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امليزانية الفيدرالية 2021: الراحبون واخلاسرون

دعــا األمني العام الحالي لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريس، 
الى وقف فوري للتصعيد بني إسرائيل وفلسطني.

وقال األمني العام لألمم املتحدة عبر التويتر: "احتراما لروح 
العيد أدعو إلى التهدئة الفورية ووقف األعمال العدائية في 

غزة وإسرائيل".
وأضــاف غوتيريــس :"لقد مــات عدد كبير جــدا من املدنيني 
األبريــاء. هــذا الصــراع لــن يــؤدي إال إلــى زيــادة التطرف 

والتطرف في جميع أنحاء املنطقة".
دعــا األمني العام الحالي لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريس، 

الى وقف فوري للتصعيد بني إسرائيل وفلسطني.
وبــدأت االثنــني قــوات االحتــال اإلســرائيلية حملة قصف 

كشــف االتاف الحاكم عــن ميزانيته الفيدرالية الثانية منــذ بداية جائحة 
فيروس كورونا.

كشــفت امليزانيــة ، التــي أصدرهــا وزيــر الخزانة جــوش فرايدنبــرغ ليلة 
الثاثاء ، عن عجز من املقرر أن يصل إلى 161 مليار دوالر هذا العام - أقل 

52.7 مليار دوالر مما كان متوقًعا قبل حوالي ستة أشهر.
التتمة صـــ ٢١

تصنيع جميع أنواع اخلزائن

األمني العام لألمم املتحدة يدعو إىل وقف فوري للتصعيد
بني إسرائيل وفلسطني
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داتون: يمكن لنظام الحجر الصحي التعامل 
مع الوافدين من الهند

الصين تعلق اتفاقية اقتصادية مع أستراليا

تضاعف المخالفات عشر مرات

وزير أسترالي: حدودنا قد ال تفتح بالكامل 
حتى النصف الثاني من ٢٠٢٢

استقالة وزير استرالي على خلفية تحقيق 
حول سلوكه الجنسي

يصــر وزيــر الدفــاع بيتر داتــون على أن 
نظام الحجر الصحي ســيكون قادًرا على 
التعامل مع رفع حظر الســفر واستئناف 

الرحات الجوية من الهند.
ســتهبط أول طائرة من األســتراليني من 
الهنــد صباح يوم الســبت ، بعــد تعليق 
الرحات الجوية لعدة أســابيع للســماح 
ملكان الحجر الصحي "هوارد ســبرينغز" 
 COVID-19 حــاالت  مــع  بالتعامــل 

أعلنــت الصني، تعليق جــزء من تعاونها 
االقتصــادي مــع أســتراليا وســط توتــر 
عميــق مــع كانبيــرا التي أعلنت الشــهر 
املاضــي أنهــا تريــد إلغــاء اتفاق بشــأن 

مشروع "طرق الحرير" الصيني.
وقالــت وكالــة التخطيــط الصينيــة فــي 
بيــان، إن هذا املوقف األســترالي "يهدف 
إلى تعطيل التبادالت الطبيعية والتعاون 
مع الصني، في عقلية حرب باردة وتمييز 

عقائدي".
وقررت بكني تعليــق "الحوار االقتصادي 
األســترالي"،  الصينــي  االســتراتيجي 
و"جميع األنشــطة" املتعلقــة به إلى أجل 
غير مسمى، وفق ما نقلته "فرانس برس".
ويتواصل تصاعد التوتر بني البلدين منذ 
2018 بســبب خافات حــول عدد متزايد 
مــن املواضيــع، بدءا بتكنولوجيا شــبكة 
الجيل الخامس "5 جي" مرورا باتهامات 
بالتجســس، ووصــوال إلــى ملــف هونغ 

كونغ ومنشأ فيروس كورونا.
أعلنــت  املتوتــر،  الســياق  هــذا  وفــي 
الحكومــة الفيدرالية األســترالية الشــهر 
املاضي أنها بصدد إنهاء اتفاقية وقعتها 

تشــير األرقام الرســمية إلي أن الكاميرات 
املتنقلة قد سجلت عشر أضعاف املخالفات 
منــذ إزالــة اإلشــارات الثابتــة ممــا يعني 

خسارة الكثير من تراخيص القيادة.
فقد انخفض عــدد ضحايا الحوادث بوفاة 
واحــد أقــل خــال هــذا العــام عــن العــام 
املاضــي مما يقّوض من ادعاء الحكومة أن 
الكاميــرات املتنقلة ســوف تنقــذ حياة 43 

شخصًا كل عام.

قال وزير التجارة األســترالي دان تيهان، 
إن الحدود الدولية ألســتراليا قد ال تفتح 
بالكامــل حتى النصف الثاني من 2022، 
فــي ضربــة لشــركات الطيــران وقطــاع 

السياحة.
وردا علــى ســؤال فــي مقابلة مع شــبكة 
"ســكاي نيــوز" عــن موعد فتــح الحدود، 
قــال تيهان: "أرجح ذلك منتصف النصف 

الثاني من العام املقبل".
وأضــاف "ولكــن كمــا رأينــا طــوال هــذا 

الوباء يمكن أن تتغير األمور".
وصــرح تيهــان بأنــه يأمــل أن يتــم فتح 

اســتقال غاريــث وارد، النائــب عن والية 
نيو ســاوث ويلز األســترالية من منصبه 
كوزير لألسر ومن الحزب الليبرالي، بعد 
معلومات أن الشــرطة تحقق في ســلوكه 

الجنسي.
أحــد  “أعلمنــي  بيــان:  فــي  وارد  وقــال 
الصحفيــني أن شــرطة نيو ســاوث ويلز 
تجــري تحقيقــا حولي”، مشــيرا إلى أنه 
“لــم يتــم االتصــال بي مــن قبل الشــرطة 
فيما يتعلق بأي مزاعم، وأنكر ارتكاب أي 

مخالفة”.
وأضــاف: “حتــى يتم حل هــذا األمر، من 
املناســب أن أقدم اســتقالتي من منصبي 

كوزير ومن غرفة الحزب الليبرالي”.
شــرطة  أصــدرت  فقــط،  ســاعات  وقبــل 
نيو ســاوث ويلــز بيانا كشــفت فيه أنها 
تجري تحقيقا حــول تصرفات رجل يبلغ 

مــن  املزيــد  وصــول  قبــل  اإليجابيــة 
أن يكونــوا  الذيــن يحتمــل  األشــخاص 

معديني.
قال السيد داتون إن الكومنولث كان يعمل 
عن كثب مع حكومة اإلقليم الشــمالي منذ 

فرض حظر السفر على الهند.
وأضاف "ســنواصل العمل بشكل خاص 
مــع فئــات النــاس الضعيفة ملســاعدتهم 
على العودة إلى بادنا بأسرع ما يمكن".

والية فيكتوريا )جنوب شرقي أستراليا( 
لانضمام إلى "طرق الحرير الجديدة".

وتــم إطــاق هذا املشــروع في عــام 2013 
بمبادرة من الرئيس الصيني شي جينبينغ، 
ويهدف إلى تحسني الروابط التجارية بني 
آسيا وأوروبا وأفريقيا وحتى خارجها من 
خــال بناء موانئ وســكك حديد ومطارات 

ومجمعات صناعية.
أســتراليا  رفضــت  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
مطالبــات بكــني اإلقليميــة والبحرية في 
بحــر الصني الجنوبي في إعان رســمي 
لألمم املتحدة، لتنحاز أكثر إلى واشنطن 

في خافها املتصاعد مع الصني.
الصــني  بكامــل بحــر  الصــني  وتطالــب 
الجنوبي تقريبا بناء على ما يسمى "خط 
النقــاط التســع"، وهو ترســيم فضفاض 
مبنــي على خرائط تعــود إلى أربعينيات 

القرن العشرين.
وأواخــر العــام املاضــي، أثــارت تغريدة 
ملســؤول صيني تظهر فيها صورة مزيفة 
لجندي أســترالي يذبح طفــًا، غضبًا في 
أستراليا التي طالبت باعتذار رسمي من 

الصني.

ففي شــهر آذار مارس حصلــت الكاميرات 
5?27 مليــون دوالر وبمــا يعــادل عشــرة 
أضعــاف عمــا حصــدت فــي شــهر إذار / 

مارس العام املاضي 2020.
حــزب  فــي  النائــب  هاجــم  وقــد  هــذا 
الوطنيــني ويس فرانــك وزير الطرق أندرو 
يفقــدون  النــاس  أن  وقــال  كوروســتانس 
تراخيص القيادة ومورد رزقهم من أجل أن 

تجني الحكومة املال ملوازنتها.

املزيــد مــن الرحات على غــرار تلك التي 
بني أستراليا ونيوزيلندا.

مــن العمــر 39 عاما، دون أن تكشــف عن 
هويته.

وقالــت الشــرطة: “تحقق فرقــة االعتداء 
علــى األطفــال والجرائــم الجنســية فــي 
مزاعم جرائــم متعلقة بالعنف الجنســي 
ضد رجل يبلغ من العمر 39 عاما”، مبينة 
أنه ” “تم اإلباغ عن وقوع هذه الحوادث 
منذ العام ″2013، دون أن تقدم مزيدا من 

املعلومات.
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التكنولوجيا 
والتوظيف

ممدوح سكرية

PRIME MINISTER

رسالة من رئیس الوزراء
2021عید الفطر 

!عید مبارك

عید الفطر السعید والمبارك.حلول بمناسبة في أسترالیا أمنیاتي إلى الجالیة المسلمة أبعث بأطیب أن یسعدني 

احتفال التجدد باإلیمان والعقل والجسد.یأتيبعد فترة من العبادة والتضحیة، 

ر بركاتنا ونستمد القوة من بعضنا البعض.لرمضان، نتذكّ السعیدةمع ھذه النھایة 

، تكم، عندما أصبحت منازلكم أماكن عباد2020العامفي للعید المتجھم رون ھذه السنة المزاجال شك أنكم ستتذكّ 
.ةالعالمیالجائحة قیود بتم تكبیل احتفاالتكم وعندما 

التيالنضباط والعنایة والتعاطف على ا،جالیة المسلمة في أسترالیاوامتناني للشكري أعرب عن في ھذا الوقت، 
ھذا الجھد الوطني المشترك.خاللكم المستمر مدعوعلى ، COVID-19جائحةخالل أحلك أیام اشاركتم فیھ

بقلوب مرة أخرىبھا ونرحب، جدیدةنرى تقالیدنا الدینیة بعیون ، یمكننا أن 2021العام في مع عودتنا إلى الحیاة 
.سعیدة

.من الشراكة مع اآلخرینر القوة التي نستمدھا من اإلیمان والقیم اآلتیة نتذكّ 

أن نجدد ثقتنا بمستقبل آمن وسلمي ومزدھر لعائالتنا ومجتمعاتنا یمكننا، قید التنفیذبرنامج تطعیم آمن وفعّالمع وجود 
وبلدنا.

في عید الفطر، أود أن أشكر الجالیة المسلمة في أسترالیا لمشاركتھا بحریة وانفتاح ھذا العید السعید لدینكم.

