
T H E  W O R L D

INSIGHT

T H E  W O R L D

INSIGHT

T H E  W O R L D

N E W S  P A P E R
OBSERVER

صحيفة األوبزرفر العالمية
Fortnightly - 15th September | 2018   -   www.theworldobserver.com

يساعد على تخفيف اوجاع
املفاصل والعضالت

وفاة شخصني يف مهرجان ديفكون -1
بعد تعاطي جرعات زائدة من املخدرات

النائبة األمريكية تولسي 
غابارد: موقفنا من إدلب 

خيانة عظمى

جمموعة العشرين تدعو إىل 
"إصالحات عاجلة" مبنظمة 

التجارة العاملية

نيجريي يدير عملية احتيال 
الكرتونية مباليني الدوالرات 
من مركز الحتجاز املهاجرين

شجبت النائبة الديمقراطية تولسي غابارد، 
موقــف اإلدارة األمريكيــة من األحداث حول 
إدلــب الســورية، ورأت أنــه يحمــي تنظيــم 

"القاعدة" وأشباهه هناك.
وقالــت غابارد في جلســة ملجلــس النواب: 
"قبــل يومني، تكلــم الرئيس ترامــب ونائب 
التــي  الهجمــات  حــول  بنــس  الرئيــس 
وقعــت في 11 ســبتمبر، وتحدثــا عن مدى 
اهتمامهمــا بضحايــا هجــوم القاعدة على 
مــا  لحمايــة  اآلن  يقفــان  لكنهمــا  بالدنــا. 
يتــراوح بني 20 ألف إلى 40 ألفا من قوات 

دعت مجموعة الـ20 الصناعية إلى ضرورة 
إقــرار "إصالحات عاجلة" بمنظمة التجارة 
العامليــة، بشــكل يمكنهــا مــن التعامــل مع 
التحديات التجارية العاملية الحالية بشــكل 

أفضل.
 وجاء في بيان عقب اجتماع لوزراء تجارة 
املجموعة في األرجنتــني، الجمعة، أن "تلك 

اإلصالحات باتت مهمة للغاية".
وأضــاف البيــان أن "مجموعــة العشــرين 
تدعو إلــى إيجاد مقترحــات لجعل املنظمة 
أكثــر قــدرة علــى االســتجابة للتحديــات، 

اعتقلت الشرطة األسترالية نيجيريا بتهمة 
إدارة عمليــة احتيــال إلكترونيــة بماليــني 
الدوالرات من مركــز احتجاز املهاجرين في 

سيدني.
وأفــادت الشــرطة بــأن الرجــل، البالــغ من 
العمــر 43 عامــا، كان يقود شــبكة احتيال 
توجه رسائل مزيفة باسم شركات معروفة.

وكان ضمن الشــبكة ثالثة أشخاص آخرين 
وجهــت لهــم التهــم نفســها وهــي انتحال 

الشخصية واالحتيال.
وتعتقد الســلطات أن الشبكة استولت على 

أكدت شــرطة نيو ساوث ويلز أول حالة من 
الفراولة امللوثة باإلبر التي تم شــراؤها من 

سوبرماركت في سيدني.
تــم اكتشــاف اإلبــر فــي ثالثــة أنــواع مــن 
الفراولة في ســلة واحدة ، والتي اشــتراها 
زبــون مــن كولــز فــي إنجاديــن فــي جنوب 

سيدني.
قام الزبون بتســليم السلة إلى قيادة شرطة 
منطقة ســاذرالند حيث ســتتخذ االجراءات 

الالزمة.
مقابــل  مكافــأة  تعــرض  اســترالية  واليــة 

فراولة ملوثة
باإلبر

يف سيدني

زورونا أو اتصلوا بنا فسوف تجدون عند حلويات االفراح ما يفرحكم 
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لقي شــخصان حتفهما وما زال غيرهما في 
حالــة حرجــة في املستشــفى، بعــد تعاطي 
جرعــات زائــدة من املخدرات  فــي مهرجان 

ديفكون -1  في غرب سيدني يوم أمس.
وقالت الشــرطة ان رجال يبلغ من العمر 23 
عامــا وامرأة تبلغ من العمر 21 عاما توفيا 
فــي مستشــفى نيبــني بعــد انهيارهمــا في 

مهرجان ديفكون -1 في بنريث.
اســتجابت خدمات الطــوارئ الحتواء هذا 
الحــدث بســرعة بعــد تقاريــر متعــددة عن 

تعاطي جرعات زائدة من املخدرات.
أحد املتعاطني في السادســة والعشرين من 
عمره في مستشــفى نيبني في حالة حرجة، 
بينمــا كان رجــل يبلــغ من العمــر 19 عامًا 
قد نقل جوًا في حالة حرجة إلى مستشــفى 
ويســتميد فــي ســيدني حيــث ال يــزال في 

العناية املركزة.
قالت الشــرطة إن 13 شخصا أحضروا الى 
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أستراليات

يقول نائب رئيس الوزراء الســابق بارنابي 
جويــس إن مالكــوم تيرنبــول يقــوم بحملة 
نشــطة ملحاولــة إســقاط الحكومــة ، بعد أن 
حــث ســكوت موريســون على إرســال وزير 
الشــؤون الداخلية بيتــر داتون إلى املحكمة 

العليا.
جاء تعليق تيرنبول في شــكل تغريدة، وهو 
أول تدخــل له في السياســة األســترالية منذ 
أن خســر الوظيفــة العليــا كرئيــس لــوزراء 

أستراليا.
وقــد أثيــرت تســاؤالت حــول أهلية الســيد 

قــدم املليارديــر فرانــك لــوي تقييًمــا الذعًا 
للمنــاخ السياســي الحالــي في أســتراليا 
، واصفــًا املوجــة األخيــرة مــن التحديــات 
القياديــة بأنهــا غير مقبولــة ، وتحث على 

"التعامل بحذر مع الديمقراطية”.
وقــال فــي الخطــاب الــذي ألقاه أمــام كبار 
 " السياســيني واالقتصاديــني  املســؤولني 
خمســة رؤســاء وزراء فــي خمس ســنوات 

غير مقبول.”
الديمقراطيــة ومعالجتهــا  رعايــة  “يجــب 

بعناية.”
وتحــدث الســيد لوي ، املؤســس املشــارك 
ملركز تسوق ويستفيلد العمالق ، بمناسبة 
الخامســة  الســنوية  بالذكــرى  االحتفــال 
عشــرة ملعهد لوي ، واصفــًا بناء األمة بأنه 
"مهمــة صعبة" ، لكن القــول بأن البقاء في 

الوظيفة العليا يبدو أكثر صعوبة.
وانتقــد الرجل البالغ مــن العمر 87 عاما ، 
نغمــة األمــة تجاه املهاجريــن ، وأثنى على 
عمــل وزيــرة الخارجيــة الســابقة جولــي 

أعلنت ســلطات نيوزيلندا واســتراليا، بأنها 
سترســل طائرات بحرية دوريــة إلى اليابان، 
ملراقبة تنفيذ العقوبات ضد كوريا الشمالية.

نقلــت جريــدة "ســتاف" النيوزيلنديــة، عــن 
وزيــري الخارجيــة النيوزيلندي، وينســتون 
بيتــرز والدفاع، رون مــارك، قولهما إن بلدنا 
 "2 كا  "بــي-3  مــن طــراز  سيرســل طائــرة 

أوريون، للقيام بدوريات.
وقــال وزير الدفــاع النيوزيالندي: "ســتقوم 
نيوزيلندا بتنســيق الجهود مع الشركاء ملنع 
األنشــطة البحريــة لكوريا الشــمالية، والتي 
تتناقض مع عقوبات مجلس األمن الدولي”.

ومــن جانبــه أعلن وزيــر الدفاع األســترالي، 
سترســل  أســتراليا  أن  بايــن،  كريســتوفر 
طائرتــي دوريــة مــن طــراز "أيــه بــي — 3 
ســي أوريون"، إلى اليابــان. مؤكدا مواصلة 
أســتراليا الضغط االقتصادي والدبلوماسي 

على كوريا الشمالية.
وكان مجلــس األمــن الدولــي، قــد اعتمد في 

نفى وزير الشؤون الداخلية بيتر داتون 
االتهامــات التي وجهت اليه بأنه اســاء 
االســتثنائية  صالحياتــه  اســتخدام 
كوزير للهجــرة ملنح مربيتني أوروبيتني 

تأشيرات للعمل في أستراليا.
وانكــر داتون انــه ضّلل البرملان حســب 
ادعــاء حــزب الخضــر مؤكــدًا انــه قــال 

الحقيقة التي لديه.
وكان نائــب حــزب الخضــر آدم بانديت 
قــد لــّوح بطــرح الثقــة بوزير الشــؤون 
الداخليــة مدعيًا ان داتــون قام بتضليل 

البرملان
والعمــال  الخضــر  حزبــي  ان  ويبــدو 
يســتفيدان من تعليقات معاكسة اطلقها 
املفوض الســابق لقــوات حماية الحدود 
وملوظف ســابق لــدى شــرطة كوينزالند 

داتــون للبقاء في البرملان الفيدرالي ، بعد أن 
تم الكشــف عن مصلحة عائليــة له مالية في 
مركزيــن لرعاية األطفــال تدعمهما الحكومة 

في بريزبن.
يحظر الدســتور السياســيني من االستفادة 
ماليا بأي شكل من األشكال من أموال الدولة.
لكن تصريحات تيرنبول أثارت غضب السيد 
جويــس ، الــذي كان منزعجــًا بالفعــل مــن 
اســتقالتة مــن البرملان وخلق شــاغر يحتاج 
الجراء انتخابات فرعية بداًل من البقاء حتى 

االنتخابات العامة.

بيشوب ، التي قدمت رجل األعمال في هذه 
املناسبة.

ووصفت الســيدة بيشوب لوي بأنه "واحد 
من أرقــى مواطني البالد" وقالت إن قصته 
تعكس "الحقيقــة الجوهرية لحظنا الطيب 

كبلد”.
وصل لوي إلى أســتراليا في سن الـ21 مع 
أخيــه بعد هروبه من االضطهاد في أوروبا 

خالل الحرب العاملية الثانية.
وقال إنه خالل الســبعني عاما التي قضاها 
فــي أســتراليا ، وجــد أســتراليا منفتحــة 
املشــاعر  هــذه  لكــن   ، الجديــدة  لألفــكار 

انخفضت.
وقــال "اعتقــد اننــا نتحــرك فــي االتجــاه 

الخاطئ”.
دعونا نكون "أسخياء مع الالجئني”

وقال: "اآلن بعد أن أصبحت حدودنا آمنة ، 
أعتقد أنه يمكننا أن نكون طموحني بشــأن 
الهجــرة وكريمــني تجــاه الالجئــني الذين 

يأتون من خالل القوانني القائمة".

كانــون األول/ديســمبر عــام 2017، بمبادرة 
أطلقتهــا الواليات املتحدة، القرار رقم 2379 
، الذي يفرض عقوبات جديدة ويحد بالكامل 
تقريبا من قدرة كوريا الشمالية على استيراد 
املنتجــات النفطيــة ويحظــر عليهــا أيضــا 
استيراد املواد الغذائية واملاكينات واملعدات 

الكهربائية وبعض أنواع املواد الخام.
كمــا تحظر الوثيقة توريد املعدات الصناعية 
وســفن النقل واملعادن إلى كوريا الشــمالية. 
وفي الوقت نفســه، تتضمــن الوثيقة تحفظا 
بــأن أحكامهــا ال تؤثــر علــى توريــد الفحــم 
الروســي إلــى بلدان ثالثة من خالل مشــروع 
الســكك  خــط  الحديديــة  الســكك  مينــاء- 

الحديدية "هاسان-راجني”.
ويتطلــب القــرار، في جملة أمــور، من جميع 
فــي األمــم املتحــدة ترحيــل  دول األعضــاء 
العمــال املهاجرين الكوريني الشــماليني إلى 
ديارهــم فــورا، ولكن في موعــد أقصاه نهاية 

عام 2019.

لشن حملة متصاعدة ضد داتون.
وكــّرر امــس داتــون امــام البرملــان ان 
ادعــاءات برانديــت امام البرملــان مبنية 

على اخطاء  ومعلومات كاذبة.
واكد داتون انه لم يكن لديه اية مصلحة 
شــخصية فــي منــح تأشــيرة الدخــول 
للمرأتني، وهو ال يعرفهما شــخصيًا، بل 

بنى قراره على امللفات الخاصة بهما.
واتهم داتون بعض وسائل اإلعالم انهم 
يثيــرون هذه القضيــة ردًا على دوره في 
إســقاط مالكولــم تيرنبــل ودفعــه خارج 

الحكم.
والجديــر ذكره أن داتــون تدخل 14 مرة 
على األقل في تأشــيرات ســياحية خالل 
عمله في منصب وزير الهجرة منذ العام 

.2014

بارنابي جويس يتهم مالكولم 
تيرنبول بمحاولة إسقاط الحكومة 

نيوزيلندا وأستراليا ترسالن طائراتهما 
لمراقبة تنفيذ العقوبات ضد كوريا 

الشمالية

داتون ينفي مزاعم تضليله للبرلمان

رجل األعمال الملياردير فرانك لوي 
ينتقد مشاكل القيادة األسترالية
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سلوك سيرينا 
المثير لالشمئزاز 
في نهائي بطولة 
أمريكا للتنس

ممدوح سكرية

أعرب رئيس الوزراء سكوت موريسون 
عــن ثقتــه بقــدرة حــزب االحــرار علــى 
و  االســتقواء  قضيــة  مــع  التعاطــي 
مــن  عــددا  طاولــت  التــي  التهديــدات 
برملانييــه خــالل معركــة الصــراع على 
الزعامــة الشــهر املاضي، مشــددا على 
ضــرورة ان تركــز الحكومــة اهتمامها 

على رفاهية الشعب االسترالي.
فــي  فيدراليتــان  برملانيتــان  كانــت  و 
الحــزب همــا جوليــا بانكس و لوســي 
غيشــوهي اعلنتا تعرضهما الســتقواء 
من قبل زمالئهما ، و هددت غيشــوهي 
بأنها ستســتخدم حصانتها البرملانية 
هــذا  فــي  املتورطــني  اســماء  لكشــف 

عــني مجلس الشــيوخ األســترالي "مهرين 
فاروقــي" ملقعــد شــاغر بــه لتمثــل الحزب 
الــذي تنتمــي إليه عن منطقة "نيو ســاوث 
ويلز"، لتصبح بذلك أول امرأة مســلمة في 

املجلس. 

مهندسة سابقة
عاًمــا   25 مــدى  علــى  فاروقــي  عملــت 
مــن  العديــد  بجانــب  مدنيــة،  كمهندســة 
اإلســهامات األكاديميــة، ومــن ثــم عملــت 
بعدد من الشــركات واملؤسسات التعليمية 
فــي أســتراليا، وفــي عــام 2013 انضمت 
إلى العمل السياســي لتصبح أول مســلمة 
تدخل البرملان في "نيو ســاوث ويلز"، قبل 

التحاقها بمجلس الشيوخ.

