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ديوكوفيتش يهزم فيدرر يف نهائي مثري وحيرز لقبه
اخلامس يف وميبلدون

سريينا تواصل االنتظار
عقب خسارة نهائي
وميبلدون أمام هاليب
التتمة صـــ ١٤

أثبــت نوفــاك ديوكوفيتش مــرة أخرى أنه حجــر عثرة أمام
روجــر فيدرر بعدما صــد كل محاوالت الالعب السويســري
ليحــرز لقبه الخامس في ويمبلدون للتنس في أطول نهائي
ملنافســات الفردي على اإلطالق في  133نسخة من البطولة
يوم األحد.
وصمد الالعب البالغ عمره  32عاما لحوالي خمس ساعات
أمام براعة فيدرر واســتخرج من مخزونه النفســي والبدني

الرئيس األمريكي دونالد ترامب يدعو
رئيس وزراء أسرتاليا لعشاء رمسي

وجــه الرئيس األمريكي دونالد ترامب دعوة لرئيس الوزراء
األسترالي سكوت موريسون للقيام بزيارة رسمية للواليات
املتحدة في ســبتمبر أيلول القادم ،تتضمن عشاء رسمي مع
رئيس أمريكي منذ .2006
التتمة صـــ ١٣

نتكلم
العربية
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لينتصــر بنتيجــة  6-7و 6-1و 6-7و 6-4و 12-13في أول
نهائــي بمنافســات الفردي فــي ويمبلدون يتم حســمه بعد
اللجوء إلى شوط فاصل.
وعنــد امتالكــه اإلرســال وهــو متقــدم  7-8فــي املجموعــة
الخامســة املنهكة بدا فيــدرر ،قبل ثالثة أســابيع من بلوغه
 38عاما ،في طريقه ليكون أكبر العب يفوز بلقب الفردي في
إحــدى البطوالت األربع الكبرى في عصــر االحتراف والثأر

لنفســه من هزيمتني متتاليتني أمام ديوكوفيتش في نهائي
ويمبلدون في  2014و.2015
لكنها كانت مجرد أحالم إذ تعافى حامل اللقب ديوكوفيتش،
الذي بالتأكيد شعر أنه كان يلعب ضد أغلب الجماهير التي
بلغــت  15ألفا باإلضافة إلى وجود فيدرر الحاصل على 20
لقبــا فــي البطوالت األربــع الكبرى في الناحيــة األخرى من
التتمة صـــ ١٤

انتقادات لرتامب بسبب تغريدات "عنصرية" ضد عضوات بالكونغرس
يواجــه الرئيــس األمريكــي ،دونالــد ترامــب ،انتقــادات
تتهمــه بالعنصريــة بعد نشــره تغريدات ،تهاجــم عضوات
بالكونغرس من الحزب الديمقراطي.
وقــال ترامــب إن هــؤالء النســاء ،الالئي لم يســمهن" :أتني
أصــا مــن بلــدان تديرها حكومــات كارثية تمامــا" ،قبل أن
يقترح عليهن أن "يعدن من حيث أتني”.
ثم قال بعد ذلك إن رئيسة مجلس النواب ،نانسي بيلوسي،
"ستكون سعيدة للغاية لترتيب سفر مجاني سريعا لهن”.
وتأتي تصريحات ترامب بعد أسبوع من صدام بني بيلوسي
وأربــع عضــوات بالكونغــرس عــن الحــزب الديمقراطــي
جميعهن من أصول ملونة ولديهن توجهات يسارية.
وولــدت الكســاندريا أوكاســيو -كورتيــز ،ورشــيدة طليــب
وآيان بريســلي ،ونشأن في الواليات املتحدة ،بينما انتقلت
الرابعة ،وهي إلهان عمر ،إلى الواليات املتحدة وهي طفلة.

وولــدت أوكاســيو -كورتيز في حي برونكــس في نيويورك،
ُ
علــى بعــد حوالي  12ميال فقط من مستشــفى كوينز ،حيث
ولد السيد ترامب نفسه.
ماذا قال ترامب؟
فــي سلســلة مــن ثــاث تغريــدات ،اتهــم ترامــب عضــوات
الكونغــرس بأنهــن يوجهن انتقادات لــه وللواليات املتحدة
التتمة صـــ ١٣
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أستراليات

أستراليا تدرس إجراء استفتاء على
االعتراف بالسكان األصليين خالل الثالثة
أعوام المقبلة

قــال كني وايت الوزير األســترالي لشــؤون
الســكان االصليــن إن اســتراليا تعتــزم
إجــراء اســتفتاء علــى تغييــر الدســتور
لالعتراف بالسكان األصليني خالل الثالثة
أعوام املقبلة.
وأضــاف فــي بيــان متلفــز "ســوف أعمــل
علــى التوصــل لــرأي جماعــي وعرضــه
بشــأن االعتــراف الدســتوري لكــي يتــم
طرحه لالســتفتاء خالل الــدورة البرملانية
الحالية”.
وأوضــح" االعتــراف الدســتوري أمر مهم
للغاية لذلك يجب أن ال يتم بصورة خاطئة
أو متســرعة" مضيفــا أنــه بــدأ بالفعــل
الســعي إلجراء مباحثات مع قادة الســكان
األصليني.
وأشــار وايــت إلــى أن الحكومــة ملتزمــة
باالعتــراف بالســكان األصليــن فــي
الدســتور ،حيث تم تخصيص  160مليون
دوالر ( 110مليــون دوالر أمريكي) إلجراء
االستفتاء.
وقــال وايــت إنه ســوف يعمل مــع النواب

مــن جميــع "األطيــاف السياســية" ولكنه
لــم يوضــح تفاصيــل االســتفتاء املقتــرح
واالعتراف الدستوري.
ويشــار إلى أن االستفتاءات تعد نادرة في
أســتراليا ،ومــن بني الــ 44اســتفتاء التى
أجريــت منــذ عــام  1901كان النجــاح من
نصيب ثمانية منها فقط.
وأشــار وايــت إلــى أنــه يســعى ملحــاكاة
االســتفتاء الذي أجرى عــام  ،1967عندما
صوتــت البــاد لصالــح تعديــل الدســتور
لضــم الســكان األصليني في عمليــة تعداد
السكان.
ويشــار إلــى أن وايت يعد أول شــخص
مــن الســكان األصليــن يصبــح وزيــرا
اتحاديــا عــام  ،2017عندمــا تولــى
مسؤولية رعاية كبار السن .ووفي ايار/
مايو أصبح أول اســترالي من الســكان
األصليــن يتولــى منصب وزير شــؤون
السكان األصليني.
وقال وايت إنه يجب دمج السكان األصليني
في عملية صناعة السياسات

العلماء يقولون أن األنسان وصل الى
أستراليا قبل  ٤٩٠٠٠سنة ماضية
عثــر علماء اآلثار االســتراليون فــي مغارة
واقعــة بجبــال فلينــدرس على آثــار ملحطة
اإلنسان القديم يقدر عمرها بـ  49ألف عام.
وقالــت صحيفــة “ذي ســندي مورنينــغ
جيرلد” االســترالية إن اآلثار التي اكتشفها
العلمــاء فــي مغــارة “واراتي” تشــهد على
تعامــل البشــر مــع البيئــة .وهنــاك عظام
معا َلجــة لحيوانات وحجــارة وأدوات عمل
وآثار الستعمال الحبوب.
يذكر أن شــواهد على إقامة اإلنسان القديم
فــي مناطق أســتراليا الصحراويــة منذ 38
ألــف عــام تقريبا كانــت فقط موجــودة في
حــوزة العلمــاء إلــى حــد اآلن .ولكــن عالم
اآلثــار قــال إن العثور على اآلثــار الجديدة
دفع هــذا التاريخ أكثر فــي القدم ما يقارب
الـ  10آالف عام.
ولفــت عالــم اآلثــار انتبــاه زمالئــه إلى أن
مغــارة “واراتي” تقع في جنوب اســتراليا
(منطقــة تبعــد  550كيلومتــرا عــن عاصمة
واليــة أســتراليا الجنوبيــة أدياليــد) .أمــا

اســتيطان اإلنسان القديم ألســتراليا فكان
يجري من الشمال نحو الجنوب .إذن يمكن
القول إن اإلنســان القديم كان قد اســتوطن
املناطــق الشــمالية قبــل التاريــخ املذكــور
بكثير.
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أستراليا في طريقها لتصبح إحدى أسوأ
الدول المضّرة للمناخ
دراســة جديدة تظهر أن أستراليا ستصبح
مســؤولة عــن  %17من انبعاثــات الكربون
العاملية بحلول عام .2030
يتوقع أن تساهم أستراليا بنسبة  %17من
مجمــل انبعاثات الكربــون العاملية بحلول
عــام  ،2030وذلك بحســب دراســة جديدة
ملعهد العلوم والسياسات املختصة بتحليل
املناخ في برلني.
وبحسب الدراسة فان التوسعات املخططة
ملشــاريع الفحــم والغــاز قــد ترفــع حصــة
أستراليا من االنبعاثات خالل العقد القادم.
واإلنبعاثــات الناتجــة عــن الفحــم وحدها
ســتكون مســؤولة عن  %12من االنبعاثات
العاملية بحلول ذلك الوقت.
وقال غافان مكفادين من مؤسســة املحافظة
علــى البيئة األســترالية ،إن الفحــم والغاز
همــا ســبب "أزمــة املنــاخ" ،خاصــة وأن
أستراليا هي املصدّر األول لكليهما.
وأضاف "هذا التقرير يؤكد أن أستراليا في
طريقها لتصبح واحدة من أسوأ املساهمني
في أضرار املناخ عامليا".
يذكــر أن حصــة أســتراليا مــن انبعاثــات
الكربــون العاملية هي  %5حاليا %3.5 ،من

تصدير الفحــم والنفط والغاز ،و %1.4من
اإلنبعاثات املحلية.
هــذا وطالب مكفاديــن الحكومــة الفدرالية
بالتركيــز علــى الطاقــة املتجــددة للحد من
حجم التلوث الذي تصدره أستراليا.
وكان الدكتــور جمــال رزق املتخصــص في
األنظمة الكهربائية املستدامة قد قال لألس
بي أس في حديث سابق انه على الرغم من
ارتفاع معدل انبعاث الكربون في أستراليا
اال أن االســتثمارات الجديــدة فــي مجــال
الطاقة املتجددة من شــأنها وضع أستراليا
علــى الطريــق الصحيــح باتجــاه تحقيــق
أهدافها.
وتهــدف اســتراليا للحــد مــن مســتويات
الكربــون بنســبة  %26بحلــول عــام
 2030وفقــا ملــا تــم التعهــد بــه فى اتفاق
باريس للمناخ .2015

في ذكرى ميالدها الـ ...٢٩تعرف على أبرز
المحطات الفنية في حياة "مارغو روبي”
ُولــدت مارغوت روبي فــي دالبــي ،كوينزالند،
أســتراليا ،ونشــأت في غولد كوســت .أمضت
معظــم أوقاتها في املزرعة العائدة إلى جديها.
والدتهــا ســيري كيســلر ،معالجــة فيزيائيــة،
ووالدهــا هــو دوغ روبي .وهي رقــم ثالثة في
أسرة مكونة من أربعة أطفال.
ٍ
التحقــت روبــي بكليــة سومرســت وتخرجــت
منهــا .وفــي مراحــل متأخــرة مــن مراهقتها،
عمل
انتقلت للعيش في ملبورن في
سعي وراء ٍ
ٍ
ظهور لهــا في فيلمني
فــي التمثيــل .وكان أول
ٍ
مــن إخــراج آش آرون ،وهمــا  Vigilanteعام
 2008و .I.C.Uعام .2009
عام  ،2008بدأت في الظهور بشــخصية دونا
فريمــان فــي املسلســل التلفزيونــي الطويــل
 Neighboursالــذي بــدأ عرضه عــام .1985
رواجــا جماهير ًيا
وقــد القــى دورها وأداؤهــا
ً
و ُرشــحت روبــي لعــدة جوائز لوجــي .وتركت
فرص
املسلسل عام  ،2010منطلق ًة للبحث عن ٍ
هوليوديــة ،وحصلت على الفور على دور لورا
كاميــرون في الدرامــا التلفزيونيــة Pan Am
عام  2011التي ُتبث على تلفزيون .ABC
كان أول ظهــور ملارجــو على شاشــة الســينما
فــي الكوميديــا الرومانســية About Time
عــام  2013مــع املخــرج ريتشــارد كورتيــس،
وشــاركت في فيلم الســيرة الذاتيةThe Wolf
 of Wall Streetعام  2013من إخراج مارتن
سكورسيسى.
وشــاركت في الدراما الكوميدية الرومانســية
 Focusعــام  ،2015كمــا وظهرت فــي الدراما
الرومانســية التــي تناولــت الحــرب العامليــة
الثانية  Suite Françaiseعام  ،2014ومثلت
في دراما الخيال العلمي sci-fi drama Z For
 Zachariahعام .2015
انضمت روبي إلى طاقم ريتشارد كورتيس في

الفيلــم الكوميدي الرومانســي About Time
عــام  2013إلــى جانــب دومينــال غليســون
وريتشــارد كورتيس وبيل نايُ ،أطلق About
 TIMEفي اململكة املتحدة في  4أيلول سبتمبر
عــام  ،2013وفــي الواليــات املتحــدة فــي 1
تشرين الثاني نوفمبر عام  .2013القى الفيلم
أصــداء إيجابية وحصد  87مليــون دوالر مع
العلم أن ميزانيته لم تتجاوز  12مليون دوالر.
وفي شهر حزيران يونيو من عام ُ ،2012أعلن
أن روبــي كانت تخوض مفاوضات للظهور في
فيلــم مارتن سكورســيزي The Wolf of The
 Wall Streetعام  2013إلى جانب ليوناردو
دي كابريو وجونا هيل وماثيو ماكونوي.
ُرشــحت روبــي للعديــد مــن الجوائــز ،وفازت
بجائــزة  Empire Awardsعــن أفضــل
ممثلــة صاعــدة عن دورها فــي The Wolf of
 The Wall Streetوفــازت بجائزتــي النقــاد
والجمهــور عــن دورهــا فــي فيلــم Suicide
 .Squadوقــد ُمنحــت جائــزة النقــاد كأفضل
ممثلــة فــي فيلم إثــارة ،وكذلك األمر بالنســبة
لجائزة الجمهور.
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مليونير إماراتي يسعى لسحب جبل
جليدي من القطب الجنوبي إلى أستراليا
تجربــة فريــدة من نوعها يقــدم عليها رجل
أعمــال ومختــرع إماراتــي ،حيــث يخطــط
لســحب جبــل جليــدي إلــى أســتراليا أو
جنــوب إفريقيــا هــذا العــام ،بتكلفــة تبلغ
 80مليــون دوالر ،وســتكون املهمة بمثابة
اختبار تجريبي ملشــروع أكبر وهو ســحب
كمية كبيرة من الجليد الى اإلمارات ملحاربة
الجفاف الذي من املتوقع أن يصيب املنطقة
في السنني املقبلة.
ويقول املليونير عبد اهلل الشــحي صاحب
املشروع ،إنه سيجري سحب جزء من جليد
أنتاركتيــكا فــي القطب الجنوبــي ،إما إلى
كيــب تــاون أو بيــرث فــي وقت مــا من عام
 ،2019وفقا ملوقع “.”lad bible
وسيشــمل ذلك ســحب جزء من الجليد في
أنتاركتيكا إلى الســاحل الغربي ألستراليا
أو الســاحل الشــرقي لجنــوب إفريقيــا،
وسيكلف االختبار  80مليون دوالر.
ســوف يأتــي الجبــل الجليدي مــن جزيرة
هيــرد ،اململوكــة ألســتراليا ،لذلــك هنــاك
احتمــاالت بأن يجري ســحبها إلــى مدينة
بيرث األسترالية إذا نجحت االختبارات.
قــال املســتثمر ورجــل األعمــال اإلماراتــي
عبد اهلل الشــحي ،صاحب املشروع" :وف ًقا
لتحليلنــا ،ســيكون من األفضــل جلب هذه
الجبــال الجليديــة بد ًال من اســتخدام مياه
تحلية املياه املكتســبة عن طريق نزع امللح
من مياه البحر”.
وأضاف أنــه "تحتاج محطات تحلية املياه

إلى قدر هائل من استثمار رأس املال وضخ
كميــة كبيرة من ميــاه البحر إلــى الخليج،
ممــا يــؤدي إلــى مقتــل األســماك والحياة
البحرية”.
وتابــع الشــحي "نعتقــد أنــه ســيكون من
األفضــل اقتصاد ًيــا وأكثــر مالئمــة للبيئة
اســتخدام الجبــال الجليديــة ،ليــس فقــط
لدولــة اإلمارات العربيــة املتحدة ،ولكن في
جميع أنحاء العالم”.
يذكــر أن تقارير صحفيــة قالت إنه لو نجح
أمر جر جبل جليدي يبلغ طوله كيلومترين
وعرضه  500متر ،فإنه سيوفر ما يكفي من
املياه العذبة ملليون شخص ملدة  5سنوات.
لكن خطة اإلمارات العربية املتحدة ال تهدف
فقــط إلى جلب املزيد من امليــاه العذبة إلى
املنطقــة ،فهــم يأملون في أن الجليد نفســه
ً
مناخــا مختلفــا ويســبب أمطارا
ســيخلق
غزيرة.
تعتبــر اإلمــارات العربيــة املتحــدة واحدة
من أكثــر املناطق القاحلة في العالم ،وعلى
الرغــم من تلقيهــا أقل من أربع بوصات من
األمطار كل عام ،فإنها تستهلك كميات أكبر
من املياه أكثر من ضعف املتوسطالعاملي.

