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تستعد والية
نيو ساوث ويلز
ملزيد من احلريات
وسريفع إغالق
فيكتوريا
يوم اخلميس

أعلنت والية نيو ســاوث ويلز أن  80%من األشــخاص الذين
عامــا تناولــوا جرعتــن مــن لقاح
تزيــد أعمارهــم عــن ً 16
 ،COVID-19مما ســيؤدي إلى عودة مجموعة من الحريات

بما في ذلك الرياضة املجتمعية والرقص في أماكن الحفالت.
وفي الوقت نفســه  ،فإن فيكتوريا في طريقها للوصول إلى
هدف التطعيم بنسبة  70في املائة ضد فيروس كورونا هذا

األسبوع  ،مع تعيني ملبورن تاريخ انتهاء اإلغالق السادس
املستمر منذ فترة طويلة.
التتمة صـــ ٢١

سكوت موريسون حيضر مؤمتر املناخ يف غالسكو

لندن توضح ..حادث طعن النائب أميس عمل إرهابي

صعــد رئيــس الــوزراء
سكوت موريسون ضغوطه
علــى الحزب الوطني لدعم
خطة مناخيــة منقحة قبل
أن يتوجــه إلــى محادثات
األمم املتحدة في غالسكو.
أكد الســيد موريسون يوم
الجمعــة أنــه ســيحضر
COP26
محادثــات
شخص ًيا  ،بعد أسابيع من
ً
االنتقادات القتراح أن ترسل أستراليا وفدا من كبار الوزراء فقط.
ســوف يركــز قــرار التحالــف الحاكــم أثناء بحثهــم عن كيفيــة الجمع بــن تحقيق صافي
التتمة صـــ ٢١

أعلنــت شــرطة العاصمــة
البريطانيــة لنــدن أن مقتــل
النائــب ديفيــد أميس فــي
إسيكس أمس الجمعة ،حادث
إرهابي.
وعلم أن الشــرطة البريطانية
تقــوم بعمليــة تفتيــش فــي
موقعــن فــي لنــدن ،مشــيرة
إلــى أن منفذ الطعــن تصرف
منفــرد ًا وأنهــا ال تبحــث عــن
مشــتبهني آخرين .وأضافت الشــرطة البريطانية أن منفذ االعتداء بريطاني مســلم من أصول
صومالية.
التتمة صـــ ٢١
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إلغاء الحجر الصحي للقادمين من الخارج

أخبار قصرية
نصيحــة رئيس حكومة نيو
ساوث ويلز بيروت

تحتــاج أســتراليا إلى موجــة هجرة
كبيــرة علــى غــرار مــا بعــد الحــرب
العامليــة الثانيــة يمكــن أن تجلــب
مليونــي شــخص علــى مــدى خمس
ســنوات إلعــادة بنــاء االقتصــاد
ومعالجــة نقــص العمالــة املتفاقــم ،
وف ًقــا لنصيحــة رئيــس حكومــة نيو
ساوث ويلز دومينيك بيروت .
ســوف تقــوم نيــو ســاوث ويلــز بإلغــاء
الحجــر الصحــي الفندقــي للوافدين إليها
مــن الخارج في غضون أســابيع حيث يتم
الوصــول الى  80فــي املائة مــن التطعيم
عاما
الكامــل للذين تزيد أعمارهــم عن ً 16
ضد كوفيد.
قال رئيس وزراء الوالية دومينيك بيروتيت
إن التغييــر ســينطبق علــى املســافرين
الدوليــن الذيــن تــم تطعيمهــم بالكامــل ،
والذين يظهــرون ً
أيضا اختبارات COVID
السلبية .
“بالنســبة لألشــخاص الذين تم تلقيحهم
مرتــن فــي جميع أنحــاء العالم  ،ســيدني
 ،نيــو ســاوث ويلــز مفتوحة للعمــل .نريد
عودة الناس.
قــال بيروتيــت يــوم الجمعــة "نحــن نقود

األمة للخروج من الوباء”.
“الحجــر الصحــي فــي الفنــدق والحجــر
الصحي املنزلي أصبح شــي ًئا من املاضي.
نفتتح ســيدني ونيو ســاوث ويلز للعالم ،
وسيأتي هذا التاريخ في األول من نوفمبر
“.
نيو ســاوث ويلز هــي أول والية في البالد
 ،تعمــل مــع الكومنولــث  ،تعلــن أنهــا
ســتفتح أبوابهــا للمســافرين مــن الخارج
وإلغاء قواعد الحجر الصحي .قال الســيد
مهما  ،لكنه القرار
بيروتيت إنه كان "قرا ًرا ً
الصحيح”.
سيبقى املسافرون غير امللقحني مضطرين
يوما  ،على
إلكمال الحجر الصحي ملدة ً 14
الرغم من أن األماكن املخصصة لهم ســيتم
تحديدها.

الدكتور موي
غير مرتاح لقرارات والية نيو ساوث ويلز

اشعال حريق مفتعل

ال يضيــع رجال اإلطفــاء أي وقت من
األوقــات في موســم حرائــق الغابات
هــذا  ،حيث يقومــون بتقليل مخاطر
الحرائق في جميع أنحاء سيدني.
أمضــى طاقم من رجــال االطفاء وقتا
االســبوع املاضــي في اشــعال حريق
مفتعــل خاضع للســيطرة في شــمال
باراماتــا علــى بعــد أمتــار قليلة من
املنــازل وفــي الخطــة اعادة اشــعال
حرائــق تحت الســيطرة فــي مناطق
أخرى.

الحكــم بالســجن على ثالثة
ارهابيني

حكــم علــى ثالثــة إرهابيــن مدانــن
بالسجن ملبايعتهم لتنظيم داعش .
تلقــى الثالثــي أفكار التطرف بشــكل
منفصــل عــن طريــق مجموعــات
تنظيميــة متنوعــة تجنــد الشــباب
لاللتحــاق والعمــل لصالــح تنظيــم
داعــش بمــا في ذلــك تجنيــد األطفال
األســتراليني وإنشــاء قاعدة إرهابية
في الجبال الزرقاء.

مزيــد مــن الحريــة فــي نيو
ساوث ويلز

وجــه نائــب رئيــس الجمعيــة الطبيــة
هجوما شديدًا على املسؤولني
األسترالية
ً
متهما سلطات الوالية
نيو ساوث ويلز ،
ً
بأنهــا "أحالــت" املشــورة الصحية إلى
"املرتبة الثانية”.
وتأتــي تعليقات كريس مــوي في الوقت
الــذي تدخل فيــه نيو ســاوث ويلز فترة
تخفيــف القيــود بينمــا تنظــر واليــات
أخــرى  ،بما فــي ذلك جنوب أســتراليا ،
في مسارات إلعادة فتح حدودها.
قــال الدكتــور مــوي  ،الــذي يتخــذ مــن
أدياليــد مقــر ًا لــه  ،إن الجهــود املبذولة
لتقليــل أعــداد حاالت اإلصابــة بفيروس

كوفيــد  -19في نيو ســاوث ويلز أثبتت
فعاليتهــا حتــى اآلن  ،لكنــه تســاءل عن
الســرعة التــي أعــادت بها الواليــة فتح
أبوابها.
وقــال الدكتــور موي لراديو إي بي ســي
أدياليد" :بينما تنظر إلى جهود التلقيح
فــي نيــو ســاوث ويلــز والتأثيــر الكبير
الذي أحدثه ذلك  ،ال يزال ذلك في ســياق
عمليات اإلغالق”.
“لدينــا بالفعــل مخــاوف جديــة للغايــة
بشأن اإلدارة في نيو ساوث ويلز بالنظر
إلــى حقيقــة أنهــم قــد نقلــوا نصائحهم
الصحية إلى املركز الثاني اآلن”.

مــن املقــرر تخفيــف املزيد مــن قيود
 COVID-19فــي نيــو ســاوث ويلــز
اعتبــا ًرا من يوم االثنني  ،في حني أن
الزيــادة الهائلة في التطعيمات يمكن
أن تنهي اإلغالق الفيكتوري.
أظهــرت معــدالت التطعيــم فــي نيــو
ساوث ويلز يوم السبت  80في املائة
من الســكان الذين تزيــد أعمارهم عن
عامــا قد تناولوا الجرعتني  ،مما
ً 16
يعنــي أن الوالية ســتحقق هدفها في
مزيد من الحرية..

عواصف رعدية قوية

عاصفة قوية ضربت شــرق أستراليا
مســاء أمس مصحوبة بتساقط البرد
الغزيــر واألمطــار الغزيرة وتشــكلت
عواصف رعدية قوية .
لقــد شــعرت أجزاء من ســيدني بقوة
العاصفة وسقط برد كبير الحجم في
عــدة مناطق وكان مقيــاس املطر 24
ملم في بنريث.
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زعيمة حزب العمال
السابقة في نيو ساوث
ويلز جودي مكاي
تستقيل من البرلمان
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ممدوح سكرية

التطعيم هو السبيل الوحيد
للخالص من وباء كورونا

أعلنــت زعيمة حزب العمال الســابقة في والية
نيو ساوث ويلز  ،جودي مكاي  ،عن استقالتها
من برملان الوالية  ،حسبما أعلنت على تويتر.
مــن املرجــح أن يــؤدي خروجهــا كنائبــة عــن
ســتراثفيلد إلــى إجــراء انتخابــات فرعيــة
أخــرى فــي الواليــة  ،وبذلــك يصــل املجمــوع
إلــى خمســة مع ويلوبي  ،ومونــارو  ،وبيجا ،
وهولسوورثي.
في بيانها  ،قالت الســيدة ماكاي إنها تشرفت
عاما ،
بخدمة شــعب نيو ساوث ويلز ملدة ً 15
وخالل تلك الفترة شهدت أفضل وأسوأ األمور
فــي السياســة  ،لكــن اإلغــاق منحهــا الوقت
للتفكير في مستقبلها.
وقالــت الســيدة مــاكاي" :لقد كنــت محظوظة
ألنني مثلت اثنني من الناخبني في نيو ساوث
ويلــز  ،كنــت وزيرة ووزيــرة الظل وحتى وقت
قريــب زعيمــة حــزب العمــال في نيو ســاوث
ويلز”.
فــي بيــان  ،أقــر الســيد كريــس مينــز زعيــم
املعارضــة بمســاهمة الســيدة مــاكاي  ،قائ ً
ال
إنها يجب أن تكون "فخورة" بما حققته  ،لكنه
حثها على إعادة النظر.

أستراليا تشتري عالجات
إضافية لمكافحة كورونا
حصلــت أســتراليا علــى عالجــن جديديــن
ملســاعدتها في مكافحــة فيــروس كورونا ،لكن
هذه العالجات لن تحل محل اللقاحات حسبما
قال وزير الصحة غريغ هانت.
ونقــل املوقــع اإلخبــاري لشــبكة األخبــار
األســترالية (إس.بــي.إس ).عن وزيــر الصحة
قوله إن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع شركة
روشــيه برودكتــس لتزويد  15ألــف جرعة من
عالج رونا بريف القائم على األجسام املضادة.
وأضــاف هانت ،أن العالج الوريــدي الذي يتم
تقديمــه في املراحــل املبكرة من العــدوى يوفر
ً
انخفاضــا بنســبة  70فــي املائــة فــي احتمال

دخول شخص إلى املستشفى أو وفاته.
وقــال للصحفيني فــي كانبيرا "هــذه الجرعات
ســتكون فــي أســتراليا خــال شــهر أكتوبــر
الجــاري ،كما أمنــت الحكومة  500ألف جرعة
مــن عقــار فايــزر املضــاد للفيروســات والــذي
متاحا في عام .”2022
سيكون
ً
وأفــاد" :مــن املتوقــع أن يســاعد هــذا العالج،
الــذي ال يــزال يخضــع لتجــارب ســريرية ،في
تقليــل حــدة املــرض أو ظهــوره لــدى البالغني
الذيــن يصابــون أو تعرضوا لكورونــا ،لكنه ال
يحل محل اللقاحات”.
وأشــار الوزير إلى أنه تــم إعطاء  32.5مليون
جرعة لقاح حتى اآلن في أستراليا.

مــا زالــت جائحة كورونا تشــغل املجتمع األســترالي شــئنا ام
أبينــا ،ومــا زال أثرها قائمــا على مفاصل حياتنــا االجتماعية
واالقتصادية واملستقبلية ،فأصبح الفيروس جزئا ال يتجزأ من
خططنــا الحياتيــة للمســتقبل ،وال بد أن نقبل بهــذا الفيروس
زائرا غير مرغوب به الى فترة طويلة.
رغــم الرعــب الذي أدخله هذا الفيروس الى املجتمعات في كافة
دول العالــم ومنها أســتراليا ،وأثاره على حياتنــا اليومية في
الحاضر واملستقبل وهذا ما يحتاج الى دراسة معمقة ومفصلة
الظهار هذه األثار ،واألن لست بصدد تبيان ذلك وانما أردت في
مقالتــي هذه تســليط الضوء على اللقاح الــذي أضاء األمل في
النفوس وأزال الرعب من القلوب.
بعد انتشار املوجة الثانية من الفيروس في أستراليا خصوصا
فــي واليتــي نيو ســاوث ويلــز وفيكتوريــا ،لجــأت الحكومات
األســترالية الــى االغــاق الكامل فــي كثير من املناطــق نتيجة
النتشــار فصيلة دلتا من الفيروس التي تمتاز بســرعة العدوى
واألعراض املؤملة ،ولم يتم تخفيف قيود االغالق اال موخرا بناء
على خطة مدروســة مــن الجهات الصحية وهي وصول نســبة
التلقيح ضد الفيروس الى  % 70وبعدها الى  % 80حيث سيتم
تخفيف القيود بشكل أكبر.
طبعــا خطة انهاء االغالق التدريجيــة جاءت نتيجة ألثر اللقاح
االيجابــي علــى املصابــن وتقليــل أعراضــه املؤملــة والحد من
دخول املستشــفيات وحماية أرواح الناس وخصوصا املسنني
وكذلك التخفيف من انتشار الفيروس.
في الجهة األخرى يوجد بعض معارضي اللقاح الذين ينشطون
عبر وسائل التواصل االجتماعي ،عن طريق تسريب فيديوهات
ومقــاالت غير موثقة علميا وتتنوع حججهم من شــخص ألخر
ولكن نســتطيع من خالل ما وصلنا من معلومات عبر الوسائل
املتاحة أن نلخص بعض هذه الحجج بما يلي:
فــي بدايــة انتشــار الفيــروس شــكك الكثيــرون حتــى بوجود
الفيــروس وهذا ما ســمعناه كثيــرا من أبنــاء جاليتنا العربية
وغيرها ،ولكن انتشــار الفيروس في موجته الثانية في واليتي
نيــو ســاوث ويلز وفيكتوريا واصابة الكثيــر من أبناء الجالية
وتحدثهــم عن تجريبتهم املريــرة في الصراع معه بعد االصابة
ووفاة العديد منهم ،اقتنع املعارضون للقاح بوجود الفيروس.
بعــض الشــباب يعتقد أن الفيــروس ال يؤثر عليهــم وأن جهاز
املناعة القوي لديهم كفيل بمحاربته وهذا فيه الكثير من الصحة
ولكن مع ذلك توفي بعض األشخاص تحت سن األربعني ،وتكلم
الكثير من الشــباب الذيــن أصيبوا عن أالم ومــرارة العوارض
التــي يتركهــا الفيــروس ،ولكن الســؤال هنــا لهؤالء مــاذا عن
عائالتهم وأقاربهم كبار السن أال يخافون عليهم؟.
أظهر أحدث تقرير مراقبة أسبوعي للصحة في نيو ساوث ويلز
أن أقــل مــن  ٪ 2من األشــخاص الذين تم إدخالهــم إلى العناية
املركــزة فــي نيو ســاوث ويلز في أول  11أســبوعً ا من تفشــي
املرض األخير تم تطعيمهم بالكامل.
معظم األشــخاص الذيــن لقوا حتفهم بســبب  COVID-19في
لقاحــا  ،في حــن لــم يتوفى أي
نيــو ســاوث ويلــز لم يتلقــوا
ً
عاما بعد أن تلقى جرعتني.
شخص أقل من ً 70
يقول البعض أن اللقاحات لم تجرب اال على االنسان وال نعرف
املخاطر الجانبية لها:
تنقل شــبكة  CNNعن الدكتور أشيش جها ،عميد كلية الصحة
العامــة فــي جامعة براون قوله إن "أغلــب األعراض العامة لكل
اللقاحات تظهر في األســبوعني األولني من تلقيه ،وبعضها في
الشهرين األولني”.
لهذا ،يقول الدكتور جها ،طلب املختصون األميركيون من وكالة

