
T H E  W O R L D

INSIGHT

T H E  W O R L D

INSIGHT

T H E  W O R L D

N E W S  P A P E R
OBSERVER

صحيفة األوبزرفر العالمية
Fortnightly - 15th November | 2022  -  www.theworldobserver.com

ترامب يعلن ترشحه لالنتخابات الرئاسية 
األمريكية لعام ٢٠٢٤

بيل غيتس: الدعم الغربي لنظام كييف يلقي 
بظالله على مشاريع دعم الدول النامية
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التتمة صـــ ٢٤

التتمة صـــ ٢٤

تصنيع جميع أنواع اخلزائن

أكــد رجــل األعمــال األمريكــي بيــل غيتس، 
أن دعــم واشــنطن لنظــام كييــف باألمــوال 
واألسلحة أرهق ميزانيات الدول األوروبية، 
وانعكــس ســلبا علــى املســاعدات الدولية 

للدول اإلفريقية.
ونقلت شــبكة "ســي إن إن" تصريح غيتس 
خالل زيارته لكينيا، "بأن األزمة األوكرانية 
اســتنزفت ميزانيــة أوروبــا، مــا أدى إلــى 
تراجــع امليزانيــة املخصصــة لدعــم الدول 

النامية”.
وأضــاف غيتس، أن العديد من املؤسســات 
كييــف  نظــام  تغــرق  الغربيــة  الخيريــة 
باألموال، متناســية أن هنالك دوال وشعوبا 
تعيــش تحت خــط الفقر، وتعهــد بتقديم 7 
مليــار دوالر إلفريقيــا خــالل الســنوات الـــ 
4 املقبلــة، لدعم مشــاريع مكافحــة الجوع، 

قلل رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي من أهمية الحديث عن 
أي دعــوة لزيــارة الصــن ، وذلك بعد اجتماعــه مع الرئيس 

الصيني.
عقد الســيد ألبانيزي اجتماعا رســميا مع الرئيس الصيني 

شــي جن بينغ على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي 
- وهو االجتماع األول بن زعيم أســترالي والســيد شي منذ 

ست سنوات.
كما اجتمعت جاســيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلند ، مع 

الســيد شــي في قمة أبيك في تايالند. ذكرت وسائل اإلعالم 
النيوزيلندية أن السيدة أرديرن عرضت إحضار وفد تجاري 

إلى الصن ، وطلب منها السيد Xi النظر في التواريخ.
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واملرض، والفقر، والتمييز الجنسي.
وأشــار إلى أن القارة اإلفريقية تواجه خطر 
أزمة الغذاء، بســبب الجفاف، وآثار جائحة 
COVID-19، واألزمــة األوكرانية وما ألقته 

بظاللها على االقتصاد العاملي.

أعلــن الرئيــس األمريكي الســابق دونالــد 
ترامــب الثالثاء مــن منتجع مــارا الغو في 
للبيــت  فلوريدا بأنــه ســيخوض الســباق 

األبيض للمرة الثالثة في عام 2024. وقدم 
ترامب في وقت سابق أوراق اعتماد ترشحه 

أنطوني ألبانيزي: التعامل مع الصني كان بناء
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أخبار قصرية
علــى الرغــم مــن الوعــد بإعادة 
لكاميــرات  التحذيــر  إشــارات 
تواصــل   ، املحمولــة  الســرعة 
حكومــة نيو ســاوث ويلز جمع 
املالين كل شــهر من الســائقن 
الذيــن ال يعرفــون أنهــم قــد تم 

ضبطهم.
ولكن حتى عندما تعود اشارات 
التحذيــر فــي األول مــن يناير ، 
ســتكون هناك مفاجأة سيئة في 

نفس اليوم.

تأكيــد اليــوم أن أســتراليا فــي 
مــن  جديــدة  موجــة  منتصــف 
عــدد  ارتفــاع  مــع   ،  COVID
الحــاالت بنســبة 47 فــي املائة 
في أســبوع. يقول وزير الصحة 
الفيدرالي إن الزيادة مدفوعة بـ 
"حســاء" من املتغيرات الفرعية 

.Omicron لـ
لكن األدلة تشــير إلى أن املوجة 
الجديــدة لن تدوم طويــاًل. على 
الرغــم مــن تزايــد اإلصابــات ، 
االستشــارية  املجموعــة  تقــول 
إن  أســتراليا  فــي  للقاحــات 
جرعة معــززة ثالثــة ، أو جرعة 
خامســة ، ليســت ضروريــة في 
هذه املرحلة. علــى الرغم من أن 
التوصيــات الجديــدة مرجحة ، 

مع اقتراب الشتاء املقبل.

االنتظار طويل لسائقي سيدني 
الذيــن ينتظــرون بنزين أرخص 
مــع أســعار تبــدو غاليــة لفترة 
ارتفــاع  التوقــع.  مــن  أطــول 
أســعار الجملة وضعف الدوالر 
اســتيراد  يجعــل  االســترالي 

الوقود أكثر تكلفة.

اعتبــاًرا مــن اليــوم ، لن يضطر 
مشــترو املنــزل األول إلــى دفع 
عشــرات اآلالف مــن الــدوالرات 
لرســوم الدمغة. وبــداًل من ذلك ، 
بدأت ضريبة األراضي الجديدة 
التــي فرضتهــا حكومــة الوالية 

على عاتق قلة مختارة فقط.

مستشــفى فيرفيلــد اآلن يمكــن 
أن يكون في طابور االصالحات 

الضرورية لتأهيله بشكل جيد.
ويتعهد حزب العمال الحكومي 
دوالر  مليــون   550 بتقديــم 
إذا فــاز فــي انتخابــات العــام 
املقبل. تــم التعهد بتوفير 130 
ســريًرا إضافًيــا باإلضافــة إلى 
التوســعات في خدمات غســيل 
الشــعاعي  والتصويــر  الكلــى 

وخدمات الطوارئ.

أستراليات

أستراليا تتمسك بالغواصات األمريكية رغم 
االنتقادات الفرنسية

تعرف على تفاصيل اختراق قراصنة لبيانات 
التأمين الصحى فى استراليا

أنتونــي  الــوزراء األســترالي  قــال رئيــس 
ألبانيــز إنــه ال يــزال ملتزما ببناء أســطول 
مــن الغواصات التــي تعمــل بالتكنولوجيا 
النووية األمريكية، رغم أن الرئيس الفرنسي 

وصفها بأنها "مواجهة مع الصن”.
وأثارت الحكومة األسترالية السابقة غضب 
الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون العام 
املاضي بإلغاء عقد ألسطول فرنسي الصنع 
من الغواصات التي تعمل بالطاقة التقليدية 
بقيمة 90 مليار دوالر أســترالي )66 مليار 
دوالر( واختــارت بدال من ذلك النســخ التي 
تعمل بالطاقة النووية في صفقة تم التوصل 
إليها سرا مع الواليات املتحدة وبريطانيا.

والتزم رئيس الوزراء األسترالي بما يسمى 
التكنولوجيــا  لتبنــي  "أوكــوس"  اتفاقيــة 
النووية منذ توليه الســلطة في االنتخابات 
فــي مايو. ســيتم اإلعــالن عن مــا إذا كانت 
أســتراليا ســتختار نســخة مــن الغواصــة 
األمريكيــة من طــراز فرجينيــا أو الغواصة 

البريطانية من فئة أستوت في مارس.
وقــال ألبانيــز للصحفيــن في قمــة بانكوك 
التي يحضرها ماكرون أيضا: "نحن نمضي 

اختــرق قراصنــة بيانــات عمــالء التأمــن 
  Medibank أســتراليا  فــي  الصحــي 
الـــDark Web وحصــل  علــى  ونشــروها 
املتســللون علــي معلومــات شــخصية عــن 
9.7 مليــون شــخص بمــا فــي ذلــك رئيس 
الوزراء أنطوني ألبانيزي، حيث اســتهدفت 
التسريبات االولي أولئك الذين تلقوا العالج 
املتعلــق بتعاطــي املخــدرات أو األمــراض 
املنقولة جنســيًا أو إنهــاء الحمل.. ونرصد 
فــي النقاط التالية أهــم املعلومات الخاصة 

بعنلية االختراق.
* تم اختراق بيانات عمالء التأمن الصحى 
األسترالى فى Medibank ونشرها على الـ

. Dark Web
كشــفوا  املتســللن  إن  الشــركة  *قالــت 
معلومات حول 9.7 مليون شــخص بما في 

ذلك رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي.
* التسريبات األولى استهدافت أولئك الذين 
تلقوا العالج املتعلــق بتعاطي املخدرات أو 

األمراض املنقولة جنسيًا أو إنهاء الحمل.
يكلــف   Medibank بيانــات  اختــراق   *
الشــركة أكثر مــن 129 مليــون دوالر حيث 
قــد تواجه تعويًضا قدره  ما بن500 دوالر 

في ترتيبات أوكوس، ال يوجد شيء غامض 
بشأن ذلك”.

لدى ســؤاله عما إذا كانت أســتراليا تخلق 
مواجهــة نووية مع الصــن، أجاب ألبانيز: 
"يحــق للرئيــس ماكرون طــرح آرائــه، كما 
يفعــل بطريقــة صريحــة للغايــة.. يحــق له 
اإلدالء بأي تعليقات يريدها كقائد لفرنسا”.
وأشــار ألبانيز إلى أنه لم يكن هناك شعور 
بالســوء بن الزعيمن، قائــال: "لقد أجرينا 
حديثــا وديا للغاية، كما نفعل دائما" عندما 

التقيا مساء الخميس في بانكوك.
وانتقــد ماكــرون اتفــاق "أوكــوس"، وقــال 
علــى  عرضــت  فرنســا  إن  للصحفيــن 
أســتراليا، التــي ال تمتلــك صناعــة للطاقة 
النووية، غواصات تعمل بالديزل والكهرباء 

يمكن صيانتها بشكل مستقل.
وقــال: "لم تكن في مواجهة مع الصن ألنها 
لــم تكن غواصات تعمــل بالطاقة النووية"، 
األســترالي  الــوزراء  إلى رئيــس  مشــيرا 
السابق، سكوت موريسون، اختار "العكس 
تماما: الدخول في مواجهة من خالل امتالك 

أسلحة نووية”.

أســترالي  دوالر   20000 إلــى  أســترالي 
لحاملي وثائق التأمن املتأثرين.

* املتسللون نشروا البيانات بعد 24 ساعة 
من إعالن الشركة أنها لن تدفع فدية.

* املتســللون طلبــوا مبلغ 10 مالين دوالر 
أمريكي لوقف تســريب ســجالت حساســة 

للغاية للعمالء.
وراء  تقــف  التــي  املتســللة  املجموعــة   *
الشــخصية  املعلومــات  تســتغل  الهجــوم 
األكثــر ضرًرا في ســجالت العمالء للضغط 

. Medibank على
*رفــض Medibank مــراًرا وتكــراًرا دفــع 

الفدية ومازال يرفض .
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أستراليات

ممدوح سكرية

قلق حول 
استخدام 
“الفيسبوك”

رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي يغادر بالي 
متوجهًا إلى تايالند لحضور قمة "إيبك”

طهران تستدعي سفير أستراليا بعد تصريحات 
رئيس وزراء بالده حول األحداث األخيرة في إيران

اختتــم رئيــس الــوزراء أنتونــي ألبانيزي 
مجموعــة  قمــة  لحضــور  لبالــي  زيارتــه 
العشــرين، ليغادر أندونيسيا متوجهًا إلى 

تايالند لحضور قمة "إيبك”.
ويــرى املراقبون في التحركات االســترالية 
االخيــرة في مجــال اعادة ضبــط العالقات 
الخارجيــة خطــوة "ناجحــة" مــن جانــب 

حكومة العمال.
وتعد العاصمة التايلندية، بانكوك، املحطة 
األخيــرة من جولــة ألبانيزي التي تســتمر 

تسعة أيام في جنوب شرق آسيا.
وحفــل اليــوم االخيــر مــن تواجــد رئيــس 
الــوزراء االســترالي فــي بالــي باجتماعات 
ثنائيــة مــع قــادة فرنســا والهنــد واململكة 

املتحدة.
ولكن يبقى أهم نجاحات ألبانيزي، بحسب 
للشــأن االســترالي،  املراقبــن واملتابعــن 
تأمــن لقاء مع الرئيس الصيني شــي جن 
بينــغ علــى هامــش اجتماعــات مجموعــة 

العشرين.
وكان االجتماع االسترالي -الصيني بمثابة 
نهايــة الجمــود الدبلوماســي بــن البلدين 
والــذي دام ســت ســنوات وبدايــة أفضــل 

لعالقات دبلوماسية بينهما.
ولــم يؤكــد ألبانيــزي مــا إذا كان ســيلتقي 

أعلنــت وزارة الخارجيــة اإليرانيــة، اليوم 
األربعاء، "اســتدعاء سفير أســتراليا لديها 
بعــد تعليقــات أدلــى بهــا رئيــس الــوزراء 
األســترالي أنتوني ألبانيــز، حول األحداث 

األخيرة في إيران.
الخارجيــة  وزارة  باســم  املتحــدث  وقــال 
اإليرانيــة، ناصر كنعانــي: "يبدو أن رئيس 
وزراء أســتراليا قــد تبنــى مقاربــة خاطئة 
بنــاء على معلومات كاذبة والتي ال تســاعد 
العالقــات بــن البلديــن"، مؤكدا اســتعداد 
بــالده لتقديم الروايــة الصحيحة للحكومة 
األســترالية، بعيــدا عن الصخــب اإلعالمي 
حــول التطورات فــي إيران"، حســب وكالة 

"تسنيم" اإليرانية.
وحــول اتهامــات أســتراليا بشــأن حقــوق 
اإلنسان ضد إيران، أكد كنعاني أن "االحترام 
املتبادل واالعتماد على الحقائق هو أفضل 
طريقــة ملنــع االرتبــاك فــي الدبلوماســية"، 
مضيًفــا أن "أســتراليا بســجلها املعقد في 
حقــوق اإلنســان، بــدءا مــن قتــل الالجئن 
إلى قتل 500 مواطن في ســجون هذا البلد 
ومنع اجراء تحقيق مهني في هذه الحاالت، 

بممثلي تايوان أم ال في تايالند. “
ويعــد منتــدى التعــاون االقتصادي آلســيا 
واملحيط الهــادئ )إيبك( أحد أهم املنتديات 

االقتصادية في املنطقة.
بالــي  فــي  للصحفيــن  ألبانيــزي  وقــال 
االربعاء إنه يتطلع تعزيز األعمال التجارية 
األســترالية، وتعزيــز النشــاط االقتصــادي 

واالستثمار في املنطقة .

تفتقر ألدنى شرعية أخالقية العطاء املواعظ 
حول حقوق اإلنسان”.

واعتبــر املتحــدث باســم وزارة الخارجية، 
"إيــواء الجماعــات اإلرهابيــة واالنفصالية 
والصمت حيال الهجوم اإلرهابي الوحشي 
في شيراز على من قبل الحكومة األسترالية 
عالمــة علــى ازدواجيــة املعاييــر لحقــوق 

اإلنسان.
ودعت وزارة الخارجيــة اإليرانية، األربعاء 
املاضي، مواطنيهــا إلــى عــدم الســفر إلــى 
أســتراليا إال فــي حــاالت الضــرورة، وذلك 
بســب مخــاوف مــن اعتقــاالت وتســليمهم 

لدول أخرى.
عــن  الرســمية،  "إرنــا"  وكالــة  ونقلــت 
مــن  "تطلــب  أنهــا  الخارجيــة  وزارة 
والباحثــن  الطــالب  وخاصــة  اإليرانيــن 
عــن  باالمتنــاع  الجامعــات  وأســاتذة 
للضــرورة”. إال  أســتراليا  إلــى   الســفر 
وتابعــت الخارجيــة أن "التوصيــة جــاءت 
بســبب املعلومــات عن إمكانيــة احتجازهم 
الحكومــات  إلــى  وتســليمهم  التعســفي 

املعادية إليران”.

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 
عيوب “الفيســبوك” أكثر من مزايــاه اإليجابية والتي أصبحت 

معروفة ملعظم مستخدميه.
يقــدم “الفيســبوك” للمســتخدمن فرصة التواصل مع األســرة 
واألصدقــاء، وكذلــك مــع زمــالء العمــل، وحتــى لقاء أشــخاص 
جدد، 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 
على املعلومات والترفيــه واألخبار، فيوجد فيه تحديث لألخبار 
واملعلومات بشكل متواصل من كافة الوسائل االعالمية. وبشكل 
خــاص، األخبار املهمة عادة يتم تداولها بشــكل ســريع جدا من 

خالله.
من ناحية أخرى، يســعى بعض مســتخدمي “الفيســبوك”  إلى 
إبــراز شــخصياتهم ولــو كان ذلــك عــن طريق 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 ولألسف استفحلت عند عدد من أبناء 
الجاليــة العربية 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 صفحاته، حيــث يجب أن 
نضع في عن االعتبار خصوصية بياناتنا الشخصية، ألنه بعد 

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

على حياة املستخدمن وعالقاتهم الشخصية مع من حولهم. 
من أبرز مســاوئ “الفيســبوك” هو القدرة على تســجيل حساب 
وهمــي مع صورة وهميــة، في محاولة لخــداع وجذب اآلخرين. 
ويلجــأ البعض إلى إنتحال شــخصيات أخرى رفيعة املســتوى 
ومشــهورة لالغراء واالغواء، من أجل اإلبتزاز وكســب األموال، 
لذلــك ينبغــي علــى جميــع مســتخدمي “الفيســبوك” الحــرص 
والحذر من الحسابات املشبوهة 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 للتسويق 

والتواصل والترفيه واملعرفة.
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العراق يبحث توطيد الشراكة مع أستراليا من 
أجل مواجهة التحديات االقتصادية

وزيرة أسترالية: إمدادات الغاز والفحم إلى 
اليابان لن تتعطل بسبب إجراءاتنا الحكومية

الصربى "ديوكوفيتش" يحصل على تأشيرة 
الدخول لخوض بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

طالبو لجوء في أستراليا يحتجون على تكبيل 
أيديهم أثناء نقلهم إلجراء فحوصات طبية

أكــد رئيس مجلس الــوزراء العراقي، محمد 
شــياع الســوداني، أهمية توطيد الشــراكة 
البنــاءة بن العــراق وأســتراليا، بما يعود 
العراقــي  الشــعب  مصالــح  علــى  بالنفــع 

والشعب األسترالي.
وقــال الســوداني خــالل لقائــه بالســفيرة 
األسترالية لدى العراق، بوال جانلي،  وفقا ملا 
أوردته قناة "السومرية" اإلخبارية- إنه "تم 
بحث مســارات العمل املشــترك مع العراق، 
مــن أجــل مواجهــة التحديــات االقتصادية 

أفادت وســائل إعالمية محلية فى أســتراليا 
بــأن العــب كــرة املضــرب الصربــى نوفــاك 
ديوكوفيتــش حصــل على تأشــيرة الدخول 
للمشــاركة فــي بطولــة أســتراليا املفتوحــة 
للتنس واملقررة فى شهر يناير عام 2023.

