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أسرتاليا تعلن عزمها فرض عقوبات على 33 من 
رجال األعمال الروس وعائالتهم

حتذير أمريكي للصني من تبعات مساعدة موسكو
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تأجيل قرار ختفيض أسعار 
الوقود حىت امليزانية

تصنيع جميع أنواع اخلزائن

أعلنت وزيرة الخارجية األسترالية، ماريس 
بايــن، أن بالدهــا بصــدد فــرض عقوبــات 
تســتهدف 33 مــن رجــال األعمــال الروس 

وأفراد عائالتهم.
األســترالية  "الحكومــة  إن  بايــن  وقالــت 
تعلــن اليوم عقوبــات جديــدة علــى 33 من 
رجــال األعمــال الروس وأفــراد عائالتهــم 

املباشرين”.
األشــخاص  بــن  "مــن  أن  وأوضحــت 
الخاضعــن للعقوبات رومان أبراموفيتش، 
مالــك نــادي تشيلســي لكرة القــدم. واملدير 

حــذرت الواليــات املتحــدة مــن أن الصــن 
إذا ســاعدت  قاســية  "تبعــات"  ســتواجه 
روســيا فــي غزوهــا ألوكرانيا، بحســب ما 

نقلته وسائل إعالم أمريكية.
وكانــت تقاريــر إعالمية أفادت بأن روســيا 
طلبت مســاعدات عســكرية واقتصادية من 

الصن.
واشــنطن  فــي  الصينيــة  الســفارة  ولكــن 
أوضحت أنها ال تعرف شيئا عن هذا الطلب 

الذي تناولته التقارير.
وقالت صحيفة فايننشال تايمز إن موسكو 
تريــد من بكن تزويدها بإمدادات عســكرية 

الستخدامها في أوكرانيا.

قال رئيس الوزراء ســكوت موريســون إن أي قرار لتخفيف 
الضغــط علــى أســعار البنزين املرتفعة بشــكل حــاد لن يتم 

اإلعالن عنه حتى امليزانية الفيدرالية.
وجــاءت تصريحات رئيــس الوزراء بعد أن دعــا نائبان من 

نــواب الحكومــة الفيدراليــة إلى خفض ضريبــة الوقود مع 
استمرار ارتفاع أسعار البنزين إلى 2.20 دوالر للتر بسبب 

الضغوط العاملية بما في ذلك الحرب األوكرانية الروسية.
قال السيد موريسون إن الحكومة فهمت ما كان يحدث ، لكن 

ســوف تترك جميع إعالنات امليزانية حتى يتم تسليمها في 
29 مارس.

وقــال للصحفيــن "امليزانية فــي غضون أســبوعن ، وذلك 

ونقلــت الصحيفة عن مســؤولن أمريكين، 
لــم تكشــف عن هويتهــم، قولهم إن روســيا 
طلبــت معــدات صينيــة منــذ بدايــة الغزو. 
ورفــض املســؤولون تحديــد نــوع املعدات 

التي تسعى روسيا للحصول عليها.
وأضاف التقرير أن هناك مؤشــرات على أن 

الروســية  غازبــروم  لشــركة  التنفيــذي 
أليكسي ميلر. والرئيس التنفيذي لصندوق 
كيريــل  الروســي،  املباشــر  االســتثمار 

ديميترييف”.
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أخبار قصرية
مليــارات الدوالرات ملوســم 

اإلنفلونزا
الفيدراليــة  الحكومــة  تخصــص 
ملوســم  الــدوالرات جانبــًا  مليــارات 
مــن  حيــث   ، الشــتوي  اإلنفلونــزا 
املتوقع أن يلتقي الوفيد  واإلنفلونزا 
وكذلــك ســوف تنفــق األمــوال أيًضا 
على مكافحة فيــروس التهاب الدماغ 

الياباني املميت.

يوم املرأة العاملي
ركــز يوم املــرأة العاملــي 2022 على 
لكــن   ، التحيــز"  "الغــاء  موضــوع 
اســتبعدت  الفيدراليــة  الحكومــة 
التغييرات للسماح لألمهات العامالت 
بالحصــول على معاش التقاعد خالل 

إجازة األمومة املدفوعة.

وفاة شن وارن
توفــي العــب الكريكيــت األســترالي 
الدولي الســابق شــن وارن ، بسبب 
نوبــة قلبيــة فــي تايالنــد ، عــن عمر 

يناهز 52 عاًما.
وقالــت إدارة وارن في بيان "تبن أن 
شــن مغمى عليه فــي الفيال الخاصة 
بــه وعلى الرغم مــن الجهود الجبارة 
التــي بذلهــا الطاقم الطبــي إال أنه لم 

يتمكن من إنعاشه”.

ارتفاع أسعار البنزين 
وصلت أســعار البنزيــن إلى أكثر من 
دوالريــن للتر في بعض املناطق ، مع 
تزايــد املخــاوف مــن أن يصبــح هذا 

الوضع طبيعي في املستقبل.

اللجنة امللكية
أصدرت اللجنة امللكية لرعاية املسنن 
توصياتهــا قبــل عــام ، لكــن بيانات 
االســتطالع تشــير إلى أن العديد من 
األسترالين ما زالوا ال يثقون في هذا 

القطاع.

أستراليات

أستراليا بحاجة لتوسيع الهجرة لسد عجز 
العمالة الماهرة

أستراليا تعلن اقترابها من التعايش مع 
كوفيد-19

تخفيف  ليا  ا ســتر أل ينبغي 
قواعد الهجرة إليهــا لتشــجع مزيــدًا مــن 
البــالد  إلــى  االنتقــال  علــى  األشــخاص 
عجز العمالة الكبيــر  بســد  واملســاهمة 
وزيــادة التنــوع فــي أماكن العمل، حســب 
آراء مسؤولن تنفيذين كبار تحدثوا خالل 

منتدى لألعمال.
قالــت كيــت باونــدر، الرئيســة التنفيذيــة 
قمــة  فــي  األســترالي،  التقنيــة  لـــمجلس 
األعمــال املاليــة األســترالية الثالثاء: "دور 
الهجــرة الكبير هو املســاعدة بالعثور على 
أفــراد لديهم خبــرات لم يســمح الوقت لنا 
باكتسابها... أعتقد أن هذه مسألة في غاية 

األهمية”.
نوهــت باوندر إلــى أن نصف عمال التقنية 
اآلتن عبر برنامج هجرة العمالة املاهرة من 
الســيدات، وأضافت قولهــا: "لكن إن دققتم 
بنظــام التدريب لدينا ســتجدون أن 90% 
مــن األفــراد اآلتن مباشــرة عبــر تحصيل 
شهادات في تقنيات املعلومات واالتصاالت 
هم من الرجال. لذلك، فإن الهجرة تسهم في 

تحسن خلق التوازن بن الجنسن”.
أثر الوباء

كان يعمل ســنويًا في أستراليا قبيل تفشي 
وباء فيروس كورونا 400 ألف طالب دولي 
تقريبــًا و 250 ألف شــخص ممن يعملون 
خــالل عطالتهم، وكان كثيــر منهم يعملون 
بالحانات والفنادق واملطاعم. تالشــى هذا 

صــرح رئيس الوزراء األســترالي، ســكوت 
موريســون، بأن بالده تقترب من التعايش 
ملــرض  املســبب  كورونــا  فيــروس  مــع 

كوفيد19-، وكأنه أنفلونزا.
ونقلــت رويتــرز عــن موريســون قولــه إن 
الزعمــاء السياســين فــي البــالد يريــدون 
االنتقــال إلــى مرحلة جديــدة من التعايش 
مــع كوفيد19- كما لو كان أنفلونزا، لكنهم 

سيستشيرون خبراء الصحة.
تأتــي تصريحات موريســون بعــد يوم من 
اجتماعــه مــع مجلــس الــوزراء والزعمــاء 
ناقشــوا  إنهــم  قــال  حيــث  االتحاديــن، 
االنتقال إلى املرحلة “D” من الخطة العامة 

للتصدي للجائحة.
األســترالية:  الحكومــة  رئيــس  وأوضــح 
"مطاراتنــا أصبحــت مفتوحــة مــن جديــد 

اإلمــداد حن أغلقت البالد حدودها وطلبت 
مــن املقيمن بصفة مؤقتــة املغادرة في ظل 

تفشي وباء فيروس كورونا.
أعادت أستراليا أخيرًا فتح حدودها الدولية 
الشهر املاضي. لكن يقول االقتصاديون، إن 
األمــر ســيتطلب بعض الوقــت لحن عودة 
مســتويات الهجرة إلى ما قبل فترة تفشي 
وباء فيروس كورونا، وهو ما ســيعقد أزمة 

نقص العمالة فيما تزيد الشواغر.
قالــت بريتــي باجــاج، الرئيســة التنفيذية 
"أديكــو”  املواهــب  تعيــن  ملجموعــة 
)Adecco Group(، أنــه ينبغــي للحكومة 
تخفيــف قواعد الحصول على التأشــيرات 
الدوليــن  الطــالب  علــى  األمــر  لتيســير 
د  واملهاجرين ليكونوا مقيمن دائمن. شــدّ
املشــّرعون األســتراليون قبل تفشــي وباء 
فيروس كورونــا إجراءات اإلقامــة الدائمة 
والجنسية، وهو ما قّلل من جاذبية االنتقال 

إلى أستراليا.
قالــت باجــاج: "مــا أســتطيع قولــه هو أن 
ســرعة القيام بذلك مســألة جوهريــة. إنها 
عملية إعداد سياســة بســيطة، فنحن نعلم 
من أيــن تأتي التركيبة الســكانية، ونعاني 
من نقص ونســتطيع أن نتعمد فنســرع من 
عمليــة الحصول على التأشــيرة... إن كنت 
تفتقــر للموهوبن وال تســتنهض املواهب 
عبــر نظام التعليم ومن خالل العالم أيضًا، 

فلن تستطيع تنمية شركتك.”

ويمكــن للوافديــن الدولين القــدوم وهناك 
الصحــي  الحجــر  مــن  إعفــاءات  اآلن 
لألشخاص العائدين لذلك نحن في املرحلة 

D إلى حد كبير”.
وأضــاف موريســون، أن الزعمــاء يريدون 
إلغاء شــرط العــزل للمخالطــن للمصابن 
بكوفيد19- وسيطلبون املزيد من النصائح 

حول هذا األمر من لجنة من الخبراء.

أسلحة كيماوية في أوكرانيا
املتحــدة  الواليــات  روســيا  اتهمــت 
بتطوير أســلحة كيماوية في أوكرانيا 
خــالل اجتمــاع ملجلس األمــن الدولي. 
وشــدد الرئيــس األمريكي جــو بايدن 

العقوبات على روسيا.
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أستراليات

ممدوح سكرية أستراليا تعتزم بناء قاعدة بحرية جديدة 
قبالة ساحلها الشرقي

“هيومن رايتس ووتش": أستراليا تحتجز 
المهاجرين ألطول مدة في العالم

إجراءات عاجلة 
لمعالجة مشكلة 
التشرد في نيو 
ساوث ويلز

إن عدد األشــخاص املشــردين في شــوارع مدينة سيدني يدعو 
للقلــق والتعجــب وقليــال ما نرى مثلــه حتى في بلــدان العالم 
الثالــث ، حيث تشــير أرقــام اإلحصاءات الصــادرة حديًثا إلى 
مشــكلة حقيقيــة مطلــوب معالجتهــا وان األشــخاص الذيــن 
يعيشــون في مساكن "شــديدة االكتظاظ" هم من ضمن األعداد 
املحســوبة  على التشــرد، وقد ارتفعت نســبة فئات األشخاص 
الذين يعيشــون في املســاكن املزدحمة الى  75 في املائة ، أما 
الشباب الذين تتراوح أعمارهم بن 19 و 24 سنة فقد ارتفعت 

أعدادهم الى أكثر من 90 في املائة.
علــى الرغــم مــن النمــو االقتصادي في أســتراليا ، فقــد ارتفع 
التشــرد بنســبة ٪14 بــن عامــي 2011 و 2016 ، ويعتقد أن 

116،427 شخص ليس لديهم مسكن دائم.
وهــذا يعنــي أنــه مقابــل كل 10000 أســترالي ، هنــاك 50 
مشــرًدا. كمــا يقــدر مكتــب اإلحصــاءات األســترالي )ABS( أن 
أكثر من 43،500 شــخص بدون مأوى هم دون ســن الخامسة 

والعشرين.
وقال الرئيس التنفيذي “ملشــن أســتراليا” ، جيمس تومي ، إن 
هــذه األرقــام تمثل "إحراجًا دوليًا" ألســتراليا بســبب االفتقار 
إلى التزام سياسي جدي على املستوى الوطني لبناء املزيد من 

املساكن االجتماعية والبيوت ذات األسعار املعقولة.
وأضــاف "ال يمكننــا تحمــل تجاهــل هــذا الوضــع بعــد اآلن". 
"يعتبرتوفر املســاكن اآلمنــة واملأمونة منطلق لألطفال للذهاب 
إلــى املدرســة ، والكبــار للعمــل ، والنــاس ليكونــوا أصحــاء 

ومجتمعات لتزدهر.”
إن التشــرد ليس اختيارًا ألســلوب الحياة ، بل إنه يعكس فشل 
األنظمة املعمول بها، واألهم من ذلك ، وجود نقص في اإلسكان 
امليســور التكلفة. وحتى اآلن فشــلت الحكومة في معالجة هذه 
األزمة ، وال تزال خدمات التشــرد تعاني من نقص في التمويل 
بشــكل مزمن، لقد حــان الوقت للحكومــة الفيدرالية وحكومات 
الواليات إلظهار قيادة حقيقية واتخاذ بعض القرارات الشجاعة 
إلنهاء حالة التشرد في أستراليا ، ومن دون استثمار الحكومة 
الفيدرالية في دعم املســاكن االجتماعية والتشرد ، كانها تضع 

قطرات من املاء في وعاء كبير.
يدعو مجلس املتشــردين بشكل دائم إلى إصالح نظام ضرائب 
اإلســكان ، وزيــادة دخــل الضمــان االجتماعــي ، وخاصة دخل 

املبتدئن ، وزيادة تمويل خدمات التشرد.
وتشــير الدراســات املتوفرة الى فشــل الســكن االجتماعي في 
نيــو ســاوث ويلز في مواكبــة الزيادة في عدد الســكان وتلبية 

حاجياتهم.
ويرجــع هــذا الوضع املــزري إلى النقــص املزمن في املســاكن 
املتوفرة بأســعار معقولة في نيو ساوث ويلز. فهناك 60،000 
شــخص في قائمة انتظار الســكن االجتماعي عبر نيو ســاوث 
ويلــز ، ووفًقــا لـــ” أنغلي كيــر” 2017 لاليجار ، فــإن ٪1 فقط 
من اإليجارات الخاصة املعروضة أسعارها معقولة لألشخاص 
ذوي الدخل املنخفض في منطقة سيدني والباقي من الصعوبة 

استئجارها.
وســوف تســتمر مشــكلة التشــرد في االرتفــاع ما لم تســتثمر 
الحكومات بشــكل عاجل في نظام اإلسكان االجتماعي ، وتتخذ 
اإلجــراءات الالزمة لجعل اإليجارات الخاصــة معقولة التكلفة 
وفــي املتنــاول وكذلــك تحســن الخدمــات املقدمة للمشــردين 

وتلبية حاجياتهم.

تعتزم أســتراليا بنــاء قاعدة بحرية جديدة 
يمكــن  والتــي  الشــرقي،  ســاحلها  قبالــة 
أن تــزود الغواصــات النوويــة األمريكيــة 
باإلمــدادات والصيانــة وتعــزز الدفاعــات 
 The اإلقليمية ضد الصن، حسب صحيفة

.Hill
وأعلن رئيــس الوزراء األســترالي ســكوت 
موريســون ، أنه مــن بــن 19 موقعــا تــم 
القاعــدة  موقــع  لتحديــد  اســتعراضها 
الجديدة، تــم تضييــق الخيارات إلى ثالثة 
بمــا في ذلك بريســبان ونيوكاســل وبورت 
كيمبــال، مبينــا أن جميــع املواقــع الثالثة 
املحتملــة علــى مقربة مــن البنيــة التحتية 
الالزمة لدعم الغواصات واستيعاب القوى 

العاملة املتزايدة.

