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يساعد على تخفيف اوجاع
املفاصل والعضالت

ترامب ينتقد التحقيق "غري 
العادل" يف مزاعم التدخل 

الروسي يف االنتخابات

تقول السلطات أن أكثر من 70 منزًل ومبنى 
قد دمروا في حرائق في أستراليا.

حلــت النيــران ســريعة الحركــة فــي مدينة 
“تاثرا” الســاحلية في نيو ساوث ويلز في 

وقت متأخر يوم األحد بالتوقيت املحلي.
وقالــت الســلطات انــه تــم اجالء الســكان 
املحليــن الى بلــدة مجاورة ولم تــرد انباء 

عن فقدان احد.

فــي وقــت ســابق ، دمــرت الحرائــق فــي 
عقــارا،   18 لـــ  مــا يصــل  الــى  فيكتوريــا 
ووصفت الســلطات حرائــق الغابات بأنها 

األسوأ في املوسم.

فــي “تاثــرا” ، تــم عــالج أربعة أشــخاص 
بســبب استنشــاق الدخــان وأصيــب رجل 
إطفاء واحد عندما وصلت درجات الحرارة 

انتقــد الرئيــس الميركــي دونالــد ترامــب 
التحقيــق الــذي يجريــه املحقــق الخــاص 
روبرت مولر حول التدخل الروسي املحتمل 
فــي النتخابات الميركيــة التي فاز بها في 

.2016

فاز الرئيس الروسي فالديمير بوتن بولية رئاسية رابعة بفارق كبير عن أقرب منافسيه.
وقالت املفوضية املركزية لالنتخابات إن بوتن حصل على 76 في املئة من أصوات الناخبن 

بعد فرز معظم األصوات.

اجتاحت قوات النظام التركي ومرتزقته من 
املجموعــات اإلرهابية اليــوم مدينة عفرين 
وقامــت بأعمــال تخريب ونهب فــي املنازل 
واملنشــآت وذلــك بعــد أيــام من اســتهداف 
مشفى املدينة وتدمير مئات املنازل وتهجير 

قوات النظام الرتكي 
ومرتزقته جيتاحون عفرين 

ويشردون أهلها

حرائق الغابات األسرتالية: خيشى فقدان عشرات األبنية 

انتخاب روسيا: فالدميري بوتني يفوز بوالية رئاسية رابعة
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أستراليات

أدان رئيــس الــوزراء الســترالي "مالكولم 
الجاســوس  تســميم  تورنبــول" حــادث 
ســكريبال"  "ســيرجي  الســابق  الروســي 
 وابنتــه فــي الرابــع مــن الشــهر الجــاري.
ونقلت قناة "ســكاي نيوز" البريطانية عن 
متحدث باســم رئاســة الوزراء البريطانية 
"رئيــس  إن  قولــه  ســتريت(  )داوننــج 
الوزراء الســترالي شــارك رئيســة الوزراء 
البريطانية "تيريــزا ماي" في إدانتها لهذا 
العمل املــروع ، وأعرب عن تضامنه الكامل 
 مــع اململكة املتحدة وردها علــى الهجوم”.
من جانبها، أعربت ماي عن شكرها لتورنبول 
على دعمه القوي لبالدها في قضية تسميم 
الجاســوس الروســي، مشــيرة إلــى أنهما 
اتفقا على اجتماع املجتمع الدولي من أجل 
 اتخاذ موقف ضد هذا "العمل الخســيس”.

خارجيــة  وزيــرة  بيشــوب  جولــي  قالــت 
أن  املتحــدة يجــب  اململكــة  إن  أســتراليا، 
تســتخدم "شباب األســرة املالكة" للترويج 
لخــروج بريطانيــا مــن التحــاد األوروبي 
"بريكســت" والفوز بصفقات تجارية حول 

العالم.
وأضافت بيشــوب، أن أســتراليا مســتعدة 
لبــرام إتفاقيــة تجــارة حرة مــع بريطانيا 
يمكن أن تشــكل "نقطة انطالق" لبريطانيا 
لالنضمام إلى اتفاقية الشراكة عبر املحيط 

الهادئ في املستقبل.
وحثت بيشــوب الوزراء على استخدام قمة 
الكومنولــث في لنــدن، أبريل املقبــل، لعقد 
صفقات تجارية واســتخدام األسرة املالكة 
إلبــرام هــذه الصفقــات، وكشــفت صحيفة 

تلقــت الحكومــة األســترالية اقتراحــا مــن 
الحكومة األوكرانية بإنشاء قاعدة فضائية، 
لكنها لم تتخذ قرارا نهائيا بهذا الشأن إلى 

اآلن.
وأفــاد الســفير األوكرانــي فــي أســتراليا، 
نيقــولي كولينيتش، بــأن بــالده تأمــل بأن 
تــرد الحكومــة األســترالية علــى اقتراحها 
بإنشــاء قاعــدة فضائيــة أوكرانيــة غربــي 
البــالد. وجاء تصريــح الســفير، في حديث 
أدلى به لصحيفة "ذي ويســت أســتراليان" 

األسترالية.
وقــال كولينيتــش إن بالده كانــت قد قدمت 
هذا القتراح، عــام 2016، لكنها لم تحصل 
على رد إلى اآلن. وأضاف قائال إن أوكرانيا 
جاهــزة إلطــالق الصواريــخ الفضائيــة من 
قاعــدة جديدة وإن كان ذلك صباح الغد. كما 
أنها مستعدة لتقديم الخبراء واألخصائين، 
علمــا بــأن الحكومــة األســترالية كانــت قد 
أعلنت، في ســبتمبر املاضي، عن استحداث 

وكالة فضائية قومية.

الرئاســية  النتخابــات  انطلقــت 
الخــارج،  فــي  املقيمــن  للمصريــن 
أيــام،  لثالثــة  تمتــد  أن  علــى  أمــس، 
تنتهــي فــي 18 مــارس، يدلــي خاللها 
املواطنون بأصواتهم في مقار البعثات 

“طريــق بديــل"، عنــوان مقــال ميخائيــل 
كوروســتيكوف، في "كوميرســانت"، حول 
بحث الوليات املتحدة وأســتراليا والهند 
واليابــان عــن بديــل للمشــروع الصينــي 

"طريق وحزام”.
أســتراليا  تناقــش  املقــال:  فــي  وجــاء 
والوليات املتحدة والهنــد واليابان إقامة 
مشروع بنى تحتية دولية يمكن أن يصبح 
بديــال عــن "الحــزام والطريــق" الصيني. 
تحدثــت عــن ذلــك صحيفــة "فاينانشــيال 
ريفيــو" األســترالية، نقــال عــن مســؤول 
رفيع املســتوى في اإلدارة األمريكية. وذكر 
مصــدر الصحيفة األســترالية أن األطراف 
اتفقت حتى اآلن على وصف املشروع بأنه 
"بديــل" وليس "منافســا" ملشــروع البنية 
التحتية الصينية "الحزام والطريق". ومن 
املفتــرض أن يكــون األســاس القتصــادي 
للمبــادرة عبــارة عــن "برنامــج مســاعدة 
إنمائيــة رســمية" يابانــي ضخم، نشــرت 
الوثيقــة حولــه فــي العــام 2017 وأيدتــه 
الوليــات املتحــدة. صيغــة الرباعية هذه، 
تــم إحياؤها فــي صيف العــام 2017 بعد 
توقف ملدة عشــر ســنوات من أجل تنسيق 

كبح جمهورية الصن الشعبية.
وفــي الصــدد، نقلــت "كوميرســانت" عــن 
رئيــس البرنامج اآلســيوي ملركز كارنيغي 
قولــه  غابويــف،  الكســندر  بموســكو، 
للصحيفــة: "بطبيعــة الحــال، فــإن هــذه 
املبادرة تهدف إلى مواجهة الســتراتيجية 

رئيس وزراء استراليا يدين حادث تسميم 
الجاسوس الروسي في بريطانيا

جولي بيشوب تشجع إلبرام اتفاقية 
تجارة حرة مع بريطانيا

أوكرانيا تنوي إنشاء قاعدة فضائية
في أستراليا

إقبال المصريين على التصويت
في أستراليا

يبحثون عن طريقة لكبح الصين

روســيا  تتهــم  بريطانيــا  أن  إلــى  يشــار 
بالتورط في حادث تســميم سكريبال ، كما 
أقدمت على عدد من الخطوات الفورية ضد 
موسكو أبرزها طرد 23 دبلوماسيا روسيا 

من البالد على خلفية الحادث.

البريطانية أن األمير هاري سيضطلع بدور 
قيادي رســمي في قمة الكومنولث، ملحاولة 

اجتذاب أجيال جديدة للمنظمة.

وتــدل الحســابات التــي أجراهــا الخبــراء 
األوكرانيون حسب الســفير األوكراني على 
أنــه من الضــروري اســتئجار قطعــة أرض 
بمساحة 7 آلف كيلومتر مربع، حيث يفضل 
أن تكون بالقرب من مدينة دربي األسترالية. 
وتعــّول أوكرانيــا علــى أن تســتغرق عملية 
إنشــاء القاعدة الفضائيــة األوكرانية هناك 

5 أعوام.

الدبلوماســية وعددهــا 139 بعثــة في 
العالــم،  أنحــاء  124 دولــة بمختلــف 
ويتنافس فــي النتخابات الرئيس عبد 
الفتــاح السيســي، ورئيس حــزب الغد 

موسى مصطفى موسى.

الصينية. ومع ذلك، فمن الصعب أن نعتقد 
أن ينجــز شــيء منهــا خــالل عهــد دونالد 
ترامب، فهو نفسه أعلن عن تقليص العديد 

من مشاريع السياسة الخارجية”.
ووفقا لغابويف، فإن أكثر الوسائل فعالية 
ملواجهة اســتراتيجية "الحــزام والطريق" 
في الصن هي "النتهاء من إقامة الشراكة 
العابــرة للمحيــط الهــادىء"، وهــو اتفاق 
جديد حــول تحرير التجــارة، كان الرئيس 
األمريكــي الســابق بــاراك أوبامــا قد روج 
له بنشــاط، بيد أن الرئيــس الحالي للبيت 
األبيض انســحب من املحادثات، معلنا أن 
هــذه الخطة ليســت في مصلحــة الوليات 

املتحدة.
ويشارك خبير مركز البحوث الستراتيجية 
أنطــون تســفيتوف الرأي الســابق، فيقول 
لـ"كوميرســانت": " مــن غيــر املرجــح أن 
املحيــط  الهنــد-  "حــزام ومســار  ينطلــق 
الهــادئ الديمقراطي" بســهولة. أول وقبل 
األعمــال  بــن  العالقــات  ألن  شــيء،  كل 
والدولة في البلدان األربعة ليســت كما في 
الصــن. وهكــذا، فإجبــار آلــة مماثلة على 
السير على بنزين "الهند واملحيط الهادئ" 
سيكون أكثر صعوبة بكثير. ومن الواضح 
أن الرباعيــة تأمــل فــي أن ل تريــد البلدان 
املســتفيدة مــن الســتثمارات فــي البنيــة 
التحتيــة العتمــاد الكامــل علــى األمــوال 
الصينيــة وأن تســعى إلى تنويــع مصادر 

الستثمار على األقل”.
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هل يجب حظر 
الهواتف النقالة 
في المدارس؟

ممدوح سكرية

ل يعنــي أننــا ل نرى أشــياء مــا، أنها غير 
موجــودة، هــذه قاعــدة صحيحــة ومتبعــة 
كثيرا في علوم الفيزياء والفضاء الخارجي، 
وأيضــا في املحيطــات والبحــار، هنا على 

كوكب األرض.
على ســبيل املثال، في عام 2015، اكتشــف 
التنانــن  مــن  جديــًدا  نوًعــا  الباحثــون 
البحريــة، وهــو نــوع مــن األســماك التــي 
تنتمــي لفصيلــة فــرس البحــر، وهــذا بعد 
150 عاًمــا مــن افتراضــات العلمــاء بــأن 
هنــاك نوعان فقط، وكان هــذا دليل إضافي 
علــى أن التنوع البيولوجــي للمحيطات به 
حــدود أقــل ممــا يمكــن تخيله، وفقــا ملوقع 

“howstaffworks” األمريكي.
العينــة املكتشــفة فــي 2015 نتجــت بعــد 
4 عمليــات مســح ثالثيــة األبعــاد، واعتقد 
العلماء في البداية أنهم عثروا على أسماك 
شــاردة، على الرغــم من أنهــا التقطت على 
عمــق 50 متــًرا، وهــذا عميــق بشــكل غير 
معتاد بالنســبة لهذه األنــواع، ألن معظمها 
يعيش فــي أعماق بها الطحالــب الضحلة، 
تتراوح 3 و25 متًرا، ثم أجريت الختبارات 
الجينيــة، مما أدى إلى الكشــف عن أنه في 
القــرن املاضــي، كان يوجــد نــوع ثالث من 

التنانن البحرية.

اســتبعد رئيس الوزراء األسترالي مالكولم 
تورنبول إجــراء انتخابات مبكــرة ببالده، 
وذلــك بعدما تراجعت شــعبيته على خلفية 
 فضيحة جنسية بن نائبه وموظفة سابقة.
- حســبما نقلــت شــبكة  وأكــد تورنبــول 
"يورونيــوز" األوروبيــة - أن النتخابــات 
ستجرى العام القادم وأنه ل توجد أي خطة 
أو نيــة إلجرائهــا بشــكل مبكر عــن املوعد 
 املحدد لها في النصف األول من عام 2019.
ودافع تورنبول عن سجل حكومته، موضحا 
أنــه قد حقــق التزامه بشــأن تعزيــز النمو 
القتصــادى حيث تم توفيــر أكثر من 403 
 آلف فرصة عمل جديدة خالل العام املاضي.
وانخفضت شعبية تورنبول وسط انتقادات 
حــول تعاملــه مع وجــود عالقة بــن نائبه 
 الســابق بارنابي جويس وموظفة ســابقة.
وكان جويس نائب رئيس الوزراء السترالي 
قد استقال من زعامة حزبه ومن منصبه في 

علماء يكتشفون آثارا جديدة لتنانين 
بحرية في أستراليا

رئيس وزراء أستراليا يستبعد إجراء 
انتخابات مبكرة ببالده

وبفضل تقنية جديــدة في تحاليل الحمض 
النووي، وصف النوع الجديد وصفا علميا، 
ولكــن كل مــا كان معروفًا عنه هــو أن لونه 
أحمــر ياقوتي لمع، ومن املحتمل أنه عاش 
فــي ميــاه أعمــق مــن أقاربــه، ولم يتســنى 
إثبات أي شــيء عن دورة حياة الحيوان أو 

عاداته.
وغيــرت لقطات جديدة ألثــار لتنانن البحر 
الياقوتية اللون غيرت هذا، وتمكن الخبراء 
من معرفة بعض األشــياء، بعــد أن صورت 
بعض املركبــات البحرية صورا ولقطات له 
تحــت املــاء في الســاحل األســترالي، وهي 
منطقــة يهيمــن عليهــا اإلســفنج البحــري، 
النــوع الجديــد املكتشــف، وهو لــه صفات 
ليســت موجودة في النوعن املعرفن، مثل 
قدرته على ثني ذيله، وهذه امليزة ل تمتلكها 
األنــواع، وربما تكــون ضرورية للحيوانات 
في هذا العمق عندما تصبح البحار قاسية.
لونه األحمر ربما يبدو متوهًجا في الضوء 
الكامــل، ولكــن أكبــر فوائــده أنــه يســاعد 
التنانن البحرية على النســجام في أعماق 
املحيطــات والبحــار، وبالطبــع، يمكن تعلم 
الكثيــر عن هذه األســماك الجميلــة، وطرح 
املزيــد من األســئلة املفيدة مثــل كيف وملاذا 

تطور الذيل.

الحكومــة، وذلك بعد ضغوط مســتمرة منذ 
 أسابيع بسبب عالقة ربطته بموظفة سابقة.
وجويس متزوج منذ 24 عاما وانتخب بعد 
حملة روج خاللها للقيم األسرية، لكنه وقع 
تحت ضغط كبير لالســتقالة بســبب عالقة 
ربطته بســكرتيرته اإلعالمية السابقة التي 

تحمل اآلن طفال منه.

