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التتمة صـــ ٢

تصنيع جميع أنواع اخلزائن

أدت الحكومة الجديدة برئاسة أنتوني ألبانيز اليمني 
الدســتورية في مقر الحكومة في كانبيرا.

أقســم الــوزراء في الحكومــة الجديدة لحــزب العمال 

أمــام الحاكم العــام ديفيد هيرلــي ، والتي تضم عدًدا 
قياســًيا من النساء والنواب من خلفيات غير أنكلو.

أعلنــت حكومة ألبانيزي املكونة من 30 عضوا مســاء 

الثالثاء. تضم 13 امرأة. قال السيد ألبانيزي إنه فخور 
بقيادة "حكومة شاملة متنوعة مثل أستراليا نفسها”.

حكومة أنثوني ألبانيزي اجلديدة
تقسم اليمني الدستورية 
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حكومة أنثوني ألبانيزي... 

وقــال يــوم أيضــا: “هذا هــو أكبر عدد من النســاء خدمــن في وزارة أســترالية على 
اإلطالق”.

وأدت وزيــرة الخارجيــة بينــي وونــغ ووزيــر الخزانة جيــم تشــاملرز ونائب رئيس 
الــوزراء ريتشــارد مارليــس ووزيــرة املاليــة كاتي غاالغــر اليمني األســبوع املاضي 

وسيحتفظون بهذه املناصب.
باإلضافــة إلى ذلك ، الســيد مارليس - الــذي كان أول من ظهر يوم األربعاء – يتولى 

وزارة الدفاع من بريندان أوكونور.
مع أداء الحكومة الجديدة اليمني الدســتورية بترتيب األقدمية ، تبع السيد مارليس 

السناتور وونغ والدكتور تشاملرز.
كانــت الســناتور غاالغــر هــي التالية ، حيــث أضافت وزيرة شــؤون املــرأة ووزيرة 

الخدمة العامة إلى دورها الحالي.
أدت تانيــا بليبيرســك اليمني الدســتورية كوزيــرة للبيئة ، التي تحولــت من حقيبة 
التعليم التي احتفظت بها منذ فترة طويلة. فقدت املتحدثة الســابقة لشــؤون البيئة 

فــي حزب العمال ، تيــري باتلر ، مقعدها في كوينزالند في االنتخابات.
ونفى ألبانيزي أن يكون هذا التحول بمثابة تخفيض لرتبة الســيدة بليبيرســك. 

دافــع نائــب زعيم حزب العمال ريتشــارد مارليس عن هــذه الخطوة ، قائاًل إن وزارة 
البيئــة ال يمكــن وصفهــا بأنها خفض الرتبة ، مع كون هذه الوزارة من أهم أولويات 

حزب العمال.
“لقد كانت دائًما حقيبة رفيعة جًدا في الحكومة ، ال ســيما الحكومات العمالية”.

جيســون كليــر ، الــذي كان املتحدث باســم املعارضة أثناء االنتخابــات أصبح وزير 
الجديد. التعليم 

كانــت هنــاك عــدة لحظات تاريخيــة في حفل األربعاء. إد هوســيك ، وزيــر الصناعة 
الجديــد ، هــو أول وزيــر مســلم في مجلس الــوزراء ، في حني أن آن علــي ، الوزيرة 

الجديــدة لتعليــم الطفولــة املبكرة والشــباب في مجلــس الوزراء ، وهــي أول امرأة 
مسلمة تشغل منصب وزيرة.

أصبحــت ليندا بورني أول امرأة من الســكان األصليني تشــغل حقيبة األســتراليني 
 NDIS األصليــني ، بينمــا أصبح زعيم حزب العمال الســابق بيل شــورتن وزيًرا في

ووزيًرا للخدمات الحكومية.
النائــب العــام الجديد هــو مارك دريفوس ، الذي شــغل هذا املنصب ســابًقا في عام 

.2013
النائبة الفيكتورية كلير أونيل هي وزيرة الشــؤون الداخلية ، لتحل محل كريســتينا 

كينيلــي ، التي لم تنجح فــي االنتخابات في محاولة لالنتقال إلى مجلس النواب.
في منصب جديد آخر ، أصبح النائب عن نيو ســاوث ويلز مات ثيســتلثويت وزيرًا 
للجمهورية ، فضاًل عن توليه منصب مساعد وزير الدفاع وشؤون املحاربني القدامى.
وصــف رئيــس حركــة الجمهوريــة األســترالية ، بيتر فيتزســيمونز ، تعيني الســيد 

ثيســتلثويت بأنه "أفضل خبر لحركة الجمهورية األســترالية في قرابة ربع قرن”.
ويبقــى أن نرى التقدم الذي ســيحرزه حزب العمال بشــأن هــذه القضية بعد أن أكد 
أن صوت األمم األولى املنصوص عليه في الدســتور للبرملان كان أولوية االســتفتاء.
لكن السيد فيتزسيمونز قال إن الحركة الجمهورية لديها اآلن "الريح في أشرعتنا”.
حصــل حــزب العمال علــى آخر مقاعده البالغ عددها 77 مقعــًدا يوم الثالثاء ، بفوز 
ضئيــل فــي مقعــد غيلمور علــى الســاحل الجنوبي لوالية نيو ســاوث ويلــز. وهذا 

يمنحهــا أغلبية واضحــة ولكن ضئيلة في مجلس النواب املكون من 151 مقعًدا.
لم يذكر السيد ألبانيزي املتحدث في البرملان بعد. ومن املرجح أن ينتظر هذا القرار 

حتــى اقتراب موعد عودة البرملان في 26 يوليو تموز.
لــم يتضــح بعد ما إذا كان ســيكون نائبا عــن حزب العمال ، أو شــخًصا من أعضاء 

البرملان. أعرب أندرو ويلكي املســتقل من تســمانيا عن اهتمامه بالدور.
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ممدوح سكرية

قلق حول 
استخدام 
“الفيسبوك”

ال شك أن "الفيسبوك” هو من أقوى وسائل التواصل االجتماعي 
في العالم. في هذه املقالة سوف أناقش أغلب إيجابيات وسلبيات 
اســتخدام هذه الوســيلة االجتماعية، ومع ذلك ســوف أركز على 
عيــوب “الفيســبوك” أكثر من مزاياه اإليجابيــة والتي أصبحت 

معروفة ملعظم مستخدميه.
يقــدم “الفيســبوك” للمســتخدمني فرصــة التواصل مع األســرة 
واألصدقــاء، وكذلــك مــع زمــالء العمــل، وحتــى لقاء أشــخاص 
جــدد، وأيضا يســتخدم ألغراض تجاريــة للترويج للمنتجات أو 

الخدمات.
ويمكــن أيضا إســتخدام “الفيســبوك” كأداة دردشــة عن طريق 
الفيديــو والرســائل، وإرســال الصــور وكذلــك املحادثــات عبــر 
“السكايب” وغيرها الكثير، ومؤخرا أصبح من املمكن إستخدامه 

كوسيلة لألرشفة.
ومن إيجابيات “الفيســبوك” أيضا، انه وســيلة جيدة للحصول 
علــى املعلومات والترفيه واألخبــار، فيوجد فيه تحديث لألخبار 
واملعلومات بشكل متواصل من كافة الوسائل االعالمية. وبشكل 
خــاص، األخبــار املهمة عادة يتم تداولها بشــكل ســريع جدا من 

خالله.
من ناحية أخرى، يســعى بعض مســتخدمي “الفيســبوك”  إلى 
إبــراز شــخصياتهم ولــو كان ذلــك عن طريــق تجريــح االخرين 
وتشــهيرهم  والنيــل مــن كراماتهــم ومكانتهــم ، فيســتخدمون 
مصطلحــات ال تليــق بأصــول التخاطب الحضــاري وهذا طبعا 
يظهر عدم الحس باملسؤولية، وعدم إدراك خطورة إستخدام هذه 

املساحة من الحرية للتعبير عن أشياء مفيدة وليست مبتذلة.
هذه الظاهرة الســرطانية ولألســف استفحلت عند عدد من أبناء 
الجاليــة العربيــة مؤخــرا، وأصبح هؤالء كالديكــة على “املزابل 
الفيسبوكية” يصيحيون، في كل األوقات واألزمان بدون رادع أو 
محاسب، ويطبقون املثل القائل "إذا لم تستح فـافعل ما تشاء".

أما عن الخصوصية، فنحن بحاجة إلى النظر إليها أثناء إستخدام 
“الفيسبوك” ، والتي تتعلق بتوافر املعلومات الشخصية، سواء 
الصــور، أو الفيديــو أو النــص علــى صفحاتــه، حيــث يجب أن 
نضع في عني االعتبار خصوصية بياناتنا الشــخصية، ألنه بعد 

وضعها على االنترنت تفقد السيطرة عليها كليا. 
يقدم “الفيســبوك” العديد مــن التطبيقــات الترفيهية  واأللعاب 
التي يمارسها املستخدمون بشكل متواصل وألوقات طويلة، مما 
يتسســبب لهم بنوع من اإلدمان، وهذا ما قد يؤثر بشــكل سلبي 

على حياة املستخدمني وعالقاتهم الشخصية مع من حولهم. 
من أبرز مســاوئ “الفيســبوك” هو القدرة على تســجيل حساب 
وهمــي مــع صورة وهمية، فــي محاولة لخداع وجــذب اآلخرين. 
ويلجــأ البعــض إلى إنتحال شــخصيات أخرى رفيعة املســتوى 
ومشــهورة لالغــراء واالغواء، من أجل اإلبتزاز وكســب األموال، 
لذلك ينبغي على جميع مستخدمي “الفيسبوك” الحرص والحذر 
من الحســابات املشــبوهة هذه، كي ال يقعون في أي خطأ يؤدي 

إلى ما ال تحمد عقباه، وإلى نتائج كارثية.
ووفقــا للتقاريــر، أصبــح “الفيســبوك” واحــدا مــن األســباب 
الرئيسية للتعارف وكذلك من األسباب الرئيسية لحاالت الطالق 

وفشل العالقات.
فــي الختام إذا تم اســتخدام “الفيســبوك” بالطريقة الصحيحة 
واملناســبة مع النية الجيدة، يمكن أن يكون أداة قوية للتســويق 

والتواصل والترفيه واملعرفة.

أستراليا تفتح حدودها أمام السياح األجانب 
ألول مرة منذ سنتين

النائب ستيف جونز يوجه نداء عاطفيا بشأن 
مشروع قانون ديني

أعلنت أستراليا أنها ستفتح حدودها أمام 
املواطنــني األجانب بدايــة مــن 21 فبراير 
الجاري، شرط أن يكونوا قد تلقوا التطعيم 

كامال ضد فيروس كورونا.
 وقال رئيس الوزراء ســكوت موريسون، إن
الحــدود  الوزراء قرر إعادة فتــح  مجلــس 
لجميــع حاملي التأشــيرات بدايــة من 21 
فبراير الجــاري، وأكــدد أن ذلــك ســيكون 
مشــروطا بإثبــات تلقي جرعتــني من لقاح 

مضاد لفيروس كورونا.
القيــود  أن  علــى  موريســون  شــدد  كمــا 
التــي  الحدوديــة  والتدابيــر  الصحيــة 
اعتمدتهــا حكومــات الواليــات املحلية في 

ه نائب أســترالي بارز مــن املعارضة نداء 
عاطفيا بعدم التسرع في البت في مشروع 
قانــون مثيــر للجــدل يهــدف إلــى حمايــة 

املتدينني.
ويقول النقاد إن مشــروع القانون يشــرع 
الدينيــة  للمــدارس  ويســمح  التمييــز 

باستبعاد الطالب العابرين جنسيًا.
وفي إشارة إلى ابن أخيه املثلي، قال نائب 
حــزب العمــال ســتيفن جونز إن مشــروع 

القانون لم يخضع للتفكير.
وقال أمام البرملان إن ابن أخيه "كان عمره 

15 عاما فقط عندما انتحر".
وقــدم رئيس الوزراء، ســكوت موريســون 
مشروع قانون التمييز الديني في نوفمبر/

تشــرين الثاني. وقال إنه سيضمن حماية 
األشــخاص املتدينني واملنظمــات الدينية 
للتعبيــر عــن معتقداتهــم وتجنــب "إلغاء 

الثقافة".
وخــالل خطــاب ألقــاه فــي البرملــان فــي 
كانبيــرا يــوم الثالثــاء، قــال جونــز، وهو 
مســاعدوزير الخزانــة فــي حكومــة الظل، 
إن مشــروع القانون في شــكله الحالي "ال 

يرضي أحدا".
وقــال: "أنــا أؤيــد حريــة الديــن. أفهم أن 
الكثيريــن في مجتمعنــا يرغبون في رؤية 
القوانــني الحالية معــززة لحماية حريتهم 
في التعبير الديني. وأنا أؤيد ذلك أيضا".

لكنــه شــدد علــى أن "النقــاش الســام في 
بعــض األحيان الذي أطلقه رئيس الوزراء 
ســلط الضــوء علــى حقيقــة أنــه ال توجد 

حقوق غير محدودة".
وأضاف جونز أن عائلته أقامت األســبوع 

البــالد ستســتمر في التطبيــق على جميع 
الوافدين إلى أستراليا.

وأغلقــت أســتراليا حدودها أمــام األجانب 
2020 بســبب تفشــي وبــاء  فــي مــارس 

كورونا في جميع أنحاء العالم.
وكان عــدد األســتراليني الذيــن ُســمح لهم 
بالعــودة إلى ديارهم محدودا، وفي نوفمبر 
األســترالية  الســلطات  بــدأت   ،2021
فتــح حدودهــا بشــكل تدريجي، وســمحت 
بعبــور  تطعيمهــم  تــم  ملواطنيها الذيــن 
حدودهــا دون حجــر صحــي، فضــال عــن 
الســماح بدخول فئات معينة من املواطنني 

األجانب.

املاضي جنازة أولي، ابن أخيه.
وقــال أمــام البرملــان "كان شــابا جميــال 
ومبدعــا وشــجاعا". وأضــاف: "لقــد كان 
مثليا. ولم يكن متأكدا من هويته الجنسية 

ويعاني بما يتعلق بصحته العقلية".
وقــال جونــز أيضــا إنــه كان قلقــا من أن 
ابنه املراهق غير املطابق لنوع جنســه قد 
يتعــرض للهجوم ملجــرد إخبار الناس عن 

هويته الجنسانية.
وســأل البرملــان: "مــا هــي الرســالة التي 
نريــد أن يوجهها هذا البرملــان إلى هؤالء 

األطفال؟".
وتابــع: "من املؤكــد أننا ال نريــد أن نقول 
لهــم ال بأس في أن تكون مثليا، طاملا نحن 
ال نعــرف ذلك؟ بالتأكيد يمكننا فعل ما هو 

أفضل من ذلك".
وأضــاف: "دعونا نعمل علــى قانون ولكن 

دعونا نفعله بشكل صحيح".
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دراسة

دراسة تكشف خدعا ال حصر لها
يستخدمها المحتالون عبر الهاتف

حــدد بحث جديــد فــي عمليــات االحتيال 
عبــر الهاتــف البرامــج النصيــة واخــداع 
التي يســتخدمها املحتالــون للخداع بغية 

الوصول بيانات هواتفنا املهمة.
وقــام باحثون من مركز األمن الســيبراني 
بجامعــة ماكــواري بتحليل محتــوى أكثر 
مــن 100 ســاعة مــن املكاملــات الهاتفيــة 
املكاملــات  "مراحــل"  لتحديــد  االحتياليــة 
الهندســة  تقنيــات  وتحديــد  الواضحــة 
االجتماعيــة التــي يســتخدمها املحتالون 

ضد ضحاياهم.
واســتخدم الفريــق، برئاســة دالــي كافار، 
اللغــة  ومعالجــة  اآللــي  التعلــم  تقنيــات 
"النصــوص"  عــن  للكشــف  الطبيعيــة 
مواضيــع  تســتخدم  التــي  االحتياليــة 

وعواطف مختلفة.
وستســاعد هذه النتائج فــي تطوير طرق 
أفضل الكتشــاف ومنع عمليــات االحتيال 
التي تمثل العنصر البشري الذي يعد أمرا 

بالغ األهمية لنجاح املحتالني.
وقــال البروفيســور كافــار: "معظم الناس 
إما تــم اســتهدافهم، أو يعرفون شــخصا 
وقــع ضحية للمحتالني، إن دراســاتنا هي 
واحدة من الدراسات الوحيدة لفك محتوى 
مكاملــات االحتيال والحيل النفســية التي 

