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يجــب علــى أســتراليا وبقيــة دول العالم 
القضــاء فعليــًا علــى اســتخدام الفحــم 
للكهربــاء فــي غضــون 22 عامــًا إذا كان 
هنــاك فرصــة إلنقــاذ جــزءا مــن الحاجز 
املرجاني العظيم ، وهو ما حذرت به هيئة 

علم املناخ األكثر موثوقية في العالم.

أيباك حتذر: الفحم احلجري جيب أن يذهب
إلنقاذ احلاجز املرجاني العظيم

وفــي تقريــر أعده أكثر مــن 90 عاملًا ، وجذب 
آالف الدراســات مــن األبحــاث املناخية ، قال 
الفريق الحكومي الدولي املعني بتغير املناخ 
)IPCC( إن االنبعاثــات العامليــة مــن تلــوث 
غــازات الدافئــة يجــب أن تصــل إلــى الصفر 
بحلــول عام 2050 من أجــل إيقاف االحترار 

العاملي عند 1.5 درجة مئوية.
باملعــدالت الحاليــة ، قالوا أن 1.5C  ســوف 
يتــم خرقهــا في وقــت مبكر من عــام 2040 ، 
و C 2 ســوف يتم خرقها في ستينيات القرن 

العشرين.
إذا حــدث ذلــك ، فــإن درجــات الحــرارة على 

العديد من املناطق ســتزيد بمقدار ضعف 
هــذا الرقم. وفي 2C مــن االحترار ، يحذر 
الباحثــون مــن أن العالم ســيواجه خطًرا 
ويصبــح مــن الصعوبــة التحكم بـــمسار 

درجات الحرارة.
التتمة صـــ ٢١

ترامب: السعودية 
ينتظرها عقاب شديد إذا 
ثبت أنها قتلت خاشقجي

اسرتاليا: استالم املقاتالت 
إف-35 مل يتأثر بتحطم 

إحداها يف سبتمرب

موسكو تدعو إىل إجراء حتقيق 
دويل يف قصف )حتالف واشنطن( 

دير الزور بأسلحة حمرمة

الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
ينفي وجود مفاوضات مع تركيا 

إلطالق سراح القس األمريكي

قال الرئيــس األمريكــي دونالد ترامب 
إن "عقابــا شــديدا" ينتظر الســعودية 
إذا ثبت أنها قتلت الصحفي السعودي 
جمال خاشقجي في مقر قنصليتها في 

اسطنبول.
مقابلــة  فــي  ترامــب  تهديــد  وجــاء 
تلفزيونيــة لبرنامــج 60 دقيقــة علــى 

إن  االســترالية  الدفــاع  قــوات  قالــت 
اســتالم مقاتالت إف-35 من الواليات 
املتحــدة ال يــزال قائمــا رغم قــرار منع 
هــذه الطائرات من التحليق بعد تحطم 

إحداها في سبتمبر أيلول.
إف-35  طائــرات  جميــع  وُمنعــت 
التــي صنعتهــا  والدوليــة  األمريكيــة 

طالب نائب رئيس لجنة شؤون الدفاع 
فــي مجلــس الدومــا الروســي يــوري 
شــفيتكني بفتــح تحقيق أممــي يتعلق 
الدولــي”  “التحالــف  بقصــف طيــران 
الذي تقــوده واشــنطن بحجة محاربة 
إرهابيــي “داعش” مناطق في ريف دير 

الزور بأسلحة محرمة دوليا.

رّحب الرئيس األميركي بإفراج القضاء 
التركــي عــن القــس األميركــي أنــدرو 
برانســون، وذلك لدى اســتقبال األخير 
في البيت األبيــض، حيث أعلن دونالد 
ترمب أن إطالق سراحه "خطوة كبرى" 

إلى األمام في العالقات مع أنقرة.
الرئيــس  برانســون  القــس  وشــكر 
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تعهــد  رئيــس الــوزراء الفيدرالية ســكوت 
موريســون بأنــه لــن يســمح ألي مدرســة 
باســتبعاد الطــالب علــى أســاس ميولهــم 
الجنســية في ظــل تغييرات علــى القوانني 

التي تخطط لها الحكومة.
فبعــد تســريب أجــزاء مــن املراجعــة التي 
أجرتهــا حكومــة فيليــب رادوك للحريــات 
الدينيــة فــي أســتراليا تــم تســربها إلــى 
بعــض  عــن  تكشــف  و   ميديــا  فيرفاكــس 
توصيــات  هــا  ي وف الرئيســية  التوصيــات 
باعطاء املدارس حق رفض استقبال الطالب 
املثليني جنســيا، ولكن رئيس الوزراء وعد 

كشــف مســؤولون لوكالــة "رويتــرز" عــن 
تعــاون حثيــث بــني وكاالت اســتخباراتية 

رائدة في العالم، لتشكيل ائتالف سري.
وذكرت املعلومات التي أفصح عنها ســبعة 
مســؤولني أن أســتراليا وبريطانيــا وكندا 
ونيوزيلنــدا والواليات املتحــدة األمريكية، 
باإلضافة إلى أملانيا واليابان بصدد تشكيل 
تحالف سياسي سري ضد الصني، وهو ما 
يشــير إلى وجود جبهة دولية موسعة ضد 

النفوذ االقتصادي الصيني
وقــال بعــض املســؤولني، الذيــن تحدثــوا 
إلــى وكالة "رويترز" شــريطة عدم الكشــف 
عن هويتهم، بســبب حساســية املحادثات، 
إن التعــاون املعزز كان بمثابة توســع غير 
رســمي ملجموعة "فايف آيز"، أو الخمســة 

أعني.
وفــي الوقت الذي كانت فيــه الصني محور 
الســرية،  للمحادثــات  الرئيســي  التركيــز 
تطرقت املناقشــات أيضا إلــى تحالف آخر 

ضد روسيا.
“خمســة أعــني" هــو مصطلــح يشــير إلى 
تحالــف مخابراتى يشــمل كل من الواليات 
املتحــدة األمريكية، اململكة املتحــدة، كندا، 
أســتراليا، ونيوزيلندا بموجــب إتفاق "يو 
كيــه يــو إس إيــه" املتعدد األطــراف، وهي 
أيضــا معاهــدة تختــص بمجــال التعــاون 

املشترك في مجال االستخبارات.
ويشــير التقرير الذي نشرته وكالة رويترز 
إلــى أنه علــى الرغم من اســتعداد الرئيس 

تتجــه أســتراليا لتصبــح أول دولة تقضي 
علــى ســرطان عنــق الرحــم بحلــول عــام 
2035، في حال استمرارها بنفس معدالت 

التطعيم والفحص الحالية. 
وقالــت الطبيبــة "كاريــن كانفيــل"، مديــر 
األبحــاث فــي مجلــس الســرطان فــى نيو 
ســاوث ويلز، في أســتراليا:" تعــد النتائج 
املتوصــل إليهــا أخبارا ســارة للنســاء فى 
جميــع أنحــاء أســتراليا.. فقــد كنــا نقــود 
الطريــق فى مكافحة ســرطان عنــق الرحم 
لســنوات عديــدة وسنشــارك فــى أبحاثنا 

ونهجنا مع بقية العالم “. 
وأضافــت أنه مــازال على رؤســاء "منظمة 
الصحة العاملية " أن يحددوا حجم الحاالت 
التــي يتم فيهــا القضاء على ســرطان عنق 
الرحــم".. يأتي ذلك فــي الوقت الذي يقترح 

تعهد رئيس املعارضة العمالية بيل شورتن 
بزيادة عدد املعلمني اإلضافيني في املدارس 
الحكوميــة ، كجــزء من خطــة التعليم التي 
 10 ملــدة  دوالر  مليــار   14 قيمتهــا  تبلــغ 

سنوات إذا فاز في االنتخابات القادمة.
ويقــول بيــل شــورتن إن الوعــد ســيمول 
توظيــف أكثر مــن 13 ألف معلم إضافي أو 
23 ألف مســاعد مدرس، في أكبر استثمار 
فــي املــدارس العامــة ، كمــا وعــد بتمويل 

إضافي للمدارس الكاثوليكية.

أنه ســوف يقوم بتعديــل القانون إلزالة اي 
فرصة للمدارس للتميز بني طالبها.

وقال رئيس الوزراء ســكوت موريسون في 
بيانــه “ أننا نعارض قيام املدارس الدينية 
غيــر الحكوميــة بطــرد الطــالب مــن علــى 

أساس هويته الجنسية."
وأضــاف "أنــا أعلــم أيضــا أن هــذا الرأي 
واملجتمعــات  الدينيــة  املــدارس  تشــاركه 
الدينية  على نطاق واسع في جميع أنحاء 

البالد.
الحكومة االئتالفية ســتعمل على تعديالت 

تعتزم وضعها في القانون قريبا.

األمريكــي دونالد ترامب للتصــدي بمفرده 
إدارتــه  أن أعضــاء  إال  الصينــي،  للنفــوذ 
يعملــون بجــد خلــف الكواليــس لتشــكيل 
ائتــالف ســري ملواجهــة بكني، األمــر الذي 
يمثــل ضربة أخرى آلمال الصني املتضائلة 
في إقناع الدول األوروبية بسلبية سياسات 

ترامب، وشعار "أمريكا أوال”.
وتمت دعوة أملانيا واليابان إلى اجتماعات 
التحالف االســتخباري الســري على الرغم 
مــن عــدم عضويتهمــا فيــه، والدليــل على 
مشــاركتهما، هــو البيان الصــادر عن دول 
الخمسة أعني، عقب اجتماعها في أستراليا 
فــي أواخر أغســطس-آب املنصــرم، والذي 
ذكــر أن املجموعة ستســتخدم "الشــراكات 
العامليــة األوروبية وغيــر األوروبية" للحد 

من التقدم االقتصادي للصني.

فيــه الباحثون بقيــادة "ميخايال هول" في 
املجلــس أن أربــع حــاالت لــكل 100 ألــف 
شــخص يمكــن أن تكــون عالمــة فارقة فى 

عملية االستئصال.
وتوقــع فريــق العلمــاء، الذي نشــر نتائج 
مجلــة  مــن  أكتوبــر  عــدد  فــي  أبحاثهــم 
أن  العامــة،  للصحــة  الطبيــة  "النســيت" 
معدالت الســرطان ســتنخفض إلى ما دون 

هذه العتبة بحلول عام 2035. 
وقــد قــدروا أن هــذا االنخفــاض وصل إلى 
معــدل أقل من 6 فــي 100 ألف بحلول عام 
2022. علما بأن املعدل الحالي هو حوالي 
7 لــكل 100 ألف، مؤكديــن إمكانية اعتبار 
ســرطان عنق الرحم من املشــاكل الصحية 
العامة فى أســتراليا خالل العشــرين عاما 

املاضية “.

ويأتي وعد الســيد شــورتن بعــد أن قامت 
حكومــة موريســون بإبــرام صفقــة تمويل 
للمدارس الكاثوليكية واملستقلة، مما جعل 
التغييرات في نماذج تمويل جعلت البعض 

منها أسوأ حااًل.
وقال الســيد بيل شورتن، ما يهمني وحزب 
العمــال هــو تســليم صفقــة أفضــل للجيل 
القــادم. لذلــك أنــا متحمــس لبنــاء نظــام 
تعليمي يمنح كل طفل في كل مدرسة أفضل 

فرصة خالل حياته.

تعهد رئيس الحكومة الفيدرالية  
بمنع استبعاد الطالب المثليين من 

المدارس الخاصة

الكشف عن "تحالف سري" بين خمس 
وكاالت استخبارات عالمية

أستراليا تستعد لتصبح أول دولة تستأصل 
سرطان عنق الرحم بحلول عام 2035

شورتن يتعهد بخطة مساعدة 
للمدارس قيمتها 14 مليار دوالر
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مكالمات
محبطة

ممدوح سكرية

اختتمــت فــي مدينــة ســيدني األســترالية 
لقاءات بني وزيري خارجية ودفاع أستراليا 

واليابان.
وذكــر بيــان صــادر عــن وزيــرة الخارجية 
االســترالية ماريس بايــن أن االجتماع ضم 
عــن الجانب األســترالي وزيــرة الخارجية 

تدهــورت الصحــة العقلية لــدى الالجئني 
املحتجزيــن فــي مخيمــات الالجئــني فــي 
جزيــرة ناورو في املحيــط الهادئ بصورة 
كبيــرة، إلى حد أن بعض األطفال أصبحوا 
غير قادرين على األكل أو الشرب أو الكالم.

ووصفــت منظمــة أطباء بال حــدود ، حالة 
أســتراليا  تحتجزهــم  الذيــن  الالجئــني 
فــي جزيــرة نــاورو بأنهــا "أشــبه بحالــة 
الســبات"، موضحة أن سبب وصولهم إلى 
هــذه الحالــة هو احتجازهم إلــى أجل غير 

مسمى.
وقال املدير التنفيذي للمنظمة بول مكفون، 
فــي تصريــح صحفي فــي ســيدني "خالل 
الفتــرة التي عملنا فيها بالجزيرة شــهدنا 
تدهــورا حــادا فــي الصحــة العقليــة بــني 
مرضانــا مــن الالجئني وطالبــي اللجوء"، 

وفقا ملا نقلته رويترز.
وأشــار إلــى أنــه "يوجــد أطفــال بــني من 
تأثــروا بأمــور متعلقة بالصحــة العقلية"، 
غيــر أنه لم يحــدد عدد األطفــال املصابني، 
مضيفــا "يعيــش أطفال كثيــرون في حالة 
أشــبه بالســبات، غير قادرين علــى الكالم 
أو تنــاول الطعام أو الشــراب" األمر الذي 

استدعى تعليق محاليل للبعض منهم.
وأوضــح مكفــون بعض الالجئــني حاولوا 
حاولــوا  مــن  عــدد  أن  مبينــا  االنتحــار، 
االنتحار أو مــن لديه فكرة عن االنتحار أو 

ماريس باين ووزير الدفاع كريستوفر باين 
وعن الجانب الياباني ضم وزير الخارجية 

تارو كونو ووزير الدفاع تاكيشي ايوا.
وأكــد البيــان فــي ختــام املحادثــات بــني 
الطرفــني على متانة العالقــات بني البلدين 

وال سيما األمنية منها.

