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اإلعتصــــام يحاصر اإلنقـــالب 

امليادين رفضا لالنقالب، يبدو االنقالب نفسه  املعتصمني فى  الذى يفرضون به احلصار على  بالقدر ذاته 
جبماعته وأهله وعشريته حتت حصار االعتصام . وإذا كان االعتصام حماصرا أمنيا وإعالميا ودعائيا من 
خالل منظومة متكاملة من األكاذيب، فإن االنقالب يبقى حتت احلصار األخالقى واإلنسانى، على حنو 
عثرتهم  من  لتقيلهم  واإلقليمية  الدولية  بالوساطات  لالستنجاد  دفعتهم  تشنج،  حالة  فى  أصحابه  جعل 

السياسية وخترجهم من مأزق حضارى

اإلعتصام حماصراً أمنيًا 
وإعالميًا ودعائيًا من خالل 

منظومة متكاملة من األكاذيب

بقلــــم
وائل قنديــــــل

رويدا رويدا بات يؤرق الضمري العاملى مع تساقط 
املالمح  وتبني   ، الضحايا  من  األعداد  هذه  كل 
بعد  اخلاطفة  يونيو   ٣٠ لعملية  التامة  العسكرية 
التى  الكثيفة  الشعبوية  املساحيق  طبقة  زوال 
وضعها خمرج االنقالب وماكيريه على وجه ذلك 

اليوم .
االستجداء  هذا  فى  التوتر  عالمات  وتتجلى 
على  األمريكى  الطرف  لدخول  املتكرر  الرمسى 
اخلط ، من خالل دبلوماسية احلوارات الصحفية 
مع وسائل اإلعالم األمريكية ، لكى تنجز واشنطن 
من  العسكرى  احلكم  بني  صفقة  أو  تفاهمات 
بتهم  السجون  فى  وضعوهم  من  وبني  جانب 
واحدة  وتلك  آخر..  جانب  من  والتجسس  القتل 
من املفارقات املثرية فى التاريخ : أن تطلب سلطة 
من  متهمة  معارضة  مع  التفاوض  فى  املساعدة 
جانب هذه السلطة باخليانة الوطنية والتحريض 
على القتل ، وهنا قمة التناقض األخالقى واخللل 

املنطقــــى .
الظريفة  ألعابه  يواصل  االنقالب  إعالم  أن  غري 
امتعاض  عن  التعبري  مبحاولة  اجلماهري  على 
والتدخالت  »املبادرات«  يسميه  ما  كثرة  من  زائف 
بأن  متغافال  املصرية،  القضية  فى  اخلارجية 
مل  مصر  حكام  أن  لو  لتتم  تكن  مل  الزيارات  هذه 

يطلبوهــــا .
وتذكر جيدا أن مثل هذه األجواء هى البيئة املناسبة 

على  املربجمة  احلناجر  من  النوع  هذا  لنشاط 
الوطنية  السيادة  عن  فكاهية  اسكتشات  تقديم 
والكرامة القومية ، وهى الفقرات التى تتكرر دائما 
 ، أحواشها  فى  يلعبون  التى  األنظمة  اهتزاز  مع 
وتردد العبارات ذاتها من نوعية األساطيل والقطع 
البحرية األمريكية تتحرش بنا فى املياه اإلقليمية 
، إىل آخر هذه احملفوظات » األمن ــ قومية « املعلبة.
والتشويه  األمنى  الرتويع  سهام  كل  تكسرت  لقد 
بالصفقات  الرتويض  وحماوالت  األخالقى 
الصمود  هذا  صخرة  على  االنقالب  لرافضى 
الرائع واالستبسال غري املسبوق للمعتصمني فى 
امليادين ، لكن عميان البصر والعقل ال يريدون أن 
يروا أن خارطة الرفض واالحتجاج والغضب تتسع 
»خارطة  تلتهم  تكاد  حتى  جديدة،  فئات  وجتتذب 
الطريق« التى يريد االنقالبيون أن جيرى التعامل 
معها كنص مقدس ال جيوز مناقشته أو االقرتاب 

منــــه .
ويبقى أن هذا االحتشاد املذهل فى معظم ميادين 
السياسى  اإلسالم  أو  اإلخوان  مجاعة  خيص  ال 
، ومن ثم شىء  فقط، بل هو غضب شعبى عارم 
جيد أن تنفى مجاعة اإلخوان قبوهلا بأية تسويات 
أو صفقات مع السلطة القائمة ، ذلك أن القضية 
قضية  وإمنا  وعسكر«  »أخوان  بني  خالفا  ليست 
حر  وطن  فى  الوليد  حلمه  منه  اختطفوا  شعب 

ومتحضر .
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حيق لنا أن نشعر بقلق حقيقى 
بشأن اإلمكانية الفعلية إلدارة 

العالقات املدنية العسكرية على 
حنو دميقراطــــــى

هواجـــــس مشروعـــــــة

حممد  الدكتور  عزل  بعد   : األول  اهلاجس 
مرسى ، بتدخل من اجليش جاء فى سياق موجة 
أن نشعر بقلق حقيقى  لنا  ، حيق  غضب شعبى 
املدنية  العالقات  إلدارة  الفعلية  اإلمكانية  بشأن 

العسكرية على حنو دميقراطى .

األصل فى الدول الدميقراطية احلديثة هو تداول 
صندوق  عرب  منتخبني  مدنيني  بني  السلطة 
القانون،  بسيادة  كامل  وبالتزام  االنتخابات 
العسكرية  املؤسسات  خضوع  عليه  ويتأسس 
لرقابة  واألمنية فى فعلها وممارساتها وموازناتها 

املدنيني املنتخبني كممثلني لإلرادة الشعبية . 
األصل  هذا  عن  بعيدة  ومصر   ،  1952 منذ 
يناير  بعد  قلياًل  إال  منه  تقرتب  ومل  الدميقراطى 

2٠11 واليوم تعاد عقارب الساعة إىل الوراء .

إىل  مصر  فى  حنتكم  مل   : الثانى  اهلاجس 
منتخب  رئيس  لتغيري  االنتخابات  صندوق 
. مل نستند أيضا  الرئاسية  أن تنتهى فرتته  قبل 
من  يقلل  ال  والتى  لعزله،  قانونية  إجراءات  إىل 
أهميتها حقيقة جتاوز الدكتور حممد مرسى 

قبل عزله لألطر الدستورية والقانونية .

وميزان  االنتخابى  مبعناها  الدميقراطية  ميزان 
اإلجراءات  مشروعية  مبعنى  القانون  سيادة 
ومعها حيق   ، اختالالت شديدة  اليوم من  يعانيان 
لنا أن نشعر بالقلق بشأن قابليتنا كدولة وجمتمع 
شعبية  مشاركة  به  دميقراطى  مسار  إىل  للعودة 
حكام  الختيار  االنتخابات  صندوق  فى  واسعة 
االعتيادية  القانونية  باألطر  التزام  وبه  منتخبني 
التى حتدد السلطات والصالحيات وآليات الرقابة 
واحملاسبة والتغيري لكل مسئول منتخب أو معني ، 

لكل مؤسسة وجهاز وإدارة .

