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economic | NEWS
ارتفاع أسعار العقارات في بريطانيا بأسرع وتيرة في  7سنوات
أظهر مسح ُن ِشر الثالثاء أن أسعار املساكن فـي بريطانيا ترتفع بأســــــــرع
وترية هلا فـي سبع سنوات وهو ما قد يزيد املخاوف من أن حوافز اإلقراض
احلكومية ختلق فقاعة عقارية جديدة .
وقفز مؤشر أسعار املساكن للمعهد امللكي للمساحني القانوني (( ينالي )) 36 %
فـي يوليو متوز من  21 %فـي يونيو و  5 %فـي مايو .
وهذه هي أعلى قراءة للمؤشر منذ نوفمرب  2006وواحدة من أكرب الزيادات
فـي فرتة مدتها  3سنوات منذ أن بدأ إجراء املسح فـي . 1978
وتتوافق نتائج املسح مع معلومات من بنوك اإلقراض العقاري تشري إىل
عودة الثقة فـي سوق العقارات .
وقال بنك هاليفاكس األسبوع املاضي أن تضخم أسعار املساكن قفز إىل
 %4.6فـي األشهر الثالثة حتى يوليو ومن املرجح أن يواصل اإلرتفاع فـي
األشهر القادمة .
وأشار البنك املركزي الربيطاني األسبوع املاضي إىل أنه من املرجح أن يبقي
أسعار الفائدة عند مستواها القياسي املنخفض لثالث سنوات أخرى على
األقل .
وباإلضافة إىل حوافز حكومية خلفض تكلفة القروض العقارية ومساعدة
األفراد على شراء العقارات فإن ذلك قد يدعم قوة الدفع الصعودية ألسعار
املساكن لبعض الوقت .
ء
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شبكة الجزيرة تدشن قناة « الجزيرة أمريكــــــــــــــــــا »
ل

دشنت شبكة اجلزيرة خدمتها اإلخبارية اجلديدة باللغة اإلجنليزية
«اجلزيرة أمريكا » .
وأصبحت « اجلزيرة أمريكا» متاحة فـي ما يقرب من  48مليون منزل
أمريكي وتبث  14ساعة يوميا من خدماتها باللغة اإلجنليزية .
و حتل القناة اجلديدة حمل قناة «كارانت» لألخبار اليت أسسها نائب
الرئيس األمريكي األسبق أل غور وسبق أن اشرتتها شبكة اجلزيرة
مطلع العام اجلاري مببلغ يقارب  500مليون دوالر .
وأعلنت القناة أنها ستخصص وقتا أقل من ساعات بثها لإلعالنات
التجارية مقارنة ببقية القنوات حيث يبلغ وقت اإلعالن  6دقائق فقط
لكل ساعة بث مقابل  15دقيقة فـي أغلب القنوات األخرى .
وكانت الشبكة قد واجهت صعوبات فـي البداية جلذب املشاهديـــن
األمريكيني نظرا للرأي الذي كان سائدا فـي الواليـــــات املتحدة بأنها
معادية .
وكانت قناة اجلزيرة اإلجنليزية قد شكت من « تعنت وعداء واضحني
» من اإلدارة السابقة برئاسة جورج بوش اإلبن و« حماوالت إلعاقة
البث » على شبكات القنوات املتلفزة داخل البالد  .وقالت اجلزيرة إنها
ستقوم بتقديم خدمة إخبارية حملية ودولية لألمريكيني بشكل « غري
متحيز » .
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ء

الالجئون السوريون في مخيم الزعتري يتسوقون من الشانزليزيــه
خميم الزعرتي الذي يضم  120ألف الجىء سوري حتول إىل مدينة صغرية ميارس
فيه الناس حياتهم اليومية ولكن بظروف معيشية غاية فـي السوء  ،حيث ميارس
املواطنون فيه خمتلف أنواع التجارة و من بينها متجر لفساتني الزفاف يعمل به شاب
سوري امسه عاطف  ،فحتى الرومانسية قد تزدهر أيضا فـي أكثر األماكن تعاسة
فهذا املتجر هو عبارة عن حاوية معدنية تقع فـي شارع أطلق عليه موظفي اإلغاثة
اسم الشانزليزيه ً
نظرا ملئات احملال التجارية و الشركات املوجودة فيه .
يفتح باب معدني حلاوية ليكشف عن جمموعة من الفساتني املطرزة ألوانها أمحر
ووردي وأبيض
وقال عاطف ألحد وكاالت األنباء  « :لقد بدأنا ذلك مبتجر لبيع عبايات النساء .
وعندما جاءت بعض النساء وقلن إن لديهن حفالت زفاف وال جيدن فساتني  ،قمنا
بشراء فستانني لتأجريهما  ،ثم سارت األمور بشكل جيد » .
ويضيف  « :لدينا حفلتان زفاف كل يوم  ،وهناك أشخاص يأتون من خارج املخيم
الستئجار الفساتني ألنها أرخص هنا  .نقدم الفستان لإلجيار مقابل  10دينار ( حنو 14
دوالر ) سواء كان األشخاص من داخل املخيم أو من خارجه » .
ويقول « :فـي بعض األحيان نأخذ فقط مخسة دنانري ممن ال يستطيعون دفع أكثر
من ذلك » .
ً
ويقدم متجر عاطف مثاال لطريقة حتاول من خالهلا املفوضية العليا لشؤون الالجئني
التابعة لألمم املتحدة أن جتعل احلياة طبيعية فـي املخيم من خالل تشجيع التجارة
واخلدمات .
ء

ء

ء

ء

ومنذ افتتاح املخيم العام املاضي  ،انتشر نشاط السوق السوداء مع ظهور عصابات
متنافسه حتاول السيطرة على مبيعات غري شرعية للسلع اإلغاثية وسحب إمدادات
الكهرباء اخلاصة باملخيم .
وينتظر املهربون فـي الليل على مشارف املخيم ويستعدون لإلستيالء على اخليام
اخلاصة باملفوضية العليا لشؤون الالجئني وإمدادات الغذاء .
والرجل املكلف بالتعامل مع هذا النوع من التجارة السوداء هو كيليان كالينشميت،
ُ
خمضرما فـي
الذي عينته األمم املتحدة كـ «عمدة» للمخيم  ...ويعد كالينشميت
جمال العمل اإلغاثي  ،حيث أدار خميمات لالجئني فـي جنوب السودان والصومال
وكوسوفو فـي شارع الشانزليزيه نفسه و حسب تقرير ألحد الناشطني يقول  :وجدت
ً
أبا وطفله يبيعان احللوى املغزولة ويستعدون ليوم جتاري نشط  .وفجأة بدأ جمموعة
من الشباب فـي الركض  ،فبعد يوم طويل وحار  ،اندلع شجار بينهم وبني قوات األمن
األردنية اليت تؤمن املخيم  ،ومسع صوت قنابل الغاز املسيل للدموع وهي تصطدم
باألسطح املعدنية للمخيمات  ،ومل يصب أحد جبروح خطرية  ،لكن احلادث بقي
فـي الذاكرة .
ً
جهودا كبرية جلعل احلياة طبيعية
وبالرغم من بذل املفوضية العليا لشؤون الالجئني
ً
بعيدا عن قرينه فـي
فـي خميم الزعرتي  ،إال أن شارع الشانزليزيه باملخيم ال يزال
االسم بفرنسا كمكان ملمارسة األنشطة التجارية .
ء
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أبل تكسب معركة قضائيـة جديـدة ضد منافستها سامسونغ
كسبت شركة «أبل» األمريكية معركة قضائية مهمة
ضد منافستها الكورية اجلنوبية «سامسونغ» فـي
جلنة التجارة الدولية بالواليات املتحدة .
ً
قرارا يعود لعام  2011يقضي بأن
وأيدت اللجنة
«سامسونغ» انتهكت براءات اخرتاع لشركة «أبل»
فـي انتاج هواتف حممولة وأجهزة كمبيوتر لوحية .
وحكمت اللجنة حبظر أجهزة سامسونغ اليت مشلها
ً
معلقا
القرار فـي السوق األمريكية  .لكن احلظر يبقى
حتى ينتهي الرئيس األمريكي باراك أوباما مراجعة
القرار  .وأمام الرئيس األمريكي ً 60
يوما لتقييم نتائج
اللجنة  ،لكن حمللني يقولون إنه ال حيتمل أن يقض
قرار اللجنة .
وقالت سامسونغ فـي بيان هلا « :جيب أن يكون تركيز
ء

ء
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قطاع اهلواتف الذكية على املنافسة الشريفة فـي
السوق وليس على حرب عاملية فـي احملاكم »  .وفـي
املقابل  ،أثنت «أبل» على القرار .
وقالت الشركة « :مع قرار اليوم تنضم جلنة التجارة
الدولية إىل حماكم مبختلف أحناء العامل فـي اليابان
وكوريا وأملانيا وهولندا وكاليفورنيا تدعم اإلبتكار
وترفض تقليد سامسونغ الفاضح ملنتجات أبل » .
وتوجد معارك قضائية بني «أبل» و»سامسونغ» بشأن
براءات اخرتاع منذ أعوام فـي عشر دول .
وقد زادت حدة اخلالف بني الشركتني بعدما فاقت
مبيعات اهلواتف الذكية لـ «سامسونغ» نظريتها
اخلاصة بشركة «أبل» .
ء

