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 2800دوالر راتـــــب شهــــــري لكل مقيـم
شرعي في سويسـرا
ئئ

ً
قريبا أول دولة فـي العامل ّ
توزع
قد تصبح سويسرا
ِ
معينا ً
ً
ً
ثابتا من املال كراتب شهري لكل شخص
مبلغا
َ
يقيم على أرضها  ،ناهيك َّ
عما يكسب  ،لتضمن بذلك
أال يقرتب فـي البالد أي شخص ِمن خط الفقر ،
وإقصاء السكان إىل أبعد مسافة عن هذا اخلط .
هذه العقيدة اإلقتصادية واإلجتماعية واإلنسانية
كان أول َمن ابتكرها  ،وط َّبقها فـي جممل التاريخ
اإلنساني على اإلطالق هو اخلليفة الراشد أبو بكر
الصديق ( رضي اهلل عنه )  ،ففي عام  10هـ  ،أي قبل
ً
ً 1425
معيارا
عاما من اليوم  ،وضع اخلليفة أبو بكر
حلد أدنى مضمون من الدخل وذلك مبنحه كل رجل ،
وامرأة ،وطفل  10 ،دراهم فـي السنة  ،حبسب صحيفة
اإلقتصادية السعودية .
اخللفاء الراشدون الثالثة  ،عمر بن اخلطاب  ،وعثمان
بن عفان  ،وعلي بن أبي طالب  ،والصحابة والتابعون
ً
مجيعا على سرية سلفهم ،
( رضي اهلل عنهم ) مضوا
الصديق مبنح الدراهم العشرة سنوياً
ِّ
ومضى معيار
ً
عقودا طويلة من السنني  ،حتى متت زيادتها خالل
الدولة األموية إىل  20درهما سنويــــا ً.
وبقي نظام « أبو بكر » فـي توزيع دخل ثابت للناس
َّ
ً
ألغي فـي عهد اخللفية األموي  ،عمر
قائما حتى َّ
بن عبد العزيز رضي اهلل عنه عام  82هجرية (717
ميالدية) عندما مل تتمكن إدارة الدولة األموية من
العثور على من هو فـي حاجة للزكاة فـي مكة املكرمة
واملدينة املنورة وباقي أمصار الدولــــــــــــــة .
األسبوع املاضي  ،وقفت أمام مقر احلكومة
السويسرية فـي العاصمة برين شاحنة محلت
عشرات الصناديق َّ
ضمت ما جمموعه  126ألف
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توقيع ُت ِّ
دعم مبادرة شعبية تسعى إىل وضع دخل
أساسي غري مشروط جلميع َمن يقطن فـي البالد.
وحسب الدستور السويسري  ،حيق ألي مواطن
التقدم مببادرة شعبية يتم طرحها للتصويت العام
إلقرار قانون جديد أو تعديل قانون قائم  ،بشرط
أن جيمع  100ألف توقيع ِّ
تؤيد مبادرته  .ولن تأخذ
املبادرة قوة القانون إال إذا نالت موافقة أكثر ِمن نصف
املصوتني فـي البالد وأكثر ِمن نصف عدد املقاطعات
السويسرية الـ .26
وال تهدف املبادرة إىل وضع حد أدنى لألجور  ،بل
هي تضع معايري أعلى لدخول الناس  ،عاملني وغري
عاملني  ،وذلك مبنح  2500فرنك سويسري (2800
ً
شهريا لكل مواطن  ،ولكل مقيم فـي البالد
دوالر)
ً
فقريا أم غن َّياً
بصورة مشروعة  ،سواء كان يعمل أم ال ،
ً
مريضا  ،يعيش وحده أو مع أسرته
 ،بصحة جيدة أو
ً
 ،ومنح  625فرنكا (  694دوالرا ) فـي الشهر ألقرانهم
من هم دون ً 18
َِ
عاما .
املبادرة تقلب النظام اإلجتماعي السويسري رأساً
ً
فبدال ِمن الشبكة اإلجتماعية التقليدية
على عقب ،
الواسعة فـي البالد  ،كصندوق مدفوعات العاطلني
عن العمل  ،وصندوق املعوقني  ،وصندوق املتقاعدين
 ،ومكاتب املعونات اإلجتماعية  ،وصناديق قروض
اإلسكان  ،وغريها  ،ستدفع احلكومة لكل شخص
راتبا ً
ً
ثابتا سيؤهله للعيش به فوق ما حيصل عليه
من عمله  ،ولن حيتاج بعد ذلك للتوجه إىل الصناديق
اإلجتماعية فـي حالة عطله أو إصابته بعائق مينعه
جزئيا أو ً
ً
كليا .
عن العمل

مترو الرياض أكبــــــر
نظــــام نقــــل عــام
بالعالم يبدأ تنفيذه
عــــــــام 2014
ً
عقودا قيمتها  22.5مليار
أبرمت احلكومة السعودية
دوالر لثالثة إئتالفات تقودها شركات أجنبية
لتصميم وتنفيذ أول شبكة للمرتو فـي العاصمة
 ،الذي سيشمل ستة خطوط بطول إمجالي 176
ً
كيلومرتا  ،تعمل عليها قطارات إلكرتونية بدون
سائقني  ،ومن املقرر أن تبدأ أعمال اإلنشاءات فـي
الربع األول من العام املقبل .
وتعرف مواطنون سعوديون عن قرب على مشروع
مرتو الرياض اجلديد الذي يبلغ طوله اإلمجالي 176
ً
ً
عرضا
كيلومرتا  ،حيث شهدت جممعات التسوق
خلرائط شبكة املرتو اجلديدة  ،وتسجيالت مصورة
لتصميم احملطات وتقنية القطارات وغريها من
تفاصيل املشروع على شاشات إلكرتونية ضخمـــــة .
املشروع الذي حيرك قطارات إلكرتونية بدون
سائقني  ،أبدى سعوديون رغبتهم فـي استقالله حال
االنتهاء من تنفيذه فـي ظل أزمة السري .
النساء خاصة  ،استقبلن املشروع برتحاب كبري ،
على اعتبار أنه سيساعد على تنقلهن فـي ظل عدم
السماح هلن بقيادة السيارة  ،عالوة على ختصيص
عربات كاملة للعائالت فـي كل قطا ر.
واعتربت احلكومة السعوديــــــــــــــــة أن هذا املشروع
ً
ً
رئيسيا للتوظيف والنمو االقتصادي
حمفزا
سيكون
وسيساهم فـي حتفيف الزحام واختناقات السري
فـي شوارع العاصمة  ،خاصة مع منو سكان الرياض
من حنو  6ماليني نسمة حاليا إىل أكثر من  8.5مليون
نسمة خالل السنوات العشر املقبلة .
ء

ء

ء

ء

ء
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المقيمون في اإلمارات يعودون إلى العزوبية
والسكن “ الشيرنج ”
ء

بدأ العديد من أولياء أمور األسر الوافدة المقيمة في اإلمارات يميلون إلى تفضيل حياة العزوبية التي
كانوا يعيشونها في فترة الطفرة العقارية في اإلمارات قبل وقوع األزمة المالية العالمية عام 2009

رسوم إستهالك الكهرباء واملياه واإلنرتنت واإلتصاالت اهلاتفية والصرف الصحي
غري منطقية وغري متناسبة على اإلطالق مع اإلستهالك احلقيقي الذي يقوم به
املستهلك .
ً
مؤخرا بهذا الشكل الكبري  ،إضافة إىل
وبني عبداهلل أن إرتفاع إجيار الوحدات السكنية
إرتفاع تكاليف احلياة سالفة الذكر بشكل غري منطقي وغري مربر  ،دفع الكثري من
اآلباء إىل عدم جتديد عقود إجياراتهم السكنية وإرسال أسرهم إىل موطنهم األصلي
والبحث عن سكن مشاركة مع آخرين  ،وذلك حتى يستطيعوا مواجهة تكاليف احلياة
املتزايدة .

كما بدأت األسر اليت تنتهي عقود إجياراتها ال تبدي رغبة فـي جتديدها بسبب إرتفاع
اإلجيارات بشكل غري مربر  ،األمر وصل إىل درجة أصبحت العائالت الوافدة ال
ً
ً
مبالغا فيه هي
ارتفاعا
تقدر على حتملها جبوار تكاليف املعيشة األخرى اليت شهدت
األخرى كاملصروفات املدرسية وأسعار السلع الغذائية ورسوم الكهرباء واملياه واملواقف
واإلتصاالت اهلاتفية وغريها من متطلبات احلياة .
بدأ رب األسرة املقيم فـي اإلمارات خيطط فـي إرسال أسرته إىل موطنه األصلي
 ،ومن ثم يعود هو إىل سكن “ الشرينج ” الذي إعتاد عليه قبل أن تهبط إجيارات
الوحدات السكنية إىل احلد الذي مكنه من جلب أسرته لتعيش معه  ،وذلك ً
أمال
فـي إدخار مبلغ من راتبه الشهري فـي ظل األسعار اليت يبدو أنها ال تعرف إال طريق
الطفرة العقارية
اإلرتفاع والصعود .
وذكر هشام سامل “ مقيم فـي دبي” أن أسعار إجيارات الوحدات السكنية وصلت
تكاليف معيشية غير مبررة
اآلن إىل ما كانت عليه فـي فرتة الطفرة العقارية  ،وأنه أخذ ً
قرارا بعدم جتديد عقد
أوضح أشرف عبداهلل “ مقيم فـي الشارقة ” أن احلياة املعيشية كانت تسري فـي شقته املكونة من غرفة وصالة  ،والذي ينتهي قريبا  ،وذلك بعد أن أبلغته الشركة
اإلمارات بشكل ممتاز خالل العامني املاضيني من حيث قدرة املوظف الوافد وأسرته املالكة للوحدة السكنية بأنه إذا رغب فـي جتديد عقد الشقة يتعني عليه سداد قيمتها
ً
سنويــــا .
على التمتع حبياة رفاهية فـي ظل تكاليف حياة جيدة وفـي متناول اجلميع  .حيث كان اإلجياريـــــة اجلديـــــــدة  ،واليت تزيد عن عقده اجلاري بنحو  19ألف درهم
ً
منوها بأنه سيعود إىل حياة العزوبية والسكن “ الشرينج ” من جديد  ،والذي كان
ميكن للموظف الذي حيصل على راتب شهري يزيد عن  7آالف درهم  ،أن يستأجر
ً
سنويا  ،كما كان ميكنه أن يعيشه من قبل  ،عرب عودة أسرته إىل بالدها ومن ثم يقوم هو باستئجار “ سرير ”
شقة مكونة من غرفتني وصالة بتكلفة تقدر بـ 22ألف درهم
يدخر ً
فـي غرفة يتشاركها مع شباب آخرين  ،حبيث ترتاوح قيمة إستئجار السرير بني 1200
أيضا بعد سداد تكاليف املعيشة الشهرية .
مبلغا ً
شهريا  .وقال إنه بهذه الطريقة يستطيع أن يدخر ً
ً
جيدا من راتبه
و 1500درهم
كثريا  ،حيث إرتفعت أسعار السلع الشهري ً
ً
بدال من أن يوجه كل راتبه لسداد اإلجيار الشهري للشقة اليت يقطنها هو
ولكن فـي العام اجلاري  2013تبدلت األحوال
ً
واملواد الغذائية بشكل جزافـي غري مربر  ،كما إرتفعت اخلدمات أيضا وأصبحت وأسرته بأسعارها اجلديدة.
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All Building & Maintenance Services
Extensions
Plumbing & Heating
Painting & Decorating
Plastering
Electrics
Carpentry & Tiling
Kitchens & Vanity Units
Loft Conversion
Boiler Installations & Repairs

TEL: 020 8968 1078
MOB: 07887 800 570
E-MAIL: HJCONSTRUCTIONS@AOL.COM
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مليونيرة سعوديـــة
جديدة تبحث عـــــن
عريس مسيـــــار

