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عشر شخصيات يف صدارة أحداث العام

هاري وميغان يف وثائقي نتفليكس
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الدكتور نصر رعد - الدكتور شربل رعد

استعمل بطاقة التأمين الخاصة قبل نهاية السنة

فحص شبكة العين بأحدث الكاميرات وخصوصًا امراض السكري والضغط  
  )Retinal Camera(
فحص ضغط العين بدون بنج  
فحص شامل لقرنية العين  
وسيلة »Orthok« لمعالجة ضعف النظر دون استخدام الليزر، ومعالجة االطفال   

وعدم تعرض نظرهم للتراجع للوراء...
مالحظة: االطباء المختصون المشرفون على مرضى السكري يرسلون إلينا المرضى   

لفحص عيونهم لتوفر أحدث المعدات والتكنولوجيا عندنا.
إهتمامنا بشكل خاص باالطفال وفحص عيونهم دائمًا للحفاظ على نظرهم بشكل   

سليم

Pay no gap with
private health Insurance

Free Glasses if you are a Pensioner or 
on Centrelink
Condition Apply

All Examinations are Bulk Billed - Medicare

2 Pairs for
$179

Complete

33/ 695 - 697 Punchbowl Rd, Punchbowl 
NSW 2195 - Tel. 02 9750 0443

Shop 33 Chester Square - Tel: 02 9644 6610
1 Leicester Street, Chester Hill

نتمنى للجميع أعياد مجيدة
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Merry Christmas Happy New Year
252 - 254 The Boulevarde Punchbowl NSW 2196

P. 02 9759 2259  -  F. 02 9759 2239

تتقدم السيدة فاديا زخيا صاحبة صيدلية بانشبول والعاملني معها من أبناء اجلالية
بأطيب التمنيات مبناسبة عيدي

الميالد المجيد ورأس السنة المباركة
أعادهما اهلل عليكم باخلير والبركات وكل عام وانتم بخير

أحلى األمنيات مبناسبة حلول
عيدي امليالد املجيد ورأس السنة املباركة

أعادهما اهلل على اجلميع باخلير والبركات
وكل عام وأنتم بخير

Wishing everyone a
Merry Christmas

and a safe and
Happy New Year

with friends and family
Dr. Alex Ashy,
BSc., BAcct., MPA., MIT., DIT

Level 1, Suite 1 34 Railway Parade Granville NSW 2142
M. 0430 732 222  -  P. 02 9188 2852  -  E. alex.ashy@apatax.com.au  -  www.apatax.com.au

A Chartered Tax Adviser, or CTA, holds the ‘gold 
standard’ qualification in professional tax expertise 
and can be relied upon to provide the highest 
quality tax advice to business and personal clients.
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رئيس مجلس إدارة شركة WJS خلدمات النقل نبيل عيسى 
يتمنى لكم ولعائالتكم

عيد ميالد مجيد وسنة جديدة سعيدة 

19 NORTHCOTE RD  GREENACRE
NEW SOUTH WALES, 2190  Australia

NABEL ISSA
Director

T he Director Of wjs Logistics 

 Nabel Issa Wishing you

a very Merry Christmas and a Happy New Year
May you enjoy this time with your family and loved ones.

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

WJS LOGISTICS PTY LTD

Be safe not sorry
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رأي

القضايا التي 
أثيرت في عام 

2022

ممدوح سكرية

مــن خــال تقليب صفحات العام املاضــي وإجراء مراجعة وتأمــل ملجريات ما 
حدث من حولنا نرى:

*من الواضح أن أغلب الحوادث التي جرت هذا العام، كان للســائقني الشــباب 
النصيب األكبر في حدوثها ، والسبب في ذلك قد تكون قيادة السيارة بالنسبة 
لهــم متعة وليســت مســؤولية ، كما أنهم غير مهتمني وقــد يكون نوع من حب 
املغامرة في بعض األحيان، وكثير منهم لديه داء غرور الشــباب، مما يجعلهم 

يعتقدون أن الحوادث التي حدثت مع غيرهم سوف لن تحدث معهم.
عموما هؤالء الشباب ال يفكرون في العواقب وأثار الحوادث على االخرين من 
األســر واألصدقاء، وإدارات الشرطة واالطفائيات، وسائقي سيارات اإلسعاف 

وغيرهم، كل هذه املاسي يمكن تافيها بالتأني في قيادة السيارات.
أعتقــد انــه يتعني على الحكومة إيجاد طرق أكثر فعالية للســيطرة على جنون 

قيادة الشباب للسيارات. 
*تســابق الــدول الكبــرى فــي العالــم من أجــل مصالحهــا وخصوصــا الدول 
األوربيــة والواليــات املتحــدة االميركية ، على حســاب الــدول النامية ضاربة 
عــرض الحائــط املصيــر البائس لشــعوبها وما تعيشــه من مآســي ودمار قد 
يتســبب ضياع االجيال القادمة، فمن أجل الحفاظ على كســب املال والتنافس 
االقتصادي للشــركات العماقة يتم انشاء املصانع الضخمة من دون االكتراث 
ببرامــج خفــض انبعــاث غــاز الكربون، مما أدى وســوف يؤدي في املســتقبل 
الــى كوارث طبيعية، مــن عواصف وطوافانات وحرائق وحرارة، حيث أظهرت 
بعض الدراســات أن حرارة العالم يمكــن أن ترتفع أربع درجات مئوية بحلول 
ســتينيات القــرن الحالــي، وهو أســوأ تصــور فيما يتعلــق بالتغيــر املناخي 
ويتطلب اســتثمارات سنوية تقدر باملليارات من الدوالرات  الحتواء املناسيب 

املرتفعة للبحار،  
وكل مــا نأملــه أن يتم تطبيق القرارات التي توصلت اليها مؤتمرات قم التغير 
املناخــي ومنهــا االتفاقية للحد من ارتفاع درجات الحــرارة بحلول عام 2050 

إلى أقل من درجتني مئويتني.
وهــذه هــي االتفاقية األولــى التي تلزم جميــع دول العالم بتقليــص انبعاثات 

غازات الكربون، وأملنا أن تكون أستراليا في طليعة املنفذين.
*قال ماال يوســفزاي: دعونا نتذكر: كتابا واحدا، وقلما واحدا، وطفا واحدا 

ومعلما واحدا يمكن تغيير العالم من خالهم.
أصبــح العالــم هــذه األيام عبــارة عن قريــة صغيــرة، التنافس فيــه كبيرجدا، 
وليــس مــن الحكمة أن نتجاهل أهمية التعليم بالنســبة لتطــور املجتمع ككل، 
وأكثــر البلدان تقدما قد أدركت هذا املعيــار الذهبي، وعملت حكوماتها ومنها 
الحكومة األســترالية الحالية على تشــجيع البرامج التعليميــة  وتقديم املنح 

الحكومية للمدارس والجامعات.
*من أهم االحتياجات التي املشتركة ألغلب الناس هي السكن والغذاء والصحة،
لقد كانت هذه الســنة غير واضحة  بالنســبة لســوق العقــارات حيث ارتفعت 
أســعار الفائــدة مما تســبب فــي انخفاض أســعار العقارات فــي جميع أنحاء 

الباد.
كثيــر مــن الناس قلقون بشــأن ما ســيحدث عندما ينتهي قرضهــم الثابت في 

يناير.
حصل بعضهم على قرض ســكني بأكثر من 1.2 مليون دوالر في ســيدني ، مع 

عربون بنسبة 10 في املائة.
إنهــم مــن بني ما يقرب مــن 40 في املائة من األســتراليني الذين لديهم قروض 
عقاريــة والذين تنتهي معدالت قروضهــم الثابتة واملنخفضة في العام املقبل ، 

ومن املحتمل أن يواجهوا صعوبات مالية كبيرة.
كان معظــم النــاس يدخــرون عربون القرض لســنوات ، وأخيرًا دخلوا ســوق 

العقارات في سيدني في نهاية عام 2019.
وفًقــا لـــ ABC ، ارتفعــت تكاليــف الخضــروات بنســبة 6.1 في املائــة ، بينما 
ارتفعــت تكاليــف لحــم البقر ولحم العجل بنســبة 8.1 في املائة. ارتفع ســعر 

البنزين بنسبة هائلة بلغت 32.3 في املائة.
مع استمرار ارتفاع تكلفة املعيشة ، يضطر املزيد من الناس إلى الحصول على 

وظيفة ثانية أو لألسف بيع ممتلكاتهم.

إلــى  يتعــرض  لـ"تويتــر"  الجديــد  املالــك 
انتقــادات عدة منذ اســتحواذه على عماق 

التواصل االجتماعي
أثار مظهر رجل األعمال األميركي امللياردير 
إيلــون ماســك، صاحب "تســا" و"ســبيس 
إكــس" والرئيس التنفيذي لـ"تويتر"، ضجة 
كبيــرة علــى مواقــع التواصل بعــد ظهوره 
خــال مبــاراة النهائــي بــكأس العالــم قطر 

2022، بني فرنسا واألرجنتني.
فقــد ظهر ثانــي أغنــى رجــل فــي العالــم، 
والــذي تتجــاوز ثروتــه 163 مليــار دوالر، 
بــني الجماهير في املدرجات بلباس بســيط 

وشعر غير مصفف.
وحط ماســك رحاله في قطر، األحد، لحضور 
املبــاراة النهائيــة لــكأس العالــم، وظهر في 
فيديو عبر "تويتر" يرتدي قميصا بنيا فاتح 
اللون وهو يسّلم على من معه في املدرجات.
وبعد أن سجلت األرجنتني هدفني في مرمى 
بطــل العالم الســابق فرنســا، وضع ماســك 
رمــزا تعبيريا ســاخرا تحت تعليق ســاخر 
ألحد متابعيه قال فيه إنه "ليس لدى فرنسا 

بقميص رخيص وشعر منكوش.. 
ضجة حول مظهر ثاني أغنى رجل 

بالعالم بنهائي املونديال

طاقــة"، و"يجــب أن تكون روســيا في موقع 
املامة هنا”.

