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اإلنتخابات الفدرالية ٢٠١٩

قالت وكالة اإلعالم الروســية يــوم الثالثاء 
نقــال عن مصدر بــوزارة الخارجية إن وزير 
الخارجية األمريكي مايك بومبيو ســيجري 
محادثــات مــع نظيــره الروســي ســيرجي 
الفروف في مدينة سوتشــي في روسيا يوم 

14 مايو أيار.
ومــن املرجــح أن يتنــاول الوزيــران األزمة 
السياســية في فنزويال والبرنامج النووي 

الناخبــن  أربــاع  ثالثــة  مــن  أكثــر  قــرر 
الــذي  الحــزب  تحديــد  األســترالين 
سيصوتون له في االنتخابات املقبلة، وذلك 
منــذ تــم إطــالق الحملــة االنتخابيــة لعام 
2019 في 11 أبريل ، وفًقا الستطالع جديد 
أجرتــه The Roy Morgan SMS ، والذي 
أقر بوجود  هامش للخطأ 2 في املائة فقط.

في كوريا الشمالية.
وهناك موضوعات أخرى عديدة سيناقشها 
بومبيــو والفــروف إذ أن بلديهمــا مــا زاال 
مختلفن بشــأن ســوريا وأوكرانيــا والحد 
من التســلح النووي باإلضافة إلى احتجاز 
روســيا الضابط الســابق بمشــاة البحرية 
األمريكية بول ويالن التهامات بالتجســس 

ينفي صحتها.

تشير النتائج إلى أن رئيس الوزراء سكوت 
موريســون وزعيــم املعارضة بيل شــورتن 
يطاردان أقلية صغيــرة من الناخبن الذين 
لم يحســموا أمرهــم بعد، والذيــن يؤثرون 
على املقاعــد املتأرجحة في أســتراليا، مما 
اضطــر الحكومة واملعارضة الى االكثار من 
الوعود واالنفاق للتأثير على هؤالء األقلية.

فــي  التوتــرات  حــدة  تصاعــدت  مؤخــرا 
الحملة االنتخابية الفيدرالية ، حيث أجرى 
ســكوت موريسون وبيل شورتن مناظرتن 
كانــت املناظــرة األخيرة فــي بريزبن ، اتهم 
زعيم حــزب العمال خاللها رئيــس الوزراء 

بالتعدي على حيزه الشخصي.
“أنــت مــن الغــزاة الكالســيكين للحرمــة 

الشــخصية” ، قال الســيد شــورتن للســيد 
موريســون فــي الوقــت الــذي كان رئيــس 
الــوزراء يميــل إلى إثارة نقطــة في النقاش 

حول السياسة الضريبية.
جــاء الجــدل الــذي دار أمام 100 شــخص 
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محكمــة  أن  صحفيــة،  تقاريــر  أفــادت 
أســتراليا أدانت، لبنانيــًا منتميًا لتنظيم 
"داعــش"، حــاول تفجيــر طائــرة االتحاد 
اإلماراتيــة عــام 2017 كانت تقوم برحلة 
بــن ســيدني وأبو ظبي عبــر وضع قنبلة 

في مطحنة لحمة.
وأضافت التقارير بأن  الشــرطة  قالت إن 
املتفجرات التي حاول "داعش" استهداف 

الطائرة اإلماراتية بها مصدرها تركيا.
كما أكــدت أن قنبلة "داعــش" التي قدمت 

دخلت السياسة الخارجية على خط الحملة 
االنتخابيــة عن طريــق تعليقــات ادلى بها 
رئيس الوزراء الســابق بــول كيتينغ خالل 
مقابلــة تلفزيونيــة، قــال فيهــا انــه يجــب 
اســتبدال كافــة قادة اجهــزة املخابرات في 

البالد بسبب ما وصفه بعدائهم للصن.
علق رئيس الوزراء ســكوت موريسون على 
ذلك بدعوته حزب العمال الدانة تصريحات 
كيتينــغ حــول اجهــزة االمــن و املخابرات 
وأضاف أن االجهزة التي تمكنت من احباط 
خمســة عشــر هجوما ارهابيــا محتمال في 

استراليا تستحق كل التقدير.
لكن زعيم املعارضة الفيدرالية بيل شــورتن 
اكــد ان حزب العمــال ال ينــوي تغيير قادة 
االجهــزة االمنية ولديــه عالقة جيدة معهم، 

مهــدد  صغيــر  أســترالي  طائــر  تســبب 
باالنقــراض، فــي تعطيــل تنفيــذ مشــروع 
منجــم فحــم عمالق تابــع لشــركة "أداني" 

بوالية كوينزالند.
ووفقــا لتقارير أســترالية، أخطرت حكومة 
املتخصصــة  الهنديــة  الشــركة  الواليــة 
بالتعديــن برفــض خطتها لحمايــة الطائر 
الــذي يعــرف باســم "الحســون ذو الرقبــة 
الســوداء" املهــدد باالنقراض، خــالل فترة 
تشــييد املنجم الذي ســيصل إنتاجه لـ27 

مليار طن من الفحم.
وقررت حكومة الوالية التضحية باملشروع 
العمــالق مــن أجــل الحفــاظ علــى الطائــر 
 10 الــذي يبلــغ طولــه  النــادر،  الصغيــر 

سنتيمترات.
وتناقصــت أعــداد الطائر الــذي يعيش في 
بعض األجزاء من كوينزالند بنســبة كبيرة 

وصلت إلى 80 باملئة في العقود األخيرة.

اســتضاف نــادي الصحافــة الوطني 
في كانبيرا مناظرة بن وزير الخزانة 
الفيدرالــي جــوش فرايدنبــرغ ووزير 

الظل للخزانة كريس بوين. 
ان  املناظــرة  فرايدنبــرغ خــالل  اكــد 
االئتالف هو القوة السياسية الوحيدة 
القــادرة على تقوية االقتصاد الوطني 
و توفيــر الوظائــف و االســتثمار في 
البنــى التحتية دون زيــادة الضرائب 

على االسترالين.
فــي املقابــل ، اعتبر بويــن ان النظام 
فــي  اكثــر عــدال  الضريبــي ســيكون 
ظــل حكومــة عمالية ، مشــيرا الى ان 
حزب العمــال يملك الخطة الضرورية 
للتعامل مع مشكلة التغيرات املناخية 
. و قــال بويــن ان فريق حــزب العمال 

يملك الكفاءة الالزمة لحكم البالد.

تحــدث  وزيــر الظــل فــي نيــو ســاوث ويلز 
النائب جهاد ديب إن ابنته املراهقة تعرضت 
لالهانة أمام األطفــال وأولياء األمور نتيجة 
لحملة معادية للمســلمن - في عمل يخشــى 

أن يكون نتيجة النتشار خطاب الكراهية.
قــال الســيد ديــب أن ابنتــه وصفــت بأنهــا 
لكــرة  مبــاراة  خــالل  لالشــمئزاز"  "مثيــرة 
القــدم في احدى ضواحي ســيدني في نهاية 

األسبوع.
وقــال الســيد ديــب إنــه كان مثــااًل صغيــرًا 

لقضية أكبر في أستراليا.
وأضــاف: “أســتراليا دولة ناجحــة متعددة 
الثقافــات ، لكــن ال يــزال هنــاك بعــض هذه 
األشــياء موجودة ، وهنا يظن البعض أنه  " 

أسترالي " أكثر من اآلخرين”. 
“وهــذا “ اآلخــر " ينظــر بشــكوك وانعــدام 
الثقة. هذا االنقسام ال أعتقد أنه يمثلنا كأمة 

أسترالية ، نحن أفضل من ذلك. “
وقــال إن العبــة مــن الفريــق االخــر رفضــت 
مصافحــة ابنتــه وأخبرتهــا أنهــا ال تنتمي 

لهذا البلد.
وقــال الســيد ديــب إنه لــم يكن حاضــرًا في 

من تركيا الســتهداف الطائــرة اإلماراتية 
عسكرية عالية الجودة.

وكان خالــد خيــاط، البالغ مــن العمر 51 
عامــًا، قد نفى أمام املحكمــة العليا لوالية 
نيــو ســاوث ويلز تهمــة التخطيــط لعمل 

إرهابي في أوائل عام 2017.
ودانتــه هيئــة املحلفــن،  لكنهــا لــم تقرر 
بعــد مــا إذا كان شــقيقه األصغــر محمود 
خيــاط، البالغ من العمــر 34 عامًا، مذنبًا 

في التهمة نفسها.

مضيفــا ان كيتينــغ كان يعبر عــن مخاوفه 
املتعلقــة بضــرورة عــدم افســاد العالقــات 
بن اســتراليا و شــريكها التجــاري االكبر 

الصن.

أستراليا تكشف تركيا مصدر أسلحة 
"داعش "ضد الطائرة اإلماراتية

النائب ديب العنصرية والكراهية ليست 
منا و نحن أمة أفضل من ذلك

بول كيتينغ ينتقد عداء قادة اجهزة 
االستخبارات للصين

إيقاف مشروع بالمليارات
بسبب طائر صغير

مناظرة بين جوش فرايدنبرغ
وكريس بوين

ويعيــش الطائــر النادر فقط فــي أجزاء من 
واليــة كوينزالند، ويقول موقــع "بيرداليف 
أســتراليا" اإللكترونــي املخصص للحفاظ 
علــى الطيور فــي أســتراليا، إن أعداد هذا 
الطائر تناقصت بنســبة نحو %80 خالل 
العقــود األخيــرة، ويرجــع الســبب في ذلك 
إلــى حد كبير إلى انكماش أماكن معيشــته 
وزيــادة كثافــة الحشــائش ذات األغصــان 

الخشبية في املناطق التي يعيش فيها.

مبــاراة كرة القدم ، لكن تــم إبالغه بالحادث 
وتحــدث إلــى ابنتــه البالغــة مــن العمر 15 
عاًمــا ، والتي قال إنها تركــت "مصدومة" و 

"أصيبت بجروح نفسية بالغة”.
قــال: "قالــت يا أبــي ، لم أســتطع أن أصدق 

ذلك”.
وأوضــح الســيد ديــب إنــه يعتــزم معالجة 
املوضــوع مــع دوري ابنتــه لكــرة القــدم ، 
مضيًفــا أنهــا لــم تكــن الوحيدة التــي تلقت 
اهانــة عنصريــة مــن العبن شــباب آخرين، 
حيــث ان زميلــة لها في الفريــق ، من أصول 

صينية تعرضت لالهانة أيًضا”.
مــن  أيــام  بعــد  العنصريــة  بــوادر  وتأتــي 
اإلطاحــة بعــدد مــن املرشــحن الفيدراليــن 
بســبب تعليقات عنصرية خالل أســبوع من 

الفضيحة السياسية.
وقال الســيد ديب إنه يشــعر بالقلق من أن 
املثال الســيئ الذي وضعه القادة قام بلعب 
دور فــي خطــاب الكراهيــة على املســتوى 
األكثر شــعبية - في محالت السوبر ماركت 
، وفــي املالعــب الرياضية ووســائل النقل 

العام.
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السياسات
قبل
الشعبية

ممدوح سكرية في خطوة غير معلنة... أستراليا تفتتح 
مكتبا للتجارة والدفاع في القدس

افتتحت أســتراليا الشــهر املاضــي مكتب 
التجارة والدفاع في القدس، وســط التوتر 
للمدينــة،  القانونــي  بالوضــع  املحيــط 
والرفض الدولي لالعتراف بالقدس عاصمة 

إلسرائيل.
وأشــارت صحيفــة "تايمز أوف إســرائيل" 
اإللكترونية االثنــن املاضي إلى أن افتتاح 
املكتــب الــذي يقــع فــي الجــزء الغربي من 
علــى  رســميا  اإلعــالن  دون  تــم  القــدس 
مواقــع الحكومة األســترالية ودون حضور 
مسؤولن رفيعي املستوى من كال الطرفن.
وأوضح متحدث باســم سفارة كانبيرا لدى 
تــل أبيــب، أن املكتــب الجديد ســيركز على 
األنشــطة التجاريــة وتم تأسيســه من قبل 
لجنة التجارة واالســتثمارات األســترالية، 
وهــو ال يحمــل صفــة دبلوماســية وليــس 

امتدادا لسفارة كانبيرا في تل أبيب.
وأكــد املتحــدث أن العمــل جــار حاليا على 
توظيــف املســؤولن املحليــن فــي املكتب 
كي يبدأ عمله على أســاس دائم، مضيفا أن 
حكومة أســتراليا تعمل بالتنســيق الوثيق 
والشــركاء  اإلســرائيلية  الســلطات  مــع 
املكتــب وضمــان  عمــل  إلطــالق  اآلخريــن 

فعاليته الكاملة في أقرب وقت ممكن.
وكان رئيــس الــوزراء األســترالي ســكوت 
 15 فــي  شــكليا  اعتــرف  قــد  موريســون 
ديسمبر بالقدس الغربية عاصمة إلسرائيل 
وتعهد بنقل ســفارة بالده إليها بعد تحديد 

الوضع النهائي للمدينة املقدســة، كما وعد 
بإقامة مكتب التجارة والدفاع هناك.

رفيعــو  إســرائيليون  مســؤولون  وانتقــد 
املســتوى هذا القــرار وخاصة فصل رئيس 
الحكومــة األســترالية فــي تصريحاته بن 
الغربيــة والشــرقية حســب حــل  القــدس 
الدولتــن للنزاع اإلســرائيلي الفلســطيني 
والــذي تخلــت عنــه تــل أبيــب فــي اآلونة 

األخيرة.
وأشــارت "تايمــز أوف إســرائيل" إلــى أن 
افتتاح املكتب األسترالي بعيدا عن عدسات 
وســائل اإلعالم يختلف جذريــا عن افتتاح 
مــا يســمى "البيت التشــيكي" فــي القدس 
شــهر نوفمبر املاضي، وهو ال يحمل أيضا 
صفة دبلوماسية لكن مراسم افتتاحه جرت 
بحضور رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامن 
نتنياهو ورئيس جمهورية التشيك ميلوش 

زيمان.
وأصبحت مســألة وضع القــدس القانوني 
بــن املواضيــع املطروحــة علــى صــدارة 
األجنــدة الدوليــة بعــد اعتــراف الرئيــس 
املدينــة  بهــذه  ترامــب  دونالــد  األمريكــي 
عاصمة إلســرائيل ونقل ســفارة واشــنطن 

إليها من تل أبيب في مايو املاضي.
وتراجعــت كانبيرا عن نيتها نقل الســفارة 
إلى القدس أيضا تحت ضغوط إندونيسيا 
املجــاورة التي تعد مــن أقوى املدافعن عن 

القضية الفلسطينية على مستوى العالم.

احتــج آالف من طــالب املــدارس في جميع 
أنحاء أستراليا، مطالبن باتخاذ إجراءات 

مناخية من قبل السياسين قبل 
االنتخابات البرملانية املقررة في 18 أيار.