األغذيــة واألدوية األميركية التريث شــهرين قبل إعالن ســامة
اللقاحات.
ويقــول الدكتــور ،بــول أوفيــت ،عضــو اللجنــة االستشــارية
للقاحــات ومديــر مركــز تعليم اللقاحــات األميركيــة إن "أخطر
اآلثــار الجانبيــة للقــاح فــي التاريخ تــم اكتشــافها جميعً ا في
غضون ستة أسابيع”.
البعض األخر يقول أن اللقاح قد يضر بالخصوبة
نفت مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها وجود أي عالقة
بني تلقي لقاح فيروس كورونا وبني أي مشاكل في الخصوبة.
وقــال الدكتــور ،بول أوفيــت ،إن "أي ربط بــن املوضوعني هو
محض هراء" ،مضيفا "بدأ األمر بأسطورة أن البروتني املأخوذ
من الفيروس التاجي يشــبه البروتني املوجود في املشيمة مما
يضعف الخصوبة ،لكن هذا هراء”.
والبعض يقول :أن التطعيم مسألة شخصية
فــي الحقيقــة ،التطعيــم يتعلــق بالصحــة العامــة ،ووجــود
األشخاص غير املطعمني قد يعرض املجتمع بأسره إلى الخطر.
وتنقل الشبكة عن الدكتور أوفيت قوله "اللقاحات ليست فعالة
بنســبة  100فــي املئــة ،لهذا حتــى وإن تلقيــت التطعيم يمكن
ملصــاب أن ينقل املــرض إليك ،وتزداد هــذه الفرصة كلما ازداد
عدد األشخاص غير املطعمني”.
كما أن هناك مصابني بأمراض أخرى ،مثل الســرطان ،ال يمكن
تطعيمهــم ،لهــذا هــم يعتمــدون علــى انتشــار املناعــة العامة
لحمايتهم من املرض.
إن وجــود مجموعــة كبيــرة مــن النــاس غيــر املطعمــن يمنح
الفيروس فرصة للتكاثر والتحور ،وربما إنتاج نســخ تستطيع
مهاجمة من تلقوا اللقاح.
بعض األشــخاص يقول :أن اللقاحات اســتخدمت بشكل طارئ
ولم يتم املوافقة عليها كليا
تقنيــا ،هذا صحيح ،لكن الســبب الوحيد هــو أن وكالة األغذية
واألدويــة األميركية ،وغيرها من الــوكاالت الدوائية في العالم،
تريــد أن تحصــل على املزيد من الوقت قبــل املصادقة النهائية
الدائمة على دواء ما.
وقال الدكتور ،بول أوفيت ،عضو اللجنة االستشــارية للقاحات
فــي وكالة األغذية واألدويــة إن املعايير التي تطبق قبل إصدار
املوافقة الطارئة على اللقاح هي نفسها التي تطبق قبل إصدار
املوافقــة النهائيــة ،لكــن كان مــن الضــروري إصــدار املوافقــة
الطارئــة لحمايــة مئات آالف من البشــر الذين كانــوا يصابون
كل يوم.
بغض النطر عن األســباب أو الحجج التي يتزرع بها معارضو
اللقــاح ،فقــد أثبت بالدليــل الواضح ما للقاح مــن دور مهم في
تقليــص الحــاالت في واليــة نيو ســاوث ويلــز وتخفيض عدد
الدخــول الــى املستشــفيات وبالتحديــد العناية املركــزة ،وفي
القريب العاجل ســوف يتم تطعيم األطفــال الصغار ،فهل بهذه
البســاطة تقوم الدول بوضع األطفــال في دائرة الخطر اذا كان
للقاح عبارة عن لعبة شيطانية لتخفيف عدد السكان؟!
ُتشــير األدلــة من خالل التفشــي األخير إلى أنه مــع زيادة عدد
األشــخاص الذيــن يتلقون اللقــاح ،تنخفض نســبة التردد في
اســتخدامه ،وفــي بدايــة الوباء كانــت هناك مشــاعر مناهضة
للتطعيــم في أســتراليا بشــكل كبير ،وقد تراجعــت هذه اآلراء،
ويشــير هــذا إلــى أنــه كلما تــم تطعيــم املزيد من األشــخاص
وأصبحوا آمنني ،فمن املُرجح أن يحذو اآلخرون حذوهم.
قدما
باملختصــر املفيد يعتبر اللقاح الســبيل الوحيــد للمضي ً
للحفــاظ على أنفســنا محميني  ،واعادة بنــاء املجتمع املعافى
صحيا واقتصاديا واجتماعيا .
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أستراليات

أستراليا ترحب بقرار
عودة السفير الفرنسي إلى كانبيرا

قــال وزيــر املاليــة األســترالي جــوش
فريدنبــرغ ،إن بــاده ترحــب بقرار فرنســا
الخاص بإعادة سفيرها إلى أستراليا.
وأعــرب الوزيــر عــن أملــه فــي أن تتمكــن
أســتراليا وفرنســا ،من تجــاوز خالفاتهما
و "إعادة العالقات إلى املســار البناء" ،بعد
عودة السفير الفرنسي إلى كانبيرا.
وأضــاف الوزيــر" :نرحــب بعودة الســفير
الفرنســي" .وأشــار إلــى أن "العالقــة بني
البلدين ظلت قوية على مر السنني”.
ومــن قبل قــال وزيــر الخارجية الفرنســي
جان إيف لودريان ،متحدثا في البرملان ،إن
بالده ســتعيد سفيرها إلى أستراليا ،لكنها
تعتــزم إعــادة النظر في عالقاتهــا مع هذه
الدولة بعد فسخ اتفاقية الغواصات.
وأضــاف" :طلبــت من ســفيرنا العودة إلى
كانبيــرا ،لتنفيــذ مهمتــن :املســاعدة فــي
إعــادة النظــر في عالقتنا مع أســتراليا في
املســتقبل ،وحماية مصالحنــا خالل تنفيذ
قرار أستراليا وقف بناء الغواصات”.
فــي يــوم  15ســبتمبر ،أعلنــت أســتراليا
وبريطانيــا والواليــات املتحدة ،عــن إقامة
تحالف أمني جديد تحت اسم .AUKUS

وفــي إطاره تخطط أســتراليا ،لبناء ثماني
غواصــات نوويــة علــى األقــل باســتخدام
التكنولوجيــا األمريكيــة ،وإعــادة تجهيــز
قواتهــا املســلحة بصواريــخ مجنحــة
أمريكية.
وبســبب ذلــك ،فســخت كانبيــرا عقــدا مع
باريــس لتوريــد غواصات بقيمــة تزيد عن
 50مليار يورو.

أستراليا تصنع مسبارا يساعد ناسا في
البحث عن أكسجين على القمر
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اليابان تتغلب على أستراليا والسعودية
تهزم الصين في تصفيات مونديال قطر
2022

حقــق املنتخــب اليابانــي فــوزا ثمينا على
ضيفــه األســترالي ( )1-2في اللقــاء الذي
جمعهما اليوم الثالثاء ،في الجولة الرابعة
مــن التصفيات اآلســيوية النهائية املؤهلة
لبطولة كأس العالم .2022
وافتتح العب خط الوسط الياباني أوه تاناكا
التســجيل مبكرا ملنتخب “الساموراي” في
الدقيقة الثامنة من انطالق صفارة البداية.
ورد األســترالي العــب خط الوســط أجدين
هروستيك بهدف التعادل عند الدقيقة .70
ولكــن زميلــه املدافــع عزيز بيهيــش أهدى
هــدف الفــوز لليابان في الوقــت القاتل في
الدقيقة  85من عمر املباراة ،تابع الكرة في
شباكه لدى محاولته تشتيتها.
ورفــع منتخب اليابان رصيده إلى  6نقاط،
ويحتــل املركز الثالث في املجموعة األولى،
لينعــش آمالــه فــي املنافســة علــى إحــدى
بطاقتــي التأهــل مباشــرة إلــى نهائيــات
بطولــة كأس العالــم لكــرة القــدم فــي قطر
شــتاء  ،2022أول املنافسة على األقل على
البطاقة الثالثة املؤهلة للملحق.
بينمــا توقف رصيد منتخب أســتراليا عند
 9نقاط ،ويحتل املركز الثاني في املجموعة
بعد السعودية.
مــن جهة أخرى واصل املنتخب الســعودي
سلسلة انتصاراته في التصفيات اآلسيوية
املؤهلــة لبطولة كأس العالم  ،2022بفوزه
علــى ضيفــه الصينــي ( )2-3فــي اللقــاء
الــذي جمعهما اليوم الثالثــاء ،في الجولة
الرابعة.

وأحــرز العــب خــط الوســط الســعودي
ســامي خليل النجعي هدفــن متتاليني
لألخضر في الدقيقتني ( 15و )38بينما
تكفــل زميله فــراس البريكان بتســجيل
الهدف الثالث في الدقيقة .73
أمــا ثنائيــة التنني الصينــي فقد حملت
توقيع العبيه ،ألويسيو دوس سانتوس
ووو زي ،فــي الدقيقتــن ( 46و)90
علــى الترتيــب ،من عمــر املبــاراة التي
جــرت على ملعــب مدينة امللــك عبداهلل
الرياضيــة "الجوهــرة املشــعة" بمدينة
جدة.
وحقــق منتخــب الســعودية انتصــاره
الرابع على التوالي ،ويتربع على عرش
صــدارة املجموعــة األولــى ،بالعالمــة
الكاملة برصيد  12نقطة ،مبتعدا بفارق
ثالث نقاط عن وصيفه األسترالي.
وتعــرض منتخــب الصــن للهزيمــة
الثالثة مقابل فوز واحد ،ويشــغل املركز
الخامــس على ســلم الترتيب برصيد 3
نقــاط .وفي مــا يلــي ترتيــب املجموعة
الثانية بعد منافســات الجولــة الرابعة
للتصفيــات اآلســيوية املؤهلة إلــى
مونديال قطر :2022
 1السعودية  12نقطة 2أستراليا  9نقاط 3سلطنة عمان  6نقاط 4اليابان  6نقاط 5الصني  3نقاط 6-فيتنام من دون نقاط.

 140مليون دوالر قيمة الهيروين المخبأ
داخل حاوية بالط

وافقت أستراليا على تصنيع مسبار قمري
جوال شبه مستقل يزن  20كيلوغراما لكي
تأخذه وكالة ناســا إلى القمر في مســتهل
العام  2026بحثا عن األكسجني.
وقال بيان حكومي إن املركبة ســتجمع
التربــة التــي تحتــوي علــى أكاســيد،
وستســتخدم ناســا معــدات منفصلــة
الستخراج األوكسجني من تلك التربة.
وسيســتخدم األكســجني املســتخرج مــن
ســطح القمــر فــي النهايــة للحفــاظ علــى
الوجود البشري على القمر ،ودعم البعثات
املستقبلية إلى املريخ.

وقــال نائــب رئيــس وكالــة الفضــاء
األسترالية ،أنتوني مورفيت ،إن "ناسا
أعجبــت بالتكنولوجيا املســتخدمة في
التحكــم عــن بعد مــن شــاحنات تفريغ
ضخمة بطول  ،1600والتي تنقل خام
الحديــد مــن املناجــم في شــمال غربي
أستراليا”.
من جهته ،قال مدير ناسا بيل نيلسون،
إن االتفاقيــة ســتقوي العالقــة مــع
أستراليا املتعلقة باستكشاف الفضاء،
وتعــود هــذه العالقة إلــى أكثر من 50
عاما.

اعترضــت الســلطات األســترالية مــا يقدر
بنحــو  140مليــون دوالر مــن الهيرويــن
مخبــأ داخــل حاويــة شــحن مرســلة إلــى
ملبورن من ماليزيا.
كيلوغرامــا هي
إن الحمولــة البالغــة 450
ً
أكبر شحنة يتم اكتشافها على اإلطالق في
أســتراليا .تم توجيــه االتهام إلــى مواطن

ماليــزي بعد العثور علــى املخدرات مخفية
داخل حاوية من البالط.
عثرت الســلطات على  1290عبوة تحتوي
على الهيروين داخل الشحنة.
تقــول الشــرطة الفيدراليــة األســترالية إن
العبوات كانت تحمل عالمة تجارية حمراء
مميزة.

إعالن

األوبزرفر |  ١٥تشرين األول | ٢٠٢١

The World Observer | 15th October | 2021

ماذا
ستفعل

أوالً؟

قبل أن نتمكن من القيام باألشياء التي نود القيام بها،
علينا جميعا ً أن نقوم بشيء أوالً.

قبل

احجز موعد
لقاحك المضاد

لكوفيد19-

أي
شيء

احجز
موعدك

:

قم بزيارة  australia.gov.auأو اتصل بالرقم .1800 020 080
لخدمات الترجمة الشفهية اتصل بالرقم .131 450
صرحت به الحكومة األسترالية.Canberra ،
ّ
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أستراليات

بوتين :اتفاقية األمنية الثالثية بين
أستراليا والمملكة المتحدة والواليات
المتحدة تقوض االستقرار اإلقليمي

قــال الرئيس الروســي فالديميــر بوتني إن
اتفاقيــة "اوكــوس" األمنيــة الثالثيــة بني
أســتراليا واململكــة املتحــدة والواليــات
املتحدة تقوض االستقرار اإلقليمي.
وأضاف بوتني  -في مقابلة صحفية ُنشرت
علــى موقع الكرملــن علــى اإلنترنت ،وفق
مــا نقلتــه وكالــة أنباء (تــاس) الروســية،
اليــوم /الخميــس - /أن "إنشــاء أي تكتــل،
بمــا في ذلك الكتلة التي ذكرتها املكونة من
الواليــات املتحــدة وبريطانيا وأســتراليا،
يقوض االستقرار اإلقليمي ألنه ،كما أعتقد،
مــن الجيد أن نكــون أصدقاء ،لكن أن نكون
أصدقــاء ضــد أي شــخص ألمــر ســيء من
شــأنه أن يقــوض االســتقرار الذي نســعى

دوما لتحقيقه”.
وأعــرب الرئيــس الروســي عــن أملــه أال
يتطــور الوضــع في ظل ســيناريو ال يمكن
التنبؤ به وأال يتسبب في توترات إضافية
في املنطقة.
وكانت أستراليا واململكة املتحدة والواليات
املتحدة قد أعلنت  -في  15سبتمبر املاضي
 اتفاقية أمنية اســتراتيجية جديدة أطلقعليها اســم اوكوس ،وبموجــب االتفاقية،
تخطط أســتراليا لبناء ما ال يقل عن ثماني
غواصــات تعمــل بالطاقــة النوويــة مــن
تصميم الواليات املتحــدة وتجهيز قواتها
بصواريخ كروز أمريكية التصميم ،من بني
أشياء أخرى.

موافقة أميركية "مبدئية" على بيع
أسلحة إلى أستراليا
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سيدني ضمن أفضل  5مدن في العالم
للنجاة من جائحة كورونا

ال شــيء في الذاكرة الحديثــة قد غ ّير حياة
تماما مثل جائحة كورونا ،من إغالق
املدينة
ً
مكاتب وسط املدينة ،إلى قيود املطاعم ،فقد
غيــرت االحتياطــات ضــد الجائحة مشــهد
املدن في جميــع أنحاء العالم ،على األرجح
على املدى الطويل.
فــي الواقع ،فإن الوباء هــو األول من نوعه
الذي يحدث لنا كـ"حضريني" ،حســبما ذكر
تقرير نشــرته شبكة "بي بي سي" .فعندما
ظهــرت اإلنفلونــزا اإلســبانية فــي أوائــل
القرن العشــرين ،كان  14%فقط من البشر
يعيشــون في املــدن ،لكن اليــوم ارتفع هذا
الرقــم إلــى  ،57%وف ًقــا لتقديرات شــعبة
السكان في األمم املتحدة.
نتيجــة لذلــك ،كان علــى املــدن أن تصبــح
أكثر يقظة فيما يتعلــق بالحماية الصحية
واألمــن العــام لحمايــة ســكانها بشــكل
أفضل .لتوضيــح التغييرات التي أدت إلى
زيادة الســامة ،أصدرت وحــدة املعلومات
االقتصادية مؤخ ًرا مؤشر املدن اآلمنة لعام
 ،2021والــذي يصنــف  60مدينــة بنــا ًء
علــى  76مؤشــر أمــان ،كالبنيــة التحتيــة
والتعامــات الرقميــة واألمــن الشــخصي
والعوامــل البيئية ،وبالطبع الصحة وعلى
وجــه الخصوص التأهــب لألوبئة ووفيات
كوفيد 19هذا العام.
واحتلــت عاصمــة الدنمــارك كوبنهاغــن
املرتبــة األولــى في املؤشــر بســبب ركيزة
األمــن البيئــي الجديــدة للمؤشــر ،وجودة
الهواء ،وتدوير النفايــات ،وغطاء الغابات

في املدن.
وحجــزت تورنتــو أكبر مدن كنــدا املرتبة
الثانيــة فــي مؤشــر الســامة العامــة ،مع
درجــات عالية فــي البنيــة التحتية واألمن
البيئي.
وجاءت سنغافورة باملرتبة الثالثة ،وحققت
املرتبــة الثانية على مؤشــر األمــن الرقمي
واألمــن الصحــي وأمــن البنيــة التحتيــة،
واســتخدمت نقــاط القــوة هــذه للتحــرك
بســرعة خالل األيام األولى للوباء ،تفتخر
الدولة ً
أيضا بأحــد أعلى معدالت التطعيم
في العالم (حال ًيا تصل إلى .)80%
وحصلت ســيدني أكبر مدن أستراليا على
املركز الرابع بشــكل عام في املؤشــر ،وفي
املراكــز العشــرة األولــى مــن حيــث األمن
الصحي .كانت أســتراليا واحدة من أوائل
تمامــا أثناء
الــدول التــي أغلقــت حدودها
ً
الوبــاء وحافظــت علــى عمليــات إغــاق
صارمة في مواجهة الحاالت املتزايدة ،مما
حقق تأثي ًرا إيجاب ًيا.
واحتلت العاصمة اليابانية طوكيو املرتبة
الخامســة فــي املؤشــر العام وعلــى رأس
مؤشــر األمن الصحي ،الذي يقيس عوامل
مثــل الرعاية الصحية الشــاملة ،والتأهب
لألوبئة ،ومتوسطالعمر املتوقع ،والصحة
العقليــة ،والوفيــات الناجمــة عــن كوفيــد
 .-19علــى الرغم من ارتفاع الحاالت خالل
األلعــاب األوملبية ،فقــد انخفضت املعدالت
بشــكل كبير حيث وصلت اللقاحات إلى ما
يقرب من  % 60من السكان.

تحرك اليوم لتحسين صحتك العقلية!

وافقــت وزارة الخارجيــة األميركيــة علــى
صفقة بيع أســلحة محتملة إلى أســتراليا،
وجــاءت املوافقة عبر وكالة التعاون األمني
الدفاعــي املختصة باملوافقــة على صفقات
بيــع األســلحة املحتملة ،قبــل تمريرها إلى
الكونغرس.
ووفق بيان لوكالة التعاون األمني الدفاعي،
فــإن الصفقــة تتضمــن بيــع مروحيات من
طراز  MH-60Rمتعــددة املهــام ،ومعدات

أخــرى ،بكلفــة تقديرية تبلــغ  985مليون
دوالر.
ووفقــا للبيــان ،فــإن الصفقة ســتعزز قوة
السياســة الخارجيــة للواليــات املتحــدة
وأمنهــا القومــي ،ألن أســتراليا مــن أقرب
الحلفاء في منطقة املحيط الهادئ.
وأضاف البيان أن الصفقة ســتعزز قدرات
أســتراليا مــن دون اإلخــال بالتــوازن
العسكري في املنطقة.

