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التتمة صـــ ١٥

قريبا املوافقة على لقاح الكوفيد لألطفال الذين تزيد أعمارهم عن 5 سنوات 
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حيذر الصني
بشأن تايوان

التتمة صـــ ١٥

حذر وزيــر الخارجيــة األمريكــي أنتونــي بلينكن الصــن، 
قائال أي تحرك إلى غزو تايوان من شأنه أن يجلب “عواقب 

وخيمة”.
تحــدث بلينكن في مؤتمر رويترز عندما تبادل أفكاره حول 
الصن والتهديد املحتمل لتايوان حيث اســتمرت التوترات 

في التصاعد خالل األشهر القليلة املاضية.
وكــرر التزام الواليــات املتحدة بالدفاع عن حــق تايوان في 
الحكــم الذاتي ، والذي هددته الصــن بادعائها أن الجزيرة 

جزء من أراضيها.
 “لقد كنا واضحن للغاية وواضحن باستمرار ، على مدى 

ســنوات عديدة أننــا ملتزمون بالتأكد مــن أن تايوان لديها 
الوســائل للدفــاع عن نفســها و … ســنواصل الوفــاء بهذا 
االلتزام ،” قال بلينكن حول موضوع االلتزام بدعم عسكري 

في حالة غزو الصن لتايوان.

لقد اقترب اعطاء لقاح فيروس كورونا لألطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس ســنوات ، وقد 
يكون متاًحا في وقت مبكر من العام الجديد.

وافقت إدارة السلع العالجية على لقاح من شركة فايزر لألطفال من سن 5 إلى 11 عاًما.
قــال وزيــر الصحة غريج هانت إنه بعد إجراء الفحوصــات النهائية من قبل خبراء التطعيم 
في املجموعة االستشــارية الفنية األســترالية حول التطعيم ، ستبدأ الحكومة الفيدرالية في 

طرح لقاح فايزر لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بن 5 و 11 عاًما اعتباًرا من 10 يناير.
قال السيد هانت للصحفين في ملبورن: "يتعلق األمر بالحفاظ على أطفالنا بأمان ، والحفاظ 

على سالمة عائالتنا ، والحفاظ على سالمة جميع األسترالين”.
“فيما يتعلق ببرنامج التطعيم ، يستمر هذا البرنامج في التقدم الى األفضل.”

يقول نائب ســكرتير TGA ، جون ســكيريت ، إن اللقاح ســيكون ثلث جرعة نسخة البالغن ، 
لكن له نفس تركيب اللقاح وسيأتي بلون مختلف.

وقال البروفيسور سكريت للصحفين "نحن واثقون من سالمة هذا التطعيم”.

Plasma fibroblast is a skin treatment that tightens 
and rejuvenates your skin without surgery. 

»البالزما فايبروبالست« هي عالج جلدي يشد 
بشرتك ويجددها دون جراحة.

التفاصيل ص ٩
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تحذير للمتسوقن
تم تحذير املتســوقن مــن أن يكونوا 
في أفضل سلوكياتهم في هذا املوسم 
االحتفالــي بعــد الكثير مــن الحاالت 
املزعجــة من إســاءة معاملــة الزبائن 

والعنف تجاه املوظفن.
مقطــع   7NEWS موقــع  منــح  تــم 
فيديــو أمنــي حصــري يظهــر بعض 
االنتهاكات التــي تواجهها العامالت 

بشكل يومي.

االحتيال على بعض األسترالين
ارتفــع عــدد األســترالين الذيــن تــم 
االحتيــال عليهــم مــن قبــل نصابــن 
يتظاهــرون بالعمل فــي NBN. ، لكن 
برنامــج جديد عبر اإلنترنت يأمل في 
تغييــر ذلــك ، حيث ينبــه الناس إلى 

إشارات تدل على تعرضهم للخداع.
مــن  الكثيــر  علــى  االحتيــال  تــم 
األســترالين خــالل األشــهر املاضية 
من هذا العام بمــا يعادل 1.5 مليون 

دوالر.

اللطف نعمة
نحــن بحاجته هذه األيام أكثر من أي 
وقت مضــى الى اللطف فــي التعامل 
مع األخرين .. كــن لطيًفا أو متعاطًفا 
والعائلــة  والزبائــن  املرضــى  مــع 

واألصدقاء وجميع من حولك .
تحدى نفسك ألداء عمل لطيف صغير 
بمناســبة يوم اللطف العاملي في 13 

نوفمبر.

السيارات الكهربائية
قــدم رئيــس الــوزراء موريســون في 
 178 تبلــغ  جديــدة  ملبــورن خطــة 
مليون دوالر للحصول على املزيد من 
الســيارات الكهربائيــة علــى الطريق 
ودعم التكنولوجيــا املتعلقة بها، من 
جهة أخرى استعاد حزب العمال الى 
الذاكــرة معارضــة موريســون لنفس 
الخطة التي قدمها بيل شــيرتون عن 
السيارات الكهربائية في االنتخابات 

املاضية.

جهاز لعالج التهاب املفاصل
يمكــن أن يكون جهاز بحجم مســمار 
طريقة جديدة لعالج التهاب املفاصل 
الروماتويــدي - وهــي حالــة منهكــة 
ومؤملة تؤثر على مالين األسترالين.

العصــب  يحفــز  الجهــاز  هــذا  إن 
الرئيســي في الجســم ، ممــا يحتمل 
أن يحل محــل الحاجة إلى العالجات 

الدوائية.

أستراليات

موريسون يواجه اتهامات متعددة بالكذب

حكومة موريسون تسعى الستخدام 
الهيدروجين إلطالة أمد الطاقة

أستراليا تتبرع بماليين من لقاح كورونا 
لدول اآلسيان

فــي مواجهــة اتهامــات متعــددة بالكذب ، 
قال رئيس الوزراء ســكوت موريســون إنه 
ليــس أمن ، واالنتقادات التي واجهها هي 

ببساطة جزء من وظيفته.
فــي وقــت ســابق مــن هــذا الشــهر ، قــال 
الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون إن 
موريســون كذب عليه بشــأن خططه إللغاء 
عقــد غواصــات فرنســية بقيمــة 90 مليار 

دوالر وأنه خرق الثقة بن البلدين.
ثــم اتهم رئيس الــوزراء الســابق مالكولم 
تورنبــول ، الــذي عــن موريســون وزيــرا 
للخزينــة ، موريســون بخداعــه عندما كان 
في املنصب األعلى ، قائاًل إن لديه "ســمعة 

بالكذب”.
وفــي أعقــاب سياســة الحكومــة األخيــرة 
بشــأن الســيارات الكهربائيــة ، تــم تحدي 
الســيد موريســون أيًضــا لقولــه إنــه لــم 

الــوزراء ســكوت  رئيــس  ترغــب حكومــة 
موريسون باســتخدام الهيدروجن إلطالة 
أمد الطاقة التي تعمل بالفحم بينما ينتقد 
حليف رئيســي أستراليا باعتبارها "خيبة 

أمل كبيرة" بشأن تغير املناخ.
ينفــق التحالــف الحاكــم 1.5 مليون دوالر 
على دراســة جــدوى محــور "الهيدروجن 
النظيف" في نيوكاســل ، بما في ذلك لدعم 

الصناعات كثيفة االنبعاثات.
قال السيد موريسون في نيوكاسل “يعتبر 
الهيدروجن الوقود املستقبلي ، سواء كان 
ذلــك فــي كيفية إنتــاج األمونيــا ... والذي 
يمكن اســتخدامه في محطات الطاقة التي 

أعلنــت أســتراليا، أنها ســتتبرع بما ال يقل 
عــن 10 ماليــن جرعة إضافيــة من لقاحات 
كوفيــد 19-، وســتقدم 124 مليــون دوالر 
أســترالي "126 مليون دوالر" كمســاعدات 
ماليــة ملنطقة جنوب شــرق آســيا، في إطار 
ســعى كانبــرا لتعزيــز العالقــات مــع دول 

املنطقة.
وأشــار رئيــس الوزراء األســترالي ســكوت 
موريســون، فــي حديثــه خــالل قمــة عبــر 
جنــوب  دول  رابطــة  قــادة  مــع  اإلنترنــت 
شــرق آســيا "آســيان"، بحســب صحيفــة 
األســترالية،  هيرالــد”  مورنينــج  “ســيدني 
إلــى اتفاقيــة شــراكة اســتراتيجية شــاملة 
مقترحة مع الرابطة املكونة من 10 أعضاء، 
وإلــى أن اآلســيان تقــع فــي قلــب منطقــة 
املحيطــن الهنــدي والهادئ، وأن الشــراكة 
االســتراتيجية الشــاملة ســتكون أكثــر من 
مجــرد تســمية، وحــث الرابطة علــى النظر 

بإيجابية في اقتراح تعزيز العالقات.
االتفاقيــة  "ســندعم  موريســون:  وقــال 
باملضمون الذي يجعل شــراكتنا قادرة على 
معالجــة املشــاكل املعقــدة فــي املســتقبل"، 
مســلطا الضوء على مشاكل مثل كوفيد19- 

يعــارض أبــًدا الســيارات الكهربائيــة في 
انتخابات 2019. 

تم طرح األسئلة على السيد موريسون خالل 
مقابلة مع محطة إذاعية ملبورن املحلية اي 

دبليو3 بشأن االتهامات األخيرة.

تعمــل بالفحــم ، ليــس فقط هنــا ولكن في 
جميع أنحاء العالم”.

“إنه الوقود الذي يمكنه شــحن شــاحنات 
التعدين الكبيرة لدينا وتشغيلها ، ويمكنه 
تشــغيل املركبات للســفر ملســافات طويلة 

للغاية.
“الهيدروجــن هــو ببســاطة وقــود يمكنه 
تشغيل صناعاتنا التقليدية وتوليد الطاقة 

لدينا.”
النظيــف"  "الهيدروجــن  إنتــاج  يتــم 
باســتخدام الوقود األحفوري ويعتمد على 
تقنيــة احتجــاز الكربــون وتخزينــه التي 

تعرضت النتقادات كثيرة.

والجريمــة العابــرة للحــدود وأمــن الطاقة، 
الفتــا إلــى أن كانبــرا ســتقدم 124 مليــون 
مشــاريع  لتمويــل  أخــرى  أســترالي  دوالر 

ملعالجة هذه القضايا.
مــن حيــث  العالــم  دول  الصــن  وتتصــدر 
عــدد الجرعــات التــي تــم إعطاؤهــا، تليها 
الواليــات املتحــدة ثــم االتحــاد األوروبــي 
والهنــد والبرازيل واململكــة املتحدة وتركيا 
واملكســيك وإندونيسيا وروسيا. وال يعكس 
عــدد الجرعــات التي تم إعطاؤها نســبة من 
تلقــوا التطعيم بن الســكان، بالنظر لتباين 

الدول من حيث عدد السكان.
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الحكومة ليست جادة بشأن حل 
مشكلة اإلسكان 

ممدوح سكرية

األمريكــي  النفــس  عالــم  ماســلو  إبراهام هارولــد  وصــف 
الشــهير احتياجات االنســان بشــكل جميــل حيــث عرفهــا 
وحددها حســب مفهوم هرمي، فاالحتياجات األساســية تبدأ 

من االساس الذي يبنى عليه الهرم. 
يبدأ "هــرم ماســلو" مع مراحــل مختلفــة من الحاجــة وهذا 
يتوقــف على الفرد نفســه والطريق الذي يرغب بســلوكه من 

أجل املضي قدما لتحقيق حياة سعيدة وناجحة. 
ولكن من أهم االحتياجات التي حددت في "هرم ماسلو" والتي 

تشمل أغلب الناس هي السكن والغذاء والصحة، 
بــدأت الحكومــة الفيدراليــة الحديــث عــن الســكن وضمان 
ســهولة الحصول عليــه، منذ أن اعتلت ســدة الحكم وبعد 8 
ســنوات نجــد أن أزمة الســكن تزداد تفاقما، مــن ثم تحدثت 
عن تحسن الحياة املعيشية ألصحاب الدخل املحدود، واالن 
نــرى املواد الغذائيــة ارتفعــت والحاجيات االنســانية كذلك 

ازدادت والرواتب ما زالت على ما هي.
الحكومــة فخورة بالنمــو االقتصــادي، وأنــا لن أدخل فــي 
التفاصيل عــن كيفية  قيــاس النمــو االقتصــادي، ولكن هذا 
النمــو يأتي في الغالــب من االقتطاع والتوفير على حســاب 

راحة املواطنن. 
بنوعيــة  االقتصادي يتعلق بشــكل كبير  النمــو  أعتقــد أن 
الحياة والرفاهية أو مســتوى املعيشــة، لألســف ال أستطيع 
مــن  العظمــى  للغالبيــة  متوفــرة  الرفاهيــة  أرى هــذه  أن 

سكان أستراليا. 
املســتحيل  مــن  فإنــه  كمثــال،  أزمة الســكن  أخذنــا  إذا 
لألجيال الشــابة حتى الحلم باقتنــاء منزل، نظــرا لألســعار 
الجنونية التي وصلت اليها املنازل وخصوصا في سيدني. 

أتذكــر رئيــس الوزراء ســكوت موريســون عندمــا كان وزيرا 
للخزينــة، حــدد النقــص فــي االعمــار وقلة عــروض البيوت 
الســبب الرئيســي لعــدم القــدرة علــى تحمل تكاليف شــراء 
البيوت. ودعا الواليات إلى تخفيف القيود املشددة التي تمنع 
تقسيم العقارات داخل املدن الرئيسية وتطوير املمتلكات في 

الضواحي.
وأضاف : "ما نريد القيام به هو التأكد من أن الناس تتماشى 

مع سوق االسكان." 
“يعني ذلــك أن العــرض يجــب أن يكــون اســتجابة للطلــب 
الى ارتفــاع  ذلــك  وعندما ال يحصل تطابق بينهما، يــؤدي 
أهم التحديات التــي  مــن  أســرع، وهذا  بشــكل  األســعار 
تواجهنا وخاصة في سيدني، وملبورن أو بريزبن، وكل ذلك 

لعدم مواكبة العرض للطلب “. 
مــرة أخرى حتى لــو كان العرض مواكبا للطلب فان أصحاب 
الدخــل املحــدود الذين يعانون األمرين مــن صعوبة العيش، 
بالتأكيد ســيكون شــراء املنزل بالنســبة لهم شــبه مستحيل 
تحت طائلة األعباء واألسعار الجنونية للمنازل، والحل لذلك 
إما تخفيــض أســعار املنازل أو جعــل الناس أكثر ثــراء، ما 
أعنيه هنا أن الحكومة بحاجــة الــى تفكير جــدي لحــل هذه 
املشــكلة التــي تــؤرق جميــع األســترالين وخصوصــا جيل 

الشباب منهم . 
 ويكفــي هنــا املقارنة بن  أســعار املنازل والدخل املتوســط 
للفــرد مــن ذوي أصحــاب الدخل املحــدود لنــرى صعوبة أو 

استحالة شراء املنزل.
فــي جميــع أنحــاء أســتراليا ، ارتفعــت كمــا زكرنــا أســعار 
العقارات ، مما يدفع القيمة اإلجمالية للعقارات السكنية إلى 

تسعة تريليونات دوالر.

