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أعلنت أســتراليا، تعيني مدع خــاص للتحقيق في جرائم حرب 
مزعومة ارتكبتها القوات األســترالية الخاصة في أفغانستان، 
بعد أن كشفت وسائل إعالم عن أدلة على مقتل مدنيني وسجناء.

يشــارك اآلالف مــن أنصار الرئيس األمريكــي دونالد ترامب 
فــي مســيرات بالعاصمة واشــنطن، دعما ملزاعمــه بحدوث 

مخالفات في انتخابات رئاسة الواليات املتحدة.
وفي وقت سابق، احتشد متظاهرون حول املوكب الرئاسي، 

أثناء توجه ترامب إلى أحد مالعب الغولف الخاصة به.
وفاز مرشــح الحزب الديمقراطــي جو بايدن في االنتخابات 

التي جرت يوم 3 نوفمبر/ تشرين الثاني.
ونــال بايدن 306 أصــوات في املجمــع االنتخابي، وهو ما 
يزيد كثيرا عن الحد األدنى املطلوب للفوز بالرئاســة )270 

صوتا(.
لكــن حتى اآلن، رفض ترامــب قبول الهزيمة. فقد بدأ طعونا 
قانونيــة في عــدد من الواليات الرئيســية، كمــا زعم حدوث 

مخالفات على نطاق واسع، دون أن يقدم دليال على ذلك.
وبدأت املظاهرات ظهر الســبت بالتوقيت املحلي )الخامسة 

مساء بتوقيت غرينتش( بالقرب من البيت األبيض.

أسرتاليا حتقق يف ارتكاب جنودها
جرائم حرب يف أفغانستان

وعني رئيس الوزراء االســترالي، سكوت موريسون، مستشهدا 
بمزاعــم "ســوء الســلوك الجســيم وربمــا اإلجرامــي"، املدعي 
العــام للتعامل مــع القضية محليا وإحباط أي تحرك من جانب 

وإلــى جانب أنصار ترامب من عامة األمريكيني، من املتوقع 
أن يشــارك فــي املســيرات أشــخاص مــن النازيــني الجدد، 

وجماعات يمينية متطرفة، ونشطاء من التيار املحافظ.
وتوقع املنظمون وصحفيون بوسائل إعالم يمينية متطرفة، 
باإلضافــة إلى مســؤولني بالبيــت األبيض، مشــاركة أعداد 

كبيرة من املتظاهرين.
وتخطط جماعات يسارية للخروج في مظاهرات مناوئة.

وواصــل ترامب ترديد مزاعمه بشــأن حــدوث مخالفات في 
االنتخابــات. وفي تغريدة بموقع تويتر يوم الســبت، شــكك 
فــي مصداقيــة فرز بطاقــات االقتراع التي أرســلها ناخبون 

عبر البريد في والية جورجيا، قائال "اكشفوا الجريمة".
وفي يوم الجمعة، قال مسؤولو االنتخابات إن االقتراع كان 
"األكثــر إحكامــا في التاريــخ األمريكي"، وذلك فــي أكثر رد 

مباشر من السلطات الفيدرالية على مزاعم الرئيس.

املحكمة الجنائية الدولية، بحسب وكالة فرانس برس.  
وقال موريسون في إعالنه: "يتشارك الرجال والنساء العاملون 
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وزيرة خارجية أستراليا: ننتظر رد قطر 
بشأن االنتهاكات الصارخة لنسائنا

بمطار حمد

جو هوكي يعود من الواليات المتحدة

بايدن يجري اتصاالت هاتفية
مع موريسون

أستراليا ستختصر احتفاالت
ليلة رأس السنة

قــال مكتــب الرئيــس األمريكــي املنتخــب، 
جــو بايــدن، إنه أجــرى اتصــاالت هاتفية 
مــع زعمــاء أســتراليا واليابــان وكوريــا 

الجنوبية.
هنأ رئيس الوزراء سكوت موريسون خالل 
املكاملــة الرئيــس االميركــي املنتخــب جــو 
بايدن بفوزه باالنتخابات الرئاسية ودعاه 
مــع زوجته جايــن بايدن لزيارة اســتراليا 
إلتفاقيــة  الســبعني  بالذكــرى  لالحتفــال 
أنــزاس ANZUS العام املقبل وهي اتفاقية 
دفاع مشــترك بــني اســتراليا ونيوزيالندا 
والواليــات املتحدة، وهي الحجر األســاس 

ســيتم  أنــه  األســترالية  الســلطات  أكــدت 
اختصار فترة إطالق األلعاب النارية عشــية 
رأس السنة الجديدة فوق ميناء سيدني هذا 
العــام، إلى بضع دقائق فقط، جراء انتشــار 

فيروس كورونا.
وقالــت إنــه ســيقتصر دخول منطقة وســط 
املدينــة، علــى الذيــن لديهــم حجــوزات فــي 
املطاعــم واملقاهــي والفنادق، مــن أجل الحد 

من انتشار فيروس كورونا.
كما أشارت إلى أنه سيتم تخصيص املواقع 
الرئيســية املطلة على املينــاء، التي يدخلها 
اآلالف من املحتفلني كل ســنة ملشاهدة عرض 

عاد الســفير السابق الســتراليا في الواليات 
املتحــدة جو هوكــي الى اســتراليا ويظل في 
يومــًا   14 ملــدة  الفندقــي  الصحــي  الحجــر 
وســوف يبقى فــي فصل الصيف مــع زوجته 
التي تعمل في االستثمار املصرفي واطفالهما 
الثالثة الذيــن عادوا من الواليات املتحدة في 

وقت سابق من العام.
وأسس هوكي شركة تجارة استشارية تحمل 

وزيــرة الخارجيــة تؤكد أن هنــاك تحقيقا 
بشــأن ما جرى في مطار حمــد الدولي في 

الدوحة وأن بالدها تأخذ األمر بصرامة
أســتراليا  خارجيــة  وزيــرة  أعلنــت 
ماريــس بايــن، أن بالدهــا تنتظــر رد قطر 
لســيدات  الصارخــة  بشــأن االنتهاكات 
الدولي فــي  حمــد  بمطــار  أســتراليات 

العاصمة الدوحة.
وقالت وزيرة خارجية أســتراليا: "سننظر 
في الخطوة التالية عند استالم تقرير قطر 
بشــأن االنتهاكات"، مضيفة أن "القطريني 
يدركــون مــدى قلقنا عمــا حدث فــي مطار 

حمد”.
املســؤولة األســترالية الرفيعــة أكــدت أن 
"هنــاك تحقيقــا بشــأن ما جرى فــي مطار 

حمد ونأخذ األمر بصرامة”.
ُيذكــر أن تلك القضية بــدأت في الثاني من 
أكتوبر املاضي، حني أنزل األمن القطري في 
مطار الدوحــة حوالي 18 راكبة من إحدى 
الرحالت املتجهة إلى ســيدني، وأجبروهن 

على الخضوع لفحوص نسائية.
وقالــت قطر بعــد أن ضّج اإلعــالم الغربي 
بالقضيــة، إن ذلــك الحــادث كان فــي إطار 

 فــي أمن اســتراليا واالســتقرار والســالم.
وقال موريسون ان لديه الثقة التامة للعمل 
مــع بايدن الــذي قام بزيارة اســتراليا عام 
2016 كنائــب رئيــس الواليــات املتحــدة 
آنــذاك بــراك أوباما وفتح فصــل جديد في 

العالقة بني الواليات املتحدة واستراليا.
ويركــز بايدن، بعدما هــزم الرئيس دونالد 
ترامب األسبوع املاضي، على إرساء أسس 
إدارتــه في الوقت الذي يمضي فيه ترامب، 
الذي يرفض االعتراف بالخسارة، قدما في 
طعــون قانونيــة في عــدة واليــات ملحاولة 

تغيير النتيجة.

األلعــاب الناريــة التقليــدي ملــدة 12 دقيقة، 
للعاملني الصحيني الذيــن يعالجون مرضى 

كورونا ورجال اإلطفاء.
وشــددت رئيســة وزراء واليــة نيــو ســاوث 
أن  علــى  بيريغليــان،  غالديــس  ويلــز، 
فــي  "أعــداد الجماهيــر ســتكون محــدودة 
املناطــق التــي كانت تجذب عــادة اآلالف من 
املشــاهدين"، على الرغــم مــن أن أســتراليا 
تســجل منــذ أســابيع إصابــات جديــدة ال 

تتجاوز عشر حاالت يوميا. 
وأضافــت: "احتفاالت رأس الســنة الجديدة 
ستكون رمزا لألمل والتفاؤل بالعام الجديد”.

عنوان بونداي بارتنرز تتخصص في التجارة 
بني الواليات املتحدة واقليم الباسيفيك.

ومــن ناحيــة ثانية غــادر بيــرث الســيناتور 
السابق ماثيوس كورمان الى أوروبا للترشح 
للعمل كمدير عام ملنظمة التعاون االقتصادي 
والتعاون والتنمية حيث رشــحته اســتراليا 
للمنصــب للمنظمة التي تعتمــد باريس مقرًا 

لها.

محاولــة لتحديد مــا إذا كانت أي منهن قد 
أنجبــت أخيرًا، بعد اكتشــاف طفلة حديثة 
الــوالدة داخل كيس بالســتيك مربــوط تّم 
وضعــه تحــت القمامة في ســّلة للمهمالت 
داخــل مطــار حمــد الدولي، في مــا بدا أنه 

"محاولة قتل”.
وكانت أستراليا أدانت سابقًا تلك الحادثة 
التــي طالــت 13 مــن مواطناتهــا، كن على 
منت الرحلة، وتعرضــن لفحوصات مهبلية 

عند العثور على الرضيعة.
وواصلت الضغط علــى الدوحة، مع إعالن 
وزيــرة خارجيتهــا قبل أيــام أيضا أن عدد 

الطائرات التي تم استهدافها بلغ 10.
طالــت  األســتراليات،  إلــى  وباإلضافــة 
وبريطانيتــني،  فرنســية،  امــرأة  الواقعــة 

ونيوزيالندية أيضًا.
ُيشــار إلى أن تلك القضية مّثلت انتكاســة 
إضافيــة للدوحــة التي تعمــل جاهدة على 
واســتثمرت  الناعمــة"،  "قوتهــا  تعزيــز 
مبالغ طائلة في ناقلتها الجوية ومشــاريع 
اجتماعيــة للتغطيــة عــن تقاريــر حقوقية 
عدة، أكدت حصول مخالفات جمة في ملف 

العمال األجانب.
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هل نحن جميعا 
"مدمني 
تكنولوجيا"؟

ممدوح سكرية نصف مليون استرالي يطالبون البرلمان 
بتحقيق في الهيمنة اإلعالمية لرجل 

األعمال روبرت ميردوخ

شن رئيس الوزراء األسترالي السابق كيفن 
راد حرًبــا ضد إمبراطوريــة روبرت مردوخ 
اإلعالمية ، وهو يشهد بالفعل نجاًحا، حيث 
حصــل راد علــى دعــم خصــم قديــم مالكوم 
ترينبــل، وأطلــق أكبــر عريضــة إلكترونية 
برملانية على اإلطالق في أستراليا ، وحصل 
على تحقيق في مجلس الشيوخ الفيدرالي.
ووقــع أكثر مــن 500 ألــف أســترالي على 
العريضة املرفوعة إلى البرملان منذ إطالقها 

قبل ثالثة أسابيع.
وتسيطر "نيوز كورب أستراليا" على 70٪ 

من توزيع الصحف املحلية.
ولم يعلق ميردوخ على العريضة.

وكان راد، رئيــس وزراء حــزب العمــال مــن 
2007 حتــى 2010 ومــرة أخــرى في عام 
2013، منتقدًا دائمًا مليردوخ وصحفه التي 

دعت إلى معارضة إعادة انتخابه.
وأشــاد بمســتوى اســتجابة الجمهور يوم 

األربعاء، قائال إنه "ممنت".
وكتــب على تويتر "لقد تحدث نصف مليون 
أســترالي. لقــد حطمــوا األرقــام القياســية 
إليصــال صوتهــم: أســتراليا بحاجــة إلــى 
لجنة ملكية خاصة بميردوخ لحماية شريان 

الحياة لديمقراطيتنا".
ومثــل ميــردوخ، لم ترد "نيــوز كورب" على 
العريضــة العامة وتجاهلتهــا في تغطيتها 

اإلخبارية.
ما هو االنتقاد؟

من بني الخالفات األخيرة، اُتهمت الصحف 
التابعــة لـــ "نيــوز كــورب" بالتقليــل مــن 
دور تغيــر املنــاخ في تقاريرهــا عن حرائق 
الغابــات الصيــف املاضــي. ونشــر بعــض 
التقاريــر املضللــة حــول انتشــار فيــروس 
كورونــا وتأثيــر عمليات اإلغــالق العام في 

أستراليا.
ودافعت الشركة عن صحافتها ضد اتهامات 
التحيز السياســي والعنصرية والتشــكيك 
فــي تغير املناخ. وتعد صحفها من بني أكثر 

الصحف مبيعًا في أستراليا.

محليــًا، يمتلك مــردوخ 14 من 21 صحيفة 
يوميــة وصحــف عطلة نهاية األســبوع في 
العاصمــة، باإلضافــة إلى محطــات إذاعية 
وقنــاة "ســكاي نيــوز أســتراليا" وموقــع 

"news.com.au” األكثر قراءة.
وتمتلــك "نيــوز كــورب أســتراليا" أيضــا 
صحــف العاصمــة الوحيدة فــي كوينزالند 
واإلقليــم  وتســمانيا  أســتراليا  وجنــوب 

الشمالي.
وتدعــو العريضــة أيضــا إلــى التدقيق في 
فــي  اإلعــالم  لوســائل  املتضائــل  التنــوع 
أســتراليا، زاعمة أن قوة "نيــوز كورب" قد 
نمت في الســنوات األخيــرة فيما جرى طي 

وسائل أخرى أو دمجها.
وقد وصف رئيس الوزراء الســابق ميردوخ 

وتأثيره بأنه "سرطان على ديمقراطيتنا".
وفــي األســابيع األخيــرة، نشــرت صحــف 

ميردوخ قصصا سلبية عن راد.
وانتقــد رئيس وزراء ســابق آخــر، مالكولم 
ميــردوخ  ســلطة  باســتمرار،  ترينبــول، 
علــى الحزبني السياســيني الرئيســيني في 

أستراليا.
وقــد وقــع علــى العريضــة، وهــو مــن بني 
املمثــل  مثــل  أخــرى،  بــارزة  شــخصيات 
البريطاني هيو غرانت الذي أعرب عن دعمه 

للتحقيق.
ماذا يحدث اآلن؟

أغلــق بــاب التوقيــع علــى العريضــة فــي 
4 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي مــع تســجيل 
البرملــان  موقــع  علــى  توقيعــًا   501766
األســترالي. والقت العريضة شــعبية كبيرة 
فــي األيــام القليلة األولــى لها لدرجــة أنها 

طغت على موقع البرملان االلكتروني.
يأمــل راد بعــد تحقيــق امللــس التشــريعي 
أن  تشــكل لجنــة ملكيــة - أعلــى شــكل من 
 - أشــكال التحقيــق العــام فــي أســتراليا 
للنظر في "إســاءة استخدام وسائل اإلعالم 
االحتكارية في أســتراليا خصوصا من قبل 

وسائل إعالم ميردوخ".

اآلن ال تنســى أن تأخذ هاتفك الذكي أو أية أجهزة أخرى معك الى أي مكان تذهب إليه، حتى الى 
ســرير نومك الســتخدامهم في وقت الحق ربما في الحلم، والبحث عن عدد الاليكات أو التعليقات 
التي حصلت عليها عن منشور نشرته مؤخرا عن رئاسة دونالد ترامب ، وتكوين صورة واضحة 
ملتابعيك عن ما قد يفعله بعد ذلك. مهما كان األمر ، فمن املرجح أن يتبعه "أنصاره الخارقون الى 

الهاوية".
أنــا أعلــم ملاذا تحمل بشــكل دائــم هاتفك املحمول، فقــد يلزمك في لحظة ابداعية لتكتب شــيئا ما 
أوتعلقا على شيئ مهم بخصوص قضايا األمة املصيرية، قبل أن تهرب األفكار منك وتضيع فرصة 

الفيسبوك في شرف نشر منشورك املنتظر في حال عدم توفر الجهاز معك.
ربما تحتاج جهازك ملخاطبة أحد أفراد عائلتك من غرفة لغرفة داخل املنزل، فال داعي لتزعج مقامك 
وتكلف نفســك العناء وتذهب لتخاطبهم وجها لوجه وبشــكل مباشــر ، اذا كان باالمكان فعل ذاك 

عن طريق الهاتف الذكي.
أنــا متأكــد من أنني لســت بحاجة إلى أن أذكر نفســي وأذكركم بجميــع أدوات التكنولوجيا التي 
تتوفر اآلن في كل مكان، من الهواتف واألجهزة اللوحية وغيرها التي باتت االن الصديق والشريك 

والحبيب وال مجال للتخلي عنها حتى ولو لبضع دقائق.
ومؤخرا تبني أن أفضل هذه األجهزة في الفضاء الخارجي وبالتحديد في مركبة ناســا الفضائية 

هو الهاتف الذكي، لذلك لدينا العذر في عدم التخلي عنه. 
مجرد التفكير فيما سبق، خطر على بالي أن أسأل، كم مرة تفحصت هاتفك اليوم؟

ربما تنظر اليه االن وتبحث فيه؟
قبل أن تحاول النفي، اعلم أنك "مدمن تكنولوجيا" أو باألصح مدمن على استخدام الهاتف الذكي 

لتتصفح االعالم االجتماعي، وهنا بعض االحصائيات لالطالع:
يفتح الرجل االســترالي الهاتف الذكي أكثر من أي شــخص في العالم - في املتوســط   45 إلى 46 

مرة في اليوم، في حني أن النساء االستراليات يستخدمن الهاتف الذكي حوالي 42 مرة. 
أكبر مســتخدم للهاتف الذكي في العالم هن النســاء األمريكيات الالتي يســتخدمن هواتفهن ملدة 

7.5 ساعة يوميا، "ما يعادل عمل وظيفي بدوام كامل." 
وقد تم حساب هذه األرقام من قبل هيئة مكافحة االدمان على استخدام وسائل االعالم االجتماعية 
، وهو التطبيق التي وضعته شركة برمجيات ملبورن "بوغ بني"، ملراقبة استخدام الناس وسائل 

االعالم االجتماعية.
وفقــا ملطــور "بوغ بني" ملكافحة وســائل االعالم االجتماعية كريس إيد، تبني أن الرجال والنســاء 
االســتراليني يقضون حوالي ســاعتني في اليوم باســتخدام هواتفهم، وهذا ال يشــمل اســتخدام 
املوســيقى، والفيديــو، أو إجــراء املكاملات - وانما فقط الســتخدام الفيســبوك، وتصفح اإلنترنت، 

واتساب ، إينستاغرام، وسناب تشات.
آدم ألتر، من مدرســة ســتيرن لألعمال، كتب كتابا يســمى "ال يقاوم" – أي أننا ال نستطيع مقاومة 

التفحص، والنقر ومشاهدة ما في االنترنت أو وسائل االعالم االجتماعية.
وقــال لبرنامــج "ليت الين" أن حوالي 50 في املائة من الســكان البالغني لديهم شــكل من أشــكال 

اإلدمان السلوكي.
وأضاف "اعتقد انه يمكنك ان تسأل نفسك اذا كان لديك مشكلة وعليك ان تعرف”.