معالي النائب ْسكوت موریسن
رئیس وزراء أسترالیا

2021أیار/مایو 
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أصبحت أالت املحاسبة املخصصة للخدمة الذاتية  أثناء الدفع 
عنــد شــراء الحاجيات من املتاجــر الكبيرة طبيعيــة في جميع 
أنحاء أســتراليا، فقد ازداد اســتخدامهم أكثر فأكثر في متاجر 
مثل Woolworths و Coles و Big W و Kmart. وأصبحت 
هذه الخدمة طريقة مطلوبة وخطة مســتقبلية لهذه املؤسسات 

الكبيرة لتقليص اإلنفاق. 
القلق الذي ينشــأ من اســتراتيجيات خفض التكاليف هذه هو 
، انعكاســه وتأثيره على االقتصاد بشــكل عام وبالنتيجة على 

املجتمع وقطاع العمل بشكل خاص.
نظــًرا إلدخــال هــذه الشــركات للتكنولوجيــا التــي تســاعدها 
علــى تقليــل عــدد املوظفــني لديها بشــكل ملحوظ، فــإن العديد 
مــن األشــخاص ســيفقدون وظائفهــم وســيتاح لعــدد أقــل من 
األســتراليني فرصــة العمل لدى هذه الشــركات العماقة. وهذا 
بدوره يؤثر على أصحاب الدخل املحدود وبالتالي يؤثر ســلبا 

على املجتمع. 
 Woolworth فــي وقت ســابق من هذا العــام ، تم توزيع أدلــة
علــى موظفيها والتي قدمت معلومات حول إعادة الهيكلة التي 

سيتم التقدم بها داخل الشركة.
في الدليل ، تقوم شــركة وولوز بالتنصل من املســؤولية، حيث 
أملحــت الى أنها ســوف تحــاول االحتفاظ بأكبر عــدد ممكن من 
فريــق العمل لديها وهذا هو ســبب قيامهم بتنفيذ خطة "إعادة 
التوزيــع" لنقــل املوظفني الحاليني إلى أقســام أخــرى بداًل من 
فصلهــم لعدم الحاجــة. ومع ذلك ، هذا ليــس ضماًنا لاحتفاظ 
بوظائفهم ألنه في نفس الدليل ، هناك أيًضا ذكر حاالت الفصل 
فمثا إذا كانت وظيفتك غير مطلوبة "قد يكون بسبب استخدام 
تكنولوجيــا الخدمة الذاتيــة" فالتخلي عنك ال يتعلق بأدائك أو 

شخصيتك .
يصبــح الدور أو الوظيفة زائدة عن الحاجة ، وليس الشــخص 
الذي يؤديها ". هذا ال ينطبق فقط على متاجر الســوبر ماركت 
، فقد اتبعت شــركات الوجبات السريعة مثل ماكدونالدز أيًضا 
نفــس النهــج باســتخدام الخدمــة الذاتيــة في بعــض املتاجر 

وغيرها من املتاجر األخرى.
هناك عامل آخر يجب مراعاته وهو أن معظم املراهقني والطاب 
الذين يدخلون إلى القوى العاملة يعتمدون على هذه الشركات 
لتزويدهم ببعض املال لبدء حياتهم املهنية ، ألن غالبية األعمال 
تتطلــب املزيد مــن الخبرة. هــذا يؤكد على القضايا واملشــاكل 
التي سوف التي تنشأ بسبب هذه املخططات لخفض التكاليف.
 يمكن أيًضا ماحظة أن الحكومة لم تبذل محاوالت هامة لدعم 
العامل األسترالي العادي الذي يكافح لدفع اإليجار أو يأمل في 
امتاك عقار. يتضح هذا من خال دعم هذه الشركات العماقة 
مــن أجــل "اقتصاد قوي" لن يفيد إال أولئك املوجودين على قمة 

السلسلة الغذائية والتجارية.
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أستراليات

أستراليا تشهد انتقااًل قياسيًا لالفراد من المدن الرئيسية الى الريف

امرأة أسترالية تكلمت بلكنة مختلفة 
بعدما استيقظت من عملية جراحية

ليلى عبد اهلل تحصل على لقب "والدة العام"

أطلق مكتب االحصــاءات الفيدرالي بيانات 
جديــدة عن حجــم انتقــال االســتراليني من 
املدن الرئيســية الى الريف، مؤكدًا أن العام 
2020 شــهد انتقــال اكثــر مــن 43 ألــف 

أسترالي إلى الريف.
وقال املكتــب في بياناتــه أن مدينة ملبورن 
كانت الخاســر األكبر للســكان حيــث انتقل 
منها اكثر 26 ألف شخص قاصدين مناطق 

ريفية.
وتشير االرقام التي اصدرها مكتب االحصاء 
إلى أن هذا نمط جديد من االنتقال لم تشهده 

ملبورن سابقًا.
ففي عام 2019 كان العدد صفر بل أن املدينة 
أســتقبلت اعــداد كبيــرة مــن االســتراليني 

لانتقال للعيش فيها.
ويعزي بعض املراقبني "الهجرة العكســية" 
الــى طــول مــدة االغــاق التــي عانــت منها 
ملبورن بسبب جائحة كورونا العام املاضي.
مكتــب  أشــار  الوطنــي،  املســتوى  وعلــى 
االحصــاء الفيدرالي في ارقامــه إلى أن هذا 
العدد )43000( في عموم أســتراليا يشكل 
ضعــف أعــداد االســتراليني الذيــن انتقلوا 
للعيــش فــي الريــف االســترالي خــال عام 

.2019
واليــة  أن  إلــى  املكتــب  بيانــات  وتشــير 
كوينزالنــد كانــت الرابــح االكبــر مــن حيث 
اســتقبال االستراليني القادمني للعيش فيها 

من الواليات االخرى.
وبحســب االرقــام، فــأن اكثــر مــن 30000 
أســترالي انتقلــوا للعيــش فــي كوينزالنــد 

نشــرت صحيفــة الديلــي ميــل البريطانية، 
قصــة أغــرب مــن الخيال المــرأة أســترالية 
فــي  بعــد خضوعهــا لجراحــة  اســتيقظت 
اللوزتني لتجد نفســها وهــي تتحدث بلكنة 
أيرلندية علــى الرغم من أنها لم تزر أيرلندا 

مطلقًا.
ونشــرت آن جــي ماكــني مقطــع فيديو على 
حســابها الخــاص عبــر موقــع “تيــك توك” 
بعــد الخضوع لجراحة في حلقها، وُصدمت 
عندمــا وجدت أنها لم تعــد تتمتع بلهجتها 

األسترالية.
وقالت: “استيقظت بلكنة أيرلندية في اليوم 
السابق واعتقدت أنه حلم غريب. لكن ال، لقد 

اختفت لهجتي األسترالية”.
وبعــد أســبوعني مــن البحــث واالجتمــاع 
مصابــة  أنهــا  ماكــني  تعتقــد  باألطبــاء، 
بمتازمــة اللكنة األجنبية، وهي حالة نادرة 
تنتــج عادة عن إصابة في الدماغ تؤدي إلى 

فقدان املصابني للهجتهم الطبيعية.
وتم اإلباغ عن 100 حالة فقط منذ اكتشاف 

املتازمة عام 1907.
وماكني، التي وّثقت التحول في لكنتها على 
مدى أسبوعني، أظهرت أن اللهجة األيرلندية 

تزداد قوة مع تعافيها.
ولم تبدأ اللهجة الظهور إال بعد ثمانية أيام 
مــن الجراحة، في ظاهرة لم يتمكن أطباؤها 

من تفسيرها.
وروت الســيدة أنهــا ذهبت إلى املستشــفى 
والتقت اختصاصيني بعد استمرار تحدثها 

حصلــت ليلــى عبــد اهلل ، األم التــي فقــدت 
ثاثــة مــن أطفالهــا الســتة عندما دهســهم  

سائق مخمور على لقب "والدة العام".
"ســامحت. ركزت علــى أطفالي ، وليس على 
السائق. صليت من أجله دون توقف. نظرت 
إليه بعيون شــفقة ألنني أم. األم تعرف كيف 
تحب وتســامح". قالت ليلى عبداهلل - والدة 

العام
باالمتنــان  "أشــعر   ، اليــوم  وأضافــت، 

خال عام 2020.
ومــن االرقــام الصادمــة االخــرى أن واليــة 
جنــوب أســتراليا اســتقبلت للعيــش فيهــا 
100 شــخص فقــط خــال العــام 2020، 

وبحســب املكتــب فانهــا املــرة االولــى التي 
تســجل جنــوب اســتراليا نزوحــا اليها من 

الواليات االخرى.
كانــوا  االســتراليني  أن  املكتــب  واضــاف 

يغادرون جنوب استراليا للعيش في واليات 
أخــرى باعــداد كبيــرة وانهــا قلمــا تســجل 

نزوحا اليها.
اس بي اس

باللهجــة الغريبــة عنها، لكن ُطلــب منها أن 
تدع “جسدها ليتعافى”.

وقالــت: “اســتيقظت هــذا الصبــاح وكنــت 
واتصلــت  األســترالية،  باللهجــة  أتحــدث 
بإحــدى صديقاتــي وأكــدت لــي أن لهجتــي 
األســترالية قــد عــادت ولكــن خــال املكاملة 
الهاتفية، في غضــون خمس إلى 10 دقائق، 
تمكنت من ملس التدهور في لهجتي والعودة 

إلى اللكنة األيرلندية”.
وتابعــت: “ال أعــرف مــاذا أفعل، هذا شــيء 
مختلف تمامًا. ال أحاول حتى التحدث بهذه 
اللهجــة، أنــا مرعوبــة تمامًا. اعتقــدت أنها 

ستختفي الحقًا”.
وفــي اليوم التالي، قالت ماكــني إنه “لم يعد 
هنــاك أي أثر للهجة األســترالية، وإن لغتها 

أصبحت “أيرلندية بالكامل”.

والتواضــع واالمتيــاز لحصولــي على هذه 
الجائزة".

قــال داني عبد اهلل إنه فخــور بزوجته التي 
دافعت عن التسامح بعد الحادث.

 "إنها صخرتي". " أفضل شــيء فعلته )كان 
الــزواج منهــا(. كنــت فــي العشــرينات مــن 
عمــري ، وال أعــرف كيــف فعلت ذلــك ، فأنت 
تتخذ قــرارات خاطئة أحيانــا ، لكن زواجي 

من ليلى كان أفضل قرار اتخذته " .
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يتقدم القنصل الفخري
للجمهورية العربية السورية

االستاذ ماهر دباغ
من أبناء اجلالية السورية والعربية

بأحر التهاني وأطيب األمنيات مبناسبة حلول
عيد الفطر السعيد

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

16 Gibson Ave. 
Padstow NSW 2211
P. 02 9790 3431  -  02 

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

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

- BRICKS & BLOCKS
- HARDWARE
- BUILDING ACCESSORIES

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

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

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

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

عيد فطر سعيد 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 Saeed
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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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 Saeed
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قامت بتقديــم االحتفال األيقونة االعامية واملديرة الســابقة  
للبرنامج العربي  في اس بي اس  السيدة ماجدة عبود صعب 
.  وأوضحت في كلمتها   املعاناة والصعوبات التي تواجهها 
املرأة   في مجتمعنا  واشــارت الى الحوادث االخيرة املقلقة  
التــي تعرضــت لهــا املرأة بشــكل عــام  . كما فــي  تحدث في 
االحتفــال وزيرة شــؤون املــرأة  في حكومة والية نيوســاوث 
ويلــز برونــي تايلور . اشــادت الوزيــرة تايلــور باالنجازات 
التي حققتها املرأة الشــابة في مجاالت االعام واألدب  . كما 
تحدثت وزيرة الظل   لشؤون املرأة في الوالية  النائب تريش 
دويل واشارت الى التحديات التي تواجه املرأة  في املجتمع 
، واثنــت على النجاح الذي حققته املرأة العربية األســترالية 

في األدب وفي وسائل اإلعام الرئيسية.
 وكانت  الكلمة  ملنظم حفل التكريم عضو املجلس التشريعي 

في الوالية  النائب شوكت مسلماني ، وقال : 
شكرًا جزيًا لك ماجدة على عقود من العمل الشاق ، لقد كنت 
نصيًرا ملجتمعنا ، نحن ممتنون لك ونشكرك مرة أخرى على 

تقديم الحفل الليلة.
بعد تقديم التحية ألصحاب األرض التقليدين .

أعبــر عــن تقديــري ألصدقائــي وضيوفنــا املميزيــن ، وزيرة 
شــؤون املرأة ســعادة برونــاي تايلور ووزيرة الظل الســيدة 

تريش دويل عضو البرملان.
كمــا ارحب  بحضور جميع زمائــي البرملانيني بدًءا بزعيمة 
املعارضــة الســيدة جــودي مــاكاي وزمائي اآلخريــن الذين 
يمكننــي رؤيتهــم ســعادة النــواب  بينــي شــارب ، كورتنــي 
هوســوس، ســونيا هورنري، جينــي أتكنســون ، جوليا فني 
، تانيــا ميهايلــوك، غي زنغاري . ديفيد شــوبريدج ، راشــيل 
حريقــة دي عمــدة كانتربــري بانكســتاون ، ميريديث واالس 

مدير عام مجلس بايسايد
البروفيسور بيتر سليزاك والدكتور أنتوني بون.