وبعد نهاية الشــوط األول من املباراة، سأل 
ماســك متابعيه علــى "تويتر" عمــا إذا كان 
بإمكان الفريق الفرنســي االنتقام. ومع ذلك، 
بعــد أن بدأ مســتوى الفرنســيني بالتعافي، 
أشــار ماســك إلــى الفريــق ووصــف اللعبة 

بأنها تجري على قدم املساواة.
متابعيــه  األميركــي  املليارديــر  وفاجــأ 
باســتطاع رأي ألخــذ آرائهــم حول تنحيه 
مــن منصبــه كرئيس ملنصة “تويتــر”، وعاد 
بعد ســاعات وأكد على ضرورة أخذ الحذر. 
فبينمــا أكد مالك "تســا" علــى متابعيه أنه 
ســيلتزم بنتيجة االستطاع، في إشارة منه 
إلــى إمكانية تنحيه عن املنصب حال جاءت 
النتيجــة بذلــك، عاد ونشــر تغريــدة أخرى 

يحّذر فيها.
وكتب ماسك املثير للجدل: "كما يقول املثل.. 
كــن حذرًا مما ترغــب فيه فقد تحصل عليه"، 
فــي تنبيه واضح للمشــاركني باالســتطاع 

لضرورة الحذر باإلجابات.

ملختلف أنواع اهلجرة

د. حممود عجاوي
مترجم قانوني

لكافة قضايا الهجرة
عائلة، فنيين مهرة، لجوء، زيارة... الخ

وكيف هجرة رقم
9911 008

P. 02 9750 4288
M. 0406111101
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Magic
Driving School

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

معايدة

الصيدلية التي تقدم لزبائنها النصائح واالستشارات باللغات العربية، االشورية والكلدانية.
خدماتهم سريعة وتشمل ايصال األدوية الى كافة أنحاء أستراليا.

الهداية  لعرض  أنيقة  واسعة  ومساحات  لألطفال  خاص  قسم  الجديد  موقعهم  في 
والعطور - الموقع الجديد مقابل محطة القطار في فيرفلد

إذا كنت مريض بداء السكري من حقك الحصول على جهاز قياس السكري مجانًا

F a i r f i e l d

لصاحبها الصيدالني كريستوفر قهواتي

The Crescent, Fairfield NSW 2165 83
P(02) 9724 1149  -  F(02) 9724 6275
chris@pharmacymart.com.au  -  www.pharmacymart.com.au

أسعارهم األفضل في األسواق
Panamax
only

99c
CONDITION APPLY

Merry Christmas  &  Happy New Year

FREE DIABETIC MACHINE
FOR DIABETIC CUSTOMERS
WHO TAKE DIABETIC MEDICINE

99C PANAMAX LIMIT 1 PER 
CUSTOMER

FREE MOTHER BOUNTY BAG FOR 
NEW AND EXPECTING MOTHER
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ABU GEORGE SUPERMARKET
Shop 3 - 6 St. Martin Crescent Village Blacktown

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

يتقدم
رجل األعمال السيد إليان بولس
من أبناء الجالية العربية بأحر التهاني

بمناسبة حلول عيدي الميالد المجيد

ورأس السنة المباركة
كل عام وانتم بخير

معايدة

يتقدم القنصل الفخري
للجمهورية العربية السورية

االستاذ ماهر دباغ
من أبناء اجلالية السورية والعربية

بأحر التهاني وأطيب األمنيات مبناسبة حلول
عيدي امليالد املجيد ورأس السنة املباركة

 متمنياً للجميع اخلير يف العام اجلديد وأن يعم السالم
سورية واملنطقة العربية والعالم
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يتقدم

المهندس أكرم المصري
من أبناء الجالية في استراليا بأحر التهاني بمناسبة حلول

عيدي املياد املجيد ورأس السنة املباركة
أعادهما هلل على الجميع وعلى استراليا بالخير والسام

وكل عام وانتم بخير

117 WATERLOO ROAD GREENACRE NSW 2190
P. 02 8889 4066 - F. 02 9758 0744

www.ank.com.au

CIVIL & STRUCTURAL CONSULTANTS

engineering group

Happy
New Year

Michael Kouroushe

يتقدم
السيد مايكل قروش

من أبناء اجلالية العربية 
بأحر التهاني  مبناسبة

األعياد املباركة
كل عام وأنتم بخير

356 Chapel Road, Bankstown NSW 2200
michael@professionalsbankstown.com 

HYPERLINK "http://www.professionalsbankstown.com/"
www.professionalsbankstown.com/

B a n k s t o w n

M : 0411 404 421
P : 02 9709 4040
F : 02 9709 4045

Ahmad Yaghy

يتقدم
رجل األعمال السيد أحمد ياغي

من اجلميع يف اوستراليا بأحر التهاني وأطيب التمنيات 
مبناسبة حلول

األعياد الكرمية
أعادها اهلل على اجلميع باخلير والبركات

وكل عام وانتم بخير

Y vonne Maroun

عيادة لفحص العيون 
وتجهيز النظارات بإدارة 

االخصائية
ايفون مارون

Shop 2 / 546 - 548
Marrickville Rd, Dulwich hill

Phone: 02 9550 0404

OPTOMETRIST
B.OPTOM

CONTACT LENSES

معايدة
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معايدة

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.

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

نتكلم العربية

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

TABAR & ASSOCIATES
ALL LEGAL & IMMIGRATION MATTERS

مبروك  للســيد علي شــحادة على افتتاح حلويات شحادة في تشيستر هيل. كل 
األمنيات له بالتوفيق والنجاح. 

إذا كنــت تبحــث عن حلويات لبنانيــة أصلية ولذيذة، فهذا هو املكان املناســب. 
لديهم ما تشتهي باسعار مميزة وخدمة رائعة.

الصورة: عضوة بلدية مدينة بانكســتاون راشــيل حريقة وعلي شحادة وكايلي 
ويلكنسون

إفتتاح حلويات شحادة في منطقة 
شسترهيل
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16 Gibson Ave. Padstow NSW 2211
P. 02 9790 3431  -  02 9709 6047

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

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

- BRICKS & BLOCKS
- HARDWARE
- BUILDING ACCESSORIES

PETER & SON
BUILDING SUPPLIES

السادة أديب فاعور، محمد نحلة ويوسف زريق
يتمنون ألبناء اجلالية العربية عيد ميالد مجيد وسنة جديدة مباركة

 وهم مستمرون يف خدمة اجلالية العربية يف كل ما حتتاجه من مواد البناء
األساسية لكافة املشاريع
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عشر شخصيات في صدارة األحداث عام ٢٠٢٣... ماذا ينتظرها؟

مــن حاكم فلوريــدا الجمهوري رون ديســانتيس إلى العب كرة 
السّلة الفرنسي فيكتور ويبانياما مرورًا برئيسة تايوان تساي 
إينــغ-وي، نشــرت وكالــة "فرانــس بــرس" تقريــرًا عن عشــر 

شخصّيات ينبغي متابعتها في 2023.
رون ديسانتيس

يقبــل حاكــم فلوريــدا رون ديســانتيس )44 عامــًا( علــى عــام 
مفصلي في مساره السياسي بعد فوزه الكاسح على رأس هذه 
الوالية الواقعة جنوب شــرق الواليات املّتحدة، مع ترّقب إعان 
خوضــه االنتخابــات التمهيدّية للفوز بترشــيح حزبه للســباق 

الرئاسي عام 2024.
وســيواجه السياســي الواسع الشــعبّية في املعســكر املحافظ 
عندها مرشــده الســابق دونالد ترامب الذي ابتكــر له منذ اآلن 
لقب "رون ديسانكتيمونيوس" ما يعني "رون املّدعي األخاق"."

كريستالينا غورغييفا
تتصــّدر املديــرة العاّمــة لصنــدوق النقــد الدولي كريســتالينا 
غورغييفــا خــال 2023 الجهود الرامية إلى تفادي أزمة ديون 
واســعة النطاق في ظّل عواقب تفّشــي الوباء والغزو الروســي 
ألوكرانيــا اللذيــن تســّببا بزيــادة هائلــة فــي  قــروض الــدول 

وبتضّخم متسارع.
وبني زيادة معّدالت الفائدة ومخاطر الركود االقتصادي، تواجه 
دول كثيــرة مــن األكثر هشاشــة اقتصادّيًا مخاطــر التخّلف عن 

السداد.

األمير هاري
بعد صدمة انســحابه من العائلــة املالكة البريطانّية مع زوجته 
ميغان عام 2020، واملقابلة الصحافّية املدوية معه في 2021 
ومسلسل وثائقي تباشر نتفليكس عرضه في الثامن من كانون 

األول، ينشر األمير هاري مذكراته في كانون الثاني.
ومــن املتوّقــع أن يحــدث الكتــاب الصــادر بعنــوان "ســبير" 
)االحتياطي( والذي يقال أّنه سيكون صريحًا، ضّجة كبيرة قبل 
بضعــة أشــهر من تتويج والده امللك تشــارلز في الســادس من 

أيار.

بوب إيغر
أمام بوب إيغر الذي أعيد تعيينه في تشرين الثاني على رأس  
ديزنــي، ســنتان إلنقــاذ إرثــه والتعويض عن خســائر منّصات 
البــّث التدفقــي التي اعتمدت عليها مجموعــة الترفيه العماقة 

األميركّية ملنافسة "نتفليكس".
وكان ســلفه بوب تشــابك الذي أقيل بمفعول فوري، أثار غضب 
حاكــم فلوريدا رون ديســانتيس بانتقاده قانونــه حول "ال تقل 
مثلــي" الــذي يحظــر تدريــس مواضيع علــى ارتبــاط بالتوّجه 
الجنسي وهوّية النوع االجتماعي في املدرسة االبتدائية. ورّدًا 
علــى هذه االنتقادات، ألغى ديســانتيس الوضــع الخاّص الذي 
كان يحظى به منتزه ديزني وورلد في فلوريدا منذ الستينات.

انس جابر
وضعــت العبــة كرة املضرب التونســّية أنس جابــر، أول عربّية 
تصل إلى نهائي ويمبلدون، هدفني للعام املقبل، هما أن تصبح 
املصّنفة األولى في العالم وأن تفوز في إحدى دورات البطوالت 

الكبرى.
وتعتبــر الاعبــة املصّنفة ثانيــة عامليّاً نجمة فــي تونس حيث 
منحها وزير الرياضة لقب "وزيرة السعادة"، وبّثت شغف هذه 

الرياضة في كل الباد.

سيدني ماكافلني
مــن املتوّقــع أن تلقى األميركّية ســيدني ماكافلــني، أّول عداءة 
حّطمــت الرقم القياســي العاملي لســباق 400 م حواجز البالغ 
51 ثانيــة خال مونديال يوجــني، نجاحًا كبيرًا خال مباريات 

بطولة العالم أللعاب القوى في بودابست في آب.
وأملحت البطلة البالغة 23 عامًا والتي حّطمت أربع مّرات الرقم 
القياســي العاملي )50,68 ثانية( لرياضتها املفّضلة، إلى أّنها 

قد تخوض سباق 400 متر أو سباق مئة متر حواجز.