باكستانية مسلمة
أصــول  مــن  مســلمة  فاروقــي،  مهريــن 
باكســتانية، انتقلت للعيش في أســتراليا 
مــن باكســتان عــام 1992، وتميــزت فــي 
العمل الهندســي واألكاديمي، ولعبت دوًرا 
مهًما في تطوير مشــروعات حيوية للبنية 

التحتية. 

تجار الكراهية
دعــا فريزر أنينغ، إلى حــل نهائي للهجرة 
والعــودة إلــى سياســة أوروبــا البيضاء ، 

السلوك خالل االيام املقبلة.
بــأن  االدعــاءات  موريســون  رفــض  و 
الحــزب لــم يفعــل شــيئا ملعالجــة هذه 
القضيــة ، مشــيرا الــى وجــود متابعة 
مســتمرة له من قبل الهيئــات الحزبية 

املختصة .
نائبــة زعيم املعارضــة الفيدرالية تانيا 
بليبرســيك رأت مــن جهتهــا اليــوم ان 
هنــاك فارقــا كبيــرا بني حزبــي العمال 
مــع قضيــة  التعامــل  فــي  االحــرار  و 
االستقواء ضد النساء ، مشيرة الى ان 
وجود عدد اكبر من النســاء في الحزب 
و فــي الحكومة يمثــل احد عناصر حل 

هذه املشكلة .

لكن فاروقي انتقدته ووصفته بأنه محرض 
علــى الكراهيــة، ويهاجم غيــر البيض من 
أجــل زرع االنقســام فــي البــالد مــن أجــل 

مصالحهم السياسية الضيقة. 

تصنيف عنصري
ورغــم أنهــا عضــوة ســابقة فــي البرملــان 
لالحتجــاز  تعرضــت  أنهــا  إال  األوروبــي 
أســاس  علــى  والتصنيــف  والتوقيــف 
"عنصــري"، فــي املطــار األمريكــي، ملجرد 
أنها تحمل اســما إســالميا، ولم تشفع لها 
جنســيتها االســترالية في إطالق سراحها 
أن  بعــد  إال  يتركوهــا  ولــم  الحــني،  فــي 
قدمــت لهم الدعوة الرســمية التي حضرت 
بموجبها إلى الواليات املتحدة، للمشــاركة 
فــي مؤتمر علمــي عن املخــدرات في والية 

كاليفورنيا.

عضوة مجلس الشيوخ لوسي 
غيشوهي تهدد بكشف اسماء الذين 

هددوا و تنمروا على البرلمانيين

“مهرين فاروقي” أول مسلمة 
بمجلس الشيوخ األسترالي

ارتكبت سيرينا وليامز في نهائي بطولة الواليات املتحدة املفتوحة ، التي خسرتها 
أمــام ناومــي أوســاكا اليابانيــة، ثالثة انتهــاكات منفصلــة وعوقبت علــى ذلك بما 
تســتحق، ممــا أثار غيظهــا ودخلت مع الحكــم كارلوس راموس في نقاشــات حادة 
حطمت خاللها املضرب برعونة مستفزة وذلك في املباراة التي خسرتها أمام ناومي 

أوساكا اليابانية.
وفــرض حكم البطولة غرامات ضد وليامــز 4000 دوالر لتدخل املدرب أثناء اللعب، 
و 3000 دوالر لتحطيم املضرب و 10000 دوالر عن اإلســاءة اللفظية ، وســتذهب 

هذه األموال إلى صندوق دعم البطوالت االربع الكبرى في االتحاد الدولي للتنس.
في املقابلة التي أجريت بعد املباراة ، قالت وليامز عن سلوكها "أنا هنا أناضل من 
أجل حقوق املرأة ومن أجل املســاواة للنســاء وعن جميع األشــياء األخرى للمرأة”. 
مــن املالحظ أن وليامز حاولت من خــالل كالمها هذا التبريرلألخطاء التي ارتكبتها 

أثناء املباراة.
نقلــت وســائل اإلعالم الرئيســية في جميــع أنحاء العالــم هذا الفعــل املثير للجدل 
مــن قبــل ســيرينا وليامز تجاه الحكــم. وكان أحد هــذه التغطيات االعالمية رســمًا 
كاريكاتيرًا لـ "مارك نايت" في صحيفة "هيرالد صن" ، وهي الصحيفة األكثر مبيعًا 
في أستراليا ، والذي تعرض لإلستهجان بسبب هذا الرسم الكاريكاتوري الذي فسر 

على أنه عمل عنصري.
يظهــر الرســم الكاريكاتيــري ويليامز الغاضبــة جدا والى جانبهــا املضرب املحطم 
ومصاصة أطفال ساقطة من فمها وفي الخلفية يظهر الحكم كارلوس راموس يسأل 

منافستها ناومي أوساكا ، "هل يمكنك السماح لها بالفوز؟”.
ســرعان ما تناقلت وســائل االعالم الدولية هذا الرســم الكاريكاتوري، حيث نشــرت 
صحيفة واشنطن بوست ، وسي بي أس ، وبولز ، ويو إس إيه توداي في الواليات 

املتحدة ، وكذلك صحيفة ذا إندبندنت وذا مترو في بريطانيا.
واعترف نايت أن هاتفه "لم يتوقف من كثرة االتصاالت” لكنه دافع عن رسمه وأصر 

على أنه ال عالقة له بالعرق والتمييز.
أوافق على أن الرسم الكاريكاتوري ليس له أي عالقة بالعرق أو التمميز أو أي شيء 

آخر. إنه فقط يظهر سلوك سيرينا ويليامز غير الناضج والطفولي.
حزنت على نعومي أوســاكا ألنها تســتحق التكريم النجازها ، لكن ســيرينا أفسدت 
لحظــة عظيمــة المرأة تبلغ من العمــر 20 عاًما كانت تلعب بشــكل رائع ، وهنا أرى 
التناقض في كالم سيرينا فكيف تدافع عن املرأة وحقوقها وهي التي سلبت حقوق 
امــرأة شــابة مــن خالل خلقها أجــواء غضب وتوتــر، مما أفقد هــذه الالعبة املؤدبة 

أجمل لحظات عمرها في هذا الفوز الرائع.
فــي حفل توزيــع الجوائز ، خاطبت نعومي ويليامز بــكل أدب "أنا ممتنة حقا أنني 
كنت قادرة على اللعب معك" .. “شــكرًا لك.” وأحنت رأســها إلى ويليامز احتراما – 

لكن وليامز كانت باردة ولم تبادلها هذا االحترام باملثل.
وأظهرت أوساكا ، وهي العبة شابة في بداية مشوارها الرياضي ، مشاعر العزيمة 

واإلصرار والنضج في امللعب وخارجه.
تستحق أوساكا كل التقدير واالحترام لقدراتها في اللعب الجميل واملميز والخالقها 
ولطفهــا ومشــاعرها الصادقــة فــي امللعب وخارجــه، ويتوقع الجميــع أن يكون لها 

مستقبال زاهرا لسنني طويلة في مالعب التنس .
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أعلنت أســتراليا أنها ستبدأ تحقيقا واسع 
النطــاق فــي أنحــاء البــالد فــي التحــرش 

الجنسي في أماكن العمل.
وأحد أســباب هذه الخطوة هو االســتجابة 
لحركة )أنا أيضا، مي توو( الدولية الرافضة 
لســوء التصرف الجنســي، بحسب ما قالته 

مفوضة التمييز الجنسي، كيت جينكينز.
الــذي  التحقيــق،  الحكومــة  ووصفــت 
سيســتغرق 12 شهرا، بأنه أكثر تحقيق من 

نوعه شموال في العالم.
ويهــدف التحقيق إلى اتخاذ تدابير تشــمل 

سن قوانني جنائية جديدة محتملة.
وقالــت جينكينــز "أدت حركة )مــي تو( إلى 
إقالع كثير من النســاء والرجال عن صمتهم 
بشــأن التحرش الجنســي، ونحــن نعلم أن 

أماكن العمل تسعى إلى أداء أفضل”.
إلى أي مدى يبلغ التحرش في أستراليا؟

وصفــت لجنــة حقوق اإلنســان األســترالية 
التحرش الجنســي في البالد بأنه "مشــكلة 
العمــل  أماكــن  فــي  ومســتمرة  متفشــية 

األسترالية”.
مــن  املئــة  فــي   20 مــن  أكثــر  إن  وتقــول 
تعرضــوا  الـــ15  ســن  فــوق  األســتراليني 

لتحرش جنسي في العمل.
ومــع أن معظم الشــركات وأصحاب األعمال 
تطبــق سياســات ملكافحــة التحــرش، فــإن 
جينكينز تقول إنها لم "تغير بالفعل ســلوك 

العاملني في العمل”.
وتضيف: "نحن بحاجة إلى مواصلة العمل 
علــى خلــق مجتمع ال يمكن فيــه التفكير في 
مثــل هذا التصــرف، وال يضطــر فيه الناس 
ببســاطة إلى تحمل أي تحرش جنســي في 

العمل”.
التحــرش  األســترالي  القانــون  ويحــدد 
الجنســي بأنه أي إشارة، أو تصرف جنسي 
غير مقبول يشــعر معه الشــخص باإلهانة، 

أو االستياء، أو الترهيب.
ما أهمية هذا التحقيق؟

ليســت أســتراليا البلد الوحيد الذي يشرع 
في هــذا التحقيق، فقد بــدأت لجنة برملانية 

عثرت الشرطة األسترالية اليوم األحد على 
5 جثــث من بينها ألطفال ونســاء في منزل 

بمدينة بيرث بوالية أستراليا الغربية.
وقال بول ســتيل مســاعد مفوض الشــرطة 
في أســتراليا الغربية فــي مؤتمر صحفي: 
"من املبكر اإلدالء بتفاصيل.. املوضوع قيد 
التحقيــق، نعلم أن هناك بالغــني وأطفاال.. 
تــم العثور على خمس جثث في املوقع بعد 
وصــول الشــرطة التي ما زالــت تحقق في 

الحادث”.
وأضــاف ســتيل "يمكننــي القــول إن هناك 
امرأة واحدة على األقل، لكنني ال اســتطيع 
أن أحــدد عــدد النســاء القتلــى بدقــة.. وال 
يــزال عــدد البالغني واألطفــال غير معروف 

بالنسبة لنا”.
وقــال ســتيل، "إنــه حــادث مأســاوي ليس 
فقــط لألســرة واألصدقاء، بل إنه مأســاوي 
املنــزل  إلــى  أوال  وصلــوا  ملــن  بالنســبة 

واضطروا لرؤية مثل هذه املشاهد”.

كشــفت أســتراليا عــن قطعــة نقديــة كبيرة 
الحجــم، تبلــغ قيمتها 2.48 مليــون دوالر 
أســترالي، وتعد هــذه القطعــة األغلى على 
اإلطــالق فــي تاريخ البلد، ولكن ما الســبب 

وراء صنعها؟
وتبلــغ قيمة القطعة النقديــة، املصقولة من 
الذهب واملرصعة بماس زهري نادر، 2.48 
مليون دوالر أســترالي، أي ما يعادل 1.65 
مليــون يورو، بغية إشــباع نهم األثرياء في 
جمــع القطــع الفاخرة، بحســب "دويتشــه 

فيله”.
وتعــّد هــذه القطعــة أغلــى القطــع النقدية 

املصنوعة في أستراليا.
إحــدى املاســات الزهريــة التــي تزيــن هذه 
القطعــة النقديــة، والتي أطلق عليها اســم 
"ديســكوفيري"، تم اســتخراجها من منجم 

يقــول عمال في املناجم في غرب أســتراليا 
ضخمتــني  صخرتــني  اكتشــفوا  إنهــم 
مخلوطتــني بالذهب، تبلغ قيمــة كل منهما 

ماليني الدوالرات.
وتــزن أكبرهمــا حوالــي 95 كــغ، وقد تبني 
أنها تحتوي على أكثر من 2400 أوقية من 
الذهب، بحســب ما قالته شــركة آر إن سي 

الكندية للمعادن.
وقالت الشــركة إنها استخرجت ذهبا يقدر 
بحوالــي 11 مليون دوالر مــن منجم قريب 

من كالغورلي األسبوع املاضي.
ووصف مهندس تعدين الكشــف بأنه "نادر 

الحدوث للغاية”.
وقــال البروفيســور ســام ســبيرينغ، مدير 
كليــة التعدين في جامعــة كيرتني في غرب 
أستراليا: "ال يزال الناس يسجلون عثورهم 
علــى شــذرات مــن الذهــب من وقــت آلخر، 

ولكنها في العادة أقل من عدة أوقيات”.
وقدرت شركة التعدين قيمة الصخرة األكبر 
بحوالــي 4 ماليــني دوالر كنــدي. وقالت إن 
الصخــرة الثانيــة، التي يبلــغ حجمها 63 
كــغ، تحتوي على حوالــي 1600 أوقية من 
الذهــب، تقــدر قيمتها بـــ2.6 مليون دوالر 

كندي.
وقالــت الشــركة إن الصخرتــني مكونتــان 

أصال من الكوارتز.
وعــادة ما يعثر عمال املناجم في أســتراليا 
على بعض الذهب بكميات أقل، تقدر بنحو 
2 غرامــني في الطن من الصخور، بحســب 
مــا قالــه البروفيســور ســبيرينغ لبــي بي 
ســي. وقالت شركة آر إن سي للمعادن إنها 

فــي بريطانيــا أوائــل هــذا العــام تحقيقات 
فــي التحــرش الجنســي فــي أماكــن العمل، 

واألماكن العامة.
لكن الحكومة األســترالية تقول إن تحقيقها 
ســيكون غير مســبوق عامليا، التساع نطاقه 
وإشــراف لجنة حقوق اإلنســان األسترالية 

عليه، وهي هيئة محايدة.
وقالت وزيرة املرأة، كيلي أودواير: "لم نجد 
أي بلد في العالــم يتعامل مع القضية بمثل 

هذا الطريقة الشاملة”.
اإلنســان  حقــوق  لجنــة  أن  مــن  وبالرغــم 
ليســت هيئــة تشــريعية، فإنــه يمكنهــا أن 
تقــدم توصيات بســن قوانني إلــى الحكومة 

االتحادية، أو حكومات الواليات.
الخيــارات"  "جميــع  إن  جينكينــز  وقالــت 
ســتكون قيد الــدرس، ومــن بينهــا احتمال 

التوصية بقوانني جنائية جديدة.
كيف سيعمل التحقيق؟

ســتعقد املفوضة جلسات استشــارية عامة 
املنظمــات  وتدعــو  أســتراليا،  أنحــاء  فــي 

واألفراد إلى إرسال مشاركاتهم.
وخــالل تطويــر التحقيــق لقواعــد جديــدة 

ألماكن العمل، فإنه سيفحص وينظر في:
أسباب التحرش الجنسي في أماكن العمل،
مدى فعالية القوانني والسياسات الحالية،

اســتخدام التكنولوجيا، ووسائل التواصل 
االجتماعي.

