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ثالث فنادق مميزة
عنوان واحد ل�بداع

توجه إ	 عنوان الفخامة حيث املناظر اخلالبة،
اخلدمة الشخصية واملأكوالت الشهية تصنع

جتربة غ� عادية. ٢٢ مطعم� لتذوق نكهات فريدة،
منتجعني صحيني ل�س�خاء، والعرض ا�ك� شهرة

£ دبي، ال ب�ل. قمة الضيافة بإنتظاركم £
احلبتور سيتي - وجهة كل مسافر مميز.
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Editors’ LETTER

Art London Dubai
brings his network to the GCC 

It’s exciting times for art lovers of the GCC as the official artist to the 
London 2012 Olympics, Darren Baker, has partnered with Dubai based 
entrepreneur Jason Cook, to launch a brand new online gallery – Art 
London Dubai. 
Art London Dubai have launched with an impressive selection of UK 
based artists including celebrity painter David Harper, the incredibly 
talented Clarissa C James and the inspirational Cindy Lass, to name 
just a few. Visitors to the site will discover an array of Fine Art, Equine 
Art, Polo Art, Urban Art and much more to suit a variety of budgets. 
Art London Dubai is also a proud ambassador of The Prince’s Trust, 
with Co-Founder Darren being one of the UK’s most commercial 
artists having given over £800,000 to charities close to his heart, 
including The Prince’s Trust. 
This platform is the ultimate destination for art lovers of the region 
looking for an eclectic, mesmerizing selection of original art and 
limited-edition prints from some of the worlds most talented artists. 
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استون مارتين
تطلق برنامجها الجديد كليًا للعام 2019

برنامج  إطالق  عزمها  عن  الفاخرة،  الرياضية  السيارات  بصناعة  المتخصصة  الرائدة  البريطانية  الشركة   ،Aston Martin أعلنت 
السباقات،  حلبات  على  ومشّوقة  حماسية  تجارب  اختبار  للعمالء  ستتيح  والتي   ،2019 لعام  الجديدة  والتجارب  باألنشطة  حافٍل 
والحصول على إرشادات الخبراء من خالل نادي السائقين AMR Drivers’ Club. ويُعتبر هذا النادي بمثابة أكاديمية متخصصة 
بتجارب القيادة وتقّدم مستويات مختلفة من الدروس والتوجيهات التي تُناسب احتياجات كل سائق، بدءًا من التعرّف على 
القدرات الخاصة واالستثنائية لسيارات Aston Martin، ووصواًل إلى استكشاف القدرات القصوى لبعض سيارات العالمة األكثر 

تطورًا وقّوة، وخصوصًا للعمالء الذين يتطلّعون إلى اختبار مهاراتهم على مسارات وحلبات السباق.

AMR Experience تجربة
يتمحور امل�شتوى االأول Discovery من جتربة AMR Experience حول اال�شتك�شاف؛ 
و�شتقّدم هذه التجربة جمموعة من املعلومات حول عالمة Aston Martin ومنتجاتها 
املتمّر�شني.   Aston Martin ُمدّربي  اأحد  اإلى دور�س مبا�شرة مع  باالإ�شافة  املختلفة، 
اأ�شحاب  �شيحظى  حيث  ’االأداء‘؛  حول  فيتمحور   Performance الثاين  امل�شتوى  اأّما 
�شيارات Aston Martin بفر�شة ا�شتك�شاف اإمكانات وقدرات �شياراتهم، واال�شتفادة 
بالتوجيهات  لتزويدهم  متخ�ش�س  مدرٍب  مع  التعاون  يت�شّمن  اإ�شايف  خياٍر  من 

واالإر�شادات املنا�شبة.

AMR Academy
مع  تعاونهم  خالل  من  ومهاراتهم  خرباتهم  ل�شقل  قّيمة  بفر�شٍة  ال�شائقون  �شيحظى 
فريٍق من املُدّربني املحرتفني لدى �شركة Aston Martin، باالإ�شافة اإلى جتربة اأحدث 
طرازات ال�شركة، بدءًا من امل�شتوى االأول و�شواًل اإلى امل�شتوى 3 على مدى يوم ون�شف 
لكل م�شتوى. ومع تطوير العمالء لقدراتهم على حلبات ال�شباق، �شُيتاح لهم التقّدم نحو 

.AMR GT Academy امل�شتوى التايل، اإلى اأن ي�شبحوا جاهزين خلو�س جتارب

أخبار عالمية
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كأس دبي العالمي للخيول
ثندر سنو يحتفظ بلقب الفوز في النسخة٢٤

العالمي  دبي  كأس  لقب  على  جودلفين  إلسطبالت  المملوك  سنو  ثندر  الجواد  حافظ 
للخيول في نسخته الـ24 والتي أقيمت على مضمار ميدان ، وبلغت قيمة جوائزها المالية 
35 مليون دوالر. ويعتبر هذا إنجاز تاريخي لإلمارات بفوز ثندر سنو للعام الثاني على التوالي 
حقق  أن  خيل  ألي  يسبق  لم  حيث   ، العالمي  بالكأس  احتفاظه  و  العالمي  دبي  بكأس 

اللقب مرتين على التوالي.

مناسبات خليجية
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ثندر سنو يحتفظ بلقب الفوز

نتائج كأس دبي العالمي للخيول
منقولة  العامل  يف  للخيول  �شباق  الأهم   24 رقم  والدورة  امل�شابقة  مناف�شات 
“ميدان” اأرقى  االآن على قنوات دبي الريا�شية، تقام امل�شابقات على حلقة 
م�شمار خيول يف العامل. فوز احل�شان اأيه اإف ماهر اململوك خلالد النابودة 
“جودولفني مايل”،  الثاين هو  ال�شباق  دبي كحيلة كال�شيك.  االأول  بال�شباق 
اجلواد  بال�شباق  يفوز  رملية،  اأر�شية  على  دوالر،  مليون   1.5 جوائزه  قيمة 
فريق  من  كاونرت”  “كرو�س  فوز  الثالث  ال�شوط  فرونت.  كول  الأمريكي 

جودولفني ال�شوط الرابع فوز اجلواد بلو بوينت من فريق جودولفني. ال�شوط 
فوز  دوالر،  مليون   2.5 “النابودة مبجموع جوائز  االإمارات  ديربي  اخلام�س 
الأمريكي  اجلواد  فوز  ال�شاد�س  ال�شوط  بارافيه.  كيو  بل�س  الأمريكي  اجلوار 
الياباين  املهر  به  يفوز  ال�شابع  ال�شوط  روكينجهام.  ب�شعار  جت  واي  اك�س 
“اأملوند اأي”. ال�شوط الثامن فوز اأولد بر�شيان من فريق جودولفني. كاأ�س دبي 

العاملي وال�شباق الرئي�شي يفوز به ثندر �شنو من اإيرلندا.
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روبيرتو كافالي 

 .SS19 روبرتو كافالي  دلل سيدتك وتعاملها مع قطعة مجوهرات مذهلة من مجموعة 
االختيار من بين مجموعة من األساور واألقواس المتقنة ، والخواتم الساحرة ، وسحر الفتة 
تتسم  االنيق.  مظهرها  يحتاجها  أن  المؤكد  من  التي  نوعها  من  فريدة  وأقراط  للنظر 

القالدات األنيقة بسحر مميز والفت للنظر، إضافة إلى حافة جريئة ومثيرة ألي مناسبة.

دع جمال المجوهرات يتحدث 

Dalia Assi  - داليا عاصي

LIFE STYLE
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 Roberto Cavalli
Express Your Deep Emotion 
Spoil your lady and treat her to a stunning piece of jewellery from 
Roberto Cavalli’s SS19 collection.
Choose from a selection of elaborate bracelets and cuffs, statement rings, 
eye-catching charms and unique earrings that are sure to sweep her off 
her feet. Elegant necklaces are adorned with eye-catching charms and 
pendants, adding a bold and dramatic edge to any loo
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Montblanc M-RED

للكتابة،  فائقة  متعة  تمنح  والتي  النفيس،  األحمر  الراتنج  من  يدويًا  المصنوعة  الكتابة  أدوات  من  مذهلة  مجموعة  بين  من  اختر 
فضاًل عن منتجات راقية مصنوعة في إيطاليا من جلود »سافيانو« الفاخرة. سوار منسوج من الجلد األحمر، مزيّن بشعار مصقول 
وغير المع لحلقات »مون بالن« الثالث المميزة، وزوج من أزرار األكمام المستديرة من الفوالذ الصلب مع طالء من الورنيش باللون 
األحمر. ينتظرك بكل تأكيد رفيق لمدى الحياة من خالل الحرفية الفنية البارعة للدار وتصاميمها الجميلة - وربما ترمز للحب مدى 

الحياة أيضًا. ولم يكن من السهل أبداً التعبير عن مشاعرك القلبية.

متعة فائقة للكتابة
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بازل ٢٠١٩

العالم،  في  والمجوهرات  الساعات  معارض  وأهّم  أكبر  أحد  مؤخراً  السويسريّة  بازل  مدينة  استضافة 
معرض بازل حيث قدمت أعرق العالمات التجاريّة العالمّية أحدث ابتكاراتها. وهذا العام، أقيم هذا الحدث 
 Bvlgari في 21 مارس الماضي واستمرّ أليّام عّدة، وقد شاركت فيه أبرز الدور الرائدة في هذا المجال ومنها
من  اجواء  يبعث  الذي  المميز  وديكوره  بضخامته  العام  هذا  دورة  وتميزت   .Zenithو  Chanelو  Rolexو
الفخامة والرقي، وهو امر متوقع مع تواجد نخبة من اهم عالمات الساعات في العالم، واليك ابرز ما تم 

تقديمه هذه السنة.

منصة الفخامة من دون منافس 

Dani Hana -داني حنا
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BASELWORLD 2019
A New Shape for Excellence

Baselworld is in the process of reinventing itself and, while the process is ongoing, we have a number 
of enhancements implemented for the 2019 edition that promise to improve the experience for 
exhibitors and visitors, alike. For starters, communication has been upped significantly, both in 
terms of quality and quantity.  A focus of criticism in the past, Baselworld hospitality services, too, 
have been upgraded. Following an initiative taken by Baselworld’s new management, hotels and 
restaurants were invited to partner with the show in an effort to ensure that prices were not raised 

exorbitantly during the show, as had been the case in the pas
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Aquis Date Relief  أوريس
�شاعة اأوري�س Aquis Date Relief م�شتوحاة من لون و�شعور املاء. ي�شتح�شر امليناء الرمادي لون بحر عا�شف، فيما ت�شتح�شر اأرقام مقيا�س الغو�س الرئي�شية بال�شاعة تركيبة املاء، ف�شال 
عن دوره االأ�شا�شي يف احلياة ب�شفة عامة.  تتقا�شم ال�شاعة بنيتها املعمارية وقيم اأدائها مع �شاعة  اأوري�س Aquis Date، حيث تاأتي بعلبة من الفوالذ املقاوم لل�شداأ بحجم 43.50 مللم 
)1.713 بو�شة( مع حافة غوا�س دوارة اأحادية الجتاه، كما ميكنها مقاومة ت�شرب املياه حتى عمق 30 بار )300 مرت(. وتتوفر ال�شاعة بخيارات الأ�شرطة اأو ال�شوار املعدين ، وحتتوي على 

.®Super-LumiNova  كري�شتال زفري فوق ميناء مزّين بعالمات �شاعات مطّبقة، حم�شوة، على غرار عقربْي ال�شاعات والدقائق، بـمادة

برميجياني فلورييه
قامت دار ال�شاعات ال�شوي�شرية “برميجياين فلورييه” بك�شف النقاب عن اإ�شدار كالبا الرجايل اجلديد لتعود ت�شكيلة كالبا، التي تعّد اإحدى �شاعات برميجياين فلورييه االأيقونية منذ 
بدايتها يف عام 2001، جمددًا لتخطف االأ�شواء يف 2019 باإطالق طراز رجايل اأنيق من التيتانيوم. حتتوي �شاعة كالباغراف كرونومرت تيتانيوم على كرونوغراف متكامل يتناغم ب�شال�شة 
يف حميط علبة ال�شاعة. جت�شد ال�شاعة التناغم الرائع بني اجلوهر وال�شكل، العلبة وحركتها، كما جميع �شاعات كالبا اجلديدة. كما ي�شفي الكرونوغراف تلك اللم�شة الريا�شية احلديثة 

جدًا التي تتحلى بها هذه ال�شاعات املميزة.

Oris Aquis Date Relief
The Oris Aquis Date Relief carries over many of the identifying attributes of the brand’s popular line of divers. For fans of Oris and the Aquis, 
the big news here will center on the fact that this is the first Aquis to feature a bezel in relief, meaning that the Arabic numerals and scale on 
the watch’s stainless steel bezel are rendered three-dimensionally rather than flat against the surface. The details from the core Aquis Date 
line that carry over range from the size, 43.5 mm, to the movement, automatic Oris caliber 733 that uses a Sellita SW 200-1 with a 38-hour 
power reserve for its base. Water resistance remains at a robust 300 meters.

Parmigiani  Kalpagraphe 
The Kalpa Collection is once again set to take centre stage in 2019 with the launch of a new and daring men’s model in titanium. The 
Kalpagraphe Chronomètre Titanium is a tonneau-shaped integrated chronograph made entirely in-house. The movement is shaped to fit 
exactly inside the case, as on all Kalpa timepieces. The timepiece has this ultra-modern sporty touch which makes it truly distinctive.

بازل 2019
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Récital  بوفيه
وGrand Récital يف    Astériumوهي اأول �شاعة يف جمموعة ح�شرية مكّر�شة لعلم الفلك. ثم جاءت �شاعتا التوربيون ،Shooting Star يف عام 2016، ك�شفت بوفيه 1822 عن توربيون
2017 و2018، على التوايل. وي�شتك�شف هذا الثالثي، ب�شورة تتجاوز اخل�شو�شيات التقنية كل ال�شاعات الثالث، و�شائاًل جديدة للتعبري عن قيا�س الوقت. حيث ي�شّكل اإطار ال�شاعة امل�شمم 

 .6 ال�شاعة  مو�شع  يف  مائل  باإطار   ،1822 بوفيه  مالك  رايف  با�شكال  ال�شيد  ت�شميمه  و�شع  الذي   ،”writing slope“ ب�شكل مائل الكتابة م�شدر اإلهامها ودعمها. ويتمّيز اإطار ال�شاعة

إبرهارد آند كو - كرونو 4 جراند تايل
توا�شل  اإبرهارد اآند كو طرح اإ�شدارات جديدة من �شل�شلة كرونو 4 املبتكرة من ال�شاعات ال�شخمة التي تت�شمن �شعار ريا�شة ال�شيارات، اأحدث اإ�شدار يف خط كرونوغرافات كرونو 4 

جراند تايل  كبرية احلجم يف اإ�شدار حمدود من 500 قطعة.
بعلبة �شوداء من الفوالذ املقاوم لل�شداأ وحزام مطاطي اأ�شود ، تتميز كرونو 4 جراند تايل ب�شكل ديناميكي وريا�شي يزينه �شعار E بكل فخر على اجلانب.