وبالرغــم من الطقس املمطــر، خرج حوالي 
وتجمعــوا  مدارســهم  مــن  طالــب   300
مشــارف  علــى  جونجهالــن  في ضاحيــة 
العاصمــة كانبــرا لالحتجــاج أمــام مكتب 
مرشح حزب العمال ملجلس الشيوخ، أندرو 

لي.
وقــال الطالــب تيــس كارلتــون أثنــاء ذلــك 
الحــدث: "عمــري 17 عامــا وأنــا خائــف 

على مستقبلي”.
وأضــاف: "إذا لم نفعل أي شــيء للتصدي 
لتغير املناخ، فســوف نرى انقراضا للبشر 

يبدأ خالل فترة حياتي”.
وقــال أحــد منظمــي الحدث لوكالــة األنباء 
األملانية )د.ب.أ( إنه تــم التخطيط لحوالي 
80 إضرابــا في جميع أنحــاء البالد اليوم 
الجمعــة ونتقــدم بثالثة مطالب رئيســية: 

إيقــاف منجــم أدانــي للفحــم املقتــرح فــي 
كوينزالنــد، وتجنــب  مناجــم فحــم أو غاز 
جديدة فــي البالد، وتنفيذ سياســة تفضي 
إلــى االعتماد على الطاقة املتجددة بنســبة 

100% بحلول عام .2030
وتحــدث املرشــح لــي أيًضــا فــي الحــدث 
وأجاب على أسئلة التالميذ. وقال إنه "جاد 
فــي التصــدي لتغيــر املنــاخ"، مضيفــا أن 
استراليا لم تشهد درجات حرارة تصل إلى 
40 درجــة مئوية في فصل الصيف لكن في 

العام الحالي "كان لدينا 
وبــرز تغيــر املنــاخ كقضيــة رئيســية فــي 
االنتخابــات البرملانيــة األســترالية املقررة 

في 18 أيار.
وفــي أذار شــارك أكثر مــن 150 ألف طالب 
وآخريــن من الكبار، في مســيرات احتجاج 
فــي جميــع أنحــاء أســتراليا ضمــن حركة 
طالبيــة فــي جميــع أنحــاء العالم بقيــادة 
مراهقة سويدية تدعى جريتا ثونبيرج 16 

عاما.

طالب أستراليون يحتجون للمطالبة 
بإجراء ضد تغير المناخ

لم يبق ســوى اسبوعن الجراء االنتخابات الفيدرالية واملالحظ أن كال الحزبن 
األحــرار الحاكــم والعمــال املعارض يتســابقان حاليا لكســب الناخبن بشــتى 

الوسائل حتى ولو بالوعود الكاذبة .
وهــذا مــا الحظناه فــي تقديم الوعود الســخية خــالل الحملــة االنتخابية لكال 
الحزبــن وتســابقهما لتقديم اغــراءات مالية في كافة القطاعــات، حتى الحظنا 
تشــابه ميزانية الحكومة مع ميزانيــة املعارضة في مجال تقديم التعهدات لهذا 

العام.
 املؤســف أن السياســين يعتقدون أن الشعب األســترالي من السهولة توجيهه 
واســتمالته ببعض الوعود التي قد تكون في أغلب األحيان كاذبة، لكن الحقيقة 
مــا شــاهدناه في انتخابات نيو ســاوث ويلــز وفيكتوريا  يوضــح لنا أن أغلب 
الناخبن قرر منذ وقت طويل ملن سوف يدلي بصوته ولم يبق اال قلة لم يقرروا 
بعد، وهذه القلة ســوف تعتمد في قرارها على شــخصية وكاريزما قائد الحزب 

وكذلك دور االعالم والدعاية في كسب أصوات هذه الفئة.
بعض املالحظات من الحملة االنتخابية:

وفقــا لحســابات وزارة الخزانة ، فإن شــخصا ما يحصل علــى راتب 200000 
دوالر سنويا سوف يدفع في عام 2025 حوالي 1140 دوالر أقل من الضرائب. 
بينما يحصل الشخص الذي يبلغ راتبه حوالي 60 ألف دوالر سنوًيا على 375 
دوالًرا إضافًيــا في عام 2025 باإلضافة إلى تخفيف هذه امليزانية البالغ 1080 

دوالر.
من ناحية أخرى ، قدم رئيس املعارضة  السيد شورتن ضرائب أقل من الحكومة 
بالنســبة لدافعــي الضرائب البالغ عددهم 2.9 مليون والذين يكســبون أقل من 

40،000 دوالر.
قام وزير الخزانة جوش فريدينبرج بتسليم أول ميزانية فدرالية له ، حيث وعد 

بتحقيق أول فائض منذ 12 عاًما.
وقال فريدينبرج: "لقد عادت امليزانية معافية وأســتراليا عادت إلى مســارها”. 

وهذا الكالم مأخوذ من خطاب ميزانية السيد كوستيلو. 
املشــكلة الوحيدة في كل هذا التقليد أن السيد فريدنبرغ ليس السيد كوستيلو. 

والسيد موريسون ليس السيد هوارد.
لكن املعارضة التي تتحدث عن كشــف النقاب عن الخطة املثيرة للجدل وهي أن 

.NDIS الحكومة بنت الفائض املتوقع على حساب اإلنفاق على
هذه امليزانية ليست مجرد وثيقة حملة - إنها ذريعة إذا ما ساء االقتصاد، يمكن 

أن يصر األحرار على ترك امليزانية في حالة جيدة.
والخطر بالنسبة لرئيس الوزراء هو أنه عندما يطلب من الناخبن ، "بمن تثق 

" ، لتخفيف ضغوط تكلفة املعيشة ، سوف يصوتون لصالح حزب العمال.
النقاط الواجب مراعاتها:

بعد أن أمضت الحكومة ســتة ســنوات في محاولة لخفض مســاعدات الطاقة - 
التي تمنح املتقاعدين ما يعادل  365 دوالًرا لكل فرد في السنة ويعطي لزوجن 
متقاعديــن 550 دوالًرا في الســنة – بينما أعلنــت الحكومة حاليا عن دفعة ملرة 
واحدة في مساعدة الطاقة بقيمة 75 دوالًرا لألفراد و 125 دوالًرا لألزواج يتم 

دفعها في األشهر القليلة املقبلة.
لم نر في سياسات الحكومة: التخطيط للنمو الدائم ، التخطيط الحقيقي لزيادة 
االســتثمار فــي البنيــة التحتية،  خطة لإلســكان والرواتــب ، وال خطة ملعالجة 
أســعار الطاقــة ، وال خطة للتصــدي لتغير املناخ وال حتى خطة ملســتقبل البلد 

للمدى البعيد.
ما رأيناه: 

املواطنــون األســتراليون العاديــون غيــر قادرين على شــراء الســمانة ، أحذية 
األطفال ، دفع البنزين ، دفع فواتير الكهرباء ، دفع اإليجار ، شراء املنزل ، شراء 
املالبس. إنهم األشــخاص الذين يحتاجون الى مساعدة فورية للعيش بكرامة - 

وليس هناك أي خطة تتعدى ودائع السيد فريدينبرغ الطارئة املباشرة.
مــا نراه أن االقتصاد الحالي في أســترالية مصمــم لخدمة الطبقات االجتماعية 
العليا والشركات الكبرى ، وبغض النظر عن من سيربح االنتخابات الحالية من 
املفروض أن يتجه باهتمامه الى غالبية الشعب األسترالي وهم أصحاب الدخل 

املحدود الذين يكافحون من أجل العيش بكرامة. 
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احصلوا على المهارات التي تحتاجونها 
للحصول على وظيفة مطلوبة

تسجلوا اآلن في 

دورات
TAFE

المجانیة لكثیر 
من الوظائف 

علــى مقربة مــن موعــد إالنتخابــات تزداد 
التــي  الــرأي  واســتطالعات  اإلحصــاءات 
فــي  والتغييــرات  الناخبــن  أراء  ترصــد 
الســابقة  اإلنتخابــات  بــن  األولويــات 
مهنــة   وتزدهــر  القادمــة  واإلنتخابــات 
التحليــالت السياســية حتى يحــن موعد 

يوم الحسم اإلنتخابي.
من الواضح أن السياســين لهم أولوياتهم 
الخاصة وأجندتهم السياسية واإلنتخابية 
التي يحاولون اإللتزام بها لجذب الناخبن 
إهتمامــات  عــن  بعيــدًا  كثيــرة  وأحيانــًا 
الناخبن وأولوياتهم. يتجنب السياسيون 
الخــوض فــي التفاصيــل ألنــه وكمــا يقال 
الشــيطان يكمــن فــي التفاصيــل منعًا ألي 
تأويل أو ســوء فهم تنتظره وسائل اإلعالم 
املتعّطشــة إلــى خبر مــا بغــّض النظر عن 
أهميتــه ملــلء الفــراغ بالكلمــات املناســبة 

وحتى غير املناسبة.
صحيفــة الصن هيرالد وفي عددها الصادر 
إســتطالعًا  نشــرت   2019/4/21 األحــد 
حصريًا أجرته مؤسســة أبســوس  تعرض 
فيــه ألولويات الناخبــن  والتغييرات التي 
طــرأت علــى مزاجهــم وآرائهم  منــذ العام 
السياســات  او  األحــداث  معتمــدة   2016
التــي حصلــت منــذ اإلنتخابــات األخيرة. 
وقد ختارت املؤسسة عّينة من األسترالين 
إلختيــار املســائل والقضايــا التي تشــّكل 

األولويات الثالث لديهم.
تقــّدم اإلهتمــام بالصحــة حيــث أن %32 
من املســتطلعن إعتبروا أن الصحة تحتّل 
املرتبة األولى في ســلم أولوياتهم تتقدمهم 

الفئــة العمريــة فــوق ال55 ســنة. وجاءت 
كلفــة املعيشــة ثانيــة 31% متقّدمة على ما 
عداها من املواضيع األخرى خصوصًا لدى 
الفئــة العمريــة دون ســن ال55 ســنة، وقد 
بــرز تطور مهّم حيث تقّدم اإلهتمام بشــكل 
ملفــت للنظــر بقضية اإلحتبــاس الحراري 
وإعتبــر 23% مــن املســتطلعن أن قضايــا 
التغييــرات املناخيــة لهــا اولويــة لديهــم 
مقارنــة مع 14 % عــام 2016 وتقّدمت إلى 
املرتبــة الرابعــة بعــد أن كانت فــي املرتبة 
التاســعة عــام 2016، وأبدى الشــباب من 
الفئــة العمرية تحت ســن  ال 25 قلقهم من 
الظاهــرة وحتــى أن النســبة ارتفعــت لدى 
املتقّدمن في العمر، وكانت نســبة اإلهتمام 
متساوية بن املناطق الريفية والحضارية، 
وفي إســتطالع سابق حول املوضوع تبّين 
أن 46% من األسترالين يعتقدون أن سبب 
اإلحتبــاس الحــراري هي النشــاطات التي 

يقوم بها اإلنسان.
مؤشــراإلهتمام بقضايــا الهجــرة كان إلى 
ارتفــاع أيضًا حيث تقّدم من املرتبة الثامنة 
إلى السادســة على سلم أولويات الناخبن 

خالل السنوات الثالث االخيرة.
واعتبــر 25% إن مكافحــة الجريمة من أهم 
األولويات لديهم. وجاءت قضايا اإلســكان، 
املرتبــة  فــي  واملخــدرات  الفقــر  البطالــة، 
العاشــرة على الرغم من أن قضية اإلسكان 
كانت واحدة من املســائل األكثر أهمية لدى 
الشباب، باإلضافة إلى سكان مدينة سدني.
الناخبــون اعتبــروا أن حزب العمــال أكثر 
قــدرة علــى إدارة امللــف الصّحــي وقضايا 

أستراليا..أولويات السياسيين وأولويات الناخبين
اإلســكان والوظائــف، بينمــا اعتبــروا أن 
التحالــف       ) األحــرار - الوطنــي( أكثــر 
قدرة على إدارة امللف اإلقتصادي والهجرة 

وقضايا الجريمة.
إذن، أين كانت هذه األولويات في األســبوع 

األول من الحملة االنتخابية؟
برز بشــكل الفت تركيز الحزبن الرئيسين 
علــى قضايا التخفيضــات الضريبية وكان 
اإلستطالع قد أظهر أن املوضوع الضريبي 
ال يشــكل هاجســًا او اولوية لدى الناخبن 
حيــث اعتبــر 8% مــن الناخبــن فقــط أن 
الضرائــب تأتي من ضمن املســائل الثالث 
األولــى التي تحظــى باألهتمام بينما كانت 

النسبة 10% عام 2016.
كان للوضــع اإلقتصادي حصته البارزة في 
الحملــة اإلنتخابية علــى الرغم من أنه جاء 
في املرتبة الخامســة مــن إهتمام الناخبن 
وتراجعت النســبة املئوية من العام 2016 

حيث كانت 30% إلى 23% حاليًا.
قــد تحمــل األســابيع املتبّقيــة مــن الحملة 
اإلنتخابيــة بعــض التركيــز علــى القضايا 
األكثــر أهميــة لدى الناخبن، لكن الســؤال 
املهــم هــو هــل ســيخرج السياســيون من 
الحّيــز اآلمن ويضعــون أولويات الناخبن 

قبل أولوياتهم ؟
املوقــف  ســيد  زال  مــا  الحــذر  الجــواب، 
وســتبقى الزمة العدالة اإلجتماعية عنوان 
الحملــة اإلنتخابيــة لحــزب العمــال بعيدًا 
عــن االتفاصيــل كمــا ذكرنا آنفــًا، وبعكس 
الحكومــة فإن العمــال لديهم خطــة لكيفية 

الحد من االنبعاث الحراري.

 الحكومــة ورئيــس وزراء تصريف األعمال 
ســكوت موريســن سيســتمر فــي  تــرداد 
الزمتــه اإلنتخابية بمن تثقــون أكثر إلدارة 
اإلقتصــاد، وعلــى مــا يبدو أن األحــرار لن 
يخوضــون كثيــرًا في البحــث في موضوع 
االنبعــاث الحــراري وأســعار الطاقــة النه 
يعيد تذكير الناخبن بالفوضى السياسية 
التــي رافقت املوضــوع، وادت الى اإلطاحة 
بمالكوم تيرنبول مــن زعامة الحزب والتي 
كان لها ردة فعل سلبية لدى الناخبن، وإن 
كان طونــي أبــوت رئيس الوزراء األســبق 
تراجــع عــن مواقفه الســابقة والتــي كانت 

تنفي وجود ظاهرة االحتباس الحراري.
أخيــرًا، أعتقــد أن املعارضــة والحكومة لن 
يبدال تبدياًل مع بعض اإلضافات التجميلية 
بن الحن واآلخــر والوعود بإنفاق بضعة 
ماليــن من الــدوالرات هنا وهنــاك وصواًل 

إلى يوم الحسم اإلنتخابي.  
عباس علي مراد 

Emai:abbasmorad@hotmail.com

عباس علي مراد 
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Authorised by A. Hirst, Liberal Party of Australia, Cnr Blackall & Macquarie Streets, Barton ACT 2600.

BUILDING OUR ECONOMY.
SECURING YOUR FUTURE.

