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وزير الدفاع السابق كريستوفر باين حيذر من 
حرب حمتملة مع الصني 

أسرتاليا تعتزم سحب
آخر 80 جنديا من أفغانستان
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املطلوب اختاذ إجراءات عاجلة 
ملعاجلة أزمة وفيات السكان 

األصليني يف احلجز

الســابق  الدفــاع  وزيــر  قــال 
كريســتوفر بايــن ، إن فــرص 
نشــوب حــرب مع الصــن في 
الهنــدي  املحيطــن  منطقــة 
والهــادئ تتزايد بشــكل كبير، 
وحــذر من أن تايــوان هي على 
األرجح نقطة البداية الساخنة.
في خطابه فــي جامعة أدياليد 
األحــراري  السياســي  قــال   ،
املخضــرم للطــالب الخريجن 
االســتراتيجي  "املوقــف 

قال رئيس الوزراء األســترالي، 
إن   ، موريســون  ســكوت 
انسحابها  أســتراليا ســتكمل 
لقواتهــا مــن أفغانســتان فــي 
بمــا  القــادم،  ســبتمبر  شــهر 
يتماشــى مــع قــرار الواليــات 

املتحدة وحلفاء آخرين.
ولــم يبق مــن جنود أســتراليا 
فــي املهمة التــي يقودها حلف 
حاليــا  بأفغانســتان  الناتــو 

سوى 80 فردا.

قــال املناصــرون في الذكــرى الثالثن لتقرير تاريخي حــول هذه القضية ، 
إنه يتعن على الحكومات األســترالية أن تعالج بشــكل عاجل أزمة وفيات 

السكان األصلين في الحجز.
تــم تقديــم التقرير النهائــي للجنة امللكية املعنية بمســألة وفيات الســكان 
األصلين في الحجز ، ومدتها أربع سنوات ، إلى البرملان الفيدرالي في 15 

أبريل / نيسان 1991.
ُصممــت توصيــات التحقيــق البالغ عددهــا 339 كخريطة طريــق ملعالجة 
العدد غير املتناســب من الســكان األصلين األسترالين الذين يموتون في 

السجون ومحتجزات الشرطة.
لكن ما يقرب من 500 شخص من السكان األصلين لقوا حتفهم في الحجز 
التتمة صـــ ٢١

تصنيع جميع أنواع اخلزائن
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أستراليا التي احتلت المركز الخامس ألفضل 
دول العالم لعام 2021

أعــدت مجموعــة "بــاف BAV" لإلحصاء 
واالستطالع، تصنيفا ألفضل دول العالم 
لعــام 2021، مــن حيث التأثيــر الثقافي، 
وريادة األعمال، والتراث، واالنفتاح على 

األعمال، وحتى جودة الحياة.
علمــاء  BAV" تضــم  "بــاف  ومجموعــة 
وعلمــاء  وإحصائيــن،  رياضيــات 
ومحللــي  ومبدعــن،  أنثروبولوجيــا، 
نموذجــا  مجتمعــن،  ون  يعــُدّ بيانــات، 
لتحديــد ترتيب الدول عبــر العالم ضمن 

معيار معن أو أكثر.
وتم تجميع الســمات في 10 فئات فرعية 
تــم تصنيفها على أســاس أفضل البلدان 
وريــادة  الثقافــي،  التأثيــر  حيــث  مــن 
األعمال، والتراث، واالنفتاح على األعمال 

، والسلطة، وجودة الحياة.
وتصــدرت كنــدا املرتبــة األولــى من بن 
أفضــل الــدول فــي العالــم، وفــق الســلم 
املعيــاري أعاله، تلتهــا اليابان في املركز 

الثاني، ثم أملانيا في املركز الثالث.
الســنة  التصنيــف  تصــدرت  وبعدمــا 
املاضيــة، تراجعت سويســرا إلى املرتبة 
الرابعة هذا العام متقدمة على أســتراليا 

التي احتلت املركز الخامس.

الواليات املتحدة األميركية احتلت املركز 
الســادس متقدمــة بمركــز واحــد مقارنة 
بآخــر تصنيــف نشــرته املجموعــة فــي 

.2020
ترتيب الدول العربية:

عامليــا،   22 املركــز  اإلمــارات  احتلــت 
متصــدرة ترتيب الدول العربية من حيث 
أفضل الدول، تلتها قطر في املركز الثاني 

عربيا و32 عامليا.
وجــاءت مصــر في املركــز الثالــث عربيا 
و33 عامليــا، محققــة نتيجــة أفضــل من 
الســنة املاضية، حيث كانت تحتل املركز 

36 عامليا.
عامليــا   35 املركــز  احتلــت  الســعودية 
والرابــع عربيــا، يليها املغــرب في املركز 

الخامس عربيا و38 عامليا.
وحل األردن سادســا عربيــا، بينما احتل 
املركز 56 عامليا، متقدما على تونس التي 
جاءت فــي املركز 65 عامليــا، تليها ُعمان 

في املركز الثامن عربيا و70 عامليا.
وحافــظ لبنــان علــى املركــز 74 عامليــا 
مقارنــة بآخــر تصنيــف، بينمــا حــل في 
علــى  متقدمــا  التاســع  عربيــا،  املركــز 

العراق العاشر عربيا و78 عامليا.

أخبار قصرية
التعافي االقتصادي

فــي  االقتصــادي  التعافــي  يتحــرك 
أســتراليا مــن الوباء بشــكل أســرع 
بكثيــر ممــا كان متوقًعــا مــع وصول 
عدد الوظائــف املُعلن عنها إلى أعلى 
مســتوى في 12 عاًما. على الرغم من 
نهاية JobKeeper ، فإن العديد من 
الصناعــات تجد صعوبــة في العثور 
على موظفــن - املقاهي واملطاعم من 

أكثر املتضررين

صناعة األفالم
كانــت صناعة األفالم تحدث في مكان 
بعيــدة ، لكــن الوبــاء جعلهــا أقــرب 
بكثيــر إلــى أســتراليا في اســتوديو 
"جيــدي اكاديمي" في ســيدني الذي 
صناعــة  متطلبــات  كل  فيــه  يوجــد 

األفالم الهوليودية.

القروض والبنوك
يدعو الخبــراء إلى إعادة فرض قيود 
علــى إقــراض البنــوك فــي محاولــة 

لتهدئة سوق العقارات املتصاعد.
قــد يتخذ املنظم املالي تدابير صارمة 
فــي وقت الحــق من هذا العــام إذا تم 
طرد مشتري املنزل األول من السوق. 
لكن في نفس الوقت الحكومة ليســت 
منزعجــة ألن ذلك يســاعد على تعافي 
الخزينة بســرعة ولكنه يلحق الضرر 

باملواطن العادي.

غياب كيريوس عن التنس
أظهــرت  قائمة املشــاركة فــي بطولة 
نيــك  أن  للتنــس  املفتوحــة  فرنســا 
كيريوس ليس فيها، وهذا يعني حياة 
كيريوس الرياضية في التنس معلقة 
مرة أخرى على الرغم من سلســلة من 
الرســائل التحفيزيــة الغامضة التي 

تشير إلى عودة وشيكة.
لــم يلعب كيريــوس رقم 57 عامليا أي 
مباراة فردية منذ أن خســر الصدارة 
بمجموعتــن أمــام رقــم 3 دومينيــك 
تيــم فــي الجولــة الثالثة مــن بطولة 

أستراليا املفتوحة.

تفاجــأ شــاب ووالدتــه، بوجــود ثعبــان حي 
صغير داخل كيس "الخس" اشــتراها الشاب 
من متجر "Aldi" املشهور في مدينة سيدني.
ابنهــا  مــن  أم  طلبــت  التفاصيــل،  وفــي 
املــرأة  لتتفاجــأ  طازجــة،  "الخــس"  شــراء 
بوجود ثعبان صغير شاحب الرأس، وتتصل 
على الفور بخدمات الطوارئ. ولحسن الحظ، 

لم يصب أحد بأذى.
وأجرت السلطات املختصة تحقيقا مع الشركة 
املنتجــة، ملعرفــة كيفيــة وصول الثعبان إلى 

"الكيس".

شــاب يعثر على ثعبان حي داخل وجبة اشــتراها من متجر 
مشهور

عرض نسائي راقص يفاجئ ضباط البحرية 
األسترالية ويحرجهم أمام زوجاتهم

نظمــت البحرية األســترالية فعالية وداع 
مفاجئــة لضباطهــا وهــم فــي طريقهــم 

ملرافقة سفينة في أولى رحلة لها.
واملفاجأة أن راقصات شــاركن في هذه 
بطريقــة  وتمايلــن  البحريــة  املراســم 
الفتة، فيما جلس الضباط بميدالياتهم 
زوجاتهــم  رفقــة  الحربيــة  وأنواطهــم 
بعيون شــاخصة يحدقــون فيما يجري 

أمامهــم فــي هالة من الذهــول والحرج 
واالندهاش.

قــال النائــب الليبرالي فيليب طومســون 
، وهــو جنــدي ســابق ، إن قــوات الدفاع 

األسترالية بحاجة إلى رفع املستوى.
جــاء األداء فــي الوقــت الــذي وصف فيه 
طومســون وحــدة ADF بأنهــا  انحرفت 

"بعيًدا جًدا عن اليسار".
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قيادة السيارات 
مسؤولية كبيرة

ممدوح سكرية

PRIME MINISTER

رسالة من رئیس الوزراء

2021رمضان 

. 2021شھر رمضان في عام الذین یحتفلون بأبعث بتحیاتي الحارة إلى األسترالیین 

في االنضباط . عقیدتھم، وھناك یجدون قوة جدیدةفي ھذا الشھر الكریم، یعود المسلمون في جمیع أنحاء العالم إلى أساسیات 
الكرم. الصوم،في .الرحمةونتجد

مجتمعنا األسترالي األوسع أیًضا. تقومون بإثراء معلى ھذا التقلید ومشاركتھ، إنكبحفاظكم 

.19-كوفیدمثل الكثیر، بدا رمضان مختلفًا العام الماضي، وسیبدو مختلفًا مرة أخرى ھذا العام بسبب

لدي الكثیر من االحترام واالمتنان للطریقة التي ارتقت بھا مجتمعاتنا المسلمة لمواجھة ھذا التحدي.

من أجل بلدنا قدمتموھاإنني أحترم التضحیات التي . 19-كوفیدلقد دعمتم بإخالص جھودنا الوطنیة في االستجابة لوباء
األسترالیین. مومن أجل زمالئك

وأنا ممتن. -ھا في عام من المشقة فرقًا مووالعطف والرعایة التي أظھرتملقد أحدثت جھودك

لقاحات آمنة وفعالة، وبثقة في أمتنا القویة والمرنة والمتنوعة للتعافي التام والعودة معھذا العام، نتطلع إلى المستقبل بثقة 
إلى األشیاء التي نعتز بھا.

بطرق ونمعتاآلمال. عندما تجسمىذكرنا بأعمق الحقائق وأتل رمضان، التي ویشمل ذلك األعیاد والطقوس الدینیة، مث
.مھكواإلیمان الذي وجّ 2020خالل عام ھمعنمانفصلتة من ھؤالء الذین قوالونتستمدلعلّكم ، حیال كوفیدآمنة 

خالل ھذا الشھر الكریم.داالنتعاش واإللھام والتجدّ كملكل من یحتفل برمضان، أتمنى ل

رك.رمضان مبا

المحترم سكوت موریسون عضو البرلمان
رئیس وزراء أسترالیا

2021نسیان/أبریل 
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ُحكم على صامويل ويليام ديفيدســون البالغ من العمر 31 عاًما ، بالســجن ملدة 28 عاًما ، حيث 
كان يقود ســيارته العام املاضي بســرعة جنونية وانحرفت الســيارة الى الرصيف باتجاه سبعة 
أطفــال، مما أســفر عن مقتل أربعة وإصابة آخر بجــروح خطيرة. كان الرجل قد تعاطى املخدرات 

وشرب  الكحول قبل الحادث املريع.
ُقتــل األشــقاء أنطونــي ، 13 ، أنجلينــا ، 12 ســنة ، وســيينا عبد اهلل ، 9 ســنوات ، وابنة عمهم 
فيرونيك صقر ، 11 عاًما ، في 1 فبراير من العام املاضي عندما صدمتهم سيارة صامويل ويليام 

ديفيدسون الخارجة عن السيطرة في منطقة أوتالند.
كان األطفال يسيرون إلى املتجر لشراء اآليس كريم وقت وقوع الحادث.

