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حمقق أممي: مؤسس ويكيليكس مقتل 11 شخصا يف إطالق نار يف مركز البلدية يف فرجينيا بيتش 
تعرض لتعذيب نفسي قــال قائــد الشــرطة فــي فرجينيــا بيتــش بواليــة فرجينيــا 

األمريكيــة إن موظفا ســاخطا باملدينة أطلــق النار في مركز 
البلدية باملدينة بعد ظهر الجمعة فقتل 11 شخصا وأصاب 

ما ال يقل عن ستة آخرين قبل مقتله.
وقــال قائــد الشــرطة جيمس ســيرفيرا إن الشــرطة مازالت 
تحقــق في مالبســات الحــادث على وجه الدقــة بتلك املدينة 
الســاحلية. ولم يذكر سيرفيرا سوى تفاصيل بسيطة ولكنه 
قال إن رجل شــرطة كان من بني من أصيبوا في إطالق النار 

ولكنه نجا من املوت.
وأضاف سيرفيرا إن املهاجم موظف ببلدية املدينة منذ فترة 
طويلة ووصفه بأنه ”ســاخط“. ولــم يعرف على الفور ما إذا 
كان املســلح قتل نفســه أم أنه لقي حتفه خالل تبادل إطالق 

النار مع الشرطة.
وقال سيرفيرا إن الحادث وقع بعد الساعة الرابعة مساء في 

Phone: 0414447554
Email: tawfik444@yahoo.com

خبرة طويلة يف تركيب ونحت جميع انواع احلجارة
Quality Stonemasonry work

حكومة سكوت موريسون
تؤدي اليمني الدستورية يف مقر احلكومة

أدى رئيــس الــوزراء ســكوت موريســون وفريقــه الــوزاري 
اليمني الدستورية في مقر الحكومة في كانبيرا.

وصــل السياســيون في االئتــالف مع شــركائهم وعائالتهم 
للمشــاركة فــي هــذه اإلجــراءات الرســمية بعــد فوزهم في 

االنتخابات الفيدرالية.
“قفــي بالقــرب مــن زوجك ذي الصلــة" ، مــزح الحاكم العام 
الســير بيتر كوســغروف مــن وضع اللمســات األخيرة على 

اإلجــراءات الرســمية لعائلتــي ســكوت موريســون ومايكل 
ماكورماك قبل أداء اليمني كرئيس للوزراء ونائبه.

بدأ موريســون والســيد ماكورماك اإلجراءات الرســمية في 
كانبيرا، بعد 11 يوًما من نجاح التحالف في تجديد الوالية 

لفترة ثالثة.
“مــاذا عن مصافحة تقاطع األيدي؟" طلب الســيد ماكورماك 
مــن رئيس الوزراء حيث قــام الرجال الثالثة بالتقاط صورة 

أخرى.
احتفظ موريسون بالحقائب الرئيسية للوزراء املعروفني من 
قبــل ، لكنه شــجع أيًضا بعــض املبتدئــني ومنحهم حقائب 

ألول مرة.
تلقــى جميــع الــوزراء فــي الصــف األمامــي شــعار العلــم 
األسترالي ، وهو ما جعله موريسون سمة من سمات نظامه 

قــال محقــق مختــص بحقوق اإلنســان فــي األمــم املتحدة، 
الجمعة، إن جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس يعاني 
مــن "التعذيــب النفســي" نتيجة تعرضه لحملة تشــويه من 
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أستراليات

تحتفــل العديــد مــن البلــدان بمناســباتها 
التراثية املختلفة فــي مختلف بقاع العالم، 
أســفها  بيــوم  أســتراليا  احتفلــت  حيــث 
الوطنــي، الــذي يعــد يوًمــا وطنًيــا مهًمــا 

بالنسبة لألستراليني.
يوم الحزن الوطني أو يوم األسف الوطني، 
هــو ذكــرى يقيمها األســتراليون فــي 26 
مايو ســنويا منــذ 1998 لتعبير الحكومة 
أســتراليا  حدث لســكان  ملــا  أســفها  عــن 
األصليني مــن ســوء معاملــة، بســبب مــا 
تسبب به االســتعمار البريطاني والسلطة 
األســترالية لهم، ومــا انتزعــوه بالقوة من 
أســرهم ومجتمعاتهم فــي الصغر بموجب 

سياسات االستيعاب السابقة.
وال يعــد هــذا اليــوم يوم عطلة رســمية في 
أســتراليا، غيــر أن بعــض زعماء الســكان 

األصليني ينادون بذلك.
وتنوعت املظاهر االحتفالية بهذا اليوم في 
أســتراليا، بني حفالت الشــواء واملسيرات 
وتصريحــات  للقــادة  وخطــب  الشــعبية 
لإلعالميني ورجال السياســة واملســؤولني 

بالحكومات املحلية والواليات.

أعلنــت منظمــة اإلنتربــول الدوليــة أنهــا 
أنقــذت في عملية نظمتها، خمســني طفال 
مــن مغتصبيهــم فــي تايالنــد والواليات 

املتحدة وأستراليا.
وذكرت الشــرطة الدولية أن العملية التي 
تحمل اســم" بالكرســت" وهو ســوار كان 
على يد أحد املجرمني، بدأت عام 2017.

وقالــت إنه تم العثور على موقع في قطاع 
الظل الخــاص باإلنترنت عدد املشــتركني 
فيــه حوالــي 63 ألــف مشــترك وظهــرت 
لفتــرة طويلــة بانتظام عليه مــواد جديدة 
تتعلق بإســاءة معاملــة األطفال، وخاصة 

الفتيان ممن أعمارهم دون الـ13 عاما.
وأشــار اإلنتربــول إلــى أن "املغتصبــني 
كانــوا قلقني للغاية مــن احتمال فضحهم، 
ولذلــك لجؤوا غالبــا لتمويه عالقتهم غير 
الســوية باألطفال وتركوا عددا قليال جدا 
من األدلة املرئية أو الصوتية املدينة لهم".

تم األســبوع املاضي افتتاح خط مترو دون 
ســائق في غرب سيدني وســتقل القطارات 
دون ســائق خــالل األيــام القليلــة املقبلــة 

االالف من األشخاص.
تعمــل القطــارات دون ســائق، عــن طريــق 
اســتخدام  الكمبيوتر والكهرباء واملراقبني 

يعملون على تشغيل القطار دون سائق.
والخوف من اســتخدام هذه القطارات أنها 
قــد تتأثــر بالعواصــف واألمطــار وبعــض 
التقلبــات املناخيــة  التــي قد تعرقــل عمله 

مما قد يشكل خطر على الركاب.

وفي عام 2008، اعتذرت أســتراليا رسميا 
لســكان  التاريخيــة  املعاملــة  إســاءة  عــن 
البــالد األصليني مســتهلة حقبة جديدة في 
العالقات العرقية في حدث رمزي مشــحون 
بالعواطف أبكى الســكان األصليني، وســط 
هتافــات املواطنني في شــتى أنحاء البالد، 
وقــاد كيفني راد رئيس الوزراء األســترالي 

االعتذار البرملاني.
وكان صــدر تقريرا بــارزا صدر عام 1997 
أوضــح أن ما يتراوح بــني واحد من ثالثة، 
الســكان  أبنــاء  مــن  عشــرة  مــن  وواحــد 
األصليــني انتزع من عائلتــه في الفترة بني 

عام 1910 وعام 1970.
لكــن  اعتــذار،  بتقديــم  التقريــر  وأوصــى 
الحكومــة األحرارية الســابقة بقيادة جون 
هــاوارد رفضــت االعتــذار وعرضــت فقــط 
اإلدالء ببيــان يبدي الندم، قائلة إن األجيال 
الحالية يجب أال تتحمل مسؤولية تصرفات 

الحكومات السابقة.
ويشــكل الســكان األصليــون حالًيا حوالي 
%2.4 مــن التعــداد الســكاني ألســتراليا 

الذي يقدر بنحو 25 مليون نسمة.

هويــة  تحديــد  مــن  اإلنتربــول  وتمكــن 
الضحايــا األولى للجناة بحلــول نوفمبر 
2017، وبعــد شــهرين تــم القبــض على 

املجرمني في تايالند وأستراليا.
واستمرت االعتقاالت ووجد بعض الجناة 
أيضا فــي الواليات املتحــدة كما تم إنقاذ 
لكــن  املغتصبــني،  أيــدي  مــن  50 طفــال 
البحــث عــن الضحايا اآلخريــن، الذين قد 
يكون عددهم حوالى 100 شخص، ما زال 

مستمرا.
أما بالنســبة للمغتصبني، فقد حكم على 
مدير موقعهــم مونتري ســاالنجام الذي 
تــم احتجازه فــي تايالند بالســجن ملدة 
146 عاما بتهمــة االعتداء على األطفال 
والتالعــب باملــواد املتعلقة بهــذا العنف 
كمــا تــم الحكــم علــى موقوفــني آخريــن 
بالســجن لفترات طويلــة مددها بني 36 

و40 سنة.

اإلنتربول ينقذ 50 طفال من مغتصبيهم احتفال أسترالي بيوم "األسف الوطني" 
في تايالند وأمريكا وأستراليا

افتتاح خط مترو دون سائق
في غرب سيدني

قد يكون النتشار مثل هذه القطارات املكلفة 
التأثيــر علــى عمل الســائقني في ســيدني 
والذيــن قــد يضطــرون الــى التوجــه الــى 

ملبورن بحثا عن العمل.
قطار مترو سيدني أبطأ من القطار العادي 
- ولكن بعض املســافرين ما زالوا سعيدين 

بهذه التجربة.
فــي يــوم الجمعــة ، اســتغرقت الرحلة إلى 
شــمال ســيدني في بعض أكثر املناطق في  
 Lane و M2 و M7 سيدني ازدحاًما - نفق

Cove - ساعة وسبع دقائق.

كوفئ الحــارس أنــدرو ردمــني علــى تألقه 
فــي نهائي الــدوري اإلســترالي لكرة القدم 
بانضمامه إلى تشــكيلة املنتخب استعدادا 
ملواجهــة كوريا الجنوبيــة الوديــة الشــهر 

املقبل.
وأنقــذ الحــارس الذي لم يســبق لــه اللعب 
مــع املنتخب ركلتي ترجيح ليقود ســيدني 
لحصــد لقبه الرابع في الــدوري بانتصاره 
4-1 علــى بيرث جلوري بــركالت الترجيح 
بعــد انتهــاء الوقتــني األصلــي واإلضافي 

بالتعادل بدون أهداف.
وكان ردمــني من بني ســتة العبني انضموا 
ولــم يســبق لهم اللعــب مع املنتخــب وهم 
زميله في سيدني براندون أونيل باإلضافة 
ملبــورن  العــب  لورنس تومــاس  إلــى 
فيكتــوري والثالثــي هاري ســوتار ورايان 
فــي  وليامز وبرانــدون بوريلــو املحتــرف 

أوروبا.
وأكــد املــدرب جراهــام أرنولــد أن انضمام 
كل هــذا العدد مــن الالعبني الجدد ال يعني 
تغييــرا فــي دمــاء الفريــق لكنه يريــد منح 

أصحاب الخبرة راحة.
وقــال "الســنوات األخيــرة كانــت صعبــة 
لالعبــني البارزين الذيــن لم يحصلوا على 

فترة طويلة للراحة بني املواسم.
"أعلــم إمكاناتهــم وأعتقــد أنــه مــن املهــم 
أن يبــدأوا املوســم بعد حصولهــم راحــة 
جسدية وذهنية. سينضمون مرة أخرى في 
الجولة األولى لتصفيات )كأس العالم( في 

سبتمبر".
وتلعب إســتراليا ضد كوريا في بوسان في 
السابع من يونيو حزيران قبل إجراء قرعة 
تصفيــات آســيا املؤهلــة لــكأس العالم في 

قطر 2022 في يوليو تموز.

استدعاء ردمين إلى تشكيل إستراليا بعد 
تألقه في نهائي الدوري
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العمال ساعدوا 
اإلئتالف في ربح 
إنتخابات 2019

ممدوح سكرية

لقد كســر بيل شــورتن صمته عن خســارة 
حــزب العمال في االنتخابــات ، حيث ألقى 
اللوم على "شــركات الضخمة” و “املصالح 
الخاصة القوية” فــي النتيجة املفاجئة في 

18 مايو.
وقــال الســيد شــورتن ، الــذي ُيفهــم أنــه 
حريــص على البقــاء في مقدمــة املعارضة 
، وتولــي حقيبــة اإلعاقــات ، إنــه مســتعد 
ملساعدة السيد ألبانيزي في توحيد الحزب 

بعد هزيمته.
يشغل املناصب املهمة االن في حزب العمال 
رجــالن وهمــا أنتونــي ألبانيــزي رئيســا 
للمعارضة ونائبه ريتشرد مارليز وامرأتان 
فــي أدوار قياديــة فــي املجلس التشــريعي 

وهن بيني وانك وكريستينا كانيلي  .
تــم اختيــار أنتوني ألبانيــزي نائب رئيس 
الوزراء األســترالي األســبق لتولــي زعامة 
حــزب العمال املعــارض في أســتراليا بعد 
هزيمة الحــزب فــي االنتخابــات البرملانية 
الفيدراليــة فــي وقــت ســابق مــن الشــهر 

الجاري.
وأصبــح ألبانيــزي، البالــغ مــن العمر 56 
عاًمــا، الزعيم الجديد لحــزب العمال، حيث 
إنــه لــم يترشــح أحــد ملنافســته علــى هذا 

املنصب.
وغــرد ألبانيــز على موقع تويتــر للتواصل 
االجتماعي قائال "يشرفني أن يتم انتخابي 
الزعيــم الحادي والعشــرين لحــزب العمال 
األسترالي. شكًرا ألعضاء الحزب واألعضاء 
الكبار وأصحاب الحقائب واملنتسبني على 
دعمكم ". مضيفا "يمكننا معا إعادة حزبنا 
العظيــم إلــى الحكومــة فــي غضــون ثالث 

سنوات”.
الناخبــني  بمخاطبــة  ألبانيــزي  وتعهــد 
خارج فقاعات كانبــرا والعمال في محاولة 
القناعهــم بأن العمال أفضل حزب ليمثلهم، 
وبالرغــم مــن أن العمــال اعتمدوا سياســة 
رجل وامرأة ليمسكو بزاعمة ونيابة زعامة 

فــي مشــهد نــادر، شــوهدت مجموعــات 
مكونة من مئات أســماك "شيطان البحر" 

قبالة سواحل أستراليا.
وتبقى أســماك "الراي مانتــا"، كامنة في 
ميــاه املحيطات لفترات طويلة جدا معظم 
حياتهــا، ويعتقــد أن األنــواع املهددة من 
األســماك تعيش فــي املناطق الســاحلية، 

هــذه  أن  إال   ،2001 العــام  منــذ  الحــزب 
املــرة تغيرت سياســتهم، حيــث أن النائبة 
تنتــوي  كانــت  أونيــل  كليــر  الفيكتوريــة 
الترشــح أيضًا ملنصب نائبة الزعيم، إال أن 
زمالئها فــي الحزب أقنعوهــا بالعدول عن 

ذلك ألنها ال تملك الخبرة الكافية بعد.
وتعــرض حــزب العمــال لهزيمــة مفاجئــة 
 18 فــي  جــرت  التــي  االنتخابــات  فــي 
أيار/ مايــو الجــاري والتــي شــهدت عودة 
االئتــالف املحافــظ بزعامة رئيــس الوزراء 
سكوت موريســون إلــى الســلطة بحكومة 
أغلبيــة، متحديا اســتطالعات الــرأي التي 

توقعت  فوز حزب العمال. 
واســتقال بيــل شــورتن، الــذي كان يقــود 
عــام  منــذ  املعارضــة  فــي  العمــال  حــزب 

2013، مباشرة بعد الهزيمة.
يشــار إلى أن ألبانيزي، الذي ولد ونشأ في 
سيدني، هو عضو برملاني منذ عام .1996 
واحتفــظ بســهولة بمقعده فــي جرايندلر، 
غــرب  الداخلية فــي  االنتخابيــة  الدائــرة 
ســيدني، فــي االنتخابــات التي جــرت هذا 

الشهر.
وكان ألبانيــز وزيــرًا فــي حكومــة العمــال 
خالل الفترة من عام 2007 إلى عام 2013 
، وشــغل منصــب نائــب رئيــس الــوزراء 
لفترة قصيرة بــني حزيران/يونيو وأيلول/

سبتمبر .2013
كمــا تولــى ريتشــارد مارلــز، وهــو عضــو 
بجنــوب  والية فيكتوريــا  عــن  بالبرملــان 
البــالد، منصــب نائب زعيم الحــزب، حيث 
أنه كان هو الشــخص الوحيد الذي يسعى 
للمنصب.وفــي تصريح لــه قال مارلز، املهم 
االنصات للناخبني وفهم ملاذا خسر العمال 

االنتخابات الفدرالية.
و أضــاف أيضًا إنه من املهم املحافظة على 
روح الوحــدة التي زرعها بيل شــورتن في 
حــزب العمــال على مر الســنوات بعد فترة 

التقلب بني كيفني راد وجوليا جيالرد.