يستخدمها املهاجمون في العمق”.
وأضــاف:" لقد عرفت حتــى باحثا ما بعد 
الدكتــوراه، لديه ســنوات مــن الخبرة في 
مجال األمن الســيبراني، تم خداعه بمبلغ 
عبــر  احتيــال  عمليــة  فــي  دوالر   8000

الهاتف.”
وبحســب البروفيســور كافار، خــالل عام 
عبــر  املحتالــون  ســرق  وحــده،   2021
الهاتــف أكثــر مــن 100 مليــون دوالر من 
 144000 مــن  أكثــر  عبــر  األســتراليني 
حادثة تم اإلبالغ عنها لخدمة سكامواتش 
التابعــة لـــ ACCC - وهــذا مجرد غيض 

من فيض سريع النمو.
التطــورات  كافار:"تســمح  وأضــاف 
التكنولوجية للمهاجمني بإخفاء هوياتهم 
واســتخدام أشــياء مثــل املكاملــات اآلليــة 
املسجلة ومنصات الصوت عبر بروتوكول 
اإلنترنــت مثــل Skype لتقليــل تكاليــف 
املكاملات وتقليــل املخاطر التي يتعرضون 

لها.”
ويقول البروفيســور كافــار إنه على الرغم 
أدخلتهــا  التــي  الجديــدة  القواعــد  مــن 
الحكومة الفيدرالية والتي تسمح لشركات 
االتصــاالت بحظــر أكثر مــن 200 مليون 
ال   ،2021 عــام  احتياليــة خــالل  مكاملــة 
تــزال هناك ماليني مكاملــات احتيال أخرى 

تحصل كل أسبوع.
وبحســب كافار فعلى الرغــم مــن تطويــر 
مجموعــة مــن اإلصالحــات التقنيــة مثــل 
حظر األرقام الســيئة املعروفة واســتخدام 
التعرف على األنماط في املكاملات الصادرة، 
فــإن هذه اإلصالحات ال تلتقط ســوى جزء 

صغير من تدفق مكاملات االحتيال.
مــع  التعامــل  كافار بصعوبــة  واعتــرف 
التــي  االجتماعيــة  الهندســة  تقنيــات 

يستخدمها املحتالون للتالعب بضحاياهم 
فــي الكشــف عــن التفاصيــل الشــخصية 
وتفاصيل الحســاب أو شــراء قسائم عبر 
اإلنترنت أو تحويل األموال إلى حســابات 

بنكية يسيطر عليها املحتال.
مــن  واحــدة  دراســتنا  "إن  كافــار:  قــال 
الدراســات الوحيدة لفــك محتوى مكاملات 
االحتيال والحيل النفسية التي يستخدمها 

املهاجمون في العمق”.
وقــام فريــق البروفيســور كافــار بنســخ 
300 مكاملــة احتيــال ُنشــرت  أكثــر مــن 
على"يوتيوب"، معظمها سجلها أشخاص 
يتظاهــرون بالوقوع في عملية احتيال، ثم 
كشــفوا فــي النهاية عن حيلتهــم وعاقبوا 

املحتال.
لتحليــل  املختــارة  العينــات  وخضعــت 
املشاعر، واســتخدمت نماذج التعلم اآللي 

للعثور على أنماط في املكاملات.
ويقــول عضو الفريــق الدكتــور إيان وود 
الطبيعيــة:  اللغــة  معالجــة  فــي  خبيــر 
"يبحــث نموذج الــذكاء االصطناعي لدينا 
رئيســية معينــة،  عبــارات وكلمــات  عــن 

املوضوعــات  بــني  الشــائعة  واالنتقــاالت 
التــي قد تعكس خطــوات في نص برمجي 
احتيالــي" ، مضيفــا أن 100 ســاعة مــن 
النص هي مصدر بيانات غني، مثل ســاعة 
واحــدة فقط مــن الصوت يمكن أن تشــمل 

5000 إلى 9000 كلمة.
التــي  النصــوص  أن  الفريــق  ووجــد 
علــى  تحتــوي  املحتالــون  يســتخدمها 
مسارات متعددة، يمكن تبسيطها إلى أربع 

مراحل مختلفة:
املقدمة

يثبت املحتال نفســه على أنه ذو مصداقية 
وفــي موقع ســلطة ، ثم يتحــدث عن تهديد 
- مــع  للمتلقــي بطريقــة واقعيــة  خطيــر 
التهديــد املفترض من ســلطة أعلــى )على 
ســبيل املثال، النظــام القانونــي أو مكتب 

الضرائب( .
 املساعدة

يتظاهر املحتال كمدرس مفيد، باســتخدام 
محادثات بناء العالقات، ويســاعد املتلقي 
املفترضــة،  املشــكلة  حــل  علــى  ظاهريــا 
ويعطي إرشــادات خطوة بخطوة لالنتقال 

إلى موقع ويب، أو تثبيت برنامج، أو ملء 
النماذج عبر اإلنترنت.

 التهديد
هــذه  فــي  املشــاعر  تتزايــد  أن  يمكــن 
املرحلــة  حيــث يعــزز املحتــال التهديدات 
بالشــرطة،  ويستشــهد  االمتثــال،  بعــدم 
وأوامر املحكمة، وأوامر االعتقال، والسجن 
والعواقــب الســلبية األخرى ، باســتخدام 
مصطلحــات تبدو قانونيــة ، والتحدث مع 
الضحيــة لتأجيل األســئلة وإدخال ضغط 
الوقت ملنع الضحية من التفكير في األمر.

 الدفع / اإلغالق
بمجــرد أن يحصل املحتــال على ما يريده، 
مثــل الدفــع ببطاقــة االئتمــان أو إغــراء 
الضحيــة لتنزيــل برامــج ضــارة، تصبــح 
املحادثــة أقــل تنظيما، وينهــي املحتالون 
املكاملة، ويعدون أحيانا بمعاودة االتصال.
وقال البروفيســور كافار: "إن العثور على 
الهندســة  الســتراتيجيات  واضــح  دليــل 
االجتماعيــة التــي يســتخدمها املحتالون 
سيســاعدنا على بنــاء آليات أكثــر فاعلية 

للكشف عن االحتيال والوقاية منه”.
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إعالنات

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

Promotion ends on the 31st of Jan, 2022. 
Book A Treatment, call Sally: 0451 164 088

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

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

واحد.
ينتهي العرض في 31 كانون الثاني 2022.

للحجز  االتصال ب سالي:
0451164088

لقاحات COVID-19 لألطفال 
والشباب الصغار 

مقال إعالنّي

ا. الية، كن�ب رّصحت به الحكومة الأس�ت

من المهم أن تتلّقى أنت وأفراد عائلتك دائًما 
لقاحات COVID-19 المقّررة. للمساعدة 

في الإجابة على أسئلتك عن لقاحات 
COVID-19 لالأطفال الذين تتراوح أعمارهم 

من 5 سنوات إلى 17 سنة، قّدمت دائرة 
الصحة المعلومات أدناه.

أهمية تطعيم الأطفال البالغين من 
العمر بين 5 سنوات و17 سنة ضد 

COVID-19
هناك العديد من الفوائد لتطعيم طفلك 

ضد COVID-19 والتي يدعمها خبراء 
الصحة في أستراليا:

يساعد اللقاح في منع إصابة الأطفال   •
ـ COVID-19: على الرغم من أن  ب

أعراض COVID-19 عند الأطفال عادًة 
ما تكون أخّف منها عند البالغين، إلّ أن 
بعض الأطفال الذين يُصابون بالفيروس 
يمكن أن يصبحوا مرضى للغاية ويحتاج 

الأمر إلى إدخالهم المستشفى.  
يساعد اللقاح في الحّد من انتشار   •
COVID-19: من المحتمل أن ينقل 
الأطفال الفيروس إلى الآخرين مثل 

احتمال انتقاله من البالغين، بما في ذلك 
إلى أفراد العائلة الأكبر سًنا الذين هم 

أكثر عرضة لالإصابة بالمرض الشديد.

يمكن أن يساعد تطعيم طفلك ضد   •
COVID في تقليل النقطاعات في 

أنشطة حياتك اليومية: سيساعد الحّد 
من انتشار COVID-19 الأطفال على 

مواصلة تعليمهم وأنشطتهم الجتماعية 
بدون انقطاع، مّما يؤثر بشكل كبير على 

رفاههم.

اللقاحات والجرعات المعتمدة 
للأطفال من سن 5 سنوات إلى 17 سنة

 )TGA( لقد اعتمدت إدارة السلع العالجية
مؤقًتا لقاح Pfizer لالأطفال البالغين 5 سنوات 

من العمر أو أكبر ولقاح Moderna لالأطفال 
البالغين 6 سنوات أو أكبر. وفي الحالتين، 

يحتاج الأمر إلى جرعتين.

سيحصل الأطفال البالغون من العمر بين 
5 سنوات و11 سنة على جرعة أصغر من 

اللقاح مقارنًة بالأشخاص البالغين 12 سنة أو 
أكثر. إذا بلغ الطفل 12 سنة من العمر بين 
الجرعتين المقّررتين له، يمكن إعطاؤه جرعة 

أكبر في التطعيم الثاني.

 COVID-19 يساعد تلّقي جرعتين من لقاح
على توفير أفضل حماية ضد المرض الخطير 

الناجم عن الفيروس.

تبدأ الحماية القصوى من COVID-19 بعد 
حوالي أسبوعين إلى 3 أسابيع من الجرعة الثانية.

يُنصح الأطفال الذين يعانون من نقص 
المناعة الشديد بتلّقي جرعة أولية ثالثة بعد 

شهرين من الجرعة الثانية.

هل يحتاج الأطفال إلى جرعة معّززة؟
بمرور الوقت، تقّل الحماية التي توفرها 

اللقاحات. يُنصح الأشخاص البالغون من 
العمر أكثر من 16 سنة بتلّقي جرعة معّززة 
للقاح COVID-19 بعد 3 أشهر من إكمال 

دورة التطعيم الأولية. ستعطي الجرعة 
المعّززة للقاح COVID-19 الأشخاص 

البالغين من العمر 16 سنة وأكثر حماية من 
الفيروس لأطول فترة ممكنة.

ل يُنصح الأطفال البالغون من العمر 15 
سنة أو أقل بتلّقي جرعة معّززة في هذا 

الوقت.

ماذا لو أصيب الأطفال بـ 
COVID-19 بعد التطعيم؟

ل يوجد لقاح فّعال بنسبة 100 في المائة، 
لذلك من المحتمل أن يمرض طفلك من 
COVID-19 حتى لو تم تطعيمه. إلّ أن 
الأدّلة تشير إلى أن الأشخاص الذين تم 

صابة بمرض خطير  تطعيمهم أقل عرضة لالإ
من COVID-19 أو لضرورة إدخالهم إلى 

المستشفى.

لحجز موعد، تحدث إلى طبيبك، 
australia.gov.au، أو اتصل على الرقم 

080 020 1800 واختر 8 للحصول على 
خدمات الترجمة الشفهية المجانية.
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أستراليات

تايلند.. كاميرات تجسس بحمامات النساء 
بسفارة أستراليا

طائرة مسيرة تساعد خبراء البيئة لزراعة 
األشجار في أستراليا

تــم العثــور على كاميرات تجســس داخل 
حمامات نســائية في السفارة األسترالية 

بالعاصمة التايلندية بانكوك.
وقال مســؤول في كانبيــرا ، إنه تم اتهام 
موظف ســابق في الســفارة األســترالية، 
بعــد العثــور على عدة كاميرات تجســس 

في حمامات نساء البعثة.
الخارجيــة  الشــؤون  وزارة  وأكــدت 
امللكيــة  الشــرطة  أن  علــى  األســترالية، 
التايالنديــة ألقــت القبــض علــى موظف 

تقلــع الطائــرة املســّيرة غيــر العادية فوق 
منطقة شــبه مهجورة. يوجد في حمولتها 

بذور األشجار. يعمل الجهاز كبستاني.
 AirSeed قال أنــدرو والكــر، مدير شــركة
يــزرع  واحــد  “شــخص   :Technologies
800 شجرة يومًيا، وتنثر الطائرة املسيرة 

40000 حبة بذرة يومًيا”.
هــذه التكنولوجيا مســتخدمة بالفعل على 
نطاق واسع في أســتراليا. السرعة ليست 

امليزة الوحيدة.
بيئيــة:  خبيــرة  ميلــز،  شــارلوت  وقالــت 
"يمكننــا زرع البــذور مــن األشــجار التــي 
يصعب زراعتها باليد. يمكن أيًضا الوصول 
إلــى األماكن التي يصعــب الوصول إليها، 
ويمكــن أيًضا زرع البــذور في التربة حيث 
ال يســتطيع الناس املشــي أو ال تســتطيع 

محلي سابق الشهر املاضي.
أن  الــوزارة  باســم  متحــدث  وأوضــح 
"رفاهيــة وخصوصيــة جميــع املوظفــني 
تظــل أولوية بالنســبة للــوزارة ونواصل 

تقديم الدعم املناسب”.
ولــم تتضــح املــدة التــي اســتمر خاللها 
وجــود الكاميــرات فــي الحمامــات، إذ لم 
ينكشف األمر إال بعد العثور على شريحة 
ذاكــرة )SD( علــى أرضية الحمــام، العام 

املاضي.

السيارات القيادة، ألنها يمكن أن تتلف “،
أواًل، يضع املتخصصون الذين يستخدمون 
الطائرات املسيرة خريطة للمنطقة التي تم 
التخطيــط للهبوط فيها. ثم يقررون ما هي 
األشــجار والشــجيرات الالزمة هناك. كما 

يتم أخذ عينات التربة.
وأضاف والكــر: “زراعة البذور بالطائرات 
املســيرة أرخص من اســتخدام العمالة أو 
التقنيــة  ُتســتخدم هــذه  معــدات األرض. 
فــي واليــات نيو ســاوث ويلــز وفيكتوريا 

وكوينزالند األسترالية”.
ســتظهر الطائرات املسيرة هذه في جنوب 
شــرق آســيا وأمريــكا الشــمالية وأفريقيا 
وأوروبا في املستقبل القريب. يخطط دعاة 
حمايــة البيئــة لزراعة مائة مليون شــجرة 

حول العالم في غضون عامني.

أخبار قصرية
تغريم شركة املراهنات

املراهنــات  شــركة  تضطــر  ســوف 
3.7 مليــون  دفــع  إلــى   Sportsbet
دوالر كغرامات ومبالغ مستردة لخرق 
قوانني البريد االلكتروني األسترالي.

اإلعالميــة  الرقابــة  هيئــة  وجــدت 
األسترالية أن Sportsbet قد أرسلت 
أكثر من 150.000 رســالة تسويقية 
ورســائل بريــد إلكترونــي إلــى أكثر 
مــن 37000 عميــل حاولــوا إلغــاء 

االشتراك.
ســوف تغــرم شــركة املراهنــات 2.5 
 1.2 إلــى  باإلضافــة  دوالر  مليــون 
مليون دوالر إضافية يتم اســتردادها 
للعمــالء الذين خســروا أمــوااًل على 

الرهانات املرتبطة بالرسائل.

تخفيف قواعد القيود
تركت قواعــد COVID19 غير القابلة 
للتفــاوض العائالت في جميع أنحاء 
الوالية محطمة، مع قيود مشــددة في 
املستشفى تمنعهم من زيارة أحبائهم 

املحتضرين.
ولكن أخيرا اســتمع السياسيون إلى 
نــداءات التعاطــف وتخفيــف قواعــد 

القيود

تصميم قلب اصطناعي
تــم تصميم قلــب اصطناعي كامل في 
أســتراليا ، وســوف يتم تجربته على 
البشــر هــذا العام - ممــا يمنح األمل 
إلــى  الذيــن ســيحتاجون  للمرضــى 

عملية زرع في املستقبل.
مستشــفى سانت فنسنت في سيدني 
هــو واحــد مــن مركزيــن أســتراليني 

لتجربة التكنولوجيا الرائدة.

مركز نقل جديد
خطــة إلنشــاء مركــز نقــل جديــد في 
منطقة األعمال املركزية في ســيدني ، 
مع تطوير شــارع هنتر ستريت لربط 
خدمات القطارات والســكك الحديدية 
الخفيفــة بمــا فــي ذلــك خــط متــرو 

سيدني الجديد.

الشرطة وحادث سير
تســببت الشــرطة فــي حالــة طوارئ 
فــي  اســرعت  عندمــا  بهــا  خاصــة 
االســتجابة لحــادث ســير، ، بعــد أن 
عنــد  بمبنــى  ســيارتهم  اصطدمــت 

تقاطع بونداي.
أصيــب الشــرطيان بجــروح طفيفــة، 
ولكــن املــارة يقولــون إن األمــر كان 

يمكن أن يكون أسوأ بكثير.
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أطيب أنواع البوظة العربية الفاخرة المصنوعة في معاملنا
لدى محالت االفراح حلويات معلبة خاصة لكافة انواع المحالت ونقوم بتوصيل الطلبات عند اللزوم.

