W O R L D

T H E

P A P E R

N E W S

OBSERVER
أفخر أنواع الحلويات والبوظة العربية المصنوعة في معاملنا

751 Punchbowl Road, Punchbowl NSW 2196 - Phone(02) 9708 2774
www.alafrahsweets.com.au

العالمية
صحيفة األوبزرفر
Fortnightly - 22 January | 2021 - www.theworldobserver.com
nd

كل عام وأسرتاليا خبري

في كل عام يحتفل جميع األسترليني في كافة أنحاء البالد
بشــكل مميــز في يوم أســتراليا ،حيــث يلتقــون معا كأمة
لالحتفــال بمــا هــو عظيم في أســتراليا ،انه يــوم للتفكير
فــي ما حققــوه وما يمكــن أن يفخــروا به كأمة أســترالية

عظيمــة ،هذا اليــوم يحفز الجميع علــى العمل بجد من
اجل أستراليا الحاضر واملستقبل.
يــوم أســتراليا  26كانــون الثانــي هــو ذكــرى وصــول
التتمة صـــ ٢١

أولوية الرئيس بايدن التخلص من إرث ترامب
أطلــق الرئيس األميركي الجديد جــو بايدن حملة للتخلص
من إرث ســلفه دونالد ترامب الثقيــل ،وكانت بدايتها أوامر
تنفيذيــة إلحداث قطيعة مع السياســات التي تبنتها اإلدارة
السابقة ،خاصة فيما يتعلق بالهجرة ،وترميم العالقات مع
الحلفاء واملنظمات الدولية.
وفــور تنصيبــه أمــس ليصبــح الرئيــس رقــم  46للواليات
املتحدة ،وقع بايدن سلسلة من األوامر التنفيذية من شأنها
أن تبطل أوامر سابقة لترامب حول الهجرة واملناخ وقضايا
أخرى.
والحملــة التــي بدأها بايدن ستســتمر  10أيــام على األقل،
وأضاف أن الهــدف منها -فيما يبدو -إحداث قطيعة جذرية
مع اإلرث الذي خلفه الرئيس السابق خالل السنوات األربع
املاضية ،مشــيرا إلى أن ترامب كان أمضى األسابيع األولى
من واليته بتوقيع قرارات تنفيذية الهدف منها التخلص من
التتمة صـــ ٢١
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وزير التجارة تيهان يخاطب نظيره الصيني
في محاولة إلنهاء النزاع التجاري

أخبار قصرية
لقاح الفيروس

أخــذ لقــاح فيــروس كورونــا ليــس
اجبــاري باملعنــى العــام ولكــن فــي
الحقيقة اجباري ،حيث أنك ســتحرم
مــن كل شــيئ اذا لــم تأخــذ اللقــاح
فمثال :ممنوع العمل وممنوع الســفر
وممنــوع دخــول الحانــات واملطاعم
ودور الســينما والدوائــر الحكوميــة
واملالعب واالعراس و وو وهلل أعلم.

معيار شرب الكحول

كتب وزير التجارة األسترالي دان تيهان إلى
نظيــره الصينــي في محاولة جديــدة إلعادة
إنشــاء خطوط االتصال وإقنــاع بكني بوقف
حملتهــا املتصاعدة للعقوبات التجارية ضد
أستراليا.
لقــد غرقــت أســتراليا والصني فــي نزاعات
تجارية متعددة مع تدهور العالقات الثنائية.
ضربــت بكــن صناعــات النبيــذ والشــعير
األســترالية بتعريفــات جمركيــة مدمــرة ،
باإلضافــة إلى منع أو تأخير بعض صادرات
البحــر ولحــم البقــر والقطــن واألخشــاب
األسترالية.
كمــا ظلــت حوالــي  60ســفينة تحمــل فحم
الكــوك األســترالي عالقــة قبالــة الســاحل
الصينــي بســبب الحظر غير الرســمي الذي
فرضته السلطات الصينية.

حاول العديد من وزراء الحكومة األسترالية
 بمن فيهم وزير التجارة الســابق ســيمونبرمنغهام  -مرا ًرا وتكرا ًرا االتصال بنظرائهم
الصينيني  ،لكن تم تجاهلهم.
قــال تيهان  -الذي تولــى حقيبة التجارة في
كانون األول (ديســمبر)  -إنه كتب إلى وزير
التجــارة الصيني الجديد وانــغ وينتاو ألن
حجم املبيعات قد يوفر فرصة لكسر الجمود.
وقــال "آمــل أنــه مع تعيــن وزيــر جديد في
الصــن  ،فــي نفس وقــت تعييني  ،ســنكون
قادريــن علــى إجراء حــوار فــي العالقة مرة
أخرى”.
“أنا حريص جــدًا على بدء حوار مع الوزير
وانــغ  ،لكــن هذا شــيء يحتاج الــى التحلي
بالصبــر وأنتظــر الــرد لنــرى الشــكل الذي
يتخذه هذا الحوار”.

طيار يهين راكبة بسبب مالبسها
الفاضحة ويجبرها على التستر
أهــان قبطــان طائــرة تابعة لشــركة
 Virgin Australiaراكبــة علــى
مالبســها الفاضحــة ،وأجبرها على
التستر.
وأوضح الطيــار للراكبة أنه ال يحب
السياح "الذين يعرون أجسادهم”.
ووفقــا للراكبــة كاثريــن بامبتــون
البالغــة  23عامــا ،فعندمــا كانــت
تنتظــر الصعود إلــى الطائرة ،قالت
لهــا إحــدى املوظفــات إن قبطــان
الطائــرة يرفــض قبولهــا بــن ركاب
الرحلة بسبب مالبسها.
وذكرت ،أنها شعرت في هذه اللحظة
باإلهانــة ،وأن بقية الــركاب "حدقوا
بها بدهشة”.
وأضافــت" :لقــد صدمــت وفوجئــت
للغاية ألن مالبســي لــم تكن فاضحة
أبدا”.
وفــي النهاية اضطرت الفتاة الرتداء
جاكيت علــى كتفها ،وفقــط بعد ذلك
سمح لها بدخول الطائرة.
وشــددت الفتــاة علــى أنهــا ســتقدم
شــكوى إلدارة شــركة الطيــران،
وستطالب الطيار باالعتذار.

أظهــر بحــث جديــد حــول إرشــادات
الشــرب اآلمن أن معظم األســتراليني
ال يعرفــون كميــة الكحــول املفرطة -
والكثير منهم ال يهتمون .على ســبيل
املثال عدم شــرب أكثر من  10كبايات
مــن البيــرة في االســبوع على شــرط
أن ال تتعــدى  4فــي اليــوم في أوقات
متفرقة.

“التشفيط بالسيارات”

شــنت الشرطة حملة على سائقني طائشني يرهبون شــوارع الضواحي الهادئة
في جنوب ســيدني .لقد ســئم الســكان من تدفق هؤالء الشــباب الذين يقودون
الســيارات فــي األحياء وكانهــا مضمار للســباق .وقد أوقفت الشــرطة في هذه
الحملــة  16ســيارة ليســت قانونيــة وحــررت  72مخالفــة وبعــض الســائقني
يتعاطون املخدرات.

سرقة السيارات

هروب عصابة لسرقة السيارات بعد مهاجمتهم سائق سيارة فخمة بمسدس
كهربائي وسكني وصربه وبعدها حاولوا مهاجمة امرأة لكنهم فشلوا بعد أن
أغلقت األبواب في وجههم بمالحقة الشرطة..
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غوغل تهدد باغالق محرك بحثها في
أستراليا ..وموريسون “ال نرضخ للتهديدات"
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ممدوح سكرية

يوم أستراليا وقت
لبعث األمل

هددت غوغل أمس بســحب محــرك البحث
الخــاص بها من أســتراليا ،بســبب قانون
إعالمــي مقتــرح مــن شــأنه أن يطلــب مــن
الشــركة الدفــع مقابــل املحتــوى اإلخباري
لحماية املؤسسات اإلعالمية.
وفــي رد علــى هــذا ،قــال رئيــس الــوزراء
األســترالي سكوت موريسون قائال "إننا ال
نرضخ للتهديدات".
وأضــاف موريســون "أســتراليا تضــع
القوانــن لألمــور التــي يمكنك القيــام بها
في أســتراليا .لقد تم ذلك في برملاننا ،ولقد
قامت به حكومتنا .وهذه هي الطريقة التي
تعمل بها األمور هنا في أستراليا".
وجــاءت تعليقــات موريســون بعد تصريح
العضــو املنتدبــة لعمليــات "غوغــل"
بأســتراليا ميل ســيلفا التي قالت فيها ،إن
القانون غير عملي وأن الشــركة غير قادرة
على حساب املخاطر املالية.
وأضافت أن "ترك الســوق األســترالية هو
الخيــار العقالنــي الوحيــد إذا قــدر لهــذا
القانون أن يمر".
وفــي حــال تمرير القانــون ،فســوف يجبر
شــركات التكنولوجيا على الدفع للمنصات
اإلخباريــة مقابــل محتواهــا أو مواجهــة

غرامــات تصــل إلــى  10ماليــن دوالر
أسترالي.
وأتت خطوة "غوغل" مع السعي األسترالي
من خالل تشريعات قانونية ،إلجبار شركتي
فيســبوك وغوغــل علــى الدفــع للمنصــات
اإلعالميــة األســترالية مقابــل محتواهــا
اإلخباري.
وفــي وقــت ســابق ،أوضح وزيــر الخزانة
األسترالية ،جوش فرايدنبرغ ،أن أستراليا
ســتكون الدولــة األولــى حول العالــم التي
تطالــب فيســبوك وغوغــل بالدفــع مقابــل
املحتوى اإلخباري الذي تقدمه املؤسســات
اإلعالمية.
وفــي حــال عــدم التوصــل التفــاق ،ســيتم
اللجــوء إلــى محكمــن مســتقلني لفــرض
ترتيب إلزامي.
وفي شــأن متصــل ،وقعت "غوغــل" اتفاق
إطار مع االتحاد الصحافي الفرنسي األبرز
ســتدفع املجموعة العمالقة بموجبه مبالغ
مالية للصحف الفرنســية مقابل اســتخدام
محتوياتهــا ،عمــا بالقانــون األوروبــي
ُ
اصطلــح على تســميته "الحقوق
حــول ما
املجاورة" ،بعد مفاوضات مع ّقدة اســتم ّرت
أشهرا .أس يب أس.

اتهام أسترالي بسبب فضيحة الرشاوي
المرتبطة بنفط العراق
وجهت الشــرطة االســترالية ،االتهــام لرجل
في إطار فضيحة تطال شــركة مقرها سيدني
متهمــة بدفع  78مليون دوالر بشــكل رشــوة
لضمان عقود نفط مربحة في العراق.
ولــم تكشــف الشــرطة عن اســم الرجــل لكن
تقاريــر إعالميــة ذكرت بأنه املديــر التنفيذي
السابق لشركة ليتون القابضة ديفيد سافدج.
وقالــت الشــرطة إن الرجــل البالــغ  60عاما
وجهت له تهمتــان تتعلقان بتقديم معلومات
مضللــة عــن قصد ،بمــا يتعارض مــع قانون
الشركات.
ويقــول املحققــون إن ليتون أوفشــور ،وهي
فــرع دولــي تابــع لليتــون القابضــة ،قامــت
بدفع رشــوة من خــال متعاقدين مــن بينهم
يوناأويــل ومقرهــا موناكو ،لضمــان عقدين
لبنــاء أنابيــب نفــط بقيمة  1,5مليــار دوالر
أميركي تقريبا.

في  2019أقر مديران تنفيذيان ســابقان في
يوناأويل بالذنــب في الضلوع بمخطط لدفع
رشوة ملسؤولني حكوميني أجانب في العديد
مــن الــدول ومــن بينهــا أذربيجان وســوريا
والعراق.
وتأتي عملية التوقيف األخيرة في اســتراليا
بعد شهرين على توجيه اتهامات لرجل عمره
 54عاما تتعلق بدفع رشوة خارجية مرتبطة
بفضيحة ليتون.
وقالــت الشــرطة الفدراليــة االســترالية
إن مســؤولني فــي وزارة النفــط العراقيــة
ومسؤولني حكوميني في شركة نفط الجنوب
العراقية ،اس ُتهدفوا في املخطط.
والتحقيــق الــذي اســتمر تســع ســنوات
بالتعاون مع الشرطة األميركية والبريطانية
أفضــى أيضا إلى صدور مذكرة توقيف بحق
رجل ثالث يعتقد أنه مقيم في الخارج.

يصادف تاريخ  26يناير الذكرى الســنوية لوصول الكابنت آرثر فيليب مع
األســطول األول الى بورت جاكســون  ،نيو ســاوث ويلز  ،ولكن الكثير من
الســكان األصليني وســكان جزر مضيق توريس  ،ينظــرون لهذا اليوم على
أنه اليوم الذي خسروا فيه أرضهم وشعبهم وثقافتهم.
اعتبر السكان األصليون أستراليا بيتهم وموطنهم ألكثر من  60.000عام ،
لكونهم حماة أقدم ثقافة حية ومستمرة في العالم ،وعندما وصل األسطول
األول كان هنــاك أكثــر مــن  500مجموعة من الســكان األصليــن وحوالي
 750.000شــخص .تم اســتعمار أســتراليا بالقوة  ،مما أدى إلى تشــريد
مجتمعات السكان األصليني من مقاطعاتهم األصلية.
كل عــام يتســاءل األســتراليون ،إذا كان يوم أســتراليا فــي  26يناير اليوم
املثالــي لالحتفال به كعيــد 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 أســتراليا هو اتاحة الفرصة
لجميع األستراليني كي يتمكنوا من االستمتاع وإظهار امتنانهم لهذه األمة
ً
وأيضا االحتفال بالقيم والحريات املمنوحة للجميع في أستراليا .إنه وقت
التجمــع وقضاء األوقات الجميلة مــع العائلة واألصدقاء والنظر بفخر الى
العلم األســترالي يرفــرف عاليا ،ولكن يبدو أن يوم أســتراليا لم يتفق عليه
جميع األســتراليني ،لذلك نحتاج إلى تغيير يوم أســتراليا الذي يهتم به كل
أسترالي.
يومــا لالحتفــال بأســتراليا الحديثة.
أســتراليا
يــوم
أن
آخــرون
* يعتــر
ً
األحتفال بتراثنا املوروث من السكان األصليني ،وتنوعنا الثقافي وطريقتنا
فــي الحيــاة ،لكنهم يعتقــدون أن الحملة ضــد االحتفال بيوم أســتراليا أو
تغييــره ذهبت بعيــدا عن الغاية األساســية من االحتفال ،وهــي الفخر بما
وصلت اليه أستراليا اليوم من نجاح 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  ،بغــض النظر اذا تم تغيير يوم أســتراليا ليوم أخر،
يوما للقمع والحداد على السكان األصليني  ،لذلك يعتقدون أن
فانه سيظل ً
حذف كل االحتفال بيوم أستراليا هو السبيل األفضل للعبور الى املستقبل
األفضل.
ربما سمعنا من يقول " ،ملاذا يجعل السكان األصليون هذه القضية مشكلة؟
 ،أليــس يــوم أســتراليا لجميع األســتراليني لاللتقــاء واالحتفال؟ أليســت
أســتراليا اليوم مشــرقة يجب أن نفخر بها؟ أليســت قصة أستراليا  -قصة
أمــة غيــر عاديــة؟ ويرى آخــرون أن انتقاد احتفــاالت يوم أســتراليا يعتبر
ً
مفرطا .صحيح أننا كأستراليني  ،يجب أن نكون قادرين
تصحيحا سياس ًيا
ً
على االجتماع معً ا واالحتفال بقصة أســتراليا التي بدأت منذ  60ألف عام
وتكتب فيها فصول جديدة كل يوم.
يجب أن نســتمتع باألشــياء التي أعطتنا اياها أستراليا ونفخر بهذا البلد
العظيــم ،ومــع ذلــك  ،فــإن االحتفال بهذه األشــياء فــي  26ينايــر يمكن أن
يقسمنا كأستراليني ،من خالل تهميش وإهانة العديد من السكان األصليني
الذيــن يــرون أن هــذا التاريخ هو بداية سلســلة من األحــداث التي كان لها
عواقب وخيمة على العديد منهم.
في يوم أستراليا ،يجب أن نفكر مل ًيا في تاريخنا ،وأوقاته الجيدة والسيئة
 ،وكي ال يؤذى أي شــخص ال بد من تغيير يوم أســتراليا إلى يوم يجمع ما
بني تاريخ أستراليا الطويل وحاضرها املشرق واملتعدد الثقافات.
يمكن أن يكون يوم أستراليا وق ًتا الشراق األمل وليس ذكرى لجلب االستياء،
وكم هو لطيف إذا رددنا جميعً ا في يوم أستراليا األغنية الشعبية
“أنا أسترالي”
نحن واحد  ،لكننا كثيرون
ومن جميع أراضي الكون أتينا
سنشارك الحلم ونغني بصوت واحد
“أنا  ،أنت  ،نحن أستراليون”
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أكبر معمر أسترالي يكشف سر عمره الطويل

قــال ديكســتر كروجــر ،أكبــر املعمريــن
األستراليني ،إنه لم يتمكن من دعوة العديد
من الضيوف لالحتفال بعيد ميالده الـ 111
في  13يناير ،بسبب قيود وباء كوفيد،-19
لكن ذلك لم يزعجه كثيرا.
وفــي حديث نقله موقع  ،LADBibleكشــف
كروجر ســر عمــره الطويل بالقول" :الســر
بســيط جــدا ،تابع التنفــس وال تتوقف عن
ذلــك ،وتناول الطعام ثالث مرات في اليوم،
وسترى أن الوقت يمر من تلقاء نفسه”.
وذكر املعمر األســترالي ،أنه يغني كثيرا أو
يص ّفر ،ويأكل دزينة من الروبيان كل يوم.
وقــال" :أعتقد أنهــا مفيــدة للغاية .وخالل
وجبة العشاء ،غالبا ما أفتح علبة سردين”.
وأكــد الرجــل ،أنــه خــال حياتــه الطويلة،
كانت األمور الطيبة أكثر بكثير من الشرور
واألمــور الســيئة ،وذلك علــى الرغم من أنه
عاصر الحربني العامليتني ،والكساد الكبير
والعديد من فترات الجفاف.
وأعــرب عــن ثقتــه بأن البشــرية ســتتغلب
علــى وبــاء كوفيــد ،-19وقــال" :عملت في
مجــال تريبــة املواشــي ،وخالل ذلــك قمنا
بحل العديد من املشــاكل الجدية بواســطة
اللقاحات”.