وســيحاول التحقيق أيضا تحديد التكاليف 
املاليــة للتحــرش الجنســي، بالنســبة إلــى 

االقتصاد، واإلفراد أيضا.

أستراليا تفتح تحقيقا غير مسبوق في العالم 
لمواجهة التحرش الجنسي في أماكن العمل

جريمة قتل تهز أستراليا 

وتســتجوب الشرطة األســترالية رجال في 
العشــرينيات من عمره دخل مركز الشرطة، 
وأدلــى بمعلومــات حول الحادث، حســبما 

أفادت هيئة اإلذاعة األسترالية.

أرغايــل الواقع في منطقة كيمبرلي الغربية 
النائية.

وســتطرح هــذه التحفــة، التي يبلــغ وزنها 
كيلوغرامني اثنني، في مزاد علني.

القطعــة النقدية تظهر عليها نقوشــا ملركبة 
شراعية قديمة وهي تبحر وحيوانات كنغر 
وشــجر الباوبــاب املنتشــر فــي أســتراليا 

الغربية.
وقــد تــم اســتحداث هــذه القطعــة "لتلبية 
املقتنيــات  علــى  االرتفــاع  شــديد  الطلــب 
الفاخرة النادرة"، بحسب ما صّرح ريتشارد 

هيز املدير العام ملؤسسة النقد في بيرث.
وقــال إن "القطعة املرصعــة بأحجار زهرية 
نادرة... تروي املســار بني الفقر والغنى من 
خالل اســتخراج هــذه املوارد النفيســة من 

األرض”.

استخرجت ما قيمته 2200 غرام في الطن.
وقال البروفيســور ســبيرينغ: "مــن النادر 
جــدا أن نــرى نتائــج مثل هــذه. هــذا نادر 

الحدوث للغاية، ومثير جدا”.
وأضــاف أن جزيئــات الذهــب تكــون عادة 
صغيرة جدا بحيث ال تراها العني البشرية.
وكان منجــم "بيتا هنــت" يجري العمل فيه 
أساسا الســتخراج معدن النيكل حتى عثر 

على الكشف األخير األسبوع املاضي.
واســتهدفت الشــركة عرق الذهب، املوجود 
علــى عمــق 500 متــر تحــت األرض، بعــد 
العثــور علــى آثــار ذهــب قريبة من ســطح 

األرض في يونيو/حزيران.
وقال مارك ســيلبي، املدير التنفيذي لشركة 
ســوف  األكبــر  الصخــور  إن  ســي،  إن  آر 
تعــرض في مزاد لبيعها ملحبي تجميع مثل 

هذه القطع.

قيمتها أكثر من 2 مليون إسترليني.. أستراليا 
تصنع أغلى قطعة نقدية

اكتشاف صخرتين ضخمتين من الذهب
في منجم بأستراليا
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حــث كريــج تيلــي مديــر بطولة اســتراليا 
املفتوحــة للتنــس القائمني علــى الرياضة 
في العالم، على حســم موقفهم فيما يتعلق 
بتوجيــه املدربني لالعبني خــالل املباريات 
عقب عاصفة من الجدل حدثت خالل نهائي 

فردي السيدات ببطولة أمريكا املفتوحة.
يحظــر علــى املدربــني إعطــاء تعليمات من 
مقصــورة الالعبني خــالل البطوالت األربع 
الكبــرى، لكن ســيرينا وليامز استشــاطت 
كارلــوس  الحكــم  عاقبهــا  عندمــا  غضبــا 
راموس بداعي انتهاك اللوائح في الشــوط 
الثانــي من املجموعة الثانية ملباراتها التي 

خسرتها أمام اليابانية نعومي
أوســاكا في نهائــي أمريــكا املفتوحة، يوم 
الســبت املاضــي، بعدمــا الحــظ أن مدربها 
باتريــك مــراد أوغلــو أعطــى لهــا بعــض 

التوجيهات.
وانتقــد بعــض الالعبــني واملعلقــني تلــك 
القاعــدة نظــرا لصعوبــة تطبيقهــا بشــكل 
دقيق وخضوعها لتقديرات ذاتية، مطالبني 

يعــود تيم كاهيــل، نجم منتخب أســتراليا، 
مــن االعتــزال الدولــي مــن أجــل تكريمــه 
أرضهــا  علــى  أســتراليا  تلتقــي  حــني 
املقبــل. نوفمبــر  فــي  وديــا  لبنــان   مــع 
 38 العمــر  مــن  البالــغ  الالعــب  وأعلــن 
بعــد  الدولــي  اللعــب  اعتــزال  عاًمــا، 
فــي  العالــم  فــي كأس  الرابعــة  مشــاركته 
روســيا، وقــال االتحــاد األســترالي لكــرة 
األخضــر  القميــص  ســيرتدي  إنــه  القــدم 
 والذهبــي للمــرة األخيرة في مبــاراة وداع.
وقــال ديفيــد جالــوب الرئيــس التنفيــذي 
لالتحاد االســترالي: “مساهمة تيم في كرة 
القــدم، ومــع منتخــب أســتراليا بالتحديد 
 خــالل 14 عاًمــا املاضيــة كانــت ضخمة”.
وأضــاف: "عندمــا اتخــذ تيم قــرار اعتزال 
اللعــب الدولــي بدأنــا ســريًعا فــي نقــاش 
داخلي معه، ومع ممثليه بشــأن كيف يمكن 

حقق العلماء، أخيرا، سبقا علميا جديدا، إذ 
اكتشفوا دواء مهمته مكافحة الشيخوخة، 

وقد يطيل عمر اإلنسان حتى 150 عاما.
طور األســتاذ فــي جامعة هارفــارد، ديفيد 
سينكلير، وباحثون من جامعة نيو ساوث 
ويلــز عقــارا جديــدا يعيد برمجــة الخاليا 
البشرية ويجددها، بحسب صحيفة )ديلي 

ميل( البريطانية.
التقنيــة  إن  ســينكلير  الدكتــور  وقــال 
الجديــدة، مــن املمكــن أن تســمح للنــاس 
بتجديد أعضائهم، بل والسماح للمصابني 

بالشلل بالحركة مرة أخرى.
ويكمــن العلــم وراء الــدواء الجديــد، فــي 
جــزيء )النيكوتيناميــد األدينــني ثنائــي 
النوكليوتيــد )NAD(، الذي يلعب دورا في 

توليد الطاقة في جسم اإلنسان.
وتستخدم املادة الكيميائية بالفعل كمكمل 
واإلصابــة  باركنســون،  مــرض  ملعالجــة 
باالضطــراب املتعلــق بالرحــالت الجويــة 

الطويلة )جيت الغ(.
الــذي  ســينكلير،  البروفيســور  وقــال 
يســتخدم جزيئه الخــاص لتقليص عملية 
الشيخوخة، إن عمره البيولوجي انخفض، 
بعد مرور 24 عاما على تناول حبوب منع 

الحمل.
وأضــاف أن والــده البالــغ مــن العمر 79 
عاما، أصبح قادر على حمل حقائب الظهر، 

الوطنيــة  الجامعــة  مــن  باحثــون  حــدد 
األسترالية ثالث سالالت من بكتيريا جديدة 
وتتســبب  الحيويــة  للمضــادات  مقاومــة 

بأمراض غير قابلة للشفاء.
وأشــار علماء معهد علم األمراض واملناعة، 
أن  إلــى  األســترالية،  للجامعــة  التابــع 
االســتخدام املكثــف للمضــادات الحيويــة 
كإجــراء احترازي يطور مقاومــة البكتيريا 

للعقاقير.
وأجرى الباحثون دراسة على 78 مستشفى 
من 10 بلدان درسوا فيها مقاومة البكتيريا 
املستشــفيات،  فــي  الحيويــة  للمضــادات 
وحللــوا فيها مئات البيانــات، ليحددوا من 

بعد حادثة ويليامز..مسؤولو بطولة أستراليا 
يرغبون بفرض قانون جديد

سالالت بكتيرية جديدة مقاومة للعقاقير!

كاهيل يرتدي قميص أستراليا للمرة األخيرة
في مباراة ودية أمام لبنان

دواء جديد لمكافحة الشيخوخة ويطيل عمر 
االنسان حتى 150 سنة!

برفع هذا الحظر.
وتــم خصــم نقطة من وليامز الحقا بســبب 
تحطيمهــا ملضربهــا ثــم عوقبــت الالعبــة 
األمريكية املخضرمة الحقا بخســارة شوط 
كامــل بينمــا كانــت النتيجــة 4-3 لصالح 
الالعبــة اليابانية بعــد أن وصفت راموس 
بأنــه "كاذب" وأنه "ســرق نقطــة منها" في 

عدة وقائع منفصلة تالية.
لكــن تيلي رفض انتقــاد الالعبة التي نالت 
23 لقبــا علــى صعيــد البطــوالت األربــع 

الكبرى.
وقال للصحفيني في ملبورن، اليوم االثنني: 

"األمر كله يتعلق بتوجيهات املدربني.
“يجــب على الرياضــة أن تضع الئحة فيما 
يخــص توجيهات املدربني…هل سنســمح 
بتعليمات املدربني؟ أم أننا لن نسمح بذلك؟ 

ماذا سيكون شكل هذا األمر؟
“الرياضــة تحتــاج للوحــدة وضبــط هــذا 
األمــر. بمجــرد حدوث ذلك، لــن تكون هناك 

مشكلة”.

لالتحاد األسترالي توفير وداع الئق. نشعر 
بعــدم وجــود طريقة أفضــل لتكريم تيم من 
منحــه فرصة ســماع صيحــات الجماهير، 

حني يلعب في سيدني للمرة األخيرة”.

أستراليات

بعد أن بدأ في اســتخدام الجزيء قبل عام 
ونصف.

وأردف أيضا إن شــقيقة زوجته، أصبحت 
اآلن قــادرة علــى اإلنجاب مــرة أخرى بعد 
تلقــي الدواء، على الرغم من أنها بدأت في 
االنتقال إلى ســن اليأس فــي األربعينيات 

من عمرها.
كمــا عثــر الباحثــون العاملون مــع ديفيد 
ســينكلير، أنــه فــي إمكانهــم زيــادة عمــر 
الفئران بنســبة 10%، عــن طريق إعطائها 

حبة مشتقة من فيتامني )ب(.
وأشــاروا أيضا إلى أن الدواء يساعد على 

الحد من فقدان الشعر املرتبط بالعمر.
وقــال البروفيســور ســينكلير إنــه يأمــل 
أن تكــون األقــراص جاهــزة للجمهــور في 
غضون 5 ســنوات، وتبلــغ تكلفتها ما يتم 
إنفاقه يوميا على شرب فنجان من القهوة.
ولكــن حــذر ســينكلير، وهــو أســتاذ فــي 
قســم علم الوراثة في كليــة الطب بجامعة 
هارفــارد، الناس من محاولة عكس مســار 
عمليــة الشــيخوخة، قبــل أن يتــم اعتماد 

الدواء الجديد، بعد مراجعته علميا.
وقــال “نحــن ال ننصــح النــاس بأخذ دواء 
)NAD( مــن اآلن، ألنــه لــم يختبر رســميا 
بعد، وذلك حفاظا على ســالمتهم”، مضيفا 
“أنه ستبدأ التجارب البشرية عليه من عام 

.″2020

خاللها ثالث ســالالت جديــدة من البكتيريا 
العنقوديــة الذهبيــة تمتلــك مقاومــة عالية 
العــدوى  املعروفــة ضــد  األدويــة  لجميــع 

البكتيرية.
إن  هــاودن،  بــني  البحــث،  مشــرف  وقــال 
"اكتشــاف ســالالت جديــدة مــن البكتيريا 
يعنــي أننــا نســتخدم باســتمرار وانتظام 
أحــدث املضــادات الحيويــة، وهــي مكلفــة 
وســامة للغاية وفــي النهايــة تتكيف معها 

البكتيريا”.
الســالالت  هــذه  إن  الباحثــون  وخلــص 
البكتيرية الجديدة تشكل خطرا على الناس 

وخاصة ممن يعانون من ضعف املناعة.
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تنطبق معايير األهلية. دورات دراسية مجانية مختارة فقط في معاهد TAFE. قد تنطبق رسوم وتكاليف أخرى. 
قم بزيارة freetafe.vic.gov.au. بتفويض من حكومة فكتوريا ، Treasury Place 1، ملبورن. 

freetafe.vic.gov.au
دورات دراسية مجانية في معاهد TAFE تبدأ في يناير/كانون الثاني 2019. 

اطلع على المزيد من التفاصيل عبر:  

 دراسة 
 مجانية في 

 TAFE معاهد 
للكثير من الوظائف

Magic
Driving School

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

751 Punchbowl Road, Punchbowl NSW 2196

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

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.
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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)
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لقاء دعم للسيناتور شوكت 
مسلماني  في جمعية 

بحنين- المنية 

تتقــدم مؤسســة األوبزرفر لالعــالم بشــخص مديرها العام 
الســيد ممدوح سكرية من العروســني جالل وايمي رضوان 
وجميــع األهل واألقــارب، بأحــر التهاني وأطيــب األمنيات 

أجمل التهاني للعروسين جالل وايمي رضوان

بمناسبة دخولهما القفص الذهبي املرصع بالحب والعشق 
واالحترام، وتتمنى لهم الحياة الهانئة والسعيدة واملستقبل 

الزاهر.

العشــق والفرح عنون عرس الشــاب الخلوق كنان ســعيد الباسط  
واالنســة الخلوقــة رينــي محمد شــومان رقص وفــرح الجميع في 

عرس وال أجمل وعروسني وال أحلى. 
تتقــدم مؤسســة األوبزرفر لالعالم بشــخص مديرها العام الســيد 
ممدوح سكرية من العروسني وجميع األهل واألقارب بأحر التهاني 

وأطيب األمنيات وتتمنى لهم حياة رغيدة ومستقبل زاهر.

ألف مبروك  للعروسين كنان وريني 

عقــد في مركز جمعيــة أبناء بحنني املنية في أوبرن لقاء من 
جميع أبناء الجالية العربية للتنديد بالهجمة التي يتعرض 
لها عضو املجلس التشــريعي شــوكت مسلماني من اللوبي 
املؤيد إلسرائيل في سدني خاصة في االسبوعني األخيرين. 
وندد املجتمعون باإلدعاءات واملزاعم التي تطال مســلماني 
بســبب مواقفــه املؤيــدة لحقوق الشــعب الفلســطيني. ضم 
اللبنانيــة والفلســطينية  الجاليــات  مــن  اللقــاء فاعليــات 

والعراقية والسورية وأصدقاء.

