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اللجنة امللكية حلرائق الغابات
تدعو اىل ترتيبات لتفادي الكوارث الطبيعية

قالت اللجنة امللكية لحرائق الغابات في أســتراليا، إن نظام 
اإلنــذار الطــارئ الجديد في أســتراليا يحتاج إلــى االنتهاء 
بسرعة، بعد تحذير من كوارث طبيعية "أكثر تواترا وشدة" 

في العقود املقبلة.
عنــد تســليم تقريرهــا املؤقت ، قالــت اللجنــة إن العديد من 
األشخاص ذكروا أن مصطلحات مثل "شاهد ثم افعل" كانت 

محيرة.
لدى أســتراليا نظام إنذار يتكون من ثالثة مســتويات متفق 

عليــه وطنيــًا ، لكن تختلــف الواليات واألقاليــم حول كيفية 
تفســير تحذيــرات "النصيحــة" و "املراقبــة والتصرف" و 

"الطوارئ”.
“لقد ســمعنا أن تحذير املستوى املتوسط   ،" شاهد ثم افعل 
"، يســبب االرتبــاك - هل يمكن أن يعنــي" انتظر ثم تصرف 

"أو" تصرف اآلن "؟" قال التقرير.
ظل نظام اإلنذار األسترالي ، الذي سيضمن وضع األولويات 
لخطــر الكــوارث الطبيعيــة فــي جميع أنحــاء البــالد ، قيد 

التطوير ملدة ســت ســنوات ، لكن املفوضية ارتأت إنها فترة 
طويلة جًدا.

وأضافــت: “بالنســبة ملثــل هــذه القضيــة الحرجــة ، فقــد 
استغرقت وقًتا طوياًل ونحتاج إلى عملية صنع قرار واضح 

ورفع األمور إلى القادة الوطنيني عند االقتضاء”.
“يجــب االنتهــاء مــن العمــل على نظــام اإلنذار األســترالي 

كأولوية.”

أعلن روبرت أوبرايان، مستشــار األمن القومــي في إدارة الرئيس األميركي، دونالد ترامب، 
أن الواليــات املتحــدة تعتــزم إجراء محادثــات مع شــركائها األمنيني في الهند وأســتراليا 

واليابان، خالل سبتمبر وأكتوبر. 

تــم اإلعــالن هذا األســبوع عن تمديــد مدفوعات "جوب كيبــر وجوب ســيكر”، التي أثارتها 
جائحة فيروس كورونا.

سيتم تطبيق خطة الدفع حتى مارس 2021 في محاولة لدعم الناس في جميع أنحاء البالد.
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موريسون يقبل استعادة
"سفاح المسجدين": سنتكفل بسجنه

تخفيض فترة  االنتظار
للحصول على الجنسية األسترالية

أدوية مستخدمة لعالج السارس قد 
تساعد في مكافحة "كوفيد – 19”

رجل يقتل أمام منزله بالرصاص
في منطقة بانانيا 

قــال رئيــس الــوزراء األســترالي ســكوت 
موريســون، إنــه مســتعد للســماح ملرتكب 
مذبحــة املســجدين فــي نيوزيلنــدا بقضاء 
عقوبة الســجن مــدى الحياة فــي بلده، في 
ســبيل إعفاء نيوزيلندا من تكاليف سجنه، 
الفتــا فــي الوقــت نفســه إلــى أن "رغبــات 

الضحايا وذويهم ستكون لها األولوية”.
والخميــس، ُحكم على برينتون هاريســون 
تارانــت )29 عاما(، الــذي قتل 51 مصليا 
مــارس  نيوزيلندا فــي  فــي  بـــمسجدين 
2019، بالســجن مــدى الحياة دون إطالق 

سراح مشروط.
وبهذا، فإنه أول شــخص يحرم من إمكانية 
اإلفراج املشــروط في نيوزيلنــدا، علما أنه 
يســجن تحت إجــراءات أمنية مشــددة في 

سجنه.
وقــال رئيــس الــوزراء األســترالي ســكوت 
موريســون، إنه "بينما لم تقــدم نيوزيلندا 
أي طلب رســمي، فإن الحكومة األســترالية 

منفتحة على إعادته”.
وأضــاف: "يســعدني أن ذلــك اإلرهابي لن 
يتم إطالق سراحه في أي مكان مرة أخرى. 
ســنجري مناقشــة مفتوحــة وســننظر في 

 أعلــن وزيــر الهجرة والجنســية وشــؤون 
التعدديــة الثقافيــة باإلنابــة أالن تادج أنه 
مــن املرجــح أن تتراجــع فتــرات االنتظــار 
للحصــول علــى الجنســية األســترالية مع 

حلول نهاية العام الحالي.
تــادج كشــف فــي مؤتمــر صحافي لــه منذ 
أيام أن عدد األشــخاص الذين حصلوا على 
الجنســية من خالل مراسم أقيمت أونالين 
بلــغ 70 ألــف شــخص منــذ آذار/ مــارس 
املاضــي. وأضاف أن "204,800 شــخص 
أصبحــوا مواطنني أســتراليني خالل العام 
املالــي 2019-2020 وهــي الزيادة األكبر 

يمكن أن تســاعد األدوية التي تم وضعها 
لعــالج الســارس فــي مكافحــة "كوفيد – 
19". توصل إلى هذا االســتنتاج العلماء 
فــي معهــد "وولتر وأليزا هــول" للبحوث 

العلمية في أستراليا.
مجلــة  نشــرته  مقــال  فــي  ذلــك   وجــاء 
العلميــة.  The EMBO Journal 

واكتشــف الخبــراء أشــكاال جديــدة مــن 
 PLpro األدوية  التي يمكن ان تمنع مركب
 SARS-CoV-2 بصفته إنزيما محوريــا لـ

)السارس( من االنتشار.
من املعلوم أن هذا املركب يتضمنه كل فيروس 
تاجــي. ويلعــب دورا محوريا فــي إصابة 
 الخاليــا وتكاثر العامــل املمرض داخلها.

قالت الشــرطة إنها في حالة تأهب قصوى 
مقتــل  بعــد  انتقاميــة  لهجمــات  تحســبا 
“بايكــي” بطلــق نــاري فــي كمــني "جبان” 

خارج منزله في جنوب غرب سيدني.
ُقتــل فــارس أبــو نــادر ، الحليف الســابق 
لرئيس كومانشــيرو السابق املقتول ، ميك 
حاوي ، في إطالق نار مستهدف من سيارة 
مارة مقابل منزله في وول أفينيو ، بنانيا ، 

حوالي منتصف ليل األحد املاضي.
وقالت الشــرطة إن عائلة الســيد أبو نادر ، 
بمــا في ذلك زوجته وطفله الصغير ، كانوا 

القضايا املتعلقة بهذا األمر”.
اتفاقيــة  تخالــف  نقلــه  عمليــة  أن  يذكــر 
دوليــة وتتطلــب تغييــرات فــي القوانــني 
الفكــرة  مؤيــدي  لكــن  البلديــن،  كال  فــي 
طالبوا أســتراليا بتحمل مســؤولية سجن 
تارانت وتحمل التكاليف عن النيوزيلنديني.
واستطرد موريسون حديثه بالقول: "األهم 
من ذلك كله، نحن قلقون بشأن وجهات نظر 
عائالت املتضررين، ونريد أن نفعل الشيء 

الصحيح بواسطتهم”.
الــوزراء  رئيــس  نائــب  أن  إلــى  يشــار 
النيوزيلندي وينستون بيترز، يعد من بني 
أكثر املؤيدين عالنية لهذه الفكرة، حســبما 

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس”.
وقال بيتــرز: "بالنظر إلى هذا الظرف غير 
املســبوق وأخــذا في االعتبــار تكلفة رعاية 
الضحايا في بالدنا الذين نجوا وأســرهم، 
وأيضــا مبلغ 50 مليــون دوالر نيوزيلندي 
التكلفــة  حيــث  مــن  دوالر(  مليــون   33(
الحقيقية لتوفير األمان لهذا اإلرهابي، إذن 
فالشــيء الســليم واملعقول واملنطقي الذي 
يجــب فعلــه هو مطالبــة أســتراليا بتحمل 

املسؤولية”.

التــي تشــهدها البالد في عدد الجنســيات 
املمنوحــة خــالل عام إذ أنهــا أكثر بـ60% 

من السنة املالية املاضية".
أمــا للذين ال يزالون بانتظار الحصول على 
الجنســية فتوقع الوزير الفيدرالي تراجعًا 
ســيكون ملحوظًا في فترات االنتظار: "لقد 
بذلنــا جهــودًا كبيرة هذا العــام بالرغم من 
كل القيــود التي رافقــت جائحة كوفيد 19، 
لكــي نحــاول حل مشــكلة فتــرات االنتظار 
الطويلة... ونأمل بالعودة قريبًا إلى املعدل 
الذي كانت عليه هذه الفترات قبل السنوات 

األخيرة”.

أكــدت  قــد  املختبريــة  البحــوث  وكانــت 
 "19  – "كوفيــد  ضــد  األدويــة  فعاليــة 
أيضــا. الســارس  تســتهدف   التــي 

 ANSTO واستخدم العلماء السنكروترون
 Plpro بغيــة إدراك كيفيــة تعامــل مركــب
مــع بروتينــات اإلنســان كمــا اكتشــفوا 
أعضــاء يحتمــل أن تســتهدفها أدويتهــم 
للمركبــات  اختبــارا  ذلــك  بعــد  وأجــروا 
 الطبيــة القــادرة علــى قفل هــذا التعامل.

يذكــر أن األدويــة القــادرة علــى تعطيــل 
عمــل مركــب Plpro قــد ال تكــون مفيــدة 
ضــد "كوفيــد – 19" فحســب بــل وضــد 
فيروســات تاجية أخــرى إذا قدر ظهورها 

في املستقبل.

فــي املنــزل عندمــا أصيــب عدة مــرات بعد 
عودته من ليلة في الخارج.

أجــري له انعاش ملحاولة انقاذه لكنه توفي 
في مكان الحادث.

تحقق الشرطة فيما إذا كان انشقاق السيد 
أبــو نادر مؤخــًرا عن عصابة كومانشــيرو 
للدراجــات البايكــي الخارجة عــن القانون 

)OMCG( قد يكون وراء الهجوم.
تبحــث الشــرطة عــن ســيارة دفــع رباعــي 
بيضــاء حديثة الطــراز شــوهدت آخر مرة 

تغادر مسرح الجريمة.
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إجراءات عاجلة 
لمعالجة مشكلة 
التشرد في نيو 
ساوث ويلز

ممدوح سكرية كيف "قتل" كورونا
شركة طيران عمرها 100 عام؟

لقاح كورونا

بعــد أن خســرت حوالي مليــاري دوالر في 
عــام 2020 نتيجة جائحة فيروس كورونا 
املستجد، كشــفت شركة طيران "كوانتس” 
األســترالية أنها لن تعود لتسيير رحالتها 

الدولية قبل نحو عام من اآلن.
وخســر 6 آالف موظــف علــى األقــل فــي 
الشركة العمالقة وظائفهم، فيما أجبر نحو 
20 ألفا آخرين على الحصول على إجازات 
غيــر مدفوعة، لدى الشــركة التــي تراجعت 

أرباحها بنسبة 91 باملئة.
وأدى وباء كورونا إلــى توقــف شــبه تــام 
للرحالت الدولية لـ" كوانتس “ منذ بدايات 
العام الجاري، مما جعل الشركة تتكبد أكبر 

خسائر في تاريخها.
وقال املدير التنفيــذي ملجموعة “ كوانتس 
“ أالن جويــس، إن األشــهر القليلة املاضية 

اعلــن باحثــون أســتراليون أن صيغتهم 
كورونــا،  فيــروس  بلقــاح  الخاصــة 
نجحــت فــي التجارب علــى الحيوانات ، 
والدراســات البشــرية اآلن فــي مراحلها 

كانــت األســوأ فــي مســيرة الشــركة التــي 
 16 فــي  املئــة  ميالدهــا  بعيــد  ســتحتفل 
نوفمبــر املقبل، داعيا الحكومات إلى إعادة 

النظر في إغالق الحدود.
وقــال جويــس: "تأثيــر كوفيــد 19 علــى 
شركات الطيران واضح. إنه مدمر وسيكون 

مسألة حياة أو موت لكثير منها”.
وتابع أكبر مســؤول في الشــركة: "ال نفهم 
ملاذا تصر البالد التي لم تعد تسجل حاالت 
إصابة )بكورونا( على إغالق حدودها أمام 
بــالد أخرى مثلها. إذا كان األمر آمنا فنحن 

نحتاج إلى فتح الحدود”.
وأكــد مديــرون فــي الشــركة أن الرحــالت 
الدوليــة لن تعــود على األرجــح قبل يوليو 
2021، فيمــا ســيعمل الطيــران الداخلــي 

بنسبة 20 باملئة من مستوياته املعتادة.

تنجــح  أن  املختصــون  ويأمــل  األولــى 
تجاربهم وإنتاج اللقاح في شــهور قريبة 
. ويوجــد حوالــي 150 شــركة تتســابق 

إلنتاج دواء الكورونا

إن عــدد األشــخاص املشــردين فــي شــوارع مدينــة ســيدني يدعــو للقلــق 
والتعجــب وقليــال ما نرى مثله حتــى في بلدان العالم الثالث ، حيث تشــير 
أرقــام اإلحصــاءات الصادرة حديًثا إلى مشــكلة حقيقية مطلــوب معالجتها 
وان األشــخاص الذين يعيشــون في مساكن "شديدة االكتظاظ" هم من ضمن 
األعداد املحســوبة  على التشــرد، وقد ارتفعت نسبة فئات األشخاص الذين 
يعيشون في املساكن املزدحمة الى  75 في املائة ، أما الشباب الذين تتراوح 
أعمارهم بني 19 و 24 سنة فقد ارتفعت أعدادهم الى أكثر من 90 في املائة.
على الرغم من النمو االقتصادي في أســتراليا ، فقد ارتفع التشــرد بنســبة 
٪14 بني عامي 2011 و 2016 ، ويعتقد أن 116،427 شخص ليس لديهم 

مسكن دائم.
وهــذا يعنــي أنه مقابل كل 10000 أســترالي ، هناك 50 مشــرًدا. كما يقدر 
مكتــب اإلحصــاءات األســترالي )ABS( أن أكثر من 43،500 شــخص بدون 

مأوى هم دون سن الخامسة والعشرين.
وقال الرئيس التنفيذي “ملشــن أســتراليا” ، جيمس تومــي ، إن هذه األرقام 
تمثل "إحراجًا دوليًا" ألســتراليا بســبب االفتقار إلى التزام سياســي جدي 
علــى املســتوى الوطني لبناء املزيد من املســاكن االجتماعيــة والبيوت ذات 

األسعار املعقولة.
وأضاف "ال يمكننا تحمل تجاهل هذا الوضع بعد اآلن". "يعتبرتوفر املساكن 
اآلمنــة واملأمونــة منطلــق لألطفــال للذهاب إلى املدرســة ، والكبــار للعمل ، 

والناس ليكونوا أصحاء ومجتمعات لتزدهر.”
إن التشرد ليس اختيارًا ألسلوب الحياة ، بل إنه يعكس فشل األنظمة املعمول 
بها، واألهم من ذلك ، وجود نقص في اإلســكان امليســور التكلفة. وحتى اآلن 
فشــلت الحكومــة في معالجة هذه األزمــة ، وال تزال خدمات التشــرد تعاني 
مــن نقص فــي التمويل بشــكل مزمن، لقد حــان الوقت للحكومــة الفيدرالية 
وحكومات الواليات إلظهار قيادة حقيقية واتخاذ بعض القرارات الشــجاعة 
إلنهاء حالة التشــرد في أســتراليا ، ومن دون اســتثمار الحكومة الفيدرالية 
في دعم املساكن االجتماعية والتشرد ، كانها تضع قطرات من املاء في وعاء 

كبير.
يدعــو مجلس املتشــردين بشــكل دائم إلــى إصالح نظام ضرائب اإلســكان ، 
وزيــادة دخــل الضمان االجتماعي ، وخاصة دخــل املبتدئني ، وزيادة تمويل 

خدمات التشرد.
وتشــير الدراسات املتوفرة الى فشل السكن االجتماعي في نيو ساوث ويلز 

في مواكبة الزيادة في عدد السكان وتلبية حاجياتهم.
أصدرت حكومة نيو ســاوث ويلز منذ فترة قوانينا جديدة تســمح للحكومة 
بنقل الخيم لألشــخاص املشــردين من منطقة “مارتني بليس” في ســيدني. 
ورفضــت رئيســة بلدية مدينة ســيدني ، كلوفر مور ، إلغــاء "تجمع الخيام" 
هــذا مــا لم توافق حكومة الوالية على قائمة من املطالب ، بما في ذلك ضمان 

سكن جديد طويل األجل للمشردين.
ويرجع هذا الوضع املزري إلى النقص املزمن في املســاكن املتوفرة بأســعار 
معقولة في نيو ساوث ويلز. فهناك 60،000 شخص في قائمة انتظار السكن 
االجتماعــي عبر نيو ســاوث ويلــز ، ووفًقا لـ” أنغلي كيــر” 2017 لاليجار ، 
فإن ٪1 فقط من اإليجارات الخاصة املعروضة أســعارها معقولة لألشخاص 
ذوي الدخل املنخفض في منطقة سيدني والباقي من الصعوبة استئجارها.

وســوف تســتمر مشكلة التشرد في االرتفاع ما لم تستثمر الحكومات بشكل 
عاجــل فــي نظــام اإلســكان االجتماعــي ، وتتخذ اإلجــراءات الالزمــة لجعل 
اإليجــارات الخاصــة معقولة التكلفة وفي املتناول وكذلك تحســني الخدمات 

املقدمة للمشردين وتلبية حاجياتهم.
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االحتفال بمناسبة عيد األب

أستراليا توافق على سقوط كبسولة 
قادمة من كويكب ريوغو في أراضيها

الشباب والبطالة

الكواال

أستراليا قد تلزم غوغل وفيسبوك
بدفع المال لوسائل اإلعالم

أخبار قصرية

حوالي 20 باملئة من الشــباب خســروا أعمالهم في املصانع وغيرها ، حيث أن الكثير من   
األعمال واملعدات تصنع في الخارج وتجلب الى أســتراليا، فعلى ســبيل املثال القطارات 
والباصــات التــي كانــت تصنع من قبل في أســتراليا بينما االن تصنع فــي الهند وكوريا 

والصني وفرنسا، وتوجد هذه البطالة في مناطق غرب سيدني أكثر منها في املدينة.

