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ب إقــــالع أول
رحلة طيـــران
من القاهرة إىل
طهران منذ 34
ً
عامـــا

 50طائرة جديدة ألسطول «الكويتية»4
خالل  5سنوات
أقر مجلس الوزراء الكويتي يف اجتامعه األسبوعي أمس برئاسة الشيخ جابر املبارك رأسامل
رشكة الخطوط الجوية الكويتية بـ 250مليون دينار( 850مليون دوالر )  ،ووفقا لصحيفة
القبس الكويتية ،قالت مصادر وزارية إن رئيس الوزراء شدد خالل اللقاء عىل رضورة تعزيز
«الناقل الوطني» بامليزانية التي متكنه من استعادة دوره بني خطوط الطريان العاملية ،وأشار
أيضاً إىل أهمية الحرص عىل أن تكون سالمة املواطنني يف طليعة األولويات «وال مجال
للمغامرة بأرواح الناس» .ر
وأشاد الشيخ جابر املبارك بالكوادر الوطنية املؤهلة عىل إعادة الخطوط الكويتية إىل
مصاف الطريان العاملي .ل
وقالت املصادر إن الكويت تسعى أوالً إىل استئجار طائرات جديدة ،ولكن األسطول الوطني
لن يكون جاهزا ً قبل  5سنوات وهو مبعدل مبديئ  50طائرة تقريباً ،ولكن نظرا ً لتزايد
الطلب عىل رشكات صناعة الطريان ،فإن األسطول لن يكون جاهزا ً قبل هذه الفرتة .ب

غادرت مطار القاهرة اليوم السبت
أول رحلة طريان بني القاهرة وطهران
منذ الثورة اإلسالمية اإليرانية قبل 34
عاما يف بداية تدشني خط طريان بني
مرص وإيران لنقل السياح اإليرانيني إىل مرص  .وقالت مصادر مسؤولة مبطار القاهرة لوكالة األنباء
االملانية ،إن طائرة تابعة لرشكة «إير ممفيس» توجهت يف رحلة برقم  8000إىل طهران ،وعىل متنها
مثانية ركاب إيرانيني بينهم دبلوماسيان» .
ومن املحتمل أن تنظم الرشكة رحالت بني املدن اإليرانية واملطارات اإلقليمية يف جنوب مرص طبقا
لالتفاق الذي تم توقيعه خالل زيارة هشام زعزوع وزير السياحة املرصي التي قام بها مؤخرا
لطهــــران.
وكان متظاهرون قد منعوا القائم بأعامل السفارة اإليرانية محبتي أماين يف القاهرة من دخول
جامعة األزهر للمشاركة يف مؤمتر صويف لالحتفال مبولد السيدة عائشة.
وردد املحتجون  ،الذين حارصوا الجامعة  ،هتافات مناهضة للحكومة املرصية ورفعوا رايات كتب
عليها « نرفض تواجد اإليرانيني عىل أرض مرص  « ،ال للسياحة اإليرانية يف مرص»  ,حيث اعترب
املتظاهرون بأن إيران تدبح الشعب السوري عىل مر عامني كام أنها تساهم يف إشعال فنت يف الوطن
العريب فكيف للحكومة أن تقوم مبثل دلك من بني الدول العربية .

مراسي «لؤلؤة قطر» جتتذب سياحة اليخوت الفاخرة
اجتذبت «غلف كرافت» الرشكة اإلماراتية العريقة يف صناعة اليخوت الفاخرة نخبة من
روادها يف قطر خالل عرض حرصي ليخوت «ماجيستي» يف فعاليات مرىس «اللؤلؤة قطر»
خالل الفرتة من  28إىل  30مارس .س
وتقدم غلف كرافت ،إحدى أكرب الرشكات العاملية املتخصصة يف إنتاج اليخوت الفاخرة
والقوارب املصنوعة من األلياف الزجاجية عرضها الحرصي الثاين لليخوت واليخوت
السوبر للسوق القطرية بسبب اإلقبال الكبري من املستثمرين القطريني عىل
السياحة البحرية والتوسع يف إنشاء املرايس .س
وتعرض «غلف كرافت» ألول مرة اليخت ماجيستي  125وهو ثالث أكرب يخت
سوبر تنتجه جلف كرافت ،إىل جانب ماجيستي  105وهو طراز جديد يتمتع
بتقدير كبري ملا يتميز به من تجهيزات الرتفيه يف الهواء الطلق ،وذلك لدى
عرضه يف معرض ديب العاملي للقوارب  2013الذي اختتم أعامله مؤخرا ً ،عالوة
عىل مجموعة أخرى من طرز اليخوت الشهرية وهي ماجيستي  56و ماجيستي
 63وماجيستي  ،70وفقاً لصحيفة «البيان» .ي
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اإلعالم السياحي ينشط التجارة العربية البينية

تقود دولة اإلمارات يف الفرتة املقبلة ،حراكاً إعالمياً نشطاً لدعم
وتنشيط السياحة العربية البينية من خالل ترؤسها للدورة
الجديدة للمركز العريب لإلعالم السياحي وعرب اسرتاتيجية تركز خطوطها العريضة عىل
إعداد ميثاق مهني لإلعالم السياحي العريب مبخرجاته ووسائله املختلفة قبل نهاية عام
 . 2014وبرزت خالل الشهر املايض مؤرشات قوية بإمكانية تحقيق النجاح لهذا التحرك
الذي يحظى بدعم ثلة من اإلعالميني العرب املتخصصني يف اإلعالم السياحي قرروا حمل
راية دعم السياحة العربية ،يدفعهم يف ذلك حبهم لهذا الوطن العريب الكبري الذي تجمع
شعوبه عوامل اللغة والدين والعادات والتقاليد بعيدا ً عن السياسة ودهاليزها ،وفقاً
لصحيفة «البيان» اإلماراتية .
هذه الثلة املنضوية تحت لواء املركز العريب لإلعالم السياحي تحت قيادة اإلعالمي اإلمارايت
حسني املناعي ،والتي تضم إعالميني من مختلف الدول العربية ،قررت تسخري أقالمها
للمساهمة يف خدمة األمة العربية عرب اسرتاتيجية تهدف إىل دعم السياحة العربية وإبراز
املنتج السياحي العريب ،سواء داخل الدول العربية أو عىل املستوى الدويل مع الرتكيز
عىل السياحة العربية البينية وأهميتها يف دعم االقتصادات العربية خالل الفرتة املقبلة .

دبي ُتدخل الالمبورغيين الفارهة إىل أسطـ ـ ـ ـ ــول
الشرطة
أدخلت سلطات ديب سيارة المبورغيني افنتادور التي يبلغ مثنها أكرث من
نصف مليون دوالر  ،إىل أسطول دوريات الرشطة فيها  ،بحسب ما أفاد
بيان رسمي  ،الخميس 5.
وستستخدم الرشطة هذه السيارة الفارهة  ،التي تزيد رسعتها القصوى عن
 350كيلومرتا ً يف الساعة ،يف مناطق الجذب السياحي ،خصوصاً يف جوار
يعج
برج خليفة األعىل يف العامل ،وعىل شارع املمىش «جي يب آر» الذي ّ
بالسياح 5.وذكر بيان الرشطة أن إطالق دورية الالمبورغيني ،التي حملت
لوين رشطة ديب األبيض والزيتي  ،يأيت «ترسيخاً لكون ديب مدينة الفخامة
والرقي يف كل خدماتها» .ا
وبحسب الرشطة  ،فإن قوة السيارة ورسعتها سيتيحان استخدامها يف
الطرقات الخارجية الرسيعة  ،ويف «األماكن التي تستدعي وجود سيارات
رياضية رسيعة» .ل
ويضم أسطول رشطة ديب املئات من السيارات الفارهة  ،خصوصاً من طراز
«يب إم دبليو» الفئة الخامسة  ،وسيارات تويوتا برادو الرباعية الدفع 5.

