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وجاء هذا القرار يف ضوء املعاناة اليت مير بها الالجئون السوريون بعد موجة 
السعودية  العربية  اململكة  وكانت  املنطقة.  هلا  تتعرض  اليت  والربد  الثلوج 
قد تعهدت يف مؤمتر مراكش بتقديم مئة مليون دوالر مساعدات للشعب 
السوري يذكر ان عدد النازحني السوريني الدين غادروا بالدهم إىل تركيا 
النظام  من  هربا  ماليني  ثالثة  جتاوز  قد  أخرى  دول  و  األردن  و  لبنان  و 

السوري الذي ميعن يف قتل مواطنيه العزل الدين خرجوا طالبني للحرية .

انتقلت ظاهرة “التفحيط” بالسيارات من منطقة اخلليج إىل شوارع العاصمة الربيطانية لندن، اليت يشكو سكان أحيائها الثرية من هذه الظاهرة 
اخلطرة اليت يقولون إن “شبابا عربا يف مقتبل العمر هم الذين ميارسونها وبسيارات حتمل لوحات تسجيل خليجية”. وحبسب تقرير أوردته 
منطقة  يف  ترتكز  الظاهرة  هذه  فإن  الربيطانية  تلغراف”  “ديلي  صحيفة 
األثرياء  لتجمع  مركزًا  متثل  والتتيت  لندن،  وسط  يف  الفارهة  “نايتسربدغ” 
وخاصة العرب منهم. ويبدو أن هذه الظاهرة اآلفة تتصاعد وتريتها يف الصيف 
عندما يكون األثرياء اخلليجيون قد وصلوا لقضاء إجازاتهم السنوية، ومعهم 
اليت يقومون بشحنها خصيصًا من بالدهم الستخدامها يف  الفارهة  سياراتهم 
لندن خالل فرتة اإلجازة. يشار إىل أن منطقة “نايتسربدغ” يف وسط لندن تضم 
متجر “هارودز” الشهري الذي ميثل أحد أهم االستثمارات القطرية يف بريطانيا، 
والذي يعترب أحد املعامل الشهرية والقدمية يف وسط لندن.وقال السكان احملليون 
األثرياء  من  “املستهرتين”  مع  التعامل  يف  مزدوجة”  “معايري  الشرطة  لدى  إن 
التفحيط  ظاهرة  لوقف  يكفي  ما  تفعل  ال  الشرطة  أن  إىل  مشريين  العرب، 

بالسيارات الفارهة ومعظمها من طراز “فرياري” أو “لومربغيين

بعض األثرياء العرب مصدر إزعاج للندنيين في نايتس بريدج

الملك عبد اهلل يقدم مساعدات فرص استثمارية بمنتدى مصري قطري
بـ 10  ماليين دوالر لنازحي سوريا 

املصري، سبقته  القطري  االستثمار  الدوحة منتدى  القطرية  بالعاصمة  ُعقد 
أشغال أول جملس أعمال مشرتك بني البلدين. وشهد املنتدى عرض عدد من 
فرص االستثمار يف كل من قطر ومصر غطت قطاعات صناعية وسياحية 
أبرز  بني  من  البلدين.وكان  من  األعمال  رجال  من  ثلة  حبضور  وغذائية، 
هذه الفرص تلك اليت تقدم بها اجلانب املصري بشأن إمكانية تأسيس “مدينة 
تناهز  استثمارات  حبجم  متكاملة  صناعية  مدينة  عن  عبارة  وهي  احللم”، 
ستة مليارات دوالر وبعوائد سنوية متوقعة تقدر بت1.6 مليار دوالر.يف غضون 
ذلك أكد رئيس اجلانب املصري يف جملس األعمال املشرتك حمرم هالل خالل 
املناخ  تهيء  يف  مهم  بدور  سيضطلع  اجمللس  أن  للمنتدى  االفتتاحية  الكلمة 
يف  مصر  باستقرار  تفاؤله  عن  وعرب  مصر.  يف  القطريني  للمستثمرين  اجليد 
غضون األربعة أشهر املقبلة بعد انتخابات جملس النواب، متوجها يف اآلن ذاته 

وزارة  عبدالعزيز،  بن  عبداهلل  امللك  الشريفني،  احلرمني  خادم  أمر 
إغاثية طارئة  بتقديم مساعدات  السعودية، وبشكل عاجل،  املالية 

مببلغ 10 ماليني دوالر للنازحني السوريني يف األردن .
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 لندن تستعتد إلفتتاح برج “ شارد”
 أهم االستثمارات القطرية في

بريطانيا

السيارات  معارض  مالك  على  مالية  غرامات  فرض  سعودية  وزارات  ثالث  بدأت 
الذين يتعاملون بالنقد يف بيع السيارات يف املزاد العلين، بعد أن منعت ذلك، مشرتطة 

التحويل النقدي عرب املصارف أو استخدام الشيكات. 

