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يساعد على تخفيف اوجاع
املفاصل والعضالت

فرنســـا تتوج بـــكأس العـــامل 2018 

ديوكوفيتش يهزم أندرسون 
يف نهائي وميبلدون وينهي 
عامني من الغياب عن األلقاب

بوتني: اجتماع القمة
مع ترامب
"ناجح جدا«

الصني واالحتاد األوروبي 
يؤكدان دعمهما للتسوية 
السياسية لألزمة يف سورية

استعاد الصربي نوفاك ديوكوفيتش أفضل 
مســتوياته ليتغلــب على الجنــوب افريقي 
كيفن أندرســون املصنف الثامن 6-2 و2-6 
و7-6 ويحرز لقب منافســات فردي الرجال 
فــي بطولة ويمبلــدون للتنس علــى امللعب 

الرئيسي يوم األحد.
وتجــاوز ديوكوفيتش )31 عاما( عامني من 
غيــاب األلقــاب ليحقق لقبــه 13 في إحدى 

ذكــر الرئيس الروســى فالديميــر بوتني أن 
اجتمــاع القمة مع الزعيــم األمريكى دونالد 
ترامــب "حقــق نجاحــا كبيــرا" ، عقب عدة 

ساعات من املحادثات فى هلسنكى. 
و أكــد بوتني أن بــالده لم تتدخل مطلقا في 
االنتخابات الرئاســية األميركيــة، مضيفا: 
"كان علــي أن أكــرر مــا ســبق أن قلتــه عدة 
مرات.. الحكومة الروسية لم تتدخل إطالقا 

أكــدت الصــني واالتحاد األوروبــي دعمهما 
للتسوية السياسية لألزمة فى سورية وفقا 

لقرار مجلس األمن الدولي 2254 .
وجــاء فــي بيــان مشــترك صادر عــن القمة 
العشــرين بــني الجانبــني فــي بكــني اليوم 
نقلته وكالة ســبوتنيك “االتحــاد األوروبي 
والصــني يدعمان التســوية السياســية في 
ســورية وفقــا لقــرار مجلس األمــن الدولي 

أعربــت الحكومة األســترالية عن ارتياحها 
الجمعــة، لتراجع عــدد املهاجرين إلى أدنى 
مســتوى له منذ 10 ســنوات، وذلك نتيجة 
سياســة هجرة قاسية تقضي بقبول أفضل 

املرشحني فقط.
وصــرح وزيــر الداخليــة، بيتــر داتــون، أن 
عــدد املهاجرين الذيــن تم اســتقبالهم بناًء 
علــى تأشــيرات دائمــة تراجــع ب 20 ألفــًا 

تراجع عدد املهاجرين
ألدنى حد

منذ 01 سنوات
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تــوج املنتخــب الفرنســي ببطولــة كأس العالم 2018 
للمــرة الثانيــة بعــد فــوزه فــي املبــاراة النهائية على 

منتخب كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفني.
وهــذه أول مــرة يصل فيهــا منتخب كرواتيــا للمباراة 

النهائيــة ولكنه ســبق له الحصول علــى املركز الثالث 
في بطولة كأس العالم 1998.

وكان الشــوط األول قــد انتهــي بتقــدم فرنســا بهدفني 
مقابــل هدف. وجاء هدف فرنســا األول في الدقيقة 18 

برأس مهاجــم كرواتيا ماندزوكيتش الذي وضع الكرة 
عن طريق الخطأ في مرماه.

وتعادل بيرســيتش في الدقيقة 28 بتســديدة قوية من 
داخل منطقة الجزاء.
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أستراليات

اتســاًقا مع قرارات الكثير مــن دول العالم، 
منعت اســتراليا نهائيا استخدام األكياس 
البالستيكية التي تسخدم ملرة واحدة، وهو 
ما أثار موجة كبيرة من الغضب بني بعض 

الزبائن في أستراليا مع سريان الحظر. 
ويقضي الحظر بفــرض غرامة على متاجر 
الواليــات  جميــع  فــي  الكبــرى  التجزئــة 
األسترالية باستثناء واليتني إذا استخدمت 

هذه األكياس البالستيكية.
وحاول أحد الزبائن خنق موظف في متجر 
كبير حســب صحيفة "وســت اســتراليان" 
األســترالية، فــي حني زادت متاجــر البقالة 
مــن عــدد العاملــني املوجوديــن ملســاعدة 

الزبائن على تقبل التغيير.

قالت وزيرة الدفاع األســترالية السيناتورة 
ماريــس بايــن في بيــان صادر عــن مكتبها 
إن أســتراليا ســتقوم بتوســيع مساهمتها 
خــالل  مــن  أفغانســتان  فــي  العســكرية 
املســاعدة في تطوير الجيــش األفغاني في 
استخدام الطائرات املروحية من طراز بالك 

هوك.
وأعلنــت الوزيــرة بايــن عن برنامــج الدعم 
الجديــد خــالل حضورها قمة قــادة الناتو 
في العاصمة البلجيكية بروكسل، وأوضح 

يحاول محققو فرقة البحث  أن يجمعوا ما 
وصفــوه بالقتل "املروع" لثالثة أشــخاص 
فــي منــزل فــي ضواحي بيــرث الشــمالية 
الشــرقية، حيــث تــم اعتقال رجــل يبلغ من 

العمر 19 عاما.
وقــال أحــد رجال الشــرطة ان رجال وامرأة 
ُعثــر عليهمــا مقتولــني داخل املنــزل وعثر 
علــى امــرأة مصابــة بجــروح خطيــرة في 
الفناء الخلفي للمنزل. وتوفيت في طريقها 

إلى املستشفى.
وكان الرجــل البالــغ مــن العمــر 19 عاًمــا 
يسكن مع الضحايا في ذات املنزل، بحسب 

رجل الشرطة.
ولــم يتــم تأكيــد أعمــار الضحايا فــي هذه 
املرحلــة بعــد. وبحســب مــا ورد، التــزال 

أستراليا تنهي عصر
األكياس البالستيكية

الصين تدعو أستراليا للتوقيع على 
مبادرة "الحزام والطريق”

تعويض ضحايا االعتداءات الجنسية
في طفولتهم

أستراليا توسع مساهمتها العسكرية 
في أفغانستان والعراق

القبض على شخص وثالثة قتلى في 
"مأساة مروعة" في بيرث

ووفــق اســتطالع أجرتــه نقابــة العاملــني 
132 عضــوا شــارك  بــني  مــن  باملتاجــر، 
لالعتــداء   57 تعــرض  االســتطالع  فــي 
بســبب غضــب الزبائن من حظــر األكياس 

البالستيكية ذات االستخدام الواحد.
ذات  البالســتيكية  املنتجــات  وحظــر 
االســتخدام الواحد جزء من سياسة الدولة 

للحد من املخلفات.

البيــان أن أســتراليا ســتنضم أيًضــا إلــى 
األكاديميــات  تطويــر  فــي  الناتــو  مهمــة 

العسكرية العراقية.
دعــا ســفير الصني لــدى اســتراليا تشــنج 
جينجــي كانبــرا إلــى التوقيع علــى مبادرة 
"الحــزام والطريق"، مؤكدا أنها ستســتفيد 

من هذه املبادرة.
وقال جينجــي – في كلمة أمام منتدى حول 
تــم تنظيمــه  "الحــزام والطريــق"  مبــادرة 
األربعــاء املاضــي فــي أســتراليا ونقلتهــا 
وسائل إعالم صينية - إن الصني ستعمل مع 
الــدول األخرى لدعم التجارة الحرة والنظام 

التجاري متعدد األطراف في العالم. 
وأضاف جينجي أن مخاوف أستراليا بشأن 
املكاســب التي يمكن تحقيقها من االنضمام 
للمبــادرة غير صحيحــة، حيــث إن املبادرة 

سيتمكن الناجون من االعتداءات الجنسية 
فــي طفولتهم في أســتراليا مــن الحصول 
التــي  علــى تعويضــات مــن املؤسســات 
وقعــت فيها الجرائــم املزعومة، مع إطالق 

الحكومة برنامجًا وطنيًا لجبر الضرر.
 10 يســتمر  الــذي  البرنامــج  وســيوفر 
ســنوات الدعــم للذيــن تعرضــوا لإليــذاء 
الجنســي فــي طفولتهــم أثنــاء وجودهــم 
فــي رعايــة مؤسســات تديرهــا الدولة، أو 
أو  الخيريــة،  الجمعيــات  أو  الحكومــة، 

املنظمات الدينية.
يوفــر  املالــي،  التعويــض  جانــب  وإلــى 
البرنامــج أيضــًا إمكانيــة الحصــول على 
واســتجابة  املشــورة  تقديــم  خدمــات 
شخصية مباشــرة من املؤسسة التي وقع 

فيها االعتداء.
وجــاء البرنامج، البالغ كلفتــه 4 مليارات 
دوالر، فــي إطــار توصية رئيســية للهيئة 
امللكية األسترالية لالستجابات املؤسسية 
على إســاءة معاملة األطفال، والتي حققت 
علــى مــدى خمــس ســنوات فــي حــاالت 
عشرات اآلالف من األطفال الذين تعرضوا 
لإليذاء الجنســي بــني 1960 و2015 في 

املؤسسات األسترالية.
دان  االجتماعيــة  الخدمــات  وزيــر  وقــال 
تيهــان: "أشــجع جميع الناجــني املؤهلني 
على التقدم بطلب لالنضمام إلى البرنامج 

في إطار عملية الشفاء”.
ووفقًا للحكومة، فــإن املواطنني واملقيمني 
الذيــن تعرضــوا لإليــذاء أثنــاء وجودهم 
في املؤسســات وهم دون الســن القانونية 
أو قبــل 1 يوليــو 2018 مؤهلــون للتقدم 
للحصــول علــى تعويــض فــي الســنوات 

العشر املقبلة.

تهــدف إلــى تحقيق نتائــج مربحــة لجميع 
األطــراف، وليس لها أي عالقــة بالجغرافيا 

السياسية.
التجاريــة  العالقــات  أن  جينجــي  وتابــع 
واالســتثمارية الوثيقــة والقويــة والروابط 
توفــر  وإســتراليا  الصــني  بــني  الشــعبية 
الظــروف الالزمــة لــكال الجانبــني لتعزيــز 

التعاون في مختلف املجاالت.
وتهــدف مبــادرة "الحــزام والطريــق" التي 
اقترحتهــا الصــني عــام 2013 إلــى بنــاء 
تربــط  التحتيــة  والبنيــة  للتجــارة  شــبكة 
آســيا بأوروبا وأفريقيا على طول املسارات 

التجارية القديمة لطريق الحرير.

الشرطة ومحققي الطب الشرعي في املوقع.
وقالــت الشــرطة إنــه تــم اســتدعائهم  في 
البدايــة إلــى متجــر صغيــر، يعتقــد أنــه 

Eleven-7 ، في برودواي في إلينبروك.
وبعــد ان حضر الضبــاط الى املتجر، وبعد 
املزيد من االستفسارات وصلوا إلى عنوان 

سكني قريب في مدينة إلينبروك.
وبحســب "إيــه بــي ســي نيــوز" ، قامــت 
الشرطة بتصوير مقصات مرمية في حديقة 
علــى بعد حوالــي 30 مترًا مــن املنزل قبل 

ضمها الى باقي األدلة.
وأخبر رجل يعيش في شــارع مجاور ملوقع 
الحادثة أنه استيقظ من الصراخ والصياح 

حوالي الساعة الواحدة صباحا.

ويحــق لحوالــي 60 ألــف نــاٍج من ســوء 
املعاملــة الحصــول علــى التعويــض على 

املستوى الوطني.
فــي  الكاثوليكيــة  الكنيســة  وانضمــت 
أســتراليا، عــالوًة علــى عــدد قليــل مــن 
الرئيســية  الحكوميــة  غيــر  املؤسســات 
األخرى بما في ذلك الكنيسة األنجليكانية، 
وجيش الخالص، والكشــافة، إلى برنامج 

التعويض.
ويعــد البرنامــج بديــاًل ســهاًل ومبســطًا 
للمحاكم وسُتدرس الطلبات من قبل صناع 
قرار مدربني ومســتقلني، ليســوا جزءًا من 

البرنامج أو الحكومة.
وصممت اســتمارة الطلــب املكونة من 30 
صفحة بمساعدة الناجني، وتتطلب إثباتًا 

قانونيًا إلثبات االنتهاك.
وقالت الحكومة إن التعويضات لن تخضع 

للضريبة.
وســيبلغ الحد األقصى للتعويض حوالي 
150 ألف دوالر أســترالي ، ويقل من الحد 
األقصــى الــذي أوصت به اللجنــة والبالغ 

200 ألف دوالر.
وكانت لجنة التحقيق، التي قدمت تقريرها 
فــي ديســمبر املاضــي، قــد اســتمعت إلى 
أكثر من 8000 شــهادة حول اإلســاءة في 
املدارس، والكنائس، والنوادي الرياضية، 

واملنظمات الدينية، ومؤسسات الدفاع.
وقدمت اللجنة أكثر من 400 توصية، بعد 
أن وجــدت أن 7% مــن جميــع القساوســة 
فــي البالد بني 1960 و2015 أســاؤا إلى 

األطفال.
كمــا أن 62% من الضحايــا، الذين أبلغوا 
عــن إســاءة املعاملة فــي مؤسســة دينية، 

كانوا في مؤسسات يديرها كاثوليك.
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إجراءات عاجلة 
لمعالجة مشكلة 
التشرد في نيو 
ساوث ويلز

ممدوح سكرية انتقاد حاد لسيناتور أسترالي
طالب زميلته داخل مجلس الشيوخ بأن

" تتوقف عن مطاردة الرجال”

أسترالي يعثر على "منجم ذهب" 
بحديقة منزله

ســارة  األســترالية  الســيناتور  طالبــت 
هانســون يونغ أحد خصومها السياسيني 
باالســتقالة مــن منصبه بســبب "اإلهانات 

العدوانية والجنسية" التي وجهها لها.
وكان الســيناتور ديفيــد ليونهيلم قد أدلى 
بتصريحــات عــن حيــاة هانســون يونــغ 
الشــخصية في مجلس الشــيوخ األســبوع 
املاضــي، كمــا أدلــى بنفــس التصريحــات 
مــرة أخرى في مقابلــة تلفزيونية في مطلع 

األسبوع الجاري.
تصريحــات  آخــرون  نــواب  أدان  وقــد 

ليونهيلم.
لحــزب  ينتمــي  الــذي  ليونهيلــم،  وقــال 

الديمقراطيني األحرار، إنه لن يعتذر.
وأدلــى ليونهيلــم بهــذه التصريحات ألول 
مــرة يــوم الخميــس، خــالل نقــاش حــول 
مكافحــة العنف ضد املــرأة، وهو املوضوع 
الــذي يخضع لكثير من النقــاش منذ مقتل 

املمثلة الكوميدية يوريديس ديكسون.
كان أعضاء مجلس الشــيوخ يتحدثون عما 
إذا كان ينبغــي تخفيــف القيــود املفروضة 
علــى اســتيراد بعــض األســلحة ملســاعدة 

النساء على حماية أنفسهن.
وقــال ليونهيلــم لهانســون يونــغ - التــي 
مجلــس  غرفــة  فــي   - االقتــراح  عارضــت 
عــن  "تتوقــف  أن  يجــب  بأنهــا  الشــيوخ 

مطاردة الرجال”.
وقالت يونغ إنه ســبها في مجلس الشيوخ 

في وقت الحق.
وأدلــى ليونهيلــم بتصريحــات مماثلة في 
مقابلة مع قناة "ســكاي نيوز" األســترالية 

يوم األحد.
وردت هانســون يونغ بتغريــدة قالت فيها 

تفاجــأ مالــك أحــد املنازل فــي مدينة بريســبان 
األســترالية بمنجــم ذهب في حديقتــه الخلفية، 
حسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
واشــترى أنطوني دولني املنزل قبل 3 ســنوات، 
لكنــه لم يكن علــى علم بتواجد منجــم ذهب في 
حديقتــه. لكنــه قبــل أيــام قليلــة فقــط اكتشــف 

مساحة األرض البالغة 16.5 هكتار.
وبعد فحص املنجم، تم اكتشــاف أنه كان بعمق 
6 أمتــار، مــع تواجد باب حديدي، لكنه لم يشــأ 

اقتحامه ملعرفة ما يتواجد داخله.
وخالل األســبوع املاضي، تم بيــع العقار بمبلغ 

إنهــا لن تخضــع "للترهيــب أو التخويف" 
وأنهــا "تســعى للحصــول علــى مشــورة 

قانونية”.
وقالت هانســون يونغ، وهي عضوة بحزب 
الخضــر: "إنهــا صــورة محزنــة للمجتمع 
أن تكــون هنــاك في عــام 2018 مثــل هذه 
الهجمــات ضد للنســاء بعــد أن تحدثن عن 
الجنســي  والتحــرش  الجنســي  التمييــز 
والحيــاة  العمــل  مــكان  فــي  واالعتــداء 

اليومية”.
ويــوم األحــد، اعتذرت قناة "ســكاي نيوز" 
عــن بــث تصريحــات ليونهيلــم وتكرارها. 
وأشارت إلى أنه قد تم إيقاف أحد املوظفني 

عن العمل بسبب ذلك.
وانتقــد العديــد مــن مســتخدمي وســائل 
وهــو  ليونهيلــم،  االجتماعــي  التواصــل 
شــخص معــروف بتعليقاتــه االســتفزازية 

على موضوعات مختلفة.
ودافــع ليونهيلــم عــن تصريحاتــه واتهــم 
"كلمــات  قالــت  بأنهــا  يونــغ  هانســون 
مفادهــا أن جميــع الرجــال مغتصبــون". 
ونفــت هانســون يونــغ بشــدة اإلدالء بأية 

تصريحات من هذا القبيل.
وقــال الســيناتور ليونهيلــم لـــ "فيرفاكس 
ميديا": "ســيكون من السهل االعتذار، لكن 
ذلك سيكون غير صائب، أليس كذلك؟ ألنني 
ال أعتقــد أننــي قــد قمــت بأي شــيء يجب 

االعتذار عنه.”
وقالت وزيرة الخارجية جولي بيشــوب في 
تصريحــات صحفيــة: "التصريحات كانت 
مسيئة للغاية، ونحن بحاجة إلى املزيد من 
االحترام، وليس إلى القليل منه، في الحياة 

العامة”.

