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حتذير شركات طريان أمريكية من شبكات اجليل اخلامس؟
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تصنيع جميع أنواع اخلزائن

حذرت أكبر 10 شــركات طيران أمريكية، من أن تشــغيل شبكات الجيل الخامس، للهواتف 
املحمولة، والتي ينتظر تشغيلها األربعاء، سوف يسبب "تخريبا ضخما" لرحالتها".

وأشــارت هذه الشــركات إلى أن تشــغيل الخدمة، سوف يســبب "مصيبة اقتصادية يمكن 
تفاديها بشكل كامل".

وتخشى شركات الطيران، من تداخل إشارات شبكات الجيل الخامس 5G، التي تستخدم 
حيــز التردد "ســي" ملوجــات الراديو، مــع موجات التردد املســتخدمة في أجهــزة املالحة 

الجوية، خاصة أثناء الظروف الجوية السيئة.
وجاء ذلك في رسالة مشتركة أرسلتها هذه الشركات، لهيئة الطيران االتحادي األمريكية.

وجــاء في الخطاب "نحن بحاجة ماســة لتدخل عاجــل، لتجنب خلل عملياتي قد يؤثر على 
املسافرين، وسالسل الشحن وإمدادات األدوية واملنتجات الطبية، بما فيها اللقاحات”.

وعلــم أن مفاوضات تجري حاليًا على أعلى مســتوى فــي اإلدارة األمريكية، بخصوص ما 
وصف بأنه "موقف شديد التعقيد".

وتطالــب شــركات الطيران بإبعاد شــبكات الجيــل الخامس لنحو "ثالثــة كيلومترات، عن 

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 
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أخبار قصرية
الخبراء يقولون

 Omicron COVID تســيطر ســاللة
في أســتراليا ، لكن الخبــراء يقولون 
إن دلتا ال تزال منتشرة وأن اللقاحات 

املعززات مهمة.

الغاء تأشيرة العبة
تــم الغــاء تأشــيرة العبــة تنــس من 
جمهوريــة التشــيك وتــم احتجازهــا 
فــي نفس فنــدق الهجــرة مــع النجم 

الصربي نوفاك ديوكوفيتش.
لعبــت الالعبــة ريناتــا فوراكوفا في 
ولكــن   ، ملبــورن  فــي  إحمــاء  دورة 
تــم ترحيلهــا مــن قبل مســؤولي قوة 

الحدود األسترالية.

املستشفيات األسترالية
األســترالية  املستشــفيات  تســتعد 
ألسابيع قليلة صعبة قادمة ، مع إعالن 
الحكومــة الفيدرالية عن خطة جديدة 
إلبقــاء األطبــاء في العمــل - حتى لو 

.COVID19 كانوا مصابني بـ

زيادة مالية ملكافأة
خــالل تفشــي مــرض دلتــا ، قدمــت 
الحكومــة الفيكتوريــة زيــادة ماليــة 
ملكافــأة املوظفني علــى مخاطر وتوتر 
العمــل فــي الخطوط األماميــة. اآلن ، 
يطالب األطباء واملمرضات في جميع 

أنحاء أستراليا بنفس االهتمام.

عودة املدارس
كرر رئيس الوزراء سكوت موريسون 
دعواته للمــدارس بالعودة في الوقت 
املحــدد ، قائــاًل إذا لــم يحــدث ذلــك 
فســيتعني علــى املزيــد مــن النــاس 
أخــذ إجــازة مــن العمل ، ممــا يؤدي 
إلى تفاقم املشــاكل التي تعاني منها 
املستشــفيات ومرافق رعاية املسنني 

ومحالت البقالة.

أستراليات

تراجع دعم التحالف الحاكم في استطالع جديد

أدى تعامــل حكومة موريســون مع متغير 
Omicron لـــ COVID-19 خــالل الصيف 
إلــى رد فعــل عنيــف مــن الناخبــني ، مــع 
تراجــع التحالــف عــن حــزب العمــال في 

استطالع رأي جديد.
بوليتيــكال  "ريزولــف  اســتطالع  وأدى 
مونيتــور" ، الــذي ُنشــر في تســع صحف 
، إلــى تقدم حزب العمال للحكومة بنســبة 
35 فــي املائــة مقابــل 34 فــي التصويت 

األولي.
بخمــس  االئتــالف  تصويــت  وانخفــض 
نقــاط مــن 39 إلــى 34 ، بينمــا زاد حزب 
العمل تصويته األساســي بثالث نقاط من 
32 إلــى 35 منذ االســتطالع األخير الذي 

أجري في تشرين الثاني -نوفمبر.
يأتي االنخفاض في الدعم للحكومة وسط 
انتقــادات واســعة النطــاق لتعاملهــا مع 
متغيــر أوميكرون في األســابيع األخيرة ، 
بما في ذلك نقص اختبارات املســتضدات 
السريعة وقضايا سلسلة التوريد الحرجة.

بينما تفصلنا أشــهر قليلة عن االنتخابات 
، ال يــزال ســكوت موريســون متقدًما على 
أنتوني ألبانيز كرئيس وزراء مفضل ، لكن 

الهامش تقلص.
تمتع موريســون بتقدم مكــون من رقمني ، 
لكــن دعمــه انخفــض من 40 إلــى 38 في 
املائــة ، بينما زاد الســيد ألبانيز بنقطتني 

من 29 إلى 31 في املائة.
قال الناخبون الذين شملهم االستطالع إن 
االئتــالف ســيكون أفضل أداء فــي اإلدارة 
االقتصاديــة واألمن القومي مقارنة بحزب 

العمــال ، لكــن املعارضــة كانــت مفضلــة 
للتعامــل مــع الرعايــة الصحيــة ورعايــة 

املسنني.
ووفًقــا لالســتطالع ، فــإن معــدل التأييــد 
الصافــي ملوريســون عند ســالب تســعة ، 
دون تغيير عن االســتطالع الســابق حيث 
قــال 41 في املائة إنه كان يقوم بعمل جيد 
كرئيس للــوزراء ، بينما قال 50 في املائة 

إنه كان يقوم بعمل سيئ.
ومــع ذلك ، بينمــا ارتفعــت موافقته نقطة 
واحــدة ، ارتفــع عــدد األشــخاص الذيــن 

رفضوا أدائه بمقدار نقطة واحدة.
تحســن أداء الســيد ألبانيــز الصافــي في 
الشهرين املاضيني ، حيث ارتفع من سالب 

14 إلى سالب سبعة.
ووجــد االســتطالع أن 34 فــي املائــة من 
املســتجيبني قالوا إن زعيم املعارضة كان 
يقــوم بعمل جيد ، وقــال 41 في املائة إنه 

كان يقوم بعمل سيئ.
قال زعيم املعارضة الســابق بيل شــورتن 
لشــبكة Nine Network أن االنتخابــات 

ستكون قريبة وحزب العمال لن يرضى.
قــال: "أعتقــد أننا قــادرون على املنافســة 
للغاية ، وال أعتقد أن أي شخص في حزب 
العمال ، بدًءا من أنتوني إلى أســفل ، يعد 

صيصانه حتى تفقس”.
ومن املقــرر إجراء االنتخابــات الفيدرالية 

بحلول 21 مايو.
ومن املتوقع أن يتم االعالن عنها مباشــرة 
بعد تسليم امليزانية الفيدرالية املقدمة في 

29 مارس.

أندي موراي يرفض اللعب في السعودية بأي ثمن
صــرح مــات جينتــري، وكيل نجــم التنس 
البريطاني أندي موراي، من أســتراليا، أن 
موكله لن يشــارك في مباراة  اســتعراضية 
فــي اململكــة العربيــة الســعودية، بســبب 

سجل حقوق اإلنسان في البالد. 
ورفــض مــوراي مبلغا مــن 7 أرقــام للعب 
في املباراة االســتعراضية في الســعودية، 
كمــا أنــه لــن يقبــل العــروض املســتقبلية 
مــن اململكــة، بحســب مــا ذكرته صحيفــة 

"تايمز" البريطانية، اليوم الجمعة.
وقــال مــات جينتــري، وكيل مــوراي: "لقد 
رفض أشــياء في السعودية، وال أعتقد أنه 

سيلعب هناك ملجرد ما حدث”.
وتابــع عــن مــوراي: "إذا كان يشــعر بقوة 
تجاه شيء ما بغض النظر، فهو في مرحلة 
تسمح له برفضه، وسيخوض نقاشات مع 
النــاس، وال أعتقــد أنه خائف مــن التعبير 

عن رأيه في ذلك"، وفقا لوكالة "أسوشــيتد 
برس" لألنباء.

وأشــار جينتــري من ملبــورن، قبــل إقامة 
بطولة أســتراليا املفتوحة، إلــى أن "أندي 
مــوراي لــم يكــن مهتمــا بدفع الســعودية 
مبالــغ كبيرة من املال لجذب كبار الالعبني 

للمشاركة في املباريات االستعراضية”.
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ممدوح سكرية تسريب فيديو يظهر مذيعَي أخبار ينتقدان العب 
التنس جوكوفيتش بألفاظ نابية في استراليا

تــداول مســتخدمو وســائل التواصــل 
االجتماعي تســريبا ملقطع فيديو أظهر 
اثنني مــن مقدمي نشــرة األخبار وهما 
نوفــاك  التنــس  العــب  عــن  يتحدثــان 

جوكوفيتش بكلمات غير الئقة.
ويظهر في الفيديو مقدما نشرة األخبار 
فــي القنــاة 7، مايــك آمــور وريبيــكا 
مــادرن، وهمــا يتحدثــان بصراحة عن 
نجم التنس أثناء اســتعدادهما لقراءة 

نشرة األخبار املسائية يوم الثالثاء.
وقالــت مــادرن إن جوكوفيتش "يكذب" 
و"مخــادع"، بينما قال آمور إن الالعب 
"ســقط بســبب أكاذيبــه..." )مع وصف 

بكلمة غير الئقة(.
وأطلقــت القنــاة الســابعة تحقيقــا في 
"غيــر  بأنــه  وصــف  الــذي  التســريب 

قانوني".
وكان املقدمان البارزان لنشرة األخبار، 
في مدينة ملبورن، يتفاعالن مع األنباء 
التي تتحدث عن السماح لالعب التنس 
الصربــي بدخول البالد للمشــاركة في 
بطولــة أســتراليا املفتوحــة األســبوع 
املقبل، على الرغم من عدم حصوله على 
اللقاح واعترف بارتكاب أخطاء بتقديم 
معلومات خاطئة في استمارات السفر.

وقالت مادرن خالل محادثة مع زميلها: 
"نوفــاك جوكوفيتــش كاذب ومخــادع 

)كلمة غير الئقة(".
وأضافــت: "مهمــا كانــت الطريقة التي 
ينظــرون بها إلــى األمر، فمن املؤســف 
تــورط جميع مــن حوله"، مشــيرة على 
ما يبدو إلى إلقاء جوكوفيتش بالالئمة 
علــى وكيله في حدوث خطأ عرضي في 

استمارة السفر الخاصة به.
وقــال آمور في املحادثة إن نجم التنس 
"ســقط بســبب أكاذيبه )مــع كلمة غير 
الئقــة(" قبــل أن يضيــف: "أعتقــد أنــه 

سوف يفلت من العقاب".
وقالــت القنــاة الســابعة في بيــان لها 
إن املحادثــة خاصــة بني زميلــني، وإن 

التسجيل غير قانوني.
األستراليون يعربون عن دعمهم

علــى الرغم مــن مفاجأة اســتخدام لغة 
حــادة، أعــرب العديــد من مســتخدمي 
وسائل التواصل االجتماعي عن دعمهم 

ملقدمي نشرة األخبار.
وكتــب مســتخدم علــى تويتر: "شــكرا 
لكمــا علــى حديثكمــا الــذي نفكــر فيه 
جميعا"، وقال مستخدم آخر: "هل فات 
األوان لترشــيح ريبيــكا مــادرن ومايك 

آمــور على قائمة أبرز األســتراليني في 
العام؟"

وغرد الكاتــب التلفزيوني األســترالي، 
كولني فيكري، قائال إنه "ال يرى في ذلك 
أي ضرر بســمعة مايك آمور أو ريبيكا 

مادرن".
وكانت انتقادات شــديدة قد ُوجهت إلى 
االســترالية  والســلطات  جوكوفيتــش 

بشأن منحه تأشيرة دخول للبالد.
وســمحت لــه محكمــة، يــوم االثنــني، 
بدخــول البــالد، علــى الرغــم مــن عدم 
قــرارا  وكان  اللقــاح،  علــى  حصولــه 
مثيــرا للجــدل إلى حد كبيــر، نظرا ألن 
الســلطات تفــرض علــى االســتراليني 
قيــودا هــي األشــد صرامــة فــي العالم 
الحتواء تفشي فيروس كورونا، السيما 
فــي مدينــة ملبورن، حيث يتــدرب فيها 
الالعــب، والتي تحملــت 262 يوما من 

القيود العام املاضي.
الواليــات  حكومــات  كثيــرون  واتهــم 
االســترالية  الفيدراليــة  والحكومــات 
أثنــاء  واملشــاهير  األثريــاء  بمحابــاة 
الوبــاء والســماح لهم بالســفر بحرية 
من وإلى البالد، بينما منعت املواطنني 
العاديني من عبور الحدود بني الواليات 

لزيارة أحبائهم قبل وفاتهم.
وُأطلــق علــى البــالد لقــب "أســتراليا 
الحصــن"، بعــد فصــل آالف العائــالت 

بسبب إغالق الحدود.
البالغــة  المبرتــون،  أليــس  وتعيــش 
فــي غالســكو  عامــا،   22 العمــر  مــن 
باســكتلندا، وتعيش والدتها في والية 
كوينزالنــد االســترالية، ولــم يســتطع 
االثنــان رؤيــة بعضهمــا بعضــا منــذ 
نحو ثالث ســنوات، نظرا ألن الحكومة 

االسترالية ال تسمح بسفر المبرتون.
وعلــى الرغم من حصول المبرتون على 
اللقاح بجرعــات كاملة، ُرفض لها طلب 
اســتثناء للســفر ثمانــي مــرات، ألنها، 
كشــخص بالــغ، ال ينطبق عليها شــرط 
تعريــف الحكومة الفيدرالية لـ "العائلة 
زيــارة  مــن  تتمكــن  حتــى  املباشــرة" 

والدتها.
وقالت لبي بي سي: "أمر مؤسف ... ألن 
نوفــاك العب معروف ولديــه الكثير من 

املال، يمكنه أن يفعل ما يشاء".
وأضافــت: "إنهــا مجــرد حالــة أخــرى 
ملشاهير اســتطاعوا دخول أســتراليا، 
لكــن املواطنــني الكادحــني يخضعــون 

للعزل".