ثبــت أن التماريــن فــي الهــواء
الطلــق -مثل الركض والســباحة
وركــوب الدراجــات واملشــي
والعمــل في الحدائــق والرقص -
تقلل من مشاعر القلق واالكتئاب.
ُيعتقــد أن هــذه التحســينات في
الحالــة املزاجية مرتبطــة بزيادة
الدورة الدموية في الدماغ وزيادة
السيروتونني( .السيروتونني هو
هرمون يســاعد على تنظيم وقت
النــوم واالســتيقاظ والتفكيــر
واملحافظة على املزاج).
للبالغــن  ،يوصــى بممارســة
الرياضــة ملــدة  30دقيقــة يوم ًيا.
لألطفال والشباب  60دقيقة.
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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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تصبحون على
خير يا رافضي
التطعيم

كــــــاريـــكـــاتـــور

 رودريغو،شــدد الرئيس الفلبينــي
 علــى ضــرورة ارتــداء،دوتيرتــي
الكمامــات وااللتــزام بمســافة
 إضافــة إلى،التباعــد االجتماعــي
 من،الحصــول علــى لقــاح كورونا
أجل الحد من انتشار الفيروس في
.البالد
وحــول الذيــن يرفضــون تلقــي
 اقتــرح دوتيرتي تطعيمهم،اللقاح
 إذ قال فــي خطــاب،أثنــاء نومهــم
 "أعلــم:، اليــوم الثالثــاء،متلفــز
أن الكثيريــن ال يزالــون يرفضــون
 يجب عليكم البحث عنهم.التطعيم
فــي حاراتكــم ودعونــا نذهــب إلى
،منازلهــم ونطعّ مهــم أثنــاء نومهم
 وســأقود،هكــذا تنتهــي القصــة
."الحملة شخصيا

John Lyons In Conversation With Bob Carr
Venue:

Author and Former
Middle East Correspondent.
Award-winning journalist,
John Lyons, goes to the heart
of how the media reports - or
does not report - one of the
biggest stories of our time:
the conflict in the
Middle East.

Bryan Brown Theatre
Bankstown Library and
Knowledge Centre
Cnr Rickard & Chapel Road
Bankstown NSW 2200

When:

Thursday 11 November 2021

Time:

6.30 pm

Contact:

info@arabfederation.org.au

Bob Carr is the longest serving
Premier of New South Wales 1995-2005
as well as former Australian Foreign
Minister 2012-2013.

Bookings: https://events.humanitix.com/aaf-nov21
This is a free ticketed event and you need to book online to be admitted.
COVID 19 safety rules must be observed.

In his recently launched book, John Lyons looks at
the power of lobby groups and shows how they
determine much of what is written about Israel, and
he turns the spotlight on his own profession and its
failings.

As Foreign Minister he shifted
Australian policy on Palestine
and successfully managed
Australia-China relations
as well as our alliance
relationship with
the United States.

John Lyons is one of Australia’s most
experienced journalists. He is currently
Head of Investigative Journalism at the
ABC, responsible for Four Corners,
7.30, Foreign Correspondent, Insiders,
Australian Story, Q&A and the

For Lyons, the six years he spent in Jerusalem as
Middle East correspondent for The Australian were
the toughest of his forty-year career. He explains
how lobby groups attempt to prevent the real story being told and
revealing how he himself became a target. He describes how journalists
who accurately report what they see can be hounded and vilified, part
of a practice of intimidation, harassment and influence peddling that is
designed to stop the truth from being told—a practice that must stop.

Investigative Reporting Team. Over the
past forty years, he has held leadership
positions in several major
organisations, including editor of The
Sydney Morning Herald and executive
producer of Nine’s Sunday program.
For six years, John was The Australian’s
Middle East correspondent, based in
Jerusalem, an experience that led him

The Book Dateline Jerusalem – Journalism’s Toughest Assignment -

to write the bestselling Balcony over

Published by Monash Press - will be available for sale on the night.

Jerusalem.
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الوزيرة وارد تزورالمرأة المسلمة أستراليا

قامــت وزيرة التعددية الثقافية والرياضة
نتالــي وارد بزيــارة رابطة املرأة املســلمة
أستراليا في الكمبا وقالت خالل اللقاء:
“ رابطــة املــرأة املســلمة أســتراليا فــي
الكمبــا تعمل بشــكل رائع لضمــان تمثيل
صوت النساء املســلمات بقوة خالل فترة
الكوفيد.

كان لــي الشــرف أن أعبــر عــن امتنانــي
شــخص ًيا للمديــرة التنفيذيــة مهــا عبدو
جن ًبــا إلــى جنــب مــع بعــض موظفيهــا
واملتطوعني الرائعني لقيادتهم.
شــكر ًا لكل مــن النواب ويندي ليندســي ،
جهاد ديــب  ،جون أجاكا والســيد جورج
زخيا النضمامهم إلي”.

الوزيرة ناتالي وارد تزور منظمة خيرية
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أسترالية تنتحل صفة طبيبة وتصدر شهادات
مزيفة الستثناء  600شخص من لقاحات كورونا
انتحلــت ســيدة أســترالية صفــة طبيبــة
وقامــت بإصــدار شــهادات طبيــة مزيفــة
الســتثناء حامليهــا مــن الحصــول علــى
لقاحــات كورونــا مبــررة ذلــك بأنــه ال
يجــب إجبــار النــاس على الحصــول على
اللقاحات.
ذكــرت ذلــك قنــاة "إيــه بــي ســي"
األسترالية ،في تقرير عن الواقعة ،مشيرة
إلــى أن الســيدة األســترالية البالغــة مــن
العمر  45عاما ،تقول إنها لم ترتكب خطأ.
وتابعــت" :تم ضبط الســيدة يوم األربعاء
ومــن املقــرر أن تواجــه العديــد مــن
التهم أبرزهــا انتحــال صفــة طبيبــة على
خالف الواقع”.
لكن السيدة تقول إنها انتحلت تلك الصفة
إلصدار الشــهادات الخاصــة بإعفاء مئات
األشخاص من لقاح كورونا.
وتدافع الســيدة عن فعلتهــا بالقول" :بكل
بســاطة ،ال أعتقد أنه يمكــن إجبار الناس
على التطعيم بلقاح كورونا".
لكن تقرير القناة أوضح أن الحصول على
شــهادة مزيفــة من الســيدة كانــت تكلفته
تصل إلى  150دوالر.
وتقول الســلطات الرســمية في البالد إنه
سيتم تعقب الحاصلني على تلك الشهادات
املزيفــة في عموم أســتراليا والتنبيه على
الجهات املختصة بالكشف عنها.

وتابعــت" :ال يمكن التعامــل مع هذا األمر
ببســاطة ...إنه أمر في غاية الخطورة ألنه
ينطــوي على خــداع اآلخريــن وتعريضهم
للخطــر عــن طريــق تقديم وثيقــة تقول أن
الشــخص حاصل علــى اللقاح رغم أن ذلك
لم يحدث".
ولفت التقرير إلى أنه من املقرر أن تخضع
الســيدة للمحاكمة في  28أكتوبر /تشرين
األول الجــاري ،ومــن املمكــن أن تواجــه
الســجن أو دفــع غرامــة تقدر بـــ  10آالف
دوالر.
وتقــود غالبية دول العالم جهودا واســعة
لتطيعــم مواطنيها باللقاحــات املضــادة
لفيــروس كورونا املســتجد ،الــذي تحول
إلــى جائحة عاملية ،كــي يصبح من املمكن
استعادة األنشطة الحياتية والتعايش مع
وجــود هذا الفيروس ،الذي ال يزال نشــطا
منذ ظهوره أواخر عام .2019

أستراليا :اختبار ذاتي لكوفيد 19-في المنزل
اعتبار ًا من تشرين الثاني/نوفمبر

قالت وزيــرة التعددية الثقافيــة والرياضة
نتالــي وارد " :اآلن بعــد أن خففــت القيود
 ،من الرائــع زيارة بعض منظمات املجتمع
الرائعة لدينا التي قامت بأعمال خيرية من
وراء الكواليس خالل الكوفيد.
املحطة األولى :منظمــة Addison Road

 - Communityالتــي تســاعد فــي إطعام
 8000شــخص فــي األســبوع ولديها 720
متطوع وقلوب كبيرة.
شــكر ًا جزيــ ً
ا لــكل واحــد منهــم والرئيس
التنفيــذي روزانــا باربيرو وكريغ فوســتر
وكايلي كوونج ملساهمتك الرائعة”.

IMAGE FRENZY
Antoine Yammine

0400 140 120

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

ســيتم توفيــر أدوات االختبــار الذاتــي
لكوفيــد -19فــي أســتراليا اعتبــار ًا من 1
تشــرين الثاني/نوفمبر بنا ًء على قرار من
إدارة السلع العالجية (.)TGA
يمكــن لألســتراليني إجــراء اختبــارات
كوفيد -19في املنزل اعتبار ًا من  1تشرين
الثاني/نوفمبــر بنــا ًء علــى توصيــة مــن
الجهة الناظمة الصحية.
وقــال وزير الصحة الفدرالــي غريغ هانت
إن االختبــار الجديــد يعد خطوة حاســمة
إلى األمام.
وقــال هانــت للصحفيــن" :هــذه حمايــة
إضافية هامة لألستراليني".
“أحــد األشــياء املهمــة هــو أنــه يمكننــا
اســتكمال مــا يعــرف باختبــار تفاعــل
البوليميراز املتسلســل ( - )PCRاالختبار
الــذي نعرفه جميع ًا إذا ذهبنــا إلى إحدى
عيــادات الكومنولث أو العيــادات التابعة

للواليات  -من خالل االختبار املنزلي”.
وأضــاف اإلدارة فــي بيــان إن اســتحداث
االختبــار الذاتــي يعتمــد علــى تحقيــق
مســتويات أعلى من التطعيمات في جميع
أنحاء البالد.
وقــال متحــدث إن الواليــات واألقاليــم
ســتحتاج أيضــ ًا إلــى أنظمة فعالــة يمكن
لألشــخاص من خاللها اإلبــاغ عن نتائج
االختبــار الذاتــي اإليجابيــة ،فــي حــال
إصابتهم بكوفيد.-19
وقالــت إدارة الســلع العالجيــة إن الذيــن
تثبــت إصابتهم من خالل االختبار الذاتي
ثان في
ســيتم توجيههم إلجــراء اختبــار ٍ
عيادة صحية.
ويتــم اســتخدام اختبــارات املســتضد
الســريع علــى نطــاق واســع فــي أوروبــا
والواليــات املتحدة ويمكن أن توفر نتيجة
في غضون  20دقيقة.
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الصحة والكورونا

دراسة أسترالية :ماليين
الشباب والنساء "مكتئبون
وقلقون" بسبب كورونا

اعتماد فايزر لألطفال تحت سن  11عاما
قبل نهاية نوفمبر
قــال البيــت األبيض إنه ســيتم اعتماد لقاح فايــزر لألطفال
تحت سن  11عاما قبل نهاية نوفمبر.
وفــي ســياق متصل؛ قالت شــركتا فايــزر وبيونتــك إنهما
طلبتــا من املنظمــن الفيدراليني الســماح باســتخدام لقاح
فيروس كورونا في حــاالت الطوارئ لألطفال الذين تتراوح
عامــا ،وهي خطوة يمكن أن تســاعد
أعمارهــم بــن  5و ً 11
في حماية أكثر من  28مليون شخص في الواليات املتحدة،
وماليني األطفال عامليا.
قالت الشــركات إنها كانــت تقدم بيانات تدعــم التغيير إلى
إدارة الغــذاء والدواء .وقد وعدت الوكالة بالتحرك بســرعة
بشــأن الطلــب وحــددت مبدئ ًيــا اجتماعً ــا فــي  26أكتوبر/
تشرين األول للنظر في األمر.
ينتظــر اآلبــاء فــي جميــع أنحــاء الواليــات املتحــدة قــرار
املنظمــن ،والــذي قــد يؤثر على الحياة األســرية وتشــغيل
املدارس.
وال يعتمــد التصريح علــى قوة بيانات التجارب الســريرية
فحســب ،بــل على ما إذا كان بإمكانهــم أن يثبتوا للمنظمني
أنهــم قادرون علــى تصنيع تركيبــة جديدة لألطفال بشــكل
صحيح.
فــي الشــهر املاضي ،أصــدرت شــركة فايزر بيانــات جديدة
أظهــرت أن نظام جرعتني مــن  10ميكروغرام  -ثلث الجرعة
املســتخدمة للمراهقــن والبالغــن  -آمــن ويولد اســتجابة
مناعية "قوية" في تجربة ســريرية لألطفال الصغار .وقالت
إن الحقــن كانت جيــدة التحمل وأنتجت اســتجابة مناعية
وآثا ًرا جانبية مماثلة لتلك التي شوهدت في دراسة أجريت

عاما.
على أشخاص تتراوح أعمارهم بني 16وً 25
تشــمل اآلثار الجانبية الشائعة للمراهقني والبالغني التعب
والصداع وآالم العضالت والقشــعريرة والحمى والغثيان ،
وف ًقا ملراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها.
قد يعني طلب الشركة أن الجرعات لن تكون متاحة حتى شهر
نوفمبــر تقري ًبا إذا كانــت إدارة الغذاء والــدواء تقضي وق ًتا
طوي ً
ال في مراجعة البيانات لتلك الفئة العمرية كما فعلت مع
عاما .طلبت
األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني  12و ً 15
شركتا  Pfizerو  BioNTechتوسيع نطاق استخدام اللقاح
الخــاص بهما للمراهقني في  9أبريل وتم اعتمادهما من قبل
إدارة الغذاء والدواء األميركية في  10مايو.
ومــن املقــرر أن تجتمــع مجموعــة استشــارية رئيســية من
إدارة الغذاء في  26أكتوبر ملناقشــة بيانات شــركة .Pfizer
يمكــن املوافقة على اللقاح بعد ذلــك االجتماع بوقت قصير،
اعتمادًا على مدى ســرعة تحرك إدارة الغذاء والدواء ومركز
السيطرة على األمراض.

األمم المتحدة تطلق خطة عالمية جديدة لتطعيم 70
بالمئة "من سكان كل بلد"

خلصت دراســة نشــرت بدورية النســيت ،يوم الجمعة ،إلى
أن جائحــة كوفيــد -19أدت إلــى زيــادة في حــاالت القلــق
واضطرابــات اكتئابية كبيرة في أنحــاء العالم ،خاصة لدى
النساء والشباب.
وقــال الباحثــون إن الشــباب عانــوا فــي ظــل بعدهــم عــن
أصدقائهــم نتيجة إغالق أماكن الدراســة ،ووجد العديد من
النساء أنفســهن يتحملن العبء األكبر من األعمال املنزلية،
ويواجهن مخاطر عنف أسري أكثر.
وسجلت الدراسة ،التي قادها أكاديميون بجامعة كوينزالند
فــي أســتراليا 76 ،مليــون حالــة إضافية مــن االضطرابات
املرتبطة بالقلــق و 53مليون حالة من االضطراب االكتئابي
الكبير مع انتشار كوفيد -19في .2020
وقالت أليز فيراري ،املشــاركة في إعداد الدراســة "لألســف،
وألســباب عــدة ،النســاء كــن دائمــا األكثــر عرضــة للتأثــر
بالتبعــات االجتماعية واالقتصادية للجائحة .املســؤوليات
اإلضافية للرعاية املنزلية تميل ألن تقع على عاتق النســاء،
وألن النســاء أكثــر عرضــة ألن يكن ضحايا للعنف األســري
الذي زاد في مراحل مختلفة من الجائحة".
وأضافــت أن إغــاق املــدارس وغير ذلك مــن القيود حدمن
"قدرة الشباب على التعلم والتفاعل مع أقرانهم".
شــمل البحث  48دراســة أجريت ســابقا من مختلف أنحاء
العالــم ،وعمــل على تجميــع نتائجها في تحليــل إحصائي
لتحديد مدى انتشــار اضطرابات الصحــة العقلية في 204
من الدول واملناطق في .2020

كشــفت منظمة الصحة العاملية ،الخميس ،عن خطة بقيمة 8
مليــارات دوالرات ،تهــدف للقضــاء على جائحــة كورونا ،من
خالل جعل اللقاحات بمتناول الجميع في كل أنحاء العالم.
وتهدف الخطة إلى تطعيم  70في املئة من ســكان كل بلد في
العالم ضد كورونا ،بحلول منتصف عام .2022
وكانــت منظمــة الصحــة العامليــة قد حــددت هدفــا تمثل في
تطعيم  10في املئة من سكان كل بلد في العالم ،بحلول نهاية
سبتمبر املاضي ،لكن  56دولة ،غالبيتها في أفريقيا والشرق
األوسط ،لم تتمكن من إنجاز هذا الهدف في املوعد املحدد.
وبعيــد إطالقهــا ،دعــا األمني العــام لألمم املتحــدة أنطونيو
غوتيريــش الدول "لالتحاد وإنجاح الخطة العاملية" ،مشــيرا
إلى أنه "ظل ولفترة طويلة يضغط من أجل تبني خطة تطعيم
عاملية للوصول إلى الجميع في كل مكان".
وأضاف" :بدون اتباع نهج منسق ومنصف ،لن ينخفض عدد
حاالت اإلصابة بالفيروس في أي بلد بمرور الوقت .ومن أجل
الجميــع ،يجــب أن تتوفر اللقاحات في جميع البلدان بشــكل
عاجل".
ويوجد أكثر من  235مليون حالة إصابة مؤكدة بكورونا في
جميع أنحاء العالم ،وما يقرب من خمســة ماليني حالة وفاة،
وفقا ألحدث بيانات من منظمة الصحة العاملية.
وتتطلــب الخطة الجديدة توفير  11مليــار لقاح للتغلب على
الجائحــة .وعلــى الرغــم من أنه تــم إعطاء ما يقــرب من 6.5
مليار جرعة على مســتوى العالم اعتبارا من نهاية ســبتمبر
املاضــي ،وتــم تطعيم ثلث ســكان العالم تقريبــا ،إال أن "عدم
املساواة" في الحصول على اللقاحات ال يزال موجودا.
وقــال مدير عــام منظمة الصحــة العاملية ،الدكتــور تيدروس
أدهانــوم غيبرييســوس" :اســتخدمت البلــدان ذات الدخــل
املرتفــع واملتوســط  75في املئة من جميــع اللقاحات املنتجة
حتــى اآلن" .وذهــب أقل من واحد في املئة مــن الجرعات إلى
البلــدان منخفضة الدخل ،مضيفا أن "أفريقيا شــهدت تطعيم
أقل من خمسة في املئة من الناس بشكل كامل".

