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 مجلـــة عـــرب اســـتراليا- يشـــهد العالـــم هـــذا 
مجـــال  فـــي  الطفـــرات  مـــن  العديـــد  اليـــوم 
العوملـــة  زمـــن  فـــي  واالعـــام  التكنلوجيـــا 
والتنافـــس مـــا بيـــن وســـائل االعـــام ودور 
»الســـايبر«  ميديـــا« وعالـــم  »السوشـــيال 
وســـائل  جميـــع  املعلومـــات،  وعوملـــة 
حـــول  التســـاؤالت  تثيـــر  هـــذه  االعـــام 

الـــذي تواجهـــه محطـــات  حجـــم التحـــدي 
الراديـــو  ظهـــور  بدايـــات  كانـــت  اإلذاعـــة؟ 
عنـــد القـــرن العشـــرين بفضـــل مســـاهمات 
عديـــده مـــن الباحثيـــن اللذيـــن اســـتعملوا 
»الكيلومترية«وشـــكل   الطويلـــة  األمـــواج 
لألمـــن  هامـــا  تطـــورا  االكتشـــاف  هـــذا 

 . واإلغاثـــه 

وحصـــل جـــون أمبــــروز عـــام 1904 علـــى بـــراءة اختــــراع اســـتقبال موجـــات بـــث. وكشـــفت 
التحقيقـــات، بـــأن ريجينالـــو فســـندن كان أول صـــوت بشـــري عبـــر املذيـــاع  عـــام 1906، 
وفـــي هـــذا اإلطـــار، أقامـــت الشـــركه البريطانيـــة اول بـــث عالمـــي لهـــا عـــام 1922، وأرســـلت 
مذيعيـــي ســـدني فـــي اســـتراليا  لبـــث أولـــى  برامجهـــا عـــام 1923. وعندمـــا اختــــرع املهنـــدس 
االســـكتلندي جـــان لودجـــي بيـــرد التلفزيـــون عـــام 1925، جـــذب أنظـــار العالـــم، فـــكان 
هـــذا االختـــراع بمثابـــة قفـــزة نوعيـــة فـــي مجـــال الهندســـة اإللكترونيـــة، وتراجـــع خالهـــا 

الراديـــو امـــام التلفـــاز.

األستاذ أنطوان قزي 
Oam  يقدم

العدد السنوي من 
صحيفة التلغراف إىل 
األستاذة عال بياض، 

محطات اإلذاعة 

بقلم : عا بياض ـ رئيسة تحرير مجله عرب أستراليا ـ سيدني

سياسة وأقتصاد
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أول بث أذاعي

وكان أول بـــث إذاعـــي فـــي عشـــرينات القـــرن 
موجـــات  تخـــُل  لـــم  يومهـــا  ومـــن  املا�ضـــي، 
يميــــز  ومـــا  اإلذاعـــي.  النشـــاط  مـــن  األثيـــر 
الراديـــو عـــن بقيـــة الوســـائل هـــو أنـــه يصـــل 
بحريـــة وبكلفـــة زهيـــدة إلـــى كل شـــخص فـــي 

العالـــم، كمـــا أنـــه ال يحتـــاج إلـــى جهـــد 

الســـتخدامه، كمـــا هـــي الحـــال بالنســـبة إلـــى 
قـــراءة الصحـــف أو الجلـــوس والتســـّمر فـــي 
مـــكان واحـــد ملشـــاهدة التلفزيـــون. ويمكـــن 
أن يكـــون صغيـــر الحجـــم وســـهل الحمـــل 
يمكـــن نقلـــه مـــن مـــكان إلـــى آخـــر. فيمكـــن 
ممارســـته  خـــال  معـــه  أخـــذه  الشـــخص 
الرياضـــة أو خـــال نزهـــة مـــع األصدقـــاء أو 

خـــال تناولـــه وجبـــة طعـــام.

اليوم العالمي للراديو

علــى  اإلســبانية  الحكومــة  اقترحــت 
للراديــو    

ً
 عامليــا

ً
اليونيســكو يومــا منظمــة 

 إلــى أهميــة هــذه الوســيلة 
ً
عــام 2011 نظــرا

 
ً
كبيــرا  

ً
تراجعــا تشــهد  التــي  اإلعاميــة 

لعــدد مســتخدميها فــي ظــل العوملــة واملــّد 
وقــّررت  املنظمــة  فوافقــت  التكنولوجــي. 
»يــوم  ســنة  كل  مــن  فبرايــر   13 يكــون  أن 
الراديــو«، وهــو اليــوم الــذي أسســت فيــه 
إذاعــة خاصــة لألمــم املتحــدة عــام 1946.

االذاعــة،  محطــات  برامــج  شــك  بــدون 
مــن  نســبيا  اســرع  املواطــن،  الــى  تصــل 
محطــات التلفــاز او القنــوات الفضائيــة، 
برامــج  الــى  األســتماع  للشــخص  فيمكــن 
أثنــاء  فــي  العمــل  الــى  يتوجــه  الراديــو وهــو 

املكتــب.  فــي  او  الســيارة  قيــادة 

واملنظمــات  الحكومــات  تســتفيد  كيــف 
الراديــو مــن  الحكوميــة  غيـــر 

كثيــرا  تســتفد  االخــرى  هــي  الحكومــات 
الــى  باالســتماع  الراديــو،  محطــات  مــن 
شكاوى املواطنين على سبيل املثال، عبر 
االتصــال املباشــر، وتحويــل بعــض اســئلة 

املعنيــة. الجهــات  الــى  املســتمعين 
الحكوميــة  وغيــر  الحكوميــة  املؤسســات 
هي االخرى، تستفد من محطات الراديو، 
واالســتطاعات  االســتبيانات  بإجــراء 
بشــكل  وربمــا  القضايــا،  مجمــل  حــول 
او  املباشــر  الحديــث  خــال  مــن  اوســع 
اتصــال املواطنيــن للتعبيــر عــن رأيهــم حول 

القضايــا. مجمــل 

وســائل  اهــم  مــن  واحــد  الراديــو  ويعتبــر  
األعام، من اجل االســتمتاع واالســتفادة 
حضــور  تفــرض  ميــزة  وهــذه  والتعلــم، 
االعــام  وســائل  زخــم  وســط  الراديــو 
والعوملــة. الراديــو يمنــح مكفوفيــي البصــر 
برامــج ثقافيــة وتعليميــة، ممكــن ان تؤهل 
فاقدي البصر في املجتمع وســوق العمل. 
بعــض الــدول تبنــت محطــات خاصــة الــى 



3 العدد الخامس يناير 2019مجلة عرب أستراليا

فاقدي البصر، وفي ذات الوقت هي تدار 
مــن قبــل املكفوفيــن.

أن  واإلجتمـــاع  النفـــس  علمـــاء  ويـــرى 
اكثـــر  هـــو  املتعـــدده  بوســـائله  اإلعـــام 
وســـائل التأثيـــر علـــى عقـــول وأفـــكار النـــاس 
، نحـــو املواضيـــع واملواقـــف  واتجاهاتهـــم 
االجتماعـــي  البنـــاء  فـــي  اليوميـــه  الحياتيـــه 
الفـــرد  مصلحـــه  أجـــل  ،مـــن  املتكامـــل 

الحيـــاه. مجـــاالت  شـــتى  فـــي  واملجتمـــع 
بحســب  الديمقراطيــه  واملجتمعــات 
»نعــوم  والفيلســوف  الكاتــب  تعريــف 
تشوفك�ضي« : بإنها،هي أمتاك األفراد الى 
الســبل الفعالــه فــي إداره شــؤون بادهــم 
العامــه، وتكــون مصــادر املعلومــات فيهــا  

املعلومــات  فــإن  لذلــك  ومجانيــه  متاحــه 
ديمقراطيــه  تنتــج  والناقصــه  املشــوهه 

وناقصــه.   مشــوهه 
 

ومايدعم مبدأ الديمقراطيات هو ماجاء 
العالمي  األعان  ونصوص  مواثيق  في 
لحقوق األنسان ، املادة 19، والتي تنص، 
بأن لكل شخص حق التمتع بحريه الرأي 
في  حريته  الحق  هذا  ويشمل  والتعبير، 
اعتناق اآلراء دون مضايقه وفي إستقبال  
األخبار واألفكار وتلقيها ونقلها الى اآلخرين 
سواء  للحدود  اعتبار  دون  وسيله،  بأيه 
على شكل مكتوب أو مطبوع او في قالب 

فني أو بأيه وسيله أخرى يختارها.
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أبرز محطات األذاعة في أستراليا ـ سدني

اذاعه ال  SBS  عربي ـ االعاميه 
هبه قصوعه  

جــزء  ،وهــي   1975 عــام  قنــاه  تأسســت 
مــن راديــو SBS  .ويتــم تمويــل القنــاه مــن 
.ويعتبــر  االســتراليه  الفدراليــه  الحكومــه 
SBS منبــر اعامــي وثقافــي لتقديــم  راديــو  
ال  الذيــن  الؤلئــك  الســيما  املعلومــات 
باللغــه  ناطقــه  خلفيــات  الــى  ينتمــون 
االنكليزيه ،الراديو يبث في 68 لغه واللغه 
العربيــه هــي اللغــه الوحيــده علــى مــدار 24 

. ســاعه 

فــي   24 عربــي    SBS ال  قنــاه  انطلقــت 
األكثــر  القنــاه   وتعتبــر   2016 مــارس   07
وبحســب   ، اســتراليا  فــي  اســتماعا 
الدراســات واالســتطاعات باملرتبه األولى 
كونهــا الوحيــده التــي تحاكــي كل الجاليــات 
العراقييــن  اختافهــا  علــى  العربيــه 
واللبنانيــن  والســودانيين  والســوريين 
وكل العــرب وعــل االنترنيــت هــي الصفحــه 
العربيــه  األكثــر متابعــه ولديهــا 170 الــف 

اســتراليا: فــي  متابــع 
وتســتهدف الخدمــة اليــوم اكثــر مــن أربعــة 
ماييــن مــن األســتراليين الذيــن يتحدثــون 
املنــزل  فــي  اإلنجليزيــة  غيــر  أخــرى  بلغــة 
معظــم  تحتــوي   ، لغــة   74 فــي  برامــج  مــع 

البرامــج علــى مزيــج مــن األخبــار واألحــداث 
املجتمــع  ومعلومــات  والرياضــة  الجاريــة 
واملوسيقى املرتبطة بمجموعة عرقية أو 

معينــة. لغويــة 
 

اذاعه 2ME  ـ بادرو حجه       

تجــاوز بــث اذاعــه 2ME  اكثــر مــن 20 عامــا 
علــى األرا�ضــي  االســتراليه، وتتركــز اهــداف 
املحطــة بنشــر الثقافــه  والوعــي  وخدمــه 
اللبنانيــه  االغنيــه  ونشــر   ، الجاليــات 
علــى   2ME اذاعــه   وتحتــوي    . والعربيــه 
بســبب  االعمــار  جميــع  مــن  مســتمعي 
البرامــج املوجهــة الــى مختلــف املســتويات. 

 
األرا�ضــي  جميــع  القنــاه  ارســال  يغطــي 
وجــود  مــع  يكــون  وتفاعلهــا  االســتراليه، 
االذاعــه  وتواكــب   . العربيــه  الجاليــه 
علــى  صفحتهــا  عبــر  ميديــا  السوشــيل 
اليــف  فيديوهــات  بنشــر  بــوك،  الفيــس 
مــن مقابــات ، وضيــوف، وبرامــج، لتبقــى 
 . مــع متابعينهــا وجمهورهــا  علــى تواصــل 

الحاضنــه   بانهــا    2ME اذاعــه  وتتميــز 
لجميع الجاليات العربيه ونشر ثقافاتهم، 
 24 مــدار  علــى  تبــث  وهــي   ، ومشــاكلهم 
ســاعه. تحتــوي االذاعــه  علــى الكثيــر مــن 
البرمج منها برنامج- درايف تايم بروغرام-  
لاعاميــه الكبيــره اســتاذه إلهــام حافــظ، 
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ولهــا اكثــر مــن 18 ســنه يبــث مباشــر علــى 
الهــواء. وبرنامــج الصباحــي- بريــك فيســت 
شو - مع االعاميه الجميله  استاذه كلود 
خــوري. و االعاميــه املتألقــه نــدى  فريــد 
وبرنامجهــا االجتماعــي املتميــز  واملقابــات 
أســتاذ  اإلعامــي  ويقــدم  ويعــد   . الفنيــه  
بــادرو حجــه  برنامجــه   فيــروز بالــدار  كل 
كبــار   مــن  الكثيــر  يســتضيف  احــد   نهــار 
  2ME ال   اذاعــه  تمويــل  .أمــا  الفنانيــن  

فهــو مــن اإلعانــات التجاريــه .

F.Mـ   87.6   ، اإلســامي  الصــوت  إذاعــة 
الزعبــي إبراهيــم 

تأسســت  وســطية  وقفيــة  أذاعــة  هــي 
 
ً
عامــا عشــرين  منــذ  اســتراليا  ســدني  فــي 

عــام  املبــارك  رمضــان  شــهر  فــي  وتحديــدا 
1997 . تبــث ألبرامــج الدينيــة والسياســية 
واالجتماعيــة والرياضيــة ، باالضافــة الــى 
البــث املباشــر ، ومعالجــة قضايــا الجاليــة 
واألطبــاء  األئمــة  تحــاور   ، االســامية 
واملعالجيــن  واملحاســبين  واملهندســين 
اصحــاب  وكل  واملحاميــن  االجتماعييــن 
تقــدم  أســئلة  لطــرح  االختصــاص 
طريــق  عــن  ســواء  الهــواء  وعلــى  مباشــرة 
مقدمــي البرامــج واملذيعيــن أو عــن طريــق 

. ملســتمعين ا

هــذا باالضافــة الــى نشــرات االخبــار ونقــل 
الصلــوات وخطــب الجمعــة مــن املســاجد 
املســجد  وخاصــة  املختلفــة  االســامية 
واملســاجد  الكمبــا  منطقــة  فــي  الكبيــر 
وتســتضيف  الوســطية،   ) الســنية   (
االســتراليين  السياســة  رجــال  باســتمرار 
من وزراء ونواب ورؤســاء دوائر حكومية، 
وتتعاون مع الحكومة االســترالية املحلية 
والفدرالية ملا  فيه خدمة الجالية كنشــر 
ومراســيم  قوانيــن  مــن  الدولــة  ماتصــدره 
الرســمية  الجهــات  كافــة  مــن  ونصائــح 

الحكوميــة. 

الحــج  موســم  خــال  االذاعــة  تقــوم 
تغطيــة  الحــج  موســم  بتغطيــة  املبــارك 
االذاعــه  لبــت   حيــث  شــاملة  إعاميــة 
 دعــوات كريمــة مــن وزارة الثقافــة 

ً
ســابقا

الســعودي  العربيــة  اململكــة  فــي  واإلعــام 
أعــوام  خمســة  منــذ  أخرهــا  كان  حيــث 
املراســلين  كل  مندوبنــا  شــارك  وقــد 
بنقــل  العالــم  دول  كل  ومــن   اإلعامييــن 
مباشــر لــكل ماشــاهده مــن تقــدم عمرانــي 
الشــريفين  للحرميــن  وتوســعة  وحضــاري 
فــي مكــة املكرمــة حماهــا هللا تعالــى، ومــن 
املدينــة املنــورة علــى ســاكنها أفضــل ســام 

تحيــة.                     وأشــرف 
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تقــدم االذاعــه  تقاريــر عــن صحــة حجــاج 
اســتراليا وتحركاتهــم وزياراتهــم، والعنايــة 
الكبرى املقدمة لهم ولباقي حجاج العالم 
الســامة  ،وخاصــة  الصعــد  كل  علــى 

الصحيــة.
 