يقطعان قالب الحلوى

كنان وريني ورقصة الفرح

مسلماني يتوسط بعض الحضور

جابر، سكرية، االسدي، المغوش ومصطفى

حامد، االسدي وسكرية
والد العريس سعيد الباسط يتوسط بعض الحضور

العروسان يرقصان

العروسان مع األهل واالصدقاء
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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

وفاة شخصني... تتمة االولى
مستشــفى نيبــني للعــالج مــن مشــاكل متعلقة 
باملخدرات ، في حني ســعى مــا يصل إلى 700 
شــخص للحصــول علــى املســاعدة مــن الطاقم 

الطبي في املهرجان املوسيقي.
شــكلت الشــرطة لجنــة فوريــة للتحقيــق فــي 
الوفيــات ، وتناشــد الشــرطة أي شــخص لديه 

معلومات للتقدم.
تــم توجيه االتهام لعشــرة أشــخاص بتهم بيع 
املخدرات فــي املهرجان ، بما في ذلك رجل يبلغ 
من العمر 22 عامًا من بانكستاون اتهم بتزويد 
عقــار محظور ، أكبر مــن الكمية التجارية ، بعد 

.GHB أن ُزعم أن لديه 20 علبة من

النائبة األمريكية... تتمة االولى
القاعدة والقوى "الجهادية "األخرى في سوريا، 
بالقــوة  وإيــران  وســوريا  روســيا  ويهــددون 
العســكرية إذا تجــرؤوا علــى مهاجمــة هــؤالء 

اإلرهابيني”.
ومضــت هذه النائبــة التي زارت ســوريا العام 
املاضــي، والتقت بالرئيس بشــار األســد قائلة: 
"هذه خيانة للشعب األمريكي، وخاصة ضحايا 
هجمــات القاعــدة فــي 11 ســبتمبر وأســرهم، 
وأخواتــي  وأشــقائي  املســتجيبني،  وأوائــل 
الذيــن يرتدون الزي العســكري الذيــن قتلوا أو 

أصيبوا”.

جمموعة العشرين... تتمة االولى
ال سيما في ضوء النزاعات التجارية الحالية”.

وتابع: "كثفنا حوارنا بشأن التطورات الحالية 
للتجارة الدولية، مــع االعتراف بالحاجة امللحة 
إلــى إيجــاد حــل للمشــكالت الجاريــة، وســبل 
تمكــني املنظمة من مواجهــة التحديات الحالية 

واملستقبلية”.
يأتي بيان املنظمة في وقت تشــهد فيه التجارة 
العامليــة منازعــات علــى خلفيــة عــزم الرئيــس 
األمريكي، دونالد ترامب فرض رســوما جمركية 
إضافيــة على مجموعة من الواردات القادمة من 

الصني تبلغ قيمتها نحو 200 مليار دوالر.
ونقلــت الصحيفة عن مصــادر مطلعة قولها إن 
الرسوم ســتكون بنحو عشرة في املئة، وهو ما 
يقل عن الرسوم البالغة نسبتها 25 باملئة التي 
جــرى اإلعالن عنهــا عندما قالــت اإلدارة للمرة 

األولى إنها تدرس هذه الجولة من الرسوم.
وكانــت املتحدثــة باســم البيت األبيــض لينزي 
”كان  ترامــب  إن  الجمعــة  يــوم  قالــت  والتــرز 
واضحا في شأن أنه سيستمر وإدارته في اتخاذ 
إجراءات للتعامل مع املمارســات التجارية غير 
العادلــة من جانب الصني. نحن نشــجع الصني 
على معالجة املخــاوف القائمة منذ فترة طويلة 

والتي اثارتها الواليات املتحدة“.
وأبلــغ مصدر على دراية باملوضوع رويترز يوم 
الجمعــة بــأن ترامب أصــدر بالفعــل توجيهات 
ملســاعديه للمضــي قدمــا فــي فــرض الرســوم 
مــن محــاوالت وزيــر  الرغــم  الجمركيــة علــى 
الخزانة ستيفن منوتشني الستئناف املباحثات 

مع الصني.
وقوبلــت تلــك الرســوم بإجــراءات مماثلــة من 
الدول املســتهدفة، وأبرزها الصــني، في خطوة 

باتت توصف بأنها حرب تجارية.
ومجموعة العشــرين هــي منتدى تأســس، عام 
1999، كوسيلة ملعالجة األزمات املالية وتعزيز 
االســتقرار التجــاري، وتتحكــم في نحــو ثلثي 

حجم التجارة في العالم.

فراولة ملوثة... تتمة االولى
معلومات عن مصدر إتالف فراولة باإلبر

عرضــت واليــة كوينزالنــد االســترالية يوم الســبت 
مكافــأة قدرهــا 100 ألــف دوالر اســترالي مقابــل 
معلومــات تقــود إلى اعتقــال املســؤولني عن إتالف 

فراولة بغرس إبر خياطة فيها.
وقالت الشرطة إن من املعتقد أن ست عالمات تجارية 
للفراولــة ملوثة بإبــر ودبابيس مما دفع الســلطات 
إلصدار تحذيرات تطالب الناس بتقطيع الفاكهة قبل 

تناولها.
وقالت رئيسة وزراء كوينزالند أنستيشا باليشيه في 
مؤتمــر صحفي أكدت فيــه أمر الجائزة ”يحاول أحد 
مــا تخريب الصناعة لكنهم يعرضــون حياة الرضع 

واألطفال واألسر للخطر أيضا بفعلتهم هذه“.
وقالت الشــرطة إنها تعتقد أن مصــدر الفاكهة التي 
تحتــوي علــى اإلبــر والدبابيس هو مــورد مقره في 

كوينزالند.
وتعــد الواليــة منتجــا كبيــرا للفراولــة فــي صناعة 
وطنية حجمها أكثر من 130 مليون دوالر اســترالي 

سنويا.
وســحبت مجموعة وولورث كل الفراولة التي تحمل 

العالمات التجارية املتضررة من متاجرها.
وتراجعت أســعار الفراولة في شــتى أنحاء الدولة. 
وذكرت شــبكة )إيه.بي.سي نيوز( أن أسعار الجملة 

انخفضــت إلى 0.50 دوالر اســترالي للصندوق أقل 
مــن تكلفة اإلنتاج في والية اســتراليا الغربية حيث 
تزدهــر اآلن محاصيــل الفراولة، واضطــر مزارعون 

للتخلص من أطنان من هذه الفاكهة.

نيجريي يدير ... تتمة االولى
أكثــر مــن 2.2 مليــون دوالر أمريكــي، وأن األمــوال 
حولت إلى حســابات غير معروفة في نيجيريا وأنه 

ال يمكن استعادتها.
واســتعملت الشــبكة فــي عمليتهــا، حســب تقاريــر 
الشــرطة، 16 هاتفــا و17 بطاقة مــن مركز فيالوود 

الحتجاز املهاجرين.
واعتقلــت الشــرطة أيضــا رجــال عمــره 20 عامــا، 
وامرأتــني، عمر األولى 20 عامــا والثانية 36 عاما، 

في مناطق أخرى من سيدني.
وتواصل الشــرطة األســترالية بالتعــاون مع أجهزة 
األمن في العالم سعيها لتتبع مسار األموال املحولة. 
ودعــت الشــركات إلــى تحســني أمنهــا اإللكتروني، 

والحذر من عمليات االحتيال في تحويل األموال.
ويعــد مركــز فــالوود الحتجــاز املهاجرين مــن أكثر 
املراكز أمنا في أســتراليا، ويتسع إليواء نحو 600 
شخص. ويقيم فيه حاليا نحو 450 شخصا من أكثر 
من 60 دولة، حســب تقارير منظمة حقوق اإلنســان 
األسترالية. أغلبهم ألغيت تاشيرات دخولهم البالد، 

أو قدموا طلبات لجوء.
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  كشــف التقريــر البيانــي الشــهري األخيــر لــوزارة العدل 
السعودية، عن صدمة قد تعيشها اململكة خالل األيام املقبلة، 

و"ناقوس خطر" يهدد البيت السعودي.
ووفقا لصحيفة "الحياة"، كشــف التقرير البياني الشــهري 
األخيــر لوزارة العدل الســعودية، عن حدوث 10 آالف زواج 
في شــهر شــوال املاضي، قابلها أكثر من خمســة آالف حالة 

طالق.
وأرجع خبراء ومختصون األمر إلى أســباب كثيرة متباينة، 
موضحــني أن هذه القضية أصبحت شــائكة وخطرة، ملا لها 
من دور كبير في خلخلة نســيج وترابط األســر وتدمير بنية 

املجتمعات، حسب الصحيفة.
وأوضــح املــدرب واملستشــار األســري محمــد ضيــف اهلل 
القرني، أن "لكثرة الطالق أســباب كثيرة منها االســتخفاف 
في الزواج وتضييع األمانات واملســؤوليات وسهر األزواج 

إلى ساعات متأخرة في االستراحات”.
وأضــاف: "كثر الطالق حني أصبحت املرأة طليقة اللســان، 
تدخــل وتخــرج متــى شــاءت، عاكفــة علــى هاتفهــا النقال 
متناســية حــق البيت والزوج واألســرة، إضافــة إلى تدخل 

األقرباء واملحيطني في حياة الزوجني”.
بــدوره، نفــى عضــو هيئــة التدريــس فــي قســم االجتمــاع 
والخدمــة االجتماعية في جامعــة اإلمام خالد النقية، وجود 
ظاهــرة طالق تدق ناقــوس الخطر في املجتمع الســعودي، 
مؤكــدا أن نســبة الطالق تتراوح بــني 29 و35% من حاالت 
الزواج، معتبرا أن ما ينشــر عن نســب الطالق املبالغ فيها 
من "باب اإلرجاف واإلساءة إلى املجتمع السعودي" بحسب 

قوله.
وعن كيفية الحيلولة دون وقوع الطالق، قال النقية: "نحتاج 
إلــى وعي مجتعــي ودورات تأهيلية للمقبلــني على الزواج، 
والتأكيــد علــى التوافــق بــني الزوجــني وعدم اإلكــراه على 

الزواج، ومنع تدخل األهل بني الزوجني”.
وأرجــع أســباب الطــالق إلى "عــدم نضج الزوجــني، وعدم 
مســؤوليته،  وتحملهمــا  الــزواج  بمســؤولية  وعيهمــا 
واالختــالف الفكــري بينهمــا"، مؤكدا أن النســاء أكثر طلبًا 

للطالق من الرجال ألسباب عدة.

أثبت علماء من جامعة واشــنطن أن الرجال يفكرون بشــكل 
ويتحملــون  األكثــر صوابــا،  القــرارات  يتخــذون  أســرع، 

الضغوط بشكل أفضل بكثير من النساء.
وأجــرى الباحثــون تجربــة فريدة تمــت فيها دراســة ردود 
الفعــل على املعلومات املجســدة بالرســم. وعلــى الرغم من 
أن معالجــة البيانات من الرســوم التوضيحية واملخططات 
تتــم من قبل جهاز الرؤية لدى املرأة والرجل بنفس الطريقة 
واآلليــة، إال أن الباحثــني أشــاروا إلى أن الرجــال هم الذين 
يتخــذون القــرارات األكثر منطقيــة وعقالنية اســتنادا إلى 

.”Cell“ البيانات، بحسب صحيفة
ووفقــا للعلمــاء، فإن دماغ املــرأة يعالج املعلومــات الواردة 
أبطــأ مــن الرجال بنســبة تتراوح مــا بــني 25-75%. وهذا 
ما ال يســمح عــادة باإلجابة على األســئلة املتعلقة بالتحكم 
العقالنــي بشــكل صحيح، ما يــؤدي إلى عدم القــدرة أيضا 

على تقييم القدرات املعرفية للجنس اللطيف بشكل دقيق.
ومــع ذلك، فإن أكثر ردود الفعل الحادة واملعالجة الســريعة 
للمعلومــات والبيانــات فــي الدمــاغ تعــود للرجــال الذيــن 
يعانــون مــن اضطرابــات فــي النمــو العقلــي، وليــس لدى 

الرجال األصحاء.
ويعتقــد العلمــاء أن العمليات الدماغية ملثــل هؤالء الرجال 
مصحوبــة بانخفاض في تنظيم النشــاط العصبوني، وهذا 

أكد باحثون من جامعة كوينزالند األســترالية، أن االستقرار 
العاطفــي واإلمكانيات املادية والرغبــة وحدها ال تؤدي إلى 

نجاح وثبات العالقة الزوجية لفترة طويلة.
ودرس العلماء العوامل الكثيرة التي تؤثر على قدرة الناس 
فــي اختيارهــم للخيانة الزوجية، أو كما تســمى في الغرب 

تغيير شريك الحياة.
فوجدوا أن أساس امليل للخيانة الزوجية موجود لدى الذين 

“ناقوس خطر"
يهدد البيت السعودي

علماء: الرجال أذكى من النساء!

العلماء يكشفون عن السبب األساسي للخيانة الزوجية!

يــؤدي بــدوره إلى الســرعة في ردود الفعل وإلى اســتيعاب 
أدق للمعلومات.

غيروا شــركاء حياتهم قبل "الزواج"، وأن ارتفاع احتماالت 
الخيانــة يتعلــق طرديا بطبيعــة الحياة التي كان يعيشــها 
الشــخص، فكلمــا كان مبــدال لشــركائه خالل أوقــات زمنية 
قصيرة قبل زواجه، ازداد احتمال ارتكابه للخيانة الزوجية.
ويــرى الباحثــون أن الســبب فــي ذلــك يعود إلــى أن هؤالء 
األشــخاص ال يهتمون باملشــاعر الحقيقية في العالقات، بل 

يسيطر عليهم تفريغ طاقاتهم الجسدية بالطرق املتاحة.

حلدادة ودهان
جميع أنواع السيارات

اإلتصال بـ بغزوان
0412 033 463
02 9756 1173
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نقدم طبخة يومية لبنانية - سورية 
وكل سبت نقدم راس نفيا، فوارغ، كوارع، لسانات ونخاعات

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 

الشاورما السورية-اللبنانية بالطريقة التقليدية األصلية
أشهى وأطيب املعجنات بكافة انواعها، مازة ومقبالت بكافة انواعها
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مسمار جديد في نعش "غوغل بلس"

“الموبايل الغبي"
يزدهر.. والعالم يعود إلى "أيامه األجمل”

مواقع التواصل سهلت عمل اإلرهابيين والمجرمين

أعلنت غوغل فرنســا، الخميس، عــن نيتها إغالق صفحتها 
على الشــبكة االجتماعية "غوغل بلس" خالل هذا األسبوع، 
فــي ضربــة جديدة لشــبكة غوغــل االجتماعية التــي تعاني 

كثيرا.
صفحــة غوغــل بلــس فرنســا دعــت مســتخدميها، الذيــن 
يفــوق عددهــم 471 ألفا، إلى متابعة أخبارها عبر شــبكات 
اجتماعية أخرى، وتحديدا فيســبوك وتويتر، وفقا ملا أورده 

موقع "أندرويد بوليس”.
ولم تعلن غوغل فرنسا عن السبب وراء قرار إغالق الصفحة، 
الــذي ال يبدو مفاجئا بحســب "أندرويد بوليــس"، حيث لم 

يتم تحديث الصفحة منذ 46 أسبوعا.
يشــار إلى أن شــبكة "غوغــل بلس"، التي ظهرت قبل ســبع 
سنوات، تعانى بشدة على صعيد النمو واالنتشار وتواجه 
منافســة شرسة ليســت في صالحها مع شــبكات اجتماعية 

أخــرى، رغــم محــاوالت غوغــل املتكــررة إلنعاشــها، ما دفع 
بعــض املحللــني واملراقبــني في عالــم التكنولوجيــا إلعالن 

وفاتها من قبل

نبــه تقريــر بريطاني حديث إلى أن شــركات التقنية الكبرى 
املجرمــني  مهــام  ســهلت  االجتماعــي  التواصــل  ومواقــع 
واإلرهابيني ومغتصبي األطفال، وســط مخاوف من صعوبة 

ضبط تلك املنصات في املستقبل القريب.
وأشــار التقرير الخاص بجهاز التفتيش الرقابي للملكة في 
بريطانيــا، أن التقدم التقني بات يعيق وصول املحققني إلى 
الجناة، الســيما عند استخدام رســائل مشفرة يصعب فكها 

والوصول إلى مضمونها.
وبحســب مــا نقلــت صحيفة "ديلــي ميــل" البريطانية، فإن 
شــركات كبرى مثل فيسبوك وغوغل ومايكروسوفت وتويتر 
ال تبــذل جهودا كافيــة للتصدي للجرائــم التي تحصل على 

شبكة اإلنترنت. 

