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حادث كاليفورنيا: احتجاز مشتبه به بعد قتله سبعة أشخاص يف إطالق نار ثان خالل أيام
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تصنيع جميع أنواع اخلزائن

فــي كل عام يحتفل جميع األســترليني في كافة أنحاء البالد 
بشــكل مميــز فــي يــوم أســتراليا، حيــث يلتقون معــا كأمة 
لالحتفــال بما هو عظيم في أســتراليا، انــه يوم للتفكير في 
مــا حققوه وما يمكن أن يفخروا به كأمة أســترالية عظيمة، 

هذا اليوم يحفز الجميع على العمل بجد من اجل أســتراليا 
الحاضر واملستقبل.

يوم أســتراليا 26 كانون الثاني هو ذكرى وصول األسطول 
األول املكــون مــن 11 ســفينة وبداخلهــم املحكــوم عليهــم 

بالسجن من قبل بريطانيا العظمى، وكان قائد هذا األسطول 
الكابــن آرثــر فيليب، في العام 1788 . علــى الرغم من ربط 
هــذا اليــوم بذلك الحــدث، لكن يبقــى ليوم أســتراليا مكانة 
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تعرضت والية كاليفورنيا األمريكية لحادثة 
إطــالق نــار جماعي ثانية فــي غضون أيام 
بعد أن قتل رجل بالرصاص سبعة من زمالء 
العمل السابقني جنوبي سان فرانسيسكو.

ووقعــت الهجمــات فــي مدينة "هــاف مون 
بــاي" الســاحلية. وكان جميــع الضحايــا 
مــن عمــال املزارع ممن ينتمــون إلى أصول 

صينية.
تشــاو  يدعــى  بــه  مشــتبه  علــى  وقبــض 
تشــونلي، ويبلــغ من العمــر 67 عاما، بعد 

قيادته سيارته إلى مركز للشرطة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تنعى فيه الدولة 
وفاة 11 شــخصا في مونتيري بارك - التي 
تقــع على بعد حوالي ســت ســاعات جنوب 
شــرق خليــج هاف مــون - خــالل احتفاالت 

رأس السنة القمرية الجديدة.
غافــني  كاليفورنيــا،  واليــة  حاكــم  وكتــب 
نيوســوم، علــى تويتــر يقــول إنــه كان في 

اجتماع في املستشــفى مــع ضحايا إطالق 
ســحب  عندمــا  الســابق  الجماعــي  النــار 
إلطالعــه على الهجوم الثانــي، واصفا إياه 

بأنه "مأساة فوق مأساة".
“أمر ال يوصف”

وقــع حــادث إراقــة الدمــاء فــي الوالية في 
مزرعتني في منطقة "هاف مون باي".

وعثر علــى أربعة ضحايا في هجوم إطالق 
النــار في مزرعة، بينما وجــد ثالثة آخرون 
فــي وقــت الحــق فــي محــل قريــب للنقــل 
بالشــاحنات. ويعالج الضحيــة الثامن في 

املستشفى وهو في حالة حرجة.
وقالت كريســتينا كوربــوس، عمدة مقاطعة 
ســان ماتيــو، إن عــددا مــن األطفــال الذين 
ُســمح لهــم فــي الفتــرة األخيــرة بالخروج 
مــن املدرســة ويعيشــون في منطقــة ريفية 

شاهدوا الهجوم.

كل عـــام وأســـراليا خبري
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أخبار قصرية

اعادة نقاط 
انتقدت حكومة نيو ســاوث ويلز 
خطة املعارضة في الوالية لخفض 
الوقــت املســتغرق ملســح النقاط 
الســائق.  مــن ســجل  املأخــوذة 
يقــول حــزب العمــال إنــه يريــد 
تشــجيع الناس على فعل الشيء 
الصحيــح ، لكــن الحكومة تقول 
إنهــا مصممــة لكســب األصوات 
ومكافأة الســائقني السيئني. لكن 
الكثيــر مــن الســائقني يؤيــدون 

خطة املعارضة.

تجديد دائم
وراء  يوميــا  يتوقــف  ال  العمــل 
الكواليس في تجديد دهان جسر 
الهاربر في ســيدني للحفاظ على 
األيقونة األســترالية في أحســن 

حاالتها.

السكن
أدت معــدالت الشــغور املتدنيــة 
لألبنيــة إلــى ارتفــاع اإليجارات 
فــي أســتراليا بنســبة 10.2 في 
املائــة في العــام املاضــي. ولكن 
هذا العام قد يتدرج االرتفاع الى 

مستويات أعلى.
على الرغم من األســعار املرتفعة 
للبيــوت ، فإن الحلم األســترالي 
وأرض  منــزل  علــى  بالحصــول 
وقليل مــن الفناء الخلفي ال يزال 

غير مستحيل.
ُيظهــر البحث األخيــر أن الناس 
يتدفقون إلى ما يسمى بضواحي 
"الحقول الخضراء" حيث ال يزال 
بإمكانهم تحمــل تكاليفها ، وفي 
نيــو ســاوث ويلز عامــل الجذب 

األكبر هو بالكتاون.

الفائدة
االقتصــاد  بشــأن  توتــر  هنــاك 
األســترالي ، حيــث يحــث عــدد 
بنــك  املحللــني  مــن  متزايــد 
علــى  األســترالي  االحتياطــي 
التخلي عن املزيد من رفع أسعار 
الفائــدة خوًفا من حــدوث ركود. 
يقول االقتصاديون إن هناك دالئل 
حقيقية اآلن على أن فورة اإلنفاق 
في البــالد تتباطأ مع بدء تضرر 
األســر. وخصوصــا أن املدارس 
على األبــواب وحاجياتها كثيرة 

من ثياب وكتب وقرطاسية.

املواد الغذائية
املزيد من املعاناة على املواطنني 
نتيجــة زيــادة أســعار الســوبر 
ماركــت حيــث تنتهي سياســات 
تجميــد األســعار - التــي قدمهــا 
Coles و Woolworths ملكافحة 
التضخم. زادت األســعار حوالي 

%16 من العام املاضي.

أستراليات

أستراليا تخطط إلنفاق مليار دوالر على 
األلغام البحرية لمواجهة "النفوذ الصيني”

الجيش األسترالي يشارك في تدريب الجنود 
األوكرانيين في بريطانيا

قالت وزارة الدفاع األسترالية، إنها تخطط 
إلنفاق ما يصل إلى مليار دوالر على ألغام 
بحريــة متطورة لحمايــة ممراتهــا املائية 
وموانئها وســط "تزايد نفــوذ الصني" في 

منطقة املحيطني الهندي والهادئ.
الوزارة لصحيفة "ســيدني  وذكــرت 
مورنينــغ هيرالــد": "يعمــل الدفــاع علــى 
ألغــام  تســريع عمليــة االســتحواذ علــى 

بحرية ذكية”.
وأضافــت أن هــذه األلغــام ستســاعد على 
تأمــني خطــوط االتصال البحريــة وحماية 
أســاليب البحريــة األســترالية، حيث تعد 
القــدرة الحديثــة لأللغــام البحريــة رادعا 

مهما "للمعتدين املحتملني”.
وذكــرت الصحيفة نقال عــن مصادر، أنه من 

أعلــن وزيــر الدفاع األســترالي، ريتشــارد 
مارلز، أن 70 عسكريا أستراليا سيشاركون 
في برنامج تدريب العســكريني األوكرانيني 

في بريطانيا.
وقــال الوزيــر فــي بيــان: "سيشــارك 70 
فــي برنامــج تدريــب  عســكريا أســتراليا 

العسكريني األوكرانيني في بريطانيا”.
ولفــت ريتشــارد مارلز الى أن العســكريني 
ســيغادرون قاعــدة "دارويــن" األســترالية 
األســبوع الجــاري لالنضمــام إلــى بعثــة 
تدريــب القــوات األوكرانية فــي بريطانيا، 
مؤكدا عدم مشــاركة أي عسكري في القتال 

بأوكرانيا.
عــن  أعلنــت  قــد  بريطانيــا  وكانــت 
العســكريني  آالف  بعثة لتدريــب  إطــالق 
األوكرانيني علــى أراضيهــا. وأعربــت عدد 
مــن الــدول الغربيــة األخــرى عــن رغبتها 

املتوقــع أن تنفــق أســتراليا مــا بــني 500 
مليــون دوالر ومليــار دوالر علــى األلغــام، 
مضيفــًة أنــه ســيكون أول اســتثمار كبيــر 
ألســتراليا فــي األلغــام البحريــة منذ حرب 

فيتنام.
وفقــا للتقرير، ستشتري أســتراليا ألغاما 
يمكــن تفعيلها عــن ُبعد وإبطــال مفعولها 
بمجرد زرعها، مما يسمح للسفن التجارية 

والبحرية املساملة باملرور بأمان.
الدفــاع  وزيــر  قــال   ، آب  أغســطس/  فــي 
األسترالي ريتشارد مارليس إن بالده يجب 
أن تشــتري أسلحة فتاكة كافية ملنع هجوم 
للعدو. وفي الشهر الجاري، قالت الحكومة 
األســترالية إنهــا ســتنفق مــا يصــل إلــى 
ملياري دوالر لتعزيز قدرتها الصاروخية.

املشــاركة في هذه البعثة وإرسال خبرائها 
لتدريب الجنود.

وأكد وزيــر الخارجيــة البريطاني جيمس 
كليفرلــي، اليوم أن بالده ســتقدم أســلحة 
ثقيلــة ألوكرانيــا ومــا تحتاجــه مــن عتاد 
حزمــة  أن  موضحــا  روســيا،  ملواجهــة 
تشــمل  ألوكرانيــا  الجديــدة  املســاعدات 
املجهــزة  واألســلحة  الثقيلــة.  املدفعيــة 

بأجهزة الرؤية الليلية.
وتســعى الــدول الغربية، من خــالل الدعم 
الــذي  والسياســي  والعســكري  املــادي 
تقدمــه لكييف، إلى عرقلــة أهداف العملية 
العســكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، 
إال أن موســكو أكدت في أكثر من مناســبة 
أن العمليــات العســكرية فــي دونبــاس لن 
تتوقف إال بعد تحقيق جميع املهام املوكلة 

إليها.
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أستراليات

ممدوح سكرية

يوم أستراليا 
وقت لبعث 
األمل 

خالف بين داتون وألبانيزي حول التصويت 
على استفتاء البرلمان

إتهــم زعيــم املعارضــة رئيس الــوزراء بأنه 
يســتهتر باالقتراح بينما تســتعد الحكومة 
 الفيدراليــة إلطالق حملتها بعنوان "نعم’’ .
إن  يــوم األحــد  داتــون للصحفيــني  وقــال 
"مثــل  الجمهــور  يعامــل  كان  ألبانيــزي 
إلــى  الحكومــة  يدعــو  بينمــا  الســاذجني" 
تقديــم نموذج ذا فويس “The Voice” إلى 

البرملان قبل أن يتوجه إلى االستفتاء.
يأتــي ذلك بعــد أن كتب زعيــم املعارضة في 
رسالة إلى السيد ألبانيزي أن الحكومة كانت 
ترتكــب "خطأ كارثًيــا" بعدم طرح نموذجها 
املفضل قبل االستفتاء، وأن عدم القيام بذلك 
 سيؤدي إلى نقاش "خطير ومثير لالنقسام”.
إذا  مــا  يقــل  لــم  الــوزراء  رئيــس  لكــن 
الصــوت  لتشــريع  ال  أم  ســيتحرك  كان 
مــن  وبــداًل  االســتفتاء،  خســر  لــو  حتــى 
ســينجح. بأنــه  متفائــل  إنــه  قــال   ذلــك 
األشــياء  أحــد  “حســنًا،  ألبانيــزي  قــال 
التــي ال أقــوم بهــا هــو القيــادة بموقــف 
االســتفتاء” خســارة  فيــه   يفتــرض 
فــي املقابلة النارية 2 جــي بي قام املضيف 
بــن فوردهام بســؤال ألبانيزي عدة أســئلة 
للســكان  البرملــان  تفاصيــل صــوت  حــول 
األصليني وقال له، ال يوجد أي رؤية واضحة 
 عــن كيفيــة صياغــة وعمــل هــذا الصــوت.
رد ألبانيــزي وقــال إن التفاصيــل الدقيقــة 
العمليــات  خــالل  مــن  تســويتها  ســيتم 
البرملانيــة املعتــادة عندمــا يتــم التصويت 
علــى التشــريع الخــاص بصياغــة صيغــة 
 االســتفتاء، وبعــد ذلــك، يتــم التصويــت .
هيئــة  ســيكون  الصــوت  إن  وقــال 
أي  لهــا  يكــون  ولــن  فقــط  استشــارية 
فــي  الديمقراطــي  النظــام  علــى  تأثيــر 
البرملانيــة. وعملياتهــا   أســتراليا 

ولــدى ســؤاله عمــا إذا كان أعضــاء الهيئة 
ســيتقاضون رواتــب، قال ألبانيــزي »ليس 

هناك ما يشير إلى ذلك إلى االن«.
قــال داتــون ســوف يصــوت األســتراليون 
فــي النصــف الثانــي مــن هــذا العــام علــى 
الدســتور  ينــص  أن  يجــب  كان  إذا  مــا 
للبرملــان  املشــورة  لتقديــم  هيئــة  علــى 
بشــأن القضايــا التــي تؤثــر على الســكان 
توريــس. مضيــق  وســكان   األصليــني 

وأضــاف  داتــون يمكــن لرئيس الــوزراء أن 
يشــرع الصوت في البرملان ، حتى لو خســر 
االســتفتاء، ألن حزب العمــل لديه أغلبية في 
 مجلس النــواب ودعم في مجلس الشــيوخ.

