










 سحبت رشكة »يب ام دبليو«، 750 ألف سيارة من األسواق، بسبب

عطل اكتشف يف داراتها الكهربائية

 وأوضحت رشكة »يب أم دبليو«، العريقة يف عامل السيارات، أن عطالً

اكتشف يف دارات السيارات، التي تم إنتاجها بني مارس  كهربائياً 

2007 ويوليو 2011، والتي تؤثّر عىل عمل املحركات

 ووفق بيانات الرشكة، بيعت 500 ألف سيارة يف الواليات املتحدة

 األمريكية وحدها، فيام وزّعت 250 ألف سيارة عىل كندا واليابان

  وجنوب إفريقيــا

حجم أن  السعودي  العريب  النقد  مؤسسة   كشفت 

مليار  300 حوايل  بلغ  للسعوديني  الشخصية   القروض 

لدى اإلقراض  حقيبة  من   %30 نسبته  ما  متثل   ريال، 

البنوك وبنسبة 11% من حجم االقتصاد املحيل . ب

الدكتور السعودي  العريب  النقد  مؤسسة  محافظ   وأكد 

الذي عقد الصحايف  املؤمتر  املبارك يف  عبدالله  بن   فهد 

 اليوم يف مقر املؤسسة بالرياض مبناسبة صدور التقرير

 السنوي الثامن واألربعني ملؤسسة النقد العريب السعودي

أن وضع املؤسسة لضوابـط اإلقــراض تحــدد بنسبــــة

 20% و 25% و30% من االقتطاع من راتب املقرتض أدى 

إىل ضبط حجم االقتصاد العام .ل

BMW  تسحب 750 ألف سيارة من األســواق
     مؤسسة النقد: 300 مليار ريال قـــــروض  

السعوديني الشخصية   

 قالت رشكة »االتحاد للطريان« اإلماراتية، إنها »متكنت من إبرام صفقة مع رشكة جت للطريان، تقوم االتحاد للطريان

 مبوجبها برشاء ثالث فرتات مخصصة )الحيز الزمني( النتظار الطائرات يف مطار لندن هيرثو من رشكة »جت للطريان«

مقابل 70 مليون دوالر أمرييك« .ي

 وأوضحت الرشكة يف بيان صحايف أن هذه الصفقة تأيت يف إطار اتفاقية البيع وإعادة التأجري التي ُوقّعت يوم الثالثاء

 املوافق 26 فرباير 2013، علامً بأن رشكة جت للطريان الهندية ستستمر يف تشغيل الرحالت إىل لندن باستخدام الفرتات

املخصصة النتظار الطائرات . 4

 وأضاف البيان: »من املتوقع أن تسهم هذه الصفقة يف توطيد العالقات التجارية بني الطرفني، والتي بدأت عرب إطالق

 اتفاقية رشاكة بالرمز خالل شهر يوليو/متوز 2008«. وكام تم اإلعالن سابقاً، فإن »االتحاد للطريان« تواصل محادثاتها

حول االستثامر يف رشكة »جت للطريان«. ي

بـ70 مليون دوالر االحتاد للطريان تشرتي حقوق هبوط مبطار هيثرو 

قطر تتعهد باستثمار 1.3 مليار دوالر في شركات يونانية
 تعهدت قطر باستثامر ما يصل إىل مليار يورو )1.34 مليار دوالر( يف رشكات يونانية وهي أموال ميكن أن تساعد

اليونان التي تواجه أزمة ديون .ا

 وجرى التوصل لالتفاق خالل زيارة رئيس الوزراء اليوناين انتونيس ساماراس لقطر التي يرافقه فيها وزيرا التنمية

والدفاع وفريق من قادة الرشكات اليونانية .ل

 وقال رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاين يف مؤمتر صحايف إن بالده مستعدة للمساهمة مبليار يورو

يف صندوق لالستثامر يف رشكات يونانية صغرية ومتوسطة عىل أن تقدم اليونان مبلغا مامثالً .ل
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 ذكرت صحيفة »تليغراف« أن كونسورتيوم من الرشق