هنــاك جــدل كبيــر في أســتراليا حــول العــدد املتزايد مــن الطــالب الذين 
يســتخدمون الهاتــف املحمــول أثناء وجودهم في املدرســة، حيث ل يؤدي 
هذا إلى تعطيل الفصل الدراسي فحسب ، بل قد يؤدي أيًضا إلى استخدام 
بعــض الطــالب للهاتف ألغراض أكثر شــرًا كما هو الحــال مع الفتاة "آمي 

دوللي إيفرت" التي انتحرت بعد تعرضها للبلطجة اإللكترونية.
يوجــد املؤيــد واملعارض لهــذه املســألة، فيعتقد بعض اآلبــاء أن الهواتف 
املحمولــة تزيــل مخاوفهــم املتعلقــة بالســالمة واألمــان من خــالل تمكن 
أطفالهــم مــن التواصل معهــم في أي وقت، و يعتقد املدرســون واإلداريون 
الراغبــون فــي حظر الهواتف املحمولة في املدارس أن اســتخدام الهواتف 
يســبب اضطرابــات و يصبــح الطــالب مدمنــن على مشــاهدة يــو تيوب 
واســتخدام انســتغرام  و ســناب تشــات أو إرســال رســائل من أجهزتهم 
املحمولــة، ممــا يجعلهم يهتمون بدرجة أقل فــي الفصل ويفقدون الدروس 
الهامة، وقد تستخدم هذه الهواتف املحمولة في أغراض خبيثة مثل الغش 

في الختبارات أو التقاط صور غير مناسبة.
تدعو الحكومة إلى حظر الهواتف الذكية في الفصول الدراسية، وقد دعى  
وزيــر التعليم الفيدرالي ســيمون برمنغهام الى إغــالق الهواتف املحمولة 

أثناء ساعات الدوام املدرسي.
قــال "وقــت الفصل الدراســي هو للتعلم ويجب عدم النشــغال بأي شــيئ 

اخر".
 وفقــا للبحــث الذي أجري في "برمنجهام" ، لنــدن ، قبل وبعد فرض حظر 
الهواتــف ، وجــد أن الحظر أدى إلى تحســينات في درجــات الختبار بن 
الطــالب ، مع اكتســاب الطــالب الذين حققوا أدنى مســتوى من التحصيل 
ضعفــي متوســط   الطــالب و كان للحظر تأثيرا إيجابيــا  أكبر على الطالب 

ذوي الحتياجات التعليمية الخاصة.
قــال كريــس بريســالند رئيــس مجلس مديــري نيو ســاوث ويلــز إن إزالة 

الهواتف من املدارس لم تكن "مزايا للطالب تربويا”.
وقــال "نتحدث عن محاولة تحفيز تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندســة 

والرياضيات في مدارسنا.
مــع التطور الســريع للعلــوم والتكنولوجيا ، أصبحــت الهواتف املحمولة 
جــزًءا ل غنــى عنه في الحياة. ومع ذلك ، ل ينبغي حظر الهواتف املحمولة 
فــي املــدارس ، كمــا يجــب تقييدها فــي الوقت املدرســي ، لذلــك تحل هذه 
املشــكلة بالتعاون بــن الطالب واملعلمن ومديري املــدارس الذين يدركون 

كيفية التعامل مع تعليم الطالب حول األمان التكنولوجي.
نقابة املعلمن NASUWT تؤيد حظر الهواتف في الفصول الدراسية، ففي 
اســتطالع حديث للرأي ، حدد 46٪ من أعضائه الهواتف املحمولة كســبب 
لالضطــراب وعــدم النضباط ، ويشــعر التحــاد بالقلق بشــكل خاص من 
التالميذ الذين يلتقطون صوًرا في الدروس وينشرون مواد على يو تيوب 
ومواقع الشــبكات الجتماعية، وقال الســكرتير العام لـ NASUWT كريس 
كيتــس إن مثــل هــذه املواد تتســبب في "ضائقــة وصدمــة ل توصف لدى 

املعلمن”.
أحياًنا يأتى الطالب إلى املدرسة بدون واجباتهم املدرسية أو بدون تناول 

وجبة اإلفطار ، ولكن لديهم دائًما هاتفهم.
إن الهاتف املحمول هو أداة قوية للتعلم ولكن يخشى من سوء الستخدام 
فــي يــد طــالب املدارس ، حيــث يقلل من التركيــز والنتباه لشــرح املدرس 
كما يطلق العنان لتســلط وســيطرة النترنت بما فيها من مواد اباحية أو 

استخدام الهاتف لتصوير فيديوهات سيئة.
هناك مزايا وعيوب لستخدام أو حظر الهاتف املحمول في املدارس. أعتقد 
أنــه من األفضل أكثر إذا منعت املدرســة الهاتــف أثناء وقت الفصل وحتى 
أثناء فترات الراحة، إذا تلقى الطالب تعليمًا جيدًا فلماذا يريدون استخدام 
الهاتف أو األجهزة األخرى في املدرسة؟ ويمكن بعد ذلك توسيع نطاق هذا 

ليشمل حظر األجهزة في مكان العمل.
وأعتقد أيضا أن هناك حاجة ملزيد من الدراسات واملزيد من البحث من أجل 

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

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

وقعت أســتراليا وتيمور الشرقية في األمم 
املتحــدة معاهــدة إلنهــاء خــالف حــدودي 
بحــري بينهمــا، من شــأنه توفيــر عائدات 

نفطية وغازية كبيرة للبلدين.
وترأس األمن العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوتيريــش حفل التوقيع الذي تشــارك فيه 
وزيرة خارجية أســتراليا، جولي بيشــوب 
ومساعد رئيس وزراء تيمور الشرقية، ايو 

باريرا.
ومن شــأن هذه املعاهــدة أن توفر لقتصاد 
تيمور الشــرقية الذي يعاني من صعوبات، 
دفعــا قويــا بفضــل تقاســم عائــدات حقــل 
النفــط والغاز الكبير غريتر ســانرايز الذي 
اكتشف في 1974 والذي تقدر عائداته بن 

40 و50 مليار دولر.
وتيمــور الشــرقية هــي آخر دولة آســيوية 

انضمت لألمم املتحدة عام 2002.

عثــر مزارع أســترالي علــى بيضة ضخمة، 
يزيــد حجمهــا ثالثــة أضعاف عــن الحجم 

العادي للبيض.
ووفقا ملا نشرته النسخة األملانية من موقع 
"هــاف بوســت"، بلــغ وزن البيضــة 176 

غراما.
وقام املزراع بفتح البيضة، وكانت املفاجأة 

عندما وجد بداخلها بيضة ثانية كاملة.
وتوجــه املزرائع ملتخصص من أجل معرفة 
الســبب، إل أن البروفيســور راف فريــري، 
األســتاذ بكلية العلوم البيطرية في جامعة 

كشــفت دراســة حديثــة أجرتهــا مؤسســة 
عشــرة  مــن  أكثــر  أن   Salvation Army
ماليــن أســترالي يجــدون أن حلــم شــراء 

منزل في أستراليا أصبح بعيد املنال.
كمــا كشــف التقريــر أن 1 مــن بــن ثالثــة 
أســترالين من أصحاب القــروض املنزلية 
يرون أنهم لن يتمكنوا من تســديد دفعاتهم 
في حال ارتفعت نسبة الفوائد لهذا العام.

وتمثــل الدراســة رأي أكثر مــن 19 مليون 
أســترالي فــوق ســن الثامنة عشــر والذين 
يرون أن الوضع القتصادي وأزمة املساكن 

تشكل قلقًا دائمًا لهم.
كمــا كشــفت الدراســة أن أكثــر مــن ثلثــي 
الشــخاص الذيــن يتلقــون دعمــا طارئــا 
للتخفيف من حالة الضغط النفســي لديهم 
ناجمة عن ازمة املساكن، خاصة أن حوالي 
نصــف مــا يتقاضونه من دخــل يذهب إلى 

القرض املنزلي او اليجار.
كمــا عبــر 40% مــن املســتطلعة ارائهم أن 
قلقهــم تجــاه الوضــع املــادي يؤثــر علــى 
الســرية وحياتهــم  صحتهــم وعالقاتهــم 
الجتماعية، فيشــعر العديــد منهم بالحرج 
التــي  املاديــة  الضوائــق  مــن  والخجــل 

يتعرضون لها.
وفي حديث لها مع SBS  قالت املستشــارة 
 Salvation Army مؤسســة  فــي  املاليــة 
السيدة Kristen Hartnett إن أزمة ارتفاع 
أســعار املنازل تؤثر بشكل كبير على زيادة 
أعــداد الناس امللتحقن باملؤسســة والذين 

يحتاجون املساعدة

أستراليا وتيمور الشرقية توقعان 
معاهدة إلنهاء الخالف الحدودي

مزارع استرالي يعثر على بيضة ضخمة 
وما بداخلها مدهش

10 ماليين أسترالي 
فقدوا األمل في 

شراء منزل!

وتم التوصل إلى التفاق على هذه املعاهدة 
بن أســتراليا وتيمور الشرقية أثناء جولة 

مفاوضات في كوالملبو.

تشــارلز ســتورت، أكد أنه ليســت لديه أي 
فكرة عن كيفية حدوث هذا األمر.

ويعتقــد فريري أنه من املمكــن حدوث مثل 
هذا األمر، بسبب تعرض الدجاجة لإلجهاد 

الشديد.
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حذرت أســتراليا من ان استخدام تطبيقات 
الرسائل املشــفرة يشكل أكبر تهديد يواجه 
وكالت الســتخبارات في العصر الحديث، 
فيمــا تعهــد قــادة دول جنوب شــرق آســيا 

بتفعيل التعاون ملكافحة اإلرهاب.
وخلصــت قمــة جمعت "رابطــة دول جنوب 
شرق آسيا – آسيان"، وأستراليا في سيدني 
إلــى أن اســتخدام "الشــبكة اإللكترونيــة" 
الســوداء، يشــكل معضلة متفاقمة، ويتعن 
علــى دول املنطقة تنســيق الجهود من أجل 

إبقاء األمور تحت السيطرة.
وقال وزير الشؤون الداخلية األسترالي بيتر 
داتن: إن "اســتخدام اإلرهابين واملجرمن 
لتطبيقات الرســائل املشــفرة، يشــكل أكبر 
انتقــاص مــن القــدرات الســتخبارية فــي 
العصــر الحديث"، مشــيرا إلى أن الســبيل 

الوحيد، هو بالعمل معا.
مــن جانبه، أكــد رئيس الوزراء األســترالي 
مالكولــم ترنبــول، علــى ضــرورة أن "يبقى 
الجميع متأهبن، وأن نعمل باســتمرار مع 

واجــه بنــك "كومنولث"، أكبر بنــوك اإلقراض 
العقــاري فــي أســتراليا، اتهامــات بارتــكاب 
انتهــاكات صارخــة لقوانــن مكافحة غســيل 

األموال في البالد.
وبدأت وكالة الستخبارات املالية في أستراليا 
إجراءاتهــا ضد البنك، بعــد اتهامات بارتكاب 

53700 انتهاك.
وترتبط اإلجراءات بصورة مباشرة بماكينات 
إيداع األموال الذكية التابعة للبنك، التي ثارت 
مزاعم بأن عصابات إجرامية اســتخدمتها في 

عمليات غسيل أموال.
وقد يواجه البنك عقوبات مالية ضخمة بسبب 

هذه النتهاكات.
وذكــر مركز تقاريــر وتحليل العمليــات املالية 
األسترالي أن تلك املاكينات سهلت إيداع أموال 
مجهولة املصدر، وذلك نظرا ألن بيانات حاملي 
البطاقــات غير معروفــة لبنك كومنولث، إل في 

حال كان حامل البطاقة عميال لدى البنك.
دولر  ألــف   20 بإيــداع  املاكينــات  وتســمح 
أســترالي )15845 ألــف دولر أمريكــي( فــي 
كل معاملــة نقدية، ول يوجد حدود للمعامالت 

املالية اليومية.
وتقــوم املاكينــات بإحصــاء األمــوال املودعة 
ونقلهــا علــى الفــور إلــى الحســابات التــي 
يختارهــا مــن قــام بإيداعهــا، ومــن ثــم تكون 
جاهــزة للتحويل لحســابات أخرى ســواء في 

لإلعصــار  مصاحبــة  قويــة  ريــاح  هبــت 
شــمالي  دارويــن  إقليــم  علــى  ماركــوس 
أســتراليا، مما أدى إلى اقتالع أشــجار من 
جذورها، وتقول السلطات إن سرعة الرياح 

بلغت 130 كلم في الساعة.
أظهــر مقطع فيديو، لحظــات مثيرة لقتالع 
أشــجار ضخمة مــن جذورها بســبب رياح 
قويــة تصاحــب اإلعصــار ماركــوس الــذي 

يقترب من استراليا.
وهــي  األشــجارا  املقطــع  فــي  وظهــر 
تتدحــرج  في الشــوارع، بعــد أن اقتلعتها 
الريــاح ، وفــي مشــهد آخــر كانــت الريــاح 

نقلــت صحيفــة "امليــرور" البريطانيــة عــن 
خبير أســترالي قوله إن الطائــرة املاليزية، 
التي اختفت في 8 مارس 2014، تم العثور 

عليها في موقع "غوغل إيرث”.
واختفت الطائرة من على شاشــات الرادار، 
مــن  توجههــا  خــالل   ،2014 مــارس  فــي 
كوالملبور إلى بكن حاملة على متنها 239 

شخصا.
وكانــت عمليــة بحث ضخمــة قادتها كل من 
الصــن وأســتراليا وماليزيــا، بكلفــة 115 
مليون جنيه إسترليني، للبحث عن الطائرة 
املهمــة  تكلــل  أن  دون   ،2017 ينايــر  فــي 

بنجاح.
لكــن بيتر مكماهون، الــذي عرفته الصحيفة 
كخبير هاو في تحقيقات اختفاء الطائرات، 
يصــر علــى أنــه عثــر علــى الطائــرة، حيث 
نشــر صــور "ناســا" و"غوغــل إرث" تقــول 
إن الطائرة ســقطت على بعــد 10 أميال من 
جنــوب جزيرة راوند، وهــي جزيرة صغيرة 

تقع شمال موريشيوس.

أستراليا تحذر من هجمات إرهابية 
باستخدام تطبيقات مشفرة

أكبر بنوك أستراليا للتمويل العقاري 
"متورط في غسيل أموال"

“ماركوس" يقتلع األشجار العمالقة من 
جذورها في أستراليا

“خبير" يكشف سر اختفاء الطائرة 
الماليزية.. ويتحدث عن مفاجأة

جيراننا في املنطقة.. اإلرهاب أصبح عابرا 
للبلدان أكثر فأكثر”.

املعلومــات وتقاســمها  "تبــادل  إن  وقــال: 
يكتســب أهميــة كبــرى.. نعلم جميعــا بأن 
مــا قــد يبــدو غيــر ذي أهميــة أو معلومــة 
استخبارية غير ذات صلة، قد يكون القطعة 

املفقودة التي تحل أحجية التحقيق”.
ماليزيــا  وزراء  رئيــس  نــوه  جهتــه،  مــن 
نجيــب عبد الــرزاق بمبادرة أســتراليا من 
أجــل تعزيز التعــاون، وقــال: إن "التصدي 
للدعاية املتشددة عبر اإلنترنت ضرورة"..." 
"معركتنا األساسية الجديدة هي أن نكسب 
وســائل  عبــر  وعقولهــم  شــبابنا  قلــوب 

التواصل الجتماعي”.
ووقــع القــادة املشــاركون في القمــة مذكرة 
تفاهــم للعمــل معــا مــن أجل التوصــل إلى 
"تشــريع أفضــل ســبل التصــدي لإلرهاب، 
وإجــراء حوارات إقليمية وورش عمل حول 
األدلــة اإللكترونية وطرق التصدي للتطرف 

عبر اإلنترنت”.

الداخل أو الخارج.
وبحسب مركز تقارير وتحليل العمليات املالية 
فــإن بنك كومنولث لم يلتزم خــالل الفترة بن 
2012 و2015 باإلبــالغ فــي املوعــد النهائي 
عــن التحويــالت النقدية التي تبلــغ 10 آلف 

دولر أسترالي أو أكثر.
وبلغ إجمالي املعامالت املالية 53506 معاملة 

بقيمة 624.7 مليون دولر أسترالي.
واتهمــت وكالــة الســتخبارات املاليــة البنك 
بعــدم إجــراء تقييــم للمخاطــر في مــا يتعلق 
بغســيل األمــوال وتمويل اإلرهــاب، وذلك قبل 
طــرح املاكينــات في عــام 2012. كمــا اتهمت 
الوكالــة البنــك بالفشــل في مراقبة حســابات 

مالية ربما استخدمت تلك املاكينات.
ويقــول مركز تقارير وتحليــل العمليات املالية 
إن البنك لم يبلغ عن أمور مشــبوهة سواء في 
وقــت حدوثهــا أو بعــده، وذلــك فــي معامالت 
ماليــة يزيــد مجموعها عــن 77 مليــون دولر 

أسترالي.
وشــملت األمــور املشــبوهة خمــس عصابات 
إجرامية، بينها اثنتان متهمتان بغسيل أموال 

من عائدات املخدرات.
ويقــول مركز تقارير وتحليــل العمليات املالية 
إن البنك فشــل فــي مراقبة بعض الحســابات 
حتــى بعد أن أصبح علــى دراية باملخاوف من 

وجود عمليات غسيل أموال.

تقتلــع شــجرة عمالقة من جذورهــا، وبدت 
أيضــا أشــجار عــدة وقــد تحطمــت نتيجة 

اإلعصار.
كما تســبب "ماركوس" فــي إحراق خطوط 
التيــار الكهربائــي، وتدمير ســقوف بعض 

املباني.
كمــا  أن العديــد من مناطق إقليــم داروين، 
شمالي البالد، أصبحت بال كهرباء، ولفتت 

إلى أن الرياح خلفت دمارا هائال.
ودعت الســلطات الســكان إلــى اللجوء إلى 
املناطــق اآلمنــة بســبب الظــروف الجويــة 

املتطرفة.

وقال ماكماهون )64 عاما( "تم إرسال أربعة 
أميركين إلى أستراليا لإلشراف على نتائج 
التحقيــق، إل أنه تم إخفاء كل املعطيات عن 

الرأي العام، ملاذا؟”
ويضيف "ل يريدون أن يقولوا إنه تم العثور 
على الطائرة وهي مليئة بثقوب الرصاص.. 