 محالت االفراح دائما جاهزة لتلبية طلباتكم من الحلوى لكافة المناسباتكم المهمة من أعراس، أعياد 
ميالد، خطبة، احتفاالت دينية وحفالت تخرج.

زورونا أو اتصلوا بنا فسوف تجدون عند
محالت االفراح ما يفرحكم 

751 Punchbowl Road, Punchbowl NSW 2196

(02) 9708 2774
 www.alafrahsweets.com.au
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Level 1, Castlereagh Street, Liverpool NSW 2170

Tel: 1300 92 92 99

info@agc.edu.au   -   www.agc.edu.au

- Certificate III, IV and Diploma of Business

- Diploma of Information Technology

- Advanced Diploma of Leadership & Manage-
ment

- Certificate IV in Ageing Support

- Diploma of Beauty Therapy

- Diploma of Early Childhood & Care

Government Funded Courses
دورات تعليمية ممولة من الحكومة األسرتالية

ـ شهادة الدرجة الثالثة والرابعة والديبلوم في األعمال

ـ ديبلوم في تكنولوجيا املعلومات

ـ ديبلوم متقدم في ترأس األعمال وإدارتها

ـ شهادة الدرجة الرابعة في مساعدة املسنني

ـ ديبلوم في التجميل

ـ ديبلوم في العناية باألطفال
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إلنقاص وزنك وحرق السعرات الحرارية.. عليك 
بالحمام الساخن

أكدت دراســة بريطانية حديثة أن الحمام الســاخن يمكن أن يساعد 
بحرق السعرات الحرارية وإنقاص الوزن.

وقــال خبيــر التغذية مايكل موســلي، املشــارك في دراســة بجامعة لوبورو فــي انجلترا، إن 
املشاركني في التجربة استلقوا ملدة ساعة في حوض استحمام ساخن مجهز بأجهزة لقياس 
عدد الســعرات الحرارية املحروقة. وتبني في نتيجة التجربة أن موســلي أحرق 240 سعرة 
حرارية؛ أي ما يعادل نزهة بخطوات ســريعة خالل 30 دقيقة. وفق ما نقلته صحيفة "ديلي 

إكسبريس" البريطانية.
كمــا أوضــح ذلك عالم الفســيولوجيا الباحث الجامعي ســتيف فولكنر "قبل كل شــيء قمنا 
بقيــاس اســتهالك الطاقــة أثناء التجربــة، وتبني لنا وجــود زيادة بنســبة %80 في إنفاق 
الطاقة خالل ساعة واحدة من الحمام الساخن"، مبينا أنه يمكن أن ُيعزى هذا التأثير الفعال 
إلــى بروتينــات الصدمة الحرارية )وهــي بروتينات محددة تتشــكل عندما تتعرض الخاليا 

لفترة وجيزة لدرجات حرارة أعلى من مداها الطبيعي(.

التحكم في إنتاج األنسولني
وفي هذا اإلطار، يرى فولكنر أن املســتويات املرتفعة من هذه البروتينات على املدى الطويل 

يمكن أن تحّسن التحكم بنسبة السكر في الدم وإنتاج األنسولني.
وفي وقت ســابق، كشــفت نتائج دراســة علمية، أجرتها جامعة كوفنتري، أن الحصول على 
حمام ساخن بانتظام يمكن أن يكون خياًرا بدياًل يحاكي العديد من الفوائد الصحية ملمارسة 

الرياضية.
وأكدت أن االســتحمام بماء ســاخن بشــكل منتظم يزيد من تدفق الدم ودرجة حرارة الجسم 
ومعدل ضربات القلب، وهي نفس الفوائد التي تحققها ممارسة التمارين الرياضية، بحسب 

ما نقلت "ديلي ميل" البريطانية.
كما يمكن أن يســاعد االســتحمام بماء ســاخن على املدى الطويل في تحســني صحة القلب 
واألوعيــة الدمويــة وتعزيــز نمو الخاليا وإصالحهــا، بل ويعمل كمضــاد لالكتئاب. وأيضًا 
تشــمل الفوائد خفض ضغط الدم وتقليل االلتهاب وإحكام الســيطرة على نســبة السكر في 

الدم لألشخاص املصابني بداء السكري من النوع 2.

اكتســب فيتامني "دي” شهرته األولى على مســتوى عاملي بفوائده 
لصحــة العظــام، واحتل موقعــًا مميزا في عــام 2020 على خريطة 

مكمالت دعم وتعزيز املناعة في ظل انتشار وباء كورونا.
فهناك ســت فوائد مهمة وضرورية يوفرها هذا الفيتامني لتحســني 
 Mind Your صحــة الجســم بالكامل، بحســب تقرير نشــره موقــع

.Body Green
وتوجــد مســتقبالت فيتامني"دي" في كل خلية في الجســم تقريبًا، 
مما يعني أن الفيتامني يلعب دورًا كبيرًا في صحتنا عبر العديد من 

األنظمة الفسيولوجية، كما يلي:

قوة العضالت ووظائفها
تعــد املســتويات الكافية مــن "دي" ضرورية للحفاظ على كتلة عضليــة صحية طوال الحياة 

ولدعم شكل ووظيفة عضالت الهيكل العظمي، حتى إنه ثبت أنه يحسن قوة العضالت.

مضادات األكسدة
كذلــك، أشــارت دراســة حديثة إلــى أنه يلعب دورًا في نشــاط مضادات األكســدة. وأوضحت 
الدالئل املســتمدة من الدراســة أن األفراد الذين يتمتعون بمستويات كافية منه لديهم توازن 

صحي ملضادات األكسدة.
في املقابل يعاني من تنخفض لديهم مستويات الفيتامني من زيادة في اإلجهاد التأكسدي.

الخصوبة والصحة اإلنجابية
وكشــف بحث جديد أن كال من النســاء والرجال يمكن أن يستفيدوا من الدعم اإلنجابي الذي 

يمكن أن توفره مكمالت الفيتامني.

صحة الفم وسالمة األسنان
واتضح أن الفيتامني يلعب دورا هائاًل في صحة األســنان والفم بشــكل عام، وهي حقيقة ال 

ينبغي أن تكون مفاجئة نظرًا لدور مكمالت "دي" في سالمة العظام ووظيفة املناعة.
كذلــك، يلعــب دورًا في الحفاظ على مينا األســنان قويًة، ويدعم االســتجابة املناعية للفم إلى 

جانب تعزيز صحة اللثة.

صحة األمعاء
ويعتبر البروبيوتيك عالي الجودة هو الوســيلة األولى لتعزيز صحة الجهاز الهضمي، لكن 
اتضح أيضًا أن فيتامني "دي" يؤدي مهمة محورية فيما يتعلق بتنويع ميكروبيوم األمعاء.

كذلك، يجب أن يؤخذ في االعتبار أنه بقدر ما يساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي 
بشكل عام، فإن القناة الهضمية الصحية ضرورية أيضًا المتصاصه بشكل مناسب.

الوظيفة اإلدراكية واملزاج
وتوجد مســتقبالت فيتامني “دي" في جميع أنحاء الجهاز العصبي، ما يشــير إلى أنه يلعب 

دورًا رئيسيًا في دعم وظائف الجهاز العصبي وصحة الدماغ.
كما توصلت الدراســات البحثية إلى أن كفاية مســتويات الفيتامني تعزز الوظيفة اإلدراكية 
الشــاملة ونمــو الدماغ وحتــى توازن الحالة املزاجيــة - مما يجعله أداة قويــة للنمو عندما 

يتعلق األمر بالوظيفة والرفاهية العقلية.

فوائد غير متوقعة بتاتًا لفيتامين دي..
إليك أبرزها
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قــد تبدو احتفاالت عيد الحب التقليدية وتبادل الهدايا، 
مختلفة بعض الشــيء هذا العام، بعد أن حّلق التضخم 
حول العالم وســجل في أميركا أعلى مستوى له في 40 

عاًما.
إن األســعار ارتفعــت فــي أغلــب الــدول وبالطبــع منها 
أســتراليا ويطــال هــذا املســتوى املرتفــع مــن بطاقات 

املعايدة إلى الزهور والشوكوالتة”.
عــالوة على ذلــك، فإن "العشــاء الفاخر" الذي ســترغب 
في اصطحاب من تحب إليه، ســيكلف أكثر أيًضا. فعلى 
الرغــم من أن املطاعم عادة ما تكــون أكثر تكلفة في يوم 
"عيــد الحــب"، إال أن إنهــا ســترفع أســعارها أكثر هذا 
العــام بنســبة تقترب مــن ٪20 إلــى ٪25. وحتى صنع 

وجبة منزلية سيكلف أكثر من املعتاد بحوالي 10٪.
و بصــرف النظر عــن التضخــم، فإن متغيــر أوميكرون 
مــن فيروس كورونا ال يزال ينتشــر بســرعة، مما يعني 
أن الســفر وتناول الطعام في الخارج ال يزاالن يشــكالن 

مصدر قلق كبير.
ومــن الصعــب الدخول إلى بعض املطاعــم املفضلة فقط 

ألنهم ال يملكون القدرة على فعل ذلك.
في املقابل، يضطر املســتهلكون إلى التفكير بشكل أكثر 
إبداًعا في ما يتعلق بتقديم الهدايا وخططهم االحتفالية، 
إلى أن هذا قد يأتي في شكل وجبات مطبوخة في املنزل 

أو حتى هدايا املصنوعة يدويًا.
قــد ال تحصل على نفــس الهدية التي اعتــدت الحصول 
عليها دائًما عاًما بعد عام.. في عيد الحب هذا، ســيكون 
األمر متعلًقا بالفكر أكثر من الكمية واملبلغ الذي ننفقه.

يعتبر القلــب املحطم حقيقة علميــة وليس مجرد عبارة 
بحســب الدراســات، فالضربــة العاطفيــة املفاجئة مثل 
وفــاة أحــد األحباء على ســبيل املثال تــؤدي إلى صدمة 

القلب، األمر الذي يؤثر على شكله وعلى أدائه حتى.
فقــد كشــف الدكتــور إيــالن فيتشــتاين، أســتاذ الطــب 
املســاعد في جونز هوبكنز ميديســن، الكثير حول ذلك، 
في واحدة من األوراق األولى التي نشــرها عن متالزمة 
القلب املحطم أو املكســور، والتي تسمى أيضًا باعتالل 
عضلــة القلب الناتج عن اإلجهاد، وفق شــبكة "ســي إن 

إن”.
تــاذ الطب املســاعد في جونز هوبكنز ميديســن، الكثير 
حــول ذلك، في واحــدة من األوراق األولى التي نشــرها 
عــن متالزمــة القلب املحطم أو املكســور، والتي تســمى 
أيضــًا باعتــالل عضلــة القلب الناتج عــن اإلجهاد، وفق 

شبكة "سي إن إن”.
فيروس كورونادراسة مزعجة.. أمراض القلب قد تصيب 

املتعافني من كورونا
ومع ذلك، عندما انكسر قلب سيدة تدعى ماري بريتنغهام 
ألول مرة في سن 53، ثم مرة أخرى في سن 56 و69، لم 
يكن لذلك أي عالقة بفقدان شخص قريب وعزيز عليها.

األسباب مجهولة
وأوضحــت أنه لم يكن لديها قلــب محطم من قصة حب، 
بل في املرة األولى بســبب مفاجأة أو صدمة في الواقع، 
واملــرة الثانية كان الســبب من الغضــب، والثالثة كانت 

من الخوف.
كذلك، أضافت أنها ذهبت إلى املستشفى عندما لم يخف 
األلــم خوفــًا من إصابتهــا بنوبة قلبية، وقالــت إنه بعد 
إجــراء الفحوصات الالزمة وصور األشــعة اتضح أنها 

مصابة بمتالزمة القلب املكسور أو املحطم.
بدوره، أوضح الدكتور فيتشتاين أن العلم ال يزال حتى 
اليوم ال يعرف على وجه التحديد ســبب حدوث متالزمة 
القلب املكســور، أو سبب تكرار نوبات القلب لدى بعض 

الناس.
حاالت كبيرة بني النساء

وبّيــن أن "األمــر ربمــا يتعلق بخلل في مقاومة الجســم 
للقتال أو الهروب، وإطالق مواد كيميائية مثل األدرينالني 
والنورادرينالــني والدوبامني التي يســتخدمها الجســم 

ليس مجرد عبارة..
القلب المحطم حقيقي وقد يقتلك

في "عيد الحب” هذا.. 
شبح الغالء أقرب من 

وجه المحبوب!

إلعدادنا للفرار أو الوقوف والقتال”.
وأضــاف أن حوالي ٪2 من األشــخاص الذيــن يدخلون 
غرفــة الطوارئ بســبب نوبة قلبية قد يكــون لديهم هذه 

املتالزمة، وفقًا للتقديرات.
فقــد وجــدت دراســة عــام 2020 أن الحــاالت آخذة في 
االرتفاع، خاصة بني النساء. وقال فيتشتاين إن الزيادة 
في التشــخيص ربما ترجع ببســاطة إلــى زيادة الوعي 

بني األطباء حول املتالزمة.
وكشــف أن جميع األشــخاص الذين يعانــون من نوبات 
متالزمة القلب املنكســر هم من النســاء، خاصة النســاء 
بعــد ســن اليــأس الالئــي يفتقــرن اآلن إلــى هرمــون 

االستروجني.
كذلك، أكد أن األطباء يعلمون اليوم أن ثلث الحاالت فقط 
مرتبطة بصدمة عاطفية، مشــيرًا إلى أن ثلثي األســباب 
ناتجة عن مســببات جســدية، مثل األلم الشديد ونوبات 
الربــو والنوبات والســكتة الدماغية والحمى الشــديدة 
وانخفاض نســبة الســكر في الدم والجراحة وااللتهاب 

الرئوي.
ما هي املتالزمة؟

يشــار إلــى أن متالزمة القلب املنكســر هــي حالة قلبية 
ر  بة للتوُتّ مؤقتــة غالبــًا مــا تنتــج بعــد املواقــف املســِبّ

والعواطف الشديدة.
ويمكن أن تحدث الحالة نتيجة مرض جســدي خطير أو 

جراحة خطيرة.
كذلــك، قد يشــعر املصابــون باملتالزمة بألــم مفاجئ في 

الصدر أو أنهم على وشك اإلصابة بنوبة قلبية.
ل  وتؤثر املتالزمة على جزء فقط من عضلة القلب، ما يعِطّ
وظيفة الضخ الطبيعية للقلب مؤقتًا، فيما تواصل بقية 
أجزاء عضلة القلب عملها الطبيعي أو قد يحدث تقُلّص 

)انقباض( أكثر قوة، وفق موقع "مايوكلينيك”.
وال يعرف بشــكل واضح الســبب الدقيــق وراء اإلصابة 
باملتالزمــة لكن ُيعتَقــد أن طفرة من هرمونــات اإلجهاد، 
مثــل األدرينالني، قد تضر ُمؤقتــًا عضالت القلب لبعض 

األشخاص.
ومــن غير الواضح بشــكل كامل كيفيــة التأثير املحتمل 
لتلك الهرمونات على القلب، أو ما إذا كان ثمة شيء آخر 

مسؤواًل عن ذلك أم ال.
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يحتفــي العالــم أجمع بـ"عيد الحــب" أو "الفالنتاين" 
الــورود  تجــارة  فتنتعــش  فبرايــر،   14 اليــوم، 
والشــوكوالتة وبطاقات املعايــدة وغيرها من الهدايا 
حيث ينتظر بائعــو الزهور والهدايا في جميع بلدان 
العالــم هذه املناســبة لتحقيق مبيعــات أكثر من أيام 

العام العادية.
إال أن البعــض يســتغل هــذه املناســبة الرومانســية 
لإليقاع بضحايهم، وينشــطون غالبا قبيل هذا اليوم 
عبــر اإلنترنت لســرقة الضحايا، ليتحــول عيد الحب 

إلى فرصة لسرقة ماليني الدوالرات.
عبر العمالت املشفرة

فقد أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي األميركي FBI أن 
محتالني يدعون الرومانســية نشطوا قبيل عيد الحب 
عبر اإلنترنت، مســتخدمني العمالت املشــفرة لإليقاع 
بضحاياهم، حيث يتم إغراء الضحايا باالســتثمار أو 

تداول هذه العمالت لسرقة بياناتهم املالية.
كمــا أضــاف أن وحــدة جرائــم اإلنترنــت التابعــة له 
رصدت أن عمليات االحتيال الرومانسية كما أسمتها، 
بلغت 64 مليون دوالر في هذه السنة في شمال والية 
كاليفورنيــا وحدها، وهــي ضعف تقريبًا ما تم رصده 

في العام املاضي.
تزايدت مؤخرا

العمــالت  عبــر  االحتيــال  عمليــات  أن  إلــى  يشــار 

عمليات "احتيال رومانسية" بـ ٦٤ مليون دوالر في عيد الحب

املشــفرة، تزايدت مؤخــرا إذ تم القبــض على مراهق 
كندي، بنهايــة العــام املاضــي، بتهمة ســرقة عمالت 
مشــفرة بقيمة 46 مليــون دوالر كندي )36.5 مليون 
دوالر( من ضحية أميركية، في أكبر عملية ســرقة في 
مجــال األصول املشــفرة قام بها شــخص واحد، وفقًا 

للشرطة في مدينة هاميلتون، بالقرب من تورنتو.
وقالــت الشــرطة حينهــا إن الضحيــة اســُتهدف مــن 

خالل عملية احتيال عبر الهاتف ُتعرف باســم مبادلة 
بطاقــة SIM، حيث يقوم محتال باختطاف رقم هاتف 
عميل الســلكيًا العتــراض طلبات املصادقــة الثنائية 

والوصول إلى حسابات الضحية.
كما صادرت عمالت مشــفرة تقــدر حاليًا بأكثر من 7 

ماليني دوالر كندي.

