






 قال وزير السياحة التونيس، جامل قمرة ، إن قطاع السياحة كان واليزال »عصب

 االقتصاد التونيس« ، مؤكداً يف لقاء خاص مع »العربية.نت« أنه قطاع يعمل فيه 400

 ألف مواطن، ويعيش من ورائه ُخمس الشعب التونيس ، وال ميكن ألي حكومة تأيت أو

تقود تونس أن تنىس الدور األسايس الذي تلعبه السياحة .

 واعرتف الوزير قمرة بأن السوق السياحية التونسية كانت يف ما مىض تركز عىل السائح

 األورويب ، لكنها اليوم بدأت تركز عىل أسواق وآفاق جديدة ، السيام السوق الخليجية

التي كانت ولألسف ال متثل سوى 1% من السياحة يف تونس.

أن الوزير  بّي  الشاطئية،  للسياحة  »البكيني«  منع  القائم حول  الجدل   وبسؤال عن 

 السياح نوعان: فيهم َمْن يفضل أن يكون يف خندق االنفتاح وارتداء »البكيني« ورشب

الكحول، تقدم  فنادق ال  األمر ويفضل  يرغب يف هذا   الكحوليات، وهناك جانب ال 

األجانب للسياح  البكيني  ارتداء  وقضية   ، الرغبات  كل  تقديم   وتونس حرصت عىل 

ليست وليدة اليوم ، ومل تتغري يف يشء، ال قبل وال بعد الثورة .

 وقال إن هدف تونس املقبل هو فتح أسواق جديدة منها السوق اآلسيوية، كام هناك

 أكرث من توأمة فهناك برامج سياحية بيننا وفرنسا وإسبانيا ، باإلضافة إىل برنامج ثاليث

 بيننا ومرص ودول من آسيا مثل الصي واليابان، فالسائح يزور مرص ثم تونس والعكس

 وأكد أن مطار تونس الجديد سيستوعب 5 ماليي سائح سنوياً ، ويأيت ذلك ضمن خطة

 التوسع السياحي لتونس وهنالك مراحل ثالث مقبلة للمطار، حيث إن هدفنا املقبل

 أن تستوعب التوسعة حتى 30 مليون سائح سنوياً يف السنوات املقبلة، باإلضافة إىل

املطارات األخرى املعروفة مثل قرطاج وجربة وغريهام .

 وزير تونسي : سياحة » البكيين والكحوليات « 

باقية بعد الثورة

ArAbisk 
Economy

Arabisk Magazine   May / 2013 - issue 06 3Follow Us : Arabisk Magazine London

رئيس  كشـــــف 

مركز  ومـــؤسس 

للتوظيف  الريــــــــاض 

العمري طراد   الدكتور 

سعودي ألف   11  أن 

برنامج خريجي   من 

 خادم الحرمي الرشيفي

 لالبتعاث الخارجي قاموا

املركز يف   بالتسجيل 

 بهدف التوظيف ، كاشفاً

صحيفة إىل  حديثه   يف 

املركز أن  عن   الحياة 

املايض األسبوع   تلقى 

توظيف طلب   3800 

من طالبي العمل .

للشبان عمل  فرص  ولديها  املركز  يف  مسجلة  رشكة   150 توجد  إنه  العمري   وقال 

 والفتيات السعوديي ، ومن املتوقع أن تصل طلبات التوظيف يف املركز إىل 20 ألفاً

 خالل الفرتة املقبلة، مؤكداً أن املركز يركز عىل خريجي برنامج خادم الحرمي الرشيفي

لالبتعاث الخارجي .

برنامج خريجي  من  الوظائف  عن  الباحثي  عدد  أن  إىل  تشري  التوقعات  أن   وذكر 

سبق آالف   5 منهم   ، ألفاً   25 إىل  سيصل  الحايل  العام  بنهاية  الخارجي   االبتعاث 

تخرجهم يف األعوام املاضية ، و10 آالف سيتخرجون بانتهاء العام الحايل 2013 .

 وأضاف » 17 يف املئة من إجاميل طالبي العمل من خريجي الدراسات العليا، واملتبقون

 حاصلون عىل البكالوريوس ، ويشكل العنرص النسايئ 25 يف املئة من طلبات العمل

الكلية يف مركز الرياض للتوظيف « .

 اإلمارات تنفي فرض عقوبات على
»سكايب«إ مستخدمي 

 نفت هيئة تنظيم االتصاالت يف اإلمارات فرض أي عقوبات عىل مستخدمي »سكايب« عرب

 أجهزة الهواتف الذكية ، وهي املعلومات التي نرشتها جريدة »اإلمارات اليوم« وأشارت يف خربها إىل

أن العقوبة قد تصل إىل غرامة مليون درهم فضالً عن السجن ملدة ال تزيد عىل سنتي . 

 وقالت الهيئة يف بيان لها اليوم: »إنها تنفي املعلومات الواردة يف الخرب الصحايف الصادر عن جريدة

 »اإلمارات اليوم« بتاريخ 12 مايو 2013 بعنوان »تنظيم االتصاالت: غرامة الدخول غري املرشوع عىل

الشبكة تصل إىل مليون درهم« .

، املدفوع عرب »سكايب«  الهاتفي  االتصال  اإلمارات خدمة  االتصاالت يف  تنظيم   ومل ترخص هيئة 

 ورفعت الحظر الذي كان مفروضاً عىل »سكايب« كربنامج محادثات )شات( فور إلغاء مايكروسوفت

خدمة          مسنجر وتحويل مستخدميها لسكايب قبل حوايل الشهر .

 وأكدت الهيئة يف بيانها عدم صحة ودقة املعلومات املذكورة ، مشرية إىل أن األحكام املدرجة ضمن

املادة )71( ال تنطبق عىل هذه الحالة .

 11 ألف سعودي من خرجيـــــــي
 » اإلبتعاث « يبحثون عن وظائف

MSN
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قطر تعرض شراء حصة يف
 »إنرتناشيونال أيرالينز«

 الربيطانية

 610 آالف دوالر مقابل تناول
فنجان قهوة مع رئيس آبل

 كشفت صحيفة فايننشال تاميز أن قطر قدمت عرضا غري رسمي

الطريان لرشكتي  املالكة  )آي.إيه.جي(  جروب  أيرالينز  إنرتناشيونال   إىل 

 بريتيش أيروايز وإيربيا ليك تصبح أكرب مساهم يف الرشكة من خالل رشاء

 الحصة التي ميكلها مرصف »بانكيا« اإلسباين الذي جرى تأميمه والبالغة

12 باملئة.

 وأضافت الصحيفة الربيطانية ، نقال عن مصدرين عىل دراية باملوضوع ،

أن قطر اتصلت بالرشكة لتسألها عام إذا كانت سرتحب بها كمساهم .

 ونقلت الصحيفة عن أحد املصدرين قوله إن العرض املبديئ قدم العام

 املايض، رغم إنه مل يتضح ما هو الكيان القطري الذي قد يشرتي حصة

بانكيـــــــا .

وأبلغ مصدر ثالث عىل دراية باملوضوع الصحيفة أن )آي.إيه.جي( أبلغت بانكيا باالهتامم الذي أبدته قطر قبل حوايل ثالثة أشهر.

 وقالت متحدثة باسم )آي.إيه.جي( »هذه مسألة تخص بانكيا، ونحن لن نعقب أكرث من ذلك« . وامتنع البنك عن اإلدالء بتعقيب للصحيفة، قائالً إنه سيسعى إىل أفضل سعر ممكن ألصوله غري

ويف وقت سابق من هذا العام استأجر بانكيا- وهو أكرب بنك متعرث يف تاريخ إسبانيا- رشكة روتشيلد ملساعدته يف بيع حصصه يف رشكات، من بينها ايربدروال للطاقة ومابفري للتأمي مع  األساسية .

إعادة البنك بناء قاعدة رأسامله .