بيتر أوبي
هل يحدث بيتر أوبي مفاجأة في انتخابات رئاسة نيجيريا في 
شــباط؟ يطمح العّمالي لتجســيد التغيير الذي ينتظره شــباب 

البلد األكبر من حيث عدد الســكان فــي إفريقيا، بخافته محمد 
بخاري.

ويطــرح الكاثوليكــي البالــغ 61 عامــًا الــذي يؤّكد أّنــه يحمل 
الســاعة ذاتها منذ 17 عامًا وينتعل حذاء ثمنه أقّل من ســتني 
يــورو، نفســه علــى أّنــه املرّشــح املنزه عــن الفســاد بمواجهة 

خصميه من أكبر حزبني في نيجيريا

مارغو روبي
تواصــل النجمة األســترالّية مارغو روبــي صعودها امللفت في 
هوليــوود العــام املقبــل إذ تلعب دور "باربي" إلــى جانب راين 
غوســلينغ فــي فيلــم املخرجة الناشــطة من أجل حقــوق املرأة 
غريتا غيرويغ، قبل أن تشارك مع براد بيت في فيلم "بابيلون" 

لداميان شازيل.

تساي إنغ وين
تواجه رئيســة تايوان منذ 2016  تساي إنغ-وين، في األشهر 
املقبلــة الضغوط املتزايدة التي تمارســها الصــني بمضاعفتها 

عملّيات التوّغل في املجال الجوي للجزيرة.
 

وبلــغ التوّتــر مســتوى غير مســبوق في آب بعد زيارة رئيســة 
مجلس النّواب األميركي نانســي بيلوســي إلــى تايوان، والتي 

رّدت عليها بكني بمناورات عسكرّية ضخمة.

فيكتور ويمبانياما
من املتوّقع أن يكون الفرنسي الواعد فيكتور ويمبانياما الخيار 

رقم واحد في درافت الـ"أن بي ايه"  في 2023.
يتابعــه  والــذي  م   2,21 طولــه  البالــغ  الفرنســي  ويلعــب 
الجمهــور األميركي عن كثب، حالّيــًا مع فريقه بولون لوفالوا 
ميتروبوليتانــز 92 في الدوري الفرنســي الذي يعاد بّثه عبر 

تطبيق
الدوري األميركي، في ســابقة بالنسبة ملباريات دوري غير تابع 
للـ"إن بي إيه"، تعكس اإلثارة املتزايدة حول مستقبل ابن الـ18 

عامًا.
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يبدو أن املعركة القضائية بني النجم العاملي جوني 
ديــب وطليقتــه أمبر هيرد لــن تتوقــف، ففي تحرك 

مفاجئ طالبت األخيرة بمحاكمة جديدة.
فقد تقدمت املمثلة األميركية باســتئناف إلى محاكم 
فيرجينيــا، مطالبــة بإلغاء قرار املحكمــة الذي جاء 
لصالــح جوني ديب أو بمحاكمــة جديدة في قضية 

التشهير التي رفعها ضدها زوجها السابق.
وتقــدم محامــو أمبــر هيــرد باالســتئناف الشــهر 

تحضــر قضية املمثلة ســتيفاني صليبا في أخبار خارجة 
عن مألوف املشــهد السياســي القضائي األمنــي اليومي. 
فنانة شــابة جميلة تتحّول فجــأة عنوانًا بارزًا في املواقع 
ونشــرات األخبــار. وتتوالــى بيانــات سياســية وأمنيــة 

لتوضيح التباسات وجداًل تثيره قضيتها.
البدء كان مع إصدار املدعية العامة االســتئنافية في جبل 
لبنــان القاضية غادة عون مذكــرة بحث وتحر عنها، ربطًا 
بالتحقيقات في ملف االثراء غير املشروع وتبييض أموال، 
والتي زّج فيها باســم حاكم مصرف لبنان رياض ســامة، 

وجرى تعميم املذكرة على األجهزة األمنية.
بعدها، نفى رئيس حكومة تصريف األعمال نجيب ميقاتي 
أي دور له في منع ماحقة صليبا وتنفيذ مذكرة التوقيف 
في حقها لدى وصولها الى مطار "رفيق الحريري الدولي".

تايلور سويفت تخوض 
تجربتها اإلخراجية األولى 

بقصة من تأليفها

آمبر هيرد تطالب بمحاكمة جديدة في قضية جوني ديب

ستيفاني صليبا المتهمة بـ"تبييض األموال" تخطف األضواء

أعلنــت شــركة "سيرشــايت بيكتشــرز" األميركيــة لإلنتاج 
الســينمائي، الجمعــة، إّن تايلور ســويفت، املغنية الحائزة 
على عدد من جوائز "غرامي"، ستخوض تجربتها اإلخراجية 

األولى بنص من تأليفها.
ولــم تكشــف "سيرشــايت"، اململوكة جزئّيًا لشــركة "والت 
 ديزني"، عن موضوع فيلم سويفت أو موعد إصداره املحتمل.
وقــال ديفيــد غرينبــاوم وماثيــو غرينفيلد، رئيســا شــركة 
“سيرشايت”، في بيان، إّن “تايلور فنانة وراوية قصص ال 
تتكرر في جيل واحد. التعاون معها وهي تشرع في هذه الرحلة 
 اإلبداعية الجديدة والشــيقة يمّثل متعة خالصة وامتيازًا”.

وســويفت حائــزة علــى 11 جائزة “غرامــي” والوحيدة في 
تاريخ جوائز “غرامي” التي تفوز بجائزة ألبوم العام ثاث 

مرات.

املاضــي، واعتبــروا فيــه أن اســتبعاد ماحظــات 
العاج الخاصة بها والتي أبلغت فيها عن اإلســاءة 
التــي تعرضــت لها مــن جوني أدت إلــى نتائج غير 

عادلة في املحاكمة.
وفــي يونيو املاضي، حكمــت املحكمة في فيرجينيا 
لصالح جوني ديب في دعوى التشــهير التي رفعها 
ضــد أمبر علــى خلفية مقــال كتبته في الواشــنطن 

بوست اتهمته فيه باإلساءة من دون أن تسميه.

التطور األبرز ســّجل اليوم مع إعطــاء النائب العام املالي 
القاضــي علــي إبراهيم إشــارة بتوقيــف املمثلــة صليبا، 

والتحقيق معها من قبل القاضية عون.
وبعــد اســتجوابها، تم تركهــا رهن التحقيق بإشــارة من 
القاضية عون، على أن تتجه صليبا إلى مقر املديرية العامة 

ألمن الدولة الستام وحقيبتها وهاتفها ومقتنياتها.
وقــال مصــدر قضائي أن "صليبا موقوفــة حاليا على ذّمة 
التحقيــق بنــاء على أمر مــن النائب العــام املالي القاضي 
علــي إبراهيــم الذي اســتجوبها بشــبهة تبييــض أموال 

وإثراء غير مشروع".
وأوضــح أنــه جــرت إحالتهــا إلى مكتــب الجرائــم املالية 
للتوّسع في التحقيق، على أن ُيقرر الحًقا تركها أو إبقاؤها 

موقوفة.
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تعــّرض صّناع املسلسل الســوري “صبايــا 6" إلى انتقادات 
واســعة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعي خال الســاعات 
املاضيــة، بعــد الكشــف عــن تفاصيــل العمل وتحديــد موعد 

عرضه خال املوسم الرمضاني املقبل.
وتعــود االنتقــادات لكون بطــات العمل أصبحــن في مرحلة 
عمريــة مختلفــة عن التي ظهــرَن بها خال األجزاء الخمســة 
 السابقة، لذلك لم يعد منطقّيًا استمرار مشاركتهنَّ في البطولة.

ورّدت الفنانــة الســورية جيني إســبر على هــذه االنتقادات، 
قائلــة: "مــن خــال خبرتي غيــر القصيرة في املجــال الفني، 
يمكننــي أن أؤكد أّن أي عمــل ناجح وتحت األضواء ال بّد من 
أن يتعــرض إلــى الســخرية واالنتقادات، حتــى عندما قّدمنا 
الجــزء األول، وبالرغم من النجاح الكبير الذي حّققه ونســب 
 املشــاهدة العاليــة، إال أّننــا تعّرضنــا إلــى التنمــر حينها”.

وأضافت: "ال بّد من أن يفّرق الجميع بني العمل الناجح وغير 
الناجــح، وبني العمل الجماهيــري والعكس، وال يتم االعتماد 
فقط على املنتقدين عبر السوشيل ميديا، ولكن يكون من خال 
 النقاد الحقيقيني الذين يعرفون ما هي مقومات العمل الناجح”.
"فــي  بالقــول:  حديثهــا  الســورية  الفنانــة  وواصلــت 
السوشــيل  علــى  البعــض  انتقــاد  أعتبــر  الحقيقــة، 
ميديــا لبطــات العمــل مــن نوعــًا مــن أنــواع التنمــر، فمــا 
يقولــون؟”. مثلمــا  عجائــز  أم  صبايــا  كّنــا  إن   شــأنهم 
“صبايــا" هو مسلســل كوميدي ســوري يحكــي قصة خمس 
فتيــات يعشــَن في منــزل واحد، ومــا يتخّلل ذلك مــن أحداث 
ومغامــرات متفرقة، وانطلق عرض الجزء األول منه في العام 
2009 ويشــارك فــي بطولته جيني إســبر، نســرين طافش، 
ديمة الجندي، ديمة بياعة، كندة حنا، رؤى الصبان، بريجيت 

ياغي، نادين ويلسون نجيم.

أجلــت النجمة العاملية ســيلني ديــون كل حفاتها بعد ثبوت 
إصابتهــا بمــرض عصبــي نــادر هــو "متازمــة الشــخص 

املتيبس”.
وقالت ديون في رســائل مصورة عاطفية نشرتها بالفرنسية 
إن  “إنســتغرام”،  تطبيــق  علــى  الخميــس،  واإلنجليزيــة، 
"متازمــة الشــخص املتيبس تســبب انقباضــات تؤثر على 

قدرتها على املشي والغناء”.
وأضافت: "لألسف تؤثر االنقباضات على كل مناحي حياتي 
اليومية، وأحيانا تســبب صعوبات عندما أمشــي وال تسمح 

لي باستخدام حبالي الصوتية للغناء كما اعتدت”.
وتابعت أنها ال خيار أمامها سوى تأجيل جولتها "شجاعة" 

التي كانت ستستأنفها في فبراير بعد عدة تأجيات.
وأجلــت ديــون حفاتهــا املقــررة في ربيــع 2023 إلــى عام 

2024، كما ألغت حفات صيف 2023.
متازمة الشخص املتيبس

تتميز هذه املتازمة وفق موقع "مايو كلينيك" الطبي بتيبس 
العضات الحاد التدريجي أو تصّلبها.

