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أنتوني ألبانيز يصافح جيني زوجة سكوت موريسون
أثناء حضورهما صالة اجلمعة العظيمة يف دير القديس مار شربل

واشنطن: لن نغري موقفنا بشأن 
زيادة إمدادات املساعدات 

العسكرية إىل أوكرانيا 
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العربية

التتمة صـــ ٢١

التتمة صـــ ٢١ التتمة صـــ ١٠

تصنيع جميع أنواع اخلزائن

تخلــى أنتونــي ألبانيــز لفتــرة وجيزة عن 
حملتــه االنتخابيــة ليحضــر قــداس عيــد 
الفصــح، كما كان مــن الحاضرين في نفس 
القــداس زوجــة رئيــس الــوزراء ، جينــي ، 

ورئيس الوزراء السابق طوني أبوت.
قــرأ زعيــم املعارضة الرســالة خــالل صالة 
الجمعــة العظيمــة فــي كنيســة مار شــربل 

املارونية في بانشبول .
ثم جلس في الصــف األول للمصلني وليس 
بعيدا من جيني زوجة ســكوت موريســون 

وابنتيهما آبي وليلي.

ألول مــرة، أجرت مجموعة دولية مــن العلماء محاكاة ألكثر 
مــن مليونــي ســنة. ما هــي املناطق التــي اختارها البشــر 

البدائيون؟
لعقود، اشــتبه العلــم فــي أن البشــرية تطــورت جنًبــا إلى 

جنــب مع التغيرات املناخية في العام املاضي. اآلن، أظهرت 
دراســة نشــرها فريق دولي مــن العلماء أن هــذه التقديرات 
كانــت صحيحــة. بعــد تحليــل البقايــا األحفورية والتحف 
األثريــة، تمكــن الخبــراء مــن إنشــاء محــاكاة حاســوبية 

غطــت آخر مليوني ســنة مــن تاريخ منــاخ األرض. في هذا 
النموذج، تمكنوا من رؤية كيف عاش البشر القدماء.

املنــاخ  مــن وجهة نظــر  التطــور  هــذا  تحليــل  أجــل  مــن 

أفــادت وزارة الخارجيــة األمريكيــة، اليوم 
الجمعــة، بــأن تصريحــات روســيا حــول 
مخاطر زيادة إمدادات املساعدات العسكرية 
األمريكية إلى أوكرانيا "لن تجبر واشــنطن 

على تغيير موقفها".

 للعلم
ً
 مع تغري املناخ، وفقا

ً
كيف تطور البشر جينيا

Contact: P. 9759 0741
1110 Canterbury Road Roseland NSW 2196
Email. artwork@simplysignsonline.com.au
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أخبار قصرية

هجوم باألسيد
ضحيــة الهجــوم باألســيد فــي ســيدني 
تنشــر مقاطــع فيديــو للحــادث على تيك 
توك بينما تســتأنف شــرطة نيو ســاوث 

ويلز استدعاء الشهود.  
كانــت جينــي الحســن ، 32 عاًمــا ، تقف 
في شارع ديكســون في هايماركت عندما 

ألقيت عليها "مادة أسيدية".
اقترب منها ثالثــة رجال ملثمني يقودون 
ســيارة دفع رباعي ســوداء ورشو عليها 

املادة.

السجائر اإللكترونية
قــد تكون هنــاك حملة فيدراليــة ضد بيع 
الســجائر اإللكترونيــة فــي أســتراليا ، 
حيــث يحذر بحث جديد من أن الســجائر 
والضــرر  اإلدمــان  تســبب  اإللكترونيــة 

للشباب.

تذاكر الطيران
ارتفعــت أســعار تذاكر الطيــران املحلية 
بعــض  دفــع  حيــث   ، هائــاًل  ارتفاعــًا 
األســتراليني الثلث أكثر ممــا كانت عليه 
هــذه املرة الشــهر املاضي. وذلك بســبب 

زيادة الحجز وارتفاع الوقود.

متحول اوميكرون
تم اكتشاف متغير فرعي جديد لـــفيروس 
كورونــا في مياه الصرف الصحي بوالية 
فيكتوريــا فــي الوقــت الذي ســجلت فيه 

البالد أكثر من 46000 حالة جديدة.
تراقــب الســلطات الصحيــة الفيكتورية 
املتحــور الفرعــي لألوميكــرون BA.4 أو
BA.5  الجديــد بعــد تأكيــد العينات في 
مســتجمعات منطقــة توالمارين بشــمال 

ملبورن.

روســتون ســتتولى منصب 
وزيرة الصحة

أعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون أن 
ســيناتور جنوب أســتراليا آن روستون 
ســوف تتولــى منصــب وزيــرة الصحــة 
إنتخــاب  أعيــد  أذا  املســنني  ورعايــة 

التحالف.

أستراليات

أستراليا تتحدث عن حرب محتملة مع الصين

أستراليا تطلب من جزر سليمان عدم التوقيع 
على اتفاق أمني مثير للجدل مع الصين

حذر وزير الدفاع األسترالي، بيتر داتون، 
اليــوم الثالثــاء، من أن "انــدالع حرب مع 
الصــني أمر ممكن"، فــي وقت زادت بالده 
مــن حجــم تســليحها، قبل الوقــت املقرر 

لهذا التسليح.
وقال داتون، إن "تســريع تسليح الجيش 
األسترالي بصواريخ بعيدة املدى وزيادة 
املوازنة العسكرية جاء بسبب الحرب في 
أوكرانيــا، والخطر الذي تشــكله األنظمة 
االســتبدادية علــى الديمقراطيــات الحرة 
حــول العالم، وذلك حســب صحيفة ديلي 

ميل البريطانية.
وأضاف: "قلقون مما يحدث في املحيطني 
الهندي والهادئ، وهذا التسليح السريع 
يتصل باستعدادنا لردع أي عمل عدواني 
ضــد بلدنــا"، مشــيرا إلــى الصــني، التي 
زادت مــن نشــاطها العســكري في هاتني 
املنطقتــني، وتنظــر إليه كانبــرا على أنه 

تهديد لها.
بالســالح  متخصصــة  مجلــة  وكانــت 
والعتاد العســكري نشرت تقريرا أشارت 
فيــه إلــى وجــود مطالــب متزايــدة فــي 

طلبــت أســتراليا، اليــوم األربعــاء، مــن 
رئيــس وزراء جــزر ســليمان ماناســيه 
ســوغافاري عــدم توقيــع اتفاقيــة أمنية 

مثيرة للجدل مع الصني.
وزيــر  األســترالية  الحكومــة  وأرســلت 
إلــى  زيــد سيســيلجا  الهــادئ  املحيــط 
هونيــارا، عاصمة جــزر ســليمان، للقاء 
رئيس الوزراء شخصيا. وقال سيسيلجا 
في بيان، إنه طلب من ماناسيه سوغافاري 
"النظر باحترام في عدم توقيع االتفاقية 
والتشاور مع أسرة املحيط الهادئ بروح 
االنفتاح والشفافية اإلقليميني، بما يتفق 

مع األطر األمنية في منطقتنا".

أســتراليا الحتالل دولــة جــزر ســليمان 
بسبب عالقة األخيرة مع الصني.

بتنفيــذ  املطالــب  أن  املصــادر  وزعمــت 
عملية عسكرية أســترالية ضد دولة جزر 
ســليمان ناتجة عن سعي األخيرة إلقامة 
عالقــات دفاعية مــع الصني، األمــر الذي 
أجــج املطالب في أســتراليا للقيام بعمل 
عســكري وحتى الغزو الكامل والشــامل 

واإلطاحة بحكومة البالد.
"ميلتــاري  وبحســب مجلة 
واتش" املتخصصة بالشؤون العسكرية، 
فقد شــّبه بعــض املحللــني األســتراليني 
العالقــات الدفاعيــة لدولة جزر ســليمان 
بقوة كبرى غيــر غربية بأزمة الصواريخ 
فــي  الكوبيــة، بعــد أن أصبحــت كوبــا 
الخمســينيات الدولة الوحيدة في نصف 
الكــرة الغربــي التــي كانت خــارج نطاق 

النفوذ األمريكي.
ونقلــت املجلــة عــن املالك الســابق ملجلة 
الشؤون الخارجية آلسيا واملحيط الهادئ 
الدبلوماســي ديفيد لويلني سميث، وهو 

أحد أبرز املدافعني عن الغزو.

وأضاف: "نرحب بالتصريحات األخيرة 
لرئيــس الــوزراء بــأن أســتراليا تظــل 
الشــريك األمني   املفضل لجزر ســليمان، 
والتزامه بأن جزر ســليمان لن تستخدم 
أبــدا في قواعد عســكرية أو مؤسســات 

عسكرية أخرى لقوى أجنبية".
التفاقيــة  ل مســربة  مســودة  وأحدثــت 
األمنيــة بــني جــزر ســليمان والصــني، 
موجات صادمة في جميع أنحاء املنطقة 
الشــهر املاضــي، ال ســيما بمــا خــص 
اإلجــراءات التــي من شــأنها أن تســمح 
بنشــر قوات أمنية وبحريــة صينية في 

جزر سليمان.
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أستراليات

ممدوح سكرية

رسالة الى البابا 
والبطاركة

ابنتي ناتالي سكرية منذ عامني كتبت خطاًبا عاطفًيا للبابا والبطاركة على 
أمــل أن يســتمعوا لهــا أو على األقــل أن يفكروا في ندائها ونــداء األجيال 
الشــابة. مضمون الرســالة كان حول تاريخ االحتفال بعيد الفصح والفرق 
بــني الغــرب والشــرق حــول التاريخ الــذي يتبدل مــن عام الى عــام، وهذه 
املشــكلة تؤلم الكثير من املؤمنني وخصوصا جيل الشباب املتحمس لكسر 
كافــة التقاليد غير املهمة ، لكن لســوء الحظ ، لــم تفلح كافة النداءات حول 
العالم في كسر جليد قد ال يكون بذات األهمية التي يتصورها رجال الدين. 
مــا أعتقــده أن التوقيــت والتاريخ ليس مهما بقدر أهميــة االيمان كما جاء 
في رســالة ناتالي، وناتالي واحدة من ماليني الشباب حول العالم يرغبون 
فــي توحيــد عيد الفصح املجيــد الذي يعتبر من أقــدس األعياد في االيمان 

املسيحي ورسالة ناتالي أدناه توضح ذلك  :
لقد ســألتني صديقتي ، هل تحتفلني بعيد الفصح يوم األحد أو األســبوع 
املقبل ، قلت لها عيدنا األســبوع املقبل ثم ســألت ملاذا؟ أخبرتها أنني حًقا 
ال أعلــم ، الشــيء الوحيــد الذي أعرفــه هو أننا نتبع التقويم الشــرقي ، ثم 
حاولت املزاح وهي تقول بعد أســبوع ، ســوف لن تجدي شــيئا من مظاهر 

االحتفال  وحتى لن تجدي أرنب الشوكالتا وال بيض العيد.
بعد أن ذهبت إلى املنزل ، ذهبت إلى غوغل  للبحث عن الســبب الرئيســي 
وراء هذا االختالف فوجدت: عند الحديث عن موسم أو تاريخ عيد الفصح 
نجــد الكثيــر من الجــدل واالختالفــات بني الطوائف املســيحية الشــرقية 
والغربيــة، ويعود ســبب هــذا االختالف إلــى زمن املســيحية األولى حيث 
واجه املســيحيون وقتها صعوبة في تحديد التاريخ، لكن مســيحيو آســيا 
الصغــرى كانــوا قد انتبهــوا إلى أن اليهود يحتفلــون بعيد الفصح بنفس 
يوم صلب املســيح، أي بيوم 14 نيســان، وهو التاريخ بعد أول بدر كامل 
بحلول الربيع، وتم مالحظة قيام املسيح بعدها بيومني، أي في 16 نيسان 
بغــض النظر عن اليوم في األســبوع. لكن الغرب اعتمــدوا تقويمًا مختلفًا 
بحيــث يتم االحتفال بقيامة املســيح في يوم األحد األول بعد 14 نيســان، 
وفــي 325م اعتمــد مجلس نيقيــة تقرير االحتفال بالفصــح في يوم األحد 
األول بعــد اكتمال أول بــدر ربيعي، وبذلك يكون تاريخه متراوحًا بني 22-
25 نيســان، وبالنظــر ملا تتبعه الكنائس األرثوذوكســية الشــرقية يالحظ 
اختالفهــا عن هذيــن التقويمني باتباعهــا للتقويم اليولياني الذي يســبق 
التقويــم الغريغــوري بـــ 13 يــوم، بحيث يكــون احتفالها بقيامة املســيح 

متأخرًا عن البروتستانت والكاثوليك والرومان.
ما وجدته غير مهم بالنســبة لي وللشــباب ولجميع املسيحيني الحقيقيني 
، كمســيحيني احتفلنــا بصلب يســوع املســيح واقامته مرتني فــي التقويم 
الغربــي والثانــي فــي التقويــم الشــرقي ، فمــا املشــكلة إذا التقــى البابــا 
والبطاركة وتقرر يوًما احتفاليا للجميع. بالنسبة لي ليس مهما  متى وأين 
وكيــف وليس مهما كل هذه القضايا التاريخية في االحتفال بعيد الفصح، 
انمــا األهــم من ذلــك كله هو املعنــى الحقيقــي لعيد الفصح وملــاذا نحتفل 
بــه. إن احتفالنا بعيد الفصح هــو احتفال بروح القيامة والخالص واألمل 
الذي جلبه يسوع للبشرية وبدء حياة جديدة فيها الحب والسالم، في عيد 
الفصح نتذكر التضحية التي قدمها يسوع من خالل صلبه وهذا ما يحفزنا 
على التضحية والعطاء من أجل اآلخرين ، لكن قيامة يسوع تمثل: إمكانية 

والدة جديدة ، وخالص ، وتجديد اإليمان.
فــي الختــام ، أود أن يأخــذ الزعماء الدينيــون اهتمامنا في عــني االعتبار 
وأن يحــددوا موعــًدا واحًدا لنا جميًعا لالحتفــال بعيد الفصح مًعا. أتمنى 
للجميع موسًما احتفالًيا سعيًدا ، على أمل أن يكون لديهم عيد فصح رائع 

وآمن مع العائلة واألصدقاء.

PRIME MINISTER

رسالة من رئیس الوزراء

2022عید الفصح 

عید فصح سعید أسترالیا!

قام!إنھ قدالنسبة للمسیحیین، عید الفصح مبني على ثالث كلمات: ب

یا موت؟ نصركالیوم الذي یستطیع فیھ المسیحیون أن یعلنوا "أین و،إنھ الیوم الذي انتصر فیھ النور على الظلمة
؟"شوكتكأین یا موتو

ر عنھ بالقبر الفارغ. ھذا رجاء ة، والرجاء المعبَّ لصلیب الجلجفيالمعبّر عنھالحب المسیحیون في كل مكان یرون 
اإلیمان المسیحي.