وأضــاف أن "معدل اإلنتاج العاملــي للقاحات يبلغ حاليا 1.5

مليار جرعة شهريا ،مما يعني وجود إمدادات كافية لتحقيق
أهدافنا ،بشرط أن يتم توزيعها بشكل منصف".
ودعــا مصنعي اللقاحات إلى إعطــاء األولوية للعقود املبرمة
مع "كوفاكس" و"الصندوق األفريقي القتناء اللقاحات" ،فضال
عــن مشــاركة "املعرفة والتراخيــص غير الحصريــة" لتمكني
جميع املناطق من زيادة قدرة التصنيع ،على حد تعبيره.
أمــا بالنســبة للبلدان التي تنتــج اللقاحات فعليها الســماح
بتدفــق اللقاحات واملواد الخام عبر الحدود ،وتســهيل تبادل
املعرفــة والتكنولوجيا والتراخيــص ،وفقا للدكتور تيدروس
الذي حث الحكومات على تحديث أهدافها وخططها الوطنية
للقاحات لتوجيه االستثمار في التصنيع وتوزيع اللقاحات.
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بشرى من خبير أميركي
دلتا قد يكون آخر تحور لكورونا
أكــد يفجينــي كونــن عضو األكاديميــة الوطنيــة األميركية
للعلوم ،إن ساللة دلتا ،التي تعتبر أشرس تحورات فيروس
كورونــا ،وتهيمــن حاليــا بني ســاالت الفيروس املســتجد،
تعتبــر بمثابــة القاعــدة لتطــور هــذا الفيروس ،وقــد تكون
املتحور األخير له.
ووفقــا لتقرير لوكالة "تاس" الروســية ،فإنــه من املرجح أن
يظــل متحور دلتا مســيط ًرا لفتــرة من الوقــت إال إذا توقف
كورونا عن التطور.
ً
وأشار كونني إلى أنه كلما تم تعديل الفيروس وفقا للظروف
الحالية ،زادت صعوبة تطور الســالة ،ومن املرجح أن يظل
متغيــر دلتــا مــن كورونا ،الــذي أصبــح مهيم ًنا فــي العالم
فــي عدد الســكان ،بعــد أن توقف عن التطــور ،نظ ًرا ألنه من
ً
تعديــا أن تتطور
الصعــب بشــكل متزايد على ســالة أكثر
بشكل أكبر.
وأضاف بالقول" :هناك بالتأكيد نوع من االســتقرار فمتغير
دلتا هو املســيطر لبعض الوقت وكلما تــم تعديل الفيروس
وف ًقــا للظــروف الحاليــة ،زادت صعوبة تطور الســالة هذه
العمليــة معقدة بســبب التطعيــم ،الذي يتم تنفيذه بنشــاط
فــي جميع أنحاء العالم في هــذه الحالة ..يركز العلماء على

متغير فيروس كورونا الذي يخترق الدفاع املناعي" ،مشير ًا

دواء "مولنوبيرافير"
الجديدة سيكون متاحا في
أستراليا مطلع العام المقبل

إلى أن ظهور مثل هذه السالالت يترافق ببعض الصعوبات،
حيــث من الصعب علــى الفيروس الحفاظ علــى قدرة عالية
على االرتباط باملســتقبالت ،وفي نفس الوقت "الهروب" من
األجسام املضادة.
وقــال" :من الصعــب الجمع بني كل ذلك ،وتبقــى قليلة جدا
فرص دلتا ،إلنتاج طفرات قادرة على الصمود أمام األجسام
املضادة".
وأوضح أنه ال يســتطيع الجزم بأن الفيروس لن ينتقل إلى
مســتوى جديد من التطور ،لكن العوامل املذكورة تشير إلى
أن الوضع ليس في غاية السوء.

لقاح فايزر فعال حتى مع المتحور دلتا

في حني ما زال املتحور دلتا ينتشــر ويفرض سيطرته حول
العالم مثيرا القلق ،كشــفت دراســة جديــدة أن فاعلية لقاح
فايزر/بيونتيك املضــاد لفيــروس كورونــا فــي الوقايــة من
اإلصابــة بأعراض خطيرة تســتدعي دخول املستشــفى ،أو
الوفاة ،تصل إلى نسبة  ، 90%وتستمر ملدة ستة أشهر على
األقل حتى في مواجهة دلتا .
ووجدت الدراسة التي مولتها شركة "فايزر" ،ونشرها موقع
 ،abc Newsأنــه عندما يتعلق األمــر بالوقاية من العدوى،
فإن فعالية اللقاح تتضاءل بسرعة مع مرور الوقت ،أي بعد
 6أشــهر من الجرعة الثانية ،وتكون فعالة بنســبة  47%فقط
في منع العدوى.
كما اعتبر باحثون أن السبب يكمن في تراجع فاعلية اللقاح
مع الوقت ،وليس مواجهة ســاالت أكثر قدرة على االنتشار
من الفيروس.
الفاعلية تنخفض مع مرور الوقت
ولفتــت البيانــات إلى أن فاعلية اللقــاح ضد دلتا كانت 93%
بعد الشهر األول ،ثم انخفضت إلى  53%بعد أربعة أشهر.
أمــا فــي مواجهــة متحــورات أخــرى مــن فيــروس كورونا،
فانخفضت الفاعلية إلى  67%من .97%
هذا وتتماشــى نتائج الدراسة مع البيانات املنشورة سابقاً
من إســرائيل واملراكز األميركيــة ملكافحة األمراض والوقاية
منهــا ،والتي نظــرت في فعاليــة اللقاح بمــرور الوقت ،لكن
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الدراســة التي تمولها شــركة  Pfizerهي األولى التي تنظر
في كيفية تأثير متغير دلتا على لقاح .Pfizer
جرعات معززة
مــن جانبه ،قال د.ســيمون وايلــدز ،اختصاصــي األمراض
املعديــة "ظلــت فعاليــة اللقاح ضــد املتغيــرات الدلتا وغير
الدلتــا مرتفعة أثناء الدراســة ،مما يشــير إلى أن اللقاحات
عملت بشكل جيد".
فيما ،قالت سارة واي تارتوف ،عاملة أوبئة وأمراض معدية
فــي قســم األبحــاث والتقييم فــي كايــزر بيرماننتي جنوب
كاليفورنيــا ،واملؤلفة الرئيســية للدراســة" :تدعــم النتائج
التــي توصلنــا إليها صانعي السياســات الذيــن يواصلون
مراقبة فعالية اللقاح بمرور الوقت".
كمــا أضافــت "بالنظــر إلــى التراجــع امللحــوظ ،ســيكون
مــن الضــروري تقييــم مــا إذا كان هناك ما يبــرر توصيات
الجرعات املعززة للمساعدة في السيطرة على انتقال متغير
الدلتا املتزايد ،خاصة مع دخولنا موســم الخريف/الشــتاء
القادم".
تأتــي هذه الدراســة بعدما أجــازت إدارة األغذية والعقاقير
األميركية اســتخدام جرعة منشطة من لقاح فايزر/بيونتيك
لكبار السن وبعض األميركيني األكثر عرضة للعدوى.
كمــا طالب علمــاء باملزيد من البيانات قبــل التوصية بمنح
جرعات تنشيطية لكل من حصل على اللقاح.

أعلنت الحكومة األســترالية عن شــراء  300ألف جرعة من
حبوب مولنوبيرافير املضادة لكورونا.
ويعرف العالج الجديد بأســم  Molnupiravirوهو عبارة
عن كبسوالت يتم أخذها عن طريق الفم ويتم وصفها لعالج
املرضــى البالغــن الذيــن يعانون مــن اعــراض خفيفة إلى
معتدلة.
وقالــت الشــركة املنتجــة إنهــا تقدمــت إلى هيئــة ترخيص
األدويــة االمريكيــة للحصول على موافقة طارئة الســتخدام
العالج.
وأكــدت الشــركة أن البيانــات تشــير إلى نجــاح العالج في
تقليل الوفيات جــراء كورونا واعداد املرضى الذين بحاجة
لدخول املستشفى إلى النصف.
وأشــار وزيــر الصحــة الفيدرالي غريــغ هانت إلــى ان هذا
العــاج الجديــد ســيكون متاح ًا في أســتراليا مطلــع العام
املقبــل لكن اســتخدامه يتوقــف ايض ًا علــى ترخيص هيئة
االدوية االسترالية.

بعض التحديثات على قواعد
العزل الذاتي:
• إذا كنت مصا ًبا بفيروس  ، COVID-19فيجب عزل نفسك
يوما على األقل  -حتى إذا تم تطعيمك.
ملدة ً 14
• يجب عزل املخالطني املقربني الذين تم تطعيمهم ألنفســهم
ملدة  7أيام (والحد من تحركاتهم ملدة  7أيام قادمة).
يجــب عــزل املخالطني القريبني الذين لم يتــم تطعيمهم ملدة
يومــا .إذا تــم إخبارك بأنك على اتصــال وثيق قبل يوم
ً 14
اإلثنــن  11أكتوبر وتــم تطعيمك بالكامل  ،فيمكنك التوقف
عــن العــزل الذاتي إما فــي نهاية الفترة املذكورة ســاب ًقا أو
الساعة  11.59مسا ًء يوم االثنني  18أكتوبر  ،أيهما أقرب.
• تحتــاج جهــات االتصــال املخالطــة إلى االختبــار والعزل
الذاتــي حتــى تحصل على نتيجة اختبار ســلبية  -حتى لو
تم التطعيم.
• إذا ظهــرت عليــك أي أعــراض لـــ  ، COVID-19فاخضــع
لالختبــار فــو ًرا واعــزل نفســك حتــى تحصل علــى نتيجة
سلبية  -حتى إذا تم تطعيمك.
دعونا نبقى آمنني من فيروس كوفيد .-19

12

األوبزرفر |  ١٥تشرين األول | ٢٠٢١

مجتمع

The World Observer | 15th October | 2021

منتدى معلوماتي لوسائل اإلعالم المتعددة الثقافات

اســتضافت حكومة نيو ساوث ويلز منتدى حصري خاص
بوســائل اإلعــام متعــددة الثقافــات فــي يــوم الثالثاء 12
أكتوبــر عــن طريــق تطبيــق زوم .كان اللقاء فرصــة ممتازة
لوســائل االعــام األثنية كــي تطرح األســئلة ومعرفة املزيد
عــن :بيانــات التطعيــم واألفكارالتعلقــة بــه مــن أجــل نقل
املعلومات الصحيحة للمجتمعات األثنية.
املعلومــات املضللــة املتداولــة حــول .COVID-19وأثرهــا
السلبي على املجتمع وطريقة محاربتها حتى يتمكن جميع
السكان من تلقي اللقاح من أجل حمايتهم من هذا الفيروس

والخروج بالوالية من هذه الجائحة.
حضر الجلسة:
وزير التعددية الثقافية ناتالي وارد
الرئيــس التنفيذي لهيئة التعددية الثقافية في نيو ســاوث
ويلز جوزيف ال بوستا ،
سكرتير هيئة خدمة خدمة الزبائن ويليام مورفي
املستشــارة الطبــي األول للصحــة فــي نيــو ســاوث ويلز ،
الدكتورة جان فيزل.
مندوبون عن وسائل االعالم األثنية

منتدى اعالمي مع وزيرة التعددية الثقافية والرياضة ناتالي وارد

خالل منتدى االعالم العربي الذي عقدته مؤخرا وزيرة التعددية
الثقافية والرياضة ناتالي وارد مع بعض املؤسسات االعالمية
العربيــة مــن خالل تطبيق ذووم  ،تكلمت خاللــه الوزيرة وارد
عن دعمها وتقديرها لالعالم األثني ملا قام ويقوم به من جهود
خالل فترة تفشي جائحة كورونا األخيرة في والية نيو ساوث
ويلــز .أضافــت الوزيــرة وارد أن االعالم العربــي لعب دورا

مهمــا ورائــدا في نقــل تعليمــات وزارة الصحة واملســاهمة
فــي تطبيــق القوانــن املعمول بها خالل فتــرة االغالق للحد
من تفشــي فيروس كورونا فــي املناطق املوبوءة ،وكان صلة
الوصل بني الجالية العربية والحكومة .من جهة أخرى شكر
ممثلو الوســائل االعالمية الوزيرة وارد على اتاحة الفرصة
لالعــام العربي لنقل وجهة نظــر الجالية العربية في كل ما

جرى ويجري خالل فترة االغالق الى الحكومة للعمل سوية
على ازالة كافة العوائق التي قد تعرقل الحكومة في القضاء
على تفشــي فيروس كورونا وخصوصا ما يتعلق بتشجيع
الجميــع علــى تلقــي اللقاح وانهــاء االغالق .مثل مؤسســة
األوبزرفــر العامليــة لالعالم في هذا اللقــاء رئيس تحرير ومدير
املؤسسة الزميل ممدوح سكرية.
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إنّ عشــرات الســنني مــن التمييــز العنصــري ضــ ّد الشــعب
الفلســطيني تجعل هذا البيان ضروري ًا .يتج ّلى هذا التمييز
العنصري حال ّي ًا في االحتالل العسكري اإلسرائيلي لألراضي
الفلســطينية ،وفي محاصرة ماليني الالجئني الفلســطينيني
فــي املخ ّيمــات ،وفــي الهجمــات اإلســرائيلية املتكــ ّررة على
أرواح الشعب الفلسطيني وممتلكاته.
التعصــب الســافر أيضــ ًا عندمــا يتــ ّم تصويــر
وي ّتضــح
ّ
الفلســطينيني كإرهابيني ،ويوصمون بصفات سلبية بسبب
هويتهم الدينية أو القوم ّية ،ويعاملون كشــعب قليل القيمة،
مع أنهم إ ّنما ُيطالبون بحقوقهم الوطنية بالطرق الســلمية.
كمــا أنّ
التعصــب ض ّد الفلســطينيني قد يســتهدف العاملني
ّ
فــي وســائل اإلعــام واملؤسســات والطلبــة واألكاديميــن
(أينما كانوا) إذا انتقدوا إســرائيل أو تعاطفوا مع الشــعب
الفلسطيني.
املقصود بالعداء ض ّد الفلسطينيني أنماط اللغة واملمارسات
التعصــب والعنصريــة والكراهيــة والعنــف
توجــه
التــي
ّ
ّ
ضــ ّد الفلســطينيني .قد تكــون هذه اإلســاءة لفظية ،صريحة
أو ضمن ّيــة ،أو عنيفــة .وقــد تصل فــي أســوأ تج ّلياتها إلى
إنكار وجود الشــعب الفلسطيني نفســه .وهذ اإللغاء يسهّ ل
اســتمرار العنــف ض ّد الفلســطينيني ويكــ ّرس إنــكار ح ّقهم
بتقرير مصيرهم.
ُ
إنّ اتهامــات معــاداة الســام ّية ال ينبغــي أن تســتخدم كدرع
لحماية إسرائيل من االنتقاد لظلمها للفلسطينيني ،وتحدّيها
للقانون الدولي.
غالب ًا ما يكون من أقوى املناصرين لحقوق الفلسطينيني أفراد
من اليهود املســتنيرين املح ّبــن للحرية .كتب بيتر راينارت،
مح ّرر تيارات يهودية الصادرة في الواليات املتحدة" :بما أنّ
ّ
املنظمــات املؤ ّيدة إلســرائيل في الواليــات املتحدة قد جعلت

من شــبه املســتحيل مناقشــة قضية إسرائيل-فلســطني دون
التعصب ض ّد اليهود ،فمن مســؤولية
التركيــز على مســائل
ّ
األمريكيــن من ســائر الخلفيات التســاؤل :ملاذا تم ّر أبشــع
التعصب ض ّد الفلسطينيني وال يكاد يالحظها أحد؟"
حاالت
ّ
للتصــدّي لتفاقم ظاهرة العداء ض ّد الفلســطينيني ،فيما يلي
ثمانية مبادئ مدعومة بأمثلة ال يمكن دحضها.

للتعصب ض ّد الفلسطينيني
التصدّي
ّ
األول
املبدأ ّ

يظهر التمييز العنصري ض ّد الفلسطينيني عندما ال ُيعترف
بحقوقهــم التي يضمنها اإلعالن العاملي للحقوق اإلنســانية
وســائر صكــوك القانــون الدولــي ،بمــا فيهــا قــرارات األمم
املتحدة.

املبدأ الثاني

ّ
الحــق فــي أن تكــون له دولــة .فوجود
للشــعب الفلســطيني
دولة فلســطني ينسجم مع القانون الدولي ومع قرارات األمم
املتحــدة ،ومع أكثر من ثالثني ســنة مــن املفاوضات الدولية.
ويتج ّلى هذا في اعتراف  139دولة من أعضاء األمم املتحدة
بدولة فلسطني .يصبح التمييز العنصري ض ّد الفلسطينيني
ّ
ســافر ًا حني ُي َ
الحق عن طريق إنشــاء املستوطنات
هضم هذا
وض ّم األراضي ،وكالهما إجراء غير شــرعي في نظر القانون
الدولي.

املبدأ الثالث

ّ
يحق للفلســطينيني ،في ســعيهم غير العنيف إلقامة دولتهم
الوطنيــة ،أن يمارســوا كل الوســائل املشــروعة لالحتجــاج
والدفاع عن حقوقهم .كما أنّ الزعماء الفلسطينيني يستح ّقون
االحترام والتفاعل معهم ال عزلهم ومقاطعتهم.

املبدأ الرابع

ّ
الحق
للشــعب الفلســطيني ،كجزء من املجتمع الدولي ،كامل
ّ
املنظمات الدولية بما ينسجم مع القوانني الداخلية
بعضوية
ّ
املنظمــات ،كاملحكمــة الجنائيــة الدولية واليونســكو
لهــذه
واإلنتربــول ومحكمــة العــدل الدوليــة علــى ســبيل املثال ال
الحصر.

املبدأ الخامس

ّ
يحــق للفلســطينيني االنخــراط في
وفقــ ًا للقانــون الدولــي،
املقاومــة ضــ ّد سياســات االحتــال اإلســرائيلي لألراضــي

ّ
ويحــق لهــم أن
الفلســطينية وممارســاته غيــر املشــروعة.
يعرضــوا قض ّيتهم علــى العالــم ،مدعومة باألد ّلــة والحجج
القانونيــة التــي تبيِّن أنّ الســلطات اإلســرائيلية قد ج ّردت
الفلســطينيني مــن ممتلكاتهــم وحاصرتهم وف ّرقتهم بشــكل
تعســفي ،وطردتهــم مــن بيوتهــم ،ومــا زالــت تقهرهم تحت
ّ
االحتالل.

املبدأ السادس

بمــا أنّ قــرار األمــم املتحــدة االعتــراف بدولــة إســرائيل
ّ
حــق العــودة
ســنة  1949كان مشــروط ًا بقبــول إســرائيل
ّ
يحق للفلســطينيني
للفلســطينيني (قــرار  ،194املــادة ،)11
ّ
بحق العودة كجزء من الســام العادل والدائم بني
املطالبــة
الطرفني.

املبدأ السابع

ّ
الحــق فــي تاريخهم ،بمــا في ذلــك ح ّقهم في
للفلســطينيني
ّ
ً
بأي
إحيــاء ذكــرى النكبة ،وال ينبغــي أبدا إنكار هــذا الحق ّ
شكل.

املبدأ الثامن

القانــون الدولــي يعتبــر العقــاب الجماعــي جريمــة حرب.
أي شخص فلسطيني،
عندما تعتقل الســلطات اإلســرائيلية ّ
أي أســاس لفــرض العقاب
أو ت ّتهمــه بجنايــة ،فليس هناك ّ
الجماعي على غيره.