عندمــا ضرب الوباء أســتراليا  في عــام 2020 ، كانت هناك 
مخاوف من انهيار ســوق العقــارات. وبداًل من ذلك ، ارتفعت 

أسعار املساكن بأسرع وتيرة في ثالثة عقود على األقل.
كان الحلــم األســترالي العظيــم يتعلــق بملكيــة املنــزل. لقد 
أصبح اآلن لكثير من األسترالين كابوسا مخيما في عقولهم 

وقلوبهم.
يــوم اإلثنــن املاضي ، تعقــب برنامج " فور كورنــرز” طفرة 
أســعار العقــارات الجنونية والخــوف من املخاطــر التي قد 

تنتج عن ذلك.
بالنســبة لكثيــر مــن النــاس ، أصبــح ســوق العقــارات غير 
ميســور التكلفة ويخلق فجوة بن األجيال. انخفضت ملكية 
املنــازل بن من تقل أعمارهم عن 45 عاًما إلى مســتويات لم 

نشهدها منذ الخمسينيات.
“قال شــاب يبحث عن شــراء منزل: بالنســبة لجيلي ، ملكية 

منزل شبه مستحيلة. أشعر أنه غير عادل أبدا “. 
هنــاك شــعور باليــأس وخيبة أمل لــدى العديد ممــن عملوا 

وأدخروا ، فقط لرؤية أحالمهم تضيع بعيًدا عن األنظار.
ستيفن لونج أستاذ االقتصاد  قال: منذ أوائل التسعينيات ، 

ارتفعت أسعار املساكن بنحو 550 في املائة.
انخفضــت ملكيــة املنــازل اآلن إلــى أدنــى مســتوى لها منذ 

منتصف الخمسينيات من القرن املاضي.
شــاول إســليك االقتصادي: املدهش حًقا هــو االنخفاض في 
معــدل ملكية املنازل بن األشــخاص الذين تقــل أعمارهم عن 
45 عاًمــا ، والتي كانــت أقل في تعداد عام 2016 عما كانت 
عليــه فــي تعداد عام 1954 ، وأظن أنــه عندما ظهرت نتائج 
عام 2021 ، أن معدل ملكية املنازل بن البالغن األسترالين 
األصغر سًنا ، أي بن العشرينات ومنتصف الثالثينيات من 

العمر ، سيكون أقل مما كان عليه في تعداد عام 1947.
ولكن يبدو أنه بداًل من النزول إلى الشوارع واملطالبة بتغيير 
نظــام اإلســكان فــي أســتراليا ، ينتقــم الشــباب األســترالي 
األصغر ســًنا مــن جيل آبائهــم من خالل رفــض الخروج من 

منازلهم.
قيل لنا ، أثناء نشأتك ، كما تعلم ، الحلم األسترالي ، امتالك 
منزلــك الخــاص ، كل مــا عليــك فعله للحصول علــى ذلك هو 
الذهــاب إلى املدرســة ، والذهــاب إلى الكليــة ، والذهاب إلى 
الجامعة ، والحصول على وظيفة جيدة ، واالزدهار ، "بوب" 
هــو عمــك ، وســتكون قادًرا علــى الحصول على منــزل ، لكن 

األمر لم يتم على هذا النحو.
شــاول إســليك: ارتفــع معدل ملكيــة املنازل بنحــو 20 نقطة 
مئويــة ، مــن ٪52 فــي تعداد عــام 1947 ، إلــى ذروة بلغت 
٪72 في تعداد عام 1966 والسبب في مثل هذه الزيادة غير 
العادية في ملكية املنازل  هو أن الحكومات ركزت على زيادة 
املعروض من املنازل ولم تفعل أي شيء بخالف إدارة برنامج 

هجرة مرتفع لتضخيم الطلب على املنازل.
علــى وجه الخصــوص ، قامــت الحكومات ببنــاء الكثير من 
املنازل بنفسها ، إما لإليجار لألشخاص ذوي الدخل املنخفض 
، أو ، بعد انتخاب حكومة منزيس ، بيعها لألشــخاص ذوي 

الدخل املتواضع ، ولكن بأسعار معقولة جدا.
املركزي أن االســترالين  البنــك  أشــار  أخــرى  جهــة  مــن 
ونســبة الطالق عالية، مما  وقت متأخــر  فــي  يتزوجــون 
يعتمــدون  األســترالين  مــن  بهــا  بــأس  ال  نســبة  يجعــل 
ملكية املنــازل  يضر بمعــدالت  وهــذا  واحــد  راتــب  علــى 

ألن خدمة القروض العقارية تصبح صعبة. 

منتخب أستراليا 
يتعادل مع 

السعودية سلبيا
واصــل املنتخــب الســعودي أداءه الجيد 
بعد تعادله أمام مضيفه منتخب أستراليا 
سلبيًا، في املواجهة التي احتضنها ملعب 
ويســترن ســيدني، في املرحلة الخامســة 
الثانيــة  املجموعــة  منافســات  ضمــن 
للتصفيات اآلسيوية املؤهلة ملونديال قطر 

2022، يوم الخميس املاضي.
وواصــل األخضــر نتائجــه املميــزة فــي 
التصفيــات بعــد مــرور 5 مراحــل، حيث 
حقــق 4 انتصارات متتاليــة وتعادل أمام 

منتخب أستراليا ليتصدر املجموعة.
أداًء مقبــوال  الســعودي  املنتخــب  وقــّدم 
فــي املباراة حيث ســنحت لقائده ســلمان 
الفــرج فرصــة خطيــرة في الشــوط األول 
حينمــا تلقــى تمريــرة متقنــة مــن زميلــه 
سالم الدوسري ليسدد الكرة قوية إال أنها 

وجدت الدفاع األسترالي الذي أبعدها.
وفــي الشــوط الثانــي واصــل املنتخــب 
االسترالي الضغط لكي يحصل على هدف 
ولكن لسوء الحظ أضاع الكثير من الفرص 
الذهبية وأبعد الحارس السعودي الكثير 
مــن الكــرات الخطيرة. ففــي البداية كانت 
أســترالية حيــث ســنحت لالعبــه ماثيــو 
ليكــي فرصــة خطيرة بعــد تلقيــه تمريرة 
مــن زميله املدافــع هاري ســوتار ليواجه 
املرمى ويســدد الكرة قوية إال أنها وجدت 
الحــارس محمد الربيعي الذي تصدى لها 

بصعوبة.
وواصــل املنتخــب األســترالي خطورتــه 
حيث تصدى مدافعه عزيز بيهيتش لخطأ 
خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إال 
أنها وجدت الحارس محمد الربيعي الذي 

أبعدها بصعوبة.
وكان  ســريعًا  الســعودي  املنتخــب  ورد 
قريبــًا من افتتاح التســجيل، حينما تلقى 
القائــد ســلمان الفــرج تمريرة مــن زميله 
املدافــع عبدااللــه العمــري ليواجه املرمى 
ويســدد الكــرة، إال أنهــا وجــدت الحارس 

ماثيو رايان الذي تصدى لها.
وواصــل املنتخــب الســعودي أفضليتــه 
وكاد العبــه ســالم الدوســري أن يســجل 
الهــدف األول بعــد تلقيــه تمريــرة أمــام 
املرمى من زميله صالح الشــهري ليســدد 
الكرة إال أنها وجدت الحارس االســترالي 

رايان الذي تصدى لها.
وكّثــف األخضر هجومه وســنحت فرصة 
خطيــرة ملهاجمــه صالــح الشــهري، الذي 
تلقــى عرضيــة مميزة مــن زميله ســلمان 
أنهــا  إال  الكــرة برأســه  ليحــول  الفــرج، 

غالطت الشباك لتذهب خارج املرمى.
ولــم يتوقــف هجــوم املنتخب الســعودي 
وكاد العبــه ســالم الدوســري أن يســجل 
هدف الفــوز في الدقائــق األخيرة، حينما 
سدد كرًة قوية من خارج منطقة الجزاء إال 
أنهــا وجدت الحارس رايــان الذي أبعدها 

بصعوبة.
وبهــذه النتيجــة ارتفــع رصيــد املنتخب 
ليحافــظ  نقطــة   13 إلــى  الســعودي 
علــى صدارتــه، وارتفــع رصيــد املنتخب 
األســترالي إلى 10 نقاط ليبقي في املركز 

الثاني.
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تكريم وتأبين الفنان الكبير صباح فخري في القنصلية السورية في سيدني

إنتخاب مجلس رجال األعمال السوري االسترالي

أقــام القنصــل الفخــري للجمهوريــة العربية الســورية 
فــي أســتراليا ماهر دباغ فــي مقر القنصليــة وبمبادرة 
مــن رجــل األعمــال اليــان بولــس والفنان طونــي رباط 
حفــال تأبينيا للفنان الراحل صبــاح فخري حضره عدد 
مــن الشــخصيات االعالميــة والثقافيــة والفنية ورجال 
 أعمــال وجمــع من أبنــاء الجاليــة العربية في ســيدني.

اســتذكر القنصــل دبــاغ مســيرة الفنان الراحــل الفنية 
والوطنية وبعضا من محطات حياته االنسانية والفنية 
وكيف جمع الســورين لســماع أغانيه في حياته وكذلك 

جمعهم الحياء ذكراه بعد وفاته.
وفــي الحفل تحــدث رجل األعمــال اليان بولــس مرحبًا 
بالحضــور، منوها بمناقب فقيد ســورية والعرب الفنان 
الراحــل صبــاح فخــري، الــذي ســيظل حيــًا بميراثــه 

الفني القيم الذي تركه لألجيال القادمة.

عقد مجلس رجال األعمال الســوري االسترالي اجتماعه 
العــام يوم الســبت املوافق ٣٠ أكتوبــر ٢٠٢١، وانتخب 

اللجنة التنفيذية على النحو التالي:
د. علي جورية رئيس

م. ظافر عايق نائب رئيس
د. مهند مرسي أمير سر

د. بشار قهواتي أمن صندوق
د. علي العشي عضو تنفيذي

د. عمار حمد عضو تنفيذي
ا. لؤي الرفاعي عضو تنفيذي
ا. علي رمضان عضو تنفيذي

ا. جورج شهرستان عضو تنفيذي
مجلــس رجــال األعمــال الســوري االســترالي مجموعة 
مــن رجال األعمال من اصل ســوري في اســتراليا، قمنا 
بتشكيل مجلس لرجال األعمال، وحصلنا على املوافقات 

الحكومية والتسجيل اصواًل من تاريخ ٥ تموز ٢٠٢١.
والهدف من هذا التجمع:

االقتصاديــة  للفعاليــات  الحاضنــة  البيئــة  ايجــاد   ١ - 
ألصحــاب املصالــح التجاريــة فــي اســتراليا والتوجه 
ألعطائها دورا مهما في الحياة االقتصادية واإلجتماعية، 
بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات والفعاليات املعنية 

في استراليا. 
 - ٢ تنميــة وتطوير التعاون مــع الوطن األم في املجاالت 

االقتصادية املختلفة. 
 - ٣ جمــع كافــة الفعاليــات في املغترب عامة واســتراليا 
خاصــة، ومــن جميع مكونــات املجتمع الســوري املميز 

ضمن إطار وطني والتزام مبدئي. 
رئيس املجلس الدكتور علي جورية
نائب رئيس املجلس املهندي ظافر عايق

أمــا الفنــان طوني رباط تحدث عن القيمــة الفنية لنتاج 
ومســيرة الفنــان الراحل وتأثيــر أعماله على مســيرته 
الفنية ومســيرة الكثير من الفنانن الشــباب في سورية 

والوطن العربي.
مسيرة حافلة للفنان الراحل صباح فخري

منذ أن بدأ الغناء في اإلذاعة السورية عام 1948 ، نال 
الراحــل صبــاح فخري العديــد من األلقاب في مســيرته 

الفنية التي امتدت لنحو 70 عاًما.
اشــتهر صبــاح فخري بصوتــه الجميل والقــوي وأبدغ 
فــي غناء الطــرب العربي األصيل واملوشــحات الحلبية 

القديمة واألغاني التقليدية املجددة.
أعــاد الفنان صباح فخري إحياء حفل افتتاح التلفزيون 
السوري عام 1960 وسط العديد من الفنانن املشاركن.
تغنــى صبــاح افخــري بأشــعار املتنبــي وأبــو فــراس 

الحمدانــي وابــن الفــارض وغيرهــم من الشــعراء ومن 
أشهر أعماله أغنية مالك يا حلوة مالك، قدك املياس، وآه 

يا حلو من التراث السوري. 
حصل صباح فخري عام 1968 على لقب سفير النوايا 
الحســنة مــن منظمة األمم املتحــدة، بعدما أحيا حفالت 
خيريــة للمعاقــن واملرضى ومنظمة األغذيــة والزراعة، 

والعديد من األعمال الخيرية. 
ألقاب صباح فخري 

أطلــق علــى الفنــان الراحــل صبــاح فخــري العديد من 
األلقــاب خالل مســيرته، كان بدايتها “أبــو كلثوم” الذي 
قــدم به عندما شــارك في حفل مع املطربــة نجاة بمدينة 

دمشق عام 1948. 
لقــب أيضا بأمير الطــرب، والعندليب والكــروان، وملك 

الغناء، وبلبل الشرق، وملك الطرب والفن األصيل. 
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عباس علي مراد
Email:abbasmorad@hotmail.com

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

)غريبان في رمل(

)الفجر اآلخر(

1 ـ 
لكلِّ خسراٍن 

ثمٌن ال يحتمُل املراجعة. 
2 ـ 

قال الثعلب: "ليكن خّم للدجاج" 
وكان ما قال الثعلب، وكان خمٌّ للدجاج 

وقال الذئب: "ليكن للخراِف سياج" 
وكان ما قال الذئب، وصار للخراف سياج 

وهذا يقول وذاك يقول وذّياك. 
3 ـ 

وماذا عندما توِقد للُدخان 
وماذا عندما الذهاب قليُل اإلياب؟.

4 ـ 
غريبان، على حذر، في رمل  

أحدهما ـ ال مطر، واآلخر ـ ال أثر. 

1 ـ 
دٌم كثير 

ُيسفك تحت الشمس  
من أجِل حّيز 

ثلج.  
2 ـ 

َمن عادُته النهش سَينهش  
ولو هو حتى في ِمحراب.    

3 ـ 
ليسِت البالُد هذه الشمس الرقيقة  

ليست هذه الخضرة، وال ينابيع السّكر 
البالُد أهُلها ـ الفجُر اآلخر.

4 ـ 
خرجوا في زماِن الحلم 

مع املاِء والشجِر والزهور 
مع النمِل، الفراشاِت، العصافير  
نظروا إلى الرمل، َأصغوا للنهر 

تحّدثوا مع الريح  
قمٌر كبيٌر قمُر البالِد الشاسعة 

أسماؤهم قوُس قزح، الرئُة يوكوالبتس..  
خرجوا في زماِن الحلم ـ أبوريجنال أستراليا ـ 

السّكاُن األصلّيون. 
5 ـ 

عند خطِّ اإلستواء األقرب إلى الشمس 
القلُب مفعٌم بالحّب وفي ذروِة الذروة. 