يوم أستراليا وقت 
لبعث األمل 

يصادف تاريخ 26 يناير 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 60.000 عام ، 
لكونهم حماة أقدم ثقافة حية ومستمرة في العالم، وعندما وصل األسطول 
األول كان هنــاك أكثــر مــن 500 مجموعة من الســكان األصليــني وحوالي 
750.000 شــخص. تم اســتعمار أســتراليا بالقوة ، مما أدى إلى تشــريد 

مجتمعات السكان األصليني من مقاطعاتهم األصلية. 
كل عــام يتســاءل األســتراليون، إذا كان يوم أســتراليا فــي 26 يناير 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 
وأيًضا 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.
 * يعتــر آخــرون أن يــوم أســتراليا يوًمــا لالحتفــال بأســتراليا الحديثة. 
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، 
فانه سيظل يوًما للقمع والحداد على السكان األصليني ، لذلك يعتقدون  أن 
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 
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 نســتمتع باألشــياء التي أعطتنا اياها أستراليا ونفخر بهذا البلد 
العظيــم، ومــع ذلــك ، فــإن االحتفال بهذه األشــياء فــي 26 ينايــر 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 ملًيا 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 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 أراضي الكون أتينا 

سنشارك الحلم ونغني بصوت واحد 
“أنا ، أنت ، نحن أستراليون”
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ردود فعل
على  ترحيل ديوكوفيتش من أستراليا

منظمو بطولة أستراليا المفتوحة للتنس يقصرون الحضور على 05% بسبب أوميكرون

رئيس صربيا: قرار أستراليا ترحيل 
دجوكوفيتش مطاردة ساحرات وحكومتها 

تهين نفسها

مــن  جوكوفيتــش  نوفــاك  يتمكــن  لــن 
املنافسة في مسابقة أستراليا املفتوحة 
للتنس، بعد أن خســر طعنه األخير أمام 
املحكمة للســماح له بالبقــاء في البالد. 
وكانت السلطات قد ألغت مرتني تأشيرة 
نجم التنس غير امللقح، وقد يواجه اآلن 
حظــرا على دخول البــالد لثالثة أعوام. 
فيمــا يلــي آراء البعــض فــي ملبــورن 
لغياب البطل رقــم واحد للرجال للتنس 
عن املسابقة.قال معظم األشخاص الذين 
تحدثــوا إلى صحيفة األيج إنهم وافقوا 
علــى حكم املحكمــة الفيدرالية بضرورة 
ترحيــل ديوكوفيتش وقالوا إن البطولة 

لن تعاني بدونه.
قالــت جاكــي أشــتون ، 59 عاًمــا ، مــن 
بنريث في نيو ساوث ويلز: "أنا سعيدة 
ألنــه ذهــب. ألنــه يحتــاج إلــى القيــام 
بالشــيء الصحيــح. كان علينــا جميًعا 
التطعيم ، للحفاظ على ســالمة الالعبني 

واملتفرجني والعاملني.”
قالت صديقتها ديسلي كاسمر ، 60 عاًما 
، مــن فولكونبريدج ، نيو ســاوث ويلز ، 
إنــه إذا كان يجب ترحيل ديوكوفيتش ، 

كان يجب أن يتم ذلك من قبل بكثير.
“أشــعر بخيبــة أمــل ألنــه ليــس هنــا ، 
كمتفرجة. أشــعر أنــه كان من املمكن أن 
نكون أكثر انسيابية حول هذا املوضوع 

في البداية ، بداًل من االستمرار فيه.”
قــال رون شــوارتز ، البالــغ مــن العمــر 

اســتراليا  بطولــة  منظمــو  قــرر 
املفتوحة للتنــس أن يقتصر الحضور 
ســعة  مــن   50% علــى  الجماهيــري 
املالعب، وذلك بســبب زيادة اإلصابات 

بمتحور كورونا الجديد أوميكرون.
وحسب بيان صادر عن منظمة التنس 
األسترالية "تي إيه"، نشرته "رويترز"، 
فــإن الحشــود فــي املالعب الرئيســية 
في بطولــة أســتراليا املفتوحة للتنس 
ستحد من طاقتها االستيعابية بنسبة 
%50، فــي ظــل قيــود محدثــة بشــأن 
كورونــا، فــي الوقــت الــذي تكافح فيه 
السلطات تصاعدا في أعداد الجماهير 

في ملبورن.
وتضمــن البيــان ضــرورة االلتــزام بـ 
"أقنعــة الوجــه" لجميــع الحاضريــن، 

شن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش 
انتقــادات شــديدة اللهجــة إلى ســلطات 
أســتراليا علــى خلفيــة تأكيدهــا قرارها 
ترحيــل نجــم التنــس الصربــي، نوفــاك 

دجوكوفيتش.
ووصف فوتشيتش األحد، في تصريحات 
"بيتــا"  وكالــة  نشــرتها  للصحفيــني 
الصربيــة لألنبــاء، قرار حكومــة كانبيرا 
منع دجوكوفيتش، املصنــف األول عامليا 
فــي التنــس، مــن املشــاركة فــي بطولــة 
أســتراليا املفتوحــة وترحيله مــن البالد 
بأنه "مطاردة ســاحرات"، مبديــا قناعته 
بوجود دوافع سياسية وراء هذا اإلجراء.

أهانــوا  أنهــم  "يعتقــدون  وتابــع: 
دجوكوفيتــش،  القرار نوفــاك  بهــذا 
أنفســهم  أهانــوا  الواقــع  فــي  لكنهــم 
وبإمكان دجوكوفيتش العودة إلى الوطن 
ورأســه مرتفع وبإمكانــه النظر إلى أعني 

الجميع”.
وشدد الرئيس على أن دجوكوفيتش قبل 
السفر إلى أستراليا اتخذ كل اإلجراءات 
الالزمة، مشيرا إلى أن دجوكوفيتش لو 
أبلغ مســبقا بأن عدم تلقيــه اللقاح ضد 
كورونا قــد يمنعه من دخــول البالد إما 

70 عاًمــا ، من برايت في شــمال شــرق 
فيكتوريــا ، إن ديوكوفيتــش كان يجــب 
"بالتأكيد" ترحيله بعد إعطاء معلومات 

تأشيرة غير صحيحة للمسؤولني.
“ال يهــم مــا إذا كان هــو رقــم واحــد أو 

101 ، القواعد هي القواعد.”
قالــت زوجة الســيد شــوارتز ، بيفرلي: 
"أعتقد أنه كان من العدل للجميع أن يتم 
إلغاء تأشــيرته. ألنــه كان علينا جميًعا 

أن نكون هنا والتطعيم ضروري “.
إلى جانب ذلك ، قالت ، "لدينا عدد كاٍف 

من الالعبني اآلخرين ملشاهدتهم”.
قالت زوي فليمينغ ، 44 سنة ، من خليج 
باتمانز في نيو ساوث ويلز ، واملوجودة 
في ملبورن مع زوجها وأطفالها الثالثة 
، إن قصــة ديوكوفيتــش كانــت "وضًعا 

مؤسًفا من جميع النواحي”.
وقالت: "أشعر أنه ربما عندما كان هنا ، 

كان يمكن أن يبقى في فقاعة”.
“لكننــي أتفهــم أن الشــعور الفيكتوري 
مــن  قادمــون  نحــن  تماًمــا.  مختلــف 
بلــدة لــم تتأثــر بشــكل مفــرط بفيروس 
COVID. وأنا أقدر الشــعور الفيكتوري 
والصعوبــات التــي مررتم بهــا يا رفاق 

هنا.
“أفهم أنــه لم يكن يمثــل تهديًدا صحًيا 
ألستراليا ، ولكن إذا لم يكن قد استوفى 
متطلبات سياســة الهجــرة ، فأعتقد أنه 

من العدل أن يضطر إلى املغادرة.

كان ســيخضع للتطعيــم أو امتنــع عــن 
السفر.

الصربي النيابــة  الرئيــس  واتهــم 
األســترالية بالكــذب عن نســبة امللقحــني 
في بلــده، واصفا املحاكمة التي جرت في 
أستراليا بشأن قرار ترحيل دجوكوفيتش 

بأنها كانت باطلة إطالقا.
وتعهد فوتشــيتش بأن صربيا لن تخطو 
خطى حكومة كانبيرا وستتعامل بطريقة 
مختلفة مع الرياضيني األستراليني الذين 
ســيصلون إليهــا للمشــاركة في بطولــة 
العالــم أللعاب القوى داخــل الصاالت في 

مارس القادم.
علــى  تعقيبــا  التصريــح  هــذا  ويأتــي 
األســترالية  الفدراليــة  رفض املحكمــة 
استئناف دجوكوفيتش ضد قرار ترحيله 
خضوعــه  عــدم  بســبب  أســتراليا  مــن 

للتطعيم ضد كورونا.
ويمنع هــذا القرار نجــم التنس الصربي 
مــن محاولــة الفوز فــي بطولة أســتراليا 
املفتوحة للمرة العاشرة، أي رقم قياسي.

األســترالية  الســلطات  تحظــر  كما قــد 
دخــول دجوكوفيتش إلى أراضيها لثالث 

سنوات.

مســتثنية أوقــات الطعام أو الشــرب، 
وســتكون هناك حدود كثافة لشــخص 
واحــد لــكل متريــن مربعــني في أماكن 

الضيافة املغطاة.
األســترالية  املنظمــة  بيــان  وأوضــح 
للتنس، أن سقف %50 ينطبق فقط على 

مبيعات التذاكر في منافذ البيع.
"نحــن  فــي املنظمــة:  وقــال مســؤول 
واثقــون مــن إجــراءات كورونــا التــي 

اتخذناها”.
التي تســتضيف  فيكتوريــا،  وكانــت 
الواليــة  عاصمــة  فــي  جراند ســالم 
ملبــورن، قــد أبلغت عــن 37169 حالة 
إصابــة جديــدة بكورونــا، فيمــا توفي 
اليــوم  حالــة،   25 كورونــا  بســبب 

الخميس.
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ADVERTISEMENT

Authorised by Craig Kelly, United Australia Party, Level 17, 240 Queen Street, Brisbane 4000

Join the United Australia Party –  
go to unitedaustraliaparty.org.au
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الحرية

الحرية

الحرية

 Level 17, 240 Queen Street, Brisbane 4000 ، United Australia Party ، Craig Kelly مرخص من قبل

 – United Australia Party انضم إلى 
unitedaustraliaparty.org.au يرجى زيارة

United Australia Party  1   إنتخب

FREEDOM

FREEDOM

FREEDOM

Vote  1  United Australia Party

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

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

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

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

واحد.
ينتهي العرض في 31 كانون الثاني 2022.

للحجز  االتصال ب سالي:
0451164088
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سام كير ثاني أفضل العبة كرة للسيدات 
في العالم

قضاء أستراليا يؤيد إلغاء تأشيرة 
ديوكوفيتش

تــم تكريم ســام كيــر للعبها الرائــع في عام 
2021 للنــادي الــذي تلعــب لــه ولبلدهــا 
أســتراليا مــن خــالل التصويت علــى أنها 
ثانــي أفضل العبــة كرة قدم للســيدات على 
هــذا الكوكــب في جوائز فيفــا ألفضل العبة 

لكرة القدم.
كانت كابنت ماتيلداس ومهاجمة تشيلســي 
برشــلونة  وســط  خــط  لالعبــة  وصيًفــا 
اإلســبانية أليكسيا بوتيالس كأفضل العبة 

فيفا لهذا العام.
جعلــت أهــداف كير ألســتراليا وتشيلســي 
الالعبــة  اللعبــة  مســتويات  جميــع  علــى 
البالغــة مــن العمر 28 عاًما منافســة بارزة 
، لكــن بوتيالس تفوقت عليها إلضافة كأس 

FIFA إلى فوزها بالكرة الذهبية.
وقــاد بوتيــالس برشــلونة إلــى الثالثيــة ، 
والتــي تضمنــت أول لقــب لــدوري أبطــال 
أوروبــا للســيدات - وهــزم كيــرز بلــوز في 
النهائــي. وجــاءت زميلتها والعبة الوســط 
اإلســبانية جينيفــر هيرموســو فــي املركز 

الثالث في تصويت الفيفا.
يصوت القادة الدوليون واملدربون ووسائل 
الجوائــز  أفضــل  علــى  املختــارة  اإلعــالم 
الفردية بينمــا يوجد أيًضا عنصر تصويت 

املشجعني.
صوتت كير نفســها لبوتيالس والنرويجية 
كارولــني جراهام هانســن وهيرموســو في 

فئة الالعبني.
صوت مدرب ماتيلداس توني جوستافسون 
لصالــح كيــر وبوتيــالس وفيفيــان ميديما 

العبة أرسنال.
حصلــت كيــر علــى 38 نقطــة - 14 خلــف 

بوتيالس وخمس نقاط عن هيرموسو.
وجــاءت هــذه الجائزة قبل انطالق مشــوار 
أســتراليا في كأس آسيا للســيدات 2022 
فــي الهنــد، عندما تتقابــل مع إندونيســيا 
الشــهر  بوتيــالس  وفــازت  فــي مومبــاي. 
املاضــي بجائزة الكرة الذهبية التي تقدمها 
مجلــة فرانس فوتبــول، حيــث تقدمت أمام 
هيرموسو وكير اللتني حصلتا على املركزين 
الثانــي والثالــث على التوالــي. وخالل عام 
2021 تألقــت كيــر مــع نــادي تشيلســي، 
حيــث نجحــت فــي تســجيل 36 هدفــًا في 
42 مبــاراة مع الفريق خالل العام املاضي، 
إلى جانب صناعة 15 هدف، وســاهمت في 
فــوز تشيلســي بألقــاب الــدوري اإلنكليزي 

خســرنوفاك ديوكوفيتش، املصنف 
أول عامليــًا في كرة املضرب، فرصة 
الدفاع عن لقبه في بطولة أستراليا 

املفتوحة.
فقــد أيــدت املحكمــة الفيدرالية في 
أســتراليا، األحــد، قــرارا حكوميــا 
يقضي بإلغاء تأشــيرة نجم التنس 
الصربــي لدخــول البــالد، لتنهــي 
بذلــك آمال املصنف األول عامليا في 
املنافسة والفوز باللقب الكبير رقم 
21 وتســجيل رقــم قياســي عاملي 

جديد.
من جهتــه، أكد الالعــب أنه يحترم 
قرار املحكمة، وتعاون مع السلطات 
لترحيلــه، مضيفــا أنــه يأمــل فــي 
أســتراليا  بطولــة  علــى  التركيــز 

للتنس.

