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سكوت موريسون يعلن عن
أحدث تعديل وزاري

منظمة الصحة العاملية تقول إن طرح اللقاح يف 
أوروبا "بطيء بشكل غري مقبول"
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ارتفاع أسعار املنازل بأسرع وترية
ا 
ً
منذ 32 عام

ترتفع أسعار املنازل األسترالية بأسرع وتيرة منذ 32 عاًما 
، حيث تشهد أسواق العقارات في سيدني وملبورن انتعاًشا 

كاماًل من االنكماش قصير األمد بسبب فيروس كورونا.
ارتفــع مؤشــر "كورلوجيك" الشــهري لقيمة املنازل بنســبة 
2.8 في املائة في أذار- مارس - وهو أكبر نمو شــهري منذ 

أكتوبر 1988.
وقالــت إليــزا أوين ، رئيســة قســم األبحاث األســترالية في 
"كورلوجيــك" إنــه أمــر رائع للغايــة أن نرى هــذا املعدل من 

الزيادة في جميع أنحاء أستراليا".
ســجلت أسعار سيدني أسرع ارتفاع ، حيث ارتفعت بنسبة 
3.7 في املائة في الشــهر و 6.7 في املائة خالل الربع األول 

من العام - أقوى نمو فصلي منذ منتصف عام 2015.
وقالت أوين: "كان االرتفاع في سوق العقارات بسرعة كبيرة 

عام 2015 على خلفية ازدهار إقراض املستثمرين".
"األمــر مختلف قلياًل هذه املرة مع وجود أكبر عدد للراغبني 

املحليني في التملك في السوق."
ســجلت األســعار في ســيدني وملبورن وهوبارت وكانبيرا 

وبريزبن مستويات قياسية.
وألول مرة في العام ، فاق النمو في املناطق الريفية أسواق 
العواصــم ، والتــي كان أداؤهــا قويا مع انتقــال الناس إلى 

خارج املدن الكبرى أثناء الوباء.
وقــال تيم لوليس ، مديــر األبحاث "كورلوجيك" ارتفعت قيم 

الــوزراء  رئيــس  أجــرى 
األسترالي، سكوت موريسون، 
تعديال حكوميــا، نزع بموجبه 
حقيبتــني وزاريتني مــن اثنني 
حكومتــه  أعضــاء  أبــرز  مــن 
وخفض مرتبتهما في الســلطة 
التنفيذيــة، وذلــك علــى خلفية 
فضيحتــي اغتصــاب زعزعتــا 

الحياة السياسية في البالد.
وبموجب هــذا التعديل يتولى 

انتقدت منظمة الصحة العاملية 
إجراءات طرح لقاحات فيروس 
كورونا فــي أوروبا ووصفتها 
غيــر  بشــكل  "بطيئــة  بأنهــا 

مقبول".
فــي  الوضــع  أن  وأضافــت 
املنطقــة مقلــق أكثــر ممــا كان 

عليه منذ عدة أشهر.
وتأثــرت حمــالت التطعيم في 
معظــم أنحــاء أوروبا بســبب 
التأخير، كما أن عدد اإلصابات 

التتمة صـــ ٢١

تصنيع جميع أنواع اخلزائن
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أستراليا متأخرة عن خطة التطعيم
بـ3.4 مليون جرعة

استراليا ترفض الرسوم الجمركية الصينية 
الجديدة على النبيذ

أعطت أستراليا زهاء 600 ألف جرعة من 
اللقــاح املضــاد لكورونا وهــو أقل بـ3.4 
مليــون جرعــة عن املعدل املســتهدف بـ4 
ماليني جرعة الــذي حدده رئيس الوزراء 

سكوت موريسون حتى نهاية مارس.
أستراليا متأخرة عن خطة التطعيم بـ3.4 
مليــون جرعة"نخشــى أنكــم تأخرتــم".. 
14 دولــة قلقة من تقريــر منظمة الصحة 

العاملية حول أصل كورونا
وقال كبير مسؤولي الصحة في أستراليا 
البروفيســور بــول كيلــي إنــه تــم تقديم 
597 ألــف جرعــة من لقــاح "فايــزر" أو 
"أســترازينيكا" حتــى اآلن، وهــذا يمثــل 

٪15 من الهدف األصلي ملوريسون.
وأشــار إلــى أن يــوم االثنــني كان يومــا 

الوزراء األسترالي ســكوت  قال رئيــس 
موريسون إن الرسوم الجمركية الصينية 
الجديــدة علــى النبيذ التي مــن املقرر أن 
تســتمر لخمس سنوات "ليست مقبولة" 
، واعتبرهــا انتقامًا لدفاع أســتراليا عن 

قيمها.
بيــان  فــي  الصــني  ووصفــت 
اصدرته وزارة التجارة، هذه اإلجراءات ، 

تقديــم  تــم  للتطعيمــات حيــث  قياســيا 
55597 لقاحا في جميع أنحاء أستراليا.

ومــع ذلك مــن أجل الوصول إلــى الهدف 
أبريــل، ســتظل وزارة الصحــة  بنهايــة 
بحاجــة إلــى إعطــاء 3.4 مليــون جرعة 
يعــادل  مــا  أي  أســابيع  أربعــة  خــالل 

121400 حقنة في اليوم.
وقــال رئيس الــوزراء في ينايــر املاضي 
4 ماليــني  تلقــي  إلــى  يهــدف  كان  إنــه 
شــخص أول جرعــة مــن اللقــاح بحلول 
نهايــة مــارس، إال أن أســتراليا أخفقــت 
في الوصول إلى هدفها بســبب مشكالت 
الطبيعيــة  والكــوارث  الدوليــة  اإلمــداد 
بمــا في ذلــك فيضانات نيو ســاوث ويلز 

ومشكالت الحجز.

التــي مــن املقــرر أن تدخل حيــز التنفيذ 
األحد، بأنها رســوم للحفاظ على الســلع 
الصينية ، بحسب وسائل إعالم حكومية.

في نــزاع  وكانبيــرا  بكــني  ودخلــت 
تجاري تصاعد العام املاضي وشهد قيام 
الصني بفرض رسوم تجارية على النبيذ 
ولحــوم البقر والشــعير والفحم وتأخير 

في األجراءات جمركية.

أخبار قصرية
داريل ماغواير يواجه تهمًا 

جنائية
قد يواجه العشــيق الســابق لرئيسة 
ويلــز غالديــس  نيــو ســاوث  وزراء 
بريجيكليــان داريــل ماغوايــر تهمــًا 
جنائيــة بشــأن األدلــة التــي قدمهــا 

للجنة املستقلة ملكافحة الفساد.
الجلســات  خــالل  الكشــف  أدى   *
العامة إلى إجبار السيد ماغوير على 

االستقالة من البرملان
* فــي حالــة إدانتــه ، يواجه الســيد 
ماغوير عقوبة بالســجن ملدة أقصاها 

خمس سنوات
* كان الســيد ماغواير نائًبا أحراريا 

عن واغا واغا

متهمة بالقتل في بانكستاون
تخضــع أم لطفلــني فــي بانكســتاون 
لحراســة الشــرطة فــي املستشــفى ، 
متهمــة بالقتل بعــد أن طعنت زوجها 
حتــى املوت مــع وجــود طفليهما في 
املنــزل. وكشــفت الشــرطة أن الرجل 
كان يســيء معاملــة أســرته وربمــا 
كانــت القاتلة املتهمــة تتصرف دفاعا 

عن النفس.

تهمــًا  تواجهــان  شــابتان 
خطيرة.

متزوجتــان ومتهمتــان بارتكاب عدة 
غــرب  جنــوب  فــي  جرائــم خطيــرة 
ســيدني - ســرقة محطــات بنزين عن 
طريــق التهديد بفأس وســكني. وبعد 
املالحقة من قبل البوليس تم القبض 

عليهن أثناء السرقة.

االستثمار
كان أفضــل اســتثمار يمكنــك القيــام 
بــه هــو شــراء عقــار في ســيدني في 
التسعينيات - حيث ارتفعت األسعار 
بنسبة 400 في املائة خالل 30 عاًما. 
واآلن ، مــن الصعوبــة للجيل الجديد 
تحقيق الحلم األســترالي العظيم من 

دون مساعدة األهل.

فيضانات أستراليا:
إنقاذ أبقار جرفتها املياه

أخذ املزارعون يبحثون عن ماشيتهم 
الغزيــرة  األمطــار  أن جرفتهــا  بعــد 
والفيضانــات فــي والية نيو ســاوث 

ويلز بأستراليا.
الشــواطئ  قــرب  أبقــار  علــى  عثــر 
والقنوات وبمناطق ســكنية في حالة 

شديدة من اإلعياء.
التــي  الغزيــرة  األمطــار  وتســببت 
اســتمرت أليــام فــي فيضــان األنهار 
والســدود حــول ســيدني - عاصمــة 
الوالية - وفي جنوب شرق كوينزالند
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رسالة الى البابا 
والبطاركة

ممدوح سكرية موريسون يشارك في قداس الجمعة 
العظيمة في كنيسة مار شربل

شقيقان يعثران على حجر نادر
أغلى بـ500 مرة من الذهب!

حضــر رئيــس وزراء أســتراليا ســكوت 
موريســون قــداس الجمعــة العظيمة في 
كنيسة مار شربل في بانشبول مع رئيس 
الوزراء السابق طوني أبوت، ومثل زعيم 
العارضــة النائب طوني بيــرك باالضافة 
الى عــدد كبير مــن الوزراء واملســؤولني 
والســفير اللبناني ميــالد رعد والقنصل 
العــام شــربل معكرون. تــرأس الصلوات 
ســيادة املطران شــربل طربيه ويســاعده 
رئيــس ديــر مــار شــربل شــربل عبــود 

ورهبان الدير.
في رســالته في هذه املناســبة قال السيد 

موريسون.
كان مــن دواعــي ســروري أن أنضــم إلى 
مجتمعنــا املاروني الرائع في بانشــبول 

إســحق  البريطانيــان  الشــقيقان  عثــر 
وصوفيــا أندريو على حجر "أوبال" نادر 
وهــو حجر كريــم نصفه شــفاف متأللئ، 
خالل رحلتهما األولى للكشف عن املعادن 

في والية كوينزالند بأستراليا.
والحجــر الــذي عثــر عليه الشــقيقان من 
أكثــر األحجــار الكريمــة ملعانــا وبلغــت 

اليــوم مــع جينــي والفتيــات فــي خدمة 
الجمعــة العظيمــة. يمكــن أن يكــون عيد 
الفصــح وقًتا رائًعــا للتأمــل والتجديد ، 
بغض النظر عما إذا كنت شخًصا متديًنا.

بالنسبة ألولئك الذين يشاركوننا اإليمان 
املســيحي ، هــذا هــو وقــت الشــكر على 
النعمة والســالم اللذين تم تقديمهما لنا 
جميًعــا من خالل رســالة عيد الفصح عن 

موت يسوع وقيامته.
اإليمــان جــزء مهــم مــن حيــاة ماليــني 
إنــه يجلــب لهــم الراحــة  األســتراليني. 
والسالم واالطمئنان. وهذا ينطبق بشكل 
خاص على مجتمعنا املاروني األسترالي. 
إنهم أصدقاء أعزاء لنا ونحب مشاركتهم 

هذه األوقات الخاصة .

قيمتة 700 ألف جنيه أسترليني.
وقالــت صوفيــا "إنــه يضــم كل لــون من 
ألوان قوس قزح وكل لون يمكن تخيله".

ويشــير الخبــراء إلــى وجــود %90 من 
"األوبــال" بالعالــم فــي املناطــق النائية 
األســترالية، وأن قيمتهــا التجارية أغلى 

بـ500 مرة من الذهب.