خطــط جديــدة لبنــاء الكثير مــن األبنية الســكنية الضخمة بالقــرب من مناطــق مؤهولة 
لحيوانات الكواال والتي ســوف تؤثر على حياة هذا الحيوان املحبوب في أســتراليا ولكن 
رغــم أن الحكومــة وعدت بصرف مبالغ مــن املال للحفاظ عليهم ، اال أن املعارضة قالت، أن 

حكومة الوالية أهملت أهم نقاط الحفاظ على هذه الثروة الحيوانية من االندثار.

تنوي الحكومة األســترالية تقديم مشــروع قانون للبرملان يجبر شــركات التقنية على دفع 
املــال مقابــل عرض األخبار على منصــات التواصل. خطوة ترفضها تلك الشــركات لكنها 

مثار إعجاب وتقدير وسائل اإلعالم التقليدية.

رئيس بلدية كانتربري – بانكستاون
كارل عصفور

عيــد األب يمرعلينــا مــرة أخــرى. وعلــى 
الرغــم مــن أن العديــد من األســتراليني قد 
يخططــون لالحتفــال بعيــد األب بطريقــة 
آمنــة من فيروس كورونا ، إال أن قلة قليلة 
منهــم يعلمــون عن املرأة التــي كانت وراء 
حملــة اســتمرت 62 عاًمــا لالحتفال بهذا 

اليوم.
كانت سونورا سمارت دود تبلغ من العمر 
16 عاًمــا فقط عندمــا أصبح والدها أرماًل 
وُترك لتربية ســتة أطفال بمفرده. بإلهام ، 
قامــت بإعداد التماس بمناســبة عيد األب 
األول ، والتــي جادلت بضــرورة االحتفال 
بعيــد ميــالد والدهــا فــي أوائــل يونيــو. 
علــى الرغم مــن أن العريضة حصلت على 
توقيعني فقط ، إال أن دود أقنعت العديد من 
مجتمعات الكنيسة املحلية باملشاركة. بدأ 
االحتفــال الناتج عن جهدها في ســبوكان 
بواشــنطن عــام 1910 وكانــت مهمة دود 
مــدى الحيــاة هــي الترويــج لعيــد األب ، 
والذي أمر الرئيس نيكســون أن يكون عيد 
األب احتفااًل وطنًيا دائًما في عام 1972.

هــذا األحــد هو عيــد األب في أســتراليا - 
وقــت رائع لتكريــم جميع اآلبــاء الرائعني 
الذين هم بمثابة الحماية والقوة والحكمة 

منحت الحكومة األسترالية اليابان ترخ
يصا بســقوط كبســولة قادمة من كويكب 
ريوغــو تحمــل عينــات من صخــوره في 

أراضيها.
مســبار  عــن  تنفصــل  أن  بعــد   وذلــك 
إلــى  عائــدة  وهــي   "2  – "هايابوســا 

األرض.
أعلنــت ذلــك الوكالــة اليابانيــة للبحوث 
الجوية والفضائية. وأعربت عن شكرها 

للحكومة األســترالية والوكالة الفضائية 
األسترالية على هذا القرار.

يذكر أن مسبار"هايابوســا – 2" يتوقع 
أن يقتــرب مــن األرض فــي ديســمبر عام 
2020 . كمــا يتوقــع أن تنفصل عنه قبل 
دخوله الغالف الجوي األرضي كبســولة 
تحمل عينات مــن صخور كويكب ريوغو 

، واألهــم من ذلــك الحب ، والعمود الفقري 
للعائلة.

أشــعر بأنني محظوظ للغاية ألن لدي مثل 
هذه العالقة الرائعة مع والدي. وأريد لكل 
طفل في كانتربري - بانكســتاون ما أريده 
بالضبــط ألطفالي ، والــذي يتضمن فوائد 
وجــود نمــاذج إيجابيــة يحتــذى بهــا من 

الذكور في حياتهم.
كانــت األشــهر القليلــة املاضيــة صعبــة. 
ذلــك  شــمل   ، منــا  للكثيريــن  بالنســبة 
إلغــاء خطــط قضــاء الوقــت مــع العائلــة 
أو األصدقــاء. البعــض منــا لم يــر آباءهم 

وأجدادهم منذ وقت طويل.
إذا كنــت غيــر قــادر أن تكــون مــع والــدك 
شــخصًيا ، آمل أنه ال يزال بإمكانك إيجاد 
طريقــة للتواصل معه أمــا أولئك الذين لم 
يعودوا معنا فلتكن ذكرياتهم إلى األبد في 

قلوبنا.

وتسقط في 6 ديســمبر املقبل في منطقة 
واقعة بوالية أستراليا الجنوبية.

واتخــذت الوكالــة الفضائيــة اليابانيــة 
املســبار  عــن  الكبســولة  بفصــل  قــرارا 
الفضائــي للحيولــة دون تعــرض عينات 
تربــة الكويكــب ألضــرار أثنــاء هبوطــه 

االضطراري على األرض.
يذكر أن مســبار "هايابوســا – 2" هبط 
منذ يونيو عام 2018 مرتني على سطح 
الكويكب وقصفه بقذيفة نحاسية ليخلق 
حفرة على ســطحه، ثم جمع فيها عينات 

من التربة.
ويرى العلماء اليابانيون أن عينات تربة 
الكويكــب التي ســينقلها "هايابوســا – 
2" إلــى األرض لها قيمة علميــة بالغــة 
إلدراك كيفية تشكل منظومتنا الشمسية.
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صرحت به الحكومة األسترالية، كانبرا. 

بإمكان تأثيرات فيروس كورونا أن تؤثر على صحتنا النفسية. هناك 
بعض األمور البسيطة التي يمكننا القيام بها كل يوم لالعتناء بأنفسنا. 

قم بوضع روتين يومي يتضمن التمارين والتغذية الجيدة والحصول على 
نوم جيد ليالً.  ابق على اتصال مع العائلة واألصدقاء. واطلب مساعدة 

خدمات الصحة النفسية والدعم المالي، إذا لزم األمر. 

 .COVIDSAFE معاً، فلنبَق
قم بزيارة headtohealth.gov.au للمزيد من المعلومات.

لخدمة الترجمة الخطية والشفهية الرجاء االتصال على الرقم 450 131

من المهم االعتناء 
بصحتك النفسية.
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   ٢٠٢٠آب   ٢٤تاريخ    في جريدة الدايلي تلغراف مراسلة الرئيسيةال أوبراين ناتاليكتبت 
August 24, 2020 6:00am 

  Natalie O’Brien, Senior reporter, News Corp Australia Network 
   5:27 

كان التعدي على خصوصيته متعمًدا ومحسوبًا وقام به المسؤولون إلذالله ...  
عليه   المسعورمما أدى إلى تعرضه للسخرية والكراهية واالزدراء في الهجوم 

ً مسبق عالم اإل وسائل  الى  عمداً  تسريب الخبرنتيجة ل  . مداهمة منزله عن ا
 

في   الشرطةبعد ما قامت  تحقيقال يريد انه  يمسلمانلنائب عن والية نيو ساوث ويلز شوكت اصرح 
عن تنفيذه   المسؤولونكذلك و  محسوبال متعمد وال التسريب االعالميوالتحقيق في    منزله  ةداهمم

 ة. ل االعد  نزاهةسمعة   اساء الىأنه  يبدوفحسب، ال بل  يمسلمان شوكتالنائب تسبب في إذالل  والذي
   أوبراين،ناتالي هذا ما كتبته المراسلة الرئيسية 

 ''محبطة ومفجعة للقلب  يفضيحة مسلمان
والية نيو ساوث ويلز وفيكتوريا مفجع للغالبية العظمى من  في  نيي اسيس البالجدل األخير المحيط ان 

 ... أعضاء حزب العمال الذين
 

 : لجريدة الدايلي التلغراف حصريًا
فيما إذا   شامل بفتح تحقيق  والية نيو ساوث ويلز  فيي النائب شوكت مسلمان الدفاع عن طالب محامو 

أو مكتب وزير الشؤون الداخلية بيتر داتون   ASIO منكانت الشرطة الفيدرالية األسترالية أو وكالة اال
ً وسائل اإلعالم عمد سربوا معلومات الىقد   النائب مسلماني.  قبل مداهمات الشرطة لمنزل ا
 
  وجهاز، القانون لتنفيذ الفيدرالي شكاوىالومحقق  القانون، تنفيذ لنزاهة األسترالية هيئةمن ال  واطُلبو

جهاز   لعمليات التفاصيل الحساسةعن تعقب الشخص الذي كشف  للشرطة الفدرالية المعايير المهنية
 .يالسيد مسلمان  منزل عنوانب اإلعالميينتزويد  إلى لشرطة باإلضافةا

 
، أن وسائل اإلعالم كانت خارج منزل السيد  في بيانات لهم في سيدني المحامين البارزين شركةوذكرت 
وال يمكن أن تأتي المعلومات   ،عناصر الشرطة الفيدرالية الى منزلهقبل أن تدخل  يلافي روكد يمسلمان

 ."إال من "عضو في الحكومة أو شخص موظف من قبل الحكومة
 

إن حضور وسائل اإلعالم بما في ذلك  وا في رسائلهم ذكر  المراقبة، لهيئاتلب المقدمة ا طمالمعرض في 
لسيد  ا"ضرب من التكتيكات التي أدت إلى انتهاك جسيم وأساسي للخصوصية  هوصحفي من ملبورن 

 ". وعائلته  يمسلمان
 إن تسريب عنوانه الخاص يعد انتهاًكا للخصوصية. يقال مسلمان

 
 : إن تسريب عنوانه الخاص يعد انتهاًكا للخصوصية يوقال مسلمان

كان التعدي على خصوصيته متعمًدا ومحسوبًا وقام به المسؤولون إلذالله ... مما أدى إلى" تعرضه  "
  مداهمة وتفتيش عنالمسبق  علمهمعليه نتيجة ل المسعورللسخرية والكراهية واالزدراء في الهجوم  

 ."ةلالعدا تشويه سمعة  الى هورةالمت هذا الصورة  تالرسائل: "... لقد أضاف ذكرت هذهو ".  منزله
 

حزيران   26في الساعات األولى من يوم  يمنزل ومكتب السيد مسلمان  الشرطة الفدراليةوداهم ضباط 
 .مساء الليلة السابقة  من في العاشرة فقط)يونيو(. وتم التوقيع على مذكرة تلك المداهمات 

 
منزله   اظهرواومع ذلك " مستهدفاً،إنه قيل له خالل المداهمة إنه ليس مشتبهاً به أو  يوقال مسلمان

 ." مركز حلقة تجسس دولية وكأنه
 

أكياًسا سوداء كبيرة مريبة يتم إدخالها وإخراجها  هناك  المداهمة وصورا وسائل اإلعالم لقد بثتوقال 
وسندويشات    سريعة بما في ذلك الهامبرغر من منزله والتي كانت في الواقع أكياًسا من الوجبات ال

subway الذين يفتشون منزله.  للضباط 
 

 من شركائنا 
استدعاء األخبار الكاذبة ووضع وسائل اإلعالم تحت األضواء. شاهد كيني على وسائل اإلعالم الساعة  

 .مساًء أيام الجمعة على سكاي نيوز. للمزيد من 8:30
 

في   ييدخلون منزل النائب العمالي في نيو ساوث ويلز شوكت مسلمانعناصر الشرطة الفيدرالية 
 يل مع توصيل وجبات سريعة.  اروكد

 
في   ييدخلون منزل النائب العمالي في نيو ساوث ويلز شوكت مسلمانعناصر الشرطة الفيدرالية 

 روكديل مع توصيل وجبات سريعة.  
 

ومكتبه البرلماني هي جزء من تحقيق غير مسبوق في التدخل    يالمداهمات على منزل السيد مسلمان
 .األجنبي في السياسة األسترالية

 
بينما تحقق السلطات   تشانغ،جون  جزئي،بدوام   مسلماني كما تم مداهمة منزل وأعمال موظف السيد

ء الحكومة الصينية قد حاولوا التأثير على سياسي حزب العمال أو على آخرين في  فيما إذا كان عمال
 .مكتبه

 

وجاء في المذكرة أن هناك أسبابًا معقولة لالشتباه في أن السيد تشانغ وآخرين تصرفوا نيابة عن  
لكنهم   االجتماعي،الدولة الصينية وأجهزة الحزب من خالل مجموعة دردشة على وسائل التواصل 

 ي. أخفوها عن السيد مسلمان
 

 .في المحكمة العليا المداهمةالسيد تشانغ يطعن في صحة أوامر 
 

في أي وقت بأنه مشتبه به أو   عالمهلم يتم إ يمسلمان قالت رسائل من محامين بارزين إن السيد
 .وال أن هناك أي مزاعم ضده أو أنه متهم بأي جريمة جنائية،موضوع أي تحقيقات 

 
  يمسلماناإلحاطة اإلعالمية المسبقة لوسائل اإلعالم تعني أن السيد ووقال طلب التحقيق في التسريب 

 .قد تعرض "لضرر كبير في سمعته العامة" بما في ذلك التنحي عن المناصب السياسية
 

عناصر  إنه تعرض لضرر كبير في سمعته رغم أنه ليس مشتبها به في تحقيق أجرته  يمسلمانوقال 
 طة الفيدرالية. الشر
عناصر  إنه تعرض لضرر كبير في سمعته رغم أنه ليس مشتبها به في تحقيق أجرته  يمسلمانوقال 

 الشرطة الفيدرالية. 
مليون دوالر كتكاليف قانونية   1.1على دفع أكثر من عناصر الشرطة الفيدرالية سبق أن أُجبرت  

ير الضروري بالسمعة" بعد مداهمة  عن "اإلضرار غ Seven West media وإصدار اعتذار مهين لـ
 Schapelle Corby نةالمخدرات المدا ةدفعت لمهرب Seven West media فاشلة بسبب مزاعم بأن

 تلفزيونية.  مقابلة مقابل
 

بارتكاب   اشتباهموظفيها أو مكاتبها أو محاميها لوال  ليس لقناة السابعةأنه " 7وجاء في االعتذار للقناة 
ولم يخضعوا ألي تحقيق جنائي فيما يتعلق بمسألة كوربي". وألغيت مذكرات توقيف   جنائية،جريمة  

 . هذه المداهمات فيما بعد
 

 الى االعالميين.  مصدر التسريب  نوا همكويأنكرت أن الشرطة الفيدرالية    إن يوقال مسلمان
 

 .والشؤون الداخلية للتعليق ،ASIOو  في جهاز الشرطة الفيدراليةوقد تم االتصال 
 

 المزيد من األخبار 
 
 

هدد موقع "فيسبوك" بمنع املستخدمني واملؤسسات اإلعالمية في أستراليا من مشاركة 
املنشــورات اإلخباريــة إذا تــم املضي قدًما في خطة الحكومة بإجبار الشــركات الرقمية 

العمالقة على دفع ثمن املحتوى.
وصرحــت الشــركة ، أنــه ســيتم منع األســتراليني من نشــر أخبار محليــة ودولية على 
فيسبوك وإنســتغرام، مدعية أن هذه الخطوة "ليســت خيارنا األول" ولكنها "الطريقة 

الوحيدة للحماية من نتيجة مجافية للمنطق".
وتحــاول الحكومــة األســترالية إقــرار قانــون يجبر الشــركات الرقميــة العمالقة مثــل 
فيســبوك وغوغل دفــع ما يتراوح بني 600 مليــون )430 مليون دوالر أمريكي( ومليار 
دوالر أســترالي ســنويا مقابل استخدام محتوى يعود للشركات اإلخبارية في البالد أو 

مواجهة غرامة تقدر بماليني الدوالرات.
وأشــارت الحكومة، إن القانون املنتظر يســتهدف توفير أرضية عادلة للمفاوضات بني 

شركات اإلعالم وشركات التكنولوجيا واإلنترنت.
وقال املدير اإلقليمي لشركة فيسبوك في أستراليا ونيوزيلندا، ويل إيستون، إن القانون 

األسترالي الجديد
“يســيء فهم آليات اإلنترنت وســيضر بكل املؤسســات اإلعالمية التي تحاول الحكومة 

حمايتها”.
وأضاف، "تمثل األخبار جزًءا بســيًطا مما يراه األشخاص في شريط أخبارهم الخاص 

كما أنها ليست مصدر مهم لإليرادات بالنسبة لنا".
كما حذرت غوغل، سابقا، من أن القانون الجديد يمكن أن يؤدي إلى حرمان األستراليني 

من خدماتها املجانية ويعرض بياناتهم الشخصية للخطر.

فيسبوك تهدد بحظر مشاركة األستراليين 
لمنشوراتهم اإلخبارية
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الحفاظ على مواعيدك الطبية
مــن األهمية بمكان الحفاظ علــى مواعيدك الطبية املنتظمة أثناء فيروس كورونا، خاصة إذا 

كنت تعاني من ظروف صحية مزمنة أو قائمة. 
يبقى الوضع آمنًا لزيارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك. عندما تذهب إلى موعدك، اتبع 
التعليمــات التــي ُيملونها عليك. ويمكن أن يشــمل ذلك ارتداء كمامــة )يمكن ملقدم الخدمة أن 

يعطيك واحدة(، وتعقيم يديك عند الوصول والدخول من منطقة منفصلة. 
إذا كنــت تعانــي مــن أعــراض COVID-19، أخبر مقدم الخدمــة الصحية بذلــك عند تحديد 
موعــدك. أيضــا أخبرهم عن أي ســفر قمت بــه مؤخرًا  أو إذا كنت قابلت شــخصًا مصاب ب 
COVID-19. ارتــدي كمامــة عند الذهاب للموعد وتذكر أن تبَق بعيدًا مســافة 1.5 مترًا على 

األقل من اآلخرين في جميع األوقات. ُقم بتغطية السعال والعطس بمرفقك. 
مواعيد الرعاية الصحية عن بعد

مواعيد الرعاية الصحية عن بعد هي استشــارات الرعاية الصحية التي تجرى عبر الهاتف 
أو عبر الفيديو. أنها تسمح لك باالتصال والتحدث مع طبيبك دون مغادرة منزلك. ال تحتاج 
إلى أي معدات خاصة، ويمكنك إما أن تستخدم هاتفك أو جهاز كمبيوتر. ستقرر أنت ومقدم 

الخدمة أفضل نظام تستخدمه الحتياجاتك. 
يمكــن لألطبــاء واملمرضــني واملهنيني في مجــال الصحة النفســية القيام بمواعيــد الرعاية 
الصحية عن بعد.  أي شخص لديه بطاقة امليديكير Medicare مؤهل للحصول على خدمات 
الرعايــة الصحيــة عن بعــد. يمكن لطبيبك أيضا أن يعطيك وصفة طبية من خالل استشــارة 

الرعاية الصحية عن بعد.
خــالل موعــد الرعايــة الصحية عن بعد قــد يحتاج طبيبــك إلى إعطائك وصفــة طبية. يمكن 
لألطبــاء تزويــدك بوصفــة ورقية أو إرســال نســخة الكترونية مــن الوصفة إلــى الصيدلية 

املفضلة لديك بعد استشارة الرعاية الصحية عن بعد.
توصيل األدوية إلى املنازل

يمكن توصيل أدويتك إلى منزلك. يعتبر التوصيل املنزلي خيارًا جيدًا إذا كنت في العزل، أو 
انك أكثر عرضة ملرض خطير، أو تفضل البقاء في البيت.