كما أرحــب بالعديد من ممثلي اإلعام العربي وقادة املجتمع 
والضيوف املميزين والحائزين على الجوائز.

أرحــب بكــم جميًعا فــي أقدم برملان في الباد وأشــكركم على 
بذل الجهد لانضمام إلينا الليلة.

اننــا نســعى من خال هــذا الحدث إلى تقديــر النجاح  الذي 
حققتــه املــرأة العربيــة األســترالية فــي األدب وفــي وســائل 

اإلعام الرئيسية.
غالًبا ما تجد نفســك في أحداث ومناســبات  املجتمع العربي 
األســترالي ، أو فــي حــدث مجتمعي متعــدد الثقافات يحتفل 

بقصص النجاح.
فــي كثير من األحيان ، تكون قصــص العمل الجاد واملثابرة. 
ومــع ذلــك ، فهي قصص إنجازات رجال يســتحقون با شــك 
كل االحتــرام. ومــع ذلك ، ال يوجد ســوى القليل من االعتراف 

بانجازات املرأة .
هــذا ال يعني أن هذه هي  قضية الجالية العربية األســترالية 
وحدهــا. بل انهــا ، من أعــراض املجتمع األبــوي والتقليدي 

والثقافي األوسع الذي نعيشه ويهيمن عليه الذكور.
اليــوم ، حققــت النســاء العربيــات قفــزة كبيرة مــن الحافة ، 
والهامــش ، إلــى املركز ، وفي املجتمع الســائد ، إلى وســائل 

اإلعام الرئيسية واألدب املعاصر  وقد نجحن .
احتفــال الليلــة هــو محاولتي لتســليط الضوء علــى حقيقة 
أن هنــاك العديد من النســاء اللواتي يســتحقن تقديرنا - في 

تكريـــم كوكبـــة  مـــن االعالميــــــات والكاتبـــات  الشـــابات فـــي برلمـــان نيوســـاوث ويلـــز 
تــم االحتفــال  فــي برملــان نيوســاوث 
ويلز،مســاء الثاثــاء 11 مايــو2021 ،  
بتكريم كوكبة من االعاميات والكاتبات 
الشــابات  من اصــول عربيــة  . تقديرا 
لجهودهــن في شــق طريقهــن وتحقيق 
االنجــازات، رغم التحديــات واملصاعب 
في املجتمع األبوي والتقليدي والثقافي 
األوســع الــذي نعيشــه ويهمــن عليــه 

الذكور.

الواقــع ، هناك كنز دفني من النســاء األســتراليات العربيات 
اللواتي يعملن بجد وناجحات نادرًا ما يحتفل بهن املجتمع.

هؤالء النســاء وإنجازاتهن هي التي نعترف بها ونحتفل بها 
الليلة.

االعاميات واألديبات  اللواتي تم تكريمهن :
د. رنــدا عبــد الفتاح . كاتبة  ومحاضرة جامعية،  مدافعة عن 
حقوق االنســان . قامــت بتأليف11 كتابًا حتــى اآلن لألطفال 
والكبــار  . حاصلــة علــى عــدة جوائــز فــي الكتابة ، ُنشــرت 

مؤلفاتها في أكثر من 20 دولة .
د.مريم فريده.  باحثة  واســتاذة جامعية ، خبيرة في شــؤون 
سياســات الشرق األوســط والعاقات الدولية واألمن العاملي 

واالرهاب  وعمليات مكافحة االرهاب واألمن القومي .
فاطمــة قدوح. صحفية ومراســلة رياضة الرغبــي. عملت في 
“Sky news” و” Fox Sport”،. تعمل حاليًا  في صحيفة  “ 

”The Daily Telegraph
ســارة صالــح . كاتبة وشــاعرة .لديهــا تاريخ حافــل بالدفاع 
عن حقوق االنســان والعدالة االجتماعية  ، تم نشــر كتاباتها  
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تكريـــم كوكبـــة  مـــن االعالميــــــات والكاتبـــات  الشـــابات فـــي برلمـــان نيوســـاوث ويلـــز 

باللغتــني االنجليزيــة والعربيــة . حاصلــة على عــدة جوائز 
أدبية .

مــرام اســماعيل.  صحفية ، مذيعة ومنتجــة برامح املحتوى 
الرقمــي " ديجتــال" “SBS Arabic 24”. حاصلــة علــى عدة 

جوائز 
منها جائزة  رئيســة حكومة نيوســاوث ويلز لإلعام املتعدد 

الحضارات 2020.
جنــني خالــق.  صحفية اســتقصائية . منتجــة محتوى على 
وســائل التواصل ، عملت مراســلة صحفية  في وسائل اعام 

محليــة  منها “The Australian ” Crikey” وقســم األخبار 
. ABC في

مــي رزق. خبيرة في االعام الرقمــي ) ديجتال(تتمتع بخبرة 
واســعة في التلفزيون ، الراديو والصحافة املكتوبة واملواقع 
 SBS Arabic“ االلكترونيــة . مســؤولة االعــام الرقمي فــي

”24
ســحر مــراد. عملــت كمحــررة  فــي ميكروســوفت ومراســلة 
صحفية  في “ The Daily Mail “ االســترالية . تعمل حاليًا  
محــررة  مجلــة النجوم وصحيفة األنــوار والتلغراف  باللغة 

االنجليزية .
انطوانيت لطوف. مراســلة صحفيــة ، باحثة ، منتجة برامج 
ومحتــوى ، كاتبــة  وُمحاضــرة  ورائــدة فــي  مجــال العدالة 

االجتماعية . 
حاصلــة علــى عــدة جوائــز  بالصحافــة . ُمؤسســة ومديرة 
محطــات  فــي  عملــت    “  Media Diversity Australia“

التلفزة التجارية والحكومية  االسترالية.

تصوير مصطفى حجازي
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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 الفطر السعيد

 Bridge Discount
Furniture

يتقدم
السيد بيتر مارون

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

عيد الفطر السعيد
أعاده اهلل على اجلميع باخلير واألمن والسالم

 يف أستراليا والعالم

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

Eid Saeed

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 الفطر السعيد
كل عام وانتم بخير
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بلدية كمبرالند تقيم مأدبة إفطار مميزة بتنظيمها وتنوعها

أقامــت بلدية كمبرالنــد مأدبة إفطــار رمضانيه ملفتة 
بتنظيمهــا وتنوعهــا، حضرهــا عــدد من املســؤولني 
ورجل الدين وجمعيــات خيرية وممثلني عن جمعيات 
واحزاب استرالية ومؤسسات اعامية وجمع غفير من 
أبناء املجتمع األسترالي املتنوع واملتعدد الحضارات. 

عــرف االحتفــال مديــر عــام البلدية بيتــر فيتذجلد 
بكلمــات مــن وحــي املناســبة وقــدم الشــيخ خالد 
طالب ليتلو بعض االيات من الذكر الحكيم ويشــكر 
رئيــس البلديــة على هــذه البادرة الطيبــة ومن ثم 
تكلم رئيس البلدية ســتيف كريســتو الــذي بدوره 

رحــب بالحضــور وتكلــم عن معاني شــهر رمضان 
في التآخي واأللفة ونشــر أواصر املحبة بني أبناء 
املجتمــع الواحــد، متمنيــا لجميع املســلمني عيدا 
ســعيا وآمنا وأن تبقى أســتراليا الحضن الجامع 

لجميع أبنائها

إجتماعيات
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يعتمد كثير من الراغبين في إنقاص 
وزنهم على نوع واحد من التغذية من 
أجل بلوغ هدفهم، لكن خبراء التغذية 

وجدوا أن خلطة تحتوي على نوعين أو 
أكثر من الطعام قد تكون الحل األمثل، 

حيث يحتوي كل نوع على عناصر 
غذائية مختلفة تعمل معا كوحدة 

واحدة للمساعدة في عدم اإلحساس 
بالجوع وفي حرق الدهون بشكل 

أفضل من عملها منفردة، وإليكم ١٤ 
خلطة طعام سرية إلنقاص الوزن حسب 
ما جاء في موقع "ويب ميد" المعني 

بالصحة وهي كالتالي:

األفوكادو والخضراوات الورقية الداكنة
تعد ســلطة السبانخ أو الكرنب منخفضة السعرات الحرارية 
وغنيــة بالعناصــر الغذائيــة، ولكنهــا قــد تجعلــك ترغب في 
املزيــد، لكن بإضافة األفوكادو الذي يحتوي على دهون جيدة 
يســاعد فــي منع الشــعور بالجوع كما يســهم في امتصاص 

املزيد من مضادات األكسدة النباتية.

الدجاج والفلفل األحمر الحار
تنــاول صــدور الدجاج، املعــروف دورها في إنقــاص الوزن، 
بعــد تتبيلهــا بصلصلة الفلفــل األحمر الحــار يزيد من حرق 

السعرات الحرارية ويقلل من إحساسك بالجوع.

دقيق الشوفان والجوز
املعروف أن إضافة األلياف إلى النظام الغذائي تؤدي إلى فقدان 
الــوزن، وبالتالي فإن تناول دقيق الشــوفان مضافا إليه الجوز 

يفي بالغرض ويضيف نسبة جيدة من البروتني إلى الجسم.

البيض والفاصوليا السوداء والفلفل
يمكــن أن تبدأ يومــك بوجبة إفطار غنية بالبروتني عن طريق 
تنــاول البيض، مع الفاصوليا الســوداء والفلفل، فهي وجبة 

صباحية مليئة باأللياف وتشعرك بالشبع.

شوربة الفاصوليا والخضراوات
أظهرت دراســة أن األشــخاص الذين يبــدؤون يومهم بتناول 
حســاء الخضــراوات مثــل الفاصوليــا الســوداء والحمص، 
يشعرون باالمتاء باستهاك سعرات حرارية أقل بنسبة 20 

% خال وجبة اإلفطار.

ستيك وبروكلي
يمكــن لهــذه الوجبــة أن تمنــح الرياضيــني الطاقة وتســاعد 
فــي بناء الجســم، فلحم البقــر غني بالبروتــني والحديد، أما 
البروكلــي الــذي يحتــوي علــى فيتامني ســي فيســاعد على 

امتصاص الحديد.

الشاي األخضر والليمون
يعد الشاي األخضر مشروبا مثاليا إلنقاص الوزن فهو يحتوي 
على مضادات األكسدة التي تساعد في حرق الدهون والسعرات 

١٤ خلطة سرية إلنقاص الوزن.. اختر منها ما يناسبك

الحراريــة، ووجــدت إحــدى الدراســات أن إضافــة القليــل مــن 
الليمون إلى الشاي األخضر يساعد الجسم على االمتصاص.

سمك السلمون والبطاطا الحلوة
يعتبر ســمك الســلمون من أهم مصادر دهون أوميغا 3 التي 
تســاعد فــي فقدان دهــون الجســم، ويمكن تناولــه في وجبة 
تضــم إلــى جانبــه شــريحة مــن البطاطــا الحلــوة املخبوزة 

للشعور بمزيد من الشبع.

الزبادي والتوت
تشير األبحاث إلى أن األشخاص الذين يحصلون على املزيد 
من الكالســيوم وفيتامني D كجزء من برنامج إلنقاص الوزن 
يفقدون دهوًنا أكثر من أولئك الذين ال يحصلون عليها، لذلك 
فإن وجبة من الزبادي الغني بفيتامني D والكالســيوم تكون 
مثالية، ويمكن إضافة التوت للتحلية والحصول على نســبة 

من األلياف.