أدت ثورة اإلتصاالت الحالية إلى ظهور نمط جديد من 
العالقات وأســلوب حياة يرتكــز على قيم غير معروفة 
ومســبوقة تعمل على تكريســها وفرضهــا عبر قوتها 

الناعمة واستغالل حاجة البشرية للتواصل.
عرف العالم منذ بدء التاريخ انماطًا مختلفة من الحياة 
والعالقــات بــدءًا من جمــع الغذاء واكتشــاف النار ثم 
الرعي وبداية عصر اإلســتقرار البشــري كانت عندما 
بدأ اإلنســان زراعــة األرض واســتمر العصر الزراعي 
لفتــرات طويلة حتى دخل اإلنســان العصر الصناعي 
إلى أن كان اإلنقالب الكبير عند دخول اآللة التي تعمل 
على البخار والفحم الحجري الذي تراجع دوره أواخر 
القــرن التاســع عشــر لصالــح اآللــة التي تعمــل على 
البترول الذي اكتشــف بكميات تجارية ونقل البشرية 
في بضعة عقود من الزمن إلى مستويات انتاجية غير 

مسبوقة رافقتها سرعة التنقل ونقل البضائع.
 دخــل العالــم عصــر العوملــة بفضــل ســهولة انتقال 
الرأســمال والتــي تطــورت بفضــل الثــورة الرقميــة 
ودخول اإلنترنت كعنصر رئيسي في حياة البشر رغم 
الفروقات الشاســعة للحصول علــى خدمات اإلنترنت 
بن من يملكــون ومن ال يملكون أي األغنياء والفقراء، 
لكن ذلك لم يحل دون انتشار اإلنترنت حيث ساهم في 
سرعة انتشــارها اآلالت الرقمية كالحاسوب والهاتف 

املحمول. 
بفضل هذا اإلنتشــار للشــبكة العنكبوتية اســتطاعت 
منصــات التواصل اإلجتماعي مثــل واتس آب، تويتر، 
انســتغرام وفيسبوك اســتطاعت شبك العالم حتى في 
اقاصي الكرة األرضية خصوصًا منصة فيسبوك حيث 
أنها تستحوذ على أعلى نسبة مشتركن او مستعملن.
أّمنــت وســائل التواصــل اإلجتماعــي عبــر منصاتها 
فرصًا لكل فرد للتعبير عن آرائه وشخصيته ومشاركة 
نشــاطاته وتقاســمها والحــوار مع اآلخريــن األقربن 

واألبعدين.
جاءت جائحــة كورونا لتكرس نمطًا جديدًا من التعلم 
وهو التعلم عن بعد عبر اإلنترنت )اون الين( باإلضافة 
إلــى ذلــك أصبــح منطــق العالــم اإلفتراضــي يتداخل 
ويفرض نفســه علــى القطاعات اإلنتاجيــة، التجارية، 
الترفيهية، املعلوماتيــة والثقافية وكرس نمطًا جديدًا 
مــن اإلجتمــاع هو اإلجتمــاع اإلفتراضي الذي يشــغل 
الحيزيــن الزماني واملكانــي، الزماني بأبعاده املاضي 
والحاضــر واملســتقبل، واملكانــي مــن خــالل العزلــة 
أو مــا عرف فــي زمن الكورونــا بالتباعــد اإلجتماعي 

والجسدي.
وعلى الضفــة األخرى اندفعت منصــات التواصل في 
اتجــاه احتواء اســتقاللية األفــراد والــدول من خالل 
تحّكمهــا بتدفــق املعلومــات ســلبُا كان او إيجابًا بما 
يتعــارض ومصالــح تلــك الــدول التي تصبــح عرضة 
ملــزاج موظف في تلك املنصــات. ما ينطبق على الدول 
ينطبــق على األفــراد وحرية التعبير باملنع والســماح 
هذا باإلضافة إلى إمكانية تحريف الحقائق وتشــويه 

الوقائــع لصالــح األقويــاء واألثرياء أصحــاب النفوذ 
واملثــال األبــرز مــا حدث مــن منع نقــل وجهــة النظر 
الفلسطينية أثناء العدوان األخير على غزة هذا العام.
إن اإلنقــالب الــذي تنفــذه وتقــوده منصــات العالــم 
اإلفتراضــي يشــكل ثــورة للتغيــر مجهولــة النتائــج، 
يرافقهــا عدم يقن إذا ما كانت هذه الثورة ومؤثراتها 
تتوافق مع النظام اإلجتماعي أو تسعى لتكريس نظام 
إجتماعــي آخــر، وكيف ســيعمل هذا النظــام لتحقيق 
الشــعور باألمــان مــع تركيز القــوة في يد من يمســك 
ويتحكــم بتلــك املنصات التي تســتطيع وتســاهم في 

تكوين الشخصية اإلنسانية.
علــى الجانب السياســي يتبــادر إلى الذهن الســؤال: 
مــاذا عن تأثيــر تلك املنصــات على النظم السياســية 

الجمهورية، امللكية واإلستبدادية؟
مــن املســلم بــه أن التطور هو ســنة من ســن الحياة، 
لكــن ماهية هذا التطور هي األســاس فــي الحكم على 
هذا التطور وما تعانيه البشــرية اليوم من اإلحتباس 
الحراري وارتفاع درجة حرارة األرض التي نتجت من 
جشع اإلنسان وعدوانيته ضد الطبيعة ومواردها وقد 
تجــاوز هــذا اإلســتغالل الفاحش تحت اســم التطور، 
إمكانيــة اإلرض ومحيطها الخارجــي للتعافي الذاتي 

كما كان يحصل قبل عصر الثورة الصناعية.
أنبيــاء العالم اإلفتراضي أمثال مارك زوكربورغ الذين 
يبّشرون بمستقبل ال يحاكي الواقع وقد يكرس انعدام 
املســاواة وتكافــؤ الفــرص واحتــكار املعرفــة، هؤالء 
لديهم شــهوة جامحة تجاه اســتبدادية رقمية تضعف 
اإلداء الفكري والسياســي ومنظومة القيم اإلنســانية 
واإلجتماعية التي قال بها ابن خلدون في القرن الرابع 
عشــر وأكــد على ضــرورة اإلجتمــاع البشــري لحياة 

اإلنسان وهو ما أدى إلى وجود املجتمع.
أخيــرًا، تبقــى الخشــية املشــروعة مــن تراجــع القيم 
اإلجتماعية واإلنســانية أن تؤدي إلى دخول اإلنســان 
تيــه العالــم اإلفتراضــي والســقوط املــدّوي املتمثــل 
باإلدمــان اإللكترونــي خصوصًا في جوانبه الســلبية 
غيــر املنتجة ولدرجــة معينة في الجوانــب اإلنتاجية 
واإلدمان على العمل وعدم إمكانية فصل أوقات العمل 
عــن أوقات الفراغ والترفيه ووقــت للعائلة التي باتت 
تعاني من تفكك خطير وازدياد حاالت الطالق، يضاف 
إلــى ذلك البعــد اإلجتماعي الذي يّتجه بســرعة لتبّني 

العالقات اإلجتماعية للعالم اإلفتراضي الجديد.
هذا ما ســينتج اإلنســان ذو البعد الواجد الذي عّرفه 
هربرت ماركوز بقوله: وما اإلنســان ذي البعد الواحد 

إال ذاك الذي استغنى عن الحرية بوهم الحرية.
يبقى أن نشير إلى أن أزمات العالم وحروب املستقبل 
تغيــرت طبيعتهــا وخير دليــل على ذلك األزمــة املالية 
العامليــة عــام -2008 2009 والهجمات الســيبرانية 
ومنهــا التهم بالتالعب بنتائج اإلنتخابات في البلدان 

األخرى وغيرها…
إذن، أهاًل بكم في العالم اإلفتراضي الجديد.

أنبياء
العالم

اإلفتراضي
الجديد
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16 Gibson Ave. Padstow NSW 2211
P. 02 9790 3431  -  02 9709 6047

E. joe@peterandson.com.au  -  w. www.peterandson.com.au

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

- BRICKS & BLOCKS
- HARDWARE
- BUILDING ACCESSORIES

PETER & SON
B U I L D I N G  S U P P L I E S
السادة أديب فاعور، محمد نحلة ويوسف زريق

مستمرون يف خدمة اجلالية العربية
يف كل ما حتتاجه من مواد البناء األساسية لكافة املشاريع
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19 NORTHCOTE RD  GREENACRE
NEW SOUTH WALES, 2190  Australia

NABEL ISSA
Director

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

مطلوب
 HR  سائقي شاحنات

البدء فوري
دوام كامل ودوام جزئي

أيام األسبوع وعطالت نهاية األسبوع
الراتب جيد

اتصل ب نبيل: 0405711228

Wanted
HR truck drivers Immediate start
Permanent full time and part time
Weekdays & weekends
Top dollar
Call Nabil: 0405 711 228
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Plasma fibroblast is a skin treatment that tightens and rejuvenates your 
skin without surgery. 
Fibroblast can remove excessive eyelid skin, smooth wrinkles and 
reduce hooded eyelids. Also, it can remove scars, lift your skin and get 
a flipped lip. 
Currently we are running a promotion of %20 and an extra %20 when 
you book two treatments at a time.

Promotion ends on the 31st of Dec, 2021. 
Book A Treatment, call Sally: 0451 164 088

»البالزما فايبروبالست« هي عالج جلدي يشد بشرتك ويجددها دون جراحة.
عن طريق استخدام »البالزما فايبروبالست« إزالة جلد الجفن الزائد وتنعيم التجاعيد 

ورفع الجفون املتدلية وإزالة الندبات ورفع البشرة والحصول على شفة مقلوبة.
نجري حالًيا عرًضا ترويجًيا بنسبة 20٪ و 20٪ إضافية عند حجز جلستني في وقت 

واحد.
ينتهي العرض في 31 ديسمبر 2021.

للحجز  االتصال ب سالي:
0451164088

SKIN ASHK
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نشــرت صحيفــة "ذا تايمــز" البريطانية تقريــرا أفادت فيه 
بــأن وكالــة االســتخبارات املركزيــة اإلســبانية قامت بحقن 
ملك إســبانيا الســابق خــوان كارلوس بهرمونــات أنثوية، 
للسيطرة على اندفاعه الجنسي الذي كان يشكل خطرا على 

الدولة.
ونقلــت الصحيفة تلك املعلومات، وفقا ألقوال أدلى بها قائد 
الشــرطة اإلسبانية السابق، خوسيه مانويل فيارخو، خالل 
جلسة استماع برملانية، حيث يحاكم  بتهمة االبتزاز والفساد 
 املرتبط بشبكة من النخبة السياسية والتجارية في إسبانيا.
وقــال فيارخــو إن االســتخبارات املركزيــة لجــأت إلى حقن 

قــال املليارديــر األمريكــي بيــل غيتــس، فــي توقعاتــه عــن 
املستقبل القريب في العالم، إن األمر سيكون، أسوأ الحقا.

ووفقــا لــه، ســيتم تنفيــذ الهجمــات اإلرهابيــة باســتخدام 
أســلحة بيولوجيــة، وســتصبح عواقبها أســوأ من جائحة 

فيروس كورونا املستجد املنتشرة حاليا.
وأعــرب املليارديــر عــن ثقته، بأنــه يجب على الــدول إنفاق 
مبالــغ ضخمة على األبحــاث في مجال علــم األوبئة - بهذه 
الطريقــة فقط ســيتمكن البشــر من تعلم كيفيــة التعامل مع 
األمــراض املعديــة التــي يمكن أن تنتشــر نتيجــة لإلرهاب 

البيولوجي.
وحث غيتس، منظمة الصحة العاملية على النظر في إنشــاء 
مجموعــة خاصة من العلماء، لكي يقوموا بتطوير أســاليب 
وطــرق لصــد الهجمــات البيولوجيــة، وكذلك القضــاء على 

عواقبها.
ووفقــا لصحيفــة "غارديان"، أعــرب غيتس عن أســفه لعدم 
فعاليــة لقاحات فيروس كورونا، التي تســاعد في التخفيف 
مــن الضــرر الناجــم عــن الوبــاء، لكنهــا ال تعطــي الفرصة 

للتخلص منه تماما في املستقبل القريب.

أحيا الفنان اللبناني وائل كفوري، حفال في البحر امليت في 
األردن، وهو أول حفل له بعد تعرضه لحادث ســير منذ أقل 

من شهر تقريبا.
وشكر كفوري في بداية الحفل، اهلل على نجاته من الحادث، 

وقال إنه كتب له عمرا جديدا بفضل دعوات الناس.
وطلــب الفنــان اللبنانــي مــن الجمهور أن يعــذره إن حصل 
بعــض التقصيــر ألنه ال يــزال يعاني من أوجــاع في الظهر 

والصدر.

جورج كلوني يمنع 
وسائل اإلعالم من تصوير أبنائه 

بعد تعرضهم للتهديدات

صحيفة: االستخبارات حقنت ملك إسبانيا السابق 
بهرمونات أنثوية...والسبب؟

“ القادم أسوأ!"..
تحذيرات من بيل غيتس

فماذا سيحدث؟

أول حفل للفنان وائل 
كفوري بعد تعرضه لحادث 

سير ويعتذر عن التقاط 
سيلفي

خوان كارلوس، البالغ من العمر 83 عاما، بهرمونات أنثوية 
بهدف تثبيط هرمون الذكورة التستوستيرون لديه، وخفض 

رغبته الجنسية الجامحة.
من جانبهم، لم يقتنع أعضاء البرملان في جلســة االســتماع 
بأقــوال كارلــوس، حتى أن أحدهم ســخر من هــذه الرواية، 

قائال إنها تشبه أحدث أفالم جيمس بوند.
فــي الوقــت ذاتــه، نفــى فيارخو قيامــه بأي دور فــي إعطاء 
الهرمونــات لخوان كارلــوس، وأكد أنه علم بذلك الحقا، وأن 
مــن أخبره هــي كورينا زو ســاين فيتجينشــتاين، عشــيقة 

خوان كارلوس.

أصــدر املمثل العاملي جورج كلونــي بياًنا للصحف وغيرها 
من وســائل اإلعــالم ينص على منع تصوير أبنائه أو نشــر 
صورهم، كما حث أيًضا على التوقف عن نشــر صور أطفال 
املشاهير، مستشهًدا بذلك بمسألة الخصوصية والسالمة.

جورج كلوني يمنع وسائل اإلعالم من تصوير أبنائه
طفليــه  أن  صراحــًة  كلونــي  جــورج  كشــف 
املتطفلــة  الصــور  خــالل  مــن  التوأم يتعرضان للتهديــد 
للمصوريــن الذيــن يطــاردون املشــاهير، ألن زوجتــه أمــل 
كلونــي تعمــل محاميــة في مجال حقوق اإلنســان وبســبب 
مكانتــه البارزة كممثل حائز على جائزة األوســكار، و كتب: 
"ال يمكننــا حماية أطفالنا إذا تــم وضع صورهم على أغلفة 

الصحف واملجالت".
 وقــال جورج كلونــي أنه كتب خطاًبا إلــى عدة صحف يوم 
الخميــس املاضــي بعد أن أكد أنه شــاهد صــور ابن املمثلة 
بيلــي لــورد البالغ من العمر ســنة واحدة علــى أحد املواقع 
الصحفيــة، والطفل هــو حفيد املمثلة الراحلة كاري فيشــر، 
وأيًضــا حفيد أســطورة الســينما ديبــي رينولــدز واملغني 

واملمثل إيدي فيشر.
خطاب جورج كلوني للصحف ووسائل اإلعالم

وجاء في خطاب جورج كلوني: "بعد أن شاهدت للتو صوًرا 
لطفــل بيلي لــورد البالغ من العمر عاًما واحًدا في املنشــور 
الخــاص بكم، وحقيقة أنكم أخذتم هذه الصور الحًقا، نطلب 
منكــم االمتناع عن وضــع وجوه أطفالنا في آي منشــورات 
الحقة"، وتابع: "أنا شــخصية عامة وأتقبل الصور املتطفلة 
في كثير من األحيان كجزء من الثمن الذي يجب دفعه مقابل 
القيــام بعملــي، لكــن لــم يقــدم أطفالنا مثــل هــذا االلتزام"، 
موضًحا أن طبيعة عمل زوجته أمل كلوني في مجال حقوق 
اإلنســان تجعلهم عرضة للمخاطر،  وقال: "نحن نتخذ أكبر 
قدر ممكن من االحتياطات للحفاظ على أمان عائلتنا، لكن ال 
يمكننا حماية أطفالنا إذا تم وضع صورهم على الصحف".
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قالــت الفنانــة جومانــة مــراد إن عاطفتها وتأثرهــا باألفالم 
الســينمائية، دفعاهــا ملحاولــة االنتحــار فــي إحــدى املرات 

بتناول األدوية.
وبينــت ضمــن برنامــج "واحــد مــن النــاس" أن محاولتهــا 
االنتحار كانت بقصد تخويف الناس عليها والتمثيل عليهم، 

وعلقت: "كنت مراهقة وهبلة".
وخــالل حديثهــا كشــفت مــراد أنها نادمــة علــى أداء بطولة 
فيلــم "لحظــات أنوثة" )تأليف هاني عيســى، إخــراج مؤنس 
الشــوربجي(، ألنهــا لعبــت الــدور عندمــا كانــت صغيرة في 

السن، وتفتقر إلى الخبرة الكافية النتقاء أعمالها الفنية.
وأشــارت إلــى أنه مــن الصعــب ابتعادها عن مهنــة التمثيل 
والفــن، لكنها أخذت اســتراحة حتى ترتــب حياتها، وأقدمت 
علــى الــزواج وتكويــن عائلة حتــى ال تكون وحيــدة، وآثرت 

االلتفات إلى حياتها الخاصة.
وكان آخــر أعمال مراد الفنيــة حكاية "مش هنفرح بيكي" من 
مسلسل "زي القمر" )تأليف شهيرة سالم وإخراج محمد عبد 

الرحمن حماقي(.

