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يبدؤون الخليجيــون    السيــــــــاح 
الصيف في لندن

حكم بحبس صهر العاهل األردني
37 عامًا في قضية الفوسفات 

 يتدفق السياح اخلليجيون على العاصمة الربيطانية لندن   يف موسم استثنائي ، استفادت
 فيه بريطانيا من االضطرابات اليت تعم منطقة الشرق األوسط، حيث يقول عاملون   يف
 جمال السياحة إن أعداد السياح اخلليجيني سجلت ارتفاعًا ملموسًا بسبب إلغاء بعض

الوجهات التقليدية هلم مثل تركيا ولبنان .ء
 وجيد اخلليجيون  يف مدينة لندن وجهة سياحية مفضلة خالل الصيف بسبب طقسها
يف القريب من العديد من املدن األوروبية اليت يفضل  املعتدل ، وبسبب موقعها اجلغرا 
احلالي السياحي  املوسم  أن  إال   ، وفيينا  وجنيف  باريس  مثل  أيضًا  زيارتها   اخلليجيون 
  يشهد ارتفاعًا  يف احلجوزات، فيما يتوقع العاملون مزيدًا من االرتفاع خالل الفرتة املقبلة
جملس حتذير  استمر  حال  يف  و   ، مقبلة  ألسابيع  تركيا  يف  التوترات   استمرت  حال   يف 

التعاون اخلليجي لرعاياه من زيارة تركيا .ء
 وأشار اخلرباء إىل أن السعوديني والكويتيني هم أكثر اجلنسيات اخلليجية اليت تقصد
 بريطانيا للسياحة وقالوا ان األسعار بالنسبة للشقق والفنادق ارتفعت أيضًا بنحو %20
 خالل املوسم احلالي ، حيث إن الشقة اليت كانت تؤجر بألف جنيه اسرتليين باألسبوع
 أصبح إجيارها حبدود الـ1200 جنيه نتيجة ارتفاع الطلب ، ونتيجة تفضيل العرب مناطق

حمددة .ء

الفوسفات شركة  إدارة  جملس  رئيس  بسجن   ، األربعاء   ، عّمان  جنايات  حمكمة   قضت 
األردني العاهل  األمرية بسمة بنت طالل عمة  ، وهو زوج  الكردي  وليد  األسبق   األردنية 
الوظيفة  يف املؤقتة ملدة 37.5 عام  يف قضييت استغالل  الشاقة  ، باألشغال   امللك عبداهلل 
يف ونصف    عامًا   22 بالسجن  عليه  ُحكم  حيث   ، الربي  الشحن  وقضية   ، السماد   عقود 

القضية األوىل ، و15 عامًا   يف الثانية .ء
 كما فرضت احملكمة على الكردي غرامات بقيمة إمجالية  يف القضيتني بقيمة 285 مليون

دينار أردني ) 402 مليون دينار ( .ء
جبناية السماد  عقود  بقضية  الكردي  احملكمة  جّرمت   ، األردنية  األنباء  لوكالة   ووفقًا 
الشاقة العقوبات واحلكم عليه بوضعه باألشغال  الوظيفة خالفًا ألحكام قانون   استثمار 

املؤقتة مدة 22 عامًا ونصف العام والرسوم والغرامة 236.4 مليون دينار .ء
إليها واملشار  القضية  هذه  ذمة  على  احملجوزة  الكردي  أموال  مصادرة  احملكمة   وقررت 
 ضمن وقائع الدعوى باإلضافة اىل احلكم مبصادرة أمواله مبقدار الغرامة والتضمينات
 والنفقات احملكوم بها  يف هذه الدعوى والبالغة   يف جمموعها حنو 5253 مليون دينار ، يف

حكم غيابي قابل إلعادة احملاكمة .ء

عجــــــــــز دوالر  مليار   179 
ميزانية الكويت في 2030

   دقت الكويـت ناقـــــــــوس
 اخلطـــــــــــــر حول عجـز
 مالي قد تواجهـــــــــــــــــــه
 احلكومـة  يف عـــام 2030 بـ
 179 مليـار دوالر ، بسبــب
 رحلة اإلستنزاف حتـــــى
 وإن كانت أفضـــــــــــــــــل
 السيناريوهــــــــــــــــــــــات
 املطروحــــــــــــــــــة بشأن
  اإلنتاج النفطـــــي املتمثلة
 يف إنتــــــــــــــــاج 4.5 مليون
 برميـل يوميـًا وبسعر 185

دوالر .ء
 وحبسب صحيفــــــــــــــة
 القبـس الكويتــــــــــــــــــية

 ، ذكرت خطة الكويـت أن استدامة النظام املّتبع   يف امليزانيــة لن تستمــــر،
 وعلى اجلميع حتمـل مسؤولياتهـم   يف اإلجراءات والقرارات والتضحيــات
  الستدامة الرخاء االجتماعي وحفـظ حقوق األجيال القادمة  يف الرفاهيـة
 وقال التقرير إن هناك منوًا غري مستدام  يف امليزانية العامـــــة للدولـــة ، إذ

 تبني أن تقديرات امليزانية العامة للدولة آلخر سنة  يف اخلطــــة 2013/2014
 مقارنـة بسنة أساسها 2009/2010 . قدر إمجالــــــــــــــــــي االنفاق  يف ميزانية

  2013/2014 مببلـغ 21181 مليون دينار كويتـي مقابل 11250 مليون ديناركوييت
 يف ميزانية سنة األسـاس 2009/2010 ، بنسبة زيادة سنوية %22 .  وبالرغــــــم
 من الفوائض املالية الكبرية اليت حققتها الدولة خالل السنوات املاضيـــــــة
 ، إال أن اإلستمرار   يف الزيادة املضطــــــردة لإلنفاق العام ستؤدي إىل عجـز
  تراكمي مضطرد يفوق قيمة اإلحتياطي العام ، ويشري حتليــــــــــــل بيانات
 إمجالي اإليرادات مقابل إمجالي اإلنفاق انه ستحقق فوائض مالية خــالل
 السنوات املقبلة ، لكنها ستواجه عجزًا حقيقيًا مستمرًا يبدأ بني األعـــــــوام

2021 ، 2025 ، و2030 باستخدام سيناريوهات خمتلفة .ء
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 السلطات األميركية تمنع
بيع منتجات آبــــــــــــــــــــل