اهلاجس الثالث : تدمر تشوهات النقاش السياسى 
عن  الدفاع  أصبح  اليوم  العام.  الوعى  مصر  فى 
حقوق اإلنسان ورفض فض االعتصامات بالقوة 

خيانة وطنية .

انتهاكات  فى  بالتحقيق  املطالبة  أصبحت  اليوم 
الراهنة  لألزمة  سياسية  وحبلول  االنسان  حقوق 
االنتقالية  والعدالة  احملاسبة  بتفعيل  مصر  فى 
جرمية  اإلقصاء  ورفض  واملصاحلة  واحلوار 

وطنيــــة . 

اليوم أصبح جمرد توجيه االنتقاد للتعويل األحادى 
على األدوات األمنية واملطالبة بإلزام اجلهات التى 
املؤسسات   ( العنف  ملواجهة  األدوات  هذه  توظف 
الضرورة  حاالت  فى  والعسكرية  إعتياديًا  األمنية 
اإلنسان  وحقوق  القانون  باحرتام   ) واإلستثناء 

عمالة للواليات املتحدة والغرب . 

عليها  اإلعالمية مسيطر  املساحة  أصبحت  اليوم 
فى  ترى  ال  أصوات  قبل  من  كاملة  شبه  وبصورة 
وال  ضرورة  الدميقراطية  فى  وال  ثورة   2٠11 يناير 
حرية  ممارسة  على  القدرة  املصرى  الشعب  فى 

االختيار .

حيق  ومعها  مدمرة،  تشوهات  هذا  كل  وحصاد 
ثقافة  تبلور  إمكانية  بشأن  بالقلق  نشعر  أن  لنا 
حقوق  احرتام  باجتاه  مبصر  تدفع  دميقراطية 
اإلنسان وسيادة القانون وقبول التعددية فى إطار 

مواطنة احلقوق املتساوية .

بقلــــم
عمرو محزاوي
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 سعر المتر في )مركزية( الحرم المكي
بالعالم األغلى 

وصول  اإليواء  قطاع  يف  متعاملون   يرجح 
حجم االستثمارات الفندقية يف مكة املكرمة 
إىل حنو 500 مليار ريال حنو 133 مليار دوالر 
يف  للزيادة   مرشح  رقم  وهو   ،  2015 حبلول 
ظل عدد األبراج والفنادق اليت جيري العمل 

على إنشائها يف املناطق املركزية وخارجها .
، أن معدل املرت املربع   وأكد خرباء عقاريون 
احلرم  من  القريبة  التجارية  املنطقة  يف 
مما   ، دوالر  ألف   100 إىل  يصل  أن  ميكن 
بالفعل  يكن  إن مل   ، أغلى  واحدا من  جيعله 
لقد شهدت  و   . العامل  األغلى على مستوى 
املكرمة تدفقًا كبريًا  املركزية مبكة  املنطقة 
من رجال األعمال واملستثمرين املهتمني   يف 

جمال التطوير العقاري يف املدينة املقدسة ، و 
أن هذا التدفق الكبري على املدى الطويل  يف 
يف  طفرة   إىل  يؤدي  والعمرة  احلج  مناسك 
 2.5 أكثر من  تدفق  أن  إىل  و    ، الفنادق  بناء 
فريضة  ألداء  سنويا  مكة  إىل  حاج  مليون 
، أمر يفتح شهية املستثمرين لتقديم  احلج 
أكد   قد  و   . متطورة  عاملية  فنادق  سلسلة 
املربع   املرت  أن معدل  العقارات  بعض خرباء 
يف املنطقة التجارية القريبة من احلرم ميكن 
جيعله  مما  دوالر،  ألف   100 إىل  يصل  أن 
- على  - إن مل يكن األغلى  واحدًا من أغلى 

مستوى العامل .

 دبــــــي ضمن قائمة أفضـــــل 10
وجهات سياحية في العالم

أشارت » جينيسيس الشرق األوسط 
لالستشارات « 

 Genesis Consulting(
ME( ، إحدى أبرز مزودي خدمات 
التسويق وحلول ختطيط األعمــــال 
املتكاملة  يف منطقة الشرق األوسط 
، إىل النجاح املّطرد الذي حققــــــــــه 
قطاع السفر والسياحة والضيافة  يف 
دبي خالل العام الفائت واإلمكانـــات 
الواعـــدة املتاحـــة ملواصلـــة مسيـــرة 

التميز خالل السنوات القليلة 
املقبلة . وأوضحت الشركة بأّن دبي 
باتت واحدة من أهم 10 وجهـــــات 
رائدة للسفر والسياحة  يف العالـــــم 
بالنسبة للسياح القادمني ألغراض 

الرتفيه أو األعمال أو التسوق. و  يف 
ظل املقومـــات عاليـــة املستــوى من 
الشواطئ املمتدة والتنوع الطبيعــــي 
والرفاهيــة امُلطلقـــة والغنى الرتاثي 
والثقا  يف وروعة احلداثة املنعكســــة  
يف مراكـز التسـوق الراقية فضاًل عن 
سلسلة من كربى الفعاليات العاملية 
، متكنت دبي من بناء مكانة طليعية 
كمركز سياحـــي رائد   يف الشــــــرق 
األوسط، وواحدة من أبرز الوجهات 
السياحيـــــة األكثــــر شعبيـــــة على 
املستوى الدولي مع توافد املالييـــــن 
من الزوار القادمني من مجيع أحنـاء 

العامل .

 إطالق مشروع مترو الريــــاض بـ
8 مليارات دوالر األحد

مدينة  لتطوير  العليا  اهليئة  تعتزم 
املقبل  األحد  السعودية  الرياض 
الكهربائي  القطار  مشروع  إطالق 
حنو  تكلفته  والبالغ  الرياض  مرتو 
أن  املقرر  ومن   . دوالر  مليارات   8
حفل  خالل  املشروع  إطالق  يتم 
حبي  الثقافة  قصر  يف  اهليئة  تقيمه 
بن  خالد  األمري  برعاية  السفارات 
منطقة  أمري  عبدالعزيز  بن  بندر 
لتطوير  العليا  اهليئة  رئيس  الرياض 
اللجنة  ورئيس  الرياض  مدينة 
مشروع  تنفيذ  على  املشرفة  العليا 
 . الرياض  مبدينة  العام  النقل 
أنه  الرياض  صحيفة  وذكرت 
عرض  تقديم  احلفل  خالل  سيتم 

عدد  حبضور  املشروع  عن  مفصل 
مسؤولي  وكبار  والوزراء  األمراء  من 
على  وتتنافس   . الرياض  منطقة 
ثالثة  الرياض  مرتو  مشروع  تنفيذ 
)ائتالف  هي  كربى  عاملية  ائتالفات 
و)ائتالف  باكس(،  و)ائتالف  فاست(، 
الرياض نيوموبيلييت( تتشكل من 2٠ 
تنتمي ل11 دولة  شركة عاملية كربى 
من خمتلف أحناء العامل . وتبلغ تكلفة 
مليارات   8 إىل   7 بني  ما  املشروع 
دوالر ويبلغ إمجالي خطوط املشروع 