سیكون الفصح ھذا العام مبھجاً بشكل خاص، بحیث یرفع المسیحیون من كل الطوائف الشكران عن طریق الكنائس 
. نستطیع مجدداً أن نرنّم ترانیم إیماننا المبھجة.ه األیامأقدس ھذالمفتوحة والمقاعد الملیئة في 

الفصح ھو یوم فرح، ویوم نرفع فیھ الشكر عن كل بركاتنا.ھذا 

!ھذاأتمنى أن یختبر المسیحیون في كل أنحاء أسترالیا حضور وسالم المسیح القائم من الموت في أحد القیامة
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أستراليات

أستراليا مضطرة لدفع 5.5 مليار دوالر إلى 
فرنسا بسبب فسخ عقد الغواصات

بكين ترد على البيان الثالثي بشأن تطوير 
أسلحة فرط صوتية: "لعبة محصلتها صفر”

موريسون لن يستجيب لدعوات فصل ديفيز كمرشحة حزب األحرار
وألبانيزي يتعهد بإنشاء لجنة لمكافحة الفساد 

ســادت حالة مــن الجــدل بــني البرملانيني 
األســتراليني وبــني الحكومة، عــن حقيقة 
األرقام املتداولة بشأن ما ستدفعه بالدهم 
إلــى فرنســا نظيــر فســخها عقــد شــراء 

الغواصات الفرنسية.
وحســب فرانس 24، استنكرت السناتور 
بينــي وونــغ، أثنــاء جلســة فــي كانبيــرا 
القــرار الذي ســتضطر بالدها مــن خالله 
لدفــع قرابة 5.5 مليــار دوالر، قائلة: "هل 
ينبغــي علــى دافعــي الضرائــب تســديد 
5,5 مليــارات دوالر مقابــل غواصات غير 

موجودة؟".
وأكد املسؤول في وزارة الدفاع األسترالية 
توني دالتون أن "التســوية النهائية التي 
تم التفاوض بشــأنها ستكون بحدود هذا 
املبلــغ"، الفتا إلــى أن "املبلغ الدقيق ليس 
واضًحا بعــد ألن املفاوضات مع مجموعة 

نافال غروب الفرنسية ال تزال جارية".
وكان رئيــس الوزراء األســترالي ســكوت 
موريســون قد قرر فسخ عقد أبرمته بالده 
مــع مجموعــة "نافال غــروب" الفرنســية 
للحصول علــى غواصــات تقليدية )تعمل 

أكــدت وزارة الخارجيــة الصينيــة أن بيــان 
وأســتراليا  وبريطانيــا  املتحــدة  الواليــات 
بشــأن التطويــر املشــترك ألســلحة تفــوق 
ســرعتها ســرعة الصــوت يقــوض الســالم 

واالستقرار بمنطقة آسيا واملحيط الهادئ.
وقال املتحدث باسم الدبلوماسية الصينية، 
تشــاو ليجيــان، فــي تصريــح بالخصوص: 
املتحــدة  واململكــة  املتحــدة  "الواليــات 
وأســتراليا، أعلنت بذريعة األزمة األوكرانية 
وضمان األمن واالســتقرار في منطقة آســيا 
واملحيــط الهــادئ علــى نطــاق واســع، أن 
ســتزودان  وبريطانيــا  املتحــدة  الواليــات 
أســتراليا بغواصــات نووية، كمــا أن الدول 
التقنيــات  تطويــر  فــي  ســتتعاون  الثــالث 
العســكرية املتقدمة مثل األسلحة التي تفوق 

سرعتها سرعة الصوت".
إلــى  تعليقــه  فــي  ليجيــان  تشــاو  وأشــار 
أن ذلــك "ال يزيــد فقــط مــن خطــر االنتشــار 
النــووي ويعــرض للخطــر النظــام الدولــي 
يــؤدي  ولكنــه  النــووي،  االنتشــار  لحظــر 
أيضــا إلى تفاقم ســباق التســلح في منطقة 
آســيا واملحيــط الهــادئ، ويقــوض الســالم 

واالستقرار في هذه املنطقة".
واملحيــط  آســيا  "دول  أن  علــى  وشــدد 
الهــادئ يجــب ان تكــون يقظة جــدا في هذا 
الصــدد"، الفتــا  إلــى أن الشــراكة األمنيــة 
الثالثيــة للواليات املتحــدة واململكة املتحدة 
الضيقــة  الدائــرة  فكــرة  هــي  وأســتراليا 
"األنجلوساكسونية" التي عفا عليها الزمن، 
وأعضاؤها ال يستطيعون التخلي عن عقلية 
الحرب الباردة وسياســة التكتــل، و"هدفهم 
النهائــي هو إقامة نســخة من حلف شــمال 

أشــار موريســون إلــى أنــه لــن يســتجيب 
لدعوات فصل كاثرين ديفيز كمرشحة حزب 

األحرار عن مقعد وارينغر في سيدني.
ويشــغل املقعد حالًيا النائب املســتقل زالي 
ســتيجال، والــذي فــاز باملقعــد الــذي كان 
يشــغله رئيس الوزراء السابق توني أبوت 

في انتخابات 2019.
دعا مات كني وزير خزانة نيو ســاوث ويلز 
والنائــب األحــراري علًنا إلى عدم ترشــيح 
ديفيز، وقــال إن تعليقاتها علــى املتحولني 

جنسًيا "مروعة".
هــذا وقد بــدأت االزمــة عندما أبــدت ديفيز 
مالحظاتهــا الســابقة على أعضــاء مجتمع 
املتحولني جنســيًا في وقت ســابق من هذا 
األســبوع، وتلي ذلك اعتــذارات متعددة من 

النائبة حول تلك التصريحات.
وصفت ديفيز األشخاص املتحولني جنسيًا 
بأنهــم "مشــوهون جراحيــًا ومعقمون" في 
منشورات على وسائل التواصل االجتماعي 
من نوفمبر/تشرين الثاني من العام املاضي 

تم حذفها منذ ذلك الحني.
الرياضيــني  ملنــع  ضغطهــا  قارنــت  كمــا 
املتحولني جنسًيا من التنافس في الرياضة 
الهولوكوســت  ضــد  بالوقــوف  النســائية 

بالديزل(، وذلك بعد أن أقام شــراكة أمنية 
وصفهــا بالتاريخية مع كل من واشــنطن 
ولندن، سيحصل بموجبها على غواصات 

تعمل بالدفع النووي.
وفيما كشفت مصادر أن الشركة الفرنسية 
لم تحدد مبلغا معينا في إطار املفاوضات، 
فقد لفت إلى أن املبلغ املقّدم إلى البرملانيني 
األستراليني "يتوافق مع مجموع النفقات 
املترّتبة منذ 2016 وتغطي كافة مكونات 

برنامج الغواصات".
وعــن مــا يتضمنه هــذا املبلغ، أكــدت أنه 
يشــتمل على "تكاليف إدارة البرنامج من 
جانب األســتراليني، وحصــة نافال غروب 
وكذلــك حصــة لوكهيــد مارتــن الشــركة 
بنــاء  أيًضــا  القتالــي،  املــزّودة بالنظــام 

حوض بناء السفن في أوزبورن".
يشــار إلى أن قرار أســتراليا باالنسحاب 
مــن صفقــة الغواصــات قــد أثــار حفيظة 
باريــس، حيث أكد ماكرون أن موريســون 
يطلــق أكاذيب عــن مصير الصفقــة، الفتا 
إلى أن قيمتها كانت في البداية تصل إلى 

50 مليار دوالر أسترالي.

األطلســي في آســيا واملحيط الهــادي تخدم 
بشــكل كامل أنانية الهيمنة األمريكية. ومن 
الطبيعــي أن تعارضهــا دول منطقــة آســيا 

واملحيط الهادئ بشدة".
الخارجيــة  باســم  املتحــدث  وأوصــى 
الصينيــة الواليات املتحدة واململكة املتحدة 
وأســتراليا بأن تتعامل بشــكل مناســب مع 
تطلعــات دول آســيا واملحيــط الهــادئ، من 
أجل الســالم والتنميــة والتعــاون واملنفعة 
املتبادلة، والتخلي عن عقلية الحرب الباردة 
و"لعبــة محصلتهــا صفر"، والوفــاء بأمانة 
بالتزاماتها الدولية، وبذل املزيد من الجهود 

لتعزيز السالم واالستقرار في املنطقة.
وكانــت الواليــات املتحدة واململكــة املتحدة 
وأســتراليا اتفقت في وقت ســابق على بدء 
تعــاون جديــد بشــأن تطوير أســلحة تفوق 
ســرعتها سرعة الصوت، ووســائل الحماية 
ضدهــا. هــذه الــدول أعضــاء فــي شــراكة 
الدفــاع "أوكوس"، التي تم اإلعالن عنها في 

سبتمبر املاضي.

خــالل فيديو لهــا على موقــع يوتيوب  في 
العام املاضي.

وأشــار كــني إلــى إنــه يريــد عــزل ديفيــز 
كمرشــحة حزبية، واصفــا تعليقاتها بأنها 

"تعصب أعمى" ومضرة لألطفال.
وقــال كني علــى تويتر: "ال يوجــد مكان في 

حزب سياسي رئيسي للتعصب األعمى".
“الظهــور كمتحول جنســي ســيكون تحدًيا 
كبيًرا، خاصة بالنسبة لألطفال، ويجب على 
القادة السياسيني إدانة اضطهاد األشخاص 

على أساس جنسهم وليس املشاركة فيه”.
يــوم الســبت، صــرح موريســون بأنــه لــن 
يخضــع للضغــوط إلقالــة ديفيز كمرشــحة 

حزبية عن مقعد دائرة وارينغر.
وقــال موريســون للصحفيني فــي ملبورن: 
"أعتقــد أنــه مــن املهــم حًقــا أن تراجعــت 
عــن تلك التعليقــات، وقد اعترفــت بأن تلك 

التصريحات جارحة".
وتابع موريســون موضحــا "أعتقد أن هذه 
هــي الطريقــة الصحيحة الحتــرام مجتمع 
املتحولني. أنا ال أتبنى تلك األفكار أيًضا."

يــرى موريســون أن ديفيــز لديهــا الكثيــر 
دائرتهــا  فــي  املحلــي  للمجتمــع  لتقدمــه 

االنتخابية.

“فــي الحيــاة، يتعلــم النــاس أشــياء علــى 
طول الطريــق، وبينما يتعلمــون على مدار 
رحلتهــم، يتعلمــون أيضا كيــف يصبحون 
سياســيني أفضل في البرملان، وهذه طريقة 
أكثــر احتراًمــا للتعامــل مــع القضايا التي 
يســعون إلــى مناقشــتها بهــا فــي الحياة 

العامة”.
“ديفيــز امــرأة شــابة تقــوم بتربيــة ثــالث 
فتيات مع شــريكها، تمكنت بتعليم نفســها 
وحصلــت علــى شــهادة في القانــون، حتى 
تكــون ناجحــة، انهــا امرأة محترفــة تدافع 
عن ألوان حزب األحرار وهذا شــيء أحاول 

دائما تشجيع األعضاء على فعله”.
أدى موقــف ديفيــز ضد املتحولني جنســيًا 
إلــى قلــق األعضــاء الذين يمثلــون االتجاه 
املعتــدل بحــزب األحــرار وأن تعليقاتها قد 

تؤدي إلى خسارة أصوات الناخبني.
وقــال زعيم املعارضة أنتونــي ألبانيزي إن 

حزب األحرار يشهد "حربا أهلية".
وقال للصحفيني يوم األحد من مدينة كيرنز 
فــي كوينزالنــد "فــرع حــزب األحــرار بنيو 

ساوث ويلز يمزق نفسه بنفسه"
وتابع ألبانيزي "لقد كانت هذه حربا أهلية 
مســتمرة منــذ أكثــر من عــام وما هــو غير 

عــادي هو أن كاثرين ديفيز قد تم اختيارها 
من قبل رئيس الوزراء".

واختتم حديثه "إنه يســعى دائًما إلى إلقاء 
اللوم على شخص آخر، من الواضح جًدا أن 
اختيار هذا املرشح ال يؤدي فقط إلى تقسيم 
البالد، بل يؤدي إلى تقسيم حزب األحرار".

أنتونــي ألبانيزي يتعهد بإنشــاء هيئة 
"أولويــة  باعتبارهــا  الفســاد  مكافحــة 

قصوى"
وعــد حزب العمال بتشــكيل هيئــة ملكافحة 
الفســاد علــى املســتوى الفدرالــي بحلــول 
نهايــة العــام إذا تــم انتخابــه، بينما يقول 
موريسون إنه ســيقدم تصوره لتلك اللجنة 

إذا لم يتم معارضة ذلك.
قــال أنتونــي ألبانيــزي إن لجنــة وطنيــة 
ملكافحــة الفســاد "ذات صالحية" ســتصدر 
بحلول نهاية العــام إذا تم انتخاب حكومة 

عمالية.
يأتي التعهــد من زعيم املعارضة في الوقت 
الــوزراء ســكوت  رئيــس  فيــه  قــال  الــذي 
موريســون إن حكومته ال تــزال لديها خطة 
"واضحــة للغايــة" و "مفصلــة" خاصة بها 

إلنشاء هيئة فدرالية للنزاهة.
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 مجلس النّوابالبرلمان األسترالي

6 أبريل/نيسان 2022 

زمالئي األستراليون

 تسبَّب حزب الليبراليين والعمال في إثقال كاهل أستراليا بَدين بلغت قيمته تريليون دوالر )1,000,000,000,000 دوالر( 
)مليون مليون(

وفقًا لمعدل السداد الذي تقترحه الحكومة، سوف يستغرق األستراليون 250 عاًما لسداد الدَّين.
 سيؤدي الدَّين البالغ تريليون دوالر إلى زيادة معدالت الفائدة على قروض العقارات السكنية إلى 4% في سنتين وإلى أكثر من 6% في 3 سنوات. 
في معدل 4%، سيتخلف أكثر من 60% من األستراليين عن سداد قروضهم العقارية وسيخسرون منازلهم، وفي معدل 6% أو أكثر، 

سيفقد أكثر من 80% من األستراليين منازلهم.
ثمَّ سينهار سوق العقارات وسيغمر المشترون األجانب سوق العقارات لدينا حيث سيكون لديهم المال لشراء عقاراتنا.

علينا أن نمنع فقدان األستراليين لمنازلهم!
فائدة بحد أقصى 3% على قروض العقارات السكنية

سيطبِّق حزب أستراليا المتحدة )United Australia Party( حًدا أقصى لمعدل الفائدة على جميع القروض العقارات السكنية بنسبة 
3% سنويًا لمدة 5 سنوات قادمة إلنقاذ ملكية المنازل األسترالية. 

وزير ماليتي، كاليف بالمر، لديه خبرة واسعة في مجال األعمال والقدرة على إنقاذ أستراليا. ال يعرف الموظفون الماليون لدى حزبي 
الليبراليين والعمال ما يجب القيام به، وهم يخفون الحقائق.

سداد الدَّين الوطني
فشل كل من الليبراليين والعمال في معالجة الدَّين الوطني البالغ تريليون دوالر، ولكن حزب أستراليا المتحدة لن يفشل. نحن نخطط 

لمعالجة هذا الدَّين بشكل استباقي وإنقاذ عائلتك من تأثيره.
توفر أستراليا أكثر من 80% من إجمالي خام الحديد لسوق التصنيع اآلسيوي، حيث يتم استثمار عشرات تريليونات الدوالرات في 

التصنيع في الصين واليابان وكوريا وبقية آسيا.
تحقق آسيا مكانتها في التجارة العالمية باستخدام خام الحديد األسترالي، وال بديل له لالقتصاديات اآلسيوية والصناعية.

في الستينيات، كان لدى أستراليا ترخيص لتصدير خام الحديد. سيفرض حزب أستراليا المتحدة رخصة تصدير بنسبة 15% على 
تصدير جميع خام الحديد األسترالي. وسيتم تخصيص إيصاالت تراخيص التصدير لغرض وحيد هو سداد الدَّين الوطني، الشيء الذي 
سيعفي كل أسترالي من هذا العبء ويضمن مستقبلنا. وبذلك، يمكن ألستراليا أن تحقق كل إمكاناتها بدون االنهيار المالي الذي فرضه 

حزب العمال وحزب الليبراليين على بلدنا.
إستعادة مبالغ اإلدخار التقاعدي األسترالية إلى الداخل

أستراليا لديها مبالغ إدخار تقاعدي مستثمرة في الخارج بلغت أكثر من تريليون دوالر. تماًما كما حدث عندما أعاد جون كيرتن في 
الحرب العالمية الثانية القوات إلنقاذ أستراليا، سيعيد حزب أستراليا المتحدة تريليون دوالر من اإلدخار التقاعدي األسترالي إلى أستراليا 

إلنقاذ أستراليا.
إلنقاذ وطنك وأستراليا، أحتاج منك أن تصوت بالرقم 1، لمرشح حزب أستراليا المتحدة عن دائرتك االنتخابية، لمجلس النواب ولفريق 

مجلس الشيوخ التابع لحزب أستراليا المتحدة.
يمكننا إنقاذ أستراليا ومنزلك.

حفظ هللا في أستراليا.

 Craig Kelly
كريج كيلي 

زعيم حزب أستراليا المتحدة 

Parliament Drive, Canberra ACT 2600 ،بتفويض من: كريج كيلي، مبنى البرلمانUAP13469A7A

CRAIG KELLY MP
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كافة أطياف المجتمع في االفطار المميز لجمعية المشاريع الخيرية 

أقامــت جمعيــة املشــاريع الخيرية افطــارا مميزا 
بمناســبة شهر رمضان املبارك في منطقة "تشستر 
هيل" حضره عدد كبير من الشخصيات السياسية 
والدينية وأعضاء الســلك الدبلوماسي العربي في 

أستراليا وجمعيات ووسائل االعالم. 
محيــو  محمــد  الحــاج  الجمعيــة  رئيــس  رحــب 
بالحضــور وتكلــم من وحي املناســبة عــن فضائل 
رمضان وعيد الفطر املبارك، وفي كلمته رحب أمني 
عام دار الفتوى في استراليا الدكتور الشيخ سليم 
علوان الحســيني الضيوف الزوار على مشاركتهم 
هــذا االحتفــال املميز، والــذي يجمع كافــة أطياف 
املجتمــع تحــت مظلة التأخــي واملحبة واالخالص 
الستراليا الجميلة، كما القى كل من النواب جيسن 
كليــر ووينــدي لينــدذي وســتيف كامبركلمات من 
وحــي املناســبة أشــادوا خاللهــا بالقائمــني على 
جمعية املشــاريع الخيرية وحسن تنظيمهم وقيمة 
انفتاحهم على األخر ومحبتهم واخالصهم لبلدهم 
أســتراليا وأشــادوا كذلــك بالشــهر الفضيل الذي 
يجتمــع فيه كافة أطياف املجتمع على طاولة محبة 

وصداقة وانسانية بامتياز.
كاميرا الفنان مصطفى حجازي

Australian Syrian League
wishes everyone a safe and

Happy Easter

تتمنى الرابطة األسترالية السورية للجميع
عيد فصح سعيد وآمن
وكل عام وأنتم بخير
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United Australia Party  1  إنتخب

ADVERTISEMENT

FREEDOM  الحرية  
FREEDOM  الحرية
FREEDOM  الحرية

بأن الليبراليين مختلفون عن حزب العمال، فهما نفس الشيء

Level 17, 240 Queen Street, Brisbane 4000 ، United Australia Party ، Clive Palmer مرخص من قبل 

