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إعالم: أوكرانيا قد ختتفي من خريطة العاملالوزراء خيضعون لقواعد السلوك اجلديدة
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تصنيع جميع أنواع اخلزائن

الدفــاع  لوزيــر  الســابق  املستشــار  قــال 
األمريكــي، دوغــاس ماكغريغــور، لشــبكة 
أوكرانيــا  إن  أســتراليا"،  نيــوز  "ســكاي 
قــد تختفي مــن خريطــة العالم إذا اســتمر 

إمدادها باألسلحة.
وانتقــد الخبير الــدول الغربية، وال ســيما 
أســتراليا، لتقديمهــا املســاعدة العســكرية 
إلــى كييف، وشــدد على أنــه كان ينبغي أن 
تسهم في حل سلمي للوضع، وإال ستواجه 

أوكرانيا الدمار واملوت.
وأضــاف: "هــذه دولــة فاشــلة بالفعــل من 
حيــث املبدأ، يمكــن أن تختفــي تماًمــا مــن 
خريطة العالــم. أعتقد أن وقف إطاق النار 
ضروري. يجب أن تصر أستراليا على هذا، 
ألن الواليــات املتحــدة لن تفعــل ذلك. ولكن 

يقــول تقريــر جديــد تدعمــه األمــم املتحــدة إن اإلفــراط في 
استغال املوارد وتغير املناخ والتلوث وإزالة الغابات يدفع 

بمليون نوع نحو االنقراض.

قــال تقرير املنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياســات في 
 )IPBES( مجال التنــوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية
إنــه مــا لم تبدأ البشــرية فــي العمل بشــكل مســتدام ، فإن 

األرض في طريقها لفقدان 12 في املائة من أنواع األشــجار 
البرية ، وأكثر من 1000 نوع من الثدييات البرية وحوالي 

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

سمعت من الناس في برلني وباريس ولندن، 
عــن الدعــم املتزايد لهذه الفكــرة الوحيدة - 
وقف إطــاق النار - والتوصل إلى نوع من 
االتفاق. ألننا ال نستطيع تحمل القتال حتى 

آخر أوكراني”.

تقرير لألمم املتحدة: إن تغري املناخ
رمبا يدفع أكثر من مليون نوع بري إىل االنقراض

ألبانيــزي  أنطونــي  الــوزراء  رئيــس  قــال 
إن السياســة الفيدراليــة ســيتم تنظيفهــا 
مــن خــال مدونــة ســلوك جديدة للــوزراء 

وموظفيهم.
يريــد الســيد ألبانيــز مــن األســتراليني أن 
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أخبار قصرية
املعيشة

ارتفاع اسعار املواد الغذائية بشكل كبير 
ولكــن الحكومــة أجبرت كافــة القطاعات 
على زيادة أجور أصحاب الدخل املحدود،  
ومثل أي شــيء آخر ، من املقرر أن ترتفع 

تكلفة إيجارالسكن عبر سيدني.
فــي  االيجــار  يرتفــع  أن  املتوقــع  مــن 
الضواحــي الغربية والجنوبيــة الغربية 
- حيــث معدالت الشــواغر هــي األدنى... 
وتــدرس حكومــة والية نيو ســاوث ويلز 
إعــادة تقســيم األراضــي وبيعهــا حــول 

محطات القطارات في الوالية. 

سرقة
نهــب شــركة عائليــة بعــد أن تعرضــت 
لهجوم عن طريق ادخال ســيارة مسروقة 
لتحطيــم األبــواب مــن قبــل عصابــة من 

املجرمني الشباب .
بعد تدميــر املحل ، تجاهل املارة الفرصة 

ملساعدة أصحاب املحل 

منتجات الحشيشة
منتجات الحشيشة الطبية ليست متاحة 
بعــد فــي الصيدليــات دون وصفة طبية ، 

ولكن هذا قد يتغير قريًبا.
تعمل إحدى الشركات على جعل كبسوالت 
النوم الخاصة منها في متناول املرضى ، 
وافتتحت مؤخًرا مزرعة كبيرة للمساعدة 

في تلبية الطلب في املستقبل.

الفيروس
فيــروس  مــن يصابــون بمــرض  معظــم 
يتعافــون   )19 )كوفيــد   2019 كورونــا 
بســرعة خال بضعة أسابيع. لكن بعض 
األشــخاص، حتــى أولئــك الذيــن تكــون 
أعراضهــم خفيفة، يســتمرون بالشــعور 
باألعراض بعد التعافي املبدئي، مثل عدم 

التركيز وفقدان حاسة الشم وغيرها..
يصف هؤالء األشــخاص أنفسهم أحياًنا 
للمــرض"  مســتمرون  "حاملــون  بأنهــم 
وقــد ســميت هــذه الحــاالت بمتازمة ما 
19 طويــل  "كوفيــد  19 أو  بعد كوفيــد 

األمد"

حادث سير
نجت عائلة في منطقة تونكابي بصعوبة 
بعد أن حطمت شــاحنة لخاطة االسمنت 

غرفة البيت األمامية هذا الصباح.
لقــد هزهــم الحــادث املرعب مع األســئلة 
التي أثيرت اآلن حول كيف جاء الســائق 
لتعريض حياتهــم ملثل هذا الخطر. حيث 
أن ســائق الشــاحنة حــاول الهــرب مــن 

التصادم مع سيارة أخرى.

أستراليات

ألبانيزي يرد على انتقاد المعارضة بخصوص 
سفره الى الخارج 

أستراليا ترفع قيود كورونا

رد رئيــس الــوزراء أنطونــي ألبانيــز علــى 
سلســلة  حــول  الرخيصــة"  "التصاريــح 
زياراتــه الخارجية األخيــرة - حيث ظهرت 
زعيــم  رحــات  حــول  محرجــة  تفاصيــل 

املعارضة.
أكــد الســيد ألبانيــزي أنــه ســوف يحضر 
منتــدى جزر املحيط الهادئ ، الذي ســيعقد 
فــي فيجي اعتباًرا من يــوم االثنني القادم ، 
وكذلك اجتماع مجموعة العشــرين في بالي 
فــي وقت الحق من هــذا العام ، مما يضيف 
إلى جدول أعماله للزيــارات الخارجية منذ 

توليه منصبه.
جــاء ذلــك بعــد انتقــادات مــن بعــض كبار 
الشخصيات املعارضة ، بما في ذلك الزعيم 
بيتــر داتــون ووزير الظــل للخزانة أنغوس 
تايلــور ، بأنــه ليــس مركــزا علــى القضايا 
الداخليــة. كما أطلق عليه بعض النقاد لقب 

"إيرباص ألبو” -
 Nine Network قال السيد ألبانيز لشبكة
أنــه يجب على الســيد داتــون أن يحدد "ما 
هي األحداث التي من الفروض عدم الذهاب 

إليها”.
وقــال "لم أقــرر أن االنتخابات ســتكون في 

أعلنت وزارة الصحة األسترالية اليوم األحد 
أن املسافرين سيتمكنون من دخول أستراليا 
دون معرفــة وضــع تطعيمهم ضــد فيروس 
 كورونــا اعتبــاًرا من يــوم األربعــاء املقبل.

املحليــة  تايمــز  كانبــرا  صحيفــة  ونقلــت 
مــارك  الفيدرالــي  الصحــة  وزيــر  عــن 
باتلــر قولــه - فــي بيــان أعلــن فيــه القرار 
قــرارات  " تتخــذ الحكومــة األســترالية   -
كورونــا  علــى  املفروضــة  القيــود  بشــأن 
 بعــد مراجعــة أحــدث النصائــح الطبيــة”.
وأضاف:" لم يعد من الضروري للمسافرين 
اإلعان عن حالــة لقاحهم كجزء من إدارتنا 
لكورونا، لكن ال يزال املسافرون بحاجة إلى 
االمتثــال ملتطلبــات كورونا التــي وضعتها 
شركات الطيران وشركات الشحن، باإلضافة 
 إلــى البلــدان والــدول واألقاليــم األخرى.”
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة كاتماندو 
النيباليــة اليــوم أن وزارة الصحــة تلقــت 
مليونــني و299 ألفا و200 جرعة من لقاح 
 كورونا من شركة فايزر عبر مبادرة كوفاكس.
وأضافــت أن جرعــات اللقاح هي الشــحنة 

21 مايو ، قبل يومني فقط من اجتماع قادة 
الرباعية”.

“هــل يجــب أن ال ألتقــي بالرئيــس بايــدن 
وزراء  ورئيــس  اليابــان  وزراء  ورئيــس 

اليابان ورئيس وزراء الهند؟
هــل كان يجــب علــي أن ال أذهــب إلــى قمة 
الناتــو فــي مدريد؟ هــل كان ينبغي علّي أن 
ال أصلــح العاقة مع فرنســا وأقــدم اتفاًقا 
تجارًيا بني أســتراليا وأوروبا من شأنه أن 
يخلــق فرص عمل ونمًوا اقتصادًيا هنا في 

أستراليا؟
“هــل ينبغي أن أقــول ألوكرانيا ،" ال ، أنت 
وحــدك ، ال نريــد أن نعبر عــن تضامننا مع 
الرئيس زيلينسكي "، في الوقت الذي ُيظهر 
فيه الشــعب األوكراني مثل هذه الشــجاعة 
والصمود في مواجهة الغزو الوحشــي من 

قبل روسيا ؟
 ، بصراحــة   ، رخيصــة  انتقــادات  “إنهــا 
واملعارضة بحاجة ألن تكون أكثر نضجا”.

جــاءت هــذه التصريحــات عندمــا تبني أن 
الســيد داتون توجــه أيًضا إلى الخارج في 
إجازة حتى 19 يوليو وأكد أنه موجود في 

الواليات املتحدة مع زوجته كيريلي.

مليــون   8.4 مــن  جــزء  وهــي  الثانيــة 
جرعــة ملتزمــة بهــا كوفاكــس، كما ســبق 
أن قدمــت املبــادرة أكثــر مــن 2.2 مليــون 
جرعــة فــي 19 يونيــو املاضــي، والتي تم 
إعطاؤهــا لألطفال الذين تتــراوح أعمارهم 
فــي  منطقــة   27 مــن  عاًمــا  و11   5 بــني 
 الفتــرة مــن 23 يونيــو إلــى 29 يونيــو.
وقــررت وزارة الصحــة اســتخدام جرعات 
اللقاح التي وصلــت اليوم األحد كجرعتني 

أولى وثانية في 27 ناحية.
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أستراليات

ممدوح سكرية

التضخم آخذ 
في االرتفاع

ملاذا التضخم مرتفع في الوقت الحالي؟
من املتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 7 في املائة هذا العام )ارتفاًعا من 5.1 في املائة حالًيا( 

، لكن رئيس البنك االحتياطي فيليب لوي ال يرى حدوث ركود في هذه املرحلة.
قال: إن "العوامل العاملية القوية" لها تأثير.

وأضــاف "األحــداث املأســاوية في أوكرانيا أدت إلــى زيادات حادة في أســعار الغذاء والطاقة. 
وأسعار الفائدة ترتفع في جميع أنحاء العالم من أدنى مستوياتها خال الوباء”.

كل هــذا يحــدث في وقت تشــهد معــدالت البطالة انخفاضا لم تشــهده منذ عقــود عديدة ، وفي 
الوقت ذاته تتعرض ميزانية العائلة لضغوط كبيرة.

لذلك ، نرى البيئة السياسية حاليا معقدة.
ما هو التضخم؟

يقــاس التضخم بحســاب مدى ارتفاع تكلفة مجموعة من الســلع والخدمــات خال فترة زمنية 
معينة )عادة ما تكون في العام(.

 CPI  -املؤشر األكثر شهرة لهذا هو مؤشر أسعار سلع املستهلك
يقيس مؤشــر أســعار املســتهلكني النسبة املئوية للتغير في سعر ســلة السلع والخدمات التي 

تستهلكها األسر.
تتم حسابتها من خال مكتب اإلحصاءات األسترالي ABS، الذي يجمع األسعار آلالف العناصر.
“كل ربع ســنة ، يحســب ABS تغيرات األسعار لكل عنصر من الربع السابق ويجمعها لحساب 

معدل التضخم لسلة مؤشر أسعار املستهلك بأكملها ،".
ما الذي يسبب التضخم؟

قد تكون التغييرات املؤقتة في التضخم ناجمة عن أحداث مثل اضطرابات العرض أو املبيعات 
املوسمية ، وفًقا للبنك االحتياطي.

ومع ذلك ، فإن التغييرات املســتمرة في التضخم تنشــأ أحيانا من أشياء مثل الزيادة املستمرة 
في نمو األجور املجتمعية.

يقــوم بنــك االحتياطــي األســترالي "بالنظــر" في التغييــرات املؤقتــة في التضخــم عند وضع 
السياسة النقدية.

قالــت أنجيــا جاكســون ، الخبيرة االقتصادية ، إن االرتفاع الحالــي في التضخم يرجع جزئًيا 
إلى الطلب العاملي املتزايد على السلع مع خروج العالم من قيود الوباء.

وقالت: "عندما يتجاوز الطلب العرض ، تبدأ املشكات في الظهور”.
كيف يساعد ارتفاع أسعار الفائدة في مكافحة التضخم؟

عندما يرفع بنك االحتياطي األســترالي أســعار الفائدة ، يحتاج الكثير من الناس إلى تقليص 
اإلنفاق والتوفير في امليزانية.

مع كبح جماح اإلنفاق ، تســتجيب الشــركات النخفاض الطلب االســتهاكي وتخفض أسعارها 
وفًقا لذلك.

عادة ما يستمر بنك االحتياطي األسترالي في زيادة أسعار الفائدة حتى يتباطأ التضخم.
ال ركود ، حتى اآلن!

وفقــا للخبــراء ، الركــود هــو انخفــاض كبير في النشــاط االقتصادي يســتمر ألشــهر أو حتى 
ســنوات. يعلــن الخبراء حدوث ركود عندما يعاني اقتصــاد الدولة من الناتج املحلي اإلجمالي 
الســلبي ، وارتفاع مســتويات البطالة ، وانخفاض مبيعات التجزئة ، وتقلص مقاييس الدخل 
والتصنيع لفترة طويلة من الزمن. تعتبر حاالت الركود جزًءا ال مفر منه من دورة األعمال - أو 

اإليقاع املنتظم للتوسع واالنكماش الذي يحدث في اقتصاد الدولة.
وقال فيليب لوي رئيس البنك االحتياطي األسترالي: "ال أرى ركودًا في األفق”.

وأضاف: "ال يبدو أن ما يحدث حاليا نذير ركود”.
كانــت الظــروف الحالية صعبة بشــكل واضح ، ولكــن كانت هناك أشــياء إيجابية أخرى يمكن 

قولها عن االقتصاد.
كان معدل البطالة في أســتراليا هو األدنى منذ 50 عاًما ، وكان معدل املشــاركة عند مســتوى 
قياســي مرتفع ، وكانت الوظائف الشــاغرة عند مســتويات قياسية عالية ، وكانت األسر تتمتع 

بميزانيات عمومية قوية.
قال لوي إن أســعار الفائدة قد ارتفعت مؤخًرا ، لكن معدل الســيولة ال يزال أقل من 1 في املائة 

، وهو معدل منخفض تاريخًيا.
لم تصل أستراليا الى حالة الركود حتى اآلن ولكن أصحاب الدخل املحدود والشركات الصغيرة 
تواجه أوقاًتا عصيبة ، مع عدم قدرة املزيد من األشــخاص على دفع فواتيرهم أو الشــراء، لذلك 
يقوم املقرضون بتشــديد معايير الرهون العقارية وقروض السيارات وأنواع التمويل األخرى،  

وللحصول على قرض تحتاج إلى درجة ائتمان أفضل أو دفعة أولى أكبر.

