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معركة بني بايدن وفيسبوك حول كورونا..
الرئيس األمريكي: يقتلون الناس

بارتي تتوج بلقب بطلة وميبلدون 
للمرة األوىل يف تارخيها.. 

حزمة مساعدات مالية للشركات 
واألسر أثناء االغالق يف سيدني

التباعد االجتماعي احلايل يف 
سيدني `` غري كافٍ '' يف السيطرة 

على تفشي كوفيد ١٩
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تصنيع جميع أنواع اخلزائن

ســتقوم اللجنــة امللكيــة املكلفــة بدراســة حــاالت  االنتحار 
بإجراء تحليل معمق لعوامل الخطر األساســية التي تؤدي 

إلى انتحار األفراد العاملني في الخدمة واملتقاعدين.
أصدر رئيس الوزراء سكوت موريسون صالحيات التحقيق 
، التي ســوف يقوده نائب مفوض شــرطة نيو ســاوث ويلز 

السابق نيك كالداس.

اتهم الرئيس األميركي جو بايدن، الجمعة، مواقع التواصل 
االجتماعــي مثل فيســبوك بأنهــا "تقتل النــاس"، وذلك بعد 
أن واصــل البيت األبيض انتقاد الشــركة لســماحها بنشــر 
معلومات مضللة عن لقاحات فيروس كورونا على منصتها.
وقال بايدن للصحافيني لدى ســؤاله عن املعلومات املضللة، 
ورســالته ملواقع التواصل االجتماعي مثل فيســبوك: "إنها 
تقتل الناس. انظروا، الجائحة موجودة فحســب بني من لم 

يتلقوا اللقاحات. وهي تقتل الناس".
وفــي وقت ســابق، الجمعــة، انتقدت املتحدثة باســم البيت 

حققت األسترالية آشــلي بارتي املصنفة أولى عامليًا حلمها 
بتتويجهــا بلقب بطولــة ويمبلدون، ثالثــة البطوالت األربع 
الكبــرى لكــرة املضرب، للمــرة األولى في مســيرتها بفوزها 

أعلن رئيس الوزراء ســكوت موريســون عن زيادة مدفوعات 
الكوارث الطارئة من 325 دوالًرا إلى 375 دوالًرا لألشخاص 
الذيــن فقدوا ما يصل إلى 20 ســاعة مــن العمل ، ومن 500 

تقــول بيانــات جامعــة ســيدني إنــه ال يوجد عــدد كاٍف من 
السكان يبتعدون اجتماعًيا ، حيث اتفق خبراء الصحة على 

أن األرقام األخيرة ال تشير بالضرورة نحو االستقرار.

جلنة حتقيق ملكية يف حاالت 
االنتحار بني احملاربني القدامى 

وقال موريســون في ســيدني يــوم الخميــس املاضي "وفاة 
أي من أفراد قوات الدفاع األســترالية أو املحاربني القدامى 
مأســاة مروعــة يشــعر بها كل أســترالي بعمق ، وال ســيما 

أولئك الذين خدموا إلى جانبهم وكلك عائالتهم".
يتمتع الســيد كالداس أيًضا بخبرة كبيرة كمحقق، وســوف 
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أخبار قصرية
التسجيل االلكتروني

لم يعد تسجيل دخول املحالت مجرد 
عــادة ، بل أصبــح اآلن قاعدة صارمة 
 QR مــع تغييــرات كبيــرة في رمــوز
ســارية املفعــول اليــوم. أصبــح اآلن 
إلزامًيــا على الشــركات التأكد من أن 
زبائنها يستخدمون طريقة التسجيل 
فســيواجهون  وإال   ، االلكترونــي 
اســتمرار  وكذلــك  باهظــة.  غرامــات 
تصاعد الخالفات حول ارتداء القناع 

االجباري.

الكوفيد واملنازل
الصحــة  علــى   COVID يؤثــر  لــم 
والوظائف والســفر واألعمال فحسب 

- بل على العقارات أيًضا.
املنخفضــة  الفائــدة  أســعار  أدت 
واملدخــرات املرتفعــة والتباطــؤ فــي 
بنــاء املنــازل إلــى خلــق مــا يســميه 
 -  "COVID Premium" الخبــراء 
وسواء كنت تشتري أو تبيع ، فيوجد 
فرق كبير عن املاضي، ولكن يتوقع أن 

تهدأ االسعار في املستقبل القريب.

مطاردة
وصلــت مطــاردة عالية الســرعة إلى 
نهاية مثيرة في جنــوب وينتورثفيل 

بعد أن بدأت في غيلفورد.
مليئــة  ســيارة  حاصــرت  الشــرطة 
بالهاربــني الذين أرهبــوا الضواحي 
الغربيــة لســيدني والجبــال الزرقاء 
وتــم القبــض على من في الســيارات 
املسروقة عند تقاطع الطريق السريع 

M4 وطريق كمبرالند السريع.

زراعة القنب
داهمت الشــرطة عشــرات املنازل في 
جنــوب غرب الوالية فــي حملة كبرى 
علــى عصابــات املخــدرات. انتقلــت 
يزرعــون  "منــزاًل   30 إلــى  الشــرطة 
فيهــم القنب " ، وصــادروا املخدرات 
واعتقلــوا 9 أشــخاص ، بينهم امرأة 
هويــة  بطاقــات  باســتخدام  متهمــة 

مزورة لتأجير العقارات.

أن  الفيتناميــة،  الســلطات  أعلنــت 
أســتراليا ســتقدم 1.5 مليــون جرعة 
املضــاد  )ســترازينيكا(  لقــاح  مــن 

لفيروس كورونا، إلى البالد، قريبا.
وذكــرت وكالة األنبــاء الفيتنامية، أن 
استراليا من املقرر أن تقدم اللقاحات 
وكذلــك 40 مليــون دوالر أســترالي؛ 
للمســاعدة في شــراء اللقاحات عقب 
اجتمــاع بني نائــب وزيــر فيتنام فام 
بينه مينه ووزير التجارة والســياحة 

فيتنــام: 1.5 مليــون جرعــة لقــاح اســترازينيكا املضــاد 
لكورونا من أستراليا

أستراليات

أثار إعالن "صادم" عن لقاح كوفيد-19 
انتقادات في أستراليا؟

أستراليا تعلن استكمال سحب جميع قواتها 
من أفغانستان

أثــار إعــالن عــن لقــاح فيــروس كورونــا في 
أســتراليا ردود فعــل ســلبية، حيــث انتقــد 
الكثيــرون تصويــر امــرأة مصابــة بكورونا 

بشكل صادم.
ففــي اإلعــالن الحكومــي، تظهــر امــراة على 
ســرير في املستشــفى تتنفس بصعوبة رغم 

اتصالها بجهاز للتنفس.
كما يظهر نص يقول: "بإمكان كوفيد19- أن 
يطال أي شخص، إحجز موعدا ألخذ اللقاح".

بيتــر  األســترالي  الدفــاع  وزيــر  أكــد 
بالده فــي  مشــاركة  انتهــاء  داتــن 
الحــرب األفغانيــة املســتمرة منــذ 20 
عامًا موضحًا أن إنجاز ســحب القوات 
األســابيع  "فــي  جــرى  األســترالية 

األخيرة".
وكانــت أســتراليا قد أعلنت فــي أبريل 
املاضــي أنهــا ستســحب مــا تبقــى من 
جنودهــا بحلول ســبتمبر تماشــيًا مع 
قــرار الواليات املتحدة إنهــاء عملياتها 

العسكرية في أفغانستان.
وأوضح وزير الدفاع األســترالي ملحطة 
أن آخر 80 عنصر دعم أستراليًا غادروا 

أفغانستان "في األسابيع األخيرة".
وأضــاف: "هــذا ال يعني أننــا لن نكون 
ضمــن حمــالت إلــى جانــب الواليــات 
املتحدة نعتبر أن من مصلحتنا الوطنية 
املشاركة فيها أو من مصلحة حلفائنا".
ونشــرت أســتراليا 39 ألــف عســكري 
فــي الســنوات الـــ20 األخيــرة ضمــن 
عمليات جرت بقيــادة الواليات املتحدة 
أو حلف شــمال األطلســي فــي مواجهة 
حركة طالبان ومجموعــات إرهابية في 
أفغانســتان. وكلفت هــذه املهمة البالد 
مليــارات الــدوالرات وقضى خاللها 41 

جنديًا أستراليًا.
ومــع أن أســتراليا لــم يعــد لها وجــود 
أفغانســتان منذ  فــي  كبيــر  عســكري 
سحب الوحدات املقاتلة في نهاية العام 
2013 إال أن هــذه الحــرب شــكلت عبئًا 

في الداخل األسترالي وأثارت جداًل.
فقد مارست مجموعات املقاتلني القدامى 
ضغوطًا على الحكومة ملباشــرة تحقيق 
رسمي حول العدد املرتفع لالنتحار في 

إنــه  يقولــون  اإلعــالن  منتقــدي  لكــن 
يســتهدف الشــباب بشــكل غيــر عادل، 
علمــا بــأن مــن هــم دون ســن 40 فــي 
أســتراليا لن يحصلــوا على اللقاح قبل 

نهاية السنة.
وينصــح الشــباب بانتظار لقــاح فايزر 
بدال من أسترازينيكا املتاح حاليا بينما 
تعاني أستراليا من نقص في الجرعات 

املتاحة من لقاح فايزر.

صفــوف الجنــود الســابقني والحاليني 
في أفغانستان.

ويجــري الجيــش والشــرطة تحقيقات 
أيضًا بشأن ادعاءات مفادها أن جنودًا 
مــن وحــدات النخبــة فــي ســالح الجو 
فــي  كثيــرة  جرائم حــرب  ارتكبــوا 

أفغانستان.
يأتــي هذا بينمــا حركة طالبــان أعلنت 
الخميــس أنها ســيطرت علــى %85 من 
أراضــي أفغانســتان، مســتكملة بذلــك 
قوســًا يمتد مــن الحــدود اإليرانية إلى 

الحدود مع الصني.
ورغــم تقــدم طالبان، تواصل واشــنطن 
إعالنــه  وأثنــاء  قواتهــا.  ســحب 
العســكري  أن االنســحاب  الخميــس 
األميركي ســينتهي فــي 31 أغســطس 
املقبــل، اعتبــر الرئيــس األميركــي جو 
أن  املســتبعد جــدًا"  "مــن  أنــه  بايــدن 
"حكومة موحدة.. ستسيطر على البالد 

بأكملها".
ودعت واشــنطن إلى "اتفاق سياســي" 
لكــن  وطالبــان،  كابــول  حكومــة  بــني 

املفاوضات متعثرة بني الطرفني.

واالستثمار األسترالي دان تيهان.
وأكــدت الحكومــة الفيتناميــة أنهــا 
ستتلقى دفعة إضافية بمليون جرعة 
من لقاح استرازينيكا من اليابان في 

يوليو الجاري.
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أستراليات

درهم   وقاية   خير  
 من   قنطار   عالج

ممدوح سكرية

في   البداية   ال   بد   من   الثناء   على   ما   قامت   به   الحكومات   االسترالية   خالل   بداية   وباء  
 كورونا،   فقد كانت أســتراليا واحدة من أنجح الدول على مســتوى العالم في الحد 
من جائحة الفيروس التاجي،  مما   حافظ   على   كثير   من   األرواح   وســاعد   على   إبقاء  
 اإلقتصاد   االسترالي   في   حالة   جيدة   مقارنة   مع   إقتصادات   بلدان   أخرى متقدمة   في  

 العالم .  
بعــد   أن   بقيــت   اســتراليا   خاليــة   من   اإلصابــات   لفترات   طويلــة   تم   خاللهــا   الكثير  
 مــن   الخروقات   الفيروســية، حيث تســلل فيــروس كورونا  الى   املجتمــع   عن   طريق  
 أماكن   الحجر   الصحي   لألســتراليني   القادمني من  دول   موبوءة،   فهذه   الخروقات   قد  
 اضطــرت   والية   فيكتوريا   الى   اإلغالق  أكثر  من  مــرة،   ووالية   كوينزالند   وكذلك   غرب  
 اســتراليا   وغيرها   من   الواليات   االســترالية،   ولكن   تســرب   الفيروس ومن نوع دلتا 
 مؤخراً   الى   املجتمع   في   والية   نيو   ســاوث   ويلز من   خالل   ســائق   "الليموزين"   الذي  
 ينقــل   القادمــني   من   املطار   إلــى   أماكن   الحجر   الصحي  والذي   انتقــل   إليه   الفيروس  
 نتيجة   اختالطه   بهم،   ومنه   تسرب   الى   عدة   مناطق   في   سيدني،   مما   اضطر   سلطات  
 الواليــة   الــى   اإلغالق   ملدة   اســبوعني   في    ٦٢    حزيران   وإعــادة   تمديده   حتى   الثالثني 

من الشهر الجاري.
بغــض   النظــر   عن   اآلثــار   االقتصادية   الســيئة   الناتجة   عــن   اإلغالقــات   الكثيرة   في  
 اســتراليا   وآثارها   املدمرة   على   اصحاب   املصالح   التجارية   الصغيرة،   وكذلك   اآلثار  
 النفسية   واإلجتماعية   واملادية   الناتحة   عن   اإلغالق   والتي   ال   يمكن   تعويضها،   فهناك  

 خلل   واضح   ال   بد   من   اإلشارة   إليه وهو االدارة الخاطئة ألماكن الحجر الصحي.
يقول   املثل   درهم   وقاية   خير   من   قنطار   عالج،   هذا   املبدأ   الراسخ   الذي   يعرفه   البشر  
 منذ   قديم   الزمان،   ومفهوم   كلمة   الوقاية   تعني   الحماية   والرعاية   الصحية   أي   اتخاذ  

 اإلجراءات   الالزمة   لحماية   اإلنسان   من   اي   وباء . 
فهل تم   إتخاذ   اإلجراءات   الالزمة   ملنع   تسرب   الفايروس   من االستراليني   القادمني      
 من   الخارج   الى   املجتمع،   عن   طريق   وضع   الضوابط   الالزمة   لعدم   انتقاله   سواء   في  

 املكان   او   عن   طريق   االشخاص   العاملني   في   ذلك   املكان؟
هل   وضعت   ضوابط   كافية   وحازمة   وإرشادات   ومراقبة   للعاملني   في   هذا   املجال   وتم  

 تدريبهم   وتثقيفهم   للقيام   بهذه   املهمة   الخطيرة؟
هل   حصل   كافة   العاملني   على   اللقاح   الذي   يحميهم   من   التقاط   الفايروس!

بالطبع   اإلجابة   على   هذه   االسئلة   )ال( . 
ولو كانت  الضوابط   كافية   لذلك ملا   رأينا   الخروقات   املتكررة   والخطيرة . 

إذاً   ما   هو،   الحل   للخالص   من   هذه   املعضلة   التي   تحدث   كل   فترة   وتضطر   الحكومات  
 الى   اإلغالق   وزرع   الرعب   في   النفوس،   وهذا   ما   نتركه   ألصحاب   اإلختصاص   إلجراء  

 الدراسات   والبحوث   وإيجاد   الحلول . 
للتنويه فقط:

*تواجــد أماكــن   الحجر   الصحي   في قلب املدن غير   مناســب   علــى   اإلطالق   لحماية  
 املجتمــع   مــن   عــدوى   الفيــروس   وانتقاله   مــن   العائدين   مــن   الخارج   الــى   االراضي  

 االسترالية . 
*املاراثون اإلعالمي اليومي لرؤساء الحكومات لم يستطع ايصال الرسالة املطلوبة 
لتناقضهــا وعــدم وضوحها وخصوصًا لألســتراليني القادمني من دول غير ناطقة 

باللغة اإلنكليزية.
*التطعيم في أســتراليا  غير   كاف فقد تباطأ بسبب نقص اإلمدادات وبعض التردد 
فــي تلقــي اللقاحات بني ســكانها وقد عزز تفشــي فيــروس "كورونــا" املتكرر في 
املــدن الكبرى في أســتراليا في األســابيع األخيــرة من تناول اللقــاح، وقد وصلت 
نسبة البالغني امللقحني بالكامل حوالي %13، وهي نسبة ال تزال معها استراليا 

متخلفة عن أقرانها االقتصاديني.  
*مــا هــو املانع من تطعيم  من   هم   فوق عمر   الســتني   او   الســبعني   لتأمني حمايتهم 
من الفيروس  وإزالة   اإلغالق التام في   استراليا   كما   فعلت   كثير   من   الدول   األوربية . 