Vote  1  United Australia Party

UAP13469B2B

ال تنخدعوا باالعتقاد

مبناسبة األعياد املباركة
 يتقدم السيد أحمد الفاس

صاحب سوبرماكت خمس جنوم
من ابناء اجلالية بأحر التهاني واطيب التمنيات

ويسأل اهلل العلي العظيم ان يوفق اجلميع ومينحهم كل 
الصحة واخلير

وكل عام وأنتم بخير

 Bridge Discount
Furniture

يتقدم
السيد بيتر مارون

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

عيد الفصح املجيد
أعاده اهلل على اجلميع باخلير واألمن والسالم

 يف أستراليا والعالم

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

عباس علي مراد
Email:abbasmorad@hotmail.com

استراليا:التعددية الثقافية بين الواقع والفلكلور

طغت األســبوع املاضي على الســاحة األسترالية قضية 
تصريحــات لرئيــس الــوزراء ســكوت موريســن يعــود 
تاريخهــا الى العــام 2007 على غيرها مــن املواضيع، 
وذلــك اثنــاء محاولتــه كســب تأييــد حزب االحــرار في 
االنتخابات الحزبية ليمثله عن مقعد كوك الفيدرالي في 
جنــوب ســدني، وكان هناك عدة متنافســون على املقعد 
منهم مايكل طوق االســترالي مــن خلفية لبنانية والذي 
نال 84 صوتًا وجاء اواًل، وسكوت موريسن الذي نال8 
أصــوات وحــل في املرتبــة األخيــرة، ولكن وحســب ما 
قــال طــوق لبرنامج )ذي بورجكت على القناة العاشــرة 
التلفزيونيــة( انــه ونتيجــة لضغــوط حزبيــة وتهديــد 
بتشويه ســمعته اضطر لألنسحاب من السباق وُفرض 
عليه تجيير اصواته ملوريســن بعد انسحاب املرشحني 

االخرين من السباق كليًا.
مــن اهــم ما قاله موريســن، ان املنطقة قد ال تقبل وليس 
الئًقــا لتمثيل ناخبي كوك ان يمثلها شــخص من خلفية 
لبنانيــة قــد يعتقدون انه مســلم، تصريحات موريســن 
أكدتها الســينتورة كونشيتا فيرافينتي والس من حزب 

االحرار حزب رئيس الوزراء. 
ووصفت فيرافينتي والس موريســن بأنه بدون بوصلة 
أخالقيــة، متعجــرف، متنمر، متســلط، لــه تاريخ طويل 
بالطعــن بالظهر،عنصــري، يدعي االيمان ويســتغل ذلك 

مليزات تسويقية وال ينبغي أن يكون رئيًسا للوزراء.
وأيدت زعيمة "أمة واحدة" بولني هانســون السينتورة 
فيرافينتي وتحدثت عن تجربة مرة مع موريســن.وكذلك 

قالت السينتورة املستقلة جاكي المبي.
 وكان تصريح مشابه للنائبة في برملان نيو سوث ويلز 
كاثرين كوســاك اتهمت موريســن بالتنمر وتدمير حزب 
األحــرار، وقالت انها لن تصوت إلعادة انتخاب ســكوت 

موريسن في انتخابات أيار القادم. 
وكانــت تصريحات مماثلة تناولت شــخصية موريســن 
صــدرت عن شــخصيات بــارزة مــن حزب االحــرار مثل 
كالديس برجكليان رئيسة والية نيو سوث ويلز السابقة 
وبارنبي جويس زعيم الحزب الوطني ونائب موريسن.

مايــكل طوق الــذي التــزم الصمت طوال هــذه املدة أكد 
التصريحــات،  وكمــا تقــدم روى قصتــه وقــال انه وقع 
وثيقــة قانونية مع احــد الحزبيني الســابقني تؤكد ذلك 
وتحد موريســن ان يوقع مثل ذاك االقرار في نيو ســوث 

ويلز وليس في كامبرا السباب قانونية.
موريســن مــن جهته نفــى القصة نفيــُا قاطعــًا، وتولى 
بعــض السياســيني املقربني منه الدفاع عنــه، باألضافة 
الــى بعــض ابنــاء الجاليــة اللبنانيــة خدمــة ملصالــح 
شــخصية، وكأن موريسن من الســذاجة بمكان ان يقول 

هذا الكالم لهم.  
 بغــض النظــر عن من قــال، وماذا قال، ومــن نفى، ومن 
دافــع، ومــن أكــد، ومــن تزلف فاملوضــوع علــى أهميته 
ارتأيتــه ان يكــون مدخــاًل لهــذا املقــال عــن التعدديــة 
الثقافيــة األســترالية ملــا لــه مــن داللة وكيــف تتصرف 

الطبقة السياسية واالعالم.
نبدأ بالسؤال هل تعيش استراليا تعددية ثقافية حقيقة 

او كما يسميها احد االصدقاء )عددية ثقافية(؟
الفلكلــور وحــده ال يبنــي دولة رغــم أهميته فــي تقوية 

وتعزيز ثقافة الشعوب، واستراليا ما زالت حتى تاريخه لم 
تعترف بســكانها األصليني في الدســتور، ومنذ سبعينيات 
القرن املاضي الغت أســتراليا سياسية أستراليا البيضاء، 
وبدأت باستيعاب مهاجرين من مختلف دول العالم  والذين 
يشــكلون االن قرابة %30 من السكان )7.6 مليون( حسب 
ارقام مكتب األحصاء األســترالي لعــام 2020 والتي افرج 
عنهــا فــي 4/20/ 2021، وفــي العــام 2016 كان 21%  
من الســكان من الجيــل الثاني من األســتراليني )ولدوا في 

أستراليا ، لكن أحد الوالدين أو كالهما ولدا في الخارج(
إذن، يوجد في أســتراليا تنوع سكاني ومن خلفيات عرقية 
مختلفة، وطبعًا يخضع الســكان للقانون االســترالي بغض 
النظرعــن العرق او اللون او العقيدة واللغة االنكليزية هي 
اللغة الرســمية، علمًا انه وحســب إحصاء عام 2016 فان 
أكثــر مــن ُخمس األســتراليني)21 في املائــة( يتكلمون لغة 
أخــرى غير اإلنجليزية فــي املنزل، واللغات األكثر شــيوًعا 
التــي يتم التحــدث بها في املنــزل هي املاندريــن والعربية 

والكانتونية والفيتنامية.
هل تنعكس هذه األرقام في التمثيل السياسي؟ بكل بساطة 
الجــواب ال. وكمــا تندر احدهــم مرة علــى ان  اكبرضاحية 
يتمثــل فيها الســكان من خلفية انكلوسكســونية واوروبية 

هي البرملان الفيدرالي.
 ولوأخذنا نســبة التمثيل عنــد التحالف الفيدرالي)احرار- 
وطنــي( فهــي تشــكل أقل مــن 4 فــي املائة من النــواب من 
خلفيات غير أوروبية ، مقارنة بـ 21 في املائة من الســكان 

األستراليني)س م ه 2022/4/5(.
وطبعًأ النسبة في حزب العمال قد تكون اكثر بقليل لكنها ال 
تحاكي الواقــع الديمغرافي مع العلم ان الحزبني يحرصان 
على انزال مرشحيهم املفضلني باملظالت في املقاعد االمنة.

 فعلى ســبيل املثال حزب العمال فرض ترشــيح السينتورة 
كريســتينا كينلي )تسكن سرق ســدني( عن مقعد فوالر في 
غرب سدني على حساب حزبية أخرى هي تو لي من خلفية 
فيتنامية من ســكان املنطقــة املتنوعة ثقافيــُا، وكذلك االمر 
بالنسبة ملقعد باراماتا في غرب سدني فقد انزل فيها اندرو 
شارلتون  )يسكن شــرق سدني( متجاوزين أعضاء الفروع 

الحزبية في املنطقة.
   ورأينــا وســمعنا عن الحرب األهليــة داخل حزب األحرار 
حول اختيار املرشحني املقربني من سكوت موريسن، والتي 
وصلــت الــى املحكمة العليا االســترالية، وقد طــرد الحزب 
من صفوفه الســيد ماثيــو كامونزولي الذي تقــدم بالدعوة 
ضد مقاربة الحزب للترشيحات الحزبية واالنزال باملظالت 

للمرشحني املفضلني واملوالني.
ما أشــبه اليوم بالبارحة فقضية طوق تتجد وال يرف جفن 
للطبقــة السياســية واالعــالم الــذي يصبــح كالنعامة التي 

تضع رأسها في الرمال.
بهــا  يتغنــى  الثقافيــة والتــي  التعدديــة  الــى  وبالعــودة 
السياســيني عندمــا تناســب هواهــم وهدفهــم السياســي، 
ويصبــون عليهــا كل انــواع االتهامــات اذا أقتضــى االمر، 
وطبعــًا لكل مرحلة ضحاياهــا فباالمس القريب كان مالكوم 
تيرنبــول  ووزيــره بيتــر داتون يصوبان علــى ابناء جالية 
جنــوب الســودان وكأنهــا تفرض امــر واقع فــي ضواحي 
ملبورن، مع أن تيرنبول نفسه كان يفاخر بأن استراليا اهم 
واكثــر دولة تعددية ثقافية وعلى مــا اعتقد كان اول رئيس 

وزراء فيدرالي يقيم حفل افطار في البرملان.
    فــي العــام 2005  وصــف املذيــع آالن جونــز املســلمني 
اللبنانيــني بأنهــم "حشــرات" "يغتصبــون وينهبــون أمــة 

استوعبتهم"
فــي العــام 2016 قال بيتر داتون أن حكومــة فريزر ارتكبت 
خطأ في السماح لالجئني اللبنانيني باالستقرار في أستراليا.

فــي العــام  2007 جان هاورد رئيس الوزراء األســبق كان 
اول رئيــس وزراء يلغي تســمية وزراة الهجــرة والتعددية 

الثقافية ويسميها وزارة الهجرة واملواطنة.

هذا عينة عن كيفية مقاربة املســألة، علمًا ان أســتراليا 
اليوم تقوم على ركائز ثقافية ثالث هي السكان األصلني 
وثقافتهم، السكان من خلفية أنكليزية وثقافتهم، وباقي 

اطياف املجتمع من الخلفيات الثقافية األخرى.
 وهــذا التحــدي االبرز الــذي يواجه البالد مــن اجل ان 
يكــون هنــاك انســجام وتناغــم اجتماعي غيــر خطابي 
وفلكلوري حتى تســتمر أســتراليا بالنهوض بركائزها 
الثــالث لتثبيــت أقدامها في عالم متغيــر، وان ال نكتفي 

بالفلكلور فقط.
 كان ملفتــًا مــا قالــه النائــب عــن منطقة بالكســلند في 
سدني جايسن كلير في أفطار جمعية املشاريع الخيرية 
االســالمية) 2022/4/8( عندمــا قــال ان مــا لفت نظره 
االعالنــات التــي تبــارك بقــدوم رمضــان فــي املحــالت 
التجاريــة في منطقته مثل ولورثــز والذي لم يكن ممكن 
تصوره ان يحدث قبل 30 عاما حيث اعتبر ان ولورثز ال 
يمكن ان يفوت فرصة تجارية كهذه النهم أذكياء كفاية. 
  اعتقد ان املشــوار طويل فهذا ســكوت موريسن رئيس 
حكومــة تصريــف االعمــال عندمــا ســئل عــن التعددية 
الثقافيــة ونفيــة ملقوالته عــن العنصرية علــى تلفزيون 
أس بــي أس اخبــار السادســة والنصــف 2022/4/10 
فأجــاب عالقتي مــع الجالية اللبنانية جيــدة وانا زرت 
جامــع الكمبــا بعد مجزرة كرايس تشــرش في نيوزلندا 

.)2015/3/15(
 هل يعلم موريســن ان اللبنانيني ليسوا كلهم مسلمني، 
وان املسلمني ليسوا كلهم لبنانيني، أم لعب على الكالم، 
ام أنه مازال يعتقد ان ما قاله عام 2007 عن مايكل طوق 

يفيده اليوم رغم نفيه انه قال هكذا كالم.
هــذا مــا يظهــر ان ثقافتنــا االجتماعيــة والسياســية 
الوطنيــة ما زالــت قاصــرة، وتغلب التوجه السياســي 
االنتخابــي ونحــن في خضــم حملــة انتخابيــة حامية 
قــذرة  تكــون  وقــد  االنتخابــات2022/5/21(  )موعــد 
وتخويفيــة وحتــى قــد  تتضمــن شــعارات عنصريــة 
واضحــة او مبطنة بهدف الوصول الى الســلطة وقد ال 
يكون هناك من حســيب وال رقيب، وقد تغيب عنها كليًا 

قضية التعددية الثقافية. 
فإلى متى ســوف تســتمر الطبقــة السياســية واالعالم 
بتجاهــل الواقــع ومتى ســتأخذ املبادرة التــي اخذتها 
املؤسســات التجاريــة وتكون ذكية كفايــة وعدم تفويت 

الفرصة تلوى األخرى؟ 
أخيرًا، علينا مواجهة التحدي بجدية بعيدًا عن الفلكلور 
وال نلقــي باللوم فقط على اقليــات متطرفة بغض النظر 
عــن خلفيتهــا، ونحتمــي وراء مقولــة انهــم ال يمثلــون 
قيم املجتمع االســترالي األوســع الن العنصرية مشكلة 

وطنية.
طبعًا ما تقدم ال يعفي أيًا كان من مسؤوليته/ها،  ونتفهم 
ان يتوزع االســتراليون من خلفيــة لبنانية وعربية على 
االحــزاب االســترالية، النهــا جــزأ ال يتجزأ مــن الحياة 
السياســية، واملشــاركة فيهــا مــن أجــل املســاهمة فــي 
تطويــر البــالد، وتعزيز الحريات والحــد من العنصرية 
والتصدي للتحديات التي تواجه أســتراليا، وتواجهنا 
كجــزأ مــن املجتمــع االوســع وعلــى ان يكونــوا ممثلي 
للجاليــة داخــل االحــزاب، وليس ممثلــوا االحزاب لدى 
الجاليــة حتى تســتقيم االمور ونحصــد نتائج أيجابية 
تعود بالفائدة على الجميع، خصوصا اننا اخترنا هذه 
البالد لبناء مســتقبل أفضل لنا وألبنائنا )بنني وبنات( 

وتطوير استراليا.
هكــذا نــرى التعدديــة الثقافيــة مصلحــة وطنيــة عليــا 
يتســاوى فيهــا الجميع، كما ترى املؤسســات التجارية 
واملاليــة مصالحها وتعمــل لها، مثاًل فاملصارف ال تفرق 
بني املوطنني على أساس عرق او أثنية او عقيدة او لون 

عندما تقرضهم اموالها مقابل فوائد معينة. 
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إعالنات

يتقدم القنصل الفخري
للجمهورية العربية السورية

االستاذ ماهر دباغ
من أبناء اجلالية السورية والعربية

بأحر التهاني وأطيب األمنيات مبناسبة حلول
عيد الفصح املجيد

أعاده اهلل على اجلميع باخلير واليمن والبركات

8/ 50 Kitchener Parade Banktsown
P. 02 9707 1395

العنوان اجلديد للقنصلية

 

يتقدم السيد عثمان عمر 
صاحب شركة

Industrial Zone Real Estate
من الجالية العربية بأحر 
التهاني بمناسبة حلول

عيد الفصح المجيد
Unit  3 /60 Fairford Road Padstow NSW 2211 Australia

P. 0297098885  -  F. 0297098881

Happy Easter

ABU GEORGE SUPERMARKET
Shop 3 - 6 St. Martin Crescent Village Blacktown

M. 0410 062 726 elian.emgej@hotmail.com

يتقدم

رجل األعمال السيد إليان بولس
من أبناء الجالية العربية بأحر التهاني
بمناسبة حلول عيد الفصح المجيد

متمنيًا للجميع الخير واألمان والصحة
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املطعم الشامي حتلو اجللسة واللقمة املميزة

عنوان املطعم الشامي
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

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

بأحر التهاني وأطيب األمنيات
مبناسبة حلول عيد الفصح املجيد

تتمة االوىل

أنتوني ألبانيز...
وكان الزعيــم الســابق طوني أبوت يجلس 

على مقربة من املجموعتني.
هــذا وقد تقدم الســيد ألبانيــز وصافح كل 
من السيد أبوت خصمه السياسي واقترب 
من السيدة موريسون ليلقي عليها التحية.
جلــس زعيــم حــزب العمــال فــي مقدمــة 
املصلــني ملــا تبقى مــن صالة عيــد الفصح 
وكان محاًطــا بزمالئه فــي الطليعة طوني 
بورك وجيســن كلير وجهاد ديب وســوفي 

كوكس.
كانــت حاكمــة نيو ســاوث ويلــز مارغريت 
بيزلــي والنائبــة االحرارية عــن ريد فيونا 
مارتــن ووينــدي ليندســي مــن بــني أبناء 

الرعية.
قامت السيدة موريســون أيًضا بقراءة من 
االنجيــل بينما كان زوجها يحضر قداًســا 
مختلًفــا لعيــد الفصح مــع نائــب ليبرالي 

محلي في ملبورن.
توجه الســيد ألبانيز إلى وسائل التواصل 
االجتماعي في الفترة التي ســبقت الخدمة 
ملشاركة تمنياته الطيبة خالل عيد الفصح.
للكثيــر  تمنياتــي  بأطيــب  أبعــث  وقــال: 
مــن النــاس الذيــن يحتفلــون فــي نهايــة 
هــذا األســبوع وآمــل أن تتمكنــوا أخيــًرا 
مــن االجتمــاع بأمــان مــع عائالتكــم وفي 