   اخلطوط العراقية تسري رحالت إىل الصيـن

املدن اىل  جوية  رحالت  لتسيري  والفنية  القانونية  املستلزمات  جميع  النقل  وزارة   أنجزت 

 الصينية التي من املؤمل انطالقها قريباً، معلنة قرب تسيري رحالت اخرى ملدن وعواصم دول آسيا

 وأوروبا ، أهمها جورجيا وماليزيا. املستشار االعالمي لوزارة النقل كريم النوري قال لـ)املركز الخربي

بتسيري رحالت الخاصة  واملوافقات  والفنية  القانونية  األمور  ان »جميع  العراقي(:  اإلعالم   لشبكة 

 جوية مع ثالث مدن صينية هي العاصمة بكي وشنغهاي وكوانك قد انجزت « ،  مشرياً إىل انه من

 املؤمل ان تشهد األيام املقبلة إنطالق أول رحلة . وأعلن النوري »قرب تسيري رحالت جوية اخرى

 إىل عدد من املدن والعواصم يف آسيا وأوروبا ، مثل أذربيجان وجورجيا ورومانيا وماليزيا «.وأشار

 إىل ان »األولوية يف تسيري الرحالت الجوية ستكون للدول واملدن التي تم إبرام تعاقدات معها بهذا

 الشأن بعد دراسة الجدوى اإلقتصادية لهذا املوضوع من حيث الفائدة املرجوة، فضالً عن تخفيف

 األعباء عىل املسافرين من العراقيي  املقيمي واملتواجدين يف تلك املدن ألغراض الدراسة أو التجارة

الوزارة النوري ان  الرتانزيت.كام أعلن  النقل عن طريق  التي يتطلبها   ، وتوفري الجهد والتكاليف 

 ستتسلم طائرتي نوع بوينك خالل العام الحايل ، األوىل خالل حزيران املقبل ، واألخرى قبل نهاية

 العام ضمن عقد الوزارة مع رشكة بوينك إلسترياد 45 طائرة بهدف تعزيز أسطولها الجوي بعدد

 من الطائرات الحديثة ذات املواصفات العاملية والعمل عىل توفري جميع املستلزمات الخاصة بفتح

خطوط جديدة وتسيري اكرب عدد من الرحالت الجوية للوصول اىل ابعد نقطة يف العامل .

 فاز أحد األشخاص مبزاد خريى لحضور موعد لتناول فنجان قهوة مع تيم كوك، رئيس

رشكة آبل األمريكية العمالقة لإللكرتونيات، مقابل 610 آالف دوالر .

 ووفقا ملوقع املزادات الخريية شريىت بوز فقد وصل السعر إىل 610 آالف دوالر ىف نهاية املزاد،

حيث سيتم دفع هذا التربع إىل مركز روبرت كيندى للعدالة وحقوق اإلنسان .

 وفقا لرشوط املزاد فإن صاحب العرض الفائز سيجلس لفرتة ترتاوح بي 30 و60 دقيقة مع

تيم كوك ىف مقر رئاسة آبل، بعد اتفاق الطرفي عىل املوعد .





  تدهور  إقتصــــــاد إيــــــران ينعش
                 » بزنس التهريب «

 اإلمارات يف صدارة الدول اجلاذبة
حيًا سيا

  تسبب التدهور االقتصادي الذي تشهده إيران بإنعاش تجارة التهريب يف البالد

يحاول حيث   ، السلع  أنواع  ومختلف  الغذائية  واملواد  الوقود  تهريب  ذلك  يف   مبا 

التهريب عمليات  خالل  من  املشددة  الدولية  العقوبات  عىل  التغلب  التجار   بعض 

غري املرشوعة ، بينام يجد آخرون يف التهريب مالذاً من األوضاع املعيشية الصعبة .ب

 ويشهد تهريب الوقود انتعاشاً غري مسبوق عرب الحدود ، حيث يتم تهريب كميات

 كبرية منه إىل تركيا وأفغانستان وباكستان ، وذلك مع انخفاض سعره يف إيران مقارنة

 بهذه الدول ، بسبب التدهور الكبري يف سعر رصف العملة املحلية اإليرانية ، فضالً عن

 اإلنخفاض الحاد يف كميات النفط التي يتم تصديرها من إيران إىل دول العامل . ومنذ الصيف املايض ، بدأ الريال اإليراين مسلسالً من االنخفاض الحاد ، أدى إىل هبوط سعر رصفه بأكرث من %60

 أمام العمالت األجنبية ، وذلك بسبب العقوبات املشددة التي فرضتها الواليات املتحدة واالتحاد األورويب عىل إيران ، ويف الوقت ذاته فإن صادرات النفط اإليرانية سجلت أدىن مستوياتها منذ

أكرث من عرشين سنة ، وذلك بسبب قرار االتحاد األورويب وقف وارداته من النفط اإليراين اعتباراً من مطلع متوز/يوليو 2012

 أشار تقرير رشكتي »برايس ووتر هاوس كوبر« و«يس إتش إية إنرتناشيونال« إىل صدارة

املركز األول عاملياً يف مجال السياح، حيث احتلت  املتحدة يف جذب  العربية   دولة اإلمارات 

التسويق السياحي، واألول مبنطقة الرشق األوسط يف التطوير السياحي .

التقرير مبشاركة 395 ألف شخص يف التصويت من أنحاء العامل ، بينهم نزالء فنادق،  ونّوه 

 ورشكات تطوير، ومتخصصي يف القطاع. وقال الدكتور سامح صقر رئيس رشكة يس إتش إيه

 إنرتناشيونال ، يف ترصيحات: أوضح التقرير العام حول أراء املشاركي يف التصويت ، أن اإلمارات

 نالت أعىل نسبة تصويت يف فئة أفضل وجهة إلدارة املرشوعات السياحة وتطويرها والتسويق

لها، لتحتل أفضل وأعىل دولة يف التسويق السياحي، وفقا لصحيفة »االتحاد« االماراتية .

 وأشار إىل أن أدوات التقويم يف الجائزة استندت إىل بيانات السياحة العاملية ، التي بينت أن

 اإلمارات سجلت إيرادات سياحية بنحو 182,6 مليار درهم، بخالف أنها حققت أفضل سوق

 سياحية متنامية يف عام 2012 ، وسط توقعات بتحقيقها معدل منو يف عام 2013 يفوق العام

املايض.

 أصبحت كافة املكاملات والرسائل النصية القصرية واألرسار الشخصية ملاليي الهواتف

املساعدة أجل  الربيطانية لرشائها من  الرشطة  وتتفاوض  لندن،  للبيع يف   النقالة معروضة 

 يف فّك ألغاز بعض الجرائم والحفاظ عىل األمن ومكافحة اإلرهاب ، وذلك بعد أن تبي أن

املستخدمي والدخول إىل هواتفهم واالطالع عىل التجّسس عىل   رشكات خاصة مبقدورها 

أرسارهم وتتبع حركاتهم، ومن ثم املتاجرة بكل هذه املعلومات .

 وعقدت الرشطة الربيطانية اجتامعاً رسياً مع رشكة »ايبسوس موري« ، وهي أكرب رشكات

 البحوث يف اململكة املتحدة ، ليترّسب من هذا االجتامع عرض قدمته الرشكة لبيع البيانات

 الكاملة ، مبا فيها سجالت املكاملات والرسائل النصية القصرية ، ألكرث من 27 مليون هاتف

 نقال ، دون أن يتبي أن كانت هذه الهواتف التي يجري التجسس عليها واملتاجرة ببياناتها

موجودة داخل بريطانيا فقط ، أم أنها تشمل مستخدمي من خارج اململكة املتحدة .

 أسرار 27 مليون هاتف نقـال
بريطانيا يف  للبيع  معروضة 
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حسان مصري حداداملستشار
 هو أحد الكفــــــــاءات العربية التـي وصلت إىل اململكة املتحدة قبل 11عـام فلم يقبل أن يبقى على اهلامش بل عمـــل جبــــد على مر هذه
 األعوام ليصل اليوم و يؤسس شركتـــه اإلستشارية القانونية اخلاصة و لكن ما مييز نشـاط هذه الشركة أنها إستشارية  للقضاء الربيطـاني

 يف قضايا الشرق األوسط و مشال إفريقيا فيما خيـــص اهلجرة واللجوء السياسي و اإلنساني

 درس يف اجلامعة اللبنانية للسياسة و االقتصاد و درس قانون اجملتمع املدني

عمل مرتمجًا لدائرة اهلجرة الربيطانية على مر سنوات ما أكسبه خربة بقضايا اللجــــوء

و يتابع حاليًا دراساته القانونية يف فروع القانون األخرى 

كان ألرابيسك احلديث التالي معه للمعرفة أكثر عن نشـــــــاط

      شركته اجلديد 

وعن حياته يف لندن :إ
Freedom Research International LTD

Royal Institute For International Affairs عضويتة  فى

أكسبته  معرفة و دراية و عالقات بالمجتمع البريطاني

أستاد حسان بداية نتمنى لو تطلعنا على فكرة الشركة و اهلدف منها ؟
- عميل بالرتجمة و كذلك لدراستي لقانون املجتمع املدين و الحقوق حالياً مع دائرة الهجرة لسنوات عديدة 

و ترددي عىل القضاء وجدت أنه هناك أخطاء و مشاكل فيام يخص الرتجمة و يف يوم من األيام حدثت معي 

حادثة بأنني طلبت توقيف إحدى الجلسات ألخطاء يف الرتجمة 

وكان موضوع الخربة التي يستعي بها القضاء ليست عىل دراية كاملة بأحوال و ظروف طالبي اللجوء مام 