املذيعة غادة عويس ختصص مليون
دوالر ملن يأتيها برأس بشار األسـد
أعلنت مذيعة قناة الجزيرة غادة عويس عن تخصيص مليون دوال ر ملن يأتيها برأس
بشار األسد .
وكشفت عويس عن جائزة املليون دوالر بعد قيام أحد رجال األعامل املقربني من األسد
بتخصيص  50ألف دوالر ملن يقبض عىل أي من مراسيل الجزيرة أو العربية الذين
يغطون األحداث الجارية يف املناطق املحررة من سوريا.
وكانت غادة عويس قد زارت مدينة حلب وبثت منها العديد من التقارير التي أزعجت
النظام األسدي كثريا ً مام دفع بالشبيحة إىل إطالق دعواتهم ملالحقتها إنتقاما منها ومن قناة الجزيرة التي يتهمها النظام األسدي بالتحيز ضده .
وإىل جانب تغطيتها التلفزيونية تعترب عويس من الناشطات عىل توتري حيث تغرد بشكل دائم وتفضح ترصفات النظام األسدي وجرامئه بشكل متواصل ومن أحدث
ما غردته يف هذا اإلطار قولها تعليقاً عىل دعوة األسد لقمة بريكس إلنهاء العنف بسوريا “يبدوا أن الدائرة بدأت تضيق عليه..فالحيوان بطبعه عندما تضعه يف منطقة
الخطر يبدأ بالجري دون وجهة .
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 22222غياب معاييـــر
االختيار الواضحة يثيـر
الشكوك حول قائمــــة
( أرابيان بزنس ) ألقـوى
 500شخصية عربية

خرجت قائمة أرابيان بزنس ألقوى 500
شخصية عربية يف العام  2013من دون
حتديد املعايري اليت اعتمدتها الختيار
الشخصيات وتصنيفهم يف القائمة
ً
شكوكا بسبب
ما أثار تشاؤالت حتوال
حضور أنصاف مشاهري وتقدمهم
على شخصيات مشهود هلا بالتأثيـــــر.
مثل يف مجلة
حني استطالع مقدمة التقرير الخاص الذي تم نرشه عىل املؤثرة يف قامئة أربيان بيزنس ،يبقى املجال مفتو ًحا للتساؤل ،بها يف أمور االقتصاد والتجارة ،كام هي الحال ً
املوقع الرسمي ملجلة أربيان بيزنس ،البالغ عدد كلامته بل للشكوك أيضً ا ،ويصبح من الجائز طرح عالمات استفهام بيزنيس ويك األمريكية أو إيكونوميست الربيطانية .ففوربز
 753كلمة ،والخاص بقامئة أقوى  500شخصية عربية حول دور املال والعالقات الشخصية ،ودغدغة مشاعر القوة مثل فورتشون ،مجلتان من النوع الخفيف األشبه بالصحف
للعام  ،2013ومن خالل القراءة الدقيقة للسرية الذاتية لجميع اإلعالنية ،يف اختيار قامئة أقوى  500شخصية عربية.

الصفراء”.

قائل“ :متيش بعض املنشورات العربية عىل
الشخصيات التي ضمتها القامئة ،مل يأت أي ذكر ألسس ومعايري من التساؤالت التي ال ميكن تجنبها :ملاذا مل تكشف أربيان وختم العضايض ً
االختيار ،إذ اكتفى التقرير باستخدام عبارات وكلامت يصعب بيزنس عن اللجنة التي اختارت هذه الشخصيات؟ ،وهل هدي هذه املوضة األمريكية ،فتقلد فوربز وغريها لألسباب
إخضاعها للقياس والتحليل الدقيق.

هناك إحصائيات علمية وأسس موضوعية لالختيار؟.

نفسها ،إضافة إىل أن النارش أو املحرر أو كاتب التقرير يطمح

إىل ذلك ،مييل التقرير إىل رصد التصنيف وفقًا للجنس وبعد فضيحة رشاء املشاهري لحسابات املتابعني يف موقع تويرت يف الوصول بطريقة أو بأخرى إىل ذلك الرثي أو صاحب التأثري
والجنسية واملكان واملهنة وغريها ،من دون التطرق إىل كيفية للتواصل االجتامعي ،سادت حالة من عدم الثقة يف الشارع املهم ،لعله يحصل عىل أي مردود كان ،يفضّ ل أن يكون ماليًا
العريب ،بعدما أصبحت الشهرة مرضً ا اجتامعيًا ينخر يف عظام طب ًعا ،وإن مل يكن فعىل األقل يشء يتباهى هو به أمام أقرانه،
تأثري كل منهم ،وقوته يف املحيطني العريب والعاملي.
وبالرغم من أن هناك صعوبة ترقى إىل درجة االستحالة يف أن املجتمع العريب .فيكفي أن تكون املغنية نانيس عجرم

ليكون هو أيضً ا صاحب تأثري ،حتى لو كان يف دائرته الضيقة،

تحظى مثل هذه القوائم باجامع شامل ،إال أن حجم الجدل (يف املركز  )143أكرث قوة وتأث ًريا من الدكتور أحمد زويل

ومن هنا أؤكد أن هذه التقارير وقوامئها تفتقد أدىن درجات

حول قامئة العام الحايل تحديدًا كان كب ًريا يصعب تجاهله( .يف املركز  )236املت ّوج بجائزة نوبل للعلوم ،ليثري املوضوع املوضوعية”.
فحينام يتقدم مذيع تلفزيوين ريايض عىل مالك املحطة التي أكرث من تساؤل ،قد يظهر للعلن حني تحتل املطربة اللبنانية
يعمل فيها يف تصنيف الشخصيات املؤثرة ،بالرغم من التأثري مكانة متقدمة عىل عامل الدين يوسف القرضاوي.

الواضح ملالك املحطة عىل اإلعالم العريب برمته ،فمن املنطقي إشباع نزوات
أن تتسع دائرة الجدل.

أكد الكاتب السعودي محمد العضايض لـ”إيالف” أنه ال يثق

كام إن تقدم رئيس تحرير إحدى الصحف يف التصنيف عىل يف هذه التصنيفات .وقال“ :أرى أن كل هذه القوائم ،من
غالبية الشخصيات اإلعالمية والصحافية العربية أثار العديد أغنى أغنياء العامل وأغنى أغنياء العرب والهنود إىل العبي الكرة
من عالمات التعجب .فهل هو حقًا أقوى شخصية صحافية وغريهم ،أو أكرث الرجال تأث ًريا وأكرث النساء العربيات تأث ًريا،
وإعالمية يف العامل العريب؟ ،وبالتايل ،هل جريدته هي األقوى سخيفة مع احرتامي للجميع ،ال هدف لها سوى إشباع نزوات
عربيًا؟.

هذه األسامء يف الظهور والتباهي مبال أو بتأثري وهمي”.