اختارت عائلتا عبد اهلل وصقر مســامحة السائق صامويل ويليام ديفيدسون وتكريس حياتهما 
للترويج لهذا العمل النادر )املسامحة( تكريما ألطفالهم.

قالت ليلى عبد اهلل والدة أنطوني وأنجلينا وسيينا، "اخترنا أن نحمل صليبنا بكرامة. اخترنا 
املغفرة واملحبة على الكراهية".

"الغفران هو أعظم هدية يمكن أن تمنحها لنفسك ولآلخرين." 
كشــف دانيال عبد اهلل أب األطفال  الثالثة، أن اإللهام بمســامحة الســائق منه ومن زوجته ليلى 
هو لصالح أبنائه الثالثة اآلخرين. قال: "كان علينا أن نختار الطريق الذي نريد أن نســلكه". "لم 
أكــن أريــد أن أفقد عائلتي بأكملها، أطفالي الثالثة الذين ما زالوا على قيد الحياة يســتحقون أن 

يعيشوا حياة كاملة ".
تــم إطــالق يــوم  I4give"أنا أســامح" يوم األحد 31 ينايــر 2021 في حديقــة بوتنيك امللكية في 
ســيدني بحضــور رئيس الوزراء ســكوت موريســون ورئيســة وزراء نيو ســاوث ويلز غالديس 

بريجيكليان.
سيقام يوم "أنا أسامح" ، كل عام تخليدًا لذكرى األطفال ولتشجيع الناس في جميع أنحاء الوالية 

على التفكير في األحداث والعالقات في حياتهم الخاصة.
في محكمة ســيدني يوم الجمعة املاضي 9 يناير 2021 ، بعد عام واحد ، أقر ديفيدســون بالذنب 

في أربع تهم بالقتل الخطأ وُحكم عليه بالسجن ملدة 21 عاًما على األقل.
وُحدد الحد األقصى لعقوبته بـ 28 سنة ، مع فترة اإلفراج املشروط سبع سنوات.

كشف للمحكمة أن ديفيدسون كان يقود السيارة بسرعة تصل إلى 133 كم / ساعة في منطقة 50 
كم / ساعة وكان يسجل حوالي 111 كم / ساعة في وقت االصطدام.

كما كان يقود ســيارته بشــكل متقطع ، وينحرف يمينا ويســارا على الطريق ليمر عبر دوار الى 
الجانب الخطأ قبل أن يفقد السيطرة على سيارته.

وصف القاضي جيمس بينيت قيادة ديفيدسون بأنها "تهديد" و "مثال مروع" لسوء السلوك.
وأضاف: "كانت املأساة حتمية وحجمها ، ال يمكن تصوره ".

بعد الحكم ، قال دانيال عبد اهلل ، والد أنطوني وأنجلينا وســيينا ، إن الحكم "كان عالمة فارقة 
أخرى في رحلة حزننا".

وقال أمام املحكمة "ســتبقى قلوبنا جميًعا محطمة حتى اليوم الذي تأخذ فيه أنفاســنا األخيرة 
وال يمكن ألي حكم أن يخفف من هذا األلم".

"حيــث تكمــن خيبتــي من ثقافتنــا في حب املخــدرات والكحول. هــذا هو املكان الذي أشــعر فيه 
باإلحباط ، أكثر من عمل السائق."

وقالت والدة فيرونيك ، بريدجيت صقر ، إنه "ال يوجد فائزون من الحكم اليوم ، الجميع خاسرون".
نشهد الكثير من الحوادث املرورية على الطرقات كل يوم ولكن ليس كهذا الحادث املروع.

على سبيل املثال ، في عام 2019 ، ُقتل 61 شخًصا ، وأصيب 285 بجروح خطيرة ، في حوادث 
متعلقة بالكحول على طرق نيو ساوث ويلز.

وأيًضــا تحــدث الكثير من الحوادث بســبب الســرعة العاليــة واملخدرات غير املشــروعة )القنب 
والكوكايــن وغيرهــا( ، واســتخدام الهاتــف املحمــول أثناء القيــادة ، وكلها تؤثــر على مهارات 

القيادة والتركيز ، رغم أن بعض السائقن قد يعتقدون أنهم يقودون بشكل جيد.
قيادة السيارة مسؤولية كبيرة تتطلب االلتزام بجميع قواعد وأنظمة السالمة في جميع األوقات. 
أي شيء يلهيك عن الطريق ، ال يضر فقط بسالمتك ، ولكن سالمة أي شخص آخر على الطريق.
ما الذي يمكن أن نتعلمه من هذا - ســلوكنا وعقليتنا يقودان كل شــيء من حولنا ، بعض الناس 
مندفعون وأنانيون ولديهم مواقف أال مباالت ، مما قد يتســبب في مأســاة لألشــخاص اآلخرين 

من حولهم.
مثل هذه املأساة حدثت بسبب شخص طائش ، وأنا متأكد من أنه سيشعر بالذنب طوال حياته.
يجب على جميع الواليات واألقاليم في أستراليا أن تخطط لعقوبات أقسى، إلرسال تحذير صارم 
للســائقن الذين ال يتبعون لوائح الســالمة على الطرق ، والذين قد يعرضون أنفســهم واآلخرين 

لخطر كبير.
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خطر يهدد بحرمان البشرية من الموز

أستراليا تعلن بدء تصنيع صواريخ موجهة

يهــدد مــرض "تروبيــكال ريــس 4" زراعة 
املــوز فــي العالــم بســبب فطريــات التربة 

شديدة العدوى التي ينشرها.
ووفقــا ملــا نقله موقع "تي في زفيــزدا"، بدأ 
مرض يســمى "تروبيكال ريس 4" االنتشار 
بنشــاط فــي آســيا وأســتراليا فــي القــرن 
العشرين. وفي عام 2019، تم اكتشافه ألول 
مرة في شحنات املوز في أمريكا الجنوبية.

وقــد تــم بالفعل إغــالق بعض املــزارع في 
كولومبيــا وهنــدوراس. هــذا املرض ليس 
بأي حال مــن األحوال عرضة لتأثير املواد 
الكيميائيــة، لذلــك ســيتم ســحب التربــة 
امللوثــة خالل مــدة 30 إلى 40 ســنة على 

األقل.
يؤثــر املــرض الجديــد فــي الغالــب علــى 
يشــكل  الــذي  "كافينديــش"،  صنــف 
العامليــة. املــوز  تجــارة  مــن   95٪ 
يؤكــد الخبــراء أن حتــى جــزء صغيــر من 
التربــة امللوثــة علــى نعــل املــزارع يمكــن 

أعلنت أســتراليا اليوم األربعاء البدء في 
تصنيع صواريخ موجهة لتعزيز قدراتها 
الدفاعيــة، وذلــك بالتعاون مــع الواليات 

املتحدة.
وقــال رئيس الوزراء األســترالي ســكوت 
موريســون إن "إنشــاء قدرتنا الســيادية 
علــى األراضــي األســترالية أمــر حيــوي 

للحفاظ على سالمة األسترالين".
وأضــاف رئيس الحكومة األســترالية أن 
هنــاك "بيئــة عاملية متغيــرة"، مضيفا أن 
بالده ستشارك إحدى الشركات املصنعة 
لألســلحة لتصنيع صواريخ ضمن خطة 
مــن شــأنها أن تخلــق آالف الوظائــف، 

فضال عن فرص التصدير.
وذكر موريســون أنه ســينفق في البداية 
مليــار دوالر أســترالي على الخطة ضمن 
اســتثمار ضخــم مدتــه 10 ســنوات فــي 

صناعة الدفاع.
يأتــي ذلــك فــي الوقــت الذي تســعى فيه 
أســتراليا لتعزيز قدراتها الدفاعية وسط 
قلــق متزايــد فــي منطقة املحيــط الهادئ 

املــرض  ينتقــل  كمــا  العــدوى.  أن ينشــر 
 بســرعة بــن النباتات من نفــس الجينات.

أزهار ذكور نخيل املوز عقيمة، بينما تنتج 
األزهار األنثوية ثماًرا بدون تلقيح. يالحظ 
الخبــراء أن الكافنديــش يتكاثر بال جنس 

من خالل الفروع.
وفًقــا للعلمــاء، ال يوجــد نــوع مــن املــوز 
املثمــر في الطبيعة مثل صنــف كافنديش. 
عالوة على ذلك، في العديد من بلدان آسيا 
وأفريقيــا وأمريــكا، تعتبــر هــذه الفاكهــة 
منتًجــا مهًمــا للغايــة في النظــام الغذائي 
قــدم املســاواة مــع  اليومــي وهــي علــى 

البطاطس واألرز.
لألغذيــة  املتحــدة  األمــم  ولفتــت منظمــة 
والزراعــة االنتبــاه إلــى حقيقــة أنــه، مــع 
مراعاة عدد ســكان العالــم، فإن الزيادة في 
احتياجــات الســكان املتزايدة فــي البلدان 
النامية للغذاء هي السبب الرئيسي لزيادة 

إنتاج املوز.

بشأن تزايد القوة العسكرية للصن.
مــرت عقــود منــذ أن صنعــت أســتراليا 
صواريــخ متطــورة، وتعتمــد حاليا على 
بينهــم  ومــن  الحلفــاء،  مــن  االســتيراد 

الواليات املتحدة.
وأواخــر العــام املاضي، أعلنــت وزيــرة 
أن  رينولــدز،  لينــدا  الدفاع األســترالية، 
بالدها ســتعمل باالشــتراك مع الواليات 
صواريخ فــرط  تطويــر  علــى  املتحــدة 
صوتية ملواجهــة الصن وروســيا اللتن 

تطوران أسلحة مماثلة.

استراتيجية أسترالية لمكافحة فيروس 
كورونا قد تبقي البالد مغلقة لعدة سنوات

الحكم بالسجن على سائق الشاحنة التي 
دهست أربعة رجال من الشرطة  22 عاما

حذر وزير الصحة الفيدرالي غريغ هانت 
مــن أن الحــدود الدولية قد تظــل مغلقة، 
حتــى لو تــم تطعيــم جميع الســكان في 

أستراليا ضد فيروس كورونا.
وقال وزير الصحة األسترالي غريغ هانت 
إنه غير مقتنع بقدرة التطعيم وحده على 
"التطعيــم  الفيــروس  انتشــار  احتــواء 
وحــده ال يضمــن أنه يمكنــك االنفتــاح، 
حتــى إذا تــم تطعيــم البلــد بأكملــه، فال 

يمكننا فتح الحدود".
هنــاك  تــزال  ال  فإنــه،  هانــت  وبحســب 
تســاؤالت حول مدة استمرار املناعة بعد 
التطعيــم، ومدى فعاليــة التطعيمات في 

وقف العدوى.
من جهته، رفض رئيس الوزراء األسترالي 
االلتــزام بتاريــخ 17 مايو املقبــل، الذي 
حدده ســابقا لعودة العطــالت الخارجية 

وقلل من أهمية آثار اإلجراءات املتخذة.
هذا وأوصت أســتراليا في وقت ســابق، 
بإعطاء لقاح شــركة "فايــزر" للوقاية من 

حكمــا  ملبــورن  فــي  محكمــة  أصــدرت 
بالسجن الثنن وعشرين عاما على سائق 
الشــاحنة الذي صدم اربعة رجال شرطة 
وارداهــم قتلــى بينمــا كانــوا يقومــون 
باســتجواب سائق ســيارة صغيرة على 

طريق سريع في شرقي ملبورن.
الشــاحنة   ســائق  املحكمــة  وادانــت 
موهيندر ســينغ البالغ من العمر ثمانية 
اليــه  املوجهــة  بالتهــم  عاًمــا  وأربعــن 

مــرض "كوفيــد19-" ملــن تقــل أعمارهم 
شــركة  لقــاح  مــن  بــدال  عامــا   50 عــن 

"أسترازينيكا".
وجــاء ذلك، بعــد أن توصلت هيئة تنظيم 
األدويــة فــي أوروبــا، إلى صلــة محتملة 
بن لقــاح أسترازينيكا ومشــاكل نــادرة 
تتعلــق بتجلــط الدم لــدى البالغن الذين 
حصلــوا علــى اللقاح وقالــت إنها أخذت 

بعن االعتبار كل األدلة املتاحة.
فــي  الطبيــن  املســؤولن  كبيــر  وقــال 
أســتراليا بــول كيلــي، إنــه علــى الرغــم 
مــن أن املخاطر منخفضــة للغاية، إال أن 
الخبــراء األســترالين غيــروا نصائحهم 

بالنسبة ملن هم في خطر أكبر.
وكان قــد تــم إغــالق الحدود االســترالية 
أمام املســافرين الدوليــن في آذار مارس 
2020 كمــا ال تســمح الســلطات بســفر 
األسترالين إال في حاالت محدودة ووفق 
إذن سفر خاص تصدره بدراسة كل حالة 

على حدة.