للجمهــور  يقــول  هــل  داتــون:  وأضــاف 
فــي  ال   بـــ  صــوت  إذا  أنــه  األســترالي 
ذلــك  بعــد  يشــرع  ال  فســوف  االســتفتاء، 
للبرملــان؟. لتقديمــه  التالــي  اليــوم   فــي 

حســنًا،  الحــال،  هــو  هــذا  كان  إذا 
واشــرح  اآلن  التشــريع  بتمريــر  قــم 
يعمــل. أن  يمكــن  كيــف   لألســتراليني 

عــن  بعــد  األحــراري  الزعيــم  يكشــف  لــم 
 موقفــه بشــأن الصوت الراســخ دســتوريًا.

وقــد اقتــرح داتــون ســابقًا علــى ألبانيــزي 
أن يشــرع الصــوت قبــل إجراء االســتفتاء، 
األســتراليني  ســيعطي  هــذا  إن  قائــاًل 
 فرصــة ملعرفــة كيفيــة عمــل هــذا الصــوت.
لكــن حــزب العمــال شــدد علــى أن الصوت 
االعتــراف  نــوع  هــو  دســتوريًا  املكــرس 
الــذي طلبــه قــادة الســكان األصليــني فــي 
القلــب. مــن   2017 لعــام  أولــورو   بيــان 
لقد وعــد حزب العمال بتنفيــذ بيان أولورو 
– الــذي يتضمــن أيضًا طريقًا إلــى معاهدة 
بني األســتراليني األصليــني وغير األصليني 

– بالكامل.

يصادف تاريخ 26 يناير الذكرى السنوية لوصول الكابن آرثر فيليب مع 
األســطول األول الى بورت جاكســون ، نيو ســاوث ويلز ، ولكن الكثير من 
الســكان األصليني وســكان جزر مضيق توريس ، ينظرون لهذا اليوم على 

أنه اليوم الذي خسروا فيه أرضهم وشعبهم وثقافتهم. 
اعتبــر الســكان األصليون أســتراليا بيتهــم وموطنهم ألكثــر من 60.000 
عــام ، لكونهــم حماة أقدم ثقافة حية ومســتمرة فــي العالم، وعندما وصل 
األســطول األول كان هنــاك أكثر مــن 500 مجموعة من الســكان األصليني 
وحوالي 750.000 شــخص. تم استعمار أســتراليا بالقوة ، مما أدى إلى 

تشريد مجتمعات السكان األصليني من مقاطعاتهم األصلية. 
كل عام يتســاءل األســتراليون، إذا كان يوم أســتراليا في 26 يناير اليوم 
املثالي لالختفال به كعيد وطني؟ ومن خالل ذلك تمخض العديد من اآلراء 

بهذا الخصوص ظهرت الى العلن مؤخرا في املجتمع األسترالي، منها: 
* كثير من الناس يعتبرون أن االحتفال بيوم أستراليا هو اتاحة الفرصة 
لجميع األســتراليني كــي يتمكنوا من االســتمتاع وإظهــار امتنانهم لهذه 
األمــة وأيًضــا االحتفال بالقيم والحريات املمنوحة للجميع في أســتراليا. 
إنــه وقت التجمع وقضاء األوقات الجميلــة مع العائلة واألصدقاء والنظر 
بفخر الى العلم األســترالي يرفرف عاليا، ولكن يبدو أن يوم أســتراليا لم 
يتفق عليه جميع األســتراليني، لذلك نحتاج إلى تغيير يوم أستراليا الذي 

يهتم به كل أسترالي.
 * يعتــر آخــرون أن يــوم أســتراليا يوًما لالحتفــال بأســتراليا الحديثة. 
األحتفال بتراثنا املوروث من السكان األصليني، وتنوعنا الثقافي وطريقتنا 
فــي الحيــاة، لكنهم يعتقــدون أن الحملة ضد االحتفال بيوم أســتراليا أو 
تغييــره ذهبت بعيدا عن الغاية األساســية من االحتفــال، وهي الفخر بما 
وصلت اليه أســتراليا اليوم من نجــاح وازدهارعلى كافة األصعدة، بعيدا 
عن احضار بعض األخطاء في املاضي الطفاء شــعلة الحاضر واملســتقبل، 

وهم مع عدم تغيير تاريخ االحتفال بيوم أستراليا. 
* يقــول رأي آخــرون ، بغض النظر اذا تم تغيير يوم أســتراليا ليوم أخر، 
فانه سيظل يوًما للقمع والحداد على السكان األصليني ، لذلك يعتقدون  أن 
حذف كل االحتفال بيوم أستراليا هو السبيل األفضل للعبور الى املستقبل 

األفضل. 
ربمــا ســمعنا مــن يقول ، "ملــاذا يجعــل الســكان األصليون هــذه القضية 
مشــكلة؟ ، أليــس يوم أســتراليا لجميع األســتراليني لاللتقــاء واالحتفال؟ 
أليســت أستراليا اليوم مشرقة يجب أن نفخر بها؟ أليست قصة أستراليا 
- قصــة أمــة غير عادية؟ ويرى آخــرون أن انتقاد احتفاالت يوم أســتراليا 
يعتبر تصحيًحا سياسًيا مفرًطا. صحيح أننا كأستراليني ، يجب أن نكون 
قادرين على االجتماع مًعا واالحتفال بقصة أســتراليا التي بدأت منذ 60 

ألف عام وتكتب فيها فصول جديدة كل يوم. 
يجب أن نستمتع باألشياء التي أعطتنا اياها أستراليا ونفخر بهذا البلد 
العظيــم، ومــع ذلــك ، فإن االحتفــال بهذه األشــياء في 26 ينايــر يمكن أن 
يقسمنا كأستراليني، من خالل تهميش وإهانة العديد من السكان األصليني 
الذيــن يــرون أن هذا التاريخ هو بداية سلســلة من األحــداث التي كان لها 

عواقب وخيمة على العديد منهم. 
في يوم أستراليا، يجب أن نفكر ملًيا في تاريخنا، وأوقاته الجيدة والسيئة 
، وكي ال يؤذى أي شخص ال بد من تغيير يوم أستراليا إلى يوم يجمع ما 

بني تاريخ أستراليا الطويل وحاضرها املشرق واملتعدد الثقافات. 
يمكن أن يكون يوم أستراليا وقًتا الشراق األمل وليس ذكرى لجلب االستياء، 

وكم هو لطيف إذا رددنا جميًعا في يوم أستراليا األغنية الشعبية 
“أنا أسترالي” 

نحن واحد ، لكننا كثيرون 
ومن جميع األراضي على األرض أتينا 
سنشارك الحلم ونغني بصوت واحد 

“أنا ، أنت ، نحن أستراليون”
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روسيا ترد على حظر علمها في بطولة أستراليا 
المفتوحة للتنس

سيتم تفعيل قيود الكحول في أليس سبرينغز 
من قبل حكومة اإلقليم الشمالي

قتيالن في حادث سير بعد مطاردة الشرطة 

العبة التنس السابقة دوكيتش
ترد على إهانات بشأن وزنها

وصــف الســفير الروســي لــدى أســتراليا 
أليكسي بافلوفسكي حظر العلمني الروسي 
والبيالروســي في مدرجات بطولة أستراليا 
املفتوحــة للتنــس، بمثال على "التســييس 

غير املقبول للرياضة”.
وقــرر االتحــاد األســترالي للتنــس رســميا 
العلمــني  إحضــار  مــن  املشــجعني  حظــر 
الروســي والبيالروسي إلى مدرجات بطولة 
أســتراليا املفتوحة للتنس بســبب شكاوى 

من املتفرجني األوكرانيني.
وذلك بعد أن رفع مشــجعون العلم الروسي 
فــي املدرجــات خالل املبــاراة التــي جمعت 
الروســية كاميــال راخيموفــا واألوكرانيــة 
يكاترينــا باينــدل، ، ضمن بطولة أســتراليا 

املفتوحة، وانتهت بفوز األخيرة.
 إضافة إلى ذلك، كان أحد املشجعني يرتدي 
الروســي  الرئيــس  عليــه صــورة  قميصــا 
فالديمير بوتني األمر الذي أثار رد فعل حاد 
من ســفير أوكرانيا في أســتراليا، فاســيلي 

تعرضــت العبــة كــرة املضــرب الســابقة، 
األسترالية يلينا دوكيتش، إلهانات "مثيرة 
لالشــمئزاز" بشــأن وزنهــا، أثنــاء عملهــا 
كمعلقــة تلفزيونيــة، فــي بطولة أســتراليا 

املفتوحة.
وقالــت ابنــة الـــ39 عاًمــا التــي وصلــت 
إلــى املركــز الرابع فــي التصنيــف العاملي 
عــام 2002 إن "اإلهانــات بشــأن الجســد 
والســمنة خالل الـ24 ساعة املاضية كانت 

جنونية”.
وصفت دوكيتش التي كشــفت في حزيران/ 
يونيو املاضي أنها أوشــكت على االنتحار 
من خالل رمي نفسها من الشرفة، اإلساءات 
بأنها "شريرة ومثيرة لالشمئزاز"، مضيفة 

لقــي رجــالن مصرعهمــا عندمــا تدحرجــت 
ســيارتهما واشــتعلت فيهــا النيــران أثناء 
مطــاردة للشــرطة فــي ســيدني ، بينما لقي 
رجــل آخــر حتفــه في حــادث منفصــل على 

الساحل الشمالي لوالية نيو ساوث ويلز.
بدأت شــرطة نيو ســاوث ويلــز تحقيقًا في 
حــادث خطيــر وقــع قبــل الســاعة 12:30 

صباحًا يوم الثالثاء في ستراثفيلد ، 
الســريعة  الطــرق  دوريــات  ضبــاط  كان 
 Centenary Drive يقومون بدوريات فــي
فــي ســيدني ، عندما حاولوا إيقاف ســيارة 
"أودي" فضية التي ُزعم أنها كانت مسرعة.
قالت الشــرطة إن الســائق فشــل في إيقاف 

ســوف تقيــد حكومــة اإلقليم الشــمالي بيع 
الكحــول فــي أليــس ســبرينغز وســط أزمة 
تركــت  التــي  املتزايــدة  الشــباب  جرائــم 
الكثيريــن فــي املجتمــع يطالبــون بالتدخل 

الفيدرالي.
ألبانيــزي  أنطونــي  الــوزراء  رئيــس  وزار 
املدينة النائية ، حيث التقى بحكومة اإلقليم 
واملجلــس املحلــي واملجموعــات املجتمعية 
والشــرطة ومقدمــي الخدمات فــي الخطوط 

األمامية.
وانضمــت إليــه وزيــرة الســكان األصليــني 
األســتراليني ليندا بيرنــي ، التي أعلنت مع 
رئيسة وزراء اإلقليم الشمالي ناتاشا فيليس 
عن سلسلة من اإلجراءات املصممة للحد من 

العنف والنشاط املناهض للمجتمع.
تضمنــت حظًرا فورًيا على بيع املشــروبات 

االتحــاد  طالــب  الــذي  ميروشنيتشــينكو، 
األســترالي للتنس بتطبيق سياســة "العلم 

املحايد" على الفور.
ولفت السفير الروسي، أليكسي بافلوفسكي، 
االنتبــاه إلــى حقيقــة أن قــرار حظــر علمي 
روســيا وبيــالروس أثناء مباريــات بطولة 
أســتراليا املفتوحة للتنــس، هو "مثال آخر 

على التسييس غير املقبول للرياضة”.
ونقلت وكالة "تاس" الروســية، عن السفير 
الروســي، قولــه: "إضافة إلــى التمييز ضد 
العبــي التنس الروس الذيــن يجبرون على 
اللعب تحت )علم محايد(، فقد ذهب االتحاد 
األســترالي للتنس إلى أبعــد من ذلك، حيث 
حظــر اآلن علــى املشــجعني فــي املدرجــات 

إظهار الدعم لرياضيينا أيضا”.
ووصــف الدبلوماســي الروســي أنــه مــن 
أســتراليا  أن منظمــي بطولــة  "املؤســف" 
املفتوحة "استســلموا للتالعب السياســي 

العلني”.

