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ء»باركليــــــــــــز« ء

يجمع 9.4 مليار دوالر لتعزيز  رأس المــال

 ء» تومـاس كــوك « البريطانيـة تقرر بيـــع
أعمالها في مصر ولبنان

جنيه مليار   5.8 مجع  باركليز  بنك   استكمل 
( لسد عجز فـي رأس ) 9.4 مليار دوالر   اسرتليين 
أن بعد  الربيطانية  التنظيمية  اهليئة  حددته   املال 
شراء فـي  البنك  مستثمري  من   %95 حنو   شارك 

أسهم جديدة .ء
أسابيع ثالثة  قبل  احلقوق  إصدار  باركليز   ودشن 
الربيطانية زيادة التنظيمية   بناء على طلب اهليئة 
ثالثة إىل  األصول  إمجالي  إىل  املال  رأس   نسبة 

باملئة حبلول منتصف عام 2014 .ء
 وقال باركليز إن مديري الطرح باعوا األسهم اليت
 مل يشرتيها املستثمرون _ واليت تبلغ قيمتها 463
_ بسعر 268 بنسًا للسهم  مليون جنيه اسرتليين 

أو مبا يقل 1.8% عن سعر إغالق يوم اخلميس .ء
بنس  272.8 إىل   %0.1 باركليز  سهم   واخنفض 
ما وهو  جرينتش  بتوقيت   1110 الساعة   حبلول 
احلجم ويعكس  جيد  أداء  بأنه  متعاملون   وصفه 

احملدود لألسهم املتبقية من اإلصدار .ء
 وكان إصدار احلقوق هو األكرب لبنك بريطاني منذ
باركليز قيمة  من   %15 يعادل  ما  ومجع   2009  عام 

السوقية .ء

إنها كوك  توماس  جمموعة   قالت 
ولبنان مصر  فـي  أعماهلا   باعت 
كانو أمحد  بن  يوسف  شركة   إىل 
خطوات أحدث  فـي   ،  البحرينية 

إعادة هيكلة الشركة .ء
قيمة إن  كوك  توماس   وذكرت 
 الصفقة 6.5 مليون جنيه إسرتليين
مقابل نقدًا   ) دوالر  مليون   10.45  ( 
اليت ولبنان  مصر  فـي   أنشطتها 
900 قدرها  تشغيل  أرباح   حققت 
شهرا  11 فـي  إسرتليين   ألف جنيه 
وأكدت أغسطس  نهاية   حتى 
تنظيم ستواصل  أنها   اجملموعة 

، وهي إنقاذ من بنوك قبل عامني  الشركة قد حصلت على مساعدات  . وكانت   رحالت سياحية ملصر 
 تواصل تنفيذ برنامج إعادة هيكلة تلغي مبقتضاه 2500 وظيفة وتغلق 195 مكتبًا ال حيقق األداء املستهدف

فـي بريطانيا .ء

 وزيرة فرنسية: منــع
 »النقــــــاب« لم يزعج
السياح السعودييــن

مل بالدها  فـي  السياحة  أن  فرنسية  وزيرة   أكدت 
 تتأثر من قرار منع ارتداء النقاب ، مشددة على أن هذا
لصحيفة وفقًا   ، السعوديني  السياح  يزعج  مل   القرار 

»احلياة« .ء
فـي بالفرنسيني  املكلفة  املفوضة  الوزيرة   وقالت 
السعوديني السياح  إن   ، كونوي  هيلني   ،  اخلارج 
الوجهة باريس  كون   ، زادوا  وطنها  إىل   القادمني 

املفضلة هلم .ء
على اقتصر  املنع  قرار  أن  على  كونوي   وشددت 
أن مبينة  الدينية  الشعائر  كل  متنع  اليت   املدارس 

القرار مل يزعج أي سعودي .ء
السعوديني املسؤولني  مع  حمادثاتها  أن   وأضافت 
ألنه  ، البلدين  بني  االقتصادية  الشراكات   «  مشلت 
مليار  15 بـ  اململكة  فـي  فرنسية  استثمارات   توجد 
اليت هي السعودية  االستثمارات  ، على عكس   دوالر 

أقل من ذلك بكثري ، وترتكز فـي اجلانب العقاري « .ء
 وكانت كونوي التقت أول أمس بنائب وزير اخلارجية
ووكيل  ، عبداهلل   بن  عبدالعزيز  األمري   ،  السعودي  
فـي كبريًا  ومسؤواًل   ، السامل  أمحد  الداخلية   وزارة 
فيه مت   _ نوعه  من  لقاء  أول  فـي    _ احلج   وزارة 
للديار القادمني  الفرنسيني  احلجيج  عن   التباحث 
فرنسي ألف   30 حنو  عددهم  يبلغ  الذين   ،  املقدسة 

حاج ، وحنو 18 ألف معتمر يزورون اململكة سنوياً .ء
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يتسابق مستثمرون خليجيون على الفرص العقارية املتوفرة فـي العديد من دول 
الدول  هذه  فـي  األزمات  تسببت  حيث   ، اقتصادية  أزمة  من  تعاني  اليت  أوروبا 
قال  فيما   ، عليها  الطلب  واخنفاض  سوقها  وضرب  العقارات  أسعار  خبفض 
العقارية  الوحدات  إن بعض   » نت  العربية   « نقاًل عن  لندن  فـي  وسيط عقاري 

هوت إىل أكثر من النصف فـي دول مثل اليونان وقربص وإسبانيا .
الدول  بعض  فـي  العقارات  أن  املستثمرين  من  الكثري  لدى  اإلعتقاد  ويسود 
مع  قريبًا  اإلرتفاع  تعاود  سوف  وأنها   ، مستوياتها  أدنى  إىل  وصلت  األوروبية 
التعافـي اإلقتصادي التدرجيي والتحسن فـي املزاج اإلستثماري العام ، وهو ما 

جيعل منها فرصة استثمارية جيدة لتحقيق األرباح .
وأكد وسيط عقاري يقيم فـي لندن  إن شركات وأفراد على حد سواء يأتون من 
اخلليج إىل عدة دول أوروبية ، بينها إسبانيا وإيطاليا واليونان من أجل البحث عن 
الفرص اإلستثمارية ، مشريًا إىل أنه » رمبا دفع ارتفاع األسعار فـي لندن اليت 

متثل وجهة تقليدية للخليجيني لبحثهم عن بدائل خارجها « .
وأظهر حبث جديد أجرته شركة )CBRE( املتخصصة ، أن نسبة اإلستثمارات 
األجنبية القادمة إىل االحتاد األوروبي من خارجه بلغت 17% فـي النصف األول 
قبل  ما  منذ  أي   ،2007 العام  منذ  هلا  مستوى  أعلى  وهو   ،2013 احلالي  العام  من 

اندالع األزمة االقتصادية العاملية اليت بدأت فـي أواخر العام 2008.
االحتاد  منطقة  فـي  العقارية  األجنبية  اإلستثمارات  حجم  إن  الشركة  وقالت 
العام  ، وهو أقل من املستويات اليت كان عليها فـي  األوروبي يبلغ 41 مليار يورو 
2007، حيث كان حجم العقارات األوروبية اململوكة ألجانب مقدرًا بنحو 93 مليار 
يورو ، وهو ما يعين أن التدفق اإلستثماري القادم من خارج أوروبا إليها مرشح 

ملزيد من االرتفاع خالل الفرتة املقبلة .
ارتفعت خالل  أوروبا  العقارية فـي  التداوالت  إن حجم   )CBRE( وتقول شركة 
العام  من  املماثل  الربع  فـي  عليه  كانت  مبا  مقارنة   %60 بنسبة  املاضي  الربع 
السابق ، فـي مؤشر بالغ األهمية على التحسن اإلقتصادي الذي بدأت تشهده 

منطقة أوروبا فـي الشهور األخرية .
وتتحدث العديد من العقارات عن هبوط حاد فـي أسعار العقارات بالعديد من 
قانونًا  مؤخرًا  أصدرت  مدريد  أن  كما   ، وإسبانيا  اليونان  مثل  األوروبية  الدول 
 ، العقاري  جديدًا من أجل استقطاب مزيد من اإلستثمارات األجنبية لقطاعها 
حيث مبوجب القانون حيصل من يشرتي أية وحدة عقارية يزيد مثنها عن 200 

ألف يورو على اإلقامة فـي البالد بشروط بسيطة وميسرة .

شراء العقارات في أوروبا موضة الخليجيين الجديدة 

بريطانيا تبدأ خصخصة هيئة البريد الملكي وطرحها بالبورصة

متابعة - محمد عايش  A

بدأت احلكومة الربيطانية تلقي طلبات اإلكتتاب فـي أسهم هيئة الربيد 
جنيه  مليار   3.3 تبلغ  قد  للهيئة  اإلمجالية  القيمة  إن  وقالت   ، امللكية 
لندن  بورصة  فـي  أسهمها  تداول  يبدأ  حني  دوالر(  مليار   5.3( إسرتليين 

الشهر املقبل .
وهذه واحدة من أكرب عمليات اخلصخصة فـي بريطانيا منذ أن باعت 
فـي  احلديدية  السكك  ميجور  جون  برئاسة  احملافظني  حزب  حكومة 

تسعينيات القرن العشرين .
وقالت احلكومة وهي تطلق اإلكتتاب فـي أسهم اهليئة اليت يبلغ عمرها 
بنسا  و330  بنسا   260 بني  بسعر  أغلبية  حصة  ستبيع  إنها  عام   500 حنو 

للسهم .
وبهذا السعر سترتاوح القيمة اإلمجالية للهيئة بني 2.6 و3.3 مليار جنيه 

إسرتليين وستجمع احلكومة ما بني مليار و1.7 مليار جنيه إسرتليين .
وتستطيع احلكومة زيادة حجم العملية بنسبة تصل إىل 15% عرب خيار 

زيادة التخصيص إذا كان الطلب قويًا .
وإذا مارست احلكومة خيار زيادة التخصيص فقد تنخفض حصتها فـي 
اهليئة إىل 30% بعد العملية ، فهي تنوي بيع حصة ال تقل عن 40.1% فضاًل 
عن توزيع 10% من األسهم على العاملني باهليئة وهي أكرب توزيعات فـي 

تاريخ اخلصخصة فـي بريطانيا .
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 رحالت رجال األعمال
 على فالي دبي

التجارية رحالتها  أوىل  إن  دبي  فالي  شركة   قالت 
 املزودة بدرجة رجال األعمال أقلعت أمس من املبنى 2