أفــادت منظمــة "هيومــن رايتــس ووتش" 
بأن املهاجرين يمضون 689 يوما وســطيا 
بمراكــز االحتجــاز في أســتراليا، وأن هذه 

املدة هي األطول في العالم.
ودعــت املنظمــة فــي تقريــر إلــى "إنهــاء 
السياســة القاســية وغير القانونية" بحق 
املهاجرين في أســتراليا، منبية أن متوسط   
مــدة االحتجــاز في أســتراليا، أطول بكثير 
من دول مثل الواليات املتحدة وكندا، حيث 

يبلغ 55 يوما و14 يوما على التوالي.
وذكرت أن الســلطات األســترالية احتجزت 
117 شــخصا ملدة خمس سنوات أو أكثر، 
وقضــى 8 أشــخاص أكثر من 10 ســنوات 
رهــن االحتجــاز، مشــيرة إلــى أن "البدائل 
اســتخدامها  تــم  لالحتجــاز  املجتمعيــة 
بنجاح في بلدان فــي جميع أنحاء أوروبا. 

وقــال إنه تم تخصيــص أكثر من 7.4 
مليــار دوالر للبنيــة التحتية واملرافق 
التــي ســتكون أول قاعــدة غواصــات 
الســاحل  علــى  البــالد  فــي  كاملــة 
الشرقي، مشيرا إلى أن "إنشاء قاعدة 
ســاحلنا  علــى  الثانيــة  الغواصــات 
الرادعــة  قدرتنــا  ســيعزز  الشــرقي 
االســتراتيجية، مــع مزايــا كبيــرة في 
مجاالت العمليــات والتدريب واألفراد 

والصناعية”.
وستكون القاعدة الجديدة في نهاية املطاف 
موطنــا للغواصــات النووية التــي تخطط 
 ،AUKUS البــالد للحصــول عليهــا عبــر
أســتراليا  بــن  عســكري  تحالــف  وهــو 

والواليات املتحدة واململكة املتحدة.

وأثبتت البدائل أنها ليســت أكثر إنســانية 
من االحتجاز فحســب، بــل أثبتت فعاليتها 
فــي تحقيق أهــداف إنفاذ قوانــن الهجرة 

بتكلفة أقل”.
وقالــت إيلــن بيرســون، مديــرة "هيومــن 
رايتس ووتــش" في أســتراليا: "أن العالم 
القاســية  تعــرف علــى مقاربــة أســتراليا 
تجــاه الالجئــن وطالبــي اللجــوء خــالل 
مواجهة نجــم التنس نوفــاك ديوكوفيتش 
مــع نظــام احتجــاز املهاجريــن"، مشــددة 
علــى أن "احتجاز األشــخاص فقط بســبب 
وضعهــم كمهاجريــن ضــار ومكلــف وغير 
الحكومــة  وعلــى  الهجــرة.  لــردع  فعــال 
األســترالية الكف عن معاقبــة أولئك الذين 
فــروا مــن العنف وغيــره من أشــكال الظلم 

وتقديم بدائل لالحتجاز”.
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الشرطي زاكاري بريء من جميع التهم 
الموجهة له بقتل شاب من السكان األصليين

تقرير: صحف أستراليا جنت ماليين الدوالرات 
من صفقاتها مع »غوغل« و«فيس بوك«

أستراليا: سنزيد عدد الجيش بنسبة تقارب 
30 بالمئة بحلول عام 2040

تعليق تداول القمح في أمريكا
بعد ارتفاع حاد لألسعار

الشــرطي  دارويــن  فــي  املحكمــة  بــرأت 
املوجهــة  التهــم  كل  مــن  رولــف  زاكاري 
لــه بقتــل الشــاب مــن الســكان األصلين 
كومانجــي ووكــر برصاصــة في تشــرين 

الثاني نوفمبر 2019.
يأمــل الســكان األصليــون في أســتراليا 
فــي تحقيــق العدالــة بعد أن تمــت تبرئة 
املقاطعــة  فــي  رولــف  زاكاري  الشــرطي 
الشــمالية مــن قتــل أحــد شــبابهم وهــو 
كومانجــي ووكر البالغ من العمر تســعة 

عشر عامًا.
وكان الشــرطي الــذي أطلــق الرصــاص 
زاكاري رولف قد تمت تبرئته يوم الجمعة 
بقتله عمدا للشــاب من السكان األصلين 

في املقاطعة الشمالية كومانجي ووكر.

تايمــز  فاينانشــيال  صحيفــة  قالــت 
البريطانية، إن شركتى فيس بوك وغوغل 
قــد دفعتــا لشــركات اإلعــالم االســترالية 
حوالــى 200 مليون دوالر أســترالى، أى 
146 مليــون دوالر أميركــى، فــى العــام 
التنظيميــة  لإلجــراءات  وفقــا  املاضــى 
الجديــدة التــى ســاعدت صناعــة اإلعالم 
املحلية فى اســتراليا، بحسب ما جاء فى 

تقرير جديد.
إال أن النظــام ال يــزال به فوضى غامضة، 
علــى  قــادرة  غيــر  الشــركات  وبعــض 
التفــاوض بســهولة مــع كبــرى شــركات 
التكنولوجيــا، بحســب مــا حــذر التقرير 
الذى نشره معهد جوديث نيلسون، وهى 
منظمــة خيريــة مقرهــا ســيدنى وتمــول 

املشاريع اإلعالمية.
وكانت أستراليا أول دولة فى العالم تسن 
قوانن تجبر منصــات التكنولوجيا على 
التفاوض بشــأن الدفــع لصناعة اإلعالن 
املحلية مقابل نشــر محتواهــا وذلك بعد 
معركــة بــن غوجــل والجهــة التنظيمية 
للمستهلكن فى البالد. ومنذ هذا الوقت، 
تم إبرام حوالى 30 اتفاق بن املؤسسات 

اإلعالمية وكبرى شركات التكنولوجيا.
وحظى تأثير القانون الذى تم تقديمه قبل 
عــام باهتمام واســع مع تأكيــد الحكومة 
االســترالية هــذا الشــهر أنهــا ســتراجع 

أعلنت أستراليا، أنها تعتزم زيادة عديد 
جيشها بنســبة تقارب 30 باملئة بحلول 

عام 2040.
وقال رئيس الوزراء األســترالي ســكوت 
موريســون خالل مؤتمــر صحافي عقده 
في ثكنــة للجيش في بريزبــن، إن عديد 
قوات الدفاع األســترالية ســيزيد بحلول 
2040 بمقــدار 18500 جنــدي ليصــل 
إلى 80 ألف جندي، مشيرا إلى أن تكلفة 
هذه الزيادة ستبلغ نحو 38 مليار دوالر 

أسترالي )27 مليار دوالر(.
وأوضــح أن هذه "أكبر زيــادة" في عديد 
الجيــش "فــي وقــت الســلم فــي تاريــخ 

أظهرت بيانات بورصة مجلس شــيكاغو 
أن عقود القمح تسليم مايو/ أيار ارتفعت 
 12.94 إلــى   ،7.04% أو  ســنت   8.5

دوالر للبوشل قبل تعليق التداول.
كان هــذا أعلــى مســتوى ســعري لعقود 
للقمــح األمريكــي منــذ  التالــي  الشــهر 
مــارس/ آذار 2008، عندمــا أدى نقــص 
فــي  الجفــاف  عــن  الناجــم  الحصــاد 
أســتراليا إلى تقليص اإلمدادات العاملية 

من الحبوب.
تعد روســيا أكبر مصدر للقمح فيما تعد 
أوكرانيــا من بــن أكبر أربعــة مصدرين 
للســلعة، وفقا لبنك االستثمار األمريكي 
 17% وتأتــي  مورغــان"،  بــي  "جيــه 

ومن املقــرر إجراء تحقيــق آخر في وقت 
الحــق من هــذا العــام  حيث قــال املدعي 
العــام فيليــب ســتريكالند إن املحاكمــة 
لــم تكــن قــادرة علــى استكشــاف جميع 

القضايا التي أثارها إطالق النار.
وفــي حديثها خــارج املحكمــة العليا في 
دارويــن، قالــت ابنــة عــم ووكر ســامارا 
فرنانديــز بــراون ، "إن األســرة لــم تكــن 

قادرة حتى على توديعه”.
وأضافت "لقــد توفي بدون وجود عائلته 
بالقــرب مــن جثته. علــى الرغم مــن أننا 
وقفنــا فــي الخــارج نتوســل للحضــور 
ملعرفــة مــا إذا كان علــى ما يــرام. لقد تم 
رفض فرصة الراحة في لحظاته األخيرة، 
وتم حرماننا من فرصة القول وداعا له."

القانون لضمان فعاليته.
فــى  األســتاذ  غروســكن،  بيــل  وقــال 
كليــة كولومبيــا للصحافــة والــذى كتب 
التقريــر، أن أمــوال فيــس بــوك وغوجل 
تــم اســتخدامها إلنشــاء مــا ال يقــل عــن 
50 دور صحفــى فــى أجزاء منســية فى 
السوق. وأضاف أن مونيكا أتارد، أستاذ 
اإلعالن فى سيدنى، وصفت سوق األدوار 
الصحفيــة بأنه األفضل من وجهة نظرها 

منذ 20 عاما.
ورغــم أن بنــود االتفاقيــات بن شــركات 
التكنولوجيا وشركات اإلعالم االسترالية 
لــم تنشــر، إال أن غروســكن استشــهد 
بأرقام تشــير إلــى مجموعة ناين للترفيه 
التــى تملــك صحيفــة ســيدنى مورننــج 
هيرالــد، ومجموعة نيــوز كورب اململوكة 
ملــردوخ، قــد حصلتــا علــى أكثــر من 50 
مليون دوالر اســترالى سنويا من كل من 
غوغــل وفيســبوك. فيمــا حصلت صحف 
إقليمية أصغر على ما يصل إلى 26 ألف 
دوالر استرالى سنويا بناء على العقود.

مــن تجــارة القمــح الدولية من روســيا، 
وفقــا  أوكرانيــا،  مــن  أخــرى  و12% 

ملصرف "بنك أوف أمريكا”.
وصل القمــح املتداول في شــيكاغو إلى 
الحد األقصى ثالث مرات خالل األسبوع 
املاضي بعد أن بدأت العملية العســكرية 
الروســية، حيث ارتفعــت العقود اآلجلة 
للقمــح األمريكي بنســبة %68 منذ ذلك 

الحن.
ارتفعــت العقود اآلجلة للذرة في مجلس 
شيكاغو للتجارة إلى 8 دوالرات للبوشل 
يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى لها منذ 
عــام 2012. تمثــل أوكرانيــا %16 من 

إمدادات الذرة العاملية.

أســتراليا"، الفتا إلــى أن حكومته قررت 
تعزيز القدرات العســكرية للبالد بســبب 
نواجههــا  التــي  والبيئــة  "التهديــدات 
كدولــة، كديمقراطيــة ليبرالية في منطقة 

املحيطن الهندي والهادئ”.
وأضاف "إن قســما ممن سيتم تجنيدهم 
في إطار زيادة العديد املرتقبة سيخدمون 

في أسطول الغواصات املقبل”.
وكانــت أســتراليا أعلنــت فــي ســبتمبر 
عزمهــا علــى حيــازة غواصــات تعمــل 
فــي  انضــوت  بعدمــا  النــووي  بالدفــع 
مــن  كل  إلــى  دفاعــي يضمهــا  تحالــف 

بريطانيا والواليات املتحدة.
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United Australia Party  1  إنتخب

ADVERTISEMENT

FREEDOM  الحرية  
FREEDOM  الحرية
FREEDOM  الحرية

بأن الليبراليين مختلفون عن حزب العمال، فهما نفس الشيء

Level 17, 240 Queen Street, Brisbane 4000 ، United Australia Party ، Clive Palmer مرخص من قبل 

Vote  1  United Australia Party

UAP13469B2B

ال تنخدعوا باالعتقاد

16 Gibson Ave. 
Padstow NSW 2211

P. 02 9790 3431
    02 9709 6047

E. joe@peterandson.com.au
w. www.peterandson.com.au

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

- BRICKS & BLOCKS
- HARDWARE
- BUILDING ACCESSORIES

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

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

فيضانات أستراليا تشرّد اآلالف وتتسبب 
بخسائر تتجاوز 2,5  مليار دوالر

قطاع التكرير األسترالي يتوقف عن شراء 
النفط الخام الروسي

الطــوارئ،  حالــة  يعلــن  الــوزراء  رئيــس 
وشركات التأمن تتلقى أكثر من 100 ألف 

مطالبة للتعويض عن األضرار
اضطر عشــرات اآلالف من ســكان ســيدني 
وبريزبــن واملناطق اإلقليمية املجاورة، إلى 
الفــرار مــن منازلهــم؛ فقد تســّببت األمطار 
الغزيرة والفيضانات املســتمرة في إحداث 

دمار كبير في ساحل أستراليا الشرقي.
يــوم األربعاء، أعلن رئيس الوزراء ســكوت 
موريســون حالــة الطــوارئ علــى الصعيد 
الوطنــي، بعــد زيارتــه لواحــدة مــن أكثــر 
املناطــق تضــررًا، ومنــح الحكومــة املزيــد 
من الصالحيات لنشــر أفــراد قوات اإلغاثة 
والدفــاع. وكانــت الفيضانــات قد تســّببت 
يــوم الثالثــاء بتقّطع الســبل لحشــود من 
الــركاب، حيث علقوا حول مدينة ســيدني، 
أكثر مدن أســتراليا اكتظاظًا بالسكان، في 
الوقــت الــذي بدأت فيــه املنطقــة التجارية 
املركزية بالعودة إلى الحياة بعد رفع قيود 

جائحة كورونا.
أدى موســمان من مواســم ظاهرة "ال نينا” 
)La Nina( في 2021 و2022، إلى صيف 
ماطــر بشــكل غير اعتيــادي على الســاحل 
الشرقي ألســتراليا، ووضع تغير املناخ في 
بــؤرة االهتمــام قبــل االنتخابــات الوطنية 
املقــرر إجراؤهــا بحلول نهايــة مايو. التزم 
رئيــس الوزراء بصافــي انبعاثات كربونية 
صفريــة بحلول عــام 2050، لكــَنّ حكومته 

أعلنــت شــركة التكريــر األســترالية "فيفا 
إنرجي" ، أنها ســتتوقف عن شــراء النفط 
الخــام الروســي لتنضــم إلى عــدد متزايد 
من الشــركات في قطع العالقــات التجارية 
مع روســيا بســبب العملية العســكرية في 

أوكرانيا.
مــن  بمجموعــة  إنرجــي"  "فيفــا  وتلحــق 
الشــركات التي تقيد أو تؤجل أو تنســحب 
من األنشطة التجارية في روسيا في أعقاب 
موجة من العقوبات املفروضة على موسكو 
أوكرانيــا. فــي  العســكرية  العمليــة   بعــد 
شــركة  "أمبــول"،  باســم  متحــدث  قــال 
التكريــر األخــرى الوحيــدة في أســتراليا، 
أو  الخــام  النفــط  تشــتر  لــم  الشــركة  إن 
الصــراع. بــدء  منــذ  الروســية   املنتجــات 

وصرحــت "فيفــا إنرجي"، التــي تعمل في 
أســتراليا تحــت العالمة التجارية "شــل"، 
إن األحــداث في أوكرانيا "أفزعتها"، بينما 

تعّرضت بانتظام النتقادات بسبب اتخاذها 
إجراءات غير كافية بشأن تغّير املناخ.

قالت منظمة أسترالية مناصرة للبيئة تدعى 
"مجلس املناخ” )Climate Council(، في 
بيان يوم اإلثنن، إَنّ العلماء ظلوا يحّذرون 
"لعقــود" من األخطار الناجمة عن األحوال 
الجويــة القاســية التي تســّببها انبعاثات 

الكربون.
أضــاف بيــان منظمــة "مجلــس املنــاخ": 
"تغّيــر املناخ ليس حاشــية فــي قصة هذه 

الفيضانات، بل هو القصة ذاتها”.
ُأجبر سكان عدة أجزاء من والية نيو ساوث 
ويلــز، بمــا فــي ذلــك ضواحي الشــواطئ 
الشــمالية الغنيــة فــي ســيدني الكبــرى، 
على إخــالء منازلهم االســبوع املاضي، إذ 
انقطعت الطرق وســط مخاوف من فيضان 
الســد. وأودت الفيضانــات بالفعــل بحياة 
20 شــخصًا علــى األقل في جميــع أنحاء 
واليــة كوينزالنــد، ونيــو ســاوث ويلز منذ 
بــدء هطــول األمطار بغــزارة قبــل حوالي 

أسبوعن.
عــن  الناجمــة  االضــرار  فاتــورة  بلغــت 
ويلــز«  »نيوســاوث  فــي  الفياضــات 
دوالر. ونصــف  مليــار   2  و»كويزالنــد« 
وقــال املديــر التنفيــذي ملجلــس التأمــن 
تكلفــة  ان  هــول«  »انــدرو  الفدرالــي 
تعويضــات التأمن مماثلــة لتكلفة حرائق 

الغابات التي اندلعت منذ عامن.