واملرتبطة بالحادثة.
وقــد اخذ قاضــي املحكمة بــاول كوغالن 
قــادت  التــي  الظــروف  االعتبــار  بنظــر 
للحادث وكذلك الصدمة التي تســبب بها 
الحادث لعائــالت الضحايا عند اصداره 

قرار الحكم.
أكــدت عائالت الضحايا في بيانها أن أي 
عقوبــة ال يمكــن أن تعوضهــم عن األبناء 

الذين فقدوهم.
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الخبرة المحلية! ... وتحطيم األحالم!

أستراليات

ال عجــب أن تــزداد حــاالت الكآبــة والحزن وربمــا االنتحار فــي بعض األحيــان بن صفوف 
املهاجرين الذين تكبدوا مشــاق الســفر والتعتير والبهدلة للوصول )بحرا وجوا( الى أرض 
الوطن الجديد )اســتراليا(! وبغض النظر عن األســباب التي دفعت مئات القادمن من الهند 
والصن وفارس ودول الشــرق األوســط واالدنى وأوروبا الشرقية وروسيا وغيرهم، مدركن 
أن القاسم املشترك بن هؤالء جميعهم هو العلم والحرف واملهن املطلوبة للسوق األسترالي 
وخصوصا بعد اجتيازهم للكثير من الفحوصات العقلية والجســدية واملهنية وغيرها وهنا 
تكمــن املفارقــة! فكثيــر مــن هؤالء نجدهــم  في مراكز اإلعاشــة – ســنتر لنك – لتبــدأ عمليه 
الشحاذة املمنهجه Mendicancy / Beggary  فخريج جامعه هارفارد األمريكية املهندس 
املدنــي )العراقــي( لــم يجــد عمال بعد ان تجاوز الخمســن عاما من العمر في ســدني  لكونه 
ال يمتلــك الخبــرة املحلية Local experience  في اســتراليا ، وكذلك املحاســب )األردني (  
خريــج جامعــه برمنجهــام في بريطانيا الذي لم يســمح له حتي بالتدريــب مجانا في احدى 

شركات املحاسبة الكبرى في ملبورن !
فــي املقابــل يتــم الترحيب باألســترالين وفتح أبواب العمــل لهم في كل من دبــي والرياض 
والقاهــرة وبــدون االشــتراط لعامــل الخبــرة املحلية وبغض النظــر عن كونــه ولونه وعرقه 
)اســترالي أبيض أو ملون(! وهل كان قبوله مشــروطا في سوق العمل أن يكون ملما بأنظمة 
العمل والعمال اإلماراتية أو نظام الكفالة السعودي أو حتى  مصانع الحديد واالسمنت في 

اعمال الهندسة واالنشاءات في أي من تلك الدول!.  
املهاجرون من ذوي املؤهالت املهنية  لديهم خبرات عامليه تفوق خبرات االسترالين أنفسهم  
) واال ملــا كانــوا هنا أصال وتم قبولهم للهجرة منذ البداية ( فاملهندس العراقي ســابق الذكر 
)وهنــاك املئــات مثله من الجنســيات األخرى ( قد صمم ونفذ جســورا وطرقــا عالية التقنية 
فــي كل مــن الواليــات املتحدة وبريطانيــا واوروبا الشــرقية وهونج كونــج وبعض من دول 
الشــرق األوســط ومــن العار علــى أصحاب العمــل ومتخذي القــرار في معظم انحــاء القاره 
االســترالية أغفــال مثل هــذه الخبرات العاملية املتميزة والتمســك والتحجج بشــرط الخبرة 
املحلية والتي من املمكن تجاوزها ب 3 أشــهر أو ربما أقل من التدريب والتأقلم على ســوق 
العمــل املحلــي والــذي بات عامليــا في طلباته مــن ناحيه كــودات ومقاييس الجــودة واألداء  
Codes and Standards والتــي تــم توحيده في كثير من الدول )اتفاقيه واشــنطن ودبلن 

وسدني للمهندسن- مثال في عام 1989(.
و حقيقه االمر أن هناك فرق شاســع بن أســتراليا وغيرها من الدول العاملية املتقدمة تقنيا 
وفنيا وطبيا وحتى إداريا حتى أن الجامعات التي تتغنى بها اســتراليا وتعتمد الدولة في 
ميزانيتهــا علــى الطالب األجانب لم  تعد بقوتها وبريقها اذ لم تعد تظهر في قائمه العشــرة 

األوائل عامليا حسب مقاييس اإلحصاءات اإلسبانية والعاملية ! 
التحجــج بالخبــرة املحلية نكته ســمجه التعــدوا كونها اال قــرارات غير موفقــه من متخذي 
القرار في الحكومة وال يمكن ارغام املهاجرين )وبأي شــكل من االشــكال لالنخراط في برامج 
دراســية قديمــة غيــر محدثه وال تخدم ســوق العمل وال يمكــن وصفها اال باالبتــزاز املمنهج 
فالطالــب الصينــي أو اإليرانــي  املهاجــر مثال  ســيدفع نصف ثروته للحصول على شــهاده 
الدبلوم أ واملاجســتير  ) بغرض اســتمراريه تأشــيره اإلقامة( ليجد نفسه الحقا في صفوف 
مركز اإلعاشة – سنتر لينك – لعدم حصوله على العمل املناسب لتخصصه والسبب طبعا ) 
الخبرة املحلية  ! ( والحل كما هو مرسوم في السيناريو املعد سلفا لذلك  وهو االنخراط مره 
أخرى في التعليم وهكذا دواليك حتى يقضى على ما تبقى من مخزون املهاجر املالي ليرجع 
مره أخرى الى صفوف زمالئه القدامى في مركز اإلعاشــة وتبدأ عندها الشــحاذة والتســول 

املقنن من أجهزه الدولة!. 

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

Edshublaq5@gmail.com

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

شهر رمضان المبارك
كل عام وانتم بخير

Message from
Mr Ihab Matar

رسالة من السيد إيهاب مطر

Ramadan Moubarak

بالنيابة عن اللقاء اللبناني للمغتربين
أتمنى للجميع

رمضان مبارك
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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

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

شهر رمضان 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

Ramadan Karim
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
شهر رمضان املبارك

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

Ramadan Karim
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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

شهر رمضان المبارك

 Bridge Discount
Furniture

يتقدم
السيد بيتر مارون

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

شهر رمضان املبارك
أعاده اهلل على اجلميع باخلير واألمن والسالم

 يف أستراليا والعالم

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

املطعم الشامي حتلو اجللسة واللقمة املميزة

أشهى املأكوالت اللبنانية والعربية
102 - 106  Railway Terrace Merrylands Tel: 02 8677 1671

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

بأحر التهاني وأطيب األمنيات
مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك

Ramadan Karim

Ahmad Yaghy

يتقدم
رجل األعمال السيد أحمد ياغي

من جميع املسلمني يف اوستراليا
بأحر التهاني وأطيب التمنيات مبناسبة حلول

شهر رمضان املبارك
أعاده اهلل على اجلميع باخلير والبركات

وكل عام وانتم بخير
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Sydney Office:
119 Haldon St, 
Lakemba NSW 2195
P 02 9750 3161

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

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

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

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

Ramadan, 
30 years of 
blessings 
& giving.

Give today.  Visit www.hai.org.au  Call 1300 760 155

SCAN HERE
TO DONATE

Zakat Al Fitr
Compulsory Zakat that re-
moves ones sins & provides 
food to the poor. $15

per person

Fidya (compensation)
A compulsory payment by 
those who can’t fast 
during Ramadan. $15

per day

Build a Water Well
Provide clean water solutions 
to the needy. This is a 
Sadaqa Jariya.

$450
from

Zakat Al Maal
Obligatory Zakat Al Maal 
providing relief to those 
in need.

2.5%

Income Generation
Help needy families generate 
a sustainable income and 
rebuild their lives.

$600

Sadaqa Jariyah
Ongoing charity that benefits 
everyone involved. 
Forever.

$200
per share

Feed a Family
Provides a needy family 
with food for the month 
of Ramadan.

$300
per family

Hygiene Kit
Provides a needy family 
with a hygiene kit for 
the month.

$50

Eid Gift & Clothing
Gift a needy child on the 
day of Eid with a gift 
and new clothes. $25

per gift

Sponsor an Orphan
Sponsor an Orphan and be 
with the Prophet (pbuh) 
in Paradise. $50

per month

Daily Bread Dist.
Provide 100 needy families 
with bread loaves 
for a day.

$150

Iftar Meal
Provides a complete iftar 
to let the needy enjoy 
their Ramadan. $10

per meal
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كيف تتخلص من الوزن الزائد بمكونات من مطبخك؟

يعتبــر الزنجبيــل أحــد أفضــل مكونــات إنقاص الــوزن ألنه 
يســهم في حرق الجسم للدهون بسرعة وكفاءة أكبر. يشتهر 
الزنجبيــل بخصائصه املضــادة لاللتهابات، ويســاعد أيًضا 

على تكسير املخاط، مما يسهل على الجسم طرد الهواء.

-الثوم
يمكــن إضافــة الثــوم كعنصــر آخر إلــى النظــام الغذائي ملن 
يرغبون في إنقاص الوزن. ويقال إن للثوم خصائص مضادة 
للســمنة ألنــه يعمــل علــى منــع تراكم الدهــون في الجســم، 
وبالتالي منع زيادة الوزن. كما أشــارت بعض الدراسات إلى 
أن تنــاول الثوم بشــكل منتظم يكافح التوتــر ويقلل أعراض 

القلق.

-فلفل أسود
يتميــز الفلفــل األســود بأنــه منخفــض الســعرات الحرارية 
ويحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات واملعادن واأللياف 
الغذائيــة والدهــون الصحيــة، والتــي تســاهم جميعهــا في 
فقدان الوزن. توصلت بعض الدراسات إلى أن الفلفل األسود 
يحتوي علــى البيبيرين، الذي يعزز عمليــة التمثيل الغذائي 
ويمنع تمايــز الخاليا الدهنية ويزيد من التوافر البيولوجي 

للعناصر الغذائية.

-الكركم
يســتخدم علــى نطاق واســع للكثيــر من األغــراض بداية من 
عــالج الجروح ووصواًل إلى حل مشــكالت األرق، وهو أيضا 
منخفــض الســعرات الحراريــة ويســاعد علــى زيــادة معدل 

األيض ويعزز أيًضا جهاز املناعة في الجسم.

-القرفة
إن القرفــة هي واحدة من أكثــر املكونات الصحية التي تعمل 
بفاعليــة إلى إنجاح محــاوالت فقدان الوزن الزائد. ويقال إنه 
بمجــرد إضافــة بعض القرفــة إلى قهوة الصبــاح يصبح من 
املمكن ببســاطة بدأ فقد غرامات من الوزن الزائد، عالوة على 

خصائص القرفة الغذائية األخرى.

-بذور السمسم
تمتلئ بذور السمســم باأللياف والبروتن، مما يســاعد على 
الشــعور بالشبع ويحد من الشهية، وهذا بدوره مفيد لفقدان 
الوزن. كما تحفز بذور السمسم إنتاج الجسم إلنزيمات حرق 

الدهون.

-العدس
يحتــل العدس موقًعا متميًزا كمصدر جيد للبروتن واأللياف 
النباتية. يمكن أن يساعد تناول العدس في تحقيق املزيد من 

الشعور بالشبع وبالتالي يسهم في إنقاص الوزن.

-زيت الزيتون
يحتــوي زيــت الزيتــون علــى نســبة دهــون صحيــة تعــزز 
الشــعور باالمتــالء. تمنح الدهون الصحيــة ميزة امتصاص 
الفيتامينات، التي تذوب في الدهون، والتي يمكن أن تســاعد 

في إنقاص الوزن.

-الجزر
علــى الرغم مــن أن الجزر منخفــض في الســعرات الحرارية 
إال أنه مغذي للغاية، مما يجعله أحد العناصر املهمة بشــكل 
منطقــي إلنقاص الــوزن. تؤكــد الدراســات أن إضافة عصير 
الجــزر إلى النظام الغذائي اليومــي يمكن أن يكون أحد أكثر 

الطرق فعالية للتخلص من دهون البطن.

-الخضروات الورقية
تــدرج الخضــروات الورقيــة مثــل الســبانخ والكرنــب 
كعناصــر مثاليــة في أي خطة تســتهدف إنقــاص الوزن 
ألنها منخفضة في الســعرات الحراريــة والكربوهيدرات 

ومحملة باأللياف.