وذكــر أن الحكومــة األســترالية قــررت منح 

أكدت وزيرة املوارد األسترالية مادلن كينج 
أن إمــدادات الغــاز والفحــم إلــى اليابان لن 
تتعطل بسبب اإلجراءات الحكومية للحد من 
ارتفاع أسعار الطاقة املحلية، وسط مخاوف 
مــن أن تؤدي مثل هــذه الخطوات إلى تقييد 

صادرات الطاقة من الدولة الغنية باملوارد.
وأوضحت كينج - في مقابلة مع وكالة أنباء 
“كيــودو” - أن أي تدخــالت في ســوق الغاز 
الطبيعي املســال تدرسها الحكومة، لن تؤثر 
على الصادرات والعقود طويلة األجل، قائلة 
“مصممون وسنضمن أن هذه اإلجراءات لن 
تؤثر علــى إمدادات الغــاز أو الفحم لليابان 
وأن أســتراليا ملتزمة بضمــان أن تظل هذه 

الصادرات على املسار الصحيح دائًما”.
وكانت أستراليا أكبر مصدر للغاز في العالم 
في العام املاضــي، مع اعتماد اليابان عليها 
بحوالــي %40 من الغاز الطبيعي املســال، 
فهي أكبر مورد لها، وتأتي التطمينات وسط 
أزمة أسعار الغاز املحلية في أستراليا حيث 
بــدأت محطــات الفحــم القديمــة فــي البالد 
فــي التوقف عن العمــل، وارتفعت األســعار 
الفورية للغاز الطبيعي املســال بشــكل كبير 

بسبب آثار الحرب املستمرة في أوكرانيا.

تحــدث طالــب لجــوء فــي أســتراليا عــن 
معاناته ورفاقه في مراكز االحتجاج بسبب 
األصفــاد التي يكبلون بها أثناء نقلهم إلى 

مواعيدهم الطبية.
ونشــر موقع “أســتراليا بالعربي” معاناة 
الجــئ فضــل التصريــح باســم مســتعار 
)ياســر(، ولديــه تاريــخ مــن مشــاكل فــي 
الصحــة العقلية زادت أثناء وجوده تســع 

سنوات في مراكز االحتجاز.
وذكــر املوقــع أن ياســر يحتــاج للذهــاب 
دوريــا إلــى األطبــاء لكنــه يهلع مــن رؤية 
األصفاد، حيث قال "أشــعر بالرعب، سأبدأ 
الهلــع إن  باالرتعــاش والتقيــؤ ونوبــات 

وضعوها لي”.
وأضاف "فاتتني كثير من املواعيد الطبية 

ألنهم رفضوا ذهابي دون تكبيل يدي”.
وأشار الالجئ إلى أنه عندما يسأله طبيبه 
عن سبب تغيبه عن املوعد يقول "لم أرفض 

املعاينة، رفضت األصفاد”.
ويعانــي عــدد كبيــر مــن املحتجزيــن مثل 
ياســر، إذ يشــعرن أنهــم مجرمــون حينما 
توضــع القيــود فــي يديهــم، وهــو إجــراء 
يخضع له جميع من يصلون إلى أستراليا 

دون تأشيرة صالحة.

وآثــار التغير املناخي، فضال عن اســتمرار 
البلديــن بدعــم منهــاج الســيد الســوداني 

وبرنامجه الحكومي في املجاالت كافة”.
ووجه السوداني في وقت سابق، باستقبال 
تحســن  فــي  تســهم  جديــدة  أفــكار  أيــة 
الخدمات"، مشيرا إلى أن "املنهاج الوزاري 
األولويــة،  فــي  الخدمــات  توفيــر  وضــع 
والتوجه الستخدام الجهد الهندسي لجميع 
اآلليــات واإلمكانــات في الــوزارات وبعض 

دوائر الدولة”.

تأشــيرة دخول إلى الصربي "ديوكوفيتش" 
الحائزة على رقم قياسي في بطولة أستراليا 

املفتوحة لتسع مرات.
وكانت أســتراليا قد قــررت ترحيل الصربي 
"ديوكوفيتــش" قبل انطالق أولى البطوالت 
األربــع الكبــرى فــي ينايــر املاضــي، بعدما 
رفــض الحصــول علــى اللقاح ضــد فيروس 
وعوقــب  )كوفيــد19-(  املســتجد  كورونــا 
املصنف األول عامليا ســابقا في بداية األمر، 

بإبعاده عن البالد حتى 2025.
يذكر أن "كريج تيلي" مدير بطولة أستراليا 
قــد قــال في وقت ســابق مــن شــهر نوفمبر 
بمشــاركة  مرحبــا  ســيكون  إنــه  الجــاري 
ديوكوفيتــش فــي ينايــر املقبــل إذا حصــل 
على تأشــيرة الدخول، لكنــه أكد أن االتحاد 
األســترالي للتنــس لــن يســتطيع التدخــل 

للدفاع عن الالعب.
يشــار إلــى أن أســتراليا اعلنت فــي يوليو 
املاضــي إلغــاء شــرط حصــول املســافرين 
علــى اللقــاح مــن أجل دخــول البــالد، وقال 
"ديوكوفيتــش" الشــهر املاضــي إنــه تلقى 
"مؤشــرات إيجابيــة" بخصــوص الجهــود 

املتعلقة بإلغاء العقوبة ضده.

ودعــا املشــرعون إلــى التدخــل فــي ســوق 
الغــاز للحد من الزيــادات في أســعار الغاز 
املحلــي، مثــل تحديــد ســقف األســعار أو 
ضرائــب األربــاح، بينما لم تؤكــد الحكومة 
بعــد اإلجراءات التي يجري النظر فيها، كما 
تم تحذير األســترالين من نقص متوقع في 
الغــاز على الســاحل الشــرقي للبــالد العام 
املقبــل، علــى الرغــم مــن كونهــم أحــد أكبر 
منتجي الغــاز الطبيعي بالعالــم، ومع ذلك، 
رفــض الخبــراء املزاعم بوجود مشــكلة في 
إمــدادات الغاز، مشــيرين بداًل مــن ذلك إلى 
ارتفــاع حجم الصادرات األســترالية مقارنة 

باالستهالك املحلي.
بينمــا اســتبعدت كينــج فــرض قيــود على 
تصديــر الغــاز فــي عــام 2023 بعــد إبرام 
إال  املحليــن،  الغــاز  منتجــي  مــع  اتفــاق 
أنهــا ذكرت أنه يظــل خياًرا مهًمــا لكانبيرا 
لضمــان أمــن الطاقة في حالة حــدوث عجز 
في املســتقبل، وعلى الرغم مــن أزمة الطاقة 
املســتمرة، اســتبعدت كينج أيًضــا إمكانية 
إدخــال الطاقــة النوويــة إلــى نظــام الطاقة 
األســترالي، قائلة إنها "غيــر مطروحة" في 

ظل اإلدارة الحالية.

وقّدم ياسر دعوى للمحكمة االتحادية ضد 
أســلوب التعامل املهن، ويريد إلغاء تقييد 
أيدي املحتجزين املرضى حن يذهبون إلى 

املواعيد الطبية.
وســاند ياســر في القضيــة محامين عدة 
منهــم كاميليــا باندولفيني من PIAC التي 
قالــت "إن تقييــد األيدي غيــر مقبول وغير 

مبرر”.
ورّدت قــوة الحــدود األســترالية علــى ذلك 
بأن اإلجراءات املتخــذة موضوعة لحماية 
املهاجرين، وذلك حسب دليلها لعام 2018 
الــذي يقــول "إن اســتخدام القيــود يمنــع 
طالبــي اللجوء من إيذاء النفــس أو الغير 

أو الهروب”.
اســتخدام  أن  الحــدود  قــوات  وأضافــت 
األصفــاد يكــون لفترة قصيرة جــدا، إال أن 
تقريــرا صدر عــام 2019 أكــد تكبيل يدي 
شــخص يعاني من جرح كبير في معصمه 
ملدة 9 ســاعات قبل ُنقله إلى مركز احتجاز 

جديد.
كما أعلنــت وزارة الداخلية تأييدها وضع 
األصفاد في أيدي املحتجزين، حيث أفادت 
بأنــه يجــب النظر فــي كل حالــة على حدة 

وتقييم املخاطر بالتشاور.
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احرص على 
الحصول على 
رقم تعريفي 

للمدراء بحلول 
30 تشرين 

الثاني/نوفمبر

إذا كنت مديًرا ... 

  �تقع ع� عاتقك مسؤولية الحصول ع
رقم تعريفي للمدراء 

قد يتم فرض عقوبات

ABRS.GOV.AU  ع الموقع

هناك أنواع مختلفة من المدراء في أستراليا، 
 ويتعّين عليهم جميًعا الحصول على رقم تعريفي للمدراء – 

وليس فقط المدراء الذين يديرون شركات كبرى.
احرص على الحصول على رقم تعريفي للمدراء اآلآن.

           Authorised by the Australian Government, Canberra
صرّحت به الحكومة اآلأسترالية، كانبرا.
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رئيس وزراء أستراليا: تغير المناخ يمثل 
قضية أمنية وطنية حاسمة

تقرير يكشف عن ممارسات مسيئة لألطفال 
في مركز لألحداث في أستراليا

قــال رئيس الوزراء األســترالى أنتونى 
ألبانيــزي إن تغيــر املنــاخ يمثل قضية 
أمنية وطنية حاســمة، وإن بالده تدعم 
خطــط تحقيق أهــداف مبــاردة "تحدى 
الشــحن األخضــر" التــى تــم إطالقهــا 
خــالل مؤتمــر األطــراف التفاقيــة األمم 
املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر املناخ 

.)COP27(
أمــام  كلمتــه  -فــى  أبانيــزي  وأضــاف 
التــزام  البرملــان، أن أســتراليا عليهــا 
الهــادئ  بالتواصــل مــع دول املحيــط 
بشأن تغير املناخ، حيث إن تغير املناخ 
يعــد قضيــة أمــن قومــي، وتعتــرف به 
الواليــات املتحدة وشــركاؤنا اآلخرون 

وحلفاؤنا.
وأوضــح أنه من املهم اتخــاذ إجراءات 
حاسمة بشأن تغير املناخ في ظل العدد 
املتزايد من الظواهر الجوية املضطربة 
وزيادة حدتهــا، قائاًل: "نلتــزم بصافي 
 ،2050 عــام  بحلــول  كربــون  صفــر 
ونســتثمر في الطاقة املتجــددة خاصة 

أن تغير املناخ هو تحٍد لجيلنا”.
رئيــس  أوضــح  ذاتــه،  الســياق  وفــي 
الوزراء األسترالي يأتي في ذات الوقت 
الــذي يحضــر املندوبون األســتراليون 
القمــة املناخية الســنوية ، حيث ركزت 
ينبغــي  كان  إذا  مــا  علــى  املحادثــات 
تعويــض البلدان الفقيرة عــن األضرار 

املرتبطة بتغير املناخ.
وأضافــت أن أســتراليا انضمــت بــكل 
قــوة ملبــادرة تحــدي الشــحن األخضر 
فــي )COP27( بعــد أن دعــا الرئيــس 
األمريكي جو بايدن لالنضمام إليها في 
يونيــو املاضــي؛ بهدف تشــجيع الدول 
والصناعــات لتبني تكنولوجيا صناعة 

السفن التي تعمل بالطاقة النظيفة.
ولفتت إلى أنه يتم إطالق أكثر من مليار 
طن من انبعاثات ثاني أكســيد الكربون 
كل عام بواســطة الســفن والتي تعتمد 

دافــع رئيــس واليــة غــرب اســتراليا مارك 
خــاص  ســجن  عمــل  ســير  عــن  ماكغــون 
باألحــداث في بيــرث على الرغــم من ظهور 
أدلــة علــى تقييــد أطفــال عــن طريــق ثني 
الرجلــن واليديــن الى الــوراء وربطها الى 

الخلف لتقييد الحركة.
 Four فلقد كشــف شريط فيديو بثه برنامج
Corners على شاشة ال ABC قيام موظفن 
في سجن لألحداث بربط مراهق بشكل كان 

يمكن ان يؤدي الى اختناقه أو موته.
وزارة العــدل فــي غــرب اســتراليا قالت إن 
عناصــر الســجن مخولن باســتخدام هذه 
الطريقــة فــي التقييــد كمــالذ أخيــر عندما 
يكــون هناك خطر على ســالمة املوظفن أو 

غيرهم من املحتجزين.
وفي رد فعله على مطالبات بضرورة إنشاء 
مفوضيــة ملكية للتحقيق بمعاملة األحداث 
واملمارســات املتبعــة فــي ســجن األحــداث 
الوحيد في والية غرب اســتراليا واملعروف  
بمركز بانكاسيا لالحتجاز قائال إن الشعب 
ال يريد "مهرجان كالم" آخر، وأصر على أن 

السجن يعمل جيدا.
وقال الســيد ماكغون إنه ســيعقد اجتماعا 

على وقود الخزانات منخفض الدرجة، 
حيــث أصبحــت أســتراليا عضــًوا في 
شــراكة دوليــة جديدة بشــأن املبادرات 
القائمــة علــى الغابــات للمســاعدة في 

مكافحة تغير املناخ.
وتــم إطــالق الشــراكة بقيــادة اململكــة 
املتحدة في القمة املناخية وستركز على 
تكثيــف الجهــود لوقف فقــدان أراضي 
الغابات وتدهورها.. وستشمل البلدان 
األخرى التي ستشــارك في شراكة قادة 
املتحــدة  الواليــات  واملنــاخ  الغابــات 

وكوريا الجنوبية وكندا والنرويج.
مــن جهتــه.. قــال الوزيــر األســترالي 
لتغيــر املناخ كريس بوين إنه من خالل 
االنضمام إلى هذه الشــراكة، سنحافظ 
علــى زخــم العمــل العاملي بشــأن تغير 
خفــض  علــى  نعمــل  بينمــا  املنــاخ 
انبعاثاتنــا بنســبة %43 بحلــول عام 
2030، وتحقيــق صافــي صفر بحلول 

عام 2050.
ويمثل وزير التنمية الدولية األسترالي 
الــوزراء  رئيــس  كونــروي،  بــات 
األسترالي في قمة شرم الشيخ للتركيز 
علــى التعامــل مــع شــركاء أســتراليا 
باملحيــط الهــادئ، كمــا يحضــر القمــة 
مســاعدة وزير التغير املناخي والطاقة 

األسترالي جيني مكاليستر.
وتســتضيف مدينة شــرم الشيخ حاليا 
مؤتمــر الــدول األطــراف التفاقية األمم 
املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر املناخ 
فعالياتــه  تســتمر  والــذي   )COP27(
حتى 18 نوفمبر الجاري، ويعد فرصة 
مهمــة للنظر فــي آثار التغيــر املناخي 
فــي الدول النامية بشــكل عام وإفريقيا 
بشكل خاص، ولتنفيذ ما جاء في اتفاق 
باريــس 2015، ولتفعيــل مــا جاء في 
مؤتمر جالســكو 2021 من توصيات، 
وحشد العمل الجماعي بشأن إجراءات 

التكيف والتخفيف من تغير املناخ. 

مفوضــة  بينهــا  ومــن  املعنيــة  لألطــراف 
األطفال والشباب في الوالية فيونا ستانلي 
ومســؤولن في خدمات اإلصالح، وباحثن 
فــي معهــد لألطفــال، مــن أجــل مناقشــة 
الوضــع، واالصغــاء الى أفكارهــم من أجل 

تحسن السجن.
لكــن الســيد ماكغــون لــم يذهــب إلــى حد 
حظر ممارســات الربط بشــكل فــوري، هذه 
املمارســات املمنوعــة فــي واليــات أخــرى، 
لكنه قال لراديو ABC إنه ســوف يطلب من 
الــوزارة املختصــة البحث عــن بدائل لهذه 

املمارسة.
وأضاف الســيد ماكغون بــأن هذه الحاالت 
"ليســت ســهلة على موظفي السجن الذين 
يتوجــب عليهم التعامل مــع حاالت صعبة 
جــدا" لكنــه عبر عــن قناعته بأنــه من املهم 
إيجــاد طرق أخرى للتعامــل مع هذا النوع 

من القضايا.
وقــال أيضــا إن عناصر الســجن تعرضوا 
العتــداءات وهجومات عديــدة، وأن العديد 
مــن الشــباب املســجونن فــي املركــز قــد 
ارتكبــوا جرائــم عديدة ويمكــن أن يكونوا 

خطيرين.

وراثًيا من القضاء على فئران الجزيرة 
البالغ عددهم 200000 فأر.

وتم اقتراح محركات الجينات كآليات 
لقمع تجمعــات بعض الكائنات الحية 
وناقــالت  الغازيــة  األنــواع  مثــل   ،
األمــراض ، ولكن لم يتــم تنفيذها بعد 

في املمارسة العملية.
وابتكر الفريق الدليل الجيني للمفهوم 
فــي فئران املختبــر ، باســتخدام أداة 
تحرير الحمــض النووي Crispr. لقد 
استخدموا جيًنا طبيعًيا يحمله ذكور 
الفئــران ، والــذي ينتقل إلى 95 ٪ من 

النسل.
قــال توماس: "ما فعلناه ... هو تعديل 
ما يســمى بالعنصر الجينــي األناني 
بحيث يؤدي أيًضا إلى تغيير الحمض 

النووي للعقم عند النساء”.
وقــال: "مــا ســيحدث فــي ســيناريو 
الجزيــرة هو إذا وضعت عدًدا صغيًرا 
فقــط مــن الفئــران التي تعمــل بالدفع 
فســوف   ... الجزيــرة  علــى  الجينــي 

أوبزرفر: اتجاه الستخدام الهندسة الوراثية 
للسيطرة على الفئران الغازية فى أستراليا

قالت صحيفــة "األوبزرفر" البريطانية 
إن الباحثــن األســترالين طوروا أول 
دليــل جينــي ربمــا يكــون أول خطوة 
الستخدام الهندسة الوراثية للسيطرة 

على مجموعات الفئران الغازية.
وفي بحث ُنشــر في الجميعة الوطنية 
للعلــوم، أظهــر العلمــاء ألول مــرة أنه 
يمكن استخدام الجينات إلصابة إناث 
 Mus( نــوع بالعقــم، ويعــد  الفئــران 
musculus( نوعا غازيا في أستراليا.