حاولــوا إيذاء أنفســهم بلغ 78 الجئا على 
األقل.

يشــار إلــى أن جزيرتــا نــاورو ومانــوس، 
التابعــة لدولة بابــوا غينيــا الجديدة، في 
املحيــط الهــادئ تحتجــز فيهما اســتراليا 
املئــات مــن طالبي اللجــوء الذيــن أوقفوا 

أثناء محاولتهم الوصول إليها بحرا.
وتشــير التقديــرات إلى أن عــدد الالجئني 
املحتجزيــن في مانوس يبلــغ 600 الجئ، 
بينما عــدد الالجئني في نــاورو يصل إلى 

500 الجئ.
وتتعــرض أســتراليا جراء هذه السياســة 
حيال طالبي اللجوء إلى انتقادات شــديدة 
فــي األمــم املتحدة وبــني جماعــات حقوق 

اإلنسان.
وكان وزيــر الشــؤون الداخلية األســترالي 
السياســة  علــى  املشــرف  داتــون،  بيتــر 
املتعلقــة بطالبــي اللجــوء، قــال األربعــاء 
إنــه يود إعــادة توطــني الجئي نــاورو في 
اســتراليا، لكــن ذلك سيشــجع غيرهم على 

القيام بالرحلة املحفوفة باملخاطر.
هــذا وقــد أعلنــت أســتراليا، إغــالق مركز 
موضع جدل الحتجــاز طالبي اللجوء على 
جزيــرة كريســماس فــي املحيــط الهندي، 
مشــيدة بنجاح سياســتها البالغة الشــدة 
ضــد املهاجرين الذين يحاولــون الوصول 

بصورة غير قانونية إلى أراضيها.

اختتام اللقاء بين أستراليا واليابان

الجئون تحتجزهم أستراليا
أصبحوا في "حالة سبات”

منــذ فترة اتصلت بشــركة "تلســترا  لالتصــاالت” عدة مرات 
ألســباب مختلفــة  ودائمــا كنت أفشــل فــي الوصــول الى من 
يجيــب علــى اتصالــي، ففي عدد مــن املحاوالت وبعــد انتظار 
ألكثــر من ســاعة وأكثر ينقطع االتصال بعــد أن أبدأ املحادثة، 
وفي أوقات أخرى بعد انتظار لوقت طويل ينقطع االتصال من 

دون الوصول الى التحدث ألحد.
اعتقدت أنه إذا كان هذا هو الحال مع خدمات “تلسترا” ، منذ 
البداية، فلماذا ال أبحث عن شــركة أخــرى محترمة البرام عقد 

اإلنترنت ، لذلك اخترت االتصال "بشركة أوبتس".
 اتصلــت “بأوبتس” ألتعاقد معهم، انتظرت حوالي 40 دقيقة 
قبــل الوصــول إلــى موظــف االســتعالمات الذي قــال: “نحن 
مشــغولون جدا لوصل خــط اإلنترنت. وما عليــك اال االنتظار 

لفترة 15 يوًما كي نتمكن من إرسال فني لتوصيل الخط.
بعــد 15 يوًمــا ، جاء فني من  “أوبتــس” وربط خط اإلنترنت 
خــارج املنزل وترك “املود م” لي لالتصال باملكتب للمســاعدة 

في توصيلها عن طريق الهاتف.
اضطررت بعدها لالتصال عدة مرات قبل أن أســتطع للتحدث 
الــى موظفــة االســتعالمات فــي شــركة "أوبتــس" حيــث نقل 
اتصالــي مــن جهة الى أخــرى وفي كل مرة أنتظــر حتى ينقل 
اتصالي الى ادارة مختلفة ولكنها ليســت املطلوبة، وكل ادارة 
تسأل نفس األسئلة والتفاصيل” مع العلم أنني أخبرتهم منذ 
البدايــة أنني أريد فني لالنترنت ، وبعد ســاعتني انتهيت مع 
فني للموبايل ، في الحقيقة انها تجربة ال تحمد وهذه ليســت 
بالوحيــدة وانمــا من خــالل تجربتي فان هذه املشــاكل دائمة 

الحدوث بسبب خلل ما.
فــي احدى املرات أمضيت 45 دقيقة في االنتظار ، وقد حددت 
وشرحت ما أريد ، وقطع الخط من جانبهم ولكن لم يتصل بي 
الذي كنت أتكلم معه مع العلم أن التفاصيل الخاصة بي ورقم 

هاتفي املحمول لديهم.
مــن املعــروف أن أربــاح  "تيلســترا" و "أوبتــس" مليــارات 
الــدوالرات األســترالّية ســنوًيا ، وهــذه الشــركات متعطشــة 
لكسب املزيد من املال، لذلك يوّظفون عماال من خارج أستراليا 
بأجور منخفضة ليقوموا بخدمة الزبائن من الخارج وبالتالي 
يفتقــدون الى حســن الخدمة لعوامل متعــددة ال مجال لذكرها 

في هذا املقال.
بصراحــة ، نحن نقترب من وجهة نظر مفادها أن “تيلســترا” 
و “أوبتــس” وشــركات االتصاالت األخرى ، فشــلت في تقديم 
خدمــات موثوقــة وجيــدة إلــى العمــالء ، والتعامــل مــع تلك 
الشــركات هــو محبط للغايــة ويســتغرق وقتا طويــال لتلبية 

حاجيات الزبائن.
أعتقــد أنــه ينبغــي علــى الحكومــة أن تنظــر في قضايــا أداء 
شــركات االتصــاالت وغيرها، التي تســعى القامــة مكاتب لها 
خــارج أســتراليا لتدير عملها في أســتراليا من أجــل التوفير 
والربــح الفاحــش، بغــض النظــر عن راحــة الزبائن وحســن 
الخدمة، والســؤال هنا أين الحكومة من هذا وملاذا ال تجبرهم 
على توظيف عمال أســتراليني مــن أجل الخدمة األفضل ودعم 

القوى العاملة األسترالية ؟.
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أستراليات

 أثار عرض جوي أقيم مؤخرا في أستراليا، 
حالــة مــن الفــزع، بعدمــا اقتربــت طائــرة 
بوينغ من برج شــاهق، واعتقد األشخاص 
بداخله أنهم قد تعرضوا لهجوم، على غرار 

اعتداءات 11 سبتمبر في نيويورك.
"ميــرور"  صحيفــة  نقلــت  مــا  وبحســب 
املســلحة  القــوات  فــإن  البريطانيــة، 
األسترالية كانت تقيم عرضا جويا بطائرة 
"بوينغ سي 17" في إطار مهرجان محلي.

وحظي فيديو يوثق اقتراب الطائرة بتفاعل 
واســع في املنصات االجتماعية، لكن اآلراء 

تضاربت بشأن الشكل االحتفالي.
وقــال منتقــدون إن الطائرة مــرت على بعد 
أمتــار قليلة مــن البرج الشــاهق، وبالتالي 

أعلن كابنت منتخب أستراليا، ميلي جيديناك، 
 اعتزاله اللعب الدولي، بعمر الـ)34( عاًما.

ولعب جيديناك لعدة فرق، أبرزها ســيدني 
يونايتــد، وفاراجديــن، وســنترال كوســت 
مارينــرز، وجنتشــلر بيرليجــي، وأنطاليــا 
 ســبور، وكريســتال باالس، وأســتون فيال.
ولعــب ملنتخــب أســتراليا تحت 20 ســنة، 

وانضم ملنتخب بالده األول في 2008.

أعلنــت اســتراليا انضمامهــا إلــى اململكة 
املتحدة في اتهامها ألجهزة االســتخبارات 
هجمــات  الروسية بشــن  العســكرية 
سياســية  مؤسســات  ضــد  إلكترونيــة 
ورياضيــة وشــركات ووســائل إعــالم مــن 

حول العالم.
ووصف رئيس الوزراء سكوت موريسون، 
ووزيــرة الخارجية ماريــس باين، في بيان 
أوردتــه قناة )الحــرة( األمريكيــة، التدخل 
الروســي بأنه أمر"غير مقبــول"- على حد 

قولهما.
وقالــت الحكومة االســترالية: إن "الجيش 
الروســي وذراعه االســتخباراتية- أجهزة 
االستخبارات العسكرية الروسية- مسئول 
عــن هــذا النــوع مــن النشــاط املعلوماتي 
الخبيــث"، موضحــة أنــه رغــم عــدم تأثــر 

سجل العداء السابق األسطوري الجامايكي 
أوســاين بولت أول أهدافــه االحترافية مع 
فريقه ســنترال مارينرز في شــباك مضيفه 
ســاوث يونايتد باملبــاراة التــي جمعتهما 

ضمن دوري الدرجة الثانية األسترالي.
وأحــرز بولــت هدفــني مــن أهــداف فريقــه 
األربعــة في املبــاراة التي انتهــت برباعية 

بيضاء.
واعتــزل بولــت البالــغ 32 عاما، ســباقات 
العــدو في ألعاب القوى العام املاضي، بعد 
مســيرة حافلــة حصد خاللهــا 8 ميداليات 
ذهبيــة في الدورات األوملبية، وأبدى رغبته 

الشديدة في احتراف كرة القدم.
أرادت أم أســترالية أن تبرهــن على حبها 
غيــر املحــدود البنتها الرضيعــة، بصورة 
رآهــا الكثيــرون قاســية لكنهــا معبرة عن 

أقوى عاطفة على وجه األرض.
فقد نشــرت األم الشــابة فيونا سبمســون 
صــورة لظهرها وكتفها وقــد بدت عليهما 
كدمــات قوية للغايــة صبغتهمــا باللونني 
األزرق واألحمــر، بعــد أن فــادت ابنتهــا 
بجســدها وتلقت صدمات من كرات ثلجية 

بحجم كرات التنس.
وكانــت فيونــا في ســيارتها مــع والدتها 
وطفلتهــا قــرب بريزبن، عندمــا واجهتهم 
عاصفــة ثلجيــة قويــة مــع تســاقط كرات 
هشــمت زجاج الســيارة، فمــا كان من األم 
إال أن احتضنــت الرضيعة وأعطت ظهرها 

فــإن كارثــة كانــت ســتقع لــو أن مــن يقود 
الطائرة وقع في سهو أو ارتباك.

وأشار أحد املعلقني إلى أنه كان من املرجح 
أن يلقــى البــرج األســترالي مصيــر بــرج 
التجارة العاملي بمدينة نيويورك األميركية 

في 2001.
وأضــاف رافضوا العــرض املخيف أن ثمة 
طرقــا أخرى إلقامة الحدث الجوي دون بث 
الرعب فــي نفوس أنــاس يواصلون العمل 

داخل مكاتبهم.
وفي غضون ذلك، قال مدافعون عن العرض 
إن طيارين محترفني أشــرفوا على العرض 
الجــوي، وبالتالي ليس ثمة مجال للمقارنة 

بني اعتداء ُمتعمد وحدث فني عابر.

للكرات املتساقطة.
ومــن املستشــفى نشــرت فيونــا صورهــا 
إنهــا  وقالــت  "فيســبوك"،  موقــع  علــى 
غطــت طفلتها بجســدها حتــى ال تتعرض 
الرضيعة إلصابة، مضيفة: "تعلمت درســا 
اليوم. ال تقد الســيارة فــي عاصفة ثلجية 

أبدا”.
وأوضحــت الســيدة األســترالية: "ظهري 
تعرضــوا  ورأســي  وذراعــي  بالكامــل 
إلصابــات. لكنني مرتاحة فقــط ألن ابنتي 

وجدتها في حالة جيدة”.
وختمــت منشــورها قائلــة: "مــن فضلكــم 
خذوا حذركم في موسم الثلوج. أعلم أنني 
ســأكون بخير غــدا. هل يعــرف أحدكم أي 

دهان يساعد في حاالت الكدمات؟”.

لحظات مرعبة.. طائرة عمالقة تتفادى 
االصطدام بناطحة سحاب!

كابتن منتخب أستراليا
يعلن اعتزال اللعب دوليا

انضمام استراليا إلى بريطانيا ضد 
الهجمات اإللكترونية الروسية

أول أهداف العداء الجامايكي بولت في 
عالم كرة القدم

“الظهر األزرق”
يحكي القصة المؤلمة ألم

اســتراليا بتلــك الهجمــات بشــكل كبيــر، 
فإن ســلوك موســكو أظهــر تجاهــاًل كاماًل 
لالتفاقــات التي أســهمت في التفاوض من 

أجلها.
وأوضحــت أن املجتمــع الدولــي بمــا فيــه 
روســيا اتفــق علــى أن القانــون الدولــي 
وتقاليد سلوك الدول املسؤولة ينطبق على 
األمن املعلوماتي، الفًتا إلى أنه تم التوصل 
توصيــات  إلــى  اســتناًدا  الســتنتاجات 
االســترالية  االســتخبارات  وكاالت  مــن 

ومشاورات مع شركاء وحلفاء.
وكانــت وزارة العــدل األمريكية قد اتهمت- 
في وقت ســابق- االســتخبارات العسكرية 
عمليــات  مــن  العديــد  بإجــراء  الروســية 
القرصنــة فــي الواليــات املتحــدة وحــول 

العالم.
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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

)كالتكــس  اســتراليا  منتخــب  ســيخوض 
ســوكيروز(  مباراة ودية دوليــة بمواجهة 
منتخــب لبنــان علــى أســتاد "أي أن زيــد"  
فــي مدينــة ســيدني األوملبية يــوم الثالثاء 
.2018 )نوفمبــر(  الثانــي  تشــرين   20 
تاريخيــة  الوديــة لحظــة  املبــاراة  تعتبــر 
ملشــجعي كرة القدم األستراليني.  وستكون 
هــذه هــي املــرة األولــى التــي يلعــب فيها 
منتخــب الكالتكــس ســوكروز ضــد لبنــان 
في أســتراليا. كما أنها مبــاراة ُيحتفل بها 
بتأهل منتخب لبنــان للمرة األولى لبطولة 
 كأس آســيا لكــرة القــدم منــذ عــام 2000.
املســيرة  علــى  الضــوء  املبــاراة  وتســلط 
الكرويــة للمهاجم األســطوري تيــم كاهيل 

الذي سيودع الجمهور األسترالي.  
 107 فــي  هدفــًا   50 كاهيــل  ســجل 
ويعتبــر  الوطنــي  املنتخــب  مــع  مبــاراة 
الســوكيروز. العبــي  أعظــم  مــن   واحــًدا 
الرئيــس  قــال  املنتظــرة  املبــاراة  وعــن 
التنفيــذي التحــاد كــرة القــدم األســترالي 
ديفيد غالوب "لم نلعب بمواجهة لبنان أبدًا 
في أســتراليا من قبل، وللجاليــة اللبنانية 
 مكانــة هامــة ضمــن املجتمع األســترالي”.
وأضــاف "نحــن نتوقــع أجــواء احتفاليــة 
رائعــة  فرصــة  هــذه  وســتكون  حقيقيــة، 
ألولئك الذين لديهم خلفية التراث اللبناني 
الكالتكــس  املبــاراة ويدعمــوا  ليحضــروا 
 سوكيروز أو لبنان في هذه املناسبة املميزة.”

