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مظاهرات احتجاجية يف عدد من دول
العامل" :إرفعوا ايديكم عن سوريا"

استشــاط الرئيــس األمريكــي دونالد ترامب غضبا بســبب
مذكرات املدير الســابق ملكتب التحقيقــات الفدرالي جيمس
كومي ،التي من املقرر صدورها في الســابع عشر من الشهر
الجاري بعد تسريبات لبعض محتوياتها التي تطال ترامب
التتمة صـــ ١٢
بانتقادات الذعة.

بوتني يوجه رسالة إىل القادة العرب
اجملتمعني يف السعودية

في الواليات املتحدة األميركية
أكد الرئيس فالديمير بوتني في رسالة وجهها للقمة العربية
املنعقدة في السعودية اليوم األحد ،استعداد روسيا للتعاون
مع جامعة الدول العربية من أجل ضمان األمن اإلقليمي.
وأعرب بوتني في الرســالة التي نشــرت على موقع الكرملني
التتمة صـــ ١٢

بيرت بيتي يعتذر عن األخطاء يف حفل
اختتام دورة ألعاب الكومنولث

في دمشق
ُأســدل الســتار اليــوم األحــد علــى فعاليــات دورة ألعــاب
الكومنولــث التــي نظمتها أســتراليا للمرة الخامســة وهو
(رقم قياسي) منذ تدشني الدورة في عام1930.
بعد حفل ختامي لم يتم التركز فيه على الرياضيني  ،وألقيت
التتمة صـــ ١٢

نتكلم
العربية
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شــهدت مدينتــا واشــنطن ولــوس أنجلــوس األمريكيتــان
والعاصمــة اليونانيــة مظاهــرات احتجاجــ ًا علــى العدوان
الثالثي الذي شــنته الواليــات املتحدة وفرنســا وبريطانيا
على سورية.
وذكــرت رويتــرز أن املتظاهريــن احتشــدوا خــارج البيــت
األبيض ورددوا هتافات تندد بالعدوان على سورية.
وأعربــت لجنة العــرب األمريكيني للدفاع عن ســورية وعدد

مــن املنظمــات األمريكيــة املناهضــة للحــرب عــن رفضهــا
واستنكارها للعدوان الثالثي األمريكي الفرنسي البريطاني
على ســورية مطالبني بوقــف السياســات الداعمة لإلرهاب
والتطرف.
وأوضح رئيس اللجنة جوني العشي في كلمته خالل الوقفة
االحتجاجيــة التــي نظمتهــا اللجنــة أمس فــي مدينة لوس
انجلــوس أن العدوان األمريكي الســافر على ســورية خرق
التتمة صـــ ١٢

يساعد على تخفيف اوجاع
املفاصل والعضالت

2

األوبزرفر |  ١٥نيسان | ٢٠١٨

أستراليات

تيرنبول

حان الوقت لروسيا لتكون مسؤولة

انتقــد رئيــس الــوزراء مالكولــم تيرنبول
روســيا  ،قائــ ً
ا إن الوقــت قد حــان لتدخل
روسيا مع الحكومة السورية.
وأضــاف ،إن روســيا اســتخدمت موقعها
كعضــو دائــم فــي مجلــس األمــن التابــع
لألمــم املتحــدة الســتخدام حــق النقــض
(الفيتــو) فــي قــرارات تهــدف إلــى ضمان
إجراء تحقيق شــامل في جريمة استخدام
األسلحة الكيميائية السورية .
وقال تيرنبول للصحفيني في ســيدني يوم
األحــد ،بعــد الضربــات الجوية املشــتركة
علــى مواقع في ســورية من قبــل الواليات
املتحــدة واململكــة املتحــدة وفرنســا يــوم

الســبت "لقد حان الوقت ألن تلعب روســيا
دورا مســؤوال"  ،مضيفــا "إنهــا تمتلك كل
النفوذ والســلطة على الحكومة الســورية
التــي تحتاج إلى ضمان عــدم ارتكاب هذه
الجرائم "..
وكانــت الــدول الغربيــة اتهمــت دمشــق
باســتخدام الكيميائــي فــي مدينــة دومــا
بالغوطة الشرقية .من جهتها نفت موسكو
هذه املعلومات وقالت الخارجية الروســية
ان االنبــاء املزيفــة حــول اســتخدام املواد
الســامة مــن قبل القــوات الســورية تهدف
للدفــاع عــن االرهابيني وتبريــر الضربات
العسكرية املحتملة من الخارج.

الحكومة الفيدرالية تنوي
تقليص عدد المهاجرين الى اوستراليا

تفيــد التقارير االعالمية الصــادرة أن بيتر
داتــون وزيــر الهجرة طلب مــن زمالئه في
مجلــس الــوزراء النظــر بامكانيــة خفــض
عــدد املهاجريــن الــى أســتراليا هــذا العام
حيث اشــارت االحصائيات الى انه كان من
املتوقع دخول  190الف مهاجر لكن اتضح
ان عدد املهاجرين سينخفض الى  170الف
وذلك بســب تشــديد االجراءات على بعض
التأشيرات.
وقــد تمكن داتون من التوصل الى تخفيض
عــدد املهاجريــن دون اللجــوء الــى موافقة
الحكومــة وذلــك بعــد التغييــرات الجديدة
التي شــملت منح نيوزيالنديني متواجدين
في اوستراليا ويعملون في البالد تأشيرات
بدال من منحها ملهاجرين من الخارج.
واعلنت الحكومة عن قرار دمج التأشــيرات
الجديــدة للنيوزيالنديــن ببرنامــج
التأشيرات املســتقلة للمهرة بدال من زيادة
عــدد املهاجريــن فــي البرنامــج املذكــور.

وسيســتفيد  10000نيوزيالنــدي فــي
اوستراليا من هذا القرار  .
واكد داتون في تصريح ،ان سبب انخفاض
عدد املهاجرين يعود الى تشديد االجراءات
على بعض التأشرات ما قد يؤدي الى رفض
بعض الطلبات التي كانت تقبل في السابق.
يأتــي هــذا بعــد اشــتداد النقــاش حــول
موضــوع تخفيــض عــدد املهاجريــن وذلك
بعد ان كشفت املعلومات عن اقتراح لداتون
بتخفيض عــدد املهاجرين بنســبة  20الف
مهاجر في العام وهو اقتراح رفضه كل من
رئيس الوزراء االوســترالي مالكوم تورنبل
ووزير الخزانة سكوت موريسون.
وبحســب داتــون لــن يتــم تخفيــض أعداد
املهاجرين مــن العمال املؤقتــن أو الطالب
الدوليــن ولكــن يفضــل تخفيــض أعــداد
القادمــن بموجــب تاشــيرات العمــال
املهرة وتأشــيرات العائــات والقادمــن
بموجب تاشيرات انسانية.
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وزيرة الدفاع األسترالية
تؤيد الضربات الجوية في سوريا
أيــدت وزيــرة الدفــاع األســترالية "ماريس
بــن" الضربــات الجويــة ،التي شــنتها كل
من الواليــات املتحدة األمريكيــة وبريطانيا
وفرنسا ضد سوريا.
قالــت وزيــرة الدفاع األســترالية ،فــي بيان
نقلتــه شــبكة "ســي إن إن" األمريكيــة :إن
“اســتراليا تدعم هــذه الضربات التي تظهر
اســتجابة متوازنــة ومناســبة وموجهــة..
إنهم يبعثون برسالة ال لبس فيها إلى نظام
الرئيــس الســوري بشــار األســد وداعميه،
روســيا وإيران ،مفادها أنه لن يتم التسامح
مع استخدام األسلحة الكيميائية”.
أضافــت أن اســتخدام األســلحة الكيميائية
مــن قبــل أي شــخص وفي أي مــكان وتحت
أي ظــرف من الظروف يعد أمرا غير قانوني
ومســتهجنا تمامــا ،مشــددة علــى ضرورة
عدم السماح لنظام األسد بارتكاب مثل هذه
الجرائم دون عقاب.

طالبت بني مجلس األمن الدولي التابع لألمم
املتحدة باملوافقة على إجراء تحقيق مستقل
في الهجوم باألسلحة الكيميائية الذي ألقت
فيــه الواليــات املتحــدة األمريكيــة بالالئمة
على النظام الســوري ،إال أن كال من دمشــق
وموســكو أشــارتا إلى أنه تم اختالق وقوع
هذا الهجوم من قبل املســلحني واملتعاطفني
معهم لتبريرالعدوان على سوريا.

ساعة أبل الذكية
تكشف جريمة قتل في أستراليا
تعرضــت مواطنــة اســترالية ُتدعــى
ميرنــا نيلســون للقتــل عــام ،2016
وكانــت أصابــع االتهــام موجهــة ملجموعة
مــن الرجــال داخــل املنــزل بحســب
شــهادة زوجــة أبــن الضحيــة كارولــن.
وكشفت البيانات املستخرجة من ساعة أبل
الذكيــة التي كانــت تلبســها الضحية أنها
ماتت قبل أن تصل املنزل ،وأخبرت كارولني
الشــرطة أن مجموعة مــن الرجال تعقبوها
حتى املنزل وتجادلت معهم ملدة  20دقيقة.
وكشــفت الســاعة معلومــات عــن تحركات
الضحيــة حيــث يحتــوي هــذا النــوع مــن
الســاعات علــى أجهــزة استشــعار قــادرة
على تعقب وحســاب معدل حركة الشخص
الذي يلبســها وقياس معــدل ضربات قلبه.
اتصــل أحــد الجيــران بالشــرطة عندمــا
خرجت كارولني من املنزل مكممة ومفزوعة
وكان ذلــك بعــد الســاعة العاشــرة مســاء
وتقــول كارولــن أن املهاجمــن ربطوهــا
وأنهــا خرجت مــن املنزل بمجــرد رحيلهم.
لكن بحســب املعلومات التي حصلت عليها

الشــرطة مــن الســاعة تبــن أن زوجــة ابن
الضحيــة هــي مــن نفــذت عمليــة االقتحام
وقالــت املدعيــة العامــة أن الدليــل الــذي
قدمته ســاعة أبل الذكية هو دليل أساســي
علــى كــذب رواية املدعــى عليها للشــرطة.
وأظهــرت الســاعة أن الضحيــة قتلــت فــي
الســاعة  6:45وأن كارولــن خرجــت مــن
املنــزل في الســاعة العاشــرة ممــا يجعلها
متورطة في مقتل الضحية.

تقنيات الواقع االفتراضي تصل طب التوليد!
اتبعــت جامعــة نيوكاســل فــي أســتراليا
برنامجــا جديــدا يعتمد على خــوذ الواقع
االفتراضي لتدريب طالب الكليات الطبية.
والهدف األساســي مــن هــذا البرنامج هو
مســاعدة طالب طــب التوليد فــي الجامعة
علــى التعــرف بشــكل أفضل على تشــريح
الجســم واألعضاء التناســلية لــدى املرأة،
وتحضيرهم للقيام بعمليات الوالدة.
وفــي تعليق على هذه الفكرة قال ،دونوفان
جــو ،املشــرف الرئيســي علــى البرنامــج:
"مــن خــال الصــور ثالثيــة األبعــاد التي
تظهرها خــوذ للواقــع االفتراضي يمكــن
يكونــوا صــورة أوضــح
لطــاب الطــب أن ّ
في مخيلتهم لتشــريح الجســم واألعضاء،

وابتداء مــن العام الدراســي األول يمكنهم
أن يقومــوا بــأول عمليــة والدة افتراضية،
األمــر الذي ســيعزز اســتقرارهم النفســي
ويقلــل من التوتر الذي قد يحدث لهم أثناء
عمليات الوالدة الحقيقية”.
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رئيس وزراء أستراليا يعلن أن ماكرون
سيزور بالده في مايو القادم
أعلــن رئيــس الــوزراء األســترالي مالكوم
تيرنبــول أن الرئيــس الفرنســي إيمانويل
ماكرون ســيزور كانبيرا فــي الفترة ما بني
 1و 3مايو القادم.
وذكــر رئيــس الــوزراء أنــه ســوف يناقش
مع ماكرون برنامج الغواصات املســتقبلي
البالــغ قيمتــه  50مليــار دوالر أســترالي
(حوالــي  38مليــار دوالر أميركــي) ،وهــو
أحــد أكبر العقــود في تاريخ قــوات الدفاع
األســترالية ،والــذي تــم منحــه ملجموعــة
"نافال" الفرنسية.
وقــال تيرنبــول :إن الجانبــن ســوف
يناقشــان أيضــ ًا الخطــوات التاليــة نحــو
إطــاق مفاوضــات اتفاقيةالتجــارة الحرة
بني أســتراليا واالتحــاد األوروبي" ،والتي
ســوف تجســد التزامنــا بفتــح األســواق
والنظــام التجــاري القائــم علــى القواعــد
الليبراليــة ،مع تعزيــز روابطنــا التجارية
واالستثمارية بشكل كبير”.
وأوضــح رئيــس الــوزراء أن عــام 2018
يصــادف مرور  100عام على نهاية الحرب
العامليــة األولــى ،وهي حــرب قاتلــت فيها
فرنسا وأستراليا جنب ًا إلى جنب.

وقــال تيرنبول :إن "فرنســا هي واحدة من
أقــدم وأقرب األصدقاء .وهــذا العام خاصة
نتذكر تضحيات بالدنا املشتركة في خنادق
الجبهة الغربية قبل قرن من الزمان”.
وتابــع" :فــي وقــت يتســم بعــدم اليقــن
واســتمرار التحديات للنظام الدولي القائم
علــى القواعد والذي يلتزم بلدانا به بحزم،
يجــب أن نواصــل العمــل معــ ًا ملواجهــة
التحديــات العامليــة وخلق فــرص لرفاهية
شع َب ْينا”.
وســتكون هذه أول زيارة يقوم بها ماكرون
إلى أســتراليا منذ تولي الرئيس الفرنسي
مقاليد السلطة في بالده في عام .2017

ترامب يعيد النظر في "الشراكة عبر عبر
المحيط الهادىء" بعد انسحابه منها
ينــوي الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب
إعادة النظر في اتفاقية الشــراكة التجارية
عبــر املحيــط الهــادىء التــي كان قــد أعلن
انســحابه منهــا العــام املــاض وتعتبــر
أستراليا من الدول الناشطة فيها.
وأعلــن ترامــب قــراره أثنــاء اجتمــاع مــع
سياســيني مــن واليــات زراعية هــي ضمن
القلقني من نشــوب حرب تجارية ،حســبما
قال أعضاء بمجلس الشيوخ األمريكي.
وفي وقت ســابق ،وصف ترامــب االتفاقية
بأنها "كارثة" محتملة.
لكــن اســتراتيجيته التجاريــة تتعــرض
للهجــوم ،حيث يتصاعــد الخالف التجاري
مع الصني.
وبعــض السياســيني ،ومنهــم أعضــاء في
حزبــه ،قلقــون مــن أن يتجــه نحــو معركة
اقتصاديــة ضــارة مــع الصني ،وذلــك بعد
أن فــرض رســوما علــى اســتيراد الصلــب
واأللومنيــوم ،وتهديــده بفــرض ضرائــب
أخــرى بمليــارات الــدوالرات علــى ســلع
صينية.
وقال السياسيون إن على اإلدارة األمريكية
العمل مع بلدان أخرى للضغط على الصني
بــدال مــن فــرض رســوم تســتفز إجــراءات
مماثلة من الصني.
وكان ينظر لالتفاقية التي وقعتها  12دولة
بينهــا الواليــات املتحدة في عهــد الرئيس
الســابق بــاراك أوبامــا علــى أنها وســيلة
ملوازنة النفوذ املتزايد للصني في املنطقة.
وكان االنســحاب مــن االتفاقيــة مــن أوائل
القــرارات التــي اتخذها ترامــب بعد توليه
الرئاسة.

وعبــر مزارعون يصــدرون محاصيلهم عن
القلــق مــن أن العــودة اآلن إلــى االتفاقيــة
ستجعل الواليات املتحدة في وضع أضعف
من السابق مع املنافسني.
وأصــدر ترامــب تعليماتــه إلى املســؤولني
بدراســة إمكانيــة عــودة الواليــات املتحدة
إلى االتفاقية بشروط واشنطن.
تعد اتفاقية "الشراكة عبر املحيط الهادئ"
إحــدى أكثــر االتفاقيــات التجاريــة الحرة
طموحــا وأعلــن عن تلــك االتفاقيــة لتكون
بمثابــة طريــق يمكن من خاللــه إحراز نمو
مســتقبلي للــدول التي ســتنضم إلــى تلك
املعاهدة.
وعلــى الرغــم مــن االنتقادات التــى وجهت
لالتفاقيــة إال أن الدول املنضمة كانت تدفع
فــي اتجاه التوصل إلى اتفاق بشــأنها في
أقرب وقت ممكن ،بل كانت على ثقة من أنها
ســتعمل على اجتذاب اقتصادات أخرى في
السنوات القادمة.
وتعتبــر الشــراكة عبــر املحيــط الهــادئ
مشــروع اتفاقيــة تجاريــة حــرة ،تهــدف
إلــى تعميــق الروابط االقتصاديــة بني 11
دولــة تناقشــها وهــي أســتراليا وبرونــي
دار الســام ،وكنــدا وتشــيلي وماليزيــا،
واملكســيك ونيوزيالندا وبيــرو ،والواليات
املتحدة األمريكية وسنغافورة وفييتنام.
ومــن املنتظر لتلك االتفاقيــة أن تعمل على
تقليص حجم التعريفات الجمركية بشــكل
كبير بــن الــدول األعضاء ،بــل والتخلص
منهــا فــي بعــض الحــاالت ،إضافــة إلــى
فتــح مجــاالت أخرى فــي تجــارة البضائع
والخدمات.
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ممدوح سكرية