عــن  االول  املصــدر  املــادي   التمويــل 
واملصــدر  التجاريــه،   االعانــات  طريــق 
 . الخيريــة  التبرعــات  طريــق  عــن  الثانــي 
املواســم  علــى  يتوقــف  املســتمعين  عــدد 
املبــارك  رمضــان  شــهر  ففــي   ، اإلســاميه 
لتصــل  ملحــوظ  بشــكل  النســبة  ترتفــع 
العشــرة آالف عنــد  ســاعة    حوالــي 

ً
مثــا

وباقــي   ، االذان  أوقــات  وعنــد  االفطــار 
بيــن  يتــراوح  العــدد  فــان  النهــار  اوقــات 
الــى ثاثــة آالف علــى مــدار الســاعة  الــف 
يتــراوح  العــدد  فــان  امــا خــارج رمضــان    .
علــى  مســتمع  واالربعمئــة  املئتيــن  مابيــن 
املوثقــة  مصادرنــا  حســب  الســاعة  مــدار 
الصــوت  اذاعــة    . والثابتــه  واملرئيــة 
ســنة  عشــرين  مــن  اكثــر  وبعــد  االســامي 
لهــا جمهــور  اصبــح  املتواصــل  البــث  مــن 
اصبحــت  النهــا  باهتمــام  يتتبعهــا  خــاص 

معلوماتــه. ملعظــم  املوثــوق  املصــدر 

 االذاعه العربيه 2000FM ـ 
الدكتورعاء العوادي

 
تجــاوز عمــر االذاعــه الربــع قــرن تبــث علــى 

89.5FM املوجــه
الوعــي  نشــر  فهــي،  االذاعــه  رســاله  أمــا   
علــى  الضــوء  وتســليط  والثقافــي  الفنــي 
الكفــاءات العربيــه بمختلــف النشــاطات 
واالوجــه واملشــاركه.  وتغطيــه النشــاطات 
العربيــه، واجــراء املقابــات مع الناشــطين 
أإلذاعــه  تخاطــب   . والفنانييــن  واالدبــاء 
مســافه  وعلــى   ، املجتمــع  شــرائح  معظــم 
اطيافهــم  بــكل  الجميــع  مــن  واحــده 

ومعتقداتهــم. واتجاهاتهــم 

قياســا  جــدا  كبيــره  تغطيــه  لاذاعــه 
كامبيــرا أطــراف  االخــرى حتــى  للمحطــات 

تاتــي  جــدا.  واســعه  بتغطيــه  وولنغــون 
2000FM بمراتــب متقدمــه جــدا  اذاعــه 
للمحطــات  بالنســبه   12 باملرتيــن  تاتــي 
كشــف  حســب   ،  NSW فــي  االســتراليه 
االذاعــه  مســتمعي  املختصــة.   الجهــات 
360 الــف مســتمع . بــكل اللغــات حوالــي 

اذاعه صوت الغد ـ  إيلي مطر مدير ومعد 
البرامج

تأسســت اإلذاعــة عــام 2002 فــي ســيدني، 
لبنــان   الغــد  لصــوت  فنــي  تــوأم  وهــي 
صــوت  تمتــاز   . لبنــان  فــي  األولــى  اإلذاعــة 
النشــاطات  جميــع  تواكــب  بأنهــا  الغــد 
وكانــت  ســيدني.  فــي  واإلجتماعيــة  الفنيــة 
العالــم  فــي  العربيــة  اإلذاعــات  أولــى  مــن 
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خــال  ومــن  اإلنترنــت  علــى  بثــت  التــي 
األرا�ضــي  كافــة  علــى  وتبــث  الســاتليت، 
األســترالية والكنديــة والواليــات األميركيــة 
التــي  األرضيــة  املحطــة  الــى  ،باإلضافــة 
تغطي كافة أرجاء والية NSW عبر املوجة 

.   1620AM

 أهداف اإلذاعة 

بوطنــه  املغتــرب  العربــي  املواطــن  وصــل 
مــن  مباشــرة  برامــج  خــال  مــن  األم  
الــدول العربيــة وخاصــة لبنــان عبــر هــواء 
الغــد  صــوت  خــال  ومــن    ، اســتراليا. 
لبنان، وقنواتها العاملة في لبنان واألردن 
املواطــن  تخاطــب   اإلذاعــة  وســوريا. 
العربــي بجميــع فئاتــه العمريــة، وخاصــة 
فئــه الشــباب  حيــث انهــم  وجــه املســتقبل 

تنفــرد صــوت الغــد  بمــا تقدمــه مــن برامــج  
، ويمتــاز مذيعيــن وموظفيــن صــوت الغــد 
هــم خريجيــن إعــام ان كان فــي لبنــان أو فــي 
اســتراليا، فالشــخص املناســب فــي املــكان 
علــى  تلقائيــا  ينعكــس  وهــذا  املناســب 
موقــع وحضــور صــوت الغــد بيــن الجاليــة 

العربيــة.

فهــي  ميديــا  السوشــيال  ناحيــة  ومــن 
لتكمــل  تأتــي  انمــا  اإلذاعــة  تنافــس  ال 
وســيلة  فهــي   ، اإلنتشــار  فــي  اإلذاعــة  دور 

اســتخدامها  باإلمــكان  جديــدة  ماركتينــغ 
محــزن  هــو  ،ومــا  التوســع  لخدمــة 
لبعــض  الســماح  هــو  ميديــا  بالسوشــيل 
أخــذ  مــن  اإلعــام  مهنــة  علــى  املعتديــن 
 تضليــل الــرأي العــام 

ً
مواقــع لهــم، وأحيانــا

وهذه مسؤولية على املتلقي لتنقية الخبر 
فيأتــي  املــادي  التمويــل  امــا  املعلومــة.  أو 
التجاريــة. اإلعانــات  ســوق  مــن   

ً
حصــرا

  
اذاعه صوت املحبه

تاريخ املحطة، متى تأسست؟

فــي  مــرة  ألول  املحبــة«  »صــوت  بــث  تــم 
أثيــر  1997عبــر  نوفمبــر    10 فــي  ســيدني 
الحفــاظ  مــع  املحليــة،  املحطــات  احــدى 
لصــوت  والنهــج   األهــداف  نفــس  علــى 
املحبــة فــي لبنــان. وكان البــث األولــي ملــدة 
ســاعة واحــدة فــي اليــوم، خمســة أيــام فــي 
األســبوع، وفــي وقــت الحــق امتــد البــث الــى 

األســبوع.  فــي  ســاعة   20
 

فــي ديســمبر 2003 ، اشــترت صــوت املحبــة 
ثاثــة تــرددات VHF وبــدأت بثهــا املتواصل 
امليــاد  يــوم عيــد  فــي  ملــدة ســنة  التجريبــي 
 Mt فــي  الخاصــة  اســتوديوهاتها  مــن 
 2000 مــن  أكثــر  مــن  جمهــور  مــع   Druitt
األســترالية.  الواليــات  مختلــف  فــي  عائلــة 
علــى  فقــط  التــرددات  هــذه  تلقــي  يتــم 
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اســتقبال   أجهــزة 
الرعيــة  ألبنــاء  توفيرهــا  تــم  والتــي  خاصــة 

الكنائــس. خــال  مــن 
 

صــوت  بــدأت   ،  2009 تمــوز   / يوليــو  فــي 
املحبــة بثهــا عبــر محطــة 1701AM  وزادت 
 15000 مــن  أكثــر  إلــى  مشــاهديها  عــدد 
وافــق   ،  2011 فبرايــر   22 فــي  مســتمع.• 
طلــب  علــى  الخزانــة  وأميــن  الفنــون  وزيــر 
ســجل  فــي  املحبــة  صــوت  إذاعــة  إدراج 
مؤهلــة  وأصبــح  الثقافيــة،  املنظمــات 
الضرائــب. مــن  املعفــاة  التبرعــات  لتلقــي 

ما هي رسالتها؟

الرســالة  صــوت  هــي  املحبــة  صــوت 
املســيحية اإلنســانية وتســعى الــى إيصــال 
كلمة هللا إلى كل بيت وكل شخص مسيحي 
العربيــة  وباللغتيــن  اســتراليا،  فــي  مشــرقي 
التعليــم  توفيــر  خــال  مــن  واإلنجليزيــة 
وفقــا  واالجتماعــي  والروحــي  الليتورجــي 

الشــرقية. الطقــوس  وثقافــة  لتقاليــد 
 

اي شريحة باملجتمع تخاطب األذاعة؟

جميــع  املحبــة  صــوت  برامــج  تخاطــب 
شــرائح املجتمــع مــن خــال برامــج خاصــة 
هــذا  للبالغيــن.  كمــا  والشــبيبة  لإلطفــال 
تجــاه  خاصــة  التفاتــة  املحبــة  ولصــوت 

الخاصــة  اإلحتياجــات  ذوي  االشــخاص 
واملر�ضــى.

فــي  املحطــة  انتشــار  مســاحة  هــي  مــا 
؟ ليا ســترا ا

يمكــن األســتماع الــى برامــج صــوت املحبــة 
فــي واليــة نيوســاوث ويلــز مــن خــال موجــة 
علــى  موجاتهــا  عبــر  كمــا   AM 1701 الــى 
النــد  كوينــز  واليــات  مــن  كل  وفــي   ،VHF
وجنوبــي اســتراليا و فيكتوريــا عبــر موجــات 
ال VHF. والجدير بالذكر انه عبر موقعها 
الهاتفــي  التطبيــق  كمــا  االنترنيــت  علــى 
يمكــن األســتماع الــى البرامــج فــي كل انحــاء 

العالــم.

كيــف تقيــم القنــاة وســط منافســة الكثيــر 
انتشــار  وســط  وكذلــك  املحطــات  مــن 

ميديــا؟ السوشــيل 

تربويــة،  إذاعــة  هــي  املحبــة  صــوت  كــون 
فإنــه  الربــح  تبغــي  وال  ودينيــة  اجتماعيــة 
ال توجــد منافســة حقيقيــة مــع املحطــات 
األخرى ذات الطابع التجاري أو السيا�ضي. 
التواصــل  وســائل  الــى  بالنســبة  أمــا 
اإلجتماعــي فــإن صــوت املحبــة مــن األوائــل 
إليصــال  الوســائل  تلــك  اســتعملت  التــي 
بالصــوت  تبــث   

ً
حاليــا وهــي  برامجهــا، 

YOUTUBE  و  FACEBOOK والصورة عبر
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هل يوجد ارقام او بيانات حول القناة 
كنسبة للمستمعين واملتابعين؟

برامــج اإلذاعــة  بــث  لتعــدد وســائل   
ً
نظــرا

عبــر  كمــا  املختلفــة  الراديــو  موجــات  عبــر 
اإلنترنيــت ووســائل التواصــل اإلجتماعــي 
فانــه مــن الصعــب تحــدد او تقييــم نســبة 
التقديــرات  بحســب  لكــن  املســتمعين، 
فــإن العــدد يتخطــى ال 20 الــف مســتمع.

من اين يتم تمويل املحطة؟

املحطــة  لتمويــل  األسا�ضــي  املصــدر  إن 
الرحــات  كمــا  النشــاطات  مــن  هــي 
الدينيــة التــي تقــوم بهــا لجنــة دعــم صــوت 
املحبــة، إيضافــة الــى تبرعــات املســتمعين 

اليهــا. واملحســنين 

راديو 2m fm دكتور رفيق حسن    
  

هنــاك أيضــا اذاعــه الجاليــه  االســاميه 
جمعيــه  تديرهــا  2m fmالتــي  راديــو  
والتــي  االســاميه  الخيريــه   املشــاريع 
الكثــر  خدماتهــا   وتقــدم   1994 تأسســت 
مــن  ســدني  فــي  مســلم  الــف  مئتــي  مــن 
خــال برامــج باللغتيــن العربيــه واإلنكليــزي 
مثــل  املحليــه  اللغــات  الــى  باالضافــه 
والبنغاليــه  واألردنيــه  األندونيســيه 
. وغيرهــا  والتركيــه  والهرريــه  والبوســنيه 

االذاعــه ليســت تجاريــه وتمويلهــا الذاتــي 
الهيئــات  منهــا  مصــادر  عــده  علــى  يعتمــد 
وبيــع  اإلعانــات  وبعــض  الحكوميــه 
االذاعــه  إنتــاج  مــن  مدمجــه  أقــراص 

املحســنين. وتبرعــات 

الخاصة

وســائل  مــن  عــدد  زخــم  أســتراليا،  تشــهد 
والصحافــة  واملرئيــة  املســموعة  األعــام 
االجتماعــي،  التواصــل  ووســائل 
االعــراق  متعــدد  بلــد  أســتراليا،  بإعتبــار 
العربيــة،  الجاليــا  وبينهــا،  والثقافــات، 
محطــات  الــى  اهميــة  يعطــي  مــا  وهــذا 
غيرهــا،  مــن  اكثــر  أســتراليا  فــي  الراديــو 
خاصــة كبــار الســن، بإعتبــار الراديــو  احــد 
القنــوات املهمــة بتقديــم االخبــار املحليــة، 
العربيــة،  اللغــة  فــي  االســترالي  الشــأن  اي 
أســتراليا  فــي  الجاليــات  ماتحتاجــه  وهــذا 
املحليةوعاقاتهــا  اخبارهــا  ملتابعــة 
يســتقطب  ان  ممكــن  الراديــو  الدوليــة. 
الجاليــات العربيــة ربمــا اكثــر مــن القنــوات 
بالشــأن  تعنــى  كونهــا  الدوليــة  الفضائيــة 

الداخلــي.

ابرزهــا  اســتراليا  فــي  املحليــة  االذاعــات 
)  اذاعــه ال SBS وأذاعــة 2me ، اذاعــه 
صــوت الغــد ، وأذاعــة الصــوت اإلســامي 
ال    واذاعــة  املحبــه  صــوت  واذاعــه   ،
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االذاعــات،  مــن  وغيرهــا   )FM2000
فــي برامجهــا املتعــدده  اصبحــت معروفــة 
الشــامله ومنهــا البرامــج الدينيــة والفنيــه، 
واملقابــات    ، واألخبــار  واملوســيقىة، 
والبرامــج الرياضيــة ؛ إلــى جانــب االعانات 
مشــاكل  وطــرح  واملســابقات  التجاريــة 

حلهــا.  علــى  واملســاعده  النــاس  

مــن  الكثيــر  تثيــر  األذاعــة،  محطــات  إن 
التسائوالت، حول سر إستمرارها وبقائها 
، والــدور الــذي ممكــن ان تلعبــه، وتأثيرهــا 
فــي املجتمــع.  األهــم فــي برامــج األذاعــة، هــو 
البرامــج،  مــن  ان تعطــي مســاحة واســعة 

وكذلــك مســاحة األنتشــار، علــى موجــات 
طويلــة وقصيــرة وال “أف أم” والتــي تمتــد 

علــى طــول وعــرض املعمــورة.
ويمكــن القــول بــأن نوعيــة برمــج محطــات 
األذاعة الدولية واملحلية هنا في أســتراليا 
بــإن  الحصــر،  وليــس  املثــال  ســبيل  علــى 
لديهــم  البرامــج،  وتقديــم  إعــداد  فريــق 
ثقافــة عامــة، وثقافــة خاصــة موضوعــات 
برامجهم، ربما اكثر ماموجود في محطات 
ميــزة  الراديــو،  يعطــي  مــا  وهــذا  التلفــاز، 

اضافيــة فــي زمــن العوملــة.

**
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SBS  مجلة عرب أستراليا ـ سيدني ـ
غيــر  زيــارة  فــي  بغــداد  يصــل  موريســون 

العراقــي نظيــره  ويلتقــي  معلنــة 

موريســون  ســكوت  الــوزراء  رئيــس  أكــد 
ان  بغــداد  العراقيــة  العاصمــة  مــن 
مــن  للعــراق  دعمهــا  ســتواصل  اســتراليا 
بتطويــر  البــاد  احتياجــات  تلبيــة  خــال 
والتدريــب  واالقتصــاد  البنــاء  قطاعــات 
واملســاعدات االنســانية.وكان موريســون 
مفاجئــة  زيــارة  فــي  بغــداد  الــى  وصــل  قــد 
بنظيــره  وصولــه  فــور  والتقــى  معلنــة  غيــر 

املهــدي. عبــد  عــادل  العراقــي 

 الجنود االستراليين 
َ
وزار موريسون ايضا

املتواجديــن فــي العــراق والذيــن يقدمــون 
والتدريــب  اللوجســتي  الدعــم  مهمــات 

للقــوات العراقيــة. يذكــر ان هــذه الزيــارة 
االولــى التــي يقــوم بهــا موريســون كرئيــس 
للــوزراء الــى العــراق والــى منطقــة الشــرق 

برمتهــا. االوســط 

فــي  االســترالي  الــوزراء  رئيــس  ابــدى  كمــا 
مؤتمــر صحفــي مشــترك عقــده مــع نظيــره 
العراقــي عــادل عبــد املهــدي عــن اســتعداد 
التعــاون  مــن  لبــدء مرجلــة جديــدة  بــاده 
اقتصادبــة  قطاعــات  فــي  البلديــن  بيــن 

. مختلفــة

خــال  املهــدي  عبــد  موريســون  وأبلــغ 
أســتراليا  ان  بغــداد  فــي  صحافــي  مؤتمــر 
جميــع  فــي  للعــراق  دعمهــا  ســتواصل 
االقتصــاد  تطويــر  فــي  وخاصــة  املجــاالت 

واالعمــار. والبنــاء 

موريسون من بغداد: 
أسرتاليا ستواصل دعمها للعراق
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أسرتاليا .. تعرتف رسميا 
بمدينة القدس عاصمة إلسرائيل

ـ  بيـروت    - سـدني  اسـتراليا  عـرب  مجلـه 
مـار  الكاردينـال  املارونـي  البطريـرك  ـد 

ّ
أك

عيـد  رسـالة  فـي  الراعـي،  بطـرس  بشـارة 
ـأن 

ّ
الش أصحـاب  زال  »مـا  أنـه  امليـاد، 

يماطلـون فـي تأليـف الحكومـة منـذ سـبعة 
كّل  فـي  العقـد  خلـق  فـي  نـون 

ّ
ويتفن أشـهر، 

وهـم  خواتمهـا.  إلـى  الحلـول  تصـل  مـّرٍة 
غيـر آبهيـن بالخسـائر املالّيـة الباهظـة التـي 
بناني. أليس 

ّ
عب الل

ّ
تتكّبدها الّدولة والش

ـعب 
ّ

هـذا جريمـة؟ هـذا مـا أثـار غضـب الش
ـة، ال أحـد 

ّ
أمـس، فقامـوا بتظاهـراٍت محق

اسـتمّر  إذا  الوخيمـة،  عواقبهـا  يعـرف 
مناوراتهـم؟«. فـي  املعنّيـون  الّسياسـّيون 

لبنــان  فــي  نحــن  »أيــن  الراعــي:  وتســاءل 
مــن هــذا الّســام الحقيقــي، واملســؤولون 
نمــّو  ضــرب  فــي  يمعنــون  السياســيون 
 
ً
مضيفــا والّدولــة؟«،  واملجتمــع  اإلنســان 

»لقد أنتجت ممارستهم السلبّية املأزومة 
إقتصادّيــة  أزمــة  السيا�ضــي،  للعمــل 
حتــى  خانقــة  ومعيشــّية  واجتماعّيــة 
بنانــّي إلــى األدنــى 

ّ
ــعب الل

ّ
بلغــت بثلــث الش

مــن مســتوى الفقــر، وبثاثيــن باملئــة مــن 
شــبابنا وقوانــا الحّيــة إلــى حالــة البطالــة، 
ا  وفتحــت واســًعا بــاب هجــرة الوطــن حّســيًّ

ــا. ومعنويًّ
 وبســبب الفســاد املستشــري فــي الــوزارات 
الحركــة  وتعطيــل  العاّمــة  واإلدارات 
إلــى  الّدولــة  بمالّيــة  وصلــوا  اإلقتصادّيــة 
وتراكــم  العجــز  تزايــد  مــع  خطــرة  حالــة 
الجدّيــة  عــدم  جــراء  ومــن  الّديــون. 
ــة واعيــة لعــودة 

ّ
فــاق علــى وضــع خط

ّ
واالت

ل أكثر 
ُ

جئين إلى بادهم، ثق
ّ

ازحين والا
ّ
الن

واإلجتماعــّي  اإلقتصــادّي  عبئهــم  فأكثــر 
وشــعبه«. لبنــان  علــى  واألمنــّي 

الراعي  .. املماطلة بتشكيل الحكومة 
أثار غضب الشعب فقاموا بتظاهراتٍ
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مجلة عرب أستراليا ـ أ ف ب ـ   
)أ.ف.ب/د.ب.أ/رويترز(

الغربيــة«  »بالقــدس  تعتــرف  أســتراليا 
إســرائيل  لدولــة  عاصمــة 

ســكوت  األســترالي  الــوزراء  رئيــس  أعلــن 
تعتــرف  أســتراليا  أن  الســبت  موريســون 
عاصمــة  الغربيــة«  »بالقــدس  رســميا 
إلســرائيل، لكنهــا لــن تنقــل ســفارتها علــى 
يكــون  عندمــا  إال  أبيــب،  تــل  مــن  الفــور 
بعــد  النهائــي  األمــر عمليــا ودعمــا للوضــع 

تقريــره.