جمتمعة 18٠ كيلومرتًا .
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شركة قطرية تبيع أغلى قدم مربعة في بريطانيا

 » ديار   « شركة  إن  لندن  يف  عقاريون  وسطاء  قال 
يف  عقارية  مساحة  أغلى  وتبيع  متتلك  القطرية 
وأرقى  أغلى  يف  سكين   مشروع  وهي   ، بريطانيا 
أحياء لندن ومت بيع غالبيته ملشاهري أو مليارديرات 

معروفني على مستوى العامل .
وقال مصطفى موسوي املدير العام لشركة 

وهي   ،  )  Overseas Link  International  (
أكثر من  منذ  لندن  تعمل  يف وسط  شركة عقارية 
أغلى  باعت   » القطرية  ديار   « إن شركة   ، 20 عامًا 
جنيه  آالف  ستة  مقابل  بريطانيا  يف  مربعة  قدم 

إسرتليين )9 آالف دوالر(، وذلك يف بناية 

إن  إذ   ، »نايتسربدغ«  مبنطقة   )  Hyde Park  1  (
القدم املربعة  يف الشقق السكنية،  احلديث هو عن 
وليس القدم املربعة من األرض، وهو ما جيعل هذا 

الرقم هو األعلى   يف تاريخ بريطانيا .
أن  « اىل  العربية نت   « لـ  وأشار موسوي  يف حديثه 

الشقة الصغرية من غرفة نوم واحدة  يف
( جتاوز اخلمسة ماليني جنيه   Hyde Park  1  (  
فاشرتى  روسيا  مليارديرات  أحد  أما   ، إسرتليين 
جنيه  مليون   132 مقابل  املشروع  هذا  يف  شقة  

إسرتليين )200 مليون دوالر ( .
وكبار  املشاهري  من  عددًا  فإن  موسوي  وحبسب 

يف  العقارات   هذه  اشرتوا  العامل  يف  املليارديرات  
يف  اإلرتفاع   أسعارها  تواصل  أن  متوقعًا   ، املشروع 

املستقبل ، وتستمر  يف تسجيل أرقام قياسية .
لندن  العاصمة  يف  األسعار  إن  موسوي  ويقول 
يستثمرون  والذين   ، متتالية  ارتفاعات  تسجل 
جيدة  أرباحًا  حيققون  الزالوا  العقاري  القطاع  يف 
وذلك   ، العقارات  الطلب على هذه  استمرار  نتيجة 
خارج  يف  العقارات   أسعار  هبوط  من  الرغم  على 
وإيرلندا   ، املتحدة  اململكة  مشال  يف  خاصة    ، لندن 
العقاري  الوسيط  املوسوي  مع  ويتفق  واسكتلندا 
األسعار   إن   » نت  العربية   « لـ  يقول  الذي  أبوأمري 
عام  خالل   %20 جتاوز  ارتفاعًا  سجلت  لندن  يف 
واحد من اآلن ، مؤكدًا أن منطقيت » نايتسربيدغ « 
مشاريع  تشهدان  واللتني  لندن  بوسط   » مايفري  و» 
فخمة وكبرية لشركة » ديار « القطرية هما األغلى 

سعرًا من بني خمتلف املناطق .
ُيشار إىل أن لدى شركة » ديار « القطرية العديد من 
املشاريع العمالقة  يف خمتلف أحناء القارة األوروبية 
و يف الواليات املتحدة، وليس فقط  يف بريطانيا ، إال 
أن نشاطها يف بريطانيا يلقى اهتمامًا خاصًا نتيجة 
حجم املشاريع اليت تقوم بها ، ونوعية الزبائن اليت 

تستقطبهم .

القاهرة  ميناء  بهيئة  خاصة  مصادر  أكدت 
اجلوي أن تدني حركة الركاب وراء إلغاء بعض 
الرحالت املقررة خالل األيام املاضية ، خاصة 
وأن حركة الركاب  يف مستويات متدنية وبالتالي 
استمرار هذه  أنه ال جدوى من  الشركات  ترى 
الرحالت . وأكدوا  أن هناك بعض الوجهات يتم 
لعدم وجود  نظرًا  إلغاء رحالتها بشكل مستمر 
مدير  وقال   . الرحالت  هذه  على  ركاب  حركة 
العظيم  عبد   ، للطريان  مصر  بشركة  اإلعالم 
تقم  مل  للطريان  مصر  شركة  إن   ، صدقي 
تسري  اخلطة  وأن   ، طريان  رحالت  أي  بإلغاء 
أن  وأكد   . منتظم  وبشكل  املقرر  للجدول  وفقًا 

الرحالت  ومواعيد  جبداول  ملتزمة  الشركة 
سواء بالنسبة للمغادرة أو الوصول .

حركة  يف  الرتاجع   هذا  أن  املصادر  وأوضحت 
السياسي  التوتر  حدة  زيادة  إىل  يعود  الركاب 
أن  إىل  املصادر  وأشارت   ، البالد  يف  واألمين 
الرحالت  معظم  على  املشغولة  املقاعد  نسبة 

بلغت 55% على األكثر .
لنحو  رحالت  إلغاء  املاضية  األيام  شهدت  وقد 
11 شركة حيث مت إلغاء رحالت لكل من اخلوط 
العاملية  واملصرية  واليمنية  واألردنية  الفرنسية 
ونسمة  والسودانية  األوسط  والشرق  واملغربية 

وتاركو والتونسية واخلليج .



Arabisk Magazine   August / 2013 - issue 088

www.arabisk-magazine.co.uk



Arabisk Magazine   August / 2013 - issue 08 9

 اإلمــــارات وجهة 30% مـــــــــن
 رحالت »الخطوط البريطانية«

بالمنطقة

 العنف في مصر يساهم في
حل أزمات اقتصاد أوروبا

 باركليز يدحض اتهامات بشأن
صفقات مع مستثمرين قطريين

 ، أكد باولو دي رنزيس ، املدير التجاري للخطوط اجلوية الربيطانية 
أن كاًل من مطار أبوظيب ودبي يستحوذان على حنو ٣٠% من رحالت 

اخلطوط اجلوية اليت تربط مطار هيثرو والشرق األوسط .
وقال رنزيس إن عدد رحالت اخلطوط اجلوية الربيطانية بني لندن 
ودول منطقة الشرق األوسط ارتفع خالل السنوات اخلمس املاضية 
 ، وجهات  مثاني  خالل  من  أسبوعيًا  رحلة   68 إىل  ليصل   ،%4٠ بنحو 
منها 2٠ رحلة بني أبوظيب ودبي ومطار هيثرو لندن ، وفقًا لصحيفة 