يغذي معارضة اللقاح!
أتــى هــذا القرار بعــد أن اســتمعت هيئة 
املحكمــة املكونــة مــن ثالثــة قضــاة إلــى 
الذيــن أوضحــوا أن  ممثلــي الحكومــة، 
اســتمرار وجود نجــم التنس في بالدهم، 
من شــأنه تعزيز االتجــاه املعارض للقاح 
املضاد لفيروس كورونا املســتجد ســريع 
العــدوى واالنتشــار، خالل أســوأ موجة 
لتفشــي العدوى في أســتراليا منذ ظهور 

الجائحة.
يذكر أن قرار إعفاء ديوكوفيتش من شرط 
تلقي اللقاح والســماح لــه بدخول البالد 
للمنافســة فــي البطولــة الكبــرى األولــى 
للموســم، كان قــد أثــار جدال واســعا في 

البالد.
كمــا تحولت قضية الالعب الصربي التي 
تجــاوزت حــدود التنــس، إلــى موضــوع 
سياسي شائك لرئيس الوزراء األسترالي، 
سكوت موريســون، الذي يستعد لخوض 

االنتخابات املقررة في مايو أيار املقبل.
وكانــت قضيــة ديوكوفيتش الــذي يعرف 
عنــه أنه من أبرز معارضــي فرض اللقاح 
اإلجبــاري على الناس، تفجرت األســبوع 
املاضــي حــني رفضــت الســلطات منحــه 
تأشــيرة لدخــول البــالد واملشــاركة فــي 
املســابقة الشــهيرة، وحجزتــه فــي فندق 

بملبورن مخصص للمهاجرين.
قبــل أن يســتأنف الحكــم ويفــوز، إال أن 
الحكومــة األســترالية عــادت وألغت يوم 
الجمعة املنصرم، للمرة الثانية تأشيرته، 
قائلة إن املصنف األول عامليا ربما يشــكل 

خطرا على السكان، 
حيث لــم يتلق التطعيم ضــد كوفيد19-، 
على أراضيها، "يمكن أن يشــجع املشاعر 
املناهضــة للتلقيــح"، معتبــرة أنــه يجب 

طرده من البالد.
وأوضــح وزيــر الهجرة أليكــس هوك في 
بيان أنه اتخذ قرار إلغاء تأشيرة الدخول 
والنظــام"،  بالصحــة  تتعلــق  "ألســباب 
مشــيرا إلــى أن حكومــة رئيــس الــوزراء 
ســكوت موريســون "مصممة بقــوة على 
حماية الحدود األســترالية، وال سيما في 

ما يتعلق بجائحة كوفيد19-”.
ويعنــي القــرار منــع دجوكوفيتــش مــن 
إلــى  دخــول  تأشــيرة  علــى  الحصــول 

للســيدات وكأس االتحــاد اإلنكليزي وكأس 
الرابطــة، كما تأهل إلى نهائي دوري أبطال 
أوروبــا قبل أن يخســر أمام برشــلونة.على 
الصعيــد الفردي فازت كيــر بجائزة الحذاء 
الذهبي للــدوري اإلنكليزي، بعدما ســجلت 
رقمًا قياســيًا بلغ 23 دفــًا خالل عام واحد، 

ونجحت في التسجيل بمرمى 9 أندية.
وكانت كير النجمة املطلقة لفريق تشيلسي 
عندما تغلب على أرســنال فــي نهائي كأس 
االتحــاد اإلنكليــزي، حيــث لعبت بعــد أيام 
قليلة من خوض مباراة مع املنتخب الوطني 
في أستراليا، وسجلت ثنائية رائعة كان من 
بينها هدف جميل عبر تســديدة ساقطة من 

فوق الحارسة.
وعلــى الصعيــد الدولــي واصلــت النجمــة 
البالــغ مــن العمــر 28 عامــًا التألــق، حيث 
مباريــات،  ســت  فــي  أهــداف   6 ســجلت 
وســاهمت فــي تأهــل املنتخــب األســترالي 
إلى قبــل نهائي دورة األلعــاب األوملبية في 
طوكيــو، وهــي أفضــل مشــاركة للفريق في 

تاريخ األلعاب األوملبية.
ونجحــت كيــر في التســجيل خــالل جميع 
مباريات أســتراليا بدورة األلعاب األوملبية، 
وكان من ضمن أهدافها التسجيل في مرمى 
الســويد والواليــات املتحــدة، ولكــن األداء 
األبرز لها كان في مباراة الدور ربع النهائي 
عندما ســجلت هدفــني في مرمــى بريطانيا 

لتقود أستراليا إلى تحقيق الفوز 3-4.
وينصب تركيز املهاجمة اآلن على املشاركة 
فــي كأس آســيا 2022 فــي الهنــد، حيــث 
يطمــح الفريــق فــي تحقيــق اللقــب الثاني 

بتاريخ البطولة.
مباراة نهائية

وكانت كير تبلــغ من العمر 16 عامًا عندما 
ســجلت فــي املبــاراة النهائية لنســخة عام 
2010 حيث توجت أســتراليا يومها بلقب 
البطولة على حساب كوريا الشمالية بفارق 
ركالت الترجيح، ولكن الفريق خســر نهائي 
اليابــان  أمــام  و2018   2014 نســختي 

ليكتفي بالوصافة.
ويلعــب الفريــق في الهند ضمــن املجموعة 
الثانيــة التــي تضــم إلــى جانبــه كل مــن 
إندونيســيا والفلبــني وتايالنــد، ولكــن من 
املحتمــل أن يتقابــل مــع اليابــان فــي ربــع 
النهائــي بحســب ترتيبــات املجمــوات في 

ختام الدور األول.

أســتراليا ملدة 3 ســنوات إال فــي ظروف 
استثنائية.

واعتبر رئيــس الوزراء الحقا في بيان أن 
إلغاء تأشيرة ديوكوفيتش تأتي في إطار 

حماية "تضحيات" الشعب األسترالي.

رئيــس الــوزراء األســترالي يعلــق 
على قرار ترحيل ديوكوفيتش 

علــق رئيس الوزراء األســترالي، ســكوت 
قــرار  علــى  األحــد،  اليــوم  موريســون، 
القضاء في بالده بترحيل الصربي نوفاك 
ديوكوفيتــش، املصنــف األول على العالم 

في لعبة التنس.
وقال موريسون في بيان، "قررت املحكمة 
هيئتهــا  بكامــل  األســترالية  الفيدراليــة 
اليوم باإلجماع رفض طلب الســيد نوفاك 
ديوكوفيتش للمراجعة القضائية، والذي 
ســعى إلى الطعن في قــرار وزير الهجرة 

بإلغاء تأشيرته”.
وأضــاف "تــم اتخــاذ قــرار اإللغــاء هــذا 
والســالمة  بالصحــة  تتعلــق  ألســباب 
وحســن النظــام، علــى أســاس أنــه مــن 

املصلحة العامة القيام بذلك”.
وتابع "أرحب بقرار الحفاظ على حدودنا 
قوية، والحفاظ على سالمة األستراليني”.
أن  تؤكــد  الفرنســية  الرياضــة  وزارة 
ديوكوفيتش لن يلعــب في روالن غاروس 

دون تطعيم
قد يحرم نوفاك ديوكوفيتش من املشاركة 
فــي بطولة فرنســا املفتوحــة للتنس هذا 
العام إذا أصر على عدم تلقي لقاح مضاد 

لكورونا.
يأتــي ذلــك بعدمــا أكــدت وزارة الرياضة 
أي  هنــاك  تكــون  لــن  أنــه  الفرنســية 
الجديــدة  اإلجــراءات  مــن  اســتثناءات 
للحد من انتشــار الفيــروس، وفقا لوكالة 

رويترز.
وقالــت الــوزارة اليــوم االثنــني "اللوائح 
واضحــة. ســيتم فــرض )جــواز اللقــاح( 
بمجــرد صــدور القانون. ســينطبق األمر 
على كل مشــجع أو رياضي محترف حتى 
إشــعار آخر. ســتتم إقامة روالن غاروس 
فــي مايو/آيــار. قــد يتغيــر الوضــع بــني 
الحــني واآلخر. لذلك ســنرى، لكن بالطبع 

لن تكون هناك أي استثناءات”.
موافقتــه  الفرنســي  البرملــان  وأعطــى 
النهائية أمس األحد على أحدث إجراءات 
كورونــا،  لفيــروس  للتصــدي  الحكومــة 
ومنها "جواز اللقاح" الذي اعترض عليه 
محتجــون مناهضون للقاحــات، ما يمهد 
الطريق لدخــول القانون حيز التنفيذ في 

األيام املقبلة.
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أطيب أنواع البوظة العربية الفاخرة المصنوعة في معاملنا
لدى محالت االفراح حلويات معلبة خاصة لكافة انواع المحالت ونقوم بتوصيل الطلبات عند اللزوم.

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

زورونا أو اتصلوا بنا فسوف تجدون عند
محالت االفراح ما يفرحكم 

751 Punchbowl Road, Punchbowl NSW 2196

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

Tel: 1300 92 92 99

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

- Certificate III, IV and Diploma of Business

- Diploma of Information Technology

- Advanced Diploma of Leadership & Manage-
ment

- Certificate IV in Ageing Support

- Diploma of Beauty Therapy

- Diploma of Early Childhood & Care

Government Funded Courses
دورات تعليمية ممولة من الحكومة األسرتالية

ـ شهادة الدرجة الثالثة والرابعة والديبلوم في األعمال

ـ ديبلوم في تكنولوجيا املعلومات

ـ ديبلوم متقدم في ترأس األعمال وإدارتها

ـ شهادة الدرجة الرابعة في مساعدة املسنني

ـ ديبلوم في التجميل

ـ ديبلوم في العناية باألطفال
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تــم مؤخرا افتتاح ملحمة "علــي الحالل" في مركز أوبورن 
ســنترال، قــص شــريط االفتتــاح رئيــس بلديــة كمبرالنــد 
الســابق ســتيف كريســتو وعضــو مجلــس البلديــة  بول 
 Juris جارارد ، انضم اليهم الســيد إيجاز خان من شــركة
Australia Lawyers والزميل ممدوح سكرية من مؤسسة 

افتتاح ملحمة "علي الحالل" في مركز أوبورن سنترال

األوبزرفــر لالعــالم وحضر جمــع مميز من أبنــاء املجتمع 
املحلي في منطقة أوبرن.

قال السيد كريستو خالل االفتتاح: كان من الرائع االحتفال 
بافتتــاح شــركة صغيرة في الوقت الــذي يواجه الكثير من 
أصحــاب املحالت صعوبات كبيرة في االســتمرار بســبب 

 Ali Halal Butchers جائحة كورونا، نتمنى كل التوفيق لـ
لعام 2022 وما بعده. ألف مبروك رجب وظافر خان.

 Auburn فــي Aldi تقــع امللحمــة الجديــدة بالقــرب مــن
Central ، أســعارها منافســة جــدا ولحومهــا من النخب 

األول.
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عمر بن الخطاب 
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طرحــت النجمة البريطانيــة Adele فيديو كليب أغنيتها 
 ،"30" األخيــر  ألبومهــا  مــن   Oh My God الجديــدة 
وعلــى الفــور تصــدرت الترينــد حــول العالــم، وحققــت 
 بــه رقمــًا قياســيًا في الســاعات األولــى لها علــى تويتر.

كما وحققت األغنية رقمًا قياســيًا في نســبة مشــاهداتها 
على يوتيوب، إذ تجاوزت 3 ماليني مشــاهدة في ساعتني 

فقط من طرحها.
موســيقي  فيديــو  مقطــع  أصــدرت  قــد  أديــل  كانــت 
 ،“  Oh My God“ املنفــردة  أغنياتهــا  ألحــدث 
بالراقصــني  وملــيء  واألســود،  باألبيــض  كليــب  وهــو 
الخشــبية. والكراســي  والتفــاح   والبالونــات 

الكليب من إخراج ســام براون، الــذي أخرج مقطع فيديو 
“Rolling in the Deep” ألديــل أيضــًا، حيــث توجهــت 
أديــل إليه بالشــكر في رســالتها على إنســتغرام وكتبت: 
 Oh My“ عملــت مــرة أخرى مع ســام بــراون من أجــل"
 !”Rolling In The Deep“ الــذي أخــرج فيديــو ”God
لــذا فإن التعــاون معًا مرة أخرى بعد عقــد من الزمن كان 

بمثابة الحنني”.

قــررت امرأة غاضبــة أن تنتقم من أصحــاب أحد صالونات 
الزفاف، لرفضهم أن تسترد عربونها املالي  منهم. 

ومزقــت الزبونة الغاضبة في صالون زفاف في الصني عددا 
من فســاتني الزفاف موجودة على األرفف، وقامت بتقطيعها 
باملقــص، بعــد نــزاع مع املتجر علــى عربونهــا بقيمة 550 

دوالر أمريكي.
وتداول مســتخدمو مواقــع التواصل االجتماعــي فيديو تم 
تصويره للمرأة التي لم يذكر اسمها في مدينة تشونغتشينغ 
الواقعــة في جنوب غرب الصني، والذي تظهر فيه وهي تمر 

من خالل أرفف فساتني الزفاف وفي يدها مقص.
ووقــع الحــادث في متجر لبيع فســاتني الزفــاف في منطقة 
جيانغجــني فــي تشونغتشــينغ في 9 يناير/ كانــون الثاني 
الجــاري، ودمــرت املــرأة 32 فســتان زفاف بقيمــة 11 ألف 

دوالر، وفقا ملوقع "سوهو” الصيني.
واشــتعل الخــالف بعد أن رفض املتجر إعــادة عربون املرأة 
)550 دوالر( بعدما ألغت الزبونة باقة زفاف بشكل مفاجئ 
بقيمــة 1250 دوالر، والتــي كانت قد حجزتهــا في أكتوبر/ 

تشرين األول املاضي.
ويقــول الشــخص للمرأة الغاضبــة: "فكري بوضــوح، هذه 
الفســاتني تكلــف عــدة آالف اليوانــات"، لتــرد عليــه قائلة: 
"بــاآلالف؟ حتــى لــو كان العدد يصــل إلى عشــرة آالف، فال 
مشكلة معي"، وتواصل قص الفساتني باملقص، ثم يتم طلب 

الشرطة لها.

