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مشاركة واشنطن ألسرتاليا وبابوا غينيا يف إعادة
تطوير قاعدة حبرية جزيرة مانوس

أعلــن نائــب الرئيــس األميركــي مايــك بنــس أن الواليات
املتحــدة ستشــارك مع أســتراليا وبابــوا غينيــا الجديدة
في إعــادة تطوير قاعدة بحرية بجزيــرة مانوس في بابوا
غينيا الجديدة ،في ظل زيادة التوتر حول نفوذ الصني في
املنطقة.
وجــاء إعــان بنس عــن انضمام بالده إلى املشــروع خالل
خطــاب ألقــاه أمــام قــادة قطــاع األعمــال ،قبيــل االنطالق
الرســمي لقمــة منتــدى التعــاون االقتصــادي لدول آســيا
واملحيط الهادئ آبيك في بورت مورسبي.
وقــال نائــب الرئيــس األميركي":ســنعمل مــع هــذه الدول
لحمايــة الســيادة والطــرق البحريــة لــدول جــزر املحيــط
الهادئ”.
وكانت أســتراليا وبابوا غينيا الجديدة قد أعلنتا الشــهر
املاضي تحديث قاعدة "لومبروم" البحرية في بابوا غينيا
الجديــدة ،التي تمتع بموقع اســتراتيجي حيوي يطل على
طرقالتجارة الرئيسية.
وأشــارت هيئة اإلذاعة األســترالية إلى أن نطاق مشــاركة
الواليات املتحدة في املشــروع لم يتضح بعد ،إذ لم يتطرق
نائــب الرئيس األميركي إلى مقدار األموال التي ستســاهم
بها اإلدارة األميركية في املشــروع ،وما إذا كان ســتتواجد
سفن أميركية بشكل دائم في قاعدة "لومبروم" أم ال.
ومــن املحتمل أن يثير هذا اإلعــان توترات مع بكني حيث
اقتربت سفن صينية وأميركية من املواجهة في بحر الصني

الجنوبــي املتنازع عليــه ،واتهمت بكــن اإلدارة األميركية
بمحاولة احتواء صعودها في آسيا.
التوتر واضح بني الواليات املتحدة والصني
كانــت التوتــرات الجيوسياســية بــن الواليــات املتحــدة
والصــن واضحــة خــال الخطابــات التــي ألقاها الســيد

بينــس والرئيــس الصيني شــي جني بينغ  ،الــذي خاطب
نفس املنتدى قبل نائب الرئيس االمريكي.
ظلت الصني تبني نفوذها بثبات في منطقة املحيط الهادئ
 ،لكن السيد بنس اتهم بكني مرة أخرى باستخدام مصيدة
الديون إلخضاع الدول الصغيرة.

مصادر :املخابرات األمريكية تعتقد أن
ويل العهد السعودي أمر بقتل خاشقجي

"التحالف األمريكي» يرتكب جمزرتني يف
قريتي البقعان والشعفة بريف دير الزور

فريدنربغ يهاجم رئيس الوزراء املاليزي
مع تصاعد اخلالف حول نقل سفارة أسرتاليا

قالت مصادر مطلعــة إن وكالة املخابرات املركزية األمريكية
تعتقد أن ولي العهد الســعودي األمير محمد بن سلمان أمر
بقتــل الصحفي جمال خاشــقجي فــي اســطنبول مما يعقد
جهــود الرئيــس دونالــد ترامــب للحفاظ علــى العالقات مع
حليف رئيسي للواليات املتحدة.
وأضافت املصادر أن الوكالة أطلعت جهات أخرى بالحكومة
األمريكية ،بينها الكونغرس ،على استنتاجها الذي يتناقض
مع تأكيدات الحكومة األمريكية بعدم تورط األمير محمد في
هذا األمر.
ويمثــل ما توصلت إليه وكالة املخابرات املركزية األمريكية،
التتمة صـــ ١٣

صعــد “التحالف الدولي” الذي تقــوده الواليات املتحدة من
خــارج مجلــس األمن مــن عدوانه علــى األراضي الســورية
عبــر قصفــه املزيد من القــرى والبلدات في ريــف دير الزور
موقعا عشرات الشهداء غالبيتهم من األطفال والنساء وذلك
بذريعة محاربة تنظيم داعش اإلرهابي.
تحالف واشنطن املزعوم ارتكب صباح اليوم مجزرة جديدة
بحسب مصادر أهلية أكدت ملراسل سانا استشهاد ما ال يقل
عــن  40مدنيا في قرية البقعان التابعة ملدينة هجني جنوب
شرق مدينة دير الزور بنحو  110كم.
وتحدثت املصادر عن قصف عنيف تنفذه طائرات “التحالف
التتمة صـــ ١٣

قــال وزير الخزانة األســترالي ،إن رئيس الــوزراء املاليزي،
مهاتير محمد ،له باع طويل في التصريحات املعادية لليهود
في تصعيد لحرب كالمية بشأن احتمال نقل سفارة أستراليا
في إسرائيل إلى القدس.
وقال وزيــر الخزانة ،جوش فريدنبرغ ،خالل مقابلة إذاعية:
"رئيــس وزراء ماليزيــا لــه تاريــخ… وصف اليهــود بأنهم
أصحاب األنوف املعقوفة .وشــكك في عدد األشخاص الذين
قتلوا في محرقة النازية”.
وأضاف أن أســتراليا ال تأخذ محاضــرات من الخارج حول
سيساتها الخارجية.
التتمة صـــ ١٣

نتكلم
العربية

Magic

Driving School

0421 062 555

يساعد على تخفيف اوجاع
املفاصل والعضالت

2

األوبزرفر |  ١٥تشرين الثاني | ٢٠١٨

أستراليات

بيتر داتون :من الصعب منع الهجمات
الفردية في المستقبل

أشار وزير الداخلية األسترالي بيتر داتون
إلــى أنه ســيكون مــن الصعب منــع حدوث
هجمــات إرهابية فردية في املســتقبل ،رغم
اإلجــراءات األمنيــة املشــددة فــي أعقــاب
هجوم ملبورن.
وأضــاف داتون" :عندمــا يكون هناك هدف
ســهل ،في مكان يتجمع فيــه الكثيرون مثل
مركــز تجــاري ،ويكــون أســلوب الهجــوم
بسيطا مثل شخص يستل سكينا أو يحمل
زجاجتــن مــن البنزين ،يكــون من الصعب
جدا وقفه إال إذا توفر دليل مباشر ضده”.
كما أشار الوزير داتون إلى أن بني العراقيل
التــي تواجههــا الجهــات األمنيــة أيضــا،
االســتخدام املوســع لتطبيقــات الرســائل
املشفرة.
وشــهدت مدينة ملبورن هجوما شــنه رجل
مسلح بسكني بعد أن صدم بسيارته حشدا
من الناس وسط املدينة.

وقالــت الشــرطة إن املهاجــم يدعى حســن
خليف شــير علي ويبلغ من العمر  30عاما
ومعروف لديها بسبب آرائه املتطرفة.
وأســفر الحادث عن مقتل شخص وتصفية
املهاجــم وإصابــة عــدد مــن املــارة ورجال
الشرطة.

القبض على مسن (١٠٢عام)
بتهمة "االعتداء الجنسي”!
ألقــت الشــرطة األســترالية القبــض علــى
مسن ،في الـ  102من عمره ،ارتكب جريمة
جنسية ضد عجوز في الـ  92من عمرها.
وذكرت وكالة فرانس برس ،أن الحادث وقع
فــي دار لرعاية املســنني بضواحــي مدينة
ســيدني ،أثنــاء وقــت الغــداء .ولــم تحــدد
الشــرطة الفعل الذي قام به املســن ،إال أنه
متهم بارتكاب فعل غير الئق.
وبحســب القانــون األســترالي ،يمكــن أن
يطلق على بعض التصرفات كلمس األماكن
الحساســة وغيرها من األفعال التي تنسب
إلى اإليحاءات الجنســية ،التي ترتكب دون
موافقة الضحية "اعتداء جنسيا”.
كمــا تندرج أفعــال أخرى غير جنســية في
هــذا البند من القانون األســترالي ،إذا كان
الغرض منها الحصول على "لذة جنسية”.
ويواجه الرجل العجوز الذي ألقت الشرطة
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أستراليا تعدل شروط “الفيزا” لتسهل
على الرحل ممارسة أعمالهم

بعد إقرار أســتراليا قانون جديد للتأشيرة
ســيتمكن ال ّرحــل الذين يســتغلون رحلتهم
مــن أجــل العمل وكســب املــال ،مــن البقاء
فــي البــاد لفتــرة أطــول ،وذلــك فــي إطار
خطة حكومية ملســاعدة املزارعني على ســد
النقص في الوظائف.
ويعانــي ال ّرحــل في أســتراليا من مشــكلة
تحتم عليهم ترك وظائفهم كل ســتة أشــهر
بســبب انقضاء مدة التأشــيرة ،إال أنه بعد
هــذه التعديالت ،ســيصبحون قادرين على
مضاعفة مدة إقامتهم ثالث مرات إذا قاموا
بأعمال زراعية إضافية.
وسيســتطيع كذلــك ســكان جــزر املحيــط
الهــادئ ،الذيــن يشــتغلون فــي األعمــال
املوســمية كالزارعة والفالحــة ،البقاء فترة
أطــول بثالثة أشــهر فــي أســتراليا ،حيث
تمنح كانبرا تأشيرة خاصة مدتها  6أشهر
فقط للســياح الذين يزورون البالد من أجل

العمل ملدة معينة في األعمال املوسمية.
وهــذا التغييــر يأتي بعد معاناة أســتراليا
من نقص في اليد العاملة في مجال الفالحة
والزراعــة ،وبالرغم من تســهيل التأشــيرة
األســترالية الخاصــة باألعمال املوســمية،
إال أن رئيــس الوزراء ،ســكوت موريســون،
اســتبعد بشــكل قاطع الدعوات إلــى إلغاء
الضريبة على هذا النوع من الزوار ،لجذب
مزيد من العمال األجانب.
وقــال "موريســون"" :نحتــاج لضمــان
حصولنــا علــى أكبــر عــدد من العمــال في
مثل هذه الوظائف ،وهــذا التعديل لتحفيز
األســتراليني علــى االهتمــام بهــذا املجــال
والعمل فيه".
يذكــر أن  419ألــف شــخص مــن الســياح
العمــال زاروا أســتراليا ،العــام املاضــي،
وأنفقــوا نحو  920مليــون دوالر في املدن
اإلقليمية.

اعتداء ملبورن اإلرهابي يقلب حياة
مشرّد رأسا على عقب
القبــض عليه ،الحكم بالســجن ملــدة تصل
إلى  7ســنوات ،في الجلسة التي ستعقدها
املحكمة في  20نوفمبر املقبل.

كيت بالنشيت
تدافع عن حق أداء أدوار مثلية
دافعــت نجمة هوليوود املمثلة االســترالية
كيت بالنشــيت عن حــق املمثلــن مغايري
الجنــس فــي تجســيد أدوار مثليــة فــي
السينما والتلفزيون.
وتعرضــت هوليــوود النتقــادات كثيــرة
إلســنادها أدوارا مثليــة للممثلني مغايري
الجنــس ،وفي وقت ســابق من هــذا العام،
انسحبت املمثلة ســكارليت جوهانسن من
أداء دور شــخصية متحولــة جنســيا بعــد
ردود فعل عنيفة تعرضت لها.
وكانت كيت بالنشيت قد أدت دور شخصية
مثلية في فيلم كارول عام .2015
وقالت "ســأقاتل حتى املوت من أجل الحق
فــي مواجهــة كل مــن يشــكك فــي مقدرتي
لتجسيد أدوار تفوق خبرتي”.
وتختلــف املمثلــة األســترالية مــع الفكــرة

القائلة بأن املمثل ال يمكنه أداء الشــخصية
إال إذا كانت لديه تجارب مشابهة ومشتركة
للشخصية التي يجسدها.

حصــل مشــرد أســترالي علــى جــزاء لــم
يتوقعه بعدما ســاعد الشرطة خالل هجوم
إرهابــي بالطعــن وقــع في مدينــة ملبورن
مؤخــرا ،حيــث جمــع لــه النــاس تبرعات
بآالف الدوالرات قد تقلب حياته.
يذكــر أن حســن خليف شــير علــي البالغ
 30عامــا ،اندفع بســيارته مشــعال فيها
النار قبل أن يقوم بطعن رجل مســن حتى
املــوت وإصابة اثنني آخريــن في املنطقة
التجاريــة املركزيــة فــي ثانــي أكبــر مدن
أستراليا.
ودفع مايكل روجرز ،الذي أطلق عليه اســم
"ترولــي مــان" أو "رجــل الترولــي" ،عربة
تســوق لتصطــدم بمنفــذ الهجــوم ،الــذي
تبناه تنظيم "داعش" ،حيث كان شــرطيان

يحاوالن نزع سالحه.
وتــم التبــرع بأكثــر مــن  140آالف دوالر
أســترالي للمشــرد البالــغ  46عاما ،على
صفحــة فــي موقــع “جــو فند مــي” تحمل
عنــوان “ليس كل األبطــال يرتدون مالبس
الشرطة”.
اتهم "ترولي مان" بالســرقة و السطو قبل
حادثــة ملبــورن ،وارتكاب مخالفــة الكفالة
التي تعهد بها بعد اطالقه.
اســتمعت محكمــة ملبــورن إلــى الســيد
روجرزالــذي يعاني مــن التشــرد وقضايا
املخدرات املســتمرة  ،وقد يتأهل للحصول
علــى برنامج محكمة خاص ملســاعدته في
تلقــي العــاج والوصــول إلــى الخدمــات
املجتمعية.
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قائد منتخب لبنان األرز لكرة القدم
حسن معتوق
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ممدوح سكرية

كن حذرا من
المحتالين

يســتعد منتخــب لبنــان األرز لكــرة القــدم
إلحضــار أقــوى العبيــه إلــى ســيدني يوم
الثالثــاء 20 ،نوفمبــر  /تشــرين الثانــي،
لخوض اللقاء املنتظر مع منتخب استراليا
"كالتكس سوكيروز" ألول مره في أستراليا.
وتحــت قيــادة املــدرب املونتيناغــري،
ميــودراغ رادولوفيتش ،حقق فريق "األرز"
أقصى مســتويات النجاح له على اإلطالق،
حيث خســر مباراة واحدة فقط في العامني
املاضيني ،ونتيجة لذلك ،تأهل الى نهائيات
كأس آســيا للمــرة األولى منــذ عام .2000
وحسن معتوق ،هو أحد الالعبني األكثر خبرة
في الفريق ويعمل بشــكل وثيق مع املدرب،
وقــد دافع عن ألــوان لبنان فــي  70مباراة
دولية ،وهــو الالعب الذي تجــدر متابعته.
وأصبح معتوق ،القائد الحالي ملنتخب األرز،
العبــ ًا مفض ً
ال وبارز ًا علــى الصعيد الدولي
بعد أن ســجل للبنان خمسة من أصل ستة
أهداف في املباريات التأهيلية لكأس آسيا.
وقــال املدرب رادولوفيتش "حســن معتوق
العب جيد حقا وشخص جيد جدا .إنه بالفعل
قائد هذا الجيل وهو على حق من املستوى
الرفيع .لقد ســاعد الفريــق الوطني كثير ًا،
وقــد ســاعدني كثيــر ًا ،وهو بالفعــل واحد
مــن أفضل الالعبني في الشــرق األوســط".
العب آخر في الفريق هو حسن شعيتو (29
عاما) الذي سجل هدفني للمنتخب الوطني
خالل تأهله لكأس آسيا  2015وكان مسؤوال
عن هدفني ســجلهما في مباراة التأهل ضد
الوس فــي  FIFA 2018كأس العالــم.
ومن بني املواهب الرئيسية األخرى املدافع
حمام والعب الوسط محمد حيدر ،وهما
علي ّ
هدافــان دوليــان قويان في منتخــب لبنان،
باإلضافة إلى الجيل القادم من نجوم يلعبون
في الخارج هم عباس حسن وهالل الحلوي