وشــدد كروجــر ،علــى أن كبر الســن ،ليس
ســببا لتخلــي اإلنســان عن األهــداف التي
حددهــا لنفســه .وقــال إنه عمل فــي الريف
طــوال عملــه ،وعندمــا توفيــت زوجته كان
عمره  86عاما ،تفرغ لكتابة الكتب .وخالل
هذه الفترة تمكن من نشر  12كتابا.

مشهد غريب وساحر" ..رحالة يلتقط
صورا لما سمي "شجرة الحياة"

عثر مصور ورحالة أســترالي على "شجرة
الحيــاة" بحجــم هائــل فــي بحيــرة علــى
الســواحل الشــمالية ملقاطعــة نيو ســاوث
ويلز األسترالية.
وشــاهد املصــور والرحالــة األســترالي
تشــكيال ســاحرا وغريبا جدا داخل بحيرة
فــي مقاطعــة نيــو ســاوث األســترالية ،ما
جعله يلتقط مشــاهد اعتبرت ســاحرة جدا
ونادرة.
أطلــق املختصون ورواد وســائل التواصل
االجتماعــي علــى املشــهد اســم "شــجرة

الحيــاة" كون التشــكيل الذي تكــون داخل
البحيــرة يشــبه لحــد كبير شــجرة عمالقة
جدا بألوان ساحرة.
والتقــط املصــور ،ديــري مورونــي ،هــذه
املشــاهد عن طريق طائــرة صغيرة من دون
طيــار عند قيامــه برحلة استكشــافية فوق
بحيرة كاكورا على الســاحل الشمالي لنيو
ساوث ويلز في أستراليا.
وقال املصور عند رؤيته هذه املشــاهد" :من
الغريــب أن نــرى ذلك (الشــجرة العمالقة)،
لكنه مذهل في نفس الوقت".
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عزل  47العبا من المشاركين ببطولة
أستراليا المفتوحة للتنس

أعلنت اللجنة املنظمة لبطولة أســترالي
ا املفتوحــة للتنــس ،إنــه تــم إخضاع 47
العبــا لحجــر صحــي ،بعــد التأكــد
من إصابة  3أفراد بفيــروس كورونا ،على
مــن رحلتــن قادمــن مــن لــوس أنجلوس
واألخرى من أبو ظبي.
وأكــد املنظمون في بيــان ،أن الثالثة الذين
ثبتــت إصابتهم بالفيروس نقلوا إلى فندق
صحي.

وتابــع البيــان" :الالعبون لــن يتمكنوا من
مغــادرة غرفهم بالفندق ملدة  14يوما لحني
التأكــد طبيــا مــن ســامتهم ،وبالتالــي لن
يتمكنوا من ممارسة التدريب".
وكانت أســتراليا قــد وافقت على الســماح
بدخــول نحــو  1200العــب ومســؤول
وموظــف قادمــن علــى مــن  15رحلــة
للمشــاركة فــي الحدث الرياضي الكبيــر
املقرر إقامته الشهر املقبل.

دراسة استرالية تكشف عن نتائج صحية مقلقة
لزيادة مستويات ثاني أكسيد الكربون

كشــفت الدراســة األولــى مــن نوعهــا والتي
تبحث في اآلثار الصحية املباشرة ملستويات
ثانــي أكســيد الكربون املتوقعــة ،أن النتائج
مقلقــة وتســلط الضــوء على الحاجــة امللحة
للمزيد من البحث.
وقال البروفيســور ألكســندر الركومب ،وهو
عضــو فــي مركــز واليــان ألبحــاث الجهــاز
التنفســي ،مــا يعــد شــراكة قوية بــن معهد
تيليثون لألطفال ومؤسســة مستشفى بيرث
لألطفال ومستشفى بيرث لألطفال ،إن البشر
تطوروا الستنشاق ثاني أكسيد الكربون في
الغــاف الجــوي عنــد نحو  300أجــزاء في
املليون.
وأضاف الركومب" :املستويات الحالية تزيد
قليــا عــن  400جــزء فــي املليــون ،وتتوقع
نمذجــة تغير املناخ أنه من املحتمل أن تزداد
خالل حياتنا إلى ضعف ذلك”.
وتابــع" :هنــاك الكثيــر مــن الدراســات التي
تبحث في التأثيرات البيئية والصحية لتغير
املنــاخ ،ولكــن ال شــيء يركز فقط علــى اآلثار
الصحيــة الستنشــاق مســتويات أعلــى مــن
ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي”.
وأجريــت االختبــارات علــى الفئــران ،والتي
يقــول الباحثــون إنهــا قادرة بشــكل طبيعي
على تحمل مســتويات ثاني أكســيد الكربون
املتزايدة بسبب عادات الحفر لديها .ووجدت
الدراســة أن التعــرض لنحــو  900جــزء في
املليــون مــن ثانــي أكســيد الكربــون كان لــه
تأثير مباشر على كل من وظيفة الرئة وهيكل
الفئــران التــي كانت تعيــش في تلــك البيئة
طــوال فترة الحمل ،والحيــاة املبكرة ،وحتى
بداية البلوغ.
وقــال البروفيســور الركومب" :تضــرر الرئة
شــمل الحويصالت الهوائيــة املتغيرة ،وهو
الجزء املهم من الرئة الذي يســاعد في تبادل
الغازات ،ما يعني أنهم ربما واجهوا صعوبة
أكبر في التنفس”.

وواصــل" :لقد رأينا أيضــا بعض التغييرات
في البنيــة الفيزيائية الفعليــة للرئتني ،وكال
هذيــن التغيرين يعنــي أن الرئتني ال تعمالن
كما ينبغي”.
ومــن املثيــر لالهتمــام ،أن رئتــي الفئــران
البالغة التي لم تتعرض الرتفاع ثاني أكســيد
الكربــون خالل الحياة املبكرة لم تظهر عليها
عالمات الضعف ،وهو ما يعتقد الباحثون أن
رئتيهم قد تشكلتا بشكل كامل قبل تعرضهما
ملستويات أعلى من ثاني أكسيد الكربون.
ووصفت الباحثة بجامعة أســتراليا الغربية،
الدكتــورة كيتلــن ويــرول ،التي شــاركت في
تأليف هذه الدراســة ،النتائج بأنها عمل مهم
ألنهــا قدمــت "أول ملحــة عــن حقيقــة أن هذه
املســتويات األعلــى مــن أثر التعــرض لثاني
أكسيد الكربون في الواقع على صحة الرئتني
النامية”.
وتابعــت" :أظهر لنا هذا العمــل أن التعرض
ملســتويات ثانــي أكســيد الكربــون املتوقعة
أثنــاء الحمل وفي بداية الحيــاة من املحتمل
أن يــؤدي إلــى حــدوث تغييرات فــي وظائف
الرئــة عندما تكون الفئران بالغــة .وبالتالي،
قــد تكون هذه فرصة للتركيز على هذه الفترة
واملســاعدة في حمايــة نمو الرئــة ،وبالتالي
تحســن النتائج الصحيــة في وقت الحق من
الحياة”.
وقالــت ويــرول إن إجراء املزيد مــن األبحاث
فــي هذا املجال أمر بالغ األهمية لفهم التأثير
الصحــي املحتمل على أطفالنا في املســتقبل
بشكل كامل.
وأوضحــت الدكتــورة ويــرول" :الرئتان هما
أول األعضــاء التــي توقعنــا أن تتأثرا ،وهذا
يعطينا دليال على أن أجهزة أخرى في الجسم
قــد تتأثر أيضا .نحن بحاجة إلى إجراء مزيد
مــن البحث حــول كيفية تأثيره علــى الجهاز
التنفسي ،وكذلك كيفية تطور العظام والكلى،
وأيضا كيفية عمل الدماغ”.
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قص ُة أسرتاليا
ّ
قصتي
هي ّ
قص ُتك
هي ّ
قص ُتنا
هي ّ
مؤمل ٌة يف ِ
بعض أجزائها
ف َّج ٌة يف ِ
بعض أجزائها
وجميل ٌة يف أجزاء أخرى
توحي مبهاب ٍة عظيمة
أناس كثريين
تحيك عن ٍ
من أصقاعٍ بعيد ٍة وشاسعة
وأولئك الذين كانوا هنا
من ُذ األزل
تجم ُعنا م ًعا
وتف ّر ُقنا عن ِ
بعضنا
لكل م ّنا آراؤه
ٍّ
إذن ِمن أين نبدأُ
باالستامع إىل بعضنا البعض
وال ّتشارك مبا لدينا

القصة
نح ُن جمي ًعا جز ٌء من ّ

عيد أسرتاليا
ُ
نتفكّر .نحرتم .نحتفل.
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يعود تاريخها ألكثر من  45ألف عام ..العثور على
أقدم لوحة كهف بالعالم في إندونيسيا

اكتشــف علماء آثار أقدم لوحة كهف معروفة
فــي العالم في إندونيســيا ،وهــي عبارة عن
صورة بالحجــم الطبيعي لخنزير بري يعود
تاريخها لـ  45500عام.
هــذا االكتشــاف وصفتــه مجلــة "ســينس
أدفانســس" بأنه أقدم دليل على االســتيطان
البشري في تلك املنطقة.
وقــال العالــم املشــارك بفريــق االكتشــاف
ماكســيم أوبيــرت مــن جامعــة غريفيــث
األســترالية لوكالــة فرانــس بــرس إن طالب
الدكتوراه بسران برهان عثر على اللوحة في
جزيرة ســوالويزي عــام  ،2017وذلك ضمن
دراسة مشتركة أجراها الفريق مع السلطات
اإلندونيسية.
ويقــع كهــف  Leang Tedongngeفــي واد
بعيــد محاط بمنحــدرات صخرية من الحجر
الجيــري ،ويبعــد حوالي ســاعة ســيرا على
األقــدام مــن أقرب طريــق ،وال يمكن الوصول
إليــه إال خــال موســم الجفــاف بســبب
الفيضانات خالل موسم األمطار.
وقــال ســكان محليون من عــرق الـ"بوغيس"
لفريــق علماء اآلثــار إنه لم يســبق للغربيني
رؤية اللوحة من قبل.
وتبلغ مقاســات اللوحة  136سم ×  54سم
 ،وتم طالء الخنزير باستخدام صبغة حمراء
داكنــة ،ويظهــر كأنــه ذكــر بالــغ ،كمــا يظهر
بجانب الرسم بصمتان لليد.

ويصطاد البشــر الخنازير منذ عشرات آالف
الســنني ،وهــي ســمة أساســية مــن ســمات
األعمــال الفنية التي تعود إلى عصور ما قبل
التاريــخ في املنطقة ،ال ســيما خــال العصر
الجليدي.
وحدد أوبيرت املتخصص بالتأريخ "رواسب
الكالســيت" التــي تكونــت فــوق اللوحــة ،ثم
اســتخدم "آيزوتــوب سلســلة اليورانيــوم"
لتحديد عمر اللوحة والذي تبني أنه 45500
عام.
وتــم العثــور على أقــدم لوحة فنيــة صخرية
مؤرخة في الســابق من قبل نفس الفريق في
ســوالويزي .وقد صورت مجموعة من البشر
والحيوانــات ،وتبني أن عمرها  43900عام،
وتســاعد رســومات الكهــوف هذه علــى فهم
الهجرات البشرية املبكرة.
ومن املعروف أن البشر وصلوا إلى أستراليا
منذ  65000عام ،ولكن ربما كان عليهم عبور
جزر إندونيسيا املعروفة باسم "واالسيا”.
ويمثل هذا املوقع اآلن أقدم دليل على البشــر
فــي واالســيا ،ويؤمــل أن تســاعد املزيــد من
األبحــاث فــي إظهــار أن البشــر ســكنوا في
املنطقة قبل ذلك بكثير.
ولعمل بصمات اليد ،كان على الرســام وضع
يديه على الســطح ثم بصــق الصبغة عليها،
ويأمــل الفريق في محاولة اســتخراج عينات
الحمض النووي من اللعاب.
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الحمامة "جو” تنجو من اإلعدام
فــي تطور الفت لقضيــة الحمامة "جو" في
أستراليا ،ظهرت معلومات جديدة عن منح
الطائر مهلة قبل إعدامه ،في ظل شكوك أن
تكون الحمامة غير أميركية.
وفقــا لصحيفــة “نيويــورك تايمــز” ،فــإن
مجموعــة أســترالية إلنقــاذ الحمــام قالت
علــى فيســبوك إنهــا شــاهدت الكثيــر من
الطيور املحلية ترتدي نفس نوع الشــريط
املوجود على ساق جو.
وقالت املنظمة" :نعتقد أنها ليســت حمامة
أميركيــة علــى اإلطــاق ،بــل هــي حمامــة
أســترالية ترتدي شــريطا أميركيــا مقلدا،
يمكن ألي شخص شراؤه من موقع .”eBay
بدورهــا ،قالت متحدثة باســم اتحاد حمام
الســباق األميركيــة لوكالــة أسوشــيتد
بــرس ،إن طــوق الحمامــة جــو ربمــا كان
مزيفــا ،وأنها من املرجــح أن تكون حمامة
أسترالية.
وكانــت الســلطات األســترالية قالــت إنها
ســوف تعدم الحمامة التــي عثر عليها في
ملبــورن وهي فــي حالة ضعيفــة ،ويعتقد
أنهــا قادمة من والية أوريغــون األميركية،
ما أثار ضجة حول هذا القرار في وســائل
التواصل االجتماعي.
وتفــرض الســلطات األســترالية قواعــد
صارمــة علــى اســتيراد الحيوانــات ،ففي
عــام  ،2015اضطــر املمثــل جونــي ديب،
وزوجتــه في ذلك الحني املمثلة آمبر هيرد،
إلــى تقديــم اعتذار عبر مقطــع فيديو ،بعد
إدخالهما كلبيهما إلى أســتراليا ،على منت

طائرتهما الخاصة بطريقة غير شرعية.
فــي وقــت ســابق ،أكــدت وزارة الزراعــة
األسترالية أنها تعتزم إعدام الحمامة الذي
أطلــق عليها اســم "جــو" تيمنــا بوصول
الديمقراطي جو بايدن إلى رئاسة الواليات
املتحدة بعد الشــكوك بشأن أميركا مصدر
قدوم هذا الطائر.
وقالت الوزارة إن سبب إعدام الحمامة هو
انتهاكها إلجراءات الحجر الصحي ،فضال
عــن مخــاوف مــن نقلهــا ألمــراض معدية
للحيوانات والطيور املحلية.
وقالــت الســلطات األســترالية إنها ترجح
أن تكــون الحمامة ركبت على منت ســفينة
شــحن في طريقها نحــو أســتراليا ،لكنها
تراجعت بعد ذلك.
في بيان صدر مؤخرا ،قالت وزارة الزراعة
األســترالية إن "جــو من املرجــح أن يكون
أســتراليا" ،مضيفــة" :نحــن علــى اقتناع
أن الشــريط في ســاق الحمامة هو نســخة
مزورة لشريط أميركي”.