أعلنت مليونرية سعودية جديدة أنها تبحث عن
عريس مسيار مثقف  ،بعد حنو شهر من قصة
ً
ً
واسعا
جدال
مشابهة نشرت فـي السعودية وأثارت
وتنافس آالف ُ
اخلطاب من جنسيات خمتلفة لكسب
و ّد سيدة األعمال السعودية .
املليونرية اجلديدة متتلك سلسلة عقارات  ،وطلبت
من جملة “رؤى” السعودية اليت زارت مقرها ،
مساعدتها فـي البحث عن عريس مسيار  ،حبسب
تقرير نشرته صحيفة “عكاظ” السعودية .
ً
وصكوكا تثبت
وعرضت املليونرية اجلديدة وثائق
إمتالكها أضعاف ما متتلكه سيدة األعمال اليت سبق
أن نشرت اجمللة قصتها  ،وانتهت بالـزواج .
وذكرت املرأة أنها انفصلت عن زوجها السابق بسبب
خالفات خاصة بينهما ،فـي حني طلب كثريون
اإلرتباط بها  ،بيد أنها مل جتد فيهم الزوج الذي
ً
خصوصا أن غالبيتهم من الشباب الصغار
حتلم به ،
يف السن  ،ما دفعها لإلعتقاد بأن طلبهم الرتباط بها
عائد إىل طمعهم فـي ثروتها املودعة فـي أكثر من
بنك  ،على حد قوهلا .
واشرتطت مليونرية العقارات أن يكون العريس
ً
مخسينيا أو أقل بأعوام بسيطة  ،وأن يكون
املتقدم هلا
ً
مثقفا وليس له أطماع فـي ثروتها  ،على أن يكون
دافعه للزواج الرغبة فـي شخصها وليس ماهلا .
ويعرف بعض علماء الدين زواج املسيار بأن يتزوج
ً
ً
مستوفيا لشروطه الشرعية ،
زواجا
إنسان امرأة
ويشرط عليها أن ال ينفق عليها  ،وال يبيت عندها
إال ً
قليال  ،وأن ال تطالبه بالعدل بينها وبني زوجاته
األخريات إن كان له زوجات أخريات غريها .
ء

ء

ء

السياحة العربية :
السائح العربــــــــي األكثر إنفاقًا بالعالــــــم
ء

فعاليات املدينة املتعلقة باختيارها هلذا اللقب  ،حيث
أعدت خطة بالتعاون مع حكومة إقليم كردستان
العراق واحلكومة اإلحتادية العراقية فـي كافة
ً
خصوصا أن
اجملاالت للمشاركة فـي هذه الفعاليات ،
أربيل اليوم أصبحت على اخلريطة السياحية العربية .
وشدد على ضرورة اإلهتمام بالقطاع السياحي ،
حيث أصبحت السياحة فـي فرتة معينة تشكل %45
ً
مؤكدا أن املنطقة حباجة
من إقتصاد بعض الدول ،
لتشجيع هذا القطاع الذي حيظى مبقومات كثرية
جلذب السياح .

أكد الدكتور بندر بن فهد الفهيد رئيس منظمة السياحة
ً
إنفاقا للمال
العربية أن السائح العربي هو أكثر السياح
فـي العامل  ،حيث يبلغ متوسط إنفاق الفرد العربي
الواحد أكثر من  4500دوالر  ،بعكس السائح الغربي
الذي ال يتعدى متوسط إنفاقه الـ 400دوالر  ،وهذا ما
جعل القطاع السياحي فـي املنطقة ذا أهمية اقتصادية
كبيـــــــــــرة .
وجاءت تصرحيات الفهيد خالل مشاركته فـي املؤمتر
السياحي األول إلقليم كردستان بالعراق الذي إنطلقت
فعالياته أمس حبضور ممثل رئيس حكومة إقليم
كردستان نيجريفان بارزاني وعدد من وزراء حكومة
اإلقليم ووزير السياحة واآلثار العراقي  ،حيث مت اختيار ويشارك فـي املؤمتر الكثري من ممثلي الشركات
مدينة أربيل عاصمة للسياحة العربية لعــــــــــــام  .2014السياحية على املستوى العربي والعاملي من  80دولة،
وأكد الفهيد أن املنظمة العربية للسياحة ستدعم كافة ومبشاركة  120شركة  ،من ضمنها شركات سعوديـــــة .

ء

ء

ء

(( باركليـــــــــــــز )) ينـــــــوي االستغناء عن
 1700موظــــــــف ببريطانيا

ء

ّ
سيسرح  1700موظف فـي شبكة فروعه فـي
قالت نقابة يونيت العمالية إن « بنك باركليز » الربيطاني
اململكة املتحدة مع حتركه حنو زيادة التعامالت اآللية فـي فروعه .
وأضافت النقابة فـي بيان هلا أن البنك أبلغ العاملني بأنه سيستغين عن هذا العدد من املوظفني على مدى
العام القادم .
ومل يتسن على الفور اإلتصال مبسؤولني فـي «باركليز» للحصول على تعقيب .
ء

ء

ء
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صفقات تجارية تكشف سر التقارب األميركي اإليرانــي المفاجــــــئ
كشف تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية ومقره لندن عن خلفيات التقارب المفاجئ بين الواليات المتحدة
األميركية وإيران ،وذكر بعض مالمح الصفقة المحتملة بين الواليات المتحدة وإيران والتي تتجاوز مسألة النفط لتصل إلى ملفات
أكثر تعقيدًا من ذلك .
ء

حبسب التقرير فإن ختفيف الضغط عن إيران والرفع التدرجيي للعقوبات
اإلقتصادية عنها ورفع الدعم الغربي عن املعارضة السورية  ،مرهون بتوقف
إيران عن ختصيب اليورانيوم عند مستوى  20باملائة والسماح بالتفتيش املفاجئ
للمفاعالت النووية  ،إضافة لتأمني انسحاب آمن لقوات الناتو من أفغانستان
واإلتفاق على بقاء عسكري حمدود فـي بعض املناطق هناك .
ومبوجب هذا االتفاق املتوقع بني الطرفني فإن طهران قد تسمح لشركات
النفط الغربية باحلصول على جزء من اإلحتياطات فـي بعض احلقول اليت
تطورها مع عوائد أعلى من تلك اليت حددت فـي العقود السابقة .
ويشري التقرير إىل أن طهران استجابت بشكل سريع لبعض تلك النقاط فبدأت
بإبداء مرونة واضحة فـي امللف النووي اإليراني  ،حيث أوقفت توسيع منشآتها
النووية وتراوحت نسب ختصيب اليورانيوم بني مستوى  5إىل  20باملائة .
ويعاني االقتصاد األمريكي من أزمة مالية نامجة عن ارتفاع سقف الدين وتفاقم
أعباء اإلعانات والبطالة  ،كما حيتاج تطوير صناعة النفط وخباصة النفط
الصخري لرؤوس أموال كبرية من شركات النفط اليت اضطرت لبيع جزء من
أصوهلا للتمكن من ذلك .
وختشى الواليات املتحدة على حتالفاتها مع الدول اآلسيوية اليت مل جتد ّ
بدًا من
استرياد النفط اإليراني على الرغم من أنها ّ
قلصت من اعتمادها عليه  ،فاليابان
وكوريا اجلنوبية وتركيا واهلند التزال مستوردة للنفط اإليراني ويزداد اعتمادها
على النفط ً
يوما بعد اآلخر مع منو اقتصاداتها .
ويشري تقرير املركز العاملي للدراسات التنموية إىل أن عودة النفط اإليراني
لألسواق األوروبية يعترب حبل جناة ألوروبا من اإلحتكار الروسي لسوق الطاقة
فيهــــــا .
وحبسب التوقعات فإن صادرات النفط الروسية قد تنخفض من  %25إىل %30
بعد عام  ،2015ما يعين أن روسيا قد ال تكون قادرة على ضمان حاجة أوروبا من
الطاقة وباألسعار املتاحة اليوم .
ويتطرق تقرير املركز العاملي ألهمية العقوبات املفروضة على إيران كونها
ساهمت فـي تغيري املوقف اإليراني من امللف النووي  ،فارتفاع التضخم والبطالة
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لنسب عالية ً
جدا بدأ ينهك األسر اإليرانية ويثري حالة من الغضب الشعيب جتاه
السياسات احلكومية  ،كما اخنفضت عوائد املوازنة العامة للدولة بشكل بات
يهدد تطوير البنى التحتية وأهمها فـي قطاع الطاقة .
ً
وأظهرت إيران ً
حقيقيا من استمرار العقوبات املفروضة عليها  ،خاصة
قلقا
ً
يوميا ال يكفي لتغطية استثمارات فـي قطاع
أن تصدير حنو  1.5مليون برميل
النفط والغاز حتتاجها إيران فـي السنوات القادمة .
وأبدت إيران خماوفها بصراحة من خسارة حصصها فـي أسواق النفط  ،حتى
أن وزير النفط اإليراني بيجان زنكنة انتقد السياسة النفطية للعراق حليف
طهران فـي املنطقة  ،واعترب أن مضاعفة العراق لصادراته النفطية كتعويض
أمرا غيـــر ودي ً
عن النفط اإليرانـــــــــي احملاصر يعترب ً
أبدا .
وحبسب املركز العاملي للدراسات التنموية فإن تركيز إيران على احلصص
النفطية أكثر من اإلهتمام بالسعر يعين أن دول أوبك ستجد نفسها فـي مأزق
يتمثل بضرورة القبول بأسعار أقل .
وأوضح التقرير أن عودة النفط اإليراني لألسواق العاملية بكميات تعادل %2.5
من خمزون دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية يعين زيادة سقف اإلنتاج
ً
يوميا أو إعادة توزيع للحصص وهذا ما سرتفضه
ألكثر من  30مليون برميل
غالبية أعضاء أوبك  ،لذلك فإن مستقبل منظمة أوبك سيكون موضع تساؤالت
كثرية وخاصة فـي قدرة املنظمة على تنظيم األسعار فـي ظل التنافس على
زيادة احلصص فيها .
ولفت التقرير إىل أن عودة الشركات النفطية الغربية للسوق اإليرانية ال يبدو
باألمر السهل  ،فطبيعة العقود املربمة مع وزارة النفط اإليرانية كانت والتزال
حمل جدل ونقاش بني املتعاملني مع وزارة النفط اإليرانية  ،لذا فقد أعلنت
طهران عن نيتها صياغة عقود أكثر جاذبية قد تسمح للشركات الغربية حبجز
اإلحتياطيات النفطية أو أخذ حصص فـي املشاريع اإليرانية  ،لكنها لن تكون
معدلة عن عقود املشاركة فـي اإلنتاج كتلك املوجودة فـي العراق .
ومن شأن اهليكلة اجلديدة للعقود النفطية  ،باإلضافة للعوامل األخرى السابقة ،
أن تساهم إىل درجة كبرية باإلسراع فـي رفع العقوبات عن طهران .

ARABISK

RESEARCH
خمسة وسائل إضافية إلقناع مستثمر عربي
بتمويل مشروعك
ثانيا  :االستشارات المهنية المكملة :

الوسيلة الثالثة و الرابعة

فـي عاملنا املعقد و املتجدد و املليئ باملتغريات ال يستطيع شخص واحد أن يلم بكافة
تناولنا فـي العددين السابقني كل من دراسة اجلدوى اإلقتصادية و نظام احملاسبة
جوانب العمل و تفاصيله  ,هذه احلقيقة تزداد كلما ازداد العمل ضخامة فماذا لو سأل
املالية كوسيلتني إضافيتني إلقناع مستثمر عربي بتمويل مشروعك و سنتناول فـي
ً
ً
كبريا و فـي بلد مثل
مشروعا
كال من نظام الرقابة الداخلية و اإلستشارات املهنية املكملة اللذين يشكالن املستثمر نفسه كيف سيستطيع هذا الذي يقدم لي
هذا العدد ً
بريطانيا أن يدير مشروعه و ينافس و يربح ؟
الوسيلتني الثالثة و الرابعة فـي هذا السياق .
أوال  :نظام الرقابة الداخلية :

إن نقطة ضعف اي مشروع فـي بريطانيا بالنسبة للمستثمر العربي هي بعده
اجلغرافـي عن املشروع و هنا يلعب نظام الرقابة الداخلية ورقته الراحبة فـي طمأنته
و تشجيعه على إختاذ القرار اإلستثماري .

إذا أردت أن تنجح باحلصول على التمويل فمن املفرتض أن جتيبه حتى و إن مل
يصرح لك بهذا التخوف الذي يدور فـي خلده و ذلك من خالل التعريج على أنك
متلك عالقات مميزة مع مستشاريني مهنيني حتصل منهم على دعم استشاري كاف
ملساعدتك على إدارة املشروع .
عالوة على ما سبق فإن وجود مثل هكذا مستشارين يشعر املستثمر أن العمل كبري و
متوقع له جناحات أكرب فالشركات الصغرية و اليت ليس لديها مستقبل واعد ال تعني
مستشارين متخصصني لدعم إدارتها .