جنيه مليار   1.5 قيمته  عرض  لتقديم  يستعد   األوسط 

 اسرتليني )2.3 مليار دوالر( لرشاء أرسنال الذي ينافس

يف الدوري االنجليزي املمتاز بشكل كامل يف أكرب صفقة

استحواذ عىل ناد لكرة القدم .ي 

تقدميه سيتم  العرض  إن  الربيطانية  الصحيفة   وقالت 

 عىل األرجح يف االسابيع القليلة القادمة سعياً لالستحواذ

 عىل حصة صاحب أغلبية االسهم الحايل وهو املستثمر

األمرييك ستان كرونيك .ل

 وذكرت الصحيفة يف وقت متأخر يوم السبت نقالً عن

من القادمني  املستثمرين  أن  عنها  تكشف  مل   مصادر 

 الرشق االوسط ال يرغبون يف الكشف عن هويتهم لكن

سيحصلون عىل متويل من قطر واالمارات .ر

 ونقلت الصحيفة عن مصدر قريب من خطة االستحواذ

 املحتملة قوله إن الكونسورتيوم سيوفر اموال االنتقاالت

القدم كرة  يف  كربى  قوة  اىل  النادي  »لتحويل   الالزمة 

االوروبية والعاملية« .ل

 وأضافت الصحيفة »ينظر الفريق املسؤول عن العرض

 اىل ارسنال كواحد من اندية اوروبا العظيمة لكنه ايضا

 ناد مل يصل اىل حجمه الحقيقي ويواجه خطر االبتعاد

عن الصفوة« .ل

 وقالت الصحيفة إن الكونسورتيوم تعهد بخفض اسعار

لندن يف  بارسنال  الخاص  االمارات  استاد  يف   التذاكر 

هايربي استاد  اجواء  بعض  صنع  اعادة  اىل   وسيهدف 

القديم ملعب ارسنال التاريخي السابق .ب

ستثري االستحواذ  صفقة  أن  »التليغراف«   وأكدت 

أرسنال مدرب  فينجر  ارسني  مستقبل  حول   تساؤالت 

القدم كرة  يف  كخبري  يقدره  الكونسورتيوم  ان   رغم 

ويرغب يف استمراره مع النادي .ل

 وسيضيف االستحواذ املزيد اىل سلسلة من االستثامرات

 يف اندية كرة القدم االوروبية عن طريق مستثمرين من

الرشق االوسط خالل السنوات القليلة املاضية .ل

 وميتلك مسثمرون قطريون ناديي باريس سان جريمان

الفرنيس وملقة االسباين .ب

 خليجيون يعتزمون شراء
 »أرسنال« مقابل 2.3 مليار

دوالر
برشكة املحمولة  الهواتف  قطاع  مدير  بركات،  رشيف   قال 

 »سامسونغ - مرص«، »إن الرشكة تقدمت بشكوى رسمية لجهاز

 حامية املستهلك يف مرص ملقاضاة قنوات فضائية تقدم إعالنات

 ألجهزة هواتف محمولة رسق صانعوها العالمة التجارية لرشكة

سامسونغ« .ن

أن الخميس،  اليوم  بالقاهرة،  صحايف  مؤمتر  يف  بركات   وأضاف 

 السوق املرصية شهدت انتشاراً قوياً للهواتف املحمولة مجهولة

املايض، نوفمرب  إلحصاءات  وفقاً  سامسونغ،  أن  مؤكداً   الهوية، 

مبختلف املحمولة  الهواتف  مبيعات  يف  األوىل  املرتبة   تحتل 

أنواعها يف السوق املرصية، وبحصة سوقية بلغت 40% .ا

ب »سامسونغ « تقاضي فضائيات مصرية لسرقة عالمتها التجارية

 إطالق مشروع سياحي على شواطئ البحر امليت
بـ250 مليون دوالر

 كُشف النقاب يف عامن عن مرشوع سياحي جديد سيقام عىل شواطئ

 البحر امليت بكلفة 250 مليون دوالر يفرتض أن يضم فندقاً خمس نجوم

 وشققاً وفلالً وموالً تجارياً ومطاعم وعدداً من الوجهات الرتفيهية، حسبام

أفادت الصحف املحلية األربعاء .ل

وسيتم امليت«،  البحر  »بورتو  اسم  عليه  أطلق  الذي  املرشوع   ويتألف 

امليت للبحر  الرشقي  للشاطئ  الرئييس  الشارع   إنشاؤه يف منطقة رشق 

 )50 كلم غرب عامن( من فندق خمس نجوم وشقق وفلل تدار فندقياً

 تشكل مبجملها حوايل ثالثة آالف غرفة فندقية وموالً تجارياً وعدداً من

 املرافق السياحية والتجارية تشمل مطاعم وكافيهات وحاممات سباحة

ومنتجعاً صحياً عاملياً ومالعب رياضية مختلفة .ب

أوىل يف  العراقية  الجوية  للخطوط  طائرة  أول   وصلت 

نحو دامت  قطيعة  بعد  الكويت  إىل  املبارشة   رحالتها 

 ربع قرن منذ الغزو العراقي للكويت عام 1990، وعىل

 متنها وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري .ب

الطائرة إن  النوري  كريم  النقل  وزير  مستشار   وقال 

والخارجية النقل  وزيرا  متنها  وعىل  وصلت   العراقية 

العراقيني وعدد من النواب واملسؤولني واإلعالميني .ق

 وبشأن عدد الرحالت التي سوف يتم تسيريها أسبوعياً

الجوية الخطوط  رشكة  عرب  الكويت  إىل  العراق   من 

 العراقية، قال معاون مدير عام رشكة الخطوط الجوية العراقية مجيد العامري إن »عدد الرحالت ستكون ثالث رحالت يف

األسبوع وكالتايل: بغداد - الكويت ونجف - الكويت، وأربيل - الكويت« . ب

 وكان وزير النقل العراقي هادي العامري قد وّجه الدعوة إىل عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي والسفري الكويتي يف