ســكوت  األســترالي  الــوزراء  رئيــس  أعلــن 
أول/ كانــون   15( الســبت  موريســون 

أســتراليا  اعتــراف   )2018 ديســمبر 
بـ«القــدس الغربيــة« عاصمــة إلســرائيل، 

الفتــا الــى أن نقــل الســفارة مــن تــل أبيــب 
لــن يتــم قبــل التوصــل الــى تســوية ســلمية 
اإلســرائيليين  بيــن  القائــم  الصــراع  فــي 

 . لفلســطينيين وا

ســيدني  فــي  خطــاب  فــي  موريســون  وقــال 
اآلن  تعتــرف  »أســتراليا  ‘ن  الســبت 
بالقــدس الغربيــة، التــي تضــم الكنيســت 
الحكوميــة،  املؤسســات  مــن  والعديــد 
بكونهــا عاصمــة اســرائيل«. وتابــع »نحــن 
نتطلع لنقل ســفارتنا الى القدس الغربية 
عندمــا يكــون األمــر عمليــا، دعمــا للوضــع 
أن  الــى  مشــيرا  تقريــره«،  بعــد  النهائــي 
العمــل جــار فــي احــد املواقــع إلنشــاء مقــر 

األســترالية. للســفارة  جديــد 

أسرتاليا .. تعرتف رسميا 
بمدينة القدس عاصمة إلسرائيل
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 أسرتاليا .. تشدد على 
نزع الجنسية من الدواعش

وأكد موريسون أنه في املرحلة االنتقالية 
للشــؤون  مكتــب  تأســيس  ســيتم 
املدينــة  غــرب  فــي  والتجاريــة  العســكرية 
ذلــك،  الــى  »باالضافــة  وقــال  املقدســة. 
فــان  الدولتيــن،  بحــل  اللتزامنــا   

ً
وادراكا

الحكومــة االســترالية مصممــة أيضــا علــى 
االعتــراف بتطلعــات الشــعب الفلســطيني 
عاصمتهــا  مســتقبلية  دولــة  أجــل  مــن 
معظــم  الشــرقية«.وتجنبت  القــدس 
الــدول نقــل ســفاراتها الــى القــدس لتجنــب 
تأجيــج مفاوضــات الســام حــول الوضــع 
الرئيــس  أقــدم  أن  الــى  للمدينــة،  النهائــي 
دونالــد ترامــب علــى هــذه الخطــوة بدايــة 

العــام.

مصلحـة  مـن  أنـه  الـى  موريسـون  وأشـار 
أستراليا دعم »الديموقراطية الليبرالية« 
 انتقـادات إلـى 

ً
فـي الشـرق األوسـط، موجهـا

األمـم املتحـدة التـي اعتبرها مكانا تتعرض 
فيـه إسـرائيل ل«التنمـر«.

يحدثـه  الـذي  التغييـر  مامـح  وبـدأت 
الخارجيـة  السياسـة  فـي  موريسـون 
األول/ تشـرين  فـي  تظهـر  األسـترالية 

إندونيسـيا،  الجـارة  أغضـب  مـا  أكتوبـر، 
حيـث  مـن  العالـم  فـي  اسـامي  بلـد  أكبـر 
القضيـة  هـذه  وأدت  السـكان.  عـدد 
ألعـوام  اسـتمرت  مفاوضـات  وقـف  الـى 
للتجارة.وأبلغـت  ثنائـي  اتفـاق  حـول 
الـى  املسـافرين  مواطنيهـا  الجمعـة  كانبيـرا 
درجـات  أق�ضـى  ب«بممارسـة  إندونيسـيا 
الحـذر«، وخاصـة فـي أماكـن تعـد مقصـدا 
ـم 

ّ
نظ

ُ
ت بالـي حيـث يمكـن أن  للسـياح مثـل 

. ت جـا حتجا ا

**
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مجلة عرب أستراليا ـ سيدني ـ  األناضول ـ 
أستراليا تسحب الجنسية من عنصر بـ«داعش« مسجون في تركيا

أعلــن وزيــر الداخليــة األســترالي بيتــر داتــون،  ســحب الجنســية مــن »نيــل كريســتوفر 
وقــال  اإلرهابــي.  »داعــش«  تنظيــم  إلــى  االنتمــاء  بتهمــة  تركيــا  فــي  املســجون  بــراكاش« 
داتــون، فــي بيــان نشــرته الــوزارة عبــر موقعهــا الرســمي، إنــه تــم تجريــد »بــراكاش« مــن 

الجنســية بســبب خدمتــه لـ«داعــش« 

ــد أن الحكومــة األســترالية جــّردت حتــى اليــوم 12 شــخًصا مــن الجنســية بســبب 
ّ

وأك
مــن  الجنســية  ســحب  أن  إلــى  ألســتراليا.ولفت  التزامهــم  تخالــف   

ً
أعمــاال ممارســتهم 

أصحــاب الجنســيات املزدوجــة املتورطيــن باإلرهــاب فــي الخــارج، يعــد جــزءا مهمــا مــن 
موقــف أســتراليا ضــد التطــرف واإلرهــاب. وأوضــح الوزيــر األســترالي أن بــاده أدرجــت 

»داعــش« علــى قائمــة اإلرهــاب فــي 6 مايــو/ أيــار 2016 وأن املتورطيــن باإلرهــاب  
ممن لديهم جنسيات مزدوجة سيتم تجريدهم من الجنسية. 

 أسرتاليا .. تشدد على 
نزع الجنسية من الدواعش
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وأشــارت تقاريــر إلــى أن »بــراكاش« البالــغ 
مــن العمــر 27 عاًمــا، كان يســتخدم اســم 
انضمامــه  بعــد  الكمبــودي«  خالــد  »أبــو 
.2013 عــام  ســوريا  فــي  »داعــش«  إلــى 

نبــأ  اســترالية  إعــام  وســائل  وتداولــت 
مقتــل »بــراكاش« خــال غــارة جويــة علــى 
املوصــل  مدينــة  فــي  »داعــش«  مواقــع 
أبريل/نيســان   29 فــي  )شــمال(  العراقيــة 

.2016

قالــت  تركيــة  أمنيــة  مصــادر  وكانــت 
أظهــرت  التحقيقــات  إن  لألناضــول 
»بــراكاش«،  فيهــا  ظهــر  فيديــو  مشــاهد 
وهــو يحــاول كســب مقاتليــن لـ«داعــش«، 
 أنه غدا قيادًيا بارًزا في التنظيم 

ً
موضحة

عقــب إظهــاره والًء كبيــًرا لــه. املصــادر ذاتها 
القبــض  ألقــي  »بــراكاش«  أن  أوضحــت، 

عليــه فــي قضــاء ألبيلــي بواليــة كليــس خــال 
قانونيــة  غيــر  بطريقــة  الدخــول  محاولتــه 
األول  تشــرين  أكتوبــر/   24 تركيــا،  إلــى 
لـ«داعــش«،  انتمائــه  فــي  لاشــتباه   2016
املــوت«،  »قائمــة  علــى  اســمه  وموجــود 
وهــي قائمــة تضــم جهادييــن يعــدون هدفــا 

األمريكيــة. للقــوات 
واليــة  فــي  ا 

ً
مســجون »بــراكاش«  يــزال  وال 

غــازي عنتــاب التركيــة، وكانــت آخــر جلســة 
عقــدت للنظــر فــي قضيتــه أمــام محكمــة فــي 
كليــس 20 ديســمبر/ كانــون األول الجــاري. 
مــن  أســتراليا  طلبــت  ســابق  وقــت  وفــي 
دعوتــه  بســبب  »بــراكاش«  تســليم  تركيــا 
لتنفيــذ أعمــال إرهابيــة ضدهــا وترويجــه 
لتنظيــم »داعــش« عبــر مواقــع التواصــل 

االجتماعــي.



17 العدد الخامس يناير 2019مجلة عرب أستراليا

مجلة عرب أستراليا ـ سيدني ـ وكاالت ـ 
أصــدرت الحكومــة األســترالية 11.12. 2018  قانونــا جديــدا يســمح للجهــات األمنيــة 

بالوصــول إلــى البيانــات املشــفرة التابعــة لشــركات اإلنترنــت فــي البــاد. 

أسرتاليا : تعقب بيانات مستخدمي
 األنرتنيت حتى املشفرة !

البرملـان  قبـل  مـن  القانـون  واعتمـد 
وتنـص   ،2018 ديسـمبر   6 فـي  األسـترالي 
بنـوده علـى أن تلتـزم شـركات التكنولوجيـا 
بتزويـد  أسـتراليا  فـي  العاملـة  واإلنترنـت 
املسـتخدمين،  ببيانـات  األمنيـة  الجهـات 
حتـى املشـفرة منهـا، فـي حـال طلبـت األخيرة 

ذلـك. منهـا 

تقديـم  عـن  الشـركة  امتنـاع  حـال  وفـي 
األمنيـة،  للجهـات  املطلوبـة  البيانـات 
الجديـد  القانـون  بموجـب  ملزمـة  فهـي 
دوالر  ماييـن   10 تعـادل  غرامـة  بدفـع 

أمريـكي. دوالر  مليـون   7.2 )نحـو  أسـترالي 
وأوضحـت السـلطات األسـترالية أن هـذا 
القانـون ضـروري لحمايـة املواطنيـن مـن 
البيانـات  فتشـفير  واملجرميـن،  اإلرهـاب 
يعيـق أحيانـا ماحقـة هـؤالء األشـخاص.

يذكـر أن أسـتراليا تعتبـر عضـوا فـي اتفـاق 
»Five Eyes«  االسـتخباراتي الـذي يضـم 
أيضـا: بريطانيـا والواليـات املتحـدة وكنـدا 
تبـادل  علـى  ينـص  والـذي  ونيوزيلنـدا، 
املطلوبيـن  حـول  اإللكترونيـة  املعلومـات 

البلـدان. تلـك  فـي 
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كتب هاني الترك Oam - جريدة 
التلغراف  

بتاريــخ  ـ  ســيدني  ـ  أســتراليا  عــرب  مجلــة 
ر�ضــى   1788 عــام  ينايــر  الثانــي  كانــون   26
مــن  املؤلــف  االول  البريطانــي  االســطول 
بقيــادة  كــوف  ســيدني  علــى  ســفينة   11
 11 قضــاء  وبعــد   .. فيليــب  آرتــر  الكابتــن 
احتفلــت  الوصــول  تاريــخ  علــى   

ً
شــهرا

املســتوطنة الوليــدة بعيــد امليــاد املجيــد 
مجموعــة  املســتوطنة  فــي  وكان  االول. 
والســجناء  البّحــارة  شــّيدوها  التــي  خيــم 
ال   

ً
جــدا بائــس  بشــكل  عــة 

ّ
مصن وكانــت 

فيهــا  توجــد  ال  انــه  حتــى  تصــوره،  يمكــن 
الطلــق. الهــواء  لدخــول  نوافــذ 

فقــط   شــارعين 
ً
ايضــا شــّيدوا  قــد  وكانــوا 

بعد ان قطعوا األشجار ولم تكن االخبار 

لبعــد  لنــدن  مــن  تصــل  الزمــن  ذلــك  فــي 
املســافة .. ولــم تكــن قــد وصلــت الســفن 
لبــدء  األساســية  باالمــدادات  ملّدهــم 

الحيــاة.
فقــد ابحــرت الســفن فــي االســطول االول 
ســفينة  باســتثناء  بريطانيــا  الــى  عائــدة 

الهاربــر. علــى  راســية  كانــت  صغيــرة 
ذلــك  فــي  والبحــارة  الســجناء  عــدد  وبلــغ 
بالغربــة  شــعروا  شــخص..   1000 الزمــن 
إلبحارهــم  الشــديدة  والوحــدة  القاتلــة 

االرض.  فــي  مقلــب  آلخــر 
كانــت الحيــاة صعبــة للغايــة خــال مــرور 
فقــد  املســتوطنة..  بــدء  علــى   

ً
شــهرا  11

فشــل املحصــول االول ومــات حتــى ذلــك 
الوقــت .. اي االحتفــال بعيــد امليــاد االول 

مــع اوالدهــم. وبّحــارة  103 ســجناء 
احتفــال  عــن  كولنــز  ديفيــد  الكابتــن  قــال 

ما التعرفه عن اول احتفال 
أسرتالي بعيد امليالد املجيد

مقاالت
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املســتوطنة بالعيــد بموعظــة مــن القــس 
الحاكــم  دعــا  انــه   .. جونســون  ريتشــارد 
لعشــاء  البّحــارة  معظــم  فيليــب  الكابتــن 
لــم  التــي  الشــجر  تحــت  العيــد  ليلــة 
االول  كانــون   25 تاريــخ  حتــى  يقطعوهــا 

.1789 ســنة  ديســمبر 

عقد القس جونسون في ذلك اليوم زواج 
الســجينة  علــى  إيڤلتــون  وليــم  الســجين 
ســاره  ابنتهمــا  وعّمــد  ديكنســون..  مــاري 
 ولــدوا فــي 

ً
إيڤلتــون.. وهــي ضمــن 33 طفــا

بــدء اســتيطانها. املســتوطنة منــذ 
 وســجينة 

ً
وكان قــد ُعقــد زواج 15 ســجينا

فــي احتفــال عــام اقيــم بعــد عــدة اســابيع 
مــن وصــول االســطول االول.