السياسة
األسترالية
الخارجية
فاقدة الهوية
األسترالية
مـــن املالحـــظ بشـــكل جلـــي ،خضـــوع السياســـة األســـترالية
للسياســـات الغربيـــة بشـــكل عـــام والسياســـة األميركيـــة بشـــكل
خ ــاص ،وقــد رأينــا ذلــك بش ــكل واضــح خ ــال اش ــتراك أس ــتراليا
بكافـــة الحـــروب التـــي خاضتهـــا أميريـــكا ،مـــن كوريـــا وفيتنـــام
والخلي ــج و أفغانس ــتان والع ــراق والتحالــف مؤخ ــر ًا فــي س ــوريا،
وكل ذلــك ج ــاء ملصلحــة أمي ــركا وليــس ملصلحــة اس ــتراليا ،حيــث
دفعنـــا كأســـتراليني الكثيـــر مـــن األرواح واألمـــوال إلرضـــاء "العـــم
ســـام" وسياســـاته الشـــيطانية.
مـــا نـــراه حاليـــة أن الحكومـــة األســـترالية الحاليـــة" زادت فـــي
الطـــن بلـــة "وأصبـــح خضوعهـــا للسياســـة األميركيـــة يثيـــر
اإلشـــتمئزاز ،فاملصالـــح االســـترالية فـــي قـــارة اســـيا باتـــت
فـــي خطـــر مـــن وراء إنجـــرار الحكومـــة الفيدراليـــة وخضوعهـــا
للسياس ــات األميركيــة الفجــة فــي ه ــذه الق ــارة ،وخصوصــ ًا عندمــا
يتعلــق األمــر بش ــريكها االقتص ــادي الص ــن ،ال ــذي مــن خاللــه كان
ألس ــتراليا ق ــارب النج ــاة أثن ــاء اإلنهي ــار االقتص ــادي العاملــي ع ــام
 2008ومـــا ذلنـــا نعتمـــد علـــى الصـــن فـــي كثيـــر مـــن حركتنـــا
االقتصاديـــة املســـتقرة.
الواليـــات املتحـــدة األميركيـــة ال يهمهـــا أســـتراليا علـــى االطـــاق
إال مـــن خـــال رؤيتهـــا الخاصـــة ومـــن خـــال اســـتخدامها كمركـــز
للضغــط والترهيــب لل ــدول والج ــوار ،وقــد رأينــا ذلــك مــن خ ــال
إهانـــة الرئيـــس األميريكـــي دونالـــد ترامـــب لرئيـــس الـــوزراء
االســـترالي مالكولـــم تورينبـــول خـــال املحادثـــة الهاتفيـــة بشـــأن
اســـتقبال أمريـــكا لبعـــض الالجئـــن والعقـــود بينهمـــا.
الســؤال :ملاذاهذااإلنجرارواإلنبطاحالسياسـيألميريكا؟
صحيـحنحـنبحاجـةالـىبعـضالدعـمواملســاعدةمنهاومـنالغرب
ل ــردع بعــض االطم ــاع مــن ال ــدول املج ــاورة التــي قــد تظه ــر ،ولك ــن
ه ــذا يبق ــى ضم ــن دائ ــرة االحتم ــاالت الت ــي ال تحص ــل اال اذا اتبعن ــا
سياســـات طائشـــة ،باملقابـــل حاجـــة أميـــركا لنـــا أكثـــر ممـــا نحـــن
بحاج ــة لهــا فأس ــتراليا تعتبــر القاع ــدة العس ــكرية لهــا فــي منطقــة
الباس ــيفيك ،وعــن طريقهــا تحافــظ علــى مصالحهــا وهيمنتهــا فــي
املنطق ــة ،ولك ـن نح ـن عملي ـ ًا ل ـم نج ـن م ـن أميري ــكا إال خيب ــات األم ـل
فهـــي منافـــس اقتصـــادي لنـــا فـــي هـــذه املنطقـــة والهـــم لهـــا
إال مصالحهـا وســوف تتخلـى عـن اســتراليا فــي أي وقــت ترغــب مــن
دون أخ ــذ بع ــن االعتب ــار االخ ــاص غي ــر املتناه ــي لهــا.
الشـــراكة واالحتـــرام املتبـــادل للمصالـــح يجـــب ان يكـــون هـــدف
سياســـاتنا مـــع الواليـــات املتحـــدة األميركيـــة ال الخضـــوع
والخنـــوع لهـــا علـــى حســـاب مصالحنـــا ومـــن الغبـــاء السياســـي
مع ــاداة الص ــن م ــن أجله ــا.
هن ــاك دائم ــا عالق ــة ب ــن االقتص ــاد والسياس ــة من ــذ التس ــعينيات ،
م ــع زي ــادة صادراتن ــا إل ــى الص ــن  ،تمكن ــا م ــن الس ــير عل ــى مس ــار
اقتص ــادي مختل ــف نوعً ــا م ــا ،وال ننك ــر أن الوالي ــات املتح ــدة مهم ــة
أيض ــا القتصادن ــا  ،كونه ــا ثال ــث أكب ــر ش ــريك تج ــاري لن ــا ،حي ــث
تبلـــغ قيمـــة التجـــارة مـــع الواليـــات املتحـــدة حوالـــي  ٪30مـــن
تجارتن ــا م ــع الص ــن  ،ونس ــتورد م ــن الوالي ــات املتح ــدة أكث ــر مم ــا
نصــدر لهــا لذلــك عجزنــا التجــاري معهــا أكبــر مــن أي دولــة أخــرى.
سياس ــة أس ــتراليا الخارجي ــة تحت ــاج ال ــى مراجع ــة دقيق ــة ويج ــب
أن ال نك ــون متحمس ــن ومندفع ــن ألداء الطاع ــة وتنفي ــذ م ــا تطلب ــه
الواليـــات املتحـــدة بشـــكل تلقائـــي وبـــدون دراســـة ،فلدينـــا مـــع
الصـــن والهنـــد شـــراكة اقتصاديـــة رائعـــة يجـــب الحفـــاظ عليهـــا
بغـــض النظـــر عـــن أي خـــاف محتمـــل بـــن الصـــن و الواليـــات
املتحـــدة ،كمـــا يجـــب أن تكـــون سياســـتنا مبنيـــة علـــى االهتمـــام
باملواطـــن األســـترالي وليـــس باملواطـــن األميريكـــي.
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أستراليات

ريكياردو

أستراليا تنضم لمعسكر مواجهة

يتوج بجائزة الصين الكبرى للفورموال 1
حقق األســترالي دانيــال ريكياردو ســائق
فريــق ريــد بــول فــوزا مفاجئــا في ســباق
جائــزة الصني الكبرى ،الجولــة الثالثة من
بطولة العالم للفورموال  ،1رغم انطالقه من
املركز السادس.
وتفــوق األســترالي علــى ســائق فريــق
مرســيدس الفنلنــدي فالتيــري بوتــاس،
ومواطــن األخيــر ســائق فيــراري كيمــي
رايكونن الذي حل في املركز الثالث.
أمــا متصــدر ترتيــب بطولة العالم ســائق
فيــراري األملاني سيباســتيان فيتل ،فأنهى
الســباق ثامنــا فــي أســوأ نتيجــة لــه هذا
املوســم بعد فوزه في السباقني األولني في
أستراليا والبحرين.
وحل منافسه بطل العالم البريطاني لويس
هاميلتــون ســائق مرســيدس ،فــي املركــز
الخامس خلف الهولندي ماكس فيرشتابن
سائق ريد بول ،علما أن األخير تلقى عقوبة
إضافة  10ثوان إلى توقيته ،ما يعيد املركز
الرابع إلى هاميلتون.
وبهــذا التتويــج ،يكــون ريكيــاردو قد رفع
عــدد انتصاراته في ســباقات الفئة األولى
للفورمــوال  1إلى ســتة ،حيث فــاز قبل ذلك
في كندا واملجــر وبلجيكا عام  ،2014وفي
ماليزيا  ،2016وأذربيجان .2017
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فيس بوك

يبــدو أن فضيحــة تســريب بيانــات
مســتخدمي فيســبوك لــن تنهتــي قري ًبــا،
وسيحاول الجميع االستفادة من القضية،
خاصة بعد أن فتحت مفوضة الخصوصية
األســترالية تحقي ًقــا ضد شــركة فيســبوك
األمريكية بسبب تسريب بيانات ما يقارب
 300ألف مستخدم أسترالي.
وذكرت املفوصة الخصوصية األســترالية
أن "التحقيــق سيكشــف مــا إذا تــم
انتهــاك خصوصية مســتخدمي فيســبوك

األســتراليني لرفــع دعــوى ضــد شــركة
فيسبوك”.
في السياق نفسه ،صرحت شركة فيسبوك
بأن شركة "كمبردج أناليتيكا لالستشارات
السياسية ،ربما تكون استخدمت البيانات
في املوقع بطريقة غير مشروعة.
وذكرت فيسبوك أنه تم الوصول إلى بيانات
ما يقارب  87مليون مستخدم ،أي أكثر من
الرقــم املتوقع بـ 37مليون مســتخدم ،كما
ذكرت وسائل اإلعالم اإلخبارية.

في أستراليا..
سجناء ولكن
فنانون

يبدو أنه من الصعب التمييز بني عمل فني
أنجزتــه يــد حــرة وآخر من إبداع شــخص
مســلوب الحرية ,فالبرنامــج الرســمي
لرعاية املواهب الفنية في بعض الســجون
األســترالية ،أســفر عــن إنتــاج املئــات من
اللوحــات والجداريــات والتحــف التــي
يتسابق على اقتنائها هواة الفنون.
ومن املتوقع أن تباع العشرات منها بمئات
اآلالف مــن الــدوالرات هــذه الســنة ،وفــي
السنة املاضية بيعت لوحات وتحف بـ219
ألف دوالر.
وال عجــب أن الكثيــر منهــا من عمــل أيدي
نــزالء مــن األبوريجــن الســكان األصليني
الذيــن يشــكلون  %28مــن نزالء الســجون
األسترالية.

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.

751 Punchbowl Road, Punchbowl NSW 2196

(02) 9708 2774

www.alafrahsweets.com.au
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إذا لحظت أمراً مريباً

ب ّلغ عنه
أفراد قوى أمن الحدود أ
السترالية يحمون أستراليا.
إنهم يعملون على منع أ
الشياء الخطيرة كالمخدرات الممنوعة
أ
والسلحة النارية من عبور حدودنا ،ويعملون على وقف الحتيال
بالتأشيرات ووقف تهريب العمال أ
الجانب واستغاللهم.

لكن أحياناً يمكن اكتشاف تهديدات أمنية داخل حدودنا.
لذا فإنك إذا شاهدت شيئاً مثيراً للشك – أو لحظت أمراً مريباً –
قم بالتبليغ عنه إلى حرس الحدود ( )Border Watchلمساعدة
قوى أمن الحدود أ
السترالية في الحفاظ على أمن مجتمعنا.

ب ّلغ عن النشاطات المشبوهة بدون
إالفصاح عن هويتك

australia.gov.au/borderwatch
Authorised by the Australian Government, Capital Hill, Canberra.
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دوما...
العثور على وثائق
تفضح تورط المسلحين
في تصنيع
أسلحة كيميائية

كشــفت قنــاة اإلخباريــة الســورية عــن العثــور في
مدينــة دومــا املحــررة ،علــى وثائــق تفضــح تورط
املســلحني هنــاك فــي تصنيــع أســلحة كيميائيــة،
وأخــرى تثبــت التعاون بني جيش اإلســام وكل من
داعش والنصرة.
وخالل جولة في ما يســمى باملربع األمني الســابق
لجيش اإلســام في دوما ،أظهر مراسل القناة مبنى
مركــز طبــي كان التنظيــم يســتخدمه مقرا لرئاســة
أركانــه ،وهــو عبارة عــن مبنى مــن  6طوابق تحت
األرض ،وتربطه باملباني املجاورة شبكة متفرعة من
الخنادق واألنفاق أخفى فيها املســلحون سياراتهم
وأســلحتهم ،إضافــة إلــى راجمــات الصواريــخ
واملدافع.
وبالرغــم مــن إحــراق املســلحني معظــم الوثائــق
الداخليــة لدى مغادرتهــم مقارهــم واملنطقة ،إال أنه
تــم العثــور على ما يثبت وجــود عالقات تعاون بني
جيش اإلســام وداعش .وإحدى الوثائق هي عبارة
عــن اتفاق مؤرخ في  14يونيو عام  ،2017ويتعلق
بشــراء فرع جيش اإلســام في دير الــزور دفعة من
السالح بقيمة  170ألف دوالر من داعش ،ونقل هذه
األســلحة من دير الزور إلى دوما.
وأظهــرت القنــاة أدلــة أخــرى تدحــض ادعــاءات
الجماعات املســلحة بعــدم وجود أي عالقات لها مع
إرهابيــي داعــش والنصــرة ،حيث عثر علــى وثائق
تنظيميــة تثبت وجود هيئــة قيادة موحدة في دوما
تضم ممثلي جبهة النصرة وجيش اإلســام وأحرار
الشــام ،وعقــد آخر اجتماع موثق لهــا في  13يناير
عام .2018
وتتضمن وثائق أخرى عثر عليها في مقر املسلحني،
معلومــات عن تدريب عناصر تنظيم جيش اإلســام
علــى تصنيــع واســتخدام األســلحة الكيميائيــة
واإللكترونية.
وذكــرت اإلخبارية الســورية أنه في األيــام األخيرة
مــن معركــة تحرير دوما تمكن الجيش الســوري من
إحــداث حالة من شــلل فــي االتصاالت بــن فصائل
املســلحني وقيادات التنظيم الذيــن كانوا يختبئون
على مدى أيام في طوابق تحت األرض من مقراتهم،
ســرع انهيار دفاعات املســلحني وموافقتهم
وهو ما
ّ
على الخروج من املدينة.

ثقافة
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عمران

الرواية الجديدة للكاتب والباحث الدكتور رامز رزق
()2
فــي الحلقــة الســابقة من الرواية اســتقبل
عمــران عروســه القادمــة من لبنــان والتي
خطبهــا لــه والــده وكان مــن املالحــظ أن
العروس أديبة لم تكن في أحســن حاالتها،
حيث لم يبدو عليها ذلك التأثر الذي تشعر
به العروس يوم وصولها إلى عريســها ،لم
يظهر عليها ذلك اإلنفعال اإلنساني املحبب
رغم حركاتها املفتلعة واملبتذلة.

العــروس ومازحــه قليــ ً
ا ثــم اقفل الخــط ،كان ذلك ســبب ًا
ً
فــي اســتيقاظ أديبــة وســببا في تقريــر اللحظــة الفاصلة
بــن ماضيهــا الطفولي وحاضرها األنثــوي ،قامت بعد أن
فعل ما ،أصلحت
اســتيقظت وكأنها رأت حلم ًا يحثها على ٍ
زينتها ثم بادرت إلى عريسها فجذبته نحوها برفق ،قبلته
بشــوق وتركــت له الحريــة ليكمل ما يجب عليــه فعله ،لقد
أصبحت أديبة زوجته.
استلقت بعد ذلك وسرحت بأفكارها بعيد ًا ،بدا على جبينها
عبــوس واضــح ،ربما هناك شــيء ما في قلبهــا ال يمكنها
البــوح به ،اقترب منها عمران كثير ًا ،في الحقيقة كان يريد
أن يشــعر أنه وإياها جســدين بروح واحدة ،لكن العروس
بدت أبرد من ذي قبل ،تنهدت أكثر من مرة ،ســألها عمران:
"هل هناك شــيء ما لم يعجب حبيبتي؟ قولي ،وقولك أمر،
ثــم ســتجدين كل شــيء كما تريدين" .ابتســمت ابتســامة
صفراء وقالت" :ال  ،ال شــيء" .جوابها غامض ولكنه جعل
عمــران يبدو متضايقــ ًا أكثر ،قام من الفراش واتجه شــبه
عــار إلــى املطبخ ثم ناداها مــن هناك" :لقــد أعددت بعض
ٍ
الطعــام ،ما رأيك؟"" .بماذا" – أجابته بصوت خافت"" .أن
تتذوقــي طعامــي ،ربمــا ســتمدحني موهبتي فــي الطبخ".
قالت بنفس النبرة" :الطبخ والنفخ من اختصاص النســاء
مهما كانت موهبة الرجال جيدة” .ســكتت وســكت عمران
الــذي شــعر بمرارة ما ،علــى األقل كان يتوقع من عروســه
بعض املجاملة.
هــذه الصبيــة تبــدو جافــة الطباع حــادة األخــاق ،يعني
سيتعب في حياته معها .فيما كان هو يفكر بها وبأسلوبها
فــي الكالم كانت في املقابل تفكر أن عمران ليس هو فارس
األحالم الذي حلمت به .ليس في عمران تلك الصفات التي
تتمناهــا في زوجهــا ،إنه ال يبدو طويل القامة ،وال واســع
العينــن وال مفتــول العضــات .باإلجمــال لــم تــر فيه من
الصفات الجسدية ما يمأل غرور أنوثتها .تنهدت من جديد
وحدثت نفسها بقلق" :هل سأقضي عمري معه؟ مستحيل،
مستحيل … ." .وقطع صوته عليها شرودها وهو يدعوها
إلــى املائــدة فقامــت كاملرغمة وهــي عارية تمامــ ًا ،وعندما
وقفــت تعمــدت أن يكــون ظهرهــا إلــى جهة زوجهــا حيث
راحــت تلبــس بعض الثياب الخفيفة علــى عجل ،فيما كان
عمــران منبهر ًا وهــو ينظر نحو جســدها األبيض الغض،
شــعر بشــهوة جارفــة وأراد أن يعيدها إلى الفــراش لكنه
تماســك وجلــس مقابلها ثــم راح يــأكل ببطء شــديد وهو
يحدثها بأشياء عادية ،حاول أن يمازحها ببعض الكلمات،
قال لها " :إن رفاقي سيحسدوني ،سيقولون بأني تزوجت
أجمل امرأة لبنانية ،ال بل أجمل امرأة في العالم" .ابتسمت
ببرود ولم تقل شيئ ًا ،فاردف عمران مازح ًا" :ال أعرف كيف
أصف وصولك إلي ،إنني اعتقد أن اهلل قد كافأني على أمر
جميــل فعلته بــأن أعطاني زوجة مثلك ،وأنــا أكيد من ذلك
وإال فلماذا لم تتزوجي في طرابلس قبل خمس ســنوات أو
أكثر عندما كنت في الخامســة عشــرة أو حولها؟" .صوبت
نحــوه نظراتها بجدية رغم علمها أنه يمازحها فقط وقالت
بحــدة" :لقد خطبني أكثر من شــاب ولكنــي لم أرض بأحد
منهــم ألنــي لــم أر بينهــم الرجل الكــفء" .وســكتت قلي ً
ال
ثــم تابعــت" :أول خطيب جاءني كان ســعيد الحــداد ،ابن
جيرانكم ،لقد قالت لي أمه أنها مســتعدة أن تعطيني ثقلي