و(حســن) ســوني ســعد وجــوان العمري.
وقــال رادولوفيتش أيضا إنــه هو والطاقم
املســاعد اآلخــرون يواصلــون البحــث
عــن العبــن آخريــن لالنضمــام للفريــق
القــوي بالفعــل ،لكــن لــم يتــم بعــد تحديد
التشــكيلة املشــاركة فــي كأس آســيا.
وأضــاف إن أي خبــرة تكتســب من مباراة
وديــة خارجيــة هــي أمــر أساســي لنجاح
الفريق "يتعلم الالعبون الكثير من الســفر
إلى الخارج .ثم عندما يعودون يتحدثون إلى
بعضهم البعض ويتبادلون خبراتهم .وهذه
إفادة كبيرة من خبــرة اللعب في الخارج".
تعالــوا و احتفلــوا مــع الجاليــة اللبنانية
فــي شــهر نوفمبــر  /تشــرين الثانــي
وشــاهدوا منتخب لبنان يلعب في مواجهة
منتخــب اســتراليا "كالتكس ســوكيروز".
ســيخصص قســما من املدرجــات للجالية
اللبنانية لالحتفال قبل املباراة بما في ذلك
قرع الطبول اللبنانية التي ستضفي أجواء
حماسية رائعة في األستاد ومحيطه.
تفاصيل املباراة :مباراة ودية دولية
 الفرق املتبارية :كالكتكس أسترالياولبنان األرز
 التاريخ :الثالثاء  20تشرين الثاني(نوفمبر) 2018
 املكان :أستاد  ، ANZمدينة سيدنياالوملبية ،هومبوش
 بدء املباراة 7.30 :مسا ًء بتوقيتسيدني
 فتح أبواب الدخول 6:00 :مسا ًءبتوقيت سيدني
أسعار التذاكر:
تبدأ بعائلة من  4مقابل  55دوالر
شراء التذاكر عبر اإلنترنت www.
socceroos.com.au/tickets

الوظائف المفضلة للحصول على تأشيرات
اإلقامة الدائمة
أظهرت األرقام األخيرة الصادرة عن وزارة
الهجــرة أن عدد تأشــيرات اإلقامــة الدائمة
قد انخفضت من 183,608تأشــيرة منحت
خالل عام  2017/2016إلى .162,417
وجــاء ترتيــب الوظائــف التــي حصــل
املتقدمون عليها على أكبر عدد من اإلقامات
الدائمة خالل هذا العام :املحاسبة  ،هندسة
البرامــج اإللكترونيــة ،التمريض ،البرمجة
والطباخني

وصلتنــا رســالة من أحــد قرائنا ،عبارة عن نســخة مــن بريــد إلكتروني مرعب
مــن “هاكر” يزعم فيه أنه ســرق كلمة املرور الخاصــة به واخترق كاميرا الويب
الخاصة به ،وســجل له بعض املشــاهد خالل مشــاهداته للفيديوهات اإلباحية،
كمــا أخــذ نســخا مــن ملفاته علــى الكومبيوتــر وما الى ذلــك ،ومــا نعتقده أن
"الهاكر" يبغي من ذلك زرع القلق والرعب واالبتزاز وسلب األموال.
مــن املحتمــل أن يكــون “الهاكر” قد أخــذ كلمة املرور من غرف ســوداء لبيانات
متاحة للجمهور والتي ربما سرقت منذ فترة من  LinkedInو  Yahooو eBay
علــى ســبيل املثال .يمكن التحقق إذا كانت كلمــة املرور موجودة في أحد قواعد
البيانات املسربة على موقع الويب Have I Been Pwned :
وعادة ما يدعي “الهاكر” أنه وضع برامج خاصة على موقع إباحي قام املستلم
بزيارته وببعض هذه البرامج غير املعروفة استطاع السيطرة على الكومبيوتر
وأصبح في يديه كأداة تجسس!.
مــا يجعــل هذا التهديــد قاب ً
ال للتصديق أنــه يتضمن البريــد اإللكتروني وكلمة
مرور التي اســتخدمها القارئ ،عالوة على ذلك  ،يدعي أنه يمتلك جميع جهات
االتصال الخاصة به وســوف يرســل الفيديو الى جميع معارفه إذا كان ال يرغب
في دفع املبلغ املطلوب باستخدام العملة األلكترونية بيتكوين.
في األساس  ،ال يمتلك املهاجم في الواقع مقطع فيديو له أو الوصول إلى جهات
اتصاالته  ،ولم يتمكن من تثبيت شفرة ضارة على جهاز الكمبيوتر .في الواقع
 ،يأخذون كلمة مرور من قاعدة بيانات متاحة عبر اإلنترنت  ،يرسلونها لبعض
الناس ،ويأملون أن تخاف بما فيه الكفاية لتصديق قصتهم وإرسال املال لهم.
حتــى أن بعــض املحتالني قامــوا بتحصيل أكثر مــن  50000دوالر أمريكي من
خطــط االبتــزاز املختلفة  ،بناء علــى تحليل ملحفظة بيتكوين  ،حســب ما ذكرت
.Bleeping Computer
الخبــر الســار هو أنهــا عملية احتيــال .لكنها يمكــن أن تكون مرعبة بالنســبة
للبعض .وصفت إحدى النساء  ،التي “ارتعبت وبكت”  ،بأنها “مخيفة للغاية”
 ،وف ًقا لتقرير صادر في قناة  CBCالكندية.
وهــذا بعضا مما جاء في البريــد اإللكتروني" :مرح ًبا  ،ضحيتي  ...أعرف كلمة
املرور الخاصة بك" و "أكتب لك أنني وضعت فيروسي على موقع الويب للمواد
اإلباحية التي قمت بعرضها .اســتولى فيروسي على جميع معلوماتك الخاصة
 ،وقام بتشغيل كاميرا الويب الخاصة بك والتي سيطرت عليها وسجلت كل ما
تفعله .ســأزيل مقطع الفيديو واملعلومات املســجلة إذا أرســلت إلي  650دوال ًرا
أمريك ًيا من خالل  .bitcoinهذا هو عنوان الدفع:.......
هــذا ما يدعيه املحتالون من هذا النوع أنهم يحبكون ســيناريو يخيف املرســل
لهــم البريد األلكتروني  ،مما قد يضطرهم الى ارســال املال خوفا من الفضائح،
عن طريق التهديد“ :إذا تجاهلت هذا  ،سأرســل الفيديو الخاص بك إلى جميع
جهــات االتصــال الخاصة بك” .بالطبع  ،يعطونك وســيلة للخــروج  ،بدفع املال
لهم لكي يحذفون الفيديو.
يقول خبير األمن اإللكتروني عن تلك الرسائل اإللكترونية:
* يجب تجاهلها واألهم من ذلك عدم االستجابة لها وعدم دفع أي فدية.
تماما من خلو جهاز الكمبيوتر الخاص بك من
* إذا كنــت تريد أن تكــون واث ًقا
ً
البرمجيــات الخبيثــة  ،تأكد من وجود نــوع من الحماية ضــد البرامج الضارة
والفيروســات وربما إجراء مســح كامل للكومبيوتر  ،ومــن الجيد ً
أيضا تغطية
كاميرا الكومبيوتر الخاص بك.
* كن حذرا عند استخدام وسائل االعالم االجتماعية أو ما شابه  ،وتذكر دائما
ربما هناك خدعة وراء الشاشة.
* إذا تلقيت أي بريد إلكتروني تهديدي من هذا النوع  ،ال تستسلم وتدفع فدية
من خالل بيتكوين!
نعتقــد أن هنــاك عددا من الضحايا الذين لم يبلغوا عن هذه املســألة لســبب أو
آلخر.
كثرت هذه األيام طرق االحتيال االلكتروني وبشــكل ملحوظ خالل ال  12شــهرا
املاضية  ،ومنها اســتخدام العمالت االلكترونية كوسيلة سهلة للغش وصعوبة
املراقبة وسهولة اصطياد الضحايا.
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أستراليات

انتقال البشر قبل  11ألف عام من أستراليا
الى أمريكا الجنوبية بسرعة البرق...
تفاصيل مثيرة
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توصل العلماء لفائدة غير متوقعة للشاي

قــام علمــاء أســتراليون بتحليــل بيانــات
لدراسة استمرت  23عاما وشملت  35ألف
شــخص شــاركوا بها ،توصلوا من خاللها
لفوائد جديدة للشاي.
العلماء األستراليون توصلوا إلى أن تناول
كوب واحد من الشاي يوميا يقلل من خطر
اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية،
بحسب ما نشرته مجلة "حياة العلوم"
وبحســب الدراسة التي شــملت املشاركني،
فــإن  12ألــف منهــم مصابــون بأمــراض
القلب.

ولــم تغــب الوجبــات الغذائية للمشــاركني
من الدراسة ،وتوصلوا إلى تناول األطعمة
التــي تحتوي علــى حوالــي  500ميلغرام
مــن الفالفونويــد يحمي من ظهــور وتطور
أمراض القلب التاجية والســكتة الدماغية
وأمراض الشرايني.
وبحســب العلماء ،فإن الكمية املطلوبة من
هذه املادة يحتويها كوب واحد من الشاي
 ،كمــا نصح العلمــاء بالتوقف عن التدخني
والكحــول ،ألنهما يبطــا فعالية هذه املادة
في الجسم.

رجل كالقط بتسع أرواح..
مات  9مرات وعاد للحياة
كشــفت بقايا وآثار  49شــخصا ،مفاجآت
مذهلة حــول كيف ظهر البشــر في أمريكا
الجنوبية والشمالية.
ونشــرت مجلة "كوارتز" األمريكية تقريرا
حــول مــا توصلــت لــه مجلتي "ســاينس
نيوز" ،و"نيتشــر" حول موجــات الهجرة
الكبرى في أمريكا الجنوبية والشمالية.
واكتشــف العلمــاء أن هنــاك  3موجــات
هجــرة كبــرى للمواطنــن األوائــل إلــى
أمريــكا الجنوبية ،وليســت واحــدة فقط،
كمــا كان يعتقــد العلماء ســابقا ،وذلك كله
بطبيعــة الحــال قبــل اســتعمار القارتــن
من قبل أوروبا عقب اكتشــاف كريســتوفر
كولومبس لها.
وأظهــرت الدراســة التــي أجراهــا علمــاء
الوراثــة فــي جامعة "هارفــارد" األمريكية
ومعهــد ماكــس بالنــك لعلــوم التاريــخ
البشــري فــي أملانيــا ،إلــى أن املهاجريــن
األوائل وصلوا فعليا إلى أمريكا الجنوبية
قبــل  11ألــف عــام على األقــل ،فيما كانت
املوجــة الثانيــة قبل  9آالف عــام ،وجاءت
املوجة الثالثة قبل  4800عام.
وجــاء ذلك بعــد تحليل الحمــض النووي
لنحــو  49هيــكل عظمــي عثــر عليهــم في
البرازيــل ،وجبــال اإلنديز الوســطى التي
تضــم دول اإلكــوادور وبوليفيــا وبيــرو،
واملخــروط الجنوبــي ألمريــكا الجنوبيــة
الذي يضم األرجنتني وتشيلي وأوروغواي
وأجزاء من البرازيل.
ولكــن املفاجــأة التي اكتشــفها العلماء أن
املوجــة األولــى من الهجــرة اختفت تماما
لتحــل محلها املوجة الثانية ،أي أن موجة
املهاجريــن الثانية اســتبدلت األولى ،على
الرغــم مــن أنــه ليس مــن الواضــح كيفية
حدوث هذا.

لكن املفاجأة هو عثور العلماء على حمض
نــووي فــي الهيــاكل العظميــة الخاصــة
بموجــة الهجــرة األولــى التي كانــت قبل
 10آالف عــام تقريبا ،هو نفســه الحمض
النووي املوجود لدى األستراليني القدامى.
وأشــار العلمــاء إلــى أن تلــك املوجــة من
الهجــرة انتقلت إلى البرازيل فيما يشــبه
"ســرعة البــرق" ،وهــو ما جعلهــم يقفون
كثيرا عند هذا األمر.
وتوقــع العلمــاء أن املهاجريــن كانــوا قد
انتقلــوا عــن طريق البر ،حيــث كانت قارة
أســتراليا مرتبطة بالبرازيل ،لكن لم يعثر
العلمــاء على أي آثــار وراثية تثبت عملية
االنتقال تلك ،كما أن هذا يجعل األمر أيضا
أشــبه بمعجزة ،ألنه ينبغــي أن يكون لدى
املهاجريــن وســيلة انتقــال ســريعة جــدا
تجعلهم ينتقلون برا بتلك السرعة الفائقة.
كمــا أن فرضيــة االنتقال البحــري صعبة
أيضــا ،بســبب الوقــت الــذي يمكــن أن
يســتغرق في تلك الرحلة ،ما يجعله "لغزا
غامضا" ،بحسب مجلة "كوارتز”.
وقــال إيســك ويلرســليف ،عالــم الوراثــة
بمتحف التاريخ الطبيعي في الدنمارك:
األمــر الواحد الواضح لدينــا هنا ،أن تلك
الســالة القديمــة ،كانــت تتحرك بســرعة
فائقة تشبه سرعة البرق.
وتابــع "كان قدمــاء األســتراليون أو
البرازيليون ينتشــرون كالنار في الهشيم
عبر بيئات مختلفة ويتكيفون معها سريعا
بصورة مذهلة”.
وقــال بــن بــور ،عالــم اآلثــار فــي جامعــة
أالســكا" :أعتقــد أن تلــك األوراق البحثية
تفتــح بابــا لعالــم غامــض بالــغ التعقيد،
ربمــا يكون نواة لكشــف علمي رائع وغير
مسبوق”.

تمامــا كاملثــل القائــل "مثــل القط بتســعة
أرواح" هــذا هــو حــال األســترالي املقيــم
فــي لنــدن جيمي بــول الــذي عانــى من 9
نوبات توقف خاللها قلبه عن الخفقان ،في
سنوات عدة ،منها  4حاالت في  3أسابيع.
ووفقــا لألطبــاء ،يعانــي جيمي مــن حالة
مرضيــة تتمثــل فــي تضخم عضلــة القلب
ونقــص فــي الفاعليــة ،وبســبب خطــورة
وضعــه الصحي فقد نصحــه األطباء بعدم
ممارســة أي تمرينــات رياضيــة ،وحذروه
مــن أن الفتــرة املتبقية أمامــه ال تزيد على
 5سنوات.
وفــي إحــدى املــرات انهــار جيمــي ،الذي
يعشــق السفر والترحال ،في الشارع ،وفي
مــرة أخرى انهــار فــي العمل ،وفــي ثالثة
أصيب باالنهيار في املطار.
لكن على ما يبــدو فإن جيمي ،الذي يعاني
مــن هــذا املــرض منــذ كان فــي العشــرين
مــن عمــره ،محظوظ للغايــة للنجاة من كل
حاالت توقف القلب التي أصيب بها.
ووفقا لجيمي ،فقد ســألته والدته ذات مرة
"هل صحيح أنك توفيت هذا األسبوع؟”
ومع ذلك فإن جيمي يعشق الحياة ويحاول
أن يعيشــها قد اإلمكان بصــرف النظر عن
حالتــه املرضية بحيث أنه ســافر إلى كثير
مــن دول العالم كما قام بالتزلج على جبال

األلب السويسرية.
وقــال جيمــي إن الســالم هي ألــد أعدائه
أو "األعــداء القاتلة" بحســب ما نقلت عنه
صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وبالنظــر لحالتــه الصحية الخطيــرة ،فإن
جيمــي يحمــل فــي جســمه آلــة كهربائية
يمكنهــا أن تنعش قلبه عندمــا يتوقف عن
العمل.
وبحسب جيمي ،فإن قلبه توقف عن العمل
أول مرة في أكتوبر عام  ،2009واستغرقت
عملية إنقــاذه  45دقيقة وظــل في غيبوبة
ملدة أسبوع كامل.
املرة الثانية كانت بعد عامني ،وتحديدا في
فبراير  ،2011بينما كان في بيت ابن عمه.
في العــام  2013توقف قلبــه عن العمل 5
مــرات ،منها أربع مرات خالل شــهر مايو،
الخامسة في يونيو.
أمــا املــرة الثامنــة فكانــت فــي أغســطس
 ،2015وأصيــب بالحالــة بينمــا كان فــي
املطار خالل زيارة لتجديد التأشيرة ،حيث
أجريت له علمية سريعة أمام  300شخص
تقريبا كانوا في صالة املطار.
واملــرة التاســعة كانــت فــي مايــو 2017
بينمــا كان علــى جهــاز للمشــي فــي أحــد
املستشفيات أثناء اختبارات تقييم لزراعة
قلب.
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أستراليات

السجن  ١٠سنوات لرجل شجع زوجته
على االنتحار في أستراليا

أصدرت محكمة أســترالية حكما بالســجن
عشــر ســنوات على رجل إلدانته بتشــجيع
زوجته على االنتحار ،وذلك في قضية يعتقد
أنها غير مسبوقة على مستوى العالم.
و ُأديــن غراهام مورانت ( 68ســنة) الشــهر
املاضي بتشــجيع ومساعدة زوجته ،جنيفر
مورانت ،على االنتحار في عام .2014
وخلــص القاضي إلــى أن الدافــع وراء هذا
الفعــل كان رغبــة الرجــل فــي الفــوز بعقــد
التأمني على حياة زوجته.
وباعتبار مورانت املستفيد الوحيد من عقد
التأمني ،فقد أصبح بعد وفاة زوجته مؤهال

للحصــول علــى قيمــة العقــد البالغــة 1.4
مليون دوالر.
وقــال بيتــر دايفيــز القاضــي فــي املحكمة
العليا فــي كوينزالند للمتهــم "لقد نصحت
زوجتك باالنتحار ألنك أردت وضع يدك على
 1.4مليون دوالر”.
وكانــت جنيفــر تعانــي مــن آالم مزمنــة،
واكتئــاب ،وتوتــر ،لكنها حــاالت كان يمكن
الشفاء منها.
وقال القاضي إن هذا يبدو أول حكم قضائي
في العالم بســجن شخص شجع أحدا على
االنتحار.
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زبون كريم يترك "بقشيشا سخيا" لنادلة
بعد طلب بسيط

حصلــت نادلــة أميركيــة محظوظــة علــى
بقشيش ســخي ،بعدما أحضرت زجاجتني
من املاء لزبون كريم ،يحرص على مساعدة
النــاس بشــكل منتظــم فــي واليــة نــورث
كارولينا.
وبحســب ما نقل موقع "فوكس نيوز" ،فإن
رجال يملك قناة شــهيرة في موقع يوتيوب،
تــرك عشــرة آالف دوالر للنادلة ،وكتب على
ورقة بجانب املال مالحظة قال فيها "شكرا
على املاء اللذيذ”.
وتقــول ألينا كوســتر ،وهي نادلــة وطالبة
بالجامعــة فــي الوقت نفســه ،إنها فوجئت
فــي البداية ،واعتقدت أن املســألة قد تكون

مجــرد مزحــة ألن الزبائــن ال يتركــون هذا
القدر من البقشيش في العادة.
وأضافت ،أن كافة زمالئها في العمل بمدينة
غرينفيل من الطلبة الذين يحتاجون بشــدة
إلى املال ،ولذلك فإنها ستتقاسمه معهم.
وســبق للزبون الكريم ،الذي ينشــر مقاطع
فيديــو فــي قنــاة يوتيــوب ،يصــل عــدد
مشــتركيها إلى  8.8مليون ،أن ساعد عددا
من األشخاص.
وفــي إحدى اللحظــات اإلنســانية املؤثرة،
التقــى متشــردا فــي الشــارع بصــورة
عشوائية وقدم له عشرة آالف دوالر بمثابة
مساعدة.