 بتعزيز االقتصاد نستطيع 
تحقيق خطتنا لتنفيذ ما يلي: 

 - 1

 - 2

- 3

- 4

- 5

إيجاد 1.25 مليون وظيفة إضافية على مدى خمس سنوات

المحافظة على فوائض الموازنة وتخفيض الَدين

إعفاء ضريبي للعائالت والمؤسسات التجارية الصغيرة

ضمان زيادة االستثمار في المدارس والمستشفيات والطرقات

المحافظة على سالمة Australians وأمن حدودنا

.2600 ,ACT ,Barton ,Macquarie Streets و Blackall زاوية ،Australia في Liberal Party ،A. Hirst صّرح به

LIB1292 - ELECTION - PRESS - 380x270 - AL ANWAR.indd   1 24/4/19   2:31 pm
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يتقدم القنصل الفخري
للجمهورية العربية السورية

االستاذ ماهر دباغ
من أبناء اجلالية السورية والعربية

بأحر التهاني وأطيب األمنيات مبناسبة حلول
شهر رمضان املبارك

أعاده اهلل على اجلميع باخلير واليمن والبركات
وأن يعم السالم سورية واملنطقة العربية والعالم

يتقدم
السيد جو عواضة

من الجميع بأحر التهاني بمناسبة 
حلول شهر رمضان المبارك

I would like to wish the Islamic 
community a very happy and 

peaceful Ramadan

Joe Awada
Deputy mayor

يتمنى السيد طارق ابراهيم 
ألبناء الجالية اإلسالمية

في استراليا

شهر رمضان مبارك
أعاده اهلل على الجميع

بالخير والبركات
I would like to wish the Islam-
ic community a very happy and 

peaceful Ramadan

Tarek Ibrahim

يتقدم القنصل الفخري اللبناني يف تزمانيا
 احملامي

فادي الذوقي
من أبناء اجلالية العربية

بأحر التهاني وأطيب األمنيات مبناسبة
حلول شهر رمضان املبارك
أعاده اهلل على اجلميع باخلير والبركات

The Hon Faddy Zouky OAM
Australian Lawyer (solicitor) 
Migration Lawyer  
Executive Director of Zouki Group of Companies, 
specialising in hospitality and retail within
the healthcare environment
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751 Punchbowl Road, Punchbowl NSW 2196

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

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

لدى محالت االفراح حلويات معلبة خاصة لكافة انواع المحالت ونقوم بتوصيل الطلبات لكافة المناسبات.
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أقام القنصل الســوري في أســتراليا  االســتاذ  ماهر  دباغ 
حفل عشــاء على شــرف الفنان املعــروف واملحبوب وفيق 
حبيــب، فــي مطعم مســايا املميز فــي منطقة ســتراثفيلد 
بحضور مجموعة من األصدقاء، في البداية رحب القنصل 
دبــاغ بالحضور وأشــاد بالفنان حبيب ومســيرته الفنية 
الناجحــة ومواقفــه الوطنية خالل جوالتــه الفنية وتمنى 

أقيــم فــي معهــد مــار شــربل فــي منطقة بانشــبول 
املهرجان الســنوي األول للتنــوع، لالحتفال بتناغم 
وتنوع املجتمع األســترالي في مجاالت عديدة كالفن 
وزراء  ،بحضــور  والطعــام  والرقــص  واملوســيقى 
ونــواب ورؤســاء وأعضــاء مجالس بلديــات، حيث 
تواجــد فيه كافة أطيــاف املجتمع األســترالي تحت 
راية أســتراليا الجامعة ألبنائها بكل محبة وســالم 
وأمان وتناغم. وقد تم تكريم العديد من الشخصيات 
علــى أعمالهم لخدمة املجتمع األســترالي، كما أثنى 
جميــع مــن كان في هــذا االحتفال علــى جهود األب 
لويس فرخ واللجنة املنظمة على االعداد الرائع لهذا 

االحتفال املميز.

نشاطات مركز غرب القنصل السوري ماهر  دباغ يكرم الفنان وفيق حبيب
سيدني للخدمات 

اإلجتماعية

المهرجان السنوي األول للتنوع في معهد مار شربل

له طيب االقامة والنجاح في حفالته، وبدوره شكر الفنان 
حبيــب القنصــل دبــاغ على تكريمــه وتحدث فــي جو من 
األلفة واملحبة عن مسيرته الفنية الغنية، وبعض املواقف 
التــي تعــرض خالل رحالتــه في العديــد من الــدول، مما 
أضاف الى مســيرته الفنية الخبرة واملصداقيه االنسانية 

والوطنية. 

أقام مركز غرب ســيدني للخدمات اإلجتماعية في مقر املركز 
لألسبوع الثاني علي التوالي و بنجاح كيير برنامج العطلة 
املدرسية اللذي استقطب ما يقارب 550 شخص و ذلك يوم 
األربعــاء الواقــع فــي 24-4-19 من الســاعة 10-2. افتتح 
البرنامــج املديــر التنفيذي للمركز الســيد فــادي الصديق ، 
مرحبــا بالحضور متمنيا لهم قضاء وقت ممتع مع أطفالهم 
و ايضــا األطفال ذوى اإلحتياجات الخاصة الذين شــاركوا 

النشاط لضرورة دمجهم مع املجتمع.
 تضمــن البرنامــج عدة فقــرات متنوعة و شــمل العديد من 
األلعــاب الشــيقة و الترفيهية و املتنوعة منها املوســيقي و 
الرقص لألطفال و مســابقة التلوين لصورة األرنب و اعطاء 
الفــرص لربــح الجوائز لالمهات و األطفال، و املشــاركة في 
عمــل Slime  الــذي اخــذ حيزا كبيــرا من البرنامــج و حاز 
علي انتباه أكبر عدد من الحضور. و ابضا كان هناك بعض 

املسابقات املسلية و الفوز بالجوائز العينية للجميع.
كانــت فقــرة صناعة الــورود الورقية بشــكل حرفي من أكثر 
الفقــرات التــي نالت اعجاب األمهــات، في نهايــة البرنامج 
وزع املديــر التنفيــذي للمركــز الســيد فــادي الهدايــا علــى 
املتطوعــن كتعبيــر عن الشــكر ولتحفيزهم لبــذل املزيد من 
املجهــود فــي خدمة املجتمع للتميز فــي ادوارهم املجتمعية 
املتعــددة، شــاكرا الجميــع علــي املشــاركة و حضورهم مع 
االمتنــان والتقدير. و تم تقديم وجبــة الغداء اللذيذة، و في 
نهايــة البرنامــج وقف الجميــع الخذ الصــور التذكارية مع 
منســقة البرنامــج الســيدة Sue و املديــر التنفيذي الســيد 
فادى متمنن ملركز غرب ســيدني للخدمات اإلجتماعية دوام 
اإلســتمرار و النجاح. و شــكر الحضور منســقة االحتفاالت 
و املنظمة ملجموعة البالي غروب الســتة في املركز الســيدة 
Sue Badreddine التي قامت بالجهد املبذول و التنســيق 
التام في ســبيل انجاح البرنامج و ايضا شكر خاص لفريق 
عملها مــن املتطوعن الذين اثبتوا جدارتهم و جدية عملهم 

في املجتمع.  
 لإلستفســار او اإلشــتراك او اإلنتساب لنشاطات او برامج 
او دورات او مجموعة البالي غروب املجانية في مركز غرب 
ســيدني للخدمــات اإلجتماعية زيارتنا خالل ايام اإلســبوع 
من الساعة: 9 صباحا - 4 مساءا علي العنوان التالي: 98 
 Auburn rd Auburn, Western Sydney Community
Centre. او اإلتصال علي الرقم: 96492063 او مراسلتنا 

  admin@wscci.org.au :علي اإليميل التالي
 دعمكم إستمرار لنجاحنا.

أبو علي، سعيد، درباس، سكرية، ابراهيم وديوب

االب فرخ يكرم الوزير سيدوتي وحوراني

لقطة جماعية للمسؤولين وحضور اثناء المهرجان

القنصل دباغ يتوسط الفنان حبيب، الراحيل، دباغ، سكرية، ديوب، بولس وابراهيم

يقدم الدرع للوزير سيدوتي بحضور الوزير كولمن

االب فرخ يقدم الدرع للزميلة حوراني

آثناء الغداء

فادي الصديق وسعيدة بدر الدين مع االطفال

نشاطات
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608 Liverpool Road Strathfield, NSW 2136
P. 1300 088 714  -  info@massaya.com.au  -  www.massaya.com.au

Opening Hours: Sun  -  Thurs: 11am  -  until 10pm
                      Fri  -  Sat: 11am  -  until 12pm

المطبخ اللبناني في سيدني - ستراثفيلد بأعلى جودة وعراقة بطعم ال ينسى

جلسة خارجية مع ارغيلة وجلسة داخلية مريحة وخدمة ممتازة

يتقدم السيد عادل ديوب من أبناء اجلالية بأحر التهاني وأطيب األمنيات مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك
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عساف، سام وستيف

كولمن، سام، عساف، كيوليار ولوت

عسافلوتسامكولمن

ناند كيوليار، سكرية وستيف مع وزير الهجرة

كولمن، حافظ، كيوليار، سكرية ولوت

وزير الهجرة السيد دايفيد كولمن يطلق الحملة 
السنوية جيش اإلنقاذ الموجهة إلى الجاليات اإلثنية 

ما هو الوقت األمثل لممارسة 
الرياضة في رمضان؟

ويمبلدون ترفع قيمة جوائزها 
بنسبة %11,8

يفتخــر أبناء الجاليــات متعددة الثقافــات بمواطن والدتهم 
كما يفتخرون بأن أســتراليا قــد أعطتهم بداية جديدة. وهم 

يتطّلعون إلى الفرص التي تمّكنهم من املساهمة باملقابل.
قــام وزيــر الهجرة والجنســية الســيد الســيد دايفيد كوملن 
بإطــالق الحملــة الســنوية املوجهة إلــى الجاليــات اإلثنية 
 Salvation Army Door والخاصــة بجمــع التبرعــات للـــ
Knock Red shield Appeal. تهدف حملة هذه السنة إلى 
جمع 79 مليون دوالر من جميع أنحاء أســتراليا للمساعدة 

في تلبية املحتاجن األسترالين.
ُيعتبر إطالق حملة الدرع األحمر للجاليات متعددة الثقافات 
من املناســبات الرئيسية لحملة جيش اإلنقاذ السنوية التي 
تبلغ ذروتها في أكبر عملية لطرق األبواب تشهدها أستراليا 
وذلك في نهاية األسبوع 25 - 26 أيار/مايو من هذا العام.

وفــي معــرض تعليقــه علــى اإلطــالق، قــال ســعادة الوزير 
دايفيد كوملن )Hon David Coleman MP(: “لقد أسهمت 
الجاليات متعددة الثقافات في أســتراليا إســهاًما هائاًل في 
النسيج االقتصادي واالجتماعي ملجتمعنا. إننا نفتخر جًدا 
بأمتنا وبإســهامات األســترالين من جميع الخلفيات. ومن 
دواعي فخري أن أطلق حملة الدرع األحمر الســنوية لجيش 
اإلنقاذ لعام 2019 للجاليات متعددة الثقافات في كل أنحاء 

أستراليا.”
ويقــول الناطق باســم Salvation Army للشــؤون متعددة 
 Lieut-Colonel Xuyen ،الثقافات على املســتوى الوطنــي
Pho، إن خدمــات املنظمــة متوّفرة لكّل من يعتبر أســتراليا 

وطًنا له. 
ويقول Lieut-Colonel Pho: “الضائقة املعيشــية ال تفّرق. 
وهناك عدد متزايد من األسترالين من جميع نواحي الحياة 
يلجأون إلى جيش اإلنقاذ طلًبا للمساعدة، لذا فإننا بحاجة 
إلــى دعــم الجماهيــر اآلن أكثر مــن أي وقت مضــى لضمان 

قدرتنا على مساعدة الذين في أوضاع صعبة”.
خالل األشــهر الـ 12 املاضية قّدم جيش اإلنقاذ )"سالفوز"( 
)The Salvation Army )The Salvos(( الدعــم ألكثــر من 
38000 شــخص يعانــون مــن التشــّرد و14000 شــخص 
يحاولــون التغّلــب على اإلدمــان، كما قّدم أكثــر من 50000 
جلسة إرشاد مالي ووّفر الرعاية لـ 5000 شخص يواجهون 
العنف العائلي وساعد أكثر من 150000 شخص عن طريق 

تقديم اإلغاثة الطارئة لهم. 

يقــول Lieut-Colonel Pho: “يقــّدم جيش اإلنقاذ عدًدا من 
الخدمــات االجتماعيــة الهامــة للجاليات متعــددة الثقافات 
في أســتراليا، وهي تشمل دعم املشــّردين، وخدمات النساء 
 ،Moneycare طريــق  عــن  ماليــة  وإرشــادات  واألطفــال، 
وخدمــات اإلدمان والتعافي منه، واملســاعدة القانونية عبر 
خدمــات ســالفوز القانونيــة اإلنســانية، وحصــص تعليــم 

اإلنجليزية، والكثير سوى ذلك".
“بفضــل الدعــم الشــعبي فقــط يســتطيع جيــش اإلنقــاذ 
االســتمرار في دعم مئات ألوف األسترالين الذين يعتمدون 
على خدماتنا. لذا فإننا تطلب من أبناء املجتمع األســترالي 
أن يعطــوا بســخاء لدعــم حملــة الــدرع األحمر هذه الســنة 

وإعطاء األمل ملن هم بأشد الحاجة إليه.”
مرة أخرى تشــترك الوكالة األســترالية املستقلة الرائدة في 
مجال التســويق متعّدد الثقافــات MultiConnexions مع 
جيــش اإلنقــاذ كراعية إلطالق هــذا العام. وأعربت رئيســة 
 ،Sheba Nandkeolyar ،التنفيذيــة MultiConnexions
عن اعتزازها بالعالقة الطويلة التي بنتها الشركة مع جيش 

اإلنقاذ لدعم عمله في جميع أنحاء أستراليا.
وقالــت الســيدة Nandkeolyar: “يفتخــر أبنــاء الجاليات 
متعــددة الثقافــات بمواطــن والدتهــم كمــا يفتخــرون بــأن 
أســتراليا قــد أعطتهــم بدايــة جديدة. وهــم يتطّلعــون إلى 

الفرص التي تمّكنهم من املساهمة باملقابل”.
وقــال الســيد جوزيــف عســاف رئيــس جوائز املؤسســات 
 Mr. Joseph Assaf, Chairman of( التجاريــة اإلثنيــة
Ethnic Business Awards(، وهــو املؤّيد القوي منذ أكثر 
من عشــرين ســنة لحملة الدرع األحمر التي يقوم بها جيش 
اإلنقــاذ: “إن الدعم الذي يعطيه جيش اإلنقاذ لألســترالين 
املحرومن، بمن فيهم ألفراد من الجاليات متعددة الثقافات، 
هــو دعــم هــام وعظيم الفائــدة. إننــي أشــّجع الجميع على 

التطّوع لحملة قرع األبواب والتبّرع هذه السنة”.