وتقضي املعايري العاملية للرقابة الداخلية أن على املراقب الداخلي التمتع بإحرتافية
عالية و فهم لكافة جوانب العمل و أن ميلك القدرة على إعطاء أفكار و إقرتاحات بناءة
و ليس جمرد نقد الذع  ,كما تشدد هذه املعايري على حيادية و موضوعية املراقب
الداخلي  ،أما من ناحية اهليكل التنظيمي فال جيوز أن خيضع املراقب الداخلي ألي
موظف أو مدير فهو تابع مباشرة هليئة املالك مما يعزز من قدرته على القيام بعمله
ً
ختاما ٌ
حري بنا أن ننوه للفرصة اهلامة اليت باإلمكان إنتهازها فإذا وفقت بإختيار
و
مبوضوعية و دون التعرض ألي ضغط أو تأثري .
مراقب داخلي حمرتف فهو نفسه سيكون خري مستشار مهين لك و لعملك .
مما سبق نرى أن املعايري الدولية عززت من قدرة املراقب الداخلي على تقديم قيمة سنتناول فـي العدد القادم التدريب املهين امليداني و الذي يشكل الوسيلة اإلضافية
مضافة و لعب دور إجيابي  ,و بغية ضمان استمرار هذا الدور بفاعلية جيب أن ينتمي
هذا املراقب جلمعية مهنية عاملية للمراقبني الداخليني تقدم له الدعم و تلزمه بتطوير اخلامسة و األخرية للنجاح فـي إقناع املستثمر العربي بتمويل مشروعك .
مهاراته بشكل مستمر كما و تراقب بدورها عمله و أداءه .

ً ً
و جدير بالذكر أنه ليس من الضروري أن يكون املراقب موظفا دائما فـي الشركة فمن A
األفضل و األرخص تكلفة اإلستعاضة عنه جبهة خارجية متخصصة بهذا النوع من
اخلدمات .

بقلم  :كنــــان حــــــداد

حماســـــــب معتمد بريطانـــــــي
مدقق داخلي معتمد أمريكـــــي
khaddad@oxford-pro.com

محاسبة إداريـــــة
دراسات جـــــدوى
تدقيق داخلـــــــي
إستشارات مهنية
تدريب ميدانــــــي
www.oxford-pro.com

info@oxford-pro.com
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INTERVIEW
منال المجاوب :

ء

المجتمع الكويتي ُمحبـــــــــــــط !!!
تمثل قوة و عزيمة و إباء المرأة الكويتية درست الصيدلة و تعمل بها و لكن اهتامها األكبر هو بمحبوبتها
الكويت فتكرس معظم وقتها للعمل في الحقل العام و مساعدة الناس بكل الطرق و متابعة شكاويهم مع الجهات
المختصة حتى بات البعض يعتبرها بأنها تعمل أكثر من أعضاء البرلمان و طلب منها كثيرا بدخول معترك الحياة
البرلمانية إنها الناشطة الكويتية منال المجاوب

A

حاورها  -ضحى الصوص

أرابيسك استغلت وجود منال فـي لندن و كان هلا احلديث التالي معها :
من هي منال المجاوب ؟

خرجية علوم صيدالنية و طالبة دراسات عليا فـي الرياض و ناشطة
سياسية فـي الكويت .
متى بدأت كناشطة ؟

مند سبع أو مثاني سنوات من الوقت الدي كرم الشيخ جابر املرأة بالسماح
هلا بدخول اجمللس و باجململ من زمان لدي بعد سياسي حتى كان ذلك من
صغري مند أيام حرب العراق و إيران و احلروب األخرى فـي املنطقة و كنت
أتساءل من مع من ملاذا تلك األطراف تتحارب و ما السبب .
كيف كانت بدايتك كناشطة ؟

بدأت كمحللة سياسية و مل ختب حتليالتي أو ختطىء و كنت أجلس مع كل
األطراف فـي الكويت املعارضة و احلكومة و أهم شيء هو قربي من الناس
و السماع إىل همومهم و مشاكلهم خاصة املرضى الدين أواجههم فـي عملي
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اليومي و هموم الناس هي احلافز األول لي الدي دفعين إىل دخول السياسة .
هل حاولتي مساعدت الناس و هل كنت تنجحي في ذلك ؟

بكل تأكيد .
كنت تقومين بهذه المساعدات و بالرغم من عدم
كيف
ِ
وجود صفة برلمانية أو حكومية ؟

وضعي القبلي فـي البداية يساعدني فـي دلك فأنا انتمي لقبيلة الرشايدة و
هي قبيلة منفتحة على اجلميع و عالقاتها جيدة مع اجلميع ال يوجد عندنا
التعصب القبلي ً
أبدا فعلى سبيل املثال امسي منال اجملاوب و ال أقول منال
الرشايدة دافعي لذلك هو وحدة مجيع أبناء الكويت من غري التمييز بني
قبيلة و أخرى أو طائفة و أخرى مع إعتزازي الكبري بقبيليت الرشايدة .
كما كنت أتابع مشاكل الناس من خالل مقابلة املسؤولني كما اعتمد على
اإلعالم الن له دور كبري فـي حل املشاكل من خالل تسليط الضوء على
ملفاتهم و مشاكلهم العالقة .

INTERVIEW
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ذكرتي في مقابلة سابقة لك أنك ضد الطائفية
فهل تقصدي فيها الطائفية القبلية ؟

ال أبدا بل ما أقصده هو الطائفية الدينية و املتمثلة حاليا
بني الشيعة و السنة و اليت بدأت تظهر شرارتها فـي الكويت
ً
مؤخرا فالشيعة و السنة متعايشون مند زمن فـي الكويت
فـي السكن و العمل و فـي املدرسة .
يعني تؤمني بمقولة أن اإلعالم هو السلطة
الرابعة ؟

بكل تأكيد هو سلطة رابعة و يكشف الغطاء عن كثري من
األخطاء فأنا سياسيت عندما أقوم مبراجعة أي مدير أو
وزير بقضية لصاحب حق و مل يستجيب فأجلأ إىل وسائل
اإلعالم لتسليط الضوء على تلك املشكلة .
هل تمارسين نشاطك هذا بصفتك الشخصية
أم أنك تمارسينه من خالل مؤسسة معينة أو
حزب ؟

أتابع قضايا و مشاكل الناس بصفيت الشخصية و ليس من
خالل أي حزب فال أرغب حبصر نفسي حبزب معني قد يؤدي ذلك إىل أن
ً
كثريا من الناس الذين حيرتمونين لشخصي أن تصبح نظرتهم خمتلفة لي
فأنا بنت الكويت و أنا مستقلة .
و لكن أليس من الممكن أن يصعب ذلك عليكي المهمة
خاصة بأننا في زمن اإلصطفافات و التحزب ؟

ال على العكس فـي الكويت اآلن الناس ملت األحزاب و يريدون من حيقق
ً
مثقفا و يعرف من األفضل فاجلميع ينظر
مصاحلهم فالشعب اآلن أصبح
إىل ماذا ميكن أن يقدمه هذا املرشح لألجيال .
هل رشحت نفسك لإلنتخابات البرلمانية من قبل ؟

ال  ،مل ارشح نفسي من قبل
أنت تساعدين الناس خصوصًا و ان
لماذا لم ترشحي نفسك و ِ
وجودك في البرلمان من الممكن أن يساعدك أكثر للتواصل
مع أعضاء الحكومة ؟

ً
قريبا ان شاء اهلل  ،و أنا أشكر من خالل جملة أرابيسك كل من طلب مين
الرتشح و لكن مل حين الوقت بعد .

التطور قادم بالكويت ال محالة
و في عدة مجاالت و لكن ما
يؤخره هو حل البرلمان الدائم

نفهم من هذا أنه اتهام بأن الحكومة دائمًا تظلم الشعب و
تضيع حقوقه ؟

ال ً
أبدا ال أقصد بان احلكومة تظلم و لكن هناك شعور عند املواطن من خالل
طبيعة العمل احلكومي فـي كل دول العامل بأن احلكومات ليست فـي طرفه و
لذلك يوجد جملس نواب ميثل الشعب و يوجد فـي املقابل حكومة .

أال تعتقدين بان نشاطك الجريء و تصريحاتك بأنك تنوين في
يوم من األيام دخول المعترك البرلماني بأنه قد يجعل الضوء
يسلط عليك و يصبح لك خصوم قد يعيقونك عما تخططين
له ؟

كان فـي املاضي من خالل الواسطات و احملسوبيات أما اآلن فتتم من خالل
األمري و حبثه عن الكفاءات للتعني .

ال ابدا  ،فأهم شيء لي هي قاعدتي و الناس الذين حيبونين و يثقون بي حتى
أن ً
كثريا من النواب أثناء محالتهم اإلنتخابية يتواصلون معي لكي أوجه الناس
للتصويت هلم .

هل من الممكن أن نرى منال المجاوب في الحكومة ؟

ما هو تمثيل المرأة في البرلمان الكويتي ؟

كيف يتم التعيين بالمناصب الحكومية ؟

ال ألنه يوجد حقوق ناس و ال أريد أن أظلم أحد و ألنين فـي هذه احلالة
سأصبح من طرف احلكومة و انا أريد أنا أبقى ً
دائما من طرف الشعب .

ً
ً
ضعيفا فلم توجد املراة
كثريا ألن دورها التشريعي كان
هذه األيام إخنفض
القوية فـي الربملان .
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INTERVIEW
ما هو سبب محاربة الحكومة لإلسالميين ؟

ال ميكنك القول أنها حتاربهم و لكن لغة احلوار ( أصبحت ) صعبة و أن
تستمر فـي اجلدال  ،هذا يؤثر على مصلحة العمل احلكومي فيجب إحرتام
ولي األمر بكل األحوال .
ما حجم الفساد و الرشوة في الكويت و أريد جواب صريح ؟

بكل الدول هناك فساد و رشاوي و لكن إن شاء اهلل سوف تصلح األمور .
نفهم منك أن الفساد موجود في العمل الحكومي في
الكويت ؟

نعم بكل تأكيد و قد قلت ذلك ً
كثريا .

هل تمت محاسبة و مساءلة أي مسؤول عن فساده ؟

نعم يوجد و هناك حماكمات ضدهم و لكن
تأخد وقت
ما هي
الكويتي ؟

درجة

استقالل

القضاء

بالنسبة للكوادر التدريسية هل يوجد اكتفاء داتي من حيث
حملة شهادة الدكتوراة ؟

نعم االن يوجد اعداد جيدة و مسعت مؤخرا بأنه يوجد مشكلة فـي تعيينهم و
لكن ال ادري ما هي حقيقة هذه املشكلة حتى االن .
كيف تقيمين عالقة الكويـــــــت بدول مجلـــــــــــس التعــــاون
الخليجي ؟

عالقة قوية و هناك تنسق قوي على عدة مستويات .
ما هي درجة رضا المجتمع الكويتي ؟

لنكون صرحيني فهو حمبط بسبب تأخر عملية التنمية و خاصة فيما خيص
حياته اليومية اجلامعات قليلة كذلك املستشفيات .

اإلعالم الكويتي مثله مثل
باقى إعالم الدول العربية
فال يوجد إعالم جكومي
ينقل الحقيقة كاملة

مستقل ً
متاما حتى أن األمري رضي أن يكون هو
حمل تقاضي حيث قال بيين و بينكم القضاء ،
فمن خالل سفري لعدة دول اخلليجية و غريها
وجدت أن سقف احلريات فـي الكويت مرتفع
ً
جدا فأي مواطن بإمكانه تنظيم شكوى ضد أي
وزير أو مسؤول حكومي و يتم النظر بشكواه و
كذلك اإلعالم له مطلق احلرية فـي تناول أي مسؤول .

كنا قد أوردنا خبر في عدد سابق بمجلة أرابيسك بأن عجز
ميزانية الكويت سيكون  179مليار دوالر في عام  2030فما
مدى صحة هده التوقعات ؟

ال اعتقد صحة هذا اخلرب بل على العكس يوجد فائض مالي و أكرب دليل على
ذلك هو زيادة الرواتب ً
حاليا من قبل احلكومة و كذلك رفع مستوى اإلقرتاض
السكين حيث كان  70ألف إرتفع ليصبح  100ألف دينار كوييت .
أين هو تطور الكويت االن من دول الخليج ؟

بصراحة التطور قادم ال حمالة و فـي عدة جماالت و لكن ما يؤخره هو حل
الربملان الدائم و املعارضة و الطعون اإلدارية و الدستورية و ما إىل ذلك و بشكل
عام اإلستثمار ضعيف و لكن االمري طال عمره طرح مشروع الكويت اجلديدة
ما هو مستوى التعليم و الجامعات في الكويت ؟
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كيف تصفين طبيعـــــــــــة المجتمـــــــع
الكويتي ؟

أحب اجملتمع الكوييت فهو جمتمع منفتح و طيب .
ما سبب انفتاح المجتمع الكويتي أكثر
من غيره من الدول الخليجية ؟

ألننا نعطي اوالدنا الثقة من الصغر ونعلمهم
ما هو واقع اإلستثمار السياحي في

الكويت ؟

جيد لدينا أربعة شهور فـي السنة يقام فيها مهرجانات و خاصة مهرجان هال
فرباير ولكن نريد أكثر نريد أن نكون مثل دبي  ،خاصة أنه يوجد لدينا فائض
مالي و لكن هناك فـي بطء باإلستثمار و التنفيذ بسبب احلل املتكرر للربملان
و الطعون و ما إىل ذلك .
أال يجب على األمير أن يتخد زمام األمور في ظل هذا التأخير
من قبل الحكومة ؟

األمري يطالب ً
دائما احلكومة باإلسراع فـي العمل .