وحتتوي العلبة ذات احلجم الكبري )43 مللم( على حركة ميكانيكية بتعبئة اأوتوماتيكية. 

BOVET - Récital
In 2016, BOVET 1822 unveiled the Shooting Star tourbillon, the first timepiece in an exclusive collection dedicated to astronomy. The Astérium 
and Grand Récital tourbillons then followed in 2017 and 2018 respectively. Each of the three timepieces boasted groundbreaking technical 
specificities and explored new ways of measuring time, and each was also housed in a characteristic inclined case, inspired by and shaped like 
a sloped writing desk.

Chrono 4 Grande Taille
Eberhard & Co continues to come up with new iterations of their innovative Chrono 4 line of outsize watches embedded with a motorsports 
theme, The latest edition in the line of oversized chronographs is the Chrono 4 Grande Taille in a limited edition of 500 pieces. With a black 
stainless steel case and black rubber strap, the Chrono 4 Grande Taille exudes a dynamic and sporting look, proudly carrying the E motif 
on the side.  The generously dimensioned case (43mm) hides a mechanical movement with automatic winding. Like all the other Chrono4 
models by Eberhard & Co. it is characterized by an exclusive feature: its four counters are arranged in a horizontal row, which makes reading 
the time a logical and consequent operation. The display follows a natural progression of time: minutes and hours hand, 24 hours and small 
seconds hand. 
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روجيه دوبوي - أكسكاليبور
تتوّفر �شاعة اأك�شكاليبور 36 باإ�شداَرين اأنيَقني باأ�شلوب الروك حمدوَدين بـ 88 قطعة. مبيناء المع باللون االأبي�س النقّي اأو االأ�شود، توّفر اأك�شكاليبور 36 اإمكانية االختيار بني علبة من الذهب 
عة مبا�شات بي�شاء. يف ذروة الرتف الالفت باأ�شلوب البانك، ي�شمن �شوار متوافق من جلد العجل الأ�شلي – �شواء  الوردي اأو الأبي�س، وكلتاهما مزّودتان باإطار واأجزاء ناتئة لل�شوار مر�شّ
باللون الأبي�س مع م�شامري فولذية مطلّية بالذهب 5N اأو اأ�شود مع م�شامري فولذية مطلّية بالذهب 5N – تخ�شي�س هذه االأك�ش�شوارات الرائعة حقًا للن�شاء اللواتي ال يخ�َشنَي التفّرد 

والتمّيز و�شط اأّي ح�شد.

 إكسكاليبور شوتينغ ستار 
اإنها املّرة الأولى التي يتّم فيها عر�س تعقيد من هذا النوع يف �شاعة بهذا احلجم ال�شغري وهذا التعقيد هو نتيجة عاَمني من التطوير على َيد �شانعي �شاعات روجيه دوبوي. بف�شل اأنظمة 
حركتها املهيكلة االأنيقة وموادها املُختارة من بني اأفخم واأكرث املواد ابتكارّيًة، تقّدم �شاعة اأك�شكاليبور �شوتينغ �شتار زواجًا مثاليًا بني تقنية �شناعة ال�شاعات الفاخرة واالأناقة الطبيعية. 
ُتعد �شاعة اأك�شكاليبور �شوتينغ �شتار بقطر 36 مللم هي تعبري مثايل عن قدرة روجيه دوبوي على بناء امل�شتحيل. م�شّممة للن�شاء املمّيزات، تن�شح �شاعة اأك�شكاليبور �شوتينغ �شتار باجلراأة 

التي قد تتمّناها اأي فتاة.

ROGER DUBUIS – EXCALIBUR
Well-known for his avant-garde watchmaking and his non-conformist spirit, Roger Dubuis seems to have understood that the “men’s or 
women’s watch” concept is largely old-fashioned, and so he concentrates on the “versatility” of the diameter of his new Excalibur 36. In fact, a 
jewelled timepiece is not necessarily destined to be worn by the fairer sex – some male clients really like diameters smaller than 40mm, and 
others favour bezels studded with precious stones.

Roger Dubuis Excalibur Shooting Star
With a diameter of 36mm is the Excalibur Shooting Star rather modest in size. This adds to its wearing comfort but doesn’t take away from 
its wrist presence, as the designers of Roger Dubuis carefully sculpted this creation. It has all the hallmarks of an Excalibur, from the hallmark 
bezel design to the three lugs that hold the strap. 

بازل 2019
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روجيه دوبوي- العين
 قام �شانع ال�شاعات يف جنيف روجيه دوبوي بتطوير اإ�شدار حمدود من 50 قطعة من �شاعة اأك�شكاليبور اأوتوماتيك الأيقونية. يتميز اإ�شدار اأك�شكاليبور العني باألوان النادي على امليناء، 
وعبارة “الذكرى الـ 50 لتاأ�شي�س نادي العني” على ظهر علبة ال�شاعة الأنيقة. واأكد فريق العمل يف دار ال�شاعات روجيه دوبوي، على �شعادته بتلك ال�شراكة الهامة التي جت�شد حلظات 
ال�شغف بكرة القدم والتعاون مع بطل مثل نادي العني لكرة القدم الذي يتمتع ب�شهرة اأ�شطورية يف املنطقة تعد م�شدر فخر كبري لعالمة روجيه دوبوي، حيث يجمعهما الإميان بالتميز 

واحلر�س على التفوق. 

برميجياني فلورييه - غيوشيه
توريك  �شاعة  جتمع  اأالأنيق،  غيو�شيه  نق�س  ُيزينه  االأو�شط  ال�شرق  مبنطقة  خا�س  اإ�شدار  باإطالق   ”Parmigiani Fleurier فلورييه-  “برميجياين  ال�شوي�شرية  ال�شاعات  دار  قامت 
كرونومرت غيو�شيه بني جمال الت�شميم والكفاءة العالية. ويفخر فريق العمل باإبداعه وت�شميمه اأيقونة الوقت اجلديدة توريك كرونومرت غيو�شيه، ُتعد تقنية غيو�شيه اليدوية، تقنية حرفية، 

ال يتقنها �شوى عدد قليل من ال�شانعني، ُتنَق�س فيها املادة الإنتاج منط زخرفة متكرر. 

Roger Dubuis Excalibur Al Ain FC Edition
Roger Dubuis, the manufacturer of sophisticated movements,  announced the kick-off of their grand partnership with Al Ain Football Club, 
current UAE League champions and former Asian Champions. The Swiss fine watch brand renowned for its avant-garde style and timepieces 
of extreme technicality and state of the art complications, signed the agreement as Official Timekeeper of Al Ain FC at a ceremony held at the 
club’s iconic Hazza bin Zayed Stadium in Al Ain.

Parmigiani Fleurier Toric Chronomètre
Master watchmaker and restorer Michel Parmigiani unveiled his first watch in 1996, the Toric. Distinguished by its knurled bezel and 
harmonious proportions. The Toric Chronomètre is much more than a simple three-hand and date watch. The amount of historical and 
academic references that inspired the Toric are typical of a watchmaker whose quest for aesthetic harmony and mechanical perfection have 
led to some of the finest watches on the market today. Ancient Greece and nature are his key sources of inspiration and Parmigiani always 
starts the design of his watches with the case.
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A stunning three-hand model.
Breitling CEO Georges Kern says: “Curtiss Wright produced the P-40 
Warhawk at the same time Breitling and its Huit Aviation Department 
were making onboard instruments for planes used by the RAF and 
other air forces. With this partnership and these great new watches, 
we are reaffirming the importance of Breitling’s aviation heritage to 
the brand.”

The Breitling Aviator 8 B01
The Aviator 8 B01 Chronograph 43 Curtiss Warhawk is distinguished 
by its military green dial with a matte finish. The contrasting silver 
subdials – 12-hour and 30-minute chronograph counters and a small 

second subdial – indicate that the watch is driven by the Breitling 
Manufacture Caliber 01, the brand’s in-house mechanical movement, 
which delivers a remarkable power reserve of approximately 70 
hours.

Water-resistant up to 10 bar
Indexes as well as a practical red pointer. The Super-LumiNova® 
coating on the hour and minute hands and the Arabic numerals on 
the dial make it easy to read the time in any light. The COSC-certified 
chronometer has a 43-millimeter stainless-steel case presented on a 
green military strap. It is water-resistant up to 10 bar (100 meters/330 
feet).
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For the better part of a century, Breitling has enjoyed a global reputation for its links to the world of 
aviation and for its pilot’s watches. And, with the release of two chronographs and an understated 
three-hand watch com.
memorating a partnership with the maker of the iconic P-40 Warhawk airplane, Breitling makes 
it clear that aviation remains an essential part of its brand DNA. watches honor Curtiss Wright, a 
renowned American aircraft manufacturer, and the Curtiss P-40 Warhawk, its most famous plane. 
The P-40 Warhawks were manufactured between 1938 and 1944.

BREITLING
Watches Commemorate An Aviation Legend
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PARMIGIANI
ثنائية لمعصم المرأة المميزة 

مرة  ألول  فلورييه  برميجياني  صنعت  الذي  واألنيقة،  األيقونية  الساعات  من  الديناميكي  الثنائي  هذا  يتميز 
  tonneau بخطوط ، Kalpa Donna - »و«كالبا دونا - Kalpa Piccola »خصيًصا للنساء، وهما ساعتا »كالبا بيكوال
عيد  هدية  االستثنائية  الساعات  هذه  وتعّد  رائعًا.  انطباعًا  النفس  في  ليترك  أنيقًا  أنثويًا  سحرًا  ويشع  الرئيسية  

مثالية للمرأة الخاصة في حياتك.

نسب مثالية
عدا  �شيء  كل  يف  املتماثلني  دونا،  وكالبا  بيكوال  كالبا  ت�شميم  عمل  عند 
احلجم، ا�شتخدم  مي�شيل برميجياين الن�شب املثالية للرقم الذهبي كاأ�شا�س 
له. بعد ذلك عزز تناغم هذه الن�شب بتفا�شيل دائرية رقيقة مثل املنحنى 
تزويتها  مت  القرون  هذه  م�شتديرة.  القرون  اإلى  متتد  والتي  للعلبة،  الرقيق 
على  مثايل  ب�شكل  الناجت  اجلانبي  املظهر  يتنا�شب  بحيث  خا�س  ب�شكل 

املع�شم الن�شائي ، حيث اأنه م�شمم هند�شًيا لتوفري الراحة التامة.

نمط غيوشيه
تتميز كل من كالبا بيكول وكالبا دونا بنمط غيو�شيه الذي ي�شتح�شر اأ�شعة 
ال�شم�س، ويقدم انعكا�ًشا دقيًقا لتق�شيم ال�شاعات. ي�شبح النمط �شكل من 
مكثفة  األوان  متممات  مع  ملون،  بورني�س  مغلف  ميناء  كل  املوؤ�شر.  اأ�شكال 
كما  الزخرفة.  عن  الناجت  للعمق  الب�شري  بالتاأثري  معززًة  وتوم�س،  تتاألق 
للنظر  الالفت  برت�شيع   6 و   12 الرقمني  بت�شميم  برميجياين  مي�شيل  قام 
نحت  عند    Art Nouveau من  اإلهامه  .ا�شتوحى  وي�شلتون  توب  مبا�شات 
يكون  حيث  مثالية  منحنيات  على  يعتمد  اأ�شلوب  وهو  الرقمني،  منحنيات 

ال�شكل الأنثوي هو كل �شئ.

LIFE STYLE
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خيارات متعددة
ت�شغل  التي  كوارتز  حركة  وتعد  الو�شط،  يف  والدقائق  ال�شاعات  بيان  يربز 
با�شتمرار  املتزايد  للمتطلبات  رائعا  مثااًل  دونا  وكالبا  بيكوال  كالبا  �شاعتي 
من  علبة  يف  فقط  دونا  كالبا  تتوفر  فلورييه.  برميجياين  يف  لل�شاعاتيني 
ميكن  كما  عادي،  بالأحجار،  مر�شعة  العلبة  هذه  تكون  اأن  ميكن  الفولذ. 
حتى متديد املا�س اإلى ال�شوار لتوا�شل مثايل. يتوفر امليناء باألوان العاجي، 
الأزرق ال�شماوي، املخملي، وهي األوان تتما�شى متاًما مع لون حزام التم�شاح.
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ORIS-DIVE CONTROL
تقنية متقدمة ألعماق البحار

قامت دار الساعات السويسرية »أوريس« بإطالق إصدارها المحدود للمرة األولى في الشرق األوسط، يجمع إصدار 
أوريس دايف كنترول المحدود بين جمال التصميم والكفاءة العالية. وتعود أوريس إلى أعماق البحار مع إصدار 
المصممة  األداء  عالية   ProDiver برودايفر-  لساعة  تطورًا  يمثل  الذي  المحدود،   Dive Control  - كنترول  دايف 
للغواصين المحترفين من صنع الشركة السويسرية المستقلة. تأتي الساعة في علبة قطرها 51 مللم مصنوعة 

من التيتانيوم درجة 2 خفيف الوزن ومغلفة بـ بدي إل سي باللونال أسود.

LIFE STYLE
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نظام أمان متقدم
 ، RSSحتتوي ال�شاعة على نظام اأمان التناوب امل�شجل برباءة اخرتاع لأوري�س، اأو
وهو جهاز اأوري�س  رئي�شي يقوم باإحكام احلافة الدوارة اأحادية االجتاه يف مكانها 
 60 مدته  كرونوغراف  عداد  على  اجلديدة  ال�شاعة  حتتوي  كما  الغو�س.  اأثناء 
دقيقة عند ال�شاعة 12 متامًا، مع تفا�شيل اأ�شا�شية بلون اأ�شفر وا�شح. و�شتتوفر 

ال�شاعة يف اإ�شدار حمدود من 500 قطعة فقط. 

مصممة للمحترفين
مت تطوير اإ�شدار اأوري�س دايف كنرتول املحدود بال�شراكة مع  رومان فري�شني�شت، 
وهو غوا�س جتاري �شوي�شري يق�شي حياته العملية يف الأعماق حتت املاء، خلدمة 
نظام  بتطوير  اأوري�س   قامت  رومان،  مع  وبالتعاون  البحرية.  الغوا�شات  �شناعة 
يف  يوجد  والذي  اخرتاع،  براءة  على  احلا�شل   ،  RSSنظام اأو  التناوب،  اأمان 
باأمان  مكانها  يف  بال�شاعة  الغو�س  حافة  الإحكام  وم�شمم   ProDiver �شاعات 

اأثناء الغط�س. لقد اأ�شبح هذا اجلهاز املبتكر من اأجهزة اأوري�س الرئي�شية.

تقنية عالية األداء
حتتوي ال�شاعة على عدد من امليزات التي متيزها عن �شاعات الغوا�س القيا�شية. 