للتبــّرع أو التطــّوع لحملة الدرع األحمر هذه الســنة ُيرجي 
االتصــال علــى الرقــم SALVOS )13 72 58 13( أو عبــر 
اإلنترنت في املوقع salvationarmy.org.au، أو شخصًيا 
فــي أٍي مــن فــروع بنــك وســتباك أو أٍي من محــالت جيش 
اإلنقاذ، أو بإرســال شــيك بالبريد إلــى PO Box 9888 في 

عاصمة واليتك أو مقاطعتك. 

لشهر رمضان طبيعة مختلفة عن بقية أيام السنة، إذ تنقلب 
وتيــرة حياة الصائمــن، فيترك كثير من األشــخاص الذين 
يمارســون الرياضة إياها، بســبب نقص الســوائل والطاقة 

في الجسم.
لكــن التخلــي عــن الرياضــة شــهرا قــد ال يكــون حــال، ملــا 
للتمرينات من أهمية كبرى على صحة الشــخص الجســدية 
والنفســية علــى حد ســواء، فهي تحســن من تدفــق الدورة 
الدمويــة وتقــوي العضالت، تهــدئ األعصــاب وتخفف من 

الضغط النفسي، بحسب موقع "ويب طب”.
وإذا مــا ترافــق ترك الرياضة، األمر مع زيــادة حجم الطعام 
الذيــن يتناولــه الصائمون خاصة في الليــل، فقد يؤدي ذلك 
إلى خســارة جهودهم البدنية في الشــهور السابقة، ويزداد 

وزنهم.
وثمــة إجمــاع على أن أفضل وقــت للممارســة الرياضة هو 
بــن الفطور والســحور، ويمكن في ظروف معينة ممارســة 

الرياضة لفترة محدودة قبيل السحور.
أفضل وقت للممارسة الرياضة هو بن اإلفطار والسحور.

بدوره، قال موقع "ويب طب" الصحي إن أفضل وقت ملمارسة 
الرياضــة هو قبــل أو بعد االفطار بثالث إلى أربع ســاعات، 
حيث يكون الجســم قد أتم عمليــة هضم الطعام براحة دون 

التعرض ملشاكل عسر الهضم.
وأشــار إلى أن أنــه يمكن ممارســة التمرينــات البدنية قبل 
اإلفطار بســاعة إلى ســاعة ونصف، بحيث ينتهى النشــاط 
الرياضــي قــرب وقــت االفطــار لســرعة تعويــض الجســم 

بالسوائل واألمالح املعدنية والطاقة املفقودة.
ومع ذلك، يفضل أن تكون ممارســة الرياضة في هذا الوقت، 
وفــق عــدة شــروط منها: ال تزيد فترة املمارســة عن ســاعة، 
وأن تكون األماكن املغلقة، جيدة التهوية والتكييف، لحماية 
الصائم من حرارة الجو وضربة الحرارة، فالجو الحار يزيد 

فقدان الجسم للسوائل و قابلية التعرض للجفاف.

أعلــن نادي عمــوم إنجلترا أنه قرر رفــع قيمة جوائز بطولة 
ويمبلــدون للتنــس هــذا العــام لتصبــح 38 مليــون جنيــه 
إســترليني )49.4 مليون دوالر( وبزيادة تبلغ 11.8 باملئة 

عن العام املاضي يوم الثالثاء.
وســينال بطل منافسات الفردي في الرجال وكذلك السيدات 
2.35 مليون جنيه إسترليني وهو ما يزيد بفارق 100 ألف 

جنيه إسترليني عن 2018.
واستمرارا لنهج السنوات األخيرة قرر املنظمون أن يرفعوا 
أيضــا قيمــة جوائز الالعبــن الذين يودعوا املســابقات في 

األدوار األولى.
وزادت قيمــة جوائــز الظهور في األدوار التمهيدية بنســبة 
10 باملئة وســينال الالعب الذي يخــرج من الدور األول 45 

ألف جنيه إسترليني.
وستشهد ويمبلدون هذا العام ظهور السقف في امللعب رقم 
1 كمــا أنــه ســيتم اللجوء ألول مــرة إلى شــوط فاصل عند 

التعادل 12-12 في املجموعات الحاسمة لكل املباريات.
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فين، عصفور وحضور

الفنان علم الدين يقدم وصلته الفنيةد. رباعي والزميل وديع شامخ يكرمان الشاعرة دنياأعضاء مجلس المنتدى مع الشاعرة دنيا

تكريم الزميل المغوش

الداوودي، األيوبي، محيو، صالح وحضور

مصطفى، مراد، برو، القنصل حامد، المغوش، سكرية وابيض

السفير عزت عبدالهادي، السيناتور مسلماني، النائب ديب، عصفور، قرانوح، صوالحة وحضور

اتحاد المؤسسات الفلسطينية“  إتحاد عمال فلسطين، النادي الفلسطيني، رابطة الخريجين يكرمون الطلبة 
الجامعين وناشطين  في الجالية العربية 

الصالون الثقافي يحتفي بالشاعرة المبدعة دنيا ميخائيل القادمة من أمريكا

أقــام إتحاد املؤسســات الفلســطينية  في ســيدني " إتحاد 
عمــال  فلســطن ، النــادي الفلســطيني ، رابطــة الخريجن 
الجامعــن “ إحتفاليــا " حاشــدا " تم خالله تكريــم الطلبة 
الجامعين الفلسطين املتفوفقن واملتوفقات وناشطن في 
الجاليــة العربية واملجتمع  االســترالي املتعدد الحضارات 
والثقافات بحضور ورعاية  ســفير فلســطن لدى استراليا 
ونيوزلنده الدكتور عزت عبد الهادي والســيناتور  شــوكت 
مســلماني مديــر املعارضــة العماليــة فــي مجلــس شــيوخ 
برملــان الواليــة والنائب وزيــر التربية للظــل الدكتور جهاد 

شــهدت قاعــة اليزابيث في نــادي املاونتيز احتفــاًء باذخًا 
بالشــاعرة العراقيــة دنيــا ميخائيــل القادمــة مــن امريكا ، 
نظمــه الصالــون الثقافــي في منتــدى الجامعيــن العراقي 
األسترالي،وبحضور جمهور اكتظت به قاعة االحتفاء ومن 
مختلــف األطيــاف العراقيــة والعربية ، وبحضــور إعالمي 

مميز.
: التاليــة  الفقــرات  علــى  الحفــل  برنامــج  اشــتمل   وقــد 
*-تقديــم وترحيــب عــام لعريفــي الحفــل " ســحر كاشــف 
الغطاء وســميح موســى، كلمة منتــدى الجامعين العراقي 

األسترالي.
الدكتــور أحمد الربيعــي ، فلم وثائقي بعنــوان "الغريبة”، 
إعــداد والقاء صوتــي لهديل صباح  ووديع شــامخ ، ورقة 
منســق الصالــون الثقافــي في تقديم الشــاعرة . الشــاعرة 
فــي قراءة شــعرية متنوعــة . الشــاعر والفنان غســان علم 
الديــن فــي فاصــل موســيقي ، غنائــي وشــعري .قصيــدة 
متلفزة للشــاعرة دنيا ميخائيل .حوار مفتوح بن الشاعرة 

ديــب والنواب جوليــا فــن وديفد شــوبرديج والســيناتور 
لــي رينان والقنصل العراقي االســتاذ محمود ســعيد حامد 
ورئيس مدينة بلدية بنكستاون / كانتربيري االستاذ /كال /
 خلدون عصفور و جمع من أبناء الجالية العربية في سيدني.
قدمت فقرات البرنامج الشــابة الحامعيــة روز جمال عليان 
وتحــدث على التوالي الســفير د. عبد الهادي والســيناتور 
مســلماني والوزير ديــب وممثل آفيدا ديفيــز والضيفة ابو 
نحلة واالســتاذ  بشــير صوالحــة واملهنــدس زنايري حيث 
حيوا الشعب الفلسطيني  وابناء الجوالن االبطال كما حيوا 

الســيناتور املناضل مســلماني الذي عمل جاهــدا "  لتغير 
سياســة حزب العمال  لدعــم قضايانا املحقة وفي طليعتها 
قضية فلســطن والجوالن واكدوا علــى ان الحق املغتصب 
سينتصر وسيعود الهله ولن يموت حق لطاملا يتواجد مثل 
هؤالء االبطال في اســتراليا والعالم. في نهاية االحتفال تم 
تكريم بعض الناشــطن من أبناء الكالية العربية والتالمذة 

املتفوقن. 
أكرم الغوش

والجمهــور .ســاهم فيــه نخبــة مــن الحضــور " الشــاعرة 
أمــان الســيد ، الدكتورة بشــرى العبيــدي ، الدكتور احمد 
الربيعــي ، الفنــان والشــاعر غســان علــم الدين ، الشــاعر 
أميــل عامــر ، املهنــدس دانــه كركوكــي، االعالمــي ممدوح 
 ســكرية ، الشاعر سرمد اسطيفانوس، السيدة نغم عزت “ 
الختــام  مســك   -* 
توقيــع كتاب الغريبــة بتائها املربوطة، والذي شــهد إقبااًل 

رائعا من الجمهور .
وكان التقديــم النقدي بورقة تحت عنــوان "الحب والحرب 
وقلب دنيا الغجري " وادارة الحوار للزميل منسق الصالون 
الشــاعر وديع شــامخ . لقد كان عرســا ثقافيا جماليا بحق 
بحضور الجمهور وتفاعله مع الشــاعرة وما كتب عنها من 

نقود وبأقالم عراقية وعربية وأجنبية .
وتم تكريم الشاعرة من قبل الدكتور احمد الربيعي والدكتورة 
 بشــرى العبيــدي بجائــزة خاصــة تثمينــا البداعهــا الثر.

كمــا كانــت كل الفقــرات محــط اعجــاب وتفاعــل الجمهور 

ووسائل االعالم املرئية واملقروءة.
شــكرا من القلــب لجمهورنا الوفي ، والشــكر موصول الى 
الزمــالء االعالميــن الذين غطوا الحفــل تلفزيونيا وهما " 
الزميل االعالمي ســمير قاسم مدير قناة العراقية والزميلة 
اإلعالميــة هديــل صبــاح ، واملخــرج غــازي ميخائيل مدير 
قنــاة عشــتار الفضائيــة ، والزمــالء االاســتاذ اإلعالمــي 
ماجــد الغربــاوي رئيــس تحريــر صحيفــة املثقــف الغراء 
والزميــل منذرنعيــم عــن جريــدة العهــد الغــراء والزميــل 
ممدوح ســكرية رئيس تحريــر جريدة االبزيرفر ، والشــكر 
 ايضــا لكل الزمالء ممثلــي االحزاب والتيارات واملنظمات .
الشــكر واملحبــة الكبيريــن لفريق اإلعداد وهــم " الزميالت 
ســميح  والزمــالء   ، الســبتي  ماجــدة   ، البــدري  ناديــة 
 موســى ، ليــث ســامي ، جمــال ســامي ، زيــا يوخنــا “ 

وشــكر خاص وكبير للزميل كاكه دانه على جهوده الكبيرة 
في ادارة الجانب التقني في االمسية وإخراجها بكل روعة 

جمال . وديع شامخ 
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معرض للفنان التشكيلي الفلسطيني
فايز الحسني في سيدني

تحت رعاية ســعادة ســفير فلســطن في اســتراليا الدكتور 
عــزت عبــد الهــادي تــم افتتــاح املعــرض الفني التشــكيلي 
للفنــان الفلســطيني فايــز الحســني حضــره الــى جانــب 
الســفير الفلسطيني القنصل السوري االستاذ ماهر الدباغ، 
السيناتور شوكت مسلماني، رئيس بلدية ماركفيال السابق 
األستاذ ســليمان إسكندر، سماحة الشــيخ كمال مسلماني، 
ســماحة الشــيخ كامــل وهبــي، الحــزب الســوري القومــي 
االجتماعــي، حــزب البعــث العربي االشــتراكي، الجمعيات 
االســالمية الخيرية، اتحاد عمال فلســطن ، وسائل االعالم 
اإللكترونيــة، وعدد كبيــر من ابناء الجاليــة العربية. عرفت 
االحتفال السيدة ريناد الحسني كريمة الفنان فايز الحسني.  
 بدأ اإلحتفال بالنشيدين الوطنين االسترالي والفلسطيني.
كلمــة الفنــان التشــكيلي الفلســطيني فايــز الحســني عبر 
الشاشــة حيــا بهــا جهــود كل الذيــن عملــوا علــى افتتــاح 
هــذا املعــرض وخصوصا الســيد حســن مرتضــى وجميع 
الذيــن عملــوا معه، كما حيا جميع الحضور وشــكرهم على 

حضورهم.
شــكر السفير الفلســطيني في أســتراليا الدكتور عزت عبد 

الهــادي فــي كلمته الفنان الحســني وجميــع الحضور، كما 
تحدث باســهاب عن معاناة الشــعب الفلســطيني وصموده 
امام غطرســة السياسة االمريكية واإلسرائيلية ضد الشعب 
الفلسطيني، وطالب الحكومة االسترالية باتخاذ موقف ضد 
االعتداءات الصهيونية، ودعاها لالعتراف بحقوق الشــعب 
الفلســطيني باقامــة دولتــه املســتقلة وعاصمتهــا القــدس 

الشريف.
كلمــة االعالمــي حســن الديراني تحــدث بها باســم القائم 
على تنظيم هذا املعرض الســيد حســن مرتضى شكر وحيا 
بهــا الحضور الكريم وكل الفريــق الذي عمل معه خصوصا 
السيدة سناء ابو خليل التي كان لها الدور الكبير في ترتيب 

وتجهيز الصور التي تم عرضها.
وصلــة فنيــة للدبكــة التراثيــة الفلســطينية قدمتهــا فرقــة 
الدبكة الفلســطينية وشارك بها سعادة السفير الفلسطيني 

والقنصل السوري.
فقــرة املزاد العلني قدمها الناشــط االجتماعي الســيد طالل 
توبي. واختتم االحتفال بقصيدة من وحي فلسطن والقدس 

للشاعر القدير السيد احمد الحسيني .