» االحتاد « .
بالنسبة  األسواق  أهم  أحد  تعد  األوسط  الشرق  منطقة  أن  وأضاف 
اسرتاتيجية  من  رئيسيًا  جزءًا  وتشكل  الربيطانية،  اجلوية  للخطوط 
العام 2٠1٣،  باملنطقة  يف  ، ونستهدف حتقيق معدل منو مميز  منوها 

امتدادًا لنشاط على مدى 8٠ عامًا .
 ، العاملية  لشبكتها  النمو  واستمرار خطط  دعم  بهدف  أنه  إىل  وأشار 
بعيدة  للرحالت  خمصصة  جديدة  طائرات  تسع  الشركة  ستتسلم 

املدى  يف عام 2٠1٣.
النتائج خالل  أعلى  حققت  األوسط  الشرق  بأن منطقة  باولو  وأفاد 
أفضل  أحد  من  وكان   ، املاضي  مايو  يف  املنتهي   الشتوي  املوسم 
املواسم وسجل متوسط إشغال فاق التوقعات ، منوهًا بأن اخلطوط 
الربيطانية تسري حاليًا رحالت إىل الشرق األوسط أكثر من أي وقت 

مضى.

الوضع   أوروبي  صحفي  تقرير  وصف 
جيدة  فرصة  ميثل  قد  بأنه  مصر  يف 
لتخفيف  اليورو  منطقة  دول  لبعض 
تقرير  وقال  االقتصادية.  ازمتها  حدة 

لصحيفــــــــــــــة 
البطالة  ، أن معدل   )  Irish times  (
خالل  مفاجئ  بشكل  تراجع  إسبانيا  يف 
فإن  للصحيفة  ووفًقا   ، الثاني  الربع 
الواضح  االنتعاشة   أن  اعتربوا  حمللني 
يف االقتصاد اإلسباني تعود إىل أسباب 
مصر  يف  العنف   اهمها  من  مومسية، 
وعدد من دول الشرق األوسط . وقالت 
الصحيفة أن السياحة متثل 1٠ باملئة من 
ومن  اإلسباني،  القومي  الناتج  إمجالي 
هذا  لغاية  جيًدا  أداًء  تسجل  أن  املتوقع 

العام مع رغبة األوروبيني يف االبتعاد عن 
من  تعاني  اليت  العربية  والبالد  مصر 
. وكانت مصر قد شهدت  أزمات عنف 
عنف  وأعمال  يومية  تظاهرات  مؤخًرا 
وإصابة  العشرات  مقتل  عن  أسفرت 
التظاهرات  عقب   ، آخرين  مئات 
وأطاحت  اجليش  أيدها  اليت  الشعبية 
بالرئيس السابق حممد مرسي. وأظهر 
شهر  عن  مصر  سياحي  تقرير  احدث 
مصر  إىل  السياحة  أن   ، املاضي  يونيو 
، مقارنة بنفس  باملئة  ارتفعت بنحو 26 
الفرتة من العام املاضي، وسط توقعات 
اجلاري  يوليو  شهر  خالل  برتاجعها 
أعمال  من  مصر  شهدته  ما  بسبب 

عنـــــــــف .

لدحض  باركليز  بنك  يسعى 
رقابية  هيئة  اتهامات 
اتفاقات  بشأن  بريطانية 
مثرية  بعملية  تتعلق  جتارية 
من  التمويل  جلمع  للجدل 
عام  يف  قطريني   مستثمرين 
2٠٠8 وهو ما ساعد البنك على 
. حكومية  إنقاذ  خطة  جتنب 
وحتقق  سلطة املمارســــــات 
املاليـــــــــة  ومكتب  مكافحــة 

االحتيال اخلطري  يف األمر منذ يوليو أغسطس املاضيني .
الثالثاء:  الصادر  السنوية  نصف  أعماله  نتائج  تقرير  يف  البنك   وقال 
باركليز  ضد  األولية  نتائجها  املالية  املمارسات  سلطة  قدمت   «
باركليز  ورد  االتفاقيات.  هذه  ببعض  يتعلق  فيما  يونيو   27 يوم 
.  » املالية  املمارسات  لسلطة  األولية  النتائج  متحديًا  يوليو   25 يوم 
.  » القريب  األجل  يف  جديدة  تطورات  يتوقع  باركليز   « وأضاف 
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ال شك أن اململكة املتحدة كانت و ال تزال جذابة جدا للمستثمرين 
فرص  عن  يبحثون  منهم  الكثري  أن  فيه  شك  ال  مما  و  العرب, 
العرب يبحثون عن  املشاريع  أن أصحاب  استثمارية فيها, فمثلما 
عرب  مستثمرين  فهناك  مشاريعهم  توسيع  و  لتنفيذ  ممولني 
يبحثون عنهم, و لكن وصولك للمستثمر العربي و التعاقد معه 

أصبح حباجة لوسائل إضافية يف عرض مشروعك عليه .

خمسة وسائل إضافية إلقناع مستثمر عربي بتمويل مشروعك

لماذا الحاجة إلى وسائل إضافية إلقناع 
المستثمر؟

هناك حقيقة جيب االنتباه هلا  يف عامل االستثمار و هي أن املستثمرالعربي 
اليوم خيتلف عنه  يف السابق فلم يعد كافيا إلقناعه باملشروع أن يثق بك و 
بأمانتك و بفاعلية عملك و أن حيب فكرة مشروعك . فاملستثمر العربي 
عموما و اخلليجي خصوصا تعرض عليه العديد من املشاريع كل عام أو كل 
شهر أو رمبا كل يوم . فكيف تعرض مشروعك عليه بطريقة مميزة تزيد 

فرصك باحلصول على التمويل املطلوب ؟

ما هي أهم التطورات التي طرأت على المستثمر 
العربي في العقود األخيــــــرة ؟

أصبح املستثمر العربي أكثر تعلما و لديه شركة أو رمبا شركات فيها من 
الذين  و  املتميزة   املهنية  الشهادات  و  ذوي اخلربة  االستشاريني  و  املاليني 
أداء شركاته  تقارير تساعده  يف احلكم على  دوري  يعرضون عليه بشكل 
و تطويرها كما حتيطه علما باملستجدات  يف جمال االقتصاد و االستثمار 
يف الدول املتقدمة . بالتالي فبالرغم من أنه أصبح أكثر غنى و مالءة إال أن 
و  بك  لثقته  طبعا  باإلضافة  جديدة  أدوات  إىل  حيتاج  باالستثمار  إقناعه 

ارتياحه لك و ملشروعك .

هل الفرصة اآلن سانحة لمثل هذه الخطوة أم 
أن الظروف الراهنة تشكل عقبة ؟

لإلجابة على هذا السؤال نلخص أهم الظروف الراهنة يف نقاط رئيسية و 
نبحث أثر كل واحدة منها :

1 - األزمة االقتصادية العالمية :

أقل  من  كانت  النفطية  اخلليج  دول  اقتصاديات  أن  املعروف  من 
االقتصاديات تضررا ال بل إن موارد النفط اخلليجي كان هلا الدور الفعال 
املثال من  . فعلى سبيل  األزمة  العاملي على مواجهة  االقتصاد  يف مساعدة 
املعروف أن فائض املوازنة السعودية العام املاضي ناهز املئة مليار دوالر. أما 
بالنسبة لرتاجع اإلقتصاد  يف الدول األوربية و الواليات املتحدة األمريكية 
فقد زاد من فرص املستثمرين باحلصول على استثمارات جيدة و بتكلفة 

منخفضة .