فأر يفاجئ العبة تنس في غرفتها
بالفندق في أستراليا
نشــرت العبــة كــرة املضــرب
الكازاخيــة يوليــا بوتينتســيفا
فيديو عبــر صفحتها في "تويتر"
يوثــق وجــود فــأر فــي الغرفــة
التــي خصصهــا لهــا منظمــو
بطولــة أســتراليا املفتوحة أولى
البطوالت األربع الكبرى للتنس.
وأرفقت بوتينتســيفا البالغــة
 26عامــا واملصنفة الـــ 28عامليا
الفيديــو بالقــول" :أحــاول تغيير
غرفتي منذ ساعتني ،ولم يأت أحد
للمســاعدة بســبب ظروف الحجر
الصحي”.
ومــن املقرر أن تســتضيف مدينة
ملبورن بطولة أستراليا املفتوحة
لكــرة املضرب فــي الفتــرة بني 8
و 21فبراير املقبل.

تعلن دائرة اخلدمات للمهاجرين

Emails:
australianvisanow@gmail.com
carevisaservices@gmail.com
requestaustraliavisa@gmail.com

استثنائيا ونظرا للوضع الصحي القائم
فيما يخص املعامالت قيد الدرس أو املرفوضة منها للمهاجرين داخل وخارج أستراليا والهاربني من
سوريا والعراق
وخاصة األباء واألمهات ،شمل العائالت واألبناء واألزواج ،وكيرا فيزا

تعبئة طلبات االقامة الدائمة حسب القوانني األسترالية

تعبئة طلبات للحصول على اجلنسية
األسترالية حسب القانون األسترالي
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أصبحــت الصــن متورطــة فــي
خالف سياســي مــع أســتراليا،
ترجمتــه الحــرب التجاريــة
بينهمــا ،بينمــا امتــأت قائمــة
العــداء الصينيــة ببلدان أخرى،
في غمرة تكتمها غير املبرر على
مصدر فيروس كورنا املستجد.
وحتــى مــع معاناة بعــض املدن
الصينيــة مــن انقطــاع التيــار
الكهربائي في ديسمبر ،استمرت
ســلطات بكني في منع شــحنات
الفحــم من أســتراليا ،مما يؤكد
إصرار بكني على عداء كانبيرا .
وانضمــت دول أخــرى ســبق
وأن "اشــتبكت" مــع الصــن،
إلــى "صــف" أســتراليا ،بمــا
فــي ذلك كنــدا واململكــة املتحدة
والهند ،بتعزيز التعاون وتبادل
االســتخباراتية
املعلومــات
بينهــم ،بينمــا وعــد الرئيــس
األميركــي املنتخب ،جــو بايدن،
بجبهة أكثر اتحادًا ضد بكني.
مــا هــو موضــوع الخــاف بــن الصــن
وأستراليا؟
كانــت العالقــات فــي دوامــة هبــوط ،منــذ
 ،2018عندمــا أصــدرت أســتراليا ،متهمة
الصــن بالتدخــل فــي شــؤونها الداخلية،
قانو ًنــا جديــدًا ضــد التدخــل األجنبــي
والتجسس.
كما منعت شــركة "هواوي" من بناء شــبكة
الجيل الخامس للهاتف املحمول في البالد،
مخافة املخاطر على أمنها القومي.
وزادت العالقات ســوءا ،في أبريل ،2020
بعد أن دعت حكومة رئيس الوزراء ،سكوت
موريســون ،إلــى إجــراء تحقيــق دولي في
أصــول فيــروس كورونــا املســبب لوبــاء
كوفيد.19 -
ثــم فــي نوفمبــر ،رد متحــدث باســم وزارة
الخارجيــة الصينية ونشــر صــورة معدلة
لجندي أســترالي يمســك بســكني في حلق
طفل أفغاني ،في إشــارة شائكة إلى تحقيق
جار في جرائم حرب.
وهــذه القضيــة هي األحدث ضمن سلســلة
مواقف عدائية من الحكومة الصينية تجاه
الدول األجنبية.
ومنــذ العــام املاضــي ،انضــم العديــد مــن
الدبلوماســيني الصينيني إلى موقع تويتر
املحظور فــي الصني ،واســتخدموه للدفاع
عن سياسات حكومتهم.

ما هو األثر االقتصادي؟

بالنظر إلى أن الصني هي الشريك التجاري
األول ألســتراليا إلى حد بعيد ،كان التأثير
ً
ضئيل نسب ًيا ،على الرغم من أن القطاعات
الفردية املتضررة قد تختلف.
وابتــداء مــن مايو ،فرضت الصني رســوما
جمركيــة معوقة على الشــعير األســترالي،
ولحــوم البقــر ،وأطلقــت تحقي ًقــا ملكافحــة
اإلغــراق فــي النبيــذ األســترالي أدى إلــى
فرض رســوم ضخمة ،وطالبت املستوردين
بالتوقف عن شراء القطن والكركند.
كما تم حظر صادرات األخشــاب وتأخر ما
ال يقــل عــن  500مليــون دوالر مــن الفحم

لشهور قبالة املوانئ الصينية.
وفــي حــن أن األعمال االنتقاميــة قد دفعت
بعــض املصدريــن إلــى دعــوة موريســون
للتراجــع ،فــإن التأثيــر املشــترك اعتبــا ًرا
مــن ينايــر بلغ خســارة  0.3فــي املئة فقط
مــن الناتج املحلــي اإلجمالي األســترالي ،
أو  6مليــار دوالر أســترالي بحســب أرقام
حكومية.
وال تــزال مبيعــات خــام الحديــد تــدر
أرباحا  ،وفق صحيفة "واشنطن بوست”.
ً

ملاذا تفعل الصني هذا؟

بعد أشــهر مــن التعتيم ،أصدرت الســفارة
الصينية في نوفمبر ،قائمة تضم  14شكوى
تجاه قرارات أســترالية برفض االســتثمار
الصينــي ألســباب تتعلــق باألمــن القومي،
وتوفير التمويل ملا تعتبره مؤسســة بحثية
مناهضــة للصــن ،و"التدخــل املتواصــل
املتعمد" في الشــؤون الصينية فيما يتعلق
بتايــوان وهونــغ كونغ وشــينجيانغ ،وفي
بحر الصني الجنوبي.
كمــا استشــهدت بمزاعــم عــن اعتــداءات
عنصريــة ضــد الصينيني واتهمت وســائل
اإلعالم املستقلة بالعداء.
لكــن متابعني قالوا إن أكثــر ما يثير غضب
الســلطات فــي بكني هــو الضغط الــذي قام
به موريســون للســماح ملحققني مســتقلني
بدخــول ووهان ،وهو ما يرون أنه مســاس
بالسيادة الصينية.
وقــال وزيــر الخارجية الصينــي ،وانغ يي،
شهر ديسمبر "بصراحة ،سمعنا الكثير من
املواقف السلبية وشاهدنا تحركات مختلفة
من الجانب األسترالي”.
ومعــروف عــن حكومــة الرئيس شــي جني
بينــغ اســتخدام التجــارة كســاح ضــد
الــدول التــي تتعامل معهــا ،حيث تعرضت
كوريــا الجنوبية واليابــان وتايوان ألعمال
انتقامية في السنوات األخيرة.

هل أســتراليا هــي الدولــة الوحيدة
املستهدفة؟

علــى نحــو متزايد ،كانــت اململكــة املتحدة
موضوع االنتقــادات الالذعة املتصاعدة ،ال
سيما بسبب دعمها للحكم الذاتي في هونغ
كونغ.
ويبدو أن إصرار كندا على أن أي محادثات
بشــأن اتفاقية التجــارة الحــرة مع الصني
تحتــاج إلــى معالجــة حقــوق اإلنســان قد
أفسدت اتفاقية محتملة.
وتوتــرت األمــور أكثر مع اعتقــال كندا ،في
عــام  ،2018واحــدة مــن كبار املســؤولني

التنفيذيني في شــركة هواوي فــي فانكوفر
بنا ًء على طلب تسليم أميركي.
واحتجزت الصــن كنديني وأوقفت واردات
زراعيــة بمليــارات الــدوالرات في األشــهر
التي تلت ذلك.
كمــا تصاعدت التوترات بني الهند والصني
منــذ أن بــدأ جنودهما االشــتباك على طول
حدود الهيمااليا ،في عام .2019
وحظــرت الهنــد عشــرات التطبيقــات
الصينية ،خوفا على أمنها القومي.
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بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

وضع القائمون على بطولة أستراليا املفتوحة للتنس ،أولى
بطوالت غراند سالم في عام  ،2021عدد ًا من الشروط التي
يجــب على املشــاركني االلتزام بها ،من أجــل ضمان خوض
املنافسات في بيئة آمنة بظل استمرار أزمة وباء كورونا.
وكشفت صحيفة "غارديان" البريطانية ،أن بطولة أستراليا
املفتوحة للتنس ،ستنطلق في الثامن من شهر فبراير/شباط
املقبــل ،بعدمــا كان موعدهــا األصلــي فــي  18يناير/كانون
الثانــي القادم ،بعدمــا دخل القائمون عليهــا في مفاوضات
طويلة مع الحكومة األسترالية.
وتابعت أن الحكومة األســترالية وضعت عدد ًا من إجراءات
الســامة املرتبطة بمكافحة فيــروس كورونا ،ليوافق عليها
منظمو البطولة ،الذين عملوا خالل األسابيع املاضية بشكل
متواصل من أجل إقامة أولى بطوالت غراند سالم في العام
الجديد.
وأضافت أن جميع املشاركني في بطولة أستراليا املفتوحة،
سيكون عليهم السفر قبل  3أسابيع من انطالق املنافسات،
حتى يخضعوا للحجر الصحي ،والبقاء في فنادق مختارة،
فيما ســيتم السماح لهم بإجراء التدريبات وفق ًا لبروتوكول
طبي خاص.
وأردفت أن الالعبني ســيكون عليهم السفر إلى أستراليا في
منتصف شهر يناير/كانون الثاني املقبل ،مع قيامهم بإجراء
فحص اختبار كورونا قبل ركوب أي رحلة جوية ،ويجب أن
تكون نتيجته سالبة.
وأوضحــت أن جميــع الالعبــن ســيتم إخضاعهــم لفحص
كورونــا جديد عند وصولهم املطار ،وبعدها يتم أخذهم إلى
غرفهم املخصصة في الفنادق ،التي جرى عزلها بشكل كامل،
فيما سيتم السماح لهم بالتدريب ملدة  5ساعات يومي ًا.
وختمــت أن جميع الالعبني لن يتمكنوا خالل  14يوما قبل
انطالق بطولة أســتراليا املفتوحة للتنس ،التنقل بني غرف
الفنــادق إال فــي بيئة آمنة للغاية ،وســيتم فحصهم بشــكل
متكرر ،مع تقسيمهم إلى مجموعات.

فيدرر ينسحب من بطولة أستراليا املفتوحة

أعلــن منظمــو بطولــة أســتراليا املفتوحة ،أولــى البطوالت
األربع الكبرى في كرة املضرب ،أن املصنف أول عامليا سابقا
السويسري روجيه فيدرر سيغيب عن البطولة للمرة األولى
فــي مســيرته االحترافية ألنه يتعني عليــه مواصلة التعافي

بعد عمليتني جراحيتني في الركبة.
وكان فيدرر ( 39عاما) توقف عن ممارسة أي نشاط رياضي
منــذ فبرايــر املاضي وتحديدا منذ خســارته نصــف نهائي
البطولة األســترالية أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش ،لكنه
اســتأنف التدريبات مؤخ ًرا وكان على قائمة املشــاركني في
بطولــة أســتراليا املفتوحة التي تبدأ فــي الثامن من فبراير
املقبل.
وقــال مديــر البطولــة كريغ تيلي :فــي النهاية ،لــم يكن لدى
روجيــه الوقت لالســتعداد ملشــقة إحــدى البطــوالت األربع
الكبــرى ،وهــو يشــعر بخيبة أمــل كبيرة ،ألنه لن يســتطيع
القدوم إلى ملبورن في عام .2021
وأضاف :نتمنى له كل التوفيق في اســتعداداته للعودة في
وقــت الحق من العام ونتطلع إلى رؤيته في ملبورن في عام
.2022
وتأكــد املوعد الجديــد للبطولة عقب مفاوضــات طويلة بني
االتحاد األســترالي للعبة واملسؤولني املحليني في ملبورن،
وذلك بعد فترة إغالق طويلة بسبب موجة ثانية من كورونا
امتدت حتى تشرين أكتوبر.
وسيصل الالعبون إلى أستراليا في  15يناير ويدخلون في
حجــر ملدة أســبوعني في فقاعة صحية آمنــة ،والعديد منهم
قادمون من دول ال يزال الفيروس في أوج هجمته.

ميار شريف أول مصرية تتأهل ملنافسات أستراليا
املفتوحة

واصلت ميار شــريف فتاة مصر الذهبيــة في التنس ،كتابة
التاريخ للتنس املصري ،بعد أن أصبحت أول مصرية تصل
إلــى الــدور الرئيســي ببطولــة أســتراليا املفتوحــة للتنس
أولــى بطــوالت الجرانــد ســام ،بعــد اكتســاحها الصربية
املخضرمة اليكســاندرا كرونيتش املصنفة  39عامليا سابقا
بمجموعتني دون رد (  ) 2-6 ،1-6في الدور الثالث واألخير
من التصفيات.
وكانت ميار شــريف نجحت في الفوز على االٔمريكية غريس
مــن بنتيجــة مجموعتــن ملجموعــة ""1-6 ،2-6 ،3-6
والتأهــل للــدور النهائــى الثالــث وتأهلت ميار شــريف من
قبل للدور الثاني من التصفيات لبطولة أســتراليا املفتوحة
للتنــس ،بعــد تجــاوز اليابانيــة أكيكــو اومــاي فــي الــدور
كاســحا على
االٔول للتصفيــات ،وحققــت ميار شــريف فو ًزا
ً

اليابانية أكيكو اوماي ،بعد الفوز باملجموعة االٔولى (،)0/6
واملجموعة الثانية (.)1/6
ٔ
وكتب الحساب الرســمي لبطولة استراليا املفتوحة للتنس
عبــر "تويتــر" أن ميار شــريف تواصل التقــدم نحو االٔدوار
الرئيسية للبطولة.
ٔ
وأشــار الحساب الرسمي لبطولة استراليا املفتوحة للتنس
إلى أن ميار شريف سبق وكتبت التاريخ كونها أول مصرية
تتأهل للدور الرئيسي لروالن جاروس في .2020
وقال الحســاب الرسمي" :ميار شريف تسعى لهذا االٔمر في
أستراليا املفتوحة للتنس”.
وتعتبر ميار شــريف أول العبــة مصرية في التاريخ تبلغ
الدور الرئيســى في إحدى بطوالت الجراند سالم الكبرى
بعدمــا وصلــت للــدور الرئيســى ببطولــة روالن جاروس
فــي أكتوبر املاضي ،كمــا أنها أول مصريــة تتأهل لدورة
االٔلعــاب االٔوملبية حيث ســتلعب في أوملبيــاد طوكيو عام
.2021
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أطيب أنواع البوظة العربية الفاخرة المصنوعة في معاملنا

لدى محالت االفراح حلويات معلبة خاصة لكافة انواع المحالت ونقوم بتوصيل الطلبات عند اللزوم.