تساؤالت فشكوك

أضاف“ :بالنسبة إىل النارش ،إنها بضاعة رائجة ،ألن هناك

كان الفتًا اختيار مدير ديوان أحد الحكام يف مرتبة متقدمة يف الكثري من القراء الذين يطربون ملثل هذه األوصاف ،بالرغم
متصل مبارشة بالرأي من أن ال ناقة لهم فيها وال جمل ،وقد ابتكرت مجلة فوربز
القامئة ،بالرغم من أن منصبه قد ال يكون ً
العام .ففي ظل عدم وضوح املعايري وآلية اختيار الشخصيات األمريكية هذه القوائم عىل ما أعتقد ،وهي مجلة ال يعتد
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سامسونغ تكشف عـن
Galaxy Win
كشفت رشكة سامسونغ  ،االسبوع الفائت عن هاتفها الجديد جاالكيس وين  ، Galaxy Winوالذي يأيت ضمن
سلسلة هواتفها متوسطة املواصفات .
ويحمل الهاتف شاشة بقياس  4.7إنش وبدقة  800×480بيكسل ،ويعمل مبعالج رباعي النواة برتدد 1.2
غيغاهرتز من نوع  ، Snapdragon 200مع واحد غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائية .
وميلك الهاتف كامريا خلفية بدقة  5ميغابيكسل مع ضوء فالش ،وأخرى أمامية بدقة  ،VGAباإلضافة إىل مساحة
تخزين داخلية تبلغ  8غيغابايت ،مع إمكانية التوسعة الخارجية لدعم بطاقات . microSDي
ويأيت الهاتف الجديد ببطارية سعة  2000مييل أمبري ،ويعمل بنظام تشغيل أندرويد ( 4.1جييل بني) ،وسيتوافر يف
بعض األسواق بنسخة تدعم رشيحة اتصال واحدة  ،ويف أسواق أخرى بنسخة تدعم رشيحتي اتصال .ل
ومل تذكر سامسونغ حتى اآلن أي معلومات عن السعر الذي ستطرح به هاتف  Galaxy Winأو موعد توافره يف
األسواق .ي
يُذكر أن الرشكة الكورية كشفت مؤخرا ً عن هاتفني جديدين من فئة الهواتف منخفضة املواصفات وهام
 Galaxy Starو . Galaxy Pocket Neo

ظهور أول صورة
هلاتف فيسبوك
HTC First
ظهرت أول صورة مرسبة ملا يقال إنه “هاتف فيسبوك”
الذي تصنعه رشكة إتش يت يس التايوانية ،والدي تم
الكشف عنه خالل حدث خاص دعت فيسبوك الصحافيني
لحضوره يف  4أبريل  ،وكانت التقارير السابقة قد ذكرت بأن الهاتف من املواصفات املتوسطة
ويعمل بنظام أندرويد ،وحجر األساس فيه هو نسخة متطورة من تطبيق فيسبوك الرسمي
ألندرويد ،لكن هذه النسخة متتد لتشمل خصائص عديدة من شأنها تغيري شكل وواجهات
النظام بحيث تقدم تجربة فيسبوك بشكل ُمدمج ومتكامل عىل مستوى تجربة استخدام
الهاتف.
وال ميكن التحقق من مدى مصداقية الصورة التي تبدو لهاتف ذو شكل مستطيل تقليدي ،
لكن الشكل يتطابق مع ترسيب سابق قال إن الجهاز يحمل يف أسفل ومنتصف الشاشة زرا ً
مدورا ً مع زري تعدد املهام والعودة إىل الخلف عىل جانبيه .وبحسب الترسيب يحمل الهاتف
اسم  ، HTC Firstلكن ال ميكن حالياً التأكد من صحة هذه املعلومة .
ومن الالفت أن مصدر الترسيب هو حساب  @evleaksعىل تويرت الذي أصبح معروفاً
بترسيباته الدقيقة يف معظم الحاالت  ،وخاصة بالنسبة للترسيبات املتعلقة بهواتف رشكة
إتش يت يس  ،مام يعطي نوعاً من املصداقية للصورة املرسبة .
يُذكر أن التقارير السابقة ذكرت بأن الجهاز يحمل معالجاً ثنايئ النواة برتدد  1.5غيغاهرتز
مع شاشة بقياس  4.3إنش بدقة  720pو 1غيغابايت من ذاكرة  RAMوكامريا خلفية بدقة
 5ميغابيكسل وأمامية بدقة  1.6ميغابيكسل و  16غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية .
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غطاء بالستيك

ي
حيول شاشة اهلواتف

إىل ث
الثية األبعاد
كشف فريق تقني سنغافوري عن غطاء بالستييك شفاف قادر عىل جعل
شاشات الهواتف الذكية قادرة عىل عرض محتوى ثاليث األبعاد.
وأوضح الفريق القائم عىل هذا الغطاء ،وهو من مطورين يف معهدي
 TP and IMREالسنغافوريني ،أن ذلك الغطاء يجعل رؤية املحتوى ثاليث
األبعاد متاحاً دون الحاجة إىل نظارات خاصة  .وأطلق فريق املطورين اسم
»  « EyeFly 3Dعىل الغطاء الخاص بهم  ،والذي ميكن تركيبه عىل شاشات
الهواتف الذكية بنفس كيفية تركيب الغطاء الواقي من الخدوش .
ويعتمد الغطاء عىل تقنيـــة  nanoimprintingومجموعـــة مـــن
املرشحات الدقيقة  ،من أجل تحويل العرض ثنايئ األبعاد إىل ثاليث األبعاد
عىل الهواتف الذكية التي يضع عليها  .ويأمل مطورو »  « EyeFly 3Dأن
يساعد هذا الغطاء عىل زيادة املحتوى ثاليث األبعاد املخصص للهواتف ،
ويفتح الباب أمام املطورين إلطالق تطبيقات وألعاب تعتمد عىل تقنية
العرض ثاليث األبعاد  .كام يعمل الفريق السنغافوري حالياً عىل تطوير
تطبيق خاص لنظامي  IOSو أندرويد ،يقوم بتحويل املحتوى ثنايئ األبعاد
إىل ثاليث األبعاد  ،وذلك لتوفريه عند طرح الغطاء يف األسواق .
ومل يحدد مطورو »  « EyeFly 3Dأي موعد دقيق لطرح الغطاء يف
األسواق ،إال أن تقارير إخبارية أشارت إىل إمكانية طرحه قريباً فور االنتهاء
من التطبيق عىل أن يتوافر مقابل  34.95دوالر أمرييك .