الفطر واللحم المفروم
يمكنــك تناول البرغر وفقدان الوزن فــي نفس الوقت، والحل 
يكمــن في اســتبدال مــا ال يقل عن نصف كميــة اللحم بالفطر 
املفروم، فقد تساعدك الوجبة في الحفاظ على ثبات مستويات 

السكر في الدم، وكبح الرغبة في تناول الطعام.

زيت الزيتون والقرنبيط
يعتبــر القرنبيط غذاء معززا للنظــام الغذائي، ويحتوي على 
نســبة منخفضة من السكريات مما يساعد على فقدان الوزن، 
ولتحضيــر وجبة تشــعرك باالمتاء والشــبع يمكن رش زيت 

الزيتون على القرنبيط قبل تحميصه.

الفستق والتفاح
يعــد الفســتق مــن أقل أنــواع املكســرات التي تحتــوي على 
سعرات حرارية، لذا فيمكن أن يمثل وجبة خفيفة في منتصف 

النهار مع قليل من التفاح ملزيد من األلياف واملذاق الحلو.

السمك وتورتيال القمح الكامل والصلصة
تعتبر تورتيا الســمك طبقا صحيا ولذيذا في قائمة الطعام، 
ويمكن تحضيرها بســهولة عن طريق إضافة السمك األبيض 
الخالي من الدهون على تورتيا القمح الكامل الغني باأللياف 

مع بعض الصلصلة للحصول على فيتامينات إضافية.

الشوكوالتة الداكنة واللوز
تعــد الشــوكوالتة الداكنة إحــدى الحلويات التــي يمكنك أن 
تشــعر بالرضا حيال تناولها، وبإضافة اللوز عالي البروتني 
إليها يمكنك أن تحافظ على اســتقرار مســتويات الســكر في 

الدم، ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.
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يتقدم السيد جورج الراحيل 
من أبناء اجلالية العربية

بأحر التهاني وأطيب األمنيات مبناسبة حلول
عيد الفطر السعيد

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

تتقدم شركة جورية التجارية 
من أبناء اجلالية العربية واالصدقاء والزبائن الكرام

بأحر التهاني وأطيب األمنيات السعيدة مبناسبة حلول

عيد الفطر السعيد
أعاده اهلل على اجلميع باخلير والنجاح والتوفيق

وكل عام وأنتم بخير

 Australian Syrian
League

Wishing everyone

a Happy and safe

Eid Al-fitr
 MAY THIS SPECIAL TIME BRING LIGHT

TO THOSE SUFFERING HARDSHIP

تتمنى
الرابطة األسترالية السورية

ألبناء اجلالية العربية أوقاتًا آمنة 
مبناسبة حلول

عيد الفطر السعيد

�خ�ير م      ��ب �ت ام وا��خ ل �� ��

تدعو القنصلية الفخرية للجمهورية العربية السورية في 
أستراليا أبناء الجالية العربية السورية في سيدني ممن 
أتموا ســن الـــ 18 عامًا أو تجاوزوهــا بتاريخ االنتخاب. 
الى املشاركة في االنتخابات الرئاسية السورية وممارسة 
حقهم االنتخابي والوطني عبر اإلدالء بأصواتهم وذلك: 

يوم الخميس الواقع في 2021/5/20  
البدء الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء 

العنوان:
Canterbury Rd, Canterbury NSW 2193 333/2 

لاستعام:
Phone: )02( 9787 1504

القنصلية السورية تدعوأبناء اجلالية السورية 
الى املشاركة يف االنتخابات الرئاسية
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من وحي العدوان الغاشم على عزة

املطعم الشامي حتلو اجللسة واللقمة املميزة

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

ا���ي ا��مطعم ا���ش
يتقدم السيد علي وجميع العاملني معه

بأحر التهاني وأطيب األمنيات
مبناسبة حلول عيد الفر السعيد

Ahmad Yaghy

يتقدم
رجل األعمال السيد أحمد ياغي

من جميع املسلمني يف اوستراليا
بأحر التهاني وأطيب التمنيات مبناسبة حلول

عيد الفطر السعيد
أعاده اهلل على اجلميع باخلير والبركات

وكل عام وانتم بخير
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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 عاقة مرهقة جًدا وغالًبا مــا تكون عاطفًيا 
مؤثــرة. نحن نضمن حصــول زبائننا على أفضل النصائح فيما يتعلق بالطاق 

وتوزيع أصول األسرة واألطفال.
الوقوف على كل خطوة لتأمني حقوقهم والوفاء بالتزاماتهم خال 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 املحامني 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 الطاب ، واملثول 
أمــام محكمــة مراجعة الهجــرة ، ومحكمة مراجعة شــؤون الاجئني ، واملحكمة 

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

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

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

من القضايا القانونية.

يتقدم املحامي ايجاز خان
من أبناء الجالية العربية واإلسامية بأحر التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، وكل عام وأنتم بخير
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عباس علي مراد
Email:abbasmorad@hotmail.com

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

)الفراغ كثري( 

ما للنِسِر يحّلُق عاليًا حتى بالكاد بعُد ُيرى؟  
قالــت طيــوٌر لبعضهــا، وهــي ال تــدري أّنه 

محلِّق عاليًا:   
لكي يراها جماعة، وينقّض على املفرد. 

2 ـ 
سترى 

بعقِلك الصاحي 
ما ال تراُه بعينيك 

ستضحك أو ستبكي 
هذا الفراغ كثير. 

3 ـ 
ال يقول جديدًا   
َمن ال جديد له. 

  
4 ـ 

الحصار 
أم أنا الدائرة؟. 

5 ـ 
د بني متباعَدين  الذي يوحِّ

ملتقى روافِد الجهاِت: اإلنساُن اإلنسان. 

6 ـ 
يعتقد حَسُن النّية 

أّن الخيَر ينزل ال يصعد. 

7 ـ 
باطلة، تجيُز التفاوَت الطبقّي  

كلُّ شريعة، أو تجيز التفاوت بني الجنسني.  

8 ـ 
جعلوا 
كًا مّنا 

ياكُم كًا مّنا. 

دم اسود 
اجساد جامده 

وعيون لم تحنط بعد 
جفاف في سماء غطاها الضباب ولم 

يصلها مطر 
أغصان يابسه 

حدائق لم تزهر بعد 
واثمار على االرض يلفحها الذباب 

غابة تتخيل ربيع 
ورياح تفقد ثقتها بعواصف أتيه 

هل للسر اسرار 
وهل للذات عمق في ذاتها 

***
بني الخيال والظال وجوه ضائعة 

ويقف الواقع هنا عند التشابك 
ويولد منه إيقاع 

يبتدأ منه الخروج من زحام املدى 

***
 هل هو اخرس

 من اين جاء نطقه اذ
 يفهم االشياء

ويصمت

***
أنام بني بساتني صدرك 

واسكر من ماء ياسمينك حتى اذا ما جاءت 
اسراب الشهوة 

وجدتك في قناديل العشق 
وفي مملكة النعناع االتي من 

مرايا عينيك 
تدخلني في مملكة نشواتي 

وياخذني الحال من تفاح شهواتك 

دم اسود  قِبلة الروح

الشاعر غسان منّجد

َم وجَهُه يمَّ
جهات الحب

جهات العشق
جهات األرض

الساكنة في وعيه
الساكنة في ال وعيه

توضأ بنورها
يّمم وجهه
ِقبلة الروح
صام صبرًا

وافطر عنفوانًا
أّذن لقدسيتها

صّلى
ركع

سجد
نادى

اهلل اكبر
َحيَّ على الفاح

َحيَّ على فلسطني
ل وانطلق توكَّ
فاضت الروح

تعانق النسمات بعذوبتها
تراقص أمواج بحرها
رفعت أعمدة السماء

ظااًل
لتينها وزيتونها

صدقت الوعد
صدقت العهد

يوم ُبعثت حرة
سكنت أرضها

روت ثراها
ليكون بيت الرب )القدس(

مستقٌر لها
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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 شباق
رئيس الجمعية األمريكية ملهندسي القيمية 

بأستراليا ونيوزيلندا
Edshublaq5@gmail.com

الحــروب أنــواع، فهنــاك الحــرب املحليــة بــني فريقــني أو 
طائفتــني من نفس الجنــس وفي نفس البلــد وهناك حروب 
اقليميــه بــني دولتني مختلفتني متنازعتــني على حدود بريه 
أو مائيــة وهنــاك حــروب هواويــه )مثــال حرب البســوس 
وداحــس والغبــراء فــي الجاهلية بســبب فرس/حصان فاز 
على االخر واشــتعلت الحرب ملدة 40 عاما على ما أعتقد !( 
وهناك طبعا حروب عامليه بني دول وقارات مختلفة )الحرب 

العاملية األولى والحرب العاملية الثانية(. 
فلســفة الحــرب أو الحروب فلســفة جهنمية تســودها روح 
الســيطرة والهيمنــة وعــاده ما يتــم التخطيط لهــا من قبل 
الفريقني فاألكثر تجهيزا واستعدادا غالبا ما يكون املنتصر 
في أخر املطاف واألدهى من ذلك أن هناك من يتحكم في هذه 
مجريــات هذه الحروب ويســيطر عليها مــن بدايتها وحتى 
نهايتهــا وســواء  كنــت تؤمن بنظريــه املؤامرة والشــك أو 
ال   فالحقيقــة واألدلة تشــهد على ذلك ومــن يتحكم في املال 
واالعمــال في هذا الزمان يتربع على عرش  لعب"  االتاري " 
الحقيقية وهذه ال من دافع التسلية والدمار فقط أنما لجني 
املزيد من األرباح واملكتســبات وإحكام  الســيطرة والهيمنة 

على اقتصاد العالم وتسخيره لخدمه هؤالء!
الحرب العاملية األولى وتعد اول صراع دولي في هذا القرن 
)بســبب اغتيــال ولــي العهــد املجري-النمســاوي وزوجته( 
في ســرايفوا فــي 1914/6/28 ومن ثم اندلعــت الحرب في 
أغسطس من نفس العام واستمرت 4 سنوات متتالية حتى 
توقف القتال في الساعة 11 صباحا من يوم 1918/11/11 

ومن نتائج هذه الحرب ما يلي: 

أكثر من 70 بلدا أو دوله كانت مشــاركه )تأثرت (   1-
بشكل مباشر أو غير مباشره بالحرب

70 مليون جندي شاركوا في تلك الحرب   2-
حوالــي 10 مليــون قتيــل عســكري و20 مليــون   3-

جريح
6 مايني سجني  4-

10 مايني الجئي في أوروبا  5-
3 مايني أرمله و6 مليون يتيم   6-

أما تكلفه الحرب فكانت )تقديرا( من 3-4 اضعاف   7-
اجمالــي الناتــج املحلــي -GDP للبلــدان األوروبيــة التــي 

خرجت من الصراع مدمره تماما )الويكيبيديا (.