فـي مطار دبي الدولي .ء
يونيو فـي  سابقًا  الدرجة  إطالق  عن  الناقلة   وأعلنت 
، عمالئها  من  كبرية  شرحية  احتياجات  مع   جتاوبًا 

حبسب » البيان « اإلماراتية .ء
 وكان املسافرون على رحلة فالي دبي رقم إف زد 729
 املتجهة إىل مطار بوريسبل فـي العاصمة األوكرانية
مع اجلديدة  اخلدمة  هذه  خيترب  من  أول   كييف 

الناقلة.ء
 وتقدم الناقلة لعمالئها خدمات أرضية ، مت تصميمها
 للتوائم مع احتياجات كل منهم ، متضمنًة فريق خدمة
، وخدمة الساعة   عمالء متفرغ خلدمتهم على مدار 
 األولوية فـي إنهاء إجراءات السفر املرور السريع عرب
 بوابات اهلجرة واألمن ، مع جتربة السفر متميزة على

منت الطائرة .ء
التصميم حسب  دبي  فالي  طائرات  مقدمة   وتضم 
 اجلديد مقصورة درجة رجال األعمال ، بها 12 مقعدًا
 يبلغ عرض كٍل منها 42 بوصة ، وبظهر قابل لإلمالة
 إىل اخللف للمزيد من الراحة ، تقابله شاشة النظام
النظام ويوفر   ، بوصة   12.1 الـ  ذات  املتطور   الرتفيهي 
، املتنوع  الرتفيهي  احملتوى  من  مادة   1.300 من   أكثر 
على وحاصل  متفرغ  جوية  أطقٍم  موظف   ويقوم 
تقدم اليت   ، الدرجة  مسافري  خبدمة  عاٍل   تدريب 

قائمة طعام من أشهر املطابخ العاملية .ء

فايننشال تايمز : ء
المضاربات تهدد القطاع العقاري في دبي

 مصر تجمد السياحة مع إيران ألسبـــــاب
تتعلق باألمن القومي

 أعلنت احلكومة املصرية اليوم ، جتميد السياحة مع إيران ألسباب تتعلق باألمن القومي ، وذلك بعد فتح
سوق السياحة املصرية أمام السياح اإليرانيني خالل فرتة حكم الرئيس املعزول حممد مرسي .ء

قصر وبينها   ، أراضيها  إىل  السياح  إلستقدام  مصر  وضعتها  اليت  الشروط  بكل  قبلت  قد  إيران   وكانت 
شركات تتوىل  وأن   ، اجليزة  وأهرامات  وأسوان  باألقصر  التارخيية  األماكن  على  وتواجدهم   زيارتهم 

مصرية نقلهم وإعادتهم ، وكذا أن تتم عرب أفواج حبيث ال يتخلف منهم أحد .ء
 وزار بالفعل خالل حكم الرئيس املعزول حممد مرسي عدد من الوفود اإليرانية مدينيت األقصر وأسوان ،
 حيث مت تسيري أول رحلة طريان بني القاهرة وطهران منذ الثورة اإلسالمية اإليرانية قبل 34 عامًا ، حيث
 غادرت طائرة مطار القاهرة فـي 30 مارس املاضي ، فـي بداية تدشني خط طريان بني مصر وإيران لنقل

السياح اإليرانيني إىل مصر وعادت حتمل سياحًا إيرانيني إىل أسوان .ء

العقارية  الفرص  على  خليجيون  مستثمرون  يتسابق 
من  تعاني  اليت  أوروبا  دول  من  العديد  فـي  املتوفرة 
أزمة اقتصادية ، حيث تسببت األزمات فـي هذه الدول 
واخنفاض  سوقها  وضرب  العقارات  أسعار  خبفض 

الطلب عليها .
أن  املستثمرين  من  الكثري  لدى  اإلعتقاد  ويسود 
إىل  وصلت  األوروبية  الدول  بعض  فـي  العقارات 
قريبًا  اإلرتفاع  تعاود  سوف  وأنها   ، مستوياتها  أدنى 
فـي  والتحسن  التدرجيي  اإلقتصادي  التعافـي  مع 
فرصة  منها  جيعل  ما  وهو   ، العام  اإلستثماري  املزاج 

استثمارية جيدة لتحقيق األرباح .
وأكد وسيط عقاري يقيم فـي لندن  إن شركات وأفراد 
على حد سواء يأتون من اخلليج إىل عدة دول أوروبية 
عن  البحث  أجل  من  واليونان  وإيطاليا  إسبانيا  بينها   ،
الفرص اإلستثمارية ، مشريًا إىل أنه » رمبا دفع ارتفاع 
األسعار فـي لندن اليت متثل وجهة تقليدية للخليجيني 

لبحثهم عن بدائل خارجها « .
وأظهر حبث جديد أجرته شركة )CBRE( املتخصصة 
االحتاد  إىل  القادمة  األجنبية  اإلستثمارات  نسبة  أن   ،
األوروبي من خارجه بلغت 17% فـي النصف األول من 

العام احلالي 2013 .
وقالت الشركة إن حجم اإلستثمارات األجنبية العقارية 
فـي منطقة االحتاد األوروبي يبلغ 41 مليار يورو ، وهو 
 ،2007 العام  فـي  عليها  كان  اليت  املستويات  من  أقل 
ألجانب  اململوكة  األوروبية  العقارات  حجم  كان  حيث 
التدفق  أن  يعين  ما  وهو   ، يورو  مليار   93 بنحو  مقدرًا 
اإلستثماري القادم من خارج أوروبا إليها مرشح ملزيد 

من االرتفاع خالل الفرتة املقبلــــــة .

العقارية  التداوالت  حجم  إن   )CBRE( شركة  وتقول 
 %60 بنسبة  املاضي  الربع  خالل  ارتفعت  أوروبا  فـي 
العام  من  املماثل  الربع  فـي  عليه  كانت  مبا  مقارنة 
السابق  . كما تتحدث العديد من العقارات عن هبوط 
الدول األوروبية  بالعديد من  العقارات  حاد فـي أسعار 
أن مدريد أصدرت مؤخرًا  كما   ، وإسبانيا  اليونان  مثل 
قانونًا جديدًا من أجل استقطاب مزيد من اإلستثمارات 
القانون  مبوجب  حيث   ، العقاري  لقطاعها  األجنبية 
حيصل من يشرتي أية وحدة عقارية يزيد مثنها عن 
200 ألف يورو على اإلقامة فـي البالد بشروط بسيطة 

وميســـــــرة .
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مالك  ARGOS  يحققون أرباحًا بنسبـــة  
تصــل إلى 53 %ء

 تركيــــــا : 17 ألـــف تأشيرة إلكترونيــــــــة
للسعوديين في 4 أشهـــر !!!ء

 رجال أعمـــــــــــــــــال
 ومستثمرون أجـانب
 يبدأون الفـــــــرار من

ليبيـــــا

 بدأ عشرات من رجال األعمال واملستثمرين األجانب
 اهلروب من ليبيا بعد فرتة وجيزة من قيام جمموعة
  مسلحة باختطاف رئيس الوزراء اللييب ، علي زيدان
وذلك حبسب ما كشفت جريدة » التاميز« الربيطانية.ء
بعد الليبية  احلكومة  رئيس  اختطاف  حادث   ويأتي 
خبريًا عشرين  بريطانيا  إرسال  من  وجيزة   فرتة 
وذلك  ، لييب  جندي  ألفي  تدريب  أجل  من   عسكريًا 
تقديم وكذلك   ، هلا  التابعة  املنشآت  محاية   بهدف 
النفطية والشركات  للمشاريع  الالزمة   احلماية 

الربيطانية العاملة فـي ليبيا . ء
األعمال رجال  كافة  إن  »التاميز«  صحيفة   وقالت 
»كورينثيا« املقيمني فـي فندق  األجانب   واملستثمرين 
 الذي مت اختطاف رئيس احلكومة منه فـي طرابلس

مت إخالؤهم ، وإن العديد منهم عادوا إىل .ء
بريطانيا مع  قوية  جتارية  بعالقات  ليبيا   وترتبط 
بتعزيز متخصصة  بريطانية  مجعية  قالت  حيث   ، 
التبادل قيمة  إن  األوسط  الشرق  مع   العالقات 
 التجاري بني لندن وطرابلس بلغت العام املاضي 1.8

مليار جنيه إسرتليين ) 2.8 مليار دوالر ( .ء
 وزاد اختطاف رئيس احلكومة الليبية من وترية القلق
بشأن الغربية  الدول  من  العديد  وفـي  بريطانيا   فـي 
 احتماالت انزالق البالد إىل مزيد من الفوضى والتوتر
 األمين ، خاصة أن الكثري من الشركات األجنبية تعمل
 فـي ليبيا فـي العديد من القطاعات ، مبا فيها قطاع

النفط الذي ميثل أهمية بالغة لإلقتصاد اللييب .ء

هوم ريتيل جروب . الشركة اليت متتلك الشركتني 
العمالقتني آرجوس وهوم بيس أعلنت عن إرتفاعًا 
املبيعات  موسم  من  األول  القسم  أرباح  فـي  جيدًا 
قال   . القادمة  األعياد  لفرتة  التفائل  بعني  وتنظر 
جتين  ان  جيد  أمر  بأنه  الشركة  بإسم  املتحدث 
أرباحًا حتى قبل فرتة األعياد . هذا أمر غري إعتيادي 
. يذكر بأن املبيعات كانت منخفضة فـي الربع االول 
من املوسم املاضي وقد إرتفح بنسبة مخسة فاصلة 
تسعة فـي املئة بعد موجة احلر الطويلة القوية اليت 
ضربت البالد مما جعل عدد كبري من السكان بأن 
يشرتوا أثاث منزلية  صيفية للمنازل واحلدائــــــق . 
مخس أعوام مضت والشركة فـي ركود خميف إىل 
جيد  مبستقبل  املبشر  النوعي  املوسم  هذا  أتى  ان 
 2018 العام  آلواخر  أهدافها  وضعت  اليت  للشركة 
بأرباح خبمسة عشر باملائة أي مبعدل أربع مليارات 
ونصف املليار . ويذكر أن التسوق عن طريق أجهزة 

وأربعني  سبعة  بنسبة  إرتفعت  واإلنرتنت  املوبايل 
فـي املئة حيث صرح املدير التنفيذي للشركة السيد 
بشكل  يتطوران  بيس  وهوم  أرجوس   : دودي  تيد 
إىل  مرحلة  من  تنتقل  واخلطة  ومدروس  آلفت 
أخرى . ننتظر النتائج وتوقعاتنا بأن تكون جيدة جدًا