“النــاس يشــعرون بــأن حياتهم أغتصبــت من قبل األجهــزة، ســواء حياتهم االجتماعيــة، وربما 
عالقاتهــم مــع أحبائهــم وأصدقائهم، انهــم ال يخرجون الــى أحضان الطبيعة، انهم ال يمارســون 

الرياضة”.
وقال الســيد ألتر: إن الهواتف الذكية غيرت الســلوك البشــري لدرجة أننا لم نعد نســمح ألنفسنا 

بأن نتعرض للملل.
“لقــد انخفــض عتبــة امللــل لدينا إلى درجــة أننا نتفحــص هاتفنا أثنــاء الثوانــي القالئل ونحن 

نستخدم املصعد".
“امللل مهم جدا لإلنتاجية، واإلبداع واألفكار الجديدة، وإذا كنت ال تســمح لنفســك أن تجرب امللل، 

فهذا يعني أنك لن تحظى بأفكار خالقة.”
“كنت أعتقد أن األطفال األكثر استخداما للتكنولوجيا ولكن تبني لي العكس، وللعلم أن الكثير من 

جبابرة التكنولوجيا يرفضون السماح ألطفالهم االقتراب من التكنولوجيا”. أضاف السيد ألتر
ســتيف جوبــز فــي عام 2010 فــي مقابلة قال: "يجب عليك اســتخدام هذا الجهــاز، ولكن نحن ال 

نسمح به في بيوتنا، وال نسمح الطفالنا باالقتراب منه، كان يتحدث عن آي باد.
والسؤال يطرح نفسه هنا: ما هي الوسيلة لالبتعاد عن جهازك الذكي؟

فكر في استبدال األنشطة التي تقوم بها عبر اإلنترنت الى أنشطة خارجية، سواء كانت ممارسة 
الرياضــة البدنيــة، أو االنضمام إلــى مجموعة من مجموعات املجتمــع، أو التحدث مع عائلتك أو 
األنشــطة االجتماعية بدال من وســائل التواصل االجتماعي، ومن املفيد جدا الخروج الى أحضان 

الطبيعة.
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 مساع لتغيير النشيد الوطني
في أستراليا ليشمل السكان األصليين

العب التنس "المشاغب"
يتحدث عن مشكالته النفسية

ثقافة اإلستقواء على النساء
في البرلمان الفيديرالي

اعتقال 14 رجال بتهمة االستغالل 
الجنسي لألطفال في أستراليا

تقــود رئيســة وزراء والية نيو ســاوث ويلز 
غالديــس بريجيكليان، دعــوات لتغيير كلمة 
فــي النشــيد الوطنــي للبــالد لجعلــه أكثــر 

شمواًل ألطياف الشعب.
وقالــت إن »الهدف من ذلك هو تمثيل تاريخ 
الســكان األصليــني للبــالد البالــغ 60 ألف 
عام، بشكل أفضل«، وأضافت لهيئة اإلذاعة 
األســترالية: »أعتقــد أن الوقــت قــد حــان 
لنعترف بعشرات اآلالف من السنني لشعوب 

األمم األولى في هذه القارة«.

تحــدث العــب التنــس نيك كيريــوس عن 
معاناته النفســية ومعركته مع االكتئاب، 
قائــال إن عودتــه لإلقامــة مــع والديه في 
العاصمة األســترالية كانبيــرا هذا العام 
حياتــه  علــى  إيجابــي  تأثيــر  لهــا  كان 

ونفسيته.
 25 البالــغ  األســترالي  وانتقد الالعــب 
عاما الذي بدأ في تلقي املساعدة النفسية 
بمســيرته  االهتمــام  لعــدم   2018 فــي 

االحترافية في مالعب وبطوالت التنس.
ونقلت مجلة "ستيلر" عن كيريوس قوله: 
"شعرت أن الجميع يرفضونني كشخص 

ويريدون استغاللي كالعب تنس”.
وتابع: "شــعرت أنه ال يمكنني الثقة بأي 

شخص، كنت وحيدا في مكان مظلم”.
وقــال كيريــوس أيضــا إنــه يومــا ما في 
شــنغهاي لم يكن "يرغب فــي رؤية ضوء 

النهار”.
وأضــاف الالعــب األســترالي: "هناك من 

أكــدت الشــرطة األســترالية ، أن 14 رجــال 
يواجهــون اتهامات بإنتاج ومشــاركة مواد 
اســتغالل جنســي  مشــاهد  علــى  تحتــوي 
لألطفــال، وبثهــا عبــر شــبكة اإلنترنــت في 

أنحاء أستراليا وخارجها.
ولفتــت إلى وجود صالت بني املشــتبه بهم، 
ومتهمني بارتكاب جرائم اســتغالل جنســي 
لألطفــال تم التوصل إليهم في منتديات عبر 
اإلنترنــت، فــي أوروبــا، وآســيا، والواليات 
املتحــدة، وكنــدا ونيوزيلندا، مؤكــدة أنها ال 

تستبعد إجراء اعتقاالت أخرى.

الكراهيــة  ثقافــة  وجــود  قضيــة  تــزال  ال 
البرملــان  فــي  النســاء  علــى  واإلســتقواء 
الفيديرالي تتفاعل إذ قال وزيراإلدعاء العام 
الفيديرالي كريســتيان بورتــر انه ال يعتقد 
ان تقــوم أي إمرأة بالشــكوى ضده بشــأن 
ســلوكياته وذلــك فــي أعقــاب التحقيقــات 
الصحافيــة في برنامج فــور كورنرز. ونفى 
الوزير تورطته بأي إســتقواء ضد النســاء 
وقــال انــه يضع قيــد الدرس إتخــاذ إجراء 
قانونــي ضــد البرنامــج الــذي تحــدث فيه 
رئيس الوزراء االســبق مالكولم ترينبل عن 
بعض ســوء ســلوك الــوزراء عــام 2017. 
وقــال بورتــر ان املزاعــم بالبرنامــج كانت 

للتشهير بسمعته وبالحكومة.
غيــر ان راشــيل ميلــر املوظفــة الســابقة 
لوزير الســكان والهجرة بالوكالة آلن تادج 
قدمــت شــكوى الــى وزارة املاليــة انه كان 
متورطــًا في اإلســتقواء عليهــا، مما تركها 

وتهدف رئيســة وزراء أكثر واليات أستراليا 
ســكانًا إلــى دعــم حملــة لتغييــر كلمــة في 
النشــيد الوطنــي، من »نحــن حديثو العهد 

وأحرار« إلى »نحن واحد وأحرار«.
وتابعــت »أعتقد أنه عندما نقول إننا واحد 
وأحــرار نعتــرف بذلــك بأننا لســنا حديثي 
العهــد كقــارة، حيــث يعــود تاريخنــا إلــى 
عشــرات اآلالف مــن الســنني عندمــا يتعلق 
األمــر بالقاطنــني البشــر«، مشــيرة إلى أن 
النشيد تغير من قبل، ويمكن تغييره مجددًا.

يعيــش ويتنفس التنس وال بأس في ذلك 
وال أقول إنه صواب أو خطأ”.

وأكمــل: "لقــد وصلت مرحلة مــن الحرية 
في حياتي لم أهتم خاللها برأي اآلخرين 

بي”.
وتعــرض كيريوس للعديــد من العقوبات 
بســبب تصرفه خــالل املباريــات وأوقفه 
اتحــاد املحترفني مع إيقــاف التنفيذ ملدة 
16 أســبوعا لســوء تصرفــه فــي العــام 

املاضي أيضا.
وفضــل املصنــف 45 عامليــا البقــاء فــي 
العــودة  نظــراؤه  قــرر  بينمــا  كانبيــرا 
للمالعب واملنافســة فــي بطولتي أمريكا 
اســتئناف  بعــد  املفتوحتــني  وفرنســا 
البطــوالت عقــب توقفها بســبب جائحة 

كوفيد19-.
ويأمل كيريوس في العودة للبطوالت من 
جديد فــي بداية املوســم املقبل من خالل 

بطولة أستراليا املفتوحة.

األســترالية  الفيدراليــة  الشــرطة  وأفــادت 
بــأن التحقيــق الــذي جــرى بالتعــاون مــع 
األمــن الداخلــي األمريكــي، حــدد هوية 46 
ضحيــة أســترالية، من بينهــم 16 من مركز 
واحــد لرعايــة األطفال، مشــيرة إلــى أن بني 
املحتجزين عامــال ســابقا فــي مركــز لرعاية 

األطفال.
وتشــهد أســتراليا عمليــات اعتقــال، بعــد 
أسابيع من اتهام السلطات 44 رجال بحيازة 
وإنتــاج مــواد تتضمــن اســتغالال جنســيا 

لألطفال، بعد تحقيق استمر ملدة عام.

قلقــة وخائفــة مــن النظــام الذي فشــل في 
دعمهــا. وكانــت ميلر فــي عالقة مــع تادج 
وأفصحت عن ســلوكه املشني وقالت: »إذا 
كنِت تريدين  ان تكوني موظفة جيدة عليك 
إلتــزام الصمت وتجاهل الســلوك الســيء 

لحماية حزب االحرار بأي ثمن«.
وطــرد  طردهــا  للوزيــر  يمكــن  كان  وإذا 
املوظفــات فــي اي وقــت لذلــك ســكتت عن 

السلوك السيء.
غيــر ان رئيس الوزراء ســكوت موريســون 
قــال انه لــن يتخذ أي إجراء بحــق الوزراء 
بعــد بث برنامج فور كورنرز بشــأن ســوء 

السلوك املزعوم.
فإن تادج إعتذر من عائلته عام 2017 ومع 
ان القضيــة مهمة للغاية اال انها حدثت في 
عهد مالكولم تيرنبل وتم التعامل معها ولن 
يفتحــوا تحقيقًا في املســألة مؤكــدًا ان كل 

وزير مسؤول عن تصرفاته.
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» غنــاء مزمــار إن خبــا يــذوي، العشــق نبــع، فانغمــر«. 
الشــعار الذي تبنته األديبة »أمان الســيد« فــي احتفالها 
بتوقيع كتابها الســردي الخامس »نــزالء املنام« في قاعة 
البلفيو في ضاحية بانكســتاون في ســيدني يوم األربعاء 
الرابــع من نوفمبر تشــرين الثانــي 2020  حيث يمكن أن 
يوصــف باالحتفال الثري بالحب، وبالدعــوة إلى االنغمار 
فــي اآلخر تضافرت أيدي األصدقاء، والحضور، والقراءات 
التي قدمها عدد من كبار األدباء العرب في أستراليا لكتاب 
األديبــة على نســجه واالشــتغال عليــه، كان النحل يطوف 
يلثــم الزهــر فيه، ثــم يهدي عســله للحاضريــن على عزف 
نــاي الفنان »ســمير معرباني« املعّتق بانتشــاء الغابات، 

وتلهفها إلى االكتمال.
التوقيع الذي جاء بعد تأجيل مرتني اســتدعاه وباء كوفيد 
19 حمــل جمــاال خاصــا، وكأن الجميــع تســاندوا علــى 
مواجهــة الوبــاء بالحــب، واالحتفــاء بتفاصيل غــدا معها 
التوقيــع مهرجانا مــن األلق انبثقت وســطه األديبة- التي 
تخيــرت األحمرلونا ملا ارتدته- شــعلة مــن الدفء والوهج 
والعطاء، وهي تناشــد ضيوفها إلــى االنصهار، والتمازج 
في املثيل اإلنســاني، أما الورود الحمــر، ومزيج الطبيعة، 
وأطياف الشموع التي رتعت في الصالة باطمئنان، وسالم، 
فقــد أتى املرآة ملا تتبنــاه األديبة في روحها من الّتوق إلى 
الّتحرر، واالنغماس في املطلق، ونبٍذ للحواجز التي ُيعّمق 
لها املتســلطون على حياة البشــر لصــّد أي ارتقاء لهم في 

النهوض، والتيقظ، ونبذ الكره، وتحطيم العراقيل.
  جــاء فــي كلمــة األديبة أمــان الســيد: »نزالء املنــام، هو 
الحــدُث املميــُز الــذي يعني لــَي الكثيــَر، غيَر أنــي قبل أن 
 ، أنخــرَط فــي التقديِم له، أْؤثُر أن تكــون تحيتي لكم بالحِبّ
الضيــِف الخجــوِل الــذي يجهــدون لتنحيِتــه من ســاحاِت 
ٍد، لينشــروا  الحيــاِة اإلنســانيِة عن ســابق تصميٍم، وَتَرُصّ
ا، وشبحا  الّتباغَض في ســاحاِتنا اليوميِة ُمســتغِفلنا لًصّ
خبيثا يتلّذُذ بنهِش أجساِدنا، وإقصاِئنا في جزٍر منفصلٍة، 
ننأى فيها بأجساِدنا ضاربني صفًحا عن أرواحنا، ويدفعنا 
إلــى التعاويــذ نتحصُن بها من أذى اآلخر. ذاك اآلخُر الذي 
ليس إال صورَتنا في مرآة الوجوِد، َنعمى إال عن سواٍد فيه 
يتهيــأ لنــا مقبال يحّث خطاه الفتراســنا. إننــا َنَتَصّعُد في 
الحّب ِشــئنا أم أبينا، َرغَم كل ما َتحُشــُرنا فيه السياساُت، 
واالنتمــاءاُت، وخلفياٌت ُمتباينٌة َتميُد بنا، ونتعايُش تحت 
َمَظلــٍة وارفٍة نتلقى خبَزها، وننغمُس في إداِمها. إنه الحُبّ 
الــذي يدُرُج بنا نحو الّشــغِف الذي يســكُن جوهَر القلوب، 

وُيضِرُمها برحيقه الذي ال ُيقاوم«.
وتحدثت األديبة عن تجربتها األدبية في الكتابة بمزيج من 

الّتصّعد في الحب، والشغف، فقالت:
» املتصــّوُف موالنــا جالُل الديِن الرومُيّ قــال فيما قال: » 
ِلَيرتِفــْع منَك املَعنى ال الصــوُت، فإّن ما يجعُل الزهَر َينُبُت، 
عُد«. لذا فقد ُرحُت أبِحُر في األبعاِد  ويتفّتُح هو املطُر، ال الَرّ
الكونيــِة ُمعّريــا، َمُشــوقا، تقّمصــْت نفســَي ذاك الصــوَت، 

سيدني تشهد عرسا ثقافيا وجماليا الفتا أمان السيد 
توقع كتابها السردي الخامس نزالء المنام

وجانبــْت طقطقــَة الرعد، فخرجــُت بعضا من أنــا في كوٍن 
، أثًرا من انعكاِس التأمِل في الخالِق واملخلوِق. تذّوقُت  أعَمّ
ُعنفــواَن العطــِر في املطر، فعبقُت بالخيــر رديًفا، وانبعثُت 

في الكتابِة صًدى لذاك املعنى، ولجيًنا لذاك الّسكِب.
وتتابــع األديبة »أمان الســيد« رصد عواملهــا في الكتابة 
فتقــول: » بالكتابــة اســتطعُت أن أصفــع جمــودا بغيضا 
فــي العالــم يســتفّزني حــني انبريــُت أســاهم فــي تحطيم 
األصنام، والتماثيل، واملورثاِت الباليِة«، وأسهبت األديبة 
فــي الحديث عن نــزالء منامهــا، وخلفياتهم وإســقاطاتهم 
النفسية، رابطة إياهم بالتأزم الذي يصيب املرء عادة وهو 

يعاقر األحداث املعاشة حوله راغبا، أو مكرها.
  بــدأ االحتفال بعرض وثائقي لكتب األديبة، قدمه الدكتور 
عماد برو بحرفية عالية  بعدها قدم عضو بلدية بانكستاون 
بــالل الحايك الذي أشــاد باالديبة أمان وببلدنا أســتراليا 
وتشــجيعها للنتــاج الفني واألدبي بلغــة األم. من ثم ألقى 
الشــاعر »شــربل بعيني« كلمة اتكأت علــى محور اعتبره 
شــديد األهميــة، ورد فــي قصة »فــي متاهة« فقــال: »هذا 
هو األدُب التنويرُي االنســانّي الغائّي عند »أمان السّيد«، 
فلقد عكســِت الحّب تماما، لتجَعَلُه بني فتاِة مســلمٍة وشاٍبّ 
مسيحٍي، عكَس ما نراُه في األفالم واملسلسالِت وما شاَبه، 
فجاءت »أمــان« لترخَي األماَن في النفوس وتعلَن أّن اهلَل 

محبٌة، وأن الحَبّ أقوى من الطوائف كّلها«.
أما الدكتور »مصطفى علم الدين«، فورقته ســّلطت الضوء 
على ما وصله كقارئ واٍع، فقال: »إن األديبة في نزالء املنام 
تتصّدى لكثير من القضايا اإلنسانية التي تتطّلب التجديد، 
ليس السطحي الذي يعتمد على التقليد الهّش، بل التجديد 
الجوهري الذي من شأنه أن يحدث التغيير املطلوب لتجديد 
املجتمع…«،ثــم ألقــى االعالمي انطوان القزي كلمة أشــاد 
فيها بمســيرة األديبة الســيد وقال: انطلقــت أمان بحرفية 
الجوهرجي تصوغ من أبطالها ايقونات في متحف اليقظة.  
واألديبــة الدكتــورة »نجمــة حبيــب« ذكــرت: » فــي نزالء 
املنــام تحررت أمان الســيد مــن القوالــب والنظريات التي 
تكبــل املبدع/املبدعــة، فتركت ملوهبتهــا البكر أن ُتَسّيـــَرها 
لتجــيء نصوصهــا )قصصها( حرة منطلقة على ســجيتها 
غيــر مقيــدة بنظريــات، وال منتمية إلى مدرســة أدبية دون 
أخــرى..«، أما الشــاعر »وديع شــامخ« فقد التــزم القراءة 
األكاديميــة، واملقاربة لنصوص الكتــاب، فقال:« لنصوص 
الســيد تناّصــات معرفيــة وجماليــة مــع أســاليب مبدعني 
كبارحيث نتلّمس األجواء الكافكاوية في بعضها، وبعضها 
تتنفــس مفهــوم الفيلســوف الفرنســي غاســتون باشــالر 
فــي جماليــات املــكان، كما تلمس وجــودا لكتــاب الواقعية 

السحرية كماركيز، لكن بطريقة القصة القصيرة…«.   
وقــد ختمت األديبة أمان الســيد عرســها الثقافي بقراءة من 
»العازف« إحدى قصص املجموعة في تحية إلى روح الفنان 
الشــاعر غســان علم الديــن، لتتابع توقيع كتابهــا لضيوفها 

الكرام ضمن احتشاد تسامى في الحب، والحبور.

االحتفال بتخرج طالب 
الثانوية العامة في 

معهد مار شربل

أقــام معهد مار شــربل حفال تكريما لطــالب الثانوية العامة 
ليلــة األربعــاء املاضي في صالة املدرســة، تم خاللها توزيع 
الجوائــز علــى املتفوقــني، قدمتهــا ادارة املدرســة بحضور 
النائــب ووزيــر الظل األســتاذ جهــاد ديب ورئيــس دير مار 
شربل األب شربل عبود ومدير املدرسة األب مارون يوسف.

ألقيــت خالل املناســبة كلمات تشــجع الطالب علــى متابعة 
مســيرة النجاح سواء من خالل اكمال التحصيل العلمي أو 
الحياة العملية، وشــدد جميع املتكلمني على االلتزام بالقيم 
األخالقية والعلمية التي حصلوا عليها خالل دراســتهم في 

املدرسة.
فــي نهايــة االحتفال عمــت الفرحــة الصالة وبــادر الجميع 

بالتقاط الصور التذكارية.
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شهادة تقدير من 
السيناتور مسلماني 

للزميل سكرية

عاصفة في عيون
سماء راكضة 

األوبزرفر تزور
مطعم صحارى

في منطقة فيرفيل

)شرفة للصدى( 
شوقي مسلماني

Shawki1@optusnet.com.au 
يتبع

ـ ملاذا تكتب.   
ـ ألموت واقفًا. 