كنائسكم.
"عيد فصح سعيد لكم ولعائالتكم."
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منوعات

مبرمج إندونيسي يقتحم 
قائمة أثرياء العالم.. ثروته 
تضاعفت ١٠٠٠٠% خالل عام

بوتين يعلن انتهاء الدوالر

أكبر دول العالم باحتياطيات الذهب

أعلن الرئيس الروسي، فالديمير بوتني، عن تنفيذ مجموعة 
مــن اإلجــراءات لتحويل مدفوعات الغاز الطبيعي الروســي 
للــدول املعاديــة بالروبــل الروســي "في أقصر وقــت ممكن، 

ورفض أي عمالت فقدت مصداقيتها".
كنــا جميعــا ننتظر، في أعمــاق قلوبنا، أن يأتــي ذلك اليوم 

الذي تنتهي فيه حقبة الدوالر.
أعتقد أن تلك ليســت ســوى بداية لنقل الصادرات الروسية 
إلــى الروبل الروســي. وكخطوة تالية، فســيتم على األرجح 
تحويل تصدير جميع السلع الروسية، التي ال غنى عنها في 
السوق العاملية، مثل القمح والنيكل واليورانيوم واألسمدة، 

ثم بقية الصادرات، إلى التسوية بالروبل.
تلك، بطبيعة الحــال، بمثابة أقوى ضربة لنظام الدوالر. من 
جانبه ســيوجه ولــي العهد الســعودي، محمد بن ســلمان، 
ضربة قوية مماثلة، إذا ما تحولت اململكة العربية السعودية 
حقــا إلــى اليوان الصيني في تســويتها مــع الصني، إذا ما 
صّحت التقارير بشأن هذه النوايا. وسوف يدخل هذا القرار 
اليوان أيضا في تســوية ليس فقــط تجارة النفط، وإنما كل 
التجــارة مع الصني. من حيــث املبدأ، يمكن للمملكة العربية 
الســعودية أن تكــرر خطــوة بوتــني، وتبــدأ في بيــع نفطها 
بالريال الســعودي، وبذلك لن تحتاج إلى اليوان وستصبح 

عملتها على األقل، عملة إقليمية.
وكما هو مطبق على الحكومات العربية، يعني قرار الرئيس 
بوتــني أنــه لــن يصبــح أمامها خيــار ســوى مقاومة ضغط 
الواليــات املتحــدة األمريكيــة، والبقــاء محايدة علــى األقل 
تجــاه روســيا. على أي حال، ســوف تحافظ علــى العالقات 

االقتصادية مع روسيا.
أما بالنســبة ألوروبا والغرب ككل، وما يســمى بالدول غير 
الصديقة، فإنهم أمام مشــكلة تقنية أولى عمالقة، ثم مشكلة 

سياسية.
فــال يمكن ألوروبا أن ترفض الغاز الروســي، وإال فســيعني 
ذلــك انهيــار اقتصادهــا. فــي الوقت نفســه، تتمتع روســيا 
بميزان تجاري إيجابي بشــكل عام مــع العالم كله، وخاصة 
مــع أوروبــا والواليــات املتحــدة األمريكيــة. أي أنهــا تبيع 
أكثــر ممــا تشــتري، بمعنى أن أوروبــا ال تمتلــك احتياطيا 
مــن الروبــالت، وعلــى األرجــح لــن يكــون الروبــل املوجود 
كافيــا لدفــع ثمن موارد الطاقة الروســية. خاصــة إذا ما تم 
تحويل جميل الصادرات الروســية إلى الروبل. ليبقى هناك 

أظهرت بيانــات مجلس الذهب العاملي لشــهر 
الجاري، أن احتياطيات البنــوك  مــارس 
املركزية في العالم من الذهب بلغت 35536.8 

طن.
ومقارنــة بتقريــر شــهر ينايــر املاضــي فقــد 
تراجعــت احتياطيــات البنــوك املركزية حول 
العالم بواقع 34.5 طن، إذ كانت االحتياطيات 
في شهر يناير املاضي عند 35571.3 طن من 

املعدن.
العالــم  دول  املتحــدة  الواليــات  وتتصــدر 
باحتياطيــات املعــدن النفيــس، حيــث تمتلك 
8133.5 طــن، تليها في املرتبة الثانية أملانيا 
)3359.1 طــن(، ومن ثم إيطاليــا )2451.8 
طــن(، وبعدهــا تأتي فرنســا )2436.4 طن(، 

ومن ثم روسيا )2298.5 طن(.
أما عربيا، فتتصدر الســعودية الدول العربية 
باحتياطيــات الذهــب، حيــث تمتلــك اململكــة 
323.1 طــن من املعدن النفيــس، يليها لبنان 

286.8 طن، ومن ثم الجزائر 173.6 طن.
ويعــد الذهب مــالذا أمنا، وخاصــة في أوقات 
األزمــات، حيث يتجــه الكثيرون نحو شــرائه 
للتحــوط من مخاطــر التضخــم، وفي األعوام 
املاضية شهدت أسعار املعدن النفيس ارتفاعا.

علــى الرغم من كونــه مليونيرا ســابقا، إال أن رائد األعمال 
اإلندونيســي، أوتو توتو ســوجيري، اقتنــص فرصة عمره 

عبر رهان واحد، ليصبح بني أغنى أثرياء العالم.
يعــود الرهــان إلى العــام 2011، فــي وقت كان اســتخدام 
اإلنترنــت مزدهــرًا بالفعــل فــي إندونيســيا، وقتهــا قررت 
الحكومــة وضــع قانــون لضمــان أمــن البيانــات، والــذي 
يتطلب تخزيــن املعلومــات عبــر اإلنترنت فــي إندونيســيا 
وليــس فــي الخارج، مــا يعني وجــود حاجة كبيــرة ملراكز 

البيانات املحلية.
 PT اســتغل سوجيري الفرصة، وأسس مع 6 شركاء شركة
DCI Indonesia، الشــركة التــي أصبحت رائدة في البالد 

في هذا املجال مع أكثر من 200 عميل.
ومنذ إدراجها العام املاضي، ارتفعت أســهم DCI بأكثر من 
%10000، ليتحول سوجيري، البالغ من العمر 68 عامًا، 
مــن مليونير إلى أحد أغنى أثرياء العالم بثروة تقدر بنحو 

2.5 مليار دوالر، وفقًا ملؤشر بلومبرغ للمليارديرات، 
يمتلــك ســوجيري %30 مــن شــركة DCI، بينمــا يمتلــك 
املؤسســان املشاركان هان أرمينغ حنفيا ومارينا بوديمان، 
حصصــًا تبلغ قيمتهــا مليار دوالر و1.6 مليــار دوالر على 
التوالــي، فيمــا يعد امللياردير اإلندونيســي أنتوني ســالم، 
الــذي تمتــد إمبراطوريته من قطاع األغذيــة إلى االتصاالت 

والعقارات، رابع أكبر مساهم في DCI بحصة تبلغ 11%.
بدأ سوجيري حياته املهنية كمبرمج تكنولوجيا املعلومات 
فــي أملانيــا بعد تخرجــه من جامعــة راقية فــي آخن، وهي 
مدينــة قريبــة من بلجيــكا والحدود الهولنديــة، عاد بعدها 
إلى إندونيســيا في ثمانينيات القــرن املاضي وقام ببعض 
البرمجــة لشــركات محلية قبــل أن ينضم إلى بنــك عائلته، 
PT Bank Bali، حيث ســاعد في إنشــاء قســم تكنولوجيا 

املعلومات.
وبعد 6 ســنوات قضاها في البنك، غادر سوجيري لرئاسة 
شركة بي تي سيجما سيبتا كاراكا، وهي شركة البرمجيات 
التي استحوذت عليها شركة بي تي تيلكوم إندونيسيا في 

العام 2007، مما جعله يحقق مكاسب غير متوقعة.
وفي 1994، أســس شــركة PT Indointernet، أول مزود 
لخدمــة اإلنترنــت فــي إندونيســيا، وال يــزال يمتلك 17% 

منها. وإجمااًل، أسس أكثر من 20 شركة.
اســتفادت شــركة DCI من التحول الرقمي في إندونيســيا، 
التي يبلغ عدد سكانها 270 مليون نسمة، في األساس من 
الشباب وذوي الخبرة في الويب، وقد وصل حجم االقتصاد 
عبر اإلنترنت إلى 70 مليار دوالر في العام املاضي، بزيادة 
 Google 49 عــن العــام 2020، وفقًا لتقريــر صادر عن%
وTemasek Holdings Pte ومــع حصــة ســوقية تبلــغ 
%62، ارتفعــت أربــاح DCI بنســبة %43 العــام املاضي 
وارتفعت اإليرادات إلى 871.2 مليار روبية )60.7 مليون 

دوالر(.
لكــن نجاح الطرح العام للشــركة والــذي كان األفضل عامليًا 
فــي 2021، أدى إلى خلق حالة من الجدل، دفعت البورصة 
إلــى إيقاف الســهم وإجراء تحقيق حــول التالعب. وبينما 
بــرأ التحقيق شــركة DCI مــن ارتــكاب أي مخالفات، تعهد 
ســوجيري وشركاؤه املؤسسون بعدم التخلي عن أسهمهم، 
وتحويــل حيازاتهــم إلــى أســهم غيــر قابلــة للتــداول فــي 

أغسطس املاضي.
قال سوجيري: "ال نريد أن يعتقد الناس أننا نحاول التأثير 

على السوق.. إنه جزء من التزامنا كمؤسسني".
وعلــى الرغم مــن ذلك، قال ســوجيري إنه منفتــح على بيع 
املزيد من أســهمه، وإن لم يكن في مركز البيانات في الوقت 

الحالي.
كما أكد أنه ليس لديه طموح لالحتفاظ بمساهماته في أكثر 
من 20 شــركة طوال حياته، وقال: "من الناحية الفلســفية، 
فإن الشــركة ليســت سوى وسيلة للبشــر لخلق شيء مفيد 

ولصالح البشر".

طريقتان فحســب أمام أوروبا ملواصلة شراء الغاز الروسي 
بالكميات املطلوبة.

الطريقة األولى: طلب قرض من بوتني بالروبل واالســتمرار 
في طلب قروض جديدة لسنوات عدة وربما لعقود.

الطريقة الثانية: تحويل كل تجارتها مع روسيا إلى الروبل، 
باإلضافة إلى جزء من تجارتها مع الدول الثالثة أيضا على 

الروبل.
 عــالوة على ذلــك، فمن أجل الحصول على الغاز الروســي، 
فــي املراحل املبكرة، ســيكون على أوروبا، على أي حال، أن 
تطلــب من روســيا قرضا، حتى تصبح التســويات بالروبل 
هي القاعدة بالنسبة ألوروبا... وبطبيعة الحال، فإن مصير 
االحتياطيــات الروســية املجمــدة ســيكون أحــد القضايــا 
املطروحــة فــي املفاوضــات علــى مثل هــذا القــرض. بل إن 
بإمــكان بوتــني أن يذهــب أبعــد مــن ذلــك إلذالل أوروبا إذا 
ما اشــترط أن تكون البنوك الوســيطة للتجارة هي البنوك 

الروسية التي تخضع للعقوبات.
ال أعرف كيف تتصرف الدول العربية في مثل تلك الظروف، 
إال أنهــا الطريقــة املعتادة لدينا نحن الــروس لتعليم القطة 
عدم التبول في أرجاء املنزل. أن تأتي بها وتدس أنفها فيما 
أقدمت عليه. وأخشــى أن ما ســيفعله بوتني بأوروبا يشبه 

هذا اإلجراء بالتحديد، وهو ما سيستمر لفترة طويلة.
املحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف
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أعلنــت املغنيــة بريتني ســبيرز أنها حامــل بطفلها الثالث، 
وذلك في منشور على إنستغرام

ولم تكشــف سبيرز )40 عامًا( عن حملها فحسب، وإنما بدا 
أنها تعلن أيضًا أنها تزوجت من خطيبها سام أصغري )28 

عامًا(، واصفة إياه في املنشور بأنه "زوجها".
ووصفت سبيرز كيف الحظت تغيرات في حجم بطنها لتظن 
فــي بــادئ األمر أنهــا زيادة في الــوزن. وكتبت تقــول: "لذا 

خضعت الختبار حمل.. ويا للروعة.. أنا حامل".
كما اســترجعت نجمة البوب كيف عانت من االكتئاب خالل 
حمل ســابق، وكيف تشــعر اآلن أن بوســع النســاء التحدث 

بصراحة عن صحتهن النفسية خالل الحمل.
وكتبــت: "هــذه املــرة ســأمارس اليوغــا كل اليوم!!! لنشــر 

الكثير من الفرح والحب".
وكانت ســبيرز َشــَكت فــي يونيــو 2021 في محكمــة تنظر 
قضيــة وصاية والدها عليها أنهــا ُمنعت من الزواج مجددًا 

وإنجاب املزيد من األطفال.
وفي نوفمبر 2021، أنهى قاض وصاية دامت 13 عامًا على 
املغنية ومّكنت والدها جيمي سبيرز من التحكم في حياتها 

الخاصة وثروتها البالغة 60 مليون دوالر.
ولدى ســبيرز ولدان، شــون بريســتون )16 عامــًا( وجايدن 

جيمز )15 عامًا( من زواجها السابق من كيفني فيدرالين.

بعــد أن أثار خبر طالقه من زوجته لني برنجكجي الكثير 
من الجــدل، فيما التزم الزوجان الصمــت، أوضح الفنان 

السوري معتصم النهار بعض التفاصيل.
فبعــد تلميحات غامضة من طليقته حول "الغدر"، تحدث 
املمثل الشاب عن أجواء الشهرة واالنشغاالت التي تؤثر 
على العائلة بشــكل عام. وأكد في مقابلة تلفزيونية أمس 
أن أجواء الشــهرة التي يعيشــها الفنان أو الفنانة عامة 
تؤثر بشكل أو بآخر على استقرار البيت، معتبرا " مهّمة 
الزوجــني تأتــي هنا لكي بــأن يتكاتفا ويفهمــا بعضهما 

أكثر" من أجل التصدي ألي مشاكل.

"ألوم نفسي أحيانا"
كمــا كشــف أنه تعــب خالل فتــرة زواجــه، ولم يســتطع 
املوازنة بشــكل صحيح علــى الرغم مــن محاوالته. وقال 
"بلــوم نفســي لحظة ولكــن حاولت جاهــًدا أن أوازن بني 

العائلة والعمل".
كذلــك، أوضح أنه وصل مع زوجته ملــكان متعب، معتبرا 
أن قــرار الطالق الذي اتخذاه قد يكون صحيحا ". وتابع 
"ما عندي شــك بالقرار الذي أخذته ولكن لم أكن أفّضله"، 

بعــد أيــام من تصــدر صفعــة ويل ســميث الشــهيرة جميع 
منصــات التواصــل االجتماعي حــول العالم، ظهــر اعتراف 
صــادم لزوجته الفنانة جادا بينكيت ســميث، حيث اعترفت 
بأنها "حًقا كانت ال تريد الزواج" من ويل سميث وأن والدتها 
هي التي أجبرتها على الزواج من سميث بعد حملها األول.
وصرحت بينكيت ســميث، 50 عاما، في فيديو تم الحصول 
عليــه مــن سلســلة مــن املقاطــع علــى "فيســبوك" تحــت 
عنــوان Red Table Talk، قائلــة: "كنت تحت ضغط شــديد 
كمــا تعلمــون، لكونــي ممثلــة شــابة وكنت صغيــرة وكنت 
حاماًل، ولم أكن أعرف ماذا أفعل، لم أرغب أبًدا في الزواج".
وفي الفيديو، الذي يعود لعام 2018، تتذكر بينكيت سميث 
صراحــة والدتهــا، أدريان بانفيلــد نوريــس املعروفة أيًضا 
باســم "جامي"، والتي أجبرتها على الزواج من سميث بعد 
أن حملــت بمولودهــا األول، وكــررت بينكيت ســميث قولها 
وهي جالسة حول طاولة دائرية مع والدتها، وكذلك سميث، 
53 عاًمــا، وابنتهمــا ويلو، 21 عاما: "لم أكــن أريد حًقا أن 

أتزوج".
لكــن والدتهــا ردت عليهــا بالقــول: "أتذكــر رغبتــي فــي أن 
تتزوجــي أنــِت وويل لكننــي ال أتذكر رفضك لفكــرة الزواج، 

أتذكر رفض فكرة الزفاف وليس الزواج".
مــن جهتــه، قــال املمثل ويل ســميث خالل الحلقــة: "لم يكن 
هنــاك يوم في حياتي أردت فيه أي شــيء آخــر غير الزواج 

وتكوين أسرة".
وعلى الرغم من نفور بينكيت ســميث الشديد من زواجهما، 
اتفقــت هــي وســميث في النهايــة على أن االرتبــاط كان في 

الواقع "القرار الصحيح".
ويأتــي مقطــع Red Table Talk، الذي أعيــد ظهوره في 
أعقاب الحادث املشــني الذي قام بــه املمثل عبر صفعه مقدم 
الحفل لجوائز أوسكار، املمثل الكوميدي كريس روك، بسبب 

نكتة تناولت زوجة املمثل سميث.
وفي مقطع ُبث مباشــر على 2019 "أنستغرام"، قام سميث 
على ما يبدو بتوبيخ زوجته على بث ذلك املقطع على وسائل 

التواصل االجتماعي دون موافقته املسبقة.
ُيذكــر أن أكاديميــة األوســكار قررت، الجمعة، منع مشــاركة 
ويــل ســميث فــي أي حفلــة أو حدث ســتنظمه لفترة عشــر 
ســنوات، عقابا على الصفعة التي وجههــا املمثل األميركي 
إلــى الفكاهــي كريــس روك فــي حفلــة توزيع هــذه املكافآت 

السينمائية األرفع نهاية الشهر الفائت.
وكتــب مجلــس إدارة أكاديميــة فنــون الســينما وعلومهــا 
خالل اجتماع عقده الجمعة أنه قرر "عدم الســماح لســميث 
باملشــاركة فــي أي حــدث أو برنامــج تنظمــه األكاديميــة، 

حضوريا أو افتراضيا".