’

أنباء عن صـــــدور
(آيفون  5إس) أواخر
يونيو مبيزة هائلـة

’

Arabisk

املكان األفضل لتسوق التكنولوجيا

ظهرت توقعات جديدة حول موعد صدور هاتف» آيفون  5إس»،
حيث ذكر جني مونسرت ،املحلل يف بايرب جافري ،يف مذكرة بحثية
أن «آبل» ستقوم بإطالق «آيفون  5إس» يف أواخر شهر يونيو
القادم ،وستعمل عىل إنتاج «آيفون» منخفض التكلفة يف سبتمرب
من نفس العام .
ويرى مونسرت يف بحثه الجديد أن «آبل» ستقوم ببيع أكرث من
أربعة ماليني وحدة من هاتفها الجديد ،لتصل مبيعات «آيفون  5إس» يف نهاية أول أسبوع من إطالقه إىل
خمسة مليون وحدة .أ ّما كايت هبرييت ،املحللة يف مورجان ستانيل ،فذكرت أن هاتف «آبل» الجديد سيحمل
ميزة «قاتلة» ،عىل حد تعبريها ،والتي تعترب مفاجأة هذا العام؛ لتزيد من عدد مستهليك الهاتف .
يُذكر أن التحليالت الحالية تدور حول قيام «آبل» بإدراج مميزات يف «اآليفون» الجديد أفضل من «آيفون »5
مبا يف ذلك كامريا أفضل  ،ومعالج أرسع  ،وتقنية . NFC
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دربــــيــات الغــضــب
تــحتـــفـــل دوريات العامل كل عام مبباريات محلية تجمع اندية ذو تاريخ عريق وقاعدة
جامهريية تعترب من املتعصبني يعرفوا بالهوليغان ,االلرتاس ,او الفريمز .قد تختلف مسميات
هذه املجموعات من دولة اىل اخرى لكن النتيجة واحده يف أغلب األحيان! أعامل شغـــــب
منظمة داخل وخارج امللعب يعتربها البعض قاتلة ملتعة كرة القدم ويعتربها اخرون متعـــــة
الكرة بحد ذاتها  .الفيفا دامئا ما تسعى لوضع القوانني الصارمة لتفادي اعامل الشغب داخل أرض
امللعب  .لكن هذه القوانني يصعب تطبيقها عىل جامهري األندية لكرثة أعدادها وصعوبة السيطرة
عليها  ....نرسد إليكم بعض دربيات الغضب العاملية واالحداث التي جعلتها األعنف واألكرت متابعة يف
العامل .

إسكتالندا :

اسبانيا:

ميـــالنـــو:

ريال مدريد  -اتلتيكو مدريد

جــالسـكو رينجريز – سيلتيك جالسكو

إنرت – مــيالن

عىل الورق ,إنها نسبياً مواجهة بني البورجوازية والطبقة العاملة .
أسامء أنصار الفريقني تعكس هذا العداء اإلجتامعي “املريينجي”
(الحلويات) ضد “كولشونريوس” (صانعو الفراش) .رغم أن الواقع أكرث
تعقيدا ً ,فإن ريال مدريد جذب مشجعي جميع الطبقات اإلجتامعية.
رياضياً ,ال يزال اتلتيكو مدريد يلهث وراء فوزه األول عىل الريال منذ
موسم 2000-1999

بإفالس رينجرز ومعاقبته بالهبوط إىل الدرجة الرابعة  ,خرست غالسغو
احد ارشس الدربيات يف العامل “اولد فريم” .املنافسة الرشسة بني
الفريقني مصدرها ديني  .فرينجرز مدعوم من الطائفة الربوتستانتية,
ملتزمة بوحدة اململكة املتحدة  ,يف حني أن أنصار سلتيك معظمهم
كاثوليك ,ومن أصل ايرلندي يف كثري من األحيان  ,من نسل العامل
الذين جاءوا للعمل يف الصناعات الثقيلة يف أواخر القرن التاسع عرش

تم حل حتمية دريب ميالن مع مرور الوقت .كان اإلنرت يف الوهلة
األوىل نادي الربجوازية فيام كان ميالن فريقاً للشعب  .تأسس اإلنرت
عام  1908إثر إنفصال عن ميالن (تأسس عام  ,)1899النه كان يرفض
ضم العبني اجانب يف صفوفه ,وبالتايل إتخذ اسم إنرتناسيونايل .مل يكن
هذا الفريق محبوباً يف عهد موسوليني الذي أعاد يف فرتة تسمية نادي
ميالن باسم القديس أمربوز أسقف املدينة يف القرن الرابع .

إجنلرتا :

القاهره :

بـيونس ايريس :

مانشسرت يونايتد – مانشسرت سييت

األهلي – الزمالك

بــوكــا جونيورز – ريفري بليت االرجنتينني

مل يكن التنافس بني السيتيزن والشياطني الحمر والذي يعود إىل
 130سنة ,قوياً جدا ً إال منذ صعود السيتي بقوة يف األونة األخرية
بفضل مالكه اإلماراتيني .وكان مدرب مانشسرت يونايتد السري اليكس
فريغوسون أكد يف أيار/مايو املايض بخصوص مواجهة الفريقني“ :من
اآلن إنها أكرب من جميع الدربيات” .وتعترب جامهري سيتي نفسها
املمثل الحقيقي للمدينة.

يعترب دريب االهيل والزمالك من اشهر الدربيات العربية ,لكنه تأثر
كثريا هذا العام واقيم مرتني بدون جمهور ويف مسابقة دوري ابطال
افريقيا ,فيام غاب محليا بسبب توقف النشاط الريايض اثر “مذبحة
بورسعيد” الذي قتل عىل اثرها  74شخصا بينهم  72مشجعا لالهيل
عقب مباراته يف الدوري املحيل امام املرصي يف شباط/فرباير املايض.
األهيل هو نادي الشعب ,فيام يعترب الزمالك فريق النخبة .الناديان
.هام األكرث تتويجا بلقب دوري ابطال افريقيا بـ  7لالهيل و  5للزمالك

يعترب “السوبر كالسيكو” الذي يجمع بني ريفر باليت وبوكا جونيورز,
بال شك واحدا ً من الدربيات األكرث عنفاً  ,وكان أكرثها عنفاً عام 1968
عندما خلف  71قتيال .بوكا جونيورز فريق العامل وعامل املواىنء
و”القرويني” .وريفر باليت ,الذي انتقل منذ ذلك الحني إىل حي
الطبقة املتوسطة يف نونيز ,هو نادي “املليونريات” ,وهو اللقب الذي
أُطلِ َق عليه لكونه أول فريق كان قادرا ً عىل رشاء العب مقابل 10
اآلف بيزوس يف سنوات الثالثينيات… دييغو ارماندو مارادونا انهى
مسريته الكروية بخوض هذا الدريب عام  1997بألوان بوكا جونيورز.

11

16 April / 2013 - Issue 05

Arabisk Magazine

Follow Us : Arabisk Magazine London

Arabisk

يبدو أن حرارة وحامس املشاركات فئة
«الفتيات» ،يف معسكر النجمة اللبنانية املتألقة
أليسا ،ودموع أليسا التي انهمرت للمرة الثانية،
دون معرفة أسباب ذلك ،أذاب برودة الطقس
يف أسطنبول  ،حيث بدا واضحا مراهنة وحامس
أليسا ومعها املشاركات ،يف رضورة تقديم أفضل
ما لديهن .ي
وقالت أليسا للفتيات ،إنني أحرضت لكم الفنان
العريب العاملي فضيل  ،حتى أكون أكرث عدال
وانصافا ،الختيار أفضل  3أصوات من بينكن .ب
وبدوره أعرب التجم العاملي فضيل ،عن سعادته
الغامرة ،الستضافته من قبل النجمة الرائعة أليسا
يف معسكر املشاركات يف اسطنبول الرتكية ،مبديا
اعجابه الكبري مبا شاهده .ي
ويف تفاعل مثري من قبل املشاركات قالت إحداهن ،إنني « :ال أصدق نفيس ،أن النجم فضيل معانا يف هذه
اللحظة وهذا املكان ،فيام قالت أخرى  ،إن« :وجود النجم العاملي فضيل بيننا اآلن رشف كبري لنا »  ،وهذا األمر
وللمرة الثانية  ،ترصد كامريا الربنامج دموع النجمة أليسا ،دون ) (Xسيحفزنا إلعطاء قمة ما لدينا للفوز بلقب
معرفة أسباب تلك الدموع  ،وفقط ما تم رصده مطالبة النجمة أليسا من املصور ،عدم رصد حالتها وهي تبيك،
وايقاف التصوير .ق