فتح صفحة أسترالية فرنسية جديدة
بعد أزمة الغواصات

رئيس الوزراء األسترالي: التحالف الروسي الصيني في 
المحيطين الهندي والهادئ يحمل "أهمية استراتيجية”

أبــدى رئيــس الــوزراء أنتونــي ألبانيــزي 
ترحيبه بـبدء "صفحة جديدة" في العاقات 
مع فرنسا أثناء لقائه مع الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون في باريس.
والتقــى رئيس الــوزراء أنتونــي ألبانيزي 
الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون في 
قصــر اإلليزيه في باريس فــي أول اجتماع 
مباشــر بينهمــا منــذ الخاف الحــاد حول 
اتفاقية الغواصات التي تم إلغاؤها من ِقَبل 

الحكومة السابقة العام املاضي. 
وقــال رئيــس الــوزراء ألبانيــزي: "أنا هنا 

لبدء عاقة جديدة بني البلدين".
  وفــي حديــٍث لرئيس الوزراء األســترالي، 
إن  بقولــه:"  فرنســا  مــع  بالعاقــة  أشــاد 

صــرح رئيس الــوزراء األســترالي، 
التعــاون  بــأن  ألبانيــزي،  أنتونــي 
املتنامي بني روســيا والصني يحمل 
أهمية استراتيجية ملنطقة املحيطني 

الهندي والهادئ.
وتابــع ألبانيــزي: "نعلــم أن هنــاك 
تحالفا بني روسيا والصني، ويحمل 
هــذا التعــاون أهمية اســتراتيجية 
كبيــرة لجميع دول منطقة املحيطني 
الهنــدي والهــادئ، نظــرا للتنافس 

الجيوسياسي القائم هناك اليوم”.

العاقــة بــني البلديــن مهمــة ومبنيــة على 
الثقــة واالحتــرام والصدق. وهــي الطريقة 

التي سأتعامل بها."
 وقــال الرئيس الفرنســي: "إن االنتخابات 
األخيرة للسيد ألبانيزي واملحادثات األولى 
تشير إلى االستعداد إلعادة بناء عاقة ثقة 
بــني بلدينا، وهي عاقة تقوم على االحترام 

املتبادل".
"األوقــات  ماكــرون  الرئيــس   واســتذكر 
الصعبة" التي مرت، لكنه شدد على الشراكة 
االســتراتيجية بني البلدين وتاريخ الحرب 
املشــترك بينهمــا في أوروبــا ومصالحهما 
املشــتركة في االســتقرار في منطقة املحيط 

الهادئ.

خمس دول تطلق آلية "شراكة في المحيط األزرق”

أطلقــت الواليات املتحــدة واململكة املتحدة 
آليــة  ونيوزيلنــدا  وأســتراليا  واليابــان 
"شــراكة في املحيــط األزرق"، وفقــا للبيان 

املشترك الصادر عن البيت األبيض.
وقال البيــان "أطلقت دولنــا الخمس اليوم 
آليــة غيــر رســمية شــاملة لدعــم أولويات 

املحيط الهادئ بشــكل أفضل وأكثر فعالية 
.”)PBP( شركاء في املحيط األزرق

تجدر اإلشــارة إلى أن هذه الشراكة تهدف، 
على وجــه الخصوص، إلى دعــم اإلقليمية 
في املحيــط الهادئ وتوســيع التعاون بني 
بلدان منطقة املحيط الهادئ وبقية العالم.
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بعض نتائج اإلحصاء السكاني األخير في أستراليا

جيري هول ترفع دعوى للطالق من الملياردير 
روبرت مردوخ

أظهــر اإلحصــاء الســكاني األخيــر وجــود 
367.149 من الناطقني باللغة العربية في 
أســتراليا بارتفاع 14.1 باملئة عن إحصاء 

عام 2016 وكشف عن أماكن تواجدهم.
أظهــر اإلحصــاء الســكاني األخيــر وجــود 
367.149 من الناطقني باللغة العربية في 
أســتراليا، وهذا بارتفاع 14.1 عن إحصاء 

عام 2016 الذي سجل 321.723. 
وبالنســبة لتوزيع السكان الناطقني باللغة 
العربيــة احتلت ضاحية غرينيكــر الواقعة 

أقامــت جيري هول، أمــس الجمعة، دعوى 
املليارديــر  للطــاق مــن زوجهــا  رســمية 
روبــرت مــردوخ بعــد ســت ســنوات على 

زواجهما.
قدمــت عارضة األزيــاء واملمثلة البالغة من 
العمــر 65 عاما دعوى فــي املحكمة العليا 
فــي كاليفورنيــا أشــارت فيها إلــى وجود 
"خافات ال يمكن التوفيق بينها" كأســاس 

قانوني للطاق.
فــي الدعــوى التــي قدمتهــا، طلبــت أيضا 
دعمــا زوجيــا لم تحــدده من قطــب اإلعام 
مــردوخ البالــغ من العمــر 91 عاما وتريد 

منه أن يدفع أتعاب محاميها.
وقالــت في الدعــوى إنها "ال تــدرك طبيعة 

ضمــن بلديــة كانتربري بانكســتاون املركز 
األول، تليهــا غيلفــورد ثــم بانشــبول ثــم 

ميريلند وبانكستاون وليفربول. 
أمــا في واليــة فيكتوريا فاحتلــت ضاحيتا 

كيجيبون وروكس بارك املركزين االولني.
أمــا عن عدد املســلمني فــي أســتراليا، فإن 
اإلحصاء السكاني األخير كشف عن وجود 
813.392 مسلم أي ما نسبته 3.2 % من 
عدد الســكان، بينما كانت النســبة 2.6 % 

في إحصاء عام 2016.

ومــدى جميــع أصــول وديــون )مــردوخ( 
بالكامــل، وســتقوم بتعديــل هــذه الدعوى 

عندما يتم التأكد من املعلومات”.
ولــم يرد رونالــد بروت محامــي هول على 

الفور على طلب "رويترز" للتعليق.
تزوج مردوخ وهول في حفل متواضع أقيم 
في سبنســر هاوس بوسط لندن في مارس 
2016. كان هــذا الــزواج الرابــع ملــردوخ 

وثاني زواج لهول.
ويسيطر رئيس مجلس إدارة شركة "فوكس 
كورب" على "نيوز كورب" و"فوكس كورب" 
مــن خــال صنــدوق عائلــي يقع فــي رينو 
بواليــة نيفادا ويمتلك مــا يقرب من 40% 

من أسهم التصويت لكل شركة.

 Australian Syrian
League

Wishing everyone

a Happy and safe

Eid Al-adha
 MAY THIS SPECIAL TIME BRING LIGHT

TO THOSE SUFFERING HARDSHIP

تتمنى
الرابطة األسترالية السورية

ألبناء اجلالية العربية والسورية بشكل 
خاص أوقاتًا آمنة مبناسبة حلول
عيد األضحى املبارك

�خ�ير م      ��ب �ت ام وا��خ ل �� ��

يتقدم السيد أحمد الفاس
صاحب سوبرماركت خمس نجوم

من ابناء الجالية العربية واالسامية بأحر 
التهاني واطيب التمنيات بمناسبة حلول

عيد األضحى المبارك
وكل عام وأنتم بخير
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كيف تدمر عالقتك بشريك حياتك
إن تسليط الضوء على األخطاء البسيطة 
والشــائعة التي يقع فيهــا بعض األزواج 
يمكن أن تســاعد على التوعيــة وبالتالي 
العمــر.  بشــريك  العاقــات  تحســني 
بحســب ما ذكــره اختصاصــي العاقات 
االجتماعيــة واألســرية ســتيفن إنــغ في 
 Psychology“ موقــع  نشــره  مقــال 
Today”، إن العناية بالعاقات األسرية 
وحمايتهــا يتطلب إدراك عدد من األخطاء 
الشــائعة والتي تعــد بســيطة للغاية من 
أجل تجنبها لضمان قضاء أوقات ممتعة 

وعيش حياة سعيدة.

1. عدم الواقعية في التطلعات
يرتكب بعض األزواج خطأ شائًعا باملبالغة 
في التطلعات والتوقعات ويرغبون طوال 
الوقــت في أن يكون الطرف اآلخر األفضل 
في كل شيء، على سبيل املثال، أكثر لياقة 
ولباقــة وعقانيــة وروحانيــة وعاطفيــة. 
ينصح إنغ بأنه ينبغي على هؤالء إما )أ( 
االعتراف بأنهم اختاروا الشخص الخطأ 
كشريك حياة أو )ب( التعامل بواقعية مع 
الزوج وتعلم كيفية حبه على ما هو عليه، 

والتأقلم مع املتاح واملستطاع.

2. نسخة طبق األصل
بســيط  فــي خطــأ  األزواج  بعــض  يقــع 
الشــعور  عــدم  وهــو  محــوري  ولكنــه 
بالرضــا والقبــول مالــم يكن لدى شــريك 
الحياة نســخة طبق األصل من العواطف 
واآلراء والطموحــات وامليول السياســية 
زوج  علــى  الحصــول  إن  الرياضيــة.  أو 
أو زوجــة متطابقــة يمكن أن يكــون أبعد 
مــا يكــون عــن الحقيقــة. يجــب أن يعــي 
األزواج أنهمــا بصدد عاقــة اندماج مما 
يعنــي محاولــة إيجــاد مجــاالت تكميلية 
غيــر متداخلة أو متطابقــة للقوة والقدرة 

واالهتمام.

3. السعي للكمال
فــي  الكمــال  األزواج  بعــض  ينشــد 
تصرفاتهم وســلوكيات شريك الحياة في 
حني أن اســتمرار الســعي للكمــال يؤدي 
إلى الشــعور بالضغوط ومزيد من العبء 
ممــا يــؤدي إلــى اضطــراب أو اإلحبــاط 
وفشــل العاقــات. ينصــح الخبــراء بأنه 
ال غضاضــة فــي أن يكون لدى الشــخص 
وكذلك لشريكة حياته بعض العيوب غير 
الجوهريــة وأن يشــعر كل منهمــا اآلخــر 
بأنــه يحبــه ويتقبلــه كما هــو عليه بدون 

افتعال أو ادعاء.

الســماح وتخريــب الصداقــات  4. عــدم 
الخارجية

من الشــائع إلى حد مــا أن يطلق األزواج 
على بعضهم البعض "أفضل صديق" في 
الحياة. وعلى الرغم من أنه من الرائع أن 
يكون الــزوج هو أفضل صديــق للزوجة، 
لكن مــن املهــم أيًضا تشــجيع صداقاتها 
إن  وقريباتهــا.  وجاراتهــا  بزمياتهــا 
الشــعور بالغيــرة من أن يكــون للزوج أو 
الزوجة أصدقاء آخرين هي هزيمة ذاتية، 
ألن األشــخاص الذيــن يتمتعون بعاقات 
صداقــة متينــة وموثوقــة يكونــون أكثر 

ســعادة وتكيًفــا وانخراًطــا فــي جوانب 
أخرى من حياتهم.

عش ودع غيرك يعيش
إذا كان هــدف املــرء هــو تكويــن أســرة 
ســعيدة تقوم عاقاتها على أسس متينة 
مــن الحــب واالحتــرام والتفاهــم، فعليه 
أن يهيــئ الظــروف والبيئــة التي تشــعر 
فيها شــريكة حياته باألمــان واالطمئنان 
واالســتقرار ملجــرد أنهــا تتعامــل علــى 
طبيعتهــا في إطــار طبيعــي وموضوعي 

أساسه تقبل اآلخر على ما هو عليه.

Department of Home AffairsDepartment of Education,
Skills and Employment

part of the network

  هل تعرف شخصاً يؤثِر غيره على نفسه؟

قم بالترشيح اآلن
australianoftheyear.org.au

نحن جميعاً جزٌء من القصة
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يتقدم القنصل الفخري
للجمهورية العربية السورية

االستاذ ماهر دباغ
من أبناء اجلالية السورية والعربية

بأحر التهاني وأطيب األمنيات مبناسبة حلول
عيد االضحى املبارك

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

 Bridge Discount
Furniture

يتقدم
السيد بيتر مارون

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

عيد االضحى املبارك
أعاده اهلل على اجلميع باخلير واألمن والسالم

 يف أستراليا والعالم

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

تتقدم شركة
Industrial Zone

Real Estate
من الجالية العربية بأحر 
التهاني بمناسبة حلول

عيد االضحى المبارك
Unit  3 /60 Fairford Road Padstow NSW 2211 Australia

P. 0297098885  -  F. 0297098881

Ahmad Yaghy
يتقدم

رجل األعمال السيد أحمد ياغي
من جميع املسلمني يف اوستراليا

بأحر التهاني وأطيب التمنيات مبناسبة حلول
عيد األضحى املبارك

أعاده اهلل على اجلميع باخلير والبركات
وكل عام وانتم بخير
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Give happiness today.  Visit www.hai.org.au  Call 1300 760 155

Qurban to be sacrificed locally 
in the following destinations:

Bangladesh, Afghanistan, Cambodia,
Azad Kashmir, Indonesia, Sudan, 

Eritrean Refugees, Kyrgyzstan, Pakistan,
Philippines & Burmese Refugees.

$130
Qurban to be sacrificed locally 
in the following destinations:

Somalia, Ethiopia, India,
Sri Lanka & Nepal.

$90 $200
Qurban to be  shipped (frozen or canned)

to the following destinations: 

Lebanon, Syrian Refugees, Yemen, 
Jordan, Iraq, Bosnia, Kosovo, Egypt, 

Fiji, Tunisia & Solomon Islands.

Qurban to be sacrificed 
locally (fresh) in:

Lebanon, Palestine (Gaza, West Bank)

$350

Zakat Al Maal
Obligatory Zakat Al Maal 
providing relief to 
those in need.

Nadir
It can be any form of charity 
or worship including 
sacrificed sheep.

Eid Gift & Clothing
Gift a needy child on the 
day of Eid with a gift 
and new clothes.

Food Parcel
Provides a needy family 
with a food parcel.

Sydney Office:
119 Haldon St, 
Lakemba NSW 2195
P 02 9750 3161

Melbourne Office:
149 Sydney Rd, 
Coburg VIC 3058
P 03 8374 3000

Adelaide Office:
1/53 Henley Beach Rd, 
Mile End SA 5031
P 08 7200 2882

Brisbane Office:
16 Queens Rd, 
Slacks Creek QLD 4127
P 07 3493 4222

Perth Office:
2/1397 Albany Hwy, 
Cannington WA 6107
P 08 6269 3556

Give today.   Visit www.hai.org.au   Call 1300 760 155

SCAN HERE
TO DONATE

Your Piety
               Their Joy

With utmost delight, Human Appeal Australia would like to congratulate 
you on the expected arrival of Eid Ul-Adha.
During the Qurban campaign, Human Appeal Australia sacrifices hand 
picked, high quality livestock from suppliers and distributes your Qurban meat 
to the needy in 28 destinations around the world. In addition to the sacrifice 
being an obligatory Sunnah and a great act of worship, it also provides meat 
to poor and needy families who don’t normally have access to meat.