 **

داني غاردنر 
صديقي الشاعر األسترالي  

بالنيابِة عن أّمي وعن قلِب أّمي 
وعيوِن كلِّ الغرقى في البحاِر البعيدة   
وعيوِن كلِّ املعّذبني في مراكِز اإلحتجاز 

عندما ترفرف كلماُتك: إسُمَك مزّين بالغاردينيا. 
**

شراسٌة في نّص 
تسونامي في فنجان  

وِرّقة في نّص 
قد تنقل جباًل حقيقّيًا 

من مكاٍن إلى آخر. 
**

وفقداُن الثقة 
موٌت أيضًا آخر. 

)9(
اآلخر 

أنا هو اآلخر  
ولكن ال يعني أن أسكت.

**

يكون دوران 
مع كلِّ فجر، ومع كلِّ مغيب.   

**

دير ياسني 
ِمَن الخامسة فجرًا 

إلى 11 ظهرًا ـ 9 نيسان 1948 
هم حازمون، أنتم كلٌّ منكم في قاِع جرِحه  

ذئاٌب هم، وأنتم كلٌّ منكم جنازة  
عيوُنهم متمرِّسة 

أنتم بالكاد منكم رأس  
طهارُة سالِحهم 

عنُي هولوكوست 9 نيسان 1948 ـ 
شرط 15 أّيار 1948

بقروا البطون، سرقوا املصاغات 
الساعات، النقوَد، املواشي، السّكر، الطحني   

أنتم  موضوع طهارة سالحهم   
وقاَل شاهُد عيان 

عمَل طبيبًا في الجيش البريطاني  
كلَّ سنواِت الحرِب العاملّية الثانية:   

تقديرا للجهود املبذولة من قبل مؤسسة األوبزرفر االعالمية 
فــي خدمة الجاليــة العربيــة ومناصرة الحــق، تلقى رئيس 
تحريرها الزميل ممدوح سكرية شهادة تقدير من السيناتور 
مسلماني ملا قام ويقوم به من أجل اعالء كلمة الحق والدفاع 
عــن أبنــاء الجالية العربيــة والقاء الضوء علــى النجاحات 

املهمة في املجتمع األسترالي املتنوع.

قام رئيس تحرير صحيفة األوبزرفر العاملية  الزميل ممدوح 
ســكرية  بزيــارة مطعم صحارى في منطقــة فيرفيلد لتهنئة 
صاحبه الســيد غزوان على تجديــد مطعمه الناجح في قلب 

مدينة فيرفيلد.
مطعــم صحارى واحــة جميلة للعائالت لقضــاء وقت ممتع 
في جلســة هادئة مع تناول أشــهى األطباق العربية ) منها 
املناســف والشــاورما وغيرها الكثيــر( وااليطاليــة ) بيتزا 

وباستا ( باالضافة الى املؤكوالت البحرية اللذيذة. 
مطعــم صحــارى يتســع لحوالى 200 شــخص مع جلســة 

خارجية للتدخني واألرجيلة.
عنوان املطعم:

7 Alan street Fairfield
0401 955 455

الشاعر غسان منّجد

أنسى 
ان شاءت ان تتذكر 

ويغرق في حزنه 
ذاكرته تعيش في جسده املغلق 

هي دائما في انكسار دمعه 
وتسهر في عتمة اعضائها 
هل يشهق من غرق الهباء 

في جراحه يقول لحزنه ادخل 
في اعضائي 

حلم مغلق يتكىء على طاقة 
فارغة اليدين يقول لهبائه 

ابقى في هبائي 
تجد نفسك ساهرا في عناكب وجع 

لك ان تنسى 
ان شئت ان تتذكر 

وتدخل في صورة الوهم 
تعيش في لجة الهباء حيث ال 

يصيبك اال الخطأ 
املعرفة حلم الذاكرة 

الى ذروة معراج 
ياتي من زفير الوجع 

ويغرق في التباس شهيقه 
تنتظره حياة مفتوحة النوافذ 

مغلقة االبواب 
لها تحفز الى ضوء ساهر 

عند مفترق طرق 
حيث تدخلها قناديل 

يقودها زيت خرج لتوه من 
انعكاسات افق مغلق 

لك ان تقودها الى هباء 
او الى حديقة لؤلؤ في عنق 

امرأة 
جميلة 

أوغل في لؤلؤها 
وأعيش حلم 

فراشة تنام في بؤرة شمس
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إحتفال جمعية بنت جبيل
بعودة السيناتور شوكت مسلماني الى المجلس التشريعي 

إجتماعيات

أقامــت جمعيــة بنت جبيــل الخيرية في ســدني حفاُل 
تكريميــًا لعضــو املجلــس التشــريعي في واليــة نيو 
ســاوث ويلز الســيناتور شوكت مســلماني، بمناسبة 
عودتــه الــى البرملــان بعــد أن ثبتــت براءته مــن كافة 

االتهامات التي سيقت ضّده.
قدمت املناســبة رئيســة الجمعيــة املحامية رنا صعب 
التي أثنت على مســلماني االنسان والسياسي والذي 
الكبيــر واألخــالص غيــر  الوطنــي  يتمتــع بالحــس 

املتناهي لهذا البلد الجميل.

وتوالــى علــى الــكالم كل من:عدنــان دباجة ود.قاســم 
بــان  طونــي  ود.  سيرانوفســكي  وبيــل  مصطفــى 
وبروفســور بيتــر مانينــع وشــربل بعينــي وســتيف 
كامبــر ومــارك بودجيدج . واشــاد املتحدثون بصفات 
مســلماني معربــني عن دعمهــم املطلق له ملــا يعرفون 
عنه من حسن األخالق واالخالص الى وطنه أستراليا 
وخدماته الجمة لكافة أبناء املجتمع األســترالي بكافة 

أطيافه. 
أما شــوكت مسلماني فوّجه شــكره الى الجميع قائاُل 

انه لوال دعمهم ملا اســتطاع ان يصمد أن امام الحملة 
الشرسة التي تعّرض لها. واشار مسلماني الى الظلم 
الذي يتعرض له الفلسطينيون والشعب األبورجيني. 
ووعد انه سيســتمر في نصــرة القضايا املحّقة مكررًا 
شــكره لزمالئــه السياســيني وللجمعيــات ووســائل 

اإلعالم واألفراد واألصدقاء.
ثــم قّدم مســلماني دروعًا لكل من لــؤي مصطفى وبيل 
سيرانوفســكي وجمعيــة بنــت جبيــل وفريقــي تايغر 

واورورا في بانكسيا وأرنكليف الرياضيني.
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Sahara
Restaurant & Cafe

7 Alan Street Fairfield Nsw
0401 955 455

مطعم صحارى
في منطقة فيرفيلد

أجواء عائلية راقية

جلسة داخلية جميلة وخارجية خاصة بالمدخنين والخدمة مميزة
نستقبل جميع المناسبات، يتسع لحوالي ١٥٠ شخصًا

الطعام من إعداد أهم الطباخين في سيدني
المطبخ العربي: المناسف بكافة انواعها، والشاورما وجميع االطباق العربية.

المطبخ االيطالي: البيتزا والمعكرونة وغيرها الكثير، والمأكوالت البحرية
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أكــدت دراســة أجراها باحثــون في جامعة 
"هارفــارد" أن تنــاول كميــات عاليــة مــن 

األليــاف الغذائيــة املتوافــرة بغــزارة فــي 
الحبــوب غيــر املقشــرة، ُيقلل مــن خطورة 

تناول خبز الحبوب غير المقشرة لصحة أفضل

الفاكهة وبعض أنواع الخبز 
تضمن لك “شيخوخة سليمة”

إشارات نتجاهلها مع أنها 
تحذرنا من إصابتنا بالسرطان!

ذكرت دراســة أســترالية أن تنــاول الفاكهة 
وأنــواع الخبز الغنيــة باأللياف ربما تكون 
إحــدى وســائل العيــش لفترة أطــول دون 

اإلصابة بأمراض مزمنة.
وتتبع الباحثون أسلوب حياة نحو 1600 
شــخص يبلغــون مــن العمــر 49 عامــا أو 
أكثر ولم يســبق لهم اإلصابة بالسرطان أو 

الجلطة أو أمراض القلب على مدى عقد.
كمــا أجروا مســحا بني املشــاركني بشــأن 

استهالكهم من األلياف وعادات أكلهم.
وبنهايــة الدراســة كان نحو 250 شــخصا 
وصلــوا إلــى مرحلــة يصنفهــا الباحثــون 
بأنهــا “تقدم ناجح بالعمــر” ما يعني أنهم 
مــا زالوا لــم يصابوا بالســرطان وأمراض 
القلب والشرايني ولم يصابوا باالكتئاب أو 
اإلعاقة أو ضعف اإلدراك أو مرض السكري 

أو مشاكل صحية أخرى.
وتوصلت الدراســة إلى أن من يســتهلكون 
األلياف بنسبة عالية أكثر ميال على األرجح 
بنســبة 79 في املئة للتقدم بالســن بنجاح 

عمن يستهلكون كميات أقل من األلياف.
وقالــت بامينــي جوبينــاث املشــرفة علــى 
الدراســة من جامعــة ســيدني “نتكهن بأن 
األليــاف ربمــا تخفف االلتهاب في الجســم 
وهو عامل مهم في الكثير من هذه األمراض 
وبالتالــي يمكن أن يكون لهــا تأثير وقائي 
على الصحة والوقاية ضد هذه األمراض.”
وكانــت دراســتان نشــرتا هــذا األســبوع 
ربطتا بني استهالك األطعمة التي تستخدم 

فيهــا الحبــوب الكاملــة -والتــي تميــل 
إلــى أن تكــون غنيــة باأللياف- 

احتمــاالت  وانخفــاض 
بأمراض  اإلصابة 

لقلــب  ا

والسرطان.
وخلص الباحثون في الدراســة االسترالية 
التــي نشــرت فــي دورية )علم الشــيخوخة 
السلســلة أ: العلــوم البيولوجيــة والعلوم 
الطبية( إلى أن األلياف في الفاكهة والخبز 
املصنــوع من الحبــوب الكاملــة والحبوب 
مثــل الشــوفان مرتبطــة بالتقــدم بالعمــر 
بصحــة جيــدة. وأشــاروا إلــى أن تأثيــر 
األليــاف الغذائية على التقــدم بالعمر ربما 
يتغيــر اعتمــادا على مصــادر الطعام التي 

أخذ منها.
وقالت نور مكارم الباحثة في مجال التغذية 
في جامعة نيويورك إن هذه الدراسة تشكل 
دليــال يضاف إلــى براهني ســابقة على أن 

األلياف الغذائية ربما تؤثر على الصحة.
وأضافت مكارم التي لم تشارك في الدراسة 
في رســالة بالبريــد اإللكتروني “هناك عدد 
من اآلليات التي يمكن أن يســاهم استهالك 
األليــاف عــن طريقهــا فــي التقــدم بالعمــر 

بشكل صحي.”
وأوضحت “ترتبط األلياف بزيادة الشعور 
بالشــبع فضال عن كونها تولــد كمية قليلة 
مــن الطاقة مما يخفف احتمال زيادة الوزن 
والبدان ــة واألمــراض املزمنة التــي تترافق 

معها.”
وأضافت أن “من يستهلكون األلياف بشكل 
أكبــر يتبعــون بشــكل عــام أســلوب حياة 
صحي أكثر مما يساهم في تحسني الصحة 

والتقدم الناجح في السن.”

إلــى أن تكــون غنيــة باأللياف
احتمــاالت  وانخفــاض 

بأمراض  اإلصابة 
لقلــب  ا

حصول الوفيات نتيجــة اإلصابة بأمراض 
السرطان والقلب والسكري بنسبة 17%.

فــإن كنــت تريــد أن تعيــش بصحــة جيدة، 
وأن تحافــظ علــى وزنــك ينصحــك خبــراء 
بتناول خبز التوست األسمر، هذا ما أكدته 

الدراسة.
وتتبــع الباحثون العــادات الغذائية لنحو 
370 ألــف شــخص خالــني مــن األمــراض 
تراوحــت  القلــب،  وأمــراض  الســرطانية 
أعمارهم عند بدء الدراسة ما بني الخمسني 
والواحد والسبعني عامًا، تابعهم الباحثون 

لنحو 20 عامًا.
األشــخاص الذين كانوا يتناولــون كميات 
عالية من األلياف الغذائية املتوافرة بغزارة 

في الحبوب غير املقشــرة، أقــل وفاًة خالل 
فتــرة عقديــن بنســبة %17 مقارنــة بمــْن 
يتناولــون األليــاف الغذائية بقلــة، هذا ما 

أكدته نتائج الدراسة.
وجدهــا  إيجابيــة  مؤشــرات  عــن  فضــال 
الباحثــون تتعلــق بتنــاول الحبــوب غيــر 
املقشــرة إذ أن تناولهــا ُيقلــل مــن خطورة 
حصول الوفيــات نتيجة لإلصابات املبكرة 
بأمراض القلــب أو اإلصابة بأمراض الرئة 

أو اإلصابة بمرض السكري.
ونصــح الباحثون بتناول نحــو 34 غرامًا 
من الحبوب غير املقشــرة لكل ألف كالوري 
مــن الســعرات الحراريــة أي مــا يعــادل 4 

شرائح من خبز التوست األسمر.

يعتبر الســرطان من أكثر األمراض التي تملك وقًعا مرعًبا على الناس، نظًرا لســرعته 
في التغلغل في الجسم من دون سابق إنذار أو توقع، وعلى الرغم من أن هذه العالمات 

قد ال تدل بالضرورة على السرطان، لكن بالتأكيد ال يمكن تجاهلها. 
وبحســب موقع “شاشــة نيــوز” فان ملرض الســرطان أكثــر من 200 نــوع، ومن أكثر 
األنواع شيوعًا هي البروستاتا واملبيض والرئة والثدي واملثانة والقولون واملستقيم 
والبنكرياس والكلى )الفشــل الكلوي(، وســرطان بطانة الرحم، باإلضافة إلى ســرطان 

الدم وسرطان الجلد.
ونســبة النجاة من أنواع الســرطان الســابق ذكرها ضئيلة جدًا وذلك ألنه يتم الكشف 

عنها في مراحل متأخرة، لذا إليكم عالمات تحذركم من احتمال إصابتكم بالسرطان:
1- خســارة وزن مفاجئــة: عــادة الذيــن يفقدون الوزن بشــكل مفاجئ هم األشــخاص 
املصابني بسرطان الرئة وسرطان الثدي، وعادة ما يحدث خسارة الوزن عندما يصاب 
الكبد به حيث أنه يعطل عمله ويضعف وظيفته التي تضبط الشــهية وتزيل الســموم، 

كما أن فقدان الوزن يشير أيضًا إلى سرطانات الجهاز الهضمي كالقولون .
2- التهابات مســتمرة وحمى: االلتهابات املتكررة هي أعراض ســرطان الدم، بخاصة 
عندما يبدأ الدم بإنتاج كمية غير طبيعية من خاليا الدم البيضاء، لتصبح عاجزة عن 
مكافحــة العــدوى واألمراض املرتبطة باملناعة. وغالًبا مــا نصادف هذا النوع الخطير 

من السرطان عند البالغني والتي تبدأ عوارضه بالرشح واالنفلونزا .
3- اإلرهاق والضعف.

4- صعوبة في التنفس مصحوبة بالصفير: وهذه العالمة تدل على سرطان الرئة.
5- آالم في الصدر وســعال مســتمر: يسبب ســرطان الدم والرئة هذه األعراض واآلالم 
املزمنة في الصدر. فإذا كانت اآلالم عابرة، أو موســمية ال داعي للخوف، أما إذا كانت 

دائمة ويومية فعليكم استشارة طبيب فورًا .
6- االنتفاخ.

7- حرقة مستمرة.
8- مشاكل في األمعاء.

9- صعوبــة فــي البلع: وهي أعراض خطيرة ترتبط بســرطان عنق الرحم أو ســرطان 
الرئة.

10- اليرقــان: وهو اصفرار الجلد واصفرار لون بشــرتكم، إضافة إلى اصفرار بياض 
العني، على الرغم من أن هذه العالمات تدل على مشاكل في الكبد إال أنها قد تدل على 

سرطان البنكرياس .
11- تورم وكتل غير عادية.

12- شامات جلد وبقع جديدة ومتغيرة.
13- تغيرات في األظافر: تعتبر التغييرات الغريبة التي تطال األظافر من أهم مؤشرات 
السرطان، فعند ظهور خطوط وبقع سوداء أو بنية اللون يشير ذلك إلى سرطان الجلد، 

أما عندما تصبح األظافر صفراء وشاحبة يشير ذلك إلى سرطان الكبد .
14- آالم فــي البطــن والحــوض: آالم الحوض تنذر بالعديد من األمــور الخطيرة، فهو 
عارض لتكيســات املبيض، وغالبا ما يتم تجاهــل هذه العالمة الخطيرة، التي تتحول 

في حاالت كثيرة إلى سرطان الرحم.
15- ألم غريب يستمر ألكثر من شهر: إذا استمر أي ألم تشعرون به ملدة أكثر من شهر 

فعليكم زيارة الطبيب، فهذه قد تكون إشارة لسرطان العظام أو الخصية .
16- نزيف مستمر بطريقة غير طبيعية: واحدة من األعراض األولى لإلصابة بسرطان 

القولون وسرطان الدم، لذا عليكم استشارة الطبيب فوًرا بعد ظهور هذه العالمات.
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في محالت االفراح تحلو الجلسة  في أجواء عائلية رائعة وفي أحضان ديكور حديث مميز خدمة رائعة وفريق عمل 
لطيف، نقدم كل ما تحتاجه من حلويات قل نظيرها في أستراليا طعما وجودة وشكال.

لدى محالت االفراح حلويات معلبة خاصة لكافة انواع المحالت ونقوم بتوصيل الطلبات لكافة المناسبات.

751 Punchbowl Road, Punchbowl NSW 2196

(02) 9708 2774
 www.alafrahsweets.com.au
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0400 140 120

IMAGE FRENZY
Antoine Yammine

53 Norman Avenue Hammondville 2170
info@imagefrenzy.com.au
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كثير منا يشــعر بالغيرة تجاه شخص ما 
ويالحــق أخباره ويتابــع كل ما يدور في 
فلكــه من أحــداث، وفي مقابــل ذلك هناك 
أشخاص يغارون منك ويتابعون أخبارك، 
وكثيــرا مــا يكون هــؤالء األشــخاص هم 
أصدقاؤك املقربون جدا، ولكنك لن تشعر 
باألمر بســهولة، ففــي كثير مــن األحيان 
تعلــم بأن صديقك كان يغــار منك بعد أن 
تصل العالقة بينكما إلى طريق مسدود.

فــي كثيــر مــن األحيــان تصلنا إشــارات 
تــدل على كم الغيرة التــي يكنها لنا أحد 
األصدقــاء، لكن محبتنا له وحرصنا على 
إبقاء هــذه الصداقة يجعلنا نتجاهل تلك 
اإلشــارات، ومع ذلك ســنصل في النهاية 
نريــد معرفتهــا  ال  التــي  الحقيقــة  إلــى 

أوسماعها "صديقي يغار مني".
كيف تعلم أن صديقك يغار منك؟!

فيمايلي مجموعة من العالمات التي تدل 
على هذا األمر:

أواًل: الشــخص الغيور لن يشعر بالسعادة 
إليــه أخبــار ســارة  مطلقــا عندمــا تنقــل 
تخصــك، فمثــال حصولــك علــى ترقيــة في 
العمــل أو شــرائك ملنــزل أو ســيارة جديدة 
ســيجعل منه شــخص غريب األطــوار ولن 
تجد أي ابتسامكة على وجهه وفي كثير من 

األحيان يقوم بتسخيف ما حصلت عليه.