تصيب بشكل أساسي الساقني والعمود الفقري.
قد تسبب أيضا تشّنجات مؤملة في العضات.

املتازمــة تصّنــف على أنهــا اضطراب عصبي نــادر مجهول 
األسباب.

تترافق املتازمة بزيادة الحساســية تجــاه بعض املحفزات، 
مثل الضوضاء والتامس الجسدي والضغط النفسي.

عــادة ما تتطور أعراض املتازمة على مدى أشــهر، وقد تظل 
مستقرة لعدة سنوات أو تتفاقم ببطء.

تصيب املتازمة النساء أكثر من الرجال، بمعدل الضعف.

جيني إسبر ترد عبر "النهار" 
على منتقدي مسلسل 

"صبايا 6"

سيلين ديون مصابة به.. ماذا نعرف عن مرضها النادر؟

تســتعّد النجمــة إميليــا كارك )34 عامــًا( لانضمــام إلى عالم 
.”Secret Invasion" مارفل” بمسلسل جديد عنوانه"

Marvel-series-Secret-Invasion-" وأفــادت مصــادر ملوقــع
ميــل”  alongside-Samuel-L-Jackson.html”<الدايلــي 
البريطانــي أن نجمة مسلســل “Game of Thrones” ســتؤدي 
دور البطولة في البرنامج الذي ســتنتجه شركة “ديزني باس”، 
على الرغم من عدم ورود تفاصيل حول الشخصية التي ستؤديها.

ويأتــي هذا الخبر بعد يوم واحد فقــط من ورود تقارير تفيد بأن 
أوليفيا كوملان، نجمة مسلســل "The Crown”، تجري محادثات 
أيضــًا للظهــور فــي العرض الــذي ســيتمحور حــول فصيلة من 

الكائنات الفضائية أمضوا أعوامًا في العيش على األرض.
وُيعتقد أن املسلســل، وهو أحدث االنتاجات في سلســلة عروض 
"مارفــل" الناجحــة جــدًا، ســيبدأ التصويــر في اململكــة املتحدة 

وأوروبا هذا الخريف.

ســحر الجميــع بعذوبــة تقديمــه لــدور حــارس العقــار العجوز 
الــذي يعيش وحيــدا منعزال عن العالم الخارجــي، برفقة عدد من 
الحيوانات األليفة، وبقدرته في التعامل معها ضمن أحداث الفيلم 
الذي شــارك في املسابقة الدولية ملهرجان القاهرة السينمائي الـ 
44، كونــه الفيلم املصري الوحيد الذي نافس باملســابقة، وحتى 
حصولــه على 3 جوائز من املهرجان بحفل الختام، وهي: جائزة 
أفضل فيلم عربي، وجائزة االتحاد الدولي للنقاد، وجائزة هنري 
بــركات ألفضــل إســهام فني. إنه الفنان ســيد رجب الــذي أكد أن 
قصــة فيلــم "19ب" الــذي حصل علــى كل تلك الجوائــز أثرت به 
جدا، وشــعر بأهمية الفكرة التي نعيشــها جميعا، وهي الوحدة 

والخوف من املجهول.

عــن  ناجمــة  تكــون  قــد  املتازمــة  أن  العلمــاء  يعتقــد 
االستجابات املناعية الذاتية.

بــني  باملتازمــة  اإلصابــة  خطــر  يرتفــع 
مرضى الســكري والتهاب الغدة الدرقية والبهــاق وفقر الدم 

الخبيث.
ال يوجــد عــاج محــدد للمــرض إال أن بعض األدوية مثــل 

"الغلوبولني" تخفف الحساسية إزاء الضوء والصوت.
يســتخدم األطباء أيضا املرخيات العضلية وحقن "توكســني 
البوتولينوم" التي تعمل كمانع قوي لإلشارات التي ترسلها 

األعصاب إلى العضات.

نجمة مسلسل “غايم اوف 
ثرون” تنضم إلى عالم 

“مارفل”

“الوحدة والخوف من 
المجهول".. هاجس الفنان 

سيد رجب
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الوزير كلير يقيم باربكيو عيد الميالد لسكان منطقته االنتخابية

اســتضاف وزيــر التعليــم الفيدرالــي جيســون كليــر باربكيو 
بمناســبة قــدوم عيــد امليــاد املجيد لعــام 2022 مــع أعضاء 
البرملان جهاد ديب عن الكيمبا وليندا فولتز عن أوبرن وجوليا 
فــني عــن غرانفيــل وأنتونــي آدام عضــو املجلس التشــريعي 
وراشــيل حريقة عن بلدية بانكســتاون وحضره جمع مميز من 
السياسيني واالعاميني والجمعيات وأعضاء املجتمع املحلي.

رحــب الوزيــر كليــر بالحضــور وتمنى لهــم عيد ميــاد مجيد 
ورأس ســنة مباركة ، كما حث الحضور على املساهمة في دعم 
مرشــحي حزب العمــال للمجلس النيابي فــي برملان والية نيو 
ســاوث ويلز، ثم تكلم النواب جهاد ديب وليندا فولت وجوليا 

فني وأنطوني أدم.
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يوجد لدينا جميع أنواع اللحوم الطازجة يوميًا
أفضل األسعار مبناسبة األعياد

يتقدم السيد مصطفى قطعية من الجالية بأطيب التمنيات بمناسبة حلول

عيدي الميالد المجيد ورأس السنة المباركة
وكل عام وانتم بخير

Shop 3/ 183 Elizabeth Drive Liverpool NSW
P. 02 8798 2474

Shop 5/ 183 Elizabeth Drive Liverpool NSW
P. 02 9602 7999

نفتح 7 ايام يف االسبوع

يوجد لدينا جميع أنواع املعجنات
نؤمن طلباتكم للمناسبات

أسعارنا مهاودة

يتقدم السيد مصطفى قطعية من الجالية بأطيب التمنيات بمناسبة حلول

عيدي الميالد المجيد ورأس السنة المباركة
وكل عام وانتم بخير

Shop 2 / 183 Elizabeth Drive Liverpool NSW
P. 02 9600 6616

Elminieh
Lebanese Restaurant & Cafe

Breakfast - Lunch - Dinner

 مطعم املنية
لديه املأكوالت اللبنانية الشهية

الترويقة: فول، حمص، فتة، مناقيش ومعجنات
الغدا والعشا: مشاوي لبنانية على الفحم 

طازجة يوميًا

باإلضافة الى املنسف حلمة او دجاج
سمكة حرة، مأكوالت بحرية،  ستايك
والدجاج مع الفطر، الكوكتيل والقهوة

قعدة خارجية
يؤمنون طلباتكم جلميع املناسبات

بأسعار مناسبة جدًا

يتقدم السيد مصطفى قطعية
صاحب مطعم املنية والعاملني معه

من الجالية بأطيب التمنيات بمناسبة حلول

عيدي الميالد ورأس السنة
أعادهما هلل على الجميع بالخير والسام

معايدة
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وكان فريق التانغو قد توج سابقا بلقب البطولة العاملية ملرتني 
في عامي 1978 و1986 .

وســجل كليان إمبابي ثاثة أهداف في مرمى األرجنتني محققا 
التعادل لفرنسا في مباراة نهائي كأس العالم.

وقــد تــوج إمبابي بجائــزة الحذاء الذهبي بوصفــه هداف هذه 
البطولــة. بينمــا توج ليونيل ميســي بجائزة أفضــل العب في 
البطولــة، وحارس األرجنتــني، إيمي مارتينيــز، بجائزة القفاز 

الذهبي للبطولة كأفضل حارس مرمى.
وكان ليونيــل ميســي قد وضــع األرجنتني في الصــدارة بثاثة 
أهداف ســجل بنفســه اثنني منهما، لكن إمبابي تمكن أيضا من 
تحقيــق التعــادل بثاثة أهداف، كان آخرها في الشــوط الثاني 
من الوقت اإلضافي لتنتهي املباراة بالتعادل في وقتيها األصلي 

واإلضافي بثاثة أهداف لكل من الفريقني.
وسجل ميســي هدفني في املباراة، ليبلغ إجمالي األهداف التي 
ســجلها في مونديال 2022 ســبعة أهداف، وهو أكبر عدد من 
األهــداف يســجله أي العب أرجنتينــي في املســابقة، متجاوًزا 

ماريو كيمبس الذي سجل ستة أهداف عام 1978.
وكان الشوط األول من مباراة نهائي كأس العالم 2022 املقامة 
فــي قطر قــد انتهى بتقدم األرجنتني على فرنســا بهدفني مقابل 

الشيء.

حققت األرجنتني لقبها العاملي الثالث في بطولة كأس العالم بكرة 
القــدم بعد فوزها بركات الترجيــح 4-2 في مباراة ماراثونية مع 

فرنسا في املباراة النهائية األحد على ملعب لوسيل بقطر.
و احتكــم منتخبــا األرجنتــني وفرنســا حاملــة اللقب إلــى ركات 

الترجيح بعد تعادلهما 3-3 في الوقتني األصلي واإلضافي.

الحلم يتحقق.. ميسي يقود األرجنتين للفوز بكأس العالم

وســجل الاعــب ليونيــل ميســي الهــدف األول لألرجنتــني من 
ضربــة جزاء منحها الحكــم للمنتخب األرجنتينــي في الدقيقة 

23 من زمن اللقاء.
وعزز دي ماريا الهدف األرجنتيني بهدف ثان في مرمى املنتخب 

الفرنسي في الدقيقة 36 من الشوط األول للمباراة.
وزدات األجواء إثارة مع تقدم األرجنتني بهدفني مقابل ال شــيئ 
لفرنســا، الســيما في الشوط الثاني من زمن اللقاء، حيث سعت 

فرنسا للحاق باألرجنتني ومعادلة النتيجة.
وتمكنــت فرنســا فــي الشــوط الثاني من االســتفاقة وتشــديد 
الهجمــات علــى املرمى األرجنتينــي لتحقق التعادل بتســجيل 
هدفــني كاهما لكليان إمبابــي أحدهما من ضربة جزاء وبفارق 

زمني بينهما أقل من دقيقتني.
وفي شوطي الوقت اإلضافي جاهد كا الفريقني لحسم املباراة، 
وتبــادال هجمــات خطــرة حتى تمكن ميســى مــن تحقيق هدف 

األرجنتني الثالث مستغا هفوة من دفاع املنتخب الفرنسي.
بيــد أن إمبابــي أنقــذ املنتخب الفرنســي ثانيــة بتحقيق هدف 

التعادل من ركلة جزاء أودعها في مرمى مارتينيز.
املرمــى  حــارس  تألــق  الجــزاء  ركات  إلــى  االحتــكام  وعنــد 
األرجنتيني، إيمي مارتينيز، وكان عاما أساسيا في جلب الفوز 

لباده بعد أن أضاع العبي فرنسا كومان وتشواميني اثنني من 
ركات الترجيــح املمنوحة لفريقهــم، بينما أودع األرجنتينيون 
بقيادة ميســي أربعــة أهداف صحيحــة في مرمامهــم. لتنتهي 

ركات الترجيح 4-2 لصالح األرجنتني.
ومألت مجموعات املشــجعني من الجانبني ملعب لوســيل الذي 
احتضن املباراة النهائية في بطولة كأس العالم في قطر 2022.