Donate your Qurban so you may attain multiple rewards
and be a source of happiness for the poor & needy.

تتقدم Human Appeal Australia إليكم بأحّر التهاني وأصدق التبريكات بقرب 
حلول عيد األضحى المبارك الذي هو فرصة يتقرب فيه كل مسلم مقتدر إلى اهلل 

عّز وجّل بذبح األضحية، كونها سنة مؤّكدة ومن شعائر اهلل التي يجب تعظيمها. 
تقوم Human Appeal Australia بشراء وذبح األضاحي وتوزيع لحومها على 

الفقراء والمحتاجين في 28 وجهة في مختلف أنحاء العالم.

تبرعوا بأضحيتكم مع Human Appeal Australia لتنالوا ثوابها العظيم 
ولتدخلوا السرور عي قلوب الفقراء والمحتاجين.

2.5%$25
per gift $90

from$50
per family
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هل تبدو الشمس غريبة كوننا استطالع رأي أسترالي: الصين خطرا على األمن األسترالي
ننظر إليها بشكل خاطئ؟!

خطوط "كوانتس” األسترالية تخفض عدد رحالتها الداخلية 
وسط ارتفاع أسعار الوقود

رصد معهد لوي لألبحاث والدراسات االستراتيجية تغيرات 
في استطاعه األخير تغير الرأي العام األسترالي في العديد 

من القضايا الهامة ومن ضمنها العاقة مع الصني.
كشف اســتطاع معهد لوي أن القلق بشأن روسيا والصني 
والحرب على تايوان قد تجاوز مخاوف األســتراليني بشــأن 

جائحة فيروس كورونا وتغير املناخ.
وفقا لاستطاع األخير، يرى ثاثة من كل أربعة أستراليني 
اآلن أن الصني تشكل تهديًدا عسكرًيا حيث وصلت الثقة إلى 

مستوى قياسي منخفض لم نشهده من قبل.
يــرى غالبيــة األســتراليني الذيــن شــملهم االســتطاع فــي 
استطاع جديد أن الصني تشكل تهديًدا عسكرًيا ألستراليا، 
مــع تدني الثقة في الصني ورئيســها شــي جــني بينغ خال 

الفترة األخيرة.
أشــار اســتطاع معهد لوي ، إلى أن هناك مخاوف متزايدة 
بشــأن السياســات الخارجيــة لكل من روســيا والصني إلى 

جانب حرب محتملة على تايوان.
وقالت ناتاشا قسام مديرة االستطاع في معهد لوي "هناك 
وعي متزايد بالديمقراطيات في منطقتنا وقلق بشأن الدول 

االستبدادية".
“جــاءت آراء األســتراليني بشــأن العوملــة والتجــارة الحرة 
بصــورة إيجابيــة، وعــدد أقل بكثيــر ينظر إلــى كوفيد19- 

باعتباره تهديًدا في عام 2022.”

مخاوف مشروعة؟
أجاب ثاثة أرباع املشاركني في االستطاع أنه من املحتمل 

أنهــا  "كوانتــس”  األســترالية  الجويــة  الخطــوط  أعلنــت 
ســتخفض عدد الرحات الداخلية اســتجابة الرتفاع أسعار 
الوقــود، وذلك بعــد منح حوالي 20 ألف موظف دفعة بقيمة 

5000 دوالر من مزايا تعافيها.
وقالــت "كوانتــس” إنها “ســتحاول جهدها لضمــان عــدم 
تكــرار االضطرابــات التــي واجهها املســافرون خــال فترة 
األعيــاد”. وحاولت إلقــاء بعض اللوم علــى نقص املوظفني 
في املطارات، حيث ورد أن رئيس الشركة آالن جويس راسل 

رؤساء املطارات إلثارة هذه القضية.
هــذا وتوقعت "كوانتس” أنها ســتتكبد خســارة كبيرة هذا 
العــام تتــراوح بــني 450 مليــون دوالر و550 مليون دوالر، 
متوقعة أنها ســتعود إلى الربح األساســي في السنة املالية 

املقبلة.
كما أعلنت أنها ستمنح 19000 موظف دفعة قدرها 5000 
دوالر بمجرد االنتهاء من اتفاقيات املفاوضة الجديدة، وأنها 

ستنفق حوالي 87 مليون دوالر على مدفوعات املوظفني.
في شــهري يوليو وأغســطس، ستخفض شركة الطيران 5٪ 

"للغايــة" أو "إلــى حــد مــا" أن تصبــح الصــني تهديًدا 
عســكرًيا ألستراليا في العشــرين عاًما القادمة، بزيادة 

قدرها 30 نقطة منذ عام 2018.
فــي انخفاض قــدره 40 نقطة منذ عام 2018، قال 12 

في املائة من املشاركني إنهم يثقون بالصني.
ويرى غالبية األســتراليني )65 في املائة( أن السياسة 
الخارجيــة للصــني تمثل "تهديًدا خطيــًرا" خال العقد 

املقبل - بزيادة 29 نقطة عن عام 2017.
قــال 11 فــي املائة فقط مــن املســتطلعني أن لديهم ثقة 
كبيرة أو بعض الشيء في الرئيس شي جني بينغ لفعل 

الشيء الصحيح فيما يتعلق بالشؤون الدولية. 
انخفــض هذا الرقم إلى النصف منــذ عام 2020 )22 
فــي املائة( وانخفض بمقدار 32 نقطة منذ عام 2018 

)43 في املائة(.
وأظهــرت النتائج أن األســتراليني قلقون أيًضا بشــأن 
احتمال نشوب صراع على تايوان، حيث وافق 64 في 
املائــة على أن النزاع العســكري بــني الواليات املتحدة 

والصني حول تايوان يشكل "تهديًدا خطيًرا".
ألول مرة، قال غالبية األســتراليني )51 في املائة( إنهم 
سيؤيدون استخدام الجيش األسترالي إذا غزت الصني 

تايوان وقررت الواليات املتحدة التدخل.
كما كشــفت البيانات أن 88 في املائة من األســتراليني 
إمــا قلقون "للغايــة" أو "إلى حد ما" مــن احتمال فتح 
الصــني لقاعــدة عســكرية فــي دولــة بجزيــرة املحيــط 

الهادئ.

ال يعد انــدالع الشــمس غريبــا، حيــث تنفجــر بانتظام 
أثنــاء مرورها بفترات من النشــاط املرتفع واملنخفض، 

في دورات تستمر ما يقرب من 11 عاما.
ويعد النشــاط الحالــي أعلى بكثير من تنبــؤات وكالة 
ناســا وNOAA الرســمية للــدورة الشمســية الحالية، 
وتجاوز النشــاط الشمســي باســتمرار التوقعات منذ 
ســبتمبر 2020. ولكــن ســيخبرك أحــد علمــاء الطاقة 

الشمسية أنه حتى هذا ليس غريبا.
وقــال عالم الفيزياء الفلكية الشمســية مايكل ويتاند، 
مــن جامعــة ســيدني بأســتراليا: "ال يمكننــا التنبــؤ 
بالدورات الشمســية بشكل موثوق. نحن ال نفهم تماما 
الدينامو الشمســي، الذي يولد املجاالت املغناطيســية 
التــي ُتــرى على الســطح كبقع شمســية، والتــي تنتج 
توهجات. وهذه واحدة من املشاكل البارزة في الفيزياء 

الفلكية؛ عدم الدقة في التنبؤ غير مفاجئ”.
ويوجــد للــدورات الشمســية تأثيــر كبير علــى النظام 
الشمســي لكنها غير مفهومة نسبيا. وتأكد العلماء من 
أنها تبدو مرتبطة ارتباطا وثيقا باملجال املغناطيســي 
للشــمس، والذي يتقوس عبر ســطح شمســنا في شكل 
لفــات ودوامات وحلقــات. وكل 11 عاما تقريبا، تنقلب 
األقطاب املغناطيســية للشــمس، ويتحول الشمال إلى 
الجنــوب والعكــس صحيح. ويتزامن هــذا التبديل مع 
ما ُيعرف باســم الحد األقصى للطاقة الشمسية، والذي 
يتميــز بذروة البقع الشمســية والتوهج ونشــاط طرد 

.)CME( الكتلة اإلكليلية
وبعــد هذا االنعكاس، يقل النشــاط قبــل الصعود نحو 
القمة مرة أخرى. وهذا هو ما وصلنا إليه اآلن - مرحلة 
التصعيد فــي الدورة الحالية، وهي املرحلة الخامســة 

والعشرون منذ أن بدأنا العد.
ويتــم تمييــز دورات النشــاط والتنبــؤ بهــا بنــاء على 
مقيــاس واحــد: عــدد البقع الشمســية التــي ُترى على 
الشــمس. وهــذه مناطــق مؤقتــة حيث تكــون املجاالت 
املغناطيســية قويــة بشــكل خــاص، مــا يســهل اندالع 
التوهجــات وCMEs. وتظهر على شــكل بقع داكنة ألن 
املجــال املغناطيســي يثبــط تدفــق البازما الســاخنة، 
وبالتالــي تصبــح املناطــق أكثــر بــرودة وخفوتــا من 

املناطق املحيطة بها.
ووفقــا لعالــم الفيزياء الشمســية ســكوت ماكينتوش، 
مــن املركز الوطنــي األمريكي ألبحــاث الغاف الجوي، 
فــإن التنبــؤ بالدورات الشمســية بناء علــى عدد البقع 

الشمسية التي نحسبها يمثل مشكلة.
وقــال: "دورة البقــع الشمســية ليســت هــي الشــيء 
األساســي. إنها شــيء ثانوي. وطريقــة كتابة القانون، 
وطريقة كتابة الكتب املدرســية، وطريقة عرض النشاط 
الشمســي، يتم تصويرها على أنها أساسية. املشــكلة 
هي أنه ليس كذلك حقا، ودورة هيل األساســية، الدورة 
املغناطيســية ملدة 22 عاما، هي الدورة األولية. ودورة 
البقع الشمســية هي مجرد مجموعة فرعية صغيرة من 

هذه الصورة األكبر”.
وتم اكتشــاف دورة هيل في أوائل القرن العشــرين من 
قبل عالم الفلك األمريكي جورج إليري هيل. وتتكون من 
دورتني من البقع الشمسية ملدة 11 عاما - الوقت الذي 
يستغرقه القطبني للتبديل مرتني، وبالتالي العودة إلى 

مواقعها األصلية.
ولوحظــت دورات هيــل، علــى عكــس دورات 11 عاما، 
في عدد من الظواهر. وهذه هي األقطاب املغناطيســية 
املتغيرة لكل من البقع الشمسية واألقطاب املغناطيسية 
الشمســية، باإلضافة إلى شدة األشعة الكونية املجرية 

على األرض.
ويجعل النشــاط الشمســي مــن الصعب على األشــعة 
الكونيــة الوصول إلى األرض، لكن الدورات الشمســية 
الفردية والزوجية لها أشــكال موجية مختلفة لإلشعاع 
الكونــي. ويعــزى ذلك إلــى قطبية املجال املغناطيســي 

الشمسي.

إضافيــة من طاقتهــا إضافة إلى ٪10 أعلنــت عنها بالفعل. 
وسيستمر التخفيض بنسبة ٪15 في السعة حتى سبتمبر، 

مع خفض السعة بنسبة 10 ٪ من أكتوبر إلى مارس. 
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الجلطة القلبية السبب الرئيس للوفاة في أستراليا
هل تعرفون ماهي اإلشــارات التحذيرية 
التي تدل على قرب حدوث الجلطة قلبية؟ 
فأمــراض القلــب هــي الســبب الرئيــس 
للوفــاة فــي أســتراليا. ففــي املتوســط، 
يمــوت أســترالي واحــد كل 12 دقيقــة 
بسبب أمراض القلب واألوعية الدموية.

كلمــا كان لــدى األشــخاص الوعــي واإلدراك بالتعــرف 
علــى اإلشــارات التــي تدل على حــدوث النوبــة القلبية 
والحصــول علــى العاج بســرعة، عندها تــزداد فرص 

الشفاء.
 وفًقا لإلســعافات األوليــة األســترالية،  فقد كان مرض 
القلــب التاجي الســبب الرئيس لحــدوث الوفيات ألكثر 

من نصف قرن.
 )ABS( وُتظهــر بيانات مكتب اإلحصاءات األســترالي 
أن 12728 شــخًصا قد ماتوا بســبب أمراض القلب في 

أستراليا في عام 2021.
 إال أن اتبــاع نمــط حيــاة صحي، يقلل فــرص اإلصابة 
بالنوبــة القلبيــة. ولكن إن حدثت، فيجــب معرفة ماهي 
عامات أو عوارض الجلطة التي إن ظهرت يجب حينها 

التصرف بسرعة.

مــاذا يحــدث عندما يصاب شــخص مــا بنوبة 
قلبية؟

يقــول طبيب القلب في جمعية القلب األســترالية غاري 
جينينغــز لراديو SBS.:”عندما يحدث ضيق وانســداد 
في أحد الشرايني الرئيسة التي تغذي عضلة القلب وال 
تحصل عضلة القلب عندها على ما يكفي من األكسجني 
واملواد املغذية األخرى، فا يمكن للقلب البقاء على قيد 

الحياة في ظل هذه الظروف “
وتوصــي الســلطات الصحيــة األســترالية األشــخاص 
بالحجــز إلجراء فحص صحة القلب مــع طبيبك لتقييم 
املخاطــر. فــإذا كان عمرك 45 عاًمــا أو أكثر، أو إذا كان 
لديــك تاريــخ عائلــي من أمــراض القلــب فيجــب البدء 

بإجراء الفحوصات.

ما هي عوامل الخطر؟
ارتفاع ضغط دم

عندمــا يرتفع ضغط دمك، ينتج ضغــط زائد على القلب 
والشــرايني. وهــي حالــة يمكــن معالجتها. لــذا، يجب 

مراجعة طبيبك بانتظام لفحص ضغط دمك.
ارتفاع الدهون

يجــب العمــل تجنب ارتفــاع الكوليســترول في نظامك 
الغذائي. حيث يمكن أن يؤدي عدم توازن الكوليسترول 

في الدم إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.
النظام الغذائي غير الصحي ومرض السكري

يمكــن أن يؤدي النظام الغذائي غير الصحي إلى زيادة 
الــوزن ممــا يزيد مــن أخطــار اإلصابة بأمــراض القلب 
وغيرهــا من املشــاكل الصحيــة. وبالحفــاظ على نظام 
غذائــي صحــي ومتــوازن، يمكنك تقليــل وزنك وضغط 

الدم والكوليسترول.
 ويقدم مركز السكري األســترالي أيًضا توصيات حول 
كيفية إدارة مرض السكري للمســاعدة في منع اإلصابة 

بنوبة قلبية.
نقص النشاط الجسدي

إن عــدم النشــاط والجلــوس لفتــرة طويلــة يعتبر أمرا 
ليــس مفيــًدا لصحة قلبــك. ويقتــرح أخصائيو الصحة 
ممارســة حوالــي 30 دقيقة من التماريــن كل يوم. فيما 
يقول طبيب القلب غاري جينينغز:" إن ممارســة املشي 

هي طريقة جيدة للبدء".
نمــط حياتنا أصبح فيــه الجلوس العامــة الواضحة، 
ســواء الجلــوس علــى الحاســوب وفــي العمــل أو في 
الحافلة أو الســيارة عند توجهنــا للعمل. فأحد أخطار 
الحيــاة الحديثة، هــو أننا نجلس كثيًرا، وهذا يســبب 

أمراض القلب وحاالت أخرى.