ابنتي ناتالي سكرية منذ عامني كتبت خطاًبا عاطفًيا للبابا 
والبطاركة على أمل أن يستمعوا لها أو على األقل أن يفكروا 

في ندائها ونداء األجيال الشابة. 
مضمــون الرســالة كان حول تاريخ االحتفــال بعيد الفصح 
والفرق بني الغرب والشرق حول التاريخ الذي يتبدل من عام 
الى عام، وهذه املشكلة تؤلم الكثير من املؤمنني وخصوصا 
جيل الشــباب املتحمس لكســر كافة التقاليــد غير املهمة و 
لكن لســوء الحظ ، لــم تفلح كافة النداءات حــول العالم في 
كســر جليد قد ال يكون بذات األهمية التي يتصورها رجال 

الدين. 
مــا أعتقــده أن التوقيت والتاريخ ليس مهما بقــدر أهمية االيمان كما جاء 
في الرسالة أدناه، وناتالي واحدة من ماليني الشباب حول العالم يرغبون 
فــي توحيد عيــد الفصح املجيد الذي يعتبر من أقــدس األعياد في االيمان 

املسيحي ورسالة ناتالي أدناه توضح ذلك:
لقد ســألتني صديقتي ، هل تحتفلني بعيد الفصح يوم األحد أو األســبوع 
املقبــل ، قلــت لها عيدنا متأخر ثم ســألت ملاذا؟ أخبرتهــا أنني حًقا ال أعلم 
، الشــيء الوحيد الذي أعرفه هو أننا نتبع التقويم الشــرقي ، ثم حاولت 
املزاح وهي تقول بعد أن ينتهي عيدنا، ســوف لن تجدي شــيئا من مظاهر 

االحتفال وحتى لن تجدي أرنب الشوكالتا وال بيض العيد. 
بعد أن ذهبت إلى املنزل ، ذهبت إلى غوغل للبحث عن الســبب الرئيســي 
وراء هذا االختاف فوجدت: عند الحديث عن موســم أو تاريخ عيد الفصح 
نجــد الكثيــر من الجــدل واالختالفــات بني الطوائف املســيحية الشــرقية 
والغربيــة، ويعــود ســبب هذا االختــالف إلى زمن املســيحية األولى حيث 
واجه املســيحيون وقتها صعوبة في تحديد التاريخ، لكن مســيحيو آسيا 
الصغــرى كانــوا قد انتبهوا إلى أن اليهود يحتفلــون بعيد الفصح بنفس 
يوم صلب املســيح، أي بيوم 14 نيســان، وهو التاريخ بعد أول بدر كامل 
بحلول الربيع، وتم مالحظة قيام املسيح بعدها بيومني، أي في 16 نيسان 
بغــض النظر عن اليوم في األســبوع. لكن الغــرب اعتمدوا تقويمًا مختلفًا 
بحيث يتم االحتفال بقيامة املســيح في يوم األحد األول بعد 14 نيســان، 
وفــي 325 م اعتمــد مجلس نيقية تقرير االحتفــال بالفصح في يوم األحد 
األول بعــد اكتمال أول بدر ربيعي، وبذلــك يكون تاريخه متراوحًا بني 22 
– 2  نيســان، وبالنظر ملا تتبعه الكنائس األرثوذوكســية الشرقية يالحظ 
اختالفهــا عــن هذين التقويمــني باتباعها للتقويم اليولياني الذي يســبق 
التقويــم الغريغــوري ب 13 يــوم، بحيث يكــون احتفالها بقيامة املســيح 

متأخرًا عن البروتستانت والكاثوليك والرومان. 
ما وجدته غير مهم بالنســبة لي وللشــباب ولجميع املسيحيني الحقيقيني 
، كمســيحيني احتفلنــا بصلب يســوع املســيح واقامته مرتن فــي التقويم 
الغربــي والثانــي فــي التقويــم الشــرقي ، فمــا املشــكلة إذا التقــى البابا 
والبطاركــة وتقــرر يوًمــا احتفاليا للجميع. بالنســبة لي ليــس مهما متى 
وأيــن وكيــف وليس مهما كل هــذه القضايا التاريخية فــي االحتفال بعيد 
الفصــح، انمــا األهم من ذلك كله هــو املعنى الحقيقي لعيــد الفصح وملاذا 
نحتفــل به. إن احتفالنا بعيد الفصح هو احتفال بروح القيامة والخالص 
واألمل الذي جلبه يسوع للبشرية وبدء حياة جديدة فيها الحب والسالم، 
في عيد الفصح نتذكر التضحية التي قدمها يســوع من خالل صلبه وهذا 
مــا يحفزنــا على التضحيــة والعطاء من أجل اآلخرين ، لكن قيامة يســوع 

تمثل: إمكانية والدة جديدة ، وخالص ، وتجديد اإليمان. 
فــي الختــام ، أود أن يأخذ الزعماء الدينيــون اهتمامنا في 
عني االعتبار وأن يحددوا موعًدا واحًدا لنا جميًعا لالحتفال 
بعيد الفصح مًعا. أتمنى للجميع موســًما احتفالًيا ســعيًدا 
، على أمل أن يكون لديهم عيد فصح رائع وآمن مع العائلة 

واألصدقاء.
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شالالت جميلة تظهر على صخرة
»أولورو« في أستراليا

 الجئ عراقي يعترف بجريمة بشعة في 
أستراليا وهذا مصيره

فتاة أسترالية تكشف سر خسارتها 40 
كيلوغراما في عام

لقاح فيروس كورونا: رئيس شركة كوانتس 
للخطوط الجوية يدعم التطعيم كشرط 

أساسي للسفر الجوي

بعد هطول أمطار غزيرة في شــمال أستراليا 
ملــدة أســبوع تقريبــًا، ظهرت لقطــات مذهلة 
لشــالالٍت على صخرة أولــورو، أي التكوين 
الصخــري املقــدس من الحجــر الرملي فــي 
السهول الصحراوية املعروفة باسم »املركز 

األحمر« باإلقليم الشمالي.
وُتظهــر مقاطــع الفيديــو والصــور كمية من 
املياه تتدفق من الصخور الحمراء الساطعة، 
حيــث ارتفع إجمالــي األمطــار إلــى خمســة 
آذار  ملــارس/  الشــهري  املتوســط  أضعــاف 
الجــاري، خالل أربعة أيام فقــط في املناطق 

األكثر تضررًا.

يواجــه الجــئ عراقــي فــي أســتراليا عقوبة 
الســجن 14 عامــا والترحيــل بعــد قيامــه 
باغتصاب شابة تبلغ من العمر 22 عاما في 

أحد شوارع سيدني.
واعترف ســاير حمود جابــر العنزي، البالغ 
مــن العمــر 39 عاما، بالجريمــة التي وقعت 
فــي عــام 2019، فــي زقــاق مظلم فــي أحد 
شوارع العاصمة األسترالية، وفقا لصحيفة 

“ديلي ميل”.
الجمعــة،  املحكمــة،  أمــام  العنــزي  ومثــل 
لالستماع للحكم النهائي، لكن القاضي أرجا 
القضيــة لوقــت الحق مراعــاة لحالة العنزي 

النفسية.

قــال الرئيــس التنفيــذي لشــركة كوانتــس 
للخطــوط الجوية االســترالية إن الحكومات 
ستشترط تناول اللقاحات املضادة لفيروس 
كورونا لدخول املسافرين األجانب أراضيها.

املضــادة  اللقاحــات  أن  كثيــرون  ويــرى 
لكوفيــد19 ُتعد من أهــم العوامل التي ُتعلق 
عليهــا اآلمال فــي إنعاش هــذا القطاع الذي 

تسبب الفيروس في تآكله بنسبة 75.6%.
التنفيــذي  الرئيــس  جويــس،  أالن  وقــال 
لكوانتــس ، إن حكومــات كثيــرة تتحدث في 
الوقــت الراهــن عــن تنــاول اللقاح "كشــرط 

لدخول البالد".
وأشــار إلى أنه حتى لو لم تتخذ الحكومات 

كشــفت األســترالية ليا فراغوميني، البالغة 
 40 فقــدت  والتــي  عامــا،   28 العمــر  مــن 
كيلوغرامــا فــي عام واحد، ســر نجاحها في 

ذلك.
وحســبما نشرت قناة "نيوز 7" التلفزيونية 
املحلية على موقعهــا اإللكتروني، فقد عانت 
فراغومينــي من الوزن الزائد منــذ الطفولة، 
حيــث "كانت تعانــي" في كثير مــن األحيان 
مــن اإلجهاد. وكان الحد األقصى الذي وصل 

إليه وزنها أكثر من 112 كيلوغراما.
وقالــت الفتــاة إنهــا اســتلهمت الفكــرة من 
والدتهــا لتوأمني وعدم الراحــة أثناء الحمل 

لتغيير أسلوب حياتها.
فــي عــام 2019، لجــأت املــرأة األســترالية 
إلــى األطبــاء، حيث أرادت إجــراء عملية في 
املعــدة في إطار برنامــج الدولة، ولم تحصل 
فراغومينــي علــى املوافقة ألنها لم تســتوف 
املعايير الالزمة، وأخذت الفتاة صحتها على 

محمل الجد فقط في مارس/آذار 2020.
وبدأت الفتاة حساب عدد السعرات الحرارية 
املســتهلكة وممارســة الرياضــة. منــذ ذلــك 
الحني، التزمت الفتاة بتناول أكبر عدد ممكن 
مــن األطعمة الكاملة وتجنــب األطعمة عالية 

شــبه  املنطقــة  فــي  األمطــار  وأدى هطــول 
القاحلة إلــى تدفــق امليــاه املنزلقة الخالبــة 

أسفل الفتحات املنحوتة في الحجر.
وقالت ستايســي ماكجريجــور، التي تعمــل 
في شــركة ســياحية محليــة، : »لقد عشــت 
وعملــت فــي أولــورو ملــدة 4 أعــوام، ولــم 

أشهد قط شالالت وأمطارًا كهذه«.
وأضافت ماكغريغور في إشــارة إلى الصور 
املنشــورة علــى صفحتها في »فيســبوك«: 
»كنت في الحديقة عند الســاعة 11 صباحًا 
وعدت في الخامسة مساًء عندما ازداد هطول 

األمطار للحصول على هذه اللقطات«.

وقالت املحكمــة إن العنزي لم يكن في وضع 
الئــق للمضي قدما وتم تأجيــل القضية إلى 
موعــد الحق حتى تتاح له فرصة اتخاذ قرار 
بشــأن محاميــه، الــذي أعلــن انســحابه من 

القضية.
وبــرر املحامــي االنســحاب لكــون العنــزي 
“يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة نتيجة 
لتجارب حياة مؤملة للغاية”، مؤكدا أنه “غير 

قادر على االستمرار في العمل من أجله”.
ويحمــل العنــزي تأشــيرة مؤقتــة لإلقامــة 
في أســتراليا، ومن املرجــح أن يتم ترحيله 
لبلــده األم العــراق بعــد تمضيــة عقوبــة 

السجن.

هذا القرار، ينبغي أن تبدأ شــركات الطيران 
حول العالم في تفعيل سياستها الخاصة.

وأضــاف: "يقــع علــى عاتقنا واجــب حماية 
الركاب وطواقم الطيران، ويعني ذلك ضمان 

سالمة كل األشخاص على منت الطائرة".

الســعرات الحراريــة. تبلــغ كمية الســعرات 
التــي تتناولهــا يوميــا حوالــي  الحراريــة 
1500 ســعرة حرارية، في حني أن الفتاة لم 

تتخل تماما عن مختلف األطعمة الشهية.
لذلــك، تحتــوي قائمة طعامها علــى الخبــز 
اليونانــي  واللــن  الجــن،  مــع  املحمــص 
بالفواكــه واملكســرات، وســلطة الدجــاج أو 
وكميــة  والخضــروات،  والفواكــه  التونــة، 
شــكل  علــى  الكربوهيــدرات  مــن  صغيــرة 
مكرونــة أو أرز أو بطاطس. بعد أن فقدت ما 
يصل إلى 40 كيلوغراما، بدأت تشعر وكأنها 

"شخص مختلف تماًما".
"لدي الكثير من الطاقة والقدرة على التحمل 
بحيــث يمكنني الذهــاب دون قيلولة. أركض 
مــع األطفــال وأســتمتع بالتمريــن ألول مرة 
في حياتي. ال أخجل من مقاســي في األماكن 
العامــة، وأصبــح مــن األســهل بالنســبة لي 

اختيار املالبس".
في وقت ســابق، شــاركت امرأة هندية فقدت 
40 كيلوغراًمــا ســر فقــدان الــوزن. ووفًقــا 
للمــرأة، فإن الســر الرئيســي لفقــدان الوزن 
ليــس اختيار األطعمة التــي يجــب تناولها، 

ولكن حجم الوجبة.
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 لقد بدأ برنامج التلقيح 
ضد كوفيد-١٩ يف أسرتاليا.

ستحافظ لقاحات كوفيد-19 عىل أسرتاليا آمنة وتحمي منط حياتنا. سيتم أوالً تلقيح األشخاص األكرث عرضة لخطر 

اإلصابة مبرض خطري وأولئك األكرث عرضة للفريوس يف مجتمعاتنا، مبا يف ذلك:

• عامل الحجر الصحي والحدود

• العاملني يف الخطوط األمامية للرعاية الصحية واإلعاقة ورعاية املسنني

• األشخاص الذين يعيشون يف دور رعاية املسنني ورعاية ذوي اإلعاقة 

.COVIDSafe يوفر التطعيم أفضل حامية من كوفيد-19، ولكن من املهم أيًضا أن نستمر جميًعا يف أن نبقى

 National Coronavirus Helpline أو اتصل بـ australia.gov.au ملعرفة موعد دورك، ُزر

 عىل 080 020 1800. 

لخدمات الرتجمة التحريرية والشفوية اتصل عىل 450 131.