كان أداء املجتمــع األســترالي ومازال أفضل بكثير مــن العديد من البلدان املتقدمة 
األخرى في مواجهة الوباء، حيث شــهدت ما يزيد قليال على 31 ألف حالة إصابة 

منذ بداية الوباء و912 حالة وفاة.

PRIME MINISTER

 

 رئ�س الوزراء
 

 رسالة من رئ�س الوزراء
 

  2021ع�د األض�
 

 ع�د مبارك، ل�ل الذين �حتفلون بع�د األض�. 

 

ي وشكري
ي وامتناين

ي قمتم بها  أرسل أط�ب تمن�ايت ال�ا للتضح�ات اليت ي أس�ت
خالل للجال�ة اإلسالم�ة �ن

 . ي
 العام الما�ن

 

ن فرغم أننا حّققنا ال�ث�ي من إنقاذ األرواح واألرزاق،  اليني ي وملبورن -إّن العد�د من األس�ت
ي س�دين

 -خاصة �ن
 ال �ستط�عون التجّمع واالحتفال كما يوّدون. 

 

ي فجاء العد�د من تجّمعاتكم أنا أعلم أننا 
ال�ا خالل العام الما�ن طلبنا ال�ث�ي من مسل�ي أس�ت

تم عن إ�مانكم من خالل التضح�ات والشجاعة وشعائركم الدين� واحتفاالتكم ة مقتضبة، غ�ي أنكم ع�بّ
ي أظهرتموها.   والطيبة اليت

 

 سب�ً� ل�شّع ساطع
�
ي بغض النظر عن عق�دتنا، نعلم أّن اال�مان �جد دائما

 �ن
�
 أنّ وأنا أعرف  –الظالم ا

امكم ن ي المدن واألح�اءوتجاە جاليتكم  ضتجاە بعضكم البع ال�ت
 �ن

�
ي والمزارع  داتلوالب �شّع ساطعا

�ن
 . بالدنا جميع أنحاء 

 

PRIME MINISTER

 

 رئ�س الوزراء
 

 رسالة من رئ�س الوزراء
 

  2021ع�د األض�
 

 ع�د مبارك، ل�ل الذين �حتفلون بع�د األض�. 

 

ي وشكري
ي وامتناين

ي قمتم بها  أرسل أط�ب تمن�ايت ال�ا للتضح�ات اليت ي أس�ت
خالل للجال�ة اإلسالم�ة �ن

 . ي
 العام الما�ن

 

ن فرغم أننا حّققنا ال�ث�ي من إنقاذ األرواح واألرزاق،  اليني ي وملبورن -إّن العد�د من األس�ت
ي س�دين

 -خاصة �ن
 ال �ستط�عون التجّمع واالحتفال كما يوّدون. 

 

ي فجاء العد�د من تجّمعاتكم أنا أعلم أننا 
ال�ا خالل العام الما�ن طلبنا ال�ث�ي من مسل�ي أس�ت

تم عن إ�مانكم من خالل التضح�ات والشجاعة وشعائركم الدين� واحتفاالتكم ة مقتضبة، غ�ي أنكم ع�بّ
ي أظهرتموها.   والطيبة اليت

 

 سب�ً� ل�شّع ساطع
�
ي بغض النظر عن عق�دتنا، نعلم أّن اال�مان �جد دائما

 �ن
�
 أنّ وأنا أعرف  –الظالم ا

امكم ن ي المدن واألح�اءوتجاە جاليتكم  ضتجاە بعضكم البع ال�ت
 �ن

�
ي والمزارع  داتلوالب �شّع ساطعا

�ن
 . بالدنا جميع أنحاء 

 
  الق�ام بهصلون ركم لما قمتم به وتواأشك

�
.  و لحما�ة بعضكم بعضا ن اليني لم �كن ذلك  مواطن�كم األس�ت

ي تفّرقت عن بعضها البعض. خاصة للعائالت  –سهً�   اليت

 

ي ع�د األض� هذا  ه الرغم من أنع�
ي  ختبارنا يتّم ا �ن

نا عدة أما�ن�ن  أّن باستطاعتنا  كبلد أثبتنا  ، إّ� أنّ
 عندما  اإلنجاز 

�
. نقوم جم�عا

�
 بدورنا ونعمل معا

 

ال�ا عن بغّض النظر  ي اس�ت
 الق�ام بدورنا  موقعنا �ن

�
و�البقاء  نداء التضح�ةباالستجابة ا�  - �مكننا جم�عا

ن  ي اللقاح.  COVIDمن آمنني
 و�تل�ت

 

ي  ي أوقات أفضل. �افأ س�ُ ودعمنا لبعضنا البعض وتعاطفنا ح�اتنا  واثق كّل الثقة بأّن تضإنين
 �ن

 

 الس�د سكوت مور�سون معا�ي 

ال�ا  رئ�س وزراء أس�ت

 2021يوليو /تموز
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أستراليون يطورون اختبارا لقياس السكر 
في الدم دون وخز

بوراال ينفي تدخل راد لإلسراع
في تسليم لقاح فايزر

صناديق تقاعد أسترالية تتأهب لغزو أسواق األسهم

قامــوا  أنهــم  أســتراليون  علمــاء  أعلــن 
بتطوير اختبار لقياس مستوى السكر في 
الــدم ملرضى داء الســكري، هــو عبارة عن 
شــريط يفحــص مســتويات الغلوكوز عن 

طريق اللعاب.
ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات أستاذ 
الفيزياء في جامعة نيوكاسل في أستراليا 
وقائــد الفريق الذي ابتكــر االختبار، بول 
داستور، الذي قال: "أفضل اختبار لقياس 
مســتوى الغلوكــوز فــي الــدم هــو مــا ال 

يستلزم وخزا".
وأضاف داســتور قائــال "هــذا االختبــار 
لقيــاس  اختبــارات  أمــام  البــاب  يفتــح 
مســتويات الغلوكــوز فــي الــدم دون ألــم 
وبتكلفة منخفضة، ونأمل كذلك في نتائج 
أفضل كثيرا ملن يعانون من داء السكري".
"االختبــار  إن  قائــال  ومضى داســتور 
الجديــد ابُتكر بمحض الصدفة بينما كان 

يعمل العلماء على خاليا شمسية".
نقــل  "يمكــن  قائــال  داســتور  وتابــع 
واســتخدامها  الجديــدة  التكنولوجيــا 
ومســببات  كوفيــد19-  اختبــارات  فــي 

نفى البرت بوراال مدير شــركة لقاح فايزر 
األنبــاء التــي تــرددت أن رئيــس الوزراء 
األســبق كيفني راد قد تدخل شخصيا من 
أجل اإلســراع في تســليم لقاح فايزر إلى 
استراليا، و كذلك نفى راد تدخله وقال أن 
املحادثــات في هذه القضيــة هو جزء من 

سياسة الحكومة الفيدرالية
وقــد أصدرت الشــركة بيانًا نفــت فيه ما 
ذكرته مؤسســة اإلعــالم ABC عن تدخل 
راد وإرســاله رســالة إلى رئيــس الوزراء 

الســتقبال  األســهم  أســواق  تتأهــب 
اســتثمارات جديدة من صناديق تقاعد 
أســترالية تقــدر أصولهــا بأكثــر مــن 
تريليونــي دوالر فــي وقــت تعمــل فيــه 
الصناديــق على تغيير اســتراتيجيتها 
االســتثمارية مــن خــالل التحــول إلــى 
الرهــان على أســهم الشــركات الكبرى 

املدرجة.
وتشــهد صناديق التقاعد في أستراليا 
فورة خالل الســنوات األخيرة مع تبني 
تلك الصناديق لخطط استثمارية قوية 
أهلت عددا منها في نهاية املطاف نحو 
التحــول إلــى صناديق عمالقــة تبحث 
عــن املزيــد مــن الفــرص االســتثمارية 
بما يحقق لها نموا مطردا، بحســب ما 
ذكره تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" 

البريطانية.
التقاعــد  صناديــق  كانــت  ولطاملــا 
األســترالية تميــل نحو قنــص الفرص 
االســتثمارية فــي الداخــل إال أن تلــك 
الصناديق بصدد تغيير استراتيجيتها 
فــي الوقــت الحالــي مــع العمــل علــى 
توظيــف مديــري صناديق اســتثمارية 
جــدد مــن أجــل التوســع في األســواق 
الخارجيــة وضــخ اســتثمارات طويلة 
األجــل فــي أســهم النمــو علــى غــرار 
صناديــق  تنتهجهــا  التــي  السياســة 
التقاعــد الكندية واملعــروف عنها بناء 
الشــركات  فــي  األجــل  مراكــز طويلــة 

الكبرى حول العالم.
ويقــول كبيــر موظفــي االســتثمار لدى 
وهــو   ،Statewide Super صنــدوق 
صنــدوق للتقاعد يدير أ صوال بنحو 8 
مليارات دوالر، للصحيفة "خالل العشر 
ســنوات املقبلــة لن أصــاب باالندهاش 
التقاعــد  صناديــق  وجــدت  مــا  إذا 
األســترالية العبــا فاعــال فــي مشــهد 

الهورمونــات  ومســتويات  الحساســية 
والكشف عن األورام".

وعــادة مــا يقوم مرضــى الســكري بوخز 
أصابعهــم عــدة مرات في اليــوم ثم وضع 
قطرة دم على شــريط اختبار وذلك ملراقبة 
مســتويات الســكر فــي الــدم والســيطرة 
عليهــا. لــذا يحاول بعــض املصابني بداء 
الســكري تجنب هذه العملية تفاديا لأللم 

وتقليل عدد االختبارات قدر اإلمكان.
ولكــن االختبــار الجديد يعمــل عن طريق 
إدخال إنزيم يســتطيع الكشف عن وجود 
الجلوكــوز فــي جهاز يمكنه بعــد ذلك نقل 
وذلــك  الغلوكــوز،  مســتويات  وتحديــد 
حســبما قال بول داستور أستاذ الفيزياء 
بجامعــة نيوكاســل فــي أســتراليا وقائد 

الفريق الذي ابتكر االختبار.

سكوت موريسون ذكر فيها تدخله، وعلى 
خــط أخر قــال رئيــس الــوزراء الســابق 
مالكولم تيرنبل أنه مندهش أن موريسون 
لم يقم باالتصال بمدير فايزر غير ان وزير 
الصحة هانت قال أن تدخل راد لإلســراع 

بتطوير اللقاح هو مجرد كالم اجوف
وذكــر وزيــر الصحــة غريــغ هانــت انــه 
يتحدث دائمًا مع موريسون وأن اإلسراع 
فــي تســليم اللقــاح ســائٌر فــي الطريــق 

الصحيح

األسواق العاملية".
الصناديــق  اســتراتيجية  وتركــزت 
األســترالية خــالل عقــود مضــت علــى 
اختيار مديري اســتثمار من الشــركات 
الكبرى من أجل قنص الفرص الخارجية 
وهــو أمر باهظ التكلفة لتلك الشــركات 
التــي عدلت من اســتراتيجيتها وقررت 
زيــادة موظفيها فــي الداخــل والبحث 
عــن ذوي الخبرة في مجال االســتثمار 
وهــو أقــل كلفة ممــا كانــت تتكبده تلك 

الشركات في املاضي.
وبعــد سلســلة مــن االندماجــات بــني 
صناديق التقاعد األســترالية، فإن نحو 
13 صنــدوق تقاعــد فــي الســوق تبلغ 
أصولهــم املــدارة أكثــر مــن 50 مليــار 

دوالر أســترالي تتبنــى حاليــا نهجــا 
توســعيا في األســواق الخارجية يقوم 
على بناء حصص في كبريات الشركات 

حول العالم.
وعلــى مــدار عقــد مــن الزمــان، كانــت 
صناديــق التقاعد الكندية هي املهندس 
إذ  االســتثمارية،  السياســة  لتلــك 
تشــير بيانــات Dealogic إلــى أن تلك 
مليــار   180 أنفقــت نحــو  الصناديــق 
دوالر خالل الســنوات العشــر املاضية 
لبناء حصص اســتثمارية فــي كبريات 
الشركات العاملية املدرجة وغير املدرجة 
من مطــار هيثرو في لنــدن إلى كبريات 

الشركات في أميركا الجنوبية.
وبنهايــة الربع األول من العام الجاري، 

بلــغ حجــم األصــول املــدارة مــن قبــل 
 3.1 األســترالية  التقاعــد  صناديــق 
تريليون دوالر أسترالي ما يوازي نحو 
2.3 تريليــون دوالر فــي وقــت نجحــت 
فيــه تلــك الصناديق فــي تحقيق أفضل 
العوائد من اســتثماراتها الداخلية في 
انتظــار نتائــج تحــول بوصلتهــا نحو 
األســواق الخارجية بالســنوات القليلة 

املقبلة.
وتتضمن صناديق التقاعد األســترالية 
التي تخطط للتوسع في الوقت الحالي 
Aware Supe Aware Super وهــو 
أكبر صندوق تقاعد في أستراليا وتبلغ 
حجــم أصولــه املدارة نحــو 135 مليار 

دوالر.
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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

خالد المصري المصاب بفيروس كورونا 
يتوسل الجميع بأخذ الحيطة

ستراليا تبني أكبر مشروع طاقة 
متجددة في العالم بـ100 مليار دوالر

انخفاض معدل البطالة في أستراليا إلى 4,9 في 
المائة ألول مرة منذ 10 سنوات

قام خالد املصري من ســيدني بتســجيل 
رســالة حيويــة ملجتمعــه من ســريره في 
املستشــفى: "خــذ فيــروس كورونــا على 

محمل الجد"
قال الســيد املصــري البالغ من العمر 47 
عاًمــا وهــو أب ألربعــة أطفــال ، متحدًثا 
باللغة العربية مع أنبوب أكســجني ، إنه 
"تعلــم درســه بالطريقة الصعبــة" عندما 

.COVID-19 يتعلق األمر بمخاطر
وقــال في املقطع: "أعرف وأعلم أن كوفيد 
19- مرض حقيقي ، لكنني ال أعتقد أنني 

تعاملت معه بجدية كافية من قبل".
وقد تم نقل السيد املصري إلى مستشفى 
ســان جــورج قبــل خمســة أيــام ، وفًقــا 
لطبيبــه جمــال ريفــي الذي قــال: "عندما 
وصــل ، كافح من أجــل التنفس ، وكانوا 

سيأخذونه إلى وحدة العناية املركزة".
"ولكن لحسن الحظ تحسنت حالته.

وقال الدكتور ريفي إن استجابة املجتمع 

منذ نشر الفيديو كانت قوية.
"الوقت جوهري إلرســال الرسالة بصوت 
عــاٍل وواضــح للجميع للبقاء فــي املنزل 
وإجــراء الفحوصــات وفي نفــس الوقت 

للحجز للحصول على التطعيم."
في مقطع الفيديو ، يصف السيد املصري 
معاناته مع املرض ، وقد تمكن مؤخًرا من 

التنفس والتحدث دون ألم.
"لقــد مــرت أيام ، لكــن يمكننــي التحدث 

قلياًل اآلن وعاد تنفسي إلى طبيعته.
"أتوســل الجميــع أن يأخــذوا فيــروس 
كورونــا علــى محمــل الجــد وأن يتبعوا 

النصائح الطبية.
"كنــت حذرا ، لكنني لم أكن حذرا بما فيه 
الكفايــة. كان يجب أن ألتزم بنســبة 100 

في املائة.
 ، "إلــى عائلتــي وأصدقائــي واملجتمــع 
تعاملــوا مــع مــرض كوفيد علــى محمل 

الجد".

تعتــزم أســتراليا بنــاء أكبــر مشــروع 
للطاقــة املتجــددة فــي العالــم فــي غرب 
الريــاح  طاقــة  تحويــل  بهــدف  البــالد 
والطاقــة الشمســية إلــى وقــود صديق 

للبيئة مثل الهيدروجني.
وتبلغ تكلفة املشروع 100 مليار دوالر، 

انخفــض معــدل البطالة إلــى 4.9 في املائة ، 
مــع توفيــر ما يقــرب من 30 ألــف وظيفة في 
يونيو وفًقا لبيانات مكتب اإلحصاء الرسمي.