التعصب ض ّد الفلسطينيني
أمثلة على
ّ

التعصــب األعمى ض ّد الفلســطينيني بشــكل صارخ .لكنه قد
ّ
ومضمر ًا كذلك .فيما يلي بعض األمثلة:
يكون خف ّي ًا ُ
• نمــط خطــاب رئيــس الوزراء اإلســرائيلي الحالــي نفتالي
التعصــب العرقي ض ّد
بينيــت يعطــي أمثلــة صارخــة علــى
ّ
الفلسطينيني:
• أثنــاء نقــاش برملانــي ( )2013حــول إطــاق ســجناء
فلسطينيني ،تباهى بينيت بـ "قتل العرب"" :إذا قبضنا على
إرهابيــن ،يجب علينا قتلهم .أنا قتلــت الكثيرين من العرب
في حياتي ،ال مشكلة في ذلك".
• دعــى بينيــت إلى إطــاق النار علــى الفلســطينيني بهدف
قتلهــم عنــد قطعهم حــدود غــزّة ( .)2018وعندما ســئل هل
تلك السياســة تشــمل األطفال أجاب" :ليســوا أطفــا ًال .إ ّنهم
إرهاب ّيون .نحن نخدع أنفسنا .أنا أرى الصور".
• في حوار تلفزيوني ( ،)2010قال بينيت لعضو الكنيســت
أحمــد الطيبــي" :حــن كنتم تتســلقون الشــجر (يعني مثل
القرود) ،كان عندنا هنا دولة يهودية".
• فــي مقابلــة مــع صحيفة نيــو يوركر ( ،)2013كــ ّرر بينيت
معارضتــه الشــديدة لدولــة فلســطينية قائ ً
ال" :ســأعمل ّ
كل
جهــدي ،دائمــ ًا ،ملحاربــة قيــام دولــة فلســطينية فــي أرض
إسرائيل".
• رئيس الوزراء اإلســرائيلي الســابق بنيامني نتنياهو كان
يك ّرر دائم ًا أ ّنه لن تكون هناك دولة فلسطين ّية أبد ًا في عهده.
• وزيــر الدفــاع األســبق موشــيه يعلــون قــال" :التهديــد
الفلســطيني ينطوي على خصائص تشــبه السرطان وال ب ّد
مــن اســتئصاله .هنــاك عالجات عديــدة للســرطان .البعض
يــرى ضــرورة بتر األعضــاء ،لك ّنــي حال ّي ًا أســتخدم العالج
الكيميائي".
ً
ّ
حــث الجيش
• نائــب رئيــس الــوزراء ســابقا إيلــي ييشــي
اإلسرائيلي على "إرجاع غزّة إلى العصور الوسطى".
• غولــدا مائيــر ،رئيســة الــوزراء ســابق ًا ،ص ّرحت بــأنّ هذا
الشــعب ليس له وجود .قالت" :ليس هناك فلســطينيون... ،
هؤالء ال وجود لهم ".كان هذا تبرير ًا للسيطرة على األراضي
الفلســطينية لفتح الطريــق أمام مهاجرين يهــود .وقد و ّثق
األســتاذ إيــان پاپيــه مــن جامعة اكســيتر ،هــذا "التبرير"،

بالتفصيل ،في كتابه التطهير العرقي لفلسطني.
ً
• ي ّتخــذ االزدراء العنصري ض ّد الفلســطينيني أحيانا شــكل
ّ
كحق الدفــاع عن بيوتهم.
اإلنكار الشــديد ألبســط حقوقهم،
مث ً
ال ،في حادثة سنة  ،2017احتجزت السلطات اإلسرائيلية
الصب ّيــة عهد التميمي أل ّنها صفعت جند ّي ًا إســرائيلي ًا كردّة
فعــل علــى اعتدائــه على حرمة بيــت عائلتهــا .يومها ص ّرح
عضــو الكنيســيت ،رئيس الــوزراء الحالــي ،نفتالي بينيت،
قائ ً
ال" :إ ّنها فلسطينية .أريد أن أراها في السجن إلى نهاية
عمرها ".وذهب املع ّلق اإلســرائيلي بن كاسبيت إلى أبعد من
ذلك ،فقال" :أريد أن أرى تلك الصبية في سجن تحت األرض،
ليجري تعذيبها بطريقة ال يجب أن يشهد عليها أحد".
• خطــاب الكراهيــة العرقية/اإلثنيــة العنيفــة ضــ ّد الشــعب
الفلسطيني يظهر في كالم وزيرة العدل اإلسرائيلية السابقة
أمهات
أيليت شكيد ،وزيرة الداخلية حال ّي ًا" :يجب أن تذهب ّ
(الفلســطينيني) إلى الجحيــم ،وكذلك بيوتهــم القائمة التي
ير ّبون فيها األفاعيّ ،
وإل سنرى املزيد من األفاعي والثعابني
الصغيرة تنشأ فيها".
• العداء للفلسطينيني قد يظهر في الدعوة إلى إبادة جماعية.
جاء في منشور للحاخامني إسحاق شابيرا ويوسف إليتزور
(“ :)2009غيــر اليهود ،كالعرب الفلســطينيني ،ليس عندهم
أي عطــف بطبعهــم ،وقد يجــب قتلهم للتخ ّلــص من ميولهم
ّ
الشريرة”.
• فــي مســيرة ليهود عنصريــن متطرفني برعايــة الحكومة
اإلسرائيلية في القدس الشرقية ( 15حزيران/يونيو ،)2021
ردّد املتظاهــرون“ :املوت للعــرب” ،مع عبارات كراهية عنيفة
أخرى ض ّد الفلســطينيني .أعقبتها منشــورات على وســائل
التواصــل االجتماعــي تحتفــي بالتطهيــر العرقــي وقتــل
الفلسطينيني.
• أق ّر البرملان اإلســرائيلي بأغلبية صغيرة ( 19تموز/يوليو
 )2018مشــروع قانون "إســرائيل –الدولة القومية للشــعب
تمس آمال الشعب
اليهودي ".لهذا القانون تداعيات خطيرة
ّ
ّ
يشــكل خارطة طريق إلســرائيل
الفلســطيني باملســاواة ،إذ
كدولة لليهود دون غيرهم؛ ويك ّرس التمييز العنصري رسم ّي ًا
ضــ ّد الفلســطينيني .جاء فــي البند ( 1ج) من هــذا القانون:
ّ
"حــق تقرير املصير في دولة إســرائيل ينحصر في الشــعب
اليهــودي ".وجــاء في البنــد  7مــن القانون نفســهَ " :تعتبر
الدولة تطوير املستوطنات من القيم القومية ،وستعمل على
تشجيع بناء املستوطنات والترويج لتقويتها".
• "قانــون النكبــة" الصــادر عــام  2011يعطــي الســلطات
مؤسســة
ألي
اإلســرائيلية صالحيــة تقليــص دعــم الدولــة ّ
ّ
ُتحيي ذكرى النكبة الذي يصادف "يوم اســتقالل إســرائيل"

أو يوم تأســيس الدولة .هذا اليوم نفسه هو يوم حزن بنظر
الفلســطينيني ومــن يناصــرون قض ّيتهــم .فهــو يــوم ذكرى
"نكبة فلســطني" التي تســ ّببت بالتهجير القســري ألكثر من
 700,000فلسطيني وفلســطينية ،وتدمير  500قرية وبلدة
قوات يهودية مســ ّلحة على أكثر من
فلســطينية ،واســتيالء ّ
 78%مــن أراضي فلســطني التاريخية ،بهدف تأســيس دولة
إســرائيل" .قانون النكبة" يمنع الفلســطينيني من ممارســة
ح ّقهم في ُّ
تذكر تاريخهم.
ّ
• يتع ّرض الفلســطينيون باســتمرار لقيود تح ّد من تنقلهم،
حيــث تقيــم ســلطات االحتــال عقبات أمــام وصولهــم إلى
أماكن عملهم وحقولهم ومدارســهم ومستشفياتهم .من هذه
العقبــات ،النظام القاســي للتصاريــح ،والنقاط العســكرية
للتفتيــش ،والحواجز الثابتة واملتن ّقلــة على الطرق ،وجدار
الفصل العنصري اإلسرائيلي الشهير.
• فرضت إســرائيل على قطاع غزّة عوائق صعبة أمام حركة
النــاس والبضائــع ،بما فيهــا الغــذاء والدواء ،رغــم األزمة
اإلنســانية املستم ّرة التي يعيشــها الناس هناك ،حيث أكثر
السكان يعيشون تحت ّ
ّ
خط الفقر.
من نصف مليون من
تجمع أكثر من عشرة
• تعتبر ســلطات االحتالل اإلســرائيلي
ّ
فلسطينيني غير قانوني .وتعتقل املدنيني بمن فيهم األطفال،
وتزج بهم في الســجون بدون تهمة ،حيث يتع ّرضون لســوء
ّ
املعاملة التي تصل إلى ح ّد التعذيب .وهذه انتهاكات فاضحة
ال ّتفاقية جنيف الرابعة وللقانون الدولي للحقوق اإلنسانية.
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PETER & SON
BUILDING SUPPLIES

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

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

- BRICKS & BLOCKS
- HARDWARE
- BUILDING ACCESSORIES

16 Gibson Ave. Padstow NSW 2211
P. 02 9790 3431 - 02 9709 6047

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

vonne Maroun

TENNIS ACADEMY

أفضل مالعب التنس لالستئجار والتدريب
تقام هنا مسابقات للعبة التنس
مبعايير وأشكال مختلفة
نوفر التدريب الفردي واجلماعي وخاصة للصغار
وكذلك للكبار والالعبني املتميزين

OPTOMETRIST
B.OPTOM
CONTACT LENSES

عيادة لفحص العيون
وتجهيز النظارات بإدارة االخصائية

ايفون مارون

Whats on Offer:
Competitions of various standards and formats are held here and
coaching is available in group and private format for juniors, adults
and elite players.
Manager/Coach:
Roger Bowman Tennis Centre is managed by Sadik and Musa Kadir on behalf of CBTA.
Musa: 0411 300 375
Sadik: 0424 303 803
smktennis@hotmail.com
Rose Park, 110 Woods Rd, Sefton NSW 2162 Open from 7am to 10:30pm

Shop 2 / 546 - 548
Marrickville Rd, Dulwich hill

Phone: 02 9550 0404

TABAR & ASSOCIATES

نتكلم العربية

ALL LEGAL & IMMIGRATION MATTERS

At Legal Edge Australia, we are focused on providing high quality legal services
Our principal areas of practice are:
• Immigration Law
• Family Law
• Conveyancing & Property Law
• Criminal and Traffic Law
• Wills & Probate
• Commercial and Retail Leases
• Personal Injury Law
• Proceedings before the NSW Local, District
and Supreme Courts.

قانون الهجرة
قانون العائلة
نقل امللكية وقانون امللكية
القانون الجنائي وقانون املرور
الوصايا ومصداقية الوصية
تجزئة عقود البيع التجارية
قانون اإلصابات الشخصية
اإلجراءات أمام املحاكم املحلية واملقاطعات
العليا واملحاكم العليا في نيو ساوث ويلز

Peakhurst Office 15/802 - 820, Forest Road Peakhurst NSW 2210
Tel: +61 2 9727 2353 - Fax: +61 2 9533 1599
Fairfield Office: Level 1/ 17 William Street, Fairfield NSW 2165
Tel: +61 2 9119 0931 - Fax: +61 2 9119 0923

GUILDA ALAKABANI: +61 426 10 10 12 - PO Box: 2007, Peakhurst NSW 2210
guilda@tabarandassociates.com - www.tabarandassociates.com

•
•
•
•
•
•
•
•
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رسالة إلى
محمد الماغوط
أكتــب إليــك حتى تطمئن أن الوطــن ال يحتضر ،ألنه لم يعد
لنــا أوطــان لندخــل ونخرج مــن ســجونها أو ننتظــر على
حواجزها الثابتة واملتنقلة.
اطمئن ،لم يعد هناك مقهى نتسكع فيه أو على جوانبه فوق
أرصفة املشوار.
اطمئــن ،اطمئــن لقــد أصبحنــا نتســكع فــي طوابيــر الذل
علــى محطــات البنزيــن ،على أبــواب األفران ،علــى مداخل
املستشــفيات ،أصبحنــا نحلــم بحبــة دواء ،برغيــف خبر،
أصبحنا نحلم بليتر من البنزين.
قالوا لنا ادخر قرشــك األبيض ليومك األســود وكنا نســمع
أن اللصوص يســطون علــى محالت املجوهــرات والبنوك.
اطمئن لقد أصبح اللصوص يتمترسون خلف زجاج البنوك
ويســتأجرون رجال أمــن خاص ليمنعوا أصحــاب الودائع
الحصــول علــى أموالهم وجنــى عمرهم هــذا اذا ما وجدت
ولم تسرق.
أطمئن ،قبل أن ترحل كنت تثور غضب ًا إذا ما رأيت شــواذ ًا،
فهــا نحــن في زمــن أصبح فيــه الشــواذ هو األســاس ،كنا
نطالــب بكهربــاء  24علــى  24وأصبحنــا اليــوم نطالب أو
نحلم ببضع ســاعات من التغذية حتى ال تتلف األطعمة في
ثالجاتنــا .أما حليب األطفال فقــد أصبح عملة نادرة إال ملن
رحم ربي.
اطمئــن كنــت تعتقد أن مســتقبلنا مظلــم ،فأصبحنا نعيش
فــي بحــر من الظلمات فــي حاضرنا ،أما املســتقبل فأصبح
فعــ ً
ا منســي ًا ممنوع ًا مــن الصرف .وأنا هنــا ال أتحدث عن
سعر صرف الدوالر الذي تعدّدت ألقابه وتسعيراته من سعر
املنصة إلى الســعر الرســمي ،سعر الســوق السوداء ،سعر
الســحب ،سعر املواد املدعومة .وال اريد لك أن تشعر باململ
سأكتفي بهذه األسعار والتسعيرات.
اطمئــن كنــت تفكر بإعــادة جدولــة همومك ،أما فــي أيامنا
الصحي والهم
لقــد أصبحــت الهموم جــدول أيامنا ،فالهــم
ّ

عباس علي مراد

Email:abbasmorad@hotmail.com

التعليمي ،والهم اإلقتصادي واملالي أطاحوا بهموم الوحدة
والحرية واليمني واليسار والعرب والعجم.
اطمئــن فالزمن الذي كان فيــه اإلعالم واإلعالميون يتملقون
للحكام قد و ّلى وأصبح لإلعالم دور جديد هو نهش ما تبقى
من جسد األمة.
اطمئــن إلى جامعتنا فقــد ف ّرخت فروع ًا في كل البقاع لكنها
لــم تعد تجمــع ،وأصبحت مراكز ثقافــة التفرقة فلكل طائفة
ومذهب صرح جامعي عفو ًا صرح تفرقة.
اطمئــن كنــت تعتقــد أنهم يريــدون أن يخرجــوك عن طورك
فخرجــت حتى من بيتك ،اطمئن فلم يتغ ّير الكثير وما تغ ّير
ليس نحو األحسن بل نحو األسوأ أو األكثر سوء ًا.
اطمئــن ان مفاضلتــك بني الربح والخســارة ما زالت بخير.
اطمئــن فلــم تثبــت األســعار ولم تقضــي علــى البطالة ولم
ودمرت
نمــح األمية ولم نو ّفر الخبز والكســاء لكل إنســانّ ،
ُ
مســاكننا وتشــردنا وانتشــرت جثث موتانا على صفحات
املحيطات وأعالي البحار.
أخير ًا ،شاعرنا الكبير إذا ما أردت املزيد من اإلطمئنان عما
نحن فيه وما آل إليه حالنا فيمكنك البحث عبر محرك غوغل
عن عنوان يا أمة ضحكت من جهلها األمم.
عباس علي مراد

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

(مع الصخور
والسمّ)
1ـ
أنياب ومخالب
ٌ
أح ٌد بع ُد ال يقدر على اللحاق
وشعوب تباد.
شعوب أبيدتْ
ٌ
ٌ
2ـ
أخيراً
دخلوا إلى الحكاية
التي لم تكن حكاية
وقعوا في األسر
الصخور والس ّم.
مع
ِ
3ـ
قعر البيت
أن
َ
تحبس إمرأ ًة في ِ
أم ًة في أدنى س ّلم املدن ّية.
أن
تحبس ّ
َ
4ـ
نْ
يتعاملون برؤية مع َم يتعاملون برؤية مع ما هم يرون
اإلعالن عــن حاجتهم إلى
محترفــون فــي
مصاصــو الدمــاء
ّ
ِ
ِ
ط ّيعني.
5ـ
إمعانُ
النظر
عص ُب اإلنارة.
َ
6ـ
مئات القتلى
وأكثر مِ نْ ألفي جريح
في غزّة
 40كلم طو ًال
و 10كلم عرضاً
مليون ونصف مليون فلسطيني
أعلى كثافة ّ
سكان ّية في األرض
غبار
هذا املجتمع الدولي
 350كلم مر ّبع
واح ُة كرامة في  14مليون كلم مر ّبع ـ رمل
يا مليون
ونصف مليون
موتوا جوع ًا وعطشاً
حرب
ٌ
بال هوادة
ضد ِّك يا غزّة
يا غ ّز َة "غيفارا غزّة"
يا غزّة الفجر اآلتي
مِ نْ أقصى هذه العتمة
ِ
لك السالم يا غزّة هاشم
ِ
دمك منارة.
ُ
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أبانا أكل من هذه الشجرة  ...ونحن ورثنا الخظأ!