 Freedom Research كان ينعكس يف بعض األحيان عىل قرارات املحاكم ، وهذا ما دفعنا للتفكري بتأسيس

  International
ما هي آلية عمل الشركة و نشاطها ؟

- نحن نقوم بدارسة قضايا اللجوء السيايس أو اإلنساين و نقدم تقريرنا بعد دراسة و متحيص 

لظروف كل قضية عىل حدة
 و هل رأي اخلربة هذا ملزم للقضاء ؟

- بكل تأكيد يجب أن يأخد به سلباً أو إيجاباً 
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ما الذي جيعل تقريركم ملزم ؟
- بإعتبار أننا رشكة مرخصة لتقديم اإلستشارات للقضاء فيام يخص قضايا اللجوء و الهجرة من الرشق 

األوسط و شامل إفريقيا و يف حال وجدوا أن تقاريرنا ال يشوبها أي شائبة أو أي شبهة تسحب 

الرتخيص مبارشة فموضوع الخربة املقدمة للقضاء موجودة يف كل دول العامل حيث أنه يوجد خرباء 

مقيدين عىل جداول املحاكم و لكن هنا القضية منظمة أكرث من خالل رشكات تقوم بهذا الدور .
ماذا يكون مضمون تقرير اخلربة ؟

- نحن نقوم بتقديم أدلة و توضيح لحالة طالب اللجوء فعىل سبيل املثال قد يدعي طالب اللجوء بأنه 

تعرض للتعذيب يف بلده أو أنه قد يتعرض له يف املستقبل فعملنا يكون من خالل خربتنا و التقارير و 

معرفتنا بالحالة السياسية و االجتامعية لدول الرشق األوسط أن نقدم تقريرنا مبا يؤكد صحة إدعاءه 

من عدمه و لكن نحن نقوم بعملنا بحيادية كاملة و من غري انحياز .
هل تلعب األجندة السياسية للمملكة املتحدة يف قرارات القضاء  ؟

- أحيانا تؤثر األجندة السياسية يف قرارات دائرة الهجرة و لكن ال تؤثر أبداً يف قرارات القضاء فالقضاء 

مستقل بشكل كامل .
أنت كخبري استشاري عربي  للقضاء الربيطاني  عربي هل يؤثر على تقريرك 

مشاعرك أو عواطفك كعربي ؟
- ال أبداً فهذه البلد لها فضل عيل كبري و لدي ميول و محبة واحرتام لهذه البلد فام قدمته يل بريطانيا 

يكاد يتجاوز ما قدمته يل بلدي فلذلك أنا ملزم و مسئول أخالقياً و قانونياً ألن تكون تقاريري محايدة .
و لكن هذا كالم خطري أن تقول بأن بريطانيا قدمت لك أكثر ما تقدم لك سوريا ؟

- ال أبداً فهذا الواقع ; ملاذا علينا أن نختبىء وراء أصابعنا فاململكة فتحت الباب للجميع ملن يسلك 

طرق القانون هناك ، فانا أشعر بأن انتاميئ لربيطانيا 51% و لسوريا 49% فأنا ال احرتم األشخاص الذين 

يسعون لتجاوز القانون فالقانون هنا أعطى الحق للجميع و بشكل متساوي .
لو أنك تعمل كمحامي عن طاليب اللجوء  أال تعتقد بأن ذلك سيجعلك مرتاحًا 

نفسيًا و داخليًا أكثر عن عملك لشعورك مبساعدة األخرين ؟
- ال عىل االطالق فلست أنا الذي أساعدهم فظروف الشخص و سبب وجوده يف اململكة هو الذي 

يحدد ، و تقدم له املساعدة عىل ذلك األساس ، فكثري من املكاتب التي عملت كام تقول كمحامي 

عن طالبي اللجوء قد اُغلقت من قبل السلطات إلعتامدهم طرق و وسائل مخالفة للقانون فأنا أحاول 

وضع العرب عىل خط القانون فأي شخص عىل سبيل املثال يجيد صنع الفالفل بالسمسم يحصل عىل 

إقامة 5 سنوات فلامذا التحايل عىل القانون .
هل تقصد بأن الفالفل ممكن أن تكون بوابة العرب إىل بريطانيا ؟

- بكل تأكيد من املمكن أن تكون الفالفل أو التبولة أو التطريز البوابة إىل لندن .
ما هي أكثر امللفات التـي حتال لك من قبل القضاء يف هذه الفرتة  ؟

- بالحقيقة أكرث امللفات حالياً هي لسوريي بسبب الظروف املحزنة التي مير بها الشعب السوري .
و ماذا يعتمد رأيكم يف تقييمكم للملف طالب للجوء سوري اجلنسية ؟

بالحقيقة أي شخص مؤيد للنظام السوري ال نقتنع بانه يف خطر و انه يستحق اللجوء 
و لكن اجلميع يف سوريا خبطر سواءا معارض أو مؤيد

ليس من هذا املنظور يكون حكم القانون فطاملا انه يوجد نظام قائم و أنت مؤيد له فيجيب 

عليه أن يحميك .
و لكن املعارضة يف سوريا أيضا مسلحة و ممكن أن تتعرض ملؤيدي النظام بالقتل 

أليس هدا مبربر حلصوهلم على اللجوء الحتمالية تعرضهم للخطر ؟
- هنا يوجد قانون و القانون واضح بأن النظام هو من تقع عليه مسؤولية حاميتهم .

و لكن اخلارجية الربيطانية تقول دائما أن النظام السوري قد فقط السيطرة على 
جزء كبري من األراضي أفليس هدا دليل على احتمالية تعرض املؤيدين للخطر و 

بالتالي حقهم يف احلصول على اللجوء  ؟
- يف حال أثبت املؤيد بأن هناك أدلة بأنه يوجد خطر عىل حياته فسوف يحصل عىل حق 

اللجوء ، فالقانون واضح حيث ينص بأن أي خطر عىل الحياة يعطيك حق اللجوء ففي بعض 

األحيان يكون الخطر مجتمعي كام لو أن فتاة عىل عالقة حب مع شخص ما و تزوجا بطريقة 

غري رشعية وحصل حمل و اضطرت للهروب بسبب العادات و التقاليد ففي بعض األحيان 

سبب مثل دلك يكون سببا يف الحصول عىل حق اللجوء .
هل من املمكن أن يكن عملكم مساعدة كعمل استخباراتي غري مقصود باعتبار 

أنكم تقوموا بتقديم معلومات عن األوضاع الداخلية للدول العربية ؟
- ال أبداً فعملنا هو عمل خربايت و ليس استخبارايت بإعتبار أننا ال نقدم معلومات إسرتاتيجية 

خطرية كل ما نقوم بتقييمه و كتابته يف تقريرنا هو عن وضع حقوق اإلنسان فعل سبيل املثال 

يف سوريا هناك تعذيب يف السجون السورية فهل هذا يخفى عىل أحد فكل ما نقوم به هو 

توثيق ذلك وصياغته يف تقريرنا .
أال تعترب تقاريركم هذه دعم للمؤامرة التـي تتعرض هلا سوريا من قبل بعض 

الدول العربية و االجنبية حبسب ما تدعي احلكومة السورية ؟
- من دون مبالغة ، فإن املؤامرة هى وجود مثل ذلك النظام بسورية .

نفهم من كالمك أنك حتمل احلكومة السورية مسئولية ما حيدث و يوجد يف 
كالمك نوع من التهجم عليهم  ؟

- نعم أحمل النظام السوري مسئولية ما يحدث فالحكومة السورية جعلت سورية يف مؤخرة 

الدول و بالنسبة يل ارسائيل 

أرشف من الحكومة السورية 

فإرسائيل مل تقتل العرب كام 

يقتلهم النظام السوري .
و لكن أنت كخبري قانوني 

موجود هنا مند 11 عاما 
فعوضا أن تتهم حكومة 

سوريا بالتأمر على الشعب 
ملادا مل تعود لسوريا و 

تساهم يف خربتك ببناء 
البلد و حماربة الفساد 
بدال من التنظري من 

اخلارج ؟
- لو أنا وجدت يف سوريا 

فمكاين الطبيعي هو وجودي 

يف السجن و يف فروع 

املخابرات خاصة و إين مؤسس 

حركة أحرار الشعب السوري  

يف املهجر و كنا من السباقي 

للثورة و لكن بعد وجدنا أن األمور تنحرف إىل حد ما عن مسارها فتحولنا كحركة للعمل 

اإلغايث ليس أكرث .
هل نفهم من كالمك أنك أعدت حساباتك األن و أنك يف املنتصف مبعنى أنك 

ليس مع النظام و ليس مع املعارضة ؟
- أنا مع الشعب السوري فعندما يخطىء النظام نقول أنه أخطأ و عندما تخطأ املعارضة أيضاً 

سنقول أنها أخطأت و بقسوة أكرث .
يوجد األن دعوات للحوار حلقن دماء الشعب السوري أليس من املمكن أن تكون أنت 

من بني املساهمني يف هذا العمل و اإلنتقال لسوريا للبدء يف هذه العملية ؟
- أنا ال أؤمن بالحوار من دون أسس و ال يوجد األن أسس الحوار أو برنامج واضح فيجب يف 

البداية محاسبة كل من قتل يف سوريا سواء من النظام أو املعارضة فلو وجدت هذه األسس و 

يف مقدمتها سيادة القانون فأنا من املؤيدين للحوار .