ء

ء

ء

لنـــــــدن تنتعش سياحيًا ..و أكثر من مليون سائح خليجـــــــــــي
A

عبد العزيز الدوسري

مل يكن من املتوقع ً
يوما أن يتوافد السياح  ،خاصة العرب منهم  ،بهذا العدد القياسي
على العاصمة الربيطانية لندن» ..هذا ما قاله سائق سيارات األجرة «بالك كاب»
وسط لندن ويلفرت .
لكن ويلفرت فـي الوقت نفسه مل يستطع إخفاء فرحته بتلك األعداد اهلائلة،
فبالكاد جيد السائح سيارة أجرة مضاءة فـي أوقات الذروة بشكل خاص .
يقول «بداية شهر أغسطس كانت مبثابة هجمة كبرية  ،فأصبح العمل بالنسبة
إلينا مضاعفاً ،ففي أحيان كثرية نعمل أكثر من  ١٢ساعة ً
يوميا  ،فقد ال يعود مثل
ً
خصوصا أنين مل أر مثل تلك األعداد منذ عقد كامل  ،فحتى فـي أيام
هذا املوسم ،
ً
األوملبياد مل تصل أعداد الزائرين إىل ما هو عليه حاليا» .
وحبسب التوقعات فإن ما ال يقل عن مليون سائح خليجي فـي هذه الفرتة  ،لكن
اإلحصاءات الرمسية ستخرج الشهر املقبل .
ومل يكن قطاع املواصالت والنقل هو الوحيد الذي يعيش حلظة انتعاش  ،بل فـي
ً
متوقفا على
مجيع القطاعات  ،فاألسواق مكتظة بالسياح  ،واملشهد الذي كان
نهاية عطلة األسبوع يتكرر ً
يوميا هذا الشهر .
ً
خصوصا أن من يقف فـي
املطاعم العربية بدورها حتاول مضاعفة العمل ،
اخلارج ينتظر دوره فـي احلصول على طاولة صغرية  ،أكثر من الذين حظوا
بأماكن فـي الداخل .
فـي هذا الصدد  ،يقول عادل علي  ،أن بعض احملال ولألسف الشديد استغلت تلك
األعداد الكبرية  ،لتضاعف األسعار  ،فأصبحت قيمة عشاء ألربعة أشخاص فـي
مطعم تصل إىل  ٤٠٠دوالر .
ً
قطاع الطريان هو اآلخر بدا «غريبا» إثر املبالغة فـي األسعار  ،حبسب ما ذكر
سائح سعودي يدعى فهد الغامدي  ،الذي أشار إىل أنه كان ينوي إرجاء رحلته

يومني فقط  ،بيد أن اخلطوط طلبت منه دفع فرق  ٧٠٠دوالر  ،وهو يرى أنها
تذكرة كاملة فـي شهور السنة  ،لكنه أكد أن أسعار تذاكر الطريان «طارت» ً
عاليا
لعدم وجود رقيب  ،فتذكرة طريان إىل أوروبا على الدرجة السياحة وصلت إىل
ألفي دوالر .
بيد أن الرابح األكرب هنا هو قطاع العقار والفنادق  ،فنسبة اإلشغال تصل إىل ٪١٠٠
ً
ً
تقريبا .
تقريبا  ،و فـي مجيع الفنادق تضاعف سعر الغرف  ٣و ٤مرات
ً
ووفقا ألصحاب مكاتب العقار وحجوزات الشقق  ،فإن الوضع سيستمر إىل
منتصف سبتمرب تقريباً ،ثم تبدأ العاصمة لندن العودة إىل سابق عهدها .

مصــــــر تخسر سياحها البريطانيين بسبب إلغاء رحالتهــــــــــم
A

محمد عايش

يتجه عشرات اآلالف من السياح الربيطانيني إىل إلغاء حجوزاتهم املقررة إىل
مصر نتيجة تدهور األوضاع األمنية واستمرار األزمة السياسية اليت تعطل البالد
ً
مزيدا من اخلسائر ،فيما تأتي
 ،وهو ما يتوقع أن يكبد القطاع السياحي فـي مصر
موجة اإللغاءات على الرغم من أن احلكومة الربيطانية استثنت فـي حتذيرها
للسياح املنتجعات املطلة على البحر األمحر كونها بعيدة عن أماكن االضطرابات .
ً
وغالبا ما يقصد السياح الربيطانيون املنتجعات املطلة على البحر األمحر فـي
شرم الشيخ والغردقة  ،إضافة اىل بعض املواقع السياحية والتارخيية األخرى
فـي القاهرة واألقصر واالسكندرية  ،إال أن اخلارجية الربيطانية قالت إن التحذير
ال يشمل السياح املتجهني اىل شرم الشيخ والغردقة واملنتجعات القريبة منهما .
ً
حتذيرا أعادت فيه التأكيد
وأصدرت مجعية السياحة الربيطانية ()ABTA
على ضرورة إلغاء أية «رحالت غري ضرورية» اىل مصر  ،وذلك فـي أعقاب
األحداث الدامية اليت شهدتها البالد يوم اجلمعة املاضية  ،إال أن اجلمعية استثنت
من ذلك «املنتجعات املطلة على البحر األمحر» اليت قالت إنها بعيدة عن أماكن
االضطرابات والتوترات .
كما أشار بيان اجلمعية اىل أن شرم الشيخ والغردقة واملناطق احمليطة بهما ال
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تزال غري متأثرة باألحداث الراهنة فـي مصر  ،اال أن اجلمعية أكدت أنها «تراقب
األوضاع فـي مصر عن كثب وسوف تصدر بيانات الحقة بشأن ذلك».
إىل ذلك خصصت شركة «توماس كوك» وهي أكرب شركات السياحة فـي
ً
ً
بريطانيا والقارة األوروبية ً
ساخنا على مدار الساعة للمسافرين اىل
هاتفيا
خطا
مصر  ،سواء ممن لديهم حجوزات اىل هناك أو املتواجدين هناك أو من خيططون
السفر اىل مصر .
واكدت «توماس كوك» أنها مستمرة فـي مراقبة الوضع فـي مصر عن كثب  ،وأنها
ستعلن على الفور أية تطورات تتعلق بالرحالت اليت تقوم بتنظيمها اىل هناك .
وتقول مجعية السياحة الربيطانية ( )ABTAإن أكثر من  40ألف سائح يتواجدون
ً
ً
تفضيال بالنسبة
حاليا فـي مصر  ،حيث متثل مصر واحدة من اكثر الوجهات
للسياح الربيطانيني  ،فيما ميثل الوقت احلالي موسم الذروة بالنسبة لإلجازات ،
مع دخول املدارس واجلامعات فـي عطلة الصيف الطويلة نسبياً.
ويتكبد قطاع السياحة املصري خسائر فادحة منذ عام  2011بسبب التوترات
املتصاعدة وحالة عدم االستقرار اليت تشهدها البالد ،كما أن أكثر من مليون
ً
تضرروا بسبب الكارثة اليت تعرض هلا .
عامل مصري فـي هذا القطاع

ARABISK

RESEARCH
خمسة وسائل إضافية إلقناع مستثمر عربي
بتمويل مشروعك
كنا قد بينا فـي العدد السابق أن الفرصة مناسبة ً
جدا هذه الفرتة جلذب اإلستثمارات رسالة واضحة بأن مدير املشروع يعرف كيف يستفيد من أصحاب االختصاص كل
العربية للمملكة املتحدة و أن املستثمر العربي اليوم خيتلف عنه فـي السابق فلم فـي جماله و بالتالي فهو قادر على بناء مشروع كبري و ناجح .
يعد ً
كافيا إلقناعه باملشروع أن يثق بك و حيب فكرة مشروعك بل أصبح إقناعه
باإلستثمار حباجة إىل أدوات جديدة تزيد فرصك باحلصول على التمويل املطلوب و ما هي الفوائد األخرى من دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع؟
سنبدأ فـي هذا العدد باستعراض الوسيلة األوىل و هي تقديم دراسة جدوى إحرتافية أثبتت التجربة أن صاحب فكرة املشروع غالبا ما تتطور الفكرة بذهنه و تتبلور بشكل
و ذات مصداقية عالية .
أفضل من خالل دراسة اجلدوى االقتصادية حيث تلفت انتباهه إىل تفاصيل و
فرص رمبا مل تكن فـي حسبانه  ,و فـي بعض األحيان قد يكتشف أن مشروعه خاسر
ما هي دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع ؟
فيتفادى خسارة املال و الزمن من خالل جتنب املشروع أو إدخال تعديالت عليه جتعله
هي دراسة فكرة مشروع جديد بطريقة إحرتافية تبني إمكانية جناحه و ماهية أكثر رحبية و أقل خطرا ً.
املتطلبات الالزمة لتحقيق هذا النجاح والعائد املتوقع  ,و بالرغم من عدم وجود شكل
موحد لدراسة اجلدوى االقتصاديــــــــة تكاد ال ختلو أي منها من الفقـــرات
كيف تتم متابعة الدراسة بعد البدء بالمشروع ؟
التاليـــــــــة :
ال بد بعد البدء باملشروع من مراجعة خطته و تعديلها بشكل منتظم على سبيل املثال
إدارتة
فـي
الرئيسيني
األشخاص
و
أهدافه
و
املشروع
عن
عامة
•حملة
كل ثالثة أشهر مما يعطي للمستثمرين الطمأنينة و لإلدارة القدرة على توجيه
املنافسني
وحتليل
السوق
دراسة
•
املشروع ملزيد من النجاح ,تشكل هذه املراجعة صمام األمان دورها فـي ذلك دور نظام
املنافسة
و
التسويق
خطة
•
التوجيه و املالحة الذي يستعمله كابنت الطائرة مما يشعرالركاب بالطمأنينة لسري
•اهليكل التنظيمي إلدارة املشروع
رحلتهم و يعطيه القدرة على التحليق بثقة و ثبات و جتنب األخطار قبل حدوثها .
•حتليل نقاط القوة و الضعف و الفرص املتاحة و التهديدات احملتملة
•البيانات املالية املتوقعة و اليت تبني األرباح و اخلسائر مع املركز املالي و التدفقات
فـي العدد القادم سنتناول الوسيلة الثانية و هي نظام
النقدية للثالث سنوات األوىل من عمر املشروع .
المحاسبة المالية الدقيق و االحترا فـي .
•رأس املال املطلوب و اجلدول الزمين لدفعه من قبل املمولني .
كيف تزيد دراسة الجدوى من فرصة الحصول على التمويل ؟