وقــد انطلــق حفل ختــام كأس العالــم 2022 قبيــل املباراة في 
ملعب لوسيل في الدوحة بعد 29 يوما من البطولة األكثر إثارة 

للجدل في تاريخ البطولة.
وغرد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، املتواجد في الدوحة 
ملشاهدة ودعم فريق باده، "لنفعلها مرة أخرى؟" في إشارة إلى 

فوز فرنسا في نصف النهائي على املغرب.
وكان ماكــرون قد وصــل الدوحة يوم األربعاء ملشــاهدة مباراة 

نصف النهائي التي انتصرت فيها فرنسا على املغرب 2 - 0.
وقــال الرئيــس األرجنتينــي، ألبرتــو فرنانديــز، إنه سيشــاهد 
املبــاراة النهائية بني منتخب باده وفرنســا مــن املنزل وليس 

عبر حضوره الشخصي في قطر.
وقال في منشور له يوم األحد على تويتر "مثل املايني من أبناء 

بلدي، سأستمتع بنهائي كأس العالم على أرضنا".
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علــى   1-2 كرواتيــا  فــازت 
املغرب لتحــرز املركز الثالث 
بكأس العالــم لكرة القدم في 
قطر وتضمــن إنهاء البطولة 
بــني أول ثاثة مراكــز للمرة 
الثانيــة علــى التوالــي يــوم 

السبت.
الثانيــة  املــرة  هــي  وهــذه 
التــي تحصد فيهــا كرواتيا، 
وصيفــة البطلة فــي 2018، 
املركــز الثالــث، إذ ســبق أن 
فــازت 2-1 علــى هولندا في 

فرنسا في 1998.

كرواتيا تظفر بـ"البرونزية" والمغرب يكتفي بالمركز الرابع

وأضاف "ســأعيش هذه اللحظة الرائعة التي أملكها حتى اآلن، 
مع شــعبي. ســيكون أفضــل ما لدينا فــي امللعب، ومشــجعونا 

الرائعون في املدرجات".
أمــا مشــجعو األرجنتــني، املتواجديــن في قطر أيضا ملشــاهدة 

املباراة، فقالوا إنهم "هنا لاحتفال واالستمتاع والسعادة".
وانتهــت آمال فرنســا فــي أن تصبح أول فريــق يحتفظ باللقب 

ملوسمني متتاليني منذ ستني عاما.

حقائق عن املنتخبني

التقى منتخبا األرجنتني وفرنسا ثاث مرات من قبل في بطوالت 
كأس العالــم. وفــازت األرجنتــني فــي مباراتــني فــي تصفيــات 
املجموعــات في عامــي 1930 و 1978، لكن فرنســا انتصرت 
في مواجهتها الوحيدة في دور خروج املغلوب، وفازت 4-3 في 

دور الستة عشر في 2018.
وتنافســت األرجنتني في نهائيات كأس العالم للمرة السادســة، 
بينمــا تشــارك أملانيا للمــرة الثامنــة والبرازيل للســابعة. وقد 
فازت األرجنتني بالكأس عامي 1978 و 1986 بينما خســرت 

في األعوام 1930 و 1990 و 2014.
وقــد أصبح منتخــب األرجنتني الفريق الثاني فــي تاريخ كأس 
العالــم الــذي يخســر مباراته االفتتاحيــة ويصل إلــى النهائي 

ويرفع الكأس، محاكيًا إسبانيا عام 2010.

وقد وصلت فرنســا إلــى نهائي كأس العالم للمــرة الرابعة منذ 
عام 1998، أي ضعف أي دولة أخرى في هذه الفترة.

وكانــت فرنســا تتطلع إلــى أن تصبح الدولة الثالثــة فقط التي 

ومنح يوســكو غفارديول التقدم لكرواتيا عندما أرســل لوفــرو ماير ركلة حرة 
إلــى إيفان بريشــيتش الذي أفلت مــن املدافع ومرر الكرة إلــى مدافع رازن بال 

شبورت اليبزيغ ليهز الشباك بعد سبع دقائق.
واحتــاج املغــرب إلى دقيقتني فقــط إلدراك التعادل من ركلة حــرة أيضا، حيث 
حــاول مايــر إبعاد الكرة لكنها وصلت إلى أشــرف داري غيــر املراقب ليضعها 

بضربة رأس في املرمى.
وحســمت كرواتيــا الفــوز قبــل ثــاث دقائق مــن نهايــة الشــوط األول عندما 
اصطدمــت تســديدة ميســاف أورشــيتش الرائعة في القائم إلــى داخل مرمى 

ياسني بونو ثم حافظ الفريق على تفوقه في الشوط الثاني.

املغرب يســتضيف كأس العالم لألنديــة.. و32 فريقًا في 
نسخة 2025

أكــد جيانــي إنفانتينو رئيــس االتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( ، أن نســخة 
كأس العالــم لألنديــة في 2025 سيشــارك فيها 32 فريقا ما يجعلها مشــابهة 

لكأس العالم الحالية املقامة في قطر.
وقــال إنفانتينــو أيضــا إن كأس العالــم لألنديــة 2022 التــي تقــام عادة في 

تفــوز بكأس العالم مرتني متتاليتني، بعــد إيطاليا التي خطفت 
كأس البطولة عامي )1934-1938( والبرازيل عامي )1958-

1962(، لكن هزيمتها أمام األرجنتني أنهت آمالها.

ديســمبر لكنهــا تأخرت هــذا العام بســبب النهائيــات العاملية الحاليــة في قطر 
ستقام في املغرب ما بني أول و11 فبراير العام املقبل.

الركراكي: منتخب إفريقي سيفوز بكأس العالم خال 15 عامًا

يتوقع وليد الركراكي مدرب منتخب املغرب أن يفوز منتخب إفريقي بكأس العالم 
خال الـ15 عامًا املقبلة، وذلك بعدما أصبح فريقه أول إفريقي وعربي يصل إلى 

نصف نهائي كأس العالم عبر التاريخ.
وقــال الركراكــي في تصريحات للصحفيني بعد خســارة املغرب مبــاراة املركزين 
الثالث والرابع يوم السبت: أردنا أن ندخل البهجة على قلوب مشجعينا لكننا ال 

زلنا سعداء، نحن ضمن أفضل أربعة فرق بالعالم.
وأتبــع: كرة القدم اإلفريقية مســتعدة ملواجهة أفضــل الفرق في العالم 
بفعاليــة وتقديــم أفضــل املســتويات، علــى األرجــح سنســتوعب مــا 
حققنــاه فــي قطر بعد أربع ســنوات، فــي كأس العالم املقبلة. ســيكون 
 الضغــط أكبــر كذلك، ســيكون هناك توقعــات تحيط بنا، هــذا طبيعي.

وختم: أنا واثق أن فريقا من إفريقيا ســيفوز بكأس العالم في غضون 
15 عاما.
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مشاهير

المشاهير األكثر بحثًا على "غوغل" في العام ٢٠٢٢

نشــر موقــع "غوغل” قائمة ألكثر املشــاهير بحثــًا على محّركه 
مع اقتراب نهاية العام 2022، فتصّدرت املمثلة الشــهيرة أمبر 
هيرد قائمة املشــاهير األكثر بحثًا عبر املحرِّك، بســبب املعركة 
القانونية الشــهيرة بينها وبني زوجها الســابق املمثل العاملي 

جوني ديب الذي حّل في املركز الثاني.
وحققــت هيرد وحدهــا 5.6 مايني عملية بحث شــهرّيًا، بينما 
وصــل متوســط عمليات البحــث عن املمثل إلى الـــ5.5 مايني، 

خال الفترة نفسها.
ونجم عن وفاة امللكة إليزابيث الثانية 4.3 مايني عملّية بحث 
فــي املتوســط شــهريًا على محــّرك البحث الشــهير، إذ شــّكلت 

وفاتهــا صدمة للعالم بعد أن قضــت أطول فترة حكم في تاريخ 
التاج البريطاني.

وحــّل في املرتبــة الرابعة العب كرة القــدم األميركي توم برادي 
بمتوسط 4.06 مايني عملية بحث، بعدما طّلق عارضة األزياء 
الشهيرة جيزيل بوندشني، بعد أكثر من 10 سنوات من الزواج.

وحصلــت نجمــة تلفزيــون الواقــع كيــم كارداشــيان على 3.4 
مايني عملّية بحث شــهريًا، فيما حصــل املمثل الكوميدّي بيت 
ديفيدســون على مــا مجموعه 3.2 مايني عمليــة بحث، بعدما 

ربطت الثنائي عاقة غرامية لنحو 8 أشهر قبل االنفصال.
وجــاء إيلــون ماســك، وهــو أغنى رجل فــي العالم، فــي املرتبة 

الســابعة بـ3.19 مايني عملية بحث على "غوغل" شــهريًا بعد 
شرائه املثير للجدل لشركة "تويتر”.