تحدثــت الفنانة ســاف فواخرجي عن الجرأة في مشــاهد الدراما 
والســينما السورية، بعد الجدل الذي أثاره مشــهد قُبلة عبد المنعم 
عمايري وكندا حنا في فيلم "اإلفطار األخير"، وقالت: "ما غلطوا 

وهاد شغلنا، والمشهد لو ما تحتم اإلحساس ما كان صار".
وأكــدت في لقائها مع برنامــج "ET بالعربي" أنها مع هذا النوع 
من المشــاهد "أنا دائماً مع الجرأة الفكرية لنفتت ونكسر األحجار 
اللــي جوا عقولنا وقلوبنا"، مضيفة أن الفــن بإمكانه التغيير وأننا 

بحاجة هذا النوع من األعمال.
وظهرت فواخرجي في حلقة خاصة على تلفزيون الجديد بعنوان 
"عشــرين سنة بساعة"، كشــفت فيها أن دور أسمهان شّكل نقطة 
انعطــاف فــي حياتها الفنيــة، وأن الدراما الســورية تراجعت في 
السنوات األخيرة بسبب الحرب، مؤكدًة أهمية تناول الحروب في 
األعمــال الفنية لكن بعد فترة زمنية من حدوثها "لما تقدمها بفترة 
زمنيــة مقاربة لهــا يمكن ما تكون حيــادي، ودائما أدب الحروب 
يكون بعدها بمسافة زمنية منيحة لحتى نفهمها صح، ال أحد يمتلك 

الحقيقة وكل حدا يقدم الواقع من وجهة نظره”.
وأضافت فواخرجي أنها تتمنى تجسيد شخصية الراقصة والممثلة 
بديعة مصابني، وقالت: "كانت المشــروع المباشــر بعد أسمهان، 

تحضر العمل بس فتنا بالحروب واإلنتاج ما قدر يكمل".

شمس الكويتية تثير 
الجدل .. مقاطع راقصة 

إلشباع الرغبات

أديل تحقق رقمًا قياسيًا جديدًا

 امرأة غاضبة تمزق أكثر 
من 30 فستان زفاف بآالف 

الدوالرات داخل محل 

سالف فواخرجي تكشف 
الشخصية التي تتمنى 

تجسيدها

تعرضــت الفنانــة  شــمس الكويتيــة  للكثير مــن االنتقادات 
الالذعــة بســبب جرأتها بكالمهــا وتصاريحها خــالل البث 
مع الناشــط علــى مواقع التواصــل االجتماعي "أبو جركل" 
وقالــت خــالل حوارها معه: "أنا مســتعدة ألشــبع رغباتك، 
فأرســل لك فيديوات خاصــة أرقص لك فيها وأرتدي مالبس 

باللون األحمر”.
وقاطعهــا "أبــو جــركل" في الفيديــو : "ال، مــا اجتمع رجل 
وامرأة إال كان الشيطان ثالثهما"، فأوضحت شمس له أنها 
لن ترقص له بشكل شخصي أو أمامه بل سترسل له مقاطع 
فيديو مصّورة لها وهي ترقص اال انه رفض اقتراحها لترد 

عليه: "وهلل أنك نصاب”.
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فــي  جريئــة  صــورة  ريهانــا   العامليــة   النجمــة  نشــرت 
ماعــي. اإلجت اصــل  التو موقــع  علــى  الخاصــة   صفحتهــا 
وظهرت ريهانا بقميص شفاف أبرز عدم إرتداءها مالبس داخلية 
بصــورة إعتبرها املعجبون فاضحــة متهمني ريهانا بتخطي 
 الحدود الحمراء بإطالالتها التي عمدت إلى نشــرها مؤخرًا.
 وتركت ريهانا شعرها من دون تسريح بإطاللة عفوية ومثيرة.
كانت قد خطفت ريهانا أنظار متابعيها بفيديو جديد نشــرته 
 فــي فــي صفحتها الخاصة على موقــع التواصل اإلجتماعي.
وظهــرت ريهانا وهي تســتعرض رشــاقتها بمالبس داخلية 
باللــون األســود ووضعت فوقها شــااًل أســود اللون شــفاف 
وطويل تاركة شــعرها منســداًل على كتفيها بتسريحة ناعمة 

مجعدة.

بعــد أن قضــى النجم األميركــي براد بيت عامــا حافال صّور 
فيه فيلمني وسط أجواء وباء كورونا، وشارك صديقه جورج 
كلونــي فــي بطولــة فيلم إثــارة قادم مــن إنتاج شــركة "آبل” 
)Apple(؛ اســتقبل عيــد ميــالده يــوم 18 ديســمبر/كانون 
األول الفائــت بأمنيات جديدة ومشــاعر يغلــب عليها التأمل 

والشجن.
فقد ذكر أحد املقربني منه ملوقع "بيبول” )People( “أن بيت 
)58 عامــا( يخطــط ألن يكون عيد ميــالده هادئا، يقضيه في 
التفكير، وبأقل مســتوى من االحتفاالت"، ُمضيفا أنه "يتطلع 
إلــى عام جديد يحــاول فيه أن يبقى إيجابيــا، وُيولي أطفاله 
مزيــدا من االهتمــام"؛ فرغم أن وضع بيت مع األبناء "ال يزال 

صعبا ومزعجا"، فإنهم األكثر أهمية بالنسبة له.
كما أشــار تقرير ملجلة "يو إس ويكلي” )Us Weekly( إلى 
أن براد بيت ال يريد أن تبقى عالقته بزوجته السابقة أنجلينا 
جولي متجمدة هكذا، ويأمل أن يتمكنا من "مسامحة بعضهما 

البعض" ملصلحة أبنائهما الستة )3 منهم بالتبني(.
كمــا أعــرب عن ضيقــه باملطــاردة اإلعالمية املحمومــة، التي 
تنغــص حياته الخاصة، منذ انفصاله عن جينيفر أنيســتون 
عام 2005، وزواجه من أنجلينا جولي عام 2014 وانفصاله 
عنها بعدها بعامني؛ لدرجة جعلته "ال يستطيع تناول القهوة 

تحدثــت الفنانــة نديــن نجيــم عــن إمكانية 
مشــاركتها الفنــان قصــي خولــي بأعمــال 
دراميــة جديــدة فــي الفترة القادمــة، مبينة 
أن ال مشــكلة لديهــا، خاصــًة بعــد انتشــار 

شائعات عن وجود خالٍف بينها وخولي.
 ET“ وقالت نجيم فــي لقائها ضمن برنامج
بالعربــي" إن األمر يتعلق بوجود نص جيد 
يقدمهما بشكل جديد ومختلف عن التجارب 
الســابقة "يمكن كون معه مــو حبيبة ممكن 
كون أختــه"، وتابعت عن قصي: "ملا بيعمل 
أي شــي بيــدرس خطواتــه ومشــان هيــك 
بحبــه، بيتعب علــى أدواره وبينقيهن على 

املسطرة”.
وعبر حســابها الشخصي في "إنستغرام"، 
نشــرت نجيــم قصــة باركــت فيهــا لقصــي 
بمسلســله الجديد "بارانويا" الذي يعرض 
علــى منصــة شــاهد، حســمت مــن خاللها 
الجــدل حــول وجود خالف مــع خولي، بعد 
اعتذارها عن املشاركة في الجزء الثاني من 
"2020"، وقالــت عن "بارانويا": "حضرت 
كم مشهد بس بسبب ضغط الشغل، والشي 

يلي شفته كتير حلو".

ريهانا تنشر صورة جريئة 
بقميص شفاف

براد بيت بعد بلوغه 58 عاما..
عجوز وسيم يفكر في الراحة ورعاية األبناء

هل تتشارك ندين نجيم بطولًة جديدة مع قصي خولي؟

مع أية صديقة من دون أن ُتشاع حوله األقاويل”.
أولويات جديدة بعد مشوار من النجاح

وكان بيت مازح الحضور أثناء تسلمه جائزة مهرجان سانتا 
باربرا السينمائي الدولي مطلع عام 2020، عن دوره في فيلم 
 The Once Upon a Time..( ”ذات مــرة.. في هوليــود "
in Hollywood( عام 2019، الذي فاز عنه بجائزة أوسكار 
وأهداهــا ألبنائه؛ متحدثا عن شــعوره بأنــه أصبح كبيرا في 
الســن، وقال "مثل هذه املناســبات هي التــي تخبرني بأنني 
عجوز"، واســتطرد في شرح األشــياء التي يمكنه من خاللها 
معرفة أنه يكبر، فقال ســاخرا "لــم يعد يمكنني تحمل إطالق 
النــار ليال بعد اآلن، كما لم أعد أتذكر القاعدة األولى من فيلم 

)نادي القتال(”.
وفــي ســبتمبر/أيلول من العام املاضي، وفــي معرض حديثه 
عــن املوضــة والقهــوة والراحــة، أثنــاء حفل رعايتــه إحدى 
العالمات التجارية الشهيرة، قال بيت ملحرر مجلة "إسكواير” 
)Esquire( األميركيــة "أعتقــد أن األمر ببســاطة أنك تتقدم 
في الســن، وتصبح أكثر غرابة، وتصبــح الراحة أكثر أهمية 
بالنسبة لك"؛ لذلك فهو "يركز على عائلته وجمعياته الخيرية 
وعملــه؛ لتكون أولوياته الرئيســية في الوقــت الحالي"، بعد 

مشوار حافل بالنجاحات.
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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
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مقال إعالني

19-DIVOC آخر التحديثات بشأن طرح لقاحات
تم تمديد برنامج التلقيح ضد COVID-19 في أســتراليا ليشــمل األطفال الذين تتراوح 
أعمارهــم بــني 5 ســنوات إلــى 11 ســنة. وســبب ذلك هــو أن الحكومــة األســترالية قبلت 
توصيــات خبــراء التحصني األســتراليني، وهم املجموعة االستشــارية الفنية األســترالية 

 )ATAGI(. الخاصة بالتحصني
توصي ATAGI أيًضا بجرعة منّشــطة للقاحات COVID-19 لألشــخاص الذين يبلغون 

من العمر 18 سنة أو أكثر.
تابــع القــراءة ملعرفة ســبب أهمية تلقيــح أطفالك وكيف ستســاعد الجرعات املنّشــطة في 

 COVID-19. الحفاظ على حمايتك من
ما هو ســبب أهمية تلقيح األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني 5 ســنوات و 11 ســنة ضد

COVID-19؟
في 5 كانون األول/ديسمبر 2021، وافقت إدارة السلع العالجية )TGA( مؤقًتا على لقاح 
Comirnaty )Pfizer( الســتخدامه لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني 5 ســنوات و 11 
سنة في أستراليا. و TGA هي مجموعة العلماء والخبراء الطبيني الذين ينظمون ويوافقون 

على جميع اللقاحات واألدوية واملنتجات الطبية األخرى لالستخدام في أستراليا.
اســتندت املوافقة املؤقتة لـ TGA على تقييم دقيق للبيانات املتاحة لدعم ســالمة وفعالية 

لقاح Pfizer لألشخاص في هذه الفئة العمرية. 
 .COVID-19 إن التلقيح هو أفضل طريقة لحماية األطفال من اإلصابة بمرض شديد نتيجة
وسيساعد ذلك في تقليل إمكانية انتشار COVID-19 إلى عائالتهم ومجتمعهم. كما أنه 
سيســاعد األطفال علــى العودة إلى حياتهم الطبيعية بدون مقاطعة ألنشــطتهم املدرســية 

والرياضية وأنشطتهم األخرى.
 .COVID-19 إذا كنت والًدا أو مقدم رعاية أو وصًيا، يمكنك أن تثق في تلقيح أطفالك ضد

بذلك تكون قد فعلت كل شيء ممكن إلبقاء أطفالك في مأمن من هذا الفيروس.
سيتمكن األطفال من تلّقي التلقيح املجاني في عيادات األطباء وعيادات التلقيح الحكومية 

والصيدليات املشاركة.
تتوفــر املواعيــد لألطفــال الذين تتراوح أعمارهم بني 5 ســنوات إلى 11 ســنة اعتباًرا من 
10 كانــون الثاني/ينايــر 2022. ابحث عن خدمة تلقيح محليــة واحجز موعًدا في املوقع 
australia.gov.au أو اتصل على الرقم  020 0801800. لخدمات الترجمة الشفهية، 

اتصل على الرقم   .131450
 COVID-19  أهمية الجرعات املنّشطة للقاحات

يمكن لألشــخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 ســنة أو أكثر في أستراليا الحصول على جرعة 

 COVID-19. للحفاظ على أقصى قدر من الحماية ضد COVID-19 منّشطة للقاح
توفر جرعتان من لقاحات COVID-19 حماية جيدة جًدا، خاصًة من حدوث مرض شديد. 
ســتعمل الجرعة املنّشــطة على التأّكد من أن الحماية من الجرعتني األوليني أقوى وأطول 

أمدًا.
وهي تزيد من حمايتك من العدوى بالفيروس املسبب لـ COVID-19 ومن املرض الشديد 
والوفــاة نتيجــًة لـ  .COVID-19 تســتمر الجرعة املنّشــطة في حمايتــك وحماية أحبائك 

 COVID-19. ومجتمعك من
إن الجرعــات املنّشــطة مــن Pfizer و Moderna مجانيــة ومتوفــرة عــن طريــق األطباء 

والصيدليات املشاركة وعيادات التلقيح الحكومية.
يوصى اآلن بجرعات منّشــطة لألشــخاص الذين يعانون من نقص املناعة الشديد. إذا كنت 
قــد تلّقيــت جرعتك الثالثة من لقاح COVID-19، يوصى بأن تحصل على جرعة منّشــطة 
بعد 4 أشــهر من الجرعة الثالثة. اعتباًرا من 31 كانون الثاني/يناير 2022، ســتتمكن من 

تلّقي جرعتك املنّشطة بعد 3 أشهر من الجرعة الثالثة.
يمكنك معرفة املزيد عن برنامج الجرعات املنّشطة للقاح COVID-19 والتحّقق من الوقت 
الذي يمكنك فيه حجز جرعتك املنّشــطة من خالل زيارة australia.gov.au، أو االتصال 

على الرقم  020 080 1800. لخدمات الترجمة الشفهية، اتصل على الرقم 131450. 
صّرحت به الحكومة األسترالية، كنبرا.