ذهب ًا ،لكني رفضته ،أتعرف ماذا حصل؟ هاجر ســعيد إلى
بلد ما ولم يعد إلى اآلن ،وال يعرف أحد من أهله مصيره".
وســكتت قلي ً
ال ثم قالت بصوت هامــس" :بالكاد أعرفه ،لم
أره إال مرة واحدة ،شعره كان أشعث ،أغبر ،بدا لي مشوهاً
ورغــم ذلك هددني ،لقد أقســم أمامي أنه ســيصل إلي ذات
يوم ،وأنه لن ينســاني وينسى رفضي ،وأنه وأنه  ...لكني
لــم أبــالِ بتهديده ووعيــده ،حقيقة لو أنــي التقيت به اآلن
ملــا عرفتــه" .ثم ضربــت مث ً
ال عاميــ ًا ،ودون أن تلتفت نحو
عمران ،راحت تعد بعض أســماء الذيــن خطبوها وردتهم
حتى أتت على ذكر اكثر شــبان الحي الذين يعرفهم جيد ًا.
ابتســم عمران وقال" :يبدو لي أن نصيبك معي وليس مع
أي رجل آخر" .فلم ترد بشيء وفي قلبها رددت أنها تتمنى
لو أنها تزوجت غيره.
فــي صباح اليوم التالي طرقت ســحر الباب وقد أحضرت
بعض األطعمة الخاصة للعروســن ،لم تلبث إال قلي ً
ال قرب
الباب الذي فتحه عمران ،قدمت له التهاني ،لم تقل ســوى
بضــع كلمــات ثم غــادرت ،كانت أديبة ال تــزال في الفراش
عاريــة تمام ًا ،وقــد تركت اللحاف ينزلــق عن ظهرها حتى
بــدت لعمــران أكثر جما ًال وفتنة مما كانــت عليه في الليلة
الســابقة ،فعــاد إلــى الفــراش ولبث قربهــا وقتــ ًا طوي ً
ال.
وعندمــا اســتيقظت حوالــي الظهر وجدت عمــران قد أعد
الفطور وجلس ينتظر قيامها فتحركت بغنج أنثوي سائلة
عن الوقت ،لم يأبه عمران للسؤال وقال بأنه قد جاع كثير ًا،
وحني جلســا مع ًا نســيا ســهرة األمس ،وراحــا يتجاذبان
األحاديــث وكأنهمــا يتعرفان علــى بعضهمــا البعض من
جديد أو للمرة األولى.
حقيقة لم يكن عمران يعرفها جيد ًا ،يوم ترك لبنان مهاجر ًا
إلى أســتراليا كان عمرها ثالث عشرة سنة ،يومذاك كانت
تبدو طفلة صغيرة ،رآها على مدخل البناية أثناء خروجه
فلــم يهتم لها بل قال مودع ًا "انتبهي لنفســك" كلمة عادية
يقولها املسافرون واملودعون ،اإلنسان ينتبه أص ً
ال لنفسه
أكثــر مــن أي شــيء آخر ،وهــو ال يحتاج إلى مــن يوصيه
بذلــك ،ولكــن عمــران يومذاك قال هــذه النصيحــة وهو ال
يعرف أن هذه الطفلة ستصبح بعد سنوات زوجته .سألها
عــن أهــل الحي وعن الحي نفســه وماذا تغيــر فيه ،راحت
تخبــره حتى ببعــض التفاصيل اململة وهــو يصغي إليها
باهتمــام .وبعد أن ظنت أنهــا حكت له كل ما يريد معرفته
راحــت تســأله عــن أحواله ،قال لهــا" :أعتقد أنــك تعرفني
أننــي أعمل في ســكة الحديــد ،في األســبوع أعمل حوالي
 48ســاعة ،يتغير الدوام في كل أســبوع ،مرة يكون عملي
فــي النهــار ،ومــرة في الليل ،ومــرة بعد منتصــف الليل".
حملقت في وجهه ،وسألته برعب" :وهل ستتركني وحدي
حني تعمل في الليل؟" .قال لها مبتســم ًا ســنجد ح ً
ال لهذه
املشكلة ،فأنا أعمل مع عبد املجيد في نفس املحطة ويمكن
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فرص إسكان
من أجلك
اكتشف كيف تقوم الحكومة األسترالية
بمساعدة المواطنين األستراليين في
جميع مراحل الحياة للعثور على المنزل
المناسب.
قم بزيارة homeownership.gov.au

وفـِّر بشكل أسرع
لوديعة عقارية
بنسبة 30%

المساعدة على
بناء المزيد من
المنازل

حوافز مالية لمن
التحول
يرغبون في
ُّ
إلى منازل أصغر

يساعدك برنامج
First Home Super Saver
على التوفير بشكل أسرع من خالل
المساهمات الطوعية في السوبر .ويمكنك
اآلن االستفادة من التخفيضات الضريبية
السخية والمساهمة بمبلغ يصل إلى
 15,000دوالر في أية سنة مالية واحدة،
وما يصل إلى  30,000دوالر في
اإلجمالي.

لقد خصّصنا  1مليار دوالر لتسريع توفير
مساكن جديدة وضمان استخدام أراضي
الكومنولث غير المستخدمة بشكل أفضل،
بما في ذلك أراضي مناسبة لمنازل جديدة.

إذا كان عمرك  65سنة أو أكثر وترغب
في بيع منزلك الحالي ،يمكنك اآلن إيداع
مبلغ يصل إلى  300,000دوالر من
سعر البيع مقابل كل شخص في حساب
إدخارك التقاعدي .وهذا يوفر مرونة
أكبر ومزايا ضريبية إضافية لكبار السن
األستراليين.

homeownership.gov.au
خلق المزيد من الفرص للمواطنين األستراليين
Authorised by the Australian Government, Capital Hill, Canberra.
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فعاليات الجالية العربية تستنكر العدوان الثالثي على سورية

عبيد ،اندرسون ،روفائيل وجورج الراحيل

الشيخ كامل وهبي والقنصل دباغ

الزميل سكرية  ،الشيخ وهبي والقنصل دباغ

الحضور
إجتمعت فعاليات من ابناء الجالية العربية في مركز
القنصليــة الفخريــة الســورية في منطقة كامبســي
لتعبر عن غضبها إثر العدوان الثالثي على أراضي
الجمهورية العربية السورية ،ولتعلن تضامنها مع
الشعب السوري وقيادته.

القى القنصل الفخري االستاذ ماهر دباغ كلمة عرج
خاللهــا على اســباب هــذا العدوان واشــاد بصمود
ســوريا ومواجهتهــا لهذه الحرب القذرة منذ ســبع
سنوات وتصديها لهذا العدوان ،واضاف أن سوريا
مصممــة على محاربة االرهاب بــكل انواعه بما فيه

اإلرهاب األميركي والغربي ،وتمنى أن تعود ســوريا
كما كانت مشع ً
ال للتآخي واملحبة والعطاء.
تــم خــال اإلجتمــاع التنظيــم لوقفــة تضامنية مع
ســورية شــعب ًا وقيادة وذلك مســاء الخميس القادم
في مارتن باليس الساعة السادسة مسا ًء.

القنصل الفخري للجمهورية العربية السورية السيد ماهر دباغ

بالتعاون مع أبناء اجلالية العربية
يدعوكم لوقفة تضامنية مع الشعب السوري ضد العدوان األمريكي الغاشم على األراضي السورية
وذلك مساء اخلميس  19/4/2018الساعة السادسة مساء
نأمل مشاركتكم بكثافة ونتمنى احضار الشموع والعلم السوري والالفتات املعبرة
العنوانMartin place /channel 7 :

للمزيد من المعلومات Phone: (02) 9787 1504 :

Honorary Consul of the Syrian Arab Republic Mr. Maher Dabbagh

In cooperation with members of the Arab community
Calls upon you to stand in solidarity with the Syrian people against the brutal American aggression on
Syrian territory
Date: Thursday 19th April 2018
Time: 6:00 pm- Martin place /channel 7
We hope you participate with us, bring your Syrian flags and candle.

9

The World Observer | 1th April | 2018

إعالن

٢٠١٨ |  نيسان١٥ | األوبزرفر

10

األوبزرفر |  ١٥نيسان | ٢٠١٨

The World Observer | 15th April | 2018

رأي

أستراليا :تيرنبول يبلغ سن اليأس السياسي

عباس علي مراد

Email:abbasmorad@hotmail.com

قد تكون الحمم البركانية قد همدت ،لكن النار ما زالت تحت الرماد هذا أقل وصف للوضع
السياســي لرئيــس الوزراء األســترالي مالكوم تيرنبول الذي أصبــح على يقني أن حياته
السياســية قاربــت مــن نهايتها ،هذا ما بدى ومــا أكدته العاصفة السياســية واألعالمية
التــي رافقــت خســارة الحكومــة االســتطالع الثالثــن للرأي علــى التوالــي والتي كانت
الذريعة التي اتخذها رئيس الوزراء تيرنبول أيلول عام  2015لإلطاحة بســلفه وغريمه
السياسي طوني أبوت والذي بدوره لم يستكن وما زال مصر ًا على األخذ بالثأر إلزاحته
من منصبه ،وغامز ًا من قناة رئيس الوزراء عندما تساءل ملاذا األزدواجية باملعايير فهذا
االستطالع الثالثني الذي خسرته حكومة تيرنبول دون انقطاع فهل سيقدم رئيس الوزراء
استقالته حسب معاييره الشخصية التي وضعها بنفسه ! تيرنبول اعترف بخطأه لكنه
استبعد األستقالة مذكر ًا بسجل حكومته في إقرار العديد من املشاريع القوانني تخفيض
الضرائب للشركات التي تدخل مبالغ أقل من  50مليون دوالر سنوي ًا وإقرار تشريع زواج
املثليني باإلضافة الى تأمني مئات األالف من الوظائف.
لقد أصبح من الواضح للقاصي والداني أن األزمة التي تعصف بالحكومة وحزب األحرار
وحليفه الحزب الوطني لها ُبعدان االول شخصي والثاني عقائدي وأصبحت متجذرة في
الطبقة السياسية املحافظة.
على املســتوى الشــخصي عالقة أبوت وحلفاءه الســيئة مع رئيس الوزراء ازدادت حدة
بعد اإلطاحة ببارنبي جويس من منصبه في رئاســة الحزب الوطني شــريك االحرار في
االئتالف ومن ثم منصبه كنائب لرئيس الوزراء بســبب العالقة الجنســية التي أقمها مع
موظفة في مكتبه (فيكي كامبيان) والتي أصبحت شريكته االن ،ويعتقد جويس أن رئيس
الــوزراء لعــب دور ًا ســلبي ًا في ذلك الوقــت إلقالته مما ولد لديه نوايــا ثأرية برزت عندما
صــرح وبــدون مواربة بوجوب إســتقالة رئيس الوزراء من منصبه إذا لم يتحســن وضع
الحكومة في إستطالعات الرأي قبل نهاية العام.
امــا علــى الجانب العقائدي فهنــاك فروقات جوهرية في مقاربــة جناحي الحزب لقضايا
مثل االنبعاث الحراري ،الهجرة ،الطاقة واإلصالحات الحزبية التي شــكلت جزء ًا رئيســ ًا
من االشتباك السياسي في العامني املاضيني.
او ًال ،تعتبــر قضيــة االحتبــاس الحــراري مصــدر خــاف دائــم فبينمــا يريــد الجنــاح
املعتدل(الليبرالــي) في الحكومة االلتزام باالتفاقيــات الدولية (اتفاقية باريس) للحد من
االنبعــاث الحراري يرى الجناح املحافظ (اليمني) أن ذلك ســيكون على حســاب االزدهار
االقتصادي في البالد ويرفض أي نوع من الضرائب على الكربون.
ثاني ًا ،قضية الهجرة يرى الجناح املحافظ بوجوب العمل على تخفيض أعداد املهاجرين
بنســبة تزيــد علــى  %40للحد من ارتفاع أســعار املنــازل والضغط على البنــى التحتية
وانكمــاش املعاشــات التــي تؤثر ســلب ًا على املســتوى املعيشــي للمواطنــن ويطالبون
أيضــ ًا باندمــاج املهاجريــن ،بينمــا يصــر الجنــاح املعتــدل علــى عــدم تخفيــض أعداد
املهاجريــن ملــا لذلــك من تداعيــات على االقتصــاد الوطني حيــث ســيكلف الخزينة لحد
 5مليــار دوالر فــي الســنوات االربع القادمــة ،ويعتقــد املعتدلــون أن املهاجرين يزيدون
مــن الدخــل القومــي متســلحني بأقــوال مجلس املهاجريــن األســترالي بــان املهاجرين
الجــدد قــد يظيفــون لألقتصــاد  1,6ترليــون دوالر حتى عــام  2050اي ان نســبة النمو
تعــادل  %5,9ويؤيــد حاكــم البنك املركــزي االســترالي فيليب لوي توجــه املعتدلني لكنه
يشــدد علــى الحكومــة إلتبــاع سياســة اقتصادية جيــدة لرفع مســتوى املعيشــة وليس
فقــط االعتمــاد علــى الهجرة (صحيفة ذي ســدني مورننــغ هيرالــد  2018/4/14ص.)8
ثالث ًا ،مســالة الطاقة وارتفاع اسعارها تأخذ حيز ًا مهم ًا من الخالف بني الجناحني حيث
يريد املعتدلون الحد من استعمال الفحم الحجري في توليد الطاقة يشدد املحافظون على
تحديــث ال بــل بناء محطات توليد طاقة جديدة تعتمد على الفحم الحجري لتأمني الطاقة
وبأســعار مقبولة ال تشــكل عبئ ًا على العائالت واملؤسســات الصناعيــة والتجارية ،وقد
شــكلت مجموعة منهــم (منتدى موناش) والذي يضم الى طونــي أبوت قرابة  20عضو ًا
برملاني ًا محافظ ًا .
رابع ًا ،االصالحات الحزبية وهي مشكلة تعصف بالحزب لسنوات خلت بسبب عدم إدخال

األصالحات التي يطالب بها الجناح املحافظ وأعطاء الحق للحزبني باختيار مرشــحيهم
للبرملان على أن يكون لكل حزبي صوت بعكس املعمول به حالي ًا حيث يتقاســم رؤوســاء
االجنحــة والنخب الحزبية ومراكــز القوى حق االختيار والتي يتحكم بأكثريتها الجناح
املعتــدل ،وكان الحــزب قــد كلف لجنة برأســة رئيس الوزراء االســبق جــان هاورد لدرس
املوضوع وقدم توصيات لم ينفذها الجناح املعتدل الذي يســتأثربحصة االســد بالعرف
املعمول به حالي ًا كما تقدم ،مما أدى الى اســتقالة بعض الحزبيني او التحاقهم باالحزب
الصغيرة كحزب املحافظني الذي اسسه كوري بارنبي الذي انشق عن الحزب قبل عامني،
والجدير ذكره ان الحزب في مؤتمره العام الذي عقد في ســدني عام  2017صوت اثنني
مــن أصــل ثالثة من االعضاء لصالح إقــرار االصالحات وحول هذا املوضوع كان الكاتب
فــي جريد االســتراليان روس فيتزجيرالد كتــب مقالة بعنوان "تيرنبــول يواجه اختبار
االجنحة الحزبية"  2018/1/22والتي تظهر عمق األزمة التنظيمية داخل الحزب.
للتدليــل علــى عمق االزمــة وتداعياتها ،أطل رئيس الوزراء األســبق جــان هاورد ،والذي
يعتبــر حاليــ ًا املنظــر واملثــال االعلى للحــزب واملقل من ظهــوره االعالمي بعد خســارته
االنتخابات عام  ،2007أطل على تلفزيون أي بي سي داعي ًا زمالءه الى توحيد صفوفهم
الن التناحر ال يؤدي اال الى إضعافهم وخسارة االنتخابات القادمة.
لكــن تيرنبــول الذي عمــل على تحييد أهم خصومــه من جناح اليمــن والحلفاء القدامى
لطوني أبوت حيث أعطى أهم واوسع حقيبة أمنية (الداخلية) والتي شكلت حديث ًا لبيتر
داتون ،والخزينة لســكوت موريسون ،الطاقة لجوش فرايدنبرغ واملالية ملاثيوس كورمن
ليضمن بقاءه في منصبه.
ُ
لكن ،ومع اســتمرار االزمة بدأ البحث عن البديل ملالكوم تيرنبول فطرحت أسماء الوزراء
داتون ،موريسن وجوليا بيشوب وزيرة الخارجية وجوش فريدنبرغ ولكن االخير تنقصه
الخبرة لحداثته في العمل الوزاري ،وطبعا يبقى أسم طوني أبوت من االسماء املتداولة
وحتى أن البعض ذهب الى طرح أسم وزير الخزينة االسبق بيتر كوستيلو الذي استقال
مــن العمــل السياســي من خــال إعادة انتخابــه في أحد املقاعــد اآلمنة ومن ثــم توليته
رئاســة الحــزب ،ولكن هذه الفكــرة القت معارضة قوية من رئيس والية فكتوريا الســابق
والقيــادي البــارز في حزب األحــرار جيف كينت ورغــم انتقاده إداء تيرنبــول وحكومته
رفض كينت اإلطاحة بتيرنبول ،يشار الى أن كوستيلو نفسه لم يبدي أي رغبة علنية في
هذا املوضوع.
مالكــوم تيرنبــول الذي يصرعلى انه يحظى بدعم زمالءه في مجلس الحزب ،لكنه وبدون
شــك يدرك انه يعيش مرحلة اليأس السياسي وقد جاءت تصريحات وزير الداخلية التي
قال فيها إذا جاء ت الفرصة لتولي رئاسة الحكومة فسيكون لي شرف خدمة البالد ،لتؤكد
أن تيرنبول غير محصن ،وكانت تصريحات مماثلة لوزير الخزينة ســكوت موريسن رغم
إسرارهما انهما يعمالن كفريق سياسي واحد داخل الحكومة!
ويبقى السسؤال بماذا يفكر تيرنبول نفسه ،وما هي الخطوة التالية التي سيقدم عليها،
هل سيعمل على اختيار او املساعدة في ترتيب من سيكون خلفه ويتنحى قاطع ًا الطريق
على جناح اليمني ،أم ُيصر على البقاء حتى يطيحه الشعب إذا لم ينقلب عليه زمالءه؟
ال شــك أن تيرنبــول الــذي يتميز بعناده ،والــذي تخلى عن قناعاته الشــخصية القديمة،
وعــن مالكــوم تيرنبــول القديم كمــا يقول مؤيــدوه ومعارضيــه والتي بنــى عليها قطاع
عريض من األستراليني آمال عريضة عند توليه السلطة( تحويل استراليا الى جمهورية،
االنبعاث الحراري وزواج املثليني ُأقر بعد االستفتاء العام املاضي وغيرها من السياسات
الليبرالية) لكي يتولى رئاســة الوزراء قد يســتمر في عناده والهروب الى االمام وشــراء
الوقــت ،لكــن مــا ال يدركه تيرنبــول أنه تحول الى جثة سياســية وان مراســيم التخلص
منه تســير على قدم وســاق وإن ُأعطي بعض الوقت الن االحرار يعتقدون بأن تيرنبول
لن يقودهم في االنتخابات القادمة حســب بيتر هارتشــر محرر الشــؤون السياســية في
صحيفــة (س م ه  2018/3/31ص  34قســم مــا وراء االخبــار) باإلضافــة الــى الحملة
االعالميــة املركــزة ضده والتــي يقودها االعالمي القوي الن جونــز وغيره من االعالميني
املحافظني.
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مهرجان مميز للتسوق في محل "بيغ فرش" بانشبول

حوراني ،مطر ،سكرية ،بشارة وبني حمد

عدي ،سوزان وبطرس

الوزير برغ ،عدي،صالح ،حنان ،حنان هرموش وحضور

الوزير برغ يقص الشريط بحضور السيدة هرموش ،بني حمد
والزميل خوري

يال عالدبكة

بانتظار االفتتاح

مهرجان تسوق

يتسوقون

تنوع في المواد

الموظفون ويا هال بالزبائن

تــممؤخرا اعادةافتتاحفرعبانشــبول مــنمحالتBig
 Freshبعد اجراء توسيع وتصميم جديد للمحل ،بحيث
تــم اضافــة مواد غذائيــة جديدة لتلبية حاجيــات الزبائن
بتوجيــه مــن صاحبي املحالتالحاجنزيــهوحنانهرمو
ش.
افتتــح املحل وزير الظل النائب الفيدرالي عن منطقة الكمبا
طونــي بيــرغ وحضورجمعغفيرمنأبنــاءالجاليةالذين
توافــدوابإعــدادكبيــرةلقضــاءيــومممتعوالتســوقمن

أفضلأنواعالسمانةالعربيةوالخضاروالفواكهالطاذجة
وبالطبعبأســعارالتضاهىوخيرماتلقاهفيمحالتBig
 Freshالخدمــةاملميــزةتحــتإدارةعــديوحنــانوبقية
املــدراءالذينيحرصونعلىراحةالزبائنفيمحالتBig
Fresh .
الجديرذكرهانأولمحل Big Freshأسســهالحاجنزيه
هرمــوشفــيمنطقةالكمبــاومنثــمكارلتونوبانشــبول
وسيفتونوكوندالبارك ومور بنك.