أعلنــت "أمبــول" أنهــا تســتنكر تصرفات 
روسيا وتؤيد العقوبات الدولية عليها.

وذكــرت الشــركتان أنهمــا تســتوردان الخام 
مــن العديــد مــن البلــدان املختلفــة، وإنهمــا 
علــى  الحفــاظ  علــى  قادرتــن  ســتكونان 
اإلمــدادات ألن ســوق طاقــة النقل األســترالي 
الروســي. الخــام  علــى  بشــدة  يعتمــد   ال 
املنتجــات  توريــد  "سالســل  أمبــول  وقالــت 
أيضــا  عــادة  تعمــل  أســتراليا  فــي 
روســية”. نفطيــة  منتجــات  أي   بــدون 

ومــع ذلــك، أقــرت أمبــول بــأن األحــداث فــي 
الحاليــة  الدوليــة  والعقوبــات  أوكرانيــا 
تضغــط علــى أســعار النفــط العامليــة وهــذا 
 يؤثر على أســعار وقود التجزئة األســترالية.
ودفعــت التقاريــر التــي تفيــد بــأن الواليــات 
املتحــدة وحلفــاء أوروبين يفكــرون في حظر 
واردات النفط الروسية أسعار النفط إلى أعلى 

مستوياتها منذ عام 2008 أمس االثنن.

0400 140 120

IMAGE FRENZY
Antoine Yammine

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

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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إعالن

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 املسنن

ـ ديبلوم في التجميل

ـ ديبلوم في العناية باألطفال
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بيان

بيان صحفي
االتحاد العربي االسترالي يستضيف زعماء حزب العمال 

ور
كات

ري
كا

 أقام االتحاد العربي االســترالي مأدبة عشــاء خاص مع 
بعض قيــادات حزب العمال االســترالي وبعض قيادات 
الجاليــة العربيــة مــن جمعيــات ومؤسســات وأفــراد 
للتعبيرعن تقدير لـجهودهم في اعادة تأكيد قرار الحزب 
الســابق بشــأن االعتــراف بدولــة فلســطن وللتنســيق 
معهم بالنســبة للخطوات والتحديات القادمة، شــاكرين 

اياهــم على جهودهم فــي دعم قضايانا العربية وخاصة 
قضيتنا املركزية, القضية الفلسطينية.

 هــذا وقــد عبر االتحــاد عن شــكره لكل هــذه املواقف 

الشــجاعة لبعض قيــادات الحزب والتأكيد املســتمر 
علــى االلتــزام بالقانــون الدولــي ودعمهــم للحقــوق 
غير القابلة للتصرف للشــعب الفلســطيني في تقرير 

املصيــر، بمــا فــي ذلــك إنشــاء الدولــة الفلســطينية 
املســتقلة ذات الســيادة وعاصمتهــا القــدس. آملــن 
إلــى أن يلعب الحزب دوًرا نشــًطا جنًبا إلى جنب مع 
املجتمــع الدولــي مــن اجل تحقيــق العدالة والســالم 
الدائــم لهذا الصراع الطويــل خاصة في ضوء إفالت 

إسرائيل من العقاب.

بعد األمطار
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الروسي مدفيديف يجدد 
رسالته من أجل "السالم" 

في الواليات المتحدة

نيمار يشتبك مع دوناروما في 
غرفة المالبس

العب باريس يهاجم ميسي ونيمار ويصفهم بـ "المرتزقة”

مبابي يوجه رسالة إلى جماهير باريس سان جيرمان

منع ديوكوفيتش من المشاركة في بطولتي إنديان ويلز وميامي

رياضة

جــدد الروســي دانييــل مدفيديــف دعوتــه إلى "الســالم في 
جميع أنحاء العالم" األربعاء عشــية خوضه منافسات دورة 
إنديــان ويلــز األمريكية الدولية، فــي أول ظهور له كمصنف 

أول عامليا.
وقــال مدفيديف وصيــف بطولــة أســتراليا املفتوحة مطلع 
العــام الحالــي والــذي سيشــارك تحــت علم محايد بســبب 
العقوبــات املفروضــة علــى الرياضين الروس إثــر العملية 
العســكرية الروســية لحماية الدونباس، في مؤتمر صحفي 

"رسالتي هي نفسها دائما، أريد السالم في العالم كله”.
وقررت الهيئات املســؤولة عن الكرة الصفراء عدم مشــاركة 
الروس والبيالروسين تحت اسم أو علم بلديهم بعد العملية 

العسكرية الروسية على أوكرانيا.
وعلــق مدفيديــف البالــغ 26 عامــا، علــى ذلك قائــال: "أريد 
أن ألعــب كــرة املضــرب، واللعب فــي بلدان مختلفــة، وأريد 
الترويــج لرياضتــي. فــي الوقت الحالــي، فــإن الوضع هو 

الطريقة الوحيدة بالنسبة لي للعب، لذا سأفعل ذلك”.
وفــي حــال فــرض املنطــق نفســه مــن املتوقــع أن يلتقــي 
مدفيديف في نصف النهائي مع املاتادور اإلسباني رافائيل 
نادال الذي تغلب على الروســي في نهائي بطولة أســتراليا 
املفتوحة عندما توج بلقبه الـ21 الكبير، وفي نصف نهائي 

دورة أكابولكو املكسيكية قبل اسبوعن.
واعترف مدفيديف الذي سيخوض الدورة األولى بعد انتزاعه 
صــدارة التصنيف العاملي من الصربي نوفاك دجوكوفيتش 
الغائــب األبرز عن دورتي إنديــان ويلز وميامي األمريكيتن 
لعــدم حصوله على لقاح مضــاد لفيروس كورونا، بأن هناك 
"الكثيــر من الضغــط" للعب كمصنــف أول عامليا "ولكن في 

نفس الوقت الكثير من الحماس”.

وجــه جيروم روثــن، الالعب الســابق للمنتخب الفرنســي 
وباريس ســان جيرمــان، الثنائي نيمار دا ســيلفا وليونيل 
ميســي، بعــد خروج فريــق العاصمة الفرنســية مــن دوري 

أبطال أوروبا على يد ريال مدريد.
وحمــل جيــروم روثــن الثنائــي ميســي ونيمار مســؤولية 
خروج باريس سان جيرمان من دور الـ 16 في دوري أبطال 
أوروبــا، وقــال في تصريحــات إلذاعة " مونــت كارلو": هما 
سبب هذه الهزيمة، عندما تعاقد معهم النادي فيجب عليهم 
تقديــم أفضل مــا لديهم ألنهم يتقاضــون رواتب مقابل ذلك، 
أنــا ال أراهن على فيراتي أو دانيلو وباريديس، ومبابي هو 

الوحيد الذي كان خطيرا في كلتا املباراتن.
وأضــاف البالــغ مــن العمــر "43 عامــا": ســأهاجم االثنن 
ميسي ونيمار املرتزقة، األول لم يبذل أي جهد طيلة املباراة، 

وعــد مهاجــم باريس ســان جرمــان كيليان مبابــي أن يبقى 
العبــو فريقــه متضامنــن ومصممن حتى آخــر مباراة في 
املوســم غــداة الخــروج الصعب من الدور ثمــن النهائي من 
دوري ابطــال اوروبــا على يد ريال مدريد اإلســباني النادي 

املرشح للحصول على خدماته.
وقــال مبابــي بطل العالــم على "إنســتغرام": لحظة صعبة. 
كانت مســابقة دوري األبطال هدفا كبيرا بالنسبة إلينا وقد 

فشلنا.
وتعتبــر البطولــة القاريــة الهــدف األبــرز لنــادي العاصمة 
الفرنســية عــام 2011 علمــا بأنــه بلــغ نهائي نســخة عام 

2020 وخسر أمام بايرن ميونيخ األملاني صفر1-.
ويأتي الخروج من دوري األبطال لُيضاف إلى خسارة كأس 
األبطال مطلع املوسم املحلي التي تجمع بطل الدوري وبطل 

الكأس، وتوديع مسابقة كأس فرنسا مبكرا.
ولم يتبق لسان جرمان سوى الدوري املحلي الذي يتصدره 

بفارق 13 نقطة عن اقرب منافسيه.
وأضــاف مبابي الذي ينتهي عقده مع ســان جرمان في 30 
يونيــو املقبــل: املوســم لم ينتــه بعد ومهما حصل ســنبقى 
متضامنن ومصممن حتى آخر مباراة من املوســم. شــكرا 
ألنصــار النادي الذين ســاندونا وتواجدوا فــي مدريد. هنا 

باريس.

تأكد غياب نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش املصنف 
الثاني على العالم، عن بطولة إنديان ويلز لتنس األســاتذة 
، نظرا لعدم الســماح له بالســفر إلى الواليات املتحدة دون 

تلقي اللقاح املضاد لفيروس كورونا.
كذلك يغيب ديوكوفيتش عن بطولة ميامي املفتوحة التالية، 
حســب ما أعلنه الالعب عبر حسابه بموقع شبكة التواصل 

االجتماعي "تويتر”.
وقــال ديوكوفيتــش إنه رغم إدراجه ضمن قائمة املشــاركن 
فــي بطولتي إنديان ويلز وميامــي، كان يعرف بأنه من غير 

املرجح أن يتمكن من السفر إلى الواليات املتحدة.
وأضاف ديوكوفيتش: أكد املركز األمريكي ملكافحة األمراض 
والوقاية منها أن القواعد لن تتغير، وبالتالي لن أتمكن من 
السفر للواليات املتحدة. حظ سعيد ملن يشاركون في هاتن 

البطولتن الرائعتن.
وكان ديوكوفيتــش قد صرح خالل مقابلــة مع هيئة اإلذاعة 
البريطانيــة )بي.بي.ســي( في فبراير املاضــي بأنه لم يتلق 
اللقاح املضاد لفيروس كورونا، علما بأن هذا كان سببا في 
قضية ترحيله من أســتراليا عشية انطالق بطولة أستراليا 

املفتوحة.
وكان ديوكوفيتش، الحائز على 20 لقبا في بطوالت "جراند 
ســالم" األربــع الكبــرى، يحتــل املركــز الثاني فــي تصنيف 

بطولة إنديان ويلز.

كشــفت تقارير صحافية، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم 
باريس سان جيرمان، دخل في نقاش حاد مع زميله اإليطالي 
دوناروما، وحمله مسؤولية خسارة الفريق أمام ريال مدريد 

وخروجه من دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا.
وبحســب "مــاركا" اإلســبانية، فــإن غرفــة مالبــس النادي 
الفرنســي شــهدت نقاشــا حــادا بــن نيمــار ودونارومــا، 
وأضاف التقرير: أراد الالعبان تبادل الضربات قبل أن يقوم 

زمالؤهما بفصلهما.
وأوضحــت الصحيفــة: بــدأت املشــكلة عندما عاتــب نيمار 
حــارس املرمــى علــى الخطــأ الــذي انتهى بتســجيل هدف 
ريــال مدريــد األول عن طريق بنزيمة، ولــم يصمت الحارس 
اإليطالي ورد على زميله البرازيلي بأن الهدف الثاني لريال 
مدريد كان بسببه، وتصاعد النقاش بن االثنن حتى كادوا 
يتضاربوا، وتدخل من كانوا في غرفة خلع املالبس في ذلك 

الوقت ملنع تصعيد األمور.

أمــا نيمــار فقد كل الكرات، ويزعجني كثيرا أن أذكر أســمه، 
ألنــه ال يشــارك إال فــي أقل مــن %50 من مباريــات باريس 
سان جيرمان، واملشكلة واضحة تماما ويجب على الالعبن 
العظماء أن يرفعوا رأس النادي وأال يظهروا بهذه الطريقة.

وشــارك ديوكوفيتش خالل هذا املوسم فقط في بطولة دبي، 
حيث أن ظهور نتائج سلبية لفحص "بي.سي.آر" كان كافيا 

لدخوله ومشاركته.
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يحيط الرئيس الروســي فالديمير بوتن نفسه 
بحــراس شــخصين بصفــات فائقــة وقــدرات 
عاليــة، محملــن بحقائب واقية مــن الرصاص 
ومسدســات عاليــة القــوة ويتذوقــون طعامــه 
وحتى يراقبون أنفاســه، وكل ذلك بهدف حماية 
ســيد الكرملن من القتلــة املحتملن ومخططي 

االنقالبات.
فقــد ألقت التهديــدات املحتملة ضد بوتــن الضوء على 
حراســته، وآخرهــا يــوم الخميس، بعدمــا دعا وحرض 
السناتور األميركي ليندسي غراهام لقتله، بحسب موقع 

"نيويورك بوست”
ويبــدو أن بوتــن، وهــو عميــل ســابق فــي املخابــرات 
الســوفياتية، مهــووس بأمنــه وصحتــه حيــث يحمــي 
نفسه من القتلة ويتجنب اإلصابة بفيروس كورونا بأي 
ثمــن، والدليل التباعد الذي يتركه عند مقابلة الرؤســاء 

واملسؤولن.

إجراءات وقائية مشددة
وأظهــرت الصور األخيرة أنه يلتقي بقادة العالم وحتى 
مستشــاريه تــاركًا مســافة كبيــرة خالل الجلــوس على 
طاوالت االجتماعات للحفاظ على مســافة ال تقل عن 20 

قدمًا بينهم.
كذلــك، ارتــدى بدلة واقيــة كاملة مع جهــاز تنفس كامل 

حراس بوتين يراقبون حتى أنفاسه

الوجــه قبل زيارة مستشــفى لعالج مرضــى كورونا في 
موسكو في أبريل 2020.

ويتكــون حــراس بوتــن الشــخصيون الذيــن يطلقــون 
على أنفســهم "الفرسان"، من وحدة خاصة داخل خدمة 
الحمايــة الفيدراليــة الروســية، أو FSO، والتــي تعــود 
جذورها إلى عام 1881، عندما أحاط القيصر ألكسندر 
الثالث نفســه بالحراس بعد اغتيال والده بإلقاء قنابل، 

وفقًا ملجلة اإليكونوميست.

صفات فائقة
 ”Beyond Russia“ موقــع  أفــاد  ذلــك،  مــوازاة  فــي 
املحسوب على الحكومة، بأن حراس بوتن الشخصين 
اختيــروا لصفات محددة تشــمل "علــم النفس" والقدرة 
علــى التحمــل البدني والقــدرة على تحمــل البرد وعدم 

التعرق في الحرارة.
وأضــاف املوقــع أنهم جهزوا بحقائب خاصة تســتخدم 
كدرع لحماية بوتن وتحمل مسدســات Vektor روسية 

الصنع عيار 9 ملم محملة برصاصات خارقة للدروع.

هذا ما يفعله قبل السفر!
وقبــل أن يســافر بوتــن ألي وجهــة، تستكشــف الفرق 
املتقدمة وجهته قبل أشــهر مــن املوعد املحدد، وتتحقق 
ملعرفة كيف سيســتجيب الجمهــور على األرجح، وحتى 

إذا كانــت املنطقــة ســتتأثر بســوء األحــوال الجوية أو 
الكوارث الطبيعية.

كما، يفحصون املكان الذي سيقيم فيه، ويثبتون أجهزة 
تشــويش ملنع تفجير القنابل عن ُبعــد ويجري الفنيون 
مراقبة إلكترونيــة للهواتف املحمولة واألجهزة األخرى 

في املنطقة.
وعلــى الطريــق، يقــود بوتــن وســط قافلة مــن عربات 
مدرعة ثقيلة تحمل مشغلن عسكرين خاصن مسلحن 
ببنــادق AK-47 وقاذفات قنابل يدوية مضادة للدبابات 

وصواريخ محمولة مضادة للطائرات.
فــي حن تحيط به أربــع حلقات أمنية عندما يخرج إلى 
العلن، بدءًا من حراسه الشخصين، وآخرون مختبئون 
وســط الحشد، وال يزالون يدققون في املحيط، باإلضافة 

إلى القناصة الجالسن على أسطح املنازل املحيطة.