Y vonne Maroun

عيادة لفحص العيون وتجهيز 
النظارات بإدارة االخصائية

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

Phone: 02 9550 0404

OPTOMETRIST
B.OPTOM

CONTACT LENSES

هــل مــن املمكن أن يكــون طعامنا قاتاًل لنا؟ مــا هي األخطاء 
التــي يجب أن نتجنبها أثناء اختيــار أغذيتنا اليومية؟ وما 
مدى تأثير بعض أنواع األطعمة على صحة أجسامنا بشكل 
عام؟ بعض اإلجابات بإشراف أخصائي في املوضوع التالي:

يموت شخص واحد من بن كل خمسة أشخاص حول العالم 
ألســباب متعلقة بســوء التغذية. فقد أشــارت دراسة جديدة 
نشرت في املجلة العلمية "The Lancet” إلى أن اإلفراط في 
اســتهالك اللحوم الحمراء واللحوم املعالجة وامللح والسكر 
وعدم تناول كمية كافية من الفواكه والخضروات والبقوليات 
يشــكل السبب الرئيسي ألمراض القلب والسرطان. والجدير 
بالذكر أن حوالي 11 مليون حالة وفاة على مســتوى العالم 
فــي عام 2017 تعود أســبابها إلى أمــراض القلب واألوعية 
الدمويــة، والتــي غالبًا ما تكون ناتجة عن أو تتفاقم بســبب 
الســمنة وسوء التغذية، وبشكل خاص اإلفراط في استهالك 

امللح.
ووفقــًا للباحثن، قد ينطــوي نظامنا الغذائــي اليومي على 
مخاطر أكبر من أي عامل آخر بما في ذلك تدخن السجائر.

سوء التغذية:
شــتيفان لوركوفسكي، الباحث األملاني الذي شارك في تقرير 
"The Lancet”، أشار في حوار مع DW إلى أن سوء التغذية 
يختلــف مــن بلد آلخــر باختــالف القدرة الشــرائية. فســوء 
التغذية هو انخفاض نســبة الخضروات والفواكه واأللياف 
تحتــوي  أطعمــة  علــى  الكلــي  شــبه  والحبوب واالعتمــاد 
على نســب عاليــة مــن النشــويات والدهون، إذ يميل معظم 
األشــخاص إلى تنــاول الوجبــات الســريعة واالعتماد على 
املــذاق في اختيار الطعام وليس على ما تحتويه من عناصر 
غذائيــة، وخصوصًا عند التقدم بالعمر. لذلك نالحظ ارتفاعًا 

في عدد األشخاص الذين يعانون من البدانة.
ومــا يفتقــده نظامنــا الغذائــي غالبًا هــو الحبــوب الكاملة 
واالعتدال في اســتهالك امللح والســكر والتــوازن بن أنواع 
األغذية. فبحســب الدراســة، فــإن أكثر من 50 فــي املائة من 
جميــع الوفيــات ناتجة عن عدم تناول مــا يكفي من الحبوب 
الكاملــة والفواكــه، وتنــاول كميــات كبيــرة مــن الصوديوم 
)امللــح(. علــى الرغم مــن معرفــة أن تناول الحبــوب الكاملة 
واأللياف قد يمنح الجسم وقاية ضد أمراض القلب واألوعية 
الدموية وسكري النوع الثاني وسرطان القولون واملستقيم، 
فيما يرتبط استهالك امللح والسكريات بزيادة خطر اإلصابة 

بأمراض القلب واألوعية الدموية ومرض السكري.

عادات غذائية قاتلة 
أكثر من التدخين ..

ما هي؟

الوقوف للنشيدين الفلسطيني واالسترالي

مكي، ديراني، مرتضى، قرانوح، السفير عبدالهادي ومروان

القنصل دباغ، السفير عبد الهادي والسناتور مسلماني

نصر وحضوريفتتحون المعرض
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زكاة المال
 فريضة على كل مسلم تتوفر فيه

 شروطها يجب اخراجها لمستحقيها
من الفقراء والمحتاجين

2.5%

كسوة العيد
 ادخل السعادة والسرور على قلوب

 اطفال الفقراء وأسرهم بالهدايا
وكسوة العيد للهدية

$25

زكاة الفطر
 زكاة الفطر واجبة على كل مسلم

يجب إخراجها قبيل
صالة العيد  عن الشخص

الواحد 

$15

إفطار الصائم
 تقديم موائد إفطار الصائم طيلة
 ايام شهر رمضان المبارك للفقراء

للوجبة والمحتاجين

$5

Charity No.  NSW - CFN 17891  VIC - 12875  SA - CCP2001  QLD - CH2796  WA - CC21766

 كفالة أسرة
فقيرة

 بحاجاتها الفذائية  لشهر
رمضان

$300

كفالة يتيم

 أكفل يتيمًا وكن مع النبي
)ص( رفيقا في  الجنة شهريًا

$50

 مشروعات
إنتاجية

 تمكن العائالت الفقيرة
 من اإلعتماد على النفس
وتوفر لهم دخال مستقرا

$600

سقيا الماء

صدقة جارية توفر المياه
 الصالحة للشرب

للمحتاجين
$450

من

فدية
 إطعام مسكين أو إخراج

 القيمة المالية عن كل يوم
 يفطره المرء لمن ال يستطيع

الصوم لعذر شرعي

$10

الرغيف الخيري

   تصدق بخبز يكفي  100
عائلة ليوم واحد 100 عائلة

$150

صدقة جارية

 صدقة جارية أجرها دائم
للمساهمين  فيها للسهم

$200

اإلغاثة الطارئة
 تقديم مساعدات طارئة

 للمصابين والمنكوبين
 بسبب الصراعات والكوارث

 والتخفيف عنهم
تبرع

155www.hai.org.au 760 1300للتبرع يمكنكم اإلتصال على الرقم:   أو زوروا موقع الهيئة:

Sydney Office:
119 Haldon St, 
Lakemba NSW 2195
P 02 9750 3161

Melbourne Office:
149 Sydney Rd, 
Coburg VIC 3058
P 03 8374 3000

Adelaide Office:
1/53 Henley Beach Rd, 
Mile End SA 5031
P 08 7200 2882

Brisbane Office:
16 Queens Rd, 
Slacks Creek QLD 4127
P 07 3493 4222

Westpac Bank Details:
Human Appeal 
International Australia
BSB: 032065 Acc: No. 328484

Perth Office:
2/1397 Albany Hwy, 
Cannington WA 6107
P 08 6269 3556

   للعائلة
ٱلواحدة

Ramadan
Plant seeds of 
      goodness this

Ramadan
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Mr Ford Spares
All Ford Spare Parts

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

New & Second Hand

35 - 37 Beresford Ave, Greenacre NSW 2190

P. 02 9793 7999 - F. 02 9707 4969

حبيب ومعز التونيس يرحبان بالزبائن الكرام

Australia Phone Cards
بطاقة اهلاتف االسرتالية

• Sky Lebanon
• Best Middle East Card
• Wonderful

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

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

LIGHTING          ELECTRICAL          DATA

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

 Very competitive prices, 
we will beat any quotes*

0424 783 755

تصليح مجيع أنواع
اهلواتف اخلليوية

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

328 Edgar St, Cnr Eldrige Rd Condell Park NSW 2200
Phone: 02 9791 6461  -  Fax: 02 9791 6449
Email: tyresexcel15811@hotmail.com

453 Merrylands Rd, Merrylands
Phone: 02 9637 7445

بمناسبة النجاح بمنطقة غيلفورد
تم إفتتاح فرع ثاني

في منطقة كونديل بارك

شعارنا السالمة والضمانة
لدينا جميع انواع الدواليب

وأشهر الماركات بسعر الجملة
إشتروا 4 دواليب
بسعر منافس جدًا

واحصلوا على
Wheel Balance التركيب - والـ(
والـ Wheel Allignment مجانًا(
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يتقدم السيد هشام الفاس
وجميع العاملن في شركاته

من ابناء الجالية العربية واالسالمية بأحر 
التهاني واطيب التمنيات بمناسبة حلول

شهر رمضان المبارك
كل عام وأنتم بخير

هشام الفاس
صاحب شركة

هشام للمواد الغذائية

تتقدم شركة
Industrial Zone

Real Estate
من الجالية العربية بأحر 
التهاني بمناسبة حلول

شهر رمضان المبارك
Unit  3 /60 Fairford Road Padstow NSW 2211 Australia

P. 0297098885  -  F. 0297098881

يتقدم تيار املردة استراليا
من اجلميع بأحر التهاني

مبناسبة حلول
شهر رمضان املبارك

Ahmad Yaghy

يتقدم
السيد أحمد ياغي

مدير مؤسسة اوستراليا فون كارد
من جميع املسلمني يف اوستراليا

بأحر التهاني وأطيب التمنيات مبناسبة حلول
شهر رمضان املبارك

أعاده اهلل على اجلميع باخلير والبركات
وكل عام وانتم بخير
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تصريح إعالمي 15 آذار/مارس 2019
حملة جديدة عن السالمة على اإلنترنت للمساعدة على بدء الحديث اليوم، في 
يوم العمل الوطني ملكافحة البلطجة والعنف، تّم إطالق حملة جديدة ملساعدة 
األمهات واآلباء ومقّدمي الرعاية واملعّلمن على بدء الحديث عن الســالمة عند 

استخدام اإلنترنت.
تبّين البحوث أن عدد األطفال األســترالين الذين يمّرون بتجارب ســلبية على 
اإلنترنــت أكبــر اآلن مــن أي وقت مضى، بمــا فيها البلطجة الَســيبرانية (عبر 

اإلنترنت) واالتصاالت غير املرغوب فيها من غرباء والعزل االجتماعي.
تهــدف الحملة الوطنية إلــى تزويد األمهات واآلباء ومقّدمي الرعاية واملعّلمن 
باملــوارد الصحيحة للمســاعدة على املحافظة على ســالمة األطفال والشــباب 

على اإلنترنت.
تقــول مفّوضــة eSafety (الســالمة اإللكترونيــة) جولــي إنمن غرانــت: "تبّين 
بحوثنــا أن 81 باملائــة مــن األمهات واآلبــاء قد أعطوا أطفالهم الذين في ســن 
الروضــة القدرة على اســتخدام أجهــزة موصولة باإلنترنت، لــذا ينبغي البدء 
بمحادثــات منفتحــة وصادقة في البيت عن الســلوك اآلمن علــى اإلنترنت في 

وقت أبكر مّما يعتقده الكثيرون".
وتضيــف إنمــن غرانت: "مع التغّير الســريع في حقــل التكنولوجيا، من املهم 
للغايــة أن يكون األمهات واآلباء واملعّلمون وجميع األشــخاص الذين يعتنون 
باألطفــال مســّلحن بمعلومات حديثة ودقيقة ويســهل فهمها. بهــذه الطريقة 
يمكننــا جميًعا أن نلعب دوًرا لضمان ســالمة األطفال وحصولهم على تجارب 

إيجابية على اإلنترنت".
 eSafety عن طريق مجموعة من املوارد املتاحة في املوقع اإللكتروني الخاص ب
يمكــن لألمهات واآلبــاء ومقّدمي الرعاية واملعّلمن العثــور على معلومات عن 
العواقــب الشــخصية والعاطفيــة و-في بعض الحــاالت- العواقــب القانونية 

للتصّرفات على اإلنترنت.
تقــول إنمن غرانت: "اليوم، في يــوم العمل الوطني ملكافحة البلطجة والعنف، 
مــن أفضــل الطــرق التي يمكننا بها املبــادرة إلى العمل هــي البدء بحديث مع 

أطفالنا".
هنــاك أكثــر من مليوني طالب وطالبة من أكثر من 5000 مدرســة في كل أنحاء 
أستراليا يقولون ’البلطجة. أبًدا‘ كجزء من يوم العمل الوطني ملكافحة البلطجة 

والعنف.
يشــّج ع يوم العمل الوطني التاســع الطالب واملعّلمــن واألمهات واآلباء على 

الوقوف بوجه البلطجة والعنف في مدارسنا.
وتقــول إنمــن غرانت: "يمكــن أن تكون البلطجة على اإلنترنت بأشــكال عديدة 
منها إطالق النعوت وبعث رســائل غير مرغوب فيها باإلضافة إلى التهديدات 
ونشــر محتويــات بــدون موافقة - واليوم نرســل رســالة قوية بــأن هذا ليس 

مقبواًل".
تســتضيف eSafety بعض الحصص الدراسية االفتراضية املجانية للمدارس 
فــي كل أنحــاء البلــد لتمكن الطــالب واملعلمن عن طريق إســتراتيجيات ملنع 

البلطجة على اإلنترنت والتحكم بها واإلبالغ عنها.
هذا وقد شــارك أكثر من 320 ألف طالب وطالبة في هذه الحصص الدراســية 

منذ 2015 .
يستطيع األمهات واآلباء ومقّدمو الرعاية واملعّلمون وغيرهم العثور على مزيد 

من املعلومات في املوقع
. esafety.gov.au

 Paula Masselos :للمزيــد من املعلومات أو لترتيب مقابلة ُيرجى االتصال ب
Embrace Society في

02 8090 7737 و 0419 292 207
paula@embracesociety.com.au أو

 
 2019آذار/مارس  15تصريح إعالمي 

 
 حملة جديدة عن السالمة على اإلنترنت للمساعدة على بدء الحديث

 
اليوم، في يوم العمل الوطني لمكافحة البلطجة والعنف، تّم إطالق حملة جديدة لمساعدة األمهات واآلباء ومقدّمي الرعاية 

 استخدام اإلنترنت.والمعلّمين على بدء الحديث عن السالمة عند 
 

تبيّن البحوث أن عدد األطفال األستراليين الذين يمّرون بتجارب سلبية على اإلنترنت أكبر اآلن من أي وقت مضى، بما 
 فيها البلطجة الَسيبرانية )عبر اإلنترنت( واالتصاالت غير المرغوب فيها من غرباء والعزل االجتماعي. 

 
مهات واآلباء ومقدّمي الرعاية والمعلّمين بالموارد الصحيحة للمساعدة على المحافظة تهدف الحملة الوطنية إلى تزويد األ

 على سالمة األطفال والشباب على اإلنترنت.
 

بالمائة من األمهات واآلباء قد  81)السالمة اإللكترونية( جولي إنمن غرانت: "تبيّن بحوثنا أن  eSafetyتقول مفّوضة 
الروضة القدرة على استخدام أجهزة موصولة باإلنترنت، لذا ينبغي البدء بمحادثات منفتحة أعطوا أطفالهم الذين في سن 

 وصادقة في البيت عن السلوك اآلمن على اإلنترنت في وقت أبكر مّما يعتقده الكثيرون".
 

باء والمعلّمون وتضيف إنمن غرانت: "مع التغيّر السريع في حقل التكنولوجيا، من المهم للغاية أن يكون األمهات واآل
وجميع األشخاص الذين يعتنون باألطفال مسلّحين بمعلومات حديثة ودقيقة ويسهل فهمها. بهذه الطريقة يمكننا جميعًا أن 

 نلعب دوًرا لضمان سالمة األطفال وحصولهم على تجارب إيجابية على اإلنترنت".
 

يمكن لألمهات واآلباء ومقدّمي  eSafetyالخاص بـ  الموقع اإللكترونيعن طريق مجموعة من الموارد المتاحة في 
العواقب القانونية  -في بعض الحاالت-الرعاية والمعلّمين العثور على معلومات عن العواقب الشخصية والعاطفية و

 للتصّرفات على اإلنترنت.
 

ي لمكافحة البلطجة والعنف، من أفضل الطرق التي يمكننا بها المبادرة إلى تقول إنمن غرانت: "اليوم، في يوم العمل الوطن
 العمل هي البدء بحديث مع أطفالنا".