أستراليا تعتزم بناء ميناء جديد لصالح
القوات األمريكية

أكدت شــبكة  ABCاإلخبارية األســترالية أن
حكومــة كانبيرا تعد خططا ســرية إلنشــاء
مينــاء جديــد علــى الســاحل الشــمالي من
البــاد يعــزز القــدرات العملياتيــة للجيش
األمريكي في املحيطني الهندي والهادئ.
ونقلــت ( ABCهيئــة البــث األســترالية)
الرســمية أمس األحد عن عدد من املسؤولني
األســتراليني أن املينــاء الجديد ســيقام في
منطقــة غاليــد بوينــت التي تبعــد نحو 40
كــم عــن مدينــة دارويــن الســاحلية ،وهــي
أجرت ميناءها
مركــز اإلقليم الشــمالي التي ّ
الخــاص لشــركة صينيــة عــام  2015فــي
خطوة أثارت الجدل.
وذكــرت  ABCأن الخطــط املطروحة تقضي

بــأن يكــون املينــاء الجديــد قــادرا علــى
اســتيعاب ســفن حربيــة برمائيــة ضخمــة
أسترالية وأمريكية ،تستخدمها قوات مشاة
البحرية "املارينرز" املنشورة في املنطقة.
وأشارت إلى أن ميناء داروين التجاري يضم
أصال منشــآت عســكرية وتزوره باســتمرار
ســفن حربية أميركيــة ،إال أن امليناء الجديد
ســيوفر للقوات األمريكية قاعدة أكثر سرية
وأقل ازدحاما.
واعتبــر محللــون اســتراتيجيون أن امليناء
العميق الجديد ســيكون مكانــا مثاليا ألكثر
مــن ألفــي عنصر مــن "املارينــز" ومعداتهم
خــال املنــاورات التــي ينفذونهــا مــرورا
بالساحل الشمالي من أستراليا.
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ممدوح سكرية

سوريا المجد

شــاهدت فيديو مثيــر لالهتمام للباحث األردني الدكتور معــن قطامني ،كان يتحدث
فيه بكثير من األلم والعاطفة عن سوريا وعن الالجئني السوريني.
هجمة شرسة وحرب قذرة غير مسبوقة شنت على سوريا الجميلة ،سوريا التاريخ
املدهــش والحضــارة الغنية املمتدة عبــر الزمن لتنال منها وتدمر بنيانها وتشــوه
حضارتها وتضعف كيانها.
سوريا هي واحدة من أجمل الدول .يأتي اليها الجميع لرؤية اآلثار الجميلة واملدن
القديمــة ،مــن تدمر إلى القالع القديمــة في حلب والحصن مرورا بدمشــق ومعلوال
وكسب وغيرها الكثير من األماكن التي تبهج القلوب.
الســوريون مــن الطــراز املتمســك بكــرم األخالق ،فهــم يرحبون بأي شــخص يقرع
أبوابهم ,ليجد كرم الضيافة وحســن االســتقبال ،وهذا ما تراه عندما تزور ديارهم
وهذا ما ملسته دول الجوار خالل أزماتهم.
الدكتــور قطامــن يتحــدث في الفيديو عــن الحرب الســورية وأثارهــا املرعبة على
الســوريني بجميــع أطيافهم ،حيث أجبــروا الى الهروب ليعبروا القــارات والبحار
للوصول إلى شواطئ األمان في البالد الغربية ،كي يؤسسوا لحياة جديدة امنة.
هنا بعض املعلومات الرائعة التي قدمها د .قطامني وبدأها بهذا السؤال:
هل تعرف ما هي سوريا؟
اليوم تعرف في سوريا املوت والتدمير ،لكن كانت سوريا مهد جميع الحضارات.
هل تحب الزيتون أو الزيت؟
زرع أول شجرة زيتون في سوريا
هل تأكل الخبز؟
فــي ســوريا كان أول حقــل للقمح في العالم  ،وأول قريــة زراعية في التاريخ  ،وأول
محــراث في التاريــخ ،وأول منجل في التاريخ ،وطحن القمــح ألول مرة في التاريخ
في سنة .7000BC
هذا الالجئ من ســوريا لغته األم هي الســريانية ،وهي جزء من اللغة اآلرامية ،لغة
يسوع املسيح.
من ســورية انطلقت املســيحية الحقيقية ،حيث بشــر بها بولس الرســول ويوحنا
املعمــدان الــذي توفي ودفن في ســوريا ،كما أن دمشــق هي عاصمة ســوريا وكانت
أقدم مدينة مأهولة بالســكان في العالم ،وفيها كان أول مدرســة في التاريخ ،وفيها
اكتشف العالم ابن النفيس الدورة الدموية.
ســوف تتفاجــأ عندمــا تعلم أن ســوريا قدمت للعالــم األبجدية األولى فــي التاريخ
فــي ســنة  7500قبــل امليالد .وال تندهــش اذا علمت أن ســوريا أدخلت املوســيقى
لإلنسانية ،حيث أكتشف فيها أقدم نوتة موسيقية في العالم ،مكتوبة على حجر من
الطني في ســنة  1400قبل امليالد ،يحتوي الحجر على أربعة أبيات مكتوبة باللغة
الحورية والنوتة عبارة عن الســلم املوسيقي لنشيد موجه للآللهة نيكال زوجة إله
القمر.
هــل تعلم أن الســوري يمتلك ويتمتع بأفضــل القيم األخالقية فــي العالم؟ هل تعلم
أن الشــعوب فــي العالم العربي يحترمون ويحبون الســوري؟ حيــث تفوق في كافة
مجاالت الحياة منها الطب والهندسة والفلك والفنون وفنون الطهي.
هل تحب الحمص؟
هل تحب تبوله؟
أنهما أطباق سورية.
ملاذا نحب السوريني؟
أوال ألنهم من أكرم شعوب األرض وثانيا ألنهم من أخلص شعوب األرض.
اليوم هو دوركم الســتضافة الســوريني ،ولكن تذكروا كالمي هذا ســوف يأتي يوما
لتشــكروا اهلل الستضافتكم هذا الشــعب األصيل ابن الحضارة ،ابن بالد الشمس،
الذي سوف يكون لكم السند واألخ والصديق لتعيشوا معه بمحبة ووئام.
إضافــة إلــى مــا ســبق وقاله الدكتــور قطامــن ،أقول :أن معظم الشــعب الســوري
كان يعيش قبل هذه الحرب القذرة بســام وأمان وســعادة ،حيث يتمتع الســوري
بمســاعدات ومنح قل نظيرهــا حتى في الدول الغربية املتقدمة ،فالتعليم املدرســي
والجامعي مجاني ومتاح للجميع ،والرعاية الصحية مجانية ،ونفقات الحياة كانت
متدنية جدا ،والبنك املركزي مملوك للدولة ،ويوجد اكتفاء ذاتي في أغلب املجاالت،
وال يوجد أية ديون على الدولة السورية.
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ديفيد هيرلي حاكما عاما ألستراليا

أدى قائد قوات الدفاع امللكية األســترالية
الســابق ديفيــد هيرلــي االثنــن املاضــي
اليمــن الدســتورية لبــدء مهــام منصبــه
كحاكم عام ألستراليا ،ممثال مللكة بريطانيا
في استراليا.
وأدى هيرلــي اليمني أمام رئيســة املحكمة
األســترالية سوزان كيفيل ،ليصبح الحاكم
العام السابع والعشرين للبالد.
وتعــد أســتراليا دولــة ملكيــة دســتورية
حيــث تتولى امللكة إليزابيــث الثانية ملكة

بريطانيــا رئاســة الدولــة .ويتــم تعيــن
الحاكــم العام ،والذي يعتبر منصبا فخريا
إلــى حد كبير ،بناء على توصية من رئيس
الوزراء .
عاما،
وخلف هيرلي ،البالــغ من العمر ً 65
بيتر كوســجروف ،وهو ً
أيضا قائد ســابق
لقوات الدفاع األسترالية ،والذي تقاعد من
منصــب الحاكــم العــام خالل عطلــة نهاية
األســبوع بعــد خمس ســنوات قضاها في
املنصب.

مزارعو أعشاب بحرية إندونيسيون
يسعون للحصول على تعويض قدره
 ١٤٠مليون دوالر في استراليا

تبــدأ اليــوم االثنــن في مدينــة ســيدني
االســترالية محاكمة مــن املتوقع أن يطالب
فيها مزارعو
أعشــاب بحريــة إندونيســيون بأكثــر مــن
 200مليــون دوالر اســترالي(137مليون
دوالر) مــن شــركة بي.تي.تــي التايالنديــة
للتنقيــب وإنتــاج النفط لتغطيــة األضرار
التــي يقولــون إنهــا لحقت بهم بعد أســوأ
تسرب نفطي في استراليا.
وتمثــل هذه الدعوى القضائية أكثر من 15
ألف مــن مزارعي األعشــاب البحرية الذين
يقولــون إنهــم فقــدوا مصــدر رزقهم خالل
الســنوات الغشــر املاضيــة عقــب تســرب
النفــط في بحــر تيمور ألكثر مــن  74يوما
عقــب وقــوع انفجارفــي منصــة مونتــارا
النفطية في أغسطس آب .2009
وقال املحامي بن ســليد في بيان " انقضت
علينــا اآلن عشــر ســنوات منذ وقــوع هذه
الكارثــة البيئيــة ومــا زالــت شــركة النفط
املسؤولة وشــركتها التايالندية الرئيســية

الثريــة تنكــران التأثير املدمر الذي ســببه
تســربهما النفطــي الــذي ظــل لشــهور بال
انقطــاع ودون ســيطرة ملزارعي األعشــاب
البحرية اإلندونيسيني”.
واملدعــي الرئيســي فــي هــذه القضيــة هو
دانييل ســاندا الذي يقول إن تقاعس شركة
بي.تي.تي عن تشــغيل املنصة بشــكل آمن
أدى إلــى تدمير صناعة األعشــاب البحرية
في روتي نداو وكوبانج اللتني تبعدان أكثر
من  200كيلومتر عن هذه املنصة.
وقالت شــركة موريس بالكبيــرن للمحاماة
والتــي تدير هــذه القضيــة إن أكثر من 30
شــاهدا من إندونيســيا من بينهــم مزارعو
أعشاب بحرية وخبراء في التسرب النفطي
وخبــراء كيميائيــون وبيئيــون ســيقدمون
أدلة في هذه املحاكمة التي تســتمر عشــرة
أسابيع بسيدني.
وامتنعت شــركة بي.تي.تي باســتراليا عن
التعليــق علــى القضية أثناء نظــر القضاء
االسترالي لها.

The World Observer | 15th July | 2019

دوتش بنك يعتزم تقليص أعماله في أستراليا

مــن املتوقــع أن يوقــف بنك دويتشــه بنك
األملانــي بعــض خدماتــه الرئيســية فــي
استراليا ومنها خدمات متعلقة باملبيعات
التجارية وأسهم رأس املال ،وذلك بحسب
مــا ذكرتــه صحيفــة اســتراليا فايننشــال
ريفيو.
وذكــرت وكالــة بلومبــرج لألنبــاء أنه من
املتوقــع أن تحدث عمليات شــطب وظائف
في إدارات أخرى بالبنك في استراليا.
وكانــت تقارير قــد أفادت في نهاية شــهر
حزيران/يونيــو املاضي بأن دويتشــه بنك
يــدرس تقليــص عــدد املوظفــن بأكثر من
الخمــس فيما تبدو أنها أكبر عملية تغيير
منذ سنوات.
وقالــت مصــادر لبلومبــرج إن البنك تحت
رئاسة املدير التنفيذي كريستيان سوينج

قــد يتخذ قرارا بشــطب ما يصــل إلى 20
ألف وظيفــة عندما يعــرض أحدث خططه
إلعادة الهيكلة قريبا.
وقــد أفــادت بلومبــرج بــأن دويتشــه بنك
ســوف يعيد تشــكيل قياداته العليا بشكل
جذري ،حيث ســيغادر اثنان على األقل من
أعضــاء مجلس اإلدارة فــي عملية اصالح
تهــدف إلــى وقــف دوامــة انحــدار البنــك
األملاني.
وأعلن البنك بالفعل أن مدير بنك االستثمار
في دويتشــه بنك ،جارث ريتشي ،سيغادر
منصبــه ،كما قــد يتم اإلعالن عــن مغادرة
اثنــن من زمالئه في مجلــس اإلدارة ،هما
مديــر قطــاع التجزئــة فرانــك شــتراوس
وكبيــرة املراقبــن فــي البنــك ســيلفي
ماثيرات اليوم األحد ،وف ًقا ملصادر مطلعة.