انخفض معدل البطالة اآلن ملدة ثمانية أشهر 
متتاليــة ، ممــا أوصله إلى أدنى مســتوى له 

منذ عقد.

ويســتهدف إنتاج نحــو 3.5 مليون طن 
من الهيدروجــني األخضر أو 20 مليون 
ســنوًيا  الخضــراء  األمونيــا  مــن  طــن 

للتصدير واالستخدام املحلي.
ومن املتوقع أن تنتج أستراليا أول أنواع 

الوقود من املشروع بحلول عام 2030.

حيث انخفض من 5.1 إلى 4.9 في املائة في 
يونيــو ، هــذا االنخفاض ناتــج عن انخفاض 
بنســبة 1.8 فــي املائــة فــي ســاعات العمــل 
خالل الشــهر املاضــي ، مما يعني 33 مليون 
ســاعة عمــل أقل فــي جميع أنحــاء االقتصاد 

األسترالي.

SMK
TENNIS ACADEMY

Manager/Coach: 
Roger Bowman Tennis Centre is managed by Sadik and Musa Kadir on behalf of CBTA. 
Musa: 0411 300 375
Sadik: 0424 303 803 
smktennis@hotmail.com
Rose Park, 110 Woods Rd, Sefton NSW 2162 Open  from 7am to 10:30pm

 أفضل مالعب التنس لالستئجار والتدريب
تقام هنا مسابقات للعبة التنس

مبعايير وأشكال مختلفة 
نوفر التدريب الفردي واجلماعي وخاصة للصغار 

 وكذلك للكبار والالعبني املتميزين

Whats on Offer: 
Competitions of various standards and formats are held here and 
coaching is available in group and private format for juniors, adults 
and elite players.
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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

Eid Mobarak
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رئيس مجلس إدارة شركة WJS خلدمات النقل نبيل عيسى 
يتمنى لكم ولعائالتكم

عيد أضحى مبارك 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

Eid Mobarak
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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غرفة نوم
مع صالون ومطبخ 

شبه جديدة
وقريبة من محطة القطار 
ومكان التسوق يف منطقة 

بيرونغ
تناسب زوج وزوجة

أو شخص أو تالميذ
290 دوالر

يف األسبوع
مفروشة

أو غير مفروشة
للمزيد االتصال:

0401849463

شقة لاليجار

نتمنى لكم ولعائالتكم عيد سعيد
نحن فخورون جًدا بأنه تم اختيارنا للترشح ملجلس مدينة كمبرالند في 

Greystanes Ward ، نيابة عن حزب العمال

We wish you and your family
happy Eid Al Adha 

We are very proud to have been preselected to run for Cumberland City 
Council in the Greystanes Ward, on behalf of the Labor Party

ساندرا كلتوم دوميت      دايان كوملن       أكني سونغور

إختــار حــزب العمال فرع والية نيو ســاوث ويلــز املهندس 
جورج برشا مرشحـًا لإلنتخابات البلدية ملركز رئيس بلدية 
فيرفيلــد عن حزب العمال والتي ســوف  تقام في الرابع من 

شهر أيلول عام 2021.
 املهنــدس جورج برشــا انتخــب باالجماع من قبــل اعضاء 
حــزب العمــال املحليني كونــه كان عضوا فــي مجلس بلدية 
فيرفيلــد منذ عــام 2012 ولغاية عــام 2016 ونائبا لرئيس 
البلديــة منــذ عام 2013 ولغاية عام 2014  ، مما تكون لديه 

الخبرة القيمة لفائدة املجلس البلدي.
 املهندس برشــا له معرفة ودراية بقضايا وحاجيات ســكان 
منطقــة بلديــة فيرفيلد ومشــاكلهم وســوف يســعى إليجاد  

الحلول املناسبة التي ترضيهم.
  املهندس جورج برشــا ســكن مع عائلته في منطقة فيرفيلد 
الكثــر من 35 عاما، وكونه من ســكان املنطقــة فلديه املعرفة  

بمختلف الضغوطات التي تواجهها العائالت في املنطقة.
وبما انه مواطن مهتم بمصلحة املجتمع املحلي، فقد تطوع 
مــع عدد من الجمعيــات الخيرية ملســاعدة املحتاجني، ومن 
َــرََّف علــى الصعوبــات التي  خــالل اعمالــه الخيريــة قد َتعـ
تواجــه ســكان بلديــة فيرفيلد املتعــددة الجنســيات والتي 
يفتخر بكونه احد سكانها منذ قدومه الى استراليا في سن 

الطفولة.
باعتبــار أن املهنــدس برشــا مهاجــًرا فإنــه يتفهــم معانات 

املهاجرين الجدد الذين يستقرون في مدينة فيرفيلد.
وبمــا انه اكمل دراســته الجامعيــة في اســتراليا فقد عرَف 
أهمية التعليم في فتح آفاق املستقبل وشق طريق النجاح.

قال املهندس جورج برشا،  "انه لشرف عظيم واعتزاز كبير 
ان اكون مرشــح حزب العمال لرئاسة مجلس بلدية فيرفيلد 
للعــام الحالــي ايلــول2021 وانني اشــكر جميــع االعضاء 

املحليني لوضع ثقتهم بي وترشيحي باالجماع".
 وقــال "ان الســكان هــم أهــم عنصر فــي الحكومــة املحلية 

وسوف اعمل عن كثب، قريبا منهم 

المهندس جورج برشا مرشح حزب العمال لرئاسة بلدية فيرفيلد

واســمع  لهــم واعمــل جاهــًدا معهــم للوصــول الــى حلول 
ايجابية كي تساعدهم في حياتهم اليومية."

 واضــاف قائــال، " بمــا انني أب لشــاب في نهاية دراســته 
الثانويــة لــذا فاننــي اتفهــم الضغوطــات واملصاعــب التي 
تواجه االهل وســوف اكون متحمسا ملساعدة األهالي الذين 
ينشــؤن اطفالهم في منطقــة فيرفيلد، هــذه املدينة الجميلة 
والعظيمــة والصالحة للعيش والعمل فيهــا. ولكنني اعتقد 
أن هناك مجاالت كثيرة يمكن تحسينها وسوف اعمل جاهدا 
لتحسني البيئة وأماكن االنشطة املجتمعية لجميع السكان."
 وقال املهندس برشــا "كوني مرشــح حزب العمال لرئاســة 
البلدية فسوف أجد الفرص املناسبة لاللتقاء بالسكان الذين 
يهتمون باملنطقة ويعيشــون فيهــا واريد ان اكون في خدمة 

جميــع الســكان حتى يكون لهم رئيس بلديــة مهتما بايجاد 
الحلول االيجابية ملتطلباتهم ." 

ثــم أضــاف "اننــي اتطلع لرئاســة فريــق حزب العمــال في 
االســابيع املقبلة وســوف اعلن عن خططي االيجابية ملدينة 

فيرفيلد"
 للتواصل الصحفي

املهندس جورج برشا املرشح العمالي
لرئاسة بلدية فيرفيلد

الهاتف :
0427901166

Email: Barcha4Mayor@gmail.com
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Unit  3 /60 Fairford Road Padstow NSW 2211 Australia

P. 0297098885  -  F. 0297098881

يتقدم السيد عثمان عمر 
صاحب شركة

Industrial Zone Real Estate
من الجالية العربية بأحر 
التهاني بمناسبة حلول

عيد األضحى المبارك

Eid Mobarak

 Bridge Discount
Furniture

يتقدم
السيد بيتر مارون

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

عيد األضحى املبارك
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. Martin Crescent 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 األضحى المبارك
متمنيًا للجميع الخير واألمان والصحة
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 أسس الجمال و صفاته
 تختلــف اســس الجمــال وصفاته من عــرق إلى آخر، 
فجمــال الفتــاة العربية يختلف عن الفتــاة األوروبية، 
كمــا يختلف عــن فتاة الشــراكس و الفتــاة االفريقية، 

فمثال :  
*تتمتــع الفتاة العربية بالبشــرة الســمراء الجذابة و 

العيون الداكنة. 
*الفتــاة األوروبيــة تتمتــع بالعيون امللونة و الشــعر 

الذهبي. 
أهم عالمات الجمال عند الفتاة  

هنــاك العديــد مــن عالمــات الجمــال عند الفتــاة، فإن 
وجدت فيها، فهو يدل على أنها الفتاة جذابة و جميلة، 

و هذه العالمات هي : 
*يعتبــر طول القامة من أهــم  العالمات عند الفتيات، 
شــرط أن  يكون تناســق الجســم عريض عنــد منطقة 

الحوض و رفيع من عند الخصر. 
*تعــد الرقبة الطويلة و الدقن مــن العالمات الجمالية 

في وجه الفتاة. 
*يعتبر الشــعر الطويل الكثيف عنصر جمالي جذاب، 
باالضافــة الى نعومة الشــعر و لونه، حيث يعد اللون 

األسود هو اللون األجمل و األكثر جاذبية. 
*العيون الواســعة و الرمــوش الطويلة باالضافة الى 
تناســق الحاجبني مع رســمة العينني هي أهم مقايس 
جاذبية الوجه و جماله، حيث يعتبر اللون األسود هو 
اللــون األجمــل، فللعيون الســوداء ســحر و جاذبية و 

لغة خاصة.
 *األنف الصغير ذو الشــكل املتناســق املرفوع نسبيا 

لألعلى دون أعوجاج. 
*الفم الصغير و الشفاه املنتفخة ذات اللون الكرزي. 

*الغمــازات و هي  عبارة عن حفــر تظهر بوضوح في 
الوجــه عنــد الضحك، حيث تعد مــن العالمات الفارقة 

بني الفتيات. 
*الشــامات و الخــال علــى الوجــه. األذن الصغيــرة 

املتناسقة . 
*بياض الجســم و البشرة النقية الصافية الخالية من 

الشوائب و البثور أو حب الشباب.
 *األظافــر املقوســة مــع األصابــع الطويلــة النحيلــة 

املتناسقة. 
*الســاق الطويلــة الرفيعــة مــن األســفل وعريضة من 

األعلى
*القدم الصغيرة. 

*شــكل الوجــه بحيث يكــون غيــر مســتدير أو مربع، 
فالشــكل املثلث للوجه هو األجمل و األكثر تناسبا مع 

عالمات الجمال عند المرأة والرجل
ما هي أبرز عالمات الجمال عند المرأة؟

الجمال هو مسألة مهمة ترتبط 
بالفتيات، حيث تهتم كل أنثى بجمالها 
منذ قديم الزمان، فقد قام الكثير من 

الشعراء و األدباء بالتغني في جمال 
الفتاة من أقدم العصور إلى هذه األيام، 

إال أن الجمال عبارة عن مسألة نسبية.

ال شك بوجود اختالفات معتبرة في 
قياس معايير الجمال بين البشر وخاصة 

بالمقارنة مع معايير الجمال عند الغرب، 
فتحديد عالمات الجمال عند العرب 

وغيرهم وجهة نظر فردية عمومًا تتأثر 
بالحالة االجتماعية والخلفية العائلية 

والعرق والعوامل الثقافية، وتمَّ 
اإلجماع على وضع آراء يتم االتفاق 

عليها لتفضيالت الجمال بداًل من وضع 
 معايير خاصة للجمال.

كل تسريحات الشعر.
ما هي أبرز عالمات الجمال عند الرجال؟ 

هناك بعض الصفات والعالمات التي ُيمكن أن يمتلكها 
الرجــل، والتي تــدل على الجاذبّيــة، وتختلف عالمات 
الجمــال عنــد الرجــال مــن بلــٍد آلخــر، ومــن الصفات 

الجسدّية إلى تقاسيم الوجه وغيرها من الصفات، 
وفي اآلتي أبرز عالمات الجمال عند الرجال:

العالمــات الجســدّية مــا العالمــات الجســدّية املميزة 
للرجل؟

تميل النســاء بشــكٍل عام إلى االنجــذاب للرجال ذوي 
األشــكال  يعكــس  الــذي  واملظهــر  الحــاّدة،  املالمــح 
الهندســّية والزوايــا الحادة في كال الوجه والجســم، 

عكس ما تعكســه النســاء من صفاٍت أنثوّية من خالل 
املنحنيــات الناعمــة الدائرّيــة، وباإلضافــة إلى بعض 
التماثل الذي يعكســه من خالل الجبــني العالي والفك 

الصلب في الوجه.
وأّمــا بالنســبة للعالمــات الجســدّية، فمعظمهــا يتــم 
الحصــول عليهــا من خــالل اللياقــة البدنّيــة الذكرّية، 
العضلّيــة، ونســبة  الُبنيــة  تعكــس  بدورهــا  والتــي 
الخصــر إلى الكتف مــن0.75 أو أقل، وعضالت الظهر 
التــي تتشــّكل بشــكل V، ومع ُعــرض الكتف ووضوح 
معامله، ومع بروز عضالت الصدر بشكٍل واضح، وُيعد 
الطول من الصفات املرغوب بها، إذ تجعل الرجل أكثر 

جاذبّية.

Eid Mobarak
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أعلنــت منّظمــة الصّحــة العاملّية أّن متحــّورة فيروس 
كورونــا املكتشــفة فــي الهند قــد ُرِصدت في عشــرات 
الــدول حــول العالم منها أســتراليا، حيــث ُرِصدت في 
بيانات تسلسٍل جينّي جرى تضمينها في قاعدة بيانات 
44 بلــدًا. كما صّنفت منظمة الصحة العاملية املتحّورة 

الهندية بـ"املثيرة للقلق".
وارتبطــت  انتشــرت  املتحــّورة  الســالالت  أن  ُيذكــر 
بفيــروس كورونا الذي ال تــزال الحكومات تتصّدى له 
عبر حمالت التطعيم الواسعة، لكن السالالت املتحّورة 
قــد تكــون أكثر مقاومة وأشــّد شراســة مــن الفيروس 

األصلي.

ما هي ساللة دلتا؟
تــم تركيز الكثير من االهتمام مؤخرا على ســاللة دلتا 
والتي ثبت أنها تمثل تهديدا أكبر على الصحة العامة 

مقارنة بالسالالت السابقة.
أوال، معدل العدوى بهذه الساللة أعلى بحوالي 60 في 
املئة من معدل عدوى بساللة ألفا، والتي لديها بالفعل 
معدل عدوى أعلى بنسبة 50 في املئة مقارنة بالساللة 

األصلية لفيروس كورونا.
وتســببت ســاللة دلتــا بالفعل فــي موجة ثانيــة قاتلة 
مــن اإلصابــات فــي الهنــد فــي أبريل/نيســان ومايو/

آيــار املاضيني، وأصبحت أيضا الســاللة املهيمنة في 
بريطانيا.

وتــم رصــد هذه الســاللة في أكثــر مــن 90 دولة حول 
العالم، مع تأكد تفشــيها في الواليات املتحدة والصني 
وإفريقيا والدول االسكندنافية ومنطقة املحيط الهادئ.