اأوًل، تاأتي ال�شاعة يف علبة كبرية احلجم قطرها 51 مللم م�شنوعة من التيتانيوم 
DLC �شوداء ، وميكنها مقاومة  درجة 2 اخلفيف الوزن وامل�شنوع املغلف مبادة 
مهند�شو  قام  الختبارات،  يف  مرت(.   1000( بار   100 عمق  حتى  املياه  ت�شرب 
»اأوري�س« بالفعل باختبار ال�شغط على اإ�شدار دايف كونرتول املحدود حتى 125 
الأق�شى  الو�شوح  ولزيادة  الظروف.  اأحلك  العمل يف  للتاأكد من قدرتها على  بار 
ا. حتتوي احلافة، التي يتممها نظام  RSS، على حلقة  حد، ياأتي امليناء كبرًيا اأي�شً
علوية من ال�شرياميك مقاومة للذبول. كما مت ح�شو العقارب، عالمات ال�شاعات 
 .®Super-LumiNova- �شوبرلومينوفا  مبادة  احلافة  على  ال�شفر  وموؤ�شر 
املعلومات  الإبراز  التباين  عالية  �شفراء  تفا�شيل  اأوري�س  م�شممو  ا�شتخدم 

املهمة لأن اللون الأ�شفر هو اأحد الألوان الأكرث و�شوحًا حتت املاء.

إبتكارات جديدة
كما حتتوي ال�شاعة على �شمام فرار هليوم اأوتوماتيك، وهو جهاز مفيد لـ »رومان« 
الهليوم  ذرات  تكون  الغو�س.  اأثناء  الهيليوك�س  جو  يف  يعي�شون  الذين  وزمالئه 
اأ�شغر من ذرات االأك�شجني وميكنها دخول ال�شاعة. وبدون �شمام الفرار الإطالق 
�شغط  اإلى  الغطا�س  و�شول  مبجرد  ال�شاعة  ُتتلف  اأن  ميكنها  اجل�شيمات،  هذه 

الهواء العادي مرة اأخرى.
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Diana Saleh - ديانا صالح

المبورغيني من روجيه دوبوي 
إبداع سويسري وأناقة إيطالية

جينات  من  جزء  كّلها  القائمة:  الرموز  لتخّطي  وعزٌم  أدرينالين،  متطّورة،  ساعات  صناعة 
وميلها  قبيلة  إلى  لالنتماء  الشديد  والتزامها  السّباقة  روحها  من  بدفٍع  دوبوي.  روجيه 
خالل  من  الساحقة  اإلبداعية  لروحها  العناَن  الدار  تُطلق  القوية،  الميكانيكية  لألساليب 
اإلطالق  خالل  من  ذلك  يتجّلى  تسلسلّية.  ابتكارات  تجّسدها  وابتكارية  فريدة  تصاميم 
السنوي لساعات فريدة وجريئة ال تكون كّل واحدة منها أكثر تحدٍّ من السابقة فحسب، بل 

تتخّطى دائمًا الحدود التقنية والجمالّية وتهزّ عالم صناعة الساعات برّمته. 

LIFE STYLE
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إبداع سويسري وأناقة إيطالية

ثالثّي حصرّي
ويّف للت�شاميم احل�شرّية، وما بني 14 و17 يناير، �شوف ينب�س 
دوبوي  روجيه  ابتكارات  اأحدث  اإيقاع  على  جنيف  يف  »بالك�شبو« 
روجيه  متثل  ابتكارية.  وبراعة  االأداء  عالية  خربٌة  تدفعها  التي 
عن  تّكف  ومل  نف�شها،  لتحّدي  مهّمتها  يف  جديدة  مرحلًة  دوبوي 
البتكار خالل الأعوام الأخرية من خالل ال�شتلهام من �شناعات 
اأخرى مّما اأّدى اإلى توطيد �شراكات مع ا�شمني اأيقونيَّني اآخَرين 
ملتزَمني اأي�شًا بتوفري جتارب عمالء بارزة وامل�شاهمة يف اإطالق 
للم�شاعر  واملثرية  الفريدة  ال�شوي�شرية  الطرازات  من  �شل�شلة 
عرّبت ب�شكل مثايل عّما يح�شل عندما يلتقي مهند�شون �شّباقون 

ب�شانعي �شاعات ا�شتثنائيني.

تعميق للشراكة
من  م�شتوحاة  املتطّورة  اأوف«  وان  »اأك�شكاليبور  �شاعة  اإن 

ومن  وبرييّلي  كور�شي  �شكوادرا  لمبورغيني  ال�شركاء 
الفائقة  األ�شتون   SC18 المبورغيني  �شيارة 

اأول  اإنها  موؤخرًا.  اإطالقها  مّت  التي  االأداء 
من  من  والوحيدة  االأداء  فائقة  �شيارة 

المبورغيني  ق�شم  يبتكرها  نوعها 
لريا�شة ال�شيارات واملطّورة ح�شرًا 

الرتفيهي  العمالء  ال�شتخدام 
على حلبة ال�شباق. تتمّيز �شاعة 

ال�شّباقة  اأوف  اأك�شكاليبور وان 

هو  بت�شميم 
الفّن  التقاء  نقطة 
والهند�شة  احلديث 
عيار  مع  االبتكارية 
املحّركات  باأكرث  جدير 
ال�شاعة  هذه  اإن  تعقيدًا. 
الفريدة م�شنوعة من جمموعة 
حقًا  متثل  وهي  املتنّوعة  املواد  من 
ال�شاعات  �شناعة  حتققه  اأن  ميكن  ما 
الفاخرة مع �شانع �شيارات متطّورة وجنٌم اأيقوين 

يف جمال �شناعة االإطارات.

خبرٌة ثالثية
معتمدين فل�شفة الت�شميم نف�شها مثل المبورغيني �شكوادرا كور�شي، 
اجلمالية  الرموز  من  م�شتوحاة  �شاعًة  دوبوي  روجيه  مهند�شو  ابتكر 
نقّية  خطوط  اأي  الأداء،  الفائقة  ال�شيارات  ل�شانع  ال�شّباق  واملظهر 
ونظيفة وعمق كبري واأ�شواء لفتة. ولقد مّت تطوير العيار املُدمج حول 

اإطار واحد مثل البنية االأنبوبّية ل�شيارة فائقة االأداء.
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Reaching New Destinations
The all-new Gulfstream G500 stretches the limits of high-speed 
travel. The advanced airframe design and powerful Pratt & Whitney 
Canada engines give the aircraft a range of 5,200 nautical miles/9,630 
kilometers at Mach 0.85. The G500’s nonstop reach connects distant 
cities such as Istanbul to Cape Town, South Africa; Los Angeles to 
London; and San Francisco to Tokyo.

Highly Speed
The aircraft outdistances all peers above Mach 0.85 and is the 
only jet in its class to combine incredible speed with significant 
range—4,400 nautical miles/8,149 kilometers—when flying at Mach 
0.90. The G500 blazes across the sky at a maximum Mach of 0.925. 
Payload isn’t sacrificed for speed and range. A fully fueled G500 
covers 5,200 nautical miles/9,630 kilometers at Mach 0.85 with eight 
passengers and luggage. Double the payload and the G500 still flies 
up to 4,950 nautical miles/9,167 kilometers nonstop, enough to fly 
from Los Angeles to London.

Comfort you Like it
If sublime comfort can be accommodated in an aircraft built for 
stunning speed, that is the creation of a truly optimized aircraft. 
With a width of 7 feet 11 inches/2.41 meters and a height of 6 
feet 4 inches/1.93 meters, the all-new Gulfstream G500 cabin is 
the optimal size and shape to help produce best-in-class speed, 
maneuverability and fuel efficiency, yet it’s still large enough to 
carry 19 passengers.

Relaxed En Route
The cabin environment influences the travel experience while 
airborne and upon arrival. The all-new G500’s 14 large Gulfstream 
panoramic windows provide captivating views and bathe the 
cabin in natural light. Only 100 percent fresh air, replenished every 
two minutes, fills the cabin. Gulfstream acousticians engineered 
the interior to be quiet enough for passengers to converse in 
normal tones even while in flight. The interior is pressurized to no 
more than 4,850 feet/1,478 meters, even at a maximum altitude of 
51,000 feet/15,545 meters. The combination of clean, replenished 
air and a low interior altitude helps reduce the effects of jet lag so 
that passengers arrive feeling more refreshed and alert.
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Every aspect of the all-new Gulfstream G500’s design and 
performance is dedicated to the fastest flight possible, while in the 
cabin, every detail is devoted to providing a uniquely personalized 
and completely comfortable interior. Gulfstream earned the best 
reputation in business aviation by consistently creating aircraft that 
meet travelers› evolving aspirations.

GULFSTREAM G500
Optimized For Stylish Performance
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Diana Saleh - ديانا صالح

مايكل كورس
مجموعة تجسد الحرية واإلنطالقة والسحر الفتّان

شّكل الحلم المفهوم الخاص لمنصة عرض أزياء مايكل كورس لخريف 2019، الذي جرى في مدينة نيويورك. من الموقع 
– سيبرياني وول ستريت، المتحّول إلى قاعة احتفاالت في مدرسة قديمة مع أرضيات متهالكة بنمط خطوط متعرّجة 
)herringbone(، ستائر مخملية، ثريات وكرات ديسكو – إلى الختام مع األداء الغنائي لباري مانيلو وتصاميم مجموعة 

األزياء الصغيرة ستوديو 54 ، شّكل العرض احتفااًل باألناقة الشخصية، السحر الفّتان والرومانسية.

LIFE STYLE
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انفجار االناقة
اإبداعات  زمن  الوقت  كان  نيويورك،  اإلى  و�شلت  »عندما  كور�س:  مايكل  يقول 
مثل  الأر�شفة  اأ�شبحت  والفن.  املو�شيقى  امل�شرح،  الأزياء،  ت�شميم  يف  عظيمة 
وحازمة،  حادة  املدينة  »كانت  ويتابع:  لالأناقة«.  انفجار  مع  العر�س،  من�شات 
لكن حتت كل ذلك كان هناك طاقة، خيال و�شعور بحرية كاملة. اإنه الزمن الذي 

اختفت فيه القواعد وظهر فيه نوع جديد من ال�شحر الفّتان.«

عروض شيقة
باري  لالأ�شطورة  غنائي  اأداء  مع  باهرة  بنهاية  الأزياء  ال�شنة، متّيز عر�س  هذه 
مانيلو. قّدم املغّني وكاتب الأغاين اأداءه خالل امل�شرية الأخرية لعار�شات الأزياء، 
واأمتع احل�شور باإن�شاده الأغنيته الرائعة واملميزة »كوباكابانا«. اأما ال�شوبر موديل 
وم�شدر الإلهام منذ مدة طويلة، باتي هان�شن، فاختتمت العر�س يف اأول ظهور 

لها على من�شة العر�س منذ 1994.

LIFE STYLE
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Dreaming was the theme of Michael Kors’ Fall 2019 runway show, which took place in New York City. From 
the venue—Cipriani Wall Street, transformed into an old-school ballroom with distressed herringbone 
floors, velvet curtains, disco balls and chandeliers—to Barry Manilow’s finale performance and the Studio 
54 capsule designs, the show was a celebration of individual style, glamour and romance. 

MICHAEL KORS
COLLECTION RUNWAY SHOW 
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an explosion of style
“When I arrived in New York, it was a time of great creativity in 
fashion, theater, music and art. The sidewalks became like runways, 
with an explosion of style,” says Michael Kors. “The city was edgy 
and gritty but underneath it all there was energy, imagination and 
a sense of total freedom. It’s when the rules disappeared and a new 
kind of glamour emerged.”   

mix of style
In keeping with the theme of the collection, Michael Kors partnered 
with renowned nightclub Studio 54 on a capsule of ready-to-wear 
and accessories for women and men. The era-defining club’s bold, 
graphic logo is treated in a multitude of ways, always evoking the 

extravagance and imagination of that singular moment in New 
York City history. “From my first time at Studio 54, back in 1977, I 
knew that the mix of style, energy and glamour was truly special,” 
says Kors. “There were no fashion rules, no dress code—people 
wore whatever they wanted, and it was almost always something 
glamorous and over-the-top.”

legendary Barry Manilow
This year’s runway show also featured a fabulous finish courtesy 
of the legendary Barry Manilow. The singer/songwriter performed 
during the models’ finale walk, serenading the audience with 
a memorable rendition of his famous Copacabana song. Iconic 
supermodel and longtime muse Patti Hansen closed the show in 
her first runway walk since 1994.
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Roula Khoury - روال خوري

الكوست 

مع الحماسة العالية لكل ما هو جديد كحافز دائم، تقدم لويز تروتر مجموعتها األولى لالكوست في 
نادي باريس للتنس – تقديراً منها لحياة وزمان رينيه الكوست، وفوق كل شيء لتفانيه في التمّيز.

نبع التراث من االبتكار

LIFE STYLE
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تراث مذهل
ا�شتطاع رينيه، البطل واملبدع يف نف�س الوقت، اأن ير�شي تراثًا مذهاًل جتاوز حدود اأر�س امللعب بكثري. 
هذه:  الأزياء  خلزانة  الأ�شا�شات  لديه  الريادة  روح  �شّكلت  والفطري،  ال�شخ�شي  اأ�شلوبه  جانب  فاإلى 
مالب�س معّززة باجلاذبية مّتت هند�شتها لتوفر اأداء عاليًا. وبالتعامل مع لكو�شت كم�شدر ونبع للتمّيز، 
تعيد جمموعة خريف و�شتاء 2019 النظر يف االأناقة العريقة للريا�شة واأهميتها يف املجتمع املعا�شر. 
 – والت�شنيع  االأ�شكال  تطوير  واأعمال  البحوث  طليعة  يف  اجل�شم  على  واحلركة  اجل�شم  حركة  وتاأتي 

الك�شف عن حلول عملية وواقعية ملالب�س تتخّطى ب�شاطتها الظاهرة.

الظالل الحيادية
مع الظالل احليادية للمدينة واالأبي�س لريا�شة التني�س و�شواًل اإلى االأ�شفر الدافئ للحام�س واالأخ�شر 
اخلا�س لالكو�شت »Vert 132«، يعمل ت�شاعد منهجي وعاطفي لالألوان على ر�شم ان�شهار املو�شم 
للرموز الر�شمية مع املالب�س التقنية الع�شرية. ومع حتديد اقراح املادية امللمو�شة، يعطي امللم�س الناعم 
وال�شل�س للفالنيل، نايلون غري لمع، بوكليه ا�شرتجاعي )loopback bouclé( وبيكيه كال�شيكي من 
القطن اإح�شا�شًا براحة عالية طوال الوقت. ومن خالل التقّيد مببادئ الف�شتان الفرن�شي، ت�شّكل قطع 
من املالب�س اخلارجية مثل معطف »رينيه« ب�شدر مزدوج، معطف االأنوراك، الباليزر مع زّرين واملعطف 
 )hoods( مكّونات حيوية – حتديث اأ�شا�شيات مدينية مع قّبعات )trench coat( الواقي من املطر
 )herringbone( ميكن نزعها، درزات مو�شولة حراريًا وبطانة من التويل يف منط خطوط متعّرجة

من االأر�شيف.
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Where the rules of tennis and life are one and the same, 
dynamic harmonies emerge. With the impetus of the 
new as perpetual motivation, Louise Trotter presents her 
debut collection for Lacoste at the Tennis Club de Paris – 
acknowledging the life and times of René Lacoste and his 
dedication to excellence above all things. As both champion 
and inventor, René carved out a prodigious legacy far 
beyond the court. His pioneering spirit and innate personal 
style form the building blocks of this wardrobe: garments 
engineered for performance and imbued with desire. 
Approaching Lacoste as a
wellspring of iconography, the Autumn Winter 2019 
collection revisits the bygone elegance of sport and its 
relevance in contemporary society. Movement of the body 
and movement on the body are
at the forefront of research and development into shape 
and fabrication – unlocking pragmatic solutions for dressing 
that surpass their apparent simplicity.