Arts

دموع أليسا على وجهها
و السبب جمهــول

أصالة لـ''العريان'' يف

:

عيد زواجهما 4

أحبك عدد السموات السبع
تحتفل هذه األيام املطربة أصالة نرصي بعيد زواجها
السابع من املنتج واملخرج طارق العريان .
وأبدت أصالة خالل تغريدة لها عىل موقع التواصل
االجتامعي ‹‹ تويرت ›› سعادتها  ،معتربة أن هذه الفرتة
التي مضت من زواجها أفضل الفرتات يف حياتها .
و قالت ‹‹ سبع سنني هم عمري كله  ،واليوم أحبك عدد
السموات السبع أكرث مام مىض ،وجذور حبي لك وصلت
طبقة األرض السابعة ،سأبقى أحبك سبع آالف عام وهو
عمر مرص التي بها أنا وأنت..عيد زواجنا هو عيد حريتي
وكرامتي وقلبي ›› .
يذكر أن أصالة أنجبت من زوجها طارق العريان نجليهام
عيل وآدم .
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اإلعالميون العـــــرب
خيتارون الفنان حممد
ً
سفيــــــــــــرا
عبـده
للفنانييــــــن العـرب

لعـــام 2013

ً
تزامنـــــا
انتقال اللقب من السيدة فريوز اىل فنان العرب حممد عبده

مع اختيارهم الرياض عاصمــــــة للصحافة العربية لعــــام 2013

يف بيان صحفي تم توزيعه صباح اليوم عىل الوكاالت اإلخبارية و املؤسسات اإلعالمية العربية  ،والذي تضمن
اعالن سفري االعالميني العرب هيثم يوسف من مدينة الرياض عن اختيار الفنان محمد عبده سفريا ً للفنانيني
الشباب العرب لعام  2013وذلك تقديرا ً لجهوده يف خدمة الفن العريب األصيل كون اإلعالميني العرب هم الراصد
الحقيقي ملسرية الفنان العريب  ،وكان قد اختار ملتقى اإلعالميني الشباب العرب يف العام املايض السيده فريوز
وتم منحها لقب سفرية الفنانيني العرب لعام  2012إال أن هذا العام اختارت اللجنه العربية املشرتكة املنظمة
لفعاليات الرياض عاصمة الصحافة العربية لعام  2013رمزا ً فنياً عربياً ممزوج بروح االصالة والحداثة فكان فنان
العرب محمد عبده هو من وقع عليه اإلختيار ومنحه اللقب تزامناً مع اختيار مجلس الوحدة اإلعالمية العربية
للرياض عاصمة للصحافة العربية لعام . 2013ب
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حجاج و حنان أسـرة فنية تتألق يف
حفـالت لندن
نسمع كثريا عن زواج الفنانني و عن مشاكله و لكن يف الطرف األخر يوجد عالقات زوجية ناشئة عن الوسط الفني
يف قمة النجاح كتلك التي هي بني املرصي عازف الطبلة حجاج متقال و املطربة املغربية حنان أحمد فمؤسستهم
األرسوية وضعوا حجر أساسها قبل  16عاما و يعمالن سوية يف مسريتهم الفنية و اللذان يعتربان عالمة مضيئة يف
حفالت وسهرات لندن فاملطربة حنان صاحبة الصوت الكريستايل و التي بدأت الغناء مند أكرث من عرشين عاما
فامتزج صوتها بقوة املايض و حداثة الحارض بنتني .
حجاج امللقب بصاحب األيدي الحديدية التقانه و مداعبته الطبلة بطريقة احرتافية ما جعله من أفضل عازيف
الطبلة يف أوروبا هو من أحفاد الفراعنة حيث ولد و ترعرع و رشب من نيل مرص أم الدنيا .
كدلك حجاج هو ملحن موسيقي و مغني فلديه موهبة املوازنة بني الغناء و العزف عىل الطبلة يف آن واحد,
وعمل مع الكثري من املشاهري العرب كمحمد عبدو وعبد الله رويشد و اخرين  .و هو من أرسة فنية عريقة
فوالده هو رايق متقال و أخيه الفنان املشهور حجازي متقال و حجاج دامئا متواجد يف حفالت لندن األسبوعية
و التي يكرسون من خاللها الفن العريب األصيل يف بالد الغرب .
أما الفنانة املغربية حنان و التي بدات حياتها الفنية يف املغرب قبل أن تنتقل إىل بريطانيا يف عام  1994و أصبحت
تدير أعامله الفنية من هنا و تنتقل بني الدول االوربية إلحياء الحفالت العربية  .غنت حنان يف حفالت مع كثري
من املطربني العرب كراشد املاجد و عبد املجيد عبد الله و هي بنت الفنان املغريب املعروف أحمد حسن و الجميع
يشهد بقوة صوتها و إجادتها ألغاين الدبكة اللبنانية و كدلك األغاين الخليجية .
يذكر أن حجاج و حنان لهام بنتني صباح و عليا و ال ندري إن كانت هده األرسة الفنية ستكرب فنيا بانضامم صباح
وعليا ألبويهام .

عمرو دياب أهم
مطربي البوب يف العامل
صدر مؤخرا ً يف أملانيا والعديد من الدول األوروبية كتاب بعنوان
“مزج الصفات البرشية” تم إدراج اسم املطرب عمرو دياب فيه
باعتباره واحدا ً من فناين موسيقى (البوب).
من ناحيته أكد مدير أعامل الفنان عمرو دياب إيل أن
الكاتب األملاين أشار يف كتابه الذي يحمل أسم مزج
الصفات البرشية ،إىل أن عمرو دياب من أهم فناين
الوطن العريب حيث استطاع بصوته املميز أن ميد جذورا ً
متعددة للثقافة ويربط بني ثقافة املنطقة العربية وبني
العامل أجمع.
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بالكردي غ ّنت به رواس حسني عىل مرسح
 Arab Idolوأحدثت زلزاالً كبريا ً ،صفّق لها
الجمهور بحرارة وتفاعل معها بشكلٍ كبري ،منع
لجنة التحكيم من الحديث وإعطاء الرأي.
أحالم إنشقّت عن اللجنة وبدأت بتحميس
هب مصفقاً وصارخاً تشجيعاً،
الجمهور الذي ّ
ورفرف العلم الكردستاين يف صفوف الجامهري،
لتتواىل بعد ذلك تعليقات لجنة التحكيم املؤيدة
ألدائها والتي أثنت عىل تف ّرد موهبتها.
راغب قال أنّها ساهمت يف وصل الثقافات والفن
العريب بالكردي وإعتربها متمكّنة من أدائها
وغنائها وعربها ،أ ّما نانيس عجرم فطلبت منها
تعليمها أغنية باللغة الكردية ،ووافقت به رواس
عىل ذلك .حسن الشافعي إعترب أ ّن به رواس
كانت قدوة لناس كثريين وعلّمتهم أصول الغناء
منذ أول مرور لها عىل املرسح.