االنسان يسعى لتدمير األمانة! 
أمــا الحــرب العامليــة الثانيــة فقــد اندلعــت واســتمرت من 
1939حتى 1945 وبأسباب تتعلق بعنجهية الزعيم النازي 
ادولف هتلر و اإليطالي الفاشــي بنيتو موسوليني )تحالف 
املحــور مع اليابان ( لــرد املهانة والذل والهزيمة في الحرب 
األولى ضد الحلفاء ) فرنسا -بريطانيا – االتحاد السوفيتي 
وأمريكا ( وكانت النتيجة 6 سنوات من الدمار وحوالي 60 
مليــون قتيل وعــدد كبير جدا من الجرحــى واملفقودين غير 

معروف لحد االن !
أمــا بــني الحربــني وتحديــدا بعــد الحــرب العامليــة األولى 
 Spanish Flu- 1918( فقــد ظهــر وباء الحمى اإلســبانية(
H1N1 وحصد حوالي 50 مليون من األرواح وفي مده 3-2 
ســنوات. أما بقية األوبئة والجوائح واملصائب فكانت على 

سبيل املثال كاالتي: 

االنفلونزا األسيوية 1958-1957  1-
انفلونزا هونج كونج 1968 –1969  2-
انفلونزا سارس )كورونا 2(2002    3-

انفلونزا الطيور 2003 2009-  4-
انفلونزا الخنازير 2009 2010-   5-

انفلونزا الشرق األوسط – ميرز2012  6-
انفلونزا ايبوال 2016-2013   7-

بعد هذا السرد أو الطرح واالستعراض للحروب و املصائب 
التــي حلت على العالم أجمع يتضــح أننا على أبواب حرب 
عامليــه جديــده وربمــا )ثالثــه( ومن نــوع أخر)علــى االغلب 

بيولوجي (.  
 Pandemic COVID املتتبــع اليوم ألثار الجائحة الجديدة
19   والتــي عصفــت بالعالــم فــي 6 مــارس 2020 )جائحه 
عامليه مســتمرة سببها فيروس كورونا 2 املرتبط باملتازمة 
التنفسية الحادة )سارس كوف 2( يجد أن العالم مقبل على 
دمار شــامل اشــد فتكا من الحــروب التقليدية الكاســيكية 
وربمــا ألول مره في التاريــخ الحديث املعاصر نجد أن أكثر 
مــن 188 دولــه علــى مســتوى العالم قــد تأثــرت )ومازالت 
وحتــى كتابه هذه االســطر!( وأكثر مــن 185 مليون أصابه 
)ومازالــت( وأكثــر من 3.28مليــون وفاه )والعــداد ما يزال 
يســجل( أما الخســائر االقتصاديــة فقد تجــاوزت االصفار 
االثنــا عشــر وعم الكســاد والشــلل كل صناعــات وزراعات 

العالم بأسره وبدون استثناء – وال يزال!

مخازن األســلحة فســدت وكســدت، شــركات طيران افلست، 
صناعات غذائية وتقنيه تدمرت وخرجت من الســوق، رجال 
أعمــال مرضت أو انتحرت نتيجة ضياع كل شــيء يخصها 
، بيوت وازواج انفصلت وتدهورت ، بطاله وكســاد وظيفي 
فاق املعقول والامعقول في كل دول العالم ونحن مازلنا في  
السنه الثانية من عمر هذه الحرب العاملية الكونية مجهولة 

االنتهاء ! 
وبالرغــم مــن الفارق الزمنــي والتقني بــني الحربني األولى 
)1914 )1918 - والثالثــة )- !!!-   2020( اال أنــه يمكــن 
اســتنتاج العديــد مــن الــدروس والعبــر فــي هذا الســياق 
ومؤكدا أن االنســان )املســتحلف على هذه األرض( قد ضيع 
األمانــة فبــدال من أن يعمــر األرض قام بتدميرهــا ومازال ! 

واهلل املستعان.



19 The World Observer  |  13th May  |  2021 األوبزرفر  |  ١٣ أيار  |  ٢٠٢١
عالقات

وزوجتـــه  غيتـــس  الملياردير بيـــل  فجـــر 
الثقيـــل،  حيث  العيـــار  مليندا قنبلـــة مـــن 
أعلنا في بيان مشـــترك أنهما اتخـــذا قرارًا 
بإنهـــاء زواجهما. وهذا الطـــالق المفاجئ 
هو الثانـــي من نوعـــه بين أعلـــى المراتب 
ألغنـــى أغنيـــاء العالم بعد طالق مؤســـس 

موقـــع أمـــازون دوت كوم.
فاإلعـــالن عـــن انفصال بيـــل وملينـــدا بعد 
7٢ عامـــًا مـــن الـــزواج – بحكـــم مجاالت 
غيتـــس – قـــادر علـــى التأثير فـــي صناعة 
مـــن  واســـعة  ومجموعـــة  التكنولوجيـــا، 
وفـــي  العقاريـــة  والممتلـــكات  األعمـــال 
بلومبرغ. وفـــق  العالمية،  الصحـــة  مجاالت 

١٤٦ مليار دوالر
ولم يشــر الزوجان، اللذان يربحان ما يقدر بنحو 146 مليار 
دوالر، بحســب مؤشــر بلومبرغ للمليارديرات، إلى خططهما 
املاليــة، علــى الرغــم من أنهمــا أكدا أنهمــا ســيتعاونان في 

مواصلة أعمالهما الخيرية.
كما قال االثنان في بيان نشره حساب بيل غيتس على تويتر: 
"بعد تفكير ملي والكثير من العمل على عاقتنا، اتخذنا قرارًا 
بإنهــاء زواجنا". وأضافا: "لقــد قمنا بتربية 3 أطفال رائعني 
وبنينا مؤسســة تعمل في جميــع أنحاء العالم لتمكني جميع 
الناس من أن يعيشوا حياة صحية ومنتجة". والزوجان لهما 

3 أبناء أصغرهم عمره 18 عامًا.

رابع أغنى شخص في العالم
إلــى ذلــك ُيصنــف بيــل غيتــس، املؤســس املشــارك لشــركة 
.Microsoft Corp، والبالــغ مــن العمــر 65 عامــًا، على أنه 
رابــع أغنى شــخص فــي العالم. أمــا مليندا غيتــس، البالغة 
56 عامًا، فهي مديرة ســابقة لشــركة Microsoft، واكتسبت 
 Bill & Melinda شــهرة دولية وشــاركت في إدارة مؤسســة
Gates، وقد تم التبرع بالفعل بأكثر من 50 مليار دوالر على 

مدى العقدين املاضيني من أجل مكافحة الفقر واملرض.
وكتب متحدث باسم املؤسسة في بيان عبر البريد اإللكتروني 
أنهما سيظان رئيسني مشاركني للمؤسسة غير الهادفة للربح 
وأمينــني لها. وبحســب البيان، "سيســتمران فــي العمل معًا 
لتشكيل اســتراتيجيات املؤسســة واملوافقة عليها، والدعوة 

لقضايا املؤسسة، وتحديد االتجاه العام للمؤسسة".
ويعد هذا ثاني طاق مفاجئ بني أعلى املراتب ألغنى أغنياء 
العالــم فــي الســنوات األخيــرة، بعد إعــان جيــف بيزوس، 
مؤســس موقع أمــازون دوت كــوم، عام 2019، أنــه وزوجته 

آنذاك، ماكينزي، انفصا.

أكثر تعقيدًا
إال أنــه قد يتبني أن ثروة بيل ومليندا غيتس أكثر تعقيدًا في 
اقتســامها من ثــروة جيف وماكينزي، التــي كانت تتركز إلى 

حد كبير في أسهم أمازون.
القيمة الصافية لبيل غيتس نشــأت مع Microsoft، لكن من 
املحتمل أن تشــكل أسهم صانع البرمجيات اآلن أقل من 20% 
 Bill مــن أصولــه. لقد حول الكثيــر من حصته إلى مؤسســة
Melinda Gates & علــى مــر الســنني ولم يتم الكشــف عن 
حصتــه بالضبط منذ أن ترك مجلس إدارة Microsoft العام 

املاضي.

تقاسم الثروة
وأكبــر أصــول غيتــس هــي Cascade Investment، وهــي 
 Microsoft شــركة قابضة أنشــأها من عائدات مبيعات أســهم
وتوزيعــات األربــاح التــي يديرها مايــكل الرســون. ومن خال 
Cascade، لدى غيتس مصالح في العقارات والطاقة والضيافة 
باإلضافة إلى حصص في عشرات الشركات العامة، بما في ذلك 

.Canadian National Railway and Deere & Co

قنبلة طالق بيل غيتس.. السؤال األصعب في ١٦٤ مليار دوالر!

من جهتها قالت مونيكا ماززي، محامية الطاق وشــريكة في 
شــركة Sideman & Bancroft LLP في سان فرانسيسكو، 
الزوجــني ومكتــب  املتعلــق بمؤسســة  الكبيــر  الســؤال  إن 
األســرة هــو إلى أي مدى يخططان للعمل معــًا للمضي قدمًا. 
وأوضحت: "حتى في حاالت الطاق األكثر ودية التي رأيتها، 
كان التفضيل هو تقســيم األســاس إلى قســمني بحيث يكون 
هنــاك املزيد من االســتقالية وأقل اختاطــًا". وينطبق نفس 
املبــدأ على مكاتب العائلة، حيث يمكن تقســيم االســتثمارات 

إلى "وعاءين منفصلني".

أسباب وراء نجاح بيل غيتس
يعــد بيــل اليــوم واحدًا مــن أهم رجــال األعمــال األثرياء في 
أميــركا واملتفرغــني لألعمــال الخيرية، حيث أســس وزوجته 
ملينــدا منظمــة خيرية تدعى مؤسســة بيل وملينــدا غيتس، 

وذلك لتحسني صحة الفقراء وحمايتهم من الفقر.
وقام بتأســيس شــركة مايكروســوفت هو وصديقه بول آالن 
في عام 1975، وهي شــركة متخصصة في تطوير برمجيات 
الحاسوب. حقق بيل غيتس نجاحا باهرا بالعمل الجاد على 
مدار الســنني، إذ لــم يكن نجاحه محض صدفة. وهنا نســرد 

األسباب وراء هذا النجاح.

الشغف
كان شــغوفا باستكشــاف التكنولوجيا والبرمجة منذ أن كان 
طالبا في الصف الثامن. حيث اســتخدم أول جهاز حاســوب 
في حياته في املدرسة وتم تكليفه بمهام إدخال البيانات، كما 
تعــرف على البرمجيات واملعدات أكثــر فأكثر حتى بدأ رحلة 

نجاحه املهني.

التعلم من خالل العمل
كما أنه يرى أنه خال العمل هو الوقت املناســب للتعلم، فقد 
زودت شــركة CCC املدرســة بمزيــد مــن أجهزة الحاســوب، 
وانتهــك الطــاب هــذه األجهزة واخترقــوا أنظمــة الحماية. 
وبذلــك عرض بيل غيتس وثاثة من أصدقائه على CCC حل 
مشكلة االنتهاك واالختراق مجانا، ولحسن حظ الشركة أنها 

وافقت على هذا العرض.
واجتهــد بيل غيتــس وأصدقاؤه في العمل على حل املشــكلة 
ومســاعدة الشــركة في تحديــد أخطــاء النظام ممــا مكنتهم 
الخبرة في هذا العمل من برمجة األلعاب باحتراف. تعلم بيل 
غيتس من خال العمل، إنه الوقت املناسب لتتعلم أنت أيضًا.

صناعة القرار
واتخــذ بيل غيتس العديد من القرارات الشــجاعة في حياته 
حيــث أســس Traf-O-Data؛ شــركة متخصصــة فــي أنظمة 

قيــاس حركــة املرور وإعداد التقارير ملهندســي املــرور، وقال 
"لكي تربح كثيرًا عليك في بعض األحيان أن تخاطر كثيرًا".

وكان لديه صديق مقرب يشــاركه ذات الشــغف واالهتمام في 
البرمجــة وهو بــول آالن، طورا معًا لغة البيســك عام 1975، 

وهي لغة برمجة عالية املستوى.
وفي ذلك الوقت أســس بيل غيتس وآالن شــركتهما الناشــئة 

.Microsoft مايكروسوفت

العمل الجاد
لم تكن مبيعات شركة مايكروسوفت Microsoft عام 
1980 باملســتوى املطلــوب ولم تكن ميزانية الشــركة 
كافيــة لتعيني موظف مبيعات. نتيجة لذلك، غادر بيل 
غيتــس جامعــة هارفارد من أجــل العمل علــى تنمية 
مبيعــات مايكروســوفت. اجتهد بيل غيتس وشــريكه 
آالن في العمل واالنفصال عن شــركة MITS والتركيز 
على منتجات وبرمجيات مايكروسوفت فقط. تعاقدت 
بعــد ذلــك شــركة IMP مــع مايكروســوفت لتطويــر 
مترجــم Basic مخصــص للحواســيب الشــخصية 
الخاصــة بـ IMP. كان ترخيص مايكروســوفت لنظام 
 IMP لصالح حواســيب شــركة MS-DOS التشــغيل
هــو نقطة التحول في رحلة نجــاح بيل غيتس وآالن. 
أدى ذلــك إلــى نجــاح مايكروســوفت لتكــون املــزود 
األكبــر ألنظمــة التشــغيل فــي العالم في ذلــك الوقت 
ممــا قاد مايكروســوفت إلــى إطاق مجموعــة برامج 

مايكروسوفت أوفيس عام 1990.