LIFE STYLE
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LACOSTE
When Heritage Stems from Innovation
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Introducing Burberry’s Autumn/Winter eyewear collection for men and women – classic styles 
reimagined through updated material, proportion and colour in the Burberry London studio. 
Made in Italy, the collection of sunglasses and opticals comprises of round, square, pilot, cat-eye 
and vintage- inspired oval styles in a range of materials from rubberised metal to glitter-saturated 
acetate. House codes feature on details throughout, from trench-influenced temple tips to Vintage 
check accents.  Colour palette includes: classic black, matte brown, burgundy, and tortoiseshell as 
well as styles in pink, purple, blue, green and yellow. 

BURBERRY
Introducing Autumn/Winter collection
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Represent the language of street style
The opportunity to look for new endorsers was offered 
by Automat Radio powered by Emporio Armani, the 
independent online radio station inside a music truck that 
crossed Italy and Europe, stopping in major cities during 
concerts and events. The wide, varied selection respects 
the identity of the brand, which is always attentive to the 

current language of street style. The new stars have 
a fresh, surprising image: young music fans who 
also appreciate fashion and design. People who 
love travelling, experiencing different cultures and 
learning about new lifestyles. An authentic ‘Tribe’, an 
inclusive community that recognizes itself in Emporio 
Armani’s freespirit

LIFE STYLE
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EMPORIO ARMANI
Represent the language of street style
Freedom from stereotypes and freedom to reinvent and be reinvented. The advertising campaign 
for the Emporio Armani eyewear collection for next fall/winter celebrates this value, which unites 
the most diverse people with a joy for living and desire to experiment and be themselves. It does so 
in an original way, presenting a special campaign for which different faces were selected through 
street casting throughout Europe.
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Located near Blue Bay
Part of an integrated coastal development, just 15 minutes 
from Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport, 
the new resort will be located near Blue Bay Marine Park 
– a leisure destination boasting a protected marine park, 
crystal-clear Indian Ocean waters and powdery white 
beaches. Blue Bay’s coral reefs make it one of the island’s 
premier snorkelling and diving destination. 

164 guest rooms
Anantara Mauritius Resort will feature 164 guest rooms 
and suites, with eight luxury pool villas – two with two 
bedrooms and six with four bedrooms – to be added in 
the first half of 2020. Facilities at the resort will include 
Sea.Fire.Salt – a specialty grill and seafood restaurant with 
courtyard and beach dining, an all-day dining restaurant, 
private dining with a wine cellar, a healthy wellness-
focused cafe, a 30-metre ozone-based swimming pool, a 
gym, a signature Anantara Spa and a kids’ club.

Award winning Ground Ken
The look and feel of the new resort have been created 
by award winning Ground Kent Architects,  Australia, in 
collaboration with the Office of Global Architecture in 
Mauritius, alongside Abacus Design interior designers 

of Thailand. The design reflects the melting pot history 
of the country, drawing influences from the rich 
architectural heritage seen in the capital Port Louis and 
around the island. 

contrasting combination
The use of scattered light, basalt and volcanic stone, 
drift wood, wave-and-ripple patterns and neutral sandy 
colours blur the line between the indoor and the outdoor. 
Fabrics and art selected for the rooms are a contrasting 
combination of accents of orange, deep ultramarine and 
royal yellow as a nod to Blue Bay’s crystal waters, sandy 
beaches and legendary sunsets.

Varied flora and fauna
An island nation in the south western Indian Ocean, 
Mauritius is known for its varied flora and fauna, with 
many species endemic to the island. Famously the 
only known home of the dodo, an avian species which 
became extinct back in the 1600s, the island offers 
nature-centred activities both onshore and offshore. 
Visitors can charter a boat for deep sea fishing, paddle 
over serene blue waters in a glass-bottomed kayak to go 
snorkelling, embark on bird-watching walks on nearby 
islands, explore botanical gardens and more. 

فنادق عالمية
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Anantara Hotels, Resorts & Spas is entering the luxury hospitality sector on the Indian Ocean island of 
Mauritius with the announcement of Anantara Mauritius Resort – a new luxury property on the South 
Eastern coast which is scheduled to open in Q4 2019. 

Anantara
Launches Anantara Mauritius Resort  
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Famous for their peaceful landscapes
Famous for their peaceful and poetic landscapes, romantic 
atmosphere, and bespoke services, Constance Hotels 
and Resorts have an array of activities fit for all couples. 

Thanks to their locations, the hotels enjoy beautiful 
beaches, delicious food and a wonderful blend of land 
and water-based activities. All this come combined with 
uncompromising, tailor-made services, which enable you 
to relax in an intimate and serene setting.  
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The season of romance is upon us, and what better way to express your deep feelings than by 
whisking your loved one to a mesmerising getaway in the Indian Ocean. Famous for its year-round 
temperate climate, the Indian Ocean islands offer the perfect escape to unwind from the daily 
hectic pace of life. To ease guests into the month of romance, Constance Hotels and Resorts takes 
the worry of planning the ideal holiday away with their Exclusive Offers for each hotel dotted along 
the Indian Ocean.

Constance Hotels and Resorts
levate Your Romantic Holiday to New Levels
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هيلتون جاردن إن 

 أكد خبراء الثقافة والتراث بدبي أن افتتاح فندق »هيلتون جاردن إن« في قرية الجداف الثقافية يعد حدثًا هامًا وتطوراً إيجابيًا ينعش 
البارزة  الشخصيات  من  العديد  وحضرها  الفندق،  نظمها  ثقافيًة  محاضرًة  وفي  ومستقبلها.  وحاضرها  تاريخها  ويثري  المنطقة 
المهتمة بالتاريخ والتراث وعدد من اإلعالميين، تم مناقشة عدة محاور لها صلة بتاريخ منطقة الجداف كونها مركز تجاري هام منذ 
القدم لصناعة سفن الداو. وأكد المشاركون أن ما تشهده المنطقة من تطورات كافتتاح فندق »هيلتون جاردن إن« بتصميمه 
العريق  الماضي  بين  يربط  هامًا  وإنجازاً  المنطقة  لتاريخ  إثراء  يعد  جذاب  عصري  بأسلوب  الماضي  أصالة  يعكس  الذي  المميز 

والحاضر والمستقبل الزاهر. 

فخامة الضيافة  في قرية الجداف  الثقافية بدبي
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حاضنة للثقافة
التعليمية،  واملبادرات  الثقافية  الفعاليات  من  العديد  اإقامة  اجلداف  منطقة  �شهدت 
اأول  ُيعد  الذي  للفنون«  جميل  »مركز  افتتاح  مت  حيث  هام  ثقايف  مركز  اليوم  واأ�شبحت 
ال�شكنية  الوجهات  اأحدث  ووترفرونت«  »جداف  م�شروع  �شمن  املعا�شرة  للفنون  متحف 
الأكرث  وحمطة  عربيًا،  االأكرب  املكتبة  را�شد«  بن  حممد  و«مكتبة  والرتفيهية،  والتجارية 
من 100 فعالية ثقافية ومعرفية �شنوية، ومعر�شًا دائمًا للفنون وحا�شنًا الأهم املوؤ�ش�شات 

املتخ�ش�شة بدعم املحتوى العربي«.

رحابة وفخامة
اإن« احلائزة  بدوره جزءًا من عالمة »هيلتون جاردن  يعد  الذي  الفندق اجلديد،  ين�شم 
على اجلوائز يف قطاع الأ�شعار املتو�شطة، اإلى ثالثة فنادق اأخرى افتتحت يف دبي. واأردف 
 326 من  ويتكون  لال�شتثمار  خما�س  �شركات  ملجموعة  ملكيته  تعود  الذي  الفندق  مدير 
يف  ال�شرتخاء  اجلميل،  الت�شميم  ذي  الفندق  يف  الإقامة  اأثناء  لل�شيوف  »ميكن  غرفة: 
اأو  البدنية،  اللياقة  الريا�شية يف مركز  التمارين  اأو ممار�شة  املبنى،  اأعلى �شطح  امل�شبح 
تناول الطعام يف املطعم اأو ح�شور فعالية يف اإحدى قاعات االجتماعات الف�شيحة. نتطلع 

اإلى الرتحيب بال�شيوف يف هذا الفندق اجلديد واملميز«.
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كونتينتال جي تي 
تاريخية تعود بتقنيات جريئة

ابتكرت شركة Bentley طراز Continental GT جديد كليًا احتفاًء بمئويتها األولى التي يشهدها العام 
 Continental GT Number 9 2019. وهو يُعّد إصدارًا خاصًا مثاليًا لجامعي السيارات المميّزة. فسيارة
Bentley العريق في سباقات السيارات وهي  Mulliner )مولّينير( مستوحاة من ماضي  Edition من 
األكثر   )Grand Tourer( األداء  عالية  الفاخرة  السيارة  إلى  المميّزة  الخصائص  من  مجموعة  تُدِخل 
100 سيارة فقط من هذا اإلصدار بمقر  إنتاج  Mulliner يدويًا على  فخامة في العالم. وسيعمل قسم 

.Continental GT في مدينة كرو بإنكلترا هذا العام وذلك ارتكازًا على طراز Bentley شركة

سيارات القمة
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Bentley has created the ultimate collector’s version of 
the all-new Continental GT to celebrate the company’s 
centenary in 2019.

C O N T I N E N T A L 
GT NUMBER 9
Inspired by A Racing Legend
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رسومات جريئة
اإلى  باالإ�شافة   9.No ب�شارات Mulliner من Edition 9 Number يتمّيز اإ�شدار
االختيار  باإمكانية  العمالء  ويحظى  االأمامي.  ال�شبك  على  متناغمة  جريئة  ر�شومات 
 )Beluga( بيلوغا  اأ�شود  اأو   )Viridian Green( الزبرجدي  الأخ�شر  اللونني  بني 
اأي�شًا،  االألوان  بهذه  اأ�شلع   10 من  بو�شة   21 قيا�س  عجالت  مع  اخلارجي،  للطالء 
بالإ�شافة اإلى موا�شفات اخلطوط ال�شوداء )Black Line Specification( وزوائد 

للج�شم م�شنوعة من الكربون.

مقصورة حسب اإلختيار
 ،Mulliner من Edition  9  Number اأما فيما يتعّلق باملق�شورة الداخلية الإ�شدار
 )Cumbrian Green( فيمكن للعمالء الختيار من ك�شوة بلون الأخ�شر الكومربي

الداخلية  االأبواب  واألواح  املقاعد  على  ملعانًا  اأكرث  مل�شات  اإ�شفاء  مع  بيلوغا،  اأ�شود  اأو 
الراأ�س  م�شاند  وغريها من الأجزاء الداخلية الأخرى. وتزّين �شعارات ’B‘ املجنَّحة 
 ‘Blower’ واألواح الأبواب، كما كانت ُتزخِرف ح�شوات الأبواب يف طراز  يف املقاعد 

للعام 1930. 

محرك عنيف
واأ�شرع  اأخف   TSI  W12 مبحّرك  اجلديد   Continental GT طراز  جتهيز  ويتم 
واأكرث دّقة، وهو يعمل على دفع ال�شيارة من نقطة الثبات حتى �شرعة 100 كلم/�شاعة 
اإلى �شرعة  بها  والو�شول  يف غ�شون 3.7 ثواين )60 ميل/�شاعة خالل 3.6 ثواين( 
ق�شوى قدرها 333 كلم/�شاعة )207 اأميال/�شاعة( ومتكينها من قطع م�شافة ت�شل 

اإلى نحو 500 ميل قبل احلاجة اإلى اإعادة التزّود بالوقود.

سيارات القمة
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 By Mulliner
The Continental GT Number 9 Edition by Mulliner is inspired by 
Bentley’s illustrious motorsport past and incorporates a number of 
distinctive features into the world’s most luxurious Grand Tourer. 
Just 100 examples will be handbuilt by Mulliner in Crewe, England, 
based on the Continental GT this year.

Pays Homage to Sir Henry Stanley
Number 9 Edition by Mulliner pays homage to Sir Henry Ralph 
Stanley ‘Tim’ Birkin – one of the original, ‘Bentley Boys’ of the 1920s 
and ‘30s. Birkin was a Bentley customer, investor and a racing 
driver, full of entrepreneurial spirit and ambition – and through the 
determined collaboration of man and machine, the 4 ½ litre ‘Blower’ 
was born. 

More Choices
Inside the Number 9 Edition by Mulliner customers have the choice 

of Cumbrian Green or Beluga heritage hides, with increased gloss 
levels to the seats, inner door panel and other areas. Debossed ‘B’ 
logos adorn the seat headrests and door panels as they did the door 
pads of the 1930 ‘Blower’.

A Uniquely Crafted
A uniquely crafted dashboard features Engine Spin on the centre 
console. Often known as ‘Turned Aluminium’, Engine Spin was a 
popular racing car and aviation finish in the 1920s and ‘30s as it 
limited light reflection.  

Powerful Engine
Lighter, faster and even more refined, the W12 TSI-powered 
Continental GT will sprint to 60 mph in 3.6 seconds (100 km/h in 
3.7 seconds), with a top speed of 207 mph (333 km/h) and a range 
of 500 miles. 
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فانكويش
تؤسس لمفاهيم جديدة من اإلستثنائية

فعاليات  من   89 الـ  الدورة  اختيار  عن   Aston Martin شركة  أعلنت 
الثالث  مفاهيمها  طرح  الستكمال  للسيارات  الدولي  جنيف  معرض 
الجديدة للمرة األولى على مستوى العالم، وذلك عبر تقديم مفهوم 

.Vanquish Vision Concept

سيارات القمة
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In an unprecedented show of force, Aston Martin has 
chosen the 89th Geneva Motor Show to complete a trio 
of world debuts with the first glimpse of the breathtaking 
Vanquish Vision Concept. 