 ، غون  أمحد   ، السعودية  لدى  الرتكي  السفري  أكد 
على  حصلوا  سعودي  مسافر  ألف   17 من  أكثر  أن 
 4 قبل  اخلدمة  تفعيل  منذ  اإللكرتونية  التأشرية 

أشهر ، وفقًا لصحيفة » االقتصادية « .
وكانت احلكومة الرتكية قد فتحت فـي أواخر مايو 
على  للحصول  السعوديني  أمام  اجملال  املاضي 
اخلارجية  وزارة  موقع  عرب  إلكرتونيًا  التأشرية 
الرتكية ، حيث يتطّلب ذلك أقل من 3 دقائق فقط 
خطوة  فـي   ، دوالرًا  بـ20  املقررة  الرسوم  دفع  بعد 

لتوفري الوقت وتسهيل إجراءات التنقل للزوار .
وأشار السفري الرتكي إىل أن قرار احلكومة الرتكية 
مبنح مشرتي العقارات فـي تركيا حق اإلقامة ملدة 
متلك  فـي  الراغبني  للمستثمرين  تشجيعًا  عام 
تدفق  فـي  أسهم   ، تركيا  فـي  األراضي  أو  املنازل 
فـي  واالستثمار  أكرب  بشكل  السعودية  الرساميل 

اجملال العقاري املربح فـي بالده على حد تعبريه .
 %75 تركيا حنو  فـي  السعودية  اإلستثمارات  ومتثل 
تفوق  حيث   ، اخلليجية  االستثمارات  حجم  من 

استثمارات الشركات السعودية فـي تركيا ، البالغ 

 938 مقابل   ، دوالر  مليار   1.6  ، شركة   350 عددها 
االقتصاد  يف  الرتكية  الشركات  حصة  دوالر  مليون 

السعودي .
 30 إىل  البلدين  بني  التجاري  التبادل  حجم  وارتفع 
السعودية  الصادرات  شكلت   ،2012 فـي  ريال  مليار 
منه 16.5 مليار ريال بزيادة قدرها 28 فـي املئة عن 
 ، البالستيك   ، النفط  على  وتركزت   ، السابق  العام 
إىل  الرتكية  الصادرات  بلغت  فيما   . والكيماويات 
السعودية 13.8 مليار ريال بزيادة قدرها 33 فـي املئة 
واملعدات  وتركزت على احلديد   ، السابق  العام  عن 

الثقيلة واملالبس .
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)) هنـــــــري (( أصغر مقاول في بريطانيا

باألطفال  للحلويات اخلاص  نوع جديد  بإن خيرتع  باترسون  الطفل هنري  إستطاع 
وهو اليوم مرشح للوفز جبائزة أفضل مقاول فـي بريطانيا . وقد حتول منتوج هنري 
إىل عالمة جتارية حتت مسمى ليس قبل الشاي اليت تباع حصريًا للشركة الغذائية 

العمالقة سانسربي . 
املالئمة  احللويات  ونكهة جديدة من  نوع  اخرتع  التجارية عندما  رحلة هنري  بدأت 
والدته  وشجعو  خلطتة  من  واملقربون  األصدقاء  أعجب  ما  وسرعان  بسنة  لألطفال 

ريبيكا بأن يباع هذا املنتج . وكان لوالدة هنري دور كبري فـي شهرة املنتج اي انها بدأت 
الشهرية  الشركة  املنتج على شبكة األنرتنت حتى وصل إىل أعضاء من  بالفعل بيع 

سانسربي وتبنوا فكرة هذا املقاول الصغري .
يقول هنري إن فكرة إسم املنتج » ليس قبل الشاي « أتت من بعد جتربة طويلة مع 
. هل أستطيع تناول احللوى اآلن فرتد األم بـ ليس قبل ان  والدته حيث كان يسأهلا 

حتتسي الشـــــــــــــــــاي .

يبلغ من العمر 9 سنوات ولكنه رجل أعمال ومقاول من الدرجة األولــــى





خمسة وسائل إضافية إلقناع مستثمر عربي 
بتمويل مشروعك

A بقلم : كنــــان حــــداد

حماســـــــب معتمد بريطانـــــــي  
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الوسيلة الثانية

نظام المحاسبة المالية الدقيق و االحترافي :

كنا قد بينا فـي العدد السابق أن دراسة اجلدوى اإلقتصادية هي حتليل فكرة مشروع 
العائد  النجاح كما تبني  لتحقيق هذا  الالزمة  واملتطلبات  إمكانية جناحه  جديد تبني 
املتوقع و تدرس األخطار احمليطة باملشروع . و مما ال شك فيه أن حصول املمول على 
املعلومات املذكورة أعاله و وثوقه بها تزيدان من فرصة موافقته على متويل املشروع 
اإلحرتافـي  و  الدقيق  املالية  احملاسبة  نظام  يعمل  كيف  العدد  هذا  فـي  سنتناول  و   .

كمكمل لدراسة اجلدوى االقتصادية .

أخطاء شائعة حول مفهوم المحاسبة

1 - مهمة احملاسبة هي فقط تقديم البيانات الضريبية للحكومة .
2 - قسم احملاسبة هو مركز تكلفة و ليس مصدرا لإليراد .

3 - نظام احملاسبة احملكم يعقد و يبطئ دورة العمل .

الرد البسيط على كل هذه األفكار هو ملاذا إذا تعتمد الشركات الكبرية و الناجحة على 
و  مكافآت  و  مرتفعة  رواتب  املتمكنني  املاليني  و  للمحاسبني  تدفع  و  احملاسبة  قسم 
تعويضات طائلة ؟ و ملاذا تزداد هذه الشركات كربا يوما بعد يوم ؟ هل يعنى حماسبو 
الشركات الضخمة فقط بالبيانات الضريبية ؟ هل إن عمل الشركات املذكورة معقد 

و بطيء ؟

و السؤال األهم هو هل يهتم املستثمر العربي باستثمار صغري و سيبقى صغري حتى 
أنه ليس حباجة لنظام حماسبة ؟

املال  استقطاب  فـي  جنحو  ممن  كثريا  إن  شئت  إن  ذلك  على  زد  و  ال  طبعا  اجلواب 
من  عال  مستوى  على  ماليني  حماسبني  اجتماعاتهم  فـي  معهم  اصطحبوا  العربي 

اخلربة االستثمارية للمساعدة فـي تقديم املشروع و التفاوض ال بل و التعاقد النهائي 
و من ثم متابعة مراقبة العمل و تزويد املستثمر مبا حيتاج من تقارير .

بتمويل  المستثمر  إقناع  على  المحاسبة  نظام  يساعد  كيف 
المشروع ؟

يرى  عندما  ما  مشروع  فـي  باإلستثمار  القرار  يتخذ  و  املستثمر  يتشجع  ما  عادة 
النظام  يلعب  السياق  هذا  فـي  و  مقبول  فيه  املغامرة  هامش  و  حمدودة  أخطاره  أن 
احملاسيب دور أساسيًا كصمام أمان للممول و هنا تربز عبقرية صاحب املشروع فـي 

لعب هذه الورقة الراحبة عند تسويق مشروعه للممولني :

بتزكية  تقوم  مشرتكة  جهة  طريق  عن  املمول  إىل  بالوصول  يبدأ  املعتاد  السيناريو 
الطرفني و تعريف كل منهما على اآلخر ثم يبدأ صاحب الفكرة بطرح مشروعه . فإذا 
ما طرحه بشكل علمي مدعوما بدراسة جدوى احرتافية كان طرحه مقنعا ؛ و لكن و 

دون أن يشعر فإن تساؤاًل ملحًا سيخطر ببال املمول فـي هذه املرحلة و هو :

ما الضامن بأن اخلطة الواعدة اليت طرحت سوف تنفذ و ماذا لو حصلت احنرافات 
عن اخلطة ؟

و تأتي هنا اللحظة املناسبة  للعب ورقة نظام احملاسبة املستقل و الكفوء كصمام أمان 
مما يزيد من فرصة إقناع املمول باملشروع ؛ و يكمل كل هذا نظام الرقابة الداخلية و 

الذي سنتناوله فـي العدد القادم .

Management Accounting
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Internal Audit
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محاسبة إداريـــــة
دراسات جـــــدوى
تدقيق داخلـــــــي
إستشارات مهنية
تدريب ميدانــــــي
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أخبار التكنولوجيا
تأتيكم برعاية                                    املكان األفضل لتسوق التكنولوجيا

جهاز صغير ينقـــــــذ أرواح 
المحاصرين تحت األنقاض 

جديدًا جهازًا  أمريكيتان  حكوميتان  وكالتان   ابتكرت 
 ملساعدة فرق اإلنقاذ  ، على حتديد مواقع األشخاص
 احملاصرين حتت انقاض املباني املنهارة  ، عن طريق
 بث املوجات القصرية اليت تعرف باسم »املايكروويف«
حقيبة حجم  عن  اجلديد  اجلهاز  حجم  يزيد   وال 
 السفر الصغرية ويعتمد على تكنولوجيا يطلق عليها
عن »البحث  ملصطلح  اختصار  وهي  »فايندر«   اسم 
 األفراد خالل اإلستجابة للكوارث واحلاالت الطارئة«
 ، وتستخدم هذه التقنية إشارات املايكروويف للتعرف
الكوارث ضحايا  قلب  ونبضات  التنفس  أمناط   على 

احملاصرين حتت حطام املباني املنهارة .ء
 ونقلت جملة » كمبيوتر ورلد « األمريكية على موقعها
 اإللكرتوني عن جيم لوكس وهو مسئول بقطاع تعقب
وكالة فـي  النفاث  الدفع  والرادار مبخترب   االتصاالت 
 ناسا األمريكية قوله إن اجلهاز اجلديد يبعث مبوجات
 السلكية عرب األنقاض حبثًا عن إشارات على نبضات
 قلوب أو أمناط تنفس ، بينما يتابع رجال اإلنقاذ نتائج

البحث على شاشة حبجم الكمبيوتر اللوحي .ء
على فكرتها  تعتمد  التكنولوجيا  هذه  أن   وأوضح 
ناسا لرصد حتركات اليت تستخدمها وكالة   األدوات 

األشياء فـي الفضاء وأعماق احمليطات .ء
الضحايا أماكن  حتديد  فايندر  اجلهاز   ويستطيع 
أو احلطام  من  قدما  ثالثني  عمق  على   احملتجزين 
يستطيع كما   ، الصلبة  اخلرسانة  من  قدما   عشرين 
طريق عن  واحليوان  االنسان  بني  التمييز   اجلهاز 