ثانيًا: يشعر بالتوتر وعدم الراحة عندما 
تخبــره بأنــك قــادم علــى مشــروع جديد 
ســيحقق لــك مكاســب ماديــة ومعنويــة 

كبيــرة، ويســارع إلــى تحبيــط عزيمتــك 
وقتل حماســك بشــتى الطرق عله يتمكن 
مــن منعك عــن القيــام باألمــر، ولتحقيق 
ذلــك يبدأ بإطالق عبــارات مليئة بالطاقة 
الســلبية، مثــل " أنــت ال تســتطيع، هذا 

املشروع لن ينجح.....الخ".

ثالثًا: الغيور لديه قناعة راســخة بأن 
الحــظ هــو ســبب نجاحك فــي الحياة 
وأن أي مكانــة تحصــل عليهــا، مهمــا 
فعلــت وإجتهــدت في حياتــك وحققت 
مــن نجاحــات لــن يعتــرف أبــدًا أنــك 
وصلت لهــذا بفضل تعبــك ومثابرتك، 
بل سينســب الفضل للحظ او الصدفة 
أو غيرها من الظروف، وسيبرر لنفسه 
مرتبطــة  نجاحــك  أســباب  أن  دائمــا 

بالحظ أو املحسوبيات.

رابعًا: يقــوم الشــخص الغيــور بخلط 
املزح بالجد، لكي يخفي خلف هذا األمر 
غيرته، لذلك فهو دائما يتعمد إحراجك 
ويســخر منــك للتقليل من شــأنك أمام 
األخريــن، لذلك احذر أن تدع أحد يقوم 
بإيذائــك أو النيــل مــن كرامتــك أمــام 

األخرين حتى ولو على سبيل املزاح.

خامســًا: يهمس ألصدقائــك األخريــن 
مخبــرا إياهم بأســرارك الخاصة التي 
قلتها لــه، ويقوم بتضخيــم أي حديث 
تقولــه له فيحوله إلى رواية من نســج 
خيالة تأخذ فيها أنت دور الشرير الذي 
يطعــن أصدقائــه ويتحــدث عنهــم في 
غيابهم، وأنت ال تدري شــيئًا وتتفاجأ 
أنك تخسر أصدقائك واحدًا تلو األخر 
دون أن تعرف السبب، وبذلك يكون قد 

ورطك باملشاكل وقلب الطاولة عليك.

التــي  الغريبــة  األفعــال  سادســًا: من 
أنــه  الغيــور  الشــخص  بهــا  يقــوم 
يخشــي أن يفقــدك، ويحــاول بشــتي 
الطرق الســيطرة عليك، والحفاظ على 

صداقتك مهما كلفك األمر.

ســابعًا: ينتظر حتــى تســقط ليشــعر 
بالسعادة والنشوة، لذلك فهو يتجنبك 
في األوقات الصعبة وينتظر ســقوطك 

هل تشعر أن صديقك يغار منك، إليك األسباب والحلول

وفشلك بني اللحظة واألخرى، ويتجنب 
مســاعدتك في تلك األوقــات فقط ينظر 

لك من بعيد ويكتفي بالصمت.
مــن  نفســك  إنقــاذ  تســتطيع  كيــف 
أن  يمكــن  وكيــف  الغيــور  الشــخص 

تتعامل معه
أواًل: ابحث عن األســباب التي تجعله 
يغــار منــك، ربما جاءت هذه األســباب 
نتيجــة عجــز فيه أو عقدة تســببها له 
من خالل مثــال، مبالغتك بالحديث عن 
نفســك ونجاحتــك أو ثقافتــك العالية 
وربمــا امتــالكك ألشــياء ال يســتطيع 
امتالكهــا طيلة حياتــه، وبعد معرفتك 
لســبب غيرتــه يمكنــه التعامــل معــه 
وإيجاد حلول ما للحفاظ على صداقته 

إذا كنت ترغب بذلك.

ثانيًا: املبالغــة باســتعراض مقدراتك 
أمامــه، من املمكن أن تكون أنت ســبب 
هــذه الغيــرة أو علــى األقــل تشــعلها 
املبالغــة  طريــق  عــن  أكثــر  بداخلــه 
والتفاخــر بإنجازاتــك كتحدثك الدائم 
عن وظيفتك املرموقة او عالقتك الجيدة 
مع زوجتك … إلخ، مشاركة نجاحاتك 
مــع أصدقائك أمر جيد بالتأكيد لكن ال 
تبالغ في األمر وراعي مشاعر األخرين 
وتفهــم ظروف كل شــخص وما يمر به 

من أزمات قد تدفعه للغيرة منك .

ثالثــًا: قــد تتطــور الغيــرة وتتحــول 
إلــى حالــة مرضية فيصبح الشــخص 
الغيــور علــى اثرها حاقــدا عليك، هنا 
يجــب أن تحــذر جيــدا فاألمــر أصبح 
بحاجة إلــى مزيد من التفكير بعالقتك 
مــع هــذا الشــخص، وإتخــاذ القــرار 
املناســب هل تســتحق هذه العالقة أن 
تحافظ عليها رغم كل شيئ أم بإمكانك 
التخلي عنه ؟!، هل ستتمكن من تحمل 

أذاه ومحاولته املستمرة إليذائك !.
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ميكانيك سيارات

أنصار دونالد ترامب...

أسرتاليا حتقق يف ارتكاب...
وقواتنا الدفاعية، في املاضي والحاضر، توقعات وتطلعات الشعب األسترالي لقوات دفاعنا، وكيف يكون سلوكهم في عملهم".

وأضاف "هذا يتطلب منا التعامل مع الحقائق الصادقة والوحشية، حيث قد ال تتحقق التوقعات واملعايير".
وقال موريسون إنه تم أيًضا تشكيل لجنة مستقلة لتحسني الثقافة داخل القوات املسلحة واإلشراف على رد الدفاع على التحقيق.
وأضاف موريسون أن مكتب املحقق الخاص ستكون له صالحيات تخوله التحقيق في تقرير وزارة الدفاع األسترالية وتقديم الجناة 

املحتملني إلى العدالة.
وقال موريسون إن الحكومة استلمت التقرير األسبوع املاضي.

ودافع عن أفراد الجيش األسترالي بصفة عامة، لكنه قال إن ثمة حاالت خطيرة حيث "ربما لم تتحقق التوقعات واملعايير".
وأملح إلى أن التقرير كشــف عن وجود مشــاكل جدية داخل القوات املســلحة األســترالية، وأعلن أن اللجنة الجديدة ستشــرف على 

إدخال تحول في الثقافة السائدة فيها.
وقال "يتعلق األمر بالبيئة، بالسياق، بالقواعد املرعية، بالثقافة والقيادة املحيطة بهذه األشياء".

وأضاف "إذا أردنا أن نتوصل إلى حقيقة هذا األمر، علينا التعامل معه".
وقالت وزيرة الدفاع، ليندا رينولد، إنه تم تشــكيل لجنة اإلشــراف ســوف تتولى "املحاســبة وتحقق الشفافية على أن تكون مستقلة 

عن سلسلة القيادة في القوات األسترالية ومستقلة عن الحكومة".
ومنذ 2016، عقد الجيش األسترالي جلسات تحقيق خلف األبواب املغلقة للنظر في مزاعم سوء التصرف املرتبطة بوحدات جنود 

النخبة العاملني في أفغانستان.
ونشرت أستراليا قوات الكوماندوز إلى جانب القوات األمريكية والقوات املتحالفة في أفغانستان في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ 

أيلول 2001.
ومنذ ذلك الحني، نشرت سلسلة من التقارير، املروعة في كثير من األحيان، حول سلوك بعض أفراد الوحدات الخاصة األسترالية، بدءا 
 من قتل سجني رميا بالرصاص لتوفير مساحة في مروحية، وليس انتهاء بقتل طفل يبلغ من العمر ست سنوات خالل مداهمة منزل.

ســنوات؛  أربــع  اســتمر  تحقيقــا  األســترالي  الجيــش  فــي  العــام  املفتــش  أجــرى  التقاريــر،  هــذه  علــى  وبنــاء 
أفغانســتان. فــي  املســّلح"  النــزاع  لقانــون  محتملــة  "انتهــاكات  بشــأن  واملزاعــم"  "الشــائعات   لتفنيــد 

وحدد التحقيق 55 حادثة منفصلة يتعلق معظمها بعمليات قتل غير مشروعة "ألشخاص من غير املقاتلني، أو لم يعودوا مقاتلني" 
وبـ"معاملة قاسية”.

وفي مارس/آذار، بثت هيئة البث األســترالية صورا تظهر جنديا تابعا للقوات الجوية الخاصة في أســتراليا يطلق النار على رأس 
رجل أفغاني غير مسلح.

وتدير أستراليا عملية لنحو 400 جندي في أفغانستان كجزء من جهود حفظ السالم املستمرة مع الواليات املتحدة والحلفاء

وفــي يــوم الجمعة، قالت املتحدثة باســم البيــت األبيض كايلي مكيناني ملحطة فوكس نيوز "الرئيس ترامب يرى أنه ســيظل 
الرئيس ترامب، سيحظى بفترة ثانية".

لكن كل محاوالت ترامب لقلب النتيجة باءت بالفشل أو تعثرت حتى اآلن.

تتمة االوىل

رأي

لماذا يتعمد بعض المهاجرين 
اإلساءة إلى أستراليا  !  
بقلم : أ.د / عماد وليد شبالق

رئيس الجمعية األمريكية لمهندسي 
القيمية بأستراليا ونيوزيلندة

Edshublaq5@gmail.com

ال شــك أن كل مهاجــر عربــي )أو ربما غير عربــي ولديهم نفس 
الثقافــة!( وطئــت قدمــاه البر األســترالي قد تمــت دعوته بعد 
وصوله بعده أيام إلى " شــيخ الشــباب “! وشيخ الشباب هذا 
غالبا ما يسدي النصائح املجانية ذات الشكل امللتوي واملسيء 
للمجتمــع ومن ثــم للدولة )وكلها طبعا غيــر قانونية ومخالفة 

لألنظمة( فمن ضمن أشهر نصائحه:  
التســجيل فــي الضمــان االجتماعي أو الســنتر- لنــك ومن ثم 
أخفاء أي مبالغ “كاش” أحضرها املهاجر معه )ويمكن وضعها 
تحــت البالطــة أو أي مكان مخفــي( ومن ثم التمــارض )أدعاء 
املرض كوجع في الظهر أو الركب أو الكآبة املزمنة( !. الحقيقة 
’ تذكرت كل تلك النصائح واالرشــادات املضللة واملعيبة ومنذ 
العــام 1994 اعتقــدت أن املهاجريــن قد اندمجــوا ليصبحوا 
مواطنني صالحني في املجتمع األســترالي , مجتمعهم الجديد 
, واملتميــز فــي صناعه التعددية الحضاريــة والثقافية بعد كل 
هــذه املدة،  كنت دائما أتذكــر قصص بعض  املهاجرين العرب 
والتفــن فــي الضحــك والكــذب واالســتخفاف بأنظمــة الدولة 
والتي ما كانت في املقابل  تظهر حســن النية وعدم التشــكيك 
بنوايا االخرين ) عكس بعض دول املشــرق ( فقد كان بعضهم 
يســجل اســمه فــي أكثر مــن مركز للضمــان االجتماعــي ) قبل 
ظهور األنظمة اإللكترونية والربط املوحد بني املراكز( ويقبض 
مــن كل مكان يدعي انه يســكنه  أو يدعــي انفصاله عن زوجته 
أو يقوم برعاية شــخص مقعد أو التالعب مع شــركات التأمني 

أو  ... أو !  
مــن يقرأ خطاب الســيد ســكوت موريســون – رئيــس الوزراء 
األســترالي )صحيفــه التلغــراف العربيــة – العــدد 7348 في 
تاريخ 14 أكتوبر 2020 ( يتضح مدى رعاية واهتمام الحكومة 
االسترالية أو الدولة االسترالية باملهاجرين واملواطنني وكيف 
أنهــا ضخت العديد مــن األموال والحزم االقتصادية ملســاعده 
كل الفئــات مــن أصحــاب الشــركات الصغيــرة وكل من يبحث 
عــن عمــل وكبار الســن وغيرهم مــن املتضرريــن بكوفيد 19 ! 
وبغض النظر ان كنت مع أو ضد السيد موريسون أو تؤيد أي 
مــن األحــزاب األخرى البد أن تعترف بأن الحكومة االســترالية 
قــد تكفلــت برعايــة املهاجرين وعملــت  على تخفيــف االزمات 
الحياتية عنهم لكي يعيشــوا بكرامة وال يلجؤوا الى أســاليب 

الغش والخداع للتكسب غير املشروع .
فمن القصص املسيئة فعال ما نشر مؤخرا )صحيفه االوبزيرفر 
العربيــة العدد أكتوبر 2019 ( عن فضيحه مؤسســه االحتيال 
" الورود الحمراء " لرعاية األطفال ! والتي اعتبرت حينها من 
أكبــر عمليات االحتيال في تاريخ والية نيو ســاوث ويلز أذ تم 
القبض على 16 أمراه ) كن جزءا من مؤسسه اجراميه تحصل 
على مســاعدات من الحكومة الفيدرالية لألطفال الذين سجلوا 
أنهــم تحت رعاية هذه املراكز بشــكل وهمــي ( في جنوب غرب 

سدني ! 
وأخيرا لم ينس " شــيخ الشــباب " أسداء النصائح ) املدفوعة 
الثمــن هــذه املــرة ( في التمســح والتالعــب بالديــن والعقيدة 
وأعمــال التطوع والجمعيات الخيرية والدينية فاملردود يبدوا 

ثمينا ومجزيا ! واهلل املستعان.
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»كالم النــاس« بــات عقدة وهاجســًا يدور في 
أغلــب املجتمعات، فالعاطل عن العمل يخشــى 
مــن »كالم النــاس« واملطلقــة تخشــى »كالم 
النــاس« والعانــس، والفقيــر كذلــك، فلمــاذا 
كل هــذا الخــوف؟ وهل من املعقــول أن يضطر 
اإلنسان لفعل أشياء ال يرغبها من أجل إرضاء 
تأثيــر  كالمهــم.  إال  عنهــم  يعــرف  ال  آخريــن 
كالم النــاس فــي نفــوس كثيريــن تحــول إلى 
 عقبات؛ بســبب إحباطهــم وخوفهم من الكالم.

أنَّ الشــخصيات التــي تتأثــر بــكالم النــاس 
وتعليقاتهــم لديهــا اعتــالل فــي الشــخصيَّة 
أو أنَّهــم مصابــون برهــاب العاطفــة، ومركــز 
الضبــط لديهم خارجي وليــس داخليًا، كما أنَّ 
لديهم ضعفًا في الثقة بالنفس، ومفهوم الذات 
ــة ضعيفة،  لديهم ســلبي، وذواتهم هالميَّة هشَّ
ويســعون الستحســان ونيــل رضــا اآلخرين، 

وسلوكهم توكيدي ضعيف.

الصفــات التــي تدفعنا لالهتمــام بآراء 
الناس وكالمهم:

 • ال تكونــي مريضــة برهــاب العاطفة:
حالــة الخــوف والقلق املبالغ فيه من املشــاعر 
الســلبيَّة ومن رأي اآلخرين فينا يســمى رهاب 
العاطفة، ويجعلك تلجئني وتعتمدين عليهم في 
اختيار ما يناســبهم ال ما يناســبك، ما يجعلك 
تعيشــني دائمــًا فــي حالــة مــن عــدم االرتياح 
والقلــق والتقليد األعمــى لآلخرين، ونجد هذا 
الشــخص دائمــًا يســعى إلــى أن يكــون محط 
إعجاب وتقدير اآلخرين واستمالتهم للموافقة 

لماذا عليك عدم االهتمام بآراء الناس 
فيك؟

على كل ما يفعله أو يقوله ما يؤدي إلى طمس 
د في كل أمور الحياة. شخصيته والتردُّ

• اجعلــي مركز الضبــط داخليًا وليس 
خارجيًا:

مــن الناحية النفســيَّة الذيــن يبحثون إلرضاء 
النــاس ووضــع كالمهــم محــل االهتمــام هــم 

أنــاس مركــز الضبــط لديهم خارجــي، بمعنى 
آراء النــاس وقراراتهــم وكالمهــم يتحكــم في 
مركــز  تكونــي  أن  عليــك  ولذلــك  مصائرهــم، 
الضبــط لكل أمورك واحتياجاتك وقراراتك من 

داخل ذاتك وليس من الخارج.

 • الرغبة املستمرة في إرضاء اآلخرين:
ــة إلرضــاء  البعــض لديــه رغبــة ملحــة داخليَّ
استحســانهم  علــى  والحصــول  اآلخريــن 
، ولهذا هم دائمًا  والحاجة لإلحســاس بالحــبِّ
بحاجــة لإلطراء وهذا الســلوك قــد يجعل هذا 
النــوع من الناس موجهًا من قبل اآلخرين وما 

يقولونه ورهن رغباتهم.

• الــذات الهالميَّة وضعف الثقة يدفعك 
لالهتمام بآراء اآلخرين

يجــب أن تثقــي بنفســك وأحكامك علــى ذاتك، 
وعدم تصديق كل ما يقال عنك، مفهومك لذاتك 
يجــب أن يكون إيجابيًا وليس ســلبيًا، ويجب 
أن تكونــي ممتلئــة من الداخل معتدة بنفســك 
وإال أصبحت آراء اآلخرين محطمة ومقللة من 
إنجازاتك. وهذا ما يسمى بالذات الهالميَّة أو 

الهشة والضعيفة.

ــر عــن  • نقــد اآلخريــن وآراؤهــم تعبِّ
أمراضهم

يبالــغ بعضنا في نقد غيره وإبداء رأيه في كل 
صغيرة وكبيــرة كنوع من اإلزاحــة وانتقاص 
اآلخرين يخفف من مشــكالته. فال تكوني محل 
إزاحــة فهــؤالء يريــدون أن تكونــي أقــل، لهذا 

فآراؤهم غير موضوعيَّة.

• ثقي بنفسك أنت مميَّزة
ــزة بكل تفاصيلــك فال تنزلقي  نعــم أنت مميَّ
فــي  تفكيرهــم  وطريقــة  النــاس  آراء  وراء 
ــة ملن  الحيــاة و ال تصبحــي صــورة كربونيَّ
حولــك، بل عيشــي فقــط بطريقتــك الفريدة 
التي ال يمتلكها وال يعرفها غيرك؛ ومحاولتك 
التصــرُّف أو الحيــاة وكأنــك شــخص آخر 
ُيفقــدك جمالك الخاص ويضيع عليِك فرصة 
اكتشــاف نفســك واكتشــاف ما يميزها فما 

عليِك سوى مقاومة هذا للحفاظ على تميزك 
وبريقك الداخلي.

• ال تنشغلي بوهم الكمال
عليــك أن تدركــي أنَّ هــؤالء الذين تســعني إلى 
كســب رضاهم ليســوا كاملني، بل لديهم نفس 
املشــكالت والعيوب التي لديــِك، بل ربما أكثر 
منِك، فتوقفي واســألي نفسك: هل هؤالء لديهم 
مــن الحكمة والفطنة أكثر مما لديك لتجعليهم 

مصدر اإلرشاد والتوجيه؟

• رأي اآلخرين لن يؤذيك
اعلمــي جيدًا أنك لســت محــور االنتباه، ولكن 
هــذا ال يمنع من قيام اآلخريــن، إما في محيط 
األسرة أو العمل أو األصدقاء أو ممن ال يشكلون 
فارًقــا فــي حياتك بإصدار بعــض األحكام، لذا 
تأكــدي مــن أنَّ آراء النــاس لن تضــرك، إال إذا 
ســمحِت بأن يكون لرأيهم تأثيــر على حياتك، 
فال تشــغلي بالك كثيرًا بما يقال عنك، وهذا ال 
يعني إهمال آراء املقربني منك وعدم االستماع 
لهم ولنصائحهم، مثل الوالدين والرؤســاء في 
العمــل واألصدقــاء املقربني، ومشــاعر الناس 
تتغير، فالنــاس يغيرون رأيهم، لذلك ما يرونه 
اآلن قد ال يهم في املستقبل، فال تضيعي وقتك 

في االنتباه إلى ما سيقولون.