وُتظهــر بيانــات بريطانيــا أن األشــخاص املصابــني 
بساللة دلتا ولم يتلقوا اللقاح أكثر عرضة للدخول إلى 
املستشــفى بمرتني مــن أولئك الذين أصيبوا بســاللة 

ألفا.
وأظهــرت الدراســات أيضــا أن ســاللة دلتــا مرتبطــة 
بأعراض مختلفة مقارنة بالســالالت السابقة لفيروس 

كورونا.
وأعــراض كوفيد19- الكالســيكية املقرة من قبل خدمة 
الصحــة الوطنيــة في بريطانيا هي الســعال املســتمر 

والحمى وفقدان حاسة الشم أو التذوق.
ويقول البروفيسور تيم سبيكتور، الذي يدرس أعراض 
كوفيد من خالل تطبيق زوي كوفيد، إنه على الرغم من 
أن الحمــى ال تزال شــائعة جدا في ســاللة دلتا، إال أن 
فقدان حاســة الشم لم يعد من بني أبرز عشرة أعراض 

لها.
ويعــد الصــداع والتهــاب الحلــق وســيالن األنف من 
أكثــر األعــراض املرتبطة بالعــدوى بهذه الســاللة في 

بريطانيا.
ويوضــح البروفيســور ســبيكتور إن ذلــك يجعــل 

ســاعدت الحلقات الســنوية لألشــجار القديمة علماء األثار 
في تحديد تاريخ ثوران بركان في جزيرة ســانتوريني، دمر 
الحضارة املينوســية )املينوية( الغامضة، التي كان مركزها 

جزيرة كريت.
وتشــير شارلوت بيرســون من جامعة أريزونا األمريكية في 
املقال الذي نشــرته مجلة ســاينس  إدفانس الى أن "العلماء 
يناقشــون منذ زمن تاريــخ ثوران هذا البركان، فالســجالت 
والتحــف والقطــع األثريــة والنصــب التذكارية تشــير إلى 
تاريخ، بينما تشــير نتائج تحليل الكربون املشــع إلى وقت 

مغاير. واآلن تمكنا من التوفيق بينهما".
وقبــل ثــوران البــركان، كان أرخبيــل ســانتوريني جزيــرة 
واحدة. وفي نهاية القرن الســابع عشــر قبل امليالد، تســبب 
ثورانــه فــي تدمير منتصــف الجزيرة مكونــا حفرة حجمها 

133 كيلومترا مكعبا، غمرتها مياه البحر فورا.
كما تسبب تدمير الجزيرة في حدوث تسونامي أغرق جزيرة 
كريــت والجزر املحيطة باملــاء والرمــاد البركاني، ما قضى 
على الحضارة املينوســية )ســميت بهذا االســم نســبة إلى 
أول ملوكها، مينوس(، وهكذا بحسب بعض املؤرخني ولدت 

أسطورة أتالنتس.
وأضافــت بيرســون قائلــة: "ال أحد يشــك اليوم بــأن ثوران 
البــركان حــدث فعال فــي العصــور القديمة. بيــد أن ممثلي 
مختلــف التخصصــات العلميــة يتجادلــون بشــأن تاريــخ 
الحدث. فالســجالت املصريــة القديمة وكذلك مختلف القطع 
األثرية التي عثر عليها في اليونان وإيطاليا، تشــير إلى أن 
الكارثــة وقعــت في بداية القرن الســادس عشــر عام 1570 
أو بعــده. ولكن من جانب آخر تشــير آثــار الرماد البركاني 
في جليــد غرينالند وعمر القطع األثرية التي عثر عليها في 
الجزيرة، إلى أن ثوران البركان وقع عام 1628 قبل امليالد".
ولحــل هــذا التناقــض، قــررت بيرســون وفريقهــا العلمــي 
توحيد طريقتي علم اآلثار "املادي" وتحليل الكربون املشــع، 
باحتســاب عدد الحلقات السنوية في جذوع األشجار. ولكن 
لعدم وجود عينات كبيرة لهذه األشجار، قرر الفريق العلمي 
حــل هذه املشــكلة بواســطة طريقة مطياف الكتلــة الجديدة 
وأشــجار صنوبــر مــن كاليفورنيــا عمرهــا 5 آالف ســنة، 

وسنديانة من إيرلندا عمرها ألفي سنة.
 300 فــي حوالــي  الكاربــون14-  نســبة  احتســاب  وبعــد 
حلقة ســنوية تشــكلت خالل الفتــرة بني العقديــن 18 و15 
قبــل امليــالد، ومقارنتهــا باملقيــاس الزمنــي الجيولوجــي 
الكالســيكي، اكتشــف الباحثــون أن عمر القطــع األثرية من 
جزيرة سانتوريني مبالغ فيه. ألنها في الواقع، لم تدفن عام 
1628 قبل امليالد، بل بعد 30-40 سنة، أي في 1580-1600 

قبل امليالد.

علماء يكتشفون تاريخ صراع من أجل البقاء.. لماذا يتحور فيروس كورونا؟
"الطوفان العظيم" في 

جزيرة كريت

الفيروس يبدو وكأنه "نزلة برد شــديدة" بالنســبة 
للشــباب ممــا يزيــد مــن خطــر حملهــم للفيروس 
دون أن يدركــوا ليواصلوا نقل العدوى ألشــخاص 

آخرين.

لكن يبقى السؤال األبرز..
لماذا تتحوّر السالالت؟

فبــني الفيــروس وســالالته املتغيــرة، انشــغل العالــم 
بمــدى فعاليــة اللقاحات املوجودة حاليــا ضد كورونا 

املتحورة.
كورونا األصليُة انتشرت عدواها حول العالم واستغرق 
العلمــاء وقتا طويال بني الفيروس وســالالته املتغيرة، 
انشــغَل العالم بمدى فعالية اللقاحات املوجودة حاليا 

ضد كورونا املتحورة.
العالــم،  حــول  عدواهــا  انتشــرت  األصليــُة  كورونــا 
واستغرق العلماء وقتا طويال ملعرفة التركيبة الوراثية 
ر  للفيــروس وإيجــاد َلقاحــات مضــادة لــه. ثــم تحــَوّ
الفيــروس إلى ســالالت هنديــة وبرازيليــة وبريطانية 
وجنوب إفريقية.. وكُلها أشــُدّ فتكا.. وأشــرُس هجوما 

من الفيروس األصلي.
حتى وصفت منظمُة الصحة العاملية الساللة املتحورة 
الهندية بأنها "مقلقٌة وتشــكل خطرا جديدا"، إذ تشكُل 
الســيطرُة على األنــواع الجينية للفيــروس والحُدّ من 

انتشاره تحديا كبيرا.
وُيعتبــر تحــوُر الفيروســات صراعــًا من أجــل البقاء، 
فعندما يكتســب اإلنســان مناعة من إصابة أو تطعيم، 
يصنــع الفيروس نســخا من نفســه ليعيش وينتشــر. 
وهنــا ُيصبــح محّصنــا ضــد اللقاحــات وقــادرا على 
ر أكثر  محاربــة األجســام املضــادة، ما يجعــل املتحــِوّ

عدوى وخطرا

ولكن.. كيف تتحور السالالت الجديدة؟
يكُمــن التحــور بالتغيــرات التــي تطرأ علــى البروتني 
املوجود في األشــواك أوالنتوءات املحيطة بالفيروس، 
وهــو الجــزُء الــذي يلصــُق في خاليا جســم اإلنســان 
ويصنــُع منهــا بيئــًة للتكاثــر. علميــا فــإن أحــد هذه 
بعــُض  فيــه  وتتشــارك   N501Y ُيســمى  التحــورات 
الســالالت، مع اختالفات بســيطة في الشفرة الجينية 
للســاللة البريطانيــة والجنــوب إفريقيــة والبرازيلية 

والهندية.
ويبقى السؤال ما إذا كانت اللقاحاُت املتاحة فعالة مع 
كل الســالالت، وإن كانت هناك حاجــٌة لُجرعات مقّوية 

للتصدي لها.
وهذا سيســاعد العلماء في تطويــر لقاحاتهم الحالية 

ملحاربة التحورات التي تظهر مع الوقت.
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يتقدم السيد جورج الراحيل 
من أبناء اجلالية العربية

بأحر التهاني وأطيب األمنيات مبناسبة حلول
عيد األضحى املبارك

أعاده اهلل على اجلميع باخلير والبركة 
وكل عام وأنتم بخير

 Australian Syrian
League

Wishing everyone

a Happy and safe

Eid Al-Adha
 MAY THIS SPECIAL TIME BRING LIGHT

TO THOSE SUFFERING HARDSHIP

تتمنى
الرابطة األسترالية السورية

ألبناء اجلالية العربية أوقاتًا آمنة 
مبناسبة حلول

عيد األضحى املبارك

�خ�ير م      ��ب �ت ام وا��خ ل �� منتجات شركة جورية التجارية عالمة مميزة يف االسواق االسترالية��

Jourieh Trade
Pty
Ltd

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

تتقدم شركة جورية التجارية 
من أبناء اجلالية العربية واالصدقاء والزبائن الكرام

بأحر التهاني وأطيب األمنيات السعيدة مبناسبة حلول

عيد األضحى املبارك
أعاده اهلل على اجلميع باخلير والنجاح والتوفيق

وكل عام وأنتم بخير

Ahmad Yaghy
يتقدم

رجل األعمال السيد أحمد ياغي
من جميع املسلمني يف اوستراليا

بأحر التهاني وأطيب التمنيات مبناسبة حلول
عيد األضحى املبارك

أعاده اهلل على اجلميع باخلير والبركات
وكل عام وانتم بخير
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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
السادة أديب فاعور، محمد نحلة ويوسف زريق

يتمنون ألبناء اجلالية العربية عيد أضحى مبارك
 وهم مستمرون يف خدمة اجلالية العربية يف كل ما حتتاجه من مواد البناء

األساسية لكافة املشاريع
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At Legal Edge Australia, we are focused on providing high quality legal services

Our principal areas of practice are:
•	Immigration Law
•	Family Law
•	Conveyancing & Property Law
•	Criminal and Traffic Law
•	Wills & Probate
•	Commercial and Retail Leases
•	Personal Injury Law
•	Proceedings before the NSW Local, District 

and Supreme Courts.

•	   

•	  

•	  

•	  

•	  

•	  

•	  

•	  

Peakhurst Office 15/802 - 820, Forest Road Peakhurst NSW 2210
Tel: +61 2 9727 2353  -  Fax: +61 2 9533 1599
Fairfield Office: Level 1/ 17 William Street, Fairfield NSW 2165
Tel: +61 2 9119 0931  -  Fax: +61 2 9119 0923
GUILDA ALAKABANI: +61 426 10 10 12  -  PO Box: 2007, Peakhurst NSW 2210

guilda@tabarandassociates.com  -  www.tabarandassociates.com

نتكلم العربية

قانون الهجرة
قانون العائلة

نقل امللكية وقانون امللكية
القانون الجنائي وقانون املرور

الوصايا ومصداقية الوصية
تجزئة عقود البيع التجارية
قانون اإلصابات الشخصية

اإلجراءات أمام املحاكم املحلية واملقاطعات 
العليا واملحاكم العليا في نيو ساوث ويلز

TABAR & ASSOCIATES
ALL LEGAL & IMMIGRATION MATTERS

Message from
Mr Ihab Matar

رسالة من السيد إيهاب مطر

Eid Moubarak

بالنيابة
عن اللقاء اللبناني للمغتربني

أمتنى للجميع
عيد مبارك
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عباس علي مراد
Email:abbasmorad@hotmail.com

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

)كان يجب أن 
يُقاَل أوّاًل(

1 ـ 
هذا العنواُن العريُض يؤّكد فيما ينفي   

يأخــذ بيد رأســي إلى محلٍّ آخر، أيــن هو املجدوُع 
األنف؟ 

أين هو املُحاُط بالعويل؟، رحلوا جميعًا 
وليــس بعُد منهــم غير صورة، مهمــا أفعل في هذا 

الليل. 

2 ـ 
يمّزقهم مّصاُص الدماء 

لكّنهم يغرزون أظافَرهم بوجهه. 

3 ـ 
في الَعقِد األّول 

من القرِن الحادي والعشرين 
رجعوا إلى سيرتهم في جنوِب لبنان ـ 2006 

وبعد أقّل من سنتني 
رجعوا إلى سيرتهم في غّزة ـ 

إّنهم يقتلون أهلك، يفّلتون عليهم الوحوش ـ  
وهو في الغضِب األكثر 

ر إذا سرٌّ يستتُر  ُيفكِّ
خلف احتفاِء البعض بأعياِد امليالِد ورأِس السنة 

بالزينِة واملفرقعات التي تفنت الجميع 
خصوصًا األطفال 

واحتفاِء البعض بإعالِن الحرِب على غّزة؟ 
كمّياُت الرصاص املصبوِب على غّزة 

ال تقّل وال تزيد 
إّنها بكمّية النازّية 
في النازّيني الجدد 

كلُّ جورج حبش 
كلُّ أبو علي مصطفى 

كلُّ غّسان كنفاني 
كلُّ محمود درويش 

فدوى طوقان، ليلى خالد 
سميح القاسم، أدوارد سعيد 

إميل حبيبي، ناجي العلي 
كلُّ أّم فلسطينّية 

"غيفارا" غّزة، الكّل 
كّل أبطال غّزة 

كّل أبطال فلسطني 
وتنزف غّزة؟.

4 ـ 
كثيرًا ُيقاُل أخيرًا   

ما كان يجب أن ُيقاَل أّواًل.

أستراليا: شيخوخة السكان والمهاجرين
األســبوع املاضــي أصــدر وزيــر الخزينــة الفيدرالــي جوش 
فرايدنبرغ تقرير بني األجيال  الذي يصدر كل 5 سنوات، نذكر 
أن أول تقرير صدر في عام 2002 من قبل حكومة جان هوارد.

يعرض التقرير للتحديات املستقبلية لإلقتصاد وامليزانية في 
البــالد  لألربعني ســنة القادمــة، ويدرس التقرير السياســات 
الحاليــة وتأثيرهــا علــى املــدى الطويــل وتأثيراإلتجاهــات 
الديمغرافية والتكنولوجية والهيكلية والعمالة على اإلقتصاد 

وامليزانية.
يعطــي التقريــر صــورة ســوداوية ألســتراليا فــي األربعني 
ســنة القادمة، فيرى واضعو التقرير أن أســتراليا ستصبح 
 أكثر شــيخوخة وفقرًا ممــا كان متوقعًا في التقرير املاضي.
أما بالنسبة للميزانية فستظل في عجز ملدة طويلة ويتراجع 
العــام بصــورة طفيفــة خــالل الســنوات الخمــس  الديــن 
والعشــرين القادمــة، قبــل أن يعــاود اإلرتفاع مجــددًا حتى 

العام 2060. 
يعتبــر النمــو الســكاني الركــن األســاس للنمــو واإلزدهــار 
اإلقتصــادي ألنــه يؤمــن اليد العاملة والســوق اإلســتهالكية 

واملنافسة في األسواق العاملية.
من املتوقع أن يظل النمو الســكاني في أســتراليا إيجابيًا في 
املســتقبل ولكنه بطيء خالل الســنوات القليلة القادمة حيث 
تراجع النمو الســكاني من %1.5 العــام املالي 2019-2018 
إلــى %1.2 2019-2020 و%0.2 عــام 2020-2021  وألول 
مــرة نشــهد هــذا التراجــع منــذ عــام 1916-1917، ويشــير 
التقريــر إلــى أن الســبب يعود الــى جائحة كورونــا وتراجع 

النمو الطبيعي للسكان وتراجع عدد املهاجرين. 
شــكل املهاجرون نســبة %60 من النمو السكاني في البالد 
خالل العقد املاضي ومن املتوقع أن تصل النسبة الى 74% 
عــام 2060-2061 حســب تقرير بــني األجيــال2021، ليس 
هــذا وحســب ال بل فقد ســاهمت الهجــرة الخارجيــة أيضًا 
فــي إرتفاع هــذا النمو عن املعدل املتوقع رغم تراجع نســبة 

الخصوبــة والنمو الطبيعي الذي كان يشــكل أســاس النمو 
في تسعينيات القرن املاضي.