2 - الوضع غير المستقر في المنطقة العربية :

البيئة  على  بظالهلا  ألقت  قد  العربية  البالد  بعض  يف  املستقرة  غري  األوضاع  ان  شك  ال 
تنشأ  . هنا  أمواهلم  لرؤوس  آمن  يبحثون عن مالذ  العرب  املستثمرون  بات  فقد  االستثمارية 
فرصة هامة ألصحاب املشاريع   يف اململكة املتحدة كونها من البلدان اآلمنة لالستثمار و احملببة 

للمستثمرين العرب .

3 - تغير القوانين في المملكة المتحدة :

القوانني قد تغريت بشكل إجيابي لتشجيع االستثمارات اخلارجية للقدوم إىل  التشريعات و 
بريطانيا و قد حضرت ندوة أقيمت  يف غرفة التجارة العربية الربيطانية حاضرت فيها ممثلة 
عن احلكومة الربيطانية أوضحت أن اململكة ترحب باملستثمرين و تقدم هلم تسهيالت فيما 
يتعلق بالفيزا و اإلقامة الدائمة ال بل و اجلنسية الربيطانية بشرط أن يكون االستثمار ناجحا 

و فعاال.

المستثمر  إلقناع  اإلضافية  الخمسة  الوسائل  هي  ما 
عربي بتمويل مشروعك ؟

سنتناول   يف اخلمس مقاالت القادمة هذه الوسائل اإلضافية و سنبدأ  يف العدد القادم 
بالوسيلة األوىل و هي تقديم دراسة جدوى إحرتافية و ذات مصداقية عالية .

www.oxford-pro.com     قدم لكم هذا المقال برعاية شركة أوكسفورد بروفيشنالز ليميتيد

A كنــــان حــــداد

حماسب جماز معتمد بريطاني  
مدقق داخلي معتمد أمريكـــــــــي
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DESCRIPTIONMODEL PRICE PICTURES

BMW M3 2005 £8.600BMW reg no: hi 2 lyf 
BMW M3 2005 
convertible 3.2 
semi-auto petrol 
80000 miles

DESCRIPTIONMODEL PRICE PICTURES

BMW 6 £12.500BMW reg no: 
EJ 06 NKR
BMW 6 series 630 
sport convertible 3.0 M 
sport 2006
66000 miles

DESCRIPTIONMODEL PRICE PICTURES

Range Rover 
Sport

£15.900Range Rover Sport 2.7 
diesel 2005.
Autobiography updated 
kit with 19 inches 
alloys

DESCRIPTIONMODEL PRICE PICTURES

Mercedes E500 £25.500Mercedes E500 Coupe 
2009 with 15000 miles 
Only. 
5.5 engine 1 owner

DESCRIPTIONMODEL PRICE PICTURES

BMW 520i M £8.900BMW 520i M sport 
auto 2007

London Cars LTD
Call us : Tel : 020 36545714
Mob: 07739999655

USED CARS
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ArAbisk 
Technology

أيفــــــون 5 إس قادم في الخريف

إذا كنت أحد ماليني األشخاص حول العامل الذين ينتظروا هاتف أيفون 
اجلديد ، فقد يسعدك تقرير يوضح أن أبل أعطت الضوء األخضر للبدء   

يف اإلنتاج الفعلي هلاتف أيفون 5 إس .
آيفون  إنتاج هاتف  وأوضحت مؤسسة » جيفريس « لألحباث أن عملية 
آبل وتطلقه  5 إس ستبدأ نهاية شهر يوليو اجلاري على أن تكشف عنه 

خالل فصل اخلريف املقبل .
وتوقع مؤسسة األحباث أن تبدأ آبل بشحن ما بني 25 إىل ٣٠ مليون هاتف 
آيفون 5 إس خالل شهري أغسطس وسبتمرب، على أن تزيد من شحنات 
يف  وينتهي   نوفمرب  شهر  مع  يبدأ  الذي  العطالت  موسم  خالل  اهلاتف 

بداية يناير.
ان  إال  اجلديد،  أبل  هلاتف  النهائية  التقنية  املواصفات  بعد  تتضح  ومل 
ذات  وكامريا  أقوى  بطارية  سيملك  أنه  توضح  اهلاتف  حول  التسريبات 
  ، A7 دقة أعلى من آيفون 5، على أن يضم معاجل أقوى وأسرع من معاجل

ويدعم اتصاالت املدى القريب NFC اليت تفتقدها هواتف أبل

 NVIDIA Shield جهاز األلعاب
سيطلق في 31 من  الشهر الحالي

 NVIDIA موعدا لوصول جهاز العابها NVIDIA وأخريا حددت شركة
Shield حيث ستبدأ بشحنه لألسواق بدءًا من ذلك اليوم وذلك بعدما 
وعدت بتوفري اجلهاز  يف أواخر شهر يونيو ، وأجلت املوعد بسبب مشاكل 
تقنية وباألخص مشاكل ميكانيكية  يف التصنيع ، وابدت الشركة شكرها 
وسيكون   ، الشهر  نهاية  بتوفريه  ووعدت  صربهم  على  للمستخدمني 
وبدرجة   IPS بتقنية  أنش  مخسة  وبشاشة    Tegra 4 مبعاجل  مزود 
وضوح 72٠×128٠ وبسعة داخلية 16 جيجابايت مع منفذ للذاكرة اخلارجية 
microSD ومزود بنظام األندرويد اجللي بني 4.2.1 ، وسيكلفك اجلهاز 

299 دوالر .

رسمّيا : األعالن عن الهاتف المحمول
Nokia Lumia 625 

مت األعالن وبشكل 
رمسي عن اهلاتف 

 Lumia  احملمول
625 مبقاس 

4.7 أنش  وبدرجة 
وضوح 48٠  يف 8٠٠  

ومبعاجل ثنائي النواه  
 Snapdragon

S4  كما أنه 
حنيل 9.15 ملم  

واجلميل   يف األمر أن اهلاتف يدعم شبكات HSPA وشكات اجليل الرابع  
والكامريا بدقة مخسه ميجابيكسل مع وجود تطبيقات اخلاصه بالكامريا مثل 
Cinemagraph و تطبيق  Smart Camera املوجود  يف اللوميا 925  

والسعه الداخليه 8 جيجابايت مع منفذ للذاكره اخلارجيه microSD و اهلاتف 
سيكون متوفر بعدة ألوان منها اللون الربتقالي واألخضر واألصفر واألبيض 

واألسود  وسيكون متوفر  يف بدايات شهر سيبتمرب والسعر 22٠ يورو .