ببساطة إن حصول املمول على املعلومات املذكورة أعاله و وثوقه بها تزيدان من
فرصة موافقته على متويل املشروع و تولدان لديه القناعة بأنه مشروع مدروس
من كافة الزوايا و ليس جمرد فكرة حاملة  ,فعادة يتخذ املستثمر قرار التمويل عندما
يعجب باملشروع و يشعر بأن خطره حمدود و مقبول بالنسبة له .

كيف تكون دراسة الجدوى إحترافية ؟

من العبث أن حياول شخص غري حمرتف و خبري أن يقوم بالدراسة بنفسه ليس
فقط بسبب صعوبتها ولكن ألن مفتاح النجاح فـي احلصول على التمويل املطلوب هو
إدراك املستثمر أن الدراسة احرتافية و ذات مصداقية عالية  ,عادة ما يلجأ أصحاب
املشاريع الناجحة ملكاتب متخصصة للقيام بهذه الدراسات مما يعطي للمستثمر

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

info@oxford-pro.com

0044 (0) 2032903633

كنــــان حــــداد

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

Management Accounting
Feasibility Studies
Internal Audit
Business Advisory
On the job Training
13B Taylors Green , London W3 7PE , United Kingdom

technology | NEWS
التكنولوجيا المصرية تنافس اآليباد

تحذيرات من نظام تشغيــــــــل
وينـــــدوز 8
حذرت هيئة حكومية أملانية خاصة بالتكنولوجيا من أن
إجراءات احلماية اجلديدة فـي أجهزة الكمبيوتر اليت
تستخدم نظام تشغيل ويندوز  8قد جتعلها أكثر عرضة
لتهديدات القراصنة على شبكة اإلنرتنت مبا فـي ذلك
التخريب .
جاء التحذير بعد أسابيع من سخط عام فـي أملانيا
بسبب تسريبات تتعلق بربامج مراقبة أمريكية .
وأوضح املكتب أن املشكلة تتعلق باستخدام شرحية
كمبيوتر تسمى وحدة النظام األساسي املوثوق بها أو
(تي.بي.إم  )2.0وهي أساسية فـي أجهزة الكمبيوتر
اليت تستخدم ويندوز  . 8لكن املكتب األملاني الذي يقدم
النصح بشأن التكنولوجيا واألمن للحكومة والعامة على
السواء قال « :إن التنفيذ املشرتك لويندوز  8وشرحية
(تي.بي.إم  )2.0رمبا يؤدي إىل « فقدان السيطرة » على
نظام التشغيل واجلهاز  ،لكنه مل حيدد بالضبط كيف
ميكن حدوث ذلك » .
وخلص البيان إىل أنه « ميكن أيضا أن تستخدم اآلليات
اجلديدة للتخريب من جانب طرف ثالث هذه املخاطر
يتعني معاجلتها » ورفضت شركة مايكروسوفت التعليق
على البيان .

عدسات الصقة تعرض رسائل الـ
« »SMSمن الهاتف إلى العيـــــن
ط ّور جمموعة باحثني من جامعة « غنت Ghent
 »Universityتقنية جديدة من شأنها عرض
املعلومات والرسائل مباشرة من اهلاتف الذكي إىل العني
لقراءتها وتفحصها من خالل عدسات الصقة ُصممت
ً
خصيصا لتفي بهذا الغرض .
هذه التقنية اجلديدة عبارة عن شاشة عرض صغرية
ً
جدا من نوع الكريستال السائل « »LCDمنحنية
ً
وكروية الشكل مت تصميمها خصيصا لتكون مناسبة
ً
متاما لدجمها داخل العدسات الالصقة للعني كجزء ال
يتجزأ من العدسات ،قادرة على نقل وعرض املعلومات
بطريقة مباشرة وفورية من اهلاتف الذكي إىل العدسات
الالصقة ملتابعة الرسائل النصية القصرية ورسائل
الربيد اإللكرتوني دون االضطرار إىل تشتيت االنتباه
أثناء القيادة أو القيام بأي عمل آخر واإللتفات إىل
اهلاتف الذكي .
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ً
حاليا بشكل يفوق أي أجهزة أخرى ،
تنتشر األجهزة اللوحية
ويتوقع اخلرباء بيع أجهزة لوحية هذا العام أكثر من احلواسب
الشخصية وهو ما يوضح أهميتها وانتشارها  ،وقد ذكرت
أبل أن  %80من املدارس العليا فـي الواليات املتحدة تستخدم
أجهزة اآلي باد  ،ولألهمية الكربى لألجهزة اللوحية تسعى
الدول إىل االستفادة منه مثلما عرضنا التجربة اإلماراتية
ً
وأيضا احلكومة الرتكية اليت ختطط لشراء آي باد بقيمة 4.5
مليار دوالر  ،و فـي هذا املقال نستعرض التجربة املصرية مع
التابلت “ إينــــار” .
ً
طبقا ملا ذكرته احلكومة املصرية فإن فكرة تصنيع تابلت
مصري بدأت منذ أكثر من عام ونصف ومت إرسال جمموعة
ً
وأيضا
من املهندسني للتدريب فـي الواليات املتحدة وأملانيا
الصني حيث مت تدريبهم فـي مصنع “فوكسكون” الذي يتوىل
جتميع أجهزة أبل  ،وبالفعل مت جتميع جزء فـي الصني أثناء
التدريب وبدأ اإلنتاج فـي مصر حتت إشراف وزارة اإلنتاج
ً
رمسيا عن التابلت
احلربي إىل أن قامت احلكومة باإلعالن
وكشفت أنها تهدف ألن يكون كل طالب فـي مصر لديه جهاز
لوحي خالل السنوات القادمة .

أخبار التكنولوجيا
تأتيكم برعاية

املكان األفضل لتسوق التكنولوجيا

سامسونغ تسبق أبل الى المنافسة وتعلن عن سامسونغ
أس  4زوم رسميًا
وبشكل رمسي
أعلنت شركة « سامسونغ » اليوم
ٍ
عن هاتف « غاالكسي إس  4زووم » Galaxy S4
 ، Zoomوالذي يتميز بتقديم كامريا متطورة مع
عدسة متتلك إمكانية التقريب البصري Optical
 ، Zoomما جيعل من اهلاتف كامريا عالية اجلودة
وعملية هلواة التصوير .
ويتميز اهلاتف بعدسة كامريا ذات تقريب بصري
 10xوبدقة  16ميغابيكسل  ،مع إمكانية تثبيت الصورة،
باإلضافة إىل فالش زينون  ،ووضع االندفاع  4fpsمع
الرتكيز التلقائي ،مع دعم درجة الـ  ISOحتى .3200
وحيمل اهلاتف مواصفات متوسطة فالشاشة بقياس
 4.3بوصة وبدقة عرض  qHDأي  540×960من نوع
 Super AMOLEDمع معاجل ثنائي النواة برتدد 1.5
غيغاهرتز ،وذاكرة وصول عشوائية سعة  1.5غيغابايت و
 8غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية القابلة للزيادة
عرب منفذ  ، microSDباإلضافة إىل بطارية بسعة
 2330ميلي أمبري .