بالواليات المتحدة

 منعت اللجنة األمريكية للتجارة الدولية ، الثالثاء ، بيع بعض منتجات
 »آبل«  يف الواليات املتحدة ، أبرزها هواتف ذكية وأجهزة لوحية ، باعتبار
منافسه براءات  بعض  انتهك  قد  األمريكي  املعلوماتية  عمالق   أن 

الكوري اجلنوبي »سامسونغ« .ء
 وكانت »سامسونغ« قد تقدمت  يف أغسطس 2011 بشكوى إىل اللجنة
 »اليت منعت آبل من استرياد ، هواتف وأجهزة موسيقية وأخرى لوحية
الواليات ، ثم بيعها وتوزيعها  يف  براءات سامسونغ  ، تنتهك  آسيا   من 

املتحدة« .ء
 لكن هذا القرار قد ال يكتسي إال طابعًا رمزيًا بالنسبة إىل اجملموعة
 الكورية اجلنوبية ، إذ أنه ال يشمل إال منتجات تعترب قدمية نسبيًا عند
 » آبل « ، مثل هاتفي » آي فون 3 « و » آي فون 4 « املباعني لدى مشغل

االتصاالت » إيه تي آند تي « ، وجهازي » آي باد « و » آي باد 2« .ء
وهو ال يطال أحدث منتجات » آبل « اليت هي األكثر مبيعًا ، مثل هاتف

ى» آي فون 5 « .ء 

ومن املمكن إبطال قرار اللجنة األمريكية للتجارة الدولية ، حتى لو كان
من أمر  أو  فيدرالية  إستئناف  حمكمة  من  قرار  مبوجب   ،  » نهائيًا   م» 

الرئيس األمريكي .ء
 وكتبت اجملموعة الكورية اجلنوبية  يف بيان أن » قرار اللجنة األمريكية
شرعية غري  بصورة  احلصول  اعتادت  آبل  أن  يؤكد  الدولية   للتجارة 

على االبتكارات التابعة لسامسونغ « .ء
بلدان عدة  حماكم  أمام  سنوات  منذ  املعلوماتيان  العمالقان   ويتواجه 

على خلفية اتهامات بانتهاك براءات .ء

 أظهر اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء  يف مصر، ارتفاع عدد السائحني القادمني
 من مجيع دول العامل 1.1 مليون سائح خالل أبريل 2013، مقابل مليون سائح خالل أبريل

2012 بنسبة زيادة قدرها %5.2 .ء
 وبرغم الزيادة امللحوظة خالل أبريل 2013، فإنه مل يصل عدد السائحني القادمني إىل

معدل أبريل 2010 الذي بلغ 1.2 مليون سائح .ء
 وقال اللواء ابو بكر اجلندي رئيس اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء يف تصرحيات
نشرتها صحيفة األهرام ، إن عدد الليالي السياحية اليت قضاها السائحون املغــــادرون
بنسبة أبريل2012  خالل  ليلة  مليون   12.1 مقابل   2013 أبريل  خالل  ليلة  مليون   11.1 
 اخنفـــــاض قدرها 8.4 . وأشار إلي أن أوروبا الغربية كانت أكثر املناطق إيفادا للسائحني
 تليها أوروبا الشرقية ثم الشرق األوسط خالل تلك الفرتة، الفتا إلي أن أوروبا الغربية
 كان النصيب األكرب  يف عدد الليالي يليها أوروبا الشرقية ثم الشرق األوسط خالل الفرتة
أبريل ألف سائح خالل  العربية 182  الدول  القادمني من  السائحني  .وبلغ عدد   نفسها 

 2013 مقابل 175 ألف سائح خالل أبريل 2012 بنسبة زيادة قدرها 3.6% .ء

ء     »اإلحصاء« : 1.1  مليون سائح

زاروا مصر في أبريل  2013  

فرنسا.. الوجهة المفضلة         
لـ)أثرياء الصيـن(ء 

أظهرت دراسة أعدتها شركة »هورون ريبورت« املتمركزة يف شنغهاي، أن األثرياء الصينيني 
يفضلون أكثر فأكثر السفر إىل أوروبا، وال سيما فرنسا، لشراء املنتجات الفاخرة .

الواليات  تليها   ، الصينيني  األثرياء  لدى  املفضلة  السياحية  الوجهة  هي  فرنسا  أن  وذكرت 
املتحدة وبعدها سنغافورة وسويسرا وبريطانيا وإيطاليا .

وينفق حوالي نصف هؤالء السياح األثرياء أكثر من 3800 يورو   يف الرحلة الواحدة . ويشرتي 
السياح الصينيون اليوم ربع املنتجات غري اخلاضعة للضرائب  يف العامل ،  ويعتزم 4 من أصل 
5 من أصحاب املاليني الذين مشلتهم الدراسة إرسال أوالدهم إىل اخلارج وشراء منزل ثانوي 

هلم .
وحلت الصني سنة 2012  يف املرتبة األوىل من حيث نفقات السياح  يف اخلارج اليت بلغت 102 

مليار دوالر كمجموع عام ، على ما أعلنت منظمة السياحة العاملية  يف إبريل .
اخلروج  شروط  وتسهيل  الصينيني  عائدات  ارتفاع  إىل  القياسي  املبلغ  هذا  املنظمة  وعزت 
من األراضي الصينية . وبالتالي، ارتفــع عدد املسافريـن الصينيـــــني  يف اخلارج من 10 ماليني 
نفســه  الوقت  يف  و   العامليـة   السياحة  منظمة  حبسب   2012 سنة   مليونا   83 إىل   2000 سنـة 

إرتفعت نفقــات هؤالء السيـاح املرتبطـة بالسياحة الدوليـة 8 أضعاف تقريبًا . 
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إرتفاع أسعار المنازل البريطانية ألعلى مستوى في 3 سنوات

 دبي تدشن أعلى برج لولبي في
العالم بتكلفة مليار درهم

شهدت إمارة دبي  تدشني أعلى برج لوليب   يف العامل ، وذلك  يف حفل ضخم مع عرض خاص 
على الربج ، الذي يعترب أحد مشاريع شركة كيان لالستثمار والتطوير العقاري .