بغداد للمشاركة يف رحلة االفتتاح .ب

ع» اخلطوط العراقية « تصل إىلالكويت ألول مرة منذ ربع قرن

الحجز على أموال فيصل القاسم
 أصدرت وزارة املالية السورية  قرارا يقيض بالحجز عىل األموال املنقولة

 وغري املنقولة لإلعالمي فيصل القاسم، استنادا لقانوين مكافحة اإلرهاب

 وغسل األموال لدعمه اإلرهاب يف سورية. ونص قرار الوزارة أن الحجز

 »تم لثبوت قيام القاسم بتمويل املجموعات اإلرهابية يف سورية، والتآمر

 عىل الدولة بهدف زعزعة استقرارها الداخيل، والقيام بأعامل تستهدف

تكريس خالل  من  وذلك  الطائفي،  واالقتتال  األهلية  الحرب   إثارة 

 مزرعته القامئة يف محافظة السويداء لتكون مكانا إليواء واجتامع بعض

 املجموعات اإلرهابية إضافة إىل تخصيص جزء من هذه املزرعة لتكون
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بعد فورة الهواتف الذكية، باتت األضواء اليوم تسلط عىل 

الساعات الذكية »سامرت واتش« التي تسمح بالنفاذ من 

أي مكان إىل الرسائل واالتصاالت الهاتفية .

العمالق  التي يعدها  وبانتظار صدور ساعة »آي واتش« 

األمرييك »آبل«، بحسب عدة مقاالت نرشت يف الصحف، 

مجال  غامر  صغرية،  أو  كبرية  مجموعات  عدة  خاضت 

الساعات الذكية .

ومجموعة املستهلكني التي يستهدفها صانعو هذه الساعة 

واسعة جداً، من املستخدمني الذين يعجزون عن التخيل 

يف  أو  عمل  اجتامعات  يف  كانوا  لو  حتى  هواتفهم،  عن 

دور السينام، إىل الرياضيني الذين يرغبون يف مراقبة وترية 

دقات قلبهم خالل قيامهم بالتامرين.

وتقوم هذه الساعة الذكية مقام مكمل للهاتف الذيك الذي 

الالسلكية،  »بلوتوث« لالتصاالت  تقنية  بواسطة  به  تربط 

وهي تتيح للمستخدم الرد عىل اتصاالته الهاتفية واالطالع 

مواقع  يف  املستجدات  آخر  وعىل  اإللكرتوين  بريده  عىل 

التواصل االجتامعي من دون أن يخرج هاتفه من جيبه.

وتتضمن ساعة »آيم واتش« تطبيقات معينة، مثل تطبيق 

املؤمتر  مبناسبة  عنه  النقاب  كشف  الذي  سبورت«  »آيم 

التطبيق  هذا  ويسمح  الخلوية.  الهواتف  لقطاع  الدويل 

لحامله املزود بجهاز لقياس وترية دقات القلب 

وترية  من  األقىص  الحد  بتحديد  »بلوتوث«  بتقنية  يعمل 

مدة  عن  فضالً  يتخطاها،  أال  ينبغي  التي  القلب  دقات 

قيامه بالتامرين. وهذه الخدمة متوافرة يف عدة ساعات، 

دمجت  قد  لكنها  »غارمن«،  من  »فوررانر«  قبيل  من 

الذكية، عىل حد قول  الهواتف  تطبيقات  األوىل يف  للمرة 

ماسيميليانو بريتولوين .

وقد جذبت هذه الساعة بإطارها املربع وشاشاتها العاملة 

باللمس واملمتدة عىل 1,5 إنش وسوارها امللون 30 ألف 

زبون حتى اآلن، هم بنسبة 80% من الرجال الذين تراوح 

أعامرهم بني 25 و50 عاماً .

أعلنت رشكة »أبل« األمريكية طرح نسخة محدثة من أجهزة 

»آيباد 4«، بحيث تصل سعة الذاكرة الداخلية للجهاز إىل 128 

غيغابايت، وهو أضخم حجم ذاكرة تتضمنه أجهزة الكمبيوتر 

اللوحية التي تنتجها الرشكة، كام أنه ال يزال غري متوفر بالنسبة 

لهواتف »آيفون« الذكية . 

األسواق  يف  الجديدة   »4 »آيباد  أجهزة  تكون  أن  املقرر  ومن 

أنها  عىل  املقبل،  فرباير/شباط  من  الخامس  يوم  من  اعتباراً 

بدالً  وذلك  بايت،  غيغا  ذاكرة هام 128 و64  بسعتي  ستتوفر 

من الحجمني السابقني وهام: 32 و64 غيغا. كام سيظل متاحاً 

للمستخدمني االختيار بني أجهزة تدعم »واي فاي« فقط، وبني 

األجهزة التي تدهم تقنية )3G( إىل جانب واي فاي .