اتصل بالصيدلية املفضلة لديك أو تحقق من موقعهم االلكتروني ملعرفة ما إذا كانوا يوفرون 
خدمة التوصيل للمنازل وإذا كان الدواء متوفرًا لديهم. قد تتمكن من الطلب عبر اإلنترنت أو 

عبر الهاتف.  
إذا كان لديــك وصفــة ورقيــة، يجــب عليــك ارســالها بالبريد أو تجــد شــخصًا  يأخذها إلى 

الصيدلية قبل أن يكون بامكانهم توصيل الدواء.
إذا أرســل طبيبــك نســخة الكترونية مــن الوصفة الطبية، فسترســل الصيدليــة الدواء على 

العنوان املكتوب على الوصفة الطبية.
دعم الصحة النفسية

 يغّير فيروس كورونا الطريقة التي نعيش بها والطريقة التي نقضي بها الوقت مع من نحب. 
ســيبقى الوبــاء معنا لعدة أشــهر قادمــة، ومن املهــم أن نتذكر أن نعتني بصحتنا النفســية 

وكذلك بصحتنا البدنية.
ابَق على اتصال بأصدقائك وعائلتك ومجتمعك على الهاتف أو اإلنترنت.

إذا كنــت تشــعر بالتوتر، أوالحزن، أوالتعب، أوالقلــق أو الغضب، إعرف أن هذا أمر طبيعي 
وال تخف من طلب املساعدة.

COVID-19 مزيد من املعلومات حول
 ،health.gov.au من املهم أن تبَق على اّطالع من خالل املصادر الرســمية. قم بزيارة موقع
اتصــل بخــط املســاعدة الخاص بفيروس كورونــا علــى 080 020 1800 أو خدمة الترجمة 

الخطية والشفهية على الرقم 450 131.

أستراليات

أعلنت الســلطات، أن الســجناء في أحد ســجون أســتراليا الخاضع إلجراءات أمن مشــددة 
أضرموا النار في الزنازين وهشــموا نوافذها وأغرقوها باملياه بعد اندالع شــغب احتجاجا 

على نقص عدد املوظفني والخدمات بسبب إجراءات العزل العام ملكافحة فيروس كورونا.
بــدأ الشــغب أمس في مركز أرثر جوري اإلصالحي بمدينــة برزبني بعد أربعة أيام من فرض 

عزل عام في السجن إثر اكتشاف إصابة اثنني من املوظفني بـ "كوفيد19-”.
وقالــت الســلطات إن نقــص عدد العاملني الذيــن حلوا محل من ُعزلــوا ليجري فحصهم أدى 

ملشكالت في توفير الخدمات األساسية مثل الوجبات واألدوية.
وقــال مفــوض الســجون بيتر مارتــن للصحفيني "كان هناك بعض الشغب )شــمل( إشــعال 

حرائق صغيرة جرى تحديد مكانها وإخمادها بسهولة".
وأضاف "في بعض الحاالت أغرق الســجناء زنازينهم باملاء )كما( تم تهشــيم بعض الزجاج 

وكاميرات املراقبة".
وتابــع أن نحــو 400 مــن 530 موظفا في الســجن ُعزلوا ليجري فحصهــم إلى جانب 170 

سجينا، مشيرا إلى أن طاقم العاملني البديل يواجه صعوبات.

أعلنــت وزارة التجــارة الصينيــة، اليــوم، إطــالق تحقيق بشــأن مكافحة الدعم علــى النبيذ 
املســتورد من أســتراليا، وذكرت، في بيان اليوم، أنَّه يتوقع أن ينتهي التحقيق حول النبيذ 
فــي العبــوات التي تحتوي علــى لترين أو أقل قبل يوم 31 أغســطس 2021 ولكنه قد يمتد 

إلى يوم 28 فبراير 2022.
وقال وزير التجارة األســترالي، ســيمون برمنجهام، في مايو املاضي، إنَّ بالده ال ترغب في 
الدخــول فــي حرب تجاريــة مع الصني، وذلك بعدمــا أعلنت بكني عن تعريفــات جمركية على 

صادرات محصول الشعير األسترالي.
وأوضح برمنجهام، أنَّ بالده ال تدير سياســتها التجارية على أســاس قاعدة املعاملة باملثل، 
بل إنَّها تعمل "طبًقا لقواعد التجارة التي ندعمها بقوة كدولة، وسنظل مستمرين في القيام 

بذلك"، وفقا ملا ذكرته شبكة "سي إن إن" اإلخبارية األمريكية.
وأّكد برمنجهام، أّن من حق بكني استخدام قوانني وقواعد مكافحة اإلغراق، "فنحن نستخدم 

هذه القوانني والقواعد في بعض األوقات كذلك”.
جدير بالذكر، أنَّ العالقات الثنائية توترت بني بكني وكانبرا، بعدما دعت األخيرة إلى إجراء 

تحقيق دولي في قضية وباء كورونا املستجد "كوفيد 19-”. 

أعمال شغب داخل سجن أسترالي احتجاجا 
على قيود مرتبطة بمكافحة كورونا

الصين تطلق تحقيقا بشأن مكافحة الدعم 
على النبيذ المستورد من أستراليا
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محليات

ســهرة لطيفــة مــع عشــاء فاخــر بمباركــة ســيادة املطــران 
مالطيــوس ملكيــة  وحضور الســادة  إليــان بولس وطوني 
ربــاط وابراهيم ســروفني وفــارس خوري وطونــي ابو زيد 
وصاحــب املطعــم عدنــان نعمة  وفي هذه األجــواء العائلية 
اللطيفة كانت الجلسة ممتعة، مع أشهى املؤكوالت البيتوتية 

02 97274834
0452 517 980

 37B Smart St, Fairfield NSW 2165

مطعم ومقهى أوديت واحة جميلة في بانكستاون 
للقاء العائالت واألصدقاء

أهداف املســابقة: تنشــيط جــو األدب العربي في أســتراليا 
وبــالد املهجــر وفــي الوطــن العربــي. اكتشــاف املواهــب 
وتشــجيعها علــى اإلبــداع، فــي املهجــر وفــي ســائر البالد 
العربيــة خلــق منــاخ مــن التبــادل الفكــري والثقافــي بــني 

الجاليات العربية في بالد املهجر والوطن العربي.
* شروط املسابقة:

– املوضوع: بدون تحديد
– أن ال تكون القصة منشورة ال ورقّيا وال رقمًيا

– أن يكون عدد كلماتها حوالي 500 كلمة
– أن ال ُتنشر على صفحة املنتدى قبل ظهور النتائج

 pdf وليــس word ،أن ُترســل املشــاركة بشــكل حصــري –
على العنوانني االلكترونني في نفس الوقت وذلك للتأكد من 

االستالم والدقة في احصاء املسابقات
Amiraissa1000@gmail.com

diranim@hotmail.com
..…………

* املدة الزمنية: نبدأ بتسلم املشاركات من
٦ آب )اوغوست(٢٠٢٠ لغاية ٣٠ ايلول )سبتمبر(

ُتعلن النتائج في ٣١ تشرين األول )اوكتوبر( ٢٠٢٠

المنتدى الثقافي االسترالي العربي يعلن
عن انطالق مسابقة القصة القصيرة

* الجوائز رمزية، مبلغ ١٠٠٠ دوالر استرالي
تقســم الــى جائزتــني: األولــى ٥٠٠ دوالر اســترالي للقصة 
دوالر   ٥٠٠ الثانيــة  األســترالية.  الجاليــة  داخــل  الفائــزة 

استرالي للقصة الفائزة خارج استراليا.

املميزة وعلى مســاحة يعشقها القلب وتسحر العني بتناغم 
األلوان والديكور الجميل .

مطعــم ومقهــى أوديــت واحة جميلــة في بانكســتاون للقاء 
العائالت واألصدقاء على العنوان:

Corner of Marion St and William St Bankstown

أشهى أنواع قوالب الكيك
والحلويات العربية الطازجة يوميا 

مع الخدمة الرائعة واألسعار املنافسة
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شعر

)شرفة للصدى( 
شوقي مسلماني

Shawki1@optusnet.com.au 
يتبع

الحرّية لوحة 

من إنجازاِت الِعلم 
أنَّ اإلنسان لم يعد يؤمن 

أّن األعاصير، الفيضانات 
الزالزل، البراكني 

وغيرها من العوامل الطبيعّية 
هي من عمل ذات متعالية، غاضبة. 

**
املسألة مسألة تكنولوجيا 

أم يجب أن تقول القّصَة على نحٍو أفضل؟. 
**

تحّدثوا عن الصدِق ونبالِة الصدق 
كلُّ الكتابات التي عثرنا عليها 

من تلك املرحلة أو الحقبة 
هي على هذا املنوال 

عن الصدق وفي عظمِة الصدق 
وفي مرحلة الحقة ترد ذات العبارات 

مع إضافة وهي إعطاء أمثال بقوالب قصصّية 
رامزة عن فوائد الصدق 

كّل كتابات الحقبة التالية فيها هذه اإلضافة 
وفي مرحلٍة ثالثة نرى تجميعًا للمرحلتني السابقتني 

وشروحات فيها فكر 
وعلى أساس من هذه الفروقات 
يتّم تعيني املراحل أو األحقاب. 

**
الثرثرة 

عندما أحد 
بعُد ال يسمع أحدًا. 

)8( 
إعتقدوا أّن شمسنا 

هي بالحجم الذي يرونها عليه  
فيما حجمها أكثر من  

مليون و200 ألف كرة أرضّية 
وفي مجّرتنا وحدها ـ "مجّرة درب اللّبان" 

أكثر من 100 بليون شمس 
وأكثر من ألف بليون كرة أرضّية وقمر 
وفي الكون أكثر من 100 بليون مجّرة 

هل يمكن حّقًا 
تصّور مدى اّتساع هذا الكون 

الذي ال يزال في والدة مستمّرة 
أو قيد اإلنشاء؟. 

**
النِسر مزّود بعني 

تفوق ثماني مّرات عني آدم 
ولكّن اإلنسان زّود آدم بعني 

تفوق عني النسر ماليني املّرات. 

الحنني
أحن الى حياة لم تعد حياتي 

وقد تخلت عن اوراقي الربيعيهة
وأحن الى وقتي الضائع

 على شفير مطر 
أحن الى افق ال محشور

 بني تكتكة وقت 
وكسل زمن 

وأحن الى احتساء أمواجي 
بروتينية حياة 

وكالريح في اخر صباح خريفي 
أدخل في فوضى محنطة بعناد 

مطر 
وبفجر بريء 

قل لي هل ارتبط مكاني بمسافة زمني 
وحن لشفير سنني تناستها رعشة 

روائح نرجسيه 
قد اكون محظوظ 

وقد اكون ساذج لتفكيري هذا 
لكنني مجرد نملة مسافرة على 

صور مزارات مرت بها قوافل 
وتركت عالمات استفهام

 انظر الى ظلي الذي
 يتفيىء في ظلي 
وينام في عرائي

****

 يا سيدتي
 انت وجه الشعر

 والجسد اإلغريقي
 وقوافل نوبات البحر

 انت عبق الياسمني
 وهالل الكلمات

 ولوز الشفاه
 ورائحة الزعتر املقطوفة من حليب نهديك

 يا واحدة من صرع ال يتكرر
 وحضارة أفريقية ال تأتي اال

مع أنوثة كون اخضر
***

 أسمع صهيل احصنتها
 وتشعل أناملي بروقها

 أفقد اتزاني
 حني تصبح شفتيها في قفص رخامي

وتفتح فجري

الشاعر غسان منّجد

بيروت سنبلة املحبة

حبك لم َيْقَو الزمن بسنينه،
وال الدقائق بثوانيها،

على قطع حبل العشق..
وعهدي لك ال يفسده بعاد طال أم قصر،

وال غضب توقده غيرة املحبة..
الشتات ال درب وال سبيل له إلى لهفتي،

والوهم لن يعبر إلى مخيلتي..
أيتها الساكنة في أوردتي ونبض قلبي

أنت يا بيروت
أيتها النحلة املحلقة بعيدًا

من لعبة املوت
وطقوس الفراغ

على جناَحْي الرحيق
وأريج الضوء

اآلتي من شرق الطيبني
املستقر في قلوب الصادقني

على موائد البسطاء
مثلما كنِت

ستبقني دوما موئل العاشقني
يعصرون خمر الروح
يخبزون رغيف األلفة

يا عروسة البحر
لباس الفرح مطّرز باملوج

يروي لنا املكان قصة عشٍق
ترسو بالعاشقني في مرفأ اللقاء

مطلع الفجر مسرع
للقائك

املوت بني ذراعيك وهم
الحياة سنبلة محبة
وكل سنبلة مئة حلم

فانثري بذارك فوق الجراح
وليكن حصاد املحبة

مؤونة السنوات العجاف
ويسكت األلم

وينسكب النور في عيون العشاق

عباس علي مراد
Email:abbasmorad@hotmail.com
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 تابعوا معي لتعلموا من أين أتت قصة الجنة وقصة حواء..
آخــر  بتعبيــر  او  املقدســة  دملــون  أرض  قصــة  إنهــا 
أسطورة ســومرية  وهــي  وننهرســاج  إنكــي   ( قصــة 
قديمــة تحكــي كيــف اتحــد اإللــه إنكــي )إلــه املــاء( مــع 
زوجتــه اآللهــة ننهرســاج ) األرض( وقــد ســقى إنكــي 
أرض زوجتــه وأخــرج منهــا ثمــارا بديعــة الطعــم وقــد 
 باركــت اآللهــة العظــام هــذه األرض حتــى غــدت فردوس
، دملــون  فــي  ينعــق  ال   الغــراب 
، توصــوص  ال  الَحَجــل   و 
، أحــدًا  تقتــل  او  تفتــرس  ال   األســود 
، الوديــع  الَحَمــل  يلتهــم  ال  الذئــب   و 
، الغــزالن  إخضــاع  يتقــن  الكلــُب   ال 
، الحبــوب  يــأكل  البــري  الخنزيــر  ال   و 
 لن تنقر طيور السماء شعير األرملة و هو يجّف على السطح ،
، رأســها  الحمامــة  تحنــي  لــن   و 
و لن يشــكو أّي مريض العينني من مرض عينيه او الرمد 
, ويعيــش اإلنســان فيهــا حياة خالية مــن العوائق حيث 
ال مــرض وال أوجــاع وال شــيخوخه بل شــباب دائم و قد 

ذهــب الحمــار منفعــال إلــى األســد و ســأله :ألســت أنــت 
.. ؟  حــدث  مــاذا  بلــى  األســد:  فأجــاب  الغابــة؟   كبيــر 
كلمــا  وجهــي  علــى  يضربنــي  النمــر   : الحمــار  فقــال 
رآنــي و يســألني ملــاذا ال ترتــدي القبعــة؟ ملــاذا يضربنــي 
ارتديهــا؟ أن  علــي  بتحتــم  التــي  تلــك  قبعــة  أي   ثــم 
… املوضــوع  هــذا  لــي  اتــرك   : األســد   فأجــاب 
التقــى األســد والنمــر ســأله مــا هــو موضــوع  وعندمــا 
 القبعــة تلــك؟ ..فأجــاب النمــر: مجــرد ســبب لكــي أضربــه

اطلــب  مثــال  وجيــه  ســبب  عــن  ابحــث   : األســد  فقــال 
اصفعــه  صفــراء  أحضرهــا  فــإذا  تفاحــة  إحضــار  منــه 
احضرهــا  وإذا  حمــراء؟  بهــا  تــأت  لــم  ملــاذا  لــه  وقــل 
 حمــراء اصفعــه و قــل لــه ملــاذا لــم تأتــي بهــا صفــراء؟ ...
التالــي  اليــوم  وفــى   .. جيــدة  فكــرة   : النمــر  فأجــاب 
لــه  فنظــر  تفاحــة  إحضــار  الحمــار  مــن  النمــر  طلــب 
... صفــراء؟  أم  حمــراء  أتريدهــا   : ســأله  و   الحمــار 
 ... صفــراء؟  أم  حمــراء  وقــال:  النمــر  تمتــم  عندئــذ 
!؟ القبعــة  ترتــدي  ال  ملــاذا   : وقالــه  الحمــار  ضــرب   ثــم 

امريكا ليست بحاجة لزريعة لتعبر عن عدوانها

قيل للكلب : ستحرس منازل بني البشر ، وستكون أفضل 
 ، لك  يتركها  التي  الفَضالت  من  ستأكل  لإلنسان  صديق 

وسأَهبك حياة طولها ثالثون عامًا ...
قال الكلب : ثالثين سنة كثيرة ، أريد فقط خمسة عشر سنة 

... فكان له ما أراد !
قيل للقرد : َستترجح من غصٍن إلــى غصــن ، وتقوم بعمل 
طولها  حياة  تعيش  سوف   ، املخلوقــات  إلضحاك  الِخدع 

عشرين سنة ..
قال القرد : عشرين سنة كثيرة ، أريد فقط عشر سنوات ... 