ARABISK |USED CARS
MODEL

DESCRIPTION

PRICE

BMW 520i M

BMW 520i M sport
auto 2007

£8.900

MODEL

DESCRIPTION

PRICE

BMW 5

BMW 5 Series 530d
2006 automatic & fully
loaded

£8300

MODEL

DESCRIPTION

PRICE

BMW 7

BMW 7 SERIES 730d
SE 4dr Auto 3.0 MAT
BLACK 2007

£8250

MODEL

DESCRIPTION

PRICE

Mercedes E500

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

£25.500

MODEL

DESCRIPTION

PRICE

Lexus RX 400h
3.3

Lexus RX 400h 3.3
SE-L 5dr CVT Auto
SCREEN REAR SEAT/
NAV 2006

£9250

PICTURES

PICTURES

PICTURES

PICTURES

PICTURES

London Cars LTD

Call us : Tel : 020 36545714
Mob: 07739999655
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07737908669

SPORTS

REPORT

أغرب و أصعب موسم إنجليزي على اإلطالق !
A

بقلم  :محمد عواد  -خاص أرابيسك

يواصل الدوري اإلجنليزي ريادته العاملية واإلعرتاف
املطلق من اجلميع بأنه األقوى على اإلطالق ،
البطولة اليت قلبت كل املوازين فـي أواخر القرن
املاضي وسحبت الريادة الدولية من الكالشيو
اإليطالي والليغا اإلسبانية تشهد هذه األيام ما ميكن
وصفه أغرب وأصعب املواسم على اإلطالق .
فبالنسبة للغرابة  ،فنحن نتحدث عن أقوى  3فرق
تدخل مبدربني جدد  ،حيث قام مانشسرت يونايتد
بتعويض اعتزال السري اليكس فريغسون بالتعاقد
مع مواطنه ديفيد مويس  ،فـي حني عاد جوزيه
مورينيو إىل تشلسي أو إىل بيته كما حتب مجاهري
البلوز تسميته  ،وأما املان سييت فاقتنع بأن املدرب
روبرتو مانشيين ليس هو املناسب ملا ميلكه من
جنوم وميزانية ممتازة  ،فكان القرار على مدرب قدم
مواسم طيبة فـي اسبانيا وهو مانويل بيلغريين .
وعندما يتغري فكر  3فرق رائدة فهذا خيلق شعوراً
ً
ً
غريبا فـي الدوري  ،وأضف إىل ذلك خروج
وشكال
جاريث بيل واستبداله بعدد من النجوم مما جيعلنا
نشاهد توتنهام خمتلف الشكل واألداء  ،وأما ليفربول
ً
انسجاما فـي املوسم
فمن الواضح أنه بات أكثر
ً
الثاني مع برندن رودجرز وأفضل دفاعا  ،وال يدلل
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على ذلك أفضل من بدايته القوية هذا املوسم
فـي حني يبقى ارسنال كما هو من دون تغيريات
جذرية .احلراك الذي شهدته فرق القمة على
املستوى الفين والتكتيكي  ،كان هناك حراك مماثل
ينذر بتغيري شكل الدوري  ،فستوك سييت تعاقد مع
مارك هيوز مما يعين أن هذا الفريق قد ال يعود ً
بدنيا
كما اعتدناه مع توني بوليس  ،وذهب ساوثامبتون
إىل سوق قوية وصفها كثريون بأنها األفضل لفرق
الوسط بضم العبني مثل اوسفالدو ووانياما مما
يرفع من قوته وجيعل من املشروع توقع لعب ً
دورا
ً
منافسا على مقعد فـي الدوري األوروبي وإزعاج
الكبار .
ونظرة سريعة إىل سلم الرتتيب لنشاهد أن متعة
املوسم املاضي «سوانسي» بدأ بشكل سيء هذا
املوسم  ،وهو ما قد يهدد باختفاء هذا الفريق الويلزي
مع صعود مواطنه كارديف بعد غياب زاد عن مخسني
سنة ،ووجود فريقني من ويلز ً
معا فـي الدوري
اإلجنليزي هو أمر غريب حبد ذاته .
ذلك بالنسبة للغرابة  ،أما الصعوبة فقد أثبت أستون
فيال مع بداية املوسم على أن هذا املوسم ليس نزهة
للكبار  ،فقد هزم ارسنال وعذب تشلسي وكاد

جيربهم على خسارة النقاط لوال األخطاء التحكيمية
 ،أما ليفربول فقد فاز بصعوبة بالغة عليه .
أستون فيال جمرد مثال لفرق الوسط املسلحة بنجوم
جدد وأمساء واعدة  ،ستخلق صعوبة فـي عديد
املواجهات للكبار  ،وال ننسى أن هناك  6فرق جاهزة
بتاريخ وجنوم هذا املوسم تريد انتزاع بطاقات التأهل
إىل دوري األبطال  ،فليفربول يبدو أفضل ً
حاال بكثري
من موامسه األخرية  ،أما مان يونايتد فأثبت فـي
بداياته استقراره رغم رحيل السري  ،وعند الكالم عن
تشلسي فسوق انتقاالته املمتازة وعودة السبيشل وان
تعطيه قوة إضافية  ،وأما توتنهام فهو عمل بذكاء فـي
سوق اإلنتقاالت ورفع من جودته بضم أمساء مثل
الميال وباولينيو وسولدادو  ،ويبقى الرجل احلكيم
ً
خطريا على اخلصوم  ،فـي
أرسن فنغر فـي ارسنال
حني أن السييت ميلك ما يؤهله للنجاح .
صراع سيكون على كافة املستويات  ،ومنافسة غريبة
مبدربني جدد  ،مما جيعلين أتساءل إن كنا نشاهد
أغرب مواسم الربميريليج على اإلطالق واصعبها
ً
أيضا ؟

MEDICAL

REPORT

A

هدى باسي  -الجزائر

رحمة تشفى من سرطان الدم (( اللوكيميا )) بعدما تنبــــأ
األطباء بموتها القريب
تعب دائم  ،شحوب و اصفرار فـي الوجه فشل و غثيان
تلك هي األعراض اليت رمست جل أيام « رمحة » ،
فأصبحت تلك األم ال تربح سريرها مطلقا مهملة
بذلك كل واجباتها املنزلية حارمة أبناءها و زوجها
من عطفها و حنانها  ،إىل أن قرر السيد عيسات أخذ
زوجته للطبيب  ،هذا األخري أجرى هلا بعض التحاليل
الطبيبة بينت إصابتها بفقر الدم فوصف هلا جمموعة
من األدوية .
مرت األيام و تلك السيدة الثالثينية تتناول فـي تلك
اجلرعات الكيميائية  ،لكنها ظلت على ما هي عليه
فتلك األدوية و الفيتامينات مل حتسن من حاهلا شيئا
 ،فقررت عائلتها الكبرية و الصغرية أخذها للمستشفى
احلكومي من اجل إجراء فحوصات أخرى هلا  ،هذه
األخرية كانت نتائجها مبثابة الصاعقة اليت وقعت على
اجلميع فلقد أقرت بإصابة السيدة « رمحة » مبرض
ابيضاض الدم النقوى أي ما يعرف باللوكيميا « سرطان
الدم » .....
بدأت األم املريضة عالجها الكيميائي بعدما أمرها
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الطبيب املعاجل بذلك  ،لكن كل تلك اجللسات عادت
بالسلب عليها فلقد تدهورت حالتها الصحية أكثر من
السابق  .فأصبحت احلمى و الغثيان الدائم و االستفراغ
أعراضا ال تفارق األم « رمحة »  ،و ما زاد الطني بله تلك
التحاليل الطبيبة اجلديدة اليت أظهرت نتائجها ارتفاعا
كبريا فـي عدد كريات الدم البيضاء اليت وصلت حلدود
ثالثة ماليني كريه .
وفـي إحدى األيام كانت « أم رمحة » تتفرج على التلفاز
فرأت قناة احلقيقة الفضائية اليت كانت تبث حينها
برنامج حاالت شفيت و الذي كان مبثابة جرعة أمل
زرعت يف نفسها و فـي نفس السيد عيسات  ،فأصبحوا
مشاهدين أوفياء للقناة  ،و ذهلوا ملا مسعوا العديد من
الشهادات ألشخاص حيملون جنسيات عربية كانوا
يعانون من عدة أمراض استعصت على األطباء لكنهم
شفي بعد تناوهلم ملنتجات طبيعية كانت حيضرها
الشيخ حممد اهلامشي .
قررت العائلة جلب منتجات اهلامشي الطبيعية متمنيني
أن تكون السبب فـي شفاء ابنتهم  .و الذي كانت معه

نتائج باهرة من أول وهلة وهذا الذي أكدته التحاليل
الطبية اليت أجريت هلا وقتها  ،و اليت وضحت بداية
التحسن و اليت أذهلت كذلك الطبيب املعاجل .
تناولت السيد رمحة عيسات اليت تقطن بوالية غيليزان
الواقعة بالغرب اجلزائري إحدى عشر منتجات غذائيا
لكنها مل تفقد األمل و مل يطرق اليأس بابها مطلقا ألنها
كانت متاكدة ً
متاما من أنها فـي الطريق الصحيح للشفاء
التام الذي كان بالفعل مع املكمل الثاني عشــــــــر و الذي
أعاد بفضل اهلل الصفاء لدم األم الثالثينية و أعاد
كريات الدم البيضاء إىل نسبتها الطبيعية و هذا بشهادة
كل التحاليل املخربية والتقارير الطبية .
« رمحة » اليوم فـي صحة جيدة تؤدي واجباتها املنزلية
على أكمل وجه و تقوم برعاية أطفاهلا و زوجها بعد
غياب مرضي دام لثالث سنوات كاملة حامدة اهلل
عز و جل على نعمة الشفاء و الصحة شاكرة الشيخ
حممد اهلامشي على اجملهودات اليت يبذهلا فـي سبيل
مساعدة املرضى .
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REPORT
Arabs Got Talent