بالعودة إىل شركتكم ما هي إمكانياتها و طاقمها ؟
- املؤسسون لهذه الرشكة شخصي إضافة لكثري من الباحثي الذين يستلمون ملفات و قضايا 

لبحثها و تقديم دراستهم للقضية .
ميكن ان ختربنا بكلمات من هو حسان مصري حداد ؟

- مواطن سوري أشكر الله أين استطعت الوصول إىل هذا البلد الذي كام قلت لك قدم يل 

الكثري كان لدي عدة مشاريع يف سوريا منها رشكة إعالن طرقي و رشكة تنظيم معارض كام 

كنت وكيالً لعدة رشكات أملانية .
هل وصلت إىل هذه املرحلة جبهودك الشخصية أم تلقيت املساعدة و الدعم من 

عائلتك أو من أشخاص آخرين؟
- بدايًة أحمد الله أين محاط مبجوعة أصدقاء وفروا يل الدعم املعنوي عرب و أجانب و أخص 

بالذكر الصديق الغايل ريتشارد ريبوت الذي كان يقدم يل مبثابة املشورة والنصح .
نالحظ يف اآلونة االخرية إبتعاد أفراد اجلالية السورية عن بعضهم و وجود عدة 

جمموعات و غري موحدين يف جسم واحد ما السبب يف رأيك هلذه احلالة ؟
- لعدم اإلجتامع حول اسم سوريا فكل مجموعة تجتمع تحت اسم أصغر فلو يجعل الجميع 

املظلة الوحيدة سوريا فهذا سوف يؤدي إىل تجمعهم جميعاً يف مجموعة واحدة .
هل منتسب ألي من اجلمعيات أو النوادي االجتماعية ؟

- نعم منتسب إىل Royal institute for international affairs التي هي من أرقى 

الجمعيات يف بريطانيا .

ما هو رأيك مبجلة أرابيسك ؟
- مجلة رائعة من وجهة نظري و لدت متكاملة و تتطور تطوراً رسيع بالنظر لإلمكانيات 

التي تعمل بها كام مييزها طباعتها و تصاميمها الراقية إضافًة لنشاطها اإلجتامعي و تغطيتها 

لألنشطة و الحفالت العربية يف لندن كام  أعتقد أنها  أصبحت تأخذ حيزاً يف العمل اإلعالمي 

و اإلعالين للعرب يف لندن .
كلمة أخرية ترغب أن ختتم بها ؟ 

- أمتنى من الجميع أن يساعد أطفال سوريا أغاثياً و طبياً فقمة السعادة يل األن هو مساعدة 

طفل سوري للحصول عىل طرف إصطناعي يعيد له قدرته عىل الحركة و أدعو جميع 

السوريي لإلبتعاد عن التنظري و اإلنتقال للعمل .
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 والسؤال األهم هو كيف نتخلص من تأثريات ضغوط العمل  ؟
وللتخلص من ضغوط العمل ميكننا أتباع ماييل : 

- ال بد من أن يكون لك فلسفة حياتية خاصة بك مبنيه عىل قناعات الخاصة و بنفس الوقت  

لديك املرونه الكافية للتأقلم مع التغريات التي ميكن أن تطرأ عىل حياتك بشكل عام و خاص.

- كون إيجابياً مع نفسك و مع األخرين .

- إبدء صباحك باإلستعانة بالله و كن متفائالً من أوله . 

- حاول أن تكون مبتسم دامئاً ألن اإلبتسامة تعطي أريحية للجسم وهذا سوف يؤدي لتخفيف  

الضغوط النفسية .

- ال تفكر باملايض طويالً و إمنا ضع خطط للمستقبل . 

- كن مؤمناً بالقضاء و القدر . 

- تعلم متارين اإلسرتاخاء . 

- نظم وقتك . 

- حاول أن يكون تنفسك بشكل طبيعي و هناك متارين عىل ذلك .

- نشط عمل الجزء األيرس من املخ بالرتكيز . 

- نشط عمل الجزء األمين من املخ بالتخيل و اإلبداع . 

- مامرسة الرياضة بشكل منتظم .  

 و أخريًا تذكر أن إمكانية اإلنسان كبرية و هي قادرة على أي تغري من خالل تصميم
 و إدارة اإلنسان نفسه . أي أن أي تغري جيب أن يبدأ من اإلنسان حتى يستطيع اإلنسان

تغري ما حييط به .ب
إمكانياتنا بالتغري حنو األفضل ألنه سوف ينعكس علينا و  لذلك علينا تفعيل 

على اجملتمع احمليط بنا  بشكل إجيابي .  

 ميكننا القول أنه ما وصلنا إليه من تطور و تقدم علمي خايل لدرجة ما تحلم به اليوم

 ميكن أن يكون واقعا باليوم التايل و هذا كله نتجة الجهود و العمل املستمر الذي مل تتوقف

 ولن تتوقف إال بوقوف الزمن  . و لذلك علينا أنم نكون مخلصي لهذه الرسالة الخالدة التي

تنتقل عرب عصور التاريخ .

 و بكل تأكيد أن أي عمل ال يخلوا من الضغوط و التوتر وذلك حسب العمل و مكانه و زمانـه .

 و هناك إحصائيات تشري أن يف الدول العربية 82% من األفراد العاملي يعانون فعليا من ضغوط

العمل و أكرث من نصفهم يعتربونها ضغوط شديدة . 

و هناك نوعي من ضغوط العمل : 

 1 - الضغوط الداخلية : وهي التي تتكون من داخل الفرد  نتجة إنفعاالت و إحتباسات للحالة

النفسية و عدم  قدرة الشخص عىل البوح بها و كبتها لسبب خاص به  . 

 2 - الضغوط اخلارجية : و هي األكرث تأثري عىل اإلنسان و خاصة أنه يف أكرث األحيان ال يستطيع

 تغري الظروف املحيط به . وقد تكون ناتجة عن فشل يف جانب من جوانب حياته من الناحية

 اإلجتامعية أو اإلقتصادية أو ظروف سياسية الراهنة للدول الذي يعيش بها و كل هذا  يؤثر

يشكل مبارش عىل اإلنسان و عمله  . 

ومن أشكال ضغوط العمل : 

- كرثة العمل و اإلدمان / قلة العمل / سوء التوجيه / الحامس الزائد 

/ ال فراغ / ال إسرتاخاء . 

 و هذا كله يؤدي إىل اإلجهاد يف العمل و القلق و اإلضطراب مام يؤثر عىل حياتنا العامة و

الخاصة .

 و إن أعراض ضغوط العمل كثرية جداً و ميكن أن يكون هناك أكرث من مؤرش من اإلضطربات

الشعر – الدرقية – سقوط  الغد  املعدة – أالم األسنان وتلفها – إضطربات  : ) قرحة   التالية 

 الحساسية الجلدية – أمراض القلب – ضغط الدم - تشنج الكولون – البول السكري – إلتهاب

املفاصل (  

الذاكرة – التفكري – يضعف  ) تشويه  العقل مبارشة ومنها   وهناك مؤرشات أخرى تؤثر عىل 

يضعف القدرة عىل إتخاذ القرار السليم وتزيد القرارات الرعناء التعسفية ( 

 بإضافة لذلك تصبح عالقاتنا مع أرستنا متوترة و فيها كثري من اإلنفعال و العصبية ومن مؤرشات

 ذلك أننا ال نستمع ألوالدنا و زوجاتنا و نتبادل الحديث معهم بشكل مبهم و نكون منفعلي

 جدا بالرد عىل طلباتهم وقد نصل لنسيان مواعيد مهمة و نبحث عن األشياء و هي بالقرب

منا .

 Arabisk Magazine London

العمل ضغوط 

 و 
حياتنا على  تأثرياتها 

الوسيلة  و  احلاجة  هو  العمل 
بقاع  كل  يف  اإلنسان  حلياة 
اإلنسان  قيمة  إن  و  األرض   
يف الدول املتحضرة مبقدار ما 

يقدم من عمل جملتمــــــع .