أن التعليقــات "األكثــر تداوال كانــت: ماذا 
حصل لها، إنها سمينة جًدا”.

وتابعت "سأقول لكم ما حصل، أجد سبيال 
وأعيــش وأقاتل. وال يهم حًقا ما أفعله وما 

حدث ألن الحجم ال يجب أن يكون مهما”.
وتابعــت "مــا يهم هــو إســاءاتكم والتهكم 
والتشــهير بالســمنة... بإمكانــي وســوف 
لنفســي  املناســب  الشــكل  علــى  أحصــل 
ولصحتــي، ولكــن لن تصبحوا أشــخاًصا 
الــوزن ســيتغير ولكــن األشــرار  أفضــل. 

سيبقون أشرارا”.
فــازت دوكيتش بســتة ألقــاب فردية خالل 
مســيرتها االحترافية ووصلــت إلى الدور 
نصف النهائي في ويمبلدون عام 2000.

وبــدأوا  التوجيهــات  حســب  الســيارة 
مطاردته ، ولكن بعد فترة وجيزة اصطدمت 
السيارة بسور الطريق وسقطت من ارتفاع 
إلــى الطريق الســريع M4 واشــتعلت فيها 

النيران.
لم تســتطع الشــرطة واملارة انقــاذ الرجلني 

رغم املحوالت الحثيثة.
قال قائد شــرطة نيو ساوث ويلز آدم وايت: 
"إذا كنــت مســرًعا وتــم اكتشــافك من قبل 
الشرطة ، فمن األسهل عليك التوقف وقبول 

عواقب أفعالك”.
وقالــت الشــرطة إن تحقيقهــا فــي الحادث 

سيخضع ملراجعة مستقلة.

الكحولية الجاهزة في املنطقة يومي االثنني 
والثالثاء وخفض ساعات التداول في األيام 
األخــرى بني الســاعة 3 مســاًء والســاعة 7 
مســاًء ، مع حد شــراء واحد لكل شخص كل 

يوم.
كمــا تــم تعيــني مراقــب إقليمي مركــزي في 
أســتراليا لضمــان عمــل جميع مســتويات 
الحكومة مًعا لتقديم الخدمات إلى املجتمع.

ستراجع وحدة التحكم أيًضا استبدال قيود 
الكحــول التــي تم قبولهــا والتي حلت محل 
الحظــر املنتهي في حقبــة التدخل في العام 

املاضي.
كمــا وعــد الســيد ألبانيزي بإنفــاق ماليني 
الدوالرات اإلضافية لتعزيز األمن ومواصلة 
الخدمــات والبرامــج املجتمعيــة فــي أليس 

سبرينغز واملنطقة.
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ألبانيزي: الرعاية الطبية بحاجة إلى تغيير عاجل

ميديكيــر  برنامــج  يخضــع  أن  املقــرر  مــن 
لإلصالح الشــامل، ممــا قد يفتــح الباب أمام 
 تقديم الرعاية األولية للممرضات والصيادلة.
تقــول الحكومــة إن تعزيــز الرعايــة الطبيــة 
ُيتــرك  حيــث  القصــوى«  »أولويتهــا  هــو 
األســتراليون غير قادرين على الحصول على 
الرعايــة التــي يحتاجون إليها – إما بســبب 
 أوقات االنتظار الطويلة، أو الرسوم املرتفعة.

ألبانيــزي  أنتونــي  الــوزراء  رئيــس  قــال 
ورثتــه  الــذي  الطبيــة  الرعايــة  نظــام  أن 
 حكومتــه »يكافــح مــن أجــل مواكبــة ذلــك”.
لم يتم تحديد شكل »الرعاية الطبية الحديثة« 
بعــد، ولكــن الحكومة تفكــر في تقاســم عبء 
الرعايــة األوليــة بــني املمارســني الصحيــني 
 اآلخريــن في نظام »مختلط«، لــم يحدد بعد.
العاجــل  اإلصــالح  إلــى  الحاجــة  تأتــي 
بالجملــة  الفواتيــر  أســعار  انخفــاض  بعــد 
بنســبة ســبعة فــي املائة فــي العــام املاضي، 
واستمرارها في االنخفاض حيث لم يعد أمام 
جراحــات املمارســة العامــة أي خيــار ســوى 
 فرض رسوم أعلى لتكملة خصومات ميديكير.
قال وزير الصحة مارك بتلر أن متوسط رسوم 

الفجوة أصبح اآلن »أكثر من رســوم الخصم 
قياســي. عــام  طبيــب  الستشــارة   نفســها« 

باإلضافــة إلى ذلك، يكافــح املرضى للحصول 
على مواعيد في الوقت املناســب مع أطبائهم 
العامــني، حيــث تمتــد فتــرات االنتظــار إلــى 
أكثــر مــن شــهر لبعــض األطباء، بســبب قوة 
العمــل األقــل حجمــًا أمــام الطلــب املتزايــد. 
“مــا يعنيــه هذا هــو أن عــددًا كبيرًا جــدًا من 
األســتراليني ال يمكنهــم ببســاطة الحصــول 
علــى الرعايــة التــي يحتاجــون إليهــا متــى 
وأينمــا يحتاجون إليها في املجتمع، وينتهي 
األمــر بالعديــد منهم بــداًل من ذلك في أقســام 
الطوارئ باملستشــفى، مما يزيــد من الضغط 
 علــى »نظــام املستشــفيات املرهــق للغاية”.
قــال مــارك بتلــر أن الســيد ألبانيــزي يخاطر 
قــال:  بالكامــل.  الصحــي  النظــام  بإغــراق 
بــه  القيــام  علينــا  يتعــني  أنــه  نعلــم  »مــا 
األوليــة”. الصحيــة  الرعايــة  إصــالح   هــو 
“الشــيء املهــم الــذي ننظــر إليــه هــو كيفية 
التخلص من الضغط على النظام، ونحن نفعل 
ذلك – بالتحدث إلى الكلية امللكية األســترالية 

لألطباء العامني، والتحدث مع الخبراء”.

كال عصفور ينسحب من الترشح عن حزب العمال 
للمجلس التشريعي لوالية نيو ساوث ويلز

والية فيكتوريا تلغي مسيرة يوم أستراليا 
الوطني في ملبورن لعام 2023

كانتربــري  مدينــة  بلديــة  رئيــس  تنحــى 
بانكستاون كال عصفور عن منصبه كمرشح 
عن حزب العمال للمجلس التشريعي لوالية 
نيو ســاوث ويلز بعد حملة تشــهير شرسة 
وتأثيرهــا على عائلته وحــزب العمال الذي 

ينتمي اليه.
وقــال متحــدث باســم الســيد كال عصفــور 
إن التســريبات املتواصلة ضده والتشــهير 
بشــخصيته الطيبة كان له أثر كبير على من 

يحب.
وقــال املتحــدث "آخــر عناويــن األخبار هي 

القشة التي قصمت ظهر البعير”.
“ينفي السيد عصفور بشدة أي عمل خاطئ 
وقد التزم في جميع األوقات بالسياسة التي 
وضعها املجلس ، وهي سياســة تم فحصها 

من قبل مكتب الحكومة املحلية”.
“الهجــوم علــى رئيــس البلديــة كان عمــاًل 

خبيًثا سياسًيا ويجب إدانة من يالحقه”.
وقال املتحدث إن قرار التنحي لم يكن قراًرا 

دون إعــالن رســمي، ألغت واليــة فيكتوريا 
يقــام  الــذي  الســنوي  املوكــب  فعاليــات 
بمناسبة يوم أســتراليا. خطوة استقطبت 
ثنــاء من قبل ممثلني عن ســكان أســتراليا 
األوائــل الذيــن وصفــوا املوكــب بأنــه كان 
لســكان  الوجــه"  علــى  "صفعــة  بمثابــة 
أســتراليا األصليني الذيــن يرون في تاريخ 
كانــون  ينايــر  مــن  والعشــرين  الســادس 
الثانــي يوما للحداد والبقــاء. وفي املقابل 
اعتبــرت املعارضــة في واليــة فيكتوريا ان 
القــرار مخيب لآلمال، وطلبت تفســيرا من 

قبل الحكومة.
لم تصــدر حكومــة فيكتوريا بيانا رســميا 
بهذا الخصوص، لكن متحدث باســمها قال 
إن هذا اليوم يشــكل تاريخا حزينا للسكان 
األصليــني، لكن الحكومة ســوف تبقي على 
فعاليــات أخرى، مثل التجمعات الشــعبية 
"مــن أجل التفكــر، واالحتــرام، واالحتفال" 
في ساحة فيدراشني سكوير، كما وستبقى 
على تقليد إطالق طلقات نارية قرب ضريح 

الذكرى، والعرض الجوي.
وقال متحدث باســم حكومــة فيكتوريا في 
بيان "نعترف بأن يوم أســتراليا يمثل يوم 
حــداد وتفكيــر لبعــض الفيكتوريــني وهو 

وقت صعب للشعوب األولى”.
الحكومــة الفدراليــة ال تنــوي حاليا تغيير 

تاريخ اليوم الوطني
الــوزراء األســترالي أنثونــي  كان رئيــس 
ألبانيــزي قال في ســبتمبر أيلول املاضي، 
إنــه ليس لدى الحكومة الفدرالية أي خطط 
لتغييــر تاريخ اليوم الوطني في الســادس 

ســهاًل ولكنــه كان ضرورًيا أيًضا ملنح زعيم 
املعارضة في نيو ســاوث ويلز كريس مينز 
فرصــة مهمة لإلطاحــة بحكومــة األحرار / 

االئتالفية غير الفعالة.
“الســيد عصفور يدرك أن الهجمات ســوف 
تســتمر وأنه من مصلحة حزب العمل أن ال 

يصرف االنتباه.
“كريس مينز هو قائد بارز وســيكون نفًسا 

منعًشا لسكان نيو ساوث ويلز.

والعشــرين مــن ينايــر كانــون الثاني، في 
وقت يســتمر فيه الجدل الوطني حول هذا 

اليوم.
وقــال حينهــا: "دعونا نعترف بــأن تاريخ 
مولــد أمتنــا يجــب أن يقــر بفخــر أننا لم 
نبدأ في عام 1788، كما يشــير إليه تاريخ 
الســادس والعشــرين من يناير، فلقد بدأنا 
منــذ 60 ألف عام علــى األقل، بوجود أقدم 
حضارة مســتمرة على األرض، وهذا يجب 

أن يكون مصدر فخر لنا.
وتراجعت أعداد املشاركني في العرض على 
مر الســنوات األخيرة، بحسب إحصائيات 
مجلس بلدية ملبورن، ففي عام 2018 بلغ 
العــدد 72 ألف مشــارك، بينما تراجع الى 
12 ألــف في عــام 2019، وإلــى ألفني في 

عام 2020.
املعارضــة تطالب الحكومة بتقديم تفســير 

وتصف القرار باملخيب لآلمال
فيكتوريــا  فــي  املعارضــة  زعيــم  وطالــب 
جــون بيســوتو الحكومــة بتقديم تفســير 
بشــأن إلغاء العرض. وكتب بيســوتو على 
فيســبوك "إلغاء موكب يوم أســتراليا أمر 

مخيب لآلمال للغاية”.
وأضــاف "هــذا حــدث عائلي شــعبي جمع 
املجتمعات واألشخاص مًعا في قلب مدينة 
ملبــورن وال ينبغــي التخلي عنــه دون أي 

تفسير.”
ومــن املتوقــع أن تتخــذ حكومــة فيكتوريا 
قــرارا بشــأن كيفيــة االحتفــال بالفعاليات 
الوقــت  فــي  ينايــر   26 فــي  املســتقبلية 

املناسب.

أستراليات

Magic
Driving School

0403 522 501
للحصول عىل رخصة قيادة السيارات بأقل تكلفة وأرسع وقت
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افتتاح "حديقة األلعاب 
المائية" الجديدة في 

منطقة غرينيكر

حفل انتخابي مميز للنائب جهاد ديب

اقيــم مؤخرا فــي مدينة بانكســتاون الحفل االنتخابي 
املميز ملرشــح مقعد بانكســتاون ونائب الكمبا الحالي 
جهــاد ديب في صالة فيال بالنكا بانكســتاون، حضره 
جمــع غفيــر مــن املســؤولني والبرملانيــني وأعضــاء 
مجالــس البلديات واملؤسســات االعالميــة وجمعيات 
وأصدقــاء من كافــة الجاليــات األثنية عّرف املناســبة 

نائــب رئيس بلدية كانتربري- بانكســتاون بالل حايك 
ثــم تحــدث صاحب املناســبة النائب جهــاد ديب الذي 
أثنــى على الدعم الكبير التي أظهرته الجاليات األثنية 
لــه كي يعــاد انتخابه عن مقعــد بانكســتاون، ثم تكلم 
رئيــس املعارضة العمالية في الوالية كريس مينز ومن 

بعده تكلمت الوزيرة الفيدرالية ليندا بيرني.