بتوقيع   »P2i  « تدعى  رشكة  قامت 

 Nokiaالفنلندية الرشكة  مع  عقد 

العام  للامء  مضادة  هواتف  إلنتاج 

الحايل، عرب تزويدها بطالء خاص .

أن«رشكة  إعالمية  تقارير  وذكرت 

لن  بطالء  نوكيا  هواتف  ستزود   P2i

يحميها من الخارج فقط، ، بل ستقوم 

الرشكة بطالء أجزاء الهاتف الداخلية 

الهاتف  لوحة  يحمي  مام  أيضاً 

الكهربائية و األجزاء الداخلية من الهاتف« .

ورشكة P2iقامت بابتكار تقنية طالء توضع عىل الهاتف أو جهاز الحاسب ليتم حاميته من 

. Motorola املاء، حيث استخدمت هذه التقنية سابقاً عىل هواتف

وكانت رشكة »موتوروال«طرحت آذار العام املايض هاتفها الذيك 

»ديفاي بلس +Motorola DEFY« ، املقاوم للخدوش واملاء والغبار، الذي يعمل بنظام 

التشغيل أندرويد النسخة »2.3« ، يف حني كشفت رشكة »سوين« حزيران2012 عن موديل 

جديد مقاوم للامء من سلسلة هواتف »إكسبرييا«الذكية.

يذكر أن رشكة CAT لصناعة معدات البناء واألحذية املتينة، تعمل حالياً عىل توفري هاتفها 

الجديد املضاد للصدمات باسمCAT B15 ، والقادر عىل تحّمل السقوط من ارتفاع نحو 

1.8 مرت .

"أبل" تطرح "آيباد" مطورًا بذاكرةساعات ذكية تعّوض اهلاتف وتعرض خدمة الربيد اإللكرتوني

 128 غيغا 

 أشار تقرير إخباري اليوم إىل نية سامسونغ

هاتف يف  جديدة  تقنية  عن   الكشف 

 »غاالكيس إس 4«، املزمع إزاحة الستار عنه

 يف مؤمتر مبدينة نيويورك األمريكية يوم 14

مارس/أذار الجاري .

تاميز« »نيويورك  صحيفة  تقرير   وكشف 

يف العاملني  أحد  لسان  عىل   األمريكية 

 »سامسونغ« أن الرشكة الكورية الجنوبية ستتيح تقنية التحكم يف املحتوى عرب حركة

العني يف هاتف »غاالكيس إس 4« .

الكتب تصفح  أو  اإلنرتنت  مواقع  بتصفح  القيام  للمستخدم  التقنية  تلك   وستتيح 

 اإللكرتونية عرب حركة العني التي سيتبعها الهاتف، حيث يتمكن املستخدم عىل سبيل

املثال بالنزول بصفحة اإلنرتنت إىل أسفل لقراءة بقية محتواها .

 والتي ينتظر أن تكون اسم »Eye Scroll« وسجلت »سامسونغ« عالمة تجارية تسمى

التقنية الجديدة التي ستضاف مستقبالً إىل بقية أجهزة الرشكة، حسب الصحيفة .

 لتتبع العني وقفل الجهاز »Smart Stay Eye tracking« وكانت سامسونغ أضافت ميزة

تقنية أن  ويبدو  الهاتف »غاالكيس إس 3«،  الشاشة يف  املستخدم عن  ابتعاد   يف حال 

»التحكم يف املحتوى عرب حركة العني« أو                  ستكون تطويراً لهــــا.

اهتمت  سامسونغ  أن  املصدر  نفس  لسان  عىل  األمريكية  الصحيفة  تقرير   وأضاف 

بتطوير التقنية يف هاتفها الذيك القادم أكرث من اهتاممها بتحديث املكونات الداخلية .

Eye Scroll

    سامسونغ تعتزم تزويد غاالكسي إس 4 بتقنية
"التحكم عرب العني"

» نوكيا « تعقد شراكة إلنتاج هواتف ضد املاء



Arabisk Magazine   9 March / 201311

مرسيدس تطلق                                اجلديدة بتسارع

خالل 3.6 ثوان 
E63 AMG

بعد فرتة قصرية من إطالق الفئة E املحدثة ، قامت مرسيدس 

باطالق الطراز الريايض AMG والذي يحمل االسم 

E63 AMG

ثوان   3.6 اىل  يصل  خارق  بتسارع  يتمتع  الجديد  الشكل 

ومحرك جبار مكون من 8 اسطوانات سعة 5.5 لرت يولد قوة 

577 حصان

من داخل معرض القاهرة للسيارات أوتوماك فورميوال 2013، عرضت أوبل 

األملانية أخر ما توصلت له يف عامل تكنولوجيا تصنيع السيارات التي تعمل 

أوبل دامئا عىل تطويرها لتبقى يف الصدارة بني الرشكات األخرى املنافسة .