Canberra ،بترصيح من الحكومة األسرتالية

برنامج أسرتاليا للتلقيح
ضد كوفيد-١٩

آمن. فّعال. مجاين.
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تحذير أسترالي من لقاحات كورونا 
"تٌباع" في اإلنترنت المظلم

نائب عرض 1000 دوالر على مومس 
لممارسة الجنس معها من تحت قبة البرلمان

جدل في أستراليا
بعد اقتراح مسؤول كبير في الشرطة 

تطبيقًا إلثبات الرضائية الجنسية

هجوم إلكتروني يعطل بث إحدى أكبر 
القنوات التليفزيونية في أستراليا

ظهــرت فــي اآلونــة األخيــرة علــى مواقــع 
عمليــات  ويــب"،  "دارك  املظلــم  اإلنترنــت 
بيع للقاح كورونــا ووثائق مزورة تتضمن 
شــهادات الحصــول علــى اللقــاح التي قد 
تكون من الشــروط الالزمة للســفر في وقت 
الحق وشهادات نتائج سلبية "بي سي آر" 

للكشف عن اإلصابة بكورونا.
أو  أســترازينيكا  لقــاح  ســعر  ويتــراوح 
ســبوتنيك أو ســينوفارم أو جونسون آند 

جونسون ما بني 500 و750 دوالر.
كمــا ٌتعرض شــهادات مزورة مــن قبل باعة 

طالــب نائــب رئيــس حكومــة نيو ســاوث 
ويلــز وزعيــم الوطنيــني جــون باريــالرو 
زميله الســابق في الحزب مايكل جونســن 
مزاعــم  وســط  البرملــان  مــن  باالســتقالة 

بارتكابه أعمال مخلة في مبنى البرملان.
وتأتــي هــذه املطالبــة عقب تقرير نشــرته 
شــبكة أي بي ســي اإلخبارية اليوم كشفت 
فيــه قيــام النائب عــن منطقة "آبــا هانتر" 
عاملــة  علــى  دوالر   1000 مبلــغ  عــرض 
بمجال الجنس ملمارســة الجنــس معه في 
البرملان وأرسل للمرأة رسائل نصية بذيئة 
وفيديــو فاحــش أثنــاء جلوســه تحت قبة 

البرملان.
ويأتي هــذا التقرير أيضا بعد أســبوع من 
إجــازة اضطراريــة أخذهــا جونســن بعــد 
نفيــه مزاعم اغتصابه نفس املرأة في البلو 

ماوننت في عام 2019.
وقــال باريالرو في بيــان اليوم إنه يتوجب 
على جونســون االســتقالة فورت وأن دوره 

كنائب "ال يمكن الدفاع االستمرار به".
وتابــع قائال "هذا ســلوك مثير لالشــمئزاز 
ولن يكون مقبوال أبدا.. وأنا أطالب جونسن 

باالستقالة من البرملان على الفور."
مــن جهتهــا، عبرت رئيســة حكومــة والية 
نيــو ســاوث ويلــز غالديــس بريجيكليــان 

اشمئزازها من التقرير.
و فــي التفاصيــل، أخبرت املــرأة قناة أنها 
تبادلت مئات الرســائل مع الســيد جونسن 
بعــد الــرد علــى إعالنــه عبــر اإلنترنت عن 

الجنس في أغسطس 2019.
وشــرحت قائلة" إذا صح التقرير، فسيكون 

األمر مقرفا."
أمــا بخصــوص حادثــة االغتصــاب، فقــد 

اقتــرح ميــك مولــر، الــذي يشــغل منصــب 
مفوض شــرطة نيو ســاوث ويلز بأستراليا 
تطويــر تطبيــق هاتفــي مــن أجــل توثيــق 
املوافقة الجنسية املتبادلة في إجراء يهدف 
إلــى تحســني معــدالت اإلدانــة فــي قضايا 

الجرائم الجنسية.
املواعــدة  تطبيقــات  أن  مولــر  واعتبــر 
جمعــت األزواج معا ويمكــن أن توفر نفس 
التكنولوجيا أيضًا توضيحًا بشــأن مسألة 

املوافقة.
وقــال مولــر إن عــدد االعتداءات الجنســية 
املبلــغ عنها في الواليات األســترالية األكثر 
اكتظاظــا بالســكان آخــذ في االرتفــاع، في 
حــني أن معــدل نجــاح املالحقــة القضائية 
البالــغ 2 فــي املائــة فقط والناجــم عن تلك 
التقاريــر أظهر فشــل النظام فــي وضع حّد 

لالعتداءات واملالحقات.
وشــّدد مولر على أن التطبيق سوف يوقف 
االعتــداءات مــن الحــدوث في املقــام األول 

وإبقاء الناس خارج نظام العدالة.
جدل واسع

اقتــراح مولــر أثــار جملــة مــن االنتقادات 
في صفــوف الطبقة السياســية واملنظمات 
الناشــطة فــي مجــال الدفــاع عــن حقــوق 
النســاء إذ تّم التشكيك في فعالية التطبيق 

إلى حد كبير.
غالديــس  الواليــة  وزراء  رئيســة  وهنــأت 
بريجيكليــان مولــر علــى "توليــه منصبــًا 
مشــكلة  حــول  محادثــة"  إلجــراء  قياديــًا 
االعتــداء الجنســي، لكنهــا رفضــت إبــداء 

أدى هجــوم إلكترونــي تعرضــت لــه القناة 
التاســعة األســترالية إلــى انقطــاع البــث 
الحــي لبرنامــج كانــت القنــاة تذيعــه، مما 
أثــار مخاوف حيال أن تكــون البالد عرضة 

للمزيد من القرصنة اإللكترونية.
وقالــت القناة التلفزيونية األســترالية إنها 
لــم تتمكن من بــث عدد مــن البرامج األحد، 

بما فيها برنامج ويكإند توداي.
وأشــارت القناة التاسعة إلى أنه لم يتضح 
حتــى اآلن "مــا إذا كان اختــراق األنظمــة 
اإللكترونيــة جــاء نتيجــة عمــل إجرامــي 

تخريبي أو أن دولة أجنبية تقف وراءه".

مجهولــني تفيــد بأخــذ اللقاحــات املضادة 
مقابل 150 دوالر للشهادة الواحدة.

ويقــول باحثون إن هناك "زيادة كبيرة" في 
اإلعالنــات ذات الصلــة باللقاحات املضادة 

للوباء على اإلنترنت املظلم، 
استراليا بشكل مستمر تحذر املواطنني من 

عمليات النصب واالحتيال عبر االنترنت.
واإلنترنــت املظلــم أو ما يعرف "بالشــبكة 
املظلمة" هو جزء من شــبكة اإلنترنت يمكن 
الولــوج إليه باســتخدام برمجيات وضبط 

وتفويض خاص.

علقت بتحفظ قائلة إن الشــرطة تحقق بهذا 
املوضوع.

وتابعت قائلة "أريد أن تحترم جميع أماكن 
العمــل، وليــس فقــط فــي السياســة  وفي 
جميــع مجاالت الحياة املــرأة وأن تعاملها 

على قدم املساواة."
وتعتبــر املزاعــم ضد جونســن األحدث في 
سلســلة االتهامــات التــي يواجههــا حزب 
األحرار، ال ســيما فــي البرملــان الفيدرالي، 
منــذ أن قالــت املوظفــة الســابقة بريتانــي 
هيغينز إنها تعرضت لالغتصاب في مكتب 
وزيــر حكومــي كبير فــي مارس مــن العام 

املاضي.
نائــب عــرض 1000 دوالر علــى مومــس 
ملمارسة الجنس معها من تحت قبة البرملان

اس بي اس

رأيها في التطبيق.
اعتبرت الرئيســة التنفيذية لســالمة املرأة 
في نيو ساوث ويلز هايلي فوستر أن هناك 
العديــد مــن املقترحات القائمــة على األدلة 
لتحســني تحقيــق العدالــة للناجيــات مــن 
االعتداء الجنسي، لكن التطبيق لم يكن من 

بينها.
واحتجــت أكثــر مــن 100 ألــف امــرأة في 
مسيرات في جميع أنحاء أستراليا مؤخرا 
للمطالبــة بالعدالــة وحمايــة النســاء فــي 

أماكن العمل الخطرة.
واندلع الغضب العام بعد نفي املدعي العام 
األســترالي مزاعم بأنه اغتصــب فتاة تبلغ 
مــن العمر 16 عامــا قبل ثالثة عقود، وزعم 
موظــف حكومــي ســابق أنه تــم اغتصاب 
الفتــاة قبــل عامــني من قبــل زميــل لها في 

مكتب الوزير في البرملان.

فــي غضون ذلك، يحقق البرملان األســترالي 
في كانبيــرا في هجوم إلكتروني تعرض له 

األحد.
وقــال أنــدرو هايســتي، مســاعد وزيــر 
إلــى  الدخــول  إن  األســترالي،  الدفــاع 
مراكــز تكنولوجيــا املعلومــات والبريــد 
اإللكترونــي فــي مقــر البرملــان تــم وقفه 
هايســتي  وبــرر  احتــرازي.  كإجــراء 
هــذا اإلجــراء بأنــه جــاء بســبب بعض 
املشــكالت التي يواجهها أحد "املوردين 
الخارجيــني"، دون أن يوضــح املزيد من 

التفاصيل.
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أطيب أنواع البوظة العربية الفاخرة المصنوعة في معاملنا
لدى محالت االفراح حلويات معلبة خاصة لكافة انواع المحالت ونقوم بتوصيل الطلبات عند اللزوم.

 محالت االفراح دائما جاهزة لتلبية طلباتكم من الحلوى لكافة المناسباتكم المهمة من أعراس، أعياد 
ميالد، خطبة، احتفاالت دينية وحفالت تخرج.

زورونا أو اتصلوا بنا فسوف تجدون عند
محالت االفراح ما يفرحكم 

751 Punchbowl Road, Punchbowl NSW 2196

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

Happy Easter
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رئيس مجلس إدارة شركة WJS خلدمات النقل نبيل عيسى 
يتمنى لكم ولعائالتكم

عيد فصح مجيد وكل عام وأنتم بخير

19 NORTHCOTE RD  GREENACRE
NEW SOUTH WALES, 2190  Australia

NABEL ISSA
Director

T he Director Of wjs Logistics 

 Nabel Issa Wishing you

a very Happy Easter
May you enjoy this time with your family and loved ones.

WJS LOGISTICS PTY LTD is located in 
GREENACRE, NEW SOUTH WALES, Australia and 
is part of the Freight Forwarding Services Industry.

WJS LOGISTICS PTY LTD

Be safe not sorry
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يتقدم القنصل الفخري
للجمهورية العربية السورية

االستاذ ماهر دباغ
من أبناء اجلالية السورية والعربية

بأحر التهاني وأطيب األمنيات مبناسبة حلول
عيد الفصح السعيد
متمنياً للجميع اخلير

وأن يعم السالم سورية واملنطقة العربية والعالم

Australian Syrian League
wishes everyone a safe and

Happy Easter

تتمنى الرابطة األسترالية السورية للجميع
عيد فصح سعيد وآمن
وكل عام وأنتم بخير



10The World Observer  |  1st April  |  2021 األوبزرفر  |  ١ نيسان  |  ٢٠٢١
تكنولوجيا

إيلون ماسك.. دعوة 
"مغرية" للمعيشة 

والعمل في "مدينته"

سباق جديد..
6 أسلحة تحفظ التفوق األميركي على روسيا والصين

دعــا الرئيس التنفيذي لشــركتي "تســال" و"ســبيس إكس" 
إيلون ماسك، األميركيني إلى االنتقال إلى مدينة "ستاربيز" 

التي ينوي إنشاءها في والية تكساس.
وأغرى امللياردير األميركي من ينتقل إلى مدينته املستقبلية، 
بإمكانيــة الحصــول على فرص للعمل في شــركة "ســبيس 

إكس".
وقال ماســك في تغريــدة علــى حســابه بموقــع "تويتــر"، 
الثالثــاء: "يرجــى التفكيــر فــي االنتقــال إلى ســتاربيز في 

تكساس وتشجيع األصدقاء على القيام بذلك".
وتابع: "تنمو احتياجات التوظيف الخاصة بســبيس إكس 
للمهندســني والفنيني والبنائني وموظفي الدعم األساسيني 

من جميع التخصصات بسرعة".
وأضاف ماســك في تغريدة أخرى: "ستنمو ســتاربيز بعدة 

آالف من األشخاص خالل العام أو العامني املقبلني".
وكان ماســك أعلن في وقت ســابق أنه بصدد إنشــاء مدينة 
جديدة في والية تكساس األمريكية، تحمل اسم "ستاربيز".

وقــال إن املدينة ســتكون أكبر بكثير من قرية بوكا تشــيكا، 
حيــث تقع منصــة إطالق صواريخ تابعة لشــركة "ســبيس 

إكس".