التدخني
تــزداد األخطار الصحية لإلصابــة بنوبة قلبية إذا كنت 
مدخًنــا. فيعــد عدم التدخني مــن أفضل الطــرق لحماية 

قلبك. وبمجرد اإلقاع عن التدخني، تقل املخاطر.

العزلة االجتماعية واالكتئاب
يمكن أن يكون األشــخاص الذين ليس لديهم شبكة دعم 
اجتماعي أو أســرة أو أصدقاء معرضني لخطر اإلصابة 
بأمــراض القلــب. وقــد يكون االكتئــاب عامًا مســاهمًا 
آخــر. لذلــك، توصــي Beyond Blue في حال شــعورك 
باالكتئاب ألكثر من أسبوعني، أن تتحدث إلى طبيبك أو 

أحد أفراد األسرة أو أي شخص تعرفه جيًدا.

بعض عوامل الخطر ال يمكنك تغييرها
حددت مؤسسة أمراض القلب بعض عوامل الخطر التي 
ليس لنا ســيطرة عليها، مثل العمر أو تاريخ العائلة أو 
الخلفية العرقية. على ســبيل املثال، األشخاص من شبه 
القــارة الهنديــة أكثر عرضــة لإلصابة بنوبــة قلبية من 

غيرهم.

 ما هي أعراض النوبة القلبية؟
الشعور بعدم االرتياح وألم في الصدر

بينمــا تختلــف األعــراض واإلشــارات التحذيريــة مــن 
شخص آلخر، فإن أول عامة يجب االنتباه إليها هي ألم 

الصدر. والشعور بضيق مفاجئ في الصدر.
ويقــول طبيــب القلــب روب بيريــل مــن جمعيــة القلــب 

واألوعية الدموية في كوينز الند: " انتبه أللم الصدر".

ويوضــح: "إذا كانــت النوبة القلبية حادة فســيكون ألم 
الصدر شــديًدا وقاســًيا. وعــادة ما يكون علــى الجانب 
األيســر من الصدر، ولكــن قد يكون أكثــر مركزية. يقول 
روب بيريــل: "سينتشــر األلــم عبر الفك وأســفل الذراع 

اليسرى".
 املعاناة من عدم الراحة في الذراع والرقبة أو الظهر

قد تنتشــر حالة االنزعاج إلى أجــزاء مختلفة من الجزء 
العلــوي من الجســم. وقــد يشــعر املصاب بــأن ذراعيه 

ثقيلتان أو عديمة الفائدة.
 الشعور بضيق في التنفس

قد تشعر بضيق في التنفس. ويمكن أن تشمل األعراض 
األخرى الشعور باالختناق في الحلق والغثيان والتعرق 

البارد والشعور بالدوار.

مــاذا عليــك أن تفعــل عنــد الشــعور بأعــراض 
النوبة؟

 أول مــا عليــك فعلــه عنــد اإلحســاس بأعــراض النوبة 
القلبيــة هو االتصال بالطــوارئ على الرقم ثاثة أصفار 
)000( لتصلــك ســيارة اإلســعاف. وســيعطيك ضبــاط 

اإلسعاف األسبرين بمجرد وصولك.
  يجــب الجلــوس واالســترخاء وتجنب زيــادة الضغط 
علــى القلــب حتى يصــل إليك شــخص ما للتشــخيص 
بشــكل أفضل ومعالجتك "حسب قول طبيب القلب روب 

بيريل."
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جعبة األوبزرفر

قصة مثل

لألطفال: قصة الغزالة والصياد الماكر 

قصة وعبرة

يقــال أن شــخصني كان لديهما )حمـــار( يعتمدان عليه 
في تمشــية أمورهما املعيشــية ونقل البضائع من قرية 
إلــى أخــرى، وأحباه حتى صــار كأخ لهما يــأكان معه 
وينام قربهما وأعطياه اسما للتحبب هو )ابو الصبر(، 
وأنــه وفي أحــد أاليــام وأثناء ســفرهما فــي الصحراء 
سقط الحمـــار ونفق، فحزن االخوين على الحمـار حزنا 
شــديدا ودفناه بشــكل الئق وجلســا يبكيــان على قبره 
بــكاء مــرا، وكان كل من يمر ياحظ هذا املشــهد فيحزن 
على املســكينني ويســألهما عن املرحــوم فيجيبناه بأنه 
ويقضــي  والبركــة  الخيــر  أبو الصبــر وكان  املرحــوم 
الحوائــج ويرفع االثقــال ويوصل البعيد، فــكان الناس 
يحســبون انهما يتكلمان عن شــيخ جليل او عبد صالح 
فيشــاركونهم البكاء وشــيئًا فشيئًا صار البعض يتبرع 
ببعض املال لهما ومرت األيام فوضعا خيمة على القبر 

وزادت التبرعــات فبنيا حجرة مكان الخيمة والناس تزور 
املوقــع وتقــرأ الفاتحة على العبد الصالح الشــيخ الجليل 
أبو الصبر وصــار املوقع مزارا يقصده الناس من مختلف 
األماكن وصار ملزار أبو الصبر كرامات ومعجزات يتحدث 
عنهــا الجميــع، فهو يفك الســحر ويــزوج العانس ويغني 
الفقير ويشفي املريض وكل املشاكل التي الحل لها، فيأتي 
الزوار ويقدمون النذور والتبرعات طمعًا في أن يفك الولي 
الصالح عقدتهم، واغتنى االخوين وصارا يجمعان األموال 
التي تبرع بها الناس الســذج ويتقاســمانها بينهما. وفي 
يــوم اختلــف االخوين علــى تقســيم املال فغضب أحدهما 
وارتجــف وقــال: - واهلل ســأطلب مــن الشــيخ الصالــح 
أبو الصبر )مشــيرا إلــى القبــر( أن ينتقــم منــك، ويريــك 
غضبــه ويســترجع حقــي. فضحك اخوه وقال:- أي شــيخ 

صالح يا أخي؟ أنت نسيت ؟ دا احنا دافنينه سوا!!

اشــتهر احد االثرياء في مدينته بالكرم والســخاء الشديد 
فــكان يســاعد كل املســاكني واملحتاجــني والفقــراء ، وكان 
لديــه خير ومال كثيــر وثروة طائعة، ولكن كانت له عادتان 
ســيتان فقــد كان يتفاخــر علي املســاكني واملحتاجني وهم 
يعطيهــم الصدقــات، فــإذا جــاءه احــد الفقــراء يطلب منه 
درهمــًا كان يقول له بصوت مرتفع امام الناس : هل ترغب 
فــي درهــم واحد فقط ؟ انــا ال اعطي درهمًا فقــط، خذ هذه 
الدراهم العشــرة .. وكان ايضًا هذا الثري اذا مر علي قير 
محتــاج كان قد اعطاه صدقة مــن قبل يقول له امام الناس 
بصوت عال : ماذا فعلت ايها الرجل باملال الذي اعطيته لك 

من قبل ؟ هل حللت به مشاكلك
ولذلك نفر منه الفقراء وكانوا ال يحبونه علي الرغم من انه 
يتصــدق عليهم بســخاء وكرم طوال الوقــت، حتي وصلوا 
أنهم كانوا يتمنون لو يكف عن مساعدتهم حتي ال يتفاخر 
عليهم بني الناس بهذا الشكل املهني، ولكن الثري لم يعدل 
عن هذه العادات الســيئة، بل استمر يتباها ويتفاخر امام 
الناس بما يملك وبما يساعد به الفقراء من اموال وخيرات 

.
وذات يوم قرر أحد االشخاص أن يلقن هذا الثري املتفاخر 
درســًا الينســاه ابدًا ويعلمه أن ما يفعله سئ للغاية ويعد 
خطــأ كبيــرا ، جلس هذا الشــخص في يوم مــن االيام في 
الطريق الــذي يمر به الغني كعادته، وارتدي مابس بالية 
قديمــة ممزقة ووضــع امامه كوبــًا صغيرًا فارغــًا واخفي 
جــزء منه في التــراب، ثم انتظر حتي مر مــن امامه الغني 
وقــال لــه : يا اخى العرب هــل يمكن ان تضع لي درهمًا في 
هــاذا الكوب؟ ففعل الغنــي مثلما يفعل في كل مرة وضحك 
بصوت مرتفع قائًا في تفاخر : انا ســوف مأل هذا الكوب 
بالكامــل بدراهــم ودنانيــر كثيرة، و نادا علــى أحد أتباعه 
و امــره ان يملى هــاذا الكوب بدراهــم وبالفعل بدأ الرجل 
يضــع درهمًا تلو اآلخر حتي وضع مئة درهم ولكن الكوب 

لم يمتلئ !
فأمســك الرجــل بكيــس الدراهــم وافرغــه كلــه فــي الكوب 
فقــال  الكــوب،  يمتلــئ  فلــم  ايضــًا،  فائــدة  دون  ولكــن 
لــه الفقيــر : إن الكــوب لــم يمتلــئ يــا ســيدي، نظــر لــه 
الغنــي قائــًا : ولكــن انــا اموالــي نفــذت تمامــًا و اصبح 
؟ ملــاذا  تعلــم  هــل   : الرجــل  فأجابــه  ثقيــا  عبــًا   امــرًا 
ثــم رفع الكــوب فوجده مثقوبًا من اســفله و قد حفر تحته 
حفــره عميقه .. ثــم قال له الرجل : لقد ابتلعت هذه الحفرة 
كل اموالك، وكذلك هو التفاخر والتباهي بكرمك وســخاءك 
وعطائــك للفقراء واملحتاجني فإنه يبتلع اجرك وثوابك، ثم 

رد اليه الرجل امواله وهكذا فهم الغني الدرس .
العبــرة مــن القصــة : الكثيــر مــن الناس لاســف في هذه 
االيام اصبحــوا يتفاخرون باالعمــال الصالحة مثل الحج 
ومساعدة الفقراء والكرم والسخاء وغيرها من الصالحات 
امــام الناس، ويصورون هذه االمــور عبر مواقع التواصل 
االجتماعــي، وال يعلمــون ان هذا يعد فخــرًا وتباهيًا بهذه 

االعمال، فهو حفرة يضيع فيها االجر والثواب .

تــدور احداث هذه القصة في احــدى الغابات البعيدة 
واملليئــة بالخيــرات الجميلة من انهــار و طعام يكفي 
جميــع الحيوانات ، كان يعيــش في هذه الغابة غزالة 
و معهــا صديقها ارنــب صغير ، كانا صديقني مقربني 
وكانا يلعبان مع بعضهما البعض كل يوم ، وفي يوم 
من االيام وبينما كانت الغزالة تشــرب من مياه النهر 
رأت صديقهــا االرنــب يركــض متجها نحوهــا وتبدو 
علــى وجهــه عامات الخــوف و الرعــب ، كان االرنب 

يردد : هذا مخيف جدا ، هذا مخيف جدا.
تعجبــت الغزالــة من كلمات االرنب وســألته : ماذا بك 
يــا صديقــي ؟ ، مــاذا حدث لك ؟ ، اجابهــا االرنب : انا 
اشــعر بالخوف من الصياد ، تعجبت الغزالة من هذه 
الكلمــات وقالــت : اي صياد تتحدث عنه ؟ ، رد االرنب 
قائا : لقد سمعت منذ قليل صوت اعيرة نارية وعندما 

اقتربت من مصدر الصوت رأيت صياد يســير بالغابة 
محــاوال اصطياد مختلف الحيوانــات ، بدأت الغزالة 
فــي الضحك ، فغضب االرنــب كثيرا وقال للغزالة : ان 
لم نذهب اآلن فســوف يأتي الصيــاد و يصطادنا هيا 

بنا.
مــا ان انهى االرنب كلماته حتى ســمع هــو و الغزالة 
صــوت االعيرة النارية في الهــواء ، فانطلقوا جميعا 
مــن موقعهم واخــذوا يركضون بعيدا حتــى ال يراهم 
الصيــاد ، بعد فترة من الركض تعب االرنب و الغزالة 
وقــرروا االســتراحة قليــا ، هنــا قــال االرنــب : كثرة 
الركــض لن تفيدنا كل ما علينا القيام به هو االختباء 
جيــدا حتى يعبــر الصياد و يذهب فــي طريقه ، بهذه 
الطريقة فقط ســوف نتمكن من النجاة ، قالت الغزالة 
: ولكني ال اعلم كيف اختبئ كل ما اعرفه هو الركض.
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حول العالم

قــدم الفريق القانوني للنجمة أمبر هيرد اســتئنافا على 
الحكــم الــذي صدر بحقهــا في دعوى "التشــهير"، التي 

كان قد رفعها النجم جوني ديب على طليقته هيرد.
واجتمعت الفرق القانونية لهيرد وجوني ديب في قاعة 
محكمــة فيرفاكــس بواليــة فيرجينيا مــع القاضي بيني 
أزكاريت، وبدال من وضع اللمســات األخيرة على تسوية 
بني الطرفني، ســعت املحامية الرئيســية لـــ هيرد، إيلني 
بريدهوفــت إلــى تحديد جــدول إحاطة واملزيــد من أجل 

االستئناف املقترح ملوكلتها.
وأخبــرت القاضيــة بيني أزكاريت فــي محكمة فيرجينا 
املحاميــة إيلــني بريدهوفــت أنهــا إذا أرادت اســتئناف 
الحكــم الصــادر من هيئــة املحلفــني املكونة من ســبعة 
أشــخاص، فســيتعني على املحامــي تقديم طلبــات إلى 

احتفل الفنان تيم حســن وزوجته الســابقة الفنانة ديمة بياعة 
بتخرج ابنهما ورد حسن في دبي، وحضر حفل التخرج الفنان 
تيــم حســن وزوجته اإلعامية وفــاء الكيانــي، والفنانة ديمة 

بياعة وابنها فهد حسن وزوجها رجل األعمال أحمد الحلو.
ووجهــت ديمة رســالة مؤثرة إلى ابنها ورد بمناســبة تخرجه 
وقالــت: تعليقًا علــى مقطع فيديو يجمعهما مــن حفل التخرج 
قامت بنشــره عبر حسابها بموقع انســتغرام: "ورودي يا أول 
فرحــة بعمــري، يا قوتي وســندي، اليوم تخرجت من املدرســة 

بشهادة امتياز”.
تابعت قائلة: "بتذكر أول يوم أخدتك على املدرسة قديش بكيت 
ألنــي تاركتــك وقديش كنــت خايفة عليك، مــرق العمر بغمضة 
عني وهلق عم خرجك من املدرســة ملرحلة جديدة بحياتك وهي 
الجامعــة، وبس حابة قلك إني أنا فخورة فيك قد الدنيا، وإني 

أمبر هيرد تسعى للحصول 
على المال.. "كتاب 
يكشف كل شيء”

قضية "التشهير" تعود إلى الواجهة بعد 
استئناف أمبر هيرد الحكم

تيم حسن يتوسط وفاء الكيالني وزوجته 
السابقة ديمة بياعة بحفل تخرج ابنه

بعــد خســارتها دعــوى تشــهير بقيمة 8 مايــني دوالر 
ضد زوجها الســابق جوني ديب، يبــدو أن املمثلة أمبر 
هيرد تبحــث عن مصدر دخل لتحصيل املال الســيما أن 

الغموض يشوب مستقبل مهنتها أيضًا.
فقد كشــفت املعلومات أن هيــرد تجري محادثات لكتابة 
كتاب يكشف كل شيء، من أجل زيادة دخلها بعد خسارة 
الدعوى، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

“محطمة”
وأفــاد مصــدر مقرب مــن نجمة "أكــوا مــان" أن املمثلة 
البالغة من العمر 36 عامًا كانت "محطمة" وليســت في 

وضع يمكنها فيه رفض األموال.
كمــا أضاف أن مســيرتها املهنية في هوليــوود انتهت، 
مشيرًا إلى أنها تجري محادثات بالفعل وهي متحمسة 
حيال ذلك. وأوضح أنها "في هذه املرحلة ليس لديها ما 

تخسره وتريد إخبار الجميع”.
قد تتورط مجددًا

وفي هذا الســياق، علــق درور بايك، وهو محامي طاق 
فــي نيويورك علــى املوضوع، قائًا إن مشــروع الكتاب 
يمكــن أن يــؤدي إلى تورط هيرد مرة أخرى، في إشــارة 

إلى التشهير ضد زوجها.
وبّين أن "ديب ومحاميه ســيقرأون ويســتمعون إلى كل 
ما تقوله هيرد في الكتاب وإذا تجاوزت الخط، وهو أمر 
محتمــل، فليــس هناك شــك في أنها ســتتعرض لدعوى 

تشهير أخرى وينتهي بها الحال في املحكمة”.
كما يمكن أن تواجه املمثلة الشــقراء رد فعل عنيفًا آخر 
مــن الجمهــور، الذي انتقدها لتكــرار مزاعمها ضد ديب 

.Dateline أثناء مقابلة
تتسوق في متجر للتنزيات

تأتــي هــذه األخبــار بعــد أن اعترفــت هيــرد مــن خال 
محاميهــا بأنهــا ال تســتطيع تحمــل 8.3 مليــون دوالر 
كتعويضــات ُمنحــت لديــب فــي 1 يونيو خــال معركة 

التشهير.
ومنــذ ذلــك الحــني، شــوهدت املمثلة وهي تتســوق في 

متجر TJ Maxx بأسعار مخفضة في نيويورك.