شورتن يلقي باللوم على "المصالح الخاصة 
القوية" في خسارة حزب العمال في االنتخابات

مجموعات من "شيطان البحر"
تغزو السواحل

ولكنها عادة ما تسبح في املياه املفتوحة.
ويمكــن ألســماك "الراي مانتــا"، أن تنمو 

حتى يصل طولها إلى خمسة أمتار.
"الــراي  أســماك  إن  الباحثــون  ويقــول 
مانتــا" تغــادر مناطقهــا على بعــد مئات 
الكيلومتــرات فقــط، وال يقــوم بالســباحة 

لفترات طويلة.

إنتهت اإلنتخابات ولم تنتهي ردود الفعل عليها حيث كان لها طعم خاص هذا 
العام، وجاءت نتائجها مختلفة تمامًا عن ما كان متوقعا في اغلب اإلستطالعات 
التي اجريت، والتي رجحت فوز املعارضة العمالية على اإلئتالف الحاكم، فكان 

من حق رئيس الحكومة سكوت موريسون، أن يصف نجاحه باملعجزة.
من خالل متابعتنا ملجريات اإلنتخابات الفيدرالية يمكننا أن نستخلص بعض 

النقاط املهمة وهي:
١  -  قدمت املعارضة خططًا عديدة ومتقدمة وأحيانًا جريئة وفي بعض األحيان 
غيــر ضروريــة أثناء اإلنتخابات، مما اتاح لرئيس الحكومة املجال النتقاد هذه 
الخطــط الكثيــرة والغامضــة في كثير مــن األحيان، وهذا مــا زرع الخوف لدى 
الناخبــني لقبولها وخصوصًا خطط املتقاعدين »والنيغاتيف غيرنغ« والبيئة 

وغيرهم. 
لم تســتطع املعارضة تقديم خطة واضحة لتقوية االقتصاد الذي يعتبر محورًا 
أساســيًا لنجاح اي حزب في اســتالم الحكم، بينما ركز الســيد موريسون على 
قوة االقتصاد بشــكل جيد من دون أية مواجهة او انتقاد لخططه اإلقتصادية. 
فلــم نر على ســبيل املثال املعارضة تنتقد عدم قــدرة الحكومة على إدارة قطاع 
البنــاء بشــكل جيــد، مما ادى الــى ارتفاع اســعار املنازل بشــكل مخيف خالل 
األعــوام املاضيــة واالن نــرى هــذا القطــاع يعاني مــن تراجع غيــر صحي مما 
ســيؤثر على اقتصــاد البلد واليد العاملة، وهذا ما الحظنــاه مؤخرا في زيادة 

نسبة البطالة خالل الشهر املاضي. 
كذلك لم تســتطع املعارضة توضيح نقطــة مهمة تتعلق باالقتصاد القوي الذي 
تتفاخــر بــه الحكومــة أال وهــي أن هــذا االقتصــاد بنــي فقط لخدمــة اصحاب 
رؤوس األموال والشــركات الكبرى بينما ظــل أصحاب الدخل املحدود يعانون 
من ارتفاع اســعار املــواد والحاجيات الضرورية لالنســان كالطعــام واللباس 
وااليجار وأســعار املنازل وغيرها الكثيــر،  بينما بقي الراتب على ما هو عليه 

منذ سنوات عديدة.
2- اســتخدم الســيد موريســون بذكاء اللعب على ورقة املاضي او اتهام حزب 
العمــال فــي هــدر األموال خالل فتــرة حكمه قبل اســتالم االئتــالف للحكم عام 
2013 ، وكثيرًا ما قال أن حزب العمال ال يستطيع إدارة اإلقتصاد بينما اثبت 
اإلئتــالف أنــه قادر على ذلــك وقادر على إعــادة الخزينة الــى الفائض كما هو 

متوقع في العام القادم،  وهذا ما زرع الخوف لدى الناخبني من املعارضة.
3- الكاريزمــا وشــخصية القائــد أثــرت بشــكل كبيــر علــى فئة مــن الناخبني 
املتأرجحــني والذيــن قرروا فــي األيام األخيرة قبــل اإلنتخابات فــي اي اتجاه 
ســوف يسلكون، فكان موريســون يمتلك شــخصية القائد الواثق الذي جذبهم 
وأعطاهــم الثقــة لكي يدلوا بأصواتهــم لصالحه، ورأينا كيــف ركز في خطابه 
على املقارنة بينه وبني رئيس املعارضة بيل شورتن، الذي لم يستطع ان يكسب 

رضا هؤالء الناخبني ولم يكن موفقًا أبدًا في أدائه.
مــن خالل ما ســبق ذكــره تظهر النتائج على ما يبدو تشــتتا للناخبني مع دور 
كبير لعبته أحزاب شعبوية صغيرة وأخرى من اليمني املتطرف في ترجيح كفة 

الفوز لصالح املحافظني في مناطق رئيسية في شمال شرق البالد.
وبــني هــؤالء بولني هانســون، الذي قلل حزبهــا من أهمية فضيحــة طالته عن 
تلقيه أمواال من لوبي األســلحة األميركي، وكاليف باملر، امللقب بدونالد ترامب 
أســتراليا، الذي أنفق عشــرات ماليني الــدوالرات على حملة شــعبوية، وكذلك 
الخوف من خســارة الوظائف في قطاع املناجم اذا اســتلم حزب العمال الحكم 

كل ذلك ادى الى ربح اإلئتالف لهذه اإلنتخابات.
علــى أية حــال ليس مهما من يســتلم الحكم في أســتراليا بقــدر أهمية الوفاء 
بالوعــود وتقديــم الخدمــات املهمة لألســتراليني بما في ذلك أصحــاب الدخل 
املحدود الذين ينتظرون من الحكومة الجديدة النظر في وضعهم غير املحمود.
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ضمت الحكومة الجديدة التي شكلها رئيس 
موريســون،  ســكوت  األســترالي  الــوزراء 

وزيرا عربيا من أصل لبناني.
فــوز  بعــد  حكومتــه  موريســون  وشــكل 
االئتــالف الــذي يتزعمــه فــي االنتخابــات 
أيــام.  11 نحــو  قبــل   الفدراليــة 

عــني رئيــس الــوزراء األســترالي ســكوت 
موريســون كني ويات ليكــون أول وزير من 
الســكان األصليــني يتولى شــؤونهم، وذلك 
خــالل إعالن التشــكيلة الوزاريــة الجديدة 
فــي أعقــاب االنتخابــات الفيدراليــة التــي 

جرت األسبوع املاضي.
نشــأ ويــات فــي مزرعــة تعليمية للســكان 
األصليــني فــي أســتراليا الغربيــة. وكانت 
والدتــه منــى عبــد اهلل مــن أبناء الســكان 
"الجيــل  باســم  املعروفــني  األصليــني 
املســروق"- وهــم أطفــال تــم إبعادهــم عن 
أســرهم إلضفــاء الطابع املؤسســي عليهم 

وضمــت الحكومــة الجديــدة ســبعة وجوه 
نســائية بينهــا وزيــرة الخارجيــة ماريــز 
باين، فيما أســندت حقيبة اإلسكان للنائب 
الفدرالــي اللبنانــي األصــل مايــكل ســكر، 
باإلضافــة إلــى تعيينه في منصب مســاعد 

لوزير الخزانة.

أو تنشــئتهم أو تبنيهم فــي الفترة من عام 
1910 إلى سبعينيات القرن العشرين.

وينتمــي ويــات لقبائــل نونهــا وياماتــي 
وونجي وأيضــا له أصل أيرلندي. وأصبح 
ثالــث أســترالي من الســكان األصليني يتم 

انتخابه عضوا في البرملان عام 2010.
وفــي عام 2017، أصبح أول أســترالي من 
الســكان األصليني يتم تعيينه وزيرا، حيث 

تولى مسؤولية رعاية املسنني.
يذكــر أنــه بعــد مــرور أســبوع علــى فوزه 
املفاجــئ فــي االنتخابات االتحاديــة، أبقى 
موريسون على معظم وزرائه في مناصبهم.

الحكومة األسترالية الجديدة
تضم وزيرا عربيا

أستراليا تعين أول وزير من السكان 
األصليين لتولي شؤونهم
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PRIME MINISTER 

 
 رئيس الوزراء

 
 

 رسالة من رئيس الوزراء
 

 عيد الفطر
 أنا سعيد بارسال أطيب أمنياتي لكل من يحتفل بنهاية شهر رمضان وبعشية عيد الفطر.

 
الطعام بعد أنا أعرف أنكم تشعرون اآلن بسعادة كبرى وأنتم تجتمعون مع العائلة واألصدقاء لتبادل الهدايا ولتناول 

والتضحية بالنفس.فترة طويلة من الصوم   
 

هذا الوقت هو أيضاً مناسبة لتذّكر النسيج الغني  ألستراليا المتعددة الثقافات والمبادىء المشتركة التي تجمعنا 
 بعضاً ببعض.

 
لآلخر بغض من في قبول واحترام كل واحد منا كا جميعاً  والتي تنتمتع به ات التيالمسؤولية واالمتيازتعتبر 

وعد أستراليا. بمثابة  –يني أو خلفيته األثنية النظر عن معتقده الد  
 

بذلك جعلونا واحدة  وهم ،هذا هو السبب وراء مجيء شعوب من كل العالم الى هنا لكي يجعلوا أستراليا وطنهم
سالماً وتعدديةً ثقافية متناغمة. من أكثر أمم األرض   

 
قة وعلينا أن نحمله الى األمام وأن نسلمه لألجيال هذا وعد كسبناه بعد جهد وهو عهد انتقل الينا من األجيال الساب

 القادمة .
 

ومناسبة عيد الفطر، التي ترتكز على التناغم واالحترام المتبادل والتفاهم، هي مناسبة مالئمة للتأكيد على هذا 
 االلتزام ولالحتفال بالمبادىء التي تجعلنا ما نحن عليه.

 
  .عيد مبارككل ما قد يحمله من سالم واكتفاء.بارك بسعيد وم ستراليين المسلمين عيد فطرأتمنى لكل األ

 
 
 
 
 

رئيس وزراء أستراليا   
سكوت موريسون  المحترم     
  

                              
 
 
 

 

 
PRIME MINISTER 

 
 رئيس الوزراء

 
 

 رسالة من رئيس الوزراء
 

 عيد الفطر
 أنا سعيد بارسال أطيب أمنياتي لكل من يحتفل بنهاية شهر رمضان وبعشية عيد الفطر.

 
الطعام بعد أنا أعرف أنكم تشعرون اآلن بسعادة كبرى وأنتم تجتمعون مع العائلة واألصدقاء لتبادل الهدايا ولتناول 

والتضحية بالنفس.فترة طويلة من الصوم   
 

هذا الوقت هو أيضاً مناسبة لتذّكر النسيج الغني  ألستراليا المتعددة الثقافات والمبادىء المشتركة التي تجمعنا 
 بعضاً ببعض.

 
لآلخر بغض من في قبول واحترام كل واحد منا كا جميعاً  والتي تنتمتع به ات التيالمسؤولية واالمتيازتعتبر 

وعد أستراليا. بمثابة  –يني أو خلفيته األثنية النظر عن معتقده الد  
 

بذلك جعلونا واحدة  وهم ،هذا هو السبب وراء مجيء شعوب من كل العالم الى هنا لكي يجعلوا أستراليا وطنهم
سالماً وتعدديةً ثقافية متناغمة. من أكثر أمم األرض   

 
قة وعلينا أن نحمله الى األمام وأن نسلمه لألجيال هذا وعد كسبناه بعد جهد وهو عهد انتقل الينا من األجيال الساب

 القادمة .
 

ومناسبة عيد الفطر، التي ترتكز على التناغم واالحترام المتبادل والتفاهم، هي مناسبة مالئمة للتأكيد على هذا 
 االلتزام ولالحتفال بالمبادىء التي تجعلنا ما نحن عليه.

 
  .عيد مبارككل ما قد يحمله من سالم واكتفاء.بارك بسعيد وم ستراليين المسلمين عيد فطرأتمنى لكل األ

 
 
 
 
 

رئيس وزراء أستراليا   
سكوت موريسون  المحترم     
  

                              
 
 
 

0400 140 120

IMAGE FRENZY

Antoine Yammine
Photographer

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



5 The World Observer  |  1st June  |  2019 إعالناألوبزرفر  |  ١ حزيران |  ٢٠١٩

 دراما أو كوميديا أو
أكشن؟ الخيار لك.

 استمتع بالترفيه المباشر من MysatGo على شاشتك الكبيرة مع
®Telstra TVالجديد. مع ™nbn الموثوقة + بيانات غير محدودة مقابل 

99$/الشهر، خياراتك ال حدود لها.

.MysatGo ثواني” اآلن على

تنطبق رسوم على المحتوى.

الحّد األدنى للكلفة 2,376$ على مدى 24 شهًرا.  لزبائن Telstra الجدد.

 )Standard Plus Evening Speed( سرعة مسائية أعلى من السرعة العادية 
.nbn حدود دنيا للسرعات النموذجية 40 ميغابيت في الثانية 7 مساًء - 11 مساًء على

     

 ال يتوفر هذا العرض على الالّسلكي الثابت. تنطبق سياسة االستخدام العادل. يتّم تأكيد السرعات الفعلية بعد التوصيل وقد تكون أقل نظًرا
TEL1271 MC/19   .لوضعية التركيب داخل المنزل وربط األسالك

telstra.com/nbnsmart ُزر الموقع
ُزر متجر Telstra المحلي

TEL1271 - MAY 14 BUNDLES - PRESS - ARABIC - 210x285 - THE WORLD OBSERVER.indd   1 22/5/19   11:20 am
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إعالن

أسعار منافسة على جميع أنواع الخضار والفاكهة الطازجة باإلضافة الى 
األجبان واأللبان والقهوة والمكسرات وجميع أنواع الحبوب والسمانة العربية

بإدارة السيد
إليان بولس

77 Wattle Street Punchbowl, 2196  -  P. 02 8065 0975
 BIG SAVE FRUIT MARKET Shop 3 St. Martin Village Blacktown

M. 0410 062 726

كيلو برغل خشن 1.49$  كيلو الجوز $11.99  

٢٠ ليتر 
زيت بزر 
القطن  

  $37.99

كيلو سميد خشن أو ناعم 
$1.49

كيلو ليمون حلو نوڤل
$0.99 ٥ علب محارم  $3.99

صندوق تمر مدجول
Extra Large $34.99

كيلو تفاح
Pink Lady $1.79

كيلو ماندرين
Impérial Mandarin $1.99

يتقدم السيد إليان بولس بأطيب التمنيات بمناسبة عيد الفطر السعيد

يوجد لدينا أجهزة
للقنوات العربية

مبيع بالجملة والمفرق ونؤمن أيضًا طلبات المطاعم
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 تنطبق معايير األهلية. دورات TAFE(( المجانية هي لدورات مختارة فقط. قد تنطبق رسوم ونفقات أخرى. 
 .1 Treasury Place, Melbourne ،مصّرح لها من الحكومة الفيكتورية .freetafe.vic.gov.au انظروا إلى

freetafe.vic.gov.au

دورات
TAFE

المجانیة لكثیر
من الوظائف 

احصلوا على المهارات التي تحتاجونها 
للحصول على وظيفة مطلوبة

تسجلوا اآلن في 

 ١٥ أيار  |  ٢٠١٩

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
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إعالن

15th May  |  2019

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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رأي

منذ العام 2016 تاريخ اإلنتخابات الفيدرالية الســابقة وكل استطالعات الرأي 
والتي بلغ عددها 56 إستطالعًا كان حزب العمال املعارض يتقدم على الحكومة 
بنســب تراوحــت بالحــدى األقصى بني 54-46 والحد األدنــى 51- 49 وهذا ما 

كانت عليه صباح يوم السبت املاضي 5/18 يوم اإلنتخابات العامة.
بسبب تلك اإلستطالعات دارت معركة سياسية منهكة داخل حزب األحرار الذي 
تخلص من رئيس الوزراء مالكوم تيرنبول في شهر آب من العام املاضي، وكان 
 تيرنبول قد إنقلب على طوني أبوت عام 2015 بسبب إستطالعات الرأي أيضًا.
لكن وبعد إغالق صناديق اإلقتراع السادســة مســاء الســبت 18 أيار وبدء فرز 
األصوات بدأت األرقام تفيد بتقدم حزب األحرار وحليفه الحزب الوطني، وقبيل 
منتصف الليل كانت النتائج تخطئ كل إســتطالعات الرأي الســابقة حني ظهر 
زعيم املعارضة الفيدرالية أمام مناصريه في مدينة ملبورن معلنًا خسارة حزبه 
اإلنتخابات ومهنئًا سكوت موريسن وأعلن عن عدم نيته البقاء في منصبه أو 