إندونيسيا تضبط  ٢١٠أطنان من النفايات
األسترالية وتعتزم إعادتها

قالــت إندونيســيا :إنها تعتزم إرســال 210
أطنان من النفايات إلى أســتراليا ،في أحدث
محاولــة لرد النفايات املســتوردة من الدول
الغربية.
وقالــت الجمارك في مقاطعة جاوا الشــرقية
فــي بيــان صحفــي إن ثمانــي حاويــات تــم
ضبطهــا فــي مينــاء تانجونــج بيــراك فــي
ســورابايا ،ثانــي أكبر مدينــة إندونيســية،
تحتوي على زجاجات بالستيكية وحفاضات
أطفال ومنتجات إلكترونية.
وقــال رئيس جمارك امليناء لرويترز إن هناك
ثــاث شــركات متورطــة فــي الشــحنة وهي

املسؤولة عن إعادة تصديرها بعد التحقيق.
وهــذه هــي املــرة الثانية فــي أقل من شــهر
التي تقــوم فيها إندونيســيا بإعادة تصدير
نفايــات ملوثة .ففي الشــهر املاضي ،أعادت
إندونيســيا شــحنة مــن النفايــات الورقيــة
الكندية مرة أخرى من نفس امليناء.
و ُتعيــد إندونيســيا والدولتــان املجاورتــان
لها في جنوب شــرق آســيا ماليزيا والفلبني
إرسال القمامة وسط ارتفاع في الواردات من
الدول الغربيــة بعد أن فرضت الصني حظرا
على هذه الواردات ،مما ّ
عطل التدفق العاملي
ملاليني األطنان من النفايات كل عام.
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أستراليات

داتون ٢٣٠ :أستراليا سافروا إلى سوريا
والعراق للقتال إلى جانب التنظيمات اإلرهابية

اقترحت حكومة إســتراليا ،مشروع قانون
جديــد يهــدف إلــى الحيلولــة دون عــودة
املواطنني املشبوهني بالتورط فى األنشطة
اإلرهابية إلى وطنهم.
وأكــد وزير الهجرة األســترالى بيتــر
 230أستراليا ســافروا
أن
داتــون
إلى ســوريا والعراق للقتال إلــى جانــب
التنظيمــات اإلرهابيــة بالدرجــة األولــى
"داعش" منذ عام  ،2012الفتا إلى أن نحو
 80منهــم ال يزالون ينشــطون فــى مناطق
النزاع ،وتحذر األجهــزة الحكومية املعنية
باألمن القومى من أنهم سيحاولون العودة
إلى وطنهم قريبا.
وأضاف داتون أن القانون الجديد ســيتيح
للســلطات املعنيــة إدارة عمليــة عودتهــم
بشــكل فعال بطريقة ستقلص الخطر الذى
يشكلونه على املجتمع األسترالي.
وأشــار إلى أنه ال يشــمل القانــون الجديد
االستراليني ممن هم دون سن  14عاما ،كما
تعهــد داتون إعارة اهتمــام خاص ملصالح
املواطنــن ممن تتــراوح أعمارهــم بني 15

The World Observer | 15th July | 2019

منفذية سيدني تحي الذكرى ال  70إلستشهاد
الزعيم انطون سعادة

يزبك

و 17عامــا أثنــاء خضوعهــم للمســاءلة
القانونية.
وجــاءت هــذه املبــادرة بعــد يومــن
مــن إعــان الشــرطة االســترالية
عــن إحبــاط هجــوم إرهابــى فــي
مدينة ســيدنى واعتقال ثالثة أشــخاص،
بمن فيهم متطرف اســترالى عاد إلى البالد
قبــل عام مــن لبنان حيث تم ســجنه عندما
حــاول التســلل إلى ســوريا لالنضمام إلى
"داعش”.

الساحلي

الساحلي ،موسى ،مللو ،رزق وأبو زيد وحضور

دراسة حديثة تحذر من االستخدام المفرط
للهواتف المحمولة
القنصل دباغ ،األيوبي ،يزبك وحضور

كشفت دراسة حديثة أجريت في أستراليا،
نتائج "غريبة" توضح كيف تؤثر الهواتف
املحمولة على الجماجم البشرية.
وطبقــا ملجلــة "نيتشــر" العلميــة،
فإن األطفال والشــباب هــم األكثــر تأثــرا
بالهواتف الذكية بسبب كثرة استخدامها؛
األمــر الــذي يعرضهم لظهور طفــرات على
جماجمهم.
وبحســب الباحثني بجامعــة في كوينزالند

األســترالية ،فإن عددا متزايدا من الشــباب
يصاب بـ"نمو عظمي" في قاع جماجمهم.
وجــرى في الدراســة فحص أكثــر من 200
شــخص مــن مختلــف األعمــار باســتخدام
األشعة السينية (إكس راي).
ووجــد الباحثــون أن مــا يقرب مــن نصف
الذيــن تتراوح أعمارهم بني  18و 30ســنة
قد شــهدوا "نمــوا عظميا" فــي جماجمهم،
يتراوح حجمه ما بني  10و 30ملم.

IMAGE FRENZY
Photographer
Antoine Yammine

0400 140 120

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

بطشون ،سكرية ،قرانوح وحضور

المغوش ،شريدي ،الديراني ،الحاج ،وحضور
.أحيت منفذية ســيدني في الحزب السوري
القومي االجتماعي ذكرى إستشهاد حضرة
الزعيــم الزعيم انطون ســعاده في مهرجان
خطابي بحضور القنصل العربي الســوري
الســيد ماهر دباغ ومنفذ عام سيدني السيد
جــورج يزبــك واألمناء عادل موســى ،أحمد
األيوبي ،فؤاد شــريدي ومحمود الساحلي ،
 ،السيد فادي ملو منسق تيار املرده ،السيد
طوني رزق عن التيار الوطني الحر ،الســيد
حسني كرياني حركة امل ،السيد طلعت ابو
زيــد عن حــزب البعــث العربي االشــتراكي،
الســيد عبــد القــادر قرنــوح ممثــل منظمــة
التحرير الوطني الفلسطيني ،السيد جميل
بطشون رئيس النادي الفلسطيني ،الدكتور
غسان العشي رئيس املجلس الوطني ،ممثلو
األحــزاب القوميــة الوطنية ،ممثلــو القوى
الفلســطنية ،الجمعيات األهليــة والثقافية،
االعالمي و الناشــط الوطني الســيد حسني
الديرانــي ،االعالمي االســتاذ عبــاس مراد،
االعالمي االســتاذ ممدوح سكرية ،االعالمي
االستاذ اكرم املغوش ،وحشد من السوريني
القوميني االجتماعيني.

أفتتــح املهرجــان بالنشــدين الوطنــي
للحــزب
والرســمي
اإلســترالي
االجتماعــي،
القومــي
الســوري
عــ ّرف املهرجــان ناظــر االذاعــة واالعــام
الرفيــق شــادي الســاحلي بكلمــات
وجدانيــة عــن إستشــهاد الزعيــم انطــون
ســعاده وكلمــة املنفذيــة لحضــرة منفــذ
عــام ســيدني الرفيــق جــورج يزبــك.
وجــاء فــي املهرجان كلمات لــكل من الطلبة
القتهــا الطالبــة ميســم االيوبــي ،أصدقــاء
الحــزب االعالمــي الصديــق عبــاس مــراد،
قنصــل الجمهورية الســورية الســيد ماهر
دباغ  ،تيار املرده السيد بدوي الحاج ،حزب
البعث العربي اإلشــتراكي السيد طلعة ابو
زيد ،كلمة بإسم اإلعالم املقاوم القاها السيد
الصديق حســن الديرانــي ،رئيس املجلس
الوطني الدكتور غسان العشي ،كلمة بإسم
الشــعب الفلســطيني القاها الســيد جميل
بطشــون ،وقصيــدة شــعرية للرفيــق فؤاد
الشــريدي .كلمــات كانــت مشــيدة بباعــث
النهضــة القوميــة الزعيــم انطون ســعاده
وبطولته وشخصيته القيادية الفذة.
.
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عراقة الشرق

زحلة

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

A 529 Elizabeth Street, Surry Hills NSW 2010

P. 02 9318 2228 | M. 0499 111 777

E: info@zahlirestaurant.com | www.zahlirestaurant.com
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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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تحول "باربكيو" الرابطة األسترالية السورية الى مهرجان محبة وطني

الجالية السورية

القنصل دباغ

الراحيل وسكرية

الزميل سكرية

القنصل دباغ ،االب نعمة ،درباس ،الراحيل وسكرية

الباسط ،حبيب ،حريقة وحضور

اندرو ،سكرية وليديا

آل سكرية وآل حريقة

قسيس ،عبيد ،سكرية ،الباسط والراحيل

كنان الباسط وحضور

جلسة سورية

الفرحة عامرة

القنصل دباغ ،ناندي ،ناتالي وممدوح سكرية ،راشيل وريتا حريقة

أقامت الرابطة األسترالية السورية "باربكيو" مميزا حضره
مــا يقارب  500شــخص من أبنــاء الجالية الســورية،الذين
حضروا ليتغنوا باسم سوريا ويرقصوا على أنغام األغاني
الوطنية الســورية التي امتلكت أفئدتهم وحركت شــعورهم
الوطنــي الجميــل ،فتحول "الباربكيو" الــى مهرجان وطني
ســوري بامتياز.كــم جميــل أن نــرى وجوها طيبــة من كافة
أطيــاف أبناء الجالية الســورية ،فتجمع الجالية الســورية
اليــوم يضــم نخبة مــن كافة أنحاء ســورية مــن غربها الى

شرقها ومن شمالها الى جنوبها.
الكلمات التي ألقيت لكل من القنصل السوري األستاذ ماهر
دبــاغ وعضوي اللجنة التأسيســية الزميل ممدوح ســكرية
والسيد جورج الرحيل أكدت على أن السوريني أبناء السالم
واملحبة أبناء الخير واالعطاء ،يرفضون وبشــكل قطعي كل
أشــكال العنــف والقتــل ،ومــا كانــت الحرب في ســورية اال
نتيجــة ملؤامرة كبرى من الدول املشــغلة للعمالء واملرتزقة،
وسورية عائدة بكل تأكيد لتكون منارة في الشرق .

فــي ختــام هــذا التجمع الســوري املهم في أســتراليا شــكر
الحضور املنظمني الســادة ،كنان الباســط وجورج الراحيل
وابراهيم رضوان والزميل ممدوح سكرية على هذه املبادرة
الرائعة ،وتمنوا لهم التوفيق في تقديم املزيد من النشاطات
املهمة للجالية السورية ،كما شكرت اللجنة جميع الحضور
وبشــكل خاص من ساعد على اعادة تفعيل الرابطة العربية
السورية وهم السادة ،سعيد الباسط وفرانك شحود ورشيد
درباس ويونس كنهوش.
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مجتمع

جائزة قيمة لمطعم زحلة

Town & Country

10

Real Estate Merrylands

Town & Country Real Estate Merrylands is young & dynamic
Real Estate office setting the highest standards of client service
commitment to achieve a practical solution for Wealth – Growth
& Security Investment. We endeavour always to live up to our
corporate boast “bringing people and property together.” We
would like to offer a continuing 4.4% management fee and a seven
thousand flat selling fee.

Please contact us Elie Kaltoum

السيد محمد اسماعيل
 وهي جائزة، لبناني/ حصل مطعم زحلة على جائزة "الفائز العاملي" كأفضل مطبخ شرق أوسطي
 مع خدمة،قيمة يســتحقها بكل تأكيد بشــهادة كل من قصده وتناول أفضل األطباق الشــهية لديه
. همه ارضاء الزبائن وتقديم كل األجواء املريحة واللطيفة،أكثر من رائعة من فريق عمل مهني
 فدائما يكــرم من قبل،وهــذه ليســت املــرة األولــى التي يحصل فيهــا مطم زحلة علــى جائزة
.الجهات املختصة على ما يتميز به من حيث اللقمة اللذيذة والخدمة الرائعة
مؤسســة األوبزرفــر العاملية لالعالم تتمنى ملطعم زحلــة املزيد من التألق ولصاحبه الصديق
 وألف مبروك،محمد اسماعيل وفريق عمله كل النجاحات في املستقبل

3 / 254 Pitt St, MERRYLANDS NSW 2160

P: 02 9897 7466
F: 02 9897 7669
M: 0413 764 648

LIGHTING

ELECTRICAL

DATA

:البيع باجلملة لكافة منتجات التمديدات الكهربائية
 ونضاهي كافة األسعار يف السوق،توفريكبري يف األسعار ومرصوف الكهرباء

Building Maintenance
Management & Supply energy efficient
Lighting for new projects- Job site supply
44 Carlingford St Regents Park
T: 1300 00C DAY | www.cday.com.au

Very competitive prices,
we will beat any quotes*

For enquires please call: 0458 806 888
OR Email: admin@cday.com.au
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يسر شركة جورية للتجارة

أن تعلن لزبائنها الكرام عن توفر منتجات زرزور الغذائية يف سيدني
ونحن على استعداد لتوزيعها يف كافة أنحاء استراليا

ماركة الزرزور عالمة مميزة منذ عام ١٩٤٢
قهوة عربية  -فالفل  -زعتر  -بهارات

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

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

خدماتنا:

conveyancing

•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

شعارنا السالمة والضمانة

لدينا جميع انواع الدواليب
وأشهر الماركات بسعر الجملة

إشتروا  4دواليب
بسعر منافس جداً
واحصلوا على

(التركيب  -والـ Wheel Balance
والـ  Wheel Allignmentمجان ًا)
بمناسبة النجاح بمنطقة غيلفورد
تم إفتتاح فرع ثاني
في منطقة كونديل بارك
453 Merrylands Rd, Merrylands
Phone: 02 9637 7445
328 Edgar St, Cnr Eldrige Rd Condell Park NSW 2200
Phone: 02 9791 6461 - Fax: 02 9791 6449
Email: tyresexcel15811@hotmail.com

•
•
•
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انتقادات لرتامب ...تتمة االولى

تصليح مجيع أنواع

اهلواتف اخلليوية
376 Forest Road Bexley NSW 2207
info@phonepro.com.au
www.phonepro.com.au