1111
هل خيسر حسن الشافعي

األصابع تكشف  :راغب عالمة أكثر جاذبية
من حسن الشافعـــــــــي .....
صع
يدي مصري
ي
ر
س
ــ
ــ
ــ
م
حســـن
الشافعـــي
عىل صفحة بالفيس بوك ملعجبني املوزع
املوسيقي حسن الشافعي نرش مواطن مرصي
صورة قام برسمها للموزع املوسيقي حسن
الشافعي.
املواطن واسمه محمد محسن من محافظة
سوهاج بصعيد مرص ،قال تعليقا عىل الصورة
يف الصفحة التي نرشها بها « :رسم متواضع منى
لصورة املوزع املوسيقي املرصى حسن الشافعى
عضو لجنة تحكيم آرب أيدول ..اترشف مبعرفة
ارائكم  ..وادعوكم لزيارة صفحتى الخاصة
بعنوان ( ارسملك صورتك ) » .
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ما الذي يجعل الشخص جذاباً؟ العيون الجميلة ،الشعر ،أو الطريقة اإلبتسامة؟ الجواب سيشكل
صدمة عند البعض ،فالجواب عىل ما يبدو الطول باألصابع .
ففي دراسة جديدة كشفت أن طول اصبع البنرص والسبابة مؤرشان عىل مدى جاذبية املرأة
والرجل عند الجنس األخر  .كشفت الدراسة أن الرجال الذين يزيد طول البنرص عن السبابة
عندهم هم أكرث جاذبية للنساء  .ومن هذه الدراسة قمنا بقراءة صور كل من املوزع حسن
الشافعي الذي رسق قلوب الفتيات بشكله الجذاب وترصفاته األنيقة والجدية والفنان راغب
عالمة الذي سحر قلوب النساء لفرتة طويلة جدا ً بأناقته وخفة ظله .
الحظنا من خالل الصور أن راغب لديه اصبع البنرص أطول من السبابة  ،فيام حسن الشافعي
عكس ذلك .وبحسب هذه الدراسة التي أجريت يف فيينا ،يكون النجم راغب عالمة أكرث جاذبية
من حسن الشافعي.
فالباحث فينك برنارد خرج بهذه النتيجة بعد أن قاس أصباع  100رجل وامرأة وتم تصويرهم
بالكامريا الرقمية ،واستخدم برنامجاً عىل الحاسوب لتقييم متاثل الوجه .
أظهرت النتائج أن الرجال بالبنرص األطول من السبابة لديهم وجوهاً أكرث متاثالً وهذه عالمة عن
الجاذبية الكالسيكية.
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معجباته بسبب زاوجه ؟
اشتهر حسن الشافعي ،عضو لجنة تحكيم أراب
أيدول محبوب العرب يف املوسم األ ّول بجاذبيته
وتأثريه عىل املعجبات رغم الشخصيّة القاسية
والصارمة أحياناً.
ال تكاد أن تنتهي حلقة من الحلقات املبارشة
حتّى تتسابق الفتيات واملعجبات إللتقاط الصور
معه بشكلٍ
هستريي أحياناً.
ّ
أعلن حسن عن مفاجأة من العيار الثقيل خالل
الخاص بإطالق برنامج أراب
املؤمتر الصحفي
ّ
أيدول للموسم الثاين الذي أُقيم يف ديب وأعلن
عن زواجه الذي ت ّم بعيدا ً عن الصحافة واإلعالم
وقال« :أنا كتبت كتايب وتجوزت خالص »...عندما
عم إذا كانت معجباته
سأله أحد الصحافيني ّ
تس ّبب له املشاكل مع خطيبته.
سيتغي الحال يف املوسم الثاين وهل يتضاءل
هل
ّ
عدد املعجبات بسبب زواج الشافعي؟
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ّ
طلة رياضية
«برابوس» متنح مرسيدس A

أجرت رشكة برابوس بعض التعديالت عىل املظهر الخارجي لسيارة مرسيدس من الفئة  Aلتعزيز الطابع الريايض
لهذه األيقونة الصغرية ،من خالل تجهيزها باسبويلر أمامي ومئزر خلفي مع نارش هواء ومجموعة عادم مصنوعة
من الفوالذ الفاخر وعجالت مسبوكة مبقاسات تبدأ من  17بوصة مزودة بإطارات عريضة ،إضافة إىل نوابض
رياضية تعمل عىل خفض ارتفاع السيارة مبقدار  25ملليمرت .
وأضافت الرشكة املتخصصة يف تعديل موديالت مرسيدس ـ بنز ،بعض التحسينات عىل مقصورة
السيارة ،بدءا ً من طقم الدواسات املصنوعة من األلومنيوم وصوالً إىل الفرش الجلدي .ولن تفصح رشكة
برابوس التي تتخذ من مدينة بوتروب األملانية مقرا ً لها ،عن أية بيانات تتعلق بتعديل املحرك إال يف
إطار فعاليات معرض إيسن للسيارات خالل ديسمرب املقبل ،وتوفر الرشكة األملانية هذه التجهيزات
الرياضية نظري كلفة تبلغ نحو  5847دوالرا ً أمريكياً .

أ

سة مرسيدس  ،بي إم دبليو

ودي اجلديدة ..تتوجه ملناف

Lamborghini

كشفت أودي رسمياً عن  A3 Sportbackهاتش باك بنسخة األربعة أبواب بجيلها
الثالث والتي ال تبدو مختلفة عن نسخة الهاتش باك بابني التي شاهدناها من قبل .
أودي  A3مبنية عىل شاصيه  MQBالخاص مبجموعة فولكس فاجن وهو نفس
شاصيه فولكس فاجن جولف ،وهي أطول من نسخة الهاتش باك بابني بقدر  35ملم ,وأخف
وزناً من الجيل السابق بـ  90كجم .
أحد أبرز مميزات أودي  A3الجديدة هي مصابيحها األمامية التي تتميز بأنها  LEDبالكامل،
حيث تقول أودي إنها السيارة الوحيدة من فئتها التي توجد فيها هذه امليزة ,وتوفرها بنظام
التحكم بنوع القيادة .
جنوط رياضية
ستتوفر أودي  A3 Sportbackبرزمة  S-Lineالتي تضيف صداماً أمامياً وخلفياً جديدا ً وزوائد
رياضية وكذلك جنوطاً رياضية أكرب  .أودي  A3 Sportbackستكون موجهة ملنافسة مرسيدس
 A-Classويب إم دبليو الفئة األوىل هاتش باك .