ما رأيك باالعالم الكويتي و خاصة االعالم الحكومي ؟

هو مثله مثل باقي الدول العربية ال يوجد اعالم حكومي ينقل احلقيقة كاملة .
لماذا ال يوجد لديكم قناة كالعربية و الجزيرة و سكاي نيوز
عربية ؟

يوجد جامعة واحدة و هناك مشكلة فـي املقاعد الدراسية والشعب كلها
مغلقة و احلكومة تتغلب على هذه املشكلة باإلبتعاث اخلارجي و الداخلي إىل
جامعات خاصة .

اعتقد أنه من األفضل أن ال يكون لدينا قناة كالعربية و كاجلزيرة فهي جتلب
ً
كثريا من اخلصوم .

أال يعتبر هذا مكلف للحكومة أكثر من أنه العمل على بناء
جامعات جديدة ؟

لماذا ال يوجد لديكم قناة كالعربية و الجزيرة و سكاي نيوز
عربية ؟

بكل تأكيد و حنن طالبنا احلكومة مرارا و تكرارا و االن يوجد جامعة جديدة
قيد االجناز .

اعتقد أنه من األفضل أن ال يكون لدينا قناة كالعربية و كاجلزيرة فهي جتلب
ً
كثريا من اخلصوم .
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ما رأيك بالفنانات الخليجيات ؟

انا اسفة ألقول ذلك  ،ولكن بعضهن تافهات خاصة عندما يعرضن على
صفحاتهن الشخصية على مواقع التواصل االجتماعي حقائب أو جموهرات
باالف الدوالرات فمن وجهة نظري اهتماماتهن سطحية و ال ختدم الشعب
اخلليجي .
ما موقفك من الثورة السورية ؟

حنن مع الشعب السوري و مع مطالبه املشروعة و نيل حريته و حنن فـي
ً
دائما الكثري من احلمالت اإلغاثية لدعمهم و الوقوف إىل
الكويت ننظم
جانبهم و لكن جيب أن يكون هناك حل سلمي و وقف للقتال .
ما موقفك من ايران ؟

نتمنى أن تلتفت إىل أمورها الداخلية فهذا أفضل هلا و للمنطقة .
ما موقفك من األخوة الذين لهم مطالب في البحرين ؟

ال يوجد لدي تفاصيل و ال أعرف من هو على حق و من هو على باطل .
ما موقفك من األحداث األخيرة في مصر و الذي حصل ؟

كنا نتمنى أن يكون الرئيس منتخب عن طريق صناديق اإلقرتاع و هذا ما
حصل و كان جيب أن يتم تغيري الرئيس مرسي بصناديق اإلقرتاع ً
أيضا و لكن
باجململ الفريقني إرتكبا أخطاء .
ما سبب وجودك في لندن ؟

لندن من أحب املدن على قليب و انا هنا للسياحة ككل عام .
كيف تصفي تواجد العرب في لندن ؟

رائع و فـي اخر سنتني زادت أعدادهم سواء من حيث املقيمني أو الذين يأتون
بغرض السياحة أو العالج النه يوجد تسهيالت للعرب و املسلمني هنا من
حيث املساجد من حيث احلرية فـي إرتداء أي زي على عكس فرنسا حيث مت
منع النقاب على سبيل املثال .
ما أكثر شيء تحبيه في لندن ؟

اجلو و احلرية و التسوق .
كيف هي الصحف الخاصة في الكويت ؟

يوجد قانون مطبوعات ينظم عملهم و عليهم رقابة شديدة و أنا أؤيد هده
ً
الرقابة درءا للفتنة فمعظم اخلبطات الصحفية يقصد منها املادة أو الشهرة جملة رائعة و راقية جدا و مل أشاهد من قبل أي جملة عربية فـي لندن تهتم
أو التشهري .
بشئون العرب و السياح و حتى إعالناتها مجيلة حيث نشاهد كثري من املطاعم
و احملالت اليت من املمكن أن نقصدها و أشكرها على استضافيت .
ما رأيك بمجلة أرابيسك كمجلة للعرب في لندن ؟

هل يوجد قنوات تلفزيونية خاصة ؟

نعم يوجد حوالي  5قنوات خاصة .
باالنتقال لحياة منال الخاصة هل أنت متزوجة ؟

ال فأنا متفرغة للكويت و خلدمة شعب الكويت .
هل مستبعدة فكرة الزواج نهائيا ؟

ال أبدا فهذا نصيب و إن وجد الشخص املناسب بكل تأكيد أرحب بالفكرة .

تحب أن تختمي بها ؟
كلمة أخيرة
ِ

أمتنى من الشعب الكوييت أن يهدأ ً
قليال و أدعو املعارضة أن تكون عاقلة و ان
تعود عن مقاطعتها و ان حيذر الشعب الكوييت من شرارة أي فتنة و أمتنى من
األداء الوظيفي أن يكون أرقى و أن يكون بإخالص و كذلك تفعيل دور حمكمة
الوزراء .
و أشكر االمري الوالد صباح االمحد على عطاءاته و افتخر أني كويتية .
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REPORT

حصاد
A

تقرير  -شيماء رؤوف

مولد أشهر طفل في العالم ووفاة قديس الطرب واستقالة تاريخية لبابا الفاتيكان
سيول السعودية وإعصار الفلبين وفيضانات الهند تقتل وتشرد اآلالف
مصر بين ثورة وانقالب  ..ورئيس جديد في إيران ..وأمير قطر يتنحى ألبنه ..والعالم يفقـــــــــد
زعيم اشتراكية القرن
حرب كالمية بين كوريا الشمالية والواليات المتحدة ..وفي سوريا يبقى الوضع كما هو عليه
عام مر وأعوام مازالت فـي اإلنتظار..
أشخاص ميوتون  ،وآخرون يولدون  ..قرارات تؤخذ  ،وثورات حتدث ،
وإحتجاجات يتم قمعها  ..تغري فـي الشئون االقتصادية والسياسية والفنية
ً
أيضا على كل املستويات  ..زالزل وإعصارات ربانية تنذر مبا هو
والرياضية
قادم  ...اتفاقات ومشاورات رمبا مرت مثل سابقيها ورمبا هي فـي انتظار
 2014ليؤخذ قرار فيها  ..أحداث غريت جمرى التاريخ وأخرى كان مكانها «
مزبلة التاريخ »  ،وأيا كانت األحداث فيبقى السؤال الذي يسيطر على مجيع
العقول  ،ماذا حدث فـي  2013الذي حيمل أيقونة رقم «  » 13واليت تسببت
فـي «عقدة» الكثريين الذين مألت أيامهم احلداد والسواد والفرحة ً
أيضا فـي
بعض األوقات .
يناير : 2013
انتخابات تشريعية مبكرة في األردن :

فـي  23من يناير املاضي  ،جرت انتخابات األردن التشريعية املبكرة واليت
كانت نسبة التصويت فيها  %56.5من إمجالي من هلم حق التصويت بالدولة
وذلك وفقا للهيئة املستقلة لالنتخابات  ،وهو ما كذبته مجاعة اإلخوان
املسلمني األردنية  ،مشرية إىل أن النسبة مل تتعدى . %24.8
حادث منشأة الغاز بالجزائر :

فـي صباح يوم  16يناير العام اجلاري  ،استيقظ العامل كله على خرب مقتل
 39أجنبيا فـي منشأة الغاز مبدينة « عني أميناس » باجلزائر  ،واتهم خمتار
بلمختار القيادي بكتيبة « املوقعون بالدماء » بتورطه فـي احلادث  ،ولكن حتى
اآلن مازال بلمختار حرا طليقا !!
فبراير : 2013
نيجيريا تفوز بكأس األمم االفريقية للمرة الثالثة في تاريخها:

استطاعت نيجرييا أن حتصد كأس القارة السمراء للمرة الثالثة فـي تارخيها
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وذلك بعد تغلبها على منتخب بوركينا فاسو فـي املباراة التارخيية اليت مجعت
بينهما فـي العاشر من فرباير املاضي  ،واليت انتهت بفوز النسور بهدف نظيف
.
التجربة النووية الثالثة لكوريا الشمالية :

أدان اجملتمع الدولي واألمم املتحدة التجربة النووية اليت قامت بها كوريا
الشمالية يوم  12فرباير املاضي  ،وهو ما نتج عنه زلزال بقوة  4.9رخيرت
هز كوريا الشمالية بأمجعها  ،والذي نتج عنه توتر فـي العالقات بني البلد
اآلسيوي والواليات املتحدة األمريكية  ،ما وصل إىل حد التهديد بالتدخل
العسكري واحلربي .
ّ
سطام بن عبد العزيز آل سعود :
وفاة األمير

فـي  12فرباير املاضي  ،أعلن الديوان امللكي السعودي وفاة صاحب السمو
امللكي األمري سطام بن عبدالعزيز آل سعود أمري منطقة الرياض .
انفجار نيزك في مدينة تشيليابينسك الروسية :

فـي  15فرباير املاضي  ،سقط نيزك بسرعة  18كيلومرت فـي الثانية فـي
اجتاه كوكب األرض  ،إال إنه انفجر فـي اجلو قبل اصطدامه باألرض حبوالي
 25كيلو مرت  .فاقت قوة انفجاره  30ضعف قوة القنبلة الذرية اليت ُأسقطت
على مدينة هريوشيما اليابانية،ما جيعله أقوى نيزك ضرب الغالف اجلوي
لألرض منذ قرن من الزمان  ،حيث أسفر عن اصابة  1.491شخص بينهم أكثر
من  200طفل  ،باإلضافة إىل إتالف أكثر من  4.300مبنى .
استقالة تاريخية لبابا الفاتيكان بيندكت السادس عشر :

فـي  28فرباير املاضي  ،تقدم بابا الفاتيكان بيندكت السادس بأول استقالة
تارخيية للكنيسة منذ عام  ،1415وذلك بسبب تقدمه فـي العمر وشعوره أنه مل
يعد قادرا على أداء واجباته كبابا للكنيسة الكاثوليكية .