0424 783 755

Innovative technology solutions

Innovative Technology Solutions

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

• Networking

• support for networks

• Software

• storage - backup

Innovative technology solutions

• computer and laptop

• Hardware

• Repairs & Service

PO Box. 868 Riverwood 2210
M. 0413 944 613

"بشراسة”.
وكتــب ترامــب" :مــن املثيــر لالهتمــام أن نــرى عضــوات
ديمقراطيــات تقدميــات بالكونغرس ،أتني أصــا من بلدان
تعتبــر حكوماتهــا كارثية تمامــا ،ومن بني األســوأ واألكثر
فســادا وفقدانــا للكفاءة فــي العالم (هذا بافتــراض أن لدى
هذه الدول حكومات فعالة باألســاس) ،يتحدثن بصوت عال
وبشراســة إلى شــعب الواليات املتحدة ،أعظم وأقوى دولة
على وجه األرض ،عن كيف يجب أن ندير حكومتنا”.
ولم يســم ترامب عضوات الكونغرس ،اللواتي كان يتحدث
عنهن.
ُ
لكــن مع إشــارته إلــى بيلوســي ،فهم على نطاق واســع أنه
كان يتحدث عن أوكاســيو  -كورتيز ،ورشــيدة طليب وأيانا
بريسلي وإلهان عمر.
Innovative technology solutions
األســبوع املاضي ،اصطدمت الســيدة بيلوســي
وعلى مدار
مع الســيدة أوكاسيو  -كورتيز ،التي اتهمتها بعزل النساء
امللونات ،بعد انتقادهن ملشروع قانون أمن الحدود.
ماذا كانت ردود الفعل؟
الســيدة بيلوســي ،رئيســة مجلــس النــواب ،من
اقتبســت
Innovative
technology solutions
تغريــدات ترامــب ووصفتهــا بأنهــا تتضمــن "كراهيــة
لألجانب”.
وأضافت" :تنوعنا مصدر قوتنا ،ووحدتنا هي قوتنا”.
Innovativeطليب،وهــي عضــوة بالكونغرس عــن الدائرة
technologyرشــيدة
 solutionsأمــا
الثالثــة عشــرة في ميتشــيغان ،فقــد غردت داعيــة إلى عزل
الرئيس ترامب.
وكتبــت" :هل نرغب في رد على فشــل هــذا الرئيس الكامل،
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وتمــرده علــى القانــون؟ هــو نفســه األزمــة .أيديولوجيتــه
الخطيرة هي األزمة .يجب عزله”.
وكتبت أوكاسيو  -كورتيز " :عالوة على أنك ال تتقبل أمريكا
التي انتخبتنا ،ال يمكنك أن تتقبل أيضا أننا ال نخافك”.
وخاطبــت إلهــان عمــر الرئيس ترامــب ،قائلــة" :إنك تغذي
القومية البيضاء ،ألنك غاضب ألن أشخاصا مثلنا يخدمون
في الكونغرس ،ويحاربون أجندتك املليئة بالكراهية”.
كما وصفته بأنه "الرئيس األســوأ ،واألكثر فســادا وفقدانا
للكفاءة على اإلطالق”.
وشــاركت بريســلي لقطــة شاشــة مــن تغريــدة ترامــب،
مضيفــة" :هكــذا تبدو العنصرية .نحن نمثــل ما تبدو عليه
الديمقراطية”.
كمــا أدان ديمقراطيــون ،يســعون للترشــح عــن الحزب في
انتخابات الرئاسة املقبلة تصريحات ترامب ،واتهمه بيرني
ساندرز بالعنصرية.
وعلق عدد قليل من الجمهوريني فورا على تغريدات ترامب،
لكــن كاتبة العمود الداعمــة للجمهوريني ميغان ماكني ،ابنة
الســناتور الجمهــوري الراحــل جــون ماكني ،قالــت" :هذه
عنصرية”.
وأثــارت التغريدات انتقادات واســعة النطاق على وســائل
التواصل اإلجتماعي ومن قبل صحفيني ومعلقني سياسيني.
ولــم يرد ترامب على موجــة االنتقادات تلك بعد ،على الرغم
مــن أنه غــرد بعد ذلك عن املهاجريــن ،املحتجزين في مراكز
االحتجــاز على الحــدود األمريكية ،قائال" :عذرا ،ال يمكن أن
نسمح لهم بدخول بلدنا”.

lorence@itssa.com.au
www.itssa.com.au

Australia Phone Cards
بطاقة اهلاتف االسرتالية

الرئيس األمريكي دونالد ترامب ...تتمة االولى

• Sky Lebanon
• Best Middle East Card
• Wonderful

واثناء االعالن عن هذا اللقاء تحدث موريسون بحماس عن ترامب وقال إن العالقة بني أستراليا والواليات املتحدة أقوى من
أي وقت مضى.
وأخبر الصحفيني أنه "قائد قوي يصرح بما يعتزم فعله ثم يتحرك وينفذه".
“لقد أظهر اهتماما كبيرا ومعرفة بأســتراليا والعالقات التي تعود إلى أكثر من قرن ،من حيث االرتباط بني قواتنا املســلحة
والقوات املسلحة األمريكية”.
وقد قام كل من موريسون وترامب ببناء مستقبلهما السياسى على املعارضة القوية للهجرة غير الشرعية.
وخالل توليه منصب وزير الهجرة وحماية الحدود األسترالي بني  2013و 2014كان موريسون هو مهندس عملية الحدود
السيادية  -عملية حماية الحدود بقيادة الجيش األسترالى.
وأشــاد ترامب في منشــور على (تويتر) في أواخر يونيو باملوقف األســترالي حول الهجرة غير الشــرعية وأعلن أن "هناك
الكثير الذي يجب أن نتعلمه".
جاءت هذه الدعوة بعد اللقاء األخير الذي جمع موريسون مع ترامب على هامش قمة دول العشرين في أوساكا وتصريحات
موريسون التي صدرت بعد القمة والتي تناولت العالقات بني الواليات املتحدة والصني ،وأي مطالب أمريكية محتملة بشأن
مشاركة أستراليا في أي عمل عسكري أمريكي مستقبلي ضد إيران.
ُيشــار إلــى أن موريســون قــال بعد اجتماعه مع ترامب في اليابــان بأن التداعيات االقتصادية للنزاع التجاري بني واشــنطن
وبكني خطيرة جدا مع توقعات صندوق النقد الدولي بأن يكون لها تأثير سلبي على النمو العاملي.
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ديوكوفيتش يهزم فيدرر...

سريينا تواصل االنتظار...

تتمة االوىل

تتمة االوىل

امللعب ،من فرصتني لحسم املباراة قبل أن يحرز لقبه  16في البطوالت الكبرى.
وأصبــح ديوكوفيتــش ،الــذي يتفوق  22-26فــي مواجهاته ضد فيــدرر ،أول العب منذ بوب
فالكنبرج في  1948يفوز بمنافسات الفردي في ويمبلدون بعد إنقاذ فرصة حصد اللقب في
النهائي ووصفه انتصاره بأنه ”األصعب نفسيا“ في مباراة شارك فيها على اإلطالق.
وهذه مقولة مهمة بالنسبة ألحد املحاربني البارزين في التنس.
ولم يستطع أي العب حسم األمور مبكرا في مجموعة أخيرة منهكة وأصبح أطول نهائي في
تاريــخ الفــردي في ويمبلدون عند تطبيق لوائح نادي عمــوم إنجلترا الجديدة باللجوء ألول
مرة إلى الشوط الفاصل عند التعادل .12-12
وصمد الالعبان لكن وكما فعل في الشوطني الفاصلني السابقني أظهر ديوكوفيتش املصنف
األول في البطولة قوة أعصابه.
وتقــدم ديوكوفيتــش  3-6في الشــوط الفاصل وبعد إعادة النقطة األخيــرة عقب تحدي قرار
الحكــم احتفــل بلقبه  16فــي البطوالت األربع الكبرى عندما أطاح فيــدرر بكرة خارج امللعب
بعد أربع ساعات و 57دقيقة من إثارة ال تنسى.
وكانــت الهزيمــة مؤملــة لفيدرر الذي ســدد  94ضربة ناجحــة مقابــل  54لديوكوفيتش لكنه
لــم يســتغل الفرص املتاحــة فباإلضافة إلى فرصتني للفوز باملباراة حصل على فرصة حســم
املجموعة الثالثة.
ويتقاســم ديوكوفيتش ،البالغ عمره  32عاما ،املركز الرابع مع بيورن بورج في قائمة األكثر
فوزا بلقب ويمبلدون ومتأخرا بأربعة ألقاب عن فيدرر وبلقبني عن رفائيل نادال.
وأجاب الالعب الصربي عند سؤاله كيف انتزع الفوز ”تظل تذكر نفسك أنك هنا لسبب محدد
وأنك أفضل من منافسك.
”أنا ارتجف وأشعر بسعادة ال توصف بوجودي هنا كفائز .كنت على بعد ضربة واحدة من
خسارة اللقب .هذه املباراة شهدت كل شيء .كان يمكن أن تذهب في طريقه بسهولة“.
وأضاف ”أعتقد أنها كانت أكثر املباريات النهائية التي لعبتها إثارة“.
* ضربة أمامية خاطئة
وحافظ فيدرر على إرساله سبع مرات في املجموعة األخيرة لكنه كسر إرسال منافسه ليتقدم
 7-8وامتلك شوط اإلرسال لحسم اللقب.
وبعد تقدمه  15-40بدا الفوز بني يده لكن ديوكوفيتش لم يستسلم.
وكلفت ضربة أمامية خاطئة من فيدرر فرصته األولى لحســم اللقب ثم شــاهد ضربة أمامية
مذهلة من ديوكوفيتش تمر أمامه مع تقدمه عند الشباك.
وحافظ كل العب على إرســاله ليتعادل العمالقان  12-12ويتم اللجوء للوائح الجديدة التي
استحدثت في العام املاضي.
وتقدم ديوكوفيتش وفقد فيدرر سحره ليتعرض لواحدة من أكثر الهزائم املؤملة.

إلعالناتكم
يرجى االتصال

بأصحاب الكفاءة واإلختصاص

إيلي
0412224604

ظلت األمريكية سيرينا وليامز على ُبعد لقب واحد من معادلة الرقم القياسي البالغ  24لقبا
في فردي الســيدات بالبطوالت األربع الكبرى للتنس بخســارتها الســاحقة  2-6و 2-6أمام
الرومانية سيمونا هاليب في نهائي من جانب واحد لبطولة ويمبلدون يوم السبت.
وبدأت هاليب األســبوع الثاني في ويمبلــدون بالفوز على األمريكية كوري جوف ( 15عاما)
لتنهي مغامرتها قبل أن تختم البطولة باالنتصار على سيرينا الفائزة بلقب ويمبلدون سبع
مرات بعد عرض رائع.
وباتت هاليب أول رومانية تحرز لقب الفردي في ويمبلدون.
وكسرت هاليب البالغ عمرها  27عاما إرسال منافستها في الشوط األول من املباراة وتقدمت
-4صفر أمام  15ألف متفرج في امللعب الرئيسي.
وحافظــت الالعبــة الرومانية على تماســكها وارتكبت ثالثة أخطاء ســهلة فقط لتقدم عرضا
دفاعيا رائعا امتزج بالهجوم املضاد بينما لم تقدر سيرينا على الرد.
وحتــى عندمــا اســتجمعت ســيرينا قواها في بدايــة املجموعــة الثانية وبدأت فــي الهجوم
معتمدة على قوتها ،تماسكت هاليب املصنفة السابعة ورفضت التراجع.
وتصــدت هاليــب للعاصفــة وحافظت علــى أدائها القوي في آخر خمســة أشــواط لتفوز بما
وصفته بأنها أفضل مباراة في مسيرتها.
وافتقــدت ســيرينا ،التي خســرت ثــاث مباريات نهائية فــي البطوالت الكبــرى منذ عودتها
للمنافسات عقب والدة ابنتها أوملبيا في سبتمبر أيلول  ،2017لالبتكار لتنتهي املباراة بعد
 56دقيقة عندما أعادت ضربة أمامية في الشبكة لترتكب الخطأ السهل رقم  26يوم السبت.
وهذا ثاني أقصر نهائي منذ الفوز الساحق ملارتينا نافراتيلوفا على آندريا جيجر في 1983
ويتفــوق بواقــع دقيقة واحدة عن ســحق بترا كفيتوفا للكندية أوجيني بوشــار قبل خمســة
أعوام.
وقالــت ســيرينا ،التــي فازت في تســع بني آخر عشــر مباريات أمام هاليب ،فــي امللعب عقب
الحصول على جائزة وصيفة البطلة للعام الثاني على التوالي بعد خســارتها العام املاضي
أمــام األملانيــة أنجليــك كيربــر” ،لقد كانــت تلعب بعقلها .كانــت تتحرك برشــاقة أمامي مثل
الغزال .حينما يؤدي أي العب بهذا الشكل يجب عليك فقط أن ترفع له القبعة“.
وحتــى اليــوم كان إيلي ناستاســي الروماني الوحيد الذي بلغ نهائــي ويمبلدون حينما حل
وصيفــا للبطل عامــي  1972و 1976لكن هاليب خطت خطوة لألمام بإضافة ويمبلدون إلى
لقبها في فرنسا املفتوحة العام املاضي.
* حلم األم
وقالت هاليب املصنفة األولى عامليا سابقا ”إنه شيء مميز للغاية ولن أنسى هذا اليوم أبدا.
كان حلم أمي عندما كنت في العاشرة من عمري .اليوم تحقق الحلم.
”حسنا ،كنت متوترة ومعدتي لم تكن على ما يرام قبل املباراة .لكني أدركت أنه لم يعد هناك
وقت لذلك وركضت نحو امللعب لتقديم أفضل ما لدي“.
وعقــب الخســارة أمام كيربر فــي نهائي ويمبلدون العــام املاضي ثم الخســارة أمام نعومي
أوســاكا فــي نهائــي عاصف لبطولــة أمريكا املفتوحة تهيأ املســرح أخيرا لالعبــة األمريكية
البالــغ عمرها  37عاما ملعادلة رقم األســترالية مارجريت كــورت الحائزة على  24لقبا كبيرا
في فردي السيدات.
ورغم مشاركتها في خمس بطوالت فقط هذا العام ،بدت سيرينا ،التي فازت بأول ألقابها في
ويمبلدون عام  ،2002هادئة وسارت بثبات نحو النهائي  11لها في البطولة.
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أطعمة

ما هي افضل حمية لعام
 ٢٠١٩حسب رأي الخبراء؟

بعــد املراجعة الســنوية للحميــة الصادر عــن منظمة U.S.
 News & World Reportيعتبــر رجيــم البحــر األبيــض
املتوســط املعــروف اختصــارا بـ  DASHهو افضــل دايت ،
والــذي احتل املرتبــة الثانية في القائمــة ،والتي تركز على
تنــاول الخضروات والفواكــه والحبوب الكاملــة ،ومصادر
الدهــون الصحيــة والبروتــن الخالي من الدهــون .وطلبت
املجلــة من خبراء التغذية مراجعة  41خطة غذائية ،وشــدد
أعضــاء فريــق الخبــراء مثــل ســامانثا هيلــر مــن جامعــة
نيويــورك النغــون هيلــث ،على أهميــة وجود نظــم غذائية
دائمة ومتوازنة وغير مقيدة بشــكل مفرط ،هذه األنواع من
الحميات يمكن أن تســاعد في تعليم عادات األكل اإليجابية
طوال الحياة .وقالت أخصائية التغذية سامانثا هيلر“ :آمل
أن تــؤدي هذه التصنيفــات إلى توجيه النــاس نحو القيام
بشيء صحي”.
وذكــر التقرير إن النظام الغذائي املتوســطي مرتبط بزيادة
طــول العمر ،وانخفــاض خطر اإلصابة باألمــراض املزمنة،
كمــا تم تصنيف نظــام غذائي البحر األبيض املتوســطفي
فئات متعددة .وأضافت ســامانثا أن املشكلة أن األشخاص
دائمــا يبحثــون عــن خطــط فقــدان الــوزن الســريع ،دون
التركيــز على أهميــة تناولهم للطعام بشــكل صحي وجيد،
خاصــة فــي أوقات املناســبات والعطالت وغيرهــا .لكن في
النهايــة أوضحت ســامانثا أيضا أن النظــام الغذائي الذي
يتصــدر أي قائمــة ليس بالضرورة أفضل نظــام غذائي لك،
وقالــت هيلير إن اختيار نظام غذائي “شــيء فردي للغاية”،
وأضافــت أنه يجب عليك إيجاد خطة حمية تناســبك جيدًا.

vonne Maroun

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
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اطعمة مفيدة وأخرى ضارة للجنس

هنــاك اطعمــة تزيــد الرغبــة الجنســية فإذا كنــت تبحــث
عــن حيــاة جنســية ســعيدة فانتبه لصحــة قلبــك و تعرف
على أفضل غذاء للجنس  ،وكن على علم بأن الطريق لحياة
جنســية سعيدة لإلناث والذكور هو تدفق دموي جيد يصل
لألعضاء التناســلية و لقرون عديدة اعتبر الطعام برائحته
وطعمه وشكله من أهم العوامل املثيرة للعواطف .
و ُتعتبــر بعض األطعمة محفزات لتدفــق الدم إلى األعضاء
التناســلية فتحســن من األداء الجنســي وتزيد مــن املتعة،
وســنعرض عليكــم أهــم األغذيــة املحملــة بالفيتامينــات
واملعــادن التــي تســاعد علــي إفــراز الهرمونات الجنســية
وتنشيط الدورة الدموية في الجسم لتصل لكافة األعضاء .