التحدث إلى محام )باريستا( 
في القانون الجنائي مباشرة

نهتم بقضايا:
*السياقة تحت تأثير الكحول

أو المخدرات
*طلبات الكفالة

Barrister Maroun Licha
0402 968 997

Clarence Chambers
Level 11, 65 York Street
Sydney NSW 2000

www.guiltynotguilty.com.au 
info@guiltynotguilty.com.au

Speak to a Criminal Law Barrister direct
Drink/drug driving*
Bail applications*
Party & alcohol problems *
 AVOs*
 Local / District / Supreme Courts*

* مشاكل الحفالت وشرب 
الكحول
*SOVA

*المحاكم المحلية والعليا
خدماتنا متاحة

على مدار الساعة

EXPERIENCED CRIMINAL LAW BARRISTER
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كشــفت الفنانة التونسية فريال يوسف عن تفاصيل أزمتها 
الصحيــة التــي تعرضت لهــا أثناء تصويرهــا أحد األعمال 
الفنية في مصر، وذلك من خالل تصريحاتها اإلعالمية أمس 

االثنني مع إحدى القنوات املحلية املصرية.
وصرحت يوسف عن سبب غيابها عن الساحة الفنية لعامني 
متتاليــني، موضحــة أنها تعرضــت إلصابة شــديدة نتيجة 
سقوطها من أعلى الحصان أثناء تصويرها مشهدًا في عمل 

فني، وتعرضت لكسر في فقرة وغضروف في الظهر.
وأضافت أن السقوط وقع أثناء استعدادها ملسلسل تاريخي، 
حينها كانت تتدّرب على ركوب الخيل، ما تســبب بإصابتها 

ليستمر األلم طوال حياتها بجانب تلقيها العالج.
إصابة أثناء التصوير

وأوضحــت أن الحــادث كانت أثناء تصويرهــا فيلم "محمد 
حسني" مع الفنان محمد سعد، كاشفة أنها أكملت التصوير 

باملسكنات.

نشرت الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، فيديوهات من الحفل 
الذي أحيته في اإلمارات على مسرح "إكسبو دبي 2020”.
ونجحــت فارس فــي أن تأســر القلوب خــالل حفلها األخير 
بمسرح ساحة اليوبيل، حيث لفتت أنظار الجمهور بصوتها 
الرائع وأغانيها الجميلة، وتألقت باســتعراضها املميز على 

املسرح برفقة فرقتها املوسيقية.
وقدمت مجموعة كبيرة من أجمل أغانيها الجديدة والقديمة، 
كمــا أدت رقصــات متعــددة بفســتان يبــدو أنهــا اختارتــه 

خصيصا ليتناسب مع حركاتها الراقصة.
وفي مقابلة قبل الحفل، عبرت فارس عن ســعادتها بالحشد 
الجماهيــري مــن مختلــف الجنســيات العربيــة والعامليــة، 
وقالــت إنهــا فخــورة بتقديم حفــل غنائي عاملــي على أرض 

عربية في اإلمارات عبر "إكسبو 2020 دبي”.
يذكــر أن النجمــة اللبنانيــة كانــت قد طرحت مؤخــرا كليب 
أغنيــة "معليــش" باللهجة املغربية، مثيــرة الجدل بني رواد 
مواقع التواصل االجتماعي بأدائها رقصة أمازيغية مرتدية 

مالبس وطنية تقليدية.

لجأت امرأة حامل إلى مستشــفى باكســتاني، بسبب وجود 
مسمار في رأسها زرعه لها "معالج"، أكد لها أن هذه الطريقة 

تضمن لها وضع مولود ذكر، على ما أفادت مصادر طبية
وأوضــح الطبيــب حيدر خــان الــذي تولى عالج املــرأة في 
املستشــفى لوكالــة فرانــس بــرس أنها قصدت املستشــفى 
الواقع في مدينة بيشاور شمال غربي البالد، بعدما حاولت 

نزع املسمار بنفسها.
وأشــار إلــى أنها كانت في كامل وعيهــا، لكنها كانت تعاني 
كثيــرًا، فيما أظهرت صورة باألشــعة الســينية أن املســمار 

اخترق الجمجمة 5 سنتيمترات لكنه لم يصل إلى الدماغ.
وقالــت املرأة إنها أم لثــالث بنات، وهي حامل برابعة، وهو 

ما دفعها لسماع كالم املعالج واللجوء إليه.
إلى ذلك، تســعى الشرطة الباكستانية راهنًا إلى استجواب 

املرأة.
فال خير

فــي حــني أكد قائد شــرطة بيشــاور عبــاس إحســان لوكالة 
فرانس برس أن قواته ستقبض على املشعوذ قريبا.

يشــار إلــى أن املعالجــني التقليديني يكثرون في باكســتان، 
ولدى الســكان هناك معتقدات تنظــر إلى إنجاب مولود ذكر 
علــى أنــه فأل خيــر، إذ ُيعتقد أنه أكثر قدرة مــن الفتاة على 

مساعدة والديه في تأمني مدخول مالي.

مــن يتابع أخبار النجم املصري، محمد رمضان، يعلم تمامًا 
أن تصريحــات الفنانة اللبنانيــة، نوال الزغبي، لن تمر معه 

مرور الكرام.
فقــد ســخر الـ"نمبــر 1"، مــن صاحبــة "القويــة" بســبب 
تصريحاتهــا اإلعالميــة التــي أدلت بهــا مؤخــرًا، وعلى ما 
يبدو أثارت اســتفزازه. بأن نشــر الجمعة، عبر حســابه في 
"إنســتغرام" جــزءا من كالم الزغبي الذي أقســمت فيه أنها 
ال تعرفه ولم تســمع عنه من قبل ولم يســبق لها أن شاهدت 
أعماله عند سؤالها عن رمضان، معلقًا: "حبيبتي ربنا يبارك 

لك في صحتك وذاكرتك.. نورتي تلفزيون مصر”.
وأرفــق محمــد رمضان مــع رده على نــوال الزغبــي مقطعا 
مصــورا يدمج فيه مشــهدا مــن أغنيته "نمبــر وان"، والتي 
يظهــر فيهــا وهو يطلــق الرصاص على فتاة مع مشــهد من 
أغنيتــه "مصبــاح عــالء الديــن"، والذي يــردد فيه: "اســأل 

عائلتك ستخبرك أننا نشاهده من وراءك”.
يذكــر أن كالم النجمــة الذهبيــة، نــوال الزغبــي، كما يطلق 
عليهــا، جــاء في لقــاء إعالمي على فضائية مصرية الشــهر 
املاضي، وخالل الحلقة ســألتها املذيعة عن رأيها في أغاني 
محمــد رمضــان ومــدى إمكانية تقديــم عمل يجمعهــا معه، 
فــردت قائلة: "أنا ملا أعمل دويتو إما بعمله مع وائل كفوري 
أو عمــرو ديــاب، الناس الكبار أو معملــش، ولو عايزة أمثل 

إما بمثل مع ناس كبار أو مش همثل”.
لتــرد عليها مقدمة البرنامج بأن رمضان له شــهرة واســعة 
جــدًا، فــردت نــوال ســاخرة باللهجــة املصرية: "فــني.. في 
الصــني؟ بس أنــا معرفوش أبــدا وال أعــرف إذا كان بيغني 

من األساس”.

فيديو مثير لميريام فارس 
في دبي.. وصلة رقص 

نارية تلهب مسرح إكسبو

خانها خطيبها قبل الزفاف بقليل وألم طوال الحياة.. 
فريال يوسف تكشف

إلنجاب صبي.. زرع برأس 
حامل مسمارًا اخترق 

جمجمتها!

أقسمت أنها ال تعرفه.. 
هذا رد محمد رمضان 

على نوال الزغبي

وأضافت الفنانة ســبب انفصالها عــن خطيبها قبل الزفاف 
بشــهور قليلــة، موضحة أنهــا تعرضت للخيانة واكتشــفت 

األمر قبل زفافها بـ3 أشهر.
كمــا تابعــت أنها لم تســامح خطيبهــا بعد خيانتــه لها مع 
صديقتها املقربة وأثناء تجهيزها لفســتان الزفاف، مضيفة 

"لم أسامحه على تلك الخيانة على الرغم من أني أحبه”.
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بعــد جدل أثــاره فيلم "أصحاب وال أعــز"، وما خلفه من 
انتقادات كبيرة طالت الفنانة منى زكي، اختارت النجمة 
املصرية عدم التركيز مع "الجانب الســلبي" واالستمتاع 

بما قالت أنه "نجاح" لها.
وحرصــت نجمــة الفيلم، التي خطفت األضــواء من بقية 
زمالئها، أبطال العمل، الذي انتجته شــركة "نتفليكس"، 
أن تنشــر اآلراء اإليجابيــة حــول دورهــا، عبر حســابها 

الرسمي في تطبيق "انستغرام".
ووجهت منى زكي مجموعة من النصائح "التي يجب أن 
يفعلها األشخاص األقوياء ذهنيا، أهمها تخطي األمور، 

وعدم إضاعة الوقت في الشعور باألسف على الحال".
"تقبــل التغييــر والترحيــب بالتحديــات،  إلــى  ودعــت 
والحفــاظ علــى الســعادة، مــع عــدم إضاعــة الطاقة في 
أمــور ال يمكــن التحكم بهــا. والتحلي بالطيبــة والحياد 
وعدم الخوف من التعبير عن الرأي، وخوض املخاطرات 

املحسوبة".
كمــا دعت إلى"االحتفال بنجاح اآلخرين، وعدم الشــعور 

بالغضب تجاه ذلك النجاح".
ودعــم العديد مــن الفنانني الفنانة منــى زكي بعد األزمة 
املثارة بســبب الفيلم الذي طرح قضية املثلية الجنســية 
وتضمــن ألفاظــا اعتبرها الكثيــرون إباحية، منذ عرضه 
عبر منصــة نتلفيكس في 20 يناير الجاري، مع تصاعد 
حــدة املنتقديــن للفيلــم، إذ يــرون أنــه يــروج للمثليــة 
والخــروج عــن قيــم املجتمعــات العربية، حتــى وصلت 
مطالب املنتقدين إلى منعه، ورفع دعاوى قضائية ضده.
يجــدر الذكــر أن "أصحاب وال أعز" مــن بطولة منى زكي 
وإيــاد نصار وعادل كــرم ونادين لبكــي ودايموند عبود 
وجــورج خبــاز، ومــن إخــراج وســام ســميرة، فــي أول 

تجاربه اإلخراجية.
تــدور أحداثــه حــول مجموعة من 7 أصدقــاء يجتمعون 
على العشــاء، ويقــررون أن يلعبوا لعبــة ترفيهية، حيث 
يضــع الجميــع هواتفهــم املحمولة على طاولة العشــاء، 
بشــرط أن تكــون كافــة الرســائل أو املكاملــات الجديــدة 
التــي تأتي لهذه الهواتف على مرأى ومســمع من جميع 

الحاضرين على طاولة العشاء.
وســرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة 
وشيقة إلى وابل من الفضائح واألسرار التي جاءت إلى 
الهواتــف املفتوحــة، والتي لم يكن يعــرف بها أحد، بمن 

فيهم أقرب األصدقاء.

منى زكي ترد على 
انتقادات طالتها بسبب 

دورها في
"أصحاب وال أعز"

شهد برمدا تدخل القفص الذهبي
وحضور خاص لناصيف زيتون

“أحمق لألبد" يتصدر إيرادات السينما األميركية 
و"سقوط القمر” يهوي

احتفلت الفنانة شهد برمدا بزفافها من العب منتخب سورية 
بكرة القدم أحمد الصالح بحضور عدد من أصدقاء وأقرباء 
العروسني ووجوه فنية وإعالمية نذكر منهم: سيف سبيعي 

– طاهر ماملي – صفوان العابد – نانسي زعبالوي
وبحســب صحيفــة الوطــن الســوري ، أحيــا حفــل الزفاف 
شــقيق شــهد الفنــان عبــود برمــدا و كانت مفاجــأة الحفل 
النجم ناصيف زيتون الذي قدم مجموعة من األغاني ورقص 
العروســني على أغنية “بدي ياها” كما وشــاركت شــهد في 
الغنــاء وأهدت الصالح أغنية “أنا بعشــقك” ، وكانت شــهد 
أعلنت خطوبتها من أحمد الصالح في شــهر تشرين الثاني 

من العام املاضي

بعــد قضائهــم عامني تقريبــًا حتى اآلن في ظــل جائحة 
فيروس كورونا، تبني أن األميركيني في حاجة ماسة إلى 

الضحك.
وقد يفســر ذلك سبب انتصار الفيلم الكوميدي )جاكاس 
فوريفــر( أو "أحمــق لألبــد" مــن إنتــاج باراماونــت في 
معركة شــباك التذاكر فــي الواليات املتحدة بينما تحول 
فيلــم الخيــال العلمــي )مــون فــول( أو "ســقوط القمر" 
للمخــرج روالند إيميريــش من فيلم يتحــدث عن ملحمة 

كارثة إلى كارثة ملحمة في اإليرادات.
حصــد "أحمــق لألبد"، الجــزء الرابع من سلســلة أفالم 
)جاكاس(، 23 مليون دوالر من 3604 مواقع في أميركا 
الشمالية في عرضه األول، ليبلغ من التوقعات مبلغها.

وكان مــن املتوقــع علــى نطــاق واســع أن يفــوز "فيلــم 
"أحمــق لألبــد"، بطولــة جوني نوكســفيل وســتيف-أو 
ووي مــان وغيرهــم بكعكــة إيــرادات نهايــة األســبوع، 
لإلعجــاب  ومثيــرا  مفاجئــا  يــزال  ال  انتصــاره  لكــن 
فيلــم  يتصــدر  أن  قبــل  الوقــت  بعــض  مضــى  ألنــه 
التذاكــر. شــباك  فــي  األول  املركــز  خالــص   كوميــدي 

واملغامــرات  الحركــة  فيلــم  لألبــد"  "أحمــق  أســقط 
)ســبايدرمان: نــو واي هوم( "ســبايدرمان: ال عودة إلى 

الديــار" مــن عليائه بعد ســتة أســابيع تربــع فيها على 
القمة.

واملثيــر لإلعجــاب أيضــا حصــول "أحمــق لألبــد" على 
إشادة النقاد وعدم تجاوز ميزانيته عشرة ماليني دوالر.
أمــا الفيلــم الجديد اآلخر "ســقوط القمر" فلــم يكن لديه 
الكثيــر لالحتفال به. فلم يحقق الفيلــم من التوقعات إال 
أدناهــا، إذ جمع 10.1 مليــون دوالر من 3446 موقعا. 
ومــن املحتمل أن تكون مبيعات التذاكر هذه مشــكلة ألن 
إنتــاج "ســقوط القمــر" تكلــف 140 مليــون دوالر، مما 

يجعله أحد أغلى األفالم املستقلة في التاريخ.
وبعــد أن حول إيمريش أفالم "يوم االســتقالل" و"اليوم 
بعد الغد" و"2012" إلي ما يشبه آالت طبع النقود على 
خلفية إيراداتها القياسية، كان املسؤول أيضا عن كارثة 

فيلم "سقوط القمر" الضخم امليزانية.
وال يقــدم "ســقوط القمر" وأفــالم إيميريش عموما نوعا 
مــن الهروب مــن حالة القلــق والتوتر الــذي تبحث عنه 

الجماهير املنهكة من الجائحة.
ويبــذل أبطــال الفيلــم، هالــي بيــري وباتريك ويلســون 
وجون برادلــي ومايكل بينا ودونالد ســاذرالند، جهودا 

مضنية ملنع القمر من االصطدام باألرض.
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إعالن

19 NORTHCOTE RD  GREENACRE
NEW SOUTH WALES, 2190  Australia

NABEL ISSA
Director

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

WJS LOGISTICS PTY LTD

Be safe not sorry

مطلوب
 HR  سائقي شاحنات

البدء فوري
دوام كامل ودوام جزئي

أيام األسبوع وعطالت نهاية األسبوع
الراتب جيد

اتصل ب نبيل: 0405711228

Wanted
HR truck drivers Immediate start
Permanent full time and part time
Weekdays & weekends
Top dollar
Call Nabil: 0405 711 228
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إعالنات

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

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
0434 88 99 90
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عباس علي مراد
Email:abbasmorad@hotmail.com

شعر

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

الكل باألرض
1 ـ 

صديقك 
ال يحوجك 

للتمويه 
في حديِثك.   