تقول الســيدة حنان هرموش  :نشعر بالسعادة عند افتتاح
أي محل ملا نراه من اقدام الزبائن الى محالتنا وتشــجيعنا
الفتتــاح املزيــد ،وهــذا يــدل علــى اننــا نســير فــي الطريق
الصحيــح فــي تقديــم األفضــل للزبائــن من حيث األســعار
والجودة والخدمة املميزة التي تليق بهم.
األوبزرفــرالعامليــةلإلعــامتتمنىللحــاجنزيهوالســيدة
حنــانهرمــوشوكافةالعاملــنفيمحــاتBig Fresh
املزيدم نالتقدموالنجاح.
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مظاهرات احتجاجية...

يف مذكراته...

تتمة االولى

تتمة االولى

صريــح للقانــون الدولي ويمثل ســابقة خطيرة جدا تهدد الســلم العاملي واســتقالل الدول،
معربــا عــن خجله كمواطن أمريكي من درجة الحماقة والعبودية للمال الخليجي التي وصل
إليها الرئيس األمريكي دونالد ترامب لتنفيذ مطالب السعودية وقطر وغيرها مقابل املال.
ودعا املشــاركون خالل وقفتهم اإلدارة األمريكية إلى تغيير سياســتها تجاه ســورية ووقف
اعتداءاتها املتكررة التي من شأنها تأجيج الصراع في العالم وتهديد السلم واألمن الدوليني.
كما أكد السوريون املشاركون بالوقفة االحتجاجية تمسكهم بوطنهم األم سورية وتصميمهم
على الدفاع عن سيادتها وكرامتها مجددين وقوفهم إلى جانب الجيش العربي السوري في
حربه ضد اإلرهاب ومواجهة أي عدوان خارجي وإعادة االمان والسالم إلى ربوع سورية.
ومــن املنتظــر أن تخــرج مزيد من االحتجاجات ضــد العدوان الثالثي على ســورية في مدن
أمريكية أخرى ودول أخرى حول العالم ومنها أستراليا.
اآلالف يتظاهرون في أثينا احتجاجا على العدوان
كما تظاهر آالف اليونانيني في العاصمة أثينا احتجاج ًا على العدوان الثالثي.
وذكرت أسوشــيتد برس أن املتظاهرين تجمعوا في ميدان سينتاغما وسط أثينا بدعوة من
الحــزب الشــيوعي اليوناني قبل أن يســيروا إلى الســفارة األمريكية وهم يــرددون هتافات
ويحملون الفتات مناهضة للواليات املتحدة وسياساتها العدوانية تجاه شعوب العالم.
وأضافت ..إن الشرطة اليونانية منعت املتظاهرين من الوصول إلى السفارة ليتجمعوا في
مكان قريب منها.
وخالل املظاهرة انتقد ديميتريس كاتســوباس زعيم الحزب الشــيوعي بعض السياســيني
اليونانيني لتصديقهم املزاعم األمريكية والغربية الكاذبة حول استخدام سالح كيميائي من
قبل الحكومة السورية.
وقال كاتسوباس ..إن “اإلمبرياليني يسفكون دماء الشعوب مرة أخرى ..إنهم يدمرون الدول
ويفرقونها باستخدام أدلة ملفقة”.
مظاهرات في العراق واألرجنتني وصربيا وإسبانيا وباكستان للتنديد بالعدوان
وفي بغداد تظاهر اآلالف العراقيني اليوم للتنديد بالعدوان الثالثي وللتعبير عن تضامنهم
مع الشعب السوري في معركته ضد اإلرهاب املدعوم من قوى وأطراف خارجية.
ورفع املشــاركون في التظاهرات التي خرجت اليوم في ســاحة التحرير بالعاصمة وفي مدن
البصرة وبعقوبة والنجف والناصرية والعمارة وواسط األعالم السورية والعراقية مشيرين
إلى أن ذرائع هذا العدوان مشابهة لذرائع العدوان األمريكي على العراق في عام .2003
وفــي األرجنتــن تظاهــر املئات في العاصمة بيونــس آيرس تنديدا بالعــدوان الثالثي على
سورية.
وأعــرب املتظاهــرون عن إدانتهم واســتنكارهم للعــدوان الهمجي على ســورية الذي نفذته
الواليات املتحدة وفرنســا وبريطانيا ورفع العلم الســوري والفتــات منددة بالعدوان داعني
للتضامن مع سورية في وجه هذا العدوان السافر.
ونظم التظاهرة التي اســتمرت ســاعتني النوادي واملراكز والجمعيات االغترابية الســورية
في األرجنتني وعدد من كوادر األحزاب اليسارية األرجنتينية.
وفي صربيا أكدت حركة الواعدين خالل وقفة تضامنية أمام الســفارة الســورية في بلغراد
بمشــاركة حشد من الصرب عن اســتنكارها وإدانتها الشديدتني للعدوان الثالثي األمريكي
الفرنسي البريطاني على سورية.
وســلم رئيس الحركة ســتيفان ستامينكوفســكي القائم بأعمال الســفارة الســورية رســالة
تضامن تؤكد الوقوف إلى جانب ســورية وتســتنكر العدوان الثالثي عليها وتشــدد على أن
العدوان يشكل خرقا للقانون الدولي.
بدورهــا أدانــت الجبهة الدوليــة ملناهضة اإلمبريالية في إســبانيا العــدوان الهمجي الذي
تعرضــت لــه ســورية معربة عن تضامنها املطلق مع الشــعب الســوري وحكومته وجيشــه
املقاوم.
وفي باكستان شهدت مدينة روالبندي مظاهرة احتجاجية حاشدة تنديدا بالعدوان الثالثي.
وأكــد املشــاركون فــي املظاهــرة التــي شــارك فيهــا علماء ديــن وممثلــو عدد مــن األحزاب
الباكســتانية وحشــد غفير من الباكســتانيني أن العدوان الثالثي “اإلجرامي يمثل انتهاكا
صارخا لحقوق اإلنسان”.
وكانت الدفاعات الجوية الســورية تصدت فجر أمس لعدوان ثالثي شــنته الواليات املتحدة
وفرنسا وبريطانيا على عدد من املواقع السورية في محيط دمشق وحمص.

وفــي هذه املذكرات يشــبه كومــي ترامب بزعيم مافيــا ويذكر تفاصيل التعامــل مع ادعاءات
بلقاءات ترامب مع عاهرات في فندق في موسكو عام .2013
وعلــى الرغــم من وصف الرئيــس األمريكي ما ورد في هذه املذكرات بالكــذب ،إال أنه من غير
املرجــح أن يصــف بعــض ما ورد فيها باألخبــار الكاذبة أو امللفقة ،فعلى ســبيل املثال ،يقول
كومي إن شــعر ترامب حقيقي وليس مســتعارا ،وإن يديه اللتني لطاملا كانتا محط ســخرية،
ليستا صغيرتني كما يشاع عنهما.
لكــن ترامــب أعرب عن غضبه وامتعاضه مــن كومي عبر موقع التواصــل االجتماعي تويتر،
واصفا إياه "بالضعيف والكاذب الذي ثبت تسريبه ملعلومات سرية" مضيفا أنه كان له عظيم
الشرف بإقالته في مايو /أيار من العام املاضي.
في وقت سابق من حياة كومي املهنية ،عمل كمدع عام ساعد في تجريم عائلة املافيا الشهيرة
"غامبينو" .وشبه كومي في مذكراته ترامب بزعيم املافيا مضيفا أن تعامله معه أعاد لذهنه
"ذكريات العمل كمدعي ضد املافيا”.
ويضيــف كومي إن أشــياء من قبيــل "التحكم والســيطرة املطلقة للزعيم ،وأداء قســم الوالء
والطاعــة ،والكذب حول كل األشــياء ،كبيرها وصغيرها ،في خدمــة بعض قواعد الوالء التي
تضع املنظمة فوق األخالق وفوق الحقيقة" هي أبرز أوجه التشابه.

وقفــات جماهيريــة في جميــع املدن الســورية دعم ًا النتصــارات الجيش ورفضــ ًا للعدوان
الثالثي على سورية
كمــا شــهدت جميع املدن املــدن واملحافظات الســورية تجمعــات جماهيرية حاشــدة منددة
بالعــدوان الثالثــي األمريكي البريطاني الفرنســي على ســورية واكدت وقوفهــا الى جانب
الجيش العربي السوري في حربه ضد اإلرهاب.
وعبــر املشــاركون فــي الوقفات عــن ايمانهــم بالجيش العربي الســوري الذي أثبــت للعالم
عقيدته الراســخة في الدفاع عن تراب الوطن ضد كل املتآمرين مؤكدين أن العدوان الثالثي
الذي تعرضت له سورية لن يثني شعبنا عن مواصلة صموده ونضاله حتى تحقيق النصر.
وأشــار املشــاركون إلى وقوف الســوريني بكل انتماءاتهم خلف قيادتهم وجيشــهم في وجه
العــدوان الغاشــم الذي جــاء نتيجة االنتصــارات املتالحقــة التي يحققها الجيــش العربي
السوري ضد التنظيمات االرهابية على كامل التراب السوري.
وشــهدت املدن واملحافظات الســورية تجمعات جماهيرية حاشــدة منددة بالعدوان الثالثي
على سورية.

بوتني يوجه رسالة...
تتمة االولى
اليوم ،عن أمله في أن تتمكن روسيا والدول العربية في مرحلة ما بعد دحر القوى األساسية
لداعش في سوريا والعراق ،من اإلسهام سوية في تفعيل عمليات التسوية السياسية وإعادة
اإلعمار وحل املشكالت اإلنسانية امللحة في هذين البلدين.
ودعــا بوتــن إلى ضرورة االســتمرار في محاربة الجماعات اإلرهابيــة ،مع االحترام الصارم
لسيادة الدول العربية ووحدة أراضيها.
وشــدد الرئيــس الروســي على عــدم إمكانية تطبيــع األوضاع في الشــرق األوســط بصورة
مستدامة دون إيجاد ّ
حل جذري للقضية الفلسطينية.
وفي هذا السياق ،أكد بوتني ثوابت املوقف الروسي املتمثلة في ضرورة تسوية كل القضايا
الخاصــة بتحديــد وضــع األراضي الفلســطينية ،بما في ذلــك القدس ،من خــال املفاوضات
الفلســطينية اإلســرائيلية املباشرة ،على أســاس أحكام القانون الدولي املعترف بها ،والتي
تتضمــن قــرارات مجلس األمــن والجمعية العامــة الدوليني ذات الصلة ،إضافــة إلى مبادرة
السالم العربية.

بيرت بيتي...
تتمة االولى
فيــه خطابــات كثيرة ومملة  ،هذا ما اعترف به رئيس ألعاب الكومنولث في “غولد كوســت”
بيتر بيتي بأن املنظمني أخطأوا.
دخل الرياضيون إلى امللعب قبل البث التلفزيوني  ،وبالكاد عرضوا على مشاهدي التلفزيون
وهم يقفون في الظالم على هامش املســرح ،وأظهرت بعض التقارير أن العديد من الحضور
والرياضيني غادروا املكان بعد أقل من ساعة.
وقد أطلق املعلقون الخاصون بالقناة الســابعة  ،جوانا غريغز وباســل زميبيالس  ،هجوم ًا
استثنائي ًا على االحتفال فور انتهائه  ،قائلني إنهم "غاضبون”.
قام الســيد بيتي بالتغريد قائال“ :الخطب كانت كثيرة جدا وملدة طويلة جدا .كنت جزءا من
ذلــك وأقــر بذلــك .مرة أخرى قمنا بهــذا الخطأ ،زال ينبغــي أن ينعكس ذلك ســلبا على األداء
املتميز لرياضيي الكومنولث “.
وجرت دورة الكومنولث في غولد كوست على مدار  11يوما بمشاركة  4600رياضي من 71
دولة ،تنافســوا في  275مســابقة في  18رياضة ،وشــاهد حوالي مليون و 200ألف مشجع
فعاليات دورة الكومنولث من موقع االستضافة ،وتم تحطيم تسعة أرقام قياسية في مختلف
املســابقات خالل الدورة ،منها تحطيم منتخب ســيدات أستراليا  ،الرقم القياسي العاملي في
ســباق  100 × 4متر تتابع للســباحة الحرة ،في دورة ألعاب الكومنولث ،الخميس ،محرزا
امليدالية الذهبية للسباق.
وســجل املنتخــب األســترالي  3دقائــق و 30.05ثانية ،متفوقا على الجميــع ومحطما رقمه
القياســي الســابق الذي ســجله في أوملبياد ريو دي جانيرو  ،2014وهو  3دقائق و30.65
ثانية.
وأســدل األميــر إدوارد أصغــر أبنــاء امللكــة إليزابيــث الثانيــة ،الســتار رســميا علــى دورة
الكومنولث ،داعيا الجميع للذهاب إلى برمنجهام التي تستضيف النسخة املقبلة من الدورة
في2022.
وتصدرت أستراليا الجدول النهائي للميداليات برصيد  80ذهبية و 59فضية و 59برونزية،
وحلت إنجلترا ثانية برصيد  45ذهبية و 45فضية و 46برونزية ،وجاءت الهند ثالثة بـ26
ذهبية و 20فضية و 20برونزية.
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PETER & SON
BUILDING SUPPLIES
 محمد نحلة ويوسف زريق،السادة أديب فاعور
يستمرون يف خدمة اجلالية العربية
يف كل ما حتتاجه من مواد البناء األساسية لكافة املشاريع

- SAND & CEMENT
- CONCRETE
- REINFORCING
- STEEL SCHEDULING SERVICES

- BRICKS & BLOCKS
- HARDWARE
- BUILDING ACCESSORIES

16 Gibson Ave. Padstow NSW 2211
P. 02 9790 3431 - 02 9709 6047

E. joe@peterandson.com.au - w. www.peterandson.com.au
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مهرجان البازار العربي لمركز غرب سيدني للخدمات االجتماعية

الخير ،الصديق ،سكرية ،حامد ،علم الدين ،دونا ،ياسر ،كامبل وحضور

دونا ،انغر ،جورج وحضور

جورج ،دونا ،غسان ،مصطفى ،ممدوح وانغر

حضور في أزياء عربية

حضور في الزي العراقي

الفنان علم الدين يغني

األميرة العربية سعيدة بدر الدين

فادي الصديق ،غسان نعمة ،سعيدة وحضور

اقام مركز غرب ســيدني للخدمــات االجتماعية يوم االربعاء
 2018-4-11مهرجان البازار العربي في اســبوع seniors
 weekو ذلك في مقر املركز.
ابتــدأ الحفــل بعــرض فيلــم وثائقــي ذاكــرة وتاريــخ عــن
الحضــارة العربيــة و كيــف ابتــدأت و تطورت عبــر مئات
السنني و من ثم افتتح الحفل املدير التنفيذي السيد فادي
الصديق (مرتديا زي الرجل العربي الشروال و الطربوش)
بكلمة شكر و تعريف عن املركز و نشاطاته املختلفة ،و نبذة
عن مناســبة الحفل الذي اتســم بالطابــع العربي و التراث
القديم الذي جئنا منه.
تخلــل الحفل الغناء التراثي و الرقــص العربي علي انغام

موسيقى الفنان والشاعر غسان علم الدين كما تضمن ايضا
تقديم الخبز العربي الطازج وما يحتويه من خضار و البان
( ترويقــة ســتي التقليديــة) وايضا مبيعــات ومعروضات
وتراثيــات و لوحــات فنية لفنانني عــرب موهوبني كالفنانة
ربي شــهاب و الفنــان محمد العنــزي والفنانة التشــكيلية
هنــاء علــي و تنم عن الحضــارة العربية و غناهــا باإلبداع
والفن و الفي استحسانا كبيرا.
حضراملهرجــان حشــد كبير من الحضور الذيــن اثنوا علي
نجــاح و تنظيــم الحفــل املميز ،كمــا كان هناك ظهــور بارز
ملنســقة الحفــل الســيدة ســعيدة بــدر الديــن التــي ظهرت
بــزي االميــرة العربية مما نشــرت جو مــن البهجة و الفرح

والزغاريد مما سارع الحضور الخذ الصور معها للذكرى.
و يشــكر املركــز  Arabian Hire Sydneyلتزويــده بكافــة
اللــوازم و الديكــورات من تحف و ســجاد وايقونات عربية
للمهرجان و ايضا املتطوعني الســيدة فاتن و السيدة مهي
لخدمة املجتمع في انجاح املهرجان.
مركز غرب سيدني يعدكم دائما بألفضل والتقدم في خدمة
املجتمــع و خدمــة الجاليــة .لزيارتنا لتلبيــة خدماتكم على
العنوان 98
Auburn rd Auburn. Western Sydney Community
Centre
لالستفسار و االستعالم علي رقم التلفون 96492063

انتخاب الهيئة االدارية لالتحاد العام للمهندسين الفلسطنيين – فرع استراليا
تتشــرف الهيئه االداريه لفرع االتحاد العام للمهندســن الفلسطنيني-اســتراليا بعرض البيان االثاني الصادر بخصوص
االجتماع التاسيسي و االنتخابات للمهندسني الفلسطنيني ونبدا بالشكر والتقديرلكافة االخوة والزمالء
ممن شــرفونا بحضور االجتماع التاسيســي االول في مبني مكتبة بلدية بانكســتاون .وايضا نقدر ظروف االخوة الزمالء
ممن ارسلوا لنا اعتزارات لظروف خارجه عن ارادتهم او بدواعي السفر والذين ارسلوا لنا توكيالت بخصوص االنتخابات.
ونوضح لباقي االخوه الزمالء الذين لم يلبوا الدعوة بان اتحاد املهندســن للجميع وهو تنظيم شــعبي نقابي يمثل كافة
املهندسني الفلسطنيني في فروعه في العالم و استراليا ،و يجمع بني كل ابناء فلسطني ممن ولدوا في فلسطني وخارجها
وفــي الشــتات وبــاد املهجر ،وهو رافد مــن روافد منظمة التحرير الفلســطينيه ،كما انــه ملتزم بالوحــدة الوطنيه لكافة
االطياف من ابناء الشعب الفلسطيني واننا لن نرضى بغير القدس عاصمة لفلسطني.
خالل االجتماع تم انتخاب أعضاء الهيئه االدا ريه وكانت النتائج كالتالي:
رئيــس الفــرع  :د.م .محمــد خالــد ابــو محمود .نائب رئيــس الفرع :م .عبــد القادر الصانع ومســؤول الشــؤون النقابية
والعالقات الداخلية . :أمني السر :م .طارق الصالح .أمني الصندوق العام  :م .عالء سماره .مسؤول اللجنة العلمية  :د.م.
سعد عوده .مسؤول لجان التجمعات  :م.عالء عويضه .مسؤول الشؤون اإلعالمية والسياسية  :م .عيسي الشاويش.
ونوضح بان االتحاد العام للمهندسني الفلسطنيني هو اتحاد جامع يسعي للعمل دائما علي جمع شمل ووحدة املهندسني
و علي رفع شــان الهندســة والنهوض بمســتواها العلمي لتلبية النهضه في املجتمعات الفلسطينيه في جميع فروعه في
العالم وهي  82فرع متضمنه استراليا.
رئيس الهيئة االداريه دكتور مهندس محمد خالد ابو محنود.