روح الفريق
عمل بيل غيتس وبول آالن سوية إلى أن تمكّنا من تكوين فريق 
عمــل بعــد ذلك، حيث كان بيل يقرأ كل ســطر من خوارزميات 

البرامج الصادرة عن مايكروسوفت.
وكان ملتزما جدا تجاه عمله ويطلب من املوظفني ذلك أيضا. 
وقــال ذات مرة: "نحــن نتطلع إلى األمام تجــاه القرن املقبل، 

سيكون القادة أولئك الذين يساعدون اآلخرين".

اإلصرار والعزيمة
بعــد ذلــك، توســع عمــل مايكروســوفت مــع ســرعة نمــو 
ســمعتها الحســنة في تطوير البرمجيات وعلى الرغم من 
اســتقالته من منصبه كرئيس مجلس إدارة مايكروسوفت 
في العام 2008 إال أن الشــركة مستمرة في العمل والنمو 

حتى يومنا هذا.
ونجــح بيــل غيتــس في صناعــة نقطــة التحول فــي عالم 

تطوير البرمجيات وتكنولوجيا املعلومات ككل.
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امليزانية الفيدرالية...

األمني العام لألمم املتحدة...

مع الكشــف عن عدد من السياســات الجديدة بناًء على تلك التي تم اإلعان 
عنها مسبًقا ، إليك نظرة سريعة على من املستفيد والخاسر فيها.

الرابحون
اللقاحات

ســيتم إنفــاق 1.9 مليــار دوالر إضافية على اســتراتيجية اللقــاح الخاصة 
بأســتراليا علــى مدى الســنوات الخمس املقبلة ، مع تأكيــد الحكومة أيًضا 
على تخصيص بعض األموال لاســتثمار في إنتــاج لقاح الحمض النووي 

الريبي في أستراليا.
ال يمكن حالًيا تصنيع لقاحات mRNA في أســتراليا ، ولكن بعد النصيحة 
مــن املختصني الصحيــني بأن لقاح COVID-19 املفضل لألشــخاص الذين 
تقــل أعمارهــم عــن 50 عاًمــا هــو Pfizer )mRNA( ، لذلــك دعــا الكثيرون 

الحكومة إلى النظر في إنتاجها محلًيا.
بينما كانت تقنية mRNA قيد التطوير قبل الوباء ، لم يتم استخدامها في 
اللقاحات حتى قامت شركات مثل Pfizer و Moderna بإطاق عاجاتها.

تقــوم الحكومة أيًضا بتخصيص 1.5 مليار دوالر أخرى للخدمات الصحية 
املتعلقة بـ COVID  مثل االختبار وتتبع جهات االتصال.

املرأة
تعرضت ميزانية العام املاضي النتقادات كثيرة بســبب افتقارها إلى تركيز 

مدروس على تمويل املرأة - في حني أن هذا العام القصة اختلف.
باإلضافــة إلــى التغييرات في دعم رعاية األطفال ، فــإن الحكومة تقدم 354 

مليون دوالر لصحة املرأة.
ويشــمل ذلك 100 مليون دوالر لتحســني برامج فحص ســرطان عنق الرحم 
والثــدي ، بمــا في ذلك توســيع خدمة التصوير الشــعاعي للثــدي املجانية 
لتشــمل اآلن النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بني 40 و 74 عاًما )كانت في 

السابق للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بني 50 و 74 عاًما(.
يتم تخصيص أكثر من 47 مليون دوالر لخدمات االكتئاب للنساء الحوامل 
واألمهــات الجــدد ، و 95.9 مليــون دوالر لفحــص األجنــة أثنــاء التلقيــح 
االصطناعــي و 13.7 مليــون دوالر لتقليــل معدالت الــوالدة املبكرة ، خاصة 

بني مجتمعات السكان األصليني.
إنفــاق الحكومــة 21.6 مليون دوالر على مبادرات صحية أخرى بما في ذلك 

برامج التثقيف وإدارة األلم.
كمــا أنهــا خصصــت 998 مليون دوالر علــى مدى الســنوات األربع القادمة 

للحد من العنف املنزلي والعائلي ودعم الناجيات.
قالت منظمة سامة املرأة في نيو ساوث ويلز أن هذا القطاع قد يحتاج إلى 

مليار دوالر سنوًيا لخدمات الخطوط األمامية فقط.
ســيكون هنــاك أيًضــا برنامج تجريبــي جديد يمنــح النســاء الهاربات من 
العاقات العنيفة مساعدة تصل إلى 5000 دوالر ، مقسمة إلى 1500 دوالر 

و 3500 دوالر للمصاريف مثل اإليجار والرسوم القانونية واألثاث.
وســيتم تخصيــص 107 مايــني دوالر أخرى للمســاعدة فــي إدارة قضايا 
قانون األسرة والدعم القانوني والصحة العقلية ، مما رفع إجمالي اإلنفاق 

على تدابير السامة إلى 1.1 مليار دوالر.
ملساعدة النساء عند التقاعد ، ستعمل الحكومة اآلن على دفع ضمان التقاعد 

للموظفني الذين يكسبون أقل من 450 دوالًرا شهرًيا.
أخيًرا ، سيوفر مخطط جديد مدته أربع سنوات 10،000 للوالدين العازبني 
الذين لديهم أطفال تحت ســن االســتقالية، مساعدة لشراء منزل مع رعبون 

صغير يصل إلى 2 في املائة.
وفًقــا ألحدث بيانات ABS ، فإن 81 فــي املائة من اآلباء واألمهات العازبني 
هم من النساء ، مما يعني أن البرنامج يمكن أن يعطي الكثير من الدعم في 

سوق اإلسكان.

رعاية املسنني
تخصــص الحكومــة 17.7 مليــار دوالر إضافيــة لرعاية املســنني على مدى 

خمس سنوات ، أو ما يقرب من 3.5 مليار دوالر في السنة.
على الرغم من أنها دفعة كبيرة ، إال أنه من الجدير بالذكر أن اللجنة امللكية 
لرعايــة املســنني أعلنــت أن القطــاع يعانــي من نقــص التمويــل بنحو 10 

مليارات دوالر سنوًيا.
ســيتم إنفــاق األموال علــى 80000 حزمة رعايــة منزلية جديــدة على مدار 
العامني املقبلني ، ليصل املجموع إلى أكثر من 275000 حزمة بحلول يونيو 

.2023
اعتبــاًرا مــن 30 يونيــو مــن العــام املاضــي ، كان هناك أكثر مــن 100000 
شــخص علــى قائمــة انتظار حــزم الرعاية املنزليــة ، حيث أوصــت اللجنة 
امللكيــة بتقديم الخدمات للجميع في قائمة االنتظار بحلول نهاية هذا العام 

واســعة على قطاع غزة حيث أكدت أنها اســتهدفت مئات األهداف لحركتي 
"حماس" و"الجهاد اإلسامي"، بينما أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية 
فــي القطــاع عن مقتل اكثــر من 109 فلســطينيني، بينهــم 28 طفا، إضافة 
إلى 621 جريحا حتى اللحظة، بينما شــنت الفصائل الفلســطينية ضربات 
مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل بينها مطارات، وتم اعتراض معظم 

الصواريخ لكن الهجمات أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليني على األقل.
وأعلنــت كتائــب عز الديــن القســام، اليوم توجيه ضربــة صاروخية كبيرة 
بـــ100 صاروخ مــن قطاع غزة باتجاه عســقان، ردا على اســتهداف جيش 
االحتــال اإلســرائيلي للمدنيني وقصــف البنية التحتية واملنشــآت املدنية 
بقطــاع غــزة، فــي حــني دوت صافــرات اإلنــذار في عــدد كبير مــن املناطق 

والبلدات اإلسرائيلية املتاخمة للقطاع.

، وهو أمر لن يحدث مع اإلنفاق الحالي.
كمــا تقدم الحكومة مبلغ 3.9 مليار دوالر على مدى الســنوات األربع املقبلة 
لتفويض "محاضر الرعاية" لـ 240 ألف مقيم في رعاية املســنني و 67 ألف 
شــخص يحصلون على خدمات الراحة - وهــي توصية أخرى من توصيات 

اللجنة امللكية.
كما أن تدريب القوى العاملة على جدول األعمال ، حيث تم تخصيص 216 
مليون دوالر على مدى ثاث ســنوات لتوفير تدريب أكثر تخصًصا و 91.8 

مليون دوالر على مدى عامني لـ 13000 عامل رعاية منزلية جديد.

رعاية االطفال
بعــد تعرض ميزانية العــام املاضي النتقادات لعدم تقديــم أي تمويل جديد 
لرعايــة األطفــال، خصصــت الحكومــة في هــذه امليزانيــة 1.7 مليــار دوالر 

إضافية على مدى السنوات الثاث املقبلة في هذا القطاع.
ســُيخصص مبلــغ 566 مليــون دوالر أو نحو ذلك ســنوًيا إلدخال تغييرات 

على نظام دعم رعاية األطفال الذي سيدخل حيز التنفيذ في يوليو 2022.
بموجــب التغييــرات ، ســيتم إلغاء الحــد األقصى الســنوي البالغ 10560 
دوالًرا لألســر التي يزيد دخلها عــن 189390 دوالًرا ، بما يتوافق مع تعهد 

حزب العمال.
إذا كان لديــك طفــل واحــد في رعاية األطفال ، فــإن اإلعانة تبقى عند 65 في 

املائة ولكن إذا كان لديك طفان أو أكثر ، فتصبح 95 في املائة لكل طفل.

رياض األطفال
عادة ما تقدم الحكومة تمويًا ســنوًيا ملرحلة ما قبل املدرســة ، لكنها تقدم 
هــذا العــام التزاًما أقوى ، ووعــدت بـ 1.6 مليار دوالر على مدى الســنوات 

األربع املقبلة.
ال يزال يتعني وضع اتفاقية التمويل مع الواليات واألقاليم وستدفع ثمن 15 

ساعة على األقل في األسبوع.

دافع الضرائب
وســيظل ما يســمى ب "تعويض ضريبة الدخل املنخفض واملتوسط" سارًيا 

ملدة عام آخر.
الحســم الضريبــي ، الــذي يحصــل عليــه العمال بعــد اســتكمال إقراراتهم 

الضريبية ، يستحق مبالغ مختلفة ملجموعات الدخل املختلفة.
كان من املفترض أن ينتهي في 30 يونيو ، لكن سيتم تمديده ملدة 12 شهًرا 

أخرى.

األعمال
باإلضافــة إلــى الدعــم املُعلن عنــه لقطاعات صناعيــة معينة مثــل املصانع 
الصغيرة وألعاب الفيديو والشركات الناشئة في مجال الطب والتكنولوجيا 
الحيوية ، تحتوي امليزانية أيًضا على بعض االمتيازات للشركات األخرى.

تم تمديد نظام الحوافز املالية في العام املاضي ملدة 12 شهًرا أخرى.
وهــذا يعني أن الشــركات التــي يصل حجم مبيعاتها إلــى 5 مليارات دوالر 
ستكون قادرة على شطب القيمة الكاملة ألي أصل مؤهل، مثل سيارة العمل 

أو املعدات التي اشتروها بني امليزانية املاضية و 30 يونيو 2023
يعنــي التمديــد أيًضا أنه يمكن تعويض أي خســائر تم تكبدها حتى يونيو 
2023 مقابــل األرباح الســابقة التي تــم تحقيقها في الســنة املالية 2018-

.2019

املزارعون
يســتفيد املزارعون من شــطب األصول الفوري الذي تم تمديده حتى يونيو 
2023 ، ممــا يســمح لهــم بحســم التكلفة الكاملــة لألصول املؤهلــة القابلة 

لاستهاك على الفور.
هناك أيًضا 200 مليون دوالر الستراتيجية التربة الوطنية التي ستتضمن 
حســومات للمزارعني الذين يشــاركون نتائج اختبار التربة ، و 370 مليون 

دوالر لتدابير األمن الحيوي لوقف انتشار اآلفات واألمراض.