VANQUISH 
Iconic Name  Revived for Aston Martin
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إستثنائية غير مسبوقة
 Aston Martin �شيارات  اأولى  يقدم ملحة موجزة عن  الذي  املفهوم اجلديد،  يج�شد 
العالمة  مناذج  اأكرث  من  لواحد  الت�شميم  منهجية  و�شطي،  مبحرك  واملزودة  الفائقة 
 ،003  AM-RB �شيارة  من  كل  جانب  اإلى  عليه،  ال�شوء  ت�شليط  مت  حيث  طموحًا، 
 Lagonda ومفهوم  و�شطي،  مبحرك  واملزودة  الفائقة  ال�شيارات  من  الثالثة  الن�شخة 
اإحياء  اإعادة  خالل  ومن  الطرقات.  اأنواع  جلميع  املنا�شب   All-Terrain Concept
اإحدى مناذج Aston Martin التقليدية العريقة، يوفر هذا املفهوم القائم على درا�شة 
الت�شميم دلياًل اإ�شافيًا على رغبة العالمة الربيطانية املتخ�ش�شة بال�شيارات الفاخرة 
الدخول بقوة اإلى اإحدى االأ�شواق التناف�شية يف قطاع �شناعة ال�شيارات - والتي لطاملا 
ا�شتحوذت عليها ال�شركات االإيطالية املتخ�ش�شة ب�شناعة ال�شيارات الفائقة - وذلك 

من خالل تقدمي هذا املفهوم الذي مت ت�شميمه يف مدينة جايدون الربيطانية.

طابع مميز
خاللها  من  الروؤية  اإمكانية  تتيح  بفتحات  مزودًا  اأماميًا  م�شّدًا  املفهوم  هذا  يت�شمن 

و�شواًل اإلى اإطارات ال�شيارة. وثمة م�شاحات فارغة اأقل ت�شفي طابعًا مميزًا على كل من 
املفهوم مب�شتوى  ويرتقي هذا   .003 AM-RBو  Aston Martin Valkyrie �شيارتي 
جمالية ال�شيارة على نحو متعمد، حيث مت ت�شميمه خ�شي�شًا لتعزيز املظهر اجلمايل 

لل�شكل مع عدم املبالغة يف الرتكيز على االأداء. 

قدرات رفيعة
ال�شيارة  الطرقات، حتافظ  املريحة على  القيادة  م�شتويات  اأف�شل  اإتاحة  فبالرغم من 
هذه  متتاز  لذلك،  ونتيجة  ال�شباق.  م�شارات  على  املناف�شة  عند  الرفيعة  قدراتها  على 
ال�شيارة مبظهرها الهادئ الذي يغلب عليه الطابع الكال�شيكي. وينبع الطابع اجلمايل 
لل�شيارة من حتول الرتكيز من املظهر املندفع لالأ�شطح امل�شممة لدعم الأداء الوظيفي 
ان�شيابية  اأكرث  اأ�شكال  وAM-RB 003 نحو   Aston Martin Valkyrie يف منوذجي 

وحيوية، مع الحتفاظ بطابعها الريا�شي والع�شري.

سيارات القمة
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Most Ambitious Model
A tantalising preview of Aston Martin’s first series production 
mid-engined supercar, the Vanquish Vision Concept showcases 
the design language of the marque’s most ambitious model, 
taking centre stage today alongside AM-RB 003 – the marque’s 
third mid-engined hypercar - and the Lagonda All-Terrain 
Concept. 

Gaydon built offering
Reviving an iconic nameplate traditionally reserved for Aston 
Martin’s flagship production model, the advanced design study 
provides further evidence of the proudly British brand’s intent 
to compete in one of the most hotly contested market sectors 

in the automotive world - one traditionally defined by Italian 
supercar makers – with this Gaydon built offering.

Crystallisation of the Philosophy 
Like AM-RB 003, the Vanquish Vision Concept benefits from 
further crystallisation of the philosophy pioneered in the Aston 
Martin Valkyrie and distilled into AM-RB 003, with the pursuit of 
weight, packaging and aerodynamic efficiency informing every 
aspect of the design and engineering.
As with all Aston Martin products, the Vanquish Vision Concept 
will undergo a rigorous development process as it nears its final 
production specification, utilising the experience of handling 
gurus Matt Becker and Chris Goodwin.
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 LAGONDA
الفخامة الحقيقية بطابٍع 

مفعم بروح المغامرة

البريطانية   Aston Martin شركة  قدّمت 
السيارات  بصناعة  المتخصصة  الرائدة 
الجديد  مفهومها  الفاخرة،  الرياضية 
للسيارات المناسبة لجميع أنواع الطرقات 
التزامًا   ،Lagonda All-Terrain Concept
جديدة  مجموعٍة  تطوير  بمواصلة  منها 
الفاخرة  السيارات  طرازات  أحدث  من 
الحركة  ونقل  توليد  بتقنيات  المدعومة 
منعدمة االنبعاثات. ومن المقرر بدء إنتاج 
في   2022 عام  بحلول   Lagonda سيارات 
منشأة سانت أثان الجديدة المتطورة في 
سيارات إنتاج  مقر  ستكون  والتي  ويلز، 

Aston Martin Lagonda الكهربائية.

Fadi Arabi -فادي عرابي

سيارات القمة
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احدث التقنيات المتطورة
 ،Lagonda All-Terrain Concept مفهوم  يج�ّشد 
توليد  نظام  وال�شيما  املتطّورة  التقنيات  اأحدث  باعتماده 
 Battery الكهربائّية  البطاريات  با�شتخدام  احلركة  ونقل 
منعدمة  الكهربائّية  لل�شيارات  فريدًا  منوذجًا   ،Electric
على  ال�شري  والتي ميكنها  والفخامة،  الأناقة  بالغة  النبعاثات 
بعيدة  ووجهات  اأماكن  اإلى  لت�شل  الطرقات  اأنواع  خمتلف 
على   Aston Martin عملت  ال�شياق،  هذا  ويف  ومذهلة. 
العام  خالل  ا�شتخدامها  مت  التي  واملواد  الت�شاميم  تطوير 
ال�شهري؛   Lagonda Vision Concept مفهوم  يف  املا�شي 
وقا�شية، ميكن  بيئات جديدة  مع  يتنا�شب  ب�شكل  وخ�ش�شتها 
لل�شيارات التقليدّية املنا�شبة جلميع اأنواع الطرقات اجتيازها.

نقلة نوعية
وتطمح Lagonda الأن ت�شبح العالمة التجارية االأولى عامليًا 
�شتهز  حيث  االنبعاثات،  منعدمة  الفاخرة  ال�شيارات  لت�شنيع 
اأحدث  من  بال�شتفادة  التقليدي،  التفكري  اأ�شاليب  اأ�شا�شات 
التطورات على �شعيد تقنيات ال�شيارات الكهربائية ومفاهيم 
جمال  يف  نوعّية  نقلة  اأكرب  الإحداث  ومتهد  الذاتية،  القيادة 
 Lagonda وت�شعى  ال�شيارات.  اخرتاع  منذ  الربي  النقل 
والت�شاميم  احلقيقية  الفخامة  معايري  بني  الدمج  اإلى 
الطرفني بحيث  التكامل بني  متناغم يحقق  ب�شكل  الع�شرية، 

يعزز واحدهما االآخر.
Lagonda All-Terrain مفهوم

درا�شة   Lagonda All-Terrain Concept مفهوم  يج�ّشد 
لغٍة ت�شميمّية �شتكون  يتابع تطوير  القريب، والذي  للم�شتقبل 
وا�شحة يف طرازات Lagonda التي �شيتم اإنتاجها ابتداًء 
 Lagonda Vision مفهوم  اأن  حني  ويف   .2022 عام  من 
الدويل  جنيف  ’معر�س  يف  عنه  ُك�شف  الذي   ،Concept
القيادة  جتارب  على  اأ�شا�شي  ب�شكٍل  يركز   ،‘2018 لل�شيارات 
 Lagonda All-Terrain على الطرقات، �شي�شهم مفهوم
خالل  العالمة  �شيارات  اأمام  جديد  اآفاق  فتح  يف   Concept
مفعم  بطابٍع  ال�شيارات  هذه  �شتتمّيز  حيث  املقبلة،  املرحلة 
يجتاز  اأن  ميكن  متطّور  ع�شري  بت�شميم  املغامرة،  بروح 

خمتلف اأنواع الطرقات يف احلا�شر وامل�شتقبل.
تصميم مثير وغريب

 Vision ل�شيارات  اخلارجي  الهيكل  ت�شميم  اأن  وكما 
تت�شم  ’كونكورد‘،  ت�شميم طائرات  ا�شتلهمت من   Concept
 Lagonda All-Terrain Concept �شيارات  مق�شورة 
عامل  من  م�شتوحاة  اأولية  ت�شميم  لغة  من  باملقابل  اإلهامها 
اجلانبّية  اخلطوط  عند  املريحة  بالأناقة  الفاخرة،  اليخوت 
التي  املتاأ�شلة  والقوة  اخللف،  باجتاه  مائلة  وكاأنها  تبدو  التي 
ممت ال�شيارة  تن�شجم مع جميع الطرقات والت�شاري�س التي �شُ
لتجتازها مبنتهى الكفاءة. من جهة ثانية، يتمّيز �شطح الهيكل 
وجود  مع  الأناقة، خ�شو�شًا  بالغ  بت�شميم ع�شري  اخلارجي 

اأ�شكال تبدو وكاأنها تكونت نتيجة قوى اجلاذبية الهائلة للكون
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نافيتا ٤٨
من أكثر اليخوت الفارهة جمااًل وفخامًة

نسبًيا.  قصيرة  زمنية  فترة  في  كبيرة  شعبية  الفارهة  اليخوت  من   Absolute’s Navetta نماذج  أثبتت 
. النموذج الثاني  Navetta  الـ 58 ، ألول مرة في مهرجان كان لليخوت لعام ٢٠١٤  ظهر أول موديل 
، Navetta 52 ، تم عرضه في مهرجان كان في العام ٢٠١٥ . ثم نموذج )الرائد( Navetta 73 ألول مرة 
في العام ٢٠١٧ ، ويأتي اآلن في Navetta 48 ، والذي يأتي بمواصفات مدهشة ومثيرة وفاخرة بذات 

الوقت.
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Absolute’s Navetta models have proven extremely popular in a relatively short space 
of time. The first Navetta model, the 58, made its debut at the 2014 Cannes Yachting 
Festival. The second model, the Navetta 52, was shown at Cannes the following year. 
The flagship Navetta 73 premiered in 2017, and now comes the Navetta 48, which 
reportedly is already sold out for a year’s worth of build slots in Italy.

CONTINENTAL Navetta 48
Big-Boat Features Packed onto a Relatively Small Platform.
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تصميم مثير
حيث  من  مميزة  مبوا�شفات  وياأتي  للغاية.  وعملي  متنا�شق   48  Navetta اإن 
االأمامي  والزجاج   ، عميقة  جانبية  طوابق  مع  الداخلية  والتجهيزات  الت�شميم 
�شبه العمودي مع الظل من ال�شطح العلوي ، واجل�شر املتحرك الكبري والكثري من 

الزجاج على كل اجلوانب. 

مزايا متعددة
رفع  مع   ، اخللفي  ال�شفينة  �شطح  م�شتوى  نف�س  على  نافيتا  لدى  اخللفي  املطبخ 
الطالء  من  مزيج  وهو   ، ولطيف  ناعم  الديكور  خطوات.  ب�شع  واجل�شر  ال�شالة 
عايل اللمعان واملطعم بلم�شات من خ�شب البلوط. يوجد على ميني العجلة باب ذو 
جانب جانبي زجاجي كامل الرتفاع ، وهو عبارة عن ت�شميم ح�شري لبانتوغراف 
ي�شتخدم يف جميع اأنحاء املجموعة. بالن�شبة اإلى املنفذ هي نافذة فتح ، لكن العامل 
الباهر احلقيقي هو الزجاج المامي ملق�شورة القيادة ، والذي هو عبارة عن قطعة 

من الزجاج الرقائقي امل�شطح و�شبه العمودي على نطاق 108 بو�شة. 

غرف رحبة
اأما بالن�شبة للت�شميم الداخلي ، فاإن Navetta 48 يحتوي على ثالث غرف رئي�شية 
وراأ�شني ، مع مق�شورة طاقم اختيارية يف اخللف. ميكن ا�شتخدام هذه املق�شورة 
وكافة  م�شتقل  حمام  على  حتتوي  اأنها  حيث   ، ال�شيوف  اأو  لالأطفال  اخللفية 

التجهيزات  الفاخرة. 

القوة المحركة
ي�شتخدم  �شك، حيث  دون  املوقف  �شيد  نافيتا هو  فاإن  بالطاقة  االأمر  يتعلق  عندما 
نافيتا 48 حمركات Volvo Penta IPS. و Navetta 48  واملعززة مبيزة ال�شحن 
التوربيني والذان ينتجان قوة دفع ت�شل اإلى 435 ح�شان. وي�شل اليخت اإلى �شرعة 

ق�شوى تبلغ  27.5 عقدة/�س.

يخوت فاخرة
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Well-Proportioned
The Navetta 48 is well-proportioned and immensely practical. She 
shares the same design cues as her sisterships: a snub bow and chine 
cheeks, a high foredeck, deep side decks, a near-vertical windscreen 
with shade from the deck above, a big flybridge and plenty of glass. 
And even though she’s the smallest Navetta, she offers many of the 
same onboard comforts as the rest of the line.

Luxurious Specifications
Her aft galley is on the same level as the aft deck, with the lounge 
and bridge raised a couple of steps. The décor is soft and subtle, 
a mix of high-gloss paint and various oaks. The bridge console 
sits over to starboard. Just to the right of the wheel there’s a full-
height mostly glass side-deck door, an exclusive pantograph design 
used throughout the range. To port is an opening window, but the 
real wow factor is the windscreen, which is a 108-inch-wide piece 
of mostly flat and near-vertical laminated glass. As for layout, the 
Navetta 48 has three staterooms and two heads, with an optional 
crew cabin aft. That aft cabin could be used for teenagers or guests, 
since it has a head and shower, and windows set into the transom. It 

adds $18,900. Any child or teenager is going to love the adventure 
of being in the captain’s cabin and, should this 48 ever have a 
lonesome crew or captain of her own, I don’t see them complaining. 