عربي بنكهة غربيــــة

A

تقرير  -شيماء رؤوف

حصاد موسمين  96 :موهبة  ..تغيير في لجنة التحكيم  ..مشاهدة عالية  ..نجوم لم يشتهروا بعد
لجنة التحكيم تضم أحمد حلمي في الموسم الجديد أمال منها فـي تحقيق نسب مشاهدة أعلى

عن توقيت عرض الربنامج اجلديد تزامنا مع أزمات
العامل العربي
العميد علي جابر  :اجلمهور حباجة اليوم إىل هذا النوع
من الربامج أكثر من قبل للرتفيه عن نفسه
موقع  MBCالرمسي  :ال تأجيل فـي موعد العرض ..
والربنامج فرصة ألخذ راحة من السياسة
 ، Arabs Got Talentأو «للعرب مواهب» هو
الربنامج الفريد من نوعه فيت الوطن العربي  ،فعلى
غرار  Got Talentالربيطاني الذي عرض فـي أمريكا
عام  2009بدأ برنامج العرب ليتحدى برامج مسابقات
الغناء املنتشرة بكثافة فـي دول عربية كثرية .
ً
واحدا من أكرب وأشهر الربامج
ويعترب «»Got Talent
فـي العامل  ،وينتمي إىل برامج تلفزيون الواقع الربيطاني
الذي متلكه شركة « ، »Simon Cowel's Sycoوقد
ً
إقباال ً
كبريا من اجلمهور فتم إطالقه فـي  39دولة .
لقي
وخيتلف « »Arabs Got Talentعن بقية برامج
املواهب ،أمثال «ستار أكادميي» و«أيدول» و«جنم
اخلليج»و «اكس فكتور» ؛ بأنه ال يوجه دفته حنو املواهب
الغنائية فقط  ،بل هو برنامج شامل جيمع بني الغناء
واملواهب اخلاصة باحلركة و اإلبداع وأعمال السحر
والرسم باإلضافة إىل كافة أشكال الرتفيه .
انطلقت النسخة العربية من الربنامج فـي يناير 2011
على قناة  ، MBCومت تقديم مومسني على مدار
سنتني ومل يطرأ على جلنته التحكيمية سوى تغيري
بسيط باستبدال اإلعالمي املصري عمرو أديب باملمثل
الكوميدي السعودي ناصر القصيب  ،وذلك باحملافظة
على كل من علي جابر عميد كلية اإلعالم بدبي ،
واملطربة اللبنانية جنوى كرم  ،لينضم هلم املمثل املصري
أمحد حلمي فـي مومسه الثالث الذي سينطلق بعد أيام
قليلة فقط وحتديدا فـي منتصف أكتوبر القادم .
وبالتأكيد جاء تعاقد الربنامج مع أمحـــد حلمـــــــــــــــــى
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كإضافـــــــــة للجنة التحكيم املميزة لكي يضمـــن
فبإستثناء بعض األشعار القصرية وكلمات ألغنية مل
« »Arabs Got Talentحتقيق نسب مشاهدة عالية ؛ تشتهر بعد وقف قطامش حياول اإلستفادة من الفرصة
ملا يتمتع به هؤالء النجوم من شهرة واسعة فـي جماالت اليت منحها له الربنامج  ،أما الفريق السعودي « خواطر
اإلعالم والغناء والتمثيل .
الظالم » فلم مينح بعد فوزه جبائزة املوسم الثاني سوى
فرص قليلة للمشاركة فـي عروض وإستعراضات
ً
أيضا عند الثالث عروض
هل سيتجاهل البرنامج األحداث الدموية عربية  ،بل توقفت عروضه
التي تعيشها بعض الدول العربية حاليا ؟؟
اليت قدمها فـي مراحل املوسم الثاني من الربنامج دون
طرح أفكار لعروض جديدة .
هذا هو السؤال الذي يطرحه العديد من حميب الربنامج
ونقاده فـي آن واحد  ،فكيف يبدأ برنامج يندرج حتت مواقف لن تنسى في الموسمين السابقين
نوعية برامج التسلية والرتفيه فـي ظل أحداث دموية مـن Arabs Got Talent
ً
حتديدا  ،وهل هذا سيؤثر على نسبة
بسوريا ومصر
مشاهدته خاصة بانشغال الوطن العربي بتلك األحداث « فلة  ..مشعة  ..منورة »  « ،موز  ..موز  ..موز »  ،هذا جزء من
ً
وأيضا اإلستعداد إلستئناف العام الدراسي اجلديد  ،تعليقات اإلعالمي املصري عمرو أديب واليت تسببت
إال أن موقع قناة  MBCالرمسي نفى تأجيل عرض فـي استياء مجاهري الربنامج ورمبا كانت السبب فـي
الربنامج  ،وقال القائمني على املوقع أنه على العكس استبعاده من املوسم الثاني واستبداله بالكوميديان
فتوقيت الربنامج مناسب جدا للتخفيف من حدة ناصر القصيب .
األحداث اليت يعيشها الوطن العربي ً
حاليا  ،وأخذ فرتة
راحة من السياسة والعنف .
أحدث اشرتاك الطفل الفلسطيين عصام بشيتــــــــي -
ً
 10سنوات  -فـي املوسم األول من الربنامج نوعا من
هل حقق البرنامج الهدف المرجو منه ؟
اجلدل الواسع بني الناس وذلك بعد أن قام بإلقاء
قصيدة شعرية عن فلسطني مل تكن من تأليفه ،
خالل مومسني أخرج لنا الربنامج قرابة  96موهبة ولكنها أحدثت نوعا من التأثر داخل البيوت العربية مما
حقيقية متكنوا من ختطي املراحل األوىل للثانية  ،جعلت من بشييت جنم رغم عدم فوزه وخروجه من
ولكن حتى اآلن مل نسمع عن أحد منهم  ،فعلى الرغم املرحلة الثانية وذلك بسبب تعاطف الشعوب العربية مع
من الشهرة اليت حظي بها معظمهم إال أن الربنامج مل القضية الفلسطينية .
يوفر للفائزين أو املشاركني فرصة للشهرة احلقيقية أو
خلق جنم حقيقي يستطيع رفع رأس الوطن العربي فـي املوسم الثاني شهد اشرتاك أحد املتسابقني الذي شاركوا
أوروبا وأمريكا  ،فكغريه من برامج املسابقات عمد إىل فـي املوسم األول وهو رضوان شلباوي الذي مل ييأس
منح الفائز جائزة مادية قدرها  500ألف ريال سعودي بعد عدم فوزه فـي املوسم األول  ،ولكنه ً
أيضا مل يستطع
وسيارة شيفروليه كمارو .
إقناع اجلمهور بالتصويت له للفوز باملوسم الثاني  ،وفـي
ً
أحد العروض سقط شلباوي من مسافة عالية جدا أثناء
فعمرو قطامش الشاعر احللمنتيشي والفائز باملوسم قيامه بألعاب األكروبات اليت جييدها  ،ومت نقله إىل
األول مل يستطع حتى اآلن حتقيق شعبية أو جنومية املستشفى  ،وتعافى بعدها واستطاع استكمال احللقات .
جتعله ينافس جنوم الصف األول من الشعراء ،

ARTS | NEWS
أين ستقضي مي عز
الدين إجازتها ؟

هيفــــــا وهبي
تسهـــــــم في توعية الشبــــــــاب
شاركت هيفا وهيب كضيفة شرف فـي السهرة
اخلاصة اليت أقامتها مجعية “ كن هادي” فـي
الوايت فـي بريوت حتت عنوان Taxi night 11
وحضرها شباب من خمتلف األعمار إضافة ،
إىل شخصيات فنية وإعالمية وسياسية  .وقد
وصل اجلميع إىل السهرة بالتاكسي ّ
كحل بديل
للحد من حوادث السري  .بدورها  ،وصلت النجمة
اللبنانية إىل السهرة بتاكسي خاص واستقبلتها
الصحافة اليت أثنت على هذه اخلطوة اإلنسانية
من قبل جنمة ذات تأثري إجيابي على الشباب
و يذكر ّ
أن “ كن هادي” مجعية تهدف إىل توعية
الشباب من السرعة  ،وتطلب منهم استدعاء
تاكسي وعدم القيادة بأنفسهم خالل حفالت
رأس السنة والسهرات الصاخبة  ،مما ُيفض من
نسبة حوادث السري  .و فـي لفتة من هيفا  ،جاءت
األخرية اىل السهرة بسيارة تاكسي لتدعم هذه
وتقنع الشباب بضرورة ّ
اخلطوة ُ
توخي احلذر فـي
سهراتهم .
ء

حصلت الفنانة املصرية مي ّ
عز الدين على إجازة
ّ
ملدة شهر من األعمال الفنية خالل الفرتة احلاليـة
ً
من أجل قضائها فـي بريوت  ،خصوصا بعد أن
كامل من تصوير مسلسلها
قامت باالنتهاء
بشكل ٍ
ٍ
األخيــــــــر « الشك »  .وقامت مي بإعطاء ّ
كل
املساعدين هلا إجازة ّ
ملدة شهر  ،فـي وقت رفضت
اصطحاب ّ
حممول واحد
أي حممول معها  ،باستثناء
ٍ
حبوزة شقيقتها اليت رافقتها فـي الرحلة  .وتشعر
مي اآلن براحة  ،بعد أن جنح مسلسلها بشكل كبري ،
وبعد حصوله على فرصة ج ّيدة فـي التسويق عرب
أكرب القنوات الفضائ ّية وقد اختارت مي بريوت ،
ّ
ألنها مل تغادر مصر طيلة العام املاضي  .وسوف تبدأ
عز الدين  ،عقب عودتها إىل مصر  ،التحضري لفيلم
السبكي  ،حسبما ذكر
سينمائي مع املنتج حممد
ّ
ّ
موقع « أخبار النهاردة » .
س