ــة للتخلــص مــن هذه  • خطــوات عمليَّ
الصفات:

ـ قيمــي آراء اآلخريــن بشــكل عملــي وليــس 
عاطفيًا.

ـ خــذي كالم الناس علــى محمل الجد وأهمليه 
ــة وما يتعلــق بتحطيم  فــي القــرارات املصيريَّ

وانتقاص الذات.

ـ التدرج في قول كلمة "ال" وتجنب الشخصيات 
االستغالليَّة واملسيطرة.

ـ إضعــاف مشــاعر الخــوف والقلــق والذنــب 
حيال آراء اآلخرين.



15 The World Observer  |  15th November  |  2020 األوبزرفر  |  ١٥ تشرين الثاني  |  ٢٠٢٠
إعالنات

Want to buy commercial property in Sydney or 
perhaps sell or manage it? Then you have certainly 
come to the right place. At Industrial Zone Real 
Estate we are the leading property experts in 
Sydney. Though we specialize mainly in everything 
related to commercial property we also manage 
an array of other types of properties. Our years of 
experience in this industry allows us to provide 
services and insight into the industry for people 
which is unsurpassed, whether they are looking to 
buy, sell or rent their property.

Industrial
Zone
Real Estate

Unit  3 /60 Fairford Road Padstow NSW 2211 Australia

P. 0297098885  -  F. 0297098881

Mr Ford Spares
All Ford Spare Parts

You Say Ford, We Say Yes
قطع غيار فورد جديدة ومستعملة بأرخص االسعار

New & Second Hand

35 - 37 Beresford Ave, Greenacre NSW 2190

P. 02 9793 7999 - F. 02 9707 4969

حبيب ومعز التونيس يرحبان بالزبائن الكرام

Jourieh Trade

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

Pty
Ltd

العالمة املميزة
ملنتجاتنا اجلودة

والصدق يف تعاملنا

شركة جورية املتخصصة باستيراد املنتجات السورية
منتجات شركة جورية التجارية عالمة مميزة يف االسواق االسترالية
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فــي  التصرفــات اإلجتماعيــة  اختلفــت 
عصرنــا الحالــي عمــا كان عليــه الحال 
قديمــًا، فإن ما كان يعّد أمرًا فظًا أو غير 
مقبواًل قديمًا، قد يكون يكون أمرًا عاديًا 

في عصرنا الحالي.
وكذلــك األمــر فــي تصرفــات الرجل مع 
املــرأة، فــإن هناك مــن التصرفــات التي 
يقــوم بهــا الرجل وتتصف بالشــهامة، 
قــد اختفت في يومنا هذا. ولكن، ال تزال 
املــرأة تقع في غرام الرجل الذي يتصف 

بالشهامة.
إليكــم 9 مــن تلك التصرفات التي البــد وأن تجذب املرأة إذا 

ما قام بها الرجل:
القيــام بفتح الباب: من األمــور التي يجب عليك القيام . 1

بها، هي اإللتفاف لفتح باب السيارة لها، فإنه من الفظ 
أن تتركها خارجًا في انتظار خروجها من السيارة. 

االحتفــاظ باللقمــة األخيــرة لها: يقولــون أن “الطريق . 2
إلى قلب الرجل هو معدته”، ولكن، إذا قمت باالحتفاظ 
باللقمــة األخيرة لهــا، فإن هذا يدل علــى إعجابك بها، 

حيث أنك قد فّضلت ترك آخر لقمة لها.

9 تصرفات شهمة يقوم بها الرجال جتذب النساء

5 حقائق ال تعرفها املرأة عن الرجل واجلنس

5 عالمات تنبهك أنك فقدت اهتمام زوجتك

قــد ال تعرف املــرأة جميــع األمــور املتعلقة 
بالحيــاة الجنســية عنــد زواجهــا، وهنــا 
نكشــف لكم 5 أسرار عن الرجل والجنس ال 

تعلمها املرأة:
الرعشــة املزيفــة:  قــد يّدعــي بعــض الرجــال أنهم قد . 1

وصلوا إلى النشــوة، حيث يخشــى بعــض الرجال أن 
تعــرف زوجاتهــم حقيقــة عــدم وصولهم إلى النشــوة 
ســريعاً، فقــد يأخــذ وقتــًا طويــًا عند بعــض الرجال 

ليصلوا إلى النشوة. 
فــي . 2 مشــاكل  مــن  الرجــال  مــن  الكثيــر  يعانــي 

اإلنتصاب: علــى عكــس مــا يعتقــده الكثيــرون، فإن 
مشــاكل اإلنتصــاب ال تخــص كبــار الســن فقــط، بل 
أن هنــاك العديــد من الشــبان أيضًا يعانــون من تلك 
املشــكلة، وقــد يلجأون للحبــة الزرقــاء، وال تعد تلك 
املشــكلة الوحيدة، بل يعانــي 20 في املئة من الرجال 

من مشكلة القذف املبّكر.
ترتبط إقامة العاقة بمزاج الرجل: يسود اإلعتقاد عند . 3

العاقة بني الرجل واملرأة  مليئة باألســرار 
مهما كانــت مدت الزوج، ولكن للنســاء لغة 
خاصــة بهــا تعبر بها عن األشــياء، مثًا ما 
تقوم به عندما تكون غاضبة، أو تريد شيء، 

أو حتى عند تعبيرها عن إهتمامها بك.
ولكن هناك بعض العامات التي تظهر على 
النســاء عندما يفقدون االهتمــام بازوجهم، 
وغالبًا ما يرجع ذلك إلى مشكلة عند الرجل 

لم تشكوا منها النساء.
وإليك هذه العامات:

1- عندما تجعلك تبادر بكل شيء وتكون مجرد رد فعل.
2- عندما تكون سريعة الغضب.

3- تتجنك املواقف التي تجمعكم بمفردكم.
4- ال تظهرأي شعور بالغيرة.

5- ال تجيب على الكثير من األسئلة.

قضــاء الوقــت مــع عائلتهــا: إن قضــاء الوقــت مــع . 3
عائلتها، هو أمر با شــك ســيجعلها تّقدرك و تعجب 

بك أكثر.
مشاهدة أفامها املفضلة: عندما تتحمل مشاهدة أفام . 4

الفتيات، فإن ذلك أمر با شــك ســيجذبها إليك بشــدة، 
حيــث أن معظــم الرجــال ال تفّضــل مشــاهدة برامج و 

أفام الفتيات.
إرســال الزهــور لها: إن إرســال الزهور قــد يكون أمرًا . 5

قديمــًا، و قد يعتقد بعــض الرجال أن هذا األمر لم يعد 
يجذب النساء. إال أن هذا غير صحيحًا، فإلى اآلن، يعّد 
إرسال الزهور كمفاجأة أمرًا محببًا عند معظم النساء.

إظهــار خوفك عليهــا: إن من األمور التــي تلفت إنتباه . 6
النســاء للرجال، هو التصرف بشــكل يدل على خوفها 
عليــه و محاولته لحمايتهــا. فا يجب عليك أن تتركها 
تســير بجانب الســيارات، بل اجعلها تســير بمحاذاة 

الرصيف. 
تقبيــل جبينهــا: يعّد تقبيل الجبني أمــرًا جاذبًا، حيث . 7

أنك بهذا تثبت لها حبك و احترامك لها.
مــأ خزان وقود ســيارتها: تلك مبــادرة كثيرًا ما يغفل . 8

عنهــا معظــم الرجــال، فبــداًل مــن أن تتركهــا تنزل من 

سيارتها ملأ خزان وقودها، بادر أنت بفعل ذلك.
إلباســها معطفهــا: بالطبع، تســتطيع أي امرأة وضع . 9

معطفهــا بنفســها، و لكــن إذا قمــت أنت بفعــل ذلك و 
املبــادرة بإلباســها معطفهــا، فإن ذلك أمــر يجذبها لك 

بشدة.

الكثير من النساء أن الرجل مستعد دائمًا إلقامة عاقة، 
ولكن هذا اإلعتقاد غير صحيح دائمًا بالضرورة، حيث 
يرتبــط إقامة العاقة بمــزاج الرجل، فإذا كان متعرضًا 
للكثير من الضغوطات النفســية، لن يشعر بالرغبة في 

إقامة عاقة مع زوجته.
يرّكز الرجل على حصول املرأة على املتعة أيضًا: أثبتت . 4

الدراســات أن الرجــل يرّكــز كثيرًا على حصــول املرأة 
علــى املتعة أيضًا، وهذا عكس اإلعتقاد الســائد بأنهم 
أنانيــون، حيــث مثلهم مثل النســاء الاتــي ترغنب في 

حصول أزواجهن على املتعة أيضًا. 
يهتــم الرجــل بأدائــه في نظــر املــرأة: بعــض الرجال . 5

يشعرون بالحساسية الشديدة اتجاه أدائهم الجنسي. 
فــإذا لــم تصل املرأة مــع زوجها إلى املتعــة يفقده ذلك 
الثقة في نفســه وفي رجولته ويشــعر بالفشــل. ولكن، 
علــى املــرأة أن ال تكــذب بشــأن شــعورها باملتعــة مع 
زوجهــا، بــل عليهــم أن يتصارحوا ليجــدوا حلواًل إذا 

كانت هناك مشكلة.
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OMCAAOMOMO CMCM ACAC
احلدث الفني الثقايف الكبير:

تُعِلن «األكادميّية املوسيقّية الّثقافّية الّشرقّية»
عــن اســتقبال الّطــّالب الّراغبــني يف تســجيل 

علــى  العــزف  لتعلّــم  أســمائهم 
كاّفــة  العربيــة  املوســيقية  اآلالت 
نحــن  الّشــرقي.  العربــي  والغنــاء 

متخّصصــون يف بنــاء املواهــب الفنيــة ورعايتهــا، 
لدينــا مــن لهــم اخلبــرة الكبيــرة الكافيــة لتحقيــق 

احللــم.

كذلــك تعلــن األكادمييــة املذكــورة آنفــاً عــن 
الكتابيــة  املواهــب  أصحــاب  اســتقبالها 
القصيــرة،  القـــّصة  الّشــعر،  اإلبداعيــة: 
الّروايــة، املقالــة، وتعلّــم اّللغــة العربيــة ُوفــق 

واألســاليب. املناهــج  أحــدث 

لالستعالم الّرجاء االّتصال على األرقام الّتالية:

The Oriental Musical Cultural Academy

0424986211  -  0415948907 

0430461855

األكادميّية املوسيقّية الّثقافّية الّشرقّية

إدارة  حتــت  برزبــن  يف  فرعهــا  إفتتــاح  عــن  األكادمييــة  تعلــن  كذلــك 
االســتاذة دينــا ســليم. للطــالب الراغبــني يرجــى االتصــال علــى الرقــم:

عــن اســتقبال الّطــّالب الّراغبــني يف تســجيل عــن اســتقبال الّطــّالب الّراغبــني يف تســجيل 

لطاملــا عانيــت مشــكالت فــي النــوم. أجــد 
صعوبة في النوم بسرعة، بعكس أشخاص 
كثر ال يحتاجون إلى أكثر من دقائق معدودة 
للنوم ملجرد مالمســة الوســادة. صحيح أن 
كثــرًا ينامون بســرعة، لكن فــي املقابل كثر 
أيضًا يتقّلبون في السرير لوقت طويل دون 
أن يجدوا للنوم سبياًل في كثير من الليالي. 
ومــع تكــرار هــذه الحالة يومــًا بعــد يومًا، 
تزيد حالة التوتــر مما يزيد صعوبة النوم. 
ثمــة أفــكار كثيرة خاطئة لدينــا حول النوم 
واألرق تزيد املشــكلة ســوءًا. من هنا أهمية 
معرفتها جيدًا مع كل الحقائق املتعّلقة بهذا 
املوضــوع ليكون النوم الهانئ رفيقًا لنا في 

كل الليالي.

يعتبر األرق مشكلة نفسية حصرًا
خطأ، إذ انه صحيح أن املشــكالت النفسية 
قــد تســبب االرق وأن التوتــر هــو املســبب 
األول لــه، لكنــه ليــس الوحيــد اذ أن ثمــة 
عوامــل كثيــرة أخــرى تلعــب دورًا في ذلك 
كاملــرض واآلثــار الجانبية لبعــض األدوية 
وســوء عــادات النــوم واأللــم املزمــن وآالم 

الساقني املزمنة...

تساعد ممارسة الرياضة على النوم
صــح، يمكــن أن تســاعد ممارســة الرياضة 
بانتظــام علــى تحســني القدرة علــى النوم، 
شــرط عدم ممارســتها في وقت متأخر. كما 
أن الرياضــة التــي يبــذل فيهــا الكثيــر من 
الجهــد تســبب األرق وتعيــق النــوم. وهي 
ترفع حرارة الجســم التي قــد تبقى مرتفعة 
طوال 6 ســاعات. لذلك، يجب عدم ممارســة 
الرياضة في ساعة قريبة من موعد النوم بل 

قبل ثالث ساعات منه.

الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر أو ا
لتلفزيون يشعرك بالهدوء

صــح، يمكــن الشــعور بالهــدوء والراحــة 
عنــد الجلــوس أمام شاشــة التلفزيــون أو 
الكمبيوتــر، لكن في الواقــع كالهما يوقظك 
ويحول دون النوم بســهولة بسبب الصوت 
والنــور الصادريــن عنهمــا. يمكــن االكتفاء 
بســماع املوســيقى الهادئة لالسترخاء قبل 

النوم.

تعتبر األدوية املنّومة خالية من أي 
ضرر

خطأ، صحيح أن األدوية املنّومة الحالية تعتبر 
آمنة أكثر من الســابق، لكن لكل األدوية آثار 
جانبية، خصوصًا أنه يمكن االعتياد عليها.
لذلــك، يجب استشــارة الطبيــب دائمًا حول 
مــا إذا كان مــن املمكن تناول الــدواء املنّوم. 
علمًا أن االدوية املنّومة ال تحل مشكلة األرق 
إال موقتــًا، لكنها ال تشــفي نهائيــًا. لذلك من 
األفضل الســعي إلى حّل املشكالت الصحية 

التي قد تكون مسببة لألرق لحل املشكلة.

يمكن تعويض ســاعات النوم التي 
خسرناها  

   خطــأ، يســتحيل تعويض ســاعات النوم 
التي خســرناها. إذ أن النــوم خالل يوم أو 
اثنني أو في عطلة نهاية االسبوع ليس حاًل 
بل قد يؤثر ســلبًا على نظام الجسم مما قد 
يزيــد صعوبــة النوم في وقت الحــق. لذلك، 

من األفضل تعويض ساعات النوم بالعودة 
إلى برنامج منتظم للنوم.

تسبب القيلولة صعوبة في النوم
بحســب  القيلولــة  تأثيــر  يختلــف  خطــأ، 
بهــا.  يقــوم  الــذي  والشــخص  طبيعتهــا 
فبالنسبة الى البعض يمكن أن تعيد قيلولة 
تستمر 10 دقائق أو 20 النشاط إليهم، فيما 
يمكــن أن تؤدي قيلولة في موعد متأخر من 
بعد الظهر بالنســبة الى األشــخاص الذين 

يعانون األرق، صعوبة في النوم الحقًا.

يمكن تعّلم النوم لساعات أقل
خطــأ، يمكن أن يؤدي هذا االعتقاد الخاطئ 
إلــى نتائج خطيرة. إذ ان لــكل منا حاجات 
معينة من النوم. تكون حاجة الراشــد نحو 
8 ســاعات على األقــل. ويمكن تعّلم االكتفاء 
بســاعات نــوم قليلــة، لكــن ال يمكــن إلــزام 

الجسم بساعات نوم أقل. 

يجب النهوض من الســرير عند موا
جهة األرق

صــح، إذ أن املكــوث فــي الســرير ألكثر من 
نصف ساعة وانتظار النوم يمكن أن يسبب 
املزيــد مــن التوتر في مراقبــة الدقائق التي 
تمر. لذلك من األفضل النهوض واالســتماع 
إلى موسيقى هادئة لالسترخاء أو للقراءة. 
مــع الوقــت، يمكــن أن يتحّول الســرير إلى 
مــكان للتوتــر ال للراحــة إذا كنــا نواجــه 
املشــكلة نفسها بشــكل متكرر لوقت طويل.

يمكن تدريب النفس على النوم
صــح، الشــرط األساســي لتحقيــق ذلك هو 
االســتمرارية فــي اعتمــاد بعــض العــادات 
املفيــدة للنــوم. يمكــن اللجوء إلــى القراءة 
لســاعة قبــل النــوم او إلــى حمام ســاخن. 
يمكــن تجربة أمــور عدة حتى اكتشــاف ما 
يناســبك أكثــر مــن كل االمور التي تســاعد 

على االسترخاء والنوم.

خطوات تساعد على محاربة األرق:
1- استيقظ كل يوم في املوعد نفسه: صحيح 
ان فــي االســتيقاظ املتأخر فــي عطلة نهاية 
األســبوع متعة خاصة، لكن إذا كنت تعاني 
االرق يجــب ان تســتيقظ يوميًا فــي املوعد 

نفسه ليعتاد جسمك على النوم املنتظم.

2- امتنــع عن التدخني وعــن تناول القهوة 
وغيرها من املنبهات: يمكن ان تســتمر آثار 
الكافيــني ملــدة تصــل إلــى 24 ســاعة، لذلك 
يبــدو تأثيرهــا بارزًا علــى النــوم. علمًا ان 
الكافيــني ال يمنــع النــوم فحســب، ال بل قد 
يسبب االســتيقاظ بشــكل متكرر في الليل. 
لذلــك من األفضــل استشــارة الطبيب حول 
إمــكان تخفيــف الجرعــات بشــكل ال تعــود 

تؤثر فيه على القدرة على النوم.
أن  لنــا  يبــدو  القيلولة: فيمــا  تجّنــب   -3
القيلولــة تســاعد علــى التعويــض عــن ما 
خســرناه في فترة النــوم، قد ال تكون مفيدة 

فــي املســاعدة على اتبــاع نظــام محدد في 
النــوم. فالقيلولة يمكن ان تؤثر ســلبًا على 

نوعية ساعات النوم لياًل.
بانتظام: تســاعد  الرياضــة  ممارســة   -4
ممارســة الرياضــة بانتظــام على تحســني 
ممارســة  ان  إال  ومدتــه.  النــوم  نوعيــة 
الرياضة في موعد النوم قد يكون لها تأثير 
معاكس ألنها تعمل كمنّبه في الجسم. لذلك 
من األفضل ممارســة الرياضــة قبل 3 أو 4 

ساعات من موعد النوم.
5- الحد من النشــاطات في كالجلوس أمام 
الكمبيوتر او شاشــة التلفزيون: فالســرير 
هــو للنــوم فحســب وكل النشــاطات التــي 
يمكن القيام بها في الســرير يمكن أن تعمل 

كمنبهات وتقف عائقًا أمام النوم.
6- عــدم تنــاول األطعمــة واملشــروبات قبــل 
النوم: يؤدي تناول العشــاء في موعد متأخر 
إلى إجهاد الجهاز الهضمي مما يؤثر ســلبًا 
على القــدرة على النوم، خصوصًا بالنســبة 
الــى األشــخاص الذين يعانون مشــكالت في 
الجهاز الهضمي كارتجاع الطعام أو الحرقة. 
٧- الذهاب الى الســرير للنوم عند الشــعور 
بالتعب: ليــس ضروريــًا النــوم فــي موعــد 
معــني في حال عــدم الشــعور بالتعب فهذا 
يــؤدي إلــى الجلوس في الســرير لســاعات 
دون إمــكان النــوم ممــا يزيــد مــن التوتــر 
ويجعــل النــوم اكثــر صعوبــة. لذلــك مــن 
األفضــل القيام بنشــاط هادئ قبــل الذهاب 
إلى الســرير حتى الشــعور بالتعب، فيكون 

موعد النوم قد حان.  