أمتار   310 ارتفاعه  ويبلغ   ، مميزة  مبكانة   ، طابقًا   75 من  يتكون  الذي  »إنفينييت«  برج  ويتمتع 
تقريبا، وتفوق تكلفته أكثر من مليار درهم .

إدارة شركة كيان لالستثمار والتطوير أمحد حممد احلاطي، قد قال  يف  وكان رئيس جملس 
تصرحيات سابقة إن املشروع مت تنفيذه وفقا ألعلى املعايري العاملية  يف إنشاء األبراج، مشريًا 

إىل حصول هذا الربج على العديد من اجلوائز العاملية .
وقال احلاطي »فاز برج »إنفينييت« جبائزة »أفضل هندسة معمارية«  يف العامل ضمن »جوائز 
العقارات العاملية« يف لندن، موضحًا أنه مت تصميم هذا الربج من قبل شركة »سكيدمور أوينغز 
البارزة، مثل برج »سريز«  يف مدينة شيكاغو األمريكية  اليت تشتهر مبشروعاتها  أند مرييل« 

و«برج خليفة«  يف دبي .
وأضاف احلاطي »يتصف هذا املشروع بسمات تصميمية رائعة ، ويتيح للقاطنني فيه منظرًا 
بزاوية قدرها  اللوليب  دبي بفضل شكله  النخلة ومرسى  البحر ملشروع  بانوراميًا خالبًا حنو 
خصيصًا  صممت  اليت  واإلنشائية  املعمارية  واألساليب   ، األسفل  إىل  األعلى  من  درجة   90
هلذا املشروع ، وخطوط التصميم الداخلي للمشروع فائقة احلداثة على حنو يكمل التصميم 

اخلارجي« .

كشفت شركة بروة العقارية عن خطط لبناء جزيرة قبالة سواحل الدوحة ، بتكلفة 5.5 مليار 
دوالر ، مبا يعادل 20 مليار ريال قطري .

وتضم اجلزيرة اليت أطلق عليها اسم »املها« فيالت فاخرة ومدينة ألعاب مائية ومخسة فنادق 
عائمة الستضافة مشجعي كرة القدم الذين يتوقع أن يتوافدوا على البالد حلضور نهائيات 

كأس العامل لكرة القدم   يف 2022 ، حبسب صحيفة »الشرق« القطرية .
وقال الرئيس التنفيذي للشركة عبد اهلل السبيعي على هامش مؤمتر عقاري  يف الدوحة ، إنه 

سيكون مبقدور الفنادق استضافة حنو 25 ألفا من مشجعي كرة القدم .
، لذا لن يكون من احلكمة  وقال السبيعي إنه يتوقع طلبًا قصري األجل على الغرف الفندقية 

طرح غرف فندقية لفرتة قصرية فحسب .
وأضاف أن جزيرة اوريكس ميكن أن تستضيف بني 20 و 25 ألفًا وتستطيع سفن الرحالت أن 

ترسو ملدة أسبوع أو أسبوعني وتستخدم لفرتة قصرية .
وقال السبيعي إن تكلفة بناء جزيرة اوريكس 20 مليار ريال »5.5 مليار دوالر« مضيفًا أن املشروع 

ال يزال  يف املراحل األوىل .
وذكر السبيعي ان الشركة وافقت على بيع مليون مرت مكعب من األرض للجنة العليا لنهائيات 
كأس العامل لبناء استاد لوسيل، الذي ستقام عليه املباراة النهائية للبطولة ، وذكر السبيعي أنه 

مل يتم االتفاق على مثن األرض بعد .

 ، مايو  خالل  سنوات   3 يف  هلا   مستوى  أعلى  إىل  الربيطانية  املنازل  أسعار  ارتفعت 
بالتزامن مع بلوغ وترية املبيعات أعلى نقاطها منذ يناير عام 2010، وفقا لبيانات مسح 

أجراه املعهد امللكي للمساحني القانونيني عن ارتفاع األسعار.
الشهر  ارتفع إىل مستوى 5 نقاط  املعهد إىل أن مؤشره ملتابعة حركة األسعار  وأشار 
املاضي، من نقطة واحدة يف أبريل، وهو املستوى األعلى له منذ بلوغه مستوى 18 نقطة 

يف مايو عام 2010.
ويتوقع املسح ارتفاع أسعار املنازل 4 .1% خالل الشهور الـ12 املقبلة ، باملقارنة مع

 1 .1% يف أبريل/ نيسان .
لكن رغم ذلك، فإن املسؤول يف املعهد »بيرت بولتون كينغ« يرى أن الطريق اليزال طوياًل 

حتى رؤية االنتعاش على نطاق واسع .

جزيرة لمشجعي المونديال بـ5.5 مليار دوالرفي الدوحة
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و»واتس آب وسكايب« على طريق

 »فايبر« إذا لم يستوفيا الشروط
ال  الذي  الوقـت  يف 
قـــرار  أصـــداء  تــزال 
إيقــاف خدمة »فايرب« 
مستمرة،  السعودية  يف 
اآلن  احلديث  فإن 
اخلدمات  باقي  عن 
لـ  املشابهـــــــة  األخرى 

»فايبـــــــــر« .
وحبســـــب صحيفـــــة 
»الشرق« السعوديـــة ، 
كشف نائب الرئيـس 

األول لالتصال  والعالقات العامة  يف »موبايلي« ، محود الغبيين ، أن تطبيقي »واتــــس أب« 
و«سكايب« جاٍر العمل حاليًا مع الشركات املطورة هلما الستيفاء املتطلبات النظاميــــــــــــة 
اليت طلبتها هيئة االتصاالت . وأكد الغبيين أن »موبايلي« التزمت بتنفيذ قرار إيقــــــــــاف 
خدمة »فايرب« عن عمالئها عند الساعة الثانية عشرة من صباح أمس ، مؤكدًا أن قـــــــرار 
اإليقاف نهائي ولن تتم إعادة اخلدمة مستقبالً . وكانت هيئة االتصاالت أعلنت أمـــــــس 
إيقاف خدمة »فايرب« ، ألن التطبيق بوضعه احلالي »ال يفي باملتطلبات واألنظمة السارية 
يف اململكة« ، وأضافت أنها ستقوم باختاذ اإلجراء املناسب حيال أي تطبيقات أو خدمــات 

أخرى  يف حال عدم الوفاء باملتطلبات التنظيمية واألنظمة السارية  يف اململكة .