اطعمة تزيد الرغبة الجنسية
العســل  :ويحتوي العســل على العديد مــن الفيتامينات

واألمالح املعدنية ومضادات األكسدة.
الشــيكوالتة  :لقــد أثبتت البحوث أن املــرأة التي تتناول
جرعه يومية من الشكوالتة يكون لديها رغبات جنسية أكثر
حيث تحتوي الشــكوالتة على مــادة phenylethylamine
التــي ُتحفز من إنتاج هرمون الســعادة والذي يفرز تلقائي ًا
أثنــاء ممارســة الجنس وتوجــد تلك املادة بنســبة أكثر في
الشــكوالتة التــي تحتــوي على نســبة عالية من الــكاكاو ”
الشكوالتة الغامقة”.
األفــوكادو  :وهــو غني بنســبة عالية من الدهــون الغير
مشــبعة ونســبة قليلة جد ًا من الدهون املشــبعة مما يجعله
أفضــل غــذاء للجنس ،و يتميز األفــوكادو مفيد جد ًا لصحة
القلب والشرايني وبالتالي ُيساعد على تدفق الدورة الدموية
لألعضــاء التناســلية  .اللوز  :يعتبر اللــوز من أفضل غذاء
للجنــس ويحتــوي على العديد من األمــاح املعدنية الهامة
للصحة الجنسية كالزنك والسلينيوم وفيتامني . E
الفراولــة  :اللون األحمر وحده معروف باإلثارة ،باإلضافة
إلــى أن الفراولــة غنيــة بحمــض الفوليك اســيد ومجموعه
فيتامني . B
املأكــوالت البحرية ُ :يعتبر املحار أقــوى املصادر للزنك
املســؤول عن زيــاده الرغبة الجنســية وباإلضافــة لألنواع
البحريــة األخــرى الغنيــة بالـ أوميجــا  3والفســفور الذي
ُيساعد على تنشيط الدورة الدموية.
الجرجير :يحتــوي الجرجيــر علــي العديــد مــن األمــاح
املعدنيــة والفيتامينــات ومضــادات األكســدة والتــي تمنع
امتصــاص بعــض امللوثــات البيئيــة التــي تقلــل الرغبــة
الجنســية .التــن  :ويعتبــر التني مــن أكثر أنــواع الفواكه
املثيــرة للرغبــة الجنســية ويحتــوي على نســبة عالية من
األلياف الطبيعية املفيدة لصحة القلب والتدفق الدموي .
الفواكــه الحمضية  :فهــي غنيه بفيتامــن  Cوأحماض
الفوليــك اســد ومضــادات األكســدة وهي من أكثــر الفواكة
املفيــدة لصحــة الرجل وزيــادة قدرته الجنســية  .الريحان:

لــه رائحــة مميــزة ُتعد مهدئــة لألعصاب و ُتزيد مــن الرغبة
الجنســية عند الرجل باإلضافة إلى أنه منشــط عام للدوره
الدموية مما ُيساعد وصول الدم لألعضاء التناسلية.
الهيليــون ( االســبراجوس) ُ :يعتبــر بمثابــة مقــوي عام
و ُيزيد من تدفق الدم ويمنع خطر التعرض لألمراض القلبية
وينشــط من الدورة الدموية في الجسم .املوز يحتوي املوز
علــي أليــاف طبيعيــة باإلضافــة إلــى احتوائه على نســبة
عاليــة من األمالح املعدنية و ُيعتبر مصدر هام للبوتاســيوم
والفسفور واملاغنسيوم .
لذلك احرص على تناول األطعمة التي تساعدك على تنشيط
الدورة الدموية في جســمك ،واهتــم دائم ًا بنظامك الغذائي
لتنعم بحياة جنسية سعيدة.
البطيــخ :يمكــن أن تســاعد هــذه الفاكهــة الشــعبية التي
يعشــقها أغلــب النــاس فــي زيــادة القــدرة الجنســية عند
الرجل واملرأة على الســواء .ففي عام  ,2008نشرت دراسة
في جامعة تكســاس تشــير إلى أن الليكوبني والســيترولني
والبيتا كاروتني وهي عناصر موجودة بالبطيخ قد تســاعد
فــي تمــدد األوعية الدموية والتي تعمــل بدورها على زيادة
الدافع الجنسي عندك.

األغذية الضارة للجنس
األغذية الدهنية:

أغلــب األغذيــة املقلية والســريعة تكون محملــة بالكثير من
الدهون الضارة مثل الدهون املشبعة واملحولة والتي يمكن
أن تؤثــر ســلب ًا علــى صحة القلــب وتعرقل تدفــق الدم إليه
بســبب الترســيبات الدهنيــة على جــدران الشــرايني .وقد
ارتبطــت مثــ ً
ا البطاطــس املقلية بزيــادة مخاطــر اإلصابة
بالســكري وهو يســبب الكثير من املشــاكل الجنســية عند
الرجل واملرأة كما أشارت الكثير من األبحاث.
وتشير “سينثيا ســاس” أخصائية التغذية وضيفة العديد
من البرامج التلفزيونية في أمريكا إلى أن الزيت املستخدم
فــي القلــي هو مفتاح املشــكلة ,فإذا تم اســتخدام زيت مثل
الزيوت املتحولة أو الغنية بالدهون املشــبعة ,فإن األمر قد
يزداد ســوء ًا .أما اســتخدام زيــت نباتي ســائل يمكن أن ال
يكون بمثل هذا السوء الذي تقدمه الدهون األخرى.

اللحوم:

بالرغــم مــن أن اللحــوم قد تكــون غنية بالبروتــن والزنك,
فإنهــا أيض ًا غنيــة بالدهون املشــبعة والكولســترول وهي
مــواد تعمــل علــى زيــادة مخاطر الســكري وارتفــاع ضغط
الــدم وأمــراض القلب وكلهــا عوامل مرضية قــد تؤثر على
الوظائف الجنســية .واألكثر إثارة ,ففي عام  ,2006نشــرت
دراسة وجدت أن تناول اللحوم قد ينتج الجسم من خاللها
رائحة غير جذابة لألنثى بشــكل يجعلها تميل أكثر إلى من
ال يأكلــون اللحــم .وعام ًة فــإن تناول اللحوم بكثرة يســبب
العديد من املشاكل الصحية.
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تقدم تنزيالت مغرية للزبائن الكرام
على كافة أنواع العطور
للمزيد من املعلومات االتصال باملهندس عدنان
نعمة على الرقم ادناه

عباس علي مراد

Email:abbasmorad@hotmail.com

بصورة رتيبة
تسير عقارب الساعة
تردد صوت ًا أليف ًا
يذكرنا أننا ما زلنا على قيد حياة
أفرغت من عناوينها
تبدأ من عشق
بني رجل وإمرأة
وتنتهي في حفرة
تتخللها اوقات
من الفرح والحزن
من السعادة واأللم
من الحب والكراهية
تتجدد من دون عِ بر
كأن شيئ ًا لم يحدث
كأن علينا أن نمأل الفراغ
بعبث مناسب
يخطف الضوء
يعلن رحيل الحلم
ينعي أبجدية الحب
ويبذر الخوف
في حقول الدهر
ويطبق الصمت
على موائل العاشقني املتصحرة
بعدما جافاه املطر
والغيم حجب الضوء
وأضحى العاشقون
يتيهون في زواريب الضياع
والزمن ال رحمة عنده
يقسوا
ويقسوا
ويقسوا…

Shop 27-29, Compass Centre North Terrace Bankstown 2200

Phone: 02 9793 9201

Mr Ford Spares
All Ford Spare Parts

You Say Ford, We Say Yes

قطع غيار فورد جديدة ومستعملة بأرخص االسعار
New & Second Hand

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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ثقافة

(شرفة للصدى)
شوقي مسلماني

الرواية الجديدة للكاتب والباحث الدكتور رامز رزق

١7
اختلفــت جوليــا واديبة خالل نقــاش حاد،
حيــث عبــرت اديبة عن رغبتها فــي الحرية
من ســلطة الرجال وخصوصــ ًا في املجتمع
الشــرقي وقالــت هــذا ال يعني أننــي ذاهبة
لخيانة زوجي
روبرتو األســمر ،كانــت عيناها تســبقانها للوصول إليه،
هذه املرة يجب أن تتعامل معه بطريقة مختلفة ،ســتجعله
هو من يقترب منها ،ستثيره حتى ال يعرف كيف سينقض
عليها .إنه وال شــك قد فكر بها وقد يكون قد اشتاق إليها.
وصلــت أخير ًا وهي تلهث وقد أدركتهــم قرب باب املبنى،
صاحــت" :جوليــا ،روبرتــو… .انتظرونــي" .فالتفتــوا
نحوهــا دمدم روبرتو بكلمات ما بلغته االســبانية ،بدا أن
آخــر مــا يفكر به هو وجــود أديبة معهم لكنه لم يســتطع
أن يمنعهــا .حيتهــم جميعــ ًا فــردوا التحية ،بــدت جوليا
بــاردة ولم يظهر عليها ذلك الحماس الذي كانت تبديه في
الســابق ،ورغم ذلك فقد دعتها للدخول معهم .وفي الشقة
استغربت أديبة أن لوي قد جلس على مقعد في الصالة ولم
يذهــب إلى غرفة النوم كما كان يفعل عادة ،بينما جلســت
جوليا على مقعد مقابله وإلى جانبها جلس روبرتو وترك
مقعد جانبي منفرد لتجلس عليه أديبة .لم يتحدثوا كثير ًا
بــدا التوتر في كل نبــرات أصواتهم ،كل واحد منهم كانت
لديــه مشــكلة مــا .ظلت أديبة ســاكتة تنظر فــي وجوههم
واحــد ًا بعــد اآلخر .ما كان يفرض عليها شــيئ ًا من الريبة
هــو مالحظتها أن جوليــا عندما كانت تتكلــم مع روبرتو
كانت تبتســم لــه بمودة وكذلك كان يفعــل هو بينما كانت
جوليا تبدو عابســة مقطبة الوجه عندمــا تكلم لوي الذي
ســرعان ما اكتشــف اللعبة ،إن جوليا قــد تخلت عنه وقد
وقعت في حب صاحبه ،وهي ال شك تسعى للوصول إليه.
شعر بغيرة جارفة ،ال يستطيع إثبات ظنه ولكنه يراه أمام
ناظريه ويشعر به في قلبه .للحظة فكر في أن يرد الضربة
لجوليــا ،نظر نحــو أديبة وقــال لها مغــاز ًال" :كنت أعتقد
أنــك أجمل امرأة في معمل الثياب منذ أن رأيتك أول مرة،
قلــت أنذاك لصديقتي جوليا أن زوجك محظوظ" .أســبلت
أديبــة جفنيها وبدا احمــرار خفيف على وجهها ،كان ذلك
الكالم مفاجئ ًا لها من لوي وقبل أن تقول له شــيئ ًا نظرت
نحــو صديقتهــا التي لــم يبد علــى وجهها كثيــر اهتمام
لكالمه ،وال ملا سترد به أديبة التي قالت" :صديقتك ال شك
اجمــل بكثير ،لذلك كنت أقول أنــك محظوظ بها" .قاطعت
جوليا الكالم قائلة" :ســاحضر القهوة للجميع" .ثم قامت
مــن مكانها وتوجهت نحو املطبخ ،بــدا الجو أكثر توتر ًا،
كان روبرتو يجلس وعيناه تنظران باستمرار نحو صورة
معلقة على الجدار ،أما لوي فكان يتنهد بني الحني واآلخر
وكأنه يجلس على نار ،ثم لم يلبث أن هب من مكانه وغادر
الشــقة دون أن يقول كلمة .اســتغربت أديبــة فعله ،نظرت
نحو روبرتو ،لقد جاءت إلى هنا من أجله ،وها هو يجلس
معها وحيدين ،راحت تتحرك بأسلوب أنثوي عادي ،تركت
جزء ًا كبير ًا من ثوبها يصعد إلى أعال ،بدا فخذاها عاريني
تقريبــ ًا ،بياضهما يظهرهما مثيران جــد ًا ،لكن روبرتو لم
ينظــر نحوها ولــم يهتم ،ادعت أديبة أنهــا تقرأ في مجلة

سترى
بعقلِك الصاحي
ما ال ترا ُه اآلنَ
وستضحك أو ستبكي

كانــت علــى املنضدة أمامها أحنت رأســها إلــى األمام ،بدا
القسم األكبر من صدرها مكشوف ًا ،ورغم ذلك فإن روبرتو لم
يلتفت نحوها ،سألته بشكل غبي عن أحواله ،فأجابها دون
أن ينظــر نحوها أنه بخير ،ثم أردف وكأنه يريد أن يفهمها
شــيئ ًا " :إن جوليا امرأة رائعة تســتحق كل الحب" .سكت
روبرتو وســكوته كان إشــارة إلى إســكات أديبــة .وعندما
دخلــت جوليا بعد لحظات تحمــل أربعة فناجني قهوة على
صينيــة ،راحــت أديبــة تغطي ســاقيها فاســتغربت جوليا
وابتســمت بســخرية وقالــت هامســة" :إن النســاء تســتر
أنفسهن حيا ًء من الرجال ،وأديبة تستر ساقيها حيا ًء مني
ولم تخجل من روبرتو" .وأدارت جوليا نظراتها ثم ســألت
باستغراب" :أين لوي؟" .فقال روبرتو" :لقد ذهب" .ولم يزد
على ذلك ،فابتســمت جوليا ثم وجهت كالمها لروبرتو دون
أن تعير اهتمام ًا ألديبة" :هو حر في الذهاب ،وال أعتقد أنه
ســيرجع ثانية" .فهز روبرتو رأســه بال مباالة .لقد انتبهت
أديبة أن وجودها يبدو ثقي ً
ال ،لقد بدا واضح ًا أن جوليا قد
استبدلت لوي بروبرتو وأن هذا الشاب القوي الذي رفضها
قد قرر أن يقضي وقتا ما مع جوليا التي حدثتها كثير ًا عن
َوهْ ِم الحصول على رجل واحد يكون حبيب ًا وزوج ًا في وقت
واحد .ولم تجد أديبة بد ًا من االســتئذان واالنســحاب وفي
نفسها شيء من الشعور باالذالل أكثر من السابق.
ســارت نحــو محطــة القطار وقد بــدا التعــب واالرهاق في
مشــيتها البطيئــة حــن أدركهــا مديــر املعمــل بســيارته،
فاســتعمل الزمــور لينبههــا إلــى وجــوده وعندمــا التفتت
نحوه أومأ لها لتركب إلى جانبه .شكرته وهي تغلق الباب،
كانــت تبــدو مضطربة جــدا ويعلو وجهها اصفــرار ظاهر.
أدرك املديــر أن أديبــة ال شــك تمــر بأزمــة من تلــك األزمات
الكثيــرة التي تتعرض لها النســاء ،فــراح يالطفها بالكالم
اللبق ،لم يكن يقصد بكالمه شــيئ ًا ،ولم يظهر في كالمه أنه
يكلمهــا كمــا يتكلم الرجل الذي يرغب فــي امرأة .كانت هي
ســارحة ،ربما لم تســتمع مــن كالمه إال إلــى بعض الجمل
العابرة ،سألها عن زوجها ،ماذا يعمل؟ ومتى يذهب؟ ومتى
يعود؟ بدت أسئلته خاصة كثير ًا ،نظرت إليه أديبة ،إنه في
مثل عمر والدها على األقل ،شعره املصبوغ واملتجمع حول
صلعة تستحوذ على معظم رأسه تجعله يبدو كغراب يحوم
فــوق حيوان تائه .أجابته أديبة عن اســئلته بصراحة ،قال
املديــر بلهجة أبوية " :إن العمل في ســكة الحديد ،وفي كل
الوظائــف املحدودة األجر تجعل العامــل يظل عام ً
ال ،مهما
بلــغ زوجــك أو رفاقه من الغنى فإن مجمــوع ما يحصلونه
لــن يجعلهــم أغنياء" .نظــرت أديبة نحوه واســتمعت إليه
بجديــة دون أن تقول شــيئ ًا ،انتظرته ليتابــع حديثه فقال:
"إذا ســاعدت زوجــك ،وأعتقــد أنــك ســتفعلني ،فبامكانكما
أن تفتحــا مح ً
ال تجاري ًا وســتجدان أنــه يمكنكما أن تنتجا
أضعاف ما تحصالنه اآلن" .تابع املدير كالمه عن مشــروع
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عالقات

ضعف الرغبة عند الرجل :أسباب غير متوقعة!