المملكة المتحدة تقرر حجب المواقع 
اإلباحية على شبكة اإلنترنت بدًءا من 

نهاية العام الحالي

اإلباحية  املواقع  مجيع  حجب  عن  وزرائها  رئيس  بلسان  املتحدة  اململكة  اليوم  قررت 
من  واملراهقني  األطفال  محاية  يف  منها   سعيا  اإلنرتنت  شبكة  على  اإلباحية  واألفالم 
الضرر الالحق بهم ، هذا وسيتم وضع فالتر للحجب التلقائي هلذه املواقع للمستخدمني 
يف اململكة  وسيطبيق احلجب يف وقت الحق من هذا العام ومن املتوقع بآخر العام ، ووافق 
اكرب مزود لإلنرتنت   يف البالد على إجراء التدابري مما يعين أن 95 من املستخدين سيطبق 
عليهم هذا األمر ، وقال ديفيد كامريون أنه سيكون هنالك مزيد من الصالحيات ملراقبة 
األماكن املشفرة على اإلنرتنت اليت ال تتم فهرستها على حمركات البحث على اإلنرتنت 

مثل سكايب واملواقع احملمية بكلمات مرور . 
هذا وانتشرت موجه عارمة من الغضب على موقع التواصل اإلجتماعي تويرت من قبل 

املعارضني هلذا القرار وطالبوا احلكومة بالرتاجع عن قراراتها .

األخبار التكنولوجية تأتيكم برعاية                                                      المكان  األفضل لتسوق التكنولوجيا
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التعليم استثمار يف  رئيس أول وأكرب جامعة خاصة يف مصر : خصخصة 
يف  واخلاص  احلكومي  القطاعني  لتنافس  جيدة  وفرصة  البشرية  املوارد 
بالتعليم  نفسها  تشغل  أال  جيب  والدول   ... مميزة   تعليمية  خدمة  تقديم 

فلديها مهام أكرب وأهم 

الوطن العربي فريسة المستثمرين .... واألجانب يستغلون الفرصة 
للضغط على الحكومات لدخول قطاع التعليم

التعليم في عصر الخصخصة ... تجارة أم تطوير ؟؟

تحقيق - شيماء رؤوف A

احلديثة  االقتصادية  والليربالية  العوملة  بني  املزج  أسفر 
العامل  التعليمي  يف  النظام  عن تغيريات ومستجدات على 
التجارة  أهمية  زادت  الذي  العربي  الوطن  السيما  أمجع، 
االقتصادي  بالركب  اللحاق  حملاولته  نظرا  فيه  السوقية 
خدمة  تقديم  يف  الدولة   دور  لرتاجع  أدى  مما   ، العاملي 
، حيث  وبها  التجارة فيها  يتم  التعليم وأصبح جمرد سلعة 
صار القطاع التعليمي مسرحا لالستثمار الداخلي واملتمثل  
مبا  القطاع  عوملة  يف  املتمثل   واخلارجي   ، اخلصخصة  يف 
السلع  يف  االستثمار   من  كغريه  كبريا  ماديا  عائدا  حيقق 

واملنتجات . 

وحبسب اإلتفاقية العامة للتجارة  يف اخلدمات » جاتس « 
التعليم جبميع مراحله أصبح أحد قطاعات حترير  ، فإن 
فروع  إقامة  تسهيلها  بعد  وذلك   ، اخلدمات  يف  التجارة 
مما   ، العربي  العامل  دول  يف  األجنبية  واملدارس  للجامعات 
أدى إىل انتشار جتارة التعليم ، وظهور املؤسسات التعليمية 
 ، اخلارج  من  التعليمية  اخلدمات  وإسترياد  للربح  اهلادفة 
هذا بالطبع خبالف ظهور مساسرة وجزاري التعليم الذين 

يهدفون فقط للمصلحة املادية .

إدخال تغيريات على سياسة  اإلتفاقية عن  وأسفرت تلك 
احلديثة  الليربالية  فكر  وإحياء  التعليم  خدمات  متويل 

واإلجتاه حنو خصخصة التعليم ، واإلجتار به .

وقد اختذت بعض الدول العربية إجراءاتها حنو خصخصة 
التعليم لتكمل بذلك حزمة برامج اإلجتار فيه ، مما يفتح 
من  التعليمية  العملية  األعمال  رجال  دخول  أمام  الباب 
باملاليني   وهم   ، املعلمني  يهدد  ما  وهو  الربح  حتقيق  أجل 
نتيجة  املبكر  للمعاش  اإلحالة  خبطر   ، العربي  الوطن  يف 
الرواتب  لتقليص  الشباب  على  املؤسسات  تلك  إعتماد 
الدول  بعض  جتارب  تقليد  العرب  حاول  وقد   . املدفوعة 
اخلاصة  للجامعات  واضحة  رؤية  دون  ولكن   ، املتقدمة 
اخلاصة  اجلامعات  وألن   ، عليها  والرقابة  إنشاءها  وآليات 
الرأمسالية  للمجتمعات  التارخيي  للتطور  كنتيجة  نشأت 
يف بعض الدول املتقدمة فيكون من الصعب تكرار التجارب 
البشرية من دون توافر الشروط اجملتمعية الالزمة إلقامة 
 ، اخلاص  القطاع  على  القائمة  التعليمية  املشروعات  تلك 
فأي جتربة بشرية ناجحة  يف جمتمع ما ليس بالضرورة 

أن تنجح  يف جمتمع آخر .

الكثري  طالب  جانبهم  ومن 
العربي  الوطن  معلمي  من 
من  باإلنسحاب  حكوماتهم 
خيص  فيما  اجلات  إتفاقية 
على  يوقع  فلم   ، التعليم 
اإلتفاقية فيما خيص التعليم 
وذلك   ، دولة فقط   44 سوى 
اإلستمرار  على  يرتتب  ملا 

فيها من خصخصة التعليم بشكل كامل .

قطاع  تواجه  وخمتلفة  متعددة  ومطالب  مشكالت  وهناك 
إرتفاع  أبرزها  لعل   ، العربية  الدول  من  العديد  يف  التعليم  
عدد السكان وبالتالي زيادة أعداد الشرائح التعليمية ، وقلة 
اخلاص  القطاع  وإستغالل   ، للتعليم  املخصصة  املوازنة 
 ، التعليم  يف  لإلستثمار   احلكومات  على  للضغط  الفرصة 

حتت ما يسمى اإلنفتاح االقتصادي .

و يف هذا الشأن قال الدكتور أمحد عطية رئيس أول وأكرب 
القطاع  دخول  أن   )) أكتوبر   6  (( مصرية  خاصة  جامعة 
بني  للتنافس  جيدة  فرصة  التعليم  جمال  يف  اخلاص 
احلكومة والقطاع اخلاص مما يعود على الطالب بارتقاء 
رافضًا   ، اجلهتني  قبل  من  املقدمة  التعليمية  للخدمة 
مصطلح التجارة بالتعليم ، واضعَا شعار خصخصة التعليم 

بأنها إستثمار  يف املوارد البشرية .