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

زورونا أو اتصلوا بنا فسوف تجدون عند
محالت االفراح ما يفرحكم
751 Punchbowl Road, Punchbowl NSW 2196

(02) 9708 2774

www.alafrahsweets.com.au

Happy Australia Day
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تليغرام تسخر من واتساب" ..رقصة الموت" حاضرة

بعد أزمة واتساب ..تطبيقات تحاول سحب البساط
على مبدأ املثل الشــعبي القائل" :عندما يقع العجل بيكترو
الدباحــن" ،باتت التطبيقات املشــابهة لواتساب تســتغل
الفرص لســحب البساط عن التطبيق األخضر األشهر حول
العالم.
فقــد دخلــت الشــركة املالكــة لتطبيــق "تيليغرام” خــط
األزمة التي وجدت شــركة "فيســبوك" نفســها فــي داخلها
بعــد اإلعــان عــن تغييرات فــي شــروط الخدمــة ومعايير
الخصوصيــة واألمــان فــي تطبيــق "واتســاب" للتراســل
الفوري.
ً
وبعــد الجدل الكبيــر الذي مازال قائما ،نشــرت "تيليغرام"
عبــر حســابها الرســمي على موقــع التواصــل االجتماعي
"تويتر" ،مقطع فيديو تظهر فيه الفرقة اإلفريقية الشــهيرة
التي تؤدي "رقصة املوت" األشــهر في العالم ،والتي تحمل
نعشا مرسوما عليه طلب املوافقة على سياسات "واتساب"
الجديدة ،دلي ً
ال على السخرية.
فيمــا رأي مراقبــون أن خطوة تليغــرام هذت باتت واضحة
على أنها محاولة جادة لســحب البســاط واستغالل األزمة
التــي عصفــت بالتطبيق بعــد أن بات املاليني حــول العالم
يهجرونه بســبب خوفهم علــى أمنهم املعلوماتي وخشــية
اختراق حساباتهم ونشــر بياناتهم ومحادثاتهم الخاصة،
وتسجيالتهم الصوتية واملرئية.
يذكر أن واتساب كانت أصدرت توضيحا رسميا بخصوص
تغيير سياســة الخصوصية لديها والتي أثارت ضجة منذ
اإلعالن عنها دفعت الكثيرين من مستخدمي شبكة التراسل
إلى إيجاد تطبيقات بديلة.
تطبيقات تحضر نفسها بديال!ً
مــع صدمــة سياســة الخصوصيــة الجديــدة مــن تطبيــق
"واتســاب" للتراســل ،البالغ عدد مســتخدميه حول العالم
حوالي  2.2مليار مستخدم ،نشأت موجات نزوح محمومة

الصين تكشف عن واحدة
من أكثر السيارات تطورا
في العالم

أزاحــت شــركة  Nioالصينيــة مؤخــرا الســتار عــن
ســيارتها الجديدة  ET7التي طورتهــا لتكون من أكثر
السيارات تقدما من الناحية التقنية.
تتميز الســيارة الجديدة بهيكل انسابي مميز مدروس
وفقــا ألحدث معاييــر ديناميكية الهــواء ،يوفر للركاب
شــعورا مميزا بالراحــة والحرية أثنــاء التنقل بفضل
املســاحات الزجاجيــة الكبيرة مــن الجوانــب األربعة
والزجــاج الشــفاف الــذي يمتــد علــى كامــل مســاحة
السقف.
ومن أهم ما يلفت االنتباه إليها هو تقنياتها املتطورة
التــي تمكن صاحبها من التحكم بحركتها عن بعد عبر
الهواتف واألجهزة الذكيــة ،فعبر الهاتف يمكن إعطاء
األوامر للســيارة لتركن نفســها ذاتيا أو لتتحرك نحو
صاحبها في حال كانت مركونة في مكان ما.

إلى تطبيقات تراسل أخرى شبيهة ،بعد أن أجبر "واتساب"
املســتخدمني علــى املوافقة على تشــارك مختلــف بياناتهم
مع فيســبوك ،وإال سيحذف حســابهم اعتبارا من  8فبراير
املقبل.
وفــي خضــم موجــات النــزوح لتطبيقــات أخرى مــن أفراد
ومؤسســات حول العالم ،دخلــت حكومات على خط األزمة،
والتــي رفضت الرضــوخ لسياســات الخصوصية وفتحت
هيئاتهــا التقنيــة تحقيقــات فــي طبيعــة تلــك السياســات
الجديــدة ،وقامــت بنقــل حســابات هيئاتها الرســمية ،إلى
تطبيقــات أخــرى شــبيهة ،إلــى جانــب ورود تغريــدة مــن
أغنى شــخص بالعالم ،مؤســس تســا لصناعة السيارات
الكهربائيــة ،إيلون ماســك الــذي قال فــي تغريدته مخاطبا
متابعيــه" :اســتخدموا ســيغنال" وأحدثــت تغريدته جدال
واسعا بخاصة في مجتمع األعمال

ومــع تصاعــد الجــدل ،أصبــح تطبيــق  Signalأحــد أكثــر
التطبيقــات التــي تم تنزيلهــا عبر أندرويــد و  ،iOSكما أن
نظــام التحقــق الخــاص بالتطبيق لتســجيل املســتخدمني
الجدد قد انهار بشكل متكرر تحت الضغط.
ســيغنل" ،تطبيق املراسلة ،ليســت شركة مطروحة للتداول
العام ،لكن ذلك لم يمنع  Signal Advanceغير ذات الصلة
مــن مواصلــة صعودها ،حيــث ارتفعت بنســبة 5،643%
ودفعــت قيمتها الســوقية إلى  3.164مليــار دوالر من 55
مليون دوالر عادي يوم األربعاء املاضي.
الشــيء املثيــر للفضول هو أنه تــم بالفعل بذل الكثير حول
حقيقــة أن  Signal Advanceليســت هــي نفســها تطبيق
"ســيغنل" للرســائل في عــدد من املقــاالت اإلخباريــة ،لكن
أســهم األولى رفضت العودة إلــى األرض وتمتعت بارتفاع
 400%تقري ًبا يوم االثنني.
وفي الوقت نفســه ،يعتبر تطبيق  Signalتطبيق املراســلة
نفســه كخدمــة مفتوحة املصــدر طورتها مؤسســة Signal
 Foundationو  Signal Messengerفي عام  2014وقد
شــهد زيادة في عدد املستخدمني خالل فترات االضطرابات
السياسية.
فيما شــهدت منصة تيليغرام تســجيل أكثــر من  25مليون
مستخدم جديد في آخر  72ساعة فقط.
مــن ناحيــة أخرى ،أرجأت شــركة واتس أب تعديل شــروط
خدمة التطبيق عقب احتجاجات املستخدمني.
وأكدت الشركة التابعة لفيسوبك أنه لن يتم تعليق أو حذف
أي حساب في الثامن من فبراير.
كما أشارت إلى أنها ستبذل جهدا أكبر لتوضيح املعلومات
الخاطئــة بشــأن سياســة الخصوصيــة واألمــن الجديــدة،
مؤكدة أنها التحديث األخير يوفر شفافية أكبر حول طريقة
جمع البيانات واستخدامها ،وأن التحديث األخير ال يوسع
قاعدة مشاركة البيانات مع فيسبوك.

رئيس "تويتر” ينتقد قرار حظر ترمب“ :سابقة خطرة”
جاك دورسي قال إن هذا القرار يم ّثل "إخفاق ًا من جانبنا في
صحية”
الترويج ملحادثة
ّ
مؤســس "تويتر" ورئيســه جاك دورســي ،الخميس،
اعتبر
ّ
أن قــرار املوقع حظــر الرئيــس األميركي دونالــد ترمب كان
ّ
يشــكل "إخفا ًقا" ويرســي
"الخيــار الصحيح" ،لك ّنه مع ذلك
"ســابقة خطيرة" بالنسبة ملقدار الســلطات التي تتم ّتع بها
كبريات شركات اإلنترنت.
وفي سلســلة تغريدات تنــاول فيها قرار "تويتر" منع ترمب
مســمى ،قال دورسي إنّ
املنصة إلى أجل غير
من اســتخدام
ّ
ّ
هــذا القرار يم ّثل "إخفاقــ ًا من جانبنا فــي الترويج ملحادثة
صحية”.
ّ
وأضــاف أنّ فــرض حظــر علــى امللياردير الجمهــوري الذي
كان لديه  88مليون متابع على حسابه في "تويتر" "يرسي
سابقة تبدو لي خطيرة :القوة التي يتمتع بها فرد أو شركة
على جزء من املحادثة العامة”.
ُيشــار إلى أن املوقــع األحب على قلب ترمــب ،كان علق يوم
الجمعة املاضي “بشــكل دائم” حسابه ،مشــير ًا إلى مخاطر
حصــول "تحريــض جديد علــى العنف" من جانــب الرئيس
األميركــي املنتهيــة واليتــه ،وذلك في إطار الحــرب الجارية
منــذ األربعاء قبل املاضي ،ليلــة اقتحام مبنى الكابيتول في
واشنطن ،بني مواقع التواصل وأنصار الرئيس ترمب.
وع ّلــق "تويتــر" بشــكل دائم حســاب ترمب بعــد يومني من
اقتحام حشــد من أنصار الرئيس الجمهوري الكابيتول في
أعمال شغب أوقعت  5قتلى وألحقت خراب ًا باملبنى وصدمت
الواليات املتحدة وأض ّرت بسمعتها في العالم.
وقــال املوقع في معــرض تبريره قرار تعليق حســاب ترمب
إ ّنــه "بعد املراجعة الدقيقة للتغريدات األخيرة على حســاب
@ريل دونالد ترمب وللســياق الحالي ( )...ع ّلقنا الحساب
نهائي ًا بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف"
من جانب الرئيس األميركي املنتهية واليته.

وكان "فيســبوك" ومواقــع أخــرى مثــل "ســناب شــات"
و"تويتــش" و"يوتيــوب" ع ّلقت حســابات ترمــب ألجل غير
مسمى.
ّ
لكــن مــع أكثر مــن  88مليون متابــع ،كان "تويتــر" املنصة
املفضلــة لترمــب للقيام بإعالنــات سياســية أو تصريحات
بشكل يومي.
وأثــار قــرار "تويتــر" ردود فعــل سياســية متباينــة داخــل
الواليات املتحدة وخارجها.
وقــد أثارت خطــوة "تويتر" هذه جد ًال واســعا في الواليات
املتحدة ،حول مدى أحقية مواقع التواصل في فرض رقابتها
على املســتخدمني ،ومنعهم من التعبير عن آرائهم ،وإيصال
أصواتهم بحرية ،ال سيما إذا تعلق األمر برئيس البالد.
كما أعلن موقع "تويتر" أنه أوقف منذ يوم الجمعة أكثر من
 70ألف حســاب كانت مكرسة في األساس ملشاركة محتوى
حركــة (كيو أنــون) اليمينيــة الداعمة لترمــب والتي تؤمن
بنظريات املؤامرة.
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Summer Skills
Free for 2020
Year 12 Students*

دورات قصرية جمانية للطالب الثانوية العامة يف اإلختصاصات
 إدارة املصاحل التجارية-  عرض املصاحل التجارية- اإلسعافات األولية

Business
Presentations

First Aid for Early
Childhood

1300 929 222
admin@agc.edu.au
www.agc.edu.au

Business
Administration

ENQUIRE NOW!
Limited spots remaining.

2 LOCATIONS AVAILABLE
Liverpool
Rockdale
*Free for 2020-year 12 students, funded under the Summer Skills Program,
part of Smart and skilled

RTO: 41162
CRICOS: 03507D
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التين  -فوائد عالجية عرفها
المصريون القدماء!

رغ���م صغ���ر حجمه���ا ،إال أن كل حب���ة تني
تحتوي على كمي���ة هائلة من املواد املفيدة
للجس���م والتي تعالج أمراضا مختلفة من
أم���راض اللثة واإلمس���اك وحت���ى ضعف
التركيز .فما هي أه���م فوائد التني؟ وكيف
يستفيد منه من يعيشون حياة غير صحية؟
يعتب���ر الت���ني م���ن أق���دم الفواك���ه الت���ي
اس���تخدمت في العالج إذ يقول املؤرخون
إن أهمية التني كم���ادة عالجية للعديد من
األمراض عُ رفت في مصر س���نة  1500قبل
امليالد .ويحتوي التني على الكثير من املواد
املفيدة للجس���م على رأس���ها املغنيس���يوم
واملواد الت���ي تعزز عمل اإلنزيمات املحفزة
للهضم.
ويحتوي التني على ألي���اف غذائية عالوة
عل���ى خليط مت���وازن م���ن  11م���ن أنواع
الفيتامين���ات و  14م���ن امل���واد املعدنية و

 14من األحم���اض األمينية ،وفق���ا لتقرير
نش���ره موقع “بانكهوف���ر جيزوندهايتس
تيب���س” األملان���ي .ورغم أنه غن���ي بمواد
س���كرية كالجلوك���وز والفركت���وز ،إال أن
هذه الجزيئ���ات مرتبطة بامل���واد املعدنية
وبالتال���ي فهي ال تض���ر باأليض كما يفعل
السكر األبيض.
ونظ���را لغن���ى الت���ني باملغنيس���يوم ،فهو
يس���اعد ف���ي تقلي���ل الضغ���ط العصب���ي
وتقوية القلب وال���دورة الدموية .وينصح
الخب���راء بمزيد م���ن عصي���ر البرتقال مع
التني املعصور كمش���روب صحي يس���اعد
في التخلص م���ن نوبات الضغط العصبي
والتوتر .وبالنس���بة ملرضى الس���كر الذين
يش���عرون برغبة في تن���اول الحلوى ولكن
تعليم���ات الطبي���ب تمنعه���م ،يعتبر التني
الحل األفضل لهم.
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علماء :اإلفراط في ممارسة
العالقات الجنسية يسبب البؤس

يؤكد العلماء أن اإلفراط في ممارسة العالقات
الجنسية يس���بب التعاسة وس���وء الحظ.
أكدت نتائج دراسة علمية أجريت مؤخرا أن
املهم في العالقات الجنسية نوعيتها وليس
كميتها ،كما اكتش���ف العلم���اء خالل هذه
الدراسة أن األش���خاص السعداء يشعرون
بالرض���ا عن الحياة بغ���ض النظر عن عدم
إفراطهم في ممارس���ة العالقات الجنسية.
وتثب���ت ه���ذه الدراس���ة الت���ي أجراه���ا
علم���اء من الواليات املتح���دة ،أن الزوجني
اللذي���ن يمارس���ان العالق���ات الجنس���ية

ب���ني فت���رة وأخ���رى يش���عرون باملتع���ة
أكث���ر م���ن اآلخري���ن املفرط���ني فيه���ا.
لتأكيد هذا األمر اس���تدعى العلماء  64من
األزواج ،وطلب���وا م���ن نصفه���م مضاعفة
عدد املمارس���ات الجنس���ية ،ومن النصف
اآلخر االس���تمرار وفق املعتاد عليه ،وعند
انتهاء هذه االختب���ارات اتضح من نتيجة
االس���تطالع ،أن النص���ف األول كان أق���ل
س���عادة من النص���ف الثاني إذ لم يش���عر
باملتعة من العالقة الجنسية كما كان يشعر
سابقا.

النشاط الجنسي ..وجودة الحياة
أظهرت دراس���ة علمية جديدة في اسكتلندا
أن كب���ار الس���ن ،الذي���ن يق���درون الجنس
ويمارس���ونه ،يعيش���ون حي���اة اجتماعية
أفضل ويتمتعون بحالة نفسية مستقرة.
وقال���ت تيلور ج���ني فلني التي ش���اركت في
الدراس���ة إن الكبار يقولون “إنهم يحتاجون
إل���ى ممارس���ات جنس���ية س���واء كان���ت
مجرد قبلة أو ممارس���ة جنس���ية .بالنس���بة
لكثيري���ن ه���ذا ش���يء مه���م ف���ي حياتهم".
وقال���ت فل���ني ،الت���ي تحضر الدكت���وراه في
الطب النفسي بجامعة غالسغو كاليدونيان،
إن فكرة الدراس���ة نبعت من عملها كمساعدة
في تقدي���م الرعاي���ة الصحية لكبار الس���ن.
وكتبت فلني وآالن جو األستاذ املساعد للطب
النفسي في جامعة هريوت وات في أدنبره في
دراستهما أنه رغم أن جودة الحياة هي عنصر
يلقى اهتماما كبيرا فيما يتعلق بكبار السن،
إال أن الحياة الجنسية قلما تخضع للدراسة.
وش���ملت الدراسة نحو  133اس���كتلنديا من
كبار الس���ن تراوحت أعماره���م بني  65عاما
وأكب���ر ،وزع عليهم اس���تبيان ف���ي النوادي
املحلي���ة والجمعيات الخاصة بكبار الس���ن.

ويعي���ش نح���و نص���ف م���ن ش���ملتهم
الدراس���ة م���ع زوج أو زوج���ة أو ش���ريك.
وفي االستبيان طلب منهم تقدير أهمية هذه
اللمسات الجنسية وفق خمس درجات تبدأ من

"“ال أهمية لها على االطالق” إلى “مهمة جدا".
وق���ال ما يت���راوح ب���ني  75و 89باملائة إنهم
يحرصون عل���ى تبادل القب���الت واملالطفات
األخرى.