أثــارت الفنانــة اللبنانية نادين نســيب نجيم ضجة واســعة 
وغضــب الكثيريــن بمقطــع فيديــو جــريء أثنــاء خضوعها 

لجلسة شد ترهالت منطقة حساسة بجسدها.
وظهرت نجيم في الفيديو وهي مستلقية داخل إحدى عيادات 
شــد ترهالت وتنحيف الجســم، حيث كانت تصرخ من شــدة 
األلم الذي كانت تشعر به وهي تخضع للتكهرب من جهاز شد 
الترهــالت، ما عرضها للكثير من االنتقادات والهجوم الالذع 

من قبل جمهورها بسبب جرأتها.
وســرعان ما انهالت التعليقات الســلبية التــي تهاجم نجيم، 
حيــث قال أحد املعلقن: "اللي اســتحو ماتــوا"، فيما وصف 

معلق آخر األمر بـ"قلة أدب”.
وبــن التعليقــات أيضــا: "واهلل عيــب شــو صارلــك ناديــن 
بعــد الطالق"، "ربنا يرزقنــا الحياء"، "الســخافة ع أصولها 

واطلعي كمان برري وقولي مش بالقصد جوع شهرة”.

تصــدر فيلم جيمس بوند األخير “No Time to Die” للنجم 
دانيــال كريــج، وفيلــم “Dune” بطولــة تيموثــي شــاالميت 
وزندايا وجيســون موموا، إيرادات شباك التذاكر في اململكة 
املتحدة وإيرلندا في نهاية األسبوع، حيث شهدت العديد من 

األفالم موجة عالية من املنافسة.
املراكز األولى في شباك التذاكر

 ”No Time to Die" في نهاية األسبوع الخامس، حقق فيلم
مــا يقــرب من 3.5 مليون جنيه إســترليني، أي ما يعادل 4.7 

اضطــر رجــل مــن هولنــدا إلــى إجــراء جراحــة ترميمية في 
عضوه التناسلي، بعد تعرضه لعضة من ثعبان كوبرا، أثناء 

جلوسه في املرحاض.
وفي التفاصيل، كان الشــاب البالغ من العمر 47 عاما، الذي 
يتمتــع بصحة جيدة، في إجــازة بجنوب إفريقيا، في محمية 
طبيعية عندما خرج ثعبان "الكوبرا" من املرحاض وتشــبثت 
بأعضائه التناســلية، وفقا للتفاصيل املنشــورة في التقارير 

الطبية.
هذا وانتظر الرجل ثالث ســاعات ليتــم نقله بطائرة مروحية 
إلــى أقرب مركز صدمــات، على بعد حوالــي 350 كيلومترا، 
بعــد تعرضــه ملا وصفتــه املجلــة الطبيــة بالحالــة األولى لـ 

"تسمم الكوبرا األنفية لألعضاء التناسلية".
وخالل هذا االنتظار، أبلغ الضحية عن شــعوره "بإحســاس 
حارق في أعضائه التناسلية وألم صعد من خالل الفخذ إلى 

خاصرته وأعلى صدره وبطنه".
وعندمــا وصــل إلــى املستشــفى، كانــت أعضائه التناســلية 
منتفخــة ولونهــا أرجواني غامق، وهو ما يقــول األطباء إنه 
يشــير إلى نخر كيس الصفن - يشــار إليه عادة باسم "مرض 

أكل اللحم".
وبحسب التقرير الطبي، فقد تلقى جرعات متعددة من مضاد 

سم أفعى غير محدد ومضادات حيوية واسعة الطيف.
وجاء في التقرير: "تم اإلبالغ عن أن نخر كيس الصفن يشمل 
اللفافــة بأكملهــا، وتــم اســتئصاله بهوامــش واســعة..تمت 
معالجة الخلل في عود العضو عن طريق التنظير الســطحي 

ومضخة اإلغالق بمساعدة الفراغ".
وبعــد تســعة أيــام، عــاد الرجــل إلــى هولنــدا حيــث أجرى 
جــراح تجميــل "عملية إنضار جذري لعضوه الحســاس، مع 
اســتئصال واســع النطــاق لألنســجة امليتة التــي تمتد إلى 
الجســم اإلســفنجي إلــى ثنيــة القلفــة، وبعد ذلــك، تم وضع 
طعم من أعلى الفخذ على العضو، وخرج من املستشــفى بعد 

جومانة مراد تروي محاولة 
انتحارها والفيلم الذي ندمت 

على أدائه

الفنانة اللبنانية نادين نسيب 
نجيم تتعرض النتقادات واسعة 

بسبب "فيديو جريء”

كوبرا تهاجم األعضاء التناسلية
لرجل جلس على كرسي مرحاض

 فيلم “No Time to Die” و”Dune” يتصدران اإليرادات 
وسط منافسة قوية في شباك التذاكر

مليون دوالر، ليبلغ إجمالي إيراداته بذلك 85.9 مليون جنيه 
 ،Comscore إســترليني، وفًقا لألرقــام الصادرة عن شــركة
وجــاء فيلــم "Dune” من إنتاج شــركة وارنر بــراذرز، والذي 
تم طرحه مؤخًرا، في املركز الثاني هذا األسبوع، محقًقا 3.3 
مليــون جنيه إســترليني، ليصل إجمالــي إيراداته إلى 13.2 

مليون جنيه إسترليني بعد عطلة نهاية األسبوع الثانية.
إيرادات األفالم األخرى

فــي حــن واصــل فيلــم "The Addams Family 2” مــن 
يونيفرســال أداءه الجيد مع 1.4 مليون جنيه إســترليني في 
املركز الرابع، وســجل حتى اآلن 8.9 مليون جنيه إســترليني 
بعد عطلة نهاية األسبوع الرابعة، وفي عطلة نهاية األسبوع 
 ”Venom: Let There Be Carnage“ الثالثة، ســجل فيلم
من ســوني إيــرادات بقيمــة 1.5 مليون جنيه إســترليني في 
املركــز الثالــث، ليصــل إجمالي اإليرادات ما يقــرب من 14.7 

مليون جنيه إسترليني.

أســبوعن، ووجــد األطباء في ما بعــد أن الجروح قد التئمت 
بنجاح، وأن وظيفة وإحساس عضوه قد تعافيا تماما.
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راشيل حريقة: أسعى لتوفير حياة رغيدة ألبناء المجتمع في مدينتنا

فــي أية انتخابــات تختلف األراء حول املرشــحن ولكن 
في االنتخابات القادمة الختيار أعضاء مجالس ورؤساء 
البلديــات، يوجد مرشــحة شــابة مجتهدة وهي راشــيل 
حريقــة أثبتت وجودها في الــدورة املاضية وخصوصا 
فــي الفتــرة التي اعتلت فيها منصــب نائب رئيس بلدية 
كانتربيــري- بانكســتاون، فكانــت خير ممثــل للمجتمع 
املحلي وال يوجد اي شــخص اليرغب في عودتها الكمال 
مســيرتها فــي العطــاء وخدمــة املجتمــع فــي منطقتها 
االنتخابيــة، عضوة البلدية الحالية راشــيل حريقة خير 

ممثل ألبناء املجتمع املحلي.
عن فريق عملها قالت:

الئحة فريق العمال ملنطقتي االنتخابية "باس هيل" ثالثة.
اســمي راشــيل حريقــة رقم 1 علــى الالئحة، وكريس 2 ويســرا 3 
مــن الســكان املحلين الحقيقين الذين يرغبون في االســتماع إلى 

مطالب الناس ملتابعتها.
نحن متحمســون لتحســن خدمات املنطقة ووصول الســكان إلى 

متطلباتهم وتحسن البنية التحتية واملرافق.
التصويت لفريقي سيكون تصويًتا ملواصلة:

* محاربة النمو املفرط لألبنية املرتفعة.
تحســن املنتزهــات املحليــة وحمايتهــا ورفع مســتوى املزيد من 

املالعب الرياضية املحلية.
* تحسن املرافق وصيانة الطرقات وممرات املشاة املحلية.

* تحسن مراكز املدن / مراكز التسوق.
* االحتفــاظ بمواقــف مجانيــة للســيارات فــي مواقف الســيارات 

العامة.
* الضغــط الدائــم  مــن أجــل الحصــول علــى نصيبنا العــادل من 

التمويل من الحكومة ملزيد من مشاريع البنية التحتية.
قم بالتصويت 1 في املجموعة C فوق الخط لفريق العمال الخاص 

بي في Bass Hill Ward يوم 4 ديسمبر. التصويت إلزامي.
ابقوا آمنن وأراكم في أقرب وقت وفي يوم التصويت.

Rachelle will continue to:
 � Fight against overdevelopment.
 � Upgrade & protect local parks & upgrade more local 

sporting fields.
 � Improve and maintain local roads & footpaths.
 � Improve town centres/shopping villages.
 � Keep free parking in public car parks.
 � Fight for our fair share of funding for more 

infrastructure projects.
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Can’t make it on Dec 4? Please contact Rachelle for 
postal votes & pre-poll information. 
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قال وزير الصحة غريغ هانت
إن األطفال الصغار سوف يتم تطعيمهم 

أوائل عام 2022

رئيس الوزراء العمالي السابق كيتينغ قال: 
الصين ال تشكل تهديدًا على أستراليا.

قــال وزير الصحة غريــغ هانت إنه من غير 
املرجح أن يتم تطعيم األطفال األســترالين 
الذيــن تتراوح أعمارهم بــن 5 و 11 عاًما 

ضد COVID-19 قبل يناير.
أجاز املنظمون في الواليات املتحدة مؤخًرا 
لقاح فايزر الستخدامه بن األطفال األصغر 
ســًنا ، ممــا ســمح بجرعــة 10 ميكروغرام 
لألطفــال في الفئــة العمرية ، ثلــث الجرعة 

املمنوحة ملن هم في سن 12 وما فوق.
ومــع ذلك ، ال يــزال املنظم الطبــي الوطني 
 )TGA( األســترالي ، إدارة السلع العالجية
، يراجع بيانات الصحة والسالمة لألطفال 

األصغر سًنا.

دعا رئيس الوزراء سكوت موريسون اليوم 
حزب العمال الدانة تصريحات كيتينغ حول 
اجهزة االمن و املخابرات التي قال فيها انه 
يجب اســتبدال كافة قادة اجهزة املخابرات 
في البالد بسبب ما وصفه بعدائهم للصن
بعــد غياب واضح لها خالل الفترة املاضية 
، دخلت السياسة الخارجية بقوة على خط 
الحملة االنتخابية عن طريق تعليقات ادلى 
بهــا رئيــس الوزراء الســابق بــول كيتينغ 
امــس . فقــد دعــا رئيــس الــوزراء ســكوت 
الدانــة  العمــال  حــزب  اليــوم  موريســون 
تصريحــات كيتينــغ حول اجهــزة االمن و 
املخابرات التي قال فيها انه يجب استبدال 
كافــة قــادة اجهــزة املخابــرات فــي البــالد 
بسبب ما وصفه بعدائهم للصن. من جهته 
، موريســون دافع عن االجهزة التي تمكنت 
مــن احباط خمســة عشــر هجومــا ارهابيا 

محتمال في استراليا - كما قال.
لكن زعيم املعارضة الفيدرالية بيل شــورتن 
اكــد اليوم ان حزب العمــال ال ينوي تغيير 
قــادة االجهزة االمنيــة ، مضيفا ان كيتينغ 
كان يعبــر عــن مخاوفــه املتعلقــة بضرورة 
بــن اســتراليا و  العالقــات  افســاد  عــدم 

شريكها التجاري االكبر .
وأضافة الى ذلك قال كيتينغ: أن أســتراليا 
ليس لها مصلحة استراتيجية للحفاظ على 
اســتقالل تايوان ويجب تجنب الدخول في 
أي صــراع بــن الواليات املتحــدة والصن 

فيما يتعلق بتايوان.
وانتقــد كيتينــغ صفقــة األســلحة أوكوس 

بمجرد أن تعطــي اللقاح الضوء األخضر ، 
ســتحتاج الهيئة االستشــارية املتخصصة 
املجموعــة   ، البــالد  فــي  التحصــن  فــي 
 )ATAGI( االستشــارية الفنيــة األســترالية
، إلــى إجــراء تقييمهــا الخــاص قبل نشــر 

اللقاحات على املجموعة األصغر سًنا.
وقال هانت ، إنه يعتقد أن ذلك سيحدث في 

أوائل العام املقبل.
وأضــاف  "التوقع الذي حــددوه هو الجزء 

األول من يناير ونأمل أوائل يناير.”
“لكن األمر في أيدي الخبراء الطبين. إنهم 
يعملــون بشــكل مســتقل. لكنهم يســيرون 

بأسرع ما يمكن.”

وقــال أنه ليس لها أي فاعلية بعد 20 عاما 
وعلى استراليا أن تحترم الصن.

وأضــاف كيتينغ ان دعوة وزيرة الخارجية 
ماريــس باين الى التحقيق في أصل كوفيد 
بــدون الرجــوع إلــى مجلس الــوزراء كلف 
أستراليا كثيرًا. حيث إن الصن تلعب دورًا 

كبيرًا في شرق آسيا.
علــى خــط انتخابــي آخــر ... اســتضاف 
نادي الصحافة الوطنــي في كانبيرا اليوم 
مناظرة بن وزير الخزانة الفيدرالي جوش 
بويــن.  كريــس  الظــل  فرايدنبــرغ ووزيــر 
فرايدنبــرغ اكد خــالل املناظرة ان االئتالف 
هو القوة السياســية الوحيدة القادرة على 
تقوية االقتصاد الوطني و توفير الوظائف 
و االســتثمار في البنى التحتية دون زيادة 

الضرائب على االسترالين.
في املقابل ، اعتبر بوين ان النظام الضريبي 
ســيكون اكثر عدال في ظل حكومة عمالية ، 
مشــيرا الــى ان حزب العمــال يملك الخطة 
الضروريــة للتعامــل مع مشــكلة التغيرات 
املناخيــة . و قــال بويــن ان فريــق حــزب 

العمال يملك الكفاءة الالزمة لحكم البالد.