وإزاء ذلك، الواليات املتحدة لم تقف مكتوفة األيدي.
وفــي هــذا الســياق، نشــر موقــع "ناشــونال إنتســرت" 
األميركــي الذي يهتــم كثيرا بالشــؤون الدفاعيــة، تقرير 
تحــدث فيهــا عــن أســلحة أميركيــة جديــدة ســتحافظ 

على التفوق العسكري األميركي.
واألسلحة هي على النحو التالي: 

األخيــرة،  الصراعــات  املــدى:  فــي  البعيــدة  املدفعيــة 
بات الجيــش األميركي يعتمد أكثــر فأكثر على الضربات 
الجويــة أكثر مــن املدفعية، وهذا يحمل فــي طياته نقطة 
ضعف، إذ إن الدعم الجوي قد يتأخر في بعض الحاالت، 

مما يستدعي الحاجة لسالح مدفعية قوية ودقيقة.
ويطــور الجيــش األميركــي حاليــا مدفعيــة "هاوتــزر" 
القديمــة لكي تصبح قادرة على تدميــر الدفاعات الجوية 
لقوات الخصم، على بعد عشــرات أو مئات األميال، وإلى 
جانبها، راجمة الصواريخ الصواريخ "إم 270" والنظام 
الصاروخــي "إم 142"، ســتصبح قــادرى علــى إطــالق 

نيرانها إلى مضاعفة مداها إلى أكثر من 100 كلم.
مركبات قتالية جديدة: تبذل املؤسسة العسكرية األميركية 
جهودا كبيرة نحو اســتبدال املركبة القتالية الشــهيرة " 
برادلي"، نظرا لضعفها الشــديدة أما الصواريخ املضادة 
للدبابــات، بمركبــة جديــدة يطلــق عليــه "أو أم أف في"، 
تكــون قادرة علــى حمل فرق أكبر ومزودة برشــاش ثقيل 

وصواريخ جديدة.
طائــرات جديدة:  املروحيــات ضرورة في ســاحة القتال 
والعمليــات، لكنهــا باهظة الثمن وعرضــة لنيران العدو، 
والحــل لذلــك طائــرة جديــدة تحلــق من مــكان ضيق وال 
حاجــة لها ملطار، وســتكون بديلة للطائــرة "بالك هوك"، 
التــي يزيــد عددها لــدى الجيــش األميركي عــن 2000. 
وهناك نموذجــان لهذه الطائرة الجديدة، تتميز بســرعة 

أكبر وقدرة أوسع على املناورة.
شــبكات اتصــاالت جديدة: يرغــب الجيــش األميركي في 

تتطـــور العالقة بيـــن الواليات المتحـــدة من جهـــة وكل من الصين وروســـيا من 
جهـــة أخـــرى من ســـيء إلى أســـوأ، في حيـــن يلوح في األفق ســـباق تســـلح 

. يد جد
وهـــذا ال يعنـــي بالضرورة أن تتطـــور األمور إلى حـــد الصدام المرعـــب بين هذه 
القـــوى النوويـــة، لكن مـــن المرجح للغايـــة أن يبرز مجددا مســـألة اســـتعراض 

العضـــالت في األســـلحة الجديدة.
وفـــي الســـنوات األخيـــرة، اختبرت روسيا أســـلحة مدمـــرة مثـــل "صـــاروخ يوم 
القيامة"، وهـــو صاروخ عابر للقـــارات، بينما طورت الصين صواريخ تفوق ســـرعة 
الصوت وبوســـعها شـــن هجمات مفاجئة في دقائق، مما يعتبـــره البعض "تغييرا 

اللعبة". قواعـــد  في  كبيرا 

شــبكة اتصــاالت جديدة تســهل مهمة القيــادة والتحكم، 
تكون آمنة وبعيدة تماما عن االختراق اإللكتروني، بعدما 
الحظ قدرة الجيش الروسي على اختراق شبكة اتصاالت 

شبكة الجيش األوكراني. 
نظام دفاعي ضد الطائرات والصواريخ: مع تفوق ســالح 
الجــو األميركــي في العقــود األخيــرة، تراجــع االهتمام 
بنظــام الدفــاع الجــوي، لكــن التهديــدات الجديــدة التي 
تشكلها الطائرات املسيرة والصواريخ البالستية جعلت 

إعادة بناء نظام الدفاع الجوي أولولية.
وفــي إطــار ذلــك، يعمــل الجيــش األميركي علــى تطوير 
مركبــات صغيــرة تحمــل صواريــخ تتصــدى للطائــرات 
املســيرة التــي تحلــق علــى ارتفــاع منخفــض، ويضاف 
إليهــا أجهزة التشــويش املضادة للطائــرات، وللتصدي 
للصواريــخ البعيــدة املــدى، يطــور األميركيــون نســخة 

حديثة من نظامي "ثاد" و"باتريتوت".
الجنــدي الفتــاك: يشــكل الجنــود املشــاة فــي الجيــش 
األميركي نحو 4 باملئة من أفراد الجيش، لكنهم عانوا من 
90 باملئــة مــن اإلصابات منذ عــام 2001، ولذلك أطلقت 

مبادرة "الجندي الفتاك".
وتشمل املبادرة على تحسني أداء الجنود، ببرامج تدريب 
أفضــل، واالحتفاظ بالضبــاط ذوي الخبرة عبر الحوافز، 
ويمثل ذلك ردا على تقارير تحدثت عن سعي الصني نحو 

"الجنود الخارقني".
أما القسم الثاني فيشمل أسلحة هجومية جديدة ومدافع 

متطورة.
ومــن أجل تطوير هذه األســلحة وتوفيــر التمويل الالزم 
لهــا، يســعى الجيش األميركــي إلنهــاء أو تقليص 186 
برنامجــا، مــن بينهــا واحــد مخصــص لطائــرات النقل 

الثقيل.
وتكلف هذه األسلحة ما يقدر بنحو 33 مليار دوالر حتى 

عام 2024.

0400 140 120

IMAGE FRENZY
Antoine Yammine

53 Norman Avenue Hammondville 2170
info@imagefrenzy.com.au
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يتقدم السيد عثمان عمر 
صاحب شركة

Industrial Zone Real Estate
من الجالية العربية بأحر 
التهاني بمناسبة حلول

عيد الفصح المجيد
Unit  3 /60 Fairford Road Padstow NSW 2211 Australia

P. 0297098885  -  F. 0297098881

 Bridge Discount
Furniture

يتقدم
السيد بيتر مارون

صاحب محالت “بريدج ديسكاونت” للمفروشات
من أبناء اجلالية العربية بأحر التهاني مبناسبة

عيد الفصح املجيد
أعاده اهلل على اجلميع باخلير واألمن والسالم

 يف أستراليا والعالم

180 Parramatta Rd, Auburn NSW 2144
Phone: 02 9748 3744

ABU GEORGE SUPERMARKET
Shop 3 - 6 St. Martins Crescent - St. Martins Village Blacktown

M. 0410 062 726 elian.emgej@hotmail.com

يتقدم

رجل األعمال السيد إليان بولس
من أبناء الجالية العربية بأحر التهاني
بمناسبة حلول عيد الفصح المجيد

متمنيًا للجميع الخير واألمان والصحة

Happy Easter
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لصحة قوية وعمر طويل..
عليك بخمسة أطعمة

لــذا يجــب أواًل استشــارة طبيب قبــل اتخاذ القــرار باتباع 
نظام غذائي معني، وإن كان هناك تشجيع ولم يضع الطبيب 
أي محاذيــر فإن النظام الغذائي، الذي اكتســب شــعبية في 
الســنوات األخيرة، والذي يأتي على رأس الترشــيحات هو 
حمية البحر األبيض املتوسط. في الواقع، تم تصنيف حمية 
البحر املتوســط مؤخًرا في املرتبــة األولى بني أفضل النظم 
الغذائيــة للعــام الرابع علــى التوالي، وفًقا ملا نشــره موقع 
 US News & World Report نقــاًل عــن قائمــة CNBC

السنوية.
وتتميز حمية البحر املتوسط بأنها تتضمن وجبات تحتوي 
علــى نســبة عاليــة من الخضــار والفواكــه وزيــت الزيتون 
والحبــوب الكاملة، فضاًل عن االعتــدال في كميات البروتني 
والدهون الحيوانية. تشير األبحاث العلمية إلى أن األطعمة 
األوليــة فــي هــذا النظام الغذائــي يمكن أن تســاعد في درء 
األمراض املزمنة وتحســني الصحة، عالوة على ما توصلت 
إليه دراسات أخرى بشأن فوائد حمية البحر املتوسط للمخ.

وأهم 5 وجبات للحمية املتوسطية:

1. الشوفان
الهضمــي  الجهــاز  أداء  الشــوفان علــى تحســني  يســاعد 
واألمعاء بفضل األلياف التي تحمي الجسم أيضا من املواد 

املسرطنة.
تعــد الحبــوب الكاملة الخاليــة من الغلوتني مصــدًرا رائًعا 
للفيتامينــات واملعــادن ومضادات األكســدة املهمــة. عندما 
تنضــج ببــطء، فإنهــا تعــد مصــدًرا متوازًنــا مــن الدهــون 
والكربوهيــدرات والبروتينــات النباتية، إلى جانب جرعات 

.B جيدة من الحديد وفيتامني
في دراســة أجريت العام املاضــي، وجد الباحثون أن تناول 
كميــات أكبر مــن األلياف أدى إلى انخفــاض معدل الوفيات 
بســبب أمراض القلب واألوعية الدموية والجهاز التنفسي. 
تنصــح جمعيــة القلــب األميركية بأن يصــل إجمالي ما يتم 
تناوله من ألياف الغذائية إلى ما بني 25 إلى 30 غراًما في 

اليوم )من الطعام، وليس من املكمالت الغذائية(.

2. زيت زيتون بكر
يوصي العديد من خبراء التغذية وخبراء الصحة بأن يكون 

الخيار األول هو زيت الزيتون البكر املمتاز.
يحتــوي زيــت الزيتــون البكر املمتاز بشــكل أساســي على 
دهــون أحاديــة غير مشــبعة في شــكل حمــض األوليك، إلى 
جانب كميات كبيرة من مضادات األكســدة - وكالهما يقول 
الباحثون إنه يمكن أن يساعد في تقليل املؤشرات الحيوية 

لاللتهاب.
وجدت دراســة نشرت عام 2020 في مجلة الكلية األميركية 
ألمــراض القلــب أن األفــراد الذين يســتهلكون نصف ملعقة 

كبيــرة أو أكثــر مــن زيت الزيتــون البكــر يومًيــا يقل خطر 
إصابتهــم بأمــراض القلب واألوعية الدموية بنســبة 14% 
ويتمتعــون بانخفــاض بنســبة %18 فــي خطــر اإلصابــة 
بأمراض القلب التاجية. إن اســتبدال خمس غرامات يومًيا 
من الدهون األخرى مثل الزبدة بزيت الزيتون يقلل أيًضا من 
خطر اإلصابــة بأمراض القلب واألوعيــة الدموية وأمراض 

القلب التاجية بنسبة %5 إلى 7%.

3. األسماك
تحتــوي األســماك الدهنية مثل التونة والســلمون والرنجة 
علــى كميات عالية من أحماض أوميغا3- الدهنية الصحية، 
والتــي أظهــرت األبحاث أنها يمكن أن تحســن صحة القلب 

واألوعية الدموية.
وتوصــي جمعية القلب األميركية البالغني بتناول وجبتني من 
األسماك - وخاصة النوع الدهني - أسبوعًيا. لكن تنصح إدارة 
الغــذاء والــدواء األميركيــةFDA األطفــال والحوامــل بتجنب 
تناول األسماك التي يحتمل أن تكون أعلى مستوى من التلوث 

بالزئبق، مثل سمك القرش وسمك أبو سيف وسمك القرميد.

4. الخضروات الورقية
تعتمــد حميــة البحــر املتوســط علــى كميــات متنوعــة من 
الخضــروات الورقيــة، التــي تمد الجســم بعناصــر غذائية 
أساســية مثــل فيتامــني A وفيتامــني C وحمــض الفوليــك 

وفيتامني K والحديد والكالسيوم والبوتاسيوم.
ويحتــاج الجســم إلــى كميــة خضــروات تتــراوح بني كوب 
وثالثة أكواب في اليوم بحســب العمر والجنس ومســتوى 
النشــاط البدنــي. وبالطبــع تحتوي الســلطة الطازجة على 
مجموعة متنوعة من الخضروات الورقية وتعطي مزيج من 

العناصر الغذائية والنكهة.

5. التوت والفراولة
علــى الرغــم من أن حميــة البحر املتوســط تتضمن عدد من 
الفواكــه األساســية، إال أن التــوت - وخاصــة التوت األزرق 
والفراولــة - يحتــل مرتبة عالية في قائمــة الفواكه املفضلة 

نظًرا ملستوياته الغنية بمضادات األكسدة.
يحتــوي التــوت أيًضا علــى الكثير من األنثوســيانني، وهو 
نــوع من الفالفونويد، والذي تشــير األبحــاث إلى أنه يمنح 
العديــد مــن الفوائد للجســم، مــن بينها خفــض ضغط الدم 

وجعل األوعية الدموية أكثر مرونة.
كمــا أن كــوب واحــد مــن الفراولــة الكاملة يمكــن أن يعطي 
مــا يقــرب مــن %100 من احتياجــات الجســم اليومية من 

.C فيتامني
وتقــول دكتــور لوريــن أرمســترونغ اختصاصيــة التغذيــة 
األميركيــة إنها تبــدأ يومها عادة بتنــاول التوت األزرق في 

الزبادي أو الحبوب أو دقيق الشوفان.