 االحتفــال الدينــي لعيــد امليــاد كان 
ّ

اال ان
 على معظم السجناء في املستوطنة 

ً
غريبا

لــم  نصفهــم  وثنييــن..  كانــوا  الجديــدة.. 
فــي  الكنائــس  فــي  الصــاة  خدمــة  يحضــر 
ان  قبــل  ســنوات  خمــس  مــدة  بريطانيــا 
فــرض عليهــم عقوبــة الســجن في بريطانيا 

ُ
ت

التــي ارتكبوهــا هنــاك. علــى الجرائــم 

 مــن 
ً
فــكان العديــد مــن الســجناء هــم اصــا

لنــدن ولــم  فــي احيــاء   
ً
مناطــق فقيــرة جــدا

.. والبعــض  لهــا أي نفــوذ  تكــن الكنائــس 
والعمــل  كخــدم  يعمــل  كان  منهــم  اآلخــر 
وقــت االحتفــال بعيــد امليــاد فــي بريطانيــا.. 
اما في سيدني كوف فكانوا يفضلون اوكار 

الدعــارة او حانــات إلحتســاء الكحــول عــن 
بنــاء كنيسة..يشــبعون رغباتهــم الجنســية 
اكثــر بكثيــر مــن خاصهــم الروحــي.. وكانــوا 
اال  يهتمــون  ال  املــراس  شــديدي  حمقــى 

باملقتضيــات الحســية .
وليلــة عيــد امليــاد ضاجــع البّحــار بلومــان 
وايــن  والبّحــار  ليڤــي  اميليــا  الســجينة 
ســتيدين الســجينة اليزابيــت فولــز مقابــل 

الســجينتين. مــن  لــكل  قميــص 

وكان معظــم البحــارة والســجناء يشــعرون 
فــي ارض مكفهــرة  مــن وجودهــم  باإلعيــاء 
غريبــة عليهــم ويــودون العــودة الــى لنــدن. 
حضــر القا�ضــي كولنــز مــع الحاكــم فيليــب 
والعائلــة  جــورج  امللــك  نخــب  وشــربوا 

البريطانيــة. املالكــة 
فــي  احضــر  قــد  فيليــب  الكابتــن  وكان 
ولكــن  القمــح  بــذور  االول  االســطول 
الــذي  الســوس  بســبب  فشــل  املحصــول 
تداهــم  ان  وكادت   .. املحصــول  ضــرب 
وصــول  لــوال  املجاعــة  املســتوطنة 
االمــدادات بالســفن مــن لنــدن. كان غــداء 
الخبــز  مــن  للســجناء قطعــة  امليــاد  عيــد 
وحبــوب  الســمك  مــن  صغيــرة  وقطعــة 

البازيــا.
ُحكــم فــي ليلــة عيــد امليــاد علــى الســجين 
جلــدة   200 بالضــرب  دينســيون  مايــكل 
عقوبــة لــه علــى ســرقة اوقيــة مــن الدقيــق 
خفضــت  وقــد  بــو..  مارتــا  الســجينة  مــن 
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مــن  كهديــة  جلــدة   150 الــى  العقوبــة 
امليــاد. عيــد  بمناســبة  فيليــب  الحاكــم 

تحسنت الظروف في عيد االحتفال بعيد 
امليــاد الثانــي للمســتوطنة عــام 1790 .. 
فقــام الكابتــن فيليــب باســتضافة البّحــارة 
الســاحف  لحــم  مــن  بعشــاء  والضيــوف 
احضرهــا معهــم البّحــارة فــي الســفينة التــي 
ابحــرت مــن بريطانيــا إلنقــاذ املســتوطنة.. 
زرع  قــد  فيليــب  الكابتــن  مســاعد  وكان 
البقــر..  ســماد  باســتعمال  امللفــوف 
وحضــر الحفــل االبوروجينيــزي املعــروف 
كان  ذكاءه  بــأن  ُوصــف  الــذي  بينيلونــغ 
اكثــر مــن املتوســط لــدى االبوروجينييــن.

يواجهــون  كانــوا  الســجناء  ان  غيــر 

ليلــة  يتبادلــوا  لــم  اذا  الحيــاة  صعوبــات 
عيــد امليــاد الثانــي ســوى قطعــة صغيــرة 
مــن لحــم الخنزيــر مــع امللــح والفاصوليــا.

Oam  األستاذ هاني الترك

**
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مجله عرب استراليا سدني - 
تســتقبل الســينما العربيــة العــام الجديــد 
2019 بــكل رحابــة صــدر مــن خــال افتتــاح 
فــي  افــاق الســواق جديــدة  تفتــح  مشــاريع 
ان  لهــا  يســبق  لــم  العربــي  عاملنــا  اركان 
وضعــت صــاالت عــرض فــي مــدن محــددة 

بســبب او بــدون ســبب .
دار  أكبـــر  افتتــاح  وتترجــم شــركة فوكــس 
العربيــة  اململكــة  فــي  ئــي  ســينما  عــرض 
الســعودية وفــي الريــاض تحديــدا علــى انــه 
خطــوه متقدمــة مــن اجــل النهــوض بجيــل 
الشــركة  العاملية.وتفكــر  للســينما  متابــع 
علــى  اململكــة  فــي  الفكــرة  مهند�ضــي  مــع 
الوصــول فــي عــام 2030 يتطلعــون فيــه الــى 
الوصــول الــى ارقــى حــاالت التطــور فــي دور 
العــرض الســينمائية فــي املنطقــة. ســينما 
االطفــال وســينما العوائــل وغيرهــا . وان 

ريــال  مليــار   16 ســيكلف  املشــروع  هــذا 
ســعودي ويجلــب 117 الــف فرضــة عمــل. 

نبــارك هــذه الخطــوات . وبدورنــا 
»كان«  ملهرجـان  التابعـة  املشـاريع 
املعـروف والـذي يطلـق عليـه  السـينمائي 
اختـارت   العالـم«  سـينما  »مصنـع  اسـم  
أربعـة أفـام عربيـة للمـرة األولـى فـي تاريـخ 
هـذا  املسـابقة،  بمنحـة  لتفـوز  املهرجـان 
العالمـي. املهرجـان  مواقـع  بـه  رحبـت  مـا 

الفائـزة  األربعـة  العربيـة  األفـام  كانـت  و 
مصـري  فيلـم  الصبـار«  »زهـرة  هـي: 
للمخرجـة هالـة القو�ضـي، ومـن فلسـطين 
»سـاحة اللعـب« للمخـرج وسـام مو�ضـى، 
مـن انتـاج  إيـاد بـدوان. والفيلـم التون�ضـي 
»عفـت حياتـي« للمخرجـة كوثـر بن هنية، 
و من إنتاج حبيب عطية. والفيلم البناني 
»حـرب ميجيـل« للمخـرج إيليـان الراهـب. 

السينما العربية يف 2019 
 بقلم املخرج عمار بركات 



22 العدد الخامس يناير 2019مجلة عرب أستراليا

وقام املهرجان بدعم عشرة من املخرجين 
مـن  االولـى  الروائيـة  افامهـم  لتقديـم 
مـن  نخبـة  فـاز  وقـد  الفرصـة  هـذه  خـال 
وبيـرو  ومدغشـقر   والصيـن  و  االرجنتيـن 
باالضافة الى االفام العربية االربع  وتعتبر 
هـذه اهـم خطـوة دعـم الشـباب بالنهـوض 
الثقافـات. وتبـادل  العامليـة  بالسـينما 

ونسـتقبل   2018 عـام  نـودع  نحـن  وهـا 
ان  فـي  ثقـة  بـكل   2019 الجديـد  العـام 
ارجـاء  واالمـان  واالمـن  السـام  يعـم 
املعمـورة وتزدهـر الحركـة السـينمائة التي 
انطاقهـا  منـذ  املعبـرة  صورتهـا  واصلـت 
اللغـة  فـي االرض مـن خـال  الـى كل مـكان 
الصورية التي تترجم  الحاالت االنسـانية  
العربيـة  للسـينما  نتنمـى   . حاالتهـا  كل  فـي 
ان تواكـب العالـم فـي عجلـة التطـور وكلنـا 

ثقـة بجيـل شـاب وجيـل قبلـة يحمـل مـن 
املزدهـرة. البراعـم   الـى   يورثهـا  الخبـرة 

املخرج عمار بركات ـ بريزبن 
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العالمات املبكرة لإلصابة بأمراض القلب 

إعداد: الدكتور طال حمود 
االختصا�ضي بأمراض القلب والشرايين 

والطب التدخلي والتمييل وتوسيع 
الشرايين.

اختصا�ضي في أمراض القلب عند 
الرياضيين وعند املصابين بالسكري  
خريج جامعات ومستشفيات فرنسا 

وكندا.

مجله عرب استراليا سدني-  
مــن واجبــي كطبيــب وواجــب جميع االحبة 
اهــم  الــى  جميعــا  نتعــرف  ان  واالصدقــاء 
وجــود  إمكانيــة  إلــى  تشــير  التــي  األعــراض 
الــى  نشــير  وعندمــا   . القلــب  فــي  امــراض 
ذلــك ال بــد مــن التذكيــر ان امــراض القلــب 
تنقســم الــى عــدة اصنــاف وانــواع: امــراض 
او  بتصلــب  يعــرف  ومــا  القلــب  شــرايين 

انســداد شــرايين القلــب وهــي تمثــل حوالــي 
امــراض  القلــب،  امــراض  مــن  باملئــة   ٧٠
عضلــة وصمامــات القلــب وقصور القلب 
وهــي تمثــل حوالــي ٢٠ باملئــة مــن امــراض 
وغشــاء  القلــب  كهربــاء  امــراض  القلــب، 
تمثــل  وهــي  الشــرياني  والضغــط  القلــب 

االمــراض  باقــي 
 

أما األعراض املهمة التي نتكلم عنها فهي

الصــدري  الخنــاق  او  الصــدري  األلــم   1-
الــذي يصيــب املريــض عنــد القيــام بجهــد 
صعــود  او  الركــض  او  امل�ضــي  مثــل  معيــن 
املصعــد او حمــل اي ثقــل معيــن او حتــى 
مــن  غيرهــا  او  الزوجيــة  العاقــة  اثنــاء 
انــواع الجهــد . هــذا األلــم يكــون فــي اعلــى 
القفــص الصــدري وقــد يمتــد الــى العنــق 
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األستاذة عال بياض، رئيسة التحرير 
عضوًا يف إذاعة 4EB FM بريزبن األسرتالية

والــذراع  األيســر  والكتــف  والبلعــوم 
فــي  او  الكتفيــن  بيــن  يكــون  وقــد   . االيســر 
الظهــر او اعلــى املعــدة. يســتمر هــذا األلــم 
ملــدة دقيقــة او اثنتيــن و٥ دقائــق فــي بعــض 
األحيــان. وعندمــا يطــول ملــدة ٢٠ دقيقــة 
او اكثر نتكلم عن ذبحة قلبية وقد اشــرت 

اعراضهــا.  الــى  ســابقا 

-2 ضيق النفس والتعب والشــعور بعدم 
القدرة على القيام بالجهد وهذا ما يكون 
اكثــر مؤشــر علــى وجــود مشــكلة فــي عضلــة 
القلــب ووجــود قصــور فــي عضلــة القلــب 
عاجــات  ألن  اكبــر  خطــورة  مؤشــر  وهــو 
قصــور عضلــة القلــب اصعــب مــن عــاج 
مشــاكل الشــرايين . وفي هذا الســياق يأتي 

تــورم الســاقين وإنتفــاخ البطــن .

عــدم  او  القلــب  ضربــات  إضطربــات   3-
إنتظــام هــذه الضربــات فــي حالــة الراحــة 
بســيطة  تكــون  قــد  وهــي  اإلجهــاد  عنــد  او 
بعــض  فــي  خطيــرة  او  األحيــان  معظــم  فــي 
األحيــان عندمــا تطــال إنقباضــات او عــدم 
إنتظــام ضربــات البطيــن األيســر او األيمــن 
. وهــي قــد تــؤدي احيانــا للغيــاب عن الوعي 

او قــد تكــون مميتــة احيانــا. 

الوعــي او هبــوط  الغيــاب عــن  -4 حــاالت 
الضغــط الشــرياني املفاجــئ عنــد القيــام 
إصابــات  علــى  مؤشــر  وهــذا  معيــن  بجهــد 
وخاصــة  القلــب  صمامــات  فــي  متقدمــة 

. للقلــب  التاجــي  الصمــام  إنســداد 
لذلــك علــى كل شــخص عنــده واحــدة او 
طبيبــه  يستشــير  ان  العامــات  مــن  اكثــر 
وان يبــادر الــى إجــراء الفحوصــات القلبيــة 
وتخطيــط  ســريري  فحــص  مــن  املناســبة 
قلــب وصــورة صوتيــة للقلــب . وقــد تصــل 
تمييــل  او  القســطرة  إجــراء  الــى  االمــور 
شــرايين القلــب مــن اجــل وضــع العاجــات 

لــكل حالــة بحالتهــا. املناســبة 

د. طال حمود 
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وصاحبــة  التحريــر،  رئيســة  بيــاض،  عــا  األســتاذة  ســيدني  ـ  أســتراليا  عــرب  مجلــة 
  4EB FM األمتيــاز، مجلــة عــرب أســتراليا، تعــرب عــن ســعادتها باالنضمــام الــى اذعــه
FM   وعضويتيها بالقسم العربي. األستاذة عا بياض أشتركت بدورة تدريبية خال 
شــهر ديســمبر 2018 بــدورة اعدتهــا االذاعــة، معنيــة بالتقديــم األذاعــي، وحصلــت علــى 
الــى  والتقديــر  بالشــكر  تتقــدم  بيــاض  عــا  األســتاذة   . االختبــارات  باجتيازهــا  شــهادة 
مديــر القســم العربــي املخــرج  األســتاذ عمــار بــركات واالســتاذة نجــاء الشــوني وجميــع 

األعضــاء وفريــق العمــل.

األستاذة عال بياض، رئيسة التحرير 
عضوًا يف إذاعة 4EB FM بريزبن األسرتالية

فعاليات
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 4EB FM إذاعه  برنامج  في  بريزبن  مدينة  من  بياض  عا  االستاذة  ايضا  أشتركت 
نجاء  واالستاذه  العربي  البرنامج  مدير  بركات  عمار  االستاذ  املخرج  مع  األستراليه 
الشوني في برنامج كام العين ، الشكر والتقدير لكرم األستضافه مع التحية والتقدير 

واحلى االمنيات بمناسبة اعياد املياد املجيدة وراس السنة.
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حفل إفطار لقطاع املرأة 
يف تيار املستقبل ـ  سدني

مجلة عرب أستراليا ـ سيدني ـ
املســتقبل  لتيلــر  ســيدني  منســقيه  دعــت 
بيــن  للتعــارف والتقــارب  لفطــور صباحــي 
مــن  كبيــر  عــدد  حضرهــا  الواحــد.  البيــت 
لآلنســة  كلمــه  كانــت  حيــث  الســيدات  
النشــاطات  مســئولة  طالــب  ســعاد 
وتمنــت  بالضيــوف  خالهــا  ،ورحبــت  
فــي الجاليــة  يــدا واحــده  دائمــا  ان نكــون 
السيا�ضــي  ونشــاطها  املــرأة  لــدور  داعمــة 
واالجتماعــي   .و ألقــت مســؤوله التواصــل 

مهــا  الســيدة  املــرأة  وقطــاع  االجتماعــي 
الخيــر كلمــة  مرحبــة باملدعويــن، متمنيــه 

للبنــان. املشــرق  املســتقبل 

علــى  املســتقبل،   لتيــار  والتقديــر  الشــكر 
مــن  ملزيــد  ونتطلــع   الكريمــة  الدعــوة 
النــدوات والنشــاطات لتيــار املســتقبل فــي 

اســتراليا
عــرب  مجلــه  تحريــر  رئيســة  بيــاض،  عــا   

اســتراليا



28 العدد الخامس يناير 2019مجلة عرب أستراليا 28 العدد الخامس ديسمبر 2018مجلة عرب أستراليا



29 العدد الخامس يناير 2019مجلة عرب أستراليا

معدالت الهجرة يف لبنان يف ارتفاع مستمر 

مجله عرب استراليا سدني - 
الدولية للمعلومات - صوت لبنان ـ 

االجتماعيــة  الحمايــة  أنظمــة  غيــاب  فــي 
بحثــا  املغــادرة  إلــى  اللبنانييــن  يدفــع 
األزمــة  أفضــل.  حياتيــة  شــروط  عــن 
مــن  واحــدة  هــي  لبنــان  فــي  االقتصاديــة 
ال  النمــو  نســبة  أيضــا.  الهجــرة  أســباب 
النقــد  صنــدوق  حســب   1% تتخطــى 
الدولــي وركــود اقتصــادي منــذ ســنوات، 
 35% تخطــت  فقــد  البطالــة  نســب  أمــا 

الدوليــة. العمــِل  منظمــة  وفــق 

اللبنانييــن  املهاجريــن   
ّ

مللــف متابعــة  وفــي 
الذيــن ملعــت أســماء كثيريــن منهــم فــي بــاد 
اإلغتراب، سّجل عدٌد كبير جًدا للمغادرين 
ا ملا ورَد 

ً
من لبنان خال العام 2018، وفق

فــي تقريــر أعّدتــه “الدوليــة للمعلومــات”.

ــه 
ّ
أن الــى  للمعلومــات”  “الدوليــة  ولفتــت 

كانــون  شــهر  منتصــف  مــن  الفتــرة  خــال 
شــهر  منتصــف  ولغايــة   2018 الثانــي 
تســجيل  جــرى   ،2018 األول  تشــرين 
وعــودة  لبنانــي   2,730,290 مغــادرة 
2,695,788 لبنانــي أي أن هنــاك 34,502 

يعــودوا. ولــم  غــادروا   
ً
لبنانيــا

العــام  مــن  الفتــرة  نفــس  مــع  مقارنــة  وفــي 
املا�ضــي، فقــد وصــل العــدد إلــى 20,964 
 2017 ، أمــا حصيلــة كامــل العــام 

ً
لبنانيــا

فــي  و11,650   
ً
لبنانيــا  18,863 فكانــت 

كبيــر  إرتفــاع  إلــى  يشــير  مــا   ،2016 العــام 
فــي أعــداد اللبنانييــن الذيــن غــادروا ولــم 
يعــودوا وهــذا األمــر واإلنعــكاس الطبيعــي 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  لألوضــاع 
التــي يعيشــها لبنــان، هــو مؤشــر خطيــر إلــى 

منوعات
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الشــابة. الفئــات  مــن  هــم  املغادريــن  أكثريــة  وأن   
ً
خصوصــا املســتقبل 

الطــاب  مــن  أعــداد  بينهــم  أهــداف وغايــات الســفر، فقــد يكــون  نعــرف  وإذا كنــا ال 
الذيــن قــد يعــودوا وعــدد هــؤالء قــد ال يزيــد عــن 8 آالف أي نحــو نصــف املغادريــن فــي 

 شــهر االلتحــاق بالجامعــات.
ً
شــهر أيلــول وهــو عــادة

ويبيــن الجــدول التالــي أعــداد املغادريــن والقادميــن خــال الفتــرة مــن منتصــف كانــون 
الثانــي إلــى منتصــف تشــرين األول 2018.