الترشح لشغله من جديد ولكنه سيحتفظ بمقعده في البرملان.
من جهته رئيس الوزراء سكوت موريسن والذي كان ينتظر مكاملة زعيم املعارضة كما يقضي البروتوكول 

أطّل على محازبيه في مدينة سدني ليعلن عن اإلنتصار املعجزة كما سماه في خطاب النصر.
ومن هنا يأتي السؤال كيف حصلت املعجزة، وهل صحيح أن هناك من معجزات أو خطاء من حزب 

العمال أو إداء أفضل من تحالف األحرار- الوطني؟
حــزب العمــال قدم للناخبــني برنامجًا إنتخابيــًا طموحًا ووعد بتغير في النظام الضريبي يشــمل 
تخفيــض نســبة الضريبــة على أربــاح رأس املال من 50% إلى 25% وحصر اإلســتثمار الســلبي 
املعــروف ب)النيغتيف غيرينغ( باملنازل الجديدة فقــط من تاريخ فوزه باإلنتخابات. ووعد الحزب 
ايضــًا باقتطــاع تقديمات مالية لبعض املتقاعدين املعروفــة ب )فرنكن كريدت( وكان الحزب ينوي 
فــرض ضرائــب علــى معاش اإلدخــار التقاعــدي كل ذلك من أجل تأمــني األموال املطلوبــة للتعليم 
والصحــة والبنــى التحتية. ووعد الحزب بتخفيض نســبة انبعاث الكربون بالجو إلى 50% حتى 
العام 2030 للحد من التغيرات املناخية من خالل الحد من استعمال الفحم في إنتاج الطاقة حيث 
كان الحزب يعارض مبدئيًا افتتاح املنجم املعروف باسم آداني في والية كوينزلند واإلستثمار في 
قطاع الطاقة املتجددة. من ضمن البرنامج الطموح وعد حزب العمال بمســاعدة مرضى الســرطان 
بتغطيــة كلفــة العالج 100% باإلضافة إلى تقديم مبلغ بقيمــة 2000 دوالر في عامني للمتقاعدين 
كمســاعدة فــي عالج أمــراض الفم واألســنان ووعد الحزب برفــع أجور العاملني فــي قطاع رعاية 
األطفال بنسبة 20% خالل فترة حكمه األولى باإلضافة إلى ورصد الحزب مبلغ يفوق املليار دوالر 
لشــراء األراضــي لبناء خط قطار ســريع يربط والية كوينزلند ونيو ســوث ويلــز ووالية فكتوريا. 
وتعّهد الحزب في خطته أيضًا بصرف مبالغ كبيرة لتمويل خطة كونســكي لتحســني إداء املدارس 
الرســمية والخاصة قرابة 20مليار دوالر ومن ضمن الخطة وعد العمال بإعادة اإلعتبار للمدارس 
املهنيــة الرســمية )التيــف( وبتأمــني أماكن ألصحاب الدخــل املحدود ودعم مالــى لحصولهم على 
شــهادات تخولهــم دخول ســوق العمل للحد من دخول اليــد العاملة األجنبيةوالتــي تعّهد الحزب 

بالتشديد في استقدامه للبالد اال اذا كان هناك نقص ال يمكن تأمينه من اليد العاملة املحلية.
وعلــى الجانــب الثقافــي والوطنــي تضّمن برنامــج العمــال إجراء اســتفتاء لإلعتراف بالســكان 
األصليني في الدستور واستفتاء آخر لتحويل أستراليا إلى جمهورية واستفتاء ثالث لتعديل املدة 

الزمنية للدورة االنتخابية من 3 سنوات الى اربع. 
أما الحكومة فقد بنت حملتها اإلنتخابية تحت شــعار إدارة اإلقتصاد وإيجاد املزيد من الوظائف 
وإعــادة الفائــض للميزانية ووعدت بتخفيضات ضريبية وتعديل النظام الضريبي ابتداءًا من عام 
2023 بحيــث تصبــح نســبة الضرائب 30% للمداخيــل التي تتراوح بني 40 ألــف إلى 200 ألف 
دوالر ســنويًا. ولــم تقّدم الحكومة خطة للحّد من اإلحتباس الحــراري مكتفية ببرنامجها املعروف 
بالتدخل املباشــر والذي يكلف الخزينة قرابة 3 مليار دوالر ســنويًا والذي تدفع بموجبه للشركات 
لتشــجيعها للحــد من انبعاث الكربون في الجــو متعهدة في نفس الوقت اإللتزام بمقرارات مؤتمر 
باريس بهذا الخصوص والعودة إلى مستوى اإلنبعاث في العام 2005. وكانت الحكومة قبيل أن 
تتحّول إلى حكومة تصريف أعمال هّربت مشروع قرار منح الرخصة وإعطاء الضوء االخضر لبدء 
العمــل في منجم آداني الذي ســبق ذكــره في والية كوينزلند. وفي حملته اإلنتخابية وعد ســكوت 
موريســن بمســاعدة مشتري البيت األول لدفع التأمني املالي االولي ب15  % من هذا املبلغ ورصد 

لهذا البرنامج مبلغ 500 مليون دوالر إبتداءًا من العام القادم.
وعلى الجانب السياسي كيف سارت الحملة اإلنتخابية والتي استمرت لخمسة أسابيع حيث عمد 
رئيس الوزراء ســكوت موريســن ولكســب املزيد من الوقت إلى  تأخيرها إلى آخر اسبوع من املدة 

القانونية املتبّقية من عمر حكومته.
حــزب العمــال والــذي كان يقوده بيل شــورتن الذي كان يأتي دائمًا متأخرًا عــن رئيس الوزراء في 
استطالعات الرأي كمفضل لشغل منصب رئاسة الوزراء وهو ال يملك الكاريزما املطلوبة، واعتمد 
في خطابه على تقديم نفسه بأنه يرأس فريقًا متماسكًا جاهزًا للحكم بعكس الحكومة التي اشغلت 
خالل الســنوات الســت املاضيــة بالفوضى والصراعــات الداخلية واإلنقالبات، وقدمت 3 رؤســاء 
للــوزراء خــالل تلك الفتــرة )ابوت، تيرنبول وموريســن( ووعد الناخبني بعدالــة أكثر التي جعلها 
كشعار لحملته االنتخابية ولكنه أخفق في عدة مناسبات في شرح برنامج الحزب اإلنتخابي وهذا 

ما إعترفت به نائبته تانيا بليبرسك.
مــن جهتــه رئيس الــوزراء قاد حملة إنتخابية بإســلوب رئاســي ورّكز على أنــه ال حاجة للتغيير، 
وتميــزت حملتــه بالتخويــف مــن برامج العمــال وحصر األمر بنفســه حيث توارى إلــى الخطوط 

الخلفية وزراء ونواب الحكومة ولم يظهروا على وسائل االعالم وكان  موريسن يردد دائما 
      The bill Australia can't afford

 بمعنــى الفاتــورة التــي ال يمكن أن تتحملها أســتراليا أي أن يصبح بيل شــورتن رئيســا للوزراء 

أستراليا..موريسن واإلنتصار المعجزة 

عباس علي مراد
Email:abbasmorad@hotmail.com

باللعب على الكالم على إســم بيل شــورتن والتي كان لها صدى واسعًا وانتشرت 
كالنار في الهشيم على ألسنة املتضررين من برامج حزب العمال.

وركــز موريســن أيضــا على مســالة الثقــة بمــن يكمنه تأمــني الوظائــف وإدارة 
اإلقتصاد وحماية الحدود.

باإلضافــة إلــى الحملة الحكوميــة كانت بعض األحزاب اليمينيــة الصغيرة تحّذر 
مــن سياســات حزب العمال، حيــث أنفق املليارديــر كاليف باملر مبلــغ 60 مليون 
دوالر على حملة حزبه أستراليا املّتحد والتي تجاوزت ما أنفقه الحزبني الكبيرين 
مجتمعني ولم يحصل على أي مقعد سواء في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب، 
لكنــه أّمن الفــوز لألحرا ر والوطني في واليتي كوينزلند وغرب أســتراليا بتداول 
األصوات التفضيلية معهما وهذا ما فعله أيضا حزب بولني هانسون أمة واحدة. 
وبعــد هــذه النتائج بدأت التحليالت، وحاول البعض تشــبيه اإلنقالب في مزاج 
الناخبني ومخالفة إســتطالعات الرأي بما حصل في الواليات املتحدة بانتخاب 
ترامــب، او كمــا حصــل فــي بريطانيا بعد اإلســتفتاء علــى البركزيــت وخروج 
بريطانيــا مــن اإلتحــاد األوروبــي، لكن ذلك وبإعتقــادي ال ينطبق علــى ما حصل فــي اإلنتخابات 
االسترالية حيث تراجعت ال بل اختفت من الحملة اإلنتخابية قضايا الهجرة والالجئني خصوصًا 
بعد الجريمة اإلرهابية التي وقعت في نيوزيلندا والتي نّفذها مواطن أسترالي، وكان هناك اتفاق 
ضمني بني الحزبني الكبيرين على تحييد القضية، ولكن رئيس الوزراء كان يقارب املوضوع تحت 
شعار حماية الحدود وهو الكود السري لهذا املوضع، علما ان ترامب ومؤيدو خروج بريطانيا من 

األتحاد األوروبي لجأوا الى أسلوب التخويف من املهاجرين ومن املسلمني واملكسيكيني.
الدليل اآلخر على عدم إمكانية املقارنة حيث لعبت قضايا محلية دورًا مهمًا في املعركة االنتخابية 
هــو خســارة رئيس الوزراء األســبق طوني أبوت )أحرار( مقعده بعد معركــة إنتخابية ضارية في 
مقعد وارنغا لصالح املرشــحة املســتقلة زالي ســتيغل التي قادت حملتها اإلنتخابية تحت شــعار 
مكافحة التغييرات املناخية، ومن االدلة أيضًا رفض األستراليني الخطاب املعادي للصينيني الذي 
قــاده كاليــف باملر رئيــس حزب أســتراليا املّتحد الذي لم يفز بــأي مقعد كما تقــدم، باإلضافة إلى 
خســارة النائــب العنصــري فرايز آننغ مقعده في مجلس الشــيوخ واملعروف عــن آننغ انه يجاهر 

بالعودة إلى سياسة أستراليا البيضاء ووقف هجرة املسلمني.
وهنــاك أدلة أخرى كتصويت ســكان واليــة كوينزلند لجانب الحكومة خوفًا من خســارة وظائفهم 
في قطاع املناجم، وأحد هذه األدلة أن ثلث الناخبني )أكثر من 4 مليون( أدلوا بأصواتهم قبل يوم 
اإلنتخابات حيث يســمح القانون بذلك بداعي الســفر أو املرض، وهذا إن دّل على شــيء فإنه يدّل 
على نسبة كبيرة من املوطنني غير مهتمة بما يقوله السياسيني  واعتبرها بعض املحللني كمرض 

للديمقراطية وسينظر الحزبني بتخفيض تلك املدة من 3 أسابيع الى أسبوع واحد.  
ماذا بعد اإلنتخابات واإلنتصار املعجزة؟ كيف ســيكون املشــهد السياسي؟ وكيف سيعالج العمال 
تداعيات الخســارة؟ وكيف ســيحكم سوكت موريســن؟ وكيف سيقود الحزب الذي مزقته الخالفات 

حتى إلى ما قبل االنتصار املعجزة؟!
العمــال بــدأوا البحــث عن زعيم جديد، وبدأت تطل برأســها الخالفات بــني جناحي الحزب اليمني 
واليسار، وحتى تاريخه قّدم ترشيحه كاًل من انطوني البانيزي من جناح اليسار وكريس بوين من 
جناح اليمني الذي ســحب ترشيحه بســبب دعم قياديني بارزين من جناح اليمن أللبانيزي. وكانت 
تانيا بليبرســك نائبة رئيس الحزب من جناح اليســار ســحبت ترشــيحها رغم أنها تحظى بدعم 
جنــاح اليمــني ونقابات العمال وتتردد أســماء اخرى تنوى املنافســة على املنصــب ويختار زعيم 
الحــزب باإلنتخــاب من األعضاء الحزبيني ومجلس قيادة الحــزب "الكوكس" ، وقد برزت انتقدات 
شــديدة لبيل شــورتن ملحاولته لعب دور سلبي في اختيار خلفه بسبب تشكيكه بمواقف البانيزي 

أثناء الحملة االنتخابية.
رئيــس الــوزراء والذي إعتبرإنتصاره تفويض شــعبّي، بدأ مشــاورته لتشــكيل حكومته الجديدة 
بعد أن أّمن أكثرية في مجلس النواب ولم يعد بحاجة إلى أصوات النواب املســتقلني ماذا ســيقدم 
للناخبني وما هو هو موقف األحزاب الصغيرة واملستقلني الذين يملكون ميزان القوى في مجلس 
الشيوخ الذي يسيطر فيها األحرار والحزب الوطني 34 مقعدًا وهم بحاجة إلى39 صوت لتميرير 

مشاريع القوانني.
ويبقــى الســؤال الوجيــه كيــف ســيواجه موريســن وحكومتــه القضايا امللّحــة والوفــاء بوعوده 
اإلنتخابيــة من التخفيضات الضريبية إلى تخفيض أســعار الطاقة وهل ســيمكنه اإلســتمرار في 
تجاهل قضية التغييرات املناخية وهل املحافظة على الوضع كما هو سيؤمن الوظائف التي وعد 
بتأمينهــا خالل الســنوات الثــالث القادمة )مليون و250 ألف وظيفة( في وقت بدأت ترتفع نســبة 
البطالــة متجاوزة نســبة 5% حيث وصلت إلى 5.2% خالل الربــع األول من العام الحالي. وبرزت 
نيــة البنــك املركزي تخفيض الفائدة بنســبة ربع من واحد باملئة لتحفيــز اإلقتصاد املتباطئ وكان 
البنك املركزي توقع تراجع النمو االقتصادي من 3.3% الى 2.2% في السنة املالية الحالية وهذا 
ما بدأ ظاهرًا للعيان في قطاع البناء وتراجع أسعار املنازل خصوصًا في سدني وملبورن، وهناك 
قضية جمود املعاشــات املســتمرة منذ اكثر من ست ســنوات، وإعادة الفائض للميزانية الذي وعد 
به في ميزانية نســيان املاضي النه بدون تحريك عجلة االقتصاد وتحفيزه ال يمكن الوفاء بوعوده 
االنتخابيــة، وحــول هذا املوضوع يقول الخبير االقتصادي ومحرر الشــؤون االقتصادية الســابق 
في صحيفة "الفايننشــل رفيو" الن ميتشل ان موريسن إستطاع ربح االنتخابات بحملة انتخابية 

بأسلوب قديم في وقت نحن بأمس الحاجة لنوع جديد من الحكومات.
يبقى من املهم أن نشسير إلى أن مؤسسات إستطالع الرأي والتي تضّررت سمعتها، بدأت بالعمل على 
إعادة النظر في جمع معلوماتها لتماشي العصر اإللكتروني والرقمي وشبكات التواصل اإلجتماعي.

أخيــرا، هنــاك مالحظــة مهمة وملفتة للنظر أن ســكوت موريســن هــو أول رئيس وزراء أســترالي 
يستعمل بارك اهلل أستراليا.
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إذا لم تزر الكمبا ، فقد حان الوقت اآلن. حيث بقي عدة أيام 
لتقوم بذلك، حيث يحظى شهر رمضان املبارك بمكانة خاصة 
عند الجاليات العربية في أستراليا، حيث تعد منطقة الكمبا 
مــن أكثر املناطق التي تمتلك طقوس خاصة إلحياء الشــهر 
الفضيــل فكثيرًا ما نجد أجواء احتفاليــة تبدأ بالتزامن مع 
األيام األولى لرمضــان كتزيني واجهات املنازل واملحال إلى 

جانب شوارع وخاصة هولدن  الشهير.
وتنشط حركة األســواق واملحال التجارية في شهر رمضان 
بشــكل كبيــر، حيث نجــد الكثير مــن األطعمة واملشــروبات 
املصاحبــة لهــذا الشــهر تفتــرش الشــوارع لتلبــي حاجــة 
الصائمــني وتــروي ظمأهــم بعد ســاعات الصيــام ، ولتحل 

كضيف يومي على موائدهم.
ولعــل أشــهر هــذ املقبالت شــراب "العرقســوس" الذي يمد 
الجســم بالســكريات الضرورية ويروي العطــش ويقلل من 
اإلصابــة بالحموضــة بعــد تنــاول اإلفطار ويطــرد األمالح 
نتيجة قلة شرب املاء، ومنقوع "التمر الهندي" مع ماء الورد 
الذي يســاعد الصائم على اســتعادة الطاقة وبعض األمالح 
التــي يفقدها خالل الصيام، و"قمر الدين" )رقائق املشــمش 

املجفف(.
أما "الناعم" فهو معشــوق األطفال في شــهر رمضان،  وهو 
عبــارة عــن رقائق من العجني على شــكل أرغفة خبز هشــة، 
تقلــى بالزيــت وتحلى بدبــس العنــب، أو التمــر، وعادة ما 

مهرجان رمضان في الكمبا
صورة حضارية للمحبة والتآخي 

يكون بيعها في األسواق مصحوبًا مع نداءات الباعة "رماك 
الهــوى يا ناعم"، هذا إضافة قهوة معدة على الرمال وبرغر 
مــن لحم الجمال والشــاورما وأصناف كثيــرة مثل أصناف 
مــن الحلويــات العربيــة التــي يختــم فيها الصائــم وجبته 

الرمضانية.
زال ننســى وجود الكنافة النابلســية ، والسحلب السحلوب 
الشــامي األبيض كبياض الثلــج ،حاضر بقوة لتدفئة هؤالء 
الذيــن يشــعرون بالبــرد. وال داع لتســافر لحلــب لتــذوق 
املأكــوالت الحلبيــة، ولــن يكتمــل مشــوارك بــدون الفالفــل 

الطرابلسية، فكلها هنا في سيدني.
وكذلــك تشــارك الكثير مــن الفــرق الغنائية االســترالية في 
اضافــة أجواء من االلفــة والتناغم واالحترام، كما أن بعض 
البلديــات أقامــت احتفــاالت رمضانية في مناطقهــا كبلدية 
كمبرالنــد أقامتــه في شــارع رئيســي في أوبرن وبي ســايد 
كذلك أقامت كل سبت احتفاال في شارع رئيسي في روكدايل.
كما نالحظ خالل شهر رمضان الكثير من دعوات االفطار من 
جمعيات وسياسيني وبلديات  تكريما واحتراما لهذا الشهر 
الفضيــل حيث تكون هذه الدعوات مجاال للتعارف والتناغم 

بني كافة أطياف املجتمع. 
مؤسسة األوبزرفر لالعالم تتمنى للجميع الفرح الدائم وكل 
رمضان وجميع أبناء الجالية العربية والشــعب األســترالي 

بكافة أطيافه بألف خير.