1.35 مليــون دوالر، وهــو نفــس الســعر الذي 
دفعه دولني حني اشتراه ألول مرة.

إن عــدد األشــخاص املشــردين فــي شــوارع مدينــة ســيدني يدعــو للقلــق 
والتعجــب وقليال مــا نرى مثله حتى في بلدان العالم الثالث ، حيث تشــير 
أرقــام اإلحصاءات الصادرة حديًثا إلى مشــكلة حقيقيــة مطلوب معالجتها 
وان األشخاص الذين يعيشون في مساكن "شديدة االكتظاظ" هم من ضمن 
األعداد املحســوبة  على التشــرد، وقد ارتفعت نسبة فئات األشخاص الذين 
يعيشون في املساكن املزدحمة الى  75 في املائة ، أما الشباب الذين تتراوح 
أعمارهم بني 19 و 24 سنة فقد ارتفعت أعدادهم الى أكثر من 90 في املائة.

على الرغم من النمو االقتصادي في أســتراليا ، فقد ارتفع التشــرد بنســبة 
٪14 بني عامي 2011 و 2016 ، ويعتقد أن 116،427 شخص ليس لديهم 

مسكن دائم.
وهذا يعني أنه مقابل كل 10000 أســترالي ، هناك 50 مشــرًدا. كما يقدر 
مكتــب اإلحصاءات األســترالي )ABS( أن أكثر من 43،500 شــخص بدون 

مأوى هم دون سن الخامسة والعشرين.
وقال الرئيس التنفيذي “ملشــن أســتراليا” ، جيمس تومي ، إن هذه األرقام 
تمثل "إحراجًا دوليًا" ألســتراليا بســبب االفتقار إلى التزام سياســي جدي 
على املســتوى الوطني لبنــاء املزيد من املســاكن االجتماعية والبيوت ذات 

األسعار املعقولة.
وأضــاف "ال يمكننــا تحمــل تجاهــل هــذا الوضــع بعــد اآلن". "يعتبرتوفر 
املســاكن اآلمنــة واملأمونــة منطلق لألطفــال للذهاب إلى املدرســة ، والكبار 

للعمل ، والناس ليكونوا أصحاء ومجتمعات لتزدهر.”
إن التشــرد ليــس اختيــارًا ألســلوب الحياة ، بــل إنه يعكس فشــل األنظمة 
املعمــول بهــا، واألهم من ذلك ، وجود نقص في اإلســكان امليســور التكلفة. 
وحتــى اآلن فشــلت الحكومــة فــي معالجــة هذه األزمــة ، وال تــزال خدمات 
التشرد تعاني من نقص في التمويل بشكل مزمن، لقد حان الوقت للحكومة 
الفيدرالية وحكومات الواليات إلظهار قيادة حقيقية واتخاذ بعض القرارات 
الشــجاعة إلنهاء حالة التشــرد في أســتراليا ، ومن دون استثمار الحكومة 
الفيدرالية في دعم املســاكن االجتماعية والتشــرد ، كانها تضع قطرات من 

املاء في وعاء كبير.
يدعو مجلس املتشــردين بشــكل دائم إلى إصالح نظام ضرائب اإلســكان ، 
وزيــادة دخل الضمــان االجتماعي ، وخاصة دخل املبتدئني ، وزيادة تمويل 
خدمات التشــرد. وتشــير الدراســات املتوفرة الى فشل الســكن االجتماعي 
في نيو ساوث ويلز في مواكبة الزيادة في عدد السكان وتلبية حاجياتهم.

أصدرت حكومة نيو ســاوث ويلز منذ فترة قوانينا جديدة تســمح للحكومة 
بنقل الخيم لألشــخاص املشــردين من منطقة “مارتني بليس” في ســيدني. 
ورفضت رئيســة بلدية مدينة ســيدني ، كلوفر مور ، إلغاء "تجمع الخيام" 
هذا ما لم توافق حكومة الوالية على قائمة من املطالب ، بما في ذلك ضمان 

سكن جديد طويل األجل للمشردين.
ويرجع هذا الوضع املزري إلى النقص املزمن في املســاكن املتوفرة بأسعار 
معقولــة فــي نيو ســاوث ويلز. فهناك 60،000 شــخص فــي قائمة انتظار 
الســكن االجتماعــي عبــر نيو ســاوث ويلــز ، ووفًقا لـ” أنغلــي كير” 2017 
لاليجار ، فإن ٪1 فقط من اإليجارات الخاصة املعروضة أســعارها معقولة 
لألشخاص ذوي الدخل املنخفض في منطقة سيدني والباقي من الصعوبة 

استئجارها.
وسوف تستمر مشكلة التشرد في االرتفاع ما لم تستثمر الحكومات بشكل 
عاجــل فــي نظام اإلســكان االجتماعــي ، وتتخــذ اإلجــراءات الالزمة لجعل 
اإليجــارات الخاصة معقولة التكلفة وفي املتناول وكذلك تحســني الخدمات 

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

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

بــدأت أســتراليا باســتخدام طريقة جديدة 
ملرور املســافرين عبر مطاراتها دون فحص 
جوازات الســفر املعتاد األمر الذي يختصر 

الجهد والوقت.
وسيســمح هذا اإلجراء الجديد باالستغناء 
عن جوازات الســفر في املســتقبل القريب، 

بحسب املوقع اإلخباري األسترالي .
وســيتمكن ركاب بعــض الرحــالت الدولية 
على منت طائرات شــركة كانتــاس للطيران 
مــن املشــاركة فــي النســخة التجريبــة من 
البرنامــج الرقمي للتعرف على الوجوه في 

مطار سيدني الدولي.
وســتحل التكنولوجيــا الحيويــة الجديدة 
مــكان إجــراءات فحــص جــوازات الســفر 
اململة، عبر التحكم بنقاط املرور الضرورية 
داخــل املطــار وصوال إلــى الطيــارة. حيث 
سيســمح املســح اإللكتروني بالتعرف على 
شــخصية املســافر دون إبراز جواز سفره. 
كما ســتحل هــذه الطريقة مكان اســتخدام 
تذاكر السفر الورقية أو اإللكترونية أيضا.

وقــال الرئيــس التنفيــذي ملطــار ســيدني، 
جيــف كالبيــرت، إن هذا االبتكار سيســرع 
إجراءات التعرف على املسافرين وسيسهل 

حركتهم أكثر.

قــام مئات األشــخاص بخلع مالبســهم في 
صباح بارد في مدينة ملبورن األســترالية، 
ولفــوا انفســهم باللــون األحمــر الشــفاف 
ليكونوا جزءا من أحدث للمصور األمريكي 

الشهير سبنسر تونيك.
شــارك نحــو 300 شــخص في هــذا العمل 
الذي أطلق عليها اســم "ملبورن سبيريت" 
موقــف  فــي  وصــور  ملبــورن"  "روح  أو 

للسيارات.
كرس املصور حياته لتحقيق مشــروع فريد 
للتصويــر الفوتوغرافي مــن خالل تصوير 
حشــود مــن الناس وهــم عاراه فــي أماكن 

مختلفة في الطبيعة أو املدينة.

“إلغاء" استخدام جوازات السفر
في مطار سيدني! 

خطأ بسيط يتسبب بتحويل
مبلغ مالي

إلى جهة مجهولة

300 شخص 
يتصورون عراة في 
عمل فني بأستراليا

وأضــاف كالبيــرت قائــال: "لــن نحتاج في 
الســفر  جــوازات  توثيــق  إلــى  املســتقبل 
والحقائــب لدى قيام املســافرين برحالتهم 
عبــر مطارنــا، ولــن يضيــع وقــت زبائننــا 
فــي البحــث عــن تذاكــر الســفر الورقية أو 
اإللكترونية إلبرازها عند صعود الطائرة”.

ارتكــب مواطــن أســترالي خطــأ مطبعيا 
عندما حول مبلغا ماليا كبيرا من حسابه 

إلى مصرف آخر غير املصرف املطلوب.
 Whole نيوز" بأن شــركة   9" وتفيــد 
امتيــاز  علــى  Landscapes حصلــت 
لتنظيــف موقــع مخصــص للبنــاء. وبعد 
تنفيــذ العمــل املطلــوب، قدمــت ملســؤول 
دوالر  ألــف   25 بقيمــة  فاتــورة  املوقــع 
أســترالي، ولكن الشــركة لم تستلم املبلغ 
علــى الرغم مــن تأكيد املســؤول تحويله، 
تثبــت  وثائــق  امتالكــه  إلــى  وإشــارته 

تسديده لقيمة الفاتورة.
اتضــح  والتمحيــص،  التدقيــق  وبعــد 
أن الرجــل ارتكــب خطــأ عنــد كتابة أحد 
أرقــام البنك الذي يضم حســاب الشــركة 
املنفــذة للعمــل، بحيث تم تحويــل املبلغ 

إلى حســاب مجهول يتطابق مع حســاب 
الشركة، ولكنه في مصرف آخر.

ويقــول الرجــل: "هذا خطأ بســيط حصل 
بســبب ضخامــة أصابعي. لقــد راجعــت 
مصرفــي بهذا الشــأن، إال أنهــم أبلغوني 
بأنهــم ال يســتطيعون اســتعادة املبلــغ. 
راجعت املصرف الذي استلم املبلغ، وهناك 
أبلغونــي أن إعادتــه ال تتم بــدون موافقة 
الزبون الذي دخلت النقود حســابه، وهو 
لسبب غير معروف، ال يرد على االتصاالت 

الهاتفية ورسائل املصرف”.
وتناولها فــي  القضيــة  انتشــار  وبعــد 
القنــوات  األخبار علــى  نشــرات 
التلفزيونيــة، اضطر املصــرف إلى إعادة 
15 ألــف دوالر أســترالي إلــى صاحبهــا 

األولي كدفعة أولى.
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أسعار منافسة على جميع أنواع الخضار والفاكهة الطازجة باإلضافة الى 
األجبان واأللبان والقهوة والمكسرات وجميع أنواع الحبوب والسمانة العربية

بإدارة السيد
إليان بولس

77 Wattle Street Punchbowl, 2196  -  P. 02 8065 0975
 BIG SAVE FRUIT MARKET Shop 3 St. Martin Village Blacktown

M. 0410 062 726

صندوق أناناس ٢٤ قنينة $12.99

١٠ كيلو بصل $4.99

بطاطا حلوة كيلو $0.39

كيلو بزورات مشكل
ورق تواليت عدد ٤٨

٢ كيلو طحينة قلعجية
لدينا خل تفاح بلدي

شغل يد ٢ ليتر
وأشياء أخرى بأسعار  خيالية

$9.99
$7.99
$15.99

$15.00

نصف دزينة بقدونس
$2.99

صندوق حامض $7.99

كيلو بندورة $1.49

كيلو جزر $0.99

كيلو تفاح  $1.49
pink lady

زيت كانوال او زيت النباتي ٥ ليتر $7.99

مبيع بالجملة والمفرق ونؤمن أيضًا طلبات المطاعم
هذا العرض صالح لغاية يوم األحد ٢9 تموز ٢٠١٨
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أرقام

تراجــع صافي ثــروة الرئيس األميركي دونالــد  ترامب بواقع 
100 مليــون دوالر إلــى 2.8 مليــار دوالر خــالل ســنة، تأثرًا 
بشــكل رئيســي بتراجــع مداخيــل عقاراته الواقعة في شــارع 
Fifth Avenue بمنهاتــن، إلــى جانــب منتجعــات الغولــف 

التابعة لـ"مجموعة ترمب”.
ويعــد هــذا الهبوط الثاني في ســنتني، أي منــذ بداية الحملة 
االنتخابيــة لترمب التي قادته إلى حكم االقتصاد األكبر عامليًا 

منذ نهاية 2016، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ”.
كما يشكل هبوط ثروة ترمب دون 2.9 مليار دوالر األكبر منذ 

بدأت "بلومبرغ" تعقب ثروة "الرئيس امللياردير" في 2015.
وتتــوزع ثــروة ترمــب بــني منتجعــات للغولــف تقــدر قيمتها 
بـ650 مليون دوالر، وعقارات في منهاتن تقارب املليار دوالر، 
وعقــارات أخرى بمئــات ماليني الدوالرات، إلــى جانب أصول 
ســائلة بـــ280 مليون دوالر، فيما تبلــغ مديونية أصوله 520 
مليون دوالر أغلبها ديون على الفنادق والعقارات التابعة له.

وتراجعــت قيمة 16 منتجعًا مملــوكًا لـ"مجموعة ترمب" بـ70 
مليون دوالر مع هبوط اإليرادات.

يذكــر أن ثــروة ترمــب ال تؤهلــه لدخــول تصنيــف "بلومبرغ" 
لـــ500 أغنــى شــخص في العالــم، والتــي يحدد أدنى ســقف 

للثروة فيها بـ4 مليارات دوالر.

أفاد تقرير صادر عن البنك الدولي صدر مؤخرًا، بأن مصر 
تصدرت قائمــة الدول العربية بحجــم تحويالت املغتربني 

تالها لبنان واملغرب واألردن على التوالي.
مصــر فــي املرتبــة األولى بحجــم تحويــالت املغتربني من 
العمــالت الصعبــة وتصدرت مصر بحســب التقرير الدول 
العربيــة بحجــم تحويــالت املغتربني بـــ 20 مليــار دوالر، 
تلتهــا لبنــان 8 مليــارات دوالر، املغــرب 7.5 مليار دوالر، 
األردن 4.4 مليــار دوالر، اليمــن 3.4 مليار دوالر، الجزائر 
2.1 مليار دوالر، الضفة الغربية وقطاع غزة ملياري دوالر، 

تونس 1.9 مليار دوالر وسوريا 1.6 مليار.
 نســبة تحويــالت املغتربني الــى الناتج املحلــي اإلجمالي

وفيما يتعلق بنسبة تحويالت املغتربني الى الناتج املحلي 
اإلجمالي، فقد شكلت التحويالت من الضفة الغربية وقطاع 
غــزة نحــو 15.3 باملئة، لبنان 15.1 باملئــة، اليمن 13.1 
باملئــة، األردن 10.9 باملئــة، املغرب 6.7 باملئة، مصر 6.4 
باملئــة، تونس 4.8 باملئة، جيبوتي 3 باملئة، الجزائر 1.2 

باملئة والعراق 0.5 باملئة.
ورجــح موجــز الهجــرة والتطويــر ان تســتمر تحويــالت 
املغتربــني حول العالــم باالرتفاع خالل العامــني القادمني، 

متوقعا ان تكون التحويالت بحركة ادنى تدريجيا.
وبّين ان تحويالت املغتربني نمت بنســبة 7 باملئة في عام 
2017 لتســجل 613 مليــار دوالر، متوقعــا نموها بنســبة 
4.6 باملئــة فــي العــام الجــاري لتبلــغ 642 مليــار دوالر، 
وبنســبة 3.9 باملئــة فــي عــام 2019 لتســجل 667 مليار 

دوالر.
واستند البنك الدولي في توقعاته الى الحركة االقتصادية 
الصلبــة فــي كل من الواليــات املتحدة واالتحــاد األوروبي 
وروسيا، ترافقا مع ارتفاع أسعار النفط عامليا وتزايد قوة 

اليورو.
وقال تقرير البنك الدولي الذي نشره على موقعه االلكتروني 
إن هناك أدلة متنامية على أن الحكومات التي تتمتع بمزيد 
من الشفافية في ماليتها العامة يكون أداؤها املالي أفضل 
وتعانــي مســتويات أقــل من الفســاد، وإن شــفافية املالية 
العامة تســهم في النمــو عالي الجــودة، وتقديم الخدمات 

العامة بكفاءة، واستقرار االقتصاد الكلي.

يصــدر "دويتشــه بنــك" األملاني في شــهر مايو مــن كل عام 
تقريره السنوي بعنوان "رسم خرائط األسعار املالية”.