إتش تي سي تدخل مجال الميني

بعد جناح هاتفها الذكي » إتش تي سي ون « ، وجدت الشركة التايوانية الفرصة 
منافستها  فعلت  ما  غرار  على  اهلاتف  ذلك  من  مصغرة  نسخة  لطرح  مالئمة 
، وما  4 ميين  شركة سامسونغ يف هاتفي غالكسي أس3 ميين وغالكسي أس 

ستفعله على األرجح شركة أبل األمريكية بإطالق هاتف آيفون ميين .
ويشبه هاتف »ون ميين« أخاه األكرب لكن بسعر أرخص مع بعض االختالفات 
امللحوظة ، ومنها حجم الشاشة الذي يأتي بقياس 4.3 بوصات بعد أن كان 4.7 
 4 بوصات يف »إتش تي سي ون« األصلي، وهو ذات قياس هاتف غالكسي أس 

ميين األكثر مالئمة حلجم اليد .
ومل يتبني بعد دقة شاشة اهلاتف املصغر رغم أنه من شبه املؤكد أنها لن تأتي 
بنفس دقة شاشة » إتش تي س ون « ذات الوضوح الكامل p1080 وإمنا قد تأتي 
املسربة-  للصور  وفقا   - سيأتي  امليين  هاتف  فإن  ذلك  ومع   ،  p720 بدقة 
مزودا جبسم معدني، وبنظام الصوت » بيتس أوديو « رغم أن كامريته األمامية 

أصبحت - بهذا اإلصدار- حماطة بالبالستيك .
معاجلا  ويضم   ، بني(  جيلي   4.2.2( أندرويد  من  إصدار  بأحدث  اهلاتف  ويعمل 
400« مثل  1.4 غيغاهريتز قد يكون من فئة »سناب دراغون  النوى بسرعة  ثنائي 

هاتف »إتش تي سي فريست«، ومن املنتظر أن يطرح  يف اخلريف املقبل .

غوغل تختبر بالونات لتوصيــــل 
اإلنترنت من الفضاء

شركة ال جي تستعد لطرح »التلفزيون 
المنحني« في األسواق ألول مرة 

خدمة  لتوفري  القريب  الفضاء  إىل  هوائية  بالونات  غوغل  شركة  تطلق 
اإلنرتنت ملناطق أسفلها على األرض .

ويتم إطالق حنو 30 بالونًا فائق الضغط من نيوزيلندا ، حيث ستتحرك  يف 
أحناء متفرقة من العامل  يف مسار ميكن التحكم فيه .

وتنقل معدات داخل البالونات اإلنرتنت إىل 50 من أجهزة اإلختبارات  يف 
. )3G( الدولة وذلك بسرعة مماثلة لسرعات اجليل الثالث

وسيكون الدخول على اإلنرتنت متقطعًا ، لكن الشركة تأمل مع الوقت أن 
تنشيء أسطواًل كبريًا مبا يكفي لتقديم وصالت إنرتنت ميكن اإلعتماد 

عليها لسكان املناطق النائية .
وتقول غوغل إن البالونات ميكن يومًا أن يتم توجيهها إىل مناطق منكوبة 
اإلتصال  أجهزة  تكون  اليت  احلاالت  يف  وذلك    ، اإلغاثة  جهود  لدعم 

األرضية تعرضت للتلف .

سعر التلفزيون اجلديد  يف األسواق أكثر من 13 ألف دوالر أمريكي أعلنت شركة ال جي الكورية 
اجلنوبية لاللكرتونيات عن طرح منتجها اجلديد ) التلفزيون املنحين (  يف األسواق الشهر املقبل 
الصمام   « تكنولوجيا  ويعمل اجلهاز خباصية   . نوعه يف متناول اجلمهور  أول جهاز من  ليصبح 
الثنائي العضوي باعث الضوء« أو ما يعرف اختصارا بـ )OLED( اليت تسمح بصنع شاشات 
رقيقة احلجم وذات مرونة عالية . وسيطرح التلفزيون اجلديد ، وحجم شاشته 55 بوصة ، بثمن 

قدره 13.550 ألف دوالرًا أمريكيًا  يف أسواق كوريا اجلنوبية بشكل مبدئي .
ويقول حمللون إن طرح هذا التلفزيون يف األسواق سيتيح لشركة ال جي احلق بالتفاخر بأنها أول 

شركة تقوم بذلك على الرغم من أن الطلب على اجلهاز اجلديد لن يكون كبريًا .
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ل                 السيارة المفضلة لقيادات الجيش الصيني ......              
ؤ                  سريعة وسوداء وفارهه

سيارة فارهة من قطر تضع صاحبها في موقف محرج بلندن

تفيض منتديات اإلنرتنت باإلنتقادات املوجهة لرجــــــال 
اجليش الصيين بسبب املبالغ املرتفعة للغاية اليت يتم إنفاقها 

على مثل هذه السيارات الفارهة

أحد  أمام   ، املدينة  وسط  يف  سكانها   يتجول  بينما  بكني  مساء  يف  الشمس   تلمع 
قليال  يتوقفون  املارة  بعض  الثمن،  باهظة  سوداء  سيارة  توجد  الكربى  املتاجر 
لتفقدها ، ولكن ليس مظهر السيارة هو ما يهمهم بل اللوحة، ألنها باللون األبيض 
يومية  شبه  بصورة  مكررا  بات  مشهد   .. الصيين  للجيش  تابعة  أنها  يرمز  ما 

لظاهرة جديدة جتتاح عاصمة البلد الشيوعي . 
رئاسة احلزب  أيضًا   الذي يشغل  بينج  الرئيس تشي جني  أن  الرغم من  وعلى 
، إال أنه  يف كل  احلاكم أعلن ما أمساه بـ”احلرب” على اإلسراف  يف اإلنفاق العام 
يوم على منصات التواصل االجتماعي احمللية مثل )ويبو( واملعروف باسم )تويرت 
الصيين(  يف إشارة للشبكة االجتماعية العاملية الشهرية ، تظهر  يف كل مرة صورًا 
تبعيتها  تثبت  اليت  املميزة  العالمة   ، البيضاء  اللوحة  حتمل  رائعة  لسيارات  أكثر 

