضخمة، 
يعمــل رجــل األعمــال والباحــث األملانــي، 
لقــاح  تطويــر  علــى  بيونتــك،  ميشــائيل 
مميــز عن غيــره وبســعر خيالــي، يف وقت 
مــن املتوقــع أن تتــراوح أســعار اللقاحــات 
األخــرى بني الـــ20 والـــ39 دوالراً للجرعة 

الواحــدة.
"دويتشــه  ملوقــع  بيونتــك  كشــف  فقــد 
فيلــه" األملانــي أنــه يأمــل يف التمكــن مــن 
إنتــاج لقاح ضــد كورونا باســتخدام خاليا 
اخلميــرة تكلفتــه أقل من يــورو يف النصف 

الثانــي مــن عــام 2021.
وأشــار إلــى أن "هنــاك بالتأكيد ميزتني 
رئيســيتني لهذا اللقاح: األولى هي ســالمة 
اللقــاح الــذي خضع للتجــارب، وكمــا نعلم 
فــإن اللقاح يعمل وال يــؤذي، وامليزة الثانية 
هــي أنــه ميكننــا أن ننتج من خــالل خاليا 

اخلميــرة لقاحاً رخيصــاً للغاية”.
إلى ذلك أكد: "لقد أنتجنا عينات ونقوم 
اآلن بإجــراء جتــارب علــى احليوانات. يف 
هــذه املرحلــة عملنــا مبفردنــا. لقــد قمنــا 
مــن  لشــركتني  تقنيتنــا  بترخيــص  أيضــاً 
اآلســيوية،  اللقاحــات  شــركات  كبــرى 
وبدأتــا بالفعــل يف اإلعداد لإلنتــاج والبدء 
بإجــراءات الترخيص للقــاح"، الفتاً: "نأمل 
أن يتم اســتخدام اللقاح يف النصف الثاني 

مــن العــام املقبل”.



36The World Observer | December - January  |  2020 - 2021

كاريكاتور

The World Observer | December 2013         The World Observer 45

متفرقات

      
       





      


       





     
      
   



        

     
       

 
       
       

         
       
        

        
       




     


       
        

      





     









Magic
Driving School

MagicMagic
DrivinDrivinggg School School School

0419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 4990419 979 499
للحصول عىل رخصة قيادة السيارات بأقل تكلفة وأرسع وقتللحصول عىل رخصة قيادة السيارات بأقل تكلفة وأرسع وقتللحصول عىل رخصة قيادة السيارات بأقل تكلفة وأرسع وقتللحصول عىل رخصة قيادة السيارات بأقل تكلفة وأرسع وقتللحصول عىل رخصة قيادة السيارات بأقل تكلفة وأرسع وقت



37 The World Observer | December - January  |  2020 - 2021

معايدة

Australian Syrian League
wishes everyone a safe and joyous festive season

and a prosperous New Year

تتمنى الرابطة األسترالية السورية
ألبناء اجلالية العربية

والسورية بشكل خاص أعيادا مباركة وآمنة
وسنة جديدة مليئة بالسعادة واالزدهار
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إعالنات

Australian Global College was successful in securing 
funding through Smart and Skilled, Skilling for Recovery 

initiative across all Sydney regions.

The team at AGC will be taking enrolments for next year for 
funded Certificate III and Diploma of Business.

In addition to our capacity in the Skill sets and Summer 
Skills, we will continue to service our community and clients

1/127Castlereagh Street

Liverpool NSW 2170,Australia

P: 1300 929 222

E: info@agc.edu.au

W: www.agc.edu.au

Contact Us

RTO: 41162 | CRICOS: 03507D
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الدكتور نصر رعد - الدكتور شربل رعد

استعمل بطاقة التأمين الخاصة قبل نهاية السنة

فحص شبكة العين بأحدث الكاميرات وخصوصًا امراض السكري والضغط  
  )Retinal Camera(
فحص ضغط العين بدون بنج  
فحص شامل لقرنية العين  
وسيلة »Orthok« لمعالجة ضعف النظر دون استخدام الليزر، ومعالجة االطفال   

وعدم تعرض نظرهم للتراجع للوراء...
مالحظة: االطباء المختصون المشرفون على مرضى السكري يرسلون إلينا المرضى   

لفحص عيونهم لتوفر أحدث المعدات والتكنولوجيا عندنا.
إهتمامنا بشكل خاص باالطفال وفحص عيونهم دائمًا للحفاظ على نظرهم بشكل   

سليم

Pay no gap with
private health Insurance

Free Glasses if you are a Pensioner or 
on Centrelink
Condition Apply

All Examinations are Bulk Billed - Medicare

2 Pairs for
$179

Complete

33/ 695 - 697 Punchbowl Rd, Punchbowl 
NSW 2195 - Tel. 02 9750 0443

Shop 33 Chester Square - Tel: 02 9644 6610
1 Leicester Street, Chester Hill

نتمنى للجميع أعياد مجيدة
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عادات وتقاليد

في االسكيمو:




في بنجاب الهندية:



              


فى الهند:
            



في جنوب الهند:
        




قبيلة جوبيس األفريقية:

 



 
قتال حتى الموت للفوز بقلب امرأة:

    
 


في التيبت:

          






فى غينيا الجديدة:






في 
أندونيسيا:


 


في المالوي:

   

      


في جزيرة جرين الند:




في الباسفيك:
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في جزيرة جاوة:

         


في جنوب المحيط الهادئ:
    




اغرب عادات الزواج
يف العالـم

اغرب عادات الزواجاغرب عادات الزواج
يف العالـم

عادات وتقاليدعادات وتقاليد

في 
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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

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

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

Shop 27-29, Compass Centre North Terrace Bankstown 2200

T :02 9793 9201  -  F :02 9708 5726
M :0417 018 818

بادارة عدنان واوديت نعمه
إدارة حمالت اوديت

تتمىن للجميع أعيادا جميدة

مبناسبة األعياد
تنزيالت

لغاية 50٪

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