وقال الباحث الرئيســي في الدراســة ، 
البروفيســور بول تومــاس من جامعة 
أدياليــد ، إن تركيز الفريق األولي كان 
الجــزر  فــي  التكنولوجيــا  اســتخدام 
الصغيــرة ، والتــي من شــأنها توفير 
حواجــز جغرافيــة طبيعيــة ، وحيــث 
تهديــًدا  الغازيــة  القــوارض  تشــكل 

لتعشيش الطيور البحرية.
وتشــير النمذجــة الحاســوبية إلى أن 
األمــر قــد يســتغرق حوالــي 20 عاًما 
حتى يتمكن 250 مــن الفئران املعدلة 
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اقتراح حظر مبيع المركبات األكثر تلويثًا 
بحلول عام 2025 

ســيتم ســؤال األســترالين عمــا إذا كانــوا 
يؤيدون حظر مبيعات املركبات األكثر تلويثًا 
بحلــول عــام 2025 في أحدث اقتــراح للنقل 

من الحكومة الفيدرالية.
ســتطلب ورقــة التشــاور الخاصــة بمعاييــر 
يــوم  إصدارهــا  تــم  التــي  الوقــود،  جــودة 
الجمعــة، تعليقــات علــى قواعــد النقــل مثل 
تلك املســتخدمة حاليًا في أوروبا، والواليات 

املتحدة، واململكة املتحدة، واليابان.
ســتحد معاييــر الوقــود الجديــدة مــن كمية 
االنبعاثــات الضــارة التــي يمكــن أن تنتجها 
املركبات الجديدة املباعة في أستراليا وتسمح 
 بقيــادة أحدث جيل من الســيارات في البالد.
حظــي مشــروع االقتــراح بإشــادة مبكرة من 
املجموعــات البيئيــة ، علــى الرغــم مــن أن 
مجلــس املناخ قال إن هنــاك حاجة إلى مزيد 
من العمل ملساعدة أستراليا على االنتقال إلى 

النقل عديم االنبعاثات.
أطلــق وزيــر التغير املناخــي والطاقة كريس 
بويــن ووزيــرة النقــل كاثريــن كينــغ ورقــة 
التشاور املكونة من 49 صفحة حيث أشارت 
املحتملــة  الصحيــة  الفوائــد  إلــى  كينجــغ 

لالقتراح.
الوقــود  جــودة  معاييــر  تطبيــق  “ســيؤدي 
املحســنة واالنبعاثــات الضارة إلى تحســن 
أفضــل”. صحيــة  ونتائــج  الهــواء   جــودة 

وأوصت الورقة االستشارية أستراليا بتبني 
أحدث معايير جــودة الوقود Euro 6D التي 
من شــأنها الحد من االنبعاثــات الناتجة عن 

املركبات الخفيفة.
وفــي البلدان ذات القواعــد املماثلة، كان على 
جميــع املركبــات الجديــدة املباعــة أن تلتــزم 
بمعاييــر الوقود، على الرغم من أنها لم تؤثر 

على مركبات البنزين والديزل الحالية.
كما أوصت الورقة بالحد من كمية الكيماويات 
"العطريــة" املضافــة إلــى النفط الخــام، مما 
سيســمح للسيارات الجديدة ذات الكفاءة في 

استهالك الوقود بالعمل في أستراليا.
ويمكن ملعيار الوقود Euro 6D أن يوفر 4.9 

مليار دوالر من الفوائد ألستراليا بحلول عام 
2050 إذا تــم تقديمه في عــام 2025، وفقًا 
لبحــث من مكتــب البنيــة التحتيــة وأبحاث 

النقل.
وقــد تم بالفعــل اعتماد معايير جــودة وقود 
مماثلة عبر 80 في املئة من ســوق السيارات 
العاملــي، بمــا فــي ذلــك الواليــات املتحــدة 
واليابــان وكوريا وأوروبــا والصن واململكة 

املتحدة.
رئيســة  راينــر،  الدكتــورة جينيفــر  وقالــت 
الدعــوة في مجلــس املناخ، إن هــذا االقتراح 
يمكن أن يشــق طريقًا نحــو الحد من التلوث 

الخطير في أستراليا.
“إنها خطوة كبيــرة لألمام ألن جودة الوقود 
املســتخدم فــي الســيارات األســترالية أقــذر 
بكثيــر من تلــك املوجودة في أســواق أخرى 

مثل أوروبا”.
“هنــاك فائدة كبيرة فــي خفض كمية التلوث 
الضــار الــذي يذهــب إلــى الهــواء، وخفض 
االنبعاثات الضــارة التي تصيب الناس حقًا 
باملــرض من خالل املســاهمة في أشــياء مثل 

الربو وأمراض الجهاز التنفسي األخرى”.
لكــن الدكتــورة راينــر قــال إن تغييــر هــذه 
السياســة لن يعالــج انبعاثــات الكربون من 
النقــل، األمــر الــذي ســيتطلب بــداًل مــن ذلك 
مــن الســائقن اســتبدال ســيارات االحتراق 

الداخلي للسيارات الكهربائية.
وقالــت إن هذا التغيير ســيتطلب سياســات 
علــى  الســيارات  تشــجع صانعــي  جديــدة 

استيراد سيارات صديقة للبيئة.
سيتم قبول الطلبات املقدمة لورقة استشارة 
معاييــر جودة الوقود حتى 16 كانون األول/

ديسمبر.
تأتي الورقة الجديدة بعد أســابيع من إغالق 
بــاب تقديــم ورقــة اإلســتراتيجية الوطنيــة 
للســيارات الكهربائيــة، والتــي جذبــت أكثر 
من 500 مشاركة من أكثر من 200 مؤسسة 

و1500 فرد. 
اس بي اس.

بابوا غينيا الجديدة تنفي طلب الرئيس 
الصيني إنشاء قاعدة عسكرية هناك

نفــت بابوا غينيا الجديــدة أن يكون الرئيس 
الصيني، شــي جن بينغ، طلب إنشاء قاعدة 
عســكرية هناك، وذلك  وسط مخاوف متزايدة 
بــن حلفــاء أمريكا، بشــأن املصالــح األمنية 

لبكن في املحيط الهادئ. 
غينيــا  بابــوا  فــي  الــوزراء  رئيــس  وقــال 
الجديــدة، جيمــس مارابــي، فــي تصريحات 
لوكالة "بلومبــرغ" األمريكية، اليوم الســبت، 
إنه ناقش مع الرئيس الصيني، خالل جلســة 
محادثــات اســتمرت 20 دقيقة فقــط، في قمة 
التعــاون االقتصادي آلســيا واملحيط الهادئ 
فــي بانكوك "آبيك"، "مــا يمكن أن يفعلوه من 

أجل العمل بالنسبة لنا”.
وعندمــا ُســئل عمــا ناقشــه مــع شــي فــي 
محادثاتهما، قال مارابي: "ال شيء بخصوص 

الجيش، ال شيء عن املساعدات واملنح”.
وأضــاف مارابــي: "اســمحوا لــي أن أكــون 
منفتحــا وصريحــا، لــم تعــرب الصــن أبــدا 
بوضــوح عــن اهتمامهــا بقاعــدة عســكرية 
أو وجــود مــن هــذا القبيل فــي بابــوا غينيا 

الجديدة”.

وتعــد بابــوا غينيا الجديــدة أكبــر دولة في 
املحيــط الهــادئ، ويبلــغ عــدد ســكانها أكثر 
مــن 9 ماليــن نســمة، وهــي غنيــة باملوارد 
الطبيعيــة، بمــا في ذلــك الذهب واألخشــاب 

واملأكوالت البحرية.
املنافســة  أدت  األخيــرة،  الســنوات  وفــي 
املتزايــدة بــن أمريــكا والصــن فــي املحيط 
الهادئ إلى تســليط الضوء على بابوا غينيا 
الجديــدة، نظــرا لعالقاتهــا االقتصاديــة مع 
بكــن وعالقاتهــا التاريخيــة مــع أســتراليا، 
التــي حكمت البالد حتى اســتقاللها في عام 

.1975
وكثفت كل مــن الواليات املتحدة وأســتراليا 
ضغطهما الدبلوماســي في املحيــط الهادئ، 
بعد أن وقعت جزر ســليمان والصن اتفاقية 

أمنية في شهر نيسان/ أبريل.
وفي شهر سبتمبر/ أيلول، استضاف الرئيس 
األمريكــي، جو بايدن، ألول مــرة، جميع قادة 
املحيط الهادئ، في البيت األبيض، بمن فيهم 
رئيــس وزراء بابوا غينيــا الجديدة، جيمس 

مارابي.

ينتشــر هــذا التغييــر الجينــي للعقم 
أيًضــا". "بمجرد أن يمر هــذا التغيير 
مــن خــالل الســكان ، ســيبدأ األفــراد 

الذين يحملونه في التكاثر مع بعضهم 
البعــض" - ممــا يــؤدي إلــى قلــة عدد 

الفئران.
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احذر.. 4 أطعمة “قاتل صامت” في مطبخك

نوع حلوى يخفض نسبة الكوليسترول وضغط الدم.. ما هو؟

تقنية "خطيرة" يروج لها 
المشاهير..

احذروا "حقن الوريد”

 )IV drips( فــي حــن باتــت تقنية حقــن الوريــد عبــر
الغنيــة بالفيتامينــات "موضــة" يروج لها املشــاهير 
والنجوم العرب والغرب بكثافة مؤخرًا، حذر أطباء من 

خطورتها على الصحة.
فقــد أكــد ديــر الطــب الباطنــي واألورام مــن جامعــة 
"سيميلويس" في بودابيست للدكتور تاكاكس إستفان، 
إن حقــن الفيتامينــات يــروج لهــا بأنها تعــزز املناعة، 
وتحســن اللياقة البدنية، مبينًا أنها في الحقيقة تؤدي 
إلــى "تدهور الصحة"، بحســب تقرير نشــرته صحيفة 

"ديلي ميل" البريطانية.
وبينما يؤكد البعض بــأن التركيز العالي للفيتامينات 
والعناصــر الغذائيــة يمّكــن الجســم مــن امتصاصها 
بســرعة وكفاءة أكبر، أوضح الدكتور اســتفان بأن هذا 
خطــأ، قائــاًل "إن الفيتامينــات التــي يتــم تناولها عبر 
الوريــد تتجاوز األمعاء والكبد؛ ما يجعل الجســم غير 

قادر على تحملها بأمان ما قد يؤدي إلى التسمم”.
كمــا كشــف األطبــاء أن أخــذ أي جرعــة زائــدة من أي 
فيتامــن يضعــف العظام ويســبب حصــوات مؤملة في 

الكلى.
وشــرح الدكتور استفان "قلة قليلة ممن يحصلون على 

هذا العالج على علم باملخاطر التي تنطوي عليه”.
ضارة وخطيرة

كمــا تابع "تحتــوي الحقــن الوريدية علــى فيتامينات 
منهــا A وD وE، املعروفــة بأنها تدعــم الرؤية وصحة 
العظام وجهاز املناعة، لكن املشكلة تكمن في أن الجسم 
يســتغرق وقًتــا طوياًل لتكســير هــذه الفيتامينات، في 
حــال لــم تــأت عن طريــق الفــم، بحيث تصبــح "ضارة 
وخطيرة" إذا تم تزويد األشخاص بها بكميات كبيرة”.

وغالبــا مــا تضــخ القطــرات الوريديــة جرعــات تصل 
إلــى 25000 مجــم أي أكثر من 600 مــرة من الجرعة 
اليومية املوصى بها للبالغن )40 مجم(، تحت شــعار 

تعزيز املناعة.
وصحيح أن الحصول على جرعة عالية ملرة واحدة من 
فيتامــن )د( أمــر حيــوي لصحة العظــام، إال أن تكرار 
الجرعــة بضع مرات قد يؤدي إلى فقدان كثافة العظام، 
إذ تشــير الدراســات إلى أن مكمالت فيتامن )د( تزيد 

من إنتاج الخاليا التي تحطم أنسجة العظام.
فــي الوقت نفســه، تــؤدي جرعة زائدة مــن فيتامن )أ( 
الــذي يدعــم الرؤية والجهاز املناعــي والجلد، إلى عدم 

وضوح الرؤية والغثيان والصداع واإلرهاق.
مشاكل في الكلى

كمــا حــذر الدكتور اســتفان مــن الجرعــات العالية من 
فيتامــن )ســي(، مشــيًرا إلى أنها تســبب مشــاكل في 

الكلى.
ويوضــح األطبــاء أن "ربــط فيتامن )ســي( بتحســن 
املناعــة أمــر ال يدعمــه العلــم، ألن الجســم ال يخــزن 
الجرعات الزائدة، وبالتالي سيتم التخلص من الفائض 
عن طريق البول؛ ما يزيد خطر تكوين حصوات الكلى”.

إلى ذلك، أوصى األطباء األشخاص، باتباع نظام غذائي 
غنــي باألطعمــة الكاملة ألنــه كاٍف لتغطيــة احتياجات 
الجســم الســليم، إذ إن تنــاول الفاكهــة والخضراوات 
واللحــوم ومنتجــات األلبــان، يزودنــا بالفيتامينــات 

واملغذيات واأللياف الالزمة.

يفضل بعض األشــخاص تنــاول الطعام 
املطبــوخ في املنزل واالبتعــاد عن تناول 
الوجبات الســريعة غيــر الصحية، ومع 
ذلــك، هل جميــع املكونــات املوجودة في 
مطبخــك واألطعمة املطبوخــة في املنزل 

صحية تماًما وخالية من املخاطر؟
اإلجابــة ال، ألن هنــاك عديد من العناصــر التي نحتفظ 
بها دائًما في املطبخ ونســتخدمها بشــكل مفرط ونرى 
أنها ضرورية غيــر صحية وتهدد صحتنا، نذكرها لكم 

في التقرير التالي، وفقا ملوقع "تايمز أوف إنديا”.

السكر
يوجــد إنــاء ملــيء ببلــورات الســكر البيضــاء في كل 
مطبخ، ويوضع في الشــاي والقهوة والحليب وغيرها 
مــن الوصفــات، ومــع ذلــك، فــإن اســتهالك الكثير منه 
يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وااللتهابات وزيادة الوزن 
ومرض الســكري وأمــراض الكبــد الدهنية،عالوة على 
ذلك، تزيد كل هذه الحاالت من خطر اإلصابة بالســكتة 

الدماغية وأمراض القلب.

الدقيق املكرر
يدخــل الدقيق املكرر في صنع الكعك والحبوب والخبز 
واملكرونة، ولكن تم ربط االستهالك املفرط للدقيق املكرر 
بزيادة الوزن ومشاكل التمثيل الغذائي وأمراض القلب 

واألوعية الدموية وحتى السرطان.
عالوة على ذلك، تؤدي عملية التكرير أيًضا إلى خسارة 
كبيــرة فــي األلياف الغذائيــة وفيتامينــات ب والحديد 

واملغنيسيوم وفيتامن هـ.

امللح
يــؤدي اإلفراط في تناول امللح إلى زيادة خطر اإلصابة 

ارتفاع الكوليســترول وارتفاع ضغــط الــدم مــن بوادر 
املشــاكل الصحية الخطيرة، التي تتــراوح من أمراض 

القلب إلى السكتات الدماغية.
ويوضــح الطبيــب مايــكل موســلي أن نوًعــا معيًنــا 
يضبــط  أن  يمكــن  "الشــوكوالتة"  من الحلوى وهــي 

مستويات الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم.
ولكــن يجب تجنــب تناول شــوكوالتة الحليب، ألن هذا 
النــوع غير مفيد لصحــة القلب واألوعية الدموية، وفق 

.”express" ما أورد موقع
ومــن األفضــل فــي وقــت متأخــر بعــد الظهــر )أو بعد 
العشــاء( تناول بضع مربعات صغيرة من الشوكوالتة 
الداكنة، حيث أنها تساعد على إرضاء الرغبة الشديدة 
فــي تنــاول شــيء حلو، وفي نفــس الوقت تقــدم فوائد 
صحيــة محتملــة، مثــل خفض ضغــط الدم، وتحســن 
تدفــق الــدم، ومســتويات األنســولن والكوليســترول 

وتعزيز العقل.
الداكنة إلــى  قوة الشــوكوالتة  وراء  الســبب  ويرجــع 
محتواهــا العالي من الفالفانــول، وهي مركبات نباتية 

مرتبطة بالفوائد الصحية.
 BMC Medicine وأوضحت دراسة ُنشــرت في مجلة
تجارب عشــوائية مختلفة بحثت في املكون الرئيســي 

للشوكوالتة وهو الكاكاو.
ووجــد الباحثون أن الشــوكوالتة الداكنة تقــدم تأثيًرا 
كبيــًرا في خفــض ضغط الدم، ومع ذلــك، الحظ الفريق 
أيًضــا أن املشــاركن الذيــن يعانون مــن ارتفاع ضغط 

الدم هم فقط من يمكنهم جني هذه الفائدة.
ووجدت األبحاث التي ُنشــرت فــي مجلة جمعية القلب 
األمريكية، أن إقران الشوكوالتة الداكنة باللوز يخفض 

مستويات الكوليسترول املرتفعة في 4أسابيع.
زيــادة  مــن  يعانــون  شــخًصا   48 إلــى  وبالنظــر 

بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية، 
معظــم  يســتهلك  العامليــة،  الصحــة  ملنظمــة  ووفًقــا 
األشــخاص الكثير من امللح بمتوسط 9-12 جراًما في 
اليــوم، أو حوالي ضعــف الحد األقصى املوصى به من 

املدخول.

الزيت
اإلفــراط في تنــاول األطعمة املقلية فــي الزيت يزيد من 
مخاطر اإلصابــة بالنوبات القلبية والســكتة الدماغية 
وســرطان الثدي املبيض والسكري وارتفاع ضغط الدم 

وزيادة الوزن غير الصحية وآالم املفاصل.

الخالصة
يجــب التوقف عن اإلفــراط في تناول الزيت أو امللح أو 
أي مــادة غذائيــة أخــرى، وبــداًل من ذلــك، التركيز على 
البدائــل الصحيــة واســتهالك هــذه األطعمــة بكميات 

محدودة فقط.
وعلى سبيل املثال، استبدل الدقيق املكرر بأنواع أخرى 

من الدقيق الصحي والغني باأللياف.