ــه بســبب 
ّ
توازًيــا، نقلــت إذاعــة “صــوت لبنــان” )100.5( عــن “الدوليــة للمعلومــات” أن

بالشــيخوخة،  مهــدد  اللبنانــي  فاملجتمــع  الشــباب،  هجــرة  نتيجــة  املتصاعــد  النــزف 
معظــم  ســيصبح  ســنة   15 بعــد  انــه  الشــبابية  الهجــرة  نــزف  “خطــورة  وأضافــت: 
مــن  فســيكون  املنتــج  الجيــل  امــا  االنتــاج،  علــى  قادريــن  غيــر  املقيميــن  اللبنانييــن 

الســوريين”. النازحيــن 

**
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ما هو الفاصل الزمني املناسب 
بني إنجاب األطفال؟

مجله عرب استراليا سدني - 
األمهــات  حديثــة  طبيــة  دراســة  نصحــت 
بضــرورة  جديــد  حمــل  علــى  املقبــات 
االنتظــار ملــدة عــام، علــى األقــل، بعد والدة 
آخــر طفــل للحــد مــن مخاطــر صحيــة علــى 

والجنيــن. األم 
لكــن الباحثيــن قالــوا إلــى أن املــدة الزمنيــة 
املثاليــة بيــن الوالدتيــن ال يجــب أن تكــون 
18 شــهرا مثلمــا تنــص إرشــادات منظمــة 

الصحــة العامليــة.
وتــؤدي فتــرات الراحــة القصيــرة بيــن حمــل 
وآخر إلى مخاطر من بينها احتمال حدوث 
وزنــا،  أقــل  أطفــال  أو والدة  والدة مبكــرة 
وقــد تصــل املخاطــر إلــى وفــاة الرضيــع أو 

األم.
التـي  نورمـان،  وينـدي  الدكتـورة  وقالـت 
يكـون  أن  “يجـب  الدراسـة،  فـي  شـاركت 

تحقيـق ذلـك الفاصـل، وهـو سـنة واحـدة 
بين الوالدتين، ممكنا بالنسبة للعديد من 
النساء، ويبدو أنه مفيد للحد من مخاطر  

حدوث مضاعفات”.
 

 150 مــن  يقــرب  مــا  الدراســة  وشــملت 
بإشــراف  كنــدا،  فــي  والدة  عمليــة  ألــف 
وكليــة  كولومبيــا  بريتيــش  جامعــة  مــن 
هارفــارد تــي إتــش تشــان للصحــة العامــة، 
شــرت الدراســة فــي دوريــة “جامــا إنترنــال 

ُ
ون

ميديســين”.
وخلصــت الدراســة فــي النهايــة إلــى أن فتــرة 
بيــن  املثاليــة  املــدة  هــي  شــهرا   18 إلــى   12

والدتيــن.
الصحــة  منظمــة  إرشــادات  وبحســب 
العاملية الحالية، فإن الفاصل املثالي بين 
والدتين هو 24 شهرا وال يقل عن 18 شهرا.



32 العدد الخامس يناير 2019مجلة عرب أستراليا

ووجد الباحثون معلومات مهمة منها:
- ارتبــط الحمــل بعــد أقــل مــن 12 شــهرا 

مــن اإلنجــاب بمخاطــر علــى صحــة النســاء 
أثنــاء الحمــل الجديــد مهمــا كان عمرهــا.

- ظهــرت مخاطــر علــى األم فقــط بالنســبة 

للنســاء فــوق ســن 35 عامــا، فــي حيــن كانــت 
املخاطــر علــى الرضيــع موجــودة فــي جميــع 
األم،  عمــر  عــن  النظــر  وبغــض  الحــاالت 
 20 بيــن  النســاء  عنــد  أكبــر  كانــت  ولكنهــا 

و34 عامــا.
- تــزداد مخاطــر الوفــاة أو اإلصابــة بمــرض 
بنســبة 1.2 فــي املائــة لــدى النســاء اللواتــي 
الحمــل  35 عامــا، ويقــررن  تخطيــن ســن 

بعــد ســتة أشــهر فقــط مــن الــوالدة.
اإلنجــاب  بيــن  شــهرا   18 ملــدة  االنتظــار   -

مــن  قلــل  جديــد  حمــل  علــى  واإلقــدام 
املائــة. فــي   0.5 إلــى  الخطــر  حجــم 

- تصــل نســبة الــوالدة املبكــرة إلــى 8.5 فــي 
املائــة لــدى النســاء األصغــر ســنا، وقــررن 

الحمــل بعــد ســتة أشــهر مــن الــوالدة.
إلــى  املبكــرة  الــوالدة  مخاطــر  تنخفــض   -

3.7 في املائة إذا انتظرت األمهات األصغر 
ســنا 18 شــهرا بيــن حمــل وآخــر.

وقالت املشــرفة الرئيســية على الدراســة، 
لــورا شــومرز: »وجدنــا زيــادة فــي املخاطــر 
علــى كل مــن األم والرضيــع عندمــا تكــون 
فتــرات الحمــل متقاربــة بشــكل كبيــر، بمــا 
 35 مــن  األكبــر  للنســاء  بالنســبة  ذلــك  فــي 

عامــا«.

املســنات  النســاء  »نتائــج  أن  وتوضــح 
إلــى  يملــن  ألنهــن  خــاص،  بشــكل  مهمــة 
تباعــد فتــرات الحمــل، وغالبــا مــا يفعلــن 

قصــد«. عــن  ذلــك 
واحــدة  مجموعــة  علــى  الدراســة  وجــرت 
فقــط مــن النســاء فــي كنــدا، لــذا مــن غيــر 
علــى  هــذا  تطبيــق  قابليــة  مــدى  الواضــح 

العالــم. مســتوى 
وقالــت الدكتــورة ســونيا هيرنانديــز ديــاز، 
لــكل  إن النتائــج توحــي بمخاطــر مختلفــة 

فئــة عمريــة.
 

»ســواء  هيرنانديــز:  ســونيا  وأضافــت 
كانــت املخاطــر املرتفعــة ناجمــة عــن عــدم 
حصــول أجســامنا علــى وقــت كاف للتعافــي 
مرتبطــة  عوامــل  عــن  أو  الــوالدة  مــن 
مثــل  لهــا،  املخطــط  غيــر  الحمــل  بحــاالت 
للــوالدة،  الســابقة  الرعايــة  كفايــة  عــدم 
تحســين  يجــب   ( واحــدة  التوصيــة  فــإن 
الحمــل  منــع  وســائل  علــى  الحصــول 
االتصــال  عــن  االمتنــاع  أو  الــوالدة،  بعــد 
الجن�ضــي غيــر املحمــي مــع شــريك ذكــر بعــد 
الــوالدة( .«وقالــت مانــدي فوريســتر، وهــي 
مــن الكليــة امللكيــة للقابــات فــي بريطانيــا، 
علــى  يعتمــد  مفيــد  »بحــث  الدراســة  إن 
األبحــاث الســابقة فــي ضــرورة التباعــد بين  

الوالدات«.
 

وتؤكــد إلــى أنــه فــي نهايــة األمــر ومهمــا كان 
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األدلــة  تــدرك  أنهــا  هــو  املهــم  بيــن حمــل وآخــر.  املــدة  اختيــار  يجــب عليهــا  املــرأة  عمــر 
معلومــات  علــى  بنــاء  االختيــار  يكــون  وأن  وأخــرى  والدة  بيــن  املــدة  بطــول  املتعلقــة 

. صحيحــة
وقالــت إن النســاء بحاجــة إلــى نصائــح حــول وســائل منــع الحمــل للســماح لهــن بتنظيــم 

املــدة بيــن إنجــاب أطفالهــن، إذا كان ذلــك هــو اختيارهــن.  
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قطر تعيد تاهيل املكتبة الوطنية اللبنانية

 مجلــه عــرب اســتراليا ســدني  - افتتحــت مؤخــرا املكتبــة الوطنيــة فــي بيــروت بعــد ترميــم 
مبناهــا وكتبهــا، وستســتقبل عامــة النــاس للمــرة األولــى بعــد الحرب األهلية

انطلقــت املكتبــة الوطنيــة فــي بيــروت مــن مبــادرة الكاتــب فيليــب دوبــراز الــذي عــرف 
قيمــة املخطوطــات والكتــب وحفظهــا فــي منزلــه لتبــدأ فــي مــا بعــد املكتبــة وتتوســع. لكــن 

الحــرب األهليــة التــي بــدأت فــي عــام  1975 عرضــت املكتبــة ألضــرار كبيــرة.

ســنة،   40 مــن  ألكثــر  إغاقهــا  وبعــد 
افتتحــت املكتبــة الوطنيــة فــي بيــروت بعــد 

وكتبهــا. مبناهــا  ترميــم 
املديــرة  ســعد،  عطــوي  جلنــار  قالــت 
الوطنيــة:  املكتبــة  ملشــروع  التنفيذيــة 
الكتــب  هــذه  بقيــت  الحــرب،  بدايــة  فــي 
مــا  ذلــك وحســب  بعــد  لكــن  فــي موقعهــا، 
مــن  الكتــب  بعــض  أخرجــت  علمنــاه، 
قــام  كمــا  مــا.  شــخص  قبــل  مــن  املكتبــة 
بعــض  بإشــعال  أيضــا  الجنــود  بعــض 

الكتــب واســتخدموها للتدفئــة فــي فصــل 
الشــتاء، كمــا نقلــت بعــض الكتــب النــادرة 

أخــرى. أماكــن  إلــى 

جاريــة  زالــت  ال  الكتــب  ترميــم  أعمــال 
نيــران  إلــى  إضافــة  الوطنيــة.  املكتبــة  فــي 
بالرطوبــة  ســلبا  الكتــب  تأثــرت  الحــرب، 
والحشــرات إلــى حــد مــا، فــإن ترميــم هــذه 
الكتــب بالكامــل اليــزال يحتــاج إلــى الكثيــر 

الوقــت. مــن 
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أوال  الكتــب:  ترميــم  فــي  موظــف  قــال 
الضــرر  ملعرفــة  تقييــم  بعمليــة  نقــوم 
بصيانــة  نبــدأ  ثــم  بالكتــب،  لحــق  الــذي 
الــورق  باســتخدام  صفحــة  كل  وترميــم 
وربــط  بخياطتهــا  نقــوم  بعدهــا  اليابانــي، 
كل األقســام مــع بعضهــا البعــض لتكــون 

واحــد. كتــاب  فــي  ملزمــة 

كتــاب،  ألــف   300 علــى  املكتبــة  تحتــوي 
كمــا  الـــ17،  القــرن  إلــى  أقدمهــا  ويعــود 
مخطــوط  آالف  ثاثــة  نحــو  علــى  تحتــوي 
الـــ10. وســتقام  القــرن  إلــى  أقدمهــا  يعــود 
الثقافيــة،  األنشــطة  جميــع  املكتبــة  فــي 
الكتــاب  تضــم  واســعة  كلمــة  فالثقافــة 
والنحــت. والرســم  واملوســيقى  والشــعر 
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نيوزيلندا تجري استفتاًء 
حول تشريع الحشيشة

 مجله عرب استراليا -
أمــس  النيوزيلنديــة  الحكومــة  أعلنــت 
تشــريع  حــول  اســتفتاء  ســتجري  أنهــا 
االنتخابــات  مــع  بالتزامــن  الحشيشــة 
التشــريعية املقــررة فــي العــام 2020. ويأتي 
وضعهــا  التــي  للشــروط  اســتجابة  القــرار 
حــزب الخضــر أثنــاء مفاوضــات االنضمــام 
للحكومــة الحاليــة بعــد انتخابــات العــام 

.2017

ملزمــة،  االســتفتاء  هــذا  نتائــج  وســتكون 
ليتــل،  أنــدرو  العــدل  وزيــر  بحســب 
أثنــاء  االســتفتاء  هــذا  »ســيجري  وقــال: 

االنتخابــات التشــريعية فــي العــام 2020«. 
بــدأت الحكومــة التحــّرك مــن  وســبق أن 
أجــل تشــريع الحشيشــة ألســباب طبيــة، 
قيــد  زال  مــا  قانــون  مشــروع  وقّدمــت 
االســتفتاء  لكــن  البرملــان،  فــي  النقــاش 
املقــرر يتنــاول تعاطــي الحشيشــة ألســباب 
»نيوزيلنــد  منظمــة  ورّحبــت  طبيــة.  غيــر 
التشــريعات  أن  معتبــرة  بالقــرار،  دراغ« 
قــد  الحشيشــة  حــول   

ً
حاليــا املوجــودة 

بيــل:  روس  مديرهــا  الزمن.وقــال  طواهــا 
ممنوعــة  غيــر  مخــدرات  هــي  »الحشيشــة 
لكنهــا واســعة االنتشــار، 50 فــي املئــة مــن 

جّربــوه«. النــاس 
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إطالق أقوى »مشروع« 
للبحث عن الروح البشرية!

 مجله عرب استراليا - 
يطور علماء صينيون أقوى جهاز تصوير 
إلطــاق  العالــم  فــي  املغناطي�ضــي  بالرنيــن 
والــروح  النفــس  عــن  البحــث  مشــروع 

البشــرية.
ومــن املقــرر أن تبحــث املعــدات التــي تبلــغ 
فــي  100 مليــون جنيــه إســترليني،  تكلفتهــا 
املزيــد  ملعرفــة  البشــري  الدمــاغ  أعمــاق 

عــن هيكلــه املعقــد.
ويدعــي العديــد مــن النــاس أن الــروح هــي 
الحيوانــات،  عــن  اإلنســان  تفصــل  التــي 
علــى  دليــل  علــى  العثــور  يتــم  لــم  ولكــن 

وجودهــا.
»ســيحدث  املشــروع  إن  العلمــاء  ويقــول 
أن  ويمكــن  الدمــاغ«،  دراســات  فــي  ثــورة 
مســتقبلية  عاجــات  تطويــر  فــي  يســاعد 

وألزهايمــر. باركنســون  ملــرض 

مــن ميزانيــة  وتعــد ميزانيــة املشــروع أكبــر 
فــي  موجــود  العالــم،  فــي  تلســكوب  أكبــر 
الصيــن، يســمى التلســكوب الراديــوي ذي 
يبلــغ  الــذي   ،)FAST( الكرويــة  الفتحــة 

متــر.  500 طولــه 

أحــد  قــال   ،SCMP مــع  حديــث  وفــي 
العلماء: »سيكشف الجهاز عاملا مختلفا 
مــع ظاهــرة لــم نرهــا مــن قبــل.. ربمــا تكــون 
الــروح«. وأضــاف خبيــر آخــر: »يمكــن أن 
نلتقــط ألول مــرة صــورة كاملــة عــن الوعــي 
نفســها.  الحيــاة  جوهــر  حتــى  أو  البشــري 
ثــم يمكننــا تعريفهــا وشــرح كيفيــة عملهــا 
مثلمــا  دقيقــة،  فيزيائيــة  بمصطلحــات 
الكــون  بتعريــف  وآينشــتاين  نيوتــن  قــام 

وشــرحه«.
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هل أصبحت  الجنسية الرتكية سالكة!
ويقــول العلمــاء إن املشــروع يمكــن أن يســاعد فــي مراقبــة مــواد كيميائيــة مختلفــة، 
مثــل الصوديــوم والفوســفور والبوتاســيوم. وتعــد هــذه العناصــر حاســمة فــي وظائــف 

املــخ، وتشــارك فــي تمريــر الرســائل مــن خــال الخايــا العصبيــة املختلفــة.
وُصمــم الجهــاز لتوفيــر دقــة ألــف مــرة أكبــر مــن ماســحات التصويــر بالرنيــن املغناطي�ضــي 

املوجــودة، التــي يمكــن أن تصــور أجســام يبلــغ طولهــا 1 ملــم.
ولكــن البروفيســور، هــي رونغكيــاو، مــن األكاديميــة الصينيــة للعلــوم فــي بكيــن، شــكك 
فــي املشــروع قائــا: "مــا هــو الوعــي؟ ال يوجــد حتــى تعريــف علمــي لــه. وإذا لــم نتمكــن مــن 

تعريفــه، كيــف تعــرف أن مــا تــراه هــو ال�ضــيء نفســه الــذي تبحــث عنــه؟".