تم افتتاح "حديقة األلعاب املائية" الجديدة في منطقة 
غرينيكر، تواجد العديد من املسؤولني ووسائل االعالم 
املرئــي واملقروء وعدد كبير من األطفال واألهالي أثناء 
االفتتــاح حيــث عبر الجميــع عن فرحهم بهــذا املكان، 
الذي سوف يحتوي على أمكنة مناسبة لكافة االعمار .
لقــد نجــح الصغار فــي بدء اســتخدام امليــاه قبل بدء 

رئيس البلدية كال عصفور بضغط زر االفتتاح. 
تبلغ تكلفة الحديقة ما يقرب من 7.5 مليون دوالر وهو 

مجاني لالستخدام.
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حفل تكريمي مميز من قبل 
أمانة سر حركة فتح وإتحاد 

عمال فلسطين ورابطة 
الخريجين بأستراليا

المؤسسة االعالمية  تحيي الرحلة البحرية السنوية

كتب : أكرم املغوش 
تحت رعاية سعادة سفير فلسطني لدى أستراليا ونيوزلنده 
الدكتــور عــزت عبــد الهادي والســيدة عقيلته أقامــت أمانة 
ســر حركــة فتح وإتحاد عمال فلســطني ورابطــة الخريجني 
بأســتراليا حفال" مركزيا " حاشــدا" بمناسبة الذكرى ) 58 
( إلنطالقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في قاعة 
بلدية مدينة الكمبا بحضور شــعبي وحزبي وإعالمي تخلله 
تكريم أمني ســر الحركة الســيد عبد القادر قرانوح والســيد 

إدي زنانيري .
 إســتهل الحفــل مقــدم فقــرات البرنامــج األســتاذ بشــير 
صوالحــه رئيس رابطة الخريحــني الجامعني وإتحاد عمال 
فلســطني بدعوة الضيوف والحضــور للوقوف دقيقة صمت 
حــدادا " وتكريمــا " ألرواح الشــهداء األبطال والشــهيدات 
البطالت واألســرى األحرار األبرار والنشــيدين األســترالي 
والفلســطيني وتكلم مرحبا " براعي اإلحتفال سعادة سفير 
فلسطني املناضل الدكتور عزت عبد الهادي والسيدة عقيلته 
األســتاذة زينــه درويــش وجميع الحضور مــن كافة أطياف 
الجالية العربية، ومن ثم قدم ســعادة ســفير فلسطني فتكلم 
عــن أبطال الثورة الفلســطينية وجهادهم ونضالهم العظيم 
واألســرى األحرار وأكد على أن فلســطني والجوالن وســائر 
األراضــي العربيــة املحتلــة ســتعود مما اشــتدت مؤامرات 
الطغيان واملســتعمرين وطاملا شعبنا وأمتنا تنجب األبطال 
والبطــالت فال خوف على املســتقبل، كما القى الســيد فؤاد 
شــريدي قصيــدة من وحي املناســبة ومن ثــم كان البرنامج 
الفنــي الــذي أحياه النحــم خليل قمر وفرقة العــودة بقيادة 
املايســترو إبراهيم ســاروفيم ومشــاركة الفنان الضيف عز 
خــرزي بتقديم األغنيات الوطنيــة التي دبك عليها الحضور 
بمشــاركة الســفير وعقيلتــه وختامــا " تنــاول الضيــوف 
والحضــور العشــاء وفي بالهم شــهداء فلســطني والجوالن 

وجنوب لبنان وجميع أحرارة األمة العربية. 

دعا رئيس مجلس ادارة املؤسسة االعالمية للشرق األوسط 
والي وهبة الى ال«كروز »السنوي بمناسبة األعياد.

تقدم الحضور عميد السلك الديبلوماسي في كانبرا السفير 
األردنــي د. علــي كريشــان وزوجتــه الســيدة لبنــى وعــدد 
كبيــر مــن رجال األعمــال واألطبــاء واملحامني واملهندســني 
وممثلــون عــن األحــزاب االلبنانيــة واعالميــون .وكان بني 
الضيــوف صاحــب برنامج عاطل عن الحريــة على تلفزيون 

أم تي في ســمير يوســف وأصدقــاء من الجاليــات األردنية 
 والعراقية واملصرية والفلســطينية والسورية والسودانية.
رحب بالحضور رئيس تحرير التلغراف أنطوان القزي ثم كانت 
 كلمة للسفير كريشان شكر فيها والي وهبة على هذه الدعوة.
أحيا البرنامج الفني املايســترو باتريك نجم والفنانون النا 
عبــداهلل ونمــر ملحم وخالــد األمير وعلى هندســة الصوت 

والي قويدر.
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لماذا سيكون األسبوع المقبل حاسما في تقرير مصير االقتصاد العالمي؟
ربما تظهر في األسبوع املقبل 
املزيد من األسباب التي تمنح 
األمل بشأن االقتصاد العاملي 

بعد أشهر قاتمة مليئة بالعالمات 
السلبية التي تنذر بركود كبير، 

حيث من املمكن أن تعكس بعض 
البيانات التحسن التدريجي 

ألعمال الشراكة في معظم أنحاء 
العالم املتقدم.

يتوقع االقتصاديون 
ارتفاع مؤشرات مديري 

املشتريات لكل من الواليات 
املتحدة ومنطقة اليورو. في حني 

أن العديد من املقاييس ستظل 
تشير إلى االنكماش، فإن االتجاه 

التصاعدي للسفر يمكن أن يضيف 
إلى التفاؤل، بحسب تقرير 

لوكالة "بلومبيرغ”.

نشاط مديري املشتريات العاملي
مــا يعــزز مثل هذه االحتماالت؛ إعــادة فتح الصني بعد 
عمليات اإلغالق الوبائي، واألدلة على تباطؤ التضخم، 
واآلراء املؤكــدة لبعــض كبــار املســؤولني األوروبيــني 
بــأن اقتصاداتهم لــن تعاني من الركــود. أملحت مديرة 
صنــدوق النقــد الدولــي، كريســتالينا جورجيفــا، يوم 
الجمعــة، إلــى أن املقرض قد يرفع توقعاتــه لهذا العام 

قريبا.
وقالــت كريســتالينا جورجيفا في املنتــدى االقتصادي 
العاملي في دافوس بسويســرا: "لدينا، بشــكل واضح، 
قــوة أســواق العمــل تترجــم إلــى إنفــاق املســتهلكني 
والحفــاظ علــى االقتصــاد، ومــع إعــادة فتــح الصني، 
نتوقع أن يتجاوز النمو هذا العام مرة أخرى املتوسط 

العاملي”.
لكــن ســتكون األســعار في الواليــات املتحدة حاســمة 
أيضــا، والتقديــر األول للناتج املحلــي اإلجمالي للربع 
الرابــع هناك، املقــرر يوم الخميس، قد يكون مفيدا. من 
املتوقع أن ُيظهر االقتصاد توســعا بمعدل سنوي قدره 
%2.7 في األشــهر الثالثة األخيرة من عام 2022 بعد 

وتيرة %3.2 في الربع الثالث.
بينمــا تشــير هــذه البيانــات إلى نمــو قــوي، أظهرت 
البيانات الحديثة - بما في ذلك مبيعات التجزئة وبناء 
املنازل واإلنتاج الصناعي - أن الزخم بدأ في التالشي 

في أواخر عام 2022.
آراؤهــم  اســتطلعت  الذيــن  االقتصاديــون،  يــرى 
"بلومبيــرغ"، أن الناتــج املحلي اإلجمالي في الواليات 
املتحــدة ســيتراجع علــى مــدى ربعــني متتاليــني فــي 
منتصــف هــذا العام، حيــث أدت الزيــادات الحادة في 
أســعار الفائــدة من جانــب االحتياطــي الفيدرالي إلى 

كبح الطلب.
بينمــا يمكــن أن يوفــر الزخــم اآلســيوي دفعــة لهــذه 
التوقعات، أشــارت مديرة صندوق النقد الدولي إلى أن 
هناك خطرا من أن مســاهمته فــي االقتصاد العاملي قد 

تنحرف عن مسارها.

وجهة نظر الخبراء
الناتــج املحلــي اإلجمالــي للربــع الرابــع فــي أمريــكا 
ســيتعزز إلى حد كبيــر من خالل اإلنفاق االســتهالكي 

القوي على الخدمات، حتى مع تراجع السلع.
واصلت األسر االستفادة من املدخرات الزائدة الناتجة 
عــن التحفيز واالســتفادة من مكاســب األجــور القوية، 
وتشديد السياسة النقدية يعني أن عام 2023 سيشهد 

ضعفا ملحوظا في الطلب.
في مكان آخر، قد تتضمن قرارات معدل الفائدة املتعددة 

رفعا محتمال نهائيا لبنك كندا، والزيادة الثانية عشرة 
على التوالي في كولومبيا.

قــد تبلغ أســتراليا ونيوزيلندا عن تباطؤ نمو أســعار 
املســتهلكني، في حني أن صانعي السياســة في منطقة 
اليورو لديهم فرصة أخيرة للتحدث قبل اجتماعهم في 

األسبوع التالي.

الواليات املتحدة وكندا
بصــرف النظــر عــن تقارير مؤشــر مديري املشــتريات 
والناتــج املحلــي اإلجمالي فــي الواليــات املتحدة، من 
املتوقــع أن تعلــن الحكومــة يــوم الجمعــة أن اإلنفــاق 
الســلع  علــى  التضخــم  حســب  املعــدل  الشــخصي 
والخدمــات انخفض في ديســمبر/ كانــون األول للمرة 

األولى منذ عام.
معــدالت  البيانــات  تظهــر  أن  أيضــا  املتوقــع  ومــن 
تضخــم معتدلــة علــى أســاس ســنوي، لكنها ســتظل 
مرتفعة. مسؤولو االحتياطي الفيدرالي، الذين يراقبون 
األمر قبل اجتماع نهاية الشهر الجاري، سيأخذون في 
االعتبار مؤشــرات تباطؤ االقتصاد والتضخم معتدل. 
ومــن املتوقــع أن تظهــر تقاريــر أخــرى انخفاضــا في 
مبيعات املنازل الجديدة والسلع الرأسمالية األساسية.
بالنظر إلى الشــمال، يبدو أن بنك كندا قد وضع ســقفا 
لواحدة من أكثر حمالت التضييق تشــددا في تاريخه، 
بمــا يتوقعــه االقتصاديون واألســواق أن تكــون هناك 
زيــادة أخيــرة بمقــدار 25 نقطــة أســاس فــي تكاليف 

االقتراض يوم األربعاء.

آسيا
أبلغت أســتراليا ونيوزيلندا عن أحدث أرقام التضخم 
الخاصــة بهمــا في منتصف األســبوع، حيث يفكر بنك 
االحتياطي األسترالي في وقف دورة التشديد الخاصة 
بــه ويفكــر بنــك االحتياطــي النيوزيلندي فــي خطوته 

التالية بعد ارتفاع كبير في نوفمبر/ تشرين الثاني.
فــي كوريــا الجنوبية، قد تظهــر نتائــج الناتج املحلي 
اإلجمالــي، يــوم الخميــس، انكمــاش االقتصــاد، وهي 

نتيجة قد تعزز الحذر في البنك املركزي.
في اليابان، من املفترض أن تشير بيانات مؤشر أسعار 
املســتهلكني فــي طوكيــو يــوم الجمعة إلى مــا إذا كان 
التضخــم أقــرب إلى الذروة في ثالــث أكبر اقتصاد في 

العالم.
ســيقرر اقتصادان في جنوب آســيا يخضعان للمراقبة 
عــن كثــب - باكســتان وســريالنكا - أســعار الفائــدة 
الرئيســية، إلى جانب تايالند. أبلغــت الفلبني عن أداء 
اقتصادها في عام 2022، والذي قدر الرئيس فرديناند 

ماركوس جونيور نموه بنسبة 7%.
ســتقدم وزارة املاليــة التايالنديــة أحــدث تقديراتهــا 
االقتصادية في وقت الحق من األســبوع املقبل. ستغلق 
الصــني أبوابهــا طــوال األســبوع بســبب عطلــة رأس 

السنة القمرية الجديدة.