الصح والخطأ في األرق والنوم ونصائح لنوم هانئ

Y vonne Maroun

عيادة لفحص العيون وتجهيز 
النظارات بإدارة االخصائية

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

Phone: 02 9550 0404
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قرصنة

األمن مقابل الخصوصية- أيهما أهم؟
الغالبيــة تدعــم  بريطانيــا،   فــي 
 العظمى من الســكان جهود مكافحة
 اإلرهــاب، ففــي عــام 2010، أظهــر
 استطاع للرأي أن تسعة من بني كل
 عشــرة أشخاص سعداء بالتضحية
 بقــدر مــن الخصوصيــة فــي بعض
 الظروف، مثل فحص كامل الجســد
 عبــر أجهزة املســح الضوئي بنقاط

.التفتيش باملطارات
 وفــي عــام 2015، أظهر اســتطاع
 آخــر للــرأي أن نســبة األمريكيــني
 الذيــن كانــوا يشــعرون بقلق حيال
 عــدم قيــام الحكومة بجهــود كافية
 ملكافحة اإلرهــاب كانت تبلغ ضعف
كانــوا الذيــن  األمريكيــني   نســبة 
 يشــعرون بقلق حيال فقدان حريات
 مدنيــة معينــة فــي إطــار مكافحــة

.اإلرهاب
 ينــادي محتجــون كثيرون حول العالم في الســنوات
 األخيرة بحماية الحرية الشخصية على اإلنترنت من

.الحكومات التي تحارب اإلرهاب
 لكــن مــع ذلــك، يتجــاوز "قانــون ســلطات التحقيق"
 البريطانــي الجديــد ذلك بكثير، فتســجيل املحادثات
 وقت حدوثها بشــكل فوري يضيف مســتوى آخر من
 املجازفــة. وقــد دخل ذلك القانون حيــز التنفيذ للمرة
.األولى في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2016

 ومنذ ذلك الحني، أصبحت جميع شــركات االتصاالت
 ملزمــة باالحتفــاظ بتســجيات كل املحادثــات بــني
 النــاس، وبأرشــيف تصفــح مواقــع اإلنترنــت لــكل
 شــخص. ومع وجود إذن قضائي، تســتطيع الهيئات

.الحكومة االطاع على تلك املعلومات
 وحاليا، ُتســَجل كل التطبيقات اإللكترونية، ورسائل
 البريد اإللكتروني، واملحادثات الفورية، والنصوص،
 والفيديوهــات، وُتختزن ملدة عام لدى شــركات تقديم
 خدمة اإلنترنت. وكانت الوثيقة التي سربت في وقت
 ســابق هــذا العام تضيــف إلى ذلــك إمكانيــة اطاع
 هيئــات حكومية على هذه املعلومــات وقت صدورها

.من املستخدم
 وباإلضافــة إلى ذلك، يجري كذلك تســجيل املعلومات
 املتعلقــة بتلــك املحادثــات، مثــل مــع مــن نتحــدث،
 وأيــن كنــا، ومتى جرت تلك املحادثة، وكم اســتمرت.
لهــذه يمكــن  االســتخبارات،  لــوكاالت   وبالنســبة 
 املعلومــات أن تعني أكثر من مجــرد املحتوى الفعلي

.لتلك االتصاالت
 لقــد صدر قانــون ســلطات التحقيق وُطبــق من أجل
 الحمايــة مــن الهجمــات اإلرهابيــة، لكــن صاحيات
 املراقبة الواسعة لهذا التشريع يراها البعض انتهاكا
 واضحــا للخصوصيــة، وشــبهها البعض بشــخص

.يدخل إلى هاتفك
 رجل روســي يعترف بتدبيــر قرصنة إلكترونية كلفت

ضحاياه 500 مليون دوالر
 ويقول ســيلكاي كارلو، أحد املحامني الكبار بمنظمة
اإلنســان بحقــوق  املعنيــة  البريطانيــة   "ليبرتــي" 
 وبالحريات: "اكتســبت الحكومــة صاحيات مراقبة
 ذات صبغــة شــمولية بحجة مكافحــة اإلرهاب، ويعد
 هــذا البرنامــج األكثر تطفا في أي دولــة ديمقراطية

.“في التاريخ
 وهناك أيضا من يقول عبارة "إذا لم يكن لديك ما تخفيه،
 فا داعي للقلق"، دعما لهذه الرقابة الشاملة. لكن بينما
 ليــس لدينا ما نخفيــه، ال يزال لنا الحق فــي حياة أكثر
 خصوصية. ولسوء الحظ، في السنوات األخيرة، أصبح
 البعض يرى فكــرة "الخصوصية" كأنها تعني أن هناك

.شيئا غير قانوني يريد البعض أن يخفيه
 وقــد تثير الخصوصية قلق النــاس الذين ينخرطون

 فــي ممارســات قانونيــة لكنها ليســت أخاقيــة، لكن
 ينبغي لجميع مســتخدمي اإلنترنت أن يقلقوا بشأن

.أمن بياناتهم وضرورة حمايتها من االستغال
 ويناقــش البعــض فكــرة أن شــركات اإلنترنــت، مثل
 فيســبوك وغوغــل، لديهــا إمكانية الوصــول إلى تلك
 البيانات أيضا. لكننا نوافق على ذلك مقابل استخدام
 خدمات تلك الشــركات، وبعد قبول شروط االستخدام

.التي تضعها
 وقــد جــاء قانــون ســلطات التحقيــق ليوســع مــن
 صاحيات مراقبة كل أشكال االتصاالت في بريطانيا.
 وتقــول مونيــكا هورتني، الزميلة الزائــرة بكلية لندن
 لاقتصاد: "إنه قانون يجعل تلك الصاحيات القائمة
 أمــرا مشــروعا، حتــي تكون هنــاك رقابة علــى كل ما

.“يقوم به الناس
 من خال التحليل اآللي أو التقليدي لسلوكياتنا على
 اإلنترنــت، تتمكــن أجهزة االســتخبارات مــن تحديد
اإلرهابيني املحتملني الذين يخططون لهجمات جديدة
 ويعطي هذا القانون الجديد للوكاالت التابعة ألجهزة
 االســتخبارات فــي بريطانيــا الحق بصورة رســمية
 في تخزيــن وتحليل االتصاالت الخاصــة باملواطنني

 البريطانيني لتســهيل التوصل ألي
.جرائم يمكن أن ترتكب من خالها
أو اآللــي  التحليــل  خــال   فمــن 
 التقليدي لسلوكياتنا على اإلنترنت،
 تتمكــن أجهــزة االســتخبارات مــن
 تحديــد اإلرهابيني املحتملني الذين

.يخططون لهجمات جديدة
 ويقــول يائير كوهــني، املحامي في
 شؤون مواقع التواصل االجتماعي،
 ومؤلــف كتــاب "اإلنترنــت ُيغلــق:
إن اإللكترونيــة"  الشــرطة   ميــاد 
 "التنصــت علــى االتصــاالت التــي
 تجــري على اإلنترنــت قائم بالفعل،
 لكــن األمــر يتعلــق بوضــع األمــور
 فــي إطار رســمي، وهو أمــر أفضل
عنــد يشــتكي  أحــد  وال   بالطبــع. 
 القبــض على إرهابيني من التنصت

.“على االتصاالت
 ومن األمور املتعلقة بذلك القانون الجديد أن سجات
 االتصــال باإلنترنــت ســُتخزن ملــدة عــام. وبخــاف
 تاريخ التصفح الذي ُيســجل كل صفحة تزورها على
 اإلنترنــت، فإن ســجات االتصال باإلنترنت تســجل
 تاريخــا منفصــا لــكل موقع تقــوم بزيارته وبشــكل

.مفصل
 ويقــدم هــذا الســجل الــذي يشــمل األنشــطة التــي
 يؤديهــا كل شــخص علــى اإلنترنــت معلومــات عــن
 هوية الشخص ونشاطه على اإلنترنت. فزيارة موقع
 الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا على ســبيل
 املثال قد يشــير إلى أن ذلك الشــخص لديه مشــكات
 أو مخاوف صحية معينة، بينما تدل زيارة موقع بنك
 مــا، علــى أن ذلك الشــخص يحتفظ بأموالــه في ذلك
 البنــك، وهي معلومات يمكن اســتغالها بشــكل غير

.متوقع
 وتقول هورتني: "إن حجم املعلومات التي يجمعونها
 ســيكون ضخما، والصورة التي يمكن أن يرســموها
 عنــا باســتخدام تلــك املعلومــات اإلضافيــة يمكن أن
 تكون ذات أهمية كبيرة. فهم يســتطيعون أن ُيشكلوا

.“صورة كاملة عنك، وعن نمط حياتك

البيع باجلملة لكافة منتجات التمديدات الكهربائية:
توفريكبري يف األسعار ومرصوف الكهرباء، ونضاهي كافة األسعار يف السوق 
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وعندما يتناول الشــخص ســعرات حرارية بكميات أكبر من التي يحرقها، يخّزن جسمه هذه 
الطاقــة الزائــدة كخاليــا دهنية. ومــع زيادة كمية الدهــون التي يتم تخزينهــا، تتغير عملية 

األيض في الجسم أيضًا.
وأشــارت دراســة حديثة قام بها باحثون في جامعة "كامبردج" البريطانية، إلى أن نوع من 

البروتني في الدهون البيضاء يعيق عملية حرق الدهون، أو االستقالب.
وأوضــح البروفيســور املختص فــي التغذية الجزئية واأليض، أنطونيــو فيدال بوغ، والذي 
شارك في البحث، أن ")هذا البروتني( هو جزء من النظام الذي يساعد الجسم في حفظ املزيد 

من الطاقة"، بداًل من حرقها.  
ووجــدت الدراســة أن البروتــني، الــذي يحمل اســم "sLR11،” يعيق عمل النســيج الدهني 

املسؤول عن إنتاج الحرارة في الجسم، ما يجعل الجسم يحفظ املزيد من الدهون.

فوائد النسيج البني الدهني
هنــاك نوعــان من الخاليا الدهنيــة، البنية والبيضاء، ولكل واحــدة منها دورها الخاص في 
عمليــة االســتقالب، وبينمــا تحفظ الدهــون البيضاء الطاقــة الزائدة، تحــول الخاليا البنية 

الطاقة املحفوظة في الدهون إلى حرارة عند الحاجة.
ورغم أن مســتويات الدهون البنية عالية لدى األطفال بالتحديد، إال أن الدراســات قد أظهرت 
أنها تتواجد أيضًا في أجســام األشــخاص البالغني، ما يعطي أماًل في اســتخدامها كطريقة 

لحل مرض البدانة.
وقــال فيــدال بــوغ، إن كمية الدهون البنية تقــل مع زيادة الوزن، أو بســبب اإلصابة بمرض 
الســكري، موضحًا: "إذا زادت كمية الدهون البنية في أجســام األشــخاص الذين يعانون من 

البدانة أو السكري، من املمكن أن تتحسن أوضاعهم".

إزالة العامل املعيق   
ويقارن فيدال بوغ هذا البروتني بمكابح الســيارة، التي تعيق تســارع عملية إنتاج الحرارة 
في الجســم، مضيفًا: "يمتلك األشــخاص البدناء عددًا أعلى من هذه املكابح، ما يمنع الجسم 
مــن إطــالق الحــرارة وخســارة الدهون." كمــا وجد البحث أن مســتويات هــذا البروتني في 

الجسم تزيد مع زيادة وزن الدهون في الجسم.
ورغم أن زيادة مستويات النسيج البني الدهني في الجسم ُيعتبر من إحدى الطرق ملحاربة 
البدانة، إال أن هذا االكتشــاف الجديد ســيعني أنه من املمكن التوصل لنتائج متشــابهة من 

خالل التالعب بمستويات بروتني "sLR11" في الجسم.
ويســعى فريق البحث إلى إثبات بأن الســيطرة على كمية الطاقة التي يحفظها الجســم هو 
طريقة أفضل للتغلب على وباء البدانة املفرطة، بداًل من تغيير العادات الغذائية لألشخاص.

دراسة: زيادة كمية الدهون في الجسم 
تعيق عملية خسارة الوزن.. والحل 

الجديد ال يتطلب حمية غذائية

اتبع هذه الطرق الفعالة لخسارة 
الوزن دون الشعور بالجوع..

إلنقاص الوزن، يحتاج الفرد إلى حرق ســعرات حرارية أكثر من التي يســتهلكها. لذلك 
فإن أهم شيء عند الرغبة بإنقاص الوزن هو التحكم بأحجام وجبات الطعام ونوعيتها.
ويظن البعض أن الحل األنسب لتخفيف السعرات الحرارية هو تجويع النفس للوصول 
إلــى الهــدف، ولكــن هذا ليس صحيــا وإنما هناك طــرق أهم وأكثر صحية وتشــجيعا 

تساعد على إخفاض الوزن والتحكم بالسعرات الحرارية املستهلكة.
وفيما يلي، طرق لفقدان الدهون وتخفيف الســعرات الحرارية لخســارة الوزن بفعالية 

أكبر.

ابدأ بكأس من املاء
اشــرب كــوب كبير مــن املاء قبــل وجبات الطعــام. املياه تمــأل البطن بطريقــة طبيعية 

وستقلل من احتماالت اإلفراط في األكل.

ارتد املالبس الضيقة
ارتــد مالبس تتطلب حزاما أو ســترة بأزرار. هذا ســيدفعك لإلبطاء فــي تناول الطعام 

وسيجعلك تقيم شعورك خالل وجبة الطعام.

تناول الطعام في صحون تساعدك على إنقاص وزنك
تشــير الدراســات إلى أنــه إذا كنت ترغب في تناول الطعام أقــل، اختر صحونًا بألوان 
عكس ألوان الطعام الذي تأكله. واستخدم صحونا أكبر للسلطات والخضار، وصحونا 

أصغر لباقي الوجبات.

تناول األطعمة التي يستغرق تحضيرها وقتًا 
تنــاول األطعمــة التــي تتطلب التقطيــع، أو التقشــير، أو إزالة األغلفة، مثــل البرتقال، 
والفاصولياء، والفســتق. هذه األطعمة يســتغرق أكلها وقتا طويال مما يجعلك تشــعر 

بالشبع بوقت أسرع.

ال تأكل من الكيس
احرص دائما على ســكب حصص الطعام املعبأ في صحن خاص. ذلك سيســمح لك أن 
ترى كمية الطعام التي تأكلها، مما يتيح لك الفرصة بتقرير كمية الوجبة املناسبة التي 

يحتاجها جسدك.

تجنب األشياء امللهية أثناء تناول الطعام
أطفــئ تلفــازك وضــع هاتفك بجانبك عنــد تناول الطعــام، إذ أظهرت دراســة أن تناول 

الطعام مع وجود ملهيات يحرض على زيادة كمية الطعام التي يتناولها الفرد.
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مــن  العديــد  يشــهد  هــذا  عصرنــا  كان  إذا 
مســابقات الجمــال، واهتمام وســائل اإلعام 
بقوائــم النســاء الجميــات التــي تدبــج مــن 
فتــرة ألخــرى على األغلفــة في املجــات، فقد 
كان العــرب فــي الِســَير واألخبار قــد اهتموا 
من ضمــن االهتمامــات املتعددة لهــم بأخبار 
النســاء الجميات، ســواء في فترة الجاهلية 
مــا قبل اإلســام، أو بعد بزوغ فجر اإلســام. 
فمــن هن أكثــر النســاء الائي شــغلن العرب 
بوصفهــن األجمل أو ســيدات الجمال في تلك 

الفترة؟

نساء شغلن العرب
فــي الواقع ثمــة العديد من النســاء الائي 
أشــار إليهــن املؤرخــون فــي كتــب التراث 
عشــن في فترة الجاهلية وما بعد اإلســام، 

وأبرزهن:

أم أناس الشيبانية
اســمها أم أنــاس بنــت عــوف بــن محلــم 
الشــيباني، وأم أناس اسمها ال كنيتها كما 

يمكن أن يتخيل املرء.
وقيــل إنهــا أجمــل نســاء العرب فــي فترة 
الجاهليــة، ووالدتهــا هي أمامة بنت كســر 
بن كعب بن زهير التغلبي، وهي أم الحارث 
بن عمرو جد الشاعر املعروف امرؤ القيس، 

التي لم تلد سواه.
وقد مدحها الشــاعر الجاهلي بشــر بن أبي 

خازم األسدي، وهو من قبيلة كندة.
أمــا أبوها فهــو عوف بن محلــم، الذي كان 
يضــرب به املثل، حيث يقــال "ال حر بوادي 
عوف"، حيث كل من سار إلى ناحيته خضع 

له.

حليمة الغسانية
وهي ابنة الحارث بن أبي شــمر الغســاني 
التي ســار فيها املثل )ما يوم حليمة بســر( 

عن حرب أهلها مع ملوك الحيرة.
كان أبوها من ملوك الغساســنة، وقد عرفت 
بجمالهــا الباهــر حتــى إن أباهــا وعندمــا 
دخل الحرب مع املنذر بن ماء الســماء، ملك 
الحيــرة، قــدم ابنتــه هدية ملــن يأتيه برأس 

ملك الحيرة.
والقصــة أنه "قعــد في قصــره، ودعا ابنته 
حليمة، وكانت من أجمل النســاء، فأعطاها 
طيبًا وأمرها أن تطيب من مّر بها من جنده، 
فجعلــوا يمرون بهــا وتطيبهم، ثم نادى: يا 
فتيان غســان، من قتل ملــك الحيرة زوجته 

ابنتي”.
وقــد اســتطاع لبيــد بن عمر الغســاني قتل 
املنذر وأتى برأســه للحارث الغساني، لكنه 
لم يتزوجها ألنــه عاد ملواصلة القتال فقتله 
فــي املعركــة من قبل رفــاق أخ املنــذر الذي 

عاود الكرة ليأخذ بثأر أخيه.
برة بنت سعيد األسود

وقــد كانــت مــن أجمل النســاء وأحســنهن 
مشــية كما يقال، وكان يضرب بها املثل في 

مشيتها املميزة.

رهم بنت الخزرج بن تيم هلل
وتزوجها سعد بن زيد بن تيم مناة، وينسب 
لها املثل السائر، "رمتني بدائها وانسلت". 
وقــد تزوجها ســعد بن زيد منــاة بن تميم، 
فولدت له ابنه مالك بن سعد، ومن ثم عوفًا.

املرزبانة
التي اشــتهرت بقصتها مع األســود العنســي، 
مدعي النبوة، وقد تزوجها وهي كارهة له وذلك 
بعد أن أخذها من نجران غصبًا، وقد اســتمرت 

تكرهه إلى أن قتل في أيام خافة أبي بكر.