أستراليا ترفض االنضمام ألكثر من 40 دولة 
تعهدوا االستغناء عن الطاقة الفحمية

وزير دفاع أستراليا داتون: يجب أن ندعم 
الواليات المتحدة في حماية تايوان

اعادة القبض على تاجر المخدرات مصطفى بالوش

رفضت الحكومة االســترالية االنضمام إلى 
أكثــر من 40 دولة تعهدوا باالســتغناء عن 
الطاقــة الفحميــة مــع إعــالن وزيــر الطاقة 
االســترالي أن بــالده تركــز علــى التطوير 
 التكنولوجــي وليــس تراجــع الصناعات. 
االســترالية  إيــدج(  )ذا  وذكــرت صحيفــة 
أن التعهــد االخيــر فــي قمــة املنــاخ "كوب 
26" بانهــاء اســتخدام الفحــم بحلول عام 
2030 أو فــي أقــرب وقــت ممكــن بعد ذلك 
للــدول املتقدمــة أما 2040 للــدول النامية 
الــذي تــم دعمه مــن قبــل 5 من أقــوى 20 
دولة تســتخدم الفحم وهم كوريا الجنوبية 
 واندونيســيا وفيتنام وبولنــدا وأوكرانيا.
وتعهــدت مجموعــة منفصلــة مــن الــدول 

أعلن وزير الدفاع األسترالي بيتر داتون أنه 
ســيكون من املســتحيل بالنســبة ألستراليا 
أال تدعــم الواليات املتحــدة في حال اتخذت 

خطوات لحماية تايوان.
وقــال داتــون فــي تصريــح لصحيفــة "ذي 
أستراليان"،  إنه "سيكون من املستحيل لنا 
أال ندعــم الواليات املتحدة في خطواتها في 

حال قررت الواليات املتحدة اتخاذها”.
وتابــع: "يجب أن نتحدث بصراحة عن ذلك، 
ويجب أن ننظر إلى كافة الحقائق والظروف 
دون أي حكــم مســبق، وربما ســتكون هناك 
ظــروف لــن نقــوم فيها بمثــل هــذا الخيار، 
لكنني ال استطيع أن أتصور تلك الظروف”.
وأشــار وزيــر الدفــاع األســترالي إلــى أن 
الصن "أملحت بوضــوح إلى عزمها لدخول 
تايوان، ويجب أن نضمن مســتوى عاليا من 
االســتعداد وقوة ردع أكبر لقدراتنا، وأعتقد 
أن بهــذه الطريقــة يمكننا وضــع بالدنا في 

موقف القوة”.
وكان وزيــر الخارجيــة األمريكــي أنتونــي 
بلينكن قد أعلن في وقت ســابق أن الواليات 

أعيــد القبــض على تاجــر املخــدرات املتهم 
في ســيدني والهارب مصطفى بالوش وهو 
يحــاول عبــور حــدود نيو ســاوث ويلز إلى 
كوينزالند بعد أكثر من أسبوعن من الفرار.
تــم العثور على الرجــل البالغ من العمر 33 
عاًمــا، مختبًئــا في ســيارة مرســيدس ذات 
دفــع رباعي رمادية كانــت داخل حاوية على 
شــاحنة مســافرة مــن نيو ســاوث ويلز إلى 

كوينزالند.
قــال مديــر املباحــث فــي نيــو ســاوث ويلز 
روب كريتشــلو إن شــرطة كوينزالند أوقفت 

تضــم الواليــات املتحــدة وكنــدا واململكــة 
املتحــدة بانهــاء االســتثمار عبــر البحــار 
فــي الفحــم والنفــط والغــاز بنهايــة العام 
املقبــل، باالضافة إلــى أنه لم يتــم التوقيع 
علــى أي مــن البيانــن مــن قبل أســتراليا 
حيــث  الهنــد  أو  اليابــان  أو  الصــن  أو 
كانــت تواريــخ اإللغــاء التدريجــي للطاقة 
الفحمية متأخرة عــن الفترة التي اقترحها 
املضيفون البريطانيــون للقمة التي حددت 
 هدًفــا يتمثل في "نقل الفحم إلى التاريخ “.
يذكــر أن اتفــاق باريــس أو "اتفــاق املناخ 
العاملي" املوقع عام 2015 لم يذكر صراحة 
الحاجــة إلى التوقف عن اســتخدام الوقود 

األحفوري

خطــوات  ســيتخذون  وحلفاءهــا  املتحــدة 
فــي حــال اســتخدمت الصن القــوة لتغيير 
التــي  تايــوان،  لجزيــرة  الحالــي  الوضــع 
تحكمهــا حكومــة مســتقلة منذ عــدة عقود، 

والتي تعتبرها الصن جزءا من أراضيها.
وأرســلت الصن يوم الثالثاء دورية بحرية 
إلى مضيــق تايوان مع إدانــة وزارة الدفاع 
الصينيــة لزيارة وفد أمريكــي لتايوان. ولم 
تســتبعد الصن اســتخدام القوة للسيطرة 

على الجزيرة.

الشــاحنة ، بعد بالغ من شــرطة نيو ساوث 
ويلــز التــي كانت تجــوب الواليــة بحًثا عن 
تاجــر املخــدرات املتهــم بعد أن قطــع جهاز 
مراقبــة رجلــه الشــهر املاضي أثنــاء إخالء 

سبيله بكفالة.
كان أكثــر املطلوبــن فــي أســتراليا ولكــن 
مصطفــى بالوش وضع خلــف القضبان في 

سجن سيلفر ووتر في سيدني.
تظل األســئلة حول كيفية منــح بالوش ملك 
املخــدرات املزعــوم حق اإلفراج من الســجن 

في ظل ظروف صارمة الشهر املاضي.
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كال عصفور: عملنا لم ينتهي بعد للبناء واالزدهار لمناطقنا
اجعــل صوتــك ذا أهمية في 4 ديســمبر ، صوت 1 

للعمال
 أصبحــت بلدية كانتربيري – بانكســتاون من أكبر 
وأهم البلديات في والية نيو ساوث ويلز وخصوصا 
بعــد ما تقلد منصــب عمدتها الســيد كارل عصفور 

وخيرة من الشباب والشابات الطموحن.
أســتطاع كال عصفــور أن يقــود البلديــة فــي أحلك 
الظــروف وخصوصــا خــالل فترة الحجــر الصحي 
وانتشــار الفيــروس في كثيــر من مناطــق البلدية، 
فــكان خير ممثــل لســكان البلدية في الدفــاع عنهم 
والتعجيــل في الغــاء الحجر الصحي اســوة ببقية 

املناطق في سيدني.
بانكســتاون  بلديــة  كال عصفــور بعضويــة مجلــس  فــاز   
رئيســًا  أصبــح   2011 وســنة   .2004 ســنة  مــرة  ألول 
 للبلديــة وهــو اليــوم فــي واليتــه الخامســة رئيســًا للبلدية.
في الفترة األخيرة، الحظ سكان بلدية كانتربري- بانكستاون 
نهضة الفتة وتحســينات في تأهيل الحدائــق العامة وزيادة 
التســهيالت الترفيهية فيها، باإلضافة الة استحداث أرصفة 

وزيادة املستديرات تعزيزًا للسالمة العامة.
ستشهد دفعًا جديدًا في الحياة ، مع إقامة الفرع الجديد لجامعة 
غرب سدني الذي سيستقبل من 8 الى 10 آالف طالب يوميًا على 
مدى 24 ساعة حيث سيصبح الفرع جاهزًا في نهاية عام 2022 
بتكلفة 340 مليون دوالر، مما يعطي دفعًا للحياة اليومية مع 
انتعاش املناســبات وجلسات املقاهي والســهرات ، باإلضافة 
 الى مشــروع املستشــفى الذي ســيبصر النور بعد 7 سنوات.
ومن املشــاريع الهامة إقامة نفق في منطقة تقاطع "ستايســي 
ســتريت" وال"هيوم هاي واي" وســتكون كلفتــه نصف مليار 

دوالر.
مائيــة  ألعــاب  مــع  لالطفــال  غرينيكــر  حديقــة  مشــروع 
الخاليــة  والشــوارع  األربعــة  األبــراج  ومشــروع  لهــم، 
أن  كمــا  ونصــف.  ســنة  بعــد  فســينطلق  الســيارات  مــن 
 ال"تــرام" ســيصل الــى بانكســتاون بعــد ثــالث ســنوات.

مقدارهــا  خســارة  تكّبــدت  بانكســتاون  بلديــة  أن  وأعلــن 
املســابح  إقفــال  بســبب   2020 ســنة  دوالر  مليــون   45
إمهــال  علــى  البلديــة  واضطــرار  الرياضيــة  واملالعــب 
فائــدة. بــدون  األرض  ضريبــة  دفــع  فــي   املواطنــن 

فــي  بــل  اإلقفــال  علــى  يقتصــر  لــم  التمييــز  أن  وقــال 
للبلديــات،  الواليــة  حكومــة  تخصصهــا  التــي  األمــوال 
فــي  مبلــغ  أي  علــى  بانكســتاون  بلديــة  تحصــل  لــم  إذ 
دوالر. مليــون   90 علــى  هورنزبــي  بلديــة  حصلــت   حــن 

يقول عصفور أنه يتمنى على السكان التصويت له ولالئحته 

كــي يســتطيعوا اكمــال املشــوار فــي الخطط التي يســعون 
النهائهــا ملا فيه خير املجتمع فــي مناطق بلدية بكانتربيري-

بانكستاون .
تضم الئحة العمال في دائرة بانكستاون كاًل من كال عصفور 

وبالل حايك وإريكا الم. 
يقــول كال عصفور: في 4 كانون األول ، صوت رقم 1 لرئيس 
البلديــة كال عصفــور ، وبــالل الحايك وإريكا فــي املجموعة 
c بانكســتاون. نتمنى عليكم التصويت لصالح حزب العمال 
كــي: ✔  معركتنــا ضد النمو املفرط لألبنيــة املرتفعة. صوت 
 Chullora Marketplace حزب العمال ضد 400 وحدة في
ولكــن تم تجاوزه وموافقته من قبل حكومة نيو ســاوث ويلز 
االحرارية. ✔  تطوير حدائقنا املحلية. قام املجلس بتحســن 
Northcote Park و Bankstown City Gardens ولكــن 
 Roberts و Parry Park ال يــزال هنــاك املزيد للقيام به فــي
Park. تحســن الطرق املحلية وممرات املشاة. لقد استثمرنا 

املالين في إعادة بناء وإنشاء طرق وممرات مشاة جديدة.
 ، Greenacre و Bankstown تحســن مراكز املدن فــي  ✔

ولدينا Punchbowl التالي في الخطة.
✔  فريق سيحافظ على وقوف السيارات مجاًنا في مدينتنا. 
نحن نعلم أن االحرار يريدون تقديم عدادات وقوف السيارات 
للحصول على املزيد من األموالل التي كسبتها بشق األنفس.
✔  الضغــط علــى االحــرار من أجــل الحصول علــى نصيبنا 
العادل من التمويل للمجتمع. مراًرا وتكراًرا ، قام االحرار في 

نيو ساوث ويلز بسلبنا بمالين الدوالرات.
خالل هذه األوقات العصيبة ، كان خال عصفور هو من حارب 
التمييــز مــن االحــرار ، وأظهر أن بانكســتاون تريــد العدالة 

والحريات لسكانها.
اجعل صوتك ذا أهمية في 4 ديسمبر ، صوت 1 للعمال.

khalasfour.com.au
info@khalasfour.com.au
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قريبا املوافقة على لقاح...
وشــدد بلينكن على أنه يتعن على قادة الصن “التفكير مليا للغاية” في أي 
عمــل من هذا القبيل ، والذي قال إنه ســيكون لــه “عواقب وخيمة على الكثير 

من الناس ، وخطأ ليس في مصلحة أحد”.
التعليقــات تتبع تحذير مــن كبار الخبراء في نفس اليوم الذي يمكن أن توفر 
فيه خطوة لالستيالء على تايوان للصن امليزة التي تحتاجها لتحتل الصدارة 

في املجتمع العاملي بفضل هيمنة الجزيرة في تصنيع أشباه املوصالت.
العظمــى مــن أشــباه املوصــالت علــى مســتوى  الغالبيــة  تايــوان  تنتــج 
العالم ٪63 مــن حصة الســوق مقارنة باملجرد ٪12 قدمــت الواليات املتحدة 
فــي عــام 2019. في عــام 2020 ، زودت الصن ٪16 من أشــباه املوصالت 

على مستوى العالم.
 إذا أعطي الحزب الشيوعي الصيني السيطرة على أجزاء كبيرة من صناعة 
أشــباه املوصــالت ، فســيكون لديهم نفوذ كبيــر على شــركائهم التجارين ، 
وسيســتخدمون هــذا النفــوذ ،” ، عضــو بارز فــي لجنة الشــؤون الخارجية 
بمجلس النواب ، النائب مايكل ماكول ، جمهوري من تكســاس ، قال لشــبكة 
فوكــس نيــوز. “لقد أظهروا في املاضي أنه عندما يكــون لديهم القوة ، فإنهم 

يستخدمونها.”
لكــن بايــدن وبلينكن أكدا بحزم على دعم الواليــات املتحدة لتايوان ضد أي 

غزو صيني محتمل.
لقد دعمت الواليات املتحدة وحلفاؤها الغربيون أمن تايوان و التقارير تشير 
إلــى أن الواليــات املتحدة تعمل علــى تعزيز الدفاعات فــي املحيطن الهندي 

والهادي مع تصاعد العدوان الصيني في املنطقة.
جــاء فــي بيان للبيت األبيض عقب املحادثات بــن الواليات املتحدة والصن 
أن “الرئيــس بايدن أكــد أن الواليات املتحدة ال تزال ملتزمة بسياســة” صن 
واحدة “، مسترشدة بقانون العالقات مع تايوان ، والبيانات املشتركة الثالثة 
، والتأكيدات الستة” ، مضيًفا أن الواليات املتحدة “تعارض بشدة” أي تحرك 
لتغييــر “الوضــع الراهن” في املنطقة أو “تقويض الســالم واالســتقرار عبر 

مضيق تايوان”.
الرئيســة تســاي إنــغ ون الشــهر املاضي تعهــدت أن بالدهــا “ســتواصل 
تكثيــف التعــاون مع الواليات املتحــدة من أجل دعم قيمنا املشــتركة للحرية 

والديمقراطية ولضمان السالم واالستقرار في املنطقة”.

لقد انضممنا إلى عدد من البلدان األخرى ، رغم أننا من بن األوائل. تطرح الواليات املتحدة هذا اللقاح منذ 
حوالي ثالثة أسابيع. بدأت كندا طرحها ، ووافق عليها األوروبيون أيًضا “.

.Omicron يأتي القرار ضد املخاوف لتي سببها متغير فيروس كورونا الجديد
أصبحت خطط سفر آالف األسترالين في أعياد امليالد من أكبر واليتن في البالد موضع شك ، حيث شددت 

جنوب أستراليا حدودها بسبب املخاوف بشأن ساللة الفيروس الجديدة.
إغالق آخر لجنوب أستراليا؟

لم يرفض رئيس الوزراء ســتيفن مارشــال منع املســافرين من نيو ســاوث ويلز وفيكتوريا و ACT بعد أيام 
فقط من الترحيب بهم للمرة األولى منذ شهور.

وقــال فــي مؤتمــر صحفي يوم الســبت:" تم تســجيل خمــس وقد يصبح اإلجــراء ضروريًا، لكــن أتمنى أال 
يحدث".

 وأكد:" لن نفعل ذلك إال إذا احتجنا التأكد أننا ما زلنا نتمتع بعيد امليالد هنا في جنوب أستراليا. ونحتاج 
ملوازنة وتسوية األمر."

 وأوصــت كبيــرة مســؤولي الصحة العامة البروفيســور نيكوال ســبورييه يوم الســبت لجنــة التوجيهات 
الخاصة بفيروس كوفيد19-بالوالية بإغالق الحدود.