 
كجزء من ‘ البلطجة. أبدًا’مدرسة في كل أنحاء أستراليا يقولون  5000من  من أكثر وطالبةهناك أكثر من مليوني طالب 

 يوم العمل الوطني لمكافحة البلطجة والعنف.
 

 ع يوم العمل الوطني التاسع الطالب والمعلّمين واألمهات واآلباء على الوقوف بوجه البلطجة والعنف في مدارسنا.يشجّ 
 

وتقول إنمن غرانت: "يمكن أن تكون البلطجة على اإلنترنت بأشكال عديدة منها إطالق النعوت وبعث رسائل غير 
 واليوم نرسل رسالة قوية بأن هذا ليس مقبوالً". -محتويات بدون موافقة مرغوب فيها باإلضافة إلى التهديدات ونشر 

 
المجانية للمدارس في كل أنحاء البلد لتمكين الطالب  الحصص الدراسية االفتراضيةبعض  eSafetyتستضيف 

 مين عن طريق إستراتيجيات لمنع البلطجة على اإلنترنت والتحك م بها واإلبالغ عنها.والمعل  
 

 .2015ألف طالب وطالبة في هذه الحصص الدراسية منذ  320هذا وقد شارك أكثر من 
 

وغيرهم العثور على مزيد من المعلومات في الموقع  األمهات واآلباء ومقدّمو الرعاية والمعلّمونيستطيع 
esafety.gov.au . 

 
 Embrace Society في  Paula Masselosللمزيد من المعلومات أو لترتيب مقابلة يُرجى االتصال بـ: 

 207 292 0419 و   7737 8090 02 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فــي الحلقــة الســابقة دار حديــث بــن جوليــا واديبة وكل 
واحدة منهن تحسد األخرى على حياتها اإلجتماعية.

بال أخالق، نعم بال أخالق. في املرة املاضية ادعت الحرص 
على شــرفها وشرف زوجها وكرامتها وكرامته، اليوم تبن 
أنهــا بعكــس ذلك، إنهــا امرأة ســاقطة، لو أبديــت تجاوبًا 
معهــا فإنهــا ســتذهب غــدًا مــع آخر ثــم مع آخر، ســأكون 
أنا من ســاعدها على ســلوك هذا الطريق األعوج”. ســكت 
واالنفعــال ال زال باد على حركات يديه وتراقص عينيه، ثم 
قال بصوت منخفض: “إن قيمي وأخالقي ال تسمح لي بأن 
أســاعد امرأة على الســقوط”. أجابته جوليا باســتغراب: 
“هكــذا فجــأة أصبحت صاحــب أخالق وقيم، منــذ متى يا 
ســيد روبرتو تملــك مثل هذه األخالق الرفيعــة؟ إنني أراك 
مثل صديقك لوي تبحثان عن املتعة هنا وهناك وال تهتمان 
بــأي أمــر فيه أخالق أو قيم”. “ال تخطئي يا ســيدتي –قال 
لها بثقة-  لدي كما لصديقي لوي أخالق وقيم، إننا نبحث 
عــن املتعــة، صحيــح، لكن ليس علــى حســاب أخالقنا، أنا 
مســتعد ملعاشــرة بائعات الهوى، ال بل أفعــل ذلك من حن 
آلخــر، أما أن أقترب من امرأة متزوجة ولديها أســرة فهذا 
مــن املحرمــات، تصوري لو أن زوج هــذه املرأة قد عرف أن 
زوجتــه تخونــه مع رجــل آخر فمــاذا يمكــن أن يحصل؟”. 
وأجــاب روبرتو بنفســه: “تأكدي يا ســيدتي أنه ســيكون 
مســتعدًا للقتــل، إن ارتــكاب الجرائــم بســبب النســاء هو 
األكثــر شــيوعًا فــي العالم، ال بل من األكيــد أن معظم نزالء 
الســجون قد وقعــوا ضحية تصرفــات النســاء”. “التبالغ 
–قاطعته جوليا- ليســت النســاء مســؤوالت عن تصرفات 
الحمقــى مــن الرجال، مــن الخطأ الفظيع أن تخــون املرأة، 
يتبعوهــذا ال يحتمــل ، صحيح، لكن ماذا لو خــان الرجل؟ ماذا 

عـــمـــران
الرواية الجديدة للكاتب والباحث الدكتور رامز رزق
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يحــدث إذا عرفــت امرأة ما أن زوجهــا يخونها، فهل ترتكب 
جريمــة ما؟ يمكــن أن يحدث ذلك ولكنه نادر، أما الرجل فإنه 
أكثــر تهــورًا”. وســكتت جوليا قليــاًل ثم ابتســمت في وجه 
روبرتــو وقالت: “أتعرف يا صديقــي، لقد ارتفعت في عيني 
كثيرًا، لقد اكتشفت أنك شهم، ال شك أنك قد قمت بعمل مهم 
تســتحق عليه املديــح”. كانت كلماتها تترافق مع ابتســامة 
وضــاءة، بدت عيناهــا أكثر جمااًل بعد البــكاء، وبدا وجهها 
جميــاًل جــدًا، نظر إليهــا روبرتو وقال بشــغف: “ما أجملك 
يــا جوليــا، حقًا إن صديقي لوي محظــوظ بحصوله عليك”. 
ازدادت ابتســامة جوليــا اتســاعًا وهي تســتمع إلى كلمات 
االطــراء التــي يقولها روبرتــو وقالت مجاملــة: “أنت تبدو 
رائعــًا يــا روبرتو، وغيــرت لهجتها إلى مــزاح قائلة- كانت 
أديبة على حق، لم تستطع أن تقاوم، وجدتك قربها فاندفعت 

نحوك”.

لقاء األربعاء

لقطــة مــن لقاء االربعاء خالل املحاضرة التي القاها الســفير الفلســطيني الســابق علــي قزق وقدمها 
الشاعر شوقي مسلماني بحضور اكاديمين ومثقفن وأدباء وصحافين.

من التراث

حكاية وعبرة

وقع حجر على  ذيل ثعلب فقطع ذيله.
فرآه ثعلب آخر فسأله لمَ قطعت ذيلك ؟! 

قال له إني أشعر  بسعادة وكأني طائرفي الهواء
يالها من  متعة

فجعله يقطع ذيله ! 
فلما شعر  بألم شديد ولم يجد متعة مثله.

سأله: لَم  كذبت علّي ؟! 
قال: إن أخبرت الثعالب بأملك 

لن يقطعوا ذيولهم  وسيسخرون منا.
فظلوا يخبرون كل من يجدوه بمتعتهم. 
حتى أصـبح غالب الثعالب  دون ذيل ! 

ثم إنهم صاروا كلما رأوا ثعلبًا بذيل  سخروا منه !!!
فإذا عم  الفساد صار الناس يعيرون 

 الصالحن بصالحهم! وأتخذهم السفهاء سخرية
إن املجتمع الفاسد إذا لم يجد  للمصلحن تهمة..

عّيرهم بأجمل مافيهم

الراعي
راعــي أغنــام فوجــئ بســيارة جديــدة تقــف قريبــًا من 
 قطيعــه ويخــرج منها شــاب حســن الهندام ويقــول له:
التــي  البهائــم  عــدد  كــم  لــك  قلــت  إذا 
؟ منهــا  واحــدا  تعطينــي  هــل   ترعاهــا 
بنعــم. وأجــاب  بذلــك  الراعــي   أعجــب 
فأخــرج الشــاب كمبيوتــرًا صغيــرًا وأوصلــه بهاتفــه 
النقــال ودخــل اإلنترنــت ، وانتقــل إلــى موقــع وكالــة 
الفضــاء األمريكيــة ، حيــث حصــل علــى خدمــة تحديد 
 ، جي.بــي.إس(   ( الصناعيــة  األقمــار  عبــر  املواقــع 
ثــم فتــح بنــك املعلومــات وجــدوال فــي إكســل وخــالل 
 دقائــق كان قــد حصــل علــى تقريــر مــن 150 صفحــة.
وبعــد قــراءة التقريــر بدقة وإجــراء بعض الحســابات 
 1647 لديــك  لــه:  وقــال  الراعــي  نحــو  التفــت   ،
لــه  فقــال  صحيحــًا.  ذلــك  وكان  البهائــم،  مــن  رأســا 
يعجبــك. الــذي  الخــروف  باختيــار  تفضــل   الراعــي: 
فنزل الشاب من سيارته وحام بن القطيع ثم حشر الحيوان 
 الذي وقع عليه اختياره في الصندوق الخلفي للسيارة.
أعــرف  أن  اســتطعت  لــو  الراعــي:  لــه  قــال  عندئــذ 
خروفــي؟ إلــي  تعيــد  هــل  عملــك  ونــوع   طبيعــة 
الشــاب.  وافــق 
مستشــار. أنــت  الراعــي:  لــه   فقــال 
ولكــن  صحيــح  هــذا  وقــال:  الشــاب  فدهــش 
بســيطة. الراعــي:  لــه  فقــال  !؟  ذلــك  عرفــت   كيــف 
 أواًل: لقــد أتيــت إلى هنا دون أن يطلــب منك أحد ذلك !.
 ثانيًا: لقد تدخلت في عملي وأنت ال تعرف شــيئا عنه !.

ثالثــًا: لقد ســعيت لنيــل مكافأة عــن عملك فــي اإلجابة 
على ســؤال بســيط غير ضــروري أنت طرحتــه ولم تكن 
 تعرف اإلجابة عنه بينما كنت أنا أعرف إجابته سلفًا !.
املستشــارين. معظــم  صفــات   وهــذه 
مــن  كلبــي  تخــرج  أن  أرجــو  حــال  كل  علــى 
 !! خروفــًا  ليــس  فإنــه  ســيارتك   صنــدوق 
أال يذكركم هذا بمن تعرفونهم من املستشارين والخبراء 

املوجودين عندنا باملئات وربما باآلالف؟
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اإلجهاد 
تقول جيتو إن أحد أكثر الجناة في فشل العالقات الجنسية 
هــو اإلجهــاد، الناجم عن كثــرة التفكير في مشــاغل الحياة 
اليومية، بدءا من مشــكالت العمل إلى تدبير شــؤون األسرة 
مرورا بالتفكير في مســتقبل األوالد، وصوال إلى البحث عن 

الراحة الشخصية.
ووصفت جيتو القلق الناتج عن التفكير في األمور الحياتية 
بشكل دائم، بأنه "لص يسرق الفرح الجنسي" بشكل خادع 
وغير متوقع، وتنصح األزواج بترك كل هذه املســائل خارج 

غرفة النوم.

الكحول
إن كنــت مــن أحــد املدمنن على شــرب الكحول، فــإن أدائك 
الجنســي على األرجح لن يكون في أفضل حاالته. والكحول 
أحد املســببات الرئيسية لالكتئاب والذي يعكر بدوره مزاج 

اإلنسان، ويبعده عن الشريك.
فضــال عن ذلك، فإن الكحول، بحســب ما تقول جيتو، يبطئ 
عمل أنظمة الجسم ويثبطها، مما يؤثر بصورة مباشر على 
القــدرات الجنســية، في وقت يكون الجســم أحوج ما يكون 

إلى الطاقة من أجل املمارسة الجنسية.

 التدخن
أثبتــت دراســات عــدة أن النيكوتــن الناتــج عــن التدخن، 
وعلى خالف كونه شديد السمية للجسم، فإن له تأثير شديد 
الضرر على أهم عضوين يحتاجهما الشخص عند املمارسة 

الجنسية هما: الرئتان والقلب.
وتسرع ممارســة الجنس التنفس، األمر الذي يتطلب رئتان 
صحيتــان ألداء هــذه املهمــة. كمــا أن املمارســة تحتاج إلى 
تدفق أكثر للدم إلى األعضاء التناســلية، وهذا ما يوفر، من 

املقترض، قلب سليم أيضا.  

يجد كثير من الرجال مشــكالت عدة عند ممارســة الجنس، األمر الذي يؤثر بشــكل 
كبير على الحياة الزوجية.

نســتعرض هنــا أبرز 5 مشــكالت قد تقف عائقا أمــام الحياة الجنســية للكثيرين، 
وفــق ما نقل موقع "ســتاندرد ميديا" البريطاني، األحــد، عن الطبيبة ماجي جيتو، 

أخصائية العالقات الزوجية واألسرة.

الماء..أسهل الطرق أسباب محددة "تدمر" الحياة الجنسية
للتغلب على الوزن الزائد

الداء في الدواء..
"عشر" األدوية في العالم 

الثالث مغشوشة

الشريك
قــد تكون الشــريكة أو الشــريك أحد أســباب تدميــر الحياة 
الجنســية لآلخــر، فالخجل الدائــم أو التمنع عن املمارســة 
الجنســية قد يثبط لدى الشــخص الرغبــة، مما يترجم على 

شكل مشكالت عائلية غير محمودة العواقب.
وتنصــح جيتــو األزواج، فــي مثــل هــذه الحــاالت تحديدا، 
باستشارة طبيب العائلة ملعرفة أسباب العزوف عن العالقة 
الحميميــة، فالطبيــب الشــخص الوحيــد الــذي ســيدم لــك 

مقترحات حل ناجعة.

الصحة
وأرجعت جيتو فشــل املمارســة الجنســية بــن األزواج في 
بعض األحيان إلى مشــكالت صحية في األعضاء التناسلية 
لــدى أحد الشــريكن، خاصة إذا كان الزوجــان متقدمان في 

السن.
وتنصح جيتو األزواج بأال يخجلوا في عرض أنفسهم على 
الطبيــب، فمشــكالت من هذا القبيل يجب عــدم تجاهلها، إذ 
إن حلهــا قد يقلب العالقة الزوجية من بائســة إلى ســعيدة 

للغاية.