من الشـــائع القـــول إن اتباع نظـــام غذائي صحـــي يؤدي 
إلى تحســـين الصحـــة والعيـــش لعمر أطول بـــدون أمراض، 
ولكـــن البد من التوقـــف عند حقيقة مهمـــة وهي أن كل 
هـــذا يتوقف على االحتياجـــات الفردية لكل شـــخص، حيث 
يتفاعل كل شـــخص بطريقة مختلفة مـــع نفس األطعمة.
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يتقدم السيد جورج الراحيل 
من أبناء اجلالية العربية

بأحر التهاني وأطيب األمنيات مبناسبة حلول
عيد الفصح السعيد

أعاده اهلل على اجلميع باخلير والبركة 
وكل عام وأنتم بخير

Happy Easter

Happy Easter

منتجات شركة جورية التجارية عالمة مميزة يف االسواق االسترالية

Jourieh Trade
Pty
Ltd

يتقدم الدكتور علي جورية
والعاملني يف شركة جورية التجارية من أبناء اجلالية العربية 

واالصدقاء والزبائن الكرام، بأحر التهاني وأطيب األمنيات 
السعيدة مبناسبة حلول

عيد الفصح املجيد
أعاده اهلل على اجلميع باخلير والنجاح والتوفيق

وكل عام وأنتم بخير

16/ 250 Milperra Rd Milperra, NSW 2214
Mob: 0404 281 962

Happy Easter



14The World Observer  |  1st April  |  2021 األوبزرفر  |  ١ نيسان  |  ٢٠٢١
إعالن

Happy
Easter

 

+ 600$ 

 النومي؟  االنسدادي   النفس انقطاع   من   تعاني ھل 
 ! CPAP من والتأجیر  للشراء ومنتجات تجارب ھنا تتوافر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 شراء

 الناجح.  العالج على للحصول   السریعة  البدایة 
  مع ؛ CPAP  وكمامات  أجھزة من  واسعة تشكیلة توجد •

 التقنیات   أحدث
  شخصیًا تمرینًا  CPAP عالج  استشاري یقدم  •

 الفردیة  احتیاجاتك تناسب وتوصیات
   والدعم  التثقفیف  •

 
   تجربة 

 األمثل.  الوجھ  على لالبتداء شامل  برنامج
 المعالجة   كفاءة لتقییم  سھلة بدایة •
   العالج نجاح لضمان  السریریة  البیانات تحمیل •
   والدعم  التثقفیف  •

 
 تأجیر 

 التكلفة.  ومیسورة فریدة خیارات
 المدى   قصیر  للعالج  مرن  حل •
 الرئیسیین  المنتجین   من  CPAP أجھزة من  واسعة تشكیلة •
  األجھزة أو الثنائیة المستویات مثل خاصة احتیاجات •

 الموقوتة 
 

 

 

  متالزمة  من  یعانون  األسترالیین  من  %  6.6 أن  الدراسات  تبین  وحیًدا.  لست أنت
 الحادة.  إلى المعتدلة من  تتراوح بنسب النومي االنسدادي النفس انقطاع

 الناس   مساعدة في عاًما  20 عن   تزید بخبرة  الصحیة Liquide Air  رعایة تتمتع
   العالج. على للتأقّلم 

  في سھلة مواقع وجود ومع الطبیة. وصفاتك احتیاجات تلبي التي الخیارات  لك سنقدم 
  االنسدادي النفس انقطاع  متالزمة عن  الالزم  التثقیف   توافر  لك سنضمن  أسترالیا، 
 الناجح.   العالج على للحصول المطلوبة  المنتجات  وتلقي النومي، 

  الناجح   العالج  إلى  التوصل  لضمان  ُمصممة   برامجنا
 لھ.  احتجت  إذا   الدعم  وتقدیم
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 الناجح.   العالج على للحصول المطلوبة  المنتجات  وتلقي النومي، 

  الناجح   العالج  إلى  التوصل  لضمان  ُمصممة   برامجنا
 لھ.  احتجت  إذا   الدعم  وتقدیم

 

+ 600$ 

 النومي؟  االنسدادي   النفس انقطاع   من   تعاني ھل 
 ! CPAP من والتأجیر  للشراء ومنتجات تجارب ھنا تتوافر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 شراء

 الناجح.  العالج على للحصول   السریعة  البدایة 
  مع ؛ CPAP  وكمامات  أجھزة من  واسعة تشكیلة توجد •

 التقنیات   أحدث
  شخصیًا تمرینًا  CPAP عالج  استشاري یقدم  •

 الفردیة  احتیاجاتك تناسب وتوصیات
   والدعم  التثقفیف  •

 
   تجربة 

 األمثل.  الوجھ  على لالبتداء شامل  برنامج
 المعالجة   كفاءة لتقییم  سھلة بدایة •
   العالج نجاح لضمان  السریریة  البیانات تحمیل •
   والدعم  التثقفیف  •

 
 تأجیر 

 التكلفة.  ومیسورة فریدة خیارات
 المدى   قصیر  للعالج  مرن  حل •
 الرئیسیین  المنتجین   من  CPAP أجھزة من  واسعة تشكیلة •
  األجھزة أو الثنائیة المستویات مثل خاصة احتیاجات •

 الموقوتة 
 

 

 

  متالزمة  من  یعانون  األسترالیین  من  %  6.6 أن  الدراسات  تبین  وحیًدا.  لست أنت
 الحادة.  إلى المعتدلة من  تتراوح بنسب النومي االنسدادي النفس انقطاع

 الناس   مساعدة في عاًما  20 عن   تزید بخبرة  الصحیة Liquide Air  رعایة تتمتع
   العالج. على للتأقّلم 

  في سھلة مواقع وجود ومع الطبیة. وصفاتك احتیاجات تلبي التي الخیارات  لك سنقدم 
  االنسدادي النفس انقطاع  متالزمة عن  الالزم  التثقیف   توافر  لك سنضمن  أسترالیا، 
 الناجح.   العالج على للحصول المطلوبة  المنتجات  وتلقي النومي، 

  الناجح   العالج  إلى  التوصل  لضمان  ُمصممة   برامجنا
 لھ.  احتجت  إذا   الدعم  وتقدیم

The Crescent, Fairfield NSW 2165 83
P(02) 9724 1149  -  F(02) 9724 6275
chris@pharmacymart.com.au  -  www.pharmacymart.com.auلصاحبها الصيدالني كريستوفر قهواتي
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16 Gibson Ave. 
Padstow NSW 2211
P. 02 9790 3431  -  02 

9709 6047
E. joe@peterandson.com.au
w. www.peterandson.com.au

- SAND & CEMENT
- CONCRETE
- REINFORCING
- STEEL SCHEDULING SERVICES

- BRICKS & BLOCKS
- HARDWARE
- BUILDING ACCESSORIES

PETER & SON
B U I L D I N G  S U P P L I E S

يتقدم السادة أديب فاعور محمد نحلة ويوسف زريق
من أبناء اجلالية بأطيب التهاني مبناسبة حلول عيد الفصح املجيد

مستمرون يف خدمة اجلالية العربية يف كل ما حتتاجه
من مواد البناء األساسية لكافة املشاريع

Happy Easter

املطعم الشامي حتلو اجللسة واللقمة املميزة

عنوان املطعم الشامي
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

ا�م�ي ا�ممطعم ا�م�ش
يتقدم السيد علي وجميع العاملني معه

بأحر التهاني وأطيب األمنيات
مبناسبة حلول عيد الفصح املجيد
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 دورات قصيرة
مجانية

 لألعمار بني ١٧
والـ ٢٤ سنة
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Breakfast - Lunch - Dinner
Eat in & Take Away

Sawa Rbina
Cafe & Restaurant

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

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

والكوكتيل على انواعه والقهوة العربية واإليطالية

1 Guildford Rd, Guildford NSW 2161

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

إدارة املطعم تتـمنى لكم

فصحًا مجيدًا
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عــرس ملوكــي بكل ما تعنيه الكلمة،  أشــع من صالة النتانا 
حضره نخبة من أبناء الجالية واألصدقاء واألقارب ملشاركة 
الدكتور علي جورية وعائلته فرحتهم بزفاف ابنهم ناهل على 
األنســة املهذبة ســويبهان،  بلباقته املعهــودة تقدم الدكتور 
علــي جورية وعقيلته الســتقبال الحضور مرحبني بهم فردا 

ألف مبروك للعروسين ناهل علي جورية  وسويبهان

فــردا، بعد أن دخل العروســان على أنغام املوســيقى تعالت 
الزغاريــد في الصالــة وارتفعت األيادي ملوحــة لهما وهما 
يتبــادالن التحيات مــع الضيــوف، وبعد الكلمــات الجميلة 
واملعبــرة خالل هذه املناســبة والتي أشــادت بأدب وأخالق 
العروسني وعالقتهما املميزة ،  رحب والد العريس الدكتور 

علي جورية بالحضور شــاكرا لهم حضورهم وتمنى باسمه 
واســم العائلــة والحضــور كل الســعادة والخيــر والحيــاة 
الرغيــدة للعروســني.  األوبزرفــر العاملية لالعالم بشــخص 
مديرها العام الزميل ممدوح ســكرية تمنت للعروســني دوام 

الحب والعشق والسعادة والرفاه والبنني.
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النائب الفيدرالي طوني بيرك  يكرم هيئات وجمعيات 

المركز الثقافي األسترالي العربي- منتدى بطرس عنداري
يحتفل بيوم المرأة العالمي 2021

نظم النائب الفيدرالي عن منطقة وتســون طوني بيرك حفال 
تكريميا وزع خاللها شــهادات تكريمية وقعت من قبله ومن 
قبــل النائــب جهــاد ديــب والنائبــة صوفي كوتســيس لكل 

مجموعة مكرمة.

بعد توقف قسري بسبب جائحة الكورونا السنة املاضية، أحتفل 
املركز الثقافي األســترالي العربي- منتدى بطرس عنداري مساء 
االثنــني 29/أذار/ 2021 باليــوم العاملي للمــرأة 2021-2020 

)في قاعة بلدية بانكستاون(.
حضر الحفل حشد كبير من الشخصيات والفعاليات االجتماعية، 
الدينية، السياسية، الثقافية، االعالمية وأهل وأصدقاء املكرمني.
عرفــت االحتفال األســتاذة فــرح عصافيري التــي قدمت نبذة عن 
تاريــخ االحتفال باليــوم العاملي للمرأة وعــن دور املركز الثقافي 
األسترالي العربي، الذي يكرم سنويًا كوكبة من السيدات اللواتي 

لهن انجازات وخدمات مميزة في املجتمع على كافة الصعد.
وفــي كلمته أثنى رئيس املركز الدكتــور مصطفى علم الدين على 
جهود وانجازات السيدات املكرمات ودور املرأة في املجتمع وركز 
على اعطاء النساء حقوقهن، ورحب بالجميع شاكرًا مشاركتهم.
الشــاعر أحمــد خزمــى القــى قصيــدة مــن وحــي املناســبة وقد 
نالــت اعجاب الحاضرين، ثــم دعت عريفة الحفل االســتاذة فرح 
عصافيــري الســيدات املكرمــات لتســلم الــدروع التقديريــة عــن 

انجازاتهم التي قدمها لهن  رئيس وأعضاء  املركز.
: الهام  الســيدات املكرمــات لهذه الســنة ومع حفــظ االلقاب هــنَّ
حافظ-جمانة نصور طنانا - ديانا دروج - ســناء غنام ابو خليل 
- غادة ضاهر علماوي - فيروز فارس - ليندا جورج - وياســمني 

يحيا.
 وكان للشاعرة سوزان عون قصيدة رائعة خاصة باملناسبة القت 

استحسان الحضور.
وقدم املركز شهادات تقدير ملجموعة من املتطوعني الذين ساهموا 
بانجــاز االحتفال وهم الســيدة انتصار نصراهلل، الســيدة ندى 
مسكي، السيد مصطفى حجازي، الشاعر احمد خزمى، الشاعرة 

سوزان عون وعريفة الحفل السيدة فرح عصافيري.
ان املركــز الثقافي األســترالي العربي -  منتــدى بطرس عنداري 
يشــكر كل من حضر وســاهم بانجاح هذه املناسبة وشكر خاص 
للبنــك العربي أســتراليا الــذي رعى هذا الحفــل، والداعم الدائم 

لنشاطات املركز.

قدمــت هــذه الشــهادات تقديــرًا للدعــم الفعــال للجمعيــات 
واملنظمات واألحزاب ملا قدمته للمساعدات الطارئة لالجئني 
والطــالب األجانــب املحرومــني اقتصاديــًا ، وخاصة أولئك 

الذين فقدوا وظائفهم بسبب جائحة فيروس كورونا.