تطلق سيارتها اجلديدة
13
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أعلنت الرشكة اإليطالية املصنعة للسيارات الالمبورجيني نفاد املبيعات للسيارة
الجديدة  Aventadorالرودسرت حتى صيف  ،2014وذلك قبيل موعد طرحها
باألسواق يف يونيو القادم .
وأوضحت الرشكة التابعة ملجموعة فولكس فاجن األملانية خالل تقديم السيارة
السوبر رياضية املكشوفة مبدينة ميامي األمريكية أن السيارة ثنائية املقاعد تعتمد
عىل سواعد محرك جبار مكون من  12أسطوانة سعة  6.5لرت ويولد قوة تبلغ 515
كيلووات 700/حصان ،وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة ،مبوديليها الرودسرت
والكوبيه ،برسعة قصوى تصل إىل  350كلم/الساعة .
سقف كربوني

وتشتمل األيقونة اإليطالية عىل سقف مصنوع من الكربون مكون من جزأين قابلني
للفك ،ميكن تخزينهام أسفل غطاء املحرك ،وبفضل تجهيز املحرك بتقنية إيقاف
األسطوانات وتقنية إيقاف وتشغيل املحرك ،تستهلك السيارة يف املتوسط  16لرت100/
كلم أي ما يوازي  370جم/كلم من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون ،أما غطاء الكشف
فمصنوع من كربون فايرب ووزنه فقط  6كيلوجرامات وتتم إزالته عن طريق اليد
وميكن تخزينه يف شنطة السيارة .
وتصل رسعة السيارة إىل  217ميل أو  349كيلو يف الساعة .
Follow Us : Arabisk Magazine London
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لندن العربية
لندن أكثر املدن األوروبية ّ
تقب ًال للتنوع العرقي والديين والثقايف
الديـمقراطية وقوانني الدولة وحدها من حتمي احلريـــــــــات
بقلم  :بشار زيدان
رئيس حترير جملة ( حرب عربي ) اإللكرتونية .ب

Bashar@7ebr3arabi.com
قلّام متيش يف شارع يف العاصمة الربيطانية ،دون أن تسمع

لكن عىل الرغم من جميع ما سبق ذكره  ،فإ ّن األغلبية الساحقة من بإرشاف وإدارة جيدة من فريق عمل متفرغ لهذا املرشوع من

امرأة تنهر طفلها أو شاباً ينادي عىل صاحبه بالعربية ،أو تقرأ

هذه الفعاليات يتم ترتيبها من قبل شباب وشابات مستقلني  ،عىل الشباب العريب املقيم هنا أيضاً .ل

يافطة مطعم أو محل بقالة بالعربية ،ويزداد هذا كلّام اقرتبت

حساب وقتهم ونفقتهم الشخصية  ،ومببادرات فردية  ،ينعدم فيها وميكن أن متتد مساهامت هذا املركز إلستقطاب ومساعدة الطالب

من قلب املدينة أكرث فأكرث حتى تغدو الشوارع اللندنية يف بعض

الدعم الرسمي من السفارات املعنية  ،وإن حرض ممثلوها فبصفة العرب القادمني للدراسة يف بريطانيا  ،وتوفري املشورة والدعم لهؤالء

املناطق حار ًة أو ميداناً يف عاصمة عربية  .ل

شخصية أو كضيوف رشف  ،ورمبا يعود ذلك لكون درجة الحرية الطالب لتسهيل إجراءات تسجيلهم وسكنهم وتأمينهم  ،كام تفعل

والجميل يف العاصمة الربيطانية هي أنها من أكرث املدن األوروبية

أعىل مام يسمح به يف بالدهم  ،أو ألن بعض هذه النشاطات أو الجاليات األخرى حالياً  ،وإقامة اإلحتفاالت والفعاليات املختلفة

تقبّالً للتنوع العرقي والديني والثقايف  ،واحرتاماً لحريات الجاليات

املشاركون فيها ممنوعون أصالً يف بلدانهم  ،ويعيشون يف املنفى بالتزامن مع املناسبات الدينية والوطنية والشعبية يف البلدان

املختلفة يف مامرسة شعائرهم وعاداتهم وتقاليدهم التي

اإلختياري أو اإلجباري اللندين .ل

يحملونهامعهم من بالدهم ويرثون بها املشهد الثقايف واإلجتامعي

الجاليات األخرى كالصينية أو الهندية أو حتى األوروبية تتلقى أنا متأكّد متاماً من استعداد العديد من العرب هنا  ،وأنا أولهم ،

اللندين ،فتجد الحي الصيني والشارع العريب والسوق الهندي وما

الدعم املادي واللوجستي من سفاراتها لتسويق ثقافة وحضارة من التطوع مجاناً للمشاركة يف ورشات عمل وتدريب يف جميع

شابه ذلك .ي

وسياحة بالدهم  ،وإطالع الجنسيات األخرى عىل مميزات وحسنات املجاالت كاألدب والصحافة والعلوم والصحة والسياسة واللغة ،

وال أبالغ بالقول عندما أقول أنني خالل األعوام التي عشتها يف لندن

كل يف تخصصه  ،إلفادة الشباب وإبناء املقيمني والطالب العرب
وإنجازات بلدانهم  ،بينام تختفي السفارات العربية من هذه ٌ

قد حرضت وشاركت يف نشاطات وندوات وحفالت وورشات عمل

النشاطات .ل

عربية تفوق بأضعاف ما فعلته يف جميع سنوات إقامتي يف الوطن

حبذا لو يتم تأسيس كيـــان يف لنـــدن  ،يُطلق عليـــه تسميــــــة وترثي التبادل الثقايف والعلمي والعميل بني أبناء الجاليات العربية

العريب ،وتع ّرفت بأشخاص من عدة بلدان عربية كمرص ولبنان
واملغرب واليمن وسوريا والعراق وغريها أضحوا أصدقا ًء أعزاء يل

«1املركز الثقايف العريب »  ،يُعنى بهذه النشاطات الثقافية والسياسية املختلفة ،وتخفيف حدة الغربة عليهم  ،والعمل عىل تعزيز الهوية
واإلجتامعية ،ويقوم بجمع هذه الجهود تحت مظلّة واحدة ،تعمل العربية لديهم ،وبنفس الوقت التواصل مع الحضارات والثقافات

من خالل هذه النشاطات املشرتكة ،حيث تتجىل للمفارقة وحدة

عىل توفري الدعم الالزم إلنجاح وإثراء هذه الفعاليات ،وتوفري املكان األخرى الغربية إلبراز أحسن ما فينا لهذه الجنسيات التي تعرف

املصري والهم العريب يف عاصمة الضباب أكرث من أي عاصمة عربية .ا

واملعدات الالزمة لها  ،والتسويق الجيد للفعاليات حتى تصل ألكرب القليل عن وطننا العريب .ل

ال شك بأن البيئة املالمئة وحرية التعبري والرأي  ،والدميقراطية

رشيحة ممكنة من العرب املقيمني والزائرين لربيطانيا ،وتقدّم قد يكون هذا املرشوع حلامً يف الوقت الحايل  ،لكنه ليس حلامً

وقوانني الدولة التي تحمي تلك الحريات ش ّجعت عىل تسهيل

الصورة الحسنة عن وطننا العريب الرثي والغني باملواهب واملثقفني صعب التحقيق لو تكاتفت جهودنا الفردية يف جهد عريب مشرتك،

تنظيم وعقد هذه النشاطات  ،بينام تحتاج ندوة أو أمسية شعرية

واملثقفات  ،واألدباء واألديبات  ،والشخصيات الالمعة و الناجحة يُخاطب السفارات ورجال األعامل والشخصيات العربية يف بريطانيا

ملوافقات أجهزة الدولة واملخابرات ووزارة الداخلية يف عواصمنا

يف املهجر  ،للمساهمة يف تغيري الصورة النمطية املرتبطة بالرشق لطلب املساعدة والدعم لتأسيس هذا املركز أو الكيان العريب .ب