يتوفر برنامج NDIS

آ
الن في جميع أنحاء
نيو ساوث ويلز
ndis.nsw.gov.au

ابتسام

متخصصة تتحدث اللغة العربية
لدى Ability Links NSW
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حان الوقت لتعيشوا
الحياة كما يحلو لكم

ين
مؤهل� إذا كنتم:
قد تكونون
وكب�ة
تعانون من إعاقة دائمة ي
ين
والست�
دون سن الخامسة
وتستوفون متطلبات الجنسية
يوجد مقدمو خدمات مثل ابتسام،
متوفرون لمساعدتكم.

لمعرفة المزيد حول NDIS
زوروا الموقع  ndis.nsw.gov.auأو
اتصلوا بـالرقم 13 77 88
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زحلة عراقة الشرق
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...زحلة
 إختبر..سيدني
الشرقيא في
الطعام
وجودة
عراقة
إختبر
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  אא
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א
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Experience first class fine dining at its finest...
Experience
at Zahli
Experienceauthentic
ModernLebanese
Middle East
in Restaurant,
Sydney...
Modern Middle
Experience
Zahli Eastern in the heart of Sydney.

لمزيد من المعلومات عن الحجوزات الرجاء زيارة موقعنا او اتصلوا بالرقم ادناه
529 Elizabeth Street, Surry Hills NSW 2010
(02) 9318 2228
info@zahlirestaurant.com

zahlirestaurant.com
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ألبير وهبة :إحتفل بختام سنة اليوبيل الذهبي في حقل التربية
وتـوقـيع ديوانه الـجـديد خوابي العبير

فرح عصافيري

فؤاد نعمان الخوري

عبد الرحمن عبيد

حسين علوش

جانب من الحضور

العميد وهبة وعقيلته ،د .ابو حمد ولودي وهبة

عراب االحتفالية ريمي وهبة وعائلته

مجموعة من طالب المربي وهبة

مع مديرة مدارس السبت الحكومية والزمالء

مع زوجته والطالبتان شعد وزينت

الصامت واملُ َر ّبي َّ
الذي
املربي وهبه . :أرد ُْت أن أكون الشاع َر
ً
يضج بال َنشاط واإلخالص لرسالتي
ُّ
بدعــوة مــن لجنــة أصدقــاء املربــي والشــاعر البيــر وهبه،
أقيــم مؤخــرا علــى مســرح برايان بــروان في مكتبــة بلدية
بانكســتون حفــل اســتقبال احتفــا ًال بختــام ســنة اليوبيل
الذهبي في حقل التربية والتعليم  ،وتوقيع ديوانه الجديد"
خوابــي العبير"  ،حضر املناســبة جمهور غفير من املثقفني
واألدبــاء واألكادميني ورجال أعمال ومحبي األدب والشــعر
وجمهور من أصدقاء املربي وهبه وطالبه وطالباته القدامى
والحالييني.
عرفــت اإلحتفــال األديبــة الرقيقة الســيدة فــرح عصافيري
بأسلوب مميز لفت االنتباه.
بدأ االحتفال بالنشــيدين األسترالي واللبناني وتوالى على
الكالم السيد حسني علوش متكلم ًا باسم طالب الرعيل األول
الذي تتلمذ على يد املربي وهبه ،تلته املحامية السيدة بهية
أبو حمد عن الرعيل األوسط ،الطالبتان شهد الخليل وزينب
زينو من الرعيل الحالي.
وعــن لجنــة التكريم تكلم الســيد عبــد الحمن عبيد شــاكراً
املتكلمني وعارض ًا مؤهالت املحتفى به ومسيرته التعليمية
في الوطن األم لبنان وأستراليا.
عن البير املربي تكلمت زميلته في الرحلة الطويلة في معهد
راهبات العائلة املقدسة املاروني ومنسقة اللغات في املعهد
اآلنســة ماري صافي ،التي أشــادت بمسيرته التعليمية وما
قدمه لوزارة التعليم واملدارس من خدمات وخبرات مفيدة.
وعــن خوابــي العبير تكلم الشــاعر فــؤاد نعمــان الخوري،
معتمد ًا أسلوب التشريح األدبي .دخل كشف جوهر الديوان
والنقتطان البارزتان فيه :وردة الريح واألبعاد التي تنطوي

عليهــا والروحانيــة التــي تفوح مــن قصائده حــول هاتات
النقتطان تدور قصائد الديوان .ومما جاء في كلمته:
رب
علــى رأســه ق ّبعتــان :التربية والشــعر ،وال
َ
غــرو ،فهو ُم ٍّ
في الشــعر وشــاع ٌر في التربية .أرفع ق ّبعتي الليلة للشاعر
الصديــق االســتاذ البيــر وهبــه ،محتفيــ ًا بصــدور ديوانه
الجديد "خوابي العبير" .وأنا اقرأ الكتاب ال من عنوانه ،بل
ِ
أهديك أناشــيدي"،
من االهداء حيث يعلن ُ " :يا وردة ال ّريح
فالسالم عليك يا وردة الريح ،يا الكل ّية الشعر والطوبى!
كلمة الختام كانت للمحتفى به جاء فيها:
ّ
بالشــكر ِإلى ربــي ومخلصي على
أتوج ُه
فــي
مطلــع كلمتي َّ
ِ
ِ
َ
َ
الرسالةِ
حمل
في
ستمر
أل
علي
اها
أسبغ
التي
والقوة
الصحة
ِّ
َّ
َّ
َ
قرن من الزَّمن وما أزال.
نصف ٍ
ً
ً
ثاني ًا ،أشــكر ُكم فــردا فردا على تلبية دعــوة اللجنة الكريمة
فرد منكم له مكانة
التي
اهتمت في إحياءِ هذه املناسبة .وكل ٍ
ّ
كبيرة في قلبي.
باشرت رسالتي في جب جنني البقاع الغربي كان طالبي
يو َم
ُ
ْ
ّ
ً
ً
أكبــ َر مني ســنا .وحاليا في مدرســةِ امللك فهد اإلســامية ،
طالبــي أصغــ ُر من أحفــادي .هذه الصورة تختصر مســير ًة
تربوي ًة أقفلتْ على الخمسني عام ًا من العطاء.
ويتـي
هذا أنا املربي الذي اح َت َر َف الكِ تا َب َة أما الشع ُر فهو هُ َّ
َّ
الصامت واملُ َر ّبي الذي
الشــخص ّي ُة .أرد ُْت أن أكون الشــاع َر
ً
َ
خالل
الشعري
يضج بال َنشــاط .من أجلِ هذا ســجنت املار َد
َّ
ُّ
ِ
الحــاالت اإلجتِ ماعِ َّيــ َة والوجدانية
مشــواري التر َب ِو ِّي.لكــن
حر ُ
ضنـي على الكتابة.
والسياسية كانتْ َتس َتفِ زُّني و ُت ِّ
والليلــة أفرج عن مجموعة جديدة أسميتـــها خوابي العبير
آم ً
ال أن تنال رضى القارىء العربي.
إلى هذه املجموعة كتبت:

بهية أبو حمد

المربي وهبة

الطالبتان شهد وزينب

ماري صافي
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وهبة مع الزمالء

يوقع ديوانه الجديد

د.علم الدين .د .برو ،الشاعر مخايل والشاعر نعمان الخوري
العمر ُأط ِل ُقها
هذي خوابي
ِ
فيفوح مِ نـها عط ُر َر ْو َنقِ ـها
ُ
َج َّمعْ ُتـها ُد َرر ًا ُم َن َّم َق ًة
َش َّعتْ ُشموس ًا في َت َأُّلقِ ـها
َو َز َرعْ ُتـها َأ ْقما َر شامِ َخ ًة
َت ْخ ُ
تال ِس ْحر ًا في َت َأُّنقِ ها
َأ َل َب ْس ُتـها ِإ ْسمي َو َم ْم َل َكتـي
رم ُقها
بالح ِّب َت ُ
َو َقصائِ دي ُ
ض َم ْس َك َبتـي
َو َد َر ْز ُتـها في َح ْو ِ
َأ ْزرا َر َو ْر ٍد في َت َفُّتقِ ها
***
الح ِّب ُأ ْغنِ َيةً
َن َث َرتْ عَ بي َر ُ
العهْدِ ُتعْ تِ ُقها
َومِ نْ َقيودِ َ
هذا العبي ُر يفو ُر في َو َل ٍه
َو ُيعانِ ُق ا َأل ْدنانَ ُ ،ي ْغدِ ُقها
***
أط َل ْق ُتـها تِ ْسمو ِب ُم ْف َردِ ها

َّ
ورقِ ها
والن ْس ُغ َي ْسري في َت ُّ
َو َربيعُ ها َأ َم ٌل َيد َْغدِ ُغ ُه
روض في َتدَُّفقِ ها
َن ْه ُر َ
الع ِ
***
فيها ِح
كايات ُم َن َّم َق ٌة
ٌ
راح د َْو َر ُقها
َو َمساكِ ُب ا َأل ْف ِ
عَ َّت ْق ُتها َدهْ ر ًا َأل ْس ُك َبها
والوعْ ُد َي ْسري في َت َعُّتقِ ها
َ
َف َت َفَّت َحتْ َأ ْزرا ُرها ُشهُ ب ًا
ت ْزدانُ عُ ْشق ًا في ت َفُّتقِ ها
َ
َ
َت ْروي َحكايا الع ْم ِر في شغ ٍف
َو ُتواكِ ُب ا َأل ّيا َم ُت ْغدِ ُقها
ِه َي ِخ ْب َر ٌة َ
ض َّجتْ ِبـها ُمهَ جي
في ِر ْح َلةِ َ
الخمس َ
ني ُأ ْط ِل ُقها
فــي نهايــة اإلحتفــال كانــت
حــوارات وتعليقــات خــال
الكوكتيل.
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توزيع جائزة شربل بعيني لعام ٢٠١٨

د .بزي

مسلماني يتسلم الجائزة من أبو حمد

ميخائيل يتسلم الجائزة من ناصيف

عبيد يتسلم الجائزة من شدياق

حبيب تتسلم الجائزة من مسلماني

عبود يتسلم الجائزة من الورهاني
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ايلي عاقوري  ٤١عاما من
العطاء والتميز في استراليا

عاقوري خالل الكرنفال

د .أبو حمد ،حمود ،بعيني وحضور
سركيس يتسلم الجائزة من عاقوري

الفائزون بجائزة شربل بعيني

الفائزون وحضور
تــم مؤخــر ًا توزيــع جائــزة شــربل بعينــي لعــام  ٢٠١٨الى
شــخصيات أدبية سياســية اجتماعية والتي تركت بصمات
مميــزة فــي الحقل التي تعمل به ،فاســتحقت هــذه الجائزة
القيمة التي اسسها الدكتور عصام حداد عام  ١٩٩٢وساهم
في بناء الكثير من الصروح االدبية واإلعالمية واإلنســانية،
فاز بالجائزة لهذا العام كل من:
الشــاعر أحمد الياســري ،البروفســور رفعت عبيــد ،االديب
ســركيس كــرم ،الســيناتور شــوكت مســلماني ،االب عبود
جبرايــل ،الشــاعر لطيــف مخائيــل ،الفنــان نايــف عبــود
والدكتور ة نجمة حبيب ،مؤسسة االوبزرفر العاملية لإلعالم
تتمنــى للفائزين املزيد من التقدم والبداع وتتمنى للشــاعر
املبــدع شــربل بعيني املزيــد من العطاء ملا فيــه خدمة االدب
والشعر.

ساوا يتسلم الجائزة من الزميل سكرية

فرقة االرز

ديب ،حدارة ،حوراني ،العقابي وحضور
احتفــاال بعيدهــا  ، 41أحيت فرقة االرز الفلكلورية الكرنفال
اللبنانــي برعايــة مؤسســها الفنــان املبدع ايلــي عاقوري
 ،وكالعــادة اقامــت الفرقــة احتفــاال باملناســبة فــي منتــزه
تومبالونغ في دارلينغ هاربور في سيدني ،بحضور عشرات
اآلالف مــن ابناء الجالية اللبنانيــة ومن والجاليات االخرى
واملجتمع االوسترالي وقامت اذاعة صوت الغد بنقل مباشر
للحدث الكبير .
حضر الكرنفال وزراء ونواب ومسؤولون ومثقفون وفنانون
واعالميون وجمع غفير من أبناء الجالية العربية
االعالمية ســوزان حوراني التــي قدمت الحفل ،تحدثت عن
نجاح اســتراليا في تجربة التعدديــة الثقافية والدليل على
العلمني االســترالي واللبناني الحاض َرين دائم ًا مع ًا في
ذلك
َ
الكرنفال اللبناني .
وتخلــل الكرنفــال لوحات مــن الدبكة اللبنانيــة والفولكلور
الشــعبي قدمتها فرقة ارز لبنان الفولكلورية ،باالضافة الى
وصالت أخرى قدمتها مجموعات فنية من الجالية اللبنانية
والجاليــات االخــرى ابرزها فرقة تيريزكا الشــهيرة للرقص
وفايبز  VIBSاملؤلفة من  17راقصا ،ســتي دانس ســتوديو
دانسرز وفرقة مليكا اند تروب للرقص الشرقي.
وشارك في الحفل الفنان فادي عساف ،داميان هيفا ،سمارا،
ســيمون كنعان ،جازي كاي ،ناتالي برســوم ،وسمير عازار،
وقدم الثنائي والي  007وجاك وصلة فنية مميزة .
وقدمــت جوقة االندلس العربية بقيــادة الفنانة غادة ضاهر
علماوي عرضا مميزا ادى الى تفاعل الجمهور وشارك معها
هــذا العــام الفائز بلقب نجم النجوم كريس موســى .ورافق
الفنــان الكبيــر اليكــس حدشــيتي فقــرات البرنامــج وقــدّم
مجموعة من االغاني
بعد ذلك القى عاقوري كلمة رحب فيها بالجمهور وقال “ان
الكرنفال هذا العام لم يكن ليحصل لوال ارادة الرب ،وشــكر
الجميع على الحضور ،واثنى على دور صوت الغد استراليا
االعالمــي بالنســبة للكرنفــال خصوصــا بالنســبة للنقــل
املباشــر .ودعــا االهالــي الى تشــجيع اوالدهــم لالنضمام
الى فرقة ارز لبنــان الفولكلورية للحفاظ على التراث وتعلم
اصول الدبكة والفولكلور اللبناني .كما شــكر كل الرعاة ملا
بذلوه النجاح هذا املهرجان.
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اإلحتفال باليوم العالمي للمسنين في مركز غرب سيدني للخدمات االجتماعية

الفنان علم الدين

قــام مركــز غــرب ســيدني للخدمــات االجتماعيــة مؤخــرا
باإلحتفــال باليــوم العاملي للمســنني ،الذي اســتقطب عددا
كبيــرا مــن املواطنــن و املشــاركني الذيــن اشــادوا بتنظيم
و نجــاح الحفــل و الجهــد املبــذول .و الهدف مــن مجموعة
متقدمــي العمــر هــو املســاهمة فــي البرامــج املختلفــة
و النــدوات الثقافيــة و الترفيهيــة وتطويــر املشــاركة
الثقافيــة الهامــة ملجموعة كبار الســن و املتقدمــن بالعمر.
تخلــل االحتفال تقديم مجموعة من االغاني الطربية بعنوان
(الزمــن الجميــل ) للفنــان الكبيرغســان علــم الديــن الــذي
أطــرب الحضــور بنغمــات عــوده الرائعة وصوته الشــجي
كما شــاركه الحضور أيضأ الغناء واالنســجام والتصفيق.
كمــا قــام الســيد عــادل بتقديــم القهــوة العربيــة والشــاي
بالهيــل للضيــوف والذين اســتمتعوا بفكرة تقديــم التراث
العربــي للمجتمــع األســترالي .و كانــت مفاجــأة الحفــل
منظمــة مجموعــة “البــاي غــروب الخمســة” الســيدة
ســعيدة بــدر الدين التي ظهــرت بكامل زي األميــرة العربية
و التــي اضافــت ملســة خاصــة علــى الحفــل باطاللتهــا.