"لم أكن أرغب بالزواج".. 
اعتراف صادم لزوجة

ويل سميث

بعد أن حرمها أبوها من اإلنجاب لسنوات.. 
بريتني سبيرز متزوجة وحامل

لم أرد االنفصال عنها..
أول تعليق لمعتصم النهار حول طالقه

فالفنــان بعض املرات يدفع ضريبة الشــهرة غالًيا، وقرار 
االنفصال من ضرائب الشهرة التي دفعتها".

إلى ذلك أشــار إلى أن الخطأ عادة في العالقات الزوجية 
ال يكون من طرف واحد، قائال :" بأي مشــكلة في الحياة 
حسب علم النفس، ما في حق على طرف باملطلق بل على 

الطرفني."
وعند ســؤاله عن الشــخص الذي يتمنى أن يشــرب معه 
فنجــان قهوة في "قهوة الروضة" في الشــام حيث التقى 
أول مــرة بلــني، فأجاب أنه يتمنى دعــوة زوجته، آمال أن 

تعود املياه إلى مجاريها بينهما.
يشــار إلى أن العديد من الشــائعات الحقت الزوجني على 
مدى الســنوات املاضية، متحدثة عن خالفات بينهما، إال 
أنهما ســرعان مــا كانا يظهــران مجددا معًا أو ينشــران 
صــورا لهما ســوية على حســاباتهما بمواقــع الواصل، 

نافني على طريقتهما الخاصة كل ما يشاع.
لكن لني التي اقترنت باملمثل السوري عام 2015، منجبة 
منــه طفلــة واحدة تدعى ســاندرا، عمدت الشــهر املاضي 
)مارس(، إلى حذف معظم الصور التي جمعتها بزوجها، 

ما أكد الحقا خبر طالقهما الفعلي.



13 The World Observer  |  17th April  |  2022 األوبزرفر  |  ١٧ نيسان  |  ٢٠٢٢
حول العالم

ريهانا: قد ألد في 
حافلة.. وأخشى اكتئاب 

ما بعد الوالدة

جوني ديب "وحش"..
هكذا وصفت محامية أمبير هيرد طليقها

جينيفر لوبيز وبن أفليك..
ارتباط جديد بعد ١٨ عاما من خطبتهما األولى

ديــب،  جونــي  األميركــي،  املمثــل  زوجــة  محامــو  أكــد 
الســابقة أمبير هيرد أمــام محكمة أميركيــة أمس الثالثاء 
أن موكلتهــم كانــت تعيش جحيمــًا مع النجــم الذي كانت 
املخدرات والكحول تحوله إلى "وحش"، بحســب وصفهم، 
مؤكدين أن نوبات "الغضب" التي كانت تنتابه كانت تصل 

إلى العنف الجسدي.
ويتهم كل من الزوجني الســابقني اآلخر بالتشهير في هذه 
املحاكمــة التــي بدأت في فيرفاكس، بالقرب من واشــنطن. 
وكانت شرارة القضية مقالة نشرتها العام 2018 صحيفة 
"واشــنطن بوســت" وصفت فيها أمبير هيرد نفسها بأنها 
"ضحية للعنف األسري" والتنمر من املجتمع إثر خروجها 

عن الصمت قبل ذلك بعامني.
وقالــت محاميــة هيــرد، إياليــن بريدهوفــت، للمحلفني إن 
موكلتهــا "أحّبــت فــي جوني الجانــب الذي يظهــر به في 

األفالم، أي كونه جذابًا وساحرًا وكريمًا".
وأضافــت أن "الوحــش كان يظهر يا لألســف.. عندما كان 
يشــرب الكحول أو يتعاطى املخدرات"، مشيرًة إلى تناوله 
مزيجــًا من الكحول واألدويــة املخدرة والكوكايني وحبوب 

"اإلكستاسي" والفطر املهلوس.
وشــرحت بريدهوفــت أن جوني ديــب كان يختزن "غضبًا 

أعلنــت النجمة العاملية جينيفير لوبيــز، أمس الجمعة، عن 
خطبتها من نجم هوليوود بن أفليك. وكان الثنائي الشهير 

مخطوبني سابقا منذ 18 عاما في عام 2004.
وشــاركت املمثلة واملغنية البالغة من العمر 52 عاما مقطع 
فيديــو لهــا وهي تبكــي وتنظر إلــى خاتــم خطوبتها، على 

موقعها الرسمي.
وبــدأ مقطــع الفيديو الذي عرضته جينيفير لوبيز بشاشــة 
ســوداء مع ظهور خاتمها أوال قبــل أن تتحرك الكاميرا إلى 
وجههــا، لتظهر وهي تمســح دموع الفــرح، وهي تحدق في 
بريــق خاتمهــا املاســي والزمــردي، حيث كانــت ترتدي زيا 
غير رســمي مع مكياج بســيط، بحسب ما أفادت به صحيفة 

.Daily Mail "ديلي ميل"
وقد لم شمل الثنائي الهوليوودي في مايو 2021، ففي أبريل 
2021، أكــدت جينيفر نهايــة عالقتها مع أليكس رودريغيز، 
وهو العب ســابق بفريق البيســبول "نيويورك يانكي"، بعد 
أن تواعدا ملدة 4 ســنوات وكانا مخطوبني ملدة عامني، وفي 
منتصف شهر مايو، أمضت جينيفر بعض الوقت في لوس 

أنجلوس مع بن، مما أثار شائعات أنهما ارتبطا مجددا.
وكان من املقرر أن يتزوج بن وجينيفر في ســبتمبر 2003، 
لكنهمــا أجــال زواجهمــا وانفصــال فــي النهايــة فــي يناير 

كشفت نجمة املوسيقى واملوضة وصناعة الجمال ريهانا، 
بعــض الجوانــب املرتبطــة بحملهــا مــع اقتــراب وضعها 

مولودها األول، مؤكدًة أنها لم تكن تخطط لإلنجاب.
وقد قالت في حديث مع مجلة "فوغ" عن أمومتها املنتظرة: 
"تخطيــط؟ ال يمكنني أن أقول تخطيــط، لكنني بالتأكيد لم 

أكن أخطط للعكس".
وكانــت ريهانــا قــد أعلنت هــي وصديقهــا آســاب روكي، 
انتظارهمــا مولــودا فــي أواخــر ينايــر مــن خــالل صورة 

"شتوية" نشراها في أحد شوارع نيويورك.
منذ ذلك الوقت، تصــدرت ريهانا صفحات مجالت املوضة 

في ميالنو وباريس وهي ترتدي أزياء تكشف عن بطنها.
وعــن هذا املوضوع قالت ريهانا: "جســدي يصنع أشــياء 
مذهلة اآلن، ولن أخجل من ذلك. يجب أن يكون هذا الوقت 

احتفاليًا.. ما الذي يجبرك على إخفاء حملك؟".
مقابلــة الغــالف التي ُنشــرت اليــوم الثالثاء ظهــرت فيها 
ريهانــا )34 عامًا( ببذلة جســم كاملة مــن الدانتيل األحمر 
مــن تصميم آاليــا وبقفاز طويــل. وكان املظهــر واحدًا من 
مظاهر مختلفة تكســر القواعد استغلتها ريهانا لالحتفاء 

ببطنها املنتفخ.
وتتمنــى ريهانا وجود كل أحبائها املقربني معها في غرفة 

الوالدة لكن هذا ينافي قواعد الحماية من كورونا.
ولم تكشف النجمة عن مكان والدة طفلها أو موعد الوالدة. 
وقالــت: "ربمــا ســيكون هناك حافلــة متوقفة ألــد فيها أو 

شيء كهذا".
وأوضحــت أن أكثــر ما يخيفها هو اكتئاب ما بعد الوالدة، 
قائلة: "هل سأشعر أنني خارجة عن السيطرة عاطفيًا؟ تلك 

هي القصص التي أسمعها من النساء وتخيفني".

هائــاًل" يحوله إلى "شــيطان يعتدي" على هيــرد ""لفظيًا 
ونفسيًا وجسديًا وجنسيًا".

وروت تفاصيــل أكثــر مــن واقعــة عنــف، كان أبرزهــا في 
مــارس 2015 في أســتراليا حيــث كان جوني ديب يصور 
الجزء الخامســة من سلســلة أفــالم "ذي بايرتس أوف ذي 

كاريبيني".
وأشــارت املحامية، التي تعتــزم إطالع هيئة املحلفني على 
"صــور مروعة" ُتظهر ســوء معاملة ديــب لزوجته، إلى أن 
هيــرد كانــت تحمل معها دائمًا مجموعــة أدوات التجميل، 

إلخفاء الكدمات على وجهها.
وكانــت هيــرد قد تعرفــت على ديب عــام 2009 على موقع 

تصوير فيلم "ذي رام دايري" وتزوجت منه عام 2015.
وفــي عــام 2016، حاولت هيرد الحصــول على أمر حماية 
قضائيــة إلبعاده عنها. وقد أســقطت التهــم التي وجهتها 

ضد ديب في إطار اتفاق الطالق الذي وّقعاه عام 2017.
وبعــد نشــر هــذه املقالة، رفــع جوني ديب، الــذي ينفي أن 
يكــون قد ضرب زوجته في أي وقت مضى، دعوى تشــهير 
ضد أمبير هيرد، مطالبًا بتعويض قدره 50 مليون دوالر.

وقامــت املمثلــة بهجــوم مضــاد، ورفعــت بدورهــا دعوى 
تشهير مطالبة بتعويض قدره 100 مليون دوالر.

2004، في حني أنه لدى بن ثالثة أطفال من زوجته السابقة 
جينيفــر غارنــر، وهم فيوليــت )16 عاما(، وســيرافينا )13 
عامــا(، وســامويل )10 أعــوام(، ولــدى جينيفــر طفلني من 
زوجها السابق مارك أنتوني، وهما توأمان، ماكس وإيمي.
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الدمويــة  الــدورة  باضطــراب  الدماغيــة  الســكتة  تتعلــق 
"املفاجئــة" وبالتالــي نقص فــي إمدادات الــدم إلى الدماغ. 
حوالي 80 في املئة من السكتات الدماغية ناجمة عن جلطة 
دمويــة تســد وعــاء دمويا في الدمــاغ، وذلك وفقا ملؤسســة 
مســاعدة الســكتة الدماغيــة األملانيــة. قــد تنشــأ مثــل هذه 
الجلطــة فــي املخ نفســه أو مــن أحد أجزاء الجســم ومن ثم 
تنتقل عبر الدم إلى املخ. من املمكن أيًضا أن تحدث السكتة 
الدماغيــة عن طريــق تكلس األوعية الدموية والذي يعرف بـ 

"تصلب الشرايني".

عوامل قد تزيد من خطر اإلصابة بالسكتة الدماغية
ونقــل موقــع "تــي أوناليــن" أن عامــل الوراثة يلعــب دورا 
كبيرا. فإذا حدثت الســكتات الدماغية في أفراد من األســرة 
أو إذا كان بعضهم يعاني من األمراض التي تعزز السكتات 
الدماغيــة، فإن خطــر اإلصابة باملرض يــزداد أيًضا. كما أن 
ارتفاع ضغط الدم من أكثر األســباب شــيوًعا ملرض تصلب 
الشرايني وبالتالي أخطر عوامل اإلصابة بالجلطة الدماغية.
الرجفان األذيني هو شــكل من أشــكال عــدم انتظام ضربات 
القلــب، ويزيد من خطر اإلصابة بالســكتة الدماغية بنســبة 
تصــل إلــى خمــس مــرات. تقريبا كل ســكتة دماغيــة رابعة 
تحــدث بســبب الرجفــان األذيني. ومن املعــروف أن مرضى 
السكر يرتفع لديهم خطر االصابة بالجلطة الدماغية إلى ما 
يصل إلى ثالثة أضعاف. فمستويات السكر العالية في الدم 

تهاجم جدران األوعية الدموية.
وتجــدر اإلشــارة إلى أن التقــدم بالعمر ال يعــد أحد عوامل 
اإلصابــة بالجلطــة الدماغية. إذ ما يقــرب من نصف مرضى 

السكتة الدماغية أكثر من 75 سنة.
يمــوت مــا يقــدر بنحــو 17 مليون شــخص كل عام بســبب 
األمــراض القلبيــة وخاصــة الســكتات الدماغيــة بحســب 
منظمــة الصحة العاملية. في أملانيا وحدها تصيب الســكتة 
الدماغية، والتي ُتعرف أيًضا باسم "الجلطة"، حوالي 270 
ألف شخص سنوًيا. األمر الذي يودي بحياة الكثيرين. لكنه 

 Live "فعلــى ذمــة تقريــر نشــره موقــع "اليــف ســاينس
Science، هنــاك نظــام غذائي قد يســاهم بشــكل كبير في 
مســاعدتك للحصــول على مــا ترغب به، وهــو التخلص من 

الوزن الزائد، بنهاية شهر الصيام.
فقــد أكــد التقريــر علي ضــرورة اتبــاع نظام غذائــي نباتي 
لفقــدان الوزن الزائــد، فقد ثبت علميا أن األشــخاص الذين 
يتبعون نظاما غذائيا نباتيا يتمتعون بأوزان أقل بكثير من 

الذين يتناولون اللحوم، واألنظمة الغذائية األخرى.
وأكــد التقريــر أن التخلص من الوزن الزائــد باتباع النظام 
الغذائــي النباتــي يقلــل مــن فــرص اإلصابــة بالعديــد مــن 
األمراض، كأمراض القلب، وانخفاض أو ارتفاع ضغط الدم، 

والكوليسترول، واإلصابة بمرض السكري.

هكذا يمكنك تجنب التعرض للسكتة الدماغية

نظام غذائي من 3 خطوات يساعدك في إنقاص وزنك في رمضان

يموت ماليني األشــخاص كل عام بســبب الســكتة 
الدماغيــة. لكن يمكن تقليل خطــر اإلصابة بها من 
خــالل بعــض التغييــرات فــي الســلوك والعادات 
الغذائيــة، منها ممارســة الرياضة. فكــم هي املدة 

التي يجب ممارسة الرياضة فيها في األسبوع؟

مــن األشــياء التــي تشــغلنا كثيرا هــذه األيام هي 
الطريقــة املثلــى للحفــاظ علــى الــوزن دون زيادة 
أثناء شــهر رمضان، حيث تكثــر الوالئم والعزائم. 
ال تخلــو أي مائدة رمضانية مــن كميات كبيرة من 
األطعمة واملشــروبات الســكرية والحلويات، فهي 
عــادات رمضانية يصعب التخلي عنها، إال إذا كان 
الصائم حريصًا بالفعل على الحفاظ على وزنه، بل 

ومحاولة إنقاص وزنه خالل الشهر الكريم.

باإلمــكان تقليــل خطر اإلصابة بالســكتة الدماغية من خالل 
اتباع نمط حياة صحي:

تجنب زيادة الوزن
مــن يعتمــد نظــام غذائــي متــوازن، يحتــوي الكثيــر مــن 
الخضــروات والحبــوب الكاملــة والبقوليــات والســلطات 
والفواكه، يتجنب زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم وبالتالي 
يزود جســمه بالعناصــر الغذائية املهمة التي تســاعد على 

الحفاظ على صحة األوعية.

شرب الكحول بإعتدال
الكحــول هــو أيضــا أحــد العوامــل الخطيرة التي تســبب 
السكتة الدماغية. تعزز الكحوليات من االلتهاب في األوعية 
وأعضاء الجسم مثل الكبد، وتزيد من ضغط الدم ومن خطر 

النزيف الدماغي.

تقليل التوتر
أولئــك الذيــن يخففون من التوتر ويوفــرون فترات راحة 
وفواصــل منتظمــة، يســاعدون أجســامهم علــى تحقيق 
توازن هرموني. فاإلجهاد مرتبط بزيادة تكوين هرمونات 

اإلجهــاد بما فــي ذلك األدرينالــني والكورتيــزول. والذي 
يزيــد مــن ارتفاع ضغط الدم وردود الفعــل االلتهابية في 

الجسم.

التوقف عن التدخني
التخلي عن الســجائر يســاعد على حماية األوعية الدموية. 
فالنيكوتني يهاجم األوعية الدموية ويزيد من تدفق الدم في 
املــخ، ويجعل الــدم أكثر لزوجة. كما  يعــزز االلتهاب ويزيد 
مــن ضغط الــدم. املدخنــون لديهم خطر اإلصابته بالســكتة 

الدماغية بأكثر من الضعف.