مأدبــة إفطار رائعة اســتضافتها جمعية املرأة املســلمة في 
أســتراليا ، الجدير ذكره أن هذه الجمعية تقوم منذ حوالي 
خمســة وعشــرين عاًما بتقديم رعاية املسنني ودعم اإلعاقة 
ودعــم القادمــني الجدد وخدمات تنميــة املجتمع في واليات 
متعــددة من أســتراليا. حضرهــا رئيس بلدية بانكســتاون 
كال عصفور باالضافة الى نخبة مميزة من الجالية العربية 

واالسالمية.

افطار جمعية المرأة 
المسلمة في أستراليا
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إفطار مجلس الجالية اللبنانية

كان حفــل إفطــار مجلــس الجاليــة اللبنانيــة  مميــزًا 
كالعادة، قدمه الســيد الياس طنوس، وتكلم فيه رئيسه 
نائب رئيس بلدية ليفربول السيد علي كرنيب  والعديد 
من السياســيني، كريس مينز املرشــح لقيادة املعارضة 
العمالية في والية نيو ساوث ويلز والنائبة أن ورئيسة 
بلديــة ليفربول ويندي ويلر والدكتور مصطفى قاســم، 

الذيــن أشــادوا بشــهر رمضــان املبــارك، شــهر املحبة 
واإللفة وهو أحد شــهور الســنة املتمّيز عــن غيره وله 
خصوصية النســبة الى اهلل تعالى )شــهر اهلل( حيث 
تســتجمع فيه الكماالت واملعارف والرحمة والهداية”. 
والقى الشــاعر شــربل بعيني قصيدة جميلة من وحي 

املناسبة  .

أقامت مدرســة جيمس كوك للبنني للتكنولوجيا العشــاء 
الرمضانــي الســنوي الذي حضــره عدد من السياســيني 
واملثقفــني واألســاتذة واعالميــني باالضافــة الــى جمــع 
غفير من األهالي من كافة أطياف املجتمع األســترالي في 

املنطقة. 

العربيــة  الجاليــة  أقامتــه علــى شــرف  إفطــار رمضانــي 
واإلسالمية في سدني النائبة جوليا فني في مطعم الشامي 
الجميل الذي قدم للحضور أشهى األطباق مع جلسة شرقية 
راقية. بحضور نخبة من قادة الجالية العربية واالسالمية.

افطار مدرسة
جيمس كوك

للبنين

افطار النائبة جوليا فين في 
مطعم الشامي الراقي

دعوة لباربكيو 
الرابطة االسترالية 

السورية

Please Join Us at the Syrian Com-
munity BBQ on the June 22nd 
from 11am - 4pm at Garrison Point 
Reserve, Off Henry Lawson Drive 
Georges Hall. Entertainment for 
Adults and Kids will be provided 
on the day. FREE Food. Please 
RSVP, by sending txt “message” to 
0424441310. Please share all wel-
come

الســورية  األســترالية  الرابطــة  تدعــو 
أبنــاء الجاليــة العربيــة الســورية الى 
لقــاء "باربكيــو" لقضــاء وقــت عائلــي 
ســوري ممتــع، يتخللــه برنامــج فنــي 
وألعــاب لألطفــال. الباربكيــو مجانــي 
ولكن الحجز ضروري قبل 2019/6/15 
وذلك من أجــل تحضير الطعام. للحجز 
الرقــم  علــى  "مســج"  ارســال  الرجــاء 
0424441310 نتمنــى حضوركــم مع 

أعطر التحيات.
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يتقدم القنصل الفخري
للجمهورية العربية السورية

االستاذ ماهر دباغ
من أبناء اجلالية السورية والعربية

بأحر التهاني وأطيب األمنيات مبناسبة حلول
عيد الفطر السعيد

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

يتقدم السيد هشام الفاس
وجميع العاملني في شركاته

من ابناء الجالية العربية واالسالمية بأحر 
التهاني واطيب التمنيات بمناسبة حلول

عيد الفطر السعيد

هشام الفاس
صاحب شركة

هشام للمواد الغذائية

يتقدم السيد جورج راحيل 
من أبناء اجلالية العربية

بأحر التهاني وأطيب األمنيات مبناسبة حلول
عيد الفطر السعيد

أعاده اهلل على اجلميع باخلير والبركة 
وكل عام وأنتم بخير

 أطيب التمنيات
مبناسبة

عيد الفطر السعيد
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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

لكن وقبل كل شيء: ماذا نعني بكلمة "نرجسي"؟
ُيعــّرف قامــوس كولينــز كلمــة نرجســية بأنهــا "اهتمــام 

استثنائي أو عجب بالذات، ال سيما باملظهر الجسدي".
إنهــا تعبر عن مســتوى متضخم من حب الــذات واالهتمام 
الزائــد بالنفــس لصالح إشــباع رغبــة الرضــا عــن الــذات 
واملبالغــة فــي أهميتها وقدراتها.وتنطوي النرجســية على 
عــدد من الســمات الشــخصية، يتســم بها كل منــا بدرجات 

متفاوتة.
لكــن في أكثر حاالتها تطرفا ُتصّنف كمرض يصيب الصحة 

النفسية اسمه "اضطراب الشخصية النرجسية".

كيف تعرف أن شخصا نرجسي؟
يقول د. تنيســون لي، استشــاري بريطانــي متخصص في 
عالج اضطراب الشخصية النرجسية، إن ثمة تسعة معايير 
تشــخيصية للمــرض كما هــو منصــوص عليه فــي الدليل 
التشــخيصي واإلحصائــي الذي يســتخدمه أطبــاء النفس 

والباحثون حول العالم.
ولتشخيص مريض بالنرجسية، يجب أن تظهر عليه خمسة 

على األقل من املعايير التالية:
•إحساس متعاظم بأهمية الذات *خياالت بالنجاح والنفوذ 
*اعتقــاد بخصوصيــة الــذات وتفرّدهــا *املطالبــة بتلقــي 
إعجاب مفرط *إحســاس باالســتحقاق *االتسام باستغالل 
األشــخاص *االفتقــار إلــى إظهــار التعاطــف مــع اآلخرين 
متغطرســة  واتجاهــات  ســلوكيات  *اســتظهار  *الحســد 

متعجرفة

كلنا يعرف شخصا تظهر عليه بعض تلك السمات. 
لكن متى يصبح األمر اضطرابا؟

يقــول د. لــي: "يصبــح اضطرابــا إذا مــا تكثف ظهــور تلك 
الســمات على نحو يســبب نوعا من املعاناة أو الصعوبات 

لألفراد الذين ُيظهرون تلك السمات أو ملن حولهم".

ما مدى انتشار ذلك على أرض الواقع؟
توصلت دراسة أجريت على عينة من األشخاص باستخدام 

معايير الدليل التشخيصي واإلحصائي، إلى أن نسبة ستة 
في املئة من األمريكيني نرجسيون.

يقول د. لي، الذي يعتقد أن مدى انتشــار املرض يفوق مدى 
إدراكنا له: "أعتقد أننا بصدد مرض ال يحظى بالقدر الكافي 

من التشخيص واالهتمام من املتخصصني الطبيني".

ما عالج اضطراب الشخصية النرجسية؟
يقــول د. لــي، إن كثيريــن مــن ذوي اضطــراب الشــخصية 
النرجســية يأتون إليه معتقدين أنهم يعانون اكتئابا - لكن 
العقاقيــر املضــادة لالكتئاب في الواقع ال تظهر أي أثر على 

من يعانون اضطراب الشخصية النرجسية.
وينبه د. لي أن "عالج اضطراب الشخصية النرجسية ليس 
باألمر اليســير"؛ فهو من العالجات النفســية التي ال تسير 
بسهولة؛ فعادة ما تكون هنالك صعوبة في اعتراف املرضى 
باملعانــاة مــن أي مرض، فضال عــن ميلهم فــي العموم إلى 

إلقاء اللوم على اآلخرين.
وال يخضــع الكثيرون لجلســات العــالج إال متأخرين، أو ال 
يلجــأون إليها علــى اإلطالق؛ إما ألنهــم ال يؤمنون بجدوى 

العالج أو بأهمية املعاِلج.
األخبار السارة هي أن معدالت النرجسية تميل إلى التراجع 

مع التقدم في السن.
يقول برينت روبرتس، أســتاذ علم النفس بجامعة إيليونز: 
"ثمة عالقة قوية نســبية بني النرجســية والفئة العمرية، و 

تضعف هذه العالقة مع التقدم في السن".
النرجسي املُقّر بنرجســيته الذي يســاعد من يعيشــون مع 

"َمن على شاكلته"
يعتبــر إتــش جي تيودور نفســه أحد أكثر النرجســيني في 

بريطانيا.
ويقــول إنــه علم بنرجســيته في وقــت مبكــر: "اعتدت على 
كلمــات اإلطــراء ممــن حولــي، وكنــت فــي الجامعــة عندما 
أخبرتنــي صديقتي آنذاك )وكانــت تدرس علم النفس( أنها 

تعتقد أنني أعاني اضطراب الشخصية النرجسية".
ص بهذا املرض. ومنذ ذلك الحني وهو ُيشخَّ

يقول تيودور: "أتفهم، ألني على مستوى من الذكاء والوعي، 

إذا مــا أخذت جولة ســريعة في فضــاء منصات التواصل االجتماعي، فلســوف 
تخرج ولديك انطباع بأن النرجسية تسود العالم ... العالم الرقمي على األقل.

ولــن تكــون مخطئا؛ فخبراء الصحة النفســية يتفقون على أن النرجســية باتت 
أكثر شيوعا في حياتنا اليومية، وأكثر ظهورا عن ذي قبل.

واســتتبع صعــود هــذا التوجه صدور أعــداد كبيرة من التدوينــات والكتب عن 
النرجسية أخيرًا.

وعلــى كل، فليــس من قبيل املفاجأة أن بات "اقتفاء النرجســية" أشــبه بنشــاط 
رياضــي على وســائل التوصــل االجتماعي التي هــي بمثابة املوطــن الطبيعي 
لـ"جيل الســيلفي”. ولكن ملاذا زادت أعداد النرجســيني أكثر من أي وقت مضى 

على اإلطالق؟

ما هي النرجسية، وهل تسهم وسائل التواصل 
االجتماعي في انتشارها؟

لــَم يعتقــد الناس أن ما أفعله هو أمر مؤلم - لكنني ال أبالي 
بذلك طاملا أنني أشبع احتياجاتي".

واآلن، تســاعده حالته في تدبير معيشــته؛ فقد نشر لنفسه 
سلســلة مــن الكتب عن النرجســية، كما ُيحّصــل 70 دوالرا 
نظير تقديم كل استشــارة علــى اإلنترنت ملن يعتقدون أنهم 
ربما يعيشون مع أشخاص على شاكلته، ويقدم لهم النصح 

في كيفية التعامل معهم.
ويحــرز إتش جــي تيودور نجاحــا في أعمالــه، وهو يعزي 
ذلك إلى كثرة أعداد النرجســيني: "أعتقد أن املجتمع شــهد 
تحــوال؛ لقــد بــات أكثر نرجســية بل وبــات يفــرز املزيد من 

النرجسيني".
لكن بروفيسور روبرتس ال يتفق في الرأي.

وقــد حصــل على بيانات مــن ثالث جامعــات مختلفة، وهو 
يرى طبقا لطريقته في التحليل، أن معدالت النرجســية لدى 

الطالب شهدت بالفعل زيادة على مدار ثالثني عاما.
وخلــص روبرتــس إلى أنه علــى الرغم من ســهولة التعرف 

على النرجسية، إال أنها صعبة القياس.
وال شــك أن وســائل التواصل االجتماعي تشــجع الســلوك 
النرجسي - واألنكى من ذلك أن لدينا رجال يعيش في البيت 

األبيض عادة ما ُيتهم بالنرجسية، نفوذه بعيد املدى.
ولو أن هنالك شــيئا مؤكدا، فهو أن افتتاننا بالنرجســية ال 

ُيظهر أي مؤشرات على التراجع.
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كشــفت دراسة حديثة أن وفاة صديق مقرب يمكن أن يسبب 
أضــرارا كبيــرة على الصحــة البدنية والعقلية، قد تســتمر 

أربع سنوات.
وقــال الباحثــون إن وفاة أحد األصدقــاء يعد األقل في "هرم 
الحــزن"، مقارنة بوفاة أحد الزوجني أو أحد أفراد األســرة، 
وهــذا مــا يجعلــه يحظــى باهتمــام أقــل مــن قبــل األطبــاء 

وأصحاب العمل.
لكن نتائج الدراسة الجديدة تبني أن وفاة الصديق لها تأثير 
مماثل لوفاة أحد املقربني، وأن التأثير يكون أكثر حدة على 

النساء مقارنة بالرجال.
ويشــير الباحثون من جامعة ســتيرلنغ والجامعة الوطنية 
األســترالية إلى أن النساء هن األكثر عرضة للتأثير السلبي 
علــى الصحــة البدنية والعقلية، مقارنــة بالرجال، عند وفاة 

عزيز.
ووجد الباحثون أن الذين يعيشون حياة اجتماعية متفاعلة 
هم األقل تأثيرا بشــكل ســلبي من وفــاة صديق مقرب ألنهم 
يتلقــون دعما كبيــرا من محيطهم، مقارنة بالذين يعيشــون 

حياة اجتماعية شبه متقوقعة.
وقــال الدكتــور ليز فوربــات، مــن جامعة ســتيرلنغ: "هناك 
انخفاضــات واضحــة في صحة ورفاهية األشــخاص الذين 
توفــي أحــد أصدقائهم، على مدى أربع ســنوات، لكن أرباب 

حــني ينقرض الحيوان في العادة، فإنه ال يعود إلى الحياة، 
لكــن طائــرا عكــَس هذا املســار الحتمي، قبل آالف الســنني، 

فرجع إلى العيش في جزيرة نائية.
وكشــف علمــاء بريطانيون، أن هذا الطائــر الغريب عاد إلى 
الحيــاة، بعدمــا انقرض بســبب تعرض موطنــه لفيضانات 

كارثية، واملثير في األمر، أنه ظل منقرضا آلالف السنني.
وأوضــح علماء من جامعة "بورتســموث" ومتحف التاريخ 
الطبيعــي، أن الطائر عاد إلى الظهور من خالل عملية تطور 

تخللتها فجوة زمنية من 30 ألف سنة.
وعثــر العلماء على مســتحاثات للطير تعــود إلى 136 ألف 
سنة، ثم وجدوا رفاتا للطائر نفسه، قبل 118 ألف سنة؛ أي 

في فترتني مختلفتني.
وكان هذا الطائر يعيش في جزيرة معزولة تسمى "ألدابرا" 
فــي املحيط الهندي، وعــاد إلى الحياة عــن طريق ما يعرف 

بـ"التطور املتكرر".
ويمتــاز الطائــر الذي ينحدر من مدغشــقر، بذيله املســتدير 
واألبيض، فضال عن شكله املدور، وشهد عدة تغييرات خالل 

عملية التطور فأصبح عاجزا عن الطيران.
وأوضــح متحدث باســم جامعة بورتســمورث، أنه هذه هي 
أول مــرة، يكتشــف فيها العلماء، مؤشــرا علــى عيش كائن 

حي، من نفس الساللة، في فترتني متباعدتني زمنيا.
ويوجــد اليوم فــي عاملنا نحو 5 آالف من هــذا الطائر الذي 

يقارب حجمه الدجاجة.