في تطور مفاجئ ســيثير، على األرجح، دهشة الكثيرين 
حــول العالم، كشــفت تقاريــر حديثة، أن عــددا متزايدا 
من األفراد يشــترون هواتف غير ذكية، في مســعى إلى 
التخلص من إدمانهم الزائد على املنصات االجتماعية.

ويجري إطالق مصطلح "الهواتف الغبية" على األجهزة 
التــي تتيــح عددا محــدودا مــن الخصائص البســيطة 
فحســب، مثل إجراء املكاملات وإرســال الرســائل، وذلك 

بخالف الهواتف الذكية املتصلة باإلنترنت.
وكشــفت دراســات فــي الواليــات املتحــدة أن متوســط 
اســتخدام األميركيــني للهواتــف الذكية بــات يقارب 3 
ســاعات فــي اليــوم واحد، وســط مخــاوف مــن تبعات 

سلبية لهذا االرتباط الشديد بالتقنية.
وأظهرت أرقام هيئة "كاونتر بوينت" البحثية أن سوق 
الهواتف الذكية نما بنسبة 2 باملئة، خالل العام املاضي 
لكن العدد تراجع بخمســة باملئة خالل الربع األخير من 

العام نفسه.

وقــال توم وينســر، وهو محقــق كبير في الجهــاز الرقابي، 
إن شــركات التقنيــة تتذرع بخصوصية املســتخدمني لتبرر 
عــدم تعاونها في جرائم كبرى، مضيفــا أنه من غير املقبول 
أن ترفــض الشــركات فتح أجهــزة قامت الشــرطة بحجزها 

وصدرت بشأنها قرارات قضائية.
وأضاف وينسر أنه ال يرى سببا وجيها ألن ترفض شركات 
التقنيــة الكبرى طلبات التعــاون في التحقيقات حني يتعلق 
األمر بدول معروفة بديمقراطيتها ونزاهة نظامها القضائي.
من جانبها، ترى شركات للتقنية أن قبول التعاون مع بعض 
الحكومــات "الديمقراطية" في جرائم كبــرى قد يفتح الباب 
أمام دول أخرى لتطلب أمرا مماثال، وقد تستغله في انتهاك 

الخصوصيات وقمع حرية التعبير.

وفــي املقابــل، زادت مبيعــات الهواتــف "العادية" التي 
جرى بيعها خالل 2017 لتصل إلى 450 مليون جهاز، 

أي أنها حققت نموا بـ5 باملئة.
لكــن املســؤول فــي الهيئــة البحثيــة، شــوبيت ســري 
فاســتافا، يــرى أن تراجع عــدد األجهزة التــي بيعت ال 
يعنــي االنصراف عــن الهواتف الذكية، إذ من الوارد أن 
يكــون الناس غيــر راغبني في االســتغناء عن أجهزتهم 

القديمة.
وتقول اإلخصائية النفســية، داريا كوس، إن اإلكثار من 
اســتخدام األجهزة الذكية قد يتحول إلى إدمان حقيقي 
لــدى الناس حــني يصبحون حريصني علــى مواكبة أي 
شيء على منصات التواصل االجتماعي، وعندها تظهر 
عليهم أعراض مثل القلق وفقدان السيطرة على الذات.

وقالت شابة بريطانية، اشترت هاتفا عاديا، إنها سمئت 
ارتباطها الشديد بالهاتف الذكي حتى أنها كانت تطلع 

عليه 150 مرة في اليوم الواحد.

لي فقه في الحب 
وَلك ابجدية صبابة 

ولجسدينا شرائط مسجلة في 
كتب عصافير العشق 

وازلية ملح البحر 
تكميلني جسدي 
وأبجدية ألوانه 

وتدمغني قبالت شفاهك على 
صبابة دراسات كلماتي االستشعارية 

----
ال عواصم لكلماتي 
ولصراخ شهواتي 

وسأجرد نوباتي وشبق كتاباتي 
واستولي على كنوز جسدك 

الضعها في سلة أحالمي 
وهلوسة تنفسيتحت ماء نهديك 

--------
ما بني املوت الغائب 

والقيامة املستترة 
زمن غاضب 

تتبعثر اجزاؤه على 
اسرار خيول مقدسه 

-----
صمتي لم يصل بعد من أعماقي 

الثرثرة للنهر الجاري على 
ضفاف صراخي 

----
تضعينني بني عناوينك

وتجلسني في لحظات إلهامي 
تقرأين قسمات وجهي الهاربة من 

صراخ تجاعيده العجوزة 
-------

ولد وَلم يشاهد نفسه 
اال وهو يتقدم في السن 

ويتوحد الخرته 
------

انا شاعر الوهم الجميل 
وعشاقي مؤقتون 
وطباعي فينيقية 

وليس لها وطن اال في قصائدي 
اخطف من أنوثة النهدين شموخهما 

واقرا في عالقتهما املشبوهة مع اناملي 
النقد املفخخ

غسانيات
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إعالنات

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

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

and Supreme Courts.

•	   
•	  
•	  
•	  
•	  
•	  
•	  
•	  

قانون الهجرة
قانون العائلة

نقل امللكية وقانون امللكية
القانون الجنائي وقانون املرور

الوصايا ومصداقية الوصية
تجزئة عقود البيع التجارية
قانون اإلصابات الشخصية

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

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

نتكلم العربية

Jourieh Trade

444 Hume Hwy Yagoona, NSW 2199  - Mob: 0404 281 962

Pty
Ltd

شركة جورية املتخصصة باستيراد املنتجات السورية
منتجات شركة جورية التجارية عالمة مميزة يف االسواق االسترالية

الوكيل احلصري ملاركة متة العم اللذيذة وزيت زيتون وسمنة الريف الشهية وزعتر العرجاوي
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1 )ليلى الخطيب توما:( 
التمييــز الذي أقامــه مالكوم أكس بني 
الحقــل”..  و”زنــوج  املنــزل”  “زنــوج 
“الزنــوج  بأّنهــم  األوائــل  وصــَف 
نــون”.. وضعهم الســّيد األبيض  املدجَّ
فــي منزلــه، فكانــوا يأكلون مــا يأكل، 
ويلبســون ما يلبــس، ويتحّدثون مثله 
بعبــارات ولغــة “حضارّيــة”.. وكانوا 
“يحّبــون ســّيدهم أكثر ممــا هو يحّب 
نفســه، فإذا مرض الســّيد سألوا: “ما 
بنا؟ هــل نعاني من املــرض”؟. وكانوا 
مســتعّدين لتقديــم حياتهــم دفاعًا عن 
بيت ســّيدهم.. في حال نشــوب حريق 
مثــاًل، ومهّمــة هــؤالء هــي مواجهــة 
“زنــوج الحقــل” ــــ وهم األســوأ حااًل 
ـ واحتواؤهــم فــي حــال تمــّردوا على 

السّيد االبيض. 

2 )سيف دعنا:( 
أو  للعاّمــة  كنقيــض  “الغوغــاء” 
يجــري  الذيــن  العــوام”  “جمهــور 
الصــراع عليهــم وعلــى وعيهــم بيننا 
املضــاّدة: العقيــدة  أصحــاب   وبــني 

“ومن األوهام التي تتكّرر في أوســاط 
العاّمــة  أن  املعاصريــن  املؤّرخــني 
اضطهدت املفّكرين، وهو وهم ناتج عن 
الخلــط بني العاّمة والغوغــاء الدينّية. 
إن أهل اإلســكندرية وأهــل القاهرة لم 
يخرجوا في مظاهرات حاشدة للتنديد 
بابن ســبعني حني قدم إليها منفيّاً من 
املغــرب، وإنمــا منعــه مــن اإلقامة في 
مصر رجال الدين الذين كان بمقدورهم 
تحريك أتباعهم املقرَّبني إلزعاج القطب 
الصوفي وعدم تمكينه من االســتقرار. 
وعــوام بغداد ليســوا هــم الذين رموا 
مصلــوب،  وهــو  بالحجــارة  الحــاّلج 
وإنمــا الغوغــاء التــي كانــت توّجهها 

الحنابلة”.  

3 )خاطرة(  
ليــس بالضــرورة أن يكــون األســتاذ 
الجامعــي من العاملــني بالعقل، بل قد 
يكون ذاته األكثر هجرًا للعقل، واألكثر 

تزّمتًا.. وكيدًا. 

4 )قالوا(  
الســيادة  بقــدر  هــي  "الســيادة..  ـ 

اإلقتصادّية". 
ـ "فكُر األّمة.. أم فكُر الطبقة السائدة"؟. 
ـ "إنجــازات مرئّيــة، وليس شــعارات، 

هو التطّور". 
ـ "الدولــة.. هي اإلســتقرار ُمعبَّرًا عنه 

OMCA
ُتعِلن »األكادميّية املوسيقّية 

الّثقافّية الّشرقّية«
عن استقبال 

الّراغبني لإلنضمام 
الى فرقة الغناء 

اجلماعي »الكورال« من 
أجل إعدادهم غنائيًا 

وموسيقيًا إلقامة حفالت 
يف استراليا.

وكذلك تستقبل الراغبني 
يف تعلم العزف على اآلالت 
املوسيقية العربية والبيانو.

لالستعالم الّرجاء االّتصال على األرقام الّتالية:

The Oriental Musical Cultural Academy

0424986211  -  0415948907 

األكادميّية املوسيقّية الّثقافّية الّشرقّية

ALBERT Wehbe’s friends committee
Invite you to join us in celebrating

“Albert Wehbe- the Golden jubilee
50 years of service in Education”

Followed by the lunch of his new poetry book:   خوابي العبير
In: Bryan Brown Theatre
Chapel Rd, Bankstown

On: Wednesday 24 October 2018
At: 6.30 pm

RSVP to contact Mr Albert Wehbe by SMS on 0412055297 by 10 October 
2018 for catering purposes

Mr Wehbe
will be signing copies of his new poetry book on the night.

Invitation

الناس ال يكرهون بعضهم
شوقي مسلماني

Shawki1@optusnet.com.au 

باملؤّسســات، وكذلــك الثقافة.. هي في 
نقد املتحّقق تحقيقًا ملا يفوقه".  

ـ "املســاواة بــني أفــراد الوطــن تكون 
أو  بالطائفّيــة  ال  املواطنــة..  بمبــدأ 

املذهبّية أو العنصرّية". 

5 )خواطر( 
ـ املاضــي يتقــّدم بمقــدار مــا يتراجــع 

الحاضر. 
ـ ما يحصل مّرة يحصل مّرة ثانية.  

ـ الكراهيــة: هي عدم القدرة على إلغاء 
اآلخر. 

ـ الوقوف على قدمني يحتاج إلى رأس. 
ـ الناس ال يكرهون بعضهم.. بل الناس 

يحتاجون بعضهم. 
ـ خــاَب مــن ال يتعاطى مــع فصوٍل في 

حياته.. كأّنها فصول من حكايته. 
ـ كّلما ســمع من اإلنســان جديــدًا، وما 
أكثــر جديــد اإلنســان، يســارع للقول: 
"عّلَم اإلنســان ما لم يعلم" حتى أخيرًا 
قــال لــه صديقــه: “دعــك يــا هــذا مــن 
توريطــه بما تشــاء وبمناســبة وبغير 
مناســبة، قــْل هــل مــن عّلــم اإلنســان 
كيفّيــة صناعــة القنبلــة الذرّيــة لُتلقى 
علــى رؤوس املدنيــني في هيروشــيما 

وناكازاكي هو الرحمن الرحيم"؟. 
املظاهــر  أن  العلــم  منجــزات  مــن  ـ 
الطبيعّيــة مثل الكســوف والخســوف  
وصيحــات  فرجــة  مظاهــر  صــارت 
وشهقات إعجاب ولم تعد مظاهر قلق، 
خــوف، هلع وصــالة فــي دور العبادة 

وطرطقة على التنك. 
ـ لــم نعــد نبحث عــن املســتقبل.. نحن 
نعيش في املستقبل.. لقد عثرنا عليه. 
ـ ليــس اإلنســان هــو الــذي يمــوت بل 

أحالُمه. 

6 )كمال الصليبي:(  
“قد يهاجر اإلنســان مــن بلد إلى آخر، 
وقد يغّير انتماءه الوطني، من الناحية 
القانونّيــة، لكّنه لن يســتطيع أن يغّير 

أصله”.  

7 )الحّظ( 
كثيرون يخلطون بني الصدفة والحّظ، 
ومثــااًل.. يقولــون: "الصدفــة والحّظ.. 
واحــد". الصدفــة هــي لقــاء مســارات 
مســتقّلة. الحــّظ منــه تريــاق، والحّظ 

ورطة مظلمة. 
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فــي عــام 2023 قبل امليــالد اي، اكثر من اربعة االف ســنة، 
 كتــب شــاعر ســومري يصــف ماجــرى يــوم ســقوط اور:
وضعفاءهــا أقوياءهــا  الجــوع  أكل  التــي   اور 
 وكــوت النيران اآلبــاء واأُلمهات الذين لــم يبرحوا منازلهم،
جانــب. كل  فــي  املمتلــكات  انتشــرت  املدينــة،   وفــي 
آدمــي. كمخلــوق  يبكــي  البيــت   جــدار 

قائاًل لألله : هذا يكفي.
:  تعليــق
يبــدو اننا هكذا منذ فجر الخليقة لــذا، عندما عجزت اآللهة 
الوثنيــة عــن تربيتنا تدخل رب العاملني وارســل لنا دســتة 
 مــن االنبيــاء ليعلمنــا املحبــة. ويبدو انــه الفائدة مــن ذلك.
مــن نحــن؟ وملاذا نهــدم وندمر بالدنــا بايدينا؟ ملــاذا نحمل 
الســالح ونقتل بعضنا عند او فرصة تســنح لنا؟ والســؤال 

االهم هو: الى متى ونحن نهرب من انسانيتنا؟

1- هــل تعلــم أن املســيحيون هــم أول مــن طبــع القــرآن 
النســخة  كانــت  أن  بعــد  للمســلمني  هديــة  وقدمــوه 
الواحــدة منــه تكلــف بنــاء منــزل وبعــد أن كان حكــرا على 
! مســلم  كل  منــزل  فــى  أصبــح  األزهريــة  الشــيوخ   فئــة 
2- هــل تعلــم أن أول مــن حمى املســلمني من بطــش العرب 
هــو النجاشــى ملك الحبشــة وكان مســيحيا وهــو أول من 
قــدم للمســلمني حق اللجوء السياســى فى بــالده وقدم لهم 

الحماية .
3- هــل تعلــم أنــه كادت أن تنتهــى العربية على يــد األتراك 
1908 مــن خــالل سياســة التتريــك التــى إتبعهــا  ســنة 
 العثمانيــني والذى نفخ الروح بهذه اللغة هم املســيحيون !