Volvo Penta IPS engines
When it comes to power, all  Absolutes use Volvo Penta IPS engines. 
The Navetta 48 has twin 435 hp IPS600 D6s. During my time aboard 
Hull No. 1, the boat topped out at 27.5 knots with the engines 
spinning at their maximum 3,700 rpm. She wasn’t that heavy — no 
hardtop, no  Seakeeper 6 gyrostabilizer, and no tender weighing as 
much as 660 pounds — and we had just four people aboard.
Full up, her fuel tanks carry 475 gallons, so at my preferred dawdle of 
10 knots and a burn rate of around 6.5 gallons per hour per engine, 
she would run for some 330 nautical miles, figures that exclude a 10 
percent reserve. Go slower and the range really stretches out.
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Audi Q4 e-tron

محركان كهربائيان
التجريبية.   e-tron  Q4 �شيارة  واط يف  كيلو  با�شتطاعة 225  كهربائيان  يتوفر حمركان 
لل�شيارة  الدافعة  القوة  ت�شتند  االأملانية،  العالمة  لطرازات  بالن�شبة  احلال  هو  وكما 
التجريبية اإلى نظام  quattroللدفع الرباعي الكامل اأثناء القيادة. وبف�شل قوة ال�شحب 
وت�شل  فقط.  ثانية   6.3 يف  �س   / كم   100 اإلى  ال�شكون  من  ال�شيارة  تت�شارع  الفائقة، 
تبلغ  اإلكرتونيًا عند 180 كم/�شاعة. حتتل بطارية كبرية  الق�شوى املحددة  ال�شرعة  اإلى 
وتتجاوز  املحاور.  بني  الهيكل  اأ�شفل  يف  تقريبًا  امل�شاحة  كامل  وات  كيلو   82 ا�شتطاعتها 
امل�شافة التي تقطعها ال�شيارة 450 كيلومرت- وفق اختبار ال�شيارات اخلفيفة املوحد عامليًا 
 Q4 ال�شيارات. تتحكم �شيارة  )WLTP(– وهي م�شافة تر�شي معايري جديدة يف عامل 

e-tron التجريبية مبن�شة النظام الكهربائي املعياري والتي �شتعمد جمموعة فولك�س 
واكن على ا�شتخدامها يف هيكل العديد من ال�شيارات الكهربائية م�شتقباًل، بدءًا من الفئة 

املدجمة وانتهاًء بالفئة املتو�شطة احلجم الفاخرة.

في االسواق ٢٠٢٠
�شتخرج  الذي  النموذج  على  ال�شوء  التجريبية   e-tron  Audi Q4 �شيارة  ت�شلط 
على   Audi تعمل  التي  التجاري  الإنتاج  خط  من  اخلام�شة  الكهربائية  ال�شيارة  عليه 
طرحها مع حلول نهاية عام 2020. وقد بداأ بيع �شيارات Audi e-tron بالفعل، و�شيتمكن 

عمالء اأودي من قيادة اأول دفعة بحلول نهاية مار�س 2019 يف اأوروبا.

 اليزال مشهد إطالق شركة أودي الطراز األول المخصص لإلنتاج من السيارات المزودة بنظام القيادة الكهربائية حّي في األذهان، 
بغطاء  ُلّفت  وقد  التجريبي  بنموذجها   *Audi e-tron سيارة  ُعرضت  تقريبًا:  عام  منذ  األولى  اإلطاللة  المكان  هذا  شهد  فقد 
تمويهي وقتها.  تتيح العالمة التجارية األلمانية لعّشاق الحلقات األربع الفرصة ليعرفوا المزيد عن السيارة المزودة بنظام قيادة 
كهربائي بالكامل: سيارةAudi Q4 e-tron التجريبية متعددة االستعماالت المدمجة بأربعة أبواب بطول 4.59 أمتار. سيارة تبوح 

بعالقتها الوثيقة بعائلة Audi e-tron من الوهلة األولى. 

خصيصًا لمحبي القيادة الكهربائية
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LAGONDA ALL-TERRAIN

سمات جريئة
جميع  يج�شد  والذي  طرازاتها،  اأول  ليكون  املفهوم  هذا  باإنتاج   Lagonda و�شتبا�شر 
ال�شمات اجلريئة التي حملها مفهوم Vision Concept. ومن خالل اال�شتفادة الكاملة 
بابتكار  الت�شميم  فريق  جنح  االنبعاثات،  منعدمة  للتقنيات   Lagonda من�شة  من 
لتتكامل  امل�شاحات،  من  اال�شتفادة  يف  عالية  وكفاءة  االأناقة  فائق  مبظهر  متتاز  �شيارة 
 Lagonda التزام  يوفرها  التي  الفريدة  اجلراأة  على  يوؤكد  والذي  الفاخر  الت�شميم  مع 

الرا�شخ با�شتخدام تقنيات توليد ونقل احلركة منعدمة االنبعاثات.
 

طابع مميز
يف حني حتمل �شيارة DBS Superleggera طابعًا مميزًا، وت�شتك�شف يف ت�شميمها روعة 

االألوان ال�شوداء. فقد مت طالء هذه ال�شيارة من فئة Super GT وا�شتطاعة 715 ح�شان، 
 ،Q by Aston Martin التخ�شي�س  خدمة  من  احل�شري  بريل‘  ’نومينو�س  بلون 
وتزويدها بحزمة اإك�ش�شوارات من الكربون باللون االأ�شود من Q Collection، وعجالت 
بعوار�س على �شكل حرف Y بقيا�س 21 بو�شة باللونني الأ�شود والربونزي، واأ�شواء خلفية 
ن�شيج حمبوك  للمق�شورة وامل�شنوعة من  الداخلية  املكونات  تاأثري �شبابي. وت�شهم  ذات 
اللماع  االأ�شود  باللونني  االأنيلني  وجلد  الكربون  األياف  من   ،Triaxial Weave بطريقة 
بالفخامة  مفعم  مظهر  واإ�شفاء  لل�شيارة،  املميز  الطابع  هذا  تعزيز  يف  الداكن  والبني 

واالأناقة على ال�شيارة.

المناسب  للمفهوم  بإطالقها  للسيارات«،  الدولي  جنيف  »معرض  فعاليات  من   89 الدورة  خالل   Aston Martin شركة  قدمت 
في  الشركة  حققته  الذي  الالفت  النجاح  فبعد  عالميًا.  األولى  للمرة   Lagonda All-Terrain Concept الطرقات  أنواع  لجميع 
Lagonda، أول عالمة للسيارات الفاخرة منعدمة االنبعاثات على مستوى العالم، والمفاجأة التي  أعقاب إعادة إطالقها لسيارة 
شكلها إطالق مفهوم Lagonda Vision Concept خالل دورة العام الماضي؛ ستقوم Aston Martin هذا العام بإطالق مفهوم 

.Lagonda All-Terrain Concept

فاخرة وصديقة للبيئة
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GMC-TERRAIN

مجموعة من الخيارات
توفر حمّركني  مع  االآن،  االأو�شع من اخليارات حتى  املجموعة  للعمالء  �شي  اإم  تقّدم جي 
�شرعات  ت�شع  من  اأوتوماتيكية  حركة  نقل  نظامي  مع  يت�شالن  توربينية  �شحن  باأنظمة 

زان للكفاءة. كما تتوفر تقنية الت�شغيل/االإيقاف مع كل االأنظمة. معزِّ
عرب   2019 للعام  تريين  مبركبة  اأكرث  ترتقي  فهي  دينايل،  بطرازات  يتعّلق  فيما  اأما 
الراقية  الت�شاميم  من  توفر جمموعة ممّيزة  بحيث  املزيد من اخل�شائ�س احل�شرية، 

واخل�شائ�س الدقيقة الفريدة.

تصميم جريء حديث 
بالعالمة  ة  اخلا�شّ اللم�شات  تطوير  ’تريين‘  ملركبة  اجلريء  اخلارجي  ال�شكل  عرب  مت 
االأمامي  ال�شبك  مّيزات  ومثال على هذا  و�شقاًل،  وحّدة  قّوة  اأكرث  التجارية عرب عنا�شر 
والإ�شاءة. كما اإن �شكلها الذي مت تطويره عرب نفق الهواء ي�شمن الن�شياب ب�شال�شة عرب 

الهواء مع م�شتويات عالية من الكفاءة والهدوء.

أعلنت ’جي إم سي الشرق األوسط‘ عن وصول مركبة ’تيرين‘ )Terrain( طراز العام 2019 إلى الشرق األوسط، وهي تتمّيز باحتوائها 
 Driver Alert( السائق  تنبيه  باقة  السابق. وقد جرى تعزيز  أكثر من  اختياريًا  المتوفرة  المتقّدمة  السالمة  المزيد من تقنيات  على 
Package 2( االختيارية في ’تيرين‘ عبر تضمينها مّيزة الكبح األمامي لتفادي صدم المشاة )Front Pedestrian Braking(. وبهدف 
’تيرين‘ للعام 2019 تحتوي على كاميرا  تسهيل عملية الركن والمناورة لصالح السائق أثناء القيادة بسرعات منخفضة، أصبحت 
.)Denali( ‘بشكل اختياري، بينما تتوفر مّيزة الرؤية المحيطية قياسيًا وحصريًا في طرازات ’دينالي )HD( رؤية خلفية عالية الوضوح

 تصل إلى منطقة الشرق األوسط

أخبــار الشـركـــات
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LINCOLN

لينكون نافيجيتور
وبدعم من الطلب ال�شتثنائي على �شيارة لينكون نافيجيتور اجلديدة كلًيا والتي ارتفعت 
مبيعاتها بثالثة اأ�شعاف مقارنة بالعام ال�شابق، �شّجل عدد �شيارات لينكون التي مت بيعها 
باملئة، حيث  بن�شبة 6  التعاون اخلليجي زيادة  اأنحاء دول جمل�س  املا�شي يف جميع  العام 

اكت�شف عمالء الفخامة املتميزين جودة ورقي جمموعة لينكون الكاملة.

بريزيدنشال الرافهة
حظيت جمموعة بريزيدن�شال الرافهة بح�شتها من جناح العالمة التجارية، حيث ظهرت 
الأول مرة مع لينكون نافيجيتور اجلديدة كلًيا، واختار ما يقارب من ثلث عمالء نافيجيتور 
�شارة  واأ�شارت  الرهافة.  والفريدة من  بلم�شاتها اخلا�شة  تتميز  التي  الفئة اخل�شة  هذه 

راي، مديرة لينكون ال�شرق الأو�شط، اأنه من املتوقع اأن توا�شل لنكون منوها ب�شكل اأكرب يف 
املنطقة هذا العام، مدفوعة باإطالق املنتجات اجلديدة والرتكيز امل�شتمر لتقدمي خدمات 
لينكون املتميزة عرب �شبكة موزعي العالمة التجارية.  وقالت: »اإن لينكون يف خ�شم حملة 
رائعة ملنتجاتها على م�شتوى العامل ويف املنطقة. فقام اإطالق كل من طرازي كونتيننتال 
يتوقعه  اأن  ميكن  وما  الفاخرة  التجارية  عالمتنا  مل�شتقبل  الطريق  بتمهيد  ونافيجيتور 
عمالوؤنا من ت�شكيلتنا، ومن املوؤكد اأن هذا االجتاه �شي�شتمر هذا العام اإذ ن�شتعد الإطالق 
»نوتيلو�س« اجلديدة خالل الأ�شابيع القليلة القادمة، و«اأفييرت« اجلديدة كليًا يف وقت لحق 

من العام اجلاري«.

ارتفعت  ارتقائها على سّلم حصة السوق في المنطقة خالل عام 2018، حيث  واصلت ماركة سيارات لينكون االمريكية الفاخرة 
مبيعات تشكيلة طرازاتها في دول الخليج.

أداء قوي يبرز مكانة  لينكون الفاخرة
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مون بالن

تسوق مميز
 Neo2 مفهومها  مع  »اأتالنت�س«  يف  الت�شّوق  لتجربة  جديدًا  ُبعدًا  الراقية  الدار  ُت�شيف 
للتجزئة من ت�شميم املهند�س املعماري الفرن�شي نوي دو�شافور-لوران�س. ويقدم املفهوم 
جماليات خال�شة ومتنا�شقة، ميتزج فيها االأ�شود واالأبي�س واخل�شب لت�شكيل بيئة ع�شرية 

للت�شوق.

تشكيلة واسعة
وجمموعة  للدار،  الرئي�شية  الكتابة  اأدوات  من  وا�شعة  ت�شكيلة  اجلديد  املتجر  ي�شتعر�س 
من املقتنيات املتنوعة مبا يف ذلك »راعي الفنون هوميج تو لودفيغ الثاين«، واأداة الكتابة 

اجلديدة »مون بالن هرييتيج روج اأند نوار، �شبايدر ميتامورفو�شي�س بالإ�شدار اخلا�س« 
والتي ت�شّور الروح الريادية للدار مع ت�شميم للعنكبوت م�شتوحى من اإرثها. ويوفر املتجر 
اأي�شًا ت�شكيلة من منتجات ال�شفر ُم�شممة لتلبية جميع متطلبات امل�شافرين الع�شريني، 
 My4810# الأمتعة  حقائب  ذلك  يف  مبا  متطورة،  عملية  ووظائف  اأنيقة،  ت�شاميم  مع 
بعجالت، ومنتجات »اأوربان ري�شينغ �شبرييت«، و »ماي مون بالن نايت فاليت«. ولع�شاق 
ال�شاعات، هناك جمموعة �شاملة من ال�شاعات فائقة التطّور مثل ت�شكيلة 1858، و »�شتار 

ليجا�شي«، وال�شاعة الذكية واملميزة للدار »�شاميت 2«.

ومنتجع  فندق  في  لها  متجر  أحدث  افتتاح  مع  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  حضورها  لتعزيز  جهودها  بالن«  »مون  تواصل 
المتجر تشكيلة  ريفولي«، يحتضن  الخمس نجوم. وبإدارة شريك »مون بالن« منذ فترة طويلة »مجموعة  النخلة« ذي  »أتالنتس 
المعالم  أهم  من  واحدة  ضمن  وذلك  والنظارات،  واألكسسوارات،  الجلدية،  والمنتجات  الكتابة،  وأدوات  الساعات،  من  واسعة 

السياحية والوجهات الجذابة في المدينة.

إنطالقة معرضها الجديد في 
أتالنتس النخلة

أخبــار الشـركـــات
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ماريوت الدولية 

جيريت جراف
نائب  من�شبي  واليا  و�شانديب  جراف  جرييت  الدولية  ماريوت  موظفا  و�شي�شغل  هذا 
الرئي�س االإقليمي للعالمات الفخمة واملختارة ونائب الرئي�س االإقليمي للعالمات الفاخرة 
الفندقية  العالمة  افتتاح  �شوء  يف  التعيينات  هذه  وتاأتي  املتحدة.  العربية  االإمارات  يف 
لعقارها الـ 59 يف االإمارات العربية املتحدة، حيث ينتمي 42 من هذه العقارات للعالمات 

املختارة والفخمة، و17 منها للعالمات الفاخرة.

الرئيس االقليمي
الفخمة  للعالمات  الإقليمي  الرئي�س  كنائب  من�شبه  مبوجب  جراف  جرييت  �شيتولى 
لهذه  التابعة  الفنادق  كافة  على  االإ�شراف  املتحدة،  العربية  االإمارات  يف  واملختارة 
ماريوت  يف  عمله  فبعد  وا�شعة،  خربة  جعبته  يف  جراف  وميتلك  االإمارات.  يف  املجموعة 
العالمات  من  العديد  يف  املنا�شب  من  نخبة  جرييت  تولى  عامًا،   22 من  الأكرث  الدولية 
املرموقة كريني�شان�س، وكورت يارد باي ماريوت و�شقق ماريوت الفندقية يف اأ�شواق عاملية 

كاأوروبا، واآ�شيا وال�شرق االأو�شط.