الحظت  أن  بعد  الغرامة،  فرض  إىل  والتجارة  واملالية  الداخلية  وزارات  وعمدت 
املزادات  للبيع يف  الذين يعرضون سياراتهم  املواطنني واملقيمني  تعرض كثري من 
العلنية إىل سرقة األموال النقدية بعد تسجيل عقود البيع وخروجهم من معارض 
معظم  لكون  بها،  احمليطة  الشوارع  يف  أو  البيع  أثناء  بالناس  تكتظ  اليت  السيارات، 

مناطق معارض السيارات غري منظمة، وفقًا لصحيفة “االقتصادية” السعودية

أعلنت شركة سوني اليابانية لاللكرتونيات، اليوم اجلمعة، أنها باعت مبنى مؤلفا 
دوالر. مليار   1.1 مقابل  نيويورك  يف  هلا  كمقر  تستخدمه  كانت  طابقا   37 من 
وبعد دفع ديون وتكاليف أخرى ، ستسجل سوني حنو 685 مليون دوالر كأرباح 
تشغيلية من عملية البيع.وتكافح الشركة اليت تعاني من خسائر كبرية من أجل 

العودة لتحقيق أرباح.

وستتوىل شركة تشيرتيت جروب العقارية إمتام إجراءات صفقة بيع العقار الكائن 
انتهاء  مع  بالتزامن  املقبل،  مارس  يف  مستثمرين  جملموعة  أفينو  ماديسون  بشارع 
الشركات  إدارة  أن  الشركة  وذكرت  مارس.   31 يف  سوني  لشركة  مالية  السنة 
األمريكية التابعة لسوني مثل “سوني ميوزيك” و”سوني بيكتشرز” ستظل يف املبنى 

ملدة ثالثة أعوام أخرى

امام  اوروبتتا  يف  قمة  اعلي  الفتتاح  االن  من  الربيطاني  االعالم  يستعد 
االستثمارات  واضخم  اهم  من  يعد  الذي  شتتارد”   “ برج  وهو  اجلمهور 
القطرية العقارية يف بريطانيا خالل العامني املاضيني . وسيفتتح الربج 
ومن  الربج  جنبات  يف  سياحية  رحلة  باول  للقيام  املقبل  الشهر  مطلع 
اعلي قمته لرؤية لندن، فخصصت الصحف الربيطانية مساحة كبرية 
استعدادا هلذا احلدث اهلام فقدمت صحيفة “اجلارديان” الربيطانية ملفا 
خاصا لذلك عرضت فيه جولة مراسلها “اوليفر وينرايت” داخل برج” 
الربج  حول  املعلومات  من  عدد  قدمت  كما   . الربج  قمة  حيت  شتتارد” 
اهلرم.  يشبه  رمسه  الذي  بيانو”  “رينزو  االيطالي  املعماري  ومصممه 
ان  البد  الطريان  رحلة  مثل  بانها  جولته  اجلارديان”   “ مراسل  ووصف 
االنرتنت  عرب  تذكرة  حجز  ضتتروررة  منها  االمتتور  من  بعدد  نلتزم 
وطبعها قبل التوجه الي القيام بهذه الرحلة الي جانب عدم اصطحاب 
احلقائب الكبرية خالل الرحلة وغريها من االمور اليت ستحدد فيما بعد 

3 وزارات تمنع البيع نقدا في معارض السيارات السعودية بسبب السرقة

سوني تبيع مقرها في نيويورك مقابل مليار دوالر
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بن  الفيصل  خالد  األمتتري  املكرمة،  مكة  منطقة  أمري  أصتتدر 
يف  “الراجحي”  حديد  مصنع  أكرب  بإغالق  قرارًا  عبدالعزيز، 
البيئية  باالشرتاطات  التزامه  ثبوت عدم  بعد  حمافظة جدة 
الغازات  من  اخلمرة  مبنطقة  القوزين  حي  سكان  وتضرر 
ونفذت  املدينة.  مساء  يف  ينفثها  اليت  احلديد  خلبث  احلاملة 
حمافظة  وأمانة  املنطقة  إمارة  ميثلون  عضوًا   15 من  جلنة 
وأغلقت  املنطقة،  أمري  أمر  والشرطة  املدني  والدفاع  جدة 
املصنع فورًا، وفرضت عليه رقابة لضمان عدم إعادة تشغيله 
حيث صرح األمري خالد الفيصل بأن حياة املواطنني أهم من 