تعتبــر ظاهــرة الخيانــة الزوجيــة والعاطفية مــن الظواهر 
املتفشــية بني البشر بشــكل كبير، لتعدد األسباب واختالف 

نوعية األشخاص.
تعــود غالبيــة تفســيرات الخيانة لعدم الشــعور بالرضا أو 
 "Mind Body Green" اإلهمال العاطفي، وبحســب موقــع

فإن جزءًا كبيرًا من السكان مدانون بتهمة الخيانة.
وتشــير اإلحصائيــات الــى أن 1 من أصل 5 أشــخاص في 
العالــم متهمــون بالخيانــة الزوجيــة، فمــن هم األشــخاص 

املعرضون أكثر من غيرهم للخيانة.
ففي دراســة شــملت 576 شــخصا بالغا، حول شخصيتهم 

وسلوك الخيانة لديهم وتقبلهم لها.
فكانــت أن الشــخصيات األكثــر انفتاحا هــي املعرضة أكثر 
من غيرها للخيانة، والكثير من األشخاص الخائنني ليسوا 
أشخاصا ســيئني، لكنهم ببساطة أشخاص اتخذوا قرارات 

جرحت غيرهم.
ووجدت الدراسة بأن النساء أقل قابلية من الرجال للخيانة، 

كما أن املستوى الثقافي يلعب دورا في نسبة الخيانة.
ويعتبر تقبل املجتمع للخيانة دافعا إضافيا للمزيد منها.

حددت معطيات Sleep Cycle ، أحد التطبيقات املستخدمة 
لتســجيل عدد ســاعات النوم، الدول التي تســجل املعدالت 
األعلــى واألدنى من النوم خالل اليوم، وفرضت أحد الدول 
العربيــة نفســها بقــوة ضمــن قائمة الــدول التي ســجلت 

النسبة األدنى من النوم.
ووفقا للتطبيق واسع االنتشار، فقد سجلت اليابان النسبة 
األدنــى مــن النوم، تليها كوريا الجنوبية والســعودية،  ثم 
الفلبــني، وماليزيــا. بمتوســط ال  يزيــد عن 6 ســاعات في 

اليوم.
ومــا يثير الدهشــة أن ما من بلد في العالم يســجل نســبة 
نوم بمعدل ثماني ساعات، وذلك بحسب بيانات التطبيق.

أما الدول الخمس التي تســجل املعدالت األعلى من النوم،  
بني سبع ساعات ونصف وثماني ساعات، فهي: نيوزيلندا، 

وفنلندا، وهولندا، وأستراليا، وبريطانيا
وليــس لقلــة النــوم تأثيــًرا ســلبًيا على صحتنا فحســب، 

العمل واملوظفني العموميني واملجتمع ال يركزون على توفير 
دعم لهم".

وأضــاف، أن هناك حاجة لضمان توفير الخدمات ملســاعدة 
األشخاص الذين فقدوا أصدقاء مقربني على تخطي التأثير 

السلبي لهذا الحدث األليم.

الحزن على فقدان صديق
يسبب ضررا بدنيا وعقليا يدوم أربع سنوات

طائر يظهر بعد آالف 
السنين من انقراضه

األشخاص األكثر قابلية 
للخيانة في العالقات

تعرف على أكثر وأقل البلدان حبا للنوم

بــل تضعنا أيًضا أمــام تحديات في حياتنــا اليومية وفي 
عالقاتنــا مــع اآلخرين، كمــا أنها تعيــق قدرتنــا على أداء 

عملنا بشكل صحيح.
يعتبــر النوم في ســاعات الليــل ضرورًيا لصحة االنســان 
وعافيته وقدرته االنتاجية. إال أن مئات ماليني  األشخاص 

من حول العالم ال ينامون بشكل كاف.
وبحســب املؤسســة الوطنيــة األميركيــة للنــوم، يحتــاج 
الراشــدون إلى النوم من ســبع إلى تسع ساعات في الليلة 
الواحــدة. غيــر أن قلــة النوم أصبحت تشــكل أزمة صحية 
عاملية، ولها تأثير ســلبي ال على الصحة فحسب، بل تؤدي 
كذلــك إلى انخفــاض االنتاجية، وخســارة تريليــون دوالر 

أميركي سنوًيا.
وتؤدي قلة النوم إلى عدد من املشــكالت الصحية بما فيها 
الســكتة الدماغية وارتفاع ضغــط الدم واالكتئاب، حتى أن 

الحرمان من النوم قد يستخدم كوسيلة للتعذيب.
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معايدة

يتقدم السيد أحمد الفاس
صاحب سوبرماركت خمس نجوم

من ابناء الجالية العربية واالسالمية بأحر 
التهاني واطيب التمنيات بمناسبة حلول

عيد الفطر السعيد
وكل عام وأنتم بخير

السيد أحمد الفاس

تتقدم شركة
Industrial Zone

Real Estate
من الجالية العربية بأحر 
التهاني بمناسبة حلول

عيد الفطر السعيد
Unit  3 /60 Fairford Road Padstow NSW 2211 Australia

P. 0297098885  -  F. 0297098881

يتقدم
السيد جو عواضة

من الجميع بأحر التهاني بمناسبة 
حلول عيد الفطر السعيد

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

peaceful Eid

Joe Awada

Ahmad Yaghy

يتقدم
السيد أحمد ياغي

مدير مؤسسة اوستراليا فون كارد
من جميع املسلمني يف اوستراليا

بأحر التهاني وأطيب التمنيات مبناسبة حلول
عيد الفطر السعيد

أعاده اهلل على اجلميع باخلير والبركات
وكل عام وانتم بخير
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اعتقلت أجهزة األمن في كوريا الجنوبية رجلني لتصويرهما 
ســرا 1600 نزيــل في عــدد من الفنادق وبثها مباشــرة عبر 
اإلنترنت، في أحدث فضيحة "تجسس جنسي" في البالد.
فقد ذكرت تقارير إعالمية أن املشــتبه بهم، الذين لم يكشــف 
عن أســمائهم، نصبوا كاميرات ســرية في 42 غرفة في 30 
فندقا في 10 مدن كورية جنوبية بني شــهري نوفمبر 2018 
وبداية الشــهر الجــاري، وفقا ملا ذكرته صحيفــة الغارديان 

البريطانية.
وتأتــي هذه االعتقاالت في كوريا الجنوبية بعد أســبوع من 
اعتراف املغنــي واإلعالمي التلفزيونــي جونغ جوون يونغ 
بأنــه صور نفســه ســرا وهــو يمــارس الجنس مع النســاء 

وشارك اللقطات عبر اإلنترنت دون موافقتهن.
وقــال يونــغ إنــه شــارك مقاطــع ولقطــات لعدد من النســاء 
فــي غرف دردشــة جماعيــة يزعم أن من بــني أعضائها نجم 
موســيقى البوب الكوري الجنوبي سيونغري، الذي يواجه 
مزاعــم بأنه يدير عصابة دعــارة غير قانونية من ماله ليلية 

في العاصمة الكورية سيول.
وبعــد هذه املزاعم، أعلن ســيونغري تقاعــده وتعهد بتبرئة 

نفسه.
غير أن املشتبه بهم في القضية األخيرة ذهبوا إلى أبعد من 
ذلــك بكثير عندما نصبوا كاميرات ســرية في غرف الفنادق 
تلتقط صورا للنزالء وهم عراة أو في أوضاع غير محتشمة 
أو ربمــا فــي أوضــاع حميميــة، وفقا ملا أشــارت إليه وحدة 

التحقيقات اإللكترونية في وكالة شرطة العاصمة سيول.
وعثرت األجهــزة املختصة على كاميرات صغيرة بعدســات 
بفتحــة 1 ملليمتــر مزروعة فــي صناديق رقميــة وحامالت 

مجفف الشعر ومآخذ الكهرباء في الجدران.
ووفقــا للمعلومــات، فقد تــم بث أكثر مــن 800 مقطع فيديو 
تــم تصويرها بطريقــة غير قانونية عبر جهــاز خادم خارج 

البالد.
وذكــرت صحيفة "كوريــا هيرالد" أنه بحلــول الوقت الذي 
تم فيه الكشــف عن املوقع وإغالقه هذا الشــهر، كان املشتبه 
فيهم قد حصلوا على ما يعادل 6200 دوالر أميركي، من 97 
شــخصا دفعوا رسوما شهرية للوصول إلى لقطات الفيديو 

هذه.
ويجري التحقيق مع رجلني آخرين فيما يتعلق بهذه املزاعم، 

لقيت فتاة مصرعها بينما كانت تحاول التقاط صورة ذاتية 
)ســيلفي( مــع صديقها، أثنــاء مرور قطار شــحن في مدينة 

أوروسك الروسية.
ويبــدو أن الفتــاة البالغة من العمر 15 عامــا، قررت تحدي 
املخاطر والوقوف على الســكة الحديدية قبل وصول القطار 

إليها بثوان معدودة، اللتقاط صورة مميزة.
لكــن كارينــا بايموخامبيتوفا لم يســعفها الوقــت لالبتعاد 
ودهســها القطــار، بينما تمكــن صديقها من النجــاة والقفز 
مبتعــدا عــن مكمن الخطــر القاتــل، وفقا لصحيفــة "مترو" 

البريطانية.
وأوضح سائق القطار الذي فوجئ بوجود الفتاة وصديقها 
علــى القضبــان، أنه حــاول إيقاف قطــاره من خــالل فرامل 
الطــوارئ، مبينا أنه أطلق كذلك البــوق، لكن دون أن يتمكن 

من تفادي دهس كارينا.
والحقا قال صديقها لوسائل إعالم محلية إنه حاول إثنائها 
عــن تلك املخاطرة، لكنها ردت عليه بقولها: "ال ينبغي عليك 

الخوف من أي شي بالحياة، عليك أن تكون جسورا".
وأدى هــذا الحــادث املفجــع إلــى إطالق تحذيرات للشــباب 
واملراهقني في روســيا بشــأن توخي السالمة والحذر خالل 

التقاط الصورة الذاتية "السيلفي".

اعترف املهاجم البرازيلي األســطورة 
رونالــدو "الظاهــرة"، أنه لــم يكن من 
الضغــط  يتحمــل  أن  عليــه  الســهل 
املســتمر مــن قبــل وســائل اإلعــالم، 
وزنــه،  زيــادة  بســبب  واالنتقــادات 
طوال مســيرته الكروية.وقال رونالدو 
"الظاهرة": "الحلويات مشكلة. هناك 
نشــطاء حــول العديــد مــن القضايا، 
يدافعون عن ذوي البشــرة الســوداء، 
واملثليني جنسيا، ولكن لم يدافع عني 
أحد من قبل عندما أطلقوا علي تسمية 
البدين".واعتــرف بطل العالم 2002، 
في حديثه عن حياته الشخصية، بأنه 

اضطــر إلى قطع حبلــه املنوي من أجل 
منــع والدة عدد كبير من األطفال، وربما من اإلجراءات التي 
تنطــوي على والدة أطفال خارج إطار الزواج ودفع النفقات 

املترتبة".
وقــال رونالــدو لصحيفة "فاينانشــيال تايمــز"، وفقا ملوقع 
"sport24.ru": "لقــد قمــت بقطــع الحبل املنــوي، لكن إذا 
كانــت صديقتــي تريــد األطفــال، فقــد جمــدت مــا يكفي من 

الحيوانات املنوية إلنشاء فريق كامل لكرة قدم".

فيما قالت الشــرطة إنه ال يوجد دليل على أن الفنادق كانت 
على علم بأن ضيوفهم يتم تصويرهم دون علمهم.

يشــار إلى أن كوريا الجنوبية تحارب "وباء املولكا"، وهو 
وصف أطلق على عمليات تجسس وتصوير سرية ذات طابع 
جنســي تستهدف النساء في األماكن العامة مثل املراحيض 

وغرف تغيير املالبس، وفي منازلهن الخاصة أيضا.
ودفــع ارتفــاع عدد هذه الحاالت عشــرات آالف النســاء إلى 
النــزول إلــى شــوارع ســيول الصيــف املاضــي للمطالبــة 
بعقوبــات أطول ملرتكبيها، وردت الســلطات بزيادة دوريات 
املراحيــض العامة في املدينة، وهو إجراء يقول الناشــطون 

إنه غير فعال.
وكانــت كالــة الشــرطة الوطنيــة قالــت فــي وقت ســابق أن 
الشــرطة أبلغــت عــن 6470 حالة من حــاالت التصوير غير 
القانونــي فــي العــام 2017، مقابــل 1353 حالة فــي العام 

.2012
غيــر أن بعــض العقوبــات على مرتكبي هــذه الحاالت كانت 
تقتصر على مطالبتهم بدفع غرامات متواضعة، بينما كانت 

عقوبات معظم الحاالت تمر دون عقاب.
وفــي حــال ثبات التهــم على املشــتبه فيهم بالتجســس في 
الفنــادق، فقد تصل عقوبة الســجن بحقهم ملدة 5 ســنوات، 
باإلضافة إلى غرامة مالية كبيرة بسبب توزيع مقاطع فيديو 

بصورة غير قانونية.
وقــال مســؤول فــي وكالــة شــرطة ســيول لصحيفــة كوريا 
هيرالد: "تتعامل وكالة الشــرطة بشكل صارم مع املجرمني 
الذين ينشــرون ويشاركون مقاطع فيديو غير قانونية ألنها 

تضر بشدة بالكرامة اإلنسانية".

فضائح "المولكا الجنسية" تجتاح كوريا الجنوبية.. 
واألمن يتحرك

رونالدو: "جمدت ما يكفي من الحيوانات المنوية 
إلنشاء فريق كرة قدم”!

مأساة "سيلفي” جديدة.. 
صورة قاتلة تحول فتاة 

إلى أشالء

أول مطعم أوروبي
تحت الماء

وأضاف النجم الســابق لعدد من األندية العمالقة من بينها 
قطبــا الكرة اإلســبانية ريال مدريد وبرشــلونة: "أنا لســت 
نادما على االســتمتاع بأوقاتي عندما كنت شابا. السهرات 
لم تكن من ضمن األولويات أبدا بالنســبة لي، لقد كانت كرة 
القدم دائما من األولويات. العبو كرة القدم هم من الشــباب، 
ويريــدون االســترخاء، ويريدون أن تكــون لديهم صديقات. 
هــذا أمــر طبيعي بالنســبة للشــباب، خاصــة إذا كان لديك 

املال".

افُتتح أول مطعم أوروبي تحت املاء في النرويج، وتلقى حجوزات 
من أكثر من سبعة آالف شخص، بالرغم من أسعاره الباهظة.

ويقع املطعم عند الطرف الجنوبي من النرويج، وهو مصمم على 
شكل أنبوب خرساني كبير يقع جزء منه تحت مياه بحر الشمال، 

بحسب "رويترز".
ويحمل هذا املطعم اسم )أندر( أو "أسفل"، التي تعني بالنرويجية 

أيضا "أعجوبة".
وصممــت شــركة اإلعمــار النرويجية "ســنوهيتا" املطعــم، التي 
وضعــت أيضــا تصميمــات دار األوبــرا في أوســلو ومتحف 11 

سبتمبر التذكاري في نيويورك.
وقال مؤســس الشركة "شــيتيل تريدال تورسن": "املذهل هو هذا 
االنتقال من أعلى املاء إلى أســفله عبر املبنى، إذ تكشــف النافذة 
الكبيــرة ما تحت املاء، لكن األمر ليس كما في أحواض األســماك، 

بل هو واقع حقيقي".
ومــع دخول املطعم يبــدو للوهلة األولى مثل دخول حمام البخار، 
إذ تغطيــه ألــواح خشــبية مــن األعلــى، ثــم تقــود ســاللم ممتدة 
بطــول ثمانيــة أمتار إلى قاعــة كبيرة لتناول الطعام، تســع نحو 
40 شــخصا، لها جدار عبارة عن نافذة شــفافة عمالقة تطل على 

املحيط مباشرة.
 وقــال تورســن إن البنــاء يمكنــه تحمــل الطقس شــديد الســوء، 
ومصمم بطريقة تمكنه من تحمل ما يطلق عليها "موجة القرن".

وُصمم املطعم بحيث ال تظهر أي انعكاسات على الجدار الزجاجي 
الــذي يغمــر القاعة بالضــوء الطبيعــي املمتزج بلون املــاء املائل 

للخضرة خالل النهار.
وتبلغ تكلفة وجبة كاملة تشــمل 18 صنفا مصنوعا من مكونات 
محليــة ومأكــوالت بحريــة، مــا يصل إلــى 3700 كرونــة )430 

دوالرا( للشخص الواحد، شاملة املشروبات.
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إعالنات

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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ثقافة

يتبع

عـــمـــران
الرواية الجديدة للكاتب والباحث الدكتور رامز رزق

15

)شرفة للصدى( 
شوقي مسلماني

Shawki1@optusnet.com.au 

الزئير زئير   
حتى ولو كان حشرجة 

السمُّ سّم ولو فيه شفاء.  