لقاء مكجريجور
وفي عام 2018، تدخل أحد الحراس الشخصين عندما 
وضــع املقاتــل اإليرلنــدي الشــهير كونــور مكجريجور 
ذراعــه حول كتفي بوتن أثناء وقوفهما أمام الكاميرات 

في بطولة كأس العالم لكرة القدم في موسكو.
وأظهــر مقطع فيديو ُنشــر على موقع يوتيــوب املرافق 
وهو ينظــر لفترة وجيزة لتعديــل وضعية ماكجريجور 
بنظرة فوالذية وإيماءة له بالتوقف، مما دفع املقاتل إلى 

إزالة ذراعه بسرعة وطي يديه معًا.
كذلــك، يتمتــع مكتــب األمن الفيدرالي بســلطة واســعة 
النطــاق لتنفيــذ عملياتــه وتحقيقاتــه، بما فــي ذلك عن 
طريــق التنصــت اإللكترونــي وفتــح البريــد وتفتيــش 
املنازل واالســتيالء على املركبات واحتجاز املشتبه بهم 

واستجوابهم.

بعد التقاعد
ويســتبدل حراس بوتن الشــخصين عند بلوغهم سن 
الخامســة والثالثــن، ولكــن يمكن مكافأتهــم بمناصب 
جديــدة مثل حكام املناطق والــوزراء الفيدرالين وقادة 

الخدمات الخاصة واإلدارين الرئاسين.
فــي مــوازاة ذلك، لدى بوتن شــخص يتــذوق كل وجبة 
 Club“ تقــدم لــه لضمان عدم تعرضه للتســمم، وفقــًا لـ
des Chefs des Chefs”، وهــي منظمــة طهــي يقــوم 
أعضاؤهــا بطهــي الطعــام لرؤســاء الــدول وامللوك في 

جميع أنحاء العالم.
وقــال جيل براغارد لصحيفة تلغراف في عام 2012 إن 
املتذوقــن ال يزالون موجودين فــي الكرملن فقط، حيث 

يقوم الطبيب بفحص كل طبق مع الشيف.
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وصفــت محاميــة حقــوق اإلنســان أمــل كلونــي عالقتهــا 
مــع املمثــل األميركي جــورج كلونــي، بـــالرائعة، وذلك بعد 

اختيارها كواحدة من أبرز 12 امرأة لعام 2022.
وأوضحــت أمل في مقابلة مــع مع مجلة "تايم"، أن "الزواج 
كان رائعــًا.. لــدي فــي زوجــي شــريك ملهم وداعم بشــكل ال 

يصدق، ولدينا منزل مليء بالحب والضحك”.
كذلــك، قالت إن "الفرح يفوق أي شــيء كنت أتخيله. أشــعر 
بأننــي محظوظة للغاية ألنني وجدت حبًا كبيرًا في حياتي، 

وأن أكون أمًا - هكذا أحصل على توازني”.
يذكر أن أمل علم الدين وهو اسمها قبل الزواج، مولودة في 
3 فبرايــر 1978، وهــي محامية وناشــطة حقوقية وكاتبة 

إنجليزية من أصل لبناني.
تشــامبرز،  ســتريت  دوتــي  مكتــب  فــي  محاميــة  وتعمــل 

متخصصة في القانون الدولي وحقوق اإلنسان.

بعــد النجمــن الكبيريــن منــى واصــف وغســان مســعود، 
يســتقبل املعهد العالي للفنون املســرحية النجم تيم حســن 
فــي الرابعة من عصر اليــوم ضمن فعالية »ملتقى اإلبداع« 
ليتحــدث أمام طالب املعهد عن مســيرته وتجاربه ورحالته 
الفنية. ويعود بطل »الهيبة« إلى دمشــق بعدما خاض عدة 
بطــوالت فــي الدرامــا العربية املشــتركة محققــًا الكثير من 

النجاحات.

أثارت تغريدة ملالك شــركة سبيس إكس إيلون ماسك الريبة 
بن مســتخدمي موقع تويتــر، بعدما تحدث عن عدوم قبوله 
بالتنــازل عن أهم مبادئه املتمثلــة في احترام حرية التعبير 

والرأي، ولو كان ذلك تحت تهديد السالح.
فقد كشــف فــي تغريدة اليوم الســبت أن بعــض الحكومات 
وليس أوكرانيا أبلغت خدمة اإلنترنت عبر األقمار الصناعية 

التابعة له "ستارلينك" بحظر مصادر األخبار الروسية.
وأضاف ف أنه لن يفعل ذلك إال تحت تهديد السالح، مشيرًا 

إلى احترامه املطلق لحرية التعبير.
وخالل األيام القليلة املاضية حذر ماســك من وجود احتمال 
كبيــر "الســتهداف" ســتارلينك فــي أوكرانيا بصفتــه نظام 
االتصــاالت الوحيــد غير الروســي الــذي ال يــزال يعمل في 

بعض أجزاء البالد.
كما نصح املســتخدمن بتشــغيل الخدمة فقط عند الحاجة، 
ووضع الهوائي بعيدًا عن األشــخاص قدر اإلمكان، مشــيرًا 
إلى ضرورة وضع تمويه فوق الهوائي إلخفائه عن األنظار.

فــي حديث علنــي ألول مرة منذ إعــالن انفصالهما في مايو 
من العــام املاضــي، خرجت طليقة املليارديــر األميركي بيل 
غيتس لتكشــف ســبب قــرار انفصالها عن مؤســس شــركة 

مايكروسوفت.
وقالــت ميليندا غيتس 57 عاًما، إنهــا قالت لزوجها إنها ال 
تشــعر باالرتيــاح إزاء رجل األعمال املدان بجرائم جنســية 
جيفــري إبســتن بعــد أن التقــاه الزوجان معًا فــي 2013، 
مؤكدة أن بيل واصل عالقته به رغم إفصاحها عن مخاوفها.
كما أوضحت في حوار مع قناة CBC، أن هناك أشياء كثيرة 
وراء قرار طالقها، مؤكدة أن أول سبب لالنفصال يعود ألنها 

لم تكن راضية عن عقد اجتماعات مع إبستن.
“مقيت وشرير.. وراودتني كوابيس”

وتابعت قائلة "ذهبت للقاء إبســتن ألني أردت أن أعرف من 
يكــون هذا الرجــل"، مضيفــة "ندمت على ذلك منــذ اللحظة 
الثانيــة التــي دخلــت فيهــا البــاب". وقالــت "كان مقيتــا.. 

وشريرًا.. وراودتني كوابيس بعد ذلك”.
كذلك، أضافت "قلبي ينفطر على هؤالء الشــابات ألن هذا ما 
شــعرت به.. وأنا امرأة كبيرة في الســن.. أشعر بالفزع على 
هؤالء الشــابات.. إنه أمر مريع"، بحســب ما نقلت صحيفة 

"تيلغراف”.
يشار إلى أن بيل كانت تربطه عالقة مع رجل األعمال املدان 
بجرائم جنســية والتقــاه مع ميليندا في مناســبات عديدة، 
كما مكث في أحد املرات إلى وقت متأخر من الليل في منزله 
بمانهاتن، وانضمت لهما ملكة جمال السويد السابقة، وفقا 

لصحيفة نيويورك تايمز.
كمــا كتب غيتس في رســالة بريــد إلكتروني إلى زمالئه بعد 
اجتماعهــم األول في عــام 2011: "أســلوب حياته مختلف 
جــًدا ومثير لالهتمــام.. على الرغم من أنه لــن يعمل معي"، 

فيما لم يفسر هذه الرسالة الحقًا بعد الطالق.
خطأ فادح

وكان قطــب التكنولوجيــا األميركــي، صرح في وقت ســابق 
أن عالقتــه بجيفري، تســببت بخالفات مع زوجته الســابقة 
وشــريكته ميلينــدا. ووصــف لقاءاتــه املتكررة علــى مائدة 
الطعام مع أبســتن بأنها "خطأ فادح"، مضيفا أن ميليندا، 

كانت "قلقة" من هذه العالقة.
وقال غيتس في مقابلة على شــبكة CNN األميركية الصيف 
املاضي، إن "أبســتن قاده لالعتقاد خطأ إلى أنه سيتوســط 
ملتبرعــن لجهــود اإلغاثــة العامليــة التي يتبناهــا"، مضيفا 
"تناولــت معه عدة وجبات عشــاء على أمل أن يثبت ما قاله 
عــن إمكانيــة الوصول إلى تبرعات بمليــارات الدوالرات من 

خالل اتصاالته”.
كمــا تابع "عندمــا أصبح واضحا أن هذا لن يحصل، انتهت 
العالقــة، لكــن كان مــن الخطــأ قضــاء الوقــت معــه ومنحه 
املصداقية"، مضيفا، "كان هناك آخرون بمثل وضعي، لكني 

ارتكبت خطأ”.
يذكــر أن بيــل وميليندا أعلنا انفصالهما بعــد 27 عامًا من 
الزواج، في بيان نشــره حســاب بيل غيتس على تويتر يوم 
3 مايو 2021، والزوجان لهما 3 أبناء أصغرهم عمره 18 

عامًا.

بعــد تصريحــات زوجهــا املخرج هــادي الباجــوري والتي 
أشــعلت مواقع التواصل االجتماعــي والتي قال فيها إنه ال 
يمانع في أداء زوجته للمشــاهد الساخنة والقبالت، أعلنت 
الفنانة املصرية ياســمن رئيس اليوم انفصالها عن زوجها 
الباجوري وغردت ياسمن على تويتر: ﷽ “َوِإْن 
يٌع َعِليــٌم”. صدق اهلل العظيم. اَلَق َفِإَنّ اهلَلّ َســمِ  َعَزُمــوا الَطّ

الحمد هلل على كل شيء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم”.
يذكــر أنــه وخــالل وجود رئيــس خــالل األيــام املاضية في 
الســعودية بعــد نجــاح مســرحيتها “أحفاد رّيا وســكينة”، 
شــاركت جمهورهــا بصورة لها مــن الحرم املكــي في أثناء 
تأديتهــا العمرة ولم يظهــر زوجها معها في هذه الرحلة، ما 

يؤكد أن هناك خالفات بينهما.

زوجة بيل غيتس تفجر 
مفاجأة.. هذا أول سبب 

لطالقي

حب وضحك وفرح…
أمل كلوني عن زوجها "ال يصدق!”

تيم حسن يعود إلى دمشق

“لو هددوني بالسالح لن أقبل".. 
تغريدة لماسك تثير الريبة

بعد تصريحات زوجها 
بأنه ال يمانع المشاهد 

الساخنة.. ياسمين رئيس 
تعلن انفصالها

في عام 2013 التقت أمل بجورج كلوني خالل لقاء جمعهما 
بأحد أصدقائهما في بحيرة كومو بإيطاليا.

ووفقا ملكتب محاماة دوتي ســتريت تشامبرز الذي تعمل به 
أمــل فقد أصبحت األخيرة خطيبة أشــهر عــازب بهوليوود 
املمثــل جورج كلوني في 28 أبريل 2014 مما جعلها تحت 

مجهر الصحافة العاملية.
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أعلن األطباء وفاة امرأة وتم إرســال جثتها للتشريح، ولكن 
قبل دخول غرفة تشــريح الجثة مباشرة، ُصدم الزوج عندما 

أمسك بيد زوجته "املتوفاة" ليودعها.
كان نبضهــا في حالة جيدة، لم يصــدق الزوج فقام بفحص 
نبضهــا مرة أخــرى، فوجد نبــض قلبها وتنفســها يعمالن 
بانتظــام، فأخذهــا الــزوج على الفــور إلى خارج املشــرحة، 
حيــث تم نقلها إلى وحدة العناية املركزة. وقد طلب األقارب 

التحقيق في هذه الواقعة.
بعــد ذلــك كانت هناك ضجة في املستشــفى فــي والية ماديا 
براديــش الهندية، والتي أظهرت حالة املرأة والتعامل معها 

مدى اإلهمال الجسيم.
وأعلــن األطبــاء وفــاة املــرأة التي وصلــت إلى املستشــفى 
لتلقــي العــالج في حالة خطيرة، حيث تــم فحصها وأعلنوا 
الوفاة مباشــرة، فيما كان من الضروري إجراء رســم القلب 
قبل إعالن الوفــاة ألي مريض. لكن الطبيب املناوب وطبيب 

التخدير أعلنا وفاة املرأة وأرسلوها للتشريح.
اآلن يتم عالج املرأة مرة أخرى، فيما قامت إدارة املستشفى 
بفتــح تحقيــق فــي الواقعــة، واتخــاذ إجراء بحــق الطبيب 

املتسبب في الواقعة.

ذهب إلى المشرحة ليودع 
جثة زوجته.. فصدمته 

المفاجأة المدوية

هل أجرى قصي خولي عمليات تجميل من أجل "نورس"؟

ريهانا تظهر "شبه عارية" في باريس..
وحملة سخرية تطالها

تحدث الفنان قصي خولي عن مظهر شخصية "نورس" في 
مسلســل "الوسم" الذي أثار شــكوك املتابعن حول إجرائه 
عمليــات تجميــل، وقــال: "نافــخ شــفافي وعامــل حواجبي 

وكلشي، بس باملكياج".
وانتقــد خولــي في لقائــه مــع "MBCTrending” وســائل 
اإلعــالم التــي تنقل هــذه الشــائعات “بيحكوا أشــياء غير 
موجــودة إطالقــا، أي حدا بيحترم املكان يلــي هو فيه على 

القليلة يدقق”.
وعملــت مصممة األزياء واملاكييرة ردينــة ثابت على مظهر 
شــخصية "نــورس"، وقالت: "النــاس حكت أنه مــا عرفناه 
ونحــن هــاد اللي عم نشــتغل عليــه"، مؤكدًة أن هــذا العمل 
الحقيقي للماكيير وأنه على املمثل تغيير شــكله بما تتطلب 
الشــخصية، وأضافت "إذا ما قــدرت غير من قصي لنورس 

ما بكون عملت شي".

فــي إطاللــة "صادمة" ظهــرت النجمة األميركيــة ريهانا 
خــالل عــرض “Dior” لألزياء فــي العاصمة الفرنســية 
باريــس، مســتعرضة حملهــا من مغنــي الراب آيســاب 

روكي.
وظهرت املغنية الشــهيرة وهي ترتدي "مالبس داخلية" 
باللون األســود، مع فســتان شــفاف يظهر جسدها شبه 

عار، مع معطف قصير.
في املقابل، شــن أغلب رواد مواقع التواصل االجتماعي 
حملة ســخرية علــى النجمة العاملية، مشــيرين إلى أنها 

باتت تتعمد إظهار حملها بشكل غير الئق.
وقــال كثيــرون إن ريهانــا نســيت ارتــداء ثيابهــا قبــل 
الخــروج، خصوصا أن النجمة وصلت متأخرة للعرض، 

فيما راح آخرون للسخرية من أن النجمة ال تصدق أنها 
حامل، ما يدفعها لالستعراض ببطنها أمام املأل.

بينمــا أكــد محبوهــا أن ريهانــا يعــرف عنهــا الجــرأة 
واألناقة، وتقديرها لألمومة.

مــن جهتهــا، علقــت النجمــة األميركية نقال عن وســائل 
إعــالم: "عندما تحمل املرأة، يميل املجتمع إلى الشــعور 
وكأنــك تختبئ لتخفــي جاذبيتك، وأنك لســت مثيرا في 

الوقت الحالي، وأنا ال أؤمن بذلك أبدا”.
يذكــر أن ريهانــا احتفلت منــذ أيام قليلــة بعيد ميالدها 
الرابــع والثالثــن بإطاللة كالســيكية، اعتمــدت خاللها 
جاكيــت من الفــرو األزرق وبنطاال وكروب تــوب باللون 

األسود.