حضور

9

الفرقة الموسيقية

فعاليات

الصديق وبدر الدين

شكر املنظمون كل من املتطوعني و املوظفني و املساهمني في
تنظيم و إنجاح هذا الحفل على جميع األصعدة وخصوصا
الســيد فادي الصديق الذي كان املؤســس االول للحفل الذي
غيــر مالمــح املركز بنجــاح كبيــر و جعل منه تحفــة عربية
مضيئة بلمسة ابداعية.

لزيارتنا علي العنوان التالي
98 Auburn rd Auburn Western Sydney Community
او اإلتصــال علي الرقم  .96492063او متابعتنا Centre.
 Western Sydney Community Centre.علي الفيس بوك

10

األوبزرفر |  ١٥تشرين الثاني | ٢٠١٨

الفنان وسام األمير يصدر
أغنية جديدة

إجتماعيات

The World Observer | 15th November | 2018

رسائل مناشدة إلى الرؤساء في لبنان من أبناء كونين
في أستراليا
زار وفــد من أبناء كونني يتقدّمهم
الســناتور شــوكت مســلماني
العامــة فــي ســيدني
القنصل ّيــة
ّ
والتقــى القنصــل العام األســتاذ
شــربل معكــرون ،وبعدمــا عرض
الوفــد أمــام القنصــل العــام
مظلوم ّيــة كونني في جنوب لبنان
التي يريد اإلقطاع الجديد ـ القديم
وضــع يده علــى أراضيها بالزور
واإلحتيال ،س ّلمه رسائل مناشدة
ّ
لكل من رئيس الجمهور ّية العماد

ميشــال عــون ،ورئيــس مجلــس
الوزراء ســعد الحريــري ،ورئيس
النواب نبيه ب ّري ،ووزير
مجلــس ّ
ّ
تحث
الخارج ّيــة جبران باســيل،
على إصدار قرار سياســي إرادي
يتــم بموجبــه رفــع اليــد الغريبة
واملتس ّلطة عن كونني،
مــن العــروف أن املعتديــن منــذ
التحريــر في عــام ألفني خســروا
أكثــر مــن  25دعــوة بســبب مــن

بعــد النجــاح الكبيــر ألغنية "ضمينــي" التي القت انتشــارا
واسع ًا في لبنان والعالم العربي وبالد االغتراب ،اصدر الفنان
وســام األمير هذا االسبوع اغنية جديدة بعنوان "التاكسي"
من كلمات الشاعر حسني إسماعيل ،توزيع وتسجيل روجيه
خــوري ،الحــان وغناء وســام األمير وســتصور االغنية بعد
ايــام علــى طريقــة الفيديو كليب مــع املخرج عادل ســرحان
لعرضها على الشاشات االرضية والفضائية.
االغنيــة تحمــل موضوع ًا جميــ ً
ا ومحبب ًا وواقعيــ ًا مع أداء
رائــع ومميز من وســام األميــر ،وقد نالت األغنيــة فور بثها
علــى اإلذاعــات اللبنانيــة والعربية واالغترابيــة اعجاب كل
املختصــن واملتابعــن من خــال التعليقــات االيجابية على
صفحات التواصل اإلجتماعي.
"التاكســي" من انتاج شركة باغيرا لإلنتاج الفني لصاحبها
رجــل األعمال الســيد البير طنوس املعــروف بخبرته الفنية
الواســعة وعالقاته املميزة في الوسط الفني ،وشركة باغيرا
هي املسؤولية حصري ًا عن انتاج وإدارة اعمال الفنان وسام
األمير.
كما يستعد الفنان وسام األمير إلحياء عدة حفالت بني لبنان
ودبي واملغرب.

Y vonne Maroun

السيناتور مسلماني و القنصل معكرون يتوسطان الوفد
األوراق املشــبوهة التــي فــي حوزتهــم
وعوض اعتقالهم وإيداعهم السجن بجريمة
اإلحتيال واإلبتزاز ال زالوا طلقاء يتح ّينون
الفرص الحتيال وابتزاز جديدين.
العامــة كلّ
ضــ ّم الوفــد إلــى القنصل ّيــة
ّ

مــن الســيناتور شــوكت مســلماني،
حمود ،سامي ديراني،
والســادة :علي ّ
شــوقي مســلماني ،علي حيدر ،يوسف
ديرانــي ،حســن حيــدر ،خليــل جابــر
ولؤي مصطفى.

Mr Ford Spares
All Ford Spare Parts

You Say Ford, We Say Yes

قطع غيار فورد جديدة ومستعملة بأرخص االسعار
New & Second Hand

OPTOMETRIST
B.OPTOM
CONTACT LENSES
عيادة لفحص العيون وتجهيز
النظارات بإدارة االخصائية

ايفون مارون

Shop 2 / 546 - 548
Marrickville Rd, Dulwich hill

Phone: 02 9550 0404

حبيب ومعز التونيس يرحبان بالزبائن الكرام

35 - 37 Beresford Ave, Greenacre NSW 2190

P. 02 9793 7999 - F. 02 9707 4969
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في محالت االفراح تحلو الجلسة في أجواء عائلية رائعة وفي أحضان ديكور حديث مميز خدمة رائعة وفريق عمل
لطيف ،نقدم كل ما تحتاجه من حلويات قل نظيرها في أستراليا طعما وجودة وشكال.
لدى محالت االفراح حلويات معلبة خاصة لكافة انواع المحالت ونقوم بتوصيل الطلبات لكافة المناسبات.

751 Punchbowl Road, Punchbowl NSW 2196

(02) 9708 2774

www.alafrahsweets.com.au
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حشدقومياجتماعي في الذكرى  86لتأسيس الحزب
السوري القومي االجتماعي

لقاء موسع للجالية اللبنانية
في ملبورن
مع النائب الدكتور علي درويش

د .برو بعد تسلمه وسام اإلستحقاق
النائب اللبناني درويش مع مستقبليه

األمين يزبك

القنصل دباغ ،يزبك ،موسى،
األيوبي ومللو

صورة تذكارية
النائب اللبناني درويش ،النائب عيدي وحضور

قرانوح ،شريدي ،بوعاصي ،االيوبي ،دباغ ،مللو وموسى

القنصل دباغ ،الراحيل ،األيوبي ،شريدي ،سكرية وحضور

قرانوح ،ناصر ،صوالحة ،منجد ،مرتضى ،األيوبي وشريدي
بعض الحضور

عقد النائب الدكتور علي درويش لقا ًء موســع ًا مع الجاليــــة
اللبنانيــــة فــــي ملبــورن بدعــوة مــن ســــماحة الشــــيخ
يوســف الخطيب.
رحب ســماحته بحضور النائــب د .درويــش الى اســتراليا
وتواصلــه مــع أهلــــه وأبنــاء بلــده ،كمــا دعــى للمحبــة
واألخوة ووحدة الصف وشدد على العمل الصالــــح والبــر
والتقــوى ،بدوره ألقى الدكتــور درويــش كلمــة قيمة شكر
فيهــا الحضــور والجالية لحفاوة األســتقبال حيث شــعر أنه
بني أهله وأحبتــــه ،ودعى الجالية الى التكاتف والتضامن
فيما بينهم واالنفتاح وتعزيز تواصلهــم مع وطنهم األم،
كمــا دعــى النخب الى أخذ دورها االيجابي فــــي املجتمع
األسترالي وهذا واجب عليها ملا فيه خير الجالية والوطن،
وأشار الى ضرورة بناء املؤسســات الجديــة واملنتجة.
والجديــر ذكــره أن النائــب د .درويــش وصــل الى ســيدني
قادمــا من ملبورن مســاء األحد للقاء أبنــاء الجالية اللبنانية
والعربية.

محالت اوديت للعطور

تقدم تنزيالت مغرية للزبائن الكرام
على كافة أنواع العطور
للمزيد من املعلومات االتصال باملهندس عدنان
نعمة على الرقم ادناه
صورة تذكارية
احتفلتمنفذيةسيدنيللحزبالسوريالقومياالجتماع 
ي
فــيذكــرى الذكرى  86لتأســيس الحزب الســوري القومي
االجتماعــيفــيحفــلحاشــد ومميــزبحضــور القنصــل
الســوري االســتاذ ماهر دبــاغ،األمنيجورجيزبــك ،االمني
عادلموســى،االمنيأحمداأليوبي،وناظراإلذاعةواإلعالم
األســتاذشــاديالســاحلي،منســقتياراملردهالسيدفادي
ملو،ورئيسمنظمةحزبالبعثالعربياالشتراكي السيد
فوزيأمني،وأمنيســرمنظمةالتحريرالفلسطينيةالسيد
عبــدالقادرقرنوح ،وممثلــيالصحافةاالغترابيةوممثلي
املؤسســاتالثقافيــةواالجتماعيةواالعالميةوحشــدمن
نياالجتماعني واصدقا ء الحزب.
القوم 
أشــادت الكلمــاتبهذهالذكــرىالعظيمةالتــييقفأمامها
القوميــوناالجتماعيونكلعاموقفةتأملوتبصريجددون
بها القسم والوالء للمؤسس سعادة وأفكاره النير ة .

Corner Marion Street and William Street Bankstown

Phone: 02 9793 9201
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مصادر :املخابرات األمريكية...
تتمة االولى

خدمات
قنصلية
مبتكرة

الذي كانت صحيفة واشنطن بوست أول من نقله ،أوضح تقييم
أمريكــي حتــى اآلن يربــط األمير محمــد بهذه الجريمة بشــكل
مباشر.
ورفضــت الســفارة الســعودية في واشــنطن تقييــم املخابرات
املركزية األمريكية.
وكان ترامــب ومســؤولون كبــار فــي إدارته قد قالــوا إنه يجب
محاســبة الســعودية علــى أي ضلــوع فــي مقتــل خاشــقجي،
لكنهــم أكــدوا أيضا على أهمية التحالف بــن الواليات املتحدة
والسعودية.
وقال مســؤولون أمريكيون إن الســعودية ،وهي مورد رئيســي
للنفــط ،تلعــب دورا مهما في مواجهة مــا يعتبرونه دورا ضارا
تلعبه إيران في املنطقة .وقال ترامب مرارا إنه ال يريد تعريض
مبيعات األسلحة للمملكة للتهديد.
وبينمــا فرضــت إدارة ترامــب عقوبات يوم الخميــس على 17
ســعوديا لدورهم في مقتل خاشقجي ،يعتقد كثير من املشرعني
أن علــى الواليات املتحدة اتخاذ موقف أكثر صرامة .وســتعزز
النتائــج التــي توصلت إليها وكالــة املخابــرات األمريكية على
األرجح هذا الرأي.

"التحالف األمريكي»...
تتمة االولى

الدولــي” منــذ مســاء أمــس علــى مدينة هجــن وعمــوم القرى
والبلــدات التابعة لهــا حيث دمرت الصواريخ عشــرات املنازل
السكنية وشردت مئات العائالت وقتلت  40مدنيا غالبيتهم من
األطفــال والنســاء في قرية البقعان التي أصبحت شــبه خاوية
بعد اضطرار معظم ســكانها للفرار هربــا من طائرات التحالف
التي تنفذ سياسة األرض املحروقة في عموم ريف دير الزور.
وفــي وقت الحق اليوم أفادت املصادر باستشــهاد وإصابة عدد
من املدنيني جراء مواصلة طيران “التحالف الدولي” استهدافه
بلدة الشــعفة محذرة من استشــهاد املزيد من املدنيني العالقني
تحــت أنقــاض املنازل املدمــرة في القرية وذلك بســبب صعوبة
الوصول إليهم نتيجة العدوان املتواصل والكثيف على القرية.
وجاءت مجزرة “التحالف األمريكي” الجديدة لتضاف إلى جملة
املجــازر التي ارتكبها خالل األســبوع املاضي في مدينة هجني
وقرى وبلدات الشــعفة والبوبدران والسوسة استشهد خاللها
أكثر من  100مدني.
وقصفــت طائرات “التحالف األمريكي” خالل األســبوع املاضي
القــرى والبلدات في ريف دير الزور بقنابل الفوســفور االبيض
والقنابــل العنقودية املحرمة دوليا دون أن يصدر أي تعليق أو
موقف من مجلس األمن الدولي واألمم املتحدة.

فريدنربغ يهاجم...
تتمة االولى

نقلت صحيفة "واشــنطن بوســت" عن بنس نائب الرئيس األميركي ،قوله إن أفضل فرصة للصني لتفادي سيناريو الحرب
الباردة مع الواليات املتحدة هي القيام "بتغييرات واسعة النطاق في أنشطتها االقتصادية والعسكرية والسياسية”.

واقتــرح رئيــس الــوزراء األســترالي ،ســكوت موريســون ،نقل
الســفارة خــال حملة انتخابــات محلية الشــهر املاضي ،األمر
الذي أثار قلقا في إندونيســيا وماليزيا ،وذلك بحســب ما نقلت
وكالة "رويترز”.
وجاءت التصريحات بعد أن أثار مهاتير مسألة نقل السفارة مع
موريســون ،خالل قمة رابطة دول جنوب شــرق آسيا (آسيان)،
في سنغافورة.
وقال مهاتير للصحفيني بعد ذلك" :أوضحت أنه خالل التصدي
لإلرهــاب ينبغــي للمــرء أن يعــرف األســباب… زيادة أســباب
اإلرهاب لن تكون مفيدة”.
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طرق طبيعية لتعزيز اإلثارة الجنسية بين الزوجين

العالقــة الجنســية بــن الزوجــن
تحتــاج إلــى العديــد مــن األمــور
لتعزيزهــا ،ويمكــن اللجــوء إلــى
فعالة
طرق طبيعية بســيطة ولكنها ّ
سنعرفك عليها اليوم.
قد يلجأ بعض األزواج إلى العقاقير
واملحفــزات الجنســية فــي ســبيل
الحصول على السعادة بشكل مؤقت
خالل العالقــة الحميمة ،وال يعلموا
أن لهذه األدوية مخاطر صحية فيما
بعد ،ولذلك يجب اإلهتمام والتركيز
علــى الســبل الطبيعية التــي تعزز
العالقة الجنسية بني الزوجني.

إليك بعض الطرق التي ستدعم العالقة دون أن تضر بصحتك
تناول األطعمة املحفزة

بصــورة كبيــرة ،مثــل البــرود والضعــف الجنســي ،وكذلك
مشكلة القذف املبكر.

هناك مجموعة من األطعمة التي تساعد في تحريك الشعور
بالرغبــة بــن الزوجــن ،مثــل الفواكــه الحمضيــة الغنيــة
بفيتامني سي ،والتي تحتوي على مضادات األكسدة أيض ًا،
وبالتالي تعمل على تحسني األداء الجنسي.

وتعتبــر رياضــات التحمل من أبــرز الرياضــات التي تعزز
إنتــاج الهرمونــات املحفزة للقــدرة الجنســية ،مثل الجري،
والســباحة ،ولتحســن الحالــة املزاجية والنفســية ينصح
بممارسة رياضة اليوغا والبيالتس.