للجيش .
ورمسيًا ، وإن كان الواقع يقول شيئًا خمتلفًا ، فإن آخر هذه املمارسات وقعت الشهر 
تراخيص  كل  تغيري  يتوجب  أنه  مطلعه  قبل  الدفاع  وزارة  أعلنت  حيث  اجلاري 
سيارات العسكريني بشكل مينعهم من استخدام سيارات فارهة باهظة الثمن من 
ماركات مثل )مرسيدس بنز( و )بي إم دابليو( و )بورش( و)فولكسفاجن( ، وحينها 

قالت وكالة األنباء الرمسية الصينية )شينخوا( 
الفارهة  الفساد اليت تنعكس  يف مسألة السيارات  “ جيب على اجليش مكافحة 

قبل حتسني قدرته  يف الدفاع عن بالدنا ”.
على الرغم من هذا فإن اخلرباء لديهم شك يف مدى فاعلية هذا اإلجراء على املدى 
الطويل  يف القضاء على ظاهرة السيارات باهظة الثمن اليت ميتلكها العسكريون 
البالد   غرب  بشمال  سيشوان  جبامعة  الربوفيسور  جريونج  شني  يقول  حيث   ،
العقود األخرية مت  يف تصرحيات جلريدة )ساوث تشاينا مورننج بوست( “خالل 
منع السيارات باهظة الثمن  يف اجليش حوالي مخس مرات، إال أنها عادت لتظهر 

جمددًا ، ونفس األمر سيتكرر”.

“باغاني  الفائقة  اإليطالية  السيارة  أحرجت 
هويرا” ذات اللوحات القطرية مالكها  يف منطقة 
إغالق  رفضت  أن  بعد  لندن  يف  بريدج   نايتس 
بابها من جانب السائق لتسجل النسخه القطرية 
وحاول  باغاني.  لشركة  أوىل  كفضيحة  نفسها 
يقود  من  مساعدة  األشخاص  من  جمموعة 
الباغاني  لتغلق  احملرج  املوقف  إلنقاذ  السيارة 
بابها لكن مجيع احملاوالت بائت بالفشل وأبقت 
يف  مرفرفًا   لألعلى  شاخمًا  بابها  اهلويرا  باغاني 

مساء العاصمة الربيطانيه .
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إتيكيت كلمة فرنسية لفظيًا معناها البطاقة :                       ء
برج اىل  دعيت  لو   – للمناسبات  الدعوة  بطاقات   – ؟  باإلتيكيت  البطاقة  عالقة  ما   إذًا 

 العــــــرب
 مثاًل : كيف أتصرف ؟ – خلف بطاقة الدعوة التعليمات / الوصول – سلم املعطف على

باب الفندق ... اجلس  يف غرفة الشاي ... كلم كبري اخلدم وهو يعطيك التعليمات
ومفهوم اإلتيكيت يف املوسوعة الربيطانية :ء

 السلوك الذي يساعد الناس على اإلنسجام و التالؤم مع بعضهم البعض و مع البيئة اليت
يعيشون فيها .ء

 و مفهوم اإلتيكيت  يف املوسوعة األمريكية : اإلتيكيت كلمة تعين التهذيب و اللياقة و حتمل
الفرد على حتسني عالقته باآلخرين .ء

ء

تربط التي  اإلنسانية  العالقات  في  االخرين  مع  التعامل  إتيكيت   :  1 
 الناس ببعضهم البعض سنجد غياب الكثير من القيم ، ولكل إنسان
 جانبان إحداهما يستحق النقد واآلخر يستحق المدح . فكيف حينئذ
 تحقق السعادة لنفسك في تعاملك مع اآلخرين وإصدار أحكامك
 عليهم ؟ فالبد أن تتحلى أنت بهذه الصفات لكي تستطيع التعامل
، فأنت فقط الذي بوسعك تحقيق ميزان السعادة  مع أى شخص 

والرخاء :0

الموضوعية 
 ومعنى ذلك أن تنقد نفسك قبل نقدك لآلخرين باإلضافة إلي تقبل نقد اآلخرين لك ،

ويقصد هنا »النقد اإلجيابي« ليس القائم علي املصاحل الشخصية .0

المرونة 
 املرونة واحلياد وعدم اإلحنياز هي كلمات مرادفة لبعضها البعض تظهر هذه املرادفات
 بوضوح  يف تعامالتنا وعالقاتنا  يف حميط األسرة والعمل ويكون اإلحنياز مطلوبًا وحاجة

ملحة  يف احلق وإجناز األعمال وأدائها .0

التواضع  
 اعرف حدود قدراتك و إمكاناتك ، ال تغرت وال تتعاىل علي من هم حولك واجعل الكلمة
الطيبة دائمًا ضمن قاموسك اللغوي الذي تستخدم مصطلحاته  يف حوارك مع اآلخرين .0

الصبروالمثابرة   
 إذا كان هناك أشخاص حياصرونك باملضايقات عليك بالتحلي بالصربواملثابرة واحملاولة

يف كل مرة تفشل فيها عند التعامل معهم حتى يتغريوا وتكيفهم حسبما تريد .0

سعة األفق 
 ال تتعصب لرأيك بل كن علي إستعداد لتغيريه أو التخلي عنه إذا دعت احلاجة لذلك . ال

. تقبل أي شئ علي أنه نتيجة نهائية وحتمية بل قابلة للمناقشة والتغيري

العقالنية
 عدم اخلضوع للمشاعر الذاتية، البد وأن يكون هناك تفسريات وأعذار مقبولة لكل فعل
 يقوم به اإلنسان جتاه غريه. فسعادتك املنشودة ال تكمن يف اجلفاء والكراهية وإمنـــــا   يف

العطاء واحلب لآلخرين بال حدود !!0 0

 
2 : من اهم قواعد اإلتيكيت بشكل عام

ة .0 -0    ان تكن وترية صوتك لطيفة، معتدلة، ال قسوة فيها وال حدَّ
 -0    تنازل عن الكالم ملن هو أكرب منك سنًا .0
 -0    ال تلجأ إىل الكالم املصطنع .0
 -0    ال تقل ملن أخطأ )أنت خمطئ( بل قل: )قد تكون على صواب أما أنا