يحلــل البنــك فــي هــذا التقريــر كافــة التفاصيــل املتعلقــة 
باألسعار انطالقا من سعر السجائر وانتهاء بأسعار تأجير 

العقارات، بهدف تحديد أسعار املعيشة حول العالم.
ومــن بــني العوامــل األخرى التــي يحللهــا البنك متوســط 

كم مليونا خسر ترمب منذ أصبح رئيسًا؟ حجم الحواالت المالية من 
مغتربي الخارج الى كل 
دولة من الدول العربية 

أعلى الرواتب حول العالم

وعندما أعلن ترمب ترشحه في 2015 لالنتخابات الرئاسية 
األميركيــة، أعلنــت إدارة حملته آنــذاك أن ثروته تبلغ 8.7 
مليــار دوالر. غيــر أن تقديرات حجم الثروة اململوكة من قبل 
ترمــب غالبًا ما تكــون أعلى من التقارير املســتقلة، وعندما 
أجــرت "بلومبرغ" أول تقييم مســتقل لصافي ثروته وجدته 
عنــد 2.9 مليــار دوالر فقــط، األمر الذي أثــار وقتها غضب 
ترمــب الذي نعــت التقرير بـ"الغبي"، قائــاًل إن ثروته تفوق 

10 مليارات دوالر.
وفي العام املاضي، قالت "بلومبرغ" إن ترمب خســر ما يناهز 
200 مليــون دوالر مقارنــة مــع العام الذي ســبقه، فيما أفادت 
"فوربس" بأن ثروة ترمب تراجعت بحوالي 600 مليون دوالر 
إلى 3,1 مليار دوالر في الفترة نفسها، علمًا أن تقدير "فوربس" 

لصافي ثروة ترمب يفوق تقديرات وكالة "بلومبرغ”.
ومــن الصعوبــة بمــكان تحديد ثــروة قطب العقارات الســابق 
ونجم تلفزيون الواقع، إذ إن شركات ترمب التي عهد إلى أبنائه 
بإدارتها خالل فترة رئاســته ليست مسعرة في البورصة، كما 

أنه ما زال يرفض نشر بياناته الضريبية.
لكن "فوربس" ذكرت أن ثروته متصلة مباشــرة بســت ملكيات 
في وسط منهاتن، حيث تراجعت أسعار املباني الفاخرة هناك 

في الفترة األخيرة.

الرواتــب الشــهرية الصافيــة، الــذي نعرضــه لكــم فــي هذا 
اإلنفوجرافيك.

كمــا أنــه من املالحــظ أن معظم املــدن التي احتلــت املراتب 
األولى تتموضع معظمها في نصف الكرة األرضية الشمالي، 
فيمــا لم يطرأ على املراتب األربع األولى أي تغيير عن العام 

الفائت.

إلعالناتكم
يرجى االتصال

بأصحاب الكفاءة واإلختصاص
إيلي

ويتمنى لكم
عيدًا سعيدًا

0 41 2 2 24 6 0 4
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Bakdash
Ice Cream
Syrian Version of Ice Cream the most famous

not only for syrian but everyone visiting Damascus from nieghbouring countries

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

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

بوظة بكداش اآلن يف استراليا
الطريقة الدمشقية التقليدية لصناعة البوظة

اشتهرت »بوظة بكداش« يف أغلب الدول العربية ملذاقها اللذيذ وطعمها املختلف واملميز
جربها مرة وستعود ألف مرة

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

OMCA
احلدث الفني الثقايف الكبير:

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

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

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

احللــم.

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

واألســاليب. املناهــج  أحــدث 

لاستعام الّرجاء االّتصال على األرقام الّتالية:

The Oriental Musical Cultural Academy

0424986211  -  0415948907 

0430461855

األكادميّية املوسيقّية الّثقافّية الّشرقّية

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

0400 140 120

IMAGE FRENZY

Antoine Yammine
Photographer

53 Norman Avenue Hammondville 2170
info@imagefrenzy.com.au

بوتني: اجتماع القمة...  تتمة االولى
وال تنوي التدخل في الشؤون الداخلية للواليات املتحدة، بما في ذلك العملية االنتخابية”.

كما رحب بوتني بالتعاون بني أجهزة االســتخبارات الروســية واألميركية، خاصة في مجال 
جرائم املعلوماتية، قائال: "نؤيد تمديد تعاوننا في مجالي مكافحة اإلرهاب ومكافحة جرائم 

املعلوماتية.. أجهزتنا االستخبارية تحقق نجاحا كبيرا”.
وقال الرئيس الروسي إن روسيا وأميركا تواجهان تحديات جديدة، مثل اإلرهاب ومشكالت 
االقتصــاد العاملــي، مشــيرا إلى بحث التطورات في ســوريا، وأن الظــروف أصبحت مواتية 

لتعاون "فعال" بشأن سوريا.
وحول الوضع في ســوريا قال بوتني إن إعادة الالجئني الســوريني لبلدهم ستخفف الضغط 

على أوروبا، مؤكدا استعداد موسكو لتقديم مساعدات إنسانية في سوريا.
قــال الرئيس األميركي، دونالد ترمب، إن واشــنطن حريصــة على إبعاد "العداء" في عالقتها 
مع موســكو، مشــيرًا إلى أن عالقة الواليات املتحدة بروســيا لم تكن أســوأ أكثر من اآلن لكن 

هذا تغير.
وأضاف ترمب خالل مؤتمر صحافي للرئيســني األميركي والروســي في ختام قمة هلسنكي، 
أن القمــة األميركيــة الروســية بحثــت الهجمــات اإلرهابية والتعــاون األمني، مؤكــدا أهمية 

الضغط على  إيران.
وأشار الرئيس األميركي إلى أن عالقة واشنطن تغيرت مع روسيا منذ 4 ساعات، في إشارة 

إلى اجتماع القمة الذي جمع الزعيمني في العاصمة الفنلندية هلسنكي.
وأشــاد ترمب بالرئيس الروســي قائال: "لقد اختتمت للتو اجتماعا مع الرئيس بوتني بشأن 

سلسلة من القضايا املهمة لبلدينا، لقد أجرينا حوارا مباشر وصريحا ومثمرا للغاية”.
وأضــاف: "مــن مصلحة كل منا مواصلة حوارنا، واتفقنا على القيام بذلك. أنا متأكد من أننا 
ســنلتقي مســتقبال في كثير من األحيان، وآمل في التوصل إلى حل املشكالت التي ناقشناها 

اليوم”.
وقال الرئيس األميركي، إن روسيا ساعدت الواليات املتحدة في تدمير تنظيم داعش.

ورد ترمب على أحد أســئلة الصحافيني بالقول لقد ســميت بوتني "منافســا" في إطار املدح 
ولم أنعته بـ"الخصم”.

وفي مســتهل قمتهما التاريخية في العاصمة الفنلندية  هلســنكي، أعرب الرئيس األميركي، 

دونالد  ترمب، االثنني، عن أمله في عالقة "استثنائية" مع نظيره الروسي، فالديمير  بوتني، 
الذي اعتبر أنه آن األوان إلجراء محادثات "جوهرية" حول نزاعات العالم.

وقال ترمب: "أعتقد أنه ســتكون لدينا عالقة اســتثنائية في النهاية، إن التوافق مع  روســيا 
أمــر جيــد وليــس بالســيئ"، مضيفــًا أن محادثاته مع بوتني ســتتناول "كل شــيء بــدءًا من 
التجــارة ومرورًا بالشــؤون العســكرية والصواريخ )وانتهاء( بالصني. ســنتحدث قلياًل عن 

الصني وصديقنا املشترك الرئيس شي”.
كذلك أشــاد باستضافة روســيا لبطولة كأس العالم لكرة القدم، مشيرًا إلى أن "األهم من ذلك 

هو أن لدينا الكثير من األمور الجيدة التي يمكن أن نتحدث بشأنها”.

الصني واالحتاد األوروبي...
تتمة االولى

رقــم 2254 ويعتبــر ذلك الســبيل الوحيد للتوصل إلى الســالم الدائم واالســتقرار والقضاء 
التام على اإلرهاب فيها”.

وذكرت وكالة شينخوا ان الجانبني اتفقا خالل القمة على العمل املشترك للحفاظ على النظام 
الدولي القائم على قواعد وتعزيز التعددية ودعم التجارة الحرة.

وشــارك فــي اجتمــاع القمة رئيس مجلــس الدولة الصينــي لي كه تشــيانغ ورئيس املجلس 
األوروبي دونالد تاسك ورئيس املفوضية األوروبية جان كلود يونكر.

تراجع عدد املهاجرين...
تتمة االولى

في 2017، ليبلغ 162 ألفًا، وعلى غرار التأشيرات العائلية، تشهد التأشيرات املمنوحة إلى 
املهنيني املؤهلني، تراجعًا.

وأضاف داتون، أن هذا الرقم هو األدنى منذ 10 سنوات، ويفسر بتشديد إجراءات التقييم.
وقــال فــي تصريــح صحافي أدلى به في بريزبــني: "نتأكد من أن الذين يأتــون ليكونوا جزءًا 
مــن عائلتنــا األســترالية، يصلــون من أجل العمــل، وليس العيش على حســاب املســاعدات 

االجتماعية”.
وتشــكل الهجــرة موضوعًا حساســًا في أســتراليا، حيث يقــول البعض أنهــم يخافون على 

وظائفهم، ويجدون أن املدن شديدة االكتظاظ.
ورحبــت املعارضــة العماليــة بتراجع عدد املهاجريــن، لكنها أعلنت أن علــى الحكومة القيام 
بمزيد من الخطوات في ســبيل مئات املهاجرين الذين يصلون بطريقة غير شــرعية وهم في 

مراكز احتجاز في جزر خارج حدود البالد.
.
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إعالن

02 9683 6386
02 9683 6396
0420 720 740
info@firanzabathroomcollections.com.au
www.firanzabathroomcollections.com.au
Shop 1-2, 20-22 Briens Road, Northmead NSW 2152

With over 30 years of experience in both importing bathroom products and more recently, 
residential renovations, Firanza Bathroom Collections is a family owned and operated business 
with its showroom based in Northmead, NSW. The Firanza Bathroom team work tirelessly to turn 
your dream bathroom and en suite ideas, into reality and with its sheer range of products, is ideal 
for the developers in need of choice under one roof.
With our flair for the unique and beautiful, you are assured of a bathroom with just a splash of 
something rather special – the Firanza Splash. We support both consumer and commercial 
customers in our showroom with an extensive bathroom collection comprising pieces sourced 
from reputable local suppliers as well as highly sought-after imported items shipped directly to 
our showroom.
Firanza Bathroom Collections can meet all your needs, from Retail (Consumer & Commercial) to 
full Bathroom renovations – Firanza Bathroom collection really is your one stop shop.

02 9683 6386
02 9683 6396
0420 720 740
info@firanzabathroomcollections.com.au
www.firanzabathroomcollections.com.au
Shop 1-2, 20-22 Briens Road, Northmead NSW 2152

Sale up to 25% on selected items

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

تنزيالت لغاية ٢٥٪ على بعض األدوات الصحية

Bathroom Design & Renovations ( Consumer & Commercial)



10The World Observer  |  15th July  |  2018 إجتماعياتاألوبزرفر  |  ١٥ تموز  |  ٢٠١٨

رسالة رئيس بلدية كانتربيري بانكستاون
عزيزي املقيم

يجب أن تكون الســالمة على الطرق واملشــاة أولوية لنا جميًعا ، ال ســيما في املناطق التعليمية وحولها. لدينا أكثر من 
67000 طالب في ســن املدرســة في كانتربري-بانكســتاون ، الذين يشــقون طريقهم من وإلى املدرســة كل يوم ، ونحن 

بحاجة إلى التأكد من أننا ننتبه لهؤالء األطفال وعائالتهم عندما نجلس خلف عجلة القيادة.
وهذا هو الســبب في أن موظفي البلدية يواصلون العمل مع الشــرطة ، ويقومون بدوريات في املدارس املحلية لضمان 
أن الســائقني يطيعون قوانني الطرق ومواقف الســيارات. إذا فعلت الشــيء الخطأ في مناطق املدرســة ، فأنت تستحق 
دفــع الغرامــة. مــا يزعجني هو أن غالبية الغرامــات يتم إصدارها ألولياء أمور األطفال الذيــن نتطلع إلى حمايتهم. انه 

أمر مؤلم.
يتم استثمار عائدات الغرامات في برامج تعليم السالمة على الطرق ، بما في ذلك:

• برنامج تعليم املجتمع قوانني الطرق )CARES( ، حيث يحضر طالب املدارس من 4 إلى 6 سنوات في برنامج تعليمي 
للطرق ؛

• توظيف البلدية موظفني ملراعاة السالمة على الطرق، الذين يحضرون أيام توجيهية في روضات األطفال واجتماعات 
P & C ، للحديث عن السالمة على الطرق واإلجابة على األسئلة ؛

• تقديم محاضرات "امســك يداي" إلى املدارس التمهيدية املحلية ، حتى يتعلم األطفال أهمية وجود شــخص بالغ في 
جميع األوقات بالقرب من الطرق ؛ و

• إنتاج وتوزيع املواد التعليمية املتعلقة بسالمة املدارس في املدارس االبتدائية املحلية بلغات متعددة.
كما يبرز مركز NSW ملراكز الســالمة على الطرق ، مثل Be Bus Aware وأســبوع ســالمة الباصات ، أهمية الســالمة 
ورفع مستوى الوعي لجميع مستخدمي الطرق حول كيفية الحفاظ على سالمتهم حول الباصات ، مما يساعد على منع 

وقوع اإلصابات والوفيات.
ال يمكن أن تتوقف الباصات بسرعة ، لذا يجب على قائدي السيارات:

• إفساح الطريق للباصات ؛
• عدم االندماج بسرعة كبيرة أمام الباصات؛

• ابطاء السرعة إلى 40 كم / ساعة عندما تومض مصابيح الباصات ؛
• تجنب عبور الباصات عندما تغير مسارها ، حيث يمكن أن تشغل أكثر من مسلك واحد ؛ و

• اتباع قواعد الركوب بحذر.
معا ، علينا جميعا أن نلعب دورا لحماية بعضنا البعض ، وخاصة أطفالنا وهم يشقون طريقهم من وإلى املدرسة.

تفضلوا بقبول فائق االحترام
كارل عصفور
رئيس البلدية

عشــاق الطــرب األصيــل علــى موعــد اســبوعي مــع الفنان 
والشــاعر غســان علــم الدين في ســهرات طربية شــيقة في 

مطعم لو فيراج.
يتخلــل البرنامج وصالت من الغناء الطربي األصيل وعزف 
منفرد على العود والقانون باإلضافة الى مفاجآت ومواهب 
غنائية تشــق طريقها الفني عن طريق األكاديمية املوسيقية 

األدبية التي يشرف عليها الفنان علم الدين

سهرات طربية مميزة للفنان غسان علم الدين

لقاء االربعاء الثقافي
"محاضرات قيمة
ولقاءات مثمرة"

هزيمت "يفاقثلا ءاــعبرلأا ءاقل  " تبثي موي دــعب ًاموي 
ةيراضح تاــشاقنو ةعونم ةــيفاقث ةدام ميدقت يــف 
تارضاحم للاخ نم كلذو ايلارتــسا يف اهريظن لق 
يف ةذتاسأو ينيسايسو ءارعــشو ينيميداكلأ ةقيش 

.تلااجلما فلتخم
 مضي هنأ يفاقثلا ءاعبرلأا ءاقل زيمي امونخبة مميزة 
يتلا ،ايلارتــسا يف ةيبرعلا ةيلاجلا فايطأ ةفاك نم 
.يخآتلاو ةبحلماو ةفاقثلاو ةفرعلما لجأ نم عمتجت
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يوجد مستويات مختلفة للخيانة التي قد يرتكبها املتزوجون 
ألســباب مختلفة، حتى أن هناك أدلة تشــير إلــى أن األذكياء 

أكثر رغبة في خيانة شريك الحياة.
وأظهــرت بيانات مســح جديد أجــراه موقع املواعــدة الرائد 
“Ashley Madison”، الــذي يســاعد املتزوجــني علــى حــل 
مشاكلهم، أن األشخاص الذين لديهم مهن معينة هم أكثر ميال 
ليكونوا غير مخلصني لشــركائهم. وشمل االستطالع 1074 

عضوا في املوقع، مللء معلومات معينة حول وظائفهم.
وفيما يلي أهم 9 مهن تدفع الشركاء للخيانة:

1- الفنــون والترفيــه: 4% من النســاء الخائنات لشــركائهن 
عملن في هذا املجال. أما الرجال فبلغت نسبتهم 3% فقط.

2- القانــون: 4% مــن اللواتــي خن أزواجهــن عملن في مهنة 
املحاماة. وحقق الرجال النسبة نفسها.

3- التجــارة والصفقات: شــكلت النســاء العامالت في مجال 
التجارة والبناء 4% من املجموع الكلي. في حني حقق الرجال 
املركز األعلى من خالل عمل 29% من الخائنني لزوجاتهم في 

هذا املجال.

ربما يكون عنوان املقال غريبا، لكنه تساؤل حقيقي! فهوس 
بعــض األزواج باألرقــام التي يجــب احرازها في ممارســة 
العالقــة الجنســية يحتــم علينــا طرح هــذا الســؤال. وإذا 
تســائلنا عن النشــوة فــي العالقة والوصول إلى الســعادة 
الجنســية املرجــوة، بالتأكيــد ســتكون اإلجابــة هــي درجة 
التفاهــم بــني الزوجني وإشــباع كل منهما رغبــة اآلخر. لذا 
يجــب علــى الزوجــني معرفــة أن هنــاك أيضــا عــدة عوامل 

تتوقف عليها الرغبة الجنسية ومنها:
- الفئة العمرية فقد تختلف قدرة ممارسة العالقة الجنسية 
بشــكل مثالي لزوجني في بداية العشــرينات عن زوجني في 
منتصف العمر وهذا ما أكدته العديد من األبحاث العلمية.- 
عمر الحياة الزوجية فمن الطبيعي أن تكون الرغبة الجنسية 
كبيــرة لزوجــني في بداية حياتهما الزوجيــة مختلفة إذا ما 
ُقورنــوا بــأزواج فــي منتصف حياتهــم الزوجيــة. فالرغبة 

الجنسية متغيرة.
أفعلنــا تجــاه  أنــه يختلــف ردود  الكثيريــن  يتفــق  قــد   -
الضغوطــات اليوميــة واملشــاكل الحياتيــة التي نمــر بها، 
واألمر هكذا بالنســبة ملمارســة العالقة الجنســية، فالحالة 
املزاجيــة لــكال مــن الزوجني تعتبــر مؤثر قــوي على وجود 

الرغبة الجنسية من عدمها.
- الحالــة الصحيــة أيًضا من أهم األســباب التي تؤثر على 
ممارسة الزوجني للعالقة، كاإلرهاق والتعب ألسباب مختلفة 
كالســفر والحمــل والــوالدة أو حتــي التغيــرات الهرمونية 

مهن تشجع على الخيانة الزوجية!