وحــّل املمثل األميركي ويل ســميث في املرتبــة الثامنة بـ3.15 
مايــني عمليــة بحث، بعــد الصفعة التي أنزلهــا بزميله كريس 

روك، في حفل توزيع جوائز األوسكار بدروته الـ94.
نالــت ميلــي بوبــي بــراون نجمــة "Stranger Things” املركز 

التاسع بما يقرب من 2.78 مليون عملّية بحث.
وحصدت النجمة العاملّية زندايا املركز العاشــر في القائمة مع 
2.72 مليــون عمليــة بحــث بعد فوزهــا مّرتني بجائــزة أفضل 

ممثلة في "إيمي".
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إعالن

Happy New YearMerry Christmas
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معايدة

Australian Syrian League
wishes everyone a safe and joyous festive season

and a prosperous New Year

تتمنى الرابطة األسترالية السورية
ألبناء اجلالية العربية

ميالد مجيد وسنة مباركة

 Bridge Discount
Furniture

يتقدم
السيد بيتر مارون

صاحب محالت “بريدج ديسكاونت” للمفروشات
من أبناء اجلالية العربية بأحر التهاني مبناسبة

عيدي امليالد املجيد ورأس السنة املباركة
أعادهما اهلل على اجلميع باخلير واألمن والسالم

 يف أستراليا والعالم

180 Parramatta Rd, Auburn NSW 2144
Phone: 02 9748 3744

يتقدم السيد جورج الراحيل 
من أبناء اجلالية العربية

بأحر التهاني وأطيب األمنيات مبناسبة حلول
عيدي امليالد املجيد ورأس السنة املباركة

أعادهما اهلل على اجلميع باخلير والبركة 
وكل عام وأنتم بخير

SKIN ASHK
Wishing you

a very Merry Christmas 
and a Happy New Year
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تكريم المؤسس الرئيسي لإلعالن عن حقوق اإلنسان
في األمم المتحدة الدكتور شارل مالك

كتب الزميل ادموند طوق على صفحته:

لبــى عدد كبير مــن أبنــاء الجاليــة اللبنانية في 
ســدني إســتراليا دعوة ســيادة املطران أنطوان 
والفاضــل  اإلحتــرام،  الســامي  طربيــه  شــربل 
متروبوليت طائفة الروم األرثوذكس باسيليوس 
قدسيه املحترم، إلى لقاٍء حضاري ثقافي تكريمي 
ملؤســس شــرعة حقوق اإلنسان في األمم املتحدة 
الفيلســوف والدبلوماسي املميز اللبناني األصل 

الدكتور شارل مالك.
حضــر اإلحتفــال قنصــل لبنان العام في ســدني 
اإلســتاذ شــربل معكــرون وعدد كبير مــن ممثلي 
اإلعــام واألحــزاب والجمعيات ورجــال األعمال 

واملثقفــني والرهبــان والراهبــات من مؤسســات 
الجاليــة في ســدني. إضافة إلى ضيــف الجالية 
أألب بشــاره   )NDU( اللويــزة  رئيــس جامعــة 
خوري واملســؤول عن تراث ومكتبــة املحتفى به 
الدكتــور طوني نصراهلل. قــدم اإلحتفال الدكتور 
شاين جحا رئيس فرع ســدني للجامعة الثقافية 

بالعالم.
اللبنانــي  النشــيدين  بعــد  اإلحتفــال  تضمــن 
للمتروبوليــت  صــاة  إفتتاحيــة  واإلســترالي 
باســيليوس وكلمــة املطــران طربيــه عــن أهمية 
شــارل مالــك للجاليــة والكنيســة، وكلمة بإســم 

حاضنة تراث شــارل مالــك جامعة )NDU( أألب 
بشاره خوري. 

كما عرض على شاشة كبير فيلم وثائقي إختصر 
سيرة ومســيرة املحتفى به طيلة حياته، وعرض 
شــهادات عن شــخصية شــارل مالك مــن صديقه 
الدكتور فيليب ســالم وإبنه الدكتور حبيب مالك 

وغيرهم من أميركا. 
ورســالته  بمضمونــه  ورائــع  حاشــد  إحتفــال 
وحضــوره ممــا أغنــى ذاكرتنــا بلبنــان القيــم 
والقامات وشحن عقولنا ونفوسنا بالثقة بوطننا 

وحضارتنا وضمان املستقبل لوطننا األم.
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كأس العالم

من شريط بطولة كأس العالم ٢٠٢٢

صديقة كريستيانو ترتدي عباءة خليجية وتخطف األضواء
خطفت جورجينــا رودريغيز صديقة الاعب البرتغالي العاملي، 
كريستيانو رونالدو، األضواء بعد ظهورها بعباءة خليجية من 

وسط مدرجات استاد لوسيل في الدوحة.
ونشــرت عبر حسابها في "إنســتغرام"، صور إلطاالتها خال 
حضورها مباراة البرتغال ضمن بطولة كأس العالم 2022 التي 
أقيمــت في قطر، وهي ترتدي فســتانا أســود تغطيــه عباءة من 
اللــون األخضر الفاتح، وحازت الصــور على إعجاب جمهورها 

ومتابعيها.
كمــا كانــت صديقــة "الدون" قد نشــرت في وقت ســابق صورًا 
لرحلتهــا في صحــراء الدوحة مــع األوالد واألصدقاء ووضعت 
رمــز "إيموجــي" الجمــل مــع القلــب، باإلضافــة إلــى مــا يرمز 

للصحراء والشمس.

انتصــارات "أســود األطلــس" تفّجــر اإلبداعــات علــى مواقــع 
التواصل

وجــد املغاربــة مواقــع التواصــل االجتماعي ماعــب مفتوحة 
للتعبيــر عن الفــرح الجماعي، فــي أعقاب الوصــول التاريخي 

ملنتخبهم الوطني إلى دور ربع النهائي
وأبهــر منتخــب املغــرب العالم في قطر بتصــدر مجموعة تضم 
كرواتيــا وصيفة بطلة العالم وبلجيكا املصنفــة الثانية عامليا، 
وأطــاح بإســبانيا بطلــة العالــم 2010 مــن دور 16 بــركات 
الترجيــح يــوم الثاثــاء املاضي ليحقــق أفضــل إنجــاز عربي 

بالنهائيات.

فيديو مسرب يورط أونانا ومدرب الكاميرون في املونديال
اتهم ريغوبيرت سونغ، مدرب املنتخب الكاميروني لكرة القدم، 
الحارس أندريه أونانا باالزدراء وعدم االستماع إلى توصياته، 
وأنه يعتقد أن قربه من صامويل إيتو، رئيس اتحاد كرة القدم، 

يجعله يفعل أي شيء يريده.
جاء حديث ســونغ خال فيديو مســرب تم تداوله بشكل واسع 

على شبكات التواصل االجتماعي
واســتبعد ريغوبيــرت ســونغ أونانــا مــن املواجهــة الثانيــة 
للكاميــرون في كأس العالم أمام صربيا، ليحل بدال منه ديفيس 
إيباس في املباراة التي انتهت بالتعادل 3 – 3، وأشارت تقارير 
إلى أن اســتبعاد أونانا جاء بعد خاف مع ســونغ حول طريقة 
لعبــه في املباراة التي خســرها الفريق بنتيجــة صفر - 1 أمام 

سويسرا، قبل أن يغادر بعثة املنتخب عائدا إلى باده.

رئيــس األرجنتــني الســابق: فوز ميســي بكأس العالــم أهم من 
عودتي للرئاسة

أكد ماوريســيو ماكري الرئيس الســابق لألرجنتني، أنه يفضل 
فوز قائد املنتخب األرجنتيني ليونيل ميسي بكأس العالم على 

عودته لرئاسة الباد مجدًدا.
وقــال ماكــري فــي تصريحــات نقلتهــا “TYC Sports”: كأس 
العالم مليســي أم عودتي للرئاســة؟ فوز ميسي أولوية اآلن، هذا 

أمر ال شك فيه.

وتابع: إنه ليس أفضل العب في العالم فقط، بل %80 من الناس 
يريدونه بطًا للمونديال، أراه أكثر نضًجا ويهتم بجميع زمائه 

في تلك اللحظات الحاسمة.
“فيفا" يتراجع عن فكرة إقامة كأس العالم كل عامني

تراجع أرســني فينغر، مدير تطوير كرة القدم العاملية في الفيفا 
عــن موقفه من مقتــرح إقامة كأس العالــم كل عامني، بعد دفاعه 

العلني عن الفكرة العام املاضي.
وقــال فينغــر، خــال مقابلــة أجراهــا مــع صحيفــة "ليكيــب" 
الفرنسية:"لقد طلب مني آنذاك التفكير في األمر واعتقدت أنها 

ليست فكرة سيئة”.
وتابع:"لكــن مثل هذا التغييــر يتطلب مراجعة كاملة للمؤهات 
واإلمكانات، واليــوم نحــن ال نتجــه نحــو ذلك، بــل  نهدف إلى 
دورات مدتها 4 سنوات بالتناوب مع كأس العالم، وكأس العالم 
للســيدات، والتي أصبحت أكثر أهميــة، وكأس األمم األوروبية 

وكأس العالم لألندية”.
وطفــت فكــرة تنظيــم كأس العالم مــرة كل عامني بــدال من كل 4 

أعوام، في أوائل مارس 2021.
وأطلــق الـ فيفا "دراســة جــدوى" اقترحها االتحاد الســعودي 
للعبــة خال اجتماع الجمعية العموميــة الـ71 لاتحاد الدولي 

الذي عقد بتاريخ 21 مايو 2021.
ولكــن اقتراحات الـ"فيفا" القت اعتراضات خصوصا من رئيس 
االتحاد األوروبي الـ"يويفا"، الســلوفيني ألكسندر تشيفيرين، 
معتبــرا أن هــذه الخطة "ســتضعف" كأس العالــم، فيما اعتبر 
منتــدى الدوريــات العاملية أنها "ســتقوض" رفاهيــة الاعبني، 
ورأى اتحاد أمريكا الجنوبية أن تقصير الفترة الفاصلة "ليس 

مبررا من الناحية الرياضة”.
ومن أبرز حجج إقامتها مرة كل سنتني، أنها قد تجلب إيرادات 
إضافيــة تــوزع علــى االتحادات فــي إفريقيــا، وآســيا وأمريكا 
الجنوبية املعتمدة بشــكل كبير على تمويل الـ"فيفا" مقارنة مع 

االتحادات األوروبية الغنية.
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هاريميغان

هاري وميغان في وثائقي نتفليكس
أطلقــت منصة نتفليكس املسلســل الوثائقــي عن االمير هاري 
وزوجتــه ميغــان وبــدأت ببث أولــى حلقاته وســط ردود فعل 
متباينــة بــني محبــي األســرة املالكة وبــني منتقــدي الزوجان 
ميغــان وهــاري لجنيهمــا املايني مــن ماكنتهمــا امللكية ومن 

إنتاج الفيلم
وفي جديد ما أشــير حول ردة فعل العائلة امللكية، قال الخبير 
 US امللكــي كريســتوفر أندرســن فــي حديــث حصــري ملجلة
Magazine، بمــا معنــاه: "أعتقد أنهم ال يزالون يمســكون 

أنفاسهم بانتظار الخطوة التالية. 
“هنــاك تســريب، وغــرس لبعــض القصــص"، وفق ما أشــار 
كريســتوفر، مدعّيــًا بأن "بعض أفــراد العائلــة امللكية أعطوا 
الصحافة قصص ســلبية عن األمير هاري وميغان ماركل”، ما 

وصفه بالـ"اللعبة القذرة”.
األمير ويليام غاضب من هاري جدًا

يبــدو ان هــاري مــن وجهة نظــر كريســتوفر شــعر بالخيانة، 
وأوضح "الشــعور بالخيانة تحول إلى أسلوب قتالي حقيقي، 
ألنه من الواضح أنها حرب بني اثنني. على امللك تشارلز ربما 
أن يحل املشــكلة الرهيبة التي تســلمها في ســبتمبر املاضي 
بعــد وفاة والدتــه امللكة إليزابيث التي حاولــت أن تتجاهلها، 

ولكنه ليس من هذا النوع من األشخاص”.
واعتبــر الخبيــر امللكــي بأنــه يمكــن لهــاري أن يتعــرض ملزيد من 
العقوبــات مــن والده، أما األميــر ويليام فوصف باألكثــر بطئًا من 
والده. وأوضح "يحاول أن يخفي ذلك لكن األمر ال ينجح. أنا متأكد 
من أنه غاضب جدًا جدًا من شقيقه ولكن ال يمكنني فهم ما يفعله”.
وقع ويليام وكيت في حيرة من أمرهما في اللحظة التي صدر 
فيهــا اإلعــان الترويجــي األول للوثائقي وهما في بوســطن، 

وفق ما ذكر مصدر مقرب من الثنائي. 
مــا ذكرتــه الصحافة البريطانية في وقت ســابق، أكده الخبير 
امللكي بأن تزامن إصدار اإلعان الترويجي للوثائقي مع زيارة 

كيت وويليام كانت من أجل التغطية على زيارتهما.
ومن املؤكد أن الحرب ستشتعل من جديد وبقوة هذه املرة.