إذا كشفوا األمر سيتم فتح تحقيق آخر”.
فيما يعتقد غايســالين واترلوس، الذي فقد 
زوجتــه وابنيــه فــي الحادث املأســاوي، أن 
الطائرة أطلق عليهــا النار، مضيفا "فيتنام 
وماليزيا والتايالند تحجب معلومات مهمة 

عن الرأي العام”.
وأردف قائــال "هنــاك دول أخرى تعرف هذه 
املعلومــات لكنهــا صامتــة، مثــل بريطانيا 
وأميركا.. ملاذا الصمت ؟ ألن هناك معلومات 

ل يريدون أن يعرفها الجميع”.
يشــار إلــى أنــه انتشــلت أجزاء مــن حطام 
الطائــرة مــن جــزر باملحيط الهنــدي وعلى 
ســاحل شــرق أفريقيا، وتأكد أن ثالثا منها 

على األقل من الطائرة املفقودة.
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في الوقت الذي تلقى فيه بريطانيا دعمًا من 
دول أوروبيــة في الخطوات واملواقف التي 
اتخذتهــا ضــد روســيا، وذلك علــى خلفية 
اتهام موسكو بالضلوع في محاولة اغتيال 
العميل املزدوج الســابق سيرغي سكريبال، 
بهجــوم بغــاز األعصــاب، تخشــى القــارة 
العجوز من لجوء اإلدارة الروســية لســالح 

"الغاز" كوسيلة ضغط عليها.
وتســبب تســميم العميل املزدوج الســابق 
بإثــارة توتر كبير في العالقات بن روســيا 
وبريطانيــا، والتي ســاندتها دول أوروبية 
مثل فرنســا والتــي قال رئيســها إيمانويل 
ماكــرون بأنه ســيتخذ إجراءات فــي األيام 
القادمــة ردا على تســميم ســكريبال، وبأنه 
ســيبحث القضية مــع املستشــارة األملانية 
أنغيــال ميركل والذي قال وزيــر خارجيتها 
"برلــن تتفهــم املوقــف  أن  هايكــو مــاس 
البريطانــي، وسنتشــاور بشــكل وثيق مع 

لندن”.
وبينمــا تنفــي موســكو أي مســؤولية عما 
حــدث لســكريبال، صّعــدت بريطانيــا مــن 
موقفها بإعالن رئيســة الوزراء البريطانية 
تيريــزا مــاي عــن سلســلة عقوبــات ضــد 
روســيا بينهــا طرد 23 دبلوماســيا، وردت 
موسكو على لســان الناطق باسم الكرملن 
ديمتري بيســكوف بقولــه: "موقف الجانب 
البريطانــي يبــدو لنــا غيــر مســؤول علــى 
الطالق، ولن تتأخر إجراءات الرد الخاصة 
بنا. القرار ســيتخذه الرئيــس بوتن وليس 
هناك من شك بانه سيختار الفضل ملصالح 

روسيا”.
وبحســب "ديلي ميل" البريطانية، يخشــى 
محللــون مــن أن العتمــاد األوروبــي علــى 
واردات الغاز الروســي، قــد يضع لندن في 
وضــع ضعيــف أمــام موســكو، فــي الوقت 
الــذي تمــر فيــه العالقــات بــن الدولتــن 

بمرحلة حرجة.
ونقلــت الصحيفــة البريطانية عــن محّللن 
في شركة "إس آند بي بالتس"، املتخّصصة 
فــي توفير بيانات وتحليالت حول أســواق 
الطاقــة العامليــة، قولهــم إن العتمــاد على 

روســيا في تزويد أوروبا بالغــاز، قد يكون 
الخيــار الوحيد أمام الــدول األوروبية، في 
حــال وجدت نفســها بحاجة إلــى املزيد من 
الطاقــة، وذلك نظــرًا ألن باقــي املوردين قد 

وصلوا أو اقتربوا من أقصى طاقتهم.
وطبقًا ألرقام نشرتها "ديلي ميل"، تستورد 
أوروبــا مــا يقــارب 35 في املئة مــن غازها 
من روســيا، وبأن شــركة "غاز بروم" باعت 
العــام املاضي لبريطانيا أكثر من 16 مليار 
متــر مكعب مــن الغاز، وهو ما يمثل 20 في 
املئــة من إجمالي الطلب الخاص بها، بينما 
ارتفعت صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا 

لتسجل 194 مليار متر مكعب في 2017.
هذا وقد شهدت احتياطيات الغاز في القارة 
العجوز انخفاضًا قياســيًا بعد موجة البرد 
األخيــرة التــي اجتاحــت القــارة، هــذا إلى 

جانب إغالق مرافق التخزين البريطانية.
وأصبحــت بريطانيــا أكثــر اعتمــادًا علــى 
الــواردات الروســية فــي الســنوات القليلة 
املاضية، وذلــك لتضاؤل اإلمدادات من بحر 
الشــمال وإغــالق مرفــق Rough لتخزيــن 
الغــاز العــام املاضي، والــذي كان يمثل في 
أقصــى قدراتــه 70 فــي املئــة من مســاحة 

تخزين الغاز اإلجمالية في بريطانيا.

الغاز ورقة ضغط "روسية" في خالفاتها مع أوروبا

أحمد الشمالي.. الجندي السوري الذي اخترق 
”جيش النصر” التابع لتنظيم ”الجيش الحر”

لقطة

إحتجاجات ضد التدخل التركي في عفرين

الجويــة  األرصــاد  مــن  تحذيــرات  ومــع 
بانخفــاض فــي درجــات الحــرارة بأوروبا 
األســبوع القادم، قد تتــرك الدول األوروبية 
تحــت رحمة موردي الغــاز الروس، وهو ما 
استبقته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا 
مــاي بقولها خالل جلســة ملجلــس العموم 
بأن لندن تبحث عن دول أخرى غير روســيا 
للحصول على إمداداتها من الغاز كرد على 

تسميم سكريبال.
كــراب  البريطانــي ســتيفن  النائــب  وأّيــد 

تريــزا بقولــه: "تســتغل روســيا عــن عمــد 
وذلــك  بهــا  الخاصــة  الطاقــة  مصــادر 
إلخضــاع أوروبــا، وعلينــا أل نقبــل بهــذا 
بديلــة”. عــن خيــارات   الوضــع، ونبحــث 
جدير بالذكر أن بريطانيا كانت قد اشــترت 
بحســب "ديلــي ميل" شــحنة غــاز طبيعي 
مســال من روســيا مؤخــرًا، وذلــك لتواجه 
تزايــد الطلب خالل موجــة "الوحش القادم 
من الشرق"، والتي ضربت البالد في نهاية 

شهر فبراير املاضي.

أوكلت الســتخبارات الســورية 
مهمــة عســكرية نفــذت بنجــاح 
أحمــد  الجنــدي  بطلهــا  وكان 
الــى  تســلل  الــذي  الشــمالي 
صفــوف الجماعــات التكفيريــة 
كمنشــق عــن الجيــش العربــي 
الســوري حيث اســتطاع كسب 
النصــر”  ”جيــش  فصيــل  ثقــة 
التابــع لتنظيم ”الجيــش الحر” ليصبح من 

أهم قادة هذا التنظيم.
قاد الشــمالي مقاتلــي التنظيم في هجمات 
ضد الجيش الســوري و لكن بتنســيق عال 
مع القوات الســورية التي أفســحت املجال 
امــام الشــمالي لتحقيــق انتصــار هنــا أو 
هناك من خالل انســحاب الجيش الســوري 
من مواقع له ليقوم الشــمالي لحقًا بتحديد 
القــوات  شــن  أثنــاء  العصابــات  مواقــع 

السورية هجوما معاكسا.
ونقلت وكالة “املصدر” النكليزية في تقرير 
حصــري لهــا عــن مصدر عســكري ســوري 
أنــه و مع إنتهــاء عمليات الجيــش العربي 
الســوري في ريف حمــاه و وصول القوات 
الســورية الــى مطــار أبــو الظهــور أعطي 
الضــوء األخضــر للمقاتل أحمد الشــمالي 
باإلنسحاب والعودة بعد أن أمضى سنوات 
طويلــة فــي خدمــة الوطــن داخــل صفوف 

الجماعات املسلحة.
فيما يلي صورتن للبطل ”أحمد الشــمالي” 
األولــى كمقاتل في صفــوف ”جبش النصر 
اإلرهابــي” والثانيــة بعــد أن أكمــل مهمته 

الوطنية وتم تكريمه في حماه.
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A 529 Elizabeth Street, Surry Hills NSW 2010
P. 02 9318 2228  |  M. 0499 111 777

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

إختبر عراقة وجودة الطعام الشرقي في سيدني.. إختبر زحلة...
Experience first class fine dining at its finest...
Experience Modern Middle East in Sydney... 
Experience Zahli

زحلة عراقة الشرق
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د. برو، رزق، األشوح، وطوني

العميد وهبي يوقع كتابه للزميل سكرية

دويهي، وهبي، القنصل اللبناني شربل معكرون والقزي

المطرانان طربيه ورباط ناصيف ووهبي

حريقة، خوري، راشيل وانطوان

وهبي، عبيد، عصفور، علوش، غزوان ووالي

املطعم الشامي حتلو اجللسة واللقمة املميزة

عنوان املطعم الشامي اجلديد
102 - 106  Railway Terrace Merrylands

Tel: 02 8677 1671

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

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

يتسع املطعم لـ ١١٥ كرسي ويستقبل جميع املناسبات واالفراح من أعياد ميالد وخطوبات وغيرها 
كل هذا جتده يف مطعم الشامي على عنوانه اجلديد أدناه

ا�م�ي ا�ممطعم ا�م�ش

“السقوط الكبير" العميد خليل وهبه

حفل اطالق كتاب العميد املتقاعد خليل وهبي، في مسرح 
برايان براون بانكستون. "السقوط الكبير" من 4 مجلدات، 

 مفصلة على النحو التالي:
 الجزء الول "استعدادات الحرب”

 الجزء الثاني "الحرب”
 الجزء الثالث "النهيار”

الجزء الرابع "اإلنجازات”

علــى الرغــم مــن كثــرة مــا كتــب حــول موضــوع الحــروب 
اللبنانيــة، أو ربمــا بســبب كثــرة مــا كتب وســبب تضارب 
اآلراء والتجاهات، فإن مفهوم الحرب في لبنان وجيشه منذ 
تأسيســه ١٩٧٦، ل يــزال يعاني كثيرا مــن الغموض، وربما 
كان ذلــك أمــرا طبيعيــا، إذ مــن الصعب تعريــف املفهومات 
األساســية تعريفا دقيقا، ومن هنا تضاربت األقوال واآلراء، 
ولكــن علــى الرغــم من هــذا التباين فــي الــرأي. أضاف الى 

مكتبتنــا الثقافيــة الغترابية في اســتراليا العميد املتقاعد 
خليــل وهبــه تحفــة فكرية من خــالل هذه املجموعــة القيمة 
التي تســلط الضوء على إشــكالية مفهوم الحروب اللبنانية 
وجيشــه والســقوطات وكمــا فــي كل حرب هنــاك انهيارات 
وكــوارث وايضــا إنجــازات فــي مراحــل تتبــع التطــورات 
الحاصلــة في معناه حســب التطور التاريخــي الذي مر في 

أيامه..
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الوزير رفول وحضور

الوزير رفول يتوسط سكرية وحريقة

من إحدى الندوات

أثناء االستقبال

الوزيران باسيل ورفول وطوق

سكرية وحريقة مع الوزير باسيل

الزي اللبناني بصبغة التيار الوطني الحر

الخوري وسليمان مع باسيل

باسيل يتوسط عجاقة، حرب، الديري والسفير رعد

االب د. لويس الفرخ

الزميالن سكرية وخوري، انطوان وراشيل حريقة

أثناء المؤتمر الصحافي

اختتــم مؤخــرا وزير الخارجيــة واملغتربن جبران باســيل 
مؤتمــر الطاقــة اإلغترابيــة اللبنانيــة – أوقيانيــا 2018 
 الــذي ُعقــد في ســيدني فــي صالة الدلتــون هــاوس بارك .
والقــى كلمة قــال فيها : ” لم يكن من الســهل إنجاح مؤتمر 
الطاقــة الغترابيــة خــالل فتــرة ثالثة أشــهر خصوصًا مع 
تبديل في الطاقم الدبلوماســي في استراليا، شاكرا السفير 
اللبنانــي والقنصلن اللبنانين في ســيدني وملبورن على 
الجهــود الجبارة التــي بذلوها لنجاح املؤتمــر . واعلن ان 
 املؤتمر املقبل ســيكون في ملبــورن وبعدها في نيوزلندا “.
واعتبــر “ان املقيــاس لنجــاح املؤتمــر هــو الشــعور بفرح 

املشاركة فيه .
نتيجــة  جــاءت  اقــرت  التــي  التوصيــات  ان  اضــاف 
.“ الطويــل  النهــار  خــالل  حصلــت  التــي   املناقشــات 
وشدد على اهمية استعادة الجنسية للمنتشرين خصوصًا 
للذين ل قيود لهم في لبنان عن طريق التفتيش في ارشــيف 
الدولة ومن خالل ســجالت املؤسســات الدينية ، فالجنسية 
هــي اهم شــيء نقــوم به لالنتشــار لنها تشــكل جــزءًا من 
هويتنــا، والهوية والجنســية مــع الثقافة هــم أعمدة لبنان 

املميز وهم الغلى للحفاظ عليه “.

باسيل في اختتام مؤتمر الطاقة اإلغترابية:
لنا مشروعا واحدًا وفكرًا واحدًا لالنتشار وهو لبنان

وفي مسألة الستثمار في لبنان قال: ” ان من يطلع على األوضاع 
اللبنانية قد ل يتشجع لالستثمار فيه ، ولكن في الواقع هو 
مكان للكسب وهو جنة ضريبية وفيه الكثير من التسهيالت، 
 داعيــًا الى رفع مســتوى التبــادل التجاري بــن البلدين “.

وملبــورن  ســيدني  فــي  التجــارة  غرفتــي  وشــكر 
اللبنانية،وحــث  املنتجــات  لتســويق  عملهمــا  علــى 
.“ أنواعهــا  علــى  اللبنانيــة  املنتجــات  شــراء   علــى 
 كما دعا الى التعاون الطبي والتســويق للســياحة الطبية .
واعتبــر” ان العــالم الســيء يســيء الــى لبنــان ويؤذيــه، 
وعلينــا  لبنــان  عــن  املشــرقة  الصــورة  نقــل  الــى  داعيــًا 
الختيــار بــن مــن ينقــل الصــورة الجميلــة عــن لبنــان 
وبــن السياســي الــذي يظهــر صورة بشــعة عنــه ويفاخر 
 بهــا مــن اجــل كســب بعض األصــوات فــي النتخابــات “.
والحفــاظ  التربــوي  التبــادل  علــى  وحــث 
.“ “لبنانــي  والتحــدث  العربيــة  اللغــة   علــى 

واكد “ان لبنان عرف كيف يصنع الفكر والجسور بن البشر، 
فاملسيحي اللبناني هو خير من يتحدث للغرب عن املسلم فيما 
 املســلم هو غير من يتحدث عن املسيحي في دول الشرق “.
و شــدد “علــى اهميــة تعين أكبــر عدد ممكن مــن القناصل 

الفخرين لالنتشار ألنهم يخدمون لبنان من دون مقابل على 
رغــم العراقيل ،قائاًل أخجل أن أقــول للمغتربن ان البعض 
 فــي لبنان يعرقل توقيع مراســيم تعيــن قناصل فخرين”.
للمؤتمــر  حضــروا  الذيــن  الدبلوماســين  “ان  وقــال 
أنتــم  كمــا  وهــؤلء  الدبلوماســي  لبنــان  صــورة  هــم 
.“ الحقيقــي  لبنــان  صــورة  معهــم  ســنبني   مــن 
وأشــار “الــى تزامن الحتفــال بعيد املرأة مــع عيد املغترب 
مشيدًا بنجاح املرأة اللبنانبة والم اللبنانية في لبنان وِفي 

النتشار “.
الحــق  شــخص  النتشــار،فلكل  تســميم  وقال:”يحاولــون 
بــأن يكــون له انتماء سياســي ولكن ل يحق ألحد أن يقســم 
الغتــراب اللبنانــي بســبب انتمائــه السياســي وبســبب 
الخالفــات السياســية . ونحــن عندما نربط النتشــار بأي 
مصالح فئوية نطلب منكم ان تنبذوننا. فنحن لنا مشــروعا 
واحدًا وفكرًا واحدًا لالنتشــار وهو لبنــان الذي يبقى اكبر 
منــا جميعــًا مشــددًا على انه يجــب ان نحيد النتشــار عن 
الســموم والسياســة في لبنان. ونحن نريد إعطاء النتشار 
اللبنانــي أما البعــض اآلخر فيريد أن يأخــذ منه وهذه هي 

نقطة الخالف بيننا وبينهم.
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حشد قومي اجتماعي جامع في ذكرى
ميالد الزعيم انطوان سعادة

تكريم
رئيس بلدية باي سايد يكرم

محمد بزي

احتفلت منفذية سيدني للحزب السوري القومي الجتماعي في 
ذكــرى ميالد زعيم الحزب الســوري القومي الجتماعي انطوان 
سعادة في حفل حاشد ومميز بحضور عميد شؤون عبر الحدود 
األمن إيلي خوام ومنفذ عام سيدني السيد جورج يزبك، سعادة 
القنصــل السوري الســتاذ ماهر دبــاغ ،  المن عادل موســى، 
المــن أحمد األيوبي، منفــذ عام ملبورن األمن صباح عبداهلل، 
نامــوس املندوبيــة األمن ســايد نكــت وناظر اإلذاعــة واإلعالم 
األســتاذ شادي الساحلي، منســق تيار املرده السيد فادي ملو، 
ورئيــس منظمة حزب البعث العربي الشــتراكي  الســيد فوزي 
أمــن ، وأمــن ســر منظمــة التحريــر الفلســطينية الســيد عبد 
القادر قرنوح، رئيس النادي الفلسطيني السيد جميل بطشون، 
وممثلــي الصحافــة الغترابيــة و ممثلــي املؤسســات الثقافية 
و الجتماعيــة و العالميــة وحشــد مــن القومــن الجتماعــن 

واصدقاء الحزب.
 كانت البداية  بالنشيدين األسترالي والسوري القومي الجتماعي،
عرف الحتفال ناظر اإلذاعة واإلعالم األســتاذ شــادي الساحلي 
بلباقتــه املعهودة الحتفال وأشــاد بهذه الذكــرى العظيمة التي 
يقــف أمامها القوميون الجتماعيون كل عام وقفة تأمل وتبصر 

يجددون بها القسم والولء. 
بعدها قدم راعي الحتفال عميد شؤون عبر الحدود األمن إيلي 
خوام الذي تحدث عن عظمة أنطون سعاده وعقيدته وحزبه، مشددًا 
علــى أن الحتفــال بميالده، هو احتفال بميالد نهضة قيم الحق 
 والخير والجمال، ونهضة املجتمع املوحد واملحصن، والنسان.