وج���اءت النس���بة متقارب���ة ب���ني الرج���ال
والنس���اء ف���ي األهمية الت���ي يولونها ملثل
هذه الس���لوكيات بش���كل عام ،وبالنس���بة
لجودة الحياة.
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دراسة :األندية الكبرى تخسر مليار يورو..
وصالح رابع أغلى العب في العالم

عباس علي مراد

Email:abbasmorad@hotmail.com

نصوص
محطات
تعبر منها قطارات
مثقلة بهموم املسافرين
ال محطات تأوي مآسيهم

خســر أكبــر  20ناديا في أوروبا حوالــي مليار يورو خالل
العام املاضي في الوقت الذي تراجعت فيه القيمة الســوقية
لالعبني بنحو  10%مع اســتمرار اآلثار الســلبية لجائحة
كورونا على كرة القدم.
وركزت دراسة أجرتها مؤسسة "كيه بي ام جي" املتخصصة
في تحليل الســوق ،على أبطال الدوريات األوروبية الســت
الكبرى.
وأظهــرت الدراســة أن أنديــة يوفنتوس اإليطالــي وباريس
ســان جيرمان الفرنســي وبورتو البرتغالي سجلت تراجعا
فــي اإليــرادات بحوالــي  10%أو أكثــر ،فــي الوقــت الذي
تراجعت فيه عائدات أندية ليفربول اإلنجليزي وريال مدريد
اإلسباني وبايرن ميونخ األملاني بأقل من هذه النسبة.
لكن ريال مدريد حقق أرباحا وحل في مقدمة األندية األعلى
دخــا فــي أوروبــا بإجمالي  681مليــون يــورو ،فيما حل
بايرن ميونخ ثانيا بإجمالي  607ماليني يورو ،ثم ليفربول

في املرتبة الثالثة بإجمالي  557مليون يورو ،يليه باريس
سان جيرمان بإجمالي عائدات  540مليون يورو.
وبحســب الدراســة فإن الفرنســي كيليان مبابي نجم ســان
جيرمــان أصبــح أغلى العب في العالم بقيمة ســوقية بلغت
 200مليون يورو ،وحل رحيم ســتيرلينغ العب مانشســتر
ســيتي ثانيــا بقيمة ســوقية  132مليون يــورو ،ثم جادون
سانشو العب بوروسيا دورتموند ثالثا بـ 130مليون يورو.
وحــل املصــري محمــد صالح نجــم ليفربــول رابعــا بقيمة
ســوقية  122مليون يورو ،وهاري كــن هداف توتنهام في
املركز الخامس بقيمة سوقية بلغت  120مليون يورو ،يليه
ماركوس راشــفورد نجم مانشســتر يونايتــد بـ 112مليون
يورو ،وجاء األرجنتيني ليونيل ميســي هداف برشلونة في
املركــز الثاني عشــر بـ 101مليون يورو ،وحل كريســتيانو
رونالــدو خارج قائمــة أغلى  50العبا على مســتوى العالم
بقيمة سوقية  63مليون يورو.

على طريقة إبراهيموفيتش..فيديو
لراموس “يتحدى الثلوج” بصدر عار
نشــر اإلســباني مدافع ريال مدريد،
ســرخيو رامــوس ،فيديــو علــى
حســابه الرســمي على "إنستغرام"
في تحدي للثلوج واألجواء الباردة.
وحظــي فيديو راموس بأكثر من 6
ماليني و 500ألف مشــاهدة ،حيث
ظهر وســط تســاقط الثلــوج بصدر
مكشوف.
وع ّلــق رامــوس علــى الفيديو الذي
ظهــر فيــه بأحــد املالعــب مازحــا:
"أحب الصيف”.
وكان عــدد مــن الالعبني قد نشــروا
مقاطــع فيديــو لهــم لـ"تحــدي
الســويدي
أمثــال
الثلــوج"
إبراهيموفيتــش،
زالتــان
مهاجم ميالن اإليطالي ،والذي ظهر
بمالبس الســباحة ،وهــو يرتمــي
على كومة من الجليد.
ّ
وغطــت الثلــوج مدريــد وجــزءا
من إســبانيا الخميس فيما توقعت
السلطات أن يشهد نصف األراضي
اإلســبانية أحواال جوية ســيئة إلى
األحد.

نقطة
انت نقطة في بحر
أنت الثابت
املتحول
انت
ّ
فاصلة
لزوم ما ال يلزم
الزمن يتك ّفل بما تبقى
بدون فواصل
أنا… أنت كل في طريق
نور
وأشرقت الشمس
بنور ر ّبها
مسافة
تتباعد املسافات بيننا
الكورونا عـذر جديد
تعجب
عالمة ّ
في زمن العجائب
لم َ
يبق للجديد دهشة
ّ
وبال
رث
القديم
ٍ
املوت عابر سبيل!
نص
ّ
كل النصوص تكتب
على هوامش النكسات
اللغة يتيمة
رغم أنها تكتنز
املبتدأ والخبر
حساب
وكل شيء أحصيناه في كتاب مبني
ُق َبل
الشفاه ال تجيد القبل
لكنها ُت َترجم لغة القلب
مطر
غيمة تعبر
تتراقص والريح
تمطر
تغسل وجه التعب
تزهر شقائق النعمان
هواجس
وجبات يومية
تداهم النفوس القلقة
تدفعها إلى املجهول
الحلم في علم الغيب
تاريخ
أوطان انتهى
تاريخ صالحيتها!
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Message from
Mr Ihab Matar

رسالة من السيد إيهاب مطر

Real Estate

Want to buy commercial property in Sydney or
perhaps sell or manage it? Then you have certainly
come to the right place. At Industrial Zone Real
Estate we are the leading property experts in
Sydney. Though we specialize mainly in everything
related to commercial property we also manage
an array of other types of properties. Our years of
experience in this industry allows us to provide
services and insight into the industry for people
which is unsurpassed, whether they are looking to
buy, sell or rent their property.

Happy Australia Day
Unit 3 /60 Fairford Road Padstow NSW 2211 Australia

P. 0297098885 - F. 0297098881

بالنيابة عن اللقاء اللبناني للمغتربني
أمتنى للجميع

يوم أستراليا سعيد
Happy Australia Day

PETER & SON
BUILDING SUPPLIES

- BRICKS & BLOCKS
- HARDWARE
- BUILDING ACCESSORIES
- SAND & CEMENT
- CONCRETE
- REINFORCING
- STEEL SCHEDULING SERVICES

16 Gibson Ave.
Padstow NSW 2211

P. 02 9790 3431 - 02
9709 6047
E. joe@peterandson.com.au
w. www.peterandson.com.au

 محمد نحلة ويوسف زريق،السادة أديب فاعور
هم مستمرون يف خدمة اجلالية العربية يف كل ما حتتاجه
من مواد البناء األساسية لكافة املشاريع

Happy Australia Day
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 10طرق سهلة إلنقاص الوزن والمحافظة عليه

تع���د البدانة من مش���كالت العصر املهمة،
ب���ل أصبح���ت حديث الن���اس ف���ي أغلبية
املجتمع���ات وبني جميع الفئ���ات العمرية.
وكثرت بالتالي النصائح اليسيرة إلنقاص
الوزن،
الت���ي تدع���و املهتم���ني به���ذا األم���ر إلى
اتباعه���ا وتطبيقها في حياته���م اليومية،
للحص���ول عل���ى نتائ���ج فعال���ة .وأكثر ما
يجذب القارئ الطريقة األس���هل واألس���رع
للتخلص من كيلوغرام���ات ال يرغب فيها.
تحدث موقع « – »WebMDونش���رتها
الشرق االوسط  -مع خبراء إنقاص الوزن
واألش���خاص العادي���ني الذي���ن توصل���وا
إلى بعض الطرق املريح���ة إلنقاص الوزن
واملحافظة على ذلك.
 -1اإلضاف���ة ،ولي���س اإلنق���اص تجن���ب
التنكر للنظام الغذائي.
ج���رب إضافة الطعام إل���ى نظامك الغذائي
بدال م���ن إنقاصه .وذلك ع���ن طريق إضافة
أن���واع الطع���ام الصحي���ة الت���ي تحبه���ا
حق���ا ،مثل الك���رز األحمر الداك���ن والعنب
أو الب���ازالء الخض���راء .ضع تل���ك الفواكه
املفضلة في حقيبة الغداء خاصتك ،وأضف
الخض���راوات إل���ى الحس���اء واليخن���ات
والصلصات.
يقول ديفيد غروت���و ،اختصاصي التغذية
املس���جل ( ،)RD، LDNمؤل���ف كت���اب
« 101طعام���ا مثاليا لحياتك»« :اإلضافة
تفيد كثيرا ،أما اإلنقاص فال يفيد في شيء.
ولك���ن تذكر أن تراقب الس���عرات الحرارية
بشكل عام».
 -2انس التدريبات الرياضية
إذا كان���ت لفظ���ة «التدري���ب» توحي إليك
بالتجنب اإلبداعي ،فمن ثم تجنب التدريب.
ربما تكم���ن الخدعة في التمتع بالتدريبات
الرياضي���ة ف���ي أن���ك ال تدعوه���ا تدريبات
رياضية مجددا.
ي��ق��ول غ��روت��و مل��وق��ع «:»WebMD
«هناك قدر من الحقيقة في ذلك ،ومجرد
خطة ن��زع التسمية ت��ل��ك ،ستكتشف
الشعور الطيب ال���ذي تمنحه لك
الصحة الجيدة حينما تهزم
الحواجز التي كانت تعوق
تقدمك في التدريبات».
ح���اول امل��ش��ي على
الشاطئ أو ركوب
ال����دراج����ات أو
ال���ت���زل���ج على
ال��ج��ل��ي��د أو
امل��������ش��������ي
مل���س���اف���ات
ط����وي����ل����ة،
أو غ���س���ل
ال���س���ي���ارة أو
مطاردة الكلب في
الفناء.
 -3الخروج للمشي
تق���ول ديان فيرغينيس ،ممرضة مس���اعدة

معتمدة من نيويورك ،إن الخروج للمش���ي
عندما يك���ون الطقس لطيفا من الوس���ائل
الرائعة للحف���اظ على اللياق���ة ،وتضيف:
«إنني أتمتع باملواسم ،حتى إن املشي ملدة
 5دقائق تكفي».
 -4خفف األطعمة التي تحبها بالفعل
عن طري���ق التحول إلى أصن���اف األطعمة
منخفضة السعرات الحرارية التي تحبها؛
فالبيت���زا لها نفس الطعم الرائع مع الجنب
قلي���ل الدس���م .وفي الوقت ال���ذي تقلل فيه
م���ن الس���عرات الحراري���ة الدهني���ة ،ارفع
م���ن محت���وى األلياف .وال تن���س تخفيف
املشروبات املرافقة لتلك الوجبة.
 -5الترطيب يساعد فعال!
يقول ديفيد أنتوني ،استشاري تكنولوجيا
املعلوم���ات من أتالنتا« :تناول بعض املاء
قبل الوجبة ولن تشعر بأنك جائع للغاية».
«تن���اول ك���وب من امل���اء قبل
ويضي���ف:
ُ
الوجبة يساعد في مراقبتي ملا آكل… وأنا
ال أتن���اول كل ما على املائدة ،نظرا ألنني ال
أتضور جوعا».
 -6التقاسم على قدم املساواة
يق���ول أنتون���ي ملوق���ع «:»WebMD
«عندم���ا نخ���رج مع���ا ،غالبا ما أتقاس���م
الوجب���ة م���ع زوجت���ي ،معروف عن���ا أننا
نتقاس���م الحل���وى ،وحتى زجاج���ة الجعة
املتوس���طة نتقاسمها معا .وبهذه الطريقة،
ال نش���عر بأننا متخم���ون بالطعام ،ونوفر
بعض املال أيضا».
 -7اضبط النغمة ،وعدّلها
تعرف جمعية القل���ب األميركية ما يحبه
الن���اس :إنه التلفزي���ون .ويعرفون كذلك
أنن���ا بحاجة على املزيد م���ن التمرينات.

لذا ،ملاذا ال يجمعون كال األمرين معا ،كما
يتس���اءلون؟ جرب أن ترق���ص مع إيقاع
املوسيقى في أحد العروض التلفزيونية،
أو مارس بعض تمرينات املالكمة املخففة
للضغ���ط العصب���ي حينما يكون أس���وأ
البرام���ج املفضل���ة لدي���ك معروضا على
الشاشة.
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النوم
بعد تناول الطعام
يسبب الذبحة
وأمراض القلب

 -8للحجم أهميته
تناول كميات قليلة من الطعام .واس���تخدم
الصح���ن الصغي���ر ال���ذي يمنحك إش���ارة
بصري���ة بأن���ك تمتل���ك الكثي���ر .وال تنس
أن تس���تخدم األوعية واألك���واب واملالعق
الصغيرة كذلك.
 -9اشترك ،أو على األقل اقترب من املائدة
حينما تصل بك جهود فقدان وزنك إلى حد
املل���ل أو الكثير من التركي���ز الذاتي ،عليك
االنش���غال بش���يء آخر .تقول فيرغينيس:
«إنن���ي آكل كثي���را إذا ما أصابن���ي امللل،
خصوصا إذا كن���ت آكل أمام التلفزيون».
لذا ،اس���ترح قليال من ضوضاء التلفزيون،
واش���غل وقت���ك بأش���ياء ليس له���ا عالقة
بالطعام.
 -10افقده اليوم ،ثم حافظ عليه غدا
وأخي����را ،ك����ن صب����ورا .فزراع����ة ه����ذه
الفضيل����ة ليس����ت أم����را يس����يرا ،فق����د
تس����اعد ف����ي معرف����ة أن املحافظة على
الوزن عموما قد يس����هل بمرور الوقت.
وتلك نتيجة دراس����ة نشرت في أبحاث
الس����منة ،إذ خلص الباحث����ون إلى أنه
بالنس����بة لألش����خاص الذين فقدوا 30
رط����ال من وزنهم – وحافظ����وا على ذلك
مل����دة ال تقل عن عامني – ف����إن املحافظة
عل����ى فقدان ذلك الوزن تتطلب جهدا مع
مرور الوقت.

يعتب���ر الن���وم بع���د
تناول الطعام مباش���رة
م���ن الع���ادات الس���يئة
التى يفعله���ا الكثيرون،
تن���اول
وباألخ���ص
الوجب���ات الدس���مة مما
يؤث���ر ذلك عل���ى صحة
القلب.

ويش���ير أطباء القلب ،إلى إن
الن���وم مباش���رة بع���د تناول
األكل يس���بب صعوب���ة ف���ي
الهضم مما يساعد على زيادة
الوزن وزيادة نس���بة الدهون
في الدم ،كما يتسبب أيضا في
ارتفاع لزوجة ال���دم التي من
املمك���ن أن تؤدي إل���ى نوبات
قلبية وذبحة صدرية في حالة
االستعداد الوراثي.
كما يحذر األطباء األش���خاص
املصابني بقصور في الشريان
التاجي من النوم مباشرة بعد
تناول الطعام ،حيث يتس���بب
في ح���دوث أزمات قلبية أثناء
النوم.
وهناك بع���ض األعراض التي
تظهر أثناء الن���وم دليل على
وجود مش���اكل بالقلب نتيجة
الن���وم مباش���رة بع���د تناول
الطع���ام ،مثل عدم القدرة على
التنفس والش���عور بألم شديد
فى الصدر والتعرض لنهجان
شديد أثناء النوم.
ل���ذا ينص���ح األطب���اء بع���دم
الن���وم مباش���رة بع���د تناول
الطع���ام ويج���ب عل���ى األقل
تناول الطعام قبل النوم ب�3
س���اعات ،وال يج���ب تناول
وجبات دسمة ،ومن األفضل
تناول الزبادى والفاكهة ألن
الوجب���ات الخفيفة ال تمثل
عبئا على الدورة الدموية.
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كيف تحولت الصين من بؤرة الوباء األولى
إلى أكبر الرابحين منه؟
بعــد مــرور قرابة العام علــى عمليات
اإلغــاق األولى التي ســببها تفشــي
فيــروس كورونــا ،يتســارع اقتصــاد
الصــن بوتيــرة تخالف ركــب العالم،
بعــد أن ســمح لهــا نجاحهــا فــي
السيطرة على الوباء بتعزيز حصتها
في التجارة واالستثمار العامليني.
مــن املقرر أن تعلــن الصني ،عن زيادة
فــي الناتــج املحلي اإلجمالي بنســبة
 2.1%فــي عــام  ،2020بالتالــي
ســيكون اقتصادهــا هــو االقتصــاد
الرئيســي الوحيــد الــذي تجنــب
االنكمــاش خــال هــذه األزمــة ،وفق ًا
ملسح اقتصادي أجرته "بلومبرغ”.
ينبغي أن يضمن ذلك ارتفاع نصيبها
مــن االقتصــاد العاملي بأســرع وتيرة
هــذا القــرن ،حيــث انخفــض الناتــج
العاملي بنســبة  4.2%العام املاضي،
وف ًقــا للبنــك الدولي ،ممــا دفع حصة
الصــن منــه إلى  - 14.5%بأســعار
الــدوالر فــي عــام  - 2010وذلك قبل
عامني مما كان متوقع ًا.
هــذه ليســت مجرد صــورة عابــرة ســتنعكس بمجرد أن
تبــدأ االقتصــادات الكبيرة األخرى فــي التعافي مع طرح
اللقاحــات ،فاالقتصاديــون الذيــن اســتطلعت آراءهــم
"بلومبرغ" يتوقعون أن يتوســع الناتج املحلي اإلجمالي
للصــن بنســبة  8.2%هذا العام ،ليواصــل التفوق على
نظرائه العامليني بما في ذلك الواليات املتحدة.
قــال هومي خاراس ،نائب مدير برنامج االقتصاد العاملي
والتنمية في معهد بروكينغز ،إن الصني اآلن في طريقها
لتجاوز الواليــات املتحدة كأكبر اقتصاد في عام ،2028
وذلك أسرع بعامني مما كان يتوقعه في السابق.
يذكــر أن تقريــر صندوق النقد الدولي الســنوي عن آفاق
االقتصــاد العاملــي للعــام  ،2020والذي قــدم ملحة عامة
عــن االقتصــاد والتحديات املقبلة ،تضمــن حقيقة لم يلق
الغالبية لها با ًال ،وهي أن الصني أزاحت بالفعل الواليات
املتحدة لتصبح أكبر اقتصاد في العالم.
وقد أظهر التقرير أن اقتصاد الصني بات أكبر من اقتصاد
أميــركا بفارق حوالــي  3تريليونات ونصــف التريليون
دوالر ،فــي الثالثــة أرباع األولى من العام .وهذا يعني أن
عام  2020يشــكل بداية العقــد األول الذي لن تمتلك فيه
الواليات املتحدة االقتصاد األكبر عاملي ًا.