املحكمــة، كمــا أبلغ أزكاريــت الفريق القانونــي لـ هيرد 
أن عليهــا تقديــم كفالــة بقيمــة 8.35 مليــون دوالر مع 
6 النســبة املئوية للفائدة الســنوية على أي اســتئناف 

للمضي قدما رسميا.
وأوضحت إيلني بريدهوفت أن هيرد ستستأنف الحكم، 
وال تستطيع دفع املال لديب، وأضافت أنها صاحبة حق 

ولن تستسلم أبدا.
وكانت هيئة املحلفني وجدت أن كا من آمبر هيرد وديب 
مسؤوالن عن التشهير في دعاوى قضائية ضد بعضهما 
البعض، ومنحت ديب 10 مايني دوالر كتعويضات و5 
مايــني دوالر كتعويضات عقابيــة. ومنحت الهيئة آمبر 
هيــرد مليونــي دوالر كتعويض عن األضــرار وعدم دفع 

تعويضات عقابية.

بوعــدك وقف جنبك بــكل خطوة بتخطيهــا، وبوعدك إني كون 
معك بكل قرار بتاخدوا بحياتك”.

وتعتبر هذه املرة األولى التي يظهر فيها تيم حســن، وزوجته 
الحاليــة وفــاء الكيانــي، برفقة أحمــد الحلو وزوجتــه ديمة، 
وتم تداول الصور لهم جميعًا من مقطع فيديو، تم نشــره عبر 

خاصية االستوري بحساب ديمة بياعة على انستغرام.
وسبق أن تدخلت وفاء الكياني لدعم ورد تيم حسن عام 2020، 
حيــث وجهت مناشــدة لــكل متابعيهــا على موقع إنســتغرام، 
للتصويــت لصالــح ورد ابــن زوجهــا تيــم حســن مــن زوجته 
الســابقة الفنانة الســورية ديمة بياعة، واملفاجــأة أن التعليق 
األول كان من ديمة التي وجهت الشكر لوفاء على دعمها البنها 

للفوز بمسابقة عاملية لتحقيق أحام األطفال واملراهقني.
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“ميّاس” اللبنانية.. أبهرت 
حكام مواهب أميركية 
وفازت بـ"الباز الذهبي”

عودة الفنانة نجاة الصغيرة إلى الساحة الفنية

لم يحقق إال 22 دوالرًا..
رفع فيلم مصري من دور العرض

تســتعد الفنانــة الكبيــرة نجــاة الصغيرة للعــودة إلى 
الســاحة الفنية بعد غياب دام ســنوات، حسب ما أعلن 

امللحن سامي الحفناوي.
وأكد الحفناوي أنه يســتعد للتعاون مع الفنانة الكبيرة 
نجاة الصغيرة في عدد من األغاني، ستعود من خالها 

إلى جمهورها مرة أخرى.
وقــال الحفنــاوي  : “لم نحدد حتــى اآلن موعدا محددا 
لطــرح األعمــال الجديــدة، لــذا لــن أســتطيع التحــدث 
أو البــوح بــأي تفاصيــل عــن التعــاون بينــي والفنانة 
القديرة، وعند االستقرار على توقيت ما، حينها سأعلن 

التفاصيل كافة”.
 وكانــت قــد طرحــت الفنانة نجــاة الصغيرة فــي العام 
2017، أغنية "كل الكام"، التي سجلتها منذ 15 عاما، 
من كلمات الشــاعر الكبير عبدالرحمن األبنودي، والقت 

نجاحا كبيرا وقتها.
وأشارت نجاة الصغيرة في مداخلة هاتفية مع اإلعامي 
عمرو أديب في العام 2021 إلى رغبتها في العودة إلى 

الغناء ولجمهورها .
وقالــت: "ســأقّدم عما قريبا، لكن األغانــي الخاصة بي 
صعبــة، ومجموعــة العازفــني الذيــن كانــوا معــي غير 
موجوديــن حاليــا"، مضيفة: "ســأفعل ذلــك قريبا ولكن 
مــا يمنعني هو أنني مــن الصعب أن أجد ملحنا يصلح 

قــررت دور العــرض الســينمائي فــي مصــر رفــع فيلــم 
"فــارس" واســتبعاده، بعد تراجــع إيراداتــه على مدار 
األيــام األخيــرة، مكتفًيا فــي آخر أيام عرضــه، األربعاء 

املاضي، بـ421 جنيها فقط )أي حوالي 22 دوالرا(.
أتــت تلــك النتائــج املخيبــة علــى الرغــم مــن أن العمل 
مــن بطولــة املمثل أحمد زاهــر )أول بطولــة مطلقة له(، 
بمشــاركة الفنانني حســني فهمي وصاح عبداهلل ومنة 
فضالــي وعابد عناني، ومحمد أبو النجا، باإلضافة إلى 
أحمد صفوت، ودارين حداد، وملك أحمد زاهر، وهو من 

تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.
قصة الفيلم

فازت فرقة "مّياس" اللبنانية، وهي فرقة رقص نسائية، 
)Golden Buzzer(، فــي برنامــج  بـ"البــاز الذهبــي” 
ليلــة  حلقــة  فــي   America’s Got Talent املواهــب 

الثاثاء.
ويعنــي حصــول الفرقة على "البــاز الذهبــي" االنتقال 
إلى العروض املباشرة والنهائية من البرنامج الشهير، 
والــذي يبــدو أنــه لــم يعــد مجــرد مــكان حيــث يمكــن 
للمتسابقني إظهار مهاراتهم الفريدة، بل إنه أيضا حيث 

يمكنهم مشاركة رسالة قوية مع العالم.
وقبــل البدء بــاألداء، أخبــرت "مياس" الحكام أن اســم 
"الفرقــة" يعنــي "تبختــر اللبــوات بــكل فخــر وغرور" 
باللغــة العربيــة، وتحدثــت املتســابقات اللبنانيات عن 
الصعوبــات التــي يواجهنها في بلدهــن كراقصات قبل 
تقديــم تجربة األداء التــي حصلن بفضلهــا على "الباز 

الذهبي”.
وقالت إحــدى الراقصات للحكام قبــل االختبار: "لبنان 

بلد جميل للغاية، لكننا نعيش صراعا يوميا”.
وشــرحت إحدى راقصات فرقة "مّياس" ما تعنيه فرصة 
 America’s التواجد في فئة املجموعات في منافســات
Got Talent، قائلــة: "إن وجودنــا هنــا، والوقوف على 
أكبــر مســرح في العالــم هو فرصتنــا الوحيــدة لنثبت 
للعالــم مــا يمكن للمــرأة العربية أن تفعلــه، والفن الذي 

يمكننا إبداعه، واملعارك التي نخوضها”.
وواصلــت الفرقة تقديم عرضها الحالم، وحركن أذرعهن 
ورقصن مع ريش طويل في تزامن مثالي، حيث أصيبت 
لجنة التحكيم املكونة من مقدم البرامج الشهير سايمون 
كاول، وعارضة األزياء واملمثلة هايدي كلوم والكوميدي 

هوي ماندل واملمثلة صوفيا فيرغارا، بالذهول.
وقالــت صوفيــا )49 عامــًا(، قبــل أن تضغــط "البــاز 
الذهبي": "سأكون فخورة للغاية إذا ساعدُت هذه الفرقة 

النسائية للوصول إلى العروض املباشرة النهائية

للعمل الذي أتمناه”.
وأعربــت عــن حبهــا للموســيقى التــي تمثــل حياتهــا 
وأشارت إلى أنها تعلمت املوسيقى من السيدة أم كلثوم 

واملوسيقار محمد عبد الوهاب.

ويجســد زاهر شــخصية فارس، بطل شــعبي نشــأ في 
أســرة طيبة، صاحب أخاق، رياضــي، يعمل في محطة 
بنزيــن، إال أنــه يدخــل في صــراع كبير مع رجــل أعمال 
صاحــب ســلطة ونفوذ، لتقع بينهما مطــاردات ومعارك 

وجرائم قتل.
فيما يجســد فهمي شخصية رجل األعمال الثري "رشيد 
الســويفي"، الــذي يعانــي مــن مشــاكل نفســية تجعله 
يقــدم علــى تصرفات غير ســوية. فيدخل فــي صراعات 
مع فارس، وهو شــاب بســيط من منطقة شــعبية ولديه 
خلفيــة رياضيــة، ولكن الظــروف تجبره علــى مواجهة 

بطش رجال األعمال.
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بقي الصربي نوفاك ديوكوفيتش متشــبثًا بموقفه 
الرافــض لتلقي اللقاح املضاد لفيروس كورونا، ما 
يجعله مهددًا بالغياب عن بطولة فاشــينغ ميدوز 
األميركيــة، آخر البطــوالت األربع الكبــرى في كرة 

املضرب.

وسبق للصربي أن دفع ثمن رفضه تلقي اللقاح بترحيله في 
بداية العام الحالي من أســتراليا، وبالتالي ُمِنَع من خوض 
أولــى البطــوالت األربــع الكبــرى وُحــِرَم من محاولــة الفوز 
بلقبه العاشر في ملبورن والحادي والعشرين في الـ"غراند 

سام”.
وفي ظل عدم وجود أي مؤشــر بأن الســلطات األميركية قد 
تخفــف مــن تشــددها في مســألة فــرض اللقاح علــى جميع 
الــزوار، اعتــرف ديوكوفيتش، البالغ من العمر 35 عاما، أن 
بطولــة ويمبلــدون التي تبدأ االثنني، ســتكون آخر بطوالته 

الكبرى لهذا العام.
وعندما ُســئل عما إذا كان متمســكًا بموقفه الرافض للقاح، 
ســارع ديوكوفيتــش للقــول "نعــم" مــن دون أي تــردد، مــا 
سيحرمه من محاولة الفوز بلقبه الرابع في بطولة فاشينغ 

ميدوز التي توج بطًا لها أعوام 2011 و2015 2018.
وبعــد حرمانــه من الدفــاع عن لقبه في أســتراليا، اســتفاد 
غريمــه اإلســباني رافايل نــادال من غيابه لكــي يتوج بلقبه 
الكبير الحادي والعشرين وينفرد بالرقم القياسي الذي كان 
يتقاســمه مع الصربي والسويســري روجيــه فيدرر، قبل أن 

يضيف لقبًا آخر بتتويجه بطًا لروالن غاروس الفرنسية.
ونتيجة عدم قدرته على الســفر الــى الواليات املتحدة، غاب 
ديوكوفيتــش عن دورتــي إنديان ويلز وميامــي األلف نقطة 

للماسترز.
وإدراكًا منــه بــأن املشــاركة فــي فاشــينغ ميــدوز خــارج 
الحسابات إال في حال طرأ تغيير مستبعد من قبل السلطات 
األميركية في ما يخص اللقاح، سيحاول ديوكوفيتش جاهدًا 

أن يفوز بلقب ويمبلدون للمرة السابعة.
وقال ديوكوفيتش: اعتبارًا من اليوم، من غير املســموح لي 
أن أدخــل الواليــات في ظل هذه الظــروف. هذا دافع إضافي 

للقيام بعمل جيد هنا. آمل في أن أخوض بطولة جيدة.
وتابع: أتمنى لو بإمكاني الذهاب الى الواليات املتحدة، لكن 
هذا األمر غير ممكن اليوم. ليس هناك الكثير الذي بإمكاني 
فعله. األمر متروك لحكومة الواليات املتحدة من أجل اتخاذ 
قرار بشأن ما إذا كانت تسمح أم ال لألشخاص غير امللقحني 

بدخول الباد.
وما يزيد من رغبة ديوكوفيتش في إحراز لقب ويمبلدون هو 
أنه سينضم الى ثاثة العبني فقط سبق لهم الفوز بالبطولة 
اإلنكليزيــة أربع مرات متتالية، وهم الســويدي بيورن بورغ 

واألميركي بيت سامبراس وفيدرر.
وتحــدث الصربــي الــذي تراجع في تصنيــف املحترفني من 
األول الــى الثالث خلف الروســي دانييل مدفيديف واألملاني 
ألكسندر زفيريف، عن أهمية البطولة اإلنكليزية بالنسبة له، 
قائــًا: عندمــا كنت طفًا في الســابعة أو الثامنة من عمري، 
كنــت أحلم بــأن أفوز ببطولــة ويمبلــدون وأن أصبح الرقم 
واحد. فوز بيت ســامبراس ببطولة ويمبلدون للمرة األولى، 
كانــت املبــاراة األولى لكرة املضرب أشــاهدها على شاشــة 

التلفزيون.

يبدو أن نادي ليفربول يفكر في السماح للنجم املصري محمد 
صاح بالرحيل عن صفوف الفريق خال ســوق االنتقاالت 

الصيفية الجارية، في ظل تعثر مفاوضات تجديد عقده.
فقد وصلت املفاوضات بني الطرفني حول تجديد عقده الذي 
مــن املقرر أن ينتهي مع ليفربول في صيف عام 2023، إلى 
طريق مسدود، وفق ما أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

فيمــا يبدو نادي ريــال مدريد في حالة تأهب لتلقف الاعب 
النجم البالغ من العمر 30 عامًا

60 مليون إسترليني
ويبــدو بحســب املعلومــات أن ليفربــول سيســمح لاعــب 
املصــري الدولــي بالرحيل خال الصيــف الحالي، في حال 
تلقى عرضا بقيمة 60 مليون إسترليني، ليسير على خطى 
زميله الســابق املهاجم الســنغالي ســاديو ماني الذي رحل 
قبــل أيام عن "أنفيلد" إلى بايرن ميونخ األملاني، مقابل 35 

مليون جنيه إسترليني، وذلك قبل عام من انتهاء عقده.