328 Edgar St, Cnr Eldrige Rd Condell Park NSW 2200
Phone: 02 9791 6461  -  Fax: 02 9791 6449
Email: tyresexcel15811@hotmail.com

453 Merrylands Rd, Merrylands
Phone: 02 9637 7445

بمناسبة النجاح بمنطقة غيلفورد
تم إفتتاح فرع ثاني

في منطقة كونديل بارك

شعارنا السالمة والضمانة
لدينا جميع انواع الدواليب

وأشهر الماركات بسعر الجملة
إشتروا 4 دواليب
بسعر منافس جدًا

واحصلوا على
Wheel Balance التركيب - والـ(
والـ Wheel Allignment مجانًا(
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19 NORTHCOTE RD  GREENACRE
NEW SOUTH WALES, 2190  Australia

NABEL ISSA
Director

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

WJS LOGISTICS PTY LTD

Be safe not sorry

مطلوب
 HR  سائقي شاحنات

البدء فوري
دوام كامل ودوام جزئي

أيام األسبوع وعطالت نهاية األسبوع
الراتب جيد

اتصل ب نبيل: 0405711228

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

عيادة لفحص العيون
وتجهيز النظارات بإدارة االخصائية

ايفون مارون
Shop 2 / 546 - 548
Marrickville Rd, Dulwich hill

Phone: 02 9550 0404

OPTOMETRIST
B.OPTOM

CONTACT LENSES

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

Book A Treatment, call Sally: 0451 164 088

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

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

واحد.
للحجز  االتصال ب سالي:

0451164088

0434 88 99 90
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عباس علي مراد
Email:abbasmorad@hotmail.com

شعر

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

هذا الفضاء 
العمق

فوضى إلى أقصى نقطة 
تجعلني أجزم أّني لو لي يد 

ألقتربُت على نحٍو أرّق، أشّف. 
ما حاجتنا ألحزمِة الصخور، 

ألي حاجة تولد نجوم، 
تولد كواكب، أقمار، 

وتموت نجوٌم اختناقًا أو إنفجارًا 
ومعها عوالم ال عّد وال حصر لها، 

جاهدْت لتكون ذّرًة ذّرًة، 
ولبالين السنن، 

كأّن كّل هذه العمارات الهائلة، 
املضيئة، املظلمة، املبصرة، املغمِّضة، 

الواقفة، القاعدة، املاسّية، الذهبّية، 
الفضّية، الحجرّية، املائّية، الغازّية، 
لكي تغرق ممّزقًة في الثقِب األسود، 

الذي عنده يتجّمد حتى الوقت. 
ما سبق أقّل من رأس إبرة 

في مجّرتنا ـ درب اللّبان 
التي هي واحدة 

من بن أكثر من 200 ألف مليون مجّرة، 
ومجّرتنا ذات املئتي بليون شمس 

وترليون كوكب وقمر 
وُسحب ال تنتهي من الحجران والصخور 

هي مجّرد رّبما طفل يحبو 
بالنسبة ألجساِم زميالتها ـ الديناصورات. 
وباملناسبة مشت الديناصورات على األرض 

قبل 65 مليون سنة، 
كان بعضها بطول 10 طوابق، 
ولكّنه الكون الذي كّله فوضى، 

لكّنها الفيزياء، الكيمياء، ما تشاء، 
في جبروِت وعظمِة املاّدِة الساخرِة الخالدة. 

قالع وحصون 
كّلها ُتسّوى باألرض.  

رحلة الهواجس

فوق موجة عائمة
بن مٍد وجزٍر

ونور الشمس يفيض
يعبر فوق جسٍد

يستريح من تعٍب مزمٍن
ورحلة الهواجس
فوق سكون الرمال
وعلى أنن األفكار

يحاول ان يلتقط أنفاسه
على إيقاع الزمن

ماٍض
حاضرًا

ومستقباًل
يبحر في الغياب

بال شراٍع
ومواعيد مجهولة
موانيء بال أرصفة

أين ترسوا سفن األحالم
الشريدة
املطرودة
املالحقة

االبواب موصدة
ومحاكم التفتيش

تقبض على االنفاس
تقرع أجراس العبث

واناشيد الحرية
أسيرة الصمت

معلقة على صليب العدم
صفحة الحياة
ملوثة بالفراغ

امللون بألوان املعاناة
املسطرة في دفاتر االيام

الشاعر غسان منّجد
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بقلم : أ.د / عماد وليد شبالق
رئيس الجمعية األمريكية ملهندسي القيمية 

بأستراليا ونيوزيلندا
Edshublaq5@gmail.com

إلى عرب سدني )1(:
علموا اوالدكم السالم والمحبة واالخالق الحميدة

يبدوا أننا أصبحنا أو دخلنا في كبسوله " الزمن املوحش 
“، زمــن الوحــدة واالنعزالية، زمن الجشــع والطمع، زمن 
حب الدنيا )بشكل غير عادي( وجمع املال حالله وحرامه 

واالبتعاد تدريجيا عما هو جميل وخالق/ أخالقي. 
الكثيــر منــا ال يدرك تماما )او ربما يــدرك، ولكن يتعمد!( 
مجريــات األمور في الخلق وســواء كنــت متدينا )مؤمن- 
مــن أي األديان وامللل( او غير ذلــك، وخطابي هنا للناس 
العقــالء واملدركــن، فأعلــم أن هنــاك رقابة ذاتيــه وألهيه 
لإلنســان الــذي خلقــه ربه وعدله فــي أحســن تقويم ولم 
يتركــه ســدى في هــذه األرض، فان كنت ممن يســتمعون 

للنصائح فتذكر التالي: 
-1 وكمــا يقــال: " تجــري جري الوحوش فغيــر رزقك ما 
بتحــوش"! – املثل الشــعبي املتــداول - فهذ هــو الحال 
اليــوم فــي اســتراليا بالذات ملن يعيش في مدينه ســدني 
تحديــدا )وربمــا تنطبــق علــى مــدن أخــرى( فالتنافــس 
علــى حــب الدنيا وجمع املال بشــتى الطرق أصبح يؤرق 
الجميع ويبعد الناس عن بعضها البعض وكذلك االشقاء 
واألصدقــاء وال يعــي الناس أن البركة قد نزعت )في كثير 
من األحيان( فما تكسبه باليمن تنفقه على التو بالشمال 
وقــد تكون محاســب عليــه فالعديــد قد أدمــن العمل ليال 
ونهارا لكي يكســب املزيد من الدوالرات ونســي من حوله 

من أقارب ومعارف وأصدقاء. 
-2 كل أبن أدم سيســأل عن ماله: من أين أكتســبه وكيف 
أنفقــه فكيــف ســيكون جوابــك عنــد رب الجــواب حينئذ 
فــكل األدلة والشــواهد واالثباتات موجودة في "شــريط 
التسجيل" املثبت في جسم االنسان واملحصي لكل دوالر 

أو دينار ودرهم تم التعامل معه في هذه الحياة الدنيا فال 
تفرح بما جمعت أو اكتسبت بطرقا ال شرعيه أو قانونيه 

فسيعود عليك بالوبال والحسرة يوم ال ينفع الندم.
-3 الكثير ممن يعيشــون في اســتراليا اليوم ومن أصول 
عربيــه قد أغفلوا الكثير من أدبيــات وأخالقيات التعامل 
مــع بعضهم البعــض في املجتمع املحافــظ فليس بغريب 
أن يموت أحد الوالدين كمدا وقهرا وقد ابتعد عنه أوالده 
)بحجه العمل وجني املزيد من األموال( فلم يجد في أخر 
عمره أحدا مــن أوالده أو أحفاده يجلس بجانبه ويخفف 
مــن عذابــه. فكم هــي صعبه أن تمــوت وحيــدا ومقهورا 

فاللهم عافينا والطف بنا.
-4  وأخيــرا، و"كمــا تديــن تــدان" – فأعلم جيــدا أن ما 
تقدمه اليوم ألوالدك ســينعكس عليك غدا فان قدمت خيرا 

فستجد خيرا وان كان غير ذلك فال تلومن اال نفسك. 
كــم نحــن  اليوم أحوج  الى مراجعه النفس ) وقبل فوات 
األوان ( فــاألرزاق واالعمــار قد كتبت ومنذ زمن بعيد وما 
عليــك اال أن تعمــل صالحــا وتقــدم لنفســك العمــل الذي 
ســينفعك وينفــع ذريتك مــن بعدك فعلــم أوالدك وزوجتك 
واقاربــك واصدقائــك ومــن حولــك حــب الســالم واملودة 
واالخاء،  وكثير من التعاليم السماوية قد حثت على نشر 
هذه املفاهيم الجميلة وال تقلد الفكر الشاذ من االنعزالية 
واالنطوائيــة واعلــم ان مصيرهــا أو مآلها الــى  الوحدة 
والكأبــة وربمــا االنتحــار فتكون قد خســرت كل شــيء – 
الدنيا واألخرة- وذهبــت اموالك التي أفنيت حياتك كلها 
مــن أجلها لغيرك ) إمــا ألوالدك  الذين تنكروا لك في أخر 

عمرك أو للدولة وأدراك ما لدوله ! (  واهلل املستعان.  

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
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تكنولوجيا

أعلــن البيــت األبيض، فــي أمر تنفيــذي، وضع 
الرئيــس بايــدن اســتراتيجية شــاملة ملعالجــة 

الحكومة الفيدرالية للعمالت املشفرة.
ووصــف البيــت األبيــض األمــر التنفيذي بأنــه أول نهج 
حكومي شامل ملعالجة املخاطر وتسخير الفوائد املحتملة 

لألصول الرقمية والتكنولوجيا األساسية الخاصة بها.
وقال البيت األبيض في بيان يصف األمر: يخلق االرتفاع 
فــي األصول الرقمية فرصة لتعزيــز الريادة األميركية في 
النظــام املالــي العاملــي. ولكــن لــه أيًضا تداعيــات كبيرة 
على حماية املســتهلك واالســتقرار املالي واألمن القومي 

ومخاطر املناخ.
ومــن بن اإلجراءات األخرى، يوجــه األمر وزارة التجارة 
لتطويــر إطــار عمــل شــامل لدفــع التنافســية والقيــادة 
فــي الواليــات املتحدة، واالســتفادة من تقنيــات األصول 

الرقمية.
ويشــجع األمر أيًضا البحث املســتمر ملجلس االحتياطي 
الفيدرالــي فــي العملــة املشــفرة املدعومــة مــن الواليات 

املتحدة، التي تسمى أحياًنا الدوالر الرقمي.
ودعا املنظمون إلى اســتجابة تنظيمية منسقة منذ العام 
املاضــي علــى األقــل، ويرجع ذلــك جزئًيا إلــى العديد من 

الوكاالت املتباينة املتضررة.
ويتــم التعامــل مــع الخدمــات املصرفيــة االســتهالكية 
واالستثمارات وتطبيق العقوبات من خالل أذرع منفصلة 
للحكومــة الفيدراليــة وكلهــا تتطرق إلى العملة املشــفرة 

بطرق مختلفة.
ولن يكون لألمر أي تأثير فوري في كيفية تنظيم العمالت 
املشفرة أو كيفية عمل شركات العمالت املشفرة، وبداًل من 
ذلك يبدأ عملية تنظيمية أبطأ قد تســتغرق سنوات حتى 

تؤتي ثمارها.
يدرالية وكلها تتطرق إلى العملة املشفرة بطرق مختلفة.

ولن يكون لألمر أي تأثير فوري في كيفية تنظيم العمالت 

ستســمح شــركة التواصــل االجتماعــي مؤقتــًا ببعــض 
املنشــورات التــي تدعــو إلــى املــوت للرئيــس الروســي 
ألكســندر  البيالروســي  الرئيــس  أو  بوتــن  فالديميــر 
لوكاشينكو في دول من بينها روسيا وأوكرانيا وبولندا

أظهــرت رســائل بريــد إلكترونــي داخلية، اطلعــت عليها 
رويترز، أن شــركة "ميتا بالتفورمز" ستسمح ملستخدمي 
فيسبوك وإنستغرام في بعض الدول بالدعوة إلى العنف 
ضد الروس والجنود الروس فيما يتعلق بحرب أوكرانيا، 

في تغيير مؤقت لسياستها ملكافحة خطاب الكراهية.
ووفقا للرســائل الداخلية إلى وسطاء املحتوى، ستسمح 
شــركة وســائل التواصل االجتماعي مؤقتا أيضا ببعض 
املنشــورات التــي تدعو ملوت الرئيس الروســي فالديمير 
بوتن أو نظيره في روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو 

في دول منها روسيا وأوكرانيا وبولندا.
وقال متحدث باســم ميتا: "نتيجة للهجوم الروســي على 
أوكرانيا، سمحنا مؤقتا ببعض أشكال التعبير السياسي 
التي تشــكل عادة انتهاكا لقواعدنا مثل الخطاب العنيف 
علــى غــرار "املوت للــروس". وما زلنا ال نســمح بدعوات 

جادة إلى العنف ضد املدنين الروس”.
وأفــادت إحــدى الرســائل أن الدعوات إلى مــوت الزعماء 
سُيســمح بهــا مــا لم تشــمل أهدافــا أخــرى، أو تتضمن 
مؤشــرين علــى الجديــة مثــل املوقــع أو الوســيلة، فــي 
تغييــر حديث لقواعد الشــركة الخاصــة بمكافحة العنف 

والتحريض.
وتنطبق التغييرات املؤقتة في السياســة بشأن الدعوات 
إلى العنــف ضد الجنود الروس على أرمينيا وأذربيجان 
وإســتونيا وجورجيا واملجر والتفيــا وليتوانيا وبولندا 
ورومانيا وروســيا وســلوفاكيا وأوكرانيــا، وفقا إلحدى 

رسائل البريد اإللكتروني.
وفي الرســالة اإللكترونيــة التي تم إرســالها مؤخرا إلى 
وســطاء املحتوى، أشــارت "ميتا" إلى تغيير في سياسة 

هاتف أبل الجديد.. قوة 
خارقة وسعر زهيد

البيت األبيض يطلق خطة لتنظيم العمالت المشفرة

فيسبوك تقر مؤقتًا الدعوة للعنف في عدة دول ضد الجيش 
الروسي وبوتين

املشفرة أو كيفية عمل شركات العمالت املشفرة، وبداًل من 
ذلك يبدأ عملية تنظيمية أبطأ قد تســتغرق سنوات حتى 

تؤتي ثمارها.
علــى وجــه الخصــوص، يوجــه األمــر الــوكاالت لتقييــم 
املخاطــر والفرص التــي ينطوي عليها اســتخدام العملة 
املشــفرة. بمــا فــي ذلــك وزارة الخزانــة ولجنــة األوراق 
املالية والبورصات. ومن املحتمل لهذه الخطوة أن تؤدي 
إلــى لوائــح مســتقبلية تصدر مــن خالل عملية اإلشــعار 

والتعليق.
وكان رد فعــل الصناعــة املبكر على األمــر إيجابًيا. وترى 
الصناعــة اإلطــار الجديــد على أنــه وســيلة لتجنب عدم 

اليقن التنظيمي.
وقــال فاريــر شــيرزاد، كبيــر مســؤولي السياســات فــي 
Coinbase، عبر تويتر: نظًرا ألن الوكاالت تتخذ الخطوة 
التالية في دراسة األبعاد العديدة لالقتصاد املشفر، نأمل 
أن تفعل ذلك مع التركيز على إرســاء الوضوح التنظيمي 
للصناعة والجمهور األمريكي. األصول الرقمية لها فوائد 
اقتصادية واجتماعيــة محتملة هائلة للبلدان التي تضع 

تشريعات معقولة.

 Peek حــدث  أبل فــي  شــركة  أعلنــت 
 iPhone عــن هاتفهــا الجديد Performance
SE، الذي يعتبر مثل ســابقيه نســخة أقل تكلفة 

من املجموعة الرائدة.
 A15 Bionic ويحتوي الهاتف على معالج رباعي النواة

محّدث ويدعم معايير 5G الخلوية.
رغــم ذلك، ال يزال الهاتف يحتفظ بزر الصفحة الرئيســية 
أســفل الشاشــة مليــزة Touch ID، ويحتــوي على كاميرا 

خلفية واحدة.
كمــا يتوفر iPhone SE الجديد بألوان األحمر واألســود 
واألبيض، ويحتوي على شاشة Retina HD بقياس 4.7 

إنًشا مغطاة بالزجاج.

أقوى زجاج
وقالت الشــركة إنه أقوى زجاج في هاتف ذكي من األمام 
والخلــف. ولكــن هــذا ليس الزجاج نفســه املوجــود عبر 

الجهة الخلفية من آيفون 13.
يأتــي iPhone SE أيضًا مع معيــار IP67 ملقاومة الغبار 
واملاء. وتعد الشركة بعمر بطارية أفضل بفضل الكفاءات 

.iOS 15و A15 Bionic من
وبالرغــم مــن وجــود كاميــرا خلفيــة واحــدة بدقــة 12 
ميغابكســل بفتحة عدســة f/1.8، قالت الشركة إن هاتف 
iPhone SE يحتــوي علــى نظــام كاميرا جديــد، مضيًفا 
 Photographic أشــياء رأيناهــا عبــر آيفــون 13 مثــل
ملعالجــة   Deep Fusion و   Smart HDR 4 و   Styles

أفضل.
ومثــل سلســلة آيفون 13، فــإن iPhone SE مصنوع من 

بعض املواد املعاد تدويرها.