فكان له ما أراد !
قيل للحمار : ستعمل دون تذّمر من طلوع الشمس لمغربها 
 ، الشعير  وستأكل   ، ثقيلة  أحمااًل  ظهرك  فوق  وستحمل 
وســتكون مثااًل للصبر والهدوء ، وسوف تعيش حياة تمتّد 

لخمسني سنة ...
قال الحمار : سأكون حماًرا ، ولكن خمسين سنة كثيٌر جًدا 

، أريد فقط عشرين سنة ... فكان له ما أراد !
وقيل لإلنسان : أنت ســيّد المخلوقــات وأنــت األكثر ذكاًءا 
على وجه األرض وستستعمل ذكائك لتجعل من نفسك سيًدا 
على باقي المخلوقات , وتعيش حياًة جميلة وســوف تبني 

األرض وتعّمرها وستعيش حياة طولها عشرين سنة !
فقط  إنســاًنا ألعيش عشرين سنة  : سأكون  اإلنسان  فقال 
! ؟ هذا قليل جدًا !! أريد الثالثين سنة التي لم يرغب بها 

الحمار ،
والخمسة عشر سنة التي لم يرغب بها الكلب ، 

والعشر سنوات التي لم يرغب بها القرد ...
وكان له ماأراد !

ومنذ ذلك الزمان واإلنسان يعيش عشرين سنة كإنسان .... 

 أسطورة الفردوس األعلى من أين أتت ؟؟؟

حلوة ومرة

الحمار

بــارك اإلله إنكي هــذه االرض فجعل فيها عيون وفيرة من 
االنهــار العذبة وفيها أنهار العســل وثمــار منوعة..ولكن 
وبســبب التهام اإلله إنكي لثمار الربة ننهرســاج املقدسة 
لعنتــه باملوت وبعد توســط اآللهة قررت شــفائه وســألته 
 مــا يؤملك فقــال لها إنكــي: ّإن ضلعي هو الــذي يوجعني
ننتــي. أآللهــة  اجلــك  مــن  اوجــدت  لقــد   ننهرســاج: 
يقــول بعــض علمــاء الســومريات ّأن كلمــة )تــي( فــي 
الســومرية تعنــي الضلــع ، و لكنها تعني ايضــا )أحيا( 
او )جعلــه يحيــا(، ّاما كلمــة )نن( فتعني ســيدة ، و على 
هــذا يكــون اســم اآللهــة )ننتي( يعنــي ســيدة الضلع او 
الســيدة التي ُتحيي و هذه الســيدة شــبيهة بحواء التي 
ُخــذت من ضلع آدم  قرأنــا عنهــا في كتــب األديان و التي ُأِ
 فهــي ســيدة الضلــع و هــي حــواء بمعنــى التــي ُتحيي.
و هكــذا اســترجع إنكي صحته ثانية. فالجنة الســومرية 
. دملــون  ارض  فــي  كانــت  األســطورة  هــذه   حســب 
فهل عرفتم ملا أنتم الســاده وملا تقولون لتحي وتحيا وملا 
ننــادي بالحيــاة ؟؟؟ ألننــا أبنــاء الحياة وســنبقى لتحي 

سورية أرض الشموخ ومهدالحضارات

حتى يتزوج بعدها ...
طلوع  من  يعمل  و  يكد   ... كالحمار  سنة  ثالثين  يعيش 

الشمس لمغربها
ويحمل األثقال على ظهره

وبعدها ... وعندما يكبر األبناء
يعيش خمسة عشر عامًا كالكلب .. ، يحرس المنزل ويغلق 
األبواب والكهرباء ويأكل أقل الطعام أو من الفضالت التي 

يتركها أبناؤه
بعدها .. عندما يشيخ ويتقاعد 

يعيش عشر سنوات كالقرد ..
يتنقل من بيت إلى بيت ومن ابن آلخر أو من بنت ألخرى

يعمل الخدع وَيسرد الحكايات إلضحاك أحفاده وحفيداته 
!!

فلماذا الّتكبر يا إبن أدم ؟ !

* استوقفتني / من التراث الشعبي .
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إعالن

خضروات احلقل وفواكه الدار الطازجة تنتظركم يف 
محالت  Big Fresh على العناوين أدناه

Open 7 Days, 7am - 10pm

Since 2003

تنزيالت 
مغرية

لدينا تشكيلة واسعة من السمانة العربية 
باإلضافة الى جميع أنواع اخلضار والفواكه

Moorebank:  246 - 248 Newbridge Rd Moorebank
Chester Hill: 2/1 Leicester St, Chester Hill, 2162 Sydney, Australia      0449 767 962
Punchbowl:  Shop 9 -11 Ground Floor Broadway Plaza, Punchbowl 02 8599 2018
Condell Park: Shop B5, 63 Simmat Ave Condell Park
Carlton:   36 Durham St, Carlton NSW 2218 02 9587 1626
Lakemba:   31 Haldon St,  Lakemba NSW 2195 02 9740 8066
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حلدادة ودهان
جميع أنواع السيارات

اإلتصال بـ بغزوان
0412 033 463
02 9756 1173

أشهر أسباب الطالق ! ..
إذا كنِت انفصلــِت مؤخرَا بعد ســنوات طويلة من الزواج 
أو عايشــِت حالــة انفصــال حديثــة إلحــدى صديقاتِك أو 
قريباتــِك، اعلمــي أنــِك لســِت الوحيــدة. حــاالت الطــالق 
فــي ارتفاع كبيــر في وقتنــا الحالي. في الســابق لم يكن 
الطــالق أمرًا مباحًا حيث أن بعــض املجتمعات، ونخص 
بالذكــر املجتمعات العربية املحافظة، كانــت تعتبره أمرًا 
مخزيــًا. لكــن، اليــوم أصبح الطــالق ظاهرة منتشــرة في 
كل بقاع العالم بال اســتثناء. األكيد أنِك تتســاءلني "ملاذا 
ازدادت نســبة الطالق في العالم حتى بعد مدة طويلة من 
الزواج؟" إليكم، ، خمسة من أكثر األسباب الطالق شيوعًا 

حتى تتفاديها إن أمكن في عالقتِك الزوجية.

- اإلهمال والتراكمات
يتفــق أغلــب الخبــراء واملتخصصــني علــى أن الطالق ال 
يكــون نتيجــة لحادثة مفاجئة، بــل يكون نتــاج تراكمات 
ملــدة طويلــة. تمامــًا كمــا لــو أخذنــا صحن صلــب متينًا 
وبدأنا برميه عدة مرات على الحائط ماذا ســيحدث؟ أجل 
ستتكون شــروخ بالصحن جراء الصدمات املتتالية مهما 
بلغت متانته. األكيد أن الزوجني ال يتعمدا إحداث شروخ 
فــي عالقتهمــا، لكنهمــا في نفــس الوقــت ال ينتبهان الى 
هذه الشــروح إال بعد تكســر الصحن بشــكل كامل بمعنى 
آخر وصول العالقة الزوجية إلى باب مســدود. فال يضل 

أمامهما حل سوى االنفصال.
يصــرح أغلب األزواج بعــد الطالق أن عالقتهــم الزوجية 
كان يشــوبها الفتــور واإلهمال مــن كال الطرفني منذ مدة 
بالرغم من عدم مالحظة العائلة واألصدقاء لذلك. في أغلب 
الحاالت تقــول املرأة أنها ضحت كثيرًا خاصة أنها ألغت 
حياتهــا العملية واالجتماعية من أجل الســهر على راحة 
أبنائهــا وزوجهــا. في حــني يصرح الزوج بكونــه لم يعد 
يشــكل األولوية في حياة زوجته خصوصًا بعض إنجاب 
األطفــال. هذين مثلني فقط عــن التراكمات التي تحدث في 
العالقــة الزوجيــة والتي تظل ضمن الكتمــان الى ما بعد 

الطالق.
حاولي سيدتي أن تخلقي لنفسِك مساحة خاصة تمارسني 
فيها هواياتِك أو تعملني فيها حتى تكون حياتِك متكاملة 
وال تنسي أن تعملي على جعل حياتِك العاطفية مع زوجِك 
متجددة ال يشوبها امللل. أهم نصيحة يمكنِك اتباعها هي 
املصارحــة الدائمــة والحوار البنــاء. ال تخفي أبدًا األمور 
التي تزعجِك بل صارحي بها شريكِك لتوضيحها في ذات 
الحني، حتى ال تشكل مع غيرها من األمور تراكمات تحدت 

شروخ وتصدعات في عالقتِك الزوجية بمرور الوقت.

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

تختلف األسباب التي تدفع الزوجني 
االنفصال لكــن،  فــي  التفكيــر  الــى 
بشــكل عام يمكــن مالحظة أن هناك 
مجموعــة مــن العوامــل والدوافــع 
التي تتكرر بشــكل شبه دائم والتي 
تــؤدي الــى الطــالق. فمــا هــي إذًا 

األسباب الشائعة للطالق؟

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

سنًا جنسيًا فقط.

- تسرب امللل في الحياة الزوجية
يؤكــد الخبــراء أن العيــش ملــدة أربعة وعشــرون ســاعة 
طيلة ســبعة أيام في األســبوع مع نفس الشخص يشــعر 
بالتأكيد بامللل! فمــاذا لو كان الروتني هو نفســه كل يوم؟ 
عليِك أن تبذلي سيدتي املزيد من الجهد رفقة زوجِك لتغيرا 
هــذا الواقع. فعملــِك فــي البيــت (أو فــي الخارج) وعمل 
زوجــِك في الخــارج وتربية األطفال وحدهمــا غير كافيني 

للحفاظ على الحياة الزوجية.
قومــي دائمــًا بابتــكار مــا يضفــي علــى حياتكمــا بعض 
التغييــر والحيويــة حتــى ال يشــعر كل طــرف بامللــل من 

حياته مع اآلخر ويبدأ في اختالق املشاكل.

- املشاكل املادية
هنــاك عالقــة وطيــدة بــني املشــاكل املادية واملشــاكل في 
العالقــة الزوجية عمومًا. تظهر هذه املشــكلة جليًا عندما 

يكــون أحــد الطرفــني مقتصــدًا ومدخــرًا في حــني يكون 
الطــرف اآلخــر مبذرًا وغير مــدركًا باملشــاكل املادية التي 
تعانيهــا األســرة. عليــِك ســيدتي أن تضعي خطــة مالية 
واضحــة رفقــة زوجِك للحاضر واملســتقبل حتى تتمكنان 
مــن ادخار ما تحتاجانه لتعليم األبناء وتطوير هواياتهم 

بدون أن تضيقا الخناق عليكما في الحاضر.

- إهمال العالقة الجنسية
عــدم التوافق في الحياة الجنســية يمكن أن يهدم الزواج 
بينكمــا. ال يعني ذلك أنه يجب أن تختاري من يوافقِك في 
هذا الجانب بشكل أساسي. لكون الرغبات الجنسية تتغير 
وتختلــف من فئة عمرية الى أخــرى بمعنى أخر الرغبات 
الجنســية غيــر ثابتة. غير أن هذا املشــكل يزداد ويصبح 
ملحوظــًا بمــرور الوقت وهــذا غالبًا ينتــج عن التغيرات 
الهرمونية التي تحدث مع كبر الســن. إذا كنِت في مرحلة 
ســن اليأس مثاًل يمكنِك أن تزوري الطبيبة لتحديد ما إن 
كنِت تعانني من خلل ما يمكن عالجه، كما يجب عليِك تفهم 
التغيير الذي يعيشه زوجِك بمرور السنني وضعف قدرته 

الجنسية كلما تقدم في العمر.
لتفــادي هــذه األســباب الشــائعة للطــالق عليــِك أواًل أن 
تضعــي إنجــاح عالقتــِك الزوجية ضمــن أولوياتــِك وأن 
تولــي اهتمامــًا بنفســِك ورغباتــِك وميوالتــِك. ال تجعلي 
مشــاغل الحيــاة اليوميــة تنســيِك ذلــك، أيضــًا يجب أن 
تتحمال املســؤولية في كل مشــكلة تحــدث وتجعلي بينك 
وبــني زوجك مســاحة للحوار الصريح دون تجريحفي كل 

األمور لتصال دائمًا إلى اتفاق يرضي الطرفني.
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كشــفت دراســة حديثة عن اســتراتيجيات نفســية محددة 
يجــب اتباعهــا للتخلص مــن تداعيــات آثار فشــل الحب، 
والتغلب على املشاعر السلبية التي تحدث بعد أي انفصال 

عاطفي أو طالق.
 وبحســب "جورنــال أوف إكســبيرمينتال ســيكولوجي"، 
قامــت الدراســة التــي أجراهــا "ميشــيل إيــه سانشــيز" 
و"ســاندرا جــي النجســالج"، من جامعة ميســوري بوالية 
ســانت لويس األمريكيــة، بتقييم ثالث من اســتراتيجيات 
التنظيم الســلوكية أو املعرفية، التي عادة ما يســتخدمها 
البشــر عقب املــرور بتجربة االنفصــال العاطفي أو انتهاء 
العالقات الرومانسية أو الطالق للتغلب على مشاعر الحب 
الباقية تجاه شــريك ســابق، والتحكم فــي األلم الناتج عن 

انتهاء تلك العالقات.
وبحســب الصحيفــة، أولــى تلــك االســتراتيجيات تتمثــل 
فــي "إعادة التقييم الســلبي للشــريك الســابق"، من خالل 
التركيز على الصفات السلبية له )عصبي/ عصبية للغاية، 
ذو مطالب ال تقف عند ســقف محــدد، وغيرها من الصفات 

السلبية األخرى(.
ووجدت الدراسة أن هذه االستراتيجية تعمل بفاعلية على 
تقليل الحب والشــعور بالتحســن بعــد االنفصال في كثير 
من األحيان، لكن تأثيرها يســتمر على املدى القصير فقط، 
كمــا أنها تنطــوي في الوقت ذاته علــى التفكير في األفكار 
الســلبية التــي يمكــن أن تجعــل الفــرد يشــعر علــى املدى 

الطويل بأنه "أسوأ وغير سعيد" من جّراء االنفصال.

أكــدت عاملــة األنثروبولوجيــا، هيلــني فيشــر، مــن جامعــة 
روتجــرز األمريكية، أن إرضاء املرأة في جميع أنحاء العالم 
ليس صعبا، فهي تريد رؤية األشياء "التقليدية" نفسها في 

الرجل لتعجب به.
وكتبت صحيفة “Psychology Today”، أن الطريقة األولى 
للحصول على إعجاب املرأة هي ابتســامتك وتعابير وجهك 
ونظرة عينيك املباشــرة إليها، "وهذا هو املفتاح األول لقلب 

املرأة، لثقة النساء بهذا النوع من الرجال" بحسب فيشر.
أمــا النصيحــة الثانيــة، فتدعو الرجــل إلى تجنــب اختيار 
امــرأة طويلــة إذا كان طوله أقل من 170 ســنتيمترا. وهذه 
املالحظة أكدها الباحثون نتيجة بيانات دراســة شارك فيها 
60 رجــال وامرأة. وفي ســياق الدراســة، كان اختيار املرأة 

دراسة تكشف
3 أساليب للتخلص من آثار الحب القديم والفراق

لقاء االربعاء الثقافيكيف تحصل على إعجاب الجنس اللطيف؟

وتمثلــت اإلســتراتيجية الثانيــة فــي "إعادة تقييم مشــاعر 
الحــب بعد االنفصال"، وهي اســتراتيجية تدرب الشــخص 
على تقبل العواطف التي يثيرها االنفصال، ويمكن أن تشمل 
هذه اإلســتراتيجية الســلوكية االعتــراف بــأن "الكآبة التي 
تصيــب الفــرد في مرحلة مــا بعد االنفصال هــي جزء ال مفر 
منه من التجربة، كما يمكن أن تغني الفرد عن االعتراف بأنه 
ال تزال لديه مشــاعر تجاه شــريكه الســابق، وتســاعده على 

قبول هذه املشاعر دون إصدار أحكام مسبقة على نفسه”.
أمــا االإلســتراتيجية الثالثــة فتتمثــل في "اإللهــاء"، وهي 
أبســط وأســهل طريقــة للتعامــل مــع االنفصال بالنســبة 
لكثيرين، وتعتمد على تغلب الشــخص على مشــاعره بعد 
االنفصــال من خــالل االنخراط في بعض النشــاطات التي 
تمأل وقته، مثل العمل بجدية أكبر ووقت أطول من املعتاد، 
أو بدء ممارســة هواية جديدة، أو مشاهدة أفالم قديمة؛ إذ 
يســاعد "اإللهاء" على الحد من اإلجهاد الفكري، على األقل 

في املدى القصير.

يقع دائما على من هم أقرب إليها طوال وجماال.
وتنصــح الطريقــة الثالثــة بالبحث عن شــريكة حيــاة أكبر 
منك ببضع ســنوات )2-3(. فقد أظهرت دراســات أن معظم 
الرجال يعانون من عالقاتهم )حياتهم الزوجية( مع النســاء 
األصغر منهم ســنا، ألنهــن يتعرضن دائما لتغيرات عاطفية 
حادة من حني آلخر. أما النســاء األكبر سنا، وفقا للباحثني، 

فهن أقل تقلبا وأكثر عقالنية وهدوءا.
وإذا لــم تنجــح الطــرق الـ 3 األولــى فعليك، بحســب علماء 
األنثروبولوجيا، بإطالق لحية متوسطة وممارسة التمارين 
الرياضيــة بانتظــام، مــا ســيجعلك محببــا لــدى الجنــس 
اللطيف، طبعا مع إضافة بعض املرح والفكاهة واســتخدام 

اللون األحمر الذي يحرك مشاعر املرأة.