أكــد اإلســباني رافايل نــادال، يوم الســبت، أنه لم 
يعد يشــعر باأللم في قدمه الــذي جعله يعاني منذ 
عام ونصف العام، مشــددًا على رغبته باالستماتة 
فــي الدفــاع عــن حظوظــه فــي بطولــة ويمبلــدون 
اإلنجليزية، ثالث البطــوالت األربع الكبرى، والتي 
غــاب عنهــا منــذ خروجه مــن نصــف النهائي عام 

.2019

شــرح ابن الـ 36 عامًا قائًا: بإمكاني الســير بشكل طبيعي 
تقريبًا كل يوم. بالنســبة لي، هذا هو األهم. عندما أســتيقظ 
في الصباح، لم أعد أشــعر بهذا األلم الذي يرافقني منذ عام 

ونصف العام، وأنا سعيد جدًا.
وخــال التماريــن: منذ أســبوعني، لم أمر بــأي يوم من هذه 
األيــام الفظيعــة، حيث ال يمكنني الســير. فــي بعض األيام 
تسير األمور بشكل جيد، بخاف أيام أخرى، لكن في املجمل 

النتيجة إيجابية.
ويعاني اإلسباني املتوج بـ 22 لقبًا كبيرًا في مسيرته )رقم 
قياسي( لســنوات من آالم في القدم مرتبطة بمرض تنكسي 
وغيــر قابل للشــفاء )متازمة مولر فايــس(، حيث أصبحت 
شدة األلم ال تطاق في بعض األحيان منذ 18 شهرًا، لدرجة 

أنه وضع في ذهنه إمكانية اعتزاله كرة املضرب.
وبعــد فوزه فــي بداية يونيــو بلقبه الرابع عشــر في روالن 
غاروس الفرنســية، ثانية بطوالت الـ "غراند ســام"، بفضل 
اعتمــاده عاج الحقن لتخدير قدمه، أعلن عقب انتصاره أنه 
لــم يعد ينوي اســتخدام هــذه الحقن وأنه ســيحاول عاجًا 
بالتــرددات الراديويــة النبضيــة بهــدف تخديــر قدمه ولكن 

ديوكوفيتش متشبث برفضه 
تلقي لقاح كورونا

ليفربول يحدد سعر محمد صالح.. وريال مدريد يراقب

نادال: أخيرًا.. لم أعد أشعر باأللم الذي الزمني لعام ونصف

كمــا أفــادت املعلومــات أيضًا بــأن إدارة "الريدز" تخشــى 
رحيل نجمها في الصيف املقبل بشكل مجاني، في ظل عدم 
التوصل التفاق نهائي معه من أجل التوقيع على عقد جديد.

مخاوف من تحطيم هيكل الرواتب
في املقابل، يرغب ليفربول ببقاء صاح في صفوفه، لكنه ال 
يريــد تنفيذ مطالبه املادية، خوفا مــن تحطيم هيكل رواتب 
الاعبــني، في ظل رغبة الاعب في الحصول على 400 ألف 

إسترليني أسبوعيا.
وأكــدت أن إدارة ريــال مدريــد تراقــب التطورات وســتكون 
قــادرة علــى تقديم صفقــة ضخمة ملو، على الرغم من ســوء 
العاقــات بينه ونجوم الريال بعد مشــاجرات التصريحات 
قبــل نهائــي دوري أبطال أوروبا مرتني على مدار املواســم 

الخمسة املاضية.
يذكــر أن صاح تــوج هدافا للدوري اإلنجليــزي املمتاز في 
املوســم املنصــرم، برصيــد 23 هدفا، بالتســاوي مع النجم 

الكوري الجنوبي سون هيونغ مني مهاجم توتنهام.

بطريقة أكثر متانة من الحقن.
ويشارك نادال في ويمبلدون من دون أن يخوض أي مباراة 
تنافســية منذ لقبه على املاعب الترابية في روالن غاروس، 
لكنه خاص مباريات استعراضية على العشب هذا األسبوع 

في لندن.
قــال املتوج مرتني في لندن عامــي 2008 و2010: في عام 
2003 )مشــاركته األولــى(، لــم أكن أفكــر مطلقــًا بإمكانية 
فــوزي فــي ويمبلــدون. اليوم، هــي قصة مختلفــة: لقد فزت 

بالفعل هنا.
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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

إسمك مزين بالغاردينيا

حفل إطالق مميز 
لكتاب

"حين تتعرى الجهات"

اعتقدوا 
أّن الشمس 

هي بالحجم الذي يرونها عليه  
فيما حجمها 

أكبر مليون و200 ألف كرة أرضّية  
وفي مجّرتنا ـ "مجّرة درب اللّبان"  

أكثر من بليون شمس 
وأكثر من ألف بليون كوكب وقمر  
وفي الكون أكثر من بليون مجّرة  

فهل يمكن أن تتصّور 
اّتساع هذا الكون 

الذي ال يزال في والدة مستمّرة 
أو قيد اإلنشاء؟. 

*
النِسر 

مزّود بعينني 
تفوقان ثماني مّرات عيني آدم 

لكّن آدم تزّود بعينني أقوى من عيني النِسر 
بعشرات مايني املّرات. 

*
ـ ملاذا تكتب؟.   
ـ ألموت واقفًا. 

*
داني غاردنر 

صديقي الشاعر األسترالي  
بالنيابِة عن أّمي، وعن قلِب أّمي 

وعيوِن كلِّ الغرقى في البحاِر البعيدة   
وعيوِن كلِّ املعّذبني في مراكِز اإلحتجاز 

عندما ترفرف كلماُتك.. إسُمَك مزّين بالغاردينيا. 

*
شراسٌة في نّص.. تسونامي في فنجان  

وقد ِرّقة في نّص تنقل جبًا من مكاٍن إلى آخر. 

*
فقداُن الثقة  

موٌت، أيضًا، آخر. 

 فــي حفــل ممّيــز وبحضــور شــخصيات 
عشــاق  وإجتماعيــة،  سياســية  ثقافيــة، 
الشعر والصحافة العربية في سدني وقع 
الكاتــب عبــاس علي مــراد كتابــه الثالث 
“حني تتعرى الجهات” وذلك مســاء األحد 
في 2022/7/3 في قاعة بلدية باي صايد 

في روكديل.
عــرف الحفــل الدكتــور عماد بــرو وقال : 
ســوف أعبــر مــن البوابــة األكثر إشــراقًا 
وهــي بوابة الصداقــة التي تنمــو وتكبر 

باملحبة.
تحــدث فــي الحفــل كل مــن الشــاعر فؤاد 
نعمــان الخــوري الــذي قال::”تفّكــر فــي 
العنوان وتتساءل: الى أية جهات يأخذنا 
عبــاس، وماذا كانت ترتــدي، قبل أن يعلن 
عريها؟ وما هو اآلن فاعل، بعد أن أضاعت 
ثيابها فــي غابة الغياب؟" وختم بقصيدة 
نالــت إعجــاب الحضور قــال فيها:"وغدًا 
جيــُل املنافي/ في صفائك يتمّرى،/ وتغّني 

"عيتروٌن":/ من هنا عّباس َمّر"!
اإلعاميــة ســوزان حوراني التي أشــادت 
ملواضيــع  وعرضــت  الشــاعر  بمزايــا 
الكتــاب وقالــت ان هــذا الكتــاب يختلــف 
كليــًا عما كتبه عباس ســابقًا.وقالت:" ان 
الثقافــة بألــف خير، والشــعربألف خير"، 
واسترجعت الجوانب التراثية في حياتنا 
التي يتشــارك فيها أبناء القرى اللبنانية، 
واضافــت:" ان األرض لنــا، والحــب لنــا، 

والفرح لنا وبيلبق لنا الفرح".
املهندس الشــاعر بدوي الحــاج قال:" في 
َتَعّريــه َبِقَي عّباس ُمحَتِشــمًا، حاِلمًا أكَثر 

منــه فاِعــًا، وَلْو كنــُت أَتمّنــاه، وفي َكثير 
مــن ُعروِضــه، أْن َيخُدَش َبــكارة القصيدة 

وُيداِعَب َحياَء ُعذِرَيِتها!".
وتســاءل: "مــاذا َلــْو َمــّزَق َعّبــاس الرِّداء 

وَهبَّت العاصفة؟!"
أما الشــاعر وفي كلمته قــال:" إن الكتابة 
والقراءة والفنون واإلعام من أهم نماذج 
التواصل اإلنساني وارقاها، ألنها النبض 
الذي يدفع الدم الثقافي في شرايني الحياة، 
ويســاهم فــي ارتقائها، ورفع مســتواها، 
ويســاهم فــي طرح االســئلة عــن وضعنا 
اإلنســاني وأخاقياتنا وإسهاماتنا ودور 
الفــن واألدب فــي التنميــة الروحية التي 
تجعــل املرء هو/هي يملك القدرة على فهم 
املشــاعر الخفيــة التي تكمن فــي الجوهر 
اإلنســاني وتفاعله مع محيطه ســواء كان 

سلبًا او إيجابًا.
شاكرًا الحضور قال مراد:  

"انتــم رســل الصداقــة، أنتــم الصديقات 
واألصدقاء رفاق الغربــة، اللواتي والذين 
يخففــون مــن مواجع البعــد، فكنتم األهل 
والعــون والفــرح... هذا الحفــل املميز ما 
كان ليكون لوال انتم. فوجودكم رغم ســوء 

األحوال الجوية مّيز هذا الحفل
مرة أخــرى تثبتــون انكم األوفيــاء الذين 
واللواتــي أكبــر بكــم ومعكــم ألنكــم أنتم 
وســام الصداقــة التــي أعتــز بهــا والتي 
ولدت ونمت في تيه الهجرة والغربة، وإن 

قلت أشكركم فهذا بقليل.
وبالختــام قدمت الدكتــورة بهية ابو حمد 

درعًا تقديريًا لعباس مراد
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أعلــن املدير العام ملنظمة الصحة العاملية تيدروس أدهانوم 
غيبرييســوس أن تفشي جدري القردة يشكل تهديدًا صحيًا 
يثير قلقًا بالغًا لكنه ال يشكل في الوقت الراهن حالة طوارئ 

صحية عاملية.
وإثــر اجتماع خبــراء لتقييــم األوضاع على هــذا الصعيد، 
قال تيدروس في بيان: "في الوقت الراهن ال يشــكل )تفشــي 
جــدري القردة( حالــة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا"، 
فــي إشــارة إلى أعلى مســتوى تأهب يمكــن ملنظمة الصحة 

العامة أن تعلنه، وفق فرانس برس.
“هواجس جدية”

كمــا أضــاف بعــد االطــاع علــى تقريــر الخبــراء أن "لجنة 
الطــوارئ عّبــرت عــن هواجس جدية بشــأن حجم التفشــي 
الحالي وســرعته"، ولفتت إلى أمــور كثيرة ال تزال مجهولة 
علــى صعيد التفشــي والفجوات فــي البيانات. فيما أشــار 

تيدروس إلى وجود تباين في آراء الخبراء.
كذلــك أوضــح أن التقرير خلص إلــى أن "الوضع في الوقت 
الراهن ال يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا"، 
لكنه شــدد على أن "اجتماع اللجنــة بحد ذاته يعكس تزايد 

املخاوف بشأن التفشي العاملي لجدري القردة”.
مرض نادر.. وهذه أعراضه

يشــار إلــى أن جدري القردة مرض نــادر يمكن أن ينتقل من 
الحيوان لإلنســان وبالعكس. وتشمل أعراضه الحمى وآالم 
العضات وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة واإلرهاق 

وطفح جلدي يشبه الجدري على اليدين والوجه.
واملرض عمومًا متوطن في غرب إفريقيا ووسطها، وسجلت 
إصابات به في أوروبا منذ مايو ويتزايد منذ ذلك الحني عدد 

الدول التي رصدته على أراضيها.
كمــا تــم إبــاغ منظمــة الصحة بتســجيل أكثر مــن 3200 
إصابــة بجــدري القــردة في أكثر مــن 50 بلــدًا وحالة وفاة 

واحدة هذا العام.
يذكــر أنه في 14 يونيو أعلن تيدروس أنه قرر عقد اجتماع 
للجنــة الطــوارئ لتقييــم مــا إذا كان التفشــي يشــكل حالة 

طوارئ صحية تثير القلق دوليًا.

عاج الســمنة لدى األطفال وتشــجعيهم علــى القيام بأداء 
بدنــي نشــط يمكن أن يحمي من الخــرف في وقت مبكر من 

الحياة
توصلت دراســة بارزة، أجراها باحثون في أســتراليا، إلى 
أول روابــط مهمة بني بدانة األطفــال والقدرة اإلدراكية في 
منتصــف العمر، والتــي يرجح الباحثون أنهــا ربما تكون 
مرتبطة بخطر اإلصابة بالخرف. تتبع البحث حاالت ألكثر 
من 1200 شــخص على مدى 30 عاًما وتبني أن املســتوى 
األعلى من األداء البدني عندما كان الشــخص طفًا يرتبط 
بــإدراك أفضل فــي منتصف العمر، باإلضافــة إلى عدد من 
النقاط املمتدة لتأثيرات نمط الحياة، التي يمكن أن تساعد 
فــي الحمايــة من الخرف في وقــت مبكر من الحيــاة، وفًقا 
ملا نشــره موقع "نيو أطلس” New Atlas نقًا عن دورية 

.Science and Medicine in Sport
قياسات بدنية واختبارات معرفية

بدأ البحث علماء في "جامعة موناش" بملبورن األسترالية 
فــي عــام 1985، حيث كانت أعمار املشــاركني تتراوح بني 
ســبعة و15 عاًمــا. قام الباحثون آنذاك بتقييم مســتويات 
اللياقــة البدنية للمشــاركني من خال قياســات أداء القلب 
والجهاز التنفســي والقوة العضليــة والقدرة على التحمل 

ونسبة الخصر إلى الفخذ.
ثــم تم إجراء جولــة أخرى من التقييمات بني عامي 2017 
و2019، عندمــا بلــغ املشــاركون 39 إلــى 50 عاًمــا، مــع 
التركيــز على القــدرة املعرفية. تضمنت اختبــارات القدرة 
املعرفيــة قياســات محوســبة لانتباه والذاكــرة واإلدراك، 

والتي مكنت العلماء من استنباط بعض األفكار الرائعة.
اكتشف العلماء أن أولئك، الذين يتمتعون بأعلى مستويات 
اللياقة القلبية التنفســية واألداء العضلي وأدنى نسب من 
الخصــر إلى الفخــذ في عــام 1985 عندما كانــوا أطفااًل، 
أصبحــوا يتمتعــون بوظيفــة إدراكيــة أعلى عندمــا بلغوا 
منتصــف العمر. وفًقا للباحثني، تمثل نتائج الدراســة أول 
إثبــات ملثل هذا االرتبــاط بني البدانة فــي الصغر وتراجع 
القــدرة املعرفية في منتصف العمــر، وتغذي الفهم املتزايد 
ألســباب الخــرف املبكر والضعف اإلدراكــي في وقت الحق 