معدالت نبضات قلوبهم وأمناط التنفس .ء

اإلعالن عن » جاالكسي S5 « في الخامــــس 
من يناير القادم

 تنوي شركة سامسونج الكورية
 ، اإلعالن عن هاتفها اجلديـــــد
فـي  » إس5  جاالكسي   ء» 
املقبل يناير  من   اخلامس 
األخرية التقارير  حبسب   ، 
مقربة مصادر  عن   الصادرة 

من الشركــــة . ء
 و يعتقد البعض أنه من املمكن
هاتفها عن  الشركة  تعلن   أن 
اجلديــــــــد فـي معــــــــــــــرض
   » CES بنفيســــــــــــــــــــــــت « 
 الذي سيقام فـي الس فيجاس 

 ، ويرى آخرون أن اإلعالن الرمسي عن اهلاتف اجلديد سيكون من خالل مؤمتر خاص باجلهاز  ، بسبب
املميزات والتقنيــــات اجلديــــدة اليت طورتهــــا الشركــــة من أجــل اجلهــــاز اجلديــــــد .ء

مثبت 16 ميجابكسل مع  دقتها  بكامريا  مزودًا  يكون  اهلاتف اجلديد من سامسونج  أن  التقرير   وذكر 
بصري للصورة  ، ومعاجل » آكسيــــــــون « مثانـــي النـــوى املطور من قبل سامسونــــــــــج .ء

هواتف مضادة للغبار ومقاومة للماء 
من سوني

 أصبح احلصول على هاتف ذكى مضاد للماء واألتربة هو الشاغل األساسى اآلن
األتربة وعوامل  املتغرية  اجلو  تقلبات  على  للتغلب  الذكية  اهلواتف  اقتناء   لراغبى 
معهم اصطحابها  التى حيرصون على  الذكية  اهلواتف  تؤثر فى مدى جودة   التى 
املكاملات اهلاتفية ؛ إلجناز أعماهلم وعدم تعطيلها وتلقى واستقبال   فى أى مكان 

وغريها من املميزات الرائعة التى تتمتع بها تلك اهلواتف .ء
 لقد بات بإمكان هواتف اكسبرييا حتّمل الرذاذ ، والغطس حتى عمق 1 مرت فـي املاء
الربيد االلكرتونى وتصفح ؛ ملساعدة املستخدمني على مراجعة   و ملدة 30 دقيقة 

االنرتنت بشكل مفاجئ والتواصل مع األصدقاء .ء
هو املصرى  بالسوق  مؤخرا  طرحتها  التى  الذكية  اكسبرييا  هواتف  أحدث   ومن 
تصوير XperiaZR هاتف ميكنه  الذي  للماء  املقاوم  الوحيد  اهلاتف  يعد   الذى 
 فهو جاهز دائًما القتنائه املستخدم  ، ) HD ( أفالم حتت املاء بدرجة عالية الوضـوح
وقت الغطس والتقاط مجيع اللحظات املمتعة فـي ظروف اإلضاءة املنخفضـــــــة .ء
 واجلدير بالذكر أن اهلاتف ميتــــــاز بشاشـــــة واقعية كبيـــرة عاليــــــــــــة الوضـــوح

) HD RealityDisplay ( مقاس 4.6 بوصة بدقة 720 بكسل والتى تقدم 
  Mobile BRAVIA® Engine 2 عرًضا بصريا رائًعا ؛ بفضل تقنية
.  التى تعمل على حتسني الصور تلقائًيا، وذلك جبعلها أكثر دقة وسطوًعا 

كما تقدم األفضل فـي إدارة األلوان والتباين .ء
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بدلة عسكرية حديثة تعالج 
الجروح التي يصاب بها الجندي

 »GTA 5« لعبــــة
تحطم 7 أرقام قياسيــــــــــــــة

لألرقام  غينيس  موسوعة  أعلنت 
لعبة  دخول  عن  الثالثاء  القياسية 
 7 خالل  من  سجالتها  إىل   »GTA5«
الفيديو  ألعاب  أرقام خمتلفة فـي عامل 

والرتفيه .

اليت  اللعبة  فإن  املوسوعة  وحبسب 
حازت  ستار«،  »روك  شركة  طورتها 
األفضل  واملغامرات  اإلثارة  لعبة  على 
لعبة  أنها  كما   ، أيامها  أول  فـي  مبيعا 
اإلطالق  على  مبيعا  األفضل  الفيديو 
فـي يومها األول ، كما حازت أيضًا لقب 
املليار  حلاجز  جتاوزا  األسرع  اللعبة 
األعلى  اللعبة  أنها  على  عالوة   ، دوالر 
حصدًا لإليرادات فـي اليوم األول على 

اإلطالق .

وختطت »GTA5« عامل ألعاب الفيديو 
عامل  فـي  قياسية  أرقام  لتسجل 
حيث   ، عام  بشكل  الرتفيه  صناعة 

اللعبة  أن  إىل  غينيس  سجالت  تشري 
الرتفيهي  املنتج  لقب  حاليا  حتمل 
يومه  فـي  لإليرادات  حصدا  األكثر 
األول ، كما أنها املنتج الرتفيهي األسرع 

جتاوزا حلاجز املليار دوالر .

فيتمثل   ، واألخري  السابع  الرقم  أما 
“GTA5” الرتوجيي كان  فـي أن إعالن 
األعلى مشاهدة على اإلطالق بالنسبة 

لفئة ألعاب اإلثارة واملغامرات .

الناشرة   ، تو«  »تيك  شركة  أن  يذكر 
كانت   ، املطورة  الشركة  ومالكة  للعبة 
متكن  عن  سابق  وقت  فـي  أعلنت  قد 
مبيعات  تسجيل  من   »GTA5« لعبة 
أول  فـي  دوالر  مليون   800 بنحو  ُتقدر 
لتتجاوز   ، األسواق  فـي  توافرها  أيام 
حاجز املليار دوالر بعد 3 أيام ، حبسب 

الشركة .

األمريكيني العلماء  من  فريق   يعمل 
ذات عسكرية  بدلة  إنتاج   على 
تعطي  ، جدًا  فريدة  تقنية   مواصفات 
قتالية وقدرات  عالية  محاية   مرتديها 
املتقدمة التكنولوجيا  بفضل   متطورة 

اليت تستخدم فيها .ء
على يعمل  املتطورة  العسكرية   البدلة 
 إنتاجها فريق مشرتك مكّون من باحثني
للتكنولوجيا  فـي معهد ماساتشوستس 
(MIT) ، والتطوير التنمية  فريق   مع 
 فـي اجليش األمريكي ، وبعض اخلرباء

من القطاعني األكادميي والصناعــــي .ء
على ستضاف  اليت  امليزات  أهم   ومن 
 القدرات البشرية ملرتديها ، زاوية رؤية
 تصل إىل 360 درجة بفضل الكامريات
للجروح تلقائية  ومعاجلة  بها،   املثبتة 
أماكن حتدد  حساسات   بواسطة 
معاجلة رغوة  البدلة  وتفرز   اإلصابات 

للجروح فـي مكان اإلصابة . ء
تقنية على  فيعتمد  احلماية  نظام   أما 

املغناطيسي السائل  تستخدم   متطورة 
جدًا صلبة  طبقة  إىل  يتحول   الذي 
عند الثانية  من  قليلة  أجزاء   خالل 
كهربائي أو  مغناطيسي  حقل   تطبيق 
تقنيات إىل  باإلضافة  هذا   .  عليه 
اليت املتقدمة  واملعلوماتية   اإلتصاالت 
قيد املشروع اليزال   . البدلة  بها   زودت 
تكمن الرئيسية  والعقبة   ،  التطوير 
حبيث للطاقة  قوي  مصدر  توفري   فـي 
. احلجم  وصغري  الوزن  خفيف   يكون 
 ويتوقع القائمون على املشروع أن يكون

 النموذج األولي جاهزًا خالل السنــــــة
، احلالي  العام  وخالل   .  2014  القادمة 
الوطين »كورتشاتوف«  معهد   أطلق 
بعنوان عسكريًا  مشروعًا   الروسي 
على يعتمد  املستقبل«   »جندي 
إىل يهدف  أيضًا  املتطورة   التكنولوجيا 
للمقاتلني العسكرية  القدرات   تطوير 
إىل محايتهم  وتأمني   ، املستقبل   فـي 

أقصى حد ممكــــــــــن .ء

العقبات« جتنب  »نظام  إن  فورد  شركة   قالت 
على يسيطر  ثم  اخلطر  من  السائق   حيذر 
 السيارة إذا مل يتصرف السائق . وقالت الشركة
 إنه مت تركيب املعدات فـي واحدة من السيارات
لتصنيع أخرى  شركات  يشمل  مشروع   ضمن 
وميسح  . أخرى  إمداد  وشركــــــات   السيارات 
السيارة باستخدام امام  200 طريق   النظام حنو 
 ثالثة رادارات وعدد من اجملسات فوق الصوتية
. السيارة  داخل  مجيعا  تركيبها  مت   ،  وكامريا 
انذار عالمات  السيارة  فـي  آخر  نظام   ويوضح 
األمر تطلب  واذا   . حتذير  صفارة   ويصدر 
منطقة عن  ويبحث  املكابح  نظام   يستخدم 
السيـــارة قيادة  ويتوىل  الطريق  فـي   فارغة 

لتجنب الصـــدام .ء
قسـم  رئيس  نائب  مسارتزيدش  بارب   وقــال 
  تطوير املنتج فـي وحدة فـــــــــــــــــورد األوروبيـة

ء

شيء أي  أو  املارة  احد  يأتي  ثم  السيارة  تقود   ء» 
أنك السيارة  تشعر  مل  واذا   . السيارة   امام 
تتصرف بصورة مناسبة ، فإنها ستتوىل ذلك « .ء

سيارة من فـــــــــــورد تتولى القيادة تلقائيا عند الحـــــــــــوادث
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أسباب تجعلك تفكر في الهجرة إلى بريطانيا
تقرير - شيماء رؤوف A

 تختلف األسباب والنتيجة واحدة ، فها هو الحال مع سكان الوطن العربي الذين يسعون للخروج من بلدانهم تاركين
الفرصة أتتهم  به، فلو كانت  بلد طالما حلموا  يعيشونها في  باحثين عن حياة جديدة   أسرهم وعملهم وحياتهم، 
 الختيار الميالد فيها ألبوا أن يرفضوا هذا، ولكن لماذا اختاروا لندن خاصة للهجرة إليها ؟؟ إنه حلم راود الكثير، وصل إليه

 كثير ويحاول الوصول إليه كثير، وهناك من لم ييأسوا بعد .ء

يسعى الشباب العربي للحصول على تذكرة ذهاب بال 
عودة إىل العاصمة اللندنية ، قاطعني آالف الكيلومرتات 
من أجل حتقيق حلمهم باالنتقال للعيش فـي أكثر مدن 

بريطانيا مجااًل . 