-الخضروات الليفية
إن الخضروات الليفية، مثــل البروكلي والقرنبيط وامللفوف، 

بداية من التمارين الرياضية والنظم الغذائية 
ووصوًل إلى التدخالت الجراحية، إنها قائمة 

طويلة من الوسائل والطرق للتخلص من الوزن 
الزائد.

ويبقى في معظم األوقات أن السمة المشتركة 
بين غالبية من يعانون من الوزن الزائد أن هناك 

نية قائمة للتخلص من الكيلوغرامات الزائدة، 
ولكن يبدو في الكثير من الحالت أن األقوال 

أسهل بكثير من األفعال في هذا المجال.
 ،yksdloB "وبحسب ما نشره موقع "بولدسكاي
المعني بالشؤون الصحية، ما لم يوجد ما يدعو 

إلى تحمل مزيد من الضغط على النفس من خالل 
اتخاذ قرار باتباع نظام غذائي قاسي أو تدريبات 

صارمة؛ فإن كل ما على الشخص فعله هو أن 
يراقب عن كثب ما يأكله وما ل يأكله، لكي 

يحقق نتيجة إيجابية على المدى القصير بدون 
معاناة.

والخبر السار هو أن بعض العناصر المتاحة بالفعل 
في المطبخ يمكن أن تكون العامل الحاسم في 

إنقاص الوزن، وفقا لما يلي:
-الزنجبيل

غنيــة باألليــاف وتعطــي شــعور بالشــبع بشــكل ال يصــدق 
وبالتالي تكون مؤثرة في جهود إنقاص الوزن.

-البطاطس المسلوقة
يشــير خبراء التغذية إلى أن تناول البطاطس املسلوقة 
مــن أفضل الطــرق مللء املعــدة دون القلق بشــأن زيادة 

الوزن.

-األفوكادو
يشــتهر األفــوكادو، إلــى جانب فوائــده الغذائيــة والصحية 
املتعــددة، بأنــه منخفــض فــي الكربوهيدرات ومصــدر كبير 
لألليــاف، حيــث تحتــوي كل وجبــة على 9 غرامــات فقط من 

الكربوهيدرات، 7 منها تأتي من األلياف.

-غريب فروت
إن تناول نصف حبة غريب فروت قبل نصف ساعة من تناول 
الوجبــات اليوميــة يمكن أن يســاعد على الشــعور بالشــبع 

وتناول سعرات حرارية أقل بشكل عام.

-خل التفاح
يســاهم خل التفاح في خفض مســتويات السكر في الدم 
والســيطرة على مستويات األنســولن وتحسن التمثيل 
الغذائــي وعــالج حــب الشــباب. كمــا يــؤدي إلــى تقليل 
الدهــون فــي الجســم. يحتــوي خــل التفاح علــى حمض 
األســيتيك، الذي يمكن أن يســاعد في إنقــاص الوزن ألن 
الحمــض يحلــل الطعام جيًدا ويمنع الــدم من امتصاص 

املزيد من الدهون.
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يتقدم السيد جورج الراحيل 
من أبناء اجلالية العربية

بأحر التهاني وأطيب األمنيات مبناسبة حلول
شهر رمضان املبارك

أعاده اهلل على اجلميع باخلير والبركة 
وكل عام وأنتم بخير

منتجات شركة جورية التجارية عالمة مميزة يف االسواق االسترالية

Jourieh Trade
Pty
Ltd

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

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

واالصدقاء والزبائن الكرام، بأحر التهاني وأطيب األمنيات 
السعيدة مبناسبة حلول

شهر رمضان املبارك
أعاده اهلل على اجلميع باخلير والنجاح والتوفيق

وكل عام وأنتم بخير

 Australian Syrian
League

Wishing everyone

 a Happy and safe

Ramadan
 MAY THIS SPECIAL TIME BRING LIGHT

TO THOSE SUFFERING HARDSHIP

تتمنى
الرابطة األسترالية السورية

ألبناء اجلالية العربية أوقاتًا آمنة 
مبناسبة حلول

شهر رمضان املبارك

�خ�ير م      ��ب �ت ام وا�مخ ل �م �م

األخوة المواطنين أبناء الجالية السورية 
المقيمين في استراليا ونيوزيالند 

تقوم القنصلية الفخرية للجمهورية العربية الســورية في ســيدني- 
استراليا 

وتحضيــرا لالنتخابــات الرئاســية القادمة بإعداد قوائــم انتخابية 
للمواطنن السورين املغتربن في استراليا ونيوزيالند 

يرجى من كافة أبناء الجالية والذين تنطبق عليهم الشروط القانونية 
املبادرة إلى تسجيل أسمائهم سواء بالحضور الشخصي او البريد 
اإللكتروني مع ارســال صورة عن الهوية الشــخصية او صورة عن 

جواز السفر وذلك في مدة أقصاها حتى تاريخ 2021/4/25 
لإلستفسار الرجاء االتصال: سيدني : القنصلية الفخرية للجمهورية 

العربية السورية

02 97871905
 Email: syrian.consulate@yahoo.com.au
ملبورن: االستاذ عبد اهلل الطويل )نائب القنصل(

0400688055 
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We at Juris Australia Lawyers aim to provide a professional and 
ethical solution your legal problems with our 20 years’ experience. 
Representing people just like you: individuals, families and 
businesses in all areas. 

Let Juris Australia Lawyers to offer solution to your legal 
problems.
Over the years Juris Australia Lawyers have established themselves 
as an experts in legal advice and the highest level of client service 
at affordable prices.

Criminal Matters
We have 20 years’ experience in criminal trails and other Police 
matters including traffic offences to our clients

Family Law Matters
Breaking of any relationship is always very stressing and often 
emotional. We ensure that our clients receives best advice in 
respect of  Divorce, Distribution of family Assets and Children.
Standing by on every step to secure their rights and discharge 
obligations during what can be a difficult period for them and their 
children.

Sale or Purchase of property 
Juris Australia provide services when you buying or selling your 
properties. We provide advice on Building covenants, Building 
reports, Pest infestations, Illegal Structures and more.
Our legal teams’ experience in dealing with the real estate industry 
brings you the benefit of a fast concise and most importantly well 
brokered business purchase or sale.

Business Sales & Purchases
Often setting up a business structure and starting any business is 
stressful our experience lawyers take this stress away from toy and 
provide comprehensive advice and register your company and set 
up best structure to gain success:
We are here to assist you in any matter related to 
Commercial Leases, Franchise Agreement and Partnerships. 

Immigration Matters 
At Juris Australia we are well familiar with the complex workings 
of immigration Law, Our key areas of expertise are:Family and 
Personal Visas, Economic and Business Visas, Student Visas 
Appeals and appearances in the Migration Review Tribunal, 
Refugee Review Tribunal and Federal Court.

Level 1, Suite 2, 34 Railway Parade Granville NSW 2142

Ph: +61 2 9687 4748  -  Fax: +61 2 9687 4749
Postal: PO Box 63 Granville NSW 2142

We are open Mon-Fri 9AM to 5 PM
Appointments are available on request

Principal Solicitor
Mr Ejaz Khan

خدماتنا:
املسائل الجنائية

لدينــا 20 عاًمــا مــن الخبرة فــي القضايا الجنائية واملســائل األخــرى املتعلقة 
بالشرطة بما في ذلك املخالفات املرورية لزبائننا

قانون العائلة
دائًمــا تكون املســيرة في انهاء  أيــة عالقة مرهقة جًدا وغالًبا مــا تكون عاطفًيا 
مؤثــرة. نحن نضمن حصــول زبائننا على أفضل النصائح فيما يتعلق بالطالق 

وتوزيع أصول األسرة واألطفال.
الوقوف على كل خطوة لتأمن حقوقهم والوفاء بالتزاماتهم خالل فترة قد تكون 

صعبة عليهم وعلى أبنائهم.

 بيع وشراء املمتلكات
يقــدم محامــو “  Juris Australia Lawyers “خدمــات مميــزة لشــراء أو بيــع 
املمتلــكات. نحن نقدم املشــورة بشــأن عقود البنــاء ، وتقارير البناء ، وتفشــي 

اآلفات ، والهياكل غير القانونية واملزيد.
نقــدم خبرة فريقنــا القانوني املحترف فــي التعامل مع قطــاع العقارات، ومنها 
توضيح فائدة الشراء أو البيع السريع واألهم من ذلك سعينا ألن يكون املردود 

ممتاز لزبائننا.

بيع وشراء املصالح التجارية
غالًبا ما يكون إنشاء وتلسيس مصلحة تجارية والبدء فيها عمل متعب ومرهق 
، ولكن لدينا فريق مميز من املحامن الذين يقومون باملســاعدة وتســهيل األمور 
إلزالــة الضغــط بعيًدا عن أصحاب املصالح الجديدة وتقديم املشــورة الشــاملة 

وتسجيل شركتك وإنشاء أفضل هيكل لتحقيق النجاح:
نحــن هنا ملســاعدتك فــي أي مســألة تتعلق بعقــود اإليجار التجــاري واتفاقية 

االمتياز والشراكات.

مسائل الهجرة
ان محامــي “  Juris Australia Lawyers “ علــى دراية جيدة باألعمال املعقدة 
لقانون الهجرة ، ومجاالت خبرتنا الرئيسية هي: التأشيرات العائلية والشخصية 
، والتأشــيرات االقتصادية والتجارية ، واســتئناف تأشيرات الطالب ، واملثول 
أمــام محكمــة مراجعة الهجــرة ، ومحكمة مراجعة شــؤون الالجئن ، واملحكمة 

الفيدرالية.
في نهاية هذا اللقاء شكرنا املحامي ايجاز خان وفريق عمله على هذا االستقبال.

يهــدف محامــو "  Juris Australia Lawyers “ إلــى توفير 
حلول مهنية وأخالقية  ملشــاكلك القانونية من خالل خبرتهم 
التــي تبلغ 20 عاًما. دافعوا عن  أفراد وعائالت وشــركات في 

جميع املجاالت.
محامو “  Juris Australia Lawyers “ يقدمون حًلوال لكثير 

من القضايا القانونية.

يتقدم املحامي ايجاز خان
من أبناء الجالية العربية واإلسالمية بأحر التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان املبارك، وكل عام وأنتم بخير
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عباس علي مراد
Email:abbasmorad@hotmail.com

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

   
ً
الظالم ليس قليال

كلُّ احتماٍل 
ِمن احتماالِت الصدفة 
كي ال يكون امللُل أكثر. 

***
أرى بعينن مكسورتن  
ليكوَن دوراٌن آخر وآخر 
النظام هو هذا التشّظي 

تلك األحياء الفقيرة واألزّقة املوحلة. 

***
أسمُع نبَض الصخوِر الصّماء      

الرجُل الشجاع إمرأٌة شجاعة. 

***
نصُف الوجه تيٌه آخر  

النسياُن ذاكرٌة أصلّية.  

***
جرادة بحجِم إنساٍن بالغ 

تقف مستقيمة على ساقن. 

***
املُدِرُك يتهّيب أن يكون موضع شّك   
املُدِرُك ال يتصالح مع ما ُينِتُج القهَر. 

***
صديقي التائه 

في أّي طابق هي نافورُة السّم؟.  
  

***
الظالم ليس قلياًل  

الظالم مترامي األطراف.   