مــن جهة ثانية أشــار األمن خــوام الى أن األوضــاع في لبنان 
مستقرة، وهذا الستقرار ألن بلدنا يمتلك عناصر قوة وردع في 

مواجهة التهديدات "السرائيلية"، واملخاطر الرهابية.
وحــول إســتحقاق النتخابــات النيابية في لبنان أشــار األمن 
خــوام الــى أن القانون الحالي ل يعّبــر عن طموحاتنا ونحن لم 
نصوت له، ألننا نريد لبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي.

ولفت إلى أن الوضع في الشام يتجه نحو األفضل، فعلى الرغم 
من الحرب الكونية على ســورية وما أحدثته من دمار وقتل، ما 
زالت الدولة السورية قوية وتقوم بمسؤولياتها تجاه مواطنيها 

وما زال جيشها قويًا ويقوم بمهامه في مواجهة الرهاب”.

المهندس
اسعد سمعان

لكافة اعمال
الهندسة والبناء
الرجاء التصال بنا

على الرقم:
0488 221 234

أقــام رئيــس بلديه باي ســيد بيل سارافســكي حفل عشــاء 
تكريمــا للســيد مايــكل بــزي بحضور الســيناتور شــوكت 
مسلماني و نائب ريس بلديه ليفربول علي كرنيب و رئيس 
تحريــر جريــده املســتقبل جــو خــوري وعلي بــزي و لؤي 

مصطفى ومحمد مبيض. 

األمين خوام، الزميل سكرية والساحلي

قرانوح يقدم درعًا تكريميًا لخوام

يقطعون قالب الحلوى

األمناء
بيل، مبيض، بزي، كرنيب، مصطفى وحضور

كرنيب وبزي

سلفي

موسى، االيوبي، القنصل السوري دباغ وخوام

القنصل السوري دباغ وخوام

غنام، قرانوح، العموري وبطشون
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أحيــا تيــار املــرده – أســتراليا حفلــه الســنوي بنجــاح باهــر، 
ت صالــة "غراند رويــال" الجموع مــن مختَلف األحزاب  حيــث َأمَّ
اللبنانيــة واألســترالية و من كافة الروابــط والجمعيات واألفراد 
، علــى رأســهم ســيادة املطــران أنطــوان شــربل طربيه وســيادة 
املطران ميالتيــوس ملكي وبحضور ممثلن عن مطارنة الكنائس 
األرثوذكســية والكاثوليكية والسريانية في أستراليا، إضافة إلى 
رئيــس املعارضــة فــي ولية نيو ســاوث ويلز النائب لــوك فولي، 
ونائب رئيس الحكومة في ولية سان دياغو األرجنتينية خوسيه 
نادر وإلى العديد من النواب والوزراء األســترالين وسفير لبنان 
فــي كانبيرا األســتاذ ميالد رعــد وعقيلته والقنصل الســوري في 
سيدني األستاذ ماهر دّباغ وعقيلته والنواب تانيا ِمهايِلك، جوليا 
فــن ورئيــس بلديــة كانتربري/بانكســتاون كال عصفــور وعضو 

كــرم املجلــس الثقافــي األســترالي العربــي – منتــدى بطــرس 
عنداري ، العديد من الشــخصيات النسائية املميزة من مختلف 
اإلختصاصــات الطبية واإلعالمية والثقافيــة بالجالية العربية 
في أســتراليا بمناســبة “يوم املرأة العاملي” ، وتسميتهن إمرأة 

مرده أستراليا يحيي حفَلهُ السنوي بامتياز

تكريم مثقفات وإعالميات الجالية العربية بـ”أستراليا”

بلديتهــا جــورج ذخيــا وعضو بلدية ماركڤيل ســليمان إســكندر، 
إضافــة إلــى رئيــس الجامعة الثقافية في العالم الشــيخ ميشــال 
الدويهــي ورئيــس الرابطــة املارونيــة باخوس جرجــس ورئيس 

املجلس املاروني طوني خطار وحشد من الصحافة واإلعالم .
َعرَّف الحفل املهندس بدوي الحاج، ُمشــددًا على عروبة وعلمانية 
ا  وثبات موقف تيار املرده ورئيســه النائب ســليمان فرنجيه َوِمَمّ
قاله " أراَدُه أن يكون تيار الشــفافية والعيش املشــترك في لبنان 
الواحــد، أراَدُه أن يكــون ثابتــًا في مواقفهالسياســية، وطنيًا في 
كل قراراتــه، عنيــدًا في مبادئــه، راقيًا في رّدات فعلــه، صادقًا في 
تحالفاتــه، واضحًا في أهدافه، مؤمنًا بأرضه، ُمداِفعًا شرســًا عن 

حقوق أبنائه...”
تــاله كلمــة للمطران طربيه شــدد فيها على دور األحــزاب الفاعل 

العام 2018 ومنهن “األديبة والشاعرة سوزان عون ، اإلعالمية 
ســيلفيا مزهر ، الدكتورة ســمية أبو الحســن ، املحامية نضال 

حمزة والدكتورة رندة عبد الفتاح”.
جــاء ذلــك فــي حفل حاشــد ضم نخبــة مــن األطباء والشــعراء 

في أســتراليا بشكل عام ودور تيار املرده الدَّؤوب على جمع الكل 
تحت راية الوطنية واإلنفتاح . 

بعد ذلك كانت كلمة لرئيس املعارضة في الولية النائب لوك فولي 
مشــددًا على أهمية تفاعل اللبناني في السياســة األسترالية، مّما 

يزيد من تأثيره على القرار األسترالي ِتجاه وطنه األم .
آَخر الكالم كان ملســؤول مكتب املرده في أســتراليا، الســيد فادي 
َملّلــو، حيث شــدد علــى التكاتف والتعاضــد فيما بيننــا كجالية 
ــدة ونبــذ كل الشــوائب التــي تعتــرض طريقنــا في  واحــدة ُمَوحَّ
الة  الوصول إلى “ تكاُتف قوي "، وشــدد َملّلو على املُشــاركة الفعَّ
فــي اإلنِتخابات النيابيــة اللبنانية القادمة وعلى دور املُغَتِرب في 
الوصول إلى لبنان الَغّد . بعدها بدأ البرنامج الفّني الحافل وطال 

باح األولى. حتى ساعات الصَّ

واألدبــاء ومثقفــي وإعالميــي الجاليــة العربية في أســتراليا ، 
حيــث تقدم الحضور بالشــكر لـــ “املجلس الثقافي األســترالي 
العربي” ، ولـ “الدكتور مصطفى علم الدين والدكتور عماد برو” 

وكل من عمل وتعب إلنجاح الحفل الكريم.

د. علم الدين دياال ود. برود. علم الدين، فاطمة ودياال

الحضوريقفون للنشيدين االسترالي واللبنانيالفرحة عامرة

الحاج مللو فولي طربيه

سكرية، عون، علم الدين وحدارة

د. ابو حمد، مراد وماري ميسي قرانوح، علم الدين، عون، ابو الحسن، مزهر، حمزة وبرو
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النجم وديع مراد يطلق شركة 
MW أستراليا  من اوستراليا

تحتَ شعار "من نصر الى نصر.. 
بغداد عاصمة االعالم العربي”

الفنان وسام األمير أغاني جديدة مع شركة باغيرا لإلنتاج

بعد النجاح الكبير الذي يحصده النجم 
وديع مراد في البالد العربية واألجنبية 
وصــوًل الــى اوســتراليا. وبعــد نجــاح 
حفلتــه الفنيــة بمناســبة عيد العشــاق 
فــي ســدني وتفاعــل ابنــاء الجالية مع 
أغنياتــه املميزة وعدهم بســهرة جديدة 
فــي منتصف أيــار املقبل بمناســبة عيد 

األمهات.
نجــم  املاضــي  األســبوع  اطلــق  وقــد 
اإلحساس والطرب وديع مراد من سدني 
 WM Production الجديــدة  شــركته 
Australia تحت ادارة السيدة ريتا التي 
تتميــز بخبرة طويلة في مجال الحفالت 

الفنية في كافة الوليات الوسترالية.
وقبل مغادرته اوستراليا بساعات عائدًا 
الــى لبنــان قام النجــم الصديــق وديــع 
مراد بزيارة روحية الى كاتدرائية سيدة 
لبنان في ســدني مرنمًا للعذراء ســاجدًا 

وتحــت مظلِة الســالِم التي عودتنــا عليها 
جمعيــُة النهضــِة العراقية. هــذه الجمعيُة 
بَعراقِتهــا  بــل  بِقدِمهــا  ليــس  العريقــُة 
الصالــِة  وطــِن  العــراِق  الــى  وانتماِئهــا 
والتاريــِخ. بحضــور القنصــل العراقي في 
ســيدني الســتاذ علــي محمد بافــر وتوت 
وبمشاركة عدد كبير من رؤساء املؤسسات 
الثقافيــة واملجتمعيــة العراقيــة والعربية 
وشــعراء وأدبــاء ومثقفــن.. وممثلي عدد 
مــن وســائل العــالم فــي اســتراليا وقناة 
نتوحــُد  وكادرهــا..  العراقيــة  الفضائيــة 
مجــددا باســِم الثقافِة وباســِم الكلمِة التي 

سيصدر الفنان وسام األمير الشهر املقبل 
اغنيتــن جديدتــن مــن اللــون اللبنانــي 
باغيــرا  شــركة  مــع  بالتعــاون  الجميــل 
لإلنتــاج الفنــي لصاحبهــا الســيد البير 

طنــوس، وقد تعاون األمير فــي أغنية "يا 
وقعة امللعونة" مع الشاعر بسام إبراهيم، 
توزيع وتســجيل الســتديو جوزف كالب، 
وأغنيــة "ضمينــي" مــن كلمات الشــاعرة 

ســحر العمر وتوزيع وتســجيل اســتديو 
طارق مجدلني وسليمان دميان، واأللحان 

لوسام األمير.
ويســتعد األميــر بعــد اصــدار األغنيــات 

لتصويــر فيديــو كليــب من انتاج شــركة 
باغيــرا لإلنتــاج الفنــي، علــى ان يعرض 
اللبنانيــة  الشاشــات  كل  علــى  لحقــًا 

والفضائية.

امــام مذبــح الــرب وغارقــًا فــي التأمــل 
والصالة وأضاء شــمعة عن روح شقيقه 
الشاب ارا التي فقده منذ أربعة سنوات 
واعلــن مــن داخــل الكنيســة بــأن العام 
٢٠٢٠ ســيكون نقطــة تحول فــي حياته 

الروحية.
يذكر بان الفنان وديع مراد له عدة تراتيل 
روحية وســيقوم بتصوير البعض منها 
في اوســتراليا قريبا. وفي ختام الزيارة 

الروحية لقاء مع الب برنارد عاصي.
مبــروك النجــاح والتألق الدائــم للنجم 
مبــروك   والــف  مــراد  وديــع  الصديــق 
لتأسيس شركته الجديدة في اوستراليا 
ونطلــب مــن الــرب ان يثبته فــي إيمانه 
الفنيــة  خطواتــه  كل  ويرافــق  املميــز 

والجتماعية والروحية.

 بادرو الحجة - سدني

خطــْت اوَل مــرٍة فــي بــالِد ســومر. وكمــا 
لــي الشــرُف في الحضــور واملشــاركة، لي 
الشــرُف والعتــزاُز بأخــوِة مؤســِس هــذا 
 اإلنجاِز وزمالِته، الدكتور غســان األسدي.. 
تحيَة التقديِر الجليِل لَك أيها الســائُر على 
نهِج املخلصَن الصادقَن، وشكرا لجهوِدَك 
الكبيــرة لرفــِع اســِم العــراِق فــي وطِننــا 
 الثانــي اســتراليا، بــالُد الحــِب والســالِم. 
الكريمــة...  دعــوة  علــى  جزيــال   شــكرا 
ويبقــى الســالم عنوانــا لبغــداد الحبيبــة 

ابدا..
الزميلة وداد فرهات

كاّلب، طنوس واألمير

تكريم

الحجة، مراد واألب عاصيسكرية، ديب، الداوود، العامري، يوسف، فرحات، االسدي، القزي والقنصل علي

االسدي، مرعي، عون وحضورد. أبو حمد، ناصيف، بعيني، مرعي وحضور

الفنان وسام األميروسام األمير يوقع



13 The World Observer  |  18th March  |  2018 صحةاألوبزرفر  |  ١٨ آذار  |  ٢٠١٨

Registration no. 9793853

VT Migration

تيريزا نقوال
خريجة جامعات استراليا

لجميع أنواع الهجرة

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

E. vtht@bigpond.com

الدماغيــة  الخاليــا  أن  علمــاء  اكتشــف 
لإلنســان تشــهد نشــاطا كهربائيــا نادرا، 
يســمى "الكتئــاب املنتشــر"، وذلــك فــي 
الدقائق األخيرة قبل أن تموت هذه الخاليا 
تمامــا، وينتقل اإلنســان بعدهــا إلى عالم 

آخر.
وتؤكــد الدراســة الجديــدة، التــي أجراها 
باحثون في إحــدى الجامعات األملانية، ما 
ذهبت إليه دراسات سابقة بأن الدماغ يبقى 
في حالة نشــاط لفترة قصيــرة بعد املوت، 

يكون مصدرها رؤية أشياء مجهولة.
ولحظ العلماء، الذين درسوا نشاط الدماغ 
لدى 9 مرضى قبــل لحظات من موتهم، أن 
الدماغ ينشــط بشــكل ملحــوظ قبل املوت، 
ويبقــى نشــطا بعد املــوت للحظــات، بعد 

كشــفت دراســة طبيــة جديــدة صــادرة عن 
"املركــز الوطنــي للصحة العامليــة والطب" 
فــي اليابان، عــن أن تدخن الســجائر يزيد 
من مخاطر اإلصابة بفقدان الســمع بنســبة 

تتراوح بن 20 و60 في املئة.
أبحــاث  مــن  نتائجهــا  الدراســة  اســتقت 
شــملت بيانات 50 ألف شــخص، حيث قام 
"املركــز الوطنــي للصحة العامليــة والطب" 
في اليابــان، بتحليــل الفحوصــات الطبية 

تعــد العلكة أو اللبان كمــا يطلق عليها في 
بعــض اللهجات، من أكثر األطعمة املســلية 
للكبــار والصغــار، و ا يمانــع األطبــاء فــي 
كثير من األحيان من النصح بها واإلشــارة 
إلــى منافعها مع ضــرورة الحذر من بعض 

أضرارها.
وللعلكــة فوائد عديدة، فهــي تحرق كميات 
كبيــرة من الطاقة املخزونة في الجســم، إذ 
تســاعد علــى حرق الســعرات الحرارية في 
الجسم بما يقدر بحوالي 11 سعرا حراريا 
في الســاعة، وهذا من شــأنه تقليــل الوزن 

الزائد.
وتطــرد العلكــة الشــعور املتكــرر بالجوع، 
لــدى  الرئيســية  الوجبــات  بــن  خاصــة 
الشــهية  الذيــن يعانــون مــن  األشــخاص 

املفرطة لتناول الطعام.
وبحســب بعض الدراســات، تساعد بعض 
أنــواع العلكــة على عالج حالت اإلمســاك، 
نظــرا لحتــواء العلكــة الخالية من الســكر 
علــى مادة تســمى "ســوربيتول" املحســنة 
للطعــم، وبالتالي تلــن األمعاء بطريقة غير 

مباشرة.
 وهــي أيضــا تعزز مــن قوة عضــالت الفك 
والوجــه عمومــا، نظــرا لعمليــة التحريــك 
املســتمر لنفــس للفكن لدقائق أو ســاعات 

في بعض أحيانا.
ومــن فوائدهــا كذلــك أنهــا تزيد مــن إفراز 
اللعــاب واإلنزيمات والعصارات الهاضمة، 
ممــا يســاعد علــى عــالج التهابــات اللثــة 
املزمنة، وتحســن رائحة الفم، واملســاهمة 
فــي تنظيف الفم واألســنان من طبقة الجير 

علماء يكشفون ما يحدث لدماغ اإلنسان 
لحظة االحتضار وبعد الموت

التدخين يزيد من خطر فقدان السمع

للعلكة فوائد عديدة وبعض المضار

توقف بقية أجزاء الجسم عن الحركة.
ويأمل العلماء في أن تســاعدهم الدراســة 
الحديثــة فــي زرع أقطــاب كهربائية داخل 
لدراســات  الخاضعــن  املرضــى  أدمغــة 
مماثلــة لحقا، من أجل الكشــف عن آليات 
وتوقيت ما يجري بدقة أثناء عملية املوت.
ووجد الباحثون في الدراسة الجديدة، أنه 
حتى بعد 5 دقائق من توقف قلب اإلنسان، 
الذي يصارع املوت عن العمل، بقيت خاليا 

الدماغ العصبية تعمل.
وقــال الدكتــور جينــز دريــر، املشــارك في 
الدراســة، فــي بيــان مكتــوب أن "فقــدان 
الطاقــة الكهروكيميائية املخزنة في خاليا 
الدمــاغ، يمهد الطريق لبدء انتشــار املواد 
السامة التي تؤدي في النهاية إلى املوت”.