ممارسة الرياضة
توصي تعليمات الســكتة الدماغية األملانية بممارســة 
تمرينــات رياضيــة بشــكل منتظــم. يجــب أن تكــون 
نشــًطا ملــدة 30 إلــى 45 دقيقــة مــن التمريــن لثــالث 
مــرات في األســبوع. يســاعد ذلــك على منع الســمنة 
وتقليــل هرمونــات التوتــر. كما أن ملمارســة الرياضة 
أثر إيجابي على ضغط الدم ونســبة الســكر والدهون 
في الدم ويقوي نظــام القلب واألوعية الدموية وتزود 

الجسم باألكسجني.

فإذا قررت أن تتبع النظام الغذائي النباتي الهادف للتخلص 
من الوزن الزائد، فعليك اتباع 3 نصائح، وهي:

*عليك تنــاول البروتني النباتي أثنــاء اتباعك لهذه الحمية 
الغذائيــة النباتيــة، وذلــك حتــى ال يتعــرض الجســم ألي 
مضاعفات صحية، وضعف في العضالت، أو حدوث مشاكل 
فــي الصحة العامة، كما أنه يســاهم بشــكل كبيــر في زيادة 
الشــعور بالشــبع، ولذا يمكنك تناول املكسرات والبقوليات 

والفول.

*أكثــر من تناول األلياف، فهــي الكربوهيدرات املعقدة التي 
ال يمكننــا هضمهــا بســهولة، وبالتالي تتغــذى امليكروبات 
املوجــودة في األمعاء علــى األلياف من أجــل النمو والبقاء 
على قيد الحياة، كما أنها تســاهم بشــكل كبير في الشــعور 
بالشــبع لفترات طويلة، لذا حاول أن تكثر من الخضراوات 
والســلطة. *ابتعــد عــن الســكريات املتمثلة فــي الحلويات 
والسكر املضاف، وأكثر من تناول األطعمة الصحية النباتية 

مثل الفواكه وعصائر الفواكه غير املحالة.
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Y vonne Maroun

عيادة لفحص العيون
وتجهيز النظارات بإدارة االخصائية

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

Phone: 02 9550 0404

OPTOMETRIST
B.OPTOM

CONTACT LENSES

Plasma fibroblast is a skin treatment that tightens and rejuvenates your 
skin without surgery. 
Fibroblast can remove excessive eyelid skin, smooth wrinkles and 
reduce hooded eyelids. Also, it can remove scars, lift your skin and get 
a flipped lip. 
Currently we are running a promotion of %20 and an extra %20 when 
you book two treatments at a time.

Book A Treatment, call Sally: 0451 164 088

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

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

واحد.
للحجز  االتصال ب سالي:

0451164088

0434 88 99 90
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�سوقي م�سلماين
 Shawki1@optusnet.com.au

)غريق آخر( 
العبور

"أّيها السادة 
لي فيكم بنفسج

*
الجسُم قوي، القلُب حمّي 

الخلُق حيّي، القواُم مفتول    
نفُسه حلوة، فتنة في فتنة 
كان أجمل شباِب املدينة. 

*
ُر الناس  لم يتخّلق بما ينفِّ

وليس فيه شيء من الدنايا 
التي تذهب باملروءة 

لساُنه عّف، لم ينطق بهْجٍر قّط.

*
كانت قسيمة، وسيمة، غّضة، لطيفة 

عطرّيًة كأنفاِس البنفسج، ترسل شعَرها الناعم 
على ظهرها العاجي تارًة 

وترسله على صدرها املرمري تارًة 
يداعُبُه النسيم، تقّبُلُه اآللهة 

ترنو بعينني نجالوين، تفتر عن فٍم خمرّي شتيت 
كانت أجمل حساِن املدينة.  

*
والتحَق بسفينٍة، حتى غدا رّبانًا 

خبيرًا بدرجاِت الشمس، واسَع الدرايِة بمواقِع النجوم 
عارفًا بأحواِل الرياِح واألنواء، عليمًا بمعالِم اللجج  

ومواضِع الشطوِط والصخور. 

*
ورأى كروَع كرمٍة ضخمة  

تنمو وتعّرُش فوق سفينته العالية   
عساليُجها تعلُق بالقلوِع وباملجاذيف 

تلتفُّ أظافيُرها حوَل الحبال 
ألقى نفَسه في البحر الذي كان يفور ويثور 

وتالعبْت به أمواُجه. 

الشاعر غسان منّجد

وفي غبشِة الصبح كان شيٌئ صغيٌر 
يتأرجُح على صفحِة اليّم، آه، إّنه غريٌق آخر". 

هذه األسئلة لها ظّل 
ولكن أين هو املُحفِّز؟ 

احتماالُت الصدفة 
لئاّل يكون امللل أكثر 

العزلُة موٌت آخر 
ه  ه، ما ال ُتِقرُّ ما ُتقرُّ

ما تعلم، ما ال تعلم، ما لم تعلم 
خرافٌة بالعني املجّردة 

عنُي الحكمِة 
إدارُة هذا العبث.  

يعتقد أّن األلَم يريد أن يّتصل   
أصواٌت منذ الطفولة تحتضُن كأّنها تنصهر  
الحياُة ترّق، تشّف، وذاتها تلدغ أو تنهش.  

انخفَض منسوُب الوعي الطبقّي  
ارتفَع منسوُب طنني الذباب األزرق. 

وِمن الُبعِد مصالحة  
وِمن اإلقتراب مصالحة أقّل. 

املشهُد 
في كلِّ حقبة 

هو غيره
الكسوُر كثيرة 
في رأِس الدم. 

وُسِمَع صمت 
أعقَبْتُه صرخة. 

)اآلن(
ِمن 

سوِء حظِّ 
املثالّيِة 
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Happy
Easter

 

+ 600$ 

 النومي؟  االنسدادي   النفس انقطاع   من   تعاني ھل 
 ! CPAP من والتأجیر  للشراء ومنتجات تجارب ھنا تتوافر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 شراء

 الناجح.  العالج على للحصول   السریعة  البدایة 
  مع ؛ CPAP  وكمامات  أجھزة من  واسعة تشكیلة توجد •

 التقنیات   أحدث
  شخصیًا تمرینًا  CPAP عالج  استشاري یقدم  •

 الفردیة  احتیاجاتك تناسب وتوصیات
   والدعم  التثقفیف  •

 
   تجربة 

 األمثل.  الوجھ  على لالبتداء شامل  برنامج
 المعالجة   كفاءة لتقییم  سھلة بدایة •
   العالج نجاح لضمان  السریریة  البیانات تحمیل •
   والدعم  التثقفیف  •

 
 تأجیر 

 التكلفة.  ومیسورة فریدة خیارات
 المدى   قصیر  للعالج  مرن  حل •
 الرئیسیین  المنتجین   من  CPAP أجھزة من  واسعة تشكیلة •
  األجھزة أو الثنائیة المستویات مثل خاصة احتیاجات •

 الموقوتة 
 

 

 

  متالزمة  من  یعانون  األسترالیین  من  %  6.6 أن  الدراسات  تبین  وحیًدا.  لست أنت
 الحادة.  إلى المعتدلة من  تتراوح بنسب النومي االنسدادي النفس انقطاع

 الناس   مساعدة في عاًما  20 عن   تزید بخبرة  الصحیة Liquide Air  رعایة تتمتع
   العالج. على للتأقّلم 

  في سھلة مواقع وجود ومع الطبیة. وصفاتك احتیاجات تلبي التي الخیارات  لك سنقدم 
  االنسدادي النفس انقطاع  متالزمة عن  الالزم  التثقیف   توافر  لك سنضمن  أسترالیا، 
 الناجح.   العالج على للحصول المطلوبة  المنتجات  وتلقي النومي، 

  الناجح   العالج  إلى  التوصل  لضمان  ُمصممة   برامجنا
 لھ.  احتجت  إذا   الدعم  وتقدیم
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The Crescent, Fairfield NSW 2165 83
P(02) 9724 1149  -  F(02) 9724 6275
chris@pharmacymart.com.au  -  www.pharmacymart.com.auلصاحبها الصيدالني كريستوفر قهواتي
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19 NORTHCOTE RD  GREENACRE
NEW SOUTH WALES, 2190  Australia

NABEL ISSA
Director

WJS LOGISTICS PTY LTD is located in 
GREENACRE, NEW SOUTH WALES, Australia and 
is part of the Freight Forwarding Services Industry.

WJS LOGISTICS PTY LTD

Be safe not sorry

مطلوب
 HR  سائقي شاحنات

البدء فوري
دوام كامل ودوام جزئي

أيام األسبوع وعطالت نهاية األسبوع
الراتب جيد

اتصل ب نبيل: 0405711228

كل عام وأنتم بخير

Wanted
HR truck drivers Immediate start
Permanent full time and part time
Weekdays & weekends
Top dollar
Call Nabil: 0405 711 228
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هل يصبح تويتر مأوى 
للمشردين؟!.. إيلون 
ماسك يضرب مجددًا

تكنولوجيا

وفــي مقطــع فيديو، قال زوكربيــرغ، إن ميتــا تختبر أدوات 
جديدة تسمح للمبدعني ببيع األصول والتجارب االفتراضية 

.Horizon داخل العوالم التي يبنونها على
وقال زوكربيرغ: "تعد القدرة على بيع العناصر االفتراضية 
والوصول إلى األشياء داخل العوالم جزءًا جديدًا من معادلة 

التجارة اإللكترونية بشكل عام"، 
وأضــاف: "نحــن نبدأ في طــرح هذا األمر مع عــدد قليل من 
منشئي املحتوى وسنرى كيف ستسير األمور، لكني أتخيل 

أنه مع مرور الوقت سنبدأ في طرحه أكثر وأكثر".
وقالت ميتا، إنه يمكن لشخص ما إن يصنع ويبيع ملحقات 
تخــص البيئة االفتراضية ألمور تركــز مثاًل على املوضة أو 

تقدم وصواًل مدفوعًا إلى جزء جديد من عالم معني.
ما هي Horizon Worlds؟

هورايزون ورلدز، أو )فيســبوك هورايزون سابقًا( هي لعبة 
واقــع افتراضــي مجانيــة، يتــم لعبهــا عبر اإلنترنــت تتيح 

لألشخاص بناء واستكشاف عوالم افتراضية.
ونشرت ميتا اللعبة على سماعات الرأس Oculus VR في 
الواليات املتحدة وكندا في 9 ديســمبر ولكن لم يتم طرحها 

بعد في جميع أنحاء العالم.
وعلى مدار األشهر القليلة املاضية، قامت الشركات واألفراد 
باقتنــاص كل مــا هــو معروض ســواء مــن األعمــال الفنية 
أو العقــارات فــي العوالــم االفتراضيــة علــى منصــات مثل 
Decentraland وThe SandBox. إذ اشترى نجم الهيب 
هوب سنوب دوج أرضًا افتراضية ودفع أحد املعجبني 450 
ألــف دوالر في ديســمبر لشــراء قطعة أرض مجــاورة له في 

.The Sandbox
ولم يكن شــراء األصول الرقمية وبيعها ممكنًا في الســابق 
في Horizon Worlds ولكن الشــركة تدرك أن هناك أموااًل 
يمكــن جنيهــا مــن خــالل ميتافيــرس )الواقــع االفتراضــي 

املعزز(.

التنفيــذي  الرئيــس   Sina Estavi عــرض 
لشــركة البلوكشــتني Bridge Oracle بيــع 
التغريدة األولى على منصة تويتر للمؤسس 
جاك دورســي مقابل 48 مليون دوالر تقريبًا 
علــى بورصــة الـــ NFT الرموز غيــر القابلة 
لالســتبدال OpenSea، أي 16 ضعــف مــا 
دفعــه مقابل تلــك التغريدة قبل عام عند 2.9 

مليون دوالر.
وغّرد Estavi أنه سبيع تغريدة جاك دورسي 
التــي تحمل تاريــخ 21 مارس 2006 مقابل 

14969 إيثر.
كما وعد بالتبرع بنســبة %50، من عائدات 

البيع الي مؤسسة GiveDirect الخيرية.
ورّد دورسي على التغريدة "ملاذا ليس 99% 
منهــا"؟ قاصــدًا العائــدات، مضيفًا حســاب 
إيلون ماســك في رده، علمًا أن األخير شــغل 
فــي األيــام  التواصــل االجتماعــي  وســائل 
األخيرة بعد شرائه حصة في تويتر ودخوله 

مجلس اإلدارة.

 ،Meta التنفيــذي لشــركة ميتــا  يســعى الرئيس 
مارك زوكربيرغ، لتسهيل إنفاق األشخاص وكسب 
املال على منصة الواقع االفتراضي املعروفة باســم 
هورايزون ورلــدز Horizon Worlds، والتي تعد 
جــزءًا ال يتجــزأ مــن خطة ميتا إلنشــاء ما يســمى 

."metaverse"

بعــد اســتحواذه علــى الحصــة األكبــر فــي موقع 
التواصل االجتماعي تويتر، ال يزال اسم امللياردير 
األميركي إيلــون ماســك حديث مواقــع التواصــل 

االجتماعي.

مارك زوكربيرغ يختبر بيع السلع االفتراضية
عبر منصة هورايزون

أول تغريدة لمؤسس تويتر للبيع بـ٤٨ مليون دوالر.. 
كانت بـ9.2 مليون قبل عام!

وفي الواقع، يقدر ســيتي بنك أن اقتصــاد ميتافيرس يمكن 
أن يتراوح بني 8 تريليون دوالر و13 تريليون دوالر بحلول 

عام 2030.
بدورهــا، قالت شــركة ميتا في تدوينــة: "إن املعادلة - بحكم 
طبيعتهــا املتمثلــة فــي عــدم تقييدهــا باملســاحة املاديــة - 
ســتجلب مســتوى جديدًا مــن اإلبداع وتفتــح فرصًا جديدة 
للجيل القادم من املبدعني والشــركات ملتابعة شغفهم وخلق 

سبل عيشهم".
وباإلضافــة إلــى عمليات الشــراء داخل العالــم االفتراضي، 
ســيتم أيضــًا الدفع لبعض منشــئي العالــم االفتراضي في 

الواليات املتحدة مباشرًة من شركة ميتا مقابل أعمالهم.
فــي  للمســاعدة  صناديــق  "خصصنــا  زوكربيــرغ:  وقــال 
تعويض ومكافأة األشــخاص الذين يبنون عوالم رائعة، في 

هورايزون".
وستســتند املكافآت حــول البرامج الشــهرية املوجهة نحو 
الهــدف حيــث يتم الدفــع للمبدعني في نهاية الشــهر مقابل 

نسب اإلتمام.
 Horizon وللتأكيــد علــى هــذا، فقد أطلقــت ميتا صنــدوق

Creators بقيمة 10 ماليني دوالر في أكتوبر املاضي.

ك عمــالق التكنولوجيا بفرص بقــاء العصفور  فبعدمــا شــَكّ
األزرق مســتمرًا فــي مكانته، متســائاًل في تغريــده له: "هل 
تويتر يحتضر؟"، عاد ونشــر اســتطالعًا عرض فيه إمكانية 
تحول تويتر إلى مقر رئيسي للمشردين الذين يعيشون بال 

مأوى بما أن ال أحد يرى أو يكتب فيه، وفق تعبيره.

حسابات بماليني املتابعني.. ال تتفاعل
فقد نشــر ماســك إحصائيــات عن أفضل 10 حســابات على 
العصفور األزرق ممن تحظى بأكبر عدد من املتابعني، معربًا 
عن أســفه بأن معظم هذه الحســابات الكبرى نادرًا ما تغرد 

وتنشر القليل جدًا من املحتوى، بحسب قوله.
كما وجد أن بني أفضل 10 حسابات، هي حسابات الرئيس 
األمريكي األسبق باراك أوباما، ونجوم البوب جاسنت بيبر، 
وكاتي بيري، وريانا، وتايلور ســويفت، وليدي غاغا، ونجم 
كرة القدم كريستيانو رونالدو، موضحًا أن سويفت لم تنشر 
أي شيء في األشهر الثالثة املاضية، في حني لم ينشر بيبر 

سوى مرة واحدة فقط في العام بكامله.

"حركات استفزازية"
يذكر أن ماســك املركز الثامن في التصنيف العاملي مع أكثر 

من 81 مليون مشترك.
واعتبــر البعض أن مثل هذه التغريدات حركات اســتفزازية 
من امللياردير األميركي الذي أثار ذعرًا بني موظفي الشــركة 

نفسها بشأن مستقبل وقدرة الشركة على إدارة املحتوى.
وعلــى الرغــم من تأكيد تويتر هذا األســبوع على أن مجلس 
اإلدارة ال يتخذ قرارات سياســية، أفاد 4 من موظفي منصة 
التواصل االجتماعي، الذين تحدثوا مع وكالة أنباء رويترز، 
بقلق عميق بشــأن قدرة ماســك على التأثير على سياســات 

الشركة حول املستخدمني املسيئني واملحتوى الضار.
كمــا رأوا أن وجــود ماســك فــي مجلس اإلدارة، ســيضعف 
إمكانيــة جعل تويتر مكاًنا للخطاب الصحي، وربما تســمح 

برواج لهجمات التصيد والغوغاء بسبب آرائه.
يشــار إلــى أن إيلــون ماســك كان اســتحوذ علــى %9.2 من 
أســهم شركة تويتر، بحســب ما أعلنت هيئة األوراق املالية 
والبورصــات األميركيــة األســبوع املاضــي، ما دفع أســهم 
الشــركة إلى تســجيل ارتفــاع بنحو %25 خــالل التداول ما 

قبل السوق.
واشــترى صاحب "تسال" نحو 73.5 مليون سهم في تويتر 

في 14 مارس/آذار، لتبلغ قيمة الحصة 2.89 مليار دوالر.
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واشنطن: لن نغري...