ومن املتوقع أن يشــكل النمــو الطبيعي العمود الفقري للنمو 
الســكاني في البالد في الوقت الحاضر بســبب تراجع أعداد 
املهاجرين بســب جائحة الكورونا مــن حوالي 154000 ألف 
مهاجــر عــام 2019-2020 الــى حوالي 72000 عــام 2020-
2021 والــى قرابــة 22000 عــام -2021 2022 ومن املتوقع 
أن يرتفع هذا الرقم تدريجيًا بعد رفع قيود الســفر املفروضة 

بسبب كوفيد19- لتصل الى 235000عام 2029-2020.
نشــير الى أن تزايد عدد ســكان أســتراليا يترافق مع نســبة 
األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاًما والتي تضاعفت 
تقريًبا بني 30 يونيو 1946 و 30 يونيو 2019 حسب مكتب 
اإلحصاء األسترالي، أي أن أستراليا ستصبح أكثر شيخوخة 
وذلك بسبب إزدياد متوسط عمر الفرد وإنخفاض الخصوبة.
إن شيخوخة السكان سوف تفرض تحديات مستقبلية وعبء 
علــى الخزينة بســبب زيــادة اإلنفاق على املســنيني، وتراجع 
نسبة العاملني الذين يدفعون الضرائب لتغطية هذه النفقات، 
حيــث كان هنــاك 6.6 أشــخاص في ســن العمل لكل شــخص 
يزيــد عمره عــن 65 عاًما في عــام 1981-1982 واليوم هناك 
عــام  وبحلــول  أشــخاص   4
2060-61  سيكون هناك 2.7 

فقط.
لقــد أصبح التقريــر في عهدة 
علينــا  ويبقــى  الحكومــة 
اإلنتظار لنرى كيف ستتعامل 
هذه الحكومة والتي أصبحت 
فــي مــزاج إنتخابــي مــع مــا 
جــاء فــي التقريــر، خصوصُا 
أنهــا تواجه تحديات جّمة في 
كيفيــة مكافحــة وبــاء كورونا 
املتحّول املعروف بدلتا والذي 
فرض إغــالق مناطق واســعة 
من البــالد للحد من إنتشــاره 
باإلضافة الى التعثر في حملة 

التلقيح الوطنية ضد الوباء.
ال  أن  نتمنــى  أخيــرًا، 
تتحكــم الغريــزة اإلنتخابيــة 
املــدى  قصيــرة  والسياســية 
األخــذ  عنــد  الحكومــة  بــرّد 
وتــدرك  التقريــر  بتوصيــات 
فــي  املهاجريــن  دور  أهميــة 
تنميــة وإزدهــار البالد والتي 
يركــز عليهــا البنــك املركــزي 
األســترالي وقطــاع األعمــال، 
وأن يكون لدى الحكومة رؤية 
مســتقبلية تحاكي ما جاء في 
التقريــر وتضــع خطــط علــى 
أســس علميــة، وأن ال تعتمــد 
علــى املعجــزات التــي يعتقد 
رئيــس  عنهــا  وأفصــح  بهــا 
الوزراء ســكوت موريسن بعد 
فــوزه باإلنتخابات الفيدرالية 

عام2019.
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اذا كان لديــك أو لــدى احــد احبابــك أي نــوع مــن أنــواع اإلعاقــة الذهنيــة أو اجلســدية 
أو إعاقــة حســية أو نفســية قــد تكــون مؤهــل للحصــول علــى دعــم مــن NDIS وهــو 
برنامــج وطنــي مدعــوم مــن احلكومــة الفيدراليــة لتقــدمي الدعــم ملــن هــم بحاجــة لــه

ان دعــم ال NDIS ال يؤثــر علــى مســتحقات الســنتر لينــك وال يتضــارب مــع وجــود 
الكيــرا يف املنــزل. ان كنــت بحاجــة للتقــدم للحصــول علــى الدعــم ميكنــك االتصــال 

علــى الرقــم،  0434344310 

نتكلم العربية هذه اخلدمات تقدم لســكان مدينة ســيدني و ضواحيها كل احلاالت 
تعامل بكامل السرية واخلصوصية

To become an NDIS participant you must:
• be an Australian citizen or hold a permanent visa or a Protected 

Special Category visa
• have a permanent disability that significantly affects your ability to 

take part in everyday activities
• be aged less than 65 when you first enter the NDIS.
• call us on 0434344310 to assist you
• disabilityreliefproviders.com.au

بقلم : أ.د / عماد وليد شبالق
رئيس الجمعية األمريكية ملهندسي القيمية 

بأستراليا ونيوزيلندا
Edshublaq5@gmail.com

في زمن الكورونا المحير: خليك في البيت وراقب جيرانك!

الموسيقى الحالمة

ال شــك أن حكومــة )الســيد / ســكوت موريســون- رئيــس 
الــوزراء الحالي( قد اســتلهمت بعض األفــكار اإلبداعية من 
دافعــي الضرائــب أو طالبي اللجــوء والتأشــيرات أو ربما 
قدامــى املحاربني للحد من انتشــار بعــض الحاالت املخيفة 
)مقارنــه بغيرهــا مــن الــدول املتقدمــة( لفيــروس كورونــا 
املتحور واملحير في نفس الوقت )وال أدري أن كان قد تحول 
أو تحور من الفا الى دلتا أو- أوميجا - تاركا - بيتا - بهذه 

السرعة املذهلة.
حظــر الكوفيــد 19 اليــوم علــى واليــة نيــو ســاوث ويلــز 
)واملتضمنة مدينه ســدني الكبرى وضواحيها( بات يشــكل 
كابوســا على ســاكني أو قاطني هذه املناطــق وكأنها باتت 
مدينــه أشــباح ال تــرى فيهــا مســاء اال كاشــفات الضــوء 
واليونيفــورم األزرق لألبطــال الثــالث املترجلــني فأحدهــم 
يمســك بيــده على الزناد واالوســط يــده على قلمــه لتحرير 
املخالفة ام الثالث فهو املصور واملوثق لحاله التلبس والتي 
قــد تبلــغ االف الدوالرات متخيال منظر )كلينت ايســتوود ( 
أو ) لي كوبر( في أفالم الريف األمريكي وفي مشــهد درامي 
يفصــل ما بــني حرمة الخصوصيــة Privacy  التي تكفلت 
بهــا الدولــة والدســتور للمواطن من جهة ومــن جهة أخرى 
التجســس والتلصص عليــه بدافع االمن القومــي للدولة و 
مــن خالل جيرانه املقربــني في الحي أذ اعتمر كل منهم )من 
الجيران( في الحي ناظوره املوجه بعدســات مكبره والقطه 
ألثبــات الجرم املشــهود للجــار الذي يســكن بجانبه ولينال 
مكافأتــه علــى كل رأس) 100/10 دوالر أو أكثر أو أقل على 
الــرأس الواحــد وال أدري أذا مــا كان هنــاك عــرض أفضــل 
للمجموعــات ! ( بالرغــم مــن توصية االنبياء والرســل على 
حســن معامله الجار )وحتى الجــار رقم 7 في بعض الكنب 

السماوية!(.
 انتشــار البوليس أو الشرطة في الفترة األخيرة )األسبوع 
املاضــي تحديــدا( وبالذات فــي بعض أحياء مدينة ســدني 
وبكميات غير عادية يدعوا لالســتغراب وربما لالســتهجان 
فقــد تذكرنــا اتهامــات ملبورن الســابقة لبعــض املهاجرين 
مــن عرقيــات معينه لنقل عدوى الفايــروس نتيجة خلفيتهم 
الثقافيــة فــي الوقــت الــذي دغدغ مشــاعر اليمــني املتطرف 
والداعي ملعاقبتهم والتي ثبت الحقا أن ال عالقة لهم مباشرة. 
موضــوع فايــروس الكورونــا هذا لــم ينته ولــن ينتهي في 
الوقت الحاضر لذا يجب التعامل معه بطريقة واستراتيجية 
مختلفــة تماما وإذا كان التحــور والتطور ماضي معنا فمن 

األفضــل التعايش معه وســواء لبســنا الكمامــات أو أخذنا 
الفاكســني )اللقــاح( فمــن ســيموت ســيموت ومن ســيقاوم 
ســيقاوم وكـــأنها اعراض ألنفلونزا الشتاء املوسمية مثلها 
مثــل انفلونزا الطيور والخنازير وربما القرود ولنخفف من 
القيود التي خلقت لنا  الكأبة والهم والحزن واملتاعب بشتى 
أنواعها، فاألب املقعد قد حرم من رؤيه أبنائه والتاجر/ رجل 
االعمال  قد خسر تجارته وماله واملوظف فقد وظيفته ودخله 
وبات مهددا وغيرها من أعمال التدريب والتعليم والسياحة 
والترفيه واملطاعم والنقليات .. وغيرها وان كنا نتذكر جيدا 
 Great Depression ما ســمي ب: " الكســاد الكبير " أو
والذي حصل في الواليات املتحدة في أكتوبر 1929 نتيجة 
انهيار ســوق األســهم األمريكية وضرب االقتصاد األمريكي 

والبطالة في مقتل لعدة شهور وربما سنوات. 
ال نريد لحكومة السيد موريسون الوصول الى عنق " الكساد 
العظيــم " وال ليــوم "االحــد الدامي" أو" الثالثــاء الحزين " 
وال حتــى " الخميــس الرهيب " فمــا تصرفه حكومته يوميا 
نتيجــة االغالق وعدم اتخاذ التدابيــر الصحيحة )املليارات 
مــن الــدوالرات( ســيزيد ممــن تفاقــم املشــكلة ويضخم من 
حجــم الديــن العــام ونســبة البطالة ومــن فــرص االنتحار 
للكبار والصغار نتيجــة االغالق والحرمان وانعدام العدالة 
والحريات  حتى بني أبناء البلد الواحد ! واهلل املستعان.     

يرتجل موسيقى
ال ترقد بني ريح

ويستحضر خيال شارد
ال الليل أيقظ فجره

وال الشمس تثاءبت...
ها هو يركض

في انخطافات مكان
وزمنه دون غطاء...

أسفار أحالمه عارية
وليست في فلك مضاء...

إنه العدم ووجوده ممزق في لجة
ليس له شراع... وسفنه تتثاءب
وتجري في انحناءات تتكسر...

سأغني لوجودي
أركض في شوارع مشمسة

متجاهاًل رحيل صمتي...
سأعلن لذكريات هياكلي

أبجدية أنشودة
وتتوحد في تباريح ملكوتي...
أدخل الشمس من زاوية غابة

وأتحّدث مع نبع ماء
لم يجف في نصب أحالم.

الشاعر غسان منّجد
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كيف أصبحت الصين تحاصر أميركا خفية؟ بكين لديها سالحان تستطيع بهما شل واشنطن
دعــك من خطابــات بايــدن وترامب الزاعقــة، الواقع أن املنافســة 
بــني الصني وأميركا لم تعد فــي صالح األخيرة، ألن بكني تحاصر 

واشنطن فعليًا وتستطيع شل حركتها.
مثــل ســلفه دونالد ترامــب ، يلتــزم الرئيس األميركي جــو بايدن 
باستراتيجية مميزة مناهضة للصني، وتعهد بأن بكني لن “تصبح 

قائدة العالم وأغنى بالده وأقواها.. وأنا موجود”.
لكــن تقريــرًا ملوقــع Responsible Statecraft األميركي تحدث 
عــن القــدرات الخفيــة للصــني التي تســتطيع أن تشــل بها حركة 

أميركا اقتصاديًا وعسكريًا.
وبينما يشير التقرير إلى تزايد قدرات بكني في مجاالت عدة، لكنه 
يــرى أن هناك وســيلتني تحديدًا هما أقوى ســالح لــدى بكني في 

مواجهة واشنطن.

املستقبل يحمل أخبارًا سيئة ألميركا
جايمي ديمون، املدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة جاي بي مورغان 
تشــيس املصرفيــة العمالقة، التــي يبلغ حجــم أصولها 3.4 تريليــون دوالر، 
صــارح بايــدن بحقيقة املســألة. ففي حني يتوقــع ديمون انفراجــة فورية في 
االقتصــاد األميركــي “يمكــن أن تســتمر حتــى عــام ″2023، يــرى ديمــون أن 

املستقبل يحمل أخبارًا سيئة أيضًا.
كتــب ديمون في الرســالة الســنوية إلــى حاملي األســهم بالشــركة أن “زعماء 
الصــني يؤمنــون بــأن الواليــات املتحدة فــي انحــدار”. وُيضيــف أن الواليات 
املتحدة واجهت أوقاتًا عصيبة في املاضي، لكن اليوم “يرى الصينيون أميركا 
تخســر أرضًا في مجــاالت التكنولوجيــا والبنية التحتية والتعليم، وشــعبها 
تمزقه وتعرقله السياسة وغياب املساواة العرقية واملساواة في الدخول، وترى 
الواليات املتحدة بلدًا عاجزًا عن تنسيق السياسات الحكومية )املالية والنقدية 

والصناعية والتنظيمية( على نحٍو متماسك يحقق األهداف الوطنية”.

أولى أسئلة املنافسة بني الصني وأميركا..أيهما صاحب االقتصاد 
األكبر؟

عادة يتم التركيز على أن الصني ُتعد “ثاني أكبر االقتصادات العاملية”، في أي 
حديث عن املنافسة بني الصني وأميركا.

ولكــن الواقــع أنه حتى قبل جائحة كورونا، أزاحــت الصني أميركا وأصبحت 
أكبر اقتصاد في العالم، وفقًا لقياســات صندوق النقد الدولي حســب أســعار 
صــرف الســوق، ووفقًا للقوة الشــرائية للعملــة الصينية فــي الصني، وليس 
الواليــات املتحــدة، وهي طريقة لقيــاس حجم االقتصاد مختلفــة عن الطريقة 

األشهر وهي وفقًا للقوة الشرائية للدوالر في الواليات املتحدة.
تشير هذه الطريقة التي استخدمها صندوق النقد الدولي إلى أن حجم السلع 
والخدمات التي تنتجها الصني قيمتها أعلى من الواليات املتحدة، إذا قيست 

قيمها بالعملة الصينية باعتبار أن األسعار في الصني أرخص من أميركا.
وفقــًا لهــذه الحســابات يفــوق االقتصــاد الصيني نظيــره األميركــي بمقدار 

الُسدس.
هواوي تتصدر هواتف الجيل الخامس ولكن بصرف النظر عمن هو االقتصاد 
األكبر، فلقد تخطت الصني بالفعل الواليات املتحدة أو توشك على أن تسبقها 
في قطاعاٍت بعينها، في مؤشــر على أن املنافســة بني الصني وأميركا، لم تعد 

في صالح األخيرة.
فشــركة هــواوي الصينيــة امتلكت أكبر حصة في الســوق العامليــة للهواتف 
الذكية، بنسبة %20، في الربع الثاني من عام 2020، وتجاوزت بهامٍش بسيط 
شــركة سامسونغ الكورية الجنوبية، وبهامٍش كبير شركة آبل األميركية.)قبل 

أن تتضرر من عقوبات ترامب عليها(.
ولكن الالفت أنه بحصة بلغت %47 في مجال هواتف الجيل الخامس، تتصدر 
هــواوي القائمــة في ذلك املجــال البكر واألكثر تقدمًا، إضافــة إلى تفوق الذي 

أثار حنق األميركيني في مجال شبكات الجيل الخامس.
وعلى نطاق أوســع تســتمر الصني في قطع أشــواط مبهرة فــي تطوير قطاع 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، حسب املوقع األميركي.
فقد أظهر تقرير التكنولوجيا املالية في الصني، املنشــور في أكتوبر/تشــرين 
األول 2020، أن %87 تقريبــًا من املســتهلكني الصينيني اســتعملوا الخدمات 

التكنولوجية املالية.
وبنظاٍم ضخم للمدفوعات عبر الهواتف املحمولة وصل حجم املدفوعات عليه 
إلى 29 تريليون دوالر )200 تريليون يوان( في 2019، تتجه الصني ســريعًا 
نحــو أول مجتمــع “ال نقدي” في العالــم، وأضخم منظومة ماليــة تكنولوجية 
فيــه بحلول نهاية العقــد. وباملقارنة، أقل من %10 من األميركيني يســتعملون 
طرق الدفع عبر الهواتف املحمولة، ما يعني أن حدوث ســيناريو مشــابه في 

الواليات املتحدة بعيٌد للغاية.
وفــي ســعيها املحموم نحو االبتــكار، بدأت الســلطات الصينيــة في الضغط 
باتجــاه تطويــر عملة رقمية في مناطــق معينة. وكانت األهــداف املحددة هي 

تســهيل الحياة اليومية على املواطنني وزيــادة أمان املدفوعات الرقمية. ففي 
حــني تتطلب منصــات املدفوعات غير البنكية مثل علي باي ووي تشــات باي 
من املســتخدمني ربط حســاباتهم البنكيــة، يمكن فتح محفظــة رقمية وإيداع 
العمــالت اإللكترونيــة بها فقط ببطاقة تعريف شــخصية، مثل رخصة القيادة 
أو رقم الهاتف، ما سيتيح للمواطنني الصينيني بال حسابات مصرفية دخول 

العالم الرقمي من أوسع األبواب.