سعات متعددة
ووفًقــا للشــركة فإنــه يســتخدم عناصــر أرضيــة نــادرة 
معــاد تدويرهــا بنســبة 100 في املئة في محــرك تابتيك 
واملغناطيــس الصوتي، وتنجســن معاد تدويره بنســبة 
100 فــي املئة في محرك تابتيــك، وقصدير معاد تدويره 

بنسبة 100 في املئة في لحام لوحة املنطق الرئيسية.
كما قامت الشركة بتغيير عبواتها بحيث لم تعد تستخدم 

غالفا بالستيكيا خارجيا.
ويتوفر iPhone SE بسعات 64 و 128 و 256 غيغابايت 

بسعر يبدأ من 429 دوالًرا في الواليات املتحدة.
ويتمكــن العمــالء في أســتراليا وكندا والصن وفرنســا 
وأملانيــا والهنــد واليابــان واململكــة املتحــدة والواليات 
املتحــدة وأكثــر مــن 30 دولــة ومنطقــة أخرى مــن طلب 
iPhone SE مســبًقا بدًءا من يوم الجمعة 11 مارس، مع 

توفره ابتداًء من الجمعة 18 مارس.

خطــاب الكراهيــة املتعلقــة بالجنــود الروس في ســياق 
الحرب.

وجــاء في الرســالة: "نفعل ذلك ألننــا الحظنا أنه في هذا 
الســياق املحــدد، يتم اســتخدام "الجنود الــروس" نيابة 
عــن الجيش الروســي. مــا زالت سياســة مكافحة خطاب 

الكراهية تحظر الهجمات على الروس”.
وفــي األســبوع املاضــي، أعلنــت روســيا أنها ســتحظر 
فيســبوك فــي البــالد ردا علــى ما قالــت إنها قيــود على 

الوصول إلى وسائل اإلعالم الروسية على املنصة.
وشنت موســكو حملة على شركات التكنولوجيا، بما في 
ذلــك تويتر التي قالت إنها تواجه قيودا في البالد، خالل 
هجومها على أوكرانيا، الذي وصفته روسيا بأنه "عملية 

خاصة”.
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منوعات

طرق تتبخر بها ثروات المليارديرات..
هؤالء أكبر الخاسرين

ملياردير مصري شاب 
ينافس على شراء نادي 

تشيلسي

يعــرف العالــم 3 طرق أساســية يمكن أن تختفــي بها ثروة 
أغنــى أغنيــاء العالــم ســريعًا، وهــي املــوت أو اإلفالس أو 

الطالق.
أضافــت األشــهر القليلة املاضية، ســببًا جديــدًا قد يعصف 
بالثــروات فــي لحظات، وهــي التقييمات املرتفعة لشــركات 
التكنولوجيا، والتي بات يســيطر روادها على معظم املراكز 

األولى في قوائم األثرياء.
تراجعــت ثــروة املليارديــر املؤســس لـــ فيســبوك، مــارك 
زوكربيرغ بما يصل إلى 31 مليار دوالر يوم الخميس، وهو 
ثالــث أكبــر انخفاض في الثــروة في يوم واحــد منذ أن بدأ 
مؤشــر بلومبرغ للمليارديرات فــي تجميع البيانات في عام 

.2012
كمــا انخفضت ثروة اثنن من املؤسســن اآلخرين، إدواردو 
سافيرين وداسن موسكوفيتز، 4.6 مليار دوالر و3.1 مليار 
دوالر على التوالي، بعد تراجع أسهم شركة ميتا بالتفورمز 

الشركة األم لـ فيسبوك بنسبة 26%.
فيما فقد الرئيس التنفيذي لشــركة سبوتيفاي، دانيال إيك، 
ثلــث ثروتــه تقريبًا خــالل 2022، بعدما خســر 1.1 مليار 

دوالر لتستقر ثروته الصافية عند 2.7 مليار دوالر.
ووفقًا للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ"، فقد كانت األحداث 
البــارزة على انهيــار الثروة، مرتبطة بصــورة أكبر بحاالت 
الطالق. إذ خســر الشريك املؤســس لشركة أمازون أكثر من 
36 مليــار دوالر بعــد طالقــه مــن ماكينزي ســكوت، والتي 
حصلــت علــى حصة ضخمة مــن ثروته، خالل عــام 2019، 
فيما تعرض مؤســس شركة االســتثمار أركيغوس كابيتال، 
بيــل هوانغ، إلى خســارة 20 مليار دوالر فــي غضون أيام، 

بعد رهان خاسر على األسهم كلفه ثروته بالكامل.
كما كانت ثروة الرئيس التنفيذي لشركة تسال، إيلون ماسك، 

السويســري هانســجورج  املليارديــران،  يســتعد 
ويــس، واألميركــي، تــود بويلي، التحالــف لتقديم 
عرض مشــترك لشــراء نادي تشيلسي اإلنجليزي، 
فيمــا انضــم املليارديــر املصــري، لطفــي منصور 
للمنافســة، فــي ظــل اهتمــام كبير بشــراء النادي، 
بعدما عرضه املالك الروســي، رومان أبراموفيتش 

للبيع.
وتعهــد أبراموفيتــش، بعدم املطالبة بســداد األمــوال التي 
أقرضها للنادي، والبالغ قيمتها 1.5 مليار جنيه إسترليني. 
كما ســيتبرع بجميع العائدات الصافية لضحايا الحرب في 

أوكرانيا.
تمت دعوة األطراف املهتمة لتقديم عطاءات رســمية لشــراء 
النــادي بحلول 15 مارس ومن املتوقع تقديم العروض هذا 

األسبوع.
مــن جانبه، ادعــى وايس أنه تمــت دعوة 4 أطــراف لتقديم 
عطاءات لشــراء تشيلســي، لكن االهتمام بالنــادي يمكن أن 

ينمو بصورة أكبر.
وقــال أبراموفيتــش، إن قرار بيــع النادي، يأتــي في صالح 
الفريــق الــذي لطاملــا كان علــى رأس أولوياتــه، وملصلحــة 
النادي والجماهير واملوظفن وكذلك رعاة النادي وشركائه.
وأكــد علــى أنه غير متعجــل في البيع، وســيتبع اإلجراءات 
القانونيــة الواجبــة. كمــا تعهــد بعــدم املطالبة بســداد أي 
قروض قدمها للنادي. وقال: "لم يكن االستثمار في تشيلسي 
أبدًا متعلقًا بالعمل أو املال بالنســبة لي، ولكن عن الشــغف 

الخالص باللعبة والنادي”.
وأضــاف: "عــالوة علــى ذلــك، فقد أصــدرت تعليماتــي إلى 
فريقي بإنشاء مؤسسة خيرية يتم من خاللها التبرع بجميع 
العائدات الصافية من البيع. سيكون لصالح جميع ضحايا 
الحرب في أوكرانيا. ويشــمل ذلك توفير األموال الضرورية 
لتلبيــة االحتياجات العاجلــة والفورية للضحايا، فضاًل عن 

دعم أعمال التعافي طويلة األجل”.
واختــار أبراموفيتش، بنك "رين" األميركي، للمســاعدة في 
إتمــام الصفقــة، إذ يقــدر قيمة تشيلســي بنحــو 4 مليارات 
جنيه إسترليني، فيما قّدرت مصادر قريبة الصلة بالصفقة، 

قيمة النادي بنحو ملياري جنيه إسترليني.
وعرض امللياردير األميركي بويلي، شــراء النادي في صفقة 
بقيمــة 2.2 مليــار جنيــه إســترليني فــي عــام 2019، قبل 

سحب العرض.
فيما كشــفت مصــادر لصحيفــة "تيليغــراف"، أن امللياردير 
املصــري الشــاب، لطفــي منصور، مــن بن املهتمن بشــراء 
النادي، إذ يرأس الذراع االســتثمارية ملكتب عائلة منصور، 

شركة "مان كابيتال”.
وأشــارت الصحيفــة إلــى أن منصــور البالغ مــن العمر 33 
عامًا هو حامل تذكرة موسمية في ستامفورد بريدج ويعتقد 

أنه يمكنه تقديم عرض للنادي

ضمن األكثر تقلبًا، إذ خســر 35 مليــار دوالر في يوم واحد 
في نوفمبر املاضي، بعد استطالع رأي متابعيه لبيع حصة 
%10 مــن أســهمه في تســال. ولــم تكن هذه هي الخســارة 
الوحيــدة، فقــد تراجعت ثروته 25.8 مليار دوالر األســبوع 
املاضــي، ممــا أضاف إلــى قائمــة طويلة مــن االنخفاضات 
اليوميــة التــي تهيمــن علــى قائمــة أكبــر 10 انخفاضــات 

سجلها مؤشر بلومبرغ على اإلطالق.
وبالطبــع، يمكــن أن يضيف ماســك وعمالقــة التكنولوجيا 

اآلخرون ثرواتهم في غمضة عن أيضًا.
ومؤخــرًا بعــد القفــزة الكبيــرة فــي أســهم أمــازون بنحــو 
%13 يــوم الجمعة املاضية، بعد رفع أســعار اشــتراكاتها 
لخدمة برايم، اســتعاد بيزوس ترتيبه كثاني أغنى شــخص 
فــي العالــم، بعدما تراجــع للمرتبة الثالثة املــرة األولى منذ 

سبتمبر 2017.
مــن جانبه، قال رئيس مجموعة اســتراتيجيات االســتثمار 
التابعــة ملجموعــة غولدمــان ســاكس، شــارمن موســافر 
رحمانــي: "هــذا النوع من التقلــب متوقع عندمــا تكون في 

هذه التقييمات”.
حتــى إذا تــم احتــواء االنخفاضــات األوســع فــي أســهم 
التكنولوجيــا، فــإن خســائر زوكربيرغ ملفتة للنظر بشــكل 
خاص ألنه كان الدعامة األساســية بن أغنى 10 أشــخاص 
فــي العالم منذ منتصف عــام 2015. وكاد يخرج من قائمة 
العشــرة األوائل بعد خســائر يوم الخميــس، متقدما بقليل 
علــى موكيــش أمبانــي، أغنــى رجــل في آســيا، في مؤشــر 

بلومبرغ للمليارديرات.
وتعــد التقلبــات األخيــرة، مؤشــرًا آخــر علــى الطــرق غير 
املتوقعــة التــي ينتشــر بها انتعــاش الواليــات املتحدة من 

جائحة كورونا عبر األسواق والشركات واالقتصاد.
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تأجيل قرار ختفيض...

حتذير أمريكي للصني...

أسرتاليا تعلن...

وتابعــت "نحــن نؤيد بشــدة اإلعالنــات األخيــرة الصادرة 
عــن كندا واالتحاد األوروبــي ونيوزيلنــدا واململكة املتحدة 
والواليات املتحدة بشأن املزيد من اإلجراءات التقييدية ضد 

األفراد الروس الرئيسين”.
وأعلنــت الحكومــة البريطانية، الخميــس املاضي، "ضم 7 
رجال أعمال روس بارزين إلى قائمة العقوبات بسبب الحرب 
في أوكرانيا، بينهم مالك نادي تشيلســي اإلنجليزي رومان 
أبراموفيتش، ورئيس شــركة "روســنفط" إيغور سيتشن"، 
الــذي قالت إنه يرتبط بعالقات وطيدة مع الرئيس فالديمير 

بوتن.
وأضافــت أنــه "تم تجميد كل ممتلكات مالك تشيلســي، وتم 
حظــر التعامــل املالي معــه على األفراد والشــركات، بجانب 
حظر الســفر والتنقل"، متابعة: أن "رئيس شــركة روسنفط 
أيغــور سيتشــن، ورجال األعمال البارز أوليغ ديريباســكا، 

تعرضوا لنفس العقوبات أيضا”.
وفرض الغــرب حزمة كبيرة من العقوبــات بغرض تقويض 
إرادة موســكو وعزلهــا عــن العالم كمــا يدعــي، بينما تقول 
روسيا إنها استعدت جيدا ملثل هذه اإلجراءات التي توقعت 

حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.
وأعلــن الرئيس الروســي فالديمير بوتن، فــي 24 فبراير/
شــباط املاضــي، إطــالق عمليــة عســكرية خاصة فــي إقليم 
دونبــاس، جنــوب شــرقي أوكرانيــا، وذلك فــي أعقاب طلب 
جمهوريتي دونيتســك ولوغانســك رســميا دعم روســيا في 

مواجهة القوات األوكرانية.
وشــدد بوتن علــى أن روســيا ال تخطط الحتــالل األراضي 
األوكرانيــة؛ موضحــا أن هدف روســيا يتلخــص في حماية 
األشــخاص، الذيــن تعرضــوا علــى مــدى ثمانــي ســنوات، 

لالضطهاد واإلبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

عندمــا يتم اإلعالن عن جميع األمــور املتعلقة بامليزانية وال 
أنوي االنخراط في تكهنات ما قبل امليزانية بشأن هذا األمر 

أو أي مسألة أخرى”.
لكــن موريســون قال إن األســترالين يدفعــون اآلن ضرائب 
أقــل ممــا يدفعونه تحت قانون حزب العمــال ، حيث يتلقى 
شــخص يتقاضى 90 ألف دوالر أجــًرا، 50 دوالًرا إضافًيا 
فــي جيبــه كل أســبوع ، ممــا يســاعد فــي مكافحــة ارتفاع 

تكاليف املعيشة.
وقال: "إن التزامنا بخفض الضرائب ... يساعد األسترالين 
في الواقع على أن يكونوا أكثر قدرة على التعامل مع ارتفاع 

تكاليف املعيشة”.
وأضــاف الســيد موريســون أن انخفاض أســعار الكهرباء 
تحت حكمه ساعد أيًضا في إبقاء األسترالين في الوظائف.

لم يقل زعيم املعارضة أنتوني ألبانيز ما إذا كان سيخفض 
الضريبة أو ســيجمد املؤشــر ، وبداًل من ذلك قال إن ســعر 
املعيشــة قد ارتفع في ظل حكومة موريســون دون زيادة في 

األجور.
وأضــاف ألبانيــز: "العائــالت تتعــرض لضغــط هائل - كل 

شيء يرتفع باستثناء رواتب الناس”.
“الطعام ، سواء كان لحوًما أو خضروات ، ضروريات الحياة 
آخذة في االرتفاع أيًضا. اإليجارات آخذة في االرتفاع كذلك. 