فــي كلمته أثنتء التكريم رحب الســيد بيرك الحضور وقدم 
ملحة سريعة عن األعمال القيمة التي قدمها الهيئات املكرمة 
ومساهمتهم في محاربة  الصعوبات الحياتية التي فرضها 

الفيروس في أستراليا. 
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عباس علي مراد
Email:abbasmorad@hotmail.com

حســب دراســة ملكتــب اإلحصــاء األســترالي عــن الســالمة 
الشخصية في البالد اجريت عام 2016، وجدت هذه الدراسة 
أن  148.000 امــرأة و57,200 رجــل تعرضــوا إلعتداءات 
جنســية بشــكل أو بآخر، وان معظم هذه اإلعتداءات لم يتم 
إخبار البوليس بها، ومن أهم األسباب لعدم تبليغ الشرطة 

هو الخوف من عدم تصديق أصحاب الشكوى.  
عقب ظهور املوظفة السابقة في مكتب وزيرة الدفاع  برينتي 
هيكنــز على القناة العاشــرة وزعمها أنهــا تعرضت لعملية 
اغتصــاب مــن قبــل زميل لها بعد  ان احتســيا املشــروبات 
الروحيــة  في إحدى الحانــات قبل العودة إلى مكتب وزيرة 
الدفــاع ليندا رينولد حيث تمــت عملية اإلغتصاب املزعومة 
)أذار عام 2019( و كانت رينولد تشغل أنذاك منصب وزيرة 

الصناعات الدفاعية.
علــى أثــر انتشــار الخبــر طغت أخبــار قضايــا اإلغتصاب 
والتحــرش الجنســي علــى مــا عداهــا، وادخلــت الحكومة 
الفيدراليــة فــي أزمــة قــد ال تنتهــي من دون تدحــرج بعض 
الرؤوس املســؤولة والتــي لم تعالج املســألة او لم تأخذها 

على محمل الجد.
رئيــس الوزراء ســكوت موريســن نفســه يقول انــه لم يعلم 
بالقضية اال بعد ظهورها إلى اإلعالم في 15 شباط ،2021 
مــع انــه اصبــح مؤكــدًا ان وزيرة الدفــاع ووزيــر الداخلية 
وبعــض موظفــي مكتــب رئيس الــوزراء كانوا علــى إطالع 
علــى تفاصيل الحادثة ولم يبلغوا رئيس الوزراء وكل منهم 

لسبب مختلف! 
حــزب العمــال من  جهته ســخر من مقولة موريســن انه لم 
يعلم ســابقا بالقضية ولكــن ليس لدي الحزب أي دليل على 

عدم صحة كالم موريسن. 
تقول وزيرة الدفاع ليندا رينولد أنها لم تبلغ رئيس الوزراء 
بالقصــة وذلك مــن اجل املحافظة علــى الخصوصية وقالت 
انها حاولت مساعدة هيكنز إذا ما ارادت ان تتقدم بشكوى 

للشرطة.
هنــاك من يعتقد انه تم التعامــل مع قضية هكينز على انها 
اختــراق أمنــي وليســت جريمة اغتصــاب، كأنهــا محاولة 
للفلفــة القضيــة رغم انه تم تنظيف مكتــب الوزيرة بالبخار 

مكان وقوع الجريمة املزعومة.
وزيــر الداخليــة بيتــر داتون يقــول انه قّيم املوضــوع  ولم 
يريــد ان يدخــل في مســألة هــو قال وهــي قالــت، ولم يجد 
مــن الضــرورة ان يبلغ رئيس الوزراء مباشــرة باألمر ألنها 
مسألة حساسة وإجرائية وال يريد التدخل في عمل الشرطة 

الفيدرالية التي تخضع ألمرته ! 
اإلغتصــاب جريمة يعاقــب عليها القانــون فكيف إذا وقعت 
هكذا جريمة داخل البرملان وبمســافة تبعد عشــرات االمتار 

فقط عن مكتب رئيس الوزراء!
الســؤال الرئيســي والبديهي الذي يطرح نفسه وبقوة، اذا 
كان ليــس مــن املهم ان يطلــع رئيس الوزراء على املشــاكل 
بســبب الخصوصية او الحساسية  أو ألي سبب آخر مهما 
صغــر او عظــم هذا الســبب،  فكيــف ســيديررئيس الوزراء 

البالد؟!
واألنكــى من ذلك، ان رئيس الوزراء دافع عن تصرفات وزير 
داخليته، علمًا ان موريســن كان قد وّبخ وزيرة الدفاع بقوة 

ألنه كان يجب عليها ابالغه بعملية اإلغتصاب املزعوم. 
اواًل، نحــن كمواطنون من حقنــا ان نعرف أين هي الحقيقة 
ومن كان يعرف وماذا كان يعرف ومتى عرف وملاذا لم يبلغ 

السلطات املختصة.
ثانيــًا، هل كان علينا ان ننتظر مفّوض الشــرطة الفيدرالية  
ريس كيرشو ليذّكر نواب األمة وحكومتها باإلبالغ مباشرة 
عن أي قضية حتى يتمكن من إجراء التحقيقات الالزمة قبل 

ضياع األدلة!
ثالثًا، ملاذا علــى املوظفني الذين يتعرضون لهكذا اعتداءات 
الخــوف مــن تبليغ الشــرطة وذلك مــن اجــل املحافظة على 

وظيفتهم. هذا هو السبب الذي تحدثت عنه هيكنز.
رابعًا، على السياســيني الكّف عن تســييس هكذا قضايا من 
أجل تحقيق مكاسب سياسية على حساب معاناة املواطنني 
وأمنهم اإلجتماعي والنفســي، ألن كل األحزاب لها مشاكلها 
الخاصة. هذا ما أظهره اســتطالع نقابي ملا يقرب من 100 
موظف سياسي من مختلف األطياف السياسية في ديسمبر 
أن واحــًدا مــن كل ثمانية قد تعرض للتحرش الجنســي أو 

اإلعتداء في مكان العمل في العام املاضي.

خامســًا، اذا كانــت هكــذا جرائــم منتشــرة بهــذه النســب 
العالية كما تقدم في دراســة مكتــب اإلحصاء، ملاذا لم تبادر 
الحكومات املتعاقبة على الحد منها ان لم نقل إستئصالها؟ 
رئيس الوزراء بادر إلى تشكيل أربع لجان لدراسة املوضوع 
ولكن النائبة مادلني كينغ من حزب العمال طالبت بمراجعة 
مســتقلة لثقافــة مــكان العمل فــي البرملان التــي أعلن عنها 
الســيد موريســون، وطالبت بتوسيع عمل اللجنة للنظر في 
التهديدات التي تواجه النواب وموظفيهم من قبل الجمهور.
مــع اإلعالن عن املزيــد من حاالت اإلغتصاب يبقى الســؤال 
من ســيكون كبش الفداء الحكومي لوضع حد لتفاقم األزمة 
التي وبدون أدنى شــك ســوف تؤثر على شــعبية الحكومة 
ورئيســها الذي يحتفظ بشعبية عالية على خلفية معالجته 

ازمة كوفيد 19. 
ولكن بنظر املواطنيني، هذا يوم أخر وموضوع ال يقل أهمية 
عن وباء كورونا خصوصًا بعد مزاعم إغتصاب جديدة يعود 
تاريخها لعام 1988تطال وزير في حكومة موريســن والتي 
تســربت أخبارها بعد ان ارســلت رســائل من جهة مجهولة 
الــى كل مــن رئيس الــوزراء ووزيرة الخارجيــة في حكومة 
الظل)حــزب العمال( باني وونــغ والنائبة من حزب الخضر 

سارة هانسون يانغ.
يشــار الى ان الضحية البالغــة من العمر 49 عامًا انتحرت 

السنة املاضية.
حســب الصحفيتــان روزي لويــس )صحيفة االســتراليان( 
والناي سكار)وســت أستراليان( قالتا على برنامج انسايدر 
الــذي يقدمــه ديفيــد ســبييرز علــى تلفزيــون أي بــي ســي 
2021/2/28  ان بعــض زمــالء وزيــرة الدفــاع يقولون اذا 
لم تســتطع الوزيــرة مواجهة نادي الصحافــة فكيف لها ان 
تتخــذ قررات على مســتوى االجهزة االمنيــة  وزارة الدفاع 

التي تأتمربأمرتها كارسال الجنود الى املعركة.
والجديــر ذكــره ان الوزيــرة رينولــد كانــت قــد دخلــت الى 
املستشــفى االربعاء 2021/2/24 بعــد نصيحة االطباء لها 
بســبب معاناتهــا من مــرض القلــب وكان مــن املفترض ان 
تحاضــر في نادي الصحافة ذلك اليوم وتجيب على أســئلة 
الصحافيني حول قضية االغتصاب املزعوم لبريتني هيكنز.   
أخيرًا، يجب وضع حد لثقافة التحرش واإلستقواء والتنّمر 
ولثقافــة لــوم الضحايــا ووضــع القــوى السياســية أمــام 

مسؤولياتها.

كّل مــا بــني مزدوجــني هو مــن ترجمتــي عــن اإلنكليزّية أو 
منقــول، وغالبــًا بتصــّرف فــي الحالتــني، واملجموع ســبق 
ونشــرته تباعــًا، وفــي حينــه، علــى صفحتــي، فيــه مّمــا 
استشــعرته أو فّكرتــه وتخّيلته أو تقّصدتــه وطلبته بكلمة 
فرحة، أو بكلمة متأّلمة أو عابثة، أو مستنِكرًا أو موافقًا أو 
مستســلمًا، وأحيانًا بإّتفاق هو تحرير نتج عنه معنى آخر 

لم يكن قط بالبال.

الزئير زئير   
حتى ولو كان حشرجة 

والسمُّ سّم ولو فيه شفاء.  

*****

الظّل يركض على الحيطان   

مضْت قرون وقرون   
وأنَت ال تريد أن تنسى 

وال تريد للموتى أن يرتاحوا  
ر على نحٍو آخر؟  أال تستطيع أن تفكِّ

املنطُق ذاته، الحكايُة ذاتها 
تكرار، تكرار، تكرار  

ملاذا تصّر أن تأتي من املاضي؟ 
مّما تشكو؟ 

أين عقُلك وخياُلك؟.  

هذا يسعى وذاك مثله  
حاَصُروا البركَة حصاَر الدائرة 
تراكموا حاجبني عنها الشمس 

زفرْت آِخَر أنفاَسها، أسنْت 
جلبوا الحجارة 

وهي في مكاِنها، أغلقوا عليها.  

الصادُق روايُته واحدة، املُختِلُق روايُته روايات 
الِعلُم شّك، الديُن يقني، الِعلُم أرضّي، الديُن سماوّي 

روايُة األّول أرضّية، وروايُة الثاني سماوّية.   

أّيها السّر، صدفُتَك قليلُة األدب   
أّيها السّر في شقوِق العمِر السحيقة. 

حقُّ الزهرة   
أن يطوَف النحُل حولها. 

الظّل يركض على الحيطان  
وال هذا املتهالك في الطريق. 

أستراليا: ثقافة 
التحرش واالستقواء

�سوقي م�سلماين
 Shawki1@optusnet.com.au

)راأ�ُس الدّم( 
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تتمات

تتمة االوىل

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

453 Merrylands Rd, Merrylands
Phone: 02 9637 7445

بمناسبة النجاح بمنطقة غيلفورد
تم إفتتاح فرع ثاني

في منطقة كونديل بارك

شعارنا السالمة والضمانة
لدينا جميع انواع الدواليب

وأشهر الماركات بسعر الجملة
إشتروا 4 دواليب
بسعر منافس جدًا

واحصلوا على
Wheel Balance التركيب - والـ(
والـ Wheel Allignment مجانًا(

Y vonne Maroun

عيادة لفحص العيون
وتجهيز النظارات بإدارة االخصائية

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

Phone: 02 9550 0404

OPTOMETRIST
B.OPTOM

CONTACT LENSES

سكوت موريسون...

منظمة الصحة العاملية...

ارتفاع أسعار املنازل...
اإلســكان في املناطق الريفية بنســبة 11.4 في املائة خالل العام 

املاضي ، مما يدل على اتجاه لنمو أقوى من الوقت السابق".
ال يمكن للعروض مواكبة الطلب

تم تحفيز طلب املشــترين من خالل معــدالت الفائدة املنخفضة ، 
والتــي زادت من قدرة الناس على االقتراض وشــجعت مشــتري 

املنازل األوائل على دخول السوق.
لكن أرقام اإلدراج ال تزال منخفضة ، حيث انخفض عدد املساكن 
املعلــن عنها خالل الشــهر بأكثــر من 25 في املائة عن متوســط   

الخمس سنوات املاضية.
الطلــب املرتفــع ونقــص العرض يعني أنــه يتم اقتنــاص قوائم 

جديدة بسرعة.
قــال لوليــس: "إن مثــل هذا املعدل الســريع للطلــب يحافظ على 
مســتويات العروض اإلجمالية منخفضة ويزيد خوف املشترين 

من ضياع الفرصة".
قالت أوين إن القوائم كانت منخفضة بشــكل خاص في املناطق 
الريفية، مع انتقال عدد أقل من الناس إلى العواصم أثناء الوباء.