 * قالت الياسمينة بكبرياء : ابتعدي عني ... ال تلوثي نوري بظالمك ..؟
 * ابتسمت القهوة بهدوء : انِت من رميِت نفسك بأحضاني

 * الياسمينة : ملاذا احبك الناس مع ان سوادك يذكر بليالي الشتاء الباردة ..!
 * ردت القهوة : إن لوني األسود مع دفئ قلبي سلوى القلوب البائسة .. 

 وانت ..ملاذا أحبك الناس وبياض لونك أقرب الى ثلج الشتاء ..!!
* احتدت الياسمينة من الغضب ولم يمنعها من االحمرار اال اللون الذي ارتبط باسمها : انا 

 اتفتح في مساءات الصيف ألتألال نجوما في عتم السماء ..
 * القهوة : وانا أميرة الصباحات أبشر بالنور املتفتح بعد ليل طويل ..

 زفرت الياسمينة زفرة فعبق املكان .... 
 معك الحق فإن عمري القصير ال يجعلني اعيش قصص الحياة ... واستمتع بقصائد الهوى ... 

 فأنا مؤقتة وانِت دائمة الحضور ..
 * ضمتها القهوة بحنان وقالت : نعم. .. 

 لطاملا كان وجودي مرافقا للهموم واألحزان .. احتضنني الناس في اكفهم ..
 فافرغوا في احزان قلوبهم ... وهمسوا لي بلوعة صدورهم .. 

 فزادني الحزن سوادا على سواد ... واضافت الدموع مرارا الى مراري ..
 اما انت فكنت حاضرة االفراح ... اكاليل للجميالت ... وهدايا املحبني ..!

 اشفقت الياسمينة عليها .... وغمرت وجهها فيها ... وتحسست الحنان ..
 * وهمست : على الرغم من دفئك إال أن مرارك يكاد يخنقني ..

 _ القهوة : مراري ... دمعة ام تنتظر ابنها الغائب ... 
 _ آهة مهاجر يحن إلى وطن يحتضنه... 

 _ زفرة شاعر شردت منه الكلمات بعد يوم عصيب... 
 _ وقطرة عرق تصببت من جبني اب ال يدري كيف يؤمن عالج طفله...

سقطت دمعة أخيرة من عني الياسمينة .... وغاصت في القهوة .. والتحمت االثنتان في جسد 
 واحد ... 

فصارتا معا .. البياض والسواد .. املساء والصباح .. الحزن والفرح ..!!
هذه هي قهوتي .. وعطر الياسمني (

خالل ٤000 سنة
لم نتغير

للذين ال يعلمون .. مصيبتكم أعظم...

ياسمينة سقطت في فنجان قهوتي 

فبعــد أن كانــت كل مراســالت الخالفــة العثمانيــة باللغــة 
التركيــة جمع املســيحيون شــتات اللغة العربيــة ورفضوا 
الخضوع لسياسة التتريك وقرارات حكومة اإلتحاد والترقى 
 فــردت عليهــم جمعيــة اإلتحــاد والترقــى بمذابــح األرمن !

4- هــل تعلــم أن أول مطبعــة فــى العالــم العربــى كانت فى 
لبنان وهى مطبعة حجرية جلبها اآلباء املوارنة املسيحيون 
 سنة 1733 وهى التى كانت تسمى مطبعة دير الخنشارة . 
5- هــل تعلــم أن أن أول كتــاب مطبوع بالحــرف العربى هو 
 كتــاب بعنوان "ميــزان الزمان" وقد طبع فــى هذه املطبعة .
6- هــل تعلــم أن أول دائــرة معارف عربيــة مرتبة على غرار 
املوسوعات العاملية كانت من تأليف املعلم بطرس البستانى.
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ثقافة

فــي الحلقة الســابقة تأخرت 
أديبــة في العمــل مما اضطر 
مديرهــا إليصالها الى بيتها 
زوجهــا  وكان  بســيارته، 
ينتظرها على الشرفة وشعر 
بالغيرة تنتابه حني شاهدها 
مع غيره، ولكن زوجته اديبة 

طمأنته..

 تأتي هذا اليوم”. فقال وهو يرخي جفنيه: 
“دفعنــي الشــوق إليــك، فجئت مســرعًا”. 
“يكفــي هــذه الحــركات  صــاح روبرتــو: 
أمامنــا”. ثم نظر نحو أديبة وقال: “أعتقد 
أن صديقتــك ال تحــب أن تســمع غــزاًل بني 
امــرأة ورجل أمامهــا”. احمر وجــه أديبة 
خجاًل، ابتســمت ثم نظرت نحو صديقتها 
وكأنها تعاتبها على عدم إخبارها بوجود 
لــوي وروبرتو ثــم قالت بتوتــر لروبرتو: 
“ملــا ال، يمكــن ألي رجــل وامــرأة متحابان 
أن يتغــازال علنــًا ، إنهمــا أحــرار في هذه 
البالد، يمكنهما أن يفعال ذلك في أي مكان 
وفــي أي زمــان”. ضحكــت جوليــا وقالت 
لروبرتو بسخرية: “تعلم، لقد أمضيت في 
هــذه البالد زمانًا طوياًل ولكن عقلك ال زال 
متوقفــًا فــي جبال التشــيلي”. هز روبرتو 
رأســه يمنة ويسرة ولم يجب بشيء بينما 
كان لــوي يتوجــه إلــى الغرفــة املجــاورة 
ويختفــي فيها. بقيت جوليــا واقفة تتابع 
تجــاذب الحديث مع روبرتو فيما جلســت 
أديبة في كنبة وثيرة، بعد دقائق اســتأذت 
جوليا ألنها سـتأخذ حمامًا سريعًا وتعود 
إليهمــا. مضــت دقائــق ، أو ربمــا نصــف 
ســاعة كان روبرتو يحاول أن يتســلى مع 
أديبــة ببعض االحاديث العابرة ، شــعرت 
أديبــة بحاجــة للدخول إلــى املرحاض، أو 
ادعــت ذلــك فقامــت مــن مكانهــا متوجهة 
نحــوه، كانت طريقها تمر على باب الغرفة 
التــي دخــل إليهــا لــوي، وعندمــا اقتربت 
مــن الباب ســمعت تأوهــًا خفيفــًا فقادها 
الفضــول إلى اســتراق النظــر إلى الداخل 
حيــث رأت صديقتهــا جوليــا وصاحبهــا 
البــاب  كان  تمامــًا.  لــوي معــًا وعاريــان 
مفتوحًا قلياًل بما يســمح برؤية ما يجري 
دون حواجــز، تســمرت أديبة فــي مكانها، 
شــعرت بارتخــاء فــي مفاصلهــا وبنبض 
مواصلــة  عــن  وعجــزت  يتســارع  قلبهــا 
طريقهــا إلــى املرحاض، لبثت فــي مكانها 
جامــدة وعيناهــا تتابعان املشــهد املثير، 
ولــم يهزها من وقوفهــا إال صوت روبرتو 
يقــول مــن مقعــده: “إذا أردت أن تعــدي 
فنجــان قهــوة فاجعليهمــا اثنــني”. بلعت 
ريقها وتماســكت ثم تابعــت طريقها نحو 
املرحــاض ولبثــت هنــاك وقتًا اســتعادت 
فيــه الســيطرة علــى نفســها، لقد شــعرت 
برغبــة عارمــة بممارســة الجنــس ولكــن 
ذلــك كان مســتحياًل وهي لن تــرى زوجها 
قبــل منتصف الليــل، ازداد توترها كثيرًا، 
حدثت نفسها ببعض األفكار البعيدة حتى 
تنســى املوقــف الذي وضعت فيــه وأخيرًا 
يتبعتحركــت بقوة، ودخلــت املطبخ ثم خرجت 

عـــمـــران
الرواية الجديدة للكاتب والباحث الدكتور رامز رزق
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منــه مســرعة لتقــول لروبرتــو: “للحقيقــة 
ال أعــرف أين تضــع جوليــا أدوات القهوة، 
ســيكون من األفضــل أن ننتظرها وهي من 
ســتعد القهوة لنا”. هّز روبرتو رأســه وهو 
يدعي تفهمًا للموقف، لكنه ظل يحدق لوقت 
في وجه أديبة ثم قال لها متســائاًل: “يبدو 
لــي أن وجهــك قــد شــحب قلياًل، فهــل أنت 
مريضة؟”. قالت بســرعة: “ال لست مريضة، 
ولكنــي تعبت اليوم كثيــرًا في العمل، يبدو 

أنني بحاجة إلى الراحة”. . 
  عادت جوليا بعد وقت غير قصير وهي تلف 
رأسها بمنشفة نظرت في وجهيهما فعرفت 
بخبــرة املرأة املجربة حقيقة ما حدث، قالت 
وهي توجه كالمهــا ألديبة: “كان يمكنك أن 
تحضري القهوة لك ولروبرتو، ثم ابتسمت 
دون أن تنتظــر جوابها: “ســأحضرها لكما 
بسرعة وسأوقظ لوي، لقد كان منهكًا فدخل 
إلــى غرفتي ونام فيها”. لم يرد أحد بل لبثا 
ســاكتني، كانت أديبة تفكر فيمــا رأت، إنها 
أول مرة تشــعر بهذه اإلثارة، لقد قضت إلى 
اآلن وقتــًا طوياًل مــع زوجها، وهو ال يبتعد 
عنهــا أبــدًا، ولكنهــا لم تشــعر وال مرة معه 
بهــذه الرغبة. نظرت نحو روبرتو الذي كان 
ال يــزال يجلس في مكانــه، هذه املرة نظرت 
إليــه بطريقــة مختلفــة، راحــت تتصــوره 
بأشــكال مختلفــة، ثــم تبعــد الصــورة عن 
خيالهــا، إنها امــرأة متزوجة وال يجوز لها 
مهمــا كانت نوازعهــا أن تفكر برجل غريب، 
إنهــا مســألة قيــم ومبــادىء، إنها مســألة 
كرامــة األنثى، إن آخر شــيء يمكن أن تفكر 
فيــه امــرأة متزوجة هو أن تســلم جســدها 
جزئيــًا أو كليًا لرجل غريــب، إن معنى ذلك 
ليــس فقــط الخيانــة كمــا يفهمهــا الرجال 
ولكنه الســقوط أمام نفســها، تصبح املرأة 
فــي مثــل هــذه الحالــة بظنهــا ال كرامة لها 
وال قيمة. أســبلت جفنيهــا مغمضة عينيها 
وراحت تفكــر في زوجها، ملاذا ال يكون مثل 
لــوي؟ وملاذا ال يفعل معها كما فعل لوي مع 
جوليــا؟ أســئلتها تبــدو ســخيفة ألنها في 
قرارة نفســها تــدرك بثقــة أن زوجها يفعل 
أكثــر ويحبها أكثر ويبذل نفســه بني يديها 
ليراهــا ســعيدة، فلمــاذا ســرحت بأفكارها 
في هــذه املتاهة غير الواقعيــة؟ لقد وجدت 

0400 140 120

IMAGE FRENZY

Antoine Yammine
Photographer

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

اإلمام تاج الدين محاضرًا
 في لقاء األربعاء الثقافي

مصطفى حجازي ـ سيدني. 
“أزمة التفكير ونشوء فكر التكفير" كان عنوان محاضرة اإلمام تاج الدين الهاللي خالل ندوة 
لقاء األربعاء في ســيدني. قدم املحاضرة الشــاعر واألديب شوقي مسلماني بلباقته املعهودة  
مــن ثــم تكلم اإلمام الهاللي عن معنى التفكير ومعنــى التكفير، وأّكد أّن داعش وأخواتها من 
الحركات اإلســالمّية التي خرجت على ســّنة اإلســالم في التآخي والتسامح والرحمة سلكت 
مسلك التكفير، وابتعدت عن جاّدة الحّق في التفكير. كما أّكد أّن داعش وأخواتها من تدبير 
أعداء األّمة، وفي الطليعة الصهاينة واإلدارة األميركّية التي بالدها أصاًل قامت على جماجم 
الهنود الحمر واســتغالل شــعوب األرض من طريق البطش والعدوان. وســّلط أضواء على 
واقــع الهزيمــة أمام الصهاينة، مشــيرًا أّن ما ُيبَذل على تدمير بــالد العرب، ومنها اليمن، لو 
ُبــِذل علــى دفع العدوان.. ملــا وصلنا إلى صفقة القرن التي في جوهرها ضياع القدس ومعها 
ضيــاع الجميــع أكثر وأكثر. التحّية كّل التحّية لإلمام تاج الدين الهاللي ولجميع الصديقات 

واألصدقاء في "لقاء األربعاء" ـ سيدني. وحّقًا بالعلم واملعرفة يتقّدم اإلنسان.
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إعالن

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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صحة

إلعالناتكم
يرجى االتصال

بأصحاب الكفاءة واإلختصاص
إيلي

0 41 2 2 24 6 0 4

ملختلف أنواع اهلجرة
د. حممود عجاوي

مترجم قانوني

لكافة قضايا الهجرة
عائلة، فنيين مهرة، لجوء، زيارة... الخ

وكيف هجرة رقم
9911 008

P. 02 9750 4288
M. 0406111101

Australia Phone Cards
بطاقة اهلاتف االسرتالية

• Sky Lebanon
• Best Middle East Card
• Wonderful

نحتــار دائمــا فــي اختيــار األطعمــة املناســبة التي يجب 
تناولها قبل ممارســة التماريــن الرياضية، والتي لها دور 
فعــال فــي إعطاء الجســم الطاقة والقدرة على االســتمرار 
للوصــول إلــى أفضل النتائج أثناء وبعــد التمارين. ولكن 
هــل تعلم أن هنــاك بعض األطعمة التي تســاعد في إمداد 
الجســم بالطاقــة الالزمــة، كما تســاعد في حــرق الدهون 

بشكل أسرع.
وأكد خبراء التغذية أن األطعمة التي تحتوى على فركتوز 
وكربوهيدرات ذات مؤشر جاليسيمي منخفض هى أفضل 
األطعمــة التــى تســاعد فــي حرق الدهون بشــكل ســريع. 
وتســاعد الكربوهيدرات ذات مؤشر جاليسيمي منخفض 
GI علــى تحلــل الكربوهيدرات والســكريات ببطئ وإفراز 
الجلوكوز فى الجسم تدريجًيا، كما تساعد على االستمرار 
فى ممارسة التمارين لفترات أطول دون شعور بالتعب أو 
اإلرهاق. وينصح أطباء األنظمة الغذائية بتناول األطعمة 

حــني يشــعر الناس بألم يلجــؤون في الغالــب إلى حبوب 
مســكنة حتــى يريحــوا أجســامهم، لكــن االعتمــاد بهــذه 
الصــورة الكبيــرة علــى الــدواء ال يخلــو من ضــرر ولذلك 

ينصح خبراء باالستفادة من بعض البدائل الطبيعية.
وبحســب ما نقل "بولد ســكاي"، فإن اإلكثــار من الحبوب 
املسكنة يؤدي إلى أضرار جانبية خطيرة في الكلى والكبد 
واألمعاء، بينما تســاعد بعض األغذيــة على التخلص من 

األلم، دون تحمل التبعات الضارة.
ويوصــي خبــراء التغذيــة باســتخدام الكركــم للتخلــص 
مــن األلــم، فهذه املادة تحــوي عددا من املكونــات املضادة 

أطعمة يمكنك تناولها
قبل التمارين الرياضية لتساعد على حرق الدهون

أدوية طبيعية تريح من األلم

اآلتي ذكرها بشكل دائم قبل ممارسة الرياضة بساعتني.
البيض يعتبر البيض من أهم األطعمه التى عليك تناولها 
قبــل التمارين الرياضية خاصة أنهــا غنية بالبروتني كما 
أنــا تحتوى على ١.١ جــرام من الكربوهيــدرات وهى من 
األطعمــه التــى تتحلــل ببــطء ومن ثــم تســاعد على حرق 

الدهون بشكل أسرع.