الهيئة االدارية
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دمشق
كتب الصحفي الفلسطيني
احمد دغلس
دخــل جنــود قرية اســمها ((يعــرب)) واغتصبوا نســائها
وســرقوا اموالهــا ..اال واحــدة مــن النســاء كان اســمها "
دمشق" ..قاومت الجندي وقتلته وقطعت رأسه ...
بعــد ان انهــى الجنــود مهمتهــم ورجعــوا لثكناتهــم
ومعســكراتهم ..خرجــت كل النســاء مــن بيوتهــن يلملمن
مالبســهن املمزقــة ويبكــن بحرقــة اال هــي" دمشــق “
خرجــت براســها مرفوعــة حاملة راس الجنــدي بني يديها

ودماء الجندي تغطي جســدها وكلها جروح دامية ..و لكن
كانت نظراتها عزة نفس واحتقار لالخريات ..
اتركــه
ان
تظنــون
كنتــم
هــل
فقالــت:
يغتصبنــي دون ان اقتلــه او يقتلنــي ؟؟
فنظرت نساء القرية االخريات وكان اسمهن البحرين وقطر
والســعودية لبعضهن البعض وقررن انه يجب قتل دمشق
حتى ال تتعالى عليهن بشــرفها وحتى ال يســألهن اقاربهن
ملاذا لم يقاومن مثل" دمشق”
فحاكــوا لها املكائد...الكثر من ســبع ســنوات ودفعوا املال

للجنــود االجانــب مــن اجــل ان يغتصبــو دمشــق ...ولكن
دمشق الزالت تقاوم لحد الساعة ...
يريــدون ان يقتلــوا الشــرف ..ليحيــا العــار .
يريــدون قتل دمشــق النها كانت وال زالــت تذكرهم كل يوم
بضعفهم وخنوعهم وعدم مقاومتهم للمغتصب .. .
يحاربونهــا يعزلونهــا يهاجمونهــا يطعنــون في شــرفها
..النها الشــاهد على فساد وخاينة نساء قرية بني " يعرب
“
دمتم .

جدل الوالدين يؤثر على عقول أطفالهم
من الطبيعي في أي أســرة أن يختلف اآلباء واألمهات
وأن يتجادلــوا ،لكــن آثار هذه الخالفــات على األطفال
متنوعة بشكل كبير .فما الذي يمكن للوالدين القيام به
للحد من األضرار الناجمة عن خالفاتهم على أطفالهم؟
مــا يحــدث في املنزل يؤثر بشــكل كبيــر وطويل األمد
على الصحة العقلية والتطور لدى الطفل.
وليســت العالقــة بــن األهــل وأطفالهــم هــي وحدها
املؤثــرة ،فالعالقة بني الوالديــن فيما بينهما لها كبير
األثــر علــى كافة الجوانب في نشــأة الطفــل ،بدءا من
الصحة النفســية وحتى النجاح األكاديمي والعالقات
املستقبلية.
وال يكــون للجــدل غيــر العنيف بني األهــل ،في معظم
الحاالت ،أية آثار سلبية على األطفال.
ولكــن عندما يصــرخ الوالدان ويغضبــا من بعضهما
البعــض ،أو عندما يتجاهل أحدهمــا اآلخر وال يكلمه
ملدة طويلة ،فهنا يمكن أن تبرز بعض املشاكل.
وتشــير أبحــاث بريطانيــة ودولية أجريــت على مدى
عدة عقود من خالل مراقبة بعض األســر في منازلهم،
ومتابعتهــم لفتــرات طويلــة ،إلــى أن األطفــال الذيــن
كانوا عرضة ملشــاهدة الخالفــات بني أهلهم ،قد تكون
لديهم زيادة في معدالت ضربات القلب وإفراز لهرمون
التوتر.
كما بينت األبحاث أنه قد تظهر على الرضع واألطفال
واملراهقــن عالمات تعطل تطور الدماغ ،واضطرابات
النوم ،والقلق ،واالكتئاب ،واضطراب السلوك وغيرها
من املشاكل الخطيرة نتيجة للعيش في أسرة تشوبها
خالفات حادة ومزمنة بني الوالدين.
وقــد تظهر هــذه اآلثار أيضــا عند األطفال في األســر
التــي يختلــف فيهــا الوالــدان بشــكل مســتمر ولكــن
بصــورة أقل حدة ،مقارنــة باألطفال الذين يلجأ أهلهم
للنقاش البناء في حل مشاكلهم ونزاعاتهم.

خالفات حول األطفال

الطبيعة أم التنشئة؟

وترى الدراســة أن هنالك بعض املفاهيم غير الدقيقة حول ما
يؤثر على األطفال .فعلى سبيل املثال ،غالب ًا ما كان ينظر إلى
الطالق أو االنفصال على أنهما لهما تأثير سلبي على العديد
من األطفال.
لكــن في بعــض الحاالت ،يمكن أن تكون الجداالت التي تحدث
بني الوالدين قبل وأثناء وبعد االنفصال هي املسؤولة عن ترك
هذا األثر السلبي لدى األطفال ،وليس االنفصال بحد ذاته.
وباملقابــل ،لطاملــا اعتقدنــا أن الوراثة ،في كثيــر من األحيان،
تلعب دو ًرا في تحديد كيفية اســتجابة األطفال للخالفات بني
أهلهــم ،وأن "الطبيعــة" لهــا دور مركزي فــي الصحة العقلية
للطفــل ،إذ تلعــب دور ًا فــي مشــاكل مثــل القلــق واالكتئــاب
والذهان.
لكن البيئة املنزلية و "التنشئة" التي يتلقاها األطفال هي في
الواقع األكثر أهمية.
ويتنامــى حاليا ،االعتقاد بأن املخاطــر الجينية الكامنة وراء
الصحــة العقليــة الســيئة يمكــن أن تصبح أســوأ أو أفضل،
اعتمادا على الحياة األسرية.
كمــا يبدو أن نوعية العالقة بني الوالدين أمر شــديد األهمية،
ســواء كانــا يعيشــان معــا أم ال ،أو إذا كان األطفال مرتبطني
جيني ًا بالوالدين أم ال(كما في حالة التبني).

ومن املهم أن ندرك أنه من الطبيعي تماما لآلباء واألمهات
أن يتجادلوا أو يختلفوا مع بعضهم البعض .لكن عندما
ينخرطــوا فــي نزاعات متكــررة ومكثفــة وال يعملوا على
حلها ،يكون وضع األطفال أسوأ.
بــل وأكثر من ذلك ،إذا كانت تلك الخالفات حول األطفال،
قد يدفعهم ذلك للوم أنفسهم وتحميل أنفسهم املسؤولية
عن الخالف بني أهلهم.
وقــد يكــون لذلــك آثــار ســلبية علــى األطفال ،قد تشــمل
ّ
وتعطــل تطــور الدمــاغ في وقــت مبكر
اضطــراب النــوم
للرضــع ،والقلــق ومشــاكل الســلوك لألطفال فــي مرحلة
الدراســة االبتدائيــة ،واالكتئــاب واملشــاكل األكاديميــة
وغيرها من القضايا الخطيرة ،مثل إيذاء النفس ،لألطفال
األكبر سنا واملراهقني.
و تظهــر األبحــاث أن الضــرر ال يقتصــر علــى األطفــال
الذين يعيشــون في أسرة تســودها الخالفات بني األهل،
فالعالقات السيئة يمكن أن تنتقل من جيل إلى جيل.
ولذلــك فإنها بمثابة حلقة مفرغة يجب كســرها إذا أردنا
ضمان حياة إيجابية وســعيدة لجيــل اليوم من األطفال،
والجيل القادم من اآلباء والعائالت.
ومن الطبيعي أن يشــعر األهل بالقلق حيال التأثير الذي
قد تحدثه املشاكل والخالفات فيما بينهم ألطفالهم.
ومــن الطبيعــي أيضــا أن يحــدث خــاف أو جــدل بــن
الوالدين .لكن في الواقع ،يســتجيب األطفال بشــكل جيد
عندمــا يشــرح الوالديــن ،أو يحــا خالفاتهمــا بطريقــة
مالئمة.
بــل و أكثــر من ذلــك ،فإنه حــن يتمكن الوالــدان من حل
خالفاتهمــا بنجاح ،يمكن لألطفال تعلــم دروس إيجابية
مهمة من شــأنها أن تســاعدهم في التعامل مع عواطفهم
وإنجاح عالقاتهم خارج دائرة األسرة.
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مقابلة

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 االسترالي.
بدأت حياتي املهنية كطبيب عائلة وفي عام  ٢٠٠٧افتتحت اول
عيادة للتجميل في منطقة كاريمبا ومن ثم عيادة بانكستاون.
وعن سبب انتقاله من الطب العام الى طب التجميل يضيف دكتور سام:
أحــب هــذا املجال ألنني ارى فيه مجا ًال لإلبداع والخلق ومجا ًال إلســعاد اآلخرين وإعطائهم
مســحة مــن النضارة والجمال ،كما الحظت 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 االرداف 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 ،وال يترك أية اثار جانبية تظهر
أن الوجــه او الجســم تلقــى عملية تجميل ،ألننا ندرس الحاالت بشــكل جيــد ونتعامل معها
بدون مبالغة وبدقة ،حتى ال 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 االنسان أن يكون جمي ً
ال 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 ســبب ًا لحزنه او خجلــه او عزلته او في
بعض االحيان تشكل عقدة نفسية له.
من هذا املنطلق ادعو الجميع لزيارة عياداتنا ألخذ االستشارة املفيدة والتي قد تغير مجرى
حياتهم نحو االفضل.
وللعلم أننا نقدم االستشارة األولى مجانا...
ألخذ املواعيد:

CALL NOW FOR A FREE CONSULTATION WITH DR. SAM BOTROS

Bankstown Ph: (02) 9708 6969
Caringbah Ph: (02) 9526 5720

ترقبوا قريب ًا
إفتتاح معرض

خرباء يف القضايا القانونية
واملثول أمام املحاكم

للرخام والحجر االبيض السوري

Our services:

والحجر االبيض االسترالي والغرانيت
للمزيد من املعلومات االتصال بجورج راحيل على الرقم

0415 400 700

Immigration
visa matters
family law

خدماتنا:

conveyancing
commercial law

•قضايا جنائية
•دعاوى تأمني
criminal law
•حقوق مدنية و إنسانية
We are a team of:
•دعاوى مدنية
Barristers
•نزاعات البناء
solicitors
•قضايا جتارية
registered
•نزاعات الديون
migration
•رشاء وبيع العقارات
agents
•رشاء وبيع املصالح
education agents
•عقود جتارية
converyancers
•متويل
•وصايا
تأشيرات اللجوء الى استراليا
لـ  12.000الجئ سوري وعراقي
•قضايا اهلجرة
•إذا كان لديك اقارب هربوا من سوريا او
•طلبات التالمذة
العراق.

فريق عملنا يتكلم اللغتني
العربية واإلنجليزية

•اتصل بنا رسيع ًا ملساعدتك يف ارسال طلبات
تأشرياهتم اىل اسرتاليا
•خربتنا عىل مدى  20عام ًا من أجل خدمتك

Eva Abdel Messiah
Registered Migration Agents
MARN 0636719

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

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.

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

•
•
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هو وهي

هذه التصرفات يمكنها تسميم عالقتك العاطفية		 ..
		

تجنبها

هناك فارق كبير بني أن تحافظ على شخص ما ،وأن تتحكم
فيمــا يفعلــه ،إذا كنــت تعــرف األغنيــة الشــهيرة “”Every
 ،”Breath You Takeالتــي يعتبرهــا البعض أغنية الحب،
وتبــدأ بـــ" كل نفس تأخــذه ،كل خطوة تقوم بها" ،ستســأل
ملاذا يضع البعض أحبائهم في هذا الطريق بعينه؟.
يعتقــد البعــض أن الحــب هــو املحافظــة والســيطرة علــى
الطرف الثاني في العالقة ،ومراقبتهم طوال الوقت ،حســب
موقع “.”culturacolectiva
لكن هذا حقيقة بعيدا جدا عن الحب ،وهذا الســيطرة تؤدي
إلى نوع من العالقات العاطفية "السامة”.

وهنا بعض األمثلة ملثل هذه التصرفات:

ال يحبــون أن يتحــدث شــريكهم مــع اآلخريــن:
جميعا يشعر بالغيرة ،لكن األشخاص السامني في عالقاتهم
يحاولــون التحكــم فــي صداقــات شــركائهم ،ولــو شــعروا
أن هنــاك مــن يهدد العالقة ،ســيقترحون علــى الفور تغيير
األصدقاء بآخرين يثقون هم بهم.

أنهم يفحصونك طوال الوقت:

إنــه ألمــر لطيف أن تتلقى مكاملة من شــريكك أو رســالة غير
متوقعــة ،فهــذا يدل على أنه يفكر فيــك دائمأ ،لكن هناك حد
لذلك.
لكــن عندما تحدث هــذه املكاملات  4مرات فــي الوم وتتراكم
الرســائل القادمــة منه ،فهــذا هو وقت أخــذ الراحة من هذه
العالقة ،حسب موقع “.”culturacolectiva
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قصة هذه اللوحة
اإلعالنية التي فتحت
معركة سياسية بالكويت

يتهمونك باالستمتاع دونهم:

هؤالء الشركاء يتهمونك باالستمتاع دونهم ،ويفترضون أنه
ال يجب عليك أن تستمتع بوقتك إال إذا كان معهم ،ودائما ما
يجنون ألنك خططت لقضاء وقت بعيدا عنهم.

يهددونك بالنكات:

قــد يقول أحدهم لك" :لو ذهبت إلــى هذه الرحلة بدوني ،قد
أهشــم لك ســيارتك" ،ويضحك ،لكن هــؤالء ممنن يضحكون
بهــذه الطريقة دائما يقولــون الحقيقة وهذه ليســت طريقة
مضحكة.

ال يسمحون لك بالذهاب ألماكن معينة:

مــن ضمن ما يتحكم به األشــخاص الســامني فــي العالقات
بشــركائهم ،إنهــم يمنعونــك مــن الذهاب إلى أماكــن معنية
خوفــا عليــك ،دون أن يفســروا الخطــر املوجــود فــي هــذه
األماكن ،حسب موقع “.”culturacolectiva
يجعلونــك تشــعر بأنــك جائــزة ،وهــم فــازوا بهــا:
ضمن الســيطرة علــى اآلخرين ،ســيجعلونك تشــعر وكأنك
جائزة ،يمكن الحصول عليها.

لماذا ال يعترف الرجال بذكاء النساء؟

كشــف باحثون أن الرجال يعتقدون أنهم أذكى من أقرانهم،
حتى عند مقارنتهم بالنســاء اللواتــي تثبت درجاتهن أنهن
ذكيات.
وركــزت الدراســة الحديثة التي نشــرتها "ديلــي ميل" على
بعــض الطرق املســتخدمة لتفســير ســبب دفــع الرجال إلى
مرتبات أعلى ،باملقارنة مع النساء.
كمــا أنها تفســر ملاذا يتم تهميش النســاء غالبــا ،عند طرح
مواضيع تتعلق بالرياضيات والهندسة في املدرسة.
وتوصل الباحثون في جامعة والية أريزونا ( )ASUإلى هذا
االكتشــاف ،بعد أن طلبوا من طالب الجامعة التســجيل في
دورة علمية مختصة بتحديد درجة ذكائهم وعلمهم.
وعلــى وجــه التحديــد ،أوكل إلــى الطــاب تقديــر ذكائهــم
الخاص مقارنة بكل شــخص في الفصل الدراسي ،باإلضافة
إلى الطالب الذين عملوا معهم بشكل مباشر.
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وفوجــئ الباحثــون بأن النســاء أكثر عرضــة للتهميش مع
التقليل من شأن ذكائهن ،مقارنة بالرجال.
وعنــد إجــراء املقارنــة بــن طالبة وطالــب ،كالهمــا بمعدل
درجات  ،3.3فإن الطالب يقول إنه أذكى من  %66من طالب
الفصل.
أمــا الطالبة ،فتقول إنها أذكى من  %54فقط من باقي طالب
الفصل الدراسي.
ومن املرجح أن الطالب الذكور أكثر عرضة للقول إنهم أكثر
ذكاء من األشخاص الذين يعملون معهم ،وذلك بمقدار 3.2
مــرة مقارنــة باإلناث ،ســواء كان شــركاؤهم مــن الذكور أم
اإلناث.
ويقــول الخبراء إن هذه النتيجة جيدة فيما يتعلق بالتأثير
علــى طريقــة شــعور الطــاب تجــاه أنفســهم وقدراتهــم
األكاديمية.