“الوقت والوضع كانا في صالحها”

وبعــد الصمــود في وجــه الحــرب التجارية التي شــنها
الرئيــس دونالــد ترمــب ،تعمــل الصــن علــى تعميــق
العالقــات االقتصادية داخل آســيا وأوروبا ،وتتطلع إلى
االستهالك املحلي لتحريك املرحلة التالية من النمو .وقد
قــال الرئيس الصيني شــي جــن بينغ هذا األســبوع إن
"الوقــت والوضــع كانــا في صالــح البالد في عــام جديد
يتسم باالضطرابات الداخلية في الواليات املتحدة”.
من جانبه ،قال كا تســينج ،مدير الدراســات اآلسيوية في
جامعة أركنســاس ،إنه إذا اســتمر نجاح الســيطرة على
الفيروس محلي ًا ،فقد يساعد الوباء الصني على "ترسيخ
مكانتهــا فــي االقتصــاد العاملــي" .ومن املرجــح أن تركز
الشــركات األميركية واألوروبية بشــكل أكبر على الصني
نظــر ًا "إلمكانيــة أن تكــون البالد املصــدر الوحيد الكبير

للنمو في عالم ما بعد الوباء”.
وكانــت القفزة القياســية فــي نصيب الصني مــن الناتج
املحلــي اإلجمالي العاملــي ،مجرد واحدة مــن بني العديد
مــن املعالم البــارزة القتصادها العام املاضــي ،إذ تقارب
االقتصاد الصيني مع نظيره األميركي بأسرع وتيرة على
اإلطــاق .وبلغ الناتج املحلــي اإلجمالي للصني 71.4%
مــن مســتويات الواليــات املتحــدة في عــام  ،2020وف ًقا
لصندوق النقد الدولي ،بزيادة  4.2%عن العام السابق.
كمــا زادت حصتهــا مــن التجــارة العامليــة مــع ارتفــاع
الصــادرات املرتبطــة بالوبــاء ،حيث تعد الصــن بالفعل
أكبــر مصــدر فــي العالم ،مع زيــادة الشــحنات الصينية
بنســبة  3.6%في عام  ،2020وف ًقا للبيانات الرســمية،
في وقــت من املحتمل أن يكون إجمالــي التجارة العاملية
قد تقلص بنســبة  ،5.6%وف ًقا لتقديــرات هيئة التجارة
والتنمية التابعة لألمم املتحدة .UNCTAD
مــن ناحية أخــرى ،من املتوقع أن تســتعيد الصني اللقب
باعتبارهــا وجهــة العالــم األولــى لالســتثمار األجنبي،
والتــي كانت خســرتها أمــام الواليــات املتحــدة في عام
.2015

أكبر شركات العالم

احتــوت قائمــة  Fortune Global 500ألكبر الشــركات
فــي العالــم من حيث اإليــرادات ألول مرة علــى املزيد من
الشــركات املوجودة في الصني ،بما في ذلك هونغ كونغ،
مقارنــة بالواليــات املتحدة 124 :مقابــل  .121وتفوقت
أيض ًا إيصاالت شباك التذاكر للعام بأكمله على الواليات
املتحدة ألول مرة.
كمــا تمت إضافة الديون الســيادية الصينية إلى مؤشــر
 FTSE Russellالقياســي ،ممــا أكمــل إدراج البــاد فــي
جميــع مؤشــرات الســندات العامليــة الثالثــة الكبرى ،إذ
اشــترى املســتثمرون األجانب  1.1تريليون يوان (170
مليار دوالر) من السندات الصينية في عام .2020

جدلية العالقة مع بكني

يزيــد الدور العاملي للصني الذي عزّزه الوباء من اإللحاح
فــي النقاش بني بقية دول العالم حول كيفية التعامل مع
بكــن ،فبينما فرضــت إدارة ترمب تعريفات جمركية على
املنتجــات الصينيــة وق ّيــدت الوصول إلــى التكنولوجيا
الرئيســية الخاصــة بهــا ،ســعت دول أخرى إلــى توثيق
العالقات التجارية واالستثمارية معها.
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في نوفمبر ،وقعت  15دولة آســيوية بما في ذلك الصني
على اتفاقية الشراكة االقتصادية اإلقليمية الشاملة ،التي
تعهــدت بموجبها بتقليل الحواجز التجارية في املنطقة.
وفــي ديســمبر ،وافــق االتحــاد األوروبــي علــى صفقــة
استثمار شاملة مع الصني.
يقول بو تشــوانغ ،كبير االقتصاديني الصينيني في "تي
إس لومبــارد"" :ســيتعني على البلــدان التعامل مع عالم
ثنائي القطب بد ًال من عالم أحادي القطب”.
أمــا تشــانغ شــو ،كبيــر االقتصاديــن فــي آســيا لــدى
"بلومبــرغ" ،فيــرى أن "نمــو الصــن ليــس هــو فقط ما
يؤثــر على االقتصاد العاملي ،بل أيضــ ًا نمط هذا النمو..
تواصــل الصــن ســعيها للتحــرك نحــو زيــادة االعتماد
على االســتهالك لتحقيق النمو ،وبالنســبة لبقية العالم،
ســتصبح الصني بشــكل متزايد مســتهلك ًا باإلضافة إلى
دور املنتج الذي لعبته منذ فترة طويلة”.

مسيرة "الرقم واحد”

عادة ما يقلل قادة الصني من أهمية اإلنجازات االقتصادية
التــي تحققهــا بالدهــم ،مثل تجــاوز الناتــج االقتصادي
لليابــان في عام  ،2010تجنب ًا إلثارة الخوف لدى أولئك
القلقــن بالفعل مــن صعودها .ومع ذلك ،أعلنت بكني هذا
العام أنها ستهدف إلى مضاعفة الناتج املحلي اإلجمالي
مــن مســتويات  2020بحلول عــام  ،2035وهو الهدف
الذي يعني ضمن ًا املسيرة نحو "الرقم واحد”.
لكن ،ليس هناك ما يضمن حدوث ذلك ،فقد أثبتت الصني
خطأ املتشــائمني في عام  ،2020لكنهــا تواجه تحديات
ضخمة تتراوح بني تدهور العالقات مع الواليات املتحدة
التــي من املحتمل أن تحد من وصولها إلى التكنولوجيا،
واالعتمــاد املفــرط على االســتثمار املمــول بالديون ،إلى
جانب الشيخوخة السريعة لسكانها.
عموم ًا ،لقد تم تعزيز دور الصني كمصنع للعالم في العام
املاضي ،حيث قامت بضخ أقنعة الوجه واملعدات الطبية
ومعدات العمل من املنزل.
وتمثل الصني اآلن ربع الطبقة الوســطى العاملية ،والتي
ُتع َّرف على أنها السكان الذين ينفقون ما بني  11و 110
دوالرات للفرد يومي ًا ،في شــروط تعادل القوة الشــرائية
لعــام  ،2011وهــي عالمــة بــارزة "لــم يكــن مــن املمكن
الوصــول إليها قبــل عامني إضافيني لــوال الظروف التي
فرضهــا وبــاء  ،”Covid-19بحســب خــاراس مــن معهد
"بروكينغز”.
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الفرق بين الثقة بالنفس والنرجسية!!..
إن التحل����ي بثق����ة بالنف����س مه����م ف����ي
رس����م معال����م ش����خصيتك ونجاحك في
املجتم����ع .فكيفي����ة تعاملنا مع نفس����نا
تحدد كيفية تعاملنا مع الغير ،والعكس
صحيح .كم����ا أن الفيلس����وف األميركي
ويلي����ام جايم����س ح����دّد ثقة الش����خص
بذات����ه بأنها حاجة إنس����انية أساس����ية
للمض����ي ف����ي الحي����اة ،ال تق����ل أهمي����ة
ع����ن العواط����ف كالغض����ب والخ����وف.
وم����ع ذلك ،كثير ًا ما نفش����ل ف����ي تحديد
الف����وارق العدي����دة ب����ني الثق����ة بالنفس
والغ����رور ،أو ال نس����تطيع أن نفهم كيف
يمكن أن تك����ون أفعالنا وردود فعلنا مع
شخص دون اآلخر.
لذل����ك ارتأين����ا ف����ي األوبزرف����ر العاملية
تس����ليط الضوء عل����ى ه����ذه الحالة من
الشعور االنس����اني ،ملا فيه من معلومات
قد تك����ون مفي����دة لكثير م����ن الناس في
الجالية .
كيف نم ّيز بني ال ّثقة بال ّنفس والنرجسية؟
تعت َبر الثقة بالنفس مسألة مثيرة للجدل،
فالبعض يعتبرها مهمة للغاية خصوص ًا
على صعيد الصحة النفسية ،فيما يؤكد
البع����ض اآلخر أنها غي����ر مهمة وترتبط
بالعنف وبع����دم التعاط����ف االجتماعي.
لكن م����ن يعتبر أن الثقة الكبيرة بالنفس
إش����كالية بحد ذاته����ا وبأنه����ا مرتبطة
بعدوانية زائدة ،فهم يساوونها عمد ًا أو
عن غير قصد بالنرجسية.
من هنا تبرز ض����رورة التمييز بني الثقة
بالنف����س والنرجس����ية عل����ى صعي���� َدي
الحياة الشخصية والحياة االجتماعية:
ما يف ّرق بني االث َنني وفق موقع Psych
 Centralه����و أن الثق����ة بالنفس تمثل
موقف���� ًا مبني���� ًا عل����ى اإلنج����ازات الت����ي
أتقنها الش����خص والقيم التي يتمس����ك
بها والرعاية الت����ي أظهرها لغيره ،فيما

تقوم النرجس����ية على الخوف من الفشل
أو على الضعف ،وعلى تركيز الش����خص
على ذات����ه ،وعلى "حمل����ة دعائية" غير
صحية يسعى للظهور فيها أنه األفضل،
���عور عميق الجذور بعدم األمان
وعلى ش� ٍ
والنقص.
تتشكل الثقة بالنفس أو النرجسية منذ
الطفولة
الغ����رور هو صورة يتوهمها الش����خص
عن نفس����ه .تتش����كل منذ مرحلة الطفولة
عندما يكي����ل األهل املديح الفارغ البنهم،
وذلك بدي ً
ال من فش����لهم في توفير الحب
له واالعت����راف بش����خصه وقدراته .هذا
ما تلف����ت إليه مجلة Psychologies
البريطاني����ة في تطرقها لدور التربية في
تطوي����ر النرجس����ية ،إذ يس���� ّبب تصرف
األه����ل هذا بعدم تش����كل هوي����ة حقيقية
ل����ألوالد واضطراره����م باتخ����اذ هويات
مزيفة ال تش����بههم ،ومنه����ا أن يصبحوا
نرجسيني.من جهة أخرى ،يشعر األوالد
الذين يلقون رعاية واستجابة من أهلهم
فع ً
ال بأنهم فاعلون وبأن وجودهم تث ّبت
ف����ي املجتم����ع .يدفعهم ذل����ك ألن يكبروا
���اس عميق وصحي م����ن الثقة
مع إحس� ٍ
بالنفس.
وتش����ير املجلة نفس����ها إل����ى أن األطفال
���راءات حول مواهب
الحاصلني على إط�
ٍ
���ارات ال يتقنونه����ا
ال يمتلكونه����ا ومه�
ٍ
يش����عرون وكأنهم لم يس����معوا أي ثناء
أب����د ًا ،فيتطور لديهم إحس����اس بالفراغ
وبع����دم األم����ان ،فيم����ا يتمت����ع األطفال
املق����دَّرون عل����ى إنجازاته����م الحقيقي����ة
بالقدرة على تشكيل ثقة بالنفس .يؤدي
مرغوب فيه عند
أمر غير
ذلك إلى تطوير ٍ
ٍ
اآلخرين ،وهو النرجسية .فالضغط غير
الطبيع����ي عليهم واإلط����راء املترا َكم لهم
م����ع العلم أنه غي����ر مكتس����ب ،يمكن أن

يؤديا إلى زيادة انعدام الشعور باألمان
وإلى القلق ،ما يعزز من النرجسية على
حساب الثقة بالنفس.
أبرز الفوارق
الحس����د
 -1تش����جع النرجس����ية عل����ى
َ
واملنافس����ات العدائية ،فيما تدعو الثقة
بال ّنف����س إل����ى التعاطف والتع����اون مع
الغير.
ّ
 -2تفضل النرجسية الهيمنة على اآلخر،
فيما تعترف الثقة بالنفس باملساواة بني
الناس.
 -3تنطوي النرجس����ية على الغطرس����ة،
فيما تعكس الثقة بالنفس التواضع عند
الشخص.
 -4يش����عر النرجس����ي باإلهان����ة م����ن
االنتق����ادات ،فيما تتط����ور الثقة بالنفس
عب����ر ردود الفع����ل ،إيجابي����ة كان����ت أو
سلبية.
 -5تعتب����ر النرجس����ية أن من الضروري
���ع أعلى
ه����دم اآلخري����ن للظهور في موق� ٍ
منه����م ،فيما ت����ؤدي الثق����ة بالنفس إلى
االعتراف بقيمة كل إنسان.
مشاهير عُ ِرفوا بنرجسيتهم
 -1جوزف ستالني:
ُيعت َبر قائد االتحاد الس����وفياتي ورئيس
الوزراء الروسي جوزف ستالني من أبرز
الشخصيات النرجس����ية في التاريخ .إذ
أرسل كل الذين رفضوا أوامره وقوانينه
إل����ى معس����كرات االعتقال والس����جون،
ووصف����ه املؤرخ����ون بأنه طاغي����ة نظر ًا
لرغبته الكبيرة في السلطة وغروره على
حساب حقوق الشعب الروسي .وتطورت
تحمله مس����ؤولية مقتل
نرجس����يته عبر
ّ
ليون تروتسكي ،وهو أحد أبرز املق ّربني
منه ،إذ اعتبره س����تالني العدو األسوأ له
بما أنه كان أمني عام الحزب الشيوعي.

 -2أدولف هتلر:
اشتهر فوهرر أملانيا أدولف هتلر بطبعه
الالمبالي واحتقاره لكل الش����عوب التي
ال تنتم����ي للع����رق اآلري .واعتبر علماء
النفس أن نرجس����يته تظه����ر في مزاجه
غير املستقر وفي أنانيته ،خصوص ًا أنه
أشخاص آخرين.
لم يتقبل االنتقادات من
ٍ
 -3كانيي ويست:
يعتبر مغن����ي الراب كانيي ويس����ت من
أكثر األشخاص نرجسية التي تظهر في
أغاني����ه ،إذ ُيع َرف ه����ذا األخير بعباراته
املع����ززة للغرور عند الش����خص ،وب ّينت
تصرفاته مدى حبه لنفسه وعدم اكتراثه
ملواهب غي����ره ونجاحاته����م ،خصوص ًا
عندما انتزع "امليكروف����ون" من املغنية
تايلور سويفت في حفل جوائز ال�MTV
ع����ام  2009معتب����ر ًا أنه����ا ال تس����تحق
الجائزة.
 -4مادونا:
أعلنت الفنان����ة األميركي����ة مادونا أنها
تس����تعمل س����ائل ال�"كاب����اال" لتح ّي����د
اإلشعاعات عنها ،معتبرة أن هذه طريقة
املوجهة
روحي����ة لط����رد كل االنتق����ادات
ّ
إليها ،بما أنها أفضل م����ن باقي العالم.
كما أن غرورها يبدو واضح ًا في العديد
من أغانيه����ا ،خصوص ًا عند اس����تعمال
الرموز الدينية في حفالتها مش����يرة إلى
أن اهلل معها ويدعمها.
 -5باريس هيلتون:
تعيش العارضة باريس هيلتون حياتها
���رح يش����اهده كل الن����اس.
وكأنه����ا مس� ٌ
ه����ي معروفة بع����دم تعاطفها م����ع الغير
وباعتبارها أن الرجال معجبون بها فقط
ألنها ثرية ومثيرة املظهر.