ما هو العدد المثالي لممارسة العالقة 
الحميمة بين الزوجين؟

4- التســويق واالتصاالت: بلغت نســبة اللواتــي يعملن في 
هذا املجال 4% أيضا. في حني يعمل 6% من الرجال الخائنني 

في املجال نفسه.
5- تجــارة التجزئــة: بلغــت نســبة الخائنــات العامالت في 
مجال تجارة التجزئة واملحالت 9%. ووصلت نســبة الرجال 

لنحو %8.
6- العمــل االجتماعــي كان الخيــار الوظيفــي لنحــو 9% من 
الخائنــات. بينمــا عمــل 2% من املشــاركني الرجــال في هذا 

املجال.
7- املالية: وشــملت النســبة 9% من النســاء املشــاركات في 
املسح. واختار 8% من الرجال الخونة العمل في هذه املهنة.

8- التعليم: تعد املعلمات ثاني أكثر الخائنات شيوعا، حيث 
بلغت النســبة 12% من النساء املشاركات. بينما كانت نسبة 

الرجال ضئيلة )4% فقط(.
9- الطب: احتلت هذه املهنة املرتبة األولى بالنســبة للنساء، 
حيــث بلغــت النســبة 23%. أمــا الرجــال العاملــني فــي هذا 

املجال، كاألطباء واملمرضني فحققوا 5% فقط.

والجسدية في أوقات الدورة الشهرية.
هذه العوامل املختلفة التي تؤثر على أداء العالقة الزوجية 
تصل بنا إلى أنه ليس هناك إجابة محددة عن األرقام املثالية 
لعدد املمارسات الجنسية سواء في اليوم أو األسبوع. وإذا 
أردنا الوصول إلى السعادة الجنسية علينا بالتحدث سويا 
واملصارحــة عــن إن كان هنــاك شــيئا غير مرغــوب فيه في 
العالقــة يمكنكــم التخلي عنــه وإذا كان هناك شــيئا محببا 

يمكنكما ممارسته بطرق مختلفة.

القومــي  الســوري  الحــزب  فــي  ســيدني  منفذيــة  أحيــت 
االجتماعي ذكرى إستشــهاد الزعيم أنطون سعادة باحتفال 
حاشد، حضره منفذ عام سيدني األمني جورج يزبك وأعضاء 
الهيئة، عضو املجلس القومي األمني أحمد األيوبي، القنصل 
الســوري ماهر دباغ، منســق تيار املرده فادي ملو، مسؤول 
التيــار الوطني الحر طوني طوق، وفد من حركة أمل، فوزي 
أمني عن حزب البعث العربي االشتراكي، عبد القادر قرنوح 
ممثــاًل منظمــة التحرير الفلســطينية، منيــر محاجنة أمني 
ســر حركة فتح، جميل بطشــون رئيس النادي الفلسطيني، 
رئيــس املجلــس الوطنــي الدكتور غســان العشــي، وفد من 
تجمع األحزاب الكلدانية، ممثلواألحزاب الوطنية والقومية 
الحليفة، ممثلو الجمعيات األهلية والثقافية، الدكتور عماد 
بــرو، االعالميون حســني الديرانــي، عباس مــراد وممدوح 
ســكرية رئيس تحرير صحيفة  األوبزرفر، سركيس كرم عن 
جريــدة النهــار، اإلعالمية ندى فريد عن إذاعة 2me، ممثلو 
رجــال اإلعالم العربي في إســتراليا، وحشــد مــن القوميني 

واألصدقاء.

تعريف
إفتتح االحتفال بالنشــيدين الوطني اإلســترالي والسوري 
القومي االجتماعي، ثم كلمة تعريف القاها الرفيق مصطفى 
األيوبــي تحدث فيها عن إستشــهاد الزعيــم، الذي قال قبيل 
إستشــهاده إننا نســتقبل الرصاص بصدورنا كما تستقبل 
وجوهنــا قطــرات املطــر،.. لم تلدنــي أمي ألحيا، بــل لتحيا 
أّمتي، فبرهة املوت عندي ومضـة كطرفة العني، أمضي فيها 

إلى خـلودي.

كلمات
الســوري  القنصــل  مــن  لــكل  كلمــات  االحتفــال  وتخلــل 
اإلعالمــي  يزبــك،  جــورج  األمــني  دبــاغ،  ماهــر  األســتاذ 
بــدوي الحــاج، الشــاعر فــؤاد شــريدي، اإلعالمــي عبــاس 
باســم  األســتاذ  الديرانــي،   حســني  اإلعالمــي  مــراد، 
 الحــاج، األســتاذ فــوزي أمــني و األســتاذ منيــر محاجنــة.
 حيــت الزعيم ســعاده فــي ذكرى استشــهاده، وتحدثت عن 
فكــره ونضالــه واستشــرافه التحديــات التــي تواجه األمة 
لفلســطني  الصهيونــي  واالحتــالل  للمؤامــرات  وتصديــه 
واألطمــاع واالســتعمارية. وحيــت الكلمات شــهداء نســور 
الزوبعة وشــهداء الجيش السوري واملقاومة وكل الشهداء 

الذين ارتقوا في مواجهة االرهاب.

منفذية سيدني تحيي 
الذكرى الـ 69 إلستشهاد 

 الزعيم سعادة 



12The World Observer  |  15th July  |  2018 هندسةاألوبزرفر  |  ١٥ تموز  |  ٢٠١٨

يتفــن اإلنســان منذ القــدم في تقديم الشــكل 
الهندســي املبــدع الخارج عن املألــوف يظهر 
ذلــك جلًيا في معالــم العالم القديــم وعجائب 
الدنيا الســبع القديمة والحديث فقد برع عدد 
من املهندســون والفنانون فــي تلك العجائب 
ومازالــت تلــك العجائب متواجــدة إلى اليوم 
الحالــي ومــا زال اإلبــداع الهندســي الغريب 
متواجد أيًضا لذلك سوف نستعرض مًعا عدد 
من الغرائب والعجائب الهندســية في العصر 

الحالي .

منــزل املرايا: فــي العاصمــة الدنماركيــة كوبنهاجن تــم بناء تلك املنــزل املميز 
ل مــكان إســتاد قديــم غير مســتغل وتم إطالق اســم بيت املرايا عليــه حيث قامت 
شــركة املميزة MLRPببــدء البنــاء ليكــون املــكان األكثــر جاذبية للســكان ويعود 
للمكان الحياة بعد أن كان مهماًل لفترة زمنية طويلة يتم اســتخدام املنزل كرياض 
لألطفال تم تلبيسه من الجانبني بألواح الخشب مع إخفاء جميع النوافذ واألبواب 
وتغطيــة الخشــب بصفائــح الفوالذ املقاومــة للصدأ يوجد أبــواب مؤدية لدورات 
املياه في الليل يتم إغالق الصفائح املصنوعة من الخشب هو من غرائب التصاميم 
املعماريــة الحديثــة يتميز بالشــكل الهندســي املبدع والغرابة تأتــي من انعكاس 

األشجار والطبيعة من حوله على حوائط البيت لذلك تم تسميته ببيت املرايا ..

مصعد بايلونغ : تتميز الصني بتقديم كل األشياء الغريبة ليس عجيًنا أن نرى 
شيًئا غريب بالصني من ابرز التصاميم الهندسية الغريبة مصعد بايلونغ هو من 
أعلــى وأثقل املصاعد بالعالم ولكنه بالهــواء الطلق عبارة عن مصعد زجاجي يتم 
بنــاءه علــى منحدر جبلي ضخم في منطقة وولينغ الصينية ارتفاعه حوالي 330 
متًرا يسمى مصعد املائة تنني يعد ركوب تلك املصعد كأنه نزهة يحمل حوالي 50 

شخص تم بناءه عام 1999 واالنتهاه منه عام 2001.

جســر أكاشي كايكو: يعرف باسم جســر اللؤلؤة هو عينة خالبة من الهندسة 
املعمارية الحديثة باليابان هو من أكبر الجســور ذات التصميم املعماري الغريب 
حيــث يعتمــد على الكابالت ويتميــز بعدم وجود أعمدة بشــكل دائم هو من أطول 
الجســور بالعالــم باملقارنــة بــأي جســر معلــق أخــر يبلغ طــول الجســر حوالي 
1991 متــًرا تــم االنتهاء منه في القــرن املاضي عام 1998 لكــي يربط بني مدينة 
كوبــي والبــر الرئيس لجزيــرة أواجي اليابانية هو من املعالم الهندســية الغريبة 

والحديثة .

اإلستاد الوطني بالصني: من غرائب العمارة الحديثة تلك املبنى املصنوع من 
الصلب هو إســتاد بكني الوطني يطلق عليه عش الطائر بســبب الشــكل الهندسي 
الذي يشــبه عش الطائر هو من املباني املدهشــة تبدو كعمل فني غاية في الروعة 

تم استخدم عام 2008 في اوملبيات بكني يوجد بيه جميع األلعاب األوملبية .

 بــرج ســي إن The CN Tower: هــو مــن األبــراج الغريبــة التصميم برج 
اتصــاالت وســياحة في قلــب مدينة تورنتو بكندا ارتفاع البــرج حوالي 553.33 
تم بناءه عام 1976 هو أطول مبنى قائم بذاته يتميز بالشــكل الهندســي الغريب 

يجذب عدد هائل من السياح سنوًيا ..

دار أوبرا ســيدني: تعتبر دار أوبرا سيدنى من أبرز العالمات الثقافية البارزة 
بها، وتم بناء املبنى من الخرســانة وكابالت فوالذية ملنع التشــقق وهو من أجمل 

مسارح العالم، تم بدء البناء فيها عام 1958 وافتتحت يوم 20 أكتوبر 1973. 

مبنى دار األوبرا يشمل ثالث مجموعات من األصداف املتشابكة التى تؤوى قاعتى 
أداء رئيسيتني ومطعم. وتحيط بالبنية ممرات للمشاة، أوكلت لجنة تحكيم دولية، 
عام 1957 ، مهمة إنجاز مشــروع دار األوبرا في ســيدنى إلى املهندس املعمارى 
الدنماركــي جــورن أوتــزون ، وتعترف لجنة التــراث العاملى من خــالل إدراج هذا 

املبنى بدار األوبرا في سيدنى كصرح فنى مفتوح أمام املجتمع ككل.

لقد تم بناء ســقفها على هيئة شــراعني متشابكني مما جعلها عماًل هندسًيا عاملًيا 
متميــًزا. وبإمــكان دار األوبــرا هــذه اســتيعاب أكثر مــن 6,600 من املشــاهدين، 
وقاعاتها مخصصة إلقامة حفالت املوسيقى وكل من املعزوفات الكبيرة والصغيرة 
وعــروض األوبرا، واملســرحيات، والرقــص اإليقاعي )الباليــه(، واألفالم، والعزف 

املنفرد، وإقامة املعارض، واملناسبات.
كانــت تلك بعض من أهم الغرائب الهندســية في العصــر الحديث تتميًزا جميعًها 

بالشكل املعماري الغريب والخارج عن املألوف..

غرائب وعجائب هندسية
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الشاورما السورية-اللبنانية بالطريقة التقليدية األصلية
أشهى وأطيب املعجنات بكافة انواعها، مازة ومقبالت بكافة انواعها

جلسة مريحة

خدمة رائعة

لقمة مميزة

4 / 2 - 10 Restwell Street Bankstown NSW 2200
Mob. 0415 400 700 - 9772 2878

لكافـــة  طلباتكـــم  تلبيـــة 
. ت ســـبا ملنا ا

منســـف  خـــاروف،  منســـف 
محشـــي،  دجـــاج  دجـــاج، 
شـــاورما  بروســـتد،  دجـــاج 
بســـطرما  انواعهـــا  علـــى 
صناعـــة منزليـــة، معجنـــات 
بكافـــة انواعهـــا باإلضافـــة 

العربيـــة. املأكـــوالت  الـــى 
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ذكــرت دراســة صغيــرة أن اآلبــاء قــد يوفقون بدرجــة أكبر 
فــي املهمــة الصعبة الخاصــة بإقناع أبنائهــم بالتخلي عن 
اســتخدام هواتفهم أثناء القيادة إذا عرضوا عليهم حوافز 

مالية.
وفحص الباحثون بيانات ملســح أجري عبر اإلنترنت شــمل 
152 مراهقا لديهم هواتف ذكية واعترفوا بكتابة الرســائل 
النصيــة أثناء القيــادة، إذ اعترف املراهقون بأن تلك العادة 

خطيرة.
وقال 90 باملئة منهم إنهم على اســتعداد للتخلي عن قراءة 
الرســائل وهم يقودون، فيما قال 95 باملئة إنهم قد يفكرون 
في عدم كتابة رسائل نصية، وقال 99 باملئة إنهم قد يتخلون 
عن االطالع على وسائل التواصل االجتماعي أثناء القيادة.
وكانــت الفكرة، التي قد تلزم الكثيرين بالوفاء بهذه الوعود 
ليســت تهديــدات اآلبــاء بحرمانهم من القيــادة لكنها كانت 
الوعود بتقديم مكافآت مالية. وكانت حتى خمســة دوالرات 

كافية إلحداث فرق.
ويقــول كبيــر الباحثني في الدراســة "إم. كيت ديلغادو" من 
كلية بيرملان للطب في جامعة بنســلفانيا في فيالدلفيا: "لن 
يفلح األمر إذا أخبرت املراهق أن يتوقف عن كتابة الرسائل 
النصية أثناء القيادة فحســب خاصة بالنســبة ملن يفعلون 

ذلك كثيرا”.
وكان كل من شــملتهم الدراســة مــن املراهقــني، الذين تبلغ 
أعمارهــم 16أو 17 عامــا وخبرتهــم فــي القيــادة محدودة 

ومرتبطني جدا بهواتفهم الذكية.
وكان اســتعدادهم للتفكيــر فــي التخلي عن كتابة الرســائل 
في الســيارة، أعلى من استعدادهم لتقبل فكرة القيادة دون 
مســاعدة تطبيقات تحديد املســار على هواتفهم وتطبيقات 

األغنيات واملوسيقى للترفيه.
وقالــت نســبة تبلــغ 59 باملئــة فقــط إنهــم قد يتخلــون عن 

أحيانا يكون الكالم في غير موضعه ، مما ينتج عنه الخطأ 
في الفهم واالســتيعاب ، وأحيانا كثيرة يتطلب األمر الكالم 
، لتوضيح أمر ما ، ولذلك فإن الكالم ســالح ذو حدين ، مما 
يدخــل االنســان في حيرة ، وهنــاك الكثير مــن الحكم التي 
عبرت عن الكالم منها ) خير الكالم ما قل ودل ( أي أن الكالم 

يجب أن يكون قليال وفي نفس الوقت يقضي بالغرض .
وقلــة الــكالم ال تعنــي الســكوت أو الصمــت ، لذلــك فهناك 
الكثير من األقوال والحكم التي تؤكد على أهمية قلة الكالم 

، والتي نقدمها في هذا املقال .
حكم عن قلة الكالم

إذا كنت تريد أْن ينفض الناُس من حولك ويســخروا منك ، 
حينمــا توليهم ظهرك ، فهــاك الوصفة : ال تعط أحدًا فرصة 
للحديــث ، تكلــم بغير إنقطــاع، وإذا خطرت لــك فكرة بينما 
غيــرك يتحــدث، فال تنتظر حتى يتم حديثه ، فهو ليس ذكيًا 
مثلك ! فلم تضيع وقتك في االســتماع إلى حديثه الســخيف 

؟! إقتحم عليه الحديث ، وإعترض في منتصف كالمه !! .
اإلنســان الناجــح هو الــذي ُيغلق فمه قبــل أن يغلق الناس 

آذانهم ويفتح أذنيه قبل أن يفتح الناس أفواههم.
إذا أردت أْن تكون مماًل فتحدث في كل شيء.

الكالم كالدواء إن أقللت منه نفع ، وإن أكثرت منه قتل.
فاتــورة التليفون هى أبلغ دليل على أن الصمت أوفر بكثير 

من الكالم.
خير الكالم ما قّل ودل.

اإليجاز خالصة الذكاء .
ُكن مستمعًا جيدًا لتكن متحدثًا لبقًا.

تكلــم وأنــت غاضب … فســتقول أعظــم حديث تنــدم عليه 
طوال حياتك.

إذا إفتخر الناس بحسن كالمهم فإفتخر أنت بحسن صمتك.
إذا كان الكالم من ِفّضة فالسكوت من َذهب.