 بقــــلم : ياسر عبد الفتـــــــاح
  مدرب دولي فى التنمية البشرية 
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الدعايات من  العديد  بنرش  األخرية  الفرتة  يف  الرشكة  قامت   حيث 

 الرتويجية للهاتف الجديد كام انها قمت بتخصيص موقع الكرتوين للهاتف

فعالية تثبت  التي  والفيديوهات  الصور  من  العديد  عليه   الجديد نرشت 

التقنيات املتوفرة يف الهاتف الجديد .

 وتعترب مواصفات الكامريا نفس املوصفات املوجودة يف هاتف لوميا 920 أي

 بحساس من نوع                 وبدقة 8.7 ميجابكسل، ولكن ما مييز الهاتف

 الجديد هو وجود فالش زيون          املخصص اللتقاط الصور الساكنة،

 باإلضافة إىل وجود فالش        للفيديو. ويتمتع »لوميا 928« بشاشة من

 نوع           قياسها 4.5 بوصة وبدقة 1280×768 بكسل مزودة بطبقة

 حامية من نوع                     ، أما بالنسبة للمواصفات الداخلية ، فيأيت

       الهاتف مبعالج ثنايئ النواة من نوع

، مع ذاكرة تخزين داخلية تقارب 32 جيجابايت،  وبرتدد 1.5 جيجاهرتز 

وبطارية سعتها 2000 مييل آمبري ساعي .

 أضافت رشكة »نوكيا الفنلندية« إىل مجموعة

التطبيقات التي توفرها عىل نظام التشغيل

مكانة  تعزيز  تطبيق جديد من شأنه   ،  8  ويندوز 

هواتفها بي املستخدمي وهو »نوكيا تشات«.

مستخدمي وصل  عىل  الجديد  التطبيق   يعمل 

نظام من  كل  عىل  العاملة  الجديدة  نوكيا   هواتف 

برنامج خالل  من  ببعض   8 و   7.5 و   7  ويندوز 

الدردشة الجديد، أي ما يشابه تطبيق رشكة بالك بريي الكندية »يب يب إم« .

 وتقول الرشكة أن التطبيق الجديد متوفر باإلصدار التجريبي »بيتا« عىل أن تقوم بإطالقه

 بشكل رسمي خالل فرتة قصرية وبعد االنتهاء من فرتة التجربة، ومن الدول التي حصلت

املتحدة اململكة  األمريكية  املتحدة  :الواليات  الجديد هي  التطبيق  تجربة  فرصة   عىل 

عاملي بشكل  تطرحه  أن  ، عىل  وكندا  وأسرتاليا  نيوزلندا  أفريقيا  الهند جنوب   نيجرييا 

قريبا ً.

Carl Zeiss

Xeon 

LED

Gorilla Glass

Snapdragon S4 

OLED

 نوكيا تكشف عن هاتفها
املنتظـــــر »لوميا 928«س

’

’
 هل ستكون

 نهاية سكايب على يد 
؟ يبـــــــر فا

الذكيني  سوني موبايل تكشف عن اهلاتفني 
بـإكسبرييا مريو  و إكسبرييا تيبو دوال تلحق   ي»نوكيا« 

 ا»بالك بريي« وتعلن
عن »نوكيا تشات«ي

برعاية                                            املكان األفضل لتسوق التكنولوجيا

 تعترب اآلن خدمة »فايرب« من أهم الخدمات الجيدة التي تقدم خدمة الرتاسل من خالل املراسالت النصية واملرئية والصوتية

أيضاً ، والتي وصل عدد مستخدميها مؤخراً إىل 200 مليون مستخدم منترشين يف 193 بلد حول العامل . 

 تقدم الرشكة تطبيقات الربنامج الخاص بها عىل كل من هواتف أندرويد وآي أو إس ، لكنها أعلنت اليوم عن إطالقها لربنامج خاص

 بالكمبيوترات املكتبية ليتمكن أكرب عدد من املستخدمي حول العامل من تحميلها وبدء املكاملات واملحادثات املجانية، والجدير بالذكر

أن »فايرب« يعترب من الربامج الحديثة العهد وتم إطالقه منذ سنتي فقط .

 ومن الرشكات األخرى التي تقدم هذه الخدمة هي رشكة مايكروسوفت من خالل برنامج »سكايب« الشهري والذي يضم 280 مليون

 مستخدم حول العامل، وليس من الصعب أن يتجاوز »فايرب« هذا الرقم خالل فرتة زمنية قياسية وخاصة بعد توفره عىل الكمبيوترات

املكتبية فضالً عن الرتاجع يف مستوى الخدمة الذي طرأ عىل برنامج سكايب مؤخراً .

 كام قام »فايرب« باإلعالن عن عدد من التحديثات عىل كل من نظام التشغيل أندرويد وآي أو إس مؤخراً وأهمها اللغات الـ27 التي

أصبحت متوفرة من خالل التطبيق الجديد .

 يتمكن مستخدمي التطبيق عىل هذه األنظمة من التواصل مع األصدقاء من خالل أرقام هواتفهم بدالً من »أسم املستخدم«،

 ويسمح التطبيق بإجراء املكاملات املجانية بي املستخدمي فضالً عن إرسال رسائل الوسائط املتعددة، من خالل تقنية االتصال بشبكة

 االنرتنت واي فاي، أما التطبيق الجديد عىل الكمبيوترات املكتبية سيسمح للمستخدمي من غجراء مكاملات الفيديو من كمبيوتر

مكتبي لكمبيوتر مكتبي أخر كالخدمة التي يقدمها برنامج املحادثة »سكايب« . 

أعلنت »سوين لالتصاالت املتنقلة« اليوم عن إطالق هاتفيها الذكيي من سلسلة إكسبرييا™ »إكسبرييا مريو«     

 ب         ، و»إكسبرييا تيبو دوال«                           . ويعد هاتف إكسبرييا مريو هاتفاً ذكياً نحيفاً وذا      

 شكل أنيق، وهو متوفر بعدة ألوان مبهجة، مع تكامل كامل مع موقع فيسبوك من خالل قامئة االتصاالت، ومعرض

 الصور، ومشغل املوسيقى، باإلضافة إىل التكنولوجيا الصوتية من سوين              لضامن صوت نقي وعال. كام صمم

 هاتف إكسبرييا تيبو دوال ليكون سهل االستخدام وميكن املستهلكي من االستفادة القصوى من هواتفهم الذكية – سواء

 كان ذلك لتصفح مواقع اإلنرتنت، أو لتبادل الصور، أو لتحميل التطبيقات. وسوف يتم إطالق كال الهاتفي الذكيي عىل

نطاق عاملي خالل الربع الثالث من عام 2012 .

)Xperiamiro()Xperiatipo dual(

xLOUD
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مستتخدمي  عدد  تجاوز  فقط  سنتني  خالل 
تطبيق » فايرب« عىل أجهزة أندرويد 

مليون   200 إىل  املحمولة  إس  أو  آي  و 
مستخدم ، فام هو الحال بعد توفر التطبيق 

عىل الكبيموترات املكتبية  ؟





دودج فايرب 2014

، الذي أصبح يُسَوق تحت تسمية أس  خضع الجيل األحدث من دودج فايرب 

كرايسلر رشكة  تعتمدها  التي  الجديدة  التسميات  هيكلية  ضمن  فايرب  يت   أر 

.ي أس املقصورة وخارجها  التصميم داخل  لتحسينات كبرية عىل صعيد   ،  حالياً 

تُشَكل التي  املتعاقبة  فايرب  طرازات  روحية  األذهان  اىل  يُعيد  جديد   بتصميم 

الخارقة األمريكية  للسيارات  رمزاً  شفروليه  من  كورفيت  طرازات  اىل   باالضافة 

نذكر أن  بد  ال   ، فايرب  دودج  تصميم  عن  الحديث  ومبناسبة  األداء.ق   العالية 

الطريق والنظر أو عند مصادفتها عىل  األمام  السيارة من  النظر اىل   أنه وعند 

 اليها من خالل مرآت الرؤية الخلفية ، فإَن ما سيجده السائق هو سيارة تتمتع

 بخطوط هجومية ولكن أنيقة تتمتع مبقدمة طويلة تخفي تحتها محرك يتألف

 من عرش أسطوانات سعة 8.4 ليرت تبلغ قوته 640 حصان، وجرى أيضاً إضافة

فتحات تهوئة مستحدثة .ب

 يتمتع الجيل األحدث من شفروليه كورفيت ستنغراي 2014 الذي طال إنتظاره

 بخطوط مثرية وتقنيات عالية سمحت له أن يحمل تسمية ستغراي األسطورية

تيمناً بطراز كورفيت الشهري العائد لستينيات القرن املايض .إ

 والسيارة جديدة بالكامل حيث تم اعتامد تقنيات حديثة يف عملية تصنيعها من

 اهمها األلياف الفحمية التي تساهم بشكل كبري عىل خفض الوزن وزيادة صالبة

األيروديناميكية التجهيزات  من  املزيد  كلياً  الجديدة  كورفيت  وتدمج   .  الجسم 

التجهيزات هذه  من  العديد  أَن  حيث  مىض،  وقٍت  أي  من  أكرث  األداء   العالية 

 أُخذت مبارشًة من كورفيت ريسنغ، فعىل سبيل املثال ، إَن املسار املتدفق لشبكة

الرفع ويُحَسن من ثبات املركبة عىل رسعاٍت يُقلَل قَوة   التهوئة األمامية واملربد 

 عالية عرب إبقاء السيارة مضغوطة عىل الطريق. وباإلضافة اىل ذلك ، تُعَزز فتحات

كام الفرامل،  اىل  الهواء  توجيه  عرب  الحلبات  فوق  السري  قدرات  الفَعالة   الهواء 

لكورفيت شفروليه  وفرت  الخارج  من  التفاضيل  والرتس  الحرارية  املبادالت   اىل 

كورفيت سيارات  أجسام  بي  جسم  أجمل  إعتباره  ميكن  ما   2014  ستنغراي 

اىل باإلضافة  يتمتع  بالكامل  تصميم جديد  من خالل  وذلك  املتعاقبة،   بأجيالها 

الشكل الجميل بفعالية انسيابية عالية .