املطعم الشامي حتلو اجللسة واللقمة املميزة

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

هل تشتهي طبخات املنزل والعائلة؟
شيش برك، شاكرية، املنسف االردني، الشاورما الشامية، الدجاج البروستد والكثير من االطباق الشهية

ا�م�ي ا�ممطعم ا�م�ش
يتقدم السيد علي وجميع العاملني معه

بأحر التهاني وأطيب األمنيات
مبناسبة حلول عيد أستراليا
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شعر

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

غريبان في رمل
لكلِّ خسراٍن 

ثمٌن ال يحتمُل املراجعة. 

قال الثعلب: "ليكن خّم للدجاج" 
وكان ما قال الثعلب، وكان خمٌّ للدجاج 

وقال الذئب: "ليكن للخراِف سياج" 
وكان ما قال الذئب، وصار للخراف سياج 

وهذا يقول وذاك يقول وذّياك. 

وماذا عندما توِقد للُدخان 
وماذا عندما الذهاب قليُل اإلياب؟.

غريبان، على حذر، في رمل  
أحدهما ـ ال مطر، واآلخر ـ ال أثر. 

الفجر اآلخر
دٌم كثير 

ُيسفك تحت الشمس  
من أجِل حّيز 

ثلج.  

َمن عادُته النهش سَينهش  
ولو هو حتى في ِمحراب.    

ليسِت البالُد هذه الشمس الرقيقة  
ليست هذه الخضرة، وال ينابيع السّكر 

البالُد أهُلها ـ الفجُر اآلخر.

خرجوا في زماِن الحلم 
مع املاِء والشجِر والزهور 

مع النمِل، الفراشاِت، العصافير  
نظروا إلى الرمل، َأصغوا للنهر 

تحّدثوا مع الريح  
قمٌر كبيٌر قمُر البالِد الشاسعة 

أسماؤهم قوُس قزح، الرئُة يوكوالبتس..  
خرجوا في زماِن الحلم ـ أبوريجنال أستراليا ـ 

السّكاُن األصلّيون. 

عند خطِّ اإلستواء األقرب إلى الشمس 
القلُب مفعٌم بالحّب وفي ذروِة الذروة. 

ABU GEORGE SUPERMARKET
Shop 3 - 6 St. Martin Crescent Village Blacktown

M. 0410 062 726 elian.emgej@hotmail.com

يتقدم
رجل األعمال

السيد إليان بولس
من أبناء الجالية العربية بأحر التهاني

بمناسبة حلول

يوم أستراليا
كل عام وانتم بخير

0434 88 99 90
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ثقافة

أجساد عابرة
الشاعر غسان منّجد

وصيه اب لولده
أب يخاطب ابنه ويوصيه

ولدي العزيز: فى يوم من األيام ستراني عجوز
غير منطقى فى تصرفاتى عندها من فضلك

أعطنى بعض الوقت وبعض الصبر لتفهمنى ,,
وعندما ترتعش يدي فيسقط طعامي على صدري

وعندما ال أقوى على لبس ثياب
فتحلى بالصبر معي .. وتذكر ســنوات مرت وأنا أعلمك 

ما ال أستطيع فعله اليوم !!
إذ حدثتك بكلمات مكررة وأعدت عليك ذكرياتي

فــال تغضب وتمل فكم كررت من أجلك قصصا وحكايات 
فقط ألنها كانت تفرحك !!

وكنت تطلب مني ذلك دوما وأنت صغير !!!
فعذرا حاول أال تقاطعني اآلن

إن لم أعد أنيقا جميل الرائحة !!!
فــال تلمني واذكر فى صغــرك محاوالتى العديدة ألجعلك 

أنيقا جميل الرائحة
ال تضحك مني إذا رأيت جهلي وعدم فهمي ألمور جيلكم 

هذا
ولكن .. كن أنت عيني وعقلي أللحق بما فاتنى
أنا من أدبتك أنا من علمتك كيف تواجه الحياة
فكيف تعلمنى اليوم ما يجب وما ال يجب ؟!!!

ال تمّل مــن ضعف ذاكرتي وبطئ كلماتي وتفكيري أثناء 
محادثتك

ألن سعادتي من املحادثة اآلن هي فقط أن أكون معك !!!
فقــط ســاعدني لقضاء ما أحتاج إليه فمــا زلت أعرف ما 

أريد !!!
عندما تخذلني قدماي في حملي إلى املكان الذي أريده

فكــن عطوفــا معي وتذكر أني قد أخــذت بيدك كثيرا لكي 
تستطيع أن تمشي

فال تستحيي أبدا أن تأخذ بيدي اليوم فغدا ستبحث عن 
من يأخذ بيدك

في سني هذا إعلم أني لست ُمـقبال على الحياة مثلك
ولكنــي ببســاطة أنتظــر املــوت !!! فكن معــي .. وال تكن 

علّي !!
عندمــا تتذكر شــيئا من أخطائي فاعلــم أني لم أكن أريد 

دوما سوى مصلحتك
وأن أفضل ما تفعله معي اآلن

أن تغفر زالتي .. وتستر عيباتي 
ال زالت ضحكاتك وابتســامتك تفرحني كما كنت صغيرا 

بالضبط
فال تحرمني صحبتك !!!

*كنــت معــك حني ولــدت فكن معــي حني أمــوت * اللهم 
ارزقنا بر الوالدين

Magic
Driving School

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

فقد كشفت بعض األرقام أن نجمة تيك توك الشهيرة تشارلي 
داميليــو التي بدأت بنشــر مقاطعها فــي عام 2019، جنت 
لوحدهــا 17.5 مليون دوالر العــام املاضي، وفقًا لتصنيف 

أعدته مـجلة "فوربس”.
فيمــا بلــغ متوســط األجــر للرؤســاء التنفيذيني لشــركات 
أميركيــة حوالــي 13.4 مليــون دوالر عــام 2020، وفقــًا 
لصحيفــة "وول ســتريت جورنال"، مقابل ثــروات داميليو 
اتــي يتابعهــا حوالي 133 مليون شــخص علــى تيك توك، 

حيث تروج ملالبس ومنتجات وغيره.
أكثر من مديري ستاربكس وماكدونالدز

كمــا أظهرت األرقام أن تعويضات دامليــو أعلى من العديد 
من الرؤســاء التنفيذيني للشــركات الكبــرى املتداولة علنا، 
بما في ذلك دارين وودز مدير إكسون موبيل )15.6 مليون 
دوالر فــي عــام 2020(، باإلضافة إلى كيفن جونســون من 
شــركة ســتاربكس )14.7 مليــون دوالر(، و إد باســتيان 
مــن شــركة دلتا إيــر الينــز. )13.1 مليــون دوالر( وكريس 

كيمبزينسكي من شركة ماكدونالدز )10.8 مليون دوالر(.
أمــا ديكســي دي داميليو، الشــقيقة الكبرى لتشــارلي، فقد 
جنــت ثاني أعلى عائــدات في تيك توك العام املاضي، حيث 
حققــت 10 ماليــني دوالر، منافســة بذلــك راتــب الرئيــس 

التنفيذي لشركة "ساوث ويست إيرالينز" جاري كيلي.
صفقات مالبس وعالمات تجارية

أما املؤثرة أديسون راي فقد حصدت 8.5 مليون دوالر العام 
 W. املاضي على تيك توك، ما جعل أرباحها أعلى بقليل من
Craig Jelinek، الرئيــس التنفيذي لسلســلة املســتودعات 

.Costco Wholesale Corp
كذلــك، اختارت مجلة "فوربس" فــي تصنيفها، كايلي جينر 
أعلى املشاهير أجرًا لعام 2020، حيث حققت 590 مليون 
دوالر، وذلــك من بيع حصة في عالمتهــا التجارية الخاصة 

.Coty Inc املالكة لشركة CoverGirl بالجمال إلى شركة
 ،Kanye West مغني الراب الذي غير اســمه من ،Ye وجاء
فــي املرتبــة الثانية بمبلغ 170 مليــون دوالر، وذلك بفضل 

أخيرا وبعد طول انتظار، أتاح تطبيق واتساب، 
بشــكل رســمي واحــدة مــن أبــرز املزايــا التــي 
ينتظرهــا املاليــني، وتســمح للمســتخدم بربط 
حســابه بجهاز ثــان مثــل الكمبيوتر، وإرســال 
واســتقبال الرســائل دون الحاجــة إلــى اتصال 

الهاتف الذكي األساسي باإلنترنت.
فوفقــا لصفحة الدعم الخاصة بتطبيق واتســاب، أصبح 
بإمــكان املاليني عبر العالم، في الوقت الحالي اســتخدام 
مــا يصل إلى أربعة أجهــزة مرتبطة، وهاتف واحد. حيث 
يمكن اســتخدام خدمة الدردشــة على الويب والكمبيوتر 
واألجهــزة األخــرى مــن خالل ربطهــا بهاتفك ســواء كان 

متصال باإلنترنت أو ال.
وتوفــر ميــزة "األجهــزة املرتبطة" هذه حــال جديدا ألحد 
قيــود واتســاب البارزة، التي تمنع املســتخدمني من فتح 
حســاباتهم علــى جهــاز آخر واالســتمرار في اســتخدام 
الخدمــة مــع بقاء الهاتف الذكي املســجل عليه الحســاب 
متصــال باإلنترنت، حتى يتمكنوا من إجــراء أي محادثة 

على األجهزة املرتبطة بالجهاز األساسي.
طريقة العمل

فقــد أوضحــت صفحــة الدعــم إلى أنــه يمكن اســتخدام 
واتســاب بالطريقــة الجديــدة دون الحاجــة إلــى هاتــف 
متصــل باإلنترنــت، والتــي يتم العمل بهــا على 4 أجهزة 

دفعة واحدة بدون أن يكونوا متصلني باإلنترنت.
إذ بمجــرد النقــر على خيــار األجهزة املرتبطــة من قائمة 

تيك توك يبيض ذهبًا.. هؤالء رقصوا وجنوا الثروات أيضَا!

ميزة انتظرها الماليين.. واتساب يعمل دون إنترنت

“فيسبوك” تواجه غرامة 
بقيمة 2.3 مليار دوالر 
بدعوى إساءة استغالل 
هيمنتها على السوق

يبدو أن نجوم تطبيق تيك توك يرقصون ويهللون 
في طريقهم إلى البنك الســتالم ماليني الدوالرات، 
تمامــًا كمــا يرقصون في مقاطعهــم املصورة التي 
يتابعهــا املاليني، ال ســيما أن البعض منهم يربح 
من تلــك املقاطع أكثر من كبار املديرين التنفيذيني 

في الواليات املتحدة.

صفقــات املالبــس مــع خــط Gap واألحذيــة الرياضيــة مع 
.Adidas

“إمبراطوريات تجارية”
مــن جانبهــا، قالت ماي كاروفســكي، وهي رئيســة تنفيذية 
ومؤسســة وكالة تســويق تخص مؤثري وسائل التواصل، 
"إنهم يبنون إمبراطوريات تجارية"، مشيرة إلى أن العديد 
مــن كبــار املؤثريــن في تيــك توك يديــرون شــركات جديدة 

ويطلقون عالمات تجارية وينوعون مصادر دخلهم.
وارتفــع التدفــق النقدي لنجوم تيك توك جنبا إلى جنب مع 
النمو الســريع للتطبيق، إذ حقق ســبعة مــن كبار أصحاب 
الدخــل فــي التطبيــق مجتمعــني 55.5 مليــون دوالر العام 
املاضــي، بزيــادة ٪200 عن العام الســابق، وفقــا لبيانات 

"فوربس”.
يذكــر أن تطبيــق تيك توك، اململــوك لشــركة "بايت دانس" 
ومقرها بكني، والذي يبلغ عدد مســتخدميه املليار شــهريا، 
يربط الناس بخوارزمية ســرية، توفــر مقاطع فيديو تعتقد 

الشركة أن املستخدمني يرغبون فيها!

أعلنــت الخبيــرة البريطانيــة فــي قانون املنافســة ليزا 
لوفــدال جورســن، اليــوم الجمعــة، أنهــا أقامــت دعوى 
قضائية جماعية ضد شركة "ميتا" املالكة لـ"فيسبوك”.

وهــي  جورســن  لوفــدال  وتزعــم  - ســبوتنيك.  لنــدن 
أيضــا مديــر منتدى قانون املنافســة، أن الشــركة تجبر 
املســتخدمني فــي اململكــة املتحدة على قبول ممارســات 
جمع البيانات الصارمة إذا أرادوا االشتراك في الشبكة 

االجتماعية.
وكتبت على "تويتر": "إنني أقوم بإطالق دعوى جماعية 
كبــرى ضــد ميتا إلســاءة اســتغالل هيمنتها الســوقية، 
مقابــل 2.3 مليــار جنيــه إســترليني )3.2 مليــار دوالر 
تقريبــا( على األقل مقابل األضرار نيابة عن مســتخدمي 

"فيسبوك"املتضررين في بريطانيا”.
تجادل القضية بأن"فيســبوك" أجبرت املســتخدمني في 
اململكــة املتحــدة علــى قبول شــروط وأحكام غيــر عادلة 
"علــى أســاس االســتحقاق أو املغــادرة" للوصــول إلى 
شــبكتها االجتماعيــة فــي مقابــل البيانات الشــخصية 
القيمة للغاية للمستخدمني، وعدم وجود تعويض مالي.

وقال الفريق القانوني الذي يعمل على القضية في بيان: 
"مــن خالل اســتغالل بيانات املســتخدمني داخل منصة 
فيســبوك وخارجها، تمكنــت الشــركة من تشــكيل صور 
لإلنترنــت،  النــاس  اســتخدام  حــول  للغايــة  مفصلــة 
وباســتخدام ملفات تعريف عميقة ملســتخدميها، حققت 

الشركة أرباحا مفرطة”.

إعــدادات واتســاب، ســتتمكن مــن رؤيــة صفحــة جديدة 
تســمى "اســتخدام واتســاب على أجهزة أخرى"، والتي 
ستتيح لك البقاء في استخدام حسابك على ما يصل إلى 
4 أجهــزة أخــرى دون الحاجــة ألن يكــون هاتفك متصال 
باإلنترنــت، علــى غرار منافســه األقوى تيليغــرام والذي 
يمكن اســتخدام الحســاب عبر إصدار الويب دون هاتف 

متصل.