أسرة الالعب محمد صالح “طريقة جديدة" إلبعاد المراهقين عن الهاتف أثناء القيادة
تعاني من شهرته

حكم عن قلة الكالم

اســتخدام تطبيــق )غوغــل مابــس( والتطبيقات املشــابهة 
لتحديد املسارات واملواقع، فيما قال 43 باملئة فقط إنهم قد 

يتخلون عن استخدام هواتفهم كصندوق موسيقي.
وكانــت طريقــة املكافأة املاليــة، التي بدا أنها ســتفلح أكثر 
من غيرها هي املكافآت الفردية، إذ قال 3 من كل 4 مراهقني 
إنهم سيقللون من كتابة الرسائل إذا أكسبهم ذلك 5 دوالرات 
نقدا أو بطاقات هدايا كل أسبوع حال تجنبهم لتلك العادة.
أما وضع 250 دوالرا في حسابهم وخسارة 5 دوالرات منه 
في كل أســبوع يســتخدمون فيه الهواتف أثنــاء القيادة لم 

ترق إال لنسبة 63 باملئة من املشاركني.
وكان أكثر قليال من نصف املراهقني املشــاركني في الدراسة 
على استعداد للتفكير في التخلي عن كتابة الرسائل النصية 
أثناء القيادة هم ومجموعة من أصدقائهم واقتســام جائزة 
ماليــة قيمتها ألف دوالر بنهاية العام، ونحو نصفهم أيضا 
قــد يتوقفــون إذا حصلــوا على 250 دوالرا مــن التخفيض 

على أقساط تأمينهم السنوية.
لكن الباحثني أشــاروا في الدراســة التي نشــرت في دورية 
)ترافيــك إنغــري بريفنشــن( إن أقل من واحــد من بني كل 5 
قالــوا إنهــم قد يتوقفــون عن تلك العــادة ألن والديهم أبدوا 

فقط قلقهم منها.
لكــن الدراســة صغيــرة ولم تكــن مصممة إلثبــات إذا كانت 
حوافــز بعينهــا ســتدفع املراهقني فــي الواقــع للتوقف عن 
كتابة الرســائل النصية على هواتفهم أثناء القيادة مما حد 

من نتائجها.

تعيــش أســرة  محمــد صــالح، الالعــب املصــري املحترف 
بصفــوف فريــق  ليفربول اإلنجليزي مأســاة حقيقية، حيث 
تقيــم فــي منزلها إقامة شــبه جبرية وال تســتطيع الخروج 

منه.
بعض أهالي قرية  الالعب ذكروا األسباب، وأكدوا أن األسرة 
ورغم ارتباطها بمسقط رأسها بقرية نجريج بمدنية بسيون 
محافظــة الغربيــة،  إال أنها تفكر جديا في الرحيل، واإلقامة 
في مدينة أخرى بســبب عدم قدرتها على الخروج من املنزل 
حتــى لقضــاء مصالحهــا وتلبيــة احتياجاتهــا، مضيفــني 
أن الســبب يرجــع لتدفق املئــات من املصريــني  يوميا على 
األسرة من أجل مقابلة أي فرد من أفرادها، طلبا ملساعدات، 
ووســاطات للتوظيف، وإنجاز بعــض املعامالت الحكومية، 
اعتقادا منهم أن األســرة ومن خالل ابنها الالعب تســتطيع 

إنجاز كل ذلك وتقوم بدور الحكومة البديلة.  
محيــط  املنــزل تحــول إلــى ســاحة كبيــرة يتجمــع فيهــا 
أصحــاب االحتياجــات، وهو ما لم تســتطع األســرة تحمله 
عصبيــا ونفســيا، ووفق مــا يقوله أحد أعيــان القرية ، فإن 
والــدة الالعــب تؤكد له أنها ال تســتطيع الخروج من املنزل 
الستنشــاق الهــواء الطبيعي، وال تســتطيع العبور للخارج 
وســط هذه الحشــود، رغم أنــه توجد جمعية خيرية باســم 
الالعب في القرية تقوم بإنجاز بعض هذه األعمال ويديرها 
والــد الالعــب وأصدقائــه ومنهــم صــالح البهنســي مديــر 
الجمعية اإلداري، لكنهم يعتقدون أن وســاطة والدة أو والد 
الالعب وأشــقائه يمكن أن تســهل إنجــاز الكثير من األمور 

وهو ما يفوق قدرة الالعب أسرته.
وقــال إن من املشــكالت التــي يعاني منها الالعب وأســرته  
أيضــا تدفق األخبار غير الصحيحة حــول تبرعات وأعمال 
محمــد صالح الخيريــة، وبصورة تهدف لتشــويه صورته، 
مضيفــا أن من بني تلك األخبار ما نشــر حول تبرعه بقطعة 
أرض قيمتهــا 8 ماليــني جنيه إلقامة محطــة صرف صحي 
لقريتــه وبعــض القــرى املجــاورة، وهــو خبــر كاذب وغير 
حقيقي وتسبب في مشكالت كبيرة، ألن تكلفة إقامة املحطة 
ســتتحملها القرى املســتفيدة بشــكل جماعي، وعقب نشــر 
الخبــر فقد ترفض القرى املســاهمة في التكاليف العتقادها 

أن صالح تبرع بها كاملة.
مــن جانب آخــر، أثارت صورة لالعب نشــرها على صفحته 
الرسمية على موقع  تويتر الغموض حول ما يقصده منها، 
وهل هي بسبب ما تعاني منه أسرته  من ضغوط؟ أم بسبب 
مشــكلة الرعاية التي تدور حاليا بني اتحاد الكرة والشركة 
الراعية له وتسببت في رفع صورته من على طائرة منتخب 

الفراعنة.
الالعــب نشــر صورة له بمــا يوحي أنه "مختنــق" ويعيش 
حالــة نفســية ومزاجيــة ســيئة، وهــو مــا جعــل الكثيرين 

يؤكدون أنه يعاني من ضغوط ومشكالت تؤثر عليه.

لســان الفتــى عــن عقله ترجمانــه … متى ُزل عقــل املرء ُزل 
لسانه.

ال يكثر الكالم عن ماضيه إال من فقد حاضره.
األلفــاظ هــي الثياب التي ترتديها أفكارنــا، فيجب أال تظهر 

أفكارنا في ثياب رثة بالية.
ال تتكلم إذا وجب عليك الســكوت وال تسكت إذا وجب عليك 

الكالم.
خير الكالم ما قّل وجل ودل ولم يمل.

َبَلَغَنا أن الحكمة َعشرة أجزاء تسع منها بالصمت والعاشر 
في ُعزلة الناس.

مــن ُحســن األدب أْن ال تغالــب أحــدًا على كالم ، وإذا ُســئل 
غيرك فال تجب عنه ، وإذا حّدث بحديٍث فال تنازعه إياه وال 

تقتحم عليه فيه.
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Mr Ford Spares
All Ford Spare Parts

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

New & Second Hand

35 - 37 Beresford Ave, Greenacre NSW 2190

P. 02 9793 7999 - F. 02 9707 4969

حبيب ومعز التونيس يرحبان بالزبائن الكرام

تتمات

ديوكوفيتش يهزم...
تتمة االولى

البطوالت األربع الكبرى بعد أن ســبق أن توج في ويمبلدون 
في أعوام 2011 و2014 و2015.

وقال عقب املباراة ”ســاورتني بعض الشــكوك ولم أكن أعرف 
إن كان بإمكاني املنافسة أم ال.

”هــذا أول نهائي في بطولة كبرى لي خالل عامني ولهذا فهو 
فوز خاص واستثنائي للغاية“.

كما حملت املباراة ما هو أكثر من ذلك بالنسبة لديوكوفيتش 
ألن ابنه الصغير ســتيفان شــاهده وهو يتوج باللقب رغم أن 
عمــره لم يكن يســمح لــه بالجلوس ملدة ســاعتني و19 دقيقة 

ملشاهدة املباراة.
وقــال ديوكوفيتش ”كنت أتخيل هذه اللحظة وهو يجلس في 
املدرجات ليشــاركني وزوجتي والجميع هذه اللحظة الرائعة 

التي أعتز بها. من الصعب أن أصف مشاعري“.
وكانــت هذه هــي أول مباراة نهائية فــي ويمبلدون في عصر 

االحتراف بني العبني يبلغان أو يتخطيان 30 عاما.
وشهدت ويمبلدون آخر فصولها املثيرة بعد ان اقيمت أطول 
مباراتــني في الدور قبــل النهائي في تاريخ منافســات فردي 
الرجــال في نادي عمــوم انجلترا. لكــن ديوكوفيتش لم يهتم 

باألمر.
وبعــد أن تراجــع ليحتل املركز 21، وهو أدنــى ترتيب له في 
التصنيــف العاملــي منــذ 2006، ودون أن يحقق أي لقب هذا 

العام نجح ديوكوفيتش في حسم املباراة واللقب لصالحه.

أنجليك كيربر ملكة لويمبلدون
حصلــت األملانية أنجليــك كيربر على لقب بطولــة ويمبلدون 
للتنس، ثالث البطــوالت األربع الكبرى، البالغ جوائزها أكثر 
من 16 مليون دوالر، على حساب منافستها األمريكية سيرينا 

وليامز.
وتمكنت أنجليك كيربر، املصنفة 11، من الفوز على ســيرينا 
وليامــز، املصنفــة 25، بمجموعتــني متتاليتــني، وبنتيجــة 
واحــدة: )6-3( و)6-3(، فــي املبــاراة النهائيــة التــي جــرت 

بينهما.
وتوجــت أنجليك كيربر )30 عامــا(، باللقب الثالث لها ضمن 
سلسلة البطوالت األربع الكبرى "غراند سليم"، حتى اآلن في 
مسيرتها االحترافية، بعد فوزها في بطولة أستراليا املفتوحة 
" ملبــورن - 2016"، أولى البطــوالت األربع الكبرى، وبطولة 

الواليات املتحدة املفتوحة "فالشينغ ميدوز - 2016".
وثأرت أنجليك كيربر بذلك لخسارتها أمام املخضرمة سيرينا 

وليامز، في نهائي ويمبلدون 2016.
يذكر أن سيرينا وليامز )36 عاما(، فازت 7 مرات بلقب بطلة 
ويمبلــدون، و23 لقبا ضمن سلســلة البطوالت األربع الكبرى 

"غراند سليم"، وهو رقم قياسي.



16The World Observer  |  15th July  |  2018 تتمة االولىاألوبزرفر  |  ١٥ تموز  |  ٢٠١٨

فرنسا تتوج بكأس العامل 2018 

ثــم احتســب حكــم املباراة ركلة جــزاء بعد اعتراض العبي فرنســا على ملس الكــرة ليد العب 
كرواتيا ولجأ إلى الفيديو املساعد.

وتصدى مهاجم فرنسا غريزمان للركلة وأسكنها الشباك في الدقيقة 38.
وفــي الشــوط الثاني، ســجل بوغبا الهدف الثالث لفرنســا في الدقيقة 59 ثــم أضاف مبابي 

الهدف الرابع بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 65.
وقلــص ماندزوكيتــش النتيجة بهــدف ثان لكرواتيا بعد خطأ فادح من حارس مرمى فرنســا 

الذي حاول مراوغته فاقتنصها ووضعها في املرمى في الدقيقة 69.
وفــي آخــر 20 دقيقة، حاول املنتخب الكرواتي الضغط من أجل تقليص النتيجة ولكنه واجه 
دفاعــا قويــا من العبي منتخب فرنســا الذين اعتمــدوا على الهجمات املرتــدة وأضاع بوغبا 

فرصة إحراز هدف خامس في نهاية املباراة.
الرئيسة الكرواتية تهدي بوتني قميص منتخبها

أهدت الرئيسة الكرواتية، كوليندا جاربار قميص منتخب بالدها للرئيس الروسي، فالديمير 
بوتني، خالل اجتماعها معه في الكرملني، حيث طبع على القميص اسمه ورقم 9.

تعرف على رئيسة كرواتيا التي خطفت األضواء في املونديال
بــرزت رئيســة  كرواتيــا، كوليندا غرابــار كيتاروفيتش، كأحد أشــهر نجــوم كأس العالم في 
روســيا، بدورهــا الكبير فــي مؤازرة منتخب بالدها الذي اســتطاع ألول مرة فــي تاريخه أن 

يحقق إنجازًا كبيرًا بوصوله إلى النهائي وتحقيق املركز الثاني أمام املنتخب الفرنسي.
وأشــاد املشــجعون ومحبو كرة القدم في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الرئيس الفرنسي، 

إيمانويل  ماكرون، برئيسة كرواتيا، والدعم الكبير الذي قدمته ملنتخبها الوطني.
كمــا شــوهدت الحســناء الكرواتيــة تشــجع بقوة أثنــاء املباريــات، وتصطف ألخــذ الصور 
التذكارية مع الالعبني في غرف تبديل املالبس، عقب إقصاء املنتخب الروسي بركالت الجزاء 

في دوري الثمانية.
وفــي األول مــن حزيران/يونيــو، جذبت كيتاروفيتش األنظار ملســتخدمي اإلنترنت بســفرها 
بالدرجة الســياحية إلى سوتشــي للحاق بفريق بالدها في كأس العالم، وقد نشــرت الصور 

على حسابها في موقع التواصل االجتماعي "فيسبوك”.
ولكن من هي؟

تتردد الكثير من األســئلة حول هوية هذه الســيدة التي يرى كثيرون أنها وراء النجاح الذي 
حققه منتخب كرواتيا بذلك الدعم املعنوي الرائع.

هي في الخمسني من عمرها، حيث إنها من مواليد 29 نيسان/أبريل 1968، وكانت عائلتها 
تملك متجر جزارة ومزرعة.

ال تزال تتمتع بنشاط وحيوية الشباب، كما ظهر ذلك جليًا في املدرجات وهي تشجع املنتخب.
كانت تلميذة ذكية وبراقة في دروسها، حيث تم اختيارها لبرنامج تبادل الطالب عندما كانت 
في الســابعة عشــرة من عمرها، وانتقلت إلى لوس أالموس في نيو مكســيكو، حيث تخرجت 

بعد ذلك من مدرسة لوس أالموس الثانوية عام 1986.
درست في كل من زغرب وفيينا وواشنطن العاصمة وهافارد، قبل أن تكمل دراستها للحصول 

على الدكتوراه في بلدها قبل ثالث سنوات.
ورغــم أنها مــن مواليد قرية كرواتية، إال أنها قضت جزءًا مــن طفولتها في الواليات املتحدة 

األميركية.
هــي تتقــن اللغات الكرواتيــة واإلنجليزيــة واإلســبانية والبرتغالية، وتفهــم بدرجة معقولة 

اللغات األملانية والفرنسية واإليطالية.
أصبحت رابع رئيس لكرواتيا في شــباط/فبراير 2015، وهي أول امرأة تتولى هذا املنصب 

في البالد التي نالت استقاللها عام 1991.
تزوجــت مــن جاكوف كيتاروفيتش عــام 1996 ولديهما طفالن، كاتارينــا وعمرها 17 عامًا، 

ولوكا البالغ من العمر 15 عامًا.
وعودها للكروات

فــازت كيتاروفيتش عن الحزب الديمقراطي الكرواتــي في الجولة الثانية من االنتخابات في 
11 كانــون الثاني/ينايــر 2015 بنســبة 50.74% مــن األصوات، بعد تغلبهــا على الرئيس 
السابق، إيفو يوسيبوفيتش، من الحزب االشتراكي الديمقراطي، الذي حصل على %49.26.
وعقب فوزها، صرحت قائلة: "ال مكان لالنتصارية أو التحيز"، واعدة بأن تكون كرواتيا دولة 

غنية ومزدهرة وواحدة من أكثر الدول تطورًا في االتحاد األوروبي والعالم.
تعليم وخبرات

درســت كيتاروفيتــش اللغتني اإلنجليزية واإلســبانية بجامعة في زغــرب، ومن ثم العالقات 
الدولية في فيينا وأميركا، إلى أن حصلت على املاجستير والدكتوراه )في العالقات الدولية( 

من زغرب عام 2000.
بوتني: كل من يملك هوية املشجع لديه الحق بدخول روسيا دون التأشيرة حتى نهاية العام 

الحالي
أعلن الرئيس الروســي، فالديمير بوتني، أن جميع املواطنني األجانب الذي يملكون بطاقات 
هوية املشجع ملونديال روسيا 2018 لهم الحق بدخول البالد دون تأشيرة حتى نهاية العام 

الجاري.
وأعرب الرئيس الروســي عن شــكره لجميع السياح واملشجعني األجانب الذين زاروا روسيا 
خالل اســتضافتها كأس العالم، الفتا إلى أن "الجميع أبدوا ســلوكا ممتازا" على الرغم من 

بعض التحذيرات الصادرة قبل بداية البطولة.

مبابي: نجم فرنسا في كأس العالم "يخطف األضواء من رونالدو وميسي”

أصبح العب املنتخب الفرنســي الفائز بكأس العالم 2018 في روســيا، كيليان مبابي، النجم 
العاملي األول في رأي الكثير من النقاد واملعلقني، إذ خطف األضواء من كريستيانو رونالدو 

وليونيل ميسي.
فقــد ســجل مبابــي، وعمره 19 عاما، الهــدف الرابع ملنتخب بالده في املبــاراة النهائية أمام 

كرواتيا، وفاز بجائزة أحسن العب شاب في الدورة.
ويعد العب باريس ســان جيرمان أصغر العب يســجل في املباراة النهائية لكأس العالم بعد 

البرازيلي بيلي في 1958.
وتعاقب رونالدو، البالغ من العمر 33 عاما، وميسي، البالغ من العمر 31 عاما، على جائزة 

أحسن العب في العالم في العشرة أعوام األخيرة.
ويتوقع مدافع ملنتخب اإلنجليزي الســابق ريــو فرديناند أن ينافس مبابي بقوة على جائزة 

الكرة الذهبية ألعوام قادمة.