للود  يفسد  ال  الجنسيات  اختالف   .. بلندن 
قضية 

23 دولة عربية بعد انقسام السودان لديها سفري واحد 
سفريا  ليس   ، الربيطانية  العاصمة  فـي  األقل  على 
 ، منها  أتى  اليت  بلده  ميثل  ولكنه  الدبلوماسي  باملعنى 
أن  إال  والغربية  منها  العربية  اجلنسيات  تعدد  فرغم 
هذا ال يسبب خالفات كبرية بني سكان لندن األصليني 
هذا  ميثل  بل   ، العامل  من  خمتلفة  أحناء  من  والقادمني 
مزيج من الثقافات واآلراء يصنع حضارة خمتلفة تبهر 

باقي املدن األوروبية ومتيز لندن عن غريها من املدن . 

إلى  للمهاجرين  وسكنية  اجتماعية  إعانات 
بريطانيا

ومعونات  مبيزات  بريطانيا  إىل  املهاجرون  حيظى 
أحيانا  أنه  كما   ، البطالة  إعانات  مثل  كبرية  اجتماعية 
ألسباب  املهاجرة  لألسر  سكنية  أماكن  الدولة  توفر 
احلجم  كبرية  لألسر  أو  بالدهم  فـي  سيئة  اقتصادية 
واليت مل حتصل على مأوى هلا ، رغم التوقعات بتقليل 
أن  إحصائيات  وتشري   ، فشيئا  شيئا  اإلعانات  تلك 
هناك 10% من اإلعانات االجتماعية تذهب كل عام إىل 

املهاجرين القانطني باململكة املتحدة . 

طلب العلم 
رمبا كان السبب األول لذهاب العرب إىل لندن هو

والقانون  واحلقوق  األدب  دراسة  خاصة   » العلم  طلب   «
للدراسة  العرب  أثرياء  إليها  ويلجأ   ، واهلندسة  والفنون 
فيها وإكمال مراحل التعليم اجلامعية ، وفـي هذا الشأن 
صاحب  التونسي  الشاب   ، احملمدي  خملص  يقول 
اخلمسة وعشرون عاما أنه وصل إىل العاصمة اللندنية 
منذ 7 سنوات لدراسة اهلندسة وقرر بعدها عدم مغادرة 
مرة  بلده  إىل  العودة  رافضًا   ، فقط  للسياحة  إال  لندن 

أخرى ومتمسكا بالعيش فـي عاصمة الضباب .
 320 من  أكثر  هناك  أن  رمسية  غري  إحصائيات  وتشري 
أجل  من  فقط  سنويا  بريطانيا  إىل  يأتون  عربي  ألف 

الدراسة .

لندن .. الموطن الثاني لمواطني دول الخليج 
األثرياء 

إن كنت تعيش فـي إحدى دول اخلليج العربي ، ومتتلك 
رمبا  أو  لندن  زرت  ما  يوما  أنك  فالبد   ، ثرية  عائلة 
ستزورها فـي وقت الحق ال تقلق من ذلك  ،  هذا كان رأي 
حممد الدوسري املقيم بلندن والذي يرى فـي العاصمة 
والذين  اخلليج  دول  ملواطين  ثان  موطن  أصبحت  أنها 
يسافرون إىل لندن فـي أجازاتهم األسبوعية أو الشهرية 
فقط للتسوق أو التنزه ورمبا لقضاء وقت ممتع مع أبناء 
جاليته هناك ، فهم يتمتعون باحلرية والتسامح هناك ، 

ويشعرون باألشياء اليت يفتقدونها فـي بلدهم .

كما تتألأل عاصمة الضباب بإستثمارات رجال األعمال 
العرب ، فمهدي التاجر رجل األعمال اإلماراتي الشهري 
تصنيف  فـي  والعشرون  الواحدة  املرتبة  فـي  مصنف 
جملة صنداي تاميز الربيطانية ألغنى أغنياء بريطانيا . 

أما امللياردير حممد الفايد فهو ميلك أشهر سلسلة حمال 
نادي فوهلام  إىل  باإلضافة   » » هارودز  باسم  لندن  فـي 
، والعديد من املشروعات  القدم سابقا  اإلجنليزي لكرة 

العقارية الضخمة .

وظيفة لكل شخص في لندن 
العمل  بلد  لندن  ، حيث  األمر إىل نصفني  ينقسم  وهنا 
من  العربية  الدول  من  الكثري  مثل  تعاني  فال  والعلم، 
جزئي  بدوام  أعمال  توفر  أنها  كما  البطالة،  مشكالت 
على  قدرتهم  لرفع  جبامعاتها  الدارسني  للطلبة 
مسكن  إجياد  خاصة   ، الباهظة  احلياة  تكاليف  حتمل 
يقول  الصدد  وفـي هذا  أمر صعب جدا،  إنه  بالعاصمة، 
أحد زائري لندن ، أنه عندما زارها كانت أكثر املشكالت 
وحتمل  مناسب  بسعر  سكن  إجياد  هي  تواجهه  اليت 

أثناء  ينفقها  كان  اليت  والشراب  الطعام  مصروفات 
منحته اليت قدمتها له وزارة اخلارجية املصرية لدراسة 
وأن   ، أشهر   6 ملدة  هناك  والتدريب  الرياضيات  فنون 
رفقاءه  من  الكثري  ساعدت  جزئي  بدوام  العمل  فرص 
أبناء جاليته  واليت حصلوا عليها مبساعدة  الرحلة  فـي 

هناك . 

كيفية  يعرفون  العرب  أن  الوضع  من  الثاني  واجلانب 
يسطرون  وبدأوا   ، اللندنية  األسواق  فـي  اإلستثمار 
العرب خري دليل على  ، فشارع  تاريخ بإمسهم  لنفسهم 
ذلك ، فرمبا يتمكنون فـي املستقبل من بناء دولة عربية 

صغرية داخل لندن !!

بعد أحداث الربيع العربي .. طلبات الحصول 
على تأشيرات بريطانيا تتزايد 

إىل  واألفغان  العراقيني  من  الكثري  اغرتب   ، باملاضي 
بلدهم  ظروف  بسبب  خاصة  ولندن   ، عامة  بريطانيا 
السياسية السيئة ، فمنهم من ترك حاله وماله لإلنتقال 
للعيش فـي لندن ، أما بعد ثورات الربيع العربي فانضم 
، الذين  مواطين تونس ومصر وليبيا وسوريا إىل هؤالء 
وبعضهم   ، لندن  إىل  السياسي  اللجوء  بعضهم  طلب 
فضل  والبعض   ، تأشريات  عرب  إليها  الدخول  طلب 
طريق  عن  كانت  ولو  حتى  طريقة  بأي  إليها  الوصول 

اهلجرة الغري شرعية .

وأشارت أخر اإلحصائيات أن بريطانيا تستقبل سنويا 
الشرق  أو  أوروبا  من  سواء  مهاجر  مليون  ربع   حنو 
قياسيًا  رقما  املاضي  العام  سجل  بينما   ، األوسط 
بفعل  بريطانيا  فـي  اللجوء  و  اهلجرة  طاليب  عدد  فـي 
عامة  العربي  الوطن  بها  مير  ومازال  مر  اليت  األحداث 

، وسوريا وليبيا خاصة .

بها مواطنون  تقدم  استمارة جلوء سياسي  فهناك 722 
ارتفاع  مسجلة    ،  2011 العام  فـي  بريطانيا  إىل  ليبيون 
استمارة   90 حصيلته  كانت  والذي   2010 العام  عن  كبري 

جلوء سياسي فقط  . 
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إختراق طبي نحو تطوير لقاح شامل ضد كل أنواع اإلنفلونزا
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اقرتب العلماء من إجياد لقاح ضد كل أشكال االنفلونزا بعد أن اكتشفت دراسة الدور 
الذي تقوم به كريات بيضاء فـي مقاومة فريوس املرض .

انتشار  الباحثني الربيطانيني بدأ دراسة على مئات األشخاص خالل  كان فريق من 
لدى  باملرض  اإلصابة  احتماالت  أن  الباحثون  والحظ   .  2009 عام  اخلنازير  انفلونزا 
الذين  الدراسة أن اولئك  . واكتشفت  البعض اآلخر  بعض األشخاص أكرب منها لدى 
عدد  كان   ، املرض  أعراض  عليهم  تظهر  مل  ولكن  به  ُأصيبوا  أو  الفريوس  من  أفلتوا 
دم  فـي  عددها  من  بكثري  أكرب  دمهم  فـي  تي   8 دي  سي  نوع  من  البيضاء  الكريات 

آخرين حني بدأ الوباء .
وقال الباحثون إن هذا اإلخرتاق ميكن أن يشكل األساس لتطوير لقاح حيفز اجلسم 
كانت ساللة  إذا  اإلنفلونزا حتى  للدفاع عنه ضد  الكريات  مزيد من هذه  إنتاج  على 
اىل  سابقًا  أشارت  جتارب  وكانت   . قبل  من  معروفة  تكن  مل  جديدة  ساللة  املرض 
أن كريات سي دي 8 ميكن أن حتمي االنسان من فريوس اإلنفلونزا ، ولكن الدراسة 
اجلديدة اليت ُأجريت على 341 شخًصا من املوظفني والطالب فـي كلية امربيال فـي 
لندن هي اول » جتربة طبيعية « ختترب فاعلية هذه الكريات خالل انتشار الوبـــــــــاء .

وجيري حاليًا تطوير لقاح جديد ضد االنفلونزا كل عام فـي حماولة ملكافحة السالالت 
اجلديدة اليت انتشرت مؤخرًا ، وخاصة اليت تنتقل اىل اإلنسان من حيوانات أخرى. 