تســببت لوحــة دعائيــة نفذتهــا وزارة األوقاف الكويتيــة في أحد
الطرق الرئيسية ،تحمل عنوان "حجابي ..به تحلو حياتي" بجدل
واســع بني نشــطاء في الكويت ،رافضني أن يكون هناك مســاحات
لتســويق تيــارات فكرية وفــرض توجهاتهم عبر ُســلم "الحجاب"
وكسر قوانني الدستور الكويتي.
بهذا نشــرت عضو مجلس األمة الكويتي صفاء الهاشــم ،تغريدة
عبر حسابها في "تويتر" تضمنت تلك اللوحة والتي تحمل شعار
الــوزارة ،وعلقــت" :حملــة إعالنات غريبــة ،دولة مدنيــة يكفل بها
الدستور الحرية الشخصية ،وال تقبل مثل هذه اإلعالنات”.
وأشــارت الهاشــم إلى أنها خاطبت وزير األوقاف لوقف الحملة
التــي وصفتهــا بالـــ "غريبــة" وقالت" :إننــي لم أهاجــم الحجاب
بحــد ذاتــه ،وما زال في رأيي أن الحجاب قضية شــخصية كما في
الدســتور ،وكثير من معارفي محجبات ،وإذا كانت االتهامات التي
وجهــت لــي بأني انتخابية وخســرت ،فمن الســذاجة انتخابي ًا أن
أهاجــم ناخباتــي ،وليس ذلك مــا أعنيه ،فســؤالي واضح كعادتي
دائمــا فــي الطرح ،مــن وراء تلك الحملــة؟ وهل هي حملــة برعاية
الــوزارة ،أو حملة حكومية ألن شــعار وزارة األوقاف موجود على
اإلعــان؟ وإذا كانــت حملــة برعاية أمــوال حكومية ،فلمــاذا يذكر
فــي نهاية اإلعالن رعاية باســم شــخص مذكور اســمه؟ ومنذ متى
الحمــات التوعوية الحكوميــة تكون برعاية شــخص بعينة ،وقد
يكون محســوب ًا على تيار ما يســمى باإلســامي ،وعلى أي بند تم
صرف نفقات هذه الحملة؟”.
وأضافت" :أنني أوجه سؤال برملاني لوزير األوقاف ،هل مرت هذه
الحملــة بالقنــوات القانونية؟ ألن لدينا فــي الكويت تاريخا طويال
من حمالت مشبوهة بمثل هذه الحمالت ،واكتشفنا فيما بعد أنها
نفعيــة تخدم تيارا معينا ،وهذا الســيناريو تحت مظلة #الحجاب
حتى تســكت األفواه عن الســؤال؟ وهل هناك دراســة جدوى لهذا
اإلعالن؟ وما الهدف منه؟”.
واســتمرت الهاشــم في اســتفهاماتها" :هل اإلعالن يعني أنكِ إذا
ِ
كنت غير محجبة ،وعند رؤيتك لإلعالن ستقومني بارتداء الحجاب؟
أم أن اإلعــان هو اســتفزاز؟ وأنا كسياســية أقســمت على حماية
حريــات الشــعب ،ال أن يكون الشــارع مكانا لطــرح أيديولوجيات
وتصفية حسابات ،واستعراض لتيار على حساب آخر”.
وأوضحــت أن تغريدتهــا أدت إلــى تحويــل الحملــة ضدهــا مــن
حسابات مشبوهة ،يقودها "إخوانية" ولو كان هذا الشخص الذي
وضع اسمه على اللوحات قد قام بتنفيذها من حسابه الخاص.
وختمــت حديثهــا قائلــة" :ســأوجه ســؤالي للبرملانيــن ووزارة
األوقــاف ملعرفــة املنتفعني ،ومــن يريد أن يفــرض وصايته ،فالدين
اإلســامي دين ســماحة ،وعندما نزلت الرســالة على سيدنا محمد
عليه الصالة والسالم أمره اهلل أن تكون الرسالة بالترغيب وليس
بالترهيب”.
هذا وقد وجدت هذه الحملة أصداء واسعة ،وحالة من الجدل حول
الحجاب ،بينما عبر برملانيون ونشطاء عن انتقادهم لهذه الحملة.
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صحة

للرجال :القيام باألعمال المنزلية يطيل العمر

خلصت دراســة طبية حديثة إلى أن القيام باألعمال املنزلية
مثل تنظيف األرض باملكنســة الكهربائية أو بالفرشاة يوفر
تمارين للجسم كافية لحماية القلب وإطالة عمر اإلنسان.
وقال العلماء إن "القيام باألعمال املنزلية ملدة نصف ســاعة
يوميــ ًا أو  150دقيقــة فــي األســبوع يقلــل من خطــر املوت
من أي ســبب بنســبة  28في املئة ،كما تقل نســبة اإلصابة
بأمراض القلب بمعدل الخمس”.
وأضــاف الباحثــون الــذي نشــروا نتائج هذه الدراســة في
دورية "النســت" الطبية أن "ليس من الضروري الركض أو
الســباحة أو إجــراء تماريــن رياضية في النــادي الرياضي
للتمتع بصحة جيدة”.
وشــارك في الدراسة الدولية  130ألف شخص من  17دولة
منهم  3في املئة مارسوا تمارين رياضية مكثفة في النوادي
الرياضيــة ،بينما  40فــي املئة من املشــاركني كانوا دائمي
الحركة وشــغلوا وظائــف تتطلب قوة جســمانية أو عكفوا
على القيام باألعمال املنزلية.
وقال الدكتور ســكوت لير ،املشرف على الدراسة من جامعة
ماكماســتر في كندا ،إنه "بضم الدول ذات الدخل املتوســط
واملتدني ،استطعنا التوصل إلى فوائد هذه النشاطات مثل
الذهــاب للعمل والقيام بعمل يتطلب مجهود ًا كبير ًا أو حتى
القيام باألعمال املنزلية”.
وأضــاف "الذهــاب للنــادي الرياضــي أمــر رائــع للذيــن

يستطيعون تمضية بعض الوقت هناك" ،مضيف ًا أن "مجرد
املشــي للوصــول إلــى مــكان العمــل أو املشــي خــال فترة
استراحة الغداء أمر مهم”.
وكشــفت الدراســة أنه في حــال واظب الجميع علــى القيام
بنشــاط جســماني ملدة  150دقيقة على األقل أسبوعي ًا ،فإن
ذلك سيحد نسبة الوفيات العاملية بنسبة  8في املئة.
وأظهــرت الدراســة أن القيام بالتماريــن الرياضية ال حصر
لها من الناحية الصحية ،كما أن األشــخاص الذين يمشــون
ســريع ًا أكثر من  750دقيقة أســبوعي ًا يقل تعرضهم للموت
بنسبة  36في املئة.

طرق تساعدك على االسترخاء من إجهاد العمل
بعــد يوم عمل شــاق ،يحلم كل شــخص بالعــودة إلى املنزل
لينعم بالراحة واالســترخاء والتخلص مــن ضغوط العمل،
لكن هذا األمر قد ال ينطبق على الجميع وخاصة الســيدات،
حيــث تنتظرهــن أعباء جديــدة باملنزل كالطهــي والتنظيف
والعناية باألطفال.
ويؤثر العمل املتواصل لساعات طويلة يومي ًا على الشخص
جسدي ًا وذهني ًا ،حيث يستخدم الجسم طاقة إضافية إلكمال
العمل ،األمر الذي يؤثر سلب ًا على الصحة العامة على املدى
الطويل.
وملســاعدة الجســم على تجديد نشــاطه بعد يوم عمل شاق،
إليكــم  10طــرق لالســترخاء في املنزل ،حســب مــا جاء في
موقع "بولدسكاي" املعني بالصحة:
عدم التفكير في العمل
يعــد التوقف عــن التفكير فــي أعباء العمل ومشــاكله أولى
خطوات االسترخاء في املنزل بعد يوم عمل طويل.
ممارسة الرياضة
تســاعد التمارين الرياضة وخاصة التــي تعتمد على إطالة
العضالت ،في التخلص من اإلجهاد الذي يؤدي إلى تشــنج
تلك العضالت محدث ًا أملا شديدا.
ومــن أبســط هذه التمارين ،االســتلقاء علــى الظهر مع ثني
الركبتــن ووضــع اليدين علــى القفص الصــدري والتنفس
بعمق ومن ثم طرد النفس ببطء ،وتكرار هذا لدقائق قليلة.
أخذ حمام دافئ
يســاعد الحمام الدافــئ على االســترخاء والتخلص نهائي ًا
مــن اإلجهاد والتوتر وتصفية الذهن من أي مشــكالت عقب
يوم عمل طويل ،فالحرارة الدافئة تســاعد في تخفيف اآلالم
العضلية وتحســن من الدورة الدموية وتخفف من اإلصابة
بتصلب الشرايني وتخفف من التشنجات العضلية.
ترطيب الجسم
أثناء العمل يميل بعض الناس إلى شرب كمية أقل من املاء،
وهــذا يســبب لهم الجفاف الذي يرفع مــن معدل التوتر ،لذا
ينصــح بشــرب الكثيــر من املاء بمجــرد دخول املنــزل ،ألنه
يخفف التوتر ويحافظ على رطوبة الجسم الضرورية.
االستماع للموسيقى الجيدة
تتمتع املوســيقى بقوة شــفاء مذهلة ،فلديهــا قدرة تخلصك

مــن التوتــر والقلــق واإلجهاد ،لــذا ينصح باالســتماع إلى
موسيقاك املفضلة بعد يوم عمل طويل.
التدليك
يعــد تدليــك الظهر أو املاســاج من أفضل الوســائل للقضاء
علــى التوتر واإلجهاد الناجمني عن الجلوس لفترات طويلة
علــى الكرســي أثنــاء ســاعات العمل مــع التعــرض لضغط
العمل.
القراءة
أشارت األبحاث إلى أن القراءة تعد وسيلة فعالة للتحرر من
التوتــر واإلجهاد ،وذلك ألن عقل اإلنســان ينشــغل بالتركيز
على القراءة مما يخفف التوتر على العضالت والقلب.
النوم الجيد
ً
ً
يعــد النوم الجيد لعدد ســاعات كافية أمرا مهما الســتعادة
طاقتــك ونشــاطك .ولتنعــم بذلك ،عليك بالتخلــي عن هاتفك
املحمول قبل النوم وعدم مشاهدة ما يوترك في التلفزيون.
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مأكوالت مفيدة
للجنس تفوق الفياغرا

بعيدا عن الفياغرا ..مأكوالت مفيدة لصحتك الجنسية !
مأكوالت مفيدة للجنس تناولها كتاب بعنوان "جنس رائع
وطبيعي" للدكتورة الوري ستييل سميث ،حيث ذكر الفائدة
الكبيرة التي تتمتع بها بعض املأكوالت في زيادة هرمونات
الشهوة الجنسية .ومن بينها نذكر اآلتي:
الرمان :يعزز األوعية الدموية لدى الرجال والنساء على حد
ســواء ،وتقول ســميث إن "الدورة الدموية الجيدة تنعكس
ايجابا على صحة األعضاء التناسلية”.
التوت األزرق :تشتهر أمريكا الشمالية بالتوت األزرق ،وهو
مصدر غني باملغذيات ومضادات األكسدة ،ولهذا تم إدراجه
في قائمة األغذية الخارقة كالبروكلي ،والثوم ،وتوت غوجي
 Goji berriesوالرمــان .كمــا يعتبــر التــوت األزرق مــن
املأكــوالت الغنية بســكر  D-mannoseالذي يقوي األوعية
الدمويــة لألعضاء التناســلية ،كما يمنــع اإلصابة بأمراض
املجرى البولي ،والتي تقلل كثير ًا من النشاط الجنسي.
بروكولي :تقول الباحثة ان هذا النوع من الخضار تحديد ًا،
غنــي جــد ًا باالندول-3-كاربينــول ،املــادة التي تســاعد في
تفكيــك االســتروجني وتنظيمــه ،ووجــود الهرمــون بكميــة
مناســبة يضمــن وجــود نشــاط جنســي قــوي ،فالكثير من
األستروجني يؤدي إلجهاد كل من الرجل واملرأة.
بــذور اليقطــن :تنبع فوائــد اليقطني من غناهــا بمضادات
األكســدة والفيتامينــات بشــكل كبير ،فهي مفيــدة لصحتي
القلــب والعظام ،كما تحتوي على مواد تســاعد في مكافحة
االلتهابــات املختلفــة .كما تســاعد بذور اليقطــن على أداء
جنســي أفضل ،فهي تحتــوي مــادة  ،L-tryptophanالتي
تعتبر مكون ًا أساســي ًا في تكوين الســيروتونني ،الذي يؤثر
مباشــرة في الصحة الجنسية ،ويمكن إضافته للسلطات أو
خلطه بالحبوب األخرى.
الشــوكوال :لطاملــا اشــتهرت الشــوكوالته ،والداكنــة منهــا
بشــكل خــاص ،باحتوائهــا علــى مضــادات أكســدة قويــة،
كالفالفونويــدات التــي تســاعد فــي تعزيز مناعة الجســم،
وعــرف عنها دورها في تحســن املــزاج ومعالجة االكتئاب!
وهناك سبب علمي وراء تحسينها املزاج العام ،فهي واحدة
مــن املأكوالت املثيرة للشــهوة الجنســية ،كمــا تقول الوري
ســتييل ســميث ،وذلك ألنها تحتوي على املــادة الكيميائية
 PEAوالتــي ُتفــرز حــن يقــع الشــخص فــي الحــب ،كمــا
يستخدمها العقل في حالة الوصول للنشوة الجنسية.
البصل و الثوم  :فهذه األطعمة تســاعد في تنشــيط الدورة
الدموية  .املوز  :هذه الفاكهة الغنية بالبوتاســيوم يمكن أن
تســاعد فــي خفــض ضغط الــدم  ،و التي يمكن أن تســتفيد
األجزاء الجنسية الهامة منها و تقوم بتعزيز األداء الجنسي
 .الفلفل الحار  :األطعمة الغنية بالتوابل تســاعد على تدفق
الدم عن طريق خفض إرتفاع ضغط الدم و اإللتهابات .
الخــام
املحــار
املحــار الخام يحتــوي على كمية كبيرة من الزنك  ،وهو أمر
حيــوي لهرمــون التستوســتيرون  ،والحيوانــات املنوية ،
وإنتاج الســائل املنوي  .يؤثر انتاج هرمون تستوستيرون
للرغبة الجنســية  ،والنشاط والقدرة على التحمل الجنسي
لدى الرجال .
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إقتصاد

عجز الموازنة األمريكية
قد يتجاوز تريليون دوالر

تتجــه الواليــات املتحدة نحو عجز فــي املوازنة
الســنوية يتجــاوز تريليــون دوالر بحلــول عام
 2020بعــد التخفيضــات الضريبيــة ،وارتفاع
اإلنفاق العام ،وفقا ملكتب املوازنة بالكونغرس.
وقــال املكتــب إنه رغــم أن هذه التدابير ســتدعم
االقتصــاد األمريكــي بشــكل مؤقــت ،إال أنهــا
ستؤدي إلى تفاقم الديون طويلة األجل.
وأضاف أن ديون الواليات املتحدة قد ترتفع إلى
مســتوى مماثل ملســتويات الديون خالل الحرب
العاملية الثانية ،واألزمة املالية العاملية.
وحــذر مــن أنــه ســيكون لذلــك "عواقب ســلبية
خطيرة" على الواليات املتحدة.
وقــد عُ ــدِّل التقريــر الصــادر عن مكتــب املوازنة
بالكونغــرس ،ليشــمل تأثيــرات مشــروع قانون
اإلنفــاق الحكومي الجديد بقيمــة  1.3تريليون
دوالر ،والتخفيضــات الضريبيــة بقيمــة 1.5
تريليون دوالر التي تبناها الجمهوريون ،و ُأقرت
العام املاضي.
ورفــع املكتــب توقعاتــه للنمو االقتصــادي لهذا
العام والعام القادم بنسبة  3.3في املئة ،و2.4
في املئة على التوالي.
ومع ذلك ،قال مكتــب املوازنة بالكونغرس ،وهو
كيــان غير حزبي ،إن العجز  -وهو الفرق بني ما
تنفقه الحكومة وما تتلقاه من عائدات الضرائب
 من املتوقع أن يرتفع إلى  804مليار دوالر عام ،2018من  665مليار دوالر في العام السابق.
ومــن املتوقع أن يرتفع عجز امليزانية ليصل إلى
تريليون دوالر بحلول عام .2020

رتفــاع الديــون :وقــال املكتــب إنــه يتوقــع اآلن
أن يرتفــع العجــز التراكمــي األمريكــي خــال
العِ قــد القادم إلــى  11.7تريليــون دوالر ،مقارنة
بالتوقعات السابقة البالغة  10.1تريليون دوالر.
وأضــاف أن الديــن ســيصل إلــى  28تريليــون
دوالر ،أي حوالي  96في املئة من الناتج املحلي
اإلجمالي ،بحلول عام .2028
وســيكون العجــز أكبــر مــن ذلــك إذا لــم تنتــه
التخفيضــات الضريبية لألفــراد والعائالت كما
هو مقرر.
وقــال املكتــب إن "مثــل هــذه الديــون املرتفعــة
واملتصاعدة ســتكون لها عواقب ســلبية خطيرة
علــى امليزانيــة واألمــة" ،بمــا في ذلــك الحد من
مرونــة الحكومــة في إدخــال سياســات جديدة،
وجعلها عرضة للصدمات املالية.
ومــن املتوقــع أن يثير هــذا التقرير املخاوف من
أن تســتغل الصــن  -كونها أكبــر دائن خارجي
للواليــات املتحدة  -األمر لصالحها خالل النزاع
التجاري الحالي.
واســتغل الديمقراطيــون التقريــر لتوجيــه
االنتقادات للجمهوريني.
وقال الســيناتور تشاك شومر ،من نيويورك ،إن
التقرير "يفضح الخداع وراء الخطابات الوردية
مــن جانــب الجمهوريــن بــأن مشــروع قانــون
الضرائب الخاص بهم ســيمول نفســه" ،محذرا
مــن أن الجمهوريني سيســتخدمون اآلن الديون
املتزايــدة للدعــوة إلــى تخفيضــات فــي برامج
الرعاية ،مثل الضمان االجتماعي.