REPORT

مارس : 2013
وفاة الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز بعد معاناة مع
السرطان :

فـي صباح اخلامس من مارس املاضي  ،أعلنت احلكومة الفنزويلية احلداد
سبعة أيام على روح الرئيس الراحل هوغو تشافيز وامللقب برئيس اشرتاكية
القرن الواحد والعشرين  ،وذلك بعد إصابته مبرض السرطان الذي توغل إىل
جسده سريعا وأودى حبياته .
انتخب الكاردينال االرجنتيني خورخي ماريو بابا جديدا
للفاتيكان :
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نيجيريا تحصد الصدارة الكروية
للقارة السمراء  ..والبرازيل تخطف
كأس القارات من الماتادور

بعد استقالة بيندكت السادس عشر  ،اختار كرادلة الكنيسة الـ  115خورخي بابا
جديدا للفاتيكان وذلك فـي  13مارس املاضي  ،ليصبح أول بابا من األمريكيتني
واليسوعي االول الذي يتوىل سدة البابوية .
اعتراف جامعة الدول العربية بالمعارضة السورية كممثل
للبالد :

فـي الفرتة من  21إىل  27من مارس املاضي  ،استضافت العاصمة القطرية
الدوحة مؤمتر القمة العربية والذي اعرتف فيه جملس اجلامعة العربية
باالئتالف الوطين لقوة الثورة كممثل للشعب السوري  ،بينما قدم كل من
اجلزائر ولبنان والعراق رفضهم هلذا القرار .
سقوط عاصمة أفريقيا الوسطى في يد المتمردين وهروب
الرئيس :

فـي  24مارس املاضي  ،متكن متمردون من السيطرة على عاصمة افريقيا
الوسطى باجني  ،ما أدى إىل هروب رئيس البالد إىل الكونغو الدميقراطية .
كندا  ..أول دولة تنسحب من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة
التصحر :

أعلنت كندا فـي  27مارس املاضي عن انسحابها من اتفاقية األمم املتحدة
ملكافحة التصحر  ،وذلك بسبب قلة الفاعلية و« البريوقراطية » اليت تطبع هذا
الربنامج  ،وذلك وفقا ملا أكده رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر .
أبريل : 2013
محو إسرائيل من على شبكة اإلنترنت :

فـي السابع من أبريل املاضي  ،نفذ آالف األعضاء من األنونيموس تهديدهم
مبحو إسرائيل من على شبكة اإلنرتنت وذلك بعد استهدافهم ملواقع البنوك
واملدارس والشركات اإلسرائيلية اإللكرتونية واخرتاقها فـي آن واحد  ،وهو ما
هز الكيان الصهيوني فـي ذلك الوقت .
تفجيرات مارثون بوسطن :

فـي  15أبريل املاضي  ،احتشد أكثر من  27ألف شخص من املتفرجني
واملشاركني فـي مارثون مدينة بوسطن األمريكية  ،وفوجئ اجلميع بانفجار
قنبلتني  ،ما أسفر عن مقتل  3وإصابة  264آخرين .
مجزرة جديدة الفضل بريف دمشق :

وهي اجملزرة اليت راح ضحيتها  566سوري قتلوا على يد اجليش النظامي
السوري بريف دمشق فـي  21من أبريل املاضي  ،حيث عثر على مئات اجلثث
املتفحمة بينهم عشرات األطفال والنساء .
إنطالق حملة تمرد إلسقاط نظام االخوان في مصر:

فـي  26أبريل املاضي  ،قام ثالثة من النشطاء السياسيني مبعاونة بعض
احلركات بتدشني حركة مترد والبدء فـي مجع توقيعات للمطالبة بانتخابات
رئاسية مبكرة واإلطاحة بالنظام اإلخواني  ،حيث متكنت من مجع  22مليون
توقيع قبل  30يونيو املاضي .

مقتل أكثر من ألف شخص في انهيار مبنى تجاري بالقرب من
العاصمة البنغالية :

إنه احلادث األكثر دموية فـي العصر احلديث  ،وثالث أكثر كارثة صناعية فـي
العامل  ،حيث لقي أكثر من  1129شخص مصرعهم  ،وأصيب أكثر من 2500
آخرين يوم  24أبريل املاضي  ،فـي انهيار مبنى مكون من مثانية طوابق جتارية
فـي سافار أوبازيال بالقرب من العاصمة البنغالية دكا .
أمطار البيضاء تهز المملكة العربية السعودية :

هي أمطار تارخيية مل تشهدها اململكة العربية السعودية منذ أكثر من  25عاما
 ،حيث بدأت أمطار وسيول غزيرة تهطل على عدة مناطق سعودية فـي 24
أبريل املاضي  ،ما أسفر عن إخالء أكثر من  6قرى فـي حميط وداي تبالة فـي
حمافظة بيشة  ،باإلضافة إىل مقتل  25شخص .
مايو : 2013
تفجيرا الريحانية التركية وسقوط  51قتيل :

انفجرت سيارتان مفخختان أمام مبنى بلدية الرحيانية الرتكية على
حدود سوريا فـي  11مايو املاضي  ،ما أسفر عن سقوط  51قتيل  .وأفادت
وزارة الداخلية الرتكية أن السيارتني اللتني مت استخدامهما فـي احلادث مت
تهريبهما من سوريا .
مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ:66

والذي أقيم فـي الفرتة من  15مايو املاضي إىل  26من الشهر ذاته  .واستطاع
املخرج عبد اللطيف كشيش واملمثلتني ليا سيدو وأديل إكساركوبولوس حصد
السعفة الذهبية عن فيلم حياة أديل  .وجنح الفيلم الفرنسي «الصورة املفقودة»
الذي أخرجه وكتبه ريثي بان فـي أن حيصد جائزة قسم
 ،Un Certain Regardأما جائزة جلنة التحكيم فـي نفس القسم
اقتنصها الفيلم الفلسطيين ُعمر  ،من كتابة وإخراج هاني أبو أسعد  ،أما
جائزة املوهبة فكانت من نصيب طاقم عمل الفيلم املكسيكي La Jaula
 ، de Oroفـي حني فاز الفيلم األمريكى  Fruitvale Stationجبائزة
املستقبل من
.Un Certain Regard
احتجاجات ميدان تقسيم بتركيا :

فـي  28مايو املاضي  ،احتج ناشطون بيئيون ضد إزالة أشجار فـي ميدان
تقسيم إلنشاء مركز جتاري  ،وهو األمر الذي قابلته قوات الشرطة الرتكية
بالعنف  ،ما أدى إىل تطور االحتجاجات لتشمل االعرتاض على سياسات
حكومات أردوغان  ،ما دفع الشرطة ملزيد من العنف أثناء فض التظاهرات
 ،حيث استخدمت القنابل املسيلة للدموع واعتقلت أكثر من  939متظاهر .
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إيران توافق على الحد من تطوير
برنامجها النووي مقابل تخفيف
العقوبات عنها  ....ووفاة قديس
الطرب اللبناني  ....وجنوب أفريقيا
تصلي من أجل الزعيم الراحل مانديال
أكتوبر : 2013
 140دولة توقع على معاهدة ميناماتا الصحية البيئية :

فـي العاشر من أكتوبر املاضي  ،وقعت  140دولة حول العامل على معاهدة ميناماتا
التابعة لألمم املتحدة واليت تهدف إىل محاية الصحة البشرية والبيئة من انبعاثات
وإطالقات الزئبق ومركباته .
وفاة الفنان وديع الصافي عن عمر ناهز  92عاما :

شهد  11أكتوبر املاضي  ،وفاة الفنان العربي اللبناني وديع الصافـي  -قديس الطرب
 عن عمر ناهز  92عاما قدم خالهلا مسرية فنية ضخمة من األغنيات الرائعة .انتخاب مجلس األمن :

فـي  17أكتوبر املاضي  ،عقدت انتخابات جملس األمن الختيار أعضاءها غري
الدائمني خالل دورة اجلمعية الـ 68بنيويورك  ،حيث مت انتخاب تشاد وشيلي
وليتوانيا ونيجرييا واململكة العربية السعودية ملدة سنتني تبدأ فـي  ،2014بينما
فـي  18من الشهر ذاته  ،أعلنت السعودية اعتذارها عن شغل املنصب بعد اتهامها
للمجلس بعدم قدرته على حل القضايا اهلامة فـي الشرق األوسط وعلى األخص
القضية الفلسطينيـــــة .
نوفمبر : 2013
إعصار يولندا يودي بحياة أكثر من  5آالف شخص في فيتنام
والفلبين :

فـي الثامن من نوفمرب املاضي  ،هب اعصار يولندا على دوليت الفلبني وفيتنام  ،ما
أسفر عن مقتل  5653شخص على األقل وتدمري عدة منازل ومباني .
تفجير السفارة اإليرانية في بيروت :

فـي  19نوفمرب املاضي  ،قام جمهولون بتفجري انتحاري مزودج أمام السفارة
اإليرانية فـي العاصمة اللبنانية بريوت  ،ما أدى إىل مقتل أكثر من  23شخص
وإصابة  160آخرين .
إيران توافق على الحد من تطوير برنامجها النووي مقابل تخفيف
العقوبات :

فـي  24نوفمرب املاضي  ،وافقت إيران على احلد من تطوير برناجمها النووي وذلك
مقابل ختفيف العقوبات الصادرة ضدها  ،وذلك بعد توقيعها لالتفاق املؤقت مع
جمموعة  1+5حول الربنامج النووي اإليراني .
ديسمبر : 2013
وفاة نيلسون مانديال بطل النضال ضد الفصل العنصري :

 5ديسمرب املاضي  ،أعلن رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما أن نيلسون مانديال
 ،بطل الكفاح ضد التمييز العنصري  ،توفـي عن عمر  95عاما فـي منزله
جبوهانسربغ .
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إطالق ساعـــــــة pine
الذكية الداعمة لشرائـــــــح
االتصاالت

إنقطاع « واتس آب

»  4ساعات يؤثر على

 300مليون

أعلنت الشركة املطورة لتطبيق « واتس آب » الشهري ،
ً
انقطاعا دام
استعادة اخلدمة بالكامل  ،بعد أن شهدت
ملدة  4ساعات فجر األحد .
وكانت الشركة قد أعلنت عرب حسابها على «تويرت»
عن خلل فـي خدمتها تأثر به معظم املستخدمني فـي
كافة أحناء العامل .
وأكدت الشركة استعادة اخلدمة بشكل كامل بعد
مضي أربع ساعات من اخللل  ،ولكنها مل تقدم أي
تفسري فين للخلل احلادث .
ويعد « واتس آب » التطبيق األشهر فـي تبادل الرسائل
حول العامل  ،رغم أن عمر اخلدمة ال يتعدى  4سنوات
ويبلغ عدد مستخدمي التطبيق  300مليون شخص ،
ً
شهريا  14.6مليون مستخدم جدد  ،بنسبة
وجيتذب
زيادة  233فـي املائة سنويا ً.
ً
يوميا عرب اخلدمة من
وارتفع عدد الرسائل املتبادلة
مليارين إىل  10مليارات رسالة .ء
ء

ء

ء

حصلت شركة  Neptuneالكندية على التمويل
املادي الالزم إلنتاج ساعتها الذكية اجلديدة Pine
 ،وهي الساعة اليت تعمل بنظام « أندرويد » وتدعم
إمكانية تركيب شرحية إتصاالت .
وكانت الشركة دشنت محلة على موقع
« »Kicstarterللحصول على التمويل املادي الالزم
إلنتاج الساعة  Pineوقدره  100ألف دوالر إال أنها
جتاوزت هذا احلد  ،لتبدأ مرحلة التعاقد مع مزودي
القطع الداخلية لبدء عملية االنتاج .
ومتلك الساعة الذكية شاشة بقياس  2.4بوصة بدقة
 320×240بكسل  ،ومدعومة مبعاجل «سنابدراجون إس
 »4ثنائي النواة من « كوالكوم » والذي يعمل بسرعة
 1.2غيغاهرتز .
وتضم الساعة  Pineذاكرة وصول عشوائي سعة
 512ميغابايت ،وسوف توفرها شركة Neptune
بسعيت ختزين سواء  16غيغابايت أو  32غيغابايت ،
وبلونني هما األبيض واألسود .
وتبلغ دقة الكامريا األساسية فـي الساعة الذكية 5
ميغابكسل  ،ووضعت كامريا ثانية بالشاشة األمامية
للساعة بدقة  ، VGAوكال الكامرياتني مدعومتان
بفالش ضوئي من نوع . LED
وتدعم الساعة  Pineتركيب شرحية اتصاالت
من نوع  Micro-SIMحيث تقوم بإجراء املكاملات
الصوتية ومكاملات الفيديو وإرسال واستقبال
الرسائل النصية القصرية عرب شبكات اتصاالت
اجليل الثالث (  ، ) 3Gودون احلاجة لتكون متصلة
بهاتف ذكي أو حاسب لوحي .
وتعمل الساعة الذكية اليت ستنتجها شركة
 Neptuneبنظام « أندرويد  » 4.1.2املعروف
ً
اختصارا باسم « جيللي بني »  ،حيث تدعم تشغيل
كافة تطبيقات نظام « أندرويد »  ،إال أنها تفتقر
للوصول إىل متجر « وجل بالي » لتطبيقات النظام
الذي تطوره « جوجل » .
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أخبار التكنولوجيا
املكان األفضل لتسوق التكنولوجيا