 ولكن اللجنة طلبت من املســافرين القادمن إلى الوالية من نيو ســاوث ويلز وفيكتوريا ومقاطعة العاصمة 
الفحص عند الوصول.

بلينكني حيذر الصني...

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

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

and Supreme Courts.

•	   

•	  

•	  

•	  

•	  

•	  

•	  

•	  

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

guilda@tabarandassociates.com  -  www.tabarandassociates.com

نتكلم العربية

قانون الهجرة
قانون العائلة

نقل امللكية وقانون امللكية
القانون الجنائي وقانون املرور

الوصايا ومصداقية الوصية
تجزئة عقود البيع التجارية
قانون اإلصابات الشخصية

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

TABAR & ASSOCIATES
ALL LEGAL & IMMIGRATION MATTERS

0400 140 120

IMAGE FRENZY
Antoine Yammine

53 Norman Avenue Hammondville 2170
info@imagefrenzy.com.au
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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
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رئيس بلدية كامبرالند ستيف كريستو: دافعنا بقوة عن مناطقنا أثناء االغالق غير العادل
*صرفنا على البنى التحتية في مناطق بلديتنا ما يقارب ٨٥ مليون دوالر

قامت صحيفة األبزورفر باجراء دردشــة مع رئيس 
بلدية كامبرالند ستيف كريستو، املرشح لالنتخابات 
البلدية والتي ســوف تقام في 4 ديســمبر لالطالع 
منه على بعض أعمال البلدية خالل الفترة املاضية 

وخطط حملته االنتخابية للمستقبل.
في بداية اللقاء الحظنا حرص ستيف كريستو على االهتمام 
والدفــاع عــن املجتمــع املحلــي ومناصــرة أصحــاب الدخل 
املحــدود وأصحــاب املصالــح التجارية الصغيــرة ومحاولة 
الحــد مــن األبنية املرتفعــة، حرصا منه على بقــاء الخدمات 

املمتازة متوفرة للسكان املحلين.
قال الســيد كريســتو: لقد لعبنا دورا مهما في توعية الناس 
أثنــاء تفشــي الكورونــا فــي الفتــرة املاضيــة وكان النجاح 
حليفنــا بذلــك حيث كانت هذه الفترة عصيبــة على الجميع، 
لكنهــا كانــت وما زالــت فرصة للتعــاون مًعا ولدينــا جميًعا 
دور نلعبه لحماية أنفســنا وعائالتنــا وأصدقائنا واملجتمع 
األوسع … ويمكنك بالحرص فعلًيا إنقاذ حياة شخص ما.

علــى مدى الفترة املاضيــة ، عمل مجلس البلدية على العديد 
مــن املبــادرات املهمــة، لتنشــيط مدينتنــا. كنت قــد الحظت 
أننــا بدأنــا أيًضا في إعــادة فتح بعض املرافــق ، مع اتخاذ 

االحتياطات الالزمة للحفاظ على السالمة.
اآلن ، أكثر من أي وقت آخر ، كمجتمع ، يجب أن نتطلع إلى 
املســتقبل والعمل مًعا ، حتى نتمكن من االستمتاع بمدينتنا 

النابضة بالحياة والتأقلم مع طريقة حياتنا الجديدة.
مفتاح النجاح هو نجاح أعمالنا ومصالحنا املحلية وكيفية 

عودتهــا وتعافيهــا. يوجــد في مدينتنــا العديد مــن األماكن 
جديــرة بالزيارة وهذ ما نشــجع عليه كي نجــذب اآلالف من 
الناس لتجربة العديد من املطاعم متعددة الثقافات والتسوق 

وقضاء أوقات ممتعة مع تطبيق معايير االمان.
قــال رئيــس البلدية كريســتو عــن حراس األمــن واختيارهم 
للعمــل :  لقــد رأينــا في األســابيع األخيــرة أن مهنــة األمن 
تخضع لتدقيق شــديد نتيجة لوباء COVID-19. لقد سمعنا 
قصًصا عن نقص التدريب املقدم لحراس األمن ، حيث ُيطلب 
مــن املوظفن توفير معداتهم الخاصــة والحراس يتصرفون 
بشــكل غير الئق مع األفــراد املقيمن في الحجر الصحي في 
الفنــدق. بعض هذه القضايا كانت ســائدة لســنوات عديدة. 
حقيقــة أن هنــاك بعض املفاجأة في املشــاكل املكشــوفة أمر 
مثير للقلق للغاية. نحن حريصون في بلديتنا عندما نحتاج 
لخدمــات حراس األمن أن نختــار الجودة واملهنية والتدقيق 

والخبرة.
أما عن االســكان االجتماعي فقال: قبل بضعة أسابيع ، زرت 
أحد مجمعات اإلســكان االجتماعي في مجتمعنا على طريق 
ميلتري ، غيلدفورد في غرب سيدني. وجدت القمامة متراكمة 
في كل مكان ، وال يوجد صيانة لفترة طويلة ، وهناك الكثير 
من القصص حول الســلوك املعادي للمجتمع لبعض السكان 

الذين يعيشون هناك.
يســتحق الســكان املحليون حياة كريمة ويســعدني أن أرى 
أنــه تم اتخاذ إجــراء لتنظيــف املنطقة وتم معالجــة العديد 
من مشــكالت الصيانة. املســتأجرون مســؤولون عن صيانة 

املنطقة التي يعيشون فيها ، ومع ذلك ، فإن سلطات اإلسكان 
في نيو ساوث ويلز عليها واجب الرعاية إلزالة املستأجرين 
الذيــن يعانــون مــن مشــاكل والذين يشــاركون في الســلوك 

املعادي للمجتمع.
نحتاج إلى التأكد من أن كمبرالند ســيتي ليســت فقط مكاًنا 
يريــد الناس العيش فيه ، ولكنها مكانا يمكن للناس العيش 
بشــكل مريح وآمــن وبكرامة وهذا ما نســعى اليه . يبدو أن 
غرب سيدني ُينظر إليه على أنه هدف سهل إليواء األشخاص 
الضعفــاء ووضع أعــداد كبيرة من األشــخاص الضعفاء في 
نفــس املواقــع يخلــق العديد من املشــاكل التــي يتعن على 
الســكان املحليــن واملجالس مواجهتها. عند توفير الســكن 
االجتماعــي ، يجــب توزيع املجمعات واملســتأجرين بشــكل 

متساٍو عبر نيو ساوث ويلز.
أود أن أشــكر جميــع الســكان فــي مدينتنــا علــى تعاونهــم 
ومرونتهم خالل هذه األوقات الصعبة التي مررنا بها وكنت 
كمــا تعلمــون املدافع واملقاتل النهاء االغــالق واعادة الحياة 

الطبيعية الى مجتمعنا.

أضاف ستيف أنه يتمنى على السكان التصويت له ولالئحته 
كــي يســتطيعوا اكمــال املشــوار فــي الخطط التي يســعون 
النهائها ملا فيه خير املجتمع في مناطق بلدية كمبرالند حيث 

يوجد الكثير من املشاريع التي تحتاج الى االنجاز.
يضيــف ســتيف: في 4 كانــون األول ، صوت رقــم 1 لرئيس 

.A بلدية  كامبرالند ستيف كريستو املجموعة
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وجه أخضر في مرآة
الشاعر غسان منّجد

إنتخبوا لؤي مصطفى
معًا نعمل لبناء مجتمع أفضل
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المهندس جورج برشا مرشح حزب العمال لرئاسة بلدية فيرفيلد

إختــار حــزب العمال فــرع والية نيو ســاوث ويلز 
املهندس جورج برشا مرشحـًا لإلنتخابات البلدية 
ملركــز رئيس بلدية فيرفيلد عن حزب العمال والتي 
سوف  تقام في الرابع من شهر أيلول عام 2021.
املهنــدس جورج برشــا انتخب باالجمــاع من قبل 
اعضــاء حــزب العمــال املحلين كونــه كان عضوا 
فــي مجلس بلدية فيرفيلد منــذ عام 2012 ولغاية 
عــام 2016 ونائبا لرئيس البلدية منذ عام 2013 
ولغاية عام 2014  ، مما تكون لديه الخبرة القيمة 

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

الحلول املناسبة التي ترضيهم.
ســكن املرشــح جورج برشــا مع عائلته في منطقــة فيرفيلد 
الكثر من 35 عاما، وكونه من ســكان املنطقة فلديه املعرفة  

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

الطفولة.
باعتبــار أن املهنــدس برشــا مهاجــًرا فإنــه يتفهــم معانات 

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

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

املحلين لوضع ثقتهم بي وترشيحي باالجماع”.
وقــال “ان الســكان هــم أهــم عنصــر فــي الحكومــة املحلية 

وسوف اعمل عن كثب، قريبا منهم
واســمع  لهــم واعمــل جاهــًدا معهــم للوصــول الــى حلول 

ايجابية كي تساعدهم في حياتهم اليومية.”
واضــاف قائــال، ” بمــا اننــي أب لشــاب في نهاية دراســته 
الثانويــة لــذا فاننــي اتفهــم الضغوطــات واملصاعــب التي 

تواجه االهل وســوف اكون متحمسا ملساعدة األهالي الذين 
ينشــؤن اطفالهم في منطقــة فيرفيلد، هــذه املدينة الجميلة 
والعظيمــة والصالحة للعيش والعمل فيهــا. ولكنني اعتقد 
أن هنــاك مجــاالت كثيــرة يمكــن تحســينها وســوف اعمــل 
جاهدا لتحســن البيئة وأماكن االنشــطة املجتمعية لجميع 

السكان.”
وقــال املهندس برشــا “كوني مرشــح حزب العمال لرئاســة 
البلدية فسوف أجد الفرص املناسبة لاللتقاء بالسكان الذين 
يهتمون باملنطقة ويعيشــون فيهــا واريد ان اكون في خدمة 
جميــع الســكان حتى يكون لهم رئيس بلديــة مهتما بايجاد 

الحلول االيجابية ملتطلباتهم .”
إنتســب الى حزب العمال سنة 1994 في املرحلة الجامعية 
وهــو منذ ذلك الوقت يســاعد نــواب املنطقــة املتعاقبن وال 

يزال.
جورج برشــا إنتخب ســنة 2012 عضوًا في بلدية فيرفيلد 

عن العمال ألربع سنوات.
وسنة -2013 2014 كان نائبًا للرئيس وبقي عضوًا بلديًا 

حتى سنة 20216 .
يعمل في مكتب النائب الفيدرالي عن مقعد ماكماهون كريس 

بوين منذ 3 سنوات.
كما يعمل في مكتب نائب مقعد فيرفيلد غاي زنغاري منذ 3 

سنوات أيضًا. 
يترشــح جورج برشــا اليوم لرئاسة بلدية فيرفيلد عن حزب 
العمال مع 12 مرشحًا اعتمدهم الحزب من خلفيات لبنانية 
وعراقيــة وصينيــة وفيتنامية وبرتغاليــة وتركية وإيطالية 

واسترالي واحد.
ويقــول جورج ان األحرار ليس لديهم مرشــحون حتى اآلن، 
ويضيــف ان الخضــر إنســحبوا وكذلــك مرشــحو الحــزب 

الديمقراطي املسيحي.
وعــن وضــع العمــال فــي املنطقــة يقــول جــورج : "مبدئيًا 
يجــب ان يكــون وضع حزب العمال قويــًا بعد األخطاء التي 
إرتكبتهــا حكومة الوالية مع مناطق غرب ســيدني وخاصة 
فيرفيلــد، والتمييــز الذي مارســوه بحق ســكانها. وكان لي 
إعتــراض كبيــر على ذلك، كما شــجعت املواطنــن على أخذ 
اللقــاح رغم انه إختياري وليس اجباريًا كما اهتميت بأمور 

الطالب في فترة اإلغالق”.

يعتقد جورج برشــا ان حزب األحرار ال حظوظ له في بلدية 
فيرفيلــد، أمــا املســتقلون فيتكتلون لتشــكيل الئحــة مقابل 
الئحــة العمــال ومعظمهــم مــن رجــال االعمال ومــن خلفية 
إثنية واحدة وهم يخططون للســيطرة على املجلس البلدي، 
ومعظمهــم إنســحبوا من حزبي العمال واألحــرار واتحدوا 
فــي الئحة يترأســها رئيــس البلديــة فرانك كاربونــي الذي 

انسحب هو أيضًا من حزب العمال.
ويقول جورج: تحتاج فيرفيلد لعدم اإلنتقائية في املشــاريع 
كمــا يحصل مع البلدية الحالية، ألن العمل يجب ان يشــمل 
كل املناطق سواسية، حتى بالط األرصفة يختلف من منطقة 

الى أخرى وهناك مناطق ال يوجد فيها أرصفة أبدا"ً.
ويضيف:"ســأعمل على جعل ضريبــة األرض منطقية وغير 
مرتفعــة قياســيًا علــى ســواها، ثــم ان فيرفيلــد تعانــي من 
ارتفــاع عــدد العاطلن عــن العمل من الشــباب. ويجب على 
البلدية تفضيل هؤالء لدى تخرجهم على سواهم في وظائف 

املجلس البلدي.
ســنة 1914 هرب يوســف جرجس وهو كلدانــي من مدينة 
املوصــل فــي العــراق الــى زحلــة في لبنــان بعد خــالف مع 

األتراك.
وســكن فــي زحلة وتــزوج هناك مــن الفتــاة اللبنانية زهية 
فريحــة، جدة جورج برشــا ألّمــه. وأنجبا جــورج وأنطوان 

وجورجيت وشفيقة والدة جورج برشا.
ونشأت العائلة في زحلة.

يقــول جــورج: "كان خليــل الطــرزي زوج خالتــه جورجيت 
صديقــًا لوالــدي بولــس برشــا الــذي تعرف بواســطته الى 

والدتي شفيقة وتزوجا سنة 1961”. 
توفي والد جورج مقتواًل سنة 1975 أثناء الحرب اللبنانية 
وهو بعمر 45 سنة وكان عمر جورج آنذاك 7 سنوات تاركًا 

ستة أوالد )أربع بنات وصبين(.
وصلــت العائلــة الــى اســتراليا 1986 وقد لحقــت باإلبنة 

الكبرى أوجيني التي كانت متزوجة الى استراليا.
لدى جورج ابن اسمه رايلي بول )18 سنة( ينهي هذا العام 

الشهادة الثانوية العليا.
ملــن يرغب االستفســار عــن االنتخابات االتصــال باملهندس 

جورج:
0427901166
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قصة حجر قصة الوفاء

قصة طفل صغري

فــي يــوم من األيــام وقع حجــر على ذيــل ثعلب فقطــع ذيله 
فــرآه ثعلــب ثاني فســأله ملا قطعــت ذيلك قال له اني أشــعر 
 وكأنــي طائــر فــي الهواء...يــا لهــا مــن متعــة جميلــة !!
فجعله يقطع ذيله فلما شعر بألم شديد ولم يجد متعة سأله 
لــَم كذبت علي ؟ قــال : إن أخبرت الثعالــب بأملك لن يقطعوا 
ذيولهم وسيســخرون منــا . فظلوا يخبــرون كل من يجدوه 
 بمتعتهم الكاذبة حتى أصبح األغلبية دون ذيل . فما النتيجة ؟
 النتيجــة :أنهــم كلمــا رأوا ثعلبــًا بذيلــه ســخروا منــه !!!

الخالصة :
بالتزامهــم  امللتزمــون  ــر  ُيَعيَّ حقــا  الفســاد  عــّم  إذا  أنــه 

ويتخذهم السفهاء سخرية !!!
كما قال أحد الصالحني في زمانه :

ر اليوم  ر املؤمُن بإيمانه كما ُيعَيّ ليأتنّي على الّناس زمان ُيعَيّ
الفاجُر بفجوره .. كأنه زماننا ......