تضمنــت  والتــي  للمتطوعــن،  الســنوية 
اختبارات للسمع، واستبيانات حول أنماط 

حياتهم، بحسب "ديلي ميل" البريطانية.
وبحســب الدراســة، فإن التدخــن يؤثر في 
القدرة على ســماع األصوات ذات الترددات 
العاليــة واملنخفضة، علمــًا أن البحث الذي 
أجــري على املتطوعــن، قد اســتبعد تأثير 
عوامل أخرى مؤثرة في الســمع، كالتعرض 

للضوضاء مثاًل.

وزيادة ملعانها، بشــرط أن تكون من النوع  
الخالي من السكر.

وينصــح بتناول العلكة الخالية من الســكر 
بعد كل وجبة رئيسية لتنظيف الفم وتغيير 

رائحته، ل سيما للمدخنن.
كمــا تســاعد علــى تحســن بعض مشــاكل 
األذن الوســطى، كانسداد قناة استاكيوس، 
ومشــاكل التهــاب عصــب الوجــه )العصب 
العصبــي،  التوتــر  الســابع(، وتخفيف 

وبعض حالت القلق النفسي.
باملقابــل فــإن للعلكة مضار قــد تكون خفية 
على بعض الناس، فهي تسبب أحيانا آلما 
في املعــدة، وانتفاخات وغــازات في البطن 
بســبب تكــرار فتــح الفــم، وبلــع الكثير من 
الهــواء، كمــا أن العلكة الخالية من الســكر 
قد تسبب اإلسهال للبعض، خاصة إذا أكثر 

من تناولها.
ويــؤدي إدمــان مضــغ العلكــة إلى تشــنج 
وتضخــم فــي عضــالت الفــك، وقــد تبقــى 
العضــالت منقبضة حتى بعــد التوقف عن 
املضغ، وزيادة مشــكلة الحز على األســنان 

خالل النوم.
وتســبب العلكــة تــآكل األســنان أحيانا مع 
تالشــي طبقــة املينا الواقية لألســنان، مما 
يجعــل األســنان أكثــر عرضــة لحساســية 
الســاخنة  املشــروبات  تجــاه  األســنان 

والباردة.
ومن مضارها كذلك أنها قد تؤدي في بعض 
األوقات إلى لشــعور املتكرر بالصداع وآلم 
الرقبة والرأس، وربما تســبب خشــونة في 

مفصل الفك الواصل للجمجمة.
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تكنولوجيا

ترقبوا قريبًا
إفتتاح معرض

للرخام والحجر االبيض السوري
والحجر االبيض االسترالي والغرانيت

للمزيد من املعلومات االتصال بجورج راحيل على الرقم

0415 400 700

رفضــت محكمة أميركية دعــوى مرفوعة من 
قبل والد "طفل الســاعة" األميركي من أصل 
ســوداني أحمد محمد، الذي أثارت الســاعة 
التــي اخترعهــا جدل واســعا فــي الوليات 
املتحدة، بعد أن اعتقدت الشــرطة أنها قنبلة 

واعتقلته.
وكان محمد قد تعرض لالعتقال عام 2015، 
بعد أن اصطحب معه ســاعته التي اخترعها 
إلى املدرســة في آرلينغتون بولية تكساس، 
واعتقدت معلمته أنها "قنبلة"، فتم التصال 

بالشرطة ومن ثم اقتياده مقيدا باألصفاد.
كمــا أوقف أحمد، البالغ من العمر 14 عاما، 

عن الدراسة ملدة 3 أيام.
ورفــع والد الصبــي، محمد الحســن محمد، 
دعوى قضائية ضد مدرسة مقاطعة إيرفينغ 

نقلــت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن 
روسيا قولها إنها تطور أسلحة ليزر قوية، 
قــادرة على اســتهداف األقمــار الصناعية 

ألعدائها في العالم.
وذكــرت الصحيفــة أن ســالح الليــزر يتــم 
تركيبــه على منت الطائــرة، كجزء من نظام 

متكامل مضاد لألقمار الصناعية.
وأوضحت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية 
نقــال عــن مصدر مجهــول أن شــركة "أملاز 
أنتي" لصناعة األسلحة "أنهت العمل على 
مجموعــة مــن األســلحة املضــادة لألقمار 

الصناعية”.
ويشمل نظام الليزر أسلحة تركب على منت 
الطائرات، مرفقة بمعدات للتحكم األرضي 
ورادارات من شأنها املساعدة على العثور 

على األهداف.
وسبق للرئيس الروســي، فالديمير بوتن، 
أن كشــف أن بــالده تعكــف علــى تطويــر 

بعد فيسبوك، وجهت شركة "غوغل" ضربة 
جديدة للعملة اإللكترونية "بتكوين"، حيث 
أعلنــت منــع بــث كل اإلعالنــات املرتبطــة 

بالعمالت الرقمية، وفق ما ذكرت رويترز.
ســتبدأ حظــر  غوغــل  أن  وذكرت الوكالــة 
إعالنات العمالت الرقمية واملحتويات ذات 

الصلة ابتداء من شهر يونيو املقبل.
وقالت غوغل إن القرار جاء بسبب السياسة 
الجديدة للشركة التي تحظر طرح إعالنات 
املنتجات املالية غير املنظمة وغير املصرح 

بها.
كمــا أوضحــت أنهــا قامت، خــالل 2017، 

نهاية محزنة لقضية الطفل السوداني 
مخترع الساعة.. في أميركا

روسيا تصعد عسكريا..
سالح جديد بتقنية الليزر

بعد فيسبوك..
غوغل توجه ضربة قوية لعملة 

"بتكوين”

فــي تكســاس، باعتبــار أنهــا "ميــزت ضــد 
الصبي بسبب عرقه ودينه”.

ورفــض القاضــي ســام ليندســاي الدعوى، 
وأمر بأن تتحمل عائلة محمد جميع تكاليف 
القضيــة. وبعد هذا الرفض، لن تتمكن عائلة 
محمــد مــن الســتئناف أو رفع أيــة دعاوى 

أخرى مبنية على نفس الدعاءات.
وكانــت قضيــة "طفــل الســاعة" قــد أثــارت 
جــدل عامليا، دفع الرئيس األميركي الســابق 
بــاراك أوباما، لدعوة محمد للقائه في البيت 

األبيض.
وجــاء اللقــاء خالل حفــل "ليلة علــم الفلك" 
فــي البيــت األبيــض، حيــث حضــر أوبامــا 
الحفل لتشــجيع الطالب على دراسة العلوم 

والتكنولوجيا والهندسة والرياضات.

أسلحة جديدة لضمان توازن استراتيجي، 
فــي أحــدث حلقــة مــن مسلســل روســيا 
الدعائي الذي يتزامن مع اســتمرار التوتر 

بن موسكو وعواصم غربية.
ويأتي هذا الخبر بعد يوم واحد من تحذير 
قائد سالح الجو األميركي، الجنرال ديفيد 
غولدفــن، مــن اندلع حــرب فضائيــة فــي 
غضون سنوات، مطالبا بالتحضير ملعركة 

تدور خارج كوكب األرض.
وقال غولدفن، في املؤتمر السنوى الـ34 
للحــرب الجوية والتعــرض التكنولوجي 
ألن  الوقــت  حــان  "لقــد  أورلنــدو،  فــي 
نعمــل من أجــل التفــوق الفضائي بنفس 
الشــغف الذي يجعلنا متفوقن حاليا في 

األجواء”.
وكان سياســيون أميركيــون اقترحوا، في 
وقت سابق، إنشــاء فرع جديد في الجيش 

يتخصص في حروب الفضاء.

بإلغــاء وحظــر 3.2 مليــار إعــالن بســب 
انتهاكهــا سياســاتها اإلعالنية، مضيفة أن 

العدد تضاعف مقارنة مع عام 2016.
وفي يناير املاضي، أعلن موقع "فيســبوك" 
للتواصل الجتماعي منع بث كل اإلعالنات 

املرتبطة بالعمالت الرقمية.
وقالــت شــركة فيســبوك إنه لــن يتم عرض 
املنتجــات اإلعالنية "التــي ترتبط في كثير 
مــن األحيان بممارســات ترويجيــة مضللة 
وخادعة"، مضيفــة "وعلــى وجــه التحديد 
العمــالت الرقمية التي تســتخدم أســالبب 

مغرضة لجذب مستثمرين جدد”.
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أعلن نائب رئيس وزراء أستراليا بارنبي 
جويــس أنه سيســتقيل مــن منصبه في 
الحكومة، وذلــك بعد ضغوط تعرض لها 

بسبب عالقة ربطته بموظفة سابقة.
وقــال جويــس إنــه ســيتنحى الثنــن املقبــل أيضا عن 
زعامــة الحــزب الوطني، الشــريك األصغر فــي الئتالف 
الحكومي الذي يتزعمه رئيس الوزراء مالكوم تورنبول.
ومورســت على جويــس ضغوط كبيرة ليقدم اســتقالته 
بعــد تناول وســائل اإلعــالم لعالقة تربطه بمستشــارته 
اإلعالميــة الســابقة، فيكــي كامبيــون، التــي تحمل اآلن 

طفال منه.
وكانــت الشــائعات قــد بــدأت تطال جويس بعــد ظهور صــور تجمعه بكامبيــون، في إحدى 

الحانات في مدينة سيدني في فبراير/ شباط 2017.
غير أن جويس لم يعترف بالعالقة سوى مطلع الشهر الجاري.

لكن قصة نائب الوزراء األســترالي ليســت األولى من نوعها. فهناك الكثير من السياســين 
الذين أثرت عالقاتهم الغرامية على مناصبهم السياسية بصورة أو بأخرى.

فرانسوا هولند وجولي غاييه

شــهدت األعوام األخيرة من ولية الرئيس الفرنســي الشــتراكي الســابق فرانســوا هولند 
تراجعا كبيرا في شعبيته، وعزت بعض وسائل اإلعالم الفرنسية جزءا كبيرا منها إلى عالقة 

غرامية ربطته باملمثلة الفرنسية جولي غاييه.
وكان هولنــد، الــذي لــم يتزوج قــط، على عالقــة بزميلته في الحزب الشــتراكي الفرنســي، 
ســيغولن روايــال، وأنجبا معــا أربعة أولد، ومن ثــم انفصل عنها ليقيم عالقــة مع فاليري 

تريرفيلر عام 2005 استمرت لتسعة أعوام.
وبلغــت قضيــة عالقة هولند بغاييه، ذروتها عندما نشــرت مجلة )بــاري ماتش( التي تعمل 
فيها تريرفايلير عام 2014، مقتطفات من كتاب ألفته فايلير، تروي فيه قصة غرامها بالرئيس 
التي اســتمرت تســع سنوات، وبدأت عندما كان هولند ل يزال مرتبطًا مع الوزيرة سيغولن 
رويال، كما تروي لحظة انهيارها عندما عرفت بالعالقة بن هولند واملمثلة الفرنسية جولي 

غاييه التي زارها الرئيس ليلة رأس السنة متنكرًا على دراجة نارية.

برلسكوني وكريمة املحروقي)روبي(

اتســمت مســيرة رئيس الوزراء اإليطالي السابق ســيلفيو برلسكوني بسلسلة من الفضائح 
واملحاكمــات حــول تهم فســاد مالي وأخالقي، قادته إلى الســتقالة من منصبــه في نوفمبر/

تشرين الثاني 2011.
ولعــل أبــرز تلــك الفضائح هــي العالقة التــي جمعته براقصــة مغربية األصــل تدعى كريمة 

املحروقي كانت معروفة باسم الشهرة )روبي(.
واتهم برلسكوني بممارسة الجنس مع املحروقي عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها.
وفــي يونيو/حزيــران 2013 أصــدرت محكمة إيطالية حكما بالســجن لســبع ســنوات على 
برلســكوني، ومنعته من تولي أي منصب رســمي مدى الحياة بعد اتهامه بممارســة الدعارة 

مع قاصر وإساءة استغالل السلطة.

عالقات غرامية هزت عروش الساسة
بيل كلينتون ومونيكا لوينسكي

ربمــا مــن أبــرز العالقــات العاطفيــة التــي 
كادت تدمــر املســتقبل السياســي لصاحبهــا 
هــي عالقــة الرئيــس األمريكــي األســبق بيل 
كلينتــون باملتدربة في البيت األبيض مونيكا 

لوينسكي.
وقد انتشــرت أصداء هذه العالقة في وسائل 

اإلعالم حول العالم. وفي ديسمبر/ كانون األول 
عــام 1998 أقــال مجلس النــواب األمريكي الرئيس بيل كلينتون مــن منصبه كرئيس بتهمة 
أه وأكمل وليته كرئيس. الحلفان الكاذب وعرقلة سير القانون ولكنَّ مجلس الشيوخ عاد وبرَّ

وعلى الرغم من أن العالقة التي ربطت لوينسكي املتدربة في البيت األبيض بكلينتون كانت 
قصيرة األمد إلى أنها أثارت ضجة كبيرة ترددت أصداءها في مختلف أنحاء العالم.

هنري بولتون وجو مارني
ربطــت زعيم حزب اســتقالل اململكــة املتحدة 
هنــري بولتون عالقة غرامية بعارضة األزياء 
الشــابة جــو مارنــي، لــم تحــظ بالقبــول في 

أوساط حزبه.
وقد تحدثت تاتيانا سموروفا، زوجة بولتون 
ألكثر من 11 عاما لوسائل اإلعالم، عما أثارته 
عالقة زوجها بالعارضة الشــابة من مشــاكل 

لهــا وألولدهــا خاصــة وأنــه كان يباهــي بتلك 
العالقة وهو مازال "متزوجا" في نظر القانون.

لكــن تبــّرم الزوجة لم يكن وحده الســبب فــي تخلص الحزب من زعيمــه وإقالته من منصبه، 
فقد كان لنشــاط العارضة الشــابة على وســائل التواصل الجتماعي اليد الطولى في إنهاء 

املسيرة املهنية لعشيقها.
وكانــت مارنــي علقــت على خطوبــة املمثلــة األمريكية ميغــان مــاركل باألمير هــاري، بأنها 

"ستلطخ" العائلة املالكة.
وبعد عدد من التعليقات املسيئة من قبل مارني، صوت الحزب على إقالة بولتون من منصبه 

في اجتماع خاص بعد خمسة أشهر فقط من توليه منصب زعامة الحزب.

Want to buy commercial property in Sydney or 
perhaps sell or manage it? Then you have certainly 
come to the right place. At Industrial Zone Real 
Estate we are the leading property experts in 
Sydney. Though we specialize mainly in everything 
related to commercial property we also manage 
an array of other types of properties. Our years of 
experience in this industry allows us to provide 
services and insight into the industry for people 
which is unsurpassed, whether they are looking to 
buy, sell or rent their property.

Industrial
Zone
Real Estate

Unit  3 /60 Fairford Road Padstow NSW 2211 Australia

P. 0297098885  -  F. 0297098881
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CALL NOW FOR A FREE CONSULTATION WITH DR. SAM BOTROS
 Bankstown Ph: (02) 9708 6969
Caringbah Ph: (02) 9526 5720

وعن سبب انتقاله من الطب العام الى طب التجميل يضيف دكتور سام:
 أحــب هــذا املجال ألنني ارى فيه مجاًل لإلبداع والخلق ومجاًل إلســعاد اآلخرين وإعطائهم 
مســحة مــن النضارة والجمال، كما لحظت أن الكثير من النســاء يهــدرن الكثير من األموال 

على الكريمات وغيرها بدون استشارة طبية وهذا ما قد يكون مضرا اكثر منه نافعا.
أما عن الخدمات التي يقدمها في العيادة يقول:

شــفط الدهون واســتئصالها مــن كافة انحاء الجســم، بما في ذلــك الرداف واألزرع والظهر 
وغيرها، رفع األجفان وتجميلها، شد الوجه وغيره عن طريق الخيوط للتخلص من التجاعيد 

بدون آثار جراحية، نقل الدهون من مكان آلخر حسب الحاجة.
عمليات الليزر للتخلص من التجاعيد والبقع وحبات الدم وإزالة الشعر.

 بوتوكس او تعبئة أماكن معينة من اجل جمال الوجه وتناســق الجســم ومعالجة الدوالي 
وحب الشباب وتقشير الجلد وتنظيفه إلعطائه اللمعة والنضارة والحيوية.