ملدة 14 يوما
إلــى ذلــك، أشــارت الصفحة إلــى أن "األجهــزة املرتبطة" 
ستســتمر في تلقي الرسائل وإرســالها ملدة تصل إلى 14 
يوما بعد انقطاع اتصال الهاتف الذكي الرئيسي، وال يلزم 
إبقــاء هاتفك متصال باإلنترنت الســتخدام واتســاب على 
األجهزة املرتبطة، وكما ســيتعني على املســتخدم تسجيل 

حسابه على واتساب وربطه باألجهزة الجديدة بهاتفه.
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الكشف عن دور األمير 
تشارلز ونجله وليام 
في اإلطاحة باألمير 

أندرو..."يتعلق ببقاء 
المؤسسة بأي  ثمن" 

صديقة رونالدو : عشت بمخزن وكنت أبيع بالشارع

زرعوا بصدره قلب خنزير: كنت أمام الموت أو العملية!

كشــفت تقاريــر بريطانيــة نقال عــن مصدر ملكــي رفيع، عن 
الــدور الــذي لعبه ولــي العهــد البريطاني، األمير  تشــارلز، 
ونجلــه األكبــر األميــر وليــام، في تجريــد األمير أنــدرو من 

رعايته امللكية وألقابه العسكرية. 
وقال املصدر في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل” البريطانية 
إن األمير تشــارلز واألمير وليام كانــا "فّعالني" في اإلطاحة 

باألمير أندرو.
وأعلــن قصــر باكنغهام، أنه تم تجريــد "دوق يورك"، األمير 
أنــدرو، من ألقابه ورعايته، وذلك بعد أيام من رفض محكمة 
فــي مدينــة نيويــورك األمريكية طلــب أنــدرو برفض دعوى 
االعتداء الجنسي املرفوعة ضده من قبل فيرجينيا جوفري، 
التي اتهمت رجل األعمال األمريكي املنتحر، جيفري إبستني، 

باستغاللها جنسيا.
وجــاء فــي بيان القصــر أن "دوق يــورك سيســتمر في عدم 
القيــام بأية واجبات عامة، وســيدافع عــن قضيته كمواطن 

عادي”.
وذكــرت صحيفة "ديلي ميل" نقــال عن مصادر داخل القصر 
أن قرار عزل أندرو "نوقش على نطاق واســع" داخل عائلته 
حتــى قبل الحكم، وكان لتشــارلز وويليــام "دورا فّعاال" في 

تلك املحادثات.
وقــال املصــدر امللكي الكبيــر للصحيفة: "هــذا يتعلق ببقاء 

املؤسسة بأي ثمن”.
وتضمنت األلقاب العســكرية الفخرية التي تم تجريدها من 
األمير أندرو: عقيد في حرس غرينادير، وسالح جوي فخري 
لسالح الجو امللكي لوزيماوث، وكولونيل قائد الفوج امللكي 
األيرلندي، وعقيد ملكي في الفوج امللكي االســكتلندي، وفقا 

لصحيفة "ذا غارديان” البريطانية.
وجــاءت اإلطاحــة باألمير أندرو، بعد أشــهر من قول والدته 
ملكــة بريطانيــا، إليزبيــث الثانيــة، إنهــا تريــد أن يحتفــظ 
بألقابه العســكرية، إذ صرح مصدر عســكري كبير لصحيفة 
"تايمز” البريطانيــة فــي شــهر أغســطس/ آب املاضي إنها 
"أخبرت الفوج رغبتها في بقاء دوق يورك برتبة كولونيل”.
ولســنوات زعمــت، فرجينيــا جوفــري، أن جيفري إبســتني 
أجبرها على ممارســة الجنس مع صديقه األمير أندرو، لكن 
ظل ينفى األخير وقصر باكنغهام هذه املزاعم مرارا وتكرارا.
وفي أغســطس 2021، أقامت جوفــري دعوى قضائية ضد 

أندرو، متهمة إياه باالعتداء الجنسي.
وزعمت أن جيفري إبستني أجبرها على ممارسة الجنس مع 
أندرو في 3 مناســبات، داخــل قصره بنيويورك، وفي لندن، 
وفي جزيرة إبســتني الخاصة في جزر فيرجن األمريكية في 

عام 2001، وقتما كانت تبلغ من العمر 17 عاما.

كشفت عارضة األزياء اإلسبانية جورجينا رودريغيز، صديقة 
النجم البرتغالي كريســتيانو رونالدو، تفاصيل صادمة عن 
حياتهــا قبــل لقائهــا بنجــم مانشســتر يونايتــد، وذلك في 

مسلسل وثائقي سيبث عبر منصة "نتفليكس”.
وقالت الشــابة الثريــة إنها التقت برونالــدو في نهاية عام 
2016، حني كانت تعمل بائعة في أحد محالت "غوتشــي" 
بالعاصمــة اإلســبانية مدريد، وكان راتبهــا ال يزيد عن 10 
جنيهات إســترلينية في اليوم الواحد، لتتحول بعد لقائها 

بالنجم البرتغالي إلى عارضة أزياء عاملية.
كمــا أوضحــت في الفيلم الوثائقي الذي نشــرت أجزاء منه 
عبر حسابها على انستغرام حيث يتابعها 29 مليونا، أنها 
كانــت تعيش في غرفــة إيجارها الشــهري ال يتجاوز 250 
جنيهــا إســترلينيا، وغيــر مجهــزة على اإلطــالق. ولم تكن 
قــادرة في تلــك الفترة على دفع ثمن مكيف هواء، أو شــراء 

سخان مياه في غرفتها.
وتابعــت "كان األمــر مروعــا عنــد قدومي إلــى مدريد، كنت 
أبحــث عــن شــقة رخيصة، وعشــت فــي غرفة كانت أشــبه 
باملخزن. كنت أتجمد في الشــتاء وأعانــي كثيرا من حرارة 

تداعيــات  تــزال  ال 
التي  التاريخية  السابقة 
جامعــة  عنهــا  أعلنــت 
ميريالند قبل أيام قليلة، 
نجاح جّراحــني  عــن 
أميركيــني بزراعــة قلــب 
خنزير معــّدل وراثيًا في 
مريض بشري، مستمرة، 
خصوصــًا وأن لها آثارا 
علــى  النطــاق  واســعة 

جراحة زرع األعضاء.
خياران ال ثالث لهما

فقد كشــف ديفيد بينيت، 
مــن  البالــغ  املريــض 

العمــر 57 عامًا، واملصاب بمرض في القلب أنه قبل إجراء 
الجراحــة كان أمام خيارين، إما العمليــة أو املوت، مضيفًا 
أنه كان يعلم أن الخطر موجود لكنها "أي الجراحة"، كانت 

خياره الوحيد، وفق تعبيره.
وأضــاف أنه كان على علــم بمخاطر اإلجــراء، حيث أخبره 
األطبــاء بــكل التفاصيل، موضحــًا أنه علم منهــم أيضًا أن 
الجراحــة التي ســتجرى له هي تجربة جديــدة، وذلك وفًقا 

لكلية الطب بجامعة ماريالند.
وكشــف أنــه أدخــل إلى املستشــفى قبــل أســابيع حيث تم 
توصيلــه بجهــاز لتنظيــم عمل القلــب والرئة بعــد إصابته 

باضطراب في ضربات القلب هدد حياته.

الصيف”.
إلى ذلك، قالت إنها كانت تســير في أحد شــوارع العاصمة 
اإلســبانية الشــهيرة لبيع حقائــب اليد، مضيفــة "الوضع 
تغيــر اآلن تمامــا، كنت أبيع الحقائب في شــارع ســيرانو. 

اآلن أقوم بشرائها”.
يذكــر أن كريســتيانو رونالدو  كشــف في ديســمبر املاضي  
عبر حســابه في "إنســتغرام" عن جنــس توأمه املنتظر من 

صديقته جورجينا .
ونشــر مقطع فيديو سجلته رودريغيز يظهر أوالده األربعة 
وهــم يفقعــون بالونني ليخرج من أحدهمــا قصاصات ورق 
زهريــة ومــن الثانــي قصاصــات ورق زرقــاء، مــا يعني أن 

التوأم املنتظر هما ذكر وأنثى.
كمــا أرفق الفيديو، بعبارة: "حيــث تبدأ الحياة.. والحب ال 

ينتهي" مع إضافة العديد من قلوب الحب.
ولــدى رونالــدو حاليــا أربعــة أطفــال، وهــم: كريســتيانو 
جونيــور، املولــود في عام 2010 مــن أم مجهولة، والتوأم 
إيفــا وماتيــو املولودان في عام 2017 مــن أم بديلة أيضا، 

وآالنا مارتينا التي أنجبتها جورجينا في عام 2017.

كما ختم حديثه قائاًل: "أتطلع إلى النهوض من السرير بعد 
أن أتعافى"، وفقا ملا نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" 

األميركية.
ومــن املقــر ر أن تتم مراقبة مواطــن ماريالند الذي كان غير 
مؤهل لعملية زرع القلب التقليدية، خالل األيام واألســابيع 

القادمة ملعرفة ما إذا كانت عملية الزرع على ما يرام.
يشار إلى أن جراحني أميركيني زرعوا في أكتوبر من العام 
املاضــي، وألول مرة كلية خنزير في جســم إنســان دون أن 
يرفض جهاز املناعة في جسم املتلقي العضو املزروع، وهو 
تقــدم كبير يحتمل أن يؤدي للتخفيف من النقص الحاد في 

األعضاء البشرية الجاهزة للزراعة.
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بمناسبة النجاح بمنطقة غيلفورد
تم إفتتاح فرع ثاني

في منطقة كونديل بارك

شعارنا السالمة والضمانة
لدينا جميع انواع الدواليب

وأشهر الماركات بسعر الجملة
إشتروا 4 دواليب
بسعر منافس جدًا

واحصلوا على
Wheel Balance التركيب - والـ(
والـ Wheel Allignment مجانًا(

كل عام وأسرتاليا خبريحتذير شركات طريان...

مدارج املطارات التي ســتتأثر بها، حسب ضوابط أصدرتها 
هيئة الطيران االتحادي" قبل تدشني الخدمة األربعاء.

وجاء في الخطاب "نطالب هيئة الطيران االتحادي، بتحديد 
مواقع األبراج الخاصة بشــبكة الجيل الخامس، القريبة من 
املطارات، واملدارج، والتي ستكون بحاجة للنقل إلى مسافة 

أبعد، لتأمني السالمة للركاب، وتجنب تخريب الرحالت".
وكانــت شــركتا "إيرباص" و"بوينغ" قــد حذرتا من مخاطر 
الشــبكة على رحالت الطيران قبل أســابيع في بيان مشترك 

نادر.
وقالت الشــركات العشــرة في رسالتها، إن "شركات تصنيع 
الطائــرات أعلمتنــا أن جــزءًا كبيــرًا مــن أســطول الطيران 

العامل حاليًا، قد يصبح خارج الخدمة".
وواصلــت "إضافــة لهــذه الفوضــى على املســتوى املحلي، 
يمكن لنقص الطائرات التأثير على الرحالت، وترك عشرات 

اآلالف من األمريكيني، عالقني في مختلف دول العالم".
وأعلنــت هيئــة الطيران االتحــادي األمريكية، التي تشــرف 
على ســالمة رحالت الطيــران والنقل الجــوي، في الواليات 
املتحدة، أن "نحو 45 في املائة من أســطول النقل التجاري 
األمريكــي، ســيضطر إلجــراء عمليــات الهبوط إلــى املدارج 
وســط ظــروف رؤيــة ضعيفة، في املطــارات التــي تجاورها 

أبراج شبكات الجيل الخامس".
وأضافــت الهيئــة أنهــا رخصــت بتركيب "جهــازي اتصال 
بشــبكات الراديــو، لتحديــد االرتفــاع، في عدد مــن طائرات 
شــركتي بوينــغ، وإيربــاص، لكن رغــم ذلك قــد تتأثر بعض 

الرحالت في بعض املطارات".
وأشــارت الهيئة إلى أنها ستبقى على تواصل مع الشركات 
املصنعــة للطائرات، ملعرفة كيفية عمل آالت تحديد االرتفاع، 
واملواقــع، خالل الرحــالت، وكيفية تجنب تأثرها بشــبكات 

الجيل الخامس.
واستثمرت شركات االتصاالت األمريكية مليارات الدوالرات 
في تطوير شبكات خدمات املحمول، واإلنترنت، املتوافقة مع 
الجيل الخامس، الذي يتسم بسرعة أعلى، واتصال أوسع.

وتأخــر عمــل الشــبكة عــدة مــرات، بســبب املخــاوف التي 
أثارتهــا شــركات الطيــران، وبالتالي أجل تدشــني شــبكات 
الجيل الخامس، من نهاية العام املاضي، إلى مطلع الشــهر 
الجاري، ثم مرة أخرى إلى األربعاء، وقد يؤجل مرة أخرى.

وكان االتحــاد التجــاري لقطــاع االتصــاالت الالســلكية في 
الواليات املتحدة - املعروف باسم CTIA - قد قال إن شبكات 
الجيل الخامس آمنــة، متهمًا قطاع الطيران بإثارة مخاوف 

وتشويه حقائق.
وقالــت املديــرة التنفيذيــة لالتحــاد، ميرديث أتويــل بيكر، 
الشهر املاضي في تدوينة إن: "التأخير سوف يسبب ضررًا 
حقيقيًا. تأجيل الطرح ســنة واحدة سيسبب خسارة قدرها 
50 مليــار دوالر في النمو االقتصادي، في وقت يتعافى فيه 

بلدنا من آثار الجائحة".