ليســت مشــكلة ضعف الرغبة الجنســية منتشرة لدى النســاء فقط ،بل أنها من املشاكل
الجنسية الرائجة بني عددًا ليس بقليل من الرجال الذين يتعرضون في كثير من األحيان
للشعور بضعف الرغبة وانخفاض الشهوة الجنسية لديهم..
هنــاك العديد من األســباب التي تــؤدي إلى تراجع اإلحســاس بالرغبــة وفقدان اإلثارة
الجنســية لدى الرجال ،فمنها بعض األســباب التي تتعلق باملرأة ،وهناك أسباب أخرى
ليس لها عالقة باملرأة وتكون عبارة عن عوامل نفسية أو مرضية .ومن خالل هذا املقال
سوف نتعرف على كافة األسباب التي تؤدي إلى ضعف الرغبة الجنسية لدى الرجل.
األجهزة اإللكترونية

تناول األدوية

مــن أبــرز األســباب التــي تكــون غيــر متوقعــة بالنســبة
للكثيريــن والتــي تــؤدي إلى ضعــف الرغبة الجنســية عند
الرجــل هي اســتخدام األجهزة اإللكترونيــة .حيث أصبحت
مــن العــادات الســيئة للغاية لــدى الكثيرين هي اســتخدام
األجهــزة اإللكترونيــة قبل الخلــود إلى النــوم ،مما تجعلها
تؤثر بشكل سلبي على األعضاء التناسلية الذكورية ،وتقلل
مــن انتصاب العضــو الذكري للرجــل وتجعله فاقــد الرغبة
واإلثارة الجنســية .كما وتتســبب األجهــزة اإللكترونية في
انخفــاض الشــعور بالتشــويق والرغبة الجنســية بشــكل
كبيــ ًرا ،مســب ًبا ضعفا جنســ ًيا حادا وهذا نتيجــة تأثر هذه
األجهــزة على الدماغ والجســم ،وتفقد الترابــط والتواصل
بينهما.

هل تعلم سيدي أن هناك بعض األدوية والعقاقير الطبية
التي تعد من أحد أهم مســببات ضعف الرغبة الجنســية
لديك ،وتجعلك فاقد االحساس ملمارسة العالقة الحميمة؟
ومن أهم األدوية التي تؤدي إلى ضعف الرغبة الجنسية
لــدى الرجل هي أدوية ارتفاع ضغــط الدم ،وأدوية القلب
واألوعيــة الدمويــة .كذلــك األدويــة املضــادة لالكتئــاب
وجلســات العــاج الكيمــاوي .فهــذه األدويــة جميعهــا
تتدخــل بشــكل كبيــر في وظائــف الجهــاز العصبي عند
الرجل مســببة الشعور بالفتور والبرود الجنسي .ولذلك
عليك أن تقوم باستشارة الطبيب الخاص بك حتى يمكنه
أن يســتبدل لــك هذه األدويــة بغيرها ال تؤثــر في قدرتك
الجنسية.

وجود األطفال

قلة النوم

كمــا ومــن أهــم األســباب التــي تــؤدي إلــى ضعــف الرغبة
الجنســية لــدى الرجل هي وجود األطفــال .وهذه تعتبر من
األســباب الغيــر متوقعة ً
أيضــا ،ألن األطفال يتســببون في
فقــدان األجواء الرومانســية باملنزل ،ممــا يحدث ضعفا في
الرغبة واإلثارة الجنســية لدى الرجل في كثير من األحيان،
ويزداد األمر ســوءا عندما يعتاد األطفال على الســهر طوال
الليــل ،ألنهــم بذلــك يعيقــون األزواج مــن ممارســة العالقة
الحميمة ،وتقلل عدد مرات املمارســة بشــكل كبير ،وهذا في
حد ذاته يسبب فتور وضعف في الرغبة الجنسية.

التوتر واالكتئاب

عندما نتحدث عن أسباب ضعف الرغبة الجنسية لدى الرجل
فالبد وأن نعرف أن األســباب النفسية تلعب دو ًرا كبي ًرا في
ذلك ،وخاصــة حاالت االكتئاب الحادة والتوترات النفســية
الشــديدة .فــإن االكتئاب عادة يســبب ضعــف لرغبة الرجل
الجنســية ،وخصوصــ ًا وأن الرجال ال يمكنهــم تقبل بعض
املراحل الصعبة في حياتهم ،مما يجعل األمر مستحوذ على
تفكيرهــم بشــكل كبيــر ،ويجعلهم فاقدين لإلثارة والنشــوة
الجنسية .كذلك الضغوطات النفسية واالضطرابات الحادة
التــي يتعرض لها الرجل على مدار اليوم فإنها تترك تأثي ًرا
ســلب ًيا علــى العملية الجنســية ،وهــذا نظ ًرا لســوء الحالة
املزاجيــة لديه .وألن العقل هو املســؤول عــن إتمام العملية
الجنســية من خالل إرســال املخ بعض اإلشــارات لألعضاء
التناســلية عند الرجل حتى تتم عملية االنتصاب والشعور
باإلحساس بالرغبة في ممارسة الجنس.

أمــا قلــة النــوم واإلصابــة ببعــض االضطرابــات فــي
ســاعات النــوم الخاصة بالرجل ،فإنهــا تعتبر من أهم
األســباب الرئيســية املؤدية إلى إصابة الرجل بضعف
الرغبة الجنســية لديه .وعلى الرغم من أن هذا الســبب
يكــون على غير املتوقع بالنســبة للكثيرين من الرجال،
إال أنه من أهم األسباب التي والبد من أخذها باالعتبار
في حدوث ضعف في الرغبة والنشــوة الجنسية .وهذا
ألن النــوم لســاعات عميقــة يســاعد الجســم بالطاقــة
والنشــاط من أجل تعزيز القدرة الجنسية واالستطاعة
علــى ممارســة الجنس بشــكل ممتــع .والنــوم الكافي
ً
أيضا يقوم بتحفيز الجســم بالكامل من أجل الشــعور
بالراحــة واالســترخاء ،ومــن ثــم اإلحســاس بالرغبــة
واإلثارة الجنسية.

التعب واإلرهاق

شعور الرجل بالتعب واالرهاق واالجهاد الشديد من أهم
املســببات األساســية التي تجعله يشــعر بضعف الرغبة
الجنســية عنــده ،وهذا ألن حاالت التعــب واالرهاق التي
يتعرض لها الرجل خالل عمله لساعات طويلة تؤدي إلى
انخفاض مســتويات الهرمونات الجنســية لــدى الرجل،
مما ينتج عنه فقدان للرغبة واإلثارة والشهوة الجنسية.
فالرجــل املرهــق واملتعــب جســد ًيا من الطبيعــي جدًا أن
يكــون فاقــد للرغبــة في ممارســة الجنــس ،نظــ ًرا لتعب
جســده وفقدانه للطاقة الكافية والالزمة ملمارسة العالقة
الحميمة.
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دراسة :الضوء الساطع يزيد
"الرغبة الجنسية لدى الرجال”

خلصت دراســة طبية حديثة إلى أن التعرض لضوء ســاطع يمكن
أن يؤدي إلى زيادة الرغبة الجنسية لدى الرجال بدرجة كبيرة.
وتوصــل علمــاء مــن جامعــة ســيينا اإليطاليــة إلى أن اســتخدام
الصنــدوق املضــيء ،الذي يشــبه الوســائل املســتخدمة في عالج
بعض أشكال االكتئاب ،يزيد من مستويات هرمون التستوستيرون
لدى الرجال.
وأدى استخدام الصندوق إلى رفع مستويات الرغبة الجنسية.
ومع ذلك ،قال العلماء إن هناك حاجة إلى إجراء املزيد من األبحاث
قبل استخدام الوسيلة كعالج.
وأجرى الباحثون دراستهم على  38رجال ممن شخصوا باإلصابة
باضطربات تؤدي إلى قلة الرغبة في الجنس.
ضوء ساطع
وســتعرض نتائــج الدراســة فــي مؤتمر الكليــة األوروبيــة لعلوم
الصيدلة النفسية والعصبية في العاصمة النمساوية ،فيينا.
وخضــع نصــف املشــاركني فــي التجربــة مــن الرجــال إلــى عالج
باســتخدام صنــدوق مضيء ،بينمــا خضع النصــف اآلخر لعالج
بصندوق آخر يصدر مستويات أقل من الضوء.
وخضع املشــاركون إلى العالج ملدة ساعة ونصف الساعة صباحا
على مدار أسبوعني.
وعندمــا اختبــر املشــاركون مــرة ثانيــة ،انتهــى العلمــاء إلــى أن
املجموعة التي تعرضت للضوء الســاطع زادت مســتويات الرغبة
الجنســية لديهم بمقدار ثالثة أضعاف ،بينما ظلت املستويات كما
هي لدى املجموعة األخرى.
وخلص كذلك الباحثون إلى أن مستويات هرمون التستوستيرون
لدى الرجال الذين خضعوا للعالج باستخدام الضوء الشديد زادت
من  2.1نانغرام لكل ملليمتر تقريبا ،غير أنها لم تشــهد أي زيادة
لدى املجموعة األخرى.
وقــال أندريــا فاغيولينــي ،الــذي رأس الفريــق البحثــي ،إن زيادة
فســرت ارتفاع درجــة الرغبة
مســتويات هرمون التستوســتيرون ّ
الجنسية التي خلصت إليها التجربة.
محاكاة الطبيعة
ومضــى فاغيولينــي قائال" :في نصــف الكرة الشــمالي ،ينخفض
إنتــاج هرمــون التستوســتيرون في الجســم بصــورة طبيعية من
نوفمبر/تشرين الثاني حتى أبريل/نيسان ثم يرتفع بصورة مطردة
خالل فصل الربيع والصيف ليصل إلى ذروته في أكتوبر/تشــرين
األول”.
وأضاف" :ســتالحظ هذا التأثير في معدالت اإلنجاب ،إذ تظهر في
يونيو/حزيران معدالت مرتفعة من الحمل”.
وتابع أن "استخدام الصندوق املضيء يحاكي في الواقع ما تفعله
الطبيعة”.
آمال املستقبل
وهناك أســباب عــدة لقلة الرغبة الجنســية لدى الرجــال ،ويعتمد
العالج على مدى املعرفة باألسباب الكامنة وراء االضطرابات.
ومــن املمكــن عــاج تلــك االضطرابــات من خــال الحقــن بهرمون
التستوستيرون ومضادات االكتئاب وغيرها من األدوية األخرى.
ويعتقــد العلمــاء بأن العالج بالضوء في املســتقبل ســيقدم مزايا
دوائية ولكن بدرجة أقل من اآلثار الجانبية.

ملختلف أنواع اهلجرة
د .حممود عجاوي
مترجم قانوني

لكافة قضايا الهجرة
عائلة ،فنيين مهرة ،لجوء ،زيارة ...الخ
وكيف هجرة رقم
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أهم التقنيات المستخدمة في مجال عمليات زراعة الشعر
بمجرد التفكير في إجراء عملية تجميلية يبدأ الشخص في البحث عن أهم التقنيات املستخدمة في إجراء العملية،
أي منهم أفضل وأي منهم تكون نتيجتها أجمل ،وهذا بالفعل ما يحدث مع املرضى عند اتخاذ قرار إجراء عملية زراعة
الشعر وال سيما أنها من العمليات التجميلية الهامة ونتيجتها تؤثر بشكل مباشر على مظهر الشخص وهيئته.

التقنيات املستخدمة في عمليات زراعة الشعر

مع التقدم الذي حققته تقنيات زراعة الشعر الحديثة في الدول األوروبية حيث توصل الطب
إلى العديد منها أصبح من الضروري ملراكز زراعة الشعر أن تستخدم تلك التقنيات الحديثة
حتــى تتمكــن مــن جذب العديد من األفــراد إليها ،لذا وجب على هذه املراكز اســتخدام كل ما
هو متطور وحديث في مجال زراعة الشــعر بصفة خاصة وفي مجال الطب والتجميل بصفة
عامة ،ومن أهم تقنيات زراعة الشــعر التي انتشــرت في املراكز التركية املتطورة مثل مشفى
فيرا كلينيك الرائد في مجال زراعة الشعر في تركيا ما يلي:

تقنية الشريحة

هي أول تقنية ظهرت في مجال عمليات زراعة الشــعر وكانت في التســعينيات ،وعلى الرغم
من التطور الذي أحدثته في مجال زراعة الشعر إال أن عيوبها كانت األكثر حيث كانت تعتمد
علــى نقــل جزء من فــروة الرأس وباملعني األدق نقل شــريحة من املنطقة التــي تتميز بكثافة
الشــعر وزرعها في املنطقة التي تخلو من الشــعر ،كان املريض يخضع للتخدير الكامل فهي
عملية جراحية بكل معنى الكلمة حيث يتم نقل جزء من األنسجة من مكان آلخر.
ولكــن هــذه التقنية لم تســتخدم كثي ًرا حيث ظهر األحدث واألفضل ،ومــن عيوبها أنها كانت
تتــرك ندبــات واضحــة في رأس املريض كمــا أنها عملية خطيرة حيث يخضــع الفرد إلجراء
جراحي مما جعل العديد يبتعد عنها حتى ظهر األحدث.

تقنية االقتطاف

وهــي التقنيــة الثانيــة والتي تعتبر األفضل منــذ ظهورها وحتى اآلن ،أثبتــت نجاح منقطع
النظير في مجال زراعة الشعر فمن خاللها استطاع الفرد التخلص من جميع مشاكل الشعر
بغــض النظــر عن نوعها ،كما أنه لــن يخضع للتخدير الكامل بل مجــرد تخدير موضعي في
فروة الرأس ،يمكنه بعدها مزاولة حياته الطبيعية دون الحاجة إلى فترة نقاهة طويلة مثلما
يحدث مع التقنية األولى.
وباملعنــى األدق هــي عبارة عن اقتطاف بعض البصيالت من املنطقة املانحة في فروة الرأس
وإعــادة زرعهــا فــي املنطقة املصابــة ،وبالتالي فلن يتم نقل أي أنســجة من الفــروة ولكن ما
يتــم نقلــه فقط هو البصيالت حســب العدد الذي تحتاجه هذه املنطقة وبناء على استشــارة
الطبيــب ،وبعدهــا ظهرت العديد من التقنيات املســتحدثة من هــذه التقنية ولكن تختلف في
األدوات املستخدمة في االقتطاف ودقة العملية.