قــدم لقاء االربعاء الثقافي االســبوع املاضي محاضرة قيمة 
للدكتور رامز رزق عن العرب والعروبة بني القبلية والقومية.
قدمه الشاعر شوقي مسلماني بطريقة لبقة وغنية باملعلومة 
عــن املحاضــرة واملحاضــر، وبــدوره أغنــى الدكتــور رزق 
املحاضــرة بمعلوماته التاريخية املميــزة وتحليله املنطقي 
وبحثــه العميق، وفــي النهاية كالعادة اجــاب الدكتور رزق 

على اسئلة الحضور بكل شفافية.
والجدير ذكره ان لقاء االربعاء يقدم كل اســبوعني محاضرة 
فنيــة ثقافيــة أكاديمية ملحاضرين مــن الجالية والخارج في 

قاعة الدكتور مصطفى خليل في ارنكليف.
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الذهبيىــة"  "النســبة  مقاييــس 
ليست بجديدة، فهي كانت معتمدة 
منــذ آالف الســنني فــي الحضارة 
لتحديــد  القديمــة  اليونانّيــة 
الجمال املثالي بالنســبة للذكور. 
وقد اســتخدمها الرســام الشهير 
ليوناردو دافنشــي لتحديد شــكل 
الجســم املثالــي فــي عملــه الذي 
يحمل عنوان "الرجل الفتروني". 
ســيلفا  دي  الدكتــور  قــام  وقــد 
بتطويــر هذه الحســابات معتمدًا 
التكنولوجّيــة  التقنّيــات  علــى 
املتطــورة. وذلك من أجــل تحديد 
أجمل نساء العائالت امللكّية على 
مــّر العصور، أمــا النتائج فجأت 

على الشكل التالي:
املرتبــة  فــي  ديانــا  األميــرة   -
89,05% بنســبة   األولــى 
أحــرزت األميــرة الراحلــة ديانــا 
املرتبــة األولى فــي هــذه القائمة 
رغــم مرور أكثر من 20 عامًا على 
وفاتهــا. وهــي حققــت مقاييــس 
مثالّيــة بالنســبة لشــكل الوجــه، 

واألنف، والجبهة، والحاجبني.
فــي  العبــداهلل  رانيــا  امللكــة   -
88,9% بنســبة  الثانيــة   املرتبــة 
اختيــرت ملكــة األردن وفــق هذه 
القائمــة كأجمــل ملكــة علــى قيد 
نســاء  أجمــل  وثانــي  الحيــاة 
العائــالت امللكّيــة. وهــي حصلت 
علــى أعلــى النقــاط فــي مناطــق 
والشــفتني،  واألنــف،  الجبــني، 

والذقن الكالسيكي.
فــي  موناكــو  أميــرة  غرايــس   -
88,8% بنســبة  الثالثــة   املرتبــة 
الراحلــة  موناكــو  أميــرة  حّلــت 
غرايــس كيلي في املرتبــة الثالثة 
بفارق 0,1 باملئة عن امللكة رانيا. 
وهــي حققــت أعلــى الدرجات في 
مقيــاس تباعــد العينــني وشــكل 

الشفاه املثالي.
- دوقــة ساســكس ميغــان ماركل 
 في املرتبة الرابعة بنسبة 87,4%
حققــت ميغان ماركل أعلى نســبة 
للوجــه  اإلغريــق  مقيــاس  فــي 
املثالي. وهــي تتمّيز بأنف جميل 
العينــني،  بــني  مثالــي  وتباعــد 
باإلضافة إلى ذقن على شــكل قلب 

وهو األجمل في هذا املجال.
- دوقة كامبريدج كايت ميدلتون في 
 املرتبة الخامسة بنسبة 86,82%
أن  ميدلتــون  كايــت  ســتطاعت 
تحقــق املرتبة الخامســة في هذا 
الترتيــب بفضل املقاييس املثالية 
ألنفها، شــفتيها، وموقــع عينيها 
مــا يجعلها تســتحق عــن جدارة 

لقب إحدى أجمل نساء العالم.

تعرف على أجمل النساء على مر العصور؟
كشــفت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية عن قائمة أجمل نســاء العالم على مر 
العصور بني اللواتي يحملن ألقابًا ملكّية. وقد حّلت األميرة الراحلة ديانا أولى 
فــي هــذه القائمة وامللكة األردنّية رانيا الثانية وفق حســاب "النســبة الذهبّية" 
الــذي يعتمــد عليه الدكتــور جوليان دي ســيلفا أحد أشــهر جراحــي التجميل 

البريطانيني.
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إعالنات

Want to buy commercial property in Sydney or 
perhaps sell or manage it? Then you have certainly 
come to the right place. At Industrial Zone Real 
Estate we are the leading property experts in 
Sydney. Though we specialize mainly in everything 
related to commercial property we also manage 
an array of other types of properties. Our years of 
experience in this industry allows us to provide 
services and insight into the industry for people 
which is unsurpassed, whether they are looking to 
buy, sell or rent their property.

Industrial
Zone
Real Estate

Unit  3 /60 Fairford Road Padstow NSW 2211 Australia

P. 0297098885  -  F. 0297098881

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

Jourieh Trade

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

Pty
Ltd

العالمة املميزة
ملنتجاتنا اجلودة

والصدق يف تعاملنا

شركة جورية املتخصصة باستيراد املنتجات السورية
منتجات شركة جورية التجارية عالمة مميزة يف االسواق االسترالية
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فن

كيف ألهم نيتشه سلفادور دالي؟

"إن الفــن إنما يأتي في مواجهة الرعب الناشــئ عن غياب أي 
معنــى للحياة، ليبّرر الوجود نفســه. والفن فــي هذا يأتي في 
تعــارض تــام مع العلم الذي -منذ ســقراط- لم يكــف عن إفقار 
الثقافــة الغربيــة بفعل حاجتــه الدائمة إلى رفــع الحجاب عن 

الحقيقة." فريدريك نيتشه، مولد التراجيديا
بال أدنى شك، كان الفيلسوف األملاني فريدريك نيتشه )1844 
– 1900( واحًدا من أكثر الفالســفة تأثيرا وإثارة للجدل في 
القرنني التاســع عشر والعشرين، وما زالت العديد من أعماله 
اء، وال ُيمكن  حتــى اليــوم من األكثر تداوال ومناقشــة بني الُقــرَّ
اء والُنّقاد،  أن تمــر رؤيــة نيتشــه للفن مرور الكــرام على الُقــرَّ
وبالــذات كتابــه "ميــالد التراجيديــا" الــذي صاغ فيــه رؤيته 
للقــوى املُحركــة وراء أي عمــل فنــي، وهما قوتــان بالتحديد: 
الدينوسية نسبة لديونيسوس إله السكر والنشوة واالبتهاج، 

وأبولو إله الشعر والرسم والجمال عند اإلغريق.
الــذي انطــوى علــى فلســفة  "ميــالد التراجيديــا"  وحســب 
نيتشــه حول الفن والجمال، هناك صــراع ديناميكي متناقض 
بــني العنصريــن األبولونــي والديونيســي. ورغــم أّن أبولــو 
وديونيســوس لــم يكونــا إلهــني ُمتصارعــني فــي األســاطير 
اإلغريقية؛ إال أن نيتشه أبرز في كتابه جوهر التناقض بينهما 
الذي يشتعل حتى الصراع، وجدلية هذا الصراع الحامي هي 

ما يصوغ من خاللها نيتشه رؤيته للفن والجمال.
نقطــة  علــى  الوقــوف  حاولــوا  عندمــا  الســريالية  رســامو 
والخيــال  والالوعــي  الوعــي  عوالــم؛  عــدة  بــني  تــالق 
املنطقــي  العالــم  ُتخلخــل  لوحــات  خلقــوا  والفنتازيــا 
 الواقعــي. لقــد حطمــوا الثوابــت والقواعد بديونيســية تامة
لقد ُاعتبر أبولو دائًما رمًزا للجمال، فقد كان إله الشعر والرسم 
والنبوءة واملوسيقى واالنســجام، كان متوازنا بحسٍّ صوفي 
ومســيطر غير شــهواني، ال يزيغ بصره وال يقوده هواه. فهو 
عقالني ومنطقي ومعتدل السلوك، وُيعّبر  عنه في معبد أبولو 

بقوله: "فّكر كأّنك شخٌص معّرض للفناء."
علــى عكــس أبولــو، كان ديونيســوس إلــه الخمــر والنشــوة 
والفحولــة والطبيعــة والخصوبــة. ُيحــب الحيــاة الخليعــة 
غيــر  املُقّيــدة بشــرط، يحب الخمــر ويتصرف بشــكل عاطفي 
انفعالي غير عقالني. وهو في ذلك ال يحترم القواعد وال يلتزم 
بالقوانــني. لقــد كان قــوة ُمفرطــة ُتحطم كافة أشــكال التوازن 

واالنسجام.
بالعــودة مليــالد التراجيديا، فــإن الجمالية التي يؤســس لها 
نيتشه ترى الفن جوهر الوجود بأسره، بمعنى أن الفنان حني 
يخلــق عمــال ما فهو ال يخترعه اختراعــا بل ُيعبر عما ينطوي 
عليه جوهر األشــياء بالفعل، بالتالي فإن الكون والطبيعة من 
حولنا هي في حد ذاتها "فنانة"، تسير وفقا لنمط فني بكل ما 
فيها ِمن حركة وسكون وحياة وموت. وهذا النمط الفني الذي 

ينطوي عليه الوجود ُيعتبر نشاطا ميتافزيقيا في حد ذاته.

لذلك فإن الكشف عن حقيقة الوجود لن يحدث عبر اّتباع التيار 
األبولونــي فــي الفن، فإذا كان الفنان متفقــا دائما مع القواعد 
والنظام ويســعى لتوضيح الجمال ُمنسجما وخاضعا ملعايير 
الثقافــة املهيمنــة – دون تفكيك وفحص األنماط الثقافية التي 
ُيعلــي مــن قيمهــا – فــإن الفن هنــا ُيصبح نشــاطا عقليا غير 

إبداعي.
ــك باملوقف األبولي العقالني -حســب  بالتالــي ســيقود التمسُّ
نيتشه- الفنان في النهاية ملعارضة الحقيقة، سينتصر الواقع 
في النهاية ســواء كان كاذبــا أو صادقا، جميال أو قبيحا على 
الحقيقــة، لذلك يظهر املنظــور األبولي ليس فقط ضد الطبيعة 
وإنما ضد الحياة وجميع تجســيداتها الحقيقية وفقا لنيتشه 

ألنه يخلق عوالم قد تكون وهمية.
من جهة أخرى، يذكر نيتشه في معرض حديثه عن قدرة اإلنسان 
على استيعاب وفهم الواقع أن عقل اإلنسان ال يستطيع الوقوف 
ــر دائــم، ألن الواقع ال يتمتــع بنظام  علــى واقــع فــي حالة َتغُيّ
ُمنســجم حقيقي، حتى أن رغبة اإلنســان الدائمة في ترويض 
الواقــع والطبيعة لكبــح جماحها لم ينتج إال صورة مشــوهة 
عــن الحقيقة ال نظاما قويما نيتشــه عــرَّاب دالي "لقد رافقتني 
 الديونســية النيتشــوية أينمــا ذهبــت كمربي أطفــال صبور"
ســلفادور دالــي، مذكرات عبقري، ص 21 لقــد كان الرابط بني 
نيتشــه والرّسام السريالي األسباني سلفادور دالي )11 مايو 
1904 – 23 ينايــر 1989( أكثــر مــن مجــرد رســام متأثــر 
بفليسوف، لقد ولع دالي بشدة ليس فقط بفكر نيتشه وفلسفته 
بــل حتــى اضطرابه العقلي، نرجســيته الشــديدة وصوال إلى 
شاربه الضخم. وقد أراد دالي مثل نيتشه تماما أن يتحرر من 

وقع ومفردات الحياة العادية.
يؤكد دالي في كتابه "مذكرات عبقري" أن كتاب نيتشــه "هكذا 
تكلم زرادشت" 1881 هو ما قاده لإللحاد تماما وحرره من كل 
القيود االجتماعية والروابط األســرية. وقد امتد هذا اإلعجاب 
الالمتناهي من دالي بنيتشــه حتى ســمى دالي نفسه "نيتشه 
الالعقالنــي". لقــد بدا جليا للجميــع أن دالي ليس مجرد ُمقّلد 
لنيتشــه في شاربه أو إلحاده وجنونه؛ بل إن نيتشه بالنسبة 

ابه. لدالي هو ببساطة عرَّ
وقد بدت الســريالية عندما ظهرت في باريس في أوائل القرن 
العشرين تقريًبا 1920 على يد مجموعة من الُكتَّاب والفنانني 
الذيــن ركزوا علــى الالوعي كمصدر ألعمالهــم الفنّية واألدبية 
وثيقة الصلة بالديونيســية النيتشوية. وقد ذكر األب الروحي 
للســريالية الشاعر الفرنسي أندريه بريتون )-1896 1966( 
فــي أول مانفســتو كتبــه عن الحركــة "أنــه أراد أن يمزج بني 
الوعــي والالوعي ليصل بهم لعالــم "الحقيقة املُطلقة" يضيف 
بريتون في تعريفه للســريالية بأنها: "تلقائية النفس في أكثر 
صورهــا نقــاًء، فُيعبر الفــرد عن طريق الكتابــة، أو أي صورة 

ا يعتِمل في صدره." أخرى من صور التعبير، عمَّ
لقــد كان هدف الســريالية التعبيــر عن االنطباعــات الداخلية 
والعوالم الجوانية لإلنسان عبر الفنون البصرية والتشكيلية، 
وقد اتخذت السريالية عبر رفضها االلتزام العقالني واألخالقي 

للحيــاة العاديــة منحنى سياســيا ألنهــا انطوت علــى ثورية 
فكرية، ورســامو الســريالية عندما حاولوا الوقوف على نقطة 
تــالق بــني عدة عوالم؛ الوعــي والالوعي والخيــال والفنتازيا 
خلقــوا لوحات ُتخلخل العالم املنطقــي الواقعي.  لقد حطموا 

الثوابت والقواعد بديونيسية تامة.
ويظهــر ذلــك جليا عنــد النظــر إلى لوحــات دالي التــي تبدو 
شــديدة الغرابــة والالمنطقيــة ومتعارضــة مع الواقــع ولعل 
أحد أبســط األمثلة على أعمال دالــي ُمفرطة العبقرية وُمفرطة 
القســوة في نفــس الوقــت، أو باألحرى في نفــس الوجه، هي 
لوحــة "وجه مذعــور" أو " Paranoiac Face" التي رســمها 
دالي عام 1937، إننا إزاء عمل ليس فقط عبقريا بل مأساويا 

ومرعبا أيًضا
بالتدقيق في الوجه ال نجد أنه وجه إنســان أساســا، فالشــعر 
هــو فــي الحقيقــة رؤوس شــجر. والخــد ُقبــة كوخ ُبِنــَي على 
صخــرة هــي الرقبــة، وأمــا تجاعيــد الجبــني فهي عبــارة عن 
شــخصني يجلســان في ظل الشــجر، "الَشــعر"، فيما تنكشف 
العني الُعليا التي يتمركز فيها إحســاس الرعب، إنه شــخص 
يجلس القرفصــاء يُضم رجليه بذراعيه ووجهه لألرض، حتى 
األنف هو في الحقيقة امرأة ُمســتلقية على األرض تظهر أنها 
العني الُسفلى وخط األنف في نفس الوقت، كذلك الشفتان هما 

شخص يجلس القرفصاء مرسوم من الظهر.
إن اللوحــة ككل هي عبارة عــن مجموعة من املزارعني األفارقة 
يجلســون مرعوبني في صحراء، وفي اللحظة التي ندرك فيها 
ذلك، يســقط فعال الوجه ويتبدى الوهم، عنوان اللوحة بدوره 
بعــد إدراك طبيعــة محتواها يفــرض محتوى ســرديا ُمعيَّنا، 
وهــذا املحتــوى ال يمكن عزله عن كل االضطرابات السياســية 
التــي وقعت في فترة ما بني الحربني العامليتني، هذا املحتوى 
ال يمكــن عزلــه أيًضا عــن سياســات االمبرياليــة األوربية في 
القــرن العشــرين التي بررت الهيمنة واالحتــالل بذريعة إنقاذ 

الشعوب األخرى.
لقــد كتــب دالي ذات مــرة: "لقــد علمنــا قدماء اإلغريق درســا 
عظيمــا، إنــه أول درس ُكشــف لنــا بواســطة نيتشــه، ألنه إذا 
كان صحيحــا أن الروح األبولونية وصلت إلى أعلى مســتوى 
لهــا عند اإلغريق، فإنــه صحيح أيًضا أن الروح الديونيســية 

تجاوزت كل الشطط وكل الرعب" دالي، مذكرات عبقري، 
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قصـــة الزير ســـالم من أهـــم القصـــص التاريخية التي 
شـــغلت الذاكـــرة العربيـــة عبـــر التاريخ.. فهـــي واقعة 
تاريخيـــة حدثـــت ولكنها نقلـــت بطـــرق مختلفة وبقي 

مضمونها صحيحا وأحداثها متقاربة.
الزير سالم ابوليلي املهلهل :

أبوه ربيعه بن دهر أخو مرة بن دهر أبو جساس وكانت 
القبائـــل العربية في املخواه جنـــوب الجزيرة متناحرة 
اال هاتني القبيلتني وكان ربيعه ابو الزير ســـالم رئيس 

القوم وكبيرهم .
كان أبو الزير سالم ربيعه  في غزو علي شمال الجزيره 
العربيـــه وانتصروا علـــي جيوش امللـــك الكندي هناك 
وكان التناحـــر قائما بني امللـــك الكندي وامللك الحميري 
التبع اليماني وملا علـــم التبع اليماني بذلك غضب بعد 
ان أرســـل امللك الكندي في مساعدته وسار بجيش أجهد 
الجزيرة العربية  وأسر أبو كليب ربيعه وقتله شنقاااا .

كان وائل بن ربيعه ) كليب( يريد الثار ألبوه من التبع اليماني ولكن في تلك االيام مازال صغيرا هو وأخوه 
 الزير سالم رجعت األوضاع كما هي عليه حتي صارت الجزيرة العربية تحت حكم التبع اليماني كامله .

كبـــر كليـــب وتدرب علـــي فنون الحـــرب وصار من أشـــجع فرســـان الجزيـــرة العربيـــة وكان الزير 
 ســـالم كبيـــر الجثـــه ومـــن خيـــرة الفرســـان لكـــن كان الزيـــر انســـان هوائـــي النســـاء والخمرة .