الــوزن والســمنة، الحــظ الباحثــون أن اللــوز بمفــرده 
يخفض الكوليسترول السيئ بنسبة 7%.

وتحــدث الدكتــور موســلي إلــى البروفيســور إيديــن 
كاسيدي األستاذ بكلية علوم األحياء بجامعة كوينز في 
بلفاست: للوصول إلى جذور قوة الشوكوالتة الداكنة.

وقــال: "يعتقــد البروفيســور كاســيدي أن الفالفانــول 
في الشوكوالتة الداكنة يغذي البكتيريا" الجيدة "التي 

تعيش في أمعائنا".
وأوضــح كاســيدي: "عندما تأكل الشــوكوالتة الداكنة، 
تصــل مركبات الفالفانول إلى األمعــاء الغليظة قبل أن 
يتم اســتقالبها، وهناك تقوم بكتيريا األمعاء بمضغها 
وتحويلهــا إلــى مركبــات خاصــة تنتقل بعــد ذلك إلى 
القلــب والدمــاغ وتعــزز تدفق الدم في املخ، ما يســاعد 

على التعلم والذاكرة.
وأوصى الخبير باختيار شوكوالتة داكنة تحتوي على 

حوالي 50 % من الكاكاو لالستمتاع بالتأثير.
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“نقص فيتامين 12B”!.. تدهور صحة امرأة "تدهورا شديدا" بعد هجمة أعراض قوية!

طرق "مدهشة" يتغير بها الجسم بعد الحمل

يعــد فيتامــن B12 مهمــا للعديــد مــن 
وظائــف الجســم األساســية، لذلــك فــإن 

النقص فيه له تأثيرات على الحياة.
ومع ذلك، فــإن االختبارات غير الدقيقة واألعراض غير 
الواضحة تشير إلى احتمال حصول خطأ في تشخيص 
أمراض أخرى لدى العديد من املرضى. وتشير التقارير 
إلى أن عدم تشــخيص الحالة بدقة ترك امرأة "مشلولة 

وقيد الفراش”.
تعتمد خاليا الدم بشــكل كبير علــى فيتامن B12 في 
تشــكلها داخل نخاع العظام ويمكن أن تموت بســرعة 

بدون املغذيات الرئيسية.
ويعانــي عــدد كبيــر من األشــخاص املصابــن بنقص 
فيتامــن B12 أو نقــص حمض الفوليــك من خاليا دم 

حمراء غير مكتملة النمو.
وتوضــح NHS البريطانيــة: "فيتامــن B12 أو فقــر 
الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك يمكن أن يســبب 
مجموعة واســعة من األعراض. وعــادة ما تتطور هذه 
بشــكل تدريجي ولكن يمكــن أن تتفاقم إذا لم يتم عالج 

الحالة”.
وتوضــح دراســة حالة واحدة تــم تفصيلها بواســطة 
األعــراض  مــن  واســعة  مجموعــة   B12 info.com

املرتبطة بعيوب في إنتاج خاليا الدم.
ويصــف التقريــر حالــة إلــن، التــي كانــت فــي أواخر 
الســبعينيات مــن عمرهــا عندمــا عانــت من فقــر الدم 
الناجــم عــن نقــص الحديد الحــاد، وانحــراف العمود 

الفقري، والتهاب املفاصل الحاد واالكتئاب.
ويشــير اتســاع نطاق أعراضها بوضــوح إلى احتمال 
وجــود نقص أساســي، لكن نقص االختبــارات الدقيقة 

تسبب في تدهور أعراض إيلن بشكل أكبر.

طوال األشــهر التســعة التي يســتغرقها جســم املرأة 
فــي إنجــاب طفل إلــى العالم، يمر ببعــض التغييرات 

الجسدية الضخمة.
وبالنظر إلى مدى اختالف شــكل الجسم أثناء الحمل، 
فليــس من املســتغرب أنــه ال يرتد بســرعة إلى ما كان 

عليه من قبل.
وقالــت الدكتورة راشــيل وارد، طبيبــة عامة في مركز 
وودالنــدز الطبــي فــي ديربــي، إن هنــاك ثــالث طرق 
مدهشــة يغيــر بها الحمل والوالدة الجســم بشــكل ال 

رجعة فيه.
قفص صدري ووركان أوسع

أوضحــت وارد: "أثنــاء الحمــل، مــن أجل اســتيعاب 
نمو الطفل واالســتعداد للوالدة، ينتج الجسم هرمونا 

.”)Relaxin( يسمى ريالكسن
ويعمل الريالكســن عن طريــق زيادة املرونة والحركة 

في املفاصل واألربطة.
وقالت الدكتورة وارد: "تجد العديد من النساء أنه بعد 
الحمل يظل شكل الحوض والقفص الصدري مختلفا”. 
وأشــارت إلى أنه من الشــائع أن تحتاج األمهات إلى 
مقــاس مختلف من حمالة الصدر بســبب تغير محيط 
الصدر، وأنه هذا التغيير يحدث "الستيعاب طفلك وال 

داعي للقلق”.
تغير في لون البشرة

أثنــاء الحمــل، تعاني معظم النســاء مــن تغيرات في 
الجلد حيث تتمدد الستيعاب الجنن وتضخم الثدين.
وتقول الدكتورة وارد: "ليس من غير املألوف أن تظهر 
عالمات التمدد. وعلى الرغم من أنها غالبا ما تتالشى 
بمرور الوقت وتصبح بلون باهت، إال أنها لن تختفي 

تماما حسب لون البشرة”.
وأضافت: "بعض الناس ال يحبون الشــكل الذي تبدو 
عليــه عالمــات التمــدد لكنهــا تغيير شــائع بشــكل ال 

وقد تضمنت أعراضها: العدوانية والتقييد في الفراش 
وضيــق التنفــس، وهــي أعــراض يعتقد األطبــاء أنها 

مرتبطة بنزيف داخلي ناجم عن فقر الدم.
وأســفرت سلســلة من التحقيقات الســريرية عن نتائج 
غيــر حاســمة، مع عــدم وجود دليل على حــدوث نزيف 

داخلي على اإلطالق.
وعلى الرغم من عالج فقر الدم في وقت الحق من خالل 
عمليــات نقــل الحديــد وعمليات نقل الــدم املتعددة، إال 

أن هذا كله  فشل في تحسن إيلن.
وأشــار أقارب هذه الســيدة البالغة من العمر 70 عاما 
إلــى أنها قد تعاني من نقــص في فيتامن B12، ولكن 
تــم اســتبعاد ذلك علــى أســاس أن مســتويات مصلها 

كانت طبيعية.
وأوضــح موقع B12 info.com: “فــي حن تدهورت 
صحــة إيلــن بشــكل كبير، أثــار أفــراد األســرة أيضا 
احتمــال إصابتهــا بنقــص فيتامــن B12 مــع العديد 

من املتخصصن املشــاركن في قضيتهــا. ورفض هذا 
دائما نظرا ألن مستويات املصل "ضمن النطاق"، وهذا 
بالنســبة إلى األطباء العديمي الخبرة، لألســف، يعني 

"طبيعي تماما””.
وبعــد خروجهــا مــن املستشــفى، كانــت إيلــن مقيدة 

بالسرير، وظلت مشلولة وعدوانية ومكتئبة.
إدخالهــا  إعــادة  تمــت  حــن  كذلــك  األمــر  ولم يعــد 
حالتهــا  املستشفى،  تشــخيص  إلــى  أخيــرا 
.B12 الفيتامــن  فــي  نقــص  بأنهــا  النهايــة   فــي 

قطــرات  مــن  عاليــة  بجرعــات  العــالج  بــدأت  وقــد 
methylcobalamin وفي أخذ حقن B12 بانتظام.

لديهــا  الحديــد  مســتويات  بــدأت  الوقــت،  وبمــرور 
باالستقرار ثم بالتحسن.

وحتى لو تم تشــخيص النقص، فــإن طريق تصحيحه 
يمكــن أن يكــون طويــال وشــاقا، لذلــك ينصــح خبراء 

الصحة بفحص األعراض مبكرا.

يصدق نراه في كثير من الناس”.
تغير في شكل الثدي

يزداد حجم الثدي أثناء الحمل حيث تســتعد أنسجتة 
إلنتاج الحليب.

وأوضحــت الخبيرة أنه بعد فتــرة وجيزة من الوالدة 
ســيبدأ في إنتاج الحليب ويصبــح منتفخا. وتابعت: 

"إذا اختــرت الرضاعــة الطبيعيــة أم ال، فمن املحتمل 
أن يكــون شــكل وحجم وشــكل الثديــن مختلفن بعد 
الحمل مقارنة بالسابق. وهذه ليست مشكلة ولكن من 
املهــم أن نتعرف علــى الوضع الطبيعي الجديد للثدي 
حتى تتمكن من مالحظة التغييرات التي قد تشير إلى 

وجود سرطان”.
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يوم ترفيهي للرابطة األسترالية السورية

كتب : أكرم المغوش مدير المكتب اإلعالمي العربي الحر  سيدني / أستراليا

بسبب وباء كورونا وبعد تأجيل لعدة مرات أقامت الرابطة 
العربيــة الســورية حفــل غــداء بالهــواء الطلــق بالحديقــة 
اليابانيــة في ضاحية أوبرن بحضور رئيس الرابطة ناشــر 
ورئيــس تحريــر جريدة ومجلــة األبزورفــر الدكتور ممدوح 
ســكرية وأعضــاء الهيئــة اإلداريــة للرابطة الســورية نائب 
الرئيــس ورجــل األعمال األســتاذ جورج الرحيل واألســتاذ 
املهندس إبراهيم رضوان واألستاذة ميادة مخلوف وأعضاء 
البلدية األســاتذة عال حامد ومحمد حســن وراشيل حريقة 
وعائالتهــم ورجــال األعمــال األخــوة األعــزاء الدكتور علي 
العشــي والدكتور غســان العشــي والناشــط العمالي إيلي 
كلثوم رحمه وحشــد مــن أبناء الجالية الســورية والعربية 
واألصدقــاء مــن املجتمــع األســترالي املتعــدد الحضــارات 
والثقافــات حيث إســتهل رئيــس الرابطة الدكتــور ممدوح 

إجتماعيات

ســكرية بإســم املجلس اإلداري الترحيب بالضيوف وخص 
الســيناتور شــوكت مســلماني والنائب جهاد ديــب اللذين 
اعتــذرا إلرتباطــات مســبقة كمــا وحيــا أســتراليا العظيمة 
وتمنــى للحضــور والضيــوف الكــرام قضــاء وقتــا ممتعا، 
كمــا دعــا أبناء الجاليــة للتفاعل مع هذه البالد األســترالية 
املضيافة والعظيمة والتواصل مع أوطاننا األم ومن ثم قدم 
عضو بلدية كمبرالند الصديقة العزيزة عال حامد واألستاذة 
راشيل حريقة عضو بلدية مدينة بنكستاون فحيينا الجالية 
الســورية والحضــور وتممنيتا لهــم كل الخير وقضاء وقت 
جميــل وأن يتفاعلــوا مع اســتراليا العظيمة وان ال ينســوا 
أوطاننا األم ، كما تحدث عدد من الضيوف مقدمن شــكرهم 
لرئيس وأعضاء الرابطة الســورية علــى الضيافة والتكريم 
وجمع الشمل وحيوا أستراليا العظيمة بالد الخير والسالم 

واآلمــان والديمقراطيــة والحريــة وتكافؤ الفــرص وحقوق 
اإلنســان والحيــوان والطير والحفاظ علــى البيئة وبالتالي 
جنــة اهلل على األرض هكذا تبنى األوطان باملحبة والعدالة 
ومــع إنتهاء الكلمات تناول الحضور الغداء والضيافة على 
أنواعهــا وهــم يدعون هلل ليعــود اإلســتقرار للوطن وعودة 
أراضينــا املحتلة في الجوالن ولواء اســكندرون وفلســطن 

وجميع األراضي املحتلة .   تصوير مصطفى حجازي
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كيف تجدين أسلوبك في ١0 خطوات

في هذه املقالة، دعينا نلقي نظرة على بعض األشــياء التي 
يمكنك القيام بها للعثور على أسلوبك الشــخصي، إذا كنِت 
تفكرين في كيفية العثور على أســلوبك، ستجدين أدناه 10 

خطوات يمكنك االعتماد عليها.
يصعب تحديد "األســلوب"، لكننا نعتقد أننا جميعًا نعرف 
ذلــك عندما نراه، األســلوب يتعلــق بمعرفة نفســك بقدر ما 
يتعلق بمعرفة ما تريدينه، إذا كنِت متأكدة من هذه املعرفة، 

فإن آراء اآلخرين ال تهم حقًا.
اآلن بعد أن تفكري في األسلوب وما يعنيه ذلك بالنسبة لِك، 

دعينا نلقي نظرة على كيفية تحسن أسلوبك الفريد حقًا.
افهمي جسمك

املعرفــة قوة، لــذا فإن أول شــيء يجــب أن تفهميه هو نوع 
الجسم الذي لديِك وما الذي يناسبك، إذا كان لديِك فهم جيد 
لشــكل جســمك ونقاط قوتك وضعفك، يمكنك شراء املالبس 
املناســبة إلبرازها أو تمويهها هناك 5 أنواع من األجســام 

األفقية:
ثَرى تفاحة مستطيل الساعة الرملية مثلث مقلوب ُكمَّ

بمجرد أن تكتشــفي نوع جســمك، يمكنك البدء في التفكير 
في املوديالت املرغوبة التي تريدينها.

افهمي شخصيتك لتجدي أسلوبك
اكتبي بعض الكلمات التي تصف شخصيتك، كيف تصفينها 
حاليًا؟ هل تشــعرين أن أســلوبك يعكس شــخصيتك؟ ألقي 
نظرة على أنماط مختلفة ملعرفة ما الذي يروق لِك أكثر؟ إذا 
كنــِت ال تزالي غير متأكدة، فيمكنك أن تأخذي هذا االختبار 

املمتع حول شخصية األسلوب وترين نتيجتك.
ما هي األلوان التي تلهمك؟

يمكن أن يكون لأللوان أيضًا تأثير كبير على أسلوبك وكيف 
تشعرين، افهمي كيف تشعرك ألوان معينة.

إذا كنِت ال تستخدمي الكثير من األلوان في أسلوبك الحالي، 
فيمكنك البدء في التجربة قلياًل عن طريق إضافة أجزاء من 

األلوان من خالل امللحقات ومعرفة كيف تجعلك تشعر.
إذا كنــِت ال ترغبــن فــي إضافة لون إلى مالبســك، فيمكنك، 

على ســبيل املثال، إضافة حقيبة ملونة زاهية إلى مالبســك 
اليومية أو وشاح بألوان زاهية.

كوني منتقدة لخزانة مالبسك الحالية
تحبينهــا  التــي  خزانتــك  فــي  املالبــس  كوني صادقة مــا 
حقًا وكــم عــدد املالبس التي لــم ترتديها لفتــرة طويلة وما 
املالبــس التــي تجعلِك ســعيدة؟ ثم تبرعي أو اســتبدلي أي 
عناصر تعرين أنها ال تناســبك حقًا.  قــد تكون قطع رائعة، 
لكــن إذا كانــت ال تناســبك أنــت أو نوع جســمك، فلن تبدي 

أنيقة فيها. 
احتفظي بسجل قصاصات أو ثبتي األنماط التي تلهمك

فــي هذه املقالة، دعينا نلقي نظرة على بعض األشــياء التي 
يمكنك القيام بها للعثور على أسلوبك الشــخصي، إذا كنِت 
تفكرين في كيفية العثور على أســلوبك، ستجدين أدناه 10 

خطوات يمكنك االعتماد عليها.
يصعــب تحديد "األســلوب"، لكننا نعتقد أننا جميعًا نعرف 
ذلــك عندمــا نراه، األســلوب يتعلــق بمعرفة نفســك بقدر ما 
يتعلق بمعرفة ما تريدينه، إذا كنِت متأكدة من هذه املعرفة، 

فإن آراء اآلخرين ال تهم حقًا.
اآلن بعد أن تفكري في األسلوب وما يعنيه ذلك بالنسبة لِك، 

دعينا نلقي نظرة على كيفية تحسن أسلوبك الفريد حقًا.
تأكدي من أن كل قطعة تشترينها تناسبك

نحــن متأكــدون  مــن أن هــذا حــدث لِك، ترين قطعة مالبس 
رائعة للغاية بســعر منخفض  ويناسب شــخصيتك، لكنها 
قصيــرة جدًا أو ضيقة جدًا ومع ذلك تقومن بشــرائها على 
أي حــال ألن القطعــة جميلة جدًا ورخيصة وهذا خطأ كبير، 
أي مالبس ال تناســبك بشــكل صحيح لن تبــدو جيدة عليِك 
أبــدًا. لــذا من فضلــك كوني حذرة من التخفيضــات وقومي 
بشراء مالبس جديدة فقط عندما تعجبن بها حقِا وتناسبك 

بشكل صحيح )أو يمكنك تغييرها بسهولة لتناسبك(.
احتفظــي بدفتر مالحظــات أو مذكرات ملالبســك أو التقطي 

صورًا
يمكنك بالفعل تثبيت الصور أو إنشــاء سجل قصاصات من 

املالبــس التــي تلهمك ولكن عنــد التفكير فــي كيفية العثور 
علــى أســلوبك، يجــب أن تحاولــي أيضــًا أن تفهمــي حقــًا 
املالبــس التــي ترتدينها بالفعل تجعلك تشــعر بأنِك رائعة! 
إذا شــعرِت بالروعــة فــي أي يــوم معــن وأنت ترتــدي زيًا 
معينًا، فقومي بتدوينــه أو األفضل من ذلك، التقاِط صورة. 
لقــد وجدنــا أن التقاط الصور لنفســنا هو مســاعدة كبيرة 
فــي التعرف علــى املالبس التــي تعمل وتبدو جيــدة وأيها 
لم تعمل.  سيســاعدك هذا في تحديد أســلوبك ويمنعك من 

ارتكاب أخطاء في الشراء.
لتســهيل العملية، يمكنك تجربــة حامل ثالثي القوائم حتى 
ال تضطريــن إلى االعتماد على اآلخريــن اللتقاط صورك من 

أجلك.
حاولي تحديد أســلوبك واتبعي املوضة فقط عندما تناسب 
أاألسلوب الحقيقي يتحدى صيحات املوضة. على الرغم من 
أنــه من الجيد إضافة بعض القطع العصرية كل موســم، إال 
أنه يجب عليِك فقط اختيار املوضة التي تناســبك.  حاولي 
أن تنتظري االتجاه الذي يناسبك ثم قومي بشراء عدة قطع.
تأكدي من أن خزانة مالبسك تحتوي على جميع األساسيات 

الالزمة السلوبك
إذا كان لديــِك مــن خــالل كل ما ســبق إحســاس أوضح بما 
تحبينه ومــا يناســبك، فأنِت بحاجة إلــى تحديد ما إذا كان 
لديِك األساسيات الضرورية ألسلوبك الخاص. ستكون هذه 
األساسيات مختلفة بالنسبة لكم جميعًا، راجع كتاب اإللهام 
الخاص بِك وحددي األساسيات الضرورية للغاية ألسلوبك.
اجعلــي أســلوبك مميــزًا للغايــة مــع قطــع وإكسســوارات 

مناسبة
بمجــرد أن تقومي بتغطية أساســيات أســلوبك، ابحِث عن 
بعض القطع الرائعــة الفريــدة حقًا بالنســبة لــِك.  حاولي 
التجاريــة  العالمــات  بــن  مبدعة واخلطــي  تكونــي  أن 
العالية واملنخفضة معًا، اصنعي شــيئًا فريدًا! من الســهل 
تغيير اإلكسســوارات، كمــا أنــه مــن األســهل أن تكونــي 

مبدعة جدًا معها. 
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تم الترحيب بامللك تشارلز الثالث وامللكة القرنية 
كاميال باركر في يورك من قبل قادة املدينة، إلى 
أن ألقــى رجل 3 بيضات عليهــم، ولكنها وقعت 
على األرض، وبعدها ألقت الشرطة القبض على 

الرجل.
وأظهرت لقطات مصورة على وســائل التواصل 
االجتماعــي البيضــات وهي تتطايــر أمام امللك 
تشــارلز الثالــث وزوجتــه قبــل أن تتكســر على 
األرض لــدى وصولهمــا لحضــور مناســبة في 
يــورك، وبدا أنهما لم يتأثرا بالحادث واســتمرا 

فى تحية الجماهير.
والالفت للنظر هو ردة فعل امللك تشارلز الثالث، 
حيــث تصــرف بهدوء تــام ولــم يحرك ســاكنا، 
واكتفــى بالنظــر إلــى البيــض الــذي وقــع عند 

أقدامه، دون أن يصدر عنه أي رد فعل غاضب.
يمكن رؤية تشــارلز الثالــث ملك بريطانيا، وهو 
ينظــر إلــى البيضة املكســورة قبــل أن يواصل 
مصافحة قادة املدينة، بما في ذلك اللورد مايور، 

الذي رحب بالزوجن في املدينة الجديدة.