ما الذي من شأنه أن يبطئ األمور؟
فــي األشــهر األخيــرة ، تحول االهتمــام إلى اإلجــراءات التي قد 
يتخذهــا املنظمــون إلزالــة بعــض الحرارة من ســوق اإلســكان 

وإبطاء طفرة اإلقراض.
في مارس ، قال محافظ البنك االحتياطي فيليب لوي إنه في حني 
أن أســعار الفائدة املنخفضة تســاهم بالتأكيد في ارتفاع أسعار 
املســاكن ، فــإن البنك املركزي لن يرفع أســعار الفائدة لتخفيض 

أسعار املنازل .
قال الدكتور لوي: "هناك أدوات مختلفة ، بخالف تغيير أســعار 
الفائــدة املرتفعــة ، ملعالجــة هــذه املخــاوف ، وتــرك السياســة 
النقديــة تحافظ على تركيزها القــوي على التعافي في االقتصاد 

بيتــر داتــون حقيبــة الدفاع بــدال من الوزيــرة لينــدا راينولدز 
التــي كلفــت بحقيبة شــؤون الخطــة الوطنية لتأمــني املعاقني 
وســتحصل كارين أندروز على وزارة األمــن الداخلي التي كان 
داتون يشغلها. وتم تعيني وزيرة التوظيف ميكاييال كاش بدال 
من كريستشيان بورتر في منصب املدعي العام الفيدرالي، بات 

بورتر وزيرا للصناعة والعلوم والتكنولوجيا.
وكان رئيــس الــوزراء يتعرض لضغوط شــديدة إثــر الفضائح 
الجنســية التــي ســلطت الضــوء علــى التمييز ضد املــرأة في 

الثقافة السياسية وأثارت تظاهرات في جميع أنحاء البلد.
 كما عمــل علــى ترقيــة عدد من النســاء داخــل الحكومة مؤكدا 
أن الفريــق الجديــد يتميــز بـ"أكبر تمثيل للنســاء" فــي تاريخ 

الحكومات األسترالية.
واتهــم بورتــر بأنه اغتصب حني كان ال يــزال طالبا في 1988 
زميلة له كان عمرها آنذاك 16 عاما، في حني أن رينولدز متهمة 
بأنها أســاءت التعامل مع تحقيق في واقعة اغتصاب مفترضة 

ضحيتها موظفة شابة في مكتبها.
وانخفض معدل التأييد لســكوت موريسون، إلى أدنى مستوى 

في تزايد.
وفرنســا هــي أحــدث دولة تعلــن إجــراءات إغــالق جديدة، 

تستمر أربعة أسابيع.
قــال هانــز كلوج، مدير منظمة الصحــة العاملية ألوروبا، في 
بيــان "اللقاحات تقدم أفضــل طريقة للخروج من هذا الوباء 
... ومــع ذلــك، فــإن طرح هــذه اللقاحــات بطيء بشــكل غير 

والوظائف واألجور".
ســتكون إحدى هذه األدوات هي القيود املفروضة على اإلقراض 
، التــي تفرضها هيئة الرقابة املصرفية apra، والتي يتوقع عدد 

من االقتصاديني اآلن إمكانية تقديمها هذا العام.
وقــال رئيــس apra وايــن بيريس هذا األســبوع إنــه بينما كان 
يراقب التطورات عن كثب ، لم يكن هناك "سبب للقلق الفوري".

وقالــت إليزا أوين من "كورلوجيك" في هــذه املرحلة ، أعتقد أنه 
مــن غيــر املحتمل أن نرى أي تدخل تنظيمي ، قد يكون شــيًئا ما 

يحدث على املدى الطويل إذا تدهورت ظروف اإلقراض".
ومع ذلك ، يعتقد شــاين أوليفر كبير االقتصاديني في AMP أن 

املنظمني سيتدخلون قريًبا.
وقال "التجربة الســابقة تشــير إلى أن ارتفاع أســعار املســاكن 
يــؤدي إلى تدهــور معايير اإلقــراض وزيادة مخاطر االســتقرار 

املالي".
ويشــير الدكتور أوليفــر إلى أنه كانت هناك حصــة متزايدة من 
اإلقــراض بنســب عاليــة مــن القــرض إلى القيمــة ، وزيــادة في 

القروض بفائدة فقط ، وإن كانت خارج القاعدة املنخفضة.
"أول شيء يجب القيام به هو زيادة احتياطيات أسعار الفائدة ، 
وأن تكون موازنة بني القروض والقيمة الشرائية للمنزل وكذلك 

موازنة املدخول مع دفع األقساط".
التغييــرات املحتملــة األخــرى التــي تعتقــد أوين أنها ســتضع 
املكابح على أســعار العقارات وتشمل رفع البنوك ملعدالت الرهن 

العقاري وزيادة العروض.
"العامــل اآلخــر الــذي نحتــاج إلى البحــث عنه هو مجــرد قيود 

القدرة على تحمل التكاليف".
"سعر األصول ال يمكن أن يستمر في االرتفاع بمعدل متسارع إذا 

كان الناس ال يستطيعون الشراء".

في 12 شهرا.
ووفقا ألحدث استطالع أجرته "نيوزبول" ونشرته صحيفة "ذا 
أســتراليان"، اليــوم اإلثنني، انخفض معدل التأييد ملوريســون 
مــن 62 باملائــة فــي منتصــف مــارس إلــى 55 باملائــة، بينما 
ارتفعت نســبة الناخبني غير الراضني عن أدائه من 34 باملائة 

إلى 40 باملائة.
ويتقــدم حــزب العمال املعارض على ائتالف موريســون بـ52-

48 على أساس التفضيل بني الحزبني.
ومــع ذلك، حافظ موريســون علــى تقدم مريح علــى زعيم حزب 

العمال أنثوني ألبانيز.
وقال 52 في املائة من املشــاركني في االســتطالع إن موريسون 
هو القائد األفضل، بانخفاض عن 56 باملائة في وقت سابق في 
مارس، مقارنة بـ32 في املائة أللبانيز، بحسب ما نقلت "وكالة 

املغرب العربي لألنباء".
وجــرى االســتطالع فــي وقــت يواجه فيــه موريســون رد فعل 
عنيف بســبب معالجته ألزمة االعتداء الجنســي التي اجتاحت 

الحكومة الفيدرالية.

مقبول" ويطيل الوباء في منطقة أوروبا األوسع.
وأضاف: "يجب أن نسرع العملية من خالل تكثيف التصنيع، 
وتقليل الحواجز أمام إعطاء اللقاحات، واستخدام كل قنينة 

متوفرة لدينا اآلن".
وأضــاف أنــه ســيتعني علــى دول االتحــاد األوروبي فرض 
عمليات إغالق وإجراءات أخرى للتعويض عن التأخيرات.

Happy Easter
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حول العالم

أعلن األمير البريطانــي هاري الثالثاء توليه منصبا إداريا 
رفيعا في شــركة ناشــئة للتكنولوجيا في سان فرانسيسكو 
تجمــع بــني التدريب وتقنيــات الحوســبة لصقــل املهارات 

الذهنية للموظفني.
وسيركز دوق ساسكس في منصبه الجديد كـ"كبير مسؤولي 
التأثيــر" في شــركة "بتر آب" الناشــئة، علــى أهمية تعزيز 
اإلمكانــات البشــرية إلى حدهــا األقصى حــول العالم، وفقا 

لرئيس الشركة التنفيذي أليكسي روبيشو.
كما قال األمير هاري في رســالة عبر مدونة "بتر آب"، "لدي 
قناعة راســخة بــأن التركيز علــى صحتنا العقليــة وإعطاء 
األولويــة لها يفتحــان إمكانات وفرصًا محتملة لم نكن نعلم 

بوجودها في داخلنا.

ذكاء اصطناعي
وتعّرف "بتر آب" عن نفسها بأنها الشركة الرائدة عامليا في 

مجال التوجيه واإلرشاد عبر األجهزة املحمولة.
وتجمــع منصــة الشــركة الناشــئة بــني العلــوم الســلوكية 
والذكاء االصطناعي والتدريب البشــري على تحسني النمو 

الشخصي واملهني، بحسب الشركة.
إلى ذلك، أعلنت "بتر آب" الشهر املاضي جمعها 125 مليون 
دوالر، حيث وصلت قيمتها السوقية الى 1,73 مليار دوالر.

ناسا وسناب
وقد تأسســت "بتر آب" ســنة 2013، ونمت لتضم أكثر من 

270 موظفًا مع شبكة من حوالي ألفي مدرب.
ومــن بــني زبائنهــا وكالــة "ناســا" و"شــفرون" و"مــارس" 

و"جيننتك" و"سناب" و"وورنر ميديا.
وبعد ابتعادهما رســميا عن العائلــة امللكية البريطانية منذ 
عام، يعيش األمير هاري وزوجته األميركية ميغن ماركل في 

كاليفورنيا.

خرجــت الفنانــة الســورية، ميــادة الحناوي، عــن صمتها، 
موجهة رسالة ملطلقي الشائعات عن صحتها وكاشفة سبب 

ابتعادها عن الفن طيلة أربعة أعوام.
وقالت ميادة الحناوي، في مداخلة مع القناة األولى املصرية، 
إنهــا "ال تعــرف مصدر الشــائعات وال ســبب إطالقها، فقبل 
شــهر ونصف الشــهر قيل إنهــا أصيبت بكورونــا، وأخيرا 

باأللزهايمر".
وأضافــت: "ما هذا األذى؟ ناس ما بتخافش ربنا أكيد، مش 
عارفة متسلطني علي ليه، اتقوا اهلل، في قصاص في الدنيا، 
النــاس اّلي تــؤذي غيرها بالكالم واألفعــال"، موضحة أنها 

في أتم صحة.
وكشــفت الفنانة الســورية ســبب ابتعادها عــن الفن لفترة 
امتــدت ثــالث أو أربع ســنوات، مشــيرة إلى "ظــروف وفاة 
أختها الوحيدة، وعملية القلب املفتوح التي أجريت ألخيها، 
وحالة الحزن التي يشعر بها كل من فقد عزيزا، لكنها كانت 

ذكــرت تقاريــر إعالمية أن النجــم األميركي بــراد بيت وجد 
نفســه في ورطة، بعدمــا جرى إخباره بأن زوجته الســابقة 

أنجلينا جولي "مستعدة لتقديم أدلة على العنف املنزلي.
وكشــفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن هذه التطورات 
تأتي في خضم معركة الطالق والحضانة املثيرة للجدل بني 

الزوجني السابقني.
وذكر املصدر أن "مشــادة مزعومة" بني براد وابنه مادوكس 
فــي عام 2016 كانت "القشــة األخيــرة"، التي دفعت جولي 
لتقديــم أوراق إلى املحكمة، تشــير فيها إلــى أنها وأطفالها 

على استعداد لتقديم أدلة بشأن العنف املنزلي.
وردا علــى هــذه التطــورات، قال مصــدر مقرب مــن بيت إن 
املمثل األميركي الشــهير "يشعر بالحزن ألن أنجلينا سلكت 

هذا الطريق.
وأضــاف "لقد تحمل مســؤولية أفعاله وتعامل مع مشــاكله 
الســابقة، وتوقف عن الشــرب.. زواجهما كان فيه اإليجابي 

األمير هاري
يتولى منصبًا رفيعًا

الفنانة ميادة الحناوي"نعمة النسيان"... ميادة الحناوي 
تخرج عن صمتها وتكشف سبب ابتعادها عن الفن

براد بيت في ورطة.. أنجلينا جولي تملك "دليال مسيئا"

خــالل تلك الفترة تحيي بعض الحفــالت، وهي اآلن خرجت 
مــن حالة الحزن، وتنطبق على ما تشــعر به أغنيتها "نعمة 

النسيان".
وتابعــت الحناوي أنها بصحة جيــدة وأن غيابها كان لعدة 
ظــروف مرت بها خالل الفتــرة املاضية. وأضافت أن ظروف 
كورونا فرضت على الجميع االبتعاد، لكنها أكدت اشتياقها 

ملصر التي اعتبرتها بلدها الثاني.

والســلبي مثل جميع األزواج.. شــاركوا الكثير من األوقات 
الجيدة معا وخاضوا شجارات أيضا.

يشار إلى أنه لم يتم أبدا إلقاء القبض على نجم هوليوود أو 
توجيه اتهامات له بارتكاب العنف أثناء زواجه من أنجلينا 

جولي.
وال تزال املعارك واملشــاحنات القانونية مســتمرة بني براد 
وأنجلينــا، التي كانت قد تقدمت بطلب الطالق في ســبتمبر 

.2016
وتتعلــق املشــاحنات الحالية بتفاصيــل وترتيبات حضانة 
األطفــال الســتة، الذيــن يتشــاركان فيهمــا بــراد وأنجلينا، 
عامــا(   17( وباكــس  عامــا(   16( وزهــرة  وهم مادوكــس 

وشيلوه )14 عاما( والتوأم نوكس وفيفيان )12 عاما.
وكان الزوجــان الشــهيران قد وقعا فــي الحب أثناء تصوير 
فيلم "مســتر أند مسز ســميث" عام 2005، وبقيا معا نحو 

8 سنوات قبل أن يتزوجا في عام 2014
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كشف استطالع جديد للرأي أجرته عيادة تجميل بريطانية، 
أن النجمــة جنيفــر لوبيــز هي أكثــر املشــاهير، الذين تزيد 

أعمارهم عن 40 عاًما، تألًقا وروعة.
وتفوقــت املغنيــة البالغــة من العمــر 51 عاًما علــى املمثلة 
جينيفر أنيســتون )52 عاًما(، ونجمة تليفزيون الواقع كيم 
كارداشيان )40 عاًما(، والعارضة ونجمة املجتمع فيكتوريا 

بيكهام، التي تبلغ من العمر 46 عاًما.
ووجد االستطالع أن حوالي %38 من النساء البريطانيات 
قلــن إنهن ســيُكّن أكثر ســعادة إذا صرن مثــل جينفر لوبيز 

عندما يكبرن.
وفــي املرتبــة الثانية، جاءت أنيســتون، التــي حصلت على 
نسبة %34، تليها كيم بنسبة %31 ثم النجم ويل سميث 
)52 عاًما( بنسبة %30، وفيكتوريا بيكهام بنسبة 28%، 
وزوجها ديفيد بيكهام البالغ من العمر 45 عاًما بنسبة 23.
وتضمنــت القائمــة أيًضــا، النجــم العاملــي بــراد بيت )57 
عاًمــا(، وعارضة األزيــاء ناعومي كامبــل )50 عاًما(، وتوم 
كــروز )58 عاًمــا(، كما ذكرت القائمة كيت موس )47 عاًما( 

والكاتبة نايجيال الوسون )61 عاًما.
ووجد االســتطالع أن معظم النســاء يبدأن فــي التفكير في 
العالجــات التجميلية مثل البوتوكس والحشــو والتقشــير 

الكيميائي بحلول سن الـ33.
وقالت حوالي %70 منهم إن مشــاهدة مالمحهن من خالل 
مكاملــات الفيديــو خالل العــام املاضي، جعلتهــن يفكرن في 

الحصول على عالج مضاد للشيخوخة.
ويأتــي تصدر لوبيز للقائمة بعد التقارير التي أشــارت إلى 
انفصالهــا عــن خطيبهــا أليكــس رودريغيــز، إال أنهما نفيا 
شائعات االنفصال وقاال في بيان مشترك إنهما يعمالن على 

معالجة بعض األمور.