تكلفة رعاية األطفال آخذة في االرتفاع أيًضا.
“لــم يفعلوا أي شــيء بشــأن البنزيــن )لذلك( ســننتظر ما 

تفعله الحكومة”.
يقول بيتر خوري من NRMA إن األسعار املتزايدة ستنتقل 
حتمــًا إلى املســتهلكن من خالل ســلع أخــرى ، حيث تدفع 
أســاطيل الشــاحنات اآلن أكثــر من ضعف متوســط   ســعر 

الوقود مقارنة بشهر أبريل 2020.
“الديزل هو الوقود الذي يعتمد عليه اقتصادنا في الزراعة 
، والتعديــن ، والنقــل ، والشــركات الصغيــرة التــي تديــر 

أساطيل.
تواجه الحكومة أيًضا ضغوًطا من رؤســاء وزراء الواليات 
األحرارين بشــأن الضريبة ، حيــث يدعم رئيس وزراء نيو 
ســاوث ويلــز دومينيــك بيروتيــت ، ورئيــس وزراء جنوب 

الصن ربما تستعد للمساعدة.
كما نقلــت صحيفة نيويورك تايمز عن مســؤولن أمريكين 
اقتصاديــة  مســاعدات  أيضــا  طلبــت  موســكو  إن  قولهــم 

للتخفيف من تأثير العقوبات.
وفي مقابلة مع شــبكة "سي أن أن" األمريكية، قال مستشار 
األمــن القومــي األمريكي جيك ســوليفان إنه خــالل تواصل 
بشــكل مباشــر مع بكــن كان واضحا التبعــات التي تترتب 
على "أي محاوالت واســعة النطــاق للتحايل على العقوبات 

أو مساعدة روسيا على التغلب عليها".
وأضــاف: "لن نســمح باملضي قدمات في هــذه )املحاوالت( 
والســماح بوجود شــريان حياة لروســيا للتغلــب على هذه 
العقوبــات االقتصاديــة من جانب أي دولة وفي أي مكان في 

العالم".
وســعت الصــن حتــى اآلن إلــى تصوير نفســها علــى أنها 
محايــدة إزاء الصــراع الروســي األوكرانــي، ولــم تســتنكر 

الغزو.
مستشــار األمن القومــي األمريكي حذر من أن واشــنطن لن 

تسمح بالتحايل على العقوبات املفروضة على روسيا
ومــن املتوقــع أن يجــري مستشــار األمن القومــي األمريكي 
اليــوم االثنــن محادثات مع مســؤول السياســة الخارجية 

الصيني البارز يانغ جيتشي في روما.
وردا علــى ســؤال حــول التقاريــر اإلعالمية التــي تفيد بأن 
روســيا طلبت مساعدات عســكرية من الصن، قال املتحدث 
باســم الســفارة الصينيــة في واشــنطن إن بكــن تركز على 

"عدم خروج الحرب في أوكرانيا عن السيطرة".
ونقلــت رويترز عن املتحدث باســم الســفارة، ليــو بينغيو، 

أســتراليا ســتيفن مارشــال ، ورئيس وزراء تســمانيا بيتر 
جوتوين التخفيض.
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إلــى  تعــود  التــي  اإلضافيــة  املليــارات  إن   Economics

االقتصاد ستدفع أسعار الفائدة والتضخم بشكل أسرع.
وقال لشبكة سكاي نيوز: "سيخسر الناس )املال( من حيث 
األســعار املرتفعــة ومعــدالت الفائدة املرتفعــة - وهذا ليس 

حاًل سهاًل ألنه ال يوجد حل سهل يمكن الحصول عليه”.
وقــال النائب األحــراري  تيم ويلســون ، إن الضريبة كانت 
موجــودة لدفع ثمن اصــالح الطرق وأن أي خفض يجب أن 

يكون متوازًنا مع خسارة اإليرادات للحكومة.
من املتوقع أن تجمع ضريبة الوقود ما يقرب من 50 مليار 
دوالر علــى مدى الســنوات األربــع املقبلة ، مــع تخصيص 
حوالي 47 مليار دوالر ملشاريع النقل البري ، وفًقا لجمعية 

السيارات األسترالية.
وقــال ويلســون إن اإلفراج عــن احتياطيات الوقود ســوف 
يكون حاًل مؤقًتا إال إذا تسبب عدم االستقرار العاملي بسبب 
الحرب بن روسيا ألوكرانيا وأدى الى ارتفاع أسعار النفط.

انضمت أســتراليا إلى 30 دولة في اإلفراج عن 60 مليون 
برميل نفط من االحتياطيات لتحقيق استقرار األسعار بعد 

أن تسبب الغزو الروسي ألوكرانيا في ارتفاع األسعار.
ســيأتي ثالثــون مليــون برميل مــن النفط مــن االحتياطي 

االستراتيجي للواليات املتحدة. 

قوله إن "الوضع في أوكرانيا مثير للقلق بالفعل".
وأضاف أن "األولوية القصوى اآلن هي منع تصعيد املوقف 

املتوتر أو حتى خروجه عن السيطرة".
ولــدى ســؤاله عــن التقارير الصحفية بشــأن طلب روســيا 

أسلحة من الصن، قال املتحدث إنه "لم يسمع بذلك قط".
ومع استمرار الهجمات الروسية في أوكرانيا، حث الرئيس 
األوكرانــي، فولوديمير زيلينســكي، حلف شــمال األطلســي 
)ناتــو( مجددا على فــرض منطقة حظر طيــران فوق بالده. 
وحذر من أنه بخالف ذلك ســتكون مســألة وقت فقط قبل أن 

تستهدف روسيا الدول األعضاء في الحلف.

Town & Country
Real Estate Merrylands

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

Please contact us  Elie Kaltoum

3 / 254 Pitt St, MERRYLANDS NSW 2160 
P: 02 9897 7466 
F: 02 9897 7669 
M: 0413 764 648 
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يبــدي أطباء قلقــًا إزاء مضاعفات محتملــة قد تطال 
بعض األشــخاص على صعيد صحة القلب واألوعية 
الدموية بعد أشــهر على إصابتهم بفيروس كورونا، 
رغــم أنــه من املبكر جدًا الجزم بوجود عالقة ســببية 

في هذا اإلطار.
وقبــل أيام، أكدت "أكاديمية الطب الفرنســية"، املخولة اإلعالن 
عن اآلراء العلمية التي يجمع عليها الجســم الطبي في فرنسا، 
أن "املراقبــة الســريرية للقلب واألوعيــة الدموية ضرورية لدى 

جميع املصابن بكوفيد19-، حتى لو كانت اإلصابة خفيفة”.
وأشــارت األكاديميــة إلى وجــود "صالت خطرة" بــن كورونا 
وأمــراض القلــب واألوعية الدموية، بناًء على دراســات حديثة 

عدة.
ومــن املعلــوم ســابقًا أن مرضــى القلــب واألوعيــة الدمويــة 
يواجهون مخاطر أكبر لإلصابة باألشــكال الخطرة من كورونا. 
ويعود ذلك خصوصًا إلى أن الفيروس، Sars-Cov-2، يتشــبث 
بـ"مســتقِبل" أنزيمــة ACE2 املوجود بشــكل خــاص في خاليا 

األوعية الدموية.
لكــن ماذا عــن التأثيرات على صحــة القلب واألوعيــة الدموية 
لــدى النــاس عمومــًا؟ وإذا ثبــت حصولها، هل يمكــن أن تطرأ 
بعد فتــرة طويلة من اإلصابة بكورونا؟ أســئلة تزيد الضبابية 
املرتبطــة بمــا ُيعــرف بـ"كوفيد طويــل األمد"، وهــي مجموعة 
أعراض دائمة، هناك قصور في فهمها وتحديدها، تالزم بعض 

املتعافن من كورونا.
وأشــارت األكاديميــة إلى أنه "تم اإلبالغ حتــى اآلن عن تبعات 
دائمــة على صحــة القلب واألوعيــة الدموية فقــط لدى مرضى 
دخلوا املستشــفى )بســبب إصابتهم بكورونا(، ضمن سلسلة 

صغيرة ومع فترة متابعة قصيرة”.
لكن دراســة كبيرة أجريت في الواليات املتحدة ونشرتها مجلة 
"نيتشــر" الشــهر املاضي غّيــرت املعادلة، بحســب األكاديمية 
التــي قالت إن نتائجها "تنبئ بزيــادة كبيرة في أمراض القلب 
واألوعية الدموية في جميع أنحاء العالم" بعد جائحة كورونا.

وأجريــت هــذه الدراســة علــى أكثــر مــن 150 ألفًا مــن قدامى 
املحاربــن في الجيش األميركــي أصيبوا جميعًا بكورونا. وتم 
خاللهــا قياس وتيــرة اضطرابات القلــب واألوعية الدموية في 
السنة التي تلي اإلصابة بكورونا، ومقارنتها بمجموعات تضم 

قدامى محاربن لم يصابوا بالعدوى.
وبينــت نتائج الدراســة أنه "بعد 30 يومًا مــن اإلصابة، يكون 
األفراد املصابون بكوفيد19- أكثر عرضًة لإلصابة باضطرابات 
القلب واألوعية الدموية"، بينها خصوصًا حاالت االحتشاء أو 

االلتهاب في القلب أو السكتات الدماغية.
وتشــير الدراســة إلى أن هذا الخطر "موجود حتى لدى األفراد 
الذين لم يدخلوا املستشفى" بسبب إصابتهم بكورونا، رغم أن 

درجة هذا الخطر أدنى بكثير لدى هؤالء املرضى.

خلصــت دراســة أجرتهــا جامعــة أكســفورد إلى أن 
فيروس كورونا يمكن أن يسبب انكماش املخ وتقليل 
املــادة الرمادية في املناطــق التي تتحكم في العاطفة 

والذاكرة وإتالف أجزاء تتحكم في حاسة الشم.
وقال العلماء إن التأثيرات شــوهدت حتى في األشخاص الذين 
لم يدخلوا املستشــفى بســبب اإلصابة بمرض كوفيد19-، وإن 
هناك حاجة ملزيد من الدراســة لتحديد ما إذا كان ممكنا عكس 

التأثير جزئيا وما إذا كان مستمرا في املدى الطويل.
كمــا قــال الباحثــون في دراســتهم، التي نشــرت يــوم االثنن: 
"هنــاك أدلــة قوية علــى حدوث تشــوهات مرتبطــة باملخ" عند 

مرضى كوفيد19-.
وتحدث املشــاركون في البحث عــن رصد "تدهور في الوظائف 
التنفيذيــة" املســؤولة عن التركيز والتنظيــم حتى في الحاالت 
املرضية الخفيفة، وتقلص أحجام الدماغ في املتوسط بن 0.2 

باملئة واثنن باملئة.
وفحصت الدراســة، التــي تمت مراجعتها مــن قبل باحثن في 
املجــال وُنشــرت في مجلــة "نيتشــر"، التغيرات فــي املخ لدى 
785 مشــاركا تتــراوح أعمارهم بــن 51 و81 عاما تم إجراء 
مسح ألدمغتهم مرتن، منهم 401 شخص أصيبوا بكوفيد19- 
بن عمليتي املســح. وأجري املســح الثاني بعد 141 يوما في 

املتوسط من األول.
وأجريت الدراســة عندمــا كان املتحور ألفا من فيروس كورونا 
هو السائد في بريطانيا، ومن غير املرجح أن تشمل أي مصاب 

بالساللة دلتا.
وخلصــت دراســات إلــى أن بعض األشــخاص الذيــن أصيبوا 
بكوفيــد19- يعانون مــن "ضبابية في الدماغ" أو ضباب عقلي 
يشــمل ضعفا في االنتباه والتركيز وســرعة معالجة املعلومات 

والذاكرة.
ولــم يذكر الباحثون مــا إذا كانت التطعيمات املضادة لفيروس 
كورونــا لهــا أي تأثيــر علــى األمر، لكــن وكالة األمــن الصحي 
في بريطانيا قالــت، الشــهر املاضــي، إن مراجعــة شــملت 15 
دراسة توصلت إلى أن الذين تلقوا التطعيم أقل عرضة بمقدار 
النصــف تقريبــا لإلصابــة بأعراض كوفيــد19- طويلــة األمد 

مقارنة بغير املطعمن.

الصحة والكورونا
اضطرابات القلب..

تهديد غامض يالحق مرضى كورونا لفترة طويلة
دراسة تكشف تأثير كورونا 

"المرعب" على المخ والذاكرة

وأشــاد باحثــون كثر بهذا البحث، ســيما أنه أجــري على عدد 
كبيــر جدًا من املرضى وعلى فترة طويلة. مع ذلك، أبدى خبراء 

تشكيكًا أكبر في صحة النتائج.
وقــال اإلحصائــي البريطاني جيمــس دويدج لوكالــة "فرانس 
برس" إنه "من الصعب للغاية اســتخالص استنتاجات هامة" 
مــن هــذه الدراســة، متحدثــًا عن وجــود الكثير مــن التحيزات 

املنهجية في البحث.
ومن بن مواضع التحيز الواضحة بحسب دويدج هو أن قدامى 
املحاربــن األميركيــن، رغم عددهــم الكبير، هم فئة متجانســة 
للغايــة، ألنهــا تتكــون إلى حد كبير من رجال كبار الســن. لذلك 
فهي ليســت بالضرورة تمثيلية للمجتمع عامًة، حتى لو ســعى 

معدو الدراسة إلى تصحيح هذه التحيزات اإلحصائية.
ويظــل هذا التصحيــح غير كاٍف بنظر دويدج الذي يشــير إلى 
مشــكلة أخرى وهي أن الدراســة ال تميز بوضوح إلى أي مدى 
تحــدث االضطرابــات القلبيــة بعــد فتــرة طويلة مــن اإلصابة 

بكورونا.

تشابه مع اإلنفلونزا؟
مــن هنــا، ثمــة اختــالف فــي النتيجــة إذا ما تعــرض املريض 
لالضطرابــات القلبيــة الوعائية بعد فتــرة قصيرة من اإلصابة 
بكورونا )ال تتعدى شــهرًا ونّيف( أو بعد عام تقريبًا. وبحسب 
جيمــس دويدج، ال تســمح الدراســة بالتمييز بشــكل كاف بن 
"املضاعفــات طويلة املدى من تلك املرتبطة باملرحلة الحادة من 

املرض”.
مــع ذلك، فإن هذا العمل "يســتحق التنويه ملجرد أنه موجود"، 
وفــق ما قالــه طبيب القلب الفرنســي فلوريــان زوريس لوكالة 

"فرانس برس”.
والحــظ زوريــس أيضًا عيوبًا كثيــرة في الدراســة، لكنه اعتبر 
أنهــا تجعــل من املمكــن دعم الفرضيــات التي يعتبرهــا أطباء 
قلــب كثــر "محتملة" في ما يتعلق بفيــروس كورونا الذي، مثل 

الفيروسات األخرى، يمكن أن يسبب التهابات دائمة.
مــع ذلــك، "نعلم منذ فتــرة طويلة أن االلتهــاب عامل خطر على 
القلــب واألوعيــة الدمويــة"، وفق زوريــس الذي أضــاف: "في 

الواقع، نسجل األمر نفسه بالضبط مع االنفلونزا”.
وذّكر بأنه في عشرينيات القرن املاضي، سجلت أمراض القلب 
واألوعيــة الدمويــة ازديادًا كبيرًا في أعقــاب جائحة اإلنفلونزا 

اإلسبانية.
هــل هنــاك خصوصية تجعل فيروس كورونــا أكثر خطورة في 
هــذا الصدد؟ الدراســات الحالية ال تجعل مــن املمكن قول هذا، 
كمــا أبدى فلوريان زوريس شــكوكًا في وجــود "فرق كبير" مع 

االنفلونزا.
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كورونا.. الوفيات تتجاوز 
الـ6 ماليين مع دخول 
الجائحة عامها الثالث

عالم: نسبة اإلصابة بكورونا 
ستنخفض لكن المرض لن يختفي

كورونيات

بعــد مرور حوالــي عامن على بــدء جائحة كورونا، 
مــازال موضوع أصل الفيروس ونشــأته يشــغل بال 

العلماء، وسط نظريات ودراسات عدة حول ذلك.
فقــد قدمت دراســتان جديدتــان دلياًل إضافيًا علــى أن فيروس 
كورونــا نشــأ في الحيوانات وانتشــر إلى البشــر فــي أواخر 
عــام 2019 في ســوق هوانان للمأكــوالت البحرية في ووهان 
بالصن. واستخدمت الدراســة األولى التحليل املكاني إلظهار 
أن أولــى حــاالت كورونــا املعروفــة، والتي تم تشــخيصها في 
ديسمبر /كانون األول 2019، كانت موجودة بالقرب من سوق 

هوانان، بحسب شبكة "سي إن إن”.

مرتبطة بباعة الحيوانات
كما أفاد الباحثون بأن العينات البيئية التي تشــمل األســطح 
والهــواء وميــاه الصرف امللوثة بالفيــروس، والتي جمعت من 
الصــن في بداية تفشــي الوباء، كانت مرتبطــة ارتباطًا وثيقًا 

بباعة الحيوانات الحية.
أما الدراســة األخرى، فقد وجدت أدلة على أن الفيروس انتشر 
علــى مرحلتــن، األولى حدث فيها التفشــي بــن مجموعة من 
الحيوانــات، والثانيــة انتقــل خاللها من هــذه الحيوانات إلى 

حيوان مضيف تمكن من نقلها للبشر.

مركز السوق بؤرة التفشي
من جانبه، شّبه مايكل ووربي، أستاذ ورئيس علم البيئة وعلم 

تخطــت حصيلــة الوفيات العاملية الرســمية بفيــروس كورونا 
حاجــز الـ 6 مالين وفاة، مما يؤكــد أن الوباء الذي دخل عامه 

الثالث لم ينته بعد.
وبحســب جامعة "جونز هوبكنز" األمريكية، فقد ســجلت آخر 

مليون حالة وفاة خالل األشهر األربعة املاضية.
وتعاني جزر املحيط الهادئ النائية، والتي حمتها عزلتها ألكثر 
من عامن، اآلن مع تفشــي الجائحة بســبب املتحور أوميكرون 

سريع االنتشار.
هذا واختبرت حكومة هونغ كونغ، التي تشهد ارتفاعا في عدد 
الوفيــات، جميــع ســكانها - البالــغ 7.5 مليون نســمة - ثالث 
مرات هذا الشهر، مع استمرار ارتفاع عدد الوفيات في بولندا، 

واملجر، ورومانيا، ودول أوروبا الشرقية األخرى.
وعلــى الرغــم من ثروتهــا، وتوافــر اللقاحات بهــا، يقترب عدد 

الوفيات في الواليات املتحدة من مليون حالة وحدها.
ورغم ضخامة رقم ستة مالين، يقول خبراء إن الرقم يحتمل أن 

يكون أقل من ذلك بشكل كبير.