بكين :سنقاتل حتى النهاية
في أي حرب تجارية تطلقها واشنطن
قالــت الســفارة الصينيــة في واشــنطن إن
الصني "تشــعر بخيبة أمل قوية" إزاء قرار
الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب إطالق
عقوبــات تجارية ضد بكــن لكنها لن تهرب
من حرب تجارية مع الواليات املتحدة.
وأضافــت الســفارة قائلــة فــي بيــان "إذا
بــادرت الواليات املتحدة إلى حرب تجارية،
فــإن الصــن ســتقاتل إلــى النهايــة للدفاع
عــن مصالحهــا املشــروعة باســتخدام كل
اإلجراءات الضرورية”.
وكان الرئيــس األميركــي دونالــد ترامب قد
قال إنه بصدد فرض رسوما جمركية بنحو
 60مليــار دوالر علــى الــواردات الصينية،
ردا على ســرقات بكــن لحقــوق امللكيــة
الفكرية األميركية.
وقــال ترامــب ،فــي مؤتمــر صحفــي" :لدي
مشكلة مع الصني بالرغم من مساعدتها لنا
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الهجرة تعزز "مالية"
معظم دول االتحاد األوروبي

خلصــت دراســة أكاديميــة إلــى أن بعض
دول االتحــاد األوروبــي حققــت أكبــر
اســتفادة مــن اســتقبالها أعــدادا كبيــرة
نســبيا مــن العاملــن من داخــل االتحاد،
بينهم الكثيرون من العمال املهرة.
ووفقــا لرويتــرز ،فقــد عــزز العاملــون
املهاجــرون باالتحــاد األوروبــي مــن
األوضــاع املاليــة العامــة فــي معظم دول
أوروبا ،وعلى رأســها سويســرا وقبرص
والنرويج وبلجيكا.
وأظهــر البحــث ،الــذي أجرتــه جامعــة
أوبســاال الســويدية ،أن تلك الدول األربع
حققت أكبر استفادة مع استقبالها أعدادا
كبيــرة نســبيا مــن العاملــن مــن داخــل
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االتحاد األوروبي.
وقال رافاييل ألســكوج املشارك في إعداد
التقريــر" :تظهر تحليالتنــا أنه في معظم
دول املنطقــة االقتصاديــة األوروبية ،فإن
مواطني االتحاد األوروبي يدفعون مبالغ
أكبر قليال في صورة ضرائب ومساهمات
أخرى إلى الدولة مقارنة مع ما يحصلون
عليه من خدمات ،مما يعني أنهم يحققون
مساهمة صافية في امليزانية”.
ويقول معدو التقرير إنه أول تحليل كبير
للتأثيــرات املاليــة للهجــرة األوروبية في
املنطقة االقتصادية األوروبية ،التي تضم
الدول الـ 28األعضــاء باالتحاد باإلضافة
إلى النرويج وأيسلندا وليختنشتاين.

O
M
C
A
The Oriental Musical Cultural Academy

قافية ّ
املوسيقية ّ
رقية
الث
األكادميية
الش ّ
ّ
ّ
ّ

احلدث الفني الثقايف الكبير:

تُعلِن «األكادمي ّية املوسيق ّية ال ّثقاف ّية ّ
الشرق ّية»
عــن اســتقبال ّ
الط ّ
ــاب ال ّراغبــن يف تســجيل
أســمائهم لتعلّــم العــزف علــى
اآلالت املوســيقية العربيــة كا ّفــة
والغنــاء العربــي ّ
الشــرقي .نحــن
متخصصــون يف بنــاء املواهــب الفنيــة ورعايتهــا،
ّ
لدينــا مــن لهــم اخلبــرة الكبيــرة الكافيــة لتحقيــق
احللــم.
كذلــك تعلــن األكادمييــة املذكــورة آنفــاً عــن
اســتقبالها أصحــاب املواهــب الكتابيــة
ّ
القـــصة القصيــرة،
الشــعر،
اإلبداعيــة:
ّ
ال ّروايــة ،املقالــة ،وتعلّــم ا ّللغــة العربيــة ُوفــق
أحــدث املناهــج واألســاليب.
لالستعالم ال ّرجاء االتّصال على األرقام التّالية:

0424986211 - 0415948907
في ملف كوريا الشــمالية ( )...هناك ســرقة
صينية للممتلــكات الفكرية وهذا ما يكلفنا
مئات املليارات من الدوالرات”.

كذلــك تعلــن األكادمييــة عــن إفتتــاح فرعهــا يف برزبــن حتــت إدارة
االســتاذة دينــا ســليم .للطــاب الراغبــن يرجــى االتصــال علــى الرقــم:

0430461855
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إلعالناتكم
يرجى االتصال

Driving School

بأصحاب الكفاءة
واإلختصاص

للحصول عىل رخصة قيادة السيارات بأقل تكلفة وأرسع وقت

0412224604

0419 979 499

Mr Ford Spares
All Ford Spare Parts

إيلي

حلويات األفراح

Rabih & Mohamad Saker
751 Punchbowl Road
Punchbowl NSW 2196

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

Australia Phone Cards
بطاقة اهلاتف االسرتالية
You Say Ford, We Say Yes

قطع غيار فورد جديدة ومستعملة بأرخص االسعار
New & Second Hand

• Sky Lebanon
• Best Middle East Card
• Wonderful
حبيب ومعز التونيس يرحبان بالزبائن الكرام

35 - 37 Beresford Ave, Greenacre NSW 2190

P. 02 9793 7999 - F. 02 9707 4969
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منوعات

األمم المتحدة تحث المستشفيات
الطبيعية
على تشجيع

الرضاعة

قالــت منظمــات تابعة لألمم املتحــدة إن الرضاعة الطبيعية
يجب أن تكون الوسيلة الوحيدة لتغذية الرضع ،حتى أولئك
املبتســرين أو ناقصي الوزن أو املرضى ،منذ والدتهم وملدة
عامني.
وقالــت منظمــة الصحــة العامليــة ومنظمــة األمــم املتحــدة
للطفولة(يونيســيف) إن املستشــفيات واملنشــآت الصحية
يجــب أن تحث األمهات على إرضــاع صغارهن طبيعيا بعد
الوالدة مباشــرة وأال تشجع استخدام حليب األطفال إال إذا
كان هناك سبب طبي يدعو لذلك.
وقــال الدكتــور لورنــس جرومر-ســترون الخبيــر بمنظمــة
الصحــة العامليــة في إفــادة صحفيــة "تتعلق هــذه املبادرة
فــي الواقــع باأليــام األولى من حياة الرضــع وما يحدث في
مراكــز الوالدة ...هذه األيام حاســمة في ضمان أن الرضاعة
الطبيعية ستبدأ بشكل مناسب”.
وقالــت منظمــة الصحة إن الرضاعة الطبيعية خالل ســاعة
واحــدة من الــوالدة تقلل من فرص إصابــة الرضيع بعدوى
أو سوء التغذية .وأضافت أن الرضاعة الطبيعية خالل أول
عامــن من عمــر األطفال من شــأنه أن ينقــذ أرواح أكثر من
 820ألف طفل كل عام.
وفي مراجعــة لنصيحة عمرها قرابة  30عاما ،دعت منظمة
الصحــة العاملني في املجال الطبي إلى املســاعدة في زيادة
معــدل االعتمــاد علــى الرضاعــة الطبيعيــة وحدهــا خــال
األشهر الستة األولى من مولد الطفل،وهو املعدل الذي قالت
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مستنسخ النعجة دوللي

يخوض تجربة
غير مسبوقة

إنه تراجع إلى حوالي  40باملئة في جميع أنحاء العالم.
وقال جرومر-ســترون إنه في نفس الوقت ال يجب أن تشعر
األمهــات بالذنــب إذا مــا اضطــررن للتخلــي عــن الرضاعة
الطبيعية.
وقــال الدكتــور فيكتــور إم .أجوايو رئيس برنامــج التغذية
بمنظمة األمم املتحدة للطفولة (يونيسيف) "ال تحصل كثير
من النساء على املســاعدة لبدء الرضاعة الطبيعية والعديد
منهــن يتوقفــن عنها وقت أبكــر بكثير مما كــن يخططن له.
ولذا فإن الدعم جوهري”.

أحدث مشاريع ناسا الثورية..
إطالق حيوانات منوية بشرية للفضاء

أرســلت وكاالت الفضاء والشركات أشــياء غريبة سابقا إلى
خارج كوكب األرض ،من قبيل البيتزا والســيارات املكشوفة
وألعــاب الليغــو ،لكنهــا ناس أرســلت أخيرا ما هــو أغرب:
الحيوانات املنوية البشرية.
وذكرت وكالة الفضاء والطيران األميركية "ناســا" أنها تنفذ
مشروعا يحمل اسم “ ،”11-Microبالتعاون مع باحثني من
جامعة كانساس ومركز أبحاث أميس في وادي السيلكون.
وســتكون مهمــة املشــروع الرئيســية معرفــة كيفيــة تفاعل
الحيوانــات املنوية مع الجاذية املحدودة أو املنعدمة ،ملعرفة
قدرة البشر على اإلنجاب في تلك الظروف.
وقالــت الوكالــة إنها أرســلت عددا مــن الحيوانــات املنوية
املجمدة إلى الفضاء.
وأوضح الباحث في املركز الطبي بجامعة كانساس ،جوزيف
تاش ،إن معرفة البشــر محدودة للغاية بشــأن عملية التكاثر
تحــت تأثير ظــروف الجاذبية املنعدمة أو املحدودة ،مشــيرا
إلى أن الباحثني سيسعون إلى جسر الهوة في هذا املجال.

وســيتولى رواد الفضــاء في محطــة الفضــاء الدولية إذابة
الحيوانات املنوية مع مواد كيماوية تنشط هذه الحيوانات،
وتحضرها للدمج مع البويضة.
وســيكون على عاتق تاش وزمالئه فحص عينات األجنة
بعــد إعادتها إلى األرض .وأشــار الباحــث األميركي إلى
أنــه في حــال اســتحالة تكاثر البشــرية في ظــل انعدام
الجاذبيــة ،فســتكون البشــرية مجبــرة علــى البحث عن
خطــوات أخــرى ،وإال فإن أمر اســتعمار املريخ لن يكون
على ما يرام.
ومن األمور التي تســبب إحباطــا للباحثني ،هو أن التجارب
الســابقة في مجال تكاثر الحيوانــات بالفضاء كانت مخيبة
رغم أنها بدأت عام .1979
وأظهــرت التجــارب الســابقة ان الحيوانــات املنويــة للثور
وقنافد البحر كانت نشــطة بشــكل أســرع فــي أماكن انعدام
الجاذبيــة أو انخفاضهــا ،لكــن الخطــوات الالحقــة فــي
التخصيب كانت بطيئة للغاية أو لم تحدث إطالقا.

أعلــن الباحــث البريطاني إيان ويلموت الــذي قاد التجارب
التــي أفضت إلى استنســاخ النعجة دوللــي ،دعمه ألبحاث
جديدة لعالج مرض الباركنســون (الشــلل الرعاش) ،مؤكدا
أنه ال يمانع أن يكون حقل تجارب.
وجاء موقف الباحث ،إيان ويلموت ،بعد أن جرى تشخيص
إصابته باملرض قبل  4شــهور ،لكن اإلعالن تأخر حتى يوم
 11أبريــل ،الذي يوافــق اليوم العاملي ملرض الباركنســون،
وفق صحيفة "تايمز" البريطانية.
ونــال ويلمــوت ( 73عامــا) شــهرة كبيــرة بعد أن قــاد أول
استنساخ لحيوان ثدي عام  ،1996رغم الجدل الكبير الذي
صاحب األمر.
ويحمــل إعالن إصابة الباحث مفارقة كبيرة ،إذ قاد بنفســة
أبحاث استنســاخ دوللي التي أحيــت اآلمال بعالج أمراض
منها داء باركنسون ،لكن يبدو أن األمر بحاجة إلى تجارب
جديدة.
وقــال إن خبراء في جامعتي إندنبــرة وداندي في بريطانيا
يختبــرون جيال جديدا من العالجات التي تهدف إلى إبطاء
تفاقم مرض باركنسون.
وأضاف ويلموت أنه سيكون سعيدا إذ أضحى حقل تجارب
أو متبــرع باألنســجة من أجــل اختبار العالجــات الجديدة،
مشيرا إلى أنه عانى كثيرا في البداية من تقبل فكرة املرض
قبل أن يتعايش معها.
وســتبدأ التجــارب الجديــدة فــي اليابــان هــذا الصيــف،
وستتمحور حول حقن الخاليا الجذعية في رؤوس مصابني
باملرض في محاولة إلحاللها مكان األعصاب التالفة.
وقلبــت تجــارب ويلمــوت في االستنســاخ التفكيــر العلمي
رأســا على عقب ،إذ أثبتت أن الخاليا الجذعية البالغة التي
يمكــن أخذها من أي جزء في الجســم يمكــن أن تكون بديال
عــن البويضة املخصبــة ،ومهدت هذه التجــارب أمام علماء
آخريــن الســتخدام الخاليا البالغة املستنســخة في إصالح
األنسجة املعتلة.
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ملكة جمال الكون
السابقة تتهم ترامب
بـ"التحرش":
"لن أخفي ذلك”

حول العالم
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الثري األميركي وزوجته يعترفان
"مارسنا الجنس مع عارضة األزياء قبل وفاتها”

اعتــرف الثــري األميركــي ألكســندر جونســون وزوجتــه
لونا ،بممارســتهما الجنس مع عارضــة األزياء الهولندية
ايفانــا ســميت قبل ســاعات من ســقوطها من على شــرفة
علــى ارتفاع  14طبقــة في برج بماليزيا فــي كانون األول
املاضــي .ألكســندر وزوجتــه كانا آخر شــخصني يلتقيان
ايفانا ،مؤكدين انّ ما حصل هو "حادث مأسوي" ،بحسب
موقع "امليرور" البريطاني.
وتحــدّث الزوجــان للمرة األولى منذ وفــاة عارضة األزياء
( 18عامــ ًا) ،بعدمــا أشــار املح ّقق الخاص مــارك ويليامز
تومــاس الــذي ع ّينته عائلتها إلــى أ ّنها تل ّقــت إصابة في
يرجح فرضيــة اعتبارها جريمة
الرأس قبل ســقوطها ،ما ّ
قتــل وليــس حادثــ ًا ،كمــا صــدر عــن تقريــر الشــرطة في
كواالملبور.
واعتــرف الزوجان أنهما أســرفا في الشــرب ،وأنّ عارضة
األزيــاء تعاطــت املخــدرات أيض ًا فــي الليلة التي ســبقت
وفاتها ،فيما شدد جونسون على أنّ األخبار الزائفة يمكن
ان تسهم في أذية الناس ،وقال" :عندما أتحدث عن حادث
وفاتها ،ترتعش يداي وأشــعر بألم فــي قلبي وحزن كبير.

إنه أمر فظيع ألنني أناضل ألثبت براءتي ،حتى أنه لم تتح
لي الفرصة بعد ألحزن عليها" ،كاشــف ًا عن تلقيه تهديدات
بالقتل وخطف ابنته البالغة من العمر  5سنوات
جونســون أوضــح أنّ اللقــاء األول بإيفانــا كان في ملهى
ليلي في العاصمة املاليزية بتشــرين الثاني املاضي خالل
حفــل هالوويــن ،ومــارس وزوجته الجنس معهــا في أحد
الفنادق .وفي الليلة التي ســبقت وفاتهــا ،احتفل الثالثي
مع ًا في أحد املالهي الليلية وعادوا إلى املنزل في ساعات
الصبــاح األولى ومارســوا الجنس في الســابع من كانون
األول بعدمــا أوصلــت لونــا ابنتهــا إلــى املدرســة ،التــي
ســردت من جانبهــا بأنها خلــدت إلى النوم في العاشــرة
والربــع صباحــ ًا وبعدها في األولى والخمس والعشــرين
دقيقــة ،ولم تجــد حينها أثر ًا اليفانا رغم وجود مالبســها
وأغراضها الشخصية ،فعادت إلى النوم مجدد ًا لتستيقظ
وزوجها الخامسة مساء من جانب الشرطة تبلغها بالخبر.
وأشــار املوقع إلــى ا ّنه عثر على جثة عارضــة األزياء بعد
ثالث ســاعات من سقوطها ،ليتم بعد ذلك اعتقال الزوجني
وإطالقهما بعد أسبوعني من دون أي تهمة.

فيلم “المكان الهادئ”

يكتسح مبيعات "شباك التذاكر" في الواليات المتحدة
قالت ملكة الجمال الفنزويلية أليســيا ماتشــادو ( 41عام ًا)
إنهــا قاومــت التق ّرب من الرئيس األميركــي دونالد ترامب،
الصغير" بعدما اشــترى منظمة
لكنهــا أصبحــت "خنزيــره ّ
توجت
ملكــة جمــال الكون في عــام  1996وهو العــام الذي ّ
فيه ،بحسب موقع "الصن" البريطاني.
وكانت تتحدث إلى البرنامج التلفزيوني اإلسباني-األميركي
"سويلتا ال سوبا" عندما أملحت إلى سلوكه "غير الالئق”.
وقالت أليســيا" :واجهت مواقف كثيرة معه لم أتحدث عنها
أبد ًا”.
ألح عليها املراسل" :هل حاول التح ّرش بك؟" أجابت:
عندما ّ
"حسنا ،نعم ،لن أخفي عليك”.
واتهمت أليسيا ،وهي مواطنة أميركية اآلن ،ترامب بالتمييز
العنصري ضدها ،ونعتها بـ"اآلنســة خنزيرة" نسب ًة لزيادة
وزنهــا بعد فوزها في مســابقة ملكات جمــال الكون و ملكة
طورت اضطرابات
"جمال عامــات التنظيف" ،وأدلت بأنها ّ
غذائ ّية بعدما أخبرها بأنها كانت بدينة.
وخــاض ترامــب وأليســيا حربــ ًا قاســية في العــام املاضي
عندما دعمت هيالري كلينتون اثناء حملتها االنتخاب ّية.
لكــن ترامب ر ّد على اتهامات أليســيا ،مســ ّلط ًا الضوء على
ماضي العارضة الفاحش ،ونشــر مقطــع فيديو من برنامج
تلفزيوني إســباني واقعي أظهرها وهي تمارس الجنس مع
متســابق آخر بينما كانت مخطوبة لنجم البيســبول بوبي
أبرو.
وكشــف الحق ًا أنها أدرجت كشريكة في محاولة قتل في عام
 ،1998بعد عامني من حملها لقب ملكة جمال الكون.
واتهــم ترامــب األســبوع املاضــي اليســيا بتصويــر فيديو
جنسي أثناء هجومه على كلينتون في حسابه عبر "تويتر”.

حققــت شــركة “ ،”Paramount Picturesالرائــدة فــي
هوليــوود ،نصــرا كبيرا بعد تحقيق فيلمهــا الجديد أرباحا
شبه خيالية.
وحصــدت الشــركة  50مليــون دوالر أمريكــي منــذ بــدء
عــرض “ ”Quiet Placeفــي صاالت الســينما في الواليات
املتحــدة وكنــدا ،وكلف إنتاجه الكلي مبلــغ  17مليون فقط.