أوروبا وإفريقيا
ســتغلق النافــذة األخيــرة ملســؤولي البنــك املركــزي 
األوروبــي للتواصــل قبــل قــرار ســعر الفائــدة فــي 2 
فبراير/شــباط يــوم الخميــس. فــي الوقــت نفســه، قد 
تعطي بيانات منطقة اليورو املزيد من املؤشــرات على 

صحة االقتصاد.
من املقرر ظهور مســؤولني مرات عــدة قبل ذلك الحني، 
بمــا فــي ذلك ظهــور رئيســة البنــك كريســتني الغارد، 
التــي تعهدت للحاضرين في دافوس بأنها "ســتواصل 

املسار" فيما يتعلق بالسياسة النقدية.
فــي أملانيــا، حيــث أصبــح املستشــار أوالف شــولتس 
مقتنعــا اآلن بأنه ســيتم تجنب الركــود، من املتوقع أن 
يظهر تقرير "آيفو" لثقة األعمال يوم األربعاء تحســنا 
في جميع املقاييس. في غضون ذلك، قد يكشف التقدير 
األول للناتــج املحلي اإلجمالي اإلســباني للربع الرابع 

عن توسع طفيف.
تواجــه اململكــة املتحدة أيامــا قليلــة أكثــر هدوءا مما 
كانت عليه في الفترة األخيرة، مع عدم وجود متحدثني 
عــن السياســة النقدية مــن بنك إنجلترا، كما أن مســح 
مؤشر مديري املشتريات وبيانات املالية العامة من بني 

العناصر الوحيدة املرتقبة.
وفيمــا يتعلــق بإفريقيــا، مــن املتوقع أن يبطــئ البنك 
املركــزي النيجيري من تشــديد السياســة النقدية يوم 
الثالثــاء مــع زيــادة بمقــدار 50 نقطــة أســاس. تباطأ 
التضخم بشكل غير متوقع في ديسمبر، لكنه ظل أعلى 
بكثير من معدل السياسة املستهدف، مما أدى إلى ردع 

االدخار.
بعــد اســتعداده مبكــرا ملعركتــه ضــد أســوأ صدمــة 
تضخــم عاملية منــذ جيل، من املحتمــل أيضا أن يبطئ 
بنــك االحتياطــي في جنوب إفريقيا وتيرة رفع أســعار 
الفائدة يوم الخميس. يتوقع املســتثمرون فرصة تزيد 

على %80 لرفع الفائدة 25 نقطة أساس.

أمريكا الالتينية
يــوم الثالثــاء، مــن املرجــح أن تؤكــد تقاريــر أســعار 
املســتهلك علــى التحــدي الهائل الــذي يواجه صانعي 

السياسات في أكبر اقتصادين في املنطقة.
قد تسجل البرازيل على أساس سنوي تحركا تدريجيا 
منخفضــا مــن مســتوى %5.9، فيمــا تظــل النتائــج 
الرئيســية واألساســية فــي املكســيك كلهــا دون تغيير 
عــن قراءاتهــا األخيــرة عنــد %7.86 و%8.34 على 

التوالي.
في األرجنتني، قد تكون بيانات الناتج املحلي اإلجمالي 
مخيبــة لآلمال للشــهر الثالــث، مع املبالغــة في تقدير 
البيزو وقــرب التضخــم مــن ثالثــة أرقــام، مــا يهــدد 

االنكماش في الربع الرابع.
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النوتات العطرية األكثر اعتمادًا في العطور
ُنطلعــك في هــذا املقال على النوتــات العطرية األكثــر اعتمادًا 
فــي العطور العاملية عمومًا، والعطور النسائية بشــكل خاص، 
بعضها شــهير جدًا وغني عن التعريف، وبعضها غير معروف 
من النســاء رغم رائحته الفريدة ودخوله في تركيبة الكثير من 
العطــور. فما هي النوتات العطرية األكثر اعتمادًا في العطور؟ 

اإلجابة فيما يلي.
املسك

املسك هو إحدى النوتات الشرقية األكثر استخدامًا في العطور 
النسائية والرجالية على حد سواء. ولطاملا القى شعبية كبيرة 
بــني الجنســني؛ نظــرًا لرائحتــه املميــزة واآلســرة. وغالبــًا ما 
يتواجد في تركيبة العطور كنوتة أساسية. وتعد عطور املسك 
في اإلجمال من أجمل وأرقى العطور، وهي الخيار املفضل لدى 

كثيرات من النساء في مختلف أنحاء العالم.
األخشاب

األخشــاب هي أيضًا من النوتات العطرية التي كثيرًا ما تدخل 
فــي تركيبــة العطــور بمختلــف أنواعهــا. وتتــراوح رائحتها 
بــني الحيويــة والناعمة والقويــة واملعتقة، ما يفســر وجودها 
في العطور الصيفية والشــتوية على حد ســواء. ويعد خشــب 
األرز، خشــب الصندل، الباتشــولي، وخشــب العود... من أكثر 
األخشاب استخدامًا في تركيبة أهم العطور العاملية، النسائية 

والرجالية.
نجيل الهند

نجيل الهند هو إحدى أكثر النوتات شيوعًا في العطور بجميع 
أنواعها، وهو ُيســتخدم على نطاق واســع كمكون رئيســي في 
صناعة العطور. ويتميز برائحته الخشــبية والترابية القوية، 
ما يفسر دخوله في تركيبة الكثير من العطور القوية والثقيلة، 

التي تناسب األجواء الباردة بشكل خاص.
توت العليق األسود

على رغم أن توت العليق األسود هو إحدى نوتات العطور التي 
ال تمتلــك شــهرة كبيرة بني النســاء، إال أنه يعــد إحدى نوتات 
العطور الفاكهية الشــائعة جدًا فــي تركيبة العطور، خصوصًا 
العطور النســائية الجريئــة واملغرية واملميزة، وغالبًا ما يكون 

ممزوجًا بنغمات املسك والخشب والعنبر...
الياسمني

الياســمني لهــا رائحة حلوة، مصدرها الهند وفرنســا واملغرب 
وغــرب الصــني وإيطاليــا ومصــر. رائحتها منعشــة ومريحة، 
أنثويــة كالســيكية، وتبث في النفس إحساســًا بالراحة. وهي 
إحدى النوتات الوســطى األكثر شــهرة في العطور النســائية. 
وغالبــًا ما نجدها في العطــور الزهرية القوية التي تصلح لكل 

األوقات.
اليالنغ يالنغ

تتميــز زهرة اليالنغ يالنغ برائحتها الزهرية الحلوة والغنية، 
مصدرهــا جنــوب شــرق آســيا، والفلبــني وإندونيســيا وجزر 
املحيط الهادئ. وتناســب حالوتها الطبيعية النغمات العميقة 

التــي تحتاج إلى ملســة حيوية. وهي إحدى النوتات الشــائعة 
جدًا في تركيبة الكثير من العطور العاملية.

العنبر
العنبــر إحــدى النغمــات األساســية فــي العديــد مــن العطور 
النســائية الراقية، وخصوصــًا العطور الثقيلــة واملكثفة التي 
يصلــح اســتخدامها في الخريف والشــتاء؛ نظــرًا إلى رائحته 
البارزة واملركزة، الحلوة والحارة والدافئة، ما يفسر استخدامه 

بكميات صغيرة في تركيبة العطور.
عطور نسائية تلقى شعبية كبيرة

انتبــاه  تلفــت  النســائية التي  من العطــور  الكثيــر  هنــاك 
عاشــقات العطــور مــا إن تصدر في األســواق، لتصبح في مدة 
قصيــرة أحــد العطور األكثر شــعبية ورواجًا وشــهرة، وأيضًا 
الفضلــة لــدى محبات العطــور. وإجمــااًل تتميز هــذه العطور 
برائحتهــا املميــزة التي تــدوم لوقت طويل، والتــي تتفاعل مع 
مختلــف أنواع البشــرة، لتمنح إطاللة املرأة ملســة خفية تلفت 
األنظــار إليهــا وتجعلهــا تضــج أنوثة وجمــااًل. وفي مــا يلي، 
 رصدنــا لــك باقة مــن أجمل العطور النســائية األكثر شــعبية.

مــن   Miss Dior Absolutely Blooming عطــر 
Christian Dior كريستيان ديور

إنــه أحــد أجمــل العطــور النســائية الكالســيكية، الزهريــة – 
الفاكهيــة، الصــادرة من عالمة كريســتيان ديــور، والتي تلقى 
شــعبية كبيرة بــني النســاء، فرائحته فريدة مــن نوعها، تضم 
مزيجــًا رائعًا من النغمــات، بما فيها توت العليق والكشــمش 
األســود والرمــان والفلفل الــوردي، جنبًا الى جنــب الفاوانيا 
واملسك األبيض. وبإمكانك اعتماد هذا العطر في كل األوقات.

Tom Ford من توم فورد Black Orchid عطر
هــذا العطر هو أحد أقوى إصــدارات دار توم فورد من العطور 
وأكثرهــا شــعبية، وأناقــة ورقيــًا علــى اإلطالق. فتأثيــره على 
إطاللــة املرأة ال مثيل له، بلمســة غامضة لكــن بارزة جدًا. وهو 
عطر شــرقي – زهري يرتكز في تركيبته بشــكل أساســي، على 
نغمات زهرة األوركيد الســوداء واملســك والباتشولي واليالنغ 

يالنغ.
عطــر Libre Eau de Parfum Spray مــن إيــف ســان 

Yves Saint Laurent لوران
ُيعد هذا العطر النســائي من أفخم وأرقى العطور املفضلة لدى 
كثيرات من النســاء، فرائحته ال مثيل لها، الى درجة ســتجعلك 
تتركــني بصمتــك أينمــا حللــت، وتحصدين اإلطــراءات من كل 
صــوب. وهــو يجمــع فــي تركيبته، بــني خالصــة الخزامى من 
فرنسا ونضارة زهر البرتقال املغربي، إضافة إلى املسك العنبر 

والفانيليا والياسمني.
Chanel من شانيل Chance Eau Tendre عطر

إنــه عطــر فاكهــي – زهــري خفيف وإنمــا مميز جــدًا، حيث إن 
رائحته اآلســرة التي تبث في املــرأة الحيوية وتجعلها نابضة 
بالحيــاة، جعلته أحد أكثر العطور النســائية رواجًا وشــعبية. 
كمــا أن أحــد أكثــر إصــدارات العطور رقــة وجمااًل مــن عالمة 

شانيل. وهو مثالي للمرأة في مختلف املراحل العمرية.
Gucci من قوتشي Gucci Bloom عطر

هــذا العطــر النســائي املميز، الــذي يحتل قائمة أكثــر العطور 
النســائية شــعبية، بمثابة حديقة مزهرة، فرائحته هالة زهرية 
ثقيلــة تعتمد على مجموعة رائعة من الزهور الفواحة والحلوة 
واملنعشــة فــي آن، حيــث تجمع بني نغمات الياســمني ومســك 
الروم وزهر العسل، وهي نغمات شكلت مجتمعة عطرًا شبابيًا 

يعزز من أنوثة املرأة بأناقة ال تضاهى.
نصائح قد تهمك

الوقت الصحيح لتجربة العطر: في الصباح حاّسة الشم تكون 
أكثر حّدة، وفي ذلك الوقت يمكنِك أن تجّربي عطرًا جديدًا، فهو 
الوقــت األنجح واألكثر بعــدًا عن مؤّثرات أخرى، قد تلعب دورًا 

في تقييمك لرائحة العطر بشكل دقيق.
كيــف تحافظــني علــى العطــر: عند فتــح عبوة عطــرك املفّضل، 
تمّتعــي بــه واســتخدميه! وإال ســيبدأ في تغييــر رائحته، كما 
تتغّيــر بعض خواصه التي أحببتها. ولتحتفظي به ملّدة أطول، 
خّزنيه في مكان بارد وجاف وبعيد عن ضوء الشــمس املباشر، 
 علمًا أّن العطور تدوم من ثالٍث إلى خمس سنوات بعد صنعها.
اختيار العطر وفق الفصول: يختلف العطر من فصل إلى آخر، 
ففي فترة الشــتاء ينصــح الخبراء باســتخدام العطور الدافئة 
املمزوجــة برائحــة البهــارات الشــرقية. وفــي فصــل الصيف، 
يفّضل استخدام العطور الباردة الحمضية والزهرية الخفيفة، 

لتنعشي صيفك.
اختيار العطر حسب نوع البشرة: البشرة الجافة ال يثبت عليها 
العطر، كما يثبت على البشرة الدهنية. ولذلك، ننصح صاحبات 

البشرة الجافة بإعادة تطبيق العطر عّدة مّرات خالل اليوم.
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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

0434 88 99 90

16 Gibson Ave. 
Padstow NSW 2211
P. 02 9790 3431  -  02 

9709 6047
E. joe@peterandson.com.au  -  w. 

www.peterandson.com.au

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

- BRICKS & BLOCKS
- HARDWARE
- BUILDING ACCESSORIES

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

السادة أديب فاعور، محمد نحلة ويوسف زريق
 يستمرون يف خدمة اجلالية العربية يف كل ما حتتاجه من مواد البناء األساسية لكافة املشاري 
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تتمات