مــن "بــالي بــوي" إلــى دمية "براتــز"، ســعت عارضة 
األزياء البريطانية، هانا إليزابيث، لتغير مالمح وجهها، 

لكن النتيجة كانت صادمة ملتابعيها.
أخبــرت العارضة البالغــة من العمر 32 عاما جمهورها 
علــى "إنســتغرام"، البالــغ عددهم نحــو نصــف مليون 
شــخص، كيف ســافرت إلى تركيا للخضــوع إلى عملية 
تجميل تعرف باســم "شــد عن الثعلــب"، والتي تجعل 

العينن على شكل لوز.
كمــا قامت أيضا بتكبير ثديها من 700 ســم مكعب إلى 

1050 سم مكعبا.
ونشــرت الشــابة صورهــا يــوم األربعــاء عبــر خاصية 
القصص في "إنســتغرام"، وعلقت: "اليوم األول أشــعر 
وكأننــي براتــز.. أنــا مهووســة". كما عرضت شــفتيها 
املنتفختــن وعينيهــا الكبيرتــن املبالغ فيهمــا، والتي 

كانت ال تزال تعاني من آثار الجراحة.

ماليكا أرورا تلمح لخطبتها 
على أرجون كابور

ماذا قال الملك تشارلز بعد أن رشقه أحد 
المعارضين بالبيض؟

من "بالي بوي" إلى دمية "براتز"..!

ماليــكا  الهنديــة  واملمثلــة  األزيــاء  عارضــة  أثــارت 
التســاؤالت  مــن  أرورا Malaika Arora الكثيــر 
والشائعات عن خطبتها سرا على املمثل الهندي الشهير 
أرجــون كابور Arjun Kapoor بســبب منشــور جديد 

نشرته على صفحتها الرسمية على موقع اإلنستغرام 
كتبــت فيه تقــول: "لقد قلــت نعم" وهو ما بــدا للجميع 
مثــل إعالنات الخطبــة املعتادة التي غالبا ما ينشــرها 
املشــاهير علــى مواقــع التواصــل لإلعــالن عــن أنبــاء 

خطبتهم.
وبالفعل انهالت التعليقات على املنشور من قبل معجبي 
ماليــكا أرورا ومتابعيهــا علــى اإلنســتغرام، وتســاءل 
معظــم املعلقــن عمــا إذا كانــت تقصد اإلعالن رســميا 
عــن خطبتهــا على أرجون كابــور إال أن ماليكا نفت ذلك 
في منشــور جديد وضحــت فيه أنها كانــت تقصد أنها 
قالــت نعم للعمل مع Disney + Hotstar، في مشــروع 
 ،Moving with Malaika برنامجها الواقعــي الجديد
وكتبــت عن ذلــك تقول: "حســنا، ما الذي كنــت تظنون 
أننــي أتحدث عنــه يا رفاق"، ماليــكا تحدثت بعدها عن 
برنامجهــا الواقعــي الجديــد ووصفتــه بأنه سيســمح 

ملعجبيها بالتعرف عن قرب عن حياتها.
وفقا للتقارير املنشــورة فإن العالقة الرومانســية التي 
تجمــع ما بــن ماليــكا أرورا وأرجون كابــور بدأت منذ 
عدة ســنوات إال أنهما لم يعلنا عنها رســميا ســوى في 
عام 2019، خالل االحتفاالت بعيد ميالد أرجون كابور، 
ومنــذ ذلــك الحن لم تتوقف التســاؤالت عــن خططهما 
فيمــا يتعلــق بالــزواج، وهو رد عليه أرجــون كابور في 
 Koffee أحدث ظهور له في البرنامج الحواري الشهير
with Karan، قائال إنهما ال يخططان للزواج في الوقت 

الحالي.

وتابعــت: "ال يمكــن أن أطلــب املزيــد.. حصل مــا أردت 
بالضبط، لقد ُخلقت من جديد”.

وطبعــا تلقــت هانــا ســيال مــن التعليقات الســلبية من 
أشــخاص انتقــدوا قرارهــا إجــراء مثل هــذه الجراحة، 
لكــن كان لديهــا رد واحد بســيط على الكارهــن: "إلغاء 

املتابعة”.
وهــذه ليســت املرة األولــى التي تنغمس فيهــا هانا في 
عمليــات التجميل. فقــد كانت منفتحة على ذلك منذ أيام 

"بالي بوي"، حن كانت في 18 عاما.
وظهرت الشــابة في مسلســل “Love Island” األصلي 
عــام 2015، واحتلــت املركز الثاني مــع صديقها آنذاك 
جــون كالرك. لقــد تواعــدا ملــدة 9 أشــهر قبــل فســخ 

خطوبتهما.
واآلن لديها ابن يبلغ من العمر 3 سنوات، يدعى ريجي، 
تتشارك حضانته مع خطيبها السابق، جورج أندريتي.
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آن هاثاواي ال تتوقف على 
دعم أصدقائها من النجوم

حسين فهمي ينهار باكيًا على الهواء بسبب فيلم!

شيرين تصدم الجمهور بالزواج مجددا من حسام حبيب!

كارول سماحة تخاف على ابنتها من هذه األغاني!

فــي الجزء الثاني من حلقته ببرنامج حبر ســري، الذي 
تقدمــه اإلعالميــة أســما إبراهيــم علــى قنــاة "القاهرة 
والناس"، قال الفنان حســن فهمي، إن كل األدوار التي 
أداهــا يحبهــا، ولكن دوره في فيلــم "الرصاصة ال تزال 
فــي جيبي"، الــذي تناول ملحمة حــرب أكتوبر املجيدة 

وُعرض عام 1974، له مكانة خاصة في قلبه.
وتحدث عن دوره في الفيلم قائال: "دور الضابط اللي مر 
بالهزيمة وينتصر كان مهم جدا في حياتي، والشخصية 
أثــرت كتير جدا في حياتي وكانــت مختلفة ولها مكانة 

خاصة”.
وكشــف فهمي، وقوفه على خط بارليــف الحقيقي الذي 
قالــوا عنــه ال يقهر مع زمالئــه، وبدا عليــه التأثر وقال 
باكيًا: "هذه الفترة أثرت فيا جًدا ومريت بتجربة قاسية 
جــًدا فــي النكســة و6 أكتوبر كانت بالنســبة لــي الثأر 

وشعرت بعزة النصر”.
وتابــع: "انتصــار حرب أكتوبر حســيت فيــه أني بأخذ 
بثــأري ومــكان التصويــر والظــروف اللي مرينــا بيها 
ومنطقــة القنــاة اللــي كلها كانــت مدمــرة وربنا يحمي 

بلدنا”.

صدمــت الفنانة املصرية شــيرين عبد الوهاب الجمهور 
بإعالنهــا عقد قرانها مجددا على طليقها الفنان حســام 

حبيب.
وقالت شيرين، خالل مداخلة هاتفية مع اإلعالمي عمرو 
 mbc“ أديــب، ببرنامــج "الحكايــة"، املــذاع على قنــاة
مصر": "أنا شيرين اللي قلبها متسامح وهيفضل قلبي 
متسامح، كنا ناوين عقد القران يوم السبت، لكن حسام 
أصــر على عقــد القران أمس الخميس. وبعتذر لحســام 

عن كل الكالم اللي أنا قولته في حقه”.
وأضافت :" عاوزة أطمن الناس، أن أنا في عصمة رجل 
طيــب جدا، وبيحبنــي، وكان معموال لنا حاجة، والحمد 

هلل ربنا فكهالنا"، في إشارة ألعمال سحر.
وأعلنت شــيرين التنازل عن القضايا التي رفعتها بحق 
شقيقها محمد عبدالوهاب "أنا متسامحة، وال استطيع 

أن أفعل ذلك به”.

تحدثت النجمة كارول سماحة في الجزء الثاني 
من اســتضافتها في برنامج "أنغام" عن أغاني 
املهرجانات وما ينتشر على التيك توك وتأثيره 
علــى الرأي العــام. وأكدت النجمــة اللبنانة أنه 
"فــي كل فتــرة تظهــر أغانــي ســطحية، صرنــا 
بعصر اســتهالكي، يحتكم للتيك توك والتريند، 
بخاف على ابنتي من أغاني املهرجانات والتيك 
تــوك”. وأضافت: "النجم مــروان خوري يعرف 
شــخصيتي جيــدا، لذلــك نجحت األعمــال التي 
جمعت بيننا، أول ألبوماتي )طلع فيا هيك( كان 
فــي عمر الـــ 30 عامــا، وقبل كدة كنت مكرســة 

حياتي للمسرح”.
كمــا كشــفت عــن أســماء أكثــر املطربــن الذين 
تأثــرت بهم طوال مشــوارها الفني، حيث أكدت 
أن صباح ووديع الصافي وفيروز "مثلث مقدس 

بالنسبة لي في بيتي”.
يشــار إلــى أن آخــر أعمــال كارول كان فيديــو 
كليــب أغنيتها "إجازة" التــي قدمت من خاللها 
وصــالت غنائيــة اســتعراضية دراميــة مبهــرة 
وكانــت أيضــًا من إخــراج بتول عرفــة وكلمات 
أحمد حسن راؤول وألحان محمد رحيم وتوزيع 

سليمان دميان.

آن هاثــاواي النجمــة األمريكية الشــهيرة احتفل قطاع 
كبير مــن جمهورهــا وأصدقائها بعيــد ميالدها الـ40، 
أفالمهــا  أحــدث  مــع عــرض  بالتزامــن  يأتــي  والــذي 
مــع  فيــه  تعاونــت  والــذي   ،”Armageddon Time“
املخرج جيمس غراي، آن هاثاواي نجمة اســتطاعت أن 
تحظــى باحترام وتقدير كبير بن أصدقائها من النجوم 
واملشــاهير حــول العالــم، ليــس فقــط بســبب نجاحها 
الفنــي الكبير في مجال التمثيــل بل أيضا نتيجة الدور 
االجتماعي والخيري البارز الذي تقوم به، وأيضا حالة 
الــود الواضحة التي تتعامل فيها مع أصدقائها وتظهر 

بشكل واضح عبر السوشيال ميديا.

وأضافت: "ال أســتطيع أن أســبب حزنا لوالدتي بسبب 
خالفي مع شقيقي”.

مــن جهته، قال حســام حبيــب إن املشــاكل التي حدثت 
بينهما الفترة املاضية، كانت مثل أي مشاكل تحدث بن 
أي زوجــن، وأنهمــا اتفقا على حــل أي خالفات بينهما 

وتحقيق أهدافهما.
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كريستيانو رونالدو )البرتغال(
ال يمكنك أبدا اســتبعاد أي شــيء مع رونالدو، لكنه ســيبلغ 
من العمر 41 عاما بحلول كأس العالم املقبلة، وهو ما يعني 

أن مونديال قطر من املرجح أن يكون األخير له.
وكان رونالــدو قــد أكد فــي ســبتمبر/أيلول املاضــي أنه لن 
يعتــزل بعد مونديــال قطر، معربا عن أمله فــي أن يلعب مع 
منتخــب البرتغال "لبضع ســنوات أخــرى" - فمن يعرف ما 

الذي سيحدث؟.

ليونيل ميسي )األرجنتن(
يمكننــا فــي الحقيقة تكرار العديد من األشــياء التي ذكرناه 
ســابقا عن رونالدو ونحن نتحدث عن ميســي، الذي سيبلغ 

من العمر 39 عاما خالل كأس العالم املقبلة.
لكــن الفوز بكأس العالم في قطر من شــأنه أن يضع الالعب 
البالــغ مــن العمر 35 عاما ضمن قائمــة العظماء إلى جوار 
بيليــه ودييغــو مارادونا، بالنســبة ألولئك الذيــن يعتبرون 
الفــوز باملونديــال هــو املعيــار الرئيســي لتحديــد الالعــب 

"األفضل على اإلطالق".

روبرت ليفاندوفسكي )بولندا(
ســتكون هذه هــي املرة الثانية فقط التــي يلعب فيها النجم 
البولندي روبرت ليفاندوفسكي في كأس العالم، ومن املرجح 

أن تكون األخيرة أيضا.
وفشل املهاجم البالغ من العمر 34 عاما - والذي سجل 18 
هدفا في 19 مباراة مع برشــلونة هذا املوســم - في تسجيل 
أي هدف في كأس العالم األخيرة بروسيا مع منتخب بولندا 

الذي ودع البطولة من دور املجموعات.

نيمار )البرازيل(
يعــد نيمــار، البالغ من العمر 30 عامــا، هو أصغر العب في 
هــذه القائمــة، لكنه قال بالفعــل إن كأس العالــم بقطر ربما 

تكون آخر مشاركة له في املونديال.
وقــال النجــم البرازيلــي العام املاضــي: "أعتقــد أنها كأس 
العالم األخيرة بالنسبة لي. ال أعرف ما إذا كنت أمتلك القوة 
الذهنية للتعامل مع كرة القدم بعد اآلن". لكنه أشار في وقت 

الحق إلى أن تصريحاته قد أسيء تفسيرها.

لويس سواريز )أوروغواي(
يبلغ ســواريز مــن العمر 35 عاما، لذا - كمــا هو الحال مع 
زميليه الســابقن في برشــلونة ميســي ونيمار - فقد تكون 

هذه نهاية مغامراته في كأس العالم.

لوكا مودريتش )كرواتيا(
يبلــغ نجم ريال مدريد، لوكا مودريتش، من العمر 37 عاما، 
وســتكون هــذه ثامن بطولة كبــرى له مع منتخــب كرواتيا. 
وتشــير التقارير إلى أنه ســيعتزل اللعب الدولي بعد نهاية 
كأس العالــم - علــى الرغــم مــن أن مديــره الفنــي أكــد أنــه 

سيواصل اللعب.

كريم بنزيمة )فرنسا(

كأس العالم 2022
مونديال قطر قد يكون األخير لميسي ورونالدو وليفاندوفسكي

ســيكمل مهاجم ريــال مدريد عامــه الخامــس والثالثن في 
اليوم التالي للمباراة النهائية لكأس العالم.

ويشــارك بنزيمة في هذه البطولة بعــد فوزه بجائزة أفضل 
العب في العالم لعام 2022، بعدما ســجل 44 هدفا في 46 
مباراة، على الرغم من أنه لم يســجل ســوى خمســة أهداف 

فقط هذا املوسم.

غاريث بيل )ويلز(
ســتكون هذه هــي املرة األولى التي يشــارك فيها أســطورة 
ويلــز، غاريــث بيل، فــي نهائيــات كأس العالــم - وقد تكون 

األخيرة أيضا.
قــال الالعــب البالغ من العمر 33 عاما إنه ال ينوي االعتزال 

هيمــن ليونيل ميســي وكريســتيانو رونالدو على 
الســاحة الكرويــة علــى مــدار جيل كامــل، لكن من 
املرجــح أن تكون هذه هي فرصتهما األخيرة للفوز 

بكأس العالم.
ويعــد ميســي ورونالدو من بن عــدد من الالعبن 
البارزيــن الذيــن قــد تكــون نهائيــات كأس العالم 
بقطــر 2022 هي األخيرة لهم من حيث املشــاركة 

في املونديال، وتشمل هذه القائمة:

بعد مونديال قطر، لكنه ســيكون في الســابعة والثالثن من 
عمره في كأس العالم املقبلة.

مانويل نوير )أملانيا(
سيبلغ نوير 40 عاما بحلول كأس العالم املقبلة عام 2026. 
لقد ســبق وأن لعب ســتة حراس مرمى في كأس العالم بعد 

تجاوز هذا العمر، لذا فمن املحتمل أن يلعب مجددا.

سيرجيو بوسكيتس )إسبانيا(
يعــد بوســكيتس أحد أفضــل العبــي محور االرتــكاز خالل 
العشــرين عاما األخيرة، لكنــه يبلغ من العمر 34 عاما، ولم 

تعد لياقته البدنية كما كانت في السابق.