عن األدوات املستخدمة يضيف:

لدينا احدث األدوات الطبية الحديثة والتي تساعد مع الخبرة التي نملكها في إعطاء نتائج 
مميزة، بحيث يظهر الوجه بمسحة جمالية جذابة وطبيعية، ول يترك أية اثار جانبية تظهر 
أن الوجــه او الجســم تلقــى عملية تجميل، ألننا ندرس الحالت بشــكل جيــد ونتعامل معها 

بدون مبالغة وبدقة، حتى ل نترك إثارا سلبية بعد العملية.
عن الزبائن يقول:

 لدينــا زبائن من الجنســن والنســبة األكبر من النســاء، ربما ألن املرأة تهتــم بجمالها اكثر 
مــن الرجل، كما نحافظ على الخصوصية والســرية التامــة لزبائننا، وعياداتنا حاصلة على 

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

 تظل الرغبة عند النسان أن يكون جمياًل وجذابا منذ اقدم العصور وحتى يومنا هذا، وكل 
انســان لديه الرغبة في أن يتخلص من بعض العيوب في جســده او وجهه، وقد تكون هذه 
العيــوب ســهلة املعالجــة او حتى إزالتها وقد تكون ســببًا لحزنه او خجلــه او عزلته او في 

بعض الحيان تشكل عقدة نفسية له.
من هذا املنطلق ادعو الجميع لزيارة عياداتنا ألخذ الستشارة املفيدة والتي قد تغير مجرى 

حياتهم نحو الفضل.
وللعلم أننا نقدم الستشارة األولى مجانا...

ألخذ املواعيد:

 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

حاصل على ماجســتير في طب العائلة وعلى ديبلوم دراســات 
عليا في التجميل وماجستير في طب التجميل.
عضو في معهد الجراحة التجميلية السترالي.

بدأت حياتي املهنية كطبيب عائلة  وفي عام ٢٠٠٧ افتتحت اول 
عيادة للتجميل في منطقة كاريمبا ومن ثم عيادة بانكستاون.

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

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

خدماتنا:
• قضايا•جنائية	
• دعاوى•تأمني	
• حقوق•مدنية•و•إنسانية	
• دعاوى•مدنية	

• نزاعات•البناء	
• قضايا•جتارية	
• نزاعات•الديون	
• رشاء•وبيع•العقارات	
• رشاء•وبيع•املصالح	
• عقود•جتارية	
• متويل	
• وصايا	
• قضايا•اهلجرة	
• طلبات•التالمذة	

وكيل•هجرة•عامة
وكيل•هجرة•مسجل•لشؤون•الطلبة

نقدم•املشورة•واملساعدة•مع•
التأشريات•األسرتالية•لـ•الدخول•إىل•

أسرتاليا•بشكل•قانوين
زيارة•األهل•واألصدقاء

الدراسة•يف•مؤسسات•تعليمية•
معرتف•هبا•للحصول•عىل•مؤهالت•

معرتف•هبا•وطنيا
العمل•يف•اسرتاليا

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

هجرة•أصحاب•املهن•واملهارات

تأشيرات اللجوء الى استراليا
لـ ١2.000 الجئ سوري وعراقي

• او•	 سوريا• من• هربوا• اقارب• لديك• كان• إذا•
العراق.

• اتصل•بنا•رسيعًا•ملساعدتك•يف•ارسال•طلبات•	
تأشرياهتم•اىل•اسرتاليا

• خربتنا•عىل•مدى•20•عامًا•من•أجل•خدمتك	

خرباء•يف•القضايا•القانونية
واملثول•أمام•املحاكم

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

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

from syria or Iraq
• Contact us urgently to assist 

you in lodging their visa 
applications to Australia

• our 20 years experience is at 
your service.

Eva Abdel Messiah
Registered Migration Agents
MARN 0636719

فريق•عملنا•يتكلم•اللغتني
العربية•واإلنجليزية

OMCA
احلدث الفني الثقايف الكبير:

تُعِلن »األكادميّية املوسيقّية الّثقافّية الّشرقّية«
عــن اســتقبال الّطــّاب الّراغبــن يف تســجيل 

علــى  العــزف  لتعلّــم  أســمائهم 
كاّفــة  العربيــة  املوســيقية  اآلالت 
نحــن  الّشــرقي.  العربــي  والغنــاء 

متخّصصــون يف بنــاء املواهــب الفنيــة ورعايتهــا، 
لدينــا مــن لهــم اخلبــرة الكبيــرة الكافيــة لتحقيــق 

احللــم.

كذلــك تعلــن األكادمييــة املذكــورة آنفــاً عــن 
الكتابيــة  املواهــب  أصحــاب  اســتقبالها 
القصيــرة،  القـــّصة  الّشــعر،  اإلبداعيــة: 
الّروايــة، املقالــة، وتعلّــم اّللغــة العربيــة ُوفــق 

واألســاليب. املناهــج  أحــدث 

لاستعام الّرجاء االّتصال على األرقام الّتالية:

The Oriental Musical Cultural Academy

0424986211  -  0415948907 

0430461855

األكادميّية املوسيقّية الّثقافّية الّشرقّية

إدارة  حتــت  برزبــن  يف  فرعهــا  إفتتــاح  عــن  األكادمييــة  تعلــن  كذلــك 
االســتاذة دينــا ســليم. للطــاب الراغبــن يرجــى االتصــال علــى الرقــم:
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البيع•باجلملة•لكافة•منتجات•التمديدات•الكهربائية:
توفريكبري•يف•األسعار•ومرصوف•الكهرباء،•ونضاهي•كافة•األسعار•يف•السوق•

Building Maintenance

Management & Supply energy efficient

Lighting for new projects- Job site supply

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

LIGHTING          ELECTRICAL          DATA

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

 Very competitive prices, 
we will beat any quotes*

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

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

and Supreme Courts.

•	   
•	  
•	  
•	  
•	  
•	  
•	  
•	  

قانون الهجرة
قانون العائلة

نقل امللكية وقانون امللكية
القانون الجنائي وقانون املرور

الوصايا ومصداقية الوصية
تجزئة عقود البيع التجارية
قانون اإلصابات الشخصية

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

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

نتكلم العربية
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حرائق الغابات... 
تتمة االولى

إلى 38 درجة مئوية.
وقالت دائرة الطفاء الريفية في نيو ساوث ويلز يوم الثنن انه لم يتم احتواء هذه 

الحرائق بعد، حيث أنها دمرت أكثر من 1000 هكتار.
وقال نائب مفوض الشــرطة روب رودجرز في حديث لهيئة الذاعة الســترالية "ان 
هذا الحريق استمر اكثر من سبعة كيلومترات قبل ان يؤثر على هذه الماكن لذلك 

فان هناك محيط نار ضخم لحتوائه”.
وقــال ان الحــوال الجويــة يــوم الثنن ســتجعل من الســهل الســيطرة على هذه 

الحرائق.
وقالت الســلطات ان حرائق الغابات في فيكتوريا دمرت عقارات وقتلت الكثير من 

املواشي في مناطق ريفية شمالي بلدة وارنامبول.
وقــال مســؤولون ان الحرائق في فيكتوريا أثــرت على ما ل يقل عن 40 الف هكتار 

وربما اشتعلت بسبب البرق يوم السبت.
وغالبًا ما تشــهد أســتراليا حرائق، وعام 2013 أتت الحرائق على أكثر من 120 
ألف هكتار من األراضي وعلى حوالى 200 منزل، وإلى مقتل شــخص واحد، وفي 
2009 أدى حريــق فــي وليــة فيكتوريا )جنــوب( إلى مقتل 173 شــخصًا وتدمير 

آلف املنازل.

انتخاب روسيا...
تتمة االولى

وُمِنع املعارض الروسي أليكسي نافالني من الترشح لخوض النتخابات الرئاسية 
بعد إدانته بتهمة الختالس وهي التهمة التي يقول عنها نافالني إنها "ملفقة”.

“اعتراف باإلنجازات”
وقــال بوتــن فــي خطاب النصر أمام حشــد من أنصــاره في موســكو إن الناخبن 

"اعترفوا باإلنجازات التي حققت خالل السنوات القليلة املاضية”.
وضحك بوتن عندما سئل عما إذا كان سيترشح مجددا بعد انتهاء الولية الجديدة 
فــي عــام 2024 وقال موجها حديثه ألحد الصحفيــن "ما تقوله مضحكا، هل تظن 

أنني سأبقى في السلطة حتى أبلغ مئة عام، اإلجابة ل”.
وجــاء فــوز بوتن، الذي كان متوقعا على نطاق واســع، بنســبة أعلى من تلك التي 

حصل عليها في انتخابات 2012 التي فاز فيها بنسبة 64 في املئة.
ويحق لنحو 110 مالين روسي التصويت في النتخابات.

وكانت حملته النتخابية تأمل في مشــاركة أوســع لكن اســتطالع الرأي الرســمي 
أشار إلى أن نسبة املشاركة بلغت نحو 63.7 في املئة.

وحصــل املليونيــر بافــل غرودينن، أقرب منافســي بوتــن، على 12 فــي املئة من 
أصوات الناخبن. كما حصل املرشــح القومي فالديمير جيرنوفســكي على 6 املئة، 

بينما حققت كسينيا سوبشاك، مقدمة برامج تلفزيون الواقع على 2 في املئة.
ووصفت حملة بوتن النتائج بأنها "نصر رائع”.

وقالــت متحدثة باســم الحملة "األرقام تتحدث عن نفســها. هــي بمثابة التفويض 
الــذي يحتاجه بوتن لتخاذ قرارات مســتقبلية. فهو لديــه الكثير من القرارات من 

هذا النوع”.

وأظهرت تســجيالت من مراكز القتراع في عدد من البلدات واملدن الروســية وقوع 
مخالفات مثل مقاطع مصورة ملسؤولن وهم يمألون الصناديق بأوراق اقتراع.

ترامب ينتقد...
تتمة االولى

وقــال ترامب في تغريــدة إن التحقيق "غير عادل"، وكرر أنه لم يكن هناك "تواطؤ" 
بن حملته النتخابية وروسيا.

وأضاف أن معظم أعضاء فريق مولر من املحققن من الديموقراطين "املتشددين" 
و"املؤيدين لهيالري كلينتون”.

وينظر ملولر، وهو رئيس سابق ملكتب التحقيقات الفيدرالي )اف بي آي( ، على أنه 
جمهوري.

وفي تغريدة ليلية سبقت ذلك قال "كان يجب ان ل يبدأ تحقيق مولر مطلقا”.
وتأتــي تعليقــات الرئيس األمريكي بعــد يوم واحد من تصريحــات ملحامي ترامب 
جــون داود التــي طالــب فيها بانهاء التحقيــق الذي يجريه مولــر، وكان قد قال إن 
طلبــه هــذا بالنيابة عن الرئيــس األمريكي لكنه تراجع عن ذلك فيمــا بعد وقال إنه 

يتحدث عن نفسه.
وكان ترامــب تفــادى حتى اآلن مهاجمة مولر بشــكل مباشــر. لكنه هاجم املســاعد 
الســابق ملديــر مكتب التحقيقــات الفدرالي انــدرو ماكيب، الذي اقيــل الجمعة قبل 
يومن من موعد تقاعده، واملدير الســابق للمكتب جيمس كومي، الذي اقاله ترامب 

العام املاضي على خلفية التحقيق.

قوات النظام...
تتمة االولى

آلف املدنين في عدوان متواصل منذ الـ 20 من كانون الثاني املاضي.

وأفــادت مصادر أهلية وإعالمية متطابقة بــأن مجموعات من قوات النظام التركي 
والتنظيمات اإلرهابية املرتبطة به اقتحمت األحياء السكنية في مدينة عفرين بعد 
قصــف عنيــف نفذته خــالل األيام القليلة املاضية على املدينة واســتهداف مشــفى 
عفرين الوحيد وقطع املياه والتصالت عن املدينة ما أســفر عن عشــرات الشــهداء 

والجرحى من املدنين غالبيتهم من النساء واألطفال.
املصــادر األهليــة ذكــرت أن القصف التركي الوحشــي على مشــفى عفرين تســبب 
بوقــوع مجزرة استشــهد فيها 37 مدنيــا جميعهم من الجرحــى واملهجرين الذين 

لجؤوا إلى املشفى وأدى إلى خروج املشفى من الخدمة.
ولفتت املصادر إلى أن قوات النظام التركي ومرتزقته قامت بنهب وسرقة املمتلكات 

الخاصة لألهالي في املنازل وتدمير العديد منها داخل مدينة عفرين.
وارتكــب النظــام التركي خالل عدوانه على منطقة عفريــن العديد من املجازر بحق 
املدنين حيث استشــهد وجرح أكثر من 1100 إضافة إلى تدمير عشــرات األفران 
ومحطــات ضــخ امليــاه وتحويــل الكهرباء وأبــراج التصــالت ناهيك عن تشــريد 

وتهجير عشرات آلف املدنين من منازلهم.
وكان اللف من أهالي عفرين لجؤوا خالل األيام املاضية إلى بلدتي نبل والزهراء 
املجاورتــن هربــا مــن قصف النظام التركــي ومرتزقته الذي طال القــرى والبلدات 
ومركــز مدينة عفرين وتســبب بوقوع دمار كبير وانقطــاع املياه عن املدينة ونقص 

حاد في املواد الغذائية واألساسية.

تــرى الكثير مــن النســاء أن تعرضهن 
للخيانــة هــو أكبــر خســارة ممكن أن 
يتعرضن لها في حياتهن، ولكن أثبتت 
دراســة حديثــة أن الخيانــة بالنســبة 
للمرأة هي ربح لها على املدى الطويل.
للــرأي،  اســتطالع  نتائــج  وجــاءت 
أجــري علــى أكثر من 5 آلف شــخص 
مــن 96 دولــة، حــول آثــار النفصــال 
بســبب الخيانة، مثيرة للغاية، بحسب 

صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.
وأشارت الدراسة أن هناك فوائد تعود 
على املــرأة عندمــا تتعــرض للخيانة، 
وهي أنها تتخلص نهائيا من زوج غير 
مخلــص، باإلضافــة إلى أنها تكتســب 
خبــرات تؤهلهــا علــى اختيار شــريك 

حياتها املقبل بعناية وبتعقل.
وبخــالف الــزوج الخائــن، فــإن هناك 
خاســر آخر من وراء الخيانة، بحسب 
الدراسة، وهي املرأة التي يخون الرجل 

زوجتــه معهــا، وذلك ألنها لــن تضمن 
ولئه لها، ألن الخيانة من طباعه.

وتتوقــع الدراســة، أن عالقــات املــرأة 

دراسة تكشف فوائد "الخيانة الزوجية”

الخائنة لن يكتب لها الستمرارية، في 
معظم الحالت.

ووفقــا للطبيــب كريــج موريــس، أحد 

معــدي الدراســة، فأكــد أن املــرأة التي 
بلحظــات  ســتمر  للخيانــة،  تتعــرض 
حزن، ولكنها ســتخرج بتجربة تمكنها 
مــن اختيــار شــريك حياتهــا الجديــد 
بــذكاء، وبالتالي فهي فائزة على املدى 

الطويل.
التــي  املــرأة  أن  الدراســة،  وأشــارت 
تتعــرض للخيانــة، يســتلزم من ســتة 
أشــهر إلــى عــام كامــل، لكــي تســترد 
ثقتها في نفســها مــن جديد، وأن ينمو 
بداخلهــا ذكاء عاطفي، يســاعدها على 

اختيار الرجل التالي في حياتها.
وأملــح موريــس أيضــا إلى أن النســاء 
الالئــي يتعرضــن للخيانــة، يصبحــن 
علــى املــدى الطويــل أكثــر حــذرا مــن 
خيانــة شــركائهن لهن، كمــا أنهن يكن 
أكثــر وعيا بطريقــة تعامــل زميالتهن 
معهــم، باإلضافــة إلــى أنهــن يتحلــن 
بشخصية أكثر استقاللية عما مضى.
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منوعات

قال بيل غيتس، الرئيس التنفيذي الســابق 
لشركة "مايكروسوفت" أن العمالت الرقمية 
مجهولــة الهويــة قــد تســببت بعــدد مــن 

الوفيات بطريقة مباشرة إلى حّد ما.
ونقلت "ديلي ميل" عن غيتس الذي رّد على 
مجموعــة أســئلة في موقــع "ريديت" قوله: 
"مــن الجيــد أن تتمتع الحكومــات بقدرات 
تمكّنها من مراقبة غســيل األموال والتهّرب 

الضريبي وتمويل اإلرهاب”.
العمــالت  تســتخدم  "اآلن  بيــل:  وأضــاف 
الرقميــة فــي شــراء املخــدرات، فهــي بذلك 

أظهــرت دراســة علمية أن النســاء الشــابات 
أقــل شــعورًا بالندم في الوقــت الراهن عندما 
إقامة عالقات جنسية عابرة إذا بادرن إليها و 

تمتعن بالتجربة.
وكانــت الدراســات الســابقة تشــير إلــى أن 
النســاء ينتابهن الحســاس بالنــدم في حال 
ممارستهن الجنس ملرة واحدة مع رجل بينما 

الرجال اقل احساسا بذلك.
الدراسة جرت في النرويج والوليات املتحدة 

احتلــت املغربيــة، ســناء معطــاط، عناوين 
العالــم  فــي  اإللكترونيــة  املواقــع  معظــم 
العربــي، بعــد أن فــازت بلقــب "ملكة جمال 
عامــالت النظافــة لســنة 2018"، في حفل 

أقيم تحت شعار "جمال ونظافة”.
ورغــم أن الحفــل نظمته "مجموعــة أوزون 
للنظافــة والبيئــة والخدمــات" قبــل أيــام 
بمناســبة اليوم العاملي للمرأة، فإن اإلعالم 
العربي ليزال يتداول خبر فوز هذه الشابة 
باللقــب وقصتها التي تجســد تفاني املرأة 

وتقديمها للتضحيات من أجل عائلتها.
وحســب املعلومات التي نشــرتها وســائل 
إعــالم مغربيــة وعربيــة، فــإن ســناء تعمل 
منذ نحو 9 أشــهر في شركة التنظيفات في 
مدينة ســال إلــى جانب املئات من النســاء، 
وذلــك إلعالــة طفليهــا وزوجهــا الــذي فقد 

وظيفته.
وقالــت مجموعــة أوزون، علــى صفحتهــا 
على فيســبوك، إن الحفل الذي نظمته في 9 
مارس الجاري تحت عنوان "جمال ونظافة" 

بيل غيتس
العمالت الرقمية تؤدي إلى الموت أحيانا

النساء أقل شعورا بالندم عند مبادرتهن 
إلقامة عالقات جنسية عابرة

المغربية سناء معطاط.. خطفت لقب 
الجمال وأثارت بقصتها اإلعجاب

تقنيًة تسببت في وفيات بشكل مباشر”
.وحــّذر بيــل مــن الســتثمار في مثــل هذه 
العمــالت قائــاًل: "من الخطورة الســتثمار 

واملضاربة بالعمالت الرقمية”.
ول يعتبــر غيتس الوحيد من الشــخصيات 
البــارزة العاملــة في امليــدان التقني والتي 
حــذرت من التعامــل بالعمــالت الرقمية، إذ 
ســبق أن أشــار ســتيف وزنيــاك، الشــريك 
املؤســس فــي "آبل"، لخســارته 7 من عملة 
"بتكوين" )تقريبا 71 ألف دولر( في عملية 

احتيال.