تقنية الزراعة املباشرة

فــي تقنيــة االقتطــاف الســابقة كان الطبيــب بعد اقتطــاف البصيالت يتم حفظها في ســائل
مغذي لحني فتح بعض القنوات التي تحتضن تلك البصيالت بمنتهى الدقة ،ولكن مع تقنية
زراعة الشعر املباشرة لن يتم حفظ البصيالت في أي سوائل ولكن ما يحدث هو أن الطبيب
مجوفة تستطيع زرع البصيالت بشكل مباشر بمنتهى الدقة ،لذا أطلق عليها
يستخدم أقالم
ّ
زراعة الشعر املباشرة.
كمــا أطلــق عليها تقنية زراعة الشــعر بدون حالقــة حيث ال يحتاج الفرد إلى حالقة الشــعر
بشــكل كامل كما يحدث مع التقنية الســابقة التي تحتاج إلى حالقة حتى يتمكن الطبيب من
زراعة الشــعر ،األقالم املســتخدمة في الزراعة أو في الغرس يطلق عليها أقالم تشــوي ،هذه
التقنيــة تعتبــر من أفضل التقنيات املســتخدمة وخاصة للنســاء ،حيث ال يحتــاج الفرد إلى

حالقة الشعر ولن تستغرق وقت طويل وفترة النقاهة لن تتعدى اليومني ،كما أن الفرد يمكنه
زراعة أكبر عدد ممكن من البصيالت.

زراعة الشعر بتقنية السفير

من أهم التقنيات التي انتشرت مؤخ ًرا وخاصة في املراكز التركية والتي استطاعت في وقت
بسيط إثبات قدرتها في الحصول على املظهر الطبيعي الذي يرغب فيه أي فرد دون أي آثار
جانبية ،تعتمد في عملية زراعة الشــعر على أدوات خاصة مصنوعة من مادة حادة شــديدة
الصالبة تعرف باسم السفير ،وهو عبارة عن نوع من األحجار الكريمة الذي يدخل في تركيبه
مادة الكوراندوم وهو من األحجار النادرة والتي تعمل على فتح ثقوب في فروة الرأس غاية
في الدقة وبنفس العمق الذي تتطلبه.
تســير هذه التقنية في نفس خطوات تقنية االقتطاف املعتادة ولكن عملية فتح القنوات تتم
بواسطة تقنية السفير ،من مميزات هذه التقنية زرع أكبر عدد ممكن من البصيالت بما يصل
لـــ  7000بصيلــة ،كما أنها تعتبر من التقنيات الدقيقة إلــى أبعد الحدود ،ومن أهم مميزات
حجر الســفير هو تحفيز الكوالجني املوجود باألنســجة للعمل ومســاعدة األنســجة للتماثل
للشــفاء بشكل ســريع ،ولن يحتاج املريض بعد عملية زراعة الشعر وقت طويل للشفاء ويتم
ذلك في أقل وقت ممكن.

تقنية البيركوتان

لــم يتوقــف الطــب عن البحث عن كل ما هــو جديد حتى يصل املريض ألفضــل نتيجة ممكنة
بأقــل آثــار جانبيــة ،وتقنية البيركوتان من أهم التقنيات املســتحدثة في عالم زراعة الشــعر
ولكنها تعتمد في األساس على نفس مبدأ تقنية االقتطاف ولكن عملية فتح القنوات وزراعة
البصيالت تتم بواســطة أداة يطلق عليها البيركوتان ،وهي عبارة عن إبر اســطوانية الشكل
مجوفة تســتخدم لزرع البصيالت دون الحاجة لفتح قنوات حاضنة وبالتالي عملية الشــفاء
تكــون أســرع والتــورم والتهيج املتوقــع أن يحدث مــع التقنية املعتادة لن يحــدث ،وكل هذا
معنــاه أن املريــض ســيحصل على نتيجــة أدق ومظهر أفضل وعدد بصيــات أكثر بما يلبي
رغبات املريض.

تقنية البيوفايبر

وهــي تعتبــر من التقنيات الحديثة التي تم الوصول إليها مؤخ ًرا في مجال زراعة الشــعر
والتــي تتميز بظهور نتائجها بشــكل فــوري بعكس التقنيات الســابقة التي تحتاج ألكثر
من أربعة أشــهر للوصول إلى النتائج األولية ،فهي عبارة عن زراعة الشــعر بالفعل ولكنه
عبــارة عــن ألياف مصنوعة في املختبرات الخاصة على أعلى مســتوى من الخبرة والدقة
لتتناســب مع الشــعيرات الحقيقية املوجودة في فروة رأس املريض ،ويتم التعامل معها
بشــكل مباشــر حيث يتم زراعة الشــعر بنفس الكيفية في شــقوق تم فتحها بمنتهى الدقة
وبنفــس عمــق واتجاه الشــعيرات الطبيعية ،يمكن للفرد الحصول علــى النتائج النهائية
بمجرد االنتهاء من عملية زراعة الشــعر ولن يحتاج األمر ســوى بعض الســاعات القليلة
وبعدها يستطيع ممارسة حياته الطبيعية ،كما يمكن للمريض اختيار لون الشعر وطوله
ونوعيته حسب رغبته.
عزيزي القارئ ،بعد االستعراض السابق ألهم تقنيات زراعة الشعر املتاحة في املراكز التركية
ومعرفة مميزات وعيوب كل منها يمكنك اختيار التقنية األنســب بالنســبة لك ،ولكن ال ب ّد من
استشــارة الطبيــب فــي البداية قبل اختيار أي منهــا حتى تصل إلى النتائــج التي تتمناها
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أشهر أسباب الطالق..!
ِ
إذا ِ
انفصلــت مؤخر َا بعد ســنوات طويلة من الزواج
كنت
ِ
ِ
صديقاتك أو
عايشــت حالــة انفصــال حديثــة إلحــدى
أو
ِ
ِ
ِ
لســت الوحيــدة .حــاالت الطــاق
أنــك
قريباتــك ،اعلمــي
فــي ارتفاع كبيــر في وقتنــا الحالي .في الســابق لم يكن
الطــاق أمر ًا مباح ًا حيث أن بعــض املجتمعات ،ونخص
بالذكــر املجتمعات العربية املحافظة ،كانــت تعتبره أمر ًا
مخزيــ ًا .لكــن ،اليــوم أصبح الطــاق ظاهرة منتشــرة في
كل بقاع العالم بال اســتثناء .األكيد ِ
أنك تتســاءلني "ملاذا
ازدادت نســبة الطالق في العالم حتى بعد مدة طويلة من
الزواج؟" إليكم ، ،خمسة من أكثر األسباب الطالق شيوع ًا
ِ
عالقتك الزوجية.
حتى تتفاديها إن أمكن في
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تختلف األسباب التي تدفع الزوجني
الــى التفكيــر فــي االنفصال لكــن،
بشــكل عام يمكــن مالحظة أن هناك
مجموعــة مــن العوامــل والدوافــع
التي تتكرر بشــكل شبه دائم والتي
تــؤدي الــى الطــاق .فمــا هــي إذ ًا
األسباب الشائعة للطالق؟

 -اإلهمال والتراكمات

يتفــق أغلــب الخبــراء واملتخصصــن علــى أن الطالق ال
يكــون نتيجــة لحادثة مفاجئة ،بــل يكون نتــاج تراكمات
ملــدة طويلــة .تمامــ ًا كمــا لــو أخذنــا صحن صلــب متين ًا
وبدأنا برميه عدة مرات على الحائط ماذا ســيحدث؟ أجل
ستتكون شــروخ بالصحن جراء الصدمات املتتالية مهما
بلغت متانته .األكيد أن الزوجني ال يتعمدا إحداث شروخ
فــي عالقتهمــا ،لكنهمــا في نفــس الوقــت ال ينتبهان الى
هذه الشــروح إال بعد تكســر الصحن بشــكل كامل بمعنى
آخر وصول العالقة الزوجية إلى باب مســدود .فال يضل
أمامهما حل سوى االنفصال.
يصــرح أغلب األزواج بعــد الطالق أن عالقتهــم الزوجية
كان يشــوبها الفتــور واإلهمال مــن كال الطرفني منذ مدة
بالرغم من عدم مالحظة العائلة واألصدقاء لذلك .في أغلب
الحاالت تقــول املرأة أنها ضحت كثير ًا خاصة أنها ألغت
حياتهــا العملية واالجتماعية من أجل الســهر على راحة
أبنائهــا وزوجهــا .في حــن يصرح الزوج بكونــه لم يعد
يشــكل األولوية في حياة زوجته خصوص ًا بعض إنجاب
األطفــال .هذين مثلني فقط عــن التراكمات التي تحدث في
العالقــة الزوجيــة والتي تظل ضمن الكتمــان الى ما بعد
الطالق.
ِ
لنفسك مساحة خاصة تمارسني
حاولي سيدتي أن تخلقي
ِ
ِ
هواياتك أو تعملني فيها حتى تكون حياتك متكاملة
فيها
ِ
ِ
زوجك
حياتك العاطفية مع
وال تنسي أن تعملي على جعل
ِ
يمكنك اتباعها هي
متجددة ال يشوبها امللل .أهم نصيحة
ً
املصارحــة الدائمــة والحوار البنــاء .ال تخفي أبدا األمور
ِ
ِ
شريكك لتوضيحها في ذات
تزعجك بل صارحي بها
التي
الحني ،حتى ال تشكل مع غيرها من األمور تراكمات تحدت
ِ
عالقتك الزوجية بمرور الوقت.
شروخ وتصدعات في

 -فارق السن بني الزوجني

لفارق الســن أهمية كبيــرة في الزواج .هــذا العامل الذي
يبــدو ألغلــب األزواج أنه ال يشــكل أي مشــكلة فــي بداية
اإلرتبــاط ،يمكــن أن يكــون لــه ثقلــه الكبيــر فيمــا بعــد.

حلدادة ودهان
جميع أنواع السيارات
اإلتصال بـ بغزوان
0412 033 463
02 9756 1173

االختــاف ال يكــون دائم ًا في التفاهم ســيدتي ،بل يتعداه
ليجــد الزوجــن نفســهما مختلفني من الناحية النفســية
والبيولوجيــة .مثــ ً
ا عنــد ارتبــاط فتاة عشــرينية برجل
أربعيني (أي ما بني خمســة عشــر الى عشــرين سنة فما
فوق كفارق عمري) قد يكون هناك اتفاق في البداية .لكن،
عندما تمر الســنوات يظهر الفارق بشكل جلي ،كأن يكون
الزوج بحاجة إلى الراحة في كبره ،في حني ترغب الزوجة
باالســتمرار في ممارســة أنشــطتها االجتماعية من سهر
وغيــره .غالب ًا مــا يلبي هذا الفارق حاجة الشــريك األكبر
سن ًا جنسي ًا فقط.

 -تسرب امللل في الحياة الزوجية

يؤكــد الخبــراء أن العيــش ملــدة أربعة وعشــرون ســاعة
طيلة ســبعة أيام في األســبوع مع نفس الشخص يشــعر
بالتأكيد بامللل! فمــاذا لو كان الروتني هو نفســه كل يوم؟
ِ
ِ
زوجك لتغيرا
عليك أن تبذلي سيدتي املزيد من الجهد رفقة
ِ
فعملــك فــي البيــت (أو فــي الخارج) وعمل
هــذا الواقع.
ِ
زوجــك في الخــارج وتربية األطفال وحدهمــا غير كافيني
للحفاظ على الحياة الزوجية.
قومــي دائمــ ًا بابتــكار مــا يضفــي علــى حياتكمــا بعض
التغييــر والحيويــة حتــى ال يشــعر كل طــرف بامللــل من
حياته مع اآلخر ويبدأ في اختالق املشاكل.

 -املشاكل املادية

هنــاك عالقــة وطيــدة بــن املشــاكل املادية واملشــاكل في
العالقــة الزوجية عموم ًا .تظهر هذه املشــكلة جلي ًا عندما

يكــون أحــد الطرفــن مقتصــد ًا ومدخــر ًا في حــن يكون
الطــرف اآلخــر مبذر ًا وغير مــدرك ًا باملشــاكل املادية التي
ِ
عليــك ســيدتي أن تضعي خطــة مالية
تعانيهــا األســرة.
ِ
زوجك للحاضر واملســتقبل حتى تتمكنان
واضحــة رفقــة
مــن ادخار ما تحتاجانه لتعليم األبناء وتطوير هواياتهم
بدون أن تضيقا الخناق عليكما في الحاضر.

 -إهمال العالقة الجنسية

عــدم التوافق في الحياة الجنســية يمكن أن يهدم الزواج
ِ
يوافقك في
بينكمــا .ال يعني ذلك أنه يجب أن تختاري من
هذا الجانب بشكل أساسي .لكون الرغبات الجنسية تتغير
وتختلــف من فئة عمرية الى أخــرى بمعنى أخر الرغبات
الجنســية غيــر ثابتة .غير أن هذا املشــكل يزداد ويصبح
ملحوظــ ًا بمــرور الوقت وهــذا غالب ًا ينتــج عن التغيرات
الهرمونية التي تحدث مع كبر الســن .إذا ِ
كنت في مرحلة
ســن اليأس مث ً
ِ
يمكنك أن تزوري الطبيبة لتحديد ما إن
ال
ِ
ِ
عليك تفهم
كنت تعانني من خلل ما يمكن عالجه ،كما يجب
ِ
زوجك بمرور السنني وضعف قدرته
التغيير الذي يعيشه
الجنسية كلما تقدم في العمر.
ِ
عليــك أو ًال أن
لتفــادي هــذه األســباب الشــائعة للطــاق
ِ
ِ
أولوياتــك وأن
عالقتــك الزوجية ضمــن
تضعــي إنجــاح
ِ
ِ
ِ
وميوالتــك .ال تجعلي
ورغباتــك
بنفســك
تولــي اهتمامــ ًا
ِ
تنســيك ذلــك ،أيضــ ًا يجب أن
مشــاغل الحيــاة اليوميــة
تتحمال املســؤولية في كل مشــكلة تحــدث وتجعلي بينك
وبــن زوجك مســاحة للحوار الصريح دون تجريحفي كل
األمور لتصال دائم ًا إلى اتفاق يرضي الطرفني.
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هيفاء وهبي تحتفل بعيد
ميالد نصفها اآلخر

احتفلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بعيد ميالد شقيقتها
عاليا ،من خالل صورة تجمعها بها نشــرتها عبر حســابها
على تطبيق انستغرام.
وبعــد الوعكــة الصحيــة الصعبــة التــي مرت بهــا وطمأنة
الجمهــور أنها باتــت بصحة جيدة ،نشــرت هيفاء الصورة
الجميلــة التــي تظهر عالقــة الصداقة القوية التــي تربطها
بشــقيقتها ،على عكس أختها األخــرى روال يموت .وخطفت
عاليا األنظار بجمالها وأناقتها.
وتركت هيفاء رســالة محبة لشــقيقتها قالت فيها“ :في مثل
هذا اليوم ولدت نصفي اآلخر ،وفي عيد ميالدها أمنيتي لها
أن ال تفارقهــا الســعادة ،كل عام وقلبــك الحلو بخير يا أحن
أخت في الدنيا”.
مــن جهة ثانية ،تســتعد وهبي إلحياء حفــل في إحدى قرى
الساحل الشمالي في مصر ،لتكون أولى حفالتها بعد األزمة
الصحية التي مرت فيها الشهر املاضي والتي لم تكشف عن
تفاصيلها بعد.

الفنانة رنا األبيض تبوح بسر
تخاف منه معظم النساء!