الحضور الجماهيري:
إجمالــي الحضــور وصــل إلى 3.03 مليون مشــجع، بنســبة أكثــر من 47 ألفا فــي املباراة 

الواحدة.
اللعب النظيف:

يعتبــر هــذا املونديــال األنظف في تاريــخ البطولة، حيث لم تحتســب فيه ســوى 4 بطاقات 
حمراء.

ووصل عدد البطاقات الصفراء إلى 219 بطاقة.
جوائز فردية:

توج اإلنجليزي هاري كني كهداف للبطولة بعد تسجيله لـ6 أهداف.
وفاز الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة أفضل العب في البطولة.

البلجيكي تيبو كورتوا توج كأفضل حارس.
أفضل العب شاب في البطولة ذهبت للفرنسي كيليان مبابي.

وحصد املنتخب اإلسباني جائزة اللعب النظيف.
الجوائز املالية:

املركز األول ــ املنتخب الفرنسي سيحصل على 38 مليون دوالر.
املركز الثاني ــ منتخب كرواتيا سيحصل على 28 مليون دوالر.
املركز الثالث ــ منتخب بلجيكا سيحصل على 24 مليون دوالر.
املركز الرابع ــ منتخب إنجلترا سيحصل على 22 مليون دوالر.

املنتخبات الواصلة لربع النهائي ــ تحصل على 16 مليون دوالر.
املنتخبات الواصلة لثمن النهائي ــ تحصل على 12 مليون دوالر.

املنتخبات التي ودعت البطولة من الدور األول ــ تحصل على 8 ماليني دوالر.
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جيجي حديد
عارضة أزياء أمريكية وعاملية مشــهورة، والدها فلســطيني 
اســمه محمــد حديــد، وهــو صاحب شــركة بنــاء، ووالدتها 
أمريكية. وجيجي هي الوجه الرســمي لشــركة " توم فورد” 
"فيكتوريــا ســيكريت”  لـــ  أزيــاء  )Tom Ford( وعارضــة 

.)Victoria’s Secret(

بيلال حديد
أخت جيجي حديد، وهي أيضا عارضة أزياء أمريكية.

شــاكيرا —  مغنيــة كولومبيــة مشــهورة. والدهــا لبنانــي 
األصــل، انتقــل للعيــش فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة، 
وحصــل على الجنســية األمريكيــة، والتقــى بوالدتها التي 

تحمل الجنسية الكولومبية.

أمل كلوني
اســمها الكامــل أمــل علــم الديــن، وهــي محامية وناشــطة 
حقوقيــة وكاتبــة إنجليزية مــن أصل لبنانــي. تعمل كلوني 
محاميــًة وهــي متخصصــة فــي القانــون الدولــي وحقــوق 

اإلنسان، وزوجة املمثل ونجم هوليوود جورج كلوني.

سلمى حايك
ممثلة مكســيكية، من أصول إسبانية ولبنانية. حيث ترعرع 
والدها في لبنان، وبقي اسمها العربي كما هو حني أصبحت 

نجمة من نجمات هوليوود.

ريما فقيه
لبنانيــة، ولــدت فــي صريفا عــام 1985. كانت فــي الثامنة 
مــن عمرها عندما قــررت عائلتها ترك لبنان بســبب الحرب 
األهلية، واالنتقال إلى الواليات املتحدة حيث دخلت مدرسة 
كاثوليكيــة أمريكية، وهي صاحبة لقب ملكة جمال الواليات 

املتحدة لعام 2010.

شانون إليزابيث
اســمها الكامل شانون إليزابيث فضل. وهي ممثلة أمريكية 

ووالدها من أصل سوري.

ويندي مالك
ممثلــة أمريكيــة، جدها ووالدها من أصــول قبطية مصرية. 

والدها كان بائعا بسيطا ي مصر.

جينا ديوان
ممثلــة أمريكية من أصــول لبنانية )والدهــا لبناني(. وهي 
 ،)Channing Tatum( زوجة املمثل الشهير تشانينغ تاتوم

.”Step Up“ شاركته  بطولة الجزء األول من فيلم

تيفاني
 Tiffany Renee( اســمها الكامــل تيفانــي رينيــه درويــش
Darwisch(، وهي مطربة أمريكية معروفة باسم "تيفاني"، 
والدها ســوري والدتها لبنانية. وشــاركت فــي التمثيل في 
 How I Met“ بعــض األفــالم واملسلســالت األمريكية مثــل

.”Ted”و ”Your Mother

10 نساء ذوات أصول عربية األكثر إثارة في الغرب
صـــور  مجموعـــة  لكـــم  نقـــدم 
مختارة لنســـاء ذوات أصول عربية 
لمعن فـــي عالم الشـــهرة والفن 

والغنـــاء والتمثيـــل واألزياء
في بالد الغرب
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ســحر  بــني  دارت  أحاديــث 
وســيم  شــاب  عــن  وأديبــة 
يأتــي إلى املعمــل وعن املرأة 
وتأثير الحمــل على جمالها، 
كمــا تحدثــت ســحر لزوجها 
عبداملجيــد عــن أفــكار اديبة 
وعدم حبها لزوجها وحلمها 
بشاب آخر وسيم، ولكن زوج 
ســحر قــال لهــا أن تفكيرهــا 

مجرد أفكار صبيانية.

تســير متمايلة ثم لم تلبث أن التفتت إليه 
وســألته وهــي تبتســم بغنج: “بــأي رجل 
اليســار؟”.  او  اليمــني  ســتعلقني؟  كنــت 
ابتســم عبــد املجيــد وقــال : “وهــل أعلق 
قلبــي باملقلــوب؟ أنــت أغلــى عنــدي ممــا 
تتصورين”. دمدمت وهي تسير نحو غرفة 
النوم ربما ســمعها عبــد املجيد تقول بأن 
كل الرجال يكذبون على نسائهم بمثل هذه 

الكلمات.
لــم يــأت وحيــدًا، حــني دخــل إلــى مكتــب 
املديــر املوجود قــرب بــاب املعمل الحظت 
أديبــة أن ذلك الشــاب قد جــاء مبكرًا هذه 
املــرة وقــد اصطحب معــه رفيقًا لــم تتبني 
مالمحــه جيــدًا. كان قد مضــى على غياب 
ســحر بضعــة أيام فقــط، واعتــادت أديبة 
علــى املجــيء والذهــاب وحيــدة كل يــوم. 
لقــد شــعرت أنها أكثــر حرية فــي الحركة 
والتصرف، تمنت لو أن ســحر ال تعود إلى 

العمل أبدًا لتبقى تشعر بهذه الحرية.
عندما دق الجرس للغداء أســرعت جوليا، 
املــرأة الجميلة التي تعمل إلى جانبها إلى 
غرفــة الطعــام حيث ســمعت وهــي ترحب 
بذلــك الشــاب وبصديقــه. قال لها الشــاب 
بأنــه قد أحضر لها قطعة بيتزا خصيصًا، 
فشــكرته بحــرارة وقالت بأنهــا تتمنى أن 
تتمكــن يومــا مــن أن ترد له هــذا الجميل. 
حني دخلت أديبة إلى تلك الغرفة ســارعت 
جوليــا إلــى تقديمها إلــى الشــاب اآلخر، 
الضيــف الجديــد: “ إنــه روبرتــو صديق 
لــوي”. ادعــت أديبــة خجاًل وهي تبتســم 
مرحبة بالشابني. روبرتو الذي ظل صامتًا 
معظم الوقت كان يسترق النظر بني الحني 
واآلخــر إلى أديبة، لم يســألها عن شــيء، 
وحتــى لــم يكلمها، لكنــه أظهر مــن خالل 
نظراتــه أنه مهتــم بها أو هكــذا تصورت، 
بينما كان لــوي يواصل ثرثرته مع جوليا 
دون توقف. لم يكن في حديثهما أي شــيء 
غير عادي ولكنه كان يظهر أنهما صديقان 
حميمان. هزت أديبة برأسها وقالت تحدث 
نفســها: “إنها الحرية في هــذه البالد، لو 
كانــت جوليا فــي لبنان وتكلمــت مع رجل 
غريــب كما تفعــل اآلن مع لــوي لقتلوها”. 
هزتهــا جوليــا من شــرودها ســائلة: “هل 
تعرفــني أن روبرتو ابن بلــدي، من جنوب 
أميــركا؟”. “لقــد عرفــت اآلن –أجابتهــا – 
يمكنــك أن تتكلمي معــه بلغتك”. قالت لها 
وهــي تبتســم: “أال ترين أن كل األميركيني 
وفتنــة؟”.  يتميــزون بجمــال  يتبعالجنوبيــني 

عـــمـــران
الرواية الجديدة للكاتب والباحث الدكتور رامز رزق
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“يمكــن” –قالت بغنج وهــي تنظر في وجه 
روبرتــو الذي ابتســم دون أن يقول شــيئًا. 

كان ذلك هو اللقاء األول مع روبرتو.
الحظــت جوليا فــي اليوم التالــي ان أديبة 
لم ترفــض طلب املدير منها أن تعمل بعض 
الســاعات اإلضافيــة بعد الــدوام، قالت لها 
مســتغربة: “إن الرجال فقــط يبقون للعمل 
بعــد الدوام”. ردت أديبــة: “أنا ال أخاف ان 
أبقــى معهــم”. “لم يكن هــذا قصدي -قالت 
شــارحة – الرجال يســتطيعون الســير في 
الليل ودخول محطة القطار دون خوف، أما 
النســاء فاألمر مختلف، لقد تعرضت بعض 
السيدات لالغتصاب في الليل قرب محطات 
القطار”. شــعرت أديبة بخوف ما وأسرعت 
تخبــر املديــر بأنهــا ال تســتطيع البقــاء ثم 
شرحت له املحاذير التي تنتظرها والخوف 
… لكــن املديــر ســرعان ما راح يبســط لها 
األمــور، قــال لهــا أنــه يســعده أن يوصلها 
إلــى بــاب بيتهــا، فطريقــه أصــاًل تمــر في 
نفس الشــارع الذي تسكن فيه. هزت رأسها 
مستســلمة وعــادت تتابــع عملهــا. قــّدرت 
جوليا فورًا ما حدث فقالت لها: “هربت من 
فخ إلى مصيــدة”.  نظرت إليها أديبة وهي 
مقطبة الجبــني ســائلة: “أي مصيدة؟ وأي 
فخ؟”. فأجابتهــا وهي تنصرف إلى عملها: 

“ال شيء، ال أقصد شيئًا”.
فــي تلــك اللحظــة أدركــت جوليــا أن أديبة 
تشــبه طفاًل قــد ُجِمعت حولــه ألعاب كثيرة 
ال يعــرف أيهــا يأخذ، أو إنســانًا تائهًا عند 
مفتــرق طــرق ال يــدري إلــى أين يتجــه. إن 
أديبة ال شــك مقبلــة على تجربة خطيرة وال 
بــد لهــا أن تتلقى درســًا يجعلهــا تميز بني 
الصواب والخطأ، درسًا يعلمها أن ال تقيس 
األمــور بمقيــاس عقلها الصغيــر فقط. لكن 
جوليا كانت تشعر في ذات الوقت بالخوف 
عليهــا، فهي ترى فيهــا صديقة طيبة، ال بل 
إنســانة بريئــة يمكــن أن تغويها األشــياء 
الالمعة بســهولة. فكرت قلياًل ثم اســتدارت 
نحوهــا وقالــت لها بشــكل مفاجــىء: “ألن 
تأتــي لزيارتــي؟ لقــد عرفتــك منــذ حوالــي 
الســنة، وإلــى اآلن لم تدخلــي بيتي رغم أن 
بيتــي على بعد خطوات من هذا املكان، كما 
لــم تأخذينــي إلى بيتك، أال يبــدو هذا األمر 

بمناســبة ميالده الســبعني، نتساءل كمنتدى 
اللبنانيــة  الجاليــة  احتفلــت  كيــف  حــوار، 
بيننــا؟  ســعادة  وديــع  بوجــود  والعربيــة، 
الشــاعر الــذي تــرك بصماتــه الخاّصــة على 
الشــعر العربي الحديث، والــذي بنى عمارته  
الشــعرية على طريقته التي تأثَّر بها شــعراء 
كثيــرون مجايلــون والحقون. وديع الشــاعر 
ق  املتــذوِّ الشــعري  بابداعــه  اعتــرف  الــذي 
العربــي أينمــا كان، والذي وصل شــعره الى 
لغــات عاملية كثيــرة. كيف اســتقبلت الجالية 
عيد ميالده السبعني؟                                     

ثالثون ســنة قضاهــا وديع في اســتراليا لم 
تســتطع أن تعيد له "النظرة التي تركها أمام 
ضه بنظرة بديلة.  الباب". ولم تستطع أن تعوِّ
كل واحــد مّنــا ترك نظرته أمــام بابه يا وديع 
ورحل. ترك ذكرياته وأيام طفولته التي كبرت 
“مع التراب والشــجر والزهــر والعصافير”. 
ثالثــون ســنة وهــو يحــاول “وصــل ضفََّتني 
بصوت”. وبقي الحاجــز بني الضفتني كبيرًا 
رغــم االصوات الكثيــرة التي حاكها جســور 
تواصل. ثالثون ســنة ووديع يتســاءل: "هذه 
العاصفــة فــي الرأس كيف ال تحــّرك غصنًا؟" 
وملــاذا ال تمطــر وفــي “عيونــه غيــوم؟". أنت 
دتنا على الحلم الوهم. وسنحلم بالغصون  عوَّ
املتحركــة و باملطر. ثالثون ســنة وبقي "مثل 
شــجرة هرمة اقتلعت من تربتها وُغِرست في 
تربــة غريبــة". ليس املنفى وحــده هو التربة 
الغريبــة. "فكل االمكنة صارت تقريبًا منفى". 
وملــاذا الـــ "تقريبــًا" يــا صديقنــا؟ ورغم ذلك 
ــك "بوهم السعادة، بوهم  تجد الشــاعر يتمسَّ
االنســانية الحقة، بوهم الحق، بوهم السالم، 
بوهم الحياة الجميلة". فخطورة الشــعر عند 
وديع "هي القدرة على الخلق، ولو بالوهم".                                                              
وديــع الشــاعر يتعاطــف مع "صــوت الجرح 
الذي هــو الصوت االنســاني بامتيــاز". وما 
معنى أن يكون الشــاعر شاعرًا "إذا لم يقاوم 
الالإنســانية؟" والشــعر عنده "هو تمرد على 
كل ما هو نقيض االنســانية". وهو صدق مع 
الــذات واآلخــر. "ليــس صادقًا مــن يكتب عن 
املحبــة وفــي قلبه حقــد وبغض. ومــن يكتب 
عن الســالم وفي داخله أعداء". والشعر عنده 
هو الحياة. فالشــعر ليس "مجرد كلمات. انه 
أوال حياة". ووديع عاش شــعره وكتب بعض 
حياتــه. وال زالت الطريق طويلة. يمكن لقارئ 
شــعره أو ملن يســتمع اليه ان يتمتع بالقراءة 
أو باالستماع عكس العديد من الشعراء الذين 
يتطلب شــعرهم قارئا أو مستمعا متخصصا 
فــي فــكِّ الطالســم. أضف الى أن شــعر وديع 

يمزج بني الكتابة الفكرية والكتابة الشــعرية 
دون التضحية بأحداهما. وأخيرًا وديع يقول 
ما يفعل ويفعل ما يقول عكس غالبية الكّتاب 
واملثقفني في لبنان والعالم العربي.              

ســبعون ســنة، ثالثون منهــا في اســتراليا، 
انتقــل وديع مــن الطباعة بالكتابــة اليدوية، 
والتوزيــع باليــد علــى أرصفــة بيــروت، الى 
النشر االلكتروني مرورًا بدور النشر التي لم 
يربح منها "فلســًا واحــدًا". لكنه ربح املكانة 
املميــزة فــي عالم النــص الشــعري الحديث. 
ورغــم عملــه، لســنوات طويلــة، فــي صحافة 
بيــروت ولندن وباريــس وأثينا وســدني، لم 
ــر القــراء  نجــد مليــالده الســبعني صــدى يذكِّ
َر فــي جيله من الشــعراء وفي ما بعد  بمــن أثَّ
جيله. ملاذا؟ أأِلنهم يتساقطون؟ : "يتساقطون 
بأوطانهــم التي صارت وهمــًا، وبانتماءاتهم 
التي صارت كذبًا".                                     