كان فــي مــن كان شــاب ثــري ثــراء عظيمــا وكان والــده 
وكان  شــابه،  ومــا  والياقــوت  الجواهــر  بتجــارة  يعمــل 
وهــم  إغــداق،  أيمــا  أصدقائــه  علــى  يغــدق  الشــاب 
لــه.... مثيــل  ال  بشــكل  ويحترمونــه  يجلونــه   بدورهــم 
دارت األيــام دورتها، ويموت الوالــد وتفتقر العائلة افتقارا 
 شديدا، فقلب الشاب أيام رخائه ليبحث عن أصدقاء املاضي
فعلــم أن أعــز صديــق كان يكرمــه ويغــدق عليــه وأكثرهــم 
مــودة وقربــا منــه، قــد أثــرى ثــراء ال يوصــف وأصبــح 
واألمــوال والضيــاع  األمــالك  القصــور  أصحــاب   مــن 
فتوجــه إليــه عســى أن يجد عنــده عماًل أو ســبياًل إلصالح 
الحــال، فلمــا وصل بــاب القصر اســتقبله الخدم والحشــم 
فذكــر لهــم صلتــه بصاحب الدار ومــاكان بينهمــا من مودة 
قديمــة فذهــب الخــدم فأخبــروا صديقــه بذلــك، فنظــر إليه 
ذلــك الرجــل مــن خلــف ســتار ليــرى شــخصا رث الثيــاب 
عليــه آثــار الفقــر فلــم يــرض بلقائــه وأخبــر الخــدم بــأن 
الــدار ال يمكنــه اســتقبال أحــد.....  يخبــروه أن صاحــب 
فخــرج الرجل والدهشــة تأخذ منه مأخذهــا وهو يتألم على 
الصداقــة كيــف ماتــت وعلى القيــم كيف تذهــب بصاحبها 
بعيدا عن الوفاء وتســاءل عن الضمير كيف يمكن أن يموت 
 وكيــف للمــروءة أن ال تجــد ســبيلها في نفــوس البعض....
..... بعيــدا  ذهــب  فقــد  أمــر  مــن  يكــن   ومهمــا 
وقريبــا مــن ديــاره صــادف ثالثــة مــن الرجــال عليهــم أثر 
الحيــرة وكأنهم يبحثون عن شــيء، فقال لهــم ما أمر القوم 
قالــوا لــه نبحث عن رجل يدعى فالن ابن فالن وذكروا اســم 
والــده، فقــال لهم إنه أبي وقد مات منذ زمن، فحوقل الرجال 
وتأسفوا وذكروا أباه بكل خير وقالوا له إن أباك كان يتاجر 
بالجواهر وله عندنا قطع نفيســة من املرجان كان قد تركها 
عندنا أمانة فأخرجوا كيســا كبيرا قــد ملئ مرجانا فدفعوه 
 إليه ورحلوا والدهشة تعلوه وهو ال يصدق ما يرى ويسمع!!
ولكن أين اليوم من يشتري املرجان فإن عملية بيعه تحتاج إلى 
 أثرياء والناس في بلدته ليس فيهم من يملك ثمن قطعة واحدة.....
مضــى فــي طريقــه وبعــد برهــة مــن الوقــت صــادف امرأة 
كبيــرة فــي الســن عليها آثــار النعمــة والخير فقالــت له يا 

طفل صغير دخل محل حالقة
فهمــس الحالق للزبون :هذا أغبى طفــل في العالم ...انتظر 

وأنا أثبت لك
وضع الحالق دوالرا فى يد و25 سنتا فى اليد األخرى

نــادى الولــد وعرض عليــه املبلغني أخذ الولد ال25 ســنتا 
ومشى

قال الحالق: ألم أقل لك هذا الولد ال يتعلم أبدا...
وفي كل مرة يكرر نفس االمر

عندمــا خرج الزبون مــن املحل قابل الولــد خارجًا من محل 
الحلوى

فدفعته الحيرة أن يســأل الولد، تقدم منه وســأله ملاذا تأخذ 
ال25 سنتا

كل مرة وال تأخذ الدوالر ؟؟؟
قــال الولــد: ألنه فــى اليوم الذي ســآخذ فيه الدوالر ســوف 

تنتهي اللعبة..

بنــي أين أجــد مجوهرات للبيــع في بلدتكم فتســمر الرجل 
فــي مكانــه ليســألها عــن أي نــوع مــن املجوهــرات تبحث 
 فقالــت أي أحجار كريمة رائعة الشــكل ومهما كان ثمنها ...
فســألها إن كان يعجبهــا املرجــان فقالــت لــه: ِنعــم املطلب، 
فأخــرج بضــع قطــع من الكيــس فاندهشــت املرأة ملــا رأت، 
 فابتاعــت منه قطعــا ووعدته بأن تعود لتشــتري منه املزيد
وهكــذا عــادت الحال إلى يســر بعد عســر، وعــادت تجارته 
تنشــط بشــكل كبير، فتذكر بعد حني من الزمن ذلك الصديق 
الــذي مــا أدى حق الصداقة فبعث له ببيتني من الشــعر بيد 

صديق جاء  فيهما:

صحبت قوما لئاما ال وفاء لهم
يدعون بني الورى باملكر والحيل

كانوا جلوسي إذ كنت رب غنى
وحني أفلست عدوني من الجهل

فلمــا قــرأ ذلــك الصديق هــذه األبيات كتب علــى ورقة ثالثة 
أبيات وبعث بها إليه، جاء فيها:

أما الثالثة قد وافوك من قبلي
ولم تكن سببا إال من الحيل

أما من ابتاعت املرجان والدتي
وأنت أنت أخي بل منتهى أملي

وما طردناك من بخل ومن قلل
لكن عليك خشينا وقفة الخجل !

دمتم بكل خير 
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مفاجأة في فرنسا..
رصد متحور جديد من 

فــادت جامعة جونز هوبكنز األمريكيــة بارتفاع إجمالي عدد كورونا بمدرسة
اإلصابــات بفيــروس كورونا في العالم إلــى أكثر من 252.4 
مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من خمسة مالين 

وفاة.
اإلصابــات  إجمالــي  بلــغ  الجامعــة  بيانــات  وبحســب 
بفيــروس كورونــا فــي العالــم 252.445.139، وإجمالــي 

الوفيات5.087.398.
وتصــدرت الواليــات املتحــدة قائمــة الــدول مــن حيــث عدد 
الوفيات جراء الفيروس 761.715 حالة وفاة، وبلغ إجمالي 

اإلصابات فيها 46.976.314.
تلتهــا البرازيــل فــي املرتبة الثانيــة من حيث عــدد الوفيات 

بـ610.491 حالة فاة، وإجمالي اإلصابات 21.939.196.
فــي املرتبــة الثالثة تأتي الهند بإجمالــي وفيات 462.690، 

وإجمالي إصابات 34.414.186.
الوفيــات  عــدد  حيــث  مــن  الرابعة املكســيك  املرتبــة  وفــي 

بـ290.630 وإجمالي إصابات 3.838.308.
وفــي املرتبة الخامســة روســيا بإجمالي وفيــات248.203 

وإجمالي إصابات 8.843.238.
وإجمالــي  وفيــات 200.554  بإجمالــي  وسادســا البيرو 

إصابات 2.211.366.

فــي وقــت تشــغل فيه متحــورات الفيــروس املســتجد العالم 
أجمع، فجرت باريس مفاجأة صادمة.

فقد أعلنت الســلطات الصحية الفرنسية، اكتشافها في بداية 
أكتوبر الفائت متحورًا جديدًا من كورونا في مدرســة بمدينة 

باناليك شمال غربي البالد.
كمــا أوضحت أنه تــم التعرف على املتحور الجديد بمدرســة 
منــى أوزوف االبتدائية، حيث أصيب به 24 شــخصًا، بينهم 

18 طفاًل.

ال تشابه!
من جهته قال مصدر مطلع لصحيفة CNEWS الفرنســية، إن 
هذا املتحور ال يتشابه مع أي متحور آخر، الفتًا إلى أنه "من 
أجل تحديد نوعه، تم إرسال 4 اختبارات إيجابية إلى املختبر 

للفحص، لكن النتائج لم تتطابق مع أي متحور آخر”.
من جانبه، أكد معهد باستور أن "هذه العينات لديها طفرات 
جديــدة متعــددة، ال ســيما في بروتن ســبايك، الذي يســمح 

للفيروس بدخول الخاليا البشرية”.
وأضــاف أنه "وفقًا لهذه التحليــالت، فقد اختفى جزء صغير 
مــن هــذا البروتــن تمامــًا عنــد مقارنتــه بمتغيــرات أخــرى 

لفيروس كورونا”.

وضع الكمامات
يشــار إلــى أن وزارة التعليم الفرنســية كانت أعلنت مســاء 
الثالثاء إعادة العمل بإلزامية وضع الكمامات في كل مدارس 

املرحلة االبتدائية في سائر أنحاء البالد.
وقالت الوزارة في بيان إنه اعتبارًا من االثنن املقبل ستنتقل 
كل مقاطعــات البــالد إلــى املســتوى الثاني مــن البروتوكول 
الصحــي، مــع عــودة وضــع الكمامــات مــن قبــل كل تالمذة" 
املرحلــة االبتدائية، بعدمــا كان هذا اإلجــراء محصورًا حتى 
اليوم باملقاطعات التي تسجل مستويات مرتفعة من العدوى 

بالفيروس.
وكانت الحكومة قد أعلنت في سبتمبر انتهاء العمل بإلزامية 
وضــع الكمامــات في مــدارس املرحلة االبتدائيــة في املناطق 

التي تسجل مستويات منخفضة من العدوى بكورونا.
يذكــر أنــه منــذ انتشــار الفيروس حــول العالم، ظهــرت عدة 
متحورات أبرزها "ألفا" و"بيتا" و"دلتا" و"المبادا". ويعتبر 
"دلتا" األكثر انتشــارًا حاليًا في العالم، حيث بات ينتشر في 

أكثر من 80 دولة.

يبــدو أن جائحــة كورونــا لم تكتــف بإيذاء اإلنســان بجميع 
أركان املعمــورة، بــل وصــل دمارها إلى البحــار واملحيطات، 

وبالتالي إلى الكائنات البحرية والبرية.
فقد كشف تقرير جديد أن 193 دولة أنتجت 8 مالين طن من 
النفايات أثناء جائحة فيروس كورونا، وانتهى الحال بمعظم 

تلك النفايات بقاع البحار واملحيطات.
 Proceedings of the“ وتابــع التقرير املنشــور في مجلــة
National Academy of Science” األميركيــة أن نحو 26 
ألــف طن من الثمانيــة مالين طن نفايات من معدات الحماية 
الشــخصية التي تســتعمل أثناء الجائحة، والتي هي أغلبها 
نفايات بالستيكية، تسربت إلى محيطات العالم وينتهي بها 

األمر على الشواطئ وقاع البحار.
وأوضــح مؤلفــو الدراســة أن "جائحــة كوفيــد19- أدت إلى 
زيــادة الطلــب على املواد البالســتيكية األحادية االســتخدام 
التــي تكثــف الضغــط علــى مشــكلة النفايــات البالســتيكية 

العاملية الخارجة عن السيطرة بالفعل”.
ويعتقــد الباحثــون أن نحــو %87 مــن النفايــات قادمة من 
املستشــفيات وليــس األفــراد، وأن البلــدان غيــر قــادرة على 
التعامــل مــع الكميــة الهائلــة مــن النفايــات البالســتيكية 
ومعالجتها بكفاءة، وأن معظم التفريغ العاملي للنفايات يأتي 

من آسيا بنسبة 72%.
وأضــاف الباحثــون أن هنــاك 10 أنهــار تمثــل %79 مــن 
تصريــف النفايــات البالســتيكية املرتبطة بجائحــة كورونا، 
واألنهــار التــي تتصــدر املراكــز األولــى هي شــط العرب في 
العراق، ونهر الســند في الهند، ونهر اليانغتسي في الصن، 

بحسب الدراسة.
وبّينوا في ملخص دراستهم أن "جائحة فيروس كورونا أدت 
إلــى زيــادة الطلب على املواد البالســتيكية ذات االســتخدام 
الواحــد، األمــر الــذي يزيــد الضغــط علــى مشــكلة النفايات 
البالستيكية العاملية الخارجة عن السيطرة بالفعل"، بحسب 

قولهم.
ولفــت التقريــر أيضــا إلــى أن "البالســتيك مناســب إلنتــاج 
معدات الحماية الشــخصية والتعبئة بســبب متانته وسعره 
الرخيــص، لكــن هــذا البالســتيك يعــّرض الحيــاة البحريــة 
للخطر ويهدد قضايا طويلة األجل للبيئة الســاحلية والنظام 

البيئي”.

أكثر الدول تضررا في العالم بوباء كورونا والواليات 
المتحدة في الصدارة

لم تكتف بإيذاء البشر.. 
كورونا لوثت المعمورة بأطنان من النفايات

وفي املرتبة الســابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات143.628 
وإجمالي إصابات 4.250.157.

وفــي املرتبــة الثامنة بريطانيــا بإجمالي وفيــات143.116 
وإجمالي إصابات 9.534.544.

وفيــات  التاســعة إيطاليا بإجمالي  املرتبــة  وفــي 
132.686وإجمالي إصابات 4.843.957.

تلتها في املرتبة العاشــرة إيران بإجمالي وفيات 127.918 
وإجمالي إصابات 6.027.269

وينتمــي معــدو الدراســة الجديــدة إلــى كلية علــوم الغالف 
الجوي فــي "جامعة نانجينغ" الصينية، ومعهد "ســكريبس 
لعلوم املحيطات" في "جامعة كاليفورنيا"، وســان دييغو في 

ال جوال في كاليفورنيا.
وفي ســياق متصل، كشــف تقرير آخر أن 1.56 مليون كمامة 

طبية ألقيت في املحيط خالل العام املاضي 2020.
وتســّبب فيروس كورونــا بوفاة ما ال يقل عــن 5,062,911 
شــخصا فــي العالم منذ أبلــغ مكتب منظمــة الصحة العاملية 
في الصن عن ظهور املرض نهاية ديســمبر 2019. وتأكدت 
إصابة 250,819,970 شــخصا على األقــل بالفيروس منذ 
ظهــوره. وتعافــت الغالبيــة العظمــى مــن املصابــن رغم أن 
البعض اســتمر في الشــعور باألعراض بعد أسابيع أو حتى 

أشهر من التعافي.