Magic
Driving School

0403 522 501
للحصول عىل رخصة قيادة السيارات بأقل تكلفة وأرسع وقت
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نشــرت أســتراليا بيانا جماعيا مصورا تنتقد فيه ســجل قطر 
فــي مجال حقوق اإلنســان، ليصبح فريقهــا أول فريق في كأس 
العالــم 2022 يتخذ تلك الخطوة. وانتقدت الرســالة املصورة 
بالفيديــو معاملة الدولة املضيفة لكأس العالم العمال الوافدين 

وأفراد مجتمع امليم.
كمــا أصــدر اتحــاد كــرة القــدم األســترالي بيانــا قــال فيه إن 
"املعانــاة" التي يشــعر بها العمال الوافدون وأســرهم بســبب 

البطولة "ال يمكن تجاهلها".
وتشــارك أســتراليا في البطولة التي تنطلق يــوم 20 نوفمبر/

تشرين الثاني املقبل في قطر.
ويدعــو الفيديو، الــذي ضم 16 العبا، إلى مــا وصفه بـ "عالج 
فّعال" لقضايا العمال الوافدين وإلغاء تجريم العالقات املثلية.
وضمــت قائمة الالعبن األســترالين الســتة عشــر املشــاركن 
فــي الفيديو قائــد الفريق مات رايان، ومدافع نادي ســندرالند، 
بايلــي رايــت، وكاي راوليز مــن فريق هارتــس، ورئيس اتحاد 
الالعبن املحترفن في أســتراليا، وأليكس ويلكينســون، الذي 

مّثل املنتخب األسترالي آخر مرة في عام 2015.
وقــال الالعبون: "معالجة هذه القضايا ليســت باألمر الســهل، 

وال نملك كل اإلجابات".
وأضافوا :"نحن ندعم اتحاد الالعبن املحترفن في أســتراليا، 
والرابطــة الدوليــة لعمــال البناء وعمــال األخشــاب، واالتحاد 
الدولــي لنقابــات العمــال، ونســعى إلــى ترســيخ إصالحــات 

وإرساء إرث دائم في قطر".
وقــال الالعبون: "البد أن يشــمل ذلك إنشــاء مركــز موارد لدعم 
العمــال الوافدين، وتوفير عالج فّعال ملــن ُحرموا من حقوقهم، 

وإلغاء تجريم جميع العالقات املثلية".
وأضافــوا: "إنهــا الحقــوق األساســية التــي ينبغــي توافرها 
للجميــع، وهــي تكفل اســتمرار مســيرة التقدم فــي قطر وإرث 

يتجاوز صافرة انتهاء كأس العالم لكرة القدم عام 2022".
وأشــاد الالعبون في الرســالة باتخاذ بعــض اإلصالحات مثل 
إلغــاء نظــام "الكفالــة"، الــذي كان يمنــح أصحــاب العمل حق 
ســحب جوازات ســفر العمــال ومنعهم من مغــادرة البالد، بيد 
أنهــم قالــوا إن هــذه اإلصالحات ُطبقــت بطريقة غير مناســبة 

وليست كافية.
البد أن يشعر الجميع باألمان

وأشــار البيــان الصادر من اتحــاد كرة القدم األســترالي أيضا 
إلــى قوانن قطر املتعلقة بعالقات املثلين واملثليات ومزدوجي 
امليول الجنسية والعابرين جنسيا، إذ يمكن أن يقضي القانون 
فــي قطــر بعقوبة اإلعــدام على ممارســة املثلية الجنســية، مع 
انتقاد تصريحات وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، 
التي دعا فيها إلى ضرورة أن يتحلى املشجعون املثليون الذين 

سيحضرون البطولة بقدر من "املرونة والحلول الوسط".
وكان الالعــب جوشــوا كافالــوا، املدافــع األســترالي في نادي 
آدياليــد يونايتد، والذي لعب ملنتخب أســتراليا تحت عشــرين 

كأس العالم 2022:
العبو أستراليا ينشرون فيديو ينتقد سجل حقوق 

اإلنسان وتجريم العالقات المثلية في قطر

خطى الى األمام

عامــا، أول العــب كرة قدم محتــرف في الــدوري املمتاز يصرح 
عالنية أنه مثلي الجنس.

وقــال البيان "بوصفها )كرة القدم( أكثر رياضة متعددة ثقافيا 
وأكثر الرياضات تنوعا وشمولية في بالدنا، نعتقد أنه البد أن 
يكون في مقدور كل شــخص أن يشــعر باألمان وأن يكون على 

طبيعته الحقيقية".
وأضــاف: "بينما نعرب عــن تقديرنا ألعلى مســتويات التأكيد 
التــي قدمهــا صاحب الســمو أميــر دولة قطر ورئيــس االتحاد 
الدولي لكرة القدم )الفيفا( بالترحيب اآلمن بمشــجعي مجتمع 
امليم في قطر، نأمل أن يستمر هذا االنفتاح إلى ما بعد البطولة".

وقــال بيتــر تاتشــل، الناشــط البريطانــي املدافــع عــن حقوق 
املثليــن، والــذي ُمنــع من التظاهر فــي العاصمــة الدوحة يوم 
الثالثاء: "نجوم كرة القدم األستراليون يمهدون الطريق. أشيد 

ببيانهم الداعم لحقوق اإلنسان للمثلين والعمال الوافدين".
وأضــاف: "آمــل أن يحــذو كل فريــق وطني آخــر حذوهم، وأن 
يخصــص جميع قادة الفرق 30 ثانية خالل كل مؤتمر صحفي 
بعــد املبــاراة لتأكيد التزامهــم بحقوق املثلين وحقــوق املرأة 

والعمال الوافدين".
وتعد هذه واحدة من أبرز مظاهرات االنتقاد التي وجهها فريق 
مشــارك في املونديال، ال سيما بعد أن ُوجهت انتقادات شديدة 
لقرار إقامة البطولة في قطر منذ إعالن الفيفا في عام 2010.

وكانــت منظمــات حقوق اإلنســان قد اشــتكت مــن معاملة قطر 
للعمال الوافدين وعدد الوفيات بها.

وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، في فبراير/شــباط عام 
2021، إن 6500 عامــل وافــد مــن الهنــد وباكســتان ونيبال 
وبنغالديــش وســريالنكا لقــوا حتفهــم فــي قطــر منــذ فوزها 

باستضافة كأس العالم.
واســتند الرقم املعلن إلــى بيانات أتاحتها ســفارات الدول في 

قطر.
وعلــى الرغم من ذلــك قالت الحكومة القطريــة إن عدد الوفيات 
اإلجمالي مضلل، ألنه لم تكن جميع الوفيات املسجلة ألشخاص 

يعملون في مشاريع ذات صلة بكأس العالم.
وقالت الحكومة إن ســجالت الحوادث الخاصة بها أظهرت أنه 
خالل الفترة بن عامي 2014 و2020، ُسجلت 37 حالة وفاة 
بــن العمــال في مواقع بنــاء مالعب بطولــة كأس العالم، ثالثة 

منها فقط كانت "مرتبطة بالعمل".
وتلعب أســتراليا في املجموعة الرابعة التي تضم بطلة العالم 

فرنسا والدنمارك وتونس.
وكانــت الدنمارك، املنافســة فــي نفس املجموعــة، قد اعترضت 
علــى انتهاكات حقوق اإلنســان في قطر من خــالل قرار ارتداء 

العبي فريقها القمصان "الباهتة" في كأس العالم.
كمــا ســيرتدي العبــون مــن تســع دول أوروبيــة، بما فــي ذلك 
إنجلتــرا، شــارات تحمــل عبارة "حــب واحــد" احتجاجا على 

قوانن قطر املتعلقة بتجريم العالقات املثلية.

الشاعر غسان منّجد
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شعر

شوقي مسلامين
 Shawki1@optusnet.com.au

)ما أكثر الجرائم  في العالم( 
عباس علي مراد

Email:abbasmorad@hotmail.com

1 ـ 
اآلخر هو أنا اآلخر  

لكن ال يعني أن أسكت.

2 ـ 
دير ياسن، 

ِمَن الخامسة فجرًا إلى 11 ظهرًا ـ 
9 نيسان 1948. 

هم حازمون، أنتم كلٌّ منكم في قاِع جرحه،  
ذئاٌب هم، وأنتم كلٌّ منكم جنازة،  

عيوُنهم متمرِّسة، 
أنتم بالكاد بعُد منكم رأس، 

طهارُة سالِحهم 
عُن هولوكوست 9 نيسان 1948 ـ 

شرط 15 أّيار 1948. 
بقروا البطون، سرقوا املصاغات، 

الساعات، النقوَد، املواشي، السّكَر، الطحن. 
أنتم موضوع طهارة سالحهم. 

وقاَل شاهُد عيان 
عمَل طبيبًا في الجيش البريطاني 

كلَّ سنواِت الحرِب العاملّيِة الثانية: 
"مثل ما رأيُت في 9 نيسان 1948 

لم أَر طواَل خدمتي في الحرب الكونّية الثانية، 
نساٌء، شيوٌخ، أطفاٌل، شباٌب.. وانهاَل الرصاُص، 

صبّية، قتلوا طفلها بالرصاص أمام عينيها، 
وفيما ُيغمى عليها قتلوها أيضًا، 

ه،  شابٌّ هزيل ارتدى تنّكرًا مالبَس أمِّ
اكتشفوه، ضحكوا منه، وقتلوه 

وُأحرقوا جّثته أمام الصحافة العاملّية.  
جثٌث متناثرة في الطرقات، 

جثٌث متكّومة في زوايا البيوت. 
وقاَل شاهُد عيان بريطاني آخر 

أنهى حديثًا خدمَته في الجيش: 
"حّقًا ما أكثر الجرائم  في العالم".  

3 ـ 
خرج كالعادة 

وكالعادة لن يرجع. 

قراءة في كتاب سجناء الجغرافيا
بعض الكتب التي يستوقفنا محتواها أكثر من غيرها، وكتاب سجناء الجغرافيا 
لتيــم مارشــل الصادر عام 2015 واحٌد من هــذه الكتب، ملا له من أهمية وأهميته 

كانت الحافز للكتابة عنه وبإجاز.
تتأتــى أهميــة الكتــاب من التغطية الوافيــة لعدة جوانب تبدأ مــن الجغرافيا وال 
تنتهي عند الديمغرافيا مرورًا باملصالح واالستراتيجيات التي تتبعها الدول من 

اجل الحفاظ على تلك املصالح.
البعد التاريخي في الكتاب يكتسب أهمية خاصة النه يلقي الضوء على سياسات 
الدول االستعمارية واسلوبها في قهر وحتى ابادة الشعوب التي سيطرت عليها 
عن طريق رســم خطوط االستثمار املســتقبلي في إثارة املشاكل على أسس أثنية 

او عرقية او جغرافية أو إقتصادية وسياسية ...
تلعب املمرات املائية عبر البحار واملحيطات واالنهار والعوائق الطبيعة االخرى 
كالجبــال والصحــاري دورا محوريــا فــي التحكــم بمصيــر دول العالــم منذ فجر 
التاريــخ، ولكــن منذ أن بدأ اإلنســان يطــور التكنولوجيا اخذت عملية الســيطرة 
ابعــادا مختلفة عن العصور الســابقة حيــث كانت الدول املتجاورة تتأثر بشــكل 

اكبر بهذه املمرات.
امــا فــي العصــر الحديث فقد اتخــذت االمور منحى آخر بســبب بناء االســاطيل 
املتطــورة ورغبة االمبراطوريات الحديثة في فرض ســيطرتها فــي أعالي البحار 
والتحكم بطرق التجارة العاملية عبر بناء تحالفات او قهر واجتياح دول  للسيطرة 
على املواد االولية  خصوصًا النفط والغاز والفحم وغيرها...الن هذه املواد تعتبر 
العنصر الرئيســي إلنتاج الطاقة التي تحتاجها املصانع والحياة العصرية، لكن 

التقدم التكنولوجي لم يلغ أهمية الجغرافيا كما جاء في الكتاب.
يقســم الكاتــب كتابه الى عشــر مناطق جغرافية هي: روســيا، الصــن، الواليات 
املتحــدة االميركيــة، أوروبــا، أفريقيــا، الشــرق األوســط، اليابان وكوريــا، الهند 

وباكستان، أميركا الالتينية واملحيط املتجمد الشمالي.
يعرض الكتاب طبيعة الخالفات التي تتحكم بالعالقات من جميع الجوانب في كل 
أقليم، مركزًا على البعد الجغرافي الذي يعتبره الكاتب البعد الفيصل واالســاس 
فــي تطــور العالقــات بــن دول األقاليم ســلبًا او إيجابًا ويؤثر فــي تطوير الدول 

اقتصاديًا، اجتماعيأ، ثقافيًا وسياسيًا ...
رغــم ان الكاتــب حــاول أن يكــون حياديــًا اال انه فــي بعض املواقــع تغلبت نزعة 
املفاضلــة فــي املوقف بن أنظمة سياســية وغيرهــا كالديمقراطيــة والدكتاتورية 
وهــذا لــه بعد عقائدي عنــد الكاتب لم يســتطع تجنبه حيث يفضــل الديمقراطية 
ويغطــي على عيوبها ويفعل العكس بالنســبة لألنظمــة األخرى، لكن ذلك ال يلغي 
أهميــة الكتــاب الــذي يغطــي اهم التحــوالت التاريخيــة مــن زوال إمبراطوريات 
وظهــور غيرها، والطرق واالســاليب التــي اتبعت لبناء تلــك االمبراطوريات وما 
رافقهــا من إبادة شــعوب وقهر أخرى ، النه يجمــع بن دفتيه العديد من الحقائق 
غيــر متوفــرة في كتــاب واحد ويحفز القــارئ وأهل االهتمــام واالختصاص على 

املزيد من البحث واالستزادة.
نظرة ســريعة علــى معظم املشــاكل والنزاعات التــي تعصف بالعالــم هذه األيام 
تســاعد في فهم أهمية الجغرافيا وما يحدث بن روســيا وإوكراتيا حاليًا، او في 
زرع أســرائيل في فلســطن، أو بن الهند والباكستان او الصن وتايوان وغيرها 

الكثير من بؤر الصراع الكامنة او املشتعلة  حول العالم.
جــاء فــي الصفحــة 78:  "ان الخطر علــى الهيمنة االميركية يأتــي من 3 مصادر 

اولها أوروبا موحدة والثانية روسيا والثالثة الصن”.
فهل هذه صدفة؟ الجواب في صراع الدول من اجل الهيمنة ال يترك شيئًا للصدف 

والدالئل ال تعد وال تحصى.

الجغرافيا اواًل واخيرًا
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أفراح

تأبط الشــاب لــؤي أديب فاعور يد عروســه 
الجميلــة واملهذبــة أمانــي علــي الدروبــي 
ودخال صالــة "غراند فيدافيــل" بفرح عارم 
على أنغام موسيقى السيكسفوف والطبول 
العربية فأشــع الفــرح في الصالــة وتعالت 
وشــارك  التراثيــة،  والتهانــي  الزغاريــد 
متمنــن  فرحتهمــا  العروســن  الحضــور 
لهما الســعادة والفرح الدائــم ، ألف مبروك 

للعروسن وبالرفاه والبنن.

ألف مبروك للعروسين لؤي أديب فاعور وأماني علي الدروبي
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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

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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لقاء

كاريكاتور

تعهد الرئيس األمريكي، جو بايدن، بأنه لن تكون هناك "حرب 
بــاردة جديدة" مع الصن، بعد اجتمــاع تصالحي مع الرئيس 

الصيني شي جينبينغ.
كما قال إنه ال يعتقد أن الصن ستغزو تايوان.

كان هذا أول اجتماع وجهًا لوجه بن زعيمي القوتن العظمتن 
منذ أن تولى بايدن منصبه.

كمــا ناقــش الزعيمــان ملفــي كوريــا الشــمالية وغزو روســيا 
ألوكرانيــا في املحادثات التي جرت فــي بالي، قبل يوم من قمة 

مجموعة العشرين في الجزيرة اإلندونيسية.
وفي اجتماع استمر ثالث ساعات، ُعقد في فندق فخم بعد وقت 
قصيــر من وصول شــي، ناقش الزعيمان مجموعة واســعة من 

املوضوعات بما في ذلك تايوان.
وتعتبــر الجزيــرة املتمتعة بالحكــم الذاتي، التــي تطالب بكن 
بضمهــا، الواليات املتحدة حليفة، ولطاملا كانت قضية شــائكة 

في العالقات األمريكية الصينية.
وكانت التوترات بن واشــنطن وبكن تصاعدت في أغســطس/
آب املاضــي، عندمــا زارت رئيســة مجلــس النــواب األمريكــي 
نانســي بيلوســي تايــوان. وردت الصــن بمناورات عســكرية 
واسعة النطاق في جميع أنحاء الجزيرة، مما أثار مخاوف من 

صراع محتمل بن الواليات املتحدة والصن.
وقالت قراءات لوســائل اإلعالم الرسمية الصينية يوم االثنن، 
إن شي شدد على أن تايوان تظل "جوهر اإلهتمامات األساسية 
للصن... والخط األحمر األول في العالقات األمريكية الصينية 

الذي ال يمكن تجاوزه".
وحــذر املســؤولون األمريكيــون في األســابيع األخيــرة من أن 

الصن قد تصعد خططها لغزو تايوان.
وســأل املراســلون بايدن يوم االثنن عما إذا كان يعتقد أن ذلك 
صحيــح، وإذا كان يعتقــد أن حربــًا بــاردة جديــدة على وشــك 

االندالع.
وقــل بايــدن: "أعتقــد تمامــًا أنه ليس هنــاك حاجــة إلى حرب 
باردة جديدة. لقد التقيت مرات عديدة مع شــي جن بينغ وكنا 
صريحــن وواضحــن مع بعضنا البعض فــي جميع املجاالت. 
ال أعتقــد أن هنــاك أي محاولة وشــيكة من جانــب الصن لغزو 

تايوان".
وأضــاف: "لقــد أوضحت أننا نريــد أن نرى حــل القضايا عبر 
املضيق سلميًا، ولذلك ال يجب أن نتوصل إلى ذلك )حرب(. وأنا 

مقتنع بأنه فهم ما كنت أقوله وبدوري فهمت ما كان يقوله".
وقــال بايدن إن الزعيمن اتفقا على إنشــاء آلية حيث ســيكون 
هنــاك حــوارات علــى املســتويات الرئيســية للحكومــة لحــل 
القضايــا. وقال إن وزير الخارجية األمريكي، أنطوني بلينكن، 

سيزور الصن قريبًا أيضًا.
وأضاف أنه أوضح لشــي أن "سياستنا بشأن تايوان لم تتغير 

على اإلطالق. إنه نفس املوقف الذي اتخذناه بالضبط".
وقــال بايــدن مــرارًا وتكــرارًا إن الواليات املتحدة ســتدافع عن 
تايــوان إذا تعرضت لهجوم من الصــن. وينظر إلى األمر على 
أنــه خــروج عــن السياســة األمريكيــة املتمثلة فــي "الغموض 
االســتراتيجي" بشأن تايوان، والتي بموجبها ال تلتزم بالدفاع 
عــن الجزيــرة. وتضاربــت مواقــف املســؤولن األمريكيــن من 

تصريحات بايدن.
وســارت الواليات املتحــدة منذ فترة طويلة على حبل مشــدود 
بشــأن قضيــة تايــوان. وتمثل سياســة الصــن الواحدة حجر 
الزاويــة في عالقتها مع بكن، حيث تعترف واشــنطن بحكومة 
صينيــة واحــدة فقط، في بكن، فيما ال تربطها عالقات رســمية 

مع تايوان.
لكــن الواليــات املتحــدة تحافظ أيضــًا على عالقــات وثيقة مع 
تايوان وتبيع لها األسلحة بموجب قانون العالقات مع تايوان، 
الــذي ينص علــى أن الواليات املتحدة يجــب أن تزود الجزيرة 

بوسائل الدفاع عن نفسها.
منافسة وليس صراعا

إلى جانب تايوان، غطت مناقشات شي وبايدن أيضًا املخاوف 
بشــأن كوريا الشــمالية وغزو روســيا ألوكرانيا، وفقًا لبيانات 

الجانبن.