الخاسرون
الطاقة املتجددة

ال يوجــد تمويــل مباشــر جديــد فــي امليزانيــة ملصــادر الطاقــة املتجــددة ، 
باســتثناء 30 مليــون دوالر علــى مدى العــام املقبل ملشــروع بطارية كبيرة 

وشبكة صغيرة بني كاثرين وداروين في اإلقليم الشمالي.
يتركــز معظم إنفاق الحكومة على الطاقة املتجددة، على تقنيات االنبعاثات 

املنخفضة.
وخصصت الحكومة 643.4 مليون دوالر على مدى الســنوات األربع املقبلة 
لتقنيــات منخفضــة االنبعاثــات ، بمــا فــي ذلــك 539 مليــون دوالر لتمويل 
مخططني للطاقة "النظيفة" أعلن عنهما قبل امليزانية من قبل رئيس الوزراء.
ويشــمل مبلــغ 275 مليــون دوالر لتطويــر أربعــة مراكــز أخــرى إلنتــاج 

الهيدروجــني فــي املناطق اإلقليميــة ، و 237 مليون دوالر ملشــاريع التقاط 
الكربون وتخزينه )CCS( واملحاور.

أثــار منتقــدون مــن مجلــس املنــاخ ومعهــد أســتراليا مخــاوف بشــأن كا 
املشــروعني ، قائلــني إنــه ما لــم يتم إنتــاج الهيدروجــني باســتخدام طاقة 

متجددة بالكامل ، فسيظل يساهم في االنبعاثات.
فيما يتعلق باحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه ، صنفها مجلس املناخ 
علــى أنهــا تقنية "باهظــة الثمن" ال تنتــج انبعاثات صفرية ولــم تنجح في 

جميع أنحاء العالم.

السياحة الدولية
عندمــا تم تســليم آخر ميزانيــة في أكتوبر ، افترضــت الحكومة أن الحدود 

الدولية ستبدأ في إعادة فتحها تدريجيًا مع نهاية هذا العام.
ولكــن بالنظــر إلى املشــكات املتعلقــة بإطاق اللقــاح والفاشــيات الدولية 
املســتمرة ، تقــول الحكومــة اآلن إن الحــدود لــن تفتــح حتــى منتصف عام 

2022 على األقل.
هذه أخبار سيئة لشركات السياحة الذين يعتمدون على الزوار الدوليني.

معدل الهجرة
مع اســتمرار إغاق الحدود الدولية حتى منتصف العام املقبل على األقل ، 

من املتوقع أن تستمر أرقام الهجرة لدينا في التراجع.
مــن املتوقــع اآلن أن ينخفض   عدد املهاجرين الى أســتراليا حوالي 97000 
بحلــول يونيــو من هــذا العام - وهو انخفــاض أكبر من االنخفــاض البالغ 

72000 شخص الذي تم توقعه في ميزانية العام املاضي.
ســتنخفض الهجــرة بمقــدار 77 ألف شــخص إضافي بــني 2021 و 2222 

بسبب إغاق الحدود.

الجامعات
من املرجح أن تســتمر املعاناة فــي الجامعات في جميع أنحاء الباد، حيث 
أنهــا تعتمــد على الطاب الدوليني ، نظًرا للتأخير فــي إعادة فتح الحدود ، 
وطرح لقاح COVID-19 البطيء ، وعدم وجود صورة أوضح عن مســتقبل 

الحجر الصحي في الفنادق.
ومما يزيد الطني بلة عدم وجود تمويل محدد للجامعات في امليزانية.

تقدر امليزانية اآلن أن الحدود الدولية ستفتح في عام 2022 ، وبينما تعمل 
الحكومة على خطة من ثاث خطوات لتحقيق ذلك ، فإنها تعتمد على خطة 

تلقيح غالبية السكان.
أنتونــي ألبانيــز فــي رده علــى امليزانيــة، يركــز علــى إصاحات اإلســكان 

والتحرش في مكان العمل والطاقة
وعد أنتوني ألبانيز بأن تقوم حكومة حزب العمال ببناء مســاكن ميســورة 
التكلفة للعمال املهمني ، وتجريم ســرقة األجور، وســن تشريعات لضمان أن 

يقوم أرباب العمل بواجب منع التحرش الجنسي في العمل.
خطــاب رد امليزانيــة الــذي ألقاه مســاء الخميــس يختتم أســبوع امليزانية 
الذي حدد معالم ســاحة معركــة انتخابية بني زيادة األجــور والتخفيضات 

الضريبية.
أعلــن ألبانيــز عن سياســات جديــدة لإلســكان ، وخلــق دورات تدريبية في 
وظائــف الطاقــة النظيفة ، وصنــدوق جديد "لبدء التشــغيل" لرواد األعمال 
الناشــئني ، واتهــم حكومــة موريســون بـ "اإلهمــال" وعدم وجــود "مخطط 

للمستقبل".
قال ألبانيز في البرملان: "ستكون كارثة إذا خرجنا من هذه األزمة ولم نتعلم 

شيًئا - ولم نتغير على اإلطاق".
طرح ســؤال بســيط على األســتراليني ، "هل تشعر أنك أفضل حااًل مما كنت 
تشــعر به قبل ثماني ســنوات؟" - الذي قد ينتهي به األمر كشــعار انتخابي 

لحزب العمال - سعى ألبانيز إلى تحديد الفروق بني املعارضة والحكومة.
جــاء ذلــك بعد 48 ســاعة من قيام وزيــر الخزانة جوش فرايدنبرغ بتســليم 

امليزانية التي وصفها بعض املعلقني بأنها "عمالية خفيفة".
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م تكن هذه املرة األولى التي تتحدث فيها اإلعامية األميركية 
الشــهيرة، أوبرا وينفري، عن طفولتها البائسة، فقد تطرقت 
لتلك املرحلة من حياتها في عدة مناســبات ســابقة، إال أنها 

كانت هنا أكثر صراحة حيث أوضحت تفاصيل أكثر.
فقــد كشــف اإلعاميــة عبــر حســابها فــي موقــع التواصل 
االجتماعــي إنســتغرام، حيثــات جديــدة عن اإلســاءة التي 
عانــت منهــا عندمــا كانــت طفلــة، وأكــدت أن جدتهــا كانت 
تعنفهــا بانتظــام وألصغر األســباب، وتحدثت عــن أثر ذلك 

على شخصيتها حتى سن البلوغ.
كما نشرت األميركية البالغة من العمر 67 عامًا، ثاث صور 
نــادرة من طفولتها على حســابها، وصورتــني عندما كانت 

طفلة صغيرة وواحدة وهي طالبة.
وأوضحت أنها نشــأت فقيرة، ونادرًا ما شعرت بالحب، كما 
أنها قضت الســنوات الســت األولى من حياتهــا مع جدتها 
قبــل االنتقال للعيــش مع أم كانت وصفتهــا بالباردة، حيث 

سمحت لها بأن تنام على شرفة املنزل حيث كانت تعيش.

بّين الفنان قصي خولي أن شــخصية "صافي" التي ئوديها 
في مسلســل "2020" )تأليف نادين جابر وبال شــحادات، 
وإخــراج فيليــب أســمر(، تتمتــع باالٔخاق رغــم أن مهنتها 

تظهر عكس ذلك.
ورد فــي لقــاء لــه عبــر برنامــج "تريندينغ" على استفســار 
الجمهــور عمــا إذا كان "صافــي" شــخصًا خّيرًا أم شــريرًا، 
وقال إنه رغم عمله بتجارة املمنوعات اإل أنه يعتبرها مهنة 
فقــط فهــو بالوقت نفســه "صاحب أخاق وال يتبع سياســة 
القتل أو الضرب مع من يسيء له"، وأضاف "إنما يعّلم عليه 
بالشــفرة" التــي أخرجهــا قصي من فمه على الهــواء لئوكد 
أنها حقيقية، ومبينًا أنه أذى لســانه عدة مرات حتى اعتاد 

عليها وعلى آلية استخدامها.
وتحدث عما تطلبته شخصية "صافي" من عمل على تفاصيل 
دقيقــة حتــى يكون للدور نكهة جديدة، خاصة في ظل وجود 
أعمال مشــابهة وتغوص بعالم تجــارة املخدرات واملافيات، 
ومنها إلى جانب وضع الشفرة في الفم، اضطراره للتدخني، 

بدأ املخرج ســامر البرقاوي اليوم )3 أيار( عمليات تصوير 
الجــزء الخامس من مسلســل الهيبة، والذي ســيحمل اســم 
"الهيبة-جبــل"، وســيكون هــذا الجــزء األخيــر مــن العمل، 

بحسب ما صّرح صادق الصّباح سابقًا.
وسيضم هذا الجزء على قائمة أبطاله، معظم ممثلي األجزاء 
الســابقة، وهــم: تيم حســن، منى واصف، روزينــا الذقاني، 
عبــدو شــاهني، ســعيد ســرحان، وغيرهــم، فيمــا ســتغيب 
شــخصية صخــر عــن هــذا الجــزء والتــي جســدها أويس 

مخلاتي.
وســينضم إليهــم الفنانــان عبــد املنعــم عمايــري، وإيميــه 

الصّياح.

ظهــرت موهبتهــا الفنيــة وبصمتها الخاصة في شــخصية 
"شفيقة" بمسلســل "موسى" الذي يبث في رمضان الحالي، 
فلتتــت األنظــار نحوها وحققت نجاحــا مختلفا أضاف إلى 

رصيدها الفني.
إنها الفنانة املصرية هبة مجدي التي تحدثت ملوقع "سكاي 
نيــوز عربية" عن كواليس مشــاركتها باملاراثون الرمضاني 
لهذا العام بمسلســل "موسى" الذي يؤدي فيه الفنان محمد 
رمضان دور البطولة، والتحضيرات التي تطلبتها شخصية 
"شــفيقة"، ومــا الــذي يميز "موســى" عن غيره مــن األعمال 

الفنية.
أكدت هبة أن "هناك تفاهما جمعها برمضان خال كواليس 

تصوير مسلسل موسى ألنه ممثل موهوب".
وتابعت: "انبهرت به وبموهبته عندما مثلت معه في مشهد 
واحد فهو يدخل اللوكيشــن )موقع التصوير( وهو "مذاكر" 
شــخصيته جيدا، ملم بكل تفاصيلها، وســعدت بمشــاهدي 
معــه، رغــم أنهــا ليســت كثيــرة، ولكنهــا مهمــة في ســياق 

األحداث".
 وأردفت هبة مجدي ) 32 عاما(: "أول مشهد جمعني به في 
"موســى" كان مشــهدي في املنزل بالصعيد الذي تم إذاعته 
بالحلقة الثانية ومن املفترض أن يبرز هذا املشــهد مشــاعر 

حب ومودة كبيرة بني شفيقة وأخيها موسى".

طمــأن املمثل الســوري باســم ياخــور متابعيه، على 
صحته بعد انتشــار صورة لــه وهو مصاب بفيروس 

كورونا املستجد.
ونشر عبر حســابه الخاص على "إنستغرام"، صورة 
كتــب فيهــا: "أحبائــي أنــا بخيــر وأمــوري جيــدة، 
وتماثلت للشــفاء التام شكرًا من القلب لكل اهتمامكم 

ومحبتكم".
وكان الفنان الشــهير، أثار ضجة قبل أيام بعد نشــره 
صورة عبر خاصية "قصص فيسبوك". وظهر ياخور 
وهو يضــع األكســجني وبجانبه األســطوانة، وحمل 
بيــده ورقة كتــب عليها كلمة "شــكرا" فيما بدت عليه 
آثار التعب، فيما لم يوضح هل هو في املستشــفى أم 

في منزله؟.
إال أنــه ّعلق علــى الصورة، كاتبا : "شــكرا من القلب 
لــكل األصدقــاء الرائعــني اللي وقفوا جنبــي في هذه 
األيــام الصعبــة املاضيــة اللي مــرت لوالكــم ما كنت 
بعرف شــو كان صار بحبكم من قلبي"، دون الكشــف 

عن مزيد من التفاصيل.