الصحة والكورونا
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يســتمر سباق الوقت بن شــركات األدوية واألطباء والعلماء 
وفيــروس كورونا، فــي محاولــة للتغلب على هــذا الفيروس 
الــذي شــل العالم ألشــهر عــدة وال يــزال يتحكــم بالعديد من 

مجاالت الحياة.
وفي جديد هذا السابق العلمي، أعطت وكالة األدوية األوروبية 
الضوء األخضر، اليوم الخميس، الستخدام عالجن لفيروس 
كورونا قائمن على األجسام املضادة، في أول موافقة تصدر 

عنها على هذا النوع من العالجات.
وأفــادت الوكالــة أنهــا وافقــت علــى عــالج طورتــه شــركة 
"روش" السويســرية العمالقة لألدوية باالشــتراك مع شركة 
"ريجينيــرون" األميركية للتكنولوجيا الحيوية وآخر طّورته 

"سيلتريون" الكورية الجنوبية.
ارتفاع اإلصابات أوروبيًا

تأتــي اإلجــازة في وقت يواجــه فيه االتحــاد األوروبي زيادة 
جديــدة فــي اإلصابــات باملــرض، وفي عــدد املصابــن الذين 

فــازت امــرأة تبلغ من العمــر 25 عاما وتعيش في ســيدني 
بالجائزة الكبرى البالغة مليون دوالر في حملة التطعيم في 

”Million Dollar Vax البالد
وكانــت الســيدة جــوان تشــو، واحــدة مــن 2.74 مليــون 
أسترالي يتنافسون للفوز بالجائزة النقدية لتلقيهم لقاحات 

.Covid-19
وأطلقت مجموعة من الشــركات واملتبرعن الحملة املعروفة 
باســم “Million Dollar Vax Alliance”، اليانصيــب فــي 

أكتوبر وذلك في محاولة لزيادة معدالت اللقاح في البالد.
 Nine’s Weekend“ وقالت الســيدة جوان تشــو لبرنامــج
Today” إنهــا تريــد مشــاركة ثروتها الجديدة مــع عائلتها 

وأصدقائها.
وأضافــت "اتصل بي شــخص ما في ذلك اليــوم وأعتقد أنه 
كان يــوم الجمعــة، وكنــت في العمــل، ولم أســتطع الرد ثم 
اتصلــت بهم مــرة أخرى وقال لــي: "أوه لقــد ربحت مليون 

دوالر! قال: "أنت الوحيدة في أستراليا!”.

بموافقة أوروبية..
عالجان لفيروس كورونا باألجسام المضادة

١٨ فيروسًا عالي الخطورة 
في أسواق الصين..

قد تتسبب بجائحة جديدة

تلقت لقاح كورونا وربحت مليون دوالر

يدخلــون املستشــفيات رغــم مســتوى التطعيــم العالــي في 
العديد من الدول.

وُقدمــت طلبــات املوافقــة على العقاريــن في أوائــل أكتوبر/
تشــرين األول وقالــت وكالــة األدويــة األوروبيــة حينها إنها 
"قــد تبــدي رأيها في غضون شــهرين". وقال متحدث باســم 
شركة سيلتريون إن الشركة تتوقع صدور قرار بحلول نهاية 

نوفمبر تشرين الثاني.

وتابعت تشو "أود حجز مطعم لطيف مع أصدقائي للذهاب 
لتناول عشاء لطيف”.

ولفتــت إلــى أنهــا ستســتخدم املــال الصطحــاب أســرتها 
بالكامــل فــي رحلــة واإلقامة في فنــدق خمس نجــوم للعام 
الصينــي الجديــد، إذا كانت قيود الحركــة املرتبطة بالوباء 
مرفوعة، وستســتثمر الباقي حتى تتمكن من تحقيق املزيد 
في املستقبل، وستساعد األشخاص إذا احتاجوا مساعدة.

وقالــت املليونيــرة الجديدة إنهــا تأمل أن تســتمر معدالت 
التطعيم في االرتفاع حتى تفتح الحدود مرة أخرى.

 Million Dollar Vax“ وقــال كريــغ وينكلــر، مــن حملــة
Alliance” إنــه فخــور بالــدور الــذي لعبتــه الحملــة فــي 

الحصول على ارتفاع بمعدالت التطعيم في البالد.
وباإلضافة إلى جائزة املليون دوالر، تم تســليم 100 بطاقة 
هدايــا بقيمــة 1000 دوالر يوميــا في شــهر أكتوبر، وكان 
املجمــوع جوائــز بقيمــة 4.1 مليــون دوالر إلــى أكثــر مــن 

3100 مشارك.

دقــت دراســة علمية حديثــة ناقــوس الخطر مــن إمكانية أن 
تكون الصن مصدرًا لجائحة جديدة، حيث تم اكتشــاف 18 
فيروسًا "عالي الخطورة" في األسواق التي تبيع الحيوانات 

البرية واللحوم الطازجة واألسماك والدجاج.
وبحســب إحــدى النظريــات حــول أصــل كورونا، فقد نشــأ 
مدينــة  فــي  الرطبــة”  “األســواق  في أحــد  الفيــروس  هــذا 

ووهان بالصن.
وقالــت صحيفــة "ذا صــن" البريطانيــة إن دراســة جديــدة 
أجريــت على 12 نوعًا من الحيوانات البرية التي يتم بيعها 
باألســواق الرطبــة في الصــن، أظهرت احتواءهــا على 71 
فيروســًا من "فيروســات الثدييات" بما في ذلك 18 فيروســًا 

"عالي الخطورة" على البشر والحيوانات األخرى.
وبحســب الباحثــن، أكثــر مــا يثير القلــق هــي امليكروبات 
املوجــودة فــي الزبــاد، وهي حيوانــات ليلية صغيرة تشــبه 
القطــط. وكانت هذه الحيوانات من بــن األنواع التي حملت 
فيروس "ســارس" من الخفافيش إلى البشــر في الصن عام 

.2002
وقال املؤلف املشارك في الدراسة، إدوارد هوملز، هو عالم في 
األحياء التطورية بجامعة سيدني األسترالية: "هذه الدراسة 
تســلط الضــوء علــى إمكان تســبب تجــارة الحيــاة البريــة 

وأسواق الحيوانات الحية في تفشي وباء جديد”.
وأضاف: "إن انتقال أنواع أخرى من الفيروســات من الزباد 
إلى البشــر يمكن أن يؤدي بســهولة إلى كارثة صحية عاملية 
جديــدة. فهــذه الحيوانــات التــي يشــتريها البعــض للعــب 
والتســلية تحمــل مجموعــة واســعة من مســببات األمراض 

الفيروسية”.
وحّذر الباحثون من أن الوباء اآلتي قد يكون بحجم الطاعون 

الذي يقدر أنه قتل 75 مليون شخص في القرن املاضي.
يذكــر أن أول حالــة إصابــة بفيــروس كورونا تم تســجيلها 
رسميًا في الصن كانت قد ظهرت في ديسمبر 2019. ويشك 
البعــض فــي أن الفيــروس انتقــل إلى البشــر مــن حيوانات 
بســوق هوانــان للمأكــوالت البحريــة بمدينة ووهــان، فيما 

يرجح البعض اآلخر فرضية تسربه من مختبر في الصن.
وترفض بكن فرضية تســرب الفيروس من مختبر فيروسات 
متهمًة الواليات املتحدة بنشــر نظريات "مؤامرة" وتسييس 

الجائحة.
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عودة السفر الخارجي!
إذا كنــت قــد تلقيت التطعيم بالكامل أو حصلت على إعفاء طبي ، فيمكنك اآلن 

السفر إلى الخارج.
تحقــق مــن متطلبــات اختبــار COVID-19 قبــل املغــادرة والقواعــد األخــرى 
للبلــد الذي ســتذهب إليــه قبل مغادرتك - وال تنس شــهادة التطعيم الدولية لـ 

COVID-19 أو اإلعفاء الطبي ، باإلضافة إلى بعض أقنعة الوجه.
تظل أقنعة الوجه إلزامية على الرحالت الجوية وفي املطارات في جميع أنحاء 
أســتراليا. هذا يســاعد في الحفاظ على ســالمتك وســالمة املوظفن والركاب 

اآلخرين.

لقاحات فايزر لألطفال
من املتوقع أن تتم املوافقة على لقاحات فايزر لألطفال حتى سن الخامسة من 

قبل هيئة األدوية األسترالية بحلول نهاية العام.
يشــير كبير املســؤولن الطبين بول كيلي إلى أن الضوء األخضر بات وشيًكا 
من إدارة الســلع العالجية بشأن تطعيم األطفال الذين تتراوح أعمارهم بن 5 

و 11 عاًما.
“تلقــت TGA مشــورتها مــن شــركة Pfizer. فيما يتعلــق بالتقدم لهــذه الفئة 

العمرية ، فإنهم يمرون بهذه العملية ، 
جاء ذلك في أعقاب تأكيد رئيس الوزراء سكوت موريسون على ضرورة توخي 

الحذر بشأن املوافقة على حقنة األطفال الصغار.
وقــال "لــن نتخذ خطوات أخرى ما لم تكن هنــاك نصيحة طبية واضحة يجب 

أن نمضي بموجبها قدما”.
 COVID-19 وفــي الوقت نفســه ، تشــير الخطــة الجديدة إلــى أن اختبــارات
السريعة يمكن أن تبقي الطالب في الفصول الدراسية حتى عند تفشي املرض.

توصــي بيانات معهــد Doherty املدارس باســتخدام اختبــارات املضاضات 
الســريعة بــداًل مــن إجــراءات الحجر الصحي ملــدة 14 يوًمــا إذا كانت نتيجة 

اختبار الطالب أو املوظف إيجابية.

موريسون ال لالجبار في تلقي اللقاح
يصر رئيس الوزراء سكوت موريسون على أنه ال يريد أن يتهم  كل من يرفض 
تلقي لقاح  COVID-19بالشــيطنة ، حيث تقترب أستراليا من مرحلة تحصن 

رئيسية.

في الوقت الذي يبدو فيه أن البالد مســتعدة لتجاوز نسبة ممتازة من التلقيح 
، قــال رئيس الوزراء إنه يحترم حق الشــخص فــي االختيار ، إذا لم يرغب في 

الحصول على اللقاح.
قال الســيد موريســون: "نحن نعيش في بلد لن نسمح لشــيطنة أوالئك الذين 

يريدون اتخاذ خياراتهم بأنفسهم”.
“بالطبع نريد أن يتم تطعيم الناس لكننا لن نتخذ هذا النهج القاسي.”

جاءت هذه التعليقات بعد أن دعا رئيس الوزراء الســابق في نيو ســاوث ويلز 
بــوب كار على تويتر إلى تجريــد مناهضي التطعيمات من تعويضات الرعاية 

الطبية ، في حال أصيبوا بالفيروس فيما بعد وتم عالجهم في املستشفى.

التطعيم املعزز
بدأ برنامج التطعيم املعزز )الثالث( في أســتراليا ، مما يعني أن أي شــخص 
يزيــد عمره عــن 18 عاًما تلقى جرعته الثانية من لقاح COVID-19 قبل ســتة 

أشهر على األقل - 8 مايو - يمكنه الحجز للحصول على جرعة ثالثة.
يتم حالًيا تقديم لقاح Pfizer فقط للجرعات املعززة ، مما يعني أن األشخاص 
الذيــن تلقوا لقاح AstraZeneca كجرعة أساســية يجب أن يأخذوا لقاح أخر 

للجرعة املعززة.
تم شــراء لقاحات موديرنا لتضمينها في برنامج التعزيز ، لكن الشركة تنتظر 

املوافقة النهائية من قبل السلطات الطبية.
قالــت الحكومة إنه لن ُيطلب من األشــخاص تلقي لقــاح معزز من أجل اإلعفاء 

.COVID-19 من قيود
من غير املرجح أن يبدأ تطعيم األطفال الصغار هذا العام

بيروتيت يشيد باملوظفن الصحين
تحدث رئيس وزراء والية نيو ساوث ويلز دومينيك بيروتيت عن أهمية الحقن 
املعــززة الثالثــة ، حيث تقتــرب الوالية من 90 في املائة من األشــخاص الذين 

تزيد أعمارهم عن 16 عاًما يتم تطعيمهم بجرعتن.
وأشــاد باملوظفــن الصحيــن ، قائــاًل إن نيو ســاوث ويلز "قــادت البالد" في 

الترويج للتطعيم للمجتمعات اإلقليمية ، 
كما أوضح أن مركز التطعيم QDOS سيغلق كمركز للقاحات ، لكن سيتم فتح 
مراكــز أخــرى لجرعات معززة ، بســعة 1000 جرعة في اليوم ، بســعة زائدة 

تصل إلى 2000 جرعة في اليوم.
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كيف يمكنك التغلب على "أرق كورونا"؟
إذا كنــت تشــعر بــأي من هــذه املشــاعر، ال تقلــق، فالطبيبة 
النفســية جولــي ســميث تؤكــد أنهــا "ليســت مشــاعر غيــر 

طبيعية".
تقول ســميث إن أنشــطتنا اليومية "تصبح مســاحة الراحة 

الخاصة بنا".
“وعندما نتعرض ملوقف لم نألفه منذ فترة، يكون رد فعل املخ 
هــو القلق. هذه طريقة املخ لتنبيهنــا إلى أن هذا األمر جديد 

ومختلف وأنه علينا االنتباه”.
وتؤكد ســميث أنــه "بمجرد العودة إلى هذه األنشــطة، يهدأ 

هذا اإلحساس بالقلق".
ساعات العمل الطويلة "تقتل" 745 ألف شخص سنويا

وفي الوقت الحالي، هناك ست نصائح يمكن اتباعها للتغلب 
على الرهاب االجتماعي، ومساعدتنا على العودة إلى الحياة 

املعتادة.

-1 ال تؤجل األمر
تجنــب املواقف يزيــد من حالــة القلق، ويجعلها أســوأ على 

املدى البعيد.
لذا، فلتبدأ اآلن!

وإذا كنت تشــعر بقلق شــديد، يمكنك دائما البدء باألنشــطة 
االجتماعية الصغيرة التي تشعر أنك أقدر على التحكم بها.

-2 كرر األمر قدر اإلمكان
كلما كررت فعال معينا، كلما أصبح جزءا من مســاحة الراحة 

الخاصة بك.
فمثــال إذا كنــت معتــاد الذهاب إلى مقهى مــع أحد األصدقاء 

أسبوعيا، افعل ذلك مجددا.

فيروس كورونا: كيف تواجه مشاعر القلق والرهاب 
االجتماعي بعد اإلغالق؟

-3 ِانتق األشياء التي تركز عليها بعناية
يزيد إحساسنا بالقلق إذا اخترنا التركيز على األشياء التي 

تشعرنا به.
لكن حن نركز على األشــياء التي تشعرنا بالحماس، أو أننا 
نفتقد أصدقاءنا، يتحول شعورنا بالقلق إلى حماس وترقب.

أعلى معدل وفيات بســبب املشــروبات الكحولية في إنجلترا 
وويلز منذ 20 عاما

-4 تأثير بقعة الضوء
تأثيــر بقعــة الضوء هــو خدعــة إدراكية نفعلها حن نشــعر 

بالقلق.
نظن أن اآلخرين يسيئون إلينا وينتقدوننا بشكل مبالغ فيه، 

في حن أنهم في الحقيقة أكثر انشغاال بأنفسهم مما نظن.

-5 تحدث مع من تثق بهم
من املهم الحديث إلى شخص تثق به عن مشاعر القلق.

يخــرج الكثيــرون إلــى مواقــف وســياقات اجتماعيــة وهــم 
محملون بمشاعر الخوف من العدوى والقلق على صحتهم.

ويصبح األمر أســهل في التعامل معه عندما ندرك أننا لسنا 
وحدنا.

-6 ابدأ بالعائلة واألصدقاء
إذا بــدأت بالتواصــل مع العائلــة واألصدقــاء، يصبح القلق 

بشأن توقعات هذا اللقاء أسهل وأقل قلقا.
وعليــك تذكر األنشــطة التي اعتدت االســتمتاع بهــا وفعلها 

مجددا.
فلم ال تتصل بصديق وتلتقيان الحتساء القهوة معا؟

هل تشعر بالقلق والتوتر من فكرة 
العــودة إلــى الحيــاة االجتماعية 

بعد أشهر من اإلغالق؟
ربمــا ُتخيفــك فكــرة الذهــاب إلى 
املقاهــي املزدحمــة، أو تقلــق من 
أن تكــون قــد نســيت التواصــل 

االجتماعي وجها لوجه.
أو ربمــا ُتصيبــك فكــرة العــودة 
للعمــل والحديــث أمــام جمع من 

الناس بالهلع.

تحقيق
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