االستثمارات و عائداتها

الخطوط القطرية تعتزم االستحواذ على حصة بالخطوط التشيكية

إغالق مصنع حديد الراجحي لعدم التزامه بشروط البيئة

القطرية  لشركة  التنفيذي  الرئيس  الباكر،  أكرب  أكد 
أقلية  حصة  على  االستحواذ  تتتدرس  الشركة  أن  للطريان، 
هذا  يف  املباحثات  أن  موضحا  التشيكية،  اجلوية  اخلطوط  يف 
للطريان  القطرية  ان  الباكر،  وأضتتاف  بعد.  تبدأ  مل  الصدد 
املعنية  البنوك واجلهات  املعلومات من  تعمل حاليا على مجع 
خبصخصة اخلطوط اجلوية التشيكية. يشار إىل أن احلكومة 
املراحل  يف  أنها  املاضي  ديسمرب  يف  أعلنت  كانت  التشيكية 
األولية من املشاورات مع القطرية للطريان واخلطوط الكورية 
حول قرار اخلصخصة الذي من املرجح أن يتم يف أبريل املقبل.

ميثل متجر “هارودز” واحدًا من أهم املتاجر العاملية يف العامل، وبريطانيا بشكل 
ذلك  إىل  أضف  للتسوق،  وجهة  كأهم  األجانب  للسياح  مزارًا  وأصبح  خاص، 
الشخصية األكثر جدلية يف بريطانيا،  الفايد،  السابق كان حممد  أن مالكه 
عماد  “دودي”  ابنه  قاتل  ملعرفة  احملققني  من  الكثري  جيّند  يتتزال  ال  والتتذي 
املتجر إىل هيئة االستثمار القطرية،  انتقلت ملكية  واألمرية ديانا. لكن بعدما 
بدت مالمح هارودز تتغري نوعًا ما، فقد غلب عليه الطابع اخلليجي، وقد مت 
ختصيص ركن فسيح يف الطابق الثاني للهوية اخلليجية، حيث جتد الكثري من 
للهوية، فمثلما فعل رجل األعمال  أنه احلنني  املنتجات احمللية هناك. ويبدو 
للمعروضات  كبريًا  مكانًا  وخصص  املتجر  ميلك  كان  حينما  الفايد  حممد 
واملنتجات املصرية، فقد فعل أهل قطر ذلك، من خالل عرض منتجات قطرية 
وخليجية، إضافة إىل ركن البادية )الصحراء(، حيث تشتم عبق املاضي من 

خالل “دالل” القهوة البدوية والرجل الذي يعدها ويقدمها للضيوف.

              المنتجات الخليجية تغزو
العباءة والحجاب و القهوة العربيــــة  
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إطالق  الرقمي،  التقارب  وتقنيات  الرقمية  الوسائط  جمال  يف  عامليًا  الرائدة  اجلنوبية  الكورية  “سامسونغ”  شركة  تعتزم 
 ”Galaxy Note 8.0“ جهازين جديدين يندرجان ضمن سلسلة غاالكسي الشهرية األول حاسب لوحي حيمل اسم 
نوت- اللوحي-غاالكسي  “اهلاتف  من  الثالث  اجليل  والثاني 
Galaxy Note 3”. ومن املواصفات التقنية املتعلقة باجلهاز 
Super-“ فإنه سيأتي بشاشة عرض قياسها 8 بوصات من نوع
بكثافة  بيكسل   1280×800 Clear-LCD” بدقة وضوح 
بيكسالت  بكثافة  تتمتع  فهي  وبذلك   ،ppi  188 بيكسالت 
آبل  جهاز  يف  املوجودة  تلك  من  أعلى  الواحدة  املربعة  للبوصة 
فيحتوي  التصوير،  حيث  من  ميين”  بتتاد  “آي  األختتري  اللوحي 
5 ميغابيكسل،  اللوحي على كامريتني أحدهما خلفية بدقة 
ذاكرة  ويتضمن  ميغابيكسل،   1.3 بدقة  أمامية  واألختترى 
عشوائية بسعة 2 غيغابايت، ويتوفر من حيث السعة الداخلية 
يف إصدارين إما 16 أو 32 غيغابايت، قابلة للزيادة عرب منفذ 