متطلبات  تلبية  إلى  ترمي  خطوة  في  جديدة،  رئيسية  بمناصب  الموظفين  كبار  من  اثنين  تعيين  عن  الدولية  ماريوت  أعلنت 
التّوجه  التعيينات  هذه  وتعكس  اإلقليمية.  الشركة  أسواق  أكبر  تعتبر  التي  المتحدة  العربية  اإلمارات  في  المتزايدة  القطاع 
والمختارة  الفخمة  العالمات  محفظة  إلى  المتنوعة  محفظتها  عالمات  لتقسيم  الشركة  تتبعه  الذي  الجديد  االستراتيجي 
يشهدها  التي  المتنوعة  المتطلبات  لتلبية  الحثيثة  مساعيها  إطار  في  الخطوة  هذه  جاءت  حيث  الفاخرة،  العالمات  ومحفظة 

قطاع السياحة والسفر في اإلمارات العربية المتحدة.

تعيينات جديدة تدعم استراتيجية النمو
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HUAWEI nova 4

تفوق واضح
الفئة  هواتف  يف  نظرياتها  على   4  HUAWEI nova الذكي  الهاتف  كامريا  تتفوق 
 16  + ميجابك�شل   20 اخللف:  يف  كامريات  ثالث  على  ت�شتمل  فهي  ال�شوق  يف  املتو�شطى 
ظروف  عن  النظر  بغ�س  اجلودة،  عالية  �شور  لتقدمي  ميجابك�شل،   2  + ميجابك�شل 
الإ�شاءة �شواء كانت م�شعة جدا اأو �شعيفة. عالوة على ذلك، فقد مت جتهيز الكامريا 16 
ميجابك�شل بعد�شة ت�شوير وا�شع للغاية – وهو مغري لعبة اأ�شا�شي. وميّكنك هذا النوع من 
العد�شات من التقاط �شور وا�شعة مثل مباين كبرية واحل�شول على امل�شهد كامال من دون 

داع لقت�شا�س اأي جزء.

تقنية متميزة
ت�شبه  التي  ال�شور  تلك  على  للح�شول  للغاية مهمة جدا  الوا�شع  الت�شوير  وتعترب عد�شة 
اأو  م�شر،  اإلى  م�شتقبال  ت�شافر  عندما  اجليزة  اأهرامات  مثل  الربيدية  البطاقات  �شور 
اأو  اإطار واحد، او ت�شوير كل خط الأفق  للتقاط كامل امل�شهد لأكرب مبنى يف العامل يف 
كل  ت�شوير  باخت�شار  هي  ا�شتثناء،  دون  اأ�شدقائك  لكل  جماعية  �شورة  على  احل�شول 

ماتراه عيونك.
وتعد عد�شة الت�شوير الوا�شع للغاية عن�شرا مهما من كامل جتربة الت�شوير الفوتوغرايف 
اأجمل  فتخليد  واأثرها.  �شورها  جمال  تتذوق  حاملا  عنها  ت�شتغن  لن  ف�شوف  االحرتافية، 
اللحظات �شوف ي�شبح متعة حقيقية بف�شل هذه الكامريا القوية والتي ل حترمك من اأي 

�شيء تراه عيونك. اح�شل على األبومات �شور مثالية – �شّور 

من المهم أن تمتلك كاميرا جيدة تلبي طموحاتك في التصوير سواء كنت عاشق تصوير أو فقط تستمتع أحيانًا بالتقاط وتخليد 
لحظات خاصة في حياتك. انتهى الزمان الذي احتجنا فيه إلى كاميرات محترفة باهظة الثمن للحصول على صور عالية الجودة، 

فكل مانحتاج إليه اليوم هو هاتف ذكي جيد مزود بكاميرا ممتازة. 

اإلرتقاء بتجربة التصوير

أخبــار الشـركـــات
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HUAWEI

إشادة واسعة
كان على راأ�س تلك املنتجات الهاتف HUAWEI Mate X الذي حظي باإ�شادة وا�شعة من 
خمتلف و�شائل الإعالم لقدرته على تقدمي مزيج مبتكر من املزايا، ي�شمل دعم الت�شال 
وحاز  امل�شبوقة.  غري  ال�شتخدام  وجتربة  ال�شطناعي  والذكاء  اخلام�س  اجليل  ب�شبكة 
ا على اهتمام و�شائل االإعالم  اأي�شً  HUAWEI MateBook X Pro احلا�شوب النقال 
وا�شتح�شانها ملوا�شفاته وابتكاراته الفائقة والتي ت�شمل اأداءه القوي و�شا�شة مبقا�س 13.9 

بو�شة بدقة 3 كي ذات عر�س كامل فائق، وبرنامج HUAWEI Share 3.0 الذي يتيح 
الذكية  والهواتف  ويندوز  بنظام  تعمل  التي  النقالة  احلوا�شيب  اأجهزة  بني  البيانات  نقل 
النقال  باحلا�شوب  االإعالم  وو�شائل  املعر�س  زوار  واأعجب  اأندرويد.  بنظام  تعمل  التي 
HUAWEI MateBook 14 ب�شبب قدرته على عر�س الو�شائط املتعددة باأداء عال على 

�شا�شته ذات العر�س الكامل و�شهولة نقله الفائقة وجودة بنيته الرائعة.

في  هواوي  شركة  فازت   ،MateBook Series المفكرة  حواسيب  وسلسلة   HUAWEI Mate X للهاتف  المنتظر  اإلطالق  عقب 
النقال 2019« في مختلف الفئات  النقالة 2019 بسبع وأربعين جائزة »أفضل منتج في ملتقى عالم الهاتف  ملتقى عالم الهواتف 

واحتلت منتجاتها قمة قوائم المعرض. 

 تفوز بـ47 جائزة
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 HUAWEI MateBook

احدث جهاز
بوك،  نوت  حوا�شيب  �شل�شلة  اأحدث جهاز يف   13  HUAWEI MateBook ويعد جهاز 
مثل  واالبتكار،  االأنيق  الت�شميم  بني  يجمع  منتًجا  يريدون  الذين  ال�شباب  فئة  وي�شتهدف 
ويعيد  اأعمالهم.  اإجناز  يف  ال�شرعة  اإلى  يحتاجون  الذين  ال�شباب  وامل�شوؤولني  اخلريجني 
اجلديدة.  ال�شا�شة  خالل  من  البيني  والربط  والأداء  ال�شا�شات  معايري  تعريف  اجلهاز 
ويدعم اجلهاز اجلديد االت�شال الذكي بني االأجهزة الذكية واحلوا�شيب، ما يعيد تعريف 

التفاعل بني االأجهزة وات�شالها ببع�شها. 

صدق ما تراه 
يتمتع احلا�شوب اجلديد ب�شا�شة عر�س كامل 3:2 تت�شمن خيار اللم�س من 10 نقاط بدقة، 
ما يوفر جتربة غامرة. وتبلغ ن�شبة ال�شا�شة 88% من اجل�شم، وميتاز بت�شميمه النحيف 

والغنية  ال�شاطعة  للر�شومات  اأكرب  م�شاحة  يوفر  ما  ملليمرت  ثخانته عن 4.4  تزيد  ال  اإذ 
واحلية الإثارة خيالك. 

الجسم والروح 
ميتاز احلا�شوب اجلديد بت�شميمه النحيف وخفة وزنه، اإذ يزن 1.3 كيلوجرام، ما يجعله 
منا�شًبا للم�شتخدمني ال�شباب والذين يرغبون دائًما يف البقاء مت�شلني ب�شبكة الإنرتنت 
بدقة  ملليمرت   14.9 بطول  الرفيع  املعدين  اإطاره  و�شمم  االأناقة.  يف  التفريط  بدون 
متناهية مع قطع من االأملا�س يف كل زاوية، ما مينحه مظهًرا وملم�ًشا ع�شريني للغاية. اإنه 

جهاز اأنيق وقوي. 

أعلنت شركة هواوي السعودية خالل ملتقى عالم الهاتف النقال الذي عقد في مدينة برشلونة اإلسبانية عن إصدار أول منتجاتها 
وزنه  بخفة  الجديد  الحاسوب  يمتاز   .HUAWEI MateBook 13 الحاسوب  وهو  الفائقة،  النقالة  للحواسيب  الرائدة  الفئة  من 

وتصميمه األنيق وشاشته الكبيرة من مقاس 13 بوصة، وأصبح متاحا في السوق السعودي لطلبات الشراء المسبق.

تصميم فائق النحافة

أخبــار الشـركـــات
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HUAWEI

جهاز لوحي
امليزة اجلديدة يف هذه الهاتف اأنه عندما يطوى ي�شبح هاتفًا ذكيًا �شخمًا ب�شا�شة مقا�شها 
6.6 بو�شة، وعندما يفتح يتحول اإلى جهاز لوحي نحيف ب�شا�شة مقا�شها 8 بو�شات، وهذا 
على  الرتفيهية  والتجارب  االإنتاجية  من  كل  يف  قفزة  يحدث  املقا�شات  متعدد  الت�شميم 
الذكية  الهواتف  وجديدة من  اختبارية جرئية  لنماذج  هواوي  نتيجة جتربة  نقال.  جهاز 
 :1 يف   2 اللوحي  واحلا�شوب  الذكي  الهاتف  ابتكار  اإلى  و�شلت  متعددة،  واأحجام  باأ�شكل 
جناح  مف�شل  مع  القوة  عالية  مرنة  اأوليد  بلوحة  ميتاز  الذي   HUAWEI Mate X

ال�شقر.

سالسة اإلنتقال
مف�شل  نظام  يدعم  والتقنية،  الأناقة  بني  ميزج  الذي  املثايل  الت�شميم  هذا  خالل  من 

والوظيفة  العام  اجلمال  بني  التوازن  وحتقيق  املطلوبة،  احلركة  املبتكر  ال�شقر  جناح 
فاإن  تطوى  عندما  اأما  متامًا.  م�شتويًا  �شطحًا  ت�شبح  ال�شا�شة  تفتح  وعندما  املطلوبة. 
ن�شفيها ينا�شبان االإطار جيدًا. وميكنك االنتقال بني الو�شعني -الهاتف الذكي واجلهاز 

اللوحي- ب�شال�شة فائقة.

االنتاجية والترفيه
تفتح م�شاحة العر�س الوا�شعة اآفاق فر�س جيدة ال�شتخدمات االإنتاجية والرتفيه، وي�شمل 
ذلك حترير امل�شتندات اأو قراءتها ب�شورة اأف�شل على �شا�شة اأكرب. بالإ�شافة اإلى ذلك، 
االإلكرتوين  الربيد  ر�شائل  اإلى  ونقلها  ال�شور  عر�س  للم�شتهلكني  االأكرب  ال�شا�شة  تتيح 
اخلا�شة بهم يف و�شع تق�شيم ال�شا�شة، وباخت�شار تتيح ال�شا�شة االأكرب للم�شتهلكني تنفيذ 

اأ�شياء اأكرث يف اأوقاتهم ذاتها.

للطي  قابل  ذكي  هاتف  أسرع  عن   2019 النقال  للهواتف  العالمي  المؤتمر  خالل  المستهلكين  ألعمال  هواوي  شركة  كشفت 
لشبكة الجيل الخامس: HUAWEI Mate X لتمضي في اتجاه جديد تمامًا لتصميم غير مسبوق يمتاز بالقدرة على الطي. 

يعكس هذا الطراز الجديد الروح االبتكارية لشركة هواوي في سلسلة هواتفها HUAWEI Mate فيقدم »مفصل جناح الصقر« 
السعة  عالية  والبطارية  نانومتر،   7 بتقنية   5000 بالونج  األنماط  متعدد  المودم  ورقاقة   ،)Falcon Wing Mechanical Hinge(
باستطاعة 4500 ميلي أمبير ساعي والتي يدعمها أسرع شاحن من نوع سوبر تشارج من هواوي باستطاعة 55 واط باإلضافة إلى 

أنه يمتاز باللون األزرق النجمي الجديد.

تطلق أسرع هاتف ذكي قابل للطي
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QOODER X TOD’S -Code

In a world where the automotive and luxury industries have come together on exclusive aesthetic projects, 
the collaboration between Qooder and Tod’s No_Code is going to the Geneva Motor Show with a new 
operation based entirely on the philosophy and values both brands have in common.

New Urban Mobility Vehicle

New Urban Mobility Vehicle
“Hybrid” is the word that best defines this collaboration: Qooder (not 
a car, not a motorcycle and not a scooter) is the new urban mobility 
vehicle capable of merging and offering the best characteristics of 
these three means of transport.

Fusion of the Eleganc
Shoeker No_Code, on the other hand, is a perfect fusion of the 
elegance of an Italian formal.

shoe and the versatility and performance of a technical sneaker. 
Qooder and Shoeker share similar characteristics, the status of 
outstanding products suited to all times of day, from the sportiest 
of occasions to the more formal ones.
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 The Continental 80

Always striving to support the creative community, adidas has collaborated with six talents from Saudi 
Arabia cities for the Continental 80 campaign which was shot across the diverse skylines of Jeddah. 

Takes Over the Streets of Jeddah 

Takes Over the Streets
The Continental 80 silhouette returns and takes over the streets 
of Saudi as a symbol of democratic design for the contemporary 
sneaker wearer. Now an established icon within the adidas Originals 
repertoire, the shoe sees a simple, unrefined aesthetic, updated 
from the archives to the present. 

Famous Participants
Shot across different locations in Jeddah the campaign features 
Marriam Mossailli, who is the leading voice for Saudi Arabia and is 

the author of the one of a kind coffee table book ‘Under the Abaya: 
Street Style from Saudi Arabia’, a book that features streetstyle 
images submitted by Saudi Arabian women. The adidas localised 
line-up also included Lama Al Akeel who is a budding fashion 
designer turned influencer, Ibrahim Basha a well-known Saudi Actor 
and Director in the region, Ghalia Mahmoudi a Marketing Graduate 
with un undeniable love for fashion, Moiyad Baghdadi one of 
Saudi’s leading YouTubers and Sausan Al Kadi who is a Marketer 
turned Fashion Stylist, all stunting their unique sense of style and 
displaying the versatility of the classic white Continental 80 sneaker. 
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Marriott Bonvoy ومانشستر يونايتد 

تاريخ عريق
املمتاز  الإجنليزي  الدوري  يف  جناحًا  القدم  كرة  نوادي  اأكرث  يونايتد  مان�ش�شرت  يعترب 
حيث يتاألق تاريخه العريق بقائمة طويلة من االإجنازات واالألقاب على ال�شعيدين املحلي 
العاملية.  الريا�شة  يف  وامل�شّجعني  املعجبني  قواعد  اأكرب  بناء  يف  �شاعده  مما  واالأوروبي، 
وتنطلق ال�شراكة الت�شويقية اجلديدة اليوم بفيلم مليء بلحظات مميزة وناب�شة باحلياة 

ت�شم عدد من الوجوه املعروفة من فريق مان�ش�شرت يونايتد االأول واإدارة الفريق.