   )1(
أمُرَك عجيب  

مضْت قروٌن وقرون   
وأنَت ال تريد أن تنسى 

وال تريد للموتى أن يرتاحوا  
ر على نحٍو آخر؟  أال تستطيع أن تفكِّ
املنطُق ذاُته، الحكايُة ذاتها، تكراٌر  

تكراٌر، تكرار  
ملاذا تصّر أن تأتي من املاضي؟ 

مّما تشكو؟ أين عقلك وأين خيالك؟.  
 **

هذا يسعى وذاك مثله  
حاَصُروا البركَة الكبيرَة 

حصاَر الدائرة 
تراكموا حاجبني عنها الشمَس 

زفرْت آِخَر أنفاَسها، أِسنْت 
جلبوا الحجارة 
وهي في مكاِنها 

أغلقوا عليها كأْن لم تكن. 
 **

الصادُق روايُته واحدة  
املُختِلُق روايُته روايات 
الِعلُم شّك، الديُن يقني 

الِعلُم أرضّي، الديُن سماوّي 
روايُة األّول أرضّية 

وروايُة الثاني سماوّية.   
**

صدفُتَك، أّيها السّر، قليلُة األدب   
ضدفُتَك، أّيها العمر، في الشقوِق السحيقة. 

**

حّقًا حقُّ هذه الزهرة  
أن يطوَف النحُل حولها. 

 **

الظلُّ يركُض على الحيطان  
وال هذا املتهالك في الطريق. 

يتبع

كان لوي يســتمع إلى جوليــا وروبرتو وهما يتحدثان في 
الصالــة فخــرج عليهمــا وفي وجهــه عبوس وقــال : "من 
يســمعكما يظن أنكما عاشــقان يتغازالن". ثم حث صديقه 
على الخروج معه قائاًل لجوليا: "ال استطيع أن أبتعد عنك 
يا جوليا، ال استطيع". فردت وهي تغالب البكاء: "وال أنا 
يا حبيبي، اتصل كل يوم وســأنتظرك ســاعة تريد". وقبل 
أن يبتعــد نادت جوليــا على روبرتو فعــاد إليها، قالت له 
وكأنــه تهمس فــي أذنه ســرًا: "أرجوك يــا صديقي، اترك 
رقم هاتفك عندي، حتى أتصل بك إذا ما جد شــيء مع … 
لــوي". فأخرج روبرتو فورًا ورقــة وكتب عليها رقم هاتفه 

ثم  أسرع نحو صاحبه دون أن يلتفت إلى الوراء.
عندمــا التقــت بها في اليــوم التالي كانــت أديبة في حالة 
مزريــة، بدت وكأنها لــم تنم في الليلة الســابقة، قالت لها 
جوليا: "يبدو أننا كالنا قد مر بتجربة مرة وخطيرة". فلم 
تقل أديبة شيئًا، فقط تسارعت الدموع تنهمل من عينيها، 
إنهــا ال زالــت تحس باملهانــة، تابعت جوليــا: "أتمنى أن 
أتحــدث معــك اليوم بعــد انتهــاء العمل، ســتذهبني معي 
أليــس كذلك؟ ". هزت أديبة برأســها إيجابــًا كانت حقيقة 
تحتــاج إلى صديقتها لتواســيها، كانت تريد أن تســتمع 
إلــى نصائحهــا وأكثر مــن ذلك كانت تريــد أن تعرف ماذا 

قال روبرتو عنها. 
بعــد خروجهمــا مــن العمــل بدأتــا تتحدثــان عمــا جرى 
باألمــس، كانــت جوليا متأثرة جدًا لكن ليس بما حدث مع 
أديبــة، بل بما حدث لهــا مع لوي: "أتعرفني –قالت جوليا 
– لقد تشــاجرت معه أمس ووضعته أمام األمر الواقع، ال 
يمكن أن اســتمر معه هكــذا، إذا كان يريدني ويحبني كما 
يدعــي فلمــاذا ال يتزوجني؟ لقد أخذت منه مفتاح الشــقة، 
ولن أسمح له بالعودة إليها إال بشروطي". "حسنًا فعلت- 
قالت أديبة- كان يجب أن تفعلي ذلك منذ مدة". استدركت 
جوليا أمرا فقالت وهي تفتح باب الشقة: "ماذا لو تركني؟ 
ربما أموت". ضحكت أديبة بســخرية وقالت: "تموتني؟ ال 
يــا صديقتي، يمكــن أن تحزني، يمكــن أن تغضبي، يمكن 
أن تفعلي بعض الحركات الصبيانية البســيطة، ال شــيء 
أكثــر، وبمــرور الوقــت تجدين رجــاًل آخــر فتصاحبينه". 
"أصاحبه –تساءلت بفزع – ال لن أصاحب بعد اليوم، إما 
أن أحب وأتزوج وإما ال شــيء، يكفي ما مر علي إلى اآلن، 
يكفي القلق والخوف الذي أشــعر بــه، ومن أجل ماذا؟ من 
أجــل أن أقول لرجل أني أحبه ويقول أنه يحبني ثم أتركه 
ويتركنــي بعد حــني". أجابتها وهي تبتســم بتحد: "مثل 
هذه األمور تحدث كل يوم، يترك الرجل صاحبته أو تتركه 
وتذهــب إلــى رجــل آخر ويذهب إلــى امرأة أخــرى، وأنت 
ولــوي ســتفعالن نفس الشــيء". بــدا الغضــب على وجه 
جوليــا وقالت بجدية: "إنك تتكلمني عن لوي وكأنه انتهى 
مــن حياتي، كال يا عزيزتــي إنه ال زال في مكانه في قلبي، 

في الحلقة الســابقة دار حديث حميمي بني 
جوليــا وروبيرتو واتهم خالل حديثه أديبة 

بأنها إمرأة ساقط.

وأنــا أقول لك أنني ســأتركه إذا لم يتزوجني، ولن اســتمر 
بالعيــش معه كما كنت إلى اآلن، كمــا لن أرضى بمصاحبة 
أي رجــل إال بنفــس هــذا الشــرط". قالــت أديبــة : "يبــدو 
أنــك ســتنضمني إلى نســاء الجاليــة اللبنانيــة، تتزوجني 
وتنجبــني أطفااًل وتعيشــني خادمة في بيــت زوجك". هزت 
رأســها بســخرية وقالــت: "إنها نعمــة ال تعرفهــا املرأة إال 
إذا فقدتهــا، انظــري يا صديقتي، هل تشــعرين أنك خادمة 
نفســك؟ إن املــرأة التي تعمل في بيتها علــى تربية أطفالها 
وإســعاد أســرتها وزوجهــا ال تكــون خادمة لكن قديســة". 
"قديســة؟ –تســاءلت أديبة بســخرية- ملــاذا ال يأخذ الرجل 
هــذا الدور وليكن قديســًا؟". شــهقت جوليا بتأثــر وقالت: 
"وماذا تفعل املرأة؟ فقط تتزين وتجلس على الشرفة تراقب 
املــارة؟". كالم الصديقتني ال يظهر أنه ســيصل إلى نتيجة، 
بدت جوليا أنها وضعت في رأســها نموذجًا للعيش بأمان 
وتريد تحقيقه، ووجدت أن صديقتها أديبة تعيش في نعمة 
تريــد أن تتخلى عنها بغباء وجهــل. ارتاحتا قلياًل وراحتا 
تحتســيان القهوة، كانت جوليا سارحة، بينما كانت أديبة 
تراقــب حركاتهــا واختالجــات وجههــا، ســألتها بعد فترة 
ســكوت: "ايــن رحلــت يــا صديقتي؟ جســمك هنــا، وعقلك 
أيــن؟". قالت بانفعال: "في بعض األحيان اشــعر أن كالمك 
عــن الرجال فيه جانــب صحيح، إنك تقولــني وتعتقدين أن 
الرجال يســتعبدون النساء ويستغلونهن، وإذا وافقت على 
نظريتك، فإنني سأصل إلى قناعة بأنه ما من رجل يستحق 
منــك أي عطــف". اجابتهــا دون تفكيــر : "هــذا صحيــح، 
صحيــح مائــة فــي املائــة". ابتســمت جوليا بمكــر وقالت 
بصــوت منخفــض: "فلمــاذا خالفــت قناعتــك وتقدمت من 
روبرتو لتمنحيه ما ال يســتحق؟". ذهلــت أديبة فهي كانت 
تقصــد زوجهــا عندما تتكلم عــن الرجال، أمــا وقد حدثتها 
جوليــا عن الرجــال عامة فــإن نظريتها تصبــح بال معنى. 
ســكتت أديبة وقــد احمر وجهها فقالت جوليــا بمكر: "إنك 
يــا صديقتــي تتصرفني بطريقة مبهمــة، إذا كنت ال تريدين 
الرجال أن يســتغلوك فال تضعي نفسك بني ايديهم، أما إذا 
كنــت تقصدين فقط أن تخوني زوجــك ألنك ال تحبينه فهذا 
شــيء آخر". وســكتت قليــاًل دون أن تجيبها أديبة بشــيء 
واضافت: "إذا كنت ستقعني مع رجل آخر فما الذي يضمن 
أنــك ستشــعرين معــه بالســعادة أو أنك ســتحبينه؟ يمكن 
أن يكــون نســخة عن زوجــك، أما أنت فــال تكونني حينذاك 
نســخة عــن نفســك بــل تكونني فــي تصــور الرجــال امرأة 
ساقطة". قطبت أديبة حاجبيها، شعرت باإلهانة ولكنها لم 
تكن قــادرة على مواجهة جوليا التــي تعرف كيف تصرفت 
مــع روبرتــو، فتابعت جوليــا كالمها بثقة القــوي: "أنت يا 
صديقتــي امــرأة متزوجــة، وأي تصرف منك خــارج حدود 
الزوجيــة ال يكون فقط خيانة لزوجك بل خيانة لنفســك، إن 
الذي ســيهان هــو أنت ال زوجك، كل ما ســيفعله زوجك هو 
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تحت العنوان أعاله، كتبت داريا رينيتشنوفا، في "فزغلياد"، 
حــول انعــكاس الحــرب التجارية بــني أكبــر اقتصادين في 

العالم على اقتصادات جميع الدول.
وجاء فــي املقال: انتقلت املواجهة االقتصادية بني الواليات 
املتحــدة والصني إلى مســتوى جديــد. ردت بكني بإجراءات 
مضادة على الرســوم الجديدة التــي فرضها دونالد ترامب. 
تهــدد واشــنطن بـــ "عدم ترك أحــد في الصني يمكــن القيام 

بأعمال تجارية معه"، وتعد بكني بضربات انتقامية.
الحــرب  مــن  املتوقعــة  العواقــب  الســؤال فهو: مــا  وأمــا 
التجارية، وهل يمكن أن تســتفيد روســيا من الخالفات بني 

أقوى اقتصادين في العالم؟
في اإلجابة عن السؤال املطروح أعاله، قال أستاذ االقتصاد، 
نائــب مديــر معهــد دراســات الشــرق األقصــى باألكاديمية 
الروســية للعلــوم، أندريــه أوستروفســكي، لـ"فزغلياد": "ال 
أرى أي فوائــد خاصــة. 20 ٪ مــن الناتج املحلــي اإلجمالي 
العاملــي في الصــني، و20 ٪ أخرى في الواليات املتحدة. أي 
أن حوالــي 40 ٪ مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي العاملي في 
صراع بيني. ال شــيء جيدا بالنســبة لروسيا هنا. لن نربح 
أي شــيء من ذلك، ولن يكســب الصينيون شيئا، وسيخسر 

"مبادرة "حزام وطريق" ليست في كل شيء مقبولة ملوسكو"، 
عنــوان مقــال فالديميــر سكوســيريف، فــي "نيزافيســيمايا 
غازيتــا"، حول عدم التــوازن في عالقة الصني االســتثمارية 

بروسيا.
وجــاء فــي املقــال: وعد زعيما روســيا والصــني بالعمل معا 
لدمج طريق الحرير الجديد واالتحاد االقتصادي األوراســي. 
ذلك أن الحدود املشــتركة العمالقة وضغط الواليات املتحدة 
ال يتــركان ملوســكو وبكني خيارا ســوى تعزيــز التعاون في 

املجالني االقتصادي والعسكري- السياسي.
ففــي مقابلــة مع صحيفــة "جينمني جيبــاو" الرســمية، أكد 
الرئيس فالديمير بوتني على أن املشــاركة في املشروع يجب 
أن تكــون مفيــدة لجميــع بلدان القــارة األوراســية، وينبغي 
أن تســاعد في تنميــة إمكاناتها االقتصاديــة، وزيادة القدرة 
التنافســية، وتعمــل على تحســني حيــاة النــاس. ومن أجل 
ذلــك، ينبغــي مراعاة مصالــح جميع الشــركاء، والعمل على 
تحقيق االنســجام بني برامج وخطط التنمية الوطنية. ومن 
الضروري، عدم االكتفاء بالتجارة، بل وتشجيع االستثمارات 

املتبادلة، وتحفيز التعاون الصناعي والتكنولوجي.
من هذا املنطلق، يمكن اســتنتاج أن موســكو، على الرغم من 
تأكيــدات الجانبــني بــأن العالقات الروســية الصينية بلغت 
أعلــى مســتوى من التطور علــى مدى التاريــخ، غير راضية 
عن حقيقة أن روســيا تأتي متأخرة كثيرًا عن عدد من الدول 
اآلســيوية واإلفريقيــة واألوروبية في منظور االســتثمارات 
الصينيــة. إلــى ذلــك، فالصني تســتثمر بشــكل أساســي في 

استخراج املواد الخام.
وثمة ســؤال عــن الفائدة التي حققها لروســيا منتدى بكني؟ 
فعميد كلية الدراسات الشرقية في املدرسة العليا لالقتصاد، 

ماذا تكسب روسيا من الحرب التجارية بين الواليات 
المتحدة والصين؟

روسيا واالنزعاج المبطن من الصين

األمريكيــون.. زودناهم بالغاز الطبيعي وســوف نزودهم. ال 
يمكن للحرب التجارية أن تؤثر في إمدادات هذه املوارد".

فيمــا يرى رئيس مركــز االتصاالت االســتراتيجية، دميتري 
أبزالــوف، أن املواجهــة بــني الواليــات املتحــدة والصــني 
تمنح روســيا مواقف تفاوضية فاعلة. فـــ" ترامب، ال يمكنه 
عرقلة مبيعات النفط إليران من دوننا، وكذلك إيقاف نشــاط 
إيران في ســوريا، وأنشــطة الصني في إيران". وأشــار إلى 
أن "الحــرب التجاريــة" تضــرب بشــكل جدي وتيــرة النمو 

االقتصادي، وبات ذلك ملحوظا هذا العام.
ويــرى أبزالوف أن العالقات بــني الصني والواليات املتحدة 
إذا تحولت إلى مواجهة شاملة مع حصار تجاري كامل، فإن 
ذلك ســيؤثر على املدى الطويل بشكل جدي على اقتصادات 
جميــع البلــدان. وقال: "األزمة، ليســت مربحــة، ال للواليات 
املتحــدة وال الصــني، ألن االنتخابــات ســتجري قريبــا فــي 
الواليات املتحدة، وال يمكن للصني أن تســمح فعليا بحدوث 
تباطؤ يتجاوز 5 في املائة. كما أن حربا شرسة ومديدة مع 
روســيا ليســت مربحة، في حني أن مواجهة قصيرة األجل، 
تستمر حتى االنتخابات الرئاسية األمريكية، ال تقتصر على 

االقتصاد، مفيدة لنا".

قرر املســتخدمون الصينيــون الرد على إجــراءات الواليات 
املتحــدة ضــد الشــركات الصينية مــن خالل دعــوة ملقاطعة 
منتجات أبل في شــبكة التواصل االجتماعية "ويبو"، حيث 
أطلق املســتخدمون حملة واســعة النطاق، قارنوا فيها بني 
هواتــف "آيفــون" و"هــواوي" الذكية وأشــاروا إلــى مزايا 

العالمة التجارية الصينية. 
وعبر العديد من املستخدمني عن استعدادهم لتغيير الهاتف 

الذكي من "آيفون" إلى "محلي".
وليســت هــذه أول محاولــة ملقاطعــة أبل، فقد هــددت بعض 
الشــركات الصينيــة فــي ديســمبر/ كانــون األول موظفيها 
الذين يســتخدمون آيفون، بالتسريح من العمل، وفي الوقت 
نفســه، بالنســبة للموظفــني الذيــن يخططــون للتخلــي عن 
هواتــف "أبل" الذكية، قــدم أصحاب العمــل إعانات مربحة 

لشراء هواتف هواوي الذكية كبديل.
وكانت شــركة "غوغــل" األمريكية قد وجهــت ضربة قاصمة 
إلــى شــركة "هــواوي" الصينيــة، بعدمــا رضخــت األولــى 

لضغوط من اإلدارة األمريكية.
وقــررت غوغــل ســحب ترخيــص "أندرويــد" مــن هواتــف 
"هــواوي" املقبلــة، مــا يجعل تلــك الهواتف تواجه مشــكلة 

كبرى خالل الفترة املقبلة.