شرود
الكلمات بدون معنى

اللغة مبعثرة
النص أسير األبهام

عبثًا تحاول فهم الفكرة
قليٌل من الضوء
تشرد النظرات

الفراغ قاتل
تجهد وتجتهد

لعلك تدرك شيئًا من السر
او شيئًا من السحر

***

كوابيس
تدون انينك

قبل ان تمضي
مس من الجنون

كوابيس
الليل والنهار

مقيمة
ال تحتاج تأشيرة للدخول والخروج

***

حرية
من أين تبدأ

املقدمة
املنت

النهاية
القصة انك خارج النص

االفكار ليست ملكًا لك
تتسكع على الهوامش
روائح الهروب تنبعث

تصاب بصداع
وعمى األلوان

تحدق باالفق
فال ترى إال صدى الوهم

***

صور
الوان االيام مختلفة

خلسة يعبرون خارج الذكريات
يصادفهم الوهم

ويصادفونه
في االمكنة واالزمنة

صور الغياب
ظلمة االفق

النور يتوارى خلف ضباب كثيف
الحلم سراب

طرق الصحارى
معبدة بالقلق

دليل الطمأنية خرائط تالفة
فأين سيحط رحاله الغريب؟

***

حروف
كتبتك حروفاً من العشق

فما اجمل ليالي االرق
تعصف بي

وترمني في أحضان
لهفتك
بأمان
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Breakfast - Lunch - Dinner  -  Eat in & Take Away

Sawa Rbina
Cafe & Restaurant

1 Guildford Rd, Guildford NSW 2161

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

يوجد لدينا جميع أنواع املعجنات واملشاوي
بيتزا إيطالية حسب الطلب

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

والكوكتيل على انواعه والقهوة العربية واإليطالية

إدارة املطعم تتـمنى لكم

رمضان كرمي
مبناسبة الشهر الكرمي

نقدم بوفيه مفتوح للكبار ٣٠ دوالرًا
وللصغار من الـ٤ سنوات لغاية ١٢ - ١٥ دوالر
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جربت كل طرق حرق دهون الخصر بال فائدة؟ إليك األبسط واألنجع 

أوًل: النظام الغذائي
يتطلب إنقاص الوزن أن يتم حرق ســعرات حرارية أكثر مما 
يتــم تناوله، ولتحقيق هذه الخطوة بأســلوب صحي ســليم، 
يوصي الخبراء عموًما بحرق ما مقداره 500 ســعرة حرارية 

في اليوم مع اتباع نظام غذائي يشمل ما يلي:
• فواكــه وخضــراوات: إن األطعمــة النباتيــة منخفضــة في 
الســعرات الحراريــة وغنيــة باألليــاف، ممــا يبقى الشــعور 
باالمتــالء لفترة طويلة. كما أنها غنية بالفيتامينات واملعادن 

األساسية.
• الحبوب الكاملة: استبدال الحبوب والكربوهيدرات املكررة، 
مثــل املعكرونــة البيضاء، بالحبوب الكاملــة الغنية باأللياف 

واألرز البني.
• البروتينــات الخاليــة مــن الدهــون: يمكــن الحصــول على 
البروتينــات الخاليــة مــن الدهــون مــن املأكــوالت البحريــة 

والدواجن واملصادر النباتية.
• الدهــون الصحيــة: يمكــن الحصــول علــى بدائــل للدهون 

املشبعة بتناول األفوكادو وزيت الزيتون.
• األطعمة املُصنعة: تقليل أو تجنب األطعمة املُصنعة، والتي 

غالًبا ما تكون عالية السعرات الحرارية.
• شــرب املاء: ال يحتوي املاء على سعرات حرارية ويمكن من 
خــالل تناول كميات مناســبة مــن املاء أن تســاعد على حرق 
املزيــد من الســعرات الحرارية وتقليل الشــهية إذا تم شــرب 
كوب ماء قبل الوجبات. وعند تناول املاء كبديل للمشــروبات 
املحــالة فإنــه يســاعد بدرجــة كبيــرة علــى تحســن الصحة 

وخسارة الوزن الزائد.

ثانيا: التمارين الرياضية
يتطلب إنقاص الوزن بشكل عام ممارسة نشاط بدني. وتعمل 
التمارين الرياضية على حرق السعرات الحرارية مع تحسن 
الطاقــة وصحة العظــام والعافية العقليــة. ويوصي الخبراء 
بممارســة نشــاط بدني مثل تمارين الكارديــو أو األيروبكس 
أو املشــي أو الســباحة أو ركوب الدراجات ملدة 30 دقيقة/5 

أيام/ أسبوعًيا.

ثالثا: النوم والتوتر
يرتبط الضغط النفســي بالعوامل التي تســبب زيادة الوزن، 
علــى ســبيل املثــال، يمكن أن يســاهم فــي قلة النــوم وتقليل 

على الرغم من أن فائـــض الدهون يمكن أن 
يتراكـــم في أي مكان من جســـم اإلنســـان، 
إل أنها تتراكـــم غالبًا فـــي منطقة الخصر 
بطبيعتـــه  الجســـم  ألن  الظهـــر،  وأســـفل 
يميـــل إلـــى تخزين الدهـــون حـــول البطن. 
ويرتبـــط تراكـــم الدهـــون وتوزيعها بعدة 
عوامـــل من بينهـــا الوراثـــة أو الهرمونات 
نشـــره موقـــع. لمـــا  وفقـــا  الجنـــس،  أو 
يعتبـــر تراكـــم الدهـــون حـــول الخصر من 
أكثـــر المشـــكالت شـــيوعًا مـــع التقـــدم 
فـــي الســـن، ألنـــه بمـــرور الوقـــت، يعيد 
الجســـم توزيـــع الدهـــون مـــن األطـــراف 
إلـــى الجـــذع. ويتباطـــأ التمثيـــل الغذائي 
أيضًـــا، ممـــا يـــؤدي إلـــى زيـــادة الـــوزن.
اســـتهداف منطقة واحـــدة من  ل يمكـــن 
كان  إذا  لكـــن  الـــوزن،  إلنقـــاص  الجســـم 
الشخص يرغب في تخســـيس منطقة معينة 
بالجســـم، فيجب عليـــه أوًل أن يفقد الوزن 
بشـــكل عام، وهـــو مـــا يمكـــن تحقيقه 
عـــن ممارســـة الخطوات التي تســـاهم في 
والدهون. الحراريـــة  الســـعرات  حرق  زيادة 

الدوافع للحركة وممارسة التمارين الرياضية.
وتتســبب قلة النوم في تعطيل عمليــة التمثيل الغذائي، مما 
يجعــل محــاوالت إنقــاص الــوزن أكثــر صعوبة. كمــا أن قلة 
النوم ترتبط أيًضا بمســتويات أعلى من هرمون الجوع، مما 
يؤدي إلى زيادة الشــهية وبالطبع تناول املزيد من السعرات 

الحرارية.

رابعا: تدريبات لتخسيس الخصر
يمكن من خالل تقوية وتنشــيط العضالت في مناطق محددة 
بالجســم أن يتــم التخلص مــن الدهون املتراكمــة حولها بما 

يشمل العضالت األساسية والظهرية.

1- تمرين اللوح الجانبي
يحقــق هذا التمرين نتائــج طيبة لعضــالت البطن واملؤخرة 
والفخذيــن وجانبــي الخصر، حيث يســتلقي الشــخص على 
أحــد جانبيــه ويضع املرفــق تحت الكتفن مــع ثني الركبتن 
فوق بعضهما البعض. ثم يرفع الشخص جسمه ألعلى بقوة 
عضالت الفخذين مع إبقاء الجســم في خط مستقيم ويتوقف 

لبرهه ثم ينزل ألسفل ببطء.

2- تمرين الدراجة
إن تمريــن الدراجــة لتقويــة العضــالت هــو أحــد التدريبات 
الكالســيكية لتقويــة عضــالت البطــن والجانبــن. يســتلقي 
املتــدرب على ظهره واضًعــا يديه على مؤخرة الرأس. ثم يتم 
رفع الســاقن مع ثني الركبتــن بزاوية 90 درجة، ويتبع ذلك 
رفــع الجــزء العلوي من الجســم، مــع تحريك الكــوع اليمنى 
والســاق اليســرى تجــاه بعضهمــا البعــض مــع مد الســاق 
اليمنــى في نفس الوقت، ثم يتم اتباع الخطوات بالتبادل من 
خالل تحريك الكوع األيســر والســاق اليمنى تجاه بعضهما 

البعض ومد الساق اليسرى على استقامتها.

3- تمرين دوران الجذع
أمــا إذا كان الشــخص يفضــل عمــل التماريــن الرياضية في 
وضعيــة الوقــوف، فإنه يمكن تجربة تمرين اســتدارة الجذع 
أثنــاء الوقــوف. ولكن يتطلــب القيــام بهذا التمريــن مراعاة 
الوقوف بشــكل مســتقيم مع تباعد القدمن واإلمســاك بعلبة 
خفيفــة الوزن بحيث يكون مســتوى ارتفاعها أســفل الصدر 
ويشــير املرفقــان إلى الخارج. ثــم يبدأ املتدرب فــي الدوران 
باتجــاه اليمــن ويتوقــف وبعدها يدفــع بالجذع إلــى اتجاه 
اليســار والثبات للحظــات ثم يعاود الحركــة لالتجاه اآلخر. 
ومع تكرار حركة الدوران ببطء وملرات متعددة ســيتم تحفيز 
العضــالت وحــرق الدهــون، ويمكن القيــام بالتمرين نفســه 

جلوًسا لكبار السن.

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 

كل  ضواحيهــا  و  ســيدني  مدينــة  لســكان  تقــدم  اخلدمــات  هــذه  العربيــة  نتكلــم 
واخلصوصيــة الســرية  بكامــل  تعامــل  احلــاالت 

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
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شهر رمضان

عادات اإلحتفال برمضان حول العالم
لقد اعتاد المسلمون منذ مئات السنين 

على مظاهر شتى لستقبال شهر 
رمضان مثل رؤية الهالل والموائد 

الرمضانية التي يقيمها األغنياء وأهل 
الخير إلطعام الفقراء، والمسحراتي 

ودوره في إيقاظ الصائمين لطعام 
السحور، ومدفع اإلفطار الموجود في 

بعض الدول اإلسالمية، إلى غير ذلك من 
مظاهر الحفاوة بشهر الصيام.

تختلف عادات المسلمين في شهر 
رمضان باختالف الدولة التي ينتمون لها 

، حيث تفرض الخلفية الثقافية ظاللها 
على أجواء الحتفال.  

في أستراليا 
تحــرص املســاجد فــي رمضــان علــى فتــح أبوابهــا أمام 
املصلن، ومن أبرز مظاهر شــهر رمضان في أســتراليا هو 
تنظيــم مآدب اإلفطار الجماعــي، تقوم بها جمعيات خيرية 
وفــي كثيــر مــن األحيان يقــوم بعــض السياســين باقامة 
افطــار تدعى اليه قيــادات الجاليات، وذلك مــن أجل زيادة 
الروابــط بن املســلمن وغيرهم فــي املجتمع األســترالي، 
وتقام في بض الشــوارع احتفــاالت رائعة يوميا يحضرها 
الكثيــر من أبناء املجتمع األســترالي املتعــدد الحضارات، 
وتعــرض فيهــا الكثير من األطعمة الخاصــة بكل بلد.  كما 
يحرص املســلمون علــى أداء صالة التراويــح والقيام في 

أيام الشهر الكريم.

في أمريكا
 الواليــات املتحــدة ُتعــد مــن أكثــر دول العالــم مــن حيث 

التعددية العرقية واللغوية والثقافية.
احتفظ املســلمون املقيمون في املجتمع األمريكي بالعادات 
والتقاليــد اإلســالمية فــي خــالل شــهر رمضان، فــال تزال 
اأُلسر تحرص على التجمِع على مائدٍة واحدٍة لإلفطار مًعا 
، كذلك يشهد الشهر الفضيل إقبال املسلمن غير امللتزمن 
علــى الصيام.. ، كذلــك تمتلئ املســاجد باملصلن وخاصًة 
صالة التراويح، إلى جانِب تنظيم املؤسســات والجمعيات 
الخيرية اإلسالمية العديَد من األنشطة التعريفية بالصيام 

وفضله وباإلسالم عامة.
وفــي البلــدان العربيــة نجــد أن مظاهر االحتفال بالشــهر 

الكريم تتقارب فمثال:

في لبنان
ويســتقبل الناس شهر رمضان في لبنان بشوق إلى لياليه 
ذات الطابــع الخــاص، فتضــج الطرقات بالنــاس وخاصة 
ساعة اإلفطار، حيث يهرعون إلى بيوتهم قبل أذان املغرب، 

ونرى الزينة في الطرقات وكأنها عروس.
ويشــيع في لبنان شرب الحســاء بجميع أنواعه والفتوش 
املؤَلّف من الخس والبندورة والخيار والحامض، والبطاطا 
املقليــة والحمــص بالطحينة املشــهور لبنانيــًا. أما األكل 
الرئيســي فالشــائع امللوخية الورق مــع الدجاج باإلضافة 
إلــى الكبــة املقلية. أمــا بالنســبة للحلويات فالشــعيبيات 

واألرز بالحليب من أهم األنواع املفضلة.