بدأ الدين (وقد ينطبق على أي منهم) غريبا وسيعود غريبا..
فطوبــى للغربــاء! فحقيقــه االمــر أن االهتمام بأجنــدة أو
مشــروع " الديــن الجديد " بدأت في التزايد بني األوســاط
السياســية واالجتماعيــة باإلضافة إلــى االوســاط
الالهوتية الدينية فبالرغــم من كون اليهودية قــد ظهــرت
أوال إال أن أتباعهــا أو معتنقيهــا لــم يتزايدوا بشــكل كبير
أو ملحوظ على مر الســنني وربما أراد اليهود أنفسهم عدم
التوسع بغرض الحفاظ على نقاء العرق والهوية وهم أدرى
بذلــك! أما املسيحية فقد انتشرت انتشــارا كبيرا وســادت
العالم بحكم سيطرة املال واالعمال ودعم الكنيسة بشقيها
الكاثوليكي والبروتســتانتي وخصوصا بعد العام 1924
حني ســقط الثــور األبيــض وأمســك الغرب بزمــام األمور،
كل األمور االقتصادية واالجتماعية والسياســية وأخيرا
الوسائط اإلعالمية وتقنيه االتصاالت واملعلومات  .
زمــره الشــر اليوم أبــت اال أن تزيد من طغيانهــا وتجبرها
بتحديهــا لخالــق هــذه األديــان الســماوية وكمــا فعــل
جدهــم األكبــر حــن أخــرج مــن الجنــة جــد البشــرية
كلها (عليه الســام) بأغرائه ليأكل من شجرة الخلد! وكان
ما كان حتى يومنا هذا.
هــذه الزمرة (امللحدة) اليــوم هــي األغلبيــة املخفيــة
ذات القوة املهيمنة علــى جميــع األصعــدة أصبحــت
تســتهتر بجميــع القيــم واألخالق التــي جاء بهــا األنبياء
والرســل مــن " موســى " الــى " عيســى" وأخير إلــى "
محمــد" عليهم أفضل الصالة والســام وأصبحت تدعــوا
لديــن أخــر جديــد يجمــع كل هــذه األديــان تحــت مســمى
" الديــن االبراهيمــي " نســبه الــى النبــي إبراهيــم عليــه
الســام .جميــع هــذه األديــان أتــت مــن مصــدر واحــد
ولها رســالة واحده واضحة وصريحه وهي أعمار األرض
ال تدميرها والعيش بسالم وعدل ومحبه حتى يرث األرض
ومن عليها  .
هــذه الزمرة قد شــوهت الصالحني من اليهــود والنصارى
واملســلمني وحرفــت فــي كتبهــم فعــززت مفهــوم الفوقيــة
واألنانيــة عنــد بعــض اليهــود ( شــعب اهلل املختــار)
وانهــم هــم األفضــل وباقــي األمم مجرد ( قوييــم ) أو
كائنــات ال تســتحق العيــش ويكفــي أن نــرى ما آلــت اليه
هذه الهيمنة البغيضة حتــى يومنا هــذا وكذلك عملت على
تشــويه صوره الديــن املســيحي و متبعيه مــن الحواريني
واالحبــار والرهبــان النصارى وإتهمتهــم   بالفحــش
والرذيلة  والشــذوذ من اغتصــاب لألطفــال والقصــر
حتــى انتهــى بهــم االمــر اليــوم الــى عــدم التــردد علــى

منجد
الشاعر غسان ّ

على صورة قمر
بقلم  :أ.د  /عماد وليد شبالق
رئيس الجمعية األمريكية ملهندسي القيمية
بأستراليا ونيوزيلندا
Edshublaq5@gmail.com
الكنائــس ودور العبادة وأمــا الدين الثالث واألخير والذي
أزعجهم  كثيــرا بانتشــاره (كالنار في الهشــيم) فــكان "
اإلرهــاب " هــو املصطلح اللصيــق واملناســب للتقليل منه
ومــن أنصــاره ومتبعيه والعمــل علــى تحجيمه ومحاربته
ســرا وعلنــا  وال يخفى على أحد ما نــراه اليوم من حمالت
شرسة وعلى جميع األصعدة أفرادا ومنظمات ودول إرضاء
لرغبه املفسدين والحاقدين من تلك الشرذمة    .
التكتيك املســتخدم هذه املرة والذي تم له االعداد الجيد من
قبــل كبــار الفالســفة واملفكريــن العامليني ظاهــره
التســامح واملحبــة واالخاء (مثلما هــو موجــود فــي
محافــل البناؤون االحــرار) وباطنه كمــا هــو مخطــط لــه
مــن إبعــاد الشــعوب عــن كل ما يمــت لألخالق والقيــم
بصله ولــكل االديــان وعــادة مــا يكون البدء بعلية القــوم
من رؤوساء ووزراء ومتنفذين من رجال السياسة واالعمال
واملال ومن ثم يتبعهم من يتبعهم من القطيع.
أمور الخير والشر بدأت منذ الخليقة وكان باإلمكان معاقبه
املحرض األكبر للفتنه هو وقبيله وفي وقت االغواء وبكلمه
واحده ولكن هي حكمه ربانيه أرادها صاحب الكون ليبتلي
ويختبر املســتحلفني في األرض (من كل الديانات) وحتى
موعد اليوم املوعود (أنهم إلى ربهم راجعون) فيخطئ من
يخطــئ ويتوب من يتوب ويفوز من يفوز فانتبهوا يا أولي
االلباب  ،واهلل املستعان  .
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لن تصدقوا ماذا فعل
"زووم” بالناس!

غيرت جائحة فيروس كورونا من عاملنا بشــكل كبير ،ولعل
منصــة  Zoomاســتفادت مــن هــذا التغيير إلى حــد بعيد،
خصوصــ ًا بعدما بدأت جميــع األعمال في التحول للصورة
الرقمية مع االعتماد على العمل عن بعد لتجنب أي اختالط
محتمل.
ولســبب مــا كانت منصــة  Zoomالوجهة الرئيســية لفرق
العمــل فيمــا يخص التواصل أثنــاء العمل عن بعد ،في ظل
اعتماد بعض املستخدمني على منصات أخرى مثل سكايب،
ومايكروسوفت تيمز ،وغوغل ميت ،وغيرها.

مشاكل املظهر

وبمجــرد أن بــدأت الحيــاة في العــودة ملســارها الطبيعي
وبدأت العيادات في اســتقبال املرضى بشــكل أكبر الحظت
طبيبــة الجلديــة والتجميل ،شــادي كوروش ،حد ًثــا غري ًبا،
وهــو زيادة عدد األشــخاص الذين يزورون العيادة بســبب
مشاكل متعلقة بمظهرهم.
فــكان الســبب الرئيســي وراء ذلــك هو شــعور النــاس بأن
مظاهرهم وأشكالهم سيئة إلى حد كبير.
كمــا عرفــت كاروش مــن ناحيــة أخــرى ،وهي التــي تعمل
كمعيــدة في كلية الطب بهارفــارد ،أن نفس الحدث قد تكرر
مع زمالئها من أطباء التجميل.
وقد تزايدت أعداد طلبات الحصول على جراحات تجميلية
للوجه بالتزامن مع ذلك .وعندما تم ســؤال عينة عشــوائية
من املرضى حول األسباب ،ذكروا أن املكاملات واالجتماعات
املرئية عبر  Zoomوغيره قد جعلتهم يوقنون بأن وجوههم
ً
جمال.
قد أصبحت أقل

تأثير اجتماعات  Zoomالسلبي

فــي حني جعلت املكاملات املرئية مســتخدميها أكثر انتباها
إلى عيوبهم الشكلية ،حيث بدأوا في االنتباه إلى أمور مثل
ترهالت الجلد حول الرقبة أو الفك ،إلى جانب االنتباه إلى
كِ ِبر حجم أنوفهم وما شابه.
وبطبيعــة الحال فإن أشــكال األشــخاص لم تتغير بســبب
الحظــر املنزلــي أو العمل عن بعد ،بــل إن منصات املكاملات
املرئيــة قد ســاعدتهم فقط علــى االنتباه لكل تلــك العيوب.
وذلــك نظ ًرا ألن االجتماعات املرئية تجعل املســتخدم قادرا
تماما مثلما يراه الطرف اآلخر ،على عكس
على رؤية وجهه
ً
التواصل الطبيعي.

زووم ديسمورفيا

ولذلــك وبمجرد أن ســنحت الفرصة لهم فقد بدأ العشــرات
في السعي وراء عمليات التجميل ،وقد وصفت هذه الحالة
باســم "زووم ديســمورفيا" ،نســب ًة إلــى اضطــراب تشــوه
الجسم.
وبالرغــم من التعافي الذي يشــهده العالم حاليا وانتشــار
عمليــات التلقيح في معظم دول العالم فإنه من الواضح أن
هذا االضطراب ســوف يستمر مع البشر لفترة أطول .حيث
إن اســتطالع رأي أجرتــه كاروش وفريقها ضمــن هارفارد
على أكثر من  7,000شخص قد توصل إلى أن آثار "زووم
ديسمورفيا" مازالت قائمة.

عمليات تجميل

يذكر أن كاروش كانت أكدت أن األمر ليس جديدا ،حيث تمت
صياغة مصطلح مشــابه وهو "ســناب شــات ديسمورفيا"
والــذي يتعلــق بعدم رضا األشــخاص عن مظهرهم بســبب
سناب شات ،وهو ما قادهم للجوء لعمليات التجميل كذلك.
كمــا أن ال ذنــب ملنصة  Zoomفي هذا الوضع على أي حال
مــن األحوال ،إال أنه ال شــك أن جودة كاميرات الحواســيب
الشخصية املحمولة املتدنية قد ساهمت في ذلك.

تكنولوجيا
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يمكنك أن تجتمع اآلن مع أي كان
بواسطة الهولوغرام
كانــت فكرة املكتب االفتراضــي تحوم منذ ما قبل أن تقتحم
جائحــة كوفيد  19 -الكرة األرضية ،لكن مع قرارات اإلقفال
الواســعة االنتشار في العالم اآلن ،بات طلب هذا النوع من
التكنولوجيا شديد ًا.
ومع األسف يتع َّين على معظم الشركات ،في الوقت الحاضر
أن تحصــر اهتمامها باملكاملات والرســائل اإللكترونية على
برنامج "زوم" ،في عمليات التواصل بني املوظفني أنفسهم.
إال أن تق ُدّمــ ًا بــارز ًا تح َّقــق أخيــر ًا فــي مياديــن الحقيقــة
االفتراضيــة والحقيقة املع َزّزة على أيدي بعض الشــركات،
وأبرزه قيام مايكروسوفت بإنشاء منصة "ميش” ()Mesh
التــي أوجــدت أوجه اســتخدام عمليــة فعلية ،فــي عدد من
الشركات حتى اآلن.
وصفت مجلة "پوپيوالر ساينس" (مارس 2021م) ،منصة
"ميــش" بأنهــا تتيــح التجــارب التعاونية فــي الفضاءات
االفتراضية املشــت َركة .فمســتخدمو "ميــش" يضعون على
رؤوســهم خــوذة حقيقــة معــ َزّزة ،مثل خــوذة "هولولنس”
( )HoloLensمن مايكروســوفت ،تتيح لهم أن يروا أشــيا ًء
افتراضية في محيطهم الحقيقي ،مثل األشــكال الهندســية
املختلفــة ،والنمــاذج الثالثية األبعاد وفــق الطلب ،ووثائق
مكتبيــة ،واألهــم مــن كل ذلك ،صــورة مســتخدمي "ميش"
اآلخرين.
تحول أي غرفة عادية إلى
وبذلك ،فإن "ميش" تســتطيع أن
ِّ
غرفة مؤتمر افتراضي ،للموظفني العاملني من أي مكان في
الكرة األرضية .ويمكن ملســتخدمي "ميش" أن يتفاعلوا مع
أشياء افتراض ّية يضعونها في فضاء الحقيقة املع َزّزة (AR
 ،)spaceوحتــى أن يتبادلوها فيما بينهم .ويمكنهم أيض ًا
أن يضعــوا مالحظــات ثالثية األبعاد ،و ُيرفقوها باألشــياء
االفتراضية.
ويكــون أخــذ املالحظــات ،وكذلــك التجــوال علــى القائمة،
والتفاعــل مع األشــياء االفتراضيــة ،باليد ،ببســاطة ،ومن
دون الحاجة إلى تجهيز إضافي لهذه الغاية .إذ إن عدسات
تســجل حركة يدي مســتخدمها،
املراقبــة في خوذة الرأس
ّ
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وتؤولهــا بصفتهــا أوامــر منــه .فصــورة املســتخدم تق ّلــد
ّ
حركات اليدين نفســها ،التي يقوم بها املستخدم في الواقع
الحــي ،ويتيــح هذا لــه أن يتفاعل مــع األشــياء وأن يؤدّي
إيماءات مع ّينة في أثناء كالمه.
كذلــك تتيــح "ميــش" ملســتخدميها أن يعملــوا وكأنهم في
الغرفــة نفســها يقفــون الواحد إلــى جانب اآلخــر .وتظهر
الصور أشــبه برســوم الكرتون ،إذ ليس مــن صور طبيع ّية
بعــ ُد على هذا الصعيد .و َث َّمة خيار ،هو إعادة وضع صورة
ثالثية األبعاد لشخص يســتخدم تكنولوجيا مسح مع ّقدة،
مثل "أســتوديو التقاط الواقع املخت َلط" من مايكروســوفت
أيض ًا.
غيــر أن معظــم النــاس ،ال يســتطيعون االســتفادة من هذا
النظام الجسيم الباهظ الثمن .لذا ،من أجل الناس العاد ّيني
ثمــة قائمــة معدّلة تعدي ً
ال عميق ًا ملالءمة املســتخدِ مني،
اآلنَّ ،
تتيــح لهم أن ُيحدثوا صور ًا رقمية تكون نســخة أمينة عن
أنفسهم.
إن معظــم زبائــن "ميش" ســيكونون من الشــركات املهتمة
بفضــاءات العمل االفتراضية .وتعمل مايكروســوفت حالي ًا
يســمى
مــع منظمــة أبحاث "أوشــن إكس" على إنشــاء ما
َّ
"مختبر هولوغرافي" على منت ســفن األبحاث العلم ّية .كما
تعمــل كذلــك مــع "ســيرك الشــمس” ()Cirque du Soleil
لتطوير مسار واقعي مختلط لألداء ،يتيح ألناس من أماكن
متف ّرقة اجتياز مســافات العالم لحضور العرض نفسه مع ًا
في آن واحد.

فيسبوك تحارب التنمر والتحرش..
وتزيل المحتوى الجنسي
أعلنت منصة فيســبوك أنها تبدأ بإزالة املحتوى الجنسي
الذي يستهدف الشخصيات العامة كجزء من تحديث جديد
لسياســات التنمر والتحرش .وتشــمل تغييرات السياســة
ً
أيضا هجمات مضايقة منسقة ضد املستخدمني.
وقالــت املنصــة إنهــا تزيــل أي حســابات أو صفحــات أو
مجموعــات أو أحــداث مخصصة إلضفاء الطابع الجنســي
على الشخصيات العامة ،بما في ذلك املشاهير والسياسيني
وصناع املحتوى.
من جانبــه ،قال أنتيجون ديفيس ،رئيس الســامة العاملية
فــي فيســبوك ،فــي تدوينــة ،إن السياســة الجديــدة تحظر
الصور الفوتوغرافية والرســومات الجنســية وأي محتوى
مهني فيما يتعلق بالوظائف الجسدية.
تعليقات جنسية
كذلك ،أشــارت الشــركة إلى أنها تزيل التعليقات الجنســية
غيــر املرغــوب فيها التــي تطال أي شــخص ،وكتب ديفيس
في التدوينة :الشخصيات العامة – سواء كانوا سياسيني
أو صحافيني أو مشــاهير أو صناع محتوى – يستخدمون
منصاتنا للتواصل مباشــرة مع متابعيهم .لقد أجرينا هذه
التغييــرات ألن مثــل هــذه الهجمات يمكــن أن تحول مظهر
شــخصية عامة إلى سالح ،وهو أمر غير ضروري وغال ًبا ال
يتعلق بالعمل الذي تمثله هذه الشخصيات العامة.
هــذا ويأتي إعالن سياســة فيســبوك بعــد أن أدلت املبلغة
عن املخالفات فرانســيس هوغن بشهادتها أمام الكونغرس
األسبوع املاضي.
وركزت جلســة االســتماع الثالثاء املاضي على سلســلة من

التقارير من صحيفة "وول ســتريت جورنال" التي كشــفت
أن املســؤولني التنفيذيــن فــي الشــركة كانــوا علــى دراية
باألضــرار التــي يمكــن أن تلحقها منصتها باملســتخدمني،
وخاصة املراهقني .ومن املتوقع أن تدلي هوغن بشــهادتها
أمام البرملان البريطاني في وقت الحق من هذا الشهر.
هجمات كبيرة
ويتضمــن التحديــث الجديــد ً
أيضــا لغــة جديــدة تحظــر
الهجمــات الكبيــرة واملنســقة على املســتخدمني املعرضني
لخطــر متزايــد من حــدوث ضرر فــي وضع عــدم االتصال،
حتى إذا كانت املنشــورات أو الرســائل ال تنتهك سياسات
محتوى الشركة.
ويتضمن هذا التحديث منشورات عبر فيسبوك وإنستغرام
والرســائل املباشــرة املرســلة إلــى أفــراد مثــل املعارضني
الحكوميني أو ضحايا الهجمات العنيفة.
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الفرحة عمت سيدني في يوم “الحرية” في أكتوبر بعد اغالق لمدة  ١٠٦يوم
بعــد مئة يوم تقريبــا  ،خرج الناس
الذيــن تــم تطعيمهــم بالكامــل فــي
ســيدني مــن اإلغــاق .اليــوم أعيد
فتــح محــات املقاهــي والوجبــات
الســريعة والصــاالت الرياضيــة
ومصففي الشعر والحانات والعديد
من الخدمــات ،حيث عــادت الفرحة
الــى وجوه النــاس وألتقــى األحبة
واألصدقاء والعائالت لتناول وجبة
طعام سوية خارج املنزل ،بعد فترة
طويلــة من االنقطاع بســبب الحجر
الصحي  .حتى أن الطرق بدت أكثر
ازدحاما مــع إلغاء قواعد البقاء في
ً
املنزل.

بدأت الحرية اإلضافية في منتصف الليل  11أكتوبر وسوف
تزيــد في  18أكتوبــر مع حرص بعض الشــركات واملحالت
علــى حســن االســتقبال والترحيب بالزبائن مــرة أخرى مع
مراعاة قواعد وقوانني الكوفيد.
مــن جهــة أخرى نوه الكثير من أصحــاب املصالح التجارية
في بانكستاون أنهم بحاجة الى عمال من جديد ،الن من كان
يعمــل لديهــم من قبل اما غير مهنته أو انتقل الى مكان أخر
من أجل العمل.
فــي مركــز تســوق بانكســتاون جالــت كاميــرا األوبزرفــر
وســيدني برودكشــن على بعض املحالت لنقل فرحة الناس
البادية على وجوههم الطيبة.
بعض املقابالت في هذا التحقيق:

صاحب مطعم باستاتشينو يحيى حديد قال:

أهــا وســهال بالجميع بعد مدة طويلة مــن االغالق ،الفرحة
تعــم أرجاء الســنتر وانشــاء اهلل نعــود الى العمل بشــكل
أفضل وكلنا حريصون على اتباع الطرق السليمة الستقبال
الزبائن وكما تشــاهد وضعنا حواجــز زجاجية بني املقاعد
حتــى يجلــس الزبائــن ويتناولــوا طعامهــم وهم فــي كامل
الراحــة النفســية والصحيــة ،الحقيقــة فرحة لنــا وللزبائن
الكرام وعساه خير على الجميع.