مشجعو كرة القدم
يجتمعون في المباراة التاريخية بين  أستراليا ولبنان

اللبنانــي  االتحــاد  رئيــس  قــال  بــدوره 
األســترالي لكــرة القــدم ريمي وهبــي  "إن 
الجاليــة اللبنانية في أســتراليا متحمســة 
للمــرة  األرز  لبنــان  بمنتخــب  للترحيــب 
فخــورون  أســتراليا، ونحــن  فــي  األولــى 
كمــا  آســيا.  لــكأس  لبنــان  بتأهــل  جــدًا 
كاهيــل  لتيــم  املحبــة  مــن  الكثيــر  نكــن 
 وأســتراليا لذلك ســتكون ليلة ال ُتنتســى".
وسيخصص قسما من مدارج امللعب للجالية 
اللبناني لالحتفال قبل وأثناء وبعد املباراة، 
وســيضفي قارعــو الطبــول اللبنانية جوا 
 من البهجة خارج وعلى مدرجات األســتاد. 

يحتــل لبنــان املرتبة التاســعة بــني أفضل 
الفرق في آســيا وســيحظى املشجعون في 
أستراليا بفرصة مشاهدة نجوم لبنان على 
الهواء مباشرة للمرة األولى قبل كأس آسيا 
2019  بما في ذلك كابنت الفريق األسطوري 
حســن معتــوق والجيل القادم مــن النجوم 
عباس حســن وهالل الحلوي وحســن سعد 

)سوني(  وجوان العمري. 
  تفاصيل املباراة: مباراة ودية دولية

-  الفرق املتبارية: كالكتكس أستراليا 
 ولبنان األرز 

- التاريخ: الثالثاء 20 تشرين الثاني 

 )نوفمبر( 2018
- املكان: أستاد  ANZ ، مدينة سيدني 

 االوملبية، هومبوش
- بدء املباراة: 7.30 مساًء بتوقيت 

 سيدني
- فتح أبواب الدخول: 6:00 مساًء بتوقيت 

 سيدني

 أسعار التذاكر:
 تبدأ بعائلة من 4 مقابل 55 دوالر

www. شراء التذاكر عبر اإلنترنت
socceroos.com.au/tickets
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السيناتور مسلماني يكرم الدكتور ابراهيم فضل اهلل
في برلمان الوالية

ذكرى إعالن شربل مخلوف 
قديسًا على مذبح مار 
بطرس في الفاتيكان

إجتماعيات

اســتقبل عضــو املجلــس التشــريعي في برملان نيو ســاوث 
ويلز املحامي شــوكت مســلماني في برملــان الوالية الدكتور 
الكاتب ابراهيم فضل هلل والسيد اسحاق فضل اهلل اللذين 

زارا سدني مؤخرا، بحضور السيد حسان وهبي.
رّحب الســيناتور شوكت مسلماني بضيفه مشيدّا بما قدمه 
مــن أعمال أدبية قيمة وما قدمه في مجال التعليم الجامعي 
في لبنان . وقد شــكر بدوره الدكتور فضل اهلل الســيناتور 
مســلماني علــى حفــاوة تكريمــه وخدماتــه ألبنــاء الجالية 

العربية في أستراليا.
وفــي الختام جــال الوفد في أرجــاء البرملــان وتعرفوا على 

كيفية ادارة الجلسات البرملانية والتشريعية.
الجدير ذكره أن لقاء األربعاء الثقافي كان قد استقبل الدكتور 
الكاتــب ابراهيــم فضــل اهلل اللقــاء محاضرة تحــت عنوان 

"تجربتــي الروائّية بني الواقعّيــة والتأريخ الروائي” حيث 
تحدث خاللها عن تجربته الروائية والشعرية باالضافة الى 

عمله التلفزيوني “عني الجوزة”.

نّظم املجلس الرعوي في كنيسة مار شربل ،مهرجاًنا شاماًل 
متشــّعب االتجاهات، في وجهيــه الروحي والفني، وكان في 
متناول كافة الفئات، تخلله قداًســا احتفالًيا ترأســه سيادة 
راعــي األبرشــية املطــران أنطــوان شــربل طربيه الســامي 
االحتــرام، وحضور ســيادة الراعي الطائفــة امللكية املطران 
روبيــرت رباط، واألب رومانوس البابا، ممثل راعي الطائفة 
األرثوذكســية، ســيادة املطران بازيليوس قدســية الســامي 
االحتــرام،  وجمهــور غفير مــن املؤمنني من كافــة الطوائف 
وعلى رأســهم وزير الهجرة ديفيد كوليمــان والنواب جهاد 
ديب، تانيا ميهايلوك، كلني بروك، رئيس بلدية بانكســتاون 
كارل عصفــور، جورج زخيــا، بالل الحايك، رايشــل حريقة، 

ناديا صالح وتشارلي اسحق. 
افُتِتــح املهرجــان بكلمــة ألقاهــا رئيس دير مار شــربل األب 
الدكتــور لويــس الفــرخ  وتــاله كلمــة ألقاهــا معالــي وزير 

الهجرة األستاذ دايفد كوملن نيابة عن رئيس الوزراء . 

النائب ديب يتحدث في مرور 40 عامًا على تأسيس 
مدرسة اللغات المتعددة

عامــًا  مــرور  40  بمناســبة  احتفــال  أقيــم 
علــى تأســيس مــدارس اللغات املتعــددة في 
نيوســاوث ويلز بحضور مســؤولي املدارس 
ومــدارس الســبت لتعليــم اللغــات، بحضور 
وزيــر الظــل للتعليم فــي الوالية جهــاد ديب 
والنائبة جوليا فــني وعدد كبير من املعلمات 

واألساتذة.
ألقــى وزيــر الظــل ديــب كلمــة اثنــى فيهــا 
علــى تعليــم اللغات ملــا لها من فائــدة وغنى 
للمجتمعات وشــكر املتطّوعني وســّلم دروعًا 

تقديرية للمستحقني.

مسلماني يقدم هدية تذكارية للدكتور فضل اهلل

خالل إلقائه المحاضرة

مسلماني يتوسط فضل اهلل ووهبي
المطرانان رباط وطربيه وزخيا

االب الفرخ والوزير كولمان

جون واالب مارون يوسف

االب لويس، ميهايلوك وديب

لقطة تذكارية

مسلماني، رضوان، سكرية، فضل اهلل، عبد الرحمن ورزق

أمام برلمان نيو ساوث ويلز

لقطة تذكارية خالل محاضرة د. فضل اهلل



7 The World Observer  |  15th October  |  2018 إعالناألوبزرفر  |  ١٥ تشرين األول  |  ٢٠١٨



8The World Observer  |  15th October  |  2018 األوبزرفر  |  ١٥ تشرين األول  |  ٢٠١٨
إجتماعيات

أقيمــت فعاليــة معــرض دمشــق الدولــي لهذا العــام على 
أرض مدينة املعارض بدمشــق تحت شــعار "وعز الشــرق 
أوله دمشــق”. بمشــاركة 1700 شــركة اقتصادية سورية 
وعربيــة وأجنبيــة موزعــة على 45 جناحــا، ويعد الجناح 
الســوري األكبــر بينهــا حيــث تبلــغ مســاحته اإلجماليــة 
7000 متر مربع ومســاحة العرض 4500 متر وهو مكون 
مــن 4 مبان على طابقني ويشــارك فيــه أكثر من 130 جهة 
عارضة تشمل القطاعات الغذائية والهندسية والكيميائية 

والخدمية إضافة ألجنحة 14 وزارة.
إن النجاح الجماهيري الواسع ملعرض دمشق الدولي للعام 
الثانــي على التوالي بعد عودة تنظيمه دفع بالحكومة إلى 
اتخــاذ قرار ببدأ التحضيرات لدورة العام القادم في أقرب 

وقت ممكن.
اســتقبل معــرض دمشــق الدولــي شــركات ورجــال أعمال 

شركة الدرة العالمية في معرض دمشق الدولي

وسياســيني وفنانني ومن خالله تألقت دمشق الجميلة من 
جديد ولتعود قبلة الشــرق ومحط أنظــاره بعد حرب قذرة 
خطــط لها االعداء في الغرف الســوداء لتنال من هذا البلد 
الرائع الــذي انتفض على اإلرهاب وداعميه وليقول للعالم 
مــا زلنا في ســورية نصدر للعالم عطر الياســمني املمزوج 
بمحبة وقدرة الشــعب الســوري على دحــر الحقد والتآمر 

ليزرع املحبة والسالم.
ضمــن فعاليــات املهرجــان لهــذا العــام كان لشــركة الدرة 
العامليــة للمــواد الغذائية حضورا فعاال ومميزا شــد اليها 
األنظــار والتــي اســتقبلت خيــرة التجــار من كافــة أنحاء 

العالم.
اســتقبلت شركة الدرة شركة هشــام كوفي للمواد الغذائية 
املمثلة برئيس مجلس ادارتها الحاج هشام الفاس ويرافقه 
مديــر املبيعات الحاج علي اســكندر، وخــالل وجود الحاج 

هشام في سورية قام بزيارات عمل عديدة لعدة وزراء وكان 
مســك الختام زيارته لرئيس مجلس الوزراء السوري عماد 

خميس. 
الجديــر ذكــره أن شــركة الــدّرة العاملية مع تســعينيات 
القرن العشرين اذداد تألقها تحت اشراف رئيس مجلس 
ادارتهــا ومؤسســها عــام 1979 الحــاج عدنــان الــن " 
أبــو عماد"، لتصبــح حاليًا رائــدة للصناعــات الغذائية 
فــي ســوريا بل في الوطــن العربي ، ففي هــذة الفترة تم 
تشــكيل إدارات متخصصة تشــرف كل واحدة منها على 
نشــاط من أنشطة الشــركة بهدف التســويق عبر العالم 
وهــذا ماحصــل فوصلت منتجات الشــركة الــى أكثر من 
ثمانني دولة حول العالم ، ووصل عدد منتجات الشــركة 
إلــى أربعمائــة منتج غذائــي ينافــس املــاركات العاملية 

وبأيادي وطنية .

رئيس الوزراء السوري يستقبل الحاج هشام الفاس

فعاليات الدرة خالل معرض دمشق الدولي

النن، الفاس، اسكندر وحضور

الحاج ابو عماد، ابو الخير، عماد، الدرة وحضور

الدرة، الفاس، اسكندر وحضور

فعاليات الفاس واسكندر أمام معرض دمشق الدولي أمام مكتب رئاسة مجلس الوزراء

آل الدرة والفاس واسكندرالفاس واسكندر أمام مكتب رئاسة مجلس الوزراء

عماد الدرة، هشام الفاس ومسؤولين



9 The World Observer  |  15th October  |  2018 األوبزرفر  |  ١٥ تشرين األول  |  ٢٠١٨
إعالن

A 529 Elizabeth Street, Surry Hills NSW 2010
P. 02 9318 2228  |  M. 0499 111 777

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

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

زحلة عراقة الشرق
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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

روت األمريكيــة كاثرين مايورغــا، التي تبلغ من العمر 
حاليــا 34 عامــا، تفاصيــل واقعة اعتداء كريســتيانو 
رونالدو - املزعوم - عليها عام 2009 عندما كانت تبلغ 

من العمر 25 عاما.
وبحســب صحيفة "ذا صــن" البريطانية، قالت كاثرين 
إنهــا تعرفت علــى النجــم البرتغالي في أحــد املالهي 
الليليــة بمدينة الس فيجاس األمريكية — مغلق اآلن-  
عــام 2009، قبــل انتقاله لريــال مدريد من مانشســتر 
يونايتــد، ولم تكن تعرف في بــادئ األمر أنه العب كرة 
قدم مشــهور، إلى أن قامت إحدى صديقاتها بتوضيح 

هويته لها.
وأضافــت كاثرين مايورغــا، أنها وافقــت على حضور 
حفل خاص دعاها إليــه النجم البرتغالي، بمقر إقامته 
فــي فنــدق باملــز الفاخــر فــي الس فيغــاس األمريكية، 
وعندمــا وصلــت طلــب منهــا رونالدو أن تنــزل لحمام 
الســباحة إال أنهــا رفضت خوفا من ابتالل مالبســها، 
ليعــرض عليها نجم اليوفي أن تقوم بتغيير مالبســها 
فــي مــكان مخصــص لذلك، أعطاهــا قميصا وســرواال 

قصيرا.
وتابعــت أنها أثناء قيامها بتغيير مالبســها في املكان 
الــذي دلهــا عليــه رونالــدو، فاجأها الالعــب بالدخول 
عليها وطلب منها أفعال جنسية ولكنها رفضت، إال أن 
النجم البرتغالي لم يتوقف وطلب منها تقبيله لتوافق 
علــى ذلك من أجل أن يتركهــا وحالها، إال أنها فوجئت 

بنجم امللكي السابق يغتصبها.
ووأوضحــت أنه قام بســحبها إلى غرفــة النوم، ثم قام 

بجرها إلى الفراش قبل أن يقوم باغتصابها.
وأكملت أنها لم تكن في وعيها بعد تلك الواقعة، حيث 
ذهبــت إلى صديقــة لها تدعــى "غــوردن"، وأن رونالد 
اعتذر لها عن فعلته، قبل أن تقوم بالتوجه للمستشفى 
للكشف ولكنها لم تذكر اسمه وأنه هو من قام باالعتداء 

عليها.
وواصلــت أنهــا لم تقــم بذكر اســم رونالــدو خوفا من 
شــهرته الكبيرة، كما نصحها بعض أصدقائها، مؤكدة 
أنها عانت من حالة نفسية سيئة الزمتها ملدة 3 أشهر.