2 ـ 
يقع اإلنساُن 

حيث يفشُل املجتمع. 

3 ـ 
فقداُن الثقة 
موٌت آخر. 

4 ـ 
ترتيُب حياٍة 

صناعٌة عمياء.    

5 ـ 
مجّرُة "درب اللّبان" 

كانت هي الكون كّله  
فيما حّقًا هي واحدة 

من 200 بليون مجّرة 
لم يدرْك ذلك "مونوسوبيان" ـ 

إنساُننا اإلفريقّي األّول     
نحن ندرك 

نحن الذين ندرك 
أّن املجّرات كّلها، ومعًا  

عمارٌة طبُعها أن ال تستقّر  
أو لم ُتنَجز بعُد.  

استراليا: االنتخابات بين االولويات الوطنية والسلطوية

 "أستراليا بلد محظوظ يديره بشكل أساسي أشخاص 
من الدرجة الثانية يشاركونها الحظ". دونالد هورن من 

كتابه الصادر عام 1964
"البلد املحظوظ "

“Australia is a lucky country run mainly 
by second-rate people who share its 
luck.”Donald Horne ) book The Lucky 
Country (1964
ال شــك انه موســم انتخابات، وســوف تتفــرغ االحزاب 
السياسية لكيفية خوض هذه املعركة، وسنسمع الكثير 
مــن الوعــود االنتخابيــة التي تركز بشــكل خاص حول 
اقنــاع الناخبــني أي من االحزاب السياســية خصوصا 
الحكومــة وحزب العمال ســيكون املؤهــل لقيادة البالد 

للسنوات الثالث القادمة.
هنــاك الكثير من القضايــا البارزة التي ســيتم التركيز 
عليهــا ولعــل ابرزهــا قضيــة الكورونا وكيفيــة مقاربة 
الحكومة للقضية ومعالجتها اين اخفقت واين نجحت، 
ومــن ناحية املعارضــة كيف ســتقارب القضية وما هي 
مقاربتهــا البديلــة عن مقاربــة الحكومة والــى أي مدى 

سيتقبلها الناخبون.
هنــاك قضايــا اخــرى ال تقــل أهميــة تتعلــق بالصحة، 
التعليــم، اإلســكان، الوظائف، االجــور، البيئة والديون 
التي تجاوزت 800 مليار دوالر والفوائد التي ستدفعها 
الحكومــة كخدمة لهــذا الدين خصوصا فــي حال إقدام 
البنــك املركــزي على رفع ســعر الفائــدة بعدما تجاوزت 
نســبة التضخــم %3.5 ونســبة %3 هي النســبة التي 
يحددها املصرف كخط أحمر للتحرك ولجم التضخم من 

خالل زيادة سعر الفائدة.
هــذه القضايا وغيرها على اهميتها وتأثيرها املباشــر 
علــى حيــاة املواطنــني اليوميــة فــال يعني ذلــك إهمال 
قضايا ال تقل أهمية وتتعلق باستراليا ومستقبلها كبلد 
يطمــح ابناءها الى االفضل من حيث االزدهاراملســتديم 

واألمن األجتماعي وتأتي في مقدمة تلك القضايا:
 أواًل، قضيــة اعتــراف اســتراليا بالســكان األصليــني 
فــي الدســتور ووضع حــد ملعاناتهم واقفــال هذا امللف 
نهائيــا، وكان الســكان االصليــني قــد أصــدروا  بيانــًا 
بهــذا الخصــوص عرف ببيــان أولورو مــن القلب الذي 
يحــدد الطريق إلى األمام لالعتراف بالســكان األصليني 
األســتراليني فــي دســتور األمة، وقد تــم التصديق على 
البيــان بحفاوة بالغة من قبل تجمع من 250 من زعماء 
الســكان األصليني وســكان جزر مضيق توريس في 26 
أيار )مايو( عام 2017 بعد املؤتمر الدســتوري الوطني 

للسكان الذي استمر أربعة أيام وعقد في أولورو. 
 وكان الناشــط االبوريجنــي نويــل بيرســون قــد قــدم 
رؤيــة مقنعة للهويــة الفريدة لألمة ومســتقبلها املوحد 
وفــي تصوره الذي أعلن عنه عام 2014، قال بيرســون: 
"أمتنــا تتكــون من ثالثة أجــزاء. هناك تراثنــا القديم ، 
مكتــوب في القارة وثقافة أصلية مرســومة على أرضها 
ومناظرهــا البحرية، هناك إرث بريطاني الذي جلب من 
اململكة املتحدة النطام السياسي واألجتماعي والثقافي 
وتثبتت أسســه في البالد. هناك إنجازتعددية الثقافات 

الذي تشــكل وثبت مع الهجرة التي جمعت بني مواهب 
الشعوب والثقافات من جميع أنحاء العالم.

وأضــاف بيرســون: " بالجمع بني هــذه األجزاء الثالثة 
من قصتنا الوطنية ، مع االعتراف الدســتوري بالسكان 
ســتجعل  املصالحــة  هــذه  األســتراليني،  األصليــني 

الكومنولث أكثر اكتمااًل وتماسكًا.
يشــار الى ان التأخير في األعتراف بالســكان األصليني 
ســوف يؤدي اســتمرار معاناتهــم التي تبــرز جلية في 
عددهــم في الســجون وعدد الوفيات فيهــا الذي تجاوز 
500 منــذ العــام 1990 تاريــخ صــدور تقريــر اللجنــة 
امللكيــة التــي كلفت بالنظر بهــذه القضيــة، إضافة الى 
ان متوســط عمر الســكان األصليني يقــل عن غيرهم من 

املواطنني ب9 سنوات. 
القضية الثانية، الفيدرالية وعالقات الحكومة الفيدرالية 
بحكومات الواليات، مما يطرح تســاءل عن أهمية اعادة 
النظــر بالفيدراليــة خصوصــا بعد االشــكال الذي ظهر 
فــي إدارة الحكومــة الفيدراليــة وحكومــات الواليــات 
ألزمــة الكورونــا، حيــث رأينا كيــف تصرفــت الواليات 
وكأنهــا كيانات مســتقلة ووقــوف الحكومــة الفيدرالية 
موقــف العاجزعن اتجــاذ إجراء ملزم للواليــات باتباع 
سياسية موحدة ملواجهة الجائحة، رغم تشكيل مجلس 
الوزراء الوطني الذي تلطى خلفه رئيس الوزراء سكوت 
موريســن للهــروب مــن تحمل املســؤولية او تســييس 
االمراحيانــا اخرى من خالل اتهامه لحكومات الواليات 

التي يحكمها العمال بالتفرد والتشدد بإجراءاتها.
يجــب ان نذكــر ان الحكومــة الفيدرالية ســاهمت أثناء 
األزمة بفاعلية بسياسية حفظ الوظائف من خالل نظام 
)جوب كيبر( والذي أستغل من قبل بعض الشركات التي 
راكمــت االربــاح ولم ترجع باليني الــدوالرات من أموال 
 دافعــي الضرائــب التي حصلت عليها بــدون وجه حق.
كالديــس  الســايقة  ويلــز  نيــو ســوث  واليــة  رئيســة 
بيرجكليــان )أحــرار( كان لها مواقــف معارضة ملقاربة 
الحكومــة الفيدراليــة خصوصــا في ما يتعلق بمســألة 
تأمــني اللقــاح املضــاد للكورونــا بعدمــا أعلــن الوزراء 
الفيدرالــي اننا لســنا في ســباق، هذا الخطــأ الذي عاد 
موريســن وكــرره مؤخرًا فــي إخفاقه فــي تأمني أجهزة 
الفصح الســريع للكورنــا إلعطاء دفعــة إيجابية إلعادة 
فتح البالد وتحريك عجلة االقتصاد، هذا اإلخفاق تحول 
إلــى أزمــة جديد مع تفشــي املتحــور الجديــد املعروف 

باوميكرون ضربت القطاع الصحي وقطاع األعمال.
 وزيــر الجزينــة فــي واليــة نيــو ســوث ويلز مــات كني 
)أحرار( وجه انتقادات شــديدة لرئيس الوزراء ســكوت 
موريســن ووزير الخزينــة الفيدرالي جــوش فريدنبرغ 
لعدم املساهمة في برنامج بمليارات الدوالرات ملساعدة 
الشــركات الصغيرة في الواليــة التي تضررت من تأثير 
تفشــي اوميكــرون الــذي قــوض ثقــة املســتهلك خــالل 

الصيف.
القضيــة الثالثــة مــن حيــث األهميــة، قضيــة تشــكيل 
هيئــة او مفوضيــة فيداليــة ملكافحة الفســاد على غرار 
املفوضيــات املعمــول بهــا في معظــم الواليــات، والتي 
مــا تزال الحكومة الفيدرالية تصرعلى تشــكيلها، ولكن 
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Magic
Driving School

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

مزاد باع سيارة استخدمها 3 ملوك 
عرب قضوا قتال بأعمار قصيرة

رسا مزاد علني عاملي على أحدهم، دفع أكثر من مليونني و555 ألفا من الدوالرات، 
ليقتنــي مــا عرضه املــزاد "أونالين" عبــر اإلنترنت، وتنافس عليــه كثيرون طوال 
10 أيام، وهي ســيارة "مرســيدس" اســتخدمها 3 ملوك عرب، وأيضا بعض من 
استخدمها من املقربني، قضوا قتال الواحد بعد اآلخر، أكبرهم سنا كان بعمر 48 

واألصغر 23 عاما.
املالك الجديد للسيارة، وهي طراز Mercedes-Benz 770K سوداء اللون بأربعة 
أبــواب، ال يــزال مجهول الهوية لآلن، واقتنى املرســيدس التــي أوصى عليها في 
1930 من كان ملكا باسم "فيصل األول" على العراق، بني 1921 إلى حني وفاته 
في 1933 أثناء فحوصات روتينية كان يجريها في "برن" عاصمة سويسرا، مع 

أنه كان بعمر 48 فقط.
ذكروا وقتها أن "وفاته" كانت بعلة تصلب الشرايني، إلى أن طغى على ما ذكروه 
انتشــار ســريع لتكهنــات، أهمها أن امللك مات مســموما، بعد أن أشــارت أصابع 
الشبهة إلى املمرضة البريطانية التي كانت تشرف على فحوصاته، بأنها "قدمت 
له كوب شــاي فيه زرنيخ ســام" فشربه ولفظ آخر أنفاسه، وتم تحنيطه ونقله إلى 
إيطاليــا، ثــم حيفا وعكا، حتى وصل في 15 ســبتمبر 1933 إلى حيث دفنوه في 
املقبرة امللكية ببغداد، ومعه دفنوا ما لم تكشفه الفحوصات عن تصلب الشرايني، 

وبقي القتل العمد هو السائد.

كان مقّربا من هتلر
بعده، آلت "املرســيدس" ملن ورثها مع العرش، وهو ابنه امللك غازي، فاســتخدمها 
كمــا كان يفعــل والده الراحل، أي للمهمات الحكومية الرســمية، إلى أن حدث بعد 
14 يومــا مــن احتفالــه بعيد ميالده الســابع والعشــرين، ما أدى ليلــة 4 أبريل/
نيســان 1939 إلــى مقتله على قارعــة الطريق ببغداد، في حادث ســيارة غامض 
ومشــبوه، فقد كان يقودها بنفســه، حني فقد ســيطرته عليها، وانحرف ليصطدم 

بعمود كهرباء، هوى على رأسه.
إال أن أكثــر مــا أكــد بأن مــا حدث للملــك، املوصوف وقتهــا بمقّرب مــن "فوهرر" 
النازيــة أدوف هتلــر، كان عمليــة اغتيال أكثر مما هو حــادث قضاء وقدر، اختفاء 
خادمه الخاص "عبد سعيد" بعد الحادث مباشرة، والعثور عند معاينة جثته على 

إصابته بجرح خلف الرأس من أداة معدنية حادة.
ثــم ورثــه ابنه امللك فيصــل الثاني، مع خاله "عبد اإلله" وصيــا على العرش، ألنه 
كان طفال عمره 6 أعوام، لذلك كان الخال يســتخدم الســيارة أيضا، وملا شّب امللك 
وأصبح في 1953 بعمر 18 واعتلى العرش، بدأ يستخدمها كجده وأبيه وخاله، 
حتى ورئيس الوزراء في عهده، نوري الســعيد، إلى أن أطاحه انقالب دموي أدى 

في 14 يوليو 1958 إلى مقتله بعمر 23 في مجزرة "قصر الرحاب" الشهيرة.
فــي تلك املجــزرة، قتل االنقالبيون خاله عبد اإلله رميــا أيضا بالرصاص، وقتلوا 
كل أفراد العائلة العراقية املالكة، نســاء ورجاال، ولم تنج بالصدفة ســوى األميرة 
هيــام، زوجة خال امللــك وولي عهده عبد اإلله. أما رئيس الوزراء نوري الســعيد، 
وكان بــني من اســتخدموا الســيارة أيضا، فبحثوا عنه وطــاردوه، وضّيقوا عليه 
الخناق، حتى وجدوه بعد يوم واحد من هروبه، فحاصروه وقتلوه وسحلوا جثته 
ببعض شوارع بغداد، وهي معلومات ال تعني أن ما صنعت الشركة 117 سيارة 
منهــا بــني 1930 إلى 1938 وجعلت لها لوحة باســم "بغداد 83807" تميزها، 
هي نحس وشؤم ملالكها، وتقتل كل من يستخدمها، بل هي صدفة معلوماتية فقط.