ًا فكن كتومًا .ًء  -0    ال حتاول التعرف على أسرار غريك ، وإذا استودعك أحٌد سرَّ
      -0  اترك جانبًا احلديث عن السياسة واملواضيع اخلالفية لتتجنب       ال          ال

اإلصطدام  مع من تتحدث معهم .0
 -0    جتّنب احلديث عن نفسك وعن مآثرك وعن صحتك أو مرضك .0
 -0    كن متواضعًا  يف حديثك واستأذن لتأخذ الكالم .0
 -0    ال تهمس باذن أحد وأنت يف جمموعة .0
 -0    ال تتبادل مع بعض احلاضرين نظرات فيها غمز باآلخرين .0
    -0    ال تتحدث إىل صديقك بلغة أجنبية وأنتما بني أشخاص ال يعرفون ر  ر

ر ال   هذه اللغة .0
         -0   جيب ان تولي حمدثيك االنتباه التام ، دعهم يتكلموا وأصغ اليهم بصمت ر

واهتمام ، وكلما اصغينا إىل اآلخرين نكون أقرب إىل قلوبهم .0
 -0    ال تهزأ بأحد وامتنع عن املزاح الزائد عن حده .0
 -0    ال تكذب   يف حديثك وال حتلف .0
 ر ..0 -0    ال تتملق و ال َتستغب وال ُتشهِّ

تابعونا بالعدد القادم  ..........0

(The Ticket)

اإلتيكــــــيت
يساعد الناس على االنسجام و التالؤم مع بعضهم البعض 

حسن  و  اآلخرين  إحرتام  و  الذات  إحرتام  و  التهذيب  بالغ  سلوك   
أنه  أيضًا  القول  ميكن  و   ، احلميدة  اخلصال  يف  آداب  و  معهم  التعامل 
فٌن كبقية الفنون مبين على إحرتام النفس اآلخرين، وحسن التعامل 
معهـم ، فهو مفهوم راق و حمتوى إنساني حضــــــــــــــــــــــــــاري .   

إنه اإلتيكيــــــــت .
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sports

كأس القارات  
الفكرة عربية والعرب غائبون

فـكـرة سـعوديــة تتحول اىل واحده من أهم البطوالت الدولية 
يف العامل بـعـد بطولة كـأس العــالـم , ففي الـعام 1992 أعلن 
األمري فـيصل بن فهد بن عبد العزيز آل سعود عن تنظيم أول 
السعودية  اململكة  يف  القارات  كأس  مسمى  حتت  قارية  بطولة 

وعلى نفقة اإلحتاد السعودي .

يف  مهمشة   كانت  اليت  البطولة  على  األضواء  تسليط  على  األمري  مسو  من  بادرًة  يف 
كل  مرة  تقام  وكانت  القارات(  )كأس  فهد  امللك  ببطولة  آنذاك  مسيت  وقد  املاضي 
حتى  السعودية  العربية  اململكة  يف  األوىل   نسختيها  يف  البطولة   أقيمت  وقد  عاميني 

تدخل الفيفا وضم البطولة بشكل رمسي إىل اإلحتاد الدولي  يف العام 1997.
نتيجة  أفضل  وان  خجولة  تكون  ما  دائمًا  العربية  املشاركات  البــطــوالت  كــسائر  -
الثانية  النسخة  يف  للسعودية   الوصيف  مركز  هي  البطولة  تاريخ  مر  على  ُقِدمت 

السعودية  العربية  اململكة  يف  أقيمت   اليت  للبطولة 
املشاركات  عدد  يف  األكرب  الرقم  للسعودية  ولكن   ،
عندما ظهرت يف أربع نسخ ، وتلتها اإلمارات العربية 
بعدما  لعام 1997  البطولة  املتحدة عندما شاركت يف 

حلت وصيفًا لبطولة األمم األسيويـــــــــة . 
تأخر الظهور العربي األفريقي حتى عام 1999  -

عندما شاركت مصر بعدما فازت ببطولة أمم أفريقيا يف العام 1998 وتلتها تونس يف 
العام 2005 بعدما فازت ببطولة أمم أفريقيا لعام 2004. وكان آخر ظهور للفرق العربية 

يف عام 2009 عندما فاز املنتخب العراقي ببطولة كأس أمم آسيا  يف عام 2007 واملنتخب 
املصري  يف بطولة أمم أفريقيا ، 

ليتواجد منتخبني عربيني   يف بطولة 
واحدة .

املشاركات العربية  يف املسابقات  -
السابقة مل تكن مشرفـــــــــــــة حيث 
خرجت الفرق العربية مجيعهــــا من 
دور اجملموعات أي من الـــــدور األول 
للبطولة عدا املنتخب السعودي الذي 

حل وصيفًا  يف عام 1995 عندما خسر 
من األرجنتني   يف املباراة النهائيـــــــــة 

بنتيجـــة 1-3 

وحل بعدها   يف املركز الرابع بعد اخلسارة من الواليات املتحدة األمريكية بعد اخلسارة 
بنتيجة 2-1. أما على صعيد النتائج  يف املباريات املباشرة واألداء املقتع فعلينا أن نعود 
للبطولة عام 2009 عندما أبهر املنتخب املصري العامل واألوساط الرياضية بالرغم من 
خروجه من الدور األول ، فقد خاض املنتخب املصري البطولة بروح عالية بعد تتوجية 
بالكأس األفريقية ليقابل يف املباراة األوىل املنتخب الربازيلي ممثل قارة أمريكا اجلنوبية 
وخسر حينها بنتيجة 4-3 يف الدقائق األخرية من عمر املباراة. ويف املباراة الثانية إستطاع 
املنتخب املصري أن يتغلب على أبطال العامل آنذاك 
املتابعيني  ظن  حتى   0-1 بنتيجة  اإليطالي  املنتخب 
بعدها ان املنتخب املصري سيذهب بعيدًا  يف البطولة 
ليخسر  والثانية  األوىل  املبارتني  يف  املبهر   األداء  بعد 
املباراة األخرية من املنتخب األمريكي بنتيجة صادمة 
ورائه  ترك  ان  بعد  البطولة  ليودع   0-3 وهي  للجميع 

لقطات فنية ونتائج تكتب   يف التاريخ .
القادم  العام  العاملي  للمونديال  القارية حتضريًا  البطولة  الربازيل تستضيف  اليوم  -
بالفوز  العربية  الفرق  فشلت  بعدما  العام  هذا  بطولة  عن  العربية  املنتخبات  وتغيب   ،
النيجريي  املنتخب  بها  فاز  واليت  أفريقيا  وبطولة  لليابان  ذهبت  اليت  آسيا  ببطولة 
يف  وخاصًة   االخرية  اآلونة  يف  العربية  الفرق  مستوى  إخنفاض  اىل  الغياب  ويعود   .
القارة اآلسيوية بعدما فقدت كل الفرق العربية فرصة التأهل للمونديال إىل املنتخب 
هي  بطاقات  ثالث  وتبقى  اآلسيوية  األوىل  البطاقة  اليابان  ضمنت  بعدما   . العماني 
قريبًا جدا من كوريا اجلنوبية و أسرتاليا وإيران وعمان ، أي أن املونديال مهدد أيضًا 

بأن يكون خاٍل من العرب . 