تعتبــر فاكهــة األفوكادو مفيــدة لدى الرجــال الذين يعانون
مــن ضعف اإلنتصــاب ،كونهــا تحتوي علــى فيتامني  Eذو
الخصائص املضادة لألكســدة ،والبوتاسيوم وفيتامني B6
الهامني للتغلب على املشاكل الجنسية.
ويعــد اللــوز من أهــم املواد الغذائيــة التي تفيــد في تعزيز
الرغبــة بني الزوجني ،فيحتوي على مادة الســيلينيوم التي
تساعد في عالج العقم ،وكذلك عنصر الزنك الذي يساهم في
إنتاج الهرمونات الجنسية لدى الرجال.

اإلهتمام بوقت العالقة الحميمة
يجب وضع أولوية لهذه العالقة الخاصة بني الزوجني ،وعدم
إهمالها والتقصير فيها ،ففي بعض األحيان يؤدي إنشــغال
الزوجــن بســبب العمــل أو اإلهتمــام باألبنــاء إلــى تأجيل
العالقة الجنسية مرة تلو األخرى حتى يعتاد الزوجني على
عدم وجود هذه املمارسة كأساس في حياتهما.

فــي املقابــل يفضــل عــدم اإلكثــار من بعــض األطعمــة التي
تضعــف الرغبة الجنســية ،مثل األطعمــة التي تحتوي على
نســبة كبيرة من الدهون املشــبعة والكوليســترول ،كاللحم
الغني بالدهون ،واملقليات والوجبات السريعة بشكل عام.

وينــدرج تحــت هذا األمــور العديد مــن العوامــل ،مثل أخذ
القســط الــكاف مــن النوم حتى ال يشــعر الزوجني بالكســل
وعدم امليل للقاء الجنسي ،وكذلك تنظيم الوقت بحيث يكون
لديهما وقت لهذه املمارسة.

ينصــح بتنــاول الشــوكوالتة الداكنة قبل ممارســة العالقة
الجنسية ملا لها من أهمية كبرى في إثارة الشهوة والشعور
بالسعادة.

أمور بسيطة لزيادة الرغبة الجنسية

ممارسة الرياضة
يتجاهل الكثير من األشــخاص ممارسة الرياضة على الرغم
مــن أهميتهــا الكبيرة في الحصــول على النشــاط والطاقة
الالزمني لكافة املهام ،ومنها ممارسة العالقة الحميمة.
فالرياضة تزيد الشــعور بالشهوة الجنســية كونها تساعد
فــي تدفق الدم لألعصاب التناســلية ،وبالتالي تعزيز عملية
اإلنتصاب لدى الرجل.
كمــا أن الرياضــة تســاهم فــي تخفيــف الشــعور بالضغط
والتوتــر والقلــق وتحســن الحالــة املزاجية ،والتــي يعتمد
عليهــا الزوجــان بصورة كبيــرة في تقوية العالقــة بينهما،
فكلما تخلوا عن التوتر كلما زاد القرب بينهما.
كما تســاعد ممارســة الرياضة في عالج املشــاكل الجنسية

إلعالناتكم
يرجى االتصال

بأصحاب الكفاءة واإلختصاص

إيلي
0412224604

Australia Phone Cards
بطاقة اهلاتف االسرتالية

باإلضافــة إلى الطرق الســابقة ،هناك بعد األمور البســيطة
التي تزيد الشعور بالرغبة الجنسية بني الزوجني ،وهي:
النظافــة الشــخصية :فيجب على كل مــن الزوجني اإلهتمام
بالنظافة الشــخصية جيد ًا ،فعدم النظافة يؤدي إلى النفور،
كما أن للعطر تأثير ًا كبير ًا في زيادة اإلثارة بني الزوجني.
جلســات التدليك :يساعد تدليك الجســم بإستخدام الزيوت
العطريــة فــي تحفيــز نشــاط الــدورة الدموية في الجســم،
وبالتالي تعزيز الشهوة الجنسية.
التحــدث وتدعيــم العالقــة الحياتيــة :فال يمكــن أن تصبح
العالقــة الجنســية مثالية دون وجود حوار دائم ومشــاركة
في كافة األمور الحياتية بني الزوجني.
خلــق أجواء رومانســية فــي املنزل :مثل تزيــن غرفة النوم
بالشــموع وتعطيرهــا ،فهــذه األجــواء تزيــد الرومانســية
والحب بني الزوجني وتؤدي إلى عالقة جنسية أفضل.

• Sky Lebanon
• Best Middle East Card
• Wonderful

15

The World Observer | 15th November | 2018

٢٠١٨ |  تشرين الثاني١٥ | األوبزرفر

إعالنات

نتكلم العربية
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

Jourieh Trade

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

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

المعروف لدى أبناء الجالية
يتقدم من الجميع بأطيب التمنيات بمناسبة األعياد
المجيدة ويتمنى لهم العافية

يعلن عن :تصوير جميع أنواع الحفالت
واالعراس :أجمل الصور بأرخص االسعار

0419 247 261

Innovative technology solutions

Innovative technology solutions

Innovative Technology Solutions

خبراء في مجال الكمبيوتر والشبكات
Lorence Issa
Innovative technology solutions
Senior
Consultant

هكذا اخترق أهم
"عميل عراقي" صفوف داعش

Innovative technology solutions

• Technology setup

• Networking

• support for networks

• Software

• storage - backup

Innovative technology solutions

• computer and laptop
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• Hardware

• Repairs & Service

PO Box. 868 Riverwood 2210
M. 0413 944 613
lorence@itssa.com.au
www.itssa.com.au

Photo Arax

Professional Digital Photography
Specialist for Weddings and all functions

Innovative technology solutions

بذل شــاب عراقي حياته ثمن ًا ألهم عملية اختراق تســتهدف تنظيم داعش ونجح
في إنقاذ أرواح آالف املدنيني من أبناء شــعبه بعد أن تمكن من إحباط العشــرات
من العمليات اإلرهابية التي كان من املمكن أن تضرب أماكن مختلفة من البالد.
وبحســب التفاصيل التي انفردت بنشــرها جريــدة "نيويورك تايمــز" األميركية،
فإن ســائق ســيارة الشــحن الصغيرة البيضــاء ُيدعى الكابنت حارث الســوداني،
ومن املمكن أن يكون "أهم عميل عراقي على اإلطالق" بســبب املعلومات الحيوية
والهامة التي تمكن من تمريرها ألجهزة األمن العراقية خالل الفترة املاضية وأدت
إلى إحباط عدد كبير من العمليات اإلرهابية.

انضم إلى "الصقور" االستخبارية األهم في مكافحة اإلرهاب

تصليح مجيع أنواع

اهلواتف اخلليوية
376 Forest Road Bexley NSW 2207
info@phonepro.com.au
www.phonepro.com.au
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علن «األكادمي ّية املوسيق ّية
ُت ِ
الثّقاف ّية ّ
الشرق ّية»
عن استقبال
الراغبني لإلنضمام
ّ
الى فرقة الغناء
اجلماعي «الكورال» من
أجل إعدادهم غنائي ًا
وموسيقي ًا إلقامة حفالت
يف استراليا.
وكذلك تستقبل الراغبني
يف تعلم العزف على اآلالت
املوسيقية العربية والبيانو.
الرجاء االتّصال على األرقام ال ّتالية:
لالستعالم ّ

0424986211 - 0415948907

ووفق املعلومات التي توفرت عن هذا "العميل" املهم ،فهو شاب يبلغ من العمر 36
عام ًا فقط ،كان يعمل فني ًا في مجال الكمبيوتر قبل أن يتحول إلى ســائق ســيارة
شــحن صغيرة بيضاء مكنته الحق ًا مــن اختراق صفوف "داعش" ،حيث كان ينقل
األموال واملتفجرات لحســابهم ،لكنه فــي الحقيقة كان ُيبلغ أجهزة األمن العراقية
عما يصل إليه من معلومات أو ًال بأول.
أمــا قصــة العراقي حــارث فبدأت في العــام  2014عندما اســتولى "داعش" على
مدينة املوصل العراقية ،حيث تأثر الشــاب الذي نشــأ وتربى وترعرع في مدينة
الرمــادي بصــور القتلــى من النســاء واألطفال الذيــن قضوا على أيــدي التنظيم،
وســرعان ما انضم الحق ًا إلى وحدة "الصقور" االســتخبارية التي تصفها جريدة
"نيويورك تايمز" بأنها األهم في عمليات مكافحة اإلرهاب بالعراق.
وتقــول الصحيفة إن وحدة "الصقور" نجحت بفضل عملياتها في جعل العاصمة
العراقيــة بغــداد في حالة أمنية أكثر منذ  15عام ًا ،حيث تمكنت من حماية املدينة
مــن عــدد كبير مــن الهجمــات اإلرهابيــة ،خاصة التي كانت تســتهدف األســواق
والتجمعات العامة عبر السيارات املفخخة.
وخالل  16شــهر ًا فقط قضاها متظاهر ًا بأنه "داعشي" عمل حارث لحساب وحدة
"الصقــور" ،وتمكن من إحباط  30ســيارة مفخخــة ،و 18عملية انتحارية ،إضافة
إلــى كميــة كبيرة من املعلومات الحيوية التي مكنت القوات العراقية من الوصول
إلــى عناصــر مهمة من "داعــش" والقضاء على عدد من قــادة التنظيم في املوصل
وأماكــن أخــرى ،وذلك بحســب ما نقلت "نيويــورك تايمز" عن الضابــط الذي كان
مسؤو ًال عن السوداني و ُيطلق على نفسه اسم "أبو علي البصري".
وظل حارث السوداني ينقل املتفجرات واملعدات لصالح "داعش" ،ويقوم بتمريرها
لهــم من على الحواجز العســكرية بعــد أن يقوم بإبالغ املســؤولني في "الصقور"
عنها ،ويقوم باالتفاق معهم على كيفية إبطال العمليات دون انكشاف أمره.
وبحسب املعلومات التي جمعتها "نيويورك تايمز" من مصادر مختلفة ،كما أكدت
في تقريرها فإن سلطات األمن العراقية كانت تضطر في بعض األحيان إلى إصدار
بيانات كاذبة ونشر أخبار مفبركة عن انفجارات لم تحدث ،أو ضحايا لم يسقطوا،
مــن أجــل إيهــام التنظيم بأن عمليتــه اإلرهابية قــد نجحت ،وبالتالي ال ينكشــف
العميل الذي س َّرب املعلومة ،وهو الكابنت السوداني.

شكوك تساور "داعش"

إال أنه ســرعان ما ســاورت الشــكوك تنظيم "داعش" حول الشاب ،فما كان منه إال
أن زرع ســر ًا في ســيارة النقل الصغيرة من نوع (كيا موتورز) جهازي تجســس،
وهما الجهازان اللذان اكتشــفتهما وحدة "الصقور" لكن في وقت متأخر جد ًا ،أي
بعد شهور من إعدام حارث على يد مقاتلي التنظيم.
وبفضــل جهــازي التنصت املزروعني في ســيارة النقل الصغيــرة البيضاء ،تمكن
"الدواعــش" مــن االســتماع لعدد من املحادثــات التي أجراها حــارث مع الضباط
العراقيني في "الصقور" ،وعندها انكشف أمره بشكل كامل.
أمــا قصــة مقتله التي توردهــا "نيويورك تايمز" ،فتعود إلى كانــون الثاني/يناير
 ،2017حيــث قام املســؤولون في التنظيم باســتدراج الشــاب العراقي إلى منزل
ريفــي بمزرعــة في بلــدة الطامية ،وهي أحد املعاقل الرئيســية املهمــة واملحصنة
لـ"داعش" ،حيث أوهموه بأنهم يريدون تكليفه بمهمة جديدة.
ورغم أن الطلب كان غريب ًا ومثير ًا للشك ،حيث نصحه أخوه مناف بعدم االستجابة
لطلبهم ،إال أن حارث قرر االستجابة والذهاب إلى املزرعة ،وهناك اختفى وانقطعت
االتصاالت به ،فما كان من قوات األمن العراقية إال أن شنت هجوم ًا على تلك البلدة
استغرق ثالثة أيام وانتهى بعدم العثور على أي أثر للكابنت.
غير أن حالة الغموض حول أهم عميل عراقي لم تدم طوي ً
ال ،حيث ظهر الرجل في
تسجيل فيديو ترويجي بثه التنظيم ،وتأكدت أجهزة األمن من أن عناصر "داعش"
قامت بإعدامه ،ليكون الســتار قد ُأســدل على واحد من أهــم العناصر التي عملت
بصمــت علــى هزيمة التنظيــم في العراق وجنبــت آالف املدنيــن واألبرياء املوت
بقنابله وسياراته املفخخة.

األوبزرفر |  ١٥تشرين الثاني | ٢٠١٨

جعبة االوبزرفر

حقائق عن شجرة الكاكاو

تنمــو بصــورة طبيعية فــي الغابات االســتوائية
§
وموطنهــا األصلــي املكســيك وأمريــكا الوســطى وشــمالي
أمريكا الالتينية.
تحتــوي الثمرة على بذور يحيــط بها ُلب أبيض.
§
عندمــا تجــف البذور في الشــمس تتحول إلــى اللون البني
وتعرف باسم بذور الكاكاو.
تعد مكونات الشوكوالتة ،مسحوق الكاكاو وزبدة
§
الكاكاو ،من بذور الكاكاو املحمصة واملتخمرة.
تســتخدم منتجــات الــكاكاو فــي املســتحضرات
§
الطبية ومنتجات العناية بالبشرة.
فــي  2009-2008بلغ انتاج الــكاكاو في العالم
§
 351500طن.

وأجرى الباحثون دراسات على آنية فخارية في موقع سانتا
آنــا األثري فــي منطقة املرتفعات في اإلكــوادور ،التي كانت
مأهولة في فترة تتراوح ما بني  2100عام إلى  5300عام
مضت.
وتــم توثيــق زراعة عــدد من املحاصيــل ،ومن بينهــا القمح
والبطاطا وشجرة الكاكاو.
وعُ ثــر علــى بقايا مــن الحمض النــووي للــكاكاو على آنية
فخاريــة ،ممــا يشــير إلــى أن بــذور الــكاكاو كانــت تطحن
ويضاف إليها مكونات أخرى وتشرب.
وقالت سونيا زاريلو ،األستاذة في جامعة كاغاري ،املشاركة

في إعداد الدراســة ،إن حبيبات املادة النشــوية على الوعاء
الفخاري بدت "مميزة" لشجرة الكاكاو
وتؤكــد دراســة بيانات الحمــض النووي أن أصول شــجرة
الكاكاو تعود إلى منطقة أعالي األمازون شمال غرب أمريكا،
وهي أيضا املنطقة التي ظهر فيها محصول الكاكاو.
وقال بليك "إنها هدية أخرى من السكان األصليني لألمازون
إلــى العالم .إنها تشــير إلــى أهمية حمايــة البيئة األصلية
للنبات”.
ويعتقد أن بذور شــجرة الكاكاو ُنقلت شــماال إلى املكســيك
وأمريكا الوسطى ،ربما عبر الطريق البحري.
وأصبحــت بذور الكاكاو ســلعة ثمينة يســتخدمها األثرياء
كغذاء وشراب ويتم مقايضتها بأطعمة أخرى.
ونقل املستكشــفون األســبان نحو عام  1520بذور الكاكاو
ونشروها عبر أوروبا.

بيع جدارية آشورية عراقية بأكثر من ٣٥
مليون دوالر في نيويورك

باعت دار "كريســتي" للمــزادات ومقرها نيويــورك ،جدارية
آشــورية تعود للملك ،آشــور ناصــر بال الثانــي ،مقابل 35
مليونا و 900ألف دوالر أميركي.
وشــهدت مواقع التواصل اإلجتماعي في العراق جدال كبيرا
بخصوص الجدارية التي بيعت في نيويورك.
واستضافت دار مزادات الفنون الرائدة في العالم "كريستي"،
مــزادا علنيا لبيع القطعة األثرية اآلشــورية التي بلغ عمرها
 3000سنة ،وكانت في قصر ملكي قديم في العراق.
وذكــرت صحيفــة "ديلــي تلغــراف" نقــا ،عــن جــي .ماكس
بيرنهايمــر ،رئيــس القســم الدولــي لآلثار في دار كريســتي
قولــه ،إن "املنحوتــة اآلشــورية هي بــا شــك أروع ما ُطرح
في الســوق منذ أكثر مــن جيل ،بمفردات األســلوب والحالة
واملوضوع”.
وقال متحدث باســم دار كريســتي في تصريحــات صحافية
إن "املنحوتة اســ ُتخرجت بــن  1845و 1851بموافقة من
الســلطان العثمانــي" ،مشــيرا إلى "وجود ســوق مشــروعة

لألعمــال الفنية من العالم القديم منــذ قرون ،وكان لها تأثير
عميق في الثقافة الغربية”.
وأضاف املتحدث قائال" :تشــعر دار كريستي أن بيع القطعة
عمل مشروع ومأمون”.
وأفــادت تقاريــر بــأن وزارة الثقافة العراقيــة اعترضت على
بيــع الجداريــة اآلشــورية األثريــة للبيع في مــزاد علني في
نيويورك ،مؤكدة أنها سرقت من العراق.
ونقلــت صحيفــة ذي ناشــيونال عــن متحدث باســم الوزارة
دعوتــه جميــع املســؤولني العراقيــن والدوليــن واملجتمع
املدنــي واإلعــام ،التخــاذ موقــف جــاد فــي الضغــط علــى
األمريكيني لوقف بيع الجدارية ،قائال إنها اســتمرار لتدمير
تراث العراق الثقافي.
وأضــاف املتحــدث أن وزارة الثقافــة اتصلــت باإلنتربــول
واليونيســكو لحثهمــا علــى وقــف بيــع الجداريــة .لكــن
املنظمتني لم تردا على مطالبات لهما بالتعليق عما إذا كانتا
تعتزمان التحرك أم ال بهذا الشأن.