الخبز األسمر
الخبر األســمر من األطعمة الت تحتوى على كربوهيدرات 
معقدة، ولذلك فهي تستغرق من ساعتني إلى ثالث ساعات 
قبــل هضمهــا. وعليه فــإن تنــاول أى نوع مــن البروتيني 
وخاصــة اليض مع قطعة من الخبز األســمر يســاعد على 
إمداد الجسم بالطاقة تدريجيا، ومن ثم تساعد في ممارسة 

الرياضة لفترة أطول، ما يعنى حرق املزيد من الدهون.

الشوفان
يعــد الشــوفان مــن األطعمــه التــى يجــب املواظبــة على 
تناولها قبل التمرينــات الرياضية وخاصة الحتوائه على 
الكربوهيــدرات املعقدة، وكذلك احتوائه على األلياف التي 
تشــعر الجســم بالشــبع لفترة طويلة، إلــى جانب هضمه 
ببطئ مع امداد الجســم الطاقة تدريجيا وبالتالي يســاعد 

على حرق الدون بشكل أفضل.

لاللتهاب واالنتفاخ، ولذلك فهي تساعد بصورة كبيرة على 
التخلص من ألم األسنان والعضالت.

ويمكــن ملن يرغبون في اســتخدام هذا "الــدواء الطبيعي" 
أن يشــربوه في الشــاي أو الحليب، وعندئذ سيستفيدون 
مما من يضمه من مزايا مضادة للبكتيريا ومكونات أخرى 

غير صحية.
ويســاعد الزنجبيــل بدوره على التخلص مــن األلم في كل 
مــن الصــدر  والعضــالت واملعــدة وآالم الدورة الشــهرية 
والســعال واضطرابات التنفس والشــقيقة، ويمكن شــرب 

هذه املادة أو مضغها في الفم.
وفــي املنحى نفســه، يقدم الثوم فوائــد عظيمة، ففي حالة 
ألم األســنان، يمكن وضع القليل منه مع امللح فوق الســن 
وعندئــذ يحــدث االرتياح، أمــا عند معاناة ألــم العضالت 

فيمكن اللجوء إلى زيت الثوم والتدليك به.
وعند اإلحساس بألم في الرأس، ال يجدر باإلنسان أن يلجأ 
بســرعة إلى الحبوب املســكنة، ففي بعــض الحاالت يكفي 
كوب قهوة لتهدئة األلم، وهذا ينطبق أيضا على الياغورت 
)الزبادي( الذي يضم أنواعا من البكتيريا املفيدة للجسم.

مــوازاة مــع ذلــك، ال بأس فــي أن يلتفــت املرء إلــى ما في 
مطبخه من مواد طبيعية قبل أن يلجأ إلى الدواء، فالشفاء 
قــد يحصل من خــالل تناول مواد طبيعيــة مئة باملئة مثل 
القرنفل وزيت الزيتون والعنب األحمر الذي يضم مكونات 

مضادة لألكسدة تستطيع التخليص من عدة آالم مقلقة.
تجــدر اإلشــارة إلــى أن هذه األغذية تســاعد علــى تفادي 
املسكنات وتقليلها قدر اإلمكان، أما في حالة استمرار األلم 
لفتــرة طويلة فإن اإلنســان مطالٌب بقصــد الطبيب للقيام 

بتشخيص دقيق ومعرفة العالج املمكن.
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تكنولوجيا

محالت اوديت للعطور 
تقدم تنزيالت مغرية للزبائن الكرام

على كافة أنواع العطور
للمزيد من املعلومات االتصال باملهندس عدنان 

نعمة على الرقم ادناه

Corner Marion Street and William Street Bankstown
Phone: 02 9793 9201

Magic
Driving School

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

أصغر مليارديرة في العالم
تغير مظهرها

تفاصيل صادمة عن ستيف جوبز.. 
ترويها ابنته في كتاب مثير

نشــرت عارضة األزياء وســيدة األعمال كايلي جينر أخت كيم كاردشــيان، وأصغر مليارديرة 
في العالم صورا لها في تطبيق "إنستغرام" أمس السبت، تظهرها بلون شعر أشقر فاتح.

وتفاعــل معجبــو جينر بغبطة إزاء مظهرها الخارجي الجديد، وكتبت إحدى متابعاتها: "أنا 
مبهــورة جــدا بهــذا املظهر"، وعلقت أخــرى: "أنصحك أن تبقي شــقراء"، واتفقــت ثالثة مع 

السابقتني قائلة: "جمال ال يصدق”.
وقالــت صحيفــة "فوربس"على موقعها في 11 يوليو، إن جينر التي ســتبلغ الـ 21 عاما في 
أغسطس 2018 ستصبح أصغر مليارديرة في العالم ممن يجمعون ثرواتهم بأنفسهم وليس 
عــن طريق امليراث، مشــيرة إلى أن الفتاة تملك منــذ 2016 ماركة تجارية خاصة بها ألدوات 

التجميل، وبلغت ثروتها حينذاك 900 مليون دوالر.
وفي مايو املاضي صبغت كيم كاردشيان شعرها، احتفاال بالذكرى السنوية الرابعة لزواجها 
مــن مغنــي الراب كاني ويســت، ونشــرت مقطع فيديو حينئــذ بمظهرها الجديــد أيضا على 
إنســتغرام، وقالــت كاردشــيان )37 عامــا( في الفيديو "مــرة أخرى أصبحت شــقراء. اللون 

األشقر الفاتح هو لوني املفضل وقد صبغت شعري بهذا اليوم احتفاًء بذكرى زواجي”.

تصدر ليزا برينان- جوبز ابنة ستيف جوبز مؤسس شركة آبل، قريبًا مذكرات تتعلق بوالدها، 
تشير إلى تفاصيل مدمرة بحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، كانت تود لو أن ذلك لم يحدث.
وتــروي ليــزا املولودة عام 1978 قصصًا غريبة عــن كيف كان والدها يغرس فيها الكثير من 

القيم ولكن بطريقة بدت مزعجة لها كطفلة.
فعلى سبيل املثال فإنه أخبرها بأن الحاسوب املكتبي املسمى "ليزا" الذي أصدرته آبل ألول 

مرة عام 1983 لم ُيسم عليها، وكان ذلك لكي يعلمها أال تتخفى بمعاطف اآلخرين.
كذلك عندما رفض أن يقوم بتثبيت جهاز الحرارة في غرفتها، كان يريد أن يدربها على نظام 

قيم معني.
وأيضًا كان قد قال لها أثناء احتضاره إن رائحتها مثل املرحاض، وهو ما وصفته ابنته ليس 

باألمر البغيض إنما كان يعلمها "الصدق”.
وقــد يكــون من الغريب كتابــة مذكرات مزعجة ومليئــة بالتفاصيل بهذا الشــكل، لكن هذا ما 

فعلته ابنة جوبز وهي كاتبة في األساس.
وجاءت املذكرات عن عالقتها مع والدها باسم Small Fry وقد أجرت بخصوصها سلسلة من 

املقابالت في األسبوع املاضي قبل صدورها.
عدم اعتراف باألبوة

أنجــب ســتيف جوبز ابنته ليزا وهو في ســن الـــ 23 من عمره، ثم نفى بعــد ذلك عنها صفة 
األبــوة، برغــم أن الحمض النووي أثبت ذلك، بل لم يقدم لها ســوى القليل من الدعم املعنوي 

واملادي.
وســوف يكون الكتاب متاحًا في األســواق األميركية بتاريخ 4 ســبتمبر، حيث تعمل فيه ليزا 
الستعادة قصتها بنفسها، بعيدًا عما تم تصويره عنها وعن طفولتها في أفالم من إنتاج آبل.
وتروي ليزا عن طفولتها بوادي الســيليكون ال ســيما ذكرياتها مع والدتها الفنانة والرسامة 

كريس أن برينان، حيث عاشت في مناخ محاط باملبدعني.
وفــي الكتاب فإن جوبز ســيبدو شــريرًا على ابنته، بوصف صحيفة نيويــورك تايمز، وكذلك 

من هم حولها.
قلق يسبق النشر

قبــل صــدور الكتاب تشــعر ليزا بالقلق مــن ردة الفعل باتجــاه تراث رجل مشــهور، بداًل من 
االهتمام بقصة امرأة شابة، ما يعرضها للمحو من جديد بسبب ما كتبت في مذكرات خاصة 

بها.
وعشية النشر فإن ما تريد ليزا أن يعرفه الناس أن والدها رفضها لسنوات، وأنها غفرت له 
ذلك وتحبه، وتريد ملشاهد الضحك واملحبة والتزلج على الجليد أن تعلو على األلم وحرمانها 

من امليراث.
وإذا كان غفرانها لوالدها أمرًا صعبًا كما تقول، فهي تريد لآلخرين أن يغفروا له، وهي تعلم 

أن ذلك قد يكون مشكلة.
حياة خاصة

بعــد تخرجهــا كانت ليزا قد غادرت الواليات املتحــدة للعمل في املصارف في لندن وإيطاليا، 
ومن ثم انتقلت بعد ذلك إلى التصميم، ثم كتبت لحســابها الخاص للمجالت عامة واملجالت 

األدبية.
واآلن وهــي فــي األربعني من عمرها تتجنب الدعاية، ولــم يتم التعرف عليها من عامة الناس 

بشكل دقيق.
وقــد اســتطاعت أن تتهــرب مــن كافة مؤرخــي والدها الذين كتبــوا عنه كتبًا فــي اإلدالء بأي 
معلومات، باســتثناء آرون ســوركني، الذي أطلق عليها اســم "البطلة" في فيلمه القائم على 

سيرة الذاتية "ستيف جوبز" لعام 2015.
كمــا أنهــا لم تبد ثقــة بوالتر إيزاكســون، الذي كتب ســيرة والدها املتقنــة والدقيقة في عام 

.2011
وتقول إنها لم تتحدث مطلقًا مع والتر، بل لم تقرأ الكتاب من األســاس، مضيفة أنها تشــعر 

بالخجل أن تكون الجزء السيئ من قصة عظيمة.
اختالف مع الناشر

وقــد بــدأت كتابة قصتهــا منذ 2011 بعد وقت وجيز من وفاة والدهــا، وكانت تتم مطالبتها 
بالسرعة في اإلنجاز من قبل الناشر.

لكنهــا كانت تخشــى أن ينضج الكتاب على حســاب إرث والدها وســمعته لهــذا تحولت من 
 Grove إلى آخر صغير يمنحها الوقت الكافي وهو Penguin Press الناشر األول املشهور

وقد أفقدها ذلك 90 باملئة من أتعابها.
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كشفت صحيفة " ديلي ميل" البريطانية عن بعض الخدمات 
"الجنونيــة" التــي يطلبهــا األغنيــاء مــن شــركات الطيران 

الخاصة في مختلف أنحاء العالم.
واضطــر زبــون آخر إلى اصطحاب رجل إطفاء معه على منت 
طائرة مزودة بجميع وســائل إخماد الحريق، تنفيذا لشــرط 
الشركة املالكة للطائرة التي استأجرها، وذلك ألن هذا الزبون 
أصر على االحتفال بعيد ميالده الـ 50 عندما تحلق الطائرة 
فــوق الواليــة األمريكية التي يقطنها، وأن يشــعل الشــموع 

املثبتة على كعكة عيد امليالد مع ثلة من أصدقائه.
وســردت الصحيفــة حالــة أخــرى بطلهــا غني نســي هاتفه 
الجوال في بيته وعندما تذكره على منت الطائرة بعد إقالعها 

نجحــت عارضة ومصممــة أزياء تايوانية فــي جذب انتباه 
مئات آالف األشخاص حول العالم بفضل مظهرها الشبابي، 
الــذي ال يــدل أبدا على ســنها البالــغ 43 عامــا، لتقوم اآلن 
بالكشــف عن روتينهــا اليومي ونمط حياتهــا الذي منحها 

هذه النضارة.
وأوضحــت لوري هســو ملجلــة "فرايــداي" التايوانية، أنها 
تعتني ببشــرتها من خالل روتني يومــي، يعتمد على تناول 
األطعمة الصحية وممارسة الرياضة ووضع كريمات مرطبة 

للبشرة.
وتبــدأ العارضة يومها بشــرب فنجان من القهوة الســوداء 
بــدون إضافة الســكر، ثم تحــرص على تنــاول الخضروات 
والفواكــه على مدار اليوم، وتناول األطعمة الغنية باأللياف 

والبروتني، الفتة إلى أنه أمر سهل ألنها "نباتية”.
كمــا شــددت علــى أنهــا ال تتنــاول الســكريات أو األطعمــة 

السريعة أو الدسمة، حفاظا على نضارة بشرتها.
وفيمــا يتعلق باملســتحضرات التي تســتخدمها، أوضحت 

في صفقة ال شــك ســتدير رؤوس الكثيرين بســبب ســعرها 
الهائل املتوقع، عرضت دار سوذبيز، الخميس 30 أغسطس، 
في هونغ كونغ سلطانية صغيرة من الخزف الصيني تعود 
لحقبــة اإلمبراطــور تشــيان لونغو، يقــدر ثمنهــا بأكثر من 

25.6 مليون دوالر.
وحكم تشيان لونغ الصني في القرن الثامن عشر.