ستنغراي 2014 كورفيت  شفروليه 

املواصفات والشكل اخلارجي
 يتمتع محرك              بقدرة 285 كيلوواط, ويأيت املحرك بـ 5.4 لرت ويوفر قوة تصل إىل

387 حصاناً ، وعزم دوران يصل إىل 530 نوينت مرت.إ

 هذا املحرك بثامين اسطوانات يستطيع التسارع من صفر حتى 100كم/ س يف غضون 5.5

.ثانية، ويستهلك 12.1 لرت من الوقود كل 100 كيلومرت

تقنيات الراحة
 تتميز مرسيدس      مبجموعة كبرية من مواصفات وتقنيات الراحة واألناقة ، بعضها تشعر

 بها وتستخدمها ، والبعض منها يكون تلقائياً وال تشعر به ، ولعل أول اهتاممات مرسيدس

بنز هي السالمة .

الرؤية الليلية
 تم تعزيز عداد الرسعة بنظام رؤية حديث يستخدم بواسطة األشعة تحت الحمراء ، والتي

 متكنك من الرؤية يف الظالم لألماكن البعيدة ، ويف العادة يعرض هذا النظام األجسام واملواد

 التي يصعب رؤيتها من مسافات بعيدة ال يصل إليها الضوء العادي، وميكن تشغيل أو

تعطيل هذا النظام حسب الرغبة .

CL 550 

CL

 عامل آخر من املعايري رفيعة املستوى
Mercedes-Benz CLA-Class 2014 
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األسطـــــــورة إعتزال 
 هــدفــــي أن ازيح ليفربول عـــن زعامة

إجنلتــــرا

’

 ديــفــيــد بــيــكــهــام’

: السابق(  يونايتد  مانشسرت   غ)العب 

البطوالت موضوع  اىل  التطرق   دون 

ان أعتقد  ال   ، نالها  التي   وااللقاب 

عىل تأثري  لديه  الكرة  عامل  يف   أحداً 

 الالعبي والجامهري مثل السري اليكس

فريغسون .

 مايكل اويــــــــــن

غ)العب مانشسرت يونايتد السابق( : ي

ان اعتقد  مفاجئــه!  من  لها   يـا 

 مورينهو فقط من يستطيع ان يتبخرت

ان الالعب  )قصد  الطريقة   بهذه 

 شخصية مورينهو املتعجرفة قريبا من

شخصية السري( .

ســام أالدايس

غ)مدرب ويستهام( : ي

يف لالندية  مدرب  افضل  بالفعل   هو 

 انجلرتا و اوروبا ، عامل الكرم سيفتقده

 ،  اعتقد ان مانشسرت يوايتد يف مهمة

صعبة اليجاد البديل املناسب .

ديفيد جيل

 ي)املدير التنفيدي لنادي مانشسرت

يونايتد( :س

جنباً أعمل  ان  رائعة  لتجربة   إنها 

 لجنب مع السري اليكس فريغسون وانا

فخور جداً بانه صديق يل .

فيسنت كومباني

ي)قائد مانشسرت سيتي الحايل( :س

 هو بالفعل واحد من افضل املدربي

، وبعد 26 سنة القدم  تاريخ كرة   يف 

 من العطاء نحن جميعا مجبورون ان

 نودعه ونقدم له التهاين عىل مسريته

الرائعة .

ان مهمتــي  قائاًل  صرحًا  عامًا   26 منذ  فريغيسون  اليكس  للسري  صحفي  مؤمتر  اول   يف 
ُاطيح بليفربول عن زعامة إجنلرتا .

انجلرتا برصيد 14 عرش بطولة  العام 1986 وكان ليفربول يتزعم  التدريبية يف   إستلم املدرب املخرضم مهامه 

مقابل 7 ملانشسرت يونايتد . 

 ويف العام 1992 فاز يف اول بطولة دوري ممتاز مع نادي مانشسرت يونايتد لتبدأ مسرية النجاح التي استمرت

 لعقدين ونصف من الزمن ، تحقق ما أراد يف العام 2009 عندما فاز باللقب رقم 18 مقابل 17 لليفربول ومل

 يكتِف بذلك فاستطاع ايضاً ان يضيف لقبي آخريين آخرهام يف املوسم الحايل لريفع نادي مانشسرت عدد بطوالته

يف الدوري إىل 20 لقب متوجاً بذلك زعيامً عىل انجلرتا . 

 رحل األب الروحي ملانشسرت يونايتد بعدما ملئ خزينة النادي بـ 13 بطولة دوري و5 كؤوس إتحادية و4 كؤوس

السوبر والكأس  لألندية  العامل  وبطولة   ، األوروبية  الكؤوس  أبطال  أوروبا وكأس  أبطال  ولقبي دوري   محرتفي 

االوروبية وكأس انرتكونتينينتال، و10 دروع اجتامعية وخريية )السوبر املحلية( .

 اخرياً رحل عن عامل التدريب املدير الفني األكرث نجاحاً يف تاريخ بريطانيا تاركاً ورائه فراغاً من الصعب ان ميلئ.

 ولقد تم تعيي مدرب ايفرتون اإلسكتلندي ديفد مويس كبديل عىل رأس الجهاز الفني لنادي مانشسرت يونايتد

بعد رحيل العجوز بيومي . 

ورصح السري اليسكس فريغوسون قائالً: مويس ميتلك جميع مقومات املدرب الناجح واملطلوب .





دبي عاصمة العامل

 اختذت دبي قرارًا اسرتاتيجيًا مبكرًا بالعمل يف اجتاه أن تصبح اإلمارة وجهة سياحية
التـ[ شهدها جمال السياحة عرب  عاملية ، وحتقق هذا من خالل االستثمارات الضخمة 
 السنني ، والتـي أدت إىل ارتفاع عدد السياح ليصبحوا باملاليني كل عام ، ومتتلك دبي
فهنالك  ، العامل  حول  من  واملستثمرين  للسياح  جذب  نقاط  يشكل  ما  الكثري،   اليوم 

 جمموعة ال تضاهى من املشاريع الفندقية واألبراج واجملمعات السكنية

فعاليات  رياضية :
- وعىل الصعيد الريايض، تستضيف ديب اليوم أبرز الفعاليات الرياضية والفنية العاملية، فبطولة ديب ديزرت 

كالسيك للجولف كمثال هي واحدة من أبرز املنافسات، التي تدخل ضمن فعاليات منظمة الجولف 

للمحرتفي، أما بطولة ديب للتنس، فتدخل ضمن فعاليات رابطة التنس للمحرتفي، ويشهد كأس ديب 

العاملي للخيول تنافساً شديداً، تشارك فيه أفضل خيول العامل، وهو يعد أغنى سباقات الخيل عىل اإلطالق، 

ويحرضه عشاق الخيل من كافة أرجاء العامل

احلكومة االلكرتونية :
- وتعد حكومة ديب اإللكرتونية مبثابة مفهوم عرصي تم تجسيده يف اإلمارة، وهو يقوم عىل االستخدام 

األمثل لتكنولوجيا املعلومات، من أجل توفري الخدمات الحكومية للمواطني واملقيمي والزوار، وقطاع 

األعامل والدوائر الحكومية وموظفيها، عرب قنوات إلكرتونية متعددة، بغرض تيسري معامالتهم وتسهيل 

حياتهم، وتتجىل األهمية االسرتاتيجية لتجسيد هذا املفهوم، يف كونه يرمي إىل ترسيخ مكانة ديب كمركز 

ريادي يف اقتصاد املعرفة .