أنجلينا جولي تستنكر قتل األطفال
في غوطة دمشق
أصـــــدرت املمثلة العامليـــــة
أجنلينــــــــــــا جولــــــي ً
بيانا
بصفتها السفرية اخلاصة
للمفوضية العليا لشؤون
الالجئني فـي األمم املتحدة
عربت فيه عن هول املأساة
اليت ّ
حلت بالشعب السوري
ً
خاصة األطفال  .وقالت
جولي  « :لقد فقد آالف
األطفال األبرياء حياتهم
فـي ظروف مروعة ،
مبا فيها اهلجوم األخري
بالقرب من دمشق » ،
مشرية إىل جمزرة الغوطة .وتابعت أن هناك مليون طفل سوري يناضلون من أجل البقاء على قيد احلياة
 ،كالجئني يعيشون فـي ظروف قاسية  .ووصفت جولي هؤالء األطفال باألبرياء والضحايا  ،وهم بأمس
احلاجة للمأوى والغذاء  ،واألهم من ذلك أنهم حباجة للشعور باألمان .
ء
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مسلسل درامي يجمع اهم  30نجــــــــم
غنائي أولهم هاني شاكر
دخل النجم املصري الكبري هاني شاكر أوىل
جتاربه الدرامية من خالل مسلسل « مدرسة
احلب » مع املخرج السوري صفوان مصطفى
نعمو والكاتب رازي وردة والذي تنتجه شركة
قبنض لإلنتاج الفين والتوزيع ليعرض العام
املقبل و فـي التفاصيل األولية هلذا املشروع بأنه
سيكون « قنبلة الدراما » وذلك بعد تصرحيات
وتأكيدات ألسرة العمل تثبت أن املشروع املقبل
سيكون األضخم عربيا  .ويقع املسلسل فـي
ستني حلقة تتناول ثالثني قصة حب على شكل
ثنائيات ( كل قصة حلقتان ) ويضم أملع جنوم
الغناء العربي ومن خمتلف البلدان العربية
( سورية  ،مصر  ،لبنان  ،اخلليج  ،العراق  .النجم
العربي هاني شاكر و فـي تصريح خاص  :أكد
أنه سعيد للغاية بهذا املشروع  ،مشريا إىل أنه
يعترب هذا هو األهم فـي صعيد الدراما إنتاجيا
ً
وفنيا  .وقال  « :ما كنت أفكر يوما بالعمل إال فـي
الغناء لكن بعد قراءتي للنص تبني لي أننا سنكون
أمام مشروع ضخم يقدم أرشيفا يغين احلركة
الدرامية العربية  ..فضال عن أن املسلسل يتوفر
على جنوم من خمتلف البلدان العربية  ،وهذا ما
أراه يأتي فـي توقيته املناسب »  .أما خمرج العمل صفوان مصطفى نعمو فقال  :إن مشروعه هذا عربي قومي
جامع يتواجد فيه جنوم من كل البلدان العربية  .وقال  « :إن ستني حلقة تروي ثالثني قصة حب أمر سينال
إعجاب املشاهد العربي التواق للحب من جهة ولرؤية جنوم كبار من جهة أخرى  .وأكد نعمو أنع سيتم االتفاق
ً
ً
خمتلفا
مسلسال
مع أملع جنوم الغناء العربي من مصر وسورية ولبنان واخلليج والعراق  ،مشريا إىل أنه سيكون
ً
ً
ومضمونا عن كافة املسلسالت العربية  .أما منتج املسلسل د .حممد قبنض صاحب شركة قبنض
شكال
لإلنتاج الفين فأكد أن مسلسله هذا فيه ابتعاد عن السياسة ودهاليزها ومشاكل املواطن العربي اليوم  ،بدليل
توفر جنوم عرب من كافة الدول العربية فـي مسلسل واحد على حد تعبريه  .وان العمل جيمع جنوم الوطن
العربي حتت سقف الفن بعيدأ عن التجاذب السياسي بني الدول  .وتبدأ عمليات التصوير للمسلسل فـي األيام
املقبلة بعدة دول مصر ولبنان واإلمارات وسورية وسيتم التحضري لثالث مؤمترات صحفية فـي مصر ولبنان
ودبي وذلك حسب جنوم الدول لتوضيح كل تفاصيل العمل مع كافة جنومه .

احتفال تتويج ديانــــا
كـــــــــــــــرزون

ا

ء

برنامج جديد يجمع  6من نجوم أراب
أيدول وذا فويس
بدأ فـي بريوت تصوير احللقات األوىل من ست حلقات لربنامج جديد تقوم قناة  MBCبإنتاجه جيمع
بني  3جنوم من أراب أيدول و 3جنوم من برنامج ذا فويس مع جنومهم العربية حبسب  .فكرة الربنامج
تقوم على حتقيق أحالم جديدة للمشرتكني السابقني جبمعهم مع جنومهم املفضلني وبالفعل مجعت
احللقة األوىل بني كارمن سليمان والفنانة أنغام كما مجعت احللقة الثانية اليت مت تصويرها اإلثنني
املاضي بني يسرا حمنوش والقيصر كاظم الساهر .ومل حتدد قناة  MBCمواعيد عرض هذا الربنامج
اجلديد فـي حني تواصل التفاوض مع النجوم العرب الذين سيشاركون فيه وعلى رأسهم الفنانة لطيفة
التونسية .
ء
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انفجرت سوبر ستار العرب ديانا كرزون بالبكاء
ً
فرحا بأصدقائها الذين فاجأوها حبفل مقتضب
فـي منزهلا مبناسبة الذكرى العاشرة للتتوجيها
باللقب فـي نفس اليوم الذي توجت فيه ديانا فـي
برنامج سوبر ستار فـي نسخته األوىل على قناة
تلفزيون املستقبل والذي حظي بإهتمام عربي واسع.
األصدقاء الذين زاروهـــــا فـي منزهلا اشرتطوا عليها
إعداد القهوة الرتكية من يديها وأثناء إنشغاهلا باملطبخ
كان الضيوف حيضرون “ قالب احللوى “ وحماط
بعشرة مشوع  .وعندما عادت ديانا لتضيف أصدقائها
القهوة  ،استقبلوها بأغنية ملحم بركات “ على بابي
واقف قمرين “ واليت كان هلا صدى خاص بعد غنائها
من قبل ديانا فـي املسابقة  .وأمام هذه املفاجئة مل
تتمالك ديانا نفسها فذرفت عيناها الدمـــوع فـي هذا
اليوم الذي يسجل تاريخ مولدها الفين على املستوى
العربي حينما إختار اجلمهور االردني والعربـــــــــــــي
“ سوبر ستــــــار “ فـي منافسة حادة وشرسة مع
منافستها السورية رويده عطية  .واالحتفالية اليت
أعدها أصدقاء ديانا املقربون  ،كانت مناسبة ايضا
لتهنئة سوبر ستار العرب بكليبها اجلديد “خلص ولو“
والذي حظي منذ عرضه فـي أول أيام العيد مبتابعة
كبرية وثناء منقطع النظري من قبل مجهور ديانا
خاصة على مواقع التواصل اإلجتماعي .
ء

ِARTS

REPORT
حمم بركانية بين أحالم ونضال األحمدية تهدد بحرق
راغب عالمة
نــشرت الفنانة اإلماراتية أحالم صورة لتغريدة من حساب اإلعالمية نضال
األمحدية تقول األخرية فيها  « :انا لست عبدة  ,انا عابدة  ...ولو أن اهلل خلقين ألعبدة
ً
إذا هو حيتاجين ))  ،ما أثار ردود فعل كثرية على شبكة التواصل االجتماعي تويرت فـي
ً
عدة دقائق إنتقادا لـ ( األمحدية )  ،فمنهم من هامجها بطريقة مباشرة وعنيفة بينما
إكتفى اخرون بتنبيهها إىل خطورة ما ذكرت .
و كان من أبرز املهامجني الفنانة أحالم حيث إعتربت تغريدة األمحدية من أبشع ما
قرأت  ,هذا وقد تابعت أرابيسك ما دار من مشادات كالمية و ما حصل من تطورات
و اليت كانت كاألتي :
تغريدة األحمدية التي اشعلت الحرب بينها وبين أحالم

ثم تتسائل مع احد متابعيها
 @Ahlam-Alshamsiاحالم Ahlam -
 @F007766شكرا وال يجي مني بس اذا حد يتكلم
على لسانك وإنتي ساكته معناها آنتي يا شريكه ياراضيه
!!!!!!! !صح كالمي لالمانه

 @BIKHSOUSHALSHIبخصوص هالشي
أحالم رداعلى األحمدية  :اذا ثبت ان راغب متورط معاكي في تهديدي
فالمحكمة هي الفاصل ومن يضحك كثيرا يبكي اخيرا
@raghebalama Pic.twitter.com/
cqLD8ihBDM

ثم أضافت .....