وشــملت أكثــر مــن 700 طالبــة جامعية تقل 
اعمارهن عن الثالثن.

ويقــول البروفيســور ديفيد باس مــن جامعة 
تكســاس "إن النســاء اللواتــي يبــادرن إلــى 
إقامــة العالقة الجنســية يتميــزن بخاصيتن 
على القل وهما: سايكولوجيا جنسية صحية 
ويمتلكن مطلق الحرية في اختيار الشــخص 
الذي يرغنب في ممارسة الجنس معه وبالتالي 

هناك احتمالت اقل للشعور بالندم”.

بمشاركة فنانن وشخصيات عام، خصص 
لالحتفاء بـ"عامالت النظافة اللواتي يعملن 
بمجهــود خرافي على تجميــل طرقات مدن 

اململكة بعيون ساهرة ل تتعب”.
وأعربت ســناء، البالغ عمرها 26 عاما، عن 
فرحهــا بفوزهــا بلقب ملكة جمــال عامالت 
النظافــة، وقالت إنها تعمل فــي هذه املهنة 
لتعيــل طفليها وزوجها، مشــيرة إالى أنها 

اختارت "مهنة النظافة لتبقى نظيفة”.
وقال مدير مجموعة أوزون، عزيز البدراوي، 
إن الحتفال بالنســاء العامالت باملجموعة، 
هــو احتفال بكيــان املرأة وتكريمــا لها في 
يومهــا العاملــي، مؤكــدا علــى أن النســاء 
العامــالت بمجال تنظيف الشــوارع يمثلن 

نسبة مهمة من العاملن باملجموعة.
وأكد الفنان املغربي، عبد العزيز الســتاتي، 
فــي تعليقه على حفــل "جمال ونظافة" على 
ضــرورة "اللتفاف لهذه الفئــة من عامالت 
الوطن اللواتي تحقق على أيديهن إنجازات 

عظيمة في خدمة الوطن”.
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إعالنات

إلعالناتكم
يرجى االتصال
بأصحاب الكفاءة

واإلختصاص
إيلي

0 41 2 2 24 6 0 4

Magic
Driving School

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

Mr Ford Spares
All Ford Spare Parts

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

New & Second Hand

35 - 37 Beresford Ave, Greenacre NSW 2190

P. 02 9793 7999 - F. 02 9707 4969

حبيب ومعز التونيس يرحبان بالزبائن الكرام

751 Punchbowl Road
Punchbowl NSW 2196

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

Rabih & Mohamad Saker

حلويات األفراح

Australia Phone Cards
بطاقة اهلاتف االسرتالية

• Sky Lebanon
• Best Middle East Card
• Wonderful
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أعلــن رئيــس التحــاد الدولــي لكــرة القدم 
إنفانتينــو،  جانــي  السويســري  "الفيفــا" 
الجمعــة، إقرار اســتخدام تقنية املســاعدة 
بالفيديــو في التحكيم "في اي آر" في كأس 
العالــم املقــررة في روســيا مــن 14 يونيو 

حتى 15 يوليو 2018.
وقــال إنفانتينــو للصحفين عقــب اجتماع 
املجلــس التنفيــذي للفيفــا فــي العاصمــة 
الكولومبيــة بوغوتــا :" ســيكون لدينــا في 
2018 أول مونديــال مع اســتخدام "في اي 
آر"، تمــت املوافقــة علــى ذلك، وتــم اقراره، 
القــرار"، وفــق  نحــن ســعداء جــدا بهــذا 

"فرانس برس”.
وكان اعتمــاد القــرار متوقعــا بعــد أن منح 
مجلــس التحاد الدولي لكرة القدم )إيفاب( 
فــي الثالــث مــن الشــهر الجــاري الضــوء 
الخضر لستخدام تقنية املساعدة بالفيديو 
فــي التحكيم في كل املســابقات ومن بينها 

نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.
وتقتصــر هذه املســاعدة التكنولوجية على 
أربع حالت يمكــن أن تغير مجرى املباراة: 
بعد تســجيل هدف، قرار بركلــة جزاء، بعد 
بطاقــة حمــراء مباشــرة )ليــس بطاقتــن 
صفراويــن أو إنذارا( أو فــي حالت الخطأ 
فــي هويــة الالعب الذي وجه إليــه إنذار أو 

بطاقة حمراء.

إقرار استخدام تقنية الفيديو
في مونديال روسيا

وكان إنفانتينــو قال الثالثاء في ليما حيث 
حضــر اجتماعا آخر للفيفــا "أن تقنية "في 
اي آر" شــيء إيجابــي يجلــب املزيــد مــن 

الشفافية لكرة القدم”.
وتابــع رئيــس الفيفــا وهو مؤيــد بحماس 
لعتمــاد هذه التكنولوجيا بعد فترة طويلة 
من التشكيك :"إن تقنية املساعدة بالفيديو 
فــي التحكيــم لن تكون الحل لكل شــيء في 
كــرة القــدم، لكــن مــا نريــد القيام بــه لدى 
اســتعمالها هــو تجنــب األخطــاء املدويــة 

للحكام”.
وتــم اختبار تقنية الفيديــو عام 2016 في 
أكثــر مــن 20 بلدا وفــي نحو ألــف مباراة، 
خاصــة فــي بطولتــي الــدوري فــي أملانيــا 

وإيطاليا.
من جهة أخرى، منح الفيفا حق اســتضافة 
كأس العالــم تحــت 20 عامــا إلــى بولندا، 

وتحت 17 عاما إلى البيرو في 2019.

رياضة

اســتطاع النجم األرجنتيني ليونيل ميسي 
أن يضــرب أكثــر من عصفور فــي آن واحد 
خــالل مواجهة فريقه برشــلونة اإلســباني 
أمــام تشلســي اإلنجليــزي فــي دور الـ 16 

لدوري أبطال أوروبا.
نجم برشــلونة قاد فريقــه إلى دور الثمانية 
في املســابقة األقــوى أوروبيــا على صعيد 
األنديــة، بعدمــا ســجل مرتــن فــي مرمــى 
كورتــوا،  لتشلســي  البلجيكــي  الحــارس 
خالل املواجهــة التي انتهت بثالثية نظيفة 
لإلســبان، علمــا أن مبــاراة الذهــاب بــن 
الفريقــن انتهــت بالتعــادل بهــدف فــي كل 

شبكة.
ميســي واصــل هوايته في تحطيــم األرقام 
القياســية الشــخصية خالل املبــاراة حيث 
كان الهــدف األول الذي أحرزه هو األســرع 
لــه خالل مســيرته ســواء مع برشــلونة أو 
منتخب األرجنتن، حيث أحرزه في الدقيقة 
الثالثــة مــن املبــاراة وتحديــدا بعــد 127 
ثانيــة مــن ركلة البداية، وفقا لشــبكة أوبتا 

املتخصصة في اإلحصائيات الرياضية.
وبإحرازه الهدف الثاني بات ميسي الالعب 
الثاني في تاريخ املسابقة الذي يحرز 100 

هدف بعد نجم ريال مدريد رونالدو.
ميســي يتفوق على رونالدو كونه استطاع 
الوصــول لـ 100 هدف خــالل 123 مباراة 
خاضهــا فــي دوري األبطــال، أمــا رونالدو 
فوصــل إلى الرقم بعد خوضه 137 مباراة، 

الحكومــة  أن  التايمــز  صحيفــة  كتبــت 
البريطانيــة بصــدد دراســة قانــون يفرض 
عقوبات على الروس املتورطن في الفســاد 
فــي اململكة املتحدة، ولم تســتبعد أن يكون 

مالك تشيلسي أحد الضحايا.
ووفقــا للصحيفــة البريطانيــة فــإن نــادي 
تشيلســي متهم بعدم الشــفافية بخصوص 
شــؤونه املاديــة فهو يشــتري لعبن بقيمة 
ســوقية أقل بكثير مما تفعلــه باقي األندية 
في إنجلترا كمانشســتر سيتي ومانشستر 

يونايتد وأرسنال.
ويتوجب على رجال األعمال الروس حسب 
القانون الجديد أن يثبتوا شــرعية أعمالهم 
على أراضــي اململكة املتحدة، وبخالف ذلك 
ســيتم مصــادرة أصولهــم إذا ثبتــت تهــم 

الفساد عليهم.
رومــان  الروســي  املليارديــر  واشــترى 
أبراموفيتش نادي تشيلســي عــام 2003، 
وضخ حســب تقارير إعالمية ما يقارب الـ3 
مليــارات يــورو في الفريــق ليعيــد النادي 
اللندنــي إلى منصــات التتويج مــن جديد، 
حيث حقق خالل الـ15 عاما املاضية بطولة 
الــدوري اإلنجليزي 5 مــرات وبطولة دوري 

أبطال أوروبا ملرة واحدة.
وقبــل شــرائه لنــادي تشيلســي فكــر رجل 
األعمال الروسي بشــراء نادي روما بسبب 
تشــابه اســم نادي العاصمــة اإليطالية مع 
اســمه املصّغــر، ولكنــه عــدل عــن ذلــك في 

اللحظات األخيرة.

قال مسؤولو عرض الوليات املتحدة وكندا 
إن منطقــة  الخميــس  املشــترك  واملكســيك 
أنجلــوس  ولــوس  نيويورك/نيوجيــرزي 
وتورونتــو ومكسيســكو ســيتي ضمن 23 
مدينة مرشــحة لستضافة كأس العالم لكرة 

القدم 2026.
وتم اإلعالن عن املدن ليلة تقديم اتحاد أميركا 
الشــمالية والوســطى والكاريبــي العــرض 
الرســمي إلى التحاد الدولي )الفيفا( وبعد 
انسحاب فانكوفر وشيكاغو بسبب مخاوف 

تتعلق بالتكاليف غير املتوقعة.
وتقدمــت 17 مدينة أميركيــة وثالث في كل 
من كندا واملكسيك بطلب استضافة مباريات 
كأس العالــم. وســتقام املباريــات في الدول 

الثالث في حالة نجاح العرض املشترك.
التنفيــذي  املديــر  كريســتيك  جــون  وقــال 
للعــرض في بيــان "نثق أن الســتادات 23 
املوجودة ومنشــآت التدريــب البالغ عددها 
150 وشــبكة وســائل املواصــالت الحديثة 
يمكــن أن تســاعد الفيفا علــى تحقيق أرقام 
قياســية فيمــا يتعلــق بحضــور الجماهير 
واألرباح وهو ما سيسمح ملجتمع كرة القدم 

بالتطور والنضج”.
وتشهد كأس العالم 2026 مشاركة 48 فريقا 
للمرة األولى ومن املتوقع أن تســتضيف كل 
من كندا واملكســيك عشر مباريات فيما تقام 

60مباراة في الوليات املتحدة.

الساحر ميسي.. رقمان جديدان 
وتفوق آخر على رونالدو

بريطانيا تهدد بمصادرة "تشيلسي" 
من الملياردير الروسي أبراموفيتش

أميركا الشمالية ترشح ٢٣ مدينة 
الستضافة كأس العالم

أي أن ميسي يتفوق بـ 14 مباراة أقل.
وبشــكل أكثر دقة فإن ميســي وصــل للرقم 
فــي  خاضهــا  دقيقــة   10090 بعــد   100
البطولــة، فيمــا رونالدو وصــل لنفس عدد 
األهــداف بعــد 11848 دقيقة، كمــا يتفوق 
ميســي في عدد التســديدات التي احتاجها 
للوصــول لهــذا الرقــم من األهــداف فوصل 
إليــه بعــد 524 تســديدة، أي أقــل بـ 266 
تســديدة عن رونالدو، الذي وصل ملئة هدف 

بعد 790 تسديدة.
ومــن املذهل أيضا أن ميســي وصل للهدف 
مئــة في عمــر أقل عن رونالــدو، حيث حقق 
هــذا اإلنجاز وهو يبلغ مــن العمر 30 عاما 
و263 يومــا، فيمــا وصــل رونالــدو لنفس 
الرقم عندما كان يبلغ 32 عاما و72 يوما.

وتعتبر مناقشــة هــذا القانــون الجديد في 
بريطانيــا نتيجــة إضافية لتوتــر العالقات 
بن روســيا وبريطانيا بعــد اتهام األخيرة 
ملوســكو بتســميم العقيد الســابق سيرغي 
ســكريبال الــذي يقيــم بصفــة لجــئ فــي 

بريطانيا.
ووصل األمر برئيســة الــوزراء البريطانية 
تيريــزا مــاي وأعلنــت األربعــاء املاضــي، 
مقاطعة بالدها دبلوماســيا ملنافسات كأس 
العالــم 2018 التــي ســتقام فــي روســيا 

الصيف القادم.
بتســمم  لهــا  عالقــة  أي  موســكو  وتنفــي 
سكريبال في بريطانيا، وتؤكد أن التهامات 
املوجهة إليها في هذا الخصوص باطلة ول 

أساس لها من الصحة.

لعــرض  الوحيــد  املنافــس  هــو  واملغــرب 
الوليات املتحدة وكندا واملكســيك املشترك 

لستضافة النهائيات.
وســيصوت الفيفــا لتحديد العــرض الفائز 

خالل اجتماعه السنوي في 13يونيو.
واســتضافت الوليات املتحــدة كأس العالم 
1994 فيمــا أقيمت النهائيات في املكســيك 

في 1970 و1986.
وفيما يلي املدن 23 في العرض املشترك:
- كندا: ادمونتون ومونتريال وتورونتو

- املكسيك: وادي الحجارة ومكسيكو سيتي 
ومونتيري

وبالتيمــور  أتالنتــا  املتحــدة:  الوليــات   -
ودنفــر  ودالس  وسينســناتي  وبوســطن 
ولــوس  ســيتي  وكانســاس  وهيوســتون 
أنجلــوس وميامــي وناشــفيل ونيويــورك/
نيوجيرزي، وأورلنــدو وفيالدلفيا ومنطقة 
خليج سان فرانسيسكو وسياتل وواشنطن.
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تداول رواد مواقع التواصل الجتماعي 
مؤخــرا تغريدة مثيــرة للجــدل للفنانة 
أحــالم، حــول وفــاة النجمــة الهنديــة 
فــي  حســابها  علــى  كابــور  ســرديفي 
تويتر بعنوان: "رحمها اهلل.. أســتغفر 
اهلل" والتــي تــرى أنه "ل يجــوز عليها 
الرحمــة"، ألنها بوذيــة ودللت على ذلك 

انتهــى زواج رجــل ماليزي وســيدة صينية 
نهايــة مأســاوية وغريبــة في الوقــت ذاته، 
فبعــد أن جمعتهمــا عالقــة عاطفيــة ملــدة 6 
ســنوات، طلق الرجــل زوجته بســبب لعبة 

على اإلنترنت.
وذكــر موقــع orientaldaily الصينــي أن 
الزوجــن البالــغ عمرهمــا 25 عاًمــا، بدأت 
عالقة حب بينهما منذ 6 سنوات، حتى أنها 
قبلت النتقال للعيش معه في وطنه ماليزيا 

على الرغم من أنها فالحة صينية.
تزوج العاشــقان وعاشــا حياة ســعيدة ملدة 
عامــن أنجبــا خاللهما طفلــة، إل أن األمور 
بــدأت تســوء بينهمــا عندما بــدأ الزوج في 
ممارســة لعبة علــى اإلنترنت تســمى "ملك 

يستعد املخرج السوري باسل الخطيب لبدء 
تصوير فيلم سينمائي جديد بعنوان "دمشق 
حلــب" عن نص كتبه بمشــاركة شــقيقه تليد 
الخطيب، وتنتجه املؤسسة العامة للسينما.