“مايكرو إس دي”

سامسونغ تطرح لوحي 8 بوصات بدقة وضوح تفوق الـ  آي باد ميني

العمالقة  إنتل كورب  أصدرتها شركة  دراسة حديثة  ذكرت 
النساء  أن  األمريكية  اخلارجية  ووزارة  املتحدة  األمم  بالتعاون مع 
تضم  اليت  النامية  الدول  يف  الرجال  من  لإلنرتنت  استخدامًا  أقل 
امرأة  مليون   600 هناك  أن  اىل  مشرية   ،%25 بنحو  العربي  عاملنا 
النامية.  الدول  النساء يف  تستخدم اإلنرتنت أي ما نسبته 21% من 
جمموع  من   %36 اإلنرتنت  فيه  يستخدم  الذي  العربي  عاملنا  ويف 
السكان، أي ما نسبته 3% من مستخدمي اإلنرتنت حول العامل، فإن 
للدخول  خصوصًا  اإلنرتنت  يستخدمن  العربيات  النساء  من   %18

إىل مواقع التواصل االجتماعي مقابل 82% بني الذكور.

كشفت شركة جوجل األمريكية عن ارتفاع الطلبات احلكومية للكشفت 
العام  الثاني من  النصف  عن معلومات خاصة مبستخدمي اإلنرتنت خالل 

2012، مقارنة بأي وقت مضى.

وأشارت جوجل يف تقرير الشفاقية اخلاص بها للنصف الثاني من عام 2012 
أنواعها  إىل أن الطلبات اخلاصة بالنفاذ إىل معلومات املستخدمني مبختلف 

ارتفعت بنسبة ختطت 70% منذ عام 2009.

وتلقت إدارة الشركة األمريكية يف النصف الثاني من العام املاضي 21 ألف 
ألف  طلب من هيئات حكومية ترغب يف احلصول على معلومات عن 34 
مستخدم خلدمات الشركة على اإلنرتنت، وذلك مقارنة بت 21 ألف طلب يف 

النصف األول من نفس العام.

 جوجل: ازدياد المطالبات الحكومية
بمعرفة مستخدمي اإلنترنت

النساء أقل استخدامًا لإلنترنت من الرجال في الدول النامية
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سمية الخشاب في لندن 

املصرية  الفنانة  تواجد  أرابيسك  جملة  استغلت 

التقت  حيث  لندن  يف  اخلشاب  مسية  احملبوبة 

أقيم  الدي  للحفل  حضورها  يف  رافقتها  و  بها 

يف  أنها  مسية  قالت  و  لونج  ميا  يف  شرفها  على 

أنهت  حيث  لندن  إىل  قصرية  عمل   زيارة 

مسية  اجلديد  برناجمها  من  حلقتني  تصوير 

القاهرة  قناة  على  سيعرض  الدي  الستات  و 

استغرق  احللقتني  تصوير  ان  يذكر  والناس 

شركة  قبل  من  تنفيده  مت  و  أيام  ثالثة 

مت  و  اإلعالمية   للحلول  األوسط  الشرق 

الرتكيز من خالهلما على اجلانب الثقايف 

و االجتماعي يف بريطانيا و 

أضافت  و  لندن  يف  خاصة 

جملة  أن  مسية  الفنانة 

أرابيسك ميكن أن تساهم بهذا 

للمجلة  توقعت  أنه  الدور حيث 

منو سريع و شعبية يف لندن  .

حضر النجم اللبناني فعاليات “مهرجان كان السينمائي” حيث عرب عن 
هوليوود  جنوم  كبار  التقى  بأنه  قال  راغب  فيه،  باملشاركة  سعادته 
وتبادل معهم احلديث ومن بينهم روبرت دي نريو ونيكول كيدمان.
عبد  حممود  مثل  املصريني  النجوم  من  أصدقاءه  التقى  كما 
لبكي.  نادين  املخرجة  لبنان  ومن  شاهني  وإهلام  ويسرا  العزيز 
وكان راغب قد تلقى دعوة من “عالمة شوبارد” التجارية العاملية حلضور 
املهرجان واحللول ضيفًا عليه. من جهة أخرى أعلن راغب بأنه يتحضر 
قريب عما  بتصويرها  سيقوم  بهزرش”  “ما  عنوانها  أغنية  لتسجيل 
السياحة  و  السفر  املفضلة  هوياته  من  راغب  أن  يذكر 
. خمتلفة  بلدان  بني  التنقل  حتتاج  اليت  االعمال  أداء  و 