رنــا في منتدى الحــوار، رغم حداثة عهدنا  فكَّ
علــى الســاحة االســترالية، باقامــة مناســبة 
أمــران: االول ان  تكريميــة لوديــع. فردعنــا 
مناســبات التكريم في جاليتنــا وصل الكثير 
منهــا الى حــّد املهزلة. والثاني وديع نفســه، 
دون أن نفاتحه باملوضوع، بعد أن قرأنا رأيًا 
له يقول: "لم أتعاطف يومًا مع شعر التمجيد 
ومناســبات  والهجــاء".   واملديــح  والرثــاء 
التكريــم فــي جاليتنــا أصبحــت بمعظمهــا 
تمجيــدًا ومديحــًا وهجــاء ورثــاء يرثــى له. 
فارتدعنا. لكننا رفضنا أن تمر املناســبة دون 
أن نقول له شــكرًا علــى كتاباته. لذلك نقولها 
علنــًا شــكرًا يــا وديــع علــى وجــودك بيننا. 
وشكرًا على شعرك االنسانّي بامتياز.                                                      
وديــع لم يتوقــع تكريما من " الوجهاء" إذ أن 
وداعته ال تلتقي و "وجاهتهم"، وال من أرباب 
، وال  األعمــال املشــغولني دائمــًا بأعمالهــم 
تعنيهــم في الغالب أعمــال ال “وديع”. فبينه 
والقبليــات  والطوائفيــات  االنانيــات  وبــني 
والحزبيــات الضيقــة وديــان ووهــاد، وإلهه 
وإلهها ال يلتقيان. أما عن الصحافة واإلعالم،  

ة. فربما في القلب غصَّ
هــل توقع تكريما منــا؟ ال نعتقد. لكن من األن 
فصاعــدا كل مــن اســتحق تكريمــا ولم يجده 

عليه أال يتفاجأ إذا وقفنا له باملرصاد.
“العابــرون ســريعًا جميلــون. ال يتركون ثقل 
ظــل. ربما غبارًا قلياًل، ســرعان مــا يختفي”. 
وعبــورك فــي شــعرنا العربــي الحديث، وفي 
حيــاة جاليتنا، جميل جميل. ترك و ســيترك 

ظالاًل ربيعية متجددة دائمًا ولن تختفي. 
منتدى الحوار – سدني –

وديع سعادة: شعره حياته، وحياته شعر

كتاب مفتوح الى أبناء الجالية 



19 The World Observer  |  15th July  |  2018 األوبزرفر  |  ١٥ تموز  |  ٢٠١٨
تكنولوجيا

هيئة بريطانية تغرم فيسبوك 
النتهاكه قانون حماية البيانات

قالــت شــركة تويتــر ، إنهــا تعكف على 
تحديــث خدمتهــا إلتاحة مســاحة أكبر 
لألحــداث الكبــرى مثل نهائيــات كأس 
العالم لكــرة القدم والــزالزل واألعراس 
امللكيــة واالنتخابــات كــي تســهل على 
املســتخدمني العثــور علــى التغريدات 
املثيــرة لالهتمــام، بمــا ســيجعل طائر 

تويتر كأنه واقف على كتفك.
وتحــاول الشــركة تقديم خدمــة مميزة 
للمستخدمني واملعلنني بتسليط الضوء 
على األحداث املباشرة واألخبار العاجلة 
على عكس ما تقدمــه خدمات التواصل 
االجتماعي األخرى، مثل فيسبوك الذي 
يمنح األولوية للمنشورات االجتماعية 
التــي تتناول األســرة واألصدقــاء على 

األخبار.
وقالت تويتر، ومقرها سان فرانسيسكو، 
إنها ستبدأ إخطار مستخدمي تطبيقها 
باألحــداث التــي تجــري وربمــا تثيــر 
اهتمامهــم، مضيفة أنها ســتروج لهذه 
األحداث في قسم مخصص على صفحة 

البحث.
وحســب رويترز، ذكر كيث كوملان نائب 
رئيــس تويتــر للمنتجــات، أن األخبــار 
العاجلــة واملهمــة ســتظهر فــي مقدمة 
الصفحة الرئيسية وهي محور الخدمة 
وأول مايراه املســتخدمون عادة عندما 

يفتحون تويتر على هاتف ذكي.
وقال كوملان في إفادة للصحفيني "نريد 
أن يكــون تويتــر هــو الطائــر الصغير 
الذي يقف علــى كتفك ليخبرك بما تريد 

أن تعرفه عندما تحتاج إلى ذلك”.
وســيؤدي النقــر على األخبــار العاجلة 
إلــى  إلــى نقــل املســتخدمني  واملهمــة 
والصــور  التغريــدات  مــن  مجموعــة 
واملقاطــع املصورة بشــأن موضوع ما، 
والتــي ســتوضع معــا فــي هــذا املكان 
مــن خــالل حلــول حســابية إلكترونية 

وموظفني.
وقــال كوملــان، إن تويتــر أطلق خاصية 
مشابهة تسمى )مومنتس( عام 2015، 
مضيفــا أن التغييــرات األخيرة توســع 

هذه الخاصية.

قالــت إليزابيــث دنهــام، مفوضــة تنظيــم 
املعلومــات فــي  بريطانيا، اليــوم األربعاء، 
إنهــا تعتــزم فــرض  غرامــة علــى شــركة 
فيســبوك بســبب انتهاكات لقانــون حماية 
فيــه  الــذي يحقــق  الوقــت  فــي  البيانــات 
مكتبهــا في كيفيــة حصول شــركة كمبردج 
أناليتيكا لالستشــارات على بيانات ماليني 

املستخدمني بطريقة غير سليمة.
وواجــه  مارك زوكربرغ الرئيــس التنفيذي 
لفيســبوك اســتجوابا مــن قبــل مشــرعني 
أميركيني ومشــرعني مــن االتحاد األوروبي 
حــول كيفية حصول كمبردج أناليتيكا على 
بيانات 87 مليونًا من مســتخدمي فيسبوك 

بطريقة غير سليمة من خالل باحث.
وقالــت دنهــام فــي إفــادة عــن مســتجدات 
التحقيق الذي تجريه في اســتخدام تحليل 
البيانــات مــن قبــل حمــالت سياســية إنها 
تعتــزم تغريــم شــركة فيســبوك 500 ألــف 
جنيــه إســترليني )663850 ألــف دوالر(، 

مــن جهة أخرى، تويتر "يحجب ماليني 
الحسابات املزيفة”

قالت صحيفة واشنطن بوست إن موقع 
تويتــر حجــب نحو 70 مليون حســاب 

مزيف ومريب منذ شهر مايو/أيار.
تعليــق  أن  الصحيفــة  وأضافــت 
الحســابات وحجبهــا يعــد جــزءا مــن 
جهود كبيرة تبذلها الشــركة لتحســني 

جودة التغريدات على منصتها.
الحســابات  مــن  الكثيــر  أن  وُيعتقــد 
يســتخدمها متصيــدون أو برامج آلية 

بهدف تشويه استخدام الخدمة.
مقــال  علــى  التعليــق  تويتــر  ورفــض 
الصحيفة، وقال إن الشركة تبذل جهودا 
بغية "تحســني" املحادثات العامة على 

شبكة التواصل االجتماعي.
قال جوان غوزمان، باحث في مؤسســة 
"يــو ســي إل" اكتشــف وجــود مئــات 
اآلالف مــن البرامــج اآللية علــى مواقع 
التواصل االجتماعي، إن تويتر تجاهل 
التصــدي للتغريــدات اآللية لســنوات. 
وأضاف:"حتــى وقــت قريــب لــم يكــن 
يعتقــد توتيــر أن البرامــج اآللية تمثل 
مشــكلة على منصته ولم يبــذل جهودا 

قوية الكتشافها”.
وقال :"جــاء ذلك بعد خــروج بريطانيا 
مــن االتحــاد األوروبــي واالنتخابــات 
األمريكيــة عام 2016، حيــث أصبحت 
تويتــر  وبــدأ  عائقــا،  البرامــج  هــذه 
وفيســبوك أيضــا التعامــل بجديــة مع 

األمر”.
الثقــة  رئيســة  هارفــي،  ديــل  وقالــت 
والســالمة فــي تويتــر، للصحيفــة إنه 
يتعني علينا حاليــا االهتمام "بالحفاظ 
علــى الســالمة" أكثــر مــن دعــم حريــة 

التعبير.
أكبــر  بــني  :"مــن  هارفــي  وأضافــت 
التحــوالت التي تواجهنا هــو الطريقة 
التي نفكر بها بشــأن املوازنة بني حرية 
التعبيــر والقــدرة علــى حريــة التعبير 

وتهدئة خطاب اآلخر”.
وقالت: "حرية التعبير ال تعني حقا أي 

شيء إذا لم يشعر الناس باألمان”.

قريبا.. "طائر تويتر"
سيقف على كتفك

وهــو رقــم صغيــر بالنســبة لشــركة تبلــغ 
قيمتهــا الســوقية 590 مليــار دوالر، لكنــه 

أقصى مبلغ يمكن فرضه.
وقالــت دنهام إن فيســبوك انتهكت القانون 
لتقاعســها عن حماية بيانات املســتخدمني 
وألنهــا لــم تكــن واضحة بخصــوص كيف 
تمكــن آخرون من االســتفادة مــن البيانات 

على منصتها.
وأضافــت في بيان "التقنيات الحديثة التي 

تستخدم
وبوســع فيسبوك أن ترد على املفوضة قبل 
صــدور قــرار نهائــي، وقالــت إنهــا تراجع 

التقرير وسترد قريبا.
مســؤولي  كبيــرة  إيجــان  إيريــن  وقالــت 
الخصوصيــة فــي فيســبوك في بيــان "كما 
قلنــا مــن قبل، كان يتعني علينــا عمل املزيد 
مــن أجــل التحقيــق في املزاعــم بخصوص 
كمبــردج أناليتيــكا واتخاذ إجــراء في عام 

.”2015

Magic
Driving School

0421 062 555
للحصول عىل رخصة قيادة السيارات بأقل تكلفة وأرسع وقت



20The World Observer  |  15th July  |  2018 األوبزرفر  |  ١٥ تموز  |  ٢٠١٨
متفرقات

يفضــل الكثيــر من الناس الحيــاة الصحية ، لذلك فهــم يحاولون 
جاهديــن التخلــص من الــوزن الزائد عن طريق التغذية الســليمة 
و الطريــق املــؤدي للحيــاة اإليجابيــة ، و قــد تحــدث كثيــر مــن 
اإلختصاصني األطباء في مراحل و أهمية أسلوب الحياة الصحية 
و الســليمة ، فضاًل عن مدي التأثير اإليجابي للتغذية الســليمة و 
التنــوع فــي األطعمة و املشــروبات مــع محاولة تجنــب أو تقليل 
األطعمة التي تحتوي علي نسبة عالية من السكريات و الدهون .
يحتاج الجســم لســعرات حراريــة لتوازن الطاقة داخل جســم 
اإلنسان ، عن طريق تناول األطعمة التي تحتوي علي بروتينات 
، و فيتامينــات ، و معــادن ، و دهــون و كربوهيــدرات بنســب 

مالئمة لجسم االنسان حسب كل حالة صحية .

مفهوم السعرة الحرارية :
إن الســعرة الحرارية هي وحدة قياس الطاقة الحرارية ؛ التي 
يحتاجها جســم اإلنســان و يكونها الجســم ، لكي يقوم بعمله 

بشكل طبيعي عن طريق إحراق املواد الغذائية .

مفهوم األغذية فارغة السعرات :
هــي أغذية قليلة جًدا بالســعرات الحرارية ال تفوق إحتياجات 
الجسم ، و في نفس الوقت تحتوي علي العناصر الغذائية من 
فيتامينــات ، أو معادن ، فهي تمد الجســم بالطاقة الالزمة له ، 

مع الفائدة الغذائية املطلوبة .

عــدد الســعرات الحراريــه التــي يحتاجهــا الجســم 
إلنقاص الوزن :

معدل السعرات الحرارية التي يحتاجها جسم اإلنسان كل يوم 
في متوســط الشــخص الطبيعي فإنها من 1500-1800 سعر 
حراري ، و ذلك عندما ُتستهلك علي أساس يومي فسوف تعطي 

الشخص الطاقة الالزمة إلستمراره في الحياة بشكل سليم .

األطعمة و املشروبات املفضلة التي تساعد في خفض 
و إنقاص وزن اإلنسان :

أواًل البروكلــي : من أكثــر الخضروات الغنية باأللياف و املواد 
الكيميائية النباتية ، و هو من األطعمة التي تحتوي علي نسبة 
قليلــة من الســعرات الحراريــة ، و يعتبر طهــي البروكلي علي 
البخار أفضل طريقة صحية لتناوله ، و يستحسن تناول مقدار 

كوب واحد ألنها الكمية املناسبة التي يحتاجها الجسم .
ثانيــًا الســبانخ : تعتبر الســبانخ من أهــم األطعمة منخفضة 
الســعرات الحراريــة ، و تســاعد علي منع املشــكالت الصحية 

التي تخص القلب .

ثالثــًا الشــاي األخضــر : يحتــوي الشــاي األخضــر علي 
مضــادات أكســدة ، و يعتبــر أنه أقوي املكونات  التي تســاهم 
فــي تقوية عمليــة امليتابولزيوم و خفض الدهون و الســعرات 

الحراريــه ، ولذلــك يفضل تناول من  2 – 3 أكواب من الشــاي 
األخضر للحصول علي أفضل النتائج .

رابعــًا الكرفس : يعد الكرفس من الخضــروات الغنية التي 
تحتــوي علــي كميات كبيرة باملــاء و االليــاف ، و يحتوي علي 
كميــة منخفضة جًدا من الدهــون ، لذلك ينصح بإضافه عودين 
أو ثالثة عيدان من الكرفسللنظام الغذائي يومًيا ، و يساعد في 

حرق السعرات الحرارية .

خامًســا املشــمش : يحتوي املشمش علي نســبة قليلة من 
الســعرات و يحتــوي علــي البيتاكاروتــني الذي يقــوم بحماية 
البصر و أيًضا يساعد علي مكافحة السرطان ، و يحتوي علي 

. e و a  و c فيتامني

سادًســا الفراولــة : تحتــوي الفراولة علي فيتامني ســي و 
عــدد  قليل جًدا من الســعرات الحراريــة ، و يحتوي علي كمية  
من مركبات البوليفينول التي تقوم بحماية اإلنســان من تضرر 

األنسجة التي ترتبط بأمراض القلب .

ســابًعا الخيــار : إن تنــاول الخيــار بكميات كبيرة يســاعد 
اإلنســان علــي الشــعور بالشــبع ، و يمــد الجســم بكيمات من 
امليــاه التي تســاعد علي إنقاص الــوزن ، و أيًضا يحتوي علي 

فيتيامني سي .

أضــرار الزيــادة فــي نســبة الســعرات الحراريــة في 
األطعمة التي يتناولها اإلنسان :

العالقــة بني تناول األطعمة و الوزن عالقة طردية ، فكلما زادت 
كميــة األطعمة التي يتناولها اإلنســان زاد وزنــه ، فلذلك يجب 
علــي االنســان مراعــاة إختيار األطعمــة املناســبة ، و تقليص 
كميــات األطعمــة التــي يتناولهــا ، و حينهــا يحدث فــارق في 
كميه الطاقه التي يحتاجها جســم االنسان التي تفوق املخزون 

املطلوب فبالتالي تتحول إلي دهون .
عندمــا تتراكــم الدهــون فــي جســم اإلنســان يصبــح  معرًضا 
لإلصابة باألمراض الخطيرة ، منها أمراض السكر ، و أمراض 
القلب و سرطان القولون ، و اإلصابة أيًضا باألمراض النفسية 
، مثــل اإلكتئــاب الــذي يجعــل اإلنســان عاجز عــن تحقيق أي 

إنجازات في حياته .

كيــف يمكن لإلنســان حــرق الســعرات الحرايه التي 
يكتسبها الجسم :

إذا شعر اإلنسان أنه تناول قدر كبير من األطعمة ؛ التي تحتوي 
علي نســبة كبيرة من الســعرات الحراريــة ؛ فإنه يمكنه حرقها 
عن طريق ممارســة التمارين الرياضية مثل : املشــي و الجري 

و ألعاب القوي .

اكالت سعراتها الحراريه صفر

بدعــوة مــن رئيــس ديــر مار شــربل ســيدني – اوســتراليا 
فــادي  الفخــري  القنصــل  لبــى  الفــرخ،  لويــس  األب 
الزوقــي، املعّيــن حديًثــا قنصــاًل فخريــًا للبنــان فــي والية 
الديــر. فــي  الغــداء  الــى  دعــوًة  األســترالّية،   تازمانيــا 

ثّم انتقل الجميع الى صالون الدير حيث قّلده األب الرئيس 
باسم الرهبان درع مار شربل، منّوًها بدور الزوقي اإلنمائي 
والثقافي واإلجتماعي واإلقتصادي الذي يقوم به بني لبنان 
وأســتراليا، مهنئًا إياه ومشيدًا بحســن إختياره في املكان 
املناســب تقديــًرا لجهــوده التي يبذلها في ســبيل ترســيخ 
 العالقــة والتواصل بني أســتراليا ولبنان على كافة الصعد.
ومــن  والرهبــان  الرئيــس  األب  الزوقــي  شــكر  بــدوره 
شــّجعته  التــي  املارونيــة  اللبنانيــة  الرهبانيــة  خاللهــم 
لبنــان. فــي  اإلســتثمار  علــى  وخاصــًة   باســتمرار 
وأعــرب عن شــكره لــدور الرهبــان الفاعل في هــذه الجالية 
مبديــًا إســتعداده للوقــوف بجانبهــم من أجــل تطوير هذه 

املؤسسة الرهبانّية العامرة.