شي وبايدن: الرئيس األمريكي يعد
بـ “أال تكون هناك حرب باردة جديدة” مع الصين

كمــا أثــار بايــدن مخــاوف بشــأن قضايا حقــوق اإلنســان في 
الصن، بما في ذلك معاملة اإليغور املســلمن في شــينجيانغ، 

وهونغ كونغ والتبت.
وســعى الزعيمان إلبالغ بعضهما البعــض، وبقية العالم الذي 
يراقــب اجتماعهمــا، أنهما على درايــة بأن االســتقرار العاملي 
يعتمــد علــى العالقــات بــن بلديهمــا، وأنهمــا ســيتصرفان 

بمسؤولية.
وخــالل األيــام األخيرة، بــذل بايــدن واملســؤولون األمريكيون 
جهودًا مضنية لإلشارة إلى نيتهم في املصالحة، مؤكدين مرارًا 
وتكــرارًا أن الواليــات املتحــدة ال تريد الصــراع مع الصن، مع 

الحفاظ على الشعور باملنافسة القوية.
وبــدا أن شــي يتبنــى املوقــف نفســه، معترفــًا فــي املالحظات 
االفتتاحية لالجتماع بأننا "نحتاج إلى رســم املســار الصحيح 

للعالقــات الصينية األمريكية"، بالنظر إلى أن "العالم قد وصل 
إلى مفترق طرق".

وفي وقت الحق من البيان الصيني، قال شي إن "العالقات بن 
الصــن والواليــات املتحدة ال ينبغي أن تكــون لعبة محصلتها 
صفــر حيث تنهض أنت وأســقط أنا .. األرض الواســعة قادرة 
تمامــًا علــى اســتيعاب التنميــة واالزدهــار املشــترك للصــن 

والواليات املتحدة".
وأشار وين تي سونغ، أستاذ العلوم السياسية الذي يدرس في 
برنامج دراســات تايوان التابع للجامعة الوطنية األســترالية، 

إلى أن هناك "القليل من االتفاقيات الحقيقية".
وقال إن شــي وبايــدن فازا، مضيفًا أن الزعيــم الصيني "أظهر 
أن بايدن ال يخيفه، وكأن الواليات املتحدة والصن متســاويان 

حقيقيان".
وأضاف أنه في غضون ذلك، حصل بايدن على فرصة اإلشــارة 
الــى أن "الواليــات املتحدة توســع حــدود ما هو ممكن بشــأن 
تايــوان وعلى اتفــاق الجانبن على تحســن الحــوار وطمأنة 

الدول األخرى".
وقــال عالــم السياســة إيــان تشــونغ، مــن جامعة ســنغافورة 
الوطنيــة: "أعتقــد أن النغمــة كانت إيجابية بشــكل عام. هناك 
بعض االعتراف بأن هناك مصالح مشــتركة، ويشــمل ذلك عدم 

ترك العالقة تخرج عن نطاق السيطرة".
وأضــاف: "لكنني ســأظل حــذرًا إلى حــد ما. نظــرًا للتقلب في 

العالقات الصينية األمريكية".
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إيلون ماسك: “تويتر” يخسر 4 ماليين دوالر يوميا.. 
وهذا ما يمكن فعله!

كيف أفلس ملك البيتكوين؟.. مقربون يكشفون

قــال رجل األعمــال الشــهير إيلون ماســك، واملالك 
الجديــد ملنصــة "تويتــر"، إن املنصــة الشــهيرة 
تخسر 4 مالين دوالر يوميًا، معربًا عن استعداده 

لبذل املزيد من الجهود لتحسن أرباح املنصة.
وذكرت شــبكة "سي إن بي ســي" في تقرير حديث، أن خطة 
إيلون ماســك بشــأن "تويتر" تشمل فرض 7.99 دوالر على 
مستخدمي "تويتر" لوضع العالمة الزرقاء على حساباتهم. 
وأوضحــت، أن هذه الخطوة ســوف ُتــدُرّ 120 مليون دوالر 

شهريًا للمنصة.
وقبــل أيــام، كان الرئيــس األميركــي، جو بايدن، قد كشــف 
أن عالقــة مالك تويتر والرئيس التنفيذي لشــركة “تســال”، 
إيلون ماســك، مع الــدول األخرى كانت "جديــرة باالهتمام" 

وإعادة النظر، لكنه رفض اإلفصاح عن كيفية القيام بذلك.
وقــال "بايــدن" عندمــا ســئل عمــا إذا كان "ماســك" يشــكل 
تهديــًدا لألمــن القومي: "أعتقــد أن تعاون إيلون ماســك أو 
عالقاته الفنية مع الدول األخرى تستحق النظر فيها، سواء 

كان يفعل أي شيء غير مناسب أم ال”.
وعندمــا ســأل أحــد املراســلن في الغرفــة: "كيــف؟" أجاب 
الرئيــس: "هنــاك الكثيــر من الطــرق التي يجــب مراجعتها 

وتتبعها”.
وقبــل أن يكمل املليارديــر األميركي وأثرى رجــل في العالم 
"ماســك"، عملية االســتحواذ علــى منصة "تويتــر" والبالغ 
قيمتهــا 44 مليــار دوالر، ذكــرت وكالــة "بلومبيــرغ"، أن 
فــي  كانــوا  "بايــدن"  األميركــي  الرئيــس  إدارة  مســؤولي 
مناقشــات مبكــرة حــول احتمــال إخضــاع بعض مشــاريع 

مصيبتــه كبيــرة، فقــد خســر ســام بنكمــان فرايد مؤســس 
منصــة “FTX” إحــدى أكبر بورصات العمالت املشــفرة في 
العالم، 15 مليار دوالر من ثروته في يوم واحد، وسط إعالن 

الشركة أنها ستقدم طلبًا لإلفالس.
ووســط هذه الفتــرة العصيبة، أصيب املســتثمرون بصدمة 
كبيرة، مؤكدين أن نظام التشفير البيئي بأكمله أضحى على 

حافة الهاوية.
فقــد كان االنهيــار الدراماتيكــي للشــركة، والذي اشــتد في 
األيام القليلة املاضية، بمثابة انهيار مذهل ملا كان ُيعتقد أنه 
أحد أكثر شــركات التشفير اســتقرارا في العالم، خصوصًا 
وأن بنكمان كان دعم معظم مشــاريع التشــفير املتعثرة بما 

.Celsiusو ،Voyager Digitalو ،BlockFi في ذلك
كمــا اســتثمر في شــركة روبــن هــوود ماركتس، ممــا أثار 

التكهنات بأنه سيتولى زمام األمور في تطبيق التداول.
وقــال العام املاضي، إنه بمجرد أن تصبح شــركته للعمالت 
 CME Group كبيرة بما يكفي، يمكن أن تبتلع FTX املشفرة

أو غولدمان ساكس غروب.
مقربون يكشفون

لكــن 3 أشــخاص تعاملــوا مــع FTX ومديريهــا التنفيذين 
 ، Alameda Research وشــركة التجــارة املرتبطــة بهــا
يقولــون إن هــذه الكارثة تختلف عن حاالت فشــل التشــفير 

األخرى.
وأوضحوا أن ما حدث مع امللياردير كانت عملية من شقن، 
األول تبادل العمالت املشفرة الكبير الذي يمكن للمستثمرين 
مــن خالله تداول مجموعــة من الرموز واملشــتقات، واآلخر 
شركة التجارة الكبيرة التي استفادت من إنشاء أسواق في 

العمالت املشفرة واملشتقات.
كمــا شــددوا علــى أن هــذا ال يعني فقــط مطابقــة البائعن 
واملشترين، ولكن أيضا استخدام أموالهم الخاصة للتداول.
في حن أخبر مســتثمر واثنان من املديرين التنفيذين لدى 
بنكمان، أن هناك تالعبًا حصل في السنوات األخيرة، الفتن 
إلى خسارة مستثمرين أموااًل بسببها، وخسائر بقيمة 150 

مليون دوالر طالت عديدًا من متداولي العمالت املشفرة.
خسارة 15 مليار دوالر بيوم واحد

Town & Country
Real Estate Merrylands

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

Please contact us  Elie Kaltoum

3 / 254 Pitt St, MERRYLANDS NSW 2160 
P: 02 9897 7466 
F: 02 9897 7669 
M: 0413 764 648 

إيلون ماســك ملراجعات األمن القومي األميركي، بما في ذلك 
االستحواذ على منصة "تويتر”.

ووفــق بيان، قالت املتحدثة باســم مجلس األمن القومي في 
الواليــات املتحــدة األميركية، أدريان واتســون في بيان: "ال 
نعلــم بوجود مثل هذه املحادثات". فيما قال متحدث باســم 
وزارة الخزانــة األميركيــة، إن لجنة االســتثمار األجنبي في 
الواليــات املتحــدة "ال تعلــق علًنا علــى املعامــالت التي قد 
تراجعهــا أو ال تقــوم بمراجعتها، وأن مثــل هذه اإلجراءات 

تتم بموجب القانون واملمارسة”.
مــن بــن املســتثمرين فــي األســهم الذيــن التزمــوا بتوفير 
التمويــل ملســاعدة "ماســك" فــي تمويل صفقة االســتحواذ 
على املنصة الشــهيرة، هناك العديد من الكيانات األجنبية، 
بمــا فــي ذلك صندوق الثروة الســيادية القطــري وغيره من 

املستثمرين العرب.

يذكــر أن ســام بنكمان فرايــد، كان يعتبر قبل أســابيع فقط، 
 John Pierpont نسخة التشفير من أسطورة القطاع املالي
Morgan، والــذي أســس عمــالق وول ســتريت وأكبر بنك 
أميركــي "جي بــي مورغــان"، إذ وضــع البعــض رهاناتهم 
عليهــم من حيــث حجم الثــروة، ونجاحه في إنقــاذ صناعة 

التشفير التي شهدت سلسلة انهيارات متتالية.
إال أنه خسر نحو 15 مليار دوالر من ثروته في يوم واحد.

كمــا أعلنت منصتــه “FTX” إحدى أكبــر بورصات العمالت 
املشــفرة في العالم، الجمعة، أنها ستقدم طلبا لإلفالس، مع 
تنحي رئيســها التنفيذي، سام بانكمان فرايد، ليسطر بذلك 
ســقوط أحد أقطــاب العمالت املشــفرة األكثر ثــراًء واألكثر 

نفوًذا.
أفادت وكالة "بلومبرغ" أن بورصة العمالت املشفرة إف تي 
إكس FTX، الجمعة، ســتبدأ إجــراءات الحماية من اإلفالس 
في الواليات املتحدة، بينما اســتقال رئيسها التنفيذي سام 

بانكمان فرايد.
وأعلنــت FTX، إحدى أكبــر بورصات العمالت املشــفرة في 
العالم، اليوم الجمعة أنها ســتقدم ملفا بشــأن اإلفالس، مع 

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(

تنحــي رئيســها التنفيذي، ســام بانكمان فرايــد، في أعقاب 
فضيحة تداول أثارت استفسارات تنظيمية للشركة.

وكان االنهيار الدراماتيكي للشــركة، والذي اشــتد في األيام 
القليلــة املاضية، بمثابة انهيار مذهل ملا كان يعتقد أنه أحد 
أكثر شــركات التشــفير اســتقرارا في العالم. بــدال من ذلك، 
هناك اآلن مســتثمرون غاضبون وعــدد متزايد من الكيانات 

الحكومية تحاول تحديد ما حدث.
إلــى ذلك، أطلقــت وزارة العدل تحقيقات في FTX، للنظر في 
مــا إذا كانت بورصة العمالت املشــفرة املنهارة قد تجاوزت 
القواعــد املتعلقة بحماية ودائع املســتهلكن والعالقات مع 

الشركات التابعة للتداول.
وقــد اســتقال ســام بانكمــان فرايــد، الرئيــس التنفيــذي 

واملؤسس لشركة FTX من منصبه، وتم تعين جون راي.
وقالــت FTX في بيان إن حوالي 130 شــركة تابعة إضافية 
بمــا في ذلك FTX US و Alameda Research بدأت أيضا 

عملية اإلفالس.
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مليارديرات التكنولوجيا يربحون 95 مليار دوالر في يوم واحد

املطعم الشامي حتلو اجللسة واللقمة املميزة

عنوان املطعم الشامي
102 - 106  Railway Terrace Merrylands Tel: 02 8677 1671

ا�م�ي ا�ممطعم ا�م�ش
هل تشتهي طبخات املنزل والعائلة؟

شيش برك، شاكرية، املنسف االردني، 
الشاورما الشامية، الدجاج البروستد والكثير 

من االطباق الشهية

حقق املليارديرات من أصحاب وأثرياء شركات التكنولوجيا 
األميركية أرباحًا قياســية، بعد االرتفاع الحاد الذي سجلته 
أســواق األســهم فــي الواليات املتحــدة، حيــث أضافوا إلى 

ثرواتهم 59 مليار دوالر في يوم واحد فقط.
وقــال تقريــر نشــره موقــع "بزنــس إنســايدر" إن انتعاش 
األســواق يــوم الخميس املاضــي أدى إلــى ارتفــاع ثــروة 
املليارديــرات األميركيــن فــي مجــال التكنولوجيــا بمقدار 
قياســي ليوم واحــد، مما منحهــم فترة راحة مــن عام قاٍس 

ألسهم التكنولوجيا.
وارتفعــت األســهم األميركية بنســبة وصلت إلــى %7 يوم 
الخميس، بعد أن أظهر مؤشر أسعار املستهلك لشهر أكتوبر 
أن التضخــم قــد هــدأ، مما أثــار اآلمــال فــي أن االحتياطي 

الفيدرالي سوف يبطئ رفع أسعار الفائدة.
وبفضــل هذا، أضاف 32 مليارديــرًا في مجال التكنولوجيا 
بشــكل جماعــي 59 مليــار دوالر إلــى صافــي ثرواتهم يوم 
الخميس، بحسب ما أوردت وكالة "بلومبرغ" لألنباء، حيث 
إن الكثيــر من ثــروات املليارديرات مرتبطــة بحيازاتهم في 

شركات التكنولوجيا املدرجة.
وجــاء مؤســس "أمــازون" جيف بيــزوس في املركــز األول، 
محققــًا أكبــر قفزة فــي صافي ثروتــه في يــوم واحد، حيث 
ارتفعت ثروته بمقدار 10.5 مليار دوالر لتصل إلى 119.6 

مليار دوالر.
وأفادت صحيفة "وول ســتريت جورنال" أن أســعار أســهم 
عمــالق التجــارة اإللكترونيــة ارتفعــت بنســبة %12 على 
خلفيــة األخبــار التــي تفيــد بــأن الرئيــس التنفيــذي آندي 

جيسي يجري مراجعة لخفض التكاليف.
وكان الرئيس التنفيذي لشــركة "تســال" إيلون ماسك -وهو 
أيضــًا أغنى شــخص فــي العالــم- ثاني أكبــر الرابحن من 
صعــود األســهم التكنولوجية يوم الخميــس املاضي، حيث 
قفــزت ثروته بمقدار 9.6 مليار دوالر إلى 184 مليار دوالر، 

بحسب ما رصدت "بلومبرغ”.
وســجل الرئيس التنفيذي السابق لشــركة "مايكروسوفت" 

ســتيف باملــر ارتفاعًا في صافــي ثروته بمقــدار 5.9 مليار 
دوالر، بينما شــهد مؤسســا شــركة "ألفابيــت" التي تمتلك 
"غوغــل"، وهمــا كل مــن الري بيغ وســيرجي بريــن ارتفاع 
ثرواتهمــا بمقــدار 5.3 مليــار دوالر و5.1 مليار دوالر على 

التوالي.
وكانت أسهم التكنولوجيا في األسواق األميركية قد شهدت 

حالــة مــن الفوضى هــذا العام، حيــث أثر ارتفــاع التضخم 
واالرتفــاع فــي أســعار الفائدة علــى معنويات الســوق مما 

تسبب في عمليات بيع واسعة النطاق.
وأغلق مؤشــر "ناسداك 100" الذي يركز على التكنولوجيا 
علــى ارتفــاع %7.5 يــوم الخميــس املاضي، لكنــه ال يزال 

منخفضًا بنسبة %29 هذا العام حتى اآلن.
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متفرقات

شركة أميركية تحصل على موافقة رسمية لبيع 
"لحوم صناعية”

أخذ الفياغرا أول مرة.. كيف 
تحصل على أفضل النتائج؟

لهذه المشكلة.. "تسال” تستدعي أكثر من ٣2١ ألف سيارة

تلقت شــركة "أب ســايد فودز" األميركية املتخصصة في إنتاج 
لحــوم مــن دون قتــل الحيوانــات، الضــوء األخضر مــن إدارة 
األغذيــة والعقاقير األميركيــة بخصوص األســاليب اإلنتاجية 

التي تعتمدها.
وقــال املديــر العام للشــركة أوما فاليتــي "أطلقنا )أب ســايد( 
فــي عالم مليء باملتشــككن، ونضــع اليوم بصمة فــي التاريخ 
بعدما أصبحنا أول شركة تتلقى هذه الرسالة من إدارة األغذية 

والعقاقير فيما يتعلق باللحوم املُنتجة في املختبر”.
وأشار إلى أّن ما ُسّجل يمثل "خطوة رئيسة نحو حقبة جديدة 
فــي إنتــاج اللحــوم"، مضيفًا "متحمــس لفكرة أّن املســتهلكن 
األميركين ســتتاح لهم قريبًا فرصة تناول لحوم لذيذة منتجة 

مباشرة من الخاليا الحيوانية”.
وال يــزال أمام الشــركة اجتيــاز عقبات عدة قبــل أن تتمكن من 
املباشــرة ببيع منتجاتها، ومن بينهــا عمليات تفتيش تجريها 

وزارة الزراعة األميركية.