فــي الوقت الذي يتبع فيه البعض عدة طرق ُتوصف أحيانًا 
بالقاسية للتغلب على مشكلة ارتفاع الوزن، يغفل الكثير أن 
شــرب املاء يوميًا على معدة فارغة من أسهل الطرق للتغلب 
علــى الــوزن الزائد الذي يعانــي منه العديد مــن الناس في 

العالم.
ممارســة أنــواع مختلفــة مــن الرياضــة لعــدة ســاعات في 
األســبوع واتباع حمية غذائية ُتوصف في الغالب بالقاسية 
ربمــا تكون أغلب الطرق التي يعتمد عليها البعض من أجل 
التغلــب على مشــكلة الوزن الزائد، والتمتع بجســم رشــيق 
ورياضــي. لكن ممارســة الرياضــة واتبــاع حميــة غذائيــة 
قاســية تتطلــب التحلي بالصبــر والقدرة علــى التحمل في 
أوقــات كثيــرة، مــا ُيعقد مهمــة الكثيــر من األشــخاص في 
التعامل مع مشــكلة الوزن الزائــد، ويدفعهم في النهاية إلى 

االستسالم والعودة بذلك إلى عاداتهم السابقة.
بيــد أن هناك طريقة فعالة وبســيطة قــد تغني عن اتباع كل 
الطرق التــي تتطلــب مجهــودًا كبيــرًا بهــدف التخلص من 
الــوزن الزائــد، فقد أورد موقع مجلة "فوكــوس" األملانية أن 
شــرب املاء على معدة فارغة صباح كل يوم يمكن أن يساعد 

الجسم في التخلص من الوزن الزائد.
وأفــاد موقــع "فوكــوس" أن شــرب كأس ماء كبير مباشــرة 
بعض االســتيقاظ من النوم له تأثيــر إيجابي على الصحة، 
ألن شــرب املــاء علــى معــدة فارغة ُيحســن عمليــات تجديد 
الخاليــا والتطهير التــي يقوم بها الجســم تلقائيًا كل ليلة، 
ويقــوي من فعالية الكبد. وأوضح املوقــع األملاني أنه يجب 
شــرب املاء كل صباح وعلى رشــفات، كما ال ينبغي للماء أن 

يكون باردًا.
وفي نفس الســياق، توصلت دراســات ســابقة إلى أن شرب 
املاء يوميًا على معدة فارغة يمكن أن يساعد حقًا في تخفيف 
الوزن، إذ يشــير موقع "ميديكل نيوز توداي" إلى أن شــرب 

املاء يزيد من حرق السعرات الحرارية في الجسم، 

يباع ســنويًا ما يصل قيمته إلى 85 مليار دوالر من األدوية 
مغشوشــة في كافة أنحاء العالم. ما يثير القلق هو النســبة 
املرتفعة التي نالتها أسواق العالم الثالث. مؤتمر دولي في 

اإلمارات يدق ناقوس الخطر عن "الجريمة املنظمة".
كشــف مؤتمــر دولــي انطلق في دبــي األربعــاء )24 أبريل/ 
نيسان 2019( عن أن قيمة مبيعات األدوية املغشوشة على 
مســتوى العالــم تصل إلى 85 مليار دوالر أمريكي ســنويًا، 
وفــق تقديــرات منظمة الصحــة العامليــة. وانطلقت في دبي 
اليــوم جلســات "املؤتمــر الدولــي الثالــث ملكافحــة الغــش 
الدوائــي" بمشــاركة 1180 من الخبــراء واملتخصصن من 
مختلــف دول العالم، وتســتمر يومن. وأفــاد متحدثون في 
املؤتمــر بأن تقديرات منظمة الصحة العاملية تشــير إلى أن 
10 فــي املائة من األدوية في الســوق الدوائــي بدول العالم 

الثالث مغشوشة.
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إنتخابات

ملختلف أنواع اهلجرة
د. حممود عجاوي

مترجم قانوني

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

وكيف هجرة رقم
9911 008

P. 02 9750 4288
M. 0406111101

يســتطيع الناخبون االدالء بأصواتهم 
عنــه  املعلــن  النهائــي  اليــوم  قبــل 
لالنتخابات الفيدرالية يوم 18 الشهر 
زارت  األوبزرفــر  صحيفــة  الحالــي، 
مركز بانكســتاون االنتخابــي والتقت 
الذيــن يســاعدون  الناشــطن  بعــض 
فــي توضيح عمليــة التصويت ومنهم 
الحــاج علي ديب، كريــم أبيض، ناجي 
وريتــا حريقــة، بــالل الحايــك، كريس 

ذوكوبولس ولويسة كلير.

صحيفة األوبزرفر تواكب االنتخابات الفيدرالية

طوني بورك يتوسط مشجعي حزب العمال والزميل سكرية

حريقة، الحاج ديب، سكرية، الحايك، كلير وأبيض

جايسن كلير، سكرية، ناجي وريتا حريقة

الحايك، الحاج ديب وكريس

اإلنتخابات الفدرالية ٢٠١٩
تتمة االولى

فــي “الكابــا” بعد يوم من خســارة الحزبن ملرشــحن لهما 
مــن خــالل تصريحــات عنصريــة علــى وســائل التواصــل 

االجتماعي.
في تبادل متوتر في بعض األحيان اســتضافه ديفيد سبيرز 
علــى قناة ســكاي نيوز ، تولى الســيد موريســون والســيد 
شــورتن مهمــة تنفيذ الخطط الضريبيــة ، والصحة العقلية 

، والتعليم ، والحرية الدينية وتغير املناخ.
تناوب املتداولون على ســؤال القادة عن الحلول التي يمكن 

أن تقدمها حكومتهم.
كان الزعمــاء يتنافســون علــى تجميــل سياســاتهم وتبرير 

إنفاقهم بشكل كاٍف ومعقول.
وافق كل من السيد موريسون والسيد شورتن على الحاجة 
إلــى تأمــن املــوارد لخدمــات الشــرطة والعنــف العائلي ، 
وجادل زعيم حزب العمال بأن حزبه ســوف يذهب إلى أبعد 

من خطة التحالف لخدمات الخطوط األمامية.
أجــاب الزعيمان على أســئلة متعددة عن الصحــة العقلية ، 
والتي وصفها الســيد موريســون بأنها "األزمــة الحقيقية" 
في أســتراليا ، حيث تعهد كالهما بتكريس أموال جدية من 

أجل التحسن.
لكــن ، بالطبــع ، كان موضــوع الضريبــة أكثــر مــا أثــاره 

الزعيمان.
فيما يتعلق بسياســات وتكاليف حزب العمل ، انتهز السيد 
موريســون فرصــة أخــرى لوصــف التعهــد بإلغــاء املبالــغ 
املســتردة من االئتمان النقدي لألشــخاص الذين ال يدفعون 

ضريبة الدخل انه ضريبة على املتقاعدين.
لكن الســيد شــورتن رفض ذلك وبداًل من ذلك هاجم الســيد 
موريســون لعدم فعله ما يكفي التخاذ إجراءات صارمة ضد 

التهرب الضريبي متعدد الجنسيات.
زفي اخر املناظرة قال الســيد شــورتن "حان وقت التغيير" 
مــن هذه الحكومــة إلى "حكومــة موحدة ومســتقرة" بينما 
حث السيد موريسون الناس على االلتزام “بادارة االقتصاد 

الذي يجيده”.

إلعالناتكم
يرجى االتصال

بأصحاب الكفاءة واإلختصاص
إيلي

0 41 2 2 24 6 0 4
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حلدادة ودهان
جميع أنواع السيارات

اإلتصال بـ بغزوان
0412 033 463
02 9756 1173

يمكــن أن يتعــرض أي متقــدم لوظيفة 
فــي أي مــكان فــي العالــم ألي نوع من 
ســواء  التعصــب  أو  التحيــز  أنــواع 
للعــرق أو النــوع بشــكل ال شــعوري 
مــن مســؤول املــوارد البشــرية الــذي 
يجــري املقابلة، ولكــن بفضل "روبوت 
املوارد البشــرية"، قيد التطوير حاليًا، 
ســتصبح هــذه الحــوادث جــزءًا مــن 
املاضي، وفقًا ملا نشرته صحيفة "ديلي 

ميل" البريطانية.
مــن املقرر أن يقوم الروبــوت "تنغاي"، 
بالحكــم علــى قــدرات املتقــدم للوظيفة 
ويســتطيع  تمامــًا.  محايــد  بشــكل 
الروبوت تنغاي أن يتبادل الحديث وأن 
يبتســم، فيما يتوخى برنامجــه للذكاء 
الصناعي عدم التحيز ســواء للعرق أو 

النوع وغيرها من العوامل املؤثرة.
وتســتخدم شــركة TNG، أكبــر شــركة 
توظيف في السويد، الروبوت "تنغاي" 
املزود برأس تشــبه اإلنسان في سلسلة 
مــن التجــارب، الختبــار التكنولوجيا، 
فــي   ،Furhat شــركة  طورتهــا  التــي 
ســتوكهولم، على مدار السنوات األربع 

املاضية.
ويبلغ طول الروبوت "تنغاي" 41 ســم 

أكد باحثون من الواليات املتحدة تطويرهم 
برنامجا يمكنه اكتشاف اضطرابات ما بعد 

الصدمة بدقة تصل إلى 90%.
وتعــاون باحثون من قســم الطب النفســي 
بكليــة الطــب بجامعة نيويــورك مع مختبر 
“ســيري” الدولــي للتكنولوجيــا وبحــوث 
الــكالم، لتطويــر برنامج يمكنه تشــخيص 
اضطرابات ما بعــد الصدمة بدقة، مثل تلك 
التي يعاني منها الجنود الذين شاركوا في 

الحروب.
فــي  مارمــار،  تشــارلز  الدكتــور،  ويشــير 
 Depression and“ مقــال نشــرته مجلــة
الجمعيــة  تصدرهــا  التــي   ”Anxiety
األمريكيــة لدراســة االكتئــاب واضطرابات 
القلق، إلى أن مثل هذه البحوث تجرى ألول 
مــرة فــي العالم. وحســب قوله فــإن نتائج 
اختبــار إمكانيات الذكاء الصناعي تكشــف 
أنه في املســتقبل القريب، ســيتم تشخيص 
االضطرابــات الناتجة عن التوتر النفســي 

عن طريق صوت الشخص.

“الســفر عبــر الزمــن"، دومــا مــا كان حلــم 
يراود الجميع، لكن يبدو أن شــركة "غوغل" 
يمكــن  واقــع  إلــى  ســتحوله  األمريكيــة، 

ممارسته عن طريق الهاتف الذكي.
وأشــار موقــع "أندرويــد بوليــس" التقني 
املتخصص إلى أن "غوغل" ستطرح تحديثا 
وتصويــر  باملالحــة  الخاصــة  لتطبيقهــا 
األرض "غوغل إيــرث تايم البس" للهواتف 

الذكية واألجهزة املحمولة.
وأوضحــت أن التحديــث الجديــد لـ"غوغل 
إيــرث تايــم البس"، ســيمكن املســتخدمن 
مــن إمكانية االطالع علــى التغييرات، التي 
شــهدها أي موقــع جغرافــي علــى مــدار 3 
عقــود، خــالل الفتــرات مــن 1984 وحتــى 

.2018
كمــا يتضمن إصدار "غوغل إيرث" الجديد، 
تصفــح  عمليــة  يجعــل  مرئيــا  تحديثــا 

ومشاهدة صور األرض أسهل.

ويــزن 3.5 كغم، وهو عبــارة عن تمثال 
نصفي ثالثي األبعاد، مع محاكاة لوجه 

يشبه اإلنسان.
الصناعــي  الــذكاء  برنامــج  ويهــدف 
للروبــوت "تنغــاي" إلى االســتفادة من 
ســهولة التحدث إلى مساعدي الصوت 

مثل "سيري" و"أليكسا”.
تقنيــة  خــالل  مــن  "تنغــاي"  ويتميــز 
الــذكاء الصناعي بالقدرة على "التعلم" 
مــن املوظفــن البشــر، الذيــن يقومون 
بمقابالت توظيف، وكذلك من املتقدمن 
للحصول علــى وظائف، وذلك من خالل 
مقابــالت تجريبية متعددة مع مجموعة 
واســعة من أشــخاص ينتمــون ألعمار 

وأجناس وأعراق مختلفة.
ويقــول غابرييل ســكانتزي، كبير فريق 
العلماء بشــركة Furhat: “ســيتم طرح 
الروبــوت، الــذي يقتصــر حاليــًا علــى 
إجــراء مقابالت باللغة الســويدية، بعد 
تزويــده ببرنامــج متعــدد اللغــات، بما 
في ذلك باللغــة اإلنجليزية، بحلول عام 

.”2020
يقــوم "تنغــاي" بتســجيل كل مــا يدور 
فــي املقابــالت وكل ما يقال لــه ثم ينتج 

نسخة من املقابلة ليتم تحليلها.

مــن جانبهــا، أوضحــت دميتــرا فيرغيري، 
 ”SRI International“ مختبــر  مديــرة 
الباحثــون  وضعــه  الــذي  البرنامــج  أن 
يحلــل الصــوت عن طريق اإليقــاع والنغمة 
والتعبيــر وتكــرار الكلمــات التــي نطقهــا 
الشخص. وعلى أساس هذا التحليل، يحدد 
األطباء الحالة الصحية النفســية والبدنية 

للشخص وكذلك حالته العاطفية.

روبوت إلجراء مقابالت التوظيف "
دون تحيز”

ذكاء صناعي يشخص المرض استنادا 
إلى صوت الشخص

يمكنك السفر عبر الزمن من خالل 
هاتفك... السر عند “غوغل”

وتعمــل تقنية "غوغل إيرث تايم البس"، إذا 
ادخل املســتخدم إحداثيات أو عنوان منزله 
أو مكان عمله، فإن التطبيق سيعرض صور 
التغييــرات التي شــهدها هــذا املكان خالل 

العقود الثالثة املاضية.
وفــي حال التفكير على نطاق أوســع، يمكن 
للمستخدم استكشــاف األماكن التي يرغب 
فيها أو يرشحها له "جوجل إيرث" ويشاهد 
حرائق الغابات في جنوب أستراليا وذوبان 
الجليــد في واليــة أالســكا األمريكية وإزالة 
التشــييد  ومشــروعات  املطيــرة  الغابــات 

العمالقة التي يجري العمل فيها.
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لقنت املمثلة األمريكية، تشارليز ثيرون، مذيع فرنسي درسا، 
خالل أحد البرامج التلفزيونية التي حلت ضيفة فيها.

 It’s only“ وخــالل اســتضافتها في برنامج فرنســي يدعى
TV”، فوجئت تشــارليز ثرون بمقدم البرنامج، سيريل نونا، 

وهو يطبع قبلة على خد مترجمتها، دون أي مقدمات.
وقابلت تشارليز ثيرون تصرف املذيع، بالقول له في الحال: 
"كان هذا غريبا.. ريما عليك في املرة املقبلة أن تأخذ اإلذن”.
وامتدح الكثير من مســتخدمي مواقع التواصل االجتماعي، 
موقــف نجمة هوليــوود األمريكية الحائزة على األوســكار، 
املشــهد  أثــار  بعدمــا  مترجمتهــا،  جانــب  إلــى  لوقوفهــا 

استفرازهم.
وقــاول أحــد مســتخدمي "تويتر":" شــكرا لك ثيــرون ألنك 

علمت سيريل كيف يتصرف”.
وأشادت إحداهن بموقف ثيرون في الدفاع عن مترجمتها.

ويقول أحدهم "شــكرا لك تشــارليز ثيرون أتفق معك تماما 
حتى القبلة تحتاج إلى إذن”.

يشار إلى أن تشارليز ثيرون، تدافع عن القضايا االجتماعية، 
كما أنها عضوا فعاال في حركة "مي تو" املناهضة للتحرش 

الجنسي، والداعمة للنساء ضحايا العنف املنزلي.
 Fair and“ وتصور تشــارليز ثيرون حاليا دورهــا في فيلم
Balanced”، الــذي يســتعرض تفاصيــل مزاعــم التحرش 
الجنســي التــي اتهــم فيهــا رئيــس شــبكة "فوكــس نيوز" 

األمريكية، روجر آيلز.

انفصلــت املغنيــة البريطانيــة، أديل، عن زوجها ســايمون 
كونيكي، حسب بيان أصدره ممثالن عن املغنية.

وقال البيان، إن الزوجن السابقن "ملتزمان بتربية ابنهما 
معا بمحبة”.