The World Observer | 15th November | 2018

17

الشوكوالتة
طعام فاخر منذ
آالف السنين

كشــفت دراســة أن النبات الــذي تصنع منه
الشــوكوالتة كان ُيــزرع بغــرض االنتفاع به
كطعــام منــذ أكثر مــن خمســة آالف عام في
غابات األمازون املطيرة.
وتشــير البقايا الكيميائيــة التي عُ ثر عليها
في اآلنية الفخارية القديمة إلى أن الســكان
األصليــن الذين كانوا يقيمــون في املناطق
التــي أصبحــت اإلكــوادور حاليــا كانــوا
يستخدمون الكاكاو كغذاء وشراب أو دواء.
وكان يعتقد حتى اآلن أن أصول الشوكوالتة
تعــود إلى أمريكا الوســطى وليــس أمريكا
الالتينية.
وقــال مايكل بليك من قســم األنثروبولوجي
فــي جامعة بريتيش كولومبيــا في فانكوفر
فــي كنــدا "كانــت االســتخدام األول للنبات
أقــدم بـ  1500عام على األقل مما كان لدينا
سابقا من أدلة”.
وأضاف "وعثر على هذه األدلة الســابقة في
املكسيك وأمريكا الوسطى”.

تبادل الزوجات في
مضارب آل سعود
من يقرأ تاريخ ال ســعود يالحظ ان هذه الظاهرة تبادل الزوجات
منتشــرة بينهــم وتتــم عملية التبــادل علنا بعــد ان تضفى عليها
الشــرعية مــن خالل طــاق وزواج شــكلي فعندما تزوج مؤســس
“حصة” بنت احمــد بن محمد
اململكــة عبــد العزيز ال ســعود مــن
ّ
الســديري اكتفــى منهــا ثــم أهداها ألخيــه األمير محمــد بن عبد
الرحمن الذي تزوجها وأنجب منها االمير عبداهلل وشقيقته…
(احلــوت) في عينيــة فقام
حصــة زوجــة الخيــه
ّ
عندمــا اصبحــت ّ
باســتردادها مــن اخيــه (طــاق وزواج شــكلي)… وبفضــل
حصــة هــذه أصبحــت عشــيرتها تعتبــر من عشــائر الشــيوخ في
ّ
الســعودية بعــد ان كانــت مجموعــات مــن اللصــوص ّ
وقطــاع
الطــرق البــدو وأصبــح ابــن عمهــا أهــم صحفــي ســعودي -أنتو
أكبــر القــدر ..-حصــة الســديري فــي زواجهــا الثانــي مــن عبــد
العزيز انجبت ابناء يعرفون باســم( :الســديريون الســبعة) وهم:
امللــك الحالي ســلمان بن عبــد العزيــز .امللك املتوفي فهــد بن عبد
العزيــز آل ســعود امللك الســابق .األميــر املتوفي ســلطان بن عبد
العزيز آل ســعود ولي العهد الســابق .األمير عبد الرحمن بن عبد
العزيز آل سعود نائب وزير الدفاع والطيران السابف .األمير تركي
الثاني بن عبد العزيز آل سعود زوج االميرة هند الفاسي املغربية.
األمير املتوفي نايف بن عبد العزيز آل ســعود ولي العهد األســبق.
األمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية السابق .أعاد
املليارديــر األميــر الوليد بن طالل وابن عمــه األمير عبد العزيز بن
فهد سيرة جدهما الكبير… فقاما بتبادل للزوجات ايضا كما ذكرنا
أعــاه… بــدأ العملية الوليد بن طالل الذي تزوج من (اســماء بنت
عيدان بن نايف بن سحمي الطويل العصيمي العتيبي) وبعد ذلك
(احلــوت) اســماء في عيون ابن عمه االميــر عبد العزيز بن فهد…
ّ
الوليد تنازل البن عمه عن اسماء فطلقها ليتزوجها عبد العزيز…
وحتــى يكتمــل الفيلم الجنســي تــزوج الوليد من اختهــا (اميرة)
فيكون بذلك قد تزوج بنات العائلة كلها (عائلة عيدان بن نايف) .ال
نعرف مهر أسماء االول – عندما تزوجها الوليد – او مقدار مهرها
الثانــي – بعد ان تســلمها منه ابــن عمه عبد العزيز “ج ّيرها له” –
ولكننا نعرف على وجه اليقني أن مهر اختها (اميرة) كان خمســة
وعشــرين مليون دوالر-كما ذكرت صحيفة الوطن الســعودية -وقد
أرســلها الوليد قبل الزواج منها الى فرنســا ملدة سنة كاملة لتعلم
االتكيــت وفن التعامل مــع املجتمعات الراقية النهــا تنتمي لعائلة
بدوية من بدو نجد وبالكاد كانت تعرف نطق اسمها.

18

األوبزرفر |  ١٥تشرين الثاني | ٢٠١٨

عـــمـــران

The World Observer | 15th November | 2018

ثقافة

الرواية الجديدة للكاتب والباحث الدكتور رامز رزق

٩

في الحلقة الســابقة بــادر روبرتو بمغازلة
أديبــة ولكنها حاولت التهــرب منه وقررت
بعد ذلك ان تغير طريقة تعاملها مع زوجها
لألفضل.
كان يفعــل ذلــك مــع واحــدة ثانية” .وتســاءلت بحســرة:
“مــا الــذي يمنعه من ذلــك؟ إنه حر ،وافترضــي أنني رأيته
مــع امــرأة أخرى ،فمــاذا عســاي أن أفعل؟ ال شــيء باملرة،
ال شــك أنــه ســيتركني حينــذاك” .قاطعتها أديبــة “ :وإذا
تركك؟ غير مأسوف عليه ما دام ال يريدك وما دام يخونك”.
ردت جوليــا بصوت خافت“ :الكالم ســهل جد ًا ،أما الواقع
فهــو مؤلــم ،إن اإلنســان مهمــا قــال وهــدد وتوعــد إال أنه
يتراجــع عندمــا يتعلــق األمر بمــن يحب ،لقد فكــرت كثير ًا
فــي املاضي وحســبت لــو أنني تركــت لوي أو أنــه تركني
فمــاذا ســيحدث؟ الحقيقة أنني ســأعيش حالة من الوحدة
القاتلة .أتحســبني الحياة تســير على ما يــرام عندما تجد
املــرأة نفســها وحيدة؟” .وســكتت دون أن تقــول لها أديبة
شــيئ ًا ،لكنها عادت لتطرح املسألة من جهة أكثر سويدائية
وقتامــة“ :ماذا ســيحل بي أو بأي امرأة عندمــا يتقدم بنا
الســن؟ عندما أصبح في الخمسني أو الستني؟ إنها مسألة
معقدة وخطيرة وحساســة ورغم أننا كلنا نشــكو من هذه
املأســاة إال أن أحــد ًا لــم يضع حــ ً
ا لها .املشــكلة أن العقل
البشــري قد وصل إلى ما شــاء اهلل من تقدم لكنه عجز عن
غــرس عاطفة الحب بني اثنني” .كانت أديبة تحاول متابعة
حديث جوليا كاملرغمة على االستماع ،حيث بدا عليها أنها
لــم تفهــم كل ما تريــد جوليا قوله ،ســألتها بغبــاء“ :وأين
األمر الذي تحسدين اللبنانيات عليه؟” .أجابتها “ :املسألة
بسيطة ،في العرف اللبناني يتزوج الرجل واملرأة وينشآن
بيت ًا وعائلة ويواصالن حياتهما مع ًا إلى النهاية ،ال نسمع
بحــاالت انهيــار للزواج أو لتفكك األســرة إال نادر ًا ،لذلك ال
تخــاف املرأة اللبنانية أن يتقدم بها الزمن ،املرأة اللبنانية
ال شــك تجــد في كل مرحلــة من مراحــل العمر شــيئ ًا يمأل
بيتها سعادة ،أو ًال الزوج ثم األمومة ثم تجد نفسها محاطة
بأبنائها وأحفادها”.
ً
قاطعتها أديبة مظهرة شــيئا من الالمبــاالة وقالت معلقة:
“في كل مجتمع حســنات وســيئات ،فما ترينه أنت حسنة
كبيــرة قــد نراهــا شــر ًا كبيــر ًا” .وأضافت وهــي واثقة من
حجتهــا“ :تصــوري أن تتزوجي رج ً
ال فــا تتفقي معه في
حياتك ،أنت في جهة وهو في جهة ،ال تشعرين بوجوده وال
بحبه ،فماذا ســيحدث؟ ســتجدين نفسك محكومة بالسجن
املؤبــد مــع العــذاب الدائم ،وال ينقــذك من هــذا العذاب إال
املــوت إما أن يموت الزوج أو تموت الزوجة” .لقد رســمت
أديبــة الصــورة األكثــر قتامة في قاموس النســاء لكنها لم
تقنع جوليا التي نظرت إليها ســاخرة وقالت“ :أتظنني أن
امــرأة لبنانيــة ترضى بالزواج من رجــل ال تحبه؟ ال أعتقد
ذلك إال إذا كان لديها مشروع شرير في مخيلتها ،وفي هذه
الحالة فإن األلم والسجن املؤبد يكون العقاب اإللهي لها”.
انتهــى وقــت الغــداء وعــادت أديبــة وجوليــا إلــى العمل.
عندمــا انتهيتا عصــر ًا طلبت منها جوليــا أن ترافقها إلى
مســكنها لتنــاول القهوة ومتابعة الحديــث ،كانت تجد في
رفقتها بعض التســلية ،فهي دائم ًا تشــعر بالوحدة .عندما
وصلتــا إلى شــقة جوليا ســارعت أديبة إلــى إخبارها بما
رأتــه قبل أيام عندما كانت جوليــا ولوي في الغرفة ،احمر
وجــه جوليا قلي ً
ال ثــم قالت“ :إنه دائم ًا مســتعجل ،يجري
وراء الوقــت والوقــت ال يســبق ،لقــد جذبني وأنــا أتوجه
إلــى الحمــام ولم يمهلنــي ،إنه من صنف الرجــال الذين ال
يتمالكــون أنفســهم أمــام املــرأة ،بعــض الرجــال يهتمون
بجسد املرأة فقط ،ال يهمهم منها إال جسدها ،أما شعورها
وأحاسيســها وآالمها فال مكان لهــا في تفكير هذا الصنف
مــن الرجــال” .ردت أديبة“ :أتظنني روبرتــو أيض ًا من هذا

منجد
الشاعر غسان ّ

ضمني الى صدرك

فانا طفلة الصباح النقي

التي لم تمســها شــمس...أنا عصفورة
الفضاء

الصنــف؟” .نظــرت جوليــا نحوها باســتغراب وقالت لها
محــذرة ومنبهــة“ :إيــاك يــا صديقتي أن تقعــي في خطأ
تندمــن عليه كل عمرك ،أنت امرأة متزوجة ومن الطبيعي
أن تحافظي على كيانك وشرفك … “ .قاطعتها أديبة وقد
بان الغضب على وجهها “ :وهل تظنني أني أسمح لنفسي
بمثل هذه األمور ،أنا فقط اســأل ألغير كالمك املر عن لوي
وعن الرجال” .وسكتت الصديقتان ،كل واحدة كانت تفكر
بشأنها وهما تحتسيان القهوة ،دقائق ثم استأذنت أديبة
وقررت العودة إلى بيتها.
4                                               
وفــي اليوم التالي دعتها جوليــا أيض ًا للمجىء معها إلى
مســكنها ،قالــت بأنهــا تكــره أن تبقى وحيدة في شــقتها
فذهبــت معهــا أديبة وهي تنــوي أن تبقى معهــا أكثر من
ســاعة .ولم يكد يســتقر بهما الجلــوس حتى طرق الباب،
كان ذلــك لوي وروبرتــو ،فوجئت بهما جوليا كما فوجئت
أديبــة ،قبل لوي جوليا قرب الباب ثم دخل معها يتبعهما
صديقــه .حيا لوي أديبة وجلس قليــ ً
ا ثم ادعى أمر ًا فقام
إلــى غرفــة النوم ،ولم تلبث جوليــا أن تبعته ،إنها القصة
ذاتها والحركة ذاتها .بقيت أديبة تجلس ومقابلها يجلس
روبرتــو الذي حــاول أن يحادث أديبة بــأي موضوع ،كان
يحــاول إضحاك أديبة بأي شــكل ،حكى لها بعض النكات
لكــن أديبة كانت تبــدو كالنافرة وال تريــد أن تتابع كالمه
وكانــت تنتظر جوليــا لتخرج من غرفة النوم لتســتأذنها
وتذهــب إلــى بيتها .وفي لحظــة خاطفــة ،ودون أن تنتبه
أديبة وتســتوعب ما يجري قام روبرتو من مكانه واقترب
منها ثم أمســك رأســها ورقبتها وقبلها في فمها ،حاولت
أديبــة التملــص لكن يديه كانتا قويتــن وواصل ما يفعله
دون أن تتمكــن مــن ابعــاده ثم شــعرت بتراخ فــي قوتها،
حاولت أن تقاوم من جديد لكنها عجزت فاستسلمت وهي
ال تــكاد تشــعر بما يجري ،كأنها تخــدرت أو أغمي عليها،
كان روبرتو يمد يديه إلى جســدها فينال منها ما يشــاء،
حتى تمكن من نزع معظم ثيابها ،شــعرت بخوف شــديد،
شــعرت بأنهــا علــى مقربة من الســقوط ،تقــوت بقدرة ما
وصرخــت صوت ًا عاليــ ًا جفل منه روبرتــو فتركها وابتعد
عنها فيما ركض لوي وجوليا من الداخل وهما شبه عراة
ليعرفا بسهولة ما جرى ،كانت أديبة في حالة سيئة جد ًا،
ربما شتمته أكثر من مرة وربما هددته بعقاب ما فيما كان
هو يبــدي اعتذار َا متواص ً
ال ويحلف أنــه ظن أنها تريده.
خرجت أديبة من الشقة كالهائمة ،لقد شعرت بقرف شديد
مــن روبرتــو ،كانت تتمنى لــو تتمكن منه لتنتقم بشــدة .
سارت مسرعة وفي مشيها شيء من الخوف حتى وصلت

يتبع

التي تمزق ستر السماء الطري
وتنام في غفلة النسيم...

نا طفلة ولدت من ملعان النهر

وهامت على افق النجوم املنشورة
في براري السنديان

ضمني الى صدرك

قبل أن اصعد جبال التعب
وتلهب الرياح نواقيسي

ويهد نهر األسى خطايايا...

جفاف وعري
كان يثقب ذاكرة االرض العطشى بماء

عينيه

ويشرب من حزن السماء

فلما أصبحت ضفافه ميتة

ادرك االرض الطمي املستحيل

وأصابها مرض الجلد

فماتت بني شقوق اصابعه...