أعلنــت شــركة تســال األميركيــة الشــهيرة لصناعة الســيارات 
الكهربائية، السبت، استدعاء ما يزيد على 321 ألف سيارة في 
الواليات املتحدة بسبب عدم إضاءة املصابيح الخلفية أحيانا.

ويأتي هذا النبأ في أعقاب استدعاء الشركة، الجمعة، ما يقرب 
من 30 ألف سيارة من طراز "إكس" في الواليات املتحدة بسبب 
مشكلة ربما تتسبب في نفخ الوسادة الهوائية للراكب األمامي 
بشــكل غيــر صحيح، ممــا أدى إلى انخفاض أســهمها بنحو 3 

باملئة إلى أدنى مستوى لها في عامن تقريبا.
وأبلغت الشركة املصنعة للسيارات الكهربائية، السبت، اإلدارة 
الوطنيــة املعنيــة بالســالمة املرورية على الطرق الســريعة بأن 
االســتدعاء املتعلق باإلضاءة الخلفية يشــمل بعض الســيارات 

تعتبــر الفياغــرا مــن أكثر األدويــة التي يتم بيعها فــي العالم، 
تســتخدم هذه الحبة الزرقاء التي تشــبه شــكل املاسة من أجل 
زيادة القدرة الجنسية عند الرجال الذين يواجهون مشاكل في 

االنتصاب.
إذا كنت ستســتخدم الفياجرا ألول مرة في حياتك، إليك بعض 
النصائح لتحقيق أقصى اســتفادة منها وتقليل احتمال ظهور 

اآلثار الجانبية عليك.
ما هي الفياغرا ؟

الفياغــرا )ســيلدينافيل( هــي دواء يســتخدم لزيــادة القــدرة 
الجنسية وبالتالي معالجة الضعف الجنسي، تشير التقديرات 
إلــى أن حوالي 150 مليون رجل في العالم يعاني من الضعف 
الجنســي، هذا هو الســبب الذي يدفع الكثيرين لشــراء حبوب 

الفياغرا وأخذها.
كانت حبوب الفياغرا التي تم إطالقها أول مرة ذات لون أزرق، 
لذا تعرف حتى الوقت الحالي باســم الحبة الزرقاء، على الرغم 

من أن الكثير من العالمات التجارية تطرحها بألوان أخرى.
حبــوب الفياغــرا لها تأثير يــؤدي إلى ارتفاع ضغــط الدم، لذا 
ينبغــي أخذهــا حســب تعليمــات الطبيــب والتقّيــد بالجرعــة 

املوصوفة.
وافقــت إدارة الغــذاء والــدواء األمريكيــة FDA علــى الســماح 
باســتخدام حبوب الفياغرا عيار 25 و 50 و 100 ملغ لعالج 

الضعف الجنسي.
كيف تعالج الفياغرا الضعف الجنسي؟

عندما يشــعر الرجل باإلثارة الجنســية، يفرز جسمه أوكســيد 
النيتريــك، الــذي يــؤدي إلــى حــدوث االنتصــاب. لكــن العديد 
مــن األســباب يمكــن أن تجعــل الرجــل يعاني مــن صعوبة في 

االنتصاب أو املحافظة عليه.
تعمل حبوب الفياغرا وغيرها من أدوية عالج الضعف الجنسي 
علــى إرخاء العضالت والشــراين داخل القضيب مما يســاعد 

على وصول املزيد من الدم إليه.

وذكــرت إدارة األغذيــة والعقاقير فــي بيان أّنهــا قّيمت "بدقة" 
البيانات واملعلومات التي وفرتها الشــركة في شــأن أساليبها 
وليس لديها "أسئلة إضافية في هذه املرحلة حول استنتاجاتها 

فيما يتعلق بالسالمة الغذائية”.
وتطمح شركات ناشئة عدة إلنتاج وتسويق ما يسّمى بـ"اللحوم 
املخبرية" أو االصطناعية، ما يتيح للبشــر اســتهالك البروتن 
الحيواني من خالل أساليب تحمل آثارًا بيئية أقل مما تتسبب 

به تربية الحيوانات، وال تؤذي هذه الكائنات.
ووفق "ســكاي نيوز عربيــة" تختلف هذه املنتجات عن البدائل 
النباتيــة للحــوم كـ"لحــم الســتيك" املصنوع من فــول الصويا 
ومكونــات أخرى مشــابهة للحوم مــن ناحية امللمــس والنكهة 

لكنها ال تحوي بروتينات حيوانية.
وتعتبر "إيت جاســت" املنافســة لـ"أب ســايد فودز" أول شركة 
تحصــل عــام 2020 في ســنغافورة علــى ترخيــص يتيح لها 

تسويق اللحوم الصناعية.

مــن طــراز 3 لعام 2023 وبعض الســيارات مــن "موديل واي" 
بدءا من إنتاج عام 2020.

وقالت تســال، ومقرها تكســاس، إنها ســُتجري تحديثا عن بعد 
ملعالجة مشــكلة اإلضاءة الخلفية، مضيفــة أنها لم تتلق تقارير 

عن وقوع أي حوادث أو إصابات مرتبطة بهذا االستدعاء.
وذكرت الشركة أن االستدعاء جاء بعد شكاوى من عمالء علمت 
بها في أواخر شــهر أكتوبر، ومعظمها من األسواق الخارجية، 

قالوا إن املصابيح الخلفية للسيارة لم تعمل.
وأظهر تحقيق في هذه الشــكاوى أنه في حاالت نادرة، وبشــكل 
متقطع، ربما ال تعمل األضواء بســبب مشــكلة عند بدء تشــغيل 

السيارة.

0400 140 120

IMAGE FRENZY
Antoine Yammine

53 Norman Avenue Hammondville 2170
info@imagefrenzy.com.au
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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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نوع حلوى يخفض نسبة 
الكوليسترول وضغط الدم.. 

ما هو؟

تتمات

وكان من بن القضايا التي أثيرت في االجتماع الذي استمر 
نصف ســاعة اعتقال املواطنن األسترالين تشنغ لي ويانغ 

هينغ جون.
وقــال ألبانيــزي إنــه "طــرح الخالفــات التــي لدينا بشــأن 
قضايا حقوق اإلنسان"، بما في ذلك في مقاطعة شينجيانغ 
الصينيــة، حيــث واجهــت بكــن مزاعــم بانتهــاكات حقوق 

اإلنسان ضد سكان األويغور في املنطقة.
وقال ألبانيزي إنه أثار الحاجة إلى التعاون بشأن "معالجة 

تغير املناخ" كما أشار إلى مخاوفه بشأن تايوان.
وأعلــن رئيــس الــوزراء إنه تحــدث "بحزم ولكــن باحترام" 
وحث الرئيس شــي على ممارســة نفوذ الصن على روســيا 

وإدانة حربها مع أوكرانيا.
كما ســأل أحد املراســلن ألبانيزي عن "ســؤال الـ20 مليار 
دوالر" في إشــارة إلــى العقوبات التجاريــة التي فرضتتها 
الصــن مجموعــة مــن الصــادرات األســترالية، ومنهــا ذلك 

النبيذ والشعير ولحم البقر والفحم واملأكوالت البحرية.
لكــن رئيــس الــوزراء أملــح إلى عدم وجــود انفــراج في هذه 

القضية.
وقــال: "لــم يكن مــن املتوقع أن يؤدي اجتمــاع مثل هذا إلى 

إعالن فوري”.
وفي كلمته االفتتاحية قبل االجتماع، قال شــي إن العالقات 
بــن الصــن وأســتراليا واجهــت بعــض الصعوبــات فــي 

السنوات القليلة املاضية.
وأضــاف، "لــم يكن هذا مــا كنا نرغب فــي رؤيته ألن الصن 
وأســتراليا دولتــان مهمتــان فــي منطقــة آســيا واملحيــط 

الهادئ”.
“يجــب أن نحســن عالقتنــا ونحافظ عليهــا ونطورها ألنها 

تتفق مع املصالح األساسية لشعبي البلدين”.
وأشــار الرئيــس الصيني إلــى أنه منذ أن أصبــح ألبانيزي 
رئيســًا للوزراء قال إنه ســيتعامل مع العالقات بن البلدين 

"بطريقة ناضجة”.
أضاف شي: "إنني أعلق أهمية كبيرة على رأيك”.

عندما سئل السيد ألبانيزي عما إذا كان سيتم توجيه دعوة 
له في أي وقت قريب ، كان حريًصا في صياغته.

وقال للصحفين في: "ما قمنا به هذا األســبوع هو خطوات 
أولى ، وأنا ال أستبق األمور”.

“أعتقــد أن التعامــل مــع الصــن ، مثــل التعامل مــع الدول 
األخرى ، أمر بناء- وهذا ما كان هذا األسبوع.

“ســنواصل املســار باتجــاه التقــدم الــذي تم إحــرازه هذا 
األسبوع ، التخاذ خطوات لألمام مًعا”.

هيمنت مناقشــة غزو روســيا املســتمر ألوكرانيا ، وطموح 
الصــن االســتراتيجي في منطقة آســيا واملحيــط الهادئ ، 
علــى حضور رئيس الوزراء في قمة مجموعة العشــرين في 

بالي.
طغــى إطــالق كوريــا الشــمالية لصــاروخ بعيد املــدى على 
جــزء مــن قمة أبيك ، عندمــا عقدت نائبــة الرئيس األمريكي 
كامــاال هاريس اجتماعا مع اليابان وكوريا الجنوبية وكندا 

ونيوزيلندا وأستراليا على الهامش إلدانة اإلطالق.
قــال ألبانيــزي: "ال يمكن أن يكون لديــك حلول لدولة واحدة 

لقضايا عاملية”.
“كل شــيء يتطلــب تعاونــا دوليــا ، ويتطلب حســن النية ، 

ويتطلب من الدول العمل معا من أجل املصالح املشتركة.
“وهذا ما سعيت إلى القيام به خالل األيام الثمانية املاضية 
، هو إرسال رسالة مفادها أن أستراليا تريد املشاركة بشكل 
بنــاء ، والعمل مع شــركائنا فــي املنطقة ، وفي جميع أنحاء 

العالم.”
قضايا التجارة مع تايوان

اقترح الســيد ألبانيزي أن تايوان ليســت مؤهلة لالنضمام 
إلــى اتفاقية التجــارة العاملية العمالقة ، االتفاقية الشــاملة 
واملتقدمــة للشــراكة عبر املحيط الهــادئ )CPTPP( ، ألنه لم 

يتم االعتراف بها كدولة قومية.
أثــار ذلــك قلق وزارة الشــؤون الخارجية فــي تايبيه ، التي 
أصــرت علــى أن CPTPP مفتوح لالقتصادات ، بغض النظر 

عن مكانتها الدبلوماسية.
وقالــت وزارة الخارجية إن الحكومة األســترالية كانت على 

اتصال بهذا الشأن.
وقالت املتحدثة جوان أوو: "أوضحت حكومة أستراليا منذ 
ذلــك الحــن مع تايــوان أن موقفها من انضمــام تايوان إلى 
CPTPP لــم يتغير ، وأنها تواصــل الترحيب بدخول جميع 
االقتصــادات التي تلبي املعايير العالية لـ CPTPP ، بما في 

ذلك تايوان”. .
تجنــب ألبانيزي اإلجابة مباشــرة عمــا إذا كان قد أخطأ في 

الكالم ، عندم تم توجيه األسئلة له.
وقال "موقفنا لم يتغير”.

باالجمــاع  املوافقــة  مبــدأ  مــن  الطلبــات  مــع  “ســنتعامل 
.CPTPP لالقتصادات املتقدمة لالنضمام إلى

ترامب يعلن ترشحه...

أنطوني ألبانيزي...

األمريكية فــي  الفدراليــة  لهيئة االنتخابــات  لالنتخابــات 
الحــزب  داخــل  قاســية  تمهد ملعركــة  أن  خطوة يتوقــع 

الجمهوري لنيل بطاقة الترشح للرئاسة.
دشــن الرئيس األمريكي الســابق دونالد ترامب، الذي شــن 
هجمات شرســة على نزاهة التصويت في الواليات املتحدة 
منــذ هزيمته فــي انتخابــات 2020، يــوم الثالثــاء حملته 
الســتعادة الرئاســة فــي عــام 2024، مســتهدفا اســتباق 

منافسيه الجمهورين املحتملن.
وفــي إطــار ســعيه إلــى مواجهــة جديــدة ضــد الرئيــس 
الديمقراطــي جو بايدن، أصدر ترامــب إعالنه في منزله في 
ماراالغو في فلوريدا بعد أســبوع مــن االنتخابات النصفية 
التي فشــل فيهــا الجمهوريون في الفوز بعــدد املقاعد التي 

كانوا يأملونها في الكونغرس.
وتعهــد ترامــب بمنع إعــادة انتخــاب الرئيــس الحالي جو 
بايدن في عام 2024، وقال ملؤيديه: "سأضمن عدم حصول 
بايــدن على أربعة أعــوام أخرى"، مضيفا: "بالدنا ال يمكنها 

تحمل ذلك”.
وفــي خطاب اســتمر ألكثر بقليل من ســاعة واحــدة، تحدث 
ترامــب إلى مئات مــن أنصاره في قاعة مزينــة بعدة ثريات 

عليها عشرات األعالم األمريكية.
وقــال ترامب أمام حشــد مــن أفراد أســرته واملتبرعن: "من 

أجــل جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، أعلن الليلة ترشــيحي 
ملنصب رئيس الواليات املتحدة”.

وفي وقت ســابق يوم الثالثاء، قدم مســاعدو ترامب أوراقا 
إلــى لجنــة االنتخابات االتحاديــة األمريكية لتشــكيل لجنة 

تسمى "دونالد جيه، ترامب رئيسا ألمريكا 2024”.
وابتعــد ترامــب عن توجيه اإلهانات مثلمــا كان يفعل خالل 
ظهوره في املناســبات العامة األخــرى، واختار بدال من ذلك 
انتقاد رئاسة بايدن ومراجعة ما قال إنها إنجازات سياسية 

خالل فترته في املنصب.
وقال: "قبل عامن كنا أمة عظيمة وقريبا سنكون أمة عظيمة 

مرة أخرى”.

ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم من بوادر املشاكل 
الصحيــة الخطيــرة، التــي تتراوح مــن أمــراض القلب إلى 

السكتات الدماغية.
معيًنــا  نوًعــا  أن  موســلي  مايــكل  الطبيــب  ويوضــح 
يضبــط  أن  يمكــن  "الشــوكوالتة"  من الحلوى وهــي 

مستويات الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم.
ولكن يجب تجنب تناول شــوكوالتة الحليب، ألن هذا النوع 
غيــر مفيــد لصحــة القلب واألوعيــة الدموية، وفــق ما أورد 

.”express" موقع
ومــن األفضــل في وقت متأخر بعد الظهر )أو بعد العشــاء( 
تنــاول بضــع مربعــات صغيــرة مــن الشــوكوالتة الداكنة، 
حيــث أنها تســاعد علــى إرضاء الرغبة الشــديدة في تناول 
شــيء حلو، وفــي نفس الوقت تقدم فوائــد صحية محتملة، 
مثــل خفض ضغط الدم، وتحســن تدفق الدم، ومســتويات 

األنسولن والكوليسترول وتعزيز العقل.
ويرجع الســبب وراء قوة الشوكوالتة الداكنة إلى محتواها 
العالي من الفالفانول، وهي مركبات نباتية مرتبطة بالفوائد 

الصحية.
 BMC Medicine وأوضحــت دراســة ُنشــرت فــي مجلــة
تجــارب عشــوائية مختلفــة بحثــت فــي املكــون الرئيســي 

للشوكوالتة وهو الكاكاو.
ووجــد الباحثون أن الشــوكوالتة الداكنة تقدم تأثيًرا كبيًرا 
فــي خفــض ضغط الــدم، ومع ذلــك، الحظ الفريــق أيًضا أن 
املشــاركن الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم هم فقط من 

يمكنهم جني هذه الفائدة.
ووجــدت األبحــاث التــي ُنشــرت فــي مجلــة جمعيــة القلب 
األمريكيــة، أن إقران الشــوكوالتة الداكنة باللــوز يخفــض 

مستويات الكوليسترول املرتفعة في 4أسابيع.
وبالنظر إلى 48 شخًصا يعانون من زيادة الوزن والسمنة، 
الحظ الباحثون أن اللوز بمفرده يخفض الكوليسترول السيئ 

بنسبة 7%.
وتحدث الدكتور موســلي إلى البروفيســور إيدين كاسيدي 
األســتاذ بكليــة علوم األحيــاء بجامعة كوينز في بلفاســت: 

للوصول إلى جذور قوة الشوكوالتة الداكنة.
الفالفانــول  أن  كاســيدي  البروفيســور  "يعتقــد  وقــال: 
في الشــوكوالتة الداكنة يغــذي البكتيريــا" الجيــدة "التــي 

تعيش في أمعائنا".
وأوضــح كاســيدي: "عندمــا تــأكل الشــوكوالتة الداكنــة، 
تصــل مركبــات الفالفانول إلى األمعــاء الغليظة قبل أن يتم 
استقالبها، وهناك تقوم بكتيريا األمعاء بمضغها وتحويلها 
إلى مركبات خاصة تنتقل بعد ذلك إلى القلب والدماغ وتعزز 

تدفق الدم في املخ، ما يساعد على التعلم والذاكرة.
وأوصــى الخبيــر باختيــار شــوكوالتة داكنة تحتــوي على 

حوالي 50 % من الكاكاو لالستمتاع بالتأثير.