تأتيكم برعاية

سامسونغ تطرح تقنية تسمح بفتح
الهاتف عبر بصمة العين
تقدمت شركة سامسونغ الكورية بطلب لتسجيل براءة
إخرتاع لتقنية قامت بتطويرها تتيح إلغاء تأمني قفل
اهلواتف الذكية عرب مسح قزحية العني  ،وذلك حبسب
 Patent Boltنص براءة اإلخرتاع اليت نشرها موقع
املتخصص بنشر براءات اإلخرتاع .
ُ
وتعترب التقنية اليت تسعى سامسونغ لتوفريها  ،وهي
ً
ً
مسح القزحية  ،أكثر تعقيدا وتطورا من التقنيات اليت
تعتمد على مسح الشبكية لكن سامسونغ إختارتها
ألنها أكثر دقة وسرعة  ،وألنها أكثر قابلية للتنفيذ على
األجهزة الصغرية مثل اهلواتف الذكية وإن كانت مثل
هذه التقنية ذات تكلفة عالية  ،إال أن سامسونغ متكنت حبسب براءة إخرتاعها من تطويرها بطريقة
مناسبة للهواتف الذكية من حيث التكلفة وطريقة التنفيذ  ،كما تتميز هذه الطريقة بأنها ميكن أن
ً
مرتديا للنظارات أو العدسات الالصقة .
تعمل حتى لو كان املستخدم
وتعتمد التقنية اليت طورتها سامسونغ على باعث ضوئي صغري يقع فـي اجلهة األمامية للهاتف يقوم
بإرسال شعاع من الضوء يستطيع قراءة بصمة القزحية ومقارنتها بالبصمة املخزنة فـي اجلهاز  .ما
ً
عمليا بالتقاط صورة للقزحية  ،لكنها ختتلف عن الصور التقليدية اليت
يفعله هذه الشعاع هو أنه يقوم
ميكن أن تلتقطها بالكامريا  ،حيث تكون هذه الصورة دقيقة للغاية إىل درجة أنه ميكن استخدامها
لتمييز قزحية عني ً
دونا عن األخرى  .وال توجد معلومات مؤكدة حول موعد توفر هذه التقنية .
ء

ء

ء
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ثالث شهور قادمة تبشر بقدوم موجات ثلوج غير مسبوقة على بريطانيا

الثلوج ستضرب بريطانيا بقوة
توقع خرباء الطقس ثالث شهور غري منقطعة من الثلوج ستضرب بريطانيا
وبشكل متقطع فـي جنوب البالد وبشروا بأرقام قياسية ستسجل فـي تاريخ
بريطانيا احلديث .
ومن املتوقع ان تبدأ املوجة فـي األيام العشر األوائل لشهر كانون أول تستمر حتى
شهر آذار من العام القادم  .ويتوقع أن يكون شهر كانون أول للعام احلالي األقسى
برودة فـي التاريخ احلديث مما يعين أن أعياد امليالد سرتتدي احللة البيضاء
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وينصحون اخلرباء ان نتسوق بعناية ونكثر من املالبس املضادة للربد .
وقد أسرد اخلرباء قائمة من األماكن العامة اليت من املمكن ان تتضرر فـي هذه
املرحلة القاسية ومنها الطرقات السريعة مع إحتمال حوادث سري وضرر كبري
فـي خطوط سكك القطارات وموت بعض املسنني جراء التعرض للربد القارس .
ونصحوا بان يتناول الناس اطعمة تساعد على حماربة الربد والتقليل من تأثريها
السليب على جسم اإلنسان .

SPORTS | NEWS

المونديال على
أرض السامبـــــا
البرازيل واسبانيا األقرب
لحصد اللقب  ......في
حضور كامل العدد للكبار
 ....وابرز النجوم الغائبين
إبراهيموفيتش وبيل
ولفاندوفسكي

أشهر قليلة تفصلنا عن انطالق صافرة مونديال  2014املقام
بالربازيل  ،وكلما اقرتب موعد البطولة املزمع عقدها فـي  12يونيو
 ،كلما ازدادت التوقعات والتكهنات والتقارير  ،اليت تعكس حجم
االهتمام العاملي الضخم بهذا احلدث الذي ينتظره عشاق كرة
القدم فـي كافة ربوع العامل .
مواجهات شرسة

وبالرغم من أن مونديال أرض السامبا سيشهد حضور كامل العدد
للمنتخبات الكبرية  ،إال أن مهمة التأهل مل تكن مفروشة بالورود
فمعظمها تأهل بعد مواجهات فاصلة شرسة .
وتأتي فرنسا والربتغال وأورجواي على رأس املنتخبات الكبرية
اليت تأهلت من خالل مباريات فاصلة  ،وكانت مهمة فرنسا هي
األصعب  ،حيث اصطدمت باملنتخب األوكراني العنيد الذي اعتقد
إنه سريقص على نغمات مونديال السامبا بعد أن حقق فوزا
«وهميا» على أرضه بهدفني نظيفني  ،إال أن أداء الديوك فـي مباراة
العودة جاء مبا ال تشتهيه اجلماهري األوكرانية بعد أن استطاع
الفرنسي كريـــــــم بنزمية جنم ريال مدريد ومدافع ليفربــــــــــول
december 2013 - ISSUE 11 P 27

مامادو ساكو أن يسجال هدفني قبل أن تطيح النريان الصديقة بآمال أوكرانيا عندما سجل
اوليج جوسيف هدفا عن طريق اخلطأ فـي مرمى فريقه .
ومل تكن مهمة برازيل أوروبا أسهل من الديوك  ،حيث اصطدمت بالسويد فـي مواجهة شرسة
انتهت ذهابا بفوز الربتغال بهدف وحيد من رأسية لكريستيانو رونالدو جنم ريال مدريد والذي
دق طبول التأهل فـي مباراة العودة أيضا بعد تسجيله ثالثة أهداف فـي شباك املنتخب السويدي
الذي مل يستطع أن يعرب به مهامجه زالتان إبراهيموفيتش حيث مل يسجل سوى هدفني فقط
 ،لتحجز الربتغال مكانا هلا بني كبار املونديال .
وكانت مهمة منتخب أوروجواي هي األسهل بني مهمات الكبار حيث اصطدم باملنتخب األردني
الذي يقوده املدير الفين املصري حسام حسن  ،ل ُيسحق املنتخب العربي خبماسية نظيفة بني
مجاهريه  ،ما كان كفيال حبجز تذكرة التأهل للفريق الالتيين بعد انتهاء مباراة العودة بالتعادل
السليب .
البلد المستضيف  :البرازيل
عدد المدن المستضيفة  12 :مدينة
الموعد  :من  12يونيو وحتى  13يوليو (  32يوم )
عدد الفرق  32 :فرقه

نجوم غائبة عن سماء البرازيل

فرح عشاق كرة القدم بوجود كافة املنتخبات الكبرية فـي املونديال  ،إال
أن بعض احلزن راودهم بسبب غياب بعض النجوم الذين كان وجودهم
سيمنح نكهة مميزة إضافية للبطولة  ،وخاصة السويدي إبراهيموفيتش
جنم باريس سان جريمان  ،والويلزي جاريث بيل جنم ريال مدريد ،
والبولندي ليفاندوفسكي جنم بروسيا دورمتوند  ،ولكن بالتأكيد وجود
ً
كفيال بتقديم
الدون رونالدو والساحر ميسي والصاروخ ريربي  ،سيكون
املتعة الكاملة للجماهري .
أصحاب األرض األقرب

وبالرغم من اتفاق اخلرباء واحملللني على أن البطولة ستكون قوية ومميزة
 ،إال أن التكهن بصاحب احلظ األكرب حلصد اللقب مل يكن مهمة سهلة ،
فالربازيل هي صاحبة األرض واجلمهور والكرة اجلميلة  ،وأسبانيا حاملة
اللقب لن تستسلم أمام قوة السامبا وخاصة فـي ظل رغبتها فـي الثأر من
الربازيل بعد أن خطفت منها لقب بطولة كأس القارات األخرية واليت
أقيمت أيضا على مالعب راقصي السامبا  ،لذا مت وضع الربازيل فـي
صدارة قائمة الفرق املرشحة حلمل كأس البطولة  ،وجاءت أسبانيا ثانية
 ،ثم األرجنتني وأملانيا .

المنتخبات المتأهلة لمونديال البرازيل

الجزائر تحمل راية العرب بين كبار اللعبة
فى العالم بمونديال السامبـــــا
منتخب الجزائر

وعلى الرغم من تأكيدات اخلرباء بأن مونديال الربازيل سيحمل مواجهات متميزة قوية بفضل
الوجود املميز للكبار باإلضافة إىل انطالقه على أرض الكرة اجلميلة  ،إال أن ما سينقصه
هو التمثيل العربي الكبري  ،فـي ظل غياب املنتخبات العربية اليت مل تتمكن من املرور عرب
التصفيات أو املواجهات الفاصلة  ،ما جعل اجلزائر وحدها حتمل راية العرب بعد أن استطاعت
أن تتأهل بصعوبة بالغة بعد مواجهة فاصلة عنيفة أمام بوركينافاسو اليت استطاعت أن
تقتنص فوزا على ملعبها بثالثة أهداف مقابل هدفني  ،قبل أن ٌتهزم فـي العودة من ثعالب
الصحراء بهدف نظيف أحرزه جميد بوقرة .
وتعترب مشاركة اجلزائر فـي النسخة القادمة هي الرابعة فـي تارخيها بعد أن شاركت فـي
أعوام  1982و 1986و  ، 2010إال أن كافة املشاركات ال حتمل أي إجنازات حيث مل يتمكن ثعالب
الصحراء من التأهل إىل الدور الثاني فـي البطوالت الثالث .

اجلزائر

أسبانيا

الكامريون

سويسرا

غانا

كوستاريكا

كوت ديفوار

الواليات املتحدة

نيجريا

املكسيك

بلجيكا

اهلندوراس

البوسنة واهلرسك

الربازيل

كرواتيا

تشيلي

اجنلرتا

كولومبيا

فرنسا

إكوادور

أملانيا

أوروجواي

اليونان

األرجنتني

إيطاليا

اسرتاليا

هولندا

إيران

الربتغال

اليابان

روسيا

كوريا اجلنوبية
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األول ونجم اإلذاعة

اإلماراتية

عاصي الحالني :
انتظـروا The Voice

ء

الشهر المقبل
كشف الفنان عاصي احلالني أن عرض املوسم الثاني
قريبا ً
ً
جدا  .وقال
من برنامج «  » The Voiceبات
عاصي « صورنا عدة حلقات  ،وسنص ّور نهاية هذا
ً
مقررا تصويره فـي
الشهر إعالنا للربنامج بعدما كان
مالطا  ،ولكن ّ
تعثر سفرنا اىل هناك بسبب إرتباط
بقية أعضاء اللجنة احلكم فـي مشاريع فن ّية  ،ومل
يتناسب موعد التصوير مع مواعيدهم ومواعيدي
 ،ومل نتمكن من احلضور ً
معا »  .وحول موعد بدء
عرض املوسم الثاني قال « عرض الربنامج أعتقد أنه
سيبدأ فـي الشهر املقبل » .
عاصي ّأكد ّأنه قبل باملشاركة فـي اجلزء الثاني
من  The Voiceبعد النجاح الكبري الذي حققه
ً
شخصيا فيه  ،إضافة إىل ردود
الربنامج وجناحه
الفعل اإلجيابية واملشجعة من اجلمهور  .وأشار إىل
ً
قائال « استطعنا تكوين فريق
جناح جلنة احلكم
متجانس ومتناغم ولو أن كل واحد منا كان لديه فريق
من املشرتكني خاص به  ،واملواهب كانت جيدة » .

اعلنت إذاعة  Star fmوهي واحدة من أهم
اإلذاعات اإلماراتية ان البوب ستار رامي ع ّياش
ّ
احتل املرتبة األوىل وأن أغنياته إكتسحت
اهلواء خالل األشهر الثالثة املاضية وهي تلقى
ً
وإقباال كبريين وانها األكثر ً
ً
طلبا من قبل
رواجا
مستمعي االذاعة وأن األشهر األخرية قلبت
كل املقاييس ّ
وبدلت كل املراتب واستطاع رامي
أن يرت ّبع على عرش املرتبة األوىل وان حيصد
إعجاب املستمعني املقيمني فـي اإلمارات وقد
ّ
مت اإلعالن عن ذلك مباشرة عرب اثري اإلذاعة .
و من ناحية أخرى يستقبل رامي العام
اجلديد فـي صالة دار اإلستقبال فـي فندق
 Intercontinentalفـي إمارة ابو ظيب
وحترص شركة  Red Lineاملنظمة للحفل
أن تكون هذه السهرة حدث نهاية العام  ،و إن
لناحية التنظيم والفخامة والرقي أو لناحية
ّ
الربنامج ّ
سيتخلل احلفل مفاجآت
الفن حيث
ً
كثرية ّ
أعدها رامي خصيصا هلذه املناسبة
اإلستثنائية  .اذا بعد حفلني ناجحني ً
جدا فـي
عيد األضحى فـي إمارة دبي واللذين مجعا رامي
بكل اجلاليات العربية املقيمة فـي اإلمارات فـي
إثنني من أضخم مراكز التسوق فيها  ،يلتقي
البوب ستار بها من جديد من خالل سهرة رأس
السنة األضخم على اإلطالق اليت بدأ العمل
ً
جديا على كل تفاصيلها من قبل املنظمني
والرعاة .