محاربة املعلومات الخاطئة هو هدف هاري وميغان!
هاري الذي كشــف فــي بداية الحلقة بــأن الحقيقة يعرفها هو 
واملؤسسة ووسائل اإلعام ألنهم شاركوا فيها، وأعتقد أن أي 

شخص مكاني كان سيفعل الشيء نفسه.
“محاربــة املعلومات الخاطئة" هو الســبب الــذي دفع الثنائي 

لتقديم وثائقي وفق ما ذكرا.
وأضافت ميغان بما معناه "في السنوات الست األخيرة ُكتبت 
كتب عنا من قبل أشــخاص ال أعرفهم. أليس من املنطق سماع 

قصتنا منا؟”.
قام الثنائي بالتقاط فيديوهات بعد نصيحة من أحد األصدقاء، 
أن يقوموا بتوثيق لحظاتهما خال تلك الفترة، فقاما بالتقاط 
العديــد من الفيديوهات، علمًا أنهمــا ادعّيا بأنهما يهربان من 

الصحافة وعدسات الكاميرات.
في البداية يظهر هاري في املطار مع لوحة املغادرة على أنغام 
موســيقى البيانــو. ويظهــر وهو يتحــدث إلى كاميــرا هاتفه 

مشيرًا إلى أنه يوم األربعاء من شهر مارس.
وبعــد لقطاته مــع ميغان، تظهر الحقًا على الشاشــة الصحف 

التي تشير إلى أنه وزوجته تخليا عن واجباتهما امللكية.
ثــم تقــارن نتفليكس بني صور هاري مــع والدته وصور ميغان 
مع طفلها.. في مقطع فيديو يظهر الثنائي وهما يقدمان ابنهما 
آرشــي لإلعــام، ثم يصدر صــورة لهاري يقول فيــه ما معناه: 
"وظيفتــي هــي أن أحافــظ على ســامة عائلتي. بحكــم طبيعة 
والدتي في هذا املنصب مع كل شــيء يأتي معه ومع مســتوى 
الكراهية الذي أثير في الســنوات الثاث املاضية الســيما ضد 

زوجتي وابني فأنا قلق بشكل عام على سامة عائلتي”.
كمــا تتضمن الحلقة األولى لقطــات لحفل زفاف الثنائي خال 
وجودهمــا فــي العربــة.. فــي القســم األول الذي صــدر اليوم 
وتضمــن ثــاث حلقات من وثائقــي هاري وميغــان، تم إعطاء 
الخبــراء امللكيني ملحة عن حياة الزوجني. كما تظهر في إحدى 
الحلقات صورًا لهاري وميغان وهما يمشيان مع أحد كابهما 

وهي صور لم تظهر سابقًا.
هكذا تعرف هاري وميغان

بعــد كل األحــداث التي مر بهــا الثنائي منذ زواجهما، كشــف 

هــاري كيف تعرف على ميغان، وقال بما معناه: "كنت أتصفح 
حســابي على انســتقرام وأحد أصدقائي وصديــق له كانا في 
هــذا الفيديو"، ثم كشــف بــأن ميغان كانت تضــع فيلتر كلب.. 

وتابع "سألت صديقي ما هذا؟”.
ثم أخبر الصديق املشترك بينهما ميغان بأن األمير هاري سأل 
عنها ويقترح أن يلتقيا، وكشــفت ميغان ســائلًة وهي مبتسمة 
"قلت، من هذا؟". ثم سألت ان كان بإمكانها رؤية صفحته على 

انستقرام وفق ما كشفت.

أعجبــت ميغــان بصفحــة هــاري وفي اليــوم التالــي تبادل 
الثنائــي أرقــام هواتفهما. وأضافت: "كان لــدي خططي، ثم 
هــاري أتــى..". ثــم يتم عــرض صور مــن زفافهمــا باللونني 
األبيــض واألســود.. والحقًا يعلق هاري قائــًا: "لقد ضحت 
بــكل شــيء عرفتــه، الحريــة التي عليهــا أن تنضــم إلي في 

عاملي”.
وكان هــاري وميغــان قد تعرفا في العــام 2016، وارتبطا في 

العام 2017 ثم تزوجا في مايو 2018.
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إجتماعيات

امسية ثقافية بمناسبة اختيار " اربد “
عاصمة للثقافة العربية ٢٠٢٢ 

تحــت رعايــة الســفير األردنــي بأســتراليا اقامــت 
الجمعية األســترالية األردنية بالتعاون مع املجلس 
الثقافي العربي بســيدني امســية ثقافية بمناســبة 
اختيــار " اربــد " عاصمة للثقافــة العربية 2022  
شارك فيها العديد من الشعراء واالدباء واملوسيقيون 
, كما حضر الحفل العديد من أبناء الجالية األردنية 
 والجاليات العربية وعدد من الصحفيني واإلعاميني.
وبهــذه املناســبة تتقــدم الســفارة بجزيــل الشــكر 
واالمتنــان والتقديــر الى كل من ســاهم في االعداد 
والتنظيــم والترتيــب لهــذه املناســبة الغاليــة على 

قلــوب الجميــع، ونخــص بالذكــر. املهنــدس محمد 
االردنيــة  االســترالية  الجمعيــة  رئيــس  القاضــي 
والســيد / محمــد الخضير والشــاعرة امان الســيد 
وعازف القانون محمد ليلو واالعامية السيدة / عا 
بياض رئيســة تحرير مجلة النجوم والدكتور ياسر 
محمــد والســيد / محمد الحموري والســيد / جمال 
عليــان واالعامي الســيد صالح الســقاف والســيد 
 / رائد مشــاوره والشــاعر االردني احمد الشــبول .

تصوير مصطفى حجازي
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متفرقات

“اليونسكو" تناشد بوضع "الحاجز المرجاني العظيم" على قائمة 
التراث العالمي "المعرضة للخطر”

مبروك للدكتورة رشدي المغوش والرياضية ليلى المغوش

ذكر تقرير تدعمه منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 
"اليونسكو"، أنه يجب وضع "الحاجز املرجاني العظيم" في 

أستراليا على قائمة التراث العاملي "املعرضة للخطر”.
وناشــد التقرير أنه يجب إضافــة "الحاجز املرجاني العظيم" 
إلــى قائمــة مواقع التــراث العاملــي "املعرضة للخطــر"، وفقا 
لخبــراء األمم املتحدة، الذيــن حذروا من أن األعجوبة الباهتة 
"تأثــرت بشــكل كبيــر" بالتغير املناخــي، وفقــا لصحيفة “ذا 

غارديان" البريطانية.
وأشــار تقريــر "اليونســكو" الصــادر، أمــس االثنــني، إلى أن 
ارتفــاع درجــة حــرارة البحــار والتلــوث الزراعي، قــد عّرض 
الشعاب املرجانية للخطر، وأن قدرتها على الصمود "تعرضت 

لخطر كبير”.
وقال التقرير إنه ينبغي على الحكومة األســترالية والسلطات 
اإلقليميــة فــي كوينزالند تبنــي أهداف أكثــر طموحا لخفض 
االنبعاثــات، بمــا يتماشــى مــع الجهــود الدوليــة للحــد مــن 
االحتباس الحراري مســتقبا في حــدود درجة ونصف درجة 

مئوية .
وســتتم مراجعــة ردود وإفــادات مســؤولني علــى املســتوى 
األســترالي والســلطات اإلقليميــة قبــل أن تقــدم منظمة األمم 
املتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" والتي تتخذ من 

باريس مقرا أي مقترح رسمي للجنة التراث العاملي.
وانتقــد التقريــر الجهــود األخيــرة لوقــف ظاهــرة التبييض 
واســعة النطــاق والحيلولــة دون تلــوث امليــاه الطبيعية في 
محيــط الحاجــز املرجانــي، مشــيرا إن تلــك الجهــود لم تكن 

سريعة وال فعالة بما يكفي.
وأوضــح أن االنبعاثات غير املقيدة تؤدي إلى زيادة مســتوى 
حموضــة امليــاه، وهو ما قد يجعلها ســامة وأوصــى التقرير 

بمزيد من التمويل لرفع جودة املياه ووقف تدهور املوقع.
ويعــد "الحاجــز املرجانــي العظيــم" هــو أحــد أفضــل أماكن 
الجذب الســياحي في أستراليا، وقد يؤدي وضعه على قائمة 

نهنيء أنفسنا بتفوق ونجاح الدكتورة 
الغاليــة رشــدي ثامــر املغــوش التــي 
حصلــت على مجموع قدره 99 من 100 
عامــة على مشــروع تخرجهــا بإمتياز 
مــن كليــة الطــب البشــري فــي جامعة 
دمشــق، وكذلــك نهنيء البطلــة الغالية 
ليلى ســامر املغــوش التي حــازت على 
بطولــة الجمهوريــة العربية الســورية 

بالتكواندو.
 وبهذه املناســبة نســتذكر أخــي القائد 
العســكري والرياضي املناضــل الكبير 
الشــهيد املرحوم الخالــد أبا لؤي كمال 
برجــس املغــوش الحائــز علــى بطولة 
الســويداء والكليــة الحربيــة والجيش 
والجوماســتيك  بالجمبــاز  الســوري 
والفروســية والجــودو وألعــاب القوى 
وأبنــاء عمنا املرحــوم املناضل أبا ليث 
عابد قاســم املغوش الحائز على بطولة 
الجيــش بالجري واملرحوم أبا ســامي 
بطولــة  علــى  الحائــز  املغــوش  عابــد 
الجيش بالفروســية وأبا فــراس  كمال 
يوســف املفــوش الحائــز علــى بطولــة 
لبنــان باملاكة أبطــال تعانق وتتقمص 

أبطاال " وبطات .