اللقاح غري قادر أبدًا على توفري محاية  ولكن بسبب التطور املتواصل للفريوس فإن 
كاملة ضد املرض . وقال علماء إن اكتشاف الدور الذي تقوم به الكريات البيضاء من 
نوع سي دي 8 يتيح تطوير لقاح شامل حيفز إنتاج هذه الكريات لتقوية جهاز املناعة 
ضد كل سالالت الفريوس . ونقلت صحيفة الديلي تلغراف عن رئيس فريق الباحثني 
الربوفيسور اجيت اللفاني من معهد امراض القلب والرئة فـي بريطانيا أن سالالت 
الذي  التحدي  فإن  وبالتالي  مميت  وبعضها  باستمرار  تظهر  اإلنفلونزا  من  جديدة 

يواجه الطب هو تطوير لقاح شامل يكون فاعاًل ضد كل سالالت اإلنفلونزا .
واستخدم العلماء فـي كلية امربيال إنتشار اإلنفلونزا عام 2009 مبثابة خمترب طبيعي 
، لكّن  فريد ملعرفة السبب فـي أن بعض األشخاص ُأصيبوا اصابة حادة باإلنفلونزا 
آخرين ظلوا مبنأى من املرض . وتربع مئات من طالب الكلية وموظفيها بعينات من 
دمهم مع بداية الوباء ـ. واستمر املتربعون فـي تقديم عينات من دمهم وخماطهم ورفع 
تقارير منتظمة كل ثالثة اسابيع عن حالتهم الصحية خالل مواسم إنتشار اإلنفلونزا .
وقال الربوفيسور اللفاني إن الباحثني بعد أن عرفوا أن الكريات البيضــــــــــاء من نوع 
من  األشخاص  يقي  لقاح  إجياد  يستطيعون  اجلسم  محاية  على  قادرة   8 دي  سي 
. وميكن أن حيد هذا من اإلنفلونزا  اإلصابة بأعراض اإلنفلونزا ونقله إىل اآلخرين 

املومسية ويوفر وقاية ضد انتشار املرض فـي املستقبل .
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 لقاح واعد ضد االنفلونزا و الفضل يعود الى الكريات البيضاء
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متابعة  :  غــــــازي العمري A

الذين  العرب  الالعبون  هم  قلة 
الذين  وعدد   . اوروبا  فـي  لعبوا 
عدد  يتجاوز  ال  منهم  جنحوا 
يعود  رمبا   . الواحدة  اليد  أصابع 
رأسها  على  عوامل  لعدة  ذلك 
العقلية   . الثقافة  اختالف 
وبشكل   . اللغة   . االحرتافية 

خاص عامل املناخ .
بدأ  األخرية  الفرتة  فـي  لكن 
حممد  املصري  الالعب  إسم 
صالح يسطع فـي مساء الدوري 
يشكل  واصبح  السويسري 
القارة  فـي  الساعة  حديث 

العجوز بأكملها .
العب  هو  غالي  صالح  حممد 
مواليد  من  مصري  قدم  كرة 
مدينة بسيون الغربية فـي مصر 
مع  اإلحرتافية  مسريته  بدأ   .
ان  قبل  العرب  املقاولون  نادي 
وبالتحديد  سويسرا  اىل  ينتقل 
باب  له  فتح  الذي  بازل  نادي 

النجومية على مصرعيه .
مل يفوت النجم العربي الفرصة 
فـي  لالحرتاف  له  اتيحت  اليت 
اوروبا . فصنع لنفسه امسًا المعًا 
الصاعدة  النجوم  كوكبة  وسط 
بعد  خاصة  الشابة  واملواهب 
ظهوره امللفت فـي دوري األبطال 
فـي  وبالتحديد  العام  هلذا 
امام  السويسري  الفريق  مباراة 
الذي  الباهر  والفوز  تشيلسي 

حتقق فـي لندن مبساهمة بارزة 
وهدف رائع للنجم املصـــري .

موفقة  بداية   . بداية  جمرد  هي 
على حممد أن يستغلها بأفضل 
طريقة ممكنة خاصة انه يتمتع 
بكل مقومات النجاح فهو ميتلك 
اضافة  بالنفس  والثقة  املوهبة 
وروح  والعزمية  الرغبة  اىل 

التحدي .
ربيعًا   21 ال  ابن  صالح  حممد 
دولية  مباراة   24 ال  وصاحب 
منتخب  مع  دولي  هدف   17 و 
لقيادة  حاليًا  يطمح  الفراعنة 
بطولة  فـي  للمشاركة  بالده 
فـي  القادمة  العامل  كأس 
مونديالية  مشاركة   . الربازيل 
طال انتظارها وحلم اكثر من 80 
على  يتحقق  قد  مصري  مليون 

ايدي الفرعون الصغيــــر .
اىل  اآلن  متجهة  األنظار  كل 
للكرة  اجلديد  الذهيب  الفتى 
العربية . فابرز األندية اإليطالية 
وضعت  واألملانية  واإلجنليزية 
رأس  على  صالح  حممد  اسم 
فرتة  فـي  إهتماماتها  قائمة 

اإلنتقاالت الشتوية القادمـــــة .
الوجهات  رمبا تكون إحدى هذه 
العاملية نقطة اإلنطالق احلقيقة 
سيسَطر  جديد  جنم  لقصة 
فـي  ذهب  من  بأحرف  امسه 

عامل الساحرة املستديرة .





من حالة  نور  اللبنانية  الفنانة   تعيش 
تكتنف اليت  الضبابية  بسبب   القلق 
عابدين« سرايا   « مسلسلها   مصري 
الدراما إىل  به  ستعود  كانت  الذي   ، 
أن منذ   ، أعوام   5 غياب  بعد   ،  املصرية 

قدمت مسلسلها » دموع القمر« .  ء
دعوى الوضع  هذا  بنشوء  تسّبب   وقد 
حمرم مصطفى  املؤلف   أقامها 
أصحاب  ، الدغيدي  إيناس   واملخرجة 
نقابة أمام   ،  » » عصر احلريم   مسلسل 
بأّن تأكيدًا  وتتضّمن   ،  السينمائيني 
الكويتية هبة  ،  » » سرايا عابدين   كاتبة 
من باقتباسات  قامت  قد   ،  مشاري 
 مسلسلهما ، على مستوى الشخصيات ،
 وهو ما دفع النقابة الختاذ قرار بتشكيل
األمر فـي  للحكم  املنازعات  فّض   جلنة 
، العملني  سيناريو  على  االطالع  بعد   ، 
التقرير إىل  لُيصار   ، التسجيل   وتاريخ 
، نفى اآلخر  . على اجلانب  الشأن   بهذا 
أول وكيل   ، الصريطي  سامح   الفنان 

 نقابة املهن التمثيلية ، ما ترّدد عن منع نور من دخول مصر لعدم اكتمال بعض أوراق إقامتها، موضحًا أّنه
ال قرار أتاهم يفيد بذلك  ،  وأنه لو كان اخلرب صحيحًا لكانت النقابة علمت بذلك .ء
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هيفاء وهبي  تكتفي بقبلة ساخنة مع باسم سمــــرة
 و أبو هشيمة ينفي تصريحاتها بمحاوالته الرجوع إليها 

 تهديد اللبنانية نــــــــــور ومنع دخولهـا
مصــــر

 علمت » أرابيسك « من مصادر داخل فيلم » حالوة روح « الذي يعد التجربة الثانية للفنانة هيفا وهيب بعد فيلم
 » دكان شحاتة « ، أّن هناك قبلة ستجمعها بالفنان باسم مسرة  فـي الفيلم .ء وأكدت املصادر أّن هيفا مل ترفض
 القبلة  ، ألنها جاءت فـي السياق الدرامي للعمل .ء الفيلم مل يبدأ تصويره بعد، ومل يتم االتفاق على موعد نهائي
 لذلك . عنوان الفيلم »حالوة روح« ليس هو العنوان النهائي، إذ من احملتمل أن يتم تغيريه قريبًا، وجتّسد فيه هيفا

شخصية »روح« وهي فتاة شعبّية يقع رجال احلارة اليت تسكن فيها فـي حّبها .ء
 فـي الوقت الدي نفت مصادر مقربة من رجل األعمال ، أمحد أبو هشيمة ، زوج الفنانة هيفاء وهيب السابق،

صحة التصرحيات اليت أدلت بها هيفاء مؤخرًا حول حماوالت أبو هشيمة الرجوع إليها .ء
 حيث أكدت املصادر أم هذه التصرحيات من نسج خيال هيفاء وهيب ، وأن أبو هشيمة ال يفكر فـي الزواج نهائيًا
، وكل ما يشغله اآلن تنفيذ مشروعاته ، والتفرغ إلدارة شركاته وأعماله ، حسبما ذكر موقع » بوابة أخبار اليوم « .ء
 ومن اجلدير بالذكر ، أن أبو هشيمة قد نفى ذلك أثناء لقائه مع اإلعالمي ، طوني خليفة بربنامج »أسفني يا

ريس « ، على قناة » القاهرة والناس « . ء

 الحكومة المصريــــة
 تمنع المسلســـــالت
 التركية و الكوريـــــة

هي البديل

الكورية الدراما  إىل  املصرية  الفضائيات   جلأت 
، املدبلجة  الرتكية  للدراما  األجنيب  البديل   لتكون 
 وذلك بعد أن قررت القنوات الفضائية املصرية منع
 بث أي عمل درامي تركي  ، ردًا على املوقف السياسي

للحكومة الرتكية اجتاه ما حيدث فـي مصر .ء
مرة ألول  الكورية  الدراما  املصري  اجلمهور   وعرف 
 من خالل عرض مسلسل » قصة حب حزينة « ، مت
 عرضه قبل غزو الدراما الرتكية للشاشات العربية ،
 ومسلسل » أيام الزهور « ، الذي مت عرضه على قناة
»mbc« اليت عرضت أيضًا املسلسل الكوري » حلم 

الشباب « .ء
خالل ستعرض  اليت  الكورية  املسلسالت   ومن 
 األسابيع القادمة مسلسل » أنت مجيل « ، إضافة إىل
 عدد من املسلسالت ، منها: » مرياث رائع « ، و» قبلة
 مؤذية « ، و» سلم للسماء « ، و» بيت األحاسيس «،  و»
 توسنامي « ، و» أغاني الشتاء « ، و» آسف أنا أحبك « ،

و» 49 يومًا وحمبوبيت « .ء
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 مايا ديــــــاب : اسمي
لقب بحّد ذاته

 وفاة المطرب الكبير وديع الصافـــــــي عن
عمر يناهز 92 عامًا

 ريهانـــــا تحتفل بعيد ميالدها برفقة
تامر حسنــــي على الطريقة العربية !ء

أن أطلق املستحيل  » من  انه  النجمة مايا دياب   قالت 
 ألقابًا على نفسي ، ألن امسي فـي رأيي هو لقب فـي
التقاليد من  األلقاب  مسألة  تظّل  ولكن   ، ذاته   حّد 
 املوروثة عن فنانني كبار ، سواًء فـي الوطن العربي أو