نساء في ديوان الشعر
لكن هنــاك العديد من النســاء األخريــات الائي 

ورد ذكرهــن فــي األشــعار واملخطوطــات وتغزل 
بهن #الشــعراء، وبشــكل عام فقد كان ذكر املرأة 
الجميلــة يأتــي فــي مقدمة األشــعار فــي العصر 
الجاهلــي وإلــى عصــور متقدمــة مــن التغنــي 
بالحبيب في شعر النسيب أو الغزل، حيث يأتي 
الشاعر على ذكر املرأة وجمالها وحسن صفاتها.
ويحفل ديوان الشــعر العربــي بقصائد ال حصر 
لهــا في هذا البــاب، التي تحمل عمــق التصوير 
واألخيلــة واملعانــي، وكيــف أن الشــعراء فتنوا 
بالنســاء الجميــات، ومنهــم على ســبيل املثال: 
عمــر ابن أبي ربيعة، وأبو عمر العرجي، وجميل 
بــن معمــر أو جميل بثينــة، والحارث بــن خالد، 

وعنترة بن شداد، وغيرهم.
ومن هنا فثمة نســاء عديدات برزن عبر األشــعار 
ومنهن مثا تلك األســماء املتناولة والشائعة كـ: 
سلمى ودعد وهند وليلى وفاطمة ورباب وسعاد 

وغيرهن، ممن خلدتهن قصائد الغزل.
ومن الكتب الحديثة في جمال النســاء العربيات 
كتــاب "جميــات العرب، كما خّلدُهّن الشــعراء"، 

ود. ملؤلفه خازن عُبّ

العرب وجمال املرأة
ويــرى املؤرخــون وكتــاب الســير واألخبــار أن العــرب 
بشــكل عــام كانوا قــد جعلوا مــن جمال املــرأة بابًا من 
بوابات إدراك الجمال وبهجة الحياة عمومًا، وأن املرأة 
لعبــت في كل العصــور الجاهلية وفي اإلســام والحقًا 
دورًا كبيــرًا وفاعــًا مــن خــال مواقفهــا النبيلة، حيث 

ارتبط الجمال بمفهوم العفة والنبل.
وفي فترات الحقت ألهبت املرأة بجمالها فحركت مشاعر 
امللوك والخلفاء، وكان الشــعراء يدبجون القصائد وهم 
يتغنــون بالجمال بشــكل عام وجمال املــرأة الذي صار 
رمزية منفتحة لكافة صور الجمال وإدراك معناه الكبير 

قبل التخصيص في املرأة لحد ذاتها.

تعرف على "ملكات جمال" عربيات اشتهرن قبل اإلسالم

Wholesale Only المبيع بالجملة فقط
فرع جديد لمجموعة هشام كوفي في بريزبن

13 Shoebury Street Rocklea Qld 4106
Phone: 07 38 92 17 06  -  07 38 92 19 38

Durra
Fine Foods Australia

يتمتع جهاز آيفون 12، الذي كشفت عنه شركة أبل مؤخرا، 
بميزة "غامضة" لم تتناولها الشركة خالل إطالقها للهاتف 

الجديد، ولم تتحدث عنها على موقعها اإللكتروني.
والحديــث يــدور هنــا عــن دائــرة دعم للشــحن الالســلكي 
التــي  الوثائــق  فــي  عنهــا  الكشــف  تــم  وقــد  العكســي، 

قدمتها شركة أبل إلى لجنة االتصاالت الفيدرالية.
وأوضحــت أبل فــي وثائقها أن دائرة الشــحن الالســلكي 
العكســي لها القدرة على شحن ملحق آخر السلكيا، بطاقة 
360 كيلو هرتز، لكن الشركة لم توضح ما هو هذا امللحق.
لكــن خبراء فــي التكنولوجيــا يقولون إن امللحــق الوحيد 
حالًيا الذي يمكن شــحنه بواسطة أجهزة آيفون هو ملحق 

خارجي محتمل ستعلن عنه الشركة في املستقبل.
وبينما يبرر الخبراء لشركة أبل أنه ليس من الضروري أن 
تكشــف عن "ملحق أبل املحتمــل" الذي قد يدعم امليزة في 
املســتقبل، فــإن صياغة تلك الفقرة فــي الوثائق توضح أن 

أبل لديها جهاز واحد فقط يتعلق بهذه امليزة.

ســرعت "أبل” العمل على تطوير محرك بحث خاص بها، 
يســمح لصانع “آيفون” بتقديم بديل عن محرك “غوغل”، 

وفقما أورد تقرير لصحيفة “فايننشل تايمز”، األربعاء.
وقال التقرير الذي اســتند إلى مصدر لم يســمه، إن هناك 
عالمات على تقنيات البحث تظهر في نظام تشغيل “أبل” 

األحدث "آي أو أس 14”.
وتأتــي هــذه الخطــوة وســط تدقيــق متزايد مــن هيئات 
مكافحــة االحتــكار التــي تقاضــي “غوغــل” في الواليات 
املتحدة، على خلفية هيمنتها املطلقة على تقنيات البحث.
وأشــارت وزارة العــدل األميركيــة فــي جزء مــن الدعوى 
القضائيــة، إلــى أن محــرك "غوغــل" يدفع لشــركة "أبل" 

ميزة جديدة تصل أبل تخفي ميزة جديدة "غامضة" في آيفون 1٢
فيسبوك.. تعرف عليها!

ميزة جديدة في واتساب.. 
وداع نهائي لـ”الدردشات 

المزعجة”
“أبل" تهدد عرش "غوغل" بمحرك بحث جديد

وال يوجد ملحق مهم لجهاز آيفون مثل جهاز "إير بودس". 
وتســتعد أبل تعمل إلطالق أجهــزة على أجهزة إير بودس 

3 و إير بودس برو 2 العام املقبل.
وعلى افتراض أن هذه املنتجات تلبي احتياجات الشــحن 
الالسلكي العكسي، فإن من املحتمل أن تعلن شركة أبل عن 
دعم الشــحن الالســلكي العكســي لجهاز آيفون بمجرد أن 

تصبح أجهزة إير بودس جاهزة.
وأصبــح الشــحن الالســلكي العكســي متاحا منــذ عامني 
عندما كشــفت شــركة هواوي النقاب عن سلسلة هواتفها. 
ويمكن استخدام الهاتف كشاحن بطارية السلكي لألجهزة 
األخــرى، بما في ذلك حافظات الهواتف الذكية وســماعات 

األذن الالسلكية التي تدعم الشحن الالسلكي.
ثــم ضمنت شــركة سامســونغ أجهزتهــا التقنية نفســها، 
وتبعهــا آخــرون. وتعــد غوغــل أحــدث شــركة تدخــل هذا 
املضمــار إذ أطلقــت هاتفــا يمكــن اســتخدامه كبنــك طاقة 

السلكي.

التواصــل  منصــة  أن  عامليــة  صحافيــة  تقاريــر  كشــفت 
االجتماعــي األشــهر في العالــم "فيســبوك"، تختبر حاليا 

تقنية جديدة على تطبيقها في الهواتف الذكية.
وأوضــح تقريــر منشــور عبر موقــع "إنغادجيــت" التقني 
املتخصــص أن املوقــع األزرق، يختبر حاليــا تطبيق امليزة 
الجديــدة علــى عدد محــدود مــن الهواتف الذكيــة العاملة 

بنظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس”.
اإلعــدادات  قســم  فــي   ”Dark mood“ زر  يــرى  أن 

والخصوصية الخاصة به ضمن عالمة تبويب القائمة.
وتمنــح املنصــة األشــهر عامليــًا، خيــار تطبيــق أو إيقاف 
تشــغيل "الوضع املظلم" ألي شــخص، وتتيح أيضا تقنية 
جديدة لتشــغيل الوضع املظلم مثال في املساء فقط، بحيث 

يتم تطبيقه عند غروب الشمس وفي الصباح يتم
هذا وكانت شــركة "فيســبوك" قــد طرحت خيــار "الوضع 
املظلم" على مستخدمي موقعها في إصدار "سطح املكتب"، 
ولكــن يبــدو أنهــا في طريقهــا لتطبيقــه بآليــات وتقنيات 

جديدة كليا في نسخة الهواتف املحمولة.

تجنــب  واتســاب  تطبيــق  مســتخدمي  بإمــكان  أصبــح 
الدردشــات املزعجــة إلى األبد، بعــد أن كان التطبيق يتيح 

هذه امليزة ملدة أقصاها عام واحد فقط.
ويتيح واتســاب في إصــداره التجريبي لألجهــزة العاملة 
بنظام أندرويد ويحمل الرقم 2.20.201.10، إمكانية كتم 
صوت الدردشة إلى األبد، من أجل تجنب الرسائل املزعجة 

من بعض األشخاص أو املجموعات.
واستبدلت شــركة واتســاب خيار الكتم ملدة عام بـ"دائم"، 
األمــر الذي اعتبره كثيــرون خيارا ذكيا، إذ كان يتعني على 

املستخدم إعادة تفعيل هذه الخاصية كل عام.
أوال،  املزعجــة:  الدردشــات  كتــم  تفعيــل  طرقــة  وإليــك 
افتح تطبيق واتساب، ثانيا، انتقل إلى الدردشة التي تريد 
كتمها، ثالثا، اضغط على اسم املجموعة أو جهة االتصال، 
رابعــا، اضغــط على خيار كتــم الصوت وحــدده دائًما )أو 

خيارات أخرى(.
ويمكنــك اتبــاع نفــس الخطــوات فــي تطبيــق واتســاب 

على أجهزة الحاسوب العادية.

مليارات الدوالرات كي يكون محرك البحث الرئيسي على 
األجهزة العاملة بنظام "آي أو أس”.

وحاولت "فرانس برس" الحصول على إيضاح من "أبل"، 
لكن الشركة لم ترد على الفور.

وكانــت تقاريــر ســابقة قد ذكــرت أن "أبل" بــدأت أبحاثا 
داخلية من أجل إنشاء محرك بحث خاص بها.

ووفــق "فايننشــل تايمز"، فقد وظفت الشــركة قبل عامني 
جــون جياناندريــا الذي عمــل في "غوغل" كرئيس لقســم 
البحــث والــذكاء االصطناعــي، فــي خطــوة تهــدف لبناء 
قدرات في هذا املجال وتعزيز قدرات املســاعد الشــخصي 

"سيري”.
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املطعم الشامي حتلو اجللسة واللقمة املميزة

102 - 106  Railway Terrace Merrylands
Tel: 02 8677 1671

هل تشتهي طبخات املنزل والعائلة؟
شيش برك، شاكرية، املنسف االردني، الشاورما الشامية، 

الدجاج البروستد والكثير من االطباق الشهية

هل حتس اجللسة العائلية الهادئة واملريحة؟
كل ذلك مع خدمة راقية وديكور ملوكي جميل وأسعار مناسبة للجميع

ا�م�ي ا�ممطعم ا�م�ش

لدينا خدمة التوصيل
باإلضافة الى خدمة اوبر
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جمال

مــن  العديــد  يشــهد  هــذا  عصرنــا  كان  إذا 
مســابقات الجمــال، واهتمام وســائل اإلعام 
بقوائــم النســاء الجميــات التــي تدبــج مــن 
فتــرة ألخــرى على األغلفــة في املجــات، فقد 
كان العــرب فــي الِســَير واألخبار قــد اهتموا 
من ضمــن االهتمامــات املتعددة لهــم بأخبار 
النســاء الجميات، ســواء في فترة الجاهلية 
مــا قبل اإلســام، أو بعد بزوغ فجر اإلســام. 
فمــن هن أكثــر النســاء الائي شــغلن العرب 
بوصفهــن األجمل أو ســيدات الجمال في تلك 

الفترة؟

نساء شغلن العرب
فــي الواقع ثمــة العديد من النســاء الائي 
أشــار إليهــن املؤرخــون فــي كتــب التراث 
عشــن في فترة الجاهلية وما بعد اإلســام، 

وأبرزهن:

أم أناس الشيبانية
اســمها أم أنــاس بنــت عــوف بــن محلــم 
الشــيباني، وأم أناس اسمها ال كنيتها كما 

يمكن أن يتخيل املرء.
وقيــل إنهــا أجمــل نســاء العرب فــي فترة 
الجاهليــة، ووالدتهــا هي أمامة بنت كســر 
بن كعب بن زهير التغلبي، وهي أم الحارث 
بن عمرو جد الشاعر املعروف امرؤ القيس، 

التي لم تلد سواه.
وقد مدحها الشــاعر الجاهلي بشــر بن أبي 

خازم األسدي، وهو من قبيلة كندة.
أمــا أبوها فهــو عوف بن محلــم، الذي كان 
يضــرب به املثل، حيث يقــال "ال حر بوادي 
عوف"، حيث كل من سار إلى ناحيته خضع 

له.

حليمة الغسانية
وهي ابنة الحارث بن أبي شــمر الغســاني 
التي ســار فيها املثل )ما يوم حليمة بســر( 

عن حرب أهلها مع ملوك الحيرة.
كان أبوها من ملوك الغساســنة، وقد عرفت 
بجمالهــا الباهــر حتــى إن أباهــا وعندمــا 
دخل الحرب مع املنذر بن ماء الســماء، ملك 
الحيــرة، قــدم ابنتــه هدية ملــن يأتيه برأس 

ملك الحيرة.
والقصــة أنه "قعــد في قصــره، ودعا ابنته 
حليمة، وكانت من أجمل النســاء، فأعطاها 
طيبًا وأمرها أن تطيب من مّر بها من جنده، 
فجعلــوا يمرون بهــا وتطيبهم، ثم نادى: يا 
فتيان غســان، من قتل ملــك الحيرة زوجته 

ابنتي”.
وقــد اســتطاع لبيــد بن عمر الغســاني قتل 
املنذر وأتى برأســه للحارث الغساني، لكنه 
لم يتزوجها ألنــه عاد ملواصلة القتال فقتله 
فــي املعركــة من قبل رفــاق أخ املنــذر الذي 

عاود الكرة ليأخذ بثأر أخيه.
برة بنت سعيد األسود

وقــد كانــت مــن أجمل النســاء وأحســنهن 
مشــية كما يقال، وكان يضرب بها املثل في 

مشيتها املميزة.

رهم بنت الخزرج بن تيم هلل
وتزوجها سعد بن زيد بن تيم مناة، وينسب 
لها املثل السائر، "رمتني بدائها وانسلت". 
وقــد تزوجها ســعد بن زيد منــاة بن تميم، 
فولدت له ابنه مالك بن سعد، ومن ثم عوفًا.

املرزبانة
التي اشــتهرت بقصتها مع األســود العنســي، 
مدعي النبوة، وقد تزوجها وهي كارهة له وذلك 
بعد أن أخذها من نجران غصبًا، وقد اســتمرت 

تكرهه إلى أن قتل في أيام خافة أبي بكر.

نساء في ديوان الشعر
لكن هنــاك العديد من النســاء األخريــات الائي 

ورد ذكرهــن فــي األشــعار واملخطوطــات وتغزل 
بهن #الشــعراء، وبشــكل عام فقد كان ذكر املرأة 
الجميلــة يأتــي فــي مقدمة األشــعار فــي العصر 
الجاهلــي وإلــى عصــور متقدمــة مــن التغنــي 
بالحبيب في شعر النسيب أو الغزل، حيث يأتي 
الشاعر على ذكر املرأة وجمالها وحسن صفاتها.

ويحفل ديوان الشــعر العربــي بقصائد ال حصر 
لهــا في هذا البــاب، التي تحمل عمــق التصوير 
واألخيلــة واملعانــي، وكيــف أن الشــعراء فتنوا 
بالنســاء الجميــات، ومنهــم على ســبيل املثال: 
عمــر ابن أبي ربيعة، وأبو عمر العرجي، وجميل 
بــن معمــر أو جميل بثينــة، والحارث بــن خالد، 

وعنترة بن شداد، وغيرهم.
ومن هنا فثمة نســاء عديدات برزن عبر األشــعار 
ومنهن مثا تلك األســماء املتناولة والشائعة كـ: 
سلمى ودعد وهند وليلى وفاطمة ورباب وسعاد 

وغيرهن، ممن خلدتهن قصائد الغزل.
ومن الكتب الحديثة في جمال النســاء العربيات 
كتــاب "جميــات العرب، كما خّلدُهّن الشــعراء"، 

ود. ملؤلفه خازن عُبّ

العرب وجمال املرأة
ويــرى املؤرخــون وكتــاب الســير واألخبــار أن العــرب 
بشــكل عــام كانوا قــد جعلوا مــن جمال املــرأة بابًا من 
بوابات إدراك الجمال وبهجة الحياة عمومًا، وأن املرأة 
لعبــت في كل العصــور الجاهلية وفي اإلســام والحقًا 
دورًا كبيــرًا وفاعــًا مــن خــال مواقفهــا النبيلة، حيث 

ارتبط الجمال بمفهوم العفة والنبل.
وفي فترات الحقت ألهبت املرأة بجمالها فحركت مشاعر 
امللوك والخلفاء، وكان الشــعراء يدبجون القصائد وهم 
يتغنــون بالجمال بشــكل عام وجمال املــرأة الذي صار 
رمزية منفتحة لكافة صور الجمال وإدراك معناه الكبير 

قبل التخصيص في املرأة لحد ذاتها.

تعرف على "ملكات جمال" عربيات اشتهرن قبل اإلسالم

Wholesale Only المبيع بالجملة فقط
فرع جديد لمجموعة هشام كوفي في بريزبن

13 Shoebury Street Rocklea Qld 4106
Phone: 07 38 92 17 06  -  07 38 92 19 38

Durra
Fine Foods Australia
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أول عمل مصري على "نتفليكس"..
رحلة "ما وراء الطبيعة" تبدأ اليوم

كانييه ويست يحصد ٦٠ ألف صوت في االنتخابات.. 
وعينه على ٢٠٢4

الهيبة الرد..
ديمة قندلفت عميله وعادل 

كرم تاجر وتطورات كبيرة 
تطرأ على تيم حسن ؟!!

تبــدأ منصــة البــث الرقمــي "نتفليكس" اليــوم عرض 
أولى حلقات مسلســل "ما وراء الطبيعة" املقتبس عن 
روايــات الكاتب الراحل، أحمد خالــد توفيق )1962-

.)2018
وتــدور أحــداث املسلســل حــول شــخصية الطبيــب 
الساخر واملغامر، رفعت اسماعيل، الذي تتحول آراؤه 
العلمية بشــأن العالم إلى محل تساؤالت بالتزامن مع 
تعرضــه لظواهــر غير طبيعية، واملسلســل ينتمي إلى 

قالب مسلسالت الرعب والغموض واإلثارة.
وقــد رّوجــت "نتفليكس" ملسلســلها الذي بــدأ عرضه 
اليــوم بقولهــا : "باقي 10 ســاعات فقط على املوســم 
األول من مسلســل ما وراء الطبيعة.. آخر ليالي النوم 

الهادئ واألحالم السعيدة”.
من جانبه علق مخرج العمل، عمرو سالمة، في حسابه 

كتب اســمه على ورقة التصويت بخط اليد، إذ لم تكن وايومينغ، 
حيــث يملــك مزرعة، من الواليــات الـ12 التي تأهل فيها رســميًا 

للمنافسة
بعدمــا أثار اســتغرابًا وســخرية لــدى البعض بإعالنه الترشــح 
لالنتخابات الرئاسية هذا العام، يبدو مغني الراب كانييه ويست 
ماضيًا في مشــروعه إذ أعلن نيته الترشح لالستحقاق الرئاسي 
املقبل في 2024، بعدما حصد حوالي 60 ألف صوت، الثالثاء.