وصنــع الوعاء في جينغدتشــن في جنوب الصني، وُأرســل 
إلى قصر اإلمبراطور في بكني.

وسُتعرض السلطانية للبيع في مزاد في أكتوبر.

صرعات وغرائب األثرياء على متن الطائرات المدنية ميالنيا تخلت عن ترامب بسبب 
"الشريط الفاضح”

المعلمة “كيم كاردشيان”
تعترف بفعل مشين

العارضة التي ال تشيخ تكشف سر "ينبوع الشباب”

لن تتخيل سعر هذه السلطانية “التاريخية”

طلــب مــن طاقم الطائرة أن تتصل بإدارة شــركة الطيران من 
أجــل إرســال موظف من الشــركة إلــى منزله ليأخــذ الهاتف 

ويلحق به على منت طائرة أخرى.
وختمت "ديلي ميل" بقصة رجل غني وقع مع شــركة طيران 
عقدا من شروطه أن يحضروا له طائرة تكون من الداخل على 
شكل مطعم ويحتوي منت الطائرة على طاولة طويلة محاطة 
بكــراس على أن تضع املضيفات على الطاولة بعد اإلقالع ما 
لذ وطاب من املأكوالت باإلضافة للمشروبات الكحولية، لكي 
يحتفل مع زوجته بعيد زواجهما برفقة أسرته وأسر أصدقاء 
العائلة، وبعد 3 ســاعات من الطيران فوق املحيط األطلســي 

طلب من الكابنت أن يعود بالطائرة إلى حيث انطلقت.

هسو أنها ال تغادر منزلها بدون وضع كريم واقي من أشعة 
الشمس، باإلضافة إلى كريمات الترطيب التي يجب وضعها 

بشكل يومي.
كمــا أنهــا تحــرص على تمضيــة بعض الوقت تحت أشــعة 
الشــمس من حــني آلخر، وتتنــاول أقــراص فيتامينات مثل 

فيتامني سي وحبوب الكوالجني.
ويتابــع العارضــة نحــو 700 ألــف شــخص علــى تطبيــق 

إنستغرام.

رفضت ســيدة أميركا األولــى، ميالنيا ترامب، الجلوس إلى 
جانــب زوجهــا في أحــد البرامــج التلفزيونية، خــالل فترة 
الحملــة االنتخابية عام 2016، وذلك بعد انتشــار "شــريط 

فاضح" لدونالد ترامب.
وذكــرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن شــبكة إخبارية 
أرادت إجراء حوار مع ترامب، خالل فترة الحملة االنتخابية، 
وطلبــت منه أن تكون زوجته جالســة بجنبه، إال أن األخيرة 

رفضت الطلب جملة وتفصيال.
وجــاءت هــذه املعطيات فــي كتاب ســيصدر قريبــا بعنوان 

"الخوف" لكاتبه، الصحفي األميركي، بوب وودرود.
وذكــرت الصحيفة أن ميالنيا رفضت مســاعدة زوجها حني 
كان فــي "الحاجــة إليها"، بعــد تلقي دونالــد الطلب أجابت 

زوجته قائلة: "ال ال ال. مستحيل. لن أفعل هذا”.
وكانت ســيدة أميركا األولى دافعت عن زوجها بعد تســريب 
الفيديو، وقالــت إن زوجهــا "يحتــرم النســاء ويوفــر لهــن 
نفــس الفرص"، التي يوفرها للرجال، مؤكدة أنها ســتكرس 
نفســها إذا ما أصبحت الســيدة األولى "للدفاع عن النســاء 

واألطفال”.
وكانت حملة ترامب االنتحابية شــهدت انتكاســة مع نشــر 
شــريط فيديــو يعود إلى عــام 2005 ويظهر فيــه امللياردير 
وهو يتفاخر بسلوكه حيال النساء، والذي بدا أنه أقرب إلى 

املضايقات الجنسية.

قال موقع "ديلي ســتار" إن املدرســة، التــي توصف من قبل 
تالميذها بـ"كيم كاردشــيان"، اعترفت أمام محكمة في والية 
داكوتا الشــمالية األميركية، باعتدائها جنسيا على عدد من 

الطالب.
واعترفت شــانون موزير )37 سنة( أمام املحكمة بست تهم 
كانت موجهة إليها، من بينها اعتداءات جنســية واستدراج 

أطفال صغار عبر اإلنترنت.
وقالت مؤسســة "ليبرتي ميدل" إنها أقالت األستاذة موزير 
بعد انتشار تقارير تقول إنها ترسل صورا "مخلة بالحياء" 

لتالميذها.
وذكــرت "ديلــي ســتار" أن عــدد التالميــذ الذيــن تعرضــوا 
العتــداءات جنســية من طرف األســتاذة بلــغ 6، كلهم ذكور. 
وقال أحدهم إن األســتاذة مارســت معــه الجنس في حديقة 

"ويست فارغو”.
وتواجــه موزيــر، التــي تقبع حاليــا في الســجن، عقوبة قد 
تصــل إلى 5 ســنوات من الحبس. وقــال محاميها "موكلتي 

تتأسف كثيرا على ما حصل”.
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قالــت نجمــة تليفزيون الواقــع األمريكية ،كيم كارداشــيان، 
إنهــا "تحارب" من أجل إطالق ســراح ســجني يقضي حكما 

بالسجن مدى الحياة بسبب حيازته املخدرات.
وأضافــت كارداشــيان أن "كريــس يونــغ عوقب بشــكل غير 

عادل"، مشيرة إلى أن "القوانني يجب أن تتغير”.
وأكدت لبودكاســت أمريكا أنها "تتحدث إلى البيت األبيض 

في كثير من األحيان بشأن إصالح السجون”.
وفــي أيــار املاضي، التقت كارداشــيان بالرئيــس األمريكي، 
دونالــد ترامــب، للتوســط إلطــالق الســجينة، أليــس ماري 
جونســون، وتكللت جهودها بالنجاح لُيطلق ســراحها بعد 

أثــار تبــادل لالتهامات بــني املمثلــة اللبنانية 
ناديــن الراســي وابنها جدال كبيــرا في املواقع 
االجتماعية، بعدمــا اتهمته بضربها واالعتداء 

عليها، وهو األمر الذي ينفيه "مارك”.
الراســي  أن  لبنانيــة  إعالميــة  وذكر مصــادر 
أرسلت تســجيال صوتيا ألصدقائها تروي لهم 
فيــه كيف تعرضت للضرب من قبل ابنها البكر 

"مارك”.
وانتشر التسجيل بشكل سريع على الصفحات 
واملواقع اللبنانية، مما استدعى ردا عاجال من 

االبن.
ونشــر مــارك هــو اآلخر تســجيال يكشــف فيه 
حقيقــة مــا حصــل، إذ قــال إن والدتــه هي من 
ضربتــه، مشــيرا إلى أنهــا تعاني من مشــكلة 
نفسية وتخضع لعالج عند طبيب متخصص.

وسبق للراسي أن أعلنت أنها حاولت االنتحار، 
لكنهــا نجت مــن الحادثة، مضيفــة أّنها تمّنت 

املوت قبل أن تحدث املشكلة مع ابنها.

تجري السلطات األملانية تحقيقات مع طبيب ُيشتبه في أنه 
ال يكتــب العــالج ملريضاته إال مقابل ممارســة الجنس معه. 
وقــال املتحدث باســم االدعاء العــام في مدينة الدنســهوت 
األملانيــة، توماس شــتاينكراوس-كوخ، اليوم الســبت )18 
آب/ أغســطس 2018( "االدعاء العام يحقق مع الطبيب في 

عدة حاالت" تبث تورطه فيها.
وذكر املتحدث أنه لم يتضح بعد عدد املرات، التي طلب فيها 
الطبيــب )59 عامًا( ممارســة الجنس مــع مريضاته مقابل 
كتابة وصفة العالج. وبحســب بيانــات االدعاء العام، يقبع 
املتهم في السجن على ذمة التحقيق منذ أيار/ مايو املاضي.
وبحســب تقريــر لصحيفــة "بيلد" األملانيــة، افتضــح أمــر 
الطبيــب عندمــا اكتشــف شــقيق مريضــة مــن مريضاتــه 
محادثــات عبــر تطبيقــات الدردشــة النصيــة بني شــقيقته 

والطبيب، وقام بإبالغ الشرطة.

كان نيــل آرمســترونغ أول مــن يطأ بقدمه ســطح القمر في 
لحظــة تاريخية أحياها املمثل الكندي رايان غوســلينغ في 
فيلم "الرجل األول" )فيرســت مــان( الذي عرض في افتتاح 

مهرجان البندقية السينمائي، الخميس.
لكن املخرج داميان تشــازيل، مخرج فيلم )ال ال الند( الحائز 
على جائزة أوســكار، نقل املشــاهد إلى أعماق أبعد من هذه 
اللحظــة امللحميــة التي قال فيها آرمســترونغ "هذه خطوة 
واحدة صغيرة لرجل، لكنها قفزة عمالقة للبشــرية"، عندما 
حاول أن يكشف عن شعور املرء حني يترك العالم خلفه وهو 

يعرف أنه ربما ال يعود.
وتبدأ أحداث الفيلم في عام 1961 والواليات املتحدة تسعى 
أن تلحق باالتحاد السوفيتي في سباق الفضاء، وتنتهي مع 
الهبوط على سطح القمر عام 1969. وبني البداية والنهاية 

يتناول الفيلم الكثير من األزمات الشخصية واملهنية.
وقال تشازيل "هذه قصة عالقة بني القمر وحوض املطبخ”.
عنــد حــوض املطبخ تقــف جانيت زوجة آرمســترونغ التي 
تلعــب دورهــا املمثلــة كليــر فوي، وتقــول لصديقتهــا إنها 
تزوجــت مــن مهنــدس طيران "ألنــي أردت حيــاة طبيعية"، 

لكنها وجدت نفسها ترعى أسرة في ظروف غير طبيعية.
وتتعــارض بشــدة بســاطة تفاصيــل الحيــاة الدنيوية مع 

جسامة مهمة الفضاء.
فآرمســترونج يتلقــى نبــأ اختيــاره علــى رأس فريق مهمة 
)أبولــو 11(، وهــو في مرحاض العمــل. وحينما يبلغ ابنه 
بأنه ذاهب إلى القمر، يسأله االبن إن كان بإمكانه أن يلعب 

في الحديقة.
وفــي حني خلــب فيلم "الجاذبيــة" )غرافيتــي( الحائز على 
جائزة أوسكار، الذي عرض في افتتاح املهرجان عام 2013 
لب املشــاهدين بجمال الســباحة في الفضــاء فوق األرض، 
يحصر )الرجل األول( املشــاهد في كبسولة ضيقة يلقي من 
داخلها آرمســترونغ بنظرات خاطفة على القمر من آن آلخر 
بينما يستعد للهبوط، وهي مشاهد تعمد تشازيل أن تكون 

خانقة ومضطربة.
وقــال للصحفيــني "الفضاء في األغلب األعــم هو هذا النوع 
من الخواء األســود، وأنت تســافر تبحث عن أشــياء أو عن 
مناطق للهبوط في هذا االتســاع الذي هو في الغالب سديم 
كامــل، ثــم عــالوة على ذلــك أنت في هــذا النوع مــن العلب 

املعدنية الطائرة”.

فاجــأت املمثلــة الســورية  جيني إســبر  جمهورهــا بصورة 
جديدة لها نشــرتها عبر حســابها الخاص على أحد مواقع 
التواصــل اإلجتماعــي تحولــت فيها الــى النجمــة العاملية  

مارلني مونرو  بكل ما في الكلمة من معنى.
وبــدت جيني إســبر في الصــورة بإطاللــة مميــزة بـ"لوك" 
مارلــني مونرو مما اســتدعى الكثير مــن التعليقات من قبل 

جمهورها الكبير الذي تغزل بها وبجمالها وسحرها .
يذكر ان جيني إسبر تشارك في مسلسل "فرصة أخيرة" مع 
املخرج فهد ميري في دمشق، وتجسد شخصية "نغم" وتقع 

بحب املمثل السوري معتصم النهار ضمن أحداث العمل.

كيم كارداشيان "تحارب" لإلفراج عن سجين جديد 
وإصالح السجون األمريكية

ممثلة لبنانية وابنها يتبادالن التهم.. ضرب وانتحار وتسجيالت

من مطبخ "الرجل األول".. القصة 
الحقيقية للهبوط على القمر

ألمانيا: التحقيق مع طبيب ال 
يعالج مريضاته إال مقابل الجنس

جيني إسبر تتحوّل الى مارلين مونرو

شهر واحد.
وتأمــل كارداشــيان أن تتمكن من النجاح في إطالق ســراح 
كريس، البالغ من العمر 30 عامًا، واملسجون منذ 8 سنوات.

وقالت نجمة تليفزيون الواقع "إنه أمر غير عادل أبدًا”.
ووفقًا ملتابعي النجمة فإن "كريس ُسجن لحيازته املاريغوانا 
مــع أقل من نصف غــرام من الكوكايــني"، وكان عمره وقتها 

22 عاما.
وُعرضت قصة كريس في مشروع "مدفون حيًا" الذي يطالب 
بإيقــاف األحــكام القضائية بالســجن مدى الحيــاة من دون 

إخالء سبيل بموجب القانون األمريكي.
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Our services:
Immigration
visa matters
family law
conveyancing
commercial law
criminal law
We are a team of:
Barristers
solicitors
registered
migration
agents
education agents
converyancers

for all Syrians and Iraqi
• If you have relatives who fled 

from syria or Iraq
• Contact us urgently to assist 

you in lodging their visa 
applications to Australia

• our 20 years experience is at 
your service.

Eva Abdel Messiah
Registered Migration Agents
MARN 0636719

فريق•عملنا•يتكلم•اللغتني
العربية•واإلنجليزية

عنوان املطعم الشامي اجلديد
102 - 106  Railway Terrace Merrylands

Tel: 02 8677 1671

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

املطعم الشامي حتلو اجللسة واللقمة املميزة

ا�م�ي ا�ممطعم ا�م�ش
CALL NOW FOR A FREE CONSULTATION WITH DR. SAM BOTROS

Caringbah Ph: (02) 9526 5720

وعن سبب انتقاله من الطب العام الى طب التجميل يضيف دكتور سام:
 أحــب هــذا املجال ألنني ارى فيه مجااًل لإلبداع والخلق ومجااًل 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 الجنســني 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 جمياًل وجذابا منذ اقدم العصور وحتى يومنا هذا، وكل 
انســان لديه الرغبة في أن يتخلص من بعض العيوب في جســده او وجهه، وقد تكون هذه 
العيــوب ســهلة املعالجــة او حتى إزالتها وقد تكون ســببًا لحزنه او خجلــه او عزلته او في 

بعض 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:

 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 ٢٠٠٧ افتتحت اول 
عيادة للتجميل في منطقة كاريمبا ومن ثم عيادة بانكستاون.