المشاركات العربية دائمًا 

ما تكون خجولة

زاوية تسلط الضوء على أهم القضايا فى عالم الرياضة 

خاص - أرابيسك A
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مالييين أليسا و نانســــي 

وائل جسار 

يستقبل شهر رمضان بألبوم ديني

بعد ان نشرت النجمة نانسي عجرم على حسابها على تويرت 
، صورة تربز نسبة مشاهدة اغنية يا غالي علي اليت فاقت 
اخلمسة مليون مشاهدة معلقة عليها : » يا غالي علي تصل 
اىل 5 مليون مشاهدة على اليوتيوب ، خالل 4 شهور ومن دون 
فيديو كليب« . بدروها عربت النجمة اليسا ايضًا عن فرحتها 
، على  4 مليون شخص  اكثر من  بوصول عدد معجبيها اىل 
الفايسبوك وكتبت قائلة: » اعزائي ال  صفحتها اخلاصة  يف 
، شكرًا  لي  الدائم  اشكركم على دعمكم وحبكم  ان  ميكنين 
على ال 4 مليون اليك ، اشكركم جمددًا مع الكثري من احلب« .

حاليًا  جسار  وائل  اللبناني  الفنان  يضع 
الديين  ألبومه  على  النهائية  اللمسات 
األيام  يف  صدوره  قرر  الذي  اجلديد 
عود  كما   ، رمضان  شهر  من  األوىل 

مجهوره خالل السنوات السابقة . 
هذ  تقديم  علي  دائمًا  »أحرص  وقال: 
ألنين  فقط  ليس  األلبومات  من  النوع 
ألنين  ولكن  كبريًا  جناحًا  معه  حققت 
وأكد  األغاني،  هذه  بغناء  مبتعة  أشعر 
أنه حيب الغناء لألطفال أيضًا وسيقدم 

ألبوم كامل هلم ولكن العام القادم .
اجلديد  ألبومه  عن  وصلته  اليت  اجليدة  األفعال  بردود  سعادته  جسار  أبدى   ، أخرى  جهة  ومن 
اجلديد  ألبومه  عن  للرتويج  اختارها  اليت  الكاسيت«  وعلي  »افرح  أغنية  خاصة   ، قدام«  »سنني 

باإلذاعـــات .
الوقت  إنها مبثابة رسالة للجمهور، طرحها يف  الذي قال عنها سابقًا  واشار إىل أن هذه األغنية 
احلالي جاء  يف حمله ، ألنه يشعر أن الربيع العربي اآلن  يف مراحل الضعف واإلحباط وهذا قد 

جيعلهم غري قادرين علي مواصلة مسريتهم .
وأضاف: »أمتنى أن يأخذ اجلمهور رساليت على حممل اجلد ، ألن الضعف واحلزن  يف املرحلة 
قوية  دفعة  سيعطي  األلبوم  أن  وأختيل   ، متامًا  مرفوض  أمر  وهذا  االنكسار  سيولد  احلالية 

للجميــــــــــع« .

ارتكبه  مقصود  غري  خطأ  تسبب 
متعهد حفل زفاف أحياه الفنان عاصي 
بني  أزمة  إثارة  يف  بالقاهرة  احلالني 
 ، املصريني  املوسيقيني  ونقابة  عاصي 
حيث اتفق احلالني مع املتعهد أن يقوم 
بدفع الرسوم املقررة عن احلفل لصاحل 
أن  وبعد   ، أجره  من  وخبصمها  النقابة 
املتعهد  أن  اكتشف  غادر احلالني مصر 
ألف   20 قيمتها  البالغ  الرسوم  يسدد  مل 
نقابة  ، مما جعل مندوب  جنيه مصري 
عاصي  ضد  حمضرًا  حيرر  املوسيقيني 
برقم 1345 إداري الشيخ زايد ورمبا تقرر 
النقابة منع احلالني من الغناء  يف مصر 
يف  عليه  املستحقة  الرسوم  يسدد  حتى 

حفل الزفاف .

خاص - أرابيسك A
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متعهد يــورط عاصــــــي الحـــــالني

نانسي عجرم

عاصي احلالني

     أليســا

وائل جسار
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  جمموعات صيــــف 2٠1٣
  األناقــــة تزهــــر

 اشكال جتريدية ، ألوان مركزة ، رسالة مجالية جديدة ، أناقة وتنمق وتركيزعلى ما هوه أساسي لربيع 
bottega Ventta اجلمع بني ألوان الصيف مع اسلوبها اجلذاب املختلف عن  صيف 2013، إختارت 

غريها من املاركات العاملية .
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نانسي عجرم تطل على جمهورها من وسط لنــدن 
أحيت الفنانة نانسي عجرم حفاًل غنائيٍا نظمته شركـــــــة 
string One يف قاعة ويست منسرت يف وسط لنـــــــــدن 
وســط مجهور عربي و أجنيب كبري أستمتع بأغاني نانسي

 يف سهرة فنية مميزة  .

جملة أرابيسك ألتقت الفنانة نانسي قبل خروجها إىل مجهورهــا 
و إحياء احلفل و كان لنا اللقاء التالي معها : 

حاورتها : فرح قليط A

ما هي أخر أعمالك ؟
هناك سي دي جديد سيطر باألسواق بعد شهر .