راغب عالمة في مهرجان كان 
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أغلق الستار على بطولة خليجي 21 اليت أقيمت يف 
املنتخب  بتتويج  البحرين  املنانة عاصمة مملكة 
بنتيجة  العراق  منتخب  فاز على  الذي  اإلماراتي 
2-1 يف مباراة نهائية مثرية . انتهى الوقت األصلي 
مما   1-1 بنتيجة  الفريقني  بتعادل  للمباراة 
لفض  اضافيني  شوطني  اىل  اإلحتكام  استدعى 

املنتخب  ان  يذكر  الغالية.   اخلليجية  بالكأس  زايد  ابناء  بفوز  املباراة  لتنتهي  الشقيقني.  املنتخبني  بني  الكروي  النزاع 
اإلماراتي سبق له الفوز يف هذه البطولة يف عام 2007 عندما اطاح بفريق سلطنة عمان القوي آنذاك يف املباراة النهائية 
القطري  و متأخرًا  العنابي  ليتساوى مع  العرس اخلليجي اىل تتوجيني  اإلمارات لريفع عدد تتوجياته يف  اقيمت يف  اليت 
بلقب واحد عن العراق والسعودية احلاصلني على الكأس اخلليجية ثالث مرات فيما يبقى املنتخب الكوييت زعيم األلقاب 

اخلليجية بت ) عشر ألقاب ( 
الفريقني  كال  تصدر  عندما  النهائية  املباراة  سبقت  اليت  املباريات  يف  رائعة  عروض  والعراقي  اإلماراتي  املنتخبني  قدم 
جممعوتيهما بالعالمة الكاملة من 3 انتصارات يف 3 مباريات. وكذلك االمر يف مباراة النصف نهائي عندما اطاح املنتخب 
العرايف مبنتخب البلد املضيف منتخب البحرين بركالت الرتجيح عندما انتهت املباراة بالتعادل االجيابي 1-1. ويف النصف 
املنتخبان يف  1-0 ليصطدم  ايضا مثريه بنتيجة  الكوييت يف مباراة  املنتخب  اللقب  االمارات حبامل  االخر اطاحت  النهائي 
مباراة نهائية مثرية شهدت تقدم منتخب اإلمارات عن طريق النجم الواعد عمر عبد الرمحن بعد سيطرة كاملة يف 
الثاني بهدف املخضرم يونس حممود بعد سيطرة شبه كامله للمنتخب  الشوط االول لريد املنتخب العراقي يف الشوط 
العراقي على احداث الشوط الثاني. ويف الشوط االضايف االول قتل الالعب امساعيل احلمادي احالم املنتخب العراقي بهدف 
مجيل بعد هجمه اماراتيه منظمه بدئها النجم امساعيل مطر. ومن جهه اخرى أمر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس دولة اإلمارات، بتخصيص مبلغ 50 مليون درهم مكافأة لبعثة املنتخب اإلماراتي األول لكرة القدم بعد فوزه بكأس 

خليجي تقديرا منه هلذا اإلجناز الرياضي الكبري الذي حققه يف البطولة.

ابنــــاء زايـــد يطيحون بأسود الـــرافدين في نهائي مثـــــيـــر

خليفة بن زايد يأمــــر 
بتخصيص 50 مليون درهم 
مكافأة ملنتخب اإلمــــــارات

 المالكي يستقبل أسود الرافدين

تذليل  والرياضة  الشباب  وزارة  اىل  املالكي  نوري  العراقي  الوزراء  رئيس  اوعز 
يضمن  مبا  الوطنية  واملنتخبات  الكرة  الحتاد  الكامل  الدعم  وتقديم  الصعاب 
حتقيق نتائج جيدة خالل املشاركات الدولية. جاء ذلك خالل استقباله وفد 
املنتخب الوطين  يف بغداد وقال وزير الشباب والرياضة جاسم حممد جعفر يف  
“ ان رئيس الوزراء اثنى على اجلهود اليت بذهلا العبونا خالل منافسات بطولة 
الكرة ناجح محود علم  اخلليج العربي االخرية يف البحرين وسلم رئيس احتاد 
بتذليل  اوعز  املالكي  ان   “ واضاف   . الوزراء  رئيس  اىل  البصرة  يف  املقبلة  الدورة 
الصعوبات اليت تواجه احتاد كرة القدم ال سيما اجلانب املادي واوعز بتقديم 
شتى انواع الدعم الذي يالئم مشاركاتهم اخلارجية اليت متكنهم من حتقيق 
اجنازات رياضية . وزاد “ ان الوزارة ستعمل مع احتاد الكرة من اجل اعداد املنهاج 
الفين للمنتخبات الوطنية وتقديم الدعم الكامل هلم من خالل اقامة املعسكرات 
الفريق  كون  متطورة  منتخبات  مع  التجريبية  املباريات  وتهيئة  التدريبية 