**
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هل أصبحت  الجنسية الرتكية سالكة!

 مجله عرب استراليا - ترك برس
الطريــق  إن  تركيــة  إعــام  وســائل  قالــت 
التــي  األخيــرة  والتســهيات  التشــريعات 
علــى  للحصــول  الطريــق  جعلــت  أقــرت، 
الجنســية التركيــة ســالكة أكثــر. وفــي هــذا 
ســيزغين،  علــي  محمــد  لفــت،  الســياق 
الشــركات  إحــدى  فــي  القانونــي  املســؤول 
التســهيات  أن  إلــى  االستشــارية، 
التــي  التركيــة  الجنســية  علــى  للحصــول 
اســتحدثت مؤخــرا فتحــت » البــاب أمــام 
قيــد  العقــارات  شــراء  عبــر  العقــار  تملــك 
اإلنشــاء، بعــد أن كان األمــر يقتصــر علــى 

فقــط«. املكتملــة  العقــارات 
كمــا أشــار الخبيــر فــي تملــك العقــارات إلــى 
أن قانــون الجنســية الجديــد الــذي نشــر 
فــي الجريــدة الرســمية فــي ســبتمبر املا�ضــي، 
مبلــغ  »تخفيــض  منهــا  تســهيات  تضمــن 

أجــل  مــن  للتقــدم  املطلــوب  االســتثمار 
الجنســية«. علــى  الحصــول 

عــدة  ســيزغين،  وفــق  بذلــك،  وتوفــرت 
طــرق للحصــول علــى الجنســية التركيــة، 
منهــا »شــراء عقــار أو أكثــر بقيمــة إجماليــة 
أمريـكـي، عوضــا  ألــف دوالر   250 تتجــاوز 
 500 وإيــداع  ســابقا،  دوالر  مليــون  عــن 
عوضــا  التركيــة،  البنــوك  فــي  دوالر  ألــف 
وتأســيس  ســابقا،  دوالر  ماييــن   3 عــن 
فــي تركيــا بــرأس مــال ثابــت بقيمــة  شــركة 
500 ألف دوالر، عوضا عن مليوني دوالر 
ســابقا، أو تأســيس شــركة وتوفيــر فرصــة 
عوضــا  تركيــا،  مواطنــا  لخمســين  عمــل 
عــن تشــغيل 100 مواطــن ترـكـي ســابقا«.

ويقــول هــذا الخبيــر إنــه فــي حــال توفــر هــذه 
الشــروط »يحصل املســتثمر األجنبي على 
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أهمية العالج اإليحائي
 السريري والعالج بسالم

الجنســية مــع زوجتــه وأبنائــه الذيــن تبلــغ 
أعمارهــم أقــل مــن 18 عامــا«.

طلـب  علـى  اإلقبـال  مسـتقبل  وبشـأن 
الجنسـية التركية، قال سـيزغين: »عندما 
كان ساريا شرط الحصول على الجنسية 
مقابل شراء عقار بمبلغ مليون دوالر كانت 
الجنسـية  علـى  للحصـول  طلبـات  هنـاك 
ومـع  محـدودة،  أرقامهـا  لكـن  التركيـة، 
إلـى  العقـاري  االسـتثمار  سـقف  تخفيـض 
250 ألف دوالر، زادت الطلبات، وخاصة 

الشـرق األوسـط«. مـن منطقـة 

املتخصــص  الترـكـي  الخبيــر  أوضــح  كمــا 
ُيشــترط  كان  الســابق  »فــي  أنــه  أيضــا 
الحصــول علــى الســند العقــاري )الطابــو( 

للتقــدم للحصــول علــى الجنســية، وهــذا 
علــى  الحصــول  طلبــات  قصــر  يعنــي  كان 
الجنســية على من اشــتروا شــققا جاهزة، 
لكــن مــع التعديــل الجديــد بــات باإلمــكان 
عبــر  الجنســية  علــى  للحصــول  التقــدم 
عقــد  وفــق  املكتمــل،  غيــر  العقــار  شــراء 

األمــد«. طويــل 

»بــات  قائــا:  الســياق  هــذا  فــي  وتابــع 
باإلمــكان طلــب الحصــول علــى الجنســية 
طــور  فــي  العقاريــة  املشــاريع  خــال  مــن 
شــرط  إســقاط  تــم  حيــث  اإلنجــاز، 
الحصــول علــى وثيقــة امللكيــة )الطابــو(، 
مــع شــرط الدفــع الكامــل لثمــن العقــار، 
وتثبيــت العقــد مــن قبــل كاتــب العــدل«.

**
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أهمية العالج اإليحائي
 السريري والعالج بسالم

 مجله عرب استراليا - سدني-
افتتحــت األخصائيــة فــي العــاج االيحائــي 
  Clinical Hypnotherapy الســريري 
عيادتيــن  كربــاج  نجــاح  للســيدة  توجــد 
 Blacktown و   Harris Prk منطقتــي  فــي 
فــي ســدني اســتراليا بعــد ان حصلــت علــى 

الســريري. االيحائــي  العــاج  فــي  ديبلــوم 

مميــزة  إعاميــة  كربــاج  الســيدة  وكانــت 
اإلعــام  مجــال  فــي  عملــت  حيــث   

ً
ســابقا

. انتقلــت الســيدة 
ً
ملــدة أربعــة عشــر عامــا

كرباج بعد ذلك لتعمل في احدى الدوائر 
كموظفــة  عملــت  حيــث  الحكوميــة 
للتعدديــة الحضاريــة فــي دائــرة الخدمــات 
ــر(  واملديكيـٍ الســنترلينك   ( اإلنســانية 
الجاليــات  لــكل  خدماتهــا  قدمــت  حيــث 

اال  العربيــة.  الجاليــة  فيهــا  بمــا  االثنيــة 
واملعرفــة  واالتطــاع  للقــراءة  حبهــا  ان 
دفعهــا إلــى خــوض تجربــة جديــدة هدفهــا 
مســاعدة النــاس للتخلــص مــن العــادات 
الســيئة كعــادة التدخيــن أو التخلــص مــن 
االضطراب النف�ضي أو الخوف أو األرق أو 
 بطريقــة ســهلة وآمنــة 

ً
فقــدان الــوزن مثــا

عــن  وذلــك  الطبيــة  العقاقيــر  مــن  خاليــة 
االيحائــي. العــاج  اســتخدام  طريــق 

في هذا العدد تسلط مجلة عرب استراليا 
االيحائـي  العـاج  أهميـة  علـى  الضـوء  
بسـام  للعيـش  النـاس  مسـاعدة  وكيفيـة 
مـع أنفسـهم والتخلـص مـن العـادات غيـر 
املرغوبة والشعور بالسكينة والطمأنينه

تقــول الســيدة كربــاج ان العــاج االيحائــي 

إعداد : نجاح كرباج  - ديبلوم في العاج االيحائي السريري ـ أستراليا

تنمية بشرية
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بالتنويــم   
ً
خطــأ عــرف  مــا  أو  الســريري 

تنويــم  علــى  يعمــل  ال  ألنــه  املغناطي�ضــي 
فــي  املغناطيــس  يســتخدم  وال  املريــض 
تطبيق العاج إنما هو علم وطريقة عاج 
واألغريــق  الفراعنــة  اســتخدمه  قديــم. 
الجــراح  الطبيــب  بــدأ  ان  إلــى  والهنــود 
باســتخدام   James Braid األســكتلندي 
للولــوج  واالقتراحــات  االيحائــي  العــاج 
إلــى ذاكــرة املريــض وليــس عــن طريــق قــوة 
مغناطيســية كمــا ادعــى الطبيــب والعالــم 

ميزمــر. األملانــي 

مــن  ذهنيــة  حالــة  هــو  االيحائــي  العــاج 
الهــدوء واألســترخاء التــام شــبيه بالحالــة 
التــي يكــون فيهــا اإلنســان بيــن االســتيقاظ 
قبــل  مباشــرة  أو  النــوم  بدايــة  فــي  والنــوم 
يكــون  الشــخص  ان  اال  االســتيقاظ، 
 . والتركيــز  اليقظــة  درجــات  أق�ضــى  فــي 
قابــل  االواعــي  أو  الباطــن  العقــل  ويكــون 
اإليجابيــة،  واإليحــاءات  لاقتراحــات 
وضعــه  مــن  اكبــر  بشــكل  لهــا  ويســتجيب 
الطبيعــي. ويتــم ذلــك عــن طريــق التواصــل 

واملريــض. املعالــج  بيــن 
 بمســاعدة املريــض علــى 

ً
يقــوم املعالــج أوال

االســترخاء حيــث يشــعر املريــض بالراحــة 
إلــى  املعالــج  ينتقــل  وبعدهــا  والســعادة 
املشــاكل  إلــى  أدت  التــي  األســباب  معرفــة 
التــي يعانــي منهــا املريــض كالخــوف واألرق 
أو  التدخيــن  أو  الســمنة  أو  االكتئــاب  أو 

اإلدمان وعادة ما تكون األسباب مخزونة 
فــي الاوعــي منــذ الطفولــة دون ان يدركهــا 
املريــض فيقــوم املعالــج باســتخدام تقنيــة 
خاصــة الســترداد الذكريــات املقموعــة أو 
واألســباب  املنســية  القديمــة  الســجات 
التــي أدت إلــى املعانــاة للتخلــص مــن مثــل 
النفســية  واملشــاكل  االططرابــات  هــذه 

إيجابيــة.  باقتراحــات  واســتبدالها 

 
ً
النفســيةاصا املشــاكل  اصــل  وتعــود 
طفــل  وهــو  املريــض  بهــا  مــر  تجــارب  إلــى 
وتنت�ضــى، اال ان العقــل الباطــن يحتفــظ 
بهــا. ويتــم العــاج عــن طريــق التعــاون بيــن 
املعالــج واملريــض علــى ان يكــون املريــض 
علــى اســتعداد تــام للتخلــص مــن العادات 
. وال ينجــح العــاج 

ً
الســيئة كالتدخيــن مثــا

قبــل  مــن   
ً
مدفوعــا املريــض  جــاء  اذا 

تجبــر  ان  لــام  يمكــن  فــا  آخــر.  شــخص 
ابنهــا أو زوجهــا باإلقــاع عــن التدخيــن اذا 
لــم يقــرر هــو بنفســه الن العــاج لــن يؤثــر 
أفضــل  مــن  هــو  االيحائــي  العــاج  ان  بــه. 
األمــراض  مــن  للعديــد  العاجــات  وانجــح 

واآلالم.  النفســية 

 في يومنا هذا. ففي دراســة حديثة نشــرت 
 The Journal of Pain فــي مجلــة   

ً
مؤخــرا

كشــف الباحثــون مــن جامعــة نيــو ســوث 
ويلــز UNSW فــي ســدني اســتراليا وباحثــو 
والباحثــون  األســتراليون  األعصــاب  علــم 
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من جامعة ساو باولو في البرازيل وجامعة 
واشــنطن االميركية عن عاج جديد خالي 
الجديــد  والعــاج  الطبيــة.  العقاقيــر  مــن 
مــا هــو اال العــاج االيحائــي باإلضافــة إلــى 
األلــم  وإدارة  فهــم  كيفيــة  علــى  التعلــم 
اآلم  حــدة  مــن  للتخلــص  معــه  والتعامــل 
أســفل الظهــر املزمنــة. وتعتبــر اآلم أســفل 
الرئيســية  األســباب  مــن  املزمنــة  الظهــر 
فــي  املــرض  ويتطــور  اســتراليا  فــي  لإلعاقــة 
ماييــن  األربعــة  بيــن  مــن  املئــة  فــي  أربعيــن 
اســترالي الذيــن يعانــون مــن الــم فــي أســفل 

الظهــر. 

 وقال الباحثون انه على الرغم من وجود 
العــاج  فــان  أخــرى  وعاجــات  عقاقيــر 
األشــخاص  معظــم  يفيــد  الــذي  األمثــل 
العاجــات  معظــم  وان  بعــد  تحــدد  لــم 
املوجودة لها آثار سلبية واعراض جانبية 
بالغــة الخطــورة. اال ان العــاج االيحائــي 
طريقــة آمنــة، خاليــة مــن األدويــة وتســاعد 
فالعــاج   . واإلعاقــة  اآلالم  تخفيــف  فــي 
يســاعد الدمــاغ علــى تهدئــة األلــم ويوفــر 
 مــا يحتاجهــا املريض. الجديــر 

ً
راحــة كثيــرا

لــه  ليــس  االيحائــي  العــاج  ان  ذكــره 
أعــراض جانبيــة وان املعالــج يتعامــل مــع 
املريــض بغايــة الســرية وال يمكــن ان يقــوم 
العــاج  املريــض.  اســرار  بإفشــاء  املعالــج 
يعتبــره  كمــا  شــعوذة  ليــس  االيحائــي 
البعــض الذيــن لــم يخضعــوا لهــذا العــاج 

إنمــا بنــي علــى العلــم والتجــارب لســنوات 
فــي  عديــدة وهــو االن مــن اهــم العاجــات 
االميركيــة  املتحــدة  والواليــات  اســتراليا 

الــدول.  مــن  والعديــد  وكنــدا 

هــي  بمعالجتهــا  أقــوم  التــي  الحــاالت  ان 
التدخيــن  عــن  بينهــا: اإلقــاع  مــن  عديــدة 
اظطرابــات  القلــق  التوتــر  االكتئــاب 
مــن  الخــوف  املفــرط  التعــرق  النــوم 
أو  الكلــب  مــن  الخــوف  بالطائــرة  الســفر 
الغضــب  اإلرهــاق  األظافــر  قضــم  الهــر 
املفــرط خســارة الــوزن التأتــأة إدارة األلــم 
كذلــك  الثمــار  الكحــول/  علــى  اإلدمــان 
يمكننــي مســاعدة النــاس الســتعادة ثقتهــم 
اإليجابيــة  املشــاعر  واســتعادة  بأنفســهم 
والقضــاء علــى الخجــل أو احمــرار الوجــه 
. وأحــب ان أنــوه ان العــاج اليخائــي ليــس 
 ملــا 

ً
بديــا عــن الطبابــة إنمــا يكــون مكمــا

يقــوم بــه ال طبيــب. تجــدر اإلشــارة إلــى ان 
العاج االيحائي ال يناسب املر�ضى الذين 

واألوهــام. الهلوســة  مــن  يعانــون 

نجاح كرباج
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ماهو الفرق بني العقل الواعي 
والعقل الباطن 

 مجله عرب استراليا - سدني-
الفــرق  حــول  االســئلة،  مــن  الكثيــر  تردنــا 
الباطــن،  والعقــل  الواعــي  العقــل  مابيــن 
القــاريء  يســاعد  املوضــوع،  هــذا  وربمــا 
قــي  مايجــري  لفهــم  أكثــر،  التعــرف  علــى 

داخلنــا. 

يحلــل  الــذي  العقــل  هــو  الواعــي:  العقــل 
ويقيــم  الحســابيه  بالعمليــات  ويقــوم 

املنطقيــه  العمليــات 
•  ويتجــاوب مــع املــدركات الحســيه بشــك 

لحظــي
•  مستمر 

• املعرفة
• التركيز املحدود  

• امل�ضي
• املنطق

• التحكم بالتفكير
• الحل املباشر 

 العقل الواعي:
• هــو الــذي يتحكــم بــكل الحــركات االراديــه 

للجسم
 

يستيقظ  الذي  ببساطهالعقل  هو  إذا 
ينام  عندما  وينام  نستيقظ  عندما 
هو يشبه الذاكرة املؤقتة في الكمبيوترالتي 
عنه….  الكهربه  فصلنا  حال  في  تنتهي 
وهو قليل القدرات بالنسبة للعقل الباطن

إعداد:نجــا الشــوني- ماســتر برمجــه لغويــه عصبيــه والعــاج باإليحــاء وخــط الزمــن 
عضــوه بنقابــه املعالجيــن باســتراليا  
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أما العقل الباطن: 
• هو االمحدوديه 

• ممتد
• فعال بينما نحن نائمون ونحلم والينام 

• عفوي 
• فيه املشاعر واالحاسيس 

• يتجاوب لحركات الشعوريه وال اراديه 
• يعــرف حلــول ملشــاكل نحــن ال نســتطيع 

ان نحلهــا بعقلنــا الواعــي 
• فيه الحدس 

ويبقــى  ينــام  ال  الــذي  العقــل  هــو  إذا 
ســواءا مســتيقظ 

 كنا مستيقظين أو نائمين. 
وهويشــبه الذاكــرة الدائمــة فــي الكمبيوتــر 
خــال  فــي  املعلومــات  بــكل  تحتفــظ  والتــي 

وجــود كهربــاء أو عــدم وجــود الكهربــاء.     
اليــه  الوافــده  الحســيه  املــدركات  يخــزن 
الحلــم(  )مثــل  كوحــده  معهــا  ويتعامــل 
فــي  الاراديــه  الحــركات  بجميــع  يتحكــم 
الجســد وهــو يعتبــر كثيــر القــدرات مقارنــه 
هــذه  مــن  ومايهمنــي  الواعــي.  العقــل  مــع 
واالحاســيس  املشــاعر  دراســه  املقارنــه 
والتــي  الباطــن)  العقــل  بهــذا  املخزونــه 
التن�ضــى ونتصــرف عــا اساســها باالشــعور 
الحالــي(   بالوقــت  تخدمنــا  تعــد  لــم  والتــي 
هــو أعــاده برمجتهــا مــن جديــد وعلــى ضــوء 
بعمــره  لإلنســان  الجديــدة  املعطيــات 
الحالــي والتجــارب التــي مــرا بهــا فاألشــياء 

مــن  وغالبــا  مــا  بفتــره  عليهــا  برمــج  التــي 
تخدمــه  أو  صحيحــه  تعــد  لــم  الطفولــة 

مــا.  بعمــر  وهــو 

وخاضــه املشــاعرو االحاســيس  الســلبية 
كا:

-  الغضب
-  الحزن

-  اإلحساس بالذنب
-  الخوف 

الباطــن  العقــل  مــن  منهــا  التحــرر  يتــم 
وإبدالهــا بمشــاعر ايجابيــه جميلــه كالحــب 

والشــكر.  والتقديــر  واالمتنــان 
وهنــا التعلــم مــن التجــارب املاضيــة مهــم 

جــدا 
األحــداث  ان  نعــرف  ان  املهــم  فمــن 
تحــدث  )املعلومات(آلتــي  الخارجيــة 
حولنــا عندمــا تدخــل لدماغلنــا تمــر عبــر 
فلتــره أوال وهــذا الفلتــر يلغــي قســم يشــوه 
عــام( )بشــكل  اخــر  قســم  ويعمــم  قســم 
حســب  : هــي  الخارجيــه  األحــداث   طبعــا 

*الزمان-املكان-املاده وألطافه 

دماغنــا   الــى  الداخلــه  املعلومــات  هــذه 
وبعــد ان تتفلتــرو تتحــول الــى حالــه ومــن 
ينتــج  وبالتالــي  جســدي  تصــرف  الــى  ثــم 
أشــخاص  نــرى  لذلــك  وهكــذا  الســلوك 
لهــم حــركات معينــه متكــررة او أشــخاص 
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الهجرة و تحديات”تصفري” الضغوطات النفسية. 
الدكتورة أنجيال ويلسون

الغضــب  ســريعي  او  حزينيــن 

الحل : تغير البرمجه وتغير الحاله)الفكرة( 
)املشاعر( وبالتالي يتغير السلوك

فمثا الفوبيا بشكل عام وبأنواعها 
للمشــكلة  املســببه  لجــذور  رجعنــا  اذا 
معيــن  بوقــت  معيــن  موقــف  ان  نجــد 
وبعــد ان عبــر الفلتــره نتجــت عندنــا حالــه 
او  اومعممــه  مشــوهه  تكــون  قــد  معينــه 
ســببت  الحالــه  وهــذه  ملغــى  منهــا  جــزء 
الاراديــه  حــركات  مــن  بجســدنا  مــا  شــيئ 
نتــج  وبالتالــي  الــكاب  مــن  كالخــوف  مثــا 
وهكــذا.        منهــم.  الخــوف  وهــو  الســلوك 

�ضــيء  لــكل  ان  تعــرف  ان  املهــم  مــن 
وســهل  اليــد  بمتنــاول  والتغييــر  حــل 
طلــب  عــن  تتوقــف  فــا  جــدا.  وضــروري 

التغييروالتخلــص مــن املواقــف ااملخيفــه 
او مــن املشــاعر الســلبيه او حتــى العــادات 
بالطعــام  اإلفــراط  او  كالتدخيــن  الســيئه 
او حتــى عــض األظافــر والــخ…… والســبل 
والحلــول  متاحــه ويوفــره فقــط عليــك ان 
وحــدك  انــت  وتذكــر  القــرار.  هــذا  تأخــذ 
الســبب      وانــت  لــك  يحــدث  عمــا  املســؤل 

     

نجا الشوني
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الهجرة و تحديات”تصفري” الضغوطات النفسية. 
الدكتورة أنجيال ويلسون

إعداد : الدكتورة أنجيا ويلسون 
تخصصيــة  وبخبــرة   . العقليــة  القــوة  تنميــة  أخصائيــة  ويلســون  إنجيــا  الدكتــورة 

. للنفــس  الثقــة  بأعــادة 
مجلة عرب أستراليا ـ سيدني  الحياة ليست سهلة أبدا ، خاصة إذا كنا نعيش في بلد 
ليــس البلــد األم . الواقــع هنــا فــي أســتراليا، يمكــن أن يــؤدي فــي بعــض األحيــان إلــى حنيــن 
الوطــن مــن األرض التــي جئنــا منهــا ، علــى  الرغــم مــن أننــا قــد عشــنا هنــا منــذ عقــود.
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تجعلنــا  وقــد  الثابتــة  قيمنــا  مــع  املحليــة  الثقافــات  بعــض  تتعــارض  قــد  املهجــر،  فــي 
نشــعر بعــدم االرتيــاح. هــذا النــوع مــن االنزعــاج يمكــن أن يجلــب ضغــوط هائلــة فــي 

بأكملهــا. الحيــاة  رحلــة 

كيفية التعامل مع اإلجهاد ،هي :

مواقــف إيجابيــة :  ممارســة أشــياء وســلوكيات محببــة ، هوايــة ، نــوم جيــد ، عــدم 
اإلدمــان ، ممارســة ، نظــام غذائــي صحــي ، إدارة الوقــت ، الثقــة بالنفــس ، التأمــل ، 
اليوغــا ، مهــارة التنفــس ، إلــخ. ومــع ذلــك ، يمكننــا أن نن�ضــى بســرعة تطبيــق عندمــا 
يأتــي وحــده، إنهــا اســتجابة كيــف نتواصــل مــع  نكــون مرهقيــن للغايــة. فاالجهــاد ال 

الواقــع الحــي مــن خــال ســت حــواس.

األسباب الحقيقية املؤدية الى اإلجهاد:

ـ  تطوير األعمال

قــد نعتقــد أنــه مــن الصعــب البــدء ، لكــن مــن الصعــب أن تحافــظ علــى نجاحاتــك، 
فكلمــا وصلنــا إلــى مســتوى أعلــى ، ازدادت املشــاكل التــي يتعيــن علينــا التعامــل معهــا. 
منــذ اليــوم الــذي نقــرر فيــه إدارة شــركة ، نعيــش مــع شــعور بعــدم اليقيــن ولكــن  كلمــا 
كبــر املشــروع ، كلمــا ازداد التوتــر الــذي نحملــه مــن الداخــل. فــإذا لــم يكــن لدينــا نفــس 
النــوع مــن املــوارد كمــا اعتدنــا عليــه قبــل الهجــرة ، فقــد نحمــل خيبــة األمــل لبعــض 

الوقــت.

- التطوير الوظيفي

ســوق العمل هو دائما تنافســية، فقد نضطر للعمل كل يوم لتأمين ماحصلنا عليه.
فاملشــكلة، عندمــا ننتقــل إلــى بلــد جديــد ، يصعــب علينــا الوصــول إلــى نفــس املســتوى 
فــي التواصــل  إليــه بســبب القانــون املحلــي املتعلــق بالتعليــم ، والحاجــز  نأتــي  الــذي 
عقليــة  تغييــر  إلــى  املزمــن  اإلجهــاد  مــن  ذلــك  يــؤدي  أن  يمكــن  الثقافيــة.  والصعوبــة 
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وخلــق مشــكلة صحيــة قاســية وغيــر قابلــة 
لاســترجاع.

- الرعاية الصحية

مــع  للغايــة  حذريــن  نكــون  أن  يمكــن 
النظــام الغذائــي ، والنــوم ، املكــوس ، ومــا 
إلــى ذلــك ، عندمــا نكــون مرتاحيــن وليــس 
املهنيــة  الحيــاة  أو  األعمــال  مــع  مشــغوال 
أو الشــخصية. فعندمــا نكــون منشــغلين 
املهنيــة  واملســائل  األعمــال  بقضايــا 
والحيــاة ، فســوف ننشــغل عــن االهتمــام 

. بصحتنــا

- العاقة وعاقة الحب

توفيــر  يمكننــا   ، الحــب  فــي  نقــع  عندمــا 
الوقت للشريك او من نحب ، واالسترخاء 
يمكــن  لكــن   بالرومانســية.  والشــعور 
وحتــى   ، واملهنيــة   ، التجاريــة  لألعمــال 
التجمعــات  نتنــاول  أن  لنــا  ينبغــي  كيــف 
بســبب   ، التوتــر  إلــى  تــؤدي  أن  العائليــة 
�ضــيء مــن هــذا القبيــل مثــل نــزاع املصالــح. 
فاملعاناة املزمنة في العاقة ليست سوى 
جــزء مــن رحلــة الحيــاة ألن كل منــا يحمــل 

الخاصــة. العاطفــة 

- العاقة بين اآلباء واألبناء

أي  فــي  يحــدث  الجيــل  فــي  الصراعــات 
معظــم  يواجــه   ، أســتراليا  فــي  ثقافــة، 
فــي االختــاف الثقافــي  املهاجريــن مشــاكل 
مــع أطفالهــم. قــد يتكيــف الجيــل الشــاب 
مــع الثقافــة املحليــة بشــكل أفضــل ، وقــد 
مــع  حتــى  أو  التغييــرات  بعــض  تتطابــق  ال 
املكان الذي يأتي منه الوالدان ويعيشان 

لعقــود.

- االنزعاج الداخلي

بالنســبة  أكثــر صعوبــة  هــي دائمــا  الحيــاة 
لغويــة  لديهــم خلفيــة  الذيــن  للمهاجريــن 
وثقافيــة أو دينيــة مختلفــة، قــد ال نفهمهــا 
بعــض  فــي  تســير   ال  ربمــا  األمــور  ونقبلهــا. 
ونحــن   ، نريدهــا  التــي  بالطريقــة  األحيــان 
الســيطرة.  نطــاق  خــارج  بأننــا  نشــعر 
فالحيــاة معقــدة ، ولكــن علينــا تبســيطها 
علــى  التركيــز   : خــال  مــن  اإلمــكان  قــدر 
حياتنــا  فــي  األيجابــي   والشــعور  الحيــاة 
النــوم.  حبــوب  مــن  وخاليــة  اليوميــة،  

الحيويــة. واملضــادات 
فــي  فأنــت   ، تحقيقهــا  تســتطيع  كنــت  إذا 
االتجــاه الصحيــح لتعيــش نمــط حيــاة مــع  
ZERO Stress”. أي تصفيــر الضغوطــات 

ألنفســية.
ترجمة مجلة عرب أستراليا
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الدورات الدراسية عرب اإلنرتنت
 السلبيات واأليجابيات

مجله عرب استراليا - سيدني-
ثقف نفسك

ويســاعد  بالفائــدة  مليــئ  اإلنترنــت  عالــم 
تقــدم  مــع   ، يــوم  كل  والكثيــر  بالكثيــر 
بعــد  عــن  التعلــم  أصبــح  التكنولوجيــا 
مــن  العديــد  ولجــأ  للغايــة،   ســهل  أمــر 
األشــخاص الراغبيــن فــى التعلــم عــن بعــد 
إلــى هــذه التجربــة وهــذا العــدد فــى ازديــاد 
بأعــداد  ســبقه  عمــا  عــام  كل  مســتمر 
بعــد  عــن  التعلــم  انتشــار  مــع  ملحوظــة 
مــن  العديــد  ظهــور  بــدأ  العالــم  حــول 
الســلبيات مــن جهــة املتلقــي، ولهــذا نقــدم 
لــك بعــد هــذه املشــاكل واألخطــاء التــي قــد 

للتاميــذ. الضــرر  مــن  الكثيــر  تســبب 

عبــر  الدراســية  الــدورات  معلمــو  يقــول 
يقعــون  مــا  غالًبــا  الطــاب  أن  اإلنترنــت 

والتــي  الشــائعة،  األخطــاء  لهــذه  ضحيــة 
وتــؤذي  األمــوال  مــن  الكثيــر  تكلفهــم  قــد 

األكاديميــة. ســجاتهم 

التعلم عن بعد واخطائه
قدم

ُ
ـ  عدم التحقق من امل

وبمــا أن معظــم أربــاب العمــل وغيرهــم مــن 
الكليات ال يقبلون هذه االعتمادات، فإن 
ذلــك يعــد مضيعــة للوقــت واملــال الختيــار 
مــن  التحقــق  يجــب  معتمــد.  غيــر  ُمقــدم 
اعتمــاد الكليــة مــع الحكومــة الفيدراليــة. 
كما يجب التحقق من أشــخاص ســابقين  
فــى  معــك  مشــترك  آخــر  شــخص  مــع  أو 
مــا  إذا  ملعرفــة  الحاليــة   الــدورة  نفــس 
كانــت الكليــات علــى اإلنترنــت قــد خدمتــه 
للعثــور  رائعــة  طريقــة  هــي  جيــد  بشــكل 
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اإلنترنــت. عبــر  محترمــة  مــدارس  علــى 

وأخيــًرا، قــد يحتــاج الطــاب الذيــن بــدأوا 
الكثيــر  إلــى  اإلنترنــت  عبــر  بــدورات  للتــو 
لذلــك  واألكاديمــي،   الفنــي  الدعــم  مــن 
املواقــع  اختيــار  األفضــل  مــن  ســيكونون 
يمــن  املتعلميــن  بتزويــد  تقــوم  التــي 
أو مســاعدتهم ضمــن  يســتطيع توجيههــم 

التعليميــة. خطتهــم 

دون  دورة  علــى  للحصــول  التســجيل  ـ 
الــازم الوقــت  تحديــد 

األســبوع  فــي  ســاعات   10 األقــل  علــى 
للدراســة كل أســبوع  خــال الــدورة. مــع 
الــذي  الوقــت  وفــي  إجــازات!  عــدم وجــود 
الوقــت  اإلنترنــت  عبــر  الطــاب  فيــه  يوفــر 
ا 

ً
املستغرق في التنقل، فإنهم يقضون وقت

أطــول فــي القــراءة والدراســة،  كمــا تقــول 
شــارلوت بــاب ، وهــي كاتبــة فــى ســبارتنبرغ 
اإلنجليزيــة  اللغــة  درســت  كاتبــة   ،  .S.C  ،
وفــي  اإلنترنــت  عبــر  االتصــاالت  ودروس 

جامعييــن. حرميــن 

العمــل  طريقــة   معرفــة  األفضــل  مــن 
 
ً
بــدال قبــل التوقيــع علــى شــيك الرســوم، 
مــن ضياعهــا عندمــا يفــوت األوان.حيــث 
يتطلبــه  الــذي  الوقــت  مــن  الحــذر  يجــب 
عبــر  التدريبيــة  الــدورات  مــن  العديــد 

جامعــة  دورات  مــن  فبعــض  اإلنترنــت، 
بوبــي فــي فينيكــس مضغوطــة لدرجــة أنــه 

األول، األســبوع  فــي 
مكــون  مقــال  كتابــة  الطــاب  علــى  يجــب 
مــن 700 كلمــة وإكمــال خمســة مســابقات 
مــا  تحميــل  يتــم  وباملثــل  اللغــة.  قواعــد 
تبقى من مدة العمل بأوراق ومســابقات. 
أنــه   ، طابهــا  أحــد  فعــل  كمــا  تفكــر،  ال 
يمكنــك التزحلــق علــى الجليــد أثنــاء أخــذ 
فــي  طويلــة  فتــرة  منــذ  لهــا  مخطــط  اجــازة 

الــدورة. منتصــف 

حصــل الرجــل حديثــا علــى درجاتــه وكانــت 
الصفر لهذا األسبوع ، إن الطاب الذين 
 15 بيــن   مــا يقضــون مــا 

ً
A غالبــا يريــدون 

20 ســاعة أســبوعًيا فــي الفصــل ، أو  إلــى 
مدتهــا  دورة  خــال  ســاعة   100 حوالــي 
الســارة  األنبــاء  وتشــير  أســابيع.  خمســة 
الوقــت  بعــض  تقســيم  يمكــن  أنــه  إلــى 
فتــرات  فــي  دقائــق   10 أصغــر  أجــزاء  إلــى 
تنــاول  أثنــاء  أو  اإلفطــار  قبــل  مناســبة: 
الغــداء أو حتــى أثنــاء االنتظــار فــي الصــف 
مدرســتك  كانــت  إذا  ماركــت،  الســوبر  فــي 

جيــدة. هاتفيــة  تطبيقــات  تقــدم 

ـ كونك غير واقعي حول أسلوبك في التعلم

هــل تفعــل كل �ضــيء فــي اللحظــة األخيــرة؟ 
لوجــه؟   

ً
وجهــا تفاعــل  إلــى  تحتــاج  هــل 
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جدتي تفقد الحلم  
بقلم د. نجمة خليل حبيب 

االســتماع  خــال  مــن  أكثــر  تحفــظ  هــل 
ومشــاهدة شــخص يتحــدث مــع القــراءة؟ 
تكــون  فربمــا   ، كذلــك  األمــر  كان  إذا 
خيــاًرا  اإلنترنــت  عبــر  التدريبيــة  الــدورات 
مــدرس   ، دلزوتــو  نيــك  يقــول  ســيًئا. 
عبــر  دروًســا  دّرس  الــذي  هونولولــو 
إن  اآلن،  إلــى  ذلــك  فــى  ومنتظــم  اإلنترنــت 
الطــاب الذيــن يحتاجــون إلــى الكثيــر مــن 
عــن تجربــة  الدعــم االجتماعــي ويبحثــون 
 
ً
أكثــر ســعادة كليــة كاســيكية ســيكونون 
في بيئة الكلية التقليدية. تعمل الدورات 
عبــر اإلنترنــت بشــكل أفضــل ألولئــك الذين 
يتمتعــون بأنظمــة ذاتيــة للغايــة ويمكنهــم 
مــن  املعلومــات  مــن  الكثيــر  اســتيعاب 

اإلنترنــت. عبــر  القــراءة  خــال 

ـ االلتزام بدورة تدريبية على اإلنترنت دون 
ملتطلبــات  ادواتــك  مطابقــة  مــن  التأكــد 