كيف تطور البشر...
واألنثروبولوجيــة والبيئيــة، اســتخدم العلمــاء فــي معهــد 
العلوم األساســية فــي دايجــون، كوريا الجنوبية، حاســوًبا 
خارًقا يســمى أليف، وهو أحد أســرع الحواسيب في البالد. 
بعــد العمل بــدون توقف ألكثر من 6 أشــهر، تمكن الباحثون 
من وضع اللمسات األخيرة على نموذج املناخ الشامل األكثر 

شمواًل حتى اآلن.
وقد ربطت آلية فهم هذا الوضع الفترات واألماكن التي يعيش 
فيها البشر، بناًء على السجالت األثرية. وبهذه الطريقة، تمكن 
العلماء مــن ربط الظروف البيئية التــي تفضلها املجموعات 
املختلفة من أشباه البشر وكيفية تكيفهم مع املوارد الغذائية 
املختلفة. كانت املجموعات التي تم تحليلها: اإلنسان العاقل، 
هومو نياندرثالينسيس، هومو هايدلبيرجينسيس )السكان 
األفارقة واألوراسيني(، واإلنسان املنتصب واإلنسان األفريقي 

)هومو إرجاستر وهومو هابيليس(.
قال أكســل: »على الرغم من أن مجموعات مختلفة من البشر 
القدمــاء فضلوا بيئات مناخية مختلفة، إال أن جميع موائلها 
استجابت للتغيرات املناخية الناجمة عن التغيرات الفلكية في 
تمايل وإمالة وغرابة األطوار املدارية ملحور األرض بمقاييس 
زمنيــة تتــراوح مــن 21 إلــى 400،000 ســنة«. تيمرمــان، 

.Nature املؤلف الرئيسي للدراسة املنشورة في مجلة
وباملثل، أشــار مدير مركز IBS لفيزيــاء املناخ )ICCP( في 
جامعــة بوســان الوطنيــة، كوريــا الجنوبيــة، إلــى أن »هذه 
النتيجــة تعنــي أنه علــى مدى 500,000 عــام املاضية على 
األقل، لعب التسلســل الحقيقي لتغير املناخ املاضي، بما في 
ذلــك الــدورات الجليدية، دوًرا مركزًيا فــي تحديد املكان الذي 

وقــال املتحــدث باســم وزارة الخارجيــة األمريكيــة، نيــد 
برايــس، فــي حديثه مع شــبكة "ســي إن إن": "لدينا التزام 
بمواصلــة القيــام بما نقوم بــه لدعم شــركائنا األوكرانيني، 
ونعتــزم مواصلــة القيــام بذلــك. أصدرت روســيا عــددا من 
البيانات... ومع ذلك، لن يجبرنا أي من هذا على التخلي عن 

االستراتيجية التي اخترناها".
وجــاء تعليــق برايــس ردا على العــدد األخير مــن صحيفة 
"واشــنطن بوســت"، التي قالت إن موسكو حذرت واشنطن 
فــي األيام األخيرة عبــر القنوات الدبلوماســية من "عواقب 
غيــر متوقعــة"، علــى خلفية تســليم مســاعدات دفاعية إلى 

كييف.

تعيــش فيــه املجموعــات املختلفة من أشــباه البشــر و مكان 
العثور على رفاتهم«.

ذكــر باســكوالي رايا، األســتاذ في جامعة نابولــي فيديريكو 
الثانــي )إيطاليــا( والــذي قدم الدراســة، مع فريقــه البحثي، 
بالبيانات األحفورية البشــرية والتحــف األثرية، أن الخطوة 
التاليــة هــي تحليل »مــا إذا كانــت موائل األنواع البشــرية 
املختلفــة تتداخــل فــي املــكان والزمــان«، حيــث أن مناطــق 
االتصــال بني هــذه املجموعات في املاضــي »توفر معلومات 

حاسمة عن حاالت الخالفة املحتملة و مخاليط األنواع«.
من املناطق التي تم فيها االتصال بتطورات بشــرية مختلفة، 
صنــع الخبــراء شــجرة عائلــة مــن البشــر. وبهــذا املعنــى، 
تمكــن العلمــاء مــن تحديــد أن »إنســان نياندرتــال وربمــا 
 Homo دينيســوفان مشــتقمن مــن »كليد« األوراســي مــن
heidelbergensis منــذ حوالــي 500-400 ألف ســنة«، 
في حني أن أصل »اإلنســان العاقل يعود إلى جنوب إفريقيا 
والســكان من أواخــر Homo heidelbergensis، حوالي 

300،000 سنة«.
وقال جياويانــغ روان، املؤلــف املشــارك للدراســة وزميل ما 
بعــد الدكتــوراه في مركــز IBS لفيزيــاء املنــاخ: »إن إعادة 
البناء القائمة على املناخ لسالالت البشر تشبه إلى حد كبير 
التقديــرات األخيــرة التــي تم الحصــول عليها مــن البيانات 
الجينيــة أو تحليــل االختالفــات املورفولوجية في اإلنســان 

أحافير، مما يزيد من ثقتنا بالنتائج«.
»عندمــا نظرنــا إلــى البيانــات مــن املجموعــات الرئيســية 
الخمس ألشــباه البشر، اكتشفنا نمًطا مثيًرا لالهتمام. فضل 
البشــر األفارقــة األوائل الذيــن تتراوح أعمارهــم بني 2 و 1 
مليون ســنة الظروف املناخية املستقرة، حيث اقتصرت على 

املمرات الضيقة نســبيا الصالحة للسكن. بعد انتقال مناخي 
كبيــر، قبــل حوالي 800،000 ســنة، مجموعة معروفة تحت 
املصطلــح العــام Homo heidelbergensis تكيفــت مــع 
مجموعة أوســع بكثير من املوارد الغذائيــة املتاحة وتمكنت 
من أن تصبح مسافرين عامليني. لقد وصلوا إلى مناطق نائية 
من أوروبا وشــرق آسيا »، أوضح إلكه زيلر، املؤلف املشارك 

للدراسة وطالب الدكتوراه في جامعة بوسان الوطنية.
 IBS مــن جانبــه، حذر كيونغ ســوك يون، الباحث فــي مركز
لفيزيــاء املنــاخ، من أن هذه املحاكاة »ولــدت 500 تيرابايت 
مــن البيانات، وهــو مــا يكفــي مللء عــدة مئات مــن محركات 
األقــراص الصلبــة«، حيث أنهــا »أول محاكاة مســتمرة مع 
نمــوذج مناخــي حديــث يغطــي األرض التاريــخ البيئــي لل 
مليوني سنة املاضية, و يمثل االستجابات املناخية لزيادة و 
تناقــص الصفائح الجليدية, و للتغيرات في تركيزات غازات 

الدفيئة في املاضي«.
قال كريســتوف زوليكوفر، املؤلف املشــارك للدراسة واألستاذ 
فــي جامعة زيــورخ )سويســرا(: »توضح دراســتنا بوضوح 
قيمة النماذج املناخية التي تم التحقق منها جيًدا في معالجة 
األسئلة األساسية حول أصولنا البشرية«؛ بينما أكد تيمرمان 
أن هــذا البحــث أشــار إلى أن« لعــب املناخ دوًرا رئيســًيا في 
تطــور نــوع Homo لدينا. نحن ما نحــن عليه ألننا تمكنا من 

التكيف آلالف السنني إلبطاء التغيرات في املناخ املاضي«.
استمر في القراءة

العاقل العاقل الجديد ومسؤولياته
األنثروبوسني: حقبة جيولوجية مصممة لنزوة البشر؟

عالم أنثروبولوجيا تطوري من الواليات املتحدة يكشف ألول 
مرة كيف يعمل التمثيل الغذائي البشري

Magic
Driving School

0403 522 501
للحصول عىل رخصة قيادة السيارات بأقل تكلفة وأرسع وقت

328 Edgar St, Cnr Eldrige Rd Condell Park NSW 2200
Phone: 02 9791 6461  -  Fax: 02 9791 6449
Email: tyresexcel15811@hotmail.com

453 Merrylands Rd, Merrylands
Phone: 02 9637 7445

بمناسبة النجاح بمنطقة غيلفورد
تم إفتتاح فرع ثاني

في منطقة كونديل بارك

شعارنا السالمة والضمانة
لدينا جميع انواع الدواليب

وأشهر الماركات بسعر الجملة
إشتروا 4 دواليب
بسعر منافس جدًا

واحصلوا على
Wheel Balance التركيب - والـ(
والـ Wheel Allignment مجانًا(
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تشــير دراســة ســويدية إلــى أن هناك خطــرا متزايــدا لإلصابة 
بجلطة دموية خطيرة خالل األشــهر الســتة التي تعقب اإلصابة 

بفيروس كورونا.
ووجدت الدراسة أن األشخاص املصابني بفيروس كوفيد الحاد، 
الذين أصيبوا خالل املوجة األولى لتفشي الجائحة، عرضة أكثر 

من غيرهم لخطر تجلط الدم.
ويقول الباحثون إن هذا يسلط الضوء على أهمية التطعيم ضد 

الفيروس.
وجدت دراســة بريطانية كبيرة أن جلطــات الدم يمكن أن تحدث 

أيضا بعد التطعيم، ولكن الخطر أقل بكثير.
أصيبــوا  الذيــن  األشــخاص  إن  الســويدية  الدراســة  وتقــول 
بـــكوفيد19- هــم أكثر عرضــة لإلصابة بجلطــة دموية - خاصة 

املرضى الذين يحتاجون إلى العالج في املستشفى.
وأراد العلمــاء معرفــة الوقــت الــذي يعــود فيه هــذا الخطر إلى 
املســتويات الطبيعيــة، وإن كان يتغير مــن موجة إلى أخرى من 

الوباء.
وتتبــع الباحثــون الحالــة الصحيــة ملــا يزيد قليال علــى مليون 
شــخص ثبــت إصابتهــم بفيــروس كورونا بــني فبراير/شــباط 
2020 ومايو/أيار 2021 في السويد، وقارنوهم بأربعة ماليني 

شخص من نفس العمر والجنس لم تثبت إصابتهم.
ووجــد الباحثون أن هنــاك خطرا متزايدا بعد اإلصابة بفيروس 

كوفيد لإلصابة بما يلي:
• جلطات دموية في الساق، أو تجلط األوردة العميقة، ملدة تصل 

إلى ثالثة أشهر
• جلطــات دموية في الرئتني، أو انســداد رئــوي، ملدة تصل إلى 

ستة أشهر
• نزيف داخلي مثل الجلطة ملدة تصل إلى شهرين

وعندمــا قــارن الباحثــون مخاطــر تجلــط الــدم بعــد كوفيد مع 
املستوى الطبيعي للمخاطر وجدوا ما يلي:

• أربعــة مــن كل 10000 مريــض بكوفيــد أصيبــوا بجلطــات 
األوردة العميقة، مقارنة بواحد من كل 10000 شــخص لم يكن 

مصابا بفيروس كورونا
• كان لــدى حوالــي 17 مــن كل 10000 مريــض بكوفيد جلطة 
دموية في الرئة مقارنة بأقل من واحد من كل 10000 مريض لم 

أرســلت الصــني الجيــش وآالف العاملــني في مجال 
الرعايــة الصحية إلى شنغهاي للمســاعدة في إجراء 
اختبــارات كورونا لجميع ســكانها البالغ عددهم 26 
مليونــًا، مــع اســتمرار االرتفــاع في عــدد اإلصابات 

بفيروس كورونا 

اســتيقظ بعــض الســكان قبــل الفجــر حتــى يجري لهــم أفراد 
الرعاية الصحية الذي يرتدون الزي األبيض مســحة الحنجرة 
ضمــن اختبار الحمض النــووي، واصطف كثيرون في طوابير 
بمالبــس النــوم على بعــد مترين مــن بعضهم بعضــًا من أجل 

التباعد االجتماعي.
وذكــرت صحيفــة تابعة للقــوات املســلحة أن الجيش الصيني 
أرسل أمس األحد أكثر من 2000 من العاملني في املجال الطبي 
من مختلف أقسام الجيش والبحرية وقوات الدعم اللوجيستي 

املشتركة إلى شنغهاي.
ووصــل حتــى اآلن 38 ألفًا مــن العاملني فــي الرعاية الصحية 
مــن مقاطعــات مثــل جيانغســو وتشــيجيانغ والعاصمة بكني 
إلى شــنغهاي، وفقًا لوســائل اإلعالم الحكومية، والتي أظهرت 
وصولهــم بالقطــار فائــق الســرعة والطائــرات وهــم يضعون 

كمامات ويحملون حقائب سفر.
وُتعــد هذه أكبر عملية متعلقــة بالصحة العامة في الصني منذ 
تعاملت مع التفشي األول لكورونا في ووهان، حيث تم اكتشاف 
الفيــروس ألول مرة فــي أواخر عام 2019. وقال مجلس الدولة 
إن الجيش أرسل في ذلك الوقت أكثر من 4000 من العاملني في 

مجال الصحة إلى مقاطعة هوبي حيث تقع ووهان.
وســجلت شــنغهاي، التي بدأت عملية إغالق على مرحلتني في 
28 مــارس املاضي وتــم تمديدها لتفرض على جميع الســكان 
البقاء في منازلهم، 8581 إصابة بكورونا بدون أعراض و425 
إصابــة مصحوبة بأعــراض في الثالث من ابريــل الحالي. كما 

طلبت من املواطنني إجراء االختبارات الذاتية أمس األحد.
وجــاءت هذه العملية فــي املدينة األكثر اكتظاظًا بالســكان في 
الصــني عشــية إعالن شــنغهاي فــي البدايــة أنها تخطط لرفع 

القيود املتعلقة باإلغالق.
ونقلت تقارير عن مسؤول صحي صيني رفيع املستوى الشهر 
املاضــي أن البــالد تمتلك 12400 مؤسســة قــادرة على إجراء 

اختبارات ملا يصل إلى 900 مليون شخص يوميًا.
وحولت املدينة أيضًا العديد من املستشفيات وصاالت األلعاب 
الرياضيــة والعمارات الســكنية وغيرها من األماكن إلى مواقع 
للحجــر الصحي املركــزي، بما في ذلك مركز شــنغهاي الدولي 
الجديد للمعارض الذي يمكنه استيعاب 15 ألف مريض بكامل 

طاقته.

الصحة والكورونا
فيروس كورونا: دراسة طبية تكشف احتماالت 
التعرض لجلطة دموية بعد اإلصابة بكوفيد-١9

الصين ترسل الجيش وآالف 
األطباء لشنغهاي لمواجهة 

تفشي كورونا

يكن مصابا بفيروس كورونا
وقالت الدراســة، التي ُنشــرت في املجلة الطبية البريطانية، إن 
الخطــر املتزايــد لجلطات الدم كان أعلى فــي املوجة األولى دون 
املوجــات الالحقــة، ربما ألن العالج تحســن خــالل الوباء، وبدأ 

املرضى األكبر سنا في تلقي اللقاحات في املوجة الثانية.
وكان خطــر حــدوث جلطــة دمويــة فــي الرئــة لدى األشــخاص 
املصابــني بمرض خطير للغاية باإلضافــة إلى كوفيد أكبر 290 
مــرة مــن املعتــاد، وأعلى بســبع مــرات مــن املعتاد بعــد إصابة 
معتدلــة بكوفيد. لكن لم يكن هناك خطر متزايد من حدوث نزيف 

داخلي في الحاالت الخفيفة.
وتقول آن ماري فورس كونولي، الباحثة الرئيســية في الدراسة 
فــي جامعــة أوميــا في الســويد: "هذا ســبب وجيه فعــال، لدفع 
األفــراد غير امللقحني، للحصول على لقاح - فالخطر أعلى بكثير 

من مخاطر اللقاحات ذاتها".
وال يستطيع الباحثون شرح سبب حدوث هذه الجلطات الدموية 

بالضبط بعد اإلصابة بكوفيد، لكن هناك عدة نظريات لديهم.
ذ يمكــن أن يكــون التأثير املباشــر للفيروس علــى طبقة الخاليا 
التي تبطن األوعية الدموية هو السبب، أو حدوث التهاب مبالغ 
فيــه للفيــروس، أو حدوث جلطات دموية في الجســم في أوقات 

غير مناسبة.
وتعتبــر اللقاحات فعالــة للغاية في مواجهــة كوفيد19- الحاد، 
ولكنهــا توفــر حمايــة أقــل تجاه العدوى، وال ســيما مــع متغير 
أوميكــرون - ممــا يعنــي أن تكــرار العدوى مــع التعرض لنفس 
األعراض أمر شــائع، إذ تعمل البلدان على الســعي للتعايش مع 

كوفيد.
وقــال فريدريــك ك هــو، محاضــر الصحــة العامــة فــي جامعــة 
غالســغو، إن هذه الدراســة "تذكرنا بالحاجــة إلى توخي الحذر 
مــن املضاعفات املرتبطة حتــى بعدوى ]كوفيد[ الخفيفة، بما في 

ذلك الجلطات الدموية".
ويضيــف أن خطر اإلصابــة بجلطات الدم يرتفــع بعد التطعيم، 
لكــن "حجــم الخطــر يظــل أقل، ويســتمر لفتــرة أقصر مــن تلك 