من الحياة.
بــدأ البحــث فــي البناء حــول مــدى إمكانية أن تســتخدم 
التحــوالت في الســلوكيات املعرفية كعامــات إنذار مبكرة 

تصريح جديد حول 
جدري القردة.. ليس 
حالة طوارئ صحية 

حاليًا

اكتشاف الصلة بين بدانة األطفال وانخفاض 
اإلدراك بمنتصف العمر

الحتمال اإلصابة بالخرف، مع دراسات تكشف عن عامات 
منبهة في كافة األنشطة واملجاالت بداية من سلوك القيادة 
وعادات القيلولة أثناء النهار ووصواًل إلى قابلية اإلصابة 

باالكتئاب.
وأظهرت الدراســات أيًضا كيف يمكن تتبع هذا االنخفاض 
املرتبط بالعمر من خال العامات البيولوجية، بما يشمل 
تعــداد خايــا الــدم الحمــراء والتغيــرات فــي ميكروبيوم 

األمعاء.
الفوائد الصحية للحياة النشطة

فــي ضــوء هــذا الفهــم املتزايــد للعاقــة بــني اإلدراك فــي 
منتصــف العمر والخرف، يشــير الباحثون إلــى أن نتائج 
الدراسة تبرز أهمية إدخال تعديات على نمط الحياة منذ 
ســن مبكرة، بما يمكن أن يكفل حماية من التدهور املعرفي 
ومخاطــر مــرض الخــرف في وقت الحــق من الحيــاة، إلى 

جانب الفوائد الصحية ألنماط الحياة النشطة.
عاج بدانة األطفال

قالــت بروفيســور ميشــال كالســايا، باحثــة مشــاركة في 
الدراســة: "إن تطويــر اســتراتيجيات تعمل على تحســني 
اللياقة املنخفضة وتقليل مســتويات الســمنة في الطفولة 
أمر مهم، ألنه يمكن أن يســاهم في تحســني األداء املعرفي 

في منتصف العمر”.
وأضافت بروفيســور كالســايا أن النقطة األكثر أهمية هي 
أن "الدراســة تشير أيًضا إلى أن االستراتيجيات الوقائية 
ضد التدهور املعرفي املستقبلي ربما تحتاج إلى البدء منذ 
الطفولــة املبكرة، حتى يتمكــن الدماغ من تطوير احتياطي 
كاٍف ضد تطور حاالت مثل الخرف في الحياة األكبر سًنا”.
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عاملــة أميركيــة تســلط الضوء على أســاليب مبتكــرة تحفز 
جــزًءا مــن الدمــاغ وتؤدي لتحســني اإلحســاس باملشــاعر 

وضبط الحالة املزاجية
لعقــود مــن الزمــان، كانت القشــرة الحســية الجســدية في 
الدماغ تعتبر مســؤولة فقط عن معالجة املعلومات الحسية 
مــن أجــزاء الجســم املختلفــة. ولكــن أصبــح مــن الواضح 
مؤخــًرا أن هذه البنية تشــارك أيًضا في مراحل مختلفة من 
معالجة املشاعر، بما يشمل التعرف على املشاعر وتوليدها 
وتنظيمهــا، بحســب مــا ورد في مقــال بروفيســور أدريانا 
مندريك، األستاذة بقسم علم النفس بجامعة بيشوب والذي 

.”The Conversation“ نشرته
تقــول بروفيســورة مندريك إنه خــال العقد املاضــي أثناء 
تلقيهــا تدريبــات علــى أســاليب عاجية قائمة علــى برامج 
التأمل اليقظ للمشــاعر والعاج بحركات الرقص، أدركت أن 
القشــرة الحسية الجسدية تعمل بشكل جيد ومتطور وأنها 
تســاعد اإلنســان على تجربة العالم من حوله ونفسه بشكل 
أعمق وكامل، بما يمكن أن ُيثري تجربته العاطفية وُيحســن 

صحته النفسية.

القشرة الحسية الجسدية
وتضيــف البروفيســورة مندريــك أنــه تــم اكتشــاف حدوث 
تغييرات هيكلية ووظيفية في القشــرة الحســية الجســدية 
لــدى األفــراد املصابــني باالكتئــاب والقلــق واالضطرابــات 
الذهانية. وتشــير تلك الدراســات إلى أن القشــرة الحســية 
الجســدية يمكــن أن تكــون هدًفــا عاجًيــا لبعــض مشــاكل 

الصحة النفسية، وكذلك للتدابير الوقائية.
وعلــى حني اقترح بعــض الباحثني تعديًا عصبًيا للقشــرة 
الحســية الجســدية عــن طريق التحفيــز املغناطيســي عبر 
الجمجمــة أو التحفيــز العميــق للدمــاغ، إال أنــه، من وجهة 
نظــر مندريك، ينبغي، قبل اللجوء إلــى هذا اإلجراء، أن يتم 
التفكيــر في األســاليب العاجية غير الشــائعة التي تعتمد 
على التأمل اليقظ للمشــاعر وحركات الرقص أو األســاليب 
األخرى التي تركز على الجسم في العاج النفسي، موضحة 
أن تلــك الطــرق تســتخدم الجســم بالكامــل لتعزيــز الوعي 
الحســي والتنفــس والحركة. وتشــير إلى أن هــذه العوامل 
يمكن أن تعزز الوعي الذاتي العام، مما يســاهم في تحسني 
الصحة النفســية من خال إعادة التنظيم املحتملة للقشــرة 

الحسية الجسدية.

األهمية الوظيفية
تقــول البروفيســورة مندريــك إن إحــدى الصفات املدهشــة 
للقشرة الحسية الجسدية هي اللدونة الواضحة، أي القدرة 
علــى إعــادة التنظيــم والتكبيــر مــع املمارســة أو الضمور 
عند عدم االســتخدام واملمارســة، شــارحة أن اللدونة تعتبر 
أمــًرا بالغ األهميــة عند التفكير في التدخــات القائمة على 
التأمــل اليقظ والعاج بحركات راقصة ألنه من خال العمل 
مباشرة مع أحاسيس الجسم والحركة، يمكن تعديل القشرة 

الحسية الجسدية.

التأثير على باقي الدماغ
إن هناك جانبا آخر مهم هو أنه من الصات العديدة للقشرة 
الحسية الجسدية بمناطق أخرى من الدماغ يمكنها التأثير 
عليهــا، وبالتالي تؤدي إلى تحســني فــي كامل الدماغ حيث 
إنه مترابط بشكل كبير وال يعمل أي جزء من أجزائه بمعزل 

عن اآلخر.
تتلقــى القشــرة الحســية الجســدية معلومــات من الجســم 
كله، بحيث يعالج الجزء األيســر من القشــرة املعلومات من 
الجانــب األيمن من الجســم والعكس صحيــح. ولكن تعتمد 
نســبة القشــرة املخصصــة لجــزء معــني مــن الجســم على 
أهميتها الوظيفية وليس حجمها املادي، فعلى سبيل املثال، 
يتم تخصيص نســبة كبيرة من القشــرة الحســية الجسدية 
لليديــن، وبالتالي فإن مجرد تحريك اليدين والشــعور بهما 
ربمــا يكــون خيــاًرا مثيــًرا لاهتمــام للعــاج بالرقــص ملن 

يعانون من تقييد الحركة.

بالتأمل والرقص يمكنك تحسين صحتك النفسية

تتوســط القشــرة الحســية الجســدية اإلحســاس باللمــس 
والضغــط ودرجة الحرارة واأللم، إلى جانب الحس العميق 
مثــل معلومــات الوضعيــة والحركــة واإلدراك الداخلي، أي 
األحاســيس داخــل الجســم، والتــي غالًبا ما ترتبــط بحالة 
الجسم الفسيولوجية، مثل الجوع والعطش، على الرغم من 

أن دورها في الوعي الداخلي يعد جزئًيا فقط.

التأثير على العاطفة
وتقــول مندريك يمكن لرائحة أو أغنيــة أو صورة أن تجلب 
فجــأة إلى الذهن حدًثا مدفوًنا ومنســًيا بعمق. وباملثل، فإن 
الشــعور بملمــس مثل الكشــمير علــى البشــرة، أو تحريك 
الجســم بطريقــة معينــة )مثــل القيــام بانحنــاء خلفــي أو 
التأرجــح ذهاًبــا وإياًبا( يمكن أن يكون لــه نفس التأثير أو 
أكثــر، مشــيرة إلى أنــه يمكــن أن يجلب الذكريــات املكبوتة 
إلى الســطح ويثيــر ردود فعل عاطفيــة ويخلق تحوالت في 
الحالــة، مؤكــدة أن هذه هي إحــدى القــوى الخارقة للعاج 

القائم على التأمل اليقظ وبحركات الرقص.
وتمضي البروفيســورة مندريك شــارحة أن هذه االستجابة 
تحدث عبر القشــرة الحســية الجســدية، تماًما مثل حدوث 
التفاعــات العاطفيــة واملعرفيــة ألغنيــة مــا عبــر القشــرة 
الســمعية، أو تجاه الروائح عبر القشــرة الشمية. ولكن إذا 
توقفت املعلومات عن التدفق على املســتوى الحسي البحت 
)ما يشــعر به الشــخص ويســمعه ويراه ويتذوقه ويشمه(، 

فسيتم فقد جزء كبير من العواقب العاطفية واملعرفية.

علم األعصاب
وتكشــف مندريــك أن علمــاء األعصــاب تمكنــوا حالًيا، وال 
يزالون يكتشــفون تقريًبا، الشــبكات العصبية املسؤولة عن 
ردود األفعال. على سبيل املثال، تظهر األبحاث وجود عاقة 
بــني تطوير الحساســية الحســية وتنظيم املشــاعر. وتأتي 
األدلــة من دراســات التأمــل واألســاليب العاجيــة القائمة 

على اليقظة، والتي غالًبا ما تتضمن ممارســة مسح الجسم 
)االنتباه إلى أجزاء من الجســم واألحاســيس الجسدية في 
تسلســل تدريجي، على ســبيل املثال من القــدم إلى الرأس( 
والعودة إلى الجســد وتســتخدم األحاســيس كمراٍس أثناء 

التأمل.
بشــكل عام، ُتظهر الدراسات أن األشــخاص الذين يتدربون 
على فحوصات الجسم و / أو يطورون وعًيا حسًيا للتنفس 
)الشــعور بالنفس الذي ينتقل عبر فتحات األنف والحنجرة 
وما إلى ذلك( يكونون أقل تفاعًا وأكثر مرونة. يتم التوسط 
في هذا التأثير، جزئًيا على األقل، من خال القشرة الحسية 

الجسدية.

اآلثار السريرية
نظًرا للدور الناشــئ للقشــرة الحسية الجسدية في العاطفة 
واملعالجة املعرفية، تقول مندريك إنه ليس من املستغرب أن 
تكــون التغيــرات في بنيــة ووظيفة هذه املنطقــة من الدماغ 
موجودة في العديد من مشاكل الصحة النفسية، بما يشمل 

االكتئاب واالضطراب ثنائي القطب وانفصام الشخصية.
على ســبيل املثال، لوحظ انخفاض في سمك القشرة وحجم 
املادة الرمادية في القشــرة الحســية الجســدية لدى األفراد 
املصابــني باضطــراب اكتئابــي كبيــر )خاصة أولئــك الذين 
يعانــون مــن بداية مبكــرة( وفي االضطــراب ثنائي القطب. 
في مرض انفصام الشــخصية، لوحظ انخفاض مســتويات 
النشــاط في القشرة الحســية الجسدية، خاصة في املرضى 

غير املعالجني.
وتختتــم البروفيســورة مندريــك قائلة إن تنشــيط القشــرة 
الحســية الجســدية يمكــن أن يســاعد علــى التواصــل مــع 
األجساد وتنمية األحاســيس والقدرة على الشعور باملتعة. 
إنهــا الطريقــة التــي يمكن أن يســاعد بها التحــرك الذهني 
والرقص بوعي والتأمل مع الجسد كله على تنظيم العواطف 

والتواصل مع النفس ومع العالم بشكل أكثر عمًقا.
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معهد ياباني يقدم 4 
شهادات كدليل على 
وجود أجسام طائرة 

مجهولة

تكنولوجيا

إكسون موبيل: السيارات الكهربائية ستهيمن 
بالكامل.. وهذا مستقبل النفط!

روبوتات شبيهة باألسماك لجمع دقائق البالستيك في المحيطات

تعتقــد شــركة النفــط األميركيــة العماقة إكســون 
موبيل أن السيارات الكهربائية هي املستقبل.

وتتوقــع إكســون موبيل أنــه بحلول عــام 2040، 
ستكون كل سيارة جديدة ُتباع في العالم كهربائية، 

وفقًا ملا قاله الرئيس التنفيذي دارين وودز.
يقارن ذلك مع %9 فقط من إجمالي مبيعات سيارات الركاب 
الجديــدة فــي عام 2021، بمــا في ذلك الســيارات الهجينة 
 .Canalys املوصولة بالكهرباء، وفقًا لشركة أبحاث السوق
هــذا الرقــم يزيد بنســبة %109 عــن عــام 2020، وفقًا ملا 

ذكرته “CNBC”، واطلعت عليه "العربية.نت”.
وفــي ضــوء تصميمها، قال وودز إن شــركة إكســون موبيل 
تقــوم بتقييــم كيف يمكــن أن يؤثر االنخفاض فــي مبيعات 
البنزين على أعمالها. وتعد Exxon Mobil واحدة من أكبر 
شــركات الطاقة العاملية املدرجة فــي البورصات وهي رائدة 

في هذا املجال.

الكيميائيــة  للجمعيــة  اإلعامــي  املكتــب  أعلــن 
األميركية، عن ابتكار روبوتات شــبيهة باألســماك 
ســرعتها 150 متــرا فــي الســاعة، مهمتهــا جمع 

دقائق الباستيك في املحيطات.
وكما هو معروف ترمى في مياه الصرف الصحي نحو 300 
مليون طن من النفايات الباســتيكية، القســم األكبر منها ال 

يتحلل على مدى عشرات بل وحتى مئات السنني.
وال تبقــى هذه النفايات الباســتيكية فتــرة طويلة في املاء، 
بــل تأكلهــا الحيوانات البحريــة، لذلك يمكــن أن يصل جزء 
منها إلى جسم اإلنسان مع لحم السمك واملحار والقشريات. 
والقسم املتبقي من هذه النفايات يعقد عملية تنظيف املحيط 

العاملي من النفايات.
وقد تمكن الكيميائيون من ابتكار طريقة لتنظيف املحيطات 
من النفايات الباستيكية باستخدام روبوتات أوتوماتيكية، 
شــبيه باألسماك الصغيرة من حيث مقاساتها. وتتكون هذه 

ويفتخــر موقعهــا علــى اإلنترنــت بأنها أكبر شــركة لتكرير 
وتسويق املنتجات البترولية، فضًا عن كونها شركة للمواد 

الكيميائية.
وقال وودز، الذي أمضى جزءًا من حياته املهنية في الجانب 
الكيميائــي لعمليات الشــركة، إن املواد الكيميائية ســتكون 
مفتاحًا للحفاظ على أرباح الشركة أثناء االنتقال إلى الطاقة 
النظيفة. ويمكن اســتخدام املواد الباستيكية التي تنتجها 

شركة إكسون موبيل في تصنيع السيارات الكهربائية.
وتوقعــت حســابات شــركة النفــط العماقــة أن الطلب على 
النفط في عام 2040 ســيكون معاداًل ملا يحتاجه العالم في 
2013 أو 2014. وأوضح وودز، أن الشــركة كانت ال تزال 

تحقق أرباحًا في ذلك الوقت.
بــدا وودز غيــر منزعج من التنبــؤ، قائًا: "هــذا التغيير لن 
يــؤدي إلــى نجــاح أو كســر هــذا العمــل أو هــذه الصناعة 

بصراحة تامة”.