واســتطردت موضحة أنها تقدمت ببالغ لشــرطة الس 
فيغاس، إلثبات الواقعة، مشيرة إلى أنها تواصلت مع 
الفريــق القانوني لكريســتيانو رونالدو، الذين فضلوا 
تســوية األمور بعيدا عن املحكمة وتواصل كريستيانو 
معهــم هاتفيا وانتهى األمــر بحصولها على 375 ألف 

دوالر كتعويض.
واختتمــت كاثريــن أن املال لم يكن هدفها من األســاس 
ولكنهــا كانت تبحث عــن العدالة، التي لم يكن لتتحقق 
في ذلك الوقت نظرا للشــهرة الكبيرة لالعب، وأنها ما 

زالت تنتظر عقابا إلهيا بحق النجم البرتغالي.
وبحســب صحيفة "ذا صن" اإلنجليزيــة، أنه في حالة 
إدانــة الالعــب البرتغالــي فإنــه سيخســر الكثيــر من 
الرعاة، كما أنه سيتعرض للضرر على مستوى عالمته 
التجارية الخاصة CR7، وهو ما ســيكلفه مبالغ طائلة 

قد تصل إلى مليار جنيه إسترليني.
ورد رونالدو على مزاعم االغتصاب عبر حسابه الرسمي 
علــى موقــع "تويتــر" قائــال: "أنكــر بشــدة االتهامات 
املوجهــة إلي، فاالغتصاب جريمة بغيضة تتعارض مع 
ما أؤمن به، وأنا حريص كذلك على نظافة اسمي، لذلك 
أرفض إعطاء معلومات إلعالم وراءه أشخاص يسعون 

للشهرة على حسابي”.
 وتابــع فــي تغريــدة الحقــة قائــال: "معتقداتــي هــذه 
تجعلني أنتظر في هدوء كل النتائج التي ســتأتي بها 

التحقيقات”.
وكان رونالدو، قد رد في وقت ســابق، خالل بث مباشر 
عبــر حســابه علــى "إنســتغرام"، علــى التقاريــر التي 
أثيــرت حول تورطه في حادث اغتصــاب فتاة أمريكية 

وإجبارها على السكوت.
وقال رونالدو: "هذا افتراء، هي تبحث عن الشهرة من 

خالل استخدام اسمي”.

كشــف مصدر أمني كويتي عن قيام ســيدة بابتزاز عدد من الرجال 
األغنياء بعد أن تقيم معهم عالقات غير شرعية، وتخّيرهم بني “إما 

الدفع وإما الفضيحة” بتهمة االغتصاب.
ووفــق صحيفة الــراي املحلية، تعتمد الســيدة على توثيق العالقة 
مع الفريســة ملدة طويلة ثم تبدأ بخطة االستنزاف املالي الذي يراه 
الرجل أمًرا عادًيا، كونه يدفع مقابل ما يناله، وتحافظ الفاتنة على 
العالقة ألشهر عدة، علًما أنها في بعض املرات تقيم أكثر من عالقة 
فــي وقــت واحــد. وبعد أن تتخــذ قراًرا ضمنًيــا بإنهائهــا، تمهيًدا 
لالنتقــال إلــى مغامــرة جديدة، تطلــب مبلًغا “كبيــًرا” تحت عنوان 

“معقول يغلى علّي؟”، متسلحة بقدراتها.
وفــي حــال رضخ العاشــق للطلب ودفــع تصبر عليه أياًمــا قبل أن 
تنهــي العالقة. أمــا إذا رفض، فعندهــا تلجأ إلى الدهــاء في إبقاء 
العالقــة حتى تحني ســاعة الصفر التي حددتهــا، لتخرج من غرفة 
العالقــة التــي جمعتهمــا إلــى غرفــة أمنيــة، مدعية أنهــا تعرضت 

لالغتصاب على يد صديق، ومقدمة أدلة حسية تؤكد حدوث ذلك.
تــم اســتدعاء “املغتصب الضحيــة”، بعد البــالغ للتحقيق واتخاذ 
اإلجراءات القانونية بحقه، وحني يجد نفسه أمام نيران الفضيحة، 
يســعى عندهــا إلى “مللمــة املوضوع” مهمــا كّلف األمــر، وقد يدفع 
ضعــف املبلــغ الــذي طلبته ســابًقا. وتفيــد املعلومات أن الســيدة 
مازالت حرة طليقة، وأن سجلها األمني بات متخًما؛ إذ تم وضعها 

تحت الرصد واملتابعة، بعد التثبت من 3 حاالت بشكل دقيق.

امرأة كويتية تستدرج الرجال فتاة رونالدو تروي تفاصيل ليلة "االغتصاب" 
وتقيم معهم عالقة غير شرعية 

وتوثقها بالصور والفيديو 
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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.

إعالن
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بذل شاب هولندي جهدًا حثيثًا منذ أعوام حتى يتعرف إلى 
نحــو ألــف مــن إخوته، بعدما اكتشــف أنه مولود من نســل 

شخص اعتاد التبرع بسائله املنوي قبل عدة عقود.
ويراهــن إيفــو فــان هالــن البالــغ من العمــر 34 عامــًا على 
اختبارات الحمض النووي، حتى يتعرف على إخوته الذين 
يقــارب عددهم األلــف لكنه لم يكن يعلم بوجودهم، بحســب 

صحيفة “ذا تايمز” البريطانية.
وعلم فان هالن قبل خمس ســنوات، أنه جاء إلى الحياة عن 
طريق مني متبرع به، ولهذا لجأ إلى خدمات طبية واكتشف 

أن له 60 أخ وأخت في هولندا وحدها.
وحاول الرجل الذي يعمل في مجال التقنية أن يحصل على 
معلومــات بشــأن والده، لكنــه لم يتمكن من معرفته بســبب 
شــروط الخصوصية التــي تفرضها بنوك املنــي، إذ تحترم 
إرادة الشــخص املتبــرع، ومــا إذا كان يريــد التواصــل مع 

ذريته في وقت الحق.
ولجــأ بعــد هذا الرفض إلى شــركات مختصة في اختبارات 
الحمــض النــووي حتــى يســتعني بقاعدتهــا الضخمــة من 

البيانات التي تضم ماليني األشخاص.
وأجــرى فــان هالــن اختبــار وحصل علــى نتائج مشــجعة 
بعد مضي شــهرين، ولحســن حظه وجد أنه عدد من أقاربه 

أعلنت الحكومة الصينية، عن هدفها بأن تصبح رائدة عامليا 
فــي مجال الذكاء االصطناعي ألكثر من عقد، ما يضع قوتها 
السياســية خلــف نمو اســتثمارات الشــركات الصينية في 

تطوير السيارات ذاتية القيادة وغيرها من وسائل التقدم.
وذكر بيان صادر عن الحكومة الجمعة، أن القادة الشيوعيني 
يعتبــرون الــذكاء االصطناعــي عامال رئيســا لجعل الصني 

"قوة اقتصادية”.
كمــا دعت إلى تنمية املهــارات والبحوث واملوارد التعليمية 
لتحقيــق "اختراقــات كبــرى" بحلــول عــام 2025، وجعــل 

الصني رائدة عامليا في هذا املجال بحلول عام 2030.
والذكاء االصطناعي واحد من املجاالت الناشئة، إلى جانب 
الطاقة املتجددة والروبوتات والســيارات الكهربائية، حيث 
يأمــل القــادة الشــيوعيني فــي أخذ زمــام املبــادرة في وقت 
مبكر واملســاعدة على تحويل الصني من دولة عمال مصانع 

ومزارعني، إلى دولة رائدة في مجال التكنولوجيا.
وأصــدر هــؤالء القادة سلســلة خطــط تنموية خــالل العقد 

البيولوجيني أجرو أيضا اختبارات مماثلة.
ويؤكــد أن اختبارات الحمض النووي ســاعدته على معرفة 
والــده وعــدد كبير مــن إخوته، وأضــاف أنه اتصــل بوالده 
البيولوجــي وتبــادل معــه الحديــث وقال إنه يأمــل أن يراه 

مباشرة في يوم من األيام.
والتقــى فــان هالن عددًا مــن إخوته بالفعل، ومــن الطرائف 
أن عددا منهم كانوا يعيشــون علــى مقربة منه لكنه دون أن 

يدري.
يذكر أن هالن لم يكتشــف أفرادًا من أقاربه فقط، بل اكتشف 
أصلــه الغير أوروبــي ووجد أنه ينحدر من ســورينام وهي 

دولة تقع في شمال أمريكا الجنوبية.
يصعــب تصديق أن شــابا بعمــر 19 عاما قد بدأ مشــروعا 
تجاريا وصلت قيمته إلى 130 مليون دوالر خالل 7 سنوات 
فقــط، وهو النجاح الذي تمكن رائــد األعمال البريطاني، بن 

فرانسيس، من تحقيقه.
والغريب في القصة هو أن فرانســيس قد تمكن من فعل ذلك 
خالل ســنوات تحصيله الجامعي، حتى قبل أن يدخل سوق 

العمل املهني.
وعالوة على ما ســبق، كان الشــاب يعمل كســائق لتوصيل 
البيتزا إلى املنازل، بعد انتهاء دوامه الدراسي، وذلك يوميا 

من الساعة 5 إلى 10 مساء.
كمــا أشــار فرانســيس إلــى أنــه كان يعمــل على مشــروعه 
التجاري “Gymshark” خالل توصيله البيتزا إلى البيوت 
مســتخدما هاتفــه الذكــي. وعند العــودة إلى املنزل مســاء، 
كان الشاب يجلس لســاعات وهو يصمم موقعه اإللكتروني 

ويختار املنتجات الجديدة التي يتوجب عرضها.
ومــع مضــي عامني كاملني من إجهاد فرانســيس نفســه في 
الدراســة والعمــل، بــدأت أربــاح شــركته الناميــة بتخطــي 
320 ألــف دوالر ســنويا، وعندها قرر التخلي عن الدراســة 

.”Gymshark“ وتوصيل البيتزا، لكي يتفرغ كليا لـ
وتعــد “Gymshark” اليــوم من أكبر الشــركات البريطانية 
الناميــة واملتخصصة في األلبســة واملعــدات الرياضية، إذ 
تخطت قيمتها الســوقية 130 مليون دوالر أمريكي، بحلول 

عام 2018.

بعمر الـ 26 ويملك ابن متبرع بالحيوانات المنوية يبحث عن إخوته األلف
شركة بـ 130 مليون 

دوالر!

الصين تخطط لتطور كبير في مجال الذكاء االصطناعي
املاضــي، ورفضــوا شــكاوى بــأن بكــني تدعــم مطوريهــا 
التكنولوجيني بشــكل غير مالئم وتحميهم من املنافسة، في 

انتهاك اللتزاماتها املتعلقة بالتجارة الحرة.
وبالفعــل، تنفــق شــركات صينيــة -بما في ذلك "تينســنت" 
املحــدودة و"بايــدو" و"علــي بابــا"- بكثافة لتطويــر الذكاء 
االصطناعــي مــن أجــل التمويــل االســتهالكي، والتجــارة 
مــن  وغيرهــا  القيــادة،  ذاتيــة  والســيارات  اإللكترونيــة، 

التطبيقات.
كمــا يقــوم املصنعــون بتثبيــت روبوتــات وأجهــزة أخرى 

ملواجهة ارتفاع تكاليف العمالة وتحسني الكفاءة.
ولــم يذكر بيــان اليوم أي تفاصيل حــول التزامات مالية أو 

تغييرات قانونية.
لكــن مبادرات ســابقة لتطويــر القدرات الصينيــة في مجال 
الطاقة الشمســية وغيرها من التقنيات شــملت منح بحوث 

ولوائح لتشجيع املبيعات والصادرات.