جددوها في بيروت وشحنوها إلى أميركا
والســيارة التي كان لهتلر أكثر من واحدة مثلها، محظوظة كالذي اشــتراها، ألن 
امللك نقلها قبل مقتله بأشهر إلى بيروت لتجديدها، فبقيت سنوات، حتى أعادتها 
 Indianapolis Motor مؤسســة g;k, ،الســلطات العراقيــة وأبقتهــا في بغــداد
Speedway Foundation األميركية لســباق الســيارات وتوابعه، اشــترتها في 
1967 وشــحنتها إلى متحــف لها بمدينة "إنديانابولــس" عاصمة والية إنديانا 

األميركية.
هنــاك كانــت تعرضهــا أحيانا في مضمار الســباق، أو ضمن تجمعات لســيارات 
قديمة، إلى أن قررت قبل 3 أسابيع بيعها في مزاد علني انتشر خبره في وسائل 
إعــالم دول بكل القارات ومعظم اللغات، وفيه ترويجه ذكرت أن ما يميزها ســقف 
ثالثي قابل للرفع، ومحرك ســعة 7.7 ليتر، مع ناقل حركة يدوي بثالث ســرعات، 

إلى جانب ارتباطها طوال 37 عاما بملوك العراق الثالثة وتاريخه الحديث.
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فقــد أوضح وزير االقتصــاد األملاني الجديــد روبرت هابيك 
للصحافيــني خالل اجتماع في باريس ليل االثنني، أنه عاش 
مــن دون فيســبوك وتويتــر ملدة أربع ســنوات بعــد تعرضه 

لالختراق، "وكانت الحياة رائعة"، على حد تعبيره.
من جانبه، أكد وزير املالية الفرنسي برونو لو مير، متحدثًا 
إلى جانب زميله األملاني، أن الحياة ستكون جيدة جدًا بدون 

.”CITYA.M“ فيسبوك، وفق موقع
إغالق فيسبوك وإنستغرام

وجــاء تعليــق الوزيرين على تصريح شــركة ميتــا بأنه إذا 
لــم يتــم منحها خيــار نقل وتخزيــن ومعالجــة البيانات من 
املستخدمني األوروبيني على خوادم مقرها الواليات املتحدة، 
فقد يتم إغالق فيسبوك وإنستغرام في جميع أنحاء أوروبا.
وكان زوكربيــرغ حــذر في تقريره الســنوي من أن املشــكلة 
الرئيســية لشــركته هي عمليــات نقل البيانــات عبر املحيط 
 Privacy األطلســي، والتــي يتــم تنظيمهــا عبر مــا يســمى
ميتــا  تســتخدمها  التــي  األخــرى  واالتفاقيــات   Shield
لتخزين البيانات من املســتخدمني األوروبيني على الخوادم 

األميركية.
كذلك، حذرت ميتا في تقرير حديث إلى لجنة األوراق املالية 

فقــد جــاء انهيارهــا فــي أعقــاب تقريــر كئيــب عــن األرباح 
صــدر يوم األربعــاء، عندما أوضح الرئيــس التنفيذي مارك 
زوكربيــرغ، كيف كانت الشــركة تمر بمرحلة انتقالية صعبة 
من الشبكات االجتماعية نحو ما يسمى بالعالم االفتراضي 

للميتافيرس.
وكشــف تقريــر نشــرته صحيفــة "نيويــورك تايمــز" ســت 
مشــكالت تجعل فيسبوك في مكان صعب، مقارنة بغيره من 

تطبيقات مواقع التواصل االجتماعي.
معضلة تيك توك

فقــد أدى ســحر تطبيق تيك توك ونمــوه املدعوم من الصني 
إلى أكثر من مليار مســتخدم على خلفية منشورات الفيديو 
القصيرة )Reels( التي يمكن مشــاركتها بشكل كبير والتي 

تسبب اإلدمان بشكل غريب.
وقامــت ميتا باستنســاخ تيك توك باســتخدام ميــزة منتج 
فيديــو تســمى Instagram Reels. وقــال زوكربيــرغ يــوم 
األربعاء إن Reels، التي وضعت في إنستغرام كانت املحرك 

األول للتفاعل عبر التطبيق.
كذلــك، تكمــن املشــكلة فــي أن Reels ورغــم جاذبيتهــا، ال 
تحقق أرباحًا بنفس فعالية ميزات إنســتغرام األخرى، مثل 

.)Main Feed( القصص والصفحة الرئيسية
ويعود السبب بذلك، أنها أبطأ في جني األموال من إعالنات 
الفيديــو، حيث يميل الناس إلى تخطيها. ما يعني أنه كلما 
دفع إنســتغرام األشــخاص نحو اســتخدام Reels، قّل املال 

الذي قد يحققه من هؤالء املستخدمني.
محدودية املستخدمني

زوكربيرغ يهدد بإغالق فيسبوك.. وأوروبا "الحياة أحلى!”

مشاكل تواجه امبراطورية فيسبوك.. أولها سحر تيك توك

لم تمــر تهديدات الرئيــس التنفيذي 
تطبيقي فيسبوك وإنستغرام  ومالك 
مارك زوكربيرغ، بإغالق عملياته في 
أوروبــا، مــرور الكرام، بل جــاء الرد 
مباشــرًا وربمــا ســاخرًا مــن القادة 

األوروبيني.

كانــت  التــي   Meta شــركة  عانــي 
ُتعــرف ســابقًا باسم فيســبوك، مــن 
أكبر خســارة لها في يوم واحد على 
اإلطالق، حيث انخفض ســهمها يوم 
الخميــس بنســبة %26، وتراجعت 
قيمتهــا الســوقية بأكثــر مــن 230 

مليار دوالر.

والبورصــات األميركيــة، مــن أنــه إذا لــم يتم اعتمــاد إطار 
عمل لنقل البيانات ولم يعد مســموحًا للشــركة باســتخدام 
االتفاقيات الحالية "أو البدائل"، فإن الشــركة "من املحتمل" 
أال تكون قــادرة على تقديم العديد من "املنتجات والخدمات 
األكثر أهمية"، بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام، في االتحاد 

األوروبي، وفقًا لتقارير وسائل اإلعالم املختلفة.
مشاركة البيانات

وشددت ميتا على أن مشاركة البيانات بني البلدان واملناطق 
أمٌر بالغ األهمية لتوفير خدماتها واإلعالن املستهدف، حيث 

فــي موازاة ذلك، بلغ نمو املســتخدم الحــد األقصى، إذ ولت 
أيــام النمــو الهائل ملســتخدمي فيســبوك، ولم تعــد كما في 

السابق.
وعلى رغم أن الشركة سجلت يوم األربعاء مكاسب متواضعة 
فــي املســتخدمني الجدد عبر ما يســمى بعائلــة التطبيقات، 
والتي تشــمل إنســتغرام ومســنجر وواتســآب، فقد خســر 
فيســبوك حوالي نصف مليون مستخدم خالل الربع األخير 

من الربع السابق.
تحديثات أبل

فــي الســياق ذاتــه، أضــرت التحديثــات التــي أجرتهــا أبل 
وخصوصــًا "شــفافية تتبــع التطبيقــات"، لنظــام تشــغيل 
الهاتف املحمول الخاص بها، الذي منح مســتخدمي آيفون 
الخيــار فــي الســماح لتطبيقــات، مثــل فيســبوك بمراقبــة 

أنشطتهم عبر اإلنترنت.
وأدى ذلــك، إلــى الحــد مــن اإلعالنــات وهــي إحــدى الطرق 

الرئيسية للشركة لكسب املال.
غوغل تسرق اإلعالنات

وأشــار ديفيــد وينــر، املديــر املالــي لشــركة ميتــا، إلــى أن 
تحديثــات أبل التــي ذكرناها ســابقًا، أعطــت املعلنني رؤية 
أقل لســلوكيات املســتخدم، حيث بدأ الكثير من املعلنني في 
تحويــل ميزانياتهــم اإلعالنيــة إلــى منصات أخــرى، وعلى 

رأسها غوغل.
اإلنفاق الجنوني على ميتافيرس

ومن األســباب أيضًا التي جعلت فيســبوك يعيش صعوبات 

كبيــرة، هو اإلنفاق الكبير والجنوني على ميتافيرس، حيث 
يعتقــد زوكربيرغ أن الجيــل القادم لإلنترنت والذي يتضمن 
أشخاصًا يتنقلون عبر عوالم مختلفة من الواقع االفتراضي 

والواقع املعزز، يستحق هذا اإلنفاق.
فقــد بلغ اإلنفاق أكثر من 10 مليــارات دوالر العام املاضي، 

ويتوقع زوكربيرغ أن ينفق املزيد في املستقبل.
مكافحة االحتكار

أمــا أكبر املصاعب فتكمن في محاولــة مكافحة االحتكار، إذ 
إن تهديد املنظمني في واشــنطن لشركة فيسبوك هو صداع 

ال يزول ملديرها التنفيذي.
فقد واجهت الشركة تحقيقات متعددة، بما في ذلك من لجنة 
التجــارة الفيدراليــة والعديد من املدعــني العامني للواليات، 

حول ما إذا كانت قد تصرفت بطريقة مناهضة للمنافسة.
وتوحــد املشــرعون أيضــًا حول جهــود الكونغــرس لتمرير 

قوانني مكافحة االحتكار.
لكــن التهديد باتخاذ إجراءات ملكافحــة االحتكار جعل األمر 
أكثر صعوبة بالنســبة لشــركة ميتــا في اقتحــام اتجاهات 

الشبكات االجتماعية الجديدة.
فــي املاضــي، اشــترى فيســبوك إنســتغرام وواتســاب مع 
القليــل من التدقيق، حيث اكتســبت هــذه الخدمات مليارات 

املستخدمني.
أما اآلن حتى بعض عمليات اســتحواذ ميتا التي تبدو أقل 
إثــارة للجــدل في الواقــع االفتراضي وصــور GIF تعرضت 

لتحديات من قبل املنظمني على مستوى العالم.

تخضــع االتفاقيــات الحاليــة لتمكني عمليات نقــل البيانات 
حاليًا لتدقيق شديد في االتحاد األوروبي.

لذلك، فقد اســتخدمت ســابقًا إطار نقل البيانات عبر املحيط 
األطلسي املســمى Privacy Shield كأساس قانوني لتنفيذ 

عمليات نقل البيانات هذه.
مع ذلك، ألغيت هذه املعاهدة من قبل محكمة العدل األوروبية 

في يوليو/تموز 2020، بسبب انتهاكات حماية البيانات.
ومنــذ ذلك الحني، أكد االتحاد األوروبــي والواليات املتحدة 

أنهما يعمالن على نسخة جديدة أو محدثة من املعاهدة.
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قليل من المفاجآت
في إعالن ترشيحات األوسكار ٢٠٢٢

لعــام  ُأعلنــت ترشــيحات جوائــز األوســكار 
2022 عبر شبكة اإلنترنت وحساب األوسكار 
الرســمي على فيســبوك فــي تقليــد متبع منذ 

سنوات قليلة.
ومن املنتظر إقامة حفل توزيع الجوائز في 27 مارس/
آذار املقبــل، كاملعتــاد في مســرح دولبــي بهوليود، مع 
وجود مضيف للحفل وهي العادة التي تم إهمالها منذ 

عام 2018.
لــم تحمل الترشــيحات هذا العام الكثيــر من املفاجآت 
غيــر املتوقعــة، وربما أكبــر املفاجآت عدم ترشــح فيلم 
Spider-( ”الرجــل العنكبــوت: ال عــودة إلــى الديــار"
Man: No Way Home( لجائــزة أفضــل فيلــم كمــا 

توقع الكثير من النقاد واملشاهدين.

10 أفالم في جائزة أفضل فيلم
تضمنــت أهم فئات الترشــيحات -وهــي جائزة أفضل 
فيلم- 10 مرشــحني هذا العــام، وهو العدد األكبر على 
اإلطــالق، حيث تتراوح الترشــيحات في املعتاد ما بني 
5 إلــى 10 أفــالم، وعلى األغلب يقف األمر عند 8 أفالم 

فقط.
هــذا العــام تضمنــت الترشــيحات مجموعــة متنوعــة 
للغايــة من األفالم، فنجد لدينــا الفيلم الياباني "قودي 
ســيارتي” )Drive My Car( وفيلم الغموض واإلثارة 
والفيلــم   )Nightmare Alley( الكوابيــس”  "زقــاق 
 )West Side Story( ”املوســيقي "قصة الحي الغربي
 The Power of( ”وفيلــم الغرب األميركي "قوة الكلب
 )Dune( ”وفيلــم الخيــال العلمــي "كثيــب )the Dog
 )King Richard( ريتشــارد”  "امللــك  الســيرة  وفيلــم 
والفيلــم الكوميديــا املثيــر للجــدل "ال تنظــر لألعلــى” 

.)Don’t Look Up(
باإلضافــة إلــى أفالم أخرى بســيطة لم تســتحوذ على 
اهتمــام الجمهــور بمــا فيــه الكفاية وربمــا تكون هذه 
 )CODA( ”فرصة جيدة إلعادة اكتشــافها وهــي "كودا
 Licorice( ”و"ليكورش بيتزا )Belfast( ”و"بيلفاست

.)Pizza
“قوة الكلب" و"كثيب" األعلى في الترشيحات

تتضمن ترشــيحات األوسكار 23 فئة مختلفة، وكل من 
"قوة الكلب" و"كثيب" اســتطاعا االستحواذ على أكبر 
عدد من الترشيحات األول بـ12 ترشيحا والثاني بـ10 

ترشيحات.
كل مــن الفيلمــني يتنافســان فــي العديــد مــن الفئات، 
منها أفضل ســيناريو مقتبس، لكن النقطة األهم أنهما 
فيلمان مــن "األفالم النوعيــة” )Genre Films(، فهما 
ينتميان إلى نوع ســينمائي أميركي شائع للغاية، على 
عكــس االختيــارات الشــائعة في أفالم األوســكار التي 
تميــل إلى األفــالم الدرامية واالجتماعيــة، فقوة الكلب 
هــو فيلــم غرب أميركــي، يعمل على عكــس ثيمات هذا 
النــوع الشــائعة التــي تميل إلــى الذكورية الشــديدة، 
والقسوة، حيث يقدم لنا بطال تم حصره في دور راعي 
البقــر العنيف، لكنه يعيد اكتشــاف ذاتــه عندما تدخل 

عائلته زوجة أخ وابنها الشاب.
ينمــا "كثيــب" فيلــم خيــال علمــي تــدور أحداثــه على 
كوكــب بعيد يدعى أراكس، فيــه يقاوم الدوق بول ليتو 
الهراكنة ورجال اإلمبراطور الذين يحاولون االستيالء 
علــى مخــزون الكوكب من الوقــود املســمى "التوابل" 

وإنهاء استعباد سكانه.

استبعاد ليدي غاغا
بينمــا علــى الجانــب اآلخــر في واحــدة مــن املفاجآت 
املحدودة، تم اســتبعاد املمثلــة واملغنية ليدي غاغا من 
ترشــيحات أفضل ممثلة عن دورها فــي فيلمها الثاني 
"بيت غوتشي” )House Of Gucci(، وقد ترشحت عن 
هذا الدور مســبقا لجائزة البافتا/األوسكار البريطانية 

والغولدن غلوب.
“بيــت غوتشــي" من األفــالم التــي أهملتها األوســكار هذا 
العــام، بترشــيح واحد فقط هو أفضل مكيــاج، وذلك يتالءم 
مــع النقــد الســلبي الذي حظي بــه الفيلم منــذ عرضه، على 
الرغــم من الترشــيحات املختلفة التي حصــل عليها، والتي 

بدت في كثير من األحيان غير مستحقة.
علــى الجانــب اآلخر، ُرشــحت املمثلة كريســتني ســتيوارت 
لجائــزة أفضــل ممثلــة عــن دورهــا فــي فيلــم "سبنســر” 
)Spencer(، وهــو الترشــح األول لســتيوارت، والوحيــد 
للفيلــم الذي قدم فترة زمنية محدودة في حياة الليدي ديانا 
سبنســر الشــهيرة وزوجة ولي العهد البريطاني الســابقة، 
وتتنافس ستيوارت مع عدد كبير من املمثالت املخضرمات، 
مثل أوليفيا كوملان الحائزة الســابقة على جائزة األوسكار، 

ونيكول كيدمان وجيسيكا تشاستني وبينلوب كروز.
الترشح الرابع لويل سميث لكن بال أمل

ترشح املمثل األميركي األسمر ويل سميث لجائزة األوسكار 
أفضــل ممثل عــن أدائه في فيلم "امللك ريتشــارد" الذي أدى 
فيه دور والد أســطورتي التنس سيرينا وفينيسيا ويليامز، 
وهو الترشــح الرابع في مســيرة ســميث، لكــن على األغلب 
مثل الثالث مرات األولى لن يفوز هذا العام بالجائزة في ظل 
منافســة شرســة للغاية مع أندرو غارفيلــد وخافيير بارديم 
ودينزل واشنطن، واألقرب للجائزة بينديكت كمبرباتش عن 

دوره في فيلم "قوة الكلب”.
وترشــح الفيلــم بشــكل عام لـــ6 جوائــز، منها أفضــل فيلم 
وأفضــل ممثلــة فــي دور مســاعد وأفضل مونتــاج وأفضل 
ســيناريو وأفضــل أغنيــة، لكنه على األغلب ســيخرج صفر 

اليدين هذا العام.

هل تفوز ديزني مرة أخرى؟
فــي فئة أفــالم الرســوم املتحركــة تنافــس كاملعتــاد ديزني 
-الشــركة الرائــدة في هــذا الفن- بـــ3 أفالم هــي "إنكانتو” 
 Raya( ”و"ريا والتنني األخير )Luca( ”و"لوكا )Encanto(
وهمــا  آخريــن  فيلمــني  أمــام   ،)and the Last Dragon
 The( ”و"عائلة ميتشــل في مواجهــة اآلالت )Flee( ”فلــي"

.)Mitchells vs. the Machines
ولكن كاملعتاد هذه الفئة شــبه محسومة ألحد فيلمي ديزني 
إنكانتــو ولــوكا، وكالهما فيلم يحاول تقديــم ثقافة مختلفة 
عن األميركية بمزجها مع األســاطير، فإنكانتو تدور أحداثه 
فــي كولومبيا حول عائلة تمتلك قوة ســحرية، بما يتفق مع 
الواقعية الســحرية النوع الســينمائي واألدبــي األهم لهذه 
القــارة، بينما تــدور أحداث لوكا في إحدى املــدن اإليطالية 
الصغيرة حول لوكا الكائن البحري املراهق الذي يســتطيع 
التحول لهيئة البشر عند صعوده لألرض، وإن كان يستطيع 

التأقلم مع هذه البيئة الجديدة أو ال.
ويبقى الســؤال هل سنشــاهد حفل توزيع جوائز هذا العام 
بمفاجآت كبيرة مثل فوز "قودي ســيارتي" بمســابقة أفضل 
فيلم كما حدث منذ سنوات مع "طفيلي" الكوري؟ وهل سنرى 
ممثلــني شــباب مثل أنــدرو غارفيلد وكريســتني ســتيورات 
يحمــالن جائــزة أفضل ممثــل وممثلــة؟ يتبقى شــهر و20 
 يوما تقريبا وسنكتشــف جميعا اإلجابات عن هذه األسئلة.