وبهــذا النجاح الكبير يحتــل الفيلم املركز األول في مبيعات
السينما حول العالم.
وينــدرج الفيلم تحت صنف أفالم الرعب التي عادة ما تلقى
رواجا كبيرا بني صفوف املراهقني والشــباب .ومما زاد من
شــعبية الفيلم هو مشــاركة الحســناء "إيميليى بالنت" في
دور البطولة بأداء مميز وفريد.
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حول العالم

مفاجأة في قائمة المدعوين
لزفاف األمير هاري وميغان
لــم يوجه األمير هــاري و خطيبته ميغان ماركل الدعوة إلى
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أو زعيم حزب العمال
جيريمــي كوربــن أو أي من السياســيني اآلخرين لحضور
حفل زفافهما ،حسبما أوردت سكاي نيوز.
وأفاد مصدر ملكي بأن ضيوف الزفاف أشــخاص لهم عالقة
مباشرة مع أحد العروسني أو كليهما.
وقال املتحدث الرســمي باسم األمير هاري" :لقد تقرر بعدم
وجــود ضــرورة إلدراج قائمة ملدعوين رســميني مــن القادة
السياسيني سواء في اململكة املتحدة أو األجانب”
وأضاف أنه "تم التشــاور مع حكومة صاحبة الجاللة حول
هذا القرار  ،الذي اتخذته األسرة امللكية”.
وقال مصدر حكومي إن تيريزا ماي لم تكن تتوقع أي دعوة.
وأضــاف املصــدر أن مكان الزفاف للزوجني ســيكون أصغر
مــن وستمنســتر أبــي ،حيث تــزوج وليام وكيــت ،بحضور
العديد من رؤساء الدول بما في ذلك رئيس الوزراء السابق
ديفيد كاميرون.
ً
مهما،
وعلى الرغم من كون زفاف هاري وميغان حدثا وطن ًيا ً
إال أن األمير ليس في الترتيب املباشر لخالفة العرش ،على
عكس أخيه وليام.
وفض ً
ال عن رئيســة الوزراء وكوربني ،فإن الرئيس األميركي
دونالد ترامب والرئيس السابق باراك أوباما غائبان أيضاً
عن قائمة املدعوين.

وبــدال من ذلك ،اختار العروســان  600ضيــف لديهم عالقة
مباشــرة معهم ليشــهدوا زواجهم في  19مايو في كنيســة
سانت جورج في وندسور.
وكان قصــر كنســينغتون قــد ذكر في وقت ســابق أن بعض
العامــة قد تــم اختيارهم لالنضمام إلــى املدعوين في أرض
قلعة وندسور في يوم الزفاف املنتظر.

بسام كوسا في المختار  :ممتنٌ للحياة ألنها منحتني
الفرص وممتنٌ لزوجتي لبقائها معي

قــال الفنــان الكبير بســام كوســا فــي حوار ضمــن برنامج
املختار مع اإلعالمي باســل محرز إن أميركا ليســت بحاجة
لذريعة إنســانية أو أخالقية او موضوعية إذا ماكانت تريد
ارتــكاب حماقــة كاالعتــداء على ســورية مضيفــ ًا أن واجب
املواطــن الســوري هــو أن يدافع عــن نفســه بالطريقة التي
يجيدها .
رأســها منذ آالف السنني ولم
كوســا اعتبر أن أمتنا
ٌ
مطلوب ُ
تتوقــف األطمــاع فيها مذكــر ًا بالتخريب الذي طــال مواقع
وبنى تاريخية آخرها خالل الحرب في ســورية ومعتبر ًا أن
هــذا دليل على أن الحرب بالدرجــة األولى هي حرب ثقافية
ألم ٍة
طالــت األرواح واآلثار واملمتلكات وأنــه لن تقوم قائم ٌة ّ
لــم تأخذ الثقافة بعــن االعتبار وأنه في ســورية كان هناك
تقصيــر واضــح مــن قبــل املؤسســات املعنية بهذا الشــأن
وأضاف أن الخطر األكبر هي أن يخرج الســوريون من هذه
الحرب دون فائدة أو درس .
الفنان بسام كوسا رأى أنه اليكن إنجاز دراما سليمة بظرف
غير ســليم وأن صناع الدراما في ســورية لم يدافعوا عنها

ومع بداية األزمة من بقي من الشــركات في ســورية يديرها
أميون وتجار أزمات واليعنيهم من الدراما إال املال .
كوسا اعتبر أن مهنة الفن خداعة ُتدخل من يعمل بها بالوهم
بحيث اليعود متوازن ًا ,وعلى الصعيد الشخصي ب ّين كوسا
أن الحــوار كان دوم ًا هو األســاس في عالقتــه بأبنائه وأنه
كملهــا بالكثير من العمل
مديــن للحيــاة ألنها منحته فرص ًا ّ
ومدينٌ لزوجته " ثورة " ألنها موجودة في حياته .

عاد للحياة بعد توقف قلبه  ١٨ساعة
فــي تجربــة ُوصفــت باملعجزة ،عــاد رجل فرنســي إلى
الحياة بعد أن أوشــك على مفارقتها إثر توقف قلبه عن
النبض  18ساعة كاملة.
الحكاية -بحســب صحيفة لوباريزيان الفرنسية -بدأت
عندما فوجئت األســرة بأن الرجل الذي يبلغ من العمر
 53عامــا فــي حالــة غيبوبة ،ثم ما لبــث أن توقف قلبه
عن النبض بمجرد وصول طاقم اإلســعاف ،الذي حاول
تنشيط القلب في عني املكان وعند نقله للمستشفى بكل
الوسائل ،لكن دون جدوى.
وبقي الرجل داخل غرفة اإلنعاش تحت العناية الفائقة،
حيــث تم ضخ الدم في جســده لتفــادي توقف األجهزة
الحيوية ،خاصة الدماغ ،كما ُز ّود بجهاز لتنشيط قلبه،
وظل تحتالتنفس االصطناعي.

ثــم فوجــئ األطبــاء بانخفاض كبيــر في درجــة حرارة
جســم املريض ،حيث وصلت لـــ 22درجة ،واعتبروا أن
هــذا التحول هو ما أنقذ حياته ألنه ســاعد في الحفاظ
على نشاط أعضاء الجسد.
بعدهــا نجح الفريــق الطبي في إعــادة الحرارة إلى
 32درجة ،ثم قرروا استخدام تنشيط كهربائي؛ مما
ســمح بعــودة القلب للنبــض مجددا بشــكل طبيعي
جدا.
تجربــة وصفهــا الفريــق الطبــي باملعجزة ،إذ ســرعان
مــا عــاد املريض لوعيه ،ولم يكن يســتطيع التحدث في
البدايــة ،لكنــه كان يتواصــل مــع معالجيه ومــع أفراد
عائلتــه ،قبــل أن يخطــو خطواتــه األولــى علــى كوكب
األرض مجددا إلى أجل مسمى.
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بيل كوسبي دفع 4.3
مليون دوالر لتسوية
اتهام بالتحرش الجنسي

دفــع املمثــل واالرتجالــي الكوميدي األمريكي بيل كوســبي
تسوية مدنية قدرها  3.4مليون دوالر في عام  2006المرأة
اتهمته بالتحرش الجنسي.
وتم كشــف عــن املبلغ فــي التعليقات االفتتاحيــة في إعادة
محاكمة كوسبي في بنسلفانيا االثنني.
وينفي كوســبي ( 80عاما) تخدير العبة كرة السلة السابقة
أندريا كونستاند واالعتداء عليها جنسيا منذ  14عاما.
ويواجــه املمثل ،الذي كان بطل برنامج "كوســبي شــو" في
ثمانينيــات القرن املاضي ،ادعاءات بالتحرش من عشــرات
النساء ،ولكنه ينفيها جميعا.
وانتهت محاكمته األولى ،في يونيو /حزيران  ،2017عندما
أخفق املحلفون في التوصل إلى حكم.
وكان أمر التســوية املدنية بني كوسبي وكونستاند معلوما
إبان املحاكمة األولى ،ولكن قيمتها لم تكن معلومة.
وفــي األســبوع املاضــي ،خلــص القاضــي ســتيفني أونيل
إلى إمكانية الكشــف عن قيمة التســوية أمام القضاء أثناء
املحاكمة الجديدة.
وتأتــي املحاكمــة في ضــوء حركة "أنا أيضــا" ،التي تهدف
لزيــادة الوعي عن مزاعم االعتداءات الجنســية من قبل عدد
من شخصيات مجال اإلعالم.
واحتشــد متظاهرون ،يحملون الفتــات كتب عليها "العدالة
للناجني" ،أمام املحكمة قبيل إعادة املحاكمة.
ووجــه االتهــام ملتظاهــرة عاريــة الصــدر بإثــارة الشــغب،
واتضــح الحقا أنها نيكول روشــيل ،التي شــاركت في أربع
حلقات من "كوسبي شو" بني عامي  1990و.1992
واتهمــت نحــو  60امــرأة علــى مدار خمســة عقــود املمثل
الحائــز علــى جائزة إيمي باالعتداء الجنســي ،لكن ســقوط
االتهامــات بالتقــادم أدى إلــى تقديم اتهام واحــد فقط أمام
املحكمة.
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سيناتور أميركي
يحرج زوكربيرغ
شاركنا اسم الفندق

حــاول الســيناتور األميركي ،ديك دوبرين ،إحراج مؤســس
فيسبوك مارك زوكربيرغ بتوجيه أسئلة شخصية له ،وقال:
"هل ستكون مرتاح ًا ملشاركة اسم الفندق الذي أقمت به في
الليلة املاضية معنا على املأل؟" ،ورد زوكربيرج" :ال”.
ثم ســأل دوربــن ،زوكربيرغ ،عما إذا كان سيشــارك أســماء
األشــخاص الذيــن راســلهم خــال األســبوع املاضــي مــع
الجميع؟ ،وأجاب أيضا بـ"ال لن أقوم بهذا عالنية هنا”.
وفــى النهايــة قــال "دوربن"" :هــذا يلخص كل شــيء وهو
"حقك في الخصوصية الذي يجب أن يتمتع به كل شــخص
على فيسبوك”.
ووجه الســيناتور تيد كروز ســؤاال حول عما إذا كان املوقع
متحيزًا ضد املحافظني؟ وهل يعتبر الفيسبوك نفسه منتدى
عامــا محايــدًا؟" ،فقال زوكربيرغ إنه علــى الرغم من وجوده
ً
فــي وادي الســليكون ذي امليــول اليســارية ،فإن الشــركة ال
تملــك "أي تحيز" في العمل الذي تقوم به ،وأضاف" :نعتبر
أنفسنا منصة لجميع األفكار”.
وتثيــر قضية الفيســبوك الكثير من األســئلة حول القوانني
والتشــريعات التــي تحمــي خصوصيــة املســتخدمني فــي
وســائل التواصل االجتماعي ،التي تعتبر حديثة نســبي ًا ما
يعني أنها تتطلب املزيد من إلقاء الضوء عليها في تشــكيل
مستقبلها وتكييفه من الناحية القانونية.

سامسونج توقف دعم
هواتف جالكسى  6Sو
 6Sادج
على غرار باقى مصنعى الهواتف الذكية األخرى ،تقدم شركة
سامســونج دعما للبرمجيات الخاصة بهواتفها الذكية ملدة
عامــن على األقل ،ومــع ذلك عندما يتعلق األمر بالتحديثات
األمنية ،فإن الشــركة توفر دعم يصل إلى  3ســنوات لجميع
هواتفهــا الذكيــة ،ســواء الراقيــة أو املتوســطة أو حتــى
الهواتف منخفضة املواصفات ،إال أن أحدث تقرير كشف أن
الشــركة على وشــك أن تتخلى عن دعم هاتفى جالكسى S6
و ،S6 Edgeولن تطلق لهما أى تحديثات أمنية بعد اآلن.
ووفقــا ملــا نشــره موقــع  Droid-lifeاألمريكــى ،فكانــت
سامسونج أطلقت سلسلة جالكسى  S6ألول مرة فى السوق
منذ ثالث سنوات ،وهو ما يعنى أنها استوفت املدة الخاصة
بدعــم التحديثــات األمنيــة ،وقــد قامت سامســونج مؤخرا
بإزالــة هاتفى جالكســى  S6و S6 Edgeمــن قائمة األجهزة
املؤهلــة للحصــول علــى تحديثــات األمان نظــرا ألن عمرها
اآلن  3ســنوات ،إال أن الخبر الســار هو أن هناك سلسلتني
أخريــن مــن سلســلة هواتف جالكســى  S6ســتبقى ضمن
القائمة لبضعة أشــهر أخرى وســتتلقى التحديثات األمنية
الشهرية ،وهما هاتفى جالكسى  +S6 edgeوجالكسى S6
 ،Activeمــع مالحظــة أن هذين الهاتفني ســيجرى إزالتهما
بنهاية العام الحالى أيضا.

تكنولوجيا
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حكم "قاس" على أبل في قضية انتهاك براءات اختراع
أمرت هيئة محلفني فدراليني في والية تكساس شركة "أبل"
األميركيــة بدفــع  502مليون دوالر في قضيــة انتهاك أربع
براءات اختراع حول ميزات الرسائل اآلمنة في تطبيقاتها.
وكشــف املصدر أن أبل خســرت آخر جولة في نزاع براءات
االختراع وتعرضت لحكــم قاس ،مما يجعلها مضطرة لدفع
غرامة قيمتها  502مليون دوالر.
وجــرت متابعــة أبــل في قضيــة انتهــاك تابعة لشــركة أمن
اإلنترنت  ،VirnetXوذلك في ســبيل الحصول على رســائل
آمنة ضمن تطبيقــات  iMessageو FaceTimeوVPN on
.Demand
وكانت املحكمة في العام املاضي أمرت أبل بدفع مبلغ 440
مليــون دوالر كتعويض لشــركة  VirnetXالواقع مقرها في
نيفادا ،لكن الشــركة األميركية اســتأنفت الحكم عدة مرات،
حيث تنفي انتهاك أجهزتها لبراءات اختراع .VirnetX
وقال كينــدال الرســن ،الرئيــس التنفيــذي لشــركة فيرنيتك
إكــس ،إن الحكم اســتند إلى مبيعات أكثــر من  400مليون
جهاز أبل ،مشيرا إلى أن األضرار كانت "عادلة”.

وتابع "األدلــة كانــت واضحــة ..قــل الحقيقــة وال تخف من
شيء”.
هذا وارتفعت أسهم  VirnetXإلى  44في املئة بعد ساعات
قليلة من صدور هذا الحكم.

“آيفون  ”Xبعدسة ثالثة في ٢٠١٩
ذكــرت تقاريــر إعالميــة ،األربعــاء ،أن شــركة "أبــل" األميركية
ســتضيف عدســة ثالثة لهاتفها "آيفون  ،”Xخــال العام املقبل
.2019
وذكــر موقــع "مشــابل" األميركي القنــي ،أن العدســة الجديدة
ســتكون بدقــة  12ميغابيكســل ،وهي أقصى دقــة موجودة في
الهواتف الذكية الحالية.
وفي حال تطبيق "أبل" لهذه التقنية ،فســتجعل من "آيفون ”X
أفضــل الهواتــف في مجــال التصوير ،خاصة فــي املواقع ذات
الضوء املنخفض ،فضال عن تحسني قدرته في تكبير األجسام.
وكانت شــركة "أبــل" أطلقت "آيفون  ”Xفــي  ،2017وقالت إنه
يتمتــع بمزايــا غير مســبوقة مثل تزويده بتقنيــة التعرف على
الوجوه.
وهاتــف "آيفــون  ”Xحاليــا مــزود بعدســتني :أماميــة بدقــة 7
ميغابكسل ،وخلفية بدقة  12ميغابكسل.

احتمال إطاحة فضيحة التسريب برؤوس كبيرة
في شركة فيسبوك
أكــدت رئيــس العمليات في فيســبوك ،شــيريل ســاندبرغ،
ثانــي أكبر مســؤول بعد املدير التنفيــذي ،مارك زوكربيرغ،
الجمعــة ،أن مســاءلة القيادات هي أحد "األســئلة الصعبة"
التي تواجهها الشــركة ،بعد فضيحة تسرب بيانات حوالي
 87مليون مستخدم.
وجاء التصريح رد ًا على سؤال حول احتمال إطاحة فضيحة
التسريب برؤوس كبيرة في الشركة.
ً
وقالت ســاندبرغ" :أســتطيع أن أتحدث عن نفســي أوال :أنا
أعمــل بموافقــة مــارك (املديــر التنفيذي) ومجلــس اإلدارة،
وســأكون هنا طاملا أنهم يعتقدون أنني الشــخص املناسب
لإلدارة”.
وفي مقابلة مع شبكة التلفزة األميركية ُ ،NBCبثت الجمعة،
اعترفت ســاندبرغ بأن الشــركة أســاءت التعامل مع الخرق
الذي ســمح لشــركة تحليل البيانات البريطانيــة ،كمبريدج
أناليتيــكا ،التي عملت مــع حملة الرئيــس األميركي دونالد
#ترمباالنتخابيــة ،بحصــد معلومــات مــن  87مليــون مــن
مستخدمي فيسبوك.
وأفــادت أن فيســبوك كانت على علم بالتســريب منذ عامني
ونصــف العــام ،وأنهــا تلقــت تطمينــات مــن "كمبريــدج
أناليتيــكا" بحــذف البيانات ،غير أنها لــم تتابع تنفيذ هذه
التعهدات.
وكشــفت أن فيســبوك ال تعــرف علــى نحو دقيــق حتى اآلن

طبيعــة املعلومات التي تســربت إلــى الشــركة البريطانية،
نافية أن تكون الشــبكة االجتماعية قد حاولت التســتر على
عمليات التسرب التي حدثت رغما عنها.
وأكدت ســاندبرغ أن فيســبوك ُتجري عمليــات تدقيق حول
التسربات ،لكنها حذرت من أنها قد تجد املزيد من الخروقات
املتعلقة ببيانات املستخدمني.
وذكرت أن بيانات املســتخدمني هي شــريان حياة فيسبوك،
وإذا أراد املستخدمون عدم التعرض ألي إعالنات ،فسيكون
عليهم أن يدفعوا ثمن الخدمة.
ومــن جانبهــا ،أوضحت شــركة فيســبوك ،الجمعــة ،تعليق ًا
على حديث ثاني أكبر مسؤولة تنفيذية ،أنها لن تتحول إلى
خدمة مدفوعة ،وأن تصريحات ساندبرغ كانت افتراضية.
وشددت مسؤولة فيسبوك البارزة على أنها ال تبيع أو تقدم
معلومات املستخدمني إلى املعلنني.