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

Y  vonne Maroun

عيادة لفحص العيون وتجهيز 
النظارات بإدارة االخصائية

ايفون مارون
Shop 2 / 546 - 548
Marrickville Rd, Dulwich hill

Phone: 02 9550 0404

OPTOMETRIST
B.OPTOM

CONTACT LENSES
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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
Phone.  - 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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“فضيحــة وضربــة لــم تتلقاهــا شــركة آبــل منذ 5 ســنوات 
تقريبــا”، هذا ما وصفت به تقارير إخبارية عديدة، املشــاكل 

.”XS Max و”آيفون ،”XS التي يواجهها هاتفا “آيفون
واعترفت شــركة "آبل" األمريكية، بمواجهة هاتفيها "آيفون 
XS”، و”آيفون XS Max”، مشــاكل خطيرة، بحسب ما نقلته 

مجلة “فوربس” األمريكية.
وأشــارت املجلــة األمريكية إلــى أن تلك املشــاكل، ربما تؤثر 

على مبيعات الهاتفني الجديدين، بصورة كبيرة.
مــا عزز وجود تلك املشــاكل، هو اقترانها بمشــاكل إضافية، 
ظهرت في التحديث الجديد لنظام التشغيل "آي أو إس 12".
 ،”XS وجــاءت أبرز املشــاكل التي ظهرت في هاتفــي "آيفون

و"آيفون XS Max”، على النحو التالي:
— توقــف تقنية "البلوتوث" عن العمــل، بمجرد حصولهما 

على ترقية نظام تشغيل "آي أو إس 12”.
— توقــف وانهيار عــدد من تطبيقات التواصــل االجتماعي 

على الهاتفني.
 ،”XS Max XS”، و"آيفــون  — اســتنزاف بطارية "آيفــون 

بصورة أكبر من املتوقع.
 ،”XS ظهور "الخط األخضر" في بعض شاشــات "آيفون —

شــكل اختــراق ماليني الحســابات علــى موقــع التواصل 
االجتماعــي فيســبوك، الجمعــة، مصــدر قلــق لكثيــر مــن 
املستخدمني، إال أن معلومات جديدة قد تزيد من مخاوفهم، 
كــون تهديــد االختــراق لم يتوقف عند فيســبوك فحســب، 
وإنمــا يهدد أيضا حســابات على تطبيقات أخرى مرتبطة 

به مثل "إنستغرام" و"تندر".
وكانــت الشــركة األميركيــة، قــد اعترفــت بتعــرض موقع 
التواصــل االجتماعي لخرق أمني واســع، عّرض نحو 50 

مليون مستخدم لخطر القرصنة.
وفوجــئ ماليني املســتخدمني بأنهم مطالبــون مرة أخرى 
بإدخــال كلمات املرور الخاصة بهــم، من أجل الدخول إلى 

حساباتهم في فيسبوك.
وأوضــح فيســبوك الحقا، أن املشــكلة ســتؤثر أيضا على 
خدمــة "تســجيل الدخــول" التي تربط حســاب فيســبوك 
بحســابات علــى تطبيقات أخرى، يقوم البعض بتســجيل 

ينصح خبراء السيارات بـ5 خطوات تساعد في تقليل استهالك 
البنزين بنسبة كبيرة في محرك سيارتك:-

1- قلل من السرعة فكلما زادت سرعتك كلما زاد استهالك الوقود 
بالتالي كلما قلت ســرعة الســيارة كلما وفرت في البنزين، وهنا 
النتكلم عن قيادة السيارة ببطء، لكن الحفاظ على السرعة املثالية 
 الستهالك الوقود على الطرق السريعة، وهي من 80 إلى 100 كم/س.
2- عليــك املحافظــة علــى ثبــات ســرعة الســيارة قــدر اإلمــكان، 
حيــث يســاعد على خفض اســتهالك الوقــود وتوفيــره فيمكنك 
البــدء بســرعة 40 كــم/س ومــع زيادة الســرعة وثباتهــا حاول 
تقليــل اســتخدام املكابح قــدر اإلمكان ودع املحــرك يقوم بعملية 
 تقليــل الســرعة عــن طريــق رفــع قدمــك عــن دواســة البنزيــن.

3- حافــظ علــى ســرعتك أثنــاء نــزول املنخفضــات باســتخدام 
املكابــح مع تــرك املحرك متصــاًل، وعند الصعود اترك ســيارتك 
تتباطأ وتأخذ ســرعتها الطبيعية حســب النقلة، والتضغط على 

“آبل" تعترف...
"آيفون” يواجه أخطر مشكلة منذ 5 سنوات

“كارثة فيسبوك” تزداد سوءا..
وتطبيقات أخرى في خطر

خطوات لتقليل استهالك البنزين في السيارة 
بنسبة كبيرة !

.”XS Max و"آيفون
— إعادة تشــغيل الهاتفني بصورة تلقائية عند محاولة أخذ 

.)Screensots( ”لقطات من الشاشة "سكرين شوتس
— بــطء االتصــال باإلنترنــت عبــر بيانات الهاتــف بصورة 
ملحوظــة علــى الهاتفني، وعمله بصورة جيــدة مع اإلنترنت 

الالسلكي )واي فاي(.
من جانبها، وعدت شركة "آبل" بإصالح معظم العيوب، التي 
 ،”XS Max و"آيفون ،”XS طرحها مستخدمي هاتفي "آيفون
بصورة كبيرة، خالل تحديث لنظام تشغيل "آي أو إس 12"، 
أو عن طريق استبدال بعض الهواتف التي تعاني من عيوب 

تصنيع.

دخولهم إليها من خالل حساباتهم على فيسبوك.
وتعنــي طبيعــة االختــراق هــذه أنــه ليــس هنــاك الكثير 
ممــا يمكــن للمســتخدمني نفســهم أن يقوموا بــه لحماية 
حســاباتهم، إال أن فيســبوك قام بإصالح الخلل عن طريق 
تســجيل خــروج الجميــع مــن حســاباتهم وتعليــق ميزة 

.”View As“

 دواسة البنزين على املنحدرات، واترك الجاذبية تقوم باملطلوب.
4- كلما زاد ضغط الهواء داخل الكفرات كلما قلت مقاومة جسم 
السيارة للهواء أثناء سيرها؛ وبالتالي قلل استهالك الوقود؛ لذلك 
 افحص ضغط الكفرات دوريًا كل شهر واجعلها جميعها متساوية.
 5- يمكنــك أيضــا التحكــم فــي اســتهالك الوقــود في الســيارة.
اآلتــي: خــالل  مــن  الوقــود  اســتهالك  فــي  التحكــم   يمكنــك 
 أواًل: تخفيف وزن الســيارة يساعد على تقليل استهالك الوقود.
ثانيــًا: قم بغلق املحرك في حالة توقف الســيارة أكثر من دقيقة، 
 حيــث تســتهلك الســيارة الوقــود بمعدل أســرع أثنــاء وقوفها.
الســيارة،  تكييــف  اســتخدام  تقليــل  ثالثــًا: 
للوقــود. الســيارة  اســتهالك  تقليــل  فــي   يســاعد 
رابعًا: عمل صيانة ملحرك السيارة بشكل دوري، بجانب تنظيف 
خزان البنزين من وقت آلخر للتخلص من الشوائب والترسيبات 

املضرة بالسيارة واستهالك الوقود.

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
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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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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

)صدفٌة قّلما تهتدي( 
شوقي مسلماني

Shawki1@optusnet.com.au 

1 )غربة(  
مثلما ينزحون عن جباِلهم  

تنزُح األدمغُة الجريحة  
على رؤوِسها ِصَرٌر فقيرة  

إلى إغتراب، حيث كّل نازح 
ُم وردًة، ويتصالح مع ذاِته.   عبثًا يقدِّ

2 )دائمًا( 
رّبما املسألُة  

مثلما تكون الرؤيُة   
ِمن خلف حجاٍب كاشف  

ما قد تحتجُّ به 
أيضًا مؤّسسة:   
األخالُق السائدة  

الجماعاُت السائدة 
األطروحاُت السائدة  

األسماُء السائدة  
الطعناُت املتباَدَلة 

  
كلُّ شيئ  
كما كان 

إاّل ميدان القتال  
لِحَقُه ويلحُقُه التحديُث أكثر  

العينان اإلثنتان 
العنُي الثالثُة  

املقتَلعُة عن سابق تصميٍم ورصد  
الُجَنُح، الجناياُت   

الذين ُهِزموا ونهضوا 
  

أن تعيَش كريمًا 
أو أن تموَت عزيزًا  

عند ذروة 
  

الصفحُة التالية  
قبلها صفحة 

وبعدها 
مجّرد صفحة  

في كتاب: صْدفة 
خطأ وحّظ  

 
ال ليس رّبما 
بل بالتأكيد  

هذا الخلل أيضًا 
ِمْن عيوِب هذه املؤّسسة.

3 )أيضًا( 
نصُف الوجِه تيٌه آخر  
النسياُن ذاكرٌة أصلّية 

صدمُة املاضي حاضٌر ُمسنَّن  
وأمضي مكسوَر الخاطر.   

4 )نظرة(  
عندما تبلغ  

سترى بعقِلك الصاحي 
ستضحك أو ستبكي  

الفراغ كثير.

5 )ألعادة(    
ُر    اإلدراُك املتأخِّ

أكثر في الهاوية.  

**
الرحيُل    

ينسلُّ من رحيل. 
**

على رؤوِس قدميه 
ذعرًا أن ينتبه من رقاِده دٌم أحمر. 

**
صدفٌة  

قّلما تهتدي. 
**

مناقير جارحة 
وعيوٌن مغمضة. 

**
البكاُء فّخ  

يقصُّ الرقبة. 
**

الزمُن شرطّي مرور   
وال عبوَر إاّل بإذنه.   

**
الحصاُر  

أم أنا الدائرة؟. 
**

العشُب أسود  
العطُش فحم. 

**
الذين يطعنون في دماٍء  

ْت عنهم جراَد الظالم.   صدَّ
**

“إذا النّص طغى واحتلَّ الواقَع   
أو إذا الواقُع بحدوِد حّيِز نّص". 

**
دمعٌة كبيرٌة   

في مجرى الدمع. 
**

خرَج كالعادة  
وكالعادة لم يرجع. 
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الديانة الهندوسية 
 اسطورة الخلق في الديانة الهندوسية التي نشأت قبل 
اكثر من 5 آالف عام تحكي على أن اإلله براهاما شعر 

بالوحدة وهو يفكر.. 
 أراد اإلله براهاما أن يخلق بشرا فانقسم الى قسمني ثم 
أكثر وهكذا حتى كون مجموعة من البشر األوائل الذين 

تناسلوا بعدها..

الحضارة الفرعونية
بينما  قصة خلق اإلنسان في الحضارة الفرعونية التي 

كانت قبل 5 آالف سنة في مصر مختلفة، حيث تروي 
أن اإلله األعظم املسمى Atum كان يبحث عن ولديه 

املفقودين..
فأرسل بعض اآللهة تبحث عنهما، وعندما وجدوهما بكى 

Atum من شدة الفرحة وتحولت دموعه الى البشر األوائل 
ومنهم تكونت البشرية!

  الحضارة البابلية
سنتحدث بشيء من التفصيل عن الحضارة البابلية لخلق 

االنسان بأساطيرهم، النها السبب في انتشارها بنصف 
العالم اليوم!!

تبدأ األسطورة بأن اإلله إنكي يخبر أمه نمو بأنه يريد ان 
يخلق كائنات تشبه اآللهة، فقالت نمو لهه اغرف حفنة من 

الطني فوق املياه واعطها للحرفيني من اآللهة ليعجنوه 
ويكثفوه بمعونة إله األرض ننماخ.. 

 أول رجل خلقته اآللهة هو “انكيدو” وتركته عاريا برفقة 
الحيوانات في حديقة …”إدن”

  ثم قام شخص يدعى جلجامش الذي كان والده شيطانا 
بأمر فتاة تدعى”شامات” بإغراء إنكيدو وجعله يعارض 

أوامر اآللهة…
 أغرت “شامات” انكيدو وأغوته ملمارسة الجنس معها، 

ثم حل عليه غضب اآلله فأمرته بمغادرة الحديقة وجعلته 
عاريا !!

  غادر الرجل العاري برفقة شامات حدائق إدن وغطى 

  خلق اإلنسان من طين!!
  نبذة بسيطة عن خلق االنسان في بعض الحضارات القديمة…

قصة قصيرة.. قصة الزرافة زوزو

عورته فور خروجه ثم يدخل انكيدو ضمن قانون الفناء 
بعد أن كان خالدا فيما مضى..

  نص سومري....
 ))ان الكائنات اللتي ارتأيت خلقها ،ستظهر للوجود

 ولسوف نعلق عليها صورة االلهة
 امزجي حفنة طني من فوق مياه االعماق

 وسيقوم الصناع االلهيون املهرة بتكثيف الطني وعجنه
 ثم كوني له اعضاءه

 وستعمل معك ننماخ يدا بيد
 وتقف الى جانبك عند التكوين ربات الوالدة 

 ولسوف تقدرين للمولود الجديد يا اماه مصيره
وتعلق ننماخ عليه صورة االلهة في هيئة انسان((

 اسطورة افريقية.....
ان االله الخالق قد اخذ حفنة من طني شكلها على هيئة 
انسان،ثم تركها في بركة مليئة بماء البحر مدة سبعة 

 ايام،وفي اليوم ثامن رفعها فكانت بشرا سويا.
 اسطورة هندية امريكية...

كون الخالق االنسان من طني ونفخ الحياة فيه

 اسطورة فيليبينية.....
يقوم االله الخالق بجبل حفنة من طني على هيئة 

انسان،ويضعها في الفرن،ولكنه يسهو عنا فتسود،وهذا 
هو اصل االنسان االسود..ثم يضع اخرى ويخرجها قبل 
اوانها،فهذا هو اصل االنسان االبيض،وفي املرة الثابثة 

يأخذ الطني وكفاية من النار فيخرج االنسان الفليبيني ذو 
اللون البرونزي.....