عملة رقمية صينية.. فأين الدوالر؟
نتيجــًة لذلــك، أصبح بنك الشــعب الصينــي أول البنوك املركزيــة الكبرى في 
إصــدار عملــة رقمية. ومــن املتوقع إصدار اليــوان الرقمي على نطاق أوســع 
تجهيزًا لدورة األلعاب األوملبية الشــتوية في فبراير/شباط 2022، ما سيمنح 

اليوان الرقمي صيتًا دوليًا.
وقــد دق هــذا أجراس اإلنذار عند إدارة بايدن، إذ يحاول مســؤولون بوزارات 
الخزانــة والخارجيــة والدفاع ومجلــس األمن القومي فهــم التبعات املحتملة 
لنظــام اليــوان الرقمي، وباألخص طرق توزيعه، وما إذا كان ســيمكنه تجاوز 

العقوبات الدولية خاصة التي فرضتها واشنطن على إيران.
ويصــر جيــروم بــاول، رئيس مجلــس االحتياطــي الفيدرالي، علــى أن البنك 
مشارٌك في مشروٍع واسع النطاق لألبحاث والتطوير، بخصوص دوالر رقمي 
مســتقبلي. لكنه يشــير إلى أن هذا املشــروع لن ينطلق دون تمرير الكونغرس 

املنقسم انقسامًا حادًا لقانون بخصوصه.
باختصار، وبغض النظر عن العملة املشــفرة الصينية، فإن احتماالت إصدار 

الدوالر الرقمي ليست كبيرة، على األقل في املستقبل القريب.

استثمارات هائلة في البنية التحتية
ومــن حيــث التاريخ االقتصادي الحديث، فإن نظرة عابــرة على أداء الواليات 

املتحدة والصني في محاربة االنهيار املالي في 2008 تحكي قصة صادمة.
تركــت الصــني عالمــة ال تنمحي فــي مواجهتهــا للتحديات املاليــة، فقد زادت 
الحكومــة مــن اإلنفــاق على البنيــة التحتية زيــادة كبيرة، مــا أدى إلى زيادة 
الــواردات وســاعد في رفع الطلب العاملي. وفي حــني زادت هذه التحركات من 
ديون بكني، فقد أسهمت في وضع أساسات ساعدت على تحول اقتصاد البالد 

إلى نموذج نمو مدفوع باإلنتاجية.
ومــع أن بنــاء البنيــة التحتيــة على نطاٍق واســع يتطلــب اســتثمارًا ضخمًا 
مباشــرًا، فمــن املضمون أنه ســيؤدي إلى زيادة اإلنتاجية علــى املدى البعيد. 
فتوفيــر الوقــت والتكاليف على املتنقلني، وتحســني الوصول إلى األســواق، 
واملنافسة الصحية، وزيادة حركة تبادل األفكار، وتوسيع اإلمكانات اإلبداعية، 

بُمساعدة من البنية التحتية الحديثة، كلها تحفز التنمية االقتصادية.
التركيــز علــى تعليــم الرياضــات والتكنولوجيا جمعــت الحكومــة الصينية 
بــني التنمية الســريعة للبنية التحتية وتحســني مهارات القــوة العاملة، عبر 
وضع نظاٍم تعليمي يركز على العلوم والتكنولوجيا والهندســة والرياضيات 
)STEM(. وخططــت الحكومة لتعويض االنكمــاش املتوقع في قوتها العاملة 

بزيادة إنتاجية العمالة بهذه الطريقة.
وفــي عــام 2019، خصصت الحكومــة %100 من التمويــل البحثي للجامعات 
الكبرى إلى الجامعات التي تركز على تخصصات STEM، في حني خصصت 
كوريــا الجنوبيــة %62 فقــط من تمويلها لهــذا الغرض. وفــي املقابل، تنوعت 
الجامعات األميركية في املراكز املئة األولى بني مجاالت STEM واإلنسانيات 

والعلوم االجتماعية.
وفي أكتوبر/تشرين األول 2019، أطلقت ثالث من أكبر شركات االتصاالت في 
الصني خدمات متقدمة من الجيل الخامس، لتصبح الصني أكبر شبكات الجيل 
الخامس في العالم. وبعد عاٍم واحد، نقلت صحيفة وول ســتريت جورنال أن 
عــدد املشــتركني فــي خدمات الجيل الخامــس في الصني أكبر مــن عددهم في 

الواليات املتحدة، من حيث العدد اإلجمالي ونسبًة إلى عدد السكان.

الصني تحاصر أميركا فعليًا بهذين السالحني.. 
األول املعادن األرضية النادرة

تمتلك الصني ورقتي ضغط قويتني في مجالني قد يمثالن خطرًا على الواليات 
.Responsible Statecraft املتحدة، حسب تقرير موقع

والورقتان هما الهيمنة على موانئ الحاويات في العالم، وإمدادات العناصر 
األرضيــة النادرة بالغة األهمية ليس فقط في قطاع تكنولوجيا املعلومات، بل 
أيضًا في إنتاج الســيارات الكهربائية والهجينة، واملقاتالت النفاثة، وأنظمة 

توجيه الصواريخ.
ففي قطاع التصنيع، تجد الصني نفســها في موقٍف جيد بفضل وفرة املعادن 
املميــزة التــي ُتعرف باملعادن األرضيــة النادرة، وهي من املكونات الرئيســية 
ملنتجــات متقدمة تكنولوجيًا في مجال الطاقة النظيفة، مثل توربينات الرياح 
واأللواح الشمســية والســيارات الكهربائية، وفي أســلحة عــدة من املقاتالت 

النفاثة إلى الغواصات النووية.

إّن سيطرة بكني على سوق املعادن األرضية النادرة جعلت من الصعب- وشبه 
املستحيل- على الدول األخرى مثل الواليات املتحدة وكندا وأستراليا أن تبني 

سالسل التوريد الخاصة بها وتديرها بشكٍل تنافسي.
وقد اســتغلت الصني إمداداتها من املعــادن األرضية النادرة لجذب املصنعني 
األجانــب وزيــادة قوتها الصناعية. كمــا أّن نفوذ بكني زاد املخــاوف من أّنها 
ستمتص الصناعات عالية التقنية من البلدان األخرى- وأنها ستحظى بنفوٍذ 

كبير في تشكيل مستقبل االقتصاد العاملي والتطور التكنولوجي.
وســبق أن اســتغلت الصني هيمنتها علــى املعادن األرضية النــادرة ألغراٍض 
سياســية. ففي عام 2010، عقب تصاعد التوترات بني بكني وطوكيو، حظرت 
الصــني- التــي كانت ُتنتــج %93 من اإلجمالــي العاملي وقتهــا- صادراتها من 

املعادن األرضية النادرة إلى اليابان.
وعاود هذا التهديد الظهور مرًة أخرى حني تنازع ترامب مع الرئيس الصيني 
شي جني بينغ حول التعريفات الجمركية عام 2019، حيث لوحت بكني بشكل 
غيــر رســمي بقطع الصــادرات التــي تنتج بكني نســبة كبيرة منهــا، وإيقاف 

التصنيع األميركي بشكل مفاجئ.
وليــس مــن املفاجــئ فــي األعــوام املاضيــة زيــادة الطلب علــى هــذه املعادن 
فــي االقتصــادات املتقدمــة، فهــي موزعــة بتركيــزات منخفضــة ومــن املكلف 
اســتخراجها من الخامات، وهذه الصناعة اســتثمرت فيها الصني كثيرًا منذ 

السبعينات.
ووفقــًا للمســح الجيولوجــي األميركــي فــي 2020، أنتجت الصــني %58 من 
املعــادن األرضيــة النادرة، وانخفضت النســبة من %90 قبــل أربعة أعوام، إذ 
توســعت الواليات املتحدة وأســتراليا في تعدين هــذه العناصر. لكن اعتبارًا 
مــن 2018، اســتوردت الواليــات املتحدة %80.5 من املعــادن األرضية النادرة 
مــن الصني. وفــي مايو/أيار من هذا العام، أضافــت إدارة ترامب هذه املعادن 
إلــى قائمــة من املعادن التي ُتعتبر بالغة األهميــة لألمن االقتصادي والوطني 
األميركــي. وفــي يوليو/تمــوز 2019، أعلنت اإلدارة هــذه العناصر “جوهرية 
للدفــاع الوطنــي”، ما أتاح تخصيص مــوارد لوزارة الدفــاع لتتحرك من أجل 

تأمني القدرات اإلنتاجية املحلية للعناصر األرضية النادرة.
لكــن حتــى إن زادت الواليات املتحدة مــن تعدينها لهذه العناصر، ســيتطلب 
تكريرهــا تكنولوجيــا متخصصــة وعمالــة مدربة واســتثمارًا أوليــًا مرتفعًا. 
وبســبب نقــص هــذه العوامل في الواليات املتحدة، تســتمر الصني في شــبه 
احتــكار معالجــة الخامــات، مع شــحن املــواد الخــام التي تحتــوي على هذه 

العناصر الثمينة من خارج الصني إلى املواقع الصينية.
وتولد عملية التكرير أيضًا كميات كبيرة من املخلفات املشــعة وتلوث البيئة. 
نتيجــة لذلك، تلجأ الدول املتقدمة إلى إجراء عمليات التكرير في االقتصادات 

النامية.

السالح الثاني: أميركا محاصرة بخطوط املالحة الصينية
في شــهادة أمام الكونغرس في أكتوبر/تشــرين األول 2019، كشــفت كارولني 
بارثولوميو، رئيســة لجنة املراجعة االقتصادية واألمنية األميركية الصينية، 
أن ثلثــي أكبــر 50 مينــاًء مــن موانــئ الحاويــات البحرية على األقــل يملكها 
ويديرهــا صينيون أو تدعمها اســتثمارات صينية. ويشــمل هذا محطات في 

موانئ أمريكية كبرى بلوس أنغلوس وسياتل.
 China وقبــل عــام، اعترف مســؤولون بشــركة الشــحن الحكومة الصينيــة
Ocean Shipping Company، وهي من أكبر خطوط شــحن الحاويات في 
العالم، بأن الشــركة وصلت بالفعل بني مســاراتها وما ُيعرف رســميًا بطريق 
الحرير البحري، لتربط بني أســواق إقليمية في غرب إفريقيا وشمالي أوروبا 
والكاريبــي والواليــات املتحــدة، وتكوين شــبكة تجاريــة عاملية أكثر شــمواًل 
وتوازنًا. وتشــرح بارثولوميو أنه “في حالة نشــوب نزاع، يمكن أن تســتعمل 
الصني سيطرتها على هذه املوانئ وموانئ أخرى في إعاقة التجارة الواصلة 

إلى البلدان األخرى”.

هل فازت بكني بواسطة سلطتها املركزية الصارمة؟
إجمااًل، بينما العالم يصارع جائحة تأتي مرة في كل قرن، نجد دولة سلطوية 
ملتزمــة بالتخطيط املركزي ُتطلــق برامج تحقق منافع طويلة املدى ملواطنيها 
وتنفذها. وفي املقابل نرى جمهورية ديمقراطية مزقتها السياســة تتعامل مع 

األزمات برد الفعل.
الحقيقة الجلية هي أن الرئيس األميركي ال يمكنه أن يراهن على أن سياساته، 
املستحســنة واملثيــرة للجدل، ســتصمد بعــد انتهاء واليتــه. ووصول ترامب 
للسلطة بعد أوباما أوضح ذلك تمامًا، كما أوضحه وصول بايدن بعد ترامب. 
وحــني نحكــم على التخطيــط املركزي فقط مــن حيث نتائجــه النهائية، نجده 
يتغلــب بوضــوح على البرامج قصيرة املدى، وحتــى وإن أدانته وارتابت فيه 
الحكومــات الغربية التي يحاول بايدن ضمهــا إلى صفه في مواجهة الصني. 
فالواقــع أن الصــني هــي البلــد الوحيد الــذي ينهــض اآلن في كوكــٍب مثخن 

بالجروح.
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قصةإبتساماتأمثال

 Lady ُرِســمت هــذه اللوحة عــام 1898 ، وهي تــروي قصة
Godiva زوجــة األميــر اإلنكليــزي ليوفريــك وكان حاكمــًا 

لوالية كوفنتري خالل العصور الوسطى .
طلبــت هــذه الســيدة مــن زوجهــا أن يخفــف الضرائب عن 
الشــعب البائس لكنه رفض وبعد إلحاح شــديد منها وافق 
على طلبها بشــرط تعجيزي وهو أن تســير في شوارع لندن 
عاريــة وكان يظن أنه يطلب منها املســتحيل ، ولكنه فوجئ 
بوزيره يخبره ذات يوم إن زوجته تجوب شوارع لندن على 
ظهــر الحصــان عارية وأن الشــوارع خاليــة تماما حيث أن 
الشــعب عندما علم بمدى تفاني الســيدة لخدمة شعبها لزم 
املنازل وأغلق الشبابيك والستائر حفاظًا على ستر السيدة 

التي ضحت ألجل شعبها.
وتبــدو الليــدي چوديڤا فــي الرســم خجلة تطاطئ رأســها 

خجاًل من املوقف وتركب الحصان باستحياء....
إرفعي رأســك ســيدتي فأنت أشرف بكثير ممن يطلقون على 

أنفسهم زعماء اآلن.

شركة مالية تطلب 
االنسحاب من الوصاية 

على بريتني سبيرز

يمكن قول هذا املثل في حاالت يكون فيها الشخص ال يربطه 
فــي مكان أو مجلس ســوى شــيئ بســيط ال قيمة لــه، ولكن 

يصعب أن يتم طرده بسبب ارتباطه في هذا الشيئ.
أمــا قصة هذا املثل فهي ما فعله جحا مع شــخص اشــترى 
بيته، حيث عرض جحا بيته للبيع وعندما حصل على مشتٍر 
اشترط عليه أن يترك وراءه مسماًرا في الحائط ليكون ذكرى 

من جحا في منزله، ووافق الرجل على هذا الشرط
بعد أن باع جحا منزله بدأ يتردد على صاحب املنزل الجديد 
بشــكل يومي ســواًء في الصباح أو املســاء وذلك بحجة أنه 
جاء ليزور ويطمئن على مسماره، وكان جحا يتحّين أوقات 
الغداء أو العشــاء لالطمئنان على مســماره وليســتفيد من 

طعام املشتري.
اســتمر جحا على هذا الحال لفترة طويلة حتى سئم الرجل 
ممــا يفعله جحا، مما دفعــه بالنهاية للهرب من املنزل وترك 

كل شيئ خلفه.

ماتــت امرأة جحا فلم يأســف عليها كثيــرا ، وبعد مدة مات  مسمار جحا ؟
حمــاره فظهــرت عليــه عالئم الغم و الحــزن . فقال له بعض 
أصدقائــه : عجـــبَا منك ، ماتــت امرأتك من قبــل ولم تحزن 
عليها هذا الحزن الذي حزنته على موت الحمـــار. فأجابهم 
: عندمــا توفيــت امرأتــي حضر الجيــران وقالوا ال تحـــزن 
فســـوف نجد لك أحســن منها ، وعاهدوني على ذلك ، ولكن 
عندما مات الحمار لم يأت أحد يســليني بمثل هذه السلوى 

... أفال يجدر بي أن يشـتد حزني !!؟
*غبي قالت له امه وقف عند الباب وملا تجي جارتنا تســال 
عنــي قــول لها امي مو هــون.. اجت الجاره ســألتو أمك في 
البيــت قلهــا ال راحت الجــاره قالت له طيــب ايمتا بترجع.. 

قلها ما بعرف فوتي اسأليها.
*مرة واحد يقول لزوجته شــو رأيك نرجع مثل زمان، قالتله 

كيف يا روحي؟، قالها يعني ال بعرفك وال بتعرفيني.
* فــي واحــد مســطول انخبــط مــن ســيارة اخــذ تعويــض 

60000، راح وقف قدام القطار ويقله تعال يا أبو املاليني
*محشــش وصــى ملا يمــوت يتبرعوا بكل أعضائــه إال املخ، 

سألوه ليش ، قالهم ألنه فيه صور عائلية.
*مرة واحد بخيل رايح يزور أمه على املستشفى، لقي الباب 

مكتوب عليه ادفع قال: خلص بشوفها بس ترجع البيت.