العربية أمجع عليها أعباء كبرية  الدول  وأضاف عطية أن 
جمانًا  مراحله  بكل  التعليم  توفري  منها  املطلوب  وليس 
العربية  الدول  سكان  عدد  زيادة  مع  خاصة  الفئات  لكل 
 6 وبها  نسمة  مليون   6 قرابة  بها  األردن  أن  إىل  مشريا   ،
جامعات حكومية و 18 جامعة خاصة وهو عدد جيد جدًا 
مما سيخلق طفرة  يف اجملتمع األردني ، مقرتحًا أن تكون 

اجملانية للمتفوقني واملتميزين فقط . 

و لفت عطية إىل النموذج التعليمي األمريكي كنموذج جيب 
تطبيقه وحماذاته  يف الوطن العربي ، مشريًا إىل أن أمريكا 

تعتمد على القطاع اخلاص  يف مراحل التعليم كلها . 

وأشار عطية إىل أن زيادة  عدد اجلامعات اخلاصة  يف الوطن 
بعد  يومًا  وختصصات حديثة  رؤية جديدة  يطرح  العربي 

العديد  أكتوبر تستوعب  السادس من  » جامعة  ، وقال  يوم 
مصر  وليس  أمجع  العربي  الوطن  يف  التعليم   راغيب  من 
فقط وهو ما جعل التعليم عملية إنفتاحية تقرب الشعوب 
من بعضها وذلك بسبب أنها حتظى بثقة الكثري ملا حتتويه 
ومعدات  ومهرة  متخصصون  تدريس  هيئة  أعضاء  من 
تعليمية متمثلة   يف األبنية واملعامل واإلستوديوهات تسهل 
التدريب العملي الالزم لشغل أي وظيفة  يف الوقت  عملية 
يف  وأمريكا   األوروبية  الدول  ننافس  جيعلنا  مما   ، احلالي 

مهارة اخلرجيني (( . 

 ومن جانبه يقول الدكتور فوزي بن دريدي أستاذ جبامعة 
خصخصة  تطبيق  فكرة  أن  باجلزائر  أهراس  سوق 
االقتصادية  واملعطيات  الظروف  حسب  ختتلف  التعليم 
واالجتماعية واحلضارية لكل جمتمع ، فهناك أسر عربية 
تستطيع أن تتحمل تكلفة التعليم املدفوع بثمن ، ولكن  يف 
اجلانب األخر هناك أسر ال تستطيع حتى تدريس أبناءها 

حتت مظلة التدريس اجملاني  .

جبامعة  مساعد  مدرس   ، جويلى  مجال  عمرو  ويقول 
القاهرة » أعتقد أنه ال جيب خصخصة التعليم ، ألنه بذلك 
يكون  أن  جيب  و   . حمله  غري  يف  املال   لتدخل  الباب  نفتح 
معيار االختيار هو الكفاءة و ليس الغنى والفقر ، وخري دليل 
يف  اخلاصة   اجلامعات  من  للخرجيني  احلالي  الوضع  هو 
أمريكا و كندا مثاًل . فهم غري قادرين على البحث العلمي 
الطالب  فيسرتك  وإال  سهله  تكون  أن  جيب  املناهج  ألن 
ويذهب  صعبة  نسبيًا  علميه  مواد  تدرس  اليت  اجلامعة 
جلذب  سوق  إىل  األمر  يتحول  وبذلك   ، اليسرية  للجامعة 

الطالب بأي وسيلة « . 

و يف النهاية يبقى السؤال احملري .... هل خصخصة التعليم 
يف صاحل أبناء الوطن العربي ، أم ما هي إال جتارة بالتعليم 
واملتعلمون لتحقيق مصاحل شخصية و مكاسب مادية ؟؟ .
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 األندية األكثر قيمــــــــة
في العالــــم

ناديا   50 ” هذا االسبوع قائمة تضم  “فوربس  صدرت عن جملة 
رياضا هي االكثر قيمة يف العامل ولوحظ يف القائمة  سيطرة 

أندية كرة القدم االمريكية عليها .

أندية  انها 7  القائمة وجدت  العاملية  يف هذه  القدم  أندية كرة  وحبصر 
كروية يتصدرها نادي ريال مدريد االسباني الذي يتصدر القائمة بقيمة 
املركز  يف  االسباني   الدوري  بطل  برشلونة  جاء  بينما  دوالر  مليار   ٣.17
والبطوالت  املادية  فالقيمة  تأكيد  بكل  دوالر.   مليار   2.6 بقيمة  الثالث 

لألندية املتصدرة كان هلا التأثري األساسي   يف اإلختيار. 

المـــرتـــبة األولــى: )ريال مدريد اإلسباني(
حيتل وصيف الدوري اإلسباني   يف العام املنصرم واحلاصل على العدد األكرب 

من البطوالت األوروبية املركز األول بـ  ٣.٣ مليار دوالر

المرتبــة الــثــانــية: )مانشستر يونايتد اإلنجليزي(
حل بطل الدوري اإلجنليزي النادي األكثرة شهرة  يف إجنلرتا مانشسرت يونايتد 

يف املرتبة الثانية بـ ٣.165  مليار دوالر

الـــمرتـــبة الثالثة: )بـرشلــونة اإلسباني(
بطل الدوري اإلسباني  يف العام املصرم حل  يف املركز الثالث بـ   2.6  مليار دوالر

المــركز الســـابع: )تشيلسي اإلنجليزي(
إحتل حامل لقـب الدوري األوروبي املركز السابع بـ  9٠1 مليون دوالر

المــرتبة الــرابعة: )أرسنال اإلنجليزي(
بالرغم من الغياب 8 سنوات متتالية حافظ  النادي اللندني على مكانة بني 

األندية الكبار من الناحية اإلقتصادية بفضل عبقرية اإلدارة واملدرب أرسن 
فينجر حيث قام النادي على مدار ال8 سنوات بإكتشاف املواهب وتطويرها 
وبيعها ألندية منافسة على الدوري باإلضافة اىل خطط  تسويقية أخرى . 

إحتل أرسنال املركز الرابع بــ 1.٣26 مليار دوالر

المـــركز الخامس:  )بايرن ميونخ األلماني(
إحتل العمالق اإلملاني املركز اخلامس بـ 1.٣٠9 مليار دوالر . يذكر ان النادي 

األملاني توج  يف العام املاضي بالثالثية التارخيية الدوري. كأس أملانيا ودوري 
أبطال أوروبا.

المـــركــز السادس: ) ميالن اإليطالي(
إحتل ميالن اإليطالي احلاصل على 7 بطوالت أوروبية املركز الســــــــــــــادس

 بـ  945 مليون دوالر

خاص - أرابيسك A
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أم ضياء الدين تودع سرطان الثدي بعالج 
مركز الهاشمي الدولي  ؟

ما أصعب أن نتعرض في حياتنا للمرض...
و ما أصعب أن نعيش مراحله العسيرة و العائلة ال تجد منفذا للراحة...