وكما تتعرى االرض لخريف انسل بني
شقوقها

وأغمد رياحه في صدرها

تضاء مصابيح جنوني من

عصير عطر امرأة قتلها العشق...
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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

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

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

أحماض "أوميغا  "3تحمي من أمراض الشيخوخة

رجحــت دراســة جديــدة عــدم مواجهــة األشــخاص الذيــن
تحتــوي دماؤهــم على كميــات كبيرة من أحمــاض "أوميغا
 "3أية مشكالت صحية عندما يصلون إلى سن الشيخوخة.
وركز معدو الدراسة على ما يطلق عليه التقدم في السن مع
التمتع بالصحة أو عدد السنوات التي يعيشها الناس دون
اإلصابــة بإعاقات أو مشــكالت بدنية أو نفســية .وفحصوا
بيانات  2622من كبار الســن الذين يبلغ متوسط أعمارهم
 74عاما وتابعوهم بني عامي  1992و .2015وطوال فترة
الدراســة تمتع  11باملئة فقط من املشــاركني بالصحة ،وفقا
لوكالة "رويترز”.
وقالت هيدي الي قائدة فريق البحث من كلية فريدمان لعلوم
التغذية بجامعة تافتس في بوســطن "اكتشــفنا أن البالغني
األكبــر ســنا الذيــن لديهــم مســتويات أعلــى مــن أحماض
"أوميغــا  "3مــن تنــاول املأكــوالت البحرية مــن املرجح أن
يحظوا بحياة أطول وصحة أوفر”.
وقالت الي في رسالة إلكترونية "تدعم هذه النتائج إرشادات
التغذيــة الراهنــة التي توصــي بتناول املزيد مــن املأكوالت
البحرية”.
ووفقــا إلرشــادات التغذيــة األمريكيــة يتعــن أن يتنــاول
البالغون نحو  225جراما أسبوعيا من املأكوالت البحرية.
وهــذا يعنــي تناولهــا مرتــن أســبوعيا بــدال مــن اللحــوم
أو الدواجــن أو البيــض .ومــن املأكــوالت البحريــة الغنيــة

بأحمــاض "أوميغــا  "3الســلمون واألنشــوجة والرنجــة
والسردين واملحار.
وقــال الباحثون في تقرير نشــرته دورية الطــب البريطانية
إن الدراســة الحاليــة كشــفت أن األشــخاص الذين تحتوي
دماؤهــم علــى مســتويات أعلــى مــن أحمــاض "أوميغا "3
تقل احتماالت إصابتهم بأمراض خالل الشــيخوخة بنسبة
تتراوح بني  18و 21باملئة.
وقــال الباحثــون إن أحــد التفســيرات املحتملــة لذلــك أن
أحماض "أوميغا  "3تساعد في تنظيم ضغط الدم والنبض
ومقاومة االلتهاب.
وربطت دراسات سابقة بني أحماض "أوميغا  "3وانخفاض
اضطرابات النبض ونســبة الدهون فــي الدم وتراجع خطر
انسداد الشرايني وانخفاض ضغط الدم بشكل طفيف.

دراسة ..حبوب ضغط الدم أخطر بكثير مما نتوقع
كشــفت دراســة بريطانيــة جديــدة عــن مخاطــر محتملــة
لحبــوب ضغط الدم ،التــي يتناولها املاليني في العالم ،على
صحــة كثيــر من الناس ،وفــق ما ذكرت صحيفــة "تلغراف"
البريطانية ،السبت.
وأظهــرت نتائــج دراســة حديثــة ،شــملت حوالــي مليوني
بريطاني ،أن أدوية تنظيم ضغط الدم  ACE Inhibibtorsقد
تزيد من خطر اإلصابة بســرطان الرئة بنســبة الثلث تقريبا
في صفوف املصابني بهذا الداء املزمن.
وفحصت الدراســة النتائج املترتبــة على تناول الدواء على
إنزيــم يتحكــم فــي ضغط الدم ملــدة ال تقل عن  10ســنوات،
فبينت النتائج أن  31باملئة من هؤالء كانوا عرضة لإلصابة
بمرض سرطان الرئة.
وأشــارت الدراســة أيضــا إلــى أن الخطر مع مــرور الوقت،
ارتفــع مــع أولئك الذين كانــوا يتعاطون الــدواء ملدة خمس
سنوات ،بنسبة  22باملئة.
وحــذر الباحثــون من أنه على الرغم من أن الخطر النســبي
كان صغيرا ،فــإن األعداد الهائلة التي تتناول الدواء تجعل
النتائج ذات مصداقية عالية.
وقال املؤلف الرئيســي للدراسة ،لوران أزوالي ،املختص في
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تناول السمك مع اللبن..
الطب يفند “الكذبة الكبرى”

يســود اعتقاد شــائع لدى كثيرين بأن تناول الســمك واللنب
معــ ًا يــؤدي إلى مشــكالت صحية تصل حد التســمم ،بينما
يعتقــد البعض أن تناولهما مجتمعــن يؤدي إلى تصبغات
في الجلد ،لكن للعلم رأي ًا مختلف ًا ،إذ تؤكد تجارب ودراسات
أن ذلك االعتقاد ليس إال كذبة كبرى.
فمن الناحية العلمية ،ليس هناك أي ســبب يمنع من تناول
الســمك ومنتجات األلبان مع ًا ،وأبسط دليل على ذلك توافر
وصفات عاملية تجمع بني الســمك ومشتقات األلبان وفق ًا ملا
ذكر موقع «إن دي تي في».
لكن ما يجب التأكد منه هو صالحية األســماك واأللبان قبل
اســتهالكها مجتمعــة ،أي أن يكون الســمك طازج ًا ومطهو ًا
بالشكل الصحيح ،وأن يستخدم اللنب أو الحليب قبل انتهاء
صالحيته ،وما يجب التأكيد عليه أيض ًا ،أن الســمك واللنب
مجتمعني قد يســببان الكثير من املشــكالت ملن يتحسســون
من األسماك.

ملختلف أنواع اهلجرة
د .حممود عجاوي
مترجم قانوني

علــم األوبئة الســرطانية فــي جامعة ماكغيل فــي مونتريال
بكنــدا إنــه "علــى الرغــم مــن أن حجــم العالقة بــن الدواء
والتســبب بالسرطان متواضعة ،فإن هذا الدواء يعد واحدا
من أكثر فئات األدوية التي يتم وصفها على نطاق واسع”.
وأضاف" :وهكذا ،يمكن أن تترجم اآلثار النســبية الصغيرة
إلــى أعــداد كبيــرة مــن املرضى املعرضــن لخطــر اإلصابة
بسرطان الرئة”.
وقــد ربطت األدلة الســابقة بني أدوية ضغط الدم وســرطان
الرئــة من خالل تراكم مــواد كيميائية تم العثــور عليها في
األورام.

لكافة قضايا الهجرة
عائلة ،فنيين مهرة ،لجوء ،زيارة ...الخ
وكيف هجرة رقم

9911 008

P. 02 9750 4288
M. 0406111101

دراسة صادمة تكشف خطرا محدقا باألفراد في منتصف العمر!
وجــد باحثــو معهــد  ،Wellcome Sangerالواقــع بالقــرب من
كامبريدج ،أن نحو  80%من الخاليا تحتوي على طفرات يمكن
أن تسبب السرطان ،حتى لو بدت سليمة تحت املجهر.
واكتشــف الباحثون أثناء فحص نســيح املريء لدى  9متوفني،
أن النــاس في العشــرينات لديهم بضع مئات مــن التحوالت في
بعــض الخاليــا .ويمكن أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 2000
تحول مع تقدمهم بالعمر ،ما يؤدي إلى أن تكون أنســجة سليمة
"مليئة بالطفرات”.
وقــال املعــد الرئيســي ،الدكتــور فيل جونــز" :اكتشــفنا أنه في
الوقت الذي يصل فيه الفرد إلى منتصف العمر ،ربما يكون لديه
طفرات أكثر من الخاليا الطبيعية”.
وأوضــح جونــز أن جميع املتوفــن الخاضعني للدراســة ،كانوا
بأعمــار تتراوح بني  20و 75عاما عندما توفوا ،ولم يكن لديهم
تاريــخ مــع املرض أو مشــاكل فــي املــريء .وتحت املجهــر ،بدا
النسيج طبيعيا تماما.
ثم قام الباحثون بتعيني جينات عينات األنســجة للدراســة التي

ُنشرت في مجلة العلوم.
وأضاف الدكتور جونز" :بعد دراسة علم الوراثةُ ،صدمنا عندما
رأينا املريء السليم مليئا بالطفرات”.
ويرتبط أحد الجينات املتغيرة ،واملعروفة باسم  ،TP53بسرطان
املريء ،وعُ ثر عليه في ما يصل إلى  37%من الخاليا السليمة.
كمــا تغيــر الجني الــذي يتحكم في االنقســام الخلوي ،ويســمى
 ،NOTCH1في حوالي  80%من الخاليا ،وهو معدل تغير أعلى
مما هو مالحظ في سرطانات املريء.
ويعتقد الباحثون أن هذه الطفرات يمكن أن تحمي من األمراض
املرتبطة بالعمر ،مثل السرطان ،في "عالم خفي من الطفرات”.
وقــال املعد الرئيســي ،إنيغــو مارتنكورينــا ،إن الدراســة يمكن
أن تســاعد الباحثــن على تحديد كيفية تغيــر الخاليا وتطورها
الستعمار األنسجة ،مع تقدمنا بالعمر.
يذكر أن مرض الســرطان يصيب اإلنســان بسبب طفرات جينية،
يمكــن أن تكــون موروثــة أو ناتجــة عــن التدخــن أو التعــرض
لإلشعاع أو السمنة أو الفيروسات.

األوبزرفر |  ١٥تشرين الثاني | ٢٠١٨

تتمات

The World Observer | 15th November | 2018

هل يمكن أن تعيش قصة حب دون أن تمارس الجنس؟

خلصت دراسة بريطانية شملت نحو ألفي شخص إلى أن نحو  18في املائة من املستجيبني
للدراسة تحت سن  30عاما مارسوا الحياة الجنسية أقل من عشر مرات خالل العام املاضي.
وأضافت الدراســة التي نشــرها موقع"مامزنيت" اإللكتروني لالستشــارات األبوية ،وموقع
"غرانسنيت" املعني بشؤون كبار السن فوق سن  50عاما ،إلى أن النسبة تصل إلى  29في
املائة بالنسبة لجميع األعمار.
والتقى املشــرفون على الدراســة بثالثة أزواج ،يعيشون قصص حب ،ويندرجون ضمن هذه
الفئة.

تزوجت أماندا وستيف قبل ست سنوات.

وتقول أماندا ،البالغة من العمر  35عاما ،لبرنامج "فيكتوريا دربيشاير" لبي بي سي ":عدم
وجود حياة جنسية بيننا في هذه اللحظة بسببي”.
وأضافــت " :أنــا متعبة طوال الوقــت ألن وظيفتي تتطلب مهام كثيرة ،فضال عن مهام املنزل.
ويبدو أن رغبتي الجنسية متعبة أيضا”.
ويفســر الزوجــان ،وهما ينظران إلى بعضهمــا ويضحكان وابنهما إليــوت البالغ من العمر
 22شــهرا يســير سعيدا في أنحاء الغرفة ،سبب ممارستهما حياتهما الجنسية اآلن مرة كل
ستة أسابيع.
يقــول ســتيف ،من لنــدن " :ال يحدث أن نمــارس الجنس في النهار أو بعــد الظهر مع وجود
طفل حولنا”.
وأضــاف " :حتى وإن جعلته ينام ســاعتني فأنت بذلك أشــبه بمن يقــول (ربما ينبغي لي أن
أفعل أي شيء آخر أو اغتنم الفرصة وأنام بعض الوقت)”.
ويقول مارتن بارو ،استشــاري ومعالج في الشــؤون الجنسية ،إن األمر ال ينحصر في اآلباء
فقط من حيث تراجع الرغبة في ممارسة الحياة الجنسية.
وأضاف ":نشــهد فيما يبدو تســجيل عدد أكبر ألشخاص أصبحوا غير راضني عن عالقاتهم
الجنسية”.
وأضــاف " :ســواء كان يوجــد تحول ثقافي ألشــخاص أصبحوا يشــعرون بمزيد من الراحة
في الحديث عن الجنس أو ســواء كان يوجد أشــخاص يمارســون الجنس بمعدل أقل ،لست
متأكدا ،فبإمكانك أن تعيش عالقة ناجحة سواء تضمنت حياة جنسية أم ال”.

حلدادة ودهان
جميع أنواع السيارات
اإلتصال بـ بغزوان
0412 033 463
02 9756 1173
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وأضاف " :بعض الناس ال يحتاجون إلى الجنس كي يشــعرون بالســعادة ،والبعض اآلخر
على النقيض من ذلك”.

يعيش جاكوب وشارلوت ،كالهما  23عاما ،قصة حب كبيرة ،لكن الجنس ليس
جزءا في العالقة بينهما.

تقول شارلوت " :نعيش معا منذ أربع سنوات .لم نمارس الجنس خالل ثالث سنوات فيها،
وال نعتزم ذلك”.
و ُتوصف شارلوت بأنها فاقدة للرغبة الجنسية ،بخالف جاكوب.
وأضافــت " :حاولنــا ممارســة الجنس أول ســتة أشــهر ملعرفة مــاذا يحدث .فــي الحقيقة لم
يجعلنا سعداء”.
وقالت " :جاكوب ال يرغب في ممارسة الجنس مع شخص ال يرغب في ممارسة الجنس”.
يعتبر هذا األمر بالنسبة لبعض الرجال بمثابة بند يفسخ اتفاق بني طرفني ،لكنه ليس كذلك
بالنسبة لجاكوب الذي قال " :أعيش عالقة رائعة مع إنسانة رائعة .توجد سبل أخرى إلظهار
العاطفة”.
وتقول شــارلوت " :ال أعتقد أني قادرة على الحديث مع شــخص بهذا الشــأن بدون اإلشــارة
علي”.
ضمنا (أي عدم ممارسة الجنس) يمثل عبأ ّ
وأضافت " :من املحزن حقا أن يولي بعض الناس أولوية للجنس أكثر من السعادة”.
ويعتقد مارتن أن كم ممارسة الجنس في العالقات "يجعل العالقة غير طبيعية”.
ويضيف أن بعض األزواج يمكنهم "الوصول إلى أعلى مســتويات الحميمية بدون ممارســة
جنس”.
ويعتقد آخرون أن كم ممارسة الجنس يتعرض ملوجات مد وجزر ،ويتأثر بأشياء مثل وجود
أطفال صغار أو العمل أو التعب أو املرض.
وتقول أماندا إن التواصل بينها وبني ســتيف كان مفتاح التمتع بعالقة صحية وقوية بدون
ممارسة الجنس بانتظام.
وتنصح اآلباء الجدد الذين يعيشــون نفس املوقف " :ال تشــعروا بخيبة أمل كبيرة ،ألن األمر
يحدث معنا جميعا”.
وتضحك وهي تنظر إلى ستيف قائلة " :سنمارسه مرة أخرى ،أعد بذلك”.
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كيم كارداشيان :زوجي
يسعى إلنجاب المزيد
من األطفال بـ"التحرش”

حول العالم
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تفاصيل جديدة حول األجزاء القادمة من فيلم "أفاتار”
بعد نحو عشــرة أعــوام من طرحه فــي دور العرض ،ما زال
فيلــم "أفاتار" للمخرج جيمس كاميــرون هو الفيلم صاحب
اعلــى عائــدات في العالــم ،حيث حقق في شــبك التذاكر في
شتى أرجاء العالم  2.8مليار دوالر.
وتــدور أحداث الفيلم ،الذي يعرض بتقنية األبعاد الثالثية،
الــذي يقــوم ببطولته ســيغورني ويفر وزوي ســالدنا ،على
كوكــب بانــدورا ،وهو كوكب بعيــد يقيم فيــه فضائيون من
عرق النافي ،ذوي الجلد األزرق.
وعلــى مدى األعــوام القليلة املاضيــة كان يعتقد أن األجزاء
األربعــة القادمــة ســتكون بعنــوان "أفاتــار  "2و"أفاتار "3
و"أفاتار  "4و"أفاتار .”5
وكانت التفاصيل شــحيحة للغاية علــى األجزاء القادمة من
الفيلم.
وفي هذا األســبوع ،حصلت بي بي ســي على وثائق بشــأن
مســتقبل سلســلة أفاتار ،تقدم تفاصيل عن املشاريع املقبلة
للسلســلة ،وهــي" :مســار املــاء"" ،أفاتــار :حامــل البذرة"،
"تولكون" و"أفاتار :البحث عن أياوا”.
وقال جيمس كاميرون إن الجزء املقبل من الفيلم ســيناقش
محيطات كوكب باندورا ،وفي عام  2017أكد أنه "يوجد كم
كبير من العمل في الجزء الثاتي والثالث من أفاتار”.

واينستاين :المنتج األمريكي متهم باالعتداء الجنسي
على فتاة مراهقة في نيويورك

كشفت نجمة تلفزيون الواقع األمريكية ،كيم كارداشيان ،عن
أن زوجهــا ،مغنــي الراب األمريكي ،كانيى ويســت ،يســعى
إلنجاب  7أطفال منها.
وقالــت كارداشــيان فــي أحدث حلقــات برنامجهــا الواقعي
الشهير “ ،”Keeping Up with the Kardashiansاألحد،
لصديقتها الرســا بينب ،إن زوجهــا يطمح إلنجاب املزيد من
األطفــال منهــا ،وذلــك بالتحرش بهــا ،وفقا ملجلــة "بيبول"
األمريكية.
وأشــارت كارداشــيان ( 38عامــا) إلــى أن زوجهــا ،كانيــى
ويست ( 41عاما) متمسك بإنجاب  7أطفال منها ،وذلك ألن
ألبومه الغنائي الجديد يحمل الترتيب الســابع في مسيرته
الغنائية.
ولكــن أكــدت كيــم كارداشــيان لصديقتهــا في املقابــل ،أنها
تعــارض رغبــة زوجهــا فــي إنجــاب  7أطفال ،وبــررت هذا
"بأننا أصبحنا نعيش في عالم مجنون”.
وقالت" :إن إنجاب  7أطفال هو ضرب من الجنون ،الســيما
مــع زيادة انتشــار حــوادث القتــل باألســلحة النارية داخل
املــدارس في الواليــات املتحدة ،ما يجعلني قلقة من إحضار
املزيد من األرواح لهذا العالم”.
وتابعت:
“إني مترددة بشــأن إنجاب املزيد مــن األطفال ،لدرجة أنني
أصبحــت أعانــي مــن األرق في الليــل ،وأظل أفكــر في كيف
سيبقى أطفالي على قيد الحياة في عالم مجنون مثل هذا”.
ولكيم كارداشــيان وكانيى ويست  3أطفال ،هم شيكاغو (8
أشهر) ونورث ( 5سنوات) وساينت ويبلغ من العمر عامني.