ومرت سنة قحط علي جميع العرب وكان امللك التبع اليماني يريد زوجة وقد وصل جمال الجليلة له 
 وطلب يدها في ذلك الوقت كان قلب الجليلة معلقا بني كليب وبني الزير وكان يميل للزير اكثر من كليب

لكن كليب طلبها من ابوها وقد التزم معاه في العهد .
او  عـــراف   ( االرض  يضـــرب  صديـــق  لكليـــب  وكان  للعـــرب  اليمانـــي  التبـــع  رســـول  وصـــل 
وضـــرب االرض لكليـــب وقـــال ليـــس لـــك وســـيلة لكـــي تصـــل الـــى التبـــع اليمانـــي  منجـــم ( 
القافلـــة فـــي  مـــن معـــه  اليمانـــي هـــو  للتبـــع  الحيلـــة ولبـــس مابـــس قشـــمر وذهـــب   غيـــر 

وقـــال املنجـــم لكليـــب هناك سلســـلة معلقة علي بـــاب مجلس التبـــع اليماني من يمـــر عليها يعرف 
مافـــي نيته ويعرف من يريد الشـــر به وذهب قشـــمر)كليب( وعندمـــا أراد أن يدخل خاف وقال التبع 
 اليماني مابك ياقشـــمرفقال أخاف من الساســـل أحس أن فيها شـــي أكرهه ضحـــك التبع اليماني 

وأمر بابعاد السلســـلة من مكانها وعاد وتم الدخول الـــى غرفة التبع اليماني وتبارز كليب مع التبع 
وبعد أن قال له أنا وائل ابن ربيعه وهذا أنا اخذ بثار أبي منك ياظالم قال التبع اليماني لدي قصيدة 

قبل ان تقتلني
قال القصيدة التبع اليماني كاملة وكانت فيها سرد االحداث التي سوف تحصل أبلغه أنه سوف يقتل 
وأن الزير ســـوف يقتل بني مرة جميعا وتقع حربا طاحنه بني أبناء العمومة وتم قتل التبع اليماني 

ورجعت الجيوش الى العرب ونصبوا كليبا عليهم ملكا
جســـاس كان أميـــرا وكريما وشـــهما وملا تولى كليب امللـــك وتزوج أخته الجليلة طلـــب من كليب أن 
 يرجعـــوا لديارهـــم أمـــر كليب برجوعهم لديارهم وكان جســـاس هـــو امير القوم رغم حداثه ســـنه .

بنـــي مـــرة ضربـــوا األرض عـــن منجما وقـــال املنجـــم انت ياجســـاس ســـوف تقتل كليـــب والزير 
 ســـوف يقـــوم عليكـــم بحـــرب طاحنـــة تبيدكـــم عـــن وجـــه األرض فحاولـــوا أن تتخلصـــوا منـــه

الجليلة أوقعت بني كليب وأخيه فقالت أن الزير سالم
 يغازلها ويتحرش بها وقام كليب بطرده من القصر

ثـــم قالـــت أن اخيك الزير مع الرعيان لقـــد فضحنا فأمر كليب بطرده من الديـــار والجليله تحاول ان 
تحرض زوجها على قتل الزير تلبيه لرغبه أهلها 

الســـباع  تـــاكل  لكـــي  مكيـــدة  اصـــا  وهـــي  الحمـــل  الجـــل  الســـباع  حليـــب  كليـــب  واحتـــاج 
. الســـباع  لـــوداي  لوحـــده  الزيـــر  وذهـــب  الزيـــر  تبلـــغ  الجليلـــة  وذهبـــت  ســـالم   الزيـــر 

الزير كان قويا جدا وفارس اليشـــق له غبار أمســـك اللبوة اللي لقاهـــا وكانت حديثه الوالده وعقلها 
وألبس الخطام في فمها وركبها وأشـــبالها ربطهم بالحبال يمشـــون خلفـــه حتى وصل لقصر أخيه 
وناداه وقال ياأخي هذه هي اللبوه وضربها ضربه علي رأســـها بيده طاحت مغمى عليها وتم حلبها 

وأعطى الحليب للجليلة 
قال كليب الخوف علي ان كان الزير أخي وعرف كليب باملكيده قال الذي بيني وبني الزير أكبر من أن 

تفسده امرأة مثلك وغضب كليب منها 
كانت البســـوس اللعينـــه صاحبة املكيدة  خالة جســـاس تحقد علي كليب الـــذي اصبح ملكا للعرب 
وأرادت أن توقـــع الحرب بني العرب وذهبت الى قبائل بنـــي بكر وذلك ألنهم اقرب الناس اليها وكان 

معها جار لها اسمه سعد بن شمس الجرمي القضاعي وكانت له ناقة تسمى: “سراب”
حاولت البســـوس أكثر من مرة الشعال نار الحرب ولكنها لم تستطع كان مرة بن دهر يمنعها وكانت 
الجليله تعرف مافي نفســـها لكرهها لكليب الذي قتل التبـــع اليماني ووزيره نبهان الذي كانت تحلم 

بالزواج منه .
أرادت البســـوس ان ينكـــح عـــال بعيـــر كليب ناقتها ســـراب وكان كليـــب يمنع عال مـــن الخروج 
للمراعـــي لخوفـــه عليـــه .. ولكن اخـــذت تدخل ناقتهـــا مع ابل كليـــب ويمنعها كليب وقد اســـتدعى 
جســـاس و أخبره باألمر ومنعها جســـاس ولكن تلك العجوز لم ترضى وعادت ووعد كليب جســـاس 
 ان رأى الناقـــة مره ثانيه ســـوف يقتلها وجســـاس قال لها ان تمنع ناقتها ولكـــن الفائده من الكام 

عـــادت وأخرجـــت ناقتها مع ابل كليب املره االخيـــره وجاء كليب ورما ثديها بالســـهم وأنفقع ثديها 
وماتت

فلما رآها الجرمي أخبر البسوس فصاحت “ واذاله ! واجاراه !” وأنشدت
أمواتـــي الجـــار  عـــن  قـــوم  فـــي  فإنـــي  وارتحـــل  بنفســـك  تغـــرر  ال  ســـعد   أيـــا 

الزير سالم ابوليلي المهلهل  وحرب البسوس
 ودونـــك أذوادي إليك فإنني محاذرة أن يغدروا ببنياتي

منقـــذ  دار  فـــي  أصبحـــت  لـــو  لعمـــري 
ألبياتـــي جـــار  وهـــو  ســـعد  ضيـــم   ملـــا 

ولكنني أصبحت في دار معشـــر متى يعـــد فيها الذئب 
يعدو على شاتي.

وعندها غضب جساس وأقسم أن يقتل كليب وأعلنها أمام 
املأل وكليب اليصدق أن يحدث ذلك من جســـاس وعندها 
ذهب جســـاس الي الوادي وقتل كليب بالرمح في ظهره 
 لم يصدق ماحصل لم يكن يتوقع أن يفعل ذلك بولد عمه 

وهـــو  كليـــب  ومســـك  حصانـــه  ظهـــر  عـــن  ونـــزل 
يبكـــي لـــم أكـــن اقصـــد ذلـــك وانمـــا أردت أن أتفاهـــم 
كليـــب  ومـــات  التفاهـــم  تريـــد  لـــم  ولكنـــك   معـــك 

عندهـــا ملـــا ســـمع الزيـــر بمـــوت أخيـــه أخـــذ أكثـــر 
رثـــاه  وقـــد  أخـــاه  يبكـــي  وهـــو  كاملـــه  ســـنه  مـــن 
 بأحســـن القصايـــد وأجمـــل األشـــعار حتـــى ظنـــت العـــرب أن الزيـــر ســـوف ينســـى ثـــأر أخيه 

تابـــوت  فـــي  وأرســـله  بـــن همـــام  هـــو شـــبيان  مـــرة  بنـــي  قـــوم  مـــن  الزيـــر  قتلـــه  مـــن  أول 
 خشـــبي الـــى أبـــوه وقـــال لـــه لـــن يبقـــى مـــن بنـــي مـــرة صافـــرا يمشـــي علـــى وجـــه االرض .

أول الحرب تدخل الحارث بن عباد لكي يصلح الشأن مع الزير سالم وارسل ابنه جبير له يقول اقتل 
ابنـــي بأخوك كليبا واحقن دماء العرب وقتله الزير بشســـع نعـــل كليب وقال الزير ان من ينهاني عن 

ثأر اخي الحياة له 
ســـنة  اربعـــني  اســـتمرت  والتـــي  بكـــر  وبـــني  تغلـــب  بـــني  الطاحنـــه  الحـــرب  بـــدات   وهنـــا 

* اليمامة بنت كليب *
ليمامة كانت من اشـــجع النســـاء والفرسان وكانت تخوض جميع الحروب مع عمها الزير سالم وهي 

تزوجت من ملك من ملوك العرب وانجبت منه والحرب مازالت عالقة 
"*الجرو * هو ابن كليب تربى عند اخواله وكبر ورجع لعمه الزير ســـالم وكان من خيرة فرسان العرب

بدات الحرب بقتل ابن عباد وقبيلته وابيدت عن وجهه االرض كامله وشـــيبان ابن همام اول من قتل 
من البكريني وارسل المه وابوه على تابوت مقطوع رأسه وملقى على بطنه .

ابتـــدأت الحـــرب االولـــى وأول مـــن قتـــل فـــي املعركـــه األولـــى هـــو مـــرة بن دهـــر أبو جســـاس 
 وقـــد قتلـــه الزيـــر ســـالم وقتـــل اثنـــني مـــن أخـــوان جســـاس وكانـــت حـــرب طاحنـــه قويـــه 

كان الزيـــر بعـــد نهاية كل حـــرب يجمع رؤوس بني مـــره بعد قطعها ويكومها كـــوم كامل جانب قبر 
 اخوه كليب وظلت الحرب سجاالت بينهم قتل في بني بكر وظل الزير اكثر من خمس وعشرين سنه 

وهنا ظهر شيبون بن همام وهو من خيرة فرسان بني بكر بجيش كبير والتقي بجيش الزير سالم في 
 معركه طاحنه واول من قتله كان شيبون بن همام وقد قطع رأسه الزير وكومه مع الرؤوس التي معاه .

الزيـــر رمـــى الرحمـــة مـــن قلبـــه صـــار قلبه قاســـي اقســـى مـــن الحجـــر اليرحـــم وال يراعـــي وقد 
 قـــام بقتـــل النســـاء مـــن بنـــي بكـــر أيضـــا واألطفـــال كل مـــن لقاه مـــن تلـــك القبيلـــه قـــام بقتله 

وكان  ايضـــا  طاحنـــه  معركـــه  فـــي  جســـاس(  همام)اخـــو  بصديقـــه  الزيـــر  التقـــى 
ألن  وذلـــك  نهـــار  نصـــف  مـــن  اكثـــر  مبارزتهـــم  ظلـــت  وضـــراوه  بقـــوه  يتبـــارزان  االثنـــان 
الـــرؤوس. تلـــك  مـــع  ورمـــاه  رأســـه  وقطـــع  الزيـــر  قتلـــه  وأخيـــرا  وفـــي  قويـــني   الفارســـني 

أيضا بجانب رؤوس بني بكر التي يجمعها الزير جنب قبر اخيه بعد خمس وعشرين سنه من املعارك 
بدا بني بكر بالفرار من الزير والزير ياحقهم من مكان الى مكان ولم يســـتطع اي أحد من العرب أن 

يوقف تلك الحرب
كل  فـــي  كان  الـــذي  جســـاس  بـــرأس  تطالـــب  مازالـــت  كليـــب  ابنـــة  اليمامـــه 
. وقومـــه  بالهزيمه هـــو  ملحـــق  وهـــو  ســـالم  الزيـــر  مـــن  يهـــرب   معركـــه 

كبر الجرو أبن كليب وأعترفت الجليله بابن كليب وأخذه الزير في حماه وكانت نهاية )خاله( جساس 
علـــي يد ابن أخته الجرو في مبارزه بني االثنني وقتله الجرو بن كليب واســـتمر الزير في حربه علي 

بني بكر وكل من تدخل اليقاف الحرب قتله الزير. 

ال اصلح اهلل منا من يصالحهم 
حتى يصالح ذئب املعز راعيها

أو تحلب الشاة من اسنانها لنب
وتسرع النوق ال ترعى مراعيها

بعد أن قتل الجرو جســـاس بدأ بني بكر يستســـلمون للزير سالم وكان يحميهم وكان يغير عليهم في 
الليل ويقتلهم ويشن عليهم الحروب حتى قتلهم جميعا

بعد أن أنهى الزير بني بكر من على وجهه األرض كبر في الســـن وعاد لشـــرب الخمر وكان ينام طول 
الليل عند قبر اخيه كليب وينظر الى الرؤوس .

طلب من ابن أخيه الجرو أن يرسله الى مصر من أجل أن يتعالج من االم في ظهره وأرسل الجرو معه 
عبدين من العبيد وقامو بقتله وطلب منهم ان يعطوه البيتني الذي اعطاهم اياه

ورجع العبدان بعد قتل الزير الى الجرو وقاال ان أفعى لســـعت الزير ومات وقال: ماذا قال لكم قالوا: 
هذان البيتان من الشعر..

مجنـــدال الفـــاة  فـــي  قتيـــا  اضحـــى   -- مهلهـــا  ان  الحيـــني  مبلـــغ   مـــن 
هلل دركما ودر ابيكما -- اليبرح العبدان حتى يقتا

وانتهت قصة الزير سالم الذي قتل قبيله كامله من أجل أخيه كليب.
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لمحاربة
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البيض المسلوق وفوائده 

فوائد اليانسون 
المذهلة تعرف 

عليها

الليمـــون الحامض  وصفتـــك الطبيعية ملحاربـــة الدهون 
فقد ثبت علميا أن من أكثر الطرق املجدية لخســـارة الوزن 
والتخلص من الدهون والســـموم هي التركيز على عصئر 
الديتوكس الطبيعية. في هذا االطار، ينصح بالتركيز على 
عصيـــر الليمون الحامض مـــن دون اضافـــة اي كمية من 
الســـكر، مما يســـرع حرق الدهون ويرفع معدل االيض او 

الحرق.
ووفقا الحدى الدراســـات، أثبت الخبراء أن شـــرب املياه مع 
الليمون الحامض يســـاهم ليس فقط في خســـارة الوزن بل 
في منح الجســـم جرعة من االنتعاش كما يعزز املناعة، علما 

ان الســـعرات الحرارية في كوب منه ال تزيد عن 11 ســـعرة 
حرارية.

كذلك يحصل الجســـم على جزء وفير مـــن حاجاته اليومية 
الى الفيتامني “سي".

في ظل عدم إضافة أي محليات إليه مثل الســـكر أو العسل، 
ينصـــح  باســـتخدام القشـــة لشـــربه بغية تخفيف نســـبة 
الحموضة العالية فيه وتأثيرها السلبي على مينا األسنان.
كلكينصح بشرب نحو3 اكواب يوميا من هذا العصير، شرط 
ان يترافـــق مع نظام غذائي متوازن وقليل العرات الحرارية 
لكي تنجحوا فعا في طرد الدهون والكيلوغرامات الزائدة. 

لطاملا اعتبر اليانسون من العمات الثمينة، بفضل سلسلة 
املزايـــا الفريدة التي يمتـــاز بها.فاملصريون القدماء أدركوا 
باكرا اهمية هـــذه النبتة، اذ عثر علمـــاء اآلثار على حبوب 
اليانســـون في مقابر الصحراء الشرقية ملدينة طيبة. ويبدو 
انهـــا تبـــوأت مكانة مهمة للعـــاج لدى الفراعنـــة حتى ان 
احـــدى املخطوطات البردية ذكرت أن غلي بذور اليانســـون 
مفيد ملعالجة االآلم واضطرابات املعدة وعســـر البول. كذلك 
اســـتعملوه ملعالجة آالم اللثة واألســـنان ولغســـل الفم. أما 

العرب فاستخدموه كمادة محفزة للتعرق وادرار البول.
وكان أبقراط قد اوصى هو اآلخر بتناول اليانسون للقضاء 

على املواد املخاطية في الجهاز التنفسي.
املؤكد أن اليانسون يتمتع باآلتي:

*يعزز صحة الجهاز التنفســـي: لذلـــك يوصى به ملن يعانون 
من الربو ومشـــكات تنفســـية أخرى. إذ يخفف من احتقان 
مجـــاري الهواء، ويســـاعد فـــي محاربة التهابات الشـــعب 
الهوائيـــة. كمـــا يتمتع بتأثير مضاد لنـــزالت البرد والبلغم 

والسعال.
*مضاد لالتهابـــات والروماتيزم: وتحديدا التهاب املفاصل 

وآالم الروماتيزم بفضل تنشيطه الدورة الدموية.
*مادة مطهـــرة وقاتلة للحشـــرات: يحتوي علـــى مواد ذات 
خصائص مطهرة. فيمكن اســـتخدامه لتطهير الجروح مما 

يمنع التهابها، كما يساعد في تسريع عملية الشفاء.
*معالجة التشنجات والتقلصات املختلفة: يرخي العضات 
واالعصـــاب واألوعية الدموية املســـؤولة عن التشـــنجات. 
ينصـــح به ملن يعانون من القولـــون العصبي أو الصرع أو 

السعال إذ ينتج عنها االصابة بتشنجات.
*تســـكني األلم و املســـاعدة على االســـترخاء: كمـــا يحارب 

االكتئاب واالجهاد والغضب.
*عـــاج اضطرابات النوم: بفضل تأثيره املهدئ واملســـكن، 

فانه يعتبر معالجا الضطرابات النوم.

يشـــكو الكثير مـــن اختصاصيي التغذية ، مـــن ان زبائنهم 
يتذمـــرون حني يرون ان البيض املســـلوق يدخل برنامجهم 

الغذائي الصحي.
إذا كنـــت من بني هؤالء االشـــخاص الذيـــن يكرهون تناول 

البيض املسلوق، دعنا نخبركم.
في البداية، دعنا نوضح ان تناول البيض املســـلوق بمعدل 

بيضتني الى ثاث في االسبوع، يعتبر امرًا كافيا.

أما عن االسباب الكامنة وراء تناول البيض فهي كاآلتي: 
يحتوي البيض على نســـبة عالية من البروتني الذي ينّشط 

عملية حرق الدهون.
يســـاعد البروتيني املوجود في البيض املســـلوق في تعزيز 
القدرة على الحرق اي عملية االيض، باالضافة الى تنشيطه 
عملية الهضم، علما انه ال يرفع نســـبة الكولسترول في الدم 

بل يحافظ عليها.
يعتبر البيض املســـلوق مهّمًا لصحة العينني، النه يشـــتمل 
علـــى اللوتـــني والزياكســـانثني وهما مـــن املـــواد املغّذية 
الضرورية في تقليل خطر االصابة بما يعرف بإعتام عدسة 

العني.
يحتوي البيض املســـلوق على الكولني وهي مادة ضرورية 
في مساعدة الدماغ في أداء وظائفه. فهي تنّظم عمله وعمل 
الجهاز العصبي. كما تســـاعد في الحفاظ على بنية أغشية 
الخايا في الدماغ، مّما يساهم في نقل الرسائل من املخ إلى 

األعصاب والعضات.
يساعد تناول البيض في بناء نسيج عضلّي متماسك.