مروان خوري يعتذر من جمهوره !

ء

أعلن الفنان اللبناني مروان خوري عرب
موقعه على « التويرت » أنه مت تأجيل طرح
ألبومه القادم ألسباب عملية .
ّ
وغرد خوري قائال  « :بس بدي قول انو ألبومي
اجلديد رح يتأخر شوي ألنو فـي مفاوضات
مع شركة كبرية نشاهلل بتوصل لنتيجة
حلوي »  .كما إعتذر من مجهوره الذي ينتظر
أعماله وأغنياته ً
قائال  « :بعرف انكن ناطرين
األلبوم  ،وانا بعتذر عن التأخري بس هالشي
ملصلحة العمل »  .وكان خوري قد اطلق منذ
أيام أغنية جديدة بعنوان «مش عم برتوحي»
كلماته واحلانه وتوزيع داني حلو  ،وقد القت
ً
استحسانا لدى مجهور الفنان اللبناني .
ء

ء
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آي تي في يبدأ المشوار مع النجمة

نانسي

عجرم ويستكمله بإنتاج برامج

منوعات الكترونية ابداعية حصر ّية
دعا موقع  itivi.tvوشركة
اإلنتاج  W&Pلصاحبها املخرج
وليد ناصيف أهل الصحافة
واإلعالم لتغطية اليوم الثاني من
تصوير فيديوكليب أغنية « أعمل
عاقلة » للنجمة اللبنانية نانسي
عجرم فـي وسط بريوت والذي
شاركها فيه الشاب الكندي من
أصل سوري سيف شواف بعدما
حصل على أعلى نسبة تصويت
على الفكرة اليت طرحها لتصوير
األغنية من خالل مسابقة على
االنرتنت أطلقها  itivi.tvواليت
ط ّورها وبلورها ّ
ونفذها املخرج
وليد ناصيف واليت ت ّعد األوىل من
نوعها فـي العامل  ،ما خ ّوله الفوز
جبوائز ّ
عدة باإلضافة اىل بطاقة
سفر تقدمة  itivi.tvللحضور
إىل لبنان ومقابلة نانسي عجرم
ألول ّ
مرة واملشاركة فـي تصوير
األغنية .
ّ
ختلل هذا النهار الفين
وقد
ً
الطويل تسليم دروعا تكرميية
ً
ُ
صممت خصيصا من قبل itivi.

 tvواملخرج وليد ناصيف ُ
وق ّدمت
لكل من النجمة نانسي عجرم
ومدير اعماهلا األستاذ جيجي
المارا والشاب الفائز سيف شواف
عربون شكر على تعاونهم فـي
هذا العمل اإلنتاجي األول وعلى
مشاركتهم فـي تنفيذ هذه الفكرة
الريادية واملتقدمة فـي الشرق
األوسط مع لفت اإلنتباه اىل ان
ً
ً
الكرتونيا
موقعا
 itivi.tvليس
لعرض األعمال املصورة او
الفيديوكليب فحسب إمنا يعتمد
على إسرتاتيجية جديدة فـي
إنتاج األعمال املصورة وغريها
من اإلنتاجات الفنية فـي الشرق
األوسط حيث ال ّ
تعمم فكرة
واحدة على كل الفنانني امنا ختاط
األفكار على مقاسهم ومقاس
جنوميتهم  ،أفكار معاصرة
ّ
تتوجه إىل اجلمهور العربي على
اإلنرتنت ّ
وتلب طلباته وتز ّوده
جبرعة إضافية من املتعة أن
لناحية األفكار او الصورة او
اإلحساس وهذا ما يكتشفه ر ّواد
 itivi.tvخالل األسابيع املقبلة .
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رحيل سليم كالس عن عمر
يناهز  77عامًا

توفـي املمثل السوري سليم كالس يوم االثنني
فـي دمشق عن عمر يناهز ً 77
عاما إثر أزمة
قلبية حادة أصابته  ،وقد فاجئ موت الراحل
كل احمليطني به وخاصة عائلته والوسط
الفين فقد كان حيضر لعدة أعمال للموسم
الرمضاني القادم  .ولد الفنان الراحل سليم
كالس فـي دمشق فـي  13كانون الثاني عام
 . . 1936حاصل على إجازة فـي االقتصاد
ومتزوج وله مخس بنات وولد واحد  .بدأ حياته
الفنية من خالل مشاركته مع جمموعة من
الطلبة اجلامعيني بتقديم عدد من األعمال
على املسرح اجلامعي ثم عمل باملسرح
القومي ثم بدأ عمله فـي التلفزيون عام
 ، 1970بعد تأسيسه بسنة واحدة وكانت أول
مشاركة له من خالل متثيلية «عشاء الوداع» .
بعد ذلك توالت مشاركات كالس فـي األعمال
املسرحية والسينمائية واإلذاعية والتلفزيونية
وكان من أعماله فـي املسرح تاجر البندقية
ماكبث  -اإلعرتافات الكاذبة  -حفلة مسر من
أجل  5حزيران  .أما فـي اإلذاعة فقد سجل
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الفنان بصمة واضحة من خالل مشاركاته
فـي مسلسل « حكم العدالة » واقتصرت
مشاركاته فـي السينما على أفالم هاوي
مشاكل  -ليل الرجال  -ناجي العلي  -شورت
وفانيال وكاب  .أما فـي التلفزيون فكانت له
احلصة الكبرية فـي مسريته الفنية ومن
أبرز مشاركته كان فـي مسلسل مرايا جبميع
أجزائه كما وشارك فـي عدد من األعمال «
حارة القصر  -حب وامسنت  -اخلوالي  -أيام
شامية  -طقوس احلب والكراهية  -محام
القيشاني  -دائرة اإلنتقام  -آباء وأمهات -
بطل من هذا الزمان  -أخوة الرتاب  -عصر
اجلنون  -عشتار  -عصي الدمع  -احلور العني
 أعيدوا صباحي  -باب احلارة  -يومياتمدير عام اجلزء الثاني وغريها الكثري»  .وكان
كالس حيضر لعدة أعمال للموسم الفين فـي
رمضان القادم  ،وقد شارك بعدة مسلسالت
فـي املوسم السابق  ،منها قمر شام  ،صرخة
روح  ،طاحون الشر  ، 2زمن الربغوت. 2
ء

مايــك ناصــــر

يطلق أغنيته الجديدة
« بتالقي إنفجار »
ء

ء

فـي أول مقابلة للفنان مايك ناصر مبجلة أرابيسك وعد مجيع
القراء بعمل ضخم لعام  ٢٠١٣وها هو يطلق أغنية “ بتالقي
إنفجار “ أو “ خلولنا بلد “ بأخر سنة  ٢٠١٣بأمل أن تكون هذه
ألسنة أخر سنة جتلب األحزان للعامل العربي ونستقبل سنة
 ٢٠١٤بأمل جديد .
إن هذه األغنية ليست مع أية طرف سياسي وال ضد أي أحد ،
بل هي صرخة الكثري من الشباب العرب الذين إضطروا على
ترك بالدهم إلجياد مستقبل بعيد عن املشاكل واحلروب اليت
حتصل بالكثري من البلدان العربية بالسنوات األخرية .
هذه األغنية من كلمات وأحلان الفنان مايك ناصر وتوزيع الفنان
ايلي حداد وقد مت تسجيلها بــ  Expra studiosفـي لندن .
مايك ناصر بصدد حتضري أعمال فنية و مفاجأت جديدة
لسنة  ٢٠١٤و يتمنى سنة  ٢٠١٤أن جتلب السعادة  ،الطمأنينة ،
وراحة البال لكل الشعوب العربية اليت تواجه ظروف صعبة و
قاهرة فـي ايامنا هذه .
ء

ء

ء

ء
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لث من

من بين  12موهبة تمكنت فرقة سيما السورية للرقص اإلستعراضي من إنتزاع اللقب في الموسم الثالث من برنامج إكتشاف المواهب
 Arabs Got Talentوكانت المنافسة على المركز األول قد إنحسرت بين محمد الديري الذي يمتلك موهبة مميزة في الرسم بوسائط متعددة
 ،وجنيفر غراوت األميركية التي ال تتحدث وال تفهم العربية لكنها تجيد الغناء الشرقي والنطق السليم خالل تأديتها لألغاني التي تحفظها
سماعيـــــًا.

جنح الديري فـي رسم صورة للرئيس الفلسطيين
ً
مستخدما قاذقيت هلب بعيارين
الراحل ياسر عرفات
ً
خمتلفني  ،حبيث متنحه األوىل خطوطا دقيقة والثانية
ً
خطوطا عريضة  ،وقام برسم اللوحة على أنغام أغنية
عصفور طل من الشباك  ،وإنتهى منها مع إنتهاء
األغنية .
بينما قدمت فرقة مسا السورية إستعراض مستوحى
ً
عموما حول الصراع على الكراسي
من الواقع العربي
وشهوة السلطة اليت تصل إىل حد اإلحرتاب والقتل ،
وفـي اإلستعراض األخري متكنت الفرقة من مل مشل
أعضائها الذين شرذمتهم احلرب الدائرة فـي سوريا
 ،واليت خاضت التصفيات بستة فقط من أعضائها
 ،وتزايد عددهم فـي املرحلة النصف نهائية  ،ليكتمل
ً
أخريا فـي املرحلة النهائية  ،ورغم املوهبة واحلرفية
ً
الكبرية للفرقة إال أن فوزهم أثار جدال على مواقع
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التواصل اإلجتماعي حيث شعر البعض بأن الوضع
السوري إستدر عواطف اجلمهور العربي وأن الديري
كان األجدر باللقب ألنه صاحب املوهبة الفريدة .
أما جنيفر غراوت فبعد غنائها إلمسهان فـي احللقة
املاضية وتألقها باألغنية قررت أن تصعب املهمة
على نفسها  ،وإختارت أغنية وحشتين لسعاد حممد
وأجادتها لدرجة دفعت بنجوى كرم اىل أن تعدها بأن
تبذل ما فـي وسعها ملد جسور التواصل بني الشرق
والغرب .
فرقة “ سيما ” الفائزة لم ترفع العلم
السوري كي ال تحسب على أي من طرفي
الصراع في سورية :

على عكس املتعارف عليه فـي كافة املسابقات الفنية
والثقافية والرياضية  ،فإن فرقة “ سيما ” السورية مل

ترفع علم بلدها إثر فوزها بلقب املوسم الثالث من
برنامج املواهب العربية “ أراب غوت تالينت ” مساء
السبت املاضي .
وعلى ما يبدو أن أعضاء الفريق الفائز جنبوا أنفسهم
التجول فـي دهاليز السياسة  ،فآثروا اإلحتفال بالعناق
ً
بعيدا عن رفع أي علم أو شعار كي ال
والتصفيق
ُيسبوا على أي من طرفـي الصراع فـي سوريا ،
خاصة أنهم حيملون رسالة فنية إنسانية بعيدة كل
البعد عن لعبة السياسة .
ً
ً
ومنعا لإلحراج والوقوع فـي
وتضامنا مع موقفهم ،
مأزق  ،أكد مازن حايك املتحدث الرمسي باسم
جمموعة “ إم  .بي  .سي ” أن القوانني ال تسمح برفع
األعالم والشعارات فـي كل برامج القناة  ،وما هو ما
ً
متاما ما مر فـي سياق احللقات السابقة من
ينافـي
ذات الربنامج  ،حيث رفع عدة مشرتكني أعالم بلدهم .