يواجــه املنتــج الســينمائي األمريكــي هارفــي واينســتاين
اتهاما باالعتداء الجنسي على عارضة بولندية في نيويورك
حني كان عمرها  16عاما ،حسبما ورد في وثائق قضائية.
وتدعــي الفتــاة أن واينســتاين أجبرها على أن تتحسســه،
وأخضعها ملالحقات جنسية على مدى سنوات.
وقالت العارضة إنها قبلت دعوة منه للغداء في عام ،2002
حني كانت تحاول أن تعزز فرصها في مجال التمثيل.
ونفى بنجامني برافمان ،محامي أينستاين ،التهمة.
وقالت املدعية ،واسمها في الوثائق جني دو ،إن واينستاين
اصطحبهــا إلــى شــقته في مانهاتــن ،حيث "لــم يضع وقتا
فــي أن يطالبهــا بممارســة الجنــس بعدوانية وعــن طريق
التهديد" ،بالرغم من معرفته بسنها.
وورد فــي وثائق املحكمــة أن املنتج "قال لها إنها إذا أرادت
أن تصبــح ممثلــة فعليهــا أن تكون مرتاحة لعمــل ما يطلبه
منها املخرج ،بما في ذلك التعري”.
وتدعي الفتاة أن واينســتاين ظــل يتحرش بها ملدة عقد من
الزمان ،وعرض عليها دورا في فيلم في عام .2004
وقال محامي واينســتاين "كما حصل مع الكثير من النساء
اللواتي كشف كذبهن في هذه القضية ،فإن هذا االدعاء الذي
يتحدث عن أشــياء يزعم حصولها قبل حوالي عشرين عاما
سوف يسقط”.

وواجه واينســتاين اتهامات بســلوك جنســي غير الئق من
أكثر من سبعني امرأة.
وأدت االتهامات بحقه إلى انطالق حركة "أنا أيضا" العاملية
  - Me tooالتــي شــهدت توجيــه مئات النســاء اتهاماتباالعتداء الجنسي والتحرش للعديد من الرجال املشاهير.
ويواجه واينســتاين سلســلة اتهامات باعتداءات جنســية
وحــاالت اغتصــاب قــد تــؤدي بــه لقضــاء بقيــة حياته في
السجن لو أدين فيها.
وفــي مايــو /أيار ،أطلق ســراح املنتج البالغ مــن العمر 66
عامــا بكفالة قيمتهــا مليون دوالر .وقــال محاموه إنه ينفي
ممارسة الجنس باإلكراه.

ملياردير هندي يوزع مئات السيارات على موظفيه!
وزع تاجر أملاس هندي مئات الســيارات على موظفيه هدايا
لهم بمناســبة عيد "ديوالي" الهندوســي ،وذلك في مراســم
شارك فيها رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وحصل  600موظف في شركة "هاري كريشنا إكسبورترز"
لتجــارة األملاس ،التي يملكها امللياردير ســافجي دهوالكيا،
على سيارات من إنتاج شركة "ماروتي سوزوكي" الهندية.
وحصل نحو ألف موظف آخرين على هدايا على شكل ودائع
نقدية وشــقق ضمن مراســم كبيرة أقيمت في الهواء الطلق
بوالية "كوجرات”.
ويشــتهر دهوالكيا فــي الهند بتقديم هدايا ســخية ملوظفيه
في العيد ،ومن بينها مئات الشقق وزعها على العاملني لديه
في مراسم عام .2016
والهدايا جزء من برنامج يستهدف املوظفني الذين يتفانون
في العمل بشركة األملاس.
وكتب دهوالكيا في منشور على "فيسبوك"" :هدف البرنامج

هو مكافأة املوظفني على إخالصهم وتفانيهم في العمل”.
مــن جهتــه ،ألقــى رئيــس وزراء الهنــد مــودي كلمــة خالل
املراســم ،وقــدم مفاتيــح ســيارات لبعــض املوظفــن فــي
العاصمــة نيودلهــي ،وتتجــاوز قيمــة الســيارات املهــداة
للموظفني مليوني دوالر.
ويتبــادل الهنــود الهدايــا مع اقتــراب عيــد "ديوالي" ،وهو
مهرجان هندوســي بارز يحتفي بانتصار الخير على الشــر
ويحل في السابع من نوفمبر املقبل.
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آخر مستجدات "باب الحارة”..
مخرج جديد وممثلون جدد
بعدمــا انتقلــت ملكيــة مسلســل "بــاب الحارة“ إلى شــركة
إنتاج ســورية جديدة بعيد ًا عن قناة “ ،”mbcبحسب حكم
املحكمــة الصادر مؤخــر ًا ،فإن كثير من األمــور في طريقها
للتغيير.
وفقــ ًا للمعلومــات التــي حصــل عليها موقــع "الفــن" ،فإن
الجزأين العاشر والحادي عشر سيكونان ،من تأليفمروان
ق وإخراجمحمد زهير رجب.
قاوو 
كمــا قررت الشــركة الجديــدة االكتفاء بإنتــاج جزأين فقط،
وإنهــاء سلســلة املسلســل الشــامي الشــهير عنــد الجــزء
الحادي عشر.
كمــا تتــم الدراســة باالعتماد علــى ممثلني جدد باســتثناء
بعض األبطال األساســيني ،حيث تتم املفاوضات مع بعض
الشخصيات الرئيسية في وقت لم يتم االتفاق مع أي ممثل
بشكل رسمي حتى اآلن.

The World Observer | 15th November | 2018

23

فايا يونان ..أول مطربة
عربية تدخل “غينيس”

فــي هــذه األثنــاء ،هنالك فكــرة غير رســمية إلنتاج نســخة
ثانيــة مــن "باب الحــارة" خارج ســورية وببعــض األبطال
الرئيسيني.

زياد الرحباني :بوتين أمل البشرية
تحــدث الفنــان اللبناني زيــاد الرحباني في حــوار مع قناة
«دويتشــه فيلــه» األملانية عــن الرئيس الروســي فالديمير
بوتني بطريقة وجدانية الفتة ،واصف ًا إياه باألمل.
ابتدأ الحوار بسؤال من مقدم البرنامج عن الرئيس بوتني،
فأشــار الفنــان اللبنانــي الكبير بيــده إلى صــورة الرئيس
الروســي الظاهرة على شاشــة جهاز تلفزيون مقابل قائ ً
ال:
هذا أملنا.
ور ّد ًا علــى ســؤال ،أيــن يكمــن أمــل الرحباني فــي الرئيس
الروسي بوتني ،أجاب زياد باللهجة اللبنانية «سيظهر ذلك
في السنوات القليلة املقبلة».
ُ
يخــل من توتــر مع مقــدم البرنامــج حول
وبعــد جــدال لــم
الدعايــات الغربيــة املغرضــة ضــد بوتــن وروســيا ،قــال
الرحباني :هذا الرجل برأيي اليوم هو أمل البشرية.
وأكمــل الرحبانــي طــرح وجهة نظــره بعبــارات مختصرة
قائ ً
ال :يكفي ما فعله كي يهدأ الوضع في الشرق األوسط.
وألقى الفنان الرحباني زياد في مقابلة مع تلفزيون دويتشه
فيله بقعة من الضوء وضح فيها عالقته بالفن والسياســية
والدين واألســرة ،وهــو أيضــا ال يــزال يعتبــر أن "الحــرب
األهلية لم تنته في لبنان”.
وفي رأي صريح ومباشر تحدث عن عدم إمكانية تعامله مع
نجوى كرم ،وقال" :الدنيا أذواق وهي فنانة لها جمهورها،
ولكنــي ال يمكــن أن أتعامل معها ،خاصة عندمــا قالت إنها
خليفة الفنانة الراحلة صباح”.
ووصــف صوت أصالة قائال إنه حاد و"تصرخ" في غنائها:

"هــي تقص خبــزا بصوتها ،ومن لديه ربطــة خبز يمكن أن
تقطعها عندما تقول آه”.
واســتغرب زيــاد الرحبانــي كــون أحــام في لجنــة تحكيم
مســابقة فنيــة ،وقــال فــي هــذا الخصــوص" :عيــش كثير
بتشــوف كثير .األفضل أن تغني بــدال من أن تتكلم .وأحالم
ظاهــرة من الظواهر التي تحصل في الشــرق األوســط .في
حــال شــاهدتها في األســتديو أشــعر أنني أريــد أن أتوجه
إلــى قائــد الجيش فــورا ،لكي يتدخــل ويقــوم بمهمة لجنة
التحكيم”.
واسترســل قائــا" :مــا هذه األيــام التي وصلنــا إليها ،هل
يعقل أن تقوم أليســا بتصحيح غناء مشــتركة تغني أفضل
منها بعشر مرات”.
لكــن الرحبانــي لم يفصح عن رأيه بشــكل تام عندما ســئل
عن إمكانية تعاونه مع ماجدة الرومي ،مرجعا الســبب إلى
الديمقراطية ،حيث قال" :لســاني عاطل وإذا تكلمت فسوف
أجرح”.

حفرت املطربة الســورية ،فايا يونان ،اســمها في موســوعة
غينيس لألرقام القياسية ،لتدخل املوسوعة بأغنيتها األولى
واألشهر "أحب يديك" ،لتكون بذلك ،أول مطربة عربية تدخل
املوسوعة العاملية من "باب التمويل الجماعي”.
ودخلت املطربة الســورية موســوعة األرقام القياســية ،بعد
إنتاجهــا لفيديو كليب بتمويل جماعي ،حيث نجحت بجمع
 25ألف دوالر لتمويل أغنيتها املنفردة "أحب يديك”.
وتعود خطوة فايا إلى أبريل عام  ،2015عند تسجيل أولى
أغانيها "أحب يديك" ،بعد أن ناشــدت الجمهور للمشــاركة
فــي تمويــل إنتاج الكليب ماليا ،عبر املســاهمة أونالين في
موقع التمويل الفني "زومال”.
وظهــرت بالفعل األغنية املصورة للنور ،وتمكنت من تخطي
حاجز الـ 12مليون مشاهدة ،وأصبحت من أكثر أغاني فايا
استماعا وشهرة.
من جانبها ،اعتبرت موســوعة "غينيس" لألرقام القياســية
مــا حدث بمثابة ســابقة لم تحــدث من قبل علــى األقل على
املســتوى العربــي ،حيث تعتبــر أغنية "أحــب يديك" أغنية
االنطالقة الرسمية ملشوار فايا الغنائي ،وأطلقتها باالعتماد
كليا على التمويل الجماهيري.
والحقــا ،حققــت فايا نجاحــا جماهيريا واســع املــدى ،مع
إطــاق أول ألبوماتها ،الذى حمل اســم "بيناتنا في بحر"،
وضــم فــي جعبته  8أغنيــات ،منها "يــا ليته يعلــم" و"في
الطريــق إليك" ،كمــا أطلت مؤخرا بآخــر كليباتها املصورة
املنفردة "حب األقوياء”.

الليث حجو يكشف حقائق عن عمل ضيعة ضايعة
قــام املخــرج الســوري الليــث حجو بنشــر حقائــق لم يكن
يعرفهــا الجمهور عن مسلســل “ضيعة ضايعــة” ،الحقائق
جاءت على شــكل سلســلة مقاطع فيديو ،تتضمن معلومات
عن هذا املسلسل.
حيث جاء في مقطع الفيديو األول مايلي:
قريــة ســمرا هي آخــر منطقة تمــت معاينتها في الســاحل
الســوري ،حيــث كان ســد بلــوران مــن املنطقــة املقترحــة
لتصوير العمل.
اختيــار اللهجــة كان مــن اختيــار الكاتــب ممــدوح حمادة،
ويعد هذا العمل جزء ًا من مشروع متكامل لتوثيق اللهجات
السورية.
فكــرة تشــفير الكلمــات جاء بســبب كلمة مضحكــة ،ألقاها
الراحل نضال سيجري في ختام أحد املشاهد ،مما اضطرهم
إلى إزالتها في املونتاج ،واللجوء لخيار التشفير.
أما املقطع الثاني فقد تضمن الحقائق التالية:
شــخصية “ســلنغو” شــخصية حقيقية ،كانت موجودة في

الالذقية ،وكانت مشهورة بنحولها.
بيــت ســليم كان غرفة للماكيــاج ،ومطبخه غرفــة للمالبس،
فــكان كادر العمــل يضطــر للتوضيب عند تصوير املشــاهد
فيه.
املمثل فادي صبيح ،لديه فوبيا من البحر ،وكسر خوفه بعد
انتهاء العمل.
وفي املقطع الثالث واألخير أدرج حجو الحقائق التالية:
تلقى الكادر بعد انتهاء تصوير الجزء األول مخالفة كهرباء،
الضطراراهم إلى استجرار غير مشروع للتيار الكهربائي.
مشــهد الحريق لم يكن مكتوبــ ًا في النص ،إنما اندلع خالل
التصويــر ،وتم توظيفه في حلقة ،جريمة غامضة في الجزء
األول.
الجزء األول من العمل كان خاسر ًا إنتاجي ًا ،ورفض من قبل
العديد من شــركات اإلنتاج ،إأل َّ
أن من آمن به هو أديب خير
مدير سامه وقرر إنتاجه.
وافــق جميــع طاقم العمــل ،على القيــام بأدوارهــم بنصف

األجر املتفق عليه.
وننوه أخير ًا إلى أن ضيعة ضايعة مسلسل سوري كوميدي
ّ
بلهجة أهل الساحل السوري الالذقية ،ساخر تجري أحداثه
في ضيعة (قرية) بسيطة وفقيرة اسمها أم الطنافس الفوقا
تم عرضه ألول مرة على قناة أبوظبي الفضائية عام .2008
وفــي  2010تــم إنتــاج جــزء ثاني للمسلســل باعتبــار أنه
األخير ،وقد القى استحسان املشاهدين ،فأحدث نقلة نوعية
علــى صعيــد الدراما الكوميدية الســورية ،ومــازال يعرض
على الشاشات حتى يومنا هذا.
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إعالنات

ا

مع األمير خالد األمير

ملطعم الشامي

على أنغام صوته اجلميل
يدعوكم حلضور حفلته السنوية

املطعم الشامي حتلو اجللسة واللقمة املميزة

يحلو السهر ويفرح الفرح

السبت املوافق ٢٠١٨ - ١١ - ١٧

هل تشتهي طبخات املنزل والعائلة؟

شيش برك ،شاكرية ،املنسف االردني ،الشاورما الشامية ،الدجاج البروستد والكثير من االطباق الشهية

الساعة التاسعة والنصف

للحجز او ملزيد من املعلومات
الرجاء اإلتصال على الرقم أدناه

عنوان املطعم الشامي اجلديد

102 - 106 Railway Terrace Merrylands

Tel: 02 8677 1671

0430 999 222

خرباء يف القضايا القانونية
واملثول أمام املحاكم
Our services:
Immigration
visa matters
family law
conveyancing

خدماتنا:

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

فريق عملنا يتكلم اللغتني
العربية واإلنجليزية

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

Eva Abdel Messiah
Registered Migration Agents
MARN 0636719

وكيل هجرة عامة
وكيل هجرة مسجل لشؤون الطلبة
نقدم املشورة واملساعدة مع
التأشريات األسرتالية لـ الدخول إىل
أسرتاليا بشكل قانوين
زيارة األهل واألصدقاء
الدراسة يف مؤسسات تعليمية
معرتف هبا للحصول عىل مؤهالت
معرتف هبا وطنيا
العمل يف اسرتاليا
مل شمل العائالت ،اآلباء ،االبناء
واالزواج أو مقدمي الرعاية
إنشاء الرشكات يف أسرتاليا
هجرة أصحاب املهن واملهارات

for all Syrians and Iraqi

If you have relatives who fled
from syria or Iraq
Contact us urgently to assist
you in lodging their visa
applications to Australia
our 20 years experience is at
your service.

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

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

•
•
•