حول العالم
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نانسي عجرم لسياسيي بلدها" :عيب عليكن”
لم تســتطع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تمالك أعصابها
بعــد مــا عاشــته فــي مطــار عاصمــة بالدهــا بيــروت فجر
الخميس ،حيث نشرت مقطع فيديو على حسابها في موقع
التواصل االجتماعي تويتر وشرحت ما مر معها.
ظهــرت نانســي فــي الفيديــو حاملــة ابنتها الصغيــرة ليا
ذات الـــ 5أشــهر على كتفها ،وع ّلقت قائلــ ًة" :أنا اليوم مش
فنانــة أنــا مواطنة لبنانيــة بنتي عمرها  5شــهور ع كتفي
عم تبكي ملدة ســاعة من الوقت ع طلوع الفجر بمطار بلدي
ومتلي نســاء كتار كانوا حواليي ،هل هالشي مسموح؟ هل
مقبول يكون في هلقد إهمال بحقنا كمواطنني بمطار بلدنا؟
مسموح نكون بعدنا هلقد بعاد عن أبسط حقوق اإلنسان؟”.
ُيفهــم ممــا كتبته الفنانــة أن مطار العاصمــة اللبنانية كان
نوهت
يعانــي ازدحامــا شــديدا بعد غيــاب التنظيم ،كذلــك ّ
نانســي إلى رائحة النفايات التي عمــت املكان ،إضافة إلى
اإلهمال ،وأيضا إغفال االســتثناءات بالنســبة للتعامل مع
الحوامل واألطفال.
وأضافــت نانســي عبــر تويتــر" :بكل بلــدان العالــم بكون
للمرأة الحامل والطفل الرضيع استثناءات ..إال عنا ..يمكن
ألن مفكرينــا Option؟؟؟ يــا حبايب قلبي هيدي من أبســط
حقــوق املرأة هيــدا واجبكن تجــاه كل امرأة ..مــش كافينا
ريحة الزبالة باملطار؟ واإلهمال؟”.
وأيضــا وجهــت نانســي الضــوء إلــى األزمــات التــي
تمــر بهــا البــاد ،ووجهــت أســئلتها قائلــة" :مــا عندكــن
والد أو مــا بتحســوا بــوالد النــاس؟ راضيــن بــكل
أزماتنــا بــكل األوضــاع اللــي فارضينــا علينــا بــس ملــا

توصــل لوالدنــا وأطفالنــا ..لهــون وبــس .عيــب عليكــن”.
بعدها ،نشــرت نانســي صورة للمطار ظهر فيها االزدحام،
وع ّلقت عليها" :هيدا لبنان اللي منتغنى في بكتب التاريخ؟،
هيدا لبنان اللي بدكن تشــجعوا الســواح يــزوروا؟ ،والدنا
الصغار صاروا شــايفني وفاهمــن بالعيوب اللي فارضينا
حضراتكن علينا وانتوا ما كنتوا تحسوا! ساكتني ساكتني
وبعدين؟ لوين آخدينا؟ عيب عليكن”.
فيديو نانســي القى تفاعــا كبيرا من حيث مشــاركته على
وســائل التواصل التي ضجت بالثناء على ما قالته الفنانة
وعبــرت عنــه ألن ذلك في نهاية املطاف "وجــع كل لبناني"،
بحسب التعليقات.
يذكر أن أعمال ترميم بدأت منذ فترة وما زالت مســتمر في
مطــار بيــروت ويرجع إليها ما يشــهده املطار مــن ازدحام
وســوء تنظيــم ،وقد القــت انتقــادا الذعا ألنهــا تزامنت مع
موســم الصيــف الــذي يعتبــر موســما ســياحيا هاما جدا
بالنسبة للبنان واللبنانيني.

هاجم الحملة “العنصرية” ضد السوريين في لبنان ..
ملحم زين  :سوريا حضنتنا عيب نتعامل معهون هيك
قــال املطــرب اللبنانــي ملحــم زيــن إن الســوريني فتحــوا
عبــر التاريــخ منازلهــم ومدارســهم ومالجئهــم للعراقيــن
والفلســطينيني واللبنانيني ،مشيرا إلى أنه من املرفوض ما
يحصل بحق السوريني في لبنان.
وأضــاف زيــن ردا علــى ســؤال النجــم فــادي الخطيــب في
برنامــج “منــا وجر” على قنــاة “أم تي فــي” اللبنانية ،على
الحملة “العنصرية” ضد الســوريني في لبنان بأنه اكتســب
من سوريا الكثير منذ بداية مشواره الفني قبل  15عاما.
ووصــف ملحــم زين هــذه الحملة بأنها عيــب ،ولفت إلى أن
“ســوريا احتضنت العديد مــن الفنانني اللبنانيني من وديع
الصافــي لفيــروز لصباح  ،فضال عن األخــوة الرحابنة منذ
سبعينيات القرن املاضي”.
وتابع “أنه من غير املنطقي أن نحتضن السوريني منذ بداية
األزمة ملجرد أن لبنان كان يتقاضى مساعدات مالية من األمم
املتحدة ،وبعدما نفذت املساعدات نقوم باملطالبة بطردهم”.

وأوضح زين أنه مع قانون ينظم اللجوء الســوري ،مشــيرا
إلــى أن الســوري منتــج أينمــا وجد ،وهو ســاهم فــي بناء
االقتصاد اللبناني.
يذكــر أن اآلونــة األخيرة شــهدت لبنان حملــة عنصرية ضد
الالجئــن الســوريني ،رافقتهــا إجــراءات قاســية اتخذتها
الحكومة اللبنانية بحق الالجئني السوريني .

طفل قصي الخولي يكشف زواجه السري
نشــرت املمثلة الســورية رنا األبيــض مجموعة من صورها
الجديــدة ،علــى حســابها فــي "إنســتغرام" كاشــفة عن أمر
شخصي قلما تطرقت إليه الفنانات املشهورات عادة.
وظهرت املمثلة الســورية عبر وســائل التواصل االجتماعي
بإطاللة جديدة فاجأت معجبيها للتغير الجذري في تسريحة
شعرها ومكياجها ولون عينيها.
وأكثــر ما أثــار اهتمام معجبــي رنا األبيض هــو التصريح
الجريء عن عمرها ،الذي عبرت عنه في تعليقها على إحدى
صورهــا الجديــدة بقولهــا" :أجمــل ما فــي التقــدم بالعمر
أنــه يجعلك تســتصغر أمــورا كثيرة كانت تســتهلك طاقتك
ومشــاعرك ..وفتنا باألربعني وبلشــنا نقول حكــم ..وفهمنا
شو يعني كبرنا بس القلب شباب”.

أعلن الفنان الســوري قصي الخولي على
حســابه الخاص فــي موقــع "تويتر" عن
اســتقباله ملولــوده األول ،علــى الرغم من
عدم إعالنه عن زواجه سابقا.
نشر الخولي صورة على حسابه الخاص،
ليــد طفــل صغيــر معلنــا عــن اســتقباله
ملولــوده الجديد الذي حمل اســم "العميد
جونيور”.
وعلــق الخولي علــى الصــورة باللفغتني
العربية واإلنجليزية قائال "من خاللك اهلل
اعطاني االبن واألخ والصديق طول العمر
بتمنى كون آلك األب الحنون واملحب متل
بابا"جدك"اهلل يطول بعمره.اهلل يحميلي
العميد جونيور ويحمي اوالدكم جميعا”.

األوبزرفر |  ١٥تموز | ٢٠١٩

حول العالم

طليقة جيف بيزوس تحصل على أسهم بـ 3.83مليار دوالر
ذكــرت وكالــة "بلومبــرغ" أن قاضيا في ســياتل أقــر اتفاقا
لتســوية طــاق جيف بيزوس ،مؤســس شــركة "أمــازون"،
مــن زوجتــه ماكينزي بعد زواج اســتمر  25عامــا ،ما يمهد
الطريق أمام حصولها على أســهم في أمازون بقيمة 38.3
مليار دوالر.
وكانــت "أمــازون" ،أكبر شــركة للبيع بالتجزئة فــي العالم،
قالــت فــي أبريل/نيســان ،إن  %4مــن أســهمها املتداولــة،
أي  19.7مليون ســهم ،ســتصبح مســجلة باســم ماكينزي
بيزوس بعد موافقة املحكمة على الطالق.
وكان أغنــى زوجــن في العالم قــد أعلنا طالقهمــا في بيان
مشــترك على "تويتر" فــي يناير/كانون الثانــي ،األمر الذي
أثار قلق البعض من أن ينتهي الحال بحصول بيزوس على
حــق أقــل فــي التصويت أو أن يبيــع هو أو زوجتــه كميات
كبيرة من األسهم.
وذكــرت "بلومبــرغ" ،أمس الجمعــة ،أن بيزوس ســيحتفظ
بحصــة قدرهــا  %12بقيمــة  114.8مليار دوالر ،وســيظل
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مغنية الراب نيكي ميناج
تنسحب من "مهرجان جدة
العالمي" في السعودية

أغنى أغنياء العالم.
مــن جهتهــا ،أكــدت ماكينــزي أنها ســتمنح طليقهــا قوتها
التصويتية بموجب ملكيتها لألسهم.
وتعهــدت ماكينــزي فــي مايو/أيار بالتبــرع بنصف ثروتها
لألعمــال الخيرية في إطار حملة "غيفينغ هيلب" التي أعلن
عنها امللياردير وارين بافيت وبيل غيتس عام .2010

أثناء المعاشرة ..رجل وامرأة يسقطان من الطابق التاسع!
ســقط رجل وامرأة في حي نيفسكي بمدينة بطرسبورغ من
نافذة الطابق التاسع أثناء املعاشرة على حافة النافذة.
وذكرت صحيفة "فونتانكا .رو" ،اســتنادا إلى شهود عيان،
أن إحــدى نســاء الحــي رأت ســقوط رجــل وامــرأة بعــد أن
هــوى جهاز التلفــاز أوال ،مــن نافذة منزل يطل على شــارع
سوليدارنوستي واستدعت الشرطة على الفور.
وعثرت الشرطة ،لدى وصولها إلى مكان الحادث ،على جثة
امرأة في الـ  30 - 25من عمرها بالقرب من البناء السكني
وبجانبها ممسحة وتلفاز محطم.
وتعتقــد الشــرطة أن الرجــل غادر مــكان الحادث فــورا ،ألن
إصاباته اقتصرت على كدمات خفيفة.
ووفقــا للتحقيقــات األوليــة ،كانت املــرأة تحتســي الخمرة
برفقــة أربعــة أصدقاء في شــقة على الطابق التاســع .وفي
وقــت الحق ،عاشــرت أحد الرجال على حافــة النافذة لتكون

بعيــدا عــن البقية .ووفــق التكهنات فقد الثنائــي توازنهما
وسقطا من النافذة.
وال يــزال البحــث مســتمرا عــن الرجــل وبقيــة األصدقــاء،
وتقوم الشــرطة بالتحقيقات الالزمة لتحديد هويات أطراف
الحادث.

نائبة تنتقد إيفانكا ترمب بقمة ا ..2٠وسارة

ساندرز ترد
قامت املتحدثة الســابقة للبيت األبيض ،سارة هاكابي ساندرز،
بالــرد علــى النائبــة الديمقراطيــة بالكونغــرس ،ألكســاندريا
أوكاسيو كورتيز ،التي هاجمت مصاحبة إيفانكا ترمب لوالدها
في قمة العشرين باليابان.
وكانت كورتيز قد كتبت على توتير" :كونك ابنة شــخص ما ،ال
يعني أنك مؤهلة مهني ًا”.
وتابعت" :هذا يضر بســمعتنا الدبلوماسية ،فالواليات املتحدة
تحتاج إلى جهود رئيســها في القمة ،وإحضار دبلوماسي غير
مؤهل يضر بذلك”.
ومثلــت إيفانكا الواليات املتحدة مــع والدها في اجتماعات مع

قــادة الصني واليابان وروســيا والهند وأســتراليا خالل القمة
في أوساكا.
وأخبــرت ســاندرز ،التي اســتقالت مؤخر ًا مــن البيت األبيض،
كورتيز ،أنها تضيع وقتها على تويتر في الوقت الذي تدمر فيه
الوظائف في نيويورك.
وقالــت إن ترمــب وإيفانــكا خلقــا "ماليــن الوظائــف الجديدة
واســتمرا فــي جعــل الواليــات املتحــدة أقــوى علــى الســاحة
العاملية" ،مضيفة" :لكن نشــكرك على تذكير األميركيني كل يوم
ملاذا انتخبوا ترمب”.
وكانت كورتيز قد لعبت دور ًا رئيســي ًا في إحباط خطط أمازون
لبناء جزء من مقرها الرئيسي في لونغ آيالند سيتي بنيويورك.

ألغــت مغنية الراب نيكي ميناج حفلهــا الغنائي ،الذي كان
مقررا في مدينة جدة الســعودية  ،معلنة مساندتها لحقوق
املرأة واملثليني.
وكان إعالن املغنية األمريكية مشــاركتها في "مهرجان جدة
العاملــي" ،قد أثار غضب نشــطاء حقوقيــن يعترضون على
سجل حقوق اإلنسان في السعودية.
كما طرح البعض تســاؤالت بشأن إقامة حفل ملغنية تشتهر
بمالبسها الكاشفة وكلماتها الجريئة داخل بلد محافظ.
وتحــاول الســعودية تخفيــف القيود املفروضــة على قطاع
الترفيه وتشجيع التطور في قطاع الفنون.
“تفكير دقيق”
وزاد التركيز على ســجل حقوق اإلنسان في السعودية منذ
مقتــل الصحفي جمال خاشــقجي في أكتوبر/تشــرين األول
املاضي.
وواجهت اململكة انتقادات شــديدة في مارس /أذار املاضي،
عندما حاكمت  10ناشطات في مجال حقوق املرأة.
وقالــت مينــاج في بيان رســمي "بعد تفكيــر دقيق قررت أال
أمضي قدما في املشاركة في حفل مهرجان جدة العاملي”.
وأضافت "كنــت أرغب فقط في تقديم عرضي أمام املعجبني
في السعودية ،لكن بعد إطالع أكبر على بعض املوضوعات
أعتقد أنه من املهم أن أوضح موقفي املســاند لحقوق املرأة
واملثليني وحرية التعبير”.
وطالبــت مؤسســة حقــوق اإلنســان األمريكيــة فــي خطاب
مفتــوح إلــى مينــاج الجمعــة املاضــي ،بعدم املشــاركة في
مهرجان جدة ورفض "أموال النظام السعودي" واستخدام
تأثيرهــا للمطالبة بإطالق ســراح الناشــطات املعتقالت في
اململكة.
ولــم تكن املغنية ميناج أول مــن تثير الجدل لقبولها الغناء
في السعودية .فقد سبقتها املغنية ماريا كاري ،التي رفضت
نــداءات ناشــطي حقــوق اإلنســان إللغــاء حفلهــا ،في حني
تعــرض مغني الــراب نيللي النتقادات كبيرة بســبب إحياء
حفل "للرجال فقط”.
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املطعم الشامي حتلو اجللسة واللقمة املميزة
هل تشتهي طبخات املنزل والعائلة؟

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

هل حتس اجللسة العائلية الهادئة واملريحة؟

كل ذلك مع خدمة راقية وديكور ملوكي جميل وأسعار مناسبة للجميع
يتسع املطعم لـ  ١١٥كرسي ويستقبل جميع املناسبات واالفراح من أعياد ميالد وخطوبات وغيرها
كل هذا جتده يف مطعم الشامي على عنوانه اجلديد أدناه

عنوان املطعم الشامي اجلديد
102 - 106 Railway Terrace Merrylands
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