يحتوي البيض املســـلوق على فيتامني د الضروري لصحة 
العظام.

يحتوي البيض املسلوق على الكالسيوم اّلذي يساعد ايضا 
في تقوية العظام.

يساعد البيض املسلوق في الحفاظ على صّحة الجلد، وذلك 
بدعم مرونته، والتقليل مـــن ضرر الجذور الحّرة اّلتي تزيد 

من أعراض الشيخوخة.
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الليمـــون الحامض  وصفتـــك الطبيعية ملحاربـــة الدهون 
فقد ثبت علميا أن من أكثر الطرق املجدية لخســـارة الوزن 
والتخلص من الدهون والســـموم هي التركيز على عصئر 
الديتوكس الطبيعية. في هذا االطار، ينصح بالتركيز على 
عصيـــر الليمون الحامض مـــن دون اضافـــة اي كمية من 
الســـكر، مما يســـرع حرق الدهون ويرفع معدل االيض او 

الحرق.
ووفقا الحدى الدراســـات، أثبت الخبراء أن شـــرب املياه مع 
الليمون الحامض يســـاهم ليس فقط في خســـارة الوزن بل 
في منح الجســـم جرعة من االنتعاش كما يعزز املناعة، علما 

ان الســـعرات الحرارية في كوب منه ال تزيد عن 11 ســـعرة 
حرارية.

كذلك يحصل الجســـم على جزء وفير مـــن حاجاته اليومية 
الى الفيتامني “سي".

في ظل عدم إضافة أي محليات إليه مثل الســـكر أو العسل، 
ينصـــح  باســـتخدام القشـــة لشـــربه بغية تخفيف نســـبة 
الحموضة العالية فيه وتأثيرها السلبي على مينا األسنان.
كلكينصح بشرب نحو3 اكواب يوميا من هذا العصير، شرط 
ان يترافـــق مع نظام غذائي متوازن وقليل العرات الحرارية 
لكي تنجحوا فعا في طرد الدهون والكيلوغرامات الزائدة. 

لطاملا اعتبر اليانسون من العمات الثمينة، بفضل سلسلة 
املزايـــا الفريدة التي يمتـــاز بها.فاملصريون القدماء أدركوا 
باكرا اهمية هـــذه النبتة، اذ عثر علمـــاء اآلثار على حبوب 
اليانســـون في مقابر الصحراء الشرقية ملدينة طيبة. ويبدو 
انهـــا تبـــوأت مكانة مهمة للعـــاج لدى الفراعنـــة حتى ان 
احـــدى املخطوطات البردية ذكرت أن غلي بذور اليانســـون 
مفيد ملعالجة االآلم واضطرابات املعدة وعســـر البول. كذلك 
اســـتعملوه ملعالجة آالم اللثة واألســـنان ولغســـل الفم. أما 

العرب فاستخدموه كمادة محفزة للتعرق وادرار البول.
وكان أبقراط قد اوصى هو اآلخر بتناول اليانسون للقضاء 

على املواد املخاطية في الجهاز التنفسي.
املؤكد أن اليانسون يتمتع باآلتي:

*يعزز صحة الجهاز التنفســـي: لذلـــك يوصى به ملن يعانون 
من الربو ومشـــكات تنفســـية أخرى. إذ يخفف من احتقان 
مجـــاري الهواء، ويســـاعد فـــي محاربة التهابات الشـــعب 
الهوائيـــة. كمـــا يتمتع بتأثير مضاد لنـــزالت البرد والبلغم 

والسعال.
*مضاد لالتهابـــات والروماتيزم: وتحديدا التهاب املفاصل 

وآالم الروماتيزم بفضل تنشيطه الدورة الدموية.
*مادة مطهـــرة وقاتلة للحشـــرات: يحتوي علـــى مواد ذات 
خصائص مطهرة. فيمكن اســـتخدامه لتطهير الجروح مما 

يمنع التهابها، كما يساعد في تسريع عملية الشفاء.
*معالجة التشنجات والتقلصات املختلفة: يرخي العضات 
واالعصـــاب واألوعية الدموية املســـؤولة عن التشـــنجات. 
ينصـــح به ملن يعانون من القولـــون العصبي أو الصرع أو 

السعال إذ ينتج عنها االصابة بتشنجات.
*تســـكني األلم و املســـاعدة على االســـترخاء: كمـــا يحارب 

االكتئاب واالجهاد والغضب.
*عـــاج اضطرابات النوم: بفضل تأثيره املهدئ واملســـكن، 

فانه يعتبر معالجا الضطرابات النوم.

يشـــكو الكثير مـــن اختصاصيي التغذية ، مـــن ان زبائنهم 
يتذمـــرون حني يرون ان البيض املســـلوق يدخل برنامجهم 

الغذائي الصحي.
إذا كنـــت من بني هؤالء االشـــخاص الذيـــن يكرهون تناول 

البيض املسلوق، دعنا نخبركم.
في البداية، دعنا نوضح ان تناول البيض املســـلوق بمعدل 

بيضتني الى ثاث في االسبوع، يعتبر امرًا كافيا.

أما عن االسباب الكامنة وراء تناول البيض فهي كاآلتي: 
يحتوي البيض على نســـبة عالية من البروتني الذي ينّشط 

عملية حرق الدهون.
يســـاعد البروتيني املوجود في البيض املســـلوق في تعزيز 
القدرة على الحرق اي عملية االيض، باالضافة الى تنشيطه 
عملية الهضم، علما انه ال يرفع نســـبة الكولسترول في الدم 

بل يحافظ عليها.
يعتبر البيض املســـلوق مهّمًا لصحة العينني، النه يشـــتمل 
علـــى اللوتـــني والزياكســـانثني وهما مـــن املـــواد املغّذية 
الضرورية في تقليل خطر االصابة بما يعرف بإعتام عدسة 

العني.
يحتوي البيض املســـلوق على الكولني وهي مادة ضرورية 
في مساعدة الدماغ في أداء وظائفه. فهي تنّظم عمله وعمل 
الجهاز العصبي. كما تســـاعد في الحفاظ على بنية أغشية 
الخايا في الدماغ، مّما يساهم في نقل الرسائل من املخ إلى 

األعصاب والعضات.
يساعد تناول البيض في بناء نسيج عضلّي متماسك.

يحتوي البيض املســـلوق على فيتامني د الضروري لصحة 
العظام.

يحتوي البيض املسلوق على الكالسيوم اّلذي يساعد ايضا 
في تقوية العظام.

يساعد البيض املسلوق في الحفاظ على صّحة الجلد، وذلك 
بدعم مرونته، والتقليل مـــن ضرر الجذور الحّرة اّلتي تزيد 

من أعراض الشيخوخة.
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تتمات

تتمة االوىلتتمة االوىل

اللجنة امللكية...
وقــد وجهــت دعــوة مماثلــة ملقاربة موحــدة لتصنيفــات مخاطــر الحرائق ، مشــيرة إلى أن 

تصنيفات الخطر مثل "الكارثية" يتم تمثيلها بشكل مختلف عبر الواليات واألقاليم.
وقال التقرير أيًضا، إن املســتويات الحكومية املختلفة بحاجة إلى تنســيق أفضل ، وتعميم 

فكرة إمكانية استخدام املجلس االستشاري الوطني أثناء االستجابة لحاالت الطوارئ.
وأضافت أنه "على مدى العقود املقبلة ، من املرجح أن تشــهد أســتراليا كوارث طبيعية أكثر 

تواترا وشدة”.
ال يتضمــن التقريــر أي توصيــات ، وســيتم تقديمــه عند تســليم التقرير النهائــي في نهاية 

أكتوبر.
وقــال وزيــر إدارة الطوارئ ، ديفيد ليتلبراود ، إن الحكومة الفيدرالية ســتنظر في التقرير ، 

لكنها وافقت على فكرة الحاجة إلى تنسيق وطني أفضل لالستجابة لحاالت الطوارئ.
وأضاف: “ما يقوله التقرير هو أن ما تعاملنا معه سابقا ال مثيل له ، فهذا يعني أننا سوف 

نضطر إلى التعامل معه في املستقبل".
“مــا يخبرنــا بــه التقريــر هو أنه يجــب أن يكــون لدينا خططا أكثر تنســيًقا على املســتوى 

الوطني".

حمادثات أمريكية...
وقــال أوبرايــان في محادثــة فيديو أجراهــا مــع مؤسســة “Atlantic Council” إنه يرجح 
عقــد لقــاء مع نظرائه من تلك الدول، في هاواي، بشــهر أكتوبــر، بينما يتوقع أن يلتقي وزير 

الخارجية األميركي، مايك بومبيو نظرائه من الدول خالل سبتمبر وأكتوبر. 
 وقال أوبرايان إن الواليات املتحدة تحظى "بمصالح عظيمة" في منطقة املحيطني الهندي والهادئ. 
وأضاف أن املنطقة "تعد فعال محرك االقتصاد العاملي، وقدما ستلعب الواليات املتحدة دورا 
كبيرا فيها، وإحدى الطرق لفعل ذلك ســيكون بالحفاظ على ســالمة املنطقة وأمنها، من خالل 

شرائنا الدفاعيني واملحادثات الدبلوماسية مع حلفائنا”. 
ووصــف أوبرايــان التكتل األميركي مع تلك الدول بـ "املجموعة الرباعية"، والتي اســتنكرت 

الصني إنشاءها. 
وقال املستشار األميركي "إننا نرى الكثير من الحزم والعدائية من الصني. الواليات املتحدة 
لــن تتراجــع عن مبادئها الني احتفظت بها مطوال بــأن محيطات العالم واملياه الدولية يجب 

أن تتمتع بحرية املالحة، وهذا األمر ينطبق أيضا على حقوق الفضاء واألجواء الدولية”. 
وقــد احتــد التوتر بني واشــنطن وبكني تزامنــا مع عقد انتخابــات الرئاســة األميركية ومع 

تصعيد الصني نشاطها العسكري في منطقة بحر الصني الجنوبي.

هذا هو ما تعنيه... 
إذن ، ماذا يعني هذا بالضبط - وكيف سيؤثر على األستراليني العاديني؟

 لكي تكون مؤهاًل ، يجب أن تكون قد تم توظيفك في 1 يوليو 2020 ، بداًل من 1 مارس 2020”.
“يسري هذا التغيير اعتباًرا من 3 أغسطس 2021.

املزيد من املوظفني املؤهلني
“هذا يعني أن املزيد من املوظفني مؤهلني على الفور للحصول على اعانة  “جوب كيبر.”

وتشمل ما يلي:
 * املوظفون الذين التحقوا بالعمل بعد 1 مارس 2020 ولكن قبل 1 يوليو 2020 ؛

 * املوظفــون بــدوام جزئي الذيــن لم يتم تأهلهم للحصول على املنحة فــي 1 مارس 2020 لقصر املدة 
الزمنية لكنهم تم تأهلهم من 1 يوليو 2020 ؛

 * املوظفــون الذيــن تقــل أعمارهــم عن 18 عاًما اعتبــاًرا من 1 مارس 2020 )واملســتبعدون( ، ولكنهم 
بلغوا 18 عاًما بحلول 1 يوليو 2020 )لذلك أصبحوا مؤهلني اآلن( ؛

 * املوظفــون الذيــن لــم يكونوا مقيمني في أســتراليا في 1 مارس 2020 ، لكنهــم أصبحوا مقيمني في 
أستراليا بحلول 1 يوليو 2020

التفاصيل حول التغييرات في الدفع.
هنــاك بعــض األخبار الســيئة للمؤهلني في هــذا األمر ، حيث يتــم تخفيض الدفعة الثابتــة الحالية لـ 

“جوب كيبر” وهو 1500 دوالر لكل أسبوعني.
وسيتم أيًضا تقديم مستويني للدفع اعتباًرا من 28 سبتمبر 2021.

بشــكل عام ، ســيحصل املوظفون بدوام كامل على معدل أعلى من “جوب كيبر”  وســيحصل املوظفون 
بدوام جزئي على معدل أقل”.

املعدالت الجديدة من 28 سبتمبر
* بالنسبة للموظفني )والتجار الفرديني( الذين عملوا 20 ساعة أو أكثر في األسبوع في املتوسط    في 
أربعــة أســابيع من فترات الدفع قبــل 1 مارس 2020 أو 1 يوليو 2020 – ســوف يحصلون يحصلون 

على 1200 دوالر لكل أسبوعني
* بالنســبة للموظفني )والتجار الفرديني( الذين عملوا أقل من 20 ســاعة في األســبوع في املتوسط   في 
أربعــة أســابيع مــن فترات الدفع قبل 1 مــارس 2020 أو 1 يوليو 2020 - يحصلــون على 750 دوالًرا 

لكل أسبوعني.
أيًضا ، سيتم خفض الدفعات مرة أخرى اعتباًرا من 4 يناير 2021.

اعتباًرا من هذا التاريخ ، ستنخفض الدفعات إلى 1000 دوالر و 650 دوالًرا لكل أسبوعني حتى نهاية 
املوعد املقرر في 28 مارس 2021.

اختبار معدل املدخول
سيحتاج أصحاب العمل إلى إعادة اختبار معدل مدخولهم  لالستمرار في التأهل للحصول على إعانة 
أجور “جوب كيبر”. بالنســبة للشــركات ، كان يجب أن يكون حجم مبيعاتهم أقل بنســبة 30 في املائة 

أو أكثر عن نفس الفترة من العام املاضي.
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تكنولوجيا

كاتبة أميركية
وسائل التواصل االجتماعي تحولت إلى أسلحة دمار شامل

حلــل باحثون مــن جامعة كارنيغــي ميلون أكثر مــن 200 مليون 
تغريــدة تناقش جائحة كورونا والقضايــا ذات الصلة منذ يناير/
كانــون الثانــي الجــاري. ووفقــا للباحثــني، يبدو أن مــا يقرب من 
نصــف هــذه التغريدات التي تناقــش الفيروس كانــت صادرة من 

روبوتات.
 The( "وتقــول الكاتبــة إيــرن رس في مقال نشــره موقــع "ذي هل
Hill( إن الــروس يعملــون بالفعل على إدخال الفوضى وعدم الثقة 
في النظام االنتخابي األميركي والحياة اليومية األميركية، وليس 
الروس وحدهم بل الصينيون والكوريون الشــماليون واإليرانيني 
أيضــا، و"األعــداء اآلخــرون" وربما بعــض حلفائنــا، ويبدو أنهم 

ينجحون، وهو ما يمثل مشكلة للواليات املتحدة.
تكتيكات االتحاد السوفياتي

وتقــول الكاتبــة والضابطــة الســابقة فــي الجيــش األميركــي في 
الثمانينيات، إنها أمضت الكثير من الوقت في دراســة التكتيكات 
التقليدية وغير التقليدية لالتحاد السوفياتي، حني كان السوفيات 
مغرمــني للغاية باســتخدام تكتيــكات الحرب غيــر املتكافئة، وذلك 
بدعم التمرد والطابور الخامس والتكتيكات النفسية )بما في ذلك 
دعــم الجماعات اإلرهابية في جميــع أنحاء العالم وإثارة الثورات 

في أكبر عدد ممكن من البلدان الصغيرة(.
وتحــذر الكاتبــة من قدرة "األعداء" -كما وصفتهم- على اســتغالل 
الفرقــة والشــرخ املوجــود فــي املجتمــع األميركي، بهــدف زعزعة 
اســتقرار عدوهــم القــوي، ويعــد التضليــل واحدا مــن العديد من 
األســلحة وأكثرهــا فاعليــة، حيــث يصعــب تتبعه ويســتغل نقاط 

الضعف الداخلية.
إن فيســبوك وتويتــر ووســائل التواصــل االجتماعــي األخــرى 
هــي األدوات املســتخدمة فــي هــذه الحــرب، فمنصــات التواصل 
االجتماعــي ضعيفة للغاية. إنها توفر فرصا واضحة لالســتغالل 

العدائي وال يمكن تتبعها نسبيا.
ربمــا كان الغــرض من منصات وســائل التواصــل االجتماعي في 
األصــل هــو االتصال واملشــاركة، ولكن بمرور الوقــت تظهر األدلة 

املتزايــدة علــى أن الجهــات الفاعلــة الســيئة اســتخدمت وســائل 
التواصل االجتماعي للتالعب بشــكل شــائن باملستخدمني، كما أن 

السياسيني يستغلونها بشكل متزايد للتضليل.
ورغــم أن تويتر اتخذ مؤخرا موقــف بخصوص تغريدات الرئيس 
األميركي دونالد ترامب، فإن وســائل التواصل االجتماعي ال تبذل 
دائمــا الجهــد الــالزم للتحقق مــن الحقائــق، وال تــزال املعلومات 

الكاذبة تغمر منصاتها كل يوم.
الربح هو املهم

ويبــدو أن هدف شــركات وســائل التواصل االجتماعــي اليوم هو 
اإليرادات، والتي تحصل عليها من خالل بيع بيانات التسويق ملن 
ســيدفع ثمنها. إنهم يوفرون لجمهورهم وســيلة لالتصال، وبذلك 
يحصلون علــى جميع املعلومات التي يمكنهم الحصول عليها عن 
ذلــك الجمهــور، ثم يبيعون املعلومات بغض النظر عما إذا كان من 

سيشتريها مدفوعا بنوايا حسنة أو سيئة.
اعالن

ال يوجــد موقــف أخالقي طاملا أن مثل هذه الشــركات تولد بيانات 
قابلــة للبيــع، وكلمــا زادت حــدة االتصــاالت، زادت قدرتهــا علــى 

استهداف أسواقها.
ال يتــم فحــص املشــاركات و"امليمــات" والرســائل للقضــاء علــى 
التضليــل؛ ويســتفيد املحافظــون والتقدميون على حد ســواء من 

املعلومات الخاطئة على وسائل التواصل االجتماعي.
ومــن األمثلة األخيرة: مجموعة من املنشــورات املزيفة يظهر فيها 

رجــل يشــبه ضابط شــرطة مينيابوليــس ديريك تشــوفني -املتهم 
بقتــل جورج فلويد ذي األصول األفريقية- وهو يرتدي قبعة عليها 
"اجعل أميركا رائعة" )وهو شــعار حملــة ترامب االنتخابية(، كما 

تظهره أيضا على خشبة املسرح مع ترامب في إحدى الفعاليات.
وقــد انتشــرت الصور بشــكل كبير مثيــرة املزيد من الجــدل، على 
الرغم من اكتشــاف أن الصور مزيفة، لكنها كانت بمثابة الشــرارة 

للذين يعارضون وحشية الشرطة.
يتــم تمرير الرســائل الزائفة ألنها تعكس مشــاعر الشــخص الذي 
ينشــئ املنشــور، أو املشــاعر التي يريــد التحريــض عليها من قد 
يــراه. وال يقوم معظم املســتخدمني بتحليــل املعلومات التي تظهر 
لهم من خالل هذه املنصات، فإذا وافقت املنشورات مشاعرهم، فمن 
املحتمــل أن يمرروهــا دون أخــذ الوقت الكافي للتحقــق مما فيها، 
ولســوء الحــظ كثيرا مــا تحتوي هذه املنشــورات علــى معلومات 

مضللة أو أنصاف حقائق أو أكاذيب صريحة.
ُيعــد االســتمرار في مشــاركة املعلومات الخاطئة أكثــر ضررا مما 
هــو مفيد، إنه يســمح للخصوم بأن يتجادلوا حــول الدقة بدال من 

القضايا األساسية.
تتمتــع مواقــع التواصل االجتماعي بالقدرة علــى توفير اتصال ال 
يمكن تخيله، لكنها عرضة للتالعب الخارجي الخبيث. فالحسابات 
الوهميــة التــي يتم توليدها من الخارج تهــدف في الغالب إلى بث 
االنقسام االجتماعي والسياسي والعزلة، كما تشير أبحاث جامعة 

كارنيغي ميلون.
وتختــم الكاتبــة بالقــول إنــه نظرا ألن شــركات وســائل التواصل 
االجتماعي قد اتبعت إلى حد كبير نهج "عدم التدخل" في التحقق 
من املعلومات املنشــورة على منصاتها، يتحمل كل منا مســؤولية 

فردية للتحقق من املشاركات التي نتلقاها.
وهــذا يعني تخصيص وقت للقيام بالبحث الالزم، وتحذر من أننا 
إذا لم نتحمل هذه املســؤولية كمســتخدمني فرديني، فإننا محكوم 
علينا باتباع طريق كل القوى العاملية العظيمة األخرى التي انتهت 

إلى مزبلة التاريخ.