هو األمر الذي حدث مع السيدة ) أم ضياء الدين (ء
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فإذا عدنا للوراء و حبوالي سنتني حتديدًا
ملعنى تفتقد  كانت   )) الدين  ضياء  أم   (( أن   جند 

االرتياح و اهلناء .ء

فبعد أن توقفت عن رضاعة ابنها .ء
كانت دائما حتس بشيء غريب   يف ثديها .ء

 فذهبت مباشرة إىل الطبيبة حيث أجرت التحاليل
و األشعة الطبية .ء

من تعاني  أنها  األمر  بادئ  يف  الطبيبة    فأخربتها 
 كيس  يف الثدي لكنها مل تصدق ذلك ، إال أن الثدي

انتفخ أكثر مع مرور األيام .ء

أعادت و  قسنطينة  مبدينة  مستشفى  إىل   ذهبت 
 التحاليل من جديد لتكتشف أن ذلك الورم هو ورم

خبيث .ء
معرفتها لدى   )) الدين  ضياء  أم   (( السيدة   صدمت 

اخلرب .ء
 و انقلبت حياتها رأسًا على عقب منذ تلك اللحظة
جراحية عملية  بإجراء  بعدها  األطباء   نصحوها 

الستئصال الورم الذي يبلغ ٣ سنتيمرت .ء
 لكنها تريثت و شرعت   يف العالج الكيميائي مبعدل

6 حصص كاملة ، لتباشر بعدها العالج باألشعة
حيث عليها  باإلجياب  تعود  بنتيجة  يأتي  مل   لكنه 

، بل ازدادت سوءًا  بقيت حالتها الصحية متدهورة 
و بالغثيان  لشعورها  احلصص  تلك  أدت   فقد 
بينت كما  نفسيتها  على  أثر  الذي  الشعر   سقوط 

التحاليل إصابتها بفقر الدم .ء
 و هو األمر الذي جعلها طرحية الفراش طيلة مدة

العالج . ء

 يئست و صربت على حاهلا و ترجت اهلل أن مُين
عليها بفرج قريب .ء

 فأخربتها أخت زوجها ذات يوم عن الشيخ حممد
 اهلامشي و منتجاته الطبيعية ، و كان مركزه آنذاك
للذهاب الالزمة  باإلجراءات  فقاموا   ، تونس   يف 
افتتح مركزا بأنه  األخري  لكنهم مسعوا  يف   لتونس 

له  يف اجلزائر . ء

األول املنتج   )) الدين  ضياء  أم   (( السيدة   فجلبت 
عليه مداومتها  مع  و  املرضية  حلالتها   املناسب 
و بيتها  بأعمال  القيام  يف  فشرعت  براحة   أحست 

اإلهتمام بزوجها و إبنها .ء

 و هو األمر الذي شجعها على جلب املكمل الغذائي
 الثاني الذي حتسنت معه أكثر ، أما املنتج الطبيعي

الثالث فشعرت مع تناوله براحة تامة . ء

و  الدم  فقر  زوال  الطبية  النتائج  أظهرت  قد   و 
 شفائها من ذلك الورم اخلبيث الذي أمل بثدييها

الشفاء من نعمة  تعاىل على  اليوم حتمد اهلل   هي 
 ذلك املرض اخلبيث الذي كاد أن يودي حبياتها

و ييتم أبناءها .ء

مركز الهاشمي لألعشاب الطبيعيـة

BOUVERIE PLACE 5
W2 1RB
LONDON – UK

           TEL : 00447500000600
00447500000700 00447500000800
00447500000400 00447500000100
London@alhashimicenter.com

نسرين عوادي - ميلة بالجزائر A





ArAbisk 
Arts

Arabisk Magazine   August / 2013 - issue 08 21



Arabisk Magazine   August / 2013 - issue 0822

www.arabisk-magazine.co.uk



Arabisk Magazine   August / 2013 - issue 08 23

الخاصرة األجرأ هذا العام
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قناة  عمل  فريق  حبضور  و  عائلي  جو  ضمن 
لألعشاب  اهلامشي  مركز  عمل  كادر  و  احلقيقة 
أقيم  يف مطعم ليالي بريوت حفل إفطار رمضاني 
بدعوة من رئيس جملس إدارة القناة الدكتور حممد 
بن راشد اهلامشي كما حضر احلفل بعض الضيوف  
يف  العاملني  بعض  و  أخرى  فضائية  قنوات  من 
السفارات العربية و رحب راعي اإلفطار بالضيوف 
الدول  مجيع  على  األمان  و  اخلري  يعيم  أن  متنى  و 

العربية و اإلسالمية .
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تأّلق ليل دبي بنجوم الفن والدراما ، إىل الدبلوماسيني 
إىل  حتّلقوا  الذين   ، الشخصيات  وكبار  والرمسيني 
جانب أهل الصحافة واإلعالم ، ووجوه وعائلــــــــــــــــة 
» جمموعة MBC« وأصدقائها ،   يف لقاٍء جامٍع قدموا 
العربية  والعواصم  البلدان  إليه خصيصًا من عدٍد من 
 »MBC ، تلبيًة لدعوة رئيس جملس إدارة » جمموعة  
سحوٍر  ألمسية  ابراهيم  آل  ابراهيم  بن  وليد  الشيخ 

رمضاني عائليٍّ بامتياز . 
وخالل احلفل ، جتاذب املدعّوون أطراف احلديث  يف 
اآلراء  بينهم  فيما  ُمتبادلني  واحملّبة،  اأُللفة  من  أجواء 
ُتعرض  اليت  والربامج  املسلسالت  حول  والتعليقات 

على شاشات »MBC1 « و» MBC دراما « 
وُمستحضرين   ، رمضان  خالل  مصر«   MBC و» 
 ، فيهم  وأّثرت  مجعتهم  اليت  واللقطات  امَلشاهد 

وحصدت متابعتهم و إعجابهم .
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حتت سقف العروبة و شعار لغة الضاد وحبضور عربي 
وغربي وآسيوي آلفت , إنطلق مؤمتر الشباب العربي 
العراقي  الثقا يف  املركز  والذي إحتضنه  األول لإلبداع  
حزيران  شهر  من   22 املوافق  السبت  بلندن  للفنون 
2٠1٣م والذي يعد األول من نوعه  يف أوروبا ، مبشاركة 
العربية  الدول  خمتلف  من  العربي  الشباب  من  خنبة 
الذين ساهموا بإبداعات فنية وتشكيلية ومسرحية  و 
سامية  السعودية  الطبيبة  الفكرة  وتبنت   . وشعرية 
الشولي وأحيت من خالل الشباب العربي املغرتب  يف 
تبادل  وأشارت   . الكامنة  الشبابية  املواهب  إبراز  لندن 
العريق  اجملد  تعكس  اليت  والعلوم  والفنون  الثقافات 

لألباء واألجداد هي اليت توحد الشعوب وترتقي بهم .
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