يف مارس 2009 أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم ديب رعاه الله، القانون رقم 7 للعام 2009 ، الذي يقيض بإنشاء دائرة تسمى حكومة ديب 

اإللكرتونية، ومبوجب قانون اإلنشاء، فقد دمجت دائرة حكومة ديب اإللكرتونية ما بي إدارة الخدمات 

اإللكرتونية سابقاً، وإدارة تخطيط املوارد الحكومية، ليعمال معاً عىل بناء مجتمع املعرفة وقيادة التحول 

اإللكرتوين، وعىل غرار كل الدول التي تنشد الرفاهية ألبناء شعبها .

مركز إقليمي  :
- وللنمو العمراين يف ديب قصة بُنيت عىل التحدي والحب يف أن تكون ديب األوىل يف هذا املضامر بي دول 

العامل، وقد شهدت ديب منواً رسيعاً خالل فرتة زمنية قصرية نسبياً، فتحولت إىل مركز إقليمي دويل نابض 

بالحياة شهد أعىل معدالت النمو العمراين والتوسع الحرضي، ويرجع الفضل يف ذلك إىل املشاريع العمرانية 

الكربى التي كانت متثل منعطفاً إبداعياً يف التطور العمراين لديب، ما أسهم يف جذب العديد من الكفاءات 

العاملية الباحثة عن فرص العمل واالستقرار يف ديب، وكانت خطة ديب االسرتاتيجية 2015 الدافع الرئييس 

ملبادرة الخطة العمرانية املستقبلية لديب، والتي متثل يف ذاتها ترجمة لرؤى خطة ديب االسرتاتيجية إىل واقع 

ملموس عن طريق مجموعة من االسرتاتيجيات واملخططات والسياسات وآليات التنظيم.

وحي نتناول النمو االقتصادي نجد من خالل دراسة ملجلس ديب االقتصادي أنها استهلت باستعراض تطور 

معدالت النمو االقتصادي يف ديب منذ السبعينيات من القرن املايض وحتى عام 2008، كام قامت الدراسة 

بتحليل مصادر النمو االقتصادي لديب، مشرية إىل أن هذه املصادر هي توليفة من الرتاكامت املادية 

والرأساملية، إضافة إىل العاملة واإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج، وقد تبي أن النمو الحاصل يف رصيد رأس

 املال والعاملة قد سار موازياً للنمو الحاصل يف الناتج املحيل اإلجاميل لإلمارة خالل العقود الثالثة 

املاضية، وتؤكد الدراسة عىل أن اإلنجاز الذي سجلته ديب عىل صعيد معدل منوها الحقيقي، إمنا يعكس 

النمو الحاصل يف مختلف القطاعات املؤلفة القتصاد اإلمارة، وقد صاحب هذا األداء ارتفاع يف معدالت 

التوظيف تزامن معها منو مستمر يف رصيد رأس املال .

 مدينة  املهرجانات  :
- فازت ديب كأفضل مدينة للمهرجانات والفعاليات العاملية لعام 2012 للعام الثاين عىل التوايل، والتي 

مينحها االتحاد الدويل للمهرجانات والفعاليات، وتسلم وفد من مؤسسة ديب للفعاليات والرتويج التجاري 

التابعة لدائرة التنمية االقتصادية، تسلم الجائزة باسم مدينة ديب خالل االجتامع السنوي الـ 57 لالتحاد 

يف مدينة دينفر بالواليات املتحدة األمريكية، وال تزال ديب تتألق وتتحفنا بكل جديد يف مجال الكرنفاالت 

واملهرجانات والتسوق، حيث أصحبت من الوجهات األول آلالف السياح .

خدمات شرطية جعلت اإلمارة واحة لألمن واالستقرار  :
- عملت رشطة ديب عىل أن تكون أول رشطة عربية تنشئ إدارة متخصصة يف حقوق اإلنسان، ما يجعلها 

رشطة مجتمعية بكل املقاييس، ومارست هذا الدور الرائد قبل غريها من أجهزة الرشطة يف العامل، مسجلة 

 ،GPS بذلك سبقاً يف هذا املجال، كام كانت أول رشطة عربية تستخدم النظام العاملي لتحديد املواقع

وطبقت أيضاً نظاماً لتحديد مواقع الدوريات، متقدمة بذلك عىل كثري من أجهزة الرشطة العاملية، وهي 

األوىل، من حيث إدخال الخدمات اإللكرتونية يف تعامالتها، وإنجاز إجراءاتها عن بعد، يف وقت قيايس 

وفعال .
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الفن و الفنانني مهضوم حقهم يف لندن
رشيد املغربـــــــــــــــي

احلضور و  القوي  الصوت  صاحب  املغربي  برشيد  يعرف  ما  أو  جالل   رشيد 
املميز مجهوره يتابعه حيث يغين .إ

املطرب رشيد انتقل و معه موهبته من املغرب إىل لندن قبل
 18 سنة ، درس املوسيقا يف الدار البيضاء و أجاد غناء الرتاث املغربي 

و هم قلة االن من يزال جييده .إ
 رشيد يقول بأن حق الفن ضائع يف لندن فال يوجد من يقدره كما 

فتح قلبه ألرابيسك بالكثري عن حياته و أحالمه .إ
كان ألرابيسك احلديث التالي معه :إ

رشيد فرصة سعيدة أن نلتقي بك كأرابيسك ماذا ختربنا عن رشيد ؟
- بالبداية إنها فرصة سعيدة يل أيضا أن نلتقي بأرابيسك التي تهتم بشئون الجالية العربية يف لندن 

بالحقيقة يف مقدمتكم كفيتم و وفيتم عني فأنا درست املوسيقا يف الدار البيضاء و جئت إىل لندن 

قبل 18 سنة و أعمل االن كمغني .

ما هو اللون الغنائي الذي تؤديه  ؟
- أغني جميع األلوان الغنائية العربية اللبنانية و الخليجية و العراقية و بكل تأكيد املغربية حيث 

أفتخر و أجيد هذا اللون يف وقت أصبح قليل من يجيد هدا اللون  .

ما هي الدول التـي أحييت فيها حفالت ؟
- أحييت حفالت يف عدة دول حيث غنيت يف ديب و أبو ظبي و باريس و بلجيكا باإلضافة بكل تأكيد 

يف املغرب و يف لندن .

ما رأيك بالوسط و احلالة الفنية يف لندن ؟
- لألسف الفن و الفناني مهضوم حقهم يف لندن بسبب أنه قائم عىل العالقات الشخصية و ال يوجد 

راعي لهؤالء الفناني أو رشكة تتوىل أمورهم و تسويقهم و هناك الكثري من أصحاب مواهب حقيقية 

ال يوجد راعي لهم حتى من الناحية املعنوية .

برأيك هل ممكن أن تلعب جملة أرابيسك هذا الدور  ؟
- بالحقيقة أرابيسك بدأت بلعب هذا الدور من خليل تسليط الضوء عىل املواهب العربية يف لندن 

كام أن عالقاتها مع رشكات االنتاج سوف ينعكس بكل تأكيد عىل الفناني العرب يف لندن .

هل نفهم بأن الواقع الفين يف لندن الذي تكلمت عنه قد يدفعك إلعتزال الفن ؟
- ال مل أقصد ذلك و لكن يدعيني للتفكري جيداً باألشخاص الذين سوف أعمل معهم .

ماذا تعين بذلك و من هم األشخاص املقصودين ؟
- أصحاب املطاعم و منظمي الحفالت .

كيف هي عالقتك باجلالية املغربية  ؟
- عالقة طيبة و جيدة و أنا عىل تواصل مع األخوة املغاربة .

و ما هي طبيعة عالقتك بالسفارة املغربية  ؟
- كأي مغريب و لكن الفعاليات املنظمة من قبل السفارة قليلة بشكل عام .

هل لديك عالقات بأي من املؤسسات العربية أو املغربية األخرى  ؟

Britich Morroccan Society نعم حيث أعمل مع -

ما رأيك بتقدم السياحة يف املغرب حيث أصبحت مقصدًا لكثري من السياح 
العرب  ؟

- رائع هذا اليشء فمن شأنه أن يوفر فرص عمل جديدة للشباب املغريب و ينشط اإلقتصاد .

هل تفكر بالعودة إىل املغرب  ؟
- نعم يف حال وجود فرص مناسبة ملا ال .

هل تعين أن الفرص قليلة يف املغرب  ؟
- إىل حد ما .

هل جاءتك عروض من شركات إنتاج  ؟
- نعم مند حوايل أعوام و لكن مل يكتب لها النجاح و اإلكتامل بسبب ظروف متثلت يف وفاة والدي .

يعين لك األب و األم  ؟ماذا 
- والدي توفيا رحمهام الله و قد كانا يعنيا يل الكثري يف حيايت و هو ما يجعلني يف بعض األحيان أميل 

إىل األغاين الحزينة .