الصحة والكورونا
أدلة جديدة عن أصل كورونا.. هكذا بدأ من سوق ووهان!

األحيــاء التطــوري في جامعــة أريزونا، وهو املؤلــف الرئيس 
للدراســة األولــى واملؤلف املشــارك فــي الدراســة األخرى نمط 
االنتشــار األولــي لفيروس كورونا باأللعــاب النارية حيث كان 
الســوق فــي مركزه، ثم بــدأ االنفجــار في أواخر عــام 2019، 

واشتعل بشكل أكبر في يناير أو فبراير 2020.
واســتبعد الباحثــون تمامًا نظرية نشــأة الفيروس في مختبر 
ووهان لعلم الفيروسات، التي تم الترويج لها من قبل كثير من 
العلماء والساسة منذ تفشي الفيروس، قائلن إنه ال يوجد أي 

دليل يدعم هذه النظرية.

راكون أو حيوان ثدي
كذلك، قالت الدراسة إن الفيروس بدأ على األرجح باالنتقال 
بــن اثنن على األقل مــن الحيوانات، قد يكــون الراكون أو 
أي حيــوان ثديي آخر كمضيف وســيط قبل أن ينتشــر إلى 

البشر.
يذكــر أن خبــراء دولين مــن منظمة الصحــة زاروا ووهان في 
ينايــر2021 للتحقيــق فــي أصــول الفيــروس بالتعــاون مــع 

نظرائهم الصينين.
وفي تحقيق مشــترك صدر في مارس 2021، اعتبروا أن 
الســيناريو األكثــر ترجيحًا هو أن يكــون الفيروس انتقل 
من الخفافيش إلى البشــر عبر حيوان وســيط، بينما رأوا 
أن نظرية تســرب الفيــروس من مختبر مســتبعدة بدرجة 

كبيرة.

تنبأ عالم الفيروســات الروسي، أناتولي ألتشتاين، بانخفاض 
اإلصابــات بفيروس كورونا في املســتقبل القريب، مشــيرا في 

الوقت ذاته إلى أن املرض لن يختفي.
وقــال الباحــث: "ال يقتصر األمر على وجــود عدد غير قليل من 
األشــخاص املحصنــن في العالــم، بل تم إنتاج عــدد كبير من 
اللقاحــات، وقد أصيب كثيــر من الناس باملــرض. نتيجة لذلك 
فإن التوقعات بشــأن الفيروس ســيئة، ســوف ينخفض ولكنه 

لن يختفي”.
وأضــاف: "ســيبقى الفيــروس التاجي. ســنواصل التحصن، 
لكــن لن تكون هناك جائحة. ســتكون هنــاك حياة طبيعية، لكن 
يبدو أنه سيتعن علينا التعامل مع هذا الفيروس لفترة طويلة 

وباستمرار”.
تــم العثــور على متحــور "أوميكرون" من فيــروس كورونا في 
بوتســوانا وجنــوب إفريقيــا فــي نوفمبر املاضــي. يتميز هذا 
النــوع من فيــروس كورونا بـ 30 طفرة تضمــن قدرته العالية 
على العدوى ومقاومته للمناعة. وفقا لرئيسة الهيئة الفيدرالية 
الروســية لرقابة حماية حقوق املســتهلكن، آنا بوبوفا، يعتبر 
"أوميكرون" معديا أكثر بما بن 3و7 مرات، مقارنة بالسالالت 
الســابقة، فيما تم تقليل فتــرة الحضانة إلى ما بن يومن و5 

أيام.



24The World Observer  |  13th March  |  2022 األوبزرفر  |  ١٣ آذار  |  ٢٠٢٢

كم فنجان قهوة ينبغي أن تشرب في اليوم لتجنب 
آثارها السلبية؟

خبراء ينصحون بمخفوق يساعد 
على سرعة فقدان الوزن

المتفائلون قد يعيشون حياة أطول وأكثر صحة

صحة

تعرف القهوة بأنها املشــروب األكثر شعبية 
فــي جميــع أنحــاء العالــم، حيث ُيســتهلك 

حوالي ملياري كوب يوميا.
لكــن كم فنجانا يجب أن تشــرب في اليوم؟. 
في حن ربطت القهوة بعدد من الفوائد، فإن 
اإلفراط في شربها قد يمثل مخاطر صحية.

ويفكر معظمنا في الكافين بمجرد أن نفكر في القهوة، لكن 
له عددا من الفوائد الصحية الكبيرة بصرف النظر عن قدرته 
على جعلنا نشــعر بمزيد مــن اليقظة، وفقا لصوفي ميدلن، 
استشــارية التغذيــة ومديــرة CityDietitians. وأوضحت: 
"لدى النســاء على وجه الخصوص، تبن أن متوسط   تناول 
القهوة يقلل من مخاطر الوفاة ألسباب رئيسية مثل أمراض 

القلب”.
ويعتقــد أن القهــوة لها تأثيــر إيجابي على صحــة دماغنا. 
وتابعــت ميدلــن: "ربطت القهــوة بتقليل مخاطــر اإلصابة 
بأمــراض مثل مرض الزهايمر وباركنســون، على الرغم من 
أن الدراســات ال تزال جارية. ليس من املســتغرب أن يساهم 
متوســط   تناول القهوة أيضا بشــكل إيجابي في مستويات 
الطاقــة، مــا يمنحنــا طاقة قبــل التمرين". ولتنــاول القهوة 
مخاطر مرتبطة به، على الرغم من أن هذا يميل إلى أن يكون 
فقط في مجموعات معينة أو عندما يتم اســتهالكها بشــكل 

مفرط.
وقالــت ميدلــن: "بالنســبة لألشــخاص الذيــن يعانون من 
اضطرابــات القلــق والذعر، يمكن أن يؤدي تنــاول الكافين 
املتوســط   إلــى املرتفــع إلــى تفاقــم األعــراض املوجــودة. 
املجموعــة األخــرى املعرضة للخطــر هي النســاء الحوامل 
حيث ربط تناول كميات كبيرة من الكافين بمضاعفات مثل 
انخفــاض الوزن عنــد الوالدة. واالســتهالك املفــرط للقهوة 
يمكــن أن يكــون له تأثير ســلبي على أنمــاط نومنا ويجعل 
مــن الصعــب علينا ليس فقط أن نغفو بل نحافظ على جودة 

عالية من النوم طوال الليل”.

-إذن كم يجب أن تشرب في اليوم؟
يتمثــل الحــد األقصــى للجرعــة اليوميــة املوصــى بها من 
الكافين فــي زهاء 300-400 مغم، متوســط   كــوب القهوة 

يحتوي على ما بن 80-100 مغم من الكافين.
وهــذا يعنــي أن حوالي ثالثة إلى أربعــة فناجن من القهوة 

في اليوم كحد أقصى ضمن الحد اآلمن.
لكــن ميدلــن حــذرت: "يمكنــك أيضــا تنــاول الكافيــن من 

يوصف ميل اإلنســان لتوقع أشــياء جيدة سوف تحصل 
له مســتقباًل، بـ"التفاؤل"، وهو ما يمنحه طاقة إيجابية 
ملواجهــة املشــاكل والتحديــات الصعبة ما يؤثر بشــكل 

إيجابي على صحته الجسدية والنفسية.
وفي هذا الشأن، كشفت دراسة جديدة إلى أن األشخاص 
املتفائلون ربما يعيشون حياة أطول وأكثر صحة، وذلك 
ألن أمامهم عدد أقل من األحداث املجهدة للتعامل معها.

فــي حــن كان رد فعــل املتفائلن، وتعافيهــم من املواقف 
العصيبة، بنفس طريقة املتشــائمن، جاء أداء املتفائلن 
أفضل من الناحية العاطفية ألنهم تعرضوا لعدد أقل من 
األحــداث املجهدة فــي حياتهم اليومية، حســب صحيفة 

"الغارديان" البريطانية.
كمــا يعتقــد الباحثــون أن األشــخاص أصحــاب النظرة 
الورديــة للحيــاة، يتجنبــون الدخول في مشــاحنات، أو 
االختناقــات املروريــة وغيرها من األحداث التي تســبب 
مضايقات، أو ببساطة يفشلون في إدراكها والنظر إليها 

باعتبارها مرهقة في املقام األول.
مــن جانبهــا، قالــت د.لوينــا لي، أســتاذ الطب النفســي 
املســاعد بجامعــة بوســطن: "بالنظــر إلــى الدراســات 
الســابقة التي تربط التفاؤل بطول العمر، والشــيخوخة 

مصــادر أخرى قد ال تكون على دراية بها، مثل الشــوكوالتة 
واملشــروبات املحالة بالســكر. وبشــكل عام، ربــط تناول ما 
يزيــد عــن 600 ملغ بآثار صحية ســلبية مثل ارتفاع ضغط 

الدم واألرق والتهيج”.

-متــى يمكــن أن تؤثــر القهــوة ســلبا علــى 
صحتك؟

قالت ميدلن إذا شــعرت أنك تشــرب الكثير من القهوة، فقد 
تكون عانيت من أعراض مثل الصداع والتهيج وآالم الصدر 
وصعوبــة النوم. وكل شــخص مختلف، وقــد تجد أنه حتى 
الكميــات املنخفضة من القهوة التــي تحتوي على الكافين 
يمكــن أن تعطيــك مثل هذه األعراض، أو قد تكون قادرا على 

تحمل كمية أكبر.
وإذا كنــت ترغــب فــي تقليل تنــاول القهــوة، فمــن األفضل 
أن تفعــل ذلك ببطء وعلــى مراحل. ويمكنــك اختيار القهوة 
منزوعــة الكافين في كثير من األحيان، أو اســتبدال القهوة 
بمشروب آخر منخفض الكافين، أو تجنب شرب القهوة في 

وقت متأخر من اليوم.
وبالنســبة ملعظمنــا، فإن شــرب القهــوة في الصبــاح حتى 
منتصــف الظهيرة ســيكون له أقــوى التأثيــرات املقصودة 

)مثل اليقظة(.
وهــذا ألن دورات هرمــون الكورتيــزول تصــل إلــى ذروتهــا 
وتنخفــض فــي أوقــات معينــة مــن اليــوم، وُيعتقــد أنه من 
األفضل شــرب القهــوة عندما تكون مســتويات الكورتيزول 

لديك منخفضة.
وقالــت ميدلــن إن القهوة املخمــرة الســاخنة تحتوي على 
نســبة عالية من مضادات األكســدة من القهوة الباردة، كما 
أنهــا تحتــوي على نســبة أقــل مــن الكافين في املتوســط. 
والقهوة منزوعة الكافين هي خيار شــائع أيضا، فهي تقدم 
فوائــد صحية متشــابهة جدا علــى الرغم مــن أنها تحتوي 

عادة على كميات ضئيلة من الكافين.

ينصح الخبراء عادة عند السعي إلى إنقاص 
الــوزن بــأن يتــم تناول وجبــة الفطــور التي 
تحتــوي علــى بروتــن وألياف ودهــون غير 
مشــبعة، بما يســاعد على الشــعور بالشــبع 
لفترة أطول، بحيث يقل اســتهالك الســعرات 
الحراريــة ألنه بشــكل بديهي لــن يتم اإلفراط 
في تناول الطعام الحًقا، حسب ما نشر موقع 

.Eat This Not That
ولكــن إذا كان الشــخص ال يحــب تناول وجبــة الفطور كاملة 
فــي الصباح، فإن العصائر املخفوقة يمكن أن تكون هي الحل 
األمثل، ألنها سهلة الهضم، ويمكن حملها أثناء التنقل ويمكن 

تناولها على دفعات.
إلــى ذلــك فــإن أفضل عصيــر مخفوق يمكــن أن يســاعد على 
إنجاح جهود إنقاص الوزن هو الذي يوفر توازًنا في البروتن 
والدهــون واأللياف. إن معظــم العصائر غنية بالكربوهيدرات 
والســكريات املضافة من العصائر والشــراب وسكر التحلية، 
وهو ما يوصي الخبراء بتجنب تناوله وفي املقابل ينصحون 

على أن يتم التركيز على التوازن العام للعصير.

مكونات استوائية بسيطة
إن هناك العديد من الطرق لصنع عصير متوازن لفقدان الوزن. 
ولكــن يميــل الخبــراء إلى التوصيــة بتناول عصيــر مخفوق 
اســتوائي يحتوي على عدد قليل من املكونات البســيطة مثل 

املانغو املجمد واللنب اليوناني وحليب جوز الهند.
يحتــوي خيار العصيــر املخفوق البديل لوجبــة الفطور على 
مزيــج مثالي مــن البروتن من الزبادي اليوناني والدهون من 
حليب جوز الهند واأللياف من املانغو. وبالطبع يسهل إجراء 

تغييرات إضافية سريعة ملزيد من التغذية.

الوصفة األساسية
تتكــون الوصفة األساســية من أجزاء متســاوية عبارة عن 1 
كــوب مــن كل مكــون بما يمنــح قوام كريمــي كثيــف. إذا كان 
الشــخص يرغــب فــي أن يكون قــوام العصير املخفــوق قليل 
الكثافــة، فيمكنه زيادة حليب جوز الهند أو إضافة القليل من 

املاء.

مخفوق املانغو
إن هــذه الفاكهــة االســتوائية تخلــق عصيــًرا دســًما للغايــة 
وتتماشــى بشــكل مثالي مــع حليب جوز الهنــد. يوفر عصير 
املانغــو مــا يقرب مــن 3 غرامات من األلياف لــكل كوب. وعند 
الرغبــة فــي مزيد من التنوع، من املمكــن أن يتم اختيار فواكه 

ذات نواة أخرى مثل الخوخ أو األناناس.
تعد من سلبيات معظم العصائر نقص املحتوى من البروتن، 
لكن الزبادي اليوناني يوفر مستويات مناسبة منه في العصير 
املخفوق، إذ يحتوي كوب واحد من الزبادي اليوناني العادي 

الخالي من الدسم على 13 غراًما من البروتن.

حليب جوز الهند
يحتــوي حليــب جــوز الهنــد على قــدر مناســب مــن الدهون 
 املفيــدة للجســم والتــي تمنح شــعور بالشــبع لفتــرة أطول.

ينصــح الخبراء عند شــراء حليب جوز الهنــد املعلب، إن يتم 
مراعــاة اختيار عبــوات تحتوي على حليب جــوز الهند قليل 
الدســم وغير املحلى. يمكن إضافة ما يعادل أقل من كوب إلى 
مكونات العصير املخفوق، من أجل عدم زيادة عدد الســعرات 

الحرارية.

باألمــراض  اإلصابــة  مخاطــر  وانخفــاض  الصحيــة، 
الرئيســية، بدا األمر كأنه خطوة منطقية تالية أن ندرس 
مــا إذا كان التفــاؤل قــد يحمي من آثــار التوتر بن كبار 

السن”.
وتولت لي وزمالؤها تحليل املعلومات التي قدمها 233 
رجاًل كانوا يبلغون من العمر 21 عامًا على األقل عندما 
التحقوا بدراســة حول الشــيخوخة اضطلعت بها هيئة 
شؤون املحاربن القدامى في الواليات املتحدة بن عامي 

1961 و1970.
الثمانينــات  فــي  اســتقصائية  دراســات  تولــت  كمــا 
والتســعينات دراســة مســتويات التفــاؤل لــدى الرجال 

الذين شاركوا في الدراسة.
وكشــف الباحثون أن املتفائلن قد يتعافون بسرعة أكبر 
مــن املتشــائمن، ويعودون إلى الحالــة املزاجية الجيدة 
بشــكل أســرع بعد حدث مرهق، إال أن البيانات لم تثبت 

ذلك.
وفي دراســة ســابقة، كشــفت جامعة هارفارد في دراسة 
أجريــت علــى 309 مرضى في منتصف العمــر تبّين أن 
األشــخاص املتفائلــن أقل عرضــة لإلصابــة باألمراض 

النفسية مثل الكآبة والقلق والتوتر من املتشائمن.