صدمة من أشهر مذيعات العالم..
أوبرا تكشف خبايا طفولتها

"صافي" يجبر قصي خولي على التدخين
واستخدام الشفرة

بدء عمليات تصوير 
الهيبة 5

هبة مجدي: هكذا 
تعاملت مع محمد رمضان 

في "موسى"

بعد صورته مع أنبوب األكسجين..
باسم ياخور يكشف عن حالته

وكتبــت اإلعامية أن أكثر املشــاعر انتشــارًا التي تتذكرها 
منذ طفولتها هي الشعور بالوحدة.

يشار إلى أنها كانت كشفت سابقًا أنها تعرضت لاغتصاب 
واإليــذاء من قبل أصدقاء العائلة، الذين لم يتم الكشــف عن 
هويتهــم علنًا، أثنــاء إقامتها مع والدتها فــي ميلووكي، ثم 

انتقلت إلى ناشفيل للعيش مع والدها.

رغــم أنــه غير مدخن في حياتــه العادية، ما تســبب له باآلم 
فــي صدره، مشــيرًا إلى أنــه على املمثل الغــوص بتفاصيل 
عميقــة وأحيانًا تحتاج الٔدوات قد تكون مٔوذية لكن عليه أن 

يستغلها بطريقة حرفية.
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ألغت فتاة في والية أوتار براديش الهندية زفافها بعد فشل 
العريس باختبار أعدته له في جدول الضرب.

وقعــت الحادثــة الغريبة األربعــاء املاضي، بعدما تشــككت 
العــروس في مســتوى زوجهــا التعليمي، وقــررت اختباره 
علنــا أمام املدعوين، في جدول الضــرب قبل تبادل األكاليل، 
لكــن الزوج املســتقبلي فشــل فــي االختبــار الســهل، لتقرر 
العــروس رفض الزواج ومغادرة الحفل ســريعا بعد أن كان 

على وشك االكتمال.
وحاول األصدقاء وأفراد العائلة إقناع العروس بالعدول عن 
رأيها، لكنها شددت على أنها ال تستطيع الزواج بشخص ال 

يعرف أساسيات الرياضيات.
وأبــدت ابنة عم العروس دهشــتها عندما عرفت أن العريس 
غيــر متعلــم، وقالــت: "عائلــة العريــس أخفــت عنا مســألة 
تعليمه، ربما لم يذهب إلى املدرسة من األساس. لقد خدعتنا 
عائلة العريس. لكن أختي الشجاعة انسحبت دون خوف من 

املحظورات االجتماعية".

أعلــن مكتــب املدعــي العــام فــي لــوس أنجلــوس بواليــة 
كاليفورنيــا األميركية، توجيه اتهامات لخمســة أشــخاص 
بالشــروع في القتل والسرقة، وجرائم أخرى تتعلق بخطف 
كلبي الفنانة الشــهيرة ليدي غاغا تحت تهديد الســاح في 

فبراير، وإطاق النار على القائم عليهم.
وقالت الشرطة في بيان منفصل إن 4 من املعتقلني الخمسة 

أعضاء معروفون في عصابة.
أمــا الشــخص الخامس، وهــو امرأة، فكانت مــن أبلغ أنها 
عثــرت على الكاب وأعادتهــا ولكن وجهت لها تهمة حيازة 

أشياء مسروقة.
وأعيد الكلبان بعد يومني من سرقتهما في هوليوود.

وُخطف الكلبان وهما من نوع البولدوغ الفرنســي ليا بعد 
إصابــة الشــخص املســؤول عنهمــا برصاصة فــي صدره. 
وأعيد الكلبان بعد أن عرضت غاغا مكافأة قدرها 500 ألف 

دوالر.
وقالت شــرطة لوس أنجلوس يــوم الخميس إن املحققني ال 
يعتقدون أن املشــتبه بهم كانوا يستهدفون الضحية بسبب 

صاحبة الكاب.
وقال البيان " ولكن األدلة تشــير إلى أن املشــتبه بهم كانوا 
يعرفــون القيمــة الكبيــرة لنــوع الــكاب وكان الدافع وراء 

السرقة ".

بعد التلفزيون والســينما، تخــوض ميغان ماركل غمار أدب 
األطفــال مــن خال كتــاب عن "الروابــط الخاصــة بني األب 
وابنه" مستوحى من زوجها األمير هاري ونجلهما آرتشي، 

على ما أعلنت مؤَسَسة الزوجني الثاثاء.
ويحمــل الكتــاب عنــوان "ذي بنش" )املقعــد( ويصدر في 8 
يونيو، ونقل بيان ملؤسســة "آرتشــويل" عن دوقة ساسكس 
قولهــا إنــه كان فــي األصــل "قصيــدة" كتبتها إلــى زوجها 
"بمناســبة عيد األب، بعد شــهر من والدة آرتشــي" في مايو 

.2019
والقصــة مصحوبــة برســوم إيضاحيــة للفنــان األميركــي 
األسود كريستيان روبنسون "تجسد الدفء والفرح والراحة 
في العاقة بني اآلباء وأبنائهم من كل األصول االجتماعية"، 

بعد تجارب في التلفزيون والسينما.. ميغان 
ماركل تقتحم مجاال جديدا

فتاة تلغي زفافها
بعد فشل العريس في جدول الضرب

5 متهمين بخطف كلبي 
ليدي غاغا

وحســب الصحف املحليــة، تدخلت أطراف عــدة في املدينة 
ملصالحــة العائلتــني، لكــن جهودها لــم تكلــل بالنجاح وتم 
االتفاق بني العائلتني على إعادة جميع الهدايا واملجوهرات.

علــى ما أضافت مــاركل التي تضع مولودتهــا الجديدة في 
الصيف املقبل.

وأكدت املمثلة الســابقة في املسلســل التلفزيوني "سوتس" 
املولــودة ألب أبيــض وأم ســوداء رغبتهــا فــي تصوير هذا 

"الرابط الخاص من منظور الشمولية".
وأضــاف البيان أن الكتــاب يتناول "مختلــف الوجوه التي 
يمكــن أن يتخذهــا الحب" وطريقة "التعبير عنها في أســرة 

عصرية".
وسيصدر الكتاب في الواليات املتحدة عن دار "راندم هاوس 
تشــيلدرن بوكــس"، وفــي كنــدا عــن دار "تونــدرا بوكس"، 
وكذلك في بريطانيا وإيرلندا وأستراليا ونيوزيلندا والهند 

وجنوب إفريقيا عن دار "بافني".
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قصةمثلكلماتأمثال

Eid Saeed

 مثل مسمار جحا ؟
يمكن قول هذا املثل في حاالت يكون فيها 

الشخص ال يربطه في مكان أو مجلس سوى 
شيئ بسيط ال قيمة له، ولكن يصعب أن يتم طرده 

 بسبب ارتباطه في هذا الشيئ.
أما قصة هذا املثل فهي ما فعله جحا مع شخص 

اشترى 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 بشكل يومي سواًء في الصباح أو 
املساء وذلك بحجة أنه جاء ليزور ويطمئن على 

مسماره، وكان جحا يتحّين أوقات الغداء أو 
العشاء لاطمئنان على مسماره وليستفيد من 

 طعام املشتري.
استمر جحا على هذا الحال لفترة طويلة حتى 
سئم الرجل مما يفعله جحا، مما دفعه بالنهاية 

للهرب من املنزل وترك كل شيئ خلفه.

شريعة امللك أورنمو
مــن أقدم التشــريعات فــي التاريخ اإلنســاني شــريعة امللك 
أورنمــو مؤســس ســالة أور الثالثــة )2111-2003( ق.م 
وقــد اكتشــفها العاملــان كريســر وكورنــي وأصــدر الباحث 
شــتاين دراســة مفصلة حول ما توصل إليه مــن رقم طينية 
 ووصلنــا منهــا 32 مــادة، وكانــت أجــزاء من الرقــم تالفة.

يذكــر أورنمو في مقدمة قانونه أن اآللهة فوضته بحكم باد 
ســومر وأكاد نيابــة عنهــا. ويتحدث بعد ذلك عــن محاولته 
تحقيــق العدالــة وحمايــة الفقــراء واأليتــام واألرامــل، ثــم 
 يعــدد الجرائــم ومــا يترتــب علــى مرتكبيهــا مــن عقوبات.
تمتاز شــريعة أورنمو بأنها أول تشــريع عاملي ينظم حقوق 
املــرأة، حيــث ينص علــى الضمان املــادي في حــال طاقها 
وإعطائهــا الحق بطلب الطاق إذا بدر من الزوج ما يســيء 
لكرامتهــا وحقها. فقد وصلنا نص قضائي يعود لزمن امللك 
إشــمي دجن جاء فيه أن الزوجة اشــتاراومي قدمت شكوى 
إلــى القضاء تتهــم فيه زوجها بممارســة اللــواط. وبعد أن 
أثبتــت أقوالهــا أصــدر القضاة حكما باســم امللــك فحلقوا 
رأس الــزوج وثقبــوا أنفه وأخذوه في مســيرة تشــهيرا به، 
وحكمــوا للزوجــة بالطاق. كما أوجب املشــرع الســومري 
أن يتــم الــزواج بعقد خــاص علني وعلى رقيم مســتقل وإال 
فاملــرأة ال تكــون زوجة شــرعية. أما لجهة اإلرث فســمح لها 
 مثا بعد وفاة زوجها أن تسكن في أي منزل مملوك لزوجها.
تنص املادة 25: "إذا حضر رجل كشاهد في قضية قانونية وكذب 
 في شهادته عليه أن يدفع غرامة مقدارها 15 شيقا من الفضة".
"إذا حضــر رجــل كشــاهد فــي قضــة   :26 تنــص املــادة 
عليــه  بشــهادته  واإلدالء  القســم  أداء  ورفــض  قانونيــة 
غرامــة". مــن  القضيــة  تفرضــه  مــا  بقــدر  يعــوض   أن 
كما كان هذا أول التشــريعات التي تنظم العاقات الزراعية 

بني املالك والفاح ويحدد حق كل منهما ومبدأ التعويض.

من أجمل ما قرأت اليوم 
قال أبو العاء املعري: 

ا َرَأيُت الَجهَل في الناِس فاِشـيًا  َوَلمَّ
َتـجـاَهـلُت َحـتَّى ُظـنَّ َأنِّـي جـاِهـُل 

ِعي الَفضـَل ناِقـٌص  َفوا َعَجبًا َكم َيدَّ
َوَوا َأَسـفًا َكم ُيظِهـُر النَّقَص فاِضـُل 

َفـيـا َمـوُت ُزر ِإنَّ الـَحيـاَة َذِمـيـَمـٌة 
َويـا َنـفـُس ِجـدِّي ِإنَّ َدهـَرِك هــاِزُل

نصائح!
١- احذر قبل إقراضك املال لصديق، فقد تخسر كليهما.

٢- ال تثق بذاكرتك، اكتب كل شيء على الورق. 
٣- عندمــا تريــد شــراء منزل تذكر 3 أشــياء مهمــة، املوقع، 

املوقع، املوقع!
٤- ال تدفع ألحد أجره قبل أن يتم عمله.

٥- اختر زوجتك بعناية ألنها مسؤولة عن ٩٠٪ من سعادتك 
أو تعاستك.

٦- ال تتأخر في نومك إذا كنت تحرص على يومك.
٧- ال تترك عملك قبل أن تؤّمن غيره.

٨- عندمــا تســتعير ســيارة صديــق امألهــا بالوقــود قبــل 
إعادتها إليه ) ومن األفضل أن ال تعود نفسك على استعارة 

أي شيء( !
٩- ال تــدع الهاتف يقطع اللحظــات الجميلة من حياتك، فقد 

وجد لراحتك ال لراحة املتصل.
١٠- كــن شــجاًعا، وإن لــم تكــن فتظاهر!! فلــن ياحظ أحد 

الفرق.