احلالي يعد فريق املستقبل ملا يضمه من مواهب كروية جيدة . 
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تامر حسني يرفض التصالح مع
      كريم محسن

يف سرية تامة قام املطرب تامر حسين باالتصال جبميع 

أصدقائه داخل وخارج الوسط الفين لالعتذار هلم 

عن أي إساءة بدرت منه جتاههم، لكن ما حدث 

أن بعض األصدقاء قام بالرد عليه واآلخرون، 

عن  جييبوا  ومل  منه  تهربوا  ُكثر،  وهم 

اتصاالته، لكن املثري يف األمر أن تامر رفض 

حمسن  كريم  باملطرب  نهائيًا  االتصال 

نفسه،  حسين  تامر  اكتشفه  الذي 

يعرف  وال  أخريًا  أزمة  بينهما  وحدثت 

أحد تفاصيلها، خاصة بعدما بدأ كريم 

يف شن حرب كالمية على تامر، ما جعل 

رافضًا  ضده،  سلبيًا  موقفًا  يتخذ  األخري 

للتصالتتتتح  فنيتتتتة  وغري  فنية  وساطات  أي 

بينتتتته وبني حمستتتتتتتتتن .

اليسا األشيك ليلة رأس السنة

ليلة  حفالت  اجنح  احدى  احيائها  بعد 
غنت  حيث  العربية،  الدول  يف  السنة  رأس 
يف  املهندس  ماجد  الربنس  جانب  اىل  اليسا 
وتألقت  دبي،  يف  –كارلتون  الريتز  فندق 
واالناقة،  البساطة  غاية  يف  اسود  بفستان 
استفتاء  يف  األول  باملركز  مؤخرًا  فازت 
بني  إطاللة  ألفضل  النجوم(  )مسا  صفحة 
حيث  السنة،  رأس  حفالت  يف  النجمات 
فازت املطربة جنوى كرم باملرتبة الثانية 
هذا  بالثالثة.  النور  عبد  سريين  والفنانة 
اجلديد  العام  من  األول  االسبوع  وكان 
. هلا  األوىل  املراتب  فوز  من  الكثري  حيمل 
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النجمة غادة عادل تتسوق في
 oxford street 

و ألن رسالة جملة  أرابيسك كانت 
و  الضوء  تسليط  البداية  مند 
فلقد  لندن  يف  العرب  أحداث  تغطية 
الفنانة  وجود  أرابيسك  استغلت 
و  لندن  يف  عادل  غادة  املصرية 
يف تسوقها  مرات  أحد  يف  رافقتها 
خصت  و    oxford street
الكلمات  ببعض  أرابيسك  الفنانة 
قصرية  إجازة  يف  بأنها  قالت  حيث 
دلك  و  لندن  يف  تقضيها  أن  أحبت 
الفنية بنفسية جديدة  لكي تبدأ سنتها 
يف  املفضلة  هوايتها  ممارسة  إىل  إضافة 
فيلمها  عن  ألرابيسك  حتدثت  و  التسوق  
حلمي  أمحد  الفنان  مع  جثيت  على  االخري 
. املصرية  السينما  شاشات  يف  يعرض  الدي  و 