هذا العام كانت سيارة أوبل أسرتا GTC 2013 هي األكرث حضورا يف جناح 

بشكلها  املرصي  السوق  داخل  السطوع  يف  وبدأت  املعرض،  داخل  أوبل 

عىل  أوبل  حرصت  الذي  والخارجي  الداخيل  وتصميمها  الجذاب،  الجديد 

أن يكون عرصي وريايض يف نفس الوقت مريحا لعمالئها، وبالتايل تستطيع 

السيارة تقديم تجربة ومتعة جديدة يف قيادة السيارة ال حدود لها .

                               أوبل تكشف عن سيارتها أسرتا

يف معرض أوتوماك فورميوال
GTC 2013 

 سيارة مازيراتي كواتروبورت 2013

إيطالية فخامة 

هونــــــــــــدا من  التجريبية   النسخة 

يوربان                  يف معرض ديرتويت

للسيارات 2013 
SUV 



 ابطال مقاطعة كاتالونيا امتعونا عىل مدى خمسة اعوام. مل يحصدوا االلقاب فقط! بل حصدوها باسلوب

 راقي حديث وصنعوا طريقة لعب جديده اليوم تعلم يف اكادمييات الكره حول العامل. نجوم التيكا تاكا

 نقلونا من اسلوب قرة قدم عرصية اىل كرة قدم مستقبلية. لقد عرفنا االن كيف ستكون كرة القدم يف

 املستقبل. فقد بدات بالفعل اغلب اكادمييات العامل بتدريس طريقة التيكا تاكا للمواهب الجديده. ولكن

هل انهارت االمرباطورية الكاتالونيه ام انها مجرد كبوة جواد؟

 شاهدنا منذ بداية املوسم كيف ان مستوى فريق برشلونة بدأ بالرتاجع بعدما تيقضت الفرق املنافسه

 لخطت التيكا تاكا وقاموا بخطط دفاعية مضاده لرضب الفريق الكاتالوين بهجامت مرتده حاسمه, ففي

 املوسم املايض استطاع عمالق لندن نادي تشيليس ان يقهر برشلونة يف عقر دارة يف نصف نهايئ دوري

 ابطال اوروبا واخرجه من البطولة ليتوج الفريق اللندين بطال لألندية االوروبية يف وقت الحق. ولكن كيف

 فعلها تشيليس؟ بعدما فاز النادي اللندين يف لندن بنتيجة واحد صفر كان يأمن كل من من يتابع كرة القدم

 ان نتيجة مباراة االياب يف برشلونة ستكون تاريخية عىل النادي اللندين, ولكن حدث ما مل يكن يف الحسبان!

 دخل النادي اللندين بخطه دفاعية صلبه اي انه استخدم 9 العبني ليدافعوا ويعتمدوا عىل الهجامت املرتده

 ورمي الكرة للمهاجم الوحيد دروجبا. وبالفعل استطاع تشيليس ان يرضب مرمى برشلونة بهدفني لتنتهي

 املباراة بنتيجة 2-2 و 2-3 للنادي اللندين يف مجموع املباراتني بالرغم ان تشيليس مل يستحوذ اىل عىل %25

يف السيطرة عىل الكرة يف مباراة االيايب .ل

وانها برشلونة  لعب  لطريقة  بالفعل  تيقضت  الفرق  ان  الحايل  املوسم  بداية  يف  تكرث  االحاديث   بدأت 

 اصبحت مكشوفة الغلب الخصوم. ورأينا ان التقدم بالسن الغلب العبني النادي ورحيل املدرب التاريخي

بيب جوارديوال عن النادي كان له تأثري سلبي عىل أداء النادي. ا

 وقد بدأت عالمات الضعف عىل برشلونة تظهر مع إرشاف املوسم عىل النهاية عندما احتدم الرصاع عىل

 بطولة كأس امللك االسباين ودوري ابطال اوروبا حيث ان برشلونة سقط يف فخ اي يس ميالن يف ذهاب

 الدور ال16 للبطولة وخرس بنتيجة 2-0 ثم تعرث يف عقر داره امام خصمه

 اللدود النادي املليك ريال مدريد وخرس بنتيجة 3-1 وخرج من نصف نهايئ الكاس. ومل تنتهي العرثات  

 هنا بل عمق النادي املليك جراح غرميه عندما هزمه مرتني يف نفس االسبوع عندما الحق به الهزميه الثانية

يف بطولة الدوري املحيل بنتيجة 2-1. ي

 يذكر ان نادي برشلونة قريب جدا من حسم لقب الدوري االسباين فهو يبتعد بفارق كبري من النقاط عن

 اقرب مالحقيه نادي اتليتكو مدريد ولكن دعونا نتوقف قليال! كيف المرباطورية برشلونة ان تنهار وهم

 االقرب للفوز بلقب الدوري؟ كيف لنا ان نحكم عىل فريق قريب من الفوز بالدوري بالفاشل او باملنهار؟

 ان دل هذا عىل شيئ فإنه يدل عىل عظمة ما قدمه النادي الكاتالوين يف املواسم املاضيه  التي جعلت

 مراقبني الكرة يصفوه باملنهار مبجرد الخساره ب3 مباريات متتاليه؟ وإعتربوا ان الفوز بلقب الدوري غري

املواهب اكادميية تخريج  لفريق ميلك اضخم  تراجع مستواه ولكن  كيف  النادي  ان  نتفق عىل   كايف!. 