Nidal Al Ahmadieh
@NidalAlAhmadieh

 @Ahlam-Alshamsiاحالم Ahlam -
 @almaa67أنا لست عبدة..أنا عابدة ..وإن كان هللا
خلقني ألعبده فهذا يعني أنه يحتاجني؟!
ء

ما لبثت التغريدة بضعة دقائق حتى كان رد أحالم كاآلتي .
من #أبشع ما قراءت #استغفر هللا استغفر هللا ahlamalshamsi
استغفر هللا #كلنا_فقراء_الى هللا اتقوا هللا ياناس اتقوا هللا اين مشايخنا
ماهذه االفتراءات على رب العالمين ال انشر هذا الن في خالف بيي
م
وبين هذه االنسانه خالف ال !!!!! وإنما هذا شئ كبير ال يمكن السكوت
عنه #حراااااااام راغب عالمه يقول هللا اليقدر ونظال تقول !!!!! استغفر هللا
ياناس

بعد قراءة األحمدية لتغريدة أحالم بادرت بالرد على األخيرة بقولها
 « :لم أكفرها بل هي من كفرت نفسها « ثم نشرت أحالم تغريدة
األحمدية :
Nidal Al Ahmadieh
@NidalAlAhmadieh

ألن الدين اصبح عقاب ُا وسيفاً ُمسلطاً على أروحنا  ..أنا
كافرة

تصاعدت وترية اإلتهامات بينهما لتصل إىل التهديد باللجوء إىل القضاء اللبناني كي
ً
لك بربي أن أعلمها
يكون
حكما هذا وقد صرحت الفنانة أحالم بالقول  « :انا أقسم ِ
األدب ولكن عن طريق القانون اللبناني ))  ،واتهمت الفنانة أحالم النجم راغب عالمة
بالوقوف إىل جانب األمحدية حيث غردت  « :نضال تقول انا وراغب ..انا وراغب ! إما
ان يكون راغب مشارك او سكوتة يعين رضاه ))  ،وفـي هجومها على على راغب عالمة
قالت « اليوم نضال تقول اهلل حيتاجين والبارحه قال راغب اهلل ال يقدر )) .
إستغراب أحالم كان واضحًا من صمت راغب عالمه وذلك بدعوة أن
األحمدية تتحدث بإسمه ووجهت تسأولها إلى حساب ( بخصوص
هالشي ) الذي يتواصل به أغلب المشاهير
 @Ahlam-Alshamsiاحالم Ahlam -
 @BIKHSOUSHALSHIهى بتتكلم بلسان راغب
وتقول انا وراغب انا وراغب !!!!!!!! ؟؟؟؟؟؟؟؟ وال تعليق  #انتهى
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@BIKHSOUSHALSHI
 @NidalAlAhmadiehوبخصوص أني لم ارفع عليها
قضية فأقسم لك أني وكلت محامي ووثقت كل شئ في
وزاره الخارجيه وخلها تنتظرني

 @Ahlam-Alshamsiاحالم Ahlam -
 @BIKHSOUSHALSHIواذا هي تحلف بأمها انا
اقسم بربي أني الأعلمها األدب بس بالقانون اللبناني وانا
أؤمن ان القانون في لبنان لن يخذلني أبدا .
ي

جانب مما دار

معجب نانسي عجرم يفوز بفيديــو كليب
أغنية « أعمل عاقلـــــــــــة »
و  itivi.tvفاز بالرهـــــــــان
ء

نصف المليون
مشاهدة في
ثالثة أيـــام «روتانا»
و«إليسا» ومسيرة
نجاح مستمرة

أقام املخرج وليد ناصيف مؤسس املوقع االلكرتونـي  itivi.tvأول مسابقة من نوعها على االنرتنت الختيـــار
أفضل فكرة فيديوكليب الغنية «أعمل عاقلة» للنجمة اللبنانية نانسي عجرم وهي ّ
املرة االوىل اليت يشارك
فيها جنم مباشرة باملسابقة اليت يطلقها جلمهوره حيث قامت نانسي بنفسها بعدة اعالنات تروجيية للمسابقة
ً
حصريا على  itivi.tvومواقع التواصل االجتماعي ) (Social Mediaاخلاصة بنانسي .
عرضت
ء

ومن مجيع أحناء العامل  ،شارك معجبو نانسي من خالل تقديم افكارهم واقرتاحاتهم للعمل املصور اجلديد
اخلاص بنجمتهم احملبوبة حيث ّ
مت حتميلها على موقع ُ ، itivi.tv
ففتح باب التصويت للجمهور الختيــــــــــار
الفكرة املبتكرة االفضل  ،وفاز يف هذه املسابقة اليت استمرت على مدى ثالثة أشهر الشاب الكندي من أصل
سوري سيف شواف حيث حصل على أعلى نسبة تصويت  ،ما خ ّوله الفوز ببطاقة سفر للحضور اىل لبنان
ومقابلة نانسي عجرم الول ّ
تكرميي و جوائز
مرة واملشاركة يف تصوير االغنية باالضافة اىل فوزه بدرع
ّ
الكرتونية عدة سيتسلمها من  itivi.tvوالنجمة نانسي عجرم ولكن ّ
االهم انه فاز بعمل مص ّور او فيديوكليب
سيحمل توقيعه اىل جانب املخرج وليد ناصيف الذي عمل على تطوير فكرة سيف وتنفيذها .
لذا ّ
يهم  itivi.tvواملخرج وليد ناصيف دعوتكم حلضور وتغطية تصوير هذا الفيديوكليب األول من نوعــــــــــه
يف العامل ألنه من صناعة وابتكاراملعجبني ومقابلة الشاب الفائز سيف شواف والنجمة نانسي عجرم وفريــــق
العمل .
ء

ء

املكـــان  :وسط بريوت خلف مبنى ستاركو

بعد بدء عرض كليب « تعبت منك » للنجمة إليسا
ً
مؤخرا ،
على قناة اليوتيوب التابعة لشركة « روتانا »
والذي حقق أكثر من نصف مليون مشاهدة فــــــــــي
 3أيام فقط  ،بدأت شركة « روتانا » بث الكليب
على شاشات قنواتها ،بذلك يثبت الثنائي املكون من
شركة عمالقة كـ «روتانا» وجنمة المعة كـ «إليسا» عن
حتقيقهما ملسرية جناح قوية  ،تتضاعف جناحاتها
ً
ً
وعمال بعد عمل  .وكانت إليسا قد
عاما بعد عام
أعلنت عن وضع الكليب بني أيدي «روتانا»  ،قبل يوم
من بدء بثه على اليوتيوب  ،كاتبة على تويرت« :انتهيت
ً
أخريا بني أيدي
من آخر اجتماع  ،والكليب أصبح
«روتانا»  ،ال ميكنين االنتظار ملشاركته معكم أحبائي»
ثم أعلنت بعدها« :ترقبوا عرض كلييب اجلديد ً
غدا
على قناة «روتانا موسيقــــى»
ء

الزمان  :اخلميس  5ايلول  2013من الساعة الواحدة و النصف حتى الثالثة بعد الظهر .

ء
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ما حقيقة مشاركة
السور ّية كنـــــــــــدة
علوش في اعتصام
رابعة العدو ّية؟

رامي عياش عريس النجوم وشيخ الشبـاب
في يوم زفافه
فـي الوقت الذي تعيش فيه ّ
الفنانة السور ّية كندة
علوش فرحة جناح مسلسلها «نريان صديقة» على
كافة املستو ّيات  ،يبدو ّ
أن البعض ُياول قتل هذه
الفرحة  ،إذ فوجئت كندة بتداول صورة مفربكة هلا
االجتماعي ُ ،تظهر تضامنها
على وسائل التواصل
ّ
مع اعتصام رابعة العدو ّية ؛ وهو األمر الذي نفته
كندة ّ
متعجبة من هذا االفرتاء  ،فـي وقت ّأكدت فيه
ّ
تضامنها مع خيارات الشعب املصري العظيم فـي
ّ
حتركه اجل ّبار فـي  ٣٠حزيران/يونيو  ،و فـي
ّ
وتشدد كندة على ّأنها نزلت إىل
 ١و ٢يوليو/متوز .
امليادين مع املصريني ً ،
كتفا بكتف  ،بالرغم من
ً
رفضها اإلعالن عن ذلك فـي حينه  ،انطالقا من
ً
ونظرا إىل
والقومي ،
العروبي
إميانها بالواجب
ّ
ّ
رفضها االستبداد دين ّي ًا  ،سواء أكان دين ّي ًا أم مشول ّياً
ً
ّ
وتدخل
فضال عن رفضها دمج الدين بالسياسة
،
رجال الدين فـي شؤون إدارة البلدان العرب ّية  .ولذلك
ّ ،
أي استغالل للصورة ّ
تؤكد كندة ّ
أن ّ
امللفقة ال يعنيها
 ،وهو عار من الصحة  ،فـي الوقت الذي ّ
توجهت
بدعوة إىل الصحافيني واإلعالميني إىل عدم أخذ ّ
أي
الرمسي على
الشخصي
تصرحيات إال عرب حسابها
ّ
ّ
االجتماعي «فيس بوك»  ،وهو املعروف
موقع التواصل
ّ
ً
مجيعا  ،وإال فلينتظروا بياناتها اإلعالم ّية  ،عرب
هلم
الصحافـي  ،نافية فـي الوقت ذاته وجود ّ
أي
مكتبها
ّ
حسابات هلا على موقع «تويرت» .
ء
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كان حفل زفاف البوب ستار رامــــــي عياش وعروسه داليــدا سعيد  ،مهرجان فرح خيالي مجع خنبة من اهل
اجملتمع والفن والسياسية والصحافيني  ،اضافة اىل كل احملبني واألهل واألصدقاء  .وعلى وقع انغـــــــــــــــــــام
« وردية » اليت خصصها رامي لعروسه يف يوم زفافه  ،دخل العروسان وسط فالشات الكامريات وتصفيـــــــق
احلضور  ،اىل قاعة  Pavillon Royalيف جممع البيال وسط بريوت  ،اليت حت ّولــــــت اىل جنــــــــــــة مــــــن
الورود البيضاء والوردية  ،فاق عددها املئة الف وردة  .احلفل كان من تنظيم شركة  Ambianceقســـــــــــــم
ً
انيقا ً
عرسا ً
ً
ومرتيا يشبـــه
الئقا
ء Aweehaلألعراس اليت ميلكها السيد شادي عياش شقيق العريس  ،فكان
رامي وفنه  ،ومن اهم اعراس املوسم  .كما قام فخامة رئيس اجلمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان بتهنئة
البوب ستار رامي عياش مبناسبة زواجه .
ء