في مصر
ــن الشــوارع والحارات باألعــالم والبيارق  وفــي مصر تزَيّ
الورقية منذ األسبوع األخير من شهر شعبان، بحيث تشهد 
األحيــاء واألزقة في مصر ظاهــرة جميلة بربط الحبال بن 

البيــوت املتقابلة، تعّلق عليها الرايات والفوانيس. وقصة 
اســتعمال الفوانيــس بكثــرة في رمضان هــي قصة طويلة 
تعــاد فصولها في كل رمضــان ضرورة، فقد كان املصريون 
في القديم يستعملون الفوانيس )الشمعية( التي تستعمل 

الشمع كأداة لإلضاءة.
واألطفال في الشهر الفضيل حكاية ظريفة وجميلة، فهؤالء 
يخرجــون ليلــة رؤية هــالل رمضان إلى الطرقــات حاملن 
األعالم والفوانيس الرمضانية، يغنون األناشيد واألهازيج 

الخاصة بهذا الشهر الكريم في فرحة جماعية عارمة.

في العراق
وفي العراق يشــتري املســلمون مســتلزمات رمضان قبيل 
حلوله بعشــرين يومًا، وتوضع الزينــة واإلنارة الضوئية 
علــى معظم محال املالبــس والحلويات. ويتكــون اإلفطار 
من الشــوربة التي تتكــون من: عدس وشــعيرية وكرافس 
أخضــر، واألرز واملرقــة التي تتكون مــن فاصوليا وبامية 
وباذنجــان، إضافــة إلــى الكباب املشــوي والكبــب املقلية 

والنيئة.
وبعد صالة العشــاء والتراويح يتم تناول الحلويات التي 

أشهرها البقالوة والزالبية والشعيرية والكنافة.

في تونس 
مناسبة للتكافل االجتماعي وإلحياء التراث، فخالل الشهر 
الكريم نالحظ انتشــار “موائد الرحمن” في مختلف أنحاء 
البــالد كمــا نــرى بعــض الصــور املختلفــة مــن التضامن 
االجتماعي خالل شهر رمضان ومن بينها تقديم املساعدات 
إلى األســر الفقيــرة وتنظيــم قوافل تضامنية تقــدم هدايا 

ومبالغ من املال للمحتاجن.

في سوريا
 تســتقبل ســورية رمضــان بتعليــق الفتات في الشــوارع، 
وتزيينهــا باألنــوار واملصابيــح، وكذلــك بعــض مداخــل 

البنايات. 
وفي ســورية تشــتهر التبولــة والبطاطا املقليــة والفطائر 
بالسبانخ والكبة النيئة، باإلضافة إلى السنبوسك وحساء 
العدس املجروش. أما األكلة الرئيســة ففتة املكدوس )وهي 
مــن الباذنجــان واللحم املســلوق وخبز مقلــي ولنب( وفتة 
املقادم، والفوارغ والقبوات وهي عبارة عن خروف محشو 

باألرز واللحم والصنوبر.
ويتبــوأ “الحكواتــي” صدر املقاهي في دمشــق على ســدة 
عاليــة مجللــة بالســجاد، ويقص على الحضــور القصص 
الشعبية عن “عنترة، والظاهر بيبرس، والزير سالم، وأبي 

زيد الهاللي”.

في المغرب
 يتحول رمضان إلى أســواق تعرض منتجاتها على قارعة 
الطريق، فهناك بائعات الحلوى والخبز، وهناك مجموعات 
الــن، واملدَّاحــن، واملُقِرئن، ومروضــي القرود،  مــن: الطبَّ

وباعة األعشاب الطبية. 
الشــهر،  هــذا  فــي  املغربيــة  املأكــوالت  أشــهر  عــن  أمــا 
بالكزبــرة  شــوربة  وهــي  الحريــرة:  لديهــم:  فنجــد 
والعــدس  والحمــص  والكرافــس  والبقدونــس 
هــي املغــرب  فــي  والحلــوى  والبصــل،   والطماطــم 
السلو: وهو معجون الدقيق والزبدة واملسكرات، الشبيكة: 
وهــي مــن الدقيق والعســل والسمســم وماء الــورد، كعب 

الغزال: وهي مثل القطايف.

في إندونيسيا
رغم أن إندونيسيا تتكون من أكثر من 3000 جزيرة تتناثر 
على امتداد جنوب شرق آسيا وأستراليا، وتمتد بن املاليو 
وغينيــا الجديــدة، لكن تقاليــد هذه الجــزر الكثيرة تتوّحد 
خــالل شــهر رمضان رغــم اختالفها من جزيــرة إلى أخرى 
في غيره من الشــهور، حيث يســتقبل جميع اإلندونيسين 

الشهر املبارك بذبح الذبائح ابتهاجًا بقدومه

 في ماليزيا 
يتــم إشــعال البخــور ورشِّ العطور في املســاجد، ويصلي 
املاليزيون املغرب ثم يتناولون إفطارهم ويعودون للمساجد 
 من أجل أداء صالَتي العشاء والتراويح، ويْتلون القرآن الكريم.

وفي املناطق الريفية يكون اإلفطار بالدور، فكل منزل يتولى 
إطعام أهل قريته يوًما خالل الشــهر الكريم في مظهر يدل 

على التماسك والتراحم.

في تايالند  
يمثــل املســلمون في تايالند ثلــث املجتمــع التايالنــدي، 
وتســعى كل قريــة ومدينة طــوال العام إلى جمــع األموال 
حســب إمكانيــات كل أســرة لبنــاء املســجد الجديــد الذي 
يفتتح في شــهر رمضان، ويحرص معظم األشــخاص على 
ا كان نوع العمل. العمل بأنفسهم في بناء هذه املساجد أّيً

وفــي اليــوم األول من شــهر رمضــان البــد وأن تذبح كل 
أســرة تايالندية مســلمة ذبيحة احتفااًل بشــهر رمضان، 
حتــى أن األســر الفقيــرة تكتفــي بذبــح أحــد الطيــور.. 
املهــم أن الذبــح في اليــوم األول للصوم عــادة تايالندية 
منــذ ســنوات طويلــة تحــرص عليهــا كل أســرة. وقبيل 
موعــد اإلفطار تخرج الســيدات من املنــازل في جماعات 
ويجلســن أمــام أحــد املنــازل ويتناولن اإلفطــار جماعة 

وكذلك بالنسبة للرجال



20The World Observer  |  15th April  |  2021 األوبزرفر  |  ١٥ نيسان  |  ٢٠٢١
إعالن

 دورات قصيرة
مجانية

 لألعمار بني ١٧
والـ ٢٤ سنة
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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

وزير الدفاع السابق...

املطلوب اختاذ إجراءات...
خالل 30 عاًما منذ التقرير ، بما في ذلك خمسة في جميع أنحاء البالد 

منذ بداية مارس 2021.
وتظاهر اآلالف في أنحاء البالد يوم السبت املاضي للمطالبة بالتحرك 

بعد الوفيات األخيرة.
قالت مينا ســينغ ، املديرة القانونية في مركز قانون حقوق اإلنســان: 
"نحن من بن أكثر الشــعوب ســجًنا على وجــه األرض ، ونحن ننتظر 

إجراءات حكومية حقيقية لفترة طويلة جًدا".
"إذا كانت الحكومات تعتقد أن حياة شعوب األمم األولى مهمة ، فإنها 
يجب أن تتخذ خطوات عاجلة إلزالة القوانن والسياسات غير العادلة 

التي تساهم في أزمة السجون هذه."
قــال وزير الســكان األصلين األســترالي كن ويات إن تحســن نتائج 
التعليــم للســكان األصلين وســكان جــزر مضيق توريس ســيقلل من 

معدالت السجن.
وأضــاف: "كما رأينا في التعليم العالــي، بمجرد أن يصل أطفالنا إلى 
هناك ، يكون لديهم نفس النتائج التي يحصل عليها األســتراليون من 

غير السكان األصلين".
لكن عضو مجلس الشــيوخ عن حزب العمال بات دودســون  الذي كان 

أحد املفوضن في تحقيق عام 1991 ، قال إن ذلك لم يكن كافيا.
إنه يريد من الكومنولث عقد اجتماع لوزراء الواليات واألقاليم ملعالجة 

هذه القضية.
قال الســناتور دودســون: "كان هناك نقص في القيادة واملسؤولية من 

قبل الحكومة الفيدرالية للعمل مع الواليات".
تريد منظمة Change the Record ، وهي ائتالف عدالة تقوده األمم 

لجمهورية الصن الشعبية ليس جيدا كما كان" ، ويسبب عدم ارتياح 
للواليات املتحدة وحلفائها.

وحــذر مــن أن "الحقيقــة هــي أن الصــن واثقة وقــادرة وال تخجل في 
إظهار ذلك".

أضــاف بايــن ، الذي تنحى عن منصب وزير الدفاع في عام 2019 ، إن 
احتمالية نشــوب "حرب نشطة" في منطقة املحيطن الهندي والهادئ 
أصبحــت اآلن أعلى بكثير مما كانت عليه عندما كان وزيًرا للصناعات 
الدفاعية. وقال: "قبل خمس سنوات ، كنت أقول أن هذا االحتمال غير 
مرجــح ، واآلن علــي أن أقول إن االحتمال مرجح أكثر مما كان عليه في 

ذلك الوقت".
"ليســت حرًبا إلكترونية ، لكنها حرب حقيقية تنطوي على خسائر في 
األرواح وتدميــر منصات عســكرية ، مع وجود معتدين ومدافعن على 

جوانب مختلفة.
"هذا ليس خطاًبا ، هذا شــيء قد يتعن علّينا مواجهته في الســنوات 

الخمس إلى العشر القادمة"
أثناء إلقاء خطبة التخرج في كلية الحقوق بجامعة أدياليد يوم االثنن 

، أوضح باين صعود الصن السريع كقوة عسكرية.
وقــال: "في حــن أن الواليات املتحدة ال تــزال تخصص  دوالرا من كل 
دوالريــن يتــم إنفاقهما على الجيش في العالم ، وهي إحصائية مذهلة 
، فــإن اإلنفــاق الدفاعي للصن املنشــور ســيبلغ 210 مليــارات دوالر 

أمريكي في عام 2021".
"جيــش الصــن قادرة للمجابهــة في حرب غير متكافئــة ضد الواليات 
املتحدة وحلفائها حول سالسل الجزر في غرب الهند واملحيط الهادئ 

وجنوب شرق آسيا - وأستراليا هي واحدة من هؤالء الحلفاء."

األولــى من 18 منظمة ، إجراء ســتة تغييرات ملعالجة وفيات الســكان 
األصلين في الحجز.

وتشمل رفع سن املسؤولية الجنائية وإلغاء قوانن الكفالة العقابية.
تريد املجموعة أيًضا تنفيذ جميع توصيات اللجنة امللكية لعام 1991 
بالكامــل. وجــدت مراجعــة Deloitte لعــام 2018 أن 64 في املائة من 
توصيــات اللجنة امللكية البالغ عددها 339 توصية قد تم تنفيذها. تم 

تنفيذ ثالثن في املائة بشكل جزئي ولم يتم تنفيذ 6 في املائة.
وفي الوقت نفسه ، في نيو ساوث ويلز ، سيقدم تقرير اللجنة البرملانية 
املقرر تقديمه يوم الخميس 39 توصية ملعالجة مستويات الحبس لدى 

السكان األصلين واإلشراف على الوفيات في الحجز.
تحظــى معظــم التوصيات بدعم نواب من االئتــالف والعمال والخضر 

وأمة واحدة.
وقــال آدم ســيرل مــن حــزب العمال ، الذي تــرأس اللجنــة التي أجرت 
التحقيق الذي أشــعلته االحتجاجات العاملية لحياة الســود مهمة في 

عام 2020 ، إن التقرير سيقدم "مساًرا عملًيا" للعمل.
"حقيقــة أن الحكومــات فــي جميع أنحاء أســتراليا ، بما فــي ذلك هنا 
فــي نيو ســاوث ويلز ، لم تعد تقدم تقاريــر عن تنفيذ توصيات اللجنة 
امللكية ، كما أن الكثير منها لم يتم الوفاء بها ، وُتظهر أن نيو ســاوث 

ويلز وجميع الواليات قد ضلوا طريقهم في هذه القضية امللحة" ، 
وجدت مراجعة Deloitte لعام 2018 أن نســبة الســكان األصلين في 

نزالء السجون قد تضاعفت منذ عام 1991.
ووجــدت أيضــا أن معــدل وفيــات الســكان األصليــن فــي الحجــز قد 

انخفض إلى النصف.

"تجنب الحرب هي األولوية القصوى لدفاعنا وسياستنا الخارجية".
في الشــهر املاضي ، قال األدميرال فيليب إس ديفيدســون من القيادة 
األمريكيــة ملنطقــة املحيطــن الهنــدي والهــادئ إنه من الضــروري أن 
تحمــي الواليــات املتحــدة أراضيها فــي املحيط الهادئ مــن أي توغل 

صيني محتمل.
كمــا أشــار الســيد باين إلــى تصرفات بكــن األخيرة ، مثل الســيطرة 
علــى هونــغ كونغ واالنتقــادات املوجهة لها ملعاملــة األويغور العرقية 
، وتسليط الضوء على التهديد املتزايد الذي يشكله الجيش الصيني.