 باالنهيار؟ كيف لفريق يفوز ببطولة عىل اقل تقدير يف كل موسم باالنهيار؟ واخرياً كيف لفريق ميلك نجم

نجوم الكرة ليونيل مييس باالنهيار؟

باألنــهيـــــــــــــــــار تبدأ  الكاتالونية  االمرباطورية 

 يف يومــا ما ساقول ألوالدي وأحفادي اني عاصرت عصر برشلونة الذهيب

 وشاهدت ميسي حيطم االرقام القياسية رقمًا رقما ساخربهم عن تفاصيل

افضل تشكيلة كرة قدم عرفها  التاريخ .

نادي هال سييت اإلنكليزي بنكهة الفراعنة ........ي
رجــل األعمال املصري عـــالم جيلب النـــجاح لــلنادي

 إستطاع نـــادي هــال سيتي الذي ينافس يف دوري الدرجة االوىل
لينعش النادي  اىل  مرصين  العبــني  ثالث  يجلب  ان   االنجليزي 
االخري اليوم  ففي  املقبل,  املوسم  االضواء  لدوري  للتأهل   آماله 
الهداف النجم  يجلب  ان  النادي  استطاع  الشتوية   لالنتقاالت 
 محمد ناجي جدو عىل سبيل االعارة من نادي القرن االفريقي
 النادي األهيل حتى نهاية املوسم الحايل ونجم وسط  املنتخب
الدوري يف  الخربه  صاحب  اىل  لينضام  فتحي  أحمد   املرصي 
 االنجليزي أحمد املحمدي. يذكر ان النجم محمد جدو استطاع
 ان يتأقلم يف اجواء الدوري االنجليزي بوقت زمني قصري واصبح
 من اساسيات الفريق حيث استطاع ان يسجل عدة اهداف منذ
ان جامهري املايض. والجميل  العام  الشهر األخري من   قدومه يف 
 النادي االنجليزي بدأت بتأليف اناشيد تشجيعية للنجم املرصي
 حيث غنت كلام دخل جدو ارض امللعب ) اذا احتجت هدف

اتصل بجدو( . 
 بــفــضل الثاليث املرصي يحتل نادي هال سيتي املركز الثاين يف
 جدول الرتتيب ويتوقع املراقبني صعوده للدوري املمتاز يف حال
 استمر الفريق عىل نفس املنوال وجدير بالذكر ان تألق الفريق
 بدأ عندما تم نقل ملكية النادي لرجيل االعامل املرصيني عاصم

 وايهاب عالم .

 قالت صحيفة »الحياة« اللندنية ىف تقرير مطول لها عن هال سيتى ان رجل األعامل املرصي عاصم عالم الذى يعمل
ىف مجال املواىنء قام برشاء النادى ىف اكتوبر من عام 2010 بدفع جنية اسرتلينى واحد، حيث انه تعهد بدفع كل

ديون النادى التى كانت تبلغ 30 مليون جنيه اسرتلينى . 
 عالم صاحب الـ60 عاما انتقل من مرص اىل انجلرتا عام 1968 واختار مدينة هال الساحلية لينىشء اعامله اىل ان

اصبح مالكا الهم املواىنء هناك، فضال عن اشتهاره باالعامل الخريية والتربعات .
او عاشق باملرصى  لقب  الذى  بروس  للمدرب ستيف  الفرصة  تجربة هال سيتى مبنح  نجاح   واستعان عالم عىل 
 املرصيني حيث انه استقطب العديد من الالعبني من مرص منهم عمرو زىك واحمد حسام »ميدو« واحمد املحمدى

واخرهم احمد فتحى ومحمد ناجى »جدو« .

نجم هال سيتي / جدورجل األعمال المصري عاصم عالم 
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فور ألمريكا  عبدالرازق  غادة  الفنانة   سافرت 

األوىل مولودتها  روتانا  ابنتها  بإنجاب   علمها 

بذلك سعيدة  إنها  غادة  وقالت   خديجة، 

»اسم وأضافت:  كثرياً،  انتظرته  الذي   الحدث 

 خديجة كان من اختياري ألنه من األسامء

أخرى ناحية  من  قلبي«،  إىل   املحببة 

الجديد فيلمها  تصوير  غادة   أوقفت 

الجديد ملسلسلها  لإلعداد   »جرسونرية« 

 »حكاية حياة« عىل أن تستأنف نشاطها

وحفيدتها ابنتها  علر  االطمئنان  بعد 

الفنانة فيه  أصبحت  وقت   يف 

البعض تكهن  فيام  النحافة،  درجة  إىل  وصل  غريب جداً  بشكل  وزنها  نقص  بسبب  الفني  الوسط  عبدالرازق حديث   غادة 

ناحيتها من  وزنها،  إلنقاص  تجميل  جراحة  إجراء  بهدف  كان  األخرية  الفرتة  يف  الخارج  إىل  مرات  عدة  غادة  سفر   بأن 