صاحب محل رويال برايدل ربيع الهوز

الحمــد هلل ،الزبائــن عــادوا بســرعة بعــد فتــرة طويلة من
االغــاق أثرت على أصحاب املصالــح التجارية ،ولكن املهم
ســامة املجتمــع صحيا أمــا ماديا فيتم تعوضــه الحقا من
خــال اخالص الزبائن ودعمهــم ..الحركة ممتازة والوجوه
فرحــة بالعودة ونتمنــى على الجميع تطبيق قواعد الصحة
العامة وأخذ اللقاح لحماية املجتمع.

صاحب محل موبايل برا:

اهال بالزوار ،الحياة عادت طبيعية ونحن في خدمة الجميع
لتصليــح وبيــع جميع أنواع املوبايــل ،والعمل عاد كما كان
والفرحة مرسومة على الوجوه بعد فترة من االغالق,

صاحب محالت تركيب الخزائن محمد حيدر:

اليــوم من أفضــل االيام على االطالق حيث تفرح عندما ترى
الوجوه الفرحة من حولك ،الحياة عادت كما كانت بعد فترة
عصيبة على الجميع صحيا ونفسيا ،لكن بعد انهاء االغالق
الجميــع بخيــر ويجب املحافظــة على التعليمــات الصحية
واألهم أخذ اللقاح من أجل الحماية.

صاحب محل هدايا وصنع املفاتيح شادي حيدر:

انهــاء االغــاق انهاء الحزن وبــدأ الفرحة التــي نراها تعم
أرجاء الســنتر انــه عيد الصحاب املحــات والزبائن بنفس
الوقت  ،أهال بالجميع.
طريــق العــودة الــى الحيــاة الطبيعية يبدأ بحــرص جميع
أبناء املجتمع على تطبيق قواعد الصحة واتباع التعليمات
بأخذ اللقاح العادة بناء املجتمع املعافى صحيا واقتصاديا
واجتماعيا .
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تستعد والية...

سكوت موريسون...

لندن توضح..

تسهيالت نيو ساوث ويلز
أعلــن رئيــس وزراء نيــو ســاوث ويلــز دومينيــك بيروتيــت أنه تم
الوصــول إلــى نســبة  80في املائة بعد ظهر يوم الســبت  ،قائ ًال إن
"الصيف في نيو ساوث ويلز يبدو جيدًا”.
تلقى حوالي  91.9في املائة من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 16
عاما جرعة واحدة على األقل من اللقاح.
ً
عاما
15
و
12
بني
أعمارهم
تتــراوح
الذين
األشــخاص
عدد
أن
كما
ً
الذيــن يتلقــون اللقاح آخذ في االرتفاع  ،حيــث يتلقى  74في املائة
مــن الفئة العمرية هذه جرعة واحــدة على األقل  ،و  31.9في املائة
تلقوا اللقاح بالكامل.
وتأتي املرحلة التالية من إعادة االفتتاح بعد أسبوع واحد فقط من
للمطعّ مني بالكامل في  11أكتوبر  ،بما في ذلك:
تخفيف اإلغالق ُ
• يمكن أن يســتقبل األشــخاص امللقحون بالكامل ما يصل إلى 20
شــخصا التجمع فــي الهواء
شــخصا فــي منازلهــم  ،ويمكن لـ 50
ً
ً
الطلق.
• ال توجــد قيــود على حجوزات أماكن املقاهي واملطاعم وســيتمكن
الزبائــن من الرقص  -باســتثناء النوادي الليلية  ،والتي سيســمح
بفتحها ألول مرة.
• ســيتم إزالــة العــدد املحــدد لـــ  100شــخص لحفــات الزفــاف
والجنــازات  ،وكذلك عدم تحديد عــدد الزبائن ألخصائيي التجميل
ومصففي الشعر.
• لن تكون هناك حاجة لألقنعة في مباني املكاتب.
كل هذه الحريات تقتصر على التطعيم الكامل حتى شهر ديسمبر.
ومــع ذلــك  ،تــم إغالق حانــة في نيو ســاوث ويلز الريفيــة من قبل
الشرطة بزعم أنها تقدم خدمة للزبائن غير املطعمني.
وقال مفوض شرطة نيو ساوث ويلز ميك فولر للصحفيني إن فندق
كالدونيــان في ســينجلتون ســيغلق حتى يوم الثالثــاء بعد مزاعم
بانتهاك متكرر ألوامر الصحة العامة.
قالت الشرطة إنها كانت لها اتصاالت متعددة مع صاحب ترخيص
عامــا  ،والذي ُيزعم أنــه رفض اتخاذ
الحانــة البالــغ من العمر ً 57
خطوات ملنع دخول األشخاص غير املطعمني.
تسهيالت والية فيكتوريا
ســيتم رفــع اإلغالق فــي ملبورن وأجــزاء من فيكتوريــا الريفية من
الســاعة  11:59مســا ًء يــوم الخميــس بعــد أن تصــل الواليــة إلى
هدفها املتمثل في الحصول على  70في املائة من أولئك الذين تزيد
عاما بالتطعيم الكامل.
أعمارهم عن ً 16
في جميع أنحاء الوالية  ،ســيتم الســماح لألشخاص باستقبال 10
زوار في منازلهم كل يوم  ،بما في ذلك املعالون.
فــي مدينة ملبورن الكبرى  ،ســيتم رفع حظــر التجول ونصف قطر
الســفر البالغ  15كيلومت ًرا  ،لكن قيود الســفر بني ملبورن ومناطق
فيكتوريا الريفية ستظل سارية.
ســتبقى رعايــة األطفال مفتوحــة ألولئك الذين يحضــرون بالفعل ،
وكذلك لألطفال البالغني الذين تم تطعيمهم بالكامل.
فــي ملبورن  ،ســتكون معظم األماكن الخارجيــة مثل املقاهي ودور
الســينما وحمامات السباحة قادرة على استيعاب ما يصل إلى 50
شخصا  ،وف ًقا لحدود الكثافة.
ً
ستكون األماكن الداخلية مثل املقاهي واملطاعم قادرة على استيعاب
شخصا  ،مع حدود الكثافة وطاملا تم تطعيم الجميع بالكامل.
20
ً
فــي منطقة فيكتوريا اإلقليمية  ،التي يعمل معظمها بالفعل في ظل
شخصا تم تطعيمهم بالكامل في
قيود مخففة  ،سيتم السماح لـ 30
ً
األماكن الداخلية وما يصل إلى  100شخص في األماكن الخارجية.
تسهيالت العاصمة كانبرا
يمكــن لـــلسكان فــي كانبــرا وامللقحــن بالكامــل زيــارة  26موقعً ا
إضاف ًيا في جنوب نيو ســاوث ويلز مــع االلتزام بمتطلبات الحجر
الصحي في إقليم العاصمة األسترالية.
قال رئيس الوزراء أندرو بار إن الســكان الذين يمكنهم التحقق من
حصولهــم على التطعيمني يمكنهم الســفر اآلن إلى خليج باتيمانز
وغولبــورن واملرتفعــات الجنوبيــة بالواليــة وغيندابــن وتوموت
وكوما في الجبال الثلجية.
احتفل  ACTبأول يوم كامل للخروج من اإلغالق يوم الجمعة  ،بعد
أكثر من شهرين من البقاء في املنزل.
مــع احتمــال  80فــي املائة من التطعيم الكامــل  ،تم وضع مزيد من
التخفيف للقيود في  29أكتوبر.

انبعاثــات صفريــة بحلول عــام  2050مع ضمــان حماية
الوظائف اإلقليمية والحفاظ على أسعار الطاقة في متناول
الجميع.
وقال موريسون للصحفيني في سيدني" :التحدي ال يتعلق
بـ" إذا "و" متى " -التحدي يتعلق بـ" كيف “.
ستضع الحكومة اللمسات األخيرة على موقفها كي أحمله
إلى تلك القمة قبل مغادرتي خالل األسبوعني املقبلني.
“نحــن نعمــل من خالل هــذه القضايــا مــع حكومتنا ومع
زمالئنــا  ،وأنــا أتطلع إلى تلك املناقشــات التي ســتختتم
خالل األسبوعني املقبلني”.
وأشــار نائــب رئيــس الــوزراء بارنابــي جويــس إلــى أن
املواطنــن ســيقتربون مــن هــدف صافــي الصفــر بحــذر
استثنائي.
زعم السيد جويس أن أستراليا الريفية "خدعت" بموجب
بروتوكول كيوتو.
قال السيد موريسون إن األمر ال يتعلق فقط بالوصول الى
صافــي الصفر من االنبعاثات الحراريــة  ،بقدر أهمية ذلك
كهدف بيئي.
يعتبــر الوصول إلى صافــي االنبعاثــات الصفرية بحلول
عام  2050هو الحد األدنى على مستوى العالم.
من املتوقع ً
أيضا أن تتخذ أستراليا هد ًفا أعلى لعام 2030
ً
في غالســكو  ،بــدال من االعتمــاد على اإلفــراط في تحقيق
تعهدهــا الحالي بخفــض االنبعاثات على املدى املتوســط
بنسبة تتراوح بني  26و  28في املائة.

طعن مرات عدة
ً
وكان النائــب البريطانــي توفــي متأثــرا بجراحــه ،بعــد أن
تجمعا في دائرته
تعــرض للطعن مرات عدة ،خالل حضوره
ّ
االنتخابية في جنوب شرق إنجلترا.
كمــا ،أوضحــت الشــرطة حينهــا أنهــا ألقــت القبــض على
املهاجــم ،بعــد أن اســتدعت عناصرها وحضــرت إلى املكان
فــور ورود معلومات عن عملية الطعن ،لكن من دون أن تذكر
أميس باالسم.
وكان السياســي البالــغ  69عاما والعضــو البارز في حزب
رئيــس الــوزراء بوريــس جونســون املحافــظ ،يعقــد لقــاء
أسبوعيا روتينيا مع ناخبني في دائرته في "كنيسة بيلفيرز
امليثوديــة" ببلــدة لي-أون-ســي الصغيرة ،قبــل أن يفاجئه
املعتــدي بعــدة طعنات أصابتــه بجروح بالغــة وتوفي على
إثرها الحقا.
هجمات إرهابية
يذكــر أن بريطانيــا شــهدت خالل الســنوات املاضيــة ،عدة
حوادث طعن وهجمات إرهابية.
كمــا ســبق أن تعــ ّرض نــواب بريطانيــون لهجمــات خــال
مناســبات مشــابهة فــي دوائرهــم االنتخابية ،بمــا في ذلك
النائبــة العماليــة جو كوكس التي قتلت ســنة  2016قبيل
استفتاء بريكست.
كذلــك ،أصيب النائــب الليبرالي الديمقراطــي نايجل جونز
بجروح في العام  ،2000وقتل أحد مســاعديه ،بعد تعرضه
العتداء من قبل شخص كان يحمل سيفا في غرب إنجلترا.

شعارنا السالمة والضمانة

لدينا جميع انواع الدواليب
وأشهر الماركات بسعر الجملة

إشتروا  4دواليب
بسعر منافس جداً
واحصلوا على

(التركيب  -والـ Wheel Balance
والـ  Wheel Allignmentمجان ًا)
بمناسبة النجاح بمنطقة غيلفورد
تم إفتتاح فرع ثاني
في منطقة كونديل بارك
453 Merrylands Rd, Merrylands
Phone: 02 9637 7445
328 Edgar St, Cnr Eldrige Rd Condell Park NSW 2200
Phone: 02 9791 6461 - Fax: 02 9791 6449
Email: tyresexcel15811@hotmail.com
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الفنانة البريطانية أديل
تتحدث للمرة األولى عن
طالقها وعالجها النفسي
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أماندا ستافيلي  ..العارضة السابقة التي أنجزت صفقة
السعودية ونيوكاسل
سلط تقرير من صحيفة "صن" اإلنكليزية الضوء على مسار
عارضة األزياء السابقة التي قادت صفقة استحواذ صندوق
االســتثمار الســعودي على نيوكاســل يونايتد ،التي جعلت
النادي من األغنى في العالم.
وقالــت الصحيفة إن أماندا ســتافيلي قادت املفاوضات منذ
 2017لتتــوج مجهودها أخيرا بإتمام إحدى أكبر الصفقات
في الدوري اإلنكليزي.
وســتافيلي ،العارضــة الســابقة ،وصاحبــة شــركة PCP
كابيتــال بارتنــرز ،مــن املقرر أن تحصل علــى حصة  10في
املئــة فــي النــادي كجــزء مــن الصفقــة ،كما ســتكون ضمن
مجلس إدارة النادي.
وقالــت الصحيفة إن ســتافيلي 48 ،عامــا ،تعاني من مرض
دماغــي نــادر يمكــن أن يــؤدي بها إلــى الخــرف ،إذ في عام
 ،2013تم تشــخيصها بمرض هنتنغتــون  -وهو اضطراب
تنكسي يؤثر على الناس في وقت الحق من الحياة.
وبحســب الصحيفــة ،يؤثــر املــرض علــى وظائــف الدماغ،
وتقلــب املزاج ،وفقدان الذاكرة ويســبب حركات جســم غير
طوعية.
وتشــير الصحيفة إلى أنه رغم املرض ،فإن ســتافيلي بارعة
مــع األرقــام ،في تأثير غريب للمرض ،وبشــكل ال يصدق ،تم
قبولها في جامعة كامبريدج بعمر  16عاما فقط.
وجمعت ثروة شــخصية تبلــغ قيمتها حوالــي  120مليون

غرايمز على الرصيف
في أول ظهور لها بعد
االنفصال عن أغنى رجل
في العالم!..
كشــفت نجمة البوب البريطانية أديل عــن الصعوبات التي
واجهتهــا عند بلوغها الـ 30والتي ألهمت مضمون ألبومها
الجديد " ،"30مدشــنة عودتها بقوة إلى الســاحة الفنية من
خالل مقابلة مع مجلة "فوغ".
وتصــدرت املغنية البريطانيــة املقيمــة حاليــا فــي لــوس
أنجلوس ،غالف الطبعتني البريطانية واألمريكية من املجلة
الشــهيرة اللتني نشرتا مقابلة معها خرجت فيها عن صمت
التزمتــه خمس ســنوات وتحدثت للمرة األولــى عن طالقها
وعالجها النفسي وفقدانها املذهل للوزن.
وقالــت أديل ( 33عامــا) في النســخة البريطانية من املجلة
"فــي الثالثــن مــن عمــري ،انهــارت حياتي من دون ســابق
إنذار" وأضافت "أشــعر بأن هذا األلبوم أشبه بتدمير الذات
ثم التأمل الذاتي فالخالص الذاتي".
وتناولــت أديــل انفصالهــا فــي أبريــل  2019عــن زوجهــا
ســايمون كونيكي ،الذي كان يعمل في القطاع املالي وأسس
جمعية خيرية ،وقالت "لم يعد ذلك مناسبا لي لم أكن حزينة،
لكني كنت ألصبح كذلك لو لم أفكر في نفسي أوال".
وســجلت أديل هــذا األلبوم الشــديد الخصوصيــة الذي لم
يعــرف بعد موعــد صدوره بهدف اإلجابة عن أســئلة نجلها
أنجيلو ( 9ســنوات) عن هذا الطــاق ،وملداواة الجرح الذي
ألحقه به.
وأضافت "لدى ابني الكثير من األســئلة أســئلة جيدة حقا،
أسئلة بريئة حقا ،ليس لدي إجابة عنها مثل ملاذا ال يمكنكما
العيش معا؟".
وتابعت "شــعرت بأنني أرغب في أن أشرح له من خالل هذا
األلبــوم من أنا وملاذا اخترت طواعية تفكيك حياته كلها في
السعي إلى سعادتي ،لكي يفهم عندما يكبر".
وتمكنت أديل من التخلص من حال القلق التي كانت تعيشها
بفضــل خضوعها لعالج نفســي ومواظبتها علــى التمارين
الرياضية ،مما سمح لها بفقدان نحو  45كيلوغراما.
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رصدت عدســات الباباراتزي املغنية الكندية غرايمز ،طليقة
أغنــى رجل في العالم إيلون ماســك ،وهي تقــرأ كتابا لكارل
ماركس في الشارع.
وتم رصد غرايمز ،التي انفصلت مؤخرا عن مؤسس شركتي
"ســبيس إكس" و"تســا" ،أغنى رجل في العالم بثروة تقدر
بـــ 200مليــار دوالر ،يــوم الجمعــة فــي وســط مدينة لوس
أنجلــوس وهي تتصفح كتاب "البيان الشــيوعي" املناهض
للرأسمالية ،في أول ظهور علني لها منذ إعالن االنفصال.
ويظهر مقطع فيديو نجمة البوبوهي تقلب بمرح صفحات
املجلــد املعقــد ،كمــا لــو كانــت تتصفح أحــدث إصــدار من
"."Reader’s Digest
وتأتي الصور بعد أقل من أســبوع من إعالن ماســك كأغنى
رجــل ،وهو مركــز غالبا ما يتنافس عليه مــع جيف بيزوس
مؤسس شركة "أمازون".
ومــن الواضــح أن غرايمز ليــس غريبة عن الشــيوعية ،فقد
حيرت متابعيها في "تيك توك" في يونيو ،عندما اعتبرت أن
الذكاء االصطناعي هو "أسرع طريق للشيوعية".
يذكر أن عالقة ماسك وغرايمز واسمها الحقيقي كلير إليس
بوشــيه ،بدأت عام  ،2018ولهما ابن اسمه  ،X Æ A-Xiiولد
في مايو العام املاضي.
وســبق ملاســك وتزوج قبــل لقائــه غرايمز ،الكاتبــة الكندية
جوستني ويلسون ،واملمثلة البريطانية تالواله رايلي.

جنيــه إســترليني ،ولديها منــزل في دبي وشــقة فاخرة في
بارك لني.
وجــاء منــح رابطــة الــدوري اإلنكليــزي املمتاز لكــرة القدم
الضــوء األخضر لالســتحواذ املجموعة التي تضم صندوق
االســتثمار الســعودي على نادي نيوكاسل يونايتد ،ليسلط
عليها األضواء.
ودخل نادي نيوكاســل يونايتد اإلنكليزي التاريخ من أوسع
أبوابــه بعــد أن بــات أغنــى ناد فــي العالــم بمجــرد إعالن
صندوق االستثمار السعودي االستحواذ عليه ،الخميس.
ولــم يفز نيوكاســل بأي لقب كبير منذ العــام  ،1969كما أن
مالــك النــادي الســابق لم يحظ بشــعبية كبيرة خــال فترة
توليه منصبه على مدى  13عاما ،هبط خاللها النادي مرتني
من الدوري املمتاز.