وقــال "إنهــا تشــعر بالقــوة الكافية للضغط بشــأن مزاعمهــا في بحر 
الصــن الجنوبــي ، وعلــى الرغم من طمأنــة إدارة أوبامــا الثانية في 
واشــنطن بأنها لن تقوم بعسكرة الشعاب املرجانية واملياه الضحلة ، 

فقد استمرت في القيام بذلك على أي حال".
"األمــر األكثر إثارة للقلق هو أنها تثابر في زيادة الضغط على تايوان 

، وهي النقطة الساخنة األكثر احتمااًل في املنطقة."
فــي وقت ســابق مــن هذا الشــهر ، أكــد دبلوماســي أمريكــي كبير أن 
أســتراليا والواليات املتحدة تناقشــان خطط طوارئ فــي حالة اندالع 

صراع عسكري حول تايوان.
ومع ذلك ، أعلن السيد باين أن "تجنب أي نوع من الحرب هو األولوية 

القصوى للدفاع والسياسة الخارجية عندنا".
"لــن يتحقــق ذلك من خــالل التحرر من حلفائنا مثــل الواليات املتحدة 

واليابان والهند ، بل في الواقع ، العكس هو الصحيح.
"ليس من مصلحة أحد تبني سياســة احتواء الصن ، بل من مصلحة 
الجميــع تعزيــز سياســة املشــاركة مع الصــن التي تســير الكثير من 

السفن عبر منطقتنا."

أسرتاليا تعتزم...
وقــال رئيس الوزراء: "تماشــيا مع الواليات املتحدة وحلفاء وشــركاء 
آخريــن، ســتغادر آخــر القــوات األســترالية املتبقيــة أفغانســتان في 

سبتمبر"، دون أن يحدد يوما معينا.
وأضــاف موريســون أن "القرار يمثــل عالمة بارزة فــي تاريخ الجيش 

األسترالي".

ويخطط الرئيس األمريكي جو بايدن لسحب آخر 2500 جندي أمريكي 
من أفغانستان قبل الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر 2001 على 

الواليات املتحدة التي أطلقت شرارة الحملة.
وخدم أكثر من 39 ألف جندي أسترالي في أفغانستان منذ عام 2001، 

وقتل 41 جنديا أستراليا هناك.
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فــي موكب مهيب، ُنقلــت 22 مومياء فرعونية ملكية مســاء 
الســبت مــن املتحــف املصــري فــي ميــدان التحرير وســط 
القاهــرة إلــى "املتحــف القومــي للحضــارة املصريــة" فــي 

الفسطاط جنوب العاصمة.
ووســط هــذا املوكــب، خطفــت العازفــة رضــوى البحيــري 
األضــواء، حيــث لقبهــا البعــض بـ"حفيــدة حتشبســوت" 

و"امللكة الـ23".
كمــا أعربــت البحيري عن ســعادتها باملشــاركة فــي الحفل 
املوســيقي للموكــب، قائلــة إن آلــة التيمبانــي التــي عزفت 
عليهــا، هي آلة غربية ويتم العزف عليها في األوركســترات 
العامليــة، مشــيرة إلى أنها كانت فــي بدايتها عازفة على آلة 

الكمان.
إلــى ذلك أضافت: "أنا ســعيدة جدا بــكل ردود األفعال على 
السوشــيال ميديا وأعجبتني األلقاب أيضــا، ومنها حفيدة 

حتشبسوت وامللكة الـ23".
تفاصيل التحضيرات

فــي  للحفــل  التحضيــرات  تفاصيــل  البحيــري  وكشــفت 
البروفــات، قائلة: "بدأنا التحضيرات من ديســمبر املاضي، 
ولكننا توقفنا قلياًل بسبب فيروس كورونا املستجد ثم عدنا 

للبروفات مرة أخرى عن طريق الستااليت".
كمــا أكدت أن "الصعوبات بالنســبة لي فــي البروفات كانت 

أنها تتم من الساعة 12 صباحا وحتى الثالثة فجرا".
60 دراجة نارية و150 حصانا

يشــار إلــى أنــه قرابــة الســاعة 20.30 بالتوقيــت املحلــي 
وصل موكــب املومياوات إلــى مقرهــا الجديــد فــي املتحف 
القومــي للحضــارة املصرية. ورافق املوميــاوات 60 دراجة 
نارية و150 حصانا وفرقة موسيقية من وزارة الدفاع، وفق 

السلطات.
إلــى ذلــك ُبــث العــرض مباشــرة علــى التلفزيــون املصري 
وعبر تويتر. وتصدر هاشــتاغ #موكب_املومياوات_امللكية 

املواضيع العاملية األكثر سخونة على الشبكة االجتماعية.

التــرك، ووالدتهــا  الشــابة، حــال  الفنانــة  شــغلت قضيــة 
الوســط الفنــي خــالل الفتــرة املاضيــة، بعدمــا أثارت منى 
الســابر القضية عبر مواقع التواصل االجتماعي، مدعية أن 
ابنتها تقدمــت بدعوى قضائية تطالبها بدفع مبلغ من املال 

يبلغ حوالي 20 ألف دينار كويتي.
وفــي أول رد فعل مــن النجمة البحرينية، خرجت حال الترك 
عــن صمتها بعدما تعرضــت النتقادات الذعة وموجة غضب 
اجتاحــت "السوشــيال ميديــا" تضامنــًا مع والدتهــا التي 
خرجــت تبكــي فــي يــوم األم بعد قــرار ســجنها، مؤكدة في 
تصريحــات  لها: أحّب أمي وأقدرها وعالقتي بها مســتمرة 
وال يمكن أن تنقطع"، مبينة أنها قاصر وسنها ال يسمح لها 
بممارســة حــق التقاضي، وبالتالي لم ترفــع أي دعوى على 

والدتها.

قالت الفنانة املصرية غادة عبد الرازق إنها "تشعر بأنها في 
منطقة لوحدها في الوسط الفني وأن من بجانبها يقول لها 

إنها ال تحس بقيمة نفسها".
وتابعت الفنانة املصرية: "حاسة فعال بحجم موهبتي ولكن 

مش بتعالى بها على الناس أو زمايلي أو أكل عيشي".
وقالــت: "ســاعات بصــدق الناس ملــا بيقولوا لــي إنتي في 
منطقــة لوحدك، ومفيش أي حاجة ممكن تهزني أو توقعني 
ولكــن ده مــش معناه أنــي مكنش قلقانة من املنافســن ليا، 

وحريصة دوما على متابعة أعمالهم".
وكشــفت عبدالــرازق "الحتة القويــة عندي أن أنــا موهوبة 
جــدا بالفطرة وبتعامل مع التمثيــل بقلبي مش بعقلي ودي 
الحاجة اللي بتميزني وأول ما املمثل يســتخدم قلبه وعقله 

في الدور اللي بيعمله ويتفذلك الزم يبوظ".
يذكر أن الفنانة غادة عبد الرازق تشــارك املسلسل الدرامي" 

لحم غزال" الذي سيعرض في شهر رمضان.

كشــفت وثائــق محكمــة أميركيــة أن زوج لوريــن سانشــيز 
الســابق هو املصدر الذي سرب صور عالقتها مع امللياردير 

جيف بيزوس، بحسب ما نشرته "ديلي ميل" البريطانية.
ونشرت صحيفة "ناشيونال إنكوايرر" صورا تفضح عالقة 
غراميــة بن بيزوس واملذيعة التلفزيونية لورين سانشــيز، 
فيمــا لــم تكن قد حصلت على الطالق مــن وكيل الفنانن في 

هوليوود باتريك وايتسيل قبل عامن.
وزعمت التابلويد األميركية آنذاك، أن مايكل سانشيز شقيق 
لورين، هو الذي قام بتســريب رسائل نصية خاصة وصوًرا 
حميميــة فاضحــة لبيزوس وعشــيقته، مما فجــر الفضيحة 
التي أســدلت ستار النهاية على زواج بيزوس الذي دام 25 

عاًما من زوجته ماكنزي سكوت.
ووفقا ملا نشــرته صحيفــة "ديلي بيســت"، تضمنت وثائق 
قضائيــة أقــوال نيكــوالوس تزيما هاتزيفســتاتيو مراســل 
صحيفة "ناشــيونال إنكوايرر"، الذي قام بنشــر الخبر، يقر 
فيها بأن وايتسيل زوج سانشيز املهجور، هو الذي اكتشف 
العالقــة واتجه إلى وســائل اإلعالم من أجــل فضح العالقة 
لكي يستغل الفضيحة في إنهاء إجراءات الطالق بدون تكبد 

أطلت هيفــاء وهبي فــي مصــر بتنــورة قصيرة بنفســجية 
ميتاليكية مزدانة بالكشاكش وتتميزالبلوزة بأكمام نصفية 
وبياقة على شــكل ســبعة من القماش البنفسجي املائل الى 
الوردي وامليتاليكي. وقد رفعت شعرها من األمام مع تمويج 
خصالته. وانتعلت حذاء فضيًا  من املصمم املبدع الكسندر 

فوتييه.

خطفت األنظار بموكب 
المومياوات.. "حفيدة 

حتشبسوت" تتحدث

هيفاء وهبي تعود الى 
األزياء البراقة

بعد موجة غضب..
حال الترك تخرج عن صمتها: أحب أمي

غادة عبد الرازق: "بحس أني في منطقة لوحدي في 
الوسط الفني وأنا موهوبة بالفطرة"

وثائق تكشف تورط الزوج السابق لعشيقة بيزوس 
بتسريب صورهما

أي نفقات أو تعويضات.
جاءت إفادة هاتزيفســتاتيو في ســياق استجواب في إطار 
دعوى تشــهير قام مايكل سانشــيز، شــقيق عشيقة مؤسس 
موقــع أمازون، ضد إيه إم أي، الشــركة األم املالكة لصحيفة 

"ناشيونال إنكوايرر".
واتهم مايكل سانشــيز "ناشيونال إنكوايرر" بالكذب عندما 
زعمت أنه مصدرها الرئيســي في الصور والرسائل النصية 

التي فضحت عالقة بيزوس وسانشيز.
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كشــفت الفنانــة الســورية يــارا قاســم أنهــا تركت ســوريا 
وتوجهــت لبيــروت بعد تعرضها لردود قاســية من املجتمع 
عقــب تأديتهــا مشــهدا جريئا بمسلســل "بــدون قيد" حيث 

كانت مستلقية على السرير وتقبل حبيبها.
وتحدثــت الفنانــة الســورية عن مفهــوم الجرأة مــن وجهة 
نظرهــا، وقالت إنه تحد كبير لهــا أن تكون مختلفة وتختار 
مــا تريــد وترفض مــا ال يحلو لها رغــم أنها تنتمــي لعائلة 

بسيطة من البيئة الصحراوية.
وقالــت يــارا قاســم فــي مقابلــة تلفزيونيــة مــع اإلعالميــة 
اللبنانيــة رابعــة الزيات في برنامج "شــو القصة": إنه فور 
عرض مشــهدها الجريء باملسلسل الذي عرض عام 2018 
اشــتعلت الدنيا ولم يتوقف هاتفها عن الدق، إذ أن البعض 
كان يشــيد بهــا في حــن األغلبيــة كانوا يرفضون املشــهد 

وينتقدون تأديتها له.
وأوضحــت املمثلة الســورية أن أصعب موقــف تعرضت له 
كان "خالل سيرها في الشارع بالقرب من بيتها وجاء بعض 
الشــباب ســاروا خلفها وظلــوا يرددون كالما ســيئا للغاية 
حتــى قــال أحدهــم كلمــة بشــعة للغايــة، دفعتهــا لاللتفاف 
للخلــف وضربــه بالقلم بعدمــا انتابتها حالة مــن الجنون، 

وبعدها تركت سوريا".
وأشــارت قاســم إلى أنه بعد دورها في مسلسل "بدون قيد" 
عــرض عليهــا فيلم عاملــي من قبل مخــرج بلغــاري، ولكنها 
اضطرت لرفضه بســبب وجود مشــهد حميمي يشــبه الذي 

قدمته من قبل، ولكنها خشيت من ردود الفعل السابقة.