منتظم! بشكل  الرياضة  ومتارس  معني  »دايت«  عىل  تواظب  أنها  مؤكدة  نهائياً،  الشأن  هذا  يف  الحديث  غادة  رفضت 

مايك ناصر يتألق يف حفالت لندن

مايك نارص فنان صاعد يبلغ من العمر العرشين عام ، وصل إىل لندن ليخطف األضواء بجاذبيته وحضوره الالفت 

وصوته الجبيل وليحيي ليايل الفن والطرب ويضيف لسهرات لندن الحامس والحيوية. وما مييز هذا الفنان أنه يتقن الغناء 

بجميع اللهجات العربية ويغني بأكرث من خمس لغات مختلفة . الفنان مايك نارص متعدد املواهب فهو يكتب ويلحن 

أغانيه كام وأنه دعم موهبة التمثيل واإلخراج بدراسته الجامعية . أما الالفت  هو أخر جائزة حصل عليها يف لندن بعد 

أن متكن مايك من الدخول إىل قلوب الجمهور العريب والغريب بلندن برسعة هائلة حصل مايك نارص عىل جائزة › أفضل 

مطرب عريب بالغرب ‹ لعام 2012  . أول أغنية ملايك كانت › إنت الوحيد ‹ من كلامته وألحانه وصورت عىل طريقة 

الفيديو كليب. أما ثاين عمل كان أغنية › رمش عيونها ‹ الرميكس التي صورت بلندن . مايك نارص بقيم و يدير أعامله 

الفنية يف لندن و هو بصدد تحضري أعامل جديدة ومن ضمنهم عمل ضخم باإلشرتاك مع أهم املوسيقيون العرب يف لندن 

مام ستكون قنبلة املوسم ومفاجأة سارة وجديدة من نوعها و و يقول مايك بأن مجلة أرابيسك تلعب دوراً مهامً يف األوساط 

العربية يف لندن و خاصة لجهة تغطيتها للحفالت و للمواهب الواعدة يف مختلف املجاالت.

مشس الكويتية  تهوى املشاكل واحلروب

أليسا تستجم على شواطىءغادة عبد الرازق جدة ) تاتا(
باريس 
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بعد غيابها سبع سنوات عن التلفزيون ويف أول إطاللة لها مع اإلعالمية رابعة الزيات يف برنامج “بعدنا مع رابعة” تثبت 

للمواجهات  جديدة  أبواب  الحلقة  خالل  نفسها  عيل  فتحت شمس  فقد  والحروب،  املشاكل  تهوى  أنها  الكويتية  شمس 

والصدامات، فقد هاجمت الفنانة أحالم بعنف وانتقدت ميادة الحناوي وتفننت يف الهجوم والشتائم لفضل شاكر .

وقد بدأت شمس الحلقة بتحية معجبيها وبسؤالها عن شخصيتها قالت انها ليست مثرية للجدل وألنها نقلت حياة املرأة 

الخليجية لذلك فهم ال يحبونها ألنه مجتمع يحب الكذب أما هي فرصيحة .

يذكر أن الفنانة شمس أساءت كثرياً لنفسها و ُوِجه لها الكثري من االنتقادات لهجومها عىل الفنانة املبدعة أحالم و مل تحرتم 

قدرة أحالم الفنية و حاولت أن تثبت نفسها من خالل الهجوم عىل النجوم وليس من خالل تطوير قدراتها الفنية و هذا ما 

جعلها تخرس الكثري من متابعينها .

باريس منذ  إليسا إىل  اللبنانية  النجمة  سافرت 

املصمم  أزياء  عروض  آخر  لتحرض  قليلة  أيام 

الحفل  انتهاء  وبعد  صعب،  إييل  اللبناين 

إضافية  أيام  عدة  رحلتها  مد  إليسا  قررت 

لالستجامم عىل أحد شواطئ باريس، وقامت 

إليسا باالتفاق مع أحد املصورين الفرنسيني 

فيه  سرتتدي  جديد  سيشن«  »فوتو  لعمل 

الكوليكشن  يف  صعب  تصميامت  أحدث 

الحديث الذي قدمه أخرياً .
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ديانا كرزون تقتحم سوق الغناء اخلليجي

جانيت جاكسون تتزوج مليارديرًا قطريًا

قالت املغنية األمريكية، جانيت جاكسون ، الشقيقة الصغرى ملغني البوب 

األمرييك إنها تزوجت من صديقها رجل األعامل القطري ، وسام املانع ، العام 

املايض .

وأضافت »جاكسون«، يف بيان صحفي وصل إىل برنامج »انرتتينمنت تونايت«، 

مساء اإلثنني، أن »الشائعات بشأن إقامتنا لحفل زفاف كبري ليست صحيحة 

باملرة، فقد تزوجنا العام املايض يف حفل هادئ وخاص وجميل، وكانت هدايا 

الزواج لبعضنا مساهامت ملؤسساتنا الخريية لألطفال التي يدعمها كل منا«.