الركن المهجور
الشاعر غسان منّجد
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16 Gibson Ave. Padstow NSW 2211
P. 02 9790 3431  -  02 9709 6047

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

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

- BRICKS & BLOCKS
- HARDWARE
- BUILDING ACCESSORIES

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

السادة أديب فاعور، محمد نحلة ويوسف زريق
يستمرون يف خدمة اجلالية العربية 

يف كل ما حتتاجه من مواد البناء األساسية لكافة املشاريع
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“الجائحة لم تنتهِ”.. منظمة 
الصحة تتوقع ظهور 

متحورات جديدة

قالــت كبيــرة العلماء في منظمــة الصحة العاملية، ســوميا 
سواميناثان، إن العالم لم يشهد بعد نهاية جائحة كورونا، 
إذ مــن املتوقــع ظهــور املزيــد من الســالالت املتحــورة من 

الفيروس.
وقالت ســواميناثان للصحافيني في جنوب إفريقيا: "رأينا 
الفيروس يتطور ويتحور.. لذا ندرك أنه سيكون هناك مزيد 
من الســالالت املتحورة، ســالالت متحورة مثيرة لالهتمام، 

لذا نحن لسنا في نهاية الجائحة”.
وكانــت ســواميناثان تزور منشــآت لصناعــة اللقاحات في 
جنــوب إفريقيــا مع مديــر عام املنظمــة تيــدروس أدهانوم 

غيبريسوس.
وكانــت ماتشيديســو مويتــي، املديــرة اإلقليميــة ملنظمــة 
الصحــة العامليــة إلفريقيــا، قــد قالــت أمــس الخميــس إن 
تقديرات املنظمة تكشــف أن عــدد اإلصابات بمرض كوفيد-
19فــي القارة قــد يكون أعلى ســبع مرات، مما تشــير إليه 
البيانات الرســمية، في حني قــد تكون الوفيات أعلى مرتني 

أو ثالث مرات عن املعلن.
وأضافــت مويتــي في إفادة صحافية دوريــة عبر اإلنترنت: 
"ندرك جيدًا مشــكالت أنظمة املراقبة التي لدينا في القارة، 
حيث أدت مشــكلة الحصول على لوازم الفحص على سبيل 

املثال إلى إحصاء عدد أقل من اإلصابات الفعلية”.
يأتــي هــذا بنيما قالــت املراكز اإلفريقيــة ملكافحة األمراض 
والوقايــة منهــا الخميــس إن الســاللة “بــي. إيــه. 2” مــن 
املتحور أوميكرون أصبحت منتشرة اآلن في جنوب إفريقيا 

وتم رصدها في عدد من البلدان األفريقية األخرى.
وذكــر جــون نكنجاســونج مديــر املراكز فــي إفــادة دورية 
لإلعــالم عبــر اإلنترنت: "لدينــا بيانات من جنــوب إفريقيا 
تفيد بأن "بي. إيه. 2" أصبحت اآلن الساللة األكثر انتشارًا 

في جنوب إفريقيا”.
وأضــاف أن الســاللة ُرصــدت فــي موزمبيــق والســنغال 
وبوتسوانا وموريشيوس وكينيا وماالوي، مشيرًا إلى أنه 
مــن املرجــح وجودها فــي أماكن أخرى لكن لــم يتم رصدها 

حتى اآلن بسبب ضعف أنظمة املراقبة.

صرحــت الخبيــرة العامليــة الدكتــورة ماريــا نيــرا، 
مديرة قســم البيئة وتغير املناخ والصحة في منظمة 
الصحــة العامليــة، أن املنظمــة األمميــة تعتبر تلوث 
الهواء حالة طوارئ صحية عامة ورئيسية، ألن أكثر 
من 7 ماليني حالة وفاة مبكرة تحدث ســنوًيا نتيجة 
التعرض لتلوث الهواء حول العالم، وقد فاقم تفشــي 

فيروس كورونا األمر.
وأضافت الدكتورة نيرا في الحلقة رقم 66 من برنامج "العلوم 
في خمس"، الذي تقدمه فيسميتا جوبتا سميث، وتبثه منظمة 
الصحــة العاملية على موقعها الرســمي وعبر حســاباتها على 
مواقع التواصل، أن هناك إجماعا على أن تلوث الهواء يتسبب 
في مشــكلة صحية عامة كبيرة، موضحة أن تســعة من كل 10 
أشخاص حول العالم، ال سيما أولئك الذين يعيشون في املدن، 
يتنفسون هواء ال يتوافق مع ما تعتبره منظمة الصحة العاملية 

معايير جيدة وفًقا إلرشادات جودة الهواء للتنفس.

أمراض القلب والسكتات الدماغية
وشــرحت الدكتورة نيرا أنه لســنوات عديدة كان هناك اعتقاد 
ســائد بأن معظم األمــراض املرتبطة بالتعــرض لتلوث الهواء 
تقتصر فقط على الجهاز التنفسي. ويعد هذا االعتقاد صحيحا 
إلــى حــد كبيــر، حيــث إن التعــرض لتلــوث الهواء يــؤدي إلى 
اإلصابــة بأمــراض االنســداد الرئــوي املزمنة وســرطان الرئة 

وااللتهاب الرئوي.
ولكــن تــم أيًضــا اكتشــاف أن الجزيئــات الســامة التــي تصل 
إلــى الرئتــني تنتقل إلــى مجرى الــدم وتصل إلى نظــام القلب 
واألوعيــة الدموية، ومن ثم تكون مســؤولة عــن أمراض القلب 
واالضطرابات العصبية والسكتة الدماغية واملشاكل العصبية 

أيًضا.
وأضافــت الدكتــورة نيــرا أنــه يوجــد حالًيــا املزيد مــن األدلة 
العلميــة، التــي تثبــت أن التعــرض طويل األمد لتلــوث الهواء 
يؤثــر على جهاز املناعة، وبالتالي يجعل اإلنســان أكثر عرضة 

لإلصابة بأي نوع من أمراض الجهاز التنفسي.
وأشارت الخبيرة األممية إلى أنه من الواضح أن تلوث الهواء 

الصحة والكورونا
الصحة العالمية تحذر

من عامل يفاقم حاالت اإلصابة بكورونا

يــؤدي إلــى تفاقم حــاالت اإلصابــة بكوفيد19-، وكذلــك زيادة 
مخاطــر اإلصابة باألمراض املزمنة مثل أمــراض القلب والرئة 
وأمراض التمثيل الغذائي والســكري، وجميعها يتم تسميتها 
"االعتالالت املشــتركة"، التي تزيد من خطر اإلصابة بمزيد من 

حاالت كوفيد19- الشديدة.

الحد من التلوث
وقالــت الدكتورة نيرا إنه مــن الواضح أن أفضل طريقة لتقليل 
تلــوث الهــواء هي التوقــف عن حــرق الوقود األحفــوري، ألنه 
يســاهم فــي تغير املناخ وفــي توليد هذا املســتوى املرتفع من 
امللوثات التي تســتقر بنهاية املطاف في رئتي البشــر. لذا فإن 
تغيير تلك السياســة حول مصدر الطاقة الذي يتم اســتخدامه 

سيكون من أكثر الخطوات فعالية.
وطالبــت بــأن يكــون هناك حرص على مســتوى عاملــي التخاذ 
تدابير بشأن تعميم وسائل النقل املستدام واالستخدام النظيف 
والحديث ملصادر الطاقة وكل طرق االستهالك وإعادة التدوير، 
وبالتالي سيمكن معالجة هذه املشكلة الضخمة لتلوث الهواء، 
مــن أجل املســاهمة بشــكل كبيــر في تحســني الصحــة العامة 

والحماية من األمراض.
ُيذكــر أن جائحــة كوفيــد19- واصلت تراجعها هذا األســبوع، 
مــع تراجــع اإلصابــات في كل أنحــاء العالم، مــع العلم أن عدد 
اإلصابات املؤكدة قد ال يعكس سوى بعض من العدد الحقيقي، 
واملقارنات بني البلدان قد ال تكون دقيقة ألن سياسات الفحوص 

تختلف إلى حد كبير بني دولة وأخرى.
وفــي حني ســجل املتحور أوميكــرون في ذروته عــدد إصابات 
يومية اكبر بأربع مرات مقارنة بما ســجلته املوجات الســابقة، 
يبقــى عــدد الوفيــات اليومي منخفضا جــدًا مقارنة مــع الرقم 

القياسي الذي ُسجل في يناير 2021.
وأودت جائحــة كوفيــد19- رســمًيا بأكثــر مــن 5.78 ماليــني 
شــخص في أنحاء العالم منذ نهاية ديســمبر 2019، في حني 

بلغ عدد اإلصابات املؤكدة 404 ماليني.
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شكك في لقاحات كورونا.. 
وفاة الباحث الحائز على 

نوبل الكتشافه اإليدز

كورونيات

اتجهت عدة دول حول العالم في األيام املاضية 
نحو تخفيف القيــود واإلجراءات االحترازية 
املتعلقــة بكورونا، وســط تقاريــر وتحذيرات 
مــن أن املتحور أوميكرون يســتهدف األطفال 
بقوة، ربما بســبب عدم تلقي غالبيتهم للقاح 

كوفيد19-، بحسب العلماء.
وأودى وباء كورونا رســميا بأكثر من 5,731 ماليني شــخص 
في أنحاء العالم منذ نهاية ديســمبر 2019، فيما تقّدر منظمة 
الصحــة العامليــة أنه قد يكــون العدد اإلجمالــي للوفيات أعلى 
بمّرتــني إلــى ثالث، آخــذة في االعتبــار العدد الزائــد للوفيات 

بسبب كوفيد19- بصورة مباشرة وغير مباشرة.
وكانــت منظمــة الصحــة العاملية عــززت آمال أوروبــا بـ"فترة 
هدوء طويلة" مقبلة قد يعقبها "ســالم دائم" في معركتها ضد 
كوفيــد، في وقت ترفع مزيــد من دول العالم كافة القيود تقريبا 

التي كانت مفروضة ملكافحة الوباء.

فتح الحدود في أستراليا وتخفيف القيود بالبرتغال
ففي أستراليا، أعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون أن بالده 
ســتعيد فــي 21 فبرايــر فتح حدودهــا أمام الســياح امللقحني 
بالكامــل، بعدما فرضت قيودا على الســفر كانت من بني األكثر 

تشددا في العالم.
وكانت أســتراليا أغلقت حدودها في مارس 2020 على خلفية 
الفيروس. وعلى مدى معظم الفترة التي تلت، منع األستراليون 
مــن املغــادرة ولــم يمنح إال عــددا قليال من الزوار اســتثناءات 

للزيارة.
هــذا وتخفف البرتغال، اليــوم االثنني، القيــود املفروضة على 
القادمــني الذين بحوزتهم شــهادة صحية أوروبية، وال ســيما 
لجهــة عدم مطالبتهم بتقديم اختبار كوفيد19- ســلبي لدخول 

البالد، وفًقا لقرار ُنشر األحد.
وســيتم إعفاء املسافرين الحاصلني على "شهادة كوفيد رقمية 
صادرة في االتحاد األوروبي" أو أي "شهادة تثبت تلقي اللقاح 
معترف بها" من إبراز فحص ســلبي عند وصولهم إلى البالد، 

وفًقا لقرار الحكومة.
وعلــى غــرار الــدول األوروبية األخــرى، فرضــت البرتغال منذ 
مطلــع ديســمبر علــى القادمني الذيــن تزيد أعمارهــم على 12 
عاًمــا، حتــى امللقحون منهــم، تقديم اختبارات ســلبية لدخول 

البالد.

السينما واملسرح في فرنسا
يأتــي ذلــك فيما تراجع عــدد مرتادي دور الســينما والعروض 
املســرحية في فرنســا بنحو %25 في بداية هذا العام مقارنة 
بالفتــرة نفســها قبــل األزمة الصحيــة، وفقــًا لوزيــرة الثقافة 

الفرنسية روزلني باشلو.
لكــن الوزيــرة توقعت "موســما احتفاليا جميــال" مؤكدة أنها 

ستواصل "مساعدة كل من يحتاج إليها”.
وســبقت روســيا البرتغال فــي تخفيف القيود، بــدءًا من أمس 
األحد، بالرغم من تســجيل أعلى عدد يومي لإلصابات باملرض 

مع تفشي الساللة أوميكرون في أنحاء البالد.
تظاهرات واعتصامات في كندا

وفــي كندا، أعلــن رئيــس بلديــة أوتاوا حــال الطــوارئ األحد 
فــي العاصمــة الكندية املشــلولة منذ أكثر من أســبوع بســبب 
احتجاجات ملعارضي القيود الصحية، معتبرا أن الوضع بات 

"خارجا عن السيطرة”.
وامتدت االحتجاجات التي بدأت في أوتاوا الســبت 29 يناير 
إلى مدن كندية رئيســية أخرى خالل عطلة نهاية األسبوع، في 
حني واصلت عشــرات الشاحنات ومتظاهرون شل الحركة في 

وسط العاصمة األحد.
وتحولــت هــذه الحركة االحتجاجيــة التي انطلقــت من تحرك 
لســائقي شــاحنات فــي غــرب البــالد، إلى اعتصام في وســط 
يحتــل متظاهــرون وعشــرات  أيــام،  ثمانيــة  فمنــذ  أوتــاوا. 
الشــاحنات الشــوارع أمــام البرملان وأمام مقــر رئيس الوزراء 

جاسنت ترودو.
وبــدأ البعض بإقامة مالجــئ مؤقتة، متوعدين بعــدم املغادرة 

قبل رفع القيود.

الصحة والكورونا
تخفيف للقيود وفتح للحدود.. آخر تطورات كورونا حول العالم

لقاحات باليابان وحجر في الصني
وفــي اليابــان، قال رئيــس الــوزراء الياباني فوميو كيشــيدا، 
اليوم االثنني، إنه يريد توســيع برنامج الجرعات التنشــيطية 
املضــادة لكوفيد19- في البالد إلى مليون جرعة يوميا بحلول 

نهاية الشهر أي مثل الوتيرة الحالية.
وتجاوزت اإلصابات في اليابان 100 ألف إصابة يوم الســبت 
ألول مــرة. وفرضــت الســلطات إجــراءات ملكافحــة اإلصابــات 
فــي معظــم املناطــق اآلن في محاولة للحد من انتشــار ســاللة 

أوميكرون املتحورة من فيروس كورونا.
وفــي الصــني، ُفرض حجر على مدينة بايســه التــي تضم 3.5 
ماليني نســمة والواقعة في جنوب الصني بعد ظهور إصابات 
بكوفيد، في وقت تنظم البالد دورة األلعاب األوملبية الشتوية.

وقال مجلس املدينة إنه اعتبارا من مساء األحد، لم يعد بإمكان 
السكان مغادرة املنطقة. كما ُيمنع أولئك الذين يعيشون في ما 
يسمى باملناطق الخطرة )حيث تم اكتشاف حاالت( من مغادرة 

منازلهم.
وسجلت املدينة الواقعة على بعد نحو مئة كيلومتر من الحدود 
مــع فيتنام، األحــد 44 إصابة مؤكدة بكوفيــد محلية العدوى. 

كما تم تسجيل عدد من اإلصابات "املستوردة”.
وقالــت الســلطات إن الســكان أخضعــوا لفحوص فــي أعقاب 

تسجيل اإلصابات.