أليكســي ماســلوف، يشــير إلى أن "املشــاريع املشتركة مثل 
"يامــال للغــاز الطبيعــي املســال" يعمــل من قبــل. والجديد 
الوحيــد هو أن بوتني اقترح الجمع بني طريق بحر الشــمال 
والطرق املؤدية إلى شــرق وجنوب شــرق آســيا. وســبق أن 
تحدث عن ضرورة التعاون بني الكتل. "لدى روســيا االتحاد 
األوراســي، ولدى الصني "الحزام والطريــق"؛ باإلضافة إلى 
ذلك، هناك بريكس ومنظمة شــنغهاي للتعــاون. فلنقم زمالة 
بني اقتصادات هذه الكتل، وال ننضم إلى املشــروع الصيني. 

لكن الصينيني لم يبدو استجابة".
ووفقــا ملاســلوف، يبدو أن روســيا هــذه املــرة اقترحت بناء 
جــزء مــن مشــاريع البنيــة التحتيــة وخدمتها، مــن دون أن 
تكون جزءا من املشــروع الصيني. وقال: "موقف روسيا هنا 
يختلف تماما عن مواقف قادة العديد من الدول األخرى الذين 
أقسموا على الوالء لبكني وإخبارها كيف يريدون التعاون".

هواوي  يالحرب التجارية 
تشتد... الصين تنتفض 

دعما لهواوي

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

إلعالناتكم
يرجى االتصال

بأصحاب الكفاءة واإلختصاص
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االستحمام في المساء أو صباحًا..
ما األفضل لصحتنا؟

املــاء  بــدش  االســتحمام  تحــب  كنــت  إذا 
الســاخن لفتــرة طويلــة، فعليك االســتفادة 
من مزايا ذلك وقت املساء ألن املاء الساخن 
يريــح العضالت ويخفض ضغط الدم قلياًل 
بســبب اتساع األوعية الدموية. لكن نتيجة 
لذلك ستشــعر ســريعًا بالتعب لتنام بشكل 
أفضــل. هــذا مفيد بشــكل خــاص بعد يوم 

عمل مرهق.
مــن يحــب االســتحمام بضــوء خافــت أو 
االستحمام على ضوء الشموع، فإنه يساعد 
جســمه أيضــًا علــى إفــراز هرمــون النــوم 
امليالتونــني. باإلضافة إلــى ذلك ُيعتبر دش 
املســاء ميزة ألولئــك الذين يصعــب عليهم 
مغــادرة الســرير فــي الصبــاح وينتظرون 
دائمــًا حتى اللحظة األخيرة. فمن ال يضطر 

هــل هناك اختالف حقًا بني االســتحمام صباحًا أو مســاًء؟ 
ومــاذا يفــرق حمــام املــاء الســاخن عــن البــارد؟ الفــوارق 
تتعلق بالغرض من االســتحمام ســواء أكان للنظافة فقط أم 

للمساعدة على النوم. نصائح طبية مهمة قبل االستحمام.

لالســتحمام في الصبــاح، يمكنه البقاء في 
السرير لفترة أطول.

مزايا للبشرة الجافة
مــن  أيضــًا  الجافــة  البشــرة  تســتفيد 
االســتحمام املســائي. خالل ســاعات الليل 
يمكن لطبقة الجلد الواقية أن تجدد نفســها 
بسهولة أكبر، كما ينقل موقع "تي أونالين" 
عــن باحثني، إذ ال تحتــك أي مالبس ضيقة 
بالجســم، كمــا أن مســتحضرات العنايــة 
بالبشــرة لديهــا ما يكفي مــن الوقت لتعمل 

عملها.
ويــرى الباحثــون أن فتــرة ما قبــل الذهاب 
إلى الســرير تعد الوقت املثالي أيضًا لحلق 
الساقني أو اإلبطني أو املنطقة التناسلية أو 

اللحيــة. وبحلول صباح اليوم التالي يكون 
الجلد قد هدأ مرة أخرى وتراجع االحمرار.

بعيدًا عن غسول االستحمام
أمــا أصحاب البشــرة الحساســة والجافة، 
فمن األفضل أن يقوموا بضبط درجة حرارة 
املاء ليصبح فاترًا حتى ال تتعرض البشــرة 
إلى إرهــاق إضافي. ويمكــن التخلي أيضًا 

عن غسول االستحمام أيضًا.
وينقــل موقــع "تــي أوناليــن" األملانــي عن 
الدكتــور إيرنســت تابــوري، مديــر املركــز 
االستشــاري األملانــي للنظافــة قولــه: "إذا 
كنــت تعرقــت فقــط، ولكنــك غيــر متســخ، 
أيضــًا.  فقــط  باملــاء  االســتحمام  فيمكنــك 
ويمكن لكل شــخص أن يقدر ما إن كان ذلك 
كافيًا للشــعور بالنظافة. على أي حال، فإن 
التخلــي عن غســول االســتحمام ال يصيبك 

باملرض”.
لكــن أولئــك الذيــن يفضلــون االســتحمام 
برغــوة الصابون والغســول، يجــب عليهم 
التأكد من اســتخدام منتجــات خفيفة، كما 
يوضــح تابــوري، الــذي يضيــف بالقــول: 
"كلما كانــت مواد االســتخدام أكثر عدائية 
وتهييجًا للبشرة، زاد تأثيرها على الوظيفة 

الطبيعية للجلد”.

التعرق لياًل واالستحمام صباحًا
إذ كنــت ممــن يتعرقــون بشــكل متكــرر في 
الليــل، فمــن األفضــل أخــذ دش صباحــي 
للتخلص من العــرق ومنع انبعاث الرائحة 
الشــعر  وجــود  مــع  حتــى  الجســم.  مــن 

الدهني فإن االســتحمام فــي الصباح يمثل 
ميــزة كبيــرة، إذ يتخلص املرء من رواســب 
إفــرازات الغــدد الدهنية التــي تتجمع لياًل 

فروة الرأس والشعر.

حمام الصباح يجعل يومك منعشًا
ومن يرغب في بث الحيوية في دورته الدموية 
والحصول على الطاقة الالزمة خالل النهار، 
فمــن األفضــل لــه االســتحمام صباحــًا. لكن 
ُينصــح هنا أن تكون درجــة حرارة املاء أكثر 
بــرودة. إذ يحفز املاء البــارد الدورة الدموية 
وينشط الجسم والعقل. وأحيانًا تأتي أفضل 

األفكار ليوم العمل من دش الصباح.

مرات قليلة تكفي
يبقى اختيار الوقت املناســب لالســتحمام 
مســاء أو صباحًا واالستفادة من مزايا ذلك 
من األمور التي تختلف من شخص إلى آخر. 
لكن ســواء فضلت االســتحمام في الصباح 
أو في املســاء، فإن االستحمام اليومي جزء 
من برنامج الكثير من األشــخاص للشــعور 
بالراحــة. حتــى أن البعض يســتحم مرتني 

في اليوم.
ولكــن يجــب أن يتــم ذلــك فقــط فــي حاالت 
اســتثنائية فقط، حتى ال تجف البشرة أكثر 
من الالزم. إذا تمت مهاجمة طبقة األحماض 
الطبيعيــة، فــإن الطريق يكون أســهل أمام 
الجراثيــم للوصــول إلــى أجســامنا. حتى 
ينصحــون  الجلديــة  األمــراض  أطبــاء  أن 
باالســتحمام مــرة كل يومــني أو ثالثة أيام 

لحماية البشرة.
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Breakfast - Lunch - Dinner  -  Eat in & Take Away

Sawa Rbina
Cafe & Restaurant

1 Guildford Rd, Guildford NSW 2161

Phone: 02 9632 5907
email: info@sawarbina.com.au
web: www.sawarbina.com.au

إدارة املطعم تهنئ اجلالية العربية عامة واإلسالمية خاصة مبناسبة حلول
عيد الفطر السعيد  وكل عام وانتم بخير

يوجد لدينا جميع أنواع املعجنات واملشاوي
مناقيش: زعتر، حلم بعجني، جبنة، لبنة، بيتزا حسب الطلب

مشاوي: شيش طاووق، كفتة، حلمة، كبة.
باإلضافة للمأكوالت العراقية واللبنانية

والكوكتيل على انواعه والقهوة العربية واإليطالية
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»عايشــة  برنامــج  علــى  املصريــة ضيفــة  النجمــة  حلــت 
شو«خالل مشاركتها في برنامج »عايشة شو« الذي تقدمه 
عائشــة عثمــان على قناة »القاهرة والناس«، كشــفت غادة 

عبد الرازق أنها تزّوجت 11 مرة.
 عنــد ســؤال املقدمة لضيفتها عّما إذا كانت تتخيل نفســها 
متزوجــة مــن خمســة رجال علــى غــرار مسلســلها »زهرة 
وأزواجها الخمسة« )تأليف مصطفى محرم وإخراج محمد 
النقلي(، أجابــت املمثلة املصرية بأنها خالل تصوير العمل 
كانــت متزوجــة ومطلقــة مــن 4 رجال. لكــن الحقــًا، تابعت 

بالقول، إّن عدد زيجاتها ارتفع إلى 11. 
فــي املقابل، لفتت نجمة »مع ســبق اإلصرار« )تأليف أيمن 
ســالمة وإخراج محمد ســامي( إلى أنها حاليًا ال تمانع من 
تكرار الزواج إذا وجدت الشــخص الذي يهتم بها كإنســانة 
وليــس كفنانــة، موضحــًة أّنها مــع الوقــت أصبحت تعطي 
وقتهــا الكافي البنتها الوحيدة »روتانا« وحفيدتيها. يذكر 
أن التونســية عائشــة عثمان ســبق أن قّدمت عددًا قلياًل من 
البرامــج في بالدها، وأخيرًا صــورت مجموعة مقابالت من 
عملها التلفزيوني في مصر، واســتضافت مجموعة نجمات  

.

نفــى نجــم هوليــوود جونــي ديب االعتــداء الجســدي على 
زوجتــه الســابقة أمبر هيــرد، واتهمها بأنهــا كانت هي من 

أساءت معاملته خالل زواجهما.
وادعــى ديب، فــي وثائق جديدة قدمهــا للمحكمة في قضية 
التشــهير التــي رفعهــا ضد مطلقتــه مطالبــا بتعويض 50 
مليون دوالر، أن هيرد كانت تمارس الخداع و"تلون وجهها 

بما يوحي بوجود كدمات”.
وقــال بطــل سلســلة أفــالم قراصنــة الكاريبي "لقــد أنكرت 
اتهامــات هيــرد بشــدة منــذ أن قدمتها ألول مرة فــي مايو/

آيار 2016”.
ونفــى محامي زوجــة ديب الســابقة جميــع االتهامات ضد 

موكلته.
ورفع ديب قضية التشــهير ضد أمبر بعد أن وصفت املمثلة 
نفسها بأنها ضحية االعتداء املنزلي، وذلك في تقرير نشرته 

الواشنطن بوست في ديسمبر/كانون األول.
وطلبــت املمثلــة األمريكيــة مــن محكمة فــي فرجينيا رفض 
الدعــوى، مــا دفع ديب لإلعالن عن تفاصيل بشــأن اتهامات 

جديدة ضدها.
وقــال ديــب: "دخلــت )أمبــر( املحكمــة للحصــول علــى أمر 
تقييــدي مؤقت مع كدمات مرســومة )علــى وجهها(، وأظهر 
الشــهود ولقطات املراقبة أنها لم تكــن موجودة في أي يوم 

من األسبوع السابق”.
وأضاف "سأســتمر في اإلنكار لبقية حياتي... لم تكن هناك 

إساءة معاملة للسيدة هيرد أو أي امرأة أخرى.”
ورد إليهــا االتهامــات، قائــال "كانت هي الجانــي، وكنت أنا 
الضحية. فأثناء تناولهــا عقاقير طبية مصرح بها ومزجها 
مــع عقاقير غير مصرح بها والكحــول، ارتكبت هيرد أعماال 

ال يــزال فيلم "عالء الدين" محتفظا بســحر قصته، بشــهادة 
مرتــادي الســينما ممن أقبلوا على مشــاهدته بأعــداد كبرى 
في األســبوع األول من عرض التجســيد الحي لنسخة ديزني 

الكرتونية التي صدرت عام 1992.
واســتطاع العرض الذي يخرجه غاي ريتشي إحراز أكثر من 
86 مليون دوالر في أيامه الثالثة األولى في أمريكا الشمالية.

ومن املتوقع أن يحرز الفيلم، الصادر في عطلة ذكرى ضحايا 
الحرب مــن الجنود األمريكيني، 105 ماليني دوالر، متجاوزا 

تقديرات أولية بشأن إحرازه نحو 80 مليون دوالر.
وأبطــال النســخة الجديدة هم: ويل ســميث فــي دور الجّني 
األزرق، الــذي أّداه بصوتــه فــي النســخة الكرتونيــة الراحل 
روبــني وليامــز؛ واملمثل الكندي املصري املولد مينا مســعود 
في دور الوســيم املاكر الذي يّدعــي أنه أمير ليحظى بالتفات 

غادة عبد الرازق
تزوجت 11 مرة

جوني ديب
كنت ضحية العتداءات أمبر هيرد خالل زواجنا

“عالء الدين"
فيلم عالمي لممثل واعد مصري المولد يحقق إيرادات تفوق التوقعات

ال حصــر لها من عنــف منزلي ضدي، غالبا بحضور شــاهد 
خارجي، وفي بعض الحاالت تســببت لي في ضرر جســدي 

خطير”.
ورد إريك جورج، محامي املمثلة األمريكية في تصريح ملجلة 
بيبــول: "األدلة في هذه القضية واضحة: جوني ديب ضرب 

أمبر هيرد مرارا وتكرار”.
ووصــف اتهامــات ديــب لزوجته الســابقة بأنهــا "نظريات 

مؤامرة ال أساس لها من الصحة”.
واتهــم متحدث باســم ديب، فــي بيان حصلــت عليه بي بي 
ســي، الزوجة الســابقة بأنها "مخادعة ســيئة"، وأضاف أن 
محامــي أمبر هيرد يقول "األدلة في هــذه القضية واضحة، 

ثم لم يقدم شيئا”.

ياسمني التي تجّسدها نعومي سكوت.
وكانت شــركة ديزني في مثل هذا التوقيت من العام املاضي 
تعاني إحباطا من أداء فيلم الخيال العلمي "سولو: قصة من 
حــرب النجوم"؛ ولكن بمســاعدة الجني، تقول الشــركة إنها 

تنافس على صدارة مبيعات عطلة نهاية األسبوع.
وعلى السجادة الحمراء األسبوع املاضي في العرض العاملي 
األول فــي لــوس أنجليس، تحدث ويل ســميث ملجلة فارايتي 
عن التحديات الرئيســية التي واجهوها إبان إعداد النســخة 

الجديدة من فيلم "عالء الدين”.
وقــال ســميث إن تحديا تمّثــل في "البحث عــن طريق إلبعاد 
شــبح الســأم عبر إضفاء ما يجعل العرض يبدو مختلفا عن 
النســخة الكرتونيــة، وجــْذب انتباه الناس ملشــاهدة شــيء 

جديد وخاص”.
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قد تكون هذه هي فاتورة التسوق الكبرى، التي تجاوزت كل 
فواتير التسوق األخرى.