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

حادث كاليفورنيا

خاصة حيث االحتفال بالعيد الوطني ألســتراليا الحديثة 
واملعاصرة، االحتفال باملجتمع املتنوع املحب والطبيعية 
الخالبة، باالنجازات املميزة واملســتقبل املشــرق، بل هو 
أيضــا فرصــة للتفكير في تاريــخ أســتراليا والبحث عن 
الوسائل التي تساهم في جعل أستراليا في طليعة الدول 

املتقدمة في املستقبل.
في يوم أســتراليا ، أكثر من نصف ســكان الباد يحتفلون 
بطريقــة مــا، ســواء مــن خــالل النشــاطات االجتماعيــة 
املختلفــة أو مــع العائلــة واألصدقــاء واألحبــاب. يــوم 

وقــال مكتبهــا: "هذا نوع مروع من إطــالق النار. إنها 
مأساة نسمع عنها كثيرا، لكنها اليوم ضربت منطقتنا 

هنا في مقاطعة سان ماتيو".
وأضافــت: "أن يشــهد األطفــال مــا حدث فهــذا أمر ال 

يوصف".
وبعد تنفيذ عمليات القتل توجه املشــتبه به إلى مركز 
شــرطة محلــي حيث قبــض عليه وســجلت الكاميرات 

ذلك.
وأظهرت القنوات اإلخبارية األمريكية تشــاو تشونلي 

والشرطة تطرحه أرضا ثم تعتقله.
وقال رئيس الشــرطة في املنطقة إنه عثر بحوزته على 
مســدس نصف آلي ربما اســتخدم في الهجــوم، وإنه 

يتعاون مع الشرطة.
وقال مسؤول كبير في مقاطعة سان ماتيو، يدعى ديف 
بايــن، لوكالة أسوشــييتد برس لألنبــاء، إن الهجمات 

ارتكبها "عامل ساخط".
وأضاف باين في بيان "سئمنا من املأساة التي حدثت 

اليوم في هاف مون باي".
وقال: "هناك ببساطة الكثير من األسلحة في هذا البلد 

ويجب أن يحدث تغيير."
وهــذا الهجوم هــو إطالق النــار الجماعــي الـ37 في 
غضــون 24 يومــا فقط، وفقا ألرشــيف عنف الســالح 

األمريكي.
ويعــّرف األرشــيف إطالق النار الجماعــي بأنه قتل أو 

جرح أربعة أو أكثر.
وعند ورود تفاصيل الهجوم املميت في هاف مون باي 
كان املحققون في جنوب الوالية ال يزالون يبحثون عن 

الدافع وراء القتل في مونتيري بارك.
فقد قتل مهاجر آســيوي مســن هناك 11 شــخصا في 
قاعة للرقص في إحدى الضواحي، قبل أن يقتل نفسه 

عند اقتراب الشرطة.

كل عام وأسراليا خبري

أســتراليا، هــو أكثر بكثيــر من حفالت الشــواء واأللعاب 
الناريــة، هــو أكثــر مــن عطلة عامــة أخرى، هــو أكثر من 
الفخــر واالحتفال بمنح الجنســية للمواطنني الجدد، هو 
فــي الجوهــر يوحد جميــع األســتراليني بكافــة أطيافهم 
تحت راية التناغم االجتماعي وااللفة واملحبة ملا فيه خير 
هــذا املجتمع، لالحتفــال بانجازات أســتراليا واالنطالق 
منهــا نحو بناء املســقبل املزدهر. أدام اهلل عز أســتراليا 
العظيمــة، ومزيدا من التقدم واالزدهــار وكل عام وجميع 

االستراليني بالف خير.
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يقــول املثــل "فــالن ضــرب عصفوريــن بحجــر واحد"، 
وهــو كنايــة عــن أنه نــال مغنمــني فــي آن واحــد، لكن 
يبــدو أن الفنانة شــاكيرا قد ضربــت 3 عصافير بحجر 

واحد، بأغنيها الجديدة التي أثارت الجدل.
األصــول  ذات  الكولومبيــة  املغنيــة  اســتطاعت  فقــد 
اللبنانيــة، أن تــرد اعتبارها حســب ما يفهم من ســياق 
منشوراتها، إذ حملت األغنية تلميحات "تهكمية" بحق 
شــريك حياتها الســابق جيــرارد بيكيه العب برشــلونة 
املعتــزل، كمــا حصــدت أرقاما قياســية من املشــاهدات 
واألربــاح املالية، وأيضا قامت شــاكيرا بمهاجمة والدة 
العب برشلونة سابقًا، بوضع دمية كبيرة تشبه الساحرة 
الشــمطاء بمالبس ســوداء تقف على عصا مكنسة على 
شــرفة منزلها في برشــلونة، واملطل بشــكل مباشر على 

بيت والدة بيكيه.
وخالل 24 ساعة فقط من طرحها على موقع "يوتيوب"، 
الخميس املاضي، حصدت األغنية الجديدة لشاكيرا 66 
مليون مشــاهدة، وحققت حتى تاريخ كتابة الخبر أكثر 
من 132 مليون مشاهدة، ما يجعلها من األغاني األكثر 

مشاهدة في املناطق الناطقة باإلسبانية.
وتقول شــاكيرا في أحد مقاطع األغنية ساخرة من نجم 
كرة القدم اإلســباني جيرارد بيكيــه، الذي انفصلت عنه 
العام املاضي: "استبدلت سيارة فيراري بسيارة )رينو( 

توينغو. استبدلت ساعة الرولكس بساعة كاسيو”.
وصدحــت مغنيــة أيضا: "لقــد أصبحت خــارج دوريك، 
وهــذا يفســر ملــاذا أنت مع شــخص على شــاكلتك.. لقد 
ركبت طائرة أخرى ولن أعود إلى هنا، فأنا ال أريد مزيدا 

من خيبات األمل”.
وجاءت كذلك كلمات األغنية التي طغت عليها املوسيقى 
اإللكترونية مع إيقاعات التينية "ترتاد النادي الرياضي 
كثيــرا، اعــِن بعقلك أيضــا. )..( لن أعــود إليك حتى لو 

بكيت وتوسلت إلي”.
وبــدوره، رد مدافــع برشــلونة الســابق جيــرارد بيكيه، 
بطريقتــه الخاصــة علــى األغنيــة بالتعاقــد مع شــركة 

رونالدو وجورجينا 
وأطفالهما يستمتعون 
بفعاليات بوليفارد وورلد

انتقمت من بيكيه وأشفت غليلها بحماتها.. 
شاكيرا تجني ثروة من أغنيتها

بعد انتقالــه إلــى الرياض إثر تعاقده مع نــادي النصر 
السعودي، يقضي الالعب البرتغالي العاملي كريستيانو 
رونالــدو أوقاتا ممتعة بصحبة شــريكته وأطفالهما في 

العاصمة السعودية.
فقــد نشــرت جورجينا رودريغيز، اليــوم االثنني، صورا 
برفقــة رونالــدو وأطفالهمــا في بوليفــارد وورلد، وهو 
إحــدى املناطق الترفيهية ضمن مناطق موســم الرياض 
2022، وكتبت باللغة اإلســبانية "كم جميلة هي مدينة 

الرياض”.
وأظهــرت الصور جورجينا ورونالدو وهما يســتمتعان 

مع أطفالهما في املالهي واأللعاب.
بــدوره، نشــر رونالدو صورا مــن رحلته إلــى بوليفارد 
وورلد عبر حســابه في "تويتــر"، وكتب "وقت ممتع مع 

حبيبتي”.
وقبــل ذلك بأيام قليلة، نشــرت جورجينــا صورا لها في 

محل أللعاب األطفال وكتبت "الجنة”.
وصولهــا  بعــد  نشــرت  رودريغــز  جورجينــا  وكانــت 
الســعودية، فيديــو مــن حضورهــا هــي وأطفالها حفل 
تقديــم الالعــب البرتغالــي لنــادي النصر فــي الرياض، 
وذلك على أنغام أغنية الفنان الفلسطيني محمد عساف 

والكندي اللبناني مساري "يال نكمل.. حبيبي” .
كمــا أضافــت "نحــن متحمســون للغاية لهــذه املغامرة 
الجديدة مع نادي النصر الســعودي، ونود أن نشكر كل 

من حول هذا الحدث إلى حقيقة”.
يذكــر أن نــادي النصــر الســعودي أعلن، يوم الســبت، 
تعاقده مــع األســطورة البرتغالي كريســتيانو رونالدو 
رســميًا حتــى صيــف عــام 2025، فــي صفقــة وصفت 

بالتاريخية.

الساعات كاسيو لرعاية دوري امللوك الذي أطلقه أخيرا، 
كما قام بقيادة سيارة توينغو الرخيصة.

للمغنيــة  جلبــت  فاألغنيــة  إعالميــة،  تقاريــر  ووفــق 
الكولومبية شاكيرا أرباحا مالية بلغت 512 ألف دوالر 
على يوتيوب و500 ألف دوالر على أمازون، و360 ألف 
دوالر على ســبوتيفاي، ومليونــا و200 ألف دوالر على 

أبل.
وخــالل برنامــج “El Programa de Ana Rosa” تــم 
جمع حســاب أرباح املغنية شــاكيرا من أغانيها الثالث 
األخيرة، واســتهدفت من خاللها صديقها السابق وقائد 

برشلونة املعتزل جيرارد بيكيه.
وجمعــت شــاكيرا من األغنيات الثــالث نحو 15 مليون 
دوالر لتحــول االنفصــال والجــدل بينها وبــني صديقها 
الســابق بيكيــه إلى نجاح فــي املجال الفنــي تجني من 

خاللها أرباحا مالية ضخمة.
كما استفاد بيكيه بدوره من استهدافه من طرف شاكيرا 
فــي مجال تنظيــم دوري امللوك ليحصــل على دعم مالي 

مهم ورعايات ودعايات ضخمة ملسابقته الجديدة.
ساحرة سوداء

لكــن شــاكيرا لم تكتف بهذا كله، فقــد أراد أيضا على ما 
يبدو إشفاء غليلها من حماتها السابقة، فحسب روايات 
أحــد الجيــران فــي املنطقــة، أكــد أنهــا قامت بتشــغيل 
أغنيتها الجديدة مــع الدي جي Bizarrap، بصوت عال 
جــدًا ليصــل إلى بيتهــا، وقامــت بإعادة األغنيــة مرات 
متتالية مع بقاء دمية كبيرة تشــبه الســاحرة الشــمطاء 

بمالبس سوداء على الشرفة.
فــي املقابل، الحظت والدة بيكيه، مونتســيرات برنابيو، 
وجود دمية مرعبة على شرفة منزل شاكيرا في برشلونة.

كمــا أخبــر الصحافــي مــارك ليــرادو ميــالن البرنامــج 
اإلسباني Mas Vale Tarde أن أم بيكيه طلبت حتى من 
أحد األفراد قلب الدمية حتى ال تواجه منزلهم مباشــرة، 
الذي يقع في نفس الشــارع، مشــيرا إلى أن هذا الوضع 

مستمر منذ عدة أسابيع.
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فيلم "ميغان"..
أعمال تصنع خصيصا 

لجيل تيك توك

جوني ديب: اخترت التمثيل ألسباب مادية

كثيــر من النجوم تطّلب منهم التغلغل وســط عالم هوليود 
وحجــز مكان بني أهلها جهدا كبيرا وعمال مضنيا، وبذلوا 
فــي ســبيل ذلك كثيــرا مــن التضحيــات، لكن آخريــن ممن 
صنعــوا جــزءا من تاريخ هوليــود الفني أتتهــم النجومية 
مصادفــة، علــى الرغم مــن أنهم كانوا يرســمون ألنفســهم 

مسارا آخر.
النجم األميركي الكبير جوني ديب أحد هؤالء الذين قادتهم 
األيــام إلــى أســتديوهات الســينما بعدمــا كانــوا يتمنون 
وجهــات أخــرى، وغّيــرت وجهــة طموحهــم إلى مســار لم 

يكونوا بالغيه إال بمحض القدر.
نجم باملصادفة

يقول جوني ديب إنه لم يفكر يوما بأن يصير ممثال، بل كان 
يســعى ألن يصبح موســيقيا، كان ذلك حلمه منذ الطفولة، 
فحــرص على تأليف مقطوعات موســيقية منــذ بلغ 12 من 
عمره، وبدأ يعزفها في األندية، لكن مع مرور الوقت لم يعد 

ذلك يكفيه لتوفير مصاريف عيشه.
اقتــرح عليه أحد أصدقائه الذهــاب ملقابلة وكيل أعماله من 
أجل الحصول على فرصة عمل في السينما، فوجدها فكرة 
سديدة ستساعده على دفع اإليجار، وهكذا كانت بدايته في 
هذا املجال، فسرعان ما حصل على فرصة تجريبية قبل أن 
يحصــل على الــدور بالفعل، وفي 1984 مّثل ديب دوره األول 
 A Nightmare on( ”فــي فيلــم "كابوس في شــارع إيلــم