ووضعت »جاكسون« 46 عاما، بذلك حًدا فاصاًل للتقارير اإلعالمية والصحافية 

وسام  امللياردير  من  زواجها  اقرتاب  عن  املاضية  الفرتة  تحدثت طوال  التي 

املانع، 37 عاماً .

كانت جانيت جاكسون قد تزوجت من املغني جيمس ديبارج عام 1984، 

لكن انتهى الزواج بعد عام، ثم تزوجت عام 1991 من املخرج رينيه اليزوندو 

قبل أن ينتهي بالطالق عام 2000

حورية فرغلي: مل أتزوج من ثري عربي

نفت الفنانــــة حوريــــة فرغــــيل ما تردد 

ثٍر عريب رساً، حيث  من  زواجها  عن  مؤخراً 

أكدت فرغيل يف ترصيحات خاصة قائلــة: 

الذي  ما  ثم  أبداً  الرس  يف  أتزوج  لن   «

مشهورة  فنانة  أنا  ذلك؟  لفعل  يدفعني 

سمعتي  عىل  الحفاظ  وأريد  جمهوري  يل 

وحينام أتزوج سأعلن عىل املأل« .

»ميشيل« مفاجأة حفل األوسكار .... وأوباما يتابع من  
البيت األبيض

مل يكن حفل األوسكار هذا العام منعزالً عن البيت األبيض، بعد أن شارك أوباما وزوجته 

ميشيل يف الحفل الـ85، لكن عىل طريقتهام الخاصة، حيث قام أوباما مبتابعة تفاصيل 

الحفل عرب شاشات عرض »ثري دي«، املوجودة بالبيت األبيض، وذلك مبشاركة العاملني 

معه حتى أنه تفاعل مع الجوائز التي قُدمت، أما زوجته »ميشيل« فكانت أول سيدة 

أوىل تشارك يف هذا الحفل الفني بعد أن تم اختيارها للمشاركة وتسليم جائزة أفضل 

فيلم ما أحدث مفاجأة لكل الحضور، وهو ما فرسه البعض بأنه يحمل طابعاً سياسياً. وظهرت »ميشيل« عىل شاشة يف بث مبارش من البيت األبيض يف واشنطن، التي 

تبعد مسافة 4800 كيلومرت عن املرسح الذي أقيم عليه حفل األوسكار يف هوليوود . وأثنت »ميشيل« عىل عمل صناع األفالم قبل أن تعلن فوز فيلم »أرجو« بجائزة 

العام »جعلتنا نضحك ونبيك ونتشبث مبقاعدنا بقوة أكرب«. التي ارتدت فستاناً فضياً، إن األفالم املرشحة لجائزة أفضل فيلم هذا  . وقالت »ميشيل«،  أفضل فيلم 

وأضافت: »ذكّرتنا بأن بإمكاننا التغلب عىل أي عقبات إذا ما دققنا مبا يكفي وبقوة كافية. إنها مهمة عىل نحو خاص للشبان. إنهم ينخرطون كل يوم ىف الفنون 

ويتعلمون فتح آفاق خيالهم.. ويكافحون لتحقيق هذه األحالم«. وقال املمثل األمرييك بن أفليك، مخرج فيلم »أرجو« والذي شارك يف إنتاجه أيضا، إنه مل يكن يصدق 

نفسه عندما قدمت »ميشيل« الجائزة، وأضاف بعد أن تسلم جائزة أفضل فيلم: »كونها أول سيدة أوىل )تقدم جائزة أوسكار( رشف كبري.. كان أمراً رائعاً للغاية«.

ديانا  األردنية  املطربة  أخرياً  طرحت 

كرزون يف  يوم الحب  ألبومها الخليجي 

،  والذي  خليجية«  »جلسة  الجديد 

من  عدد  بني  متنوعة   يضم  11  أغنية 

والسعودية  العراقية  منها  اللهجات 

بها  تقتحم  جديدة  تجربة  يف  واألردنية، 

ألبومها  بعد  الخليجي  الغناء  ديانا سوق 

ديانا  تتعاون   ، بالعايل«  »راسك  األخري 

شعراء  أبرز  من  عدد  مع  ألبومها  يف 

حرصت  أنها  وأكدت  الخليجية،  األغنية 

بعناية  األلبوم  أغنيات  اختيار  عىل 

لجمهورها.  جديدة  تجربة  لتقدم  فائقة 

عن  ديانا  عربت   ، أخرى  ناحية  من 

سعادتها بردود األفعال التي وصلتها عن 

أيام يف حفل توزيع جوائز »الدير جيست« مؤكدة  به منذ  الذي ظهرت  الجديد  اللوك 

حريصة  وأنها  ألخرى  فرتة  من  بها  الخاص  اللوك  تغيري  وأهمية  لرضورة  التفتت  أنها 

واآلخر.  الحني  بني  ومبتكر  جديد  بيشء  لجمهورها  لتظهر  األسلوب  ذلك  اتباع  عيل 
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