العامل « .ء
إطالق فـي  أحيانًا  تساهم  الصحافة   «  :  أضافت 
 األلقاب اليت مييل إليها اجلمهور عندما جيد صاحبها
ال املّلقب  أن  وجد  إذا  منها  يسخر  وقد   ،  يستحّقها 

يستحق اللقب املطلق عليه « .ء

 بعد إصابته جبلطة دماغية ، مت نقل الفنان الكبري وديع
 املنصورية فـي » Bellevue « الصافـي إىل مشفى
باجللطة متأثرًا  وفاته  بعد وقت قصري  وأعلن    لبنان 
 و اجلدير بالذكر أن الفنان الراحل ، وامسه احلقيقي
 وديع فرنسيس ، هو من كبار املطربني اللبنانيني وقد

 ولد عام 1921 ولديه مكتبة فنية واسعة جدًا حتى أنه
لقب الصوت الصافـي ومطرب األرز .ء

األصيل  الفن  حميب  وكل  ولعائلته  الرمحة   للفقيد 
العزاء . ء

حسين تامر  املصري  النجم  إقامة  أن   يبدو 
، أبوابها  أوسع  من  العاملية  للشهرة   أدخلته 
النجوم برفقة  الفنية  أعماله  جنحت  أن   فبعد 
بعنوان واألخرية  شاغي  مع  كأغنيته   العامليني 
هي ها   ، دوغ  سنوب  برفقة   » السيد  سي   « 
حسين بتامر  تطالب  ريهانا  العاملية   النجمة 
 إحياء عيد ميالدها بأجواء الليالي العربية حيث

الديكورات ناحية  من  حفلها  فكرة   ستتمحور 
بطابع العرض  وفقرات  واألغاني   واملأكوالت 
 عربي . سيحضر احلفل عددًا كبري من النجوم
 واملشاهري ومنهم جينيفر لوبيز وبيتبول وإكون
وسيقدم دايركشن  وان  وفرقة  بيرب   وجاسنت 
سنوب برفقة  السيد  سي  أغنيته  حسين   تامر 

دوغ ، سيقام احلفل فـي الس فيغاس .ء
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 أحـــــــــــــــــــالم ترد علـى
 تشبيهها بكيـــــــــــــــــم

كارداشيــــان العــــــــرب !ء

 لماذا قال ماجــــد المهنــــــــــــــدس
ء) النسوان عقلهن صغيـــــــــــــــر ( ؟ء

 قامت الفنانة أحالم بنشر عدة صور هلا بلوك جديد شبيه بلوك
 جنمة تلفزيون الواقع األمريكية كيم كارداشيان ،  حيث سرحت
مسدواًل أبقته  حيث  كيم  بشعر  شبيه  بطريقة  األسود   شعرها 
باللون غامق  شفاه  وأمحر  طبيعية  متوجات  مع  طوله   على 
 األمحر املثري .  فقام بعض من معجبيها بتشبيهها بكيم و أطلقوا
عليها لقب كيم كارداشيان العرب ، وكان رد الفنانة أحـــــــــــالم : ء
وافتخر  واعتز  احالم  فأنا   ، كارديشيان  كيم  أكون  يشرفين   ال 

بـــــــــذلك  .ء

رقيق جنس  ألّنهن  تدليعهّن  حيّب  أّنه   رغم 
وناعم ومن حقهن التدّلع . ء

أيضًا اّتهم  املهندس  ماجد  الفنان  أّن   إال 
 النسوان بأّن عقلهّن صغري وطلباتهّن كثرية .
 تصريح تلّقفه كثريون استغربوا كيف يصّرح
وهن  ، صغري  عقلهن  لكّن  رقيقات   بأّنهن 
واألعمال والوزارات  الدول  يرأسن   أصبحن 
أّنه التساؤالت  هذه  من  زاد  وما  ؟  العامل   فـي 
ندّلعهن أن  علينا  لزامًا  أيضًا  احلوار  فـي   قال 
 ، وحواء حتّب أن تتدّلع فـي بيتها وفـي الشارع
حتّب كمطربة  هي  كذلك   ، الكوافري  وعند   ، 

. معها  املتعاقدة  اإلنتاج  شركة  فـي  تتدلع   أن 
مجيعًا سأدلعهن  انتاج  شركة  فتحت  لو   وأنا 
فيها ألدلع  شركة  أفتح  أن  لي  إدعوا  لذلك   ، 
، واليسا ، ونانسي  ، وأحالم  ، وأصالة   شريين 
 وكل الفنانات ، فـي املقابل ، عّلق املهندس على
ً: أنا على الصعيد الشخصي ما  طالقه قائال 
 لي جالدة أن أدّلع أحدًا ، وأنا بدي مني يدلعين
أثارت اللقاء  هذا  فـي  املهندس  تصرحيات   . 
رأي فعاًل  هذا  هل   : أبرزها  كثرية   تساؤالت 

الربنس جتاه النساء ؟
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 حال التــــــرك تثير الجدل بعد إطاللتها
الجديدة

أو فيلم  فـي   ، مهّم  دور  عن  النجوم  حبث   أصبح 
، الضوء  دائرة  فـي  البقاء  هلم  ليضمن   ،  مسلسل 
الكساد حالة  ظّل  فـي  خصوصًا   ، قدمية   موضة 
بعض فّكرت  لذا   . عام  بشكل  الفنُّ  يعانيها   اليت 
هلّن يكفل  جديد  شكل  إىل  اللجوء  فـي   النجمات 
دون جديد ولو من   ، الساحة  فـي   البقاء حاضرات 
 يقّدمَنه ، فلم جيدن أجنع من الفضائح والشائعات
 وسيلة ، فكلفوا بها أشخاصًا يعملون فـي اخلفاء ،
اإللكرتوني الربيد  عرب  صحافّية  بيانات   لريسلوا 
خرب إلشاعة   ، القصرية  الرسائل  خدمة  عرب  أو   ، 
 مثري عن فنانة ما ، يكون كفياًل بإعادتها إىل دائرة

الضوء ، من دون أدنى عناء . ؤ
 ومل تكتِف بفضيحتها مع رجل األعمال مجال مروان الذي أعلنت أّنها تزّوجته عرفّيًا ، وأجنبت منه ابنها
، فأشاعت أخريًا خرب ، بسبب رفض مجال اإلعرتاف به  أوراق ثبوتية  الذي ال يزال من دون   ،  جيمي 
أّن قمر تسكن فـي ، ومضمونها  ؛ وذلك عن طريق رسالة وصلت إىل بعض الصحافيني   زواجها سرًا 
 إحدى فيلالت مدينة السادس من أكتوبر فـي القاهرة ، منذ أشهر عّدة مبفردها ، وأّنها تنوي االستقرار
 فـي القاهرة . وجاء فـي البيان أّن الفنانة تزّوجت منذ فرتة قريبة من شخصية مصرية ، وأّنها حامل
تنوي كانت  اليت  الفوازير  تصوير  ءتأجيل  بعد   مباشرة  جاء  السرّي  الزواج  وأن   ، األوىل  شهورها   فـي 
 قمر املشاركة فيها ، خالل املوسم الرمضاني املاضي . وقد نسب البيان املعلومات إىل مصادر موثوقة .
 وأضاف البيان أّن عددًا من األصدقاء القليلني يعلمون بقصة هذا الزواج السرّي بني قمر والشخصية
إنها شرعت منذ عّدة أشهر بتنفيذ إذ قال   ، الفين لقمر  الرتويج  املرسل  أن ينسى  ، من دون   الشهرية 
لديها أّن  كما   ، األلبوم  تنفيذ  على  يشرف  الذي   ، رحيم  حممد  مع  فيه  تتعاون  وإنها   ، اجلديد   ألبومها 
 مشروعًا سينمائيًا مع حممد السبكي ، وُيشاركها البطولة عمرو سعد الذي ال يعرف أحد مصريه بعد

الزواج واحلمل .ء

 الفنانات يرفعن شعــــــار : ء
البحث عن فضيحة » حبًا باألضــــــــواء «

 محمد عساف يتزوج
 شيرين و يقع بحب

زميلتـــه

قناة على  يداع  الدي  و  أنا  حمبوبي  برنامج   ضمن 
mbc  كانت إدا  فيما  شريين  عساف  حممد   سأل 
مع جتمعهما  مشرتكة  أغنية  فـي  معه  بالغناء   تقبل 
 بعض فردت شريين أنا عاوزة أتزوجك و أنت تقلي

 لو كنت أقبل أني أغين معــاك .ء
عساف حممد  أنا  و  بينهما  عالقتة  شائعة   فسرت 
الفنية أكدت مجيع األوساط  و لكن  يتزوجها   سوف 
بأن األمر مل يعدو جمرد كونها ضرب من املـــــــــــزح
 و فـي صعيد متصل و على الرغم من أن املولد انفض
 كما يقولون فـي األمثال مبصر إال أنه مازالت أصداء
الفلسطيين املطرب  بني  مجعت  اليت  احلب   قصة 
» أيدول  آراب   « لقب  احلائز على   »  » حممد عساف 
مستمرة  » رشيد  سلمى   « واملغربية  احلالي   املوسم 
مع حب  بقصة  ارتبط   » عساف   « أن  ويرتدد   ، 
أثناء أغنيات  عدة  فـي  سويًا  اشرتكا  أن  بعد   سلمى 

التصفيات بالربنامج .ء

الطفلة على  الالذعة  االنتقادات   انهالت 
فاجأت أن  بعد  وذلك  الرتك  حال   البحرينية 
مكياجها بسبب  األخرية  بإطاللتها   اجلميع 
إحدى فـي  به  ظهرت  الذي  الرباق   الالمع 
ترتدي كانت  ، حيث  بقطر   اخلاصة   احلفالت 
 مالبس المعة قصرية وكذلك ماكياج ال يتناسب

مع عمرها ، حسبما ذكرت صحيفة » األنباء « .ء
التواصل موقع  على  العديد  انتقد   وقد 
حيث حال  تصرف   » فيسبوك   «  اإلجتماعي 

تقلد وبدأت   ، براءتها  فقدت  أنها  اجلميع   أكد 
النجمات الكبريات . ء

حاطة الرتك  حال   « التعليقات  بني  من   وكان 
ورامسة وبلشر  ومحره  ومسكرة   فونديشن 
مرطب كان  قدها  كنت  يوم  وأنا   حواجبها 
هلا قدم  وأخر   ،  » عندي  ما  أقصى   الصيدلية 
بنت يا  صغرية  توك  واهلل   « فيها  قال   نصيحة 