Elm Street( وهو في سن الـ21.
أصبــح هــذا العمل أحد أفــالم الرعب الشــهيرة؛ فقد منحه 
جمهــور موقــع "آي. إم. دي. بــي” )IMDb( الفنــي تقييما 
بلغ 7.4 نقاط، ونجح ديب إلى الحد الذي جعله يتحول إلى 
سلســلة أفــالم لم تنتــه بعد، صدر منها حتــى اآلن 9 أجزاء 
آخرهــا كان فــي 2010، وبلغ إجمالي إيراداتهــا 474.3 مليار 

دوالر.
ربحته هوليود وخسرته املوسيقى

الطريــف أن ديــب لم يدرك قــدر موهبته فــي التمثيل، وظل 
يقــدم أدوارا صغيــرة مــن دون أن يتخلى عــن حلمه القديم 
باملوســيقى، لكن مــا إن انفرط عقد فرقته املوســيقية حتى 
شــرع يفكــر بالتفرغ ملهنة التمثيل، ليبــدأ بعدئذ طريقه مع 
البطولــة الرئيســة التي ُتّوجــت بهالة خاصــة حني تقاطع 
طريقه مع املخرج والكاتب ســيد الفانتازيا تيم بورتون، إذ 

وجد كل منهما ضاّلته في اآلخر.
ونتــج عــن ذلك التعــاون العديد من األفالم غيــر التقليدية، 
أولهــا كان فيلم الفانتازيا-الرومانســي "إدوارد ذو األيدي 
املقصــات” )Edward Scissorhands( الذي صدر عام 
1990، وترّشــح لألوسكار و"غولدن غلوب" وحصد جائزة 

"بافتا" البريطانية.
تلــت هذا اإلنجاز بطوالت أخرى، ومع طرح الفيلم الدرامي 
 What’s Eating( ”مــا الــذي يضايــق غيلبــرت غريــب"
Gilbert Grape( عــام 1993 الــذي شــارك فــي بطولتــه 
ليونــاردو دي كابريو، انتبه النقاد أنهم أمام موهبة فريدة 

منــذ أعــوام قليلــة يتباهــى أفــراد املجتمع األصغر ســنا، 
والذيــن ُيطلــق عليهم "الجيــل زد" بأنهــم الوحيدون الذين 
يفهمون العالم الحديث بشكل حقيقي، أبناء هذا الجيل من 
مواليــد بداية األلفية حتى 2010 نراهم اليوم يفقدون جزءا 
مــن هذه املكانة املتخيلة بقدوم جيــل جديد "جيل ألفا" من 
مواليد ما بعد عام 2010، قد نراهم أطفاال، ولكنهم أصبحوا 

قوة اقتصادية محركة في عالم الترفيه بالفعل.
ومــع نهايــات عام 2022 صدر فيلم الرعــب الجديد "ميغان” 
)M3GAN( مكتوبــا عنوانــه بطريقة تجمع بني الحروف 
واألرقــام، وهــو األســلوب الذي تتبعــه األجيــال الجديدة 
لتســهيل تبــادل الرســائل، ولكن ذلك ليــس الدليل الوحيد 
علــى محاولــة العمل علــى مخاطبــة املراهقني والشــباب، 
فالفيلــم بالكامــل جزء مــن حركة هوليوديــة جديدة ترغب 
في سحب البساط من املنصات اإللكترونية وإرجاع جيلي 
"زد" و"ألفــا" إلــى صــاالت الســينما ولكن باســتخدام هذه 

املنصات.
رعب جيل تيك توك

ميغــان دميــة قاتلــة بطــول 4 أقدام فقــط، ولكن بالنســبة 
ملنتجــي الفيلم الذي حمل اســمها فقد جلبــت لهم إيرادات 
قاربــت 100 مليــون دوالر، أمام ميزانية تبلــغ 12 مليونا 
فقط، وســريعا ما أصبحت "ميغان" هذه أحدث اإلضافات 
لعالــم الرعب، وحش "فرانكشــتاين" جيــل اآليباد، أيقونة 
رعــب جديــدة مختلفة عما خاف منها مــن قبل آباؤهم مثل 

الدمية "تشاكي" وغيرها.
ولكــن تمامــا كمــا كان الحــال فــي العقــود املاضيــة، فإن 
مصيــر هذا الوحش الحديث يقع في أيدي املراهقني الذين 
يبحثــون عــن اإلثارة، مما يعني أنه قد يتعني على عشــاق 
الرعــب األكبر ســنا القبــول بحقيقة أنه بينمــا ال يزال من 
املمكــن صنع أيقونات مخيفة جديــدة، فإنها لن تكون أبدا 
كما كانت في املاضي، حان الوقت لألطفال ليكون لهم دور 
في صياغة كوابيسهم، حتى لو كانت وسيلتهم في التعبير 
.)TikTok( ”عن ذلك الفيديوهات القصيرة على "تيك توك

يجب استغاللها ملصلحة السينما.
ففــي الفيلــم جّســد ديــب شــخصية غيلبــرت، األخ األكبــر 
الذي يجد نفســه مضطرا إلى العنايــة بأخيه املعاق ذهنيا 
ووالدته التي تعاني من االكتئاب والسمنة املفرطة إثر وفاة 

زوجها منتحرا.
مشوار استثنائي لم تنتبه له األكاديمية

بعــد ذلــك انطلق ديب في مســيرته بســرعة البــرق، ُمقدما 
أعمــاال مــا زالت مفضلة لــدى قطاع عريض مــن الجمهور، 
 ،)Donnie Brasco( ”أشــهرها فيلــم "دونــي براســكو
وفيلــم "شــوكوالتة” )Chocolate(، وفيلــم "زوجــة رائد 
الفضــاء” )The Astronaut’s Wife(، وفيلم "ســويني 
 Sweeney( ”تــود: الحــالق الشــيطاني لشــارع فليــت

.)Todd: The Demon Barber of Fleet Street
 Alice in( وندرالنــد”  فــي  "أليــس  فيلــم  وكذلــك 
Wonderland(، وفيلم "تشــارلي ومصنع الشــوكوالته” 
وال   ،)Charlie and the Chocolate Factory(
ننسى بالطبع بطولته في سلسلة ديزني الشهيرة "قراصنة 
الكاريبــي” )Pirates of the Caribbean( التــي رفعت 

أسهمه في أوساط الجماهير إلى أبعد الحدود.
ومــع ذلك، ورغم ترشــح ديب لـــ3 جوائز أوســكار، فإنه لم 

يحصل على هذه الجائزة حتى اليوم.
يذكر أن ديب ليس النجم الوحيد الذي دخل مجال التمثيل 
مصادفــة، فهناك آخرون مثل املمثلة تشــارليز ثيرون التي 
كانــت رغبتها باألســاس أن تصبح راقصــة، غير أن إصابة 
بركبتهــا جعلتهــا تضطــر إلــى التفكيــر في اختيــار آخر، 
وبالتزامــن مــع ذلــك مّرت بموقــف قلب حياتها رأســا على 

عقب.
فقد ذهبت تشارليز إلى أحد البنوك لصرف "شيك" من أجل 
دفــع اإليجــار، ورفــض املوظف صرفه، ومّلــا كانت في أمّس 
الحاجة إلى املال، أحدثت مشــهدا دراميــا في املكان، وهنا 
انتبه إليها شــخص يعمل "مكتشف مواهب" فأعطاها رقمه 
الهاتفي وعنوانه من أجل التواصل، لتتوالى األحداث وتلج 
ميدان الســينما وتتدرج فيه وصوال إلى فوزها باألوســكار 

في 2004
أمر مشابه حدث للممثلة جينيفر لورانس التي حازت جائزة 
األوسكار األولى وهي ابنة الـ26، وشاركت بسلسلتي أفالم 
 )Hunger Games( ”شــهيرتني هما "مباريــات الجــوع

.)X-Men( ”و"إكس مني
ففــي عمــر الـــ14 وبينما كانــت في رحلــة مــع والدتها إلى 
مانهاتــن، أوقفهــم أحــد مكتشــفي املواهــب وأخبرهــم أن 
بإمكانــه توفيــر فرصة مناســبة للورانــس للعمل بعروض 

األزياء، ومن ثّم تبادال وسائل التواصل.
وخــالل محــاوالت لورانــس لدخول عالــم األزيــاء الرحب، 
أدركت أن ذلك ليس ما تهتم به حقا، وأنها ترغب بالتمثيل 
فلجأت إلى مكتشــف املواهب نفســه ليبحث لها عن فرصة 

لالختبار، فشقت طريقها في امليدان.
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ومــن املهــم تنــاول األطعمة الصحيحــة في هذا العمــر لتجنب 
التعــرض ألمراض نمــط الحياة مثل الســكري وأمراض القلب 
والســمنة. مــع التقــدم فــي العمــر، يتباطــأ التمثيــل الغذائي، 
وبالتالي يستمر الجسم في تخزين السعرات الحرارية الزائدة 
وال يمكنه استقالب الدهون الزائدة واألطعمة األخرى. ويصبح 
الشخص أكثر عرضة لإلصابة باألمراض في سن معينة. لذلك، 
يجب أن يحرص كل شخص دائًما على تناول األطعمة املناسبة 

لفئته العمرية.
تتغير االحتياجات الغذائية لجسم اإلنسان مع التقدم في السن 
مــع تغير اهتماماته وأولوياته وعاداتــه الغذائية. يظل النظام 
الغذائي الصحي كما هو بشــكل أساســي ســواء كان الشخص 
فــي ســن 25 أو 65 عاًمــا؛ يحتــاج الجميــع إلى نظــام غذائي 
متــوازن مــن األطعمة املغذيــة املختلفة للبقاء فــي حالة جيدة، 
لكن مع التقدم في مراحل مختلفة من الحياة، تتطلب األجســام 

مغذيات محددة.

عمر 20 عاًما

يتمتــع معظــم األشــخاص في العشــرينات مــن العمــر بحياة 
مزدحمــة وغالًبــا مــا يكــون األكل الصحــي بعيــًدا عــن قائمــة 
األولويــات. إذا كنت في العشــرينات من العمر، يمكنك أن تأكل 
ما تريد، طاملا أنك تحافظ على التوازن. في أواخر العشــرينات 
من العمر، تســتمر كثافة العظام في الزيادة )مع إمداد جيد من 

.)D الكالسيوم وفيتامني
إن التغذيــة لصحــة العظــام في هذا الوقت مهمــة من أجل منع 
هشاشــة العظــام في وقــت الحق مــن الحياة. تعتبــر منتجات 
األلبــان والخضــروات ذات األوراق الخضــراء وصفار البيض 
 K والســلمون كلهــا مصــادر ممتــازة للكالســيوم وفيتامــني

وفيتامني D، وهي ضرورية لصحة العظام.

عمر 30 عاًما

من املهم تجنب األطعمة التي تزيد من مســتوى السكر في الدم 
أو مســتوى الكوليســترول فــي نظامــك الغذائي. يــزداد خطر 
اإلصابة بمرض الســكري والكوليســترول والســمنة وأمراض 

نمط الحياة األخرى مع الدخول في الثالثينيات من العمر.
يمكــن تضمني الحبوب الكاملة والشــوفان والحبوب والفواكه 
والخضروات واألطعمة الغنية باأللياف في النظام الغذائي، مع 

تجنب تناول األطعمة املصنعة والدهنية واألطعمة السريعة.

عمر 40 عاًما

عندمــا تكون فــي األربعينيات من العمر، يجــب أن تتبع نظاًما 
غذائًيــا غنًيا بمضادات األكســدة. عندما تكون في األربعينيات 
مــن العمــر، يحتاج جســمك إلى محاربــة الجذور الحــرة التي 
تســبب تلًفا لألعضاء الداخليــة. إن أفضل األطعمة، التي يجب 

عمرك يحدد أفضل األطعمة المفيدة لك

تناولهــا هي الطماطم النيئة والرمــان والكرز والتوت وغيرها 
مــن الفواكه والخضــروات، التي تحتوي على نســبة عالية من 
مضــادات األكســدة. يجب تجنب األطعمة التي تســبب ارتجاع 
املريء مثل اللحوم الحمراء واألطعمة املصنعة واملعكرونة وما 

إلى ذلك.