ما رأيك باألحداث التـي جتري يف الوطن العربي ؟
- يشء محزن و هذا يشء يؤثر عىل حيايت الشخصية و عىل غنايئ .

رشيد ما هو لونك املفضل  ؟
- األبيض .

ما هو فريقك املفضل يف الدوري اإلنكليزي  ؟
- تشيليس .

ما رأيك مبجلة أرابيسك  ؟
- مجلة رائعة و أنتم الوسيلة اإلعالمية العربية الوحيدة التي تعمل و هي  تحمل مشاعر للجالية 

العربية و تهتم باخبارها و كذلك باملواهب العربية .

كلمة أخرية  حتب أن  ختتم بها ؟
- نتمنى السالم لكل البالد العربية و اإلسالمية و ان تذهب الُغمة ، كام أتوجه بالتحية لجاللك امللك 

محمد السادس الذي يوفر األمان للشعب املغريب . 





عجــرم نانسي 
التمثيل  ترفض 

رفضها عجرم  نانيس  الفنانة   أكدت 
بالغناء واكتفائها  التمثيل  تجربة   خوض 
 فقط رغم العروض التي تنهال عليها، حيث
الفرتة التمثيل يف   قالت: لن أخوض تجربة 
 الحالية ، سأكتفي بالغناء والتمثيل يف كليبايت
 فقط ، وعربت عن سعادتها الكبرية مبشاركتها
 لجنة تحكيم أراب أيدول معربة عن توقعها
 باكتشاف الكثري من األصوات الغنائية املتميزة
 التي سيكون لها دور بارز يف عامل الغناء خالل

الفرتة املقبلة .

نور الرتكية مليونرية 

من ) حتت األرض ( !!ي

 الفنانة الرتكية

 “سنجول أودن” الشهرية

 بـ »نور« حصلت عىل أجر قدره

 مليون لرية تركية أو ما يعادل 3

 مليون جنيه مرصي عن دورها يف

 املسلسل املرصي “تحت األرض”

 الذي تظهر خالله يف 12 حلقة

 فقط، ويشارك يف بطولته أمري كرارة

 ودينا الرشبيني وهنا شيحة ومحمود

 الجندي، وهو من تأليف هشام هالل

وإخراج حاتم عيل وإنتاج دينا كريم .س

تامر يغين مع ديفيد فينديتا وميكا

 كتب أدمن

 الصفحة الرسمية للفنان تامر حسني

 عىل موقع التواصل االجتامعي فيس بوك، التفاصيل الخاصة بالحفل

 الغنايئ الكبري الذي من املقرر أن يحييه حسني يف ديب نهاية مايو املقبل.إحيث قال: “تامر حسني

 يحيي حفله الكبري يف ديب مبركز التجارة العاملي يف 24 مايو 2013، يرافقه يف الحفل: ديفيد فانديتا

وكريد مافريك وميكا وتامر يحيى”.

 جدير بالذكر أن هذا الحفل يأيت ضمن جولة فنية كبرية من املقرر أن يقوم بها تامر حسني مير

خاللها عىل العديد من دول الوطن العريب.إ

 ويبدأ حسني جولته من قطر يوم 17 مايو، ثم حفل ديب، ثم املغرب الذي يحيي حفله به يوم 1

يونيو ضمن فعاليات مهرجان موازين.إ

 أعربت الفنانة األردنية صبا مبارك عن سعادتها باملشاركة يف الدراما املرصية لرمضان هذا العام مبسلسل “خلف

للدور مرشحة  كانت  الغفور  عبد  ريهام  الفنانة  بأن  علمها  عدم  صبا  وأكدت   ، الرشيف  نور  الكبري  الفنان  أمام   الله” 

ألنه الفني  العمل  يف  طبيعي  أمر  آخر  زميل  عنه  اعتذر  لدور  فنان  قبول  أن  إىل  وأشارت  املسلسل،  يف  ستؤديه   الذي 

الدور أن  زميل  فنان  يجد  املقابل  ويف  آخر،  عمل  يف  مشغولة  كوين  أو  اليناسبني  ألنه  عنه  فأعتذر  دوراً  أجد   أحياناً 

رمضان املقرر عرضه يف  »زين«  الجديد  تصوير مسلسلها  من  انتهت صبا  أخرى  ناحية  من   . ميوله  مع  ويتفق   يناسبه 

.إ حشيك  محمد  إخراج  الشمويل،  تيام  الشيخ،  قيس  منهم  العرب  الفناني  من  نخبة  فيه  البطولة  ويشاركها  املقبل، 

املسلسل  ، فرج  سمري  الدكتور  إخراج  سامل،  مجدي  تأليف  خال«،  يا  »سالمات  مسلسل  بطولة  عىل  صبا  تعاقدت   كام 

املسلسل ويستعرض   ، عنهن  ومسؤول  بنات  أخوات  خمس  له  أخ  حول  مثري،  اجتامعي  إطار  يف  أحداثه   تدور 

.إ التصوير  بدء  موعد  تحديد  بعد  يتـــم  ومل  والشعبية،  املتوسطة  الطبقة  من  املرصية  لألرس  تحدث  التي  األزمات 

ريهـــام لـ  بديلـة  مبـــارك  صبـــــا 
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صور أحالم مع زوجها

تثري الغضب 

 أجنلينا جولي
 تستأصل ثدييها خشية

اإلصابة بالسرطان

 شن متابعو برنامج “أراب أيدول” حملة رشسة ضد االماراتية أحالم بسبب

 قيامها بنرش صور رومانسية لها مع زوجها رجل األعامل القطري مبارك الهاجري

من كواليس الربنامج

صورا لنرشها  “فيسبوك”  و  “تويرت”  عرب  بشدة  أحالم  هاجموا  الربنامج   متابعو 

أخطأت أنها  مؤكدين  يده،  تقبل  وهي  وأخرى  يقبلها،  وهو  لزوجها   شخصية 

لنرشها صورا شخصية للجميع

 وازداد الهجوم عليها الستخدامها لفظا خارجا أثناء تعليقها عىل إحدى املتسابقات،

مؤكدة أن اللفظ “لبناين”، وهو ما جعل اللبنانيي يهاجمونها بشدة

جويل  أنجلينا  الشهرية  هوليوود  نجمة  خضعت 

لعملية استئصال لثدييها لتقليل احتامل إصابتها برسطان 

الثدي.

ورشحت جويل، البالغة من العمر 37 عاما، أسباب إجراء 

›‹نيويورك تاميز‹‹  الجراحة يف مقال نرشته صحيفة  هذه 

بأن  أخربوها  أطباءها  أن  املمثلة  وأوضحت   . األمريكية 

املئة،  يف  لـ87  تصل  الثدي  برسطان  إصابتها  احتامل 

واحتامل إصابتها برسطان املبيض تبلغ 50 يف املئة.

وكتبت قائلة: ›‹قررت القيام بخطوة استباقية وتقليل املخاطر بأكرب قدر ممكن‹‹ . وذكرت جويل، وهي أم 

لستة أطفال، ثالثة منهم بالتبني، أن العملية بدأت يف فرباير وانتهت بنهاية أبريل .

وقالت : إن أمها ظلت تعاين من مرض الرسطان لقرابة عرشة أعوام، قبل أن تتوىف عن 56 عاما.

 BRCAI وأشارت إىل أنها سعت إىل طأمنة أطفالها بأن املرض لن يأخذها منهم ، لكن الحقيقة أن لدي جي

’املعيب‘ ، وهو ما يرفع احتامل إصابتي برسطان الصدر واملبيض .

وقالت إن احتامل إصابتها برسطان الثدي تراجعت من 87 يف املئة إىل 5 يف املئة .

وأضافت : أرغب يف تشجيع جميع النساء ، السيام من كان يف عائلتها شخص أصيب برسطان الثدي أو املبيض 

، عىل البحث عن املعلومات واستشارة األطباء الذين ميكنهم مساعدتهم .

ولطاملا دعمت جويل قضايا إنسانية، وهي حاليا مبعوثة خاصة لألمم املتحدة .

لحادث  ايام  منذ  حريري  مي  الفنانة  تعرضت 

احياء  من  انتهائها  بعد  فجراً  الثالثة  عند  مروع  سري 

األرشفية  منطقة  يف  وذلك  بريوت،  يف  زفاف  حفل 

الغزال« ما أدى لتحطم سيارتها  مقابل عامرة »برج 

بشكل كامل بعدما إرتطمت بعدد من السيارات .

املستشفيات  احدى  طوارئ  إىل  مي  اثره  نُقلت 

انحاء  مختلف  يف  برضوض  اصيبت  اذ  املجاورة، 

جسدها ما استلزمها البقاء ليلة يف املشفى  .

 مي حريري تنجو
بأعجوبة
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