 
نانسي أنت دائما بطلي عجمهورك بطلة حلوة و مميزة شو بتخربينا عن املكياج الي 

بتستخدميه أو مثال أعشاب معينة ؟
و  الكرميات  بعض  أستخدم  عام  بشكل  لكن  خاص  أو  معني  شئ  هناك  ليس 

األعشاب .

ما رأيك مبجلة ارابيسك ؟و ما تقدمه للعرب  يف لندن ؟
تقدم  و  متثل  صحيفة  أو  جملة  أوروبية  عاصمة  أي  يف  أجد   فلم  رائعة  جملة 
للجالية العربية مثل أرابيسك فهي حاضرة بقوة  يف لندن و بصراحة سالت عن 
أرابيسك  قبل موافقيت على هذه املقابلة فاجلميع أثنى عليها و بأنها  يف املرتبة 

األوىل  يف لندن  

كلمة توجينها جلمهورك و للجالية العربية  يف لندن ؟
حببكن كتري و مبسوطة خاصة أني عم امشي بشوارع لندن و عم شوف كتري 

عرب ولبنانية و عم حس حالي كأني  يف بريوت او بدبي . 

بالنهاية شكرَا لك نانسي متنينا أن نكون لوقت أطول معك و لكن نعلم أنك تأخرت 
على مجهورك الذي ينتظرك .

شكرًا جمللة أرابيسك اليت أتت خصيصا إىل الويست منسرت هول ملقابليت و بكل 
تأكيد لنا لقاءات أخرى .

حلفالت  كبداية  لندن  اخرتت  ملاذا  و  لندن  حفلة  عن  أخربينا  بداية 
الصيف ؟

عادًة كل صيف أحي حفلة  يف لندن فرحلة لندن ال بد منها ألقابل مجهوري 
فهذه سعادة لي أنا أرى مجهور لي  يف عاصمة أوروبية بهذا العدد .

ما هو شعورك و أنت موجودة معنا هنا و مجهورك بانتظارك يف اخلارج ؟
شعور رائع فحفالتي  يف لندن هلا طابع خاص عندي .

لننتقل سريعا عن مشاركتك يف برنامج عرب أيدول ؟
التحكيم و سعدت  مشاركة مجيلة و مميزة و كنت سعيدة لوجودي بلجنة 
عدة  على  قدمت  ألنين  بداياتي  و  بذكرياتي  ذكروني  ألنهم  باملشرتكني 
كان  ما  هذا  و  املشرتكني  شعور  نفس  فشعرت  الفنية  بداياتي  يف  برامج 

جيعلين أتعاطف معهم مجيعا .

ما رأيك بفوز حممد عساف بلقب أرب أيدول ؟
فرحت لفوز حممد ألنه يستحق اللقب عن جدارة .

النهائي و احلصول على  إىل  هل كان لديك رغبة مبشرتكني معينني للوصول 
اللقب ؟

بصراحة الكثري منهم مميزين و يستحقون الوصول على سبيل املثال زياد 
خوري و أمحد مجال كذلك عبد الكريم و سلمى . 

دعم  بفضل  متقدمة  ملراحل  وصلت  السورية  املشرتكة  يوسف  فرح  أن  يقال 
شركة سرييتل لالتصاالت اليت قامت بإرسال رسائل منها كشركة و ليس من 

قبل اجلمهور؟
مسعت هكذا كالم و األيام ستكشف إن كان هذا الكالم صحيح  ام ال . و لكن 

يبقى كالم باجململ فرح موهبة واعدة . 

ما هي احلفالت اليت ستحيينها بعد لندن ؟
هناك حفلة  يف لبنان ضمن فعاليات أسواق بريوت و مهرجان جرش و ليالي 
دبي و عندي زيارة إىل تونس إلحياء حفل هناك و بعد لندن مباشرة سأحي 

حفلة  يف تركمنستان .
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احلقيقة  قناة  أقامت  لالجئني  العاملي  اليوم  مبناسبة 
الفضائية حفاًل  يف فندق ماريوت ماربل أرش حضره 
أكثر من مائة شخصية من الفاعلني  يف هذا اجملال من 
حمامني و خرباء و مستشارين و عاملني   يف منظمات 

دولية .
راشد  بن  حممد  الدكتور  احلفل  راعي  تفضل  ثم 
شرح  و  بالضيوف  فيها  رحب  كلمة  بإلقاء  اهلامشي 
املتحدة   األمم  و توصيات  العاملي لالجئني  اليوم  أهمية 
. داعيًا اجلميع إىل نشر التوعية  يف  يف هذا اخلصوص 
و  اهليئات  دعوات  إىل  اإلستجابة  و   . العامل  دول  كل 
املنظمات الدولية الذين يدعون دائمَا إىل إحرتام حقوق 

الالجئني .
تذكارية  دروع  و  تقدير  شهادات  توزيع  مت  اخلتام  يف  و 
لـ 35 حماميًا و ناشطًا تقديرًا جلهودهم و نشاطهم  يف 

هذا امليـــــدان . 
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املؤمتر   ناقشت جلسات  العربي حيث  األوسط  لإلقتصاد  الشرق  مارك  مؤمتر  أقيم   يف فندق الند 
التوقعات و املنظور املستقبلي إلقتصاديات الدول العربية و ضرورة وجود اقتصاد مستدام .

و قد نظم املؤمتر London business school  بالتعاون مع غرفة التجارة العربية الربيطانية 
كشريك اسرتاتيجي و قناة العربية كشريك إعالمي و قد حضر املؤمتر العديد من الشخصيات و رجال 

األعمال عرب كما اختتم املؤمتر بغداء مت من خاللة التواصل و التعارف بني احلضور. 
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مانشيسرت  مدينة  يف  بلو   راديسون  فندق  يف 
اإلقليمي  املدير  املغلوب  شريف  السيد  إفتتح 
اخلط  بريطانيا  يف  للطريان  مصر  لشركة 
و  اإلنكليزية  مانشيسرت  مدينة  بني  اجلوي 
عدد  حفل  قد حضر  و  الدولي  القاهرة  مطار 
السياحة  شركات  و  الشركة  موظفي  من 
رحب  قد  و  للطريان  مصر  ووكالء  و  العاملة 
أهداف  شرح  و  بالضيوف  شريف  السيد 
التطورات اليت حققتها يف السنوات  الشركة و 

األخرية .
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