بالش هاحلركات حقت الكبار « .ء
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 أصالــــــــة تصف سالف فواخرجــــــــي بالوقحـــة في ضوء اشتعال
 الحرب بينهمــــــــــــــا

إذا كان احلديث فـي  ردًا على سؤال وفاء لسالف فيما 
 السياسة قد تسبب خبسارتها لنسبة كبرية من مجهورها
 مع إنقسام السوريني بني مواٍل ومعارض للنظام ، قالت
 سالف بأنها ال تتحدث فـي السياسة وإمنا حديثها هو
عودة هو  هلا  بالنسبة  احلقيقي  واملكسب   ، الوطن   عن 
أن من  أهم  هو  ما  وهناك   ، عليه  كانت  ما  اىل   سوريا 
، وأضافت بأن  يكون هناك معارض ومواٍل وهو الوطن 
 تعاملها مع األشخاص الذين هم ضد موقفها السياسي

مل يتوقف ، فهناك تاريخ مشرتك بينهم .ء
 وأكدت بأن ما حيصل فـي سوريا ليس معارضة وإمنا
ليس األسد  بشار  الرئيس  بأن  متأكدة  وأنها   ،  إرهاب 
الفنانني وإتهمت   ، ومتفهم  راٍق  إنسان  هو  بل   ديكتاتورًا 
للرئيس املوالني  أشد  من  كانوا  بأنهم  حاليًا   املعارضني 
من مستفيدين  وكانوا   ، وللنظام  األسد  بشار   السوري 
قد تكون  أن  ونفت   ، األقصى  للحد  والنظام   السلطة 
من شخصية  مكاسب  أية  على  حصلت  أو   إستفادت 
الدفاع عن وطنها به هو  تقوم  ما  ، وكل   النظام احلاكم 

 . وبلدها

و بلطجية  يوجد  بل  سوريا  في  ثوار   ال 
إرهابيون

 وحسب تقرير لسالف ..  فـي اجلزء الثاني من احللقة
بالبدلة صورتها  نشرت  عندما   أصابت  بأنها   قالت 
اجليش أن  معتربة   ، السوري  اجليش  مع   العسكرية 
 السوري يضم أشرف الناس ، وحذاء العسكري السوري

أشرف من أي شيء .ء
واألبرياء الضحايا  من  العديد  هناك  أن  اىل   وأشارت 
 الذين يتم سلقهم فـي سوريا نظًرا ألنهم مؤيدون لنظام
 بشار األسد  ، مؤكدة أن هناك بعض اإلرهابيني من يأكل

» القلوب «  فـي موقف وحشي مهني .ء

باسم ياخور حرف كالمي 

تكون قد طلبت من أن  نفت سالف   ، آخر   على صعيد 
اخلليج دول  مع  العالقات  قطع  األسد  بشار   الرئيس 
اىل حباجة  حنن   : به  الفنانني  لقاء  خالل  قالت  وإمنا   ، 
، فكرية  تبعية  دون  من  لتكون  السورية  الدراما   محاية 
ومل مشرتكة،  بأعمال  والقيام  التعاون  مع  بأنها   وقالت 

تذكر اخلليج فـي كالمها .ء
 وإتهمت الفنان باسم ياخور بالرتويج هلذه اإلشاعة عن
فـي معروف  بأنه  وقالت   ، له  صديق  صحافـي   طريق 
أكرب وإن مصداقيتها   ، الشائعات  بتلفيق  الفين   الوسط 

من مصداقية باسم .ء
 

على أصالة أن تلتزم الصمت

 وفـي فقرة بكلمة كتبت عن أصالة : لألسف ،  معتربة 
هلا كان  وإذا  النظام  من  املستفيدين  من  كانت   بأنها 
 موقف معارض اليوم فكان حري بها أن تلتزم الصمت

ال أن تنقلب هذا اإلنقالب الكبري .ء

وعن حسني مبارك كتبت

 إرمحوا عزيز قوم ذل ، وإستبعدت فكرة أن ينتهي بشار 
نفس النهاية .ء

وفي سؤال الختامء

النظام هل ستبقى فـي سوريا  لو سقط  الكالم   قصر 
أم ستغادرها ؟

سوريا  هناك  تبقى  لن  النظام  سقط  لو  جوابها   كان 
بشار الرئيس  معتربة  البعض  بعضها  ستذبح   والناس 

صمام األمان .ء

أصالة ترد وتصف سالف بالوقاحة

 وكتبت أصالة عرب حسابها الرمسي على تويرت جمموعة
فواخرجي سالف  مواطنتها  إنتقاد  على  ردًا   تغريدات 

ملوقفها السياسي قائلة :ء
أبشــع   وما  فواخرجي  سالف  لألسف  تابعت   اليوم 
ولكن  ، القامت  رأيها  خيالفها  من  كل  انتقدت   ، قالت   ما 
فـي وأكملت   . وهي  أال  الوقاحة  غريبة  جبملة   ختمت 
بأن سوريا ستنتهي فواخرجي  قالت   «  : أخرى   تغريدة 
 لو إنتهى بشار أال تعلم هذه بأن الدين اإلسالمي إستمر
حتى بعد وفاة سيد اخللق حممد تسمحولي قلها كلمة؟.ء
 ثم إستدركت وكتبت : »  خلص عيب  وختمت حديثها  «

بالقول : » املهم واألهم بكره القريب والبعيد لألحرار « .ء
ولكنهم حنرتمهم   «   : كتبت  بلدها  فـي  القيادة   وعن 
 اليستعبدوننا نريد قائدًا يقود بالدنا حنو الشمس ال أن
 يقودنا للهاوية نريد قائدًا يكون إنسانًا بسيطًا منا وليس

كل ما يعمل عليه إذاللنا « .ء

جهل شبر  في  تغرق  أصالة   :  سالف 
سياسي

 وعادت سالف لرتد على تصرحيات أصالة فـي إتصال 
موضة على  تسري  أصالة   : قائلة  اجلرس  جملة   مع 
لنا حيدث  ما  نعي  الذين  حنن  ولنتكاتف   ،  التكفرييني 
 وألوالدنا ضد الغباء املتفشي رمحة باإلنسانية ... شعيب
أوصلونا الذي  احلال  على  نبكي  سوري  وكل  وأنا   يذبح 
 إليه ، وأن تكفرني أصالة فأنا أتوقع منها أكثر من ذلك ،
 إنتظروا ردود فعل كثرية  منها وهي اليت تغرق فـي شرب

جهل فـي السياسة .ء

 في حلقة سياسية بإمتيــــــــــــــــــــاز ،
 إستضافت اإلعالميــة وفــاء الكيـالني
 الممثلة السوريــة سالف فواخرجـــــي
 ضمن برنامجهــــــــا الجديـــــــــــــــــــــد
 ء» قصــــــــر الكـــــــالم « الذي يبث على
 شاشتـي أم بي سي مصــــــــر وأم بي
 سي األولى ، وتحدثت سالف خاللهــــا
 عن مواقفها مما يحدث في سوريــــا
 ووجهت بعض الرسائل لزمالئهــــــــــا

الفنانين .ء
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تعرف اليوم بدقتها العالية فـي تصميم الساعات وختتص هذه الشركة بأن تستخرج 
ملعرفة  تعد فقط  الساعة مل  بأن  يعلمون متامًا  الساعات فهم  فنية من صنع  لوحة 

الوقت بل هي من املزينات األساسيـــــة فـي حياة الرجل أو املـــرآه ، شركـــــــــــــــــــــة 
عمالقة  من  تكون  بأن  جنحت  بإمتياز  املانية  شركة  هي   Grieb & Benzinger
احلال  هو  كما  اخللفي  الساعة  بشكل  يهتمون  فهم  العامل  حول  الساعات  مصنعني 
للمظهر األمامي الظاهر للعيان . وقد أرادوا ان تكون هذه التصاميم سارة للعني من 
Grieb & Benzinger أى جهة نظر إليهـا . وقد تعتقد للوهلة األولي بأن شركــة

وليدة اليوم أو أنك مل تسمع بها من قبل ! ولكن تاريخ هذه الشركة يعود إىل القرن 

Grieb & Benzinger التاسع عشــــــــر حني إجتمعـــــــــت موهبـــــة الرجليـــــــن
لتوليد الساعة الشهرية اليت يعتقد اخلرباء أن تكون من من يتصدرون جدول تصنيع 
الساعات أو ينافسون على الصدارة على أقل تقدير . فقد صممت الساعة بأشكال و 
ألوان خمتلفة لتناسب كل األذواق واألعمار بدايةً  من الشباب إىل الرجال ثم الشيوخ . 
فتصميماتها قد تكون مالئمة لشاب عشريين يريد أن يبهر حبيبته أو تاجر أربعيين 
يتباهى بها أمام أصدقائه ومنافسيه أو شيخ يستمتع مبنظرها اجلميل  وقد يكون 
اللون ذهيب . فضي . أســود أو ابيــض فهذا ليس الشـئ املهم  لكن  روعة ومجال هذه 

القطعة الثمينـة هو الشئ اجلدير باإلهتمـــــام  .
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فـي حفل عشاء أقيم فـي فندق حياة رجينسي 
و  لندن  الربيطانية  العاصمة  فـي  )تشرشل( 
إعالمي  و  ديبلوماسي  مميز  حضور  وسط 
بروجيكتس  كوميونييت  براكسيس  منحت 
فـي  العاملة  اخلريية  املنظمات  أهم  إحدى 
لألعمال  العاملية  املثالية  جائزة  بريطانيا 
اخلريية لسعادة الشيخ الدكتور حممد بن راشد 
احلقيقة  قناة  إدارة  جملس  رئيس  اهلامشي 
اهلامشي  ملراكز  العام  الرئيس  و  الفضائية 

لألعشاب الطبيعية .





جيدًا  عددا  الربيطانية  العربية  التجارة  غرفة  إحتضنت 
من رجال عرب وأجانب للتعريف بأعماهلم ومؤسساتهم 
عن  ممثلني  احلضور  أبرز  وكان   . بينهم  فيما  والتعارف 
كلمة  ممثل  كل  ألقى   . وسافوي  بلو  راديسون  فنادق 
تعريفية بالشركة واخلدمات اليت يقدمونها ليفتح بذلك 

بابًا جديدا للعمل مبا بينهما .





إستضافت غرفة التجارة العربية الربيطانية  
من  وعدد  ليبية   اعمال  ورجال  شخصيات 
ملناقشة  الربيطاني  النواب  جملس  أعضاء 
بني  مستقبلية   استثمار  فرص  و  مشاريع 

البلدين .
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