قصــة الخــالف بــني األمــني واملأمون بــدأت قّصــة الخالف 
بــني محمــد األمني وعبــد اهلل املأمــون وهم أبنــاء الخليفة 
العباسّي هارون الرشــيد، عندما قام هارون الرشيد بتولية 
األمــني والية العهد ومن ثم املأمــون، وأيًضا كان هناك ولّي 
عهــد آخــر وهو شــقيق األمــني واملأمون ويعــرف باملؤتمن، 
لكــن الخــالف دّب بــني األمــني واملأمــون علــى حكــم الدولة 
العباسية، فعندما بدأ األمني يحكم من بغداد بوصفه خليفة 
عباســّي كان أخيــه املأمون يحــاول التفّرد بحكم ُخراســان، 
وممــا ســاهم فــي تطــّور هــذا الخــالف تعيني موســى ابن 
ا للعهــد، وبعد العديد من املُراســالت بني األمني  األمــني ولًيّ
واملأمــون تقــررت الحــرب والتقــى كل من األمــني واملأمون 
بمنطقــة الــرّي وهــي مــن ُمــدن إيران فــي العصــر الحالي، 
وانتصــر فــي املعركــة جيــش املأمون الــذي قــاده طاهر بن 
الحســني، بعــد ذلك تم حصار بغداد من قبــل جيش املأمون 
ملدة تزيد عن الســنة حتى استطاعوا دخولها والقبض على 
 الخليفــة األمني وقتله، وبذلك تكون نهايــة الخليفة األمني . 

أشــارت دراسة أمريكية الى أن ممارســة رياضة املشي ملدة 
١٥٠ دقيقــة أســبوعيا تقيــك من عدة مشــاكل منهــا البدانه 

وأمراض القلب وُتحسن املزاج

معلومة
علمتني الحياة

ماذا تريد ؟؟؟؟؟

- شجع أبناءك على العمل في أوقات فراغهم عندما يبلغون 
السادسة عشرة. بل قبل ذلك إن أمكن. 

- ال تصدق كل ما تســمع، وال تنفق كل ما تملك، وال تنم قدر 
ما ترغب. 

- دلل زوجتك وليس أطفالك.
- إذا استعرت شيًئا أكثر من مرتني، قم بشرائه.

- ابتعــد عن األماكن املشــبوهة، فاألحداث الســيئة ال تحدث 
إال هناك.

- ال تســأل الحــالق عن إذا ما كنت بحاجة إلى حالقة شــعر 
أم ال.

- تذكر: نجاحك غًدا يعتمد على عملك اليوم.
- ال تنتقد زوجتك أمام أطفالك مهما حدث.

- محمود_درويش :
ال شيَء ُيعجُبني 

ُأريُد َأْن أبكي!
- لوركا : 

أريُد أْن اناَم قلياًل
قلياًل

دقيقة .. أو قرن
- املاغوط :

ال أريُد شيًئا، فطول حياتي وأَنا أركُض
يخوخِة! ولم أصْل، اإَلّ إلى الَشّ

اجوَن: أريُد كفًنا واسًعا الٔحالمي! ها النَسّ أُيّ
- بوكوفسكي :

كُلّ ما أريُد فعله هو أن أذهَب إلى الفراِش، 
، وأناَم إلى االٔبد! أغلق عينَيّ

- نزار_قباني :
ك أريُد َأْن أحَبّ

قبَل َأْن يصدَر مرسوٌم فاشستي
! بإقفاِل حدأيِق الحِبّ

- كافكا :
فكير في أِيّ شيٍء. أنا متعٌب، وال أستطيع الَتّ

أريُد فقط أْن أضَع وجهي في ِحْضِنِك، 
وأشعُر بيديِك على رأسي، وأبَقى هكذا لألبد!

- دوستويفسكي :

 ، ُأريُد أْن يكوَن هناَك إنساٌن واحٌد على االٔقِلّ
أستطيُع أْن أكّلمه كما ُأكِلّم َنفسي!

- فاروق_جويدة :
ُأريُد الحياَة ربيًعا وفجًرا

ماء.. وحلًما ُأعانُق فيِه الَسّ
- محمود_قحطان :

ابقي َمعي.. 
فأَنا ُأريُدِك جانبي

الِم املُفِزِع عي ُلجَج الَظّ لُتقِطّ
مِع والوْدِق الغزيْر بالَدّ

وأنت ماذا تريد؟؟؟؟؟
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معركة بني بايدن...

التباعد االجتماعي... حزمة مساعدات مالية...

بارتي تتوج بلقب...

جلنة حتقيق ملكية...

األبيض، جني ســاكي، فيسبوك أيضا. وعلقت في إيجاز 
بالبيت األبيض بأنها "شركة قطاع خاص".

فيسبوك ترفض انتقادات بايدن
ومن جانبه، رفضت فيســبوك، الجمعة، االنتقادات التي 
وّجههــا الرئيــس األميركي بايدن إلى وســائل التواصل 
االجتماعــي بأّنها "تقتل أشــخاصا" من خالل ســماحها 

بتداول معلومات مضّللة حول كوفيد19-.
وأّكــدت الشــركة أّن جهودهــا إلظهــار الحقائــق هي في 
الواقع "ُتنقذ األرواح"، موضحة في بيان رّدًا على بايدن 
إّن "االّتهامات غير املدعومة بحقائق لن تشّتت تركيزنا".

يســاعده فــي هــذه املهمــة  قاضي املحكمــة العليا الســابق 
فــي كوينزالنــد جيمس دوغالس والطبيب النفســي والقائد 

الوطني لسياسة الصحة العقلية بيغي براون.
ســتنظر اللجنة في املوضوعات املشــتركة املتعلقة بانتحار 
املحاربــني القدامى بما في ذلك التأثيــر املحتمل لقضايا ما 
قبــل الخدمــة ، والخدمة ، واالنتقــال ، واالنفصال ، وما بعد 

الخدمة.
سوف يعطى للمحققني الصالحيات التامة للتحقيق في أية 
حالة وفاة سابقة عن طريق االنتحار ، بما في ذلك االنتحار 

املشتبه به.
ومــن املقــرر أن تقــدم الهيئــة امللكيــة تقريًرا مؤقًتــا في 11 
أغســطس 2022 وتقريــًرا نهائًيــا في 15 يونيــو من العام 

التالي.
وتأتــي اللجنة امللكية في أعقــاب حملة طويلة األمد من قبل 

جنود سابقني وضغط من جميع أطراف البرملان.
قضى موريســون ســنوات في التراجع عن دعوات تشــكيل 

لجنة ملكية ، مفضاًل إنشاء وكالة دائمة.
لكــن تم اجباره إلى القبول بعد أن هدد أحد أعضاء البرملان 
من فريقه في املقعد الخلفي باالنتقال الى مقاعد املستقلني.

ســيبحث التحقيــق في جميــع جوانب خدمة قــوات الدفاع 
األسترالية وتجربة أولئك الذين ينتقلون إلى الحياة املدنية.
وســوف ينظــر فــي مــدى توفــر وجــود الخدمــات الصحية 
والدعــم باإلضافــة إلــى القضايا التي تواجــه أعضاء قوات 
الدفــاع األســترالية واملحاربني القدامى بمــا في ذلك انهيار 

األسرة واإلسكان والتوظيف.
ستكون الجلسات الخاصة متاحة للشهود. 

على التشــيكية كارولينا بليشكوفا الثالثة عشرة 6-3 و7-6 
)7/4( و6-3 السبت في املباراة النهائية.

وهــذا اللقــب هو الثانــي لألســترالية البالغــة 25 عامًا في 
بطوالت الغراند ســالم، بعدما أحــرزت في العام 2019 لقب 
بطولة فرنسا املفتوحة )روالن غاروس(، ما أتاح لها التربع 

على عرش التصنيف العاملي مذاك الحني.
وباتــت بارتي أيضًا أول أســترالية تفوز ببطولة ويمبلدون 
منذ إيفون غوالغونغ عام 1980، ورابع العبة تحقق الثنائية 
في ويمبلدون بعدما ســبق وأحرزت لقب فئة الناشئات عام 

.2011
وقبــل 50 عامــًا، فــازت إيفــون غوالغونــغ كاولــي ببطولــة 
ويمبلــدون. وتكريمــًا لهــا، ارتــدت بارتــي خــالل املبــاراة 
النهائية الســبت زيًا مســتوحى من الفســتان الــذي ارتدته 

مواطنتها في العام 1971.
إنجاز ال يصدق

وقالــت بارتــي: "إنــه إنجاز ال يصــدق، لقد اســتغرقت وقًتا 
طويــاًل ألســتوعب ما حــدث، وأجرؤ علــى أن أحلــم بالفوز 
باللقــب وأقولــه"، مضيفة "لــم أنم كثيًرا ، كنــت أفكر في كل 

االحتماالت، وكيف سأدخل املباراة ".
وتابعت "أتمنى أن أكون جعلت إيفون فخورة اليوم".

وكانــت هذه أول مرة تحســم فيها املبــاراة النهائية لبطولة 
ويمبلــدون للســيدات بثــالث مجموعات منــذ 2012 عندما 
تغلبت األميركية ســيرينا وليامس على البولندية أنييســكا 

رادفانسكا.
كما باتت بارتي أول العبة مصنفة أولى تحرز لقب البطولة 

منذ سيرينا عام 2016.
ولم يســبق لألســترالية أن ذهبت أبعد من الدور الرابع في 
البطولــة اإلنكليزيــة مشــاركاتها األربــع الســابقة، علما أن 
مشــاركتها الخامســة جاءت بعد مشــاركة مخيبة في روالن 
غاروس حيث اضطرت لالنســحاب في الدور الثاني بســبب 

اإلصابة.
بارتــي التــي باتت ثالثة أســترالية تتوج بطلــة لويمبلدون 
فــي فئة الفردي في العصر الحديــث بعد كاولي ومارغاريت 

كورت 1970

دوالر إلــى 600 دوالر لألشــخاص الذيــن فقدوا أكثر من 20 
ســاعة من العمل بسبب انتشارفيروس كورونا في سيدني. 

وتكون متاحة للعمال خارج املناطق املغلقة في سيدني.
كمــا أعلن رئيــس الوزراء ورئيســة وزراء نيو ســاوث ويلز 
عن برنامج دعم موســع لشــركات نيو ســاوث ويلز املتأثرة 

باإلغالق الحالي.
الباقة تشمل:

- لألســابيع الثالثــة األولــى مــن اإلغــالق ؛ برنامــج منــح 
الشــركات في نيو ســاوث ويلز ذات املدخــول الذي يقل عن 

10 ماليني دوالر يمكنها املطالبة باملنح:
7500 دوالر النخفاض حجم األعمال بنسبة ٪30 أو

10500 دوالر النخفاض حجم األعمال بنسبة ٪50 أو
15000 دوالر النخفاض حجم األعمال بنسبة 70٪

- اعتباًرا من األســبوع الرابع من اإلغالق فصاعًدا، شــريطة 
الحفــاظ علــى مســتويات التوظيــف ، تمنــح الشــركات في 
جميــع أنحــاء نيــو ســاوث ويلــز مــا بــني 1500 دوالر إلى 
10000 دوالر كحد أقصى في األسبوع، شرط أن يبلغ حجم 
مبيعاتهــا الســنوي بــني 75000 دوالر و 50 مليون دوالر ، 
والتــي ُتظهر انخفاًضا في حجم األعمال بنســبة ٪30 أثناء 
اإلغــالق. أمــا بالنســبة للمصالح التجارية الفردية ، ســيتم 

تحديد الدفع بمبلغ 1000 دوالر في األسبوع.
- منحة نصف شهرية بقيمة 1500 دوالر للشركات الصغيرة 
التــي يتــراوح حجم مبيعاتها بــني 30 ألف دوالر و 75 ألف 
دوالر والتي يمكن أن تظهر انخفاًضا بنسبة ٪30 في معدل 
حجم األعمال حيث يكون العمل هو املصدر األساسي للدخل.
-تأجيــل ضريبــة الرواتــب هــذا الربــع لجميع الشــركات ، 
وإعفاء لهذا الربع إذا كان بإمكانك إظهار انخفاض بنســبة 
٪30 فــي معدل حجم األعمال ولديك كشــوف رواتب تتراوح 

بني 1.2 و 10 ماليني دوالر.
- تكميــال لخطــة املنــح ، ســيقدم الكومنولــث أيًضــا دعًمــا 
إضافًيــا مــن خــالل النظــام الضريبــي ، مــن خــالل تقديــم 
منــح لألعمــال الصغيرة في نيو ســاوث ويلــز ، بما في ذلك 
مدفوعــات األعمال الصغيرة الجديدة ، معفاة من الضرائب. 
باإلضافــة إلــى ذلك ، هناك إعفــاء إداري لدافعــي الضرائب 
فــي نيو ســاوث ويلز الذيــن يواجهون صعوبــات ، بما في 
ذلــك خطط الســداد املخفضــة ، وعدم احتســاب فوائد على 

املدفوعات املتأخرة واألقساط املختلفة عند الطلب.
- إعفــاء ضريبــي علــى األرض يســاوي قيمــة تخفيضــات 
اإليجار املقدمــة من أصحاب العقــارات التجارية والتجزئة 
والســكنية للمســتأجرين الذين يعانون مــن ضائقة مالية ، 

حتى مئة في املئة من ضريبة األرض لعام 2021
- سيتم منح العديد من األحكام حول عقود اإليجار السكنية 
والتجاريــة والتجزئــة ، بمــا في ذلك عــدم اإلغالق واإلخالء 
القســري ، وســيتم منح أصحــاب العقارات الذيــن يقدمون 

إعفاء من اإليجار حوافز لخفض ضريبة األراضي.
قــال رئيس الــوزراء إن حزم الدعم هذه ســتكون متاحة ألي 
واليــة أو إقليــم شــهد إغالًقا طويال ، وســتطبق اعتباًرا من 

األسبوع الرابع من اإلغالق.
وافــق مجلس الوزراء الوطني علــى أن الحكومة الفيدرالية 
ســتوفر دعــم الدخــل الفــردي ، في حــني أن الواليــات تدعم 

الشركات في حالة اإلغالق.

املســتوى الحالي للتباعد االجتماعي في ســيدني غير 
كاٍف للسيطرة على تفشي COVID-19 ، وفًقا لنموذج 
جامعة ســيدني ، حيث يحتاج الســكان إلــى مزيد من 

تقليل التفاعالت االجتماعية مثل التسوق.
الدراسة التي حللت الوضع الحالي، وجدت أن حوالي 
40 في املائة فقط من ســكان سيدني يمارسون التباعد 

االجتماعي.
قال البروفيسور ميخائيل بروكوبينكو ، مصمم نماذج 
COVID-19 ومدير مركز جامعة سيدني ، إن االمتثال 
للتباعد االجتماعي يجب أن يكون بنسبة 70 في املائة 
لتقليل عدد الحاالت بعد شهرين و 80 في املائة لرؤية 

انخفاض في الحاالت بعد شهر واحد. 
وأضاف البروفيســور بروكوبينكو في بيان: "االمتثال 
للتباعــد االجتماعــي بنســبة 80 فــي املائــة يعنــي أن 
أربعة من كل خمســة أشــخاص يجب أن يقللوا بشكل 
كبير من اتصالهم باآلخرين إلى 10 في املائة فقط مما 

يفعلونه عادة"
"تشــير نماذجنا إلى أن مســتوى التباعــد االجتماعي 
الذي تم تحقيقه حالًيا في ســيدني غير كاٍف للسيطرة 

على تفشي املرض."
فــي أرقامه ، قال البروفيســور بروكوبينكو إن 80 في 
املائة من االمتثال للتباعد االجتماعي يتطلب انخفاًضا 

كبيًرا في التنقل ، بما في ذلك التسوق.
"قد يعني هذا تقليل تكرار التســوق أو مدته إلى رحلة 
واحدة فقط من بني 10 رحالت أو إذا أمضى شــخص 
ما 10 ســاعات في األســبوع في التســوق ، فعليه اآلن 

تقليل التسوق إلى ساعة واحدة فقط في األسبوع ".
قــال الدكتــور ســتيفن بارنيــس ، طبيب الطــوارئ في 
ملبــورن والنائــب الســابق لرئيــس الجمعيــة الطبية 
األسترالية إن الوضوح والتفاصيل في قواعد اإلغالق 

أمران مهمان.
"مــن الواضح تماًما أن معظــم الناس يعتبرون عملهم 
ضرورًيــا ولكن مــن وجهة نظر الصحــة العامة ، ليس 
عمل الجميع ضرورًيا. إذا كنت تبيع طعاًما في ســوبر 
ماركــت ، فمن الواضح أن هذا ضروري. إذا كنت تبيع 

سي دي في JB Hi-Fi ، فهذا ليس ضرورًيا ".
قالت أنجيال ويبستر ، أستاذة علم األوبئة اإلكلينيكية 
بجامعــة ســيدني ، إنــه بينما كان مــن الجيد أن تتخذ 
بعض منافذ البيع بالتجزئة قرار اإلغالق فأن "األشياء 
األساســية" لبعــض النــاس تعنــي "أشــياء مختلفــة 

ألشخاص أخرين".
وقالت: ان املالبس واألحذية والســلع اإللكترونية مثل 
املكانس الكهربائية قد ال تكون ضرورية للبعض ، فهي 

ضرورية لآلخرين.
يتفق كل من البروفيســور ويبســتر والدكتور بارنيس 
علــى أنــه من الســابق ألوانه االدعاء بــأن عبء حاالت 
COVID-19 في الوالية يســتقر ، حيث تحتاج األرقام 
إلى اتباع اتجاه هبوطي لعدة أيام حتى يتم النظر في 

هذه الحالة.
ال مجال للرضا عن النفس والتساهل. سيدني في حالة 

حرجة ألنه لم يتم االغالق الكامل مبكرا.