عمر 50 عاًما

إن أفضــل طريقــة للوقايــة مــن املشــكالت الصحيــة املرتبطــة 
بهــذه الفئة العمريــة وعالجها هي اتباع نظام غذائي منخفض 
الدهون ومنخفض في نســبة الســكر في الدم ويتضمن الكثير 
مــن الفاكهــة والخضــراوات. يجــب أيًضــا مراقبــة الــوزن ألن 
املشــكالت الصحية، مثل ارتفاع الكوليســترول وارتفاع ضغط 
الدم ومرض الســكري من النوع 2 أكثر شــيوًعا بني هذه الفئة 

العمرية.
ومن أجل الحفاظ على صحة جيدة، من الضروري أن تســتهلك 
مــا ال يقــل عن ثالث حصص من األطعمة قليلة الدســم والغنية 
بالكالســيوم كل يــوم. يمكــن للتدخــني وعدم النشــاط أن يضر 
عظامك بشــدة. من ناحية التمرينات الرياضية، من املهم بشكل 
خــاص تضمــني بعــض تمارين حمل األثقال واملشــي الســريع 
أو اليوغــا أو الركض. ولالســتمتاع بعظــام ومفاصل قوية مع 

يلعــب الغذاء دوًرا مهًما فــي الحفاظ على صحة جيدة 
أو املعاناة من حاالت صحية ســيئة. إن تناول األطعمة 
الزيتيــة واألطعمة املصنعة واألطعمة املعلبة واألطعمة 
الســريعة واألطعمة التــي تحتوي على مــواد التحلية 

كلها ضارة بصحة اإلنسان.
ووفقا ملا نشره موقع "بولدسكاي” Boldsky، املعني 
بالشــؤون الصحية، يعتمد نوع الطعــام الذي يتناوله 
الشــخص أيًضا علــى مرحلته العمريــة، فعندما يكون 
عمــره أكثــر من عشــرين عاًمــا، يمكن أن تشــق العديد 
مــن األمــراض طريقها إلى جســمه، بما يشــمل مرض 
الســكري وارتفاع ضغط الدم والســمنة وارتفاع نسبة 
الكوليسترول في الدم. نتيجة لذلك، إذا كان لديه تاريخ 
عائلي من هذه األمراض، فإنه يصبح في خطر متزايد.

الحفــاظ علــى وزن ثابــت، يوصــي الخبراء بمزيج مــن تمارين 
التحمــل والتمرينــات الهوائيــة لزيــادة معــدل األيــض وكتلة 

العضالت.

عمر 60 عاًما وأكثر

تحــدث التغيــرات الفســيولوجية والنفســية مــع التقــدم فــي 
الســن، والتي يكون لها تأثير مباشــر على متطلباتنا الغذائية. 
ويكــون الجســم أقل قابليــة المتصاص واســتخدام العديد من 
الفيتامينــات واملعــادن، فضاًل عن أنه يمكــن أن يقل امتصاص 

بعض العناصر الغذائية عن طريق األدوية طويلة األمد.
ومــع التقدم في العمــر، يمكن أن تنخفض الشــهية، ونظًرا ألن 
الحاجــة إلى الفيتامينات واملعادن تظــل كما هي، أو تزداد في 
بعــض الحاالت، فمن الضروري جًدا أن يكون الطعام الذي يتم 

استهالكه صحًيا ومغذًيا.
يجب أن يوضع في االعتبار تضمني الكثير من األطعمة الغنية 
بفيتامني B12 في نظامك الغذائي، بما يشمل اللحوم واألسماك 
والبيــض ومنتجات األلبــان وحبوب اإلفطــار املدعمة. يوصى 
أيًضــا بتنــاول فيتامــني D على شــكل بيــض وأســماك زيتية. 
ويجب على األشخاص، الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاًما تناول 
مكمل فيتامني D عن طريق الفم بمقدار 10 ميكروغرام يومًيا.

Magic
Driving School

0403 522 501
للحصول عىل رخصة قيادة السيارات بأقل تكلفة وأرسع وقت
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19 NORTHCOTE RD  GREENACRE
NEW SOUTH WALES, 2190  Australia

NABEL ISSA
Director

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

WJS LOGISTICS PTY LTD

Be safe not sorry

مطلوب
 HR  سائقي شاحنات

البدء فوري
دوام كامل ودوام جزئي

أيام األسبوع وعطالت نهاية األسبوع
الراتب جيد

اتصل ب نبيل: 0405711228

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

Happy Australia Day



16The World Observer  |  22nd January  |  2023 األوبزرفر  |  ٢٢ كانون الثاني  | ٢٠٢٣
رياضة

0400 140 120

IMAGE FRENZY
Antoine Yammine

53 Norman Avenue Hammondville 2170
info@imagefrenzy.com.au

ألكاراز يستعد لبوينوس أيرس بعد تعافيه من اإلصابة

ديوكوفيتش: هذا األمر يحفزني للتفكير في لقب 
أستراليا المفتوحة

نادال يتراجع في التصنيف 
العالمي.. والدموع 

تغلب زوجته بعد توديعه 
أستراليا المفتوحة

تــدرب اإلســباني كارلــوس ألكاراز، 
اســتعدادا لخوض بطولة بوينوس 
منتصــف  األرجنتــني  فــي  أيــرس 
فبراير/شــباط املقبــل، بعــد غيابــه 
نوفمبر/تشــرين  مــن  الرابــع  منــذ 
البطــوالت. عــن  املاضــي   ثــان 

وعــاد ألــكاراز، 19 عامــا، املصنف 
بعــد  للتدريبــات  عامليــا،  أول 
فــي  لهــا  تعــرض  التــي  اإلصابــة 
الســادس  فــي  اليمنــى  الســاق 
املاضــي. ثــان  يناير/كانــون   مــن 
ونشــر الالعــب عبر حســاباته على 
االجتماعــي  التواصــل  منصــات 
إلــى  "عــودة  فيهــا  أكــد  تغريــدة، 
املضــرب!  إلــى  عــودة  املالعــب، 
لــه. 4 صــور  بهــا  مرفقــا   هيــا!"، 
وحالت إصابة ســابقة أللكاراز دون 
خوضــه بطولــة كأس األســاتذة في 
تورينــو ونهائــي كأس ديفيــز مــع 
إســبانيا، قبــل أن تحرمــه اإلصابة 
الجديــدة من املشــارطة فــي بطولة 
أســتراليا املفتوحــة التــي انطلقت 

األسبوع املاضي.

أقــر العــب التنس الصربــي نوفــاك ديوكوفيتش، خالل 
مجموعــات  بثــالث  انتصــاره  عقــب  مؤتمــر صحفــي 
نظيفــة علــى األســترالي أليكــس دي مينــور، فــي ثمــن 
يكــن  لــم  إنــه  املفتوحــة،  الكبــرى  أســتراليا  نهائــي 
 يفكــر فــي إمكانيــة تحقيقــه للقــب حتــى هــذه الليلــة.
و1-6   2-6 ســاحق  بشــكل  ديوكوفيتــش  وفــاز 
و6-2 فــي لقــاء اســتغرق ســاعتني وســت دقائــق، ولم 
يشــتكي خــالل اللقــاء مــن اآلالم العضليــة في الســاق 
 اليســرى التــي كانــت تداهمــه منــذ بدايــة البطولــة.

مــن  مــرات   9 باللقــب  الفائــز  الصربــي  وصــرح 
تحقيــق  فــي  أفكــر  أكــن  لــم  أســبوع  "قبــل  قبــل: 
اللقــب، فقــط فــي الوصــول بظــروف جيــدة للمبــاراة 
األمــر”. فــي  للتفكيــر  حفزتنــي  الليــة  هــذه   التاليــة. 
وأضاف: "كانت أفضل مبارياتي هذا املوسم، أنا سعيد 
للغاية بما قمت به، واضعا في الحسبان أن املباريات تزداد 
 صعوبة مع تقدم األدوار، وهذا يحفزني للتفكير في اللقب”.

ووصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش لرقم قياسي في عدد 
مرات التأهل لربع النهائي بواقع 13 مرة في أستراليا، 
 بالتساوي مع األستراليني جاك كراوفورد وادريان كويست

وســيلعب الصربــي، املتوج بـــ21 لقبا للجراند ســالم، 
روبليــف،  آنــدري  الروســي  أمــام  النهائــي  ربــع  فــي 
املصنــف الســادس عامليــا، الــذي أقصــى الدنماركــي 
فــي مواجهــة قويــة بثــالث مجموعــات  هولجــر رون 
فــي   )7-9( و6-7  و6-4  و3-6  و6-3   3-6 الثنتــني 
دقيقــة. ســاعات و37   3 مــدار  علــى  امتــدت   مبــاراة 

وســيواجه الفائز من هذه املواجهة فــي نصف النهائي 
الفائز من مواجهة األمريكيني تومي بول وبن شيلتون.

مــن جهة أخــرى اعتبر األملاني تومي هــاس، مدير دورة 
إنديــان ويلز للماســترز فــي التنس، أنه "مــن العار" أال 
يتمكــن الصربي نوفــاك ديوكوفيتش، املصنف خامســا 
عامليــا، مــن اللعــب فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة 
 بســبب رفضــه تلقــي اللقاح املضــاد لفيــروس كورونا.

ومــن املتوقــع أن يغيــب املصنــف أول عامليــا ســابقا 
فــي  للماســترز  وميامــي  ويلــز  إنديــان  دورتــي  عــن 
الربيــع علــى خلفية قيــام الســلطات األمريكيــة بتمديد 
اإلجبــاري  الشــرط  املقبــل،  نيســان/أبريل  حتــى 

البــالد. خــارج  مــن  للقادمــني  بالنســبة   للتلقيــح 
الصحفيــني  أمــام  الســابق  الالعــب  هــاس  وقــال 
إلــى  يأتــي  أال  لــي  بالنســبة  العــار  مــن  "ســيكون 
بالحضــور”. لــه  يســمح  أال  أو  الدورتــني   هاتــني 

وغــاب البطــل املتــوج ب21 لقبــا كبيــرا فــي مســيرته 
عــن بطولــة الواليــات املتحــدة العــام املاضــي بســبب 
 إجباريــة اللقــاح بالنســبة للقادمــني من خــارج البالد.

وتابــع هاس املصنف ثانيا عامليا ســابقا مطالبا بإنهاء 
هذه الحالة بأســرع وقت ممكن "مــن املتوقع أن يوقفوا 
 العمل بهذه القوانني في منتصف نيسان/أبريل املقبل”.
وأردف ابن ال44 عاما "سيكون من الرائع لو تمكنا من 
إيقاف العمل بهذه االلتزامات في وقت أبكر حتى يتمكن 
 مــن املجيء وخوض منافســات إنديان ويلــز وميامي”.

وختــم "أعتقــد أنــه يريــد اللعب، لــذا يجــب أن نعطيه 
فرصة”.

تراجع اإلســباني رافائيــل نادال مــن التصنيف الثاني 
عامليا إلى الســادس في قائمة رابطة التنس للمحترفني، 
بعد خسارته أمام األمريكي ماكينزي مكدونالد وتوديعه 

بطولة أستراليا املفتوحة الكبرى.
وجــاءت الخســارة بثــالث مجموعــات دون رد بســبب 
اإلصابــة في الفخــذ التي داهمت الالعب اإلســباني في 
آخــر املجموعة الثانيــة، ولم يتمكن نادال من الدفاع عن 
الـ2000 نقطة التي حصدها العام املاضي بعد تتويجه 

في أستراليا بثاني ألقابه في ملبورن بعد 2009.
وطلــب نــادال الوقــت الطبــي، ومــع مغادرة اإلســباني 
امللعب، لتنهمر دموع زوجة الالعب في املدرجات بسبب 
إصابــة النجــم املتــوج بـ22 لقبــا في بطــوالت الغراند 

سالم.
وعــاد نادال بعدها إلى أرض امللعب وتلقى تحية كبيرة 
مــن الجماهيــر املتحمســة فــي ملعــب رود ليفــر أرينا، 

ونجح في الفوز بأول شوط عقب استئناف اللعب.
وظهــرت معاناة نادال واضحة في الركض، ليفشــل في 

العودة اللقاء، ويودع البطولة مبكرا.
وســبق لنــادال البالغ 36 عامــا أن ودع أولى البطوالت 
الكبــرى في العام خالل نســخة 2018 من ربع النهائي 
بعــد شــعوره بــآالم فــي الفخــذ األيمــن فــي املجموعة 

الخامسة أمام الكرواتي مارين سيليتش.
كما لم يحظ "املاتادور" بالتوفيق في نهائي نسخة عام 
2014 حينمــا تعرض إلصابة فــي الظهر خالل املباراة 
أمام السويسري ســتان فافرينكا لتتضائل حظوظه في 

الفوز باملباراة ويخسرها من أربع مجموعات.
وقــد يواجه نــادال أزمة بالخروج مــن قائمة أفضل 10 
العبــني حيــث يملــك مالحقــوه األقــرب )فيلكــس أوج 
ألياســيم – تيلــور فريتــز – هولجــر رونــه وهوبــرت 
هوركاتــش( الفرصــة للصعــود فــي الترتيــب بناء على 

نتائجهم في أستراليا.