نجوى كرم تتحدث عن العلم
يطالبها
والحضور
السوري
بالصمت :

تفاعل نشطاء مع موقف املغنية اللبنانية ،
عضو جلنة التحكيم فـي برنامج اهلواة “ أراب
غوت تالنت ”  ،املؤيد للنظام السوري  ،إذ “ حاولت
استغالل املؤمتر الصحفي ” الذي عقد مباشرة بعد
إعالن فوز الفرقة السورية “ سيما ” جبائزة الربنامج
فـي مومسه الثالث .
فقد تطرقت جنوى إىل العلم الذي كان من املفرتض
أن يرفعه أعضاء الفرقة بالقول إن “ علم سورية واحد
وليس هناك غريه ”  ،مشددة بذلك على تأييدها للنظام
السوري  ،وهو ما أثار إستياء بعض احلضور الذي طالبها
بالتزام الصمت  “ ،وأن ترتك اإلجابة للمتحدث الرمسي
باسم جمموعة “ إم بي سي ” .
من جانبه قال املتحدث مازن حايك “ فضلنا عدم رفع أي
ً
خصوصا فيما يتعلق بالعلم السوري ”  .يذكر
إشارة سياسية ،
أن جنوى كرم كانت قد صرحت فـي أحد الربامج احلوارية
أنها “ مع نظام ينظر إىل تطلعات شعب ومع شعب يريد أن

املشهد التعبريي الذي قدموه ،
إذ أنه سياسي بإمتياز تناولوا فيه “الكرسي”  ،فـي
إشارة إىل كرسي الرئاسة .
يأخذ حريته” ،حبسب
تسجيل فيديو متداول فـي اإلنرتنت  .أما رئيس
الفرقة الفائزة عالء كرمييد فتحدث عما تشهده بالده ً
قائال :
ً
مشريا إىل أن بعض
“ سنحاول أن نستقر لكن األوضاع صعبة ،
أعضاء “ سيما ” يعيشون فـي سورية لكنهم يقصدون لبنان .
كما أملح إىل أنه ال يقدر على دخول سورية بسبب ما وصفه
بالقائمة السوداء .كما أضاف أنه بعد فوز الفرقة باللقب لن
يكون من السهل على أي من أعضائها دخول سورية  ،بسبب

ويذكر أن فرقة “ سيما ” حصدت النسبة األعلى من
التصويت فـي “ أرابز غوت تالنت ” بتفوقها على الرسام
الفلسطيين حممد الديري واملغنية األمريكية جينفر غراوت
اليت متيزت بتقديم غناء الطرب العربي .
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ام بي سي  :ديما بياعة تتفوق علــــى هيفــاء وهبي بملكـــة
ء

األنوثة ودون جوان العرب هو ؟

شهدت استفتاءات  mb.netمفاجآت على كل املستويات فـي استفتاءات اختيار
األفضل من جنوم الدراما الفن خالل العام  ، 2013حيث تفوق حممد عساف بفارق
كبري تعدى الـ  100الف صوت عن منافسته “ فرح يوسف ” فـي استفتاء  ،جنم اجلمهور
 ،وتقدمت “رمحة حسن” عن دورها فـي مسلسل “ الداعية ” فـي استفتاء أفضل ممثلة
عربية عن أقرب منافسيها منة شليب بطلة نريان صديقة .
وظهر تفوق  3فنانات فـي منافسة أفضل ممثلة ألول مرة هن  :رمحة حسن عن
مسلسل الداعية  ،وداليا البحريي عن مسلسل القاصرات  ،ومنة شليب عن مسلسل
نريان صديقة  ،وزهرة عرفات عن مسلسل عطر اجلنة  ،فيما تراجعت غادة عبد
الرازق عن مسلسل “ حكاية حياة ” بعدما كانت مستحوذة على املركز االول فـي
االسبوع املاضي  ،ودنيا مسري غامن عن مسلسل الكبري .
وفـي استفتاء أفضل “ الدجنوان ” ظهر تفوق املصري “ تامر هجرس ” ليحتل املركز
الثالث بعد السوري “ تيم حسن ” واملصري أمحد عز” وجاء رابعا املصري كريم عبد
العزيز  ،ومازالت املنافسة مستمرة إلختيار افضل  10جنوم للمنافسة فـي املرحلة
النهائية .
وفـي استفتاء “ ملكة األنوثة ” تفوقت ألول مرة السورية “ دميا بياعة ” لتتفوق على
اللبنانية هيفاء وهيب وسريين عبد النور  ،وجاءت املصرية مي عز الدين فـي املركز
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الرابع  ،ومازالت املنافسة مستمرة على لقب “ ملكة العرب “  2013بني  60جنمة من
حسناوات الدراما والسينما العربية والذي سيتم تصفيتهم إىل  20جنمة للمنافسة
على اللقب فـي املرحلة النهائية .
ومن املقرر أن ينتهي السباق فـي املرحلة األوىل فـي نهاية شهر نوفمرب واليت سيتم
من خالهلا اختيار  10متسابقني فقط للمنافسة على اللقب فـي املرحلة النهائية .
يأتي استفتاء جنم اجلمهور ضمن جمموعة من أقوى اإلستفتاءات إلختيار األفضل
لعام  ، 2013وتتنافس  60فنانة عربية على لقب “ ملكة األنوثة العربية ” فـي منافسة
ساخنة بني حسناوات العرب  ،وفـي استفتاء “ ملكة املدبلج ” تتنافس حسناوات
الدراما الرتكية والكورية واهلندية فـي مكان واحد .
ويتنافس جنوم العرب على لقب “ دجنوان العرب  “ 2013فـي منافسة على األكثر
وسامة  ،كما يتنافس جنوم الدراما العربية والرتكية على القاب ” أفضل ممثل عربي”
و ” أفضل ممثلة عربية ” و “ جنم تركيا ” و” جنمة تركيا ”  ،وتتنافس الثنائيات الدرامية
على ألقاب ” أفضل ثنائي عربي ” و ” أفضل قصة رومانسية ”
وتتنافس أبرز املسلسالت خالل العام على ” أفضل مسلسل عربي” و ” افضل
مسلسل مدبلج ” .

w a t c h e s STYLE
ً
دائما ما يعرض هذا الرباند أجـــــدد
وأحدث الساعات األنيقة للرجـــــال
والسيدات .
ساعــــــــــــــات Vintage Rolex
تتميـز بالطلب الكثري عليها فهــــــي
األشهـــر فـي لندن ونيويورك  ،ذلك
ألنهـــــــــا عالمة فارقة فـي عالــــــم
ً
فنادرا ما جتد من يعطي
الساعات ،
ً
ً
سلبيا عنها .
إنطباعــا
ساعــــــــــــــات Vintage Rolex

Vintage Rolex
Colle c tion 2 0 1 3 - 1 4

بتصميماتهـا اجلديدة ً
دائما  ،فيوجــــــد
الكثري من الشركات اليت تقـــــــــــــــــدم
تصميمات جديــــدة  ،لكــــــــــن تبقــــى
تصميمــــــــــات Vintage Rolex
األميــــــــز .

ARABISK | FASHION
المصمم اللبنانــــــــــــي
شربل زوي يقتحـــــــــــم
تليفزيون الواقـــــــــــــــع
األمريكي . . . .
ويوقع أزياء نجمتـــــــــه
ليلى غاليشــــــــــــــــــــي
ّ
ّ
املصمم اللبناني الشاب شربل زوي لبنان والوطن العربي وقد
ختطت شهرة
بدأ املراقبون العامليون فـي عامل تصميم األزياء حتويل انظارهم اليه خاصة
ّ
مصمم ازياء عاملي ناشىء فـي الواليات املتحدة
بعد فوزه جبائزة أفضل
خالل أسبوع املوضة فـي ميامي وبعد ان سرق كل االضواء منذ اسابيع فـي
ملا ّ
يتمتع به من جنون اجيابي فـي االفكار Dubai Fashion Forward
ّ
واالبتكارات والتصاميم ومن ّ
تطرف فـي االبداع ما سهل عليه دخول السوق
ً
مؤخرا بتصميمه ألزياء جنمة
العاملية من بابها الواسع وهذا ما ُترجم
فـي  Lilly Ghalichiتلفزيون الواقع الشهرية ،االمريكية ليلي غاليشي
مبومسه الثالث والذي يعرض  shahs of the sunsetاعالن برناجمها
الكندية والذي حيقق واحدة من  Omniاالمريكية و  bravoعلى حمطيت
اعلى نسب املشاهدة فـي الواليات املتحدة .
ء

وكان شربل زوي قد رافق ليلي غاليشي على السجادة احلمراء اثناء افتتاح
املوسم الثالث من الربنامج حيث ارتدت ً
ايضا من تصماميه والقى الفستان
ً
الذي ّ
خصيصا هلا اعجاب اهل اإلعالم والصحافة العامليني الذين
صممه
غطوا احلفل وأثنوا على أزيائها .
ء

FASHION

|

ARABISK

عياش افتتحت البوتيك
السيدة داليدا ّ
الخاص بتصاميمها في بيروت
بحضور اهل الصحافة واإلعالم
بعد خربة اربع سنوات فـي عامل
تصميم األزياء  ،افتتحت السيدة
داليدا ع ّياش « البوتيك » اخلاص
بتصاميمها وأزيائها محل إمسها
فـي منطقة احلمرا اىل جانب
مبنى مصرف لبنان ومقابل وزارة
الداخلية فـي بريوت حبضور اهل
الصحافة واإلعالم واصدقاء داليدا
ً
وطبعا حبضور زوجها البوب ستار
رامي عياش .
ء

تتم ّيز « البوتيك » بالديكور الراقي
والفخم وبتصاميم داليدا اليت
ّتتسم بالكالسيكية واألنوثة وكانت
ّ
والقصات والقماش
الفتة األلوان
ّ
املستعمل فيها وعب احلاضرون عن
اعجابهم مبجموعة خريف وشتاء
 2014 - 2013اليت ارتدتها عارضات
األزياء اللواتي حضرن حفل اإلفتتاح
وعرضن اجملموعة اجلديدة
ملصممة األزياء السيدة عياش .

امسها  . DAاحلرفني اال ّولني من
باألجنبية
وعلى هامش اإلحتفالية ّ ،
صرحت
ّ
مصممة االزياء السيدة داليدا
عياش قائلة  « :استوحي تصاميمي
من كل ما حييطين من أمور واشياء
ومناظر طبيعية  ،اح ّوهلا حبسب
نظرتي للمرأة وحبسب ما ّ
أحب ان
أرى فيها  .ما مي ّيز تصاميمي انها
قريبة ألنوثة املرأة بألوان خمتلفة
ّ
وقصات راقية تليق بها مع استخدام
األزرار بأشكال متعددة  ،فعندما
ترتديها املرأة تشعر ً
دوما بأنوثتها
باإلضافة إىل استخدام مجيع أنواع
األقمشة خاصة «الكامشري» منها
 ،مع تن ّوع باأللوان خاصة اللونني
الزييت والبوردو  ،كما تتنوع ما
بني التصاميم اليت ميكن للمرأة
ان ترتديها بشكل يومي أو فـي
املناسبات »
ء

ء

تكتف « داليدا عياش » بتصميم
مل ِ
املالبس الراقية فحسب  ،امنا متلك
الذوق الرفيع فـي تصميم حقائب
ً
ّ
ايضا
اليد النسائ ّية اليت متتاز
بالكالسيكية الالحمدودة وهي
حتمل شعار البوتيك اخلاص بها اي

أما عن دعم زوجها البوب ستار
رامي عياش وتشجيعه هلا  ،تقول :
« هو الداعم األول و األساسي لي .
و لواله ملا قمت بهذا املشروع بهذه
السرعة  ،انا استشريه فـي كل
تصاميمي  ،فهو إىل جانيب فـي ادق
وأصغر التفاصيل » .
ء
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أقامت سفارة اجلمهورية اللبنانية فـي اململكة
املتحدة حفل إستقبال رمسي فـي الذكرى
السنوية السبعني لعيد إستقالل لبنان  ،فـي
مقر السفارة بلندن  ،وذلك فـي مساء األربعاء
 20تشرين الثاني  /نوفمرب  ، 2013حضره
سفراء وشخصيات دبلوماسية و إعالميني
من خمتلف الدول العربية واألجنبية الصديقة
للبنان .

ها هي عاصمة « بريوت »  ،تطلق من جديد أضخم
مهرجان ثقافـي ّ
وفن  ،مهرجانات بريوت الدولية
للتكريم « بياف »  2013بدورتها الرابعة فـي قاعة
بافيون رويال فـي جممع بيال واليت محلت هذا العام
اسم األخوين عاصي ومنصور الرحباني  ،حبضور
املبدعني ّ
املكرمني من لبنان والعامل العربي والعامل
وأعضاء اللجنة املنظمة « بياف » ورئيسها الدكتور
ميشال ضاهر وشخصيات من كافة جماالت
الثقافة واإلعالم والفن والسياسة واالقتصاد
واإلمناء واخلدمات اإلنسانية  ،باإلضافة إىل اهل
الصحافة واإلعالم .
حتدت مهرجانات بريوت الدولية للتكريم «بياف»
ً
اليت ُت ّ
عربيا  ،جبمعها ألبرز الشخصيات
عد األضخم
ً
 ،فاختارت  23مبدعا وجدت أن دورها قد حان لكي
ُت َّ
كرم  ،من لبنان  ،الوطن العربي والعامل فـي خمتلف
امليادين واجملاالت .