لــم تكــن تعلم ليــزا ايرفينغ، الســيدة العميــاء واملقيمة في 
والية ســان فرانسيســكو، أن تحصل على مبلغ 1.1 مليون 
دوالر تعويضًا لها من شركة أوبر بعد 3 سنوات من رفعها 

دعوة ضدها.
الحكاية بدأت بعدما رفعت الســيدة دعوة ضد شــركة أوبر 
العمالقــة فــي عــام 2018، قالت فيها إن ســائقي الشــركة 

منعوها من الركوب معهم 14 مرة.
كلب فّجر املشكلة

وأضافــت أن الســائقن كانوا إما يمتنعون عن مســاعدتها 
أو يضايقونهــا بســبب عــدم رغبتهم فــي نقل كلبهــا الذي 
تســتعمله كدليل معها، موضحة أنه وفي ذات يوم ونتيجة 
لتصرفهــم ُتركت عالقة في وقت متأخر من الليل مما جعلها 

تتأخر عن عملها ما أدى إلى طردها في نهاية املطاف.
كمــا زعمــت إيرفينغ أن الســائقن قاموا مرتــن بتخويفها 
واإلســاءة إليها لفظيًا، وقالت إن سلوكهم التمييزي استمر 

رغم تقديمها شكاوى ألوبر.
فيمــا اعتبــرت كاثريــن كابالــو، إحــدى محامــي إيرفينــغ، 

انضمت ســيدة األعمــال األميركية 
نــادي  إلــى  كارداشــيان  كيــم 
املليارديــرات ألول مــرة وفق قائمة 

مجلة فوربس ألثرياء العالم.
واشتهرت كارداشــيان عبر برنامج 
لتلفزيــون الواقــع قبــل أن تمتلــك 
التجميــل  ألدوات  إنتــاج  خطــوط 

واملالبس الداخلية.
وقالت فوربس إن ثروة كارداشيان 
)40 عاما( تقدر حاليا "بنحو مليار 
دوالر ارتفاعا مع 780 مليون دوالر 
فــي أكتوبــر، وذلــك بفضــل مجالي 
العمــل املربحن وأيضــا العائد من 
تلفزيــون الواقع وصفقات الترويج 

وعدد من االستثمارات األقل".
أن  تعنــي  فوربــس  تقديــرات 
كارداشــيان لحقــت بزوجها كانييه 
وست، الذي توشــك على االنفصال 
عنه، في نادي املليارديرات. وقدرت 
املجلة ثروة وست بنحو 1.8 مليار 
دوالر معظمهــا جــاء مــن صفقــات 
بيع حــذاء ييزي الذي صممه وخط 

أزياء.
وأقامت كارداشــيان دعوى للطالق 
مــن وســت )43 عامــا( فــي فبراير 
شباط متذرعة باختالفات بينهما ال 

يمكن حلها.

الفنانة السورية يارا 
قاسم: غادرت سوريا 
لتعرضي لردود قاسية 
من المجتمع بعد تأدية 

مشهد جريء

كلب يورّط أوبر بمبلغ خيالي.. ماذا حصل مع كفيفة؟

كيم كارداشيان تنضم إلى نادي المليارديرات

فــي بيــان، أنه من الضــروري أن يكــون وبموجــب القانون 
األميركي، الكلب اإلرشــادي لذوي اإلعاقة قادرًا على الذهاب 

إلى أي مكان يمكن أن يذهب إليه الكفيف.
"لسنا مسؤولن"

وعلى الرغم من أن الشركة امتنعت بداية من الدفع، معتبرة 
أنها غير مســؤولة عن سلوك ســائقيها، إال أنها قررت فيما 
بعد ذلك تقديم مبلغ 1.1 مليون دوالر للســيدة، بحســب ما 

نقلته صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وبحســب مــا ورد، قالــت أوبر إنها ال توافق أبــدًا على قرار 

املحكمة هذا.
وأضافــت فــي بيان: "نحن فخــورون بــأن تكنولوجيا أوبر 
ســاعدت األشــخاص املكفوفن فــي تحديد مكانهــم وقضاء 
مشــاويرهم، كما ُيتوقع من ســائقينا تقديم خدمات للركاب 
الوصــول  إمكانيــة  لقوانــن  مــع حيواناتهــم، واالمتثــال 
وغيرهــا، كما أننا نقدم بانتظام تعليمات للســائقن بشــأن 

هذه املسؤولية.
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قصةكلماتأمثال
أمثال شعبية وبعض دالالتها 

تناقل الناس بعض األمثال الشعبية ونذكر بعضها وداللتها:
 "حبل الكذب قصير:" حيث إّنه يقال للداللة على أن من يكذب في أمر من 
األمور ولو ببراعة ظنًا منه أنه لن ُيكشــف ســوف يمضى الوقت ســريعا 

ليظهر كذبه في النهاية .
 "من شــب على شــيء شــاب عليه:" والذي يقال للداللة على أّن املرء الذي 
يتعــود على شــيء ســيظل كعــادة مالزمة له طــوال حياته. "اتق شــر من 
أحســنت إليه:" وهو يقال للداللة على أّن املرء ال ينبغي عليه أن يثق في 
أي شــخص ثقــة عمياء مطلقــة، إذ ليس من الضــروري أن يقابله الّطرف 
اآلخر بنفس اإلحســان الذي عامله بــه، لذلك يجنب أن يتوخى الحذر في 

التعامل مع األشخاص.
 "رب أخ لــم تلــده أمــك:" للداللــة بأّن بعض األشــخاص ليســوا من دمنا 
كإخوان ولكن العالقة فيما بيننا قائمة على املودة والحب وقد تفوق كلمة 

الصداقة بكثير لتصل إلى األخوة. 
ال  أّنــه  علــى  للداللــة  يقــال  إّنــه  إذ  همــا:"  مــات  النــاس  راقــب  'مــن 
ينبغــي لإلنســان أن يتدخــل فــي األمــور التــي تخــص غيــره حتــى ال 
يتســبب بــاألذى لنفســه فليــس كل مــا يــراه الشــحص يتمنــاه وهــي 
الغيــر. مراقبــة  بــدل  بالنفــس  واالهتمــام  والقناعــة  للرضــا   إشــارة 

الئحة االتهام الجوي

قصص األمثال العربية ودالالتها
بعــض األمثــال لهــا قصص قيلت فــي مواقف حصلــت منذ زمــن بعيد ، 

ومنها:
"رجع بخفي حنن" ؛ ويقال إنه: كان ببالد "الحيرة" إسكافي شهير اسمه 
"حنن" ، ذات يوم دخل أعرابي إلى دكانه ليشترى ، مساومة ، ويغل ، في 
القــول ، حتــى غضب حنن ، ورفض أن يبيــع الخفن لألعرابي ؛ فاغتاظ 
ا فاحًشا ، ثّم تركه وانصرف !! وعزم حنن  األعرابي ، وسّب "حنينا" سًبّ
على االنتقام من األعرابي ؛ فأخذ الخفن ، وأسبق ، وأسبق ، وألقى أحد 
الخفن في الطريق ، ومشــى ، ثم ألقى الُخّف ، واختبأ ليرى ما ســيفعله 
األعرابي ، فوجئ األعرابي بالخف األول على األرض ؛ فأمســكه ، لنفســه 
لنفســه: "ما أشــبه هذاالُخف بالخف الذي كنت أريد أن أشــتريه ، و ، ثّم 
واحــد ال تنفــع" ماه على األرض ومضى في طريقه ، فعثر على الخف بعد 
برهــة ؛ فنــدم ألنه لم يأخذ الخّف األول ، وعــاد ليأخذه ، وقد ترك راحلته 
بال حارس ؛ ورجع إلى الراحلة ، وملا سألوه: بماذا عدت من سفرك؟ قال: 
عــدت بخفي حنن !! "عادت حليمة لعادتها القديمة" ؛ ويقال لكل من عاد 
إلــى عــادة ، فعادة هي زوجة أحد الشــخصيات التية ، وقد شــرعت هذه 
العالمــة ، وأخــذت معها ، وأخذت معها ، وأرادها أن يعلمها الكرم ، فقال 
لها: إّن االقدمن يقولون أّنه الصورة التي شوهدت من السمن في الحلة 
زاد اهلل في عمرها يومًا ، فأت شوهدت من مبعق السمن في الطبخ حّتى 
صار طعامها وتعّودت يداها على الســخاء ، وشــاء اهلل ، يفجعها بابنها 
الوحيد الذي كانت تحبه نفسها ، فجزعت وأحدها املوت ، املوت ، املوت 
، تقلــل من وضع مالعق الّســمن فــي الّطبخ حّتى ينقص عمرها وتموت ، 

فقال الناس "عادت حليمة إلى عادتها القديمة".

حكم عربية قديمة متداولة
*من شابه أباه فما ظلم . كل فتاة بأبيها معجبة. 

*ما كل ما يتمنى املرء يدركه تجري الرياح بما ال تشتهي السفن . 
*كّل داء دواء يستطب به، إال الحماقة أعيت من يداويها. 

*كل املصائب قد تمر على الفتى، فتهون، غير شماتة األعـــــــداء. 
*ال بــد مــن فقــد و من فاقد، هيهــات ما في الناس من خالــد. ُرب رمیة من 

غیر رام. 
*عداوة العاقل أقل ضررًا من مودة الجاھِل. 

*ال تجادل بليغًا وال سفيهًا، فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك . 
*الكلمة كالرصاصة، إذا خرجت فات األوان على إرجاعها.

أقوال:
*قال كونفوشيوس: من رأى الحق ولم يأخذ جانبه، فهو جبان. 

*قال إرنست همنغواي: إذا كانت املعاناة مفروضة علينا، فدعونا نعاني 
من أجل أشياء أكثر سموًا.

*قــال إيلبرت هابــارد: العبقرية يمكن أن يكون لها حــدود، ولكن البالهة 
ال حدود لها.

*قال جورج أرليس: التواضع، هو الحكمة الوحيدة الحقيقية، والتي من 
خاللها نعد عقولنا لجميع التغيرات املمكنة في الحياة.

*قال أرسطو طاليس: التعليم، هو زينة أيام الرخاء، واملالذ أيام الشدائد.

الذئب والحمار
اختلف الذئب مع الحمار ذات يوم على لون العشب !

قال الحمار : لون العشب أصفر
لكن الذئب قال : لون العشب أخضر
واختلفا كثيرًا ، ولم يصال إلى حل ،

وأخيرًا قرّرا أن يتحاكما إلى ملك الغابة .
الحكم  ، وعند إصدار  بُحّجته  أدلى  ، وكٌلّ  المحاكمة  بدأت 

تلّهف الجميع
لسماع كلمه العداله ..

وإذا باألسد خّيب آمال الحاضرين جلسة الحكم ، فقد حكم 
على الذئب

بالسجن لمدة شهر واحد ، وببراءة الحمار !
استنكر الذئب وقال : سّيدي أليس لون العشب أخضر ؟

قال األسد : بلى
قال الذئب : إذًا لماذا حكمت علّي بالسجن وأنا لم أخطئ 

الرأي ؟
قال األسد : صحيح أنك لم تخطئ الرأي لكنك أخطأٓت عندما 

جادلت الحماَر
على مسألٍة كهذة ،

لذلك أمرُت بسجنك لكي تعتبر وال تجادل من ال يستوعب 
وال يفهم وليس

بأهل لذلك !
الحكمة ...

ال تجادل من ال يستوعب ، ومن هو أسير العصبية والطائفية 
والحزبية والجهل ، ألنك لن تخرج بنتيجة وخاصة في هذه 

األيام.
إذآ كانــت بصمــة إصبعــك تميــز هويتــك الشــخصية عــن 

آآلخرين . . .
فبصمــة لســانك تميــزك فــي قلوب البشــر فاجعلهــا بصمة 

مميزة ال يشبهها أحد
ارتِق بكلماتك.. وال تجرح أحدًا .. وال ترفع صوتك.. فاألمطار 

هي آلتي ُتـنبُت الزهوَر وليس الرعد

كلمات من اإلله بعل لآللهة عناة 
رسالة لالنسانية !!

" أن أقيمي في األرض وئامًا
وابذري في التراب محبة 

واسكبي السالم في كبد األرض
وليهطل الحب مخترقًا جوف الحقول 

وإلّي فلتسرع قدماك 
تسابقي إلّي تحملِك ساقاك 

فعندي كلمة أقولها لك
عندي قصة أسردها عليك

إنها كلمة الشجر و وشوشة الحجر
همسة السماء إلى األرض

ونجوى البحار إلى النجوم
فأنا أفهم البرق الذي ال تدرك السماء كنهه

وعندي من األسرار ما ال يدركه البشر
هلمي إلّي فأكشف لك كل ما لدّي "

Ramadan Karem