أوميكرون يضرب األطفال بقوة
هــذا ويضرب متحــور أوميكرون األطفال بشــدة أكبــر مقارنة 
باملتحــورات األخرى، حيث أدخل أطفاال فــي الواليات املتحدة 

إلى املستشفيات بأعداد أكثر مما كان عليه الوضع سابقا.
ويقول موقع "نيتشر” Nature العلمي املتخصص إن األطفال 
قــد يكونون أكثر عرضة لإلصابة باملرض ألن الكثير منهم غير 
ملقحــني، كما أن املدارس بقيــت مفتوحة خالل هذه املوجة من 

اإلصابات مقارنة باملوجات املاضية.
ويحــاول العلماء معرفة الســبب فــي أن أوميكرون قد أدى إلى 
املزيد من حاالت الدخول إلى املستشــفى بشــكل غير متناســب 

لدى األطفال، خاصة في الواليات املتحدة األميركية.
وينقــل املوقع عــن، مايكل أبود، املتخصص في صحة النســاء 
واألطفــال في "كلية كينغز كوليــدج"، في لندن، إن حدة املرض 
لــدى األطفــال ال تختلف عن حدته لديهم بالنســبة للمتحورات 
األخرى، أي أن أوميكرون ال يتسبب لهم بأعراض أكثر خطورة، 
على الرغم من زيادة نســبة األطفال الذين يدخلون املستشــفى 

بسببه، وخاصة الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة.
وبحسب املوقع فقد احتاج األطفال إلى تدخالت طبية أقل، مثل 

أجهزة التنفس الصناعي واألوكسجني التكميلي.
وأحــد التفســيرات املحتملــة إلصابــة األطفــال هــو أن قابلية 
املتحــور العالية للعدوى تقابلها عدم وجود مناعة تراكمية من 
التطعيم أو العدوى الســابقة، مما يجعــل األطفال أكثر عرضة 

لألوميكرون، مقارنة بالبالغني الذين حصلوا على اللقاحات.
ولــم تأذن معظــم البلدان بعــد بلقاح كوفيــد19- لألطفال دون 
ســن الخامســة، ولم يقدم البعض اللقاح بعد لألطفال دون سن 

الثانية عشرة.
وحتى في الواليــات املتحدة، التي أذنت بتلقيح األطفال الذين 
تتراوح أعمارهم بني 5 و11 عاما، فإن أقل من ثلث األطفال في 

تلك الفئة العمرية تلقوا اللقاح.

توفــي لوك مونتانييه، الحائز جائزة نوبل للطب تقديرا الكتشــافه 
فيــروس اإليــدز، عــن 89 عاما في املستشــفى األميركــي في نويي 
ســور ســني، على ما أفاد رئيس بلدية املنطقة الواقعة قرب باريس 

جان كريستوف فرومانتان الخميس لوكالة "فرانس برس”.
ونال مونتانييه جائزة نوبل للطب عام 2008 بفضل اكتشافه عام 
1983 مع شريكيه فرنسواز باريه-سينوسي وجان كلود شيرمان 

فيروس العوز املناعي البشري )HIV( املسبب ملرض اإليدز.
لكّن عالم الفيروســات الفرنســي أثار الجدل مرارا بســبب نظريات 
مختلفة أطلقها في الســنوات األخيرة تســببت له بانتقادات كثيرة 

من نظرائه في املجتمع العلمي.
فبعــد تصريحــات متكــررة منــذ 2017 ضد اللقاحات، عاد اســمه 
للتــداول في الســنتني األخيرتني إثر إطالقــه فرضيات عن فيروس 
كورونــا املســؤول عن جائحة كوفيــد19- نفاها املجتمــع العلمي، 
بينها ما ادعى فيه أن الفيروس ُطّور في املختبر وأن اللقاحات هي 

املسؤولة عن ظهور املتحورات.
وقــد حصــدت تصريحاتــه بشــأن اللقاحــات إعجابــا في أوســاط 

الجهات املناهضة للتطعيم ضد فيروس كورونا.
وفي ثمانينيات القرن العشرين، انشغلت حفنة من املختبرات حول 
 ،4H العالم باكتشــاف مصدر مشكلة صحية غامضة ُسميت مرض
نســبة إلى كونــه كان يصيب خصوصا أربع فئات تبدأ أســماؤها 
اإلنجليزية بحرف H، وهم املثليون ومدمنو الهيرويني والهايتيون 

واملصابون بالهيموفيليا )نزف الدم الوراثي(.
وكان مونتانييه املولود في الثامن من أغسطس 1932 في منطقة 
إيندر وســط فرنســا، يقود حينها منــذ 1972 مختبرا متخصصا 
في الفيروســات القهقرية، وتلك املسؤولة عن األمراض السرطانية 

في معهد باستور.
باريه-سينوســي  مــع شــريكيه  مونتانييــه  نجــح   ،1983 وفــي 
 LAV وشــيرمان فــي عــزل فيــروس قهقــري جديــد ســّماه مؤقتــا
Lymphadenopathy Associated Virus(( باالعتماد على عينة 
ســحبها الطبيب ويلي روزنباوم من مريض مثلي شاب أقام لفترة 

في نيويورك.
وقوبــل االكتشــاف بالتشــكيك، خصوصــا مــن الباحــث األميركي 

الشهير روبرت غالو املتخصص في الفيروسات القهقرية.
وقال مونتانييه بعد ثالثة عقود على االكتشــاف "على مدى ســنة، 
كنــا نعلم أننــا نجحنا في تحديد الفيــروس )...( لكّن أحدا لم يكن 

يصدقنا وتم رفض منشوراتنا”.
وفــي أبريل 1984، قالت وزيرة الصحة األميركية مارغريت هيكلر 
إن روبرت غالو وجد السبب "املرجح" لإليدز، وهو فيروس قهقري 
ســمي HTLV-III. لكــن تبّيــن أن هــذا الفيــروس مطابــق بالكامــل 

للفيروس القهقري LAV الذي اكتشفه فريق مونتانييه قبل عام.
وحصل جدل كبير بشــأن تحديد هوية املكتشف الحقيقي لفيروس 
العوز املناعي البشــري، وهي مســألة ذات أهمية كبيرة في تحديد 
الجهة املخّولة الحصول على العائدات املرتبطة بفحوص الكشــف 

عن الفيروس.
وانتهــى الخالف بحل دبلوماســي مؤقت ســنة 1987، مع توقيع 
الواليــات املتحدة وفرنســا تســوية ُوصف فيها غالــو ومونتانييه 

رسميا بأنها "شريكان في االكتشاف”.
غيــر أن الخاتمــة الفعلية حصلت بعد عقدين، مع منح جائزة نوبل 

للطب ليس لغالو بل ملونتانييه وباريه-سينوسي.
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عادات غذائية تضيف ١٠ سنوات لعمرك الحقيقي

مشروبات تساعد على سرعة إذابة دهون البطن

يلعب الطعام دوًرا مهًما في عملية الشيخوخة، حيث 
أظهرت األبحاث التي أجريت خالل الســنوات القليلة 
املاضيــة أن "ميكروبيــوم" األمعاء ضــروري لتقوية 
جهــاز املناعــة مع التقدم في العمر، مما يســاعد على 
منع األمراض املرتبطة بالشــيخوخة، بحســب موقع 

.Eat This Not That ”إيت ذيس نوت ذات"

إن مــا يأكلــه الشــخص أو يشــربه يمكــن أن يأخذ ســنوات من 
حياتــه بصحة جيــدة، حيث يمكن ألنواع معينــة من الطعام أن 
تزيد من ســرعة تقدم الخاليا فــي العمر، بينما يحتوي البعض 
اآلخــر على مضادات أكســدة قويــة يمكن أن تســاعد في إبطاء 

عملية الشيخوخة وما يصاحبها من أمراض.
وقــد حذر عدد مــن الخبــراء واختصاصيي التغذيــة من بعض 
األطعمــة، التي يجب تجنبها مع التقدم في العمر، ألنها تســهم 

في تسريع عملية الشيخوخة، فيما يلي:

األطعمة املُصنعة
يعــد تنــاول الكثير من األطعمة املصنعــة أحد أكثر عادات األكل 
شــيوًعا، ولكنها ضارة وتؤدي إلى تســريع عملية الشيخوخة. 
ويرجــع الســبب األساســي فــي أضــرار األطعمــة املُصنعة إلى 
أنها تحتوي عادًة على نســبة عالية مــن الكربوهيدرات املكررة 

والسكر املضاف والدهون الخطرة.
تقــول اختصاصــي التغذيــة تريســتا بيســت: تتشــكل األعمار 
عندما يتم دمج السكر مع الدهون أو البروتني، ويمكن أن تسرع 
عملية الشــيخوخة بشــكل كبير باإلضافة إلــى اإلضرار بصحة 
القناة الهضمية. وبشكل أكثر تحديًدا، تم العثور على منتجات 
نهائية متقدمة للغليكيشن AGEs، التي تؤدي إلى إفراز الجسم 
ملواد تضر بالبروتينات التي تمنح الشباب وتصيب بشيخوخة 
الجلد والبشرة وكذلك تساهم في زيادة خطر اإلصابة باألمراض 

املرتبطة بالعمر مثل مرض الزهايمر.

نقص األلياف
تعــد األليــاف عنصــًرا مهًمــا آخر للتمتــع بالصحة فــي مرحلة 
الشــيخوخة، والتــي يمكن أن الحصول عليها مــن خالل تناول 
أطعمة مثل الشوفان والفول والتفاح والكمثرى واللوز والبذور.

علــى الرغــم مــن حمــالت الترويــج والدعايــة الضخمة 
ملشروبات ومخفوقات تساعد على إنقاص الوزن، إال أن 
خبــراء التغذيــة يؤكدون أنه ال يوجد مشــروب ســحري 
يؤدي إلى حرق الدهون على الفور ويقضي على الكرش، 
 Eat This Not“ وفقــًا ملا جاء في تقرير نشــره موقــع

.”That
تقــول اختصاصيــة التغذيــة دكتــور راشــيل دايكمــان إن هنــاك 
مشــروبات ُيفضل تناولها ألنها ال تســاهم في زيــادة حجم البطن، 
أو ألن بعضها يمكن أن يســاعد في إذابة الدهون بشــكل أسرع عن 
طريق إخماد الرغبة الشــديدة لتناول مزيد من الســعرات الحرارية 
تتحول إلى دهون البطن، أو من خالل زيادة التمثيل الغذائي حتى 

يتمكن الجسم من حرق الدهون بشكل أكثر كفاءة، كما يلي:

مشروبات خالية من السعرات الحرارية
تقول اختصاصية التغذية دكتور ســوزان بورمان إن "املشــروبات 
املحالة بالســكر غنية بالســعرات الحرارية، ويمكن أن تســاهم في 
ارتفاع نســبة الســكر في الدم والدهون في البطن ]لكن[ يمكن قول 
العكــس تماًمــا بأن هناك شــيًئا يمكن شــربه سيســاعد على تقليل 

دهون البطن”.
وتضيــف دكتــور بورمــان موضحــة "أن املشــروبات الخاليــة من 
الســعرات الحراريــة، بشــكل عام، ســتقلل مــن إجمالي الســعرات 
الحراريــة التــي يتــم تناولهــا مما قد يســاعد على إنقــاص بعض 
الــوزن. عندما يتم فقد الوزن، يفقد الجســم دهــون البطن املعروفة 
باســم الدهــون الحشــوية وكذلــك الرواســب الدهنيــة األخرى في 

الجسم”.
تشــير الدراســات العلمية إلى أنه يمكن املســاعدة في سرعة حرق 
دهــون البطــن مــن خــالل اســتبدال املشــروبات املحــالة بالســكر 
بمشــروبات منخفضة أو خالية من الســعرات الحرارية مثل املاء. 

تقــول دكتــور كايلي إيفانير، خبيرة التغذيــة، إن تناول األلياف 
بشــكل يومي يعتبر أمًرا بالغ األهمية ألنها ال تحافظ فقط على 
صحــة الهضم، ولكن ثبت أيًضا أنها تســاعد في خفض نســبة 
الكوليسترول في الدم واملساعدة في إنقاص الوزن أو االحتفاظ 
بالوزن املناســب للجســم وحتى املساعدة في الوقاية من مرض 

السكري وأمراض القلب واألوعية الدموية.

اإلفراط في السكر املضاف
تقــول اختصاصي التغذية جانيت كوملان إن "األنظمة الغذائية 
عالية الســكر يمكن أن تســبب ارتفاًعا مفاجًئا في نسبة السكر 
في الدم وتؤدي إلى مقاومة األنسولني، والتي تم ربطها بمرض 
الســكري وأمــراض القلــب والســكتة الدماغية”. كمــا توصلت 
دراســة، نشــرت نتائجها الدورية األميركية للتغذية السريرية، 
إلــى أن اســتهالك الســكر املضــاف فــي األطعمــة املصنعة كان 
مرتبًطــا بزيــادة "الضعف" لدى كبار الســن، مما يعني نشــاًطا 

بدنًيا أقل وفقداًنا غير مرغوب فيه للوزن”.

البريبايوتكس
يعــد الحفاظ على أمعاء صحية من أفضل الطرق للمســاعدة 
في إبطاء عملية الشــيخوخة، لذا فإن تناول األطعمة الغنية 
بالبريبايوتيــك يومًيــا يمكــن أن يســاعد علــى تحقيــق هذا 

الهدف.
توضــح كارا النــداو، خبيــرة التغذيــة أن "البريبايوتكــس 
هي الوقــود للبكتيريا املفيدة داخل األمعاء ]املعروفة باســم 
البروبايوتيك[، لذلك عندما يتناول الشخص األطعمة الغنية 
بالبريبايوتك يومًيا، فإنه ُيحســن صحة أمعائه. إنها خطوة 
مهمــة ألن صحة األمعاء الجيدة مرتبطة باســتجابة مناعية 
أقــوى، ممــا يقلــل مــن احتماليــة حــدوث عــدوى أو إصابة 

باألمراض”.
وتضيــف أن هنــاك الكثيــر من األطعمــة التي تحتــوي على 
البريبايوتك لالختيار من بينها، إذ تشــمل القائمة الشوفان 
والفاصوليــا والبقوليــات والســبانخ والتــوت والتفــاح أو 

الثوم.

أثبتــت الدراســات أن زيادة تناول املاء يمكن أن يســاعد في تعزيز 
التمثيل الغذائي حتى يتمكن الجســم من حرق الدهون بشكل أكثر 
كفــاءة. إلــى جانب املاء، فــإن بعض أفضل املشــروبات الخالية من 
الســعرات الحراريــة هي امليــاه الفوارة وامليــاه املنكهــة بالفواكه 
والشــاي املثلج غير املحلى والشــاي األحمر غيــر املحلى والقهوة 

بدون إضافة سكر أو حليب.

شاي أخضر
يحتوي الشــاي األخضر على مــادة الكافيني ومضادات األكســدة، 
وهــي مركبات نباتية نشــطة بيولوجًيا. تقول دكتــور دايكمان "إن 
هذين املكونني الرئيســيني لهما فرصة للمساعدة في تعزيز أكسدة 
الدهــون أو القــدرة على حرق الدهون" لكــن ال يعني أنه "ملجرد أن 
]الشــخص[ يشــرب الكثير من الشاي األخضر، أن الدهون ستذوب 
بطريقة ســحرية"، أي أنه يجب مراعاة اتباع نظام غذائي مناســب 
ال يشتمل على الكثير من األطعمة املقلية والكربوهيدرات والدهون 

املشبعة.

شاي أسود غير محلى
إن الشــاي األسود غني بالفالفونويد الطبيعي، وقد تم وصفه بأنه 
مشروب صحي للقلب يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم. تشير 
األبحــاث إلى أن مركبات الفالفونويد نفســها قد تلعب دوًرا مفيًدا 

في تقليل دهون البطن.

القهوة
تقــول دايكمان إن بعــض األبحاث أثبتت أن تناول املشــروبات 
املحتويــة على الكافيني مثل القهوة فعال في قمع الشــهية لدى 
بعض األشــخاص، مما قد يؤدي إلى تقليل الســعرات الحرارية 
وتقليــل الدهــون في البطــن، موضحة أن الســبب يرجع إلى أن 
"الكافيــني يحفــز التوليــد الحــراري، وهــو ما يدفع أجســامنا 
أساًســا إلى إنتاج املزيد من الحرارة وحرق السعرات الحرارية 

الزائدة والطاقة”.

مخفوق بروتني مصل اللنب
يمكــن أن تكــون مســاحيق بروتــني مصــل اللــنب املصنوعــة فــي 
املخفوقات وغيرها من املشــروبات البديلة للوجبات مفيدة لفقدان 
الدهون والوزن إذا تم اســتخدامها كوســيلة لتجنب تناول وجبات 

خفيفة عالية السعرات الحرارية”.
تقول دكتور باورمان إن نتائج بعض الدراسات أظهرت أن األنظمة 
الغذائيــة التــي تحتــوي على نســبة عالية من البروتــني مفيدة في 
إنقاص الوزن ألنها تمنع فقدان العضالت وتسهم في تباطؤ عملية 
التمثيل الغذائي. إن البروتني ضروري لنمو العضالت وإصالحها. 
وملســاعدة الجســم على حرق املزيد من السعرات الحرارية، ينبغي 

اختيار الوجبات واملشروبات الغنية بالبروتني األكثر فعالية.