بالسجن من قبل بريطانيا العظمى، وكان قائد هذا األسطول 
الكابــنت آرثــر فيليب، في العام 1788 . علــى الرغم من ربط 
هــذا اليــوم بذلك الحــدث، لكن يبقــى ليوم أســتراليا مكانة 
خاصــة حيث االحتفــال بالعيد الوطني ألســتراليا الحديثة 
واملعاصــرة، االحتفــال باملجتمع املتنوع املحــب والطبيعية 
الخالبــة، باالنجــازات املميــزة واملســتقبل املشــرق، بل هو 
أيضــا فرصــة للتفكيــر فــي تاريــخ أســتراليا والبحــث عن 
الوســائل التي تســاهم في جعل أســتراليا في طليعة الدول 

املتقدمة في املستقبل.
فــي يوم أســتراليا ، أكثر من نصف ســكان البــاد يحتفلون 
بطريقة ما، ســواء من خالل النشاطات االجتماعية املختلفة 
أو مــع العائلــة واألصدقــاء واألحبــاب. يوم أســتراليا، هو 
أكثــر بكثير من حفالت الشــواء واأللعــاب النارية، هو أكثر 
مــن عطلة عامة أخرى، هو أكثر مــن الفخر واالحتفال بمنح 
الجنســية للمواطنــني الجدد، هو في الجوهــر يوحد جميع 
األســتراليني بكافــة أطيافهم تحت رايــة التناغم االجتماعي 
وااللفة واملحبة ملا فيه خير هذا املجتمع، لالحتفال بانجازات 
أســتراليا واالنطالق منها نحو بناء املســقبل املزدهر. أدام 
اهلل عز أستراليا العظيمة، ومزيدا من التقدم واالزدهار وكل 

عام وجميع االستراليني بالف خير.
ونتمنــى مــن الجميــع الحفــاظ علــى الســالمة العامــة من 
خالل اتخاذ خطوات مهمة للمســاعدة في الحد من انتشــار 
COVID-19 وحماية أنفسهم وأولئك األكثر تعرًضا للخطر.
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خبير فيروسات يتنبأ 
بموعد انتهاء جائحة 

كورونا

قــال قســطنطني تشــوماكوف، أســتاذ علم الفيروســات في 
"جامعــة جــورج واشــنطن"، إن متحور أوميكــرون يختلف 
اختالفــا كبيرا عــن الســالالت الســابقة لفيــروس كورونــا 

املستجد.
وواصــل وبــاء كوفيــد19- انتشــاره هــذا األســبوع في كل 
أنحاء العالم باســتثناء إفريقيا، أول منطقة تسجل تراجعا 
في اإلصابــات بعد موجة أوميكرون. وســجلت حوالى 2.8 
مليــون إصابــة يوميا في العالم وارتفع املؤشــر مجددا هذا 

األسبوع.
ووفقا للبروفيسور تشوماكوف، حسب ما نقلت عنه وسائل 
اإلعــالم الروســية، يتميز أوميكــرون عــن أســالفه بقدرتــه 
الزائــدة علــى نقل العــدوى، ولكن فــي ذات الوقت، تراجعت 
بشــكل ملحــوظ قدرته علــى إحداث املــرض وكذلك تراجعت 

قدرته على التسبب باملوت.
وأضاف أن "الســاللة الجديدة تصيب الشــباب بشكل أكبر، 
وبينهــم أخذ املرض ينتشــر بســهولة أكبر بكثيــر من كبار 

السن”.
وأضــاف: "عند اإلصابة بمتحور أوميكرون، يســري املرض 
بشــكل معتدل إلــى حد ما، وانخفض معدل الوفيات بشــكل 
كبير. ســابقا كانت نسبة الوفيات حوالي %2 من املرضى، 

وأصبحت اآلن حوالي 0.1%”.
وأشــار إلى أن أوميكرون، على عكس الســالالت السابقة، ال 

يتطور إلى حد االلتهاب الرئوي.
وســرد عالــم الفيروســات األعــراض الرئيســية للمرضــى 
املصابــني بالنــوع الجديد. من بينها، ذكــر الصداع والزكام 
وتهيــج األنــف والســعال. فــي ذات الوقت، لم يعــد املريض 
يالحــظ فقدانه لحاســة الشــم كمــا كان األمر في الســالالت 

األخرى.
وأشــار تشــوماكوف إلى أن أي جائحة ال تستمر عادة أكثر 
مــن عامــني أو 3 أعــوام: حتــى اإلنفلونــزا اإلســبانية التي 
حصدت أرواح ما بني 50 إلى 100 مليون شخص، تحولت 
بعــد فتــرة إلى إنفلونــزا موســمية. لذلك ربما تكــون نهاية 

الوباء الحالي وشيكة بفضل أوميكرون.
وتســّبب فيروس كورونا بوفــاة ما ال يقل عن 5,519,380 
شخصا في العالم منذ ظهر في الصني في ديسمبر 2019.
وسّجلت الواليات املتحدة أعلى عدد للوفيات جّراء الفيروس 
بلــغ 846,488 حالة تليها البرازيــل )620,545( والهند 

)485,350( وروسيا )319,911(.
وتقــّدر منظمة الصحة العاملية أن العــدد اإلجمالي للوفيات 
قــد يكون أعلى بمّرتــني إلى ثالث، آخذة فــي االعتبار العدد 

الزائد للوفيات املرتبة بالوباء.

واصل وباء كوفيد19- انتشاره هذا األسبوع في كل أنحاء 
العالم باســتثناء إفريقيــا، أول منطقــة تســجل تراجعا في 

اإلصابات بعد موجة أوميكرون.
وسجلت حوالي 2.8 مليون إصابة يوميا في العالم وارتفع 
املؤشر مجددا هذا األسبوع )%44+ عن األسبوع الفائت(، 

بحسب آخر االحصاءات.
وارتفعــت اإلصابــات فــي كل املناطق، لكن وحدهــا إفريقيا 
حيــث ظهــر متحــور أوميكــرون أوال، ســجلت تحســنا في 

الوضع الوبائي مع تراجع عدد اإلصابات بنسبة 11%.
وأفــاد باحثــون مــن مركــز "فريــد هاتشينســون" ألبحــاث 
الســرطان، التابع لشــبكة الوقاية من كوفيــد19- بأميركا، 
ومركــز برنامــج بحــوث اإليــدز فــي جنــوب إفريقيــا، أنهم 
اكتشــفوا دليــاًل على سبب انتشــار متحــور أوميكرون من 

كورونا بسرعة أكبر بكثير من املتحورات األخرى.
وتظهر البيانات التي رصدها الباحثون في دراســة نشرت 
 ”medrxiv“ فــي 10 ينايــر بموقع ما قبل نشــر األبحــاث
أن األشخاص املصابني بالفيروس، وليست لديهم أعراض، 
عرضــة لنقــل العــدوى لآلخريــن أكثــر ممــا كان يحدث مع 
املتغيــرات الســابقة، بحســب مــا نقلتــه صحيفة "الشــرق 

األوسط" عن املوقع.
واستخدم الباحثون اختبار "بي سي آر” PCR من منتصف 
نوفمبر 2021 إلى 7 ديسمبر 2021 على األشخاص الذين 
ال يعانــون من أعراض، ووجدوا أن معدل النقل كان 16%، 
ثم أجروا دراسة أكبر بني 2 ديسمبر و17 ديسمبر 2021، 
فوجدوا أن %31 من النقل كان من دون أعراض )71 عينة 
من 230 عينة(، وتم التحقق من أن جميع العينات املتاحة 

لتحليل التسلسل هي أوميكرون.
أقل بـ7 إلى 12 مرة من أوميكرون

وقال الباحثون إن الدراسات السابقة على معدالت االنتقال 
مــن دون أعــراض فــي متغيرات بيتــا ودلتا كانــت تتراوح 
بــني %1 و%2.6، أي أقــل بـــ7 إلــى 12 مــرة مــن عينات 

أوميكرون.
وكان بحــث العينــة األصغــر عبــارة عــن دراســة فرعيــة 
لدراســة أكبر، قّيمــت فاعلية جرعة واحدة مــن لقاح مضاد 

الصحة والكورونا
علماء يكشفون سر انتشار أوميكرون أكثر من دلتا وبيتا

تشــوماكوف أشــار إلــى أن أي جائحة ال تســتمر 
عــادة أكثر من عامني أو 3 أعوام: حتى اإلنفلونزا 
اإلســبانية التــي حصــدت أرواح ما بــني 50 إلى 
100 مليــون شــخص، تحولــت بعــد فتــرة إلــى 

إنفلونزا موسمية

باحثون أميركيون: األشخاص املصابون بالفيروس، وليست لديهم أعراض، عرضة لنقل العدوى لآلخرين 
بنسبة %31.. فيما دلتا لم يتجاوز 2.6%

لكورونا؛ حيث قّيمت الدراسة الفرعية االستجابات املناعية 
وااللتهابــات الخارقــة فــي 1200 مــن العاملــني في مجال 
الرعايــة الصحيــة، بما فــي ذلك الحوامــل أو املرضعات أو 
املصابــون بفيــروس نقــص املناعــة البشــرية. واشــتملت 
الدراســة على 577 شخصًا تم تطعيمهم بلقاح كوفيد19-، 
وتشــير النتائج إلــى ارتفاع معدل النقــل، حتى لدى أولئك 

الذين تم تطعيمهم.
وُصممــت الدراســات األكبر لتحليــل البيانات عنــد تقاطع 
كوفيد19- واللقاحات واألشــخاص املتعايشني مع فيروس 
نقــص املناعة البشــرية، لكنها تقدم أيضــًا معلومات مفيدة 
حــول أوميكــرون وكيــف يختلف انتشــاره عــن املتحورات 

السابقة املثيرة للقلق.
“ال نعرف من يحمل الفيروس”

ويقــول كبير مؤلفي الدراســة الدكتور لورانــس كوري، في 
تقرير نشرته شبكة "هيلث داي"، بالتزامن مع نشر الدراسة: 
"بينما نشــهد االنتشار العاملي الســريع لـ)أوميكرون(، من 
الواضــح أننــا بحاجة ماّســة إلى فهم أفضــل لديناميكيات 

اإلرسال لهذا املتحور”.
ويضيف: "نظرًا ألن كثيرًا من األشخاص قد ال تظهر عليهم 
أعراض، فال يمكننا دائمًا معرفة من يحمل الفيروس، لكننا 
نعــرف مــا يمكننــا القيام بــه لحماية أنفســنا وللمســاعدة 
في منع انتشــار املرض، وهو ارتداء قناع، وغســل األيدي، 
وتجنــب التجمعــات الداخلية، والتطعيم الكامل في أســرع 

وقت ممكن”.
وتســّبب فيروس كورونا بوفاة ما ال يقل عن 5,519,380 
شخصا في العالم منذ ظهر في الصني في ديسمبر 2019.
وسّجلت الواليات املتحدة أعلى عدد للوفيات جّراء الفيروس 
بلــغ 846,488 حالة تليها البرازيــل )620,545( والهند 

)485,350( وروسيا )319,911(.
وتقــّدر منظمة الصحة العامليــة أن العدد اإلجمالي للوفيات 
قــد يكون أعلــى بمّرتني إلى ثالث، آخذة فــي االعتبار العدد 

الزائد للوفيات املرتبطة بالوباء.
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وتفاجــأ الباحثــون في "جامعــة كارديف" عندما اكتشــفوا 
أنــه في زمن الوباء، فإن تغطية النصف األســفل من الوجه 
عــن طريــق ارتداء قنــاع الوجه قد أصبح عامــل جذب كبير 
 The ”ســواء للرجال وللنســاء، وفقًا لصحيفة "ذا غارديان

.Guardian
وفيما قد يبدو بمثابة ضربة ملنتجي أقنعة الوجه القماشية 
وامللونــة، اكتشــف الباحثــون أن اســتخدام أقنعــة الوجــه 
الطبيــة )ذات االســتخدام ملــرة واحــدة(، قــد تعتبــر أكثــر 

خبــراء: "ال تركــض إلجــراء االختبــار" بعــد تعاملــك مع شــخص ثبتت 
إصابته باملتحور الجديد

نظــرًا لتســبب املتحور أوميكــرون في زيادة حــاالت اإلصابــة بكورونا 
األســابيع القليلــة املاضية فــي كل بلــدان العالــم، فقــد أعلنــت "مراكــز 
الســيطرة على األمــراض والوقاية منها” CDC األميركية عن إرشــادات 
تفيــد بمــا يجــب القيــام بــه بعــد التعامل مــع شــخص ثبتــت إصابته 

بالفيروس.
ورغم شدة اإلصابات، فال يقترح الخبراء األميركيون العودة إلى اإلغالق 
علــى غرار ما تم في مارس 2020. على عكس بداية الوباء، حيث يوجد 
اآلن فــي العالــم لقاحــات وجرعات تعزيزيــة فّعالة في الوقاية من شــدة 

املرض والوفاة.
لكن ينصح خبراء الصحة بالتفكير مليًا بشأن املخاطر في الوقت الحالي 
- ســواء مــن حيــث االحتياطــات التي يجــب اتخذاها لتجنــب التعرض 

ألوميكرون، أو فيما يتعلق بما نفعله إذا تعرضنا لهذه املخاطر.
وهــذه بعــض النصائــح وفقًا لعــدد من الخبراء، حســبما أفــادت مجلة 

"فوكس” Fox األميركية:

1( ال تتعجل في االختبار
إذا تعاملت مع شخص ثبتت إصابته، فإن هناك إجماعًا واسعًا على أنه 
"ال تركض إلجراء االختبار"، وفقًا لديفيد دودي، عالم األوبئة في "جامعة 

جونز هوبكنز" األميركية، مضيفًا أنه "ال داعي للذعر”.
ويبدو أن أفضل وقت إلجراء االختبار هو نحو خمسة أيام بعد التعرض 
لشــخص مصاب )أو فــي أي وقت بعد اإلصابة بالحمــى(. فقط تذكر أن 
االختبارات - وخاصة اختبارات الكشف عن الفيروس السريعة - ليست 
دائمــًا دقيقة؛ إذ إن "االختبار الســلبي ال يعني أنــه يمكنك التخلص من 
األقنعــة الواقيــة"، وحتــى مــع االختبــار الســلبي، إذا كان لديك تعرض 
وأعــراض، فمــن األفضــل أن تفتــرض أنــك مصــاب بفيــروس كورونــا 

وتتصرف على هذا النحو.

2( ارتِد األقنعة الواقية
وتابــع بالقــول إنه إذا كنت قد قضيت وقتًا مع شــخص ما، ثم اكتشــفت 
أنــه قد ثبتــت إصابته بالفيــروس، فمن املحتمل أن تصــاب بكوفيد19- 
مــن التعرض، لكن لن تكون النتيجــة إيجابية على الفور بعد ذلك. لذلك؛ 
إذا مّر يوم أو يومان فقط على تعرضك، فإن الشــيء الذي يجب التركيز 
عليه أواًل ليس االختبار، ولكن احتمالية الحاجة إلى الحجر الصحي أو 

العزل - واليقني من الحاجة إلى قناع واق جيد.