 نص توراتي...
وجبل االله آدم ترابا من االرض،ونفخ في انفه نسمة 

الحياة.فصار آدم نفسا حية

 نص قرآني....
خلق االنسان من صلصال كالفخار

رسمت هذه اللوحة عام 1897 ، و هي 
تروي قصة الليدى جوديفا زوجة األمير 
اإلنكليــزي ليوفريك وكان حاكمًا لوالية 
 كوفنتــري خــالل العصور الوســطى .
طلبــت هــذه الســيدة مــن زوجهــا أن 
يخفــف الضرائب عن الشــعب البائس 
لكنــه رفــض وبعــد إلحاح شــديد منها 
وافق على طلبها بشــرط تعجيزي وهو 
أن تسير في شــوارع لندن عارية وكان 
يظن أنه يطلب منها املستحيل ، ولكنه 
فوجــئ بوزيــره يخبــره ذات يــوم إن 
زوجتــه تجوب شــوارع لندن على ظهر 
الحصــان عاريــة وأن الشــوارع خالية 
تمامــا حيــث أن الشــعب عندمــا علــم 
بمــدى تفانــي الســيدة لخدمة شــعبها 
لزم املنازل وأغلق الشــبابيك والستائر 
حفاظًا على ســتر الســيدة التي ضحت 
ألجل شعبها.وتبدو الليدي چوديڤا في 
الرســم خجلة تطاطئ رأسها خجاًل من 
املوقــف وتركــب الحصــان باســتحياء 
األنتمــاء  وروح  الوطنيــة  فــى  .درس 
والتفاني من أجل أســعاد الشــعب من 
معاناتــه وأالمه صــورة أهديها إلي كل 
رجل شريف مخلص يحب شعبه وأهله 
ووطنــه وممكــن يعمــل املســتحيل من 

أجله

 زوزو زرافــة رقبتهــا طويلــة، والحيوانــات الّصغيــرة تخاف 
منهــا مــع أّنها لطيفة جــّدًا، فعندما تراها صغــار الحيوانات 
تســير، تخاف مــن طول رقبتهــا التي تتمايل، وتظــّن أّنها قد 
تقــع عليهــم، وأحيانًا ال تــرى الّزرافة زوزو أرنبــًا صغيرًا أو 
ســلحفاًة، وذلك ألّنها تنظر إلى البعيد، ورّبما مّرت في بستان 
جميل وداست الّزهور فيه، فعندها تغضب الفراشات والّنحل.
 الحيوانــات الّصغيــرة شــعرت بالضيق مــن الّزرافة، ولكّن 
الّزرافــة طيبــة القلــب حزنــت عندمــا علمت بذلــك، وأخذت 
الّزرافة تبكي ألّنها تحّب الحيوانات جميعًا، لكّن الحيوانات 

لــم تصّدقهــا. رأت الّزرافــة زوزو مــن بعيــد عاصفــًة رملّيًة 
تقترب بســرعة من املكان، ولكّن الحيوانات لم تستطع رؤية 
العاصفــة، وذلــك ألّنها أقصر من األشــجار، صاحت الّزرافة 
زوزو محــّذرًة الحيوانــات، فهربت الحيوانــات لتختبئ في 

بيوتها، وفي الكهوف، وفي تجاويف األشجار. 
وبعــد لحظات هّبــت عاصفة عنيفــة دّمرت كّل شــيء، وبعد 
العاصفــة شــعرت الحيوانــات أّنهــا كانت مخطئــًة في حّق 
الّزرافــة زوزو فصــارت تعتــذر منهــا، كانــت الّزرافــة زوزو 

سعيدًة جّدًا ألّنها تحّبهم جميعًا.

قصة لوحة
 الليدي جوديفا 
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في الحلقة الســابقة شــاهدت أديبة جوليا 
وصديقهــا يمارســان الحب فاندهشــت من 
ذلــك وشــعرت في رغبــة ملمارســة الجنس 
ولكــن زوجهــا غيــر موجــود، وفــي نفــس 
الوقــت ال تتجــرأ علــى الخيانــة املخالفــة 

لقيمها ولتقاليدها وأخالقها

 نفســها وكأنهــا منقــادة إلى ما جــرى انقيــادًا، لقد لعبت 
الصدفة فقط لعبتها حتى رأت ما رأت وتأثرت بهذا الشكل 
ويمكن لها، ما دامت قد ســيطرت على نفسها، أن تنسى ما 
جرى بسهولة وسرعة. عادت تنظر نحو روبرتو الذي نظر 
نحوها وهو يبتســم وقــال بلكنته الالتينيــة: “أنت طيبة، 
تبدين جميلة جدًا، ال بل فاتنة”. همســت دون أن يســمعها 
بوضــوح: “طيبــة؟ أنت تشــبهني بوجبة ســريعة، جاهزة 
لألكل؟”. سكت وهو يتابع التحديق بها وبنفس االبتسامة 
التــي بــدت مبتذلة ودنيئة، حتى شــعرت أديبــة أنه عليها 
تحــني الفرصة للقيام والخروج إذا ما اســتمر املوقف على 

حاله.
 عــادت جوليا تحمــل فناجي القهوة علــى صينية معدنية 
يتبعها لوي الذي بدا مســرورًا جذاًل، لقد فهم ســريعًا وهو 
يدخــل أن صديقه روبرتو يحاول بال شــك أن يوقع بأديبة، 
نظــر نحوه مبتســمًا وقال بســخرية: “أنت يــا صاحبي ال 
تعرف كيف تعيش كما يعيش األستراليون”. أجابه روبرتو 
مســتغربًا: “ملــاذا تقول ذلــك؟ “. فأجابه بنفس الســخرية 
وهــو يبتعــد كثيــرًا فــي كالمه: “لقــد تركتك منــذ أكثر من 
ســاعة على هذا املقعد وها أنت ال زلت تجلس في مكانك”. 
انتبهــت أديبــة فورًا ملا يرمي إليــه، نظرت نحو جوليا وقد 
بدى الغضب على وجهها، كانت تريد أن تســألها إذا كانت 
قــد اتفقــت مع صديقها لوي ومع روبرتــو على اإليقاع بها 

لكنها أحجمت عن السؤال حتى ال تحرج نفسها.
لــم يطل بقاء أديبــة بعد ذلك عند جوليا، اســتأذنتها قائلة 
بأنها ســتذهب إلى محطة القطار سيرًا على األقدام، ورغم 
إلحاح جوليا على أن تمضي مزيدًا من الوقت معها، إال أن 
أديبة كانت تبدو كاملسحورة وتريد الخروج من ذلك املكان 

بأي ثمن.
وصلت إلى البيت متأخرة، لم يكن عمران في البيت، تذّكرت 
أنــه يعمل هذا اليوم بعد الظهر وحتى منتصف الليل. كان 
ذلك الوقت بني وصولها وعودة زوجها من العمل مهم جدًا 
وكاف لكي تعيد حساباتها. راحت تفكر بما حدث، ما رأته 
لم تتمكن من إبعاده من عقلها، قررت أن تفعل نفس األمر مع 
زوجها، راحت تهيء نفســها، لقد قّلدت في بعض حركاتها 
ما تفعله املمثالت في بعض األفالم. لقد رسمت كل عالقتها 
مع زوجها الحالية واملســتقبلية بمدى ما ستشــعر به هذه 
الليلة، عاتبت نفســها كثيرًا أنها أضاعت وقتأ طوياًل ربما 
سنة من تاريخ زواجها إلى اآلن دون أن تهتم بهذه املسألة، 
لم تتذكر أنها اســتعدت ليلة للقــاء زوجها، ولم تتذكر أنها 
تزينــت له أو اهتمت بإســعاده، هزت رأســها وهي تتخيل 
زوجهــا وزمــت شــفتيها وقالت فــي نفســها: “إذا كان هو 
نفســه ال يهتــم بهذا األمــر، ولم يعترض وال مــرة ولم يبال 
بــي كيف مــا كنت، فلماذا يجــب علي أن أهتــم؟”. وأجابت 
نفســها بصمت: “يجب أن أشــعر أنا بالسعادة، وال يهم ما 

سيشعر به”. 
حوالــي منتصــف الليــل ســمعت البــاب ينفتح بهــدوء ثم 
ينغلــق، أدركــت أن عمــران قد عــاد من عملــه والحظت أنه 
يحــاول جاهدًا عدم إيقاظها، كان يتحــرك بهدوء، و عندما 
وضــع جســده على الســرير إلى جانبهــا نبهته إلــى أنها 
ال زالــت مســتيقظة، لــم تقــل لــه كلمــة غــزل واحــدة، فقط 
تنهــدت أو تأففــت، فســألها: “ال زلت ســهرانة؟ ظننت أنك 
نمــت من زمان”. مــدت يدها نحوه ووضعتهــا على رقبته، 
يتبعثــم جذبته نحوهــا برفق، وبذكاء األنثى جعلته يســتجيب 

عـــمـــران
الرواية الجديدة للكاتب والباحث الدكتور رامز رزق

٨

لهــا، لقــد أطالت الوقت معــه إلى أقصاه، قّلــدت الحركات 
التــي تصورتها وكأنهــا تمثل فيلمًا، كانــت تريد أن تقنع 
نفســها أنها قادرة على الحصول على املتعة التي تريدها 
بطريقة مشــروعة، استمرت تقوم وتقعد، تتأوه في بعض 
األحيــان دونمــا ســبب، ترتمي أفقيــًا وعاموديــًا ثم تقوم 
وتنام وتتحرك بحركات مثيرة جدًا أمام استغراب عمران 
الذي شعر ألول مرة ببهجة غامرة، كانت تقول له بلسانها 
أنها تحبه أكثر من روحها وأنها تعشــقه وأنها … وهذه 
الكلمــات لــم يســمعها عمران منهــا منــذ أن تزوجها. لقد 
اســتغرب ما يحــدث ولم يشــأ أن يعــرف التفاصيل، فقط 
رضــي بأن يأخذ نصيبه من الحب الذي افتقده كثيرًا منذ 
زواجه، أراد أن ينهل من الدنيا التي بني يديه كل ذرة لذة 
يمكنه الوصول إليها، أراد أن يشعر أنه من العشاق الذين 

يعيشون حقيقة العشق.
أمضــى عمــران وزوجته اليومــني التاليني وهمــا العطلة 
األســبوعية ألديبة، وكأنهما في شهر عسل، ورغم أنه كان 
يعــود مــن عملــه متأخرًا إال أنــه كان يقضــي الوقت الذي 
يقضيــه فــي البيت ملتصقــًا بأديبة، لقد شــعر عمران أنه 
يعيش أقصى درجات الســعادة الزوجية، وأنه مستعد أن 

يدفع عمره وحياته ثمنًا الستمرار هذه السعادة.
في بداية االســبوع عادت أديبة إلى عملها كاملعتاد، كانت 
قد اســتعادت توازنها بشــكل كامل، ال بل حســبت أنها قد 
تعلقــت بزوجهــا وأنها شــعرت معه بما تشــعر كل امرأة 
محبــة مع حبيبها، كانت تبدو مبتســمة وتظهر الســعادة 
علــى محياها. رحبت بها جوليا حــال وصولها، قالت لها 
بعــض كلمات األطــراء : “تبدين جميلة يــا صديقتي، هل 
أمضيت نهاية أســبوع ســعيدة؟”. أجابتها وهي تبتسم: 
“وال أجمل، أســعد ســاعات العمر”. كان كالمها يلمح إلى 
شــيء وحيــد، قالت لها جوليــا وهي تتوجــه نحو طاولة 
العمل: “أنا أحســدك يا أديبة، أحســد النساء اللبنانيات 
على حياتهن”. أجابتها : “ماذا قلت؟ على ما تحسديننا يا 
صديقتي؟ ما الذي ينقصك لتحسدي النساء اللبنانيات؟”. 
أجابتهــا على الفور: “األمان، إن اللبنانية تشــعر باألمان 
مــع زوجها أما نحن… “. وقطعت كالمها قلياًل ثم قالت : 

“نتكلم بهذا األمر على الغداء”.
كان وقــت الغــداء ذلك الفرصة املناســبة ألديبــة ولجوليا 
لتتحدثــا فيمــا يهمهمــا مــن أمــور، كانــت صداقتهما قد 
توثقــت كثيــرًا حتــى صــارت كل واحــدة منهمــا تظهــر 
لصديقتهــا مــا يهمهــا ويشــغل بالهــا. قالت لهــا جوليا: 
“قلت لك صباحًا أنني أحسد اللبنانيات على األمان الذي 
نفتقــده، وأنا أكرر ذلك أمامك اآلن، نحن ال نشــعر باألمان 
أبــدًا، تصــوري أن صديقي لوي قد أمضــى معي إلى اآلن 
ســنتني، يأتــي ويمضــي، يقضي معــي وقتــًا وال أدري إن 

النوافذ ال تركع للرياح
الديوان السابع للشاعر غسان منجد

صدر مؤخرًا الديوان الســابع للشــاعر غســان منجد، تحت 
عنــوان »النوافــذ ال تركع للرياح« يتضمــن الديوان حوالى 

٤٠ قصيدة.
قصائد الشــاعر منجــد تتراقص بدون قيــود وضوابط، وال 
تخضــع للمألوف ففيهــا الغزل المرأة خارجــة عن القوانني 
االجتماعيــة وفيهــا تفوح رائحة املــكان بالطيب وتلتقي مع 
الذاكــرة لتــؤرخ تجربة إنســانية بامتياز، عاشــها الشــاعر 
وبدأت تظهر تدريجيًا في كلماته التي تتناغم مع عناصر من 
حولها كاالشــجار، الرياح، البحر، املوج، حلمات العاشــقة، 
الجســد الثائر وغيرهــا الكثير، ولكن تبقى املــرأة بأنوثتها 
ورقتها عنوان أغلب قصائد غسان التي عبر بكلمات جميلة 
عــن مكنونــات داخلية لعشــقه فيهــا.. ألف مبروك للشــاعر 

غسان منجد.

ال تسألي السنابل عني
أنا حقل يحمل تاريخ عينيك

ويبوح به لغيوم شردت
ونسيت أقدامها تحت الشبابيك…

أنا عمر راوح بني شواطئك املمتدة من 
تنهيدة البحر

حتى هدأة الريح

أنا الرصيف املعبد لتعبري منه الى تاريخ 
املسافات

لتنامي فوق أقواسي في دورة االفالح
ال تسألي

فأنا السنابل
أقطف الشمس من ندى الذكريات…

الزميل سكرية والشاعر منجد
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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 )بوظة الدق الشامية(

اشتهرت »بوظة بكداش« يف أغلب الدول العربية ملذاقها اللذيذ وطعمها املختلف واملميز
أشكال وألوان متنوعة من البوظة املصنوعة من الفواكه الطبيعية مئة يف املئة

جربها مرة وستعود ألف مرة

بوظة بكداش يف بانكستاون
يلبي طلباتكم جلميع املناسبات، بوظة، سحلب، مهلبية
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l3 ســكاي نيــوز -لطاملا ربط خبــراء التغذيــة واألطباء بني 
العالقــة الجنســية الصحيــة وبعــض األغذيــة علــى وجــه 
التحديد، ويوما بعد يوم تزداد األدلة التي تؤكد هذه العالقة.
وقالــت مديرة مركز عافية النســاء، فــي بيفرلي هيلز بوالية 
كاليفورنيــا، جينيفــر ر. بيرمــان، إن البراهــني تتراكــم مــع 
الوقت لتؤكد أن بعــض الفيتامينات واملكونات في األطعمة 

يمكن أن تقوي األداء الجنسي.
نستعرض هنا 9 أغذية أثبتت الدراسات العلمية والتجارب 

أن لها مفعول السحر في زيادة الرغبة الجنسية:

السبانخ
السبانخ غني باملغنيسيوم، وهو معدن يقلل من االلتهاب في 
األوعية الدموية، مما يزيد من تدفق الدم. وتناول الســبانخ 
يجعلك في حالة مزاجية مريحة، ألنه يزيد من تدفق الدم في 

منطقة وسط الجسم.
ويقول تامي نيلسون، وهو طبيب نفسي وخبير في الصحة 
الجنسية، إن زيادة تدفق الدم يدفع بالدم لألطراف، وهو ما 

يمكن أن يؤدي وظيفة الفياغرا، إذ يزيد اإلثارة.