وكشــفت الوثائــق التي أتيحت لبي بي ســي كيــف تمكنت 
ســيدة متزوجــة من مصرفــي ســابق، مســجون حاليا، من 
إنفــاق 16 مليــون اســترليني في هــارودز دون أن تثير أي 

اشتباه.
واســتخدمت زميرا هاجييفا، التي تواجه حاليا أول قضية 
فــي بريطانيــا في ظل قانــون )من أين لك هــذا(، 54 بطاقة 
ائتمــان، كثيــر منهــا ذو صلــة بالبنــك الــذي كان يعمل فيه 
زوجهــا، في إنفاق ضخم في هارودز في لندن، لم يشــهد له 

املتجر نظيرا منذ عقد من الزمان.
وقــد تفقــد هاجييفــا منزلهــا الواقع قــرب هــارودز، والذي 
تبلــغ قيمته 15 مليون جنيه اســترليني، إضافة إلى ملعب 
للغولــف فــي بيركشــاير يقــدر بماليــني الجنيهــات، إن لــم 

تستطع توضيح مصدر ثروتها أمام املحكمة العليا.
ويقضــي زوجها حاليا حكما بالســجن مدته 15 عاما صدر 
عليــه فــي موطنه أذربيجان، بعد إدانته بســرقة املاليني من 

البنك التابع للدولة الذي كان يعمل فيه.
وكانــت بي بي ســي وبعض شــركائها اإلعالميــني قد فازت 
في معركة قانونية للكشــف عن اســم املــرأة، وهي أم لثالثة 
أطفــال، بعــد أمر املحكمــة العليا لها بكشــف الطريقة التي 
أثرت بها وبال ســبب مفهوم، بالرغم من أنه ليس لديها أي 
مصدر للدخل ســوى الفوائد التي تجنيها على حســاباتها 
في البنك. وإن لم تســتطع تفســير ثرائها، فإنها قد تفقد ما 

لديها من عقارات.
وقد كشــفت عــن أوراق القضيــة الوكالة الوطنيــة للجريمة 
ألول مــرة، وتبــني منها مدى ما أجرته من تحقيقات مضنية 
فــي طريقــة إنفــاق هاجييفا اليوميــة، والترتيبــات املعقدة 

المتالك عقارات خارج بريطانيا.
وتعيــش هاجييفا، التــي تحمل إقامة دائمة فــي بريطانيا، 

على بعد خمس دقائق سيرا على األقدام من هارودز.
ومن أهم الوثائق في القضية، وثيقة تتكون من 93 صفحة، 
فيهــا بيــان مفصــل لبطاقــة املتجــر، وســجل لكل تســوقها 

وإنفاقها غير املعتاد.
بدء اإلنفاق

بدأ إنفاقها بعد ســعيها إلى اإلقامة في بريطانيا بقليل، في 
عام 2006 وعقب اختطافها في أذربيجان في العام السابق 

على ذلك.
وبدأت متواضعة أول األمر، إذ أنفقت 842 جنيها استرلينيا 

على شراء كتب لألطفال، و140 جنيها لشراء عطر.
وقبل انتهاء العام، اكتشــفت متجر مجوهرات لـ"كارتيير"، 
الذي سيصبح أحد أكبر األماكن املفضلة لديها، حيث أنفقت 

في أول أكتوبر/تشرين األول 181 جنيها استرلينيا.
ثــم اشــترت بعد ذلك مالبس من طراز )ميــو ميو(، بـ1600 
جنيــه اســترليني، وأنفقــت 1539 جنيهــا علــى حــذاء من 

فيرغامو.
وفــي مــارس/آذار 2007، عــادت إلــى مالبــس )ميــو ميو( 
وأنفقت 10616 جنيها مســتخدمة إحدى بطاقات أمريكان 

إكسبريس.
ثم أخذت املبالغ ترتفع وترتفع. وهناك مبلغ مدفوع لهارودز 
قيمتــه 66000 جنيه ولكن ال ُتعرف املشــتريات، و17000 

نظير بضائع من املصمم توم ديكسون.
إنفاق زميرا هاجييفا في هارودز

مجوهرات بوتشيرون: 3.5 ماليني استرليني  §
مجوهرات كارتيير: 1.4 مليون استرليني  §

دينيس باســو، مصمم أزيــاء أمريكي: 402000   §
جنيه استرليني

ساندويتشات توم: 332000 استرليني  §
ركن عطور هارودز: 160000 استرليني  §

مجمــوع اإلنفاق: 16مليــون 309 آالف 077.87   §
بنسا

وبعد ظهيــرة 20 يونيو/حزيران 2016 دفعت 925 جنيها 

أوقفت املغنية الراب األســترالية إيغي أزيليا أنشــطة حســاباتها 
علــى مواقــع التواصــل االجتماعي بعد تســريب صــور لها عارية 

الصدر على اإلنترنت.
وكانــت الصــور قد التقطت خالل جلســة تصوير ملجلة "جي كيو" 

عام 2016، لكنها لم تكن بهدف النشر.
وقالــت املغنية إنها شــعرت بـ "صدمة وإحــراج وانتهاك وغضب" 

بسبب تسريب الصور.
وكانــت ردود الفعــل "البذيئــة" و "القبيحة" علــى الصور، بما في 
ذلك رجال تداولوا تعليقات احتوت خياالت جنســية، السبب وراء 
إيقاف النجمة أنشطة حساباتها على مواقع التواصل االجتماعي.
وقالــت : "كثــرت األشــياء القبيحــة الصريحة التــي يتحدث عنها 
الناس على نحو جعلني أشــعر بالقيء، إن سبق وتعرضتم ملوقف 
إذالل أمام األسرة وأمام أولئك الذين تهتمون بهم، ربما ستشعرون 

بما أشعر به”.
وقــال املصــور نينــو مونــوز، الــذي التقــط الصــور، علــى موقــع 

إنستغرام إن صور أزيليا "ُسرقت وُنشرت بدون إذني”.
وأضاف : "أنا متعاطف مع أي شخص تضرر في هذا املوقف. أنا 

غاضب بشدة ولن أرتاح حتى تأخذ العدالة مجراها”.
كانت الصور املســربة نهاية األســبوع املاضي مجموعة من صور 
التقطت في جلســة تصوير عــام 2016، وهي صور أكثر صراحة 

مقارنة بالصور التي ُنشرت في مجلة "جي كيو”.
وقالت أزيليا إنها "لم توافق على اإلطالق" بنشــرها، وتفســر ذلك 

بأنهم تعلم أن مجلة "جي كيو" ال تنشر صورا عارية الصدر.
وكتبــت : "ُالتقطــت صــور لكثيــر مــن النســاء البارزات لنشــرها 
علــى أغلفــة مجلة جي كيــو مع وضع اليد بطريقة مناســبة تخفي 

الثديني”.
وأضافت : "لطاملا شعرت بأن أغلفة املجلة جميلة جدا، لذا اغتنمت 

الفرصة”.
وقالــت : "لــم أشــاهد تســريب صور أغلفة لنســاء أخريــات، لذلك 
شــعرت بالراحة )في جلســة مغلقــة( لتصوير هــذه الصور ملجلة 
شهيرة، وأعلم أن الصور التي تغطي فيها يدي )صدري( سُتعتبر 

قابلة للنشر”.
والتــزال الصور املقبولة رســميا من جلســة التصوير متاحة على 
موقع "جي كيو"، ومعها مقال يشرح كيف أن الصور عارية الصدر 
لــم تكــن مخصصة للنشــر، لكنها كانت "هدية عيــد ميالد" لجراح 

التجميل الخاص باملغنية وهو أشكان غافامي.
بيد أن أزيليا قالت : "ال يوجد مبرر ألي شخص لالحتفاظ بالصور، 
أنا مندهشــة وغاضبة من أنهم لم يحذفوا الصور على الفور بعد 

اختيار الصور النهائية”.
وقالت النجمة إنها "ســتوجه اتهامات جنائية" بشــأن التسريب، 
وأبلغــت جمهورها بأنها ســتأخذ اســتراحة مــن مواقع التواصل 

االجتماعي.
وأضافــت : "قــرأت بعــض التعليقــات البذيئــة حقا خــالل األربع 

وعشرين ساعة املاضية، ومن السلبي للغاية التعامل معها”.
وقالت : "من األفضل اآلن إيقاف أنشطة حساباتي”.

كيف أنفقت امرأة
1٦ مليون جنيه استرليني في هارودز؟

 المغنية إيغي أزيليا تقول إنها 
غاضبة "وتشعر باالنتهاك" لتسريب 

صور تظهرها عارية الصدر

استرلينيا في ركن املالبس الداخلية والجوارب.
وبعد ساعة وثالث دقائق من ذلك تسلمت خزينة مجوهرات 

كارتيير مبلغا قدره 433,389.79 جنيها استرلينيا.
ثــم دفعت في نهاية اليوم 374 اســترلينيا لشــيء اشــترته 

يخص الرجال.
وعــادت بعــد أيــام لتنفــق 8387 جنيهــا اســترلينيا علــى 
تصميمــات للمصمــم اإلســرائيلي إيلــي طاهــري، ودفعــت 
847 جنيها اســترلينيا مقابل عطور. وأخذت يوما أو أكثر 
راحة، ثم عادت في 26 يونيو/حزيران لتنفق 17000 جنيه 

استرليني في ثالثة مشتريات في ركن الساعات الفاخرة.
مكياج ديزني

وأغــرب مبلــغ دفعته، هــو 99000 جنيه اســترليني، وكان 
لخزينــة محل لديزنــي يعرف باســم )بيبيــدي بوبيدي بو( 

داخل هارودز.
وليــس مــن الواضح ما هو املقابل، لكــن املحل يأخذ 1000 
جنيه عن الساعة التي يقضيها في عمل مكياج للطفل حتى 

يشبه أمير أو أميرة ديزني.
وإذا تركنــا هــذا اللغز جانبا، عرفنا أنها اشــترت في اليوم 
ذاتــه مجوهــرات مــن بوتشــيرون بمبلــغ 160000 جنيــه 

استرليني.
واســتمر الوضــع على هذا النحو، إنفاق فــي كارتيير، وفي 
بوتشــيرون تجاوز ســتة أرقام، وإنفاق تجاوز خمسة أرقام 
علــى منتجــات بعض املصممني، ثــم زيارة ملقاهــي هارودز 

ومطاعمه، وصاالت املأكوالت فيه.
ولم يكن كل اإلنفاق على نفسها فقط، فقد دفعت 1371 جنيها 
اســترلينيا على تغليــف هدية في زيارة لهــارودز، وحوالي 
6200 جنيه استرليني هدايا، وكانت تشتري أحيانا أشياء 
فخمــة خاصة بالرجال. وأنفقــت األم أيضا 250000 جنيه 
اســترليني في قسم لعب األطفال، حيث توجد هدايا ربما ال 

تكون متاحة في أي مكان آخر.
وما هو املجموع الكلي؟ لقد أنفقت 16,309,077,87 جنيه 
اســترليني في متجر هــارودز فيما بني 29 ســبتمبر/أيلول 
2006، و14 يونيو/حزيــران 2016، مــن بينهــا حوالــي 6 
ماليني اســتخدمت فيهــا 35 بطاقة ائتمــان أصدرها البنك 
الــذي كان يعمــل فيه زوجهــا، والذي اتهم بســرقته. ويبدو 
أنها استخدمت 54 بطاقة ائتمان خالل تلك العمليات كلها.

هل كان لدى هارودز أي شكوك؟
وقالــت نيكــوال بارتليت املحققة املالية فــي الوكالة الوطنية 
للجريمــة إن إنفــاق هاجييفــا كان "ذا داللــة" فــي ضــوء 
االدعــاءات بــأن زوجها أســاء اســتخدام منصبه فــي البنك 
الدولي ألذربيجــان، وأصدر بطاقات ائتمان إلى األقارب، قد 

ال تسدد في نهاية املطاف.
فهل أثار شيء من هذا انتباه هارودز؟ وهل كان لدى املتجر 

أي شكوك؟
وقــال هــارودز فــي بيــان لبي بي ســي إنه "ســاعد وتعاون 
بالكامــل مــع التحقيق، وبــذل كل ما في وســعه" في تطبيق 

سياسات صارمة ملواجهة غسيل األموال.
وقــال متحدث باســمه: "التزام هارودز بالسياســات القوية 

الخاصة بمكافحة غسيل األموال.
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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

يتقدم السيد علي الشامي بأحر التهاني وأطيب األمنيات من ابناء 
اجلالية العربية مبناسبة عيد الفطر السعيد

تتمات

حكومة سكوت موريسون...  تتمة االولى
اليومي للمالبس منذ توليه قيادة األحرار في أغسطس من العام املاضي.

فــي أول اجتمــاع بعد االنتخابات مع نواب التحالف ، أصر الســيد موريســون علــى أن فريقه "الجائع 
للعمــل وامللتــزم واملوحد" ســيركز علــى تطلعات األســتراليني العاديني خالل فترة واليتهــم الثالثة في 

السلطة.
وقال لزمالئه "إنهم السبب في اعطائنا الفرصة واالمتياز الكبير لخدمتهم كل يوم”.

“يجــب علينــا أن نحتــرق من أجل الشــعب األســترالي كل يوم بعــد منحنا هذا االمتياز فــي خدمتهم ، 
كأفراد وكحكومة”.

وقــد حــذر رئيس الوزراء موريســون الوزراء من وجود الكثير من املواهــب في الصفوف الخلفية وذلك 
للضغط عليهم من أجل األداء الجيد.

وأخبر الجميع  في املقاعد الخلفية أنه ومكتبه سيكونان في متناولهم في أي وقت  وتوقع األمر نفسه 
من وزرائه.

من املتوقع افتتاح البرملان السادس واألربعني في األسبوع األول من شهر يوليو.
حافظ رئيس الوزراء على عدد من املناصب الرئيسية في الوزارة فبقي بعض الوزراء في نفس املناصب 

كما كانوا سابقا في وزارته ، لكنه رقي أيًضا بعض املبتدئني إلى أدوار جديدة.
تضم الحكومة سبع نساء ، مع إضافة وزيرة الخارجية ماريس باين إلي مهامها حقيبة املرأة.

وستكون بريدجيت ماكنزي نائبة زعيم حزب الوطنيني أول وزيرة للزراعة في أستراليا.
كما تضم   املجموعة األولى أول وزير في الحكومة الفدرالية للسكان األصليني في أستراليا ، وهو عضو 

البرملان األسترالي كني وايت ، املسؤول عن شؤون السكان األصليني.
وارتدى الســيد وايت بشــرة الكنغر التقليدية ، التي تســمى "بوكا" التي قدمها له شــعب نونجار في 

جنوب والية غرب أستراليا ، لحضور أداء اليمني.
يتألف مجلس الوزراء من:

• بريدجيت ماكنزي هي أول وزيرة للزراعة في أستراليا
• تعود سوزان لي إلى مجلس الوزراء كوزير للبيئة ، لتحل محل ميليسا برايس

• ينتقــل كــني وايــت إلى الحكومة كأول وزير للســكان األصليني في أســتراليا ، ليحل محل الســناتور 
املتقاعد نايجل سكوليون

• ينتقــل آالن تــودج إلــى مجلــس الــوزراء ، مع االحتفاظ بدور ســابق كوزير للســكان واملــدن والبنية 
التحتية

• ينتقل ستيوارت روبرت إلى مجلس الوزراء كوزير لخدمات NDIS والخدمات الحكومية
• تنتقــل الســناتور آن روســتون إلــى منصب وزير األســرة والخدمــات االجتماعية ، لتحــل محل بول 

فليتشر
• ديفيــد ليتــل بــرود يتحول إلــى منصب جديــد كوزير للمــوارد املائيــة والتمويل الريفــي والكوارث 

الطبيعية وإدارة الطوارئ
• أنجوس تايلور يضيف تخفيض االنبعاثات إلى حقيبة الطاقة الخاصة به

• يحتفــظ غريغ هانت بحقيبة الصحة باالضافة الى مســاعدة رئيس الــوزراء للخدمة العامة ومجلس 
الوزراء 

• انتقل بول فليتشر إلى املجموعة الجديدة من االتصاالت والسالمة اإللكترونية والفنون ، ليحل محل 
ميتش فيلدد الذي سيكون سفيرًا لألمم املتحدة

• يضيــف كريســتيان بورتــر العالقات الصناعية إلــى دوره كمدعي عام ويشــغل منصب زعيم مجلس 
النواب ، ليحل محل كريستوفر باين املتقاعد

• تعمل ميشيليا كاش في منصب جديد كوزير للوظائف واملهارات والشركات الصغيرة واألسرية
• ليندا رينولدز تصبح وزيرة الدفاع ، لتحل محل كريستوفر باين

• مايكل ســكر اللبناني األصل تســلم حقيبة اإلســكان ، باإلضافة إلى تعيينه في منصب مساعد لوزير 
الخزانة.

مقتل 11 شخص... تتمة االولى
مجمع مركز البلدية.

وتعد فرجينيا بيتش الواقعة على ساحل املحيط األطلسي أكثر مدن الوالية سكانا.
وقــال بوبــي دايــر رئيس بلديــة املدينة في مؤتمر صحفي مع قائد الشــرطة“ هذا أســوأ يوم في تاريخ 

فرجينيا بيتش .
”األشخاص الذين سقطوا )في الحادث( أصدقاؤنا وزمالؤنا في العمل وجيراننا وزمالؤنا“.

حمقق أممي... تتمة االولى
وسائل إعالم وقضاة وساسة بارزين.

وعبر نيلز ميلتســر، مقرر األمم املتحدة الخاص املعني بالتعذيب، الذي زار أســانج في ســجن خاضع 
لحراســة مشــددة في لندن يوم التاسع من مايو/أيار، عن قلقه بشــأن االتهامات الجديدة التي توجهها 

الواليات املتحدة ألسانج، وجدد مناشدته بعدم ترحيله.
كمــا أضاف جاريث بيرس محامي أســانج لرويترز أن موكلــه كان مريضا جدا الخميس، مما حال دون 
مثوله عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من سجن بريطاني أمام جلسة لنظر طلب مقدم من الواليات املتحدة 

لترحيله.
وأسانج محتجز في مستشفى السجن.

وقال ميلتســر في بيان "على مدى ســنوات، تعرض الســيد أســانج عمدا ألشــكال حادة من املعاملة أو 
العقاب القاسي أو غير اإلنساني أو

املهني والتي ال يمكن وصف آثارها التراكمية إال بالتعذيب النفسي”.