املطعم الشامي حتلو اجللسة واللقمة املميزة

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

يتقدم السيد علي الشامي بأحر التهاني وأطيب األمنيات من ابناء 
اجلالية العربية مبناسبة عيد االضحى املبارك

ا�م�ي ا�ممطعم ا�م�ش

لدينا خدمة التوصيل
باإلضافة الى خدمة اوبر
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حول العالم

أعلنــت الفنانــة ناديــن نســيب نجيــم 
عزمها على مغادرة لبنان، بعد إصابتها 
بيــروت،  مرفــأ  انفجــار  إثــر  بجــروح 
موضحــًة أنها قررت العيــش بأمان في 

بلد آخر "يحترم شعبه". 
وقالــت نجيم إنها تفضل العيش في بلد 
آخر وأال تعيش في بالد يحكمه "املوت"، 
مضيفًة أن رحيل السياســيني وحده ما 

سيعيدها من جديد إلى وطنها. 
وكانــت املمثلة نجيم قــد أعلنت نجاتها 
مــن االنفجار، موضحــًة أنه من الصعب 
ألن  لالنفجــار،  النفســية  اآلثــار  إزالــة 
"أقســى تجربــة وأصعــب لحظــة" هــي 

االقتراب من املوت.

دخــل خوليــو مــورا )110 أعــوام( وزوجتــه والدرامينــا 
اإلكــوادور،  مــن  وكالهمــا  أعــوام(،   104( كوينتيــروس 
موســوعة "غينيس" لألرقام القياسية مؤخرا، باعتبارهما 

أكبر زوجني سنا على قيد الحياة.
ويقتــرب مجمــوع ســنوات عمر الزوجــني مــن 215 عاما، 
وقــد حصال على شــهادة “غينيس” في منتصف أغســطس 
الجــاري، كأكبــر زوجــني معمرين حتــى اآلن، وفقمــا ذكرت 

صحيفة "غارديان" البريطانية.
وابتعد مورا عن والديه ليتزوج سرا من كوينتيروس، التي 
كان أهلهــا أيضــا يرفضون الزيجة، وقد تم عقد قرانهما في 

7 فبراير 1941.
لكنهمــا ال يــزاالن يقضيان حياتهما معا بعد مرور 79 عاما 
مــن زواجهمــا، وكالهمــا يتمتع بصحة جيــدة، وال يفتقدان 
هــذه األيــام ســوى االجتمــاع باألســرة الكبيــرة، بســبب 

تفشي فيروس كورونا الذي حد من الزيارات.
ُولد مورا في 10 مارس 1910، فيما ولدت كوينتيروس في 
16 أكتوبر 1915، وتزوجا في أول كنيســة بناها اإلسبان 
في كيتو عاصمة اإلكوادور، ويعيش املعلمان املتقاعدان في 

املدينة ذاتها حتى اآلن.
ولدى مــورا وكوينتيــروس 5 أبنــاء و11 حفيــدا، وقالــت 
ابنتهما سيسيليا إن والداها "يتمتعان بالرشاقة والنشاط، 
وكانــا فــي الســابق أكثــر حركــة، لكن مــع جائحــة كورونا 
أصبحــا أكثــر حزنا مــع قلة الزيــارات وتقلــص التجمعات 

العائلية الكبيرة”.
وأضافت سيســيليا: "منذ مارس املاضي لم تجتمع العائلة 
كمــا كنــا نجتمع في الســابق، أعرف أن والــدّي بحاجة إلى 

التواصل العائلي، لكن هذا أصبح صعبا هذه األيام”.
وأوضحت سيســيليا أن والدها يســتمتع بمشاهدة التلفاز 
وشرب الحليب، أما والدتها فهمي مغرمة بالحلويات وتحب 

قراءة الصحف كل صباح.

نشــرت اإلعالميــة املصريــة وفــاء الكيالنــي، عبــر حســابها في 
إنســتغرام صورا جديدة لها، ظهرت فيها ُمرتدية بنطلون جينز 
وقميصــا باللــون األزرق، تاركًة شــعرها منســداًل، فيمــا انتعلت 

حذاًء رياضًيا.
ولفتــت الكيالنــي األنظــار بســبب صورهــا الحديثــة التي رأى 
الجمهور أنها ظهرت فيها بشــكل مختلف، حيث تساءل البعض 
هل أجرت الكيالني عمليات تجميل، فيما قال آخرون أن التغيير 
واضــح في وزنها؛ إذ يبدو أنها خســرت املزيد من الوزن، وعلق 

البعض أن الفوتوشوب هو السبب في هذا التغيير.
وحملــت بعــض آراء الجمهور تعليقــات طريفة، حيــث قالوا إن 
جمال الكيالني زاد بعد زواجها من الفنان تيم حســن، ومن أبرز 
التعليقــات التي جــاءت على الصور: "املــال والتجميل واملكياج 
والفوتوشــوب اكيــد حتكــون حليانــة"، "للتذكير زوجهــا تيم و 

شكرًا”.
ورأى البعــض أن وفــاء الكيالنــي تصغــر بالعمــر عوًضا من أن 
تكبر، إذ علق أحد املتابعني أنها صغرت ما يقارب الـ 10 سنوات.
ومــن املعروف أن الكيالني مقلٌة بنشــر صورهــا وصور عائلتها 
وزوجها الفنان تيم حسن عبر مواقع التواصل االجتماعي، وفي 

كل مرة تشارك بها في صور تصبح مثار حديث الجمهور.
وكان زواج وفاء الكيالني من تيم حسن قد صدم الجمهور بشكل 
كبيــر، حيــث إنهما أعلنا عــن زواجهما بشــكل مفاجىء دون أي 

مقدمات أو تلميحات عن وجود عالقة بينهما.
وفيما يخص حياتها الشخصية تزوجت الكيالني في أغسطس/
آب عــام 2008 من "طوني مخايل"، العامل في مجال التلفزيون 
خــارج لبنــان، والــذي كان زميلهــا الســابق فــي شــبكة راديــو 
وتلفزيــون العــرب أثناء عملهما فــي إيطاليا وتم الــزواج مدنيا 
فــي قبرص، تــاله زواج في مصر لدى شــيخ مســلم بعد اعتناق 
طوني اإلســالم نظرا ملعارضة عائلتها للزواج في البداية بسبب 
اختــالف األديــان، وصرحــت حينها بأنهــا مصرية مســلمة ولم 

تتزوج مسيحيا.
وفي نهاية شــهر يوليو 2016 أعلنت انفصالها عن زوجها بعد 
زواج اســتمر ثمانــي ســنوات بعــد وصولهما لطريق مســدود، 
لتعلن في مايو 2017 عن ارتباطها باملمثل الســوري تيم حسن 
وعقد القران في حفلة عائلية صغيرة بمنزل عائلتها في القاهرة.
ُيشــار إلى أن تيم حســن كان متزوًجا من ديما بياعة ولديه منها 

ابنان هما ورد وفهد.

بعد إصابتها بانفجار بيروت..
نادين نسيب نجيم تقرر مغادرة لبنان

“الزيجة المرفوضة" 
صمدت لعقود.. تعرف إلى 

أقدم زوجين في العالم

وفاء الكيالني بإطاللة مُفاجئة..
والجمهور: تيم حسن السبب



23 The World Observer  |  1st September  |  2020 األوبزرفر  |  ١ أيلول  |  ٢٠٢٠
حول العالم

فاجــأت الفنانة اللبنانية “هيفاء وهبــي” متابعيها بصورة 
جديــدة كشــفت فيهــا عــن مالمحهــا الجذابــة مــن غير أي 

إضافات.
ووفــق ما رصدت دراما تريند الصورة التي تم تداولها عبر 
منصــات التواصــل اإلجتماعي ظهــرت هيفــاء وهبي بلون 

عينيها الحقيقة بعد أن أزالت العدسات الالصقة.
ولم تستخدم وهبي أي من مساحيق التجميل على بشرتها، 

ما جعلها تظهر مالمح وجهها الجميلة.
خبيــر التجميل اللبناني “بســام فتوح” نشــر الصورة على 
صفحته وعلق عليها “وجه األمل. هيفاء ال ترتدي العدسات 

الالصقة”.
وكشــف بــان الصــورة لــم يكــن مخطط لهــا بل هــي وليدة 
اللحظــة، حيث ملعــت الفكرة في رأس املصور محمد ســيف 

الدين أثناء التحضير لتصوير ملاركة معينة”.
الجمهور تغزل بجمال هيفاء وهبي الذين قالوا بأنها جميلة 
بكافة األحوال، وقالوا بأنها بدت وكأنها في عمر العشرين.
الكثيــر منهــم قالوا بــأن صورة وهبي تعطــي األمل في ظل 
األوضــاع املأســاوية التــي يعيشــها الشــعب اللبناني بعد 
 الزن الذي يســيطر عليهم منذ أحداث إنفجار مرفأ بيروت. 
الجديــر بالذكــر أن وهبي ما زالت تنهــي قضاياها مع مدير 
أعمالها السابق محمد وزيري الذي مازال في السجـ.ن على 

ذمة التحقيق.

أقيمت في موســكو يوم 25 أغسطس مراسم العرض األول 
لفيلــم "حــارس املجرة" الخيالــي للمخرج الروســي، جانك 

فايزييف.
وســيبدأ عــرض الفيلم في دور الســينما الروســية في 27 
أغسطس الجاري وذلك ألول مرة بعد وباء فيروس كورونا. 
ويتوقــع أن يحصــد الفيلم إيــرادات كبيرة لشــباك التذاكر 

الروسي.
وتدور أحداث الفيلم الخيالي عام 2071 حني أدت الحروب 
بــني املجــرات إلى تدميــر القمــر وتغيير املنــاخ في األرض 
حيــث صــار الجليد يغطــي نيويورك. أما موســكو فصارت 

تعاني من الطقس الحار.
وشارك في تصوير الفيلم نجم السينما الروسية، ميخائيل 
يفريمــوف، الــذي وقــع مطلــع يوليــو املاضي فــي الحادث 

املروري بوسط موسكو وتسبب بمقتل شخص واحد.
ورفض مخرج الفيلم، جانك فايزييف، حذف مشاهد يشارك 
فيهــا، ميخائيــل يفريمــوف، قائــال إن الحيــاة الشــخصية 
للفنانــني ال تؤثر على إبداعهم. أمــا املحكمة فلم تصدر بعد 
أي حكــم بحق الفنان. وأوضح أنه ال يقبل تجربة تطبق في 
بعض البلدان األجنبية وتهدف إلى حذف املشاهد بمشاركة 

املمثلني املتورطني في الفضائح.

رد مخــرج مسلســل "شــارع شــيكاغو" محمــد عبــد العزيز 
علــى االنتقادات املوجهة إلى العمل، ملا يحتويه من شــتائم 

وإيحاءات وقُبل، مؤكداً أن هذا العمل "18+".
وفــي لقاء له ضمن برنامج "ETبالعربي"، توجه ملن يســمح 
البنه بمشــاهدة العمل بالقــول: "ينبغي أن تجلس معه، وال 
تتركه"، وتابع "إذا كان رب األسرة حريص على ابنه، ينبغي 

أال يتابع قناة مشفرة فيها عنف".
وعلــى االنتقادات التي وجهت للمسلســل عمــا يحتويه من 
شــتائم، علق عبد العزيز: "هم من يكتبون نفسهم يشتمون، 
ومن هو ضد الشــتيمة، يشتم" وأضاف: "مجتمع متناقض 
وازدواجــي، هو ضد الشــتيمة لكن يمارســها وضــد القبلة 
وهــو أكثر من يمــارس القبلة وما بعد بعد القبلة". وأشــار 
إلى أن هناك شــتائم قوية فــي العمل، وواحدة منهن لم تقل 

"بعد فترة سوف نضعها".
وردًا علــى اآلراء التــي تحدثــت بــأن الشــتائم أقحمت على 
العمــل فقط مــن أجل الترويــج، دون أن تــؤدي دورًا دراميًا 
حقيقيًا، قال عبد العزيز: "الشــعر العربي مليء بالشــتائم، 
وفي تجارب ســمعناها من شعراء مصريني كبار، وعراقيني 
وسوريني"، مضيفًا: "هي لغة يومية ال يمكن الهروب منها".

وأمــا بالنســبة للقبــل والتــي أيضــًا كان لهــا نصيبهــا من 
االنتقــاد، بّيــن عبــد العزيــز أنها قبل بســيطة جــدًا "اثنان 
يالمســان شــفاه بعضهمــا"، وأكمــل: "ال يوجد كمــا القبلة 
الفرنســية، التــي يبقــى فيهــا املمثلــون دقيقــة ونصف مع 

بعضهم".
وبخصــوص مشــهد تقبيل الفنان مصطفــى املصطفى لقدم 
الفنانــة أمــل عرفة في إحــدى حلقات العمــل التي عرضت، 
والقــت اســتغرابًا، أوضــح عبــد العزيــز أن العالقــة التــي 
تجمعهمــا في املسلســل تبرر ذلك "هو ابنهــا، هي من ربته 

وتقول له ابني".
وختــم محمــد اللقــاء مؤكــدًا أنه لن يقــدم اعتــذارًا عما يتم 
انتقــاده فــي العمل ألي أحــد أو أي شــريحة "ألن ما يحدث 
فعــل حياتــي" وأضاف: "االعتذار الوحيــد الذي يقدم يكون 

عن بعض هفوات العمل واملشاكل التي نعرفها كلنا”.
سالف فواخرجي تعلق على مشهد القبلة  في مسلسل

استغربت النجمة السورية “سالف فواخرجي” االنتقـ.ادات 
التي طالتها بعد بوســتر مسلســل “شــارع شــيكاغو” الذي 

يتضمن مشهد القبلة مع املمثل “مهيار خضور”.
وأضافــت فواخرجي: “هل أصبحت لحظة الحّب هي األزمة 

اآلن والتي دّمــرت األمة العربية”.
وكشــفت فواخرجي عن دعم ابنهــا “حمزة”، وزوجها “وائل 

رمضان” لها في هذا الدور.
إال أن ابنهــا الصغيــر “علي”، فلم يكــن راضيًا عن الدور في 

البداية، تقول فواخرجي.
 وبينت فواخرجي أن ابنها الصغير دعمها بعد أن شــرحت 
له وجهة نظرها، وأخبرته أّن هذا تمثيل وليس حقيقة وفق 

تعبيرها.

باعت دار مزادات للحيوانات في اســكتلندا مؤخرا، خروفا 
يبلغ من العمر 6 أشــهر، بمبلغ "يتكون من 6 أرقام"، األمر 

الذي يجعله أغلى خروف في العالم تم بيعه حتى اآلن.
وذكرت شــبكة "ســكاي نيوز" البريطانية، أن الخروف بيع 
الخميس بمبلغ 367 ألفا و500 جنيه إسترليني، وذلك في 

مزاد بمدينة النارك وسط اسكتلندا.
وكان أعلى ســعر قد بيع فيه خروف من الســاللة نفسها هو 

231 ألف جنيه إسترليني، وحدث ذلك في عام 2009.
واشــترى الخروف الجديد 3 مزارعــني اســكتلنديني، وفــق 

تقارير صحفية محلية.
10 آالف جنيــه  وبــدأت املــزاودة علــى الخــروف بمبلــغ 
إســترليني، وقــال أحــد املشــترين، ويدعــى جيــف أيكنــإن 
"الكثيــر من مربــي املاشــية كانوا يراقبون الخــروف، ألنه 

حيوان مميز”.
وأشــار إلى الحيوان، البالغ من العمر 6 أشــهر، سوف يبدأ 
قريبــا رحلته بني قطعان أخرى من أجل التزاوج مع النعاج 

التي يمتلكها املزارعون.

محمد عبد العزيز: 
مسلسل شارع شيكاغو 

+18 ولن نعتذر ألحد

بيع "أغلى خروف بالعالم" 
بمبلغ من 6 أرقام..
فكم كان الثمن؟

هيفاء وهبي بدون مكياج وعدسات
تبهر جمهورها بصورة للمرة األولى!

أول عرض لفيلم “حارس 
المجرة” في موسكو

وقــد كســبت وهبــي إحــدى القضايــا مؤخــرًا بعــد أن قدم 
الوزيري إثباتات مـ.زورة بشأن زواجه منها والذي بدورها 

نفته جملة وتفصياًل.
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