محلل شرعي يكشف عن
زواجه  33مرة إلعادة
الزوجات إلى أزواجهن بعد
الطالق!!

كشف مواطن مصري ،أنه تزوج  33مرة "محلل شرعي" من
أجل إعادة الزوجات إلى أزواجهن بعد أن طلقن ثالث مرات
كـ"عمل خيري لوجه اهلل" ،ورد أستاذ بجامع األزهر بالقول:
لعن اهلل املحلل واملحلل له
وقال "املحلل الشــرعي" محمد مالح" :أقوم بهذا األمر لوجه
اهلل كعمــل تطوعي بــدون أي مقابل هلل فقــط؛ وال أتقاضى
أمواال من أجل حماية البيوت من الخراب وانفصال األزواج"،
مشــيرا إلــى أنه "إذا قالــت لي دار اإلفتــاء املصرية أن هذا
العمل غلط هبطل والواقع أسوأ من الخيال".
هذا ورفض الدكتور مبروك عطية ،األســتاذ بجامعة األزهر،
ما أعلنه املالح ،مؤكدا أن "الزواج في اإلسالم شرطه التأبيد
بدون مدة معينة ،وأنه حال طالقهما أجاز الشــرع للزوج أن
يراجــع زوجتــه ،وأن يفعــل ذلك مرة أخرى لــو طلقها للمرة
الثانيــة ،أمــا إذا طلقها للمرة الثالثــة ال تحق له حتى تنكح
زوجا غيره".
وقال" :لعن اهلل املحلل واملحلل له .فالنبي محمد لعن املحلل
واملحلل له" ،مشــددا على أن "ابتغاء وجه اهلل يلزم موافقة
شــريعته ،وال يمكــن مــا يكون لوجــه اهلل مخالفا للشــريعة
وأن مســألة املحلل الشــرعي غير موجودة في الشــرع على
اإلطالق".
وأضــاف" :الــزواج باطل وعــودة الزوجة عنــد زواجها من
محلل شــرعي باطلة أيضا" ،معتبرا أن "من يفعل ذلك يكون
لوجه الشيطان ،وليس هلل".
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رسمة بسيطة بيد أسطورة المالكمة محمد علي كالي
تباع بمبلغ غير متوقع

تــم بيــع رســمة بالقلم اللبــاد (الفلوماســتر) رســمها املالكم
الراحــل محمــد علــي كالي بأكثر مــن  425ألــف دوالر بمزاد
ألعمالــه الفنيــة غيــر املعروفــة والتــي تجــاوز بعضهــا عدة
أضعاف التقديرات.
وكانت اللوحة املســماة "ستينج اليك بي" أو "إلسع كنحلة"،
والتي رسمها على ورقة في عام  ،1978أكثر األعمال املطلوبة
بــن أكثر من  20لوحة ورســما لبطل الوزن الثقيل الســابق،
عكســت اهتمامــه بالديــن والعدالــة االجتماعية وبمســيرته
كمالكم .وكانت التقديرات التي سبقت عملية البيع تشير إلى
سعر يتراوح بني  40و 60ألف دوالر.
و ُكتبــت عليها عبارة "طار كفراشــة ولســع كنحلة!" ويقولها
مالكــم خســر أمــام منافــس رفــع ذراعيــه عاليــا داللــة على
انتصــاره .واشــتهر علــي باســتخدام هــذه العبــارة ليصف
أسلوبه في املالكمة.
وذكــرت دار بونهامــز للمــزادات أن  26لوحــة فنيــة من عمل
محمــد علــي بيعت مقابــل  945524دوالرا إجمــاال ،أي أكثر

The World Observer | 15th October | 2021

23

نجوى كرم
تتحدث عن السياسة
والشباب في لبنان

مــن ثالثــة أضعاف الحــد األدنــى للتقديرات األوليــة .وقالت
بونهامــز إن لوحة "ســتينج اليك بي" اشــتراها أحد جامعي
تــذكارات علي ويقيم في بريطانيا .ولم يتم تحديد املشــترين
اآلخرين.
وشغف علي بالرسم لم يكن معروفا
وبيعت لوحة رســمها عام  1979باللونــن األحمر واألبيض
واألزرق علــى قمــاش وكتب عليهــا "أحبك يا أمريــكا" بمبلغ
 150ألــف دوالر ،بينمــا بيع رســم خطه علي فــي عام 1967
يقارن فيه بني اإلسالم واملسيحية بمبلغ  24ألف دوالر.
وجــاءت لوحــات ورســومات علــي املعروضــة في املــزاد من
مجموعــة يمتلكها رودني هيلتون بــراون الذي عمل مع علي
في أعماله الفنية.
كان بطل العالم السابق للوزن الثقيل قد أعلن اعتناق اإلسالم
فــي عام  1964عقب فــوزه باللقب ألول مــرة وذلك عندما كان
يحمل اسم كاسيوس كالي .وتوفي في عام  2016عن عمر 74
عاما بعد صراع طويل مع مرض باركنسون (الشلل الرعاش).

معتصم النهار يوضح سبب غيرة زوجته
علــق الفنــان معتصم النهــار على االنتقــادات التي طالته
بعد الفيديو الذي انتشــر في مواقع التواصل االجتماعي
وجمعــه بالفنانــة املصرية حوريــة فرغلي خــال لقائهما
في "املوريكــس دور" وهي تمازحه قائلة" :والنبي كلمني،
والنبي عاكسني".
وقــال النهــار ضمن لقائــه ببرنامــج " ETبالعربــي"" :إن
املتابعــن يركزون أحيان ًا على تصرفات وأمور قد ال يكون
الفنــان نفســه منتبهــ ًا لها ،وهــي تفاصيل ال داعــي لها"،
مضيف ًا أن زوجته تغار من محبة املتابعني وليس من عدم
الثقة به.
وعن التســاؤالت حول عدم وجوده مع نادين نسيب نجيم
وقصــي خولي على مســرح املوريكس خــال تكريم املنتج
صــادق الصباح ،وعدم جلوســه معهم على نفس الطاولة،
أوضــح أن العالقــة التي تجمعــه معهما ليــس كما يراها
الجمهور وأن املعلومات التي انتشرت حول وجود مشكلة
بينهــم ال صحــة لها ،ويــرى الجمهور أيض ًا أنــه في حال
وجود عالقة صداقة بينهم فال ب ّد من وجود صور تجمعهم
باستمرار على مواقع التواصل.
وبخصوص دوره بمسلســل "صالون زهرة" الذي يعرض
حاليــ ًا أضــاف النهــار أن الدعــوات التي يقولهــا حقيقية
ســمعها من رجل دمشقي وسجلها ،حيث وجد فيها شيئ ًا
مميز ًا وذلك ليســتبق األمور ويســتفيد من الدعوات بأحد
أدواره ،وهذا الذي حدث معه في العمل األخير.

أكــدت الفنانة نجــوى كرم أنها تشــعر دائمــ ًا بالرهبة لحظة
الوقوف على مســرح جرش ،وقالت فــي حديث لها" :يا حبذا
لو أن كل مهرجاناتنا تتمثل بمهرجاني جرش وقرطاج ،تؤثر
بالفنان وتتركه للتاريخ ،ليسجل اسمه".
واعتبرت في ذات الســياق أن ملســرحي جرش وقرطاج هيبة
خاصة لحظة بدء الحفل ،تحديد ًا في الدقائق الخمس األولى،
لكن بعد ذلك تتحول هذه الهيبة والرهبة لتصبحا عالقة حب
وذكريات بيننا وبني الجمهور الحاضر والرائع.
وأضافــت "أطلقت أغنيتني مصورتني منذ فترة قصيرة وهما
"مغرومــة  ،"2كلمــات وألحان نبيل خوري واإلخراج لحســن
غــدار ،و"ســاحر قلــوب" للشــاعر عامــر الونــد وألحــان علي
حســون ،وهاتان األغنيتان املصورتــان تحمالن برأيها طاقة
إيجابية".
في سياق آخر ،قالت نجوى كرم إنها ال تستطيع وال تريد أن
تكون مكان السياســيني في لبنان ،لكن "لوقف االنهيار ولحل
األزمات والقضاء على الفســاد يجــب على كل مواطن لبناني
موجود في لبنان أن يكون مســؤو ًال عن كل متر أرض يعيش
فيه".
أما عن الشــباب اللبناني فقالت كرم :كان اهلل في عونه ،فهو
فــي حيــرة بــن أن يبقى فــي وطنه ومــع أهلــه أو أن يهاجر
لتأمــن مســتقبله ،هــو في وضع ال يحســد عليه اليــوم ،لكن
أتوجه إلى هؤالء الشباب ألقول" :إن اآلتي أفضل وقريب".
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زعر يزعر فهو أزعر...
فعل ثالثي مثري

كثيرا ما نستعمل هذه الكلمة في أيامنا الحالية للداللة
على شخص مارق يتجاوز القوانن باأللفاظ والتصرفات
وال يأبه للقيم واألخالق ..ولكن للحقيقة فإن هذه الكلمة قد
تم تحميلها فوق ما تحتمل وتم تجيير كثير من املوبقات
لها وأصبحت دمغة عامة تلصق على كل شخص يخرق
القوانن سواء املكتوبة أو العرفية.
لو رجعنا للقواميس لوجدنا أن كلمة أزعر تعني باإلضافة
إلى سيء الخلق كذلك تعني قليل الشعر متفرقه حتى
يظهر الجلد من خالله ،أو موضع قليل النبات ،ومؤنثه
زعراء فنقول أرض زعراء أي أن نباتاتها قليلة ،لكن املعنى
األكثر انتشار ًا لكلمة أزعر هو مبتور الذنب ،فيقال كلب
أزعر أو جحش أزعر ،علم ًا أن كل الزعران والزعراوات في
زماننا هذا ،يجرون أذيالهم تيها واستكبارا.
قد يطلق لفظ زعران الحي على أحداثه وغلمانه دون أن
يقصد به إهانتهم ألن املقصود هنا صغر سنهم ولعبهم
وعدم جديتهم ،وإذا أردت أن تدلل صبي ًا فتقول له يا
زعرون وهي للتصغير والتحبب ،أما إذا قالت لك إحداهن
بنبرة رقيقة يا زعرون! فاعلم أنك في الطريق لتملك قلبها،
ألنها تقصد فعل السرقة العاطفية وقد سرقت انتباهها
وقلبها.
من املعاني املعاصرة للزعرنة أيض ًا االتفاق على النصب
واالحتيال وهم شلة من الزعران تأتمر بأزعر كبير
ويتخذون من موقع حكومي ما منصة الصطياد الضحايا
وتشليحهم مادي ًا بانتظام على الطالع والنازل وهنا تكون
الزعرنة مرتبطة بموقع العمل وتذهب بعد انتهاء الدوام
الرسمي حيث ترى األزعر عصر ًا يلبس ثوب مالك أبيض
ويحث الخطا إلى العبادة والخشوع وبعينن حاملتن
يرمي السالم يمين ًا ويسار ًا وكأن املسكن الذي امتص دمه
جهار ًا ونهار ًا قد نسي فعلته أو أنه أمسى غبيا وحمار ًا.

القرد واحلمار

في قرد كل مرة بيشوف فيها الحمار بيندهلو يا حمار ,
الحمار زعل وراح يشتكي لألسد ملك الغابة  ,اتطلع فيه
االسد وهوي عارف النتيجة سلف  ,قالو روح انت صار
اسمك سمكة  ,ماشي الحمار بالغابة وعم يتغندر  ,شافو
القرد وصار يندهلو يا حمار يا حمار والحمار ما يرد عليه
 ,وقف حدو وقالو ليش ما عم ترد  ,قالو الحمار انا صار
اسمي سمكة  ,ضحك القرد وقالو طيب بتعرف تسبح متل
السمكة ؟ فكر الحمار وجابو الما بعرف  ,قالو القرد شفت
انك حمار يا حمار

منوعات
جولة

ماذا يفعل الصـقر
عندمـا يصل لألربعني

يعيش الصقر إلى ( 70عام ًا ،ولكن ليصل الى هذا العمر
يجب عليه اتخاذ قرار ًا صعب ًا جد ًا فماذا يفعل؟
 عندما يصل الى سن االربعن اظافره تفقد مرونتهاوتعجز عن اإلمساك بالفريسة وهي مصدر غذائه
 أصبح منقاره القوي الحاد معقوف ًا شديد اإلنحناء بسبب تقدمه في العمر تصبح اجنحته ثقيلة بسبب ثقلوزن ريشها وتلتصق بالصدر ويصبح الطيران في غاية
الصعوبة بالنسبة له .
 هذه الظروف تضع الصقر في خيار صعب اما انيستسلم للموت او يقوم بعملية تغيير مؤملة جداا ًا ملدة
( 150يوم) فماذا يفعل فلنرى اخوتي عجائب اهلل في
خلقه .
 تتطلب العملية ان يقوم الصقر بالتحليق الى قمة الجبلحيث يكون عشه هناك .
 أوال يقوم الصقر بضرب منقاره املعقوف بشدة علىالصخرة حتى ينكسر .
 ثاني ًا عندما يتم العملية ينتظر حتى ينمو منقاره ثميقوم بكسر اظافره ايض ًا .
 ثالث ًا بعد كسر مخالبه ينتظر حتى تنمو من جديد ثميقوم بنتف ريشه كله .
وبعد هذه املعاناة بخمسة اشهر يقوم الصقر بالتحليق
من جديد في السماء وكأنه ولد من جديد ويعيش ملدة 30
سنة أخرى
الحكمة
من هذا اننا في بعض االحيان يجب علينا تغيير
حياتنا حتى نستمر في افضل حال وان كان التغيير
صعب ًا.

قصة وعربة » الكلمة الطيبة»
يحكى أن ملك ًا أعلن في الدولة بأن من يقول كلمة طيبة
فله جائزة  400دينار،وفي يوم كان امللك يسير بحاشيته
في املدينة إذ رأى فالح ًا عجوز ًا في التسعينات من عمره
وهو يغرس شجرة زيتون فقال له امللك ملاذا تغرس شجرة
الزيتون وهي تحتاج إلى عشرين سنة لتثمر وأنت عجوز
في التسعن من عمرك ،وقد دنا أجلك ؟ فقال الفالح
العجوز  :السابقون زرعوا ونحن حصدنا ونحن نزرع لكي
يحصد الالحقون .فقال امللك أحسنت فهذه كلمة طيبة فأمر
أن يعطوه  400دينار فأخذها الفالح العجوز وابتسم .
فقال امللك  :ملاذا ابتسمت ؟ فقال الفالح  :شجرة الزيتون
تثمر بعد عشرين سنة وشجرتي أثمرت اآلن !!!! فقال
امللك  :أحسنت أعطوه  400دينار أخرى  ،فأخذها الفالح
وابتسم  .فقال امللك  :ملاذا ابتسمت ؟ فقال الفالح  :شجرة
الزيتون تثمر مرة في السنة وشجرتي أثمرت مرتن .
فقال امللك  :أحسنت أعطوه  400دينار أخرى ثم تحرك
امللك بسرعة من عند الفالح ،فقال له رئيس الجنود  :ملاذا
تحركت بسرعة ؟ فقال امللك  :إذا جلست إلى الصباح فإن
خزائن األموال ستنتهي وكلمات الفالح العجوز ال تنتهي،
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حتذير مهم جدا
ألولئك الذين يستيقظون من النوم للذهاب للحمام .....
يجب أخذ الحيطة بقانون الدقيقة ونصف املهمة واملثبتة
علمي ًا عند االستيقاظ فجأة لقضاء الحاجة
ماهو قانون الدقيقة والنصف !
عادة مانسمع بأن شخص ًا بصحة جيدة قد مات لي ً
ال بال اي
سبب..
فالسبب في األغلب يكون أنه عندما يستيقظ للذهاب للحمام
يستيقظ في عجلة وبسرعة من السرير وفي هذه اللحظة
يكون الدماغ بحاجة لسريان الدم فيه ..
ففي منتصف الليل عند االستيقاظ للحمام يتبدل هرمون
التحكم في القلب يتغير فيصبح الدماغ في امس الحاجة
لسريان الدم مما بتسبب بحالة اإلغماء والجلطة الدماغية ..
وفي هذه الحالة ينصح بالتدريب على قانون الدقيقة ونصف
التي قد تكون سبب ًا في انقاذ حياتك ..
فعندما تستيقظ من النوم للذهاب للحمام او ألي سبب البد
أن تظل مستلقي ًا على السرير مدة نصف دقيقة ثم اجلس
على السرير مدة نصف دقيقة أخرى وانزل رجليك وانتظر
لكي تكون االحتماالت كبيرة للنجاة من الجلطة الدماغية
الفجائية بغض النظر عن العمر صغير ًا كان او كبير ًا ..

سور الصني العظيم

عندما أراد الصينيون القدامى أن يعيشوا في أمان
بنوا سور الصن العظيم واعتقدوا بأنه اليوجد من
يستطيع تسلقه لشدة علوه ولكن
خالل املئة سنة األولى بعد بناء السور تعرضت الصن
للغزو ثالث مرات وفى كل مرة لم تكن جحافل العدو البرية
فى حاجة إلى اختراق السور أو تسلقه بل كانوا في كل
مرة يدفعون للحارس الرشوة ثم يدخلون عبر الباب لقد
انشغل الصينيون ببناء السور ونسوا بناء الحارس فبناء
اإلنسان يأتي قبل بناء كل شيء
وهذا ما تحتاجه بالدنا اليوم .
لذالك بناء اإلنسان هو األساس

ضلع آدم

في احدى السهرات ،تقدمت سيدة من برنارد شو وسألته-:
ملاذا خلق الرب الرجل قبل املرأة؟
فرد شو-:بالتأكيد ،لكي ال تقدم له املرأة نصائحها لحظة
خلق الرجل!

ابن خلدون
*قال ابن خلدون فى املقدمة*::
أكل العرب اإلبل فأخذوا منها الغيرة والغلظة.
وأكل األتراك الخيول فأخذوا منها الشراسة والقوة.
وأكل اإلفرنج الخنزير فأخذوا منه الدياثة.
وأكل الزنوج القرود فأخذوا منها حب الطرب.
وقال ابن القيم ::
“كل من أل َ
ِف ضربا من ضروب الحيوانات اكتسب من
طبعه ُ
وخلقه فإن تغذى بلحمه كان الشبه أقوى
ونحن فى زماننا هذا أكثرنا من أكل الدجاج”
أكلناه فأكثرنا البقبقة والصياح فتكالبت علينا األمم
فأخذنا من الدجاج املذلة وطأطأة الرأس وعدم التحليق فى
أعالي السماء والثرثرة والصياح فقط
وما أكثر الدجاج فى زماننا وأرخصه ؟!!!!