الدراســة

الذيــن  الطــاب  يواجــه  أن  املرجــح  مــن 
بطــيء  اتصــال  أو  هاتفــي  اتصــال  لديهــم 
فقــط  محــدود  وصــول  مــع  أو  باإلنترنــت 
ألجهــزة الكمبيوتــر مشــكلة فــي أداء مهامهــم 
العديــد  وتطلــب  املحــدد.  الوقــت  فــي 
الطــاب  مــن  اإلنترنــت  عبــر  املــدارس  مــن 
Micro- لتشــغيل املهــام فــي تنســيقات مثــ

.Excel أو   soft Word

ـ عدم التحقق من املعلم

تقول بعد اآلراء إن التدريس عبر اإلنترنت 
 عــن تدريــس مقــرر درا�ضــي 

ً
يختلــف كثيــرا

عــادي، ويمكــن أن يأخــذ املدرســين بعــض 
الحيل.لكــن  لتعلــم  التدريبيــة  الــدورات 
عــن  معلمــك  جــودة  مــن  تأكــدك  عــدم 
بعــد. قــد يكلفــك ذلــك كل �ضــيء وربمــا تقــع 
ضحيــة أحــد املحتاليــن أو املعلميــن قليلــي 
الخبــرة الذيــن قــد يضــروك بجهلهــم أو قلة 
تتحقــق  أن  دائمــا  عليــك  فيجــب  خبرتهــم 
معــه  تبــدأ  أن  قبــل  معلمــك  هــو  ٙمــن  مــن 

الــدروس. تلقــي 

 ـ  اســتهاك الكثيــر مــن املجهــود  فــي وقــت 
مبكــر جــدا

يقتــرح تيــد ســميث، وهــو عالــم جيولوجــي 
فــي  دورات  بتدريــس  قــام  كاليفورنيــا  مــن 
الكليــات التقليديــة وفــي ثــاث كليــات علــى 
اإلنتــرن، أن أي شــخص يبــدأ التحــول إلــى 
التعليــم عبــر اإلنترنــت يبــدأ بــدورة واحــدة 
ســميث:  يقــول  مثالــي.  أمــر  وهــذا  ســهلة 
“لقــد شــاهدت عــدًدا كبيــًرا مــن الطــاب 
فــي  يســّجلون للحصــول علــى دورة كاملــة 
املــرة األولــى ، وســرعان مــا يغمرهــم عــبء 

العمــل أو تحديــات التقنيــة أو كليهمــا”.
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مجله عرب استراليا سدني - 
حبيــب  خليــل  نجمــة  للدكتــورة  صــدر 
جدتــي  بعنــوان  قصصيــة  مجموعــة 
تفقــد الحلــم وهــي املجموعــة الثالثــة بعــد 
يضرســون  واألبنــاء   .  .  .« مجموعتيهــا  
 )2006( يزهــر«  لــم  »ربيــع  و   :)2001(

تفقــد  »جدتــي  املجموعــة،   هــذه  فــي 
األبــدي  حلمهــا  الكاتبــة  تطــارد  الحلــم«، 
بتقنيــات  ولكــن  فلســطين  إلــى  العــودة 
هــذه  فــي  فالحلــم  املــرة.  هــذه  مختلفــة 
املجموعة ال يروح مباشــرة إلى فلســطين، 
 عــن طمــوح شــخ�ضي، أو 

ً
فقــد يكــون بحثــا

 مــن واقــع بائــس، أو اقتنــاص حالــة 
ً
هروبــا

عاطفــي وجــد 

يمثــل الحلــم هنــا آليــة ســردية مهمــة؛ فهــو 
إحــدى آليــات اإلبــداع مــن خــال التجريــة 
عبــر  املؤلفــة  اســتطاعت  إذ  والتذكــر؛ 
بنيتهــا الحلميــة أن تؤشــر أبعــاد شــخصية 
البطلــة )الجــدة( باالرتــكاز علــى بنية نصية 
إيجــاد  علــى  قائمــة  خاصــة  مامــح  ذات 
 فــي 

ً
عالــم بديــل يمكــن أن يحقــق انفراجــا

أزمــة الشــخصية وتحقيــق مــا عجــزت عنــه 
فــي الواقــع: »فــي الحلــم كان يرجــع الــّي كل 
 
ً
ليلــة ، كأنــه لــم يمــت ، كأنــه كان مســافرا

والشــوق  اللهفــة  معــه  وعــادت  وعــاد، 
تتشــكل  هكــذا  املاجنــة«.  واملداعبــات 
أبعــاد الشــخصية البطلــة فــي القصــة عبــر 

جدتي تفقد الحلم  
بقلم د. نجمة خليل حبيب 

إصدارات
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مدينة كانبريا
إحدى املعالم السياحية يف أسرتاليا

وبيــن  للتحقــق،  قابلــة  غيــر  معطلــة  رغبــة 
الحلــم الــذي يوفــر  كل 

االمكانــات لتحقيــق ذلــك. »يــا هللا!.. مــاذا 
أفعــل ألعيــد الحلــم إلــى حياتــي!؟.. يــا رب!. 
حلــم واحــد، حلــم واحــد فقــط، حتــى ولــو 
تكشــف  االشــتغال  بهــذا   .».  . كابــوس. 
التعبيــري  الــدور  عــن  الراويــة،  الكاتبــة/ 
خاصــة  شــعورية  تجربــة  بوصفــه  للحلــم 
الوعــي  منطقــة  الــى  اســتدعاءها  يمكــن 
االنســانية وعيشــها كتجربــة  للشــخصية 

متكاملــة.  مرئيــة 
 

قــول  حــد  علــى  فهــو  الثانــي  الجــزء  أمــا 
غيــر  مــزج  عشــوائية  »ذاكــرة  الكاتبــة: 
بــريء بيــن الســيري واملتخيــل. نســج يدمــج 
املترفــة  اللماحــة  الشــعرية  الصــورة 
هــي  واملبتــذل.  واليومــي  العــادي  بلغــة 
ذاكــرة عشــوائية ألنهــا تنتقــي مــن الزمــان 
واملــكان مــا يــروق لهــا، ال مــا يــروق ملنظــري 
الســيرة«.  أو  القــص  فــن  فــي  النظريــات 
طائــرة  فــي  تتنفــس  ذاكــرة   1- نقــرأ:  وفيــه 
كوانتــس، -2 ذاكــرة تتنفــس فــوق ســرير 
لــم  ملــع  أبــو زـكـي، -4 مــا  أبيــض، -3 جــدي 
  
ً
صعبــا العبــور  كان  كــم   5-  ،

ً
ذهبــا يكــن 

زمــن  القســم  هــذا  فــي  الكاتبــة  تســتعيد 
النهوض الفلسطيني في األدب مع محمود 
عمــار،  أبــو  مــع  السياســة  وفــي  درويــش، 
حــرب  النكــوص:  زمــن  لتســتعيد  وتتابــع 

اشــتباكات  بيــروت،  اجتيــاح  املليشــيات، 
حانــون،  بيــت  مجــزرة  وحمــاس،  فتــح 

وغيرهــا.    أوســلو  طبخــة 

قصيــرة  قصــص   ...« الثالــث  القســم  فــي 
«، تحضــر همــوم الكاتــب والكتابــة، 

ً
جــدا

منهــم  الحقيقيــون  األمــس  رفــاق  يحضــر 
وصــال  كنفانــي،  غســان  واملتخيلــون: 
رؤوف، وليد مسعود، سعيد أبي النحس 

وغيرهــم.  املتشــائل« 
تتبــع  »وجدانيــات«،  الرابــع  القســم  فــي 
القصيــدة(  )القصــة  أســلوب  الكاتبــة 
وهــي  الــراوي  هــي  البطلــة  تصبــح  بحيــث 
القصيــدة.  فــي  املركزيــة  البنائيــة  األداة 
تقديــم  فــي   

ً
مكمــا الوصــف  دور  ويأتــي 

فــي: »ميــرا األميــرة«. كان  الشــخصية كمــا 
حفيدتــي  هــي  األولــى/  املــرة  ألــق  ملجيئهــا 
فــي  جــاءت  أحفــادي/  أول  ليســت  األولــى. 
الثالــث والعشــرين مــن يوليــو / اصبحــت 

بهجتيــن/...  اليــوم  هــذا  فــي  بهجتــي 

 الدكتوره نجمه حبيب 
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مدينة كانبريا
إحدى املعالم السياحية يف أسرتاليا

مجلة عرب أستراليا ـ وكاالت ـ 
تقــع  االســترالية  العاصمــة  هــي  كانبيـــرا 
وتعتبـــر  وملبــورن  ســيدني  مــن  كل  بيــن 
فــي  الســياحه  وجهــات  أهــم  مــن  واحــدة 
أســتراليا فهــي حاضنــة للكثيــر مــن املعالــم 
كاملتاحــف  الجــذب  واماكــن  الســياحية 
تضــم  انهــا  كمــا  واملنتزهــات  واملعــارض 
مجموعــة مــن املحمّيــات التــي تشــكل بيئــة 
ــاق تســلق الصخــور والصيــد 

ّ
مثاليــة لعش
والتخييــم.

فــي  الســياحية  االماكــن  اهــم  مــن  ولعــّل 
اســتراليا كانبـــرا نذكــر، حديقــة بريندابيــا 
الحدائــق  اهــم  مــن  تعتبـــر  التــي  الوطنيــة 
الوطنيــة فــي اســتراليا، بحيــرة بيرلــي قريفيــن 

الكثيــر والجبــل األســود وغيرهــا 

سياحة
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املجموعة وسط تصفيق الحضور. 
عـــن  املســـؤولة  شـــيير،  مينـــدي 
مؤسســـة »ذي رانـــواي أوف دريمـــز« 
قالـــت للصحافـــة إن صاحـــب فكـــرة 
العـــرض كان ابنهـــا الـــذي يعانـــي مـــن 
نـــوع نـــادر من األمـــراض الخاصة، أال 

وهـــو عســـر النمـــو العضلـــي.
إلـــى  وأضافـــت شـــيير أن ابنهـــا »نبههـــا 
يرتديـــه  مـــا  ارتـــداء  فـــي  يرغـــب  أنـــه 
دفعهـــا  الـــذي  األمـــر  اآلخـــرون«، 
بالتفكيـــر فـــي وضع نحو ســـتين مليون 

االحتياجـــات ذوي  مـــن   
ً
شـــخصا

عرض أزياء لذوي االحتياجات الخاصة

أزياء

مجله عرب استراليا  سدني - 
مـــت مؤسســـة »ذي رانـــواي أوف 

ّ
نظ

أزيـــاء  عـــرض  األميركيـــة،  دريمـــز« 
لـــذوي االحتياجـــات الخاصة، وذلك 
»ثـــورة  مهرجـــان  فعاليـــات  ضمـــن 
تشـــهده  الـــذي  الســـنوي  املوضـــة« 

نيويـــورك. مدينـــة 
مجموعـــة  عـــن  املؤسســـة  وكشـــفت 
»ربيـــع 2019« لألزيـــاء، وقد شـــاركت 
منهـــا  شـــهيرة  أســـماء  تصميمهـــا  فـــي 
هيلفيغـــر.  وتومـــي  وتارغيـــت  نايـكــي 
 
ً
 وعارضـــة

ً
وقـــام نحـــو ثاثيـــن عارضـــا

الخاصـــة  االحتياجـــات  ذوي  مـــن 
تلـــك بعـــرض 
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الخاصــة الذيــن يعيشــون فــي الواليــات املتحــدة األميركيــة. وتقــول شــيير إن مؤسســتها 
االحتياجــات  لــذوي  املخصصــة  املابــس  لتصميــم  محترفيــن  مصمميــن  مــع  تعمــل 
الخاصــة وذلــك ناتــج عــن إيمــان املؤسســة بحــق هــؤالء النــاس بارتــداء املابــس التــي 

يرغبــون فيهــا«.
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موضة مالبس شتاء 2019

58 العدد الخامس ديسمبر 2018مجلة عرب أستراليا
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مجلة عرب أستراليا ـ  سيدني ـ 
وكاالت ـ قستاني ـ 

هــذه  خــال  منــا  واحــدة  كل  تبحــث 
ملوضــة  مواكــب  هــو  مــا  كل  عــن  الفتــرة 
يبــدو  ومــا   .2019 وشــتاء  خريــف2018 
 للنظــر هــو أن العديــد مــن صيحــات 

ً
الفتــا

تعــود  للنظــر  والافتــة  الغريبــة  املوضــة 
أو  الجليتــر  صيحــة  وكانــت  قــوي.  بشــكل 
املابــس الامعــة هــي أبــرز مــا يســيطر علــى 

.
ً
حاليــا الســاحة 

ببعــض  بجولــة  القيــام  قــررِت  فــإذا 
املتاجــر، ســتجدين العديــد مــن املابــس 
كالجاكيــت،  القطــع،  بمختلــف  الامعــة 
أننــا  ورغــم  وغيرهــا.  التنــورة  البنطلــون، 
اعتدنــا أن كل مــا هــو المــع يرتبــط فقــط 
باإلطاالت املسائية، إال أن األمر يختلف 
 .2018-2019 وشــتاء  خريــف  فــي   

ً
تمامــا

للعمــل  الذهــاب  بإمكانــك  أصبــح  حيــث 
أو أي مــكان بهــذه املابــس. فقــط كل مــا 
 الطريقــة 

ً
تحتاجينــه هــو أن تعلمــي جيــدا

جذابــة  تبــدو  حتــى  بهــا  ســترتدينها  التــي 
ومناســبة.

مــن  مجموعــة  فــي  لــِك  جمعنــا  لذلــك   
النقــاط التاليــة، حيــل تمكنــك مــن ارتــداء 

البســاطة... بمنتهــى  الصيحــة  هــذه 
 

كيف ترتدين التنورة الامعة أو 
الجليتر؟

 مــن األســئلة التــي تــدور بذهــن كل 
ً
واحــدا

واحــدة منــا فــور أن تشــاهد تنــورة المعــة، 
هــو الطريقــة التــي ســترتديها بهــا حتــى تبــدو 

كاجــوال وليســت مابــس ســهرة.
١- إذا كنت ترغبين في أن تصبح إطالتك 
كاجــوال، فيمكنــك ارتدائهــا مــع القميــص 
إلــى حــذاء  أو الجاكيــت الجينــز باإلضافــة 

ريا�ضــي.
٢- أمــا إذا كنــِت ترغبيــن فــي إطــال رســمية 
للعمــل، هنــا يمكنــك ارتدائهــا مــع بالطــو 

شــتوي مميــز.
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البنطلون الجليتر
وتنطبــق نفــس الخطــوات التــي ذكرناهــا فــي الســابق، علــى ارتــداء البنطلــون الجليتــر. 
حيــث يمكنــك ببســاطة ارتدائــه لتصبــح إطالتــك كاجــوال أو رســمية، ويمــكك تحويلــه 

ليناســب إطالتــك املســائية.

الجاكيت الامع

فــي شــتاء  يمكــن ببســاطة أن يضيــف الجاكيــت الجليتــر ملســة مميــزة علــى إطالتــك 
الجاذبيــة  مــن  درجــة  يمنحــك  فهــو  قاتمــة،  مابســك  تكــون  أن  مــن   

ً
فبــدال  .2019

واألناقــة. حيــث يمكــن ارتدائــه مــع قميــص أبيــض، أو مــع مابــس ذات لــون غامــق. 
أخــرى المعــة. أي قطعــة مابــس  معــه  ترتــدي  أن ال  بشــرط 
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 مجله عرب استراليا  سدني - 
املكّونات

•  صدر دجاج مقطع الى شرائح- 8
•  بصل مقطع الى شرائح- 3

•  فليفلة ملونة مقطعة- 3
•  فلفل أحمر حار- رشة

•  ثوم مهروس- فصان
•  زيت- بحسب الحاجة

•  عصير ليمون حامض- 3 ماعق كبيرة
•  أوريغانو- ملعقة صغيرة

سكر- ملعقة صغيرة  •
ملعقتــان  ورسيستيرشــاير-  صلصــة   •

ن كبيرتــا
•  ملح- بحسب الرغبة

•  فلفل أسود- بحسب الرغبة

 

طريقة العمل
ضعــي  الحجــم،  متوســط  وعــاء  •فــي 
البصــل، الثــوم، الفليفلــة امللــون، الســكر 

الورسيستيرشــاير. وصلصــة 
ثــم  الحامــض  الليمــون  عصيــر  •أســكبي 
الفلفــل  الحــار،  الفلفــل  بامللــح،  نكهــي 

واألوريغانــو األســود 
اخلطــي  املقطــع،  الدجــاج  •زيــدي 
املكونــات حتــى تتجانــس ثــم غطــي القــدر 
ســاعتين. لحوالــى  الثاجــة  الــى  وادخليــه 

علــى  عميقــة  مقــاة  فــي  الزيــت  •ســخني 
ثــم قلبــي  النــار، اضيفــي خليــط الدجــاج 

لونهــا. يتغيــر  حتــى  املكونــات 
ينضــج  حتــى  النــار  علــى  الخليــط  •أترـكـي 

النــار. عــن  أبعديــه  ثــم   
ً
جيــدا

ثــم  طبــق  فــي  الفاهيتــا  خليــط  وزعــي   •
.
ً
ســاخنا ســفرتك  علــى  قدميــه 

 فاهيتا دجاج على الطريقة اللبنانية

مطبخ