نزار العيس فنان فلسطيين ، ذو مواهب متنوعة و مميزة ابرزها الغناء والعزف على العود حيث 
اطلق عليه لقب سيد العود يف احلفل الفين االخري الذي اقيم وسط لندن الختيار افضل املواهب 
يف شتى اجملاالت الفنية. استطاع الفنان نزار وخالل فرتة قصرية ان يلفت انتباه  افراد اجلالية 
العربية يف لندن حيث ان عدد كبري من معجيب فنه االصيل حضروا احلفل الذي اقيم مبناسبة 
عيد راس السنة اجلديده بالتعاون مع الفنان املوسيقار طارق سعيد يف مطعم اوتار. ولد وترعرع 
الفنان احملبوب يف الكويت وقال لنا عند لقائنا به: منذ الصغر تأثرت بفنانني كبار وعلى راسهم 
الفنان الكوييت الكبري عبد الكريم عبد القادر وعبد اهلل الرويشد وعوض الرتكي وأخريًا الفنان 
الفنان  قام  الكويت  يف  املوسيقى  جمال  يف  اجلامعية  الشهاده  على  حصوله  بعد  احلرييب.  صاحل 
نزار العيسى بتسجيل البومني بعنوان “ايش اخبارك” و “سالم” وما زال الفنان نزار جيول االرض 
بلدان  راقي يف عدة  ويقيم حفالت على مستوى  أبدا يف رحالته  يفارقه  ال  الدي  برفقة عوده 
عربيه وغربية. علما ان اخر حفالت  الفنان الفلسطيين كانت يف ميا لونج يف احلفلة اخلاصة 
اليت أقيمت حبضور النجمة املصرية مسية اخلشاب حيث كانت جملة أرابيسك حاضرة و قامت 
بتغطية احلدث حيث أخدت تلك الكلمات من الفنان نزار الدي ختم وقال ان اجلالية العربية 
يف لندن تقوم بعمل رائع يف شتى اجملاالت الفنية و االقتصادية  واالجتماعية و أثنى على الدور 
الكبري جمللة أرابيسك اليت استطاعت يف وقت قصري أن جتدب عدد كبري من أبناء اجلالية العربية 

إليها و اليت بدأ تأثر يف  اجملاالت انفة الذكر .

الفنان  نزار العيسى يطرب ليالي لندن
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At topshop unique ,temperly london 

top, Givenchy shoes

"

"

"

"Burberry trench 
£2,100"

"

"
"

"

"

"
"

"

"

Celine bag £3,250 ,jason 

wu shoes £354

Ramya 
giangola,
comme 
des garcons
skirt

Christopher esber top       £120 herve leger skirt £ 200 Givenchy shoes £ 230

LILY KWONG , J.Mendel 
coat £2,990 ,reed, 
krakoff bag £900

Jil sander skirt £165, 

louis vuitton bag £1,300
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شهدت 
لندن افتتاح معرضا 

جديدا حيتفل مبرور 50 عاما على 
امتهان املبدع Valentino ، وُأقيمة معرض 

( يف  اشهر من )29 نوفمرب 2012 ولغاية 3 مارس 2013  Valentino master of couture  على مدى 3 
صالة Somerset house .حيث مت عرض اكثر من 130 تصميا مطرز يدويا ارتدته نساء شهريات امثال

 ) جاكلني كينيدي اوناسيس، غريس كيلي ، صوفيا لورين وصوال اىل غوانيث بالرتو. ويتكلم فالنتينو عن تلك 
اجملموعه املعروضه للبيع قائال : كل واحد من هذه التصاميم له قصه مجيله.  وقد تضمنت الئحة زبائن اخلياطه 
اخلاصة او الcouture أمريات ، زوجات رؤساء وجنمات هوليوود ويتضمن املعرض بعضا من مالبسهم ، كفستان 

جوليا روبرتس الذي استلمت فيه جائزة األوسكار كأفضل ممثله عام 2001، وهناك أيضًا فستان جاكلني 
اوناسيس من جمموعة white collection عام 1986 وفستان أمرية اليونان ما ي شانتال املصنوع من احلرير 

العاجي املطرز باللؤلؤ واملوصول به 10 انواع خمتلفه من الدانتيل ، ومع ان بعض من تصاميم فالنتينو املعروضه 
جاءت من منصات العروض ومشت على السجاد االمحر ، غري ان الكثري منها مل خيطو عتبة مشغله. وتكتشف من 
خالل زيارتك للمعرض أيضًا تقنية budellini وهي شرائط من الربطات احلريريه تستعمل لتحديد شكل “ 

الساعة الرملية “ جلسم املرأة وهيه عالمة فالنتينو الفارقة  )Valentino red ( ومن ابرز مايف املعرض هو إتاحة 
اجملال للزوار املشي على خشبة عرض طوهلا 60 مرتا ، اما مجهورهم فما هوه اال أصنام ترتدي مالبس فالنتينو . 

£ 1.250

£ 4.035

£
 82.00

£
 640,00

£ 2110.00

إعداد ومتابعة :
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بناء الثقة بالنفس..... 