رهبان دير مار شربل 
يكرمون الزوقي

مؤتمر حزب العمال 
شهد توقيع بوب 
كار ودعم حقوق 

الفلسطينيين واطلق 
برنامجه االنتخابي

عقــد حزب العمال االســترالي مؤتمره الســنوي مؤخرا في 
ســدني تاون هول ، بحضور زعيم املعارضة الفيدرالية بيل 
شــورتن ونائبته تانيا بليبرســك ووزراء ونواب فيدراليون 
ومحليــون، وشــهد املؤتمــر توقيــع كتــاب وزيــر الخارجية 
السابق بوب كار الذي يعود ريعه لدعم الالجئني السوريني.
كمــا اكــد املؤتمــر على دعــم حزب العمــال لحقوق الشــعب 
الفلســطيني ولحــل الدولتــني وكان بــني املتحدثــني عضــو 
املجلس التشريعي في الوالية شوكت مسلماني الذي تحّدث 
عــن الخطوط العريضة لسياســة العمال، كما شــهد املؤتمر 
نقاشــات و اوراق عمــل ووضــع خطــط مســتقبلية عشــية 

االنتخابات املحلية والفيدرالية.
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من املستورد الى املستهلك بأسعار منافسة حجر طبيعي ١٠٠٪ خفيف الوزن جمالية خاصة
إختصاصيون يف التركيب والديكورات الداخلية واخلارجية

ARTISAN STONE

T. 0426 400 200
E. info@DNAstone.com.au  -  W. www.DNAstone.com.au

NATURALLY INSPIRED

سرعة يف التنفيذ ودقة يف العمل

نحت - رسومات وزخارف شامية
حجر أبيض كلسي لبناني

حجر أسود بازلتي للواجهات واالرضيات
نستطيع أن نؤمن الطلبيات بأقصى سرعة

وحسب قياسات وتصميم احلجر
لطلباتكم وملزيد من املعلومات

االتصال بـ طريف الراحيل

DNA

Ask us about our ‘Cupcake Courier Service’2
Contact Mona: 0420599895 or Mariam: 0450758589
Email: tastebudscakesandsweets@outlook.com

Tastebuds Cakes & Sweets
For all occasions: birthdays, weddings, kitchen tea, work functions and everyday orders

• Themed cakes1
• Themed cupcakes
• Themed biscuits
• Party treats
• Range of sweets and slices
• Savoury treats
• Traditional sweets

1Birthday cakes must be ordered at least 3 weeks in advance.
Wedding cakes must be ordered 6 weeks in advance.
A 30%, non-refundable deposit is required upon ordering.
2We will deliver cupcakes to your child’s daytime setting,
on the day of their birthday!

إبداع يف تصميم قوالب احللوى
املميزة جلميع مناسباتكم
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Australia Phone Cards
بطاقة اهلاتف االسرتالية

• Sky Lebanon
• Best Middle East Card
• Wonderful

بعكس ما ُنشر عن أن أمور مسلسل " باب الحارة “ لم تحسم 
بعد، فقد علم موقع "الفن" أن القائمني على العمل الشــامي 
الشــهير بدأوا تحضيراتهم الجدية لتصوير الجزء العاشر 
والحــادي عشــر في دمشــق، ليتــم عرضهما خــالل رمضان 

2019 ورمضان 2020.
“بــاب الحــارة" غــاب خالل رمضــان املاضي بســبب بعض 
املشــاكل فــي قنــاة “mbc”، لكنــه عائــد بقوة عبــر خطوط 
جديدة وشــخصيات جديدة، أحدها املمثل الســوري  ســلوم 
حداد  الذي يعد أبرز املرشــحني ليكــون ضيفًا على الجزأين 

القادمني.
ومن املقرر أن يحافظ الجزء الجديد على عدد من الشخصيات 
مثــل  عباس النــوري  و صبــاح الجزائري  و شــكران مرتجى  

تصالــح الفنــان اللبناني زيــاد الرحباني، مــع أمه صاحبة 
روز، بعــد زعــل وقطيعــة  ـ فيـ الســيدة  الصــوت املالئكــي 
لســنوات،على خلفية إعالن زياد على املأل أن فيروز معجبة 

بحزب اهلل، دون استئذان منها.
وأعلن الفنان واملوسيقي واملسرحي زياد رحباني عن عودة 
العالقــات إلى طبيعتها مــع والدته الفنانــة الكبيرة فيروز، 
وكشــف عن خطط إلقامة حفل فني مشترك بينهما في العام 

املقبل.
وقــال زيــاد الرحباني فــي مقابلة مع تلفزيــون املنار التابع 
لحزب اهلل، إنه يتواصل يوميًا مع والدته فيروز بعد ســوء 
تفاهم وقع بينهما على خلفية إعالنه على املأل قبل سنوات 
أن والدتــه معجبة بحزب اهلل وبأمينه العام الســيد حســن 
نصر اهلل، دون اســتئذانها بالكشــف عن ميولها السياسية 

ومكنونات قلبها.
وأضاف زياد: "عم تركب األمور ورجع مشــي الحال.. قريبا 

جدا بيكون كل شي رجع ملكانه”.
وردا على ســؤال عما إذا كانــت املصالحة قد تمت فعال قال 

ارتكبــت زوجــة األمير هاري، ميغان مــاركل، خطأ مكررا في 
البروتوكــول، مؤخرا، حني وضعت ســاقا على أخرى، أثناء 
حضور حفل أقيم بمناســبة الذكرى املئوية لقوات بريطانيا 

الجوية املسلحة.
وبحســب مــا نقلــت صحيفة "ديلــي ميــل" البريطانية، فإن 
مــاركل التــي منحتها امللكة لقب دوقة سوســيكس، لم تنتبه 

إلى وقوعها في خطأ في حضرة امللكة إليزابيث.
فــي املقابل، التزمــت كاترين ميدلتون، زوجــة األمير وليام، 
بمقتضيات البروتوكول وتركت ساقيها بشــكل مستو أثناء 

جلوسها في قاعة االحتفال.

“باب الحارة" عائد بجزأين “سعوديات في حضن 
راغب عالمة" يثير الجدل... 

والفنان اللبناني يرد

بعد قطيعة طويلة.. 
فيروز وزياد الرحباني ال زعل وال من يحزنون 

ماركل ترتكب تصرفا "ال يليق" في حضرة الملكة

ومصطفــى الخاني ومحمد خير جــراح، في وقت يغيب فيه 
عدد من املمثلني أبرزهم  علي كريم  صاحبة شخصية "العكيد 
أبو النار" الذي صرح ملوقعنا عن انسحابه في وقت سابق.

زيــاد "نعــم وعم بنجرب نحــل القصة مع أختــي، ألن أختي 
عن ســوء نية أو عن عدم دراية، عملت عمل لفيروز كان مش 
كثيــر )موفق(...وأمي حتى ما ســألتني رأيــي فيه. حكيتني 

ورجعنا نشوف بعض وما سألتني رأيي”.
وعندما ســئل أيضا عما إذا كان يزور فيروز قال "طبعا. كل 
يوم وبنشــوف بعض وإنشاء اهلل يكون عندنا حفلة السنة 

الجايي”.
واعتبر زياد الرحباني أن ما وقع مع فيروز هو مجرد ســوء 

تفاهم استغله أناس كثيرون.

وســبق لزوجــة األميــر هــاري أن تلقت مالحظــة مماثلة في 
يونيــو املاضــي حــني ظهرت فــي هيئة جلــوس خاطئة إلى 

جانب امللكة أثناء حفل استقبال.
ويتطلب البروتوكول في بريطانيا من نســاء األسرة امللكية 
أن يتركن أرجلهن بشــكل مســتقيم أثنــاء الجلوس أو إمالة 

سيقانهن إلى جانب واحد.
وتركــت ماركل عالــم التمثيل والنجومية في ســبيل الزواج 
من هاري، وشكل زفافهما حدثا مثيرا في العالم بالنظر إلى 
انتماء العروس لوسط بعيد عن األسرة امللكية، ومن جنسية 

غير بريطانية.

رد املطــرب اللبنانــي، راغــب عالمــة، علــى حملــة الهجــوم 
التي شــنها ســعوديون ضده، بســبب انتشــار فيديو له مع 
ســعوديات أثناء التقاطهن صورا وفيديوهات تذكارية معه، 

على هامش حفله األول في اململكة العربية السعودية.
وأصــدر راغــب عالمــة بيانــا، عبــر حســابه الرســمي على 
"تويتــر"، والذي عبر فيه عن فخره بحفله الغنائي األول في 
اململكــة، كما أكد أن الصــور والفيديوهات التي التقطها مع 

الفتيات كانت في حضور أهاليهن.
وقال في البيان: "حفلي في السعودية إنجاز معنوي ورمزي 

والصور التذكارية مع الشباب كانت في حضور أهلهم”.
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شــدد اإلعالمــي اللبنانــي جــورج قرداحــي علــى أن قــوى 
خارجيــة تســببت بالشــرخ بني معظــم القادة العــرب، وأن 

الشعوب العربية ال تختار قادتها.
كالم قرداحي جاء في حديث له الثالثاء خالل برنامج “حوار 

الساعة” على قناة امليادين.
وأوضح قرداحي أنه ال يوجد خالفات بني الشعوب العربية 
بــل بني األنظمة العربيــة، وأن معظم القــادة العرب قرارهم 

ليس بيدهم وقوى خارجية سببت الشرخ الحاصل بينهم.
أما عن الوضع اللبناني فقال إن “التحالفات في االنتخابات 
اللبنانيــة التي جرت في 6 أيــار / مايو الفائت، لم تنب على 
مبــادئ بــل على مصالــح خاصة، وأن النهج السياســي في 
لبنــان ليس مبنــي على مبــادئ بل على محســوبيات وهي 

مخيبة لآلمال”.
وتابع “إن دماء الشــهداء ليســت ســلعة للمتاجرة وننحني 

أمام تضحيات املجاهدين دفاعًا عن الوطن”.
وإنتقــد قرداحــي بعض اإلعــالم العربي ألنــه “ليس موحدًا 

وهو يتبع لسياسات متعددة”.
وتطرق إلى الوضع في السعودية واملتغيرات داخل اململكة 
فقال “نرى تغيرًا لم يســبق له مثيل في املجتمع الســعودي 
بقيــادة األميــر محمد بن ســلمان، ومــا نراه مــن تحول في 

النهج السعودي ينقصه قرار بإيقاف حرب اليمن”.
ووصــف اإلعالمــي اللبنانــي أن ما يشــهده العالــم العربي 
والسيما في سوريا، هو مؤامرة كبرى وليس ربيعًا عربيًا.

وتابــع “نحتــاج أن نخرج مــن الطوباوية ألن مــا جرى منذ 
عام 2010 هّز الكيان العربي، ونشــهد انقسامات كبيرة في 

الواقع العربي من الصعب رأبها”.
ورأى أن “املؤامــرة تحطمــت علــى أســوار دمشــق، ولكنها 
مســتمرة بطرق مختلفة وعلى محــور املقاومة التنبه لذلك، 

يســتعد رجــل أوكرانــي يبلــغ من العمــر 87 عامــا لدخول 
موســوعة "غينيس" لألرقام القياســية، بعدما ارتفع تعداد 

عائلته بشكل الفت ووصل إلى 346 فرد.
وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن بافل 
سمنيوك له ثالثة عشر ابنا، و127 حفيدا و203 من أحفاد 

األحفاد.
فضــال عــن ذلك، حظي الرجــل األوكراني بعمــر طويل حتى 

رأى أحفاد أحفاده وهم يستقبلون أيضا أحفادهم.
وتعيــش العائلــة الكبيــرة في بلدة دوربســالف فــي منطقة 

أوديسا أوبالست، جنوبي أوكرانيا.
ويقــول الجــد األكبر للعائلة وهو عامل بناء متقاعد إن أكبر 

ُرصد النجم  جورج كلوني للمرة األولى منذ إصابته بحادث 
سير في  إيطاليا .

وبحســب موقع "امليــرور" البريطانــي، الُتقطت أمس صور 
لكلونــي )57 عامًا(، وهو يمشــي بطريقة غيــر مّتزنة بينما 
كان يستقل طائرة خاصة ملغادرة الجزيرة التي كان يزورها.

جورج وأمل كلوني وابنتهما.
كان النجــم يرتــدي مالبس مريحة كشــفت عن الخدوش في 
ذراعــه، بينمــا زوجتــه  أمــل علــم الديــن )40 عامــًا(، التي 
رافقته ارتدت فستانًا أنيقًا أبيض وحملت ابنتهما إيال بني 

ذراعيها.
بعد مغادرته عربة الغولف، ســاعد عّمال املطار كلوني لشّق 
طريقــه نحــو ســاللم الطائــرة، ثّم تمّســك بالقضبــان أثناء 

صعوده.
كما ســاعدته أمل، ماســكًة ذراعه ملســاعدته في الوقت الذي 

يواصل فيه تعافيه بعد االصطدام.

جورج قرداحي: المؤامرة تحطمت على أسوار دمشق...

أوكراني يستعد لدخول "غينيس" بأكبر عائلة في العالم

الصور األولى
لجورج كلوني

بعد تعرضه لحادث سير

والد ميغان: ابنتي 
مرعوبة وأخشى أن أموت 

قبل أن أراها

وأن 400 مليــون عربــي مهمشــني وال دور لهــم فــي القرار 
الدولــي، علمــًا أنه يمكننا التأثير فــي تغيير هذا الواقع من 

خالل وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي”.
اإلعالمــي اللبناني كــرر تضامنه مع القضية الفلســطينية، 
مشــيرًا إلى أن “شــخصيات عاملية بدأت تعبر عن تضامنها 
مع القضية الفلســطينية عبر وسائل التواصل االجتماعي، 
ومــن واجــب اإلعالمــي إبــداء رأيــه فــي القضايــا الوطنية 
والقوميــة، واإلعالميــون يدفعون ثمن أرائهــم متى اختلفت 
مع سياســات الــدول، واإلعالم كان املحرض الرئيســي على 
مسار ما سمي بالربيع العربي وكان مطية وأداة للمؤامرة”.
وكشــف قرداحــي ” كثــرًا المونــي علــى موقفي مــن الربيع 
العربــي وخاصــة إخواننــا فــي املعارضــة ســورية لكنهــم 
اعترفوا لي اآلن أنني كنت على حق، وأن ال حراك في سوريا 
بــل مؤامرة، وأنا خفت على مســتقبل لبنان وفلســطني منذ 

بداية الشرارات األولى )…(”.

مشــكلة تواجهه في الوقت الحالي هي تذكر أســماء جميع 
أفراد العائلة.

ويضيف ســمنيوك أن أفراد عائلتــه متعاونون مع بعضهم 
البعــض، فحني يهــم أحدهم بالزواج يشــيدون لــه بيتا في 

البلدة.
وســبق لهيئة تسجيل في أوكرانيا أن منحت شهادة للرجل 

تؤكد فيها أنه صاحب العائلة األكبر في البالد.
وبمــا أن أكبــر عائلــة مســجلة حتــى اآلن فــي موســوعة 
"غينيــس" ال يتجاوز تعداد أفرادها 192 شــخصا فإن لدى 
األوكراني ســمنيوك حظوظا كبيــرة في أن يدخل "التاريخ" 

من بابه "األسري”.

قــال  توماس مــاركل والد دوقة سوســيكس  ميغان ماركل، 
إنه يخشــى من أن ابنته "مرعوبــة" في دورها الجديد، وأن 

الواجبات امللكية تزيد الضغوط عليها.
وكشــف ماركل أيًضا عن أن آخر مرة تحدث فيها إلى ابنته 
كانت عبر الهاتف بعد يوم من زفافها، لكن بعد مرور شهرين 
تقريًبا لم يكن له أي اتصال، كما رفض قصر كنسينغتون أن 

يجيب عن رسائله.
وأضاف أنه يخاف أن يموت قبل أن يراها مرة أخرى.

وأخبــر مديــر اإلضــاءة املتقاعد فــي هوليــوود )73 عاًما( 
صحيفــة "ذا صــن" البريطانيــة يــوم األحــد: "مــا عنــدي 
بخصــوص ابنتي اآلن هو اعتقــادي أنها مرعوبة. أرى ذلك 

في عينيها، أراه في وجهها وأراه في ابتسامتها”.
وأضــاف: "لقــد رأيــت ابتســامتها لســنوات وأعــرف كيف 

تبتسم. وال أحب االبتسامة التي أراها اآلن”.
وقال أخيرا إنه متأسف "ألي خطأ قد بدر من قبل"، وحريص 

على وضع أي خالفات بينه وبني ميغان جانًبا.
مشاعر مدسوسة

وقال ماركل إنه يعتقد أن ابتسامة ابنته تدس وراءها "أملًا"، 
مشــيًرا إلــى أن "هنــاك ثمًنــا باهًظا يتــم دفعه للــزواج من 
العائلة امللكية العتيقة"، كما انتقد لباس ابنته املبالغ فيه.

ويــرى أنهــا قد تكون مجرد بضعة أيام ســيئة، لكنه يمضي 
فــي تأكيد مشــاعره املخيفة وأن ابنتــه "تعاني من ضغوط 

كبيرة للغاية”.
وأكد أن هذه آخر مقابلة يقوم بها مع وســائل اإلعالم عقب 
توجيــه االنتقــادات لــه إلجرائــه مقابالت صحافيــة تتعلق 

بشأن ابنته.
ولم يحضر ماركل زواج ميغان، بسبب أزمة قلبية طارئة أملت 

به، اضطر على إثرها إلجراء جراحة عاجلة في املكسيك.
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وصلــت من لبنان ســيدة األعمال وصاحبة صالون GA Ambiance غــادة حبيب بعد زيارة 
لألهل واالصدقاء في ربوع الوطن األم اســتمرت اســبوعني أحضرت معها تســريحات عاملية 
جديــدة باإلضافــة الى خبرتها الطويلة املعروفة عند الجالية العربية بالتســريحات الجميلة 

واملميزة
جريــدة االوبزرفــر تهنــئ الســيدة غــادة بعودتها بالســالمة وتتمنى لهــا املزيد مــن التقدم 

واالزدهار.
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