وقــد صّور املغني البالغ 43 عامًا نفســه وهــو يدلي بصوته في 
واليــة وايومينغ، ونشــر سلســلة تغريــدات قال فيها إنه شــارك 

بعــد أن أعلــن صناع العمل عن توقيت عــرض الجزء الرابع 
مــن مسلســل”الهيبة” تفاعــل الجمهور بشــكل كبيــر ملعرفة 

املزيد من تفاصيل هذا الجزء.
أحد كّتاب و شــة العمل “أحمد القّصار” كشــف عن تغييرات 
كبيرة على شــخصية البطل الفنان الســوري تيم حســن في 

الشكل واملضمون.
و قال القّصار إن جبل شيخ جبل سيظهر أكثر ليونة في هذا 

الجزء وسيأخذ منحنى آخر عن األجزاء الثالثة السابقة.
وتابع بأن شــخصيته مركبة وذات أبعاد، كما أنه ســيفاجئ 
الجمهــور بتصرفاته الغير متوقعة بعد أن يتعرض لكـ.ارثة 

عائلية.
العائلــة  عــن  بعيــدًا  همــوم  جبــل  لديــى  وســيكون 
املخـــ.درات  قضيــة  ســتطغى  حيــث  والضيعــة، 
متسلســة. دراميــة  أحــداث  وفــق  الجــزء  هــذا   علــى 
وســيتم تســلط األضواء من خاللــه على صناع مــادة الكبـ.
تاغــون املخـــ.درة فــي ســورية ولبنــان، ويعطي مــن خالله 

مساحة أكبر ألبطال العمل.
أما الفنانة الســورية ديمــة قندلفت التي تلعب دور البطولة 
النســائية لهــذا الجــزء ســتظهر بشــخصية رانيــا العميلة 

املزدوجة.
أما الفنان اللبناني عادل كرم الذي ســيكون وجه الشـ.ر في 
العمل بعد ترأســه على هذه املافيا، والذي ســيتم مواجهته 

من جبل شيخ جبل أي جانبان الخير والشر.
مشــيرًا كاتب العمل بأن املنافســة في هذا الجزء قوية جدة 
ومــن املتوقع أن تحظى علــى إعجاب الجمهور بعد االبتعاد 

عن املسار القديم.

الرســمي علــى "فيســبوك"، بنصيحــة املشــاهدة على 
شاشــة كبيــرة، وليــس على شاشــة الهاتــف املحمول 
أو الحاســب اللوحــي. ودعــا املشــاهدين كذلــك إلــى 
االســتغراق في مشــاهدة العمــل، وعــدم االلتفات إلى 
التســالي والحــوارات الجانبية، نظرا ملــا بذله صناع 

العمل في صياغة كل مشهد من مشاهد املسلسل.
وأشــار ســالمة إلــى أن العمــل ليــس مطابقا بنســبة 
%100 ألحــداث روايــات أحمــد خالد توفيــق، ولكنه 

منتج إبداعي مستقل لوسيط آخر.
كما علق بطل املسلســل، أحمد أمني، الذي يقوم بدور، 
رفعت اسماعيل، في حسابه على "إنستغرام" بقوله إن 

"رحلة دكتور رفعت إسماعيل هتبدأ النهارده..”.
ويشــارك فــي بطولــة املسلســل: آيــة ســماحة، ورزان 

جمال، وسماء إبراهيم.

"للمرة األولى" في انتخابات رئاســية، وأدلى بصوته "لشــخص 
أثق به حقًا.. أنا”.

وعلــى الصــور التي نشــرها، يظهر اســمه على ورقــة التصويت 
مكتوبــًا بخــط اليــد، إذ لــم تكــن وايومينــغ، حيث يملــك مزرعة، 
مــن الواليات األميركية الـ12 التي تأهل فيها رســميًا للمنافســة 

كمرشح مستقل.
وأظهــر كانييــه ويســت طموحه فــي إعادة الترشــح مجــددًا في 
االنتخابات الرئاســية املقبلة بعد أربع سنوات، من خالل تغريدة 

مقتضبة كتب فيها "كانييه 2024”.
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بايدن.. خسر زوجته وابنته بحادث سير
ومات ابنه بالسرطان

عابد فهد وديمة قندلفت يلعبان بطولة عمل جديد 
وسيتم عرضه خالل األشهر المقبلة!

جوني ديب..
كيف تحول وسيم 

هوليوود إلى هذا القبح؟

في التســعينات كان جوني ديب شــخصا مختلفا، كان 
فصيحا ورائعا، ولكن مع خسارته قضيته أمام املحاكم 
البريطانيــة، وثبتــت عليــه تهمــة ضرب زوجتــه آمبر 

هيرد، هذا هو حكم املحاكم البريطانية.
وتقــول صحيفــة الغارديــان إن هــذا ال يعــد صدمة في 
اآلخريــن  الرجــال  عــدد  إلــى  عالم املشــاهير، بالنظر 

املشهورين الذين اتهموا بإساءة معاملة النساء.
وُزعم أن املمثل البريطاني الراحل شــون كونري ضرب 

زوجته األولى ودافع كثيرا عن ضرب النساء.
وأثارت وفاته في نهاية هذا األسبوع جدل واسعا عبر 
اإلنترنــت حول مــدى تركيــز التغطية علــى اإلنجازات 
املهنيــة لرجــل أصــر مــرارا وتكــرارا على أنــه ال بأس 

من ضرب النساء.
غيــر أن النجــم وبطــل سلســلة “قراصنــة الكاريبي”، 

جوني ديب، شخصية مختلفة تماما عن كونري.
فهــذا األخيــر يمثــل الذكوريــة العدوانيــة، ولكــن ديب 
رفــع قضية ضد صحيفة "ذي صــن" البريطانية بتهمة 
التشــهير، عندما وصفته بـ"ضارب الزوجة"، وهو أمر 

لم يكن ليفعله كونري أبدا.
وقال محام في مكتب املحاماة في لندن شــيلنغز، الذي 
مثــل ديــب إن "الحكم معيب للغاية لدرجة أنه ســيكون 

من السخف أال يستأنف السيد ديب الحكم”.
ولكــن حتى اآلن، شــاهد معظم العالــم صور وجه أمبر 
هيرد املصاب بكدمات، وأشارت املحكمة إلى أن العالقة 

بني الطرفني أصبحت سامة بشكل مرّوع.
وكان يغــار مــن ظمالئــه، فقــد أشــار ذات مــرة إلــى 
اليقطــني"،  "رأس  املمثل ليونــاردو دي كابريو باســم 
وتشــانينج تاتوم باســم "رأس البطاطا"، كما قام ديب 
بإرســال رســائل مليئة بالنعوت الســيئة حول زوجته، 
وشوهد ديب يشتم كطفل في السادسة وسط املخدرات 

والشراب.
وحضر ديب إلى املحكمة وهو يرتدي وشــاح القرصان 
ونظاراتــه ذات اللون األزرق، وشــعر معجبوه بالحزن 
وهــم ينظرون إلى بطل قراصنــة الكاريبي وهو ينحدر 

بمسيرته الفنية.

مسيرته املهنية عرفت الكثير من النجاحات لكن حياته 
العائلية تعرضت لخسارات موجعة

عرفت مســيرة جو بايدن املهنية الكثير من النجاحات، 
مــن ســيناتور إلــى رئيس اللجنــة القضائيــة بمجلس 
الشيوخ إلى نائب رئيس ألوباما من 2008 إلى 2016، 

لكن حياته العائلية تعرضت لخسارات موجعة.
الوضــع العائلــي لجو بايــدن نائب الرئيــس األميركي 

السابق أقل ما يوصف بأنه كارثي.
فالعائلــة الصغيرة لبايدن شــهدت مآســي للرجل الذي 
فقــد زوجتــه وابنته بحــادث ســير، وفقد ابنــه الثاني 

بمرض السرطان.
البداية من عام 1972، فلم يحَظ بايدن بفرصة االحتفال 
بأن أصبح ســيناتورا عن عمر لم يناهز 30 عاما حتى 

وقعت الفاجعة.
بعــد أســابيع فقط مــن وصولــه إلى مجلس الشــيوخ، 

بعــد النجاحــات التي يحققهــا كل من الفنانــني “عابد 
فهــد” و “ديمــة قندلفــت” فــي أعمالها التــي ترقى إلى 

املستوى املطلوب.
عمــل  إنتــاج  عــن  مطلعــة   مصــادر  علمــت 
قندلفــت. وديمــة  فهــد  عابــد  بطولــة  مــن   جديــد 

ولــم يعرف حتــى اللحظة تفاصيــل كبيرة عــن العمل، 
ســوى أنه عربي مشــترك ويتكون من 30 حلقة ســيبدأ 

تصويره قريبًا في دبي.
كمــا أن العمــل ســيضم الفنان الســوري ســلوم حداد، 
وســيتم عرضــه خالل األشــهر املقبلــة خارج الســباق 

الرمضاني.
ســعادتهم  عــن  عبــروا  املتابعــني  مــن  كبيــر  عــدد 
بهــذه التكوينــة التــي تجمــع كبــار النجــوم فــي عمل 
 واحــد، أملــني أن يكــون عمــل يرقــى إلــى املطلــوب.

الجديــر بالذكــر أن الفنــان الســوري عابد فهد شــارك 
فــي مسلســل “الســاحر” الــذي عــرض ضمن املوســم 

الرمضاني على مدار 18 حلقة.
علــى أن يســتكمل تصويــر مشــاهد الجــزء الثاني من 
العمل، وسط صمت من صناع العمل ولم يعرف إن كان 

سيتم اإلكتفاء بالجزء الذي تم عرضه.
أما الفنانة السورية ديمة قندلفت غابت عن املوسم بعد 

تأجيل عرض مسلسل “الهيبة الرد” في رمضان.
إال أن صناع العمل والشــركة املنتجــة الصباح إخوان 
القائمة على العمل سيتم عرضه في األول من نوفمبر.

تعرضت زوجته األولى وابنته إلى حادث سيارة أودى 
بحياتهما.

وفــي عام 2015، خطف الســرطان ابنه بو بعد صراع 
طويل له مع املرض.

وال تــزال خســارة بو ترافقــه كما لو حصلــت باألمس، 
حملتــه  علــى  الحماســي  الخطــاب  يهيمــن  فبينمــا 
االنتخابية وهو معروف ملقاربته السلسة مع مناصريه، 

إال أن الحديث عن بو ال يزال يؤثر فيه كثيرا.
إال أنــه يعتبــر حفيداتــه األربــع اآلن مصــدر ســعادته 
األكبر، وعالقته املقربة منهن كانت جلية خالل حديثهن 

عن جدهن في املؤتمر الوطني الديمقراطي.
بايــدن مقــرب أيضا من ولديه هنتر وآشــلي، فبســبب 
خسارته صمم على توطيد عالقته أكثر مع ولديه وبأن 
يكــون حضــوره قويا في حياتهما، عالقــة تحدثا عنها 

خالل املؤتمر الوطني الديمقراطي.

وقد تم تســريب أخبــار مؤكدة بأن قصــة العمل ذاهبة 
بإتجــاه آخــر بعــد تركيزهــا علــى مشــاكل العشــيرة 
والضيعة، ما جعل الجمهور في حماس شديد لرؤيته.
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منذ عهد جون آدامز، الذي ترأس الواليات املتحدة بني عامي 
1797 و1801، حتى اليوم، لم يخســر إال عشــرة رؤســاء 
أميركيني جولة إعادة انتخابهم لوالية رئاســية ثانية، وكان 
آخرهــم الرئيس الحالــي دونالد ترامب، الــذي فقد حظوظه 

أمام املرشح الديمقراطي جو بايدن.
وينص الدســتور األميركي على أن للرئيس الحق في البقاء 
بمنصبه لواليتني كحد أقصى، مدة كل منهما أربع سنوات، 
وقد وصل 45 رئيسا إلى املنصب منذ تأسيسه عام 1789.

والفتــرة األطــول التي لم يفشــل خاللها رئيــس أميركي في 
البقاء، بلغت 44 عاما وكانت بني سنتي 1932 و1976.

والرؤســاء األميركيــون الذيــن ترشــحوا لكنهم فشــلوا في 
تولي الرئاسة لفترة ثانية، قبل ترامب، هم:

جيرالد فورد:
فشل فورد في الفوز بإعادة انتخابه رئيسا للواليات املتحدة 
عام 1976، وكان قد أصبح رئيســا بعد اســتقالة ريتشــارد 
نيكســون، إثر فضيحة ووترغيــت، وخدم فورد، الجمهوري، 
فــي منصــب الرئيــس بــني عامــي 1974 إلــى 1977، لكن 
جهوده للفوز بوالية ثانية باءت بالفشل، عندما هزمه جيمي 

كارتر في انتخابات عام 1976.
جيمي كارتر:

خــدم كارتــر فــي منصــب رئيس الواليــات املتحدة من عام 
1977 إلــى عــام 1981، لكنه خســر انتخابات عام 1980 
أمام رونالد ريغان. وشــكلت خسارة كارتر سابقة في تاريخ 
الواليات املتحدة، حني فشل رئيسان أميركيان على التوالي 

في الفوز بإعادة انتخابهما لوالية ثانية.
جورج بوش األب:

شــغل بــوش األب منصب الرئيــس األميركــي، وكان ترتيبه 
الحــادي واألربعني، وكان قبل خســارة ترامــب، آخر رئيس 
يفشل في الفوز بإعادة انتخابه لفترة والية ثانية في تاريخ 
الواليات املتحدة، عندما هزمه الديمقراطي بيل كلينتون في 

انتخابات عام 1992.
كان مديرا لوكالة املخابرات املركزية األميركية "سي آي إيه" 
بني عامي 1976 و1980، وشغل منصب نائب الرئيس في 
عهد ريغان بني عامي 1981 و1989، إلى أن تولى الرئاسة 

عندما انتخب لخالفة ريغان.
ولكــن نجله جــورج دبليــو بوش انتخــب رئيســا للواليات 

شــّكلت اإلطاللــة التي اعتمدتهــا الســيدة األميركية األولى 
ميالنيا ترامب لدى توجهها لإلدالء بصوتها في االنتخابات 
األميركيــة محّط أنظــار املتابعني وتعليقاتهم على وســائل 
التواصــل االجتماعــي فــي ظــل األزمــة االقتصاديــة التــي 

يشهدها العالم جراء انتشار وباء كورونا.
ووصلــت ميالنيا لإلدالء بصوتها فــي والية فلوريدا بثوب 
أبيــض تزّينــه طبعــة السالســل مــن Gucci بلــغ ســعره 
 Hermes 4500 دوالر أميركــي. وقــد نّســقته مــع حقيبــة
Kelly Bag يبلــغ ســعرها حوالــي 17 ألــف دوالر، وحذاء 
"ستيليتو" باللون البيج من Christian Louboutin يبلغ 
ســعره حوالي 700 دوالر أميركي. وهذا ما يجعل مجموع 
كلفــة إطاللتهــا حوالي 22 ألــف دوالر. وكان الفتــًا اختيار 
ميالنيا لتســريحة الشــعر املرفوع التي نادرًا ما تعتمدها. 
وهي نّســقت إطاللتهــا مع نظارات شمســّية باللون البني. 
واملالحــظ أن ميالنيــا كانــت الشــخص الوحيد فــي املركز 

االنتخابي الذي لم يضع كّمامة واقية من كورونا.
انت ميالنيا قد ظهرت قبل بضع ساعات بمناسبة انتخابية 
داعمــة لزوجهــا، واختــارت إطاللة مؤلفة من ســترة جلدّية 
باللــون البيــج تحمل توقيع Ralph Lauren يبلغ ســعرها 
5990 دوالرا أميركيا نّســقتها مــع تنورة ضّيقة من الجلد 

السويدي وحذاء "ستيليتو" باللون نفسه.
هي ليســت املرة األولــى التي تثير بها ميالنيــا االنتقادات 
بالكلفــة الباهظــة ألزيائهــا وأكسســواراتها، فهــي تملــك 
مجموعة من ســت حقائــب Hermes ُيقــّدر ثمنها بحوالي 
115 ألــف دوالر أميركــي. والجميع يتذّكر الســترة املزّينة 

بعد اإلعالن عن فوز املرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة 
األميركية، السبت، ستصبح نائبته كاماال هاريس أول امرأة 

ومن أصول ملونة نائبة للرئيس األميركي.
جامايــكا  مــن  ألبويــن  املولــودة  هاريــس،  ومثلت كامــاال 
والهند، واليــة كاليفورنيا فــي مجلــس الشــيوخ منــذ عــام 
2017، وقــد نشــأت فــي الكنيســة املعمدانيــة وفــي معبد 

هندوسي في آن واحد.
وكانــت هاريــس )56 عامــا( أول أميركية مــن أصل هندي، 
وثاني امرأة "ملونة"، تشــغل منصب ســيناتور في مجلس 

الشيوخ، الذي يبلغ عدد أعضاءه 100 شخص.
ُوِلــدت هاريس فــي أوكالند فــي كاليفورنيــا، وتخرجت من 
جامعــة هــوارد وجامعــة كاليفورنيــا مــن كلية هيســتينغز 
للقانــون. وبــدأت حياتهــا املهنيــة فــي مكتب املدعــي العام 
ملقاطعــة أالميدا، وذلك قبل تعيينها فــي مكتب املدعي العام 
ملقاطعة سان فرانسيسكو، وبعد ذلك في مكتب املدعي العام 

ملدينة سان فرانسيسكو.
انُتِخبت في عام 2003 مدعية عامة ملنطقة سان فرانسيسكو. 
كمــا انُتِخبت ملنصب املدعي العام لوالية كاليفورنيا في عام 

2010 وُأعيد انتخابها في عام 2014.
واعُتِبرت هاريس من كبار املنافسني واملرشحني األوفر حظا 
فــي االنتخابــات الرئاســية التمهيدية للحــزب الديمقراطي 

لعام 2020.
وأعلنت هاريس رســمًيا في 21 يناير عام 2019 ترشــحها 
ملنصــب رئيس الواليــات املتحدة في االنتخابات الرئاســية 

األميركية لعام 2020.
وســجلت هاريــس خالل 24 ســاعة مــن إعالنها ذلــك رقًما 
قياســًيا ســجله بيرني ساندرز في عام 2016 ألكبر عدد من 
التبرعات التي ُجِمعت في اليوم التالي من إعالن ترشيحها.
وحضر أكثر من عشــرين ألف شــخص حفل إطالق حملتها 
الرســمي في مســقط رأســها أوكالند في كاليفورنيا في 27 

يناير، وذلك وفًقا لتقديرات الشرطة.
وأعلن بايدن اختيــاره لهاريــس نائبــة لــه فــي انتخابــات 
الرئاسة في 11 أغسطس عام 2020، وهي أول أميركية من 

أصل إفريقي، وأول أميركية هندية.

املتحــدة عــام 2000 وبقــي فــي البيــت األبيــض لواليتــني 
متتاليتني، ليخلفه باراك أوباما عام 2008 في املنصب.

هربــرت هوفر: تولــى رئاســة الواليــات املتحدة بــني عامي 
1929 و1933.

ويليــام هــوارد تافت: تولــى املنصــب بــني عامــي 1909 
و1913.

بنجامني هاريسون: ترأس البالد بني عامي 1889 و1893 
.

مارتن فان بيورين: حكم بني عامي 1837 و1841.
جــون كوينســي آدامز: هو نجــل الرئيس الثانــي للواليات 
املتحــدة، جــون آدامــز، وتولــى املنصب بني عامــي 1825 

و1829.
جــون آدامز: كان أول رئيس يخســر جولة إعــادة انتخابه، 
والرجــل الثانــي الــذي ترأس الواليــات املتحــدة، وذلك بني 

عامي 1797 و1801.

بالــورود التــي ارتدتهــا خــالل العــام 2017 في قّمــة الدول 
الســبع وبلغ ســعرها 51 ألــف دوالر أميركــي، أي ما يعادل 

متوسط الدخل السنوي للمواطن األميركي.
كما ظهرت في شــهر ســبتمبر/أيلول املاضــي بقميص مطّبع 
باملربعــات مــن Balmain بلــغ ســعره حوالــي 1500 دوالر 
أميركــي لــدى دعوتهــا بعــض األطفــال لزراعــة النباتات في 
حديقــة البيــت األبيــض. فهل يكون شــغف ميالنيــا باألزياء 

الفاخرة سببًا النتقادات جديدة تتعّرض لها؟

رؤساء أميركيون لم ينجحوا في الوصول لوالية ثانية

أدلت بصوتها في فلوريدا.. كلفة إطاللة ميالنيا ترامب

كاماال هاريس..
أول امرأة ومن أصول 

“ملونة” نائبة لرئيس أميركا

إنتخابات