الشوكوالتة الداكنة
الشــوكوالتة تزيد مستويات الســيروتونني والدوبامني في 
الدمــاغ، مما يجعلنا ســعداء ويقلل اإلجهاد. كما أن الكاكاو 
يرفــع تدفــق الدم عبر الشــرايني وينشــط األوعيــة الدموية 

ويرسل الدم إلى مختلف أعضاء الجسم.

البطيخ
يحتــوي البطيــخ على مــادة الليكوبــني املضادة لألكســدة، 
وهــذه املــادة لها مفعول مثــل الفياغــرا، إذ إن لديها القدرة 

أغذية "لها مفعول السحر"
في زيادة الرغبة الجنسية

على مساعدة األوعية الدموية على االرتخاء، مما يزيد تدفق 
الدم عبر الجسم، خاصة إلى الجزء السفلي من الجسم.

املكسرات والبذور
بــذور اليقطني )القرع( غنية جــدا بالزنك، وتعزز صحة غدة 
البروســتات. واملكســرات عمومــا غنيــة بأحمــاض أوميغا 
3 الدهنيــة األساســية، والتــي تعمــل كوقــود للهرمونــات 

األساسية الخاصة بالصحة الجنسية.
كما أن الكاجو واللوز غنيان بالزنك، وهو واحد من اللبنات 
األساسية ألكسيد النيتريك، وهو غاز طبيعي يساعد الرجال 

على الحفاظ على االنتصاب لفترة أطول.
وتساعد املكسرات أيضا على تقليل مستويات الكوليسترول، 
مما يســهل ســريان الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم 

واملناطق السفلية.
الرمان

يرتبــط الرمــان بمضــادات األكســدة التي تدعــم تدفق الدم، 
فهــو غني باملغذيــات الضرورية إلنتــاج الحيوانات املنوية 
ومضادات األكســدة، التي تساعد على تعزيز الدم في جميع 

أنحاء الجسم.
ووجــدت دراســة حديثة نشــرت في املجلــة الدولية ألبحاث 

الضعف والعقم، أن عصير الرمان كان له تأثير إيجابي على 
ضعف االنتصاب.

الثوم
أكــد الباحثــون أن تنــاول الثوم يســاعد على وقــف تكوين 
رواســب دهنية جديدة تســمى "ألواح النانو" داخل جدران 
الشــرايني، ويشــمل ذلــك الشــرايني املؤديــة إلــى األعضاء 

الذكورية أيضا.
وتساعد خصائص الثوم على منع تخثر الدم وضمان تدفق 
كميــات كبيرة منــه إلى املناطق الســفلى. وينصــح األطباء 

الزوجني بجرعة من الثوم قبل املساء.

أوميغا 3 
تســاعد أوميغا 3 على منع تراكم الترســبات في الشرايني، 
وبالتالي تحســني تدفق الدم في جميع أنحاء الجســم. وفي 
هذا اإلطار، يعد ســمك التونة واحدا من املفاتيح التي يمكن 

أن تعزز حياتك الجنسية.

املوز
املوز هو أحد املصادر الرئيســية للبوتاسيوم، الذي يساعد 
بــدوره في مواجهة آثــار األطعمة التي تحتوي على نســبة 

عالية من الصوديوم.

املحار
املحــار ملــيء بالزنــك، وهــو معدن يرفــع مســتوى هرمون 
التستوســتيرون ويزيــد هرمــون النمــو في الوقت نفســه. 
وكالهمــا يعــززان نمو العضــالت واألداء البدني. ويســاعد 

الزنك على تدفق الدم لألعضاء التناسلية لدى الجنسني.
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تتمات

أيباك حتذر:...
تتمة االولى

مع ارتفاع درجة حرارة العالم حاليا 1C  مقارنة بأوقات ما قبل الصناعة ، قال الخبراء إن هذا التقرير 
الــذي أصــدره الفريــق الحكومــي الدولي املعنــي بتغير املناخ في إنتشــون ، كوريــا ، كان على األرجح 

تحذيرنا األخير قبل أن يصبح من املستحيل الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة عند 1.5 درجة.
وقــال البروفيســور مــارك هودين من املعهد الوطنــي لرويترز "للحد من تغير درجــة الحرارة إلى 1.5 
درجة يتعني علينا خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشدة." "عليهم أن ينخفض   نحو 45 في املائة 

بحلول عام 2030 وأن عليهم الوصول إلى الصفر بحلول عام 2050.
“نحن لســنا على املســار الصحيح. نحن نتجه اآلن نحو 3 درجات إلى 4 درجات من االحترار بحلول 

”.2100

ترامب: السعودية...
تتمة االولى

شبكة سي بي اس األمريكية.
وكان خاشــقجي، الــذي عرف بانتقاد سياســة الحكومة الســعودية، قد اختفى في الثانــي من أكتوبر/

تشرين أول الجاري بعد زيارته القنصلية السعودية في إسطنبول.
وتقول السعودية إن اتهامها بإصدار تعليمات بقتله "أكاذيب ال أساس لها”.

ولكــن ترامــب أوضح أنه ال يريد اتخاذ خطــوات قد تضر بتوفير وظائف لألمريكيني إذا منعت صفقات 
األسلحة األمريكية إلى السعودية.

وجــاءت تصريحــات ترامــب في الوقت الذي تتزايد فيــه الضغوط الدولية من أجل الكشــف عن مصير 
الصحفي السعودي.

ماذا تكشف التسجيالت التركية ؟
وتفيد آخر التقارير أن اعتداًء قد وقع وكذلك مقاومة لالعتداء.

وأكد مســؤول أمني تركي لبي بي ســي عربي وجود تسجيالت بالصوت والصورة، ولكن لم يتضح إذا 
كان قد اطلع على التسجيالت طرف آخر غير تركيا.

ونســبت صحيفــة واشــنطن بوســت إلى أحــد املصادر قوله أنه يســمع فــي أحد التســجيالت تعرض 
خاشقجي للضرب وتظهر بعض التسجيالت "تقطيع جسده”.

وقال مصدر آخر لصحيفة واشــنطن بوســت التي يكتب خاشقجي عمودا على صفحاتها "يمكن سماع 
صوت خاشــقجي وأصوات رجــال آخرين يتحدثون العربية. يمكن ســماع التحقيق معه وتعذيبه ومن 

ثم قتله”.
وتقول وســائل إعالم تركية إن الســلطات تحقق في تسجيالت مصدرها الساعة الذكية لخاشقجي، لكن 

لم يتسن التأكد من ذلك.
وبــث التلفزيــون التركي لقطات تصور دخول خاشــقجي للقنصلية إلتمام معامالت زواجه من خطيبته 

التركية خديجة جنكيز.

اسرتاليا: استالم...
تتمة االولى

شركة لوكهيد مارتن من التحليق األسبوع املاضي حتى يتسنى فحص أنابيب الوقود في إطار تحقيق 
بشأن تحطم الطائرة في والية ساوث كاروالينا يوم 28 سبتمبر.

ونقل عن بيان لقوات الدفاع االسترالية قوله إن توقف عمليات الطائرات الحربية ”لن يؤثر على تسليم 
استراليا الطائرة“.

وتســلمت اســتراليا تســع مقاتــالت إف-35 وتعهدت بشــراء 72 منهــا ومن املتوقــع أن تصبح جميع 
الطائــرات فــي طور التشــغيل الكامل بحلول عام 2023. والطائرات التســع متوقفــة في قاعدة تدريب 

في أريزونا.
وقالت قوات الدفاع االســترالية ”ســتعود الطائرات االســترالية من طراز إف-35 واملتمركزة حاليا في 

الواليات املتحدة إلى عمليات التحليق بمجرد استكمال فحوص السالمة“.

موسكو تدعو...
تتمة االولى

وقال شفيتكني لوكالة سبوتنيك الروسية اليوم: “يجب على الفور إرسال طلب مناسب إلى منظمة حظر 
األسلحة الكيميائية إلجراء تحقيق رسمي حول هذا القصف وإحالة األمر إلى مجلس األمن الدولي”.

وأضاف شفيتكني: إن “هذا العمل انتهاك صارخ لحقوق مواطني الجمهورية العربية السورية ويجب 
بحث مثل هذه األفعال في مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ومن ثم في الجمعية العامة لألمم املتحدة 

ألن هذه األفعال تهدد ضمان االستقرار واألمن بشكل عام في العالم”.
كما أعرب رئيس لجنة العالقات الدولية في مجلس االتحاد الروســي قســطنطني كوساتشــوف عن عزم 
موســكو طرح مســألة اســتخدام قنابل الفوســفور األبيض املحرمة دوليا من قبل تحالف واشنطن في 

سورية أمام الهيئات الدولية.
ولفت كوساتشــوف إلى أن موســكو تنتظر املعطيات الجديدة وســتطرح طبعا مسألة التحقيق في ذلك 
أمــام الهيئــات الدولية ألنه من املعروف بالطبع أن ما يســمى اصحــاب الخوذ البيضاء لن يقوموا بأي 

تحقيق موضوعي ألنهم لن يحصلوا على أوامر كهذه أبدا.
بدوره دعا عضو لجنة الدفاع في مجلس االتحاد الروسي فرانس كلينسيفيتش منظمة حظر استخدام 
األســلحة الكيميائية إلى إجراء تحقيق فوري في املعلومات الواردة بشــأن اســتخدام تحالف واشنطن 

الفوسفور األبيض في مدينة دير الزور.
وقصــف التحالف االســتعراضي غير الشــرعي الذي تقــوده الواليات املتحدة خالل الســاعات األخيرة 

بقنابل الفوسفور األبيض املحرمة دوليا مناطق عدة في مدينة هجني شرق دير الزور.

الرئيس األمريكي...
تتمة االولى

األميركي على الجهود التي بذلها من أجل تســهيل إطالق ســراحه بعد أن ســجن لنحو سنتني في إطار 
قضية "إرهاب" و"تجسس" أدت إلى أزمة دبلوماسية كبيرة بني أنقرة وواشنطن.

ووصل برانسون الذي ظل معتقاًل في تركيا نحو عامني وصل إلى قاعدة أندروز الجوية خارج واشنطن.
وفي وقت ســابق من اليوم، وجه ترمب الشــكر إلى تركيا إلطالقها ســراح برانسون، لكنه نفى أن يكون 

أبرم صفقة مع أنقرة بهذا الشأن.
ووصــل القس األميركي إلى قاعدة عســكرية تقع على مشــارف واشــنطن العاصمــة بالواليات املتحدة 
برفقة زوجته نورين، بعد أن قضت محكمة تركية باإلفراج عنه النقضاء مدة الســجن، كما ألغت إقامته 

الجبرية ليتمكن من العودة إلى بالده.
وشكر القس املفرج عنه ترامب وأعضاء الكونغرس لدى استقباله.

ووصف مراقبون محكمة برانسون باملسرحية، حيث تراجع خاللها أربعة عن إفاداتهم، وقالوا إنه إما 
أسيء فهمهم، أو إن ما ذكروه سمعوه في وسائل إعالم، وإنهم ليسوا مصدر اإلفادات.

وقضــت محكمــة تركيــة يوم الجمعة بســجن برانســون ألكثر من ثالث ســنوات بعد اتهامــه باالرتباط 
بمســلحني أكراد وأنصار رجل دين إســالمي مقيم في الواليات املتحدة لكنها قالت إنه لن يقضي مزيدا 

من الوقت في السجن ألنه محتجز منذ أكتوبر تشرين األول 2016.
وقد يشــير إطالق ســراح القس إلى تحســن العالقات بني البلدين العضوين في حلف شمال األطلسي. 
وتدهورت العالقات بني البلدين في أغسطس آب بعدما لم يفلح اتفاق إلطالق سراح برانسون وضاعف 
بعدهــا ترامــب الرســوم الجمركيــة على واردات األملنيــوم والصلب القادمــة من تركيا ممــا دفع الليرة 

التركية للهبوط مقابل الدوالر.
ولم يتعهد ترامب برفع العقوبات لكنه رحب بإنهاء ”عالقة صعبة“ بني البلدين خالل الشهرين املاضيني.