ARABISK

INTERVIEW

ملكة جمال إنجلترا لعام 2013

مصفف الشعر الخاص بي عربـــي
بك كيرستي ضيفة في مجلة أرابيسك
أهـــال وســـهال ِ
لندن ،حدثينا عن تجربتك في عالم الجمال

ً
شكرا لكم على هذه املقابلة  ,حقيقة فـي البداية ترددت بدخول املسابقة
ملعرفيت بقوة املنافسة املسبق من باقي املتسابقات  ,لكين تلقيت الدعم
املعنوي والنفسي من األهل واألصدقاء ومل افاجىء ً
ابدا بالنافسة القوية كما
ذكرت .
ما هي أصعب اللحظات التي مررت بها أثناء المسابقة ؟

بكل تأكيد حلظات إعالن النتائج فـي املراحل قبل النهائية و النهائية خاصة
و أن عدد املتسابقات كان  69متسابقة .

هل جاء فوزك باعتمادك على الشكل أو جاء بطريق
الصدفة ؟
ال أبدا فمنذ ثالث سنوات و وأنا أحضر للمسابقة من خالل متارين تقوية
الشخصية و احملافظة على وزني و ً
أيضا من حيث اإلهتمام ببشرتي  ،كما
أنين فزت قبل ذلك مبسابقة ملكة مشال لندن .
كنت تعاني من ضعف
أنك
و لكن سمعنا
ٍ
ِ
بالشخصية قبل ذلك  ،فكيف تغلبتي عليه ؟
من أسباب مشاركيت فـي املسابقة أنين أردت أن أتغلب على هذه املشكلة و
َ
أيضا للقاء أصدقاء جدد .
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فوجئنا كثيرا
عندما علمنــا
ان مصفـــــــف
الشعر الخاص
بك عربــــــــــي
ِ
 ،ولمسنـــــــــــا
ثقتك العمياء
بعمله .
اخترت صالون روتانا وكيف كانت
فأخبرينا لماذا
ِ
البداية ؟
حممد مدير صالون روتانا شخص موهوب ولديه خربة كبرية  ,فهو يأخذ
ً
وأيضا على
بعني اإلعتبار أمرين التصفيف على حسب الشكل واجلمال
حسب شخصية اإلنسان وهو ً
دائما مطلع على أحدث التسرحيات ومبدع
ً
َ
كبريا
ترحيبا
بإخرتاع تسرحيات خاصة به  .فعند دخولي إىل روتانا أجد
واعترب نفسي فـي منزلي  .إحدى صديقاتي أحضرتين إىل هناك وأنا من
الشاكرين هلا .
كلمة توجيها لقراء مجلة أرابيسك .
شكرا جمليئكم ملقابليت  ,فقد تفاجئت بوجود جملة عربية على هذا املستوى
لتغطية األحداث  ,و لفت إنتباهي دقة التصميم والطباعة  ,فلم أتوقع ً
يوما أن
ً
ً
جزيال لكم .
شكرا
حتضر جملة عربية للقائي .

ARABISK | DECOR
دعونا نستمتع جبولة نشاهد من خالهلا أحدث التصميمات املبتكرة فـي ديكورات املنازل
ملسة رقي و أناقة لغرفة النوم و كذلك لغرفة جلوس عصرية ومطبخ متناسق فـي إحدى شقق املايفر وسط لندن .

GUIDE PRICE £ 8,000,000

أخر صيحات الديكور تشاهدونها من خالل جمموعة من غرف جلوس One Hyde Park Flats
فـي  KnightsBridgeمع إطاللة رائعة على حديقة اهلايد يارك .
ك
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Katy Perry out and about
in New York
على عكس العادة شوهدت جنمة البوب
الشهرية كاتي بري يف شوارع نيويورك
ترتدي فستان اخضر اللون مع جزمة
للكاحل مما جعل اقدامها يبدون أقصر
من ما هم عليه .
ي

Reese Witherspoon out
and about in LA
أكثر ما يلفنت االنتباه بصورة رييس
ويرتسبون لون األظافر املتناسق مع
لون الكندرة بالرغم من انها تظهر فـي
مظهرها املعتاد وهو اجلينز الالصق
والكنزة البيضاء فهي تشكيلتها املفضلة

High street fashion
Selena Gomez at the
Getaway Premiere
هذه التشكيلة من املالبس اليت ظهرت
بها سيلينا جوميز يف اجليت اوي برميري
كانت خمتلفة نوعا ما عن تشكيالتها
املعتادة فـ لون البنفسجي من فريزاتشي
مع تصميمات االزهار من فريا وانج
اعطت طابع مجيل ملظهر النجمة .
ء

Cara Delevingne on the
street in London
أال تعلم؟ هذه هي الرسالة اليت حتاول
كارا ديليفنجي ايصاهلا عن منظهرها
اجلديد ,بنطلون كاروهات وقبعتها
الصغرية اعطتها منظر الريرتو الشهري
بطريقة جديدة .
ء

داخل  Westminster Central Hallو فــــــي
أجواء لندنية راقية أحيا القيصر كاظـــــــم
الساهر حف ً
ال غنائيًا نظمته بإمتيـــــــــــــاز و
إحترافية شركة  String Oneوسط جمهور
عربي كبير استمتع بأغاني القيصـــــــــــر و
كلماته الرومانسية و استمر الحفـــل حتى
ساعة متأخرة من الليل .
و كعادتها مجلة أرابيســــك كانت حاضـرة
بفريـــــق عملهـــــا و التقت القصيــــر قبـل
صعوده للمسرح و لقاء جمهوره و خـــــص
كاظم أرابيسك بكلمات قـال فيها :

سعيد لوجودي فـي لندن و سعيد ملقابلة مجهوري الذي
أحبه و حيبين وصلت البارحة إىل لندن و بكل تأكيد
جتولت فـي شوارع لندن و خاصة فـي أكسفورد سرتيت
و نايتس بريدج .
كما قال  :اجلمهور العربي بلندن له خصوصية خاصة لي
و استمتع بالغناء له و أضاف بأنه يهدي مجهوره أغنيته
اجلديدة فاكهة احلب .
ً
قائال  :باحلقيقة فاجأني وجود جملة أرابيسك
و ختم
كمجلة عربية خاصة بالعرب بلندن و تغطي نشاطاتهم و
حفالتهم فلم أجد دلك بأي عاصمة أوروبية فرمبا جند
نشرة أو دورية تصدر للجالية و لكن ليس بتلك اإلمكانيات
و التنوع و اإلحرتافية .
فبكل تأكيد بطريقة عمل أرابيسك ال بد أنها تلعب و سوف
تلعب ً
دورا أكرب على املستوى االقتصادي و االجتماعي و
الفين فـي لندن و أنا مستعد للتعاون الدائم معكم إلجناح
هكذا عمل .

أقامت مجعية موزاييك سوريا فـي لندن وبالتعاون مع
صالة  P21يوم الثالثاء الفائت جلسة حوارية مع فنان
الكاريكاتري السوري علي فرزات  .تناولت األوضاع
اإلنسانية الطارئة فـي سوريا  ،حرية التعبري وإمكانية
وجود نقد سياسي ساخر فـي البيئات السياسية املختلفة
و حدوده .
وتأتي هذه اجللسة احلوارية فـي ختام سلسلة من
النشاطات الفنية والثقافية اليت دعت اليها مجعية
موزاييك سوريا و الذي من املقرر أن يعود ريع هذه
النشاطات لدعم مشاريع اغاثية و طبية للسوريني فـي
الداخل السوري ودول اجلوار .

Mob : 07424966511 - 07460840840

Tel : 0207 3161891