رفــض القضــاء البريطانــي، يــوم الخميــس، منــح النجــم 
الهوليــوودي جونــي ديب الحــق في محاكمة باالســتئناف 
بعــد خســارته الدعوى ضــد "ذي صن" التــي وصفته بأنه 

زوج عنيف في حق طليقته أمبير هيرد.
وفي الثاني من نوفمبر، خسر ديب الدعوى التي رفعها ضد 
مجموعــة "نيوز غروب نيوزبيبرز" الناشــرة لصحيفة "ذي 
صن" بتهمة تشــويه الســمعة، على خلفية مقال نشرته في 

أبريل 2018.
وكان املقــال قد اســتند إلــى أقوال املمثلة التي تحدثت عن 
تعنيــف املمثــل زوجتــه الســابقة أربــع عشــرة مــرة، وهي 

اتهامات ينفيها جوني ديب.
واعتبر القضاة في محكمة االســتئناف أن الحكم األساسي 
"متكامــل ومنصــف"، قائلــني إن القاضي املكلــف النظر في 
القضيــة "دّعــم خالصاتــه بحجج صلبة لــم يظهر حتى من 
بــاب االفتراض أنها تســتند إلــى مقاربة مغلوطــة أو خطأ 

قانوني".
وكانــت املحكمــة العليــا فــي لندن أصــدرت حكمــًا لصالح 
الصحيفة بعد جلســات عقدتها على مدى ثالثة أسابيع في 

يوليو املاضي.
ورأى القاضــي نيكــول فــي حكمــه أن التوصيفــات التــي 
أوردتهــا "صحيحــة بدرجة كبيرة" ألن "األكثرية الســاحقة 

من االعتداءات املفترضة جرى إثباتها".

يبــدو أن "لعنة الفائزيــن باليانصيب" حقيقية، وهذا األمر 
تجلــى فــي قصة أصغر رابحــة باليانصيب فــي بريطانيا، 

والتي تقضي أيامها اآلن في معاناة مالية حقيقية.
بعد 18 عاما من فوزها بيانصيب 2.5 مليون دوالر، تعيش 
الفائــزة بالجائــزة كالي روجــرز على املعونــات الحكومية 

املالية اليوم، بعد أن أفلست تماما.
وكانت روجرز أصغر متســابقة تفوز بيانصيب بريطانيا، 
عندما كان عمرها 16 عاما فقط، عام 2003، وفقا لصحيفة 

"الصن" البريطانية.
وحطمــت روجرز ســيارتها مؤخــرا، عندما كانت منتشــية 
بمخــدرات الكوكايــني أثناء القيــادة، بينما ألقت الشــرطة 
القبــض عليهــا أثنــاء محاولتهــا الهــرب قبــل االصطدام، 
ليتبــني الحقــا أنها املراهقة التي حصلــت على 2.5 مليون 

دوالر قبل 18 عاما.
وبعــد أن حصلــت علــى املبلــغ الضخم، اســتنزفت روجرز 
ثروتهــا باإلنفــاق على عمليات التجميــل، وإقامة الحفالت 

جنيفر لوبيز "األكثر 
تألقا" في استطالع حول 

حسناوات تقدمن في العمر

القضاء البريطاني يوجه ضربة لجوني ديب

فازت بـ 2.5 مليون دوالر.. وتعيش اليوم على المعونات

وتعاطــي  الثمــن،  باهظــة  املالبــس  وشــراء  الصاخبــة، 
املخدرات، كما أنها منحت أكثر من 700 ألف دوالر للعائلة 

واألصدقاء.
وتحدثــت روجرز في الســابق حول انهيــار حياتها بعد أن 
أصبحت مليونيرة في يوم وليلة، وطالبت بحماية حكومية 

أكبر للفائزين الصغار مثلها.
وكانــت روجرز تقطن في منزل للتبني في بريطانيا وتعمل 
فــي محل تجــاري عندما فازت بالجائزة، ولكــن بعد الفوز، 
تعرفــت علــى رجل تزوجتــه قادها لعالقة مليئة باملشــاكل، 

على حد تعبيرها.
وأخذت الحكومــة البريطانية أطفالهــا منهــا، بعد دخولها 
عالم املخدرات، لتلجأ إلى اإلنفاق الغير منطقي في عمليات 

التجميل.
كما قالت روجرز أن العديد من األشــخاص حاولوا التقرب 
منها بعد معرفتهم بثروتها الجديدة، األمر الذي ســبب لها 

مشاكل نفسية عديدة.
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مثل وقصةقصة وحكمةهل تعلم

قصيدة

 ١. ملاذا يرمز للعدالة أمرأه وليس رجل ؟
 ٢. وملاذا تكون معصوبة العينني ؟

٣. وملاذا تحمل امليزان باليد اليسرى والسيف باليد 
 اليمنى ؟
 الجواب 

كون املرأة معصوبة العينني ألن العدالة تقتضي املساواة 
 بني الخصوم دون ادنى تمييز بينهم .

اما امليزان الذي تحمله , فيه اشارة الى احقاق الحق وفق 
القانون مع تقديم الخصوم ألدعائاتهم و دفاعاتهم لتحكم 

 العدالة فيما بينهم الحقًا .
بينما السيف يشير الى العقوبة الرادعة للجاني 

واألقتصاص منه لتعيد العدالة بذلك ,األمور الى نصابها 
وبالنتيجة اعادة كفتي امليزان لتكون متساويتني بعد ان 

 ارتكب املجرم جريمته فّسبب اخالاًل فيها..
أما عن كونها إمرأة و ليست رجاًل فهي لإلشارة أنه رغم 
وجود السيف و امليزان إال أن الرحمة موجودة في هذه 

العدالة كون قلب املرأة أرحم من قلب الرجل .

من أين جاءت عبارة "والسبع تنعام" ايام السفر برلك عندما 
كان الذي يســاق للجندية نادرًا ما يرجع ،و كان هناك والي 
مصلح في الشــام ، يريد الخير للمجتمع و في نفس الوقت 
ينفــذ أوامــر الســلطان. أتاه طلــب من الباب العالي لســوق 
املزيــد مــن الشــباب للجنديــة ، فاجتمع مع و جهــاء البلد ، 
و أتته فكرة أن يســوق الزعران واملشــاغبني وذوي السمعة 
السيئة للجندية فينظف البلد و في نفس الوقت ينفذ أوامر 

السلطان ولكن كيف .؟
باملداولة تم االتفاق أن يذهب مختار كل حارة مع الجندرمة 
ليدلهــم علــى اآلدمــي من الســيئ، عــن طريق حيلــة طريفة 
تالفيًا إلحراج املختار أمام األهالي، فعندما يتم السؤال عن 
شخص إذا قال املختار : "والنعم منه" يكون آدمي، وإن قال 
: "والسبع تنعام منه" يكون من الزعران . وهكذا تم التنفيذ 
بنجــاح . والــى اآلن يوجد فــي مجتمعنا الكثيــر من الناس 

والسبع تنعام منه".

فــالح عجــوز حمــل زوجته املريضــة في املقعــد الخلفي من 
العربــة التــي يجرهــا حصــان هزيــل، حملهــا إلــى املدينة 

البعيدة لعالجها.
وفي الطريق الطويل، بدأ الرجل يتحدث، 

يفضفــض... كأنمــا يناجي نفســه، ولكنه في الوقت نفســه 
يواسي زوجته املريضة التي عاشت معه طوال أربعني عاما 
في شــقاء وبؤس ومعاناة تكد وتكدح، تســاعده في الحقل، 

وتتحمل وحدها أعباء البيت.
اآلن.. 

أحــس أنه كان قاســيا معهــا طوال الســنوات املاضية، وأن 
عليــه، اآلن، أن يعاملهــا بلطف ولني، وأن ُيســمعها الكلمات 

الطيبة، 
قــال لها إنه ظلمها، وأن الحيــاة أيضا ظلمتها، ألنه لم يجد 
الوقت في حياته اليومية ليقول لها كلمة طيبة حلوة وعذبة، 
أو يقدم لها ابتســامة صافية رقيقة كاملاء أو يعطيها لحظة 

حنان...
وظل الرجل يتحدث بحزن وأســى، طوال الطريق والكلمات 

رأى رجــل أفعى تحترق فقرر إخراجها من النار. عندما فعل 
ذلك ، لدغته األفعى مما تســبب في ألم رهيب في يده. أطلق 

الرجل األفعى، فسقطت مرة أخرى في النار.
نظــر الرجل حوله فوجد عموًدا معدنًيا أخرج به االفعى من 

النار ، وأنقذ حياتها.
اقتــرب شــخص كان يراقب من الرجل وقال لــه: "لقد لدغتك 
تلــك األفعــى. ملــاذا الزلــت تحــاول انقادها؟"أجــاب الرجل: 
"طبيعــة األفعــى هي اللدغ، لكن هذا لن يغير طبيعتي، وهي 

املساعدة".
ال تغيــر طبيعتك ملجرد أن شــخًصا ما قد آذاك. ال تفقد قلبك 

الطيب ، لكن تعلم أن تأخذ االحتياطات".

أقــدم قصيدة حب فــي العالم، عمرها 4000 ســنة محفورة 
على أحد ألواح الطني البابلية تقول: 

أنا في البرّية وقد انتهيت من إقتالع األشواك،
واآلن سأزرُع كــرمــة عنٍب

ار املستعرة في داخلي باملاء وقد غمرت الَنّ
فأحّبني كما تحُبّ حمالنــك الصغيرة
واعنِت بي كما تعتني بقطيع ماشيتك

ي إلى أْن تِجدني وابحْث عِنّ

رائعة الكاتب الروسي الكبري تشيخوف:
تحفــر لهــا فــي النفــس البشــرية.. مجــرى كما يحفــر املاء 
ـ  ليعوضهــا  غائــرة.  الصخــر.. خطوطــا  علــى  املتســاقط 
بالكلمات ـ عما فقدته خالل األربعني عاما املاضية من الحب 
والحنان ودفء الحياة الزوجية وأخذ يقدم لها الوعود بأنه 

سوف يحقق لها كل ما تريده وتتمناه في بقية عمرها.
عندمــا وصــل املدينة، نزل مــن املقعد األمامــي ليحملها من 
املقعــد الخلفي بني ذراعيــه ألول مرة في حياته إلى الطبيب 
ولكــن وجدها قد فارقت الحياة...كانــت جثة باردة.... ماتت 

بالطريق... ماتت قبل أن تسمع حديثه العذب الشجي...
وإلى هنا تتوقف قصة األلم، التي كتبها تشــيخوف ليتركنا 
نحن مثل الفالح العجوز الذي كان يناجي نفســه ولكن بعد 

فوات األوان...
فالكلمات لم تعد مجدية اآلن،..

فقدت مغزاها...
نحن ال نعرف قيمة بعضنا إال في النهايات..

أن تقــدم وردة فــي وقتهــا خيٌر من أن تقــدم كل ما تملك بعد 
فوات األوان ..

أن تقــول كلمة جميلة في الوقت املناســب خير من أن تكتب 
قصيدة بعد أن تختفي املشاعر ..

أن تنتظر دقيقة في الوقت املناســب خير من أن تنتظر سنة 
بعد فوات األوان ..

ان تقف موقف انســاني عند الحاجة إليك خيرا من أن تقدم 
مواساة بعد فوات االوان. 

الجــدوى من أشــياء تأتي متأّخــرة عن وقتهــا كُقبلة اعتذار 
على جبني مّيت .

"ال تؤجل األشياء الجميلة ..فقد ال تتكرر مرة أخرى ........