حلدادة ودهان
جميع أنواع السيارات

اإلتصال بـ بغزوان
0412 033 463
02 9756 1173
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تفكر أنجلينا جولي في تبّني طفل جديد، فقد ذكرت مصادر 
مجلــة Ok أن أنجلينــا تفكــر جديًا في ضّم طفل ســابع إلى 
عائلتهــا الكبيــرة بعد إنهائهــا تصوير فيلمها الســينمائي 
الجديــد Maleficent 2 خاصــة أنها بدأت تشــعر بالفراغ 
خالل الفترة الحالية، كما أنه الوقت املناســب لذلك باعتبار 
أن أوالدهــا يكبــرون ولن يكــون مطلوبًا منهــا اإلهتمام بهم 

كثيرًا كما كانت تفعل في السابق.
ويبــدو أن مادوكس )16 عامًا(، وباكس )14 عامًا(، وزهارا 
)13 عامــًا( وشــيلوه )12 عامــًا( وفيفيــان ونوكــس )10 
ســنوات(، ســيضطّرون إلســتقبال أخ أو أخت جديدة خالل 

األيام املقبلة.
لقد تبّنت أنجلينا جولي طفلها األول مادوكس من دار لأليتام 
فــي كمبوديا عام 2002، أما زهــارا فجاءت من إثيوبيا عام 
2005، وباكــس من دار لأليتام في فيتنام عام 2007، ولكن 
يبــدو أن أنجلينــا جولــي تميل هــذه املرة إلى جلــب طفلها 
الســابع مــن خــارج أميــركا، خاصة أنهــا دائمــًا ترغب في 
مســاعدة الالجئني الســوريني وفقًا ملا ذكرته املصادر ملجلة

ok  حيث اكدت املصادر أنها بالفعل تريد أن تقدم على هذه 
الخطوة هذه املرة، خاصة أنها تشعر بالحزن الشديد عندما 

ترى طفاًل يتألم، فهي لديها الكثير من الحب لتقّدمه.

أنجلينا جولي تستعدّ 
الستقبال ابنها السابع!

سبب وفاة الفنانة السورية دينا هارون !

كيف استخدم الجيش األميركي الفياغرا
في حرب أفغانستان؟

اللوحة التي دمّرت نفسها "أعظم عمل فني" لبانكسي

ســببت وفــاة الفنانــة الســورية الشــابة دينــا هــارون يوم 
االثنــني بعمر 45 عاما، صدمة في الشــارع الســوري الفني 
والشــعبي، وفي حني تضاربت األنباء بشأن رحيلها أشارت 
 مصادر في مدينة الالذقية مســقط رأســها إلى سبب الوفاة.

إن  فيســبوك  علــى  الالذقيــة”  “أخبــار  صفحــة  وقالــت 
الفنانــة الســورية عانــت من جرثومــة دخلــت أمعاءها منذ 
فتــرة ممــا اضطرهــا إلــى القيــام بعمــل جراحــي خرجــت 
بعــده مــن العنايــة املركــزة، لكنهــا لــم تمــض وقتــا طويال 
حتــى عــادت مجــددا بســبب عــدم قدرتهــا علــى التنفــس 
رئتيهــا. فــي  املتقدمــة  االلتهابــات  ببعــض   إلصابتهــا 

وكانــت وكالــة األنبــاء الســورية “ســانا” قالــت إن هارون 
“أصيبت بوعكة صحية نقلت على أثرها إلى مشــفى األســد 
الجامعي، وأجــرت عملية جراحية تكللت بالنجاح وخرجت 
بعدها من العناية املشــددة، قبل أن تعــود إليها مجددًا بعد 
عجزهــا عن التنفــس إلصابتها ببعــض االلتهابات املتقدمة 

في رئتيها.”

ســمع الجميع عن االســتخدامات الجنســية لعقار الفياغرا، 
فهل سمعت عن استخداماته العسكرية؟

حسب روايات عسكريني سابقني، استخدم الجيش األميركي 
"العقار السحري" الذي يساعد على االنتصاب لدى الرجال، 
كســالح فعــال لـ"صناعة أصدقاء" من األفغــان، خالل الغزو 

األميركي ملعقل حركة طالبان الذي بدأ عام 2001.
ونقلت صحيفة "واشــنطن بوســت" األميركية عن عســكري 
شارك في غزو أفغانستان، كيف حصل على معلومات وافية 

عن طالبان مقابل بضعة أقراص من "الحبة الزرقاء”.
ســعيد الحــظ الذي حصــل على حبوب الفياغــرا كان زعيما 
قبليــا أفغانيا في الســتني من عمره، وزوجا ألربع ســيدات، 
أعطاه ضابط في وكالة االستخبارات املركزية شريطا يحمل 

4 حبات من الفياغرا، على سبيل "الهدية”.
وقال له الضابط: "خذ واحدة من هذا الشريط. ستحبه”.

ويقــول الضابــط إن الهدية "غير املجانيــة" كان لها مفعول 
السحر، حيث أتاه الشيخ بعد 4 أيام وقد بدت عليه عالمات 

الشباب.

قالــت صحيفــة "الغارديــان" البريطانيــة إن اللوحــة التــي 
تمزقــت، األســبوع املاضــي، بشــكل تلقائي وانتشــر مقطع 
فيديو لهــا باملواقع االجتماعية، يمكن اعتبارها أفضل عمل 

للفنان الشهير، بانكسي.
وذكــر ناقــد الفــن البريطاني، جوناثــان جونــز، أن أكثر ما 
أثاره في الفيديو، هو صدمة وذهول األشخاص الذين كانوا 

حاضرين بدار سوذبيز للمزادات في لندن ليل الجمعة.
وتابــع "أحببت لقطة الرجل الذي كان يرتدي نظارة ووضع 
يــده علــى جبهته، في إشــارة إلى عدم تصديق ما يشــاهده 

أمام عينيه”.
ووصــف لحظة تفكك اللوحة، التي بيعت بمليون و 42 ألف 
جنيــه إســترليني، أي ما يعــادل مليــون و 300 ألف دوالر، 
بـ"اإلرهاب الفني"، مشــيرا إلى أن هذه أول مرة يمزق فيها 

عمل فني نفسه عقب بيعه في املزاد.
وأضــاف "في اعتقادي، ما حدث ليلــة الجمعة جعل اللوحة 
التي تحمل اســم -الفتــاة مع البالون األحمــر-، أفضل عمل 
للفنان البريطاني.. ســوق الفن دائما هو الفائز.. بالرغم من 

تمزقها وتفككها إال أنها باتت اآلن تتمتع بقيمة كبيرة”.
وتوقــع الناقد جونــز أن هذا الحادث ســيرفع قيمة األعمال 

ودون أن يطلــب الضابــط، ســكب الشــيخ أمامــه ســيال من 
املعلومات عن أســرار طالبان وكيفيــة الوصول إلى مقارهم 
وقياداتهــم، وطلــب فــي املقابــل الحصــول علــى املزيــد من 

أقراص الفياغرا.
وتشــير هــذه الواقعة إلــى طرق حديثــة ومبتكــرة للجيش 
األميركي، يحصل بها على املعلومات التي يريدها في البالد 
التي يتدخل بها عسكريا، بدال من الطريقة التقليدية القائمة 

على شراء الجواسيس باملال.

إلــى  املقبلــة لبانكســي، وســيزيد اإلقبــال عليها، بالنظــر 
االهتمام الكبير الذي خصصته وسائل اإلعالم لهذه الواقعة 

غير املسبوقة.
واعتبرت صحيفــة "الغارديان" أن ما جرى في دار املزادات 

هو "املقلب" األكثر جرأة في تاريخ الفن.
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في مقابلة مع صحيفة "Public” الفرنسية، قالت نجمة البوب 
األميركيــة ليــدي غاغــا إن مــا ينقصهــا لتحقيق الســعادة 

الحقيقية هي أن تصبح أّما.
وردا على ســؤال املجلــة "ماذا ينقصك فــي الحياة لتحقيق 
الســعادة الحقيقيــة؟" قالــت: "طفــل.. أن أكــون أّمــا، وأكّون 

عائلة."
وأضافــت "أنا جاهزة ألعيش هــذه املغامرة كاملة، ووالدتي 
كذلــك معي، ســأتدرب علــى الحديــث مــع أوالدي. أنا أؤمن 

كثيرا بفضائل الحوار."
وتعتبــر ليدي غاغا )32 عاما( من أشــهر نجمــات البوب في 
العالم، وباعت طوال مســيرتها التي بــدأت في 2001 ماليني 

األلبومات، وتقدر ثروتها بـ 275 مليون دوالر أميركي.
وترتبــط ليــدي غاغا مع املغنــي العاملي كريســتيان كارينو 
بعالقــة خطوبــة منــذ بدايــة 2017، بعد انفصــال األخير عن 

زوجته السابقة بروك بولدوين.

جورج كلوني يوضح حقيقة امكانية ترشحه للرئاسة 

مسؤول احتال على ملك المغرب وهرب

ألول مرة..
“زواج مثلي” داخل العائلة الملكية البريطانية

ليدي غاغا: أريد أن أصبح 
أما و"جاهزة للمغامرة” نفــى النجم العاملي جــورج كلوني الشــائعات التي تحدثت 

عن ترشــحه لإلنتخابات الرئاســية األميركية على الرغم من 
ان تلــك اإلنتخابــات ال تزال بعيدة حيث ســتجرى في العام 

.2020
كلونــي البالــغ من العمــر 56 عامًا موجود حاليــا في كندا 
لحضــور العــرض األول لفيلــم "Suburbicon” فيمهرجان 
تورونتو الســينمائي الدولــي الذي قــام بإنتاجه وإخراجه 

وشارك في كتابته.
كمــا كان كلونــي قد كشــف للمــرة األولى بأن ولديــه التوأم 
لديهمــا القــدرة علــى الــكالم ويحــاوالن التحــدث باللكنــة 

البريطانية.
وفــي حديثه إلى املقدم واملذيــع البريطاني روس كينغ أعلن 
كلونــي ان طفليه التوأم ألكســندر وإيــال، اللذين يبلغان من 
العمــر ثالثة أشــهر ينجذبــان إلى اللكنــة البريطانية، وقال 
ممازًحــا روس: "مــن األفضــل أن أعيدهمــا إلــى صوابهما 

بسرعة قبل أن يبدوا مثلك!".

ســقط شــخص يبلغ من العمر 47 عاما، في قبضة الشرطة 
الفرنســية بتهمــة النصب على امللك محمد الســادس، وذلك 
بعــد إصــدار مذكرة بحــث دولية في مجموعة مــن القضايا 

تورط فيها تتعلق بعمليات التزوير والنصب واالحتيال.
وبحســب موقــع إذاعــة “RTL” الفرنســية، فقد تــم اعتقال 
الشــخص املذكور فــي حانة توجــد بالدائــرة 11 بباريس، 
مشــيرا إلــى أنــه مواطــن مغربــي، اســتطاع التســلق فــي 
مجموعــة مــن الســاللم اإلدارية باملغــرب بشــواهد مزورة، 
إلى أن أصبح رئيســا إلدارة الضرائــب بالرباط، األمر الذي 
خّوله الحصول على معلومات حول أراض تابعة للدولة من 
بينها أراض مملوكة للملك محمد الســادس، حيث باع منها 
بقعتــني بوثائق مــزورة، إضافــة إلى تحويلــه مبالغ بقيمة 

100 ألف يورو.
وأضاف املصدر أنه بعد اكتشــاف عملية النصب، اســتطاع 
املواطن الذي تقلد مناصب مهمة الفرار إلى فرنسا، ما أثار 
غضــب امللــك محمد الســادس، األمــر الذي دفع بالســلطات 
املغربيــة إلــى بــالغ نظيرتهــا الفرنســية، حيــث قدمت لها 

أقــام رجــل من العائلــة امللكية فــي بريطانيــا، مؤخرا، أول 
زواج مثلــي مــع صديق له، وســط جدل بشــأن اإلعالن غير 
املســبوق، في أســرة اعتادت التقيــد ببروتوكول اجتماعي 

صارم.
وبحســب مــا نقلــت صحيفــة "دايلــي ميــل" البريطانيــة، 
فــإن اللــورد إيفار مونتباتــن، وهو من أبنــاء عمومة امللكة 

إليزابيث، تزوج صديقه جيمس كويل.
وســبق لقريب امللكة ،وهو منفصل عــن زوجته وأب لثالثة 
أبناء، أن كشــف قبل عامني عن  ميوله الجنســية، وقال إنه 
قرر أن يكون "صريحا" بدال من إخفاء مثليته عن املجتمع.

وقال اللورد مونتباتن إن زوجته كانت تعرف قبل االرتباط 

حســابه على موقع التواصل "فيســبوك"، وبذلك استطاعت 
الشرطة اعتقاله بالحانة التي اعتاد ارتيادها بباريس.

وفــي حــال ترحيلــه إلــى املغــرب، يمكــن أن تصــل عقوبــة 
الشخص املتهم بعملية النصب على امللك بالسجن 20 سنة 

مع النفاذ، وفقا لوسائل إعالم محلية.

أن له ميوال تجاه الرجال والنســاء في الوقت نفسه، ولذلك 
فقد كانت األمور واضحة منذ البداية.

وأقام الزوجان حفال يوم الجمعة وحضر عشــرات األزواج 
إلــى املناســبة، وطلــب "املثليــان" مــن املهنئني عــدم جلب 

الهدايا واالكتفاء بالتبرع ملنظمة خيرية.
وقــال مونتباتن إنه فضل الزواج بصديقه ألنه أمر قانوني 
وبمــا أن شــريكه لــم يخض هــذه التجربة مــن ذي قبل فقد 

فضل أن يمنحه "إحساس االرتباط" بحسب قوله.
ووافــق البرملــان البريطانــي فــي يوليــو 2013 على زواج 
املثليــني ودخل التشــريع حيز التنفيذ في شــهر مارس من 

العام املوالي.



24The World Observer  |  15th October  |  2018 األوبزرفر  |  ١٥ تشرين األول  |  ٢٠١٨
إعالنات

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

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

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

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

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

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

أسرتاليا•بشكل•قانوين
زيارة•األهل•واألصدقاء

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

معرتف•هبا•وطنيا
العمل•يف•اسرتاليا

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

هجرة•أصحاب•املهن•واملهارات

تأشيرات اللجوء الى استراليا

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

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

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

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

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

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

مع األمير خالد األمير
يحلو السهر ويفرح الفرح

على أنغام صوته اجلميل
يدعوكم حلضور حفلته السنوية

السبت املوافق ١٧ - ١١ - ٢٠١٨
الساعة التاسعة والنصف
للحجز او ملزيد من املعلومات

الرجاء اإلتصال على الرقم أدناه

0430 999 222