العربية  ،والتي ال يكتب ملعظمها تحصيلها ،لكن شعور األقلّية

وتعصب وإرهاب .ا
األوسط من جهل وتخلّف وحروب ودماء ّ

أيضاً يدفع الجاليات ملحاولة تعويض هذا الشعور باإلجتامعات

ويتم تأسيس صندوق متويل لهذا املركز مدعوم من السفارات

والنشاطات املتكررة لحامية الهوية الوطنية والعربية .ل

ورجال األعامل العرب ميسوري الحال -وما أكرثهم -يف بريطانيا ،ا
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 ،واستثامر وقتهم وجهدهم يف نشاطات مفيدة وف ّعالة تن ّمي
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زواج العرب
يف بريطانيا و
مستويات التوافق
لللل بني الزوجني

ً
ً
التوافق من ا
هم عوامل بناء زواج اكثر استقرارا وسعـــــادة
جيب ان تـقبل شريك حياتك كما هو وتدرك حبــــــك له

التشارك

مال والطموحات يرسي مبادئ التوافق العقلي
فى اآل

رمبا هناك أشكال و تقاليد مختلفة بني األمم للزواج و لكن  •1التقارب الفكري والثقايف والديني بحيث ال تتعارض كثريا

مضمونه واحد هو الزواج أي اإلستمراية يف الحياة و الرسالة أفكار وثقافات وانتامءات الطرفني و يشكل هذا التقارب ضامنه
التي سوف تنتقل من جيل إىل جيل إىل نهاية الكون .ء

إجتامعية قوية بني الزوجني و بني املجتمع الذي يعيشون فيه .ي

عندما نتكلم عن مفهوم الزواج فهذا
يعين ان حديثنا ال نهاية له فالزواج
حبد ذاته هو رباط إنساني مبين
على كل القيم و املفاهيم اإلنسانية
مهما إختلفت ( الديانات – األعراق
– القوميات – اللغات – إىل أخره ) .
آراء القراء من مشاركاتهم على صفحة جملة أرابيسك
على الفيس بوك Arabisk Magazine London

ولذلك علينا أن نكون مخلصني لهذه الرسالة اإللهية من خالل  •1أما التوافق العقيل فيعني التشارك يف اآلمال واملخاوف واآلراء
إحرتامنا وتقديرنا للحياة الزوجية و إعطائنا لها اإلهتامم الكبري واملعتقدات ومعرفة أحالم وآمال وطموحات كل طرف والعمل
بعد الزواج و ليس قبله  .فكرث منا وخاصة يف مجتمعاتنا العربية معاً عىل املشاركة يف تحقيق أهدافهم و طموحاتهم و مستقبلهم

من يحلم ويرسم ويخطط ويجاهد بكل قواه حتى يدخل عش  •1التوافق الروحي ويقصد به التوافق يف القيم واألخالقيات و

الزوجية وبعد الزواج تتبخر األحالم و يذوب طيب الكالم لتبدأ املبادئ و هنا ال بد من مد جسور التواصل املستمر و فتح باب
هموم الحياة وننىس القيمة الحقيقية للزواج .ي

الحوار حتى الوصول إىل أقرب نقطة إتفاق بينهام .ي

و تعترب قواعد التوافق الزوجي من العوامل اهلامة  •1أما التوافق العاطفي فيعني أن تتقبل رشيك حياتك كام هو

يف بناء زواج أكثر إستقرارا وسعادة و أمنا يف حياتنا وتدرك أنك تحبه ،وأنه يحبك كام أنت وهذا يعتمد عىل مشاعرنا

:

و ميكن إجيازها مبايلي ل

و أحاسيسنا تجاه األخر و ال بد من الصدق يف املشاعر و دفء

 •1التوافق العمري يستحب أن يكون الزوج أكرب س ًن من  5 -3العواطف .ي

سنوات ،وال يستحب أن يزيد الفرق عن  10سنوات  ،ومع هذا  •1التكافؤ االجتامعي فكلام كان الزوجان من طبقات اجتامعية
فهناك أزواج خرجوا عن هذه القاعدة وتوافقوا  ،ويراعى هنا متقاربة كان ذلك أقرب للتوافق ،وهناك استثناءات أيضا لهذه

مسألة الصالحية العمرية للمرأة حيث إذا فقدت املرأة قدرتها القاعدة ولكنها قليلة و هذا يعتمد عىل مدى تفاهم الطرفني 2.

البيولوجية يف سن معينة عىل تلبية احتياج الزوج الذي ما يزال  •1أما التوافق غري املرشوط فيعني تقبل الرشيك كام هو وبدون

صغريا ً فإن مشكلة اختالف االحتياجات رمبا تنشأ وتهدد التوافق.ي أي رشوط أي أنني أحبه كام هو وكيفام يترصف وكيفام يفكر وهو

 •1التوافق الشكيل بينك وبني رشيك حياتك يعني الرضا عن مستوى صعب الوصول إليه و لكن هي حالة موجودة ولو قليلة
شكله وكيف يبدو وكيف يترصف وأن تكون مشاعرك إيجابية جدا و تتطلب هذه الحالة تفهم كبري بني الطرفني .ي
عندما تفكر فيه أو ترى صورته .س

 •1التوافق يف األذواق املهم هنا أن يكون هناك توافق و تناغم

وميكن لكل زوجني وضع قواعد مشرتكة أخرى لبناء هذا الرباط
املقدس و اإلنساين مبا يتناسب بينهام واملجتمع الذي يعيشون

إىل حدا ما يف الطباع وميكن التغلب عىل هذا األمر إذا إحرتام كل فيه .ي
من الزوجني طباع األخر مبا ال يتجاوز القيم و املبادئ للزوجني .ؤ
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إستضافت غرفة التجارة العربية الربيطانية يف يوم 21
من شهر آذار أعامل املنتدى االقتصادي الثاين للمرأة
العربية يف االقتصاد العاملي .
حرض املؤمتر عددا ً كبريا ً من املدعوين والوفود من الدول
العربية ومن بريطانيا  ،من بينهم سمو الشيخة هند
عبد العزيز حميد القاسمي  ،رئيسة املنتدى  ،وسعادة
السيدة أليس سمعان سفرية دولة البحرين لدى اململكة
املتحدة  ،وسعادة السيد عبد الرحيم حسن نقي ،األمني
العام التحاد غرف التجارة يف دول مجلس التعاون .
هذا وقد افتتحت أعامل املنتدى سمو الشيخة هند عبد
العزيز حميد القاسمي  ،فأشادت بالدعم الذي تقدمه
غرفة التجارة العربية الربيطانية ملنتدى املرأة العربية
يف االقتصاد العاملي  ،و بدوره أشاد السيد عبد الرحيم
حسن نقي بكلمته بدور املراة العربية السيام الخليجية.
وكان من بني املتحدثات بعض النساء العربيات
الصاعدات يف املجال االقتصادي ويف طليعتهن السيدة
بدرية املال  ،رئيس مجموعة اإلمارات العاملية  ،والسيدة
خلود الكتان  ،األمني العام ملجتمع سيدات األعامل يف
البحرين  ،والسيدة أفنان الزياين  ،عضو مجلس إدارة
غرفة التجارة البحرينية .كام تخلل املؤمتر كلامت قيمة
لنخبة متفوقة من النساء العربيات الاليت تحدثن عن
تجاربهن والتحديات التي تواجه املرأة العربية يف مناخ
املال واألعامل .