12

٢٠٢١ ٢٠١٨
الثاني |
األوبزرفر| |١٥٢٢كانون
األوبزرفر
تموز |

هندسة
هندسة

غرائب وعجائب هندسية

يتفــن اإلنســان منذ القــدم في تقديم الشــكل
الهندســي املبــدع الخارج عن املألــوف يظهر
ذلــك جل ًيا في معالــم العالم القديــم وعجائب
الدنيا الســبع القديمة والحديث فقد برع عدد
من املهندســون والفنانون فــي تلك العجائب
ومازالــت تلــك العجائب متواجــدة إلى اليوم
الحالــي ومــا زال اإلبــداع الهندســي الغريب
ً
معا عدد
متواجد
أيضا لذلك سوف نستعرض ً
من الغرائب والعجائب الهندســية في العصر
الحالي .
منــزل املرايا :فــي العاصمــة الدنماركيــة كوبنهاجن تــم بناء تلك املنــزل املميز
ل مــكان إســتاد قديــم غير مســتغل وتم إطالق اســم بيت املرايا عليــه حيث قامت
شــركة املميزة MLRPببــدء البنــاء ليكــون املــكان األكثــر جاذبية للســكان ويعود
ً
مهمال لفترة زمنية طويلة يتم اســتخدام املنزل كرياض
للمكان الحياة بعد أن كان
لألطفال تم تلبيسه من الجانبني بألواح الخشب مع إخفاء جميع النوافذ واألبواب
وتغطيــة الخشــب بصفائــح الفوالذ املقاومــة للصدأ يوجد أبــواب مؤدية لدورات
املياه في الليل يتم إغالق الصفائح املصنوعة من الخشب هو من غرائب التصاميم
املعماريــة الحديثــة يتميز بالشــكل الهندســي املبدع والغرابة تأتــي من انعكاس
األشجار والطبيعة من حوله على حوائط البيت لذلك تم تسميته ببيت املرايا ..
مصعد بايلونغ  :تتميز الصني بتقديم كل األشياء الغريبة ليس عجي ًنا أن نرى
شي ًئا غريب بالصني من ابرز التصاميم الهندسية الغريبة مصعد بايلونغ هو من
أعلــى وأثقل املصاعد بالعالم ولكنه بالهــواء الطلق عبارة عن مصعد زجاجي يتم
بنــاءه علــى منحدر جبلي ضخم في منطقة وولينغ الصينية ارتفاعه حوالي 330
مت ًرا يسمى مصعد املائة تنني يعد ركوب تلك املصعد كأنه نزهة يحمل حوالي 50
شخص تم بناءه عام  1999واالنتهاه منه عام .2001
جســر أكاشي كايكو :يعرف باسم جســر اللؤلؤة هو عينة خالبة من الهندسة
املعمارية الحديثة باليابان هو من أكبر الجســور ذات التصميم املعماري الغريب
حيــث يعتمــد على الكابالت ويتميــز بعدم وجود أعمدة بشــكل دائم هو من أطول
الجســور بالعالــم باملقارنــة بــأي جســر معلــق أخــر يبلغ طــول الجســر حوالي
 1991متــ ًرا تــم االنتهاء منه في القــرن املاضي عام  1998لكــي يربط بني مدينة
كوبــي والبــر الرئيس لجزيــرة أواجي اليابانية هو من املعالم الهندســية الغريبة
والحديثة .
اإلستاد الوطني بالصني :من غرائب العمارة الحديثة تلك املبنى املصنوع من
الصلب هو إســتاد بكني الوطني يطلق عليه عش الطائر بســبب الشــكل الهندسي
الذي يشــبه عش الطائر هو من املباني املدهشــة تبدو كعمل فني غاية في الروعة
تم استخدم عام  2008في اوملبيات بكني يوجد بيه جميع األلعاب األوملبية .
بــرج ســي إن  :The CN Towerهــو مــن األبــراج الغريبــة التصميم برج
اتصــاالت وســياحة في قلــب مدينة تورنتو بكندا ارتفاع البــرج حوالي 553.33
تم بناءه عام  1976هو أطول مبنى قائم بذاته يتميز بالشــكل الهندســي الغريب
يجذب عدد هائل من السياح سنو ًيا ..
دار أوبرا ســيدني :تعتبر دار أوبرا سيدنى من أبرز العالمات الثقافية البارزة
بها ،وتم بناء املبنى من الخرســانة وكابالت فوالذية ملنع التشــقق وهو من أجمل
مسارح العالم ،تم بدء البناء فيها عام  1958وافتتحت يوم  20أكتوبر .1973
مبنى دار األوبرا يشمل ثالث مجموعات من األصداف املتشابكة التى تؤوى قاعتى
أداء رئيسيتني ومطعم .وتحيط بالبنية ممرات للمشاة ،أوكلت لجنة تحكيم دولية،
عام  ، 1957مهمة إنجاز مشــروع دار األوبرا في ســيدنى إلى املهندس املعمارى
الدنماركــي جــورن أوتــزون  ،وتعترف لجنة التــراث العاملى من خــالل إدراج هذا
املبنى بدار األوبرا في سيدنى كصرح فنى مفتوح أمام املجتمع ككل.
لقد تم بناء ســقفها على هيئة شــراعني متشابكني مما جعلها عم ً
ال هندس ًيا عامل ًيا
متميــزًا .وبإمــكان دار األوبــرا هــذه اســتيعاب أكثر مــن  6,600من املشــاهدين،
وقاعاتها مخصصة إلقامة حفالت املوسيقى وكل من املعزوفات الكبيرة والصغيرة
وعــروض األوبرا ،واملســرحيات ،والرقــص اإليقاعي (الباليــه) ،واألفالم ،والعزف
املنفرد ،وإقامة املعارض ،واملناسبات.
كانــت تلك بعض من أهم الغرائب الهندســية في العصــر الحديث تتميزًا جميعهً ا
بالشكل املعماري الغريب والخارج عن املألوف..
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داعية يبيح تعاطي "المخدرات" اذا كانت الزوجة قبيحة! اط�����م�����ئ�����ن
أنت لم تتقدم
ف����ي ال���س���ن!

في سابقة خطيرة وفريدة من نوعها قام
داعية مغربي سلفي بإصدار فتوى غريبة
خالل خطبته التي ألقاها الجمعة الفائت
في أحد مس���اجد القرى التابعة للجنوب
املغربي ،حس���ب ما نقلت وكالة شاش���ة
نيوز.
وبحسب ما جاء في صحيفة “الجمهورية
التونس���ية” ،ف���إن الفتوى مفاده���ا أ ّنه
يحق لكل رجل مت���زوج من امرأة قبيحة
استهالك مادة القنب الهندي أو ما يعرف
ب�”الزطلة” وذلك خالل فترة املساء حتى
يستطيع أن يرى زوجته جميلة!
ووضع الداعية -املعروف بأفكاره املتطرفة
وخطبه الحماسية -شروطا لفتواه ،أهمها
أن الرجال املعنيني باألمر هم من دون س���ن
ال� 40سنة ،كما حدد وقت املساء الستهالك
“الزطل���ة” ،معتب���را ب���أن ه���ذه الطريق���ة
هي املثلى لكل الرج���ال ممن ابتالهن اهلل
بزوج���ات قبيح���ات املنظر ،حي���ث يمكنهم
رؤيتهن أشبه بالحوريات جماال!

كيف تبني شخصية قوية

ن تك���ون تمتلك ش���خصية قوية هو ش���ئ
عظيم بالنس���بة لك  ،و لكنه يمكن أن يكون
م���ن الصع���ب بالنس���بة لبع���ض الناس ،
و لكنك ف���ي النهاية تحتاج ذل���ك و يمكنك
تحقيق ذلك و الوصول إلى هذه الشخصية
القوي���ة  ،و يمكن���ك ذل���ك من خ���الل القيام
بمجموعة خطوات سنذكرها لحضراكم في
مقالنا اليوم .
كيفية بناء شخصية قوية :
أن تعرف من أنت  :و يمكنك القيام بذلك من
خالل محاولة أش���ياء جديدة و إستكشاف
األش���ياء التي تريدها  ،و س���وف تجد في
نفسك أش���ياء كثيرة مثيرة لم تكن تعرفها
من قبل .
تحدي���د األه���داف ف���ي حياتك و الس���عي
إل���ى تحقيقه���ا  :و يمك���ن أن تك���ون هذه
األه���داف أه���داف صغي���رة أو كبي���رة  ،و
هذا يس���اعد عل���ى بن���اء إحترام ال���ذات .
اإلنضم���ام إلى نادي و ممارس���ة الرياضة
 :فاملنافس���ة يمك���ن أن تكون حاف���زا جيدا
بالنسبة لك لتبرز أفضل ما في نفسك .
العم���ل على التحدث بوضوح مع التواصل
البص���ري  :فهذا يق���وي الثق���ة بالنفس و
القدرة على التواصل بشكل كبير .
تنظي���م أف���كارك و أعمال���ك  :فيج���ب أن ال
تستس���لم لضغوط األقران  ،و كن على ثقة
في م���ا تؤمن به  ،و لك���ن ال تكون مغرور ،
و لكن يجب أن تعرف اآلراء التي تس���تحق
اإلس���تماع إليه���ا  ،و يمكن أخ���ذ آراء عدد
قليل من الناس املوثوق بها و التي تعطيك
املشورة الحكيمة .
إتخ���اذ القرارات  :و القيام بها بكل ثقة  ،و
كلم���ات مثل “أنا ال أع���رف” يجب أن تكون
خارج قاموس���ك  ،و إذا لم تعرف شئ يجب
اإلستفسار عنه و القراءة عنه .
القيام بالتفكير ثم التنفيذ .
ال تخاف م���ن العواقب عندما تثق في رأيك
الخاص .

إقل���ق أقل عن ما يعتق���ده اآلخرون  :عندما
تقرر أنك عظيم  ،أو أنك ش���خص مس���لي ،
س���وف يرى ذلك الناس اآلخرون أيضا  ،و
لكن يجب أن ال تكون مغرور و لكن يجب أن
تحسن صورتك الذهنية عن نفسك .
تعل���م متى تك���ون جاد  :وجود ش���خصية
قوية ال يعني أن عليك أن تعرف ماذا تفعل
ط���وال الوقت  ،أو أن تكون س���عيدا في كل
وقت  ،ذلك يعني أن تكون وفيا ملش���اعرك ،
و أن كون قادرا على قراءة الوضع جيدا .
تعلم الحرفية عندما يكون ذلك ضروريا .
ال تدع املال يكون عقبة  :إفعل كل ما لديك ،
و إستمر في املحاولة و ال تجعل املال يكون
أحد املؤثرات عليك .
ال ت���دع الخوف يعيقك  :و يج���ب أن تقول

لنفسك أنك قوي  ،حتى عندما تكون خائفا.
ك���ن حكيما  :فمن الحكم���ة أن تعطي عقلك
فرص���ة  ،فإنه يحتاج فقط أقل من  10ثانية
ليعطيك الرد املناس���ب على الس���ؤال  ،أو
الحدث  ،أو التفاعل فإعطي لنفس���ك الوقت
للتفكير .
إنظر إلى املرآة و ذكر نفس���ك بهذه األشياء
 :أن تقول لنفس���ك أنك قوي  ،ش���جاعا  ،أنك
فري���د  ،و جميع األش���ياء األخرى املذكورة
أعاله  ،مع مراقبة لغة الجسد الخاصة بك ،
و اإلبتسامة  ،و الوقوف  ،و التصرف بثقة
فالشخص الرائع القوي يبدأ من الداخل .
نصائح  :إذا كنت تفعل األنشطة التنافسية
للغاية  ،سوف تكون أقوى ألنك تتعلم كيفية
التعامل مع التوتر بشكل فعال .

يقول���ون إن���ك تصب���ح كبي���ر ًا في الس���ن
عندما تش���عر بذلك! بعض الناس يكونون
محظوظني لدى شعورهم بأنهم أصغر مما
هم عليه بالفعل .في حني َّ
أن آخرين يجدون
َّ
أنهم أكبر من س���نهم الحقيقي .وقد وجدت

دراس���ة حديثة أن بعض الناس يش���عرون
حق ًا بالشباب الدائم.
تم
وتب���ني للقائم���ني عل���ى الدراس���ة التي َّ
عرضه���ا في مؤتم���ر جمعية عل���م النفس
البريطانية في ليفرب���ول َّ
أن واحد ًا من 20
شخص ًا ال يشعرون من داخلهم بالتقدم في
الس���ن .هؤالء الناس يشعرون ب� “الشباب
الدائم” ،وال يفكرون في تقدمهم بالسن من
الداخل ،وبد ًال من ذلك يفضلون االستمتاع
بصحبة اآلخرين.
وفي ه���ذا الس���ياق ،تش���ير الباحثة بعلم
النفس س���نغول كوبيلي -هولت من جامعة
س���اوثمبتون البريطانية إلى َّ
أن الدراس���ة
تذك���ر باألس���طورة الش���ائعة والتي تقول
َّ
بأن لكل شخص س ّن ًا شخصية تختلف عن
عمره الحقيقي .ولك���ن هناك بعض الناس
يعتبرون َّ
أن عمره���م جزء من هويتهم .في
الدراسة ،التي خضع لها  1114امرأة ورج ً
ال
طلب منهم أن يقدموا مجموعة من األعمار
التي يش���عرون بأنها تمثلهم حقيقة بغض
فتبين َّ
أن %6.5
النظ���ر عن تاريخ ال���والدةَّ .
لم يكن لديهم ِسنّ ش���خصية ،بل يعتبرون
أنفس���هم في حال “شباب دائم” .بينما قال
ما يقرب من  %10عن س���نهم “’نشعر دوم ًا
بأننا في سن ال�  81من الداخل”.
وح���ذرت الباحثة هول���ت م���ن َّ
أن “تركيز
االهتم���ام عل���ى التق���دم في الس���ن يؤدي
إل���ى اإلجهاد الش���ديد ،وص���و ًال إلى درجة
اضطراب وصدمة ،ما ال يمكنهم من التأقلم
م���ع عمرهم الحقيق���ي” .وتضي���ف“ :لكن
لننظر إل���ى الجانب اإليجابي من مس���ألة
االرتباط بالس���ن ،حيث يمي���ل الناس إلى
أن يكونوا بصحة أفضل أكثر من أقرانهم،
عبر االعتناء بأنفس���هم أكث���ر ،ما يجعلهم
يبدون أصغر سن ًا".
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كل عام وأسرتاليا خبري

األسطول األول املكون من  11سفينة وبداخلهم املحكوم عليهم
بالســجن من قبل بريطانيا العظمى ،وكان قائد هذا األســطول
الكابنت آرثر فيليب ،في العام  . 1788على الرغم من ربط هذا
اليــوم بذلك الحــدث ،لكن يبقى ليــوم أســتراليا مكانة خاصة
حيث االحتفال بالعيد الوطني ألســتراليا الحديثة واملعاصرة،
االحتفــال باملجتمــع املتنــوع املحــب والطبيعيــة الخالبــة،
باالنجــازات املميزة واملســتقبل املشــرق ،بل هــو أيضا فرصة
للتفكير في تاريخ أستراليا والبحث عن الوسائل التي تساهم
في جعل أستراليا في طليعة الدول املتقدمة في املستقبل.
فــي يــوم أســتراليا  ،أكثــر مــن نصف ســكان البــاد يحتفلون

بطريقة ما ،ســواء من خــال النشــاطات االجتماعية املختلفة
أو مــع العائلــة واألصدقاء واألحباب .يوم أســتراليا ،هو أكثر
بكثير من حفالت الشــواء واأللعاب النارية ،هو أكثر من عطلة
عامــة أخرى ،هــو أكثر من الفخــر واالحتفال بمنح الجنســية
للمواطنــن الجــدد ،هو في الجوهر يوحد جميع األســتراليني
بكافــة أطيافهم تحت رايــة التناغم االجتماعي وااللفة واملحبة
ملــا فيــه خير هــذا املجتمــع ،لالحتفــال بانجــازات أســتراليا
واالنطــاق منهــا نحــو بنــاء املســقبل املزدهــر .أدام اهلل عز
أســتراليا العظيمــة ،ومزيــدا مــن التقــدم واالزدهــار وكل عام
وجميع االستراليني بالف خير.