نشــر معهــد أبحــاث يابانــي خــاص متخصص باألجســام 
الطائــرة مجهولــة الهويــة نتائــج دراســة ألكثــر مــن 450 
شــهادة تلقاها، وخلــص إلى أن أربعة منهــا "بدرجة عالية 

من االحتمال قد تكون أجساما طائرة مجهولة”.
وتــم عرض النتائج من قبل رئيس املعهد، تاكهارو ميكامي، 
ومن بــني الصــور ومقاطــع الفيديــو األربعة التــي اعتبرها 
املوظفون األكثر موثوقية، تم التقاط شهادتني تعودان لعام  

2021، وشهادتني أخريني في 2018 و2022.
املشــاهد  يجعــل  شــكله  مظلمــا،  الصور جســما  وتظهــر 

يستحضر الفكرة الشائعة عن السفن الغريبة.
وفــي مــواد الفيديــو، تظهر أجســام غيــر مظلمة، بــل على 
العكــس، فاتحــة اللون. في الفيديو األول، شــكل يشــبه كرة 
بيضــاء تطيــر على طــول مســار تصاعدي عمــودي تقريبا، 

تاركة وراءها ذيا قصيرا.
ويظهر الفيديو الثاني جســما ممــدودا أبيض اللون، يحوم 

فوق الجبال ليا.
وقــد وصفت هــذه "األدلة" األربعــة بأنها "األكثــر احتماال" 
بعــد أن تم تحليل جميع املواد التــي تم جمعها خال العام 
باســتخدام برنامــج كمبيوتر خاص للتأكــد من مدى صحة 
الفيديو من عدمه وما إذا كان قد تعرض لتغييرات أو تزوير.

الروبوتات من صفائح الغرافني ملصوقة مع بعضها بمواد 
سكرية. وعند توجيه شعاع الليزر إلى هذه الصفائح تتحرك 
في املاء على شــكل موجات كاألسماك والحيوانات البحرية 
"املســطحة". وتثبت على ســطحها مواد لزجة أو مســامية 

فيمكنها البحث عن دقائق الباستيك وتجميعها.
ويشــير بيــان املكتــب اإلعامــي إلــى أن "هــذه الروبوتات 
النانويــة قــادرة على التحرك في املاء بســرعة 150 متر في 
الســاعة، وهذا أسرع بعدة مرات من سرعة النماذج القديمة 
للروبوتــات. وقد أظهرت االختبارات األولى أنها قادرة على 
تجميــع كمية كبيرة من دقائق الباســتيك ونقلها إلى مكان 

آخر”.
وقــد أظهرت نتائــج اختبار بعض النمــاذج األولية من هذه 
الروبوتات، أنها قادرة على تحمل االصطدامات مع األجسام 
األخرى. لذلك يأمل املبتكرون أن يبدأ استخدامها في تنظيف 

املناطق األكثر تلوثا من املحيط

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

بأحر التهاني وأطيب األمنيات
مبناسبة حلول عيد االضحى املبارك

أقــام األديب د. جميــل الدويهي احتفالية االدب املهجري الراقي الخامس، 
حضرها جمع غفير من االدباء والشعراء واملثقفني ونخبة مميزة من أبناء 
الجالية العربية في أســتراليا،  تخلــل البرنامج وصات غنائية وقراءات 
شــعرية، كما تم توزيع جائزة األديب د. جميل الدويهي على مســتحقيها 
لهذا العام. تم توزيع ســتة وثاثني كتابا في االحتفالية من اعمال شعرية 

ونثرية وفكرية من منشورات األديب الدويهي.
يقول د. الدويهي  عن شعوره عندما وضع أكثر من ٣٦ كتابًأ على الطاولة 

في احتفالّية واحدة؟
“هــو شــعور بالغبطة، خصوصًا عندما أرى املحبــني يختارون من الكتب 
ما يعجبهم، ويضيفون إلى مكتبانهم من مكتبة أفكار اغترابّية. كما أفرح 
ألنني حققت إنجازا في أستراليا، حيث جعلت للنثر مكانة رفيعة. وهؤالء 
الطيبــون واألوفيــاء الذيــن يحبونني ويتوافــدون إلــى احتفاليات األدب 
الراقي، يعطونني القّوة ألتابع طريقي، وأمأل الســاحة املهجرّية بنتاجات 
متتاليــة... وليطمئــن الجميع إلى أّن مجموعة أخرى من الكتب ســتصدر 
هــذا العــام، وكل عام، ما دام اهلل يعطينا الفكــر واملوهبة من فضله علينا 
ونعــد الذيــن معنــا وعدا يقينــا، بأننا ســنكون في كتاب التاريــخ، عندما 
يتنــاول املؤرخــون، اصحاب الضمائر الحية فقــط، نهضة اغترابية ثانية 

من أستراليا إلى العالم.”

احتفالية  د. الدويهي  لالدب المهجري الراقي الخامس
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أقــام مجلــس األعمــال االســترالي الســوري حفــل تعــارف 
الطــاق أعمــال املجلــس فــي مطعم الســمرالند فــي منطقة 
بانكستاون يهدف تعزيز التعاون االقتصادي مع سورية في 
مختلف املجاالت وذلك خال حفل إشهار حضره العديد من 

الشخصيات الرسمية ونواب وممثلو أحزاب أسترالية.
وخــال الحفــل الذي أقيم في بلدة بنكســتون التابعة ملدينة 
ســيدني أشــار وزير التعددية الثقافية في والية نيو ســوث 
ولــز مــارك كــوري إلــى مســاهمة أعضــاء مجلــس األعمال 
الســوري األســترالي الفعالــة علــى الصعيــد االقتصــادي 
واالجتماعي والثقافي في أستراليا والنجاحات التي حققها 
أبناء الجالية السورية في أستراليا خال سنوات قليلة في 

مختلف املجاالت.
كوري الذي زار سورية قبل سنوات الحرب أكد في كلمته دعم 
وزارته لهذا املجلس وتقديم كل سبل املساعدة والتسهيات 

الازمة لعمله.
من جهته عضو املجلس التشريعي في والية نيو سوث ولز 
شوكت مسلماني نوه بصمود الشعب السوري في وجه كل 
املؤامــرات والحرب التي شــنت على وطنــه الفتًا إلى أهمية 

تأسيس املجلس من أجل خدمة البلدين.

حفل اطالق مجلس األعمال األسترالي السوري 

وتأســس مجلس األعمال األســترالي الســوري نهاية العام 
املاضــي ويتألف من عدد من رجال األعمال االســتراليني من 
أصل ســوري برئاســة الدكتور علي جورية واملهندس ظافر 
عايــق نائبــًا للرئيــس والدكتــور مهند مرســي أمينًا للســر 
والدكتــور بشــار قهواتي أمينًا للصنــدوق وكل من الدكتور 
علــي العشــي والدكتــور عمــار حمد ولــؤي الرفاعــي وعلي 

رمضان وجورج شهرستان أعضاء تنفيذيني.

الشاعر غسان منّجد
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احتفل في سيدني بتوزيع جائزة الشاعر واألديب شربل 
بعيني على مستحقيها للعام 2022 في مناسبة عيدها 
 الثاثــني، وفاز بالجائزة لهــذا العام األديبة مي طباع.
قدم املناســبة الدكتور علي بزي الذي تحدث عن اهمية 

الجائزة وهنأ الفائزة بها لهذا العام .
الفنانــة  مــن  الجائــزة  طبــاع  األديبــة  تســلمت 

االحتفال بتوزيع جائزة شربل بعيني لعام 2٠22

األدبيــة. بعطاءاتهــا  نوهــت  التــي  جبــران   هنــد 
تكلــم في املناســبة كل من: االعامي مــارون تادروس، 
الدكتــور رامــز رزق، االعامي ســركيس كرم األســتاذ 
ايلي ناصيف، الدكتور إميل شــدياق، الشــاعر شوقي 
مسلماني، الشاعر لطيف مخايل واالعامي د. ممدوح 

سكرية

تــم توقيــع كتابــني فــي هــذه املناســبة األول قصيدة 
غنتهــا القصائد لاديبة مي طباع مي والثاني شــربل 
 بعينــي رائــد املســرح الطفولــي للدكتــور علــي بزي.

وشــكر املكرمون الشــاعر بعيني على تقديره ونوهوا 
بمعهد األبجدية في جبيل واملؤســس الراحل الدكتور 

عصام حداد.
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الواليات املتحدة...

الوزراء خيضعون...

450 نوًعا أنواع أسماك القرش والامعة.
وقالت الرئيســة املشاركة في التقرير ، مارال إيمري ، إنه من 
الضروري أن تتصرف البشرية اآلن لحماية األنواع لألجيال 

القادمة.
“مــن الضــروري أن تكــون اســتخداماتك لانــواع املختلفة 
جيــدة ومدروســة ألنــك تحتاجهــا لتكون موجــودة ألطفالك 
وأحفــادك. لذلك عندما تصبح اســتخدامات األنــواع البرية 
غير صحيحة ، فهذا أمر ســيئ بالنســبة الســتمرارها ، كما 

أنه سيئ للنظام البيئي وسيئ للناس" ، مارال قالت.
تمثلت إحدى التوصيات الرئيسية للتقرير في ضمان حقوق 
الحيــازة للســكان األصليــني واملحليني ، الذين اســتخدموا 

على مر التاريخ استخداًما صحيحا لألنواع البرية.
وقالت الســيدة إيمري: "تميل أراضيهم إلى أن تكون أفضل 
مــن حيث االســتدامة مقارنــة باألراضي األخرى. والقاســم 
املشــترك هــو القــدرة علــى االســتمرار فــي االنخــراط فــي 

املمارسات املألوفة الجيدة”.
وقالــت أيضــا إنه من الضــروري تعزيز الحفــاظ على لغات 
الســكان األصليني ، لحماية قدرة األعضاء األكبر ســنا على 
نقــل املعــارف التقليديــة حــول املمارســات الصحيحــة إلى 

األجيال الجديدة.
وفًقــا للرئيس املشــارك في التقرير ، جان مــارك فرومنتني ، 
فــإن أحد األمثلة على املمارســات الجيدة هو صيد أســماك 
األرابيمــا ، وهــي واحدة من أكبر أســماك امليــاه العذبة في 

العالم ، في منطقة األمازون البرازيلية.
وقــال فرومنتني: "لقد كان انتقااًل من الوضع غير املســتدام 

إلى الوضع املستدام”.
قــال غريغوريــو ميرابال ، رئيس منســق منظمات الســكان 
األصليــني فــي حــوض األمــازون ، إنــه كانت هنــاك بالفعل 
العديــد من دراســات األمم املتحــدة التي تؤكــد على أهمية 
التنــوع البيولوجــي والتهديدات التي يشــكلها تغير املناخ 

، لكن الحلول كانت غامضة.
وأشــار زعيــم الســكان األصليني إلــى مشــاكل متنامية في 
املنطقــة مثل تلوث املياه من الزئبق املســتخدم في التعدين 

غير املشروع وانسكاب النفط.
وقال أيضــا إن الذين يعارضون هذه املمارســات يواجهون 

العنف.
قال الســيد ميرابال: "هناك اســتغال غيــر عقاني للموارد 
الطبيعيــة فــي منطقــة األمــازون ، لكــن ال يوجــد اســتثمار 
اجتماعــي لتحســني الحالة الصحيــة والتعليمية والثقافية 

والغذائية للشعوب األصلية”.
تمــت املوافقة علــى التقرير من قبل ممثلي 139 دولة عضو 
اجتمعوا هذا األسبوع في بون ، أملانيا. وشارك فيه عشرات 
الخبــراء ، مــن العلمــاء باالضافــة إلــى أصحــاب املعــارف 

األصلية.

يكونــوا واثقني مــن ممثليهــم املنتخبــني وأن يضمنوا عدم 
تكرار خافات الحكومة السابقة.

القانون الجديد ، الذي وافق عليه الســيد ألبانيز ، سيتطلب 
من الوزراء تصفية أي أسهم يمتلكونها بشكل مباشر.

في حــني أن الوزراء ســيكونون قادرين علــى الحصول على 
أســهم في صناديق املعاشــات التقاعدية والصناديق املدارة 
األخــرى ، فلــن ُيســمح لهــم بالحصــول على ترتيــب ائتمان 

أعمى.
سيتحمل الوزراء أيًضا املسؤولية الشخصية عن مصالحهم 
الخاصــة ، والتــي لــن يكونــوا قادريــن علــى تفويضها ألي 

شخص آخر.
قــال ألبانيزي: "يمكنك القيام بعمل رائع كوزير في الحكومة 
األسترالية ، يجب أن يكون هذا هو تركيزك ، وال تقلق بشأن 

أموالك الشخصية في املستقبل”.
“أريد تنظيف السياسة ... ولهذا السبب سيكون لدينا التزام 

صارم بمدونة قواعد السلوك”.
يأتــي ذلــك بعد أن أوصت لجنــة االمتيــازات بالبرملان العام 
املاضــي بتحديث القواعــد املتعلقة بســجل املصالح بعد أن 

ذكــرت وكالــة األنباء الفرنســية، في وقت ســابق، أن رئيس 
الوزراء األســترالي أنطوني ألبانيز وعد بتزويد أوكرانيا بـ 
14 ناقلة جند مدرعة و20 عربة مدرعة من طراز بوشماستر 

وعدة طائرات مسيرة.

فشــل املدعي العام السابق كريستيان بورتر في إعان الثقة 
العمياء.

قــال ألبانيــزي إن وضع بورتر فشــل في اختبــار املصداقية 
وكشف عن نقاط ضعف في النظام.

ويســتند القانــون الــوزاري الجديد إلى املبــادئ التوجيهية 
لعــام 2013 عندما كان حزب العمال في الســلطة ، ولكن تم 

تحديثه وسوف يمتد أيًضا إلى مساعدي الوزراء.
وقال ألبانيز إن القانون حدد توقعات لكيفية تصرف الوزراء.

وقال: "أتوقع من الوزراء االلتزام بأعلى املعايير في حياتهم 
املهنية والشخصية”.

“إن مدونة السلوك الجديدة للوزراء تفي بوعد الحكومة بأن 
تكون منفتحة وخاضعة للمساءلة”.

ســيخضع املوظفــون أيًضــا لقانون جديــد ، يتطلــب إعاًنا 
مكتوًبا عن مصالحهم إلى وزيرهم املباشر.

قال وزير الخارجية الخاص دون فاريل إن التحديث سيساعد 
في جعل مبنى البرملان مكان عمل أكثر احتراما.

وقال السناتور فاريل في بيان "الوزراء وموظفوهم يشغلون 
مناصب بارزة ومؤثرة داخل الحكومة االسترالية.”

أرسلت روسيا مذكرة دبلوماسية إلى جميع الدول املشاركة 
في توريد األســلحة إلى نظام كييف. وأشار وزير الخارجية 
ســيرغي الفــروف إلــى أن هــذه الشــحنات أصبحــت هدًفــا 

مشروًعا للقوات الروسية.

تقرير لألمم املتحدة...
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