األشخاص املعرضني للخطر إلى تشويه جاذبيته الدولية إلى 
حد كبير.

وبعــد ضغوط مكثفــة، تمكنت الحكومة األســترالية املحافظة 
الســابقة من إبقاء الشعاب املرجانية خارج القائمة في صيف 

عام 2021.
وقالت جمعية حماية األحياء البحرية األسترالية، إن الشعاب 
املرجانيــة دعمــت 60 ألف وظيفة، فضا عــن أنها أثمرت عن 

إيرادات بقيمة 4 مليارات دوالر سنويا.
وفــي ســياق متصــل، أقّرت وزيــرة البيئــة األســترالية، تانيا 
بليبيرســك، بــأن الشــعاب املرجانية مهــددة، لكنهــا قالت إن 
وضعهــا علــى قائمــة اليونســكو "املعرضة للخطر" ســيكون 

خطوة بعيدة جدا.

وقالــت فــي تصريحــات للصحفيــني: "ســنوضح بوضــوح 
لـ"اليونســكو" أنه ليســت هنــاك حاجة لتســليط الضوء على 

الحاجز املرجاني العظيم بهذه الطريقة”.
وتابعــت: "إذا كان موقــع التــراث العاملي هذا فــي خطر، فإن 
معظــم مواقع التراث العاملي حول العالم معرضة لخطر تغير 

املناخ”.
وقال املتحدث باسم الصندوق العاملي للحياة البرية، ريتشارد 
ليك، إن توصيات تقرير "اليونسكو" يجب أن تقبلها الحكومة 

األسترالية.
وعادة ما يعني وضع مكان في قائمة التراث العاملي "املعرضة 
للخطر" الخاصة بـ"اليونسكو"، هو تعزيز السياحة، وتحسني 

الوصول إلى األموال، والخبرة العلمية.

* كتب : أكرم المغوش 
سيدني / أستراليا
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املطعم الشامي حتلو اجللسة واللقمة املميزة

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

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

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

بأحر التهاني وأطيب األمنيات
مبناسبة عيد امليالد ورأس السنة وكل عام وأنتم بخير

إفتتاح صالة "سيتي فيو”
لألعراس والمناسبات  والجلسات العائلية

ليلة األربعاء املاضي 
تم إفتتاح صالة 

"سيتي فيو" لألعراس 
واملناسبات،  حضره 

عدد من األصدقاء 
والعائات، أثنى 
جميع الحضور 

على املكان وديكوره 
املميز واألهم اللقمة 
"البيتوتية" اللذيذة 

والغنية بكرم الضيافة 
واالهم الخدمة الرائعة 

لإلدارة واألجواء 
العائلية الراقية،،تتقدم 

مؤسسة االوبزرفر 
العاملية لاعام من 

صاحبي الصالة 
واالدارة والعاملني 

بأعطر التهاني متمنني 
لهم املزيد من التقدم 
والنجاح. باالضافة 

الى استقبال وخدمات 
املناسبات، تقدم الصالة 

خدمة األرغيلة في 
جلسة مميزة ومطلة 
على مدينة سيدني.

العنوان:
 Canterbury rd 925

 Lakemba
0451711117
0451333666
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ABOUT US

LOUVRE

FRAMELESS DOORS

SLIDING WINDOWS

AWNINGS WINDOWS/ CASEMENT

HINGED DOORS

BI-FOLD

DOUBLE HUNG WINDOW

SLIDING DOOR

CONTENTS

RJS Aluminium
SYDNEY’S LEADING SUPPLIER OF ALUMIN-
IUM WINDOWS AND DOORS FOR DOMES-
TIC AND COMMERCIAL APPLICATIONS. 
At RJS Aluminium, utility and style combine, re-
sulting in high quality windows and doors which 
provide optimum security, whilst also enhancing 
the appearance of your house or building. 
Manufacturing to meet your unique specifica-
tions and aesthetic preference, 
RJS Aluminium guarantees quality workmanship 
across all products within our extensive range. 
RJS Aluminium have custom designed and 
manufactured products for a range of outstand-
ing projects, including EDO project by award 
winning architects Stanisic Associates, Luxury 
Residential Unit SOHO Apartments and Cote d’ 
Azur Apartments.

RJS Aluminium Proudly Offer
Free, no obligation, over the phone quotes
Quality assurance
Special sizes made to measure
Installation by a qualified RJS Aluminium in-
staller
Courteous service

Our dedicated staff, led by Robert Sarkis, will 
happily assist you throughout every stage of 
the process, from selecting the right styles and 
colours through to completion.

يتمنى السيد روبرت سركيس لجميع أبناء 
الجالية عيد ميالد مجيد وسنة جديدة مباركة

Robert Sarkis Wishing you and your family a 
wonderful Christmas and a Happy New Year
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A UN delegation has again recommended the Great 
Barrier Reef be added to the World Heritage ‘in dan-
ger’ list, and urged “ambitious, rapid and sustained” 
action on climate change to protect the site.
The UNESCO report comes after an official visit to 
monitor the reef in March, and recommends the 
Commonwealth and Queensland governments both 
adopt stronger emissions reductions policies consis-
tent with stopping warming at 1.5C.
It cites frequent mass bleachings and increased water 
acidity among the increased threats to corals, impacts 
which can be attributed to uncurbed emissions.
UNESCO has advised greater investment in water 
quality, recommendations which will see mounting 
pressure on the Albanese government.
Although Labor has strengthened Australia’s climate 
policies and invested more in the Great Barrier Reef, 
its policies and actions are not in line with the recom-
mendations made by the UNESCO report.
“This is one of the first big tests for the new Australian 
government to show the world that on climate and 
nature we are really switching from being laggards to 
leaders,” said Richard Leck from WWF-Australia.
In a statement, Federal Environment Minister Tanya 
Plibersek and special envoy for the Great Barrier Reef 
Nita Green said, “since the Monitoring Mission un-
dertook their work, the Government has engaged in 
constructive dialogue with UNESCO, and taken a 
number of significant steps forward.”
Queensland environment minister Megan Scanlon 
emphasised the same point in a statement.
“Since this report was written, things have changed. 
We finally have a government in Canberra working 
with Queensland and acting on climate change,” she 
said.
Long-held concerns over the state of the Reef
In June 2021, then-environment minister Sussan Ley 
said she was “blindsided” by a draft decision to in-
scribe the Reef on the 'in danger' list, arguing normal 
process had not been followed.
The draft decision was backed up by the UN’s expert 
scientific advisers, the International Union for the 
Conservation of Nature (IUCN), who refuted Ms 
Ley’s claim.
“There have been at least six exchanges with the gov-
ernment of Australia, all of that is very clearly de-
tailed in the draft decision,” said Fanny Douvere from 
UNESCO’s World Heritage Centre in June 2021.
“It’s just simply irrevocably clear where the reef is 
heading and that’s just the reality that is reflected in 
this draft decision.”
But after Ms Ley embarked on a whirlwind global 
lobbying tour, ), UNESCO’s World Heritage Commit-
tee — made up of representatives from 19 countries 
— over-ruled the IUCN’s scientific advice.
Instead of an immediate listing, the committee de-
cided to send a delegation — known as the Reactive 
Monitoring Mission — to inspect the Reef in March 
2022, ahead of making a decision.
Strong recommendations
The report noted that mass bleachings, once unheard 
of, are now regular on the Great Barrier Reef, because 
of greenhouse gas emissions.

United Nations recommends Great Barrier Reef be added to world 
heritage ‘in danger’ list

The acidity of the water has increased 26 per cent, 
which has slowed the growth of corals and made them 
more susceptible to damage. That too was caused by 
carbon dioxide emissions.
At the same time, water quality targets set by the 
Queensland and Federal governments have not been 
met.
In addition to those threats to corals, destructive gill 
net fishing is still allowed in the Great Barrier Reef 
Marine Park, which kills dugongs, turtles, dolphins 
and protected shark species.
The report lists 10 “high priority” recommendations 
and 12 other recommendations.
Among its high priority recommendations is that the 
government update its climate change commitments 
to be consistent with stopping global warming at 1.5C 
above pre industrial temperatures.
The Labor government has increased its targets sig-
nificantly since being elected this year, now commit-
ting to reduce emissions by 43 per cent below 2005 
levels by 2030.
But that target is consistent with more than 2 degrees 
of warming, according to Climate Analytics, an inter-
national climate science and policy institute.
Scientists have said Australia needs to reduce emis-
sions by about 74 per cent to be consistent with stop-
ping warming at 1.5C.
The report also recommends:
Urgent action to stop sediment runoff by repairing 
gullies and stopping the clearing of native vegetation.
An end to destructive gill net fishing in the Great Bar-
rier Reef Marine Park
A reduction in runoff from sugarcane and banana 
farming
Plibersek: Labor ‘stepping up’

Since the mission’s visit in March, Australia has seen 
a change in leadership, with the Labor government 
increasing investment in the Great Barrier Reef and 
strengthening its emissions targets.
In its report, UNESCO specifically notes the govern-
ment’s 2050 net zero emissions target remains “as-
pirational” and “is not yet legislated”. But the Labor 
government has now legislated the target.
The report also criticises moves by Australia to build 
new dams in the Great Barrier Reef water catchment, 
which it notes is “clearly in contradiction to the Reef 
2050 Plan”. However the Labor government pulled 
funding for those projects in the recent budget.
Nevertheless, some of the biggest issues raised by the 
report are yet to be fully addressed by the govern-
ment, including climate targets aligned with the Paris 
Agreement, water quality targets and fishing controls.
In a joint statement, both Ms Plibersek and Ms Green 
noted the context in which the report was originally 
written.
“We understand that the people who live and work on 
the Reef might find the report alarming,” they said.
“With the election of the new Labor Government, 
Australia has stepped up to play our part, working in 
partnership with the Queensland Government.”
Given the report was written before those changes oc-
curred, and the government is relatively new, Richard 
Leck from WWF-Australia said the In Danger listing 
should be deferred until 2024.
That would “provide the Australian Government 
the opportunity to work in partnership with the 
Queensland Government to adopt and make progress 
on UNESCO’s report,” he said.
But he said the recommendations should be adopted 
in full by the governments.

Reef