تجارب عصرية
 تزامنًا مع اإعالن ال�شراكة اليوم، ك�شفت حلظات Marriott Bonvoy عن اأول التجارب 
احل�شرية امل�شتوحاة من مان�ش�شرت يونايتد التي تتيح لالأع�شاء ا�شتبدال النقاط ل�شراء 
اأو  اآلف جتربة يف جمالت منط احلياة  اإلى ثمانية  الـتي ت�شل  اأي من التجارب العاملية 
الرتفيه اأو الريا�شة اأو الطهي اأو غريها. وت�شمل حلظات مان�ش�شرت يونايتد احل�شرية ما 

يلي:

وتنّص  سنوات.  لعدة  تمتد  الطرفين  بين  تسويقية  شراكة  اتفاقية  إبرام  عن  يونايتد  مانشستر  ونادي  الدولية  ماريوت  كشفت 
نادي  مع  واستثنائية  حصرية  تجارب   ،Marriott Bonvoy الجديد،  السفر  برنامج  في  عضو  مليون   120 منح  على  الجديدة  االتفاقية 

مانشستر يونايتد عبر لحظات Marriott Bonvoy، تضم تجربة مذيع الملعب وتجربة مدير األدوات الرياضية.

يبرمان شراكة استثنائية

أخبــار الشـركـــات
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تورنو سوبيتو

ذكريات الطفولة
ا�شتوحي املطعم اجلديد ت�شميمه من ذكريات الطفولة لل�شيف والعطالت التي اأم�شاها 
املطعم  ا�شم  ويعني  ال�شيتينات.  يف  الإيطالية  الريفيريا  يف  رمييني  مدينة  �شواطئ  على 
»تورنو �شوبيتو« »�شاأعود بعد قليل« ن�شبة اإلى الالفتات التي كان يعلقها اأ�شحاب املحالت 
على الباب عندما ياأخذون ا�شرتاحة بعد الظهر. و�شيقدم املطعم اجلديد اأطباقًا اإيطالية 
اأ�شيلة تعود بنا اإلى الزمن اجلميل وهي تختلف عن الطابع الفاخر الذي ا�شتهر به مطعم 

اأو�شترييا فران�شي�شكانا. 

أجواء الستينيات
اإيطاليا �شمن  ال�شتينات يف  اإلى زمن  بهم  ليعود  والع�شاء  للغداء  املطعم �شيوفه  ي�شتقبل 

اأجواء اجتماعية وهادئة. ويجمع ال�شيف ما�شيمو بني التقاليد واحلداثة يف قائمة طعام 
اختاره  الذي  بالديني  بريناردو  ال�شيف  بقيادة  املطبخ  و�شيكون  اأطباقه.  اأف�شل  ت�شم 
مطعمي  يف  مودينا  يف  اأعوام  ل�شبعة  جانبه  اإلى  عمل  اأن  بعد  �شخ�شيًا  ما�شيمو  ال�شيف 
الطعام  قائمة  ان  ما�شيمو  ال�شيف  وبح�شب   .58 وفران�شي�شكيتا  فران�شي�شكانا  اأو�شترييا 
»حتتفل بالتقاليد الإيطالية املتطورة«. وي�شتطيع ال�شيوف تذوق اأنواع خمتلفة من الأطباق 
من �شمايل وجنوب اإيطالية واملح�شرة من مكونات اإيطالية اأ�شيلة. �شتحتوي القائمة على 
بع�س الأطباق ال�شهرية من مطعم اأو�شترييا فران�شي�شكانا كطبق تالياتيلي األ راغو وهي 
املقطعة  البقر  حلم  اأنواع  من  جمموعة  تت�شمن  ما�شيمو  ال�شيف  جدة  من  عائلية  و�شفة 

واملطهوة بعناية. 

محبي الطعام الشهي على موعد مع تجربة استثنائية مع افتتاح المطعم الجديد للشيف اإليطالي ماسيمو بوتورا، وهو العقل 
سوبيتو  تورنو  مطعم  ماسيمو  الشيف  افتتح  العالم.   في  مطعم  أفضل  يعتبر  الذي  فرانشيسكانا  أوستيريا  لمطعم  المدبر 

ليكون أول مطعم له خارج إيطاليا وذلك في فندق دبليو دبي، النخلة الذي تم افتتاحه في األول من فبراير.

الطعم االيطالي في قلب دبي
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داي باي دونغ

قائمة غنية
ال�شيف ال�شيني دونغ، رئي�س الطهاة يف مطعم داي باي دونغ، مبنا�شبة املهرجان  يقدم 
قائمة طعام غنية  ت�شتمد اإلهامها من نكهات مقاطعة �شيت�شوان امل�شهورة عامليًا بلذة مذاق 
اأطباقها التي حتمل مل�شة خا�شة من البهارات لتوفر بذلك  نكهة حارة حتب�س الأنفا�س، 
جميع  تنا�شب  مميزة  اأطباق   10 اجلديدة  الطعام  قائمة  يف  املطعم  طهاة  كبري  واختار 

الأذواق وميكن حتمل مذاقها احلار.  

ثراء األطباق
وتعك�س قائمة طعام »مذاق �شيت�شوان« ثراء االأطباق التي تعدها املطابخ يف جنوب غرب 

و�شفاتها حلم  وت�شم  واللحوم،  البحرية  املاأكولت  الكثري من  والتي حتتوي على  ال�شني 
ال�شوتيه  وحلم  املقلي  اللحم  و�شرائح  باملخلل  امللفوف  القارو�س  و�شمك  احلار  البقر 
من  ال�شهية،  ال�شينية  االأطباق  من  متنوعة  جمموعة  الطعام  قائمة  ت�شم  كما  املطبوخ. 
بينها طبق القريد�س املقلي بالفلفل احلار الذي يتم اإعداده وتقدميه يف وعاء من الفخار، 
وثالث اأنواع من اأطباق الدجاج، وهناك ح�شة لل�شيوف من حمبي االأطباق النباتية ت�شم 

ت�شكيلة من االأطباق ال�شهية من بينها طبق القرنبيط املقلي.
 

 يحتفي »داي باي دونغ«، المطعم الصيني في فندق روزوود أبوظبي والحائز على جوائز عالمية، خالل شهر أبريل بمهرجان »مذاق 
الحارة  والطعم  بالنكهة  النكهات، والتي تتسم بمذاق مميز وتشتهر   الذي يشتهر بتقديم أطباق شهية متعددة  سيتشوان«، 

الحلو الحامض لتشكل بذلك لوحة فنية ترسم االبتسامة على وجوه محبي المطبخ الصيني.

 يستضيف مهرجان سيتشوان
 للمأكوالت الصينية

أخبــار الشـركـــات



www.signatureluxury.me

فيرمونت عجمان 

برامج مجانية
مت اإقامة �شفوف بيالت�س جمانية بدءًا من �شهر مار�س املن�شرم كل يوم اأربعاء يف ال�شاعة 
10 �شباًحا. بعد التمرين ، ميكن لل�شيدات ال�شرتخاء يف ويلو �شرتمي �شبا الذي مت اإطالقه 
و�شالة  وال�شاونا  البخار  غرفة  ذلك  يف  مبا   ، جمانًا  مرافقه  جميع  وا�شتخدام  حديًثا 
املاأكوالت  من  مبجموعة  واال�شتمتاع  ال�شبا  �شالة  يف  اال�شرتخاء  ميكن  كما  اال�شرتخاء. 
اخلفيفة املجانية ال�شتعادة الطاقة يف اأجواء الهدوء التام ورائحة االأع�شاب الطبيعية التي 

متالأ املكان. 

أجمل المأكوالت
مطعم كي )Kiyi( الذي يقدم اأف�شل املاأكولت الرتكية الأ�شيلة يف اأجواء رائعة وت�شميم 

م�شاًء   7 ال�شاعة  من  يوميًا  اأبوابه  يفتح  والذي  التقليدي  العثماين  الطراز  من  م�شتوحى 
لأي  �شهر مار�س. ميكن  يوميا طوال  لل�شيدات  اأو قهوة  �شاي  �شيقدم حلوى جمانية مع   ،
كما  العود.  اأوتار  اأنغام  على  لذيذة  بحلوى  باال�شتمتاع  يومها  واإنهاء  املطعم  زيارة  �شيدة 
يطلق مطعم كي ترا�شا خا�شًا لل�شيدات فقط على ال�شاطئ يقدم املاأكوالت وال�شي�شة ابتداأً 
باإطاللت  ويتميز  الأ�شجار اخل�شراء  لل�شيدات  املخ�ش�س  املكان  بهذا  مار�س. حتيط   1
خالبة على البحر وال�شاطئ. يعرب فريمونت عجمان عن تقديره جلميع الن�شاء ويوفر لهن 
الفر�شة لت�شتمتعن مبجموعة من االأن�شطة املجانية يف اإحدى اأجمل الوجهات يف االإمارات 

ال�شمالية.

يسعد فندق فيرمونت عحمان بتقديم سلسلة من األنشطة المجانية خالل الشهر بأكمله. ستستمتع جميع السيدات بمجموعة 
من األنشطة الرياضية والترفهية وسط المناظر الطبيعية الخالبة. 

يطرح سلسلة من األنشطة المجانية
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 زِن واي اآلسيوي المميز 

قائمة فريدة
رئي�س  الووك،  واأطباق  �شام  الدمي  طاهي  ابتكرها  التي  بقائمته  واي  ِزن  مطعم  ينفرد 
طهي  بتقنيات  رة  حم�شّ اأ�شيلًة  اآ�شيويًة  ماأكولٍت  ت�شّم  والتي  )فرانكي(  تاو  يانغ  الطهاة 
اأبرزها  يقاوم،  ال  مبذاق  اأطباق  اإذًا  ال�شيوف  بانتظار  ممّيز.  باأ�شلوب  وتقّدم  حديثة 
»كالبي«  وتتبيلة  الباربكيو  ب�شل�شة  امل�شوية  وال�شلوع  التقليدي،  الكامل  بكني  بط  طبق 
ال�شم�شم  زيت  مع  الكانتوين  البحر  قارو�س  و�شمك  املخّلل،  الهالبينو  وفلفل  الكم�شي  مع 
اأبرز  املحّم�س و�شل�شة ال�شويا، ليدغدغوا براعم ذوقهم بنهكات ال�شرق االآ�شرة. ومن 
اأطايب القائمة نذكر الق�شم الذي ي�شم 14 �شنفًا من الدمي �شام، مبا فيها �شو باو دجاج 
هونغ كونغ على الفحم، وكعكة حلم بقر �شنغهاي املقلي، وطبق حبات القريد�س الأربعة 

املو�شمية. 

تشكيلة من الحلويات
ت�شتمر متعة الطعام يف ِزن واي حتى اللقمة الأخرية مع ت�شكيلة من احللويات املميزة على 
رة بعجينة حلوة مقرم�شة ويف و�شطها كومبوت البابايا،  غرار كعكة بابايا الكانتونية املح�شّ
البارد. وختام الوجبة م�شك مع كوب �شاي  وكعكة الأرز اللزجة بالتفاح مع بودينغ الأرز 
�شاي »جا�شمني بريل«،  نادر من  فيها �شنف  التقليدية، مبا  ال�شينية  ال�شاي  ت�شكيلة  من 
مقاطعة  من  ا�شتقدامها  مّت  التي  نيدل«  �شيلفر  وايت  و«ت�شاينا  غرين«،  يونان  و«ت�شاينا 

فوجيان ال�شينية. 

فتح مطعم زِن واي أبوابه في سيزرز باالس بلوواترز دبي، ليقّدم إلى أروع جزيرة في دبي قائمًة فريدًة من األطباق اآلسيوية األصيلة 
بلمسة عصرية. ومن المتوّقع لهذا المطعم الجديد المتخصص بمعّجنات الديم سام المحضرة على الطريقة المنزلية والنودلز 
المحضرة يدويًا، أن يأخذ ذواقة الطعام في رحلة مميزة إلى شوارع هونغ كونغ. يستقبل هذا المطعم زّواره يوميًا للغداء والعشاء.

يفتح أبوابه في سيزرز باالس 
بلوواترز دبي
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دور العالقات العامة في 
الترويج للسياحة

www.sawsanabuomar.com 
 contact@sawsanabuomar.com

تلعب العالقات العامة دورا كبريا يف الرتويج لل�شياحة، �شواء لدولة تعد الوجهة ال�شياحية املثالية عند تخطيطك لرحلتك 
تاريخية  اأو  اقت�شادية  اأو من�شاآت  و خارجها،  الدولة  �شياحية حمددة جتذب جمهورا معينا من داخل  القادمة، مناطق 
التي يتوافد اإليها ال�شياح ب�شبب �شهرتها او �شمعتها التي تخطت البلدان و احلدود، مثل املطاعم و الفنادق و املتاحف و 

الق�شور و غريها.

عند و�شع اإ�شرتاتيجية العالقات العامة للرتويج لقطاع ال�شياحة، ال بد من الرتكيز على التعاون مع املطبوعات و املواقع 
املخت�شة بال�شياحة، ال�شحافيني و الكّتاب املعنيني بالقطاع ال�شياحي و الرتويج له، و املوؤثرين و »البلوغرز« املعروفني يف 

جمال ال�شفر و ال�شياحة يف اأنحاء العامل. 

و  ال�شياح  ت�شنيفات  و  اآراء  اإلى  النتباه  العامة  العالقات  خرباء  على  يتحتم  ميديا،  ال�شو�شال  و  الإنرتنت  ع�شر  يف  و 
م�شتخدمي املرافق ال�شياحية على املواقع املختلفة، حيث اإنها تلعب دورا كبريا يف القرارات التي �شوف يتخذها متابعي 

تلك االآراء و الت�شنيفات و التعليقات. 

اإ�شافة اإلى ذلك، فاإن اإحدى الطرق التي ت�شاعد خرباء العالقات العامة على الرتويج لل�شياحة يف بلد ما، هو معرفة و 
فهم الو�شائل التي ي�شتخدمها ال�شائح، و كيفية اتخاذه القرارات املختلفة، �شواء حجز تذاكر الطائرة، اختيار الفندق 
ال�شو�شال ميديا. بناء على  ال�شياحية على  التي ينوي زيارتها، و كيفية م�شاركته لتجربته  ال�شياحية  املنا�شب، الوجهات 
ت�شتهدف  متكاملة  خطة  و�شع  االجتماعي  االإعالم  و  العامة  العالقات  خرباء  ي�شتطيع  ذلك،  من  امل�شتخل�شة  النتائج 

»اجلمهور ال�شياحي« بطريقة فعالة و ممنهجة اأكرث.

سوسن أبو عمر، 
الملكي  المعهد  في  عضوة 

للعالقات العامة في لندن
خبيرة في العالقات العامة 

و االتصال المؤسسي