أولوية الرئيس بايدن...
إرث سلفه باراك أوباما.
ونقل عن املتحدثة باســم البيت األبيض جني ساكي أن هذه
اإلجراءات متواصلة ،وأن الرئيس سيرسل مشاريع قوانني
إلــى الكونغــرس ،وأن بعــض هــذه املشــاريع التــي تتعلق
بالهجــرة والدعــم االقتصادي ملواجهة تداعيــات كورونا قد
تواجه صعوبة في التصديق عليها.
وقال املراسل إن البداية كانت أمس بقضايا قريبة على قلب
بايدن ،وفي مقدمتها إلغاء الحظر الذي فرضته إدارة ترامب
على دخول رعايا دول ذات أغلبية مسلمة ،والعودة التفاقية
باريــس للمنــاخ ومنظمــة الصحــة العامليــة ،والتقليــل من
انتشــار فيروس كورونا من خالل فــرض إجراءات باملباني
الفدرالية الحكومية ،ويشــمل ذلك ارتــداء الكمامات ،فضال
عــن إجراءات تخــص التنقل بــن الواليات ســعيا الحتواء
الوبــاء الذي تســبب حتى اآلن في وفــاة أكثر من  400ألف
أميركي وإصابة  24مليونا آخرين.
ويلجأ رؤساء الواليات املتحدة عادة إلى القرارات التنفيذية
ســهلة التطبيق ،ولكنها معرضة لإللغاء بجرة قلم ،أو لقرار
قضائي يعطلها.
وبعيــد أدائــه اليمــن الدســتورية ووصولــه إلــى البيــت
األبيض ،وقع بايدن سلسلة من األوامر التنفيذية ،أولها ما
يتعلق بتشديد اإلجراءات الخاصة بجائحة كورونا.
واألمر الثاني يخص املساواة العرقية والعدالة االجتماعية
للمواطنــن ،وضمــان تحقيــق املســاواة والحصــول علــى
املساعدات.
كمــا وقع بايــدن على أمر تنفيــذي يعيد بالده إلــى اتفاقية
باريــس املناخيــة ،وإلــى منظمــة الصحــة العامليــة ،اللتني
انسحب منهما ترامب.
والقــى قرار العــودة إلى اتفاقيــة املناخ ترحيبــا من حلفاء
الواليــات املتحــدة الغربيــن ،كما رحب األمــن العام لألمم
املتحــدة أنطونيو غوتيريش باإلجــراء الجديد فيما يخص
الهجرة.
ّ
وبدايــة مــن اليــوم الخميس ســيمثل عالم املناعة الشــهير
أنتونــي فاوتشــي الواليــات املتحــدة فــي اجتمــاع ملنظمة
الصحة العاملية.
وقــال بايــدن للصحفيني في املكتــب البيضاوي "ســنكافح
التغير املناخي كما لم نفعل هنا من قبل”.
مرسوما ينص
ووفق وسائل إعالم محلية ،فقد وقع الرئيس
ً
على رفع قيود السفر التي فرضتها إدارة ترامب على بعض
الدول ذات األغلبية املسلمة.
ومــن بــن األوامــر التنفيذيــة إلغــاء تصريــح خــط أنابيب
"كيســتون إكــس إل” ( )Keystone XLوتعليق قرار بناء
جــدار علــى الحدود مع املكســيك الذي خصــص البنتاغون
له أكثر من  3مليارات دوالر إلنشــائه ،وذلك بناء على طلب
الرئيس السابق.
وقبــل توجهــه إلــى البيت األبيــض ،وقع بايدن  3مراســيم
رئاســية بالكونغــرس تتعلــق بتعيينات وزاريــة ومناصب

فرعيــة بالــوزارات ،متعهدا باإلســراع في معالجــة األزمات
الراهنة ،وتقديم إغاثة فورية للعائالت.
علــى صعيــد آخر ،قالــت املتحدثة باســم الرئاســة إن إدارة
بايدن ستتوخى الشفافية ،وستحترم حرية الصحافة.
وفي رســالة إلى الخارج ،شدد بايدن أمس على أن الواليات
املتحــدة ســتعود إلــى تحالفاتها التــي شــهدت تقلبات في
عهد ترامب .ولفت إلى أن إدارته ســتصحح أخطاء املاضي،
متعهــدا بــأن تعود أميركا لقيــادة العالم وأن تكون شــريكا
موثوقا به.
وقالت املتحدثة باسم البيت األبيض إن من املتوقع أن تكون
اتصاالت بايدن األولى مع الشركاء والحلفاء لبحث املسائل
املهمة عامليا.
وســيكون برنامــج إيــران النــووي مــن بــن امللفــات التــي
سيناقشــها الرئيــس األميركــي مــع حلفــاء بــاده ،وفقــا
للمتحدثة نفسها.
وكان قــادة االتحــاد األوروبــي دعوا بايدن أمــس إلى إعادة
بنــاء التحالف بني ضفتي املحيط األطلســي ،بعدما تعرض
للضرر خالل رئاسة ترامب.
للوحــدة
دعــوة
ووجــه الرئيــس األميركي -فــي خطاب التنصيــب -نداء من
ّ
أجل الوحدة ملواجهة ما وصفه بالتطرف السياســي ونزعة
استعالء العرق األبيض واإلرهاب املحلي ،متعهدا بأن يكون
رئيسا لكل األميركيني.
وقــد أشــاد بايدن بما وصفــه بيوم التاريــخ واألمل ولحظة
انتصــار للديمقراطيــة ،وقــال إن فــوزه باالنتخابــات ليس
انتصارا ملرشح ،بل هو انتصار للديمقراطية األميركية.
ّ
اســتهل فعاليــات تنصيبه حضوره مــع نواب من
وكان قــد
الكونغرس قدّاسا في كنيسة بواشنطن ،وذلك مباشرة بعيد
مغادرة ترامب البيت األبيض نحو مقر إقامته في فلوريدا.
ووصل بايدن واشنطن قبل فعاليات التنصيب وسط تشديد
لإلجــراءات األمنيــة لتأمني الحفل ،وفور وصوله شــارك مع
نائبتــه كاماال هاريس في حفل عنــد نصب تذكاري ُخصص
لتكريم ضحايا فيروس كورونا.
ومــن جهة أخرى ،أعلن الرئيس أن ســلفه ترك له في املكتب
البيضــاوي رســالة "ودّيــة للغايــة" التزامــا منــه بالتقاليد
املتبعة ،لكنه قال إنه لن يكشــف عن فحواها قبل أن يتحدث
معه.
وكان الرئيــس املنصرف ترامب قد غادر البيت األبيض بعد
انتهاء فترته الرئاســية ،متوجها إلى قاعدة أندروز الجوية
بضواحــي واليــة ميريالنــد ،حيــث أقيمت له مراســم وداع
عسكرية.
وبعــد إتمام املراســم ،غــادر ترامب قاعدة أنــدروز نحو مقر
إقامته فــي فلوريدا ،وخــال حفل الوداع فــي القاعدة ألقى
كلمــة قــال فيهــا إنــه ســيعود بطريقــة أو بأخــرى ،معــددا
إنجازات إدارته.

Y

OPTOMETRIST
B.OPTOM
CONTACT LENSES

عيادة لفحص العيون
وتجهيز النظارات بإدارة االخصائية

ايفون مارون

Shop 2 / 546 - 548
Marrickville Rd, Dulwich hill

Phone: 02 9550 0404

كهرباء سيارات

Bilal: 0406 643 439
شعارنا السالمة والضمانة

لدينا جميع انواع الدواليب
وأشهر الماركات بسعر الجملة

إشتروا  4دواليب
بسعر منافس جداً
واحصلوا على

(التركيب  -والـ Wheel Balance
والـ  Wheel Allignmentمجان ًا)
بمناسبة النجاح بمنطقة غيلفورد
تم إفتتاح فرع ثاني
في منطقة كونديل بارك
453 Merrylands Rd, Merrylands
Phone: 02 9637 7445
328 Edgar St, Cnr Eldrige Rd Condell Park NSW 2200
Phone: 02 9791 6461 - Fax: 02 9791 6449
Email: tyresexcel15811@hotmail.com
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دكتورة خلود بمالمح
متغيرة ومتابعون
يتهمونها بتقليد كيم
كاردشيان

فاجئت دكتورة خلود متابعيها بإطاللة ظهرت فيها بمالمح
متغيــرة تمام ًا ولون بشــرة برونزي ،وشــعر أســود طويل،
ليعتبر البعــض أنها محاوالت منها لتقليد نجمة تليفزيون
الواقع الشهيرة ،كيم كاردشيان ،فيما شبهها آخرون بنيكي
ميناج.
وظهــرت دكتــورة خلــود بمكيــاج ســموكي ،معتمــد علــى
ســحبة عني وصفتها مشــهورة مواقع التواصل االجتماعي
بـ"ناريــة" ،حيث نشــرت الصورة في حســابها على تطبيق
سناب شات معتبرة أنها من أفضل إطالالتها ،إال أنه بمجرد
نشــر الصــورة انهالــت التعليقــات التي عبرت عن دهشــة
أصحابها من تغير مالمح دكتورة خلود.

حول العالم
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علــى الرغــم من كافة الظــروف املحيطة باألعمــال الفنية إن
كانــت إنتاجيــة أم ترويجيــة أو حتى جائحــة كورونا التي
أصبحت سبب ًا في التأثير على األعمال الدرامية ،إال أنه يتم
العمل على إنجاز مسلســات ثالثينيــة لتحضر على مائدة
رمضــان املقبــل ،دون معرفة مــاذا يمكن للظــروف أن تحكم
وتقرر!
من أول األعمال التي انتهى تصويرها وتم إنجاز العمليات

الفنية لها مسلســل "باب الحارة" بجزئه الحادي عشر ،وقد
طرحت شــركة "قبنض" املنتجة للعمل البرومو الرســمي له
لتؤكد عرضه في السباق الرمضاني .2021
املسلســل من تأليف مروان قــاووق ومن إخراج محمد زهير
رجب وبطولة مجموعة من الفنانني منهم زهير رمضان ورنا
األبيــض ونظلي الرواس وقاســم ملحو و وهدى شــعراوي
وعلي كريم وأمية ملص وسلمى املصري.

مودل روز تتعرض النتقادات واسعة بعد نشر فيديو
ترقص فيه بدون سروال

بعد  ٢٨عاما من السجن
"ظلما" ..تعويض “خرافي”
للمتهم البريء

بعــد أن قضــى  28عامــا ظلمــا في الســجن بتهمــة قتل لم
يرتكبهــا ،حصــل األميركــي تشيســتر هوملــان الثالث على
تعويض بنحو  10ماليني دوالر.
ووافقــت مدينــة فيالدلفيــا على دفــع تعويــض قيمته 9.8
مليــون دوالر ،فــي واحــدة مــن أكبــر تســويات اإلدانة غير
املشروعة في تاريخها.

أشــعلت عارضة األزياء الشــهيرة ،مودل روز مواقــع
التواصل االجتماعي بفيديو نشرته في حسابها الشخصي
على تطبيق سناب شات ظهرت فيه وهي ترقص على أنغام

أغنيــة أجنبية دون ســروال ،لتتعرض النتقــادات حادة من
قبــل متابعيهــا اللذين تبادلــوا مقطع الفيديــو معبرين عن
انزعاجهم مما اسموه "جرأة زائدة”.
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أرنولد شوارزنيغر :مقتحمو الكونغرس نازيون..
وترامب "فاشل”
شــ ّبه حاكم كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيغر مقتحمي
مقــر الكونغــرس األميركــي مــن أنصــار دونالــد ترامــب
بـ"النازيــن" ،واصفــا الرئيــس املنتهيــة واليتــه بـ"الزعيم
الفاشل”.
وقــال أســطورة هوليــوود فــي مقطــع فيديــو نشــره علــى
حســاباته بمواقع التواصل االجتماعــي ،األحد ،إن "ترامب
سيسجل في التاريخ باعتباره أسوأ رئيس على اإلطالق”.
وتابــع" :لكــن الغوغــاء لــم يكتفــوا بتحطيــم نوافــذ مبنى
الكابيتول ،بل حطموا األفكار التي أخذناها كأمر مسلم به.
لقد دهسوا املبادئ التي تأسست عليها بالدنا”.
شــوارزنيغر ،املولود في النمسا ،شبه أيضا جماعة "براود
بويــز" األميركيــة اليمينية املتطرفــة بالنازيني ،علما أنه تم
القبض على بعضهم في واشنطن قبل وبعد أعمال الشغب.
وتابــع فــي مقطــع الفيديــو" :ســعى الرئيس ترامب لقلــب
نتائج االنتخابات ( .)...سعى إلى انقالب من خالل تضليل
الناس باألكاذيب”.
ووصــف ترامــب بـ"الزعيــم الفاشــل" ،وقــال إنــه "يشــعر
باالرتياح ألن رئاســته تقترب من نهايتها ،وستصبح قريبا
غير ذات قيمة مثل تغريدة قديمة”.

The World Observer | 22nd January | 2021

23

بالدليل القاطع..
جوني ديب يثبت "كذب"
طليقته أمبير هيرد

بعد اعتذارها عن العمل معها :هيفاء وهبي
تحسم الجدل حول خالفها مع يسرا
خــال الســاعات املاضية تداولت أنباء عــن خالف وقع بني
النجمة يســرا ،والفنانة هيفاء وهبــي ،وذلك على الرغم من
تصريحــات املنتــج محمد العــدل التي أكد فيهــا أن النجمة
اللبنانيــة اعتــذرت عــن املشــاركة فــي العمل مع يســرا في
مسلســلها الرمضاني املقبل الرتباطهــا بحفالت غنائية في
أمريكا.

حسمت الفنانة اللبنانية الجدل حول خالفها مع يسرا بعد
رســالة وجهتهــا للنجمة املصرية كتبت فيهــا" :الحمد اهلل
على ســامتك يــا قلبي ..لقد تعافت يســرا الحبيبة بالكامل
مــن فيروس كورونا ..لقد أجرت مســحة وظهــرت نتيجتها
ســلبية” .لتنفي بذلك وجود خــاف بينهما وأن االعتذار لم
يكن إال الرتباطها بأعمال أخرى في نفس التوقيت.
.

فــي حلقة جديــدة من "مسلســل الفضائــح" املرتبط بطالق
املمثلــة األميركيــة أمبيــر هيــرد والنجم جوني ديــب ،اتهم
األخيــر زوجتــه الســابقة بالحصــول على  7ماليــن دوالر
كتســوية لطالقهمــا ،دون أن تكــون قــد تبرعــت باملبلغ كما
وعدت سابقا.
وكانــت هيــرد أعلنــت ســابقا عزمها التبــرع باملبلــغ الذي
ستحصل عليه من طالقها لصالح جمعيتني خيريتني.
وحســبما ذكــرت صحيفــة "ديلــي ميــل" البريطانيــة فــي
تحقيــق خاص ،فــإن محامي ديب قضوا العــام املاضي في
متابعة مستشــفى األطفال في لــوس أنجلوس واتحــاد
الحريات املدنية األميركية ،ملعرفة املبلغ الذي حصلوا عليه
كتبرع من جانب هيرد.
ووفــق الصحيفــة البريطانية ،فقــد رفض اتحــاد الحريات
املدنيــة األميركيــة التعاون مــع محامي ديب ،فــي حني قدم
املستشــفى مســتندات تشــير إلى حصوله علــى  100ألف
دوالر فقــط ،وهــو مبلــغ متواضع مقارنة بذلــك الذي وعدت
املمثلة بتقديمه ويبلغ  3.5مليون دوالر.
وتواصــل املســؤولون فــي مستشــفى األطفال الــذي يعنى
بمتابعة الوضع الصحي للمرضى من الصغار بغض النظر
عن توفر تأمني خاص بهم أو كونهم قادرين على الدفع ،في
يونيــو  ،2019مع هيرد ،متســائلني فيما إذا كانت ســتفي
بالتعهد املالي.
واعتبر محامو ديب أن هذه املراســات "سالح دامغ" يثبت
أن هيــرد كانت تكــذب وتتباهى أمام وســائل اإلعالم بأنها
ستتبرع بأي مبلغ ستحصل عليها من طالقها.
ويســتعد فريــق ديب مــن املحامــن لرفع قضية ضــد هيرد
بنــاء على الوثائق التــي باتت بني أيديهم ،هــذا إلى جانب
دعوى تشــهير تتهم املمثلة باختالق قصة عن كونها ناجية
من العنــف املنزلي املرتكــب ضدها من جانب نجم سلســلة
أفالم “قراصنة البحر الكاريبي”.
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