األهداف التغري...حتقيق  على  القدرة  النجاح...  مفتاح 
النجاح يف كل جماالت احلياة فاملبدوعون و املخرتعون و  الثقة بالنفس مفتاح  تعترب 
إىل حتقيق  أدى  ما  هذا  و   . بالنفس  الثقة  التاريخ كلهم كانوا ميتلكون  الناجحون عرب 

أهدافهم و إىل ما حنن عليه األن من تطور يفوق اخليال .

هناك أمثلة كثرية على على الثقة بالنفس وتأثريها فى جناح الناجحون عرب التاريخ ، ومنها 
) أديسون خمرتع املصباح الكهربائي الذي إستهلك سنوات من عمره دون ملل أو يأس و كان يرى يف 
كل طريقة يفشل فيها خطوه حنو النحاج حيث أنها وصلت عدد التجارب اليت قام بها إىل أكثر من 
2000 جتربة حتى إستطاعة إخرتاع املصباح الكهرباء الذي ننعم به  األن ( أي أن الثقة بالنفس هي 
أول و أهم عامل يف بناء اإلنسان و اجملتمع و عندما منتلك الثقة بالنفس جند حلوال كثرية ملشاكلنا 

و أزماتنا و طرق متنوعة لتحقيق أهدافنا.ر
ولقد عرفت الثقة بالنفس :على إنها إحرتام الذات و الشعور بإلجيابية و القدرة على الفعل . كما 
الثبات على املوقف و عرض األفكار و على حسن  التأثري فيهم و  إقناع األخرين و  أنها تساعد على 

التصرف يف املواقف احملرجه. 
و يعترب سلوك الثقة بالنفس 6% منه  فطري و 20% ممكن إكتسابه بعد املمارسة و 100 % ممكن 

إكتسابه بعد التدريب
و يعترب سلوك الثقة بالنفس 6% منه  فطري .  و 20% ممكن إكتسابه بعد املمارسة .

معوقات الثقة بالنفس :و 100 % ممكن إكتسابه بعد التدريب .
• عدم الشعور باألهمية

• إلقاء الالئمة على اآلخرين .
• الفشل يف بعض املواقف .

• املثبطني ) البيئة اليت ال تشجع على الثقة بالنفس ( .
• اخلوف و هو عامل أساسي يف تدمري الثقة بانفس  .

• اخنفاض تقدير الذات .
• عدم التعرف على قدرات اإلنسان الال حمدودة و ما ننعم به من تطور و تقدم هو من صنع اإلنسان 

الذي مل يستخدم سوى 5% من قدرات عقله  . 

تقنيات الثقة بالنفس : 
• اإلبتسامة و هي املفتاح األول للثقة بالنفس ألنها تساعد على إزالة التوتر العصيب و األرق و الكأبة 

و تريح األعصاب و تزيد الوجه مجال و بهاء . 
• االميان بالقضاء القدرو لكن علينا أن نفرق بني القضاء و القدر و بني ردود أفعالنا فهناك دراسة 
لستفن كويف تقول أن اإلنسان مسؤول عن أفعاله بنسبة 90% من خالل ردود أفعاله  مقابل 10 % 

لقضاء و القدر فيجب أن ال نعكس هذه القاعدة .  
• قيم ذاتك وطورها وتقبلها وقدرها وأدرها بفعالية .

• حاول أن يكون لك هدف معني تعمل على حتقيقه و يف حال كان لك أكثر من هدف إعمل 
على حتقيق أهدفك بشكل متتالي حسب األولية اليت تضعها . 

• ركز عند اختاذك القرارات املصريية وتعود على حل مشكالتك من خالل الرتكيز على احلل 
و ليس على املشكلة . 

• عرب عن آرائك  إذا مل يعجبك أسلوب أحدهم معك فأخربه بذلك  بطريقة إجيابية  .
اصدق مع نفسك )اخطر شيء أن تغش نفسك وختدعها( .

 خذ راحة إذا وجدت نفسك يف حالة ارتباك .
الثقة  تعزيز  املهمة جدا يف موضوع  األفكار  أن أكون قد وفقت يف عرض بعض  أمل  النهاية  ويف 

بالنفس اليت تعترب من اهم عوامل النجاح يف احلياة   .
 Yr2000r@hotmail.com   اتشرف بإستقبال أرائكم على إمييلي

 كتبها : ياسر عبد الفتاح
مدرب دولي يف التنمية البشرية