الصحة والكورونا
بزمن كورونا.. هكذا يجعلك قناع الوجه أكثر جاذبية؟

ماذا تفعل إذا تعاملت مع شخص ثبتت إصابته بأوميكرون؟

جاذبية، في نظر الرجال والنساء.
وقــال الدكتور مايكل لويس، من كلية علم النفس بـ"جامعة 
كارديــف" وخبير في الوجوه، إن األبحاث التي ُأجِرَيت قبل 
جائحــة كورونا وجدت أن أقنعة الوجــه الطبية كانت تقَلّل 
مــن الجاذبية، ألنها كانت مرتبطة باإلصابة باألمراض، لذا 
كان النــاس تخــاف من االقتراب من شــخص يرتــدي قناعًا 

واقيًا للوجه، خوفًا من إمكانية انتقال العدوى.
وأوضح بالقول: "أردنا اختبار ما إذا كان هذا قد تغير منذ 
أن أصبحت أقنعة الوجه من املســتلزمات األساسية للبشر 
اآلن، وأردنــا فهــم مــا إذا كان نــوع القناع لــه أي تأثير في 

عامل الجاذبية”.
وأضــاف لويــس: "أثبتت دراســتنا إلى أن الوجــوه تعتبر 
أكثر جاذبية عند تغطيتها بأقنعة الوجه الطبية. فقد يكون 
هــذا بســبب ارتــداء العاملني في مجــال الرعايــة الصحية 
األقنعة الزرقاء أو البيضاء، التي ترتبط بأشخاص يعملون 
فــي مهــن الرعاية الصحيــة والطبية. وفي زمــن الوباء، قد 
نجــد أن ارتــداء األقنعــة الطبيــة أصبــح يبعــث حالــة من 
االطمئنان، وبالتالي يشــعر الشــخص بمزيد من اإليجابية 
تجاه مرتديها، وخصوصا الذين يعملون في مجال الرعاية 

الصحية”.
وُأجــري الجزء األول من البحث فــي فبراير 2021. وُطلب 
من على مقياس من 1 إلى 10 جاذبية  مــن 43 امرأة أن ُيقَيّ
صــور وجــوه للرجال مــن دون قنــاع، وهم يرتــدون أقنعة 

عامــان مــّرا منذ أن اجتــاح وباء كورونــا كل دول 
العالــم، مخلفًا ماليني الوفيات ومئات املاليني من 

اإلصابات.
ووســط هذا الكم مــن أخبار الوبــاء الكئيبة التي 
تبعــث على التشــاؤم، قد نحــاول كل حني البحث 
عــن بارقة أمل أو خبر إيجابي يضيء لنا الطريق 

وسط الظالم.
وقد شــهد العالم خالل جائحــة كورونا القليل من 
اإليجابيــات، لكن العلماء في بريطانيا عثروا على 
عامــل جديــد قــد يضاف إلى هــذه القائمــة، حيث 
اكتشــفوا أن أقنعة الوجه الواقية قد تجعلك تبدو 
أكثر جاذبية أمــام اآلخرين، وأن نوع القناع كذلك 

قد يكون له تأثير في انجذاب املحيطني لك.

مــن القماش العــادي، وكذلك أقنعة وجه طبيــة زرقاء، ومن 
يحملون كتابًا أسود عاديًا يغطي منطقة القناع نفسها.

وقالــت النســاء إن أولئك الذين يرتــدون أقنعة من القماش 
كانــوا أكثر جاذبية مــن أولئك الذين ليــس لديهم أقنعة أو 
الذيــن كانــت وجوههــم محجوبة جزئيــًا في الكتــاب. لكن 
القنــاع الطبي- الذي يســتخدم ملرة واحــدة - جعل مرتديه 

يظهرون بصورة أكثر جاذبية، بحسب الدراسة.
وأوضــح لويــس: "النتائــج تتعــارض مــع أبحــاث ما قبل 
الوباء حيث كان ُيعتقد أن األقنعة تجعل الناس يفكرون في 
املرض ويجب تجنب األشخاص الذين يضعونها... لقد غّير 

الوباء كيفية إدراكنا ملن يرتدون أقنعة الوجه”.
وأشــار الدكتــور لويس إلى أنه من املمكــن أيضًا أن تجعل 
األقنعة الناس أكثر جاذبية ألنها توجه االنتباه إلى العيون.

وينصح بارتداء اآلخرين في منزلك - مثل األطفال أو رفقاء الســكن - إن 
أمكن األقنعة الواقية.

وأقــّر دودي بصعوبــة القيام بذلك، لكنه قال، إن عائلته فعلت ذلك عندما 
أصيــب أحدهــم مؤخــرًا بكورونــا. وتابــع: "لقد فتحــوا نوافــذ املنزل، 
وارتــدوا أقنعــة واقية، وناموا في غرف مختلفــة"، وأضاف: "لن يتمكن 
الجميع من القيام بذلك، ولكن بالنســبة ألولئك الذين يستطيعون، فهذه 

هي الطريقة املثالية لوقف العدوى”.
وينصــح التقريــر بضــرورة ارتــداء األقنعــة الواقية ملــدة 10 أيام بعد 

التعامل مع شخص مصاب.

3( جدل حول العزل املنزلي
إذا لــم يتــم تلقيحــك أو تــم تطعيمــك، فيجب عليــك العزل ملــدة 5 أيام، 

واالستمرار في ارتداء قناع حول اآلخرين ملدة 5 أيام أخرى بعد ذلك.
وإذا حصلــت على اللقاح والجرعــات التعزيزية، فلن تحتاج إلى العزل، 
وفقــًا إلرشــادات مركز الســيطرة على األمــراض األميركي. لكــن ال يزال 
يتعــني عليــك ارتداء قناع حــول اآلخرين ملدة 10 أيام بعــد التعامل مع 

شخص مصاب.

وتقول كاتلني جيتيلينا، عاملة األمراض املعدية واألوبئة في مركز العلوم 
الصحيــة بـ"جامعــة تكســاس" في هيوســنت، إن الجرعات التنشــيطية 
تمنــع العدوى من أوميكرون بشــكل جيد للغايــة. لذلك؛ إذا حصلت على 
الجرعــات التعزيزيــة، تقــل فرصة نشــر متحور أوميكرون بشــكل كبير 

نظرًا لوجود فرصة أقل إلصابتك به في املقام األول.
وينصــح الخبراء بأن ذلك يختلف بحســب انتشــار العدوى في املنطقة 
التي تعيش فيها، فمن املنطقي على األرجح أن تعزل نفســك حتى لو تم 
تطعيمك، إذا كنت في وسط منطقة يتفشى بها الفيروس، ولكن إذا كانت 
مستويات انتقال العدوى منخفضة، فال ضرورة للعزل. وأضاف دودي، 
أنــه من املهم مراعاة عاملني آخرين في اتخاذ قرارك الشــخصي بالعزل 
املنزلــي أم ال: أواًل، مــا إذا كنــت تتواصــل بشــكل متكــرر مع أشــخاص 
آخريــن يمكــن أن يصابوا باملــرض، وثانيًا، إذا كان مــر أكثر من بضعة 
أشــهر منــذ آخر جرعــة لقاح لك. وقال: "في أي مــن هاتني الحالتني، من 
املنطقي العزل، حتى لو تم تطعيمك”. وتقول تارا ســميث، عاملة األوبئة 
فــي "جامعــة والية كينــت"، إنها ال تعتقــد أن لدينا بيانــات كافية حول 
أوميكــرون ملعرفة ما إذا كانت نصيحة "مركز الســيطرة على األمراض" 

فعالة، وقالت "إذا كان بإمكانك العزل املنزلي، فما زلت أوصي به”.
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علماء يكتشفون جينًا يقلل 
أعراض كورونا

فقــد اكتشــف الباحثون جينا يقلل من شــدة عدوى كورونا 
بنســبة 20 %، مشــيرين إلى أن ذلك سيســاعد في ابتكار 

عقاقير فعالة ضد الفيروس.
كما أكدوا أن هذا الجني يفســر ســبب تباين أعراض املرض 
إلــى حد كبيــر، حيث تصيــب بعض األشــخاص بقوة أكبر 
من غيرهم، وفق دراســة فــي Nature Genetics، ونقلتها 

صحيفة "ديلي ميل”.
يحطم السارس

وأوضحــت الدراســة أن الجــني يخبــر الجســم أن يصنــع 
بروتينا فعااًل لتحطيم السارس- CoV-2، الفيروس املسبب 

لوكوفيد 19.
كذلك، هذا الجني يوجد في واحد من كل ثالثة أشخاص من 
أصــل أوروبــي أبيض، وفي ثمانية من كل عشــرة أفراد من 

إفريقيا، وفقا للباحثني في معهد كارولينسكا في السويد.
ويحــدد الجني طــول البروتني OAS-1 وعندما يكون أطول، 

.SARS-CoV-2 يكون أفضل في تحطيم
عوامل جينية

بدوره، قال املؤلف املشــارك في الدراســة، برنت ريتشاردز، 
مــن جامعــة ماكجيــل "إننــا بدأنا فــي فهم عوامــل الخطر 
الجينية بالتفصيل وهو املفتاح لتطوير عقاقير جديدة ضد 

.”COVID-19
وكان علماء بولنديون اكتشــفوا جينا يقولون إنه يضاعف 
مــن خطــر اإلصابة بأعراض حادة من عــدوى كورونا، وهو 
أمر يأملون أن يســاعد األطباء في تحديد األشخاص األكثر 

عرضة للخطر في حالة إصابتهم باملرض.
ووجــد الباحثــون مــن جامعــة بياليســتوك أن الجــني هو 
رابــع أهم عامل فــي تحديد مدى خطورة إصابة الشــخص 

بكورونا، وذلك بعد العمر والوزن والجنس.

ارتفاع ثروتهم
كذلــك، ذكــرت أن ثــروة املليارديــرات ارتفعت خــالل الوباء 
أكثــر ممــا ارتفعت خالل الســنوات الـــ 14 املاضية، عندما 
كان االقتصــاد العاملي يعاني أســوأ ركود منــذ انهيار وول 

ستريت عام 1929.
ووصفت عدم املســاواة فــي العالم "بالعنــف االقتصادي"، 
وقالت إن عدم املســاواة يســاهم في وفاة 21 ألف شــخص 
كل يوم بسبب نقص الوصول إلى الرعاية الصحية والعنف 

القائم على النوع االجتماعي والجوع وتغير املناخ.
كمــا أضافت املنظمة الخيرية أن الوبــاء أوقع 160 مليون 
شخص في براثن الفقر، حيث تتحمل األقليات العرقية غير 

البيضاء والنساء العبء األكبر من تبعات الجائحة.
تمويل إنتاج اللقاحات

وحثــت منظمة أوكســفام على إجــراء إصالحــات ضريبية 
لتمويــل إنتاج اللقاحات فــي جميع أنحاء العالم، باإلضافة 
إلــى الرعاية الصحية والتكيف مع املناخ والحد من العنف 

القائم على النوع للمساعدة في إنقاذ األرواح.

مازال العلماء وخبراء الصحة يدرســون خصائص متحور 
أوميكرون مــن فيــروس كورونا، الذي انتشــر حــول العالم 
بشكل سريع وكبير، في محاولة لتجنب مزيد من اإلصابات.
فقد درس مركز "فيكتور" الروسي للفيروسات والتكنولوجيا 
الحيوية، قدرة متحور أوميكرون على االستمرار في الحياة 

في مختلف البيئات وعلى مختلف األسطح.
وكشــفت الدراســة أن ســاللة أوميكــرون تفقــد حيويتهــا 
وقدرتها على االستمرار بشكل أسرع على السيراميك، وفق 

ما نقلت وكالة "تاس" الروسية.
نشاطه يتالشى على السيراميك

التجــارب  مــن  املركــز سلســلة  ونفــذ خبــراء 

الصحة والكورونا
على هذه األسطح.. يفقد أوميكرون نشاطه وحيويته

أغنى عشرة رجال بالعالم ضاعفوا ثرواتهم خالل جائحة كورونا

بينما يستمر الباحثون في دراسة فيروس كورونا، 
وذلك لفهم أفضــل وإيجاد عالج لهذا الوباء، وجد 
علماء جينا يمكن أن يخفض شدة فيروس كورونا 
وأعراضه بنسبة %20، والذي يفسر أيضًا سبب 
تأثير األعراض على بعض األشخاص بشكل أقوى 

من غيرهم.

تســببت جائحــة كورونا خالل العامــني املاضيني 
بخســائر لقطاعــات كبيرة حول العالــم، لكن يبدو 
أن الجائحــة لم تكن كذلك بالنســبة ألغنى عشــرة 

أشخاص حول العالم.
فقد كشف تقرير ملنظمة "أوكسفام"، اليوم االثنني، 
أن أغنى عشــرة رجال في العالم ضاعفوا ثرواتهم 
خــالل العامــني األولني مــن الجائحة رغــم ارتفاع 

الفقر وعدم املساواة في العالم.
وأضافــت املنظمــة أن ثــروة أغنــى 10 رجــال في 
العالم قفزت من 700 مليار دوالر إلى 1.5 تريليون 

دوالر، بمتوسط 1.3 مليار دوالر في اليوم.

لتحديــد مــدى حيويــة الفيــروس علــى املعدن 
والبالســتيك والســيراميك واملاء املقطر وتحت 
نفــس ظروف الرطوبــة النســبية )30-40%( 
مئويــة(.  درجــة   28-26( الحــرارة  ودرجــة 
إلــى ذلــك، ثبت بالتجربــة أن نشــاط الفيروس 
يثبط ويتالشــى على الســيراميك بشكل أسرع 
ويصبــح غير قادر على الحياة بعد أقل من 24 
ســاعة. وتوصلت الدراســة إلى أن ديناميكيات 
االنخفاض في صالحية هذه الساللة ال تختلف 
كثيرا عــن املتحورات التي تمت دراســتها قبل 

ذلك لفيروس كورونا.

وجــاء التقريــر فــي أعقــاب دراســة أجرتهــا املجموعة في 
ديســمبر/كانون األول 2021، ووجــدت أن حصــة الثــروة 
العاملية ألغنى أغنياء العالم ارتفعت بوتيرة قياســية خالل 

الوباء.
يذكــر أن مجلــة "فوربــس"، نشــرت في أغســطس 2021، 
قائمة أغنى 10 أشــخاص في العالــم، والتي ضمت برنارد 
أرنــو وعائلتــه )197.5 مليــار دوالر(، حيــث يــرأس أرنو 
مجموعة LVMH الفرنسية الفاخرة التي تعتبر أكبر شركة 

سلع فاخرة في العالم.
وجيــف بيزوس مؤســس شــركة "أمــازون" )192.8 مليار 
دوالر(، وإيلون ماســك، املؤسس والرئيس التنفيذي وكبير 
املهندســني في شــركة "ســبيس إكس"، والرئيس التنفيذي 
ومهندس املنتجات في شــركة "تســال" األميركية للسيارات 

الكهربائية )185.9 مليار دوالر(.