املرتبطة بالعدوى".
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لألسبوع الثالث على 
التوالي.. الصحة العالمية 
تشير إلى انخفاض إصابات 

ووفيات كورونا

كورونيات

ُزرعــت علــى منت املحطــة الفضائية الدولية بلــورات بروتينات 
مختلــف ســالالت فيــروس كورونــا، بمــا فيها بروتــني متحور 

"أوميكرون".
أعلن ذلك الثالثاء 12 أبريل املدير التنفيذي الشــريك ملؤسســة 
3D Bioprinting Solutions الروســية يوســف خســواني. 
وقــال:" تعــد تلــك التجربــة فريــدة من نوعهــا ألننــا قمنا ألول 
مــرة بإنماء بلــورات البروتينات ملختلف الســالالت في ظروف 
الفضاء، وأضاف أن رواد الفضاء الروس قاموا ببْلورة بروتني 
RBD ملتحور "أوميكرون" إلى جانب بروتينات سالالت أخرى.
وأشــار، خســواني إلــى أن بلورات فيــروس كورونــا املزروعة 
بواسطة طابعة ثالثية األبعاد أكبر حجما، مقارنة بتلك التي تم 

إنماؤها على األرض.
وقال إن دراســة تركيب البروتني سيســاعد العلماء في  اختيار 

دواء الزم لحجب الفيروس.
يذكــر أن تجربــة زراعــة بلــورات بروتينــات فيــروس كورونــا 

أعلنــت بريطانيــا عــن اكتشــاف متحــور جديــد في 
البالد من ســاللة أوميكرون وتشبه أعراضه إلى حد 
بعيــد أعــراض نزالت البرد. وتزامن مــع إعالن الهند 
تســجيلها أول حالــة إصابــة لهــا باملتحــور الجديد 
)أوميكرون إكس إي( لفيروس كورونا الجديد املسبب 

ملرض كوفيد19- في عاصمتها املالية مومباي.
وحّدثــت هيئــة الخدمــات الصحيــة الوطنيــة البريطانيــة 
)NHS( قائمتهــا الرســمية ألعــراض "كوفيد" مع اســتمرار 
ارتفاع حاالت أوميكرون في اململكة املتحدة. وربطت تســعة 
أعراض جســدية جديدة باملتحــّورات الحالية باإلضافة إلى 
أحدث ســاللة أوميكرون XE. وتتشــابه العديد من أعراض 

فيروس كورونا مع األمراض األخرى.
وتتضمن قائمة NHS الرســمية اآلن ما مجموعه 12 عرضا 
جســديا، لكنها ليســت كلها حصرية لهذا الفيروس البارز. 
كمــا أن العديد من العالمــات املدرجة عامة للغاية لدرجة أن 
NHS أصدرت تحذيــرا على موقعها على اإلنترنت. وتنص 
علــى أن "األعــراض تشــبه إلى حد بعيد أعــراض األمراض 

األخرى، مثل نزالت البرد واإلنفلونزا".
واحتفظــت منظمة الصحــة العاملية ومراكز الســيطرة على 
األمــراض والوقايــة منهــا فــي الواليــات املتحــدة بقائمــة 
أعــراض طويلة. علــى الرغم من أن NHS أدرجت ثالثة فقط 
ملدة عامني تقريبا. وتتمثل األعراض الرســمية لـــكوفيد 19 
العامــة في ارتفاع في درجة الحرارة أو رجفة )قشــعريرة(، 
ســعال جديد ومســتمر، فقدان أو تغير في حاســة الشــم أو 
التــذوق، باإلضافــة كذلك إلــى ضيق في التنفس، الشــعور 
بالتعب أو اإلرهاق، ألم جســدي، وصداع ناهيك عن التهاب 
الحلق، انســداد أو ســيالن األنف، وفقدان الشهية، إسهال، 

الشعور باملرض أو املرض فعليا.

أعراض أوميكرون ونزالت البرد؟
لــم يعتقــد بعــد أن أوميكــرون XE )املتحــّور مــن ســاللة 
أوميكــرون األصلية( له أعراض حصرية، على الرغم من أنه 
من املعروف أن العديد من العالمات املبلغ عنها تشــبه إلى 

حد كبير تلك املرتبطة بالبرد واإلنفلونزا.
وتشــمل األعراض األكثر شيوعا لساللة أوميكرون األصلية 
سيالن األنف والعطس والتهاب الحلق – خاصة لدى الناس 
الذيــن تلقــوا التطعيم- الصــداع، آالم العضالت، الســعال، 
باإلضافــة كذلــك إلــى العطس، ارتفــاع في درجــة الحرارة، 

ضغط في األذنني والوجه، فقدان حاستي التذوق والشم.
وأضافت املنظمة، أن قائمتــي األعراض متطابقتان تقريبا، 
علــى الرغم من أن اإلســهال وفقدان الشــهية من املرجح أن 

يكونا مرتبطني بكوفيد19.

أعلنــت منظمة الصحة العاملية، اليوم األربعاء، انخفاض عدد 
اإلصابــات والوفيــات الناجمة عن فيروس كورونا لألســبوع 

الثالث على التوالي.
وقالت املنظمة في أحدث تقرير أسبوعي لها عن الجائحة، إن 
أكثر من ســبعة ماليني حالة جديدة تــم اإلبالغ عنها، وهو ما 

يمثل انخفاضا بنسبة 24 باملائة مقارنة باألسبوع السابق.
وانخفض العدد األســبوعي لوفيــات كورونا في جميع أنحاء 

العالم بنسبة 18 باملائة، ليصل إلى أكثر من 22 ألف حالة.
وأشارت إلى أن هذه االنخفاضات "يجب تفسيرها بحذر" ألن 
الكثير من الدول التي شــهدت انحســارا في تفشــي الفيروس 
غيــرت اســتراتيجيات االختبــار الخاصة بها، وهــو ما يعني 

الكشف عن عدد أقل بكثير من الحاالت.
وقالت املنظمة إنها تراقب عدة متحورات لفيروس أوميكرون.

الصحة والكورونا
رواد الفضاء الروس يزرعون بروتين متحور 

"أوميكرون"

ما هو متحور أوميكرون EX الجديد؟

اســتغرقت نحــو 8 أيــام، ثم عــادت عينات الفيــروس على منت 
مركبة الفضاء املأهولة إلى األرض حيث تجري دراستها.

وسترســل دفعة ثانيــة من البروتينــات إلى املحطــة الفضائية 
الدوليــة مــع البعثــة الفضائيــة املأهولة املخطــط لتنفيذها في 
الخريــف املقبــل، كمــا يمكن أن ُترســل دفعة وســطية على منت 
شاحنة فضائية ستطلق إلى املحطة الفضائية الصيف املقبل.

وكشــفت املنظمــة، أن تحديــد مصدر االختبار هــو الطريقة 
الوحيــدة ملعرفة ما إذا كنــت مصابا بفيروس كوفيد. فهناك 

عدد من الطرق املمكنة األخرى لتحديد مرضك.
وبحســب مــا رود فــي الصحــف البريطانيــة، يدعــي نائب 
رئيــس الجمعية الطبية األســترالية كريس موي، أن بعض 
األعــراض هــي مؤشــر أقــوى على كوفيــد 19، علــى عكس 
التهابات الجهاز التنفســي األخرى. وقال "الحمى الشديدة 
وضيــق التنفــس وآالم العضــالت والتعب والغثيــان، وكذا 
اإلســهال وفقدان حاســة التــذوق أو الرائحة دون انســداد 
األنــف، تتماشــى مــع كوفيــد 19 أكثــر مــن التهــاب الحلق 

وسيالن األنف أو السعال".
وعلى الرغم من أن أوميكرون قد ال يبدو أكثر من مجرد نزلة 
برد، فإن تطبيق Zoe Covid لتتبع األعراض يحذر من أنه 

ال يزال بإمكانه "إدخالك إلى املستشفى وقتل الناس".

Town & Country
Real Estate Merrylands

Town & Country Real Estate Merrylands is young & dynamic 
Real Estate office setting the highest standards of client service 
commitment to achieve a practical solution for Wealth – Growth 
& Security Investment. We endeavour always to live up to our 
corporate boast “bringing people and property together.” We 
would like to offer a continuing 4.4% management fee and a seven 
thousand flat selling fee. 

Please contact us  Elie Kaltoum

3 / 254 Pitt St, MERRYLANDS NSW 2160 
P: 02 9897 7466 
F: 02 9897 7669 
M: 0413 764 648 
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أغنى ١٠ مليارديرات في العالم يتقدمهم إيلون ماسك بثروة فلكية

بعد تعديل معايير الجائزة..
ترشيح 5 نجوم لنيل الكرة الذهبية واستبعاد صالح

وتصــدر مــن تمت معرفتهم مــن عرب القائمــة رجل األعمال 
املصري ناصيف ســاويرس، الذي احتل املرتبة 304 عامليا، 
بثــروة قدرها 7.7 مليار دوالر، تاله رجل األعمال الجزائري 
يسعد ربراب، املالك 5.1 مليار، وهو في املرتبة 536 عامليا، 
تاله امللياردير املصري نجيب ساويرس ثالثا، محتال املرتبة 
883 عامليــا، بثــروة بلغــت 3.4 مليــار دوالر، فيمــا حل في 
الدرجــة الرابعــة رجل األعمال اإلماراتي حســن ســجواني، 
بثــروة مقدارهــا 2.7 مليــار، جعلتــه باملرتبــة 1163 فــي 

التصنيف العاملي.
وحــل في املرتبة الخامســة عربيــا رجل األعمــال اإلماراتي 
عبداهلل الغرير، بثروة بلغت 2.6 مليار دوالر، وجاء باملرتبة 
1196 عامليــا، تاله في املرتبة السادســة عربيا كل من رجل 
األعمــال اإلماراتي عبد اهلل الفطيــم ورجل األعمال املصري 
محمد منصور ورجل األعمال العماني سهيل بهوان، بثروة 
لكل منهم بلغت 2.5 مليار دوالر، احتلوا بها املرتبة 1238 
فــي التصنيــف العاملــي، وجــاء بعدهــم املليارديــر املصري 
محمد الفايد ورجل األعمال القطري الشيخ فيصل بن قاسم 
آل ثاني في املركز الســابع، بثــروة من 2.1 مليار دوالر لكل 

منهما، وجعلتهما في املرتبة 1445 عامليا.
وتال االثنني في الترتيب امللياردير املصري يوســف منصور 
فــي املركز الثامــن، بثروة بلغت 1.5 مليار دوالر، جعلته في 
املرتبــة 1929 فــي التصنيــف العاملــي، تاله رئيــس وزراء 
قطــر الســابق حمد بن جاســم بن جابر آل ثانــي، بثروة من 

وذكرت الصحيفة الفرنســية الشــهيرة، أن مهاجم ريال مدريد، 
الدولي الفرنســي كريم بنزيما، يتصدر سباق التتويج بجائزة 
الكــرة الذهبية للعام الحالي، بفضــل األداء الرائع الذي يقدمه 

خالل األشهر األخيرة.
ويتربــع بنزيما على صدارة هدافي الدوري اإلســباني برصيد 
24 هدفــا، كما أنه األكثر صناعــة لألهداف في "الليغا" بواقع 

11 تمريرة حاسمة.
وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن تألق بنزيما في "الليغا"، 
وانفجاره في دوري أبطال أوروبا هذا املوســم، يجعله املرشح 

الرئيسي لحصد الكرة الذهبية األولى في مسيرته.
وما يجعل بنزيما يملك فرصة كبيرة للفوز بـ"البالون دور" هو 
أن معايير الجائزة ســتتغير بدءا من نســخة هذا العام، حيث 
ســيتم تقييم الالعبني بناء على املوســم الكــروي وليس العام 
امليالدي، مما يعني أن بطولة كأس العالم 2022 التي ســتقام 

نهاية العام الحالي في قطر لن تدخل في التقييم هذا العام.
وأضــاف التقريــر أنه رغــم تصــدر بنزيما للســباق حتى هذه 
اللحظــة، لكــن هناك منافســني يطاردونــه بقوة، على رأســهم 

 Forbes ظهــر مــن قائمــة أصدرتها أمــس مجلــة
االقتصاديــة األميركيــة عمــا كانــت عليــه ثــروات 
أصحــاب املليــارات العــام املاضي بالعالــم، وهي 
الرقــم 36 حتى اآلن، أن عددهــم تراجع كثرواتهم، 
فقــد كانوا 2755 بالئحــة 2021 ويملكون 13.1 
تريليــون دوالر، وأصبحــوا 2668 يملكون 12.7 
تريليونا، فيما خرج 329 من قائمة 2021 وانضم 
236 مليارديــرا جديــدا إلى قائمة العــام الحالي، 

بينهم نجمة البوب ريهانا.

كشــفت صحيفة "ليكيــب"، قائمة أبرز املرشــحني 
لحصــد جائزة الكــرة الذهبيــة لعــام 2022 التي 
تقدمهــا مجلــة "فرانــس فوتبول" ســنويا ألفضل 
العــب في العالم، وذلك مع اقتراب املوســم الحالي 

من نهايته.

1.2 مليــار دوالر، تــاله امللياردير املصري ياســني منصور، 
المتالكــه1.1 مليــار دوالر، وجــاء فــي املرتبــة 2448 فــي 

التصنيف العاملي.
أما عامليا، بحســب ثروات أغنى 10 بالالئحة، وكلهم أميركيون 
باســتثناء فرنســي وهنــدي، فاســتمر Elon Muskاملالك 219 
)171( وبعــده الفرنســي  Jeff Bezos ثانيــا  مليــارا، تــاله 
Bernard Arnault ثالثا )158( ثم Bill Guets رابعا )129( 
تاله Warren Buffett خامسا )118( ثم Larry Page سادسا 
 Larry 107( اضافة الى( سابعا Sergey Brin وبعده )111(
Ellison ثامنــا )106( ثــم Steve Ballmer تاســعا )91.4( 
فيما الهندي Mukesh Ambani عاشــرا، بثروة جعلته األغنى 

أيضا في كل آسيا، وبلغت 90.7 مليار دوالر.

وال يــزال عدد أصحــاب املليارات في الواليــات املتحدة، هو 
األكبــر مــن عددهم بــأي دولة، حيث بلغــوا 735 هذا العام، 
مقابــل 724 العام املاضي، تالهم 607 صينيني في املرتبة 
الثانيــة، ثــم 166هنديــا بالدرجــة الثالثة، فيمــا حل 134 
أملانيــا بالدرجــة الرابعة، وكانت الخامســة مــن نصيب 83 

روسيا.
وضمــت القائمــة 327 ســيدة، ورث معظمهــن ثرواتهــن، 
وأغناهــن من أســس جدها شــركة L’Oréal ملســتحضرات 
 Françoise الفرنســية  وهــي  وتوابعهــا،  التجميــل 
Bettencourt Meyers املالكة 74.8 مليار دوالر، أي أكثر 

من 1.2 مليار مما كانت عليه قبل عام.

هداف بايرن ميونخ، الدولي البولندي روبرت ليفاندوفســكي، 
الــذي يتصــدر قائمــة هدافــي الــدوري األملانــي ودوري أبطال 

أوروبا.
كمــا اســتعرضت "ليكيــب" أســماء أخــرى قــد تزاحــم بنزيما 
وليفاندوفســكي علــى الجائزة مثل ســاديو مانــي، الذي يقدم 
موســما مميزا مــع ليفربــول، وتمكن من قيــادة منتخب بالده 

الســنغال للتتويــج بلقب أمــم إفريقيا والتأهــل ملونديال قطر، 
وصانــع األلعاب البلجيكي كيفــن دي بروين، الذي يبصم على 
أحد أفضل مواســمه منذ انضمامه ملانشســتر ســيتي، إضافة 
إلــى مهاجــم باريس ســان جيرمــان ومنتخب فرنســا، كيليان 

مبابي، الذي ينفرد بصدارة هدافي الدوري الفرنسي.
والغريــب في هذه الترشــيحات، أن صحيفــة "ليكيب" لم تذكر 
اســم النجــم املصري محمــد صالح ضمن املرشــحني، رغم أنه 
يتصــدر قائمة هدافي الدوري اإلنجليزي، ويقدم أداء جيدا في 
دوري أبطــال أوروبا. وكانت مجلة "فرانــس فوتبول"، أعلنت 
فــي وقــت ســابق عــن مجموعة مــن التعديــالت على عــدد من 
املعاييــر الخاصة بجائــزة الكرة الذهبية بدءا من نســخة هذا 

العام وجاءت التعديالت على النحو التالي:
- الفتــرة التي ســيتم اختيار الالعبني على أساســها ســتكون 

موسما، ولن تزيد عن سنة كما كان يحدث سابقا.
- الصحفيــون املمثلــون ألول 100 دولــة فــي تصنيــف الفيفا 

سيكون لهم حق التصويت فقط.
- املعيــار األول الختيــار الفائــز بالجائــزة املرموقــة ســيكون 
املستوى الفردي لالعب ثم البطوالت التي يتوج بها مع فريقه 

ومنتخب بالده.
تجدر اإلشــارة إلى أن النجم األرجنتيني ليونيل ميسي، الذي 
تراجع مستواه بشكل كبير هذا املوسم بعد انضمامه لباريس 
ســان جيرمــان قادما من برشــلونة، تــوج بالكــرة الذهبية في 

العام املاضي للمرة السابعة في مسيرته في رقم قم قياسي.