وولدت أديل، البالغة من العمر 30 عاما، ابنها أنجيلو عام 
2012، وكانــت تزوجت مــن كونيكي، وهو من العاملن في 
مجال األعمال الخيرية عام 2016، بعد نحو خمس سنوات 

اضطرت حبيبة نجم هوليوود جوني ديب، بولينا غلن، إلى 
العــودة إلى الوطــن للتهرب مــن االهتمام الزائــد الذي صار 

الصحفيون يولونه لعالقتها بجوني ديب.
اضطرت حبيبة نجم هوليوود جوني ديب، بولينا غلن، إلى 
العــودة إلى الوطــن للتهرب مــن االهتمام الزائــد الذي صار 

الصحفيون  يبدونه بعالقاتها بجوني ديب.
وقالت صحيفة “ The Mirror “ إن راقصة جو- جو ، بولينا 
غلن، لوحظت يوم 29 أبريل في موطنها مدينة بطرســبورغ 
حيث أقامت في منزل أبيها، غينادي غلن، الذي ساعدها في 

االختفاء من الصحفين.
ورفــض والدهــا اإلدالء بــأي تصريــح بشــأن حيــاة ابنتــه 
الشــخصية، مشــيرا إلى أنه ال يريد مناقشــة هــذا املوضوع 

دون أن تسمح له ابنته بذلك.
يذكــر أن وســائل اإلعالم أفادت يوم 25 أبريــل بأن ديب أقام 
عالقــات رومانســية بالروســية البالغــة 23 عاما مــن العمر 
وحتــى أنــه فكر بالــزواج بها. وذلك بعــد أن تعرف بها خالل 

تطــل الفنانة ســالفة معمــار بعملن خالل رمضــان 2019، 
وعبر مسلسل "مسافة أمان"، تعود إلى األعمال االجتماعية 

التي غابت عنها سنوات، 
 والعمل من تأليف إيمان سعيد وإخراج الليث حجو وإنتاج 
شــركة إيمار الشــام، وتؤدي فيه شخصية "ســالم"، طبيبة 
جراحــة رقيقــة ومســاملة، تتعــرض لحــدث جلل يؤثــر على 
مجــرى حياتهــا ككل وهــو اختطاف زوجها، ما يســبب لها 
صدمــات كبيرة، لنرى خالل أحداث العمل كيف تتعامل تلك 
املــرأة مــع هذا املنعطف وإذا كانت ســتتمكن مــن االنتصار 
لذاتهــا قبــل أن تنســاق بحالــة االنتقام ورد الفعــل العنيف 

تجاه ما تعرضت له من أذى.
كما تشــارك ســالفة بأحد أدوار بطولة مسلســل "الحرملك" 
)تأليف: سليمان عبد العزيز، إخراج تامر اسحق( بشخصية 

تشارليز ثيرون تلقن مذيع 
فرنسي درسا بعد قبلة مفاجئة

المغنية أديل تنفصل عن سايمون كونيكي 
بعد 3 سنوات من زواجهما

حبيبة جوني ديب هربت منه إلى بطرسبورغ

سالفة معمار تحاول االنتصار لذاتها في رمضان 2019

من الصداقة بينهما.
وتتصدر ألبومات أديل، املولــودة في العاصمة البريطانية 
لندن، والتي في الغالب تستخدم أرقاما كعناوين لها، أمثال 

19، 21، و25 على رأس قائمة أفضل املبيعات.
وأضــاف البيــان أن الزوجــن الســابقن يطلبــان احتــرام 
بشــأن  إضافيــة  بتعليقــات  يدليــان  ولــن  الخصوصيــة، 

املوضوع.

ســهرة في لوس أنجلــوس. وقالت وســائل اإلعالم إن جوني 
ديب ينوي الحضور إلى روسيا  ليتعرف بأهلها.

جديــر بالذكــر أن جونــي ديــب كان فــي الفتــرة ما بــن فبراير عام 
2015 ومايو 2016 متزوجا من املمثلة األمريكية، أمبر هارد، التي 
طلقته متهمة إياه بالعنف املنزلي وأعلنت ذلك في مقال نشــرته في 
صحيفة "واشــنطن بوســت". ورفع ديب ردا على ذلك ضدها دعوى 

قضائية مطالبا إياها بدفع مبلغ قدره 50 مليون دوالر.

"قمــر"، امرأة شرســة وقوية تمتلــك خان الدكــة وهو مكان 
السهر الذي يجمع الرجال املتنفذين، وتدير مجموعة فتيات 
تســتخدمهن لغايات تخدم مصالح أولئــك املتنفذين إلى أن 

تقع في شرك أعمالها.
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شــارك الرئيــس األميركي الســابق باراك أوبامــا متابعيه 
على صفحتيه في إنستغرام وتويتر بصورة قديمة تجمعه 

مع "خطيبته" ميشيل.
جــاء ذلــك بمناســبة عيــد ميــالد زوجتــه ميشــيل أوباما 

الخامس والخمسن، وفقا ملا ذكره موقع سكاي نيوز.
وفــي الصــورة، التي يعود تاريخها إلــى عام 1991، كتب 
بــاراك أوباما يقول "أعلم أنهــا قديمة، وأنا ما زلت مقتنع 
بها حتى يومنا هذا.. هي ال مثيل لها ميشيل أوباما.. عيد 

ميالد سعيد”.
وحظيــت التغريــدة مــع الصورة علــى تويتــر، التي يبدو 
أنهــا التقطــت في املدينة الكينية مومباســا، قبل نحو 28 

رغــم أن ثــروة أســطورة االســتثمار األميركــي، وارن 
بافيــت، تبلــغ حوالــي 86 مليــار دوالر، ممــا يجعلــه 
واحــًدا مــن أغنى الناس في العالــم، لكن القليل يعرف 

عن أسلوب حياته املتقشفة.
كما أنه ال ينفق أكثر من 3.17 دوالر على اإلفطار.

ويقــوم بافيت برحلته اليومية صباًحا التي تســتغرق 
خمس دقائق إلى املكتب، بالســيارة، وهو ما دأب عليه 

منذ خمسة عقود.
يتوقف أمام ماكدونالدز ويطلب أحد العناصر الثالثة: 
فطائر ســجق، ســجق مــع البيــض والجــن أو اللحم 

املقدد.

سلطنة بروناي تبدأ بتطبيق 
عقوبة الرجم حتى الموت 

للمثليين والزناة

أوباما وميشيل.. صورة للتاريخ في يوم "أعز صديقة”

ملياردير "متقشف" يفطر يوميًا
بـ 3،1٧ دوالر فقط.. من هو؟

عامــا، عندما أعلنا خطبتهما، على تويتر بأكثر من مليون 
إعجاب.

وردت الســيدة أوباما بشــكر كل من هنأها بمناســبة عيد 
ميالدها، وعبرت عن شعورها بالفخر بأصولها الجنوبية 
وبشــريك روحهــا وبابنتيهــا علــى كل اللحظــات الحلوة 

واملرة على مدى السنوات الخمس والخمسن املاضية.
وعلى إنســتغرام كتب الرئيس الســابق قائال "أنت لســت 
زوجتي وأم أبنائي فحسب، بل أنت أعز صديقة لي.. إنني 
أحب فيك قوتك وبهجتك وإصرارك، وأحبك أكثر كل يوم.. 
عيد ميالد ســعيد"، وحظيت الصورة مع الكلمات بحوالي 

4 مالين إعجاب.

بــدأت ســلطنة بروناي بتطبيــق قوانن تتشــدد في تطبيق 
الشــريعة اإلســالمية، وتتضمن الرجم حتى املوت للمثلين 

ومرتكبي الزنى، وقطع أيدي وأرجل السارقن.
ونقلــت وكالــة “أ ف ب”، أن “هذه العقوبات املشــددة دخلت 
حيز التنفيذ، مع تطبيق قانون عقوبات جديد بعد ســنوات 

من التأجيل”.
كما ينص القانون الجديد على عقوبة املوت ملرتكبي جرائم، 
بينها االغتصاب واملثلية والســرقة وإهانة أو ســب الرموز 

اإلسالمية املقّدسة.
وتتضمــن حزمــة القوانــن الجديــدة أيضــًا، جلــد املدانن 
باإلجهاض، وتجريم تعريض األطفال املســلمن للممارسات 

واملعتقدات الدينية غير اإلسالمية.
وبموجــب القوانــن الجديدة، بــات الرجم عقوبة ممارســة 
الجنس بن الرجال، فيما باتت ممارسة الجنس بن النساء 
عقوبتها الجلد 40 مرة أو السجن بحد أقصى عشر سنوات.

وتعــد حزمة القوانــن الجديدة مخيفة ملجموعة “ال جي بي 
تي” )وهو اختصار يشــير إلى مجموعــة املثلين واملثليات 

واملتحولن جنسيا ومزدوجي امليول الجنسية(
وأثــار إقــدام الســلطنة علــى املضــي قدمــًا في تنفيــذ هذه 
القوانــن، تنديدًا في العالم، فوصفتهــا األمم املتحدة بأنها 
“وحشــية وغير إنســانية”، فيما دعا املمثل األميركي جورج 

كلوني إلى مقاطعة فنادق فخمة مرتبطة بسلطان بروناي.
ووصف نائب مدير قســم آســيا في منظمة “هيومن رايتس 
ووتش”، فيل روبرتسون القانون بأّنه “همجي حتى النخاع 
ويفــرض عقوبــات بائــدة ألفعــال ال ينبغــي حتــى أن تكون 

جريمة”.
وفــي أول تعليق على القوانن وردات الفعل الدولية عليها، 
قال الســلطان حســن البلقية في خطاب قرب العاصمة بندر 
ســري بيغــاوان “أريــد أن أرى التعاليم اإلســالمية في هذا 

البلد تزداد قوة”.
واعتبــر الســلطان، الذي يحكم الســلطنة الصغيرة شــديدة 
الثــراء، أن “بروناي عادلة وســعيدة، و كل مــن يأتي لزيارة 
هذا البلد ســتكون لــه تجربة لطيفة ويتمتــع بالبيئة اآلمنة 

واملتناغمة”.
وتضــم بروناي 430 ألف نســمة، يديرها الســلطان حســن 
البلقية بقبضة من حديد منذ 1967، وهي أولى دول شــرق 
وجنوب شــرق آســيا التــي تطبق الشــريعة بهذا التشــدد، 
لتنضــم لعــدد من الدول التي تطبقها في الشــرق األوســط، 

وفي مقدمتها السعودية.
جديــر بالذكــر أن الســلطان البلقية، يعد أحــد أغنى اغنياء 
العالم، ويعيش في قصر فسيح ذي قبة ذهبية، وأعلن للمرة 

االولى عن تطبيق الشريعة عام 2013.
وتــم تطبيــق الجــزء األول مــن القانون في العــام 2014، و 
تضمــن عقوبات أقل تشــددًا، مثل فــرض غرامات وعقوبات 
سجن لتهم مثل سوء السلوك أو عدم حضور صالة الجمعة.

ويقــول إنــه يطلب من زوجته وهو يقــوم بالحالقة في 
الصباح، أن تضع له مبلغا بسيط قائال: "2.61 دوالر، 

2.95 دوالر أو 3.17 دوالر”.
يضيــف: "تقــوم – هــي - بوضــع املبلــغ فــي الــكأس 

الصغيرة بجانبي على السيارة”.
هــذه القصــة يشــرحها فــي فيلــم وثائقي عــن حياته 

بعنوان "أن تصبح وارن بافيت”.
ويقول للمخــرج الوثائقي بيتر كونهــاردت: "عندما ال 
أشــعر بالبحبوحــة، فإنــي أذهــب إلى مبلــغ الـ 2.61 
دوالر، وهــو يوافــق فطائــر الســجق، أضعهــا أمامي 

وأسكب بنفسي الكوكاكوال”.
تواضعــه  األميركــي  املليارديــر  عــن  وعــرف  هــذا 
واســتخدامه املواصالت العامة وعشقه للقراءة، وعلى 
الرغم من كبر سنه يقضي %80 من وقته في القراءة، 

بحسب ما ذكره في أحد لقاءاته التلفزيونية.
تتجــاوز ثروة إمبراطــور االســتثمار 82 مليار دوالر، 
لكنه ال يزال يعيش في منزل اشتراه عام 1958 مقابل 
31.5 ألــف دوالر، وعندمــا ســأل عن الســبب في أحد 
لقاءاته مع هيئة اإلذاعة البريطانية "بي بي سي"، رد: 
"أنا سعيد في منزلي، وربما انتقلت إلى منزل آخر لو 

رأيت أنني سأكون أكثر سعادة”.
وفــي عــام 2014 حصد لقــب "الرجل األكثِر ســخاًء"، 
بقيامه بأكبر تبرع فردي لألعمال الخيرية، حيث تبرع 
بمــا ُيقدر بـــ2.8 مليــار دوالر ليقــدم 2.1 مليار دوالر 
ملؤسســة "بيــل أند ميليندا جيتس" فــي صورة 16.6 
مليون ســهم في شــركته، وتم توزيع باقي التبرع على 

4 شركات أخرى.
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Suite 12, Level 1 - 410 Church Street, Parramatta NSW 2150

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

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

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

وكيل هجرة عامة
وكيل هجرة مسجل لشؤون الطلبة

نقدم املشورة واملساعدة مع 
التأشريات األسرتالية لـ الدخول إىل 

أسرتاليا بشكل قانوين
زيارة األهل واألصدقاء

الدراسة يف مؤسسات تعليمية 
معرتف هبا للحصول عىل مؤهالت 

معرتف هبا وطنيا
العمل يف اسرتاليا

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

هجرة أصحاب املهن واملهارات

تأشيرات اللجوء الى استراليا

او 	  سوريا  من  هربوا  اقارب  لديك  كان  إذا 
العراق.

اتصل بنا رسيعًا ملساعدتك يف ارسال طلبات 	 
تأشرياهتم اىل اسرتاليا

خربتنا عىل مدى 20 عامًا من أجل خدمتك	 

خرباء يف القضايا القانونية
واملثول أمام املحاكم

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

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

from syria or Iraq
• Contact us urgently to assist 

you in lodging their visa 
applications to Australia

• our 20 years experience is at 
your service.

Eva Abdel Messiah
Registered Migration Agents
MARN 0636719

فريق عملنا يتكلم اللغتني
العربية واإلنجليزية

إعالنات

املطعم الشامي حتلو اجللسة واللقمة املميزة

عنوان املطعم الشامي اجلديد
102 - 106  Railway Terrace Merrylands

Tel: 02 8677 1671

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

هل حتس اجللسة العائلية الهادئة واملريحة؟
كل ذلك مع خدمة راقية وديكور ملوكي جميل وأسعار مناسبة للجميع

يتسع املطعم لـ ١١٥ كرسي ويستقبل جميع املناسبات واالفراح من أعياد ميالد وخطوبات وغيرها 
كل هذا جتده يف مطعم الشامي على عنوانه اجلديد أدناه

ا�م�ي ا�ممطعم ا�م�ش