الفيلــم بحســب تصريــح املخــرج لبوســطة 
روائــي طويــل، يرصد مرحلة مــا بعد تحرير 
مدينة حلب، عبر حكاية أب يقطن في دمشــق 
خالل فترة الحرب على ســوريا يقرر أن يزور 
ابنته التي تعيش في حلب، وسنشــاهد عبر 
مشــاهد الفيلــم رحلــة طريقه إلــى املحافظة 

السورية وما تحمل في طياتها من أحداث.
يلعــب بطولــة الفيلــم كال مــن: القديــر دريد 
لحام، صباح الجزائري، عبد املنعم عمايري، 

انتشــرت خــالل الفترة املاضيــة أنباء حول 
اعتــزال املمثلــة األمريكيــة كاميــرون ديــاز 

التمثيل نهائيا.
وأكدت صديقتها، املمثلة األمريكية، ســلمى 
بليــر، علــى هامش حضورهــا لحفل ما بعد 
توزيــع جوائز األوســكار الـ 90، األســبوع 

املاضي، بأنها اعتزلت التمثيل.
وقالــت في تصريحات ملجلــة "فانيتي فير"، 
إنه أثناء تناولها العشاء مع كاميرون دياز، 
تحدثتــا حول تقديمهما لجزء ثاني من فيلم 
"ذا سويتســت ثينــغ"، الذي قدمــا جزء أول 
منه فــي عــام 2002، ولكن أخبرتهــا بأنها 

انتهت من التمثيل لألبد.
وتابعت ســلمى بليــر عن اعتــزال كاميرون 
ديــاز: "ليســت بحاجــة لتصويــر املزيد من 
األفــالم، هي تحظى بحياة رائعــة، ول أعلم 
مــا الــذي ســيدفعها للعــودة إلــى التمثيــل 

مجددا”.
املعروضــة  الفنيــة  األعمــال  آخــر  وكان   
لكاميــرون ديــاز )45 عاما(، هــو فيلم "آني 
بــاك"، الــذي عــُرض بالســينمات فــي عــام 

.2014

أحالم عن فنانة الهند سرديفي:
ال يجوز عليها الرحمة

بعد حب 6 سنوات... يطلق زوجته لمنعه من لعبته المفضلة

دريد لحام وباسل الخطيب
في أول تعاون بينهما

حقيقة اعتزال الممثلة األمريكية كاميرون دياز

بآية من القرآن كما قالت في تغريدتها.
وكانــت القيــادة العامــة لشــرطة دبــي 
قــد أعلنــت، الثنــن، أن تقريــر الطــب 
الشــرعي أظهر أن وفاة املمثلة الهندية، 
ســريديفي كابور، جــاءت نتيجة غرقها 
في حمام غرفتها الفندقية عقب فقدانها 

الوعي.

املجــد"، ولم تكــن تتخيل الزوجــة أن نهاية 
زواجها ستحدث بسبب تلك اللعبة.

أدمن الزوج ممارســة اللعبة، وقبلت هي في 
بدايــة األمــر أن تمارســها معه حتــى تبقى 
إلــى جانبه معظم الوقت، إل أنه ســرعان ما 
اشــتكى من مهاراتها الضعيفــة في اللعبة، 
وقــرر اللعــب مع أصدقائه، واســتمر الرجل 
فــي املكوث خــارج املنــزل لســاعات طويلة 
ملمارســة اللعبــة وأحيانــا كان يعــود فــي 
الصباح الباكر، وفي الكثير من األحيان كان 

يأتي بأصدقائه إلى املنزل للغرض ذاته.
تقــول الزوجة أنها حصلــت منه على وعود 
بعدم النغماس في ممارسة تلك اللعبة بهذا 
الشكل املبالغ فيه، إل أنه في كل مرة لم يكن 

شــكران مرتجى، كندا حنــا، ناظلي الرواس، 
عــالء القاســم، ربــا الحلبي، نيرمن شــوقي 

وغيرهم.

وفي ذات السياق، صرح مصدر ملجلة "ديلي 
ستار صنداي" البريطانية أن كاميرون دياز 
تتلقــى العديــد مــن ســيناريوهات األعمال 
الفنيــة طــوال الوقــت، مــن أجــل إقناعهــا 
للعــودة إلى التمثيل، ولكنها دائما ما تبدي 

عدم اهتمام بها.
وأكد املصدر للمجلة أن دياز سعيدة، وتحب 
زوجهــا بينجي مادن، الذي تزوجته في عام 
2015، وترغــب في الحصول على حريتها، 

من أجل التفّرغ ألسرتها.
وبــدأت كاميــرون دياز شــهرتها فــي مجال 
عــروض األزيــاء، وتقديم بعــض اإلعالنات 
التجارية على شاشة التلفزيون، حتى جاءت 
انطالقتها من وقوفها أمام املمثل الكوميدي 
األمريكــي جيــم كاري، في فيلم "ذا ماســك" 
)القنــاع( مــن إنتــاج 1994، والــذي حقــق 

نجاحا كبيرا في شباك التذاكر العاملي.
 ومــن أشــهر أدوار كاميــرون ديــاز، الفيلــم 
الكوميدي "ذير إز ســامثنغ أبــاوت ماري"، 
مــع املمثــل الكوميدي األمريكي بن ســتيلر، 
وفيلــم "غانغــز أوف نيويورك" مــن إخراج 

مارتن سكورسيزي، ومن إنتاج 2002.

يوفــي بوعوده، ما ســبب للزوجــة حالة من 
الستياء الشــديد، قررت على إثرها اللجوء 

لحل غير تقليدي.
بعــد أن أنهــى الــزوج ممارســته للعبــة في 
إحــدى الليالــي وخلــد إلــى النوم، أمســكت 
بهاتفــه الذكــي وقامــت ببيــع حســابه على 
تلــك اللعبة، ظنــا منها أن ذلك ســيمنعه من 
ممارســة اللعبــة مــرة أخــرى، ويســمح لــه 
بالبقــاء معها وابنتها لفتــرة أطول، إل أنها 
كانت واهمة لألســف، إذ أنه عندما استيقظ 
اكتشف ما فعلته زوجته قرر تطليقها جزاءا 

لفعلتها.
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مليون جنيه استرليني تكلفة الحملة الدعائية التي رافقت زيارة بن سلمان إلى لندن لتلميع 
صورته.

أعلن اإلعالمي اللبناني جورج قرداحي عن 
موافقتــه املبدئيــة لالنضمــام إلــى بطولــة 
مسلســل يحمل عنوان "حكم علينا الهوى" 
)تأليــف: مصطفــى محرم، إخــراج: مجدي 
أبــو عميــرة، إنتــاج: أحمــد غيــث( ومقرر 
عرضه في املوسم الرمضاني لعام 2019.

قرداحــي والــذي يخــوض فــي هــذا العمل 
أولــى تجاربــه فــي التمثيل، أوضــح ملوقع 
"الفــن" أن املقيمن على املسلســل عرضوا 
عليــه الدور منذ ســنتن مقابل مبلغ مغري 
جــدًا "ما يعادل أعلى أجر يتلقاه اهم ممثل 
في العالم العربي"، مشــيرًا إلى أن املردود 
املــادي ل يهمه بقدر ما يهمــه الحفاظ على 
ـه املهنــي وعلــى صورتــه املهنيــة  تاريخـ

كإعالمي.
وأضــاف جورج بــأن املقيمن علــى العمل 
أعــادوا التصال به منذ شــهرين، لفتًا أنه 
رد باملوافقة املبدئية دون أن يوقع العقود.

وحول قبوله الخوض في عالم التمثيل، أكد 
قرداحــي أن هذه التجربة دفعتــه للموافقة 

فــي خبــر فاجــأ الجميــع، أعلن زيــن مالك 
وعارضــة األزياء الشــهيرة جيجــي حديد، 
يوم الثالثــاء، انفصالهما بعــد ارتباط دام 
عامــن، فيما كتــب كالهما بيانــا يعبر عن 

الحب والحترام لآلخر.
ولــم يقــدم مالــك، وهــو عضــو ســابق في 
فريق "وان دايركشــن" الغنائي البريطاني، 
ول جيجــي، وهــي عارضــة أزيــاء لــدور 
مثــل فيكتوريــا ســيكريت وفنــدي وتومي 

هيلفيجر، سببًا لالنفصال.
لكن بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، 
فقد قال مصدر مقرب من الثنائي إن ســبب 
الكبيــر  العمــل  يعــود لضغــط  النفصــال 
عليهما، فجدولهما ملــيء باألعمال الكفيلة 
بإنهــاء أي عالقــة، وهــذا األمــر جعلهمــا 

بن سلمان يصرف مليون جنيه
في لندن "للترحيب بنفسه”

جورج قرداحي يخوض أولى 
تجاربه في التمثيل

بعد رفض ترشحها لالنتخابات 
النيابية.. نجمة لبنانية تثير ضجة 

باستعراضها سالحا بصورة فاضحة!

خبر مفاجئ..
انفصال جيجي حديد وزين مالك

كــون النــص مســتوحى مــن برنامجه "من 
املسلســل  فــي  ودوره  املليــون"  ســيربح 
البرنامــج  مقــدم  شــخصية  فــي  يتجســد 

املذكور.
يشار إلى أن جورج قرداحي قدم إلى جانب 
مــن ســيربح املليــون العديــد مــن البرامج 
املنوعــة منها )املســامح كريــم، افتح قلبك، 
القــوة العاشــرة، املليونيــر، أهــل القمــة، 

التحدي(.

ينفصالن في مارس الجاري.
وأضــاف املصــدر "عالقــة الحــب بينهمــا 
انتهت، لكنهما سيحافظان على صداقتهما، 
وســيدعمان بعضهمــا بعضــًا دومــًا، ومن 

املمكن أن تعود عالقتهما من جديد”.
وقــال مالــك )25 عامــا( فــي رســالة علــى 
حســابه على تويتر، إنــه وجيجي "ارتبطا 
بعالقــة معبرة عن الحــب واملرح على نحو 
ل يصــدق"، وإنــه يكــن إعجابا كبيــرا بها 

"كامرأة وصديقة”.
وعبــرت جيجي )22 عاما( في رســالة على 
حســابها على تويتــر عن أطيــب تمنياتها 
ملالــك فــي املســتقبل، قائلة "ســأظل ممتنة 
أبــدا للحــب والوقــت ودروس الحياة التي 

تبادلتها مع زين”.

قــررت عارضــة األزيــاء والفنانة الســتعراضية ميريــام كلينك الرد علــى رفض طلب 
ترشحها لالنتخابات النيابية اللبنانية على طريقتها الخاصة.

ونشــرت ميريام صورة  لها، أمس الســبت، على صفحتها الرسمية في موقع 
"انســتغرام" وهي تســتعرض ســالحا حربيا بمؤخرة شــبه عارية، األمر 

الذي أثار ضجة كبرى على مواقع التواصل الجتماعي.
وعلقــت علــى الصــورة مهاجمــة السياســين: "منعونــي أترشــح 
وحكمونــي بحمل ســالح غير شــرعي وبإطالق النــار، ودفعوني 
غرامة ولطخوا ســجلي كأنني داعيشــية فــي املحكمة. عمرو ما 

يكون في انتخابات أصال رح يرجعون يجيبو ذاتن”.
وكانت كلينــك قد أعلنت، الثالثاء املاضي، عن إتمام أوراقها 
للترشــح لالنتخابات، قائلــة: "أوراقي حاضرة لتســجيلي 
مرشــحة علــى مقعــد روم أورثوذكــس، غــدا يــوم آخر، ل 
تهمســوا ألحــد، معركتــي شرســة، التفاصيــل قريبا. لن 

.”Soon …أحرق املراحل
وبعــد الرفــض نشــرت علــى "انســتغرام": "تــم رفض 
زورا  اتهمتنــي  العســكرية  املحكمــة  ألن  ترشــيحي 

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

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

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

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

بأســرع وقــت عبــر وســائل التواصــل املختلفــة

SYDNEY Production

الزراعــي  امللكــي  الفصــح  مهرجــان  كاد 
بســيدني لعام 2017 أن يصــل إلى املدينة 
واليوم تقوم الجمعيــة امللكية الزراعية في 
نيو ســاوث ويلز بعرض ملحة على وســائل 
اإلعالم ملا سيعرضه املهرجان خالل أيامه .
قــال املديــر العام ملهرجــان الفصــح امللكي 
الزراعــي بســيدني موري ويلتــون بأن هذا 
املهرجان سيكون األفضل على اإلطالق بما 
فيه من ترفيه مجاني متاح يفي باهتمامات 

زواره املتنوعن.
قال السيد ولتون "أسعدنا أن نعرض عليكم 

ملحة مما سيعرضه املهرجان هذا العام،"
"إذا لــم يحــدث أن ما يحصل عليــه الزوار 
مــن قيمة مقابل املال بلغ هذا الحد ونفتخر 
بعرض عدد من النشــاطات املثيرة الجديدة 
جنبــا إلــى جنب تلــك املفضلة التــي يتوق 

الزوار إلى مشاهدتها كل عام."
ومــن النشــاطات الجديدة التي تســتهدف 
املزارعــة"  الصغيــرة  "األيــادي  الصغــار 
)Little Hands on the Land( وهــي 
مزرعــة عاملــة بحجــم األطفال تهــدف إلى 
تعليــم أطفالنــا كل شــيء عــن الزراعــة من 

املحصول وحتى السوق. 
النشــاط  هــذا  أن  ويلتــون  الســيد  وقــال 
املجاني ينطوي على تســعة محطات يمكن 
لألطفــال زيــارة الدجــاج والبقــر واألغنــام 
فيها وتحضيــر األرض لزراعة الخضروات 

واملشاركة في أعمال جرار صغير.
وأضــاف: "وفــي نهايــة العــرض يمكن أن 
يســتبدل األطفــال مــا حصــدوه بــدولرات 
مزرعية في سوق املزارعن ليصرفوها على 

بضاعة فعلية في السوبرماركت."
ويعــود العــرض املحبــوب الرجــل من نهر 
 The Man From Snowy( ســنوي 
River( املدهش فــي منظره الجديد ليعيد 
 Banjo( ســرد قصيدة بانجــو بيترســون
Patterson( الكالســيكية باإلضافــة إلى 
مقاطــع مــن قصيــدة كالنســي والفيضــان 
)Clancy of the Overflow(. والعرض 
الليلــي املقــام فــي املنطقــة الرئيســية مــن 
رعــاة  عمــل  ملشــاهدة  فرصــة  املعــرض 
البقــر على خيولهــم مع قطعانهــم الهادرة 

وسياطهم الضاجة.  
 Farmyard( املــزارع  خبــرات  فــي  أنــا 

معاينة أفضل مهرجان الفصح الملكي الزراعي بسيدني حتى اآلن

علــى  التعــرف  فيمكنكــم   )Experience
كل مــا يخــص حيوانــات املزرعة بــدًءا من 
أصولهــا إلى ما تعلف بــه. تعالوا واحلبوا 
البقــر وطبطبــوا علــى خنزيــر وأطعمــوا 

الحمالن - أنها تجربة عملية بال شك!
 )District Exhibits( عاد معرض األقاليم
ليعرض أفضــل املنتجات اإلقليمية بشــكل 

فني جميل.
"معــرض األقاليــم أمر ل تفوتكم مشــاهدته 
هــذا العــام كمــا هــي العــادة.  قال الســيد 
ويلتــون "فهناك أكثر من 50 ألف قطعة من 
الفواكــه والخضــروات والحبــوب املحلية 
التــي تم اختيارهــا من خمســة مناطق في 

نيــو ســاوث ويلــز الجنوبيــة والشــمالية 
والغربيــة والوســطى باإلضافة إلى جنوب 
شــرق كوينزلند وتنسيقها بشــكل جمالي 
ممتع لتحيــر القضاة عند اتخاذهم قرارات 

العروض الفائزة" .
"ل يتم أهدار أي من هذه املحاصيل فكل ما 

".OzHarvest يتبقى منها تجمعه
ومــن العــروض الجديــدة تماما هــذا العام 
التــي   )The Stables( اإلصطبــالت 
ســتعرض أفضل األطعمة واملشــروبات في 

املهرجان.
"على الذين يســعون للحصول على تجربة 
 The( التــذوق التوجــه إلــى الصطبــالت

Stables( قال السيد ويلتون. 
"اجلســوا في القاعة مكيفة الهواء وجربوا 
املأكولت الشهية من املطعم املؤقت. ويمكن 
شــراء املشــروبات الكحولية مثل الويسكي 
والجــن والروم إذا كنتم ترغبون في بعض 
اإلضافــات، أما إذا احتجتم لتقليم شــعركم 

فهناك حالق متاح لتزين رؤوسكم."
هــذه  بــكل  املهرجــان  فــي  يــوم  "تقضيــة 
النشــاطات الجديدة واملعتادة التي تناسب 
كل األجيــال أمــر رائــع لألســرة بأكملهــا - 
ونحــن نمــد الدعــوة مرحبــن بكــم لتأتوا 

وترفهوا عن أنفسكم خالل هذه العطلة." 
"تشــمل التذاكــر اســتعمال وســائل النقل 
العــام فــي يــوم الزيــارة ويمكــن الحصول 

عليها من
 http://www.eastershow.com.au  
باإلضافــة إلــى محــالت وولورث أو شــباك 

التذاكر في أرض املهرجان."