وذكرت الشركة أّن "أكثر من ملياري شخص شاهدوا عبر 
فيســبوك معلومات موثوقة حول كوفيد19- واللقاحات، 
أي أكثــر مــن أّي مكان آخر على اإلنترنــت"، مضيفًا "لقد 
استخدم أكثر من 3,3 ماليني أميركي أداتنا ملعرفة مكان 

وسبل الحصول على التطعيم".
وفــي وقــت تــؤّدي متحــّورة دلتــا إلــى ارتفاع فــي عدد 
اإلصابــات، شــّدد البيت األبيــض القِلق مــن تعّثر حملة 
التطعيــم لهجته حيال مجموعــات التكنولوجيا الكبرى، 
مطالبــًا إّياهــا بــأن تعمــل بشــكل أكبــر علــى مكافحــة 

املعلومات املضّللة.
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طلبت شــركة مالية االنســحاب من الوصاية املشــتركة على 
أمــوال بريتني ســبيرز، مستشــهدة باعتراضــات أدلت بها 

املغنية األمريكية أمام محكمة مؤخرا.
وتتوّلــى شــركة بيســيمر تراســت الوصاية علــى ممتلكات 

سبيرز )39 عامًا(، بالتشارك مع والدها جايمي سبيرز.
سبق أن توجهت سبيرز بطلب عبر محاميها، إلنهاء الوصاية 
القانونية عليها، ثم أدلت األســبوع املاضي بشهادات الذعة 

ضد الترتيب القضائي بأكمله.
ووصفــت ســبيرز الوصايــة بأنهــا "مســيئة لهــا"، وطلبت 

استعادة وتيرة حياتها الطبيعية.
وطلبت شــركة بيســيمر تراســت االنســحاب مــن الوصاية 
الخميس، بعد يوم واحد من رفض قاٍض لطلب جديد بإنهاء 

وصاية جايمي سبيرز على نجمة البوب.
تخضــع بريتني ســبيرز لترتيبات وصايــة قضائية، تتحكم 

بشؤونها الشخصية واملالية منذ أكثر من عقد.
تولى والدها جايمي ســبيرز الوصاية علــى ممتلكاتها عام 
2008، بعــد دخولهــا إلــى املستشــفى، وســط سلســلة من 
الحوادث العامة التي أثارت مخاوف واسعة بشأن صحتها 

النفسية وسالمتها.
وواصلت املحكمة تمديد ترتيبات الوصاية منذ ذلك الوقت، 

ولكن تفاصيلها بقيت بعيدة عن االهتمام العام.

أثــارت خطــط وزارة الدفــاع األوكرانيــة لجعــل املجنــدات 
يرتديــن األحذية ذات الكعب العالــي بدال من أحذية الجيش 

في استعراض عسكري الشهر املقبل، ردود فعل غاضبة.
وقالــت إيرينــا جيراشــينكو، وهــي عضــوة معارضــة فــي 
البرملان األوكراني، إن األمر يتعلق بالتمييز الجنسي وليس 

قتل شــرطي باكســتاني رجال مســتخدما ســاطور، بســبب 
مزاعــم ازدراء أديــان طالتــه، على الرغم مــن تبرئة املحكمة 
للضحية من التهمة قبل سنوات، وفقا للشرطة الباكستانية.
وكان الضحيــة، ويدعــى وقــاص أحمــد، مثل أمــام محكمة 
باكســتانية في عام 2016 بســبب اتهامات تتعلق بمنشور 
وضعه على موقع فيسبوك، بيد أن املحكمة برأته ال حقا من 

هذه التهم.

شركة مالية تطلب 
االنسحاب من الوصاية 

على بريتني سبيرز

غضب في أوكرانيا بسبب خطط حكومية الستعراض 
عسكري لمجندات باألحذية ذات الكعب العالي

التجديف: شرطي باكستاني يقتل بالساطور شخصا 
برأته المحكمة من التهمة

باملساواة بني الرجل واملرأة.
وتســتعد أوكرانيــا لتنظيــم اســتعراض عســكري فــي 24 
أغسطس/ آب املقبل لالحتفال بمرور 30 عاما على استقالل 

البالد، الذي تحقق بعد انهيار االتحاد السوفياتي.
وتقول وزارة الدفاع إن األحذية جزء من الزي الرسمي.

ماذا حدث؟
بيد أن الشرطي ويعرف باسمه األول، عبد القادر، استاء 
من الحكم املذكور فهاجم أحمد بســاطور في وقت متأخر 
مــن يــوم الجمعــة فــي مدينــة رحيم يــار خان فــي إقليم 

البنجاب.
وقالــت املســؤولة في الشــرطة، رنــا محمد أشــرف، لوكالة 
فرانــس بــرس إن الشــرطي "كان يخطط لقتلــه منذ 2016 

بسبب مزاعم عن إساءته للنبي محمد".
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حول العالم

بقيادتــه  جديــدة  مغامــرة  ســميث   ويــل  النجــم   خــاض 
 دراجــة ناريــة صغيــرة الحجــم، مكونة من 3 إطــارات فقط.
ونشــر ويــل عبــر صفحتــه الخاصة علــى موقــع التواصل 
 اإلجتماعي، مقطع فيديو ظهر فيه وهو يقود الدراجة في الشارع.
 fast" وفي إشارة ساخرة منه على سلسلة األكشن الشهيرة
and furious"، عّلــق على الفيديو بكتابة إســم السلســلة، 
التي تشــتهر باألكشــن والحركة وقيادة الدراجــات، تزامنًا 
 مــع عرض الجزء التاســع منها حاليًا في صاالت الســينما.
وكان نشر ويل فيديو عبر صفحته الخاصة ظهر فيه مرتديًا 
قناعــًا علــى وجهــه، وأعلن من خاللــه إطالق كتابــه "ويل"، 
 الــذي كان يعمــل عليه منذ ســنوات، وعلــق: "كتابي األول".

ويروي الكتاب قصة ويل من الطفولة الى األدوار الشــهيرة 
التي لعبها، وهو قصة ُملهمة تروي كيف طّور نفســه ليصل 

الى النجاح والسالم الداخلي مع نفسه، وأحبائه والعالم.

أطلــت الفنانــة الســورية  نســرين طافــش  علــى متابعيهــا 
بلــوك يخطــف األنظــار، ونشــرت فــي صفحتهــا الخاصــة 
ــي  دب مــن  صــورة  اإلجتماعــي  التواصــل  موقــع  علــى 
اللــون  وذهبــي  كالســيكي  بجامبســوت  فيهــا  ظهــرت 
خاصــًا. رونقــًا  إطاللتهــا  علــى  وأضــاف  جمالهــا   أبــرز 

وكانت نسرين قد كشفت مؤخرًا عن مواصفات رجل أحالمها 
وذلك خالل ردها على اسئلة متابعيها على حسابها الخاص 
على احد مواقع التواصل االجتماعي، وقالت: "يكون صادق 
وواضح وواثق من نفسه وحنون وقلبه طيب، يحب الحياة 
 والعائلــة واألطفال ويحترمني ويقدرنــي ويخاف اهلل في".

كمــا كشــفت انهــا مرتبطــة بأهلهــا وعملهــا وبأصدقائهــا 
والحياة وكل االشــخاص الذين يحبونها، واشارت الى انها 
امضت عطلتها في املالديف مع صديقاتها، وليس مع حبيب 

مثلما قال البعض.

تحت عنوان "ســيلفي واملاضي خلفي"، نشرت ريما 
الرحبانــي في حســابيها في "فيســبوك" و"تويتر" 
صــورة تجمعهــا بالســّيدة فيــروز )1935(، التــي 

تظهر ملحبيها للمرة الثانية خالل أقّل من عام.
وقــد تفاعــل املحّبون مع فيروز التــي خرجت عليهم 
بصورة شــبه عفوية تظهــر تفاصيلها العادية، بدءًا 
بـ"املاكيــاج" الخفيف، وصواًل إلى تجاعيد الســنني 

التي ترتسم على وجهها.

ويل سميث يخوض 
مغامرة جديدة بدراجة 

نارية صغيرة

نسرين طافش بصورة 
ساحرة من دبي

دانييال رحمة بالزي العربي في اإلمارات

فيروز تطل بصورة جديدة

وممــا جاء فــي التعليقــات علــى الصــورة: "فيروز 
رفيقــة صباحاتنــا الجميلة.. ذاكــرة املاضي وجمال 
الحاضــر.. ويــا محال طلة هالقمر"، و"اشــتقنالك يا 
ست الكل. اهلل يحميكي ويعطينا نرجع نشوفك".  

وكانت "ســفيرتنا إلى النجوم"، كما يحلو للبنانيني 
وصفها، ظهرت آخر مرة في أيلول/سبتمبر 2020، 
إيمانويــل  الفرنســي  الرئيــس  اســتقبالها  أثنــاء 

ماكرون، الذي منحها وسام "جوقة الشرف".

 كتفيهــا بتســريحة ناعمــة مــع القليل مــن املاكياج.
يذكــر أن دانييال حققت نجاحًا بارزًا في مسلســلها 
األخير "للموت"، إلــى جانب املمثلة اللبنانية ماغي 
بو غصن، وضم العمل عددًا كبيرًا من املمثلني، منهم 
محمد األحمد، باسم مغنية، خالد القيش، فادي أبي 
سمرا، كارول عبود، فيفيان أنطونيوس، أحمد الزين

نشــرت املمثلة اللبنانية األســترالية   دانييال رحمة  
صــورة لهــا مــن اإلمــارات العربيــة فــي صفحتهــا 
اإلجتماعــي،  التواصــل  موقــع  علــى  الخاصــة 
إذ  عربــي  بــزي  أناقتهــا  بكامــل  فيهــا  وظهــرت 
لفــت علــى رأســها شــااًل وإرتــدت قميصــًا واســعًا 
باللــون األبيــض، وتركــت شــعرها منســداًل علــى 
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Six in 10 Australian women of colour experience 
discrimination at work, survey finds

In a Sydney pub with her colleagues, Cathy 
Ngo thought it would be a normal Friday night 
out for after-work drinks. 
Instead, to her shock, she was approached by 
a male colleague at the company, who picked her 
up and swung her over his shoulder.
Ms Ngo said her now former co-worker shouted 
to the pub, "I love Asian women!"
He later told Ms Ngo that his words were "just a 
compliment", but Ms Ngo was rattled.
"I was treated like a child or something like that."
Now the CEO of a public speaking agency, Ms 
Ngo said this was just one work-related inci-
dent where she was discriminated against or 
harassed because of her identity as an Asian 
woman. 
She's now calling for workplaces to be more safe 
and respectful for women of colour, and she's 
not alone. 
Discrimination at work
A national survey about the experiences of Aus-
tralian women of colour in workplaces shows 
the majority don't feel safe at work. 
The report, conducted by advocacy group Wom-
en of Colour Australia in partnership with Mur-
doch University, surveyed 543 women of colour, 
with 7 per cent of them identifying as Aborigi-
nal or Torres Strait Islander.
It found that almost 60 per cent of respondents 
experienced discrimination relating to their 
identity, such as their sex, ethnicity, age or re-
ligion.
Brenda Gaddi, founder and managing director 
of Women of Colour Australia, said the findings 
were unsurprising, and incidents often go un-
derreported. 
"Even if we're saying 60 per cent, it might be like 
70 per cent or 80 per cent in reality," Ms Gaddi 
said.
Only one-third of respondents felt their identity 
as a woman of colour was recognised and valued 
at work. 
The report echoes findings from the Australia 
Talks National Survey 2021, which found that 
almost half of respondents (49 per cent) experi-
enced minor slights or subtle forms of discrimi-
nation, while 35 per cent said they were unfairly 
treated in the workplace.
The Australia Talks survey also revealed that 51 
per cent of women experienced discrimination 
based on their sex, compared to 19 per cent of 
men.
'Constantly having to prove yourself to others'
According to the Women of Colour Australia re-
port, almost 70 per cent of respondents said there 
were no people with diverse backgrounds hold-
ing senior positions at their organisations.
Some respondents also noted they had to prove 
that they fit into the team "again and again" 
— an experience Dr Yumiko Kadota knows all 
too well. 
Dr Kadota, a surgeon and the author of Emo-

tional Female, recalled once meeting a patient 
who asked for a Caucasian doctor to treat them 
instead.
"When she saw me, she said, 'Oh, I'll have an 
Aussie, thanks'," Dr Kadota said.
"It's very frustrating, because you know that it 
has nothing to do with your skills.
"So you're always constantly having to prove 
yourself to others, and that gets tiring."
But some women feel they aren't even getting 
the opportunity to prove their worth. 
Caroline*, a Chinese-Australian woman, 
works in construction, an industry dominated 
by men.
She wished to remain anonymous as she feared 
speaking publicly would impact her future job 
prospects.
Caroline said she was the only woman in her 
team of 10 people, and that she was the only one 
who was not allowed to access the company car 
to drive out to construction sites.
She said her senior colleague also refused to 
print business cards for her and another Asian 
colleague, and told her: "You stay in the office all 
the time anyway."
"Unlike discrimination that happened on the 
streets, these discriminations at the office were 
usually subtle," Caroline said.
"And that's the scariest part of it."
Why it's difficult to speak up
Ms Gaddi said according to the report, many felt 
like they couldn't make a complaint about dis-
crimination.
"A lot of women, especially women of colour, 
they don't feel safe because of the potential re-
percussions," she said.
"[The complaint] might affect their job pros-
pects, then their economic standing."
Even for those who make a successful complaint, 

cultural barriers persist. 
Janelle Da Silva, an Asian-Australian artist based 
in Melbourne, took a racial discrimination com-
plaint to the Fair Work Commission.
She reached a settlement, but said there were cul-
tural barriers that prevented women like her 
from speaking up about their experience.
Apart from cultural barriers, not knowing how 
to report discrimination at work was also a rea-
son some women of colour did not make com-
plaints, according to Lina Cabaero, coordinator 
for Asian Women at Work.
She said many migrant women working in hos-
pitality, on farms and in beauty salons might not 
hear about unions or organisations where they 
could seek help. 
Creating a safer workplace
The Women of Colour Australia report found 
that over half of respondents said their organisa-
tions had inclusive policies. 
But 30 per cent of them thought those policies 
were "unsuitable", meaning they were "out of 
date", "not as diverse", or "not implemented".
Meanwhile, 48.4 per cent of respondents said 
their organisations offer diversity training, with 
two-fifths of them finding the training useful.
The report also found many respondents wanted 
mentoring programs for women of colour. 
Ms Gaddi said that showed they hoped to build 
a sense of belonging at their workplaces. 
"It's about reclaiming their identity and ... that 
sense of belonging," she said. 
"[Then] they can they feel they are seen, they are 
heard."
She said creating a safe workplace for women of 
colour requires stakeholders to understand di-
versity and commit to action.
"Talk is cheap, and it's not going to be overnight